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رياضة
إعتزل ريكيلمي
الكرة في سن
الـ ( 36أليخاندرو
باغني ــ أ ف ب)

الكرة األرجنتينية

عالم السحرة يخسر أحد اساتذته
 Adiósريكيلمي
أعلن األرجنتيني خوان رومان ريكيلمي اعتزاله لعب الكرة.
في عامه الـ  36أقفل هذا النجم الكبير الباب على مسيرة
رائعة في المالعب كان فيها صانع األلعاب الساحر والمقاتل
والمعطاء والقائد والملهم وواحدا من أفضل من ارتدى
القميص الرقم 10

 ...وتريزيغيه يؤكد اعتزاله رسميًا
بعدما أعلن وكيل أعماله ،قبل أيام ،اعتزاله كرة القدم ،أكد النجم الفرنسي
دافيد تريزيغيه ،أمس ،لصحيفة «ليكيب» ،رسميًا ،رحيله عن مالعب الكرة
في سن الـ 37عامًا .وقال «تريزيغول» الذي اشتهر مع يوفنتوس اإليطالي
ولعب ملوناكو الفرنسي وريفر باليت األرجنتيني« :حتى قبل أن أذهب للعب
في الهند ،كانت ّ
لدي فكرة االنتقال إلى أشياء أخرى».
وكشف الهداف السابق ملنتخب فرنسا
أنه سيتجه األربعاء إلى مدينة تورينو
اإليطالية للتباحث مع مسؤولي ّيوفنتوس
حول املنصب الذي سيتسلمه في
النادي ،مضيفًا« :الفكرة هي أن أقوم
بالترويج لصورة النادي في العالم»ّ .
وعبر
«تريزيغول» ،األرجنتيني األصل والنشأة
والفرنسي الوالدة ،عن حبه الكبير ملنتخب
ً
فرنسا ،قائال« :تحتل فرنسا مكانًا
استثنائيًا في قلبي».

حسن زين الدين
لكل بــدايــة نهاية فــي عالم الـكــرة ،كما
في الحياة .اإلثنني فجرًا ،كانت نهاية
م ـس ـي ــرة ن ـج ــم ك ـب ـي ــر مـ ــع «الـ ـس ــاح ــرة
امل ـس ـتــديــرة» .هــو نـجــم مــن ذاك الــزمــن
الجميل ال ــذي تتساقط أوراق ــه تباعًا
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة مــع اع ـتــزال النجم
ال ـف ــرن ـس ــي ت ـي ـي ــري هـ ـن ــري ق ـب ــل ف ـتــرة
ق ـص ـي ــرة ل ـي ـل ـحــق ب ــه م ــواط ـن ــه داف ـي ــد
ت ــري ــزي ـغ ـي ــه قـ ـب ــل أيـ ـ ــام (أكـ ـ ــد رس ـم ـيــا
اعتزاله أمــس) حتى يكاد يندثر لوال
إص ــرار قـلــة مــن أركــانــه عـلــى مواصلة
االس ـت ـم ـتــاع بــالـلـعـبــة ك ـمــا ال ـح ــال مع
النجم األوروغــويــانــي ألـفــارو ريكوبا،
الـ ــذي ال يـ ــزال يـلـعــب ال ـك ــرة م ــع فــريــق
ن ــاس ـي ــون ــال ف ــي ب ـ ــاده وهـ ــو ف ــي سن
األربعني.
ٌ
هـ ـ ــو ن ـ ـجـ ــم ف ـ ـيـ ــه بـ ـ ـع ـ ــض مـ ـ ــن دي ـي ـغ ــو
م ـ ـ ـ ـ ــارادون ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـيـ ــس ف ـ ـقـ ــط ألن ـ ـ ـ ــه بـ ــدأ
م ـس ـيــرتــه م ـثــل «إل ب ـي ـبــي دي أورو»
مــع أرخـنـتـيـنــوس جــون ـيــورز وارت ــدى
قـمـيــص الـكـبـيــر بــوكــا جــون ـيــورز ومـ ّـر
ع ـلــى بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ف ــي رحـلــة
ق ـص ـي ــرة وع ـ ــاب ـ ــرة ،بـ ــل ألن ـ ــه ك ـ ــان مــن
أفـضــل مــن ارت ــدى الـقـمـيــص الــرقــم 10
بعد دييغو .وألنه كان يعشق دييغو،
وحتى إنه عند إعالن انتهاء مسيرته
حـضــر ديـيـغــو ف ــي كـلـمــاتــه حــن جــدد
التأكيد على أن مارادونا هو األفضل

