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الرياضة الدولية

دي ماريا عبر «إل كالسيكو» النجومية لي أيضًا
كان الفتًا األداء الذي ّ
قدمه أنخيل دي
ماريا أمام برشلونة ،رغم خسارة ريال
مدريد« .إل كالسيكو» كان مناسبة
إلنصاف كفاءة األرجنتيني وتأكيدًا
ألحقيته بنجومية توازي تلك التي يحظى
بها زمالؤه ،هو الذي بقي حتى ما قبل
موقعة أول من أمس «ورقة» ّ
تلوح بها
إدارة امللكي في سوق البيع والشراء
حسن زين الدين
ال يمكن امل��رور على «إل كالسيكو»
ال � ��رائ � ��ع ،أول م� ��ن أم � � ��س ،م� ��ن دون
ال�ت��وق��ف ع�ن��د ال�لاع��ب أنخل
دي ماريا ،رغم خسارة فريقه
ري � ��ال م ��دري ��د أم � ��ام ال �غ��ري��م
األزل � ��ي ب��رش �ل��ون��ة  .4-3فما
ق� ّ�دم��ه ال��دول��ي األرج�ن�ت�ي�ن��ي
خ�لال امل�ب��اراة ،وتحديدًا في
ال� �ش ��وط األول ،ك� ��ان الف �ت��ًا،
وكان ،دون مبالغة ،األفضل
ل � ��ه ب �ق �م �ي ��ص امل � �ل � �ك ��ي م �ن��ذ
ال �ت �ح��اق��ه ب ��ه ص �ي��ف ،2010
ح � �ي� ��ث ص� � � ��ال وج� � � � ��ال ع �ل��ى
رونالدو
ال � ��رواق األي �س��ر .وي�ق�ي�ن��ًا لو
أن ال�ف��رن�س��ي ك��ري��م بنزيما،
ينتقد الحكم!
رغم ب��روزه في امل�ب��اراة ،كان
ّ
وجه البرتغالي
أكثر توفيقًا في هز الشباك
كريستيانو رونالدو
ب �م��زي��د م ��ن األه � � ��داف ،ل�ك��ان
لحكم
انتقادًا شديدًا
دي ماريا لم يكتف بمعادلة
كالسيكو»،
«إل
رق��م مواطنه النجم السابق
أونديانو ماينكو ،رغم
خ��ورخ��ي ف��ال��دان��و بصناعة
ه��دف�ي�ن ف ��ي م� �ب ��اراة واح� ��دة
أن األخير احتسب له
أم � � ��ام ب ��رش� �ل ��ون ��ة ب�ق �م �ي��ص
ركلة جزاء بعد عرقلة
امللكي والذي يعود إلى عام
خارج املنطقة! وقال
رونالدو« :الحكم ارتكب  ،1984بل تخطاه على األقل
بهدف.
الكثير من األخطاء،
ع� �ل ��ى أي ح� � � ��ال ،ف� � ��إن ال �ك��ل
ال بد من اختيار حكام
أجمعوا بعد صافرة انتهاء
على مستوى املباراة ،لم املوقعة الكبرى على أن دي
يكن يفقه شيئًا وكان
م��اري��ا ك��ان النجم األول في
متوترًا ،ال أريد تبرير
ري� � ��ال م� ��دري� ��د ،وق � ��د خ�ط��ف
الخسارة ،لكن أمورًا
األض � ��واء م��ن ب�ق�ي��ة زم�لائ��ه.
كثيرة حدثت».
ول �ع��ل «ك�لاس �ي �ك��و» أول من
أمس أنصف دي ماريا الذي
بقي دومًا في ظل البرتغالي
ك� ��ري � �س � �ت � �ي� ��ان� ��و رون � � ��ال � � ��دو
وب �ن��زي �م��ا وال��وي �ل��زي غ��اري��ث ب��اي��ل
وإي�س�ك��و ،وقبلهم األمل��ان��ي مسعود
أوزي � � � ��ل واألرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي غ ��ون ��زال ��و
ه �ي �غ��واي��ن ،وب �م �ث��اب��ة «ورق� � ��ة» بيد
إدارة امل �ل �ك��ي ت �ل� ّ�وح ب �ه��ا ف��ي س��وق
البيع وال�ش��راء« .إل كالسيكو» كان
مناسبة مثالية ليقول م��ن خاللها
األرج� �ن �ت� �ي� �ن ��ي ك �ل �م �ت��ه ،وم� �ف ��اده ��ا:
النجومية من حقي أيضًا.
وإذا ك� ��ان «إل ك�ل�اس �ي �ك��و» أن�ص��ف
دي م��اري��ا ،ف�لا ب��د هنا م��ن إنصاف

