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حول القارة األوروبية ،إلى درجة يمكننا فيها أن نشكل فريقًا كامال
من العبي املستوى األول الذين ال يحظون بالفرصة الكاملة،
رغم موهبتهم الكبيرة
شربل كريّم
ال يمكن القول إن خافيير هرنانديز
«تشيشاريتو» هو املظلوم الوحيد
ف ��ي ك� ��رة ال� �ق ��دم األوروب � � �ي � ��ة ،وذل ��ك
ب �ع��دم��ا ب ��دا أن امل �ه��اج��م امل�ك�س�ي�ك��ي
امل�م� ّ�ي��ز ورغ ��م ق��درات��ه ال��ره�ي�ب��ة غير
م��وج��ود ف��ي ال�ح�س��اب��ات األس��اس�ي��ة
مل� � � � � � ��درب م � ��ان � �ش � �س � �ت � ��ر ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د
االسكوتلندي
اإلن�ك�ل�ي��زي «ال�س�ي��ر»
ّ
أل�ي�ك��س ف�ي��رغ�ي�س��ون ،ال ��ذي ي�ف��ض��ل
عليه واين روني والهولندي
روب ��ن ف ��ان ب �ي��رس��ي ،وح�ت��ى
ال � �ص� ��اع� ��د دان� � � ��ي وي �ل �ب �ي ��ك.
«ت � �ش � �ي � �ت � �ش� ��اري � �ت� ��و» ،ال� � ��ذي
�درب في العالم
يتمنى أي م� ٍ
ال � �ح � �ص � ��ول ع � �ل� ��ى خ� ��دم� ��ات
م� � �ه � ��اج � ��م ع� � �ل � ��ى ش ��اك � �ل � �ت ��ه،
ع��رف م�ن��ذ ب��داي��ة امل��وس��م أن
دوره س�ي�ك��ون ع�ل��ى ص��ورة
ذاك ال � ��ذي ل �ع �ب��ه ال �ن��روج��ي
أول� � ��ي غ� ��ون� ��ار س��ول �س �ك �ي��ار
س� ��اب � �ق� ��ًا م � � ��ع «ال � �ش � �ي� ��اط �ي�ن
ال �ح �م��ر» ،ح�ي��ث ك ��ان ال��ورق��ة
ال ��راب� �ح ��ة ل �ف �ي��رغ �ي �س��ون .إال
أن ال��دول��ي املكسيكي يبدو
ك��أن��ه ي�ن�ت�ف��ض ع �ل��ى واق �ع��ه
أداء ّ
رغم تقديمه ً
طيبًا
وي� �س � ّ�ج ��ل األه� � � ��داف ف ��ي ك��ل
في بعض املباريات
م��رة ي��دف��ع ب��ه «ال �س �ي��ر» ال��ى
التي شارك فيها ،وبروزه
أرض امل �ل �ع��ب ،وآخ ��ر م��آث��ره
ك ��ان «ه��ات��ري��ك» اإلن �ق��اذ في
أيضًا مع املنتخب
البرازيلي أخيرًا ،فإن ريال م��رم��ى أس �ت��ون ف�ي�لا السبت
مدريد يبحث عن طريقة امل� ��اض� ��ي ،ل �ي �ت �ف� ّ�وق ت�ه��دي�ف��ًا
ّ
على رون��ي بثمانية أه��داف
للتخلص من كاكا ،وذلك
س� �ج� �ل� �ه ��ا ف� � ��ي  13م� � �ب � ��اراة
من أجل تخفيف األعباء
ل� �ع� �ب� �ه ��ا ه� � � ��ذا امل� � ��وس� � ��م ف��ي
املالية ّ
ومردها الراتب
املسابقات املختلفة ،مقابل
املرتفع لالعب الذي ال
ث�ل�اث��ة أه� � ��داف ف �ق��ط ل�ل�ن�ج��م
اإلن �ك �ل �ي��زي ف ��ي  11م �ب ��اراة،
يستفيد منه الفريق
بينما س�ج��ل ويلبيك هدفًا
فعليًا ،في الوقت الذي
واحدًا فقط في  12مباراة.
