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ً
ّ
قدم دي ماريا ً
اداء مقبوال في
بدايته مع مانشستر يونايتد
(إيان ماكنيكول ــ أ ف ب)

مانشستر يونايتد مجددًا في عني العاصفة ،بعدما انتظره
ّ
الكل متجددًا وقويًا هذا املوسم مع مدربه الجديد ،لكن النتيجة
كانت انه عجز عن الفوز حتى اآلن ،وعاش حالة ّ
تخبط واضحة في
سوق االنتقاالت الصيفية

مانشستر يونايتد:
عشوائية وملل وفشل
كريم
شربل ّ
�وام ط��وي �ل��ة
ل �ل �م ��رة االول� � � ��ى م �ن ��ذ اع � � � � ٍ
ت �ك ��ون م �ش��اه��دة م � �ب ��اراة مل��ان�ش�س�ت��ر
يونايتد مملة الى ابعد الحدود .لقاء
«الشياطني الحمر» مع بيرنلي ()0-0
الوافد حديثًا الى ال��دوري االنكليزي
امل�م�ت��از ل�ك��رة ال �ق��دم ،يمكن اعتبارها
اح��دى اس��وأ امل�ب��اري��ات ال�ت��ي عرفتها
البطولة حتى اآلن ،اذا لم تكن االسوأ
في املواسم االخيرة.
امل �ل��ل ك ��ان ع �ن ��وان امل � �ب� ��اراة ،ح �ي��ث لم
يظهر مانشستر يونايتد اي ب��وادر
ّ
التطور
ايجابية بأنه يسير في طريق
نحو عودته فريقًا قويًا ومنافسًا على
لقب ال �ـ «بريميير ل�ي��غ» ه��ذا امل��وس��م.
ولهذه املعضلة اسباب عدة ،منها ما
يرتبط بواقع الفريق والعبيه القدماء
وال �ج ��دد ،وم�ن�ه��ا ب��ال �خ �ي��ارات الفنية
ل �ل �م��درب ال �ج��دي��د ال �ه��ول �ن��دي ل��وي��س
فان غال ،واخرى بما انتقاه من سوق
االنتقاالت الصيفية.
الحقيقة ،املشكالت كثيرة حاليًا لدى
«ال�ش�ي��اط�ين ال �ح �م��ر» ،وه��ي ت �ب��دأ من
وج ��ود الع �ب�ين ل��دي�ه��م اس��ال�ي��ب فنية
ُ
مختلفة تسقط اي كيميائية يبحث
ع�ن�ه��ا ال �ف��ري��ق ،وت��رس��ي ال�ع�ش��وائ�ي��ة
ف �ي��ه .وه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ظ �ه��رت واض�ح��ة
امام بيرنلي ،بحيث إن اعتماد الكرات
الطويلة على نحو مبالغ فيه قضى
على االس�ب��ان��ي خ��وان م��ات��ا ،ال��ذي لم
يتسلم الكثير م��ن التمريرات للقيام
ب �ع �م �ل��ه ،وه� ��و ال � ��ذي ي �م �ت��از اس �ل��وب��ه
ً
اص �ل�ا ب��االل �ع��اب االرض� �ي ��ة .واالس� ��وأ
ّ
ان ال� �ك ��رات ال �ط��وي �ل��ة ض��ل��ت طريقها
ف��ي م��رات ع��دة ،اذ لعب امل��داف��ع تايلر
ً
بالكيت مثال  20كرة من هذا النوع ،لم
تصل سوى  9منها الى احد زمالئه.
وه � ��ذا االس � �ل ��وب ه ��و ض �م��ن خ �ي ��ارات
فان غال ،الذي جاء منتشيًا بما حققه
م ��ع م �ن �ت �خ��ب ه ��ول� �ن ��دا ف ��ي م��ون��دي��ال
البرازيل ،فأراد تطبيق الفلسفة نفسها
باعتماده خطة  2-5-3او على نحو ادق
 .2-1-4-3وقد تكون هذه الخطة ممتازة
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ارب � ��اك اي ف ��ري � ٍ�ق ي��داف��ع
امامها ،لكن االمر الواضح ان الخيارات
غير م��وج��ودة ف��ي تشكيلة مانشستر
ي��ون��اي �ت��د الن �ج ��اح ال �ع �م��ل ب �ه��ا .وه�ن��ا
يبرز الحديث عن ان بعض العناصر
ال تتناسب ق��درات�ه��م م��ع ه��ذه الخطة،
ويمكن اخذ جوني إيفانز وفيل جونز
م �ث��اال ص��ارخ��ا ع�ل��ى ه ��ذا االم� ��ر ،حيث
ٌّ
اعتاد كل منهما اللعب في قلب الدفاع
ض �م��ن خ �ط��ة  ،2-4-4ل ��ذا ي �ظ �ه��ران في
�اع ت ��ام ك��أن�ه�م��ا ال ي�ع��رف��ان
ح��ال��ة ض �ي� ٍ
م ��ا ي �ف �ت��رض ب �ه �م��ا ف �ع �ل��ه ع �ل��ى ارض
امللعب .وبالتأكيد ُيسأل ف��ان غ��ال عن
ه��ذه املسألة ،وخصوصًا على صعيد
الخيارات التي اتخذها خ�لال املباراة
االخ�ي��رة ،حيث ل��م يكن مفهومًا سبب
ابقائه أشلي يونغ ،صاحب املستوى
ال �س �ي��ئ ع �ل��ى ارض امل� �ل� �ع ��ب ،وس �ب��ب
ّ
اشراكه البرازيلي اندرسون ال��ذي حل
م�ك��ان االرجنتيني انخيل دي م��اري��ا،
ال ��ذي ق � ّ�دم م �ب��اراة مقبولة ف��ي بدايته
م��ع ال �ف��ري��ق .ك��ذل��ك ،ي�ف�ت��رض ان يعمل
كثيرًا على الثنائي الهجومي ،مواطنه
روبن فان بيرسي وواين روني ،اللذين
ظ �ه��را ك��أن �ه�م��ا ف ��ي م �ن��اس �ب��ة ت �ع��ارف،
على اعتبار ان التفاهم يبدو مفقودًا
بينهما الى ابعد الحدود.
ً
ف �ع�لا ه��ي م�ش��اك��ل ك�ث�ي��رة ،ك ��ان ال ب� ّ�د

