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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ً
اإلنكليز يتنفسون هواء أفريقيًا
التألق الــرائــع للنجم السنغالي ساديو
مانيه في نهاية األسبوع ،يعيد فتح
ال ـحــديــث ع ــن مـ ــدى تــأث ـيــر الــاعـبـيــن
األفارقة بالفرق اإلنكليزية ،وهم الذين
لطالما برزوا منذ العصر الحديث للدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ليتركوا بصمة كبيرة
في الفرق المختلفة
شربل ّ
كريم
هناك أمر متعارف عليه في إنكلترا،
ول ـ ــو أن ـ ــه ال ي ـش ـك ــل ق ـ ــاع ـ ــدة ،ي ـق ــول:
األفريقي أفضل من البرازيلي.
وق ــد يـكــون ه ــذا األم ــر صحيحًا إلــى
ح ـ ٍّـد بـعـيــد إذا ذه ـب ـنــا إل ــى إح ـصــاء
تــأثـيــر الــاع ـبــن الـبــرازيـلـيــن الــذيــن

يمنح الالعب األفريقي َ
الجانب البدني القوي والنفس
الطويل لكل فريق إنكليزي
َ
ق ِدموا إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز
م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات ،بـفــرقـهــم
مقارنة بأولئك األفارقة الذين تركوا
بصمة أكبر بعد بروزهم بنحو الفت
ـرق مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا حـتــى تلك
م ــع فـ ـ ٍ
التي لم ّتكن منافسة على اللقب.
ً
فـعــا ،قــلــة مــن الــاعـبــن البرازيليني
تمكنوا من صناعة الفارق في دوري
إن ـك ـل ـت ــرا ،وقـ ــد ال ي ـت ـخ ـطــى ع ــدده ــم
ـدد
أصــابــع الـيــد ال ــواح ــدة ،بعكس عـ ٍ
كـبـيــر م ــن الــاع ـبــن األف ــارق ــة الــذيــن
كــانــوا رأس حــربــة فــي رف ــع مستوى

فرقهم أو قيادتها إلى رفع الكؤوس.
وهـ ـن ــا ي ـع ـي ــدن ــا ال ـ ـكـ ــام إل ـ ــى ب ــداي ــة
املــوســم عندما خرجت لــوائــح الفرق
الـ  20املتنافسة في "البريميير ليغ"
حيث ّ
تبي وجــود  47العبًا أفريقيًا،
ما يعني أن  %9من الالعبني الـ 500
ي ــأت ــون م ــن الـ ـق ــارة الـ ـسـ ـم ــراء ،فـكــان
بـيــرنـلــي الــوح ـيــد ال ــذي لــم يـضــم أي
العـ ــب أف ــري ـق ــي ،م ــا أفـ ـق ــده ع ـ ــددًا من
النواحي التي ّ
ميزت الفرق األخــرى
ّ
ـدد م ـن ـهــا أن من
ال ـت ــي ظ ـهــر لـ ــدى ع ـ ـ ٍ
املستحيل بالنسبة إليها اللعب من
دون أولئك السمر املميزين.
وت ـس ـت ـك ـمــل املـ ـق ــارن ــة ال ـب ــرازي ـل ـي ــة -
األفــري ـق ـيــة ال ـتــي نـسـتـخــدمـهــا عـ ّـيـنــة
ف ـق ــط م ــن أجـ ــل إظـ ـه ــار س ـب ــب ب ــروز
ال ــاع ــب األف ــري ـق ــي ف ــي أقـ ــوى دوري
ف ــي ال ـع ــال ــم .ف ـه ـنــاك تـصـعــب األم ــور
على البرازيليني املهاريني الــذيــن ال
يـعـتـمــدون عـلــى ال ـق ــوة ال ـبــدن ـيــة ،بل
على مـهــاراتـهــم الـفــرديــة الـتــي غالبًا
م ــا ت ـص ـطــدم بــال ـع ـنــف املـ ـف ــرط أو ال
يمكنها مجاراة سرعة اللعب املعتمد
أو ال تفيد الفريق ،إذ إن العبي فرق
إنـكـلـتــرا كـلـهــم ي ـع ـمــدون إل ــى العمل
كمنظومة دفاعية وهجومية واحدة،
ما يترك لدى كل العب مهمة مزدوجة
على املستطيل األخضر.
وهـ ـ ــذه املـ ـي ــزة ن ـج ــده ــا ت ـح ــدي ـدًا فــي
العـ ٍـب مثل ساديو مانيه الــذي يبذل
ً
م ـج ـهــودًا هــائــا عـلــى أرض املـلـعــب،
يـعـكــس م ـيــزة الــاعــب األس ـمــر الــذي
يحتاجه كل فريق إنكليزي .فالالعب
األفــري ـقــي يـمـنــح ال ـقــوة الجسمانية
الـتــي ال غـنــى عنها فــي ذاك ال ــدوري
املـ ـل ــيء ب ــااللـ ـتـ ـح ــام ــات ،ك ــذل ــك فــإنــه
ي ـت ـم ـ َيــز ب ـل ـيــاق ـتــه ال ـب ــدن ـي ــة ال ـعــال ـيــة
وبـنــفـســه الـطــويــل الـلــذيــن يسمحان

