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رياضة

ُ
فريق اإلمارة نحو االنفراد بحكم فرنسا
كرة القدم

لــم يعد بــاريــس ســان جيرمان وحـيـدًا من
دون م ـنــاف ـســة ق ــوي ــة ف ــي مختلف
البطوالت الفرنسية ،ففريق اإلمارة الذي
صنعه مــالـكــه ديـمـتــري ريبولوفليف،
ّ
فريق يحسب له ألــف حساب
تحول إلــى َ ٍ
في فرنسا ،ولــم ال الحقًا في أوروبــا كما
كانت عليه الحال في الماضي البعيد؟
هادي أحمد
م ــون ــاك ــو ،اإلمـ ـ ـ ــارة ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ـتــي
أن ـش ــأت فــري ـقــا أصـ ــاب إنـ ـج ــازات في
كرة القدم الفرنسية ،عاد هذا املوسم،
بـعــدمــا خـفــت بــريـقــه ملــواســم عــدة في
"ليغ ."1
مـ ـجـ ـل ــة "ف ـ ــران ـ ــس ف ـ ــوتـ ـ ـب ـ ــول" أج ـ ــرت
اسـتـفـتـ ً
ـاء عـلــى مــوقـعـهــا اإللـكـتــرونــي
ح ـ ـ ــول ح ـ ـظـ ــوظ مـ ــونـ ــاكـ ــو ل ـل ـت ـتــويــج
باللقب املـحـلــي ،وقــد ســألــت عـ ّـمــا إذا
ك ـ ــان م ــون ــاك ــو املـ ــرشـ ــح األول لــرفــع
الـ ـلـ ـق ــب ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ن ـتــائ ـجــه
ال ـبــاهــرة أمـ ــام ك ـبــار الـ ـ ــدوري ،مثلما
حصل عند مواجهته مرسيليا الذي
سقط أمامه .4-1
لــم يكن كــام املجلة عبثيًا طبعًا ،إذ
إن مـتـصــدر ال ـ ــدوري الـفــرنـســي ُيـعـ ّـد
حاليًا صاحب أقوى خط هجوم على
صـعـيــد أوروب ـ ــا بــأكـمـلـهــا ،ال فرنسا
وحدها.
وكـشـفــت نتيجة االسـتـفـتــاء أن %76
ّ
صوتوا ليكون موناكو املرشح األبرز
للفوز باللقب املحلي ،بينما عارض
ذلك .%24
اس ـت ـف ـتــاء "ف ــران ــس ف ــوت ـب ــول" سبقه
استفتاء لصحيفة "لو باريزيان" التي
استطلعت رأي  100العب في الدوري
ال ـف ــرن ـس ــي الخـ ـتـ ـي ــار املـ ــرشـ ــح األول
لـلـفــوز بــالـلـقــب .وكـشـفــت الصحيفة،
املقربة مــن فريق العاصمة ،أن %49
اختاروا باريس سان جيرمان ،يليه
موناكو بـ  .%36حصل هذا حني كان
نيس متصدرًا ،أما حاليًا ،فقد يغير
عــدد من الالعبني آراء هــم بعد كل ما
قدمه موناكو ،ليرضي من رشحوه،
كما يرضي نفسه وجماهيره بتقديم
نتائج ممتازة في مختلف البطوالت.
ق ـبــل ي ــوم ــن ،ت ــأه ــل مــونــاكــو بفضل
مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو
إلــى نهائي كــأس الــرابـطــة الفرنسية
على حساب نانسي ،ليضرب موعدًا
م ـ ــع حـ ــامـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جيرمان.
إذًا ،لــم يـعــد بـطــل ال ــدوري الفرنسي
وح ـي ـدًا فــي ســاحــة امل ـعــركــة ،بــل لقي
منافسًا سبقه بالنقاط وبالصدارة
بـعــدمــا ظــل ي ـغــرد وح ـي ـدًا فــي سـمــاء

