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رياضة

ً
المنطق قال كلمته ...تشلسي بطال
البطوالت األوروبية الوطنية

ُحسمت األمور في إنكلترا،
فوصل تشلسي إلى منصة التتويج .عاد
الفريق اللندني زعيمًا للكرة اإلنكليزية
عن جدارة واستحقاق بعد موسم
ّ
كارثي ،نجح المدرب أنطونيو
سابق
كونتي في تغيير شكله تمامًا ،راسمًا
الطريق نحو االنتصار الكبير
حسن زين الدين

ال يـمـكــن ال ـق ــول ف ــي ت ـتــويــج تشلسي
بلقب ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
ال ـق ــدم إال أن امل ـن ـطــق ف ــرض ن ـف ـســه .ال
يـمـكــن ال ـق ــول إال أن ال ـف ــري ــق األف ـضــل
استحق اللقب ،والفريق األكـثــر ثباتًا
واستقرارًا وقوة كان األجدر بالوصول
إلى منصة التتويج في نهاية املطاف.
الفريق اللندني أصاب بلقبه نجاحات
فــي عــدة اتـجــاهــات .إذ ليس خافيًا أن
امل ـه ـمــة كــانــت دون ـه ــا ص ـعــوبــات عند

تمكن كونتي من صناعة
فريق متماسك وعرف إدارة
اللعبة اإلعالمية

ً
كونتي محتفال بالتتويج بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون (أنطوني ديفلين ــ أ ف ب)

قــراءة املشهد في بداية املوسم ،حيث
إن ال ـف ــرق ال ـك ـبــرى األخ ـ ــرى اسـتـعــدت
بقوة لخوض غماره ،وتحديدًا قطبي
مانشستر ،يونايتد وسـيـتــي ،بقدوم
املــدربــن البرتغالي جــوزيــه مورينيو
واإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ُّ
لتسلم املهمة في الفريقني مع تعاقدات
مـلـيــونـيــة ومـهـمــة ل ــدى ال ـطــرفــن مثل
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـ ــول ب ــوغ ـب ــا والـ ـس ــوي ــدي
زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش واألرم ـي ـنــي
هنريك مخيتاريان فــي األول ،وجــون
س ـت ــون ــز واألمل ــانـ ـي ــان لـ ـي ــروي ســانـيــه

وإي ـ ـل ـ ـكـ ــاي غـ ــونـ ــدوغـ ــان فـ ــي ال ـث ــان ــي.
كــذلــك ،حافظ أرسـنــال وتوتنهام على
مجموعتيهما ،فيما أعـطــى ليفربول
بقيادة مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب،
انطباعًا في النصف الثاني من املوسم
املــاضــي بأنه سيكون منافسًا شرسًا
على اللقب.
هــذا كــان املشهد اإلنكليزي فــي بداية
املـ ــوسـ ــم .مـ ــدربـ ــون ك ـب ــار ونـ ـج ــوم مــن
الـطــراز الرفيع جــدد على «البريميير
ل ـيــغ» .ره ــان تـشـلـســي ك ــان عـلــى رجــل
اس ـ ـمـ ــه أنـ ـط ــونـ ـي ــو كـ ــون ـ ـتـ ــي .امل ـ ـ ــدرب

اإليطالي حضر إلــى لندن أمــام مهمة
غير سهلة بعد مــوســم ســابــق كــارثـ ّـي
شـهــد اح ـتــال الـفــريــق املــركــز الـعــاشــر.
كـ ـ ــان الـ ـتـ ـح ــدي ص ـع ـب ــا أمـ ـ ـ ــام املـ ـ ــدرب
ال ـســابــق للمنتخب اإلي ـط ــال ــي ،وســط
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـك ــوك حـ ــول إم ـكــان ـيــة
نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــه ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـك ــن
متطلبًا عند قدومه ،بل اكتفى بإعادة
البرازيلي دافيد لويز وشراء الفرنسي
نغولو كانتي.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،كـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ص ـع ـبــة،
وتـحــديـدًا عندما سقط تشلسي أمــام

