
"مل اأر ليونيل مي�سي يحتفل هكذا يف حياتي، 
رك�س��ُت خلف��ه واأن��ا ال اأدري م��اذا يري��د اأن 
يفع��ل، ومل اأدرك اأنها �س��تكون واحدة من اأكرث 
اللحظات احلا�س��مة يف حيات��ي املهنية". تلك 
كانت كلمات امل�س��ّور املك�س��يكي �س��انتياغو 
غار�س��ي�س املتعاون مع نادي بر�سلونة منذ 4 
�س��نوات، وكانت له ال�س��ورة التاريخية للنجم 
االأرجنتين��ي ليونيل مي�س��ي عندم��ا خرج عن 
ال�س��ورة النمطية لالحتفال وذلك بعد تخطي 
بر�س��لونة ملناف�س��ه باري���س �س��ان جريم��ان 
الفرن�س��ي )1-6( يف مب��اراة الع��ودة من دور 
ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا معّو�س��ًا خ�سارته 
يف الذه��اب 0-4 قب��ل نح��و اأ�س��بوعني م��ن 
املوقعة. ال�سورة التي غدت اأيقونة يف و�سائل 
التوا�س��ل والتي بالتاأكيد �سوف تدخل متحف 
النادي، التقطها امل�سور املك�سيكي املحظوظ 
البال��غ م��ن العم��ر 42 عام��ًا، "عندم��ا راأيت 
مي�س��ي يري��د االحتف��ال لوحده م��ع اجلماهري 
بقي��ت عل��ى مقربة م��ن امل�س��جعني، لكن كان 
هن��اك الكث��ري من الفو�س��ى وامت��الأت منطقة 

دف��ع  خ�س��م  ويف  بامل�س��جعني  امل�س��ورين 
وتداف��ع وحتى قب��الت من بع�س امل�س��جعني 
ا�س��تطعت التقاط حوايل 50 �سورة بينها هذه 

ال�سورة".
واأ�س��اف: "هاتف��ي مل يتوقف ع��ن الرنني يف 
االأي��ام القليل��ة املا�س��ية، الكل يري��د تهنئتي 
على ما �س��مونه حتفة فنية". الزميل ال�سحفي 
فهد �س��فيق املقيم يف بر�س��لونة والذي تواجد 
يف كام��ب ن��و لتغطي��ة املب��اراة التاريخي��ة، 
يق��ول ع��ن ه��ذه ال�س��ورة: "لالأمان��ة مي�س��ي 
وق��ف وقفت��ه تلك -ف��وق لوح��ة االإعالنات- 
ع���رات املرات من قب��ل لكن موقع امل�س��ور 
وطريق��ة التق��اط اللحظة وتزامنها مع �س��ياق 
ملحم��ي وبط��ويل ...ه��و م��ا زاد م��ن قيمته��ا 
كثرياً". وي�سيف �سفيق: "الزميل امل�سور كان 
االإن�سان املنا�سب يف املكان املنا�سب والوقت 
املنا�س��ب واختار ال�سخ�س��ية املنا�س��بة... كل 
العوام��ل ت�س��افرت الإجن��اح اللحظ��ة". وعلى 
ملع��ب الكامب ن��و، 11 كان��ون االأول/ يناير 
2015، قّدم ال�MSN عر�س��ًا اأّخاذاً وقادوا 

فريقه��م بر�س��لونة للف��وز على اأتلتيك��و مدريد 
1-3 �س��جل االأهداف )نيمار، �سواريز، مي�سي 
كان  الثال��ث  اله��دف  وبع��د  الت��وايل(.  عل��ى 
مل�س��ور وكال��ة روي��رز األ��رت خي��ا )مواليد 
تاريخي��ة  �س��ورة  للتق��اط  فر�س��ة   )1977
للثالث��ي �ست�س��بح فيم��ا بعد رمزاً له��م. يقول 
امل�س��ور خيا اإنه كان حمظوظًا الأن الالعبني 
رك�س��وا يف اجتاهه والأنه كان ي�س��ّور بعد�سة 
ت�س��تطيع اإحاطتهم ب�س��كل جيد "مل تكن هناك 
العدي��د م��ن ال�س��ور للثالث��ة مع��ًا حت��ى تلك 
اللحظة".  ويتابع امل�س��ّور الكاتالوين: "التقُط 
لهم حوايل 40 �س��ورة ثم اخرت االأف�سل من 
حي��ث اإظه��ار كام��ل اجل�س��م، والثالث��ة لديهم 
ابت�س��امات خمتلفة ... وكان لل�س��ورة �س��جة 
كب��رية يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل وظه��رت يف 
بع���س م��ن اأكر ال�س��حف يف الع��امل، وهناك 
ن�س��خة كبرية احلجم من تلك ال�سورة ال�سهرية 
معلق��ة االآن عل��ى جدار ق�س��م االت�س��االت يف 
نادي بر�سلونة، وما زالت ت�ستخدم مراراً كلما 
حقق ثالثي الهجوم ال�سهري �سيئًا من ال�سحر". 

