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البرازيلي فيليبي
كوتينيو (رويترز)

ّمر وقت طويل على رؤية انتصار عريض لليفربول على صورة ذاك الفوز ّ الذي
حققه على نيوكاسل يونايتد ( ،)0-6في نهاية االسبوع .انتصار اذا دل على
شيء ،فهو على ان هناك حياة من دون الهداف االول للفريق لويس سواريز

حياة ليفربول من دون سواريز

ّ
كوتينيو هو الحل
شربل كريّم

ال �س��داس �ي��ة ال� �ت ��ي ّ
دك ب �ه��ا ل �ي �ف��رب��ول
م� ��رم� ��ى ن � �ي ��وك ��اس ��ل ه � ��ي االن � �ت � �ص ��ار
االك�ب��ر للفريق االح�م��ر بقيادة امل��درب
ب��ران��دن رودج� ��رز .ان�ت�ص��ار ت��راف��ق مع
م�س�ت��وى ج�م��اع��ي م�م�ي��ز واداء ف��ردي
الفت لعدد من الالعبني ،وعلى رأسهم
البرازيلي فيليبي كوتينيو ،الذي كان
«مهندس» غالبية هجمات «ال��ري��دز»
في اللقاء املذكور.
وه ��ذا ال �ف��وز ك��ان مهمًا ع�ل��ى اك�ث��ر من
صعيد ،اذ بعيدًا من النتيجة ،اعطى
الفريق ثقة لجمهوره العريض الذي
خ�ش��ي االن �ه �ي��ار او ال�ع�ق��م ال�ه�ج��وم��ي
ع �ق��ب اي �ق ��اف اب� ��رز م �ه��اج �م��ي ال�ف��ري��ق
االوروغ� ��وي� ��ان� ��ي ل ��وي ��س س ��واري ��ز 10
م�ب��اري��ات ،لكن م��ع كوتينيو ودان�ي��ال
س�ت��اري��دج ،ظهر فريق رودج��رز ق��ادرًا
ع �ل��ى ال �س �ي��ر ع �ل��ى ن �ح��و ط �ب �ي �ع��ي ،ال
ب ��ل ع �ل��ى ن �ح��و اف �ض ��ل ح �ت��ى ت�ش��ري��ن
االول امل �ق �ب��ل ،أي ع�ن��د ان �ت �ه��اء عقوبة
«الولد املشاغب» .ويحسب لرودجرز
ك�ي�ف�ي��ة ت �ع��ام �ل��ه م ��ع ال ��وض ��ع س��ري�ع��ًا،
ح � �ي ��ث وض � � ��ع ك ��وت� �ي� �ن� �ي ��و ف � ��ي م ��رك ��ز
ص �ن��اع��ة االل� �ع ��اب وخ �ل��ف س �ت��اري��دج
ً
ت �ح��دي �دًا ،ن��اق�ل�ا ج � ��وردان ه �ن��درس��ون
ّ
ال��ى امل�ي�س��رة ل�ي�ق��دم ب ��دوره اداء طيبًا.
وال � ��واق � ��ع ان غ� �ي ��اب س � ��واري � ��ز س�م��ح
لكوتينيو بالعمل بحرية اكبر ،اذ لم
ي �ع��د اس� �ي� �رًا ل ��وج ��ود االوروغ ��وي ��ان ��ي
على ارض امللعب ،حيث يطلب الكرات
ع �ل��ى ن �ح��و دائ� ��م م ��ن الع �ب��ي ال��وس��ط،
فشرع البرازيلي في ايجاد املساحات
ب�ي�ن خ �ط��ي ال ��وس ��ط وال� ��دف� ��اع ل�ف��ري��ق
«املاغبايز» .وهذا االمر بدا واضحًا في
الدقائق الـ  30االول��ى واالخيرة ،حيث
ظ �ه��رت ث �ق��ة الع �ب��ي ل �ي �ف��رب��ول ك�ب�ي��رة
بكوتينيو ،فكانت كل الكرات تمر من
خ�لال��ه ل�ي�ط�ل��ق ه�ج �م��ات س��ري �ع��ة ك��ان
من الصعب قراءة اتجاهها ،ما ّ
يفسر
ه��ذه النتيجة العريضة .وه��ذا العمل
ال �ك �ب �ي��ر ل �ل �ب��رازي �ل��ي ح� � ّ�رر ه �ن��درس��ون
وس �ت��اري��دج ،ال�ل��ذي��ن استغال انشغال
ال �س �ن �غ��ال��ي ال �ش �ي��خ ت �ي��وت��ي والع �ب��ي
ال ��وس ��ط اآلخ ��ري ��ن ف ��ي ك�ي�ف�ي��ة اي �ق��اف
كوتينيو فضربوا مرارًا باتجاه مرمى
نيوكاسل.
واالذكى من قبل رودجرز او كوتينيو،
ك��ان تمركز االخ�ي��ر دائ�م��ًا ف��ي مساحة
ب�ي�ن خ �ط��ي ال��وس��ط وال ��دف ��اع للفريق
املنافس ،ما خلق تضاربًا في املهمات
عند العبيه الذين لم يحسموا بسرعة
م �س��أل��ة ت �ح��دي��د ال �خ ��ط امل � �س ��ؤول ع��ن
م��راق �ب��ة ه ��ذا ال�ل�اع��ب ّ ،ال ��ذي ك ��ان وراء
ال �ه��دف االول ال ��ذي وق �ع��ه ال��دن�م��ارك��ي
دان �ي��ال آغ��ر .وب�ع��ده��ا ك��ان��ت ك��رت��ه الى
س� �ت ��اري ��دج ق��ات �ل��ة ل ��دف ��اع ن �ي��وك��اس��ل
ال ��ذي ع�ج��ز ع��ن ال�ل�ح��اق ب��االخ�ي��ر قبل
ان ي�ل�ع�ب�ه��ا ال ��ى ه �ن��درس��ون ليضيف
ال � �ث� ��ان� ��ي .وب � �ع� ��د اس � �ت� ��راح� ��ة م � ��ا ب�ين
ال�ش��وط�ين ،ك��ان كوتينيو اول م��ن قام
بحركة مؤثرة ،عندما لعب ك��رة ذكية
ال ��ى س �ت��اري��دج ال� ��ذي اض� ��اف ال �ه��دف
ال �ث ��ال ��ث ،ق �ب��ل ان ت �ق��ف ال �ع ��ارض ��ة في
وجهه بعدما اظهر مهارة عالية.
اذًا ليفربول وجد سريعًا الحل ملشكلة
غياب سواريز ،وهو امر يعود الفضل
فيه قبل كوتينيو الى املدرب رودجرز،
ال ��ذي اح �س��ن ق� ��راءة ت�ب��اع��د ال�خ�ط��وط
ع � �ن ��د اص � � �ح � ��اب االرض ،ل � �ك ��ن غ �ي��ر
املعترضني على ترحيل سواريز بعد

