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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

مملكة رونالدو الذهبية في خطر
بعد اقترابه من عامه الــ 31بدأت عالمات
السؤال تطرح حول قدرة كريستيانورونالدو
على الحفاظ على مستواه ،وبالتالي على
وجوده في المركزين األولين وحتى الثالث
فــي الـكــرة الذهبية ،وخصوصًا مــع بــروز
نجوم يطمحون إلى إطاحته
حسن زين الدين
مـنــذ ع ــام  ،2008تــاريــخ إحـ ــراز النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو كرته
الذهبية األول ــى ،لــم يـفــارق العــب ريــال
مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي م ـن ـصــة ال ـت ـتــويــج
ل ـج ــائ ــزة أف ـض ــل الع ــب ف ــي ال ـع ــال ــم في
املــركــز األول أو الثاني باستثناء عام
ّ
 2010حني حل في املركز السادس بعد
الـفـشــل املــونــديــالــي ح ـي ـنــذاك .لــم يقبل
«ســي آر  »7فــي أي مــن هــذه الـسـنــوات
بالحلول فــي املــركــز الثالث ال ــذي بقي
ب ــرف ـق ــة ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
ميسي ،العب برشلونة ،أقصى طموح
ملالحقيه.
لـ ـك ــن بـ ـع ــدم ــا عـ ـ ـ ــادت ال ـ ـكـ ــرة ال ــذه ـب ـي ــة
لتتصدر العناوين منذ االثنني املاضي
ت ــاري ــخ م ـن ــح الـ ـج ــائ ــزة مل ـي ـســي لـلـمــرة
الخامسة ،فــإن نقطة تستحق التوقف
عـ ـن ــده ــا وتـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ـ ـ ــول «ال ـ ـ ـ ـ ــدون»
وتتلخص بـت ـســاؤل :هــل ب ــدأت مملكة
رونالدو الذهبية باألفول؟
سؤال بات يطرح نفسه بقوة نظرًا إلى
اقتراب البرتغالي من عامه ال ــ 31وهي
السن التي يبدأ فيها «خــريــف العمر»

وجود رونالدو على منصة
التتويج لم يعد يتوقف عليه ،بل
على طموح نجوم آخرين
في املالعب ،على عكس ميسي الــذي ال
يزال في الثامنة والعشرين ،أي في ذروة
مسيرته.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،يـسـتـحـيــل م ــن اآلن رس ــم
صـ ــورة ل ــرون ــال ــدو ف ــي  2016واألع ـ ــوام
القليلة التالية قبل اعتزاله ،لكن هذا ال
يمنع من أن مملكة «الدون» باتت مهددة
بخطر حقيقي .املـســألــة هنا ال تتعلق
فقط بالبرتغالي وإمكانية حفاظه على
مستواه ،بل بقدرة منافسيه  -بخالف
ميسي طبعًا  -على اللحاق به وإنزاله
عن مملكة الكرة الذهبية كحاكم لها أو
كنائب للحاكم ،بل حتى إطاحته تمامًا
وخــروج «سي آر  »7بالتالي من املراكز
الثالثة األولى.
بالحديث عن مستوى رونــالــدو ،ورغم
قدراته البدنية الهائلة وطموحه الذي ال

هل وصل رونالدو إلى «خريف العمر» في المالعب؟ (فابريس كوفريني ــ أ ف ب)

نتائج البطوالت والكؤوس األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )21
ليفربول  -أرسنال 3-3
ال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فيرمينو ( 10و)19
وجو آلن ( )90لليفربول ،والويلزي آرون
رامـســي ( )14والفرنسي أوليفيه جيرو
( 25و )55ألرسنال.
توتنهام – ليستر سيتي 1-0
األملاني روبرت هوث (.)83
مانشستر سيتي  -إفرتون 0-0
تشلسي  -وســت بروميتش ألبيون
2-2
ساوثمبتون  -واتفورد 0-2
ستوك سيتي  -نوريتش سيتي 1-3
سوانسي سيتي  -سندرالند 4-2
ترتيب فرق الصدارة: -1أرسنال  43نقطة من  21مباراة

 -2ليستر سيتي  43من 21
 -3مانشستر سيتي  40من 21
 -4توتنهام  36من 21
 -5وست هام  35من 21
كأس إسبانيا (إياب دور الـ )16
إسبانيول  -برشلونة ( 4-1ذهــابــا)
2-0
منير الحدادي ( 32و.)88
فياريال  -أتلتيك بلباو (1-0 )3-2
سلتا فيغو  -ق ــادش (درج ــة ثالثة)
(0-2 )0-3
الس باملاس  -إيبار (2-3 )2-3
 الخميس:غرناطة  -فالنسيا ()21,00( )4-0
أتلتيكو مــدريــد  -راي ــو فــايـيـكــانــو ()1-1
()21,00

