
رياضة
االربعاء 27 ابريل 2016

33

»األتليتي« يواجه »الباڤاري« 
بذكريات احللم الضائع

نهائي 74.. بايرن لتكريس العقدة وأتلتيكو للثأر
انتظر أتلتيكو مدريد طوال 42 عاما، أمال في الثأر من بايرن 

ميونيخ، بعدما عاش أمامه واحدة من أكثر اللحظات املؤملة في 
تاريخ الفريق األسباني. جاءت هذه اللحظة املؤملة في 15 مايو 1974 
في استاد »هايزل« ببروكسل عندما كان أتلتيكو مدريد في طريقه 

للتتويج بأول كأس أوروبية في تاريخه، حيث كان متقدما على 
بايرن ميونيخ في النهائي بهدف سجله لويس أراغونيس، صانع 

األلعاب املخضرم حينذاك، من ضربة حرة في الوقت اإلضافي.
لكن قبل 20 ثانية فقط من صافرة النهاية، جاءت الصفعة ألتلتيكو 

مدريد، حيث أدرك املدافع جورج شفارتزنبيك التعادل لبايرن 
بهدف في شباك احلارس ميغيل ريينا، لتعاد املباراة بعدها بيومني 

ويحقق بايرن ميونيخ الفوز بنتيجة 4-0 ليخطف اللقب. وقال 
ريينا مؤخرا »كانت حلظة مؤملة في مسيرتي.. ظل الشعور السيئ 

ينتابني بعدها بفترة طويلة. مازلت ال أعرف كيف سمحت لهذه 
الكرة بأن تسكن الشباك.« ويأمل ميغيل ريينا، وهو والد بيبي 

ريينا حارس مرمى نابولي اإليطالي واملنتخب األسباني حاليا، في 
أن ينجح أتلتيكو في الثأر خالل مباراة اليوم وكذلك مباراة اإلياب 

املقررة على ملعب »أليانز أرينا« مبيونيخ في الثالث من مايو 
املقبل.

وبعد أن شاءت األقدار أن يواجه أتلتيكو خصمه بايرن ننتظر هل 
يكرس بايرن عقدته لقطب العاصمة مدريد أم أن أبناء سيميوني 

سيردون االعتبار لفريقهم بعد 42 عاما؟

كالتنبرغ.. احلكم
اختار االحتاد األوروبي 

لكرة القدم )يويفا( احلكم 
اإلجنليزي مارك كالتنبرغ 

لكي يدير مباراة أتلتيكو 
مدريد وبايرن ميونيخ املقررة 
اليوم في ذهاب نصف نهائي 
دوري األبطال األوروبي لكرة 

القدم.
وكان احلكم اإلجنليزي، 
الذي ولد في 1975 وبات 

حكما دوليا منذ عام 2006، 
قد أدار مباريات في السابق 
للروخيبالنكوس والبايرن.

وأدار كالتنبرغ مباراة 
أتلتيكو أمام آيندهوفن 

الهولندي في إياب ثمن نهائي 
التشامبيونزليغ خالل املوسم 
احلالي، والتي انتهت بالتعادل 

السلبي بني الفريقني لذا مت 
االحتكام لركالت اجلزاء التي 
فاز بها الفريق اإلسباني 7-8.

»الباڤاري«.. 2014 آخر فوز خارج الديار

لم يتمكن بايرن ميونيخ الذي سيحل ضيفا على 
أتليتكو مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري 
األبطال، من حتقيق الفوز خارج أرضه في أي من 

األدوار اإلقصائية بالبطولة األوروبية منذ 19 فبراير 
.2014

ويعود هذا التاريخ إلى انتصار الفريق الباڤاري 
بثنائية نظيفة في لقاء ذهاب ثمن نهائي البطولة أمام 

أرسنال اإلجنليزي.
وفي الدور التالي من هذه النسخة، تعادل بايرن 

بهدف خارج أرضه أمام مان يونايتد، قبل أن يسقط 
في نصف النهائي على يد ريال مدريد بهدف نظيف 

على ملعب سنتياغو برنابيو.
وفي النسخة الالحقة، تعادل العمالق الباڤاري في 

ثمن النهائي من دون أهداف خارج أرضه أمام 
شاختار دونيتسك األوكراني، وخسر في ربع 

النهائي على يد بورتو البرتغالي بثالثة أهداف لهدف، 
وفي نصف النهائي انهزم على يد برشلونة بثالثة 

أهداف نظيفة. وبالنسخة احلالية من البطولة، تعادل 
الفريق األملاني في ثمن النهائي خارج أرضه أمام 

يوڤنتوس اإليطالي بهدفني ملثلهما وفي ربع النهائي 
تعادل أيضا بنفس النتيجة أمام بنفيكا البرتغالي.

