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الدولية
الرياضة
ّ

ْ
الفرق بني يونايتد وسيتي:
ّ
شخصية البطل
تراجع مستمر على مستوى النتائج منذ
يبدو مانشستر سيتي في
ٍ
بداية  ،2012على عكس ما كانت عليه الحال في ختام  ،2011مقابل
ّ
تحسن نتائج يونايتد وتساويه في الصدارة مع جاره ،حيث يبدو
واضحًا أن سيتي يفتقر إلى شخصية البطل على عكس يونايتد
حسن زين الدين
لم يعش جمهور مانشستر سيتي
ح��ال��ة ق�ل��ق ه ��ذا امل��وس��م ك�ت�ل��ك ال�ت��ي
يعيشها ف��ي ه��ذه ال �ف �ت��رة .ح�ت��ى إن
الخروج من دور املجموعات لدوري
أبطال أوروبا لم يترك أثرًا في نفوس
أن �ص��ار ال �ـ«س �ي �ت �ي��زي �ن��س» ك �م��ا هي
ال�ح��ال اآلن .وق�ت�ه��ا ،قيل إن الفريق
ال ي �م �ت �ل��ك ال �ت �ج ��رب ��ة ف� ��ي ال �ب �ط��ول��ة
األوروبية ،وهذا ما بدا واضحًا في
مباراته أمام بايرن ميونيخ األملاني
ف � ��ي ال � � ��ذه � � ��اب ،ح� �ي ��ث ظ �ه��ر
م �س �ت �س �ل �م��ًا ب ��ال �ك ��ام ��ل أم� ��ام
ال �ف��ري��ق ال� �ب ��اف ��اري ص��اح��ب
ال�ت�ج��رب��ة ال�غ�ن�ي��ة ف��ي دوري
أبطال أوروب��ا .قيل أيضًا إن
مجموعته في تلك البطولة
ك� ��ان� ��ت األص� � �ع � ��ب ب �ض� ّ�م �ه��ا
ً
ال� ��ى ج ��ان ��ب ب ��اي ��رن ك�ل��ا م��ن
نابولي اإليطالي وفياريال
اإلس � �ب� ��ان� ��ي .ق �ي ��ل أي� �ض ��ًا إن
ت��رك �ي��ز ال� �ن ��ادي وأول ��وي ��ات ��ه
م� �ن� �ص � ّ�ب ��ة ع� �ل ��ى ال� �ب� �ط ��والت
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة ،وع� � �ل � ��ى رأس � �ه� ��ا
الدوري االنكليزي املمتاز.
إال أن الفترة الحالية شهدت
ه� �ب ��وط ��ًا ف � ��ي أداء ال� �ف ��ري ��ق
لن يرضى جمهور سيتي
وف � � � ��ي ن � �ت� ��ائ � �ج� ��ه ال� �ك � �ب� �ي ��رة
ّ
في نهاية املوسم
ال� �ت ��ي س ��ط ��ره ��ا ف ��ي م��رح �ل��ة
بغير عودة فريقهم
الذهاب في ال��دوري وكأسي
االت �ح��اد وال��راب �ط��ة .أول من
الى مدينة مانشستر،
ً
حامال لقب الدوري ،حتى أم��س ،وج��د أن�ص��ار السيتي
ف��ري�ق�ه��م ع�ل��ى ق ��دم امل �س��اواة
إن الفوز بلقب مسابقة
