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الكرة المعولمة

مانشستر سيتي يسقط «بالضربة القاضية»
ّ ّ
قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم
«يويفا» إيقاف نادي مانشستر سيتي
عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
لموسمين مع غرامة مالية وصلت
إلى  30مليون يورو ،إثر انتهاكه ّ
النظيف .قرار هز
قواعد اللعب المالي
ً
الوسط الرياضي ،وفتح سيال من األسئلة
حول ًتداعيات العقوبة على النادي
إضافة إلى مصير بعض األندية ذات
«السياسات المشبوهة»
حسين فحص
جاءت عقوبة مانشستر سيتي بعد
ّ
ـق ق ــام ب ــه االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
تـحـقـيـ ٍ
عـلــى خلفية الــوثــائــق الـتــي نشرتها
م ـج ـلــة «ديـ ـ ــر ش ـب ـي ـغــل» ع ـ ــام ،2018
والـ ـ ـت ـ ــي أثـ ـبـ ـت ــت صـ ـح ــة «فـ ـض ــائ ــح»
العديد مــن األنــديــة منها مانشستر
سيتي .الكثير من املستندات املالية
«غـ ـي ــر ال ـن ـظ ـي ـف ــة» أظ ـه ــرت ـه ــا امل ـجـلــة
ً
ح ـي ـن ـه ــا ،م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـســري ـبــات
مقرصن إلكتروني يدعى روي بينتو
يـمـتـلــك أك ـث ــر م ــن  70م ـل ـيــون وثـيـقــة
م ــن امل ـع ـط ـي ــات ال ـف ــاض ـح ــة لــأنــديــة
بـحـســب ال ـت ـقــديــرات اإلعــام ـيــة .بعد
ال ـت ـح ـق ـيــق م ــن ِقـ ـب ــل ال ـه ـي ـئــة املــال ـيــة
ّ
لالتحاد األوروبيّ ،
تمت إدانة النادي
ّ
بـتـضـخـيــم اإليـ ـ ـ ــرادات بـشـكــل مــزيــف
ع ـنــد عـمـلـيــة االم ـت ـث ــال أمـ ــام قــوانــن

العقوبة بعد
جاءت
ّ
تحقيق لالتحاد األوروبي على
خلفية وثائق نشرتها مجلة
«دير شبيغل» عام 2018
اللعب املــالــي النظيف « ،»FFPحيث
ّ
تبي أن جزءًا كبيرًا من رعاية النادي
الـضـخـمــة (ق ــراب ــة  68م ـل ـيــون جنيه
اس ـتــرل ـي ـنــي) ي ـتـ ّـم تـمــويـلــه م ــن مــالــك
النادي الشيخ منصور ،في حني كان
السيتي يـ ّـدعــي أن األم ــوال تــأتــي من
عائدات امللعب وبيع القمصان .ومن
امل ـعــروف أن قــوانــن «ُ »FFPوضعت
ل ـل ـحــؤول دون إف ــاس األن ــدي ــة ،عبر
ّ
تقييد اإلفــراط في املصاريف لتمكن
الـ ـن ــادي م ــن تـغـطـيــة ال ـخ ـس ــائ ــر .مع
تـ ـم ــوي ــل الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـنـ ـص ــور ل ـع ـق ــود

الصين تعاقب السلة األميركية!

