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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الدوريات

كأس العالم لألندية

ّ
ّ
الريال يتألق خارجيًا ...ماذا عن الداخل؟

جولة المفاجآت في الـ«بريميرليغ»

حسين فحص
حسن رمضان
َحملت الجولة الثامنة عشرة من الدوري اإلنكليزي
ّ
املمتاز لكرة القدم الكثير من املفاجآت ،لعل أبرزها
خ ـس ــارة ث ــان ــي ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام مــانـشـسـتــر سيتي
أم ــام كــريـسـتــال ب ــاالس عـلــى أرض ملعب االت ـحــاد.
كبير
خسارة «السيتيزنز» جــاءت بسبب استهتار ّ
مــن الع ـبــي ال ـفــريــق بــالـخـصــم .لــم يـكــن أح ــد يـتــوقــع
خسارة السيتي في معقله ،وفي مثل هذه الظروف
من الــدوري (بعد فوز ليفربول قبل مباراة السيتي
على واتفورد بهدفني دون ّ
رد) .ماذا حدث للسيتي؟
وم ــا أس ـبــاب ه ــذه ال ـخ ـســارة؟ بالنسبة إل ــى امل ــدرب
بيب غ ــواردي ــوال ،لطاملا مـ ّـر بفترة هـبــوط (قصيرة
األمــد) مع كل الفرق التي ّ
دربها .على سبيل املثال،
ّ
في املوسم املاضي (املوسم الذي توج فيه السيتي
أمام ليفربول
بلقب الــدوري) ،خسر خسارة قاسية ّ
برباعية مقابل ثــاثــة أه ــداف .لــم يـتــوقــف السيتي
حـيـنـهــا ،ب ــل أك ـمــل املـسـيــر وتـ ـ ّـوج بــالـلـقــب .ك ــل هــذه
العوامل ال تبرر الخسارة أمام باالس ،خصوصًا أن

بداية جديدة

املباراة كانت على أرضه وبني جماهير السيتي .وما
ّ
يمكن أن يلقى الـضــوء عليه ،أن مانشستر سيتي
ّ
تمكن من افتتاح التسجيل ،ومــن الـنــادر أن يخسر
ّ
غــوارديــوال عندما يتقدم بالنتيجة .كل هــذا العمل
الجاد َوالشاق ،يحسب ملدرب كريستال باالس الذي
لم يخش من السيتي في االتحاد ،بل وقف بوجهه
وت ـمـ ّـكــن مــن تحقيق ث ــاث ن ـقــاط مـهـ ّـمــة لــه ك ـمـ ّ
ـدرب
لـكــريـسـتــال بـ ــاالس ،ومـهـ ّـمــة أي ـضــا لـفــريـقــه الـســابــق
لـيـفــربــول (ك ــان روي ه ــودس ــون ق ــد ّ
درب لـيـفــربــول
فــي ال ـســابــق) .مــن جـهـتــه ،اسـتـفــاد «ال ــري ــدز» كثيرًا
من خسارة السيتي ،حيث إنــه ابتعد اآلن بفارق 4
نقاط عن الفريق األزرق في مدينة مانشستر .ثماني
ع ـشــرة جــولــة ل ــم ي ــذق فـيـهــا أب ـن ــاء املـ ـ ـ ّ
ـدرب األملــانــي
يورغن كلوب طعم الهزيمة .أرقــام تحسب لكلوب،
ولـلـفــريــق ،ولـلـمـصــري مـحـمــد ص ــاح ال ــذي ك ــان قد
ّ
تصدر ترتيب الهدافني بـ 11هدفًا قبل مباراة أرسنال.
ّ
األخير عاد من جديد ليسير على سكة االنتصارات
ب ـعــد ت ـعـ ّـرضــه ل ـخ ـســارتــن مـتـتــالـيـتــن ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي أمام ساوثهامبوتن وتوتنهام في كأس

