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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

نابولي ونجومها يعيشون الظلم مجددًا
ال ينال العبانابولي البلجيكي دريس ميرتنز
والسلوفاكي مــارك هامسيك الحق
اإلعالمي الذي يناله العبون آخرون في
الــدوري االيطالي لكرة القدم .ورغم
تألق الثنائي المذكور ،يبقى ذنبهما
أنهما يلعبان للنادي الجنوبي حيث ال
تنشط ال ـشــركــات الـكـبــرى فــي عــروض
هي الحال في
الرعاية واإلعالنات كما ً
روما وميالنو وتورينو مثال
هادي أحمد
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي دريـ ـ ــس م ـيــرت ـنــز لـيــس
الع ـبــا ع ـ ّ
ـادي ــا ،هــو يـثـبــت ذل ــك كلما
سـ ـنـ ـح ــت لـ ـ ــه ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة .ي ـ ــري ـ ــد أن
يصبح فــي املستقبل الـقــريــب رمـزًا
وأيـ ـق ــون ــة ف ــي امل ــاع ــب اإلي ـط ــال ـي ــة،
وأح ــد الــوجــوه ال ـق ــادرة عـلــى صنع

أصاب ميرتنز إنجازًا كبيرًا
واقترب هامسيك من تحطيم
رقم مارادونا
الفرح في نابولي وبلجيكا .مهاجم
نابولي الذي يعتبر حاليًا أحد أهم
الــذي خلفوا األرجنتيني غونزالو
هيغواين ،اختار تثبيت نجوميته،
رغم كل التعتيم عليه.
رحــل هيغواين عــن نــابــولــي ،فجاء
البولوني أركــاديــوش ميليك الــذي
تعرض إلصابة قبل  4أشهر أبعدته
عن املالعب كليًا .قبل يومني ،وبعد

أن تـعــافــى تـمــامــا م ــن إصــاب ـتــه في
ال ـ ــرب ـ ــاط ال ـص ـل ـي ـب ــي ،بـ ـ ــدأ يـسـتـعــد
لـ ـلـ ـع ــودة ،ل ـك ــن ال شـ ــك فـ ــي أن ـ ــه لــن
يتمكن من إزاحة ميرتنز عن مركزه
الذي ثبته بنجوميته واستفاد من
ـري لــآخــريــن .أرقــامــه
الـغـيــاب الـقـسـ ً
تحكي عنه :بداية هو هداف الدوري
اإلي ـطــالــي بـ ـ  16هــدفــا .كــذلــك ،وفــي
امل ـبــاراة أم ــام تورينو ( ،)3-5سجل
 4أهـ ــداف ،وك ــان «ال ـهــاتــريــك» الــذي
س ـج ـلــه األس ـ ـ ــرع ّ ف ــي الـ ــ»سـ ـي ــري أ»
منذ ذاك الــذي وقــع عليه األوكراني
أن ــدري ــه شـفـتـشـنـكــو م ــع م ـيــان في
س ـب ــع دق ــائ ــق عـ ــام  .2000مـيــرتـنــز
فعلها بـ  9دقائق ،وكان «الهاتريك»
الثاني تواليًا له ،وهو ما لم يحدث
منذ عام  1974في الدوري اإليطالي.
هذه اإلنجازات املتتالية والسريعة،
أدت الى إجــراء أسرع من قبل إدارة
نــابــولــي ال ـتــي تــريــد ال ـح ـفــاظ عليه
أمام هجمة الصينيني على مالعب
ً
أوروب ــا أوال ،ثم إلغــاق الباب أمام
األن ــدي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة ،ب ــوض ــع شــرط
جزائي ،لكي ال يخطئوا الخطأ ذاته
ال ــذي حـصــل مــع هـيـغــوايــن املنتقل
الى يوفنتوس.
وم ـيــرت ـنــز ل ـيــس امل ـظ ـل ــوم الــوح ـيــد
في نابولي ،بل هناك أيضًا القائد
الـسـلــوفــاكــي م ــارك هــامـسـيــك الــذي
يقترب من تحطيم رقــم األسطورة
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـيـ ـغ ــو أرم ـ ــان ـ ــدو
مارادونا ،كأفضل هداف في تاريخ
النادي االيطالي بـ  115هدفًا خالل
امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي .وص ـ ــل رص ـي ــد
هــامـسـيــك ال ــى  109أه ــداف ويـبــدو
أنه قريب جدًا من تحطيمه.
إنـجــازات ،ردود فعلها في وسائل
اإلع ـ ـ ــام ال ت ــرت ـق ــي ال ـ ــى ح ـج ـم ـهــا،

ّ
ميرتنز ونجوم نابولي ال يأخذون حقهم إعالميًا (جوسيبي كاكاتشي  -أ ف ب)

م ــا يــدفــع إل ــى ال ـت ـس ــاؤل ع ــن قيمة
الــاعـ َـبــن الـتــي تـبــدو متدنية أمــام
العبني آخرين ،ال يقدمون إال جزءًا
بسيطًا مــن إن ـج ــازات هـ ــؤالء ،لكن

