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كشف المدير 
الفني للمنتخب 
المغربي األول، 
البوسني وحيد 
حليلوزيتش، 
الموجود 
في العاصمة 
الفرنسية باريس، 
بجوار عائلته في 
ظّل أزمة تفشي 
فيروس كورونا، 
عن طريقة 
تعامله مع 
الحجر المنزلي، 
وقال لصحيفة 
»لوبارزيان« 
الفرنسية: »أنا 
مع عائلتي التي 
ال أجتمع معها 
إال نادرًا بسبب 
عملي، أتجول 
في الحديقة 
وأمارس 
الرياضة. أعتقد 
أن األمر سيدوم 
طويًال، ولكن 
ليس هناك حّل 
آخر للخروج من 
هذا الوضع 
المعقد«.

حليلوزيتش مدرب منتخب المغرب موجود في باريس حاليًا )فرانس برس(

حليلوزيتش والحجر المنزلي

Thursday 26 March 2020
الخميس 26 مارس/ آذار 2020 م  2  شعبان 1441 هـ  ¶  العدد 2033  السنة السادسة

أصدر االتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا كشف 
فيه عن صرف مليون دينار، أي ما يفوق 300 

ألف دوالر، ملختلف األندية التونسية، سعيًا منه 
ملساعدة األندية على تخطي األزمة املالية، بسبب 

توقف الدوريات املحلية بكامل األصناف والفئات، 
بعد تفشي فيروس كورونا الجديد. وذكر البيان 

 فريق 
ّ

تفاصيل الدعم املالي: »20 ألف دينار لكل
 فرق الدرجة 

ّ
في الدرجة األولى، و10 آالف لكل

الثانية، و5 آالف لهواة املستوى األول«.

حاولت إدارة برشلونة إقناع نجوم الفريق 
الكتالوني بخفض أجورهم، تضامنًا مع النادي 

في أزمته املالية بسبب وباء كورونا، لكن العرض 
قوبل بالرفض. وكشفت صحيفة )ماركا( أن 
البرسا فشل في التوصل إلى اتفاق مع قادة 

الفريق لخفض األجور، على عكس ما حدث في 
أندية أملانية بتنازل العبيها عن جزء من الرواتب. 

ويواجه برشلونة أزمة بسبب ضياع أرباح التذاكر، 
وإيرادات متحفه، بجانب حقوق البث التلفزيوني.

ارتفعت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا الجديد 
في الجزائر إلى أكثر من 260 مصابًا، بعدما 

ضّمت القائمة رياضيي أيضًا، وتبّي مؤخرًا أن 
املدير الفني لنادي اتحاد البليدة، سفيان نمشة، 

قد تّم وضعه في الحجر الصحي وتحت عناية 
ه أصيب بالعدوى من 

ّ
مشّددة. أوضح نمشة أن

أحد أفراد عائلته العائدين مؤخرًا من فرنسا، 
وانتقلت كذلك إلى زوجته. وينتشر الوباء 

بمقاطعة البليدة، بعد أن أصاب 125 مواطنًا.

االتحاد التونسي 
يدعم األندية 

لتخطي األزمة

نجوم برشلونة يرفضون 
خفض رواتبهم رغم 

األزمة المالية

كورونا يضع 
مدربًا جزائريًا في 

الحجر الصحي
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يملك المهاجم هاري 
كين صالة مخصصة 

للتمارين في منزله

مدرب فالمنغو يفقد أعصابه:
أتمنى أن تصابوا بفيروس كورونا

لم يصل مدرب فالمنغو البرازيلي، البرتغالي جورجي جيسوس إلى لشبونة 
له  الصحافيني  أمــام مضايقات  أعصابه  فقد  حينما  ممكنة  بأفضل صــورة 
في املطار وقال لهم متملماًل »أتمنى أن تصابوا بفيروس كورونا«. وفي ظل 
للبقاء مع  البرتغال  إلى  العودة  البرازيل، قرر جيسوس  املنافسات في  توقف 
عائلته، لكن لدى وصوله الحقه عدد من الصحافيني واملصورين دون ارتداء 
قفازات أو حتى أقنعة واقية لتصويره وأخذ تصريحات منه. وكان جيسوس 
يسير بقفازات وقناع واق وطالب الصحافيني أكثر من مرة بأن يتركوه في 
سالم، لكنهم لم يذعنوا له ومطالبته لهم بقليل من االحترام. وفي النهاية فقد 
جيسوس أعصابه وقال لهم »أتمنى أن تصابوا بكورونا«. يذكر أن املدرب فقد 
مؤخرًا أحد مساعديه القدامى بسبب فيروس كورونا في البرتغال وسيجب 

عليه أن يبقى في حجر ملدة أسبوعني في لشبونة.

