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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

سحر «الكالسيكو» الخاسر في «كامب نو»
التعادل  1-1يحسم «الكالسيكو» األول
فــي الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة ال ـقــدم بين
برشلونة وضيفه ريال مدريد في ملعب
«كامب نو» .تعادل في مصلحة الملكي
طبعًا ،لكنه حصده في موقعة جاءت
دون اآلمال المعقودة عليها بعكس ما
جرت العادة في مواجهات الغريمين
حسن زين الدين
ُ
طويت صفحة "الكالسيكو" األول هذا
املــوســم فــي ملعب "كــامــب ّن ــو" .انتهت
الدقائق التسعون التي ترقبها العالم
بــأســره أليــام وأي ــام طمعًا بسمفونية
كروية لطاملا طغت على "الكالسيكو".
ُك ـتــب الـكـثـيــر ُ
وح ـكــي الـكـثـيــر عــن هــذه
املوقعة ،لكنها في النهاية لم تكن على

تعادل برشلونة وريال مدريد
 1-1في «كالسيكو» تكتيكي
وعادي بالمجمل
مستوى الـتــوقـعــات واآلم ــال املعقودة
ع ـل ـي ـهــا .امل ـس ــأل ــة ال ت ـت ـع ـلــق بـنـتـيـجــة
ال ـت ـعــادل  ،1-1بــل بشكل امل ـب ــاراة ككل
ومجرياتها.
يكفي القول للداللة على هذا األمــر إن
هــدفــي امل ـب ــاراة ج ــاءا بالكيفية ذاتـهــا
م ــن ك ــرت ــن ث ــاب ـت ـت ــن ورأسـ ـيـ ـت ــن مــن
األوروغ ــواي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز من
جــانــب بــرشـلــونــة وسـيــرجـيــو رام ــوس
من جانب ريــال مدريد ،على عكس ما
كان يقدم لنا "الكالسيكو" من أهداف
بلوحات وجمل فنية كانت غائبة أول
مــن أم ــس" .كــاسـيـكــو" السبت لــم يكن
ساحرًا ،افتقد تلك الصبغة التي ّ
تميزه

عن باقي املباريات ،بدا الحرص طاغيًا
والجانب التكتيكي مسيطرًا ،ويقينًا
لــوال الركلة الثابتة فــي بــدايــة الشوط
الثاني التي جاء منها هدف التقدم لـ
"البرسا" ،التجهت القمة املنتظرة نحو
ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي ،ومل ــا ارت ـفــع النسق
نوعًا ما في الدقائق التالية ،وهذا ما
أنقذ املباراة من أن تنال عالمة "صفر"
من ناحية املتعة الكروية التي يقدمها
لنا "الكالسيكو" عادة.
إذ إن الـ ـ ـش ـ ــوط األول ج ـ ــاء ع ـق ـي ـمــا،
حـ ـي ــث ب ـ ـ ــدا واض ـ ـح ـ ــا مـ ـن ــذ ال ــدق ــائ ــق
األول ـ ــى أن ه ــدف امل ـل ـكــي ه ــو تحقيق
الـتـعــادل – وه ــذا مـبــرر بالنسبة إليه
بـخــوضــه امل ـب ــاراة خ ــارج مـلـعـبــه وفــي
ظــل لعبة الـصــراع على اللقب – حيث
كـ ـ ــان االه ـ ـت ـ ـمـ ــام واض ـ ـحـ ــا مـ ــن ج ــان ــب
الـفــرنـســي زي ــن ال ــدي ــن زيـ ــدان بــإحـكــام
إق ـف ــال امل ـن ــاف ــذ ن ـحــو م ــرم ــى ال ـح ــارس
الـكــوسـتــاريـكــي كــايـلــور نــافــاس ،وهــو
ّ
نجح تمامًا في ذلك حيث عطل ثالثي
"الـبــرســا" األرجنتيني ليونيل ميسي
وال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار واألوروغ ــواي ــان ــي
ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز لـ ـتـ ـغـ ـي ــب ال ـ ـفـ ــرص
الحقيقية عــن هــذا الـشــوط باستثناء
كرتني للبرتغالي كريستيانو رونالدو
في الدقيقتني  36و 38تمكن الحارس
األملاني مارك – أندريه تير شتيغن من
التعامل معهما.
ص ـح ـي ــح أن كـ ـف ــة األم ـ ـ ـ ــور مـ ــالـ ــت فــي
الشوط الثاني ألصحاب األرض ،لكن
ه ــذا األم ــر مــا ك ــان ليتحقق ل ــوال تلك
الركلة الثابتة الـتــي "فكفكت" الشوط
األول املـ ـغـ ـل ــق ،مـ ــا دفـ ـ ــع املـ ـلـ ـك ــي إل ــى
تغيير تكتيكه والخروج نحو منطقة
ً
"البرسا" ،وهذا األمر كان كفيال بخلق
املساحات أمام نيمار وميسي ليظهرا
أكـثــر فــي ال ـص ــورة .لـكــن عـمــومــا يمكن
القول دون تــردد إن هــذا "الكالسيكو"
للنسيان بالنسبة إلــى األرجنتيني،
وك ــذل ــك إل ــى غــريـمــه رون ــال ــدو الـلــذيــن