هل هي النهاية؟

ّ
الــرابـطــة اإلنكليزية .تمكن فــريــق امل ــدرب اإلسباني
أوناي إيمري من حسم مباراته أمام بيرنلي بثالثة
أهدافّ ،
سجل منها املهاجم الغابوني بيير-إيمريك
ّ
أوباميانغ ثنائية ،ليعود ويتربع على عرش صدارة
ّ
الهدافني بـ 12هدفًا ،متخطيًا «أبو مكة» .لكن لم تنتهِ
الجولة بعد ،فقد ُمني املدرب اإليطالي ماوريتسيو
ساري بخسارة جديدة في الدوري .انهزم «البلوز»
أمــام ليستر سيتي بهدف دون ّ
ردّ ،
سجله املهاجم
اإلنكليزي جايمي فاردي في املباراة التي احتضنها
ملعب «سـتــامـفــورد بــريــدج» فــي لـنــدن .أسئلة عـ ّـدة

بكاء سافيتش

ميسي من جديد

ّ
اليوفي يحلق

ّ
توج نادي ريال مدريد اإلسباني بلقب
كــأس العالم لــأنــديــة ،بعد ف ــوزه على
مستضيف البطولة الـعــن اإلمــاراتــي
ٌ
بأربعة أهداف مقابل هدفٌ .
لقب ثالث
على التوالي جعل امليرينغي أكثر من
حقق هذه البطولة بواقع أربع مرات.
سنة أخرى يشاع ٌفيها انتهاء صالحية
ري ــال مــدريــد .سـنــة أخ ــرى يـتـ َّـوج فيها
امللكي ببطولة خ ــارج اإلط ــار املحلي.
ّ
رغــم ضآلة أهمية البطولة ،إل أن من
شأن التتويج بها إعطاء ريــال مدريد
جــرعــة مـعـنـ ّ
ـويــة لـتـصـحـيــح األوضـ ــاع
ّ
قبل بداية العام الجديد .يمر النادي
بأوقات صعبة على الصعيد املحلي،
ٍ
فـبـعــد م ــرور  17ج ــول ــة ،يـقـبــع ال ـنــادي
ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع ،مـبـتـعـدًا بـ ــ 8نـقــاط
عــن املـتـصــدر بــرشـلــونــة .لعب الرحيل
املـفــاجــئ لـلـمــدرب األس ـبــق زي ــن الــديــن
زيدان ،الدور األكبر في تراجع النادي
أخـيـرًا .بعد ثــاث سـنــوات ناجحة في
الـســانـتـيــاغــو بـيــرنــابـيــو ،رح ــل امل ــدرب
الفرنسي عــن القلعة الـبـيـضــاء ،تاركًا
وراءه ثالثة ألقاب دوري أبطال أوروبا.
ٌ
إرث ك ـب ـيـ ٌـر أث ـق ــل ك ــاه ــل املـ ـ ــدرب ال ــذي
خلفهُ ،ليقال جوليان لوبيتيغي قبل
استكماله نصف املــوســم .جــاء مـ ّ
ـدرب
فــريــق ٌال ـش ـبــاب ســانـتـيــاغــو سـ ــوالري.
ب ـ ــداي ـ ــة ق ــوي ــة ح ـق ـق ـهــا األرج ـن ـت ـي ـن ــي،
ت ـم ـث ـلــت ب ـس ـل ـس ـلــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات .رغ ــم
ض ـع ــف امل ـن ــاف ـس ــن وعـ ـ ــدم تـشـكـيـلـهــم
امل ـق ـي ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي لـ ـق ـ ّـوة امل ـن ـظــومــة،
ّ
يمتد لعام
بعقد
حظي ابن الـ  42عامًا
ٍ
 2023بعد أن حــاز ثقة رئيس النادي
فـلــورنـتـيـنــو ب ـيــريــز .ي ـعـ ّـد ه ــذا األخـيــر
أحــد أبــرز رؤســاء أندية كــرة القدم في
العصر الحديث .بالرغم من اهتمامه
ّ
ب ــال ــرب ــح ف ــي الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،تـمــكــن
فـلــورنـتـيـنــو م ــن امل ــوازن ــة ب ــن إرض ــاء
الجماهير ،وملء خزينة النادي.

