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الجمعة  22كانون األول  2017العدد 3355

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ال كبير في إنكلترا
تقدم الكرة اإلنكليزية نموذجًا
مجددًا ّ
لقدرة الفريق الصغيرة على الفوز على
الفرق الكبيرة كما حصل مع مانشستر
يونايتد بخروجه من كأس الرابطة أمام
فريق من الدرجة األولى .هذا الواقع
تعيشه البطولة المحلية هذا الموسم أيضًا
حسن زين الدين
أن يـخــرج ري ــال مــدريــد أو برشلونة
اإلسبانيان أو بايرن ميونيخ األملاني
أو يوفنتوس وإنتر ميالنو ونابولي
وم ـي ــان اإلي ـطــال ـيــة أو ب ــاري ــس ســان
ج ـيــرمــان وم ــون ــاك ــو ال ـفــرن ـس ـيــان من
فرق من الدرجة الثانية أو الثالثة في
مسابقة الكأس املحلية أو أن تخسر
أمام فرق صغيرة في بطوالتها ،فهذا
ّ
يعد حدثًا مفاجئًا وغير عــادي ،لكن
ّ
ع ـنــدمــا يـتـعــلــق األمـ ــر بــإن ـك ـل ـتــرا فــإن
األمر ال يأخذ هذا املنحى ،إذ دومًا ما
كانت الفرق الصغيرة واألقل إمكانات
بفارق شاسع حاضرة ملباغتة الفرق
الكبرى ،سواء في «البريميير ليغ» أو
مسابقتي الكأس وكأس الرابطة.
هــذا األمــر عاشه مانشستر يونايتد
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،حـ ـي ــث ّ
ودع ك ـ ـ ــأس رابـ ـط ــة
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـح ـتــرفــة أم ــام
بريستول سيتي من الــدرجــة األولــى
(تـشــامـبـيــونـشـيــب ،بـمـثــابــة ال ــدرج ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األخـ ـ ـ ــرى)
بخسارته أمــامــه بنتيجة  .2-1هكذا
ّ
ت ـمــكــن ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ق ــد ال ي ـســاوي

في مالعب إنكلترا وحدها
توقع نتيجة فريق
ال يمكن ّ
كبير أمام آخر صغير
سـعــر العـبـيــه مجتمعني سـعــر العــب
واحـ ـ ــد فـ ــي ي ــون ــاي ـت ــد مـ ــن أن ي ـخــرج
ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
َ
مورينيو الذي لم يتوان بعد املباراة
ع ــن اإلشـ ـ ــادة ب ـهــذا ال ـف ــري ــق .م ـجــددًا،
فــي مــاعــب إنـكـلـتــرا ،تـت ـفـ ّـوق اإلرادة
وال ـط ـمــوح وال ـحــافــز لتحقيق الـفــوز
ل ــدى ال ـف ــرق ال ـص ـغــرى ع ـلــى الـنـجــوم
واإلمكانات املادية للفرق الكبرى.
األم ــر ال يتوقف على مسابقة كأس
ال ــرابـ ـط ــة ،إذ إن هـ ــذا امل ـش ـهــد يمكن
رؤي ـ ـتـ ــه هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
اإلنكليزية حيث إن بيرنلي املتواضع
ّ
ال ـ ــذي حـ ــل ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي فــي