م ــا يـســاعــدهــم هــو أن ـهــم يعيشون
في كنف أندية تحمل تأثيرًا أكبر
في املجتمع الكروي هناك ،ولديها
ألقاب أكثر عبر التاريخ .وال يتوقف

األم ــر عـنــد ه ــذا ال ـح ـ ّـد ،ب ــل يـتـعــداه
الــى أن ه ــؤالء الــاعـبــن لــم يتقنوا
بعد لعبة التسويق والدعاية التي
سبقهم اليها آخ ــرون ،وبــاتــت لهم
ّ
جزءًا ال يتجزأ من اللعبة.
مـ ـظـ ـل ــوم مـ ـي ــرتـ ـن ــز وق ـ ــائ ـ ــد ف ــري ـق ــه
هامسيك من هذه الناحية تحديدًا،
وك ــأن إنـجــازاتـهـمــا مـخـبــأة ،إال ملن
أراد أن يبحث عنها ،عكس البقية
ف ــي ي ــوف ـن ـت ــوس وف ــري ـق ــي مـيــانــو
وروم ـ ـ ـ ـ ــا ،ال ـ ــذي ـ ــن تـ ـت ــول ــى وس ــائ ــل
اإلعالم املهمة نيابة عنهم.
العــب وســط مثل هامسيك يقارب
أرق ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا ،وآخـ ـ ـ ــر ب ـف ـت ــرة
ق ـص ـي ــرة ي ـك ـس ــر أرق ـ ــام ـ ــا ق ـيــاس ـيــة
ل ـن ـجــوم ح ـف ــروا الـكـثـيــر ف ــي ذاك ــرة
الدوري اإليطالي ،يعيشان تعتيمًا
إعــامـيــا مــن قـبــل أص ـحــاب االق ــام
وال ـش ــاش ــات ال ـقــويــة ف ــي إيـطــالـيــا.
صـحـيــح أن ع ــراق ــة ال ـف ــري ــق تلعب
دورًا كبيرًا ،أو ارتــداء العب أللوان
فـ ــريـ ــق غـ ـي ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وروم ـ ـ ــا
وم ـي ــان وإن ـت ــر م ـيــانــو ،ل ـكــن ذلــك
ل ـي ــس الـ ـع ــام ــل ال ــوحـ ـي ــد .ف ــال ــزخ ــم
اإلعـ ــامـ ــي م ــرتـ ـب ــط ،وال ري ـ ــب فــي
ذلك ،بعروض الرعاية واالعالنات.
امل ــاي ــن ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــاهــا ن ـجــوم
كــرة الـقــدم ليست هــي مــا تجعلهم
األشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،بـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــروض الـ ــرعـ ــايـ ــة
واإلع ــان ــات مــع الـشــركــات الكبرى
تبدو العامل االقوى.
لن يقف ميرتنز وهامسيك مكتوفي
األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــواص ـ ـ ــان وضـ ــع
إنجازاتهما أمــام مــرأى املتابعني،
لكن إذا أرادا أن يكونا دائمًا تحت
االضـ ــواء ،فعليهم ان ينتقلوا الى
الفرق األعلى من فريقهم بدرجات،
«إعالمية ورعائية».

نتائج وترتيب البطوالت االوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )24
تشلسي  -ارسنال 1-3
االسـبــانــي مــاركــوس الونسو ( )13والصربي
نـيـمــانـيــا مــاتـيـتــش ( )70واالس ـبــانــي سيسك
فابريغاس ( )85لتشلسي ،والفرنسي اوليفييه
جيرو ( )90ألرسنال.
مانشستر سيتي  -سوانسي سيتي 1-2
ال ـب ــرازي ـل ــي غ ــاب ــري ــال ج ـي ـس ــوس ( 13و)90
لسيتي ،وااليـسـلـنــدي غيلفي سـيـغــوردســون
( )81لسوانسي.
ليستر سيتي  -مانشستر يونايتد 3-0
االرميني هنريك مخيتاريان ( )42والسويدي
زالتان إبراهيموفيتش ( )44واالسباني خوان
ماتا (.)49
توتنهام هوتسبر  -ميدلسبره 0-1
هاري كاين ( 58من ركلة جزاء).

اسبانيا (المرحلة )21
برشلونة  -اتلتيك بلباو 0-3
بــاكــو ال ـكــاس ـيــر ( )18واالرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
ميسي ( )40واليكس فيدال (.)67
اتلتيكو مدريد  -ليغانيس 0-2
ال ـفــرن ـســي انـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان ( 15م ــن ركـلــة
جزاء) وفرناندو توريس (.)51
ريال سوسييداد  -اوساسونا 2-3
راوول ن ــاف ــاس ( )63وامل ـك ـس ـي ـكــي ك ــارل ــوس
ف ـي ــا ( )73وخ ــوانـ ـم ــي ( )77ل ـســوس ـي ـيــداد،
وكينان ك ــودرو ( )25وسيرجيو لـيــون ()79
ألوساسونا.
ملقة  -اسبانيول 1-0
األرجنتيني بابلو بياتي (.)17

