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مارادونا «اخلارق» لم يكن جنم ًا رياضي ًا وحسب
ميسي :يتركنا ولكنه ال يغادر
ألن دييغو أبدي
اقترنت صورتهما معا في الكثير من مدرجات مالعب األرجنتني ومن
يستحق أن يرث إرث دييغو مارادونا الكروي غير ليونيل ميسي؟
جنم برشلونة األسطوري سارع بدوره ليقدم التعازي بوفاة أحد أهم
أساطير كرة القدم والرياضة دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي األربعاء
عن عمر يناهز الـ 60عاماً .وكتب ليو على منصاته في وسائل التواصل:
«إنه يوم حزين للغاية جلميع األرجنتينيني وكرة القدم» .وتابع ميسي:
«يتركنا ولكنه ال يغادر  ،ألن دييغو أبدي» .وأضاف ليو الذي لعب حتت
إمرة دييغو في مونديال « :2010احتفظت بكل اللحظات اجلميلة التي
عشتها معه ،أرسل تعازيّ جلميع أفراد عائلته وأصدقائه.

رئيس األرجنتني« :لقد أخذنا
إلى قمة العالم»
غ��رد الرئيس األرجنتيني ألبرتو فيرنانديز بعبارات االع��ت��راف
واالمتنان على صفحته في تويتر بعد اخلبر الصادم بوفاة مارادونا.
وكتب رئيس األرجنتني قائال« :لقد أخذتنا إلى قمة العالم .لقد جعلتنا
سعداء للغاية .كنت األعظم .ووجه ألبيرتو عبارات الشكر على وجود
مارادونا في هذه احلياة مُختتما كلماته قائال :سنفتقدك مدى احلياة».
هذا وأعلن املكتب اإلعالمي للرئاسة األرجنتينية احل��داد في البالد
لثالثة أيام.
مارادونا يرحل عن عمر يناهز  60عاما

لم يكن األرجنتيني دييغو مارادونا الذي
توفي األربعاء عن  60عامًا بسكتة قلبية جنمًا
رياضيًا «خارقًا» وحسب ،فهو ليس مثل بيليه
أو بكنباور أو دي ستيفانو ،فهؤالء شرّفوا
مالعب كرة القدم العاملية بفنهم الرفيع وهو
جاراهم متاما في ذلك ،لكنه تفوق عليهم حتما
في احتالل العناوين العريضة في صفحات
الصحف إمنا ألسباب أخرى ال ميكن وضعها
دائما في خانة اإليجابيات.
ل��ق��د ش��غ��ل م���ارادون���ا ال��ع��ال��م مب��واه��ب��ه
ومشكالته وحتما سيتذكره اجلميع بأنه ذلك
الالعب ال��ذي ربح العالم بعبقريته وخسر
نفسه بسبب املخدرات وابتعد عن مالعب كرة
القدم مرغمًا ،بعدما خدّر هذا املنشط أسلوبه
وفنه ونقله من أمام مرمى كرة القدم الى رهبة
القضاة واحملاكم وأروقة املختبرات الطبية.
وُ لد دييغو مارادونا في  30أكتوبر 1960
في الن��وس إح��دى ضواحي بوينوس ايرس
الفقيرة.
ب���دأ م��س��ي��رت��ه م��ع ن����ادي أرخ��ن��ت��ي��ن��وس
جونيورز قبل عيد ميالده السادس عشر ،ثم
استهل بعدها مشواره مع منتخب بالده عام
.1977
ق��ال بعمر السابعة عشرة «ل��دي حلمان،
األول ان أش��ارك في كأس العالم والثاني ان
أحرزها».
م� ّر م��ارادون��ا ال��ذي اختير رياضي القرن
في األرجنتني ،في عالقاته مع بطوالت كأس
العالم بشتى املراحل بحلوها ومرّها على مدى
 16عاما.
بدأت عالقة الولد الذهبي للكرة االرجنتينية
باملونديال بخيبة أمل عندما جتاهله املدرب
سيزار لويس مينوتي لدى اختيار تشكيلته
الرسمية ملونديال ع��ام  1978لصغر سنه
وافتقاده الى اخلبرة.
قال مارادونا بعد استبعاده« :إن��ه اليوم
األك��ث��ر تعاسة ف��ي حياتي ،عندما أعلمني
مينوتي بأنه اختار العبًا آخر مكاني عدت الى
غرفتي وأجهشت بالبكاء».
وتابع مارادونا مباريات منتخب بالده على
شاشة التلفزيون وشاهد دانيال باساريلال
قائد املنتخب وماريو كمبيس هداف البطولة
يقودان األرجنتني الى إحراز لقبها االول وسط
فرحة هستيرية في الشوارع األرجنتينية.

