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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الخطوة األولى لنيمار نحو زعامة نجوم الكرة
فــي الــوقــت ال ــذي ظ ـهــرت فـيــه أسـمــاء
ال ـمــرش ـح ـيــن لـلـنـسـخــة الـ ـ ـ  60م ــن ال ـكــرة
الذهبية ،بين البرتغالي كريستيانو رونالدو
واألرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار،
يقف األخـيــر مقرًا بأنه قريب مــن سحب
البساط فــي األع ــوام المقبلة مــن تحت
أقدام الجميع
هادي أحمد
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو
واألرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـي ـس ــي
والبرازيلي نيمار ثالثهما .ألول مــرة،
ي ــدخ ــل األخ ـي ــر إلـ ــى ال ـقــائ ـمــة الـثــاثـيــة
املــرشـحــة لـلـفــوز بــالـكــرة الــذهـبـيــة .بعد
فــوز نجم ري ــال مــدريــد رونــالــدو بها 3
مــرات ،ونجم برشلونة  4مــرات ،يتهيأ
نـيـمــار ألن ي ـكــون حــامـلـهــا قــري ـبــا .وإن
كــان ذلــك صعبًا ،فــا شــك أن مــا يقدمه
ح ــال ـي ــا مـ ــن ت ــأل ــق م ـب ـه ــر ،ي ـض ـعــه بـَّـن
املــرشـحــن األب ــرز للسنة املـقـبـلــة .بشر
األسطورة البرازيلي رونالدو بأن العام
املقبل سيكون لقب «الكرة الذهبية» من
نصيب مواطنه ،وهــذا ما ينذر جميع
املنافسني بأن نيمار يسير على خطى
صحيحة معبدة للوصول الــى أفضل
العــب فــي الـعــالــم .ومــا قــدمــه نيمار في
السابق ،وما وضعه في مصاف أفضل
العبني في العالم منذ سنني عــدة ،هي
األرقام املسجلة باسمه .وال يمكن طبعًا

الذهبية
رأى نيمار أن الفوز بالكرة ّ
في وجود ميسي أمر معقد
نسيان فارق العمر ،إذ إن نيمار بعمره
الحالي  23عامًا ،أصغر املرشحني ،قد
حقق ما حققه أمام ميسي الذي يبلغ 28
عامًا ورونالدو  30عامًا.
وق ــد ن ـشــرت مـجـلــة «ف ــران ــس فــوتـبــول»
إحصائية تشير إلى أن نيمار شارك في
عدد مباريات أكثر من ميسي ورونالدو،
ع ـ ــاوة ع ـلــى تـسـجـيـلــه أه ــداف ــا ت ـقــارب
أهــداف النجمني اللذين استحوذا على
الفوز بالكرة الذهبية في آخر  7سنوات.
ففي عام  ،2015لعب  59مباراة بواقع 32
فــي الليغا وفــي الـكــأس و 12فــي دوري
األبطال و 9مع املنتخب البرازيلي ،في
املـقــابــل لـعــب زمـيـلــه ميسي  56مـبــاراة
ب ــواق ــع  30ف ــي ال ـ ــدوري و 6ف ــي الـكــأس
و 2فــي الـســوبــر املـحـلــي و 9فــي دوري
األبطال ومـبــاراة السوبر األوروب ــي و8
مباريات دولية مع منتخب األرجنتني،
وأخيرًا لعب رونالدو  52مباراة مقسمة
بني  34في الليغا و 2في الكأس و 11في

أثبت نيمار أنه رجل المباريات الصعبة والحاسمة في غياب ميسي (لويس جين ــ أ ف ب)

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
فرنسا (املرحلة )16
انجيه  -باريس سان جيرمان 0-0
لوريان  -نيس 0-0
نانت  -ليون 0-0
 األربعاء:باستيا  -بوردو ()20,00
غانغان  -ريمس ()20,00
موناكو  -كاين ()20,00
مونبيليه  -غازيليك أجاكسيو ()20,00
تروا  -تولوز ()20,00
ليل  -سانت اتيان ()22,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  42نقطة من
 16مباراة
 -2كاين  28من 15
-3أنجيه  27من 16
 -4ليون  26من 16
 -5نيس  25من 16
كأس الرابطة اإلنكليزية
(ربع النهائي)
مانشستر سيتي  -هال سيتي 1-4
ويلفريد بوني ( )12والنيجيري
كيلتشي إيهياناتشو ( )80والبلجيكي
كيفن دي بروين ( 82و )87ملانشستر،
واالسكوتلندي أندري روبرتسون ()90
لهال سيتي.