ـوات من الغياب عن املنافسة
بعد سـنـ ٍ
أوروبـ ّـيــاّ ،
عي بيريز جوزيه مورينيو
خ ـل ـف ــا لـ ـلـ ـم ــدرب ال ـت ـش ـي ـل ــي م ــان ــوي ــل
بيليغريني عــام ّ .2010أدت شخصية
البرتغالي دورًا كبيرًا في إعادة الريال
إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أكـ ـث ــر مــن
تكتيكات البرتغالي نفسها .باحتوائه
لغرف املــابــس ،واستقطابه لألسماء
الـتــي تـخــدم أسـلــوبــه ،تمكن مورينيو
من الوصول بريال مدريد إلى األدوار
املتقدمة ،بعد أن كان يخرج من األدوار
األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة .نــرج ـس ـيــة
م ــوري ـن ـي ــو ان ـق ـل ـبــت ع ـل ـيــه ف ــي ن ـهــايــة
امل ـطــاف لـيـخــرج مــن الــريــال ع ــام 2013
بـعــد ات ـفــاق تـســويــة مــع بـيــريــز .تــواتــر
بـعــد جــوزيــه ع ــدد مــن امل ــدرب ــن الــذيــن
ت ـفــاوتــت ن ـســب نـجــاحـهــم بـنـهــايــة كل
موسم ،حتى جاء صانع أمجاد الريال
زين الدين زيــدان ،خلفًا للمدرب املقال
رافاييل بينيتيز ،وذلك عام .2016
رغم التألق الكبير أوروبيًا ،والسيطرة
املـ ـطـ ـلـ ـق ــة عـ ـل ــى دوري األبـ ـ ـط ـ ــال فــي
السنوات الثالث املاضية ،عانى ريال
مــدريــد األمـ ّـريــن محليًا .فــاز امليرنغي
ب ــ 33لـقــب دوري مـنــذ بــدايــة البطولة.
جاء  27منها بني عامي  1929و2000
بـمـعـ ّـدل  ،%38فـيـمــا ج ــاء  6مـنـهــا بني
ع ــام ــي  2000و 2017ب ـم ـع ــدل .%35
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ي ـع ــود
لبرشلونة ،منافس الريال األول محليًا
في األلفية الجديدة .بروز قوة النادي
الـكـتـلــونــي فــي عـصــر لـيــونـيــل ميسي،
جـ ـع ــل م ـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل عـ ـل ــى الـ ــريـ ــال
املنافسة على كافة الجبهات ،ما جعل
َّ
النادين يتقاسمان البطوالت بينهما
ب ــال ـت ـف ــاوت ت ـب ـعــا مل ـج ــري ــات ك ــل ع ــام.
يعتبر ريــال مدريد أحد أغنى األندية
فــي ال ـعــالــم ،لـكــن ال ـحــال لــم يـكــن كذلك
دائمًا .خالل فترة حكم الرئيس السابق
لورنزو سانز ،عانى ريال مدريد ماليًا،
لـيـفــوز بلقب الـ ــدوري مــرتــن فـقــط في

العقد األخير من األلفية السابقة .مع
تــولــي فلورنتينو بيريز زم ــام األمــور
ع ــام  ،2000سـ ـ ّـدد ّدي ــون ــا بـقـيـمــة 300
مليون دوالر ،وضخ الكثير من األموال
لـيـعــود ال ــري ــال إل ــى مــركــزه الطبيعي.
ي ــرت ـب ــط نـ ـج ــاح أي نـ ـ ــادي م ــن ع ــدم ــه،
باالستقرار املــادي واإلداري ،حيث إن
أك ـثــر امل ــدرب ــن نـجــاحــا مــع ال ــري ــال في
القرن الجديد ،وهم جــوزي مورينيو،
كــارلــو أنشيلوتي وزيــن الــديــن زيــدان،
يعان فيه النادي
جــاؤوا في عصر لم
ِ
أزمات مالية.
من
ٍ
في حقبة بيريز ،لم يعد التركيز على
ال ــدوري املحلي مهمًا كما هــو الحال

في ّعهد فلورونتينو بيريز
انصب االهتمام على بطولة
دوري أبطال أوروبا

في آخر  8سنوات
ُ
ت ِّو ًج ريال مدريد
بطال للدوري
المحلي مرتين
فقط (أ ف ب)

