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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

وست هام يصنع المستحيل في الـ «بريميير ليغ»
بعد فوزه على أرسنال وليفربول
على ملعبيهما في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،ها هو وست هام ُيلحق
الهزيمة بمانشستر سيتي المتصدر
في عقر داره .فريق المدرب سالفن
بيليتش يبدو المفاجأة ّ
السارة في
«البريميير ليغ» حتى اآلن
حسن زين الدين
ّ
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،ع ــل ــق ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي س ــاف ــن
بيليتش ،مدرب وست هام ،على هزائم
الـ ـف ــرق اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبــا ،مبديًا عدم استغرابه لنتيجة
مباراتي مانشستر يونايتد أمــام بي
أس ف ــي أي ـنــدهــوفــن ال ـهــول ـنــدي ()2-1
وأرسنال أمام دينامو زغرب الكرواتي

يطلب بيليتش من العبيه
االستماع إلى الموسيقى قبل
المباريات وبعدها
( 2-1أيضًا) .وحده مانشستر سيتي لم
يأت بيليتش على ذكره بعد خسارته
ِ
على ملعبه «االتحاد» أمام يوفنتوس
اإليطالي .كأن هذا املدرب الجديد على
الساحة اإلنكليزية ّ
تقصد هــذا األمــر،
ّ
وأراد أن ي ـقــول كـلـمـتــه ف ــي م ــا يـخــص
س ـي ـت ــي ع ـل ــى ال ـع ـل ــن وبـ ـ ــن ج ـمــاه ـيــر
األخ ـي ــر ف ــي م ـب ــارات ــه أم ــام ــه ،ولـيـثـبــت
أن مــا ك ــان يعنيه فــي دالالت خـســارة
يونايتد وأرسنال ومعهما سيتي ،أن
ال كبير في الكرة ،ليس من فراغ.

 ...ق ــال ـه ــا ب ـي ـل ـي ـتــش بــال ـف ـعــل ال ـس ـبــت
ف ــي ع ـقــر دار «ال ـس ـي ـت ـيــزي ـنــس» وبــن
ج ـم ـهــوره بـقـيــادتــه وس ــت ه ــام للفوز
 1-2واضعًا حدًا لالنتصارات املتتالية
منذ انطالق الدوري اإلنكليزي املمتاز
ل ـفــريــق امل ـ ــدرب الـتـشـيـلـيــانــي مــانــويــل
بيلليغريني .قالها بيليتش ،بوضوح،
إنه ال مستحيل في الكرة ،وإنها تعطي
م ــن يـعـطـيـهــا ل ــو حـتــى كــانــت ال ـفــروق
ش ــاس ـع ــة .الـ ـف ــرق ه ـنــا ي ـب ــدو واض ـحــا
وساطعًا بني فريق مدجج بكوكبة من
نـجــوم الـعــالــم بــأسـعــار خـيــالـيــة ،وبــن
آخــر ال تـســاوي القيمة املــاديــة ملجمل
العبيه قيمة  4من العبي سيتي فقط
مثل رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن
دي بــرويــن واألرجنتينيني سيرجيو
أغويرو ونيكوالس أوتامندي.
فــي حقيقة األم ــر ،هــذا االنطباع األول
الذي يمكن الخروج به من هذه املباراة
التي قـ ّـدم فيها «الهامرز» (أو املطارق
كما يلقب وست هام) درسًا في العطاء
والتصميم اللذين بإمكانهما أن يقلبا
امل ـع ــادالت ويطيحا الـتــوقـعــات ،إذ إن
الفوز الذي حققه يوفنتوس في امللعب
ذاته قبل أيام معدودة ال يمكن وضعه
في هذا اإلطار ولو حتى أن «اليوفي»
فقد أهــم نجومه وهــو في حالة إعــادة
بناء ،بينما فوز فريق مثل وست هام
ف ــي مـلـعــب «االت ـ ـحـ ــاد» يـحـمــل دالالت
بالغة العبر.
وهنا ال يمكن إال التوقف عند الــدور
املــؤثــر ال ــذي يلعبه بيليتش فــي هــذه
االنطالقة التي فاجأت كثير من النقاد،
رغم أن وست هام ال يعد ،تاريخيًا ،من
الـفـ ّـرق املـغـمــورة فــي «البريميير ليغ»
بغض النظر عن عــدم تحقيقه اللقب،
علمًا بــأنــه ق ـ ّـدم للكرة اإلنكليزية أهم

وست هام ونجمه موزس مفاجأة البطولة اإلنكليزية حتى اآلن (بول إيليس ــ أ ف ب)

ال ـن ـج ــوم م ـث ــل ف ــران ــك الم ـ ـبـ ــارد وري ــو
فرديناند وجو كول ولعب في صفوفه
ن ـج ــوم ع ــدي ــدون م ـثــل األرجـنـتـيـنـيــن
كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو
واإلي ـطــالــي بــاولــو دي كــانـيــو ،إال أنــه
ش ـه ــد ت ــراجـ ـع ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،حتى أن الحال السيئ وصل
به للسقوط إلى دوري الدرجة األولى
ّ
فــي مــوســم  ،2012-2011فيما حــل في

