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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو :انفصام الشخصية
لم يعد خافيًا أن النجم البرتغالي كريستيانو
يمر بمرحلة جفاف تهديفي،
رونالدو ّ
يقدمه
يحير في ما ّ
رغم أن هناك ما ّ
هداف ريال مدريد بين الساحتين المحلية
واألوروبية ،إذ يبدو وكأنه ُأصيب بانفصام
الشخصية
كريم
شربل ّ
ح ـس ـن ــا ،ل ــم ي ـع ــد ب ــاإلمـ ـك ــان االن ـت ـظ ــار
والـ ـ ـق ـ ــول إنـ ـ ــه س ـي ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
املقبلة .هذا ليس كريستيانو رونالدو
الــذي يعرف قــدراتــه التهديفية العالم
أجمع ،وهذا ليس كريستيانو رونالدو
َّ
املتوج بجائزة أفضل العب في العالم
قـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة .ه ــو كريستيانو
رونــالــدو الــذي يعرف رغــم كــل الحجج
ال ـت ــي خ ــرج ــت م ـن ــه ب ــأن ــه ي ـم ـ ّـر ب ــأزم ــةٍ
تهديفية.
أمسية جديدة في دوري أبطال أوروبا
تـعـطــي «س ــي آر  »7فــرصــة السـتـعــادة
صــورتــه الحقيقية أمــام العالم أجمع،
وفــرصــة مــواتـيــة مــن دون ش ــك ،لكونه
س ـيــواجــه خـصـمــا ضـعـيـفــا ه ــو أبــويــل
نيقوسيا الـقـبــرصــي .كــذلــك إن ساحة
األب ـ ـطـ ــال ت ـح ـمــل ف ـ ــأل خ ـي ــر بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـي ــه ،لـكــونــه ه ــز ال ـش ـبــاك  6مـ ــرات في
ـدف ي ـت ـيــم فــي
 4مـ ـب ــاري ــات ،م ـق ــاب ــل ه ـ ـ ٍ
 8مـ ـب ــاري ــات خ ــاض ـه ــا فـ ــي «ال ـل ـي ـغ ــا»
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة حـ ـت ــى اآلن ،وه ـ ـنـ ــا ت ـقــع
املشكلة...
ه ـ ــي أس ـ ـ ـ ــوأ ف ـ ـتـ ــرة ت ـه ــدي ـف ـي ــة ل ـل ـن ـجــم
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي م ـ ــع ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد م ـنــذ
وصوله إليه عام  .2009ففي  720دقيقة
ّ
ه ــز ش ـب ــاك خـيـتــافــي امل ـت ــواض ــع فـقــط،

يعيش رونالدو أسوأ
فترة تهديفية منذ وصوله
إلى ريال مدريد
ليعود بالذاكرة إلــى نقطة البداية في
الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة عـنــدمــا انـتـظــر 8
م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة ف ــي إحـ ــدى ف ـتــرات
موسمه األول ،ليصل إلى املرمى ،لكن
وق ـت ــذاك غ ــاب ع ــن  6م ـب ــاري ــات بسبب
اإلصابة ال كما هو الحال عليه اآلن.
لكن مــا هــي األسـبــاب التي تكمن وراء
فـ ـت ــرة الـ ـجـ ـف ــاف الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا نـجــم
متعطش دائمًا لتسجيل األهداف؟
رون ــال ــدو ب ـ ّـرره ــا عـنــدمــا أل ـقــى بــالـلــوم
على الحكام ،لكونه أوقف في مستهل
املــوســم  5مـبــاريــات 4 ،منها كــانــت في

سجّل رونالدو هدفًا واحدًا من  57كرة سدّدها في الدوري اإلسباني (بيار  -فيليب ماركو  -أ ف ب)

