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رياضة

الكرة اإلسبانية

كاسياس ...وظلم ريال مدريد!
كان لدموع إيكر كاسياس أثـ ٌ
النفوس خالل مؤتمر صحافي
في
بالغ
ـر
ُ
عقده في ملعب «سانتياغو برنابيو» ،بعدما أخرج بطريقة غير الئقة من
ريال مدريد ،إن عبر دفعه للمغادرة ،أو من خالل طريقة توديعه .النادي
الملكي استحق عالمة «صفر» على ما فعله بحق أحد رموزه
حسن زين الدين
وصل إيكر كاسياس إلى مدينة بورتو
البرتغالية ليلعب في فريقها األشهر
ال ـ ــذي ي ـح ـم ــل اسـ ـمـ ـه ــا .ب ــات ــت م ــدري ــد
اإلسبانية وفريقها ريــال من املاضي.
ب ــات ل ــزام ــا عـلــى عـشــاق
هذا الحارس أن يعتادوا
واق ـع ــا ج ــدي ـدًا لنجمهم
ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ي ــرت ــدي
ال ـ ـق ـ ـم ـ ـيـ ــص ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم 12
بعدما كان  1في مدريد
دوم ــا .ربـمــا لغة األرق ــام
ه ــذه ت ـبــدو م ـع ـ ّـبــرة ،في
مـ ـك ــان مـ ــا ،ب ــن م ــا ك ــان
عليه حال هذا الحارس
ّ
الكبير أي ــام «ال ـع ــز» في
مــدريــد ،ومــا وصــل إليه
اآلن ب ـعــدمــا أص ـبــح في
الرابعة والثالثني .املهم
أن يومًا جديدًا بدأ عند
لم يتوان شافي هرنانديز،
كــاس ـيــاس ،وم ـعــه بــدأت
النجم السابق لبرشلونة
اإلسباني ،عن توجيه انتقادات مـ ــرح ـ ـلـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ولـ ــو
ك ــان كـثـيــرون لــم يخفوا
لمسؤولي ريـال مدريد بسبب
تـ ـف ــاج ــؤه ــم ب ــأنـ ـه ــا فــي
رحيل قائده وحارس مرماه
بورتو.
يحصل
إيكر كاسياس دون أن
لكن املـســافــة مــن مدريد
تكريم
على ما يستحقه من
إلى بورتو كانت ،ال شك،
لصحيفة
الئق .وقال شافي
رغــم قربها ،طويلة جدًا
«ال فانغارديا» المحلية« :يبدو عـلــى كــاسـيــاس ومليئة
أنه يشعر بالمرارة وأعتقد أن باملشاعر واألحــاسـيــس
الجميع في إسبانيا يشعرون املـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــة ،إذ ل ـيــس
ب ـق ـل ـي ــل مـ ــا ع ــاش ــه ه ــذا
بذلك» ،وأضاف« :يحزنني
ال ـح ــارس ف ــي الـســاعــات
أال يحصل واحد من أبرز
الرياضيين في اسبانيا على ما األخيرة له في العاصمة
ّ
يستحقه من تقدير واحترام .اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ظ ــل
ح ـ ـتـ ــى م ـ ـ ـغـ ـ ــادرتـ ـ ــه ل ـه ــا
ينسى هؤالء الناس ّكل ما
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـم ــى
قدمه للرياضة ويركزون
على العيوب وربما كان ذلك عــريــن فــريـقـهــا املـلـكــي بـ
«رمـ ــوش ال ـع ــن» ،كاتبًا
بدافع نيات خبيثة».
قصة حــارس لم يعشها
م ـ ـل ـ ـعـ ــب «سـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــاغـ ــو
بــرنــابـيــو» فــي تــاريـخــه،
غير أن طريقة ال ــوداع الـصــادمــة التي
ال تليق بهذا الالعب األيقونة هي التي
طغت على رمزية رحيله ومعانيها.
م ــن امل ـع ـل ــوم أن ل ـل ــدم ــوع وق ـع ـه ــا فــي