حسم مانيه فوز ليفربول على توتنهام في قمة نهاية األسبوع (أولي سكارف  -أ ف ب)

له بتأدية واجبه على أعلى مستوى
ط ــوال الــدقــائــق الـتـسـعــن .وكـمــا هو
الهجومي
مـعـلــوم ،إن ســرعــة اللعب ُ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ت ـج ـب ــر
الالعبني على بذل مجهود مضاعف

في جهتي امللعب ،واألفارقة يؤدون
ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر م ـ ــن دون أي م ـش ـك ـلــة،
مستفيدين من طبيعتهم الجسدية
وقوتهم الفطرية التي اكتسبوها من
الظروف الصعبة التي عاشوها في

مالعب القارة السمراء لدى نشأتهم
ه ـ ـنـ ــاك ،وقـ ـب ــل ان ـت ـق ــال ـه ــم إل ـ ــى قـ ــارة
األضواء ،أي أوروبا.
اليوم ،وقبل مانيه ،سحر الجزائري
ري ـ ـ ــاض مـ ـح ــرز الـ ـك ــل فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا،
عـنــدمــا ق ــاد ليستر سيتي إل ــى لقب
خــرافــي فــي املــوســم املــاضــي ،ليحرز
بـ ـع ــده ــا ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
إن ـك ـل ـتــرا .إن ـج ــاز م ـهــم والفـ ــت يــؤكــد
ق ــدرة األف ــارق ــة فــي الـتــأثـيــر بفرقهم،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه األمـ ـ ـ ــر فــي
املـ ــاضـ ــي ال ـب ـع ـي ــد ع ـن ــدم ــا اع ـ ـتـ ــادوا
توجيه فرقهم نحو منصة التتويج.
فمن ال يذكر قيادة العاجي ديدييه
دروغبا لتشلسي إلى اللقبني املحلي
واألوروب ــي؟ ومــن ساحل العاج أطل
أيضًا الشقيقان كولو ويــايــا توريه
ال ـلــذان حمال كــأس "البريميير ليغ"
مـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي .ك ــذل ــك م ـ ّـر
بتميز ّ
عاجي آخر ّ
ليتوج في إنكلترا،
هــو ســالــومــون كــالــو الع ــب تشلسي
ً
ال ـس ــاب ــق .و"الـ ـبـ ـل ــوز" أص ـ ــا ش ـ ّـرع ــوا
الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام األف ـ ــارق ـ ــة ل ـي ـف ـع ـلــوا مــا
يبرعون به في "ستامفورد بريدج"،
ح ـيــث ت ــرك ال ـغــانــي مــاي ـكــل إيـسـيــان
والـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري جـ ـ ــون أوب ـ ـ ــي مـيـكـيــل
أيضًا تأثيرًا ّ
طيبًا في ألقاب الفريق
اللندني .تطول الالئحة وتعيدنا إلى
أي ــام عـشــق أرس ـنــال لــأفــارقــة الــذيــن
ب ــرزوا معه كثيرًا ،أمـثــال النيجيري
نــوانـكــو كــانــو والـكــامـيــرونــي لــوريــن
وال ـت ــوغ ــول ــي إي ـم ــان ــوي ــل ادي ـب ــاي ــور.
ً
