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رياضة

رياضة
بريميرليغ

كالشيو

 13انتصارًا في  14مباراة

من يوقف
قطار «اليوفي»؟
يقدم نجوم يوفنتوس ً
أداء مقنعًا (فيليبو مونتيفورتي ــ أ ف ب)

حسن رمضان
انـ ـتـ ـه ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ـلـ ـع ــب «أرتـ ـيـ ـم ــو
ّ
فـ ـ ــران ـ ـ ـكـ ـ ــي» ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن رجـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ــدرب
ماسيميليانو ألـيـغــري مــن تحقيق
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب األرض
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا .ل ــم ي ـك ــن فـ ـ ــوزًا ع ــادي ــا،
ثـ ــاث ن ـق ــاط قــاب ـل ـتـهــا ثـ ــاث أهـ ــداف
من فريق «السيدة العجوز» .لم يكن
ملعب «أرتيمو فرانكي» صعبًا هذه
املـ ّـرة على باولو ديباال وزمالئه ،بل
كانت املباراة أمــام «الفيوال» بمثابة
نزهة للـ«بيانكونيري» .بعد مضي
 14ج ــول ــة مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي،
ح ـقــق زمـ ــاء كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
ً
 13ان ـت ـصــارًا ،وت ـع ــادال وح ـي ـدًا أمــام
بــولــون ـيــا 40 .نـقـطــة م ــن  42ممكنة.
أداء ّ
مميز ونـتــائــج إيـجــابـيــة ،وفــوق
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كل ذلك ،أصبح كريستيانو رونالدو
ّ
يسجل  10أهــداف في أول
أول العــب
 14جــولــة ف ــي ال ـ ــدوري مـنــذ سـنــوات
طـ ــوي ـ ـلـ ــة .أرقـ ـ ـ ـ ــام تـ ـج ـع ــل امل ـت ــاب ـع ــن
ّ
ّ
هوية الفريق
هوية البطل،
يعرفون
الــذي هيمن على إيطاليا في السبع
سـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .ق ـبــل ب ــداي ــة هــذه
الـجــولــة ،ك ــان الـيــوفــي يبتعد بثمان
نقاط عن أقرب مالحقيه فريق املدرب
كارلو أنشيلوتي نابولي .حسابيًا،
ونـ ـظـ ـرًا مل ــا ي ـش ــاه ــده امل ـت ــاب ـع ــون في
ً
ك ــل ج ــول ــة ،ال ـي ــوف ــي س ـي ـك ــون ب ـطــا
إليطاليا من جديد ،وللمرة الثامنة
تواليًا ،ولكن يبقى السؤال األهم ،من
يوقف يوفنتوس؟
ً
م ـن ـط ـق ـيــا ،ال ـ ـجـ ــواب س ـي ـك ــون س ـهــا
عندما تنحصر املعادلة في الــدوري
اإليـطــالــي ،ال وجــود ملنافس حقيقي

لهذا «اليوفي» .نابولي ،الفريق الذي
ّ
ُعلقت اآلمال عليه ،ها هو اآلن يبتعد
وب ـف ــارق يـمـكــن وص ـفــه بــالـكـبـيــر عن
يــوف ـن ـتــوس ،م ــن امل ـنــافــس الحقيقي
لهذا الفريق الذي من الصعب إيقافه؟
في دوري األبطال ،يوجد الكثير من
الفرق ّ
املميزة ،ولكن في الوقت عينه،
ي ــوج ــد ال ـق ـل ـيــل م ـثــل ال ـي ــوف ــي ،فــريــق
متماسك في جميع الخطوط ،قوي،
مــع نـتــائــج إيـجــابـيــة مـسـتـمــرة .على
الورق ،يمكن اعتبار فريق مانشستر
سـيـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ـف ــري ــق األق ــرب
واألجـ ــدر إذا صــح التعبير ملنافسة
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس .ي ـم ـل ــك فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي ب ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،فــريـقــا
قويًا ،ويمتلك بيب الكثير من مفاتيح
الـلـعــب بــن يــديــه .مـتـصـ ّـدر ل ـلــدوري،
وبنتائج كبيرة يفوز بالجولة تلو

