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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ميسي ورونالدو ظاهرتان ال غالب بينهما

أثبت ميسي
ورونالدو
يوم األحد
الماضي
عدم
صوابية
المقارنة
بينهما
(أرشيف)

ي ــوم األحـ ــد ال ـمــاضــي ،ب ـيــن طوكيو
وبرشلونة ،اختصر كــل مــن النجمين:
البرتغالي كريستيانو رونالدوواألرجنتيني
ليونيل مـيـســي ،قيمته وأثـبـتــا عــدم
صوابية المقارنة بينهما .مقارنة غير
العبين ُي ّ
منطقية بين َ
عد كل منهما
معلمًا في مجاله
حسن زين الدين
ال ي ـن ـت ـهــي الـ ـنـ ـق ــاش وال ـ ـجـ ــدل ح ــول
األفـضــل بــن النجمني :األرجنتيني
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي والـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،وق ــد استعر
ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة بـ ـع ــد ت ـت ــوي ــج
"الـ ـ ـ ـ ــدون" بـ ـج ــائ ــزة الـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة،
ح ـي ــث ان ـق ـس ــم ال ـب ـع ــض بـ ــن م ــؤي ــد،
ن ـظ ـرًا إل ــى اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حققها
ال ـبــرت ـغــالــي م ــع فــري ـقــه ريـ ــال مــدريــد
اإلسـبــانــي بالتتويج ب ــدوري أبطال

أوروبــا ومنتخب بــاده بإحراز لقب
ك ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا  ،2016وب ـ ــن راف ــض
عـلــى اع ـت ـبــار أن امل ــوس ــم امل ــاض ــي لم
يكن مثاليًا ل ــ"ال ــدون" على املستوى
الفردي.
فــي حقيقة األم ــر ،هــذه الجوائز مثل
"ف ــران ــس فــوت ـبــول" وج ــائ ــزة "الـفـيـفــا"
هي التي تحدث هذا الشرخ العميق
بني النجمني ومؤيديهما ،علمًا بأن
ثـمــة الكثير مــن عــامــات االستفهام
ح ـ ــول امل ـع ــاي ـي ــر امل ـع ـت ـم ــدة فـ ــي ه ــذه
ال ـج ــوائ ــز وال ـت ــي ظـلـمــت الـكـثـيــر من
النجوم.
ً
فـ ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـح ــدي ــث عــن
األف ـض ــل ب ــن الـنـجـمــن أص ـب ــح دون
ً
جــدوى ومـمــا ،وهــو بمثابة جــدل ال
يقدم وال يؤخر في ثابتة واحدة هي
ً
أن كــا مــن ميسي ورون ــال ــدو يشكل
ظاهرة في عالم الكرة في هذا الزمن،
ومن غير املنطقي املقارنة بينهما.
فلنعد إلــى يــوم األحــد املــاضــي حتى
نتلمس ه ــذه الـحـقـيـقــة .ظـهـيــرة ذلــك
ال ـ ـيـ ــوم ،ك ـ ــان ريـ ـ ــال م ــدري ــد ي ـخــوض
نهائي مونديال األندية في اليابان

أمام كاشيما أنتلرز الياباني ،حيث
كانت النتيجة تشير إلى تقدم األخير
" .2-1ال ـ ـ ــدون" ل ـيــس ف ــي يــومــه حتى
الدقيقة  60عندما أدرك التعادل من
ركلة ج ــزاء ،ومــن ثــم خطف األضــواء
كلها في الوقت اإلضافي بتسجيله
هــدفــن م ــن "م ــارك ـت ــه" لـيـمـنــح فريقه
اللقب ويحرز جائزة أفضل العب.
أما مساء ذلك اليوم ،فكان برشلونة
يلعب أمام جاره إسبانيول في ملعب
"ك ــام ــب نـ ــو" ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـس ــادس ــة
ع ـش ــرة م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي .قــام

الحديث َعن األفضل
بين النجمين أصبح ً
دون جدوى وممال

"ليو" بلقطتني ساحرتني من "خارج
ه ــذا ال ـكــوكــب" راوغ فيهما مدافعي
ً
املـنــافــس ،فـضــا عــن تسجيله هدفًا،
لتنهال اإلشــادات عليه من كل حدب
وصوب.
األحد ببساطة ،اختصر قيمة كل من
ميسي ورونالدو وملاذا هما األفضل
وال تصح املقارنة بينهما.
مــن جـهــة رون ــال ــدو ،ف ــإن "الـهــاتــريــك"
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـجـ ـل ــه رغـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــان فــي
الـ ــوقـ ــت األص ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة غــائ ـبــا
يـ ــؤكـ ــد ال ـت ـص ـم ـي ــم وقـ ـ ـ ــوة ال ـت ـح ــدي
لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ال ـلــذيــن يمتلكهما
"ال ـ ــدون" وال يـضــاهـيــه فـيـهـمــا أح ــد،
ً
ـا عـ ـ ــن حـ ـ ّ
ـاس ـ ـتـ ــه ال ـت ـه ــدي ـف ـي ــة
فـ ـ ـض ـ ـ
ّ
العالية والتي مكنته من أن يصبح
الهداف التاريخي للملكي ولــدوري
أب ـطــال أوروب ــا ب ـفــارق  3أه ــداف عن
م ـي ـســي ن ـف ـس ــه .م ــا ي ـم ـ ّـي ــز رون ــال ــدو
رغ ــم وص ــول ــه إل ــى ع ــام ــه ال ـ ـ  31هو
ً
حـ ـض ــوره ال ــذه ـن ــي ،وقـ ـب ــا ال ـبــدنــي
العالي العائد إلى كثافة التدريبات
ال ـتــي ي ـجــري ـهــا .رون ــال ــدو مـعـلــم في
هذا املجال.

