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ّ
الكل مرعوب ويبحث عن طريقة لتعطيل ميسي!
الدولية
الرياضة
ّ

بات السؤال املشترك بني منافسي
برشلونة اإلسباني ومنتخب األرجنتني
لكرة القدم هو :كيف يمكن إيقاف النجم
ليونيل ّ ميسي ،وذلك بفعل األداء الخارق
الذي قدمه أفضل العب في العالم ،في
كل املباريات التي خاضها هذا املوسم
يتساءل جمهور فريقي ري��ال مدريد
اإلس� � �ب � ��ان � ��ي وإن � � �ت� � ��ر م � �ي�ل��ان� ��و بطل
إي �ط��ال �ي��ا ،وك ��ذل ��ك ج �م �ه��ور منافسي
األرجنتني في نهائيات ك��أس العالم
ّ
ع ��ن ال� �ح ��ل إلي� �ق ��اف ل �ي��ون �ي��ل ميسي
ع�ن��دم��ا ي��واج�ه�ه��م ف��ي أه � ّ�م مباريات
سيشهدها عالم املستديرة في الفترة
املقبلة.
وس � �ي � �ك� ��ون ري � � � ��ال م � ��دري � ��د أول من
سيخوض هذا االختبار عندما يواجه
م�ي�س��ي وب��رش�ل��ون��ة ف��ي ق�م��ة الدوري
اإلسباني غدًا على ملعب «سانتياغو
برنابيو» في مدريد ،والتي يتوقع أن
ت� � ّ
�ؤدي دورًا م�ه�م��ًا ف��ي حسم
امل�ن��اف�س��ة ب�ين ري ��ال املتصدر
وبرشلونة حامل اللقب.
وب�ع��د ه��ذه امل��وق�ع��ة ،سيكون
إن �ت��ر ع�ل��ى م��وع� ٍ�د م��ع ميسي
في دوري أبطال أوروب��ا ،قبل
أن ينضم األخير إلى تشكيلة
األرجنتني في حزيران املقبل
ل�ت�م�ث�ي�ل�ه��ا ف��ي ك ��أس العالم،
حيث ستلعب ف��ي املجموعة
الثانية ضد نيجيريا وكوريا
الجنوبية واليونان.
وي � � � ��واج � � � ��ه م � � ��درب � � ��و الفرق
امل�ن��اف�س��ة م�ش�ك�ل��ة ت�ت�م�ث��ل في
ع��دم معرفتهم ب��امل��رك��ز الذي
سيلعب فيه ميسي ،وم��ن ّ
أي
ّ
اتجاه سينطلق لشن غاراته.
واس �ت �خ��دم م� ��درب برشلونة
ج��و ّس �ي��ب غ� ��واردي� ��وال العبه
ال �ف��ذ ك �ج �ن��اح أي �م��ن وكالعب
وسط محوري أيضًا بطريقة
وصف مدرب منتخب
تسمح له بالدخول إلى وسط
األرجنتني «األسطورة»
امل �ل �ع��ب وم� ��راوغ� ��ة املدافعني
دييغو مارادونا ما
ب �م �ه��ارات��ه ال �ف��ائ �ق��ة ليحصل
ّ
ميسي
يقدمه ليونيل
على فرصة للتسديد وإصابة
في اآلونة األخيرة على
الشباك.
بمعجزات
أرض امللعب
ل� �ك ��ن ،م ��ا ال� � ��ذي ي �م �ك��ن فعله
ع � �ن� ��دم� ��ا ت � �ص� ��ل ال � � �ك� � ��رة إلى
املسيح!
ميسي؟
وقال مارادونا في
س �ي �ك��ون ت �ق �ل �ي��ل ال� �ض ��رر هو
تصريح صحافي:
ٍ
م ��ا ي �ت �م �ن��اه امل �ن��اف �س��ون على
«مستواه غير عادي،
األرجح ،وسيكونون مطالبني
وأداؤه يشبه معجزات
ب ��أق �ص ��ى درج� � � ��ات التركيز.
وف� ��وق ك��ل ه� ��ذا ،ف��إن��ه يتعينّ
املسيح .إنه أفضل
ّ
العب في العالم».
ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين ت�ج��ن��ب فقدان
ّ
ّ
وردًا على سؤال عما إذا
الكرة في نصف ملعبهم .كما
ال مجال للخطأ بالنسبة إلى
أحرزت األرجنتني لقب
امل��داف �ع�ين ح�ي��ث ت�ك�ف��ي هفوة
املونديال ،واختير
واح� � � � ��دة ف � ��ي ت ��وق� �ي ��ت سيئ
ميسي أفضل العب
ّ
لينطلق ميسي بعيدًا ويهز
مارادونا:
فيه ،أجاب
شباكهم.
«ستنتهي املقارنة بني
وب � �ح � �س ��ب ص �ح �ي �ف ��ة «آس»
مارادونا وبيليه».
ال��ري��اض �ي��ة اإلس �ب ��ان �ي ��ة ،فإن
الظهير األي�م��ن ل��ري��ال مدريد
أل � � �ف� � ��ارو أرب� � �ي� � �ل � ��وا سيلعب
ً
ف ��ي ال �ج ��ان ��ب ،م� �ح ��اوال وقف
بدعم من البرازيلي
انطالقات ميسي
ٍ
مارسيلو.
وإذا كان مليسي من نقطة ضعف فهي
ال�ت�س��دي��د ب��ال�ق��دم ال�ي�م�ن��ى ،وسيكون
أرب�ي�ل��وا ذك� ّ�ي��ًا ل��و ح��اول إج�ب��اره على
اللعب بهذه القدم ،ال على السماح له
اليسرى األقوى.
بنقل الكرة إلى قدمه ّ
وإذا ح� ��اول م�ي�س��ي ش ��ق ط��ري �ق��ه من
منتصف امللعب ،ف��إن العبي الوسط
ش��اب��ي أل��ون � ّس��و وال �ف��رن �س��ي السانا
دي � ��ارا س �ي �م��ث�لان خ ��ط ال ��دف ��اع األول
أم��ام��ه ق�ب��ل امل��داف �ع�ين راوول البيول
واألرجنتيني إزكيال غاراي.
ً
وعادة يكون ارتكاب خطأ هو الطريقة