استعاد فالكاو مستواه الذي عرف به أيام كان العبًا مع أتلتيكو مدريد (أ ف ب)
ّ
ب ـ ـطـ ــوالت ف ــرنـ ـس ــا مـ ـن ــذ أن ت ـســل ـمــه
الـقـطــريــون ،حيث كــان أق ــوى ممثلي
ف ــرنـ ـس ــا ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،
وأي ـن ـمــا ك ــان ه ـن ــاك م ـنــاف ـســة يــدخــل
فـ ـيـ ـه ــا طـ ـ ـ ــرف فـ ــرن ـ ـسـ ــي ،كـ ـ ـ ــان سـ ــان
جـيــرمــان هــو وح ــده مــن يتربع على
هذا العرش.
ه ــذا امل ــوس ــم ،وع ـلــى صـعـيــد السجل
التهديفي ،ارتفع موناكو الى مصاف
الـفــرق الـكـبــرى فــي أوروب ــا ،بينما لم
يظهر سان جيرمان بني الكبار.
وأصبح موناكو يتصدر قائمة أكثر
األن ــدي ــة تـهــديـفــا فــي املــوســم الـحــالــي
للبطوالت األوروبية الكبرى ،بعدما
سـ ـج ــل  64هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي  21م ـ ـب ـ ــاراة،
ب ـفــارق  13هــدفــا عــن بــرشـلــونــة الــذى
أحــرز نجومه  51هدفًا فــي إسبانيا.
َّ
ب ـع ــده ـم ــا ،ح ـ ــل ل ـي ـف ــرب ــول وأرسـ ـن ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــان ف ــى امل ــرك ــزي ــن ال ـثــالــث

والــرابــع ،حيث سجل األول  51هدفًا
بفارق هدف وحيد عن الثاني ،فيما
ت ــراج ــع ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي الــى
املركز الخامس بـ  48هدفًا.
ال شك في أن ما جعل موناكو يسبق
الجميع فــي فرنسا هــو عــدة عوامل؛

ّبين استفتاء أن %76
من ّالمشاركين فيه
يتوقعون فوز
موناكو بالدوري

أبرزها الحفاظ على تشكيلته الثابتة
في معظم املباريات ،واستعادة نجمه
ال ـكــولــوم ـبــي رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو تــألـقــه
الـ ــذي ك ــان ق ــد ظـهــر عـلـيــه أيـ ــام داف ــع
عن ألــوان أتلتيكو مدريد اإلسباني،
ثــم اختفى ،ليعود مــع نــادي اإلم ــارة
للسير على درب التقليد القديم .هذا
العمل أسسه ،مالك الفريق الروسي
ريبولوفليف ،فهو الذي نقل
ديمتري ً
الفريق نقلة نوعية ،وأعاده تدريجيًا
ال ــى مـسـتــوى الـتـنــافــس فــي البطولة
بعدما كان في الدرجة الثانية.
وتــدريـجـيــا ،وبــذكــاء كـبـيــر ع ــرف مع
م ــن ي ـت ـعــاقــد م ــن املـ ــدربـ ــن ك ـخ ـ ًطــوة
أول ـ ـ ـ ــى ،ومـ ـ ــن س ـي ـت ـب ـع ــه .ب ـ ــداي ـ ــة مــع
اإلي ـط ــال ــي ك ــاودي ــو ران ـي ـي ــري ال ــذي
لـطــاملــا تـمـيــز بـبـنــاء ال ـف ــرق ،وه ــو ما
ك ــان يـحـتــاج إل ـيــه مــونــاكــو وق ـتــذاك.
بـعــدهــا ،تبعه البرتغالي لـيــونــاردو

