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تعليق اإلضراب في »الليغا«الرياضية
أعلن القضاء اإلسباني تعليق إضراب العبي كرة القدم الذي كان 
يهدد نهاية املوسم الكروي احتجاجا على مرسوم حكومي حول 
توزيع حقوق النقل التلفزيوني. وقبلت احملكمة الوطنية في مدريد، 
املتخصصة في القضايا املعقدة طلبت تعليق اإلضراب معتبرة أن 
هذا التحرك من شأنه منع إقامة مباريات الدرجتني األولى والثانية، 
ما يتسبب في »اضطراب خطير في تنظيم« البطولة بحسب القرار.

ديفنسا سنترال: الريال = اليوڤي  مارسيلو: احلظ خذلنالعنة البطل تصيب »امللكي« أليغري »خامسهم«

فق��د فريق ريال مدري��د أفضليته التاريخي��ة أمام نظيره 
يوڤنتوس بعد نتائجه أمامه في املوسم احلالي ضمن نصف 

نهائي دوري األبطال.
ونشر موقع ديفنسا سنترال الرياضي االسباني أن الفريق 
امللكي كان يتف��وق مبجموع نتائجه التاريخية أمام اليوڤي 
حي��ث كان قد فاز عليه ثمانية مرات مقابل س��بعة لليوڤي 

وتعادل وحيد.
اليوڤي حقق الفوز في ذهاب الدور نصف النهائي أمام ريال 
مدريد بهدفني لهدف في إيطاليا ثم تعادل معه في البرنابيو 
بهدف لهدف. وبذلك فقد النادي امللكي أفضليته التاريخية 
أمام السيدة العجوز، حيث تعادل الفريقان متاما ففاز الريال 
في ثمانية مباريات واليوڤي في ثمانية أخرى وتعادال مرتني 

في 18 مباراة رسمية.

كرة القدم دائما ال تعترف بالثوابت فال توجد حقيقة ثابتة وال 
توجد عقدة مستمرة ولكن يبقى دوري أبطال أوروبا بشكله 
احلديث هو أكبر لغز رقمي في تاريخ الس��احرة املستديرة 
وتواصل اللغز الذي حير خبراء كرة القدم ملدة 23 عاما ألقى 
بظالله على ريال مدريد الذي فش��ل في احلفاظ على لقبه 
بعد أن خرج أمام يوڤنتوس في نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا مبجموع املباراتني.
ومنذ أن تغير مس��مى بطولة أوروبا لألندية البطلة لدوري 
أبطال أوروبا في موسم 1992_1993، ال يوجد فريق استطاع 
أن يحقق لقب البطولة مرتني متتاليتني كما حدث سابقا مع 
ريال مدريد وبنفيكا وانتر ميالن واياكس وبايرن ميونيخ 
وليڤربول ونوتنغام فوريس��ت وميالن. ومنذ 1993 وحتى 

اآلن لم يتح ألي فريق احلفاظ على لقبه الذي حققه.

أع��رب الالع��ب الدول��ي البرازيلي 
مارسيلو الظهير األيسر لريال مدريد 

عن أس��فه خلروج امللكي من بطول��ة دوري أبطال أوروبا، 
مشيرا إلى أنه بالنسبة له مدرب امليرينغي، اإليطالي كارلو 

أنشيلوتي »باق« خالل املوسم املقبل.
وقال مارس��يلو: »صنعنا فرصا تهديفية وقمنا بكل شيء 
في امللعب لتسجيل األهداف والتمكن من التأهل ولكن هذا 
لم يحدث«. وأضاف: »ال أش��عر أننا أفضل ألننا لم نتأهل 
للنهائي،وهدفنا كان التأهل لبرلني«. وتابع قائال: »ريال مدريد 
مجبر على الكفاح من أجل كل شيء واآلن تتبقى أمامنا الليغا 
وه��و األمر الصعب ولكن ليس باملس��تحيل، ونتمنى تعثر 
البارس��ا في الدوري ونف��وز باملباراتني املتبقيتني للخروج 

ببطولة على األقل بعد موسم صعب«.

متكن مدرب فريق الس��يدة العجوز 
ماسيمليانو أليغري من قيادة يوڤنتوس 
الى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخ النادي 

منذ 12 عاما، حينما خاض نهائي 2003-2002.
وبذلك يكون أليغري خامس مدرب ايطالي يتمكن من التأهل 
بعد االيطالي فابيو كابيلو ومارشيلو ليبي وكارلو أنشيلوتي 
ودي ماتيو، ويعد أنشيلوتي ودي ماتيو آخر ايطاليني توجا 
بدوري االبطال األول مع ريال مدريد املوسم املاضي والثاني 

مع تشلسي في 2012.
وقال أليغري: إن مواجهة الثالثي الهجومي اخلطير ليونيل 
ميسي ونيمار ولويس سواريز ستكون مهمة شاقة في النهائي، 
وتابع املدرب االيطالي: »كل ش��يء وارد لكن احتواء فريق 

يضم العبني مثل هؤالء الثالثة سيكون كتسلق جبل«.