ستوك سيتي  -شيفيلد ونسداي 0-2
الهولندي ابراهيم أفيالي ( )30وفيليب
باردسلي (.)75
ميدلسبره  -إفرتون 2-0
 األربعاء:ساوثمبتون  -ليفربول ()21,45
كأس إسبانيا (الدور األول)
ريوس (ثالثة)  -أتلتيكو مدريد
2-1
فران كاربيا ( )30لريوس ،واألرجنتيني
لوسيانو فييتو ( )36وساول نيغويز
( )63ألتلتيكو.
ليغانيس (ثانية)  -غرناطة 1-2
 األربعاء:■ إياب الدور األول
برشلونة  -فيانوفنسي (ثالثة)
( 0-0ذهابًا) ()21,00
■ ذهاب الدور األول:
ريال بيتيس  -سبورتينغ خيخون
()22,00
رايو فاييكانو  -خيتافي ()22,00
أمليريا (ثانية)  -سلتا فيغو ()22,00
باراكالدو (ثالثة)  -فالنسيا ()22,00
لوغرونييس (ثالثة)  -إشبيلية ()22,00
الغوستيرا (ثانية)  -ديبورتيفو ال
كورونيا ()22,00

قادش (ثالثة)  -ريال مدريد ()23,00
 الخميس:لينينسي (ثالثة)  -أتلتيك بلباو
()21,00
ليفانتي  -إسبانيول ()22,00
ميرانديس (ثانية)  -ملقة ()22,00
بونفيرادينا (ثانية)  -إيبار ()22,00
هويسكا (ثانية)  -فياريال ()22,00
الس باملاس  -ريال سوسييداد
()22,00
كأس إيطاليا (الدور الرابع)
تورينو  -تشيزينا 1-4
أليساندرو غاتزي ( )3وأميليانو
موريتي ( )14واألرجنتيني ماكسي
لوبيز ( )51وماركو بيناسي ()84
لتورينو ،وإيمانويل كاسيوني ()67
لتشيزينا.
سبيزيا  -سالرنيتانا 0-2
 األربعاء:باليرمو  -أليساندريا ()16,00
هيالس فيرونا  -بافيا ()19,00
أودينيزي  -أتاالنتا ()22,00
 الخميس:كاربي  -فيتشنزا ()19,00
ساسوولو  -كالياري ()22,00

