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رياضة

ً
الكره قبل الكرة :أهال بكم في لندن
البطوالت األوروبية الوطنية

هو«دربي» الكره بين ناديين لندنيين آخرين،
اذ مخطئ مــن يعتقد ان لـقــاء تشلسي
وتوتنهام ال يحمل في طياته نسبة اقل
من الحقد المعروف في «الدربي» اللندني
األشهر الذي يجمع بين توتنهام وارسنال،
بل ان الكراهية بين الطرفين تتعدى كل
الحدود المعقولة
شربل ّ
كريم
ال ي ـم ـكــن ن ـس ـي ــان ان ت ـش ـل ـســي ان ـهــى
ال ــدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم
في املركز العاشر في املوسم املاضي.
اال ان "البلوز" احتفلوا ايضًا وبطريقة
جنونية في املراحل االخيرة من عمر
الـبـطــولــة .كـيــف ال وه ــم الــذيــن حــرمــوا
ال ـ ـعـ ــدو الـ ـق ــدي ــم ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر
مــواص ـلــة م ـش ــوار ال ـس ـبــاق ال ــى اللقب
فـفـتـحــوا بــاج ـبــاره عـلــى ال ـت ـعــادل (-2
 )2ف ــي "سـ ـت ــامـ ـف ــورد بـ ــريـ ــدج" ال ـب ــاب
لـ ـلـ ـمـ ـف ــاج ــأة ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـت ــي الط ـ ــاق
احتفاالت مبكرة بالتتويج.
كان باالمكان ملس مدى الكره
يومذاك ّ
ال ـ ــذي ي ـكــنــه ال ـف ــري ــق االزرق لـنـظـيــره
االبـ ـي ــض ف ــي ان ـك ـل ـت ــرا ،وقـ ــد بـ ــدا ه ــذا
االمر واضحًا في كالم هداف "السبرز"
ه ـ ــاري ك ــاي ــن ال ـ ــذي ان ـت ـقــد مـمـتـعـضــا:
"احتفل العبو تشلسي بتعادلهم معنا
وكأنهم احرزوا اللقب".
ً
ف ـع ــا ك ــان اح ـت ـفــال "ال ـب ـل ــوز" شبيهًا

كان تشلسي سببًا
رئيسًا في عدم احراز توتنهام
للقب في الموسم الماضي
ال ــى ح ـ ٍّـد م ــا بـ ــذاك الـ ــذي اط ـل ـقــوه في
املــوســم قـبــل املــاضــي عـنــدمــا حسموا
اللقب ملصلحتهم عقب تغلبهم على
ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ـ ــاالس ،وهـ ـ ــذا االمـ ـ ــر اذا
ّ
م ــا دل ع ـلــى ش ــيء ف ـهــو ع ـلــى ت ــاري ـ ٍـخ
اســود يجمع الناديني ،اللذين نقلوه
ال ــى فريقيهما الـحــالـيــن وحـتــى الــى
الالعبني االجانب فيه.
من زار لندن سابقًا يعرف ان تشلسي
وتــوتـنـهــام ليسا بــالـجــاريــن باملعنى
الحقيقي للجيران ،اذ ان ملعب "ستاد
االمــارات" الخاص بأرسنال اقرب الى
"سـتــامـفــورد ب ــري ــدج" مـعـقــل تشلسي
مـنــه ال ــى "واي ــت ه ــارت الي ــن" اي ّ
مقر
توتنهام ،لكن برغم ذلــك فــان مسائل
ك ــروي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة وحـ ـت ــى ديـنـيــة
فــرضــت كــرهــا بــن ال ـطــرفــن انسحب

شهدت احدى مباراتي الفريقين الموسم الماضي  12بطاقة صفراء ّ
لشدة عنف الالعبين (ارشيف)

ويترك آثاره في كل
حتى ايامنا هذه،
ّ ّ
م ـبــاراة ،وطبعًا يـتــوقــع أل يشذ لقاء
الليلة عن سابقيه.
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ل ـنــدن ـيــة اخ ـ ــرى م ـثــل ف ـ ــوالم وكــوي ـنــز
ب ــارك ريـنـجــرز ،لكن فـجــأة غـ ّـيــر العـ ٌـب
واحـ ــد م ـس ــار ال ـت ــاري ــخ ،وه ــو جيمي
غريفز الــذي عـ ّـد دائـمــا اسـطــورة لدى
جمهور "البلوز" ،قبل ان يقرر ارتــداء
ق ـم ـيــص ت ــوت ـن ـه ــام .وهـ ـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ف ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــرت ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ب ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
الناديني ،فتعرض مشجعو تشلسي
لـ ـخـ ـص ــومـ ـه ــم ب ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــارات م ـ ـعـ ــاديـ ــة
ل ـل ـســام ـيــة ان ـط ــاق ــا م ــن ان تــوتـنـهــام
ُعرف بأنه نادي اليهود في العاصمة
البريطانية.
وتــراكـمــت املسائل على مـ ّـر السنوات
وبـ ــات ك ــل العـ ـ ٍـب اج ـن ـبــي يـنـضــم الــى
احد الفريقني يعلم القواعد االساسية
للعبة ،فالعدو معروف والقتال ضده
بكل الوسائل مشروع.
وهذه الصورة يمكن ملسها من اللقاء
املـ ــذكـ ــور اعـ ـ ـ ــاه ،ف ـف ــي اي ـ ـ ــاب امل ــوس ــم
امل ــاض ــي وص ــل االمـ ــر بــال ـح ـكــم م ــارك

