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يوفنتوس
ّ املرشح األول
للقب يليه روما
(ألبرتو لينغريا
ــ أ ف ب)

الدوري اإليطالي يعود أكثر ...خفوتًا!
تعود عجلة الدوري اإليطالي إلى
الدوران اليوم ،وسط صورة قاتمة ملا
وصلت إليه حال الـ «سيري أ» في السنوات
األخيرة .حال تتراوح بني تراجع املستوى
واملنافسة وخفوت بريق «الكالتشو»،
مقارنة بازدياده في البطوالت الكبرى
املجاورة إلى اتساع رقعة الفساد
والعنصرية في املالعب اإليطالية التي
بات النجوم يحجمون عنها ،فيما
آخرون يهجرونها تباعًا
حسن زين الدين
ال ي �ح �ت��اج امل �ت��اب��ع إل� ��ى ك �ث �ي��ر بحث
وم �ق��ارب��ات وم �ق��ارن��ات ح�ت��ى ي�خ��رج
ب�خ�لاص��ة أن ال� ��دوري اإلي �ط��ال��ي فقد
ج��اذب�ي�ت��ه وق ��وت ��ه ،وه ��و ف��ي ان �ح��دار
مخيف في السنوات األخيرة .فمقولة
إن «املكتوب يقرأ من عنوانه» تنطبق
ً
ف �ع�ل�ا ع �ل��ى ال� �ـ «س �ي ��ري أ» ،وه� ��ذا ما
ي��وض �ح��ه ب �ـ«ال��دل �ي��ل ال �ق��اط��ع» فشل
ن��اب��ول��ي ،ال� ��ذي ي �ع��د م ��ن أق� ��وى ف��رق
«ال�ك��ال�ت�ش��و» ف��ي ال�ع��ام�ين األخ�ي��ري��ن،
قبل ث�لاث��ة أي��ام ف��ي ال�ت��أه��ل إل��ى دور
املجموعات في دوري أبطال أوروبا،
ل� �ت� �ك ��ون امل� �ح� �ص� �ل ��ة االي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ف��ي
امل �س��اب �ق��ة ه ��ذا امل��وس��م ف��ري �ق�ين فقط
هما :يوفنتوس وروما.
نعم ،صدقوا أن ثالث الدوري اإليطالي
في املوسم املنصرم سقط في امتحان
ال � ��دور ال �ف��اص��ل أم� ��ام أت�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او
اإلسباني ،رغم أن األخير فقد الكثير
من قوته في اآلونة األخيرة مع رحيل
النجمني فرناندو لورينتي وخافي
مارتينيز عن صفوفه ،لتصاب الكرة
اإلي �ط��ال �ي��ة ب�ن�ك�س��ة م �ب �ك��رة وج��دي��دة
جاءت لتؤكد واقع الحال املزري بعد