ا�س��تفادت اجلمعية الكاتالونية لالأمرا�س 
الوراثية يف بر�س��لونة، من جم��ع عائدات بيع 
لوح��ة لر�س��ام الكاريكاتري االإ�س��باين فيزكارا 
ج�ّس��د فيه��ا الثالثي الالتيني ال�س��هري يف اأحد 
اأيام �سهر �سباط/ فراير من العام احلايل. من 
بني نحو 80 م�سوراً كانوا متواجدين يف ربع 
نهائي مونديال املك�س��يك 86 بني االأرجنتني 
واإنكل��را، م�س��وٌر واح��ٌد فق��ط م��ن االأر���س 
امل�ست�سيفة املك�سيك ا�ستطاع التقاط ال�سورة 
املعروف��ة للنجم االأ�س��طورة دييغ��و مارادونا 

واحد من اأعظم العبي كرة القدم يف العامل.
ديفي��د كانون امل�س��ور الريط��اين البالغ من 
العم��ر 62 عامًا حالي��ًا يقول عن تلك اللحظة: 
"ذل��ك امل�س��ور املك�س��يكي هو الوحي��د الذي 
التقطها بهذا ال�سكل، وكان ذلك بعد�سة بقيا�س 
855 ميليمر، وهو ما ُيظهر اإىل اأي مدى كان 
يعي���س اإث��ارة املب��اراة، ال�س��غف بالريا�س��ة 
والق��درة عل��ى الركي��ز ب�س��كل كب��ري ميث��الن 
العن�ري��ن االأك��رث اأهمية بالن�س��بة للم�س��ور 

الفوتوغرايف الريا�سي".
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يب��دو اأن حم��اوالت رونال��دو مهاج��م ريال مدري��د يف التغطية عل��ى حياته 
اخلا�سة بداأت تف�سل تدريجيًا بعد اأن ن�رت ال�سحف الريطانية خر انتظاره 
ملولودين جديدن )من اأم حا�س��نة(. ون�رت �س��حيفة ذا �س��ن ال�سهرية خراً 
جدي��داً عن الدون الرتغايل كري�س��تيانو رونالدو جنم ريال مدريد االإ�س��باين 
اأ�س��ارت في��ه اإىل انتظار اأف�س��ل العب يف العامل لتواأم م��ن اأم بديلة. 
واأ�س��ارت ال�س��حيفة اإىل اأّن "رونال��دو مل يخ��ر عائلت��ه 
الكب��رية ع��ن هوي��ة )االأم البديل��ة( وال��دة الطفلني 
القادم��ني، كم��ا اأّن دولوري���س وال��دة رونالدو 
تربي��ة  يف  مل�س��اعدته  بجانب��ه  �س��تكون 
االأطف��ال كما فعلت م�س��بقًا مع طفله 
االأول". وذكر م�س��در من االأ�رة 
الت��ي  الطفل��ني  "اأم  اأّن  اإىل 
موج��ودة  باأنه��ا  يعتق��د 
يف اأم��ريكا متّر باالأيام 
االأخرية من حملها قبل 
ال��والدة، واأن رونال��دو 
�سي�س��بح وال��داً لثالث��ة 
اأطف��ال يف ف��رة قريب��ة ج��داً". ومي��ّر رونال��دو بعالقة 
مثالية مع �سديقته اجلديدة جورجينا رودريغري بعد اأّن 
عانى من العديد من التخبطات يف عالقاته الن�س��ائية 
بال�س��نوات الفائتة. واأ�س��ار امل�س��در وفقًا لل�س��حيفة 
الريطاني��ة اإىل اأّن رونالدو ينتظر بلهفة االجتماع 
باأف��راد عائلته اجل��دد، منوهًا يف الوق��ت ذاته اإىل 
حماوالت �س��احب ال�32 عام��ًا احلثيثة يف اإبقاء 
املو�سوع �سمن الدائرة املقربة فقط، نظراً حلر�سه 
على عدم ك�س��ف الكث��ري من اأ�رار حياته اخلا�س��ة. 
ويظه��ر رونال��دو اهتمامًا كب��رياً بطفله كري�س��تيانو 
جونيو �ساحب ال�س��ت �سنوات وكثرياً ما يجعله �ريكًا 
له يف ال�سور التي تن�ر بح�ساباته الر�سمية على مواقع 

و�سائل التوا�سل االجتماعي عر االإنرنت.