»موراتا« يخلع »امللك«
تخلى ريال مدريد عن لقب دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 
مع ضيف����ه يوڤنتوس اإليطالي بهدف ل����كل منهما في املباراة 
التي جمعت الفريقني مبلعبه »س����انتياغو برنابيو« في إياب 

الدور قبل النهائي.
تقدم امللكي بهدف كريس����تيانو رونالدو في الدقيقة 23 من 
ركل����ة جزاء، قبل أن يخطف ألف����اروا موراتا هدف التعادل في 
الدقيقة 57، ليتأهل اليوفي إلى نهائي »التشامبيونز ليغ« ألول 
مرة بعد 12 عاما، ليواجه برش����لونة في املباراة النهائية على 

امللعب األوليمبي في برلني.

ويدين »البيانكونيري« بهذا اإلجناز البن ريال مدريد موراتا 
الذي س����جل هدفا في مباراة الذه����اب التي انتهت بفوز عمالق 
»الكالش����يو« 2-1 في تورينو، ويتأهل بنتيجة 3-2 مبجموع 

اللقائني.
الريال كان األكثر جدية، واألخطر على املرمى، ووسط ملعبه 
األنشط بفضل حتركات إيس����كو وخاميس رودريغيز، بينما 
اكتفى توني كروس بأداء األدوار الدفاعية، ومطاردة بول بوغبا 

وكالوديو ماركيزيو وآرتورو فيدال.
وكان بنزميا أكثر العبي امللكي إزعاجا لدفاع اليوفي، حيث هدد 

مرمى جيانلويجي بوفون بأكثر من تسديدة، كما سدد رونالدو 
ركلة حرة فوق العارضة، وأخرج بوفون تس����ديدة صاروخية 
لبيل من املقص األيسر، ولكن صمود السيدة العجوز لم يدوم 
طويال، حيث احتس����ب احلكم الس����ويدي ركلة جزاء ترجمها 
رونالدو بنجاح في منتصف املرمى محرزا الهدف العاش����ر في 

دوري األبطال. 
والريال لم يكتف بهذا الهدف، وحصل العبوه على 5 ركالت 
ركنية، وسددوا 11 كرة بينها 4 على املرمى عبر بنزميا وكريستيانو، 
إال أن بوفون أفضل العبي البيانكونيري تصدى لكل احملاوالت 

بثبات، وأنقذ فريقه من توديع البطولة من الشوط األول.
وكان الش����وط الثاني أكثر ندي����ة، ويوفنتوس تخلى عن 
ح����ذره الدفاعي بحثا عن هدف يؤهل����ه للمباراة النهائية، ولم 
مير سوى ست دقائق حتى أطلق ماركيزيو تسديدة صاروخية 
بجوار القائم األمين رد عليها مارس����يلو بتسديدة أخرى، ومن 
ركلة ركنية تعثر مدافعو الريال وكاسياس في تشتيت الكرة، 
ليمهدها بوغبا برأسه إلى موراتا مسددا الكرة بيسراه في الشباك، 
ليصدم جماهير ناديه القدمي. واندفع الريال بكل خطوطه بحثا 

عن هدف الفوز والتأهل، ولكن دون جدوى.

سمير بوسعد 
 @sbusamir72 

الس��يدات أوال... فال يجوز أن يدخل السيد قبل الس��يدة، وهذا من شيم الكبار 
وأصلهم، نعم فريال مدريد طبق تلك املقولة أوال، وترك السيدة العجوز، أو )الڤيكيا 
سينيورا( بااليطالية، أن »تدش« إلى بوابة برلني عبر ممر السانتياغو برنابيو في 
ليلة لم يفلح فيها أي س��الح مع تلك السيدة لتبدي انصياعها أو خجلها من ملك 

القارة العجوز بألقابه وجواهره التي ترصع تاجه في مملكة )التشامبيونز ليغ(.
نعم أيها الس��ادة، هذا ما حصل في س��هرة مدريدية ارتفعت فيها حرارة الطقس 
فوق الثالثني وظهر فيها جنوم املرينغي عطش��ى )على كثر ما شربوا املاي(، كما 
كانوا يلهثون في س��باق للخيول ليحظوا بالنهاية بقطعة السكر في حال فوزهم 

