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رياضة

الكرة األوروبية

جدال ال ينتهي حول الدوري األقوى
ّ
شد الدوري
اإلسباني األنظار
بنتائجه األوروبية
الباهرة (أ ف ب)

جدال ال ينتهي عاد ليكون محور أحاديث
ّ
ويصوب
جماهير كرة القدم أينما كان،
على اســم ال ــدوري األق ــوى فــي العالم،
حيث تــزداد دائــرة المنقسمين حاليًا بين
من يعتبر أن إنكلترا لديها أقوى بطولة
وطنية ،وبين من يقول إن األقوى هناك
في إسبانيا
هادي أحمد
لم يكن رأي نجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي السابق بول سكولز جديدًا
على ال ــرأي الـعـ ًـام اإلنـكـلـيــزي ،بــل كان
األكـ ـث ــر صـ ــدمـ ــة .ل ــم ي ـ ــرد "س ـك ــول ــزي"
م ـج ــام ـل ــة أحـ ـ ــد ،ال االت ـ ـحـ ــاد امل ـح ـلــي،
وال األنـ ــديـ ــة ،وال ح ـتــى ال ــاع ـب ــن أو
الجماهير ،بل كــان حاسمًا في مقاله
الـ ــذي ن ـشــره ف ــي صـحـيـفــة "غ ــاردي ــان"
البريطانية .كتب" :نسمع الناس هنا
يقولون إن إنكلترا تملك أفضل دوري
فــي ال ـعــالــم ،وي ـت ـحــدثــون ع ــن ال ــدوري
اإلي ـطــالــي بــاعـتـبــار أن ــه دوري سيئ،
لـكــن الحقيقة عـكــس ذل ــك .يوفنتوس
ً
مـ ـث ــا ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ه ــزي ـم ــة أي فــريــق
إنكليزي بكل سـهــولــة ،لكنني أعتقد
ب ــأن الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ه ــو األف ـضــل
وبفارق كبير".
يخلق سكولز هنا حالة جدلية قديمة
ومتجددة ،تبدأ دائمًا مع كل انطالق
موسم أو مع نهايته ،ودائمًا ما يتغير
ُ
ّ
محب لهذه
الحكم بحسب منظور كل
البطولة أو ألخرى.
السبب األول لوضع الدوري اإلنكليزي
ع ـلــى ص ـ ــدارة الــائ ـحــة ه ــو اس ـت ـمــرار
املـنــافـســة بــن الـفــرق املـتـصــارعــة على
الـ ـلـ ـق ــب حـ ـت ــى األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة،
فيما تحسم الـبـطــوالت األخ ــرى مثل
اإلس ـبــانــي واألمل ــان ــي واإلي ـطــالــي قبل
أس ــاب ـي ــع ،أو اس ـت ـم ــرار امل ـنــاف ـســة بني
فريقني فقط.
ولـعــل أب ــرز مــا يميز الـ"بريميير ليغ"
هـ ــو ت ـ ـعـ ــدد م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـقـ ـم ــة ،حـيــث
يـ ـتـ ـف ــرد ب ـ ـهـ ــذه امل ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،ح ـ ــن ت ـش ـهــد
البطولة مباريات كبيرة عديدة أثناء
امل ــوس ــم ،كــامل ـنــاف ـســة ب ــن مــانـشـسـتــر
يونايتد ومانشستر سيتي ،تشلسي
ولـ ـيـ ـف ــرب ــول ،أو ت ــوت ـن ـه ــام هــوتـسـبــر
وأرسـ ـن ــال .كـمــا تـتـســم امل ـبــاريــات بني
ال ـف ــرق األص ـغ ــر بــامل ـنــاف ـســة الـشــرســة
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى م ـ ـقـ ــاعـ ــد م ـس ــاب ـق ــة
ً
"يوروبا ليغ" مثال.
كذلك ،يتميز نجوم الدوري اإلنكليزي

ف ــي مـخـتـلــف ال ـخ ـط ــوط ،إذ ال يـســرق
املـ ـه ــاجـ ـم ــون وحـ ــدهـ ــم األض ـ ـ ـ ـ ــواء ،بــل
يجاريهم في النجومية العبو الوسط
والدفاع ،واألهم أن النجوم يتوزعون
على غالبية الفرق وال ينحصرون في
ً
فريقني فقط مثال.
ّ
في املاضي البعيد ،الذي سمي "الزمن
الجميل" ،عاش كل دوري فترة ذهبية