صورة ميسي التأريخية تعيد الى األذهان صورة الـ MSN الشهيرة

السيتي يهزم ميدلسبره ويحجز تذكرة "ويمبلي" في كأس إنكلترا
تغلب مان�س�س��ر �س��يتي على م�س��يفة ميدل�س��ره بهدفني 
نظيف��ني، يف مب��اراة ال��دور رب��ع النهائي لكاأ���س االحتاد 
االإجنليزي، التي جرت على ملعب "لير �س��ايت"، ليح�س��ل 
ال�س��كاي بلوز، على تاأ�سرية اللعب يف ن�سف النهائي على 
ملع��ب "وميبل��ي". ب��داأ اللق��اء ب�س��غط واأف�س��لية من قبل 
الفريق ال�سيف، اأ�سفرت عن هدف ُمبكر بعد مرور دقيقتني 
فقط، بتمريرة بينية اأر�س��لها يحيى توري��ه للُمطلق ناحية 
اليم��ني "بابل��و زاباليتا"، ال��ذي قابل الكرة بعر�س��ية من 
مل�س��ة واحدة، لدافيد �س��يلفا، ليودعها يف ال�س��باك. وا�سل 
ال�س��يتي �سغطه الإ�سافة هدف اآخر، وو�سح ذلك من خالل 
الغارات التي �سنها اأ�سدقاء اأجويرو على احلار�س جوزان، 

يف املقاب��ل، اكتف��ى رج��ال اإيت��ور كاران��كا بالدف��اع يف 
منت�سف ملعبهم، وظل الو�سع كما هو عليه الأكرث من 20 
دقيق��ة، مل يتعر�س خاللها براف��و الأي اختبار. اأول تهديد 
حقيق��ي عل��ى املرم��ى ال�س��ماوي، ج��اء يف الدقيق��ة 23، 
ع��ن طريق عر�س��ية بعثها دي رون منوذجي��ة على القائم 
القريب، قابلها جي�ستيدي، براأ�سية رائعة، لكنها ذهبت يف 
امل��كان املتواجد فيه برافو، لُيبعدها اإىل ركنية، ُنفذت من 
اجلان��ب االأي�ر، عل��ى راأ�س نف�س الالعب، لك��ن هذه املرة 
مرت فوق العار�سة بقليل. ا�ستفاقت البورو مل تدم طوياًل، 
بعدها ظهر ال�س��اب االأملاين "لريوي �س��اين"، يف االأ�س��واء 
مب��رور وال اأروع من اثنني مدافعني داخ��ل منطقة اجلزاء، 

ويف االأخ��ري مرر كرة اأر�س��ية على القائ��م القريب لرحيم 
�س��تريلينج، اإال اأن جي�س��ون اأبعد الكرة قبل اأن ت�سل جلناح 
ليفرب��ول ال�س��ابق، لياأت��ي الرد عل��ى عك�س �س��ري املباراة 
بعر�سية منوذجية من دي رون، ارتقى لها االأوروجوياين 
�س��تاوين، براأ�س��ية يف املرمى، لكن برافو ت�سدى لها بردة 
فع��ل ُيح�س��د عليها، لينته��ي بعد ذلك ال�س��وط االأول بتقدم 
ُم�س��تحق لل�سيتي. كثف املان �سيتي من �سغطه يف ال�سوط 
الث��اين، لقتل املب��اراة باله��دف الثاين، وب��داأت الهجمات 
ال�ر�س��ة بع��د م��رور دقيقت��ني فق��ط، بنف�س فك��رة الهدف 
االأول، بتمري��رة يف ظه��ر املدافع��ني للمنطل��ق م��ن اجلهة 
اليمنى، لكن هذه املرة، افتقد دافيد �س��يلفا الدقة يف اإنهاء 

الهجمة، بعدها مبا�رة اأر�س��ل �س��تريلينج عر�سية رائعة، 
قابلها اأجويرو بت�س��ديدة من مل�س��ة واحدة، لكن من �س��وء 
طالع��ه ارتدت م��ن القائم.  تقم���س ج��وزان دور البطولة 
امُلطلقة، باإبعاد ت�س��ديدة لريوي �ساين، واأخرى �سعبة جًدا 
من دافيد �س��يلفا، قبل تهتز �سباكه للمرة الثانية، بعر�سية 
لريوي �س��اين، التي قابلها اأجويرو يف املرمى عند الدقيقة 
67، هن��ا انتهت املباراة اإكلينيكًيا، واأ�س��بحت من طرف 
واحدة، ولوال رعونة �سيلفا قبل ا�ستبداله، الأطلق ر�سا�سة 
الرحم��ة الثالث��ة وه��و عل��ى خ��ط منطقة ال�س��ت ي��اردات، 
لي�س��عد بع��د ذل��ك ال�س��يتي للدور ن�س��ف النهائ��ي الأعرق 

بطولة يف العامل، بف�سل ثنائية �سيلفا واأجويرو.

