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رياضة

الكرة اإلسبانية

«إل كالسيكو» األحد يرسم طريق اللقب
ّ
يترقب عشاق «إل كالسيكو» موقعة اإلياب بين برشلونة وريال مدريد
على ملعب «كامب نو» بفارغ الصبر ،نظرًا إلى أهميتها في تحديد وجهة
لقب الدوري اإلسباني« .كالسيكو» في هذه المرحلة من البطولة يفترض
أن يكون من األجمل
حسن زين الدين
لـ ــن يـ ـك ــون ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد عـ ــاديـ ــا عـلــى
اإلطـ ـ ـ ــاق .ه ــو الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي نـتـسـ ّـمــر
فيه عادة أمام شاشاتنا مع سهرات
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة الــوطـنـيــة ،لكن
ه ــذا األح ــد سـيـكــون مختلفًا تمامًا،
إذ يكفي الـقــول إن الساعة العاشرة
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ً
ـاء (ب ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت) ف ـي ــه
ستشهد موقعة «إل كالسيكو» إياب
الــدوري اإلسباني لهذا املوسم ،على
مـلـعــب «ك ــام ــب ن ـ ــو» ،ب ــن الـغــريـمــن
األزل ـ ـيـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة وري ـ ـ ــال م ــدري ــد
حتى نتأكد من ذلــك ،وكيف إذا كان
«الـبــرســا» يتصدر بـفــارق نقطة عن
«امليرينغيز» بعدما انتزع منه القمة
ـاف وحـ ــده لـيــزيــد من
أخ ـي ـرًا؟ ه ــذا كـ ـ ٍ
رونــق هذه القمة وسحرها وقوتها،
وإن ك ــان ــت ك ــل مـ ـب ــاري ــات ال ـفــري ـقــن
بـنـفــس األه ـم ـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـعــداوة
الـتــاريـخـيــة ب ــن مــديـنـتــي بــرشـلــونــة
ومـ ـ ــدريـ ـ ــد وجـ ـمـ ـه ــوريـ ـهـ ـم ــا ال ـل ــذي ــن
يـتـخـطـيــان ال ـح ــدود اإلس ـبــان ـيــة إلــى
العالم من أقصاه إلى أقصاه.
س ـن ـك ــون األح ـ ــد ،م ــن دون م ـبــال ـغــة،
أم ــام قـمــة الـقـمــم وامل ـب ــاراة املفصلية
بنسبة كبيرة ملصير بطولة يقاتل
الطرفان الستعادتها من «الدخيل»
ع ـل ــى مـمـلـكـتـهـمــا أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد،
إال إذا ارت ـض ــى االثـ ـن ــان بــال ـت ـعــادل،
وهـ ــذا م ــا يـعـنــي ب ـق ــاء اّل ــوض ــع على
مــا هــو عليه حـتــى تـعــثــر أو سقوط
أحدهما .إذ أن يفوز «البرسا» ،هذا
يـعـنــي تــوسـيــع ال ـف ــارق إل ــى  4نـقـ ّـاط
واالقـتــراب جـدًا مــن اللقب ،ملــا يمثله
هذا الفارق في بطولة مثل إسبانيا،
وفـ ــي امل ــرح ـل ــة ال ـث ــام ـن ــة وال ـع ـشــريــن
منها ،وأن يفوز امللكي أيـضــا ،فهذا
ي ـع ـنــي اس ـت ـع ــادت ــه ال ــزع ــام ــة ب ـف ــارق
ن ـق ـط ـتــن ،واأله ـ ـ ــم ال ـ ـ ــروح امل ـع ـنــويــة
وال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،حـ ـي ــث س ـي ـص ـع ــب ب ـعــدهــا
رؤي ـت ــه يـتـخـلــى عـنـهــا ب ـس ـهــولــة .كل
هذا املشهد من املفترض أن يضعنا
أم ـ ــام «ك ــاس ـي ـك ــو» م ــن األجـ ـم ــل فــي
السنوات األخيرة بني الغريمني.
سـنـضــع ك ــل ال ـت ـح ـل ـيــات وال ـظ ــروف
واملعطيات والترشيحات التي تكثر
ع ـ ـ ــادة مـ ــع الـ ـس ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة قـبــل