م� ��ن ال �ع �م ��ل ع �ل �ي �ه��ا ع �ل ��ى ن �ح ��و ادق
ف ��ي س ��وق االن� �ت� �ق ��االت ،ح �ي��ث ت �ح� ّ�رك
ّ
توجهه
يونايتد عشوائيًا ،وال��دل�ي��ل
ن� �ح ��و ال� �ت ��وق� �ي ��ع م � ��ع ث�ل��اث� ��ة الع �ب�ي�ن
يشغلون املركز عينه نسبيًا هم لوك
ش��و واالرج�ن�ت�ي�ن��ي م��ارك��وس روخ��و
(ي��واج��ه مشكلة ف��ي تأشيرة الدخول
الى انكلترا حاليًا) والهولندي داالي
بليند .اضف عدم الضغط بما يكفي
ل �ت��أم�ين ع �ب��ور ال�ت�ش�ي�ل�ي��ان��ي ارت� ��ورو
ف �ي��دال م��ن ي��وف�ن�ت��وس ،وال�ك��ول��وم�ب��ي

لم ُيظهر يونايتد اي بوادر
التطور
ايجابية بأنه يسير في طريق
ّ
نحو عودته فريقًا قويًا ومنافسًا
على اللقب
خ ��وان ك � ��وادرادو م��ن ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا ،ما
ً
يعكس ع�م�لا بطيئًا بعكس م��ا اق��دم
عليه املنافسون الذين سارعوا في كل
مرة فقدوا فيها العبًا الى ّ
سد الثغرة
من دون تردد.
صحيح ان ي��ون��اي�ت��د ف��ي ورط ��ة ،لكن
ال ��واق ��ع ي �ق��ول إن ��ه ي�ف�ت��رض ان ي�ع��ود
«الشياطني الحمر» إلى اشعال النار
في مالعب انكلترا ،فاملنافسة طعمها
ناقص من دونهم.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة الثالثة)
إفرتون  -تشلسي 6-3
ال� �ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ي ك � �ي � �ف ��ن م � � � �ي � � ��راالس ()45
واالس�ك��وت�ل�ن��دي ستيف نايسميث ()69
والكاميروني صامويل إيتو ( )76إلفرتون،
واإلس � �ب� ��ان� ��ي دي �ي �غ ��و ك ��وس �ت ��ا ( 1و)90
وال�ص��رب��ي برانيسالف ايفانوفيتش ()3
واإليرلندي شيموس كوملان ( ،66هدف في
مرماه) ،والصربي نيمانيا ماتيتش ()74
والبرازيلي راميريش ( )77لتشلسي.
مانشستر سيتي  -ستوك سيتي 1-0
السنغالي مامي بيرام (.)58
توتنهام  -ليفربول 3-0
رح�ي��م ستيرلينغ ( )8وستيفن ج�ي��رارد
( 49م��ن رك�ل��ة ج ��زاء) وأن� ��دروس تاوسند
(.)60
ليستر سيتي  -أرسنال 1-1
بيرنلي  -مانشستر يونايتد 0-0
نيوكاسل  -كريستال باالس 3-3
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند 0-1
سوانسي سيتي  -وس��ت بروميتش
0-3
وست هام  -ساوثمبتون 3-1
استون فيال -هال سيتي 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  9نقاط من  3مباريات
 -2سوانسي  9من 3
 -3أستون فيال  7من 3
 -4مانشستر سيتي  6من 3
 -5ليفربول  6من 3