سيارة الفريق العماني »أستون مارتن فانتاج«

البطل العماني أحمد احلارثي

احلارثي: املنافسة ليست سهلة 
وفريق عمان يتألق في»مونزا«

أسامة المنصور 

سجل فريق عمان لسباقات 
السيارات نتيجة إيجابية مع 
أولى مشاركاته اخلارجية لهذا 
املوس����م ضمن سباقات »كاس 
بالنبان للتحمل«. وتأتي هذه 
التجارب  النتيجة من خ����الل 
احلرة جلولة مونزا اإليطالية، 
حيث جاء الثالثي أحمد احلارثي 
وجوني آدم وديفون موديل خلف 
أصحاب املركز األول وبفارق 0.4 
ثانية مع نهاي����ة اليوم األول. 
وحقق فريق عمان للسباقات 
هذه النتيجة بسيارة من نوع 
»أستون مارتن فانتاج« والتي 
حتمل الرقم 44، سادس أسرع 

توقيت في التجارب في احللبة 
التي تتميز بسرعتها وخامس 
أسرع زمن ضمن فئة برو آم. 

ويحمل فريق عمان لسباقات 
الس����يارات طموح����ات كبيرة 
لتسجيل نتائج إيجابية تعزز 
السمعة الطيبة التي اكتسبها 
الس����نوات املاضية في  خالل 
مش����اركاته عل����ى املس����توى 
األوروبي واإلقليمي والعربي.

يذكر ان الس����باق سينظم 
ملدة 3 س����اعات متواصلة على 
الثالثة  السائقون  أن يتناوب 
على قيادة السيارة التي حققت 
الفضية املوس����م  الكأس  لقب 
املاضي. وعن مشاركة الفريق 
في السباق األول قال احلارثي: 

كان يوما جيدا بالنسبة للفريق 
حيث ان جميعن����ا متفائلون 
بعد التج����ارب األولى ما قبل 
الرس����مية  التأهيلية  احلصة 
اليوم وسنس����عى للعمل على 
فرض أنفسنا ضمن السائقني 

الصفوة في البطولة. 
وأض����اف: نتقدم بخطوات 
ثابتة نحو تسجيل نتيجة جيدة 
كي نتمكن من تسجيل اسمنا 
ضمن الف����رق التي تضمن لها 
وجود في منصات التتويج لكن 
املنافسة بالبطولة ليست بتلك 
السهولة. ومع ذلك لدينا طموح 
لتحقي����ق املزيد من اإلجنازات 
للسلطنة وحتت شعار فريق 

عمان لسباقات السيارات.

احتفلت املانيا بفوز مستحق للطيار األملاني ماتياس 
دولديرير في سباق ريد بل اجلوي في مدينة سبيلبيرغ 
النمساوية والذي سلب هانس أرش البطولة على أرضه. 
ومع خروج الطيار فيالردي في اجلولة 14، وخروج مات 
هال املفاجئ في اجلولة الثامنة، احتدمت املنافس����ة على 
اللقب في اجلولة األخيرة بني كل من لويد وآرش ودولديرير 
والمب. وقد سجل الطيارون سرعات الفتة للنظر وقاموا 
بتحليق خال من األخطاء، مما أضاف الكثير من احلماس 
والتشويق على اجلولة النهائية من سباق ريد بل اجلوي 

العاملي. 
وفي اجلولة النهائية الرابعة، كان ماك لويد أول اخلارجني 
من السباق، رافعا مستوى املعايير بعدما سجل أفضل أداء 
ل����ه عند الدقيقة 57.598. لكن آرش قدم أداء س����ريعا جدا 
ودقيقا، متقدما على لوي����د ولم يبدو عليه أي تأثر جتاه 
توقعات املشجعني الكبيرة فيما كان يتألق بتقدمه خالل 
مضمار الس����باق الذي أنهاه عند الدقيقة 57.336 ومحتال 

املركز األول على الئحة التوقيت. 
أما ماتياس دولديرير، الذي س����بق أن أظهر ثقة عالية 
بالنفس طوال األس����بوع على حلبة س����باق ستيريا، بدا 
هادئا وبارد األعص����اب عندما انطلق من بوابة االنطالق، 
مصمما بشكل واضح على الفوز بالبطولة بدون أن يظهر 
أي رحمة ملش����جعي آرش. وقد حافظ الطيار األملاني على 
سرعة عالية بدون القيام بأي خطأ وقدم أداء ال عيب فيه 
راسما بعض اخليوط اجلميلة عند انعطافاته العامودية 
س����البا بذلك املركز األول من آرش ومنهيا الس����باق عند 
الدقيق����ة 56.996 ومتقدما ب�0.340 ج����زء من الثانية عن 

