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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

إياب «البوندسليغا» تدريب لبايرن
تنطلق اليوم مرحلة اإلياب في الدوري األلماني لكرة القدم بعد
توقف لنحو شهر بسبب العطلة الشتوية ،بلقاء قمة بين بايرن
تفوق بافاري واضح
ميونيخ وباير ليفركوزن .عودة تأتي في ظل ّ
على بقية الفرق المنافسة له
حسن زين الدين
تـنـفــض م ــاع ــب أمل ــان ـي ــا ل ـك ــرة ال ـقــدم
ّ
ال ـث ـل ــوج الـ ـت ــي غــط ـت ـهــا ف ــي الـعـطـلــة
الشتوية ،وتستعيد حيويتها الليلة
بلقاء قمة يجمع بني بايرن ميونيخ
ومـضـيـفــه بــايــر ل ـي ـفــركــوزن .ال ــدوري
األملاني يعود بدءًا من اليوم ملتابعيه
الـكـثــر لــاسـتـمـتــاع بــأهــدافــه الــرائـعــة
وم ــواه ـب ــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ب ـ ــرزت في
مرحلة الذهاب ،وأهم من ذلك أجواء
مالعبه الصاخبة ،تلك املالعب التي
ت ـع ـ ّـد األكـ ـث ــر اك ـت ـظــاظــا بــاملـتـفــرجــن
بــن جميع مــاعــب أوروب ـ ــا ،بحسب
آخـ ــر إح ـصــائ ـيــة ت ـع ــود إلـ ــى املــوســم
املـ ــاضـ ــي ،إذ ب ـل ــغ مـ ـع ــدل ال ـح ـض ــور
الجماهيري في املباراة الواحدة في
«البوندسليغا» نحو  42ألف متفرج،
م ـت ـف ـ ّـوق ــا ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
األق ــوى فــي «ال ـقــارة الـعـجــوز» بفارق
 4آالف متفرج ،بينما تتضمن قائمة

يبدأ بايرن مرحلة اإلياب
وهو يتصدر بفارق 11نقطة
عن أقرب مالحقيه
األنـ ــديـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ  100األك ـث ــر
حضورًا للجماهير في مالعبها 26
نــاديــا أملــانـيــا ،بينها  11مــن الــدرجــة
الثانية.
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن الـ ـ ــدوري
األملـ ــانـ ــي الـ ـ ــذي راح يـ ـق ـ ّـدم امل ــواه ــب
ب ـك ـثــرة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة بــات
يفتقد فــي امل ـقــابــل عـنـصــر املنافسة
بــوجــود بــايــرن ،إذ إن مرحلة اإليــاب
تنطلق ب ـصــدارة بــافــاريــة بـفــارق 11
نقطة عن شالكه الثاني ،و 13نقطة
ع ــن ك ــل م ــن ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـم ــون ــد
ول ـي ـفــركــوزن والي ـب ــزي ــغ وبــوروس ـيــا
م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي.
صحيح أن الحال تبدو مشابهة مع
صدارة مانشستر سيتي في إنكلترا
وبــرش ـلــونــة ف ــي إس ـبــان ـيــا وب ــاري ــس
سان جيرمان في فرنسا ،لكن الفارق
أن املشهد هو ذاته منذ  5سنوات في
ّ
يتبدل في
«البوندسليغا» ،فيما هو
ال ـب ـطــوالت الـكـبــرى األخ ـ ــرى ،واأله ــم
أن فــارق النقاط الــذي صنعه بايرن
ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن امل ــوس ــم أتــى
رغــم أن الـبــافــاري لــم يكن فــي أفضل
أح ــوال ــه حـتــى منتصف ال ــذه ــاب في

