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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

إيطاليا تعيد الروح إلى كوادرادو
ع ــاد نـجــم يــوفـنـتــوس الكولومبي
خوان كــوادرادو الى تصدر العناوين
في إيطاليا وانكلترا معًا ،وذلك بعد
تقديمه ً
اداء ثابتًا مع «اليوفي» في
الدوري المحلي ودوري أبطال اوروبا،
ما جعل تشلسي الخاسر األكبر بتخليه
عنه
هادي أحمد
يـنـتـظــر الع ـبــو ك ــرة ال ـقــدم املــوهــوبــون
فرصة تألقهم على أرض امللعب ،وإذا
م ــا ح ـص ـلــوا ع ـل ـي ـهــا ،ن ـج ـحــوا بـفــرض
اس ـم ـهــم ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة.
وإذا ل ـ ــم ي ـح ـص ـل ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،ف ــإن ـه ــم
يـ ـح ــاول ــون ال ـب ـح ــث ع ـن ـهــا م ــع أن ــدي ــة
أخـ ــرى .ه ــذا بــالـتـحــديــد مــا حـصــل مع
الع ــب يــوف ـن ـتــوس ال ـكــولــوم ـبــي خ ــوان
كوادرادو ،املعار من تشلسي.
م ـن ــذ ت ـق ــدي ــم ت ـش ـل ـســي ك ـف ــري ــق جــديــد
إلدارة روسـ ـي ــة ،أخـ ــذ رئ ـي ــس ال ـن ــادي
رومان ابراموفتيش منحى مغايرًا عن
بقية االندية ،فذهب الى تغيير املدربني

ّ
تسرع مورينيو في قرار ترحيل
كوادرادو عن تشلسي
ع ـلــى ن ـحــو س ــري ــع ،ض ـمــن سـعـيــه إلــى
تحقيق األلقاب االنكليزية واألوروبية.
وال ش ــك ف ــي ان ابــرامــوف ـي ـتــش نــاجــح
ك ــرج ــل أعـ ـم ــال ،وال ش ــك ف ــي أنـ ــه دفــع
مسيرة الـنــادي الــى االمــام معيدًا إياه
ّ
الى منصات التتويج ،لكن العلة األبرز
هــي تبديله  10مــدربــن منذ  2003اي
منذ تاريخ شرائه للنادي.
لـكــن مــا ب ــدا الف ـتــا فــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
هو تخليه عن عــدد من الالعبني ً
بناء
على مشورة املدربني .ومن بني هؤالء
املصري محمد صــاح املنتقل للتألق
مــع روم ــا ،وكـ ــوادرادو املنتقل للمعان
مع يوفنتوس.
ف ــي مـ ـب ــاراة كـ ـ ـ ــوادرادو األخـ ـي ــرة ،ضد
بايرن ميونيخ في دور الـ  16من دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،س ـج ــل ال ـكــولــوم ـبــي
ال ـهــدف الــرقــم  64ال ــذي يسجله العــب
أع ـ ـ ــاره ت ـش ـل ـســي ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،إذ إن
الـ ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي تـخـلــى ع ـلــى سبيل
اإلعارة عن  30العبًا مقابل مبلغ قدره
 150مليون جنيه إسترليني.
وف ــي ه ــذه امل ـب ــاراة ب ــرز كـ ـ ــوادرادو من

ً
أبدى هنري إعجابه بكوادرادو قائال أنه العب نادر (لوكاس بارث ـ األناضول)

