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رياضة

الكرة اإلسبانية

ميسي ونيمار يعيدان لبرشلونة توهجه
يبدو الثنائي
ميسي  -نيمار
سائرًا نحو احتالل
صدارة الثنائيات
التي ّ
مرت
على برشلونة
(جوسيب الغو ــ
أ ف ب)

عودة قوية سجلها برشلونة
منذ بداية عام  2015جعلته
يلتهم الفرق األخرى دون
هوادة .عودة يقف خلفها
الساحر ليونيل ميسي ،وقد
كشفت مدى القوة التي
يشكلها مع شريكه في
الهجوم نيمار ،فيما بدأ لويس
سواريز الدخول في أجوائهما،
أما الصراع مع ريال مدريد فقد
وصل إلى ذروته
حسن زين الدين
ه ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـحـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ــدي ـ ـنـ ــة
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ــدًا م ـل ـع ـب ـه ــا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي «كـ ــامـ ــب ن ـ ـ ــو» ،ل ـي ـق ـلــب
كيانها وي ـحـ ّـول املـتــاعــب واألح ــزان
إلـ ــى انـ ـف ــراج ــات وأف ـ ـ ــراح؟ م ــا ال ــذي
ح ـص ــل ف ــي أقـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن حـتــى
اسـتـعــاد ه ــذا املـلـعــب ألـقــه وزخـمــه؟
ك ـي ــف ت ـغ ـي ــرت األمـ ـ ـ ــور واألح ـ ـ ـ ــوال؟
ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال .ه ـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال
الـ ــذي ي ـطــرحــه ك ـث ـيــرون م ــن عـشــاق
ال ـفــريــق ،ال ــذي ــن يـعـيـشــون اآلن قمة
فرحهم بالتأكيد ،وأيضًا كارهوه،
الذين ،في املقابل ،لم يعجبهم على
اإلطالق هذا التطور اإليجابي.
إذ ب ـعــد ال ـق ـيــل والـ ـق ــال ع ــن مـشــاكــل
ع ـم ـي ـق ــة ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـ ــن امل ـ ـ ــدرب
لويس إنريكي والنجم األرجنتيني
ل ـ ـي ـ ــون ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي واالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـكـبـيــر لــرحـيــل «ل ـيــو» عــن صـفــوف
«الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاوغ ـ ـ ــران ـ ـ ــا» ،وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـث ـب ـي ــت
الـعـقــوبــة عـلــى «ال ـبــرســا» بـحــرمــانــه
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات حـ ـت ــى ش ـ ـتـ ــاء ،2016
وبـ ـع ــد «الـ ــزوب ـ ـعـ ــة» اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـتــي
اط ــاح ــت امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي أنــدونــي
زوبيزاريتا ،وما يمثله هذا األخير
م ــن ث ـقــل ف ــي الـ ـن ــادي ،وب ـع ــد إع ــادة
ُ
فتح ملف املـخــالـفــات الـتــي ارتكبت
ف ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ال ـن ـج ــم
البرازيلي نيمار ،وبعد تراجع أداء
الفريق ونتائجه وحلوله في املركز
ال ـثــالــث مـبـتـعــدًا ع ــن غــريـمــه األزل ــي
ريال مدريد ،وبعد كل هذه الهموم
وامل ـش ــاك ــل ،إذ ب ــال ـص ــورة ال ـس ــوداء
ُ
ت ـم ـحــى م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام ال ـجــديــد
ّ
وكأن شيئًا لم يكن.
ب ــن ن ـهــايــة ع ــام وب ــداي ــة آخـ ــر ،عــاد
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـه ــاب ــه
الجميع .كأن برشلونة كان ينتظر
نـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام  2014الـ ـكـ ـئـ ـي ــب وم ــا
حمله مــن أح ــزان وك ــوارث ،ومـجــرد
حـلــول ال ـيــوم األول مــن  2015حتى
يفتح صفحة جـ ّـديــدة بـيـضــاء .راح
«البالوغرانا» مــذاك وحتى املباراة
األخـ ـ ـي ـ ــرة أم ـ ـ ــام ل ـي ـف ــان ـت ــي يـكـت ـســح
خ ـص ــوم ــه الـ ــواحـ ــد ت ـل ــو اآلخـ ـ ــر42 :
ه ــدف ــا م ـح ـص ـلــة ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي 12
م ـبــاراة فــي كــل املـســابـقــات .يــا لهذا
الـ ــرقـ ــم! ع ـ ــادت األفـ ـ ـ ــراح إلـ ــى مـلـعــب
«كامب نو» ،وعادت معها مدرجاته
ترتدي أبهى الحلل وتعيش أحلى
الكرنفاالت.
ما الذي حصل ّ
وبدل كل املشهد؟
م ــا ح ـصــل أن الع ـبــا اس ـمــه لـيــونـيــل
ميسي عاد إلى سحره السابق بعد
ف ـت ــرة م ــن اخ ـت ـف ــائ ــه داخ ـ ــل قـمـقـمــه.
م ــا ح ـصــل أن «ل ـي ــو» ع ــاد لـهــوايـتــه
ب ــإط ــاح ــة امل ــدافـ ـع ــن ي ـم ـنــة وي ـس ــرة
بمكره الكروي الذي ال يضاهيه فيه
أح ــد .مــا حـصــل أن مـيـســي اسـتـعــاد
األيام الخوالي وألق األمس القريب
بـ ــان ـ ـطـ ــاقـ ــاتـ ــه ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة املـ ـمـ ـي ــزة
وأهدافه الغزيرة الرائعة.
م ــا ح ـصــل أن ال ـت ـنــاغــم ب ــن مـيـســي

