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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

معركة أجنحة طائرة بين سيتي وليفربول
كثيرة هي األمور التي تجعل من
قمة مانشستر سيتي وليفربول مباراة
تستحق المتابعة .من مواجهات
األخيرة إلى
الفريقين في المواسم الثالثة
ّ
طريقة لعبهما التي ستترك لدى كل من
المدربين جوسيب غوارديوال ويورغن
كلوب ّ
تحديًا متشابهًا
شربل ّ
كريم
يـ ـكـ ـف ــي أن يـ ـ ـع ـ ــود آخـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــوز ح ـق ـقــه
مانشستر سيتي (رغ ــم األم ــوال التي
ص ــرف ـه ــا) ع ـل ــى ل ـي ـف ــرب ــول ( )1-3ال ــى
ع ــام  ،2014لـتـكــون م ـب ــاراة ال ـيــوم بني
ال ـف ــري ـق ــن م ـه ـمــة ج ـ ـدًا بــال ـن ـس ـبــة ال ــى
كليهما ،فــاألول يريد كسر نحس تلك
السلسلة املؤلفة من خمس مباريات لم
ينجح خاللها في الفوز على خصمه،
الذي يريد أن يبقي يده العليا في كل
مواجهة مع النادي الشمالي الثري.
ل ـكــن األه ـ ــم م ــن ك ــل هـ ــذا ه ــو ال ـجــانــب
الفني الذي بال شك دفع مدرب السيتي
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي جـ ــوس ـ ـيـ ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ونظيره مدرب "الريدز" األملاني يورغن
ك ـل ــوب الـ ــى تـمـضـيــة س ــاع ــات طــويـلــة
لـتـحـلـيــل ك ــل االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـتــي
ّ
يـعـتـمــدهــا ك ــل مـنـهـمــا ،ف ـهــذه امل ـب ــاراة
آن معًا ،وقد
هي حساسة ومهمة في ٍ
ازدادت أهميتها بعدما كشف ليفربول
عــن وج ــهٍ مخيف باكتساحه أرسـنــال
برباعية ،جعلت من كل فرق "البريميير
ليغ" تحسب له ألف حساب.
َ
املدربني عمال
ومما ال شك فيه أيضًا أن

ازدادت أهمية المباراة بعدما
وجه
كشف ليفربول عن ٍ
مخيف باكتساحه أرسنال
بـتــركـيــز كـبـيــر ع ـلــى كـيـفـيــة اسـتـغــال
امل ـس ــاح ــات الـ ـف ــارغ ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن
ك ـل ـي ـه ـمــا عـ ـ ــادا الـ ــى اع ـت ـم ــاد مـفــاهـيــم
امل ــدرس ــة اإلنـكـلـيــزيــة الـتـقـلـيــديــة الـتــي
تـعـتـمــد ع ـلــى الع ـ َـب ــي ال ـج ـن ــاح ــن ،مع
تـطــويــرهـمــا ل ـهــذه امل ـقــاربــة عـبــر إيــاء
أهمية كبيرة للهجمات املــرتــدة التي
يبرع فيها "الحمر" حاليًا.
وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ي ـم ـكــن االنـ ـط ــاق
ف ــي ال ـك ــام ع ــن ت ـشــريـ ٍـح ف ـنــي ،إذ كما
بـ ــات م ـع ـلــومــا صـ ــرف غ ـ ــواردي ـ ــوال مــا
ي ـقــارب ال ـ ـ  150مـلـيــون دوالر لتعزيز

سيكون التحدي األكبر لمانشستر سيتي هو إيقاف الثنائي السريع مانيه وصالح (أرشيف)