دوري األبطال و 5مع منتخب البرتغال.
ه ــذا عـلــى مـسـتــوى امل ـشــاركــة ،أم ــا على
مـسـتــوى الـتـهــديــف فـقــد سـجــل ميسي
ورونـ ــالـ ــدو  48هــدفــا ل ـكــل مـنـهـمــا ،أمــا
نـيـمــار فسجل  45هــدفــا .وأخ ـي ـرًا ،على
مستوى صناعة األهداف ،تفوق ميسي
على نيمار ورونالدو ،حيث صنع األول
 23هدفًا ،بينما صنع نيمار ورونالدو
 14هدفًا لكل منهما.
ق ــري ــب ج ـ ـدًا م ـن ـه ـمــا ،رغـ ــم ص ـغ ــر سنه
مجددًا ،ما يشير إلى أن نيمار سينهي
سيطرة الثنائي رونالدو ـ ميسي على
الكرة الذهبية ،والتي استمرت منذ عام
ّ
 2008ح ــن تـســلـمـهــا رون ــال ــدو ،وت ــاه
ميسي أربــع مــرات أع ــوام  2009و2010
و 2011و ،2012ليعود ويحملها «سي
ً
أر  »7مرة أخرى العامني املاضيني.
ه ــذا ال ـث ـنــائــي ل ـطــاملــا ح ــرم الع ـب ــن من
الوجود على املسرح الذهبي ،وأبرزهم
في األع ــوام األخـيــرة :البولوني روبــرت
ليفاندوفسكي ،األملــانــي تــومــاس مولر
واألوروغوياني لويس سواريز .ال شك
أن نيمار هو من قاد برشلونة خصوصًا
في غياب ميسي في مباريات املوسم،
وال سيما الصعبة منها ،حيث أثبت أنه
رجل املهمات الكبرى والحاسمة.
ي ـت ـجــه ن ـي ـم ــار ،ولـ ــو ضـمـنـيــا ون ـكــرانــه
لذلك ،نحو سحب البساط ،بهدوء ذكي،
من تحت َ
قدمي ميسي ،ليصبح قريبًا
النجم األبرز في برشلونة .تسجيل هذا
الكم من األهداف وصناعته لها ،يوضح
أن ـ ــه ف ــي م ـنــاف ـســة م ــع ال ـج ـم ـيــع داخ ــل
النادي وخارجه.
هــذه الـسـنــة ،قــال نيمار بـصــراحــة دون
تــردد« :ميسي اليوم هو املرشح األكبر
لحمل اللقب .الكرة الذهبية هذا املوسم
محجوزة مليسي .فالالعب األفضل في
العالم أصبح مـعــروفــا ،ليو يستحقها
ب ـعــد ك ــل م ــا ق ــدم ــه» ،وأض ـ ـ ــاف« :ال ـف ــوز
بالكرة الذهبية فــي وجــود ميسي أمر
ّ
مـعــقــد» .ي ــدرك نيمار أن كــامــه املوسم
املقبل لن يكون على حاله ،وخصوصًا
بعد كل ما قدمه وال يــزال ،وأيضًا بعد
كـمـيــة اإلط ـ ــراء ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا في
أوروب ــا والـبــرازيــل .ولعل أبــرز من تكلم
ف ـي ــه ه ــو مـ ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
السابق االسكوتلندي «السير» أليكس
ً
ف ـيــرغ ـي ـســون ق ــائ ــا بـ ــأن ن ـي ـمــار «يـقــف
خ ـل ــف ال ـث ـن ــائ ــي األف ـ ـضـ ــل فـ ــي ال ـع ــال ــم
م ـي ـســي وكــري ـس ـت ـيــانــو  ...ويـسـتـطـيــع
ً
أن ينافسهما مـسـتـقـبــا ،رغ ــم ال ـفــارق
الحالي الكبير بينهم».
س ـي ـع ـيــد نـ ـيـ ـم ــار الـ ـت ــذكـ ـي ــر ب ــامل ــواه ــب
الـبــرازيـلـيــة .بـعــدمــا اع ـتــزل الـعــديــد من
أصحاب اللمسات الساحرة في منتخب
«السامبا» ،وتراجع مستوى املنتخب،
ه ــا ه ــو زم ــن االس ـت ـع ــراض ال ـبــرازي ـلــي
يـعــود مــع الـفـعــالـيــة :نـيـمــار األس ـطــورة
املرتقبة.

سوق اإلنتقاالت

تشلسي ينافس يونايتد على مولر وأنشيلوتي يرفض روما

توماس مولر (كريستوف ستاش ــ أ ف ب)

عاد اسم النجم األملاني توماس مولر،
م ـهــاجــم ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ،لـيـتـصــدر
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـحــف اإلن ـك ـل ـيــزيــة لكن
ل ـيــس اله ـت ـمــام مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
بضمه بل تشلسي هذه املرة.
إذ وفقًا لصحيفة «ذا دايلي ميرور»،
فإن «البلوز» بدأ بالبحث عن مهاجم
ب ــدي ــل ل ــإسـ ـب ــان ــي ديـ ـيـ ـغ ــو كــوس ـتــا
ب ـس ـبــب ت ــده ــور ع ــاق ـت ــه م ــع م ــدرب ــه
الـبــرتـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو حيث
يحلم األخير بضم مولر.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد فـ ـ ــإن املـ ـهـ ـم ــة ال ـل ـنــدن ـيــة
للحصول على توقيع الدولي األملاني
لــن تـكــون سهلة على اإلط ــاق ،إذ إن
الـ ـن ــادي الـ ـب ــاف ــاري أكـ ــد مـ ـ ــرارًا أنـ ــه ال
يريد بيع نجمه في حني أن يونايتد

