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مالعب أوروبا

مانشستر سيتي يسرق برشلونة
األزمة املرتقبة في كرة القدم العاملية في الفترة القريبة املقبلة
سيكون عنوانها مانشستر سيتي وبرشلونة ،إذ إن بطل إنكلترا شرع في
استراتيجية نسخ نموذج النادي الكاتالوني عبر سحب ّ
عينات مهمة منه
كريم
شربل ّ
ب � ��دأ م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ي� �خ ��رج م��ن
ال�ص�ب�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ن�ح��و ال�ع��امل�ي��ة،
إذ ي�ب��دو أن م��ال�ك��ه االم��ارات��ي الشيخ
م �ن �ص��ور ب ��ن زاي� ��د آل ن�ه�ي��ان
س � �ي � �ش� ��رع ف � � ��ي خ � �ط� ��ة ب� �ن ��اء
ط��وي �ل��ة األم� ��د ال ت��رت �ك��ز فقط
على «ن�ظ��ام امل �ص��ارف» ال��ذي
يتمحور حول الدفع من أجل
اس�ت�ق�ط��اب ال �ن �ج��وم ،ب��ل عبر
زرع رج ��ال أك �ف��اء ف��ي ال�ن��ادي
ي �م �ك �ن �ه ��م ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ف� �ئ ��ات
العمرية ،ما سيجلب النجاح
آن واح��د
ويخفف الكلفة ف��ي ٍ
في املستقبل.
وهذه املسألة ال يوجد نموذج
أف � � �ض� � ��ل ل � �ه � ��ا س � � � ��وى ن � � ��ادي
ب��رش �ل��ون��ة االس� �ب ��ان ��ي ال ��ذي
أع �ط��ى ف ��ي ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث
أم � �ث ��ول ��ة ف � ��ي ك �ي �ف �ي��ة ال �ع �م��ل
ّ
االداري امل �ث��ال��ي ف ��ي م � ��وازاة
يعد تشيكي
نظيره الفني من خالل عملية
بيغيريستاين أحد
إب � � ��رام ال �ص �ف �ق ��ات ال �ن��اج �ح��ة
رجال اإلنجازات في
وت��رف�ي��ع امل��واه��ب امل�ف�ي��دة الى
برشلونة بالعصر
ال� �ف ��ري ��ق االول .ل � ��ذا ي�ع�ي��ش
الحديث؛ إذ تردد
برشلونة حاليًا رهبة عملية
دائمًا أن له مساهمة
«ق��رص �ن��ة» ب��دأه��ا مانشستر
أساسية وتأثيرًا مباشرًا
س �ي �ت��ي ع �ب��ر ت�ع �ي�ي�ن��ه امل��دي��ر
ال �ت �ق�ن��ي ال �س��اب��ق ل�ب��رش�ل��ون��ة
في الفوز التاريخي على
الغريم ريال مدريد  2-6ت�ش�ي�ك��ي ب�ي�غ�ي��ري�س�ت��اي��ن في
م �ن �ص��ب م ��دي ��ر ال � � �ن � ��ادي ،ث��م
عام 2009؛ حيث كان
أضاف اليه شريكه في العمل
وراء ّ
ضم ستة العبني
لفترة طويلة فيران سوريانو
أساسيني من الفريق
ال��ذي أصبح املدير التنفيذي
ً
الذي أصاب النتيجة
لبطل انكلترا بدال من الشهير
املذكورة عامذاك.
غاري كوك ،وذلك بعدما شغل
منصب نائب املدير املالي في
«البرسا».
وم � ��ن ت ��اب ��ع م �س �ي��رة االث �ن�ي�ن
م��ع ب��رش�ل��ون��ة ي�ع��رف «العقل
اإلج��رام��ي» ال��ذي يتمتعان ب��ه ،وسط
ت� �ن ��اغ ��م م �م �ي ��ز ب �ي �ن �ه �م��ا ح� �ي ��ث ك ��ان
س ��وري ��ان ��و ي �ع � ّ�ب��د ل �ب �ي �غ �ي��ري �س �ت��اي��ن
الطريق لضم الالعبني الذين يجدهم
م�ن��اس�ب�ين ل�ن�ج��اح��ات ال� �ن ��ادي ،ال بل
تدخال عند املدرب السابق الهولندي

ف��ران��ك راي �ك��ارد لتغيير أس�ل��وب��ه بعد
ه �ب ��وط م �س �ت��وى ال� �ف ��ري ��ق .أض� ��ف أن
ق �ل��ة ت� �ع ��رف أن ال ��رج �ل�ي�ن ك ��ان ��ا وراء
إف� �ش ��ال ص �ف �ق��ة ارت � �ب� ��اط ال �ب��رت �غ��ال��ي
جوزيه مورينيو بالنادي الذي عمل

ف�ي��ه مترجمًا س��اب�ق��ًا أي ��ام االنكليزي
الشهير بوبي روبسون ،فدفعا باسم
جوسيب غوارديوال الى االضواء عام
 2008ل �ي �ت �ح� ّ�ول االخ �ي ��ر «أس� �ط ��ورة»
تدريبية في تاريخ «البالوغرانا».
ه��ذه الفعلة ال ش��ك ف��ي أن�ه��ا ت�م� ّ�ر في
ذه��ن م��درب سيتي الحالي االيطالي
روب� ��رت� ��و م��ان �ش �ي �ن��ي ال� � ��ذي ق ��د ي�ج��د
نفسه خارج أسوار «استاد االتحاد»
ف � ��ي ل �ي �ل ��ة وض � �ح� ��اه� ��ا ،إذ ب ��وص ��ول
بيغيريستاين وس��وري��ان��و ال��ى بطل
إن�ك�ل�ت��را ،ف��إن غ��واردي��وال البعيد عن