مــركــزي الـظـهـيــريــن وتــأمــن الضمانة
الــدفــاع ـيــة وال ـف ـعــال ـيــة الـهـجــومـيــة في
ـت كــان فيه كلوب
آن مـعــا .هــذا فــي وق ـ ٍ
ٍ
ي ــزي ــد مـ ــن س ــرع ــة ف ــري ـق ــه فـ ــي م ـمــري
امللعب ،فأضاف الى "الفهد" السنغالي
ماديو سانيه "السهم" املصري محمد
صــاح ،ليصبح االثنان سالحًا فتاكًا
ال يــرحــم ،وقـ ــادرًا عـلــى ض ــرب أي خط
دف ـ ــاع ،واأله ـ ــم االن ـت ـق ــال م ــن الـعـمـلـيــة
الدفاعية الى نظيرتها الهجومية في
ـوان مـعــدودة ،وذلــك من دون إسقاط
ثـ ٍ
الفعالية الـتــي ترجمت أهــدافــا كثيرة
أخيرًا.
والــواقــع أن الـحــديــث عــن ظهيرين من
هـنــا وجـنــاحــن مــن هـنــاك يـفـتــرض أن
ي ـكــون األسـ ــاس ل ــدى مـقــاربــة املــدربــن
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وخـ ـص ــوص ــا م ـ ــن نــاح ـيــة
غ ــواردي ــوال ال ــذي بــالـتــأكـيــد لــن يجرؤ
على اعتماد خطة  ،2-5-3وذلك بعدما
رأى أرسنال يتمزق أمام ليفربول بعد
اع ـت ـمــاده عـلــى ثــاثــة الع ـبــن ف ــي خط
الظهر.
إذًا ،لـ ــن ي ـ ـتـ ــذوق "ب ـ ـيـ ــب" مـ ــن الـ ـك ــأس
املـ ـ ـ ـ ّـرة ن ـف ـس ـه ــا ،ل ـك ــن ع ـل ـي ــه أن ي ـخــرج
باستراتيجية جديدة وخالقة بعيدة
كل البعد ّ
عما اعتاد مشاهدته العالم
ف ــي الـسـيـتــي .وه ــذه امل ـســألــة أســاسـيــة
ليس في الجانب الدفاعي فقط ،ألنه في

حال انشغل الظهير األيمن كايل ووكر
ون ـظ ـيــره األي ـس ــر الـفــرنـســي بـنـجــامــان
مندي بمانيه وصالح ،فإن مؤازرتهما

الهجومية ستتقلص ،ما يعني أن على
غ ــواردي ــوال الـبـحــث ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة
متوازنة لكي يحصل على مراده.

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )4

إيطاليا (المرحلة )3

 السبت:مانشستر سيتي  -ليفربول ()14.30
أرسنال  -بورنموث ()17.00
إفرتون  -توتنهام ()17.00
ساوثمبتون  -واتفورد ()17.00
ليستر سيتي  -تشلسي ()17.00
برايتون  -وست بروميتش ()17.00
س ـتــوك سـيـتــي  -مــانـشـسـتــر يونايتد
()19.30

 السبت:يوفنتوس  -كييفو ()19.00
سمبدوريا  -روما ()21.45

 األحد:بيرنلي  -كريستال باالس ()15.30
سوانزي  -نيوكاسل ()18.00

 األحد:انتر ميالنو  -سبال ()13.30
اتاالنتا  -ساسوولو ()16.00
كالياري  -كروتوني ()16.00
فيرونا  -فيورنتينا ()16.00
التسيو  -ميالن ()16.00
اودينيزي  -جنوى ()16.00
بينيفنتو  -تورينو ()19.00
بولونيا  -نابولي ()21.45

 االثنني:وست هام  -هادرسفيلد ()22.00

وهنا ،ورغم وجود الثالثي املتألق في
خــط الــوســط أي :ج ــوردان هندرسون،
األملـ ـ ــانـ ـ ــي إيـ ـ ـم ـ ــري ك ـ ـ ــان والـ ـه ــولـ ـن ــدي
جــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـن ــال ــدوم ،فـ ــإن الـبـحــث
عن ممر الى منطقة الجزاء من العمق
س ـي ـكــون أحـ ــد الـ ـخـ ـي ــارات الـهـجــومـيــة
األســاسـيــة ،وذلــك بــوجــود العبني مثل
األمل ــان ــي ل ـي ــروي ســان ـيــه والـبـلـجـيـكــي
كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو
س ـي ـل ـفــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن غـ ــوارديـ ــوال يملك
فرصة للفوز في معركة األجنحة كون
ليفربول أضعف منه دفاعيًا على هذا
ال ـص ـع ـيــد ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل غـيــاب
ناثانيال كالين عن الــرواق األيمن ،ما
يعني أن سانيه ودي بروين يمكنهما
خلق املشاكل الكثيرة لفريق كلوب في
حال أرادا اللعب على طرف امللعب.
إذًا ،هــو الـتـبــديــل املـسـتـمــر فــي املــراكــز
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـكـ ــون األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ــي ك ـبــح
جـمــاح لـيـفــربــول هـجــومـيــا ،وذل ــك عبر
زي ـ ــادة ال ـض ـغــط عـلـيــه ح ــول منطقته،
وهــي مغامرة ذات حــديــن ،إذ فــي حال
شـ ــارك فـيـهــا ووكـ ــر وم ـن ــدي ستنجح
ل ـض ـع ــف ظـ ـهـ ـي ــري لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،لـكـنـهــا
ّ
ستكلف الفريق األزرق غاليًا في حال
لم يكن هناك أي ضمانات دفاعية ألن
"النفاثتني" سانيه وص ــاح يمكنهما
ثوان معدودة.
تدمير كل شيء في
ٍ

