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رياضة

رياضة
إيسكو قد
يفقد الكثير من
مستواه على
مقاعد البدالء
(أرشيف)

ال ليغا

نجوم برشلونة ومدريد على مقاعد البدالء

إيسكو وكوتينيو وكثير من عالمات االستفهام
يستضيف نادي ريال مدريد اإلسباني نادي برشلونة على
أرضية ميدانه في الـ«سانتياغو بيرنابيو» (الليلة الساعة
 21:45بتوقيت ب ـيــروت) ،فــي م ـبــاراة هــي الثالثة بين
الفريقين خــال أقــل من شهر .مباراة الــدوري يريد من
خاللها الريال الثأر بعد خروجه من نصف نهائي الكأس
أمام برشلونة .مباراة من المتوقع أن يستمر خاللها غياب
العــب الريال فرانشيسكو إيسكو ،والعــب البرشا فيليبي
كوتينيو ألسباب ّ
عدة
غاريث تائه في البيرنابيو
بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وأفضل العب في تاريخ
النادي امللكي ّ
ربما ،إلى مدينة تورينو ،بدأت الصحف اإلسبانية بطرح
سيخلف رونالدو؟ هل هو بايل؟ أسنسيو؟ بنزيما؟
األسئلة الصعبة ،من
ّ
كلها أسماء كان من املتوقع أن تحمل راية «امليرينغي» وتسير قدمًا بعد
ّ
رحيل هداف الفريق التاريخي .لكن ،كان االسم املفضل بالنسبة للكثيرين،
غاريث بايل ،النجم الويلزي السابق لنادي توتنهام اإلنكليزي .أفضل العب
في الدوري اإلنكليزي ،أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد ،والتي وصلت
إلى  100مليون يورو .املفاجأة كانت ،بأن ما حدث كان غير متوقع تمامًا ،لم
يكن بايل هو رأس الفريق ،أو قائده ،أو حتى نصف رونالدو ،بل من ّ
تحمل
العبء كله ،هو الفرنسي كريم بنزيما .وهنا تكمن املشكلة .بايل غائب
تمامًا عن قيادة الفريق ،بل إنه بعيد كل البعد عن أي شيء تعنيه كلمة
ّ
«قيادة» .العب فاقد لروح املنافسة ،حتى
أن مارسيلو ،قد ّ
تحدث عن إمكانية عدم
تأقلم بايل مع مدريد« ،ست سنوات في
إسبانيا ،وال يجيد التحدث باإلسبانية،
هذه مشكلة كبيرة ،هو العب يحب
االنفراد بنفسه» .مشكلة الـ«صاروخ
الويلزي» نفسية قبل أن تكون فنية ،وهنا
الشق األصعب من املشاكل ،تمامًا كما
الحال مع صانع األلعاب اإلسباني إيسكو.

حسن رمضان
عـ ـن ــدم ــا ك ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري-
ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن زي ـ ـ ــدان عـلــى
رأس الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـ ـن ــادي ري ــال
مدريد ،وتحديدًا في السنة األخيرة
له مع الـ«ميرينغي» ،كانت الصحف
اإلس ـبــان ـيــة ،تـطــالــب الـنـجــم الـســابــق
مل ـ ــدري ـ ــد بـ ــإع ـ ـطـ ــاء صـ ــانـ ــع األل ـ ـعـ ــاب
اإلسباني فرانشيسكو إيسكو أكثر
ع ـ ــددًا مـمـكـنــا م ــن دق ــائ ــق ال ـل ـع ــب .ال
ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى ق ـي ـمــة إيـسـكــو
الـفـنـيــة ،وم ــا يمتلكه ه ــذا الـنـجــم من
إم ـكــان ـيــات عــالـيــة ومـ ـه ــارات ف ـ ّ
ـردي ــة،
ّ
إل أن زيدان لم يكن يشركه في كثير
مــن املناسبات .انـصــاع امل ــدرب الــذي
ت ـ ّـوج بـثــاثــة أل ـقــاب لـ ــدوري األب ـطــال
م ــع ري ـ ــال م ــدري ــد ل ـط ـلــب ال ـج ـم ـهــور،
وبدأ في املراحل األخيرة من املوسم،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي املـ ــراحـ ــل ال ـح ــاس ـم ــة،
بــإشــراك إيسكو كصانع ألـعــاب ّأول
ل ـل ـف ــري ــق ،خ ـل ــف ك ــل م ــن امل ـهــاج ـمــن
الفرنسي كريم بنزيما ،والبرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رونـ ــالـ ــدو .س ـطــع نجم
ّ
إيسكو ،وبــدأ الجميع يتكلم عن أنه
بــالـفـعــل ،إنـيـيـسـتــا ال ـجــديــد ف ــي كــرة
ال ـق ــدم اإلس ـب ــان ـي ــة .اسـتـثـمــر إيـسـكــو
ال ـف ــرص ال ـتــي ُم ـن ـحــت ل ــه ،وكـ ــان من
بني نجوم الفريق في املوسم املاضي
والذي سبقه.

