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رياضة

يوروبا ليغ

بلقب ثالث تواليًا في «يوروبا ليغ»
إشبيلية تاريخي ٍ
ُ
تـ ِّـوج إشبيلية بلقب «يــوروبــا ليغ» للمرة
الثالثة على التوالي ،والخامس في تاريخه،
بعدماتغلب على ليفربول اإلنكليزي ،1-3
ليثبت من جديد ّ
علو كعب الكرة اإلسبانية
على باقي أقطاب الكرة األوروبية
هادي أحمد
مـ ـ ـب ـ ــاراة درام ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــة ك ـج ـم ـي ــع تـلــك
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـح ــاسـ ـم ــة فـ ــي م ـســاب ـقــة
«يوروبا ليغ» لكرة القدم بني ليفربول
اإلنكليزي وإشبيلية اإلسباني ،حيث
تـغـلــب أب ـنــاء األن ــدل ــس عـلــى «الـحـمــر»
ُ
ِّ
 ،1-3وتـ ـ ِّـوجـ ــوا بــالـبـطــولــة لـيـســطــروا
هيمنتهم عـلـيـهــا ،وي ـح ـفــروا اسمهم
من جديد على الكأس ،وفي التاريخ،
برفعهم لها للموسم الـثــالــث تواليًا،
لـيـكـ ِّـرســوا الـسـيـطــرة اإلسـبــانـيــة على
الكرة األوروبية هذا املوسم ،ويضعوا
ً
إس ـب ــان ـي ــا وح ـ ـيـ ــدة ع ـل ــى عـ ــرش أك ـثــر
ال ـب ـلــدان إح ـ ــرازًا لـلـقــب ه ــذه املـســابـقــة
بمسماها السابق والحديث برصيد
لقب عن إيطاليا.
 10ألقاب ،وبفارق ٍ
إشبيلية ،بعد إنهائه املوسم سابعًا
في الــدوري اإلسباني متأخرًا بفارق
 39نقطة عــن برشلونة البطل ،حمل
م ـعــه ه ــدف ــا م ــزدوج ــا إلـ ــى ال ـن ـهــائــي،
إنجاز تاريخي ،وحجز
وهو تحقيق
ٍ
بـ ـط ــاق ــةٍ م ــؤه ـل ــة إل ـ ــى دوري أب ـط ــال
أوروبا في املوسم املقبل.
ل ـي ـف ــرب ــول ك ـ ــان ي ـع ـلــم ق ـ ــوة خ ـص ـمــه،
ف ـحــرص عـلــى اح ـتــرامــه ،ففعلها في
بشكل كبير،
الـشــوط األول ليسيطر
ٍ
فـلــم يظهر الـفــريــق األنــدلـســي إال في
م ـشــاهــد قـلـيـلــة ج ـ ـدًا ،ب ـعــدمــا سيطر
رج ــال امل ــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب
عـلــى وس ــط املـلـعــب ،وأغـلـقــوا املنافذ
على مفاتيح لعب إشبيلية.
مــن جهة امل ــدرب أون ــاي إم ــري ،كانت
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة م ـت ــوق ـع ــة ،وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـلـيــه،
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم أي العـ ــب م ـس ـت ــوى ج ـي ـدًا.
واملـ ـف ــاج ــئ ه ــو غ ـي ــاب ال ــاع ـب ــن عــن
مستواهم في املباريات السابقة من
البطولة ،وهــو مــا ساعد كلوب على
قراءة إشبيلية فطبق الضغط العالي
معتمدًا على دانيال ستاريدج وحيدًا
في املقدمة ،وخلفه ثنائي نشيط في
خط الوسط  -املدافع متمثل باألملاني

مع اللقب الخامس إلشبيلية اصبحت اسبانيا االكثر تتويجًا بلقب المسابقة االوروبية الرديفة (أ ف ب)

ايمري كان والكابنت جيمس ميلنر.
وم ــع ظ ـه ــور إشـبـيـلـيــة ضـعـيـفــا أم ــام
ه ـج ـمــات رج ـ ــال ك ـل ــوب وم ــرت ــدات ـه ــم،
ً
ف ـضــا عــن اسـتـغــالـهــم لــأخـطــاء في
خـ ـط ــي الـ ــدفـ ــاعـ ــي والـ ـ ــوسـ ـ ــط ،أش ـع ــل
سـ ـت ــاري ــدج امل ـل ـع ــب ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة 35
ع ـن ــدم ــا ك ـش ــف م ـ ـجـ ــددًا عـ ــن حــاس ـتــه
ّ
التهديفية ،إذ تسلم كرة من البرازيلي
كوتينيو على حدود املنطقة ،فهيأها
ل ـن ـف ـســه وسـ ــددهـ ــا مـ ــن خ ـ ــارج قــدمــه
ال ـي ـس ــرى ب ـحــرف ـنــة ،لـتـسـكــن ال ــزاوي ــة
اليسرى ملرمى الحارس دافيد سوريا.
ان ـ ـت ـ ـهـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى هـ ــذه
النتيجة وســط استسالم إشبيلية،
وض ـغ ــط ل ـي ـف ــرب ــول ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
الـتـسـجـيــل ،لـكــن الـحـكــم أل ـغــى هــدف
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي دي ـ ـ ــان ل ــوف ــري ــن ب ــداع ــي