مارادونا:
ميسي
يقدم
ّ
المعجزات

ارتكاب األخطاء هو الطريقة الوحيدة لوقف انطالقات ليونيل ميسي (دافيد راموس  -أ ب)

الدوري األميركي للمحترفين

مدرب مايوركا:
ّ
الطريقة الوحيدة
لوقف ميسي هي
إطالق النار عليه

الوحيدة إليقاف ميسي ،لكن ريال قد
يبتعد ع��ن ه��ذا التفكير بالنظر إلى
س��رع��ة ال �ح �ك��ام اإلس� �ب ��ان ف��ي إخراج
البطاقات الحمراء!
وإذا فشلت كل الطرق املذكورة سابقًا،
ف �ق��د ي� �ق � ّ�دم م ��درب ��و ال� �ف ��رق املنافسة
ل�لاع �ب �ي �ه��م ال �ن �ص �ي �ح��ة ال �ت ��ي قدمها
غريغوريو مانزانو م��درب مايوركا،
ال ��ذي ق��ال ل�لاع�ب�ي��ه« :اش �ه��ر مسدسك
وأط � � �ل � ��ق ال � � �ن � ��ار ع � �ل � �ي� ��ه» .وأضاف:
«بالطبع ،ليس عليكم القيام بهذا .ما
يتعينّ عليكم القيام به هو االستمتاع
بأدائه .إنه أمر رائع للجميع».

• كرة المضرب •

التشيلياني نيكوالس ماسو (أ ب)

ّ
دون نلسون املدرب األكثر إحرازًا لالنتصارات في التاريخ
أص � �ب � ��ح م � � � ��درب غ � ��ول � ��دن ستايت
ووري��رز دون نلسون امل��درب األكثر
ت�ح�ق�ي�ق��ًا ل�ل�ان �ت �ص��ارات ف ��ي تاريخ
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ب �ع��د ف ��وز ف��ري �ق��ه على
مينسيوتا تمبروولفز .107-116
ورف� � ��ع ن �ل �س��ون ( 69ع ��ام ��ًا) مدرب
داالس ون�ي��وي��ورك س��اب�ق��ًا ،رصيده
إل � ��ى  1.333ف � � ��وزًا ،ل �ي �ت �خ �ط��ى رقم
املدرب األسطوري ليني ويلكنز.
وت ��أل ��ق ال �ث �ن��ائ��ي أن �ط��ون��ي توليفر
وس �ت �ي �ف��ن ك � ��اري ،وق � ��ادا الضيوف
إلى الفوز بتسجيل األول  34نقطة،
وال�ث��ان��ي  27نقطة .ول��دى الخاسر،
س �ج��ل ك ��ل م ��ن ج��ون��ي ف �ل�ين وراين
غوميس  19نقطة.
وح�ص��ل ت�ش��ارل��وت بوبكاتس على
ّ
اإلقصائية
بطاقة التأهل إلى األدوار
ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري �خ��ه ،بفوزه
على مضيفه نيو أورليانز هورنتس
 .103-104وه ��ذا ه��و ال �ت��أه��ل األول
لبوبكاتس إلى «البالي أوف» خالل