أصبح من نجوم املنتخب اإلسباني،
ومــن الــاعـبــن الــذيــن يعتمد عليهم
لوبيتيغي بـصــورة أســاسـيــة .ولكن
األخـيــر أطــاح بعمله بـصــورة غريبة
ج ـ ـ ـ ـدًا ،قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن ب ــداي ــة
املــونــديــال ال ــروس ــي ،وب ـعــد أن أعلن
ال ـنــادي امللكي ري ــال مــدريــد التعاقد
م ـع ــه ،م ــا ّأدى إل ــى اع ـت ـبــار االت ـح ــاد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـسـيـئــة
ج ـدًا إلسبانيا وللمنتخب الوطني
الـ ـ ــذي ك ـ ــان أمـ ـ ــام تـ ـح ـ ٍّـد ك ـب ـي ــر ،وق ــام
بــإقــال ـتــه م ـب ــاش ــرة وع ـ ـ ّـن ف ـيــرنــانــدو
ه ـي ـي ــرو .هـ ــذا الـ ـح ــدث ،كـ ــان بـمـثــابــة
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ ب ـ ـعـ ــده إي ـس ـكــو
بــال ـتــراجــع ،وبـنـسـيــان مــا ك ــان يقوم
بــه .بعد املــونــديــال ،وال ـخــروج املبكر
أم ــام املنتخب الــروســي ،عـ ّـن املــدرب
الـســابــق لـبــرشـلــونــة لــويــس انريكيه
على رأس الجهاز الفني للمنتخب.
لم تكن العالقة بني إيسكو وانريكيه
ط ـي ـبــة ،ب ــل وفـ ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان
كانت مقاعد البدالء تحبس إيسكو.
زادت دقــائــق الــاعــب اإلسباني َعلى
م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،وفـ ــي م ــدري ــد ،قـ ـ ِـدم
امل ــدرب لوبيتيغي ،فـ ــازدادت األمــور
سوءًا بالنسبة للنادي امللكي ،نتائج
س ـل ـب ـيــة وأداء ي ـف ـت ـقــر ل ـ ــإب ـ ــداع ،أي
ملسة من كل من زيــدان وكريستيانو

الخالفات تطيح بالعب الوسط
أداء إيسكو واستقراره في التشكيلة
األســاسـيــة ملــدريــد ،انـعـكــس بطريقة
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى أدائـ ـ ـ ــه مـ ــع مـنـتـخــب
ّ
تحدثت
ب ــاده .الصحف اإلسـبــانـيــة
عــن أن الــاعــب سيكون النجم األول
في «الروخــا» ،وأنه سيقود املنتخب
فـ ــي كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ك ــان ــت إلي ـس ـكــو
ع ــاق ــة م ـم ـ ّـي ــزة م ــع م ـ ــدرب املـنـتـخــب
اإلسباني غولني لوبيتيغي ،املــدرب
السابق لبورتو البرتغالي .إيسكو

