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مونديال البرازيل محطة مفصلية في مسيرة ميســي
ّ
حط ليونيل ميسي رحاله في األرجنتني لبدء اإلعداد للمونديال
موسم هو األصعب ،ال بل األتعس له في مسيرته مع برشلونة.
بعد
ٍ
األنظار ستكون شاخصة في البرازيل إلى ميسي أكثر من غيره ،فهناك
سترتسم معالم بقية مسيرة «ليو» مع الساحرة املستديرة
حسن زين الدين
وص � � ��ل ل� �ي ��ون� �ي ��ل م �ي �س ��ي إل � � ��ى ب �ل��اده
األرج�ن�ت�ين .ه��و اآلن ف��ي مسقط رأس��ه
روزاري��و ،ال شك في أنه يقضي معظم
وق� �ت ��ه ب � �ه� ��دوء ،وه � ��و ي �ت��أم��ل.
يتأمل حينًا في موسمه الذي
م�ض��ى م��ع ب��رش �ل��ون��ة ،وحينًا
آخ ��ر ف ��ي ال �ب ��رازي ��ل ب �ع��د أي ��ام.
تعب كثيرًا «ليو» هذا املوسم.
ال بأس ،أو ال مناص ،من بعض
ال��راح��ة قبل أن يلتحق مطلع
األس � � �ب � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ب �م �ن �ت�خ��ب
ب �ل��اده ف ��ي ب��وي �ن��وس أي��ري��س
لالستعداد ملونديال البرازيل.
«ال� �ب ��رغ ��وث» ب ��أم � ّ�س ال�ح��اج��ة
ل� �ه ��ذه ال � ��راح � ��ة والس �ت �ج �م��اع
أف� �ك ��اره وت��رت �ي��ب م�خ�ط�ط��ات��ه،
فما ّ
مر به في املوسم املنتهي
ً
لم يكن سهال على االطالق.
ال ي �خ �ت �ل ��ف اث� � �ن � ��ان ع� �ل ��ى أن
م�ي�س��ي خ ��اض أص �ع��ب ،ال بل
أت�ع��س م��وس��م ل��ه ف��ي مسيرته
أكد ميسي أنه يريد
م� � ��ع ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة .امل � �س� ��أل� ��ة ال
تغيير «الرقائق
تتعلق ب�ف�ق��دان��ه ج��ائ��زة ال�ك��رة
اإللكترونية» الخاصة
ال ��ذه� �ب� �ي ��ة ألف � �ض ��ل الع� � ��ب ف��ي
ال �ع��ال��م ،ال �ت��ي اح �ت �ك��ره��ا منذ
ببرشلونة املوجودة
ع � ��ام  2009مل �ص �ل �ح��ة غ��ري �م��ه
في رأسه ووضع رقائق
ف� � � ��ي امل � �ل ��اع� � � ��ب ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي
مماثلة ملنتخب
كريستيانو رونالدو ،أو لعدم
األرجنتني لتقديم
إح ��راز برشلونة أي لقب هذا
عروض جيدة في كأس
املوسم ،بل في نقطة غاية في
العالم .وقال ميسي:
األه �م �ي��ة ،وه ��ي ب ��دء جماهير
«اآلن يجب أن أفكر في
«ال �ب�ل�اوغ��ران��ا» ب �ف �ق��دان الثقة
املنتخب الوطني .في
ب�ن�ج�م�ه��ا امل �ل �ه��م ،وه� ��و م ��ا لم
يكن أح��د ليتجرأ على مجرد
العديد من املرات،
التفكير في حصوله ،ليصبح
كانت األمور معكوسة.
حقيقة وواقعًا.
كنت أذهب إلى
في مطلع املوسم وعند ظهور
برشلونة وأقدم مستوى
«ل� � �ي � ��و» ب� �م� �س� �ت ��وى ض �ع �ي��ف،
أفضل ،أتمنى أن يحدث
وم � � ��ن ث � ��م اص� ��اب � �ت� ��ه وغ� �ي ��اب ��ه
العكس هذه املرة».
ح��وال��ى ش�ه��ري��ن ع��ن امل�لاع��ب،
ت� ��داول� ��ت ال �ص �ح ��ف وامل� ��واق� ��ع
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ش ��ري� �ط ��ًا مل�ش�ج��ع
برشلوني يحث فيه إدارة فريقه على
بيع ميسي ،وكان االستغراب ،حينها،
كبيرًا ،ملا تجرأ هذا املشجع الكاتالوني

على ق��ول��ه .اال أن��ه ،ف��ي نهاية امل��وس��م،
وتحديدًا عند فقدان لقب «الليغا» في
املباراة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد،
كان جمهور «كامب نو» بأكمله ُيطلق
ص ��اف ��رات االس �ت �ه �ج��ان ب��وج��ه ميسي

ف ��ي ل �ق �ط��ة ل ��م ي �ك��ن ل�ي �ت �خ �ي�ل �ه��ا ع �ق��ل.
ب ��ات ��ت ال �ث �ق��ة ف ��ي ب��رش �ل��ون��ة ت �ت��راج��ع
ب �م �ي �س��ي ،ال� � ��ذي ل ��م ي �ع��د ق � � ��ادرًا ع�ل��ى
الحسم في اللحظات التي يكون فيها
«البرسا» بحاجة إلى سحره ولدغاته
امل ��اك ��رة ال �ت��ي اش�ت�ه��ر ب �ه��ا .ب ��دا «ل�ي��و»
ف ��ي أوق� � ��ات ك �ث �ي��رة ب �م��وق��ف ال �ع��اج��ز،
وص��ل األم��ر بالجماهير حتى إل��ى أن
تمنح االرجنتيني النسبة األك�ب��ر من
ت �ص��وي �ت �ه��ا ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «س� �ب ��ورت»
الشهيرة ح��ول م��ن تفضل ب�ين العبي
الكاتالوني الرحيل عن صفوفه!

