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رياضة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة من دون ميسي :االختبار األول الليلة
ي ـخــوض بــرشـلــونــة أول ــى م ـبــاريــاتــه من
دون نـجـمــه ال ـم ـصــاب لـيــونـيــل ميسي
ل ـحــوالــي ش ـهــريــن ف ــي مــواج ـهــة بــايــر
لـيـفــركــوزن فــي الـجــولــة الثانية ضمن
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
فكيف سيكون شكل وحــال «الـبــرســا»
من دون ملهمه؟

حسن زين الدين
بالتأكيد كــان مشهد إصــابــة النجم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي فــي
الدقائق األولى ملباراة برشلونة أمام
الس باملاس في املرحلة السادسة من
ال ــدوري اإلسباني لكرة الـقــدم ،مؤملًا
لـلـجـمـيــع ،ال ملـحـبــي الــاعــب وفــريـقــه
ف ـح ـس ــب ،إذ إن ابـ ـتـ ـع ــاد ن ـج ــم مـثــل
ميسي بني  7و 8أسابيع عن املالعب
ّ
ي ـم ــث ــل خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ل ـك ــل ع ـشــاق
الـلـعــب الـجـمـيــل ن ـظ ـرًا لـلـسـحــر ال ــذي
ينثره هذا األرجنتيني أينما حل.
لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة األك ـ ـبـ ــر ط ـب ـع ــا هــي
ل ـب ــرش ـل ــون ــة وخـ ـص ــوص ــا أن غ ـيــاب
«ل ـ ـيـ ــو» ي ــأت ــي فـ ــي ت ــوق ـي ــت ال ي ـبــدو
فـيــه بـطــل الـثــاثـيــة بــأفـضــل أحــوالــه
منذ بــدايــة املــوســم ،وهــذا مــا يتجلى
بخسارته الصاعقة أمام سلتا فيغو
 4-1في الجولة قبل املاضية وفــوزه
الـصـعــب عـلــى الس ب ــامل ــاس  1-2في
ً
الجولة األخـيــرة ،فضال عن التعادل
فــي امل ـبــاراة األول ــى فــي دوري أبطال
أوروبـ ــا عـلــى مـلـعــب روم ــا اإليـطــالــي
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غياب ميسي مناسبة
لنيمار ألداء دوره وإبراز
قدراته القيادية
ه ــذه الـنـتــائــج أت ــت لـتـطــرح عــامــات
استفهام حــول فــريــق امل ــدرب لويس
إنريكي الذي لم ّ
يقدم حتى اآلن األداء
ال ــذي يقنع ويـطـمـئــن محبيه لبقية
املوسم ،ولوال تعثرات قطبي مدريد،
ريــال وأتلتيكو ،لكانت نسبة القلق
زادت أكثر طبعًا.
ال يـخـفــى ه ـنــا أن ال ـن ـج ــاح املـنـقـطــع
ال ـن ـظ ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـقــه بــرش ـلــونــة في
ً
املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي م ـت ـم ـث ــا ب ـثــاث ـيــة
ال ـ ــدوري وال ـك ــأس املـحـلـيــن ودوري
أبـطــال أوروب ــا قــد انعكس سلبًا في

سيغيب ميسي نحو شهرين إلصابته أمام الس بالماس (أ ف ب)

ب ــداي ــة امل ــوس ــم ع ـلــى الع ـب ــي ال ـفــريــق
لناحية الـحــافــز واإلن ــدف ــاع لتحقيق
ال ـفــوز ،وه ــذا غـيــر مستغرب ويمكن
الخسارة بالرباعية
أن يحصل ،لكن ّ
أمام سلتا فيغو دقت ناقوس الخطر
مــن أن األم ــور تتخطى ه ــذه النقطة
وتــرت ـبــط ب ـن ـقــاط ف ـن ـيــة ،ل ـعــل أواله ــا
في حراسة املرمى ،حيث إن األملاني
م ــارك  -أن ــدري ــه تـيــر شتيغن ارتـكــب
الكثير مــن الـهـفــوات واألخ ـطــاء التي
تسببت ب ــأه ــداف .مــا يـبــدو واضـحــا
أن تير شتيغن «نام على حرير» بعد
إصابة منافسه على املركز األساسي
التشيلياني كالوديو برافو ما أوقعه
ً
ف ــي األخ ـ ـطـ ــاء بـ ـ ــدال م ــن أن يـسـتـغــل
ال ـف ــرص ــة لـيـثـبــت ج ــدارت ــه وك ـفــاء تــه
اللتني بانت مالمحهما في النصف

