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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

المطور
الكاتالوني
والوحش
سيتي
مانشستر
ّ
لنضع نتيجة مباراة أمس جانبًا،
تفوق
وكذلك نتيجة «الدربي» التي ّ
يقدم
فيها بجدارة .مانشستر سيتي ّ
أجمل كرة في أوروبا ،حيث بات أمثولة
للكل ،تمامًا كما كان برشلونة اإلسباني
في يوم من األيام
كريم
شربل ّ
لـ ـي ــس غ ــريـ ـب ــا أن ت ـن ـط ـل ــق املـ ـق ــارن ــة
ل ـل ـت ـش ـب ـي ــه بـ ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
اإلن ـك ـل ـيــزي وم ــا يفعله
ح ـ ــال ـ ـي ـ ــا ،وبـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي وم ـ ــا فـع ـلــه
سابقًا فــي فـتــرة ذهبية
ال يمكن نسيانها.
يـكـفــي أن ي ـكــون امل ــدرب
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ــوس ـي ــب
غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال مـ ــوجـ ــودًا
لتبدأ هذه املقارنة ،التي
ـان ما،
قــد تـجــوز فــي مـكـ ٍ
ل ـكــن األخ ـط ــر بــالـنـسـبــة
ال ـ ــى ك ــل الـ ـخـ ـص ــوم هــو
أن الـسـيـتــي هــو نسخة
ّ
مطورة عن ذاك الوحش
الكاتالوني ال ــذي شرع
فـ ــي الـ ـتـ ـه ــام م ـنــاف ـس ـيــه
قال مدرب مانشستر
لسنوات عدة.
ٍ
غوارديوال
سيتي جوسيب
املعادلة بسيطة ،تعاقد
خط
لتعزيز
إنه يخطط
م ـ ــع غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال وخ ــذ
فترة
خالل
دفاعه،
أل ـقــابــا مـقـتــرنــة بـ ــاألداء
االنتقاالت الشتوية املقبلة ،الـ ــرائـ ــع .هـ ــذا م ــا يـمـكــن
اخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاره ل ـل ـح ــدي ــث
وذلك لتفادي أي نقص،
ع ــن ال ــرج ــل الـ ــذي أثـبــت
في ظل مشاركته في
أكثر من منافسة ،وبسبب أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـف ـ ـك ـ ــر ب ـ ــال ـ ـك ـ ــرة
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا
استمرار غياب املدافعني
ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
جون ستونز والبلجيكي
فنسان كومباني والفرنسي ال ـج ـم ـي ــع ،ف ـق ــد اخ ـت ــرع
حــديـثــا أس ـلــوبــا جــديـدًا
بنجامان مندي .وأوضح
وكـ ــأنـ ــه ي ـ ـطـ ـ ّـور ســاحــا
خياراته
«بيب» الذي يرى أن
قـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــا ،ف ـ ـج ـ ـمـ ــع ب ــن
هذا
«في
محدودة دفاعيًا:
االسـ ـتـ ـح ــواذ وال ـه ـجــوم
قليل
عدد
الخط يتوفر لدينا
ال ـ ـض ـ ــارب الـ ـ ـ ــذي يـثـمــر
في
نحن
الالعبني،
جدًا من
م ــن خـ ــال وج ـ ــود أكـثــر
منافستنا
إلى
ًا
ر
نظ
مأزق
مــن الع ـ ٍـب خ ــاق يمكنه
عدة».
بطوالت
في
ص ـن ــاع ــة الـ ـ ـف ـ ــارق .فـ ــإذا
ام ـت ـلــك بــرش ـلــونــة يــومــا
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل
م ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي وأنـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــس
إينييستا وشافي هرنانديز لفعلها،
العب يحدث
فإن السيتي يملك أكثر من ٍ

...وللدفاع
أهمية أيضًا

الديناميكية والنضج والذهنية القوية أبرز سمات مانشستر سيتي (أ ف ب)