م��ع ال �ج��ار ي��ون��اي �ت��د ب�ع��دم��ا
«يوروبا ليغ» (انتقل
فقد فارق الخمس نقاط التي
من
إليها بعد الخروج
كانت تفصله عن الغريم في
يكون
دوري األبطال) ،لن
ذلك،
نهاية  ،2011وأكثر من ّ
كافيًا .وال يخفى هنا
ف � ��إن ال� �ف ��ري ��ق خ � ��رج ب �خ��ف��ي
أن مانشيني هو أول من
ح �ن�ين م ��ن م�س��اب�ق�ت��ي ك��أس
الرابطة أمام يونايتد نفسه
سيدفع الثمن ،إذ تردد
أن النادي يعتزم تغييره بخسارته أمامه على ملعبه
 3-2ب �ع��دم��ا ك� ��ان ق ��د أس�ق��ط
في حال فشله بالتتويج
األخير في الدوري في «أولد
ويسعى إلى استقطاب
ت��راف��ورد» بنتيجة تاريخية
ّ
البرتغالي جوزيه
 ،1-6ك� �م ��ا أن� � ��ه ودع ك ��أس
ً
له.
موينيو بديال
االتحاد على يد ليفربول.
ب��ال�ف�ع��ل ،ي�ب��دو غ��ري�ب��ًا وغير
م�ت��وق��ع ،ن �ظ �رًا إل��ى م��ا ق� ّ�دم��ه
مانشستر سيتي في النصف األول
م ��ن امل� ��وس� ��م ،م ��ا ي� �ح ��دث م �ع��ه م�ن��ذ
ب ��داي ��ة  .2012ال �ب �ع��ض اآلن وب �ع��د
الخسارة األخيرة أم��ام إفرتون ،بدأ
ي �ب��رر س�ب��ب م��ا ي�ح�ص��ل ال ��ى إي�ق��اف
اإليطالي املشاغب ماريو بالوتيللي
وإل � ��ى غ �ي��اب ال �ع��اج��ي ي��اي��ا ت��وري��ه
امل� �ش ��ارك م��ع ب �ل�اده ف��ي ك ��أس األم��م
األفريقية.
ال ش ��ك ف ��ي أن اب �ت �ع��اد ب��ال��وت�ي�ل�ل��ي
وت��وري��ه م��ؤث��ر بالنظر ال��ى حضور
األول ال � �ق� ��وي م �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة امل ��وس ��م
واألدوار التكتيكية امل�ه�م��ة املوكلة
ف��ي وس��ط امل �ي��دان ألف�ض��ل الع��ب في
القارة السمراء ،لكن غيابهما املؤقت
ل� �ي ��س ال� �س� �ب ��ب ال� ��وح � �ي� ��د ب��امل �ط �ل��ق
لتراجع الفريق فنيًا وعلى مستوى
ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ،وه� � ��و إن ك� � ��ان ب��ال �ف �ع��ل
ك ��ذل ��ك ،ك �م��ا ي ��ذه ��ب إل� �ي ��ه ال �ب �ع��ض،
ف�ه��ذه مشكلة ب�ح��د ذات �ه��ا بالنسبة
إل��ى س�ي�ت��ي ،إذ ك�ي��ف ل�ف��ري��ق يطمح
ال� ��ى اع� �ت�ل�اء م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج أن
ي �ت��أث��ر ب �غ �ي��اب الع ��ب ه �ن��ا أو الع��ب