أرس ـنــال  .3-0لـكــن كــونـتــي ســرعــان ما
قـلــب األمـ ــور وأحـ ــدث «ث ـ ــورة» ل ــم تكن
م ـتــوق ـعــة .ه ــذه الـ ـث ــورة ك ــان عـنــوانـهــا
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـخ ـط ـط ــي ب ــاع ـت ـم ــاد خـطــة
 3-4-3الـ ـت ــي القـ ـ ــت نـ ـج ــاح ــا مـنـقـطــع
ال ـن ـظ ـي ــر ،ح ـي ــث راح الـ ـف ــري ــق يـحـقــق
االن ـت ـصــارات املـتـتــالـيــة الـتــي وضعته
فــي الـقـمــة .كــونـتــي ّ
رس ــخ ل ــدى العبيه
شعار «العمل فالعمل ثم العمل» ،من
دون االلتفات إلى الضجيج اإلعالمي،
ف ـت ـح ـ ّـول ال ــاع ـب ــون إلـ ــى «مــاك ـي ـنــات»
ال تـهــدأ مفعمة بالحماسة واملـثــابــرة

ّ
التي بثها اإليطالي في أرجــاء ملعب
«سـتــامـفــورد بــريــدج» والـتــي تظهرها
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالتـ ــه ال ـ ـصـ ــاخ ـ ـبـ ــة بـ ـ ــاألهـ ـ ــداف
واالنـ ـتـ ـص ــارات وتـحـفـيــزه العـبـيــه في
أثناء املباريات.
ومـ ــن ثـ ــم ،تـمـكــن كــون ـتــي م ــن صـنــاعــة
فــريــق مـتـمــاســك ،وع ــرف إدارة اللعبة
اإلع ــام ـي ــة ،ف ـك ــان ذك ـي ــا ف ــي إط ــاالت ــه
وتعامله مع اإلعــام ،وتحديدًا عندما
بـ ــدأ األخـ ـي ــر َيـ ـح ــوك ق ـصــة خ ــاف ــه مع
ه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـفـ ــريـ ــق اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي دي ـي ـغ ــو
ك ــوسـ ـت ــا .ل ـ ــذا ،إن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن لـقــب
تشلسي يــرجــع بــالــدرجــة األول ــى إلــى
م ــدرب ــه كــون ـتــي الـ ــذي ح ـقــق ان ـت ـصــارًا
ّ
بتفوقه
للمجموعة ،وكذلك شخصيًا
ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن أه ــم امل ــدرب ــن في
العالم.
ل ـكــن هـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن أفـ ـ ــرادًا فــي
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ك ـ ـ ــان لـ ـه ــم دور مـ ــؤثـ ــر ه ــذا
املــوســم ،بمساعدة طبعًا مــن كونتي،
وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم ك ــانـ ـت ــي الـ ـ ـ ــذي ن ـجــح
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ف ــي ر َه ــان ــه عـلـيــه،
ف ـح ـمــل ال ـف ــري ــق ع ـل ــى ك ـت ــف ـي ــه ،مـقــدمــا
مـجـهــودًا وافـ ـرًا فــي خــدمــة املـجـمــوعــة،
وهــذا ما يتأكد بحصوله على جائزة
أف ـضــل الع ــب ف ــي امل ــوس ــم .كــذلــك أع ــاد
ك ــون ـت ــي اك ـت ـش ــاف اإلسـ ـب ــان ــي س ـي ــزار
أزبيليكويتا في خطة  ،3-4-3حيث لم
يغب عن أي مباراة للفريق .وبطبيعة
الحال ،فإن دورًا كبيرًا لعبه البلجيكي
إيدين هازار الساحر في وسط امللعب
وصاحب الحلول الذي سجل  15هدفًا
وصنع  5أهــداف ،ومثله كوستا الذي
أسهمت أهــدافــه الحاسمة فــي الكثير
مــن امل ـبــاريــات بــالـتـتــويــج ،وق ــد وصــل
ع ــدده ــا إل ــى  20ه ــدف ــا ،كــذلــك صـنــع 6
أهداف.
ً
إذًا ،تشلسي بطال للدوري اإلنكليزي.
ال ـفــريــق الـلـنــدنــي اسـتـحــق ال ـل ـقــب .من
حق كونتي والعبيه أن يحتفلوا اآلن
ً
طــويــا .من حقهم أن يستريحوا بعد
كل هذا التعب.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )37
وست بروميتش  -تشلسي 1-0
البلجيكي ميتشي باتشواي (.)82
توتنهام  -مانشستر يونايتد 1-2
الكيني فيكتور وانياما ( )6وهــاري كاين ()48
لتوتنهام ،وواين روني ( )71ليونايتد.
وست هام  -ليفربول 4-0
ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ( 35و 57و)61
والبلجيكي ديفوك اوريجي (.)76
مانشستر سيتي  -ليستر سيتي 1-2
االسباني دافيد سيلفا ( )29والبرازيلي غابريال
جيسوس ( )36ملانشستر ،والياباني شينجي
اوكازاكي ( )42لليستر.
ستوك سيتي  -ارسنال 4-1
بيتر كراوتش ( )67لستوك ،والفرنسي اوليفييه
جيرو ( 42و )80واالملــانــي مسعود اوزيــل ()55
والتشيلياني أليكسيس سانشيز ( )76ألرسنال.
إفرتون  -واتفورد 0-1
ميدلسبره  -ساوثمبتون 2-1
سندرالند  -سوانزي سيتي 2-0
بورنموث  -بيرنلي 1-2
كريستال باالس  -هال سيتي 0-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  87نقطة من  36مباراة
 -2توتنهام  80من 36
 -3ليفربول  73من 37
 -4مانشستر سيتي  72من 36
 -5ارسنال  69من 36