ً
املـبــاراة ،والتي ـ أصــا ـ ال وجــود لها
في قاموس «إل كالسيكو» حتى لو
كان برشلونة متصدرًا وريال مدريد
في املركز األخير أو بالعكس ،إذ إن
لهذه القمة الكبرى أعرافها الخاصة
التي تتحكم فيها كلمات مثل العطاء
الــام ـحــدود والـقـتــالـيــة حـتــى الــرمــق
األخـ ـي ــر وال ـج ــاه ــزي ــة ال ـن ـف ـس ـيــة قبل
البدنية والـتــركـيــز الـعــالــي ط ــوال 90
دقـيـقــة ،ولـنـبـقــى فــي معنى وجــوهــر
ه ــذه امل ـب ــاراة ال ـتــي غـ ّـيــرت كـثـيـرًا من
مفاهيم الكرة ومن عادات متابعيها.
القول بأن «الكالسيكو» أصبح أكثر
من مجرد مباراة ،هذا عني الحقيقة،
إذ إن ــه ب ــات ج ــزءًا مـهـمــا م ــن الـحـيــاة
ال ـكــرويــة لـلـمـتــابـعــن ،كــل املـتــابـعــن،
حتى ممن ال يشجعون ريــال مدريد
وبــرش ـلــونــة أو ع ـلــى األقـ ــل يـمـيـلــون
ألحـ ــده ـ ـمـ ــا  -وه ـ ـ ــم قـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ــادرة فــي
العالم طبعًا  -حيث إن لهذه املباراة
أج ـ ــواء ه ـ ــا وأه ـم ـي ـت ـه ــا وت ـقــال ـيــدهــا
وط ـق ــوس ـه ــا ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن ال ـع ـثــور
عـلـيـهــا ف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،رب ـمــا في
تــاريــخ الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة األولـ ــى في
العالم.
لــذا ،ليس بغريب أن يرتفع منسوب
«ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات والـ ـ ـت ـ ــزري ـ ـك ـ ــات» قـبــل
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ،وال ـ ـح ـ ـمـ ــاسـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف
وال ـتــوتــر خــالـهــا ،وال ـفــرحــة الكبرى
والخيبة املريرة عند نهايتها .ليس
ً
بغريب أن نقع قبلها مثال على خبر
فــي خــانــة «الـغــرائــب وال ـطــرائــف» في
ال ـص ـحــف ،يـفـيــد ب ــأن مـشـجـعــا ألحــد
الفريقني صعد إلى منزله في الطبقة
الثامنة قبل دقائق من املـبــاراة على
الساللم بدل املصعد خشية انقطاع
ال ـك ـهــربــاء أو ح ـصــول ع ـطــل يــؤخــره
ولو لدقيقة واحــدة عن انطالقها ،أو
بــأن هــذا املشجع كسر جهاز التلفاز
غضبًا خاللها ،أو بأن طالقًا وقع بني
زوجني متعصبني للفريقني بعدها.
ليس بغريب األح ــد أن يـكــون ملعب
«ك ــام ــب ن ــو» م ـحــور ال ـك ــرة األرض ـيــة
ونقطة ارتكازها طوال  90دقيقة من
ال ــزم ــن ،م ــا دام «إل كــاس ـي ـكــو» قمة
ال ي ـحــوي قــامــوسـهــا كـلـمــة م ـلــل ،بل
كلمات حماسة وتشويق وسحر كرة
القدم.

بات لهذه المباراة أجواءها وأهميتها وتقاليدها وطقوسها الخاصة (أرشيف)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )30

إسبانيا (المرحلة )28

إيطاليا (المرحلة )28

 السبت:مانشستر سـيـتــي × وس ــت بروميتش
البيون ()14,45
أستون فيال × سوانسي سيتي ()17,00
نيوكاسل يونايتد × أرسنال ()17,00
ساوثمبتون × بيرنلي ()17,00
س ـ ـتـ ــوك س ـي ـت ــي × ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ــاالس
()17,00
توتنهام × ليستر سيتي ()17,00
وست هام × سندرالند ()19,30

 الجمعة:التشي × فالنسيا

 السبت:كييفو × باليرمو ()19,00
ميالن × كالياري ()21,45

 األحد:ليفربول × مانشستر يونايتد ()15,30
هال سيتي × تشلسي ()15,30
ك ــويـ ـن ــز بـ ـ ـ ــارك ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز × إفـ ــرتـ ــون
()18,00

