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رياضة

ّ
نجوم عاشوا الكارثة وخيبوا اآلمال
البطوالت األوروبية الوطنية

ُ
أشياء كثيرة يمكن أن تحكى عن
موسم ُالبطوالت األوروبية الوطنية
الذي اختتم أمس ،باستثناء بقاء جولة
أخيرة في إيطاليا ،ومن بينها عن نجوم
حصدوا الفشل واالنتقادات بعدما كان
متوقعًا أن يسلكوا طريق التألق
حسن زين الدين

وصلت البطوالت األوروبية الوطنية
إلى نهايتها ،باستثناء بقاء ُمرحلة
أخـيــرة فــي ال ــدوري اإليـطــالــي .أســدل
ال ـس ـت ــار ع ـلــى م ــوس ــم ط ــوي ــل وش ــاق
ومتعب .املشهد األخير كان ممزوجًا
بــالــدمــوع والـلـحـظــات املــؤثــرة .دمــوع
فــرح هنا على ألقاب ومشاركات في
دوري أبـطــال أوروب ــا املــوســم املقبل،
ودموع أسى هناك على فقدان ألقاب
وهبوط من دوري األضواء .وفي قلب

فرق شاسع بين ما ّ
قدمه
ّ
المليوني ومواطنه كانتي
بوغبا
أفضل العب في إنكلترا
هـ ــذا امل ـش ـه ــد ،وقـ ــف العـ ـب ــان ك ـب ـيــران
يـ ّ
ـودع ــان اللعبة بـعــد مـسـيــرة حافلة
اخ ـت ـت ـمــاهــا ع ـل ــى م ـن ـصــة ال ـت ـتــويــج،
والحديث هنا عــن القائد التاريخي
لـبــايــرن ميونيخ األملــانــي فيليب الم
وزميله اإلسباني شابي ألونسو.
ُ
أشياء كثيرة تحكى عن هذا املوسم؛
ّ
ومــن بينها عــن نجوم خيبوا اآلمــال
بـعــدمــا كــانــت ال ـتــوق ـعــات تـشـيــر إلــى
أنـهــم سيسلكون طــريــق الـتــألــق وإذا
بهم يحصدون االنتقادات.
الـ ـب ــداي ــة ط ـب ـع ــا مـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي ب ــول

عرف توماس مولر أسوأ مواسمه مع بايرن (أ ف ب)

بــوغ ـبــا أغ ـل ــى الع ــب ف ــي ال ـعــالــم بعد
ان ـت ـق ــال ــه ال ـق ـي ــاس ــي مـ ــن يــوف ـن ـتــوس
اإلي ـط ــال ــي إل ــى مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي في الصيف املاضي مقابل
 105ماليني يورو ( 120مليون دوالر
مع الحوافز) ،ما وضعه في الواجهة
ّ
أحقيته بهذا املبلغ
لتقديم أداء يثبت
الــذي لــم يسبق أن شهدته الساحرة
امل ـس ـتــديــرة ،إال أن امل ـحـ ّـص ـلــة ج ــاءت
مخيبة تمامًا ،إذ إن الفرنسي لم يكن
ً
فعاال ولــم ّ
يقدم اإلضــافــة في
عنصرًا
تشكيلة يــونــايـتــد عـلــى الصعيدين

ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي وال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي وصـ ـن ــاع ــة
اللعب بعدما كان أحد نجوم املوسم
املاضي في ال ــدوري اإليطالي .يكفي
ه ـنــا ل ـلــداللــة ع ـلــى ذل ــك امل ـق ــارن ــة بني
قدمه بوغبا ومــا ّ
ما ّ
قدمه زميله في
امل ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي ن ـغــول ــو كــانـتــي
ّ
الذي لم يكلف خزينة تشلسي سوى
 35مـلـيــون ي ــورو وال ــذي يبتعد عنه
كثيرًا لناحية الشهرة واألض ــواء ،إال
أن األخـيــر ق ـ ّـدم ً
أداء خــارقــا وموسمًا
ّ
رائعًا شكل فيه عنصرًا أساسيًا في
ت ـتــويــج فــري ـقــه بــال ـل ـقــب ،واأله ـ ــم أنــه