األخ ــرى .لكن السيتي أوروبـيــا ليس
س ـي ـتــي الـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .وه ــذا
م ــا ش ــاه ــدن ــاه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ّ
حني مني غــوارديــوال بخسارة مذلة
ّ
بثالثية نظيفة فــي ملعب «أنفيلد»
في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال.
وها هو اليوم ،وفي دور املجموعات،
لـ ــم ت ـس ـت ـطــع ك ـت ـي ـبــة «ال ـف ـي ـل ـس ــوف»
أن ت ـن ـت ـصــر ع ـل ــى لـ ـي ــون ال ـفــرن ـســي
(خ ـ ـسـ ــارة ف ــي م ـل ـعــب االت ـ ـحـ ــاد ،1-2
وتعادل في ملعب ليون  .)2-2نتائج
الـ«سيتيزنس» أمام ليون في دوري
األبطال تطرح الكثير من التساؤالت،
عــن سبب هــذا االن ـعــدام فــي الـتــوازن
والتناقض الكبير بني األداء املحلي
واألداء األوروب ــي .إذًا السيتي يمكن
استبعاده مبدئيًا من الحسابات .من
يستطيع منافسة الـيــوفــي؟ هــل هو

البايرن؟ الجواب ببساطة ال .البايرن
يعيش هذا املوسم ربما أسوأ موسم
له منذ سنوات ،ويحتل املركز الرابع
في ترتيب الدوري .من الصعب على
ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري ،وفـ ــي وضـعـيـتــه
الحالية ،منافسة يوفنتوس .هل هو
باريس سان جيرمان؟ أيضًا ،يفتقد
الفريق الباريسي والذي يقوده النجم
البرازيلي نيمار ،لشخصية األبطال،
وأك ـ ـبـ ــر دلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ال ـس ـن ـتــان
السابقتان فــي الـ«تشامبونز ليغ».
إقصاء من برشلونة بالـ«ريمونتادا»
الـتــاريـخـيــة بـعــد أن ك ــان ال ـفــريــق قد
ّ
برباعية
ت ـفـ ّـوق فــي مــرحـلــة الــذهــاب
نظيفة ،وإق ـصــاء آخ ــر عـلــى يــد ريــال
م ــدري ــد وب ـح ـض ــور ك ــل م ــن كـيـلـيــان
مبابي ونيمار وباقي نجوم الفريق.
ثقة الباريسيني من املمكن أن تكتسب
مع الوقت ،ولكن هذا لم يحن بعد.
م ــا ي ـق ـ ّـدم ــه ف ــري ــق ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز
اليوم ،باستثناء الخسارة «الغريبة»
أمــام مانشستر يونايتد في «آليانز
ستاديوم» ،هو أداء يجعل املتابعني،
ّ
يـتــوقـعــون ف ــوز الـفــريــق بلقب دوري
األب ـط ــال وال ـ ــدوري وال ـك ــأس ،ول ــم ال،
ّ
التاريخية التي
تحقيق الـســداسـ ّـيــة
ّ
حــق ـق ـهــا بــرش ـلــونــة ب ـيــب ف ــي .2009
ولكن ،تبقى لعبة كرة القدم ،من بني
أك ـثــر األل ـع ــاب ال ـتــي تـمــر بـهــا الـفــرق
املتنافسة بـفـتــرات صـعــود ،يقابلها
فـ ـت ــرات ه ـب ــوط ك ـب ـيــر ف ــي امل ـس ـتــوى،
خ ـصــوصــا وأن امل ــوس ــم ال يـ ــزال في
ب ــداي ـت ــه ،وم ــن ال ـص ـعــب ال ـح ـكــم على
ف ــري ــق م ــن  14أو  20مـ ـب ــاراة أولـ ــى.
مثال على ذلك ،ما ّ
قدمه ريال مدريد
ّ
امل ـ ــوس ـ ــم املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـ ــن أداء س ــي ــئ
ّ
و«تخبط» كبير بني املباراة واألخرى
ّ
مع بداية املوسم ،وفي النهاية تمكن
املــدرب زيــن الدين زيــدان من تحقيق
لقبه الثالث تواليًا في بطولة دوري
األب ـطــال .دائـمــا مــا تعطي كــرة القدم
فـتــرات تــألــق ،ولـكــن الـتـحــدي األكـبــر،
يكمن في االستمرارية ،والثبات على
ذات امل ـس ـتــوى طـ ــوال امل ــوس ــم ،وه ــذا
هو التحدي الكبير الــذي سيواجهه

