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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

تشلسي ومورينيو أمام مفترق طرق خطير
خسارة جديدة لتشلسي هي الرابعة
والثانية على ملعبه ليحتل المركز
السادس عشر في الدوري اإلنكليزي
الممتاز بعد  8جوالت .موسم تشلسي
ّ
برمته بات مهددًا بعد ابتعاده بفارق
شاسع عن فرق المقدمة ،أما جوزيه
مورينيو ،فأمام خطر اإلقالة
حسن زين الدين
 8نـ ـق ــاط فـ ــي  8م ـ ـبـ ــاريـ ــات .ه ـ ــذه هــي
م ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم حتى
اآلن .ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي أح ـ ــرز ال ـل ـقــب في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،لـلـمـفــارقــة ،ب ـف ــارق 8
نـقــاط عــن أق ــرب منافسيه مانشستر
سـيـتــي يـحـتــل حــالـيــا املــركــز ال ـســادس

ّ
تعرض تشلسي لخسارة
رابعة وثانية على ملعبه
هذا الموسم
عشر وقــد تلقى خـســارة جــديــدة على
ملعبه أمام ساوثمبتون .3-1
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد تـ ـخـ ـط ــى مـ ـ ــا يـ ـ ـح ـ ــدث مــع
«الـبـلــوز» املـفــاجــأة إلــى الـصــدمــة التي
أصابت اللندنيني ومعهم كل املراقبني،
بـ ـع ــدم ــا ك ــان ــت الـ ـت ــرجـ ـيـ ـح ــات ت ـص ـ ّـب
فــي خــانــة أن يـبـقــى تـشـلـســي منافسًا
قــويــا عـلــى الـلـقــب أو حـتــى فــي املــراكــز
األول ــى مــع احتفاظه بتشكيلته التي
أضــاف إليها النجم اإلسباني بيدرو
رودريغيز والحارس البوسني أسمير

بيغوفيتش ،غير أن الــواقــع كــان غير
ذل ــك كـلـيــا حـيــث حـقــق الـفــريــق فــوزيــن
فـقــط وت ـع ــادل ف ــي م ـبــاراتــن مـقــابــل 4
هــزائــم كــانــت أقـســاهــا أم ــام مانشستر
سـيـتــي  ،3-0ول ـتــأتــي أي ـضــا الـهــزيـمــة
األخيرة في دوري أبطال أوروبــا على
ملعب بورتو البرتغالي وتزيد األمور
تعقيدًا ،وتؤكد أن ما يمر به تشلسي
أبعد من مرحلة سيئة عابرة.
ّ
أزمة تشلسي حاليًا ال تتعلق بطبيعة
الـ ـح ــال ب ـت ـط ــور م ـس ـت ــوى امل ـنــاف ـســن،
بــل هــي أزمــة ثقة فــي الفريق ّ ،وهــذا ما
يمكن التأكد منه من خالل تلقي شباك
«ال ـب ـلــوز»  17هــدفــا بـعــدمــا كــان دفــاعــه
يعد األقــوى في العالم بوجود العبني
أم ـ ـثـ ــال ج ـ ــون تـ ـي ــري وغ ـ ـ ــاري كــاه ـيــل
والـصــربــي بــرانـيـســاف إيفانوفيتش
واإلسـ ـب ــان ــي سـ ـي ــزار أس ـب ـي ـل ـي ـكــوي ـتــا،
وأم ــام ـه ــم جـ ــدار دف ــاع ــي ث ــان ــي يمثله
البرازيلي راميريش والصربي نيمانيا
م ــات ـي ـت ــش ،إذ يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا غ ـيــاب
الحافز والقتالية اللذين يتسم بهما
أداء الع ـبــي «ال ـب ـل ــوز» ،وال ـل ــذي ــن كــانــا
السمة األبرز بالتتويج باللقب األخير
حـيــث غــابــت ال ـكــرة الـجـمـيـلــة ملصلحة
ً
النتائج ،هذا فضال عن تراجع مستوى
اإلسباني فرانسيسك فابريغاس الذي
ت ــأل ــق ب ـص ـنــاعــة األه ـ ـ ــداف ف ــي املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ،تـ ـح ــديـ ـدًا مل ــواطـ ـن ــه دي ـي ـغــو
كــوسـتــا امل ـتــراجــع بـ ــدوره حــالــه كـحــال
النجم البلجيكي إيدين هازار.
أين البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب
ال ـف ــري ــق ،م ــن ك ــل هـ ــذا امل ـش ـه ــد؟ طبعًا
ّ
ف ــإن األن ـظ ــار تـتــركــز بــالــدرجــة األول ــى
عـلــى «الـسـبـيـشـيــل وان» حــالـيــا ،وهــو
ّ
يتحمل الكثير من مسؤولية
بالتأكيد
الواقع الحالي املرير.

