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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ضحك روما أخيرًا .ركض العبوه
ّ
مصدقين،
في الملعب غير
واحتفلت جماهيره وبكوا فرحين.
عاد برشلونة من عاصمة الطليان
إلى عاصمة الكاتالونيين ّ
يجر أذيال
ّ
الهزيمة الكبرى ومخلفًا وراءه خيبة
ما بعدها خيبة ،وتاريخًا كتبه «الذئاب»
في الـ «أولمبيكو»
حسن زين الدين
ال ي ـم ـكــن ،ب ـس ـهــولــة ،ان ـت ـقــاء الــوصــف
ملــا حـصــل أمـسـيــة الـثــاثــاء فــي روم ــا.
مـ ــا شـ ـه ــده م ـل ـعــب «أوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو» ك ــان
تــاريـخـيــا بـكــل مــا تحمله الـكـلـمــة من
معنى .الشيء الذي تحقق كان كبيرًا.
ل ـق ـط ـت ــان ف ـق ــط ت ـخ ـت ـص ــران امل ـش ـه ــد:
ف ــرح ــة العـ ـب ــي روم ـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــارمـ ــة عـنــد
صافرة نهاية املباراة ،والدموع التي
انـهـمــرت فــي امل ــدرج ــات .كــان الجميع
ُيــدرك أن تاريخًا قد كتبه روما ّ
لتوه،
لم تشهد له املدينة مع فريقها األول
ً
مثيال له سابقًا .رومــا جميلة ،لكنها
ازدادت ب ــري ـق ــا أول م ــن أمـ ـ ــس .خ ــال
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ع ـن ــد وص ــول ــه
إل ــى م ـطــار ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة أنــه
ّ
سيمر فيها على
فــي نزهة سياحية
آثــار ومعالم رومــا التاريخية ،يؤدي
مباراته مساء ،ثم يقفل عائدًا غانمًا
بـطــاقــة نـصــف الـنـهــائــي إل ــى عاصمة
الكاتالونيني .في الحقيقة ،ما من أحد

يوروبا ليغ

روما يرفع رأس إيطاليا
ك ـب ـي ــر ذهـ ــابـ ــا كـ ـ ــان ضـ ــدهـ ــم .ال ـن ـجــم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ـقــادم
بـ ـ «ه ــات ــري ــك» ف ــي «ال ـل ـي ـغــا» وطـمــوح
كبير للتتويج بالكأس كــان ضدهم.
الـ ـف ــارق ف ــي امل ـس ـتــوى وال ـن ـج ــوم بني
التشكيلتني ك ــان ضــدهــم .تاريخهم
فــي البطولة الـتــي لــم ي ـحــرزوا لقبها
ول ــم ي ـص ـلــوا فـيـهــا ح ـتــى إل ــى نصف
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ـصـ ـيـ ـغـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
«ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـي ــغ» كـ ــان ضــدهــم.
تاريخ برشلونة وهيبته كانا ضدهم.
حال الكرة اإليطالية وانكسارها على
صعيد األندية ،واألهم املنتخب بعدم
الـتــأهــل إل ــى مــونــديــال روس ـيــا 2018
كــان ضدهم .لكن ،في النهاية ،كانت
اإلرادة وع ـ ــدم الـ ـي ــأس واالس ـت ـس ــام

مـعـهــم .ان ـت ـصــرت ال ـكــرة ل ـهــم .أذه ـلــوا
العالم بلعبهم .استحقوا تمامًا وعن
جـ ــدارة ان ـت ـصــارهــم .انـحـنــى الجميع
تـقــديـرًا لـعـطــائـهــم .ق ـ ّـدم ــوا درس ــا بــأن
الكرة تعطي من يعطيها ومن يتعب
فيها.
إزاء كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـصـ ـب ــح مـ ـ ــا ح ـق ـقــه
«جـ ـي ــال ــوروس ــي» غ ـي ــر عـ ـ ــادي وغ ـيــر
عابر وأحد «معجزات» الكرة .الوصف
غ ـيــر م ـبــالــغ ب ــه ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .يمكن
أن تـشـهــد م ـب ــاراة حــدثــا غـيــر متوقع
ومـفــاجــئ ،لكن مــن الـنــادر أن يحصل
ذل ــك فــي م ـب ــاراة إي ــاب بـعــد الـخـســارة
الكبيرة ذهابًا وفي بطولة مثل دوري
ّ
املتقدم
أبطال أوروبــا وفي هذا الدور
وأمام فريق مثل برشلونة .كالم كثير

