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ّ
مانشستر سيتي يقدم اللقب إلى جاره على طبق

الرياضة الدولية

هل ّفرط مانشستر سيتي بلقب الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم بسبب عدم تمتعه
بمزايا البطل؟ سؤال ُ
ً
ابتداء من الليلة إذا حقق غريمه مانشستر يونايتد حامل اللقب
سيطرح بقوة
ومتصدر الئحة الترتيب العام فوزًا متوقعًا على بالكبيرن روفرز صاحب املركز السابع عشر ،في ختام
املرحلة الـ ،31التي قد يقال الحقًا إنها كانت مفصلية في السباق إلى اللقب
كريم
شربل ّ
ي� �ب ��دو ص �ع �ب��ًا ع � ��دم ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي أن
مانشستر سيتي فقد لقب الـ«برميير
ليغ» بعدما كان مرشحًا قويًا لخطفه
من جاره مانشستر يونايتد في نهاية
امل ��وس ��م ال� �ح ��ال ��ي .ن �ق �ط �ت��ان ف�ق��ده�م��ا
ال �ـ«س �ي �ت �ي��زن��س» ع �ل��ى أرض� �ه ��م ام ��ام
س �ن��درالن��د ( ،)3-3ل�ي�ج�ع�ل��وا امل�لاي�ين
مالكو النادي االماراتيون
التي دفعها ّ
في مهب التبخر من دون نتيجة ،ال بل
وضع
ليضعوا جمهورهم الكبير في
ٍ
نفسي صعب ولسان حالهم يسأل عن
الشيء الذي يحتاج إليه الفريق لكي
ً
يصبح ب�ط�لا إلنكلترا .رب�م��ا االج��اب��ة
عن هذا السؤال تأتي من خالل بعض
اللمحات التي شهدها متابعو اللقاء
م ��ن م� ��درج� ��ات «س �ي �ت��ي أوف
مانشستر س �ت��ادي��وم» وعبر
ش � ��اش � ��ات ال � �ت � �ل � �ف� ��زة ،وال � �ت ��ي
أظ � �ه� ��رت م � �ج� ��ددًا ان ال �ف��ري��ق
ي �ح �ت��اج ال� ��ى إع � ��ادة ن �ظ��ر في
بنيته وسط التباعد الذهني
واالن �ض �ب��اط��ي ب�ين ال�لاع�ب�ين،
وم��ا يطلبه امل ��درب االي�ط��ال��ي
روبرتو مانشيني.
وق �ب��ل ال� � ّغ ��وص ف ��ي امل �ش��اه��د
ال� � �ت � ��ي م� ��ث � �ل� ��ت م � �ف � �ت� ��رق� ��ًا ف��ي
امل� � �ب � ��اراة ،ال ب ��د م ��ن ال �ت��وق��ف
عند ظهور الالعبني متعبني
ّ
وغير خالقني وغير مندفعني
مل �ق��اب �ل��ة ت �ص��ري��ح م��ان�ش�ي�ن��ي
ال��ذي كان واضحًا عندما قال
«ستكون األمور
إن� ��ه ي �ف �ت��رض ب �ف��ري �ق��ه ال �ف��وز
صعبة من اآلن وصاعدًا
ب�ك��ل م�ب��اري��ات��ه ال�ب��اق�ي��ة حتى
ألن كل حظوظنا
يحتفل ب��ال�ل�ق��ب ،وه ��و أم ��ر ال
متعلقة بمباراة الليلة
ي�ب��دو ان��ه يستطيع تحقيقه،
بني مانشستر يونايتد
ألن � � � َ�ه ظ � �ه� ��ر م � � �ج� � ��ددًا ق �ص �ي��ر
وبالكبيرن روفرز».
ال � �ن ��ف ��س وال ي �م �ل ��ك روح� �ي ��ة
تصريح يشير الى مدى
البطل ال��ذي ع��ادة ما ينتفض
سوء الحالة النفسية
ف��ي األم �ت��ار االخ �ي��رة ليعتلي
منصة التتويج.
التي وصل إليها روبرتو
الضغوط ت��زداد على الفريق
مانشيني الذي في حال
فوزه على الفريق الغريم االزرق ال �س �م ��اوي ،وس�ت�ك�ب��ر
الليلة ف��ي ح��ال رف��ع يونايتد
سيكون عليه عدم
ال �ف ��ارق ال� ��ذي ي�ف�ص�ل�ه�م��ا ال��ى
حتى
نقطة
التفريط بأي
خمس نقاط .ل��ذا ،بعدما كان
ً
آمال
املوسم،
نهاية
االمر في أيديهم أصبح معلقًا
تعثر «الشياطني الحمر» ب � ��أق � ��دام الع � �ب� ��ي ب�ل�اك� �ب� �ي ��رن،
واألمل فقط باقتناص األخير
على األقل بتعادلني قبل
نقطة من «الشياطني الحمر»،
موقعتهما املرتقبة
ولو أن أشد املتفائلني ال يرى
أواخر الشهر الجاري.
أن ه��ذا األم��ر قابل للتحقيق،
ألن ف��ري �ق��ًا ي�م�ل��ك م��درب��ًا مثل
«ال�س�ي��ر» أليكس فيرغيسون
ي �ك��ون ع � ��ادة م�ت�م�ت�ع��ًا ب �ق��درة
ذهنية أعلى لتحقيق املطلوب ،وهذا
م��ا ث �ب��ت ف��ي ك��ل ال �ح �م�لات ال�ن��اج�ح��ة
ل�لاس �ك��وت �ل �ن��دي م �ن��ذ ق �ي��ادت��ه ف��ري�ق��ه
ل�ل�ق��ب األول م��ن أص ��ل  12ف��ي م��وس��م
.1993-1992
نعم ،مانشستر سيتي لن يتمكن من
الظفر باللقب ألن مانشيني لم يتمكن
م��ن ادخ ��ال ال�لاع�ب�ين ض�م��ن منهجية
عمل تكبح غريزتهم الصبيانية على
ارض امل �ل �ع��ب أو ت �ل��ك ال �ت��ي تجعلهم
يتعاملون بأهمية اكبر مع اللقاءات
املهمة.
ً
االي� �ط ��ال ��ي م ��اري ��و ب��ال��وت �ي �ل �ل��ي م �ث�لا
سجل ه��دف�ين ف��ي ال�ل�ق��اء ،لكنه أح��دث
جلبة على ارض امللعب بعدما أص� ّ�ر
على انتزاع الكرة من زميله الصربي
ال �ك �س �ن��در ك � ��والروف م��ن أج ��ل تنفيذ
رك � �ل� ��ة ح� � � ��رة ،ح� �ت ��ى ت� ��دخ� ��ل ال �ك ��اب�ت�ن
البلجيكي ف�ن�س��ان ك��وم�ب��ان��ي وحسم
األمر ملصلحة األخير املتخصص في

