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رياضة

رياضة

الكرة اإليطالية

مانشيني ربح رهانه على الشباب

ما يعيب أي مدرب لكرة القدم ،هو اإلصرار على األفكار ذاتها وعدم
تطويرها ،واإلصرار أيضًا على بعض الالعبين ،الذين كانوا في فترة من
الفترات من األفضل على مستوى العالم .العبون ،ال يزالون يشاركون
بصورة ّ
أساسية مع أنديتهم أو المنتخبات ،رغم تراجع أدائهم .مدرب
اإليطالي ومــدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي السابق روبرتو
المنتخب ّ
مانشيني ،أكد أنه من بين المدربين الذين يقدمون وبشكل أساسي
ّ
ومميز على منح الفرص لالعبين الشباب .رهان مانشيني نجح حتى اآلن
األسمى ،تحديد التشكيلة المناسبة
في التصفيات ،ويبقى الهدف
ّ
قبل بداية االستحقاق القاري الذي يتمثل في بطولة كأس األمم
األوروبية (يورو )2020
حسن رمضان
ّ
ّ
«مانشيو» ،كما يلقب ،دخل في مبارتي
املنتخب اإليطالي األخيرتني بتشكيلة
مـغــايــرة عــن تشكيلة «األت ـ ــزوري» في
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .تـشـكـيـلــة ش ــاب ــة،
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى أه ـ ـ ــم وأب ـ ـ ـ ـ ــرز املـ ــواهـ ــب
ّ
الحالية ،على غرار فيدريكو
اإليطالية
بـ ـ ــرنـ ـ ــاردس ـ ـ ـكـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــب يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس،
واملــوهـبــة الـصــاعــدة مــويــس كــن العب

يوفنتوس أيضًا الــذي يبلغ من العمر
 19عامًا ،نيكولو باريال العب بولونيا،
وامل ـط ـ ًلــوب مــن أه ــم ال ـفــرق األوروب ـي ــة،
إضــافــة إلــى الــوجــه الجديد الــذي ظهر
لـلـمــرة األولـ ــى م ــع املـنـتـخــب اإليـطــالــي
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أم ـ ــام مـنـتـخــب
ليشتنشتاين ،ستيفانو سنسي ّ
(توج
سـنـســي م ـبــاراتــه األول ـ ــى م ــع منتخب
بالده بتسجيله لهدف من بني األهداف
الستة التي ّ
سجلها الفريق).

«بالوتيلي مارسيليا» لم يقنع!
لم تضم التشكيلة اإليطالية املستدعاة من قبل املدرب روبرتو مانشيني لخوض مباريات
التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية  ،2020اسم املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي.
ّ
األخير ،ليست ّ
املرة األولى التي لم يكن فيها ضمن تشكيلة منتخب الـ«أتزوري» ،إال أن
ّ
الغريب في األمر ،أن العالقة الجيدة بني سوبر ماريو ومانشيني مدرب املنتخب ،لم تثمر
استدعاءه إلى املنتخب من جديدّ .
يقدم بالو موسمًا أو نصف موسم ّ
جيد جدًا في الدوري
الفرنسي ،وتحديدًا بعد أن انتقل من فريقه السابق نيس إلــى فريق عاصمة الجنوب
الفرنسي مارسيليا .في هذا الفريق ،وجد بالوتيلي الراحة النفسية قبل ّ
الفنية ،نظرًا إلى
ّ
ّ
وخاصة للذين يتعرضون
أن أغلبية فرق الجنوب تملك بيئة حاضنة لالعبني املهاجرين،
لعنصرية الفرق الفرنسية األخرىّ ،
«مدعي التفوق»ّ .
سجل بالوتيلي خمسة أهداف مع
فريقه الجديد مارسيليا ،وذلــك خــال تسع مشاركات للسوبر ماريو ما بني أساسي
ّ
يسجل أي هدف مع فريقه السابق نيس هذا املوسم في الدوري،
وبديل ،في حني أنه لم
ما يعكس أن ماريو لم يكن منسجمًا مع مدربه الفرنسي باتريك فييرا .وبسبب نصف
يتحمل مسؤولية أدائه ّ
ّ
السيئ ،الذي بدأ بالتحسن شيئًا
املوسم األول ،ها هو بالوتيلي
شيئًا ،وأصبح ينتظر إشارة واحدة من مانشيني ،لكي يعود إلى املنتخب .ولكن الالعب
ً
فاجأ الجميع وغـ ّـرد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ،قائال «قــد تحتاجني
إيطاليا ً
يوما ما ،لكن بالطريقة التي تقومون بها بإهانتي ،فقد أقرر عدم الذهاب» .وأضاف
ماريو بالوتيلي« ،سأفكر في ذلك األمر ،لست إنسانًا آليًا».

