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رياضة

دوري أبطال أوروبا

تشلسي يحصل على مبتغاه في باريس
ن ـجــح تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ال ـخــروج
بالتعادل اإليجابي أمــام مضيفه باريس
سان جيرمان الفرنسي 1ـ 1في الدور الـ16
مــن بـطــولــة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا لكرة
ال ـقــدم .أمــا ال ـم ـبــاراة بين بــايــرن ميونيخ
األل ـمــانــي ومضيفه شــاخـتــار األوكــرانــي
فانتهت بالتعادل السلبي 0ـ0

خلفه حارس رائع.
ك ــان مــوري ـن ـيــو صــري ـحــا ق ـبــل امل ـب ــاراة
حني قلل من أفضلية فريقه في املباراة
إلخ ـ ــراج تـشـلـســي الـفــرنـسـيــن املــوســم
املـ ــاضـ ــي مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وم ـ ــدرك ـ ــا مــا
ينتظره ،إذ إن ابراهيموفتش ورفاقه
أبقوا على ضغطهم حتى الدقيقة 90
حني ّ
صد كورتوا هدفًا محققًا برأسية
قوية إلبراهيموفيتش.
لم ينجح العبو بالن ،ما أعطى تشلسي
األفضلية الكبيرة ،إلى حني موعد لقاء
اإلياب في «ستامفورد بريدج».

هادي أحمد

شاختار ـ بايرن

ح ـ ــن ي ـ ـن ـ ــوي م ـ ـ ـ ـ ــدرب ب ـ ــاري ـ ــس سـ ــان
جـيــرمــان ل ــوران ب ــان ال ـثــأر مــن مــدرب
تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو،
وحـ ــن ت ـك ــون أرض «م ـل ـعــب األمـ ـ ــراء»
م ـي ــدان ــا م ـج ـه ـزًا ج ـم ــاه ـي ــري ــا ،وت ـه ــدر
أصواتها قــرب العبي تشلسي ،يظهر
ح ـجــم اإلن ـت ـص ــار ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي أراده
الباريسييون ِمن من أخرجهم املوسم
املاضي.
لــم ينجحوا فــي ذلــك ،وانتهت املـبــاراة
بينهما  1-1فــي ذهــاب ال ــدور ال ــ 16من
بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
لـيـحـصــل مــوري ـن ـيــو ،أده ـ ــى امل ــدرب ــن،
والعبوه ،متصدرو الدوري اإلنكليزي،
على تعادل إيجابي.
ك ــان ــت امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ن ــدي ــة بـ ــن ال ـفــري ـقــن
وتـكـتـيـكـيــة ب ــن امل ــدرب ــن .بـ ــدأت قــويــة
مــن جهة الباريسيني ،وظـهــر مــا جهز
لــه ب ــان .ك ــرات عرضية عــديــدة ،بــرزت
س ــري ـع ــا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـع ــاش ــرة عـبــر
األوروغوياني إدينسون كافاني ،الذي
أوصل الكرة الى رأس بليس ماتويدي
وحــولـهــا نـحــو املــرمــى ،لـكــن ســرعــة ّ
رد
فعل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا
ك ــان ــت ح ــاض ــرة ،تـلـتـهــا كـ ــرة عــرضـيــة
أخـ ـ ــرى ع ـل ــى رأس الـ ـس ــوي ــدي زالتـ ــان
اب ــراه ـي ــوف ـي ـت ــش ،ل ـي ـص ـ ّـده ــا ك ــورت ــوا
وي ـث ـب ــت أن ـ ــه ع ـن ــد ح ـس ــن ظـ ــن امل ـ ــدرب
والجماهير.
َّ
ظ ــل ال ــوض ــع قــائـمــا عـلــى م ــا ه ــو عليه
بضغط باريسي حتى الدقيقة  ،25إذ
ّ
تسلم البلجيكي إيــديــن ه ــازارد الكرة
ودخـ ــل ب ـهــا مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ليلعبها
ع ــرضـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ال ـ ـح ـ ــارس اإليـ ـط ــال ــي
ّ
سلفاتوري سيريغو تسلمها بسهولة.
مــرة أخــرى حــاول كافاني فــي الدقيقة
 34التسجيل عـبــر ك ــرة رأس ـيــة ،ليقف
كــورتــوا رجــل امل ـبــاراة دون مـنــازع ،في
املكان املناسب ،ويمسك بها.
ب ـعــدهــا بــدقـيـقـتــن بــاغـتـهــم تـشـلـســي،
وصمتت الجماهير لحظات معدودة،
إذ وصلت الكرة إلــى غــاري كاهيل من

