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رياضة

الكرة اإلسبانية

برشلونة على أبواب انقالب داخلي
بوادر أزمة جماهيرية في
برشلونة ضد اإلدارة الحالية
للنادي ورئيسها جوسيب
ماريا بارتوميو ،على خلفية
الفشل المتواصل في سوق
االنتقاالت الصيفية ،الذي تال
موسمًا متواضعًا للفريق
الكاتالوني ،تنازل فيه عن
عرشه المحلي

شربل ّ
كريم
ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،ي ـت ـل ـقــى بــرش ـلــونــة
ال ـضــربــات م ــن هـنــا وه ـن ــاك .فــالـنــادي
الكاتالوني عاجز حتى اآلن عن حسم
أي صفقة كبيرة وحتى صغيرة .هذا
ف ــي وق ــت يـحـتــاج فـيــه «ال ـبــاوغــرانــا»
إل ــى ورش ــةٍ حقيقية بـعــدمــا ب ــدا ّ
جليًا
أن ل ــدي ــه م ـش ــاك ــل ف ــي م ــراك ــز ك ـث ـيــرة،
ونقصًا في مراكز أخرى ال يوجد فيها
البديل الذي يمكن أن يكون بمستوى
األساسي.
وإذا كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة م ـتــوق ـعــا
الوصول إليها مع خروج نجوم الجيل
الذهبي واح ـدًا تلو اآلخــر من النادي،
ما انعكس أخيرًا على صــورة الفريق
ّ
ال ــذي ب ــدا ال يقهر لـفـتــرة طــويـلــة ،فــإن

إدارة «ال ـب ــرس ــا» تـتـحـمــل املـســؤولـيــة
كاملة لتدهور األوض ــاع تباعًا ،وهو
أم ــر اس ـت ـفــاق عـلـيــه الـجـمـهــور أخ ـي ـرًا،
وي ـم ـكــن مل ـســه م ــن خ ــال ردود الـفـعــل
على كل خبر يرد عبر صفحات مواقع
التواصل االجتماعي الخاصة ببطل
ك ــأس امل ـلــك ،وكــذلــك مــن خ ــال وســائــل
اإلعالم ّ
املقربة منه.
وبــال ـتــأك ـيــد ،ل ــم ي ـكــن خ ـبــر ع ــدم ق ــدرة
الــرئ ـيــس جــوس ـيــب م ــاري ــا بــارتــومـيــو
عـ ـل ــى حـ ـس ــم ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال الـ ـه ــدف
األول لبرشلونة في سوق االنتقاالت،
أي اإليـطــالــي مــاركــو فـيــراتــي ،السبب
األس ـ ــاس وراء ال ـغ ـضــب الـجـمــاهـيــري
الحاصل حاليًا ،بل إن ما بدا عليه من
ضعف لبارتوميو وفريق عمله ،الذي
ل ــم يـسـتـطــع ح ـتــى إق ـن ــاع الع ــب شــاب

م ـثــل دان ـ ــي س ـي ـبــايــوس ل ـل ـت ـحـ ّـول من
ّ
ريــال بيتيس إليه ليحط األخير لدى
الغريم ريال مدريد ويعيد إلى الذاكرة
خسارة «البرسا» السباق لضم العب
واعــد آخــر هو ماركو اسينسيو الذي
ّ
وقع للملكي أيضًا.

ّ
شتان ما بين أيام البورتا
والمرحلة التي يعيشها
«البرسا» مع بارتوميو

إذًا ،وكأنه ال يكفي جمهور «البرسا»
رؤي ــة الــريــال يحتفل بلقب «الليغا»
موسم عانى فيه
ودوري األبطال في
ٍ
فريقهم على مختلف الصعد ،ليظهر
أن إدارت ـ ـهـ ــم غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة ح ـت ــى عـلــى
حـســم الـصـفـقــات الـبـسـيـطــة ،م ــا فتح
الباب على عودة املطالبات باستقالة
بارتوميو واملــديــر الــريــاضــي روبــرت
ف ــرن ــان ــدي ــز ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد وضـ ــع فيه
الرئيس ثقته الكاملة لجلب فيراتي،
قبل أن يخرج لتغطية فشله ،متذرعًا
ّ
بأن باريس سان جيرمان الفرنسي ال
ّ
يرد على عروض ناديه.
املـهــم أن اسـتـقــالــة بــارتــومـيــو وفــريــق
عمله ،التي ُحكي عنها في الكواليس
قبل أيام على نهاية األسبوع املاضي،
ًّ
قد تكون حل للجميع ،إذ ال يعقل أن

َ ّ
ال ُيعقل أن ناديًا
بحجم برشلونة
يتغنى فقط
من
بتمكنه
فعل شيء ُي َع ّد
ّ
أقل اإليمان إذا
صح التعبير ،وهو
التعاقد مع
المدرب إرنستو
فالفيردي
(أرشيف)