يجدر أن ُيحكى عما حصل في أمسية
«أومل ـب ـي ـكــو» وانـعـكــاســاتــه ومكاسبه
وخسائره على كال الفريقني.
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــرومـ ــا ،فـ ــإن هـ ــذا ال ـفــريــق
أك ــد أن ال مستحيل مــع ال ـكــرة مهما
ك ــان ــت الـ ـظ ــروف وال ـص ـع ــوب ــات .قبل
ك ــل ش ـ ــيء ،ان ـت ـصــر «ج ـي ــال ــوروس ــي»
ل ـل ـك ــرة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي مــا
تعانيه فــي السنوات األخـيــرة والتي
ُ
اســت ـب ـعــدت م ــن ح ـســابــات الـكـثـيــريــن
بعد السقاطات الكثيرة على مستوى
األندية واملنتخب .أثبت «الذئاب» أن
إيطاليا ال تــزال رغــم الصعاب قــادرة
على أن تقول كلمتها .أول من أمس،
خــال كثيرون ،للوهلة األول ــى ،أن من
ي ـل ـعــب ه ــو امل ـن ـت ـخــب اإليـ ـط ــال ــي بـمــا

اش ـت ـهــر ف ـيــه م ــن ح ـمــاســة وتـصـمـيــم
للفوز وقتالية فــي األداء ُي َّ
عبر عنها
بــال ـ «غــريـنـتــا» الـشـهـيــرة .ك ــان جميع
ً
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ن ـ ـجـ ــومـ ــا وأب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاال ع ـلــى
أرض امللعب وســط تــرابــط الخطوط
ّ
وانسجامها وجماعية فــي األداء قل
نظيرها .الــدفــاع كــان قــويــا ،والوسط
ً
كـ ــان ق ـت ــال ـي ــا ،والـ ـهـ ـج ــوم كـ ــان ف ـع ــاال.
ً
لـيــس قـلـيــا أن «ال ـبــرســا» لــم يتمكن
م ــن ص ـن ــاع ــة ف ــرص ــة خـ ـط ــرة واح ـ ــدة
على مرمى البرازيلي أليسون طيلة
 90دقـيـقــة ،وأن ميسي بــدا تائهًا في
عاصمة الطليان وحـتــى أنــه اضطر،
م ــن امل ـ ــرات ال ـ ـنـ ــادرة ،ل ـل ـتــراجــع وأداء
الــواجــب الــدفــاعــي لتخفيف الضغط
ع ــن مـنـطـقـتــه وال ـ ــذي م ــارس ــه العـبــو

 %11فقط كانت نسبة ترجيح فوز روما بالمباراة (أ ف ب)

خال كثيرون أن من يلعب
هو المنتخب اإليطالي
بما اشتهر فيه من حماسة
ُي َّ
عبر عنها بالـ«غرينتا»
ّ
تــوقــع غير ذلــك ،حتى املتفائلون من
أبناء روما بالكاد توقعوا ،أو تمنوا،
فوزًا معنويًا على الكبير الكاتالوني.
هذا واضح ،إذ إن كل شيء قبل املباراة
ك ــان ضــد «ال ــذئ ــاب» .نتيجة الــذهــاب
 1-4كــانــت ضــدهــم .الـحــالــة املعنوية
بعد تلك الخسارة وتلتها الخسارة
في «الكالشيو»  2-0أمــام فيورنتينا
في «األوملبيكو» واالبتعاد بـ  21نقطة
عن املتصدر يوفنتوس كانت ّ
ضدهم.
ال ـتــوق ـعــات ( %11ف ـقــط ك ــان ــت نسبة
تــرجـيــح ف ــوز رومـ ــا ب ــامل ـب ــاراة) كــانــت
ضدهم .كل الترشيحات على امتداد
العالم كــانــت ضــدهــم .مواجهة فريق
كبير مثل «الـبــرســا» ق ــادم بانتصار

رومــا ،دون كلل أو تعب ،منذ صافرة
البداية وحتى النهاية.
ّ
لكن ،بالدرجة األول ــى ،يجدر التوقف
عـ ـن ــد مـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق أوزي ـ ـب ـ ـيـ ــو دي
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ال ـ ـ ــذي ب ـ ــرع فـ ــي إدارة
امل ـب ــاراة وق ـي ــادة فــريـقــه ل ـل ـفــوز .تـفـ ّـوق
ه ــذا امل ـ ــدرب تـكـتـيـكـيــا ع ـلــى ن ـحــو تــام
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي إرنـ ـسـ ـت ــو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي .الـ ـتـ ـف ـ ّـوق كـ ــان ب ــداي ــة مــن
تـغـيـيــر خـطـتــه إل ــى  2-5-3حـيــث عمد
إل ــى االخـ ـت ــراق م ــن ال ـجــان ـبــن األي ـمــن
واألي ـســر عـبــر ألـيـســانــدرو فلورينزي
والصربي ألكسندر ك ــوالروف اللذين
َ
جانبي منطقة «الـبــرســا» حيث
حـ ّـوال
البرتغالي نيلسون سيميدو وجوردي
ألـبــا إلــى «ش ــوارع» مــع االعـتـمــاد على

