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رياضة

الكرة العالمية

ميسي الجديد عصري وعصبي
يواصل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
التغيير في مظهره الخارجي على نحو
بات مفاجئًا لكثيرين ،وآخره وشم جديد
وغريب .يأتي هذا مترافقًا مع عصبية
زائــدة لم تكن مألوفة لديه ،وهو الذي
اشتهر بالهدوء والخجل
حسن زين الدين
مطلع الصيف املــاضــي ،فــاجــأ النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي الـعــالــم
بـمـظـهــر ج ــدي ــد والفـ ــت ع ـنــدمــا صبغ
شعره باللون األشقر الذهبي.
لــم تكن تلك امل ــرة األول ــى الـتــي يخرج
ب ـه ــا "لـ ـي ــو" ع ــن املـ ــألـ ــوف أو ي ـخــالــف
ش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـت ــي ات ـس ـم ــت ب ــال ــوق ــار
داخ ـ ـ ــل امل ـل ـع ــب وخ ـ ــارج ـ ــه ،إذ قـبـلـهــا
كـ ـ ــان األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي قـ ــد رسـ ـ ــم وش ـم ــا
على ذراع ــه اليمنى وآخــر على ساقه
اليسرى ،وفــي كليهما نشر صــورًا له
في مواقع التواصل االجتماعي وهو
يتباهى بذلك.
ل ـك ــن مـ ــا مـ ــن أح ـ ــد ك ـ ــان ل ـي ـت ـص ــور أن
يـتـحــول مـيـســي إل ــى "ال ــول ــد الــذهـبــي"
ً
ـا ،ال ً
أداء فــي امللعب .قيل وقتها
شـكـ
الكثير حــول تلك التسريحة؛ وبينها
أنه حاول التنفيس عن إحباطه جراء
ال ـض ـغــوط ال ـتــي راف ـق ـتــه بـعــد خـســارة
الـنـهــائــي الـثــالــث لــه عـلــى الـتــوالــي مع
مـنـتـخــب األرج ـن ـت ــن بــال ـهــزي ـمــة أم ــام
تشيلي في نهائي "كوبا أميركا" الذي
أهدر فيه ركلة جزاء ،وبعد ُ
الحكم عليه
بالسجن مع وقف التنفيذ في إسبانيا
التهامه بالتهرب من الضرائب ،وذلك
عبر انطالقة متجددة من خالل إدخال
تغيير على مظهره الخارجي .وقد أكد
أرييل برموديز ،مصفف شعر ميسي
وقـتـهــا أن الـتـحــول إل ــى ال ــون األشـقــر
ك ـ ــان فـ ـك ــرة أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـعــالــم
خمس مرات.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن ه ـ ــذا ال ـس ـب ــب ل ــم يـكــن
ص ـح ـي ـحــا ،أو ل ـن ـقــل ل ــم ي ـك ــن وح ـي ـدًا
لــاه ـت ـمــام امل ـت ــزاي ــد ملـيـســي بـمـظـهــره
الى أقصى درجة وبشكل غير مألوف
بالنسبة إليه وإلى عشاقه.
بــاألمــس أكــد "لـيــو" ذلــك عبر إضافته
وشـمــا جــديـدًا وغــريـبــا هــو عـبــارة عن
تعديل على الوشم السابق على ساقه
اليسرى عبر رسم جورب داكن اللون
يتضمن كرة من الداخل والرقم  10مع
َ
يدي نجله تياغو من الخارج.
ما يبدو واضحًا أن "ليو" عبر "ثورته"
هـ ـ ــذه امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـش ـك ـل ــه الـ ـخ ــارج ــي

وشم جديد وغريب على الساق اليسرى لميسي (دوغالس ماغنو ــ أ ف ب)