لكن في الوقت عينه ،ال ّ
يطبق املدرب
م ــان ـش ـي ـن ــي ه ـ ــذه ال ـن ـظ ــري ــة فـ ــي خــط
الـ ــدفـ ــاع ،ح ـيــث ال ي ـ ــزال يـعـتـمــد على
الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو
ب ــون ــوتـ ـش ــي (ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء م ـش ــارك ــة
رومــانـيــولــي فــي امل ـبــاراة األخ ـيــرة) .ال
يمكن ألي مـشــاهــد أو للجماهير أن
ت ـن ـكــر أن امل ـ ــدرب مــانـشـيـنــي ال ي ــزال
في مرحلة التجربة ،فلم يحدد حتى
اآلن تشكيلته األساسية أو النهائية،
الـ ـت ــي مـ ــن امل ـم ـك ــن أن ي ـث ـب ــت عـلـيـهــا
ّ
فــي مـقـبــل امل ـب ــاري ــات .إال ان اإلص ــرار
الــواضــح منه على ثنائي يوفنتوس
ف ــي ق ـلـ َـبــي ال ــدف ــاع ،يــوضــح ببساطة
أنــه ال يريد تغييرهما ،بل انهما من
ركــائــز املنتخب اإليـطــالــي مــن وجهة
نـ ـ ـظ ـ ــره ،رغ ـ ــم ال ـ ـتـ ــراجـ ــع «ال ـب ـس ـي ــط»
ال ــذي يظهر على أدائـهـمــا فــي الفترة
األخـيــرة .على الجهة املقابلة ،يمتلك
ّ
مانشيني ،على دك ــة بــدالئــه ،مدافعًا
م ـم ـي ـزًا ،يـعـتـبــر م ــن ب ــن أف ـضــل ثــاثــة
مدافعني في العالم حاليًا من ناحية
األرق ــام واإلحـصــائـيــات ،ولــو أن هذه
ّ
األرق ـ ــام ال ت ـك ــون ص ــادق ــة دائـ ـم ــا ،إال
أن م ــا ي ـقـ ّـدمــه قــائــد م ـيــان اإليـطــالــي
أليسيو رومانيولي يستحق اإلشادة
والتقدير ،وقبل كل ذلك ،فإنه بحسب
العديد من النقاد يستحق فرصة مع
املنتخب اإليـطــالــي .رومــانـيــولــي ،إلى
جــانــب مــدافــع ليفربول فيرجيل فان
داي ـ ــك ،يـ ـع ـ ّـدان الـ ـي ــوم ،وبـ ـف ــارق بعيد
أيـضــا ،أفضل َ
قلبي دفــاع فــي العالم،
على األقــل من ناحية األرق ــام ،ولــو أن
ف ــان داي ــك يـعــد األف ـضــل عــاملـيــا بــرأي
ّ
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،إال أن الـ ـض ــوء وال ــوه ــج
اإلعــامــي الــذي يحظى بــه «الصخرة
الـهــولـنــديــة» فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
ّ
ال يتمتع به املــدافــع اإليطالي الشاب
ف ــي م ـيــانــو وف ــي ّإي ـطــال ـيــا ت ـحــدي ـدًا.
ّ
األمر ببساطة يتمثل في مقولة «سلم
ّ
وتـســلــم» ،يجب على كــل مــن الثنائي
ك ـي ـل ـي ـن ــي وب ــون ــوتـ ـش ــي أن يـقـتـنـعــا
بأنهما باتا قريبني من نهاية املشوار
في مسيرتهما الكروية .النهاية التي
وصــل إليها الكثير مــن املدافعني في
الـ ــدوريـ ــات الـخـمـســة ال ـك ـب ــرى ،الــذيــن
ك ــان ــوا ف ــي ال ـســابــق م ــن ب ــن األف ـضــل
في العالم ،كاإلسباني جيرارد بيكي
م ــداف ــع بــرش ـلــونــة ،واألمل ــان ــي جـيــروم
ب ــواتـ ـيـ ـن ــغ ،وزمـ ـيـ ـل ــه مـ ــاتـ ــس هــام ـلــز
مدافعي بايرن ميونخ .فكما حدث في
مركز حراسة املرمى اإليطالي ،بعد أن
كــان الـحــارس التاريخي جيالويجي
ب ــوف ــون ه ــو م ــن اح ـت ـك ــر ه ـ ــذا امل ــرك ــز
لسنوات عديدة ،ها هو حارس مرمى
ميالن الشاب جيالويجي دوناروما،