انتهت املباراة بني شاختار األوكراني
وضـيـفــه ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي في
الدور ذاته ،بالتعادل السلبي  .0-0وكان
الفريق البافاري صاحب األفضلية في
ال ـش ــوط االول ح ـيــث ت ــراج ــع املـضـيــف
الى الدفاع .أما في الشوط الثاني ،فقد
تحسن أداء شاختار بعض الشيء من
دون فــائــدة أم ــام بــايــرن ال ــذي تعرض
العبه االسباني تشابي الونسو للطرد
في الدقيقة .65

مباراتا الليلة

سجل كافاني هدف التعادل لسان جيرمان (فرانك فيفييه ـ أ ف ب)

ك ــرة عــرض ـيــة ،ل ـي ـمــررهــا بــالـكـعــب الــى
ال ـص ــرب ــي م ــاريـ ـس ــاف إي ـفــانــوف ـي ـتــش
ال ـ ــذي وض ـع ـه ــا ف ــي ال ـش ـب ــاك بــرأس ـيــة
قوية.
حــاول الباريسييون العودة ،لكن سدًا
منيعًا وقف أمام كورتوا.
بداية الشوط األول كان الصراع كبيرًا
فــي وس ــط املـلـعــب ،وك ــان مــوريـنـيــو قد
أمر العبيه بالضغط دائمًا على محرك
سان جيرمان اإليطالي ماركو فيراتي،
لــذلــك كــانــت املنافسة لفريقني .أمــا في

تألق كورتوا
وكان رجل المباراة
دون منازع لصده عدة
أهداف محققة

ال ـش ــوط ال ـثــانــي فـقــد اخـتـفــى ك ــل ذل ــك،
ورأى بــان أنــه يحتاج إلــى أن يسجل
قبل الذهاب الى ملعب الـ«بلوز».
كثف سان جيرمان الهجوم لينتج من
ذلــك هــدف سريع في الدقيقة  ،54عبر
ك ــاف ــان ــي ال ـ ــذي حـ ــول ب ــرأس ــه عــرضـيــة
م ــات ــوي ــدي الـ ــى ه ـ ــدف 1-1 .الـنـتـيـجــة،
والـبــاريـسـيـيــون لــم ي ـه ــدأوا .استغلوا
كل االحتماالت :كرات بينية وعرضية
ورك ــات ال ـحــرة ،لـكــن كـمــا هــو معلوم،
يصعب اختراق جــدار بــ 11العبًا يقف

ت ـفــرض نـتـيـجــة دور ال ـ ــ 16فــي املــوســم
امل ــاض ــي ،ب ــن ريـ ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
وش ـ ــال ـ ـك ـ ــه األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ك ــان ــت
حصيلتها  2-9لبطل أوروب ــا ،نفسها
بقوة عندما يحل الليلة (الساعة 21,45
ب ـتــوق ـيــت بـ ـي ــروت) األول ض ـي ـفــا على
الثاني في تجدد املواجهة بينهما في
نسخة هذا املوسم.
لكن العب ّالوسط االملاني للريال ،طوني
كروس ،حذر من التهاون مع أبناء بلده
رغ ــم تـعــرضـهــم فــي املــواج ـهــة السابقة
عـلــى ملعب «فيلتنس اري ـن ــا» ألقصى
هزيمة في تاريخهم على أرضهم (.)1-6
ويـ ـع ــود الـ ــى تـشـكـيـلــة امل ـل ـك ــي االزرق
م ـ ـهـ ــاج ـ ـمـ ــه الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ك ـ ـ ـ ــاس يـ ــان
هونتيالر بعد غيابه عن آخر مباراتني
في الدوري بسبب االيقاف.
وف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــام
ف ـ ــي الـ ـت ــوقـ ـي ــت عـ ـيـ ـن ــه ،ي ـب ـح ــث ب ـ ــازل
ال ـس ــوي ـس ــري ع ــن الـ ــوصـ ــول الـ ــى رب ــع
النهائي ألول مرة في تاريخه بقيادة
امل ــدرب البرتغالي بــاولــو س ــوزا الــذي
سيستقبل فريق بــاده بــورتــو حامل
الـلـقــب مــرتــن .وي ـح ـتــاج سـ ــوزا ،العــب
ال ــوس ــط ال ــدف ــاع ــي امل ـم ـيــز الـ ــذي حمل
ألـ ــوان بـنـفـيـكــا ،غــريــم ب ــورت ــو ،سنتني
ومنتخب البرتغال في  51مباراة ،الى
قـلــب سـجــل ب ــازل ال ـسـ ّـيــئ أم ــام الـفــرق
البرتغالية ،إذ لم يفز سوى مرتني في
 10مباريات على أرضه.