ازدياد مشاغباته يرون ان الفريق اكد
ان��ه يمكنه التسجيل عندما تتساوى
ال� � �ف � ��رص امل � �ت ��اح ��ة ل �ج �م �ي��ع الع �ب �ي ��ه،
وخ �ص��وص��ًا امل �ه��اج �م�ين م �ن �ه��م ،اذ ان
االوروغوياني يستحوذ عادة على كل
االم��دادات وال يسجل االه��داف من كل
الفرص التي تلوح امامه.
م��ن ه�ن��ا ،ق��د ي�ك��ون م��ا حصل انطالقة
جديدة لليفربول ،وهي انطالقة لبدء
االخ �ت �ب��ارات ال�ف�ع�ل�ي��ة ع�ل��ى ال�خ�ي��ارات
امل�ت��اح��ة م��ن اج ��ل اج� ��راء التحسينات
للموسم املقبل ،حيث ال يزال «الحمر»
يطاردون لقبًا غائبًا عن خزائنهم منذ

الواقع ان غياب سواريز سمح
لكوتينيو بالعمل بحرية اكبر ،إذ لم
يعد اسيرًا لالوروغوياني
س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،وي�ك�ت�ف��ون ب��ال�ت�ف��رج
ع� �ل ��ى ال� �غ ��ري ��م م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د
يحتفل به على غرار ما فعل اخيرًا.
السداسية التي سجلها ليفربول بعد
ظهر السبت ،اذا كانت تدل على شيء،
ف �ه��ي ان� ��ه ل �ي��س ه �ن ��اك ف ��ري ��ق ي�ع�ي��ش
بفضل الع��ب واح��د ،واالف�ض��ل توزيع
ً
ال �ن �ج��وم �ي��ة ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة ب � ��دال من
حصرها بالعب واحد.