فارقًا فرديًا رهيبًا على أرض امللعب،
ضمن خطة تعطي الحرية للكثيرين
منهم ،األم ــر ال ــذي يصبح مرهقًا ألي
دفــاع يريد كبح جماح أولئك الشبان
ال ـجــام ـحــن ،أم ـث ــال الـبـلـجـيـكــي كيفن
دي ب ــروي ــن ،األمل ــان ــي ل ـي ــروي ســانـيــه،
البرازيلي غابريال جيسوس ،والنجم
املحلي رحيم سترلينغ ،وغيرهم.
ق ـ ــوة ال ـف ــري ــق األزرق الـ ـسـ ـم ــاوي هــي
فــي ديناميكية العـبـيــه الـتــي تمكنهم

يحكى أن سيتي
سيكون أفضل فريق
هجومي في التاريخ

مـ ــن ت ـ ـبـ ــادل امل ـ ــراك ـ ــز بـ ـس ــرع ــة ره ـي ـبــة
وبـ ـشـ ـك ـ ٍـل مـ ـف ــاج ــئ لـ ـلـ ـخـ ـص ــوم ،حـيــث
تـطـبــع الــامــركــزيــة أداء نصفهم على
أرض امللعب ،ومنهم املدافعون الذين
ي ـشــاركــون أي ـضــا فــي عملية تسجيل
األهــداف ،تمامًا كما فعل األرجنتيني
نـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس أوت ـ ــامـ ـ ـن ـ ــدي ب ـت ــوق ـي ـع ــه
عـلــى ه ــدف ال ـفــوز فــي «ال ــدرب ــي» أمــام
مانشستر يونايتد (.)1-2
أمــا نقطة الـقــوة الثانية فهي النضج

التي تجعل من العبي السيتي قادرين
على تنفيذ خطة قــد يــراهــا الكثيرون
ّ
فهم كبير
تحتاج الــى ٍ
معقدة ،بحيث ّ
استنادًا الى ما يلقنه «بيب» لالعبيه،
وخصوصًا مــع منحهم أكثر مــن دور
على أرض امللعب ،وهو ما يخلق أكبر
قــدر من الحلول لكل واحــد منهم عند
استحواذه على الكرة.
أم ــا نـقـطــة ال ـقــوة الـثــالـثــة ،فـهــي الـقــوة
الذهنية الـتــي تعطي «السيتيزنس»
قوة ّ
تحمل كبيرة ،ما جعلهم يسجلون
ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــي األوقـ ـ ـ ــات
ال ـح ــاس ـم ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،األم ـ ــر ال ــذي
أرعب كل خصم مقبل إلدراكه أن فريق
«بيب» قــادر على إطاحة آماله في أي
وقت كان.
ٍ
ب ـب ـس ــاط ــة ،ق ــد ي ــأت ــي ال ـب ـع ــض لـيـقــول
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ــوس ـ ــم إن مــان ـش ـس ـتــر
س ـي ـت ــي هـ ــو أفـ ـض ــل ف ــري ــق ه ـجــومــي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـل ـع ـبــة ،أو أق ـل ــه األف ـضــل
فــي تــاريــخ إنـكـلـتــرا ،بحيث يمكنه أن
ي ـك ــون أف ـض ــل م ــن أرس ـ ـنـ ــال – أرس ــن
فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر أيـ ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن ت ـي ـي ــري
ه ـنــري وروب ـي ــر ب ـيــريــس وال ـهــولـنــدي
ديـ ـنـ ـي ــس بـ ـي ــرغـ ـك ــام ــب وال ـ ـسـ ــويـ ــدي
فريديريك ليونغبرغ .وكــذلــك ،أفضل
مـ ــن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد – أل ـي ـكــس
فيرغيسون ( )2001-1998الــذي جمع
اندي كول والترينيدادي دوايت يورك
والويلزي راين غيغز وديفيد بيكهام
وتيدي شيرينغهام وبول سكولز.
من هنا ،ال يمكن سوى القول انه اذا
امتلكت الـفــرق األخ ــرى نجمًا أوحــد
مثل تشلسي الذي يضم إيدين هازار،
ف ــإن سـيـتــي يـضــم خـمـســة م ــن حجم
الـبـلـجـيـكــي .وه ــذه امل ـســألــة ال تشبع
ً
غليل غ ــواردي ــوال ال ــذي يسعى فعال
ال ــى خ ـلــق أقـ ــوى تــرســانــة هـجــومـيــة
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،وه ـ ــو ال ـس ــاع ــي لـضــم
الـتـشـيـلـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
م ــن ارس ـ ـنـ ــال ف ــي سـ ــوق االن ـت ـق ــاالت
الشتوية او فــي الصيف املقبل على
ابعد تقدير.
ماذا بعد ،وما هي حدود سيتي؟ هذا
ه ــو الـ ـس ــؤال الـ ــذي ي ـطــرحــه ك ـث ـيــرون،
ل ـكــن اجــاب ـتــه الــواق ـع ـيــة ه ــي ان فــريــق
غوارديوال ال يضع حدودًا لطموحاته،
فـهــو اذ ي ــرى الـبـعــض ان ــه حـســم لقب
الــدوري االنكليزي املمتاز قبل انتهاء
مــرحـلــة ال ــذه ــاب ،ف ــإن ه ــذا الـلـقــب هو
ج ــزء م ــن مـخـطـطــه ه ــذا امل ــوس ــم حيث
يرصد كل األلقاب ،والدليل ان «بيب»
ّ
ركب أكثر من تشكيلة لكي يكون لديه
ظرف كان.
خيار التدوير في اي
ٍ

