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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ليستر سيتي :المفاجأة تكبر أكثر
انتقل ليستر سيتي إلى مرحلة ثانية أكثر
جدية في المنافسة على لقب الــدوري
اإلنكليزي الممتاز هذاالموسم بعدفوزيه
المتتاليين على ليفربول ومانشستر سيتي
في عقر داره .مصطلحات كثيرة تبدلت
قبل هاتين المباراتين وبعدهما

حسن زين الدين
بطبيعة الحال ،يبدو من غير املعقول
أن يـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ف ـ ــري ـ ــق غـ ـي ــر ل ـي ـس ـتــر
س ـي ـتــي ع ـلــى األض ـ ـ ــواء ف ــي م ـبــاريــات
عطلة األس ـبــوع .إذ إن مــا صنعه هذا
الفريق بالفوز على مانشستر سيتي،
م ـطــارده على ال ـصــدارة فــي عقر داره
ملعب "االتـحــاد"  ،1-3يبدو غير عابر
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،وي ـس ـت ــدع ــي ال ـتــوقــف
ً
عنده طويال.
ف ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ـ ــر ،إن ال ـت ــوق ــف عـنــد
ل ـي ـس ـت ــر ي ـ ـعـ ــود حـ ـت ــى إل ـ ـ ــى الـ ـج ــول ــة
الـســابـقــة قـبــل م ـب ــاراة سـيـتــي بــالـفــوز

حقق «الثعالب» الفوز
على ليفربول ومانشستر
سيتي في عقر داره
على ليفربول  ،0-2إذ إن ما بعد هاتني
املوقعتني ليس كما قبلهما ،بحيث إن
مصطلحات كثيرة تبدلت مــع هذين
الـفــوزيــن األك ـثــر مــن مـهـمــن ،والـلــذيــن
وضـ ـع ــا "الـ ـثـ ـع ــال ــب" (لـ ـق ــب الـ ـف ــري ــق)
ف ــي الـ ـ ـص ـ ــدارة ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـجــولــة
ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ب ـف ــارق خمس
نقاط عن توتنهام وأرسنال وست عن
مانشستر سيتي.

فبالعودة إلى ما قبل هاتني املباراتني،
كان الجميع يتفق على أن ليستر هو
م ـفــاجــأة الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
هــذا املــوســم ،وأنــه "الـحـصــان األســود"
لـلـبـطــولــة ،وأن ــه يستحق الـثـنــاء على
ال ـك ــرة ال ـتــي يـقــدمـهــا ب ــوج ــود العـبــن
أمـ ـث ــال ج ــاي ـم ــي ف ـ ـ ــاردي والـ ـج ــزائ ــري
ريــاض مـحــرز .لكن األغلبية ،حتى ال
ن ـقــول الـجـمـيــع ،كــانــت ال ت ـجــرؤ على
القول إن هذا الفريق مرشح لتحقيق
ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة ،وكـ ــانـ ــت الـ ـشـ ـك ــوك ال
ت ــزال تـســاور األغـلـبـيــة ،حتى ال نقول
الـجـمـيــع م ـج ــددًا ،رغ ــم ت ـصــدر ليستر
الترتيب العام ،وكان قولهم" :صحيح
أن ل ـي ـس ـتــر م ـت ـص ــدر ،ل ـك ـن ـهــا مـســألــة
وق ــت لـيـتــراجــع" ،فـيـمــا جــاهــر آخ ــرون
بعدم ثقتهم بهذا الفريق ،مثل النجم
اإلنكليزي السابق وه ــداف مونديال
 1986ف ــي امل ـك ـس ـيــك ،غ ـ ــاري لـيـنـيـكــر،
الذي قال بالحرف الواحد إنه سيقدم
الحلقة األول ــى مــن برنامجه "مـبــاراة
ال ـيــوم" على محطة "بــي بــي ســي" في
املوسم املقبل من دون ثياب إذا حقق
ليستر لقب "البريميير ليغ".
ل ـك ــن ب ـع ــد الـ ـف ــوزي ــن ع ـل ــى ل ـي ـفــربــول
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ،ف ـ ــرك ك ـث ـيــرون
عـ ـي ــونـ ـه ــم جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ل ـ ـي ـ ـتـ ــأكـ ــدوا أن مــا
يـشــاهــدونــه أمــامـهــم لـيــس حـلـمــا ،وأن
لـيـسـتــر بــالـفـعــل مــرشــح ج ــدي لـلـقــب،
ويمكنه أن يذهب بعيدًا في نهاية هذا
املوسم .كثيرون اآلن باتوا يصدقون
م ـ ــا قـ ــالـ ــه "الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر" اإلسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي
أليكس فيرغيسون املــدرب التاريخي
ملــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ق ـبــل ف ـت ــرة" :فــي
هذا الوقت ،ليستر هو الفريق األفضل
ف ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة" .ك ـث ـي ــرون اآلن ب ــات ــوا
ي ــواف ـق ــون ال ـفــرن ـســي أرس ـ ــن فـيـنـغــر،
مــدرب أرسـنــال ،الــرأي باعتباره أمس
ّ
للجد بعيدًا
أن ليستر يقدم نموذجًا
عن األموال.
لـكــن مــا الـسـبــب فــي أن ليستر وصــل