ً
ّ
ت ـس ــل ــم ش ـع ـل ــة «ث ـق ـي ـل ــة» م ــن ح ــارس
يــوف ـن ـتــوس ال ـس ــاب ــق وب ــاري ــس ســان
جيرمان الحالي ،وسيكمل املسير مع
«األتزوري» ،وهو في الكرة اإليطالية
اليوم خير من يخلف بوفون ،ظاهرة
الحراسة في الكرة اإليطالية ،وربما
العاملية.
م ـ ـمـ ــا ال ش ـ ــك ف ـ ـيـ ــه أن م ـ ــا ي ـ ـق ـ ــوم بــه
مانشيني مــن عـمــل ،ولــو على صعيد
االستدعاءات ،يعتبر ّ
مميزًا ،ومختلفًا
عـ ــن امل ـ ــدرب ـ ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن لـلـمـنـتـخــب
اإليـ ـط ــال ــي أم ـ ـثـ ــال أن ـط ــون ـي ــو كــون ـتــي
وج ـيــام ـب ـي ـيــرو ف ـن ـت ــورا ،ال ـل ــذي ــن كــانــا
ي ـع ـت ـم ــدان وبـ ـ ـص ـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة عـلــى
العـبــي الـخـبــرة قبل الـشـبــاب فــي كثير
م ــن األحـ ـي ــان وامل ـس ــاب ـق ــات .وع ـل ــى ما
يـبــدو ،فــإن مانشيني ال يختلف ّ
عمن

ُ
بعث من جديد
شهدت املباراة األخيرة للمنتخب اإليطالي ،عودة الالعب السابق ّ
وهداف الدوري
اإليطالي حاليًا فابيو كوالياريال إلى التشكيلة بعد غياب دام لتسع سنوات .كان
آخر ظهور ملهاجم نادي سامبدوريا مع الـ«أتزوري» يعود ملباراة الـ«طليان» أمام
املنتخب السلوفاكي في بطولة كــأس العالم  2010في جنوب أفريقياّ .
سجل
كوالياريال هدفني من ركلتي جزاء في املباراة األخيرة للمنتخب اإليطالي أمام
منتخب ليشتنشتاين ،ضمن الجولة الثانية من التصفيات املؤهلة لبطولة كأس

مانشيني
أعطى الثقة
لمويس كين
(أندرياس
سوالرو ـ
أ ف ب)

األمــم األوروبـيــة في  .2020كثير من املشاعر واألحاسيس ّ
تحركت لــدى هذا
املهاجم الذي لم يعرف االستسالم منذ استبعاده عن التشكيلة من قبل العديد
من املدربني الذي ّ
مروا على إيطاليا في السنوات املاضية ،بل ان إصراره وعمله
الجاد ،أعاداه من جديد ليكون من بني أبرز األسماء اإليطالية املستدعاة لخوض
التصفيات األوروبـيــة من ناحية األرقــام .ما يمكن أن يحسب لكوالياريال ،هو
ّ
يتصدر ترتيب هدافي الدوري اإليطالي برصيد  21هدفًا،
أنه ،وبعمر الـ 36سنة،
ّ
متفوقًا على الشاب املميز البولندي كريستوف بياتيك مهاجم ميالن ،والهداف
اآلخر نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ( 19هدفًا لكل منهما).