مورينيو خالل المباراة أمام ساوثمبتون (جوستن تاليس ــ أ ف ب)

إذ بـكــل بـســاطــة ،ف ــإن أق ــوال مورينيو
ف ــي هـ ــذا امل ــوس ــم غ ـل ـبــت أفـ ـع ــال ــه .ق ــال
البرتغالي الكثير ،ولم يفعل إال القليل
أو باألحرى لم يفعل أي شيء.
م ــا ه ــو واض ـ ــح أن مــوري ـن ـيــو تـعــامــل
باستخفاف واستعالء مع األمور بعد
ّ
«ال ـع ــز» ال ــذي عــاشــه بــإعــادتــه الـفــريــق
إلــى منصة التتويج بعد عــودتــه إلى
صفوفه ،مشيرًا إلى أنه الوحيد القادر

ً
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر .فـ ـب ــدال مــن
معالجة املـشــاكــل الـتــي ب ــدت واضـحــة
منذ الخسارة القاسية أمام مانشستر
سـيـتــي وت ـح ـف ـيــزه الع ـب ـيــه ،ك ــان ال ـهـ ّـم
األس ـ ــاس ـ ــي مل ــوري ـن ـي ــو شـ ــن الـ ـح ــروب
اإلعالمية على الفرنسي أرسني فينغر
وما أكثرها في هذا املوسم بسبب ومن
دون سبب ،أضــف إلــى انتقاده الدائم
للحكام وتحميلهم مسؤولية الهزائم،