بيبي دي أورو
لكن «إل بيبي دي أورو» (الفتى الذهبي)
كان في ع��داد تشكيلة مينوتي العام التالي
ليقود ب�لاده ،إمنا للفوز بكأس العالم حتت

 20عاما في اليابان حيث أحرز جائزة افضل
العب.
شارك في مونديال إسبانيا  82للمرة األولى
وكانت فرصة له للتعويض عما فاته في كأس
العالم السابقة .والن األرجنتني كانت حاملة
اللقب ،سلطت األنظار عليها ونال مارادونا
قسطا من األضواء خصوصا انه كان وقع عقدًا
لالنتقال الى برشلونة اإلسباني.
وعلى الرغم من تسجيله هدفني ،فإن حادثة
طرده في املباراة ضد البرازيل في الدور الثاني
بقيت عالقة في األذهان.
بلغ ال��ذروة عام  86في مونديال مكسيكو
عندما قاد منتخب بالده الى اللقب الثاني بعد
.1978
وميكن إطالق اسم مونديال مارادونا على
كأس العالم  86ألن النجم األرجنتيني طبع
البطولة بطابعه اخلاص وكان عزفه املنفرد
مفتاح الفوز.
ومنذ املباراة االولى التي لعبتها األرجنتني
في  1986ضد كوريا اجلنوبية ،بدا واضحا
تصميم األميركيني اجلنوبيني على إح��راز
الكأس ،وقد ساهم مارادونا في ثالث متريرات
ج��اءت منها أه��داف منتخب ب�لاده في مرمى
املنتخب اآلسيوي.
ثم افتتح م��ارادون��ا رصيده من األه��داف
بهدف جميل ف��ي مرمى إيطاليا وق��د خرج
املنتخبان متعادلني .1-1
وف��رض مارادونا نفسه أيضا في املباراة
ضد بلغاريا (2-صفر) وم��رر ك��رة حاسمة
ال��ى زميله خ��ورخ��ي بوروتشاغا .وساهم
ايضا في الفوز على االوروغواي 1-صفر في
الدور الثاني لكنه أدخر أفضل ما لديه لألدوار
التالية.
وكانت املباراة ضد انكلترا مشهودة النها
اتخذت طابعا سياسيا من جراء حرب املالوين
بني الدولتني وقد سبقتها حرب كالمية بني
املعسكرين.
انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي ،وفي
مطلع الشوط الثاني سجل م��ارادون��ا هدفا
بيده في مرمى احلارس بيتر شيلتون فاحتج
االنكليز طويال ،لكن احلكم التونسي علي بن
ناصر لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.
واعترف مارادونا بعد املباراة بأنه استعمل
يده للتسجيل معتبرا انها «يد الله» بحسب
قوله.
وبعد أرب��ع دقائق سجل م��ارادون��ا أجمل
هدف في تاريخ كؤوس العالم ،إذ قام مبراوغة
ستة العبني انكليز ،مبن فيهم احلارس قبل ان
يودعها في شباكهم .وتقابلت األرجنتني مع
بلجيكا في نصف النهائي وق��د وق��ف دفاع