ال يبدو الالعب
البرازيلي فيليبي
كوتينيو منسجمًا
مع المجموعة في
برشلونة

رون ــال ــدو .إيـسـكــو ،كــان مــن بــن أشد
املدافعني عن مدربه لوبيتيغي ،حيث
ّ
نتحمل
إذ ق ــال فــي ت ـصــريــح« :كـلـنــا
مسؤولية هــذا املوسم السيئ ،ليس
ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،بـ ــل ن ـح ــن ال ــاعـ ـب ــن».
ت ـص ــري ــح ف ـي ــه كـ ــام ش ــدي ــد الـلـهـجــة
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ب ـي ــري ــز ،ول ــزم ــائ ــه
ف ــي ال ـف ــري ــق .أق ـي ــل لــوبـيـتـيـغــي بعد
خماسية الكامب نــو ،ومــن بعد ذلك
ّ
الـ ـح ــدث ،ل ــم ي ـعــد ي ـتــذك ــر املـتــابـعــون
الع ـب ــا ي ــدع ــى إي ـس ـك ــو ،دفـ ــع الــاعــب
ثمن دفاعه عن مدربه السابق .فتارة
ي ـع ـلــن ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ــه مـ ـص ــاب ،وت ـ ــارة
أخ ــرى يـجـلــس عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء.
ل ــإن ـص ــاف ،يـعـتـبــر إي ـس ـكــو م ــن بني
أف ـضــل صــانـعــي األل ـع ــاب فــي الـعــالــم
حاليًا ،وفي الوقت عينه ،يعتبر عملة
ن ــادرة ،إذ إن هناك فقرًا واضـحــا في
هــذا املــركــز فــي الــدوريــات األوروبـيــة.
ص ـح ـيــح ب ـ ــأن ال ـص ـغ ـي ــر ال ـب ــرازي ـل ــي
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــون ـي ــور يـ ـق ـ ّـدم ً
أداء
جيدًا في املباريات التي يخوضها،
ّ
إل أن اللمسة األخيرة غائبة تمامًا،
ّ
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ك ـ ــان ي ـت ـم ــي ــز بـ ــه إي ـس ـك ــو،
حـ ـس ــم املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات .بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة
أم ــام الـبــرســا فــي إي ــاب ال ــدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن ك ـ ــأس م ـل ــك إس ـبــان ـيــا
بثالثية نظيفة ،على املــدرب الحالي
األرجنتيني سانتياغو ســوالري أن
ّ
يـلــطــف األج ـ ــواء بـيـنــه وب ــن إيـسـكــو.
الريال يحتاج إليسكو كما أن إيسكو
يحتاج ملــدريــد ،ألن الــاعــب قــد يفقد
الـكـثـيــر م ــن م ـس ـتــواه ف ــي ح ــال تـكــرر
مشهد جلوسه على مقاعد الـبــدالء،
أو أك ـث ــر م ــن ذلـ ـ ــك ،عـ ــدم اس ـتــدعــائــه
للمباريات من األساس.