سوق اإلنتقاالت

َ
فيرغيسون حرم مانشستر يونايتد سحر زيدان

ً
انتقل زيدان عام  1996إلى يوفنتوس بدال من يونايتد
(أرشيف)

كــان من املمكن جـدًا أن يكون ملعب
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي
«أولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد» م ـس ــرح ــا لـسـحــر
النجم الفرنسي السابق زيــن الدين
ً
زيـ ـ ـ ـ ــدان ،بـ ـ ـ ــدال مـ ــن م ـل ـع ــب «دي ـل ـل ــي
ألبي» السابق ليوفنتوس اإليطالي
و«س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو» م ـل ـعــب
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،لــوال مــدرب
«الـ ـشـ ـي ــاط ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــر» الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
«ال ـ ـس ـ ـيـ ــر» االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـكــس
فيرغيسون.
فقد كشف مارتن إدواردز ،الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ـي ــون ــايـ ـت ــد ،أن ال ـ ـنـ ــادي
اإلنكليزي رفض عام  1996إمكانية
ض ــم «زيـ ـ ـ ــزو» الـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى حــال ـيــا
تدريب ريال مدريد.

وأكد إدواردز ،في مقابلة إذاعية ،أن
فيرغيسون ،مدرب يونايتد وقتها،
هو من اعتقد أن وصول زيدان يمكن
أن يزعج مواطنه إيريك كانتونا.
وأضاف« :زيدان وإيريك كانا يلعبان
في املركز نفسه ،وفيرغيسون اعتقد
أن ضــم زي ــدان ك ــان يـمـكــن أن يزعج
كانتونا».
ّ
وتابع إدواردز« :إذا فكرت في األمر،
تجد أن هذا أمر مؤسف نندم عليه،
ألن إي ــري ــك كــان ـتــونــا اع ـت ــزل بـعــدهــا
بسنة ،وزيدان كان أكثر شبابًا».
وك ــان زي ــدان قــد انتقل صيف 1996
من بوردو الفرنسي إلى يوفنتوس،
حـيــث لـعــب ف ــي إيـطــالـيــا  5مــواســم،
ق ـب ــل أن ي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى ري ـ ـ ــال م ــدري ــد

عـ ـ ــام  ،2001وأن ـ ـهـ ــى م ـس ـي ــرت ــه فــي
«سانتياغو برنابيو» عام .2006
وبــال ـحــديــث ع ــن زيـ ـ ــدان ،ف ـقــد انـضــم
إلــى الئحة املطالبني بتقليص فترة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة ،م ـش ـ ّي ـرًا إلــى
أن «املـيــركــاتــو يجب أن يـتــوقــف قبل
ان ـط ــاق الـ ـبـ ـط ــوالت» ،ع ـلــى غـ ــرار ما
حصل في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وق ـ ــال زيـ ـ ــدان ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي:
«أواف ــق على األمــر عينه مثل الكثير
من الناس .يجب أن يتوقف امليركاتو
عندما ينطلق ال ــدوري .هــذا مؤكد».
وت ــاب ــع« :ال يـمـكـنـنــا تـغـيـيــر الـفــريــق
خالل املسابقة .هذا ما أعتقده ،وهو
رأي الكثيرين».
وص ـ ّـوت ــت أنــديــة الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي

املمتاز الخميس ملصلحة قرار إقفال
باب االنتقاالت الصيفية قبل انطالق
موسم .2019-2018
من جهة أخرى ،لن يستسلم أرسنال
اإلنكليزي فــي صفقة ضــم الفرنسي
الصاعد توماس ليمار من موناكو،
حـيــث سـيـعــاود مـحــاولـتــه فــي ســوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة ،بحسب
صحيفة «ذا دايلي ستار» اإلنكليزية.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن «الـ ـغ ــان ــرز»
يــرصــد مـبـلــغ  100مـلـيــون ي ــورو مع
راتــب أسبوعي يبلغ  271ألــف يورو
ملدة  5سنوات من أجل إقناع الالعب
باالنتقال إلى «استاد اإلمارات» ّبعد
أن رفض عرضه هذا الصيف ،وفضل
البقاء في نادي اإلمارة الفرنسية.