عـلــى دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،الـبـطــولــة
األشهر في عالم املستديرة بعد كأس
ً
العالم مباشرة ،وذلك ملا يحمله دوري
األبطال من مكاسب مادية وتسويقية
جـ ـم ــة .ظ ـه ــر اإلل ـ ـحـ ــاح واض ـ ـحـ ــا عـلــى
ً
بيريز لجلب ذات األذنــن مــرة عاشرة
إلــى قلعة البرنابيو ،وكــان لــه مــا أراد
عام  2013عندما أنسى إنجاز املدرب
ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي خـيـبــات الـسـنــوات
ُ
امل ــاضـ ـي ــة .ف ــي آخـ ــر  8س ـ ـنـ ــوات ،تـ ـ ِّـوج
ً
ري ـ ــال م ــدري ــد ب ـط ــا لـ ـل ــدوري املـحـلــي
مــرتــن فـقــط ،رق ـ ٌـم ضعيف ال يتناسب
مع حجم الفريق نظرًا لكون املنافسة
بني ناديني فقط في إسبانيا .غير أن
األلقاب األوروبية الكبرى األربعة التي
ّ
حققها في الفترة َّنفسها ،غطت على
الفشل املحلي ليصنف الجيل الحالي
كأحد أملــع األجـيــال فــي تــاريــخ النادي
اإلسباني.

سبوت اليت

فوز الكبار

خالل مباراة نادي التسيو أمام كالياري،
لم يتمالك العب فريق العاصمة الصربي
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش نفسه،
وبكى بعد أن ّ
سجل هــدف الفريق األول،
وهــدفــه الـشـخـصــي األول مـنــذ  90يــومــا.
وي ـع ـت ـبــر ســاف ـي ـتــش م ــن ب ــن أب ـ ــرز ثــاثــة
العبني فــي فريق النسور ،إلــى جانب كل
م ــن امل ـهــاجــم اإلي ـطــالــي ش ـيــرو إيموبيلي
وصــانــع األلـعــاب اإلسباني لويس البرتو،
الـثــاثــي ال ــذي كــان مــن بــن أفـضــل العبي
ّ
ال ــدوري املــوســم املــاضــي .وتـمــكــن الفريق
من االنتصار على كالياري بثالثة أهداف
مقابل هدف.

ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـثـ ـن ــائ ــي األملـ ـ ــانـ ـ ــي ب ــوروسـ ـي ــا
دورت ـ ـمـ ــونـ ــد مـ ـتـ ـص ـ ّـدر ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
وبايرن ميونيخ ثاني الترتيب من تحقيق
االنـتـصــار فــي مباراتيهما أمــام كــل من
بــوروسـيــا مونشنغالدباخ وآينتراخت
ّ
وسجل لدورتموند كل من
فرانكفورت.
نـجـمــي الـفــريــق ه ــذا املــوســم اإلنـكـلـيــزي
جايدن سانشو ومــاركــو رويــس .بينما
سـ ـ ّـجـ ــل املـ ـخـ ـض ــرم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ــران ــك
ري ـبــري هــدفــن إضــافــة إل ــى ه ــدف آخــر
ّ
سجله الظهير البرازيلي رافينيا لبايرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ .وي ـس ـت ـم ــر دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد فــي
الصدارة برصيد  42نقطة بعيدًا بفارق
ست نقاط عن البايرن.

أعلن نــادي برشلونة اإلسباني ،متصدر
الـتــرتـيــب ال ـعــام فــي إسـبــانـيــا ،أن مــدافـعــه
الفرنسي صامويل أومتيتي سيعود قبل
نهاية الشهر الحالي إلى إقليم كاتلونيا،
وذل ــك الستكمال عــاجــه مــن آالم الركبة
اليسرى الــذي بــدأ فــي قطر قبل أسابيع.
وخــاض املدافع البالغ من العمر  25عامًا
وامل ـتـ َّـوج مــع منتخب ب ــاده فرنسا بلقب
م ــون ــدي ــال  2018فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ،ث ـمــانــي
م ـب ــاري ــات ف ـقــط م ــع فــري ـقــه ه ــذا امل ــوس ــم،
وذلك بسبب األلم املتكرر الذي يعاني منه
منذ أشهر في الركبة اليسرى .ولم يحدد
النادي متى سيكون أومتيتي قادرًا على
القيام بالتمارين واللعب من جديد.

