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مارادونا بني الحشود في كاراكاس
لدعم املرشح للرئاسة نيكوالس
مادورو (لويس أكوستا ــ أ ف ب)

مارادونا في فنزويال

«مادورو الرئيس» و«تشافيز القائد»
مرة جديدة ،يعرب دييغو مارادونا عن موقفه السياسي بوضوح ،عندما
حضر الى فنزويال للمشاركة في ختام الحملة االنتخابية لنيكوالس مادورو،
املرشح للرئاسة في فنزويال .مارادونا لم ينس طبعًا ان يوجه التحية إلى
صديقه الراحل هوغو تشافيز
حسن زين الدين
ك � ��اراك � ��اس  .2013/4/12ف �ن��زوي�ل�ا
تعيش األيام األخيرة قبل انتخابات
الرئاسة .الساحات ّ
تغص بالحشود.
صور الرئيس الراحل هوغو تشافيز
ال تفارق الصغار قبل الكبار .جاؤوا
كلهم للتعبير ع��ن وفائهم لزعيمهم
ال �س��اب��ق ومل�ب��اي�ع��ة امل��رش��ح ل�ل��رئ��اس��ة
ن�ي�ك��والس م� ��ادورو ودع �م��ه ف��ي وج��ه
مرشح املعارضة هنريكي كابريلس.
ث � �م ��ة ف � ��ي امل � �ش � �ه ��د م � ��ا ه � ��و ن ��اق ��ص.
شخص ك��ان ظ�ه��وره معتادًا بجانب
ت �ش��اف �ي��ز ف ��ي ال �ح �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
ال�س��اب�ق��ة ل�لأخ �ي��ر ،وك ��ان ش �ع��اره في
ك ��ل م � ��رة واض� � ��ح «س� ��أدع� ��م ت�ش��اف�ي��ز
ً
حتى امل ��وت» .ت��أخ��ر قليال ه��ذه امل��رة،
لكنه لم يخلف امليعاد« .ان�ظ��روا ،إنه
دي�ي�غ��و ب�ي�ن�ن��ا» ،هتفت ال�ح�ش��ود .ها
هو م��ارادون��ا يصعد ال��ى املنصة .ها
ه��و ب�ين محبيه ،ج��اء ليجدد البيعة
للنهج ال��ذي ارتضاه خيارًا سياسيًا
ل ��ه م �ن��ذ أواخ � � ��ر ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال �ق��رن
امل��اض��ي .ج��اء ل�ي� ّ
�رد بعضًا م��ن الدين
ل�ص��دي�ق��ه ال��راح��ل ت�ش��اف�ي��ز ال ��ذي ك��ان
يعامل دييغو معاملة ال��رؤس��اء عند
زي��ارت��ه ف �ن��زوي�لا .رح��ل ت�ش��اف�ي��ز لكن
م� ��ارادون� ��ا ظ ��ل «ت �ش��اف �ي��زي» ال �ه��وى
وال �ه��وي��ة .ه �ك��ذا ،ج��اء دي�ي�غ��و ليعلن
دعمه املطلق مل��ادورو ال��ذراع اليمنى
لتشافيز ال��ذي اخ �ت��اره خلفًا ل��ه قبل
وفاته .جاء مارادونا ليثبت حضوره
كما دأب دائمًا في مثل ه��ذه املواقف
التي ال تحمل االلتباس .فالرجل كان
وال يزال يزداد تمسكًا بقناعاته التي
ت�ش��رب�ه��ا م��ن ع�ش�ق��ه مل��واط �ن��ه ال�ث��ائ��ر
أرنستو تشي غيفارا والزعيم الكوبي
فيديل كاسترو اللذين وشم مارادونا
صورتيهما على ج�س��ده تعبيرًا عن
إخالصه التام لهما.
امل ��ده ��ش ف ��ي م � ��ارادون � ��ا ان � ��ه واض ��ح
وض� � � � � � ��وح ال � � �ش � � �م � ��س ف� � � ��ي م � ��واق � �ف � ��ه
السياسية .أتقن املراوغة في املالعب
أيام عزه ،لكنه لم يتقنها في املفهوم