«ال ـل ـي ـغ ــا» ،وه ــو أم ــر اع ـت ـبــر أن ــه كسر
النمط التصاعدي ملستواه التهديفي،
حـيــث كــان ينتظر أن يــواصــل تشغيل
ماكينته التي ال ترحم حراس املرمى.
قــد يـبــدو تبرير رونــالــدو منطقيًا إلى
ٍّ
حد ما ،لكن األرقام تدحض أيضًا هذه
ّ
الذريعة ،لكون البرتغالي ال يمر بفترة
طبيعية نفسيًا وفـنـيــا ،فهو س ـ ّـدد 57
م ــرة عـلــى مــرمــى ال ـفــرق الـتــي واجهها
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
ولم يسجل إال في مناسبةٍ واحــدة ،ما
يـعـنــي أن ــه ال يـعـيــش ف ــي ف ـت ــر ٍة تــركـيـ ٍـز
كــامـلــة تـجـعـلــه يـصـيــب املــرم ــى مــن ِّ
أي
مكان كما جرت عليه العادة.
لـكــن أيـضــا هـنــاك أس ـبــاب أكـثــر إقناعًا
ليعيش رونــالــدو الحياة الصحراوية
ف ــي امل ــاع ــب ال ـخ ـض ــراء ،وه ــي انـهـيــار
بشكل
منظومة ال ـ « »BBCالتي أثــرت
ٍ
أو بآخر فيه .وهنا الكالم على ابتعاد
ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــا وال ــوي ـل ــزي
غـ ــاريـ ــث بـ ــايـ ــل ،إمـ ـ ــا عـ ــن م ـس ـتــواه ـمــا
املطلوب ،وإما بسبب اإلصابة.
ص ـح ـي ــح أن ال ــاع ـ َـب ــن املـ ــذكـ ــوريـ ــن ال
ي ـم ـ ّـوالن رون ــال ــدو بــال ـكــرات عـلــى غــرار
م ــا يـفـعــل الع ــب غ ــائ ــب آخ ــر ق ــد يـكــون
غيابه مــؤثــر أكـثــر على صعيد عملية
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ،أي دان ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ،إال
أن ب ـنــزي ـمــا وب ــاي ــل ي ـش ـغــان مــدافـعــي
الـفــرق الـخـصــوم ،مــا يخلق املساحات
ّ
للبرتغالي أو يعزز من فرص تسجيله

األه ـ ـ ـ ــداف مـ ــن خ ـ ــال ال ـض ـغ ــط األك ـب ــر
الــذي يمارسه الــريــال بــوجــود النجوم
ال ـث ــاث ــة م ـعــا ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،فــي
وقت ال ّ
يؤمن فيه العبون مثل إيسكو
ٍ

أو مـ ــاركـ ــو أس ـي ـن ـس ـي ــو ه ـ ــذه املـ ـي ــزات
َ
صاحبي مبادرة
لــرونــالــدو ،لكونهما
َّ
ومحبني ألخذ األمور على عاتقهما.
أمـ ـ ٌـر آخ ــر ق ــد ي ـكــون أظ ـهــر الشخصية

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة الخامسة:سـبــارتــاك مــوسـكــو الــروســي  -مــاريـبــور
السلوفيني ()19,00
إشبيلية اإلسباني  -ليفربول اإلنكليزي
()21,45
 املجموعة السادسة:نــابــولــي اإلي ـطــالــي  -شــاخـتــار دونيتسك
األوكراني ()21,45
مانشستر سيتي اإلنكليزي  -فيينورد
الهولندي ()21,45
 املجموعة السابعة:شـيـكـطــاش ال ـتــركــي  -ب ــورت ــو الـبــرتـغــالــي
()19,00
م ــون ــاك ــو ال ـفــرن ـســي  -الي ـب ــزي ــغ األمل ــان ــي
()21,45
 املجموعة الثامنة:أبويل القبرصي  -ريال مدريد اإلسباني
()21,45
بــوروسـيــا دورتـمــونــد األملــانــي  -توتنهام
هوتسبر اإلنكليزي ()21,45

 األربعاء: املجموعة األولى:س ـس ـك ــا م ــوس ـك ــو الـ ــروسـ ــي  -بـنـفـيـكــا
البرتغالي ()19,00
بــازل السويسري  -مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ()21,45
 املجموعة الثانية:أن ــدرل ـخ ــت الـبـلـجـيـكــي  -ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األملاني ()21,45
باريس سان جيرمان الفرنسي  -سلتيك
اإلسكوتلندي ()21,45
 املجموعة الثالثة:ق ـ ـ ــره ب ـ ـ ــاخ األذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي  -ت ـش ـل ـســي
اإلنكليزي ()19,00
أتلتيكو مدريد اإلسباني  -روما اإليطالي
()21,45
 املجموعة الرابعة:يوفنتوس اإليطالي  -برشلونة اإلسباني
()21,45
س ـب ــورت ـن ــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -أومل ـب ـي ــاك ــوس
اليوناني ()21,45