المنافسة الواسعة
تعطي دوري إنكلترا
أفضلية على غيره

ب ـح ـك ــم اح ـ ـت ـ ـكـ ــاره ألف ـ ـضـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم،
فذهبت فرقه الى سحق منافسيهم في
أقوى البطوالت األخرى .وكان الدوري
اإليـطــالــي فــي فـتــرة التسعينيات هو
سيد الكرة ،ثم تراجع نسبيًا موسمًا
تلو آخر ،فتغلب عليه الدوري األملاني
ال ــذي اسـتـطــاع ان ـتــزاع مقعد أوروب ــي
رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا منه.

مع ذلك ،لم ينجح الدوري األملاني ،وال
حتى اإلنكليزي فــي الوصول الــى ما
حققه الــدوري اإلسباني الــذي ال يزال
منذ مواسم األبرز عامليًا وتحديدًا على
صعيد النتائج القارية ألسباب عدة،
أولها وجــود ريــال مدريد وبرشلونة
وم ـع ـه ـم ــا ح ــدي ـث ــا أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد.
والسبب اآلخــر ،هو ضم األول للنجم
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو،
والثاني لألرجنتيني ليونيل ميسي،
الــاع ـبــن ال ـلــذيــن سـيـطــرا عـلــى الـكــرة
الذهبية أخيرًا.
نسبيًا ،ومقارنة مع هــذه األسـمــاء ،ال
يوجد في الــدوري اإلنكليزي سوى 3
العـبــن كـبــار بحسب تعبير سكولز،
وه ـ ــم الع ـ ـبـ ــو سـ ـيـ ـت ــي :األرج ـن ـت ـي ـن ــي
سيرجيو أغويرو ،البلجيكي كيفن دي
بــرويــن واإلسـبــانــي دافـيــد سيلفا .أما
باقي الالعبني الكبار الذين انضموا
إل ــى "بريميير ل ـيــغ" ،فـكــل إنـجــازاتـهــم
كانت في البطوالت األخرى.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،إذا م ــا كـ ــان الـحـكــم
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
ف ــإن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ه ــو األف ـضــل
أيـضــا .ففي ربــع نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ــا و"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ك ــان ه ـنــاك 6
فــرق إسبانية ،أي مــا يـعــادل النصف
تـقــريـبــا .أم ــا مــن إنـكـلـتــرا ،فـكــان هناك
فــري ـقــان ف ــي ال ـب ـطــول ـتــن .نــاه ـيــك عن
أن ال ـف ــرق اإلن ـك ـل ـيــزيــة تـلـقــت خـســائــر
مـتـتــالـيــة أم ـ ــام نـظـيــرتـهــا اإلس ـبــان ـيــة
فــي الـبـطــوالت األوروب ـيــة .كــذلــك ،على
ال ـســاحــة امل ـح ـل ـيــة ،ت ـبــن أن املـنــافـســة
بني برشلونة وريــال مدريد بالدرجة
األولى ،وبينهما وبني أتلتيكو مدريد
ب ــال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ج ـع ـلــت "ال ـل ـي ـغــا"
كــأن ـهــا مـنــافـســة تـشـبــه دوري أب ـطــال
أوروبا.
يـمـكــن ال ـق ــول إن الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
لـيــس وح ــده أفـضــل دوري فــي العالم
فـ ــي امل ـ ــواس ـ ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،إذ صـحـيــح
أنـ ــه ال ـ ـ ــدوري األكـ ـث ــر إثـ ـ ــارة ب ــن فــرقــه
املتنافسة ،لكن هناك من يجاريه في
ّ
وشدًا لألنظار.
صفة األكثر قوة

تصفيات الكونكاكاف

الواليات المتحدة تحسم تأهلها إلى الدور الحاسم

ً
اريوال محتفال بهدفه (أ ف ب)