نتائج البطوالت والكؤوس األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )17
سـ ــوان ـ ـسـ ــي سـ ـيـ ـت ــي  -مــان ـش ـس ـتــر
سيتي 4-0
اإلسـ ـب ــان ــي دافـ ـي ــد س ـي ـل ـفــا ( 27و)52
وال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن ()34
واألرجنيتي سيرجيو أغويرو (.)85
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد – بــورن ـمــوث
0-1
البلجيكي روميلو لوكاكو (.)25
وست هام – أرسنال 0-0
ليفربول  -وست بروميتش 0-0
نيوكاسل  -إفرتون 1-0
ساوثمبتون  -ليستر سيتي 4-1
توتنهام هوتسبر  -برايتون 0-2

 الترتيب: -1مانشستر سيتي  49نقطة مــن 17
مباراة
 -2مانشستر يونايتد  38من 17
 -3تشلسي  35من 17
 -4توتنهام  31من 17
 -5ليفربول  31من 17

ألمانيا (المرحلة )16

كأس إيطاليا (دور الـ )16

بايرن ميونيخ  -كولن 0-1
البولوني روبرت ليفاندوفسكي (.)60

ميالن – هيالس فيرونا 0-3
اإلسـ ـب ــان ــي س ــوس ــو ( )23وأل ـي ـس ـيــو
رومــان ـيــولــي ( )30وبــاتــريــك كــوتــرونــي
(.)55
فيورنتينا – سمبدوريا 2-3

باير ليفركوزن  -فيردر بريمن 0-1
األرجنتيني لوكاس أالريو (.)11
هيرتا برلني  -هانوفر 1-3
شالكه  -أوغسبورغ 2-3
هوفنهايم – شتوتغارت 0-1
 الترتيب: -1ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ  38نـقـطــة م ــن 16
مباراة
 -2شالكه  29من 16
 -3اليبزيغ  28من 16
 -4ليفركوزن  27من 16
 -5هوفنهايم  26من 16

 الخميس:التسيو – سيتاديال ()22,00

كأس الرابطة الفرنسية
(دور الـ )16
س ـتــراس ـبــور – بــاريــس س ــان جـيــرمــان
4-2
جيريمي غريم ( )36وجيريمي بالياك
( )88لستراسبور ،ويــوان ساملييه (13
خـطــأ فــي مــرمــى فــريـقــه) واألرجـنـتـيـنــي
أنخل دي مــاريــا ( )25والبرازيلي دانــي
ألفيش ( )62واألملاني جوليان دراكسلر
( )78لسان جيرمان.
رين – مرسيليا  2-3بعد التمديد
أميان – تور 1-2
ليل – نيس  2-1بعد التمديد
مونبيليه – ليون 1-4

