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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ليونيل ميسي :حكاية الذهب مستمرة
ليونيل ميسي كالعادة يكتب
السحر أينما تنقل .خمسة أهداف
في مباراتين ،وموعد جديد مرتقب
مع التاريخ في حفل الكرة الذهبية
اليوم في زيوريخ
حسن زين الدين
ماذا بعد ليونيل ميسي؟ هدفان في
مرمى إسبانيول بينهما ركلة حرة
خيالية ،األربـعــاء املــاضــي ،فــي كأس
إسبانيا ،وبعدها ثالثية «هاتريك»
في شباك غرناطة أول من أمــس في
«الليغا» .ماذا بعد ميسي؟ سحر في
كل حركة ،ومراوغات تطيح الالعبني
يمنة ويسرة.
األكيد أن «ليو» بات يعيش في كوكب

المشهد مرسوم مسبقًا :ميسي
سيحتضن الكرة الذهبية
بعيد عــن كوكبنا .منذ زمــن استقل
األرجنتيني مركبته الفضائية وراح
يتنقل بني النجوم التي يحكي لغتها
ويألفها ،كيف ال؟ أوليس هو النجم
املتأللئ على الدوام في أمسيات هذا
الزمان؟
قالها النجم الفرنسي تييري هنري
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام :مـ ــا ي ـف ـع ـلــه م ـي ـس ــي غـيــر
طـبـيـعــي .تـخـيـلــوا أن «ل ـي ــو» أوص ــل
نجمًا مثل هنري ،تشهد املالعب على
تألقه ،إلــى الهذيان .هذيان بموهبة

ال تنتهي من إبهار كل من يشاهدها.
ق ــالـ ـه ــا ه ـ ـنـ ــري قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام« :م ـي ـســي
لعبت
ودينيس بيركامب أفضل من ّ
إل ــى جــانـبـهـمــا» ،مضيفًا أن ــه يفضل
ال ـهــول ـنــدي ألن ــه «ك ــائ ــن ب ـش ــري» ،أي
بـمـعـنــى آخ ــر أن األرج ـن ـت ـي ـنــي ليس
من جنسنا .حركته مختلفة ،قدماه
اللتان يركل بهما الكرة مختلفتان،
وكذا سحره مختلف.
ما هو واضح ،أننا نحن املحظوظني
على صعيد متابعة الكرة بوجودنا
ف ـ ــي زم ـ ـ ــن مـ ـيـ ـس ــي ،ن ـع ـي ــش ال ـف ـت ــرة
الــذه ـب ـيــة ف ــي م ـس ـيــرة األرجـنـتـيـنــي.
صحيح أن «ل ـيــو» ق ـ ّـدم مــا ال يخطر
على عقل منذ بروز نجمه قبل نحو
عشر سنوات وقـ ّـدم سحرًا ال يصدق
وصنع أهدافًا ال تصنع وسجل ما ال
يسجل ،إال أن ميسي اآلن في الثامنة
والعشرين من عمره يلمع كجوهرة.
يمكن الـقــول إن موهبة هــذا الالعب
ّ
ال ـفــذ وصـلــت إل ــى ذروت ـهــا اآلن ،ومــا
علينا إال أن ننتظر منه مــا يدهش
األب ـ ـصـ ــار .هـ ــذا ه ــو م ـف ـه ــوم ُ
وعـ ــرف
الـ ـك ــرة ،بـ ــأن ي ـصــل ال ــاع ــب ف ــي هــذه
السن إلــى مرحلة التكامل .ولتأكيد
هــذه املسألة ،تكفي العودة فقط إلى
الــاعــب الــذي ّ
يحبذ كثيرون تشبيه
ميسي به ،وهو مواطنه «األسطورة»
دييغو أرماندو مــارادونــا ،لنستذكر
ك ـيــف أن ه ــذا األخ ـي ــر ك ــان م ـنــذ سن
ً
ال ـث ــام ـن ــة والـ ـعـ ـش ــري ــن ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
الـحــاديــة والـثــاثــن ،يـصــول ويجول
ف ـ ــي مـ ــاعـ ــب الـ ـ ـك ـ ــرة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة مــع
نــابــولــي ف ــي زم ــن الـفــرنـســي ميشال
بــاتـيـنــي وال ـهــول ـنــديــن م ــارك ــو فــان
باسنت ورود غوليت وفرانك رايكارد
واألملـ ــان يــورغــن كلينسمان ولــوثــار