برنامج الجولة الثانية في دور المجموعات
 -الثالثاء:

* املجموعة السابعة:

* املجموعة الخامسة:
برشلونة اإلسـبــانــي  -بــايــر ليفركوزن
األملاني ()21,45
بــاتــي بــوريـســوف الـبـيــاروســي  -رومــا
اإليطالي ()21,45

بورتو البرتغالي  -تشلسي اإلنكليزي
()21,45
ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي  -دينامو
كييف األوكراني ()21,45
* املجموعة الثامنة:

* املجموعة السادسة:
بايرن ميونيخ األملاني  -دينامو زغرب
الكرواتي ()21,45
أرس ـ ـنـ ــال اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي  -أومل ـب ـي ــاك ــوس
اليوناني ()21,45

ل ـيــون الـفــرنـســي  -فــالـنـسـيــا اإلسـبــانــي
()21,45
زي ـن ـيــت س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي -
الغانتواز البلجيكي ()21,45

الثاني من املوسم املاضي.
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــإن خـ ـ ــط دفـ ـ ــاع
ّ
«البرسا» قــدم صــورة ضعيفة حتى
اآلن تعكسها األهــداف السبعة التي
تلقتها شـبــاك الـفــريــق فــي «الليغا»،
وهـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ّـرده ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى إل ــى
ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة واإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة
الهجومية مقارنة باملوسم املاضي،
الـ ـت ــي ك ــان ــت ك ـف ـي ـل ــة ب ـك ـش ــف نـقـطــة
الـضـعــف ه ــذه ،وخـصــوصــا مــع عــدم
ثـ ـب ــات إن ــريـ ـك ــي ع ـل ــى ش ــري ــك واحـ ــد
لجيرارد بيكيه فــي قلب الــدفــاع بني
األرج ـن ـت ـي ـنــي خــاف ـي ـيــر مــاسـكـيــرانــو
والـفــرنـســي جيريمي مــاثـيــو وم ــارك
بارترا.
لكن السؤال األبرز الذي يطرح نفسه
اآلن طـبـعــا ه ــو :كـيــف سـيـكــون شكل
وحال «البرسا» لفترة ليست بقليلة
من دون ميسي؟
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ،فـ ـ ـ ـ ــإن غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـنـ ـج ــم
األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـ ــه أث ـ ـ ــره فـ ــي ال ـف ــري ــق
الكاتالوني ،ليس ممكنا في املقابل
أن يكون السبب الــذي يوقظ الفريق
م ـ ــن سـ ـب ــات ــه وأن ي ـ ـمـ ــده ب ــال ـح ــاف ــز
املـ ـفـ ـق ــود مـ ــن بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم ،إذ إن
العـ ـب ــي ب ــرش ـل ــون ــة ب ــات ــوا مـطــالـبــن
اآلن بمجهود أكبر لتعويض الفارق
ّ
ال ــذي يخلفه ابتعاد ميسي ،وكذلك
ّ
فإن إنريكي مدعو للتفكير أكثر في
الخطط واملعالجات.
مــن هنا ،فــإن الترقب هــو ملعرفة إن
كـ ــان إن ــري ـك ــي س ـي ـع ـمــد إلـ ــى تـغـيـيــر
آنــي لخطة الفريق وتكتيكه ،أم أنه
سيقوم فقط بـ «جراحة موضعية»
عـ ـ ـب ـ ــر تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض م ـ ـي ـ ـسـ ــي ب ـم ـن ـي ــر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدادي أو س ـ ــان ـ ــدرو رامـ ـي ــري ــز
وإيكال دور األرجنتيني في امللعب
ل ـل ـبــرازي ـلــي ن ـي ـم ــار ،وه ــي مـنــاسـبــة
بالفعل لألخير إلظهار قدرته على
قـ ـي ــادة ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة مــع
مـعــاونــة طـبـعــا مــن األوروغ ــواي ــان ــي
ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،عـ ـلـ ـم ــا ه ـ ـنـ ــا أن
اإلبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـطـ ــويـ ــل ملـ ـيـ ـس ــي جـ ــاء
ل ـيــؤكــد خ ـطــأ اإلدارة ال ـكــاتــالــون ـيــة
بالتسرع فــي بيع بــدرو رودريغيز
وإع ـ ـ ـ ــارة امل ـ ــوه ـ ــوب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي آل ــن
هــالـيـلــوفـيـتــش ،وخ ـصــوصــا أن من
املعلوم أن الفريق ال يمكنه إشــراك
تـ ـع ــاق ــدات ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة حـ ـت ــى ش ـت ــاء
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ُ
هي خسارة طبعًا أن تحرم املالعب،
قـ ـب ــل ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ك ـ ــل هـ ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
الطويلة من سحر ميسي ،لكن هذا
األمـ ـ ــر ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـثـيــر اإله ـت ـمــام
مل ـع ــرف ــة مـ ــا س ـي ـص ـن ـعــه «ب ــرش ـل ــون ــة
إنــري ـكــي» بـغـيــاب مـلـهـمــه ،واملـحـطــة
األول ـ ـ ــى س ـت ـك ــون ال ـل ـي ـل ــة ،أوروب ـ ـيـ ــا،
باستضافة باير ليفركوزن األملاني.