إسبانيا (المرحلة )37

إيطاليا (المرحلة )36

ألمانيا (المرحلة )33

فرنسا (المرحلة )37

الس باملاس  -برشلونة 4-1
بـيــدرو بيغاس ( )63لباملاس ،والبرازيلي نيمار
( 25و 67و )71واألوروغــويــانــي لويس سواريز
( )27لبرشلونة.

روما  -يوفنتوس 1-3
دانييلي دي روسي ( )25وستيفان الشعراوي
( )56والبلجيكي رادجا ناينغوالن ( )65لروما،
والغابوني ماريو ليمينا ( )21ليوفنتوس.

ريال مدريد  -اشبيلية 1-4
ناتشو ( )10والـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو
( 23و )78واالملــانــي طوني كــروس ( )84ملدريد،
وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري س ـت ـي ـفــان يــوف ـي ـت ـي ـتــش ()49
الشبيلية.

تورينو  -نابولي 5-0
اإلسباني خوسيه كاييخون ( 7و )76ولورنزو
انسينيي ( )60والبلجيكي درايس مرتنز ()72
والبولوني بيوتر زييلينسكي (.)78

اليبزيغ  -بايرن ميونيخ 5-4
مارسيل سابيتسر ( )2وتيمو فيرنر ( 29و)65
وال ــدنـ ـم ــارك ــي ي ــوس ــف بــول ـســن ( )47لــاي ـبــزيــغ،
والبولوني روبرت ليفاندوفسكي ( ،17من ركلة جزاء
و )84واالسباني تياغو الكانتارا ( )60والنمسوي
دافيد االبا ( )89والهولندي اريني روبن ( )90لبايرن.

موناكو  -ليل 0-4
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ( 6و )69والبرتغالي
ب ــرن ــاردو سيلفا ( )45والـبــاراغــويــانــي جونيور
ألونسو ( 88هدف في مرماه).

