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الرياضة الدولية

ٌ
األندية ضد املنتخبات :حرب ال نهاية لها
مشكلة األندية واملنتخبات تتفاقم
مع كل استحقاق للثانية ،وذلك بسبب
حرص األولى على العبيها ،ما نجم عنه
حملة قادتها األندية ّ
وتوجتها باجتماع
لرابطتها خلص إلى الطلب بتقليص
عدد املباريات الدولية الودية
حسن زين الدين
ي�ب��دو م�س��ؤول��و ات �ح��ادات ك��رة ال�ق��دم
ف� ��ي م ��وق ��ف ال ي� �ح� �س ��دون ع �ل �ي ��ه؛ إذ
إن ح �م �ل��ة ش � �ع ��واء ي� �ق ��وده ��ا م��درب��و
األندية ومسؤولوها عليهم ،سببها
االستحقاقات الوطنية للمنتخبات
التي باتت تسبب شرخًا بني الطرفني.
ه �ك��ذا ب ��ات م��درب��و األن��دي��ة ّ
يحملون
املنتخبات مسؤولية اإلصابات التي
تطال الالعبني ،متناسني ف��ي الوقت
عينه ّ
كم املباريات التي يشارك فيها
ه � ��ؤالء م ��ع أن��دي �ت �ه��م ف ��ي ال �ب �ط��والت
املحلية والقارية ،ما ّ
يسبب إرهاقهم
بنحو رهيب.
ٍ
وع� � � �ن � � ��دم � � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق األم � � � ��ر
ب �م �ص ��ال ��ح األن� � ��دي� � ��ة ،ت�س�ق��ط
جميع االعتبارات ،وإن كانت
وط� �ن� �ي ��ة .األن � ��دي � ��ة ال ت �ع��رف
ال� �ك� �ي ��ل ب �م �ك �ي ��ال�ي�ن ف � ��ي ه ��ذا
امل �ج��ال؛ إذ ك�ي��ف ت�ف�ع��ل وه��ي
تصرف املاليني على العبيها
�دف م � �ح� ��دد ف��ي
م � ��ن أج� � ��ل ه � � � ٍ
ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م ،ه ��و تحقيق
البطوالت ،وبالتالي األرب��اح
امل� � ��ادي� � ��ة .امل � �ع� ��ادل� ��ة واض� �ح ��ة
ب�ي�ن ال� �ن ��ادي وال �ل�اع� ��ب :امل ��ال
ي � � ��وازي ال �ع �ط ��اء وامل �ج �ه ��ود،
ب�ي�ن�م��ا ي �ب��دو األم � ��ر مختلفًا
ب� �ي� ��ن امل� � �ن� � �ت� � �خ � ��ب وال� �ل ��اع � � ��ب
ح � �ي ��ث إع � �ل� ��اء ش � � ��أن ال ��وط ��ن
ال تقتصر مشاكل
ه��و األه ��م ،وب��ال�ت��ال��ي يصبح
األندية مع املنتخبات
«طبيعيًا» ف��ي ه��ذه ال�ح��ال أن
على إصابات الالعبني،
ي�ص��ف األمل ��ان ��ي ك� ��ارل هاينز
أيضًا.
بل على خالفاتهم
روم �ي �ن �ي �غ �ي��ه رئ� �ي ��س ب��اي��رن
وهذا ما حصل قبل أيام
م�ي��ون�ي��خ امل �ب��اري��ات ال��دول �ي��ة
مع البرتغاليني ريكاردو الودية بالـ«تافهة».
م��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق أي �ض��ًا ،أت��ت
كارفاليو (الصورة)
َ
«هجمة» مدربي األندية على
مدافعي ريال
وبيبي
مدريد اإلسباني بشأن من االتحادات الوطنية في اآلونة
األخ �ي��رةّ ،
وأول م��ن استهلها
يكون أساسيًا منهما
ك� ��ان األمل ��ان ��ي ي ��ورغ ��ن ك�ل��وب
مع املنتخب ،ما أدى
م��درب بوروسيا دورتموند،
ّ
معسكر
إلى ترك األول
ال � � ��ذي ش� � ��ن ه� �ج ��وم ��ًا ع �ن�ي �ف��ًا
بالده .وكادت األمور
على االت�ح��اد الباراغواياني،
وذل ��ك ب�ع��د ت �ع��رض مهاجمه
تتفاقم في النادي
ال� � �ه � ��داف ل� ��وك� ��اس ب ��اري ��وس
لوال تدخل مواطنهما
إلصابة خطرة بعد مشاركته
كريستيانو رونالدو
م��ع ب �ل�اده ف��ي ب�ط��ول��ة «ك��وب��ا
ملصالحتهما.
ام� �ي ��رك ��ا» ،م ��ا وض� ��ع ال�ل�اع��ب
في موقف ال يحسد عليه بني
إرض��اء كلوب وال��وق��وف عند
خاطر مسؤولي بالده.
ً
ال��وض��ع ل��م ي�ك��ن أف �ض��ل ح��اال
م��ع اإلي �ط��ال��ي ف��اب�ي��و كابيللو م��درب
م �ن �ت �خ��ب إن �ك �ل �ت ��را؛ إذ ح� ّ�م �ل��ه ن ��ادي
أرس� � �ن � ��ال م� �س ��ؤول� �ي ��ة إص� ��اب� ��ة الع ��ب
ال��وس��ط ج��اك وي�ل�ش�ي��ر مل��دة شهرين،
ما دفع األول إلى الخروج عن صمته،
م �ل �ق �ي��ًا ب ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال � �ن� ��ادي
لسماحه لالعب في قضاء عطلة بعد
امل �ب��اراة أم��ام س��وي�س��را ف��ي تصفيات
ك � ��أس أوروب � � � ��ا ،ال� �ت ��ي ش �ع��ر خ�لال �ه��ا
ً
باأللم بدال من معالجة إصابته التي
تفاقمت مع انطالق املوسم الجديد.
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � ��وق � � ��ت ،ك� � � ��ان «ال � �س � �ي� ��ر»
االس �ك��وت �ل �ن��دي أل �ي �ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون
مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ينتقد امل �ب��اري��ات ال��دول �ي��ة ،ال بسبب
ع � ��دده � ��ا ف� �ح� �س ��ب ،ب � ��ل مل ��واع� �ي ��ده ��ا،
وخ� �ص ��وص ��ًا ف ��ي م �س��اب �ق �ت��ي «ك��وب��ا
أم�ي��رك��ا» وك��أس أفريقيا ،مشيرًا إلى
أن�ه��ا «س�ت�خ� ّ�رب األن��دي��ة األوروب �ي��ة»،