امل ــرك ــز ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر ح ــاض ــر بــن
ال ـك ـب ــار هـ ــذا امل ــوس ــم ،وت ـح ــدي ـدًا في
ّ
متقدمًا على كل من
املركز السادس،
توتنهام وليستر سيتي وإفــرتــون،
وم ـتــأخ ـرًا ب ـفــارق نقطة واحـ ــدة فقط
ع ـ ــن أرس ـ ـن ـ ــال الـ ـخ ــام ــس ون ـق ـط ـتــن
عــن لـيـفــربــول ال ــراب ــع ،وق ــد تمكن من
تـحـقـيــق ن ـتــائــج الف ـت ــة ،م ـثــل تـعــادلــه
م ــع ل ـي ـف ــرب ــول وت ــوت ـن ـه ــام بـنـتـيـجــة
 ،1-1وف ــوزه فــي افتتاح املــوســم على
تشلسي حامل اللقب .2-3
كذلك فــإن هادرسفيلد الصاعد هذا
امل ــوس ــم إلـ ــى ال ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ي ـقـ ّـدم
م ــوسـ ـم ــا مـ ـمـ ـيـ ـزًا ،حـ ـي ــث ي ــوج ــد فــي
منتصف الترتيب في املركز الحادي
عشر ،وقد حقق بدوره نتائج مميزة،
ك ــان أب ــرزه ــا فـ ــوزه ع ـلــى مــانـشـسـتــر
يونايتد نفسه  .1-2كذلك فإنه خسر
ب ـص ـعــوبــة أمـ ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
امل ـت ـصــدر  2-1ف ــي الــدقــائــق األخ ـيــرة
بعد أن كان متقدمًا عليه.
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل تـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـوق الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق ال ـ ـص ـ ـغـ ــرى
ع ـلــى الـ ـف ــرق ال ـك ـب ــرى تـجـلــى بــأبـهــى
صـ ــوره ف ــي م ــوس ــم  2016-2015في
«البريميير ليغ» عندما تمكن ليستر
سيتي الصاعد إلــى ال ــدوري املمتاز
مــن تحقيق مــا وص ــف ب ـ «املـعـجــزة»
التي لــم يشهدها ال ـ «بريميير ليغ»
ّ
متفوقًا
فــي تــاريـخــه بــإحــرازه اللقب
عـلــى ك ـبــار الـبـطــولــة ال ــذي ــن اع ـت ــادوا
التناوب على تناقله في ما بينهم.
هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ي ـض ـي ــف رونـ ـ ـق ـ ــا عـلــى
املـ ـن ــافـ ـس ــات فـ ــي ال ـ ـكـ ــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ويرفع من نسبة مشاهدتها ،إذ إن أي
لفريق كبير ال تبدو محسومة
مباراة
ٍ
النتيجة ،حتى لو كانت أمــام الفرق
األخيرة في الترتيب ،وهذا ما حصل
ً
مـثــا أيـضــا هــذا املــوســم مــع أرسـنــال
الــذي سقط أمــام واتـفــورد  .2-1كذلك
ً
فـ ــإن ت ـش ـل ـســي ،ف ـض ــا ع ــن خ ـســارتــه
أمـ ـ ـ ــام بـ ـي ــرنـ ـل ــي ،خـ ـس ــر أي ـ ـضـ ــا أمـ ــام
كــريـسـتــال ب ــاالس بالنتيجة ذات ـهــا،
وهـ ــذا يـمـكــن أن يـعـيـشــه مــانـشـسـتــر
سيتي بنجومه ،إذ رغم ابتعاده في
الـصــدارة ،فــإن احتمال سقوطه أمام
فريق صغير يبدو واردًا في بطولة
مـثــل إنـكـلـتــرا ،وه ــذا مــا ك ــاد يحصل
أمام هادرسفيلد.
امل ـهــم هـنــا أن م ــا ت ـقـ ّـدمــه ه ــذه الـفــرق
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ي ـع ـك ــس مـ ـع ــان ــي الـ ـك ــرة
ب ــأن العـبـيـهــا يـبــذلــون كــل جـهــودهــم
وتـعـبـهــم م ــن أج ــل فــرق ـهــم بــالــدرجــة
األولـ ــى ،ال بسبب امل ــال كـمــا مــع كثر
مـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـف ــرق
الكبرى والثرية التي ّ
بدلت مفاهيم
ال ـكــرة ،ويـصـبــح بــالـتــالــي ف ــوز فريق
بإمكانات متواضعة على فريق كبير
ّ
محل تقدير.

فوز فريق بإمكانات متواضعة على فريق كبير ،يحمل معاني كثيرة (جيف كاديك  -أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )19

إسبانيا (المرحلة )17

إيطاليا (المرحلة )18

 الجمعة:أرسنال × ليفربول ()21,45

 الجمعة:ريال بيتيس × أتلتيك بلباو ()20,30
إسبانيول × أتلتيكو مدريد ()22,30

 الجمعة:كييفو × بولونيا ()19,00
كالياري × فيورنتينا ()21,45

 السبت:ريال مدريد × برشلونة ()14,00
فالنسيا × فياريال ()17,15
ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا × سـلـتــا فيغو
()19,30

 السبت:التسيو × كروتوني ()13,30
جنوى × بينيفينتو ()16,00
سبال × تورينو ()16,00
ساسوولو × إنتر ميالنو ()16,00
أودينيزي × فيرونا ()16,00
نابولي × سمبدوريا ()16,00
ميالن × أتاالنتا ()19,00
يوفنتوس × روما ()21,45