أبدع دي ماريا أمام برشلونة (أ ف ب)

م��درب��ه اإلي�ط��ال��ي ك��ارل��و أنشيلوتي
ال� � ��ذي ف ��اج ��أ ال �ج �م �ي��ع ف ��ي ال�ص�ي��ف
عندما قرر التضحية بنجم كأوزيل
(ب� �غ ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ص ��واب� �ي ��ة ب�ي��ع
ً
األملاني) ،مفضال التمسك بدي ماريا
«لتحقيق التوازن» في الفريق ،على
ما قال وقتها مدرب ميالن السابق،
رغ��م أن إدارة ري��ال م��دري��د ل��م تمانع
أيضًا ببيع األرجنتيني.
م ��ا أراده أن�ش�ي�ل��وت��ي م ��ن الع �ب��ه لم
ي �ت �ض��ح ل �ل �م �ت��اب �ع�ي�ن ق �ب ��ل ال �ع �ط �ل��ة
ال� �ش� �ت ��وي ��ة ن � �ظ � �رًا إل � � ��ى اإلص � ��اب � ��ات
امل � �ت � �ك � ��ررة ل� �ب ��اي ��ل وال� � �ت � ��ي أت ��اح ��ت
ال�ف��رص��ة ل��دي م��اري��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة في
مركزه االعتيادي في الجناح األيمن،
ل �ت��أت��ي ال � �ع� ��ودة ال� �ق ��وي ��ة ل �ل��وي �ل��زي
وت � �ك � �ش� ��ف م � �ع � �ه ��ا ع� � ��ن س� � ��ر ك �ل �م��ة
«ال � �ت ��وازن» :دي م��اري��ا الع ��ب وس��ط
على ال ��رواق األي�س��ر خلف رون��ال��دو

أصاب أنشيلوتي
بتمسكه بدي ماريا،
ّ
أما سعره بعد «إل
كالسيكو» فهو
غير ما قبله

وأم��ام مارسيلو وإل��ى جانب شابي
ألونسو والكرواتي لوكا مودريتش،
ح�ي��ث اس �ت �ف��اد اإلي �ط��ال��ي م��ن الع�ب��ه
األرجنتيني في الشقني :الهجومي

عبر قدرته على املراوغة ،والدفاعي
م ��ن خ �ل��ال س��رع �ت��ه ال� �ت ��ي ت �ت �ي��ح ل��ه
ال �ع��ودة ل�ل�ض�غ��ط ع�ل��ى ال�خ�ص��م في
الهجمة املرتدة.
وإذا كان «الطلب» على دي ماريا من
الفرق األوروبية ،وتحديدًا موناكو
وباريس س��ان جيرمان الفرنسيني
ويوفنتوس اإليطالي ،بلغ أوجه في
س ��وق االن �ت �ق��االت ال �ش �ت��وي وح�ت��ى
م��وع��د «إل ك�لاس�ي�ك��و» ،ف��إن م��ا قبل
هذه املوقعة ليس كما بعدها حتمًا.
ف�ل��ا س� �ع ��ر األرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي س�ي�ب�ق��ى
ذات � ��ه م ��ن ج �ه ��ة ،وم� ��ن ج �ه��ة أخ ��رى
ال رون ��ال ��دو ،ال ��ذي داف ��ع س��اب�ق��ًا عن
دي م��اري��ا وع��ن ج ��دوى ب�ق��ائ��ه ،وال
أنشيلوتي طبعًا وال جمهور امللكي
ت��ال �ي��ًا س �ي��رض��ون ب��ال �ت �ف��ري��ط ب�ه��ذا
ال�ل�اع��ب امل ��وه ��وب ،وخ �ص��وص��ًا إذا
م��ا ظ�ل��ت ف �ك��رة ف�ل��ورن�ت�ي�ن��و ب�ي��ري��ز،

