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رياضة

الكرة العالمية

حرب مملكتي الكرة بين إنكلترا وإسبانيا
ال يمكن اعتبار مباراة انكلترا واسبانيا الليلة
مجرد مـبــاراة وديــة ،فهي تحمل ابعادًا
اكثر بكثير مما يعتقد البعض .هي صراع
بين مملكتين كبيرتين في عالم الكرة،
احداهما بسطت سيطرتها منذ سنوات
مجد ضائع منذ
عدة ،واخرى تبحث عن ٍ
زمن طويل
ٍ
شربل ّ
كريم
انكلترا لها اهدافها ،واسبانيا لها
اهــدافـهــا ،والـفــوز مطلب االثنتني ملا
ّ
متفرعة
يـحـمــل مــن اهـمـيــة مـعـنــويــة
ال ترتبط باملنتخبني تـحــديـدًا فقط
بل بالكرتني االنكليزية واالسبانية
على نحو عام.
ـراع ل ــم يكن
ـ
ـ
ـ
ص
ـن
ـ
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ـا
ـ
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وال ـح ــدي ــث ه ـ
ٍ
خفيًا على احد في االعــوام االخيرة،
وهـ ــو ع ــن ال ـب ـلــد ال ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم افـضــل
ـق ك ــروي فــي الـعــالــم انـطــاقــا من
طـبـ ٍ
بطولته وامتدادًا الى منتخبه .وهذه
الصفة انطبقت على نحو كبير على
اسـبــانـيــا دون س ــواه ــا ،وخـصــوصــا
ان ب ــاد "الـلـيـغــا" فــرضــت حضورها
بقوة على صعيدي املنتخبات بكافة
فئاتها واالندية في البطوالت االهم،
لتصبح انكلترا في ظلها في اماكن
كثيرة ،لكن دونها الدوري االنكليزي
املمتاز برأي الكثيرين.
فـ ـ ـ ــوز اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا الـ ـلـ ـيـ ـل ــة سـ ـيـ ـك ـ ّـرس

ّ
تفوقت اسبانيا على انكلترا
في كل شيء حديثًا
بالنسبة الـيـهــا مـعــادلــة مهمة ج ـدًا،
وهي انها األمة االهم كرويًا .االسبان
ً
يـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــرون اص ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـن ـ ــذ فـ ــوزهـ ــم
ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم  2010بــأن ـهــم افـضــل
من انكلترا بكل شــيء .ففي "الليغا"
يشارك االرجنتيني ليونيل ميسي
والـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو،
وفريقاهما برشلونة وريال مدريد،
اللذان يشغالن العالم في كل اسبوع،
ويلغيان كل املباريات ،مهما بلغت
اه ـم ـي ـت ـهــا ،م ــن ق ــام ــوس ك ــل مـتــابــع
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــدي ــرة ،عـ ـن ــدم ــا يـ ـخ ــوض ــان
تـلــك املــوق ـعــة الـشـهـيــرة امل ـسـ ّـمــاة "إل
كالسيكو".
اس ـبــان ـيــا اي ـض ــا ك ــان ــت االف ـض ــل في
كـ ــل ش ـ ــيء ي ــرت ـب ــط بـ ــاالنـ ــديـ ــة ،اذ ال
ض ـ ـ ــرورة الن ن ــذك ــر فـ ــوز بــرش ـلــونــة
بلقب مسابقة دوري ابـطــال اوروبــا
في املوسم قبل املاضي ،ثم بقاء هذا

تتغنى اسبانيا بمواهبها المحلية التي ال تترك لها حاجة الستقدام العبين انكليز الى «الليغا» (أ ف ب)