طريقة لعب ّالمنتخب
اإليطالي حاليًا مغايرة
تمامًا لما كان عليه
في السنوات
العشر األخيرة

الـشـخـصـيــة األولـ ـ ــى م ــع «األت ـ ـ ـ ــزوري».
بــل ان كــن أيـضــا ،أصـبــح ثــانــي أصغر
ّ
يسجل هدفًا،
العب في تاريخ إيطاليًا
إضافة إلى أنه أصبح أصغر العب في
تــاريــخ إيـطــالـيــا يـسـ ّـجــل فــي مـبــاراتــن
متتاليتني وفــي عمر ال ــ 19عــامــا .كني،
برناردسكي ،فيديريكو كييزا ،ماتيو
بوليتانو ،كلها أسماء إيطالية شابة
ب ـ ــات املـ ــراقـ ــب ي ــاح ــظ أن مــانـشـيـنــي
يعتمد عليها بـصــورة أســاسـيــة ،على
حساب أسماء أخرى لم ّ
تقدم املطلوب
في السنوات املاضية .وهذا ما يحسب
ملانشيني وعالقته املميزة مع الالعبني
الـشـبــاب .مانشيني ،هــو امل ــدرب الــذي
كانت تربطه عالقة ّ
مميزة مع املهاجم
اإليـطــالــي ونـجــم مارسيليا الفرنسي
ال ـح ــال ــي م ــاري ــو بــالــوت ـي ـلــي ،ف ـهــو من
أطلقه إلــى العاملية ،ومــن أعـطــاه الثقة
فــي كثير مــن املـبــاريــات .مــا ال يختلف
عليه اثنان ،أن موهبة الـ«سوبر ماريو»
ّ
مر بفترات ّ
ّ
إال أن الالعب ّ
تخبط
مميزة،
بسبب الكثير من األحــداث التي كانت
ت ــواج ـه ــهّ ،
وربـ ـم ــا أب ــرزه ــا الـعـنـصــريــة
ّ
التي كــان يتعرض لها .الـيــوم ،وتحت
إش ـ ــراف امل ـ ــدرب ع ـي ـنــه ،تـظـهــر مــوهـبــة
إي ـطــال ـيــة ج ــدي ــدة ،م ــوي ــس ك ــن ،العــب

س ـب ـقــوه ف ــي ت ــدري ــب امل ـن ـت ـخــب األزرق
ف ـقــط ف ــي خ ـي ــارات ــه الـفـنـيــة م ــن العـبــي
الدوري اإليطالي ،فما يالحظه الجميع
م ــن ص ـحــاف ـيــن ون ـ ـقـ ــاد ،أن املـنـتـخــب
ّ
اإليطالي ،ومنذ تسلم مانشيني لزمام
ّ
األمـ ــور عـلــى دك ــة ال ـب ــدالء ،ب ــدأ يعتمد
ّ
على طريقة لعبه الخاصة ،طريقة لعب
مشابهة ملــا كــان يعتمد عليها عندما
ـ«سيتيزنس» مانشستر
كــان مدربًا لل
ّ
سـ ـيـ ـت ــي ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـم ــث ــل ف ـ ــي ال ـل ـعــب
الهجومي ،وتعتبر طريقة لعب مغايرة
تمامًا ملا كــان عليه املنتخب اإليطالي
في السنوات العشر األخيرة على أقل
تقدير.
الثقة الـتــي أعطاها مانشيني ملويس
ّ
كني ،أكد اإليطالي ذو األصول األفريقية
أن ـ ــه ع ـل ــى ق ـ ــدر ت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا،
ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ّ
وديـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ــل فــي
مباراتني متتاليتني ضمن التصفيات
املؤهلة لكأس األمــم األوروب ـيــة (يــورو
 )2020أم ـ ــام ف ـن ـل ـنــدا ولـشـتـنـشـتــايــن،
وال ـت ــي سـ ّـجــل فـيـهــا ك ــن هــدفــا ف ــي كل
مـ ـب ــاراة ،لـيـقـ ّـص بــذلــك شــريــط أهــدافــه