ّ
المعاناة تقرب جماهير اسكتلندا من فلسطين

 80مليون لبيبي
ف ـشــل فــريــق ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا
ب ــوق ــف زح ـ ــف ف ــري ــق ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز
يــوفـنـتــوس نـحــو الـلـقــب الـثــامــن لــه تواليًا
ّ
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي .وت ـم ــك ــن رف ــاق
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو مــن
تحقيق الفوز على ذئاب العاصمة بهدف
دون ّ
رد ّ
سجله املهاجم الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش ،في املباراة التي احتضنها
ملعب الـ«بيانكونيري» «آليانز ستاديوم».
وه ــو االن ـت ـصــار ال ـس ــادس ع ـشــر ألب ـنــاء
امل ــدرب اإليـطــالــي ماسيميليانو أليغري
في الدوري من أصل  17مباراة خاضها
الفريق حتى اآلن (تـعــادل وحيد للفريق
أمام بولونيا).

عودة أومتيتي

بياتيك في الصدارة
عـ ـ ـ ّـزز امل ـه ــاج ــم ال ـب ــول ـن ــدي كــري ـس ـتــوف
بياتيك ،مركزه في صدارة ترتيب هدافي
ّ
ويتصدر
الدوري اإليطالي لهذا املوسم.
مـهــاجــم ن ــادي ج ـنــوى تــرتـيــب الـهــدافــن
ّ
وسجل بياتيك هدفه
برصيد  13هدفًا.
ال ـثــالــث عـشــر ف ــي الـ ـ ــدوري ،ف ــي امل ـب ــاراة
األخيرة للفريق أمام أتالنتا على ملعب
«ب ـي ــرغ ــام ــو» .واب ـت ـع ــد ب ــذل ــك ع ــن ثــانــي
هـ ّـدافــي ال ــدوري ،البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ب ـف ــارق هــدفــن (رون ــال ــدو 11
هــدفــا) .ويعتبر املـهــاجــم الـبــولـنــدي من
بني أبرز األسماء التي ملعت في الدوري
هذا املوسم ،وأصبحت محط أنظار أكبر
النوادي األوروبية.

يمكن طــرحـهــا ،مــن بينها :مل ــاذا اش ـتــرى تشيلسي
حــارس مرمى أتلتيك بلباو كيبا أريــازابــاالغــا بـ70
مليون باوند؟ حارس املرمى اإلسباني ال ّ
يقدم ً
أداء
جـيـدًا مــع الـفــريــق .أه ــداف غير مـبــررة تــدخــل مرمى
تشيلسي فــي كــل م ـب ــاراة .لـكــن ّ
رب ـمــا لـلـ ّـرقــم الكبير
الــذي جــاء فيه إلــى قلعة الـبــريــدج ،تأثير فــي أدائــه،
وم ــن املـمـكــن أن يستعيد مـسـتــواه ال ــذي ك ــان عليه
ّ
يشتر مهاجمًا
في إسبانيا .تشيلسي حتى اآلن لم
ِ
ذا رق ــم  9م ـمـ ّـي ـزًا ،يستطيع أن ي ـحـ ّـول ال ـفــرص إلــى
أهداف .ألفارو موراتا أصبح خارج الخدمة ،وليس
باملهاجم الذي يمكنه أن يصنع الفارق.
خالصة ما ّ
تقدم ،أن املستفيد ّ
األول من هذه الجولة
هــو فــريــق لـيـفــربــول .ص ــدارة عــن ج ــدارة واستحقاق،
ـال مــن الـهــزائــم حتى اآلن ،وقــد تـكــون هذه
وسـجــل خ ـ ٍ
السنة حمراء ،بعد أن غاب هذا اللون عنها لسنوات
عديدة .وسيفي حينها يورغن كلوب بوعده حني قال:
«لــدي ثالث سنوات لتحقيق اللقب» ،وها هي السنة
الثالثة ،يسير فيها على الخطى الثابتة والــواثـقــة،
للظفر بلقب الـ«بريميرليغ».

ّ
ّ
متصدر
تمكن الفريق الكاتالوني برشلونة
الترتيب العام من الفوز على سيلتا فيغو
صاحب املركز العاشر بهدفني دون رد،
ضمن الجولة الـ 17من الدوري اإلسباني.
وشهدت املباراة تسجيل كل من الفرنسي
عـثـمــان ديـمـبـيـلــي واألرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي هــدفــي امل ـبــاراة .وهــي امل ــرة الثالثة
تواليًا التي ّ
يسجل فيها ميسي في الليغا،
حيث ّ
سجل في املباراتني السابقتني أمام
كل من إسبانيول وليفانتي .وهو الهدف
الـســادس مليسي في آخــر ثــاث مباريات
له في الدوري اإلسباني .ويستمر البرسا
في الصدارة برصيد  37نقطة.

