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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

كونتي يأكل العسل ليطرد الملل
لم يلفت ٌ
احد االنظار اكثر من تشلسي
فــي نهاية االس ـبــوع« .الـبـلــوز» ّ
قدموا
عــرضــا كبيرًا ام ــام إفــرتــون ( )0-5من
خــال اداء هندسه مدربهم االيطالي
انطونيو كونتي الــذي جعل الجميع
يشعر بــأن الفريق اللندني قــادر على
احراز اللقب هذا الموسم
شربل ّ
كريم
ـن ال ـ ـهـ ــدف ال ـش ـخ ـص ــي ال ـث ــان ــي
لـ ــم ي ـك ـ ّ
ال ــذي وق ـعــه الـنـجــم البلجيكي إيــديــن
هــازار في مرمى إفــرتــون بعد سلسلة
مل ـســات رائ ـع ــة ولـعـبــة جـمــاعـيــة أروع،
الدليل الوحيد على ان بصمات املدرب
االيـ ـط ــال ــي ان ـط ــون ـي ــو ك ــون ـت ــي بــاتــت
واضحة بقوة في اداء تشلسي .الفريق
ال ـل ـن ــدن ــي ال ـ ــذي س ـ ّـج ــل ان ـط ــاق ــة غـيــر
مقنعة فــي بــدايــة الـ ــدوري االنـكـلـيــزي
املـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم ،لــم يعد باالمكان

استورد كونتي العسل من
ايطاليا لمعالجة صوته الذي
اختفى مرات عدة بفعل الصراخ
اسـ ـق ــاط ــه م ـ ــن حـ ـس ــاب ــات امل ـن ــاف ـس ــن
االساسيني على اللقب الذي قد يكون
من نصيبه في نهاية املشوار.
الواقع ان تشلسي ومن خالل مباراته
ام ــام خ ـصـ ٍـم عـنـيــد مـثــل إف ــرت ــون ،تــرك
دالالت عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ال ـ ــذي
أداه كــون ـتــي ف ــي اع ــادت ــه الـ ــى الـسـكــة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة ،ل ـ ـي ـ ـق ـ ـ ّـدم اف ـ ـ ـضـ ـ ــل كـ ــرة
لـعـبـهــا م ـنــذ الـحـقـبــة االول ـ ــى لـلـمــدرب

ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ،الـتــي
اعقبها عدم قناعة دائمة من قبل مالك
الـ ـن ــادي امل ـل ـي ــاردي ــر ال ــروس ــي رومـ ــان
أب ــرام ــوفـ ـيـ ـت ــش ،ب ـم ـت ـعــة االداء الـ ــذي
يـقـ ّـدمــه فريقه مــع املــدربــن املتعاقبني
ع ـلــى تــدري ـبــه وبـيـنـهــم مــوري ـن ـيــو في
حقبته الثانية.
تشلسي فاز مع ايطالي آخر هو العب
وس ـطــه ال ـســابــق روب ــرت ــو دي مــاتـيــو،
بلقب مـســابـقــة دوري اب ـطــال اوروب ــا،
لـكـنــه لــم يـكــن ذاك ال ـفــريــق ال ــذي ّ
يشد
م ـح ـبــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم الـ ـي ــه ،ح ـت ــى ج ــاء
كونتي .مع مــدرب يوفنتوس السابق
بات لـ «البلوز» روحًا مختلفة ومقاربة
جديدة ال تخرج عن اطار املتعة.
ل ـكــن ك ـيــف ح ـ ـ ّـول كــون ـتــي ال ـف ــري ــق من
فــريـ ٍـق يلعب كــرة قــدم انكليزية وشبه
تـقـلـيــديــة ال ــى مـنـظــومــة ت ـعــزف اجـمــل
االلحان الكروية على ارض امللعب؟
ص ــاح ــب ال ـع ـي ـن ــن الـ ــزرقـ ــاويـ ــن اب ــدى
ش ـ ـجـ ــاعـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي تـ ــراج ـ ـعـ ــه عــن
الفلسفة الـتــي اعتمدها فــور وصوله
الـ ــى «س ـت ــام ـف ــورد بـ ــريـ ــدج» ،ف ـج ــاءت
انتصاراته الالفته اخيرًا بفعل ّ
تحوله
ال ــى اسـتــراتـيـجـيــة  .3-4-3تـلــك الخطة
التي ال يهضمها الكثير مــن املدربني
في «البريميير ليغ» بدت هي االنسب
بالنسبة الى مجموعة الالعبني الذين
يملكهم كونتي .وهــذه املسألة ظهرت
فــي شـقــن :االول هــو الـشــق الــدفــاعــي،
َ
الالعبني اللذين يشغالن طرفي
اذ ان
امللعب في خط الوسط ،اي النيجيري
فيكتور موزس من امليمنة ،واالسباني
ماركوس الونسو من امليسرة ،يملكان
نــزعــة دفــاعـيــة مـمـتــازة ،ولـيــاقــة بدنية
الفتة تجعل منهما قــادريــن على اداء
ال ــدوري ــن ال ــدف ــاع ــي وال ـه ـجــومــي مـعــا.
وم ــع مــؤازرت ـه ـمــا لـثــاثــي خــط الظهر
ت ـ ــزداد ال ـك ـثــافــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،وبــالـتــالــي
تـكــون الغلبة فــي الـصــراعــات القريبة