على اإلط ــاق على مـ ّـر الـتــاريــخ ،وهــذا
ال ـ ــاع ـ ــب أي ـ ـضـ ــا ه ـ ــو م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل مــن
أنجبتهم هــذه اللعبة ،واسـمــه :خــوان
رومان ريكيلمي.
اع ـت ــزل ريـكـيـلـمــي إذًا .انـتـهــت مسيرة
أحد أفضل صانعي األلعاب في العالم،
الــذيــن م ـ ّـروا على األرجـنـتــن والـعــالــم.
قـ ـ ــال ري ـك ـي ـل ـم ــي وداع ـ ـ ـ ــا ل ـل ـم ـع ـشــوقــة،
وداع ــا لـلــذكــريــات الجميلة فــي ملعب
«ال ـبــوم ـبــون ـيــرا» حـيــث تـمــايـلــت ،على
أنغام سحره ،كثيرًا ،أمواج الجماهير
هناك.
ه ــو خـ ــوان روم ـ ــان ريـكـيـلـمــي املــولــود
فــي  24حــزيــران عــام  1978فــي مدينة
س ــان فــرنــانــدو الـقــريـبــة مــن العاصمة
بــويـنــوس أيــريــس ،ولـلـمـصــادفــة ،قبل
يــوم واح ــد مــن تتويج منتخب بــاده
بلقب كأس العالم على أراضيها.