الكرة اإليطالية

ُّ
وجه قبيح مهاجمًا الالعبين السمر في إيطاليا
ساكي يكشف عن ٍ

المدرب اإليطالي الشهير أريغو ساكي (أرشيف)

شغلت التصريحات التي أدلــى بها
املـ ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي الـ ـس ــاب ــق أري ـغ ــو
ســاكــو ،والـتــي ُوصـفــت بالعنصرية،
ال ــرأي ال ـعــام ال ـكــروي ،حـيــث تـعـ ّـرض
امل ـ ـ ــدرب ال ـش ـه ـيــر ل ـح ـم ـلــة ان ـت ـق ــادات
قاسية ّ
جراءها.
وقـ ــال س ــاك ــي ،الـ ــذي ق ــاد م ـيــان إلــى
لقب بطولة أوروب ــا لألندية (دوري
األبطال حاليًا) عامي  1989و،1990
إن «هناك الكثير من الالعبني السود»
في بطوالت الشباب في إيطاليا.
ورأى سـ ـ ــاكـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــل تـ ــوزيـ ــع
جوائز في مونتيكاتيني تيرمي أن
ّ
«إيطاليا ال كرامة لها أو شــرف ،ألن
لــديـنــا الكثير مــن األجــانــب فــي فــرق
الشباب تحت  20سنة :في قطاعات

الـنــاشـئــن لــديـنــا ،يــوجــد الكثير من
الالعبني السود».
وقــاد الهولندي مينو راي ــوال ،وكيل
أعـ ـم ــال امل ـه ــاج ــم اإليـ ـط ــال ــي ال ـغــانــي
األص ــل مــاريــو بــالــوتـيـلـلــي ،الحملة،
معتبرًا أن ساكي «جاهل» .وأضاف
رايـ ــوال صــاحــب ال ـج ــذور اإليـطــالـيــة:
«يخجلني أن أكــون إيطاليًا عندما
أستمع إلى تصريحات ساكي .الكرة
اإليطالية فيها الكثير من الجهلة».
ورأى رايـ ـ ــوال أن ال ـع ـن ـصــريــة تـ ّ
ـدمــر
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة فـ ـ ــي إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا« :فـ ـ ـ ــي هـ ــذا
الـعــالــم ال وج ــود لــأجــانــب ،بــل فقط
لــإن ـســان .يـجــب أن ت ـكــون الــريــاضــة
مـتــاحــة لـلـجـمـيــع ،ولـيـلـعــب األفـضــل
من بينهم».

أمــا اإلنكليزي غــاري لينيكر ،هداف
مــونــديــال  ،1986فكتب عـلــى مــدونــة
ً
«تــوي ـتــر» ق ــائ ــا« :ه ـن ــاك الـكـثـيــر من
العنصريني في الكرة اإليطالية».
ّ
ورد ســاكــي ( 68عــامــا) ،مـشـيـرًا إلــى
أنـ ــه ل ـي ــس ع ـن ـص ــري ــا ،إذ ت ـع ــاق ــد مــع
الهولندي فرانك رايكارد عندما كان
يشرف على ميالن ،وهــو من أصول
سورينامية .لكنه أصــر على وجود
«الـكـثـيــر مــن الــاعـبــن املـلــونــن» في
فــرق الناشئني فــي إيطاليا شاركوا
فـ ـ ــي دورة ف ـ ـيـ ــاري ـ ـجـ ــو الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة:
«بالطبع لست عنصريًا ،وتاريخي
الـتــدريـبــي يــؤكــد ذل ــك بـتـعــاقــدي مع
راي ـ ـ ـكـ ـ ــارد .ل ـك ــن ان ـ ـظـ ــروا إل ـ ــى دورة
فياريجو .أقول إن هناك عدة العبني

مـلــونــن فــي منتخب تـحــت  21سنة
في إيطاليا».
ُوأضاف املدرب اإليطالي الحقًا« :لقد
أس ـ ــيء ف ـه ـمــي ،ه ــل ت ـع ـت ـقــدون أنـنــي
عـنـصــري؟ كــل مــا قلته أنــي شاهدت
م ـ ـب ـ ــاراة لـ ـف ــري ــق ض ـ ــم عـ ـ ــدة الع ـب ــن
ملوننيّ .
أود اإلشارة إلى أننا نخسر
فخرنا الوطني وهويتنا».
ّ
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن كـ ــارلـ ــو
ت ــاف ـي ـك ـي ــو سـ ـ ّـبـ ــب الـ ـ ـع ـ ــام املـ ــاضـ ــي،
عندما كان مرشحًا لرئاسة االتحاد
اإليـطــالــي لكرة الـقــدم قبل انتخابه،
حـمـلــة ان ـت ـقــادات الذع ــة بـعــد وصفه
العـبــا أفــريـقـيــا أوح ــى أن ــه الفرنسي
بــول بوغبا نجم يوفنتوس بـ»أكلة
املوز».