سجل ميسي خمسة أهداف في آخر مباراتين (بو بارينا ــ أ ف ب)

ماتيوس وأندرياس بريمه والطليان
فــرانـكــو بــاريــزي وجـيــانـلــوكــا فيالي
وروبرتو دونادوني وغيرهم الكثير.
اآلن مـيـســي وص ــل إل ــى ه ــذه املــرحـلــة.
ّ
كثيرون راهنوا على أن يمل «ليو» بعد
كــل الــذي قـ ّـدمــه وحققه على املستوى
الشخصي بأربع كرات ذهبية والكثير
الـكـثـيــر م ــن األرق ـ ــام واإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،أو
على املستوى الجماعي مع برشلونة
بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا
وسبعة في الــدوري اإلسباني وثالثة
ف ــي مــونــديــال األن ــدي ــة أو ف ــي املـقــابــل
م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ب ــال ــوص ــول إل ــى
ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال  2014وال ـخ ـس ــارة
عـلــى أع ـت ــاب الـحـلــم ال ـتــي م ــن شأنها
أن ت ـه ــد ك ــل ع ــزي ـم ــة ،وب ـع ــده ــا ب ـعــام
مباشرة «النكسة» الثانية في نهائي
«كوبا أميركا» .إال أن ميسي لم يبال
بكل هذه اللوحة الفسيفسائية ،وظل
ماضيًا في سحره الذي ينشره أينما
ً
تنقل ،ومــواصــا كتابة تاريخ ينتظر
الجميع كيف ستكون خاتمته لالعب
يصعب أن يتكرر.
ال انـ ـتـ ـق ــاص فـ ــي كـ ــل مـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم مــن
البرتغالي كريستيانو رونالدو .لكن
ميسي ش ــيء ورون ــال ــدو ش ــيء .لهذا
أس ـلــوب ولـ ــذاك أس ـل ــوب ،ل ـهــذا سحر
ولذاك سحر.
ال ـي ــوم امل ــوع ــد م ـج ــددًا ف ــي زي ــوري ــخ.
املـ ـشـ ـه ــد ي ـ ـبـ ــدو مـ ــرسـ ــومـ ــا م ـس ـب ـقــا:
ّ
املغلف ُ
ُ
وينطق اســم ميسي
سيفتح
مـجــددًا .سيتقدم «لـيــو» إلــى املنصة
وسيحتضن الكرة الذهبية الخامسة
في مسيرته .سيبتسم .لكن الحكاية
لـ ـ ــن تـ ـنـ ـتـ ـه ــي ،فـ ـفـ ـص ــولـ ـه ــا األخـ ـ ـ ــرى
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة قـ ــادمـ ــة حـ ـت ــى ي ـ ـقـ ــرر ه ــذا
الساحر أن يكتب الخاتمة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )19
برشلونة  -غرناطة 0-4
األرجنتيني ليونيل ميسي ( 8و 14و)58
والبرازيلي نيمار (.)83
سيلتا فيغو  -أتلتيكو مدريد 2-0
الفرنسي أنطوان غريزمان ( )49والبلجيكي
يانييك كاراسكو (.)80
ريال مدريد  -ديبورتيفو الكورونيا
0-5
الفرنسي كريم بنزيما ( 15و )90والويلزي
غاريث بايل ( 22و 49و.)63
فياريال  -سبورتينغ خيخون 0-2
الكونغولي سيدريك باكامبو ( 26و)51
اشبيلية  -اتلتيك بلباو 0-2
خيتافي  -ريال بيتيس 0-1
ليفانتي  -رايو فاييكانو 1-2
ريال سوسييداد  -فالنسيا 0-2
ايبار  -اسبانيول 1-2
الس باملاس  -ملقة 1-1
 ترتيب فرق الصدارة:-1اتلتيكو مدريد  44من  19مباراة
 -2برشلونة  42نقطة من 18
 -3ريال مدريد  40من 19
 -4فياريال  39من 19
 -5سلتا فيغو  31من 19