نتائج وترتيب البطوالت االوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )35
أرسنال  -مانشستر يونايتد 1-1
تيو والكوت ( )2ألرسنال ،والهولندي روبن
فان بيرسي ( 44من ركلة جزاء).
مانشستر سيتي  -وست هام 1-2
االرجنتيني سيرجيو أغويرو ( )28والعاجي
يايا توريه ( )83لسيتي ،وأندري كارول ()90
لوست هام.
تشلسwwwwwي  -سوانسي سيتي
0-2
البرازيلي اوسكار ( )43وفرانك المبارد (45
من ركلة جزاء).
نيوكاسل  -ليفربول 6-0
دانييل أغير ( )3وجوردان هندرسون
( 17و )76ودانييل ستوريدج ( 54و )60و
اإليطالي فابيو بوريني (.)76
افرتون  -فولهام 0-1
ساوثمبتون  -وست بروميتش 3-0
ستوك  -نوريتش 0-1
ويغان  -توتنهام 2-2
ريدينغ  -كوينز بارك رينجرز 0-0
استون فيال  -سندرالند (الليلة ،
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  85نقطة من 35
مباراة
 -2مانشستر سيتي  71من 34
 -3تشلسي  65من 34
 -4ارسنال  64من 35
 -5توتنهام  62من 34

إسبانيا (المرحلة )33
اتلتيك بلباو  -برشلونة 2-2
ماركيل سوسايتا ( )27واندر هيريرا ()90
لبلباو ،واألرجنتيني ليونيل ميسي ()67
وألكسيس سانشيز ( )69لبرشلونة.
اتلتيكو مدريد  -ريال مدريد 2-1
الكولومبي راداميل فالكاو ( )4ألتلتيكو،
وخوان فران ( ،13هدف في مرماه)
واألرجنتيني أنخل دي ماريا ( )63لريال.
ريال سوسييداد  -فالنسيا 2-4
الينيغو مارتينيز ( )34واألوروغوياني
غونزالو كاسترو ( )73وايمانول اغيريتشي
( 86و )90لسوسييداد ،وروبرتو سولدادو
( )25وجوناس اوليفيرا ( )90لفالنسيا.

إيطاليا (المرحلة )34
يوفنتوس  -تورينو 0-2
التشيلياني ارتورو فيدال ( )86وكالوديو
ماركيزيو (.)90

بايرن ميونيخ  -فرايبورغ 0-1
شيردان شاكيري (.)35

بيسكارا  -نابولي 3-0
السويسري غوكهان ايلنر ( )46واملقدوني
غوران بانديف ( )58والسويسري بليريم
جمالي (.)81

فورتونا دوسلدورف  -بوروسيا
دورتموند 2-1
آدم بوجيك ( )88لدوسلوف ،والتركي
نوري شاهني ( )20والبولوني ياكوب
بالشتشيكوفسكي ( )70لدورتموند.

ميالن  -كاتانيا 2-4
الفرنسي ماتيو فالميني ( )45وجانباولو
باتزيني ( 74و )77وماريو بالوتيلي (90
من ركلة جزاء) مليالن ،ونيكوال ليغروتاغلي
( )30واالرجنتيني غونزالو بيرغيسيو ()65
لكاتانيا.

ملقة  -خيتافي 1-2
البارغوياني روكي سانتا كروز ()40
والبرازيلي روبسون ويليغتون ( )47مللقة،
وخوان فاليرا ( )70لخيتافي.

روما  -سيينا 0-4
بابلو اوزفالدو ( 14و 41و )67واالرجنتيني
ايريك الميال (.)16

رايو فاليكانو  -اوساسونا 2-2
ليفانتي  -سلتا فيغو 1-0
ريال سرقسطة  -ريال مايوركا 2-3
اسبانيول  -غرناطة 1-0
بلد الوليد  -اشبيلية 1-1
ريال بيتيس  -ديبورتيفو ال كورونيا
(الليلة)23.00 ،

انتر ميالنو  -باليرمو 1-0
اتاالنتا  -بولونيا 1-1
كالياري  -اودينيزي 1-0
كييفو  -جنوى 1-0
بارما  -التسيو 0-0
سمبدوريا  -فيورنتينا 3-0

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  85نقطة من  33مباراة
 -2ريال مدريد  74من 33
 -3اتلتيكو مدريد  68من 33
 -4ريال سوسييداد  58من 33
 -5ملقة  53من 33

ألمانيا (المرحلة )31

 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  80نقطة من  34مباراة
 -2نابولي  69من 34
 -3ميالن  62من 34
 -4فيورنتينا  61من 34
 -5روما  55من 34

باير ليفركوزن  -فيردر بريمن 0-1
شتيفان كيلسينغ (.)36
شالكه  -هامبورغ 1-4
البرازيلي ميشال باشتوس ( )10والهولندي
يان كالس هونتيالر ( 21و 58و )66لشالكه،
وماؤسيل يانسن ( )5لهامبورغ.
غرويثر فورث  -هانوفر 3-2
فولفسبورغ  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-3
هوفنهايم  -نورمبرغ 1-2
اوغسبورغ  -شتوتغارت 0-3
ماينتس  -اينتراخت فرانكفورت 0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  84نقطة من  31مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  64من 31
 -3باير ليفركوزن  56من 31
 -4شالكه  49من 31
 -5اينتراخت فرانكفورت  46من 31