الـلـقــب اسـبــانـيــا فــي املــوســم املــاضــي
بعد نهائي مــدريــدي صــرف حسمه
ري ــال م ــدري ــد عـلــى ح ـســاب اتلتيكو
مدريد .ومن الفرق االسبانية ايضًا
كاد يكون نصف الالعبني املرشحني
ُ
لـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة الـتــي تمنح
ألفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم س ـنــويــا،
بحيث ّ
ضمت الئحة الـ  30العبًا13 ،
من "الليغا" ،مقابل  9من "البريميير
لـ ـي ــغ" .وه ـ ــذا االم ـ ــر ل ـيــس مـسـتـغــربــا
على اعـتـبــار ان آخــر سبع نسخ من
الـ ـج ــائ ــزة ال ـق ـ ّـي ـم ــة ذهـ ـب ــت الـ ــى ب ــاد
األندلس.
املـهــم ان اسـبــانـيــا وبــرغــم ان القيمة
املـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـب ـط ــول ـت ـه ــا او ل ـع ـق ــوده ــا
االعالنية والتسويقية والتلفزيونية
تبقى اقــل مــن تلك الـتــي يرتبط بها
ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي ،فــان ـهــا تـشـعــر
ّ
بالتفوق ايضًا على اعتبار ان ابرز
العبي منتخب "ال فوريا روخــا" هم
عـمــاد اكـبــر انــديــة "الـبــريـمـيـيــر لـيــغ"،
بينما لم تنجذب االندية االسبانية
ح ــديـ ـث ــا ال ـ ـ ــى اي الع ـ ـ ـ ـ ٍـب ان ـك ـل ـي ــزي

ّ
لضمه الى صفوفها على اعتبار ان
مــواهـبـهــا املحلية أفـضــل بكثير من
نظيرتها االنكليزية.
ّ
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،سـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــل الـ ـصـ ـح ــف
االنكليزية بعجرفة كبيرة فــي حال
يمكنها مقارنة
فــوزهــا ،ولــو انها ال
ً
م ـن ـت ـخ ـب ـهــا ً
اداء وسـ ـمـ ـع ــة ب ـن ـظ ـيــره
االسـبــانــي .االنكليز يتغنون يوميًا

بـ ـ ــأن م ــاع ـب ـه ــم ت ـح ـت ـض ــن الـ ـ ـ ــدوري
االف ـض ــل ،وي ـصـ ّـوبــون لـلـتــأكـيــد على
صحة كالمهم الى هجرة الكثير من
الـنـجــوم للفرق االسـبــانـيــة لالنتقال
وال ـ ـل ـ ـعـ ــب حـ ـت ــى فـ ـ ــي انـ ـ ــديـ ـ ــة وس ــط
الترتيب في انكلترا .ويضيفون الى
ه ــذا االم ــر نقطة مهمة اي ـضــا ،وهــي
م ـج ــيء احـ ــد اف ـض ــل م ــدرب ــي ال ـعــالــم

برنامج المباريات الدولية الودية
 الثالثاء:البحرين  -قيرغيزستان ()13,00
نيبال  -ماكاو ()13,30
كينيا  -ليبيريا ()15,00
املغرب  -توغو ()16,00
تونس  -موريتانيا ()16,00
روسيا  -رومانيا ()18,00
موزامبيق  -جنوب أفريقيا ()19,00

مالطا  -أيسلندا ()20,00
املجر  -السويد ()20,45
أوكرانيا  -صربيا ()21,00
تشيكيا  -الدنمارك ()21,30
النمسا  -سلوفاكيا ()21,45
إيطاليا  -أملانيا ()21,45
إيرلندا الشمالية  -كرواتيا ()21,45
إنكلترا  -إسبانيا ()22,00
فرنسا  -جنوب أفريقيا ()22,00

تصفيات مونديال 2018

األرجنتين تبحث عن نفق الخروج من الظلمة
ي ــدخ ــل م ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرازي ــل مــرش ـحــا
ف ــوق ال ـعــادة الن ـتــزاع الـنـقــاط الـثــاث
مــن أرض مضيفه الـبـيــروفــي عندما
يــزوره في الجولة الثانية عشرة من
تصفيات أمـيــركــا الجنوبية املؤهلة
ملونديال روسيا .2018
ويــأمــل امل ــدرب تيتي أن يستفيد من
املعنويات املرتفعة جدًا لالعبيه الذين
ل ـق ـنــوا ال ـغــري ـمــة األزلـ ـي ــة األرج ـن ـتــن
درس ـ ــا قــاس ـيــا م ــن ال ـج ــول ــة املــاض ـيــة
بـسـحـقـهــا  ،0-3م ــا س ـمــح ل ـل ـبــرازيــل
بــاملـحــافـظــة عـلــى صــدارت ـهــا برصيد
 24نقطة ،وب ـفــارق نقطة واح ــدة عن
األوروغـ ـ ــواي الـثــانـيــة ،الـتــي ستكون
خصمتها املقبلة عندما تعود عجلة
التصفيات في آذار املقبل.
وت ـق ــدم ال ـب ــرازي ــل أداء الف ـت ــا م ـنــذ أن