حقق زمالء كريستيانو رونالدو 40
نقطة من أصل  42ممكنة
كريستيانو رونالدو ،ومدرب الفريق
ماسيميليانو أليغري .يبقى اليوفي
ّ
«حتى اآلن» ،األبرز لتحقيق كل شيء،
ول ـكــن املـسـلـســل ال ي ــزال فــي حلقاته
األول ـ ـ ــى .ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع س ـيــواجــه
يوفنتوس إنتر ميالنو في الــدوري،
االمتحان صعب وحقيقي ،والعشاق
على موعد مع سهرة كروية ّ
مميزة.

جولة منتصف األسبوع

ماوريسيو ساري تحت المجهر
تنطلق اليوم جولة منتصف األسبوع في الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم .يلتقي مانشستر سيتي مع واتـفــورد ( 22:00بتوقيت
بيروت) ،وكارديف مع ويستهام يونايتد ،أما بورنموث فيواجه
هيديرسفيلد تــاون ،وبرايتون مع كريستال بــاالس ،عند الساعة
( 21:45بتوقيت بيروت) .ولكن المباراتين المنتظرتين ،هي آرسنال
مع مانشستر يونايتد (األربعاء  22:00بتوقيت بيروت) ،وتشيلسي
مع وولفرهامبتون (األربعاء  21:45بتوقيت بيروت) .تشيلسي
هــذه ّ
األيــام يعاني خاصة على المستوى الهجومي ،وسهام
االنتقاد بدأت تطال المدرب اإليطالي ماوريسيو ساري
حسين فحص
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن االنـ ـط ــاق ــة ال ـق ـ ّ
ـوي ــة
لـ ـ ـن ـ ــادي ت ـش ـي ـل ـس ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فــي
ال ــدوري ،ب ــدأت نـقــاط الضعف تظهر
ٌ
ّ
مدوية
مع توالي املـبــاريــات .خـســارة
ف ــي م ـع ـقــل تــوت ـن ـهــام أن ـه ــت سلسلة
الفريق دون خسارات ليبدأ مسلسل
االتـهــامــات واالنـتـقــادات بحق مــدرب
الفريق اإليطالي ماوريسيو ساري.
امل ـشــاكــل بـ ــدأت تـظـهــر م ـنــذ مــواجـهــة
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد فـ ــي ال ـج ــول ــة
الـتــاسـعــة م ــن الـ ـ ــدوري .حـيـنـهــا ظهر
تشيلسي ألول مـ ّـرة عــاجـزًا عــن خلق
ّ
الفرص في حقبة ساري .تمكن املدرب
الـبــرتـغــالــي جـ ــوزي مــوريـنـيــو آن ــذاك
م ــن تـعـطـيــل ق ـ ـ ّـوة ال ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي،
ب ـ ـعـ ــد أن وضـ ـ ـ ــع العـ ـ ـب ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
بنية جسمانية كـبـيــرة لخنق العــب
ً
ال ــوس ــط جــورج ـي ـن ـيــو ،عـ ـ ــازال تـمــامــا
صـلــة الــوصــل بــن الـهـجــوم والــدفــاع.
أسـلـ ٌ
ـوب عــاد بنقطة مهمة لشياطني
مــانـشـسـتــر م ــن س ـتــام ـفــورد ب ــري ــدج.
ت ـكــرر األس ـل ــوب م ــع إي ـف ــرت ــون ،حيث
أث ـم ــر األسـ ـل ــوب ال ــدف ــاع ــي ،و«خ ـن ــق»
جــورجـيـنـيــو وهـ ـ ــازارد نـقـطــة ثمينة
إلي ـ ـفـ ــرتـ ــون .وكـ ــانـ ــت ال ــ«ف ـض ـي ـح ــة»
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـكـ ـف ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
ماوريسيو بوكيتينيو بكشف عيوب
جاره اللندني ،وأمناه بهزيمة ثقيلة
لهدف واحد.
بثالثة أهداف
ٍ
ي ـع ــاب ع ـل ــى س ـ ــاري ض ـع ــف مــرون ـتــه