إفرتون  -بورنموث 3-6
ساوثمبتون  -وست هام يونايتد 3-1
وست بروميتش البيون  -ستوك سيتي
0-1
واتفورد  -بيرنلي 1-2
كريستال باالس  -سندرالند 4-0
هال سيتي  -ليفربول 0-2

فالنسيا  -ايبار 4-0
اشبيلية  -فياريال 0-0
سبورتينغ خيخون  -االفيس 4-2
ديبورتيفو ال كــورونـيــا  -ري ــال بيتيس
(تأجلت)
سلتا فيغو  -ريال مدريد (تأجلت)
غرناطة  -الس باملاس (الليلة )21.45

ترتيب فرق الصدارة:
 -1تشلسي  59نقطة من  24مباراة
 -2توتنهام  50من 24
 -3مانشستر سيتي  49من 24
 -4ارسنال  47من 24
 -5ليفربول  46من 24

ترتيب فرق الصدارة:
 -1ريال مدريد  46نقطة من  19مباراة
 -2برشلونة  45من 21
 -3اشبيلية  43من 21
 -4اتلتيكو مدريد  39من 21
 -5ريال سوسييداد  38من 21

ايطاليا (المرحلة )23
يوفنتوس  -انتر ميالنو 0-1
الكولومبي خوان كوادرادو (.)45
بولونيا  -نابولي 7-1
اليوناني فاسيليوس تــوروسـيــديــس ( 36من
رك ـلــة جـ ــزاء) لـبــولــونـيــا ،وال ـس ـلــوفــاكــي مــاريــك
هامسيك ( 4و 70و )74ولــورنــزو إينسينيي
( )6والبلجيكي دريس ميرتنز ( 33و 43و)90
لنابولي.
بيسكارا  -التسيو 6-2
الليبي احمد بنالي ( )29وغاستون بروغمان
( )41لبيسكارا ،وماركو بارولو ( 10و 14و49
و )77والسنغالي بالدلي كيتا ( )49وتشيرو
إيموبيلي ( )69لالتسيو.
ميالن  -سمبدوريا 1-0
الكولومبي لويس مورييل ( 70من ركلة جزاء)
اتاالنتا  -كالياري 0-2
كييفو  -اودينيزي 0-0
امبولي  -تورينو 1-1
جنوى  -ساسوولو 1-0
باليرمو  -كروتوني 0-1
روما  -فيورنتينا (الثالثاء )21.45
ترتيب فرق الصدارة:
 -1يوفنتوس  54نقطة من  22مباراة
 -2نابولي  48من 23
 -3روما  47من 22
 -4التسيو  43من 23
 -5انتر ميالنو  42من 23

المانيا (المرحلة )19

فرنسا (المرحلة )23

بايرن ميونيخ  -شالكه 1-1
البولوني روب ــرت ليفاندوفسكي ( )9لبايرن،
والبرازيلي نالدو ( )13لشالكه.

موناكو  -نيس 0-3
فــالـيــر ج ـيــرمــان ( )47وال ـكــولــوم ـبــي رادام ـي ــل
فالكاو ( 60و.)81

بوروسيا دورتموند  -اليبزيغ 0-1
الكاميروني بيار  -إيميريك أوباميانغ ()35

ديجون  -باريس سان جيرمان 3-1
خــولـيــو تــافــاريــس مــن الـ ــرأس االخ ـضــر ()31
ل ــديـ ـج ــون ،والـ ـب ــرازيـ ـل ــي ل ــوك ــاس مـ ـ ــورا ()29
وااليـطــالــي تياغو مــوتــا ( )81واالوروغــويــانــي
إدينسون كافاني (.)84

اينتراخت فرانكفورت  -دارمشتات 0-2
الياباني ماكوتو هاسيبي ( 47من ركلة جزاء)
والكرواتي أنتي ريبيتش (.)83
هوفنهايم  -ماينتس 0-4
مارك أوث ( )5وماركو تيرازينو ( )81واملجري
آدم تشاالي ( 86و.)90
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -فــرايـبــورغ
0-3
هيرتا برلني  -اينغولشتات 0-1
كولن  -فولفسبورغ 0-1
هامبورغ  -باير ليفركوزن 0-1
اوغسبورغ  -فيردر بريمن 2-3
ترتيب فرق الصدارة:
 - -1بايرن ميونيخ  46نقطة من  19مباراة
 -2اليبزيغ  42من 19
 -3اينتراخت فرانكفورت  35من 19
 -4دورتموند  34من 19
 -5هوفنهايم  34من 19

سانت اتيان  -ليون 0-2
كيفن مونيه باكيه ( )9ورومان هاموما (.)22
بوردو  -رين 1-1
جيريمي مينيز ( )56لبوردو ،ويوان غوركوف
( )69لرين.
متز  -مرسيليا 0-1
غانغان  -كاين 1-0
ليل  -لوريان 1-0
مونبلييه  -باستيا 1-2
تولوز  -انجيه 0-4
نانت  -نانسي 2-0
ترتيب فرق الصدارة:
 -1موناكو  52نقطة من  23مباراة
 -2باريس سان جيرمان  49من 23
 -3نيس  49من 23
 -4ليون  37من 22
 -5سانت اتيان  36من 23