التدريب حاليًا أصبح مرشحًا كبيرًا
ّ
ل�ت�س��ل��م ت��دري��ب «األزرق ال �س �م��اوي»
حيث تتوافر جميع االمكانات املادية
والفنية إلصابته النجاح عينه الذي
ّ
خ ��ط ��ه م� ��ع ب ��رش �ل ��ون ��ة ط � � ��وال أرب �ع ��ة
مواسم.
وف � � ��ي م � � � � ��وازاة ه � � ��ذا األم� � � ��ر ال ي �ب��دو
ه �ن��اك م�م��ان�ع��ة ع �ن��د م��ال �ك��ي ال �ن��ادي
االم � ��ارات � �ي �ي��ن إذا م� ��ا ُص � �ب ��غ س�ي�ت��ي
باأللوان الكاتالونية ،لكن هذه املسألة
تتطلب ج�ل��ب الع �ب�ين م��ن ب��رش�ل��ون��ة.
وح � �ي ��ث إن ه � ��ذا االم � � ��ر ص� �ع ��ب ج� �دًا

لناحية خ�ط��ف ن�ج��وم ال�ف��ري��ق االول،
ف ��إن ال �ب��وص �ل��ة ت �ح� ّ�ول��ت ال ��ى ال�ف�ئ��ات
العمرية ،حيث هناك حاجة إلى رجل
م �خ��اب��رات ي�م�ك�ن��ه إرش � ��اد ال�ك�ش��اف�ين
ال� ��ى امل ��واه ��ب امل �م �ي��زة أو امل �س��اه �م��ة
في سرقتها .وف��ي ه��ذا السياق ليس
ه� �ن ��اك أف� �ض ��ل م� ��ن خ ��وس �ي ��ه رام � ��ون
أل �ي �س��ان �ك��و امل ��دي ��ر ال� �س ��اب ��ق ل �ق �ط��اع
الناشئني في برشلونة الذي يبدو في
طريقه لالنضمام الى بيغيريستاين
ً
وس��وري��ان��و ،اللذين ش��رع��ا أص�ل�ا في
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،وب�ش�ك� ٍ�ل

بيغيريستاين
رجل اإلنجازات

ّ
الكاميروني جان ماري دونغو امللقب بـ«إيتو الصغير» هدف أساسي ملانشستر سيتي (أرشيف)

الفورموال 1

ّ
رايكونن يحمل أول فوز للوتوس منذ  1987في سباق مجنون
ق �ط��ف س ��ائ ��ق ل ��وت ��وس ري �ن ��و ال �ف �ن �ل �ن��دي ك�ي�م��ي
راي �ك��ون��ن ان �ت �ص��ارًا رائ �ع��ًا ف��ي س�ب��اق ج��ائ��زة أب��و
ظ�ب��ي ال �ك �ب��رى ،امل��رح �ل��ة ال � �ـ 18م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م
لسباقات سيارات الفورموال  1على حلبة «ياس
مارينا» ،التي شهدت أجمل سباق هذا املوسم.
وه � ��ذا ه ��و ال� �ف ��وز االول ل��راي �ك��ون��ن ه� ��ذا امل��وس��م
أداء
واالول للوتوس منذ  ،1987وق��د ق��دم خالله ً
هو االفضل له منذ عودته ال��ى الفورموال  1بعد
موسمني في بطولة العالم للراليات.
وقطع رايكونن مسافة السباق البالغة 305,355
ك �ل��م ب � � � � � � �ـ 1,45,58,667س ��اع ��ة ،أي ب �م �ع��دل س��رع��ة
متقدمًا
وس�ط��ي ب�ل��غ  172,879ك�ل��م ف��ي ال�س��اع��ة،
ّ
على االسباني فرناندو الونسو (فيراري) بفارق
 0,852ثانية ،وعلى االملاني سيباستيان فيتيل
(ريد ُبل رينو) بفارق  4,163ث.
وحافظ فيتيل على صدارة الترتيب العام برصيد
 255نقطة بفارق  10نقاط أمام الونسو ،فيما عزز
رايكونن موقعه في املركز الثالث.
وشهد السباق أحداثًا مهمة كان أبرزها انطالق
وق �ع ��ت بحقه
ف�ي�ت�ي��ل م ��ن امل ��رك ��ز األخ �ي ��ر ب �ع��دم��ا ّ

رايكونن على املنصة بني ألونسو وفيتيل (دارين وايتسايد _ رويترز)

ع�ق��وب��ة ب�س�ب��ب ال�ك�م�ي��ة غ�ي��ر ال�ك��اف�ي��ة م��ن ال��وق��ود
ف��ي خ��زان سيارته ف��ي نهاية ال�ت�ج��ارب الرسمية
ال �س �ب��ت ،وال �ت��ي أح ��رز امل��رك��ز االول ف�ي�ه��ا س��ائ��ق
ماكالرين مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
الذي اضطر الى االنسحاب في اللفة  20إثر كسر
ف��ي علبة تغيير ال�س��رع��ة .إال أن اإلن�ج��از يحسب
ل �ف �ي�ت �ي��ل ال � ��ذي ش ��ق ط��ري �ق��ه ال� ��ى امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث
مظهرًا مرة أخرى سبب فوزه باللقب العاملي في
املوسمني األخيرين.
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: -1فيتيل  255نقطة
 -2الونسو  245نقاط
 -3رايكونن  198نقطة
 -4ويبر  167نقطة
 -5هاميلتون  165نقطة
 ترتيب بطولة الصانعني: -1ريد ُبل  422نقاط
 -2فيراري  340نقطة
 -3ماكالرين  318نقاط
 -4لوتوس  288نقطة

