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رياضة

ّ
ميسي خط أحمر في برشلونة
البطوالت األوروبية الوطنية

فــي الــوقــت ال ــذي يــواصــل فيه ليونيل
ميسي تألقه مع برشلونة ،جــاءت إقالة
األخ ـيــر لـمـســؤول ال ـعــاقــات المؤسسية
الرياضية فيه ،بسبب تصريح ،تطرق فيه
إلــى النجم األرجنتيني ،لم يعجب اإلدارة.
مــرة جــديــدة تتأكد الحظوة والمكانة
الـلـتــان يتمتع بهما «ل ـيــو» فــي ملعب
«كامب نو»
حسن زين الدين
لــم يـكــن عــاديــا خـبــر إقــالــة برشلونة
اإلسباني إداريــا فيه بحجم مسؤول
الـ ـع ــاق ــات امل ــؤس ـس ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة،
ب ـس ـبــب ت ـص ــري ــح ع ــن ن ـج ــم ال ـفــريــق
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
ً
ي ــواص ــل تــأل ـقــه ،مـ ـع ــادال ب ـهــدفــه أول
مــن أم ــس ،أم ــام الس ب ــامل ــاس ،الــرقــم
ال ـق ـي ــاس ــي ألس ـ ـطـ ــورة ريـ ـ ــال م ــدري ــد
راوول غــونــزال ـيــس بــالـتـسـجـيــل في
مرمى  35فريقًا في "الليغا".
كان كافيًا أن يقول بيري غراتاكوس،
خ ــال تمثيله بــرشـلــونــة ف ــي سحب
ق ــرع ــة رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس إس ـبــان ـيــا

أقال برشلونة مسؤول العالقات
المؤسسية فيه بسبب تصريح حول
ميسي لم يعجب اإلدارة
الجمعة" :ليو أحد أهم األشخاص في
الفريق ،لكن يجب لفت االنتباه إلى
البقية أي ـضــا ،ألن لـيــو ب ــدون نيمار
ولويس سواريز وإينييستا وبيكيه
والباقني لن يكون بهذه الــدرجــة من
الروعة ،رغم أنه األفضل" ،حتى يجد
نفسه خارج أسوار النادي.
بـ ـض ــع كـ ـلـ ـم ــات فـ ـق ــط كـ ــانـ ــت ك ـف ـي ـلــة

الكرة اإليطالية

األسطورة
في نابولي

ّ
حـ ــط األس ـ ـطـ ــورة األرج ـن ـت ـي ـن ــي ديـيـغــو
أرمـ ــانـ ــدو مـ ــارادونـ ــا رح ــال ــه ف ــي مــديـنــة
نــابــولــي اإلي ـطــال ـيــة ،حـيــث ك ــان "مـعـبــود"
أن ـ ـصـ ــار ن ــاديـ ـه ــا بـ ــن  1984و،1991
ل ـي ـش ــارك الـ ـي ــوم ف ــي عـ ــرض مـســرحــي
يروي قصة الرقم  10الذي ارتداه.
وعـلــى مـســرح "س ــان كــارلــو" فــي املدينة
الجنوبية ،ال ــذي يـعـ ّـد مــن أق ــدم املـســارح
في أوروبا ،يشارك مارادونا في العرض
املسرحي " 3مرات  ،"10إلى جانب املمثل
اإليطالي أليساندرو سياني الــذي كتب
النص ،وممثلني آخرين.
وس ـي ــروي "إل بيبي دي أورو" (الفتى
الذهبي) قصته مع الرقم  ،10في عرض
ترافقه صور وأغان وشهادات مصورة
ب ــال ـف ـي ــدي ــو م ــن ق ـب ــل العـ ـب ــن إي ـطــال ـيــن
ح ـم ـل ــوا ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم :روبـ ــرتـ ــو بــاج ـيــو،
وفرانشيسكو تــوتــي ،وألـيـســانــدرو دل
بييرو وجيانكارلو أنطونيوني.
ووصل النجم أول من أمس إلى نابولي،
حـيــث اسـتـقـبـلــه ال ـع ـشــرات أم ــام الـفـنــدق
الذي ينزل فيه ،وراحوا يهتفون "دييغو"
"دييغو" ،والنشيد الشهير "هو فيتسو
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا" (رأيـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ــا)ّ .
ورد
مارادونا بقبالت إلى هؤالء.
وبـيـعــت ك ــل ت ــذاك ــر ال ـع ــرض املـســرحــي،
رغم أن أسعار بعضها وصل إلى 350
يورو.