حقق نادي فيورنتينا الفوز على ميالن
عـلــى مـلـعــب س ــان س ـيــرو ضـمــن الـجــولــة
الـســابـعــة ع ـشــرة م ــن ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي.
ّ
ت ـمــكــن «ال ـف ـي ــوال» م ــن االن ـت ـصــار بـهــدف
دون ّ
ردّ ،
سجله الجناح اإليطالي الشاب
فيديريكو كييزا .ومع نهاية املباراة ،بدأت
األحاديث عن إقالة املدرب الحالي للميالن
ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو ،ب ـعــد ت ــراج ــع الـفــريــق
إل ــى املــركــز الـخــامــس .وم ــن بــن األسـمــاء
املطروحة خلفًا لغاتوزو ،مــدرب أرسنال
الـســابــق آرس ــن فينغر .الـجــديــر بالذكر
ّ
يسجل أي هدف
أن ميالن لم يستطع أن
خالل املباريات الثالث األخيرة.

حـقــق امل ــدرب الـجــديــد ل ـنــادي مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أولـ ـ ـ ـ ــي غ ــون ــر
ســول ـس ـكــايــرّ ،أول ف ــوز ف ــي أول م ـبــاراة
ّ
لــه مــدربــا لــ«الـشـيــاطــن الـحـمــر» .وتمكن
اليونايتد من االنتصار بنتيجة خمسة
أهــداف مقابل هدف واحــد على كارديف
املرة األولى التي ّ
سيتي .وهي ّ
يسجل فيها
الـيــونــايـتــد خـمـســة أهـ ــداف خ ــال م ـبــاراة
واح ــدة منذ أن كــان امل ــدرب االسكتلندي
أليكس فيرغيسون يدرب الفريق (املباراة
أمام ويست بروميتش ألبيون ،التي انتهت
بــال ـت ـعــادل  ،5-5وه ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة
لفيرغيسون مع مانشستر يونايتد).
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مدرب جديد
أشار نادي ليل الفرنسي األحد املاضي،
ً
نقال عن لسان املدير الرياضي اإلسباني
ناد
للفريق لويس كامبوس ،إلــى أن أي ٍ
يرغب في التعاقد مع نجم الفريق األول
العاجي نيكوال بيبي ،سيكون مضطرًا
إلــى دفــع مبلغ  80مليون ي ــوروّ .
ويقدم
العاجي البالغ مــن العمر  23عــامــاً ،
أداء
ّ
جيدًا مع الفريق الفرنسي الشمالي هذا
املــوســم ،حيث سجل  12هــدفــا ،ليحتل
املركز الثاني في ترتيب الهدافني ،بفارق
هدف واحد ،خلف كيليان مبابي مهاجم
باريس سان جيرمان.

ّ
عي نادي باير ليفركوزن الهولندي بيتر
بوس مدربًا له بعد إقالة األملاني هايكو
هــرلـيــش مــن منصبه فــي الـفــريــق الــذي
يحتل املركز التاسع في ترتيب الدوري
األملاني لكرة القدم .وكان ليفركوزن قد
خـســر أربـ ــع م ـبــاريــات م ــن أص ــل س ـ ّـت،
إال أن أداءه تحسن تدريجًا فــي الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــاز فـ ــي ث ـ ــاث م ـب ــاري ــات
م ــن األربـ ــع األخ ـي ــرة ال ـتــي خــاضـهــا في
ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا ،وبـ ـل ــغ دور ال ـ ـ ـ  32فــي
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ»
متصدرًا للمجموعة األولى.

