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رياضة

تصفيات مونديال 2018

قلب الطليان والمونديال على «اآلزوري»

إيطاليا مطالبة اليوم بالفوز بفارق هدفين (أ ف ب)

يخوض المنتخب اإليطالي مباراة مصيرية
أمام نظيره السويدي الليلة في إياب
الملحق األوروبي المؤهل لمونديال
 2018في روسيا بعد خسارته ذهابًا .1-0
«اآلزوري» مطالب بانتفاضة تقوده إلى
موقعه الطبيعي في المونديال
حسن زين الدين
إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا اآلن خـ ـ ـ ـ ــارج مـ ــونـ ــديـ ــال
روس ـي ــا .إل ــى مــا قـبــل م ـب ــاراة الليلة
املـصـيــريــة أم ــام ال ـســويــد ف ــي ذه ــاب
امللحق األوروبـ ــي« ،اآلزوري» ليس
م ــوج ــودًا ف ــي ال ـح ــدث ال ـعــاملــي ال ــذي

تلتقي إيطاليا الليلة
مع السويد في إياب الملحق
بعد خسارتها ذهابًا 1-0
لــم تـغــب شـمـســه عـنــه إال مــرتــن في
التاريخ .إلــى ما قبل مـبــاراة الليلة،
امل ـن ـت ـخ ــب ص ــاح ــب ال ـ ـبـ ــاع ال ـط ــوي ــل
فــي املــونــديــال ،وحــامــل الـلـقــب أربــع
مـ ــرات أع ـ ــوام  1934و 1938و1982
و 2006والوصيف في  1970و1994
والـ ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ن ـج ــوم ــا أف ـ ـ ــذاذًا لـلـعـبــة
أمـ ـ ـث ـ ــال ب ـ ــاول ـ ــو روسـ ـ ـ ــي وروب ـ ــرت ـ ــو

ب ــاجـ ـي ــو وأل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو دل ب ـي ـيــرو
وفــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي وجـيــانـلــوكــا
فيالي وال ـحــارس األس ـطــوري دينو
زوف والحالي جيانلويجي بوفون
وغ ـيــرهــم الـكـثـيــر الـكـثـيــر ،لـيــس بني
َ
ستوجد في العرس
املنتخبات التي
الكروي.
ما حصل يــوم الجمعة املاضي كان
مـفــاجـئــا بــالـتــأكـيــد لـلـجـمـيــع ،فــرغــم
تـ ــراجـ ــع قـ ـ ــوة امل ـن ـت ـخ ــب اإليـ ـط ــال ــي،
وهذا ما بدا واضحًا في التصفيات
الحالية ،إذ تعرض لخسارة قاسية
أمام إسبانيا  0-3وحقق فوزًا صعبًا
على منتخب العدو اإلسرائيلي 0-1
ومثله على ألبانيا  0-1وتعادل على
املتواضعة ،1-1
أرضه أمام مقدونيا
ّ
لـكــن قـلـيـلــن ك ــان ــوا ي ـتــوق ـعــون أن ال
يكون «اآلزوري» حاضرًا لالمتحان
في استوكهولم وأن يتلقى الخسارة
 ،1-0فالتوقعات كانت تذهب إلى أن
الطليان رغم مشاكلهم سيخرجون
ع ـلــى األق ـ ــل ب ـت ـع ــادل ،ولـ ــو بـنـتـيـجــة
سلبية ،إذ هذا ما عرف عن املنتخب
اإليطالي ،بأن يكون في املوعد عند
التحديات ،هذا ما ّ
عو َدنا إيــاه ،لكن
لـيــس بــالـتــأكـيــد ه ــذا املـنـتـخــب الــذي
ال ي ـش ـب ــه إيـ ـط ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق.
ليس هذا املنتخب الذي بدا مفتقدًا
روحية الفوز والقتالية في األداء.
ج ـيــام ـب ـي ـيـ ّـرو ف ـي ـن ـت ــورا .هـ ــذا االس ــم
وح ـ ـ ــده ي ـل ــخ ــص مـ ــأسـ ــاة إي ـط ــال ـي ــا.
ه ــذا امل ــدرب ال ــذي سـقــط ف ـجــأة على
امل ـن ـت ـخ ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،رغـ ـ ــم ضـعــف
ت ـج ــرب ـت ــه قـ ـل ــب األمـ ـ ـ ــور رأس ـ ـ ــا عـلــى

عـ ـق ــب ،ل ـك ــن ن ـح ــو األسـ ـ ـ ــوأ .الـ ـس ــؤال
الذي يطرح نفسه بعد النتائج التي
حققها املـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ،وأدائ ــه
واف ـت ـقــاده لـهــويــة لـعــب م ـحــددة هــو:
ك ـيــف ع ـ ّـن االت ـح ــاد اإلي ـطــال ــي لـكــرة
ال ـق ــدم ف ـي ـن ـتــورا امل ـج ـهــول لـكـثـيــريــن
في منصب مدرب ملنتخب بحجم الـ
«آزوري» وتاريخه؟
املـســألــة هـنــا ال تتعلق فـقــط بالفكر