نــال جائزة أفضل العــب في البطولة
األقوى في العالم.
وإذا م ــا بـقـيـنــا ف ــي م ـس ــرح األحـ ــام
«أول ــد ت ــراف ــورد» ف ــإن العـبــا آخــر فقد
الكثير من رصيده هــذا املوسم وهو
واين روني الذي لم يعد ذلك املهاجم
ال ــذي يــرتـعــد ال ـح ــراس أم ــام ــه ،حيث
ب ــدا ع ــاج ـزًا ع ــن مـنــافـســة زم ــائ ــه في
خط املقدمة الوافد الجديد املخضرم
ال ـس ــوي ــدي زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش
وال ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــن مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس راشـ ـ ـف ـ ــورد
وال ـفــرن ـســي أن ـط ــونــي م ــارس ـي ــال ،ما

ج ـع ـلــه ي ـف ـقــد ف ــي مـ ـ ــرات ك ـث ـي ــرة ثـقــة
مــدربــه البرتغالي جــوزيــه مورينيو
ُ
لترسم عالمات االستفهام والسؤال
حول مستقبله أو حتى جدوى بقائه
مع الفريق.
وف ــي إنـكـلـتــرا أي ـض ــا ،لـكــن ف ــي لـنــدن،
ال يمكن الـقــول إال أن موسم األملاني
مسعود أوزيل مع أرسنال للنسيان.
صـ ـحـ ـي ــح أن الع ـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
اإلسـ ـب ــان ــي الـ ـس ــاب ــق ح ـ ّـس ــن م ـع ـ ّـدل ــه
ال ـت ـهــدي ـفــي هـ ــذا امل ــوس ــم بـتـسـجـيـلــه
 8أه ـ ـ ــداف ،إال أن امل ـط ـل ــوب م ــن هــذا
ال ـن ـجــم ه ــو أك ـث ــر ب ـك ـث ـيــر .م ــا يطلبه
اللندنيون من أوزيل أن يكون القائد
ال ـســاحــر الـ ــذي ي ــوص ــل فــريـقـهــم إلــى
مـنـصــات الـتـتــويــج ،إال أن األملــانــي ال
ً
يــزال «كـســوال» في هــذه املهمة تمامًا
كـمــا فــي أدائـ ــه الـبـطــيء فــي كثير من
األحيان ،ليصاب أوزيــل بخيبة على
ال ـص ـع ـي ــد ال ـش ـخ ـص ــي أيـ ـض ــا ب ـع ــدم
دخوله في التشكيلة املثالية للبطولة
مـجــددًا ،وهــو الــذي كــان متوقعًا منه
عند وصوله إلــى إنكلترا أن يحصد
جائزة أفضل العب في دوريها.
وختامًا ،فإن جائزة «الالعب األفشل»
فـ ــي مـ ــوسـ ــم ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األوروب ـ ـي ـ ــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـ ــن ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى ج ـهــد
الختيار الفائز بها أال وهو توماس
مولر مهاجم بايرن ميونيخ .أقل ما
يـقــال إن املــوســم الـحــالــي كــان كارثيًا
ل ــه .م ــول ــر ب ــدا شـبـحــا ل ــذل ــك املـهــاجــم
الذي ال يرحم أمام املرمى والذي كان
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد ي ـقــاتــل لضمه
ليغيب عن السمع تمامًا هذا املوسم
ويـفـقــد ثـقــة م ــدرب ــه اإلي ـطــالــي كــارلــو
أنشيلوتي في محطات كثيرة ،حيث
يكفي القول إنه سجل  5أهــداف فقط
ف ــي «ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» هـ ــذا امل ــوس ــم،
بينما زميله فــي الـهـجــوم البولوني
روبـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي س ـج ــل 30
هدفًا ،أي بفارق  25هدفًا ،تمامًا كرقم
قميص مولر!