سجل راموس هدف التعادل القاتل في الدقيقة ( 90بو بارينا ــ أ ف ب)

ُ َّ
دائمًا ما تسلط عليهما األضــواء قبل
م ــواجـ ـه ــات فــري ـق ـي ـه ـمــا بــاع ـت ـبــاره ـمــا
قادرين على فعل العجب الذي افتقداه
في "كامب نو".
ّ
لـكــن عـنــوانــن بــارزيــن يمكن الـخــروج
بهما من هــذا "الكالسيكو" ويتعلقان
َ
بالعبني ،األول هو أندريس إينييستا
ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ي ـثـبــت رغـ ــم ت ـقــدمــه في
ال ـســن أن ــه "ال ــرس ــام" ع ــن ح ــق ف ــي خط
وســط الـكــاتــالــونــي ،وأن شكل الفريق
يختلف كثيرًا فــي وج ــوده مــن عدمه،
وه ــذا مــا ب ــدا واض ـحــا بـعــد نــزولــه في
الشوط الثاني حيث استعاد برشلونة

ال ـ ــروح واس ـت ـط ــاع ف ــي مل ـســة ســاحــرة
واحدة بتمريرة بينية أن يضع ميسي
فــي مــواجـهــة نــافــاس ،لكن "لـيــو" أهــدر
الفرصة .وجود إينييستا يبدو مؤثرًا
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ع ـلــى م ـي ـســي حيث
ي ــزي ــد م ــن فــاع ـل ـي ـتــه ال ـه ـجــوم ـيــة أم ــام
املرمى ،إذ بغيابه ُيضطر األرجنتيني
إل ـ ــى الـ ــرجـ ــوع إل ـ ــى م ـن ـت ـصــف امل ـل ـعــب
ل ـب ـن ــاء ال ـه ـج ـم ــات ،خ ـص ــوص ــا إذا مــا
كان الكرواتي إيفان راكيتيتش خارج
فورمته كما حصل أول من أمس.
أما الالعب الثاني ،فهو رامــوس الذي
ي ـس ـت ـح ــق عـ ــن ج ـ ـ ـ ــدارة لـ ـق ــب "املـ ــدافـ ــع

القاتل" الذي ال يستسلم على اإلطالق
وال ـقــادر على لعب دور البطل عندما
تـغـيــب الـحـلــول ل ــدى املـلـكــي ،وه ــذا ما
أثبته بأهدافه غير مــرة فــي مسيرته،
ولـ ــإشـ ــارة فـ ــإن رامـ ـ ــوس قـ ــدم م ـب ــاراة
مميزة ً
أداء وانضباطًا.
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،ل ـ ــم تـ ـسـ ـع ــف الـ ـل ــوح ــة
الفسيفسائية املميزة التي ّ
زينت ملعب
"ك ــام ــب نـ ــو" واملـ ـ ـ ـ ــؤازرة الـجـمــاهـيــريــة
الـحــاشــدة الـفــريــق الـكــاتــالــونــي .خسر
"البرسا" بتعادله وفاز الريال بنقطته،
لكن الخاسر األكـبــر يــوم السبت كــان،
بالدرجة األولى ،سحر "الكالسيكو".