كثيرون باتوا يعتقدون اآلن أن ليستر سيتي مرشح للقب (بن ستانسيل ــ أ ف ب)

إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة ال ـتــي ل ــم ي ـكــن أشــد
املتفائلني يتوقعها؟
ليس خافيًا هنا أن نقطة قوة ليستر
ب ـق ـي ــادة امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ك ــاودي ــو
ران ـي ـيــري تـكـمــن ف ــي أن ــه يـلـعــب الـكــرة
ك ـم ـج ـمــوعــة ب ـق ـل ــب واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــذا مــا
ً
يميزها عن البقية ،فضال عن وجود
العـ ـ ـب ـ ــن مـ ــؤثـ ــريـ ــن وم ـ ــوه ـ ــوب ـ ــن فــي
ص ـف ــوف ــه م ـث ــل ف ـ ـ ــاردي وم ـ ـحـ ــرز .لـكــن
مواصلة التقدم مردها إلى الثقة التي
راكمها الفريق في الجوالت السابقة،
وهــذا مــا أوصـلــه ألن يسقط ليفربول
ومانشستر سيتي .هــذه الثقة يمكن
تلمسها في أداء الالعبني على أرض

امل ـل ـعــب ،وك ــذل ــك األمـ ــر خ ــارج ــه ،إذ أن
يقول رانييري سابقًا إن فريقه "مثل
قبو يصارع القصور" وأن يقول اآلن:
"مــن املـهــم أنـنــا أنهينا كــانــون الثاني
فــي ال ـصــدارة ،شـبــاط سيكون قاسيًا.
لكن هــذا جـيــد ،نحن جــاهــزون" ،فهذا
يـنـ ّـم عــن اكـتـســاب ثـقــة كـبـيــرة عكسها
ران ـي ـيــري ،حـتــى عـلــى أفـ ــراده ،ومـ ّـدهــم
ً
بـهــا كـقــولــه مـثــا لتحفيز ف ــاردي إنــه
يشبه النجم الهولندي السابق ماركو
فان باسنت.
ما هو واضح أن ليستر سيتي انتقل
اآلن إلــى مرحلة جديدة مختلفة كليًا
ً
عــن سابقتها ،حــامــا معه كـ ّـمــا كبيرًا