التسلل في الدقيقة .39
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،ع ــاد اشبيلية
سريعًا وتحديدًا في الدقيقة األولــى
منه بإصرار على التسجيل واندفاع

خامس نهائي
يخسره كلوب والثاني
على الصعيد
األوروبي

ق ــوي ،إذ بـعــد  18ثــانـيــة فـقــط ،سجل
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي كـ ـيـ ـف ــن غ ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرو هـ ــدف
ال ـت ـعــادل ،لتنقلب األم ــور رأس ــا على
عـقــب .وعـكــس ال ـشــوط األول ،سيطر
إشبيلية واخـتـفــى لـيـفــربــول ،مــا زاد
ت ــوت ــر «الـ ـحـ ـم ــر» .وفـ ــي ظ ــل أفـضـلـيــة
اإلسـبــان ،وضغطهم القوي ،ترجموا
أفضليتهم هــدفــا ثانيًا عبر الكابنت
كوكي في الدقيقة .64
وج ــوم سـيـطــر عـلــى وج ــوه جماهير
ال ـ ـ ـ «ريـ ـ ـ ـ ــدز» ،ل ـت ـن ـخ ـفــض أص ــواتـ ـه ــم،
وصدمة على وجوههم التي احمرت
من غضبهم كألوان قمصان العبيهم.
الهدف الثالث جاء سريعًا أيضًا بعد
 6دقائق على الثاني ،ودائمًا بواسطة
كوكي إثر تسديدة من داخل املنطقة
ارت ـ ــدت م ــن ي ــد الـ ـح ــارس الـبـلـجـيـكــي

سـيـمــون مينيوليه ،بـعــد خـطــأ قاتل
من دفاع ليفربول.
ت ـ ـبـ ــديـ ــات ك ـ ـلـ ــوب ل ـ ـ ـتـ ـ ــدارك األمـ ـ ـ ــور،
بــدفــع البلجيكيني دي ـفــوك أوري ـجــي
وكريستيان بينتيكي والويلزي جو
ألن لم تنفع ،بل ظل كابوس املباريات
ال ـن ـهــائ ـيــة م ــاح ـق ــه ،إذ خ ـس ــر ب ـهــذه
املباراة النهائي الخامس له ،والثاني
ُ
أوروبيًا بعدما هزم في نهائي دوري
األبـ ـط ــال أم ـ ــام ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ عــام
.2013
في النهاية ،استحق اشبيلية اللقب،
لتستمر سيطرة اإلسبان وهيمنتهم
على أوروبــا ،بانتظار نتيجة نهائي
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا بـ ــن قـطـبــي
مــدريــد ري ــال وج ــاره أتلتيكو فــي 28
الحالي.

يورو 2016

ّ
تشكيلة نهائية للبرتغال يتقدمها رونالدو وأولية لسويسرا بال إيلنر

ّ
صب استبعاد برناردو سيلفا في مصلحة سانشيز (أ ف ب)

ت ـقـ ّـدم الـنـجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونالدو تشكيلة نهائية من  23العبًا
مل ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال أع ـل ـن ـه ــا امل ـ ــدرب
فرناندو سانتوس للمشاركة في كأس
أوروبا  2016التي تستضيفها فرنسا
ً
ابتداء من  10حزيران املقبل.
واستبعد سانتوس بــرنــاردو سيلفا
أحــد أبــرز املــواهــب الــواعــدة فــي البالد
بـعــد مـعــانــاتــه م ــن إص ــاب ــة ف ــي الفخذ
خ ـ ــال آخ ـ ــر مـ ـ ـب ـ ــاراة لـ ــه مـ ــع م ــون ــاك ــو
الـفــرنـســي .وفـتــح غـيــاب سيلفا الـبــاب
أمـ ــام ري ـن ــات ــو ســان ـش ـيــز الـ ــذي خــاض
م ـبــاراتــه األولـ ــى كــاعــب مـحـتــرف في
ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي وانـ ـتـ ـق ــل مــن
بنفيكا إل ــى بــايــرن مـيــونـيــخ األملــانــي
مقابل  35مليون يورو قبل أيام.
وفي ما يلي التشكيلة:
 حـ ــراسـ ــة امل ـ ــرم ـ ــى :أنـ ـط ــون ــي لــوب ـيــز(لـيــون الفرنسي) وإدواردو (دينامو
زغـ ــرب ال ـك ــروات ــي) وروي بــاتــريـسـيــو
(سبورتنغ لشبونة).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع :ب ـ ـ ــرون ـ ـ ــو ألـ ـفـ ـي ــش(ف ـن ــرب ـخ ـش ــه ال ـ ـتـ ــركـ ــي) وسـ ـي ــدري ــك
وجـ ـ ــوزيـ ـ ــه ف ــونـ ـت ــي (س ــاوثـ ـمـ ـبـ ـت ــون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) واي ـل ـي ـس ـي ــو (ب ـن ـف ـي ـكــا)