جونز «يسرق»
الفوز من غوردون

أعلن مفوض دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
آدم سيلفر أن الرابطة تتوقع ّ
تكبد خسائر بـ«مئات
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات» ب ـس ـبــب الـ ـخ ــاف م ــع ال ـص ــن،
والذي أثارته تغريدة مسؤول في أحد أنديته دعمًا
الحتجاجات هونغ كونغ .وقوبلت تغريدة للمدير
الـ ـع ــام ف ــي ن ـ ــادي ه ـيــوســن روكـ ـت ــس داريـ ـ ــل م ــوري
فــي تـشــريــن األول /أكـتــوبــر ،بــانـتـقــادات واس ـعــة في
خسارة روكتس عقودًا إعالنية مع
الصني ،أدت إلى ّ
شركات صينية وتوقف بعض القنوات التلفزيونية
عن عــرض مباريات الــدوري األشهر لكرة السلة في
العالم.
وقـ ــال سـيـلـفــر خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي عـلــى هــامــش
مباراة «كــل النجوم» (أول ستار) االستعراضية إن
«حجم الخسارة سيكون بمئات ماليني ال ــدوالرات.
ربما أقل من  400مليون».
وفــي حــن بــدا أن سيلفر يـحــاول التقليل مــن حجم
هــذه الخسائر ،أقـ ّـر فــي الــوقــت عينه بــأن هــذا املبلغ
«مهم ،لن ّأدعي العكس» .وأكد املسؤول األميركي أنه
ال يرغب في «الـهــروب من ذل ــك ...لكنني ال أعتقد ّأن
ّ
سيتسبب بضرر دائم لنشاطنا هناك» .وتوقع
األمر
سيلفر أن تعاود القناة الرسمية الصينية «سي سي
ّ
تي في» بث مباريات من دوري املحترفني األميركي،
ّ
من دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وك ــان م ــوري قــد كتب عبر تويتر قبل أشـهــر «قاتل
م ــن أج ــل ال ـح ــري ــة .ق ــف م ــع هــون ــغ ك ــون ــغ» ،ف ــي دعــم
لــاحـتـجــاجــات الـتــي تشهدها األخ ـيــرة مـنــذ أشـهــر.
وت ـسـ ّـب ـبــت ال ـت ـغ ــري ــدة ب ــان ـت ـق ــادات ع ـلــى املـسـتــويــن
ُ
اعتبر سيلفر أن العقوبات الصينية يمكن أن ترفع قريبًا (ا ف ب)
الشعبي والرسمي في الصني.

فاز العب ميامي هيت ديريك جونز
جونيور بمسابقة الكرات الساحقة «دانك»
ُ
التي أقيمت ليل السبت ـ األحد في نهاية
أسبوع مباراة كل النجوم «أول ستار»
االستعراضية في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني ،متفوقًا بفارق نقطة
غوردون العب أورالندو
على العب آرون
ُ
ماجيك ،بعد منافسة اعتبرت ضمن
األفضل في تاريخ الدوري.
وقدم الالعبان أداء تنافسيًا قويًا في قاعة
«يونايتد سنتر» في مدينة شيكاغو،
وصفه املوقع اإللكتروني الرسمي لرابطة
الدوري بـ«أحد أفضل منافسات الدانك
في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ
الدوري» ،وأعادت التذكير بالتنافس بني
النجم األسطوري السابق لشيكاغو مايكل
جوردان ،والعب أتالنتا هوكس دومينيك
ولكينز على امللعب ذاته عام .1988
وأثارت النتيجة النهائية انتقاد العديد من
الالعبني واملعلقني ،مع اعتبار البعض أن
كان يستحق الفوز ،في حني رأى
غوردون ّ
آخرون أن أقل ًاملمكن كان تقاسم الجائزة
بني الالعبني بدال من اقتصارها على
أحدهما .ووصل الالعبان إلى املنافسة
النهائية في األمسية على حساب دوايت
هاورد (لوس أنجليس ليكرز) وبات
كونوتون (ميلووكي باكس).
وفي الجولة األخيرة بينهما ،ساد التعادل

يمكن لالعبين المطالبة بتعويضات (أ ف ب)

ال ــرع ــاي ــة م ــن م ــال ــه الـ ـخ ــاص ،اعـتـبــر
ّ
االت ـحــاد األوروبـ ــي أن هــذه الخطوة
ُ
تعتبر بمثابة خداع ،وهو ما يوجب
معاقبة النادي.
مقابل ذلــك ،اعتبر مانشستر سيتي
ّ
أن القرار أثار خيبة أمل كبيرة ،مؤكدًا
أن ــه سيستأنف ال ـقــرار أم ــام محكمة
التحكيم الرياضي في أقرب فرصة.