الليلة يحسم
اللقب؟

ه��ذه ال�ك��رات .وبالفعل أراد مانشيني
استبدال مواطنه ،لكن الحلول أمامه
ك��ان��ت ق�ل�ي�ل��ة ،إذ أراد زرع امل��زي��د من
املهاجمني في امللعب للخروج بأفضل
نتيجة ممكنة ،وخصوصًا أن خياره
ال� �ه� �ج ��وم ��ي ال ��وح � �ي ��د ك� � ��ان امل �ه ��اج ��م
االرج�ن�ت�ي�ن��ي ال�ع��ائ��د ك��ارل��وس تيفيز
ال��ذي لم يصل الى الجهوزية الكاملة
حتى اآلن.
م � ��ن ه� �ن ��ا ك� � ��ان ت� �ص ��ري ��ح م��ان �ش �ي �ن��ي
واض�ح��ًا بعد ال�ل�ق��اء ،إذ ق��ال« :ل��و كان
(األرجنتيني) سيرجيو أغويرو معنا
ّ
لكنا فزنا في اللقاء» .وأضاف« :ماريو
ل ��م ي �ل �ع��ب ج � �ي � �دًا .ف ��ي م � �ب� ��اراة ك �ه��ذه
يفترض ان يصنع املهاجمون الفارق،
لكن ليس فقط في الدقائق االخيرة».
وأي� � ��ًا ي �ك��ن م ��ن أم� � ��ر ،ف � ��إن م��ان�ش�ي�ن��ي
ً
اف�ت�ق��د ف �ع�لا أغ ��وي ��رو ،وخ�ص��وص��ًا ان
اإلحصاءات التي سبقت اللقاء وأكدت
لعب بالوتيللي والبوسني جنبًا الى
ج �ن��ب ف ��ي ال� �ه� �ج ��وم ،أش� � ��ارت ال� ��ى أن
الثنائي ال يعرف أحدهما اآلخر جيدًا
بشكل
على ارض امللعب ،إذ لعبا معًا
ٍ
اس��اس��ي ف��ي أرب��ع م�ب��اري��ات فقط هذا
امل��وس��م ،وامل �ف��ارق��ة أن س�ي�ت��ي ل��م يفز
اطالقًا في هذه املباريات!
وبعيدًا عن الهجوم ،اضطر مانشيني