ف ـت ــرة اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
التي تـعـ ّـرض فيها لخسارتني يندر
حصولهما مع الفريق في الجوالت
األول ــى ،قبل أن يــأتــي امل ــدرب القدير
ّ
ويبدل املشهد ككل.
يوب هاينكس
هكذا ،فإن هامش القوة يبدو كبيرًا بني
بايرن ومنافسيه ،وبينهم دورتموند
الذي كان ُي َّ
عول عليه ملقارعة البافاري،
أو على األقــل ليؤخر تتويجه باللقب
ح ـتــى امل ــراح ــل األخـ ـي ــرة ،إال أن فــريــق
م ـقــاط ـعــة ال ـ ــرور ع ــاش مــرح ـلــة ذه ــاب
ّ
ً
صعبة تجلت في تبديل مدربه ،فضال
عن تأثره بانتقال موهوبه الفرنسي
عـ ـثـ ـم ــان ديـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــي إل ـ ـ ــى ب ــرش ـل ــون ــة
واف ـت ـقــاده نجمه األول مــاركــو رويــس
الذي لم يخض أي مباراة هذا املوسم
ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ل ـي ـص ـب ــح ط ـم ــوح
الفريق حجز مكان له في دوري أبطال
أوروبا في املوسم املقبل.
ولعل هذا الفارق بني بايرن ومنافسيه
ّ
تجلى بصورة ثانية من خــال دوري
األب ـ ـطـ ــال ،إذ ب ـقــي الـ ـب ــاف ــاري ال ـفــريــق
األملاني الوحيد في البطولة بعد فشل
دورتموند واليبزيغ في مرافقته إلى
دور ال ـ ـ  ،16وت ـحــدي ـدًا األول الـ ــذي لم
يـحـقــق أي ف ــوز فــي دور املـجـمــوعــات،
واكتفى بتعادلني أمام أبويل نيقوسيا
القبرصي الضعيف.
كـ ــذلـ ــك ،إن تـ ــراجـ ــع ال ـ ـفـ ــرق األمل ــانـ ـي ــة
أوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ّـأت ـ ــي انـ ـعـ ـك ــاس ــا
ملعاناتها محليًا ،تمثل فــي املسابقة
الـقــاريــة الثانية «يــوروبــا لـيــغ» ،حيث
ّ
ودعت فرق كولن وهوفنهايم وهيرتا
بــرلــن املـســابـقــة مــن دور املـجـمــوعــات،
ل ـكــن س ـي ـكــون ف ــي دور الـ ـ ـ  32ك ــل من
دورت ـمــونــد والي ـبــزيــغ لحلولهما في
املركز الثالث في «التشامبيونز ليغ».
أم ـ ــا امل ـش ـه ــد اآلخ ـ ــر مل ــواصـ ـل ــة ب ــاي ــرن
هيمنته على كرة أملانيا ،فهو استمرار
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى املـ ــواهـ ــب الـ ـت ــي ت ـبــرز
ف ــي «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ،وج ــدي ــده ــا ما
ي ـت ــردد ع ــن أن ال ـن ـجــم ال ـصــاعــد لـيــون
غوريتسكا ،العب شالكه ،سينتقل إلى
صـفــوفــه ،فيما ال ي ــزال أيـضــا جوليان
ب ـ ــران ـ ــدت م ــوه ـب ــة لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن ضـمــن
حساباته.
ل ـك ــن رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،إن الـ ـ ـص ـ ــراع ال ـق ــوي
عـلــى الـتــأهــل األوروب ـ ــي وع ـلــى الـبـقــاء
فــي ال ــدرج ــة األول ــى تـحــديـدًا بــن فــرق
عريقة مثل هامبورغ وفـيــردر بريمن
وكــولــن وش ـتــوت ـغــارت يـبـقـيــان جانبًا
من املنافسة في إياب «البوندسليغا».
أما بايرن ،فبإمكانه االستعداد براحة
ملعركته األهم في دوري األبطال.

رغم أنه لم يكن بأفضل حال حتى منتصف الذهاب ،فقد حسم بايرن اللقب نظريًا (أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )19

ألمانيا (المرحلة )18

فرنسا (المرحلة )20

 الجمعة:خيتافي × ملقة ()22,00

 الجمعة:ب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن × ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
()21,30

الجمعة:ستراسبور × غانغان ()21,45

 السبت:جيرونا × الس باملاس ()14,00
ريال مدريد × فياريال ()17,15
إيبار × أتلتيكو مدريد ()19,30
دي ـبــورت ـي ـفــو الك ــورونـ ـي ــا × فــالـنـسـيــا
()21,45
 األحد:ليفانتي × سلتا فيغو ()13,00
أالفيس × إشبيلية ()17,15
إسبانيول × أتلتيك بلباو ()19,30
ريال سوسييداد × برشلونة ()21,45
 االثنني:ريال بيتيس × ليغانيس ()22,00