مــن زي ــادة فــي الـثـقــة ،وتــالـيــا الطموح
إل ــى أن يـصــل إل ــى الـلـقــب ،وبالتأكيد
ف ـ ــإن م ــوق ـع ـت ــه الـ ـق ــادم ــة امل ـه ـم ــة أم ــام
أرسنال ستوضح الرؤية أكثر ملا هو
ق ــادم .مــا هــو متوقع أن يلعب ليستر
من اآلن وصاعدًا كل مباراة بمباراتها
بــاعـتـبــارهــا نـهــائـيــا وتـصــح فيها كل
أنواع القتال واملثابرة بحثًا عن البقاء
في القمة حتى نهاية املوسم .لكن على
أي األحــوال ،إنه موسم بات مؤكدًا أن
لـيـسـتــر س ـي ـكــون ف ـيــه ال ـف ــائ ــز األك ـب ــر،
حتى لو لم ينهه متوجًا باللقب .إنه
مــوســم شـهــد ،مــع ليستر ،مــا يصعب
أن يتكرر.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )25
مانشستر سيتي  -ليستر سيتي 3-1
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ( )87ملانشستر
س ـي ـتــي ،واألملـ ــانـ ــي روبـ ـي ــرت هـ ــوث ( 3و)60
والجزائري رياض محرز ( )48لليستر.
توتنهام  -واتفورد 0-1
كيران تريبير (.)24
بورنموث  -أرسنال 2-0
األملـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــود أوزيـ ـ ـ ـ ــل ( )23وأل ـي ـك ــس
اوكساليد-تشامبرالين (.)24
تشلسي  -مانشستر يونايتد 1-1
اإلس ـب ــان ــي دي ـي ـغــو كــوس ـتــا ( )90لـتـشـلـســي،
وجيسي لينغارد ( )81ليونايتد.
ليفربول  -سندرالند 2-2
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ربـ ـي ــرت ــو ف ـيــرم ـي ـنــو ( )59وآدم
النــانــا ( )70لليفربول ،وآدم جونسون ()82
وجيرماين ديفو ( )89لسندرالند.
استون فيال  -نوريتش سيتي 0-2
نـيــوكــاســل يــونــايـتــد  -وس ــت بروميتش
البيون 0-1
ستوك سيتي  -إفرتون 3-0
سوانسي سيتي  -كريستال باالس 1-1
ساوثمبتون  -وست هام يونايتد 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليستر سيتي  53نقطة من  25مباراة
 -2توتنهام  48من 25
 -3أرسنال  48من 25
 -4مانشستر سيتي  47من 25
 -5مانشستر يونايتد 41من 25

إسبانيا (المرحلة )23

إيطاليا (المرحلة )24

ألمانيا (المرحلة )20

فرنسا (المرحلة )25

ليفانتي  -برشلونة 2-0
داف ـ ـي ـ ــد نـ ـ ــافـ ـ ــارو ( ،21ه ـ ـ ــدف ف ـ ــي مـ ــرمـ ــاه)
واألوروغوياني لويس سواريز (.)90

نابولي  -كاربي 0-1
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( 69مــن ركلة
جزاء).

غرناطة  -ريال مدريد 2-1
املـ ـغ ــرب ــي ي ــوس ــف الـ ـع ــرب ــي ( )62ل ـغ ــرن ــاط ــة،
والفرنسي كريم بنزيما ( )30والكرواتي لوكا
مودريتش ( )85لريال.

فروزينوني  -يوفنتوس 2-0
الكولومبي خوان كوادرادو ( )73واألرجنتيني
باولو ديباال (.)90

ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ  -ف ـي ــردر
بريمن 1-5
الرس شتيندل ( )12والــدنـمــاركــي أنــدريــاس
كريستنسن ( 31و )50والـبــرازيـلــي رافاييل
( )70وال ـن ــروج ــي ه ــاف ــارد ن ــوردف ــاي ــت ()87
ملونشنغالدباخ ،والبيروفي كالوديو بيتزارو
( 56من ركلة جزاء) لبريمن.

مرسيليا  -باريس سان جيرمان 2-1
ري ـم ــي كــاب ـيــا ( )25ملــرس ـي ـل ـيــا ،وال ـس ــوي ــدي
زالتان ابراهيموفيتش ( )2واالرجنتيني انخل
دي ماريا ( )72لسان جيرمان.

بولونيا  -فيورنتينا 1-1
إي ـم ــان ــوي ـل ــي ج ـيــاك ـيــري ـنــي ( )63ل ـبــولــون ـيــا،
وفيدريكو بيرنارديسكي ( )59لفيورنتينا.

