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الدولية
الرياضة
ّ

ّ
روما ال تزال وفية لـ«ملكها» فرانشيسكو توتي
لم تكن نتيجة املشكلة التي
وقعت بني توتي وفريقه روما ،قبل
أيام ،سوى فصل جديد من قصة الحب
والوفاء اللذين تكنهما العاصمة
اإليطالية مللكها .توتي هو القلب
النابض لروما ،هذا ما أصبح أكثر
وضوحًا أخيرًا
حسن زين الدين
ال ي��م��ك��ن وص�����ف ح���ال���ة ال���ق���ل���ق ال��ت��ي
ع����اش����ت����ه����ا ال����ع����اص����م����ة اإلي����ط����ال����ي����ة،
روم���ا ،ي��وم الخميس امل��اض��ي .روم��ا،
ب��األغ��ل��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م����ن ق��اط��ن��ي��ه��ا،
عاشت قلقًا وصدمة وغضب لم تألف
ذل���ك ك��ل��ه م��ن��ذ م���دة ط��وي��ل��ة ،وت��ح��دي��دًا
م��ن��ذ  35ع���ام���ًا ،ف���ي ال���ع���ام ال�����ذي ول��د
ف���ي���ه «م���ل���ك���ه���ا» ف��ران��ش��ي��س��ك��و ت���وت���ي.
فجأة ،خرج امللك بتصريح أبدى فيه
استعداده للرحيل عن فريق العاصمة
األحمر ،روم��ا ،ال��ذي ع��رف فيه مجده
ال���ك���روي ،إذا ك���ان ه��و السبب
ف����ي امل���ش���اك���ل ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا
األخ���ي���ر .أراد ت��وت��ي ال��خ��روج
من الفريق ،الذي رفض رفضًا
مطلقًا أو حتى مجرد التفكير
ف��ي تركه عندما كانت كبرى
ال��ف��رق األوروب���ي���ة تلهث وراء
ت���وق���ي���ع���ه ع���ل���ى ك���ش���وف���ات���ه���ا،
وف�����ي م��ق��دم��ه��ا ري������ال م���دري���د
اإلس��ب��ان��ي .ه��و ال��ف��ري��ق ال��ذي
ارت�����������دى ق���م���ي���ص���ه  481م����رة
م���ن���ذ ع�����ام  1992وس���ج���ل ف��ي
ص����ف����وف����ه  ّ 207أه������������داف .ه��و
الفريق الذي فضل البقاء فيه،
رغ��م ال��ظ��روف الحالكة وع��دم
مشاركته أحيانًا في املسابقة
األه������م ع���امل���ي���ًا ع���ل���ى م��س��ت��وى
األن������دي������ة ف�����ي دوري أب����ط����ال
في الوقت الذي سيستمر أوروب��ا .هو الفريق الذي كان
أول���وي���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى ت��وت��ي
فيه فرانشيسكو
ع���ل���ى ال���ب���ح���ث ع�����ن ال���ج���وائ���ز
فإن
توتي مع روما،
التي ُيمكن أن تتاح أمامه في
أحد النجوم الباقني
األن��دي��ة ال��ك��ب��رى ،وخصوصًا
من الجيل املاضي في
جائزة أفضل العب في العالم
ونعني
الكرة اإليطالية،
أو في أوروبا (كانت تمنحها
إينزاغي
م��ج��ل��ة ف����ران����س ف���وت���ب���ول ف��ي
هنا فيليبو ّ
(الصورة) ،يتجه في
ال��س��اب��ق) ال��ت��ي ك���ان يستحق
سوق االنتقاالت الشتوي إحداها امللك يومًا من األي��ام.
ب��اخ��ت��ص��ار ،ك���ان ت��وت��ي وف ّ��ي��ًا
الى الخروج من فريق
ل���روم���ا ب��ك��ل م���ا ت��ح��م��ل��ه ه��ذه
ميالن ،حيث يسجل
الكلمة من معنى.
للمرة األولى انتقاله الى
توتي هو قلب روما النابض،
خارج إيطاليا وتحديدًا
وم�����ن دون������ه ت���ت���وق���ف ال��ح��ي��اة
الى الدوري اإلنكليزي
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ج��م��ي��ل��ة .ه��ذا
ما ّ
املمتاز.
أحسه بالفعل ،ال بالقول،
س��������ك��������ان روم���������������ا ال����خ����م����ي����س
امل��������اض��������ي .ال�����ص�����دم�����ة ك����ان����ت
م��زدوج��ة ملناصري توتي ،إذ
إن��ه تعرض للمرة األول��ى في
���اس تمثل باعتداء
مسيرته مل��وق��ف ق ٍ
عليه ،كما قيل ،م��ن بعض موتورين
م����ن ج���م���ه���ور ال���ف���ري���ق وذل�������ك ب��س��ب��ب
إضاعته رك��ل��ة ج���زاء أم���ام يوفنتوس
ف���ي ال������دوري اإلي���ط���ال���ي .إال أن ت��وت��ي
الذي قال كلماته تلك ،والتي لم تخرج
من دون أدنى شك من قلبه ،كان يعلم
أن امل��دي��ن��ة ب��أس��ره��ا ل��ن ت��دع��ه يخرج.
ك���ان م��ج��رد اخ��ت��ب��ار م���ن امل��لّ��ك لحجم
املحبة التي ال تزال روما تكنها له.
وبالفعل ،امتألت املواقع واملنتديات
ال�����ري�����اض�����ي�����ة اإلي�����ط�����ال�����ي�����ة وم����وق����ع����ا
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي «ف��اي��س��ب��وك»
و«ت����وي����ت����ر» ب��ك��ل��م��ات ال���ت���ض���ام���ن م��ع
نجمهم األول واألوح����د .ك��ان الرفض
املطلق لرحيله ه��و ال��ق��اس��م املشترك
ب��ي��ن ج���م���ي���ع اآلراء .ه�����و ج����ن����ون ف��ي
روم���ا م��ن أج��ل ت��وت��ي م��ا ح��دث مساء
الخميس .هذه الثورة الشعبية رافقها
دعم بعض نجوم إيطاليا السابقني،
وعلى رأسهم كارلو ماتزوني ،مدرب