وهــذا مــا انسحب على الالعبني وبــدا
واض ـح ــا ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب تـحــديـدًا
في املباراة أمام أرسنال ،التي اتسمت
باألداء العنيف ،وخصوصًا من جانب
كوستا الذي أوقف بعدها  3مباريات،
والغريب أن مورينيو وصفه حينها بـ
ً
«بطل املـبــاراة» ،هــذا فضال عن خطئه
باستعارة رادامـيــل فالكاو لتعويض
الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــاج ــي دي ــديـ ـي ــه دروغ ـ ـبـ ــا،
ح ـيــث ات ـض ــح م ـنــذ تـجــربـتــه الـســابـقــة
م ــع مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد عـ ــدم تــأقـلــم
الكولومبي مع الكرة اإلنكليزية.
ّ
هــذا كله يضاف إلــى أخطاء مورينيو
منذ عودته إلى لندن بالتفريط بأهم
امل ــواه ــب وف ــي مـقــدمـهــم الـبـلـجـيـكـيــان
كـيـفــن دي بــرويــن وروم ـي ـلــو لــوكــاكــو،
واألملـ ــانـ ــي أن ـ ــدري ش ــورل ــه وامل ـص ــري
محمد صالح.
األمـ ـ ـ ــور وصـ ـل ــت اآلن ب ــال ـت ــأك ـي ــد إل ــى
مــرحـلــة الـخـطــر بــالـنـسـبــة إل ــى مــوســم
تشلسي وإلى مصير مورينيو املهدد
ب ــاإلق ــال ــة ب ــرغ ــم إب ـ ــداء إدارة تشلسي
ّ
تمسكها بــه بـعــد ال ـخ ـســارة األخ ـيــرة،
َّ
ُ
وه ــي مـســألــة مــا ك ــان ي ـخــيــل ألح ــد أن
يصل إليها البرتغالي فــي لندن بعد
دوره الكبير فــي إع ــادة «الـبـلــوز» إلى
م ـصــاف ال ـك ـبــار فــي ك ــرة اإلنـكـلـيــز ،إال
أن اس ـت ـم ــرار ال ـح ــال ال ـس ـ ّـي ــئ ع ـلــى ما
ً
هــو عليه سيكون كفيال بتبديل هذا
املــوقــف املستند إل ــى الــرصـيــد الكبير
الـ ـ ــذي ج ـم ـعــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ف ــي ق ـلــوب
اللندنيني ،وه ــذا مــا اتـضــح أيـضــا من
خ ــال إعـ ــان الــاع ـبــن وف ــي مقدمهم
ج ــون ت ـيــري مـســانــدتـهــم ملــدرب ـهــم في
األزمـ ــة ال ـحــال ـيــة ،وم ــا عـلــى مــوريـنـيــو
اآلن ،وفــي أس ــرع وق ــت ،إال ّ
رد التحية
بمثلها.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة الثامنة)
مانشستر سيتي  -نيوكاسل 1-6
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ( 42و 49و50
و 60و )62والبلجيكي كيفن دي بروين ()53
لسيتي ،والصربي ألكسندر ميتروفيتش
( )18لنيوكاسل.
تشلسي  -ساوثمبتون 3-1
البرازيلي ويليان ( )10لتشلسي ،وستيفن
ديفيس ( )43والسنغالي ساديو مانيه
( )60وااليطالي غراتسيانو بيليه ()73
لساوثمبتون.
إفرتون  -ليفربول 1-1
البلجيكي روميلو لوكاكو ( )45إلفرتون،
وداني اينغز ( )41لليفربول.
أرسنال  -مانشستر يونايتد 0-3
التشيلياني ألكسيس سانشيز ( 6و)19
واألملاني مسعود أوزيل (.)7
كريستال باالس  -وست بروميتش
البيون 0-2
بورنموث  -واتفورد 1-1
استون فيال  -ستوك سيتي 1-0
نوريتش  -ليستر سيتي 2-1
سندرالند  -وست هام 2-2
سوانسي  -توتنهام 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  18نقطة من  8مباريات
 -2أرسنال  16من 8
 -3مانشستر يونايتد  16من 8
 -4كريستال باالس  15من 8
 -5ليستر سيتي  15من 8

إسبانيا (المرحلة السابعة)
أتلتيكو مدريد  -ريال مدريد 1-1
األرجنتيني لوسيانو فيتو ( )83ألتلتيكو،
والفرنسي كريم بنزيمة ( )7لريال.
إشبيلية  -برشلونة 1-2
الدنماركي مايكل كرون-ديلي ()52
وفيسنتي ايبورا ( )58إلشبيلية ،والبرازيلي
نيمار ( )74لبرشلونة.
رايو فايكانو  -ريال بيتيس 2-0
االملاني هايكو فيسترمان ( )20وروبن
كاسترو (.)61
ليفانتي  -فياريال 0-1
البرازيلي ديفرسون سيلفا (.)83
اتلتيك بلباو  -فالنسيا 1-3
سلتا فيغو  -خيتافي 0-0
غرناطة  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-1
اسبانيول  -سبورتينغ خيخون 2-1
الس باملاس  -ايبار 2-0
ملقة  -ريال سوسييداد 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1فياريال  16نقطة من  7مباريات
 -2ريال مدريد  15من 7
 -3سلتا فيغو  15من 7
 -4برشلونة  15من 7
 -5اتلتيكو مدريد  13من 7