هانوفر  -ماينتس 1-0
اإلسباني خاييرو بوستارا (.)24

أتلتيكو مدريد  -إيبار 1-3
األوروغــويــانــي خوسيه ماريا خيمينيز ()56
وساوول نيغويز ( )63وفرناندو توريس ()90
ألتلتيكو ،وكيكو ( )46إليبار.
سلتا فيغو  -اشبيلية 1-1
الفرنسي كالوديو بوفيه ( )64لسيلتا فيغو،
والبرتغالي دانيال كاريكو ( )43الشبيلية.
ريال بيتيس  -فالنسيا 0-1
ملقة  -خيتافي 0-3
رايو فايكانو  -الس باملاس 0-2
اتلتيك بلباو  -فياريال 0-0
سـبــورتـيـنــغ خـيـخــون  -ديـبــورتـيـفــو ال
كورونيا 1-1
اسـبــانـيــول  -ري ــال ســوسـيـيــداد (الليلة
)21.30
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  54نقطة من  22مباراة
 -2اتلتيكو مدريد  51من 23
 -3ريال مدريد  50من 23
 -4فياريال  45من 23
 -5اشبيلية  37من 23

هيالس فيرونا  -انترميالنو 3-3
ال ـس ــوي ــدي فـيـلـيــب ه ـيــانــدر ( )13وايـ ــروس
بـيــزانــو ( )16واملــولــدافــي ارت ــور اوينيتا ()57
لـفـيــرونــا ،والـكــولــومـبــي جـيـســون مــوريـلــو ()8
واألرجنتيني ماورو إيكاردي ( )61والكرواتي
ايفان بيريسيتش ( )78إلنتر.
روما  -سمبدوريا 1-2
اتاالنتا  -امبولي 0-0
جنوى  -التسيو 0-0
ميالن  -اودينيزي 1-1
تورينو  -كييفو فيرونا 2-1
ساسوولو  -باليرمو 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  56نقطة من  24مباراة
 -2يوفنتوس  54من 24
 -3فيورنتينا  46من 24
 -4انتر ميالنو  45من 24
 -5روما  44من 24

شالكه  -فولسبورغ 0-3
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ك ـ ـ ــاس ي ـ ـ ــان ه ــونـ ـتـ ـي ــار ()24
وجوهانس غييس ( )35والنمسوي أليساندرو
شوبف (.)87
اينغولشتات  -اوغسبورغ 1-2
مــارفــن ماتيب ( )59وموريتز هارتمان (85
م ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء) الي ـن ـغــول ـش ـتــات ،وال ـيــونــانــي
كـ ــون ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـشـ ــون سـ ـت ــافـ ـيـ ـلـ ـي ــدي ــس ()14
ألوغسبورغ.
باير ليفركوزن  -بايرن ميونيخ 0-0
هرتا برلني  -بوروسيا دورتموند 0-0
اينتراخت فرانكفورت  -شتوتغارت 4-2
هامبورغ  -كولن 1-1
هوفنهايم  -دارمشتات 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  53نقطة من  20مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  45من 20
 -3هرتا برلني  35من 20
 -4شالكه  33من 20
 -5باير ليفركوزن  32من 20

موناكو  -نيس 0-1
تيموي باكايوكو (.)81
انجيه  -ليون 3-0
كــريـسـتــوف جــالـيــت ( )13وال ـجــزائــري رشيد
غزال ( )46وكورينتني توليسو (.)81
بوردو  -سانت اتيان 4-1
سيديريك يامبيري ( )10لبوردو ،ووفنسنت
باجو ( )4واملغربي أسامة طنان ( )7والنروجي
ألـكـسـنــدر س ــودرالن ــد ( )70ون ــوالن رو ()74
إلتيان.
باستيا  -تروا 0-2
تولوز  -نانت 0-0
كاين  -رينس 2-0
لوريان  -مونبلييه 1-1
غازيليك اجاكسيو  -غانغان 0-0
ليل  -رين 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بــاريــس س ــان جـيــرمــان  69نـقـطــة مــن 25
مباراة
 -2موناكو  45من 25
 -3نيس  39من 25
 -4سانت اتيان  39من 25
 -5انجيه  37من 25

