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رياضة

ّ
كريستيانو رونالدو« :الظاهرة» عن حق

الكرة اإلسبانية

أصاب كريم بنزيما بإطالقه وصف
«ظاهرة» على زميله كريستيانو رونالدو
عقب خماسية البرتغالي في مباراة ريـال
مدريد أمام غرناطة في الدوري اإلسباني.
سابقًا كان البرازيلي رونالدو «الظاهرة»،
واآلن رونالدو آخر يبدو أنه يسير لخطف
الصفة ذاتها
حسن زين الدين
كان االعتقاد كبيرًا في العالم بأن العبًا
واحـ ـدًا سيحمل لقب «ال ـظــاهــرة» ،هو
البرازيلي رونالدو ،بعد أن استحقها
ت ـم ــام ــا خ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه ال ــرائـ ـع ــة فــي
امل ــاع ــب .إال أن ال ـق ــدر أراد غ ـيــر ذلــك
ع ـنــدمــا شـ ــاء أن ي ـح ـمــل العـ ــب بنفس
االســم هذا اللقب ،وللمفارقة ،في أحد
الفرق التي ّ
مر عليها البرازيلي ،وبعد
فترة زمنية ليست ببعيدة من اعتزال
األخير.
قــالـهــا الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــا األحــد
ع ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـ ـب ـ ــاراة ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
ال ـت ــي اك ـت ـس ــح ف ـي ـهــا ض ـي ـفــه غــرنــاطــة
 1-9فــي املــرحـلــة الـتــاسـعــة والعشرين
م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم:
كريستيانو رونالدو «ظاهرة» .لم يعد
ثمة مكان للشك في ذلك ،إذ أن يسجل
العــب  5أه ــداف فــي مـبــاراة واح ــدة في
بـطــولــة مـثــل ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي وفــي
األم ـ ـتـ ــار األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن املـ ــوسـ ــم ،فـهــو

وصل رونالدو إلى  300هدف
حتى اآلن في  287مباراة بقميص
ريـال مدريد
بالتأكيد ظــاهــرة .صحيح أن العبني
عديدين حققوا هذا الرقم في مثل هذا
املستوى من املنافسات أو أقوى منها،
إال أن أكـثــرهــا ال تـعــد أكـثــر مــن «فلتة
ً
شوط» .حققها قبال ،على سبيل املثال،
الروسي أوليغ سالينكو في مونديال
 1994ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة أم ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرون
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات ،إال أن أح ـ ـدًا لم
يـسـمــع بـعــدهــا ب ـهــداف تـلــك الـبـطــولــة.
أمـ ـ ــا قـ ـب ــل مـ ـ ــدة قـ ـصـ ـي ــرة ،فـ ـق ــد سـجــل
البرازيلي لويز أدريانو خماسية في
املباراة التي فاز فيها فريقه شاختار
دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي عـ ـل ــى ب ــات ــي
باريسوف البيالروسي  ،0-7فــي دور
املجموعات لدوري أبطال أوروبا ،لكن
الالعب اختفى بعدها ّ
وودع مع فريقه

ً
رونالدو محتفال بأحد أهدافه الخمسة في مرمى غرناطة (جيرارد جوليان ــ أ ف ب)

املسابقة بخسارة بسباعية أيضًا أمام
بايرن ميونيخ األملاني في دور الـ .16
لكن عندما يسجل رونالدو خماسية،
كـمــا ال ـح ــال م ــع األرجـنـتـيـنــي ليونيل
ميسي ال ــذي ك ــان أول مــن يحقق هــذا
ال ــرق ــم ف ــي مـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة ف ــي دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا أمـ ــام بــايــر لـيـفــركــوزن
األملاني في موسم  ،2012-2011فنحن
نصبح هنا أمام ظواهر كروية.
«ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة» ف ــي ه ـ ــذه ال ـح ــال ــة تـكـمــن
ف ـ ــي أن الع ـ ـبـ ــا ح ـ ـقـ ــق ،عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
األن ــدي ــة ،كــل مــا يطمح إلـيــه الع ــب من
ل ـقــب ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز مع
مانشستر يونايتد إلــى لقب الــدوري
اإلس ـب ــان ــي م ــع ري ـ ـ ــال م ــدري ــد ولـقـبــن
في دوري األبطال مع هذين الفريقني
ً
ول ـق ــب م ــون ــدي ــال األنـ ــديـ ــة ،ف ـض ــا عن
الـ ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ثـ ــاث م ـ ــرات وسـجــل
 474هــدفــا حتى اآلن فــي مسيرته مع
األندية ومنتخب البرتغال ،ورغم ذلك
فــإنــه ال ي ــزال يملك الـحــافــز والـطـمــوح
لتسجيل  5أهــداف في مباراة واحــدة،
بينها أس ــرع «هــاتــريــك» فــي مسيرته
فــي ظــرف  8دقــائــق ،ليصل إلــى هدفه
الـ ـ  36ه ــذا املــوســم فــي صـ ــدارة الئحة
هـ ــدافـ ــي «الـ ـلـ ـيـ ـغ ــا» ب ـ ـفـ ــارق  4أه ـ ــداف
عــن ميسي و 300ه ــدف كـكــل فــي 287
مباراة بقميص ريـال مدريد في املركز
الثالث في تاريخ هدافي األخير خلف