التكتيكية وتعصبه األعمى ألفكاره،
ف ـع ـلــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن خـ ـس ــارت ــه م ـعــركــة
الــوســط فــي أغلب املـبــاريــات الكبيرة،
ي ــرف ــض اإليـ ـط ــال ــي إع ـ ـ ــادة ال ـفــرن ـســي
أنـ ـغ ــول ــو ك ــانـ ـت ــي ملـ ــركـ ــزه األس ــاس ــي
كالعب ارتـكــاز ،التوظيف الــذي جعل
ف ــري ـق ــي ت ـش ـي ـل ـســي ول ـي ـس ـت ــر سـيـتــي
يفوزان في الــدوري لعامني متتاليني
ّ
من قبل .تمكن الالعب من فرض نفسه
كأحد أهم ركائز الفريق مع أنطونيو
كــون ـتــي .مـسـتــوى مـمـيــز وأداء ثــابــت
طـيـلــة مــوسـمــن جـعــا ال ــاع ــب يـفــوز
بجائزة أفضل العب في موسم ،2017
ّ
بلقبي
كما مكن الـنــادي من التتويج ً
ال ــدوري وك ــأس االت ـحــاد .إضــافــة إلى
ذل ــك ســاهــم أنـغــولــو بـشـكـ ٍـل كبير في
تـتــويــج مـنـتـخــب فــرنـســا بـلـقــب كــأس
العالم فــي املــونــديــال األخـيــر ،بعد أن
ق ـ ّـدم مـسـتــوى مـمـيـزًا بــرفـقــة ال ــدي ــوك.
مجيء سـ ًـاري إلى ستامفورد بريدج
جلب ثقافة جديدة على كانتي ،وعلى
الفريق باملجمل .االستحواذ وتدوير
الـ ـك ــرة ف ــي م ـن ـت ـصــف امل ـل ـع ــب أم ـ ـ ٌـر لــم
يعهده الــاعــب الفرنسي مــع أسالفه
مــن املــدربــن ،حيث اقتصر دوره مع
كــاوديــو رانـيـيــري ،أنطونيو كونتي
ودي ــدي ــه دي ـش ــان ع ـلــى اف ـت ـكــاك ال ـكــرة
وتـغـطـيــة امل ـس ــاح ــات ال ـتــي يصنعها
العبو الهجوم في الهجمات املرتدة.
بــاالعـتـمــاد امل ـفــرط عـلــى االس ـت ـحــواذ،
ّ
قــلــت الـحــاجــة إلــى كانتي باالفتكاك،
فتغير مــركــزه ودوره وب ــات مطالبًا

ُيعاب على ساري أنه ال يغامر ( إيان كينغتون  -أ ف ب )