ت ــول ــى ت ـي ـتــي م ـه ـمــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
املنتخب خلفًا لـكــارلــوس دونـغــا في
حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،ح ـي ــث فـ ـ ــازت فــي
م ـب ــاري ــات ـه ــا ال ـخ ـم ــس ب ــإش ــراف ــه ول ــم
تهتز شباكها ســوى مــرة واحــدة في
هذه املباريات.
وبطبيعة الحال ستسعى األرجنتني
ج ـ ــاه ـ ــدة إل ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ت ــوازنـ ـه ــا
وتـحـقـيــق فــوزهــا األول مـنــذ الجولة
الـ ـس ــابـ ـع ــة (ت ـ ـعـ ــادلـ ــت بـ ـع ــده ــا أم ـ ــام
فـ ـن ــزوي ــا وال ـ ـب ـ ـيـ ــرو وخ ـ ـسـ ــرت أمـ ــام
ال ـبــاراغــواي وال ـب ــرازي ــل) ،لـكــن املهمة
لــن تكون سهلة بتاتًا أمــام ضيفتها
كـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــل املـ ــركـ ــز
الثالث لكن بـفــارق نقطتني فقط عن
"ألبيسيليستي" السادسة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،تـ ــأمـ ــل األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي

املحافظة أقله على فارق النقطة الذي
يفصلها عــن الـبــرازيــل املـتـصــدرة ،أو
اق ـت ـن ــاص ال ـ ـصـ ــدارة ف ــي حـ ــال تـعـثــر
األخيرة في ليما ،وذلــك عندما تحل
ضيفة على تشيلي.
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 الثالثاء:بوليفيا  -الباراغواي ()22,00
اإلكوادور  -فنزويال ()23,00
األرجنتني  -كولومبيا ()1,30
تشيلي  -األوروغواي ()1,30
البيرو  -البرازيل ()4,15
تصفيات الكونكاكاف
تـ ـب ــدو الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة م ـطــال ـبــة
بتعويض الخسارة التي منيت بها

على أرضها أمام املكسيك عندما تحل
ضيفة على كوستاريكا فــي الجولة
الثانية مــن ال ــدور الخامس الحاسم
ل ـت ـص ـف ـيــات الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (أم ـي ــرك ــا
الشمالية والوسطى والكاريبي).
وهنا برنامج املباريات:
 األربعاء:هـ ـ ـن ـ ــدوراس  -ت ــري ـن ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو
()00,05
ك ــوس ـت ــاري ـك ــا  -الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
()4,05
بنما  -املكسيك (.)4,05
مواجهة صعبة
لألرجنتين أمام
كولومبيا (أ ف ب)

االسـبــانــي جوسيب غــوارديــوال الى
ال ـب ـطــولــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ،لـيـنـضــم الــى
كــوكـبــة مــن نخبة املــدربــن الــذيــن لم
تتمكن "الليغا" من جمعهم معًا ،ما
يزيد من قيمة كرة انكلترا.
لكن هذه النقطة ُيفترض ان تنعكس
منطقيًا على تطوير الالعب املحلي،
وهـ ـ ــو االمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـح ـص ــل فــي
االعوام االخيرة بفعل اعتماد غالبية
املــدربــن الــوافــديــن مــن الـخــارج على
الـعـنــاصــر االجـنـبـيــة لـتـكــون العمود
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــري لـ ـف ــرقـ ـه ــم الـ ـ ـت ـ ــي رضـ ـخ ــت
ام ــام حـكــم االس ـب ــان ف ــي الـبـطــولـتــن
االوروبـ ـيـ ـت ــن ،وب ـ ــدت ضـعـيـفــة ج ـدًا
وغير قادرة على منافسة الكبار.
الليلة ستكون هــذه امل ـبــاراة الــوديــة
عـ ـن ــوان ــا آخ ـ ــر إلح ـ ـ ــدى امل ـ ـعـ ــارك بــن
هـ ــاتـ ــن االم ـ ـت ـ ــن الـ ـلـ ـت ــن ل ــوالهـ ـم ــا
الفـ ـتـ ـق ــدن ــا املـ ـتـ ـع ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة فــي
منتصف ونهاية كل اسبوع ،ويبقى
ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ـب ــن ان ي ـن ـس ـجــا عـلــى
املـنــوال عينه ،وخصوصًا ان سمعة
بلدين بأكملهما في عهدتهما.