تصدرت الواليات املتحدة املجموعة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة مـ ـ ـ ــن ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات م ـن ـط ـق ــة
الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (أم ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـش ـم ــال ـيــة
ـى
والــوس ـطــى وال ـكــاري ـبــي) املــؤهـلــة الـ ً
م ــون ــدي ــال روس ـ ـيـ ــا  ،2018ح ــاس ـم ــة
تأهلها الــى ال ــدور الخامس الحاسم
إثـ ـ ــر س ـح ـق ـه ــا ض ـي ـف ـت ـه ــا ت ــري ـن ـي ــداد
وتــوبــاغــو  0-4فــي الـجــولــة الـســادســة
األخيرة من الدور الرابع.
ودخ ــل املـنـتـخــب األم ـيــركــي ال ــى هــذه
ال ـج ــول ــة وه ــو ب ـحــاجــة ال ــى ال ـت ـعــادل
لكي يلحق بترينيداد وتوباغو الى
الــدور الحاسم عن املجموعة الثالثة،
لكن منتخب امل ــدرب األملــانــي يورغن
كـلـيـنـسـمــان رفـ ــض االك ـت ـف ــاء بنقطة
وضــرب بقوة بفضل ثنائية لجوزيه

التيدور ( 59و )63وهدفني من ساشا
كلييستان ( )44وبول اريوال (.)71
ورف ــع ألـتـيــدور رصـيــده إلــى  16هدفًا
خ ــال م ـش ــواره فــي الـتـصـفـيــات كــأس
ال ـعــالــم ،مـتـقــدمــا ب ـف ــارق هــدفــن على
كلينت ديمسي ليصبح صاحب الرقم
القياسي لهدافي أميركا بالتصفيات.
وت ـ ـصـ ــدر األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ــرص ـي ــد 13
نقطة ،وبفارق نقطتني عن ترينيداد
َّ
وت ــوب ــاغ ــو ،بـيـنـمــا ح ــل ــت غــوات ـي ـمــاال
ث ــالـ ـث ــة ب ــرصـ ـي ــد  10نـ ـق ــاط ب ـف ــوزه ــا
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاسـ ـ ــح عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ــان ـ ـ ــت ف ـن ـس ـن ــت
وغرينادين .3-9
أما في املجموعة األولــى ،فقد أهدرت
امل ـك ـس ـيــك أولـ ـ ــى ن ـقــاط ـهــا ب ـت ـعــادل ـهــا
م ــع هـ ـن ــدوراس سـلـبــا  ،0-0م ــا سمح

لــأخ ـيــرة ب ـض ـمــان ال ـب ـطــاقــة الـثــانـيــة
في املجموعة بعدما رفعت رصيدها
ال ـ ــى  8نـ ـق ــاط م ـق ــاب ــل  7ل ـك ـن ــدا ال ـتــي
تغلبت عـلــى س ـل ـفــادور  1-3مــن دون
أن يعطيها ذل ــك بـطــاقــة الـتــأهــل لكي
تلحق باملكسيك الــى ال ــدور الحاسم
على حساب هندوراس.
وفـ ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،حـسـمــت
كوستاريكا موقعتها الهامشية مع
بـنـمــا ال ـتــي ضـمـنــت مـعـهــا الـحـصــول
على البطاقتني ،بــالـفــوز عليها .1-3
سـجــل ل ــأول كريستيان بــوالنـيــوس
( 19و )79ورون ــال ــد مــاتــاري ـتــا (،)84
وللثاني لويس تيخادا ( 90من ركلة
جزاء).
وتـ ـتـ ـص ــدر ك ــوس ـت ــاري ـك ــا امل ـج ـمــوعــة

بــرص ـيــد  16نـقـطــة م ـقــابــل  10لبنما
ٍّ
الثانية و 4لكل من هايتي وجامايكا
اللتني تواجهتا فــي الجولة األخيرة
وخرجت األولــى فائزة خــارج أرضها
.0-2
وي ـق ــام ال ـ ــدور ال ـخــامــس عـلــى طــريـقــة
ال ــدوري من مجموعة واحــدة تضم 6
مـنـتـخـبــات ،ويـنـطـلــق فــي  11تشرين
الثاني بمواجهة نارية بني الواليات
املتحدة واملكسيك في أوهايو ،على أن
تلتقي هندوراس مع بنما ،وترينيداد
وتوباغو مع كوستاريكا.
ويـ ـت ــأه ــل أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ــراك ـ ــز ال ـث ــاث ــة
األولــى مباشرة الى مونديال روسيا
 ،2018ف ـي ـمــا ي ـل ـعــب الـ ــرابـ ــع امل ـل ـحــق
الفاصل مع خامس القارة اآلسيوية.