واعالن انتصارهم.
وكما رقص الكولومبي اجلميل خاميس، س��ابقا فرحا مع رونالدو ومارسيلو، لم 

ينجح بتكرار تلك الرقصة عشية يوم )خاميس( أو خميس بلغتنا العربية، 
وبقيت الس��يدة وعائلة أنييلي املالك��ة ليوڤنتوس ينتظرون الفرج فلم يأت بقدم 
ايطالية بل بحذاء العب اس��باني من أكادميية الريال، وكان صاحب احلظ السعيد 
للطليان بإيصالهم الى برلني ليدخلوا بوابة براندنبيرغ كي يقبضوا أوال )11 مليون 
يورو( ثمنا لعبورهم بحسب توزيع األموال من )يويفا(، ويستحق ذلك أوال وأخيرا 
ألڤارو موراتا الشاب أو )االبن العاق( لريال مدريد، إال أن مفهوم الكرة ال يعترف 
ب� )عمي وخالي ونس��يبي( كما هو معروف عربيا، بل بعقد مكتوب فيه ش��روط 
وعقوبات ومكافآت ال أكثر وال أقل، حتى إن موراتا قال بعد املباراة: »لو س��جلت 

ألف مرة على الريال فلن أفرح، ليتني سجلت في نادي غيره«.
وبعد السيدة وعبورها وبقاء )سيد( أوروبا في عرينه، وانتهاء قصة )الولد الضائع( 
وما فعله شرا بأهله، نأتي اآلن إلى بيت القصيد »العالك« كارلو، � أي الذي ميضغ 
العلكة دوما � على وزن »العضاض« لويس س��واريز، ف��كان كارلو حائرا وغير 
ثابت في اختيار ه للتشكيلة في األسابيع االخيرة بالليغا والتشامبيونز ليغ على 
حد سواء، ونلتمس العذر له بغياب العب االرتكاز و)بيضة قبانه( الكرواتي لوكا، 
الذي أصيب مرتني و»خلبط« حسابات االيطالي وبطل النجمة العاشرة، فقام يدخل 

ظهيرين ويخرجهما في مباراة واحدة، من يومها اتضح أن انشيلوتي تائه 
قبل مواجهة )س��يدته( وابنة بلده، في ذه��اب وإياب نصف نهائي األبطال 

فخسر أوال وتعادل ثانيا.
وكما يقال )خرج من الباستا والبيتزا بال قضمة(، وظهر الفارق في تكتيك 
وق��راءة املباراة بأنه أقل خبرة من السبيش��ال وان، الذي أنهى س��يطرة 

البرشا في يوم ما بإسبانيا.
والعت��ب أيضا موصول إلى غاريث )فيل( أي الفاش��ل، كما نعته الصحف 
االجنليزية، بينم��ا كان أفضل العب بالعالم، يلعب على رأي العرب قدميا 
ومآثرهم، وطبق ما قيل )اسقي أخاك النمري(، واإليثار الذي فعله في كرته 
املشهورة بعد أن )لف( ليشتيشناير )لفا(، وانكشف بوفون العظيم أمامه، 

إال أن الدون آثر التمرير السيئ، فلم يشرب بنزميا أو غيره ليقف يتيما 
على القائم متحسرا.

الدون سيفقد حتما الكرة الذهبية ألنه كان سمحا كرميا في غير عادته 
وسيندم كثيرا على ما فات، فهو من أودى بحياة لوس بالنكوس اوال 

في الليغا بإهداره ركلة اجلزاء امام ڤالنس��يا وأنهى صراع لقب 
الدوري، والثانية لعدم تسجيله في مرمى )القديس( اإليطالي 

واخلروج املهني في السانتياغو.
وأخيرا وليس آخرا، هناك أحد الزمالء أطلق لقب )الناقة( 

على الويلزي غاريث بيل، لسوء مستواه، اال أن زميال 
آخر قال إن الناقة رمز وذات فائدة حتى ان احملترف 
السوري في فريق أهلي جدة عمر السومة، قبل هدية 
عب��ارة عن ناقة غالية الثمن قد تكون أبرك من ناقة 

ريال التي ال تساوي رياالت بسبب رداءة عطائها.
..وآخر األمر، مبروك للس��يدة، بع��د أن وصلت الى 

النهائي كطرف ايطالي، وقد يكون تاريخ س��تة، س��تة 
مخصص��ا للس��تات، فاألقرب إلى رفع الكأس )الس��ت( 

تورينو في 2015-6-6.
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