ه ــم أصـ ــا ج ــزء بـسـيــط ع ـلــى الئـحــة
ً
ت ـض ــم أس ـ ـمـ ــاء ال ي ـن ـســاهــا جـمـهــور
إنكلترا ،أمثال الليبيري جورج وياه
والنيجيري جــاي  -جــاي أوكوتشا
واألفريقي الجنوبي لوكاس راديبي
والغاني طوني إيبواه.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )25
أرسنال  -هال سيتي 0-2
التشيلياني ألكسيس سانشيز ( 34و.)90
مانشستر يونايتد  -واتفورد 0-2
اإلسباني خوان ماتا ( )32والفرنسي أنطوني
مارسيال (.)60
ليفربول  -توتنهام 0-2
السنغالي ساديو مانيه ( 16و.)18
بيرنلي  -تشلسي 1-1
اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي روب ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــرادي ( )24ل ـب ـيــرن ـلــي،
واإلسباني بدرو رودريغيز ( )7لتشلسي.
ميدلسبره  -إفرتون 0-0
سندرالند  -ساوثمبتون 4-0
وست هام  -وست بروميتش ألبيون 2-2
ستوك سيتي  -كريستال باالس 0-1
سوانسي  -ليستر سيتي 0-2
ب ــورن ـم ــوث  -مــانـشـسـتــر سـيـتــي (الـلـيـلــة
)22.00
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  60نقطة من  25مباراة
 -2توتنهام  50من 24
 -3أرسنال  50من 25
 -4ليفربول  49من 25
 -5مانشستر سيتي  49من 24

إسبانيا (المرحلة )22
أالفيس  -برشلونة 6-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي ل ــوي ــس س ــواري ــز ( 37و)67
والبرازيلي نيمار ( )40واألرجنتيني ليونيل
ميسي ( )59وأليكسيس ( 63خطأ في مرماه)
والكرواتي ايفان راكيتيتش (.)65
أوساسونا  -ريال مدريد 3-1
سيرجيو ليون ( )33ألوساسونا ،والبرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ( )24وإي ـس ـكــو ()62
ولوكاس فاسكيز ( )90لريال.
إسبانيول  -ريال سوسيداد 2-1
األوروغوياني هيرنان بيريز ( )35إلسبانيول،
وامل ـك ـس ـي ـكــي كـ ــارلـ ــوس ال ـب ـي ــرت ــو ف ـي ــا ()26
وآسيير إياراماندي ( )61لسوسيداد.
اتلتيكو مدريد  -سلتا فيغو 2-3
ف ــرن ــان ــدو ت ــوري ــس ( )11والـبـلـجـيـكــي يــانـيــك
كاراسكو ( )86والفرنسي انـطــوان غريزمان
( )88التلتيكو ،واألرجنتيني غوستافو كابرال
( )5وال ـســويــدي ج ــون غــوديـتــي ( )76لسلتا
فيغو.
الس باملاس  -اشبيلية 1-0
أتلتيك بلباو  -ديبورتيفو ال كورونيا 1-2
اشبيلية  -فالنسيا 0-0
فياريال  -ملقة 1-1
ليغانيس  -سبورتينغ خيخون 2-0
ايبار  -غرناطة (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  49نقطة من  20مباراة
 -2برشلونة  48من 22
 -3اشبيلية  46من 22
 -4اتلتيكو مدريد  42من 22
 -5ريال سوسييداد  41من 21