فينغر يتحفظ على شعوره 
تجاه المطالبين برحيله

البرازيل وألمانيا يوضحان أهمية المواجهة الودية بينهما

العب مغمور يقصي موراي من إنديان 
ويلز للتنس

 اأكد اإيدو جا�س��ر، من�س��ق املنتخب الرازيلي لكرة 
الق��دم، اأن مواجه��ة منتخ��ب كب��ري مث��ل املنتخب 
االأملاين )مان�س��افت( يف اإطار ا�س��تعدادات الفريق 
لبطولة كاأ�س العامل �سيكون اختبارا مميزا لالعبني 

والطاقم التدريبي.
اآذار  مار���س/   27 يف  ودي��ا  الفريق��ان  ويلتق��ي 
العا�س��مة  يف  االأوملب��ي  اال�س��تاد  عل��ى   2018
االأملاني��ة برلني. وقال جا�س��ر "اللعب اأمام فريق 
رفيع امل�ستوى مثل املنتخب االأملاين ميثل اختبارا 
ب��ارزا لالعبين��ا وللطاق��م التدريب��ي".  واأو�س��ح 
اأهمي��ة ه��ذه املب��اراة وفائدتها  "ي�س��اعف م��ن 
اأنه��ا �س��تقام على اأر���س املناف���س ويف عام مهم 

للغاية بالن�سبة للمنتخب الرازيلي". ويف اجلانب 
االمل��اين، اأعرب اأوليف��ر بريهوف، مدي��ر املنتخب 
االأملاين، عن �س��عادته مبباراتي الفريق املقررتني 
اأم��ام منتخبي اإ�س��بانيا، والرازي��ل، العام املقبل 
يف اإطار اال�س��تعدادات اجلادة لبطولة كاأ�س العامل 
2018 برو�سيا.  واأعلن االحتاد االأملاين، يف وقت 
�س��ابق عن خو���س املنتخب االأملاين )مان�س��افت( 
اإ�س��بانيا  منتخب��ي  اأم��ام  وديت��ني  ملبارات��ني 
 2018 اآذار/مار���س  و27   23 يف  والرازي��ل، 
.  ويلتق��ي املنتخ��ب االأملاين، نظريه االإ�س��باين يف 
مدينة دو�سلدورف، ثم يلتقي نظريه الرازيلي على 
االإ�س��تاد االأوملب��ي يف العا�س��مة االأملانية برلني. 

ب�س��عادة  "اأ�س��عر  بريه��وف:  وق��ال 
بالغ��ة؛ الأننا �س��نبداأ ع��ام املونديال 
الرفي��ع.  امل�س��توى  م��ن  بتحدي��ني 
�س��نواجه فريقني من الطراز العاملي 

�سيناف�س��ان عل��ى اللق��ب العاملي يف 
رو�س��يا".  يذك��ر اأن اآخ��ر مب��اراة جمعت 

ن�س��ف  ال��دور  يف  كان��ت  الفريق��ني 
النهائ��ي لبطول��ة كاأ���س العامل 

2014، الت��ي اأقيم��ت يف 
وانته��ت  الرازي��ل، 

بفوز منتخب اأملانيا 
بنتيجة 7-1.
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ودع النج��م الريط��اين اآن��دي م��وراي امل�س��نف االأول 
عاملي��ا ، بطولة اإنديان ويلز لالأ�س��اتذة للتن�س ) الرجال 
( يف مفاج��اأة من العيار الثقيل على يد الكندي فا�س��يك 
املب��اراة  ،يف  متتاليت��ني  مبجموعت��ني  بو�سبي�س��يل 
القوي��ة الت��ي اأقيمت بينهم��ا ام�س االأحد بال��دور الثاين 
م��ن امل�س��ابقة. فف��ي امل�س��ابقة املقام��ة على اأرا�س��ي 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة ،غادر النج��م الريطاين 
موراي املر�س��ح االأول للقب بطول��ة اإنديان ويلز على يد 
الكندي امل�س��نف 129 عامليا بعدما ف�س��ل يف جماراة 
خ�س��مه املغم��ور ووق��ع يف الكثري م��ن االأخط��اء فيما 
كان الكن��دي يف املوع��د وقدم مب��اراة رائعة من جميع 