ال�س�ي��اس��ي .قالها صريحة ف��ي م��رات
ك�ث�ي��رة« .ان��ا اك��ره ك��ل ش��يء ي��أت��ي من
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .أن ��ا أك��ره �ه��ا بكل
قوتي» ،كان ذلك في جلسة مع تشافيز
خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج ت �ل �ف��زي��ون��ي« .ب ��وش
ق ��ات ��ل» ،ك ��ان ذل ��ك خ �ل�ال ت�ح�ض�ي��رات
ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ج��ورج
دبليو بوش لزيارة األرجنتني عندما
وعد مارادونا كاسترو بأنه سيكون
في طليعة املناهضني لزيارته .أيضًا
وأي� �ض ��ًا «ن �ع��م أن� ��ا ق �ل��ت إن �ن��ي م��ؤي��د
للشعب الفلسطيني ،وأتشرف بزيارة
أراضيه ،وأن��ا املشجع األول لقضيته
ال �ع��ادل��ة ،وأق� ��دم ك��ام��ل ال��دع��م ل ��ه ،وال
أكترث مطلقًا ألي ّ
رد فعل على كالمي،
فليغضب م��ن يغضب» .ك��ان ذل��ك في
تصريح له أثناء فترة تدريبه الوصل
اإلم � ��ارات � ��ي ،وق� ��د ارت � � ��دى ف ��ي إح ��دى
املرات الكوفية الفلسطينية مهداة من
أحد معجبيه الفلسطينيني.
«ل�ق��د ق��اب�ل��ت ال��رئ�ي��س ال�ك��وب��ي فيديل
كاسترو والرئيس الفنزويلي هوغو
تشافيز ،وأري��د اآلن أن أقابل الرئيس
اإلي��ران��ي (محمود احمدي نجاد) .انا
أساند شعب إيران بكل قلبي» .كان ذلك
عند مقابلته أعلى دبلوماسي إيراني
بهرفاند
في األرجنتني ،وه��و محسن
ً
ع��ام  2007حيث أعطاه قميصه هدية
ل�ل�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ،ل �ي��رد ل��ه ب�ع��د ذل��ك
ً
ن �ج��اد ال�ت�ح�ي��ة ق��ائ�ل�ا« :أش �ك��ر ب�ص��دق
سعادتكم للطف الذي ابديتموه حيال
االمة االيرانية الثورية».
ب��األم��س إذًا ،اع��اد م��ارادون��ا التذكير
ب �خ �ي��ارات��ه .ارت� ��دى ال�ق�م�ي��ص األح�م��ر
وأل � � �ق� � ��ى ال � �ت � �ح � �ي ��ة ال � � �ص � ��ادق � ��ة ع �ل��ى
ُ
ال�ح�ش��ود .ق�م�ي� ٌ�ص ك�ت�ب��ت عليه ث�لاث
ع � � �ب� � ��ارات .ع� � �ب � ��ارات ت �خ �ت �ص��ر رؤي� ��ة
دييغو للمرحلة املستقبلية ،االول��ى
ه ��ي« :ك��ري�س�ت�ي�ن��ا ( 2015ف ��ي اش ��ارة
ال � � ��ى ت ��رش� �ي� �ح ��ه م� � �ج � ��ددًا ل �ل��رئ �ي �س��ة
االرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ك �ي��رش �ن��ر)»،
وال � �ث ��ان � �ي ��ة« :ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � � ��ادورو»...
وبطبيعة الحال الثالثة هي« :القائد
تشافيز».

مادورو
يحيي
مارادونا
رد املرشح
للرئاسة في فنزويال،
نيكوالس مادورو،
التحية لدييغو
مارادونا على زيارته
ً
البالد ،قائال« :نحن
لدينا هنا دييغو
أرماندو مارادونا الذي
أتى ليثبت حبه للقائد
تشافيز» ،مؤكدًا أن
النجم األرجنتيني كان
دومًا بجانب الرئيس
الفنزويلي الراحل في
السراء والضراء.

