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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الدوري اإليطالي والفوضى الخلّاقة
يشهد الدوري اإليطالي لكرة القدم
قمة مرتقبة جديدة بين ميالن
ويوفنتوس في نهاية األسبوع ،تفتح الباب
على جدال جديد حول إذا ما كانت بطولة
الطليان قد استعادت رونقها وأهميتها
عند متابعي اللعبة حول العالم ،وهي
إشكالية يصعب حسمها بشكلٍ كبير
كريم
شربل ّ
أكـثــريــة مـتــابـعــي «درب ـ ــي» مـيــانــو بني
م ـي ــان وج ـ ــاره إن ـت ــر م ـيــانــو خــرجــوا
ب ــان ـط ـب ــاع أن هـ ـن ــاك ش ـي ـئ ــا يـسـتـحــق
املـتــابـعــة ف ــي ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ،ال ــذي
تــراج ـعــت شـعـبـيـتــه ت ـبــاعــا م ـنــذ مطلع
األلفية الجديدة حتى يومنا هذا ،وذلك
ألس ـب ــاب ع ــدي ــدة؛ ع ـلــى رأس ـه ــا هـجــرة
النجوم والفضائح التي عصفت بالكرة
اإليطالية أكثر من مرة.
لكن املوسم الحالي بدأ يعكس تحسنًا
واضحًا في أجواء الـ»سيري أ» الذي عاد
مثيرًا لالهتمام في مراحل عدة ،رغم أن
نقصًا كبيرًا ال يزال يعانيه في جوانب
مختلفة لـشـ ّـد األن ـظــار إلـيــه ،على غــرار
ما كــان عليه األمــر في املاضي البعيد،
وليجاري البطوالت األوروبية الوطنية

تحسن في مستوى
ّ
إثارة الدوري اإليطالي ال في
المستوى العام
األخ ــرى الـتــي تـتـفـ ّـوق عـلـيــه ،وتـحــديـدًا
بطولتي إنكلترا وإسبانيا.
«الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي خ ـل ــف غـ ـي ــره مــن
ب ـط ــوالت أوروب ـ ـ ــا» .ع ـب ــارة خــرجــت من
فم أحد أبــرز رمــوز العصر الحديث في
ال ـكــرة اإليـطــالـيــة ،وه ــو املــدافــع الــدولــي
السابق أليساندرو نيستا ،الذي عاصر
حقبتني ،األولى كانت ذهبية ،والثانية
شهدت انطفاء الدوري في بالد الطليان
وانكفاءه .واألمــر األخير كان مـ ّ
ـرده الى
عدم معرفة ّ
القيمني تسويق بطولتهم
بشكل صحيح وبشكل يجلب األمــوال
الكثيرة ،التي من شأنها تعزيز وضع
األنــديــة ماليًا ،وبالتالي منحها ورقــة
قوية في أيديها لالحتفاظ بالنجوم أو
جلب آخرين.
املـهــم ال ـيــوم ،وبـعــد دخ ــول مستثمرين
كثر على األنــديــة الطليعية ،واستقدام
العـبــن مميزين (ول ــو أنـهــم نـجــوم من
الـصــف الـثــانــي) ،وبـعــد كــل مــا تابعناه
م ــن إث ـ ـ ــارة ف ــي م ــوق ـع ــة م ـي ــان وإن ـت ــر،
يمكن الجزم بأن الدوري اإليطالي على
الطريق الصحيح الستعادة مكانته في
قلب كرة القدم العاملية ،وذلك العتبارات
ع ـ ـ ـ ــدة ال تـ ــرت ـ ـبـ ــط ف ـ ـقـ ــط ب ــال ـن ـق ـط ـت ــن

يوفنتوس هو أحد أسباب موت الدوري اإليطالي ونهوضه (ميغيل ميدينا  -أ ف ب)

املــذكــورتــن .فـهــذا املــوســم يـبــدو أفضل
بأشواط عــدة ،وخصوصًا
من سابقيه
ٍ
ع ـنــدمــا تـ ــرى أن يــوف ـن ـتــوس ال ـقــابــض
على «السكوديتو» ،منذ مــواســم عــدة،
يقف خلف نابولي وإنـتــر تواليًا على
الئحة الترتيب العام .وقد يأتي البعض
ل ـي ـقــول ب ــأن ال ش ــأن ل ـهــذه الـنـقـطــة في
م ــدى تحسن ص ــورة ووض ــع البطولة