االخيرة عاجزا عن إيقاف العبقري األرجنتيني
ال���ذي سجل ه��دف�ين ف��ي منتهى ال��روع��ة من
مجهودين فرديني فاحتا الطريق أمام منتخب
بالده خلوض املباراة النهائية.
وف��رض��ت رق��اب��ة لصيقة على م��ارادون��ا
في النهائي وتقدم منتخب ب�لاده 2-صفر
ثم أدرك��ت أملانيا الغربية التعادل  2-2قبل
النهاية بنحو  13دقيقة ،والن مارادونا كان
له اليد في معظم أه��داف منتخب ب�لاده فإنه
مرر كرة أمامية الى بوروتشاغا الذي انفرد
باحلارس األملاني وسجل هدف الفوز .2-3
وفي مونديال إيطاليا  ،90ذرف مارادونا
دمعة شهيرة بعد خسارة النهائي أمام أملانيا
الغربية .آن���ذاك ق��اد منتخب ب�لاده تقريبا
مب��ف��رده ،قبل أن يسقط فريقه بركلة جزاء
متأخرة الندرياس برميه.
ودّع مارادونا املونديال من الباب الضيق
بسبب حادثة املخدرات التي كان بطلها في
مونديال الواليات املتحدة .94
تعملق في املباراة األولى ضد اليونان وقاد
األرجنتني الى فوز كبير (4-صفر) وسجل
هدفا رائعا وخاض الدقائق التسعني بأكملها.
حافظ على مستواه في املباراة الثانية ضد
نيجيريا ،لكنها كانت األخيرة له بعد ثبوت
تناوله منشطات من خمس م��واد ممنوعة،
فسحبه االحت���اد األرجنتيني م��ن صفوف
املنتخب قبل ان يوقفه االحت��اد ال��دول��ي 15
شهرا.

كان العالمة الفارقة في تاريخ نادي نابولي
اجلنوبي ( .)1991-1984ع��رف معه مجدًا
محليًا وقاده الى احراز لقب الدوري في 1987
و ،1990والتتويج بلقب كأس االحتاد االوروبي
.1989
لكن م��ارادون��ا ع��اش حياة صاخبة خ��ارج
املالعب .أكد مرارًا ان أصعب منافسة خاضها منذ
احترافه هي التوقف عن املخدرات علما بأنه أنفق
الكثير من املال للتخلص من هذه اآلفة .سافر الى
جنيف وتورونتو واسبانيا وكوريا اجلنوبية
ليجد ال���دواء الشافي ف��ي مصحاتها ،قبل ان
يتعرض لنكسات طبية متالحقة في السنوات
االخيرة.
وبكى مارادونا حلالته عندما عرف انه لم يعد
قادرًا على فعل أي شيء وأسف جنم كرة القدم
البرازيلي السابق بيليه للحال التي وصل إليها
هذا «املسكني» وقال «من املؤسف اال يكون جنوم
كرة القدم خاصة والرياضة عامة ،مثاال للشباب
واإلنسانية».
وكانت ملارادونا مواجهة دائما مع الصحافيني
واإلعالميني الى حد أنه شبه حاله عندما كان
يواجه ضغطا من هؤالء باحلال التي كانت عليها
الليدي ديانا اميرة ويلز التي قضت في حادث،
ورأى ان «الصحافيني تخطوا حدودهم معهم».
وكان سقوط مارادونا في وحول املخدرات
ايذانا بإعالن نهاية مسيرة الولد الذهبي على
الصعيد ال��دول��ي ليخرج بالتالي م��ن الباب
الضيق.

لن أكون رماديا

مدرب متواضع

ومتيز مارادونا دوما بشخصية نافرة خالفا
لألسطورة البرازيلية بيليه الدبلوماسي «أنا
أسود أو أبيض ،لن أكون رماديا في حياتي».
كان قصيرا ( 1,65م) ،قويا وسريعا .كان
أيضا شرسا ومقاتال عنيدًا رف��ض اخلضوع،
حتى عندما ح��اول أعتى املدافعني منعه من
الوصول الى املرمى .لكن األهم من كل ذلك انه
كان موهوبًا ومبتكرًا ..بل عبقريًا.
قال زميله في منتخب  1986خورخي فالدانو
«لم يكن للكرة جتربة أفضل من ال��دوران حتت
قدمه اليسرى».
على صعيد األندية ،انتقل الى ن��ادي القلب
بوكا جونيورز ف��ي  1981م��ح��رزا معه لقبه
احمل��ل��ي ال��وح��ي��د .ت���رك بصفقة قياسية ال��ى
برشلونة في  ،1982ومعه اكتفى بلقب الكأس
احمللية في .1983
غاب لفترة طويلة بعد اعتداء العب اتلتيك
بلباو اندوني غويكوتشيا عليه وكسر كاحله ،ما
مهد النتقاله الى الدوري اإليطالي.