الكرة المعولمة

يواصل االتحاد األوروبي لكرة القدم بحثه عن مسابقات
أوروبية جديدة .بعد أن ّتم التصديق على بطولة أوروبية
ُ
للمنتخبات ،باتت تعرف بـ«دوري األمم األوروبية» ،والتي
ت ـهــدف إل ــى إع ـطــاء املـنـتـخـبــات املـتــواضـعــة فــرصــا أكثر
للتأهل إلــى بطولة كــأس األم ــم «ال ـي ــورو» ،أعـلــن االتـحــاد
األوروبــي أيضًا عن تنظيم بطولة أوروبية جديدة للفرق
األوروبية الـ«صغيرة» (التي ال تستطيع التأهل لكل من
بطولتي دوري أبـطــال أوروب ــا وكــأس االتـحــاد األوروب ــي
«يوروباليغ») .صادق االتحاد األوروبي لكرة القدم األحد
املــاضــي وبـشـكــل رس ـمــي ،عـلــى إط ــاق بـطــولــة «ق ـ ّ
ـاري ــة»
ّ
أوروب ـ ّـي ــة ثــالـثــة لــأنــديــة اب ـت ــداءًاَ مــن ع ــام  .2021تختص
«البطولة الجديدة» والتي لم يعط لها اسم بعد ،بالدوريات
الصغيرة في القارة األوروبية (بمشاركة  32فريقًا) .لكل
بطولة أو مسابقة جديدة مقرراتها وقوانينها الخاصة،
وم ــن بــن ه ــذه ال ـقــوانــن الـخــاصــة بـهــذه الـبـطــولــة ،أصبح
بإمكان الفرق التي ال يحالفها الحظ في التأهل إلى بطولة
الـ«يوروباليغ» املحاولة عبر هذه البطولة .سيتأهل الفائز
بلقب هذه املسابقة إلى «اليوروباليغ» في املوسم التالي،
وذلــك بحسب بيان صــادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية
لــاتـحــاد األوروبـ ــي ،خــال انـعـقــادهــا األح ــد املــاضــي في
دبلن/آيرلندا .وأشار البيان إلى أن تحديد اسم املسابقة،
ً
إضــافــة إلــى تــوزيــع عــائــدات املـشــاركــة واألم ــور التجارية

ّ
بطولة جديدة ...بال اسم وال هوية

ّ
أكد شيفيرين أنه سيكون هناك مباريات لعدد أكبر
من األندية (لوري ديفيمباكو ـ أ ف ب)

(الهدف ّ
األول غير املعلن خلف هذه البطوالت األوروبية
الجديدة) ستتم خالل عام .2019
مــن جهتها أش ــارت رابـطــة األنــديــة األوروب ـيــة الـتــي تقف
خ ـلــف إطـ ــاق ه ــذه ال ـب ـطــولــة ،إل ــى أن ــه وم ــع ارتـ ـف ــاع عــدد
بطوالت األندية األوروبية إلى ثالث بطوالت ،سيؤدي ذلك
إلى «ارتفاع العدد اإلجمالي للفرق املشاركة في بطوالت
االتحاد األوروبي (دوري أبطال أوروبا ،الدوري األوروبي

واملسابقة الجديدة) إلى  96فريقًاّ ،
تقسم على البطوالت
الثالث 32 :فريقًا في كل مسابقة».
وفي هذا الصدد ،سيكون هذا اإلصالح أو التعديل بإدراج
هذه البطولة الجديدة ،قد ّأدى إلى تقليل عدد الفرق املشاركة
فــي ال ــدوري األوروب ــي مــن  48فريقًا إلــى  ،32ت ـ ّ
ـوزع على
ثماني مجموعات تتألف كل منها من أربعة فرق .وبالنسبة
للفرق التي ستحتل املراكز الثانية في مجموعاتها ضمن
ً
بطولة «يوروباليغ» ،تخوض ملحقًا فاصال مع الفرق التي
ّ
تحل ثالثة فــي مجموعاتها فــي دوري األبـطــال (على أن
ّ
تنضم الفرق الفائزة منه إلى أبطال املجموعات الثمانية في
الدور الثاني من الدوري األوروبــي) .وهذا النظام سيتكرر
الجديدة» والـ«يوروباليغ» ،إذ تخوض الفرق
«البطولة ً
بني ّ
مجموعاتها فــي ًاملسابقة الجديدة،
ـي
ـ
ف
ثانية
ت
حل
التي
ّ
ً
ملحقًا فاصال مع الفرق التي حلت ثالثة في مجموعاتها
فــي ال ــدوري األوروبـ ــي ،على أن يلتحق الـفــائــزون بأبطال
املجموعات في الدور الثاني من الدوري األوروبي أيضًا.
ورأى رئ ـيــس االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي « »UEFAألـكـســانــدر
شيفيرين أنــه «سيكون هناك املــزيــد مــن املـبــاريــات لعدد

