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رياضة
 23العبًا ّرشحهم
«الفيفا» أمس
لحمل الكرة
الذهبية لسنة
( 2014أرشيف)

الحدث

الكرة الذهبية
«المشكلة» محسومة هذه المرّة
الالعبون والمدربون المرشحون
ّ
سيقلص االتحاد الدولي لكرة القدم الئحة الالعبني املرشحني الـ  23الى 3
ُ
فقط في  1كانون االول املقبل على ان تمنح الجائزة في  12كانون الثاني
املقبل.
وهنا الالئحة :األملانيون ماريو غوتزه وطوني كروس وفيليب الم وتوماس
مولر ومانويل نوير وباستيان شفاينشتايغر ،واإلسبانيون دييغو كوستا
وأندريس إينييستا وسيرجيو راموس ،واألرجنتينيون ليونيل ميسي وأنخل
دي ماريا وخافيير ماسكيرانو ،والبلجيكيان ثيبو كورتوا وإيدين هازار،
والفرنسيان بول بوغبا وكريم بنزيما ،والبرتغالي كريستيانو رونالدو،
والويلزي غاريث بايل ،والسويدي زالتان إبراهيموفيتش ،والبرازيلي نيمار،
والهولندي أريني روبن ،والكولومبي خاميس رودريغيز ،والعاجي يايا توريه.
ّ
فضمت:
اما الئحة املدربني املرشحني لنيل جائزة افضل مدرب لسنة ،2014
األملانيني يواكيم لوف (املانيا) ويورغن كلينسمان (الواليات املتحدة)،
واإليطاليني كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)
وانطونيو كونتي (ايطاليا حاليًا ويوفنتوس سابقًا)،
واألرجنتينيني دييغو سيميوني (اتلتيكو مدريد
االسباني) واليخاندرو سابيال (االرجنتني سابقًا)،
واالسباني جوسيب غوارديوال (بايرن ميونيخ)
والتشيلياني مانويل بيليغريني (مانشستر
سيتي) ،والبرتغالي جوزيه مورينيو (تشلسي)،
والهولندي لويس فان غال (مانشستر يونايتد
االنكليزي حاليًا ،وهولندا سابقًا).

كريم
شربل ّ
هــي الــائـحــة م ـجــددًا .الــائـحــة التي
ت ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــدال دائ ـم ــا
قبل تقليص عــدد مرشحيها وبعد
ت ـق ـل ـي ـص ـهــم .ه ــي الئ ـح ــة املــرش ـحــن
لـلـكــرة الــذهـبـيــة الـتــي قــد يـكــون اســم
الـفــائــز فيها هــذه السنة أوض ــح من
ـى ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ــه
أي وق ـ ـ ٍ
ـت م ـض ـ ّ
بــات بإمكان تــوقــع الفائز مــن خالل
ّ
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،تـ ـلـ ـمـ ـيـ ـح ــات ،وزلت
ّ
القيمني.
يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس خـ ـ ـ ــرج جـ ـ ـ ـ ــوزف ب ــات ــر
منتقدًا ما أقدم عليه اتحاده الدولي
ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـخـ ـت ــام ــي ل ـن ـهُــائ ـي ــات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  2014الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا اخ ـتــار
األرجنتيني ليونيل ميسي أفضل
ـذه امل ـســألــة
العـ ــب ف ــي امل ــون ــدي ــال .ه ـ ً
كـ ــانـ ــت ق ـ ــد أثـ ـ ـ ـ ــارت جـ ـلـ ـب ــة واسـ ـع ــة
ُ
النطاق ،وانتقد كل من صـ ّـوب على
هذا االختيار على أساس أن انتقاده
فـ ـق ــط ألنـ ـ ــه ضـ ــد األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن وض ــد
ميسي .لكن هذا الجدال انتهى يوم
أم ــس بــاع ـتــراف بــاتــر ب ــأن «الـفـيـفــا
ً
أض ـحــك ال ـعــالــم عـلـيــه» ف ـعــا (راج ــع
األخ ـبــار ،ال ـعــدد  ،)2344بطلبه من
ّ
«البرغوث» الصعود لتسلم جائزة
لم يكن يستحقها.