كالتنبرغ الــى رفــع البطاقة الصفراء
 12م ــرة فــي وج ــه العـبــي الـفــريـقــن9 ،
منها كــانــت لــاعـبــي تــوتـنـهــام الــذيــن
استحق ٌ
عدد منهم الطرد لوال رحمة
الحكم.

العنف والشد العصبي كانا واضحني
برغم ان العبي الكتيبتني اللندنيتني
ال يــرت ـبــط غــالـبـيـتـهــم ب ــال ـن ــادي منذ
ال ـص ـغ ــر ،ل ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـك ـت ــرث ــوا س ــوى
لـتــاريـ ٍـخ سمعوا عنه وارادوا نسخه.

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة الـ)13

إيطاليا (المرحلة الـ )14

 السبت:بيرنلي  -مانشستر سيتي ()14,30
ه ــال سيتي  -وس ــت بــرومـيـتــش ألبيون
()17,00
ليستر سيتي  -ميدلسبره ()17,00
ليفربول  -سندرالند ()17,00
ســوان ـســي سـيـتــي  -كــري ـس ـتــال ب ــاالس
()17,00
تشلسي  -توتنهام هوتسبر ()19,30
 األحد:واتفورد  -ستوك سيتي ()14,00
أرسنال  -بورنموث ()16,15
مانشستر يونايتد  -وست هام ()18,30
ساوثمبتون  -إفرتون ()18,30

 السبت:تورينو  -كييفو ()19,00
إمبولي  -ميالن ()21,45
 األحد:باليرمو  -التسيو ()13,30
بولونيا  -أتاالنتا ()16,00
كالياري -أودينيزي ()16,00
كروتوني  -سمبدوريا ()16,00
جنوى  -يوفنتوس ()16,00
روما -بيسكارا ()21,45
اإلثنني:نابولي  -ساسوولو ()20,00
إنتر ميالنو  -فيورنتينا ()22,00

كأس القارات

قرعة كأس القارات  2017تسحب اليوم
ستعيش روسـيــا بــروفــة سحب قرعة
املونديال الذي ستنظمه على أراضيها
في صيف  2018من خالل احتضانها،
ال ـي ــوم ف ــي مــدي ـنــة ق ـ ــازان ،ح ـفــل قــرعــة
كـ ــأس ال ـ ـقـ ــارات ال ـت ــي سـتـسـتـضـيـفـهــا
الصيف املقبل.
وتترقب املنتخبات املشاركة في هذه
البطولة حسم مصيرها والتعرف إلى
طريقها نحو اللقب الغالي.
وسـتـقــام م ـبــاريــات الـبـطــولــة فــي أربــع
مدن مختلفة هي :موسكو ،قازان ،سان
بطرسبورغ وسوتشي فــي الفترة ما
بني  17حزيران و 2تموز من عام .2017
وسـيـشــارك فــي كــأس ال ـقــارات ثمانية
مـنـتـخـبــات ه ــي :أملــانـيــا بـطـلــة الـعــالــم،
البرتغال بطلة أوروبا ،تشيلي ّ
املتوجة
بلقب بطولة "كــوبــا أمـيــركــا" ،املكسيك

الفائزة بلقب بطولة الـكــأس الذهبية
ال ـت ــاب ـع ــة التـ ـح ــاد أم ـي ــرك ــا ال ـش ـمــال ـيــة
والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)،
نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا ،روسيا
باعتبارها البلد املضيف وأوستراليا
بطلة آسيا ،فيما من املنتظر أن ُيكشف
عن هوية املنتخب الثامن بعد نهاية
كأس أمم أفريقيا  .2017وسيتم تقسيم
املـنـتـخـبــات إل ــى مـجـمــوعـتــن ،بحيث
سيتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى
نصف النهائي.
وكـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
"ال ـف ـي ـف ــا" ق ــد أع ـل ــن األسـ ـب ــوع املــاضــي
أن الـبـطـلــة األومل ـب ـيــة الــروس ـيــة يلينا
إي ـس ـي ـن ـبــاي ـي ـفــا وم ــواطـ ـنـ ـه ــا ال ــدول ــي
السابق سيرغي سيماك سيشاركان
في سحب القرعة.