حول العالم
بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند

يخوض بــايــرن ميونيخ املتصدر وشريكه بــوروسـيــا دورتـمــونــد البروفة
األخ ـيــرة عـنــدمــا يـحــل األول ضيفًا عـلــى فــراي ـبــورغ ،ويستضيف الثاني
فولفسبورغ في املرحلة السابعة والعشرين من بطولة أملانيا لكرة القدم،
(السبت  16:30بتوقيت بيروت) ،وذلك قبل قمتهما املرتقبة والحاسمة في
صراعهما على اللقب في  6نيسان/أبريل املقبل .ويتصدر بايرن ميونيخ
الترتيب برصيد  60نقطة بفارق األهداف عن بوروسيا دورتموند ،وقمتهما
األسبوع املقبل على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ ستحدد بنحو كبير
بطل هذا املوسم ،علمًا بأن دورتموند حسم مباراة الذهاب على أرضه (-3
 ،)2وكــان مبتعدًا  9نقاط فــي الـصــدارة قبل أن تتراجع نتائجه ،ويسمح
لغريمه باللحاق به ،ومن ثم تخطيه بفارق األهداف ( 41هدفًا مقابل .)34

الترجي والرجاء يبحثان عن اللقب الثاني

يسعى الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبـطــال إفريقيا،
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والــرجــاء البيضاوي املغربي بطل كــأس االتـحــاد ،إلــى التتويج بلقب كأس
السوبر اإلفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخهما ،عندما يلتقيان
(اليوم) على استاد ثاني بن جاسم في الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وهــي امل ــرة األول ــى الـتــي تـقــام فيها كــأس الـســوبــر اإلفــريـقـيــة خ ــارج الـقــارة
السمراء .وحقق الترجي لقبها للمرة األولــى عام  1995عندما تغلب على
موتيمبا بيمبي الكونغولي الديموقراطي (-3صفر في اإلسكندرية) بعدما
نال قبلها بعام لقبه األول في مسابقة دوري األبطال على حساب الزمالك
امل ـصــري ،فيما تــوج الــرجــاء الـبـيـضــاوي باللقب عــام  2000على حساب
أفريكا سبور العاجي (-2صفر في الدار البيضاء).

ليون لتشديد الخناق على ليل

ّ
يسعى نادي ليون الفرنسي لتشديد الخناق على ليل ،عندما يحل ضيفًا
على رين ،في افتتاح املرحلة الثالثني من الــدوري الفرنسي في كرة القدم
(اليوم  21:45بتوقيت ّ بيروت) .ويتخلف ليون (الثالث) بفارق  4نقاط عن
ليل (الثاني) الــذي يحل ضيفًا على نانت يوم األحــد ،لكن مهمة الضيوف

لن تكون سهلة في ظل تألق رين هذا املوسم وبلوغه ثمن نهائي مسابقة
الــدوري األوروبــي «يوروبا ليغ» قبل أن يخرج على يد أرسنال اإلنكليزي.
ويخوض ليون املباراة في ظل غياب مدافعه الدولي الهولندي كيني تيتي،
إلصابته بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليمنى ،تعرض لها في مباراة
منتخب بالده ضد بيالروسيا (-4صفر) في الجولة األولى من تصفيات
كأس أوروبا .2020