املركز الـ  12في املوسم األخير.
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ب ـي ـل ـي ـتــش ،ف ـق ــد شــكــل
ق ــدوم ــه إل ــى «ال ـه ــام ــرز» ه ــذا الـصـيــف
نقلة نوعية للفريق تـبــدو تجلياتها
واض ـحــة حــالـيــا ،وق ــد ظـهــرت بصمته
سريعًا على شكل وست هام ومــردود
الــاع ـبــن .ه ــذا امل ــدرب هــو مــن نوعية
املدربني الذين يولون الجانب املعنوي
واإلعــداد الذهني لالعبني وتحفيزهم

أهمية كبيرة ،وهذا انعكاس لتجربته
ً
أوال ك ــاع ــب م ــن أب ـ ــرز ج ـيــل مـ ـ ّـر على
ال ـك ــرة ال ـكــروات ـيــة واش ـت ـهــر بــانــدفــاعــه
وت ـص ـم ـي ـم ــه وم ـ ـثـ ــابـ ــرتـ ــه ،مـ ــا أوصـ ــل
املـنـتـخــب الــوط ـنــي إل ــى املــركــز الـثــالــث
ً
في مونديال  ،1998فضال عن اختزانه
تـ ـج ــرب ــة ت ــدريـ ـبـ ـي ــة م ـه ـم ــة ب ــإش ــراف ــه
ل ـس ــت س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب بـ ــاده
وعلى لوكوموتيف موسكو الروسي
وبشيكطاش التركي.
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة فـ ـ ــي م ـ ـف ـ ـهـ ــوم بـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــش هــي
ال ـع ـطــاء واإلرادة وال ـط ـمــوح وغـيــرهــا
م ــن امل ـ ـفـ ــردات ال ـت ــي ت ـع ـكــس ال ـجــانــب
الــذهـنــي وامل ـع ـنــوي ،وخـيــر دلـيــل على
هذا املنحى ،على سبيل املثال ،أن هذا
املدرب يطلب من العبيه االستماع إلى
املوسيقى قبل املباريات وبعدها.
ّ
لـكــن ه ــذا ال يـلـغــي أن وس ــت ه ــام قــام
ب ـس ــوق ان ـت ـق ــاالت مــوف ـقــة وم ــدروس ــة
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـض ـ ـمـ ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي
دي ـم ـي ـت ــري ب ــايـ ـي ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــق فــي
صـفــوفــه حــالـيــا ،والـنـيـجـيــري فيكتور
م ــوزس واإلي ـطــالــي أنـجـيـلــو أوغـبــونــا
لينضموا إلــى مجموعة جـيــدة تضم
العبني مثل أندي كارول واإلكوادوري
إينر فالنسيا والكاميروني ألكسندر
سونغ والسنغاليني املميزين ديافارا
ساخو وشيخو كوياتي.
بــال ـتــأك ـيــد اآلن ،وب ـع ــد االنـ ـتـ ـص ــارات
املذهلة لوست هــام ،بقيادة بيليتش،
على أرسـنــال وليفربول وأخـيـرًا على
مانشستر سيتي ،ال يمكن إال القول
ّ
السارة في
إننا أمام فريق هو املفاجأة
«البريميير ليغ» حاليًا .فريق بإمكانه
أن ي ـكــون «ع ــام ــة ف ــارق ــة» ف ــي مــوســم
إنـكـلـيــزي ي ـب ــدو ،م ــن مــراح ـلــه األول ــى،
أكثر من ّ
مشوق.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )6
مانشستر سيتي  -وست هام 2-1
البلجيكي كيفن دي بروين ( )45لسيتي،
والنيجيري فيكتور موزس ( )6والسنغالي
ديافرا ساخو ( )31لوست هام.
تشلسي  -أرسنال 0-2
الفرنسي كورت زوما ( )53والبلجيكي
إيدين هازار (.)90
ساوثمبتون  -مانشستر يونايتد 3-2
اإليطالي غراتسيانو بيلي ( 13و)86
لساوثمبتون ،والفرنسي أنطوني مارسيال
( 34و )50واإلسباني خوان ماتا ()68
ليونايتد.
توتنهام  -كريستال باالس 0-1
الكوري الجنوبي هيونغ مني سون (.)68

إسبانيا (المرحلة )4
برشلونة – ليفانتي 1-4
مارك بارترا ( )50والبرازيلي نيمار ()56
واألرجنتيني ليونيل ميسي ( 61من
ركلة جزاء و )90لبرشلونة ،وفيكتور
كاساديسوس ( )66لليفانتي.
ريال مدريد  -غرناطة 0-1
الفرنسي كريم بنزيما (.)55

إيطاليا (المرحلة )4
كييفو فيرونا  -إنتر ميالنو 1-0
األرجنتيني ماورو إيكاردي (.)42
روما – ساسوولو 2-2
فرانشيسكو توتي ( )36واملصري محمد
صالح ( )49لروما ،والفرنسي غريغوار
ديفريل ( )22وماتيو بوليتانو ()45
لساسوولو.