ب��إدخ��ال دي م��اري��ا طرفًا ف��ي صفقة
ت �ب��ادل م��ع «امل�ط�ل��وب األول» حاليًا
في العاصمة اإلسبانية ،الفرنسي
بول بوغبا ،العب وسط يوفنتوس،
ت � ��دور ف ��ي ذه� ��ن رئ �ي��س امل �ل �ك��ي ،أو
أن ال�ن��ادي�ين الفرنسيني امل��ذك��وري��ن
ل� ّ�وح��ا ل��ه ب�م��زي��د م��ن امل�لاي�ين نظير
التخلي عن العبه.
ف��ي أمسية «إل كالسيكو» األخ�ي��ر،
ك��ان��ت ال �ف��رح��ة ،ب��ال �ت��أك �ي��د ،ال تسع
م� ��واط� ��ن دي م� ��اري� ��ا وخ �ص �م ��ه ف��ي
ال� �ل� �ق ��اء ،ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س��ي ،ل�ح�س�م��ه
بثالثيته ال �ف��وز ،ل�ك��ن ال غ��راب��ة ب��أن
يكون بعض من فرحة «ليو» سببه
م �س �ت��وى دي م ��اري ��ا .ال غ��راب��ة ب��أن
ي�ك��ون ميسي ق��د أرس ��ل ،ع�ل��ى غفلة
م� ��ن ال � �ـ«ب ��رن ��اب � �ي ��و»« ،غ � �م� ��زة ع�ي�ن»
ملواطنه وفحواها :موعدنا معًا في
املونديال.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
¶ إنكلترا (مباريات مؤجلة)

¶ اسبانيا (املرحلة )30

 الثالثاء:ارسنال  -سوانسي سيتي ()21,45
مانشستر يونايتد -مانشستر سيتي
()21,45
نيوكاسل  -افرتون ()21,45

 الثالثاء:ملقة  -اسبانيول ()21,00
التشي  -اتلتيك بلباو ()23,00

 االربعاء:ليفربول  -سندرالند ()22,00
وست هام  -هال سيتي ()22,00

 االربعاء:رايو فاييكانو  -اوساسونا ()21,00
برشلونة  -سلتا فيغو ()21,00
اتلتيكو مدريد  -غرناطة ()23,00
اشبيلية  -ريال مدريد ()23,00

 الخميس:ريال سوسييداد  -بلد الوليد ()21,00
خيتافي  -فياريال ()21,00
ليفانتي  -بيتيس ()23,00
امليريا  -فالنسيا ()23,00
¶ ايطاليا (املرحلة )30
 الثالثاء:روما  -تورينو ()21,45

 االربعاء:اتاالنتا  -ليفورنو ()21,45
كالياري  -فيرونا ()21,45
كاتانيا  -نابولي ()21,45
كييفو فيرونا  -بولونيا ()21,45
فيورنتينا  -ميالن ()21,45
جنوى  -التسيو ()21,45
يوفنتوس  -بارما ()21,45
ساسوولو  -سمبدوريا ()21,45

 الخميس:انتر ميالنو  -اودينيزي ()21,45
¶ املانيا (املرحلة )27
 الثالثاء:هيرتا برلني  -بايرن ميونيخ ()21,00
اي �ن �ت��راخ��ت ب��راون �ش �ف��اي��غ  -م��اي�ن�ت��س
()21,00
بوروسيا دورتموند  -شالكه ()21,00
فيردر بريمن  -فولسبورغ ()21,00

 االربعاء:هامبورغ  -فرايبورغ ()21,00
اي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت  -ب��وروس �ي��ا
مونشنغالدباخ ()21,00
اوغسبورغ  -باير ليفركوزن ()21,00
نورمبرغ  -شتوتغارت ()21,00
هوفنهايم  -هانوفر ()21,00