مصير مجهول

ً
وأثــارت «الفضيحة» جــدال كبيرًا في
األوســاط الكروية حــول ما سيحدث
ُ
للنادي بعد هذا القرار ،كما طرحت
أس ـئ ـل ــة ع ــن إم ـك ــان ـي ــة وجـ ـ ــود أن ــدي ــة
أخ ــرى مـتـ ّ
ـورطــة فــي الـتــاعــب املــالــي.
وفي حال ّ
تم رفض االستئناف ،فإن
ال ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي م ـع ـ ّـرض للكثير
مـ ــن املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي قـ ــد ت ـن ـق ــص مــن
أسهمه في بورصة كبار األندية على
الـصـعـيــد املـحـلــي واألوروبـ ـ ــي .ولعل
أبــرز املشاكل التي ستواجه النادي،
هــي مستقبل امل ــدرب اإلسباني بيب
غوارديوال.
سـبــق لـلـمــدرب اإلسـبــانــي أن أوضــح
رغـبـتــه ف ــي ال ـب ـقــاء م ــع ال ـن ــادي حتى

ان ـت ـه ــاء ع ـق ــده عـ ــام  2021ع ـل ــى أق ــل
تقدير ،غير أن العقوبة األخـيــرة قد
ت ـغـ ّـيــر م ــن قـ ـ ــراره أو ح ـتــى م ــن ق ــرار
ال ـن ــادي .خ ــال إش ــراف ــه عـلــى تــدريــب
ال ـس ـي ـت ــي ،ع ـ ــرف ال ـ ـنـ ــادي ن ـجــاحــات
كـ ـبـ ـي ــرة انـ ـحـ ـص ــر ج ـم ـي ـع ـه ــا ض ـمــن
الـ ــدائـ ــرة امل ـح ـل ـيــة .ف ــي م ــوس ــم 2017
  ،2018أص ـب ــح مــانـشـسـتــر سيتيال ـ ـنـ ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ــوح ـي ــد ال ــذي
يـ ـت ـ ّـوج ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري م ـح ـق ـقــا 100
ن ـق ـط ــة .ت ـب ـع ــه فـ ــي املـً ــوسـ ــم امل ــاض ــي
ب ـل ـق ـ ٍـب آخـ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـتــويـجــه
بــال ـكــأســن املـحـلـيــن لـيـصـبــح بــذلــك
ال ـنــادي األول ال ــذي يـفــوز بالكؤوس
املـحـلـيــة ك ــاف ــة خ ــال م ــوس ـ ٍـم واح ــد.
ـارزة قابلها
الـنـجــاحــات املـحـلـيــة ال ـب ـ ّ
ف ـش ــل أوروبـ ـ ـ ـ ــي ك ـب ـي ــر ت ـم ــث ــل ب ـع ــدم
ال ـت ـتــويــج ف ــي ب ـطــولــة دوري أب ـطــال
أوروبــا ،رغم اعتبارها السبب األبرز
وراء اسـتـقــدامــه مــن ِقـبــل اإلدارة إلى
ّ
ملعب االتحاد .في األسبوع املاضي،
صـ ـ ّـرح غـ ــوارديـ ــوال أن ــه ق ــد يـتـعـ ّـرض
لإلقالة في حال عدم تتويجه بدوري
األبطال برفقة مانشستر سيتي هذا
ّ
املـ ــوسـ ــم .وفـ ــي ظـ ــل ح ــرم ــان ال ـن ــادي

م ــن املـ ـش ــارك ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ملــوسـمــن
مقبلني ،سيسعى امل ــدرب اإلسباني
جاهدًا للتتويج بلقب هذه النسخة،
رغــم صعوبة املهمة التي يستأنفها
باختبار صعب أمام ريال مدريد في
دور الـ.16
غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ل ـي ــس ال ــوحـ ـي ــد املـ ـه ـ ّـدد
ّ
تمتد القائمة لتشمل
بــاملـغــادرة ،إذ
ّ
أبرز العبي النادي .في ظل األوضاع
الــراهـنــة ،قــد يـقـ ّـرر الــاعـبــون الرحيل
إلــى أندية أخــرى مشاركة في دوري
األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،م ـ ــع وجـ ـ ـ ــود اح ـ ـتـ ـمـ ــال أن
ي ـس ـت ـغ ـنــي ع ـن ـهــم ال ـ ـنـ ــادي ملــواج ـهــة
الخسائر بفعل نقص عائدات دوري
األبطال .وبحسب املحامي ّ الرياضي
الـبــارز جــون م ـهــرزاد ،يـحــق لالعبني
م ـغ ــادرة ال ـن ــادي م ــن دون مـقــابــل أو
ّ
محسنة من أجل
طلب شروط مالية
البقاء ،نظرًا إلى انتهاك النادي «ثقة»
ع ـق ــود ال ــاع ـب ــن .وق ــد غـ ـ ّـرد م ـه ــرزاد
ً
ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر قـ ــائـ ــا« :ي ـم ـك ــن ال ـق ــول
إن مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي خ ـ ــرق ع ـقــود
ّ
العبيه بشكل جــوهــري ،مــا يمكنهم
مــن ال ـخ ــروج مــن ال ـن ــادي أو السعي
للحصول على شــروط مالية أفضل