«األسـ ـط ــورة» أل ـفــريــدو دي ستيفانو
( 308هــدفــا فــي  396م ـب ــاراة) والنجم
راوول غ ــون ــزال ـي ــس ( 323ه ــدف ــا فــي

 741مباراة) ،علمًا بأنه يبتعد عنهما
بفارق كبير في النسبة املئوية لعدد
األهداف مقارنة باملباريات.

نتائج البطوالت والكؤوس األوروبية الوطنية
إسبانيا(المرحلة )30
أتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد 0-2
ميكيل غونزاليس ( 3خطأ في مرمى
فريقه) والفرنسي أنطوان غريزمان ()10
 األربعاء:ديبورتيفو ال كورونيا  -قرطبة ()21,00
برشلونة  -أمليريا ()21,00
غرناطة  -سلتا فيغو ()23,00
رايو فاييكانو  -ريال مدريد ()23,00
 الخميس:أتلتيك بلباو  -فالنسيا ()21,00
التشي  -خيتافي ()23,00
فياريال  -إسبانيول ()23,00
كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)
فيورنتينا – يوفنتوس 1-2( 3-0
ذهابًا)
أليساندرو ماتري ( )21واألرجنتيني
روبرتو بيريرا ( )42وليوناردو بونوتشي
(.)59
 األربعاء:نابولي – التسيو ()1-1( )21,45

كأس ألمانيا (ربع النهائي)
فولسبورغ – فرايبورغ 0-1
السويسري ريكاردو رودريغيز ( 72من
ركلة جزاء).
بوروسيا دورتموند – هوفنهايم 2-3
بعد التمديد ( 2-2في الوقت األصلي)
 األربعاء:أرمينيا بيليفيلد (درجة ثالثة)  -بوروسيا
مونشنغالدباخ ()20,00
باير ليفركوزن  -بايرن ميونيخ ()21,30
كأس فرنسا (نصف النهائي)
أوسير (درجة ثانية) – غانغان 0-1
فريديريك ساماريتانو (.)15
 األربعاء:باريس سان جيرمان  -سانت إتيان
(.)22,00

«الـ ـظ ــاه ــرة» تـكـمــن ف ــي أن الع ـب ــا يـمـ ّـر
بفترة من هبوط في املستوى مترافقة
مـ ــع ضـ ـغ ــوط إع ــامـ ـي ــة ه ــائـ ـل ــة ،وق ــد
شـ ــارف ع ـلــى ال ـح ــادي ــة وال ـث ــاث ــن من
عمره ليشكك بقوته كثيرون ويعتقد
آخ ـ ـ ـ ــرون أنـ ـ ــه بـ ـ ــدأ عـ ـ ــده ال ـع ـك ـس ــي فــي
املالعب ،وإذ به يسكت الجميع بمثل
هذه الخماسية.
«الظاهرة» تكمن في أن يكون الفريق
في أسوأ أحواله كما الحال في مباراة
إيــاب دور ال ــ 16ضمن دوري أبطال
أوروب ــا «الكارثية» ،التي كــادت تكون
تاريخية ،على ريـال مدريد أمام شالكه
األمل ــان ــي ( ،)4-3ويـسـجــل ه ــذا الــاعــب
هدفني من «ال شيء» لينقذ املوقف.
«الظاهرة» في أن يبقى الالعب «الرقم
واحد» في فريقه ،ال بل أن يزداد ملعانًا
م ــع وفـ ــود ال ـعــديــد م ــن ال ـن ـجــوم إل ـيــه،
ولــو كــان أحــدهــم األغـلــى فــي الـتــاريــخ.
رون ــال ــدو فــي ري ـ ــال مــدريــد هــو املـثــال
ال ـســاطــع عـلــى ذل ــك ب ــوج ــود الــويـلــزي
غ ــاري ــث بــايــل وال ـكــولــوم ـبــي خــامـيــس
رودريغيز وبنزيما وغيرهم.
ل ـك ــل ه ـ ــذا ل ــم ي ـخ ـطــئ ب ـن ــزي ـم ــا األح ــد
ح ــن وص ــف رون ــال ــدو ب ــ«ال ـظ ــاه ــرة».
هــذه «الـظــاهــرة» التي لخصها مدربه
اإليطالي كارلو انشيلوتي بعد املباراة
بعبارة« :مــاذا يمكن أن ُيقال بعد عن
رونالدو؟».