ت��اري�خ��ه ال�ح��دي��ث ف��ي ال ��دوري الذي
بدأ منذ  6سنوات ،واألول أيضًا مع
«األسطورة» مايكل ج��وردان كمالك
ل�ل�ف��ري��ق .وس �ج��ل ال �ب��دي��ل دي جاي
أوغ��وس �ت�ي�ن س �ل��ة ال �ف��وز م��ن خارج
ال�ق��وس ف��ي ال�ث��وان��ي القاتلة ،ليقدم
مباراة رائعة من املسافات البعيدة،
إذ سجل  14نقطة بينها  4ثالثيات
من خمس م�ح��اوالت .وك��ان ستيفن
جاكسون أفضل مسجل لدى الفائز
ب � � �ـ 29ن �ق �ط��ة ،ف �ي �م��ا ك � ��ان ماركوس
ثورنتون األفضل لدى الخاسر بـ36
نقطة.
يذكر أن نجم هورنتس كريس بول
سيغيب ّع��ن بقية مباريات املوسم
بسبب تمزق في أربطة يده اليمنى.
وأوق��ف فينيكس صنز سلسلة من
أرب �ع��ة ان �ت �ص��ارات ل �س��ان أنطونيو
س �ب��رز ع�ن��دم��ا ه��زم��ه  ،101-112في
م �ب��اراة ت��أل��ق فيها ال�ع�م�لاق أماري
س � �ت ��ودم ��اي ��ر ص� ��اح� ��ب  29نقطة،
بينما برز لدى سبرز البديل روجر

مايسون بـ 18نقطة.
ك ��ذل ��ك ف� ��از إن ��دي ��ان ��ا ب ��اي �س ��رز على
نيويورك نيكس  ،105-113وأورالندو
م��اج �ي��ك ع �ل��ى واش� �ن� �ط ��ن ويزاردز
 ،94-121وب� ��وس � �ط� ��ن سلتيكس
ع�ل��ى ت��ورون �ت��و راب �ت��ورز ،104-115
ودي�ت��روي��ت بيستونز على أتالنتا
هوكس  ،88-90وميامي هيت على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،95-99
وهيوسنت روكتس على يوتا جاز
 ،96-113وم �ي �ل��ووك��ي ب��اك��س على
نيوجيرسي نتس  ،89-108ودنفر
ن��اغ �ت��س ع �ل��ى أوك�ل�اه ��وم ��ا سيتي
ث��ان��در  ،94-98وداالس مافريكس
ع�ل��ى م�م�ف�ي��س غ��ري��زل�ي��س ،84-110
وبورتالند ترايل باليزرز على لوس
أنجلس كليبرز .85-93
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب ��اري ��ات اليوم:
شيكاغو بولز  -كليفالند كافالييرز،
ساكرامنتو كينغز  -ل��وس أنجلس
ك� �ل� �ي� �ب ��رز ،دن � �ف� ��ر ن ��اغ� �ت ��س  -لوس
أنجلس اليكرز.

أطول مباراة في  :2010ماسو وسويتينغ لعبا  3ساعات و 25دقيقة
ّ
أجلت األمطار معظم مباريات اليوم
الثالث في دورة هيوسنت األميركية
لكرة املضرب ،البالغة جوائزها 442
ألف دوالر أميركي ،وذلك في الوقت
الذي سقط فيه األرجنتيني إدواردو
شفانك أمام مواطنه خوان إيناسيو
تشيال  1-6و 7-6و.1-6
وهزم التشيلياني نيكوالس ماسو
األميركي راي��ن سويتينغ  7-6و6-7

و 4-6في أطول مباراة هذه السنة ،إذ
دامت  3ساعات و 25دقيقة.
¶ دورة بونتي فيدرا بيتش :بلغت
ال��دن �م��ارك �ي��ة ك� ��ارول �ي�ن فوزنياكي
حاملة اللقب الدور ربع النهائي في
دورة بونتي فيدرا بيتش األميركية،
ال�ب��ال�غ��ة ج��وائ��زه��ا  220أل ��ف دوالر
أم �ي��رك��ي ،ب �ف��وزه��ا ع �ل��ى السويدية
ص ��وف� �ي ��ا أرف � �ي � ��دس � ��ون  3-6و.1-6

ولحقت بها السلوفاكية دومينيكا
شيبولكوفا الثالثة بفوزها على أال
كودريافتسيفا  3-6و ،3-6والروسية
بافليوتشنكوفا
أن � ��اس� � �ت � ��ازي � ��ا
ال�خ��ام�س��ة ب�ف��وزه��ا ع�ل��ى األميركية
ب �ي �ت��ان��ي م��ات �ي��ك س ��ان ��دز  6-7و6-4
و ،2-6والكندية ألكسندرا فوزنياك
ال �س��ادس��ة ب �ف��وزه��ا ع�ل��ى اليابانية
أيومي موريتا  6-2و 3-6و.2-6