مــن عــدمـهــا ،لـكــن الــواقــع أن «الـيــوفــي»،
بعد فرضه سطوة مطلقة على الدوري،
ق ـت ــل امل ـن ــاف ـس ــة تـ ـم ــام ــا ،وأحـ ـي ــان ــا فــي
مّــراح ــل م ـب ـكــرة م ــن ع ـمــر ال ـب ـطــولــة ،ما
أث ــر عـلــى مـســألــة االهـتـمــام بــالــ»سـيــري
أ» ومتابعته .أضــف أن ّ
علو كعب بطل
إيطاليا وإدراك منافسيه أن من الصعب
ّ
ع ـل ـي ـهــم مـ ـج ــارات ــه م ـه ـمــا ك ــل ــف األم ـ ــر،

أصــابـهــم بــالـيــأس ،وخـصــوصــا عندما
انتهج األخير «فلسفة بايرن ميونيخ»
فـ ــي الـ ـتـ ـس ـ ّـوق مـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة امل ـنــاف ـســة
إلضعافها ،والــدلـيــل على هــذه املقولة
هو في استقطابه ّ
الهداف األرجنتيني
غونزالو هيغوايني من نابولي.
لكن ال يمكن إغفال أن يوفنتوس كان
الــوحـيــد ال ــذي يـقــاتــل إلع ــادة االعـتـبــار

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )10

إسبانيا (المرحلة )10

إيطاليا (المرحلة )11

 السبت:مانشستر يونايتد  -توتنهام ()14,30
أرسنال  -سوانسي ()17,00
كريستال باالس  -وست هام ()17,00
ليفربول  -هادرسفيلد ()17,00
وس ــت بــرومــوي ـتــش أل ـب ـيــون  -مانشستر
سيتي ()17,00
واتفورد  -ستوك سيتي ()17,00
بورنموث  -تشلسي ()19,30

 السبت:أالفيس  -فالنسيا ()14,00
أتلتيكو مدريد  -فياريال ()19,30
أتلتيك بلباو  -برشلونة ()21,45
إشبيلية  -ليغانيس ()23,30

 السبت:ميالن  -يوفنتوس ()19,00
روما  -بولونيا ()21,45

 األحد:برايتون  -ساوثمبتون ()15,30
ليستر سيتي  -إفرتون ()18,00
 االثنني:بيرنلي  -نيوكاسل ()22,00

 األحد:خيتافي  -ريال سوسييداد ()13,00
جيرونا  -ريال مدريد ()17,15
إيبار  -ليفانتي ()19,30
ملقة  -سلتا فيغو ()21,45
 االثنني:الس ب ــامل ــاس  -دي ـب ــورت ـي ـف ــو الك ــورون ـي ــا
()22,00
إسبانيول  -ريال بيتيس ()22,00

 األحد:بينيفنتو  -التسيو ()13,30
كروتوني  -فيورنتينا ()16,00
سبال  -جنوى ()16,00
نابولي  -ساسوولو ()16,00
سمبدوريا  -كييفو ()16,00
أودينيزي  -أتاالنتا ()16,00
تورينو  -كالياري ()21,45
 االثنني:هيالس فيرونا  -إنتر ميالنو ()21,45

للكرة اإليطالية الـتــي كــانــت قــد فقدت
ّ
املتقدم أوروبيًا ،فوقف فريق
تصنيفها
ّ
«ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز» نـ ــدًا عـنـيـدًا لكبار
أوروب ــا ،رغــم عــدم قدرته على التتويج
بلقب دوري األبطال الذي خسره مرتني
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـنـهــائ ـيــة خ ــال امل ــواس ــم
ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة .لـكــن املــوضــوع ـيــة ال
يفترض أن ّ
تجر محازبي «الكالتشو»
إلى القول بأن األمور على ما يرام ،أو أن
الدوري اإليطالي أصبح مثيرًا وممتعًا
الـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،إذ إن الـتـشــريــح
الفني لـ»دربي» ميالنو يعكس صورة
ّ
فــوضــويــة ـ ـ خــاقــة عـلــى أرض امللعب
ك ــان ــت ب ـش ـكـ ٍـل أو ب ــآخ ــر سـبـبــا ل ـغ ــزارة
األهداف في تلك املباراة ،حيث ال يمكن
الـحــديــث كثيرًا عــن انـضـبــاط تكتيكي
ّ
أو أف ـك ــار اسـتــراتـيـجـيــة خ ــاق ــة يمكن
البناء عليها للمدى البعيد أو التعلم
منها ونقلها ال ــى ب ـطــوالت أخـ ــرى ،إذ
حـتــى وصــولـنــا ال ــى املــرحـلــة الـ ـ  11من
البطولة ،ال يمكن التوقف إال عند ما
ي ـقـ ّـدمــه نــابــولــي م ــن ش ــيء استثنائي
على صعيد املتعة الكروية املضمونة
فــي مـبــاريــاتــه مــع مــدربــه ماوريتسيو
ساري.
الـ ــدوري اإليـطــالــي ع ــاد ،لــم يـعــد؟ ربما
لوقت أطول حتى
على عشاقه االنتظار
ٍ
يتمكنوا من القول بــأن األيــام الذهبية
أط ـلــت م ــن ج ــدي ــد ،ف ـ ــدوري ال ـط ـل ـيــان ال
يزال ينقصه الكثير بكل ما للكلمة من
معنى.

