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رياضة

رياضة
بليس ماتويدي
ينظر ّ
وجهت
إلى الجماهير التي
عبارات عنصرية له «ماركو
بوتيريللو ـ أ ف ب»

ّ
العنصرية تتفشى في أوروبا

قضية

«السيري آ» بال حسيب وال رقيب!
زهراء رمال
ال تكاد تغيب حوادث العنصرية عن
املالعب االيطالية حتى تعود وتطفو
على السطح مجددًا ،لتتلطخ سمعة
الكالشيو أكـثــر فأكثر بتفشي وبــاء
العنصرية فيه .من الهتافات املسيئة
ً
مرورًا بالشتم والسباب وصوال إلى
الرمي باملوز ،شهدت أوروبــا عمومًا
وايطاليًا خصوصًا انتهاكات كثيرة

ضــد الــاعـبــن .عنصرية تـقــوم على
أسـ ــاس الـتـمـيـيــز ال ـعــرقــي والــدي ـنــي،
ك ـ ــان آخ ـ ــر ض ـح ــاي ــاه ــا م ــوي ــس كــن
العــب ن ــادي يوفنتوس .و«الـحـبــل َع
ّ
الجرار».
ل ــم ي ـكــن االي ـط ــال ــي األس ـم ــر ك ــن أول
الع ــب يـتـعــرض ل ــ«ه ـتــافــات ال ـق ــردة»
فــي املــاعــب االي ـطــال ـيــة ،واألك ـي ــد أنــه
ل ــن ي ـكــون األخ ـي ــر .سـبـقــه الـكـثـيــرون
مـ ّـمــن تـعــرضــوا لـهـتــافــات مـسـيـئــة .ال

بريطانيا في الواجهة
ّ
ّ
فقد أكد
ال شك في أن املالعب االيطالية ليست املسرح الوحيد للعنصريةّ .
الظهير األيسر لنادي توتنهام ومنتخب إنكلترا داني روز أنه يتطلع إلى
إنهاء مسيرته بسبب العنصرية املتزايدة في مالعب كرة القدم وضعف
اإلجراءات ّ
للحد منها .وقال الالعب البالغ  28عامًا ،والذي كان عرضة
العنصرية« ،لقد ضقت ذرعًا .تتبقى لي خمس أو ست سنوات
للهتافات
ّ
في كرة القدم ،وأتطلع قدمًا لكي أضعها خلفي ،نظرًا إلى ما نشهده حاليًا».
وألقى مدافع توتنهام باللوم على املسؤولني في عالم اللعبة ألنهم يقومون
بفرض غرامة محدودة على األندية أو الدول التي ال تستطيع التحكم في
ً
سلوك مشجعيها ،قائال في هذا الصدد «عندما ال نعاقب الدول سوى
بغرامة ال توازي ما أنفقه الالعب
خالل حفلة في لندن ،ماذا
يمكننا أن نأمل؟» .كما أشار إلى
أن جهود مكافحة هذه الظاهرة
هي مجرد «مهزلة» .ومن جهته،
يتعرض العب مانشستر سيتي
اإلنكليزي أيضًا رحيم سترلينغ
لهتافات عنصرية في مباريات
عديدة ،من دون وجود محاسبة
حقيقية من قبل اتحاد الكرة في
بريطانيا.

