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رياضة

ّ
ليستر سيتي قوته بمكونات البيتزا
البطوالت األوروبية الوطنية

كل الكالم في إنكلترا حاليًا
هو عن ليستر سيتي .من بين كل
الفرق في "البريميير ليغ" ،يسرق فريق
المدرب اإليطالي كالوديو رانييري
األضواء بوقوفه في المركز الثالث،
بفضل األخير والثنائي جايمي فاردي
ورياض محرز
شربل ّ
كريم
ل ــو ج ـ ــاء أح ــده ــم ل ـي ـق ــول ق ـب ــل ب ــداي ــة
امل ــوس ــم ال ـجــديــد ب ــأن لـيـسـتــر سيتي
س ـي ـقــف ف ــي امل ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ـع ــد 12
مرحلة على انطالق الدوري اإلنكليزي
لكرة الـقــدم وبـفــارق نقطة واح ــدة عن
ُ
صــاحــب ال ـص ــدارة ،العــتـبــر ه ــذا األمــر

أصبح فاردي ثاني العب
بعد فان نيستلروي يسجل في
 9مباريات متتالية
ضــربــا مــن الـجـنــون أو ربـمــا ّ
تخيالت
غير واقعية.
لكن مــا كــان باإلمكان اعتباره مجرد
أوه ــام أصبح واقـعــا ،فالفريق األزرق
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـفـ ــادى الـ ـهـ ـب ــوط فـ ــي امل ــوس ــم
املاضي ،حيث أنهاه في املركز الرابع
ع ـشــر وب ـف ــارق  6ن ـقــاط ف ـقــط ع ــن أول
الهابطني هال سيتي ،أصبح مزعجًا
كثيرًا لكبار إنكلترا ،وهــو الــذي يقف
ح ـت ــى م ـت ـق ـ ّـدم ــا ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـع ـمــال ـقــة

ه ـنــاك ،أي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد الــذي
يحتل املركز الرابع حاليًا.
طبعًا ،قد ال يتمكن ليستر سيتي من
إن ـه ــاء امل ــوس ــم ف ــي م ــرك ـ ٍـز ب ــن الـثــاثــة
األوائــل ،وهو أمر ّ
مرجح فنيًا مقارنة
بتشكيلته امل ـحــدودة ال ـخ ـيــارات ،لكن
األكيد أن الفريق يمكن أن ّ
يقدم موسمًا
لــن ينسى ملتابعي ال ـكــرة اإلنكليزية
الذين باتوا يترقبون مبارياته ،على
اعـتـبــار أنــه يشكل تحديًا خــاصــا ألي
فريق كبير يقف في وجهه.
ٍ
وهذا األمر يأخذنا الى لعبة التوقعات
التي ال يعرف خباياها سوى الكبار،
وم ـن ـه ــم امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ك ــاودي ــو
ً
رانـيـيــري ال ــذي ال يــأبــه ع ــادة ملــا ُيقال
حوله أو في اإلعالم ،بل يأخذ خياراته
ويـمـشــي ب ـهــا ،وه ــذا مــا ع ـ ّـودن ــا عليه
أيــام إشــرافــه على تشلسي بــن عامي
 2000و .2004وبـمــا أنــه ّ
درب «بـلــوز»
ل ـن ــدن ،أشـ ــار ك ـث ـيــرون ال ــى أن قـبــولــه
بـمـهـمــة ت ــدري ــب ف ــري ــق م ـت ـ ّـواض ــع هو
ليستر سيكون مسمارًا يدق في نعش
موت مسيرته التدريبية.
ل ــم يـكـتــرث ران ـي ـيــري ل ـهــذه األق ــاوي ــل،
بــل ســار بواقعيته متشبثًا بفلسفته
الـقــائـلــة ب ــأن ف ــي ك ــل فــريــق ه ـنــاك من
يـمـكـنــه اجـ ـت ــراح امل ـع ـج ــزات ف ــي حــال
ّ
ال ـع ـم ــل ب ـط ــري ـق ــة مـ ــركـ ــزة ب ـع ـي ـدًا عــن
الـضـجـيــج وال ـح ـســابــات امل ـع ـقــدة .أمــا
ال ـن ـت ـي ـجــة ف ـك ــان ــت كـ ــرة قـ ــدم ســري ـعــة،
ه ـجــوم ـيــة وجـ ــذابـ ــة ب ـق ـي ــادة مـهــاجــم
ال ي ـم ـكــن وق ـف ــه حــال ـيــا ه ــو امل ــوه ــوب
ج ــاي ـم ــي ف ـ ـ ــاردي الـ ـ ــذي أص ـب ــح ثــانــي
العـ ــب ف ـقــط ب ـعــد م ـهــاجــم مــانـشـسـتــر
يونايتد السابق رود فان نيستلروي
يسجل في  9مباريات متتالية ،وهو
يـمـلــك فــرصــة مل ـعــادلــة ال ـهــول ـنــدي في