الفيفا

ّ
«الكاف» يدعم بالتر بالكامل وفيغو يقر بصعوبة المهمة

ّ
قدم رئيس االتحاد االفريقي حياتو كل دعمه لبالتر (أ ف ب)

ح ـظــي رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
القدم ،السويسري جوزف بالتر بدعم
ك ــام ــل م ــن االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي لـلـعـبــة
«كاف» ،بعد أن أجمعت أصوات أعضاء
الجمعية العمومية السابعة والثالثني،
الـتــي ُعـقــدت فــي الـقــاهــرة ،وعــددهــا 54
دولـ ــة عـلــى اس ــم بــاتــر لـيـكــون رئيسًا
جــدي ـدًا فــي انـتـخــابــات رئــاســة «فـيـفــا»
املـقـبـلــة فــي  29أيـ ــار ،بـحـســب مــا أعلن
رئـيــس ال ــ«ك ــاف» الـكــامـيــرونــي عيسى
حياتو.
وقال حياتو في افتتاح أعمال الجمعية
العمومية ،موجهًا حديثه إلى بالتر إن
«هناك إجماعًا من قبل الدول األعضاء
في عمومية كــاف على مساندتك أمام
منافسيك».
ويـ ـخ ــوض ب ــات ــر ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة
«الـ ـفـ ـيـ ـف ــا» لـ ــواليـ ــة خ ــام ـس ــة م ـت ـتــال ـيــة

أمــام البرتغالي لــويــس فيغو واألمـيــر
األردنــي علي بن الحسني نائب رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ورئ ـ ـيـ ــس االتـ ـح ــاد
الهولندي ميكايل فان براغ.
بـ ــدوره ،ق ــال بــاتــر إن ــه يشعر بالفخر
للدعم ال ــذي يلقاه مــن جــانــب االتـحــاد
األفريقي ،وقــال« :شعارنا هو الوحدة
وال ـت ـضــامــن ،وش ـك ـرًا لـحـضــور ممثلي
 54ات ـح ــادًا أفــري ـق ـيــا ،وك ــل الـحـكــومــات
واالتـ ـح ــادات األفــريـقـيــة عـلــى املجهود
الذي تبذله لتطوير كرة القدم».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أف ــريـ ـقـ ـي ــا قـ ـ ّـدمـ ــت ع ـظ ـمــاء
ون ـجــومــا ك ــان ل ـهــم تــأث ـيــر واضـ ــح في
الـ ـك ــرة ال ـع ــامل ـي ــة أمـ ـث ــال روجـ ـي ــه مـيــا
وراب ــح مــاجــر وح ـســام حـســن وج ــورج
وياه ،وفي الوقت الحالي يعتبر العبو
أفريقيا ضمن األفضل في العالم مثل
يــايــا تــوريــه وصــامــويــل إيـتــو وأنــدريــه

أيوو وديدييه دروغبا».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،اع ـ ـتـ ــرف املـ ــرشـ ــح اآلخـ ــر
لـلــرئــاســة ،الـنـجــم الـبــرتـغــالــي الـســابــق
ل ــوي ــس ف ـي ـغ ــو ،ب ـ ــأن م ـه ـم ـتــه س ـت ـكــون
صعبة للتغلب على بالتر.
وق ــال فيغو فــي تصريحات صحافية
مــن الـقــاهــرة« :أعـلــم صعوبة املنافسة
ف ــي سـ ـب ــاق رئ ــاس ــة االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
وأح ــاول االلـتـقــاء بكل األعـضــاء لشرح
أفـكــاري لتطوير اللعبة على مستوى
الـعــالــم ،وه ــذا يحتاج الــى جهد كبير،
خصوصًا أنها التجربة األولى لي».
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـج ـم ـع ـي ــة

تقارير أخرى
على موقعنا

ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،ف ـ ــاز ط ـ ــارق ب ــوشـ ـم ــاوي،
رئـيــس االتـحــاد التونسي لـكــرة الـقــدم،
والـ ـك ــونـ ـغ ــول ــي ع ـ ــوم ـ ــاري س ـل ـي ـمــانــي
بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا عن
قارة أفريقيا.
وأعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي أن جمعيته
العمومية قــد صــوتــت بــاإلجـمــاع على
إلغاء السن القانونية لرئيس االتحاد
البالغة  70عامًا.
إلى ذلك ،يعلن املكتب التنفيذي للكاف
الـيــوم اســم الــدولــة الـتــي ستستضيف
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس األمـ ــم األفــري ـق ـيــة عــام
.2017
وتتنافس  3دول على االستضافة ،هي
الـجــزائــر والـغــابــون وغــانــا ،وذل ــك بعد
انـسـحــاب ليبيا مــن تنظيم الـبـطــولــة،
نظرًا إلى األوضاع السياسية واألمنية
التي ّ
تمر بها البالد.