مــن منطقة «ال ـب ـلــوز» شـبــه محسومة
لرجالها.
امـ ــا ال ـش ــق ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو ال ـه ـجــومــي،
اذ ان وج ــود الــاعـ َـبــن املــذكــوريــن الى
َّ
جانب «عتالني» مثل الصربي نيمانيا
مــاتـيـتــش وال ـفــرن ـســي نـغــولــو كــانـتــي،
اعطى حرية كبيرة لثالثي املقدمة ،اي
ه ــازار واالسـبــانـيــن ب ــدرو رودريـغـيــز
ودي ـي ـغــو كــوس ـتــا ،وخ ـصــوصــا االول
ال ــذي ت ـحـ ّّـرر تـمــامــا مــن مـهـمــاتــه التي
كــانــت مـعــقــدة فــي املــوســم املــاضــي مع
مــوريـنـيــو ت ـحــدي ـدًا ،فـعــاد ال ــى تفجير
موهبته الفردية التي تجعل منه اليوم
احد افضل العبي «البيرميير ليغ» اذا
لم يكن افضلهم.
وك ــل ه ــذه االس ـم ــاء امل ــذك ــورة (م ــا عــدا
كــانـتــي ال ــواف ــد ال ـجــديــد ال ــى ال ـفــريــق)،
ك ــان ــت مـ ـ َّ
ـدمـ ــرة ن ـف ـس ـيــا ،ل ـك ــن كــون ـتــي
ّ
ب ــث فـيـهــا روح ال ـح ـمــاســة م ــن جــديــد
مــن خ ــال تـحـفـيــزهــا واعـطــائـهــا دورًا
كـبـيـرًا عـلــى ارض امل ـل ـعــب ،حـتــى بــات
ُي ـح ـســب ال ــف ح ـس ــاب ألل ــون ـس ــو ،ولــم
ي ـع ــد مـ ــوزيـ ــس العـ ـب ــا لـ ــاعـ ــارة ف ـقــط،
وعاد هــازار ليؤدي دور امللهم ،ومثله
ب ـ ــدرو ال ـ ــذي وجـ ــد ن ـف ـســه م ــن ج ــدي ــد،
تمامًا كمواطنه كوستا الــذي انتفض
ّ
ّ
ويعوض ما
ليتصدر هدافي الــدوري
فاته وليعيد طــرح اسمه كأحد اخطر
الهدافني في العالم.
فــي احــدى لقطات املـبــاراة وحيث كان
تـشـلـســي م ـت ـقـ ّـدمــا بــال ـخ ـمــاس ـيــة ،كــان
ك ــون ـت ــي ي ـص ــرخ ع ـل ــى الع ـب ـي ــه طــالـبــا
مـنـهــم الـضـًغــط عـلــى حــامــل ال ـك ــرة ،ما
يترك قناعة بأن الرجل لن يشبع قبل
ان يــرى الكأس في خزائن الـنــادي في
ايـ ــار امل ـق ـبــل ،ل ـكــن ح ـتــى ذل ــك ال ـتــاريــخ
سيكتفي بأكل العسل الــذي استورده
اخـ ـيـ ـرًا م ــن اي ـطــال ـيــا مل ـعــال ـجــة صــوتــه
الذي اختفى مرات عدة بفعل الصراخ
املتواصل طوال الدقائق التسعني.