ج ــدي ــد ،ب ـهــدف وأداء مـمـتــازيــن أع ــادا
التذكير بما قاله عنه النجم الفرنسي
الـ ـس ــاب ــق تـ ـيـ ـي ــري ه ـ ـنـ ــري" :ش ــاه ــدن ــا
ج ـم ـي ـعــا ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ك ـي ــف ك ــان
م ـس ـتــواه ال ـخ ـيــالــي ،إن ــه الع ــب مـمـتــاز
ج ــدا .بـقــدرتــه م ــراوغ ــة أي خ ـصــم ،إنــه
جناح "أصـلــي" ،وهــذا شــيء نــادر هذه
األيام ،وجود العب يلتصق باألطراف
من أجل ارســال العرضيات أمر غريب
في وقتنا الحالي".
فــي فيورنتينا انـطـلــق اسـمــه لينتقل
منه الــى تشلسي ال ــذي لــم يلعب معه
سـ ــوى  4مـ ـب ــاري ــات فـ ـق ــط .وكـ ـ ــان ه ــذا
الـهــدف ،أي الــوصــول الــى "ستامفورد
بـ ــريـ ــدج" ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـحـ ـل ــم ،إال أن مــن
ظلمه ك ــان امل ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو.
إلـقــاء الـلــوم على الــاعــب بــأنــه لــم يكن
على قدر التوقعات ينتفي مع ما ظهر
حاليًا في أدائــه مع يوفنتوس ،فضال
عن أن النجاح املتوقع منه خالل ستة
أشـهــر فـقــط غـيــر ك ــاف إلن ـصــاف العــب
ج ــدي ــد ،ف ـهــو ل ــم يـحـصــل ع ـلــى الــوقــت
الكافي للدخول في املنظومة الجديدة.
أمــا حاليًا ومــع "اليوفي" فقد سجل 3
أه ــداف وصـنــع بعضًا منها .والــافــت

كـ ــان أداؤه ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب ال ــذي
استوجب إعادة تقديم برشلونة طلب
الـتـعــاقــد مـعــه بـعــدمــا ح ــاول ذل ــك قبل
رح ـي ـلــه الـ ــى ت ـش ـل ـســي .س ــاب ـق ــا ،وأيـ ــام

لـعـبــه م ــع أودي ـن ـي ــزي ث ــم فـيــورنـتـيـنــا،
ك ــان ك ـ ـ ـ ــوادرادو ت ـحــت أن ـظ ــار ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ومــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد.
واليوم عاد ليصبح كذلك ،وخصوصًا

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )31

إيطاليا (المرحلة )30

 السبت:إفرتون  -أرسنال ()14.45
تشلسي  -وست هام يونايتد ()17.00
وست بروميتش  -نوريتش ()17.00
واتفورد  -ستوك سيتي ()17.00
ك ــري ـس ـت ــال ب ـ ـ ــاالس  -ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
()17.00
سوانسي  -استون فيال ()19.30

 السبت:امبولي  -باليرمو ()19.00
روما  -انتر ميالنو ()21.45

 األحد:نيوكاسل يونايتد  -سندرالند ()15.30
ساوثمبتون  -ليفربول ()15.30
مانشستر سيتي  -مانشستر يونايتد
()18.00
توتنهام  -بورنموث ()18,00

 األحد:أتاالنتا  -بولونيا ()13.30
تورينو  -يوفنتوس ()16.00
سمبدوريا  -كييفو ()16.00
فيرونا  -كاربي ()16.00
فروزينوني  -فيورنتينا ()16.00
ساسوولو  -اودينيزي ()16.00
نابولي  -جنوى ()19.00
ميالن  -التسيو ()21.45

ب ـعــد م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة أم ـ ــام ال ـن ــادي
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري .الـ ـك ــل س ـي ـت ـص ــارع ع ـل ـيــه،
وبالطبع يوفنتوس أيضًا الــذي يريد
ضمه بشكل نهائي.
في إيطاليا ولــدت نجوميته وإليها
ع ـ ــاد ،ويـ ـب ــدو أنـ ــه ي ــري ــد االس ـت ـم ــرار
ه ـنــاك .ول ــدت نـجــومـيـتــه ،وول ــد حب
الجماهير لــه ،وب ــدت الـشـعــارات في
امل ــاع ــب واض ـ ـحـ ــة ،ف ـض ــا ع ــن ق ـيــام
مشجع للفريق برسم وجه كوادرادو
عـلــى خـلـفـيــة رأسـ ــه ،م ــن خ ــال قصة
شـعــره .هــذه بعض الـصــور الـتــي قد
تختصر حــب الجماهير إلـيــه .لـ َـم ال
وه ــو الع ــب يتمتع بـمــواصـفــات أهــم
األجنحة في العالم.
وال شك في أن أهم أسباب فشله في
تشلسي هــو ع ــدم إعـطــائــه الـفــرصــة،
لكن ال يمكن اغـفــال التغيير الناتج
ع ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ــري ـ ــق ج ــدي ــد
وب ـطــولــة ج ــدي ــدة ،فــاعـتـيــاد أسـلــوب
ل ـع ــب وأجـ ـ ـ ــواء ج ـمــاه ـيــريــة وث ـقــافــة
حياة جديدة ال يأتي دائمًا برد فعل
مرتقب مــن الـفــريــق والـجـمــاهـيــر .ها
هو عــاد إلــى إيطاليا ،ليتألق ويزيد
مــن مآسي تشلسي بفقدانه موهبة
بهذا الحجم.