ّ
جيرونا للحاق بأتلتيكو بلباو

يسعى جيرونا إلــى اللحاق بضيفه أتلتيكو بلباو عندما يستضيفه
(اليوم  22:00بتوقيت بيروت) في افتتاح املرحلة التاسعة والعشرين من
بطولة إسبانيا لكرة القدم .ويحتل جيرونا املركز الثاني عشر برصيد
 34نقطة مقابل  37ألتلتيكو بلباو .ويطمح جيرونا إلى فوزه الثاني تواليًا
بعد األول على مضيفه ليغانيس ( )0-2في املرحلة املاضية ،واألمر ذاته
بالنسبة إلى أتلتيكو بلباو الذي سيدخل املواجهة بعد فوزه الثمني على
أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها .ويفتتح جيرونا املرحلة غدًا ،عشية دربي

كاتالونيا بني برشلونة املتصدر وحامل لقب املوسم املاضي وإسبانيول.

كالياري لتعميق جراح كييفو

ّ
يطمح كالياري إلى ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل ضيفًا على
كييفو صاحب املــركــز األخـيــر (الـيــوم  22:30بتوقيت ب ـيــروت) ،فــي افتتاح
املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم .ويرغب الضيوف
في تعميق جــراح أصحاب األرض الذين باتت عودتهم إلــى الــدرجــة الثانية
مسألة وقت ليس إال ،والهروب من املناطق املؤدية إلى الهبوط .ويملك كالياري
 30نقطة بفارق  6نقاط عن بولونيا صاحب املركز الثامن عشر وأول املراكز
املؤدية إلى الدرجة الثانية ،فيما يملك كييفو  11نقطة فقط ،علمًا بأنه ُحسمت
 3نقاط من رصيده لعقوبة اتحادية بسبب قضية أرباح وهمية وحسابات
بنكية مزيفة .ويخوض يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب ّفي األعوام السبعة
ً
األخيرة اختبارًا سهال أمام ضيفه إمبولي السبت ،ويحل مطارده املباشر
نابولي ضيفًا على روما في قمة املرحلة األحد ،على غرار قمة إنتر ميالن
والتسيو في اليوم ذاته.

إيطالي من أصول أفريقية أيضًا .ولكن
ّ
ضحية
الـخـشـيــة أن ي ـكــون ه ــو اآلخ ــر
لعنصرية الكرة األوروبية «البيضاء»،
كما حــدث مــع بــالــو ،وكـمــا يـحــدث اآلن
مع اإلنكليزي رحيم ستيرلينغ .وهنا
ايضًا تقع على عاتق مانشيني مهمة
جـ ــديـ ــدة ،وهـ ــي م ـع ــرف ــة ك ـي ــف يـســاعــد
ّ
ال ـ ــاع ـ ــب ذهـ ـنـ ـي ــا عـ ـل ــى تـ ـخ ــط ــي ه ــذه
ّ
الصعوبات والتحديات التي يتعرض
لها الكثير مــن الالعبني ذوي البشرة
السمراء في املالعب األوروبية ،والتي
ب ـ ــدأت تــرت ـفــع ح ـ ّـدت ـه ــا خـ ــال ال ـف ـتــرات
األخيرة العتبارات عديدة.
إيطاليا اليوم تعيش مرحلة انتقالية
واضـ ـح ــة ،ومــانـشـيـنــي ه ــو ق ــائ ــد هــذه
الـسـفـيـنــة ال ـجــديــدة .سفينة يترأسها
مهاجمون والعـبــون شـبــاب ،مفعمون
بالشغف والطموحات الكبيرة ،واألمل
بإعادة إيطاليا إلى منصات التتويج.
طـمــوحــات فقدها الكثير مــن األسـمــاء
السابقة ،أسماء ّ
تعرضت لثالث خيبات
أمل متتاليةّ ،أدت إلى انكسارها تمامًا
(الخروج من الـ ّـدور ّ
األول في مونديال
 ،2010وال ـخ ــروج مــن ال ــدور نفسه من
مونديال  ،2014والفشل في التأهل إلى
املونديال الروسي األخير في .)2018