على كل حال ،وبعيدًا من املونديال،
فـ ـ ــإن تـ ـص ــري ــح بـ ــاتـ ــر أمـ ـ ـ ــس ،الـ ــذي
أت ــى ف ــي م ـ ــوازاة الـكـشــف ع ــن الئـحــة
الــاعـبــن املــرشـحــن لـجــائــزة افضل
العــب فــي العالم لسنة  ،2014يفتح
ال ـب ــاب ع ـلــى جـ ــدال آخـ ــر ،خـصــوصــا
أن م ـ ــا قـ ــالـ ــه بـ ـح ــق م ـي ـس ــي أس ـق ــط
األرجـنـتـيـنــي بــا شــك مــن حسابات
ال ـ ـفـ ــوز ب ــالـ ـك ــرة ال ــذه ـب ـي ــة أو رب ـم ــا
ّ
ً
املنافسة عليها .وإذا سلمنا جــدال
بــأن ميسي لــم يكن يستحق جائزة
أفـ ـض ــل العـ ــب ف ــي املـ ــونـ ــديـ ــال ،فــإنــه
مــن دون شــك يستحق الــوقــوف في
موقف قوي للمنافسة على الجائزة
ٍ
السنوية ،وذلك على اعتبار أن عدم
ف ـ ـ ــوزه ب ــالـ ـك ــأس ال ـع ــامل ـي ــة ال يـلـغــي
م ــوس ـم ــا ك ـ ّـل ــه قـ ـ ـ ّـدم ف ـي ــه ً
أداء رف ـيــع