أم ـ ـ ــا ل ـق ـط ـت ــا مـ ـيـ ـس ــي الـ ـس ــاح ــرت ــان
فـ ـت ــؤك ــدان أن ـ ــه ال ي ــوج ــد الع ـ ــب فــي
العالم حاليًا يضاهي األرجنتيني
في املهارة الفردية واملوهبة .ميسي
معلم في هذا املجال.
بكالم آخر ،إن القدرات البدنية وقوة
التحدي اللتني يمتلكهما رونالدو
ّ
ال تتوفران عند ميسي .في املقابل،
فــإن امل ـهــارة الـفــرديــة الـتــي يمتلكها
م ـي ـس ــي ال تـ ـت ــوف ــر عـ ـن ــد رون ـ ــال ـ ــدو،
إذ م ــن ال ـص ـعــب ح ـتــى ال ن ـق ــول مــن
غير املمكن أن يقوم "ال ــدون" بلقطة
الهدف األول لألوروغوياني لويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز األح ـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ع ـن ــدم ــا
تخطى "ليو" ببراعة أربعة مدافعني
في مسافة ضيقة.
الـ ـي ــوم ي ـل ـع ــب ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ك ــأس
إس ـب ــان ـي ــا م ــن دون م ـي ـســي بـسـبــب
مـ ـنـ ـح ــه عـ ـطـ ـل ــة األع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاد ،ك ـ ـمـ ــا أن
رونالدو سيغيب ألن ريال مدريد لن
يلعب بعد خــوضــه مـبــاراتــه مسبقًا
النشغاله بمونديال األندية .ميسي
غـيــر حــاضــر وكــذلــك رون ــال ــدو .إنها
الخسارة بحد ذاتها.

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ إيطاليا (المرحلة )18
أتاالنتا  -إمبولي 1-2
العاجي فرانك كيسيه ( )74وماركو داليساندرو
( )90ألتاالنتا ،والجورجي ليفان مشيدليدزي
( )51إلمبولي.
 األربعاء:إنتر ميالنو  -التسيو ()21.45
 الخميس:كالياري  -ساسوولو ()21.45
فيورنتينا  -نابولي ()21.45
باليرمو  -بيسكارا ()21.45
روما  -كييفو فيرونا ()21.45
سمبدوريا  -أودينيزي ()21.45
تورينو  -جنوى ()21.45
كروتوني  -يوفنتوس (تأجلت)

بولونيا  -ميالن (تأجلت)
¶ ألمانيا (المرحلة )16
بوروسيا دورتموند  -أوغسبورغ 1-1
الـفــرنـســي عـثـمــان ديـمـبـيـلــي ( )47لــدورت ـمــونــد،
وال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي ج ــي دون ـ ــغ – وون ()33
ألوغسبورغ.
بوروسيا مونشنغالدباخ – فولسبورغ 2-1
البلجيكي ثورغان هــازار ( )52ملونشنغالدباخ،
ودان ـيــال كاليغيوري ( )3ومــاريــو غوميز ()57
لفولسبورغ.
هامبورغ  -شالكه 1-2
أينتراخت فرانكفورت  -ماينتس 0-3

 األربعاء:بايرن ميونيخ  -اليبزيغ ()21.00
هيرتا برلني -دارمشتات ()21.00
كولن -باير ليفركوزن ()21.00
إينغولشتات  -فرايبورغ ()21.00
هوفنهايم  -فيردر بريمن ()21.00
¶ فرنسا (المرحلة )19
 األربعاء:باستيا  -مرسيليا ()21,50
بوردو – نيس ()21,50
ديجون – تولوز ()21,50
ليل – رين ()21,50
ليون – أنجيه ()21,50
متز – غانغان ()21,50
موناكو – كاين ()21,50
نانت – مونبلييه ()21,50

باريس سان جيرمان – لوريان ()21,50
سانت إتيان – نانسي ()21,50
¶ كأس إسبانيا (إياب دور الـ )16
أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد – غ ـي ـخــوي ـلــو 0-6( 1-4
ذهابًا)
األرجـنـتـيـنــي نـيـكــوالس غــايـتــان ( )17ومــواطـنــه
أنـخــل كــوريــا ( )22وخــوانـفــران ( )29وفرناندو
تــوريــس ( )45ألتلتيكو مــدريــد ،وأنطونيو بينو
( )79لغيخويلو.
فياريال – توليدو )0-3( 1-1
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي أل ـك ـس ـن ــدر ب ــات ــو ( )60ل ـف ـي ــاري ــال،
وصامويل فيا ( )57لتوليدو.
ريال سوسييداد  -بلد الوليد )1-3( 1-1
ملقة  -قرطبة )2-0( 4-3

الس باملاس – هويسكا )2-2( 1-2
 األربعاء:سبورتينغ خيخون  -إيبار ()20.00( )1-2
إشبيلية  -فورمنتيرا ()20.00( )1-5
ديـبــورتـفـيــو الك ــورون ـي ــا  -ري ــال بـيـتـيــس ()1-0
()22.00
فالنسيا  -ليغانيس ()22.00( )1-3
أوساسونا  -غرناطة ()22.00( )1-0
برشلونة  -هيركوليس ()23.00( )1-1
 الخميس:سلتا فيغو  -مورسيا ()21.00( )0-1
أالفيس  -جيمناستيك تارانغونا ()21.00( )0-3
إسبانيول  -ألكوركون ()22.00( )1-1
أتلتيك بلباو  -راسينغ سانتاندر ()22.00( )1-2