كأس إيطاليا (ربع النهائي)
ميالن – كاربي 1-2
الكولومبي كارلوس باكا ( )14والفرنسي
مباي نيانغ ( )28مليالن ،وماتيو مانكاسو
( )50لكاربي.
كأس الرابطة الفرنسية (ربع النهائي)
باريس سان جيرمان – ليون 1-2
أدريـ ــان راب ـيــو ( )17وال ـبــرازي ـلــي لــوكــاس
م ــورا ( )73لـســان جـيــرمــان ،وكــورونـتــان
توليسو ( )42لليون.
تولوز – مرسيليا  1-2بعد التمديد
غ ــان ـغ ــان – ل ـي ــل  0-0و 4-2ب ــرك ــات
الترجيح.

مثيل له ،فإن عامل السن مؤثر طبعًا في
حركة الــاعــب ،وتحديدًا في ما يخص
العبًا مثله يعتمد بــدرجــة كبيرة على
سرعته ومــراوغــاتــه .مــا يـبــدو واضحًا
ً
منذ بداية املوسم الحالي أن ثمة ثقال
في حركة البرتغالي ،أما في املباريات
األخيرة فقد بدا غير قادر على الوصول
إل ــى ال ـش ـبــاك بـنـفــس ال ــراح ــة ال ـتــي كــان
يتمتع بها سابقًا.
بــاالنـتـقــال إل ــى الـنـقـطــة الـثــانـيــة املهمة
واملتعلقة باملنافسني ،فال شك في أنهم
ي ـض ـعــون رونـ ــالـ ــدو ق ـبــل غ ـي ــره نصب
أعينهم لـلــوصــول إلـيــه .األمـثـلــة كثيرة
ه ـن ــا ،وتـ ـب ــدأ م ــن ال ـب ـيــت امل ـل ـكــي نفسه
مــع بــايــل ال ــذي ب ــدأ يسير فــي الطريق
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ف ـ ــي م ـل ـع ــب «س ــان ـت ـي ــاغ ــو
بــرنــاب ـيــو» ،وه ــذا م ــا يمكنه أن يشكل
تهديدًا لرونالدو.
أمـ ــا ع ــن ال ـخ ـص ــوم فـ ـح ـ ّـدث وال ح ــرج،
حيث إن الطموحات ال ح ــدود لها في
ّ
والعينات كثيرة هنا ،بدءًا
هذا املجال،
مــن الـبــرازيـلــي نيمار ال ــذي دخ ــل بقوة
على خط املنافسة في  2015واستطاع
احـ ـ ـت ـ ــال امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـث ــال ــث ف ـ ــي تــرت ـيــب
ال ـكــرة الــذهـبـيــة ،وه ــو ،ن ـظ ـرًا إل ــى سنه
الصغيرة ،يبدو مرشحًا بقوة بــدءًا من
 2016ملنافسة «ال ــدون» على مكانه في
الجائزة ،وحتى إن البعض وضعه في
صراع مع ميسي.
وب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،فـ ــإن
ال ـض ـلــع األخ ـي ــر ف ــي امل ـث ـلــث الـهـجــومــي
األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،لـ ــويـ ــس س ـ ــواري ـ ــز،
ق ــادر على ق ــول كلمته ب ــدوره فــي حال
ّ
استمراره في هز الشباك.
مــن جـهـتــه ،لــم يـخــف األمل ــان ــي مسعود
أوزيل في العديد من املناسبات طموحه
بــإحــراز الكرة الذهبية ،وقــد ترجم ذلك
بتألقه املنقطع النظير منذ بداية املوسم
الحالي مع فريقه أرسـنــال ،ومواصلته
الـنـســج عـلــى ه ــذا امل ـن ــوال ،تـحــديـدًا في
كأس أوروبا  ،2016ما ّ
يخوله ألن يدخل
طرفًا قويًا في لعبة الكرة الذهبية.
كذلك ،فإن األملاني اآلخر توماس مولر
ال يزال يثبت أنه مشروع منافس جدي
ع ـلــى أحـ ــد امل ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى في
الجائزة الفردية األهم في العالم ،تمامًا
كما زميله في بايرن ميونيخ البولوني
روبرت ليفاندوفسكي.
آخ ــر األم ـث ـلــة ه ــو م ــن ال ـج ـيــل ال ـجــديــد،
حيث تبدو أسهم الفرنسي بول بوغبا
مرتفعة لالنتقال من التشكيلة املثالية
للفيفا إلى املنافسة على الكرة الذهبية،
والـ ـف ــرص ــة تـ ـب ــدو م ـت ــاح ــة أمـ ــامـ ــه ه ــذا
ال ـعــام بــال ـبــروز فــي ك ــأس أوروبـ ــا التي
تستضيفها بالده.
الـ ـق ــول إن مـمـلـكــة رونـ ــالـ ــدو ف ــي ال ـكــرة
الذهبية تبدو مهددة ال مبالغة فيه ،إذ
يبدو متوقعًا أن تنتقل األمــور من بني
ي ــدي الـبــرتـغــالــي وح ــده لـيــدخــل نجوم
آخرون في تحديد مسارها.