بــإطــاحــة الــرجــل مــن منصبه بسبب
"تعبيره على املأل عن رأيه الشخصي
الــذي ال يتوافق مــع املــؤسـســة" ،وفقًا
لبيان النادي.
م ـي ـس ــي مـ ــالـ ــئ ب ــرشـ ـل ــون ــة وش ــاغ ــل
ناسها .ميسي خط أحمر في "كامب
نــو" والنجم املــدلــل .وكيف الحال إذا
ك ــان "ال ـب ــرس ــا" ل ــم يـتــوصــل بـعــد إلــى
اتفاق مع أيقونته لتمديد عقده في
صفوفه؟ عندها يصبح أي حديث،
ولو حاد قيد أنملة عن سياقه في ما
ّ
يخص "ليو" ،من "املحرمات" ووجب
االقـ ـتـ ـص ــاص مـ ــن ق ــائ ـل ــه م ـه ـم ــا عــا
شأنه ،فال أحد في كاتالونيا ّ
برمتها
ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ت ـح ــدي ـدًا ف ــي وارد
مضايقة ميسي وتعكير مزاجه ،إذ إن
مدينة بشيبها وشبابها تنتظر على
أحـ ّـر مــن الجمر أن يضع هــذا النجم
تــوقـيـعــه ع ـلــى ال ـع ـقــد ال ـجــديــد ال ــذي
يضمن بقاء سحره في برشلونة.
لـ ـك ــن بـ ـ ـخ ـ ــاف مـ ـ ــا حـ ـص ــل مـ ـ ــع ه ــذا
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول "املـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن" ال ـ ـ ـ ــذي أب ـ ــدى
م ـي ـســي ان ــزع ــاج ــه م ــن قـ ـ ــرار اإلدارة
إقــالـتــه ،بحسب مــا أوردت صحيفة
"إل مــونــدو ديـبــورتـيـفــو" ،فــإنــه ليس
خافيًا أن "ليو" هو الحاكم بأمره في
برشلونة .كلمة األرجنتيني واحــدة
ال اثنتان في كاتالونيا.
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ه ـن ــا ،ه ــل رأي ـتــم
العـبــا يـعـ ّـن مــدربــا فــي الـفــريــق الــذي
ي ـل ـعــب فـ ـي ــه؟ م ـي ـســي ف ــي بــرش ـلــونــة
فعل ذلك ،حيث كان السبب األول في
قدوم مواطنه وابن مدينته روزاريو،
جيراردو "تاتا" مارتينو ،إلى الفريق،
ً
رغم أن اسمه كان مجهوال لكثيرين،
ذلــك ألن خــورخــي وال ــد ليونيل كان
مــن املـعـجـبــن بــه عـنــدمــا ك ــان العـبــا،
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـس ـب ــب فـ ــي ت ــأخ ــر قـ ــدوم
لويس إنريكي إلــى "الـبــرســا" بعدما
كان اسمه مطروحًا للمنصب.
قـلـنــا إن ــري ـك ــي .ل ـيــس م ـبــال ـغــا ال ـقــول
إن مـصـيــر ه ــذا املـ ــدرب مـعـلــق بـيـ َـدي
م ـي ـســي بـ ـخ ــاف اإلدارة ،إذ إن أي

برشلونة ّ
برمتها تنتظر توقيع ميسي على عقده الجديد (أ ف ب)

اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف فـ ـ ــي اآلراء أو وج ـ ـهـ ــات
الـنـظــر ،واس ـت ـعــاره بينهما ،وإع ــان
األرجنتيني العصيان على مــدربــه،
تعني حتمًا انتهاء مشوار األخير مع
الفريق فــي حــال وضــع "لـيــو" اإلدارة
في موقع االختيار بينهما ،وهذا ما
ال يمكن أن يتاح أمام أي العب آخر.
حـتــى إنــه يـتــردد أن بــرشـلــونــة يأخذ
رأي مـيـســي فــي االع ـت ـبــار فــي بعض
ص ـف ـق ــات ــه لـ ـض ـ ّـم الع ـ ـبـ ــن ،وهـ ـ ـ ــذا مــا
تــؤكــده صحيفة "ذا صـنــداي بيبول"
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة الـ ـت ــي ذكـ ـ ــرت أن امل ــدي ــر
الــريــاضــي الـســابــق لـلـنــادي ،أنــدونــي
زوبـيــزاريـتــا ،تحدث مــع األرجنتيني

حـ ـ ــول ص ـف ـق ــة ضـ ــم األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي
لــويــس س ــواري ــز م ــن لـيـفــربــول ولـقــي
ترحيبه بها.
أن ي ـص ـيــب مـ ـك ــروه م ـي ـســي ت ـحــدي ـدًا
ف ــي بــرش ـلــونــة ،كــأنــه أصـ ــاب املــديـنــة
ّ
برمتها ،وهذا ما يحدث عند تعرضه
ً
لإلصابة وغيابه عن الفريق ،أو مثال
ُ
ع ـنــدمــا أديـ ـ ــن ووال ـ ـ ــده بــال ـس ـجــن 21
شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب ّ
تهربه
من الضرائب ،حيث ســارع برشلونة
مـبــاشــرة إلــى إص ــدار بـيــان جــاء فيه:
"برشلونة مستعد لتقديم كــل شيء
لدعم ميسي وعائلته فــي مــا يتعلق
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات الـ ـت ــي س ـي ـت ـخــذهــا مــن

أج ــل ال ــدف ــاع عــن نــزاهـتــه ومصالحه
القانونية".
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـص ـح ــف ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة تـ ـعـ ـل ــن ح ــال ــة
"الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ" ب ـ ـحـ ــدودهـ ــا الـ ـقـ ـص ــوى،
وت ـ ّ
ـرد بقوة على كــل انتقاد يتعرض
ل ـ ــه م ـي ـس ــي ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا م ـ ــن ال ـص ـح ــف
املدريدية.
هــذا هو ميسي امللك والحاكم بأمره
في "البرسا" .والالفت أن ما من أحد
يبدي تذمرًا أو اعتراضًا على أقواله
وت ـصــرفــاتــه وق ــرارات ــه ،ب ــل إن ك ــل ما
يفعله الساحر األرجنتيني "أحلى من
العسل" على قلب برشلونة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )21
سوانسي سيتي  -أرسنال 4-0
ال ـفــرن ـســي أولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ( )37والـنـيـجـيــري
أليكس إيوبي ( )54وكايل ناوتون ( ،67هدف في
مرماه) والتشيلياني أليكسيس سانشيز (.)73

إسبانيا (المرحلة )18
إشبيلية  -ريال مدريد 1-2
س ـيــرج ـيــو رام ـ ـ ــوس ( ،85ه ـ ــدف ف ــي م ــرم ــاه)
وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري س ـت ـي ـف ــان ي ــوف ـي ـت ــش ()92
الشبيلية ،والبرتغالي كريستيانو رونالدو (67
من ركلة جزاء) لريال.

ليستر سيتي  -تشلسي 3-0
اإلسبانيان ماركوس ألونسو ( 6و )51وبيدرو
رودريغيز (.)71

أتلتيكو مدريد  -ريال بيتيس 0-1
األرجنتيني نيكوالس غايتان (.)8

إفرتون  -مانشستر سيتي 0-4
الـبـلـجـيـكـيــان روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو ( )34وكـيـفــن
م ـيــراالس ( )47وت ــوم دايـفـيــس ( )79وأدي ـمــوال
لوكمان (.)90

برشلونة  -الس باملاس 0-5
األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ( 14و)57
واألرجنتيني ليونيل ميسي ( )52والتركي أردا
توران ( )59وأليكس فيدال (.)80

مانشستر يونايتد  -ليفربول 1-1
السويدي زالتان ابراهيموفيتش ( )84ليونايتد،
وجيمس ميلنر ( 27من ركلة جزاء) لليفربول.