الفيفا

بالتر يؤكد بقاءه رئيسًا لـ«فيفا» حتى موعد االنتخابات

أكد بالتر مجددًا أنه لم يقم بأي شيء غير الئق وغير قانوني (أ ف ب)

أف ـ ـ ـ ـ ــاد ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد ك ـ ـ ــول ـ ـ ــن ،مـ ـح ــام ــي
السويسري جوزف بالتر ،بأن األخير
بـ ــاق ف ــي م ـن ـص ـبــه ك ــرئ ـي ــس لــات ـحــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم «فـ ـيـ ـف ــا» حـتــى
انتخاب خلف له في شباط املقبل.
ّ
«توجه الرئيس
وقــال كولن في بيان:
بــاتــر ال ـي ــوم إل ــى ال ـعــام ـلــن ف ــي فيفا
وق ــال لهم إنــه يتعاون مــع السلطات،
مؤكدًا مرة أخرى أنه لم يقم بأي شيء
غير الئق وغير قانوني ،وأكد أنه باق
كرئيس لفيفا».
ك ــذل ــك أكـ ــد ك ــول ــن أن م ـب ـلــغ املـلـيــونــي
فرنك سويسري الذي ُدفع إلى رئيس
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي لـلـعـبــة ،الـفــرنـســي
مـ ـيـ ـش ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ،املـ ــرشـ ــح األوفـ ـ ــر
حـظــا لـخــافــة بــاتــر فــي االنـتـخــابــات
االستثنائية املقررة في شباط املقبل،
كان «تعويضًا شرعيًا» لقاء أعمال قام

بها الفرنسي ملصلحة فيفا.
ّ
يخص مسألة
وتابع املحامي« :في ما
بــاتـيـنــي ،كـشــف الــرئ ـيــس بــاتــر يــوم
ال ـج ـم ـعــة لـلـسـلـطــات ال ـســوي ـســريــة أن
السيد بالتيني كــان على عالقة عمل
وطيدة مع فيفا ،حيث عمل مستشارًا
ً
ابتداء من عام .»1998
للرئيس
وواص ــل« :لقد أوضــح للنيابة العامة
أن امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات كـ ــانـ ــت ت ـع ــوي ـض ــات
شــرعـيــة وال ش ــيء أكـثــر مــن ذل ــك ،وتــم
احتسابها بشكل صحيح مــن داخــل
فيفا».
وكـ ــان امل ــدع ــي ال ـع ــام ال ـســوي ـســري قد
أعلن يــوم الجمعة املاضي أن «إجـ ً
ـراء
جــزائ ـيــا» فـتــح بـحــق بــاتــر لالشتباه
فيه بعملية «دفع غير مشروع» ملبلع
 2مـلـيــون فــرنــك ســويـســري فــي 2011
إلــى بالتيني «على حساب فيفا ،من

خالل ّادعــاء القيام بأعمال في الفترة
ب ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي  1999وح ــزي ــران
.»2002
وزارة العدل السويسرية
تشتبه
كذلك
ّ
ف ــي أن ب ــات ــر وقـ ـ ــع «عـ ـقـ ـدًا ل ـي ــس فــي
مصلحة فيفا» مع االتحاد الكاريبي
للعبة عندما كــان الترينيدادي جاك
وارنر رئيسًا له.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام
السويسري ،هناك أيضًا «شـ ّـك خالل
ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق ف ــي أن ي ـك ــون بــاتــر
تـ ـص ــرف ب ـطــري ـقــة ال تـ ـخ ــدم مـصــالــح
فيفا ،منتهكًا بذلك واجباته اإلدارية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح م ـك ـت ــب امل ـ ــدع ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام أن
محققني قــامــوا الجمعة «باالستماع
ال ــى بــاتــر بصفة مشتبه ف ـيــه» ،وفــي
«املقابل إلى ميشال بالتيني بصفته
مستدعى إلعطاء معلومات».