إسبانيا (المرحلة الثانية)
فالنسيا  -ملقة 0-3
باكو ألكاسر ( )31ودانيال باريخو ()45
وبابلو بياتي (.)56
فياريال  -برشلونة 1-0
ساندرو راميريز (.)82
ريال سوسييداد  -ريال مدريد 2-4
إينيغو مارتينيز ( )35وداف�ي��د زوروت��وزا
( 41و )65واملكسيكي كارلوس فيا ()75
ل �س��وس �ي �ي��داد ،وس �ي��رج �ي��و رام� � ��وس ()5
والويلزي غاريث بايل ( )11لريال.

إيطاليا (المرحلة األولى)
كييفو  -يوفنتوس 1-0
كريستيانو بيراغي ( ،7خطأ في مرماه).
روما  -فيورنتينا 0-2
البلجيكي رادغ��ا نينغوالن ( )28والعاجي
جيرفينيو (.)90
ميالن  -التسيو 1-3
ال�س��اب��ان��ي كيسوكي ه��ون��دا ( )7وال�غ��ان��ي
علي مونتاري ( )56والفرنسي جيريمي
م �ي �ن �ي��ز ( 64م� ��ن رك � �ل ��ة ج� � � ��زاء) مل� �ي�ل�ان،
وال �ب��رازي �ل��ي أل �ك��س ( ،67م��ن رك �ل��ة ج��زاء)
لالتسيو.

اتلتيكو مدريد  -ايبار 1-2
ال�ب��رازي�ل��ي م�ي��رن��دا ( )1وال �ك��روات��ي م��اري��و
م��ان��دزوك�ي�ت��ش ( )25ألت�ل�ت�ي�ك��و ،واب��راه��ام
( )33إليبار.

أودينيزي  -أمبولي 0-2
أنطونيو دي ناتالي ( 57و.)62

خيتافي  -امليريا 0-1
اتلتيك بلباو  -ليفانتي 0-3
قرطبة  -سلتا فيغو 1-1
اسبانيول  -اشبيلية 2-1
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و ال ك� ��ورون � �ي� ��ا  -راي � ��و
فايكانو 2-2

تورينو  -انتر ميالنو 0-0
أتاالنتا  -فيرونا 0-0
باليرمو  -سمبدوريا 1-1
جنوى  -نابولي 2-1
تشيزينا  -بارما 0-1
ساسوولو  -كالياري 1-1

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  6نقاط من مباراتني
 -2فالنسيا  4من 2
 -3سلتا فيغو  4من 2
 -4إشبيلية  4من 2
 -5أتلتيكو مدريد  4من 2

 ترتيب فرق الصدارة: -1ميالن  3نقاط من مباراة واحدة
 -2روما  3من 1
 -3أودينيزي  3من 1
 -4نابولي  3من 1
 -5يوفنتوس  3من 1

ألمانيا (المرحلة الثانية)
شالكه  -بايرن ميونيخ 1-1
ب �ي �ن �ي��دي �ك��ت ه ��وف �ي ��دي ��س ( )62ل �ش��اك��ه،
وال�ب��ول��ون��ي روب ��رت ليفاندوفسكي ()10
لبايرن.
أوغسبورغ  -بوروسيا
دورتموند 3-2
ال � �ب� ��اراغ� ��وي� ��ان� ��ي راوول ب� ��وب� ��ادي� ��ا ()82
والسلوفيني تيم ماتافز ( )90ألوغسبورغ،
وماركو رويس ( )11واليوناني سقراطيس
ب��اب��اس �ت��اث��وب��ول��وس ( )14وال �ك��ول��وم �ب��ي
ادريان راموس ( )78لدورتموند.
باير ليفركوزن  -هيرتا برلني 2-4
ال �ك ��روات ��ي ت�ي�ن ي ��دف ��اي ( )50وال �ب��وس �ن��ي
أم�ي��ر سباهيتش ( )62وج��ول�ي��ان ب��ران��دت
( )74وك��ري��م ب�ل�ع��رب��ي ( )86ل�ل�ي�ف��رك��وزن،
والكرواتي تني يدفاي ( 24خطأ في مرماه)
ويوليان تشييبر ( )60لهيرتا برلني.
هامبورغ  -بادربورن 3-0
فولسبورغ  -اينتراخت 2-2
فيردر بريمن  -هوفنهايم 1-1
شتوتغارت  -كولن 2-0
ماينتس  -هانوفر 0-0
فرايبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1باير ليفركوزن  6نقاط من مباراتني
 -2بادربورن  4من 2
 -3هوفنهايم  4من 2
 -4كولن  4من 2
 -5بايرن ميونيخ  4من 2