الفورموال 1

عودة التظاهرات ضد جائزة البحرين« :سباقكم جريمة»
واجه سباق الفورموال
 1املزمع إقامته في
البحرين احتجاجات مئات
املتظاهرين الرافضني
له ،والواصفني إياه بأنه
«جريمة» .في وقت أجريت
فيه التجارب الحرة في
سباق جائزة الصني الكبرى
املتظاهرون يرفعون الفتات منددة بسباق البحرين (أ ف ب)

ّفرقت الشرطة بالقوة مئات املتظاهرين
ع�ل��ى م �ش��ارف امل�ن��ام��ة اح�ت�ج��اج��ًا على
س� �ب ��اق ال � �ف ��ورم ��وال  1امل � �ق ��رر إج� � ��راؤه
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ف��ي وق ��ت الح ��ق م��ن ه��ذا
ال �ش �ه ��ر .وه� �ت ��ف امل� �ت� �ظ ��اه ��رون ال��ذي��ن
تجمعوا تلبية لدعوة من حركة شباب
« 14ف �ب��راي��ر» ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ال�ت�ظ��اه��رات
على الشبكات االجتماعية «سباقكم
ج��ري �م��ة» ،ك�م��ا رددوا ب�ح�س��ب ش�ه��ود
ش �ع��ارات أخ ��رى م�ن�ه��ا «ال �ش �ع��ب يريد
اس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» و«ليسقط ح�م��د» في
اش��ارة الى العاهل البحريني حمد بن
عيسى آل خليفة .واندلعت املواجهات
ع �ن��دم��ا ت��دخ �ل��ت ق� ��وات االم� ��ن لتفريق
امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن ال� ��ذي� ��ن ردوا ب��رش �ق �ه��ا
بزجاجات حارقة بحسب الشهود.

م��ن ج�ه�ت��ه ،دع ��ا ال �س��ائ��ق ال�ب��ري�ط��ان��ي
دايمون هيل ،بطل العالم في سباقات
الفورموال  1لعام  ،1996رئيس االتحاد
ال �ف��درال��ي ل �ل �س �ي��ارات ال �ف��رن �س��ي ج��ان
تود الى اتخاذ موقف ازاء الوضع في
ّ
وصرح هيل« :اعتقد ان جان
البحرين.
ّ
ي�ف��ض��ل ع��دم االدالء ب�ت�ص��ري�ح��ات الن
ً
ذلك سيكون تدخال في السياسة».

التجارب الحرة في الصني
ح�ق��ق االمل��ان��ي ن�ي�ك��و روزب � ��رغ ،س��ائ��ق
«م ��رس� �ي ��دس ج ��ي ب � ��ي» ،وال �ب��رازي �ل��ي
فيليبي ماسا ،سائق فيراري ،النتيجة
االسرع خالل جولتي التجارب الحرة
لجائزة الصني الكبرى ،املرحلة الثالثة
من بطولة العالم.

وق �ط ��ع روزب � � ��رغ م �س��اف��ة ال �ح �ل �ب��ة ف��ي
 1.37.717د .وج��اء البريطاني لويس
هاميلتون وراء زميله ب�ف��ارق 0.454
ث��ان �ي��ة ،ف �ي �م��ا ح ��ل ث �ن��ائ��ي «ري � ��د ُب ��ل -
رينو» االوسترالي م��ارك ويبر وبطل
العالم االملاني سيباستيان فيتيل في
املركزين الثالث وال��راب��ع ب�ف��ارق كبير
عن صاحب املركز االول.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� �ط ��ع م� ��اس� ��ا امل � �س ��اف ��ة ب �ـ
 1.35.340د ،ت �ل�اه ال �ف �ن �ل �ن��دي كيمي
رايكونن سائق ل��وت��وس رينو بفارق
 0.152ث ،وزميله اإلسباني فرناندو
الونسو بفارق  0,415ث.
وت � �ق� ��ام ال � �ت � �ج� ��ارب ال ��رس� �م� �ي ��ة ال� �ي ��وم
ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ًا ،وال�س�ب��اق
غدًا العاشرة صباحًا.