ّبدل كونتي من صورة تشلسي ّ
فريق ممتع وفعال في ٍآن واحد (أ ف ب)
وحوله الى
ٍ

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )11
ليفربول  -واتفورد 1-6
السنغالي ساديو ماني ( 27و )60والبرازيلي
فيليب كوتينيو ( )30واألملاني إيمري كان ()43
والبرازيلي روبــرتــو فيرمينو ( )57والهولندي
جورجينيو فينالدوم ( )90لليفربول ،والهولندي
داريل يانمات ( )75لواتفورد.
مانشستر سيتي  -ميدلسبره 1-1
األرجنتيني سيرجيو أغــويــرو ( )43لسيتي،
والهولندي مارتن دي رون ( )90مليدلسبره.
تشلسي  -إفرتون 0-5
البلجيكي إيدين هازار ( 19و )56واالسبانيون
مــاركــوس الونسو ( )20ودييغو كوستا ()42
وبدرو رودريغيز (.)65
أرسنال  -توتنهام 1-1
كيفن فيمر ( 45خـطــأ فــي مــرمــاه) ألرس ـنــال،
وهاري كاين ( )50لتوتنهام.
سوانسي سيتي  -مانشستر يونايتد 3-1
الهولندي مايك فان دير هورن ( )69لسوانسي،
والفرنسي بول بوغبا ( )15والسويدي زالتان
ابراهيموفيتش ( 21و )33ليونايتد.
ليستر سيتي  -وست بروميتش 1-2
هال سيتي  -ساوثمبتون 1-2
بورنموث  -سندرالند 2-1
بيرنلي  -كريستال باالس 2-3
وست هام يونايتد  -ستوك سيتي 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليفربول  26نقطة من  11مباراة
 -2تشلسي  25من 11
 -3مانشستر سيتي  24من 11
 -4أرسنال  24من 11
 -5توتنهام  21من 11

إسبانيا (المرحلة )11
ريال مدريد  -ليغانيس 0-3
الويلزي غاريث بايل ( 38و )45وألفارو موراتا
(.)77
إشبيلية  -برشلونة 2-1
فيكتور فيتولو ( )16الشبيلية ،واألرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ( )43واألوروغ ــوي ــان ــي لــويــس
سواريز ( )61لبرشلونة.
ريال سوسييداد  -أتلتيكو مدريد 0-2
املكسيكي كــارلــوس فيال ( 55من ركلة جــزاء)
والبرازيلي ويليان جوزيه ( 75من ركلة جزاء).
ملقة  -سبورتينغ خيخون 2-3
بابلو فورنالس ( )45وساندرو راميريز ()65
واألوروغــويــانــي ميشال سانتوس ( )78مللقة،
وبــورخــا فيغيرا ( )13وال ـكــرواتــي دوي ــي كوب
( )49لخيخون.
اسبانيول  -اتلتيك بلباو 0-0
سلتا فيغو  -فالنسيا 1-2
فياريال  -ريال بيتيس 0-2
غرناطة  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
اوساسونا  -االفيس 1-0
الس باملاس  -ايبار 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  27نقطة من  11مباراة
 -2برشلونة  25من 11
 -3فياريال  22من 11
 -4اتلتيكو  21من 11
 -5اشبيلية  21من 11