تــزال الجماهير تتذكر دمــوع ماريو
ب ــال ــوت ـي ـل ــي ب ـق ـم ـي ــص مـ ـ ـي ـ ــان ،كـمــا
كــالـيــدو كــولـيـبــالــي وكـيـفــن برينس
وسولي مونتاري ،وغيرهم
بواتينغ
ّ
الـكـثـيــر ،إال أن ــه لــم يـتــم الـتـعــامــل مع
ت ـلــك الـ ـح ــاالت أو مـعــاقـبــة الـفــاعـلــن
بالطريقة املناسبة.
مــا زاد مــن حــدة االنـتـقــادات ملــا جرى
فـ ــي حـ ــادثـ ــة مـ ــويـ ــس ،هـ ــو ال ـطــري ـقــة
ال ـتــي ت ـعــامــل ب ـهــا نـ ــادي يــوفـنـتــوس
مع الهتافات ،ال سيما لجهة اعتبار
ّ
املـ ـ ـ ــدرب مــاس ـم ـي ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري أن
م ــوي ــس ه ــو العـ ــب شـ ــاب وع ـل ـي ــه أن
يتعلم القيام باألمور بشكل أفضل،
وذلـ ــك عـلــى خـلـفـيــة طــريـقــة احـتـفــالــه
بــال ـهــدف عـنــدمــا وق ــف ف ــي مــواجـهــة
املشجعني فــاتـحــا ذراع ـي ــه .ول ــم يكن
كني الوحيد الــذي تعرض لإلهانات
العنصرية فــي تلك امل ـبــاراة ،فزميله
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـل ـيــس م ــات ــوي ــدي واج ــه
نـفــس اإلسـ ـ ــاءات ،لـيـعـ ّـبــر عــن غضبه
إزاء مــا حـصــل ،مــؤك ـدًا أن ــه سيغادر
أرضـ ـي ــة امل ـل ـع ــب ف ــي ح ــال ــة تـعــرضــه
ً
لهتافات مماثلة مستقبال.
ّ
ورغم أن الحكومة االيطالية أصدرت
قــوانــن عـقــوبــات عــام  2014مــن أجل
الـتـشــدد ومـنــع تـكــرار أح ــداث العنف
والهتافات العنصرية ضد الالعبني،
ّ
إال أن ــه غالبًا مــا ينجو الفاعلون أو
تكون العقوبة املفروضة عليهم أقل
مــن مـسـتــوى اإلسـ ــاءة بـكـثـيــر .غالبًا
م ــا ي ـت ــم اع ـت ـم ــاد ال ـع ـق ــوب ــات املــال ـيــة
كـ ـج ــزاء أو ي ـت ــم ت ـغ ــري ــم ال ـج ـمــاه ـيــر،
وهــو أمــر غير كــاف لالقتصاص من
أف ـعــال مشينة كـتـلــك ال ـتــي تشهدها
ّ
امل ــاع ــب .ك ـمــا أن امل ـعــاي ـيــر امل ـح ــددة
من قبل رابطة الــدوري االيطالي كي
تـقــوم بـفــرض العقوبة غير منطقية
ّ
وتصعب عملية تأديب الجماهير ،إذ

يجب على ما نسبته  1في املئة على
األقل من مدرجات املشجعني أن تكون
مـتــورطــة فــي الـهـتــافــات الـعـنـصــريــة،
وأن تكون هذه الهتافات «مسموعة
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح» ،وأن ت ـس ـت ـه ــدف
«بـشـكــل واضـ ــح» أح ــد الــاع ـبــن .وال
ينسى أحد موسم  2018/2017حني
غادر العب بيسكارا سولي مونتاري
ملعب املباراة خالل مواجهة كالياري
في الــدوري ،وذلــك بعد رفض الحكم
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـه ـتــافــات الـعـنـصــريــة
الـ ـت ــي وج ـه ـت ـه ــا ج ـم ــاه ـي ــر ال ـخ ـصــم
ض ــده .تــوجــه مــون ـتــاري حينها إلــى
حكم املـبــاراة مطالبًا إيــاه بالتعامل
م ـ ــع ال ـ ـه ـ ـتـ ــافـ ــات الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ال ـت ــي
ّ
أطـلـقـتـهــا ال ـج ـمــاه ـيــر ،إال أن الـحـكــم
رف ــض ذلـ ــك ،ومـن ـحــه ب ـطــاقــة صـفــراء
ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج ،لـ ـيـ ـخ ــرج ال ـ ــاع ـ ــب مــن
امللعب ويحصل على بطاقة صفراء
ّ
أخ ــرى .واملــؤســف فــي األم ــر أن نــادي
ّ
كالياري لــم ُيعاقب ألن الهتاف كان
آتيًا من «حوالى  10أشخاص فقط»،
ّ
ولم يتم تحديد هويتهم ،بمعنى أن
الحالة ال تستوجب شروط العقوبة،