خطوة غير موفقة!
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر م ــن إس ـبــان ـيــا،
وتحديدًا في إقليم كاتالونيا ،العب
آخ ــر فـقــد الكثير مــن مـسـتــواه .أغلى
صفقة في تاريخ برشلونة ،البرازيلي
فيليبي كــوتـيـنـيــو .بـعــد االنـخـفــاض
الكبير فــي أداء الصغير البرازيلي،
بـ ــدأت الـصـحــف الـكــاتــالــونـيــة بنشر
ب ـع ــض األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـت ــي ت ــدع ــم فـيـهــا
كوتنينيو ،كــأن «الـنـجــم على درايــة
بـ ـت ــراج ــع أدائ ـ ـ ـ ــه ،والـ ـف ــري ــق مـسـتـعــد
ملساعدته وغرفة مالبس البالوغرانا
ج ـ ــاه ـ ــزة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم ل ـ ــه».
فالفيردي ،ورغم كل مساوئه كمدرب،
ّ
إل أنــه يعلم بــأن كوتينيو هو ليس
الــاعــب الــذي قضى أول شهرين في
بـيـتــه ال ـكــاتــالــونــي ال ـج ــدي ــد ،ب ــل إنــه
العب مختلف تمامًا .يعطيه الفرصة
تـلــو األخـ ــرى ،وع ـلــى ح ـســاب العبني
متألقني كمالكوم وعثمان ديمبيلي
ّ
على وجه التحديد ،إل أن البرازيلي
ال يقدم أيــة ّ
رد فعل ،بل إن املتابعني
ال ي ـش ـعــرون ب ــوج ــوده ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب .كوتينيو العــب كبير ،ولديه
ّ
ّ
ّ
التحول
ليقدمه ،إل إن نقاط
الكثير
ال ـتــي غ ـ ّـي ــرت م ــن شـكــل ه ــذا الــاعــب،
ه ــي اإلصـ ــابـ ــة الـ ـت ــي أب ـع ــدت ــه ق ــراب ــة
الـشـهــر ون ـصــف الـشـهــر ع ــن املــاعــب
في بداية املوسم الحالي .مما ال شك
ف ـيــه ،أن الـبـيـئــة الـكــاتــالــونـيــة ليست
السبب ،أو حتى ليو ميسي ،فلطاملا
ك ــان ــت إدارة ب ــرش ـل ــون ــة تـسـتـقـطــب
العـبــن مــن أميركا الالتينية ،وهــذه
األج ــواء تعتبر كالعائلية بالنسبة
إل ـ ــى ك ــوت ـي ـن ـي ــو .ل ـك ــن مـ ــا هـ ــو سـبــب
تراجع الصغير فيليبي؟ الجواب بني
أقدامه وفوق كتفيه ،هو من سيجيب
ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤالّ ،
رب ـم ــا ي ـك ــون ال ــرد
إيـجــابـيــا ،وتـكــون سحابة صيف قد
ّ
مرت فوق البرازيلي ،ولكن في الوقت
عينه ،قــد يـكــون الــاعــب ،لــم يستطع
ال ـتــأقـلــم ف ــي أج ـ ــواء مـلـعــب «ال ـكــامــب
نو» ،وهنا األمر يصبح خطيرًا جدًا،
بالنسبة إل ــى كوتينيو ،أو للبرسا
وإدارتـ ـ ـ ــه .فــرب ـمــا ان ـت ـقــال ال ـبــرازي ـلــي
مــن لـيـفــربــول إل ــى بــرشـلــونــة لــم يكن
الخطوة الصحيحة في مسيرته.
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بوندسليغا

