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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

إنتر ميالنو «ساعة فوق وساعة تحت»
حقق إنتر ميالو
أفضل بداية له
في الدوري منذ 6
أعوام (بيار تاكا ـ
األناضول)

يـصـعــد ثــم يـهـبــط مـسـتــوى إن ـتــر ميالنو
في الــدوري اإليطاليّ .
سجل في الجوالت
ال ـخ ـمــس األول ـ ــى أف ـض ــل ب ــداي ــة ل ــه في
وقت يسعى
البطولة منذ  6أعــوام ،في ٍ
فيه المدرب روبرتو مانشيني العادته الى
مستواه ومزاحمة فرق المقدمة على
اللقب
هادي أحمد
ف ــي س ــوق اإلن ـت ـق ــاالت األخـ ـي ــرة ،أب ــدى
الع ــب ري ــال مــدريــد االس ـبــانــي الحالي
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سعادته
بالرحيل عــن صـفــوف إنـتــر ميالنو إذ
إنه في «إنتر كنا نلعب من دون وجود
أي حافز».
لكن يـبــدو أن ــه مــع رحـيــل كوفاسيتش
ّ
تغير الــوضــع فــي الـنــادي اللومباردي
مــع انـطــاق ال ــدوري اإليـطــالــي ونجاح
الـفــريــق فــي الـفــوز بجميع مـبــاراتــه في
الـ ـج ــوالت ال ـخ ـمــس األول ـ ـ ــى .ب ـعــد هــذه
الـ ـ ـج ـ ــوالت الـ ـت ــي س ـ ّـج ــل ف ـي ـه ــا أف ـضــل
ب ــداي ــة ل ــه ف ــي ال ـب ـطــولــة م ـنــذ  6أعـ ــوام،
كان واضحًا أن «النيراتزوري» بقيادة
املـ ــدرب روب ــرت ــو مانشيني تـغـ ّـيــر اقله
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ـف ـس ـيــة الـ ـت ــي ص ــارت
ح ـمــاس ـيــة وت ـس ـعــى الـ ــى ال ـف ــوز اي ــذان ــا
بحصد البطوالت.
هــذا كــان في البداية ،لكن وفــي الجولة
ال ـس ــادس ــة ،ت ـغـ ّـيــرت األحـ ـ ــوال وفــوجــئ
الفريق كما الجماهير بالسقوط أمام
فيورنتينا .4-1
لــم تـكــن النتيجة السيئة هــي املشكلة
الوحيدة ،إذ إن ما تــرك انطباعًا سيئًا
ع ـن ــد امل ـت ـت ـب ـعــن ه ــو ظ ـه ــور الــاع ـبــن
ت ــائ ـه ــن وغـ ـي ــر قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ُ
مهماتهم ،وتحديدًا اولئك الذين تناط
بـ ـه ــم مـ ـهـ ـم ــات م ـ ــزدوج ـ ــة بـ ــن ال ــدف ــاع
والهجوم.
في خط الوسط ،كان البرازيلي فيليبي
م ـي ـلــو وال ـك ــول ــوم ـب ــي ف ــري ــدي غ ــواري ــن
والفرنسي جيفري كوندوغبيا ،األسوأ
إذ فشلوا في الربط بني الهجوم ودفاع
الـفــريــق ،وصـنــع الـتـمــريــرات الحاسمة،
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم الـ ـت ــراج ــع لـلـمـســانــدة
الدفاعية.
ُ
وهنا طــرحــت تـســاؤالت عــدة عــن قــدرة
الفريق على العودة الى مستواه االول،
ّ
وف ــي ظــلـهــا ،ت ـعــادل مــع سـمـبــدوريــا ثم
مع يوفنتوس حامل اللقب ،وباليرمو،
وأخيرًا فاز على بولونيا.
اذًا اس ـت ـعــاد إن ـتــر نـغـمــة اإلن ـت ـص ــارات
بعدما غاب عنها ،ليعود ويكسب ،كما

ظهر في مباراته االخيرة ،ثقة واضحة
وجديدة.
قبلها وفي «دربي» إيطاليا مع «السيدة
العجوز» لم ينجح إنتر في كسر عقدة
الـفــوز على ملعبه فــي هــذا الـلـقــاء منذ
نيسان  ،2010لكن ما ّقدمه على أرض
امللعب مــن أداء جعل مــدرب «اليوفي»
مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغــري يــؤكــد أن إنـتــر
مرشح بارز للفوز بالـ «سكوديتو» هذا
املوسم.