أكبر من األندية» ،وهذا األمر سيسمح «بوجود عدد أكبر
من اتحادات الدول األوروبية في دور املجموعات» .وأشار
أيـضــا إلــى أنــه «ك ــان هـنــاك طلب كبير مــن جميع األنــديــة
من أجــل زيــادة فرصهم للمشاركة بشكل أكثر انتظامًا
ّ
وسيتعرض االتحاد األوروبــي
في املسابقات األوروبية».
لضغوط مـتــزايــدة إلص ــاح بـطــوالتــه ،خصوصًا فــي ظل
وج ــود تهديد بــإطــاق «دوري الـســوبــر» بمشاركة أندية
كبرى مــن إنكلترا وإسبانيا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا.
لـكــن «بـطــولــة األنــديــة الـصـغـيــرة ال ـجــديــدة» أق ـ ّـرت إلرض ــاء
الذين ّ
يتذمرون من احتكار األندية اإلنكليزية واإليطالية
واإلسـبــانـيــة واألملــانـيــة ل ــ 16مقعدًا مــن أصــل  32فــي دور
املجموعات من بطولة دوري األبطال.
وستقام مباريات «البطولة الجديدة» ّأيــام الخميس ،اليوم
عينه الذي تقام فيه مباريات بطولة «يوروباليغ» ،على أن
تقام املباريات النهائية لهذه البطوالت الثالث في األسبوع
عـيـنــه :األربـ ـع ــاء لـلــ«بـطــولــة ال ـج ــدي ــدة» ،الـخـمـيــس ل ـلــدوري
األوروبي والسبت لدوري أبطال أوروبا .ولن تكون هذه هي
املــرة األولــى التي تشهد فيها أوروبــا إقامة ثــاث بطوالت
ّ
وكأس
خاصة باألندية فقط ،فإضافة إلى دوري األبطال
ّ
االتحاد األوروبي ،كان االتحاد األوروبي لكرة القدم ينظم
سابقًا بطولة «كأس الكؤوس األوروبية» ،والتي تم إلغاؤها.
(األخبار)

ـأدوار لــم يعرفها مــن قـبــل .توظيف
بـ ـ
ٍ
ك ــان ـت ــي ب ـم ــرك ــز امل ـ ـحـ ــور وم ـطــال ـب ـتــه
ب ـ ـ ــأدوار ه ـجــومـ ّـيــة أض ـع ـفــت الــاعــب
ّ
ك ـث ـي ـرًا ،فــي ظ ــل ع ــدم وج ــود ال ـقــدرات
الالزمة لديه لتلبية متطلبات مركزه
ّ
الجديد .أمـ ٌـر أخــل بتوازن الفريق في
ّ
امل ـب ــاري ــات ال ـك ـبــرى ل ـخ ـســارة فــاعـلــيــة
آن معًا .في
كانتي وجورجينيو فــي ٍ
ظل عدم التوازن في خط الوسط ،سمح
نــادي تشيلسي ملنافسيه بالوصول
إل ــى مــرمــاهــم ف ــي  24م ـنــاس ـبــة ،أكـثــر
م ــن أن ــدي ــة وات ـ ـفـ ــورد ،لـيـسـتــر سيتي
وهــادرس ـف ـي ـلــد .س ـهــولــة ف ــي اخ ـتــراق
العمق والــوصــول إلــى مرمى الفريق،
ٌ
أمر لم يكن يحدث عندما كان كانتي
يـتـمـحــور أم ــام قـلـبــي ال ــدف ــاع .يعاني
هذان األخيران كثيرًا من هذه النقطة،
فــديـفـيــد لــويــز وأن ـطــون ـيــو رودي ـغ ـيــر
ليسا مــن نوعية املــدافـعــن الـقــادريــن
على حماية املرمى إذا لم يوجد تأمني
ل ـص ـيــق م ــن الع ـ ــب االرت ـ ـ ـكـ ـ ــاز .تـشـكــل
ق ــدرات املــدافـعــن الهجومية املتمثلة
ببناء الهجمات والتمريرات الطولية
أبرز مميازتهما ،فيما ظهر ضعفهما
الــدفــاعــي ف ــي أغ ـلــب امل ـب ــاري ــات ،نـظـرًا
لعدم وجــود العــب يحمي هفواتهما
من خط الوسط.
ّ
ش ــك ــل ال ـع ـق ــم ال ـه ـج ــوم ــي أح ـ ــد أبـ ــرز
األس ـب ــاب ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي تــراجــع
ال ـف ــري ــق إل ـ ــى امل ــرك ــز الـ ــرابـ ــع أخـ ـيـ ـرًا،
حيث ســاهــم املـهــاجــم أل ـفــارو مــوراتــا
فــي إضــاعــة الـعــديــد مــن الـنـقــاط على
ت ـش ـي ـل ـس ــي .ن ـش ــأ الـ ــاعـ ــب فـ ــي ريـ ــال
م ـ ــدري ـ ــد ،وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن صـنـعــه
َ
الـ ـف ــارق ع ـنــد ك ــل م ـش ــارك ــة ،ل ــم يـحــظ