ميسي ضد قدوم باولينيو إلى «البرسا»
وقت تتخبط فيه إدارة برشلونة لحسم صفقاتها
في ٍ
الصيفية ،جاء نبأ رفض نجم الفريق األرجنتيني ليونيل
ميسي ،ضم البرازيلي باولينيو ،كالصاعقة على إدارة
النادي .إذ ذكرت صحيفة «دايلي
ستار» البريطانية ،أن ميسي ال
يرغب في تعاقد «البرسا» مع
العب توتنهام هوتسبر السابق،
منعًا لتكرار أخطاء املوسم
املاضي ،عبر عقد صفقات ال
تفيد الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن
البرازيلي نيمار ،يدعم انضمام
مواطنه وصديقه إلى الفريق،
ويحاول إقناع اإلدارة باملضي قدمًا في هذه الصفقة،
وخصوصًا أن باولينيو ال يمانع خفض راتبه ،ليصل إلى
 5ماليني يورو في املوسم ،من أجل االنتقال إلى «البرسا»،
رغم أنه يحصل على  9.5ماليني يورو مع ناديه الحالي.

الكرة األلمانية

الوشم يهدد العبي «البوندسليغا»
أضـ ـ ـ ــاء ت م ـج ـل ــة «كـ ـيـ ـك ــر» األمل ــان ـي ــة
عـلــى «ظ ــاه ــرة» ان ـت ـشــار ال ــوش ــم في
الـ ــدوري األملــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،حيث
ّ
تحول إلى «إدمان» في بالد أظهرت
فيها الدراسات أن  %10من شعبها
يحملون أوشامًا على أجسادهم.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــي
«ال ـ ـ ـبـ ـ ــونـ ـ ــدس ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــا» لـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة أن
االسـتـثـنــاء اآلن هــو أن يـكــون هناك
الع ــب ال يــوجــد ع ـلــى جـسـمــه وش ــم،
بحسب ما نقلت «كيكر» في عددها
أمس عن ماتياس بـ ِـرم ،وهو طبيب
فريق نادي نورمبرغ.
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول خ ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ــوش ـ ـ ــم ي ـ ــورغ ـ ــن
إلزنبروخ في حديث مع «كيكر» إن
الـحـضــور اإلعــامــي الكبير لالعبي
الـكــرة والــوشــم على أجـســادهــم أدى

إل ـ ــى ان ـت ـش ــار ال ــوش ــم ف ــي املـجـتـمــع
األملاني.
ويـ ـ ـق ـ ــوم إل ـ ــزنـ ـ ـب ـ ــروخ مـ ـن ــذ عـ ـش ــرات
الـ ـسـ ـن ــن بـ ــرسـ ــم الـ ــوشـ ــم ل ــزب ــائ ـن ــه،
ويـ ـ ـت ـ ــردد ع ـل ـي ــه ب ـع ــض نـ ـج ــوم ك ــرة
الـقــدم أيـضــا ،ومــن أشـهــرهــم الــدولــي
م ــارك ــو روي ـ ــس م ـه ــاج ــم ب ــوروس ـي ــا
دورتـ ـم ــون ــد ،وه ــو ي ـش ــرح« :ال ــوش ــم
ه ــو عـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة ص ـغ ـي ــرة ،إنــه
جرح ،وفي رأيي أن نجوم كرة القدم
يتعاملون معه باستخفاف كبير».
هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
ان ـت ـقــال أمـ ــراض ف ـيــروس ـيــة خـطـيــرة
عـبــر إب ــر الــوشــم غـيــر املـعـقـمــة ،مثل
اإليدز وااللتهاب الكبدي الوبائي.
وي ـن ـصــح إل ــزنـ ـب ــروخ ال ــاع ــب بـعــدم
دق وشـ ـ ــم بـ ـ ــأي حـ ـ ــال مـ ــن األح ـ ـ ــوال

ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ف ــي م ــرح ـل ــة ن ـقــاهــة:
«ال ـج ـســم ي ـح ـتــاج إل ــى طــاقــة كـبـيــرة
لـكــي يتعافى مــن ه ــذا ال ـجــرح ،ومــن
ثم يصبح من الصعب أن يقدم ً
أداء
بنسبة مئة في املئة».
ويتمتع إلــزنـبــروخ بثقة املسؤولني
والـ ــاع ـ ـبـ ــن ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي ب ــوروسـ ـي ــا
مونشنغالدباخ ،لــدرجــة أنــه أصبح
املتعهد بوشم العبي الفريق.
وي ـ ــرف ـ ــض ال ـ ــرج ـ ــل وش ـ ـ ــم ال ــاعـ ـب ــن
قـبــل امل ـبــاريــات املـهـمــة ،إذ يــذكــر أنــه
جـ ـ ــاء إل ـ ـيـ ــه املـ ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
راوول بــوبــاديـيــا عـنــدمــا ك ــان العبًا
ف ــي مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ق ـبــل س ـنــوات،
ورجاه أن يرسم له وشمًا ،موضحًا
له أنه خارج ّتشكيلة املباراة القادمة
ل ـف ــري ـق ــه .ونـ ــفـ ــذ إلـ ــزن ـ ـبـ ــروخ لــاعــب