ميالن يدير
ظهره
إلينزاغي

أبدى توتي استعداده لترك روما ،لكنه جوبه برفض مطلق من الجماهير واملعنيني (فيليبو مونتيفورتي ــ أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية

كان دل بييرو
يستحق معاملة
ّ
مماثلة في تورينو

روما السابق ،الذي قال« :توتي يجب
أن ُي��ع��ام��ل ك��اب��ن ل��روم��ا .ي��ج��ب علينا
جميعًا أن نحبه .لقد ساهم في فوزنا
في الكثير من املرات السابقة من دون
أي م���ق���اب���ل» .أم����ا ل��وي��ج��ي ري��ف��ا ف��ق��ال
ب����دوره« :ت��وت��ي م��ن ال��ن��ج��وم القليلني
الباقني ف��ي إيطاليا .ل��ن ي��ك��ون هناك
ت��وت��ي آخ��ر ف��ي روم���ا .جماهير روم��ا
يجب أن تقضي عمرها وهي تشكره».
إدارة روم����ا ،م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،ل��م ّ
تقصر
عندما أعلنت تمسكها ببقاء توتي
في الفريق .هدأت العاصفة نوعًا ما.
خ��رج ت��وت��ي ،الجمعة ،ل��ي ّ
��رد التحية،
م��ع��ل��ن��ًا اس���ت���م���راره م���ع ال��ف��ري��ق .قصة
ج��م��ي��ل��ة م����ا ح�����دث ي���وم���ي ال��خ��م��ي��س
وال��ج��م��ع��ة امل��اض��ي�ين .ه���ي ق��ص��ة حب
وناد
ووف��اء متبادلني بني نجم أزل��ي
ٍ
عريق .لعل النجم اآلخ��ر ورفيق درب
ت���وت���ي ف���ي امل��ل�اع����ب ،أل���ي���س���ان���درو دل
بييرو ،ك��ان يستحق معاملة مماثلة
في مدينة تورينو .روما ّ
وفية لتوتي
ويوفنتوس خذل دل بييرو.