الفيفا

ُ
«الفيفا» ينهي حقبة جيروم فالك

جيروم فالك (سيباستيان بوزون ــ أ ف ب)

وصـلــت قـصــة الـفــرنـســي ج ـيــروم فــالــك،
أمــن عــام االتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم،
املـ ــوقـ ــوف ب ـس ـبــب ت ــورط ــه ف ــي قـضـيــة
بيع تذاكر في مونديال  2014بطريقة
غير شرعية ،مع املنظمة الدولية ،إلى
نهايتها التعيسة حيث أعلنت «الفيفا»
إقالته من منصبه.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ل ــ»ف ـي ـف ــا»« :إن لجنة
ال ـطــوارئ فــي الفيفا قــررت فــي التاسع
مــن كــانــون الثاني  2016إقــالــة جيروم
ف ــال ــك م ــن مـنـصـبــه ك ــأم ــن ع ــام للفيفا
بمفعول فوري».
وأوق ــف فــالــك ( 55عــامــا) فــي  7تشرين
األول املاضي ملدة  90يومًا بعد اتهامه
من وسائل اإلعالم البريطانية بالتورط

فــي قضية إع ــادة بيع تــذاكــر مونديال
 2014في البرازيل في السوق السوداء.
وانتهت عقوبة اإليقاف االساسية في
السادس من الشهر الجاري ،لكن لجنة
األخــاق ـيــات املستقلة الـتــابـعــة للفيفا
مددتها ملدة  45يومًا إضافيًا.
وكانت اللجنة طالبت بعقوبة اإليقاف
ملــدة  9أع ــوام مــع غــرامــة مالية قيمتها
 100ألــف فــرانــك ســويـســري بحق فالك
ال ـ ــذي أع ـف ــي م ــن م ـه ـمــاتــه م ـنــذ أي ـلــول
املاضي.
ُ
يــذكــر أن ــه ف ــي ع ــام  ،2006اج ـب ــر فــالــك
ع ـلــى االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـنـصـبــه كـمــديــر
للتسويق فــي «الفيفا» بعدما حكمت
عـلـيــه محكمة أمـيــركـيــة فــي نـيــويــورك

ب ــالـ ـك ــذب عـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مــع
ش ــرك ــة ف ـي ــزا وخ ـ ــرق ع ـق ــده آن ـ ـ ــذاك مــع
ماستركارد .واضطر االتـحــاد الدولي
إلــى دفــع مبلغ  90مليون دوالر بسب
القضية ،لكن املريب أن فالك ،الذي بدأ
مـسـيــرتــه املـهـنـيــة صـحــافـيــا فــي شبكة
«ك ــان ــال ب ـلــوس» الـفــرنـسـيــة ع ــام 1984
قبل انضمامه إلــى «الفيفا» فــي 2003
م ــدي ـرًا لـلـتـســويــق وال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ظهر
م ـج ــددًا ومـ ــن ن ــاف ــذة تــرق ـي ـتــه م ــن قبل
رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي الـســويـســري
امل ــوق ــوف ج ـ ــوزف ب ــات ــر إلـ ــى منصب
األمني العام عام .2007
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرط ــة
غ ــواتـ ـيـ ـم ــاال اع ـ ـت ـ ـقـ ــال رئ ـ ـيـ ــس اتـ ـح ــاد

ك ــرة ال ـق ــدم ال ـســابــق ف ــي ال ـب ــاد بــرايــن
خيمينيز امل ـتــورط فــي فـضــائــح فساد
«الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» ،والـ ـ ـ ــذي ت ـط ــال ــب ال ــوالي ــات
املتحدة بتسلمه.
وتـ ـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـقـ ــال خ ـي ـم ـي ـن ـي ــز فـ ـ ــي ش ـقــة
ب ــالـ ـض ــاحـ ـي ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ل ـل ـعــاص ـمــة
غواتيماال ،بحسب ما أكد مدير الشرطة
الوطنية نيري راموس لوسائل اإلعالم.
ويـخـتـبــئ خـيـمـيـنـيــز م ـنــذ ال ـثــالــث من
كانون األول املــاضــي ،أي منذ أن طلب
القضاء األميركي تسلمه.
ً
وخ ـي ـم ـي ـن ـيــز مـ ــن ُض ـم ــن  15مـ ـس ــؤوال
أم ـيــرك ـيــا جـنــوبـيــا أع ـل ــن تــورط ـهــم في
ف ـض ــائ ــح ال ـف ـي ـف ــا امل ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـف ـســاد
وتبييض األموال.