فرانكفورت يستعيد نغمة االنتصارات
ّ
ثالثي هجومي «خارق» يضع النادي على الخارطة األوروبية
بعد تتويجه العام الماضي بلقب كأس ألمانيا تحت قيادة
المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على حساب «كبير ألمانيا»
نادي بايرن ميونخ ،يتجه نادي إينتراخت فرانكفورت هذا
الموسم لتحقيق إنجاز على الصعيد األوروبي وتحديدًا من
بوابة الـ«يوروبا ليغ» ،يعيد به اسمه إلى الواجهة العالمية من
جديد ،بعد فترة من التراجع
حسين فحص
ي ـمــر ن ـ ــادي إي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
ّ
مستقر على الصعيد
بموسم
األملاني
ٍ
امل ـح ـلــي ،إذ ال يـ ــزال ب ــن ال ـ ــ 8األوائـ ــل
فــي ال ـ ــدوري ،كـمــا ال ـحــال فــي املــوســم
السابق .على الصعيد األوروبي ،األمر
مـخـتـلــف .رغ ــم وقــوعــه فــي مجموعة
صعبة نسبيًا في ال ــدوري األوروبــي
«يــوروبــا لـيــغ» ضـ ّـمــت فــريــق التسيو
اإليـ ـط ــال ــي وم ــارس ـي ـل ـي ــا ال ـف ــرن ـس ــي،
وبدرجةٍ أقل نادي أبولون ليماسول
الـقـبــرصــي ،تمكن ن ــادي فــرانـكـفــورت
من تحقيق العالمة الكاملة في دور
امل ـج ـم ــوع ــات م ـح ـق ـقــا االنـ ـتـ ـص ــار فــي
املــواجـهــات الـســت .فــي ال ــدور الثاني
ٌ
تعادل إيجابي في أوكرانيا بنتيجة
( )2-2أمام شاختار الذي لعب بعشرة
العبني في دور الــ ،32لم يمنع األملان
مــن التأهل إلــى دور ال ــ 16وذل ــك بعد
الفوز في لقاء اإليــاب بأربعة أهــداف
لهدف على أرضــه ،ليكمل إينتراخت
ع ــروض ــه ال ـك ـب ـيــرة أوروب ـ ـيـ ــا .ب ـفــوزه
ثالثية الصربي األخـيــر أم ــام شــاخـتــار ،تــأهــل الـنــادي
لوكا
يوفيتش األملــانــي إلــى دور ال ــ 16للمرة األولــى
والكرواتي
ٌ
م ـن ــذ م ــوس ــم  .1995-1994ام ـت ـح ــان
أنتي ريبيتش
والفرنسي
جديد ينتظر رجال املدرب آدي هوتر،
سيباستيان هالر يتمثل باملواجهة املرتقبة أمام نادي
من األفضل
أوروبيًا (دانيال إنتر ميالنو األسبوع املقبل ،في قمة
رونالد ـ أ ف ب)

ّ
أملانية هي األولــى تاريخيًا
إيطالية
بني الفريقني.
ال ـع ــروض ال ـك ـب ـيــرة لـلـفــريــق األملــانــي
ليست مفاجئة ،إذ إن النتائج ّ
الجيدة
ما هي إال حصاد للعمل الكبير الذي
قام به املدرب السابق نيكو كوفاتش
ال ـعــام امل ــاض ــي .راك ــم املـ ــدرب الـحــالــي
آدي هـ ــوتـ ــر عـ ـل ــى م ـ ــا ب ـ ـنـ ــاه املـ ـ ــدرب
الـســابــق ،فتمكن مــن تسخير ق ــدرات
الفريق ملساندة ثالثي املقدمة الذين
يعدون باألرقام من أفضل املهاجمني
في الدوريات الخمس الكبرى.
ّ
بعد التألق الكبير لثالثي برشلونة
ال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي امل ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ــن ل ـي ــون ـي ــل
م ـي ـس ــي ،ل ــوي ــس س ـ ــواري ـ ــز ون ـي ـم ــار
دا س ـي ـل ـفــا ،ك ـثــر ال ـتــرك ـيــز اإلع ــام ــي
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز الـ ـث ــاثـ ـي ــات ال ـه ـجــوم ـيــة
ف ــي الـ ـع ــال ــم .بـ ـ ــرزت ب ـع ــده ــا ثــاث ـيــة
الـ ـ ـ ــ« »BBCال ـخــاصــة ب ــري ــال مــدريــد،
ثـ ــم ث ــاث ــي بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ً
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى ث ــاث ــي
ليفربول الـحــالــي ،ال ــذي قــاد الـنــادي
إلـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ت ــزام ـن ــت هــذه
املــوجــة ،مــع ظـهــور ثالثية هجومية
أخرى خطفت االنتباه على األراضي
األملانية ،تشكلت من الصربي لوكا
يوفيتش ،والكرواتي أنتي ريبيتش،
والفرنسي سيباستيان هالر ،الذين