إيطاليا (المرحلة )12
كييفو  -يوفنتوس 2-1
س ـيــرج ـيــو بـيـلـيـسـيـيــه ( 66م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء)
لكييفو ،والكرواتي ماريو ماندزوكيتش ()53
والبوسني ميراليم بيانيتش ( )75ليوفنتوس.
نابولي  -التسيو 1-1
السلوفاكي ماريك هامسيك ( ،)52والسنغالي
بالدي كيتا ( )54لالتسيو.
باليرمو  -ميالن 2-1
ليا نيستوروفسكي ( )71لباليرمو ،واإلسباني
خيسوس فرنانديز ( )15وجيانلوكا البــادوال
( )82مليالن.
روما  -بولونيا 0-3
املصري محمد صالح ( 13و 63و.)71
انتر ميالنو  -كروتوني 0-3
فيورنتينا  -سمبدوريا 1-1
تورينو  -كالياري 1-5
بيسكارا  -امبولي 4-0
جنوى  -اودينيزي 1-1
ساسوولو  -اتاالنتا 3-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  30نقطة من  12مباراة
 -2روما  26من 12
 -3ميالن  25من 12
 -4التسيو  22من 12
 -5اتالنتا  22من 12

ألمانيا (المرحلة )10
باير ليفركوزن  -دارمشتات 2-3
ال ـتــركــي ه ــاك ــان كــالـهــانــوغـلــو ( )32وجــولـيــان
بــرانــدت ( )56والتشيلياني تشارلز ارانغويز
( )69لليفركوزن ،والـكــرواتــي انطونيو كــوالك
( )47وال ـب ــوس ـن ــي م ــاري ــو فــران ـس ـي ـتــش ()85
لدارمشتات.
بايرن ميونيخ  -هوفنهايم 1-1
البولوني روبــرت ليفاندوفسكي ( )34لبايرن،
والتركي كريم ديمربي ( )16لهوفنهايم.
هامبورغ  -بوروسيا دورتموند 5-2
نيكوالي مولر ( 55و )81لهامبورغ ،والغابوني
ب ـيــار ايـمـيــريــك اوبــام ـيــانــغ ( 4و 23و 27و)48
والفرنسي عثمان ديمبيلي ( )76لدورتموند.
هيرتا برلني  -بوروسيا مونشنغالدباخ
0-3
العاجي سالومون كالو ( 18و 33و.)84
فرايبورغ  -فولسبورغ 3-0
اينغولشتات  -اوغسبورغ 2-0
اينتراخت فرانكفورت  -كولن 0-1
اليبزيغ  -ماينتس 1-3
شالكه  -فيردر بريمن 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  24نقطة من  10مباريات
 -2اليبزيغ  24من 10
 -3هوفنهايم  20من 10
 -4هيرتا برلني  20من 10
 -5بوروسيا دورتموند  18من 10

فرنسا (المرحلة )12
باريس سان جيرمان  -رين 0-4
السويسري غيلسون فرنانديز ( ،31هدف في
مرماه) واألوروغوياني إدينسون كافاني ()42
والفرنسي أدريان رابيو ( )67واإليطالي ماركو
فيراتي (.)79
موناكو  -نانسي 0-6
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ( 25و 30من ركلة
جزاء) وكيليان مبابي ( )66واألرجنتيني غيدو
مارسيل كاريو ( 87و )90والبرازيلي فابينيو
( 90من ركلة جزاء).
كاين  -نيس 0-1
الكرواتي ايفان سانتيني (.)42
ليون  -باستيا 1-2
أل ـك ـس ـن ــدر الغ ـ ــازي ـ ــت ( 37مـ ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
والسويدي بيار بنغتسون ( 86خطأ في مرماه)
لليون ،وانزو كريفيلي ( )90لباستيا.
مونبلييه  -مرسيليا 1-3
الـجــزائــري ري ــاض بــودبــوز ( 4و )36والبنيني
ستيف مونيه ( )57ملونبلييه ،وفـلــوران توفان
( )52ملرسيليا.
متز  -سانت اتيان 0-0
بوردو  -لوريان 1-2
نانت  -تولوز 1-1
ديجون  -غانغان 3-3
انجيه  -ليل 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  29نقطة من  12مباراة
 -2موناكو  26من 12
 -3سان جرمان  26من 12
 -4غانغان  21من 12
 -5رين  20من 12