ال�س�ق��وط امل � ّ
�دوي للمنتخب الوطني
ف ��ي م ��ون ��دي ��ال ال � �ب ��رازي ��ل ب �خ��روج��ه
خالي ال��وف��اض م��ن دور املجموعات
ب�خ�س��ارت�ين ك��ان��ت «أف�ظ�ع�ه�م��ا» أم��ام
كوستاريكا.
وب�م��ا أن ال�ش��يء ب��ال�ش��يء ي��ذك��ر ،ف��إن
خير توصيف لحال كرة «الكالتشيو»
ه��و ال ��دوري األمل��ان��ي ت�ح��دي�دًا ،وذل��ك
ألن األخ �ي��ر ت�م�ك��ن م��ن س�ح��ب مقعد
في ال�ـ «تشامبيونز ليغ» من نظيره
اإلي �ط��ال��ي ،وأث �ب��ت أحقيته وك�ف��اء ت��ه
في ذلك من خالل تصديره للمواهب
ال ��وط �ن �ي ��ة إل � ��ى ال� �ب� �ط ��والت األخ � ��رى
ال�ك�ب��رى ،ك�م��ا ف��ي ان�ك�ل�ت��را واسبانيا
ال�ت��ي ب��ات مجهر كشافيها مصوبًا
على مالعب «البوندسليغا» ،وتاليًا
ف ��إن ذل ��ك أن �ت��ج منتخبًا ق��وي��ًا تمكن
من حصد لقب كأس العالم  2014عن
ج��دارة واستحقاق ،أم��ا ف��ي إيطاليا
فال شيء من هذا على االطالق.
ول � �ع ��ل ال � �ع � �ن� ��وان ال � � ��ذي خ ��رج ��ت ب��ه
ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ال ك � ��وري � � �ي � ��ري دي� �ل� �ل ��و
س� �ب ��ورت» ص�ب�ي�ح��ة خ �ي �ب��ة ن��اب��ول��ي
األخيرة «ما هذه الصورة السيئة؟»
ي �ن �س �ح��ب ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال �ب �ط��ول��ة
اإلي�ط��ال�ي��ة ال �ت��ي ل��م ت�ع��د ق� ��ادرة على
أن ت�ن�ج��ب ف��ري �ق��ًا واح� � �دًا ق��وي��ًا على
ال �س ��اح ��ة األوروب� � �ي � ��ة ف ��ي ال �س �ن��وات
األخ �ي��رة ،حتى إن يوفنتوس األكثر
ً
واحتواء للنجوم واملواهب،
جاهزية
فإنه بعيد كل البعد عن قوة املنافسة
ال�ت��ي تقدمها ف��رق مثل ري��ال مدريد
وأت � �ل � �ت � �ي � �ك� ��و م� � ��دري� � ��د وب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة
االس � � �ب � ��ان � � �ي � ��ة وب � � � ��اي � � � ��رن م� �ي ��ون� �ي ��خ
وب ��وروس� �ي ��ا دورت� �م ��ون ��د األمل��ان �ي�ي�ن
وت � �ش � �ل � �س� ��ي وم� ��ان � �ش � �س � �ت� ��ر س �ي �ت��ي
وأرسنال (يضاف اليهم ليفربول هذا
امل��وس��م) االن�ك�ل�ي��زي��ة وب��اري��س س��ان
جيرمان الفرنسي.
وج� � ��ه آخ� � ��ر ُي � �ب� ��رز ت� ��راج� ��ع ال � � ��دوري
االيطالي وانكفاءه عن االض��واء هو
إح� �ج ��ام ن �ج��وم «ال� �ص ��ف األول» عن
االنتقال اليه ،وهذا االمر ليس ّ
مرده

إلى ضعف العنصر املادي كما يذهب
ال� �ي ��ه ال �ب �ع��ض (ع �ل �م��ًا ب ��أن ��ه م�ش�ك�ل��ة
س�ب�ب�ه��ا س ��وء االدارات ف ��ي األن��دي��ة
وب��اإلم�ك��ان إي�ج��اد ال�ح�ل��ول ل�ه��ا) ،بل
ال��ى أسباب أخ��رى يأتي في مقدمها
رواج الفساد والعنصرية في املكاتب
ً
واملالعب االيطالية ،فضال ،في مقابل
ذل� ��ك ،ع��ن ازدي� � ��اد رق �ع��ة ال �ت �ط��ور في
البطوالت األخرى ،التي باتت تجذب
ه ��ؤالء ال �ن � ّج��وم ،وه ��ذا م��ا أدى حتى
إلى أن يفضل العديد منهم االنتقال
إلى الدوري الروسي أو التركي على
اإليطالي!
ّ
تخيلوا أن االسباني ال�ش��اب ألفارو
م��ورات��ا ،ال ��ذي ل��م ي�ج��د ل��ه م�ك��ان��ًا في
ري��ال مدريد ،ك��ان الصفقة األب��رز في
الـ «سيري أ» بقدومه الى يوفنتوس.
أما الحديث عن قدوم نجوم في «آخر
أي��ام �ه��م» ك��ال�ف��رن�س��ي ب��ات��ري��س اي�ف��را

ال يزال النجوم يحجمون
عن مالعب إيطاليا
وآخرون يغادرونها

ال� ��ى «ال� �ي ��وف ��ي» واالن �ك �ل �ي ��زي آش �ل��ي
ك ��ول ال ��ى روم� ��ا وال �ص��رب��ي نيمانيا
ف �ي��دي �ت��ش ال � ��ى ان� �ت ��ر م� �ي�ل�ان ��و ،ف��إن��ه
تأكيد إض��اف��ي أن ال ��دوري االيطالي
ً
ً
بات معقال لـ«العواجيز» ،هذا فضال
ع� ��ن اس� �ت� �م ��رار ه� �ج ��رة ال� �ن� �ج ��وم ع��ن
مالعب «الكالتشيو» ،وآخرهم ماريو

برنامج الدوري اإلنكليزي واإليطالي
¶ إنكلترا (املرحلة الثالثة)

¶ إيطاليا (املرحلة األولى)