إيطاليا (المرحلة )7
فيورنتينا  -اتاالنتا 0-3
السلوفيني جوسيب إيلشيش ( )7واإلسباني
بورخا فاليرو ( ،35من ركلة جزاء) واالسباني
خوان فيردو (.)90
سمبدوريا  -انتر ميالنو 1-1
الكولومبي لويس مورييل ( )71لسمبدوريا،
والكرواتي ايفان بيريسيتش ( )76إلنتر.
باليرمو  -روما 4-2
ألبرتو جيالردينو ( )58والكوستاريكي
جانكارلو غونزاليز ( )90لباليرمو ،والبوسني
ميرالم بيانيتش ( )2وأليساندرو فلورينزي
( )13والعاجي جرفينيو ( 27و )90لروما.
ميالن  -نابولي 4-0
البرازيلي االن لوريو ( )14ولورنزو انسيني (49
و )68ورودريغو إيلي ( ،78هدف في مرماه).
يوفنتوس  -بولونيا 1-3
االسباني الفارو موراتا ( )34وباولو ديباال
( ،53من ركلة جزاء) وسامي خضيرة ()64
ليوفنتوس ،وأنطوني مونيي ( )6لبولونيا.
كاربي  -تورينو 1-2
كييفو  -هيالس فيرونا 1-1
امبولي  -ساسوولو 0-1
اودينيزي  -جنوى 1-1
التسيو  -فروزينوني 0-2
 ترتيب فرق الصدارة:-1فيورنتينا  18نقاط من  7مباريات
-2انتر ميالنو  16من 7
 -3التسيو  15من 7
 -4روما  14من 7
 -5تورينو  13من 7

ألمانيا (االمرحلة الثامنة)

فرنسا(المرحلة التاسعة)

بايرن ميونيخ  -بوروسيا دورتموند
1-5
توماس مولر ( 26و 35من ركلة جزاء)
والبولوني روبيرت ليفاندوفسكي ( 46و)58
وماريو غوتزه ( )66لبايرن ،والغابوني بيير-
إيميريك أوباميانغ ( )36لدورتموند.

باريس سان جيرمان  -مرسيليا 1-2
السويدي زالتان ابراهيموفيتش ( 41و44
من ركلتي جزاء) لسان جيرمان ،والبلجيكي
ميتشي باتشوي ( )30ملرسيليا.

شالكه  -كولن 3-0
الفرنسي انطوني موديست ( )45ويانيك
غيرهاردت ( )79وسيمون زولر (.)84
باير ليفركوزن  -اوغسبورغ 1-1
كريم بلعربي ( )39لليفركوزن ،وبيرنارد لينو
( ،12هدف في مرماه) ألغوسبورغ.
بوروسيا مونشنغالدباخ  -فولسبورغ
0-2
النروجي هافاردت نودرفيت ( )75والغيني
ابراهيما تراوريه (.)79
دارمشتات  -ماينتس 3-2
اينغولشتات  -اينتراخت فرانكفورت
0-2
هانوفر  -فيردر بريمن 0-1
هرتا برلني  -هامبورغ 0-3
هوفنهايم  -شتوتغارت 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  24نقطة من  8مباريات
 -2بوروسيا دورتموند  17من 8
 -3شالكه  16من 8
 -4هرتا برلني  14من 8
 -5كولن  14من 8

موناكو  -رين 1-1
البرازيلي واالس ( )51ملوناكو ،وعبد الالي
دوكوريه ( )41لرين.
ليون  -ريمس 0-1
الكسندر الكازيت (.)44
انجيه  -باستيا 0-1
بيلي كتكيوفونفون (.)41
ليل  -مونبلييه 0-2
غازيليك اجاكسيو  -تولوز 2-2
نيس  -نانت ( 2-2توقفت بسبب
االمطار)
تروا  -غانغان 1-0
كاين  -سانت اتيان 0-1
لوريان  -بوردو 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  23نقطة من 9
مباريات
 -2انجيه  18من 9
 -3كاين  18من 9
 -4رين  16من 9
 -5سانت اتيان  16من 9