االنفصامية لرونالدو هذا املوسم بني
ال ــدوري اإلسـبــانــي حيث انـطـفــأ ،وبني
دوري األبطال حيث ملع أحيانًا ،وهي
ام ـت ـعــاضــه م ــن س ـيــاســة إدارة نــاديــه
فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت الصيفية ،وهــي
امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي أظ ـه ــرت ــه م ــزاج ـي ــا على
ـات ع ــدة ،حيث
أرض امللعب فــي مـحـطـ ٍ
إنه لم يظهر ابتسامة مرات كثيرة لدى
تسجيل فــريـقــه هــدفــا أو حـتــى عندما
مرر كرة حاسمة إلى إيسكو في إحدى
املباريات!
ب ـ ــا ش ـ ــك ،ي ـع ـي ــش رون ـ ــال ـ ــدو وض ـع ــا
نفسيًا غـيــر طبيعي فــي مــدريــد ،وهــو
أم ــر ثـبــت مــن خ ــال م ـشــاداتــه العلنية
عبر الصحافة مــع قائد «امليرينغيز»
ـت زاد فيه
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ،فــي وق ـ ٍ
اإلع ـ ــام ال ـض ـغــوط أي ـض ــا ع ـبــر ت ـنــاول
مسألة إعــداد النادي امللكي ملرحلة ما
بعد رونــالــدو مــن خــال الـتــواصــل مع
البرازيلي نيمار ،وهي أنباء بالتأكيد
كافية إلصــابــة البرتغالي بــاإلحـبــاط،
لكونها تشعره بأنه دخــل فــي مرحلة
خريف العمر الكروي.
ً
هــل دخ ــل ه ــذه املــرحـلــة ف ـعــا؟ تصعب
اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤال ،ل ـكــن لقطة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة «الـ ـ ــدربـ ـ ــي» أمـ ــام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد تـخـتـصــر الـكـثـيــر من
ال ـكــام واألس ـئ ـلــة ،وذل ــك عـنــدمــا خسر
رونالدو (السريع) سباقًا إلى الكرة مع
خوانفران بنحو غير معهود.

الكرة اإليطالية

تافيكيو يستقيل من رئاسة االتحاد اإليطالي
انتخب تافيكيو
ُ
رئيسًا لالتحاد
اإليطالي في
آب ( 2014ألبرتو
بيتزولي ــ أ ف ب)

وصلت ترددات فشل منتخب إيطاليا
بالتأهل إلــى مــونــديــال روسـيــا 2018
إل ــى رئ ـيــس االت ـح ــاد اإلي ـطــالــي لـكــرة
ال ـق ــدم ،ك ــارل ــو تــافـيـكـيــو ،حـيــث تـقـ ّـدم
باستقالته ،وذلك بحسب مسؤول في
االتحاد.
وقال رئيس نقابة الالعبني اإليطاليني
داميانو تــومــازي للصحافيني خالل
م ـغــادرتــه مـقــر االت ـح ــاد" :ل ـقــد أبلغنا
باستقالته".
كـمــا ق ــال جــان ـكــارلــو أبـيـتــي الــرئـيــس
السابق لالتحاد االيـطــالــي والعضو
أيضًا في املجلس الفدرالي" :تافيكيو
أخذ قرارًا بتغيير السيناريو ،وحقيقة
أن بعض املكونات التي كانت تسانده
في املاضي ،وجدت بعض الصعوبات

في تجديد هذه الثقة".
ُ
وانتخب تافيكيو البالغ من العمر 74
عــامــا ،رئـيـســا لــاتـحــاد اإليـطــالــي في
آب  .2014واخ ـت ـيــاره ع ــدم االستقالة
مباشرة بعد فشل املنتخب اإليطالي
ف ــي ال ـت ــأه ــل األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أم ــام
الـســويــد ،أدى ال ــى ان ـت ـقــادات مــن قبل
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـفــاع ـلــن ف ــي ع ــال ــم كــرة
الـقــدم ولكن أيضًا مــن رئيس اللجنة
األوملبية اإليطالية جوفاني ماالغو.
ّ
ويتعي إجــراء انتخابات جديدة في
غضون  90يومًا لتعيني رئيس جديد
لالتحاد اإليطالي.
وب ـ ــات ال ـع ــال ــم الـ ـك ــروي ف ــي إيـطــالـيــا
مــن دون رئيس لالتحاد وال رئيسي
رابـطـتــي الــدرج ـتــن االول ــى والـثــانـيــة

وبال مدرب للمنتخب.
وك ـ ـ ــان االتـ ـ ـح ـ ــاد اإليـ ـط ــال ــي قـ ــد أقـ ــال
م ــدرب املنتخب جــانـبـيـيــرو فينتورا
ـاء املــاضــي ،في أعقاب اجتماع
األربـعـ ُ
ط ــارئ خـ ّـصــص للبحث فــي مستقبل
املـنـتـخــب بـعــد الـصــدمــة ال ـتــي تسبب
ب ـهــا ع ــدم ال ـتــأهــل إل ــى ك ــأس ال ـعــالــم،
علمًا بأن إيطاليا أحرزت اللقب أربع
مرات آخرها في أملانيا .2006
وفـشــل "اآلزوري" فــي بـلــوغ نهائيات
مونديال  2018فــي روسـيــا ،على إثر
خوضه ملحقًا أوروبيًا ضد املنتخب
ال ـســويــدي .وف ــاز األخ ـيــر عـلــى أرضــه
 0-1ذهــابــا ،وتـعــادل سلبًا فــي اإليــاب
عـلــى ملعب "س ــان س ـيــرو" فــي مدينة
ميالنو االثنني املاضي.