ون ـي ـم ــار وصـ ــل إلـ ــى ذروت ـ ـ ــه ،وه ــذا
م ـ ــا كـ ـ ــان ي ـط ـم ــح إل ـ ـيـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن فــي
بــرش ـلــونــة ل ــرؤي ــة ال ـث ـنــائــي ال ـقــاتــل،
ح ـي ــث وصـ ــل عـ ــدد أه ــداف ـه ـم ــا مـعــا
حتى الجولة املاضية إلى  43هدفًا
في الــدوري اإلسباني ،وهــو األكبر
على املستوى املحلي متفوقًا على
الثنائي في ريال مدريد :البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو وال ـفــرن ـســي
ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــا ( 40ه ــدف ــا) ،وكــذلــك

استعاد ميسي سحره ً
وبات يشكل ثنائيًا قاتال
مع نيمار

على املستوى األوروبي.
فــي حقيقة األم ــر مــا يـقــدمــه ميسي
ونـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــار اآلن هـ ـ ــو مـ ـتـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــرة
لناحية الجمالية في األداء والقدرة
الـعــالـيــة عـلــى الـتـسـجـيــل والـتـنــاغــم
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،ل ـي ـش ـك ــا ح ــالـ ـي ــا ث ـن ــائ ـي ــا
مــرع ـبــا ي ـب ــدو س ــائ ــرًا ن ـحــو اح ـتــال
ص ــدارة الـثـنــائـيــات الـتــي م ـ ّـرت على
برشلونة ،بمن فيها ثنائية ميسي
والسويدي زالتان إبراهيموفيتش،

الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــأ املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق
ل ـل ـبــرســا ،جــوس ـيــب غ ــواردي ــوال ،أن
يكتب لها العمر املــديــد ،أو ثنائية
ال ـن ـج ـمــن ال ـب ــرازي ـل ــي رونــالــدي ـن ـيــو
وال ـكــام ـيــرونــي صــامــويــل إي ـت ــو ،أو
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي رومـ ــاريـ ــو وال ـب ـل ـغ ــاري
هريستو ستويتشكوف.
لكن األمور يبدو أنها متجهة أبعد
مــن ذلــك فــي «الـبــرســا» نحو ثالثية
ف ـتــاكــة م ـكـ ّـونــة إض ــاف ــة إل ــى مـيـســي
ونيمار مــن األوروغــوايــانــي لويس
سـ ــواريـ ــز م ــع بـ ــدء األخـ ـي ــر اع ـت ـيــاد
أجــواء فريقه الجديد والــدخــول في
املـنـظــومــة الـبــرشـلــونـيــة ،وقــد سجل
ه ــدف ــا م ـم ـيــزًا ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة
أمام ليفانتي.
ه ـ ــذا الـ ـث ــاث ــي فـ ــي ب ــرش ـل ــون ــة ب ــات
ُيطلق عليه «( »MSNالحرف األول
م ــن اس ـ ــم ك ــل واحـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــم) ،فـيـمــا
ُيطلق « »BBCعلى الثالثي القوي
ل ـل ـغ ــري ــم ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد امل ـ ـكـ ـ ّـون مــن
ال ـبــرت ـغــالــي كــري ـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
والفرنسي كريم بنزيما والويلزي
غــاريــث بــايــل .الـثــاثــي األول تـفـ ّـوق
مطلع الـعــام ،لكن
على الثاني منذ ّ
هذا األخير من املتوقع أن يستعيد
عــافـيـتــه ســريـعــا »MSN« .و»»BBC
ه ـم ــا عـ ـن ــوان امل ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة مــن
«الليغا» .الـفــارق اآلن نقطة واحــدة
ف ـق ــط مل ـص ـل ـحــة امل ـل ـك ــي ف ــي صـ ــدارة
ال ـب ـط ــول ــة« .إل كــاس ـي ـكــو» ال ـق ــادم،
عـلــى ملعب «كــامــب ن ــو» ،بــات على
األب ـ ـ ـ ـ ــواب ف ـ ــي شـ ـه ــر آذار الـ ـ ـق ـ ــادم.
ّ
فلنستعد أليــام إسبانية سنعيش
فيها ،ال شك ،عجائب الكرة.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )24

إيطاليا (المرحلة )24

ألمانيا (المرحلة )22

فرنسا (المرحلة )26

 الجمعة:خيتافي × إسبانيول ()21,45

 الجمعة:يوفنتوس × أتاالنتا ()21,45

 السبت:برشلونة × ملقة ()17,00
قرطبة × فالنسيا ()19,00
أتلتيكو مدريد × امليريا ()21,00
دي ـب ــورت ــو ال ك ــورون ـي ــا × س ـل ـتــا فيغو
()23,00

 السبت:سمبدوريا × جنوى ()21,45

 الجمعة:ش ـت ــوت ـغ ــارت × ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
()21,30

 الجمعة:نيس × موناكو ()21,30

 األحد:ريال سوسييداد × إشبيلية ()13,00
أتلتيك بلباو × رايو فاييكانو ()18,00
فياريال × ايبار ()20,00
التشي × ريال مدريد ()22,00
 االثنين:ليفانتي × غرناطة ()21,45

 األحد:فيرونا × روما ()16,00
إمبولي × كييفو ()16,00
التسيو × باليرمو ()16,00
ميالن × تشيزينا ()16,00
بارما  -اودينيزي ()16,00
فيورنتينا × تورينو ()21,45
 االثنين:نابولي × ساسوولو ()20,00
كالياري × إنتر ميالنو ()22,00

 السبت:شالكه × فيردر بريمن ()16,30
فرايبورغ × هوفنهايم ()16,30
م ــاي ـن ـت ــس × ايـ ـنـ ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت
()16,30
أوغسبورغ × باير ليفركوزن ()16,30
بادربورن × بايرن ميونيخ ()16,30
كولن × هانوفر ()19,30
 األحد:هــامـبــورغ × بــوروسـيــا مونشنغالدباخ
()16,30
فولسبورغ × هيرتا برلني ()18,30

 السبت:باريس سان جيرمان × تولوز ()18,00
باستيا × ليل ()21,00
كاين × لنس ()21,00
إيفيان × لوريان ()21,00
رين × بوردو ()21,00
 األحد:غانغان × مونبلييه ()15,00
ليون × نانت ()18,00
ريمس × متز ()18,00
سانت اتيان × مرسيليا (.)22,00