ال يمانع فيه جوزيه
ول �ي ��س ب �ع �ي �دًا م ��ن ال � ��دوري
مورينيو فكرة التخلي
االن � �ك � �ل � �ي� ��زي ،ي �م �ك ��ن ال� �ب ��دء
عن البرازيلي.
ب � � �ت � � �ش � � �ك � � �ي� � ��ل «م � � �ن � � �ت � � �خ� � ��ب
امل�ظ��ال�ي��م» ،ح�ي��ث سيحصل
ع �ل��ى م��رك��ز ح ��راس ��ة امل��رم��ى
ال �ف ��رن �س ��ي ه ��وغ ��و ل ��وري ��س
امل �ن �ت �ق��ل م� ��ن ل� �ي ��ون ال � ��ى ت��وت �ن �ه��ام
ه ��وت� �س� �ب ��ر ف � ��ي ال� �ص� �ي ��ف امل� ��اض� ��ي.
ك��اب�ت�ن م�ن�ت�خ��ب ف��رن �س��ا ق ��ام بنقلة
خ��اط �ئ��ة ح �ت��ى اآلن ،إذ إن امل� ��درب
ال� ّب��رت�غ��ال��ي أن��دري��ه ف�ي��اش – ب��واش
ف ��ض ��ل ع �ل �ي��ه ال � �ح � ��ارس األم� �ي ��رك ��ي
قرار فاجأ
املخضرم براد فريدل في ٍ
ال �ج �م �ي��ع ،وخ �ص��وص��ًا أن ل��وري��س
ي �ع� ّ�د م��ن أف �ض��ل ح ��راس امل��رم��ى في

التخ ّلص
من كاكا

أوروب ��ا وال�ع��ال��م ،وق��د ع�م��ل ال�ن��ادي
ً
اللندني طويال إلقناع رئيس ليون
ج��ان م�ي�ش��ال أوالس ب��ال�ت�خ�ل��ي عن
خدماته.
وي �م �ك��ن أن ي �ح �ظ��ى ل ��وري ��س ب�خ��ط
دفاع ّ
مميز في «منتخب املظاليم»،
إذ إن ق �ل��ب ال ��دف ��اع األول ي�م�ك��ن أن
ي�ك��ون ك��اب�تن منتخب األوروغ� ��واي
دي �ي �غ ��و ل ��وغ ��ان ��و امل �س �ت �ب �ع��د ك �ل� ّ�ي��ًا
م � ��ن ح � �س� ��اب� ��ات اإلي � �ط� ��ال� ��ي ك ��ارل ��و
س ��ان
أن �ش �ي �ل��وت��ي م� � ��درب ب� ��اري� ��س ّ
ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي ،ال � ��ذي ي�ف��ض��ل
ع �ل �ي��ه ال �ث �ن��ائ��ي ال �ب ��رازي �ل ��ي ت�ي��اغ��و
سيلفا وأليكس أو الدولي مامادو
س��اك��و .وال�لاف��ت أن ل��وغ��ان��و البالغ

من العمر  31سنة يظهر بمستوى
ط� ّ�ي��ب ف��ي م�ب��اري��ات منتخب ب�لاده،
وه� � ��و أم� � ��ر أث � � ��ار اه � �ت � �م ��ام ف��ري �ق�ي�ن
برازيليني للحصول على خدماته،
ه �م��ا :غ��ري�م�ي��و وس ��او ب��اول��و ال��ذي
ل�ع��ب دورًا رئ�ي�س��ًا ف��ي ف ��وزه بكوبا
ل � �ي � �ب� ��رت� ��ادوري� ��س وك � � � ��أس ال� �ع ��ال ��م
لألندية عام .2005
وإل � � ��ى ج ��ان ��ب ل ��وغ ��ان ��و ،ي �م �ك��ن أن
ي� �ح� �م ��ي خ � ��ط ال� �ظ� �ه ��ر ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي
ريكاردو كارفاليو ،الذي رغم بلوغه
الـ  34من العمر ال يزال ّ
يعد مدافعًا
ذا قيمة مهمة استنادًا الى خبرته.