اتحادات كرة القدم
ال تتخذ العقوبات
المناسبة ّالتي من
شأنها الحد من
هذه الظواهر

لينجو الفاعلون مرة جديدة!
نظرًا إلى استفحال أزمــة العنصرية
ب ـش ـك ــل واس ـ ـ ــع أخ ـ ـي ـ ـرًا فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا،
انتقد رئيس االتحاد األوروبــي لكرة
الـ ـق ــدم أل ـك ـس ـنــدر تـشـيـفـيــريــن تــزايــد
اإلهــانــات العنصرية الـتــي يوجهها
امل ـش ـج ـعــون لــاع ـبــن ذوي ال ـب ـشــرة
الـسـمــراء فــي مــاعــب ال ـقــارة ،معتبرًا
ّ
أن األمر يدفع إلى الشعور بالخجل.
وخالل مشاركته في مؤتمر ملكافحة
ال ـت ـم ـي ـيــز أق ـي ــم ف ــي م ـل ـعــب ويـمـبـلــي
بـلـنــدن ،تـطــرق الــرئـيــس السلوفيني
ال ــى ت ــزاي ــد الـ ـح ــوادث ذات الطبيعة
ال ـع ـن ـصــريــة ف ــي امل ــاع ــب ف ــي اآلونـ ــة
ً
األخ ـي ــرة ،قــائــا« ،أن ــا أخ ـجــل ،أخجل
مــن اض ـطــرارنــا فــي ال ـعــام  2019إلــى
تنظيم مؤتمر للترويج للتعددية»،
مـعـتـبـرًا أن «م ــن املـثـيــر لـلـقـلــق رؤي ــة
قــادة عامليني وشخصيات سياسية
يقللون من شأن األحداث العنصرية
والتمييزية».
ّ
إال أن الـجـمــاهـيــر االي ـطــال ـيــة ليست
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تـتـحـمــل مـســؤولـيــة
ّ
التصرفات العنصرية ،إذ إن رئيس
االتحاد االيطالي لكرة القدم السابق
ً
ك ــارل ــو تــاف ـي ـك ـيــو أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال كـبـيـرًا
فــي الـســابــق عندما أدل ــى بتعليقات
وص ـ ـ ــف فـ ـيـ ـه ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــن األف ـ ــارق ـ ــة
بــأن ـهــم «أك ـل ــة امل ـ ـ ــوز» ،خـ ــال حملته
االنـتـخــابـيــة لــرئــاســة االت ـح ــاد ،وكــان
ي ـت ـحــدث حـيـنـهــا ع ــن ت ـق ـلــص فــرص
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـشـ ـب ــان اإلي ـط ــال ـي ــن فــي
اللعب مــع أنديتهم .وق ــال تافيكيو،
ً
«فــي إنكلترا يتم الـتـعــرف أوال على
الالعبني القادمني ويتم السماح لهم
إذا كانوا من املحترفني ،نحن هنا في
املقابل نستقبل األفريقي الذي يعتاد
أكل املوز في السابق ثم يتحول إلى
الع ــب ف ــي ال ـفــريــق األول لــاتـسـيــو».
ّ
ورغــم أن االتحاد الدولي لكرة القدم
(ف ـي ـفــا) ق ــد ف ــرض ع ـقــوبــة بــاإلي ـقــاف
ومنع تافيكيو عن شغل أي منصب
أشهر ،إال أنه
داخــل الفيفا ملــدة ستة
ُ
تمكن الحقًا رغم تصريحه املهني من
الفوز بوالية جديدة لرئاسة االتحاد
اإليطالي بعد منافسة مع دميتريو
أل ـب ــرت ـي ـن ــي ،الع ـ ــب مـ ـي ــان ال ـس ــاب ــق.
وإذا كانت تصريحات كهذه تصدر
مــن رأس الـهــرم الـكــروي فــي ايطاليا
سابقًا ،فـمــاذا ُينتظر مــن الجماهير
غ ـي ــر ال ـش ـغ ــب واإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة وت ــوج ـي ــه
الكالم العنصري لالعبني؟
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب تـ ــزايـ ــد
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،تـ ـلـ ـع ــب ال ــرس ــائ ــل
السياسية التي يطلقها السياسيون
االيـطــالـيــون دورًا كـبـيـرًا فــي تأجيج
خ ـط ــاب الـتـمـيـيــز ف ــي الـ ـب ــاد ،وعـلــى
رأسهم وزير الداخلية وزعيم اليمني
املتطرف ماتيو سالفيني الذي ينكر
وجود «مشكلة عنصرية» في بالده،
رغ ــم تـفـشــي ح ــاالت إهــانــة الــاعـبــن
ّ
ذوي العرق أو الدين املختلف .كما أن
العديد من وسائل اإلعالم االيطالية
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـع ـم ـيــم أفـ ـكـ ــار نـمـطـيــة
عــن املـهــاجــريــن والــاع ـبــن األف ــارق ــة،
لـتـسـهــم بــال ـتــالــي ف ــي رفـ ــع مـنـســوب
الكراهية ضدهم ،وتشجيع أصحاب
الـعـقـلـيــات الـعـنـصــريــة عـلــى ارت ـكــاب
تـلــك األف ـع ــال .ويـتـفــاقــم ه ــذا الــوضــع
أكثر في ايطاليا بسبب غياب حركة
مناهضة للعنصرية فــي كــرة القدم
ّ
اإليـطــالـيــة ،كـمــا أن الجمعيات التي
ُ
تعنى بمواجهة العنصرية ال تركز
في نشاطاتها على كرة القدم .األكيد
ّ
في الوقت الحالي أن العنصرية في
ّ
ايـطــالـيــا لــن تـتــوقــف ،وأن اإلس ــاءات
ً
ستتوالى مباراة تلو األخرى ،في ظل
غياب أي جهود جدية ملكافحة هذه
الظاهرة التي تسيء إلــى كــرة القدم
األوروبية والعاملية.
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دوري أبطال أوروبا