سانشو يقترب من تشلسي
ب ـع ــد ح ـس ـم ــه ص ـف ـق ــة ح ـك ـي ــم زي ـ ــاش،
يدخل نــادي تشلسي اإلنكليزي على
ال ـخ ــط لـلـتــوقـيــع م ــع ج ـن ــاج بــروسـيــا
دورتموند جايدن سانشو .وبحسب
صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية،
ف ــإن ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي يـنــوي تقديم
ّ
مبلغ يصل إلى  100مليون يورو.
ويحتل نادي تشلسي املركز الرابع في
ّ
الدوري اإلنكليزي ،كما نجح في بلوغ
دور مجموعات دوري أبطال أوروبــا
بأقل اإلمكانيات املتاحة .وتأتي هذه
ال ـص ـف ـقــات ال ـك ـب ـيــرة ك ـم ـكــافــأة مل ــدرب
ال ـفــريــق ال ـش ــاب ف ــران ــك المـ ـب ــارد على
يقدمه هــذا املــوســم برفقة الفريق،
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االنـتـقــاالت املــاضـيــن .وسـبــق للنادي

3381 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 8 1

ميركاتو

ّ
تقدر الصفقة بـ 100مليون يورو (أ ف ب)

كل النجوم

استراحة
ل ـل ـب ـقــاء .بــاس ـت ـطــاعــة ن ـج ــوم الـفــريــق
أن ي ـجــادلــوا ال ـن ــادي عـلــى انـتـهــاجــه
سـيــاســة دم ــرت قــدرتـهــم عـلــى اللعب
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ملـ ــدة مــوس ـمــن،
مــا يجعل الــاعـبــن قــادريــن عـلــى أن
يزعموا بــأن عقودهم تــم تقويضها
بشكل أساسي» .ثم أضاف« :إذا أراد
الالعبون فسخ عقودهم مع النادي،
سيتوجب عليهم إقناع « »FIFAبأن
لــديـهــم سـبــب ع ــادل إلن ـهــاء عقودهم
مع النادي».
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ش ـك ـل ــت
«مـصـيـبــة» مــانـشـسـتــر سـيـتــي خـبـرًا
جـ ـيـ ـدًا ل ـل ـم ـن ــاف ـس ــن اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــز عـلــى
امل ـق ــاع ــد امل ــؤه ـل ــة إلـ ــى دوري أب ـطــال
أوروب ـ ـ ـ ــا امل ــوس ــم املـ ـقـ ـب ــل .ف ـف ــي ح ــال
ح ـص ــل م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي (ي ـح ـتــل
املركز الثاني في الدوري) على مركز
بني األربعة الكبار مع نهاية املوسم،
س ـي ـشــارك صــاحــب امل ــرك ــز الـخــامــس
فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـ ـ ــذي يـحـتـلــه
حــالـيــا ن ــادي شيفيلد يــونــاي ـتــد ،ما
ً
يعطي أمال مضاعفًا لألندية القادمة
م ــن الـخـلــف عـلــى رأس ـه ــا مانشستر
يونايتد وتوتنهام.