إيطاليا (المرحلة )19
فروزينوني  -نابولي 5-1
ياولو سانماركو ( )81لفروزينوني،
واإلسباني راوول البيول ( )20واألرجنتيني
غونزالو هيغواين ( 30من ركلة جزاء ،و)60
والسلوفاكي ماريك هامسيك ( )59ومانولو
غابياديني ( )71لنابولي.
سمبدوريا  -يوفنتوس 2-1
أنطونيو كاسانو ( )68لسمبدوريا،
والفرنسي بول بوغبا ( )18واألملاني سامي
خضيرة ( )47ليوفنتوس.
إنتر ميالنو  -ساسوولو 1-0
دومينيكو بيراردي ( 90من ركلة جزاء).
روما  -ميالن 1-1
األملاني انطونيو روديغر ( )4لروما،
والسلوفاكي يوراي كوسكا ( )50مليالن.
كاربي  -أودينيزي 1-2
فيورنتينا  -التسيو 3-1
اتاالنتا برغامو  -جنوى 2-0
بولونيا  -كييفو فيرونا 1-0
هيالس فيرونا  -باليرمو 1-0
تورينو  -امبولي 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  41نقطة من  19مباراة
 -2يوفنتوس  39من 19
 -3انتر ميالنو  39من 19
 -4فيورنتينا  38من 19
 -5روما  34من 19

فرنسا (المرحلة )20
باريس سان جيرمان  -باستيا 0-2
البرازيلي تياغو سيلفا ( )29والبرازيلي
ماكسويل (.)39
انجيه  -كاين 0-2
بياريك كابيل ( )41وبيلي كيتكيوفونفون
(.)74
موناكو  -غازيليك اجاكسيو 2-2
البرازيلي فابينيو ( 51من ركلة جزاء)
والبرتغالي ريكاردو كارفاليو ( )73ملوناكو،
وخالد بو طيبة ( )9والكونغولي جون
تشيبومبو ( )31ألجاكسيو.

كأس إنكلترا (الدور الثالث)
أرسنال  -سندرالند 1-3
الكوستاريكي جويل كامبل ()25
والويلزي آرون رامسي ( )72والفرنسي
أوليفييه جيرو ( )75ألرسنال ،والهولندي
جرماين لنس ( )17لسندرالند.
نوريتش سيتي  -مانشستر سيتي
3-0
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ()16
والنيجيري كيليتشي ايهياناتشو ()31
والبلجيكي كيفن دي بروين (.)78

ليل  -نيس 1-1
ياسني بينزيا ( )10لليل ،ونيكوالس هالت
( )45لنيس.

مانشستر يونايتد  -شيفيلد
يونايتد (ثانية) 0-1
واين روني ( 90من ركلة جزاء).

مرسيليا  -غانغان 0-0
ليون  -تروا 1-4
رين  -لوريان 2-2
مونبلييه  -بوردو 1-0
رينس  -تولوز 3-1
نانت  -سانت اتيان 1-2

تشلسي  -سكانثورب يونايتد
(ثانية) 0-2
اإلسباني دييغو كوستا ( )13وروبن
لوفتوس-تشيك (.)68

 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  54نقطة من 20
مباراة
 -2انجيه  34من 20
 -3موناكو  33من 20
 -4نيس  30من 20
 -5كاين  30من 20

توتنهام  -ليستر سيتي 2-2
الدنماركي كريستيان إيريكسن ()9
وهاري كاين ( 89من ركلة جزاء)
لتوتنهام ،والبولوني مارسني فاسيلفسكي
( )19والياباني شينجي أوكازاكي ()48
للسيتر.

أكسيتر سيتي (ثالثة)  -ليفربول 2-2
طوم نيكولز ( )9ولي هوملز ()45
ألكسيتر ،وجيروم سينكلير ( )12وبراد
سميث ( )73لليفربول.
ويكومب (ثالثة)  -أستون فيال 1-1
واتفورد  -نيوكاسل 0-1
وست بروميتش ألبيون  -بريستول
سيتي (أولى) 2-2
وست هام  -ولفرهامبتون (أولى) 0-1
برمنغهام سيتي (أولى)  -بورنموث
2-1
إفرتون  -داغنهام وريدبريدج (ثالثة)
0-2
ساوثمبتون  -كريستال باالس 2-1
دونكاستر (ثانية)  -ستوك سيتي
2-1
أوكسفورد يونايتد (ثالثة) -
سوانسي .2-3