تساؤالت عدة
عن سبب تذبذب
مستوى «النيراتزوري»

ل ــم يـعــد مــانـشـيـنــي يــرضــى بــاألخـطــاء
الفنية التي الزمت الفريق سابقًا ،ففي
بداية التراجع ،كان دفاع الفريق يعاني
خ ـلــا أم ـ ــام الـ ـك ــرات ال ـثــاب ـتــة وال ـج ـمــل
التكتيكية التي يخترق فيها الخصم
الــدفــاع ،حيث ،وبعدما اهـتــزت شباكه
مـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ـخ ـمــس
األول ـ ـ ــى ،انـ ـه ــار خ ــط ال ـظ ـهــر وت ـل ـقــى 5
أهداف.
أمــا من الناحية الهجومية ،فقد كانت

ال ـح ـل ــول ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـت ـس ــدي ــد مــن
بـعـيــد ،وس ــط افـتـقــاد الـحـلــول األخ ــرى.
وط ـب ـع ــا ،ك ــل هـ ــذا م ـ ـ ـ ّ
ـرده الـ ــى املـشـكـلــة
األساسية :خط الوسط.
رب ـم ــا ُيـ ـع ــرف ع ــن مــان ـش ـي ـنــي تحفظه
في كثير من األوق ــات ،لكن ما ال يمكن
ن ـك ــران ــه أنـ ــه وفـ ــي ت ـج ــارب ــه م ــع ال ـفــرق
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي دربـ ـه ــا ،ام ـت ـلــك خططًا
ت ـك ـت ـي ـك ـيــة ج ــدي ــدة دائ ـ ـمـ ــا ،رس ـ ــت ال ــى
ايجاد االستقرار في اي فريق عانى من
الـفــوضــى .وه ــذا مــا يحصل حاليًا مع
إنتر ،وما حصل سابقًا مع غلطة سراي
التركي ومانشستر سيتي االنكليزي.
ل ـك ــن ورغـ ـ ــم ال ـت ـع ــاق ــدات ال ـق ــوي ــة ال ـتــي
ابرمها مثل التعاقد مــع املونتينغري
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ي ــوفـ ـيـ ـتـ ـيـ ـت ــش مـ ـ ــن س ـي ـتــي
وال ـص ــرب ــي آدم ل ـيــات ـي ـتــش م ــن رومـ ــا،
والبرازيلي جواو ميراندا من أتلتيكو
م ــدري ــد االس ـب ــان ــي والـ ـك ــروات ــي إي ـفــان
بيريسيتش مــن فــولـسـبــورغ االملــانــي،
ي ــواج ــه مــانـشـيـنــي ت ـحــديــا يـتـمـثــل في
ال ـقــدرة مــن اإلسـتـفــادة مــن هــذه امل ــوارد
البشرية واألقــل نجومية من تلك التي
كانت أيــام تدريبه الفريق مع الرئيس
ماسيمو موراتي.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــول ،أن ـ ـنـ ــا س ـ ـنـ ــرى إن ـت ــر
مغايرًا لإلنتر الضائع  .هــذا ما أعلنه
مانشيني في املباراة األخيرة من خالل
أق ــدام الالعبني .واملهمة التي يجب أن
تــرتـكــز عليها كــل ق ــدرات ــه هــي القبض
على صــدارة البطولة .ويجب أال تكون
امل ـب ــاري ــات صـعـبــة أم ــام ــه ،م ــا ع ــدا تلك
املـفـصـلـيــة ،وه ــي األبـ ــرز أم ــام منافسه
الحالي فريق «ذئاب العاصمة».
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول أنـ ــه إذا ل ــم ي ـن ـجــح في
تحقيق هذا االمر ،وظل منافسًا مباشرًا،
فسيساعده هذا االمــر كثيرًا للحصول
على تعاقدات أقــوى في املوسم املقبل،
فحجز مقعدا مؤهال الى دوري االبطال
سيجذب العبني اصحاب اسماء رنانة.
املهم ان عودة إنتر القوية ستزيد ّ
حدة
الصراع واملافسة على الـ «سكوديتو»،
وي ـم ـك ــن ال ـ ـجـ ــزم أن أكـ ـث ــر امل ـنــزع ـجــن
م ــن ه ــذه الـحـقـيـقــة ه ــو ال ـغــريــم مـيــان
وجمهوره.

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إيطاليا (المرحلة )10

سمبدوريا  -امبولي ()21.45

روما  -اودينيزي 1-3
ال ـبــوس ـنــي م ـي ــرال ــم بـيــانـيـتــش ( )5وال ـب ــرازي ـل ــي
مايكون ( )10واإليفواري جيرفينيو ( )64لروما،
والبرتغالي برونو فرنانديز ( )78ألودينيزي.