قمة كالسيكية في الـ«أولد ترافورد»
يحل نادي ًبرشلونة اإلسباني
ضيفًا ثقيال على مانشستر
يونايتد ،في ذهاب دور ربع
النهائي من دوري أبطال
أوروبا .ستلعب المباراة
على ملعب األولد ترافورد.
( 22:00بتوقيت بيروت)
حسين فحص
تعد مباراة الــ«أولــد تــرافــورد» واحدة
م ــن ك ــاس ـي ـك ـ ّـيــات الـ ـك ــرة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة.
امل ـب ــاراة الــ«نــوسـتــالـجـيــة» تـحـمــل في
طياتها العديد من الذكريات األليمة
لـ ـلـ ـط ــرف ــن ،مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة مــان ـش ـس ـتــر
لنهائيي  2009و 2011أمام برشلونة،
إل ـ ــى ه ـ ــدف ب ـ ــول س ـك ــول ــز ع ـ ــام 2008
الــذي أخــرج برشلونة من دور نصف
ّ
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،وأه ـ ـ ـ ـ ــل م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر إل ــى
ال ـن ـه ــائ ــي ،ث ــم ال ـف ــوز بــال ـب ـطــولــة على
حساب تشيلسي .الكفة تميل إلى أحد
الـطــرفــن قـبــل بــدايــة الـلـقــاء عـلــى غير
املعتاد.
منذ تلك «املــاحــم» الكروية ،تغيرت
املـ ـع ــادل ــة ب ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء .لـ ــم يـلـتــق
الـكـبـيــران كثيرًا فــي اآلون ــة األخـيــرة،
وذلــك بعد فشل يونايتد في التأهل
إلى دوري أبطال أوروبا ،أو خروجه
من األدوار األولــى في أغلب املواسم
املــاضـيــة .سبع سـنــوات كــانــت كفيلة
بنزول أسهم مانشستر يونايتد في
أوروب ـ ــا ،إذ دخ ــل ال ـنــادي اإلنكليزي
اعتزال السير
في أزمــةٍ حقيقية بعد
ٌ
أل ـي ـك ــس فـ ـي ــرغـ ـس ــون .نـ ـس ــخ بــاه ـتــة
قدمها اليونايتد بعد رحيل السير.
بـ ــات ط ـم ــوح ال ـف ــري ــق أص ـغ ــر ال ـي ــوم؛
تحقيق أحــد لقبي الـكــأس املحليني،
واملـشــاركــة فــي دوري أبـطــال أوروب ــا
ع ـل ــى أبـ ـع ــد تـ ـق ــدي ــر .رغ ـ ــم األوض ـ ــاع
ال ـص ـع ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي
ّ
أخيرًا ،تمكن من إطاحة باريس سان

