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رياضة
الكرة العالمية

أصداء عالمية

مارادونا في الـ 57

ابتعاد ليفاندوفسكي
وعودة كومان

أعلن بايرن ميونيخ األملاني أن مهاجمه
البولوني روبرت ليفاندوفسكي سيغيب
عن مباراة الفريق املقبلة في دوري
أبطال أوروبا خارج أرضه أمام سلتيك
االسكوتلندي اليوم بسبب اإلصابة.
ّ
وهز ليفاندوفسكي الشباك خالل فوز
فريقه على اليبزيغ  0-2في الدوري املحلي
يوم السبت املاضي ،لكنه خرج بعد نهاية
الشوط األول بسبب مشكلة في الفخذ.
لكن يوب هاينكس مدرب بايرن ال يريد
املخاطرة ،فقرر عدم سفر ليفاندوفسكي
إلى اسكوتلندا والبقاء في ميونيخ،
وخصوصًا أن الفريق يتأهب أيضًا
ملواجهة محلية كبيرة أمام منافسه على
اللقب بوروسيا دورتموند السبت املقبل.
في املقابل ،عاد الجناح كينغسلي كومان
إلى تشكيلة بطل أملانيا بعد غيابه عن
مباراة اليبزيغ بسبب إصابة في الركبة.

أسطورة حيّة في القلب والذاكرة
حسن زين الدين
فـ ــي النـ ـ ـ ــوس ،ك ــان ــت الـ ـ ـ ـ ــوالدة .فـ ــي 30
تـ ـش ــري ــن األول ُ ،1960ولـ ـ ـ ــد ال ـس ـحــر
الكروي .خرج دييغو أرماندو مارادونا
إل ــى ال ـح ـيــاة .األس ـط ــورة فــي الـ ـ  57من
ع ـمــره اآلن .أمـ ــس ،ك ــان يـحـتـفــل بعيد
ميالدهُ .
كبر .أصبح األب َجـ ّـدًا ،لكنه ال
يزال فتيًا في قلوب عشاقه .هو مملكة
للعشق ال حدود لها.
ال يزال دييغو فتيًا في الذاكرة .يأبى أن
يفارقها .أتى نجوم وذهب نجوم وبقي
مارادونا ساكنها األوحــد .كيف يمكن
أن يخرج من ذاكرة العشاق العب أفرح
الـقـلــوب ورس ــم الـبـسـمــة عـلــى الـشـفــاه؟
كيف يمكن لـهــؤالء أن يـفــارقــوا صــورة
دييغو الشاب الذي صال وجال وصنع
في املالعب ما يفوق الخيال؟
رغ ــم أن ن ـجــومــا ك ـث ـرًا مـ ــروا وأب ــدع ــوا،
ّ
إال أن القلب يبقى متعلقًا بــذاك الزمن
ال ـج ـم ـي ــل .زم ـ ــن ك ـ ــرة دي ـي ـغ ــو الـ ـت ــي لــم
ت ـضــاه ـهــا ك ـ ــرة ،ولـ ــم ي ـكــن ل ـهــا نـظـيــر.
زمــن الـفــن ال ـكــروي ال ــذي ُيـعــزف كلحن
ّ
جميل .هــل يمكن أن يمل العاشق من
لـقـطــة ه ــدف م ــارادون ــا ال ـتــاري ـخــي في
ربــع نهائي مــونــديــال  1986فــي مرمى
الـ ـح ــارس اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـي ـتــر شـيـلـتــون
تـ ـح ــت شـ ـم ــس م ـل ـع ــب "اآلزتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــك" فــي
م ـك ـس ـي ـكــو س ـي ـت ــي ،أو م ــن م ــراوغ ــات ــه
وأهــدافــه الساحرة مع نابولي التي ال
ّ
الزكية تعبق في املالعب
تزال رائحتها
اإليطالية.
ه ــي "ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا" ت ـظــل تـهـفــو إلــى
ذاك ال ـ ــزم ـ ــن .زم ـ ــن مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ع ـنــدمــا
كانت اآلهات إعجابًا بالسحر الكروي
ت ـصــدح ف ــي امل ــدرج ــات .ك ــان يـكـفــي أن
يقوم دييغو بفاصل مراوغة لخصومه
حتى يصبح رفـيــق الـسـهــرات ومحور
األحاديث في الصباحات.
لـكــن ديـيـغــو هــو مـلــك كــل األزم ـن ــة .كــان
امل ـع ـش ــوق الع ـب ــا ش ــاب ــا ،وظـ ــل الـشـغــل
ّ
ً
الشاغل "كهال" .يكفي أن ُيطل مارادونا
ف ــي حـ ــدث م ــا أو م ـنــاس ـبــة م ــا لـيـكــون
السحر رفـيـقــه ،ليكون الجمع أسـيــره.
يكفي أن ُيطلق تصريحًا ليكون وقعه
مختلفًا .في حضوره هو ساحر ،وفي
ك ـل ـمــاتــه ه ــو س ــاح ــر .ف ــي ش ـبــابــه كــان
ساحرًا وفي "كهولته" هو ساحر.
أمس ،احتفل مارادونا بعيد ميالده الـ
 .57قد ال يحمل الرقم للبعض رمزية،
ل ـكــن ف ــي ح ــال ــة دي ـي ـغــو ال م ـن ــاص من
االح ـت ـف ــال .ه ــذا أق ــل الـقـلـيــل مـقــابــل ما
ّ
خــلـفــه م ــارادون ــا مــن ذكــريــات حـلــوة ال
تفارق البال .ذكريات جعلت منه "إلهًا"
بالنسبة الى عشاق الكرة وأبناء قومه