الكرة األوروبية

قمتان في ربع نهائي «تشامبيونز ليغ» وأخرى في «يوروبا ليغ»

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا على اللوحة اإللكترونية (أ ف ب)

ت ـت ـص ــدر ق ـم ـتــا ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
وم ــواط ـن ــه أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد م ــن جهة
وبـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي مــن
جـهــة ثــان ـيــة ،واج ـه ــة م ـبــاريــات ال ــدور
ربع النهائي في دوري أبطال أوروبــا
لكرة القدم الــذي سحبت قرعته أمس
ّ
وتعد املواجهة
في نيون السويسرية.
األولى ثأرية للنادي الكاتالوني ، ،ألنه
خرج على يد نظيره املدريدي في الدور
ذات ــه ( 0-1و )1-1فــي نـصــف النهائي
عــام  .2014وابتسمت القرعة للفريق
اإلسـبــانــي اآلخــر ريــال مــدريــد وبايرن
ميونيخ األملــانــي ألنها أوقعتهما في
مواجهة فولسبورغ األملاني وبنفيكا
البرتغالي على التوالي.
وهنا نتيجة القرعة:

فــول ـس ـبــورغ (أمل ــان ـي ــا)  -ريـ ــال مــدريــد
(إسبانيا)
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ (أمل ــانـ ـي ــا)  -بـنـفـيـكــا
(البرتغال)
برشلونة (إسبانيا)  -أتلتيكو مدريد
(إسبانيا)
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان (ف ــرنـ ـس ــا) -
مانشستر سيتي (إنكلترا)
وتـ ـق ــام مـ ـب ــاري ــات الـ ــذهـ ــاب ف ــي  5و6
نيسان ،واإلياب في  12و 13منه.

يوروبا ليغ
م ــواجـ ـه ــة ب ـن ـك ـهــة خ ــاص ــة ت ـل ــك ال ـتــي
سـيـخــوضـهــا األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب،
مـ ـ ـ ــدرب لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ف ـ ــي رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي
"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ،ال ــذي سـحـبــت قــرعـتــه،
ذلــك ألنـهــا ستجمعه بفريقه السابق

بوروسيا دورتموند الــذي انتقل منه
إلى النادي اإلنكليزي .وخالفت القرعة
أمنية كلوب ألنه جاهر بعدم رغبته في
مواجهة فريقه الـســابــق ،وقــد أسفرت
ايضًا عن موقعة إسبانية صرفة بني
إشبيلية حامل اللقب وأتلتيك بلباو.
وهنا نتيجة القرعة:
سبورتنغ براغا (البرتغال)  -شاختار
دونيتسك (أوكرانيا)
ف ـي ــاري ــال (إس ـبــان ـيــا)  -س ـبــارتــا ب ــراغ
(تشيكيا)
أتـلـتـيــك بـلـبــاو (إسـبــانـيــا)  -إشبيلية
(إسبانيا)
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد (أملـ ــان ـ ـيـ ــا) -
ليفربول (إنكلترا)
وتقام مباريات الذهاب في  7نيسان،
واإلياب في  14منه.