ّ
الكرات العرضية التي شكلت خطورة
في األلعاب الهوائية للتشيكي باتريك
شيك وتحديدًا البوسني إيدين دزيكو
الذي أرهق دفاع «البرسا» بتحركاته
وت ـس ـل ـمــه امل ـم ـي ــز ل ـل ـكــرة وت ــرج ــم ذل ــك
بتسجيله هدفًا وتسببه بركلة جزاء،
ً
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن اع ـت ـم ــاد ال ـت ـســديــدات
الـتــي وصــل عــددهــا إلــى  16بينها 10
في الشوط األول وهــذا ما لم يواجهه
برشلونة سابقًا.
دي فــرانـيـشـسـكــو ل ــم يـنـجــح فـقــط في
خطته ،بل في تبديالته الصائبة وفي
وقتها املناسب باإلضافة إلــى طريقة
تحفيزه العبيه كما بــدا في حماسته
أث ـنــاء امل ـب ــاراة وت ـحــدي ـدًا فــي دقائقها
األخيرة .الثالثاءّ ،كنا أمام «اكتشاف»
ملدرب إيطالي ُيتوقع أن يكون له شأن
ً
مستقبال .من مكاسب فوز روما أيضًا
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـطــى وج ـ ـ ــوده ف ــي نـصــف
النهائي تقديمه جرعة معنوية للكرة
ّ
بأمس الحاجة إليها
اإليطالية تبدو
في مسعاها للنهوض مجددًا.
أداء العبي برشلونة
في املقابل ،كــان ّ
غــري ـبــا وغ ـيــر م ـتــوقــع وضـعـيـفــا ج ـدًا.
ب ــدا هـ ــؤالء عــاجــزيــن وتــائ ـهــن وغـيــر
قــادريــن على مـجــاراة قــوة منافسيهم.
ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن رد ال ـف ـعــل ب ــل كــانــوا
ط ـ ـي ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرون العـ ـب ــي
«جـيــالــوروســي» فــي منطقتهم ،وهــذا
فــي الحقيقة سببه تـفـ ّـوق أسـلــوب دي
فرانشيسكو بالضغط العالي والــذي
لم ّ
يحرك له فالفيردي ساكنًا ولم يجد
ً
له حال .وبالحديث عن فالفيردي ،كان
إقـ ــراره بـعــد امل ـب ــاراة بـمـســؤولـيـتــه عن
ّ
الخسارة أقــل مــا يجب أن يقوله .هذا
ً
املـ ــدرب فـشــل ف ـشــا ذري ـعــا فــي إدارت ــه
ل ـل ـق ــاء .ل ــم ي ـن ـجــح ف ــي ط ــري ـق ــة الـلـعــب
واألهـ ـ ـ ــم ف ــي ت ـب ــدي ــات ــه إذ ل ــم يـتـنـ ّـبــه
ً
م ـث ــا إل ــى أن سـيـمـيــدو ت ـحــدي ـدًا كــان
ضـ ـح ــة ،ح ـيــث تــأخــر
ن ـق ـطــة ض ـعــف وا ّ
ب ــإخ ــراج ــه ب ـعــد ت ـلــقــي ال ـه ــدف الـثــالــث
إذ ّ كــان ضــروريــا اسـتـبــدالــه قبل حتى
تلقي الهدف الثاني وإرجــاع سيرجي
روبرتو إلى مركزه وإقحام البرازيلي
باولينيو فــي وســط امللعب لتدعيمه
بـعــد أن سيطر عليه روم ــا .بالتأكيد
سـ ُـيـســأل كثيرًا فــالـفـيــردي عما حصل
في تلك األمسية.
هـ ــو ي ـ ـ ــوم ،ال شـ ـ ــك ،لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ع ــاش ــه
ُ
«الـ ــذئـ ــاب» ت ـقــاب ـلــه خـيـبــة م ــا بـعــدهــا
خـيـبــة لـبــرشـلــونــة الـ ــذي ف ـشــل لـلـعــام
الثالث على التوالي فــي تخطي ربع
ّ
متمعنة
النهائي ،وهو مطالب بقراءة
لـ ـه ــذه ال ـه ــزي ـم ــة وإعـ ـ ـ ــادة ح ـســابــاتــه.
ّ
إنـهــا الــ«ريـمــونـتــادا» بـكــل تجلياتها
حققها «ج ـيــالــوروســي» ال ـثــاثــاء .ال
فلنقل ،باألصح ،إنها الـ «رومانتادا»
ك ـم ــا ع ـن ــون ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـصـحــف
األوروب ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ــس .اس ـت ـح ـق ـهــا روم ــا
تمامًا.Grande Roma ...