يحاول كسر النمط حول شخصيته
املتحفظة مــن خ ــال مــواكـبــة العصر
وامل ـ ـ ــوض ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــى درجـ ــات ـ ـهـ ــا
ل ـي ـع ـ ّـوض ن ـق ــص ال ـك ــاري ــزم ــات ـي ــة فــي
ّ
يتميز به
شخصيته ،على عكس ما
منافسه في املالعب النجم البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو الع ـ ــب ري ــال
مـ ــدريـ ــد وال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـق ــن فـ ــن ال ـظ ـه ــور
اإلعالمي والترويج لنفسه من ناحية
املوضة والشكل.
عـ ـل ــى أن هـ ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي مـيـســي
مــن نــاحـيــة الـشـكــل يــأتــي مـتــرافـقــا مع
تغيير فــي "امل ـض ـمــون" وت ـحــدي ـدًا في
ال ـت ـصــرفــات ال ـتــي أص ـب ـحــت بــدورهــا
غريبة وغير معتادة من هــذا النجم،
وهو ما ظهر بوضوح في مناسبات
عدة في اآلونة األخيرة وعلى نحو بدا

بات ميسي
مواكبًا للموضة
إلى أقصى درجاتها
وتخلى عن هدوئه

مفاجئًا لكثيرين .إذ إن "لـيــو" تخلى
ع ــن ه ــدوئ ــه وخ ـج ـل ــه وأصـ ـب ــح أك ـثــر
عصبية ومــزاجـيــة وظهر فــي مواقف
م ـحــرجــة م ـق ــارن ــة بـنـجــومـيـتــه كــأحــد
أفضل الالعبني في تاريخ الكرة.

أول املواقف كانت بعد تسجيله هدف
الفوز في مرمى فالنسيا على ملعب
"مـيـسـتــايــا" ف ــي ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
حيث أظـهــرت اللقطات األرجنتيني
وه ـ ـ ــو ي ـن ـف ـج ــر ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ج ـمــاه ـيــر
أصحاب الضيافة بعد إلقاء أحدهم
ق ـ ــارورة م ـيــاه عـلــى الع ـبــي "الـبــرســا"
خـ ـ ــال اح ـت ـف ــال ـه ــم بـ ــال ـ ـهـ ــدف ،حـيــث
ذكـ ــرت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" أن ميسي
ّ
توجه بكلمات نابية إلى املشجعني.
أما في مباراة اإلياب أمام مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي فــي دوري أبـطــال
ّ
مشادة
أوروبــا ،فقد دخل ميسي في
مع اإلسباني ميكيل أرتيتا مساعد
م ـ ـ ـ ــدرب "ال ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــزنـ ــس" ،م ــواطـ ـن ــه
جوسيب غوارديوال ،في املمر املؤدي
ّ
إلى غرف تبديل املالبس بعدما علق

األرجـنـتـيـنــي عـلــى احـتـفــاالت العبي
سيتي بالفوز بالقول" :ماذا حصل؟
هــل تـ ّـوجــوا باللقب أم م ــاذا؟" .وبعد
ّ
رد أرت ـي ـتــا ع ـل ـيــه ،اس ـت ـشــاط ميسي
غضبًا وق ــال" :غـبــي غـبــي ،هيا تعال
ّ
إلي وواجهني".
وان ـ ـت ـ ـهـ ـ ً
ـاء بـ ــامل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ــام
إشبيلية في ملعب "رامون سانشيز
ب ـ ـ ـيـ ـ ــزخـ ـ ــوان" عـ ـنـ ــدمـ ــا رم ـ ـ ــى م ـي ـســي
ب ـح ــذائ ــه أرضـ ـ ــا ب ـع ــد ارت ـ ـكـ ــاب خـطــأ
عليه.
مـ ــا هـ ــو واض ـ ـ ــح هـ ـن ــا أن ت ـغ ـي ـي ــرات
كثيرة طــرأت على شخصية ميسي
في الفترة األخيرة .قد ال يعجب ذلك
ك ـث ـيــريــن ،أم ــا بــالـنـسـبــة ال ــى عـشــاق
األرجنتيني فال ّ
يهم ،ما دام نجمهم
يحتفظ بسحره على أرض امللعب.