أن عوقب بالحرمان مــن التوقيع مع
ـوق ــي ان ـت ـق ــاالت إثــر
أي الع ــب مل ــدة س ـ َ
مخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
تم تخفيض العقوبة بعدها إلى سوق
واحــد مــا أتــاح لتشلسي التوقيع في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــوي املــاضــي،
غير أن ذلــك لــم يـحــدث .فـ ّـضــل الـنــادي
االن ـت ـظــار حـتــى االن ـت ـقــاالت الصيفية
املقبلة ،وهو يعمل حاليًا على تأمني
أكبر عدد من الصفقات تفاديًا الرتفاع
األسعار.
وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن
ّ
امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة لتشلسي مــاريـنــا
ـولــى زم ــام الصفقة،
غرانوفسكايا تـتـ ّ
وهـ ـ ــي تـ ــواجـ ــه م ـن ــاف ـس ــة ش ــرس ــة مــن
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد ،الـ ـ ـ ــذي يـضــع
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الــاعــب اإلنـكـلـيــزي ال ـشــاب عـلــى رأس
أول ـيــاتــه .مــع وج ــود عــاقــة قــويــة بني
تشلسي ودورت ـم ــون ــد ،ي ـبــدو ال ـنــادي
الـ ـلـ ـن ــدن ــي الـ ــوج ـ ـهـ ــة األقـ ـ ـ ـ ــرب ل ــاع ــب
الـ ـ ـش ـ ــاب .ت ـب ـق ــى ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــة هــي
الـعــائــق الــوحـيــد لـحـصــول ذل ــك .وفــي
مـنـتـصــف امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،اس ـت ـقــدم
تشلسي الالعب األميركي كريستيان
بوليزيتش مــن دورتـمــونــد مقابل 64
مليون يورو ،على أن ينتقل إلى لندن
بعد نهاية املوسم .أراد تشلسي تكرار
هــذا السيناريو مــع ســانـشــو ،غير أن
مفضلة
إدارة دورتموند رفضت ذلك
ً
االنتظار حتى نهاية املوسم الحالي
للحصول على أكبر عائد مالي ممكن.
ي ـعــرف ســان ـشــو األجـ ـ ــواء اإلنـكـلـيــزيــة
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أفقيا

-1رئيس لبناني ما قبل اإلستقالل –  -2عاصمة أوروبية – فيلسوف أملاني –  -3مدينة
كنعانية قديمة ذكــر العهد القديم أنها أحــرقــت مــع مدينة ثانية بالنار والكبريت
عتد به وال ُيحصل منه على فائدة – ّ -4
قصاصًا على فساد شعبها – كالم ال ُي ّ
شك –
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -5حاجب – املفصل ما بني الساعد
صفة من سقط شعر رأسه –
ّ
والكف أو الساق والقدم –  -6للنداء – رحى لطحن الحب –  -7نفط – ساخن –  -8عمل
ً
ّ
ّ
عمال تقرب به الى الله – عد وأحصى –  -9عاصمة أوروبية – مدينة أوكرانية في شبه
ُ
جزيرة القرم على البحر األسود عقد فيها مؤتمر الحلفاء لرسم مستقبل العالم بعد
الحرب العاملية الثانية –  -10من أكبر قادة الحلفاء في الحرب العاملية الثانية

عموديًا
ج ـي ـدًا ،إذ سـبــق ل ــه الـلـعــب مــع شـبــاب
مــانـشـسـتــر سـيـتــي .بـعــد م ـجــيء بيب
غ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ــوال ،انـ ـتـ ـق ــل س ــانـ ـش ــو إل ــى
بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ،حيث
ظ ـهــر ك ــأح ــد أف ـض ــل امل ــواه ــب الـشــابــة
فــي العالم .لعب سانشو هــذا املوسم
 30م ـب ــاراة بــرفـقــة دورت ـم ــون ــد ،سجل
خاللها  16هدفًا وساهم في صناعة
 17ه ــدف ــا آخ ـ ــر .يـنـتـهــي ع ـقــد الــاعــب
عـ ــام  ،2022وبــال ـن ـظــر إلـ ــى املـنــافـســة
املحتدمة عليه من مختلف األندية ،قد
تكون الصفقة هي األعلى لدورتموند
متجاوزة
تاريخيًا من حيث العائدات،
ً
بذلك صفقة انتقال عثمان ديمبيلي
ع ــام  2017إل ــى بــرشـلــونــة مـقــابــل 105
ماليني يورو.
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 -1إحــدى اإلم ــارات العربية املتحدة – إلهي –  -2نوتة موسيقية – ممثلي الشعب فــي الــدول
الديموقراطية – نهر صغير في والية مونتانا األميركية –  -3أنثى الحصان – دولة عربية – -4
ّ
األسطوريني في حرب
فنانة لبنانية اعتزلت بعد زواجها –  -5يقود السيارة – من أبطال اليونان
طروادة وزوج بينيلوب وأبو تيليماك –  -6مسافات يقطعها املسافر في يومه – قادم –  -7أصلح
العمل – إرتفاع – خالف نعم –  -8تحدث ّ
وصرح – أضعف وأزال القوة – ندى –  -9عائلة فيلسوف
ّ
أملاني وضع مع كارل ماركس البيان الشيوعي – ماركة آالت موسيقية –  -10مدينة أملانية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