ه � �ك � ��ذا ،وص� � ��ل ال � �ح � ��ال ب �م �ي �س��ي ف��ي
برشلونة إل��ى أن ي�ت�ح� ّ�ول م��ن النجم
الذي تقوم له املدينة وال تقعد إذا ما
رمقه أحد الخصوم بنظرة ،أو اذا ما
انتقدته اح��دى الصحف ،ومن الطفل
املدلل وسط كل نجوم «البرسا» بمن
فيهم ابناء املدينة تحديدًا ،الى مدافع
َ
عن نفسه ،حيث لم يتوان عن االعتذار
ّ
السيئ ،طالبًا الصفح من
عن املوسم
انصار فريقه ،وحتى وص��ل به األمر
الى إعالن استعداده للرحيل عن قلعة
«كامب نو» إذا أرادت الجماهير ذلك.

اال ان ثمة من يرى في كل ما حصل مع
َّ
ميسي في هذا املوسم مخططًا له من
ِق� َ�ب��ل األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ض�م��ان مشاركته
ف��ي امل��ون��دي��ال ب��ال��درج��ة االول ��ى ،وألن
ي � ّ�دخ ��ر م �ج �ه��وده ل�ل�ح�ل��م ال �ب��رازي �ل��ي
ت��ال �ي��ًا .ح �ل��م ج� ��دد م �ي �س��ي ق �ب��ل أي ��ام
التأكيد عليه ،حني رفض مرة جديدة
تشبيهه بمواطنه األس�ط��ورة دييغو
أرماندو م��ارادون��ا ،وذل��ك بسبب عدم
قيادته األرجنتني بعد إلى إحراز لقب
ك ��أس ال �ع��ال��م ،م��ؤك �دًا ان ه ��ذا ال�ه��دف
سيسعى اليه في مونديال البرازيل،

هل ّادخر ميسي ّ
قوته لكأس العالم؟ (أ ف ب)

التركيز
على
األرجنتين

سوق االنتقاالت

أول أهداف فان غال إبقاء إيفرا في مانشستر يونايتد
ي �س �ع��ى م� � � ��درب م ��ان �ش �س ��ر ي��ون��اي �ت��د
ال �ج��دي��د ال �ه��ول �ن��دي ل��وي��س ف� ��ان غ��ال
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ب��ات��ري��س
إي�ف��را ف��ي صفوف «الشياطن الحمر»،
ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ذك � � � ��رت وس � ��ائ � ��ل إع �ل��ام
ان �ك �ل �ي��زي��ة .وخ� �ض ��ع إي � �ف ��را األس� �ب ��وع
امل ��اض ��ي ل �ل �ف �ح��وص ال �ط �ب �ي��ة ت�م�ه�ي�دًا
لالنتقال إلى يوفنتوس ،لكن فان غال
ّ
سيقدم عرضًا جديدًا يمدد فيه لالعب
عقده ملدة سنة إضافية.
ب � � ��دوره ،ص� ��رح ن �ج��م ش��ال �ك��ه األمل��ان��ي
ج��ول �ي��ان دراك �س �ل��ر لصحيفة «ب�ي�ل��د»
األمل��ان�ي��ة إن��ه يسعى إل��ى ال�ب�ق��اء ضمن
صفوف فريقه مل��وس� ٍ�م آخ��ر على األق��ل،
فريق آخر
مؤكدًا أنه لن ينتقل إلى أي
ٍ
هذا الصيف .وأوضح دراكسلر« :ما من
شيء سيحدث هذا الصيف ،سأظل في
شالكه ملوسم آخر على األقل» .ويرتبط
دراكسلر بعقد مع شالكه حتى صيف
 ،2018ل �ك��ن ال � �ع ��روض ال ��رائ �ع ��ة ال�ت��ي

خضع إيفرا األسبوع املاضي للفحوص الطبية تمهيدًا لالنتقال إلى يوفنتوس (أ ف ب)

يقدمها مع الفريق جذبت إليه انتباه
واهتمام فرق أخرى في أوروبا.
وعلى صعيد املدربني ،أكد م��درب انتر
ميالنو والتر ماتزاري أنه ملتزم البقاء
مع النادي بعدما طمأنه الرئيس إيريك
ت��وه �ي��ر إل ��ى م�ن�ص�ب��ه ف��ي وق ��ت س��اب��ق
ه��ذا الشهر .وق��ال م��ات��زاري ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي« :س��أب �ق��ى ب��ال �ت��أك �ي��د ألن�ن��ي
امتلك عقدًا .تحدثت بالفعل حول عقدي
مع املدير الفني بييرو اوسيليو ،لذلك
ال ضرورة إلى مواصلة الحديث عن هذا
األمر» .كذلك أعلن اينتراخت فرانكفورت
األمل��ان��ي ان��ه ع�ين ت��وم��اس ش��اف مدربًا
ج ��دي �دًا ل�ف��ري�ق��ه ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ح��زي��ران
 .2016وسبق لشاف ( 53عامًا) أن درب
ف�ي��ردر بريمن األمل��ان��ي ،وسيخلف هو
مواطنه أرم�ين فيه ،ال��ذي ك��ان ق��د أعلن
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة امل ��وس ��م أن� ��ه ال ي��رغ��ب في
م��واص�ل��ة عمله ف��ي ف��ران�ك�ف��ورت ،حيث
انتقل لإلشراف على شتوتغارت.