ترك ليستر رسالة للعالم العربي بأن هناك اسمًا مميزًا آخر غير صالح في أوروبا وهو محرز

املباراة املقبلة لفريق «الذئاب».
أمــا األه ــم مــن كــل هــذا فهو أن ليستر
يلعب مــن دون ضـغــوط ،حيث يشدد
رانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــري عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـضـ ــرورة
االستمتاع في املباريات ،والدليل أن
األسبوع املاضي اصطحبهم لتناول
ً
البيتزا احتفاال بأدائهم املميز أخيرًا!
ومــا بني فــاردي الــذي يتصدر ترتيب
الهدافني بـ  12هدفًا ،وزميله الجزائري
رياض محرز الذي يقف خلفه برصيد
 7أه ــداف ،بــات ليستر مصدر الخطر
األكـبــر على فــرق املقدمة فــي إنكلترا،
وهو يبدو قــادرًا على لعب هذا الدور
ب ـش ـك ـ ٍـل أكـ ـب ــر م ـم ــا ف ـع ـل ــه وس ـ ــت ه ــام
ً
مـثــا فــي بــدايــة املــوســم ،والـسـبــب هو
وج ــود ران ـي ـيــري ال ــذي ي ـقــول العـبــوه
ب ــأن لــديــه فــي جعبته استراتيجيات
بقدر ما تحويه البيتزا من ّ
مكونات،
وه ــو يــرمـيـهــا عـلــى ال ـطــاولــة بحسب
م ـت ـط ـل ـبــات امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ول ـ ـهـ ــذا ال ـس ـبــب
نرى أن ليستر يلعب أحيانًا بطريقة
ـان أخ ــرى بطريقة
 ،1-1-4-4وفــي أحـيـ ٍ
.1-4-1-4
طـبـعــا ،ال يـمـكــن إصـ ــدار حـكــم نهائي
على الفريق بعد  12مرحلة فـقــط ،إذ
أق ـل ــه ي ـف ـتــرض االن ـت ـظ ــار  6م ـبــاريــات
أخـ ــرى ،أي حـتــى انـت ـصــاف الـبـطــولــة،
لكن في حــال مواصلة ليستر النسج
عـ ـل ــى املـ ـ ـن ـ ــوال عـ ـيـ ـن ــه ،ف ــإن ــه سـيـلـفــت
أنظار أوروبا كلها إليه ألنه قد يكون
مــوجــودًا فــي الـســاحــة مــع كـبــارهــا في
ً
املــوســم املـقـبــل .هــو ق ـ ّـدم الكثير أصــا
ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ ع ـ ّـرف اإلنـكـلـيــز على
ق ـن ــاص اس ـم ــه ف ـ ــاردي ،وتـ ــرك رســالــة
للعالم العربي بأن هناك اسمًا مميزًا
آخ ــر غـيــر امل ـصــري مـحـمــد ص ــاح في
الكرة األوروبية هو املوهوب محرز.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )12

إسبانيا (المرحلة )11

أرسنال  -توتنهام 1-1
هاري كاين ( )32لتوتنهام ،وكيران غيبس
( )77ألرسنال.

برشلونة  -فياريال 0-3
البرازيلي نيمار ( 60و )85واألوروغوياني
لويس سواريز ( 70من ركلة جزاء).

ليستر سيتي  -واتفورد 1-2
الفرنسي نغولو كانتي ( )52وجايمي فاردي
( 65من ركلة جزاء) لليستر ،وتروي دييني
( 75من ركلة جزاء) لواتفورد.

اتلتيكو مدريد  -سبورتينغ خيخون
0-1
الفرنسي انطوان غريزمان (.)90

مانشستر يونايتد  -وست بروميتش
ألبيون 0-2
جيسي لينغارد ( )52واإلسباني خوان ماتا
( 90من ركلة جزاء).

اشبيلية  -ريال مدريد 2-3
اإليطالي شيرو إمبولي ( )36واألرجنتيني
إيفر يانيغا ( )61وفرناندو يورينتي
( )74الشبيلية ،وسيرجيو راموس ()22
والكولومبي جيمس رودريغيز ( )90لريال.

ليفربول  -كريستال باالس 2-1
البرازيلي فيليبي كوتينيو ( )42لليفربول،
والكونغولي يانيك بوالسي ( )21وسكوت
دان ( )82لكريستال باالس.
ستوك سيتي  -تشلسي 0-1
جوناثان هوسن (.)70

سلتا فيغو  -فالنسيا 5-1
االرجنتيني اوغوستو فرنانديز ()24
لفيغو ،و باكو ألكاسير ( 13و )46ودانيال
باريخو ( 45و )64واألملاني شكودران
مصطفي ( )79لفالنسيا.