ل �ك��ن ه � ��ذا األم� � ��ر ال ي� � ��راه ب �ع��د اآلن
م��واط �ن��ه امل� ��درب ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و
ال� ��ذي ت �ب �ن��ى ك��ارف��ال �ي��و ف ��ي ب��ورت��و
ونقله معه ال��ى تشلسي اإلنكليزي
وم� ّن��ه ال��ى العاصمة اإلس�ب��ان�ي��ة ،إذ
يفضل «مو» حتى الفرنسي اليافع
راف � ��اي � ��ل ف� � � ��اران ل �ل �ع��ب ال � ��ى ج��ان��ب
البرتغالي اآلخر بيبي.
وينضم الى الثنائي املذكور مدافع
ع��امل��ي آخ��ر ه��و ال�ب��رازي�ل��ي مايكون،
إذ إن انتقاله الى مانشستر سيتي
ل� ��م ي �ك ��ن ف� ��ي م �ح �ل��ه أب � � �دًا ألن أح ��د
أب��رز ن�ج��وم إن�ت��ر م�ي�لان��و اإلي�ط��ال��ي
ال�ف��ائ��ز ب�ل�ق��ب دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
ع ��ام  ،2010ل��م ي �ع��رف ال �ط��ري��ق ال��ى
التشكيلة األساسية في مانشستر
س� �ي� �ت ��ي س � � ��وى م � � ��رة واح� � � � ��دة ه ��ذا
امل��وس��م ،م�ق��اب��ل دخ��ول��ه اح�ت�ي��اط�ي��ًا
في مباراة أخرى .وهنا يمكن القول
إن ��ه رغ ��م ت��راج��ع م �س �ت��وى م��اي�ك��ون
نسبيًا ،فإنه كان بإمكانه أن يحجز
م��رك �زًا أس��اس�ي��ًا بسهولة ل��و اخ�ت��ار
فريق آخر.
االنتقال الى أي
ٍ
وب � ��االن � �ت � �ق � ��ال ال � � ��ى خ � ��ط ال � ��وس � ��ط،
ي �ب��رز اس ��م أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال�ع��ال��م
سابقًا البرازيلي ك��اك��ا ،ال��ذي يفعل
لكسب رض��ى مورينيو،
املستحيل
ّ
لكن األخير يفضل اعتماد الكرواتي
ل��وك��ا م��ودري �ت��ش ك �ب��دي� ٍ�ل ل�لأمل��ان��ي
م �س �ع��ود أوزي � ��ل أو ك �ش��ري� ٍ�ك ل��ه في
خط الوسط على الدفع بالبرازيلي
أساسيًا .وباتجاه روم��ا ،يبرز اسم
البوسني ميراليم بيانيتش ال��ذي
ي� �ع � ّ�د م��وه �ب��ة ك �ب �ي ��رة ،ل �ك��ن امل� ��درب
التشيكي زدينيك زيمان ال يرى فيه
س��وى بديل .أم��ا املظلوم األكبر في
ه��ذا ال �خ��ط ،ف�ه��و اإلن�ك�ل�ي��زي ف��ران��ك
ّ
«محرمًا» ملسه
المبارد الذي لم يعد
في التشكيلة األساسية لتشلسي،
التي نبذت الفرنسي فلوران مالودا،
رغم أنه ال يزال بإمكانه العطاء على
عال.
مستوى ٍ
أم� ��ا ف ��ي ح� ��ال ع ��دن ��ا ال� ��ى ال �ه �ج��وم،
فإنه يمكننا إيجاد شركاء كثيرين
لـ «تشيشاريتو» ،أبرزهم البوسني
إدي��ن دزي�ك��و ال��ذي أن�ق��ذ مانشستر
س�ي�ت��ي م� ��رارًا م��ن ش � ّ�ر ال �ه��زائ��م ه��ذا
املوسم ،وب��دا أفضل مهاجمي بطل
إن �ك �ل �ت��را ،رغ� ��م ع� ��دم ح �ص��ول��ه ع�ل��ى
دق ��ائ ��ق ل �ع��ب ب��ال �ق��در ال � ��ذي ح�ص��ل
عليه زمالؤه.