ج ـيــرمــان ف ــي دور الـ ـ ــ 16ب ـطــري ـقــةٍ أو
بــأخــرى .الــوضــع أصـعــب فــي مـبــاراة
الـيــوم ،إذ يستوجب فــوز اليونايتد
جــاهــزيــة الــاع ـبــن ك ــاف ــة السـتـغــال
«مـ ـ ـت ـ ــازم ـ ــة» ال ـ ـ ـ ــدور ربـ ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي
الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـه ــا ب ــرش ـل ــون ــة فــي
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،وه ــو ما
يصعب تحقيقه في ظل تراجع أداء
ال ـعــديــد م ــن ال ــاع ـب ــن ،ع ـلــى رأس ـهــم
أليكسيس سانشيز .يمر الالعبون
بفترات ضبابية ،تــؤدي إلــى تذبذب
ٍ
مستواهم .منهم من يعود تدريجيًا
إل ـ ــى م ـس ـت ــواه امل ـع ـه ــود وم ـن ـه ــم مــن
ي ـت ــأرج ــح م ـس ـت ــواه م ــن م ـ ـبـ ــارا ٍة إلــى
أخــرى .غير أن سانشيز لم يبرز في
مانشستر منذ قدومه ،ماذا أصابه؟
مواسم جيدة قدمها الفتى التشيلي
في برشلونة ،استكمل خاللها أداءه
ال ــرائ ــع مــع أودي ـن ـيــزي .بـعــد جلوسه
على مقاعد البدالء مرارًا وتكرارًا ،رأى
ً
سانشيز في آرسنال نافذة لخروجه
إل ــى ال ـض ــوء م ــن ج ــدي ــد ،وكـ ــان ل ــه ما
أراد .أس ـه ـمــت الـبـيـئــة الـخـصـبــة في
ل ـنــدن ف ــي إظ ـه ــار إم ـكــان ـيــات الــاعــب
التشيلي ،حتى بات في فتر ٍة وجيزة
أحد أفضل العبي الدوري اإلنكليزي.
م ـ ـ ــواس ـ ـ ــم نـ ــاج ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
ال ـفــردي انتهت بانتقال الــاعــب إلى
مانشستر يونايتد بعد أن عجز عن
الـتـتــويــج بــألـقــاب الـكـبـيــرة فــي لـنــدن.
في مانشستر ،فقد سانشيز األلقاب
واألداء على حـ ٍّـد س ـ ًـواء .وقــع الالعب
القوي بدنيًا ضحية لدفاع مورينيو
املبالغ فيه ،ما أفقده الكثير من وهجه،
إذ سجل خمسة أه ــداف فقط فــي 41
م ـب ــاراة مــع مانشستر يــونــايـتــد .مع
قــدوم املــدرب النرويجي أولــي غونار
ســولـشــايــر ،أمـلــت جماهير يونايتد
خيرًا بعودة سانشيز على غرار أغلب
ّ
الع ـب ــي ال ـف ــري ــق ،غ ـيــر أن اإلص ــاب ــات
املتكررة لالعب التشيلي كانت أقوى
من تأثير املدرب النرويجي.
م ـنــذ ق ــدوم ــه ،ش ـكــل ســان ـش ـيــز عبئًا
ّ
كـبـيـرًا عـلــى ال ـنــادي تـخــطــى الجانب
الفني؛ فرغم جلوسه أغلب األوقــات
ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،ي ـب ـلــغ ال ــرات ــب

يجب أن يكون اليونايتد
جاهزًا الستغالل
«متالزمة» الدور ربع
النهائي التي يعاني
منها برشلونة

األسبوعي البن الــ 30عامًا  505آالف
يــوروٌ .
أمر دفع حارس املرمى ديفيد
دي خـيــا ومـتــوسـطــي امل ـي ــدان أنــديــر
هيريرا وبول بوغبا إلى طلب زيادة
على رواتبهم ،وهو ما سيشكل عبئًا
ع ـلــى م ـيــزان ـيــة إدارة ال ـ ـنـ ــادي .على
غ ــرار ســانـشـيــز ،ك ــان بــوغـبــا ضحية
ألس ـل ــوب مــوريـنـيــو ال ــدف ــاع ــي ،ال ــذي
ح ـ ّـد ك ـث ـي ـرًا م ــن إم ـكــان ـيــات اب ــن الـ ــ26
ع ــام ــا ،م ــا ح ــال دون بـ ــروز الـنـسـخــة
«الخارقة» من الالعب الفرنسي التي
ظهر عليها برفقة يوفنتوس .تكمن
املفارقة في أن بوغبا عاد من جديد
ّ
تصدر بوغبا
مع سولشاير .أخـيـرًا،

عـنــاويــن الصحف اإلسـبــانـيــة ،حيث
أظهرت التقارير اقـتــراب الالعب من
االن ـت ـقــال إل ــى ريـ ــال م ــدري ــد ،بـعــد أن
أصبح على رأس قائمة امل ــدرب زين
الدين زيدان .مسرح األحالم سيكون
ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـث ــاب ــة مـ ـنـ ـص ــة ،ي ـ ـقـ ــدم مــن
خاللها بوغبا أوراق اعتماده.
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة لـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ــان
ج ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــان ،لـ ـ ـك ـ ــن م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ه ــو
ّ
يصب في
مانشستر .الجانب الفني
صــالــح بــرش ـلــونــة ،غ ـيــر أن ال ـتــاريــخ
يرفض استبعاد مانشستر يونايتد
م ــن الـ ـت ــأه ــل ،ح ـت ــى ل ــو احـ ـت ــاج إل ــى
معجزة لتحقيق ذلك.