فالنسيا  -إسبانيول 1-2
م ــارت ــن م ــون ـت ــوي ــا ( )17وس ــان ــي م ـي ـنــا ()73
لفالنسيا ،ودافيد لوبيز ( )85إلسبانيول.

تــوت ـن ـهــام هــوت ـس ـبــر  -وسـ ــت بــرومـيـتــش
البيون 0-4
سندرالند  -ستوك سيتي 3-1
وست هام يونايتد  -كريستال باالس 0-3
واتفورد  -ميدلسبره 0-0
بيرنلي  -ساوثمبتون 0-1
هال سيتي  -بورنموث 1-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  52نقطة من  21مباراة
 -2توتنهام  45من 21
 -3ليفربول  45من 21
 -4ارسنال  44من 21
 -5مانشستر سيتي  42من 21

ليغانيس  -أتلتيك بلباو 0-0
ديبورتيفو ال كورونيا  -فياريال 0-0
سلتا فيغو  -ديبورتيفو االفيس 0-1
سبورتينغ خيخون  -إيبار 3-2
غرناطة  -أوساسونا 1-1
ملقة  -ريال سوسييداد (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  40نقطة من  17مباراة
 -2اشبيلية  39من 18
 -3برشلونة  38من 18
 -4اتلتيكو مدريد  34من 18
 -5فياريال  31من 18

إيطاليا (المرحلة )20
فيورنتينا  -يوفنتوس 1-2
الـكــرواتــي نيكوالس كالينتش ( )37وفيدريكو
كييزا ( )54لفيورنتينا ،واألرجنتيني غونزالو
هيغواين ( )58ليوفنتوس.
أودينيزي  -روما 1-0
البلجيكي رادجا ناينغوالن (.)12
إنتر ميالنو  -كييفو 1-3
األرجـنـتـيـنــي م ــارو اي ـك ــاردي ( )69وال ـكــرواتــي
اي ـفــان بيريسيتش ( )86وإيــديــر ( )90إلنـتــر،
وسيرحيو بيليسييه ( )34لكييفو.
نابولي  -بيسكارا 1-3
ل ــورن ــزو طــونـيـلـلــي ( )47وال ـس ـلــوفــاكــي م ــارك
هــامـسـيــك ( )50والـبـلـجـيـكــي درايـ ــس ميرتينز
( )86لنابولي ،وجيانلوكا كابراري ( 90من ركلة
جزاء) لبيسكارا.
كروتوني  -بولونيا 1-0
كالياري  -جنوى 1-4
التسيو  -اتاالنتا 1-2
سمبدوريا  -امبولي 0-0
ساسوولو  -باليرمو 1-4
تورينو  -ميالن (الليلة )21.45
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  45نقطة من  19مباراة
 -2روما  44من 20
 -3نابولي  41من 20
 -4التسيو  40من 20
 -5انتر  36من 20

فرنسا (المرحلة )20
رين  -باريس سان جيرمان 1-0
األملاني جوليان دراكسلر (.)39
كاين  -ليون 2-3
العاجي ماكسويل كورني ( )8والكرواتي ايفان
ســانـتـيـنــي ( 26م ــن رك ـلــة جـ ــزاء و )61لـكــايــن،
وألكسندر الكازيتي ( 35و )45لليون.
مرسيليا  -موناكو 4-1
البرتغالي روالندو دا فونسيكا ( )28ملرسيليا،
وتوماس ليمار ( )15والكولومبي رادميل فالكاو
( )21وبرناردو سيلفا ( 45و )56ملوناكو.
تولوز  -نانت 1-0
األرجنتيني إيمليانو ساال (.)20
نيس  -متز 0-0
ليل  -سانت اتيان 1-1
مونبلييه  -ديجون 1-1
لوريان  -غانغان 1-3
نانسي  -باستيا 0-1
انجيه  -بوردو 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  45نقطة من  20مباراة
 -2نيس  45من 20
 -3باريس سان جيرمان  42من 20
 -4ليون  34من 19
 -5غانغان  30من 20