وي �م �ك��ن أن ي��دع��م ه ��ذا ال � ُخ��ط ب�ق��وة
ال�ب��رازي�ل��ي ن�ي�ن��ي ،ال ��ذي أج �ب��ر على
إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام ت��واف��د النجوم
ال ��ى ب ��اري ��س س ��ان ج �ي��رم��ان ،وه��و
ال��ذي ت� ّ�وج هدافًا للدوري الفرنسي
بالتساوي م��ع أوليفييه جيرو في
املوسم املاضي.
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برنامج البطوالت األوروبية الوطنية في عطلة نهاية األسبوع
انكلترا (املرحلة )12
 السبت:ارسنال  -توتنهام ()14.45
ليفربول  -ويغان ()17.00
مانشستر سيتي  -استون فيال ()17.00
نيوكاسل  -سوانسي ()17.00
ك��وي �ن��ز ب� ��ارك ري �ن �ج��رز  -س��اوث�م�ب�ت��ون
()17.00
ريدينغ  -إفرتون ()17.00
وس� ��ت ب��روم �ي �ت��ش ال �ب �ي ��ون  -ت�ش�ل�س��ي
()17.00
ن��وري�ت��ش سيتي  -مانشستر يونايتد
()19.30
 االحد:فوالم  -سندرالند ()18.00
 االثنني:وست هام  -ستوك سيتي ()22.00
ايطاليا (املرحلة )13
 السبت:يوفنتوس  -التسيو ()19.00
نابولي  -ميالن ()21.45
 االحد:بولونيا  -باليرمو ()16.00
كاتانيا  -كييفو ()16.00
فيورنتينا  -اتاالنتا ()16.00

انتر ميالنو  -كالياري ()16.00
سيينا  -بيسكارا ()16.00
اودينيزي  -بارما ()16.00
سمبدوريا  -جنوى ()21.45
 االثنني:روما  -تورينو ()21.45
اسبانيا (املرحلة )12
 السبت:اوساسونا  -ملقة ()19.00
فالنسيا  -اسبانيول ()19.00
برشلونة  -سرقسطة ()21.00
ريال مدريد  -اتلتيك بلباو ()23.00
 االحد:دي �ب ��ورت �ي �ف ��و ال ك ��ورون � �ي ��ا  -ل �ي �ف��ان �ت��ي
()13.00
سلتا فيغو  -ريال مايوركا ()17.00
خيتافي  -بلد الوليد ()18.50
غرناطة  -اتلتيكو مدريد ()21.45
اشبيلية  -بيتيس اشبيلية ()22.30
 االثنني:ري� � ��ال س ��وس� �ي� �ي ��داد  -راي� � ��و ف��ال �ي �ك��ان��و
()22.30
املانيا (املرحلة )12
 السبت:ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د  -غ��روي�ث��ر ف��ورث

()16.30
بوروسيا مونشنغالدباخ  -شتوتغارت
()16.30
هانوفر  -فرايبورغ ()16.30
نورمبرغ  -بايرن ميونيخ ()16.30
هامبورغ  -ماينتس ()16.30
اي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت  -اوغ �س �ب��ورغ
()16.30
باير ليفركوزن  -شالكه ()19.30
 االحد:ف �ي��ردر ب��ري�م��ن  -ف��ورت��ون��ا دوس �ل��دورف
()16.30
هوفنهايم  -فولسبورغ ()18.30
فرنسا (املرحلة )13
 السبت:باريس سان جيرمان – رين()18.00
اجاكسيو  -سوشو ()21.00
تروا  -نانسي ()21.00
ايفيان  -سانت اتيان ()21.00
بريست  -باستيا ()21.00
فالنسيان  -مونبلييه ()21.00
 االحد:ليون – ريمس ()15.00
نيس  -تولوز ()18.00
بوردو  -مرسيليا ()22.00