ال يـ ــزال ب ـ ــدوره يـسـعــى لـضـمــه علمًا
أن ـ ــه تـ ـ ــردد ب ــأن ــه تـ ـق ـ ّـدم بـ ـع ــرض بـلــغ
 100مـلـيــون ي ــورو للتعاقد مـعــه في
الصيف املــاضــي غير أن الصفقة لم
ُيكتب لها النجاح.
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ف ــإن تشلسي يريد
ال ـت ـخ ـل ــي فـ ــي اإلن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـش ـتــويــة
امل ـق ـب ـل ــة عـ ــن م ـه ــاج ـم ــه ال ـك ــول ــوم ـب ــي
رادام ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ــالـ ـك ــاو الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاره
فـ ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي مـ ــن م ــون ــاك ــو
الفرنسي.
وبحسب صحيفة «ذا دايـلــي مايل»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،فـ ــإن م ــون ــاك ــو ال يــريــد
استعادة «إل تيغري» بسبب تراجع
م ـ ـس ـ ـتـ ــواه ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع رات ـ ـبـ ــه،
حـ ـي ــث ت ـ ـعـ ــرب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األنـ ــديـ ــة

عــن اهـتـمــامـهــا بضمه وف ــي مقدمها
فيورنتينا اإليطالي.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد امل ـ ــدرب ـ ــن ،يـ ـب ــدو أن
اسـ ـتـ ـم ــرار امل ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي رودي
غ ــارس ـي ــا م ــع روم ـ ــا ل ــن ي ـط ــول إذ إن
اإلدارة ب ـ ـ ــدأت ب ـم ـف ــاوض ــة م ــدرب ــن
لخالفته.
غير أن املحاولة األولى باءت بالفشل،
إذ وفـقــا لصحيفة «ال غــازيـتــا ديللو
سبورت» املحلية فإن «جيالوروسي»
ً
أجـ ــرى اتـ ـص ــاال ب ـكــارلــو أنـشـيـلــوتــي،
الــذي ال يشرف على أي فريق حاليًا
مـنــذ إقــالـتــه مــن تــدريــب ري ــال مــدريــد
اإلسـ ـب ــان ــي ،غ ـي ــر أن اإلجـ ــابـ ــة كــانــت
سلبية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ع ـ ـ ّـن هـ ـي ــاس ف ـيــرونــا

اإلي ـط ــال ــي لــوي ـجــي دل ن ـي ــري مــدربــا
لـفــريـقُــه خـلـفــا ألن ــدري ــا مــانــدورلـيـنــي
الــذي أقيل من منصبه أول من أمس
مع جميع أعضاء الطاقم الفني.
وي ـع ـت ـب ــر دل نـ ـي ــري ( 65ع ــام ــا) مــن
املدربني املحنكني ،إذ سبق له تدريب
العديد مــن األنــديــة اإليطالية بينها
روما ويوفنتوس إضافة إلى بورتو
البرتغالي.
ولـ ـ ـ ــم يـ ـحـ ـق ــق هـ ـ ـي ـ ــاس ف ـ ـيـ ــرونـ ــا اي
انتصار حتى اآلن ،وهو يحتل املركز
األخير برصيد  6نقاط من  14مباراة
م ــا دف ـعــه للتخلي ع ــن مــانــدورلـيـنــي
( 55ع ــام ــا) ال ــذي تـسـلــم ال ـفــريــق عــام
 2010وق ــاده مــن الــدرجــة الثالثة إلى
األولى.