ديباال «عالق» بين رونالدو وميسي

ّ
ّ
قصة موهبة «دمرها» الثنائي األفضل!

حسن رمضان
دائمًا ما كان هناك العبون ال يقدمون
ّ
أفـضــل مــا لديهم ألسـبــاب ع ـ ّـدة .ولعل
أبرز هذه األسباب دقائق اللعب التي
ي ـشــارك فـيـهــا ه ــذا الــاعــب أو ذاك مع
فريقه أو منتخب بــاده .مواهب ّ
عدة
انتهت بفعل التأثير مــن العبني أكثر
شأنًا ضمن الفريق .األرجنتيني باولو
ديـ ـب ــاال ،ن ـجــم يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي،
مــن بــن األس ـمــاء الـتــي راح ــت ضحية
لـهــذه اإلج ـ ــراءات التفضيلية .ديـبـ ّـاال،
ال يختلف اثنان على أنه موهبة فذة،
وأنه من بني الالعبني الذين من املمكن
أن يحسموا املباريات بلمسة واحــدة،
أو بـ ـه ــدف ح ــاس ــم مل ـص ـل ـح ــة ف ــري ـق ــه.
ل ــم ي ـش ــارك دي ـب ــاال م ــع مـنـتـخــب ب ــاده
«األلـبــي سيليستي» فــي بطولة كأس
العالم األخيرة في روسيا إال في مباراة
واحدة أمام املنتخب الكرواتي ،عندما
ً
دخل بديال في دقائق املباراة األخيرة.
شــارك على حساب ديـبــاال العـبــون لم
يـكــن الـعــالــم يـعــرفـهــم ،لــو لــم يشركهم
مــدرب املنتخب األرجنتيني خورخي
س ــام ـب ــاول ــي .أس ـم ــاء ك ـم ـيــزا ،أكــون ـيــا،
ب ــاف ــون وغ ـي ــره ــم م ــن األرج ـن ـت ـي ـن ـيــن

ال ــذي ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون امل ـش ــارك ــة على
حساب العب بقيمة باولو ديباال.
خــال املــونــديــال ،انتشرت الكثير من
ال ـش ــائ ـع ــات حـ ــول أن ن ـجــم املـنـتـخــب
األرجنتيني وقائده ونجم برشلونة
اإلسـبــانــي لـيــو مـيـســي ،لــه دور كبير
في عدم مشاركة ديباال مع املنتخب،
على األقل كالعب أساسي .الصحافة
العاملية استنتجت هذا الخبرّ ،
جراء
ت ـص ــري ــح مل ـي ـس ــي ن ـف ـســه ق ـب ــل ب ــداي ــة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ع ـنــدمــا قـ ــال إن دي ـبــاال
الع ـ ــب مـ ـم ـ ّـي ــز ،ول ـك ـن ــه ي ـش ـغــل امل ــرك ــز
الذي ألعب وأرتاح فيه .كلمات ،كانت
ب ـم ـثــابــة «ص ـ ـ ّـب ال ــزي ــت ع ـلــى الـ ـن ــار»،
وتــأكــد الجميع أن مليسي ودوره مع
املـنـتـخــب ال ـتــأث ـيــر ب ـم ـشــاركــة دي ـبــاال.
ه ـ ــذه م ـش ـك ـلــة بـ ـح ـ ّـد ذات ـ ـهـ ــا ،مـشـكـلــة
بسبب أن ميسي لديه الكلمة األعلى
ّ
في املنتخب األرجنتيني ،حتى أعلى
مـ ــن س ــامـ ـب ــاول ــي .إذًا ،ع ـل ــى َ صـعـيــد
اإلسـتـحـقــاق ال ــدول ــي ،لــم ي ـلــق ديـبــاال
حـ ّـي ـزًا مناسبًا لـكــي يـبــرز مــن خــالــه،
وي ـب ــره ــن أن مــوه ـب ـتــه م ـم ـ ّـي ــزة ،وأن ــه
مــن الــاعـبــن ال ـقــادريــن عـلــى صناعة
الـ ـف ــارق ،ت ـمــامــا ك ـمــا ي ـقــوم دائ ـم ــا مع
فريقه اإليطالي يوفنتوس .ولكن قبل

