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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

مانشستر يونايتد «محرقة» المهاجمين
 20هدفًا فقط سجلها مانشستر يونايتد
في  14مباراة خاضها حتى اآلن ٌفي الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز .مـشـكـلــة هجومية
حقيقية يعانيها هــذا الـفــريــق ،ال بسبب
عدم وجــود مهاجمين أقوياء لديه ،بل
بسبب المنهج الــذي يتبعه المدرب لويس
فان غال
شربل ّ
كريم
ليس غريبًا أن يكون رصيد مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف األقـ ـ ـ ــل بــن
ال ـفــرق الـخـمـســة األوائ ـ ــل ه ــذا املــوســم
فــي «الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» .ولـيــس غريبًا
أن ي ـكــون فــريــق «الـشـيــاطــن الـحـمــر»
ي ـم ـلــك ال ــرص ـي ــد ن ـف ـســه الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
ساوثمبتون صــاحــب املــركــز العاشر
في البطولة .في نهاية املطاف ،تطغى
الـسـلـبـيــة والـتـعـقـيــدات عـلــى املـقــاربــة
ال ـه ـجــوم ـيــة ل ـيــونــاي ـتــد م ـنــذ وص ــول
املـ ـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ل ــوي ــس فـ ــان غــال
لإلشراف عليه ،وهذه املسألة تعززت
أك ـث ــر ف ــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،لـيـتـحـ ّـول
«مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ال ـ ـ ـ ــى «م ـ ـسـ ــرح
كوابيس» بالنسبة الى محبي اللعب
الهجومي املمتع الذي لطاملا ّ
ميز هذا
الفريق.
أمـ ــا ال ـس ـبــب وراء ك ــل هـ ــذه املـشـكـلــة،

ّ
حول فان غال رجال خط ّ
الوسط إلى العبين غير خلقين
فهو الطريقة التي ينتهجها فان غال
واملـبـنـيــة عـلــى الــدفــاع أكـثــر مـنــه على
الهجوم ،وذلك انطالقًا من االستحواذ
ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة ،ل ـك ــن م ــن دون ف ـعــال ـيــة،
مــا يـجـعــل الـلـعــب عـقـيـمــا ،وي ـ ّ
ـدم ــر كل
اإلمـكــانــات الـتــي يملكها املهاجمون،
ّ
ليصح القول إن مانشستر يونايتد
حاليًا هو محرقة املهاجمني.
ال ـش ــرح امل ـبـ ّـســط ل ـهــذه املـشـكـلــة يــأتــي
م ــن خ ـ ــال أرق ـ ـ ــام اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات فــي
الفترة األخيرة ومن خالل مقارنة ما
يقدمه مانشستر يونايتد بما ّ
ّ
يقدمه
بعض منافسيه .الــواقــع أن فــان غال
خلق فريقًا دفــاعـيــا مـمـتــازًا ،والدليل
أن فــريـقــه اآلن هــو األف ـضــل عـلــى هــذا
الصعيد في «البريميير ليغ» ،حيث
دخـ ــل م ــرم ــاه  10أه ـ ـ ــداف ف ـق ــط ،رغ ــم
أن الـ ــرجـ ــل ال ي ـم ـلــك فـ ــي مـجـمــوعـتــه
أم ـ ـثـ ــال أول ـ ـئـ ــك املـ ــداف ـ ـعـ ــن األقـ ــويـ ــاء
كــريــو فــرديـنــانــد وال ـصــربــي نيمانيا
فيديتش ،لكنه نجح حتى اآلن ،فكان
ّ
تصديًا للتسديدات ...
فريقه األقل
وه ـنــا م ــا يـمـكــن ال ـتــوقــف ع ـنــده ليس

يكتفي روني بالمشاركة في التمريرات البسيطة ونسي ديباي كيفية التسديد من بعيد (أ ف ب)

ال ـخ ـط ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة أو مـ ــا ش ــاب ــه ألن
ه ــذا األمـ ــر ال يــرتـبــط بــالــدفــاع بـشـكـ ٍـل
أس ـ ــاس ـ ــي ،بـ ــل ب ـم ـس ــأل ــة أخ ـ ـ ــرى أك ـث ــر
وضــوحــا ،وهــي طريقة اللعب املبنية
على االستحواذ ،لكن هذا االستحواذ
ال يشبه بتاتًا مــا ينتهجه برشلونة
اإلسـبــانــي أو بــايــرن ميونيخ األملــانــي
ً
م ـث ــا ،إذ إن املـنـهــج سـلـبــي ال ــى أبـعــد
الحدود عندما يرتبط األمر بيونايتد.
وتــأتــي لـغــة األرق ــام لتتحدث عــن هــذا