ّ ً
ـويــة لكبار الفرق
أصبحوا اليوم أولـ
األوروبية.
بدأ نجم يوفيتش يسطع بسن الـ،21
بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـبـ ــح أول العـ ـ ــب ص ــرب ــي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري األمل ــان ــي يسجل
خ ـم ـســة أهـ ـ ــداف ف ــي مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة.
كــان ذلــك أمــام فــورتــونــا دوسـلــدورف
ف ـ ــي اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـن ــافـ ـس ــات األس ـ ـبـ ــوع
الثامن مــن البوندسليغا .مــع توالي
املهاجم الصربي أن
املباريات ،أثبت ً
ما فعله ليس صدفة ،إذ استمر أداؤه
ـق مـتـصــاعــد ليخطف أنـظــار
فــي ن ـسـ ٍ
بــرشـلــونــة وبــاي ــرن مـيــونــخ .تسجيل
ال ـ ـشـ ــاب الـ ـص ــرب ــي ل ـغــال ـب ـيــة أه ـ ــداف
الـنــادي هــذا املــوســم ،لــم يكن ليحدث
ل ــوال وج ــود مـمــولــه الــرئـيـســي هــالــر،
الــذي ساهم حتى اآلن بــ 24هدفًا في
مختلف املسابقات ،جــاء  5منهم في
الــدوري األوروبــي ،في حني يستكمل
ريبيتش أداءه الالفت الذي يمتد منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ح ــن ق ــاد املنتخب
ال ـكــرواتــي إل ــى نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم،
كـمــا ك ــان بـطــل مــوقـعــة نـهــائــي كــأس
بشكل رئيسي
أملانيا ،عندما ساهم
ٍ
فــي تـتــويــج إيـنـتــراخــت بــالـلـقــب على
حساب بايرن ميونخ.
ب ـف ـضــل الـ ـث ــاث ــي ال ـه ـج ــوم ــي ،أح ــرز
النادي األملاني  23هدفًا في الــدوري
األوروب ـ ـ ــي ه ــذا الـ ـع ــام ،كــأك ـثــر فــريــق
ً
تـسـجـيــا فــي امل ـســاب ـقــة ،كـمــا يحظى
الـثــاثــي بـ ــ 44هــدفــا فـيـمــا بينهم في
كافة املسابقات هذا املوسم.
بالنظر إلى بطولة الدوري األوروبي
كبطولة تعيش في ظل دوري أبطال
ً
أوروبـ ــا ،تعمد الجماهير ع ــادة إلــى
تـجــاهــل م ـبــاريــات الـ ــ«ي ــوروب ــا لـيــغ»
حتى املراحل املتقدمة .في إينتراخت
األم ــر مـخـتـلــف .رغ ــم أهـمـيــة الـثــاثــي
الهجومي في مسار الفريق أوروبيًا،
ل ـع ـب ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر دورًا بـ ـ ـ ــارزًا فــي
تحقيق هذا اإلنجاز نظرًا لوجودها

ب ـك ـثــرة ف ــي املـ ـب ــاري ــات ،وال ـت ــي مــأت
 47000م ـق ـعــد ف ــي امل ـ ًـبـ ــاراة األخ ـي ــرة
أمام شاختار ،مقارنة بنصف العدد
ت ـق ــري ـب ــا ل ـج ـم ــاه ـي ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن فــي
مواجهتها لنادي كراسنودارً .
لطاملا شكلت الجماهير عالمة فارقة
ً
ف ــي الـ ـن ــادي ،إذ كــانــت ش ــاه ــدة على
ـق انـتـهــى فــي تسعينات
ـخ عــريـ ٍ
ت ــاري ـ ٍ
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ك ــان منافسًا
جـ ـ ّ
ـديـ ــا ع ـل ــى األل ـ ـقـ ــاب ب ـف ـعــل كــوك ـبــة
النجوم التي ضمها آنذاك ،على غرار
أندرياس مولر وجاي جاي أوكاشا.
تراجع الفريق بعدها تدريجيًا حتى
ابتعد عــن املنافسة فــي أغلب فترات
األلفية الجديدة.
س ـب ــق لـ ـف ــرانـ ـكـ ـف ــورت أن ح ـق ــق لـقــب
الدوري األملاني عام  ،1959كما حقق
لقب كــأس أملانيا أع ــوام ( 1974ـ  75ـ
ً
 81ـ  88ـ  .)2017عـ ـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
حـقــق إيـنـتــراخــت لـقــب ك ــأس االتـحــاد
األوروبـ ــي (ي ــوروب ــا لـيــغ حــالـيــا) عــام
 .1980فــي منتصف ال ـقــرن املــاضــي،
ٌ
ك ـ ــان لـ ـف ــرانـ ـكـ ـف ــورت وزن فـ ــي ال ـك ــرة
األوروب ـ ـيـ ــة ،إذ تـمـكــن ع ــام  1960من
ال ــوص ــول إل ــى ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ـ ـ ــا ،غ ـيــر أنـ ــه خ ـســر أم ـ ــام ري ــال