 السبت:إفرتون × تشلسي ()14,30
ســوان ـســي سـيـتــي × كــري ـس ـتــال ب ــاالس
()17,00
ستوك سيتي × وست بروميتش ألبيون
()17,00
ساوثمبتون × هادرسفيلد ()17,00
وست هام × نيوكاسل ()17,00
برايتون × واتفورد ()17,00
مانشستر سيتي × بورنموث ()17,00
بيرنلي × توتنهام هوتسبر ()19,30
لـيـسـتــر سـيـتــي × مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
()21,45

سوق االنتقاالت

أمين يونس على رأس المطلوبين في نابولي
وض ـ ـ ــع نـ ــابـ ــولـ ــي مـ ـتـ ـص ــدر ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم ج ـنــاح أيــاكــس
أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،األمل ـ ــان ـ ــي -
ال ـل ـب ـنــانــي االص ـ ــل أمـ ــن ي ــون ــس (24
ع ــام ــا) ،ع ـلــى رأس الئ ـحــة املـطـلــوبــن
الذين ينوي التعاقد معهم في الفترة
املقبلة ،بحسب ما ذكرت صحيفة «ال
غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية.
وك ـ ــان الع ـ ــب م ـن ـت ـخــب امل ــانـ ـي ــا الـ ــذي
يـنـتـهــي ع ـقــده م ــع أي ــاك ــس ف ــي نهاية
املــوســم ال ـحــالــي ،أع ـلــن أن ــه لــن يجدد
ارتباطه بالنادي الهولندي العريق،

وهــول ـعــب  13م ـب ــاراة م ــع فــريـقــه هــذا
ً
امل ــوس ــم ،م ـسـ ّـجــا ه ــدف ــن .ك ـمــا سبق
وخـ ـ ـ ـ ــاض  5م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات دول ـ ـ ـيـ ـ ــة مــع
ّ
وسجل خاللها هدفني.
«املانشافت»
وكانت مكاتب بايرن ميونيخ األملاني
ناشطة أمس على صعيد االنتقاالت،
إذ مدد النادي عقد جناحه الفرنسي
املوهوب كينغسلي كومان حتى عام
.2023
وك ــان بــايــرن قــد اسـتـعــار قـبــل عامني
ك ــوم ــان ( 21ع ــام ــا) م ــن يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي ،ثم ما لبث أن اشتراه نهائيًا

الصيف املاضي.
وي ـ ـقـ ـ ّـدم ال ــاع ــب ال ـف ــرن ـس ــي مـسـتــوى
مـمـيـزًا فــي ملعب «أل ـيــانــز أري ـن ــا» ،إذ
يراه البافاريون خليفة مواطنه النجم
املخضرم فــرانــك ريبيري ،وقــد سجل
 12هــدفــا ،وص ـنــع  20آخــريــن فــي 84
مباراة مع بايرن.
إلــى ذلــك ،أعلن الـنــادي البافاري ضم
س ــان ــدرو فــاغ ـنــر م ـهــاجــم هــوفـنـهــايــم
إل ــى صـفــوفــه حـتــى ع ــام  ،2020وذلــك
لتخفيف العبء عن هدافه البولوني
روب ــرت ليفاندوفسكي الــذي اشتكى

من أنه ال يحصل على فترة راحة من
كثرة مباريات فريقه.
وأوضح البافاري أن عقد فاغنر يبدأ
ف ــي «األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي 2018
حتى  30حــزيــران عــام  ،»2020مؤكدًا
املعلومات التي أوردتها منذ بضعة
أيـ ــام ال ـص ـحــف ال ـت ــي أش ـ ــارت إل ــى أن
قيمة الصفقة بلغت  13مليون يورو.
وكانت مسيرة فاغنر قد انطلقت فعليًا
في وقت متأخر بفضل استدعائه إلى
صفوف املنتخب األملاني في حزيران
املاضي للمشاركة في كــأس القارات،

وقــد سجل حتى اآلن  5أه ــداف فــي 7
مباريات.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـخـ ـط ــط مـ ـ ــدرب
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي،
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ل ـضــم ك ــل من
م ـ ــداف ـ ــع س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون ،الـ ـه ــولـ ـن ــدي
فيرجيل فان دايــك ،ومهاجم أرسنال،
الـتـشـيـلـ ّيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز.
ولكن يفضل اإلسباني االنتظار حتى
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة
لضم الثاني الذي سينتهي عقده مع
«الغانرز» في نهاية املوسم الحالي.