الفريق اللندني في موسكو
المفاجآت غير متوقعة
سـيـكــون أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،أم ــام فــرصــة مـثــالـيــة ال ـيــوم،
ملحاولة انقاذ املوسم والوصول إلى نصف نهائي مسابقة
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» للمرة األولى منذ عام ،2000
وذلــك عندما يحل الخميس ضيفًا على سسكا موسكو
الروسي في إياب ربع النهائي .بالشكل ،تبدو األمور متوترة
بشدة بني البلدين ،في ظل تصعيد «سياسي» واضح بني
موسكو ودول الغرب ،وال سيما إنكلترا.
أما في الرياضة ،فقد خطا فريق املــدرب الفرنسي أرسني
فينغر خطوة كبيرة نحو بلوغ دور األربـعــة للمرة األولــى
منذ وصوله إلى النهائي في مشاركته األخيرة في املسابقة
عام ( 2000انتقل اليها من دوري األبطال) قبل أن يخسر
أمــام غلطة ســراي التركي ،وذلــك لفوزه الكبير ذهابا (- 4
 )1بفضل ثنائية لـكــل مــن الـفــرنـســي ألـكـسـنــدر الكــازيــت
والويلزي أرون رامسي .وعلى غرار أرسنال ،يبدو أتلتيكو
مدريد اإلسباني في وضــع جيد لحسم تأهله الــى نصف
نـهــائــي املـســابـقــة لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ أن ت ــوج بلقبها عــام

المالعب األوروبية
توريس يودع «الروخي بالنكوس»
أعـلــن فـيــرنــانــدو تــوريــس االث ـنــن أث ـنــاء ظ ـهــوره فــي ح ــدث تــرويـجــي في
مدريد ،أن موسمه الجاري مع أتلتيكو مدريد سيكون األخير له مع فريق
العاصمة اإلسبانية ،من دون أن يحدد وجهته املقبلة .ظهور توريس (34
سنة) األول مع أتليتكو كان في  27أيار /مايو  ،2001في ملعب «فيسنتي
كالديرون» أمام ليغانيس .لعب توريس في ست مسابقات مختلفة مع
«األتليتي» (دوري الــدرجــة األول ــى ،الــدرجــة الثانية ،دوري أبطال أوروبــا،
ً
الدوري األوروبي كأس انترتوتو) شارك فيها  134زميال مختلفًا .وقد
دربه ما يصل إلى ثمانية مدربني ،بما في ذلك دييغو سيميوني ،لويس
أراغونيس ،جريجوريو مانزانو ،خافيير أغيري ،بيانكي وبيبي مورسيا.

فلورنتينو بيريز ...يحلم!

لم يخف رئيس ريــال مدريد فلورنتينو بيريز رغبته «بكالسيكو» في

نهائي دوري األبطال الذي أملح في حديثه للصحيفة اإليطالية «ال غازيتا
ديلو سبورت» إلى أنه سيرحب بذلك ،وقال بيريز إن املهم هو الوصول
للمباراة النهائية ،متوقعًا مــواجـهــة بــايــرن ميونخ فــي نصف النهائي.
وأضاف« :يبدو أننا نلعب دائمًا ضدهم .لكن إذا كنا سنلعب مع برشلونة
في املباراة النهائية ،أتذكر أنه في وقت سابق من هذا العام ضربناهم
مرتني في كأس السوبر 1-3 :و  0-2في ملعبنا» .وكان تصريحه طبعًا
قبل خسارة برشلونة أول من أمس .وعند سؤاله عن هدف رونالدو رد
بقوله إنه من األجمل في التاريخ من الالعب األفضل في العالم.