إيبار  -اتلتيكو مدريد 2-0
األرجنتيني أنخل كوريا ( )62وفرناندو
توريس (.)77

جنوى – بوفنتوس 2-0
أوجينيو المانا ( 37خطأ في مرماه)
والفرنسي بول بوغبا ( 60من ركلة جزاء).

إشبيلية  -سلتا فيغو 2-1
فرناندو يورينتي ( )54إلشبيلية ،ومانويل
نوليتو ( )15والدنماركي دانيال واس ()26
لسلتا فيغو.

ميالن  -باليرمو 2-3
الكولومبي كارلوس باكا ( 21و)75
وجاكومو بونافانتورا ( )40مليالن،
والسويدي أوسكار هيلييمارك ( 32و)72
لباليرمو.

ليفربول  -نوريتش سيتي 1-1
أستون فيال  -وست بروميتش ألبيون
1-0
نيوكاسل يونايتد  -واتفورد 2-1
ستوك سيتي  -ليستر سيتي 2-2
سوانسي سيتي  -إفرتون 0-0
بورنموث  -سندرالند 0-2

فياريال  -أتلتيك بلباو 1-3
فالنسيا  -ريال بيتيس 0-0
خيتافي  -ملقة 0-1
ريال سوسييداد  -إسبانيول 3-2
ديبورتيفو الكورونيا  -سبورتينغ
خيخون 3-2
الس باملاس  -رايو فاييكانو 1-0

نابولي – التسيو 0-5
أودينيزي  -إمبولي 2-1
أتاالنتا  -هيالس فيرونا 1-1
بولونيا – فروسينوني 0-1
تورينو – سمبدوريا 0-2
كاربي – فيورنتينا 1-0

 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  15نقطة من 6
مباريات
 -2مانشستر يونايتد  13من 6
 -3وست هام  12من 6
 -4ليستر سيتي  12من 6
 -5أرسنال  10من 6

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  12من  4مباريات
 -2ريال مدريد  10من 4
 -3فياريال  10من 4
 -4سلتا فيغو  10من 4
 -5أتلتيكو مدريد  9من 4

 ترتيب فرق الصدارة: -1إنتر ميالنو  12نقطة من  4مباريات
 -2تورينو  10من 4
 -3فيورنتينا  9من 4
 -4روما  8من 4
 -5ساسوولو  8من 4

ألمانيا (المرحلة )5

فرنسا (المرحلة )6

دارمشتات  -بايرن ميونيخ 3-0
التشيلياني أرتورو فيدال ( )20والفرنسي
كينغسلي كومان ( )62وسيباستيان روده
(.)63

ريمس  -باريس سان جيرمان 1-1
تيوسون سيباتشو لريمس (،)83
واألوروغوياني إيدينسون كافاني ()84
لسان جيرمان.

بوروسيا دورتموند  -باير ليفركوزن
0-3
جوناس هوفمان ( )19والياباني شينجي
كاغاوا ( )58والغابوني بيار – إيميريك
أوباميانغ ( 74من ركلة جزاء).

موناكو – لوريان 3-2
أملاماي توري ( )21وتوماس لومار ()47
ملوناكو ،وإبراهيم ندونغ ( )12وبنجامان
جيانو ( )18وبنجامان موكاندجو ()59
للوريان.

فولسبورغ  -هيرتا برلني 0-2
الهولندي باس دوست ( 76و 88من ركلة
جزاء).

سانت إتيان – نانت 0-2
جوناثان بامبا ( )26وروبرت بيريتش (.)47

شتوتغارت – شالكه 1-0
ليروي سانيه (.)53

بوردو  -تولوز 1-1
إنزو كريفيلي ( )89لبوردو ،واملغربي أدريان
ريغاتني ( )23لتولوز.

ماينتس  -هوفنهايم 1-3
هامبورغ  -أينتراخت فرانكفورت 0-0
كولن  -بوروسيا مونشنغالدباخ 0-1
فيردر بريمن  -إنغولشتات 1-0
أوغسبورغ – هانوفر 0-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1دورتموند  15نقطة من  5مباريات
 -2بايرن ميونيخ  15من 5
 -3فولسبورغ  11من 5
 -4شالكه  10من 5
 -5كولن  10من 5

رين  -ليل 1-1
باستيا  -نيس 3-1
غانغان  -أجاكسيو 1-2
كاين  -مونبلييه 1-2
أنجيه  -تروا 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1سان جيرمان  14نقطة من  6مباريات
 -2رين  13من 6
 -3سانت إتيان  13من 6
 -4كاين  12من 6
 -5ريمس  11من .6