انكلترا (املرحلة السابعة عشرة)
¶ الثالثاء:
ولفرهامبتون  -نوريتش سيتي ()21.45
بالكبيرن روفرز  -بولتون ()22.00
¶ االربعاء:
استون فيال  -ارسنال ()21.45
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي  -س� �ت ��وك س�ي�ت��ي
()21.45
ن�ي��وك��اس��ل ي��ون��اي�ت��د  -وس��ت بروميتش
()21.45
افرتون  -سوانسي سيتي ()22.00
فوالم  -مانشستر يونايتد ()22.00
ويغان اثلتيك  -ليفربول ()22.00
كوينز بارك رينجرز  -سندرالند ()22.00
¶ الخميس:
توتنهام  -تشلسي ()22.00
ايطاليا (املرحلة االولى املؤجلة)

بولونيا  -روما ()21.45
انتر ميالنو  -ليتشي ()21.45
التسيو  -كييفو ()21.45
بارما  -كاتانيا ()21.45
نابولي  -جنوى ()21.45
نوفارا  -باليرمو ()21.45
فرنسا (املرحلة التاسعة عشرة)
¶ الثالثاء:
نانسي  -مرسيليا ()22.00
¶ االربعاء:
أوسير  -ديجون ()20.00
ليل  -نيس ()20.00
رين  -بوردو ()20.00
سوشو  -أجاكسيو ()20.00
تولوز  -بريست ()20.00
فالنسيان  -ليون ()20.00
لوريان  -كاين ()20.00
إيفيان  -مونبلييه ()20.00
س��ان��ت ات �ي��ان  -ب��اري��س س ��ان ج�ي��رم��ان
()22.00

¶ الثالثاء:
سيينا  -فيورنتينا ()19.00
كالياري  -ميالن ()21.45

كأس اسبانيا (دور الـ )32

¶ االربعاء:
اودينيزي  -يوفنتوس ()19.00
اتاالنتا  -تشيزينا ()21.45

¶ الثالثاء:
اسبانيول  -سلتا فيغو ()21.00
ريال مدريد  -بونيفررادينا ()21.00

سبورتينغ خيخون  -مايوركا ()21.00
اشبيلية  -سان روكيه ()23.00
¶ األربعاء:
اتلتيكو مدريد  -الباسيتي ()21.00
بيتيس  -قرطبة ()22.00
ملقة  -خيتافي ()22.00
اوساسونا  -امليريا ()22.00
راي � ��و ف��ال �ي �ك��ان��و  -راس �ي �ن��غ س��ان �ت��ان��در
()22.00
فياريال  -ميرانديس ()22.00
سرقسطة  -الكوركون ()22.00
ل �ي �ف��ان �ت��ي  -دي �ب ��ورت �ي �ف ��و ال ك ��ورون �ي ��ا
()22.00
غرناطة  -ريال سوسييداد ()22.00
اتلتيك بلباو  -ريال اوفييدو ()23.00
¶ الخميس:
فالنسيا  -قادش ()21.00
برشلونة  -هسبتليت ()23.00
كأس أملانيا (الدور ربع النهائي)
¶ الثالثاء:
نورمبرغ  -فيورث ()20.00
بوخوم  -بايرن ميونيخ ()20.00
هوفنهايم  -أوغسبورغ ()21.30
ف� ��ورت� ��ون� ��ا دوس � � �ل� � ��دورف  -ب ��وروس� �ي ��ا
دورتموند ()21.30