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )14
مانشستر سيتي  -تشلسي 3-1
غ ــاري كــاهـيــل ( )45لسيتي ،واإلسـبــانــي دييغو
كوستا ( )60والبرازيلي ويليان ( )70والبلجيكي
إيدين هازار ( )90لتشلسي.
وست هام  -أرسنال 5-1
انــدي كــارول ( )83لوست هــام ،واألملاني مسعود
أوزي ــل ( )24والتشيلياني أليكسيس سانشيز
( 72و 80و )86وأليكس  -أوكساليد تشامبرالين
( )84ألرسنال.
بورنموث  -ليفربول 3-4
كالوم ويلسون ( 56من ركلة جزاء) واالسكوتلندي
راين فرايزر ( )76وستيف كوك ( )78وللهولندي
نايثن اكيه ( )90لبورنموث ،والسنغالي ساديو
مــانـيــه ( )20والبلجيكي دي ـفــوك أوري ـجــي ()22
واألملاني إيمري شان ( )64لليفربول.
إفرتون  -مانشستر يونايتد 1-1
الي ـت ــون بـيـنــس ( 89م ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء) الف ــرت ــون،
والسويدي زالتان ابراهيموفيتش ( )42ليونايتد.
توتنهام  -سوانسي سيتي 0-5
سندرالند  -ليستر سيتي 1-2
ستوك سيتي  -بيرنلي 0-2
كريستال باالس  -ساوثمبتون 0-3
وست بروميتش البيون  -واتفورد 1-3
ميدلزيره  -هال سيتي (الليلة )22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  34نقطة من  14مباراة
 -2أرسنال  31من 14
 -3ليفربول  30من 14
 -4مانشستر سيتي  30من 14
 -5توتنهام  27من 14

إسبانيا (المرحلة )14
برشلونة  -ريال مدريد 1-1
األوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز ( )53لبرشلونة،
وسيرجيو راموس ( )90لريال.
غرناطة  -إشبيلية 1-2
البرازيلي انــدريــاس بيريرا ( )27ودافـيــد لومبان
( )57لغرناطة ،والفرنسي وسام بن يدر ( 90من
ركلة جزاء) إلشبيلية.
ريال بيتيس  -سلتا فيغو 3-3
روبن كاسترو ( 41من ركلة جزاء) والباراغوياني
أنـطــونـيــو ســانــابــريــا ( )53واألرجـنـتـيـنــي جــرمــان
بيثيال ( )73لبيتيس ،وياغو أسباس خونكال (15
و )61واألرجنتيني االخر فاكوندو رونكاليا ()85
لسلتا فيغو.
فالنسيا  -ملقة 2-2
رودريـ ـغ ــو مــوري ـنــو ( )7وألـ ـف ــارو م ـي ــدران ()34
لفالنسيا ،وبابلو فورنالس ( 3و )90مللقة.
ليغانيس  -فياريال 0-0
اتلتيكو مدريد  -اسبانيول 0-0
اتلتيك بلباو  -ايبار 1-3
أالفيس  -الس باملاس 1-1
سبورتينغ خيخون  -اوساسونا 1-3
ديبورتيفو ال كورونيا  -ريال سوسييداد
(الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  34نقطة من  14مباريات
 -2برشلونة  28من 14
 -3اشبيلية  27من 14
 -4اتلتيكو مدريد  25من 14
 -5فياريال  23من 14