ال ــذي ــن تـ ـق ــاط ــروا ف ــي م ـنــاس ـبــة ذك ــرى
والدت ــه ال ــى كنيسة ان ـشــأوهــا لتحمل
اسـ ـم ــه ول ـ ـيـ ــؤكـ ــدوا مـ ــن خ ــال ـه ــا عـلــى
موهبته اإللهية التي لم يعرف العالم
ً
مثيال لها منذ أول ركلة للجلد ّ
املدور.
ج ــاء ن ـجــوم ورح ــل آخ ـ ــرون .مـنـهــم من
طبع اللعبة بطابعه الخاص ولفترات
طويلة ،لكن بقي اسم مارادونا مرادفًا
لكلمة فوتبول بمعناها ّ
القيم الــذي ال
يـقـ ّـدر بثمن ،والــدلـيــل أن أي العــب برز
على املستطيل األخضر ذهب الكل الى
تشبيه هــدفــه أو مـهــارتــه أو ملـحــة منه
الــى شــيء قــام بــه "الــولــد الــذهـبــي" أيــام
حكمه للمالعب التي لم يفارقها قط.
دييغو في الـ  ،57لكن أحدًا لن يستطيع
ســرقــة "ألــوهـيـتــه" فــي عــالــم ك ــرة الـقــدم.
اســألــوا مــاعــب األرج ـن ـتــن وإيـطــالـيــا،
وس ـكــان مــديـنــة نــابــولــي ال ـتــي ال ت ــزال
شبر
تتنفسه بجدرانها وأزقتها وكل
ٍ
ف ــي مـلـعـبـهــا ال ـش ـه ـيــر "س ـ ــان ب ــاول ــو".
واسـ ــألـ ــوا أي العـ ــب ارت ـ ــدى الـقـمـيــص
األزرق السماوي دونه الرقم  10الذي ال
يجرؤ أحد على التفكير في طلبه كونه
يرتبط بأسطورة نعرف كلنا مكانتها
في كل األزمنة.
أخيرًا ،اسألوا ليونيل ميسي ،ومع كل
ما حصده من ألقاب فردية وجماعية،
وم ــا رس ـمــه مــن إب ــداع ــات فــي املـيــاديــن
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،إذا م ــا كـ ــان ي ـش ـعــر بـ ــأن له
مـكــانــة فــي قـلــوب األرجنتينيني كتلك
ال ـت ــي ت ـم ـتــع ب ـهــا م ـل ـه ـمــه ف ــي ك ــل مــرة
ارتـ ــدى فـيـهــا األل ـ ــوان الــوطـنـيــة ووقــف
مدافعًا عن منتخب "راقصي التانغو"
ّ
ال ــذي يـحــن كــل يــوم الــى أيــامــه الـتــي ال
تتكرر ،وإلــى ذاك املشهد فــي املكسيك
عندما ُحمل على األكـتــاف وهــو يرفع
الـكــأس الذهبية التي ال تــزال منذ ذاك
اليوم بعيدة عن بالد الفضة.