نهاية كابيلو في الصين
أعلن املدرب اإليطالي ،فابيو كابيلو ،اعتزاله بعد شهر من مغادرته للنادي
الصيني جيانغسو سونينج ،بعد ثــاث مباريات فقط من بداية املوسم.
وكــان املــدرب البالغ من العمر  71سنة قد درب في السابق أندية ميالن،
ريال مدريد ،روما ويوفنتوس .كابيلو الذي ّ
تعود على التتويج في األندية

رياضة

17

التي دربها عرف إنجازًا واحد في الصني ،إذ ساعد الفريق على البقاء في
الدوري املمتاز عام  .2016وفي تصريحه إلذاعة «راي» قال إنه غير مهتم
بالوظيفة املفتوحة مع املنتخب اإليطالي ،مضيفًا أن تجربته في منتخب
روسـيــا وإنكلترا لــم تكن ناجحة .وعند ســؤالــه عــن رحيله للصني أجــاب
أنــه كــان يرغب فــي تــدريــب نـ ٍـاد مــرة أخــرى وكــان جيانغسو آخــر مهمة له
في كــرة الـقــدم .فترة تدريبه مليالن كانت األكثر نجاحًا ،حيث قــاد فريق
«الروسونيري» إلى أربعة ألقاب في دوري الدرجة األولى اإليطالي ودوري
أبطال أوروبا عام  .1994كما حصد لقب الدوري في إسبانيا وإيطاليا في
مدريد وروم ــا ،إضافة إلــى لقبني مع يوفنتوس تم إلغاؤها بعد فضيحة
التحكيم «كالشيوبولي».

بوتين وسوتشي الحبيبة

تعتزم روسيا تخصيص  16,6مليار روبــل ( 215مليون يــورو) للحفاظ
على مالعب كــرة الـقــدم املخصصة ملونديال  2018الــذي تستضيفه في
حــزيــران /يونيو وتـمــوز /يوليو املقبلني ،وفقًا القـتــراح حكومي أعلن عنه

الثالثاء .وتسعى موسكو إلى تجنب تحول املالعب الـ 12التي تم بناؤها أو
تجديدها ،إلى كتل اسمنتية من دون حياة ،في ظل املتطلبات املالية الهائلة
التي تحتاج اليها لتشغيلها وصيانتها .وأشارت الحكومة الروسية الى أنه
«بسبب التكلفة العالية للمنشآت والدخل املنخفض املتوقع بعد نهائيات
كأس العالم ،فمن املستحيل أن يكون أي ملعب مجديًا من الناحية التجارية،
خالل األعــوام الثالثة إلى الخمسة املقبلة» .ويهدف املشروع الحكومي إلى
تقديم الدعم املالي لبعض املالعب حتى عــام  .2023وسيخصص معظم
املبلغ املرصود ( 154مليون يــورو) للصيانة .وسيتم إنفاق بقية املوازنة
على مالعب التدريب ومراكز التدريب .وسيكون ملعب سوتشي ،القريب
من البحر األسود ،هدفًا رئيسيًا للمشروع الحكومي ،ألن الرئيس الروسي
فالديمير بوتني يعتزم جعل منتجعه املفضل ،وهي املدينة التي استضافت
دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام  ،2014عاصمة رياضية وثقافية .وتريد
الحكومة إضافة  4آالف مقعد إلى مدرجات ملعب «فيشت» األوملبي الذي
يتسع حاليًا لـ 40ألف شخص ،وذلك بهدف استضافة أكثر من  20فعالية
ثقافية كبرى سنويًا.

 2012وذلك عندما يحل ضيفًا على سبورتينغ البرتغالي
متقدمًا بنتجية الذهاب ،التي كانت ( .)0 - 2وفي املواجهتني
األخ ــري ــن ،ي ـب ــدو ب ــاب ال ـت ــأه ــل م ـف ـتــوحــا ع ـلــى مـصــراعـيــه
م ــع أف ـض ـل ـيــة لــاي ـبــزيــغ األمل ــان ــي الـ ــذي ي ـخ ــوض مـغــامــرتــه
الـقــاريــة األول ــى ،والتسيو اإليـطــالــي اللذين ف ــازا ذهــابــا بني
جماهيرهما على مرسيليا الفرنسي -1صفر وريــد بول
سالسبورغ النمسوي  2-4تواليًا .وفيما تسير األمور على
نحو جيد بالنسبة للفريق اإليطالي ،يأمل النادي الفرنسي
ٍ
اإلفــادة من املعنويات املـهــزوزة لضيفه األملــانــي ،القادم من
خـســارة قاسية أم ــام بــايــر لـيـفــركــوزن ( )4-1فــي ال ــدوري
املحلي ،ملحاولة تعويض خسارة الذهاب والتأهل إلى نصف
النهائي للمرة األولى منذ موسم  2004-2003حني واصل
طريقه حتى املباراة النهائية قبل أن يخسر أمــام فالنسيا
اإلسباني .وأكد مصدر في مرسيليا لوكالة فرانس برس
أن توفان «تمرن في شكل طبيعي ،إنه جاهز  100في املئة
وبإمكانه اللعب الخميس».