ريال بيتيس  -اتلتيكو مدريد 1-1
دانــي سيبايوس ( )57لبيتيس ،واملونتينيغري
ستيفان سافيتش ( )66التلتيكو.
اسبانيول  -فالنسيا 1-0
خوسيه غايا (.)75
فياريال  -ديبورتيفو ال كورونيا 0-0
اوساسونا  -غرناطة 1-2
االفيس  -سلتا فيغو 1-3
ريال سوسييداد  -ملقة 2-2
ايبار  -سبورتينغ خيخون 1-0
اتلتيك بلباو  -ليغانيس 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  87نقطة من  37مباراة
 -2ريال مدريد  87من 36
 -3اتلتيكو مدريد  75من 37
 -4اشبيلية  69من 37
 -5فياريال  64من 37

فيورنتينا  -التسيو 2-3
السنغالي اآلخــر خوما بابكر ( )67والكرواتي
نيكوال كالينيتش ( )73وكريستيانو لومباردي
( 76خطأ في مرماه) لفيورنتينا ،والسنغالي
بــالــدي دي ــاو كيتا ( )55والـيـســانــدرو مورغيا
( )81لالتسيو.
اتاالنتا  -ميالن 1-1
اندريا كونتي ( )44التاالنتا ،واالسباني جيرار
ديلوفيو ( )88مليالن.
انتر  -ساسوولو 2-1
بولونيا  -بيسكارا 1-3
سمبدوريا  -كييفو 1-1
باليرمو  -جنوى 0-1
كالياري  -امبولي 2-3
كروتوني  -اودينيزي 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  85نقطة من  36مباراة
 -2روما  81من 36
 -3نابولي  80من 36
 -4التسيو  70من 36
 -5أتاالنتا  66من 36

اوغسبورغ  -بوروسيا دورتموند 1-1
االي ـ ـس ـ ـل ـ ـنـ ــدي أل ـ ـفـ ــريـ ــد فـ ـيـ ـنـ ـب ــوغ ــاس ــون ()29
الوغسبورغ ،والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ
( )32لدورتموند.
فيردر بريمن  -هوفنهايم 5-3
التشيكي ث ـيــودور جبريسيالسي ( )59وفيليب
بارغفريدي()86وروبرتباور()90لبريمن،واملجري
آدم تساالي ( )7والكرواتي أنــدري كراماريتش (11
و )49والسويسري ستيفن تسوبر ( )40والبوسني
ارمنيبيساكسيتش()52لهوفنهايم.
دارمشتات  -هيرتا برلني 2-0
الـ ـع ــاج ــي سـ ــالـ ــومـ ــون كـ ــالـ ــو ( )14وجـ ـ ـ ـ ــوردان
توروناريغا (.)28
فولسبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ 1-1
باير ليفركوزن  -كولن 2-2
شالكه  -هامبورغ 1-1
ماينتس  -اينتراخت فرانكفورت 2-4
فرايبورغ  -اينغولشتات 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  79نقطة من  33مباراة
(أحرز اللقب)
 -2اليبزيغ  66من 33
 -3بوروسيا دورتموند  61من 33
 -4هوفنهايم  61من 33
 -5هرتا برلني  49من 33

سانت اتيان  -باريس سان جيرمان 5-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي اديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ( 2و)72
وال ـبــرازي ـلــي لــوكــاس م ــورا ( 38و )78واألملــانــي
جوليان دراكسلر (.)90
نيس  -انجيه 2-0
السنغالي الشيخ ندوي ( )35والكاميروني كارل
ايكامبي (.)90
مونبلييه  -ليون 3-1
ستيف موني ( )35ملونبلييه ،ونبيل فقير ()17
وألكسندر الكازيتي ( 22و )90لليون.
باستيا  -لوريان 0-2
بوردو  -مرسيليا 1-1
كاين  -رين 1-0
ديجون  -نانسي 0-2
متز  -تولوز 1-1
نانت  -غانغان 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  89نقطة من  36مباراة
 -2باريس سان جيرمان  86من 37
 -3نيس  77من 37
 -4ليون  64من 37
 -5مرسيليا  59من 37