مشاكل من
نوع آخر

ّ
حمل يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند االتحاد الباراغواياني مسؤولية إصابة باريوس (اينا فاسبيندير ــ رويترز)

برنامج ونتائج البطوالت األوروبية الوطنية في نهاية األسبوع

وصف رومينيغيه
المباريات الدولية
الودية بالـ«تافهة»،
ّ
بينما طالبت األندية
بتقليص عددها

حيث يمكن موافقة فيرغيسون رأيه
ف � ��ي خ � �ص� ��وص ه� ��ات �ي�ن ال �ب �ط��ول �ت�ي�ن
ال �ل �ت�ي�ن ت �ن �ظ �م��ان ك ��ل ع ��ام�ي�ن ب�ع�ك��س
ك� � ��أس أوروب� � � � ��ا وك � � ��أس آس � �ي ��ا ك� ��ل 4
سنوات.
أم ��ا األن��دي��ة األوروب� �ي ��ة م��ن جانبها،
ّ
فتكتلت سريعًا للدفاع عن مصالحها،
وذل��ك في اجتماع رابطتها قبل أيام،
ال��ذي طالبت فيه االت�ح��ادي��ن الدولي
واألوروب� ��ي بتقليص ع��دد املباريات
ال��دول�ي��ة ال��ودي��ة لتصبح  6مباريات
ً
بدال من .11
ب� ��ال � �ط � �ب ��ع ي� � �ب � ��دو امل� � ��وق� � ��ف م � �ع � �ق � �دًا،
ف� �ف ��ي ج � ��ان � ��ب ،األن� � ��دي� � ��ة ل � ��ن ت� �س ��اوم
ع �ل��ى م �ص��ال �ح �ه��ا ،وف� ��ي ج ��ان ��ب آخ��ر
امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ب�ح��اج��ة م��اس��ة
إلى املباريات الودية لتطبيق الخطط
واالنسجام بني الالعبني.
ً
ً
إال أن الحل يبدو سهال وسهال جدًا؛
ّ
إذ ي �ك �ف��ي أن ي ��وط ��د م ��درب ��و األن��دي��ة
ع�لاق��ات �ه��م ب �م��درب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات كما
ه ��ي ال �ح ��ال ب�ي�ن م��وري �ن �ي��و وي��واك �ي��م
لوف مدرب أملانيا الذي يريح العبيه
م �س �ع ��ود أوزي � � ��ل وس� ��ام� ��ي خ �ض �ي��رة
م ��ن ب �ع��ض امل �ب��اري ��ات ك��رم��ى لعيني
األول!