إيطاليا (المرحلة )15
يوفنتوس  -أتاالنتا 1-3
ألـيـكــس س ــان ــدرو ( )15ودان ـي ـلــي روغ ــان ــي ()19
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش ( )64ليوفنتوس،
والسويسري ريمو فرويلر ( )84ألتاالنتا.
التسيو  -روما 2-0
كيفن ستروتمان ( 64و.)77
ميالن  -كروتوني 1-2
ال ـك ــروات ــي م ــاري ــو بــاســالـيـتــش ( )41وجــانـلــوكــا
البــادوال ( )86مليالن ،ودييغو فالتشينيلي ()26
لكروتوني.
سمبدوريا  -تورينو 0-2
الـبــاراغــويــانــي إيــدغــار بــاريـتــو ( )51والتشيكي
باتريك ستشيك (.)90
فيورنتينا  -باليرمو 1-2
نابولي  -إنتر ميالنو 0-3
بيسكارا  -كالياري 1-1
ساسوولو  -إمبولي 0-3
كييفو  -جنوى (الليلة )21.00
أودينيزي  -بولونيا (الليلة )23.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  36نقطة من  15مباراة
 -2روما  32من 15
 -3ميالن  32من 15
 -4نابولي  28من 15
 -5التسيو  28من 15

ألمانيا (المرحلة )13
اليبزيغ  -شالكه 1-2
تيمو فيرنر ( 2مــن ركـلــة ج ــزاء و )47لاليبزيغ،
والبوسني سياد كوالسيناك ( )31لشالكه.
باير ليفركوزن  -فرايبورغ 1-1
التركي هاكان جالهان أوغلو ( )60لليفركوزن،
وجانيك هابيرير ( )30لفرايبورغ.
بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد  -بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
مونشنغالدباخ 1-4
الـغــابــونــي ب ـيــار  -ايـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ ( 7و)69
وال ـبــولــونــي ل ــوك ــاس بـيـتـشـيــك ( )15والـفــرنـســي
عـثـمــان ديـمـبـلــي ( )64لــدورت ـمــونــد ،وال ـبــرازي ـلــي
رافاييل ( )6ملونشنغالدباخ.
فولسبورغ  -هيرتا برلني 3-2
االسباني بورخا مايورال ( )13وبــاول سيغوين
( )18ل ـفــول ـس ـبــورغ ،وم ــارف ــن بــات ـن ـهــارت ()16
وألكسندر اسوين ( )70والعاجي سالومون كالو
( )90لهيرتا برلني.
ماينتس  -بايرن ميونيخ 3-1
فيردر بريمن  -اينغولشتات 1-2
هوفنهايم  -كولن 0-4
دارمشتات  -هامبورغ 2-0
اوغسبورغ  -اينتراخت فرانكفورت 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1اليبزيغ  33نقطة من  13مباراة
 -2بايرن ميونيخ  30من 13
 -3هرتا برلني  27من 13
 -4هوفنهايم  25من 13
 -5اينتراخت فرانكفورت  24من 13

فرنسا (المرحلة )16
موناكو  -باستيا 0-5
ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ل ــوت ــان ( )10وتـ ــومـ ــاس ل ـي ـمــار
( )67والـكــولــومـبــي رادام ـي ــل فــال ـكــاو ( 68و)73
واالرجنتيني غويدو مارسيلو كاريو (.)79
مونبلييه  -باريس سان جيرمان 0-3
بول السن ( )42والتونسي الياس صخيري ()48
والجزائري رياض بودبوز (.)80
رين  -سانت اتيان 0-2
ب ـ ـ ــول-ج ـ ـ ــورج ن ـت ـي ــب ( )54والـ ـب ــول ــون ــي كـمـيــل
غروتسكي (.)90
بوردو  -ليل 1-0
دييغو روالن ( 74خطأ في مرماه).
نيس  -تولوز 0-3
مرسيليا  -نانسي 0-3
كاين  -ديجون 3-3
انجيه  -لوريان 2-2
غانغان  -نانت 0-2
متز  -ليون (توقفت)
 ترتيب فرق الصدارة: -1نيس  39نقطة من  16مباراة
 -2موناكو  36من 16
 -3باريس سان جيرمان  35من 16
 -4رين  27من 16
 -5غانغان  26من 16