الى إخراج القلب النابض للفريق في
بداية املوسم االسباني دافيد سيلفا
م ��ن امل� �ل� �ع ��ب ،ب �ع��دم��ا ه �ب��ط م �س �ت��واه
ال� �ب ��دن ��ي ب� �ش� �ك � ٍ�ل ره� �ي ��ب ف � ��ور ب ��داي ��ة
ال�ش��وط ال�ث��ان��ي .وينطبق االم��ر عينه
على الدولي جيمس ميلنر الذي ّ
قدم
إحدى أسوأ مبارياته هذا املوسم ،فقد
أطفأه االيرلندي جيمس ماكلني ،وهو
ي�ت�ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �ه��دف�ين األول�ي�ن
اللذين سجلهما سندرالند.
ُ
وهنا ب��دت اللحمة أيضًا مفقودة في
صفوف سيتي ،إذ أبدى ميلنر غضبه
عندما استبدله مانشيني ،ليضيف
سيناريو سيئًا آخر إلى هذه املباراة
ال�ت��ي ب��دا ف��ي ختامها االي�ط��ال��ي كأنه
مستسلم ل �ق��در خ �س��ارة ال�س�ب��اق ال��ى
اللقب ،إذ حتى لم يتحرك من مقعده
ع� �ن ��دم ��ا س� �ج ��ل ب��ال��وت �ي �ل �ل��ي ال� �ه ��دف
ّ
ال�ث��ان��ي ،مكتفيًا ب�ه��ز رأس��ه ك��أن��ه غير
راض!
ٍ
 1-6ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة ف ��وز س�ي�ت��ي على
ي��ون��اي�ت��د ف��ي م��واج�ه�ت�ه�م��ا امل� ّب��اش��رة
األولى هذا املوسم .نتيجة يتغنى بها
ي��وم�ي��ًا ال ��زرق ف��ي امل��دي�ن��ة االنكليزية
ال � �ش � �م ��ال � �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه ��ا س �ت �ص �ب ��ح ب�لا
قيمة ف��ي ح��ال ب�ق��ي ال�ل�ق��ب ف��ي «أول��د
ترافورد».

ماريو بالوتيللي لحظة دخوله في مشادة كالمية مع زميله الكسندر كوالروف (دارين ستايبلس ـ رويترز)

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )31
مانشستر سيتي  -سندالرند 3-3
اإليطالي ماريو بالوتيللي (45
و )85والصربي ألكسندر كوالروف
( )86ملانشستر سيتي ،والسويدي
سيباستيان الرسون ( 31و)54
والدنماركي نيكالس بندتنر ()45
لسندرالند.
كوينز بارك رينجرز  -ارسنال 1-2
املغربي عادل تاعرابت ( )22والفرنسي
سامبيا دياكيته ( )66لكوينز بارك
رينجرز ،وثيو والكوت ( )37ألرسنال.
استون فيال  -تشلسي 4-2
الويلزي جيمس كولينز ( )77واألميركي
إيريك ليشاج ( )80ألستون فيال ،ودانيال
ستاريدج ( )9والصربي برانيسالف
إيفانوفيتش ( 51و )83واإلسباني
فرناندو توريس ( )90لتشلسي.
توتنهام  -سوانسي سيتي 1-3
إفرتون  -وست بروميتش 0-2
فوالم  -نوريتش سيتي 1-2
ويغان اثلتيك  -ستوك سيتي 0-2
وولفرهامبتون  -بولتون 3-2
نيوكاسل يونايتد  -ليفربول 2-0
بالكبيرن  -مانشستر يونايتد
(الليلة الساعة )22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  73نقطة من 30
مباراة
 -2مانشستر سيتي  71من 31
 -3ارسنال  58من 31
 -4توتنهام  58من 31
 -5تشلسي  53من 31