تأهل نادي إينتراخت
فرانكفورت إلى دور
الـ 16من الدوري
األوروبي للمرة األولى
منذ موسم 1995-1994

مدريد بقيادة ألفريدو دي ستيفانو.
عـ ــام  ،2016س ــاه ــم املـ ـش ــروع ال ـجــديــد
لـلـنــادي بـقـيــادة امل ــدرب الـســابــق نيكو
ك ــوف ــات ــش ،وامل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي فــريــدي
بوبيك ،في إعادة الفريق إلى الواجهة
مــن جــديــد ،وذل ــك بعد أن حققا اللقب
األول لـل ـنــادي مـنــذ ع ــام  .1988ساهم
بــوب ـيــك ف ــي ب ـن ــاء األسـ ـ ــاس الـصـحـيــح
ل ـل ـنــادي الـ ــذي تـمـثــل ف ــي ح ـســن إدارة
األمور املالية ،إذ صرف املدير الرياضي
ال ـج ــدي ــد  3.8م ـل ـي ــون ي ـ ــورو ف ـق ــط فــي
الالعبني الجدد ،في حني كسب النادي
 12.5مـلـيــون ي ــورو فــي الـصـيــف الــذي
ت ـ ــاه .ص ـيــف  ،2017اس ـت ـث ـمــر بــوبـيــك
األرباح في سوق انتقاالت يعد األنشط
للنادي األملــانــي تاريخيًا ،إذ استثمر
مـبـلــغ  18.5مـلـيــون ي ــورو السـتـقـطــاب
 17العبًا جديدًا ،بينهم العبون عادوا
من اإلعارة ،وكان أبرز املنتدبني الجدد
لــوكــا يــوفـيـتــش ،هـ ــداف ال ـفــريــق األول
ه ــذا املــوســم .فــي ظــل ج ــودة الــاعـبــن،
والتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة،
سيتوجب على فــرانـكـفــورت الــوصــول
إلى مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا
ـار
إذا مــا أراد اس ـت ـعــادة وزن ــه بــن كـبـ ً
األن ــدي ــة األملــان ـيــة ،إذ يـقــف امل ــال عقبة
وحـيــدة أمــام مـشــروع الـنــادي الحالي،
الـ ـ ــذي س ـي ـتــأمــن م ــن ال ـف ـي ـفــا ف ــي ح ــال
املشاركة بدوري األبطال.
مع
ميونخ
ـرن
بعد تــراجــع فريق بــايـ
ً
مدربه الجديد نيكو كوفاتش ،إضافة
إل ــى ع ــدم اس ـت ـمــرار نـســق بــوروسـيــا
دورتـمــونــد كما كــان الـحــال عليه في
بــدايــة املــوســم ،قــد يشكل إينتراخت
فــرانـكـفــورت أمــل أملانيا الوحيد هذا
املــوســم عـلــى الصعيد األوروب ـ ــي إذا
تـمـكــن م ــن ال ـف ــوز ف ــي ال ـي ــوروب ــا لـيــغ،
ً
غ ـيــر أن ذلـ ــك ل ــن ي ـك ــون س ـه ــا نـظـرًا
إل ــى سـجــل إنـتــر الــافــت أم ــام األمل ــان،
املتمثل بفوزه في  24مباراة وتعادله
في  9من  49مباراة لعبها أمامهم.