 السبت:اتلتيكو مدريد × خيتافي ()17,00
رايو فاييكانو × ملقة ()19,00
ليفانتي × سلتا فيغو ()21,00
اتلتيك بلباو × امليريا ()23,00
غرناطة × ايبار ()23,00
 األحد:دي ـبــورت ـي ـفــو ال ك ــورون ـي ــا × إسـبــانـيــول
()13,00
فياريال × إشبيلية ()18,00
ريال سوسييداد × قرطبة ()20,00
برشلونة × ريال مدريد ()22,00

 األحد:إمبولي × ساسوولو ()13,30
يوفنتوس × جنوى ()16,00
تشيزينا × روما ()21,45
التسيو × فيرونا ()21,45
نابولي × أتاالنتا ()21,45
بارما × تورينو ()21,45
سمبدوريا × إنتر ميالنو ()21,45
أودينيزي × فيورنتينا ()21,45

دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يصطدم ببرشلونة والريال بأتلتيكو في قرعة دوري األبطال

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا (فابريس كوفريني ــ أ ف ب)

شـ ـه ــدت ق ــرع ــة الـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
ل ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،الـتــي سحبت
أم ــس فــي مــديـنــة ن ـيــون الـســويـســريــة،
قـمـتــن مــرتـقـبـتــن ب ــن ب ــاري ــس ســان
جـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وب ــرشـ ـل ــون ــة
االسباني من جهة ،و«درب ــي» مدريد
بني ريال وأتلتيكو من جهة أخرى.
فــي امل ـبــاراة األول ــى ،كــان الـفــريـقــان قد
ال ـت ـق ـي ــا ف ــي دور امل ـج ـم ــوع ــات خ ــال
املــوســم الـحــالــي وت ـبــادال ال ـفــوز :ســان
جيرمان على ملعبه  ،2-3وبرشلونة
 1-3على ملعبه.
أم ــا فــي املــواج ـهــة الـثــانـيــة بــن قطبي
العاصمة االسبانية ،فستكون املباراة
إع ـ ـ ـ ــادة ل ـن ـه ــائ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مــن
الـبـطــولــة ذات ـه ــا ،وال ـتــي انـتـهــت بفوز

الريال .1-4
بدوره ،يسعى بايرن ميونيخ األملاني
للثأر من بورتو البرتغالي الذي هزمه
 1-2في نهائي املسابقة عام .1987
من جهته ،يلعب يوفنتوس االيطالي
مع موناكو الفرنسي ،في مباراة تميل
الـكـفــة فـيـهــا ال ــى «ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز»،
ّ
وخصوصًا فــي ظــل تألق ثنائي خط
الهجوم األرجنتيني كــارلــوس تيفيز
واإلسباني الفارو موراتا.
وت ـقــام مـبــاريــات الــذهــاب فــي  14و15
نيسان ،واإلياب في  21و 22منه.
وه ـنــا نـتـيـجــة ال ـقــرعــة (ال ـفــريــق األول
يستضيف مباراة الذهاب):
باريس سان جيرمان  -برشلونة
اتلتيكو مدريد  -ريال مدريد

بورتو  -بايرن ميونيخ
يوفنتوس  -موناكو

«يوروبا ليغ»
أسـفــرت قرعة الــدور ربــع النهائي من
«يوروبا ليغ» عن منافسات متكافئة،
ّ
وجــن ـبــت امل ــواج ـهــات بــن فــريـقــن من
دولة واحدة.
وسيستضيف زينيت سان بطرسبورغ
ال ــروس ــي اش ـب ـي ـل ـيــة االس ـب ــان ــي حــامــل
اللقب ،بينما سيلعب دنيبرو األوكراني
الحديث العهد فــي املسابقة مــع كلوب
بروج البلجيكي بعدما حقق كل منهما
م ـف ــاج ــأة ك ـب ـي ــرة ،األول ع ـل ــى ح ـســاب
أياكس الهولندي ،والثاني على حساب
بشكيطاش التركي.

كذلك ،يواجه دينامو كييف األوكراني
الــذي قضى على آخــر ممثل النكلترا
إفـ ــرتـ ــون ،م ــع ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي،
فيما سيصطدم مواطنه نابولي ،بطل
 ،1989بعقبة فولسبورغ االملاني.
وتقام مباريات الذهاب في  16نيسان،
واإلياب في  23منه.
وهنا القرعة:
اشبيلية  -زينيت سان بطرسبورغ
دنيبرو  -كلوب بروج
دينامو كييف  -فيورنتينا
فولسبورغ  -نابولي.

تقارير أخرى
على موقعنا