بعد نابولي ،انتقل الى اشبيلية االسباني
ملوسم وبعده نيولز اولد بويز احمللي ثم ختم
مسيرته في بوكا جونيورز.
في العقدين االخيرين ،حتول الى التدريب.
ل��ك��ن م��ش��واره ل��م ي��ك��ن ن��اج��ح��ا ،م��ع منتخب
األرجنتني ( )2010-2008او ف��ي االم���ارات
العربية املتحدة واملكسيك.
بعد مشكالته م��ع امل��خ��درات خضع إلع��ادة
تأهيل .وبعد تركه الكوكايني ،وق��ع ف��ي فخ
الكحول ،السيغار والبدانة لينتهي االمر به في
املستشفى عام .2007
شرسا عن الزعيم الكوبي الراحل
ً
كان مدافعا
فيدل كاسترو ،وظهر وشم األخير بشكل واضح
على كتفه ،كما كان من أنصار الزعيم الفنزويلي
ه��وغ��و ت��ش��اف��ي��س .ت���زوج صديقته ك�لاودي��ا
فيالفان عام  1984ولهما ابنتان :داملا وجانينيا،
قبل طالقهما عام  .2004لديه ولد اسمه دييغو
جونيور ولد في نابولي عام  ،1986وقد اعترف
بأبوته فقط في .2004

رونالدو« :مارادونا ترك إرث ًا بال
حدود وفراغ ًا لن مُيأل أبدً ا»
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس صورة
له مع األسطورة األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا معبرا ً عن
حزنه لوفاة بطل كأس العالم  .1986وكتب رونالدو« :اليوم أقول وداعا
لصديق والعالم يقول وداعا للعبقري واحد من أفضل الالعبني وساحر
ال مثيل له» .وأضاف رونالدو أن مارادونا غادر مبكرًا لكنه ترك إرثًا بال
حدود وفراغًا لن يمُ أل أبدًا (ارقد بسالم)».

بيليه ينعي صديقه العظيم
نعى أسطورة الكرة البرازيلية بيليه صديقه األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا ووجه تعازيه ألسرته.وقال بيليه في تغريدة عبر
حسابه في «تويتر»« :يا لها من أخبار محزنة .لقد فقدت صديقاً عظيماً
وخسر العالم أسطورة .ال يزال هناك الكثير مما ميكن قوله ،ولكن في
الوقت احلالي ،فليعطي الله القوة ألفراد أسرته .في يوم من األيام ،أمتنى
أن نلعب الكرة معا ً في السماء».

عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا
على ملعب سان باولو
ق��ررت مدينة نابولي اإليطالية ،تكرمي األس��ط��ورة الراحل دييجو
أرماندو مارادونا ،بشكل مميز يليق بتاريخه الكبير.
ورحل مارادونا عن عاملنا ،أمس األربعاء ،عن عمر يناهز  60عامًا،
نتيجة سكتة قلبية مفاجئة .وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية ،فقد قررلويجي دي ماجيستريس ،عمدة مدينة نابولي ،إطالق
اسم دييجو أرماندو مارادونا على ستاد سان باولو اخلاص بنابولي.
وخ��رج مئات املشجعني لنابولي ،أمس األربعاء ،فور علمهم بوفاة
مارادونا ،وهم يحملون صوره ويطلقون األلعاب النارية تكرميًا له ملا
قدمه لنادي اجلنوب.