تصفيات مونديال 2018

البرازيل تستقبل األرجنتين إلنهاء حداد السباعية

تعيش البرازيل تصفيات مميزة في الصدارة (أ ف ب)

س ـتــرت ـســم ذكـ ــرى ك ــارث ــة الـسـبــاعـيــة
التاريخية على يد أملانيا في نصف
نهائي مــونــديــال  2014أم ــام العبي
املنتخب البرازيلي عندما يدخلون
إلـ ـ ــى م ـل ـع ــب "بـ ـيـ ـل ــو ه ــوري ــزونـ ـت ــي"
فـجــر غــد ملــواج ـهــة الـغــريـمــة األزل ـيــة
األرج ـن ـتــن فــي مــوقـعــة هــامــة ضمن
الجولة الحادية عشرة من تصفيات
أمـ ـي ــرك ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة امل ــؤهـ ـل ــة إل ــى
مونديال  2018لكرة القدم.
لكن البرازيل تعيش واقعًا مختلفًا
اآلن ،إذ إنها ّ
تقدم مستوى مميزًا في
التصفيات الحالية التي تتصدرها
ب ـف ــارق ن ـق ـطــة ع ــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي و4
نقاط عن اإلكوادور وكولومبيا.
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل العـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـس ــاب ــق

تـ ـ ــوس ـ ـ ـتـ ـ ــاو ،أحـ ـ ـ ــد ن ـ ـج ـ ــوم الـ ـف ــري ــق
ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـس ــاح ــر ف ــي م ــون ــدي ــال
 ،1970عـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــوز ع ـلــى
األرج ـن ـتــن سيسهم أخ ـي ـرًا فــي طي
ص ـف ـح ــة ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة امل ــوجـ ـع ــة أمـ ــام
"املانشافت" في مونديال .2014
وكتب ابن التاسعة والستني" :أليس
رم ــزي ــا إنـ ـه ــاء االكـ ـتـ ـئ ــاب وال ـ ـحـ ــداد،
ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ضــد
أملانيا؟".
وتـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل عـ ـل ــى ن ـي ـم ــار
وفـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــو وروبـ ـ ــرتـ ـ ــو
ً
فيرمينو ،فضال عن الواعد غابريال
جيسوس.
ولم تفز األرجنتني على البرازيل في
أرضـهــا ضمن تصفيات املــونــديــال،

وآخـ ـ ــر ان ـت ـص ــارات ـه ــا ف ــي ال ـب ــرازي ــل
تحقق في مباراتني إعداديتني قبل
املــونــديــال 0-2 :قـبــل املـكـسـيــك 1970
و 0-1قبل فرنسا .1998
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـعـ ـي ــش األرجـ ـنـ ـت ــن
تصفيات سيئة تحتل فيها املركز
السادس بـ  16نقطة وبفارق خمس
نقاط عن غريمتها.
وت ـع ـت ـمــد األرجـ ـنـ ـت ــن ع ـل ــى نـجـمـهــا
لـيــونـيــل مـيـســي ال ـعــائــد بـعــد غـيــاب
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،وق ــد كـشــف مــدرب
"ال ـ ـتـ ــان ـ ـغـ ــو" إدغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردو ب ـ ــاوس ـ ــا أن
غونزالو هيغواين سيلعب أساسيًا
على حساب سيرجيو أغويرو.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن "ك ــاسـ ـيـ ـك ــو األرض"،
تـشـهــد مــونـتـيـفـيــديــو مـ ـب ــاراة قــويــة

بني األوروغواي الثانية واإلكوادور
الـثــالـثــة .وف ــي م ـب ــاراة مـهـمــة أيـضــا،
تـ ـ ـح ـ ــل ت ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ع ـل ــى
كــولــوم ـب ـيــا ال ــراب ـع ــة ف ــي بــارن ـكــويــا.
وت ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي ال ـســاب ـعــة
الـبـيــرو الـثــامـنــة ،وفـنــزويــا متذيلة
الترتيب بوليفيا وصيفة القاع.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 الخميس:كولومبيا  -تشيلي ()22,30
 الجمعة:األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  -اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور (1.00
فجرًا)
الباراغواي  -البيرو ()1,30
فنزويال  -بوليفيا ()1,30
البرازيل  -األرجنتني (.)1,45