ألفارو موراتا

ويليان

يرفض ساري إعادة كانتي
لمركزه األساسي كالعب ارتكاز
مــوراتــا بثقة املــدربــن الذين تواتروا
فــي ف ـتــرة وجـ ــوده عـلــى دك ــة ال ـبــدالء،
مــا جعله يفكر فــي م ـغــادرة ال ـنــادي.
ع ـ ــام  ،2016ك ـ ــان ل ــه م ــا أراد .غ ــادر
الــاعــب إلــى يوفنتوس حيث ساهم
مـسـتــواه الــافــت وأه ــداف ــه الحاسمة
ّ
فــي تــأهــل الـيــوفــي إلــى نهائي دوري
األب ـ ـطـ ــال ،ب ـعــد إق ـص ــائ ــه ل ـل ــري ــال في
ُّ
دور ال ـن ـصــف ن ـهــائــي .ت ــأل ــق الــاعــب

نغولو كانتيه

دف ــع إدارة تشيلسي لـجـلـبــه كأغلى
ّ
ص ـف ـقــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـنـ ــادي ،لـيـشــكــل
خ ـي ــر ب ــدي ــل ل ــدي ـي ـغ ــو ك ــوس ـت ــا عـلــى
ال ـ ــورق .ب ــن الـ ــورق وال ــواق ــع تـغـ ّـيــرت
ال ـك ـث ـيــر م ــن األم ـ ـ ــور .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
بدايته الجيدة مع أنطونيو كونتي،
فقد الــاعــب اإلسـبــانــي مـسـتــواه منذ
منتصف املوسم ،حيث أضاع العديد
من األهداف السهلة التي حالت دون
ت ــأه ــل تـشـيـلـســي إلـ ــى دوري أب ـطــال
أوروب ـ ــا .تـ ّ
ـأمــل الــاعــب مــن اسـتـعــادة
مستواه مع ماوريسو ساري ،ممنيًاّ
النفس بتكرار أرقام درايس ميرتينز
م ـه ــاج ــم ن ــاب ــول ــي ،ح ـي ــث ارتـ ـ ـ ــأى أن
أس ـلــوب املـ ـ ّ
ـدرب اإليـطــالــي الهجومي
سـ ـيـ ـخ ــدم إمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه ف ـي ـت ـس ـنــى لــه
بالتالي تسجيل العديد من األهداف،
وه ــو م ــا ل ــم ي ـح ــدث .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
مشاركته أساسيًا في أغلب مباريات
املوسم حتى اآلن ،لم يسجل موراتا
إال خ ـم ـســة أه ـ ـ ــداف ف ــي  12مـ ـب ــاراة،
فيما أضاع العديد من األهداف التي
ساهمت في نزف النقاطّ .أدت رعونة
الــاعــب أم ــام املــرمــى إل ــى ف ـقــدان ثقة
زم ــائ ــه ب ــه ،حـيــث يـظـهــر جـلـ ّـيــا مــدى
ارت ـ ـيـ ــاح الع ـب ــي األج ـن ـح ــة وال ــوس ــط
ب ــوج ــود أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـي ــرو أســاسـ ّـيـ ًـا
على حسابه .بالرغم من كونه واجهة
لسوء نتائج الفريق ،ال يعد موراتا
الـسـبــب الــوحـيــد فــي تخبط مستوى
تشيلسي أخ ـي ـرًا ،حـيــث يـنــال املــدرب
ج ـ ــزءًا م ــن امل ـســؤول ـيــة أي ـض ــا .يفتقر
أسـ ـل ــوب سـ ـ ــاري ل ـع ـن ـصــر امل ـغ ــام ــرة،
العـ ـب ــون ش ـب ــاب ك ـلــوف ـتــوس تـشـيــك،