املوضوع ،إذ في املباريات الـ  52التي
أشرف فيها فان غال على فريقه ،وصل
م ـع ــدل نـسـبــة االس ـت ـح ــواذ ال ــى ،%60
وارتفعت نسبة التمريرات الصحيحة
الى  %82خالل هذه املباريات .لكن في
املقابل ،ومنذ انطالق املوسم الحالي
ّ
حطم يونايتد كل األرقــام على صعيد
التمرير الى الخلف الذي عكس سلبية
واضحة لدى الفريق من خالل تمريره
 11.360تـمــريــرة ال ــى ال ـ ــوراء ،أي أكثر

ب ـ  1000تـمــريــرة مــن أق ــرب الـفــرق إليه
في هــذا اإلحـصــاء .والالفت أن غالبية
هذه التمريرات جاءت من أقدام العبي
الـ ــوسـ ــط الـ ــذيـ ــن ح ـ ّـولـ ـه ــم ال ـه ــول ـن ــدي
ّ
ال ــى الع ـبــن غـيــر خ ــاق ــن .وه ـنــا بيت
القصيد ،إذ يتفادى يونايتد الهجمات
عليه من قبل املنافسني من خالل إبقاء
الـكــرة فــي حــوزتــه ،لكن الخطير أنــه ال
يـتــرجــم ه ــذا االس ـت ـحــواذ فــي هجمات
عكسية ،على غرار ما يفعله منافساه

برنامج بطولتي إنكلترا وإسبانيا
إنكلترا (المرحلة )15
 السبت:سـ ـت ــوك س ـي ـت ــي  -م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
()14.45
أرسنال  -سندرالند ()17.00
مانشستر يونايتد  -وست هام يونايتد
()17.00
ساوثمبتون  -استون فيال ()17.00
وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون  -تــوت ـن ـهــام
هوتسبر ()17.00
واتفورد  -نوريتش سيتي ()17.00
س ــوانـ ـس ــي س ـي ـت ــي  -ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـتــي
()17.00
تشلسي  -بورنموث ()19.30

 األحد:نيوكاسل  -ليفربول ()18.00
 االثنني:إفرتون  -كريستال باالس ()22.00
إسبانيا (المرحلة )14
 السبت:ريال مدريد  -خيتافي ()17.00
غرناطة  -اتلتيكو مدريد ()19.15
فالنسيا  -برشلونة ()21.30
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -إشـبـيـلـيــة
()23.00
إشبيلية  -سلتا فيغو ()23.05

 األحد:ريال سوسييداد  -ايبار ()13.00
فياريال  -رايو فاليكانو ()17.00
س ـب ــورت ـي ـن ــغ خ ـي ـخ ــون  -الس ب ــامل ــاس
()19.15
أتلتيك بلباو  -ملقة ()21.30
 االثنني:إسبانيول  -ليفانتي ()21.30

ً
مانشستر سيتي وأرسنال مثال اللذان
يقفان وراءه تمامًا على هذا الصعيد،
لكن الفارق أن لعبهما إيجابي وأكثر
الــى األم ــام ،فسجل األول  30هدفًا في
الدوري ،وكان رصيد الثاني  24هدفًا.
وم ــن ه ــذه األرقـ ــام والـتـشــريــح الفني،
يمكن إدراك السبب وراء تركيز فان
غـ ـ ــال عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام الع ـ ـبـ ــي وس ــط
ب ــارع ــن دف ــاع ـي ــا ،ف ـك ــان إص ـ ـ ــراره في
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ع ـلــى ض ــم األمل ــان ــي
باستيان شفاينشتايغر الذي لم يعد
يـمـلــك روح املـ ـب ــادرة تـلــك بــاالنـطــاق
ال ــى األم ــام لخلق املـ ـ ــؤازرة ،كـمــا فعل
أيــام كــان العبًا مع بايرن .كذلك ،جاء
ضـ ــم فـ ـ ــان غـ ـ ــال ل ـل ـف ــرن ـس ــي م ــورغ ــان
ّ
فتحول
شـنــايــدرلــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار،
االثـ ـ ّن ــان م ــع مــاي ـكــل ك ــاري ــك الــاعـبــن
املفضلني لديه ،فقط ألنهم يترجمون
أفكاره على أرض امللعب.
واألس ــوأ مــن كــل هــذا أنــه حـ ّـول عقلية
النجم الهداف واين روني الى عقلية
دفاعية أيضًا ،حيث يكتفي هذه األيام
بــامل ـشــاركــة ف ــي مـنـظــومــة الـتـمــريــرات
ال ـب ـس ـي ـطــة امل ـط ـل ــوب ــة مـ ـن ــه ،وه ـ ــو مــا
ق ـض ــى ع ـل ــى خـ ـط ــورت ــه ،ت ـم ــام ــا مـثــل
زمـيـلــه الـفــرنـســي أنـطــونــي مــارسـيــال
الذي يبلغ معدله اآلن تسديدة واحدة
على املرمى في املباراة الواحدة طوال
الدقائق الـ  ،90بينما نسي الهولندي
ممفيس ديـبــاي طريقة التسديد من
بعيد التي اشتهر بها أيــام صعوده
الصاروخي في الدوري الهولندي.