زهراء ّرمال
ع ـلــى ض ـف ــاف ن ـهــر ك ــاي ــد غ ــرب ـ ّـي الـ ٌسـهــول
الــوس ـطــى اإلسـكـتـلـنــديــة ،تـقــع مــدي ـنــة تــدعــى
غالسكو .املدينة املزدهرة التي باتت إحدى
أكبر مدن اململكة املتحدة ،كانت في ما مضى
مـســرحــا لـلـخــافــات الـطــائـفـ ّـيــة ،الـتــي ال تــزال
تداعياتها مستمرة حتى الـيــوم .ولعل أبــرز
تمظهرات الـخــاف تبرز فــي الندية الكبيرة
بــن نــاديــي ريـنـجــرز وسلتيك .األخـيــر الــذي
استقر أسالفه املؤسسون في غالسكو منذ
القرن الثامن عشر ،يشتهر بجمهوره الداعم
لفلسطني واملناصر لقضايا املستضعفني.
ل ـك ــن ك ــي ي ـع ــي ال ـع ــال ــم س ـب ــب ت ـع ــاط ــف ه ــذا
الجمهور مع الشعب الفلسطيني ،ال بـ ّـد من
الغوص في التفاصيل.
ُ
ت ـن ـشــد جـمــا ًهـيــر سـلـتـيــك خ ــال م ـبــاريــات
ُ
الـفــريــق أغـنـيــة شعبية إيــرلـنــديــة كـتـبــت في
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي تــدعــى «حـقــول
ّ
تتحدث األغنية عن قصة عائلة
اآلثينري».
ُ
ُ
نزعت منها أراضيها وت ُركت للجوع بسبب
املـجــاعــة اإليــرل ـنــديــة ،ثــم أل ـقــي الـقـبــض على
«مايكل» رب العائلة ألنــه ســرق الطعام من
ُ
الشخص الذي نزع أرضه منه ،لتترك زوجته
إلعــالــة نفسها وطفلها .املشهد املــأســاوي
ّ
ال ــذي تعرضه األغـنـيــة يلخص زمـنــا أســود
شهدته إيرلندا ،حني أصيبت في منتصف
ال ـقــرن الـثــامــن عـشــر بـمــا ع ــرف بــ«مـجــاعــة
البطاطا» .اعتمد ثلث سكان ايرلندا على أكل

البطاطا واعتمادها ً
غذاء ،بسبب الفقر املدقع،
إال ّأن آف ــة زراع ـيــة ضــربــت أوروبـ ــا وأتلفت
امل ـح ـصــول .وكــانــت ايــرل ـنــدا تـعـيــش مـعــانــاة
واضـطـهــادًا أوقـعـتـ ُـه األقلية البروتستانتية
على األكثرية الكاثوليكية في القرنني السابع
عشر والثامن عشر ،إذ ُم َ
نع الكاثوليك من
ت ـم ـلــك األراضـ ـ ـ ــي ومـ ــن ال ـت ـع ـل ـيــم ومـ ــن حــق
االنـ ـتـ ـخ ــاب .وب ـع ــدم ــا ص ـ ـ ــودرت األراضـ ـ ــي
الــزراعـ ّـيــة الخصبة ليستغلها اإلقطاعيون
ُ َ
البريطانيون ،تركت لإليرلنديني مساحات
زراعـيــة صغيرة ،لم يتمكنوا إال من زراعــة
ال ـب ـطــاطــا ف ـي ـهــا ،ال ـت ــي ت ـحــولــت الح ـق ــا إلــى
مصدر رئيسي لغذائهم .هكذاّ ،
سببت اآلفة
ٍّ
الزراعي ًة خسارة املحصول في عدة مواسم،
مـسـبـبــة وفـ ــاة مـلـيــون ون ـصــف مـلـيــون من
السكان بسبب الـجــوع واألم ــراض ،وهجرة
مليون آخر إلى العديد من األماكن ،ومنها
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وبــريـطــانـيــا.
هرب الكثيرون إلى اسكتلندا واستقروا في
ّ
ودونية
غالسكو ،لكنهم عوملوا بعنصرية
بسبب انتمائهم إلــى الكنيسة الكاثوليكية
ب ــدل الـبــروتـسـتــانـتـيــة ح ـي ـن ـهــا .إال أن ــه في
عــام  ،1887قــرر راهــب ايرلندي كاثوليكي
يــدعــى أن ــدرو كـيــريـنــز ،تــأسـيــس ن ــادي كــرة
قــدم للتخفيف من وطــأة الفقر في مجتمع
امل ـهــاجــريــن اإلي ــرل ـن ــدي ــن ،وذلـ ــك ع ـبــر جمع
ّ
لجمعية «والـفــريــد الـخـيــريــة» ،التي
األم ــوال
ّ
تزودهم بالطعام .ومن رحم الحرمانُ ،انطلق
َ
مـشــوار نــادي سلتيك .تلك الطبقة املعدمة