ه ــودس ــون أودوي ون ــاث ــان أم ـب ــادو
اق ـت ـصــرت م ـشــاركــات ـهــم ع ـلــى دقــائــق
م ـ ـعـ ــدودة ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن امل ــواه ــب
الكبيرة الـتــي يتمتع بها الــاعـبــون،
فـ ـيـ ـم ــا أصـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــاري ع ـ ـلـ ــى إشـ ـ ـ ــراك
دي ـف ـي ــد ل ــوي ــز وويـ ـلـ ـي ــان ف ــي أغـلـبـيــة
امل ـب ــاري ــات رغ ــم ت ــراج ــع مـسـتــواهـمــا.
يعد تشيلسي أقل الفرق في الــدوري
ً
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ت ـبــديــا لــاعـبــن
ه ــذه الـسـنــة .أم ـ ٌـر ّ لـيــس بـغــريـ ٍـب على
س ـ ــاري ال ـ ــذي ح ــق ــق ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم فــي
أول م ــوس ــم لـ ــه مـ ــع ن ــاب ــول ــي ،فـيـمــا
احتل املرتبتني الثالثة والثانية من
ناحية تغيير الالعبني في املوسمني
الالحقني .بعيدًا عن املشاكل الفنية،
يـظــل اإلخ ـف ــاق اإلداري ف ــي تحصني
الـجـبـهــة الـيـمـنــى أح ــد أك ـبــر املـشــاكــل
ال ـت ــي ي ـعــانــي م ـن ـهــا ال ـف ــري ــق .لـطــاملــا
ّ
شــكــل الـعـقــم فــي ه ــذه الـجـبـهــة نقطة
الضعف الفاصلة بينه وبني املنافسة
ال ــدائـ ّـم ــة ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ،ح ـي ــث يـفـتـقــر
الـ ـش ــق األيـ ـم ــن م ــن ال ـف ــري ــق لـعـنـصــر
ّ
اإلبــداع وخلق الفرص .يفتقد كل من
الظهير األي ـمــن س ـيــزار أزبيلكويتا،
العب املحور أنغولو كانتي والجناح
األيمن ويليان لإلمكانات الهجومية
ال ــازم ــة للتسجيل أو الـصـنــاعــة ،ما
يزيد الضغط على الجبهة اليسرى
ل ـل ـف ــري ــق .ف ــي ظ ــل ال ـن ـت ــائ ــج الـسـيـئــة
أخ ـي ـرًا ،سـيـتـعــن عـلــى س ــاري إع ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي أوراقـ ـ ـ ـ ـ ــه ،حـ ـي ــث سـتـثـيــر
قــراراتــه الفنية تـســاؤالت الجماهير،
ط ــامل ــا ي ـع ـجــز ال ـف ــري ــق ع ــن تـحـصـيــل
النتائج املرجوة.
بسبع نقاط خلف املتصدر ،يبدو أن
حلم ال ــدوري بــات صعب املنال نظرًا
ل ـص ـعــوبــة إيـ ـق ــاف ق ـط ــار مــانـشـسـتــر
ّ
سيتي .ولكن سيتصف موسم ساري
ّ
ب ــال ـن ـج ــاح إذا ت ـم ــك ــن تـشـيـلـســي مـ ًـن
ّ
التأهل لدوري أبطال أوروبا ،إضافة
لتحقيقه بطولة ثانوية من البطوالت
التي ينافس عليها الفريق ،بانتظار
ما سيسفر عنه تناغم التشكيلة في
املــواســم املقبلة ،بعد تعزيز صفوف
الـفــريــق بــالـصـفـقــات ال ــازم ــة لخدمة
أسلوب ساري.