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة األخيرة)
تشلسي  -سندرالند 1-5
ال ـب ــرازي ـل ــي وي ـل ـي ــان ( )8وال ـب ـل ـج ـي ـكــي إي ــدي ــن
هــازار ( )61واإلسباني بــدرو رودريغيز ()77
وال ـب ـل ـج ـي ـكــي مـي ـت ـشــي ب ــات ـش ــواي ( 90و)92
لتشلسي ،واإلس ـبــانــي خافيير مانكييو ()3
لسندرالند.
هال سيتي  -توتنهام 7-1
سـ ــام ك ـل ــوك ــاس ( )66ل ـه ــال س ـي ـتــي ،وهـ ــاري
كاين ( 11و 13و )72وديلي آلي ( )45والكيني
ف ـي ـك ـتــور وان ـي ــام ــا ( )69وبـ ــن دي ـف ـيــس ()84
والبلجيكي توبي ألديرفيرلد ( )87لتوتنهام.
واتفورد  -مانشستر سيتي 5-0
البلجيكي فنسان كومباني ( )5واألرجنتيني
س ـيــرج ـيــو أغـ ــويـ ــرو ( 23و )36وال ـب ــرازي ـل ــي
فرناندينيو ( )41والبرازيلي غابريال جيسوس
(.)58
ليفربول  -ميدلسبره 0-3
الهولندي جورجينيو فينالدوم ( )45والبرازيلي
فيليبي كوتينيو ( )51وآدم الالنا (.)56
أرسنال  -إفرتون 1-3
مانشستر يونايتد  -كريستال باالس 0-2
ليستر سيتي  -بورنموث 1-1
ساوثمبتون  -ستوك سيتي 1-0
سوانسي  -وست بروميتش ألبيون 1-2
بيرنلي  -وست هام يونايتد 2-1
 ترتيب فرق الصدارة:ً
 -1تشلسي  93نقطة من  38مباراة ِّ
(توج بطال)
 -2توتنهام  86من 38
 -3مانشستر سيتي  78من 38
 -4ليفربول  76من 38
 -5أرسنال  75من 38

إسبانيا (المرحلة األخيرة)

إيطاليا (المرحلة قبل األخيرة)

ألمانيا (المرحلة األخيرة)

فرنسا (المرحلة األخيرة)

ملقة  -ريال مدريد 2-0
البرتغالي كريستيانو رونالدو ( )2والفرنسي
كريم بنزيما (.)55

يوفنتوس  -كروتوني 0-3
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي مـ ـ ــاريـ ـ ــو مـ ــانـ ــدزوك ـ ـي ـ ـتـ ــش ()12
واألرجـنـتـيـنــي بــاولــو دي ـبــاال ( )39والـبــرازيـلــي
أليكس ساندرو (.)83

بايرن ميونيخ  -فرايبورغ 1-4
الهولندي أريــن روبــن ( )4والتشيلياني أرتــورو
ف ـيــدال ( )73والـفــرنـســي فــرانــك ريـبـيــري ()90
وجـ ــوشـ ــوا ك ـي ـم ـي ـتــش ( )90لـ ـب ــاي ــرن ،ون ـي ـلــس
بيترسن ( )76لفرايبورغ.

رين  -موناكو 3-2
أداما دياخابي ( 69من ركلة جزاء و )90لرين،
والبرازيليون فابينيو ( )42وجيمرسون ()48
وجورج ( )78ملوناكو.

برشلونة – إيبار 2-4
دافـ ـي ــد يــون ـكــا ( 63خ ـطــأ ف ــي م ــرم ــى فــري ـقــه)
واألوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ()73
واألرجنتيني ليونيل ميسي ( 75من ركلة جزاء
و )90لبرشلونة ،والياباني تاكاشي إينوي (7
و )61إليبار.
أتلتيكو مدريد  -أتلتيك بلباو 1-3
فرناندو توريس ( 8و )11واألرجنتيني أنخل
كوريا ( )89ألتلتيكو مدريد ،وإناكي ويليامس
( )71لبلباو.
إشبيلية  -أوساسونا 0-5
فـيـكـتــور مــاشــن بـيــريــز «فـيـتــولــو» ( 10و)80
واألرج ـن ـت ـي ـنــي ف ــران ـك ــو فــاس ـك ـيــز ( 20و)60
واملونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (.)36
سبورتينغ خيخون  -ريال بيتيس 2-2
ديبورتيفو ال كورونيا  -الس باملاس 0-3
ليغانيس – أالفيس 1-1
غرناطة – إسبانيول 2-1
فالنسيا – فياريال 3-1
سلتا فيغو  -ريال سوسييداد 2-2
ترتيب فرق الصدارة: -1ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد  93ن ـق ـط ــة مـ ــن  38مـ ـب ــاراة
ً
َّ
(توج بطال)
 -2برشلونة  90من 38
 -3أتلتيكو مدريد  78من 38
 -4إشبيلية  72من 38
 -5فياريال  67من 38