إنكلترا (املرحلة الرابعة)
 السبت:أرسنال × سوانسي ()17.00
إفرتون × أستون فيال ()17.00
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي × وي � �غ� ��ان
()17.00
ستوك سيتي × ليفربول ()17.00
سندرالند × تشلسي ()17.00
ولفرهامبتون × توتنهام ()17.00
ب ��ول �ت ��ون × م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
()19.30
 األحد:نوريتش سيتي × وست بروميتش
()15.30
فوالم × بالكبيرن ()18.00
 االثنني:كوينز ب��ارك رينجرز × نيوكاسل
(.)22.00
إسبانيا (املرحلة الثالثة)
 السبت:ري� � ��ال س ��وس� �ي� �ي ��داد × ب��رش �ل��ون��ة
()19.00
فياريال × إشبيلية ()19.00
ريال مدريد × خيتافي ()21.00
فالنسيا × أتلتيكو مدريد ()23.00
 -األحد:

ريال بيتيس × مايوركا ()13.00
راس �ي �ن ��غ س ��ان �ت ��ان ��در × ل�ي�ف��ان�ت��ي
()17.00
أوساسونا × سبورتينغ خيخون
()19.00
راي��و فاليكانو × ري��ال سرقسطة
()19.00
إسبانيول × أتلتيك بلباو ()23.00
 االثنني:ملقة × غرناطة (.)22.00

أزد ألكمار × فيتيس ()20.45
دي غرافشاب × نيميغن ()20.45
أدو دن هاغ × فالفيك ()20.45
ه�ي��راك�ل�ي��س × أي��اك��س أم �س �ت��ردام
()21.45
 األحد:هيرنفني × غرونينغن ()13.30
بريدا × فيينورد ()15.30
فينلو × ايندهوفن ()15.30
إكسلسيور × أوتريخت (.)17.30

فرنسا (املرحلة الخامسة)

إيطاليا (املرحلة االولى)

 السبت:أجاكسيو × فالنسيان ()20.00
بوردو × إيفيان ()20.00
كاين × تولوز ()20.00
ديجون × ليون ()20.00
سانت اتيان × ليل ()20.00
سوشو × لوريان ()20.00
مرسيليا × رين ()22.00

ميالن – التسيو 2-2

 األحد:مونبلييه × نيس ()18.00
نانسي × أوسير ()18.00
ب��اري��س س��ان ج�ي��رم��ان × بريست
(.)22.00
هولندا (املرحلة الخامسة)
 السبت:رودا × تفنتي انشكيده ()19.45

ال�س��وي��دي زالت ��ان ابراهيموفيتش
( )29وان �ط��ون �ي��و ك��اس��ان��و ()33
مليالن ،واألملاني ميروسالف كلوزه
( )12والفرنسي جبريل سيسيه
( )21لالتسيو.
أملانيا (املرحلة الخامسة)
اوغ �س �ب��ورغ  -ب��اي��ر ليفركوزن
4-1
سيدني س��ام ( 6و )72وستيفان
ك �ي �س �ل �ي �ن��غ ( )23وال �س ��وي �س ��ري
ايرين دي��ردي��وك ( )79لليفركوزن،
والياباني هاجيمي هوساغاي ()5
ألوغسبورغ.