جـ ـ ــارديـ ـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي نـ ـج ــح س ــابـ ـق ــا مــع
أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي وسبورتنغ
لشبونة البرتغالي بتحقيق نتائج
الفـ ـت ــة جـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـ ــع مـ ــونـ ــاكـ ــو ،أث ـب ــت
األخير جدارته من جديد ،وأكمل ما
بدأ رانييري ببنائه واضعًا منظومة
تكتيكية جمعت بني العبي الخبرة
وعنصر الشباب.
وعــد ريبولوفليف عند توليه إدارة
ال ـ ـن ـ ــادي بـ ـ ــأن يـ ـص ــل بـ ــه الـ ـ ــى أع ـل ــى
امل ــرات ــب ،لـكــن األمـ ــور سـتـحـتــاج الــى
بعض الــوقــت .هــذا مــا يفعله حاليًا،
وهو يترجم وعوده باختيار العبني
وم ــدرب قــادريــن عـلــى وضــع الفريق
بالفعل في أعلى املراتب ،ليبدأ حلم
أبناء اإلمارة بالعودة الى تلك األيام
ال ـتــي ملــع فـيـهــا ال ـفــريــق مــع الـثـنــائــي
الـشـهـيــر داف ـي ــد تــريــزيـغـيــه وتـيـيــري
هنري.

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )20
 الجمعة:اوساسونا  -ملقة ()21.45
 السبت:فياريال  -غرناطة ()14.00
االفيس  -اتلتيكو مدريد ()17.15
إيبار  -ديبورتيفو ال كورونيا ()19.30
ليغانيس  -سلتا فيغو ()21.45
 األحد:ريال بيتيس  -برشلونة ()13.00
اسبانيول  -اشبيلية ()17.15
ات ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو  -س ـب ــورت ـن ــغ خـيـخــون
()19.30
ريال مدريد  -ريال سوسييداد ()21.45

 االثنني:الس باملاس  -فالنسيا ()21.45
ألمانيا (المرحلة )18

 األحد:فرايبورغ  -هيرتا برلني ()16.30
ماينتس  -بوروسيا دورتموند ()18.30
فرنسا (المرحلة )22

 الجمعة:شالكه  -اينتراخت فرانكفورت ()21.30
 السبت:فولسبورغ  -اوغسبورغ ()16.30
إنغولشتات  -هامبورغ ()16.30
فيردر بريمن  -بايرن ميونيخ ()16.30
دارمشتات  -كولن ()16.30
اليبزيغ  -هوفنهايم ()16.30
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــر ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــركـ ـ ــوزن  -بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
مونشنغالدباخ ()19.30

 الجمعة:مرسيليا  -مونبلييه ()21.45
 السبت:ليون  -ليل ()18.00
نانسي  -بوردو ()21.00
رين  -نانت ()21.00
لوريان  -ديجون ()21.00
انجيه  -متز ()21.00
باستيا  -كاين ()21.00

 األحدنيس  -غانغان ()16.00
تولوز  -سانت اتيان ()18.00
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان  -م ــون ــاك ــو
()22.00
كأس إنكلترا (الدور الرابع)
 الجمعة:دربي كاونتي  -ليستر سيتي ()21.55
 السبت:ليفربول  -ولفرهامبتون ()14.30
بيرنلي  -بريستول سيتي ()17.00
تشلسي  -برنتفورد ()17.00

كريستال ب ــاالس  -مانشستر سيتي
()17.00
لينكولن  -برايتون ()17.00
بالكبيرن  -بالكبول ()17.00
مـ ـي ــدل ــزب ــره  -اك ــريـ ـنـ ـغـ ـت ــون س ـتــان ـلــي
()17.00
اوكسفورد  -نيوكاسل ()17.00
روتشدايل  -هادرسفيلد ()17.00
توتنهام  -وايكومب ()17.00
ساوثمبتون  -أرسنال ()19.30
 األحد:ميلوول  -واتفورد ()14.00
فوالم  -هال سيتي ()14.30
ساتون  -ليدز يونايتد ()16.00
مانشستر يونايتد  -ويغان ()18.00