النواحي واأ�س��تحق الف��وز بالنهاي��ة مبجموعتني بواقع 
4-6 و6-7 ، بعد �ساعة و50 دقيقة من اللعب. ليودع 
الريط��اين م��وراي البطول��ة يف مفاج��اأة ق��وي مل يكن 
يتوقعه��ا اأحد ،وذلك بع��د فوزه ببطولة دب��ي املفتوحة 
للتن�س موؤخرا وتوهجه جمددا يف عامل الكرة ال�سفراء يف 
ع��ام 2017. وتوج موراي بلق��ب بطولة دبي املفتوحة 
بتغلبه على االإ�س��باين فريناندو فريدا�س��كو 6 / 3 و6 / 
2 مطلع مار�س اجل��اري يف املباراة النهائية للبطولة 
ليحرز لقبه االأول يف املو�س��م احلايل،ولكنه �رعان ما 
اأغ�س��ب جماهريه يف كل مكان اليوم بخروجه الكارثي 
م��ن بطول��ة اإندي��ان ويل��ز. و�س��يالقي الكن��دي فا�س��يك 

�سبي�س��يل  بو
يف ال��������دور 
ل��ث  لث�������ا ا
نظي������������ره 

ال�رب����������ي 
دو�س�������������ان 

فيت���س  يو ال
عل��ى الذي تف��وق بدوره 

�س��باين  فيلي�س��يانو االإ�س��باين 
لوبيز امل�س��نف 30 للبطول��ة مبجموعتني 

لواحدة بواقع 2-6 و6-4 و7-6.

رده  فينج��ر"، يف  "اآر�س��ن  الآر�س��نال  الفن��ي  املدي��ر  حتف��ظ 
عل��ى �س��وؤال، ح��ول �س��عوره ال�سخ�س��ي، جت��اه ال�ريح��ة 
اجلماهريي��ة العري�س��ة، الت��ي ترف���س ا�س��تمراره عل��ى 
راأ���س اجلهاز الفني للمدفعجية ملو�س��م اآخر، خا�س��ة بعد 

ف�س��يحة دوري االأبط��ال، بال�س��قوط اأم��ام بايرن 
ميون��خ بنتيج��ة 2-10 يف جمم��وع مباراتي 

ال��دور ثمن النهائ��ي. وبعد الف��وز الكبري الذي 
حقق��ه، اآر�س��نال على �س��يفه لينكولن �س��يتي 
كاأ���س  نهائ��ي  رب��ع  يف  نظيف��ة  بخما�س��ية 
االحت��اد االإجنليزي، ق��ال فينج��ر لتلفزيون 
BT "موؤخ��ًرا، ت�س��ببنا يف خيبة اأمل كبرية 

للجماه��ري، والي��وم كن��ا نري��د الذه��اب اإىل 
وميبل��ي م��رة اأخ��رى، يف االأي��ام املا�س��ية كنا 

ن�سعر بخيبة اأمل مريرة ب�سبب دوري االأبطال، 
لكنن��ا اأظهرن��ا ردة فعل جي��دة، وكنا بحاجة 
لالعب��ني اأقوي��اء ذهنًيا". و�ُس��ئل كي��ف ينام 

و�س��ط العداء اجلماهريي غري امل�س��بوق من قبل 
امل�س��جعني، فكان��ت اإجابت��ه "دعون��ا ال نتحدث 
عن��ي، الأنن��ا حتدثن��ا كث��رًيا يف االآون��ة االأخرية، 
لق��د اأظهرت دائًما اأنن��ي اأحاول خدمة هذا النادي 
بالت��زام كامل، و�س��وف اأفعل ذلك طامل��ا اأنا هنا. 

اإىل مت��ى �س��اأبقى؟ ال اأع��رف يف ه��ذه اللحظة، كل 
م��ا يف االأمر اأنني اأُركز عل��ى عملي، واأدع االآخرين 
يحكم��ون عل��ّي، واأود الق��ول باأنني ل�س��ت قلًقا من 
الذين ُيطالبونني بالرحيل، فقط اأركز على املباراة 
امُلقبلة". وطالب م�س��جعون برحيل فينجر، ورفعوا 

الفتات كتبوا عليه��ا "حان وقت التغيري" وجمموعة 
من الر�سائل االأخرى امل�سابهة.

لغز جديد بانتظار حياة 
رونالدو الخاصة