 ترتيب فرق الصدارة:-1روما  23من  10مباريات
 -2نابولي  21من 10
 -3فيورنتينا  21من 10
 -4انتر ميالنو  21نقطة من 10
 -5التسيو  18من 10

نابولي  -باليرمو 0-2
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( )40والبلجيكي
درايس ميرتينز (.)81
ساسوولو  -يوفنتوس 0-1
نيكوال سانسوني (.)21
ميالن  -كييفو 0-1
لوكا أنطونيللي (.)53
اتالنتا  -التسيو 1-2
تورينو  -جنوى 3-3
هيالس فيرونا  -فيورنتينا 2-0
فروزينوني  -كاربي 1-2
 -الخميس:

كأس الرابطة اإلنكليزية (الدور الرابع)
مانشستر سيتي  -كريستال باالس 1-5
ويلفريد بوني ( )22والهولندي كيفن دي بروين
( )44والنيجيري كيليتشي ايهياناتشو ()59
واإلي ـ ـفـ ــواري يــايــا ت ــوري ــه ( 76م ــن رك ـلــة ج ــزاء)
ومــانــويــل غــارس ـيــا ( )90لـسـيـتــي ،واإليــرل ـنــدي
داميان ديالني ( )89لكريستال باالس.
ليفربول  -بورتموث 0-1
ناثانيل كالين (.)17
ساوثمبتون  -استون فيال 1-2
الياباني مــايــا يــويــدا ( )51واإليـطــالــي غــرازيــانــو
بيلي ( )77لساوثمبتون ،وسكوت سينكلير (90

من ركلة جزاء) الستون فيال.
مانشستر يونايتد  -ميدلسبره 3-1( 0-0
بركالت الترجيح).
كأس ألمانيا (الدور الثاني)
بوروسيا دورتموند  -بادربورن 1-7
ال ـكــولــوم ـبــي أدري ـ ـ ــان رامـ ـ ــوس ( )25وغ ــون ــزال ــو
كاسترو ( 30و )58والكوري الجنوبي شينجي
كــاغــاوا ( )43والـكــاي غــانــدوغــان ( 55مــن ركلة
جزاء) والبولوني لوكاس بيشيك ( )87واألرميني
هنريك مختاريان ( )89لدورتموند ،والكرواتي
سيردان الكيتش ( )21لبادربورن.
فيكتوريا كولن  -باير ليفركوزن 6-0
جــول ـيــان ب ــران ــدت ( )15وك ــري ــم بـلـعــربــي ()35
وخ ــاف ـي ـي ــر ه ــرن ــان ــدي ــز ( 38و )54وس ـت ـي ـفــان
كيسلينغ ( )80واألوكراني فالدلينغ يورشينكو
(.)83

شالكه  -بوروسيا مونشنغالدباخ 2-0
فرايبورغ  -اوغسبورغ 3-0
س ــان ــده ــاوس ــن  -هــايــدن ـهــاي ـمــر 4-3( 0-0
بركالت الترجيح).
فيردر بريمن  -كولن 0-1
روتلينغن  -اينتراخت براونشفيغ 4-0
كارل تسيس يينا  -شتوتغارت 2-0
كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ )32
تولوز  -أوكسير  1-2( 3-3بركالت الترجيح)
وسام بن يدر ( 73و )88وجان بوديغير ()114
لتولوز ،وسامد كيلتش ( )33وسوني سيغيل
( )82وجياتان كورتيت ( )103ألوكسير.
ليل  -تروا 1-2
الزامبي ستوبيال سونزو ( )49وسيرو غيراسي
( )57لليل ،والكولومبي برايان بيريا ( )39لتروا.

كان  -نيس 1-1
أندي ديلورت ( )13لكان ،وألكسندر مندي (57
و )90لنيس.
ديجون  -ريمس 1-2
ل ــوي ــس ديـ ــونـ ــي ( )17وج ـي ــري ـم ــي ب ـي ــا ()39
لديجون ،وغايتان كاريونير ( )19لريمس.
بورج بيروناس  -نانت 2-3
لوريان  -مونبلييه 2-3
غــازي ـل ـيــك اجــاك ـس ـيــو  -غ ــان ـغ ــان (أوق ـف ــت
املباراة)
كأس الملك (دور الـ )32
فيالنوفينسي (الدرجة الثالثة)  -برشلونة
0-0