شافي
ينتقد الملكي

عالم كرة القدم .إذ هنا دمعة لخسارة
وه ـ ـنـ ــاك دمـ ـع ــة لـ ـف ــوز وأخـ ـ ـ ــرى ل ـ ــوداع
الـفــريــق وال ــزم ــاء ،لـكــن قـبــل أي ــام ذرف
ك ــاس ـي ــاس دم ــوع ــا ك ــان ــت مــزي ـجــا بني
الـ ـح ــرق ــة وال ـ ـحـ ــزن ع ـل ــى مـ ــا ل ـق ـي ــه مــن
مـعــامـلــة م ــن فــريـقــه ال ــذي ب ــذل الـغــالــي
ألجـ ــل شـ ـع ــاره ،وال ـح ـس ــرة ع ـلــى ف ــراق
مشجعي الـفــريــق وزمــائــه وكــل زاويــة
من زوايا الـ «برنابيو» الذي كان يعقد
ف ـي ــه م ــؤت ـم ــره ال ـص ـح ــاف ــي .كـ ــان لـتـلــك
الدموع وقعها الكبير على كل متابعي
ال ـك ــرة ،وه ــم ي ـشــاهــدون ه ــذا ال ـحــارس
يجلس وحيدًا في القاعة دون حضور
أي م ــن م ـســؤولــي امل ـل ـكــي ،وإن ح ــاول
ـدارك املوقف
النادي في اليوم التالي تـ ّ
 دون أن يكون «اإلخراج» موفقًا  -عبرحفل صغير في ملعب الفريق مع صور
تذكارية إلى جانب الكؤوس بحضور
الرئيس فلورنتينو بيريز .كان املشهد
مخزيًا إلى أبعد الحدود إلدارة بيريز
فــي طريقة التعامل مــع رمــز مــن رمــوز
الـفــريــق سيقطع بالتأكيد زمــن طويل
لــرؤيــة مـثـيــل ل ــه ،عـلــى األق ــل فــي مركز
ح ـ ــارس امل ــرم ــى ،وه ـ ــذا م ــا ي ـب ــدو غير
مبرر على اإلطالق مهما كانت الظروف
وامل ــابـ ـس ــات الـ ـت ــي أح ــاط ــت بــان ـت ـقــال
كــاسـيــاس إل ــى ب ــورت ــو ،ال ـتــي تستحق
(اإلدارة) عليها عالمة «صفر».
ّ
ّ
وبغض النظر عن الهجمة التي شنها
وال ـ ــدا كــاس ـيــاس  -تــزام ـنــا م ــع إع ــان
رحيله إلى بورتو  -على ريال مدريد،
وتحديدًا على بيريز ،واتهامهما إياه
بدفعه إلى الرحيل وبإساءة معاملته،
ف ــإن ّ
أي مـتــابــع لــم يـكــن بـحــاجــة لهذه
ال ـك ـل ـمــات لـيـقـتـنــع ب ــأن ه ــذا ال ـحــارس
ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـ ـ «حـ ـمـ ـل ــة مـ ـن ــظـ ـم ــة» بـغـيــة
إخراجه من مدريد استعدادًا للتعاقد
مــع خليفة لــه عـبــر ال ـعــودة إل ــى كثير
م ــن الــوقــائــع املـتـسـلـسـلــة ف ــي األعـ ــوام
األخيرة بدءًا من القرار الظالم للمدرب
السابق البرتغالي جــوزيــه مورينيو
بإجالسه على مقاعد اإلحتياط على
مـ ـ ــرأى م ــن الـ ـ ـن ـ ــادي ،الـ ـ ــذي ل ــم ي ـح ـ ّـرك
س ــاكـ ـن ــا ،ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ــاء ب ــال ـح ــدي ــث
املتكرر عن التعاقد مع ديفيد دي خيا
حارس مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ومــا بينهما الكثير الكثير ،وهــذا ما

كاسياس يذرف الدموع خالل مؤتمره الصحافي في «سانتياغو برنابيو» (بيار ــ فيليب ماركو ــ أ ف ب)

ّ
كاسياس
ض
تعر
ّ
لـ «حملة منظمة» بغية
إخراجه من مدريد

كــان سببًا فــي وضــع كــاسـيــاس تحت
سلبًا على
ضغط كبير ،ومــا انعكس ُ
أدائه من خالل أخطائه التي كثرت في
الفترة ّاألخيرة.
مــن حــق ريــال مــدريــد طبعًا أن يبحث
عن حــارس جديد لحقبة جديدة بعد
وص ـ ــول ك ــاس ـي ــاس إلـ ــى ع ــام ــه الـ ـ ـ 34
وربما حتى قد يجد البعض أنه كان
مــن األجـ ــدى أن يـعـتــزل ه ــذا ال ـحــارس
بـعــد إح ــراز املـلـكــي لـقــب دوري أبـطــال
أوروبـ ـ ــا ل ـل ـمــرة ال ـع ــاش ــرة ع ــام ،2014

وبـعــدمــا حـقــق كــل ش ــيء فــي املــاعــب،
لكن ،وانطالقًا من عراقة ريال ورمزية
كــاسـيــاس ،كــان مــن املـهــم ج ـدًا واملفيد
أك ـث ــر أن ي ـك ــون ك ــاس ـي ــاس جـ ـ ــزءًا فــي
اإلع ـ ـ ــداد ل ـه ــذه امل ــرح ـل ــة املـسـتـقـبـلـيــة،
واملشاركة في اختيار خلفه وتسليمه
املشعل ،وبالتالي أن تـكــون الخاتمة
الئقة بهذا الحارس الكبير ،أن تكون
مـ ّ
ـذي ـلــة ب ـع ـب ــارة :ف ــي م ـثــل ه ــذا ال ـيــوم
ـاس مـلـعــب «ســانـتـيــاغــو
غـ ــادر كــاس ـيـ ُ
برنابيو» ،ال ...أخرج منه!