استون فيال  -مانشستر سيتي 0-0
بورنموث  -نيوكاسل يونايتد 1-0
نوريتش  -سوانسي 0-1
سندرالند  -ساوثمبتون 1-0
وست هام  -افرتون 1-1

الس باملاس  -ريال سوسييداد 0-2
ليفانتي  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
ايبار  -خيتافي 1-3
رايو فاييكانو  -غرناطة 1-2
ملقة  -ريال بيتيس 1-0
اتلتيك بلباو  -اسبانيول 1-2

 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  26نقطة من  12مباراة
 -2ارسنال  26من 12
 -3ليستر  25من 12
 -4مانشستر يونايتد  24من 12
 -5وست هام  21من 12

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  27نقطة من  11مباراة
 -2ريال مدريد  24من 11
-3اتلتيكو مدريد  23من 11
 -4سلتا فيغو  21من 11
 -5فياريال  20من 11

إيطاليا (المرحلة )12
تورينو  -انتر ميالنو 1-0
الفرنسي جيوفري كوندوغبيا (.)31
روما  -التسيو 0-2
البوسني ادين دزيكو ( 10من ركلة جزاء)
والعاجي جرفينيو (.)62
ساسوولو  -كاربي 0-1
نيكوال سانسوني (.)28
امبولي  -يوفنتوس 3-1
ماسيمو ماكاروني ( )19إلمبولي،
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش
( )32والفرنسي باتريس ايفرا ()38
واالرجنتيني باولو ديباال ( )85ليوفنتوس.
هيالس فيرونا  -بولونيا 2-0
ميالن  -اتاالنتا 0-0
فروزينوني  -جنوى 2-2
باليرمو  -كييفو 0-1
نابولي  -اودينيزي 0-1
سمبدوريا  -فيورنتينا 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1فيورنتينا  27نقطة من  12مباراة
 -2انتر ميالنو  27من 12
 -3روما  26من 12
 -4نابولي  25من 12
 -5ساسوولو  22من 12

ألمانيا (المرحلة )12
بايرن ميونيخ  -شتوتغارت 0-4
الهولندي ارين روبن ( )11والبرازيلي
دوغالس كوستا ( )18والبولوني روبرت
ليفاندوفسكي ( )37وتوماس مولر (.)40
بوروسيا دورتموند  -شالكه 2-3
الياباني شينجي كاغاوا ( )30وماتياس
غينتر ( )43والغابوني بيار ايميريك
اوباميانغ ( )47لدورتموند ،والهولندي كالس
يان هونتيالر ( 33و )71لشالكه.
ماينتس  -فولسبورغ 0-2
االرجنتيني بابلو دو بالسيس ()32
والتركي يونس مللي (.)75
باير ليفركوزن  -كولن 2-1
املكسيكي خافيير هرنانديز ()33
لليفركوزن ،والسلوفيني دومينيك ماروه
( 17و )72لكولن.
هانوفر  -هبرتا برلني 3-1
هوفنهايم  -اينتراخت فرانكفورت 0-0
بوروسيا مونشنغالدباخ -
اينغولشتات 0-0
دارمشتات  -هامبورغ 1-1
أوغسبورغ  -فيردر بريمن 2-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  34نقطة من  12مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  29من 12
 -3فولسبورغ  21من 12
 -4هبرتا برلني  20من 12
 -5شالكه  20من 12

فرنسا (المرحلة )12
باريس سان جيرمان  -تولوز 0-5
االرجنتيني انخل دي ماريا ( )6والسويدي
زالتان ابراهيموفيتش ( 18و)75
والبرازيلي لوكاس مورا ( )67واألرجنتيني
ايزيكييل الفيتزي (.)78
ليون  -سانت اتيان 0-3
ألكسندر الكازيتي ( 41و 59و.)90
كاين  -غانغان 1-2
جوليان فيريه ( )62واندي دولور ()71
لكاين ،ودوريان لوفيك ( )85لغانغان.
مرسيليا  -نيس 1-0
فالير جرمان (.)16
بوردو  -موناكو 1-3
نيكوالس بيالي ( )36وسيديريك يامبيري
( )40والتشيكي ياروسالف بالزيل ()48
لبوردو ،وهيلدر كوستا ( )23ملوناكو.
انجيه  -رين 2-0
ليل  -باستيا 1-1
مونبلييه  -نانت 1-2
رينس  -غازيليك اجاكسيو 2-1
لوريان  -تروا 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  35نقطة من 13
مباراة
 -2ليون  25من 13
 -3كاين  24من 13
-4انجيه  22من 13
-5سانت اتيان  22من 13