كييفو  -روما 5-3
األرجـنـتـيـنــي لــوكــاس نــاهــويــل كــاسـتــرو ()15
وروبرتو اينغليزي ( 37و )87لكييفو ،وستيفان
الشعراوي ( 28و )58واملصري محمد صالح
( 43و )77والبوسني إيدين دزيكو ( )83لروما.
نابولي  -فيورنتينا 1-4
ال ـس ـنـغــالــي خــال ـيــدو كــول ـي ـبــالــي ( )8ول ــورن ــزو
إنسينيي ( )36والبلجيكي دريس ميرتينز (57
و )65لنابولي ،والسلوفيني يوسيب ايليسيتش
( )60لفيورنتينا.
ميالن  -بولونيا 0-3
اإلس ـب ــان ــي ج ـي ــرار دول ــوف ـي ــو ( )69وال ـيــابــانــي
كيسوكي هوندا ( )73وجانلوكا البادوال (.)90
التسيو – إنتر ميالنو 3-1
إمبولي  -أتاالنتا 1-0
أودينيزي  -سمبدوريا 1-1
جنوى  -تورينو 1-2
ساسوولو  -كالياري 2-6
 االثنني:بيسكارا  -باليرمو ()21,45
ترتيب فرق الصدارة:ً
 -1يوفنتوس  88نقطة من  37مباراة َّ
(توج بطال)
 -2روما  84من 37
 -3نابولي  83من 37
 -4التسيو  70من 37
 -5أتاالنتا  69من 37

أينتراخت فرانكفورت  -اليبزيغ 2-2
اإلسـ ـب ــان ــي خ ـي ـس ــوس ف ــاي ـي ـخ ــو ( )83ودان ـ ــي
بـلــوم ( )90لـفــرانـكـفــورت ،والـنـمـســوي مارسيل
سابيتسر ( )25والــدن ـمــاركــي يــوســف بولسن
( )56لاليبزيغ.
بوروسيا دورتموند  -فيردر بريمن 3-4
مـ ــاركـ ــو روي ـ ـ ــس ( 31و 75مـ ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء)
والغابوني بيار  -إيميريك أوباميانغ ( 42و89
من ركلة جــزاء) لدورتموند ،والنمسوي زالتكو
يونوزوفيتش ( )7وفــن بارتلس ( )46وماكس
كروزه ( )68لبريمن.
كولن  -ماينتس 0-2
يــونــاس هـكـتــور ( )43والـيــابــانــي يــويــا أوســاكــو
(.)87
بوروسيا مونشنغالدباخ  -دارمشتات 2-2
هيرتا برلني  -باير ليفركوزن 6-2
هامبورغ  -فولسبورغ 1-2
إينغولشتات  -شالكه 1-1
هوفنهايم  -أوغسبورغ 0-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ  82ن ـق ـطــة م ــن  34م ـب ــاراة
ً
ّ
(توج بطال)
 -2اليبزيغ  67من 34
 -3دورتموند  64من 34
 -4هوفنهايم  62من 34
 -5كولن  49من 34

باريس سان جيرمان  -كاين 1-1
أدري ـ ــان راب ـيــو ( )13ل ـســان ج ـيــرمــان ،ورون ــي
رودالن ( )90لكاين.
ليون  -نيس 3-3
مــاك ـس ـيــم ل ــوم ــارش ــان ( 10خ ـطــأ ف ــي مــرمــى
فريقه) وألكسندر الكــازيــت ( 48و )78لليون،
والـيــونــانــي أنــاسـتــاسـيــوس دونـيــس ( 15و)78
وج ــان مـيـشــال س ـيــري ( 90م ــن رك ـلــة ج ــزاء)
لنيس.
مرسيليا  -باستيا 0-1
بافيتمبي غوميس (.)74
غانغان  -متز 0-1
ليل  -نانت 0-3
تولوز  -ديجون 0-0
لوريان  -بوردو 1-1
نانسي  -سانت إتيان 1-3
أنجيه  -مونبلييه 0-2
 ترتيب فرق الصدارة:ً
 -1موناكو  95نقطة من  38مباراة ِّ
(توج بطال)
 -2سان جيرمان  87من 38
 -3نيس  78من 38
 -4ليون  67من 38
 -5مرسيليا  62من 38