 السبت:فيردر بريمن × هوفنهايم ()16,30
أي ـن ـتــراخــت فــران ـك ـفــورت × فــراي ـبــورغ
()16,30
أوغسبورغ × هامبورغ ()16,30
هانوفر × ماينتس ()16,30
شتوتغارت × هيرتا برلني ()16,30
اليبزيغ × شالكه ()19,30
 األحد:ك ــول ــن × ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد × فــولـسـبــورغ
()19,00

 السبت:رين × مرسيليا ()18,00
ديجون × متز ()21,00
مونبلييه × موناكو ()21,00
نيس × أميان ()21,00
تروا × بوردو ()21,00
كاين × ليل ()21,00
 األحد:سانت إتيان × تولوز ()16,00
ليون × أنجيه ()18,00
نانت × باريس سان جيرمان ()22,00

الكرة اإلنكليزية

كابيللو يوبّخ كونتي ومورينيو
ّ
«فقدا عقليهما» .بهذا الوصف علق
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ف ــاب ـي ــو كــابـيـلـلــو
عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــرب الـ ـك ــامـ ـي ــة امل ـش ـت ـع ـلــة
ب ــن م ــواط ـن ــه م ـ ــدرب تـشـلـســي بطل
إنـكـلـتــرا أنـطــونـيــو كــونـتــي ،ونظيره
فــي مانشستر يــونــايـتــد البرتغالي
جوزيه مورينيو.
وتبادل املدربان خالل األيام املاضية
سلسلة من اإلهانات اللفظية ،منها
اتهام مورينيو لكونتي بالتورط في
فضيحة تالعب بنتائج مباريات في

إيطاليا عام  2016عندما كان مدربًا
ل ـيــوف ـن ـتــوس ،ق ـبــل تـبــرئـتــه ف ــي هــذه
القضية ،ووصـفــه ب ـ «امل ـهــرج» ،نظرًا
للطريقة التي يحتفل فيها بأهداف
فــريـقــه ،بينما ط ــرح كــونـتــي فــي ّ
رده
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول ال ـســامــة
ال ـع ـق ـل ـيــة مل ــوري ـن ـي ــو الـ ـ ــذي أق ـي ــل مــن
اإلدارة الفنية لتشلسي فــي كــانــون
األول  ،2015وهــو منصب ذهــب إلى
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي ص ـي ــف  .2016ورأى
كونتي أن مورينيو «رجــل صغير»،

ألنه انتقده على خلفية قضية ثبتت
براءته فيها.
ويأتي التوتر قبل أسابيع من مباراة
ب ــن تـشـلـســي م ـت ـصــدر «الـبــريـمـيـيــر
ليغ» ويونايتد الثاني ،في  25شباط
املقبل.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراشـ ــق ،ق ــال
ك ــاب ـي ـل ـل ــو« :ه ـ ـ ــذا ق ـم ـي ــص تـشـلـســي
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل امل ـ ــدرب ـ ــن م ـت ــوت ــري ــن.
أتــذكــرون كيف كــان مورينيو عندما
كــان مــدربــا لتشلسي؟ كونتي يقوم

فقط بما سبق ملورينيو القيام به».
وأضــاف« :جميعنا نتذكر مورينيو
جاثيًا على ركبته في وسط امللعب،
ويــركــض بشكل هستيري بـعــد فــوز
فريقه».
وتـ ـ ــابـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ــب إن ـك ـل ـت ــرا
الـ ـس ــاب ــق فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه لـشـبـكــة
ً
«سكاي سبورت إيطاليا» ،قائال إن
مــوريـنـيــو وكــونـتــي «ف ـقــدا عقليهما
تمامًا .لم أعتقد أن األمر قد يصل إلى
هذا الحد».

ولـ ـي ــس ه ـ ــذا الـ ـت ــوت ــر ه ــو األول مــن
ن ــوع ــه بـ ــن امل ـ ــدرب ـ ــن هـ ـ ــذا امل ــوس ــم،
فـفــي تـشــريــن ال ـثــانــي رف ــض كونتي
مصافحة مورينيو بعد مـبــاراة بني
الفريقني فــاز فيها ال ـنــادي اللندني
 ،0-1بعدما كان البرتغالي قد انتقد
اإليطالي على خلفية شكواه الدائمة
مــن اإلصــابــات فــي صفوف تشلسي.
وع ـنــدمــا ُس ـئــل كــونـتــي ع ــن املـســألــة،
أج ــاب ب ــأن املـصــافـحــة ليست مهمة،
بل األهم هو الفوز.