إسبانيا (المرحلة )31
اوساسونا  -ريال مدريد 5-1
خوان مارتينيز ( )48ألوساسونا،
والفرنسي كريم بنزيما ( )7والبرتغالي
كريستيانو رونالدو ( 37و)70
واألرجنتيني غونزالو هيغواين (40
و )77لريال مدريد.
برشلونة  -اتلتيك بلباو 0-2
اندريس إينييستا ( )40واألرجنتيني
ليونيل ميسي (.)58
فالنسيا  -ليفانتي 1-1
البرازيلي جوناس أوليفيرا ()35
لفالنسيا ،والعاجي أرونا كونيه ()54
لليفانتي.
ملقة  -ريال بيتيس 2-0
روبن مارتني ( )40وخوسيه أنطونيو
دورادو (.)45
راسينغ سانتاندر  -غرناطة 1-0
سبورتينغ خيخون  -ريال
سرقسطة 2-1
اتلتيكو مدريد  -خيتافي 0-3
اشبيلية  -ريال مايوركا (الليلة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  78نقطة من  30مباراة
 -2برشلونة  72من 30
 -3فالنسيا  48من 30
 -4ملقة  47من 30
 -5ليفانتي  45من 30

إيطاليا (المرحلة )30
كاتانيا  -ميالن 1-1
األرجنتيني نيكوالس سبولي ()57
لكاتانيا ،والبرازيلي روبينيو ()34
مليالن.
بارما  -التسيو 1-3
الكيني ماكدونالد ماريغا ()6
وسيرجيو فلوكاري ( 12و )71لبارما،
واألرجنتيني ليونيل سكالوني ()37
لالتسيو.
انتر ميالنو  -جنوى 4-5
االرجنتينيون دييغو ميليتو ( 13و27
و 85من ركلة جزاء) وولتر صامويل
( )38وماورو زاراتي ( )74إلنتر،
وإميليانو موريتي ( )45واالرجنتيني
رودريغو باالسيو ( 59من ركلة جزاء)
والبرتو جيالردينو ( 80و 90من ركلتي
جزاء) لجنوى.
سيينا  -اودينيزي 0-1
روما  -نوفارا 2-5
بولونيا  -باليرمو 3-1
ليتشي  -تشيزينا 0-0
كالياري  -اتاالنتا 0-2
فيورنتينا  -كييفو 2-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ميالن  64نقطة من  30مباراة
 -2يوفنتوس  59من 29
 -3التسيو  51من 30
 -4نابولي  48من 29
 -5اودينيزي  48من 30

ألمانيا (المرحلة )28
نورمبرغ  -بايرن ميونيخ 1-0
الهولندي أريني روبني (.)69
هوفنهايم  -شالكه 1-1
البوسني سجاد صالحوفيتش (30
من ركلة جزاء) لهوفنهايم ،والهولندي
كالس يان هونتيالر ( 80من ركلة
جزاء) لشالكه.
هانوفر  -بوروسيا
مونشنغالدباخ 1-2
العاجي ديدييه يا كونان ()57
والسنغالي مامي ديوف ( )77لهانوفر،
والنروجي هافارد نوردتفيت ()78
ملونشنغالدباخ.
بوروسيا دورتموند  -شتوتغارت
4-4
باير ليفركوزن  -فرايبورغ 2-0
كايزرسالوترن  -هامبورغ 1-0
فيردر بريمن  -ماينتس 3-0
اوغسبورغ  -كولن 1-2
هيرتا برلني  -فولفسبورغ 4-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  63نقطة من
 28مباراة
 -2بايرن ميونيخ  60من 28
 -3شالكه  53من 28
 -4بوروسيا مونشنغالدباخ  51من 28
 -5هانوفر  41من 28