سوق االنتقاالت

أسماء كبيرة على الئحة يوفنتوس الشتوية
يسعى ميالن اإليطالي جاهدًا لتعزيز
صفوفه في الشتاء بعد بدايته املتعثرة
هذا املوسم ،رغم إبرامه  10صفقات في
الصيف املاضي.
ف ـقــد ذك ـ ــرت صـحـيـفــة «لـ ــو ب ــاري ــزي ــان»
الفرنسية أن النادي اللومباردي يحاول
ضم األرجنتيني أنخل دي ماريا العب
باريس ســان جيرمان الفرنسي ،حتى
إن م ـح ــادث ــات ت ـج ــرى ب ــن مـســؤولـيــه
وممثلني عن الالعب لهذه الغاية.
وي ـم ـ ّـر دي م ــاري ــا ب ـف ـتــرة صـعـبــة في
بــاريــس لـعــدم وج ــوده فــي التشكيلة
األساسية بعد قدوم البرازيلي نيمار

وكـيـلـيــان م ـبــابــي ،مــا جـعــل خــروجــه
م ــن س ــان ج ـيــرمــان أم ـ ـرًا واردًا ج ـدًا.
وف ــي ح ــال الـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ات ـفــاق ،فــإن
على ميالن تقديم عرض كبير لسان
ّ
جيرمان ليتخلى عن العبه ،في وقت
ُيبدي فيه يوفنتوس بدوره اهتمامًا
بضم النجم األرجنتيني.
لكن دي ماريا ليس الالعب الوحيد
تحت مجهر «الــروســونـيــري» إذ إنه
م ـه ـتــم أي ـض ــا ب ـضــم ال ـن ـجــم األمل ــان ــي
ماركو رويس من صفوف بوروسيا
دورتموند ،بحسب تقارير صحافية
إيطالية.

ووفقًا ملا تم تداوله ،فإن شركة «بوما»
ل ــأج ـه ــزة ال ــريــاض ـي ــة ال ـت ــي سـتــرعــى
مـيــان بعدما أنـهــى ارتـبــاطــه بشركة
«أدي ـ ـ ــداس» قـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ستكون
بــوابــة ال ـن ــادي لـضــم روي ــس ،إذ إنها
ّ
تفكر بتمويل جزء من صفقة الالعب
األمل ــان ــي ال ـ ــذي يــرت ـبــط بـ ـ ــدوره بعقد
معها .لكن لم يفت التقارير التذكير
بــأن أرسـنــال اإلنكليزي ،املهتم أيضًا
بالتعاقد مــع روي ــس ،تــرعــاه الشركة
ذاتها.
وك ـ ــان روي ـ ــس ق ــد أكـ ــد ق ـبــل أي ـ ــام أنــه
ّ
يـتـطــلــع إل ــى خ ــوض ت ـجــربــة جــديــدة

مع أحد الفرق األوروبية الكبرى ،وال
سيما أن ــه يبلغ مــن الـعـمــر  28عــامــا،
وبالتالي فــإن هــذه الـفــرصــة األخـيــرة
أمامه لتحقيق هدفه.
بدوره ،بدأ بايرن ميونيخ التأسيس
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـب ــر ال ـ ـيـ ــافـ ــع أل ـي ـك ــس
تـ ـيـ ـم ــوس ــي أنـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون ،وه ـ ـ ــو اس ــم
م ـج ـهــول لــاعــب يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر 16
عــامــا فـقــط ،لكنه سيصبح بالتأكيد
م ـع ــروف ــا ع ـنــد ارت ــدائ ــه قـمـيــص بطل
أملانيا بعدما ضمه النادي البافاري
من هلسنبورغ السويدي.
لكن بايرن أوضح أن الالعب سيستمر

مع ناديه الحالي املنافس في دوري
الدرجة الثانية السويدي حتى تموز
.2019
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـسـ ـ ــن
صــال ـح ـم ـيــدزي ـتــش ،م ــدي ــر الـ ـك ــرة في
بــايــرن ،فــي تصريحات ملوقع النادي
ع ـل ــى ش ـب ـكــة «اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت»« :أل ـي ـكــس
ت ـي ـمــوســي أن ـ ــدرس ـ ــون الع ـ ــب يـتـمـتــع
بموهبة كبيرة ،ونحن واثقون من أنه
ّ
سيشق طريقه في بايرن».
وخ ـ ــاض أنـ ــدرسـ ــون  16مـ ـب ــاراة هـ ّـذا
املــوســم ،سجل خاللها هدفني ،ومثل
السويد ضمن منتخب الشباب.