كـ ـم ــا س ـي ـس ــاع ــده ـم ــا كـ ــل مـ ــن ال ـن ـجــم
الـكــرواتــي الـســابــق زفونيمير بــوبــان،
نــائــب األمـ ــن ال ـع ــام ل ــ"ال ـف ـي ـفــا" حــالـيــا،
وك ـ ــول ـ ــن سـ ـمـ ـي ــث مـ ــديـ ــر م ـس ــاب ـق ــات
"ال ـف ـي ـفــا" ،وال ــاع ــب جــولـيــو باتيستا
الـ ــذي ف ــاز ب ـكــأس الـ ـق ــارات مــرتــن مع
البرازيل.
ويـعـتـبــر املـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي األك ـثــر
تـتــويـجــا بــالـبـطــولــة بــرصـيــد  4ألـقــاب
أعـ ــوام  1997و 2005و 2009و،2013
يليه املنتخب الفرنسي مرتني عامي
 2001و ،2003ف ـي ـمــا أحـ ـ ــرزت ك ــل من
األرجنتني والدنمارك واملكسيك اللقب
مرة واحدة أعوام  1992و 1995و1999
على التوالي.
وعشية سحب القرعة ،وصف الرئيس
الروسي فالديمير بوتني مشكلة بناء

ملعب كرة القدم في سان بطرسبورغ
بــ"الـقـصــة املـحــزنــة جـ ـدًا" ،لكنه أك ــد أن
ج ـم ـيــع ال ـع ـي ــوب سـ ـت ــزال ق ـب ــل نـهــايــة
العام.
واع ـت ـب ــر ب ــوت ــن خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه رئ ـيــس
االتحاد الدولي لكرة القدم ،السويسري
ج ـيــانــي إن ـفــان ـت ـي ـنــو ،أن "هـ ــذه ليست
أط ــول عملية بـنــاء مــن حيث امل ــدة في
تــاريــخ الــريــاضــة الـعــاملــي" ،مضيفًا أن
ّ
روس ـيــا "تـســلـمــت مــاح ـظــات "الـفـيـفــا"
ّ
على هــذا امللعب ،وأن املكلفني ببنائه
وعدوا بإصالح كل شيء بحلول نهاية
هذا العام".
بوتين وإنفانتينو خالل
لقائهما (ماكسيم
شيبينكوف ــ أ ف ب)

وهـ ــذه امل ـس ــأل ــة ب ــدت ج ـلـ ّـيــة ف ــي كــام
البلجيكي إيــديــن ه ــازار واالسـبــانــي
سيسك فابريغاس بعد املباراة عندما
جــاهــرا عـلـنــا بــأنـهـمــا قـ ّـدمــا كــل شــيء
لديهما لكي يحرما توتنهام فرصة
احراز لقب "البريميير ليغ".
خسارة هــذا "الــدربــي" ال شك في انها
تترك ذيولها على الخاسر ،وقد ثبتت
ه ــذه امل ـقــولــة ع ـنــدمــا تـعـثــر تــوتـنـهــام
مرتني بعد السقوط في ملعب الغريم،
لـيـنـهــي امل ــوس ــم ثــال ـثــا خ ـلــف ليستر
والعدو اآلخر ارسنال.
ال ـ ـيـ ــوم يـ ـع ــود ال ـف ــري ـق ــان ال ـ ــى امل ـك ــان
نفسه لكن مع شراسة اكبر .تشلسي
يـتـصــدر الـتــرتـيــب وتــوت ـن ـهــام يحتل
املــركــز الخامس بـفــارق  4نـقــاط فقط.
االول فاز بست مباريات متتالية في
ً
ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة م ـس ـجــا  17هــدفــا
م ــن دون تـلـقـيــه اي ه ـ ــدف ،وال ـثــانــي
ل ــم ي ـخ ـســر ح ـت ــى اآلن ب ــل فـ ــاز ف ــي 6
مباريات وتعادل في  6اخرى .كل هذا
ّ
التفوق الليلة تأخذ
يعني ان مسألة
بـعـدًا آخــر يتعدى املنافسة القديمة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ـط ــى ك ـ ــل اط ـ ـ ــر امل ـن ــاف ـس ــة
ال ـح ــال ـي ــة ع ـل ــى ال ـل ـق ــب وتـ ــذهـ ــب ال ــى
تصفية حسابات مجبولة بالكره وال
شيء سواه.