برر بتكوفيتش عدم
استدعائه إيلنر لعدم
مشاركته مع ليستر

وب ـي ـب ــي (ري ـ ـ ــال م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي)
ورافايل غيريرو (لوريان الفرنسي)
وري ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاردو كـ ــارفـ ــال ـ ـيـ ــو (م ــون ــاك ــو
ال ـفــرن ـســي) وفـيــريـنـيــا (فــول ـس ـبــورغ
األملاني).
 خط الوسط :أدريان سيلفا وجواوماريو وولـيــام كارفاليو (سبورتنغ
لشبونة) وأنــدريــه غوميز (فالنسيا
اإلسباني) ودانيلو بيريرا (بورتو)
وريناتو سانشيز (بنفيكا) وجــواو
موتينيو (موناكو الفرنسي).
 خط الهجوم :كريستيانو رونالدو(ريال مدريد) وإيدر (ليل الفرنسي)
ول ــوي ــس ن ــان ــي (ف ـنــرب ـخ ـشــه) ورافـ ــا

(س ـ ـبـ ــورت ـ ـنـ ــغ ب ـ ـ ــراغ ـ ـ ــا) وريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاردو
كواريسما (بشيكطاش).
تشكيلة سويسرا
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر
بتكوفيتش م ــدرب منتخب سويسرا
ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق غ ــوك ـه ــان إي ـل ـن ــر مــن
تشكيلته األولية املؤلفة من  28العبًا.
وقال بتكوفيتش في بيان" :إني آسف
بالنسبة إلى غوكهان .إنه العب كبير
يتمتع بشخصية كبيرة ،لكن يجب أن
أبقى وفيًا ألفكاري وأعمالي" ،مشيرًا
إلــى أن العــب وســط ليستر سيتي لم
يـلـعــب دقـيـقــة واحـ ــدة فــي  2016حتى
بعد أن ضمن ناديه لقب بطل الدوري
اإلنكليزي.
وفي ما يلي التشكيلة:
 ح ـ ــراس ـ ــة املـ ـ ــرمـ ـ ــى :رامـ ـ ـ ـ ــون ب ــورك ــي(ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي)
ومارفني هيتس (أوغسبورغ األملاني)
واي ـف ــون مـفــوغــو (ي ــون ــغ ب ــوي ــز) وي ــان
س ــوم ــر (ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
األملاني).
 خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع :ي ـ ـ ــوه ـ ـ ــان دج ـ ـ ـ ــورو(ه ــام ـب ــورغ األمل ــان ــي) ونـيـكــو ألـفـيــدي
(م ــونـ ـشـ ـنـ ـغ ــادب ــاخ) وم ـي ـك ــاي ــل الن ــغ

(بـ ـ ـ ـ ـ ــازل) وسـ ـتـ ـيـ ـف ــان ل ـي ـش ـت ـش ـتــاي ـنــر
(يوفنتوس اإليطالي) وجان فرانسوا
مـ ــوبـ ــانـ ــدجـ ــي (ت ـ ـ ــول ـ ـ ــوز الـ ـف ــرنـ ـس ــي)
وري ـ ـكـ ــاردو رودريـ ـغـ ـي ــز (فــول ـس ـبــورغ
األمل ــان ــي) وفــاب ـي ــان ش ــار (هــوفـنـهــايــم
األملـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي) وف ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــب سـ ـ ـن ـ ــدي ـ ــروس
(غ ــراس ـه ــوب ــرز) وس ـت ـيــف ف ــون بــرغــن
(ي ـ ــون ـ ــغ ب ـ ــوي ـ ــز) وسـ ـيـ ـلـ ـف ــان ف ـي ــدم ــار
(أودينيزي اإليطالي).
 خط الوسط :فوالن بهرامي (واتفورداإلنكليزي) وبليريم دزيمايلي (جنوى
اإلي ـط ــال ــي) وري ـن ــات ــو سـتـيـفــن ولــوكــا
زوف ــي (ب ــازل) وجيلسون فرنانديس
(ري ـ ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي) وف ـ ــابـ ـ ـي ـ ــان ف ـ ــراي
(ماينتس األملاني) وشيردان شاكيري
(س ـت ــوك سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي) وشــانــي
تـ ــاراشـ ــاي (غ ــراسـ ـه ــوب ــرز) وغــران ـيــت
ش ــاك ــا (م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ) ودي ـن ـيــس
زكريا (يونغ بويز).
 خ ـ ـ ــط الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم :إيـ ـ ـ ـ ـ ــرن درديـ ـ ـ ـ ـ ــوك(ق ـ ــاس ـ ــم ب ـ ــاش ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي) وأدم ـ ـي ـ ــر
م ـح ـمــدي (ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن األمل ــان ــي)
وهــاريــس سيفيروفيتش (أينتراخت
فرانكفورت األملاني) وشاني تاراشاي
(غراسهوبرز) وبريل إمبولو (بازل).