سوق اإلنتقاالت

مانشستر يونايتد لضم غايتان وبيع دي ماريا

نيكوالس غايتان (أرشيف)

واف ــق مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ع ـلــى ض ــم العـ ــب بـنـفـيـكــا الـبــرتـغــالــي
األرجنتيني ،نيكوالس غايتان ،مقابل
 21.5مليون جنيه استرليني ،بحسب
صحيفة «ميترو» اإلنكليزية.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة إن اإلع ـ ــان عن
ق ــدوم غــايـتــان سـيـتــزامــن مــع الرحيل
املتوقع لألرجنتيني أنخل دي ماريا.
وحمل غايتان ( 27عامًا و 9مباريات
دولـ ـي ــة) ألـ ـ ــوان ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز بني
 2008و 2010وبنفيكا منذ .2010
في املقابل ،وبينما كثرت األخبار عن
انتقال دي ماريا من صفوف يونايتد
ال ــى بــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي،
دايلي ميرور»
فقد أوردت صحيفة «ذا ّ
اإلنـكـلـيــزيــة أن الــاعــب يـفــضــل الـعــودة
إلــى نــاديــه السابق ريــال مــدريــد ،الــذي

ت ــوج مـعــه بلقب دوري أب ـطــال أوروب ــا
العام املاضي ،وذلك بسبب الصعوبات
التي وجدها من تعلم اللغة اإلنكليزية،
وع ـ ـ ــدم االرت ـ ـي ـ ــاح ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي مــدي ـنــة
مانشستر ،وع ــرض منزله ال ــذي يقدر
بأربعة ماليني جنيه استرليني للبيع
بعد محاولة السطو املسلح عليه.
كـمــا يـعــانــي دي مــاريــا مــن صعوبات
أخ ــرى داخ ــل امل ـل ـعــب ،وخ ـصــوصــا أن
مــدرب «الشياطني الحمر» الهولندي
لويس فان غال لم يعتمد عليه بشكل
أســاســي ،رغــم أنــه الصفقة األغلى في
تاريخ الكرة اإلنكليزية ،بعد انتقاله
مقابل  60مليون جنيه استرليني.
وبـ ـخـ ـص ــوص ي ــون ــاي ـت ــد أي ـ ـضـ ــا ،فـقــد
أوردت صحيفة «م ــارك ــا» اإلسبانية
أن مـ ــدافـ ــع ف ــال ـن ـس ـي ــا ،األرج ـن ـت ـي ـن ــي

نـيـكــوالس أوتــام ـي ـنــدي ،أعـلــن التمرد
ع ـل ــى إدارة نـ ــاديـ ــه ل ـل ـض ـغــط عـلـيـهــا
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل ان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ــادي
اإلنكليزيُ .
ويعتبر أوتاميندي على
رأس اه ـت ـم ــام ــات ي ــون ــاي ـت ــد لـتـعــزيــز
الخط الخلفي ،اال أن فالنسيا يرفض
ّ
االستماع إلى أي عروض تقل عن 50
مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.
من جهة أخــرى ،انتقل مهاجم ميالن
س ـت ـي ـف ــان ال ـ ـش ـ ـعـ ــراوي الـ ـ ــى ص ـف ــوف
مــونــاكــو ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ـ ــارة ملــوســم
واح ــد مــع خـيــار ش ــراء عـقــده بالكامل
بحسب ما أعلن األخير.
وأش ــار مــونــاكــو فــي بـيــان ل ــه« :انـضــم
ال ـش ـع ــراوي ال ــى فــريــق مــونــاكــو ،بعد
خوضه  100مباراة تحت ألوان ميالن.
وي ـس ـت ـع ــد ل ــان ـض ـم ــام ال ـ ــى تـشـكـيـلــة

امل ــدرب البرتغالي لـيــونــاردو جارديم
امل ـع ـس ـك ــرة ف ــي س ــان ــت ف ـن ـســانــت فــي
إيطاليا».
وفي إسبانياّ ،
توصل ريال سوسييداد
الى اتفاق مع بورتو البرتغالي لضم
مدافعه املكسيكي دييغو رييس على
سبيل اإلع ــارة بعد خضوعه لفحص
طبي ،بحسب ما ذكر األول في بيانه.
وأعـلــن الفريق الباسكي على موقعه
ال ــرسـ ـم ــي« :ت ـت ــوق ــف ال ـص ـف ـق ــة ،ال ـتــي
ال تـتـضـمــن ح ــق ش ـ ــراء ال ــاع ــب على
تــوق ـي ـعــه لـلـعـقــد وخ ـض ــوع ــه لفحص
طبي بعد انتهاء مشاركته في الكأس
الذهبية».
وحـمــل ريـيــس ( 22عــامــا و 23مـبــاراة
دول ـ ـيـ ــة) ألـ ـ ـ ــوان أم ـي ــري ـك ــا بـ ــن 2010
و 2013وبورتو منذ .2013