الـتـكـتـيـكــي ل ـه ــذا املـ ـ ــدرب وأخ ـطــائــه
ً
الكثيرة ،وبينها مثال عــدم إشراكه
ال ـن ـج ــم األول ح ــال ـي ــا فـ ــي إي ـطــال ـيــا
روب ــرت ــو إن ـس ـي ـنــي إال ف ــي الــدقــائــق
األخ ـي ــرة مــن امل ـب ــاراة أم ــام الـســويــد،
ً
ف ـض ــا ع ــن خـطـتــه ال ـع ـق ـي ـمــة ،ب ــل إن
هـ ــذا املـ ـ ــدرب ال ي ـش ـبــه إي ـط ــال ـي ــا فــي
ش ــيء .أي ــن هــو مــن شخصية سلفه
أنطونيو كونتي؟ ال مجال للمقارنة

نتائج الملحق األوروبي لمونديال روسيا 2018
الـ ـي ــون ــان – ك ــرواتـ ـي ــا 4-1( 0-0
ذهابًا) (تأهلت كرواتيا)
سويسرا – إيرلندا الشمالية 0-0
(( )0-1تأهلت سويسرا).
 اليوم:إي ـط ــال ـي ــا – الـ ـس ــوي ــد ( 1-0ذه ــاب ــا)
()21,45
 مباريات دولية وديةروسيا – األرجنتني 1-0
سيرجيو أغويرو (.)86
إسبانيا – كوستاريكا 0-5
جوردي ألبا ( )6وألفارو موراتا ()23

وداف ـيــد سيلفا ( 51و )55وأنــدريــس
إينييستا (.)73
قطر – تشيكيا 1-0
مقدونيا – النروج 0-2
 اليوم:أرمينيا – قبرص ()16,00
جورجيا – بيالروسيا ()16,00
بلغاريا – السعودية ()19,00
تركيا – ألبانيا ()19,30
كوسوفو – ليتوانيا ()20,30
فنزويال – إيران ()21,00
بولونيا – املكسيك ()21,45

على اإلط ــاق .شـتــان بــن مــا ّ
يقدمه
فينتورا ومــا قـ ّـدمــه كونتي ،رغــم أن
األخير لم يكن يمتلك األدوات ذاتها
ّ
ف ــي ف ـت ــرت ــه ،غ ـي ــر أنـ ــه ت ـم ــكــن م ــن أن
يصنع منتخبًا قويًا «من ال شيء»،
ّ
وقدم مستوى رائعًا في كأس أوروبا
 2016في فرنسا.
كـ ــل ال ـ ـكـ ــام غـ ـي ــر م ـ ـجـ ـ ٍـد ح ــالـ ـي ــا فــي
وض ــع إيـطــالـيــا .تــاريــخ الـ ـ «آزوري»
على املحك .ال بد من عمل ،من عمل
ك ـب ـيــر إلنـ ـق ــاذ امل ـن ـت ـخ ــب اإلي ـط ــال ــي.
ال ب ــد م ــن أن ي ـخ ــرج ال ــاع ـب ــون مــن
قمقمهم ُ
ويظهروا تلك الـ «غرينتا»
ّ
أو الـ ـ ــروح ال ـح ـمــاس ـيــة ال ـت ــي مــيــزت
ال ـط ـل ـي ــان ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام وأجـ ــادوهـ ــا
بــإت ـقــان .الـتـعــويــل عـلــى فـيـنـتــورا لن
يـكــون مفيدًا ،ال بــد أن تـكــون األمــور
ف ــي أيـ ــدي الــاع ـبــن ال ــذي ــن يــرتــدون
هــذا القميص الشهير .ال بــد مــن أن
القائد بوفون دور مدربه .أن
يلعب
ّ
يكون املحفز وامللهم لزمالئه ،ال بد
من خبرته الطويلة في هــذا الوقت.
الكل ينتظر من إيطاليا أن تنتفض
وت ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى ذاتـ ـه ــا .ح ـتــى م ــن ال
يشجع إيطاليا لن يرضيه أن يكون
الـ «آزوري» خارج املونديال .ال نكهة
من
ل ـل ـمــونــديــال وح ـ ــاوة امل ـنــاف ـســة ّ
دون إيـطــالـيــا .حتى املــونــديــال يــدق
قـلـبــه ع ـلــى إي ـطــال ـيــا ،إذ إن غـيــابـهــا
سي ّ
ُ
عد خسارة كبيرة.
الـلـيـلــة ،وفــي ذلــك املـلـعــب التاريخي
في ميالنو ،في «سان سيرو» ،ال بد
من أن تكون إيطاليا ...إيطاليا التي
نعرف.