-1كمح – الحلو –  -2لورنس العرب –  -3وز – حبس – بدو –  -4عناكب – ي ي – ّ -5
يمد – نورا –
 -6أيوني – أخرس –  -7شر – فو – وا –  -8يال – بانامي –  -9فن – هدر – جير –  -10روالن غاروس

عموديًا
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مشاهير 3381

حلول الشبكة السابقة

 -1كلوديا شيفر –  -2موز – ميرانو –  -3حر – عدو –  -4نحن – ّ
نم – ها –  -5اسباني – بدن – -6
السكو – فارغ –  -7حل – براون –  -8لعب – اخ – أجر –  -9وردي – روميو –  -10بوينس آيرس

حل الشبكة 3380

إعداد
نعوم
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ممثل ومغني وطيار أميركي بدأت شهرته في أواخر السبعينات .رشح
لنيل األوسكار عن دوره في فيلم «حمى ليلة السبت» .نجح في هوليوود
وتألق في أفالمه  = 5+4+11+7+9+6بني الحار والـبــارد ■ = 8+3+2+1
عاصمة أالسكا ■  = 10+5خنزير بري

حل الشبكة الماضية :عدي بن الرقاع

ّ
بني جونز وغوردن بنيل كل منهما العالمة
الكاملة ّأكثر من مرة ( 50موزعة بالتساوي
بـ 10لكل من أعضاء لجنة التحكيم
الخمسة) ،مع تقديمهما ملحات الفتة تنوعت
بني الدوران في الهواء ونقل الكرة من أسفل
إلى أعلى ،وبني الساقني.
ولم يفصل بني الالعبني سوى املحاولة
األخيرة ،إذ نال غوردون بـ«دانك» قفز خالله
من فوق العب بوسطن سلتيكس تاكو فول
(أطول العب في الدوري مع  2,26م) ،ونال
عليه عالمة ( 47منحه ثالثة حكام عالمة
 9وحكمان عالمة  ،)10بينما نال جونز
عالمة ( 48منحه ثالثة حكام عالمة 10
وحكمان عالمة  )9بعد تنفيذ كرة ساحقة
شملت بدء القفز من على خط الرميات
الحرة تقريبًا ،قبل وضع الكرة في السلة
باليد اليسرى.
وأثارت النتيجة صافرات استهجان
املشجعني في قاعة يونايتد سنتر ،بينما
بدا الذهول على نجوم حاضرين في امللعب،
ومنهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم
ميلووكي باكس وأفضل العب في املوسم
املاضي ،ال سيما أن غوردون جمع  50نقطة
خمس مرات خالل األمسية ،وهو إنجاز
غير مسبوق .واعتبر كيني سميث ،أحد
ّ
معلقي شبكة «تي أن تي» الناقلة للمباريات،
أن عدم فوز غوردون هو «سرقة» ،علمًا
بأن الالعب نفسه خسر في  2016أمام
زاك الفني إثر تصويت مثير للجدل أيضًا.
وقال غوردون ممازحًا في مؤتمر صحافي:
«سأطارد أعضاء لجنة التحكيم الذين
أعطوني عالمة  9لالنتقام منهم» ،متابعًا
بنبرة أكثر جدية «حققت عالمة  50أربع
مرات متتالية ،بالنسبة ّ
إلي كانت هذه
النهاية» .وتابع «ال أعرف من يدير األمر.
أشعر بأنه يجب أن أنال جائزتني».