 60ألف يورو من كولن ألرسنال

فرض االتحاد األوروبي لكرة القدم على
كولن األملاني دفع  60ألف يورو ألرسنال
اإلنكليزي ،وذلك كتعويض عن األضرار
التي تسبب بها جمهوره خالل مواجهة
الفريقني الشهر املاضي في لندن ضمن
مسابقة "يوروبا ليغ".
يكتف "يويفا" بتغريم كولن ،بل فرض
ولم
ِ
عليه أيضًا عقوبة حرمانه من جمهوره
في مباراته القارية املقبلة خارج أرضه ،مع
تحذيره بإيقاف جمهوره ملدة عامني في
ً
حال حصول أحداث مماثلة مستقبال.

مدرب بلجيكي لمنتخب المجر

ّ
عي االتحاد املجري لكرة القدم املدرب
البلجيكي جورج ليكنز لإلشراف على
املنتخب الوطني خلفًا لألملاني برند شتورك
الذي ُأقيل من منصبه بعد مشوار ّ
مخيب
في تصفيات مونديال روسيا .2018
وباإلضافة إلى إشرافه على أكثر من ناد
بلجيكي ،تولى ليكنز ( 68عامًا) تدريب
منتخبي بلجيكا والجزائر ،باإلضافة الى
فترة وجيزة مع منتخب تونس.

مهما تقدّم مارادونا في السن يبقى ذلك الشاب الساحر في الذاكرة (أرشيف)

عرش التنس لنادال وهاليب

الدوري األميركي للمحترفين

مسلسل سقوط كبار الـ«أن بي آي» يتواصل
ضــربــت امل ـف ــاج ــآت الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
مـ ـج ــددًا ،ح ـيــث س ـقــط غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريـ ـ ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـق ــب أم ـ ـ ــام ضـيـفــه
دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز  ،115-107ولــم
تكن حال وصيفه كليفالند كافالييرز
أفـ ـض ــل ب ـخ ـس ــارت ــه ع ـل ــى أرض ـ ــه أمـ ــام
نيويورك نيكس .114-95
وه ــذه هــي ال ـخـســارة الـثــانـيــة لغولدن
سـتــايــت عـلــى أرض ــه ه ــذا املــوســم بعد
األولـ ــى فــي مـسـتـهــل حـمـلــة دفــاعــه عن
اللقب أمام هيوسنت روكتس ،122-121
وال ـثــال ـثــة بـعــد سـقــوطــه أمـ ــام مضيفه
ممفيس غريزليس .111-101
ولم ينفع غولدن ستايت تألق الثالثي
ال ـه ـج ــوم ــي ال ـ ـضـ ــارب ك ـي ـفــن دورانـ ـ ــت
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وستيفن كوري وكالي طومبسون ،إذ
سجل االول  28نقطة مــع  6متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،وأضــاف الثاني
 27نقطة مع  6متابعات و 8تمريرات
ح ــاسـ ـم ــة ،وال ـ ـثـ ــالـ ــث  29نـ ـقـ ـط ــة ،لـكــن
ديـ ـت ــروي ــت تـ ـف ـ ّـوق بـ ــأدائـ ــه ال ـج ـمــاعــي
والقتالي وسجل  5من العبيه أكثر من
 15نقطة ،كــان أفضلهم إيفري برادلي
( 23نقطة).
وف ــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،مـنــي كليفالند
ب ــدوره بخسارته الثانية على أرضــه،
والرابعة هــذا املوسم والثالثة تواليًا.
واك ـ ـت ـ ـفـ ــى "املـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك" ل ـ ـي ـ ـبـ ــرون ج ـي ـمــس
ب ـت ـس ـج ـي ــل  16نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــع 10
متابعات و 7تـمــريــرات حاسمة ،فيما
كـ ـ ــان ك ـي ـف ــن الف أفـ ـض ــل م ـس ـج ــل فــي