إيطاليا (المرحلة )24
نابولي  -جنوى 0-2
البولوني بيوتر زيلينسكي ( )51وايمانويل
جاكيريني (.)68
إنتر ميالنو  -إمبولي 0-2
ايـ ـ ــدر س ـي ـت ــادي ــن م ــارت ـي ـن ــز ( )14وأن ـطــون ـيــو
كاندريفا (.)54
كالياري  -يوفنتوس 2-0
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( 37و.)47
كروتوني  -روما 2-0
البلجيكي رادجــا ناينغوالن ( )40والبوسني
إدين دزيكو (.)77
فيورنتينا  -أودينيزي 0-3
باليرمو  -اتاالنتا برغامو 3-1
ساسوولو  -كييفو فيرونا 3-1
تورينو  -بيسكارا 3-5
سمبدوريا  -بولونيا 1-3
التسيو  -ميالن ()21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  60نقطة من  24مباراة
 -2روما  53من 24
 -3نابولي  51من 24
 -4انتر ميالنو  45من 24
 -5اتاالنتا  45من 24

ألمانيا (المرحلة )20

فرنسا (المرحلة )25

باير ليفركوزن  -أينتراخت فرانكفورت
0-3
املكسيكي خافيير هرنانديز ( 5و )63وكيفن
فوالند (.)78

بوردو  -باريس سان جيرمان 3-0
األوروغ ــوي ــان ــي إيــديـنـســون كــافــانــي ( 6و)47
واألرجنتيني أنخل دي ماريا (.)40

اينغولشتات  -بايرن ميونيخ 2-0
التشيلياني أرتـ ــورو ف ـيــدال ( )89والـهــولـنــدي
أريني روبن (.)90
اليبزيغ  -هامبورغ 3-0
كـيــريــاكــوس بــابــادوبــولــوس ( )18والـبــرازيـلــي
واالس سوزا سيلفا ( )24وآرون هانت (.)90
دارمشتات  -بوروسيا دورتموند 1-2
األميركي تيرنس بويد ( )21وأنطونيو ميركو
تشوالك ( )67لدارمشتات ،والبرتغالي رافاييل
غيريرو ( )44لدورتموند.
فيردر بريمن  -بوروسيا مونشنغالباخ
1-0
ماينتس  -اوغسبورغ 0-2
شالكه  -هرتا برلني 0-2
فولسبورغ  -هوفنهايم 1-2
فرايبورغ  -كولن 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  49نقطة من  20مباراة
 -2اليبزيغ  42من 20
 -3اينتراخت فرانكفورت  35من 20
 -4دورتموند  34من 20
 -5هوفنهايم  34من 20

غانغان  -ليون 1-2
مصطفى ديــالــو ( )31ونيكوال بينيزيه ()34
لغانغان ،وألكسندر الكازيت ( )10لليون.
موناكو  -متز 0-5
كيليان كبابي لوتان ( 8و 20و )50والكولومبي
راداميل فالكاو ( 11و.)55
رين  -نيس 2-2
مــورغــان امالفيتانو ( )7والـعــاجــي جيوفاني
س ـيــو ( )21ل ــري ــن ،وال ـي ــون ــان ــي انــاس ـتــاس ـيــو
دونيس ( )59وفالنتان ايسيريك ( )81لنيس.
نانت  -مرسيليا 2-3
سانت اتيان  -لوريان 0-4
ديجون  -كاين 0-2
ليل  -انجيه 2-1
نانسي -مونبلييه 3-0
تولوز  -باستيا 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  58نقطة من  25مباراة
 -2باريس سان جيرمان  55من 25
 -3نيس  53من 25
 -4ليون  40من 24
 -5سانت اتيان  39من 25