الفشل يعني
التغيير

هناك؟
وخير دليل على ذل��ك أن مانشستر
يونايتد حاليًا يفتقر إلى عدد كبير
م��ن الع�ب�ي��ه امل �ه �م�ين ،وع �ل��ى رأس�ه��م
ّ
ال �ن �ج��م واي � ��ن رون� � ��ي ،ل �ك �ن��ه ي�س��ط��ر
االنتصارات ويعتلي الصدارة.
في الواقع ،هذه النقطة األخيرة هي
ب��ال �ض �ب��ط «ب �ي��ت ال �ق �ص �ي��د» ف ��ي م��ا
يحصل م��ع مانشستر سيتي ،لكن
م��ن زاوي ��ة أخ ��رى .ه��ذا ال�ت��راج��ع في
ّ
تحسن
ن�ت��ائ��ج سيتي ال��ذي يقابله
ف��ي أداء ون�ت��ائ��ج ي��ون��اي�ت��د ف��ي ه��ذا
ال� ��وق� ��ت م� ��ن امل� ��وس� ��م ي� �ق ��ودن ��ا ال ��ى
خالصة واح��دة ال ثاني لها :سيتي
ي �ف �ت �ق��ر ال � ��ى ش �خ �ص �ي��ة وم �ق ��وم ��ات
ال� �ب� �ط ��ل .ن� �ع ��م ،ه � ��ذا ب��ال �ت �ح��دي��د م��ا
ينقص ال�ـ«س�ي�ت�ي��زي�ن��س» للتتويج
باأللقاب ،إذ ال يكفي أن تمتلك أهم
ن �ج��وم ال �ع��ال��م وأح� ��د أه ��م امل��درب�ي�ن
ف��ي العالم وأن��ت تفتقر ال��ى روحية
ال � �ب � �ط� ��ل ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ف � ��ي ب �ط��ول��ة
ك� � ��ال� � ��دوري االن � �ك � �ل � �ي ��زي ال � �ت� ��ي ل �ه��ا
أرب ��اب� �ه ��ا .ال� �ج ��ار ي��ون��اي �ت��د ب �ق �ي��ادة
م� � ��درب� � ��ه االس � �ك� ��وت � �ل � �ن� ��دي أل �ي �ك ��س
ّ
فيرغيسون يعتبر «معلمًا» بامتياز
في هذا املجال.
ف ��ري ��ق ال� �ـ«ال� �ش� �ي ��اط�ي�ن ال� �ح� �م ��ر» ال
ي�ع��رف االس�ت�س�لام ف��ي ق��ام��وس��ه .لو
غاب عنه العب أو اثنان أو خمسة،
ّ
لو تخلف بفارق خمس أو سبع أو
ّ
عشر نقاط عن الصدارة ،لو مر حتى
ب��أس��وأ ف �ت��رات��ه ك �خ��روج��ه ال �ك��ارث��ي
م� ��ن دور امل� �ج� �م ��وع ��ات ف� ��ي دوري
أبطال أوروب��ا ،فإنه قادر في الوقت
ّ
ويغير قواعد
املناسب أن ينتفض
ال �ل �ع �ب��ة ،وذل � ��ك الم �ت�ل�اك��ه ب�ب�س��اط��ة
ص�ف��ة :الفريق البطل ،وت�ح��دي�دًا في
الـ«برميير ليغ».
ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ال ت�ع�ن��ي ع ��دم وج��ود
خلل في الشق الفني عند سيتي أدى
ال��ى تراجعه ،وه��ذا ما يتمثل بعدم
قدرته على العودة بالنتيجة عندما
ي� �ك ��ون م �ت ��أخ �رًا ف �ي �ه��ا ،ع �ل��ى ع�ك��س
ف��رق ك�ي��ون��اي�ت��د وت�ش�ل�س��ي أو حتى
ً
ليفربول مثال .في واق��ع الحال ،فإن
امل�ب��اري��ات األخ�ي��رة اثبتت ع��ن عجز
ك �ب �ي��ر ل �ـ«ال �س �ي �ت �ي��زي �ن��س» ف ��ي ه��ذه
الناحية .أض��ف ال��ى ذل��ك ،يبدو غير
م �ق �ب��ول م��ن م� ��درب ب�ح�ج��م روب��رت��و
مانشيني التصريح ال��ذي أدل��ى به
بعد م�ب��اراة اف��رت��ون ح�ين اعتبر أنه
ك��ان مستهترًا قبل اللقاء بالخصم
وأن ��ه يتحمل م�س��ؤول�ي��ة ال�خ�س��ارة.
إذ ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ُي �ح �س��ب ف�ي��ه
ل�ل�م��درب اإلي �ط��ال��ي ال�ن�ق�ل��ة النوعية
ال�ت��ي أحدثها ف��ي سيتي واعتماده
ع �ل��ى ال �ل �ع��ب ال �ه �ج��وم��ي ب�ع�ك��س ما
كان عليه األمر في فترة إشرافه على
انتر ميالنو ف��ي ب�لاده ،ف��إن مشكلة
مانشيني تتمثل ف��ي إص ��راره على
مواقفه وعدم قدرته على استيعاب
األم� � ��ور ،وه� ��ذا م ��ا ب ��دا واض �ح ��ًا من
خالل حكمه بالـ«إعدام» على النجم
األرجنتيني ك��ارل��وس تيفيز ملجرد
ع ��دم ام �ت �ث��ال األخ �ي��ر ألح ��د ق��رارات��ه
(علمًا ب��أن ال�لاع��ب ك��ان يشتكي من
إبقائه احتياطيًا) ،إذ كان باإلمكان
جدًا أن ُيفيد الـ«أباتشي» سيتي في
ه ��ذا ال��وق��ت ف��ي ظ��ل امل��زاج �ي��ة ال�ت��ي
ب � ��دأت ت �س �ي �ط��ر ع �ل��ى أداء امل �ه��اج��م
ال �ب��وس �ن��ي إي��دي��ن دزي �ك��و وف ��ي ظل
غياب بالوتيللي.