ريكيلمي آخر صناع
اللعب الكالسيكيين
اصحاب الرقم 10

ُ ِّ
هــو ريكيلمي الــذي لــقــب ب ـ «الساحر»
نظرًا ملهاراته املميزة وفنياته العالية
ف ــي م ــرك ــز ص ــان ــع األلـ ـع ــاب م ــن خــال
إجادته التمريرات الساحرة واملراوغة
ورؤيته الثاقبة ،وكذلك لقدرته العالية
على تسجيل األهداف وخصوصًا عبر
التسديدات املميزة.
ُ
هو ريكيلمي الــذي لقب بـ «املـصــارع»
لقوته البدنية وأسلوبه املشاكس
نظرًا ّ
حيث مثل ،دون مبالغة ،عالمة فارقة
ونـ ــادرة فــي مــركــز صــانــع األل ـعــاب من
خالل جمعه بني السحر والقتالية في
األداء حيث تمكن ،بنجاح ،من ّ
تقمص
شخصيتني في آن واحد.
ُ
ه ــو ريـكـيـلـمــي الـ ــذي ل ـقــب بـ ـ «الــاعــب
الــرقــم  10األخ ـي ــر» إذ إن ــه بــالـفـعــل من
آخــر صناع اللعب الكالسيكيني بهذا
الـ ــرقـ ــم ،ال ــذي ــن ب ــات ــوا ق ـل ــة ن ـ ـ ــادرة فــي
يومنا هذا مع االعتماد على األجنحة
وإع ـط ــاء أدوار أك ـثــر لــاعــب االرت ـك ــاز
والعب الهجوم «تسعة ونصف».
هــو ريـكـيـلـمــي الـقــائــد بـكــل مــا تحمله
ه ــذه الـكـلـمــة م ــن م ـع ـنــى ،ح ـيــث تـمـ ّـيــز
ب ـم ــؤه ــات ــه ال ـق ـي ــادي ــة ال ـع ــال ـي ــة وق ــوة
شخصيته وروحـ ــه الـتـنــافـسـيــة الـتــي
ت ـ ـشـ ـ ّـد م ـ ــن أزر ا ّل ـ ــزم ـ ــاء وال ت ــرض ــى
بالهزيمة ،وقد مثل القلب النابض في
الفرق التي ارتدى قمصانها وتحديدًا
في بوكا جونيورز.
هو ريكيلمي املعطاء بال حــدود حتى
س ــن ال ـ ـ  ،36وامل ـل ـهــم لـجـمــاهـيــر بــوكــا
ّ
والوفي لبالده األرجنتني،
جونيورز،
حيث آثر البقاء في مالعبها  -تحديدًا
م ــع ب ــوك ــا  -م ـع ـظــم م ـس ـيــرتــه ع ـلــى أن
يلعب في أشهر الفرق األوروبية ،كما
الحال مع مواطنيه النجوم اآلخرين،
باستثناء خــوضــه تـجــربــة عــابــرة مع
بــرش ـلــونــة وأك ـث ــر ب ـ ــروزًا م ــع ف ـيــاريــال
فــي املــاعــب اإلس ـبــان ـيــة ،كـمــا أن ــه أبــى
إال أن يـ ـ ّ
ـرد دي ـنــا ف ــي ن ـهــايــة مـسـيــرتــه
ألرخنتينوس جونيورز ،الــذي أطلقه
بمساعدته عـلــى ال ـعــودة إلــى مصاف
أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى هـ ــذا امل ــوس ــم،
وأك ـثــر فــإنــه رف ــض مــواصـلــة مسيرته
معه لكي ال يلعب بوجه فريقه األحب
على قلبه بوكا جونيورز.
هــو ريكيلمي ال ــذي لــم تنصفه الـكــرة،
ولــم تعطه على قــدر مــا كــان يستحق
مع منتخب بالده ،إذ إن موهبته برزت
بـعــد اع ـت ــزال م ــارادون ــا  -الـ ــذي حظي
بفرصة اللعب إلى جانبه في بوكا عام
 - 1996وفــي األيــام األخـيــرة لغابريال
ب ــات ـي ـس ـت ــوت ــا ودي ـ ـي ـ ـغـ ــو س ـي ـم ـيــونــي
وأريـيــل أورتـيـغــا ،بينما أنــه لــم يلحق
ســوى لفترة قصيرة بليونيل ميسي
وسيرجيو أغــويــرو ،وبــرغــم ذلــك فإنه
قاد معهما البالد الى ذهبية «أوملبياد
ب ـك ــن» عـ ــام  ،2008وأكـ ـث ــر فـ ــإن خـطــأ
اس ـت ـبــدالــه ال ـغــريــب ف ــي املـ ـب ــاراة أم ــام
أملانيا في ربع نهائي مونديال 2006
ّ
كــلــف بـ ــاده ال ـخ ــروج وض ـي ــاع الـحـلــم
امل ــون ــدي ــال ــي ،ال ـ ــذي ك ــان ــت األرج ـن ـتــن
قادرة على تحقيقه وقتها.
ه ــو ريـكـيـلـمــي الـعـمـلــة الـ ـن ــادرة ،ال ــذي
قـ ـ ــال ع ـن ــه م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا« :إن ـ ـ ــه املـ ـل ــك يــا
سـ ـ ـ ــادة» ،واخ ـ ـتـ ــاره ال ـن ـج ــم ال ـفــرن ـســي
السابق زيــن الدين زيــدان خليفته في
املالعب ،ووصفه النجم األوروغوياني
دييغو فورالن بـ «أفضل صانع ألعاب
شاهدته بعد دييغو مارادونا».
غ ـ ـ ــادر ري ـك ـي ـل ـمــي إذًا م ــاع ــب الـ ـك ــرة.
«ال ـبــوم ـبــون ـيــرا» ح ــزي ــن ،واألرج ـن ـتــن
ّ
أكـثــر حــزنــا .تركنا هــذا النجم مخلفًا
ُ
ص ــورًا جميلة لــن تمحى مــن الــذاكــرة.
ش ـ ـك ـ ـرًا ،م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ،خ ـ ـ ـ ــوان روم ـ ـ ــان
ري ـك ـي ـل ـم ــي .شـ ـكـ ـرًا عـ ـل ــى كـ ــل ال ـس ـحــر
والعطاء ،شكرًا على كل الذكريات .من
الـقـلــب ،وبــاإلسـبــانـيــة لغة األرجـنـتــن:
«( »Adiósوداعًا) ريكيلمي»Gracias« ...
(شكرًا) ريكيلمي.