 السبت:بيرنلي  -مانشستر يونايتد ()14,45
م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي  -س � �ت� ��وك س �ي �ت��ي
()17,00
نيوكاسل  -كريستال باالس ()17,00
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند ()17,00
سوانسي سيتي  -وست بروميتش البيون
()17,00
وست هام  -ساوثمبتون ()17,00
افرتون  -تشلسي ()19,30

 السبت:كييفو  -يوفنتوس ()19,00
روما  -فيورنتينا ()21,45

 االحد:استون فيال  -هال سيتي ()15,30
توتنهام  -ليفربول ()15,30
ليستر سيتي  -ارسنال ()18,00

 االحد:ميالن  -التسيو ()19,00
اتاالنتا  -فيرونا ()19,00
تورينو  -انتر ميالنو ()21,45
اودينيزي  -امبولي ()21,45
باليرمو  -سمبدوريا ()21,45
جنوى  -نابولي ()21,45
تشيزينا  -بارما ()21,45
ساسوولو  -كالياري (.)21,45

بالوتيللي واملغربي مهدي بنعطية
بعد تشيرو إيموبيلي.
«دوري ال �ع ��واج �ي ��ز» ،ه ��و ب��ال�ض�ب��ط
الوصف الذي ينطبق على الـ «سيري
أ» .املسألة هنا ال تتعلق بسن النجوم
فحسب ،بل بضعف إنتاجية املواهب
وترهل الفرق الكبرى ،وف��ي مقدمها
الكبيران ميالن وإنتر ميالنو اللذان
ّ
ط��ل �ق��ا ك ��ل ع�ل�اق��ة ل �ه �م��ا ب�م��اض�ي�ه�م��ا
امل� �ض ��يء ،ح �ت��ى ب ��ات ال �ب �ك��اء «ج��ائ �زًا
عليهما».
ً
قلنا فساد وعنصرية قبال؟ هذا االمر
بات مفروغًا منه في مالعب ايطاليا
أك �ث��ر م��ن غ �ي��ره��ا ،ح �ي��ث ي�ك�ف��ي فقط
ال�ت��وق��ف ل�ل��دالل��ة على ذل��ك عند رجل
اس�م��ه ك��ارل��و تافيكيو امل �ع��روف عنه
ف�س��اده ،تحديدًا ف��ي م��ا كشفه جينو
ك ��وري ��ون ��ي ،رئ� �ي ��س ن� � ��ادي ب��ري�ش�ي��ا
ال �س��اب��ق ،ع��ن أن تافيكيو أس�ه��م في
إيقاف مشروع كبير للنجم السابق
روب ��رت ��و ب��اج �ي��و ل �ل �ن �ه��وض ب��ال �ك��رة
االي �ط��ال �ي��ة ع �ق��ب ال � �خ� ��روج م ��ن دور
امل �ج �م��وع��ات مل��ون��دي��ال  ،2010وذل��ك
�اع
م��ن أج��ل م�ص��ال��ح شخصية وم�س� ٍ
ل �ل ��وص��ول ال� ��ى ال �س �ل �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة
امل � �ط � �ل � �ق� ��ة ،وه � � � � ��ذا م� � ��ا ح� � �ص � ��ل .أم� ��ا
ع�ن�ص��ري�ت��ه ف��ات�ض�ح��ت ع �ن��دم��ا ّ
وج��ه
عبارات مقززة للفرنسي بول بوغبا،
نجم يوفنتوس ،غير أن��ه تمكن رغم
كل ذلك من الوصول الى سدة رئاسة
االت �ح��اد اإلي�ط��ال��ي ل�ك��رة ال �ق��دم .نعم،
ص ��دق ��وا أن ال ��رج ��ل االول ف ��ي ال �ك��رة
االي �ط ��ال �ي ��ة ح��ال �ي��ًا ل �ي��س إال ف��اس �دًا
وعنصريًا!
بعد ك��ل ه��ذا امل�ش�ه��د ،يبقى الحديث
طبعًا عن املنافسة على لقب الدوري
ً
االي�ط��ال��ي ه��ذا امل��وس��م تفصيال غير
ذي أهمية بالغة ،هذا إن وجدت هذه
ً
املنافسة أص�ل�ا ،إذ م��ا يبدو واضحًا
أن ال�ص��ورة في ال�ـ «سيري أ» ال تزال
على الشكل اآلتي :يوفنتوس ،ونوعًا
ما روما ،في كفة ،والبقية الباقية في
أخرى.