الطيار النمساوي.
 ومع احتدام املنافسة على حمل اللقب، قام نايجل المب 
بتقدمي أفضل ما عنده في محاولة للتفوق على دولديرير 
باستعراضه أول حركة انشطارية وقيامه ببعض املنعطفات 
السريعة على منت طائرة ال MXS-R، لكن احلظ لم يحالفه 
وقد أنهى الس����باق متأخرا بفارق 0.353 جزء من الثانية 
ع����ن دولديرير. وبذلك، احتل املرك����ز الثالث في الترتيب 

العام للسباق.

فوز الطيار األملاني خالل جولة نهائية محتدمة في النمسا

دولديرير يحتفل بأول فوز له في سبيلبيرغ
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أتلتيكو مدريد بايرن ميونيخ

املاكينة االملانية املتمثلة في بايرن ميونيخ 
ستكون في مواجهة اجلدار الصلب التلتيكو 
مدريد االسباني اليوم على ملعب »فيسنتي 
كالديرون« في العاصمة االسبانية في ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال 

أوروبا لكرة القدم.
وكان اتلتيك����و وبفضل انضباط دفاعي 
كبير وذكاء تكتيكي عال جدا جنح في اخراج 
مواطنه برشلونة حامل اللقب في الدور السابق 
ليكرر اجنازه على الفريق الكاتالوني قبل 
عامني عندما بلغ املباراة النهائية وتقدم 
فيها على جاره ريال مدريد 1-0 حتى 
الوقت بدل الضائع قبل ان يخسر 4-1 
بعد التمديد ويفوت احراز اللقب القاري 

للمرة االولى في تاريخه. 
وس����تكون مهم����ة كتيب����ة املدرب 
االرجنتيني دييغو س����يميوني مماثلة 
ف����ي مواجه����ة الفريق الباڤ����اري صاحب 
الهجوم الناري املؤلف من الپولندي روبرت 
ليفاندوفس����كي واالملان����ي توم����اس مولر 

والبرازيلي دوغالس كوستا.
وتعود الى االذهان مواجهتا الباڤاري مع 
األتليتي في نهائي 1974، فبعد مباراة اولى 
انتهت بالتعادل 1-1 بعد التمديد في بروكسل 
عندما سجل هانز- يورغ شفارتسنبك هدف 
التعادل لبايرن في الدقيقة االخيرة )120(، 
سحق الباڤاري خصمه في الثانية بعد يومني 
4-0 بثنائيتني للمدفعجي غيرد مولر واولي 

هونيس ليحرز لقبه االول في املسابقة.
حامل اللق����ب 5 مرات أعوام 1974 و1975 

و1976 و2001 و2013، بل����غ نص����ف النهائي 
للمرة اخلامس����ة على التوالي، ويسعى الى 
نسيان خروجه املؤلم امام برشلونة املوسم 

املاضي.
كما يسعى مدربه غوارديوال الى حتقيق 
الثالثية )الدوري والكأس احملليان ودوري 
أبطال أوروبا( التي مت التعاقد معه من اجلها 
الباڤ����اري بالثالثية  الفريق  عقب تتوي����ج 
التاريخي����ة موس����م 2012-2013، وذلك قبل 
انتقاله الى تدريب مان س����يتي اعتبارا من 

املوسم املقبل.
وبعد اقصائه البارسا في ربع النهائي )2-1 
و2-0(، اصبح اتلتيكو، ثاني ممثلي العاصمة 
االسبانية في املربع االخير للمرة الثانية بعد 

2014، خصما يحسب له الف حساب.
وهذه النس����خة، رد الفرنس����ي انطوان 
غريزمان )هدافه في املسابقة مع 6 محاوالت 
ناجح����ة( خس����ارة »كامب ن����و« التي طرد 
فيه����ا زميله فرناندو توري����س، بهدفني في 
»فيس����نتي كالديرون« فاحتا أبواب نصف 
النهائي امام فريق املدرب االرجنتيني دييغو 

سيميوني.
وسيفتقد اتلتيكو على االرجح الى خدمان 
قطب الدف����اع االوروغوياني دييغو غودين 

لالصابة.
في املقابل، ناش����د العب وس����ط بايرن 
الونس����و زمالءه بالتحلي  ميونيخ تشابي 
ببرودة االعصاب في مدريد وهو يدرك متاما 
االجواء احلامية داخل ملعب فيسنتي كالديرون 

منذ أيامه في صفوف ريال مدريد.