نابولي ومارادونا ..قصة عشق وشغف
حتوّل لقاء مارادونا العرضي مع نابولي إلى قصة من األكثر شغفًا في
تاريخ كرة القدم بعد أن أصبح األسطورة األرجنتيني معشوق املدينة
وبطلها اخل��ارق .قال مارادونا عام  1984في طائرة متجهة إلى املدينة
االيطالية اجلنوبية «أتوقع راحة البال وخصوصا االحترام» .من الواضح
أنه لم يكن مدركًا حقيقة املكان الذي سيهبط فيه.
نسي راحة البال سريعً ا .لكنه حصد أكثر من االحترام بكثير .يؤكّد
جينارو مونتوري املشجع املتطرف لنابولي ال��ذي أصبح قريبًا من
الالعب الرقم  ،10في وثائقي آصف كاباديا (« )2019كان لدى جميع
سكان نابولي صورة لدييغو .علّقها البعض فوق السرير بجانب صورة
املسيح» =.شرح األرجنتيني بعد قدومه إلى نابولي إثر جتربة غير
ناجحة مع برشلونة اإلسباني وصفها بـ»الكارثة»« :لم أكن أعرف نابولي
أو إيطاليا ،لكن لم يكن يريد أي فريق التعاقد معي».
لم يكن مارادونا قد أصبح «عبقري كرة القدم العاملي» من خالل تتويجه
بلقب مونديال  ،1986لكن نابولي بدا أصغر من حجم موهبته .على أرض
امللعب صنع مارادونا املعجزات مع الفريق األزرق.

اجلنوب في دائرة الضوء

حزن كبير يخيم على مدينة نابولي بعد رحيل مارادونا

بعد منحه االرجنتني لقبًا ثانيًا في كأس العالم ،كرّس نفسه لرفع شأن
نابولي وجماهيره اجلنوبية الفقيرة مقارنة مع مدن الشمال خصوصا
ميالنو وت��وري��ن��و .يشرح ف��ي سيرته «حقيقتي» (« )2016شعرت
فورًا بأني كالسمكة في املاء .أحببت هذه املدينة بسرعة ،ألنها ذكرتني
بجذوري» .تابع ابن مدينة النوس «شعرت بأني أمثل جزءا من إيطاليا ال
يهم أحدًا» .ذكّر في فيلم ألمير كوستوريتسا حمل اسمه عام « 2008اعتقد
الناس ان اجلنوب ليس مبقدوره الفوز على الشمال».
عقدة نقص تبخرت في  10مايو  :1987تعادل ضد فيورنتينا ()1-1
على ملعب سان باولو توّج نابولي التي غرقت قي احتفال لم يتكرر الحقا
في ذاكرة الولد الرهيب .يشرح مارادونا «كانت أعظم حلظة في حياتي.
أحرزت ألقابا إضافية ،كأس العالم ،لكن ليس في بلدي .هذا بيتي هنا».
متاهى مارادونا مع مدينته ،لكن النجم العاملي اجلديد غرق في مساوئ
املخدرات والكوكايني «في نابولي كنا نحصل عليها قدر ما نشاء».
كانت نابولي مفتونة مبارادونا ،وفي مقدمة املهتمني ،الكامورا وهي
املافيا احمللية التي كانت توفر له الكوكايني والنساء .وقد شكل ذلك ضغطا
كبيرا عليه ما جعله يفكر بالرحيل إال أن رئيس النادي رفض ذلك.
بعد ثنائية الدوري-الكأس في  ،1987منح نابولي كأس االحتاد
االوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في  ،1989ثم لقب «سكوديتو» جديد في
العام  .1990مع إغ��راءات االنتقال الى مرسيليا في  ،1989بدأت هالة
مارادونا تخف في نابولي خصوصا مع والدة ابن غير شرعي له.
ع��اش حلظة غريبة ف��ي نصف نهائي ك��أس العالم  ،1990عندما
واجه الطليان  ...في نابولي .قاد بالده للفوز بركالت الترجيح بعد أن
استهل املباراة على وقع صافرات اجلماهير أثناء عزف النشيد الوطني
األرجنتيني.
اتُهم بإحداث حالة شرخ في البالد لقوله «نابولي ليست إيطاليا»،
ثم ترك اجلنوب بعدها بسنة .وضع اختبار إيجابي ملادة الكوكايني حدا