صفوف الوصيف بـ 22نقطة.
ويــديــن نـيــويــورك بـفــوزه إلــى الثنائي
ت ـيــم ه ـ ـ ــارداواي جــون ـيــور صــاحــب 34
نقطة مع  8تمريرات حاسمة ،والالتفي
كريستابس بورزينغيس الــذي سجل
 32نقطة مع  12متابعة.
مــرشــح آخ ــر للقب هــو س ــان أنطونيو
سـ ـب ــرز الـ ـ ــذي ل ـق ــي خ ـس ــارت ــه ال ـثــان ـيــة
على التوالي هــذا املوسم وكانت أمام
مضيفه إنديانا بايسرز .97-94
وكان الماركوس ألدريدج أبرز مسجل
في صفوف سبرز بـ 26نقطة ،في حني
ب ــرز فيكتور أوالدي ـب ــو بـ ــ 23نقطة في
صفوف الفائز.
وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،ف ــاز تـشــارلــوت
هورنتس على أورالنــدو ماجيك -120

 ،113ودنـ ـف ــر نــاغ ـتــس ع ـلــى بــروك ـلــن
نتس  ،111-124وميلووكي باكس على
أتــانـتــا هــوكــس  ،106-117وواشنطن
ويــزاردز على ساكرامنتو كينغز -110
.83
وهنا برنامج مباريات اليوم :بوسطن
س ـل ـت ـي ـكــس  -سـ ــان أن ـط ــون ـي ــو س ـب ــرز،
ميامي هيت  -مينيسوتا تمبروولفز،
نيويورك نيكس  -دنفر ناغتس ،نيو
أورليانز بيليكانز  -أورالنــدو ماجيك،
هيوسنت روكتس  -فيالدلفيا سفنتي
س ـ ـي ـ ـك ـ ـسـ ــرز ،مـ ـمـ ـفـ ـي ــس غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس -
تشارلوت هورنتس ،يوتا جاز  -داالس
مــافــريـكــس ،بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
 ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز ،ل ــوس أنـجـلــسكليبرز  -غولدن ستايت ووريرز.

منح السويسري روجيه فيديرر غريمه
اإلسباني رافايل نادال شرف إنهاء سنة
 2017في صدارة التصنيف العاملي لالعبني
املحترفني ،بإعالن انسحابه من دورة
باريس بيرسي لأللف نقطة ،وهي آخر
دورات املوسم قبل بطولة املاسترز التي
تجمع أفضل  8العبني في العالم.
ويكفي نادال الذي صنف أول في دورة
باريس بيرسي تخطي دور واحد في
الدورة الفرنسية لضمان إنهاء املوسم في
الصدارة.
وعند السيدات ،ضمنت الرومانية سيمونا
هاليب صدارة تصنيف الالعبات كرة
املحترفات ،وذلك على الرغم من خيبة
جديدة في بطولة املاسترز.
وكانت الرومانية التي ال تزال تسعى الى
أول لقب كبير في مسيرتها االحترافية ،قد
خرجت من الدور األول لبطولة املاسترز
في سنغافورة األسبوع املاضي ،وهي تدين
ببقائها في الصدارة الى الدنماركية كارولني
فوزنياكي التي أطاحت منافستها التشيكية
كارولني بليسكوفا من دور األربعة.
وباتت هاليب قبل  3أسابيع أول رومانية
تتصدر تصنيف العبات كرة املضرب
املحترفات ،وخامس العبة تتربع على عرش
الترتيب في .2017