(إيزابيال بونوتو  -أ ف ب)

لم يعد ديباال
يشارك كثيرًا في
المباريات الحساسة
مع يوفنتوس

مجيء النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو .األخير ،بعد أن ّ
قدم مواسم
استثنائية مع ريال مدريد ،انتقل إلى
العجوز» ،في صفقة
صفوف «السيدة ّ
ل ــم ي ـكــن أح ــد ي ـتــوق ـع ـهــا .أص ـب ــح بني
ليلة وضحاها« ،الدون» كريستيانو،
أفضل العــب في العالم خمس مـ ّـرات،
النجم األول واألوحد في فريق املدرب
اإليـ ـط ــال ــي مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو أل ـي ـغ ــري.
ديباال ،كان جوهرة النادي اإليطالي،
كـ ــانـ ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ت ـه ـت ــف ب ــاس ـم ــه.
دي ـبــاال ،فــي فـتــرة قـصـيــرة مــن الــزمــن،
أص ـب ــح ه ــو املـ ـس ــدد ال ـث ــان ــي لــركــات
ّ
الحرة
الجزاء بعد رونــالــدو .الركالت
ذهـبــت ل ــ«صــاروخ مــاديــرا» أيـضــا .لم
يعد ديباال نجم الفريق ،الجميع يمرر
إلى كريستيانو ،وديباال بات النجم
ً
منحى
الثاني للفريق .األمــور أخــذت
أك ـب ــر م ــن ذلـ ــك ،ح ـتــى ل ــم ي ـعــد دي ـبــاال
يشارك كثيرًا في املباريات التي يريد
فيها أليغري الـفــوز ،أو بمعنى أدق،
في املباريات الحاسمة .فكما شاهد
الجميع الليلة التاريخية لرونالدو
ً
أمـ ــام أتـلـيـتـيـكــو ،أشـ ــرك أل ـي ـغــري كــا
مــن مــاريــو ماندزوكيتش واإليطالي
الـشــاب فيديريكو برناردسكي ،على

ح ـس ــاب ديـ ـب ــاال ،وذلـ ــك لـسـبــب واح ــد
فقط ،هذا الثنائي يفيد رونالدو أكثر
بكثير مما يفيده ديباال.
دي ـب ــاال ،قـ ّـصــة مــوهـبــة ّ
دم ــره ــا عمالقا
ال ـك ــرة ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املاضية ،رونالدو وليو ميسي .النجم
الذي كان الجميع يقارنه بليو ،وبأنه
خـلـيـفـتــه ف ــي امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
ال يستطيع املـشــاركــة مــع األرجـنـتــن.
وعندما يعود مــن مسقط رأس ــه ،إلى
إيـطــالـيــا ،يـجــد «املـعـضـلــة» عينها مع
ّ
رونــالــدو .ما يمكن أن يشكل بصيص
أم ــل لـهــذه املــوهـبــة األرجـنـتـيـنـيــة ،كبر
س ــن رون ــال ــدو ،م ــا يـعـنــي أن ــه إذا قــرر
البقاء مع يوفنتوس ،سيعود لديباال
شــيء من مكانته التي ضاعت بسبب
ش ـه ــرة ن ـج ــوم آخ ــري ــن ع ـلــى ح ـســابــه.
م ـبــاراة ال ـيــوم أم ــام أيــاكــس أمـسـتــردام
(الساعة  22:00بتوقيت بـيــروت) ،من
ّ
املـتــوقــع أن يـشــارك فيها األرجنتيني
أساسيًا ،نظرًا لتواضع الخصم (على
ال ــورق) ،وألنـهــا ال ت ــزال مـبــارة ذهــاب،
ّ
ّ
إل أنه عندما يتطلب األمر حسمًا في
اإلياب ،سنرى من جديد ،نجمًا مميزًا
كديباال ،يناظر املباراة من على مقاعد
البدالء.

عاد بوغبا
إلى مستواه
مع سولشاير
(بول إيليس -
أف ب )