كان قرار مانشيني بإبعاد تيفيز غير صائب (فيل نوبل ــ رويترز)

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (املرحلة )23
بالكبيرن روفرز  -نيوكاسل 2-0
سكوت دان ( 12من ركلة جزاء)
والفرنسي غابريال اوبرتان (.)90
سندرالند  -نوريتش سيتي 0-3
فرايزر كامبل ( )21والفرنسي ستيفان
سيسينيون ( )28واالسباني ديفيد أياال
( 54خطأ في مرماه).
بولتون وندررز  -ارسنال 0-0
استون فيال  -كوينز بارك رينجرز
2-2
فوالم  -وست بروميتش 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  54نقطة من 23
مباراة
 -2مانشستر يونايتد  54من 23
 -3توتنهام  49من 23
 -4تشلسي  42من 23
 -5نيوكاسل  39من 23
إيطاليا (املرحلة )21
التسيو – ميالن 0-2
البرازيلي هيرنانيس ( )77وتوماسو
روكي (.)85

اودينيزي – ليتشي 1-2
ميشال باسيينسا ( )2وانطونيو دي
ناتالي ( )37ألودينيزي ،ودافيد دي
ميكيلي ( )26لليتشي.
انتر ميالنو – باليرمو 4-4
األرجنتيني دييغو ميليتو ( 22و 55من
ركلة جزاء و 61و )69إلنتر ،واندريا
مانتوفاني ( )17وفابريسيو ميكولي
( 52و 66و )85لباليرمو.
كالياري – روما 2-4
نابولي – تشيزينا 0-0
سيينا – كاتانيا (تأجلت بسبب
الثلوج)
اتاالنتا – جنوى (تأجلت)
بولونيا – فيورنتينا (تأجلت)
نوفارا – كييفو (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  44نقطة من  20مباراة
 -2ميالن  43من 21
 -3اودينيزي  41من 21
 -4التسيو  39من 21
 -5انتر  36من 21
كأس اسبانيا
(ذهاب نصف النهائي)
فالنسيا  -برشلونة 1-1

البرازيلي جوناس ( )27لفالنسيا،
وكارليس بويول ( )35لبرشلونة.
ميرانديس  -أتلتيك بيلباو 2-1
المباري كاميلو ( )90مليرانديس،
وفرناندو لورينتي ( 18و )27لبيلباو.
كأس الرابطة الفرنسية
(نصف النهائي)
مرسيليا  -نيس 1-2
لويك ريمي ( )16والبرازيلي برانداو
( )57ملرسيليا ،وانطوني مونييه ()44
لنيس.
كأس هولندا (ربع النهائي)
ألكمار – فينيندال 1-2
مارتن مارتينز ( 19و )66أللكمار،
ودينيس فان ميغدينبور ()10
لفينيندال.
هيراكليس – فالفيك 0-3
سامويل ارمينتيروس ( )30وكوامي
كانسا ( )35وماركو فيتشينوفيتش
(.)58
أيندهوفن – نيميغن (الليلة .)21.45