أنهى بالتر الجدال
حول جائزة ميسي
المونديالية

امل ـس ـتــوى ،رغ ــم ع ــدم ف ــوز بــرشـلــونــة
بأي لقب.
وبطبيعة الحال ،لم يكن سوى الفوز
ب ـل ـق ــب املـ ــونـ ــديـ ــال س ـي ـق ــوي مــوقــف
م ـي ـســي السـ ـتـ ـع ــادة الـ ـج ــائ ــزة ال ـتــي
ارتـبـطــت بــاسـمــه لـسـنــوات متتالية
قـبــل أن يـخـطـفـهــا مـنــه كــريـسـتـيــانــو
رونالدو.
مشهد قد
في
ت
جاء
الخطوة
وهذه
ٍ
يكون مشابهًا إلى ٍّ
حد ما لذاك الذي
عرفناه أمس ،إذ يذكر الجميع كيف
ّ
شن بالتر انتقادات حادة على نجم
ري ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ،ث ــم تــراجــع
عنها ،ليظهر بعدها وكأن «الفيفا»
مـ ـن ــح ال ـ ـكـ ــرة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة لـ ــرونـ ــالـ ــدو،
إلخ ـف ــاء ع ـ ــورات ك ــام رئ ـي ـســه بحق
البرتغالي.
ـف أق ــوى
ورون ــال ــدو ال ـي ــوم ف ــي م ــوق ـ ٍ
لـحـمـلـهــا مـ ـج ــددًا ،ول ـل ـس ـنــة الـثــانـيــة
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،إذ ي ـ ـبـ ــدو م ــوق ـف ــه
مشابهًا ملا عشناه عام  .2010وهنا
امل ـق ـص ــود أن ــه ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة أن
ي ـك ــون أف ـض ــل العـ ــب ف ــي امل ــون ــدي ــال
هو األفضل على اإلطالق في السنة
ّ
كــل ـهــا ،والــدل ـيــل أن األوروغ ــواي ــان ــي
دييغو فــورالن فــاز بجائزة األفضل
في كأس العالم عامذاك ،بينما خرج
مـيـســي بـخـفــي حـنــن مــن الـتـظــاهــرة
الـ ـك ــروي ــة األك ـ ـبـ ــر ،ل ـك ـنــه ف ــي ن ـهــايــة
السنة حمل الكرة الذهبية كأفضل
العب في العالم.
وفـ ــي م ــون ــدي ــال الـ ـب ــرازي ــل ،ل ــم يـكــن
رونــالــدو على مستوى اآلم ــال ،لكن
مستواه طوال املوسم املاضي حيث
ق ــاد ري ــال مــدريــد إل ــى لـقــب مسابقة
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ي ـم ـك ـنــه أن
ي ـم ـحــو ك ــل ال ـخ ـط ــاي ــا امل ــون ــدي ــال ـي ــة،
وبــال ـتــالــي إن فـ ــوزه بــال ـجــائــزة هو
شبه محسوم بالنسبة إلــى العديد
من النقاد الكرويني ،ولو أن البعض
قد يجد ظلمًا في هذا األمر.
م ـي ـس ــي ورونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ثـ ــم رونـ ــالـ ــدو
وم ـي ـس ــي .يـ ـب ــدو االث ـ ـنـ ــان وك ــأن ــه ال
ثــالــث لـهـمــا ،رغ ــم املـسـتــوى ال ـخــارق
الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه الع ـب ــون ك ـث ـيــرون حــول
ال ـعــالــم ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،إذ إنــه
ال ي ـم ـك ــن ن ـس ـي ــان مـ ــا ف ـع ـل ــه ال ـن ـجــم
ال ـهــول ـنــدي أريـ ــن روبـ ــن م ــع بــايــرن
مـيــونـيــخ األمل ــان ــي عـلــى الـصـعـيــديــن
امل ـح ـل ــي والـ ـ ـق ـ ــاري ،ث ــم م ــع مـنـتـخــب
ب ـ ــاده ف ــي ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم.
ّ
كــذلــك ،لــم يـقــل عـنــه شــأنــا زمـيـلــه في
ال ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري فـيـلـيــب الم ال ــذي
قاد البايرن إلى الثنائية في أملانيا
ثــم «املــان ـشــافــت» إل ــى ك ــأس الـعــالــم،
وبالتالي فإنه إن لم يكن هــذه املرة
بــن املرشحني الثالثة األوائ ــل ،فلن
يكون يومًا بينهم أو يفوز بالجائزة
ال ـك ـب ــرى ،ل ـكــونــه اع ـت ــزل دول ـي ــا ولــن
ي ـص ـيــب ل ـق ـبــا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى ال ـســاحــة
الدولية بعد اآلن.
ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــات وت ـ ـت ـ ـعـ ــدد
األس ـ ـمـ ــاء ،ل ـكــن ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان
تـكــون ال ـصــورة واض ـحــة ،إذ إن ثقل
األل ـق ــاب ال ـتــي حـقـقـهــا الم ق ــد يـكــون
أك ـب ــر ،ل ـكــن اس ــم رون ــال ــدو وأه ــداف ــه
الـ ـص ــارخ ــة تـ ـب ــدو أث ـ ـقـ ــل .وك ـ ــل ه ــذا
ي ـع ـيــدنــا إل ــى م ـع ــادل ــة ل ـطــاملــا ن ــادى
بها الــذواقــون فــي كــرة ال ـقــدم ،إذ إن
ال ـج ــائ ــزة ه ــي ل ــاف ـض ــل ،أي لــاعــب
ّ
أداء ش ـخ ـصــي
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــدم أف ـ ـضـ ــل ٍ
ّ
بشكل أكبر على
وتفجرت موهبته
ٍ
أرض امللعب ،ال لالعب األكثر حصدًا
لأللقاب.
رونالدو فائزًا بالكرة الذهبية ،أمر
لن يكون مفاجئًا على اإلطالق!