سوق االنتقاالت

إبراهيموفيتش مطلوب في الصين مقابل عرض خيالي

زالتان إبراهيموفيتش (داميان ماير ــ أ ف ب)

ال يزال مصير النجم السويدي زالتان
إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش م ــع ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان الـفــرنـســي غـيــر مـعـلــوم إزاء
ّ
تريث إدارة الـنــادي في تمديد عقده
الذي ينتهي الصيف املقبل بانتظار
مـعــرفــة إمـكــانـيــة الـتـعــاقــد مــع النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو من
ريـال مدريد اإلسباني.
خيار جديد بــات مطروحًا اآلن أمــام
«إي ـب ــرا» إن ص ـ ّـح مــا قــالــه الــرومــانــي
دان بيترسكو ،مدرب فريق جيانغزو
غ ـ ـ ــووغـ ـ ـ ـج ـ ـ ــن ،مل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت»
الــرومــانــي بــأن األخـيــر مستعد لدفع
مبلغ  200مليون يــورو لضم النجم
السويدي.
وأضـ ــاف بـيـتــريـسـكــو« :ل ـقــد تحدثت

مـ ــع بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ،لـكــن
األغلبية (في النادي) تتمنى التعاقد
مــع إبراهيموفيتش .ال أعـلــم إن كان
سيرغب في املجيء إلى الصني ،أو إذا
كانت هذه الفكرة ّ
تهمه ،لكن سيكون
هذا عظيمًا بالنسبة إلينا».
وفي أملانيا ،أكد الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان ،ج ـنــاح بــايــرن مـيــونـيــخ ،أنــه
يريد االسـتـمــرار فــي صفوف الفريق
املعار إليه من يوفنتوس اإليطالي.
وب ــاسـ ـتـ ـط ــاع ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـبـ ــافـ ــاري
االحتفاظ بكومان ،إذ يتضمن عقده
بـنـدًا يتيح ش ــراءه مقابل  21مليون
يورو.
وق ـ ـ ـ ــال ك ـ ــوم ـ ــان ل ـص ـح ـي ـف ــة «بـ ـيـ ـل ــد»
األملــانـيــة« :أري ــد الـبـقــاء هـنــا .أري ــد أن

أرس ــم طــريـقــي مــع بــايــرن مـيــونـيــخ».
وأض ـ ـ ــاف ال ــاع ــب ال ـ ـشـ ــاب« :ال أف ـكــر
ف ــي يــوف ـن ـتــوس .ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مع
الـبـيــانـكــونـيــري كــانــت محبطة ج ـدًا.
نـيـتــي ه ــي أال أب ـقــى عــامــن فـقــط مع
بايرن ميونيخ».
وأثـ ـب ــت ك ــوم ــان م ـن ــذ م ـط ـلــع امل ــوس ــم
ك ـف ــاء ت ــه وأح ـق ـي ـتــه بـ ــارتـ ــداء قميص
بايرن مقدمًا ً
أداء الفتًا.
تياغو
وفي إسبانيا ،تلقى البرتغالي
ً
مينديش ،العب أتلتيكو مدريد ،نبأ
س ـ ــارًا ب ــاح ـت ـم ــال ت ـم ــدي ــد ع ـق ــده رغ ــم
ّ
تقدمه في السن ( 34عامًا) وإصابته
ال ـقــويــة ال ـتــي سـتـبـعــده  4أش ـهــر عن
املالعب.
ووفقًا لصحيفة «آس» ،فإن رئيس الـ

«روخيبالنكوس» ،إنريكه سيريزو،
يــريــد تـمــديــد عـقــد تـيــاغــو بــاعـتـبــاره
ً
مثاال في الفريق.
ّ
وع ـلــى صـعـيــد امل ــدرب ــن ،ع ــن كوينز
ب ـ ــارك ريـ ـنـ ـج ــرز فـ ــي دوري ال ــدرج ــة
الثانية اإلنكليزي النجم الهولندي
الـســابــق جيمي  -فـلــويــد هاسلبانك
م ــدرب ــا ل ـفــري ـقــه األول ب ـع ــد أن أخ ــذ
مــوافـقــة بــورتــون ألـبـيــون مــن الــدرجــة
الثالثة الذي كان يشرف عليه األخير.
وقـ ــال هــاسـلـبــانــك ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر
 43عــامــا« :أن ــا سعيد ألنـنــي حصلت
عـلــى فــرصــة ق ـيــادة ه ــذا الـفــريــق وأن
أك ــون ج ــزءًا مــن مــدرســة كوينز بــارك
ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز .إن ـ ـهـ ــا فـ ــرصـ ــة ال ت ـص ــدق
بالنسبة الي .أنا مسرور جدًا».