تعرض نادي سلتيك للعقوبات أكثر من ّ 8
مرات (ارشيف)

الـتــي تــذوقــت طـعــم ال ـبــؤس وامل ـ ــرارة ،تعرف
شـعــور أن ُيسلب امل ــرء أبـســط حقوقه وأن
يتعرض لالضطهاد .هكذا ،جعلت جماهير
الـنــادي قضايا املظلومني قضاياها أيضًا،
وتعاطفت مــع الفلسطينينيّ ،
ألن قصتهم
تتشابه مع قصة أجدادهم.
«نحن نقف مع فلسطني .فلتتوقف املجازر
الجماعية ،لتتوقف جرائم الصهاينة» .هذه
الكلمات رفعتها الجماهير لدى مواجهتها
ف ــري ــق «ه ـب ــوئ ـي ــل ب ـئ ــر الـ ـسـ ـب ــع» ،ف ــي إط ــار
تصفيات بـطــولــة دوري أب ـطــال أوروبـ ــا في

العام ما قبل املاضي .اعتبر الجمهور املباراة
لشعب
فرصة مؤاتية للتعبير عن دعمهم
ٍ
ُس ــرق ــت أرض ـ ــه ق ـس ـرًا ب ـف ـعــل االن ـت ـهــاكــات
َ
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــةُ ،م ــت ـ َـح ـ ّـدي ــن ب ــذل ــك االتـ ـح ــاد

األوروب ــي لكرة القدم (اليويفا) ،الــذي يمنع
التظاهرات السياسية في املباريات (كما هو
موضح في املــادة  16من الئحة العقوبات).
من بقع ٍة صغيرة في غالسكو ،أرادوا إخبار
الفلسطينيني أنهم غير منسيني .وبطبيعة
الـ ـح ــال ،ف ــاالت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ق ــرر مـعــاقـبــة
النادي ،ربما غاب عن االتحاد ّأن السياسة

اقـتــرنــت بــالـكــرة مـنــذ نـشــأتـهــا األولـ ــىّ ،
وأن
امل ــدرج ــات لـطــاملــا كــانــت م ــاذًا للتعبير عن
اآلراء السياسية ،وغـيــر السياسية دونما
خوف من القمع أو االعتقال .لكن الجمهور
االسكتلندي كانت لــه كلمته ،ليطلق حملة
ت ـب ــرع ــات لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ردًا ع ـلــى تـغــريــم
ال ـ ـنـ ــادي ب ـس ـبــب رف ـع ـه ــم أعـ ـ ــام فـلـسـطــن.
تـتـكــرر مـشــاهــد الـتـضــامــن كـثـيـرًا ،وتـلــك لم
تكن املرة األولــى التي يتعرض فيها النادي
للغرامة املالية ،إذ عوقب الفريق  8مرات في
األع ــوام الـسـتــة املــاضـيــة لــأسـبــاب نفسها،
يثن من عزيمة االسكتلنديني.
ولكن ذلك لم ِ
ول ـي ــس الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ـقــط م ــن يـحـظــون
بالتضامن مــن جمهور سلتيك ،إذ يــؤازر
األخ ـيــر ال ـش ـعــوب ال ـتــي ي ــرى أن ـهــا مظلومة
ومستضعفة .مشواره في رفض االضطهاد
ّ
مر بدعم إقليم كتالونيا املطالب باالستقالل
عن إسبانيا ،والتضامن مع شعب جنوب
افريقيا فــي نضاله ضــد التطهير العرقي،
ً
وصوال إلى الترحيب بالالجئني السوريني.
وتـ ّـم تقدير جمهور سلتيك الـعــام املاضي،
إذ اختاره االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
لـيـفــوز بـجــائــزة أفـضــل جـمـهــور فــي الـعــالــم.
الجمهور الــذي ال يعرف حــواجــز جغرافية
َ
مرارة االستعمار
وال فروقات ثقافية ،خ َبر
ّ
وجــور االستبداد .أيــام القهر ولــت بالنسبة
إلى االسكتلنديني ،إال ّأن شعوبًا أخــرى ما
زال ــت ت ــرزح تحت الظلم .وهــا هــي جماهير
سلتيك تناديها ،لستم وحدكم ،نحن معكم.