هوغو غاتي بحالة جيدة 
في مستشفى بمدريد إلصابته بكورونا

احتجز حارس املرمى األرجنتيني السابق، هوغو غاتي، البالغ من العمر 75 
عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة اإلسبانية مدريد، بعدما أكدت االختبارات 
معاناته من فيروس كورونا املستجد، الذي يعصف بالعديد من دول العالم، 
وفقًا ملا أفاده نجله لوكاس لوسائل إعالم محلية أرجنتينية. وصرح لوكاس 
مــن إصابته  لكنه مستاء  جــيــدة،  بحالة  أنــه  »أبلغنا  )إنــفــوابــي(  لشبكة  غــاتــي 
هذا  ينتهي  أن  ونــأمــل  التحسن،  يــواصــل  وأن  قريبًا  تعافيه  ننتظر  بــاملــرض، 
الستينيات  األرجنتني من  أندية  الجنون«. واحترف غاتي في صفوف كبرى 
وحتى ثمانينات القرن املاضي مثل ريفر بليت وخيمناسيا ال بالتا واختتم 

مشواره في صفوف بوكا جونيورز.

غوارديوال يتبرع بمليون يورو
لمكافحة فيروس كورونا

تبّرع بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بمبلغ مليون يورو لشراء معدات 
صحية من أجــل مكافحة وبــاء كــورونــا. وخصص مــدرب السيتي هــذا املبلغ 
التي تدير كلية األطباء في برشلونة، بهدف  ملؤسسة )أنخل سولير دانييل( 
شراء وإنتاج معدات وتجهيزات طبية ملواجهة فيروس كوفيد-19. يأتي تبرع 
مدرب البرسا السابق استجابة للحملة التي أطلقتها الكلية بغرض جمع املواد 

واألجهزة الطبية الالزمة. كما يساهم املبلغ الذي قدمه بيب في تمويل اإلنتاج 
لألطقم  املطلوبة  الحماية  ألدوات  األبعاد(  ثالثية  الطابعات  )عن طريق  البديل 

الطبية.

رونالدو ومينديش يمدان يد العون في البرتغال
جورجي  ووكيله  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  القدم  كــرة  العــب  سيتكّفل 
مينديش بتكلفة تجهيزات 35 مكانًا في وحدات العناية املركزة في مستشفيات 
لشبونة وبورتو. وسيتّم تجهيز هذه األماكن بأجهزة تنفس وشاشات وأسرة 
بفيروس كورونا  املصابة  الحرجة  الــحــاالت  لعالج  الــضــروريــة  األجــهــزة  وكــّل 
إنشاء  الجامعية، فسيتم  للمستشفيات  الجديد. ووفقًا ملركز شمال لشبونة 
وحدتي عناية مركزة كّل منهما به عشرة أسرة، األولى في مستشفى سانتا 

ماريا والثانية في مستشفى بوليدو فالينتي.
وبهذه الطريقة سيصبح لدى املركز 77 مكانًا مجهزًا في وحدات العناية املركزة 
حينما تصل أقوى لحظات ذروة الفيروس في البرتغال. وأعلن مركز بورتو 
فراشًا   15 تكلفة  سيموالن  ورونــالــدو  مينديش  أن  الجامعية  للمستشفيات 
بوحدات العناية املركزة في مستشفى سانتو أنطونيو. وأبدى املسؤوالن عن 
املبادرة  لهذه  وتقديرًا  الخطوة.  هــذه  على  ووكيله  لالعب  امتنانهما  املركزين 
ستحمل وحدات العناية املركزة اسمي كّل من كريستيانو رونالدو وجورجي 
مينديش. ووصل الالعب البرتغالي في التاسع من مارس/آذار ملقر إقامته في 

ماديرا، فونشال، حيث يتدرب ويقضي الحظر بجوار عائلته.

أعلن املهاجم اإلنكليزي هاري كني أنه يسير 
على الطريق الصحيح لتعافيه من االصابة 
إلى فريقه توتنهام، فور استئناف  والعودة 
املــوســم، بعد  املمتاز هــذا  الـــدوري  منافسات 
توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد 
في العديد من دول العالم، وارتفاع حصيلة 
ــاء، بــاإلضــافــة إلــى  ــريـ الــوفــيــات بــصــفــوف األبـ

إصابة اآلالف بالوباء القاتل.
ــن صــــفــــوف نــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام  ــ ــــني عـ وغــــــــاب كـ
اإلنــكــلــيــزي، مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بعد 
ق فــــي أحـــــد أوتـــــــار الــعــضــلــة 

ّ
ــز ــمـ ــتـ ــه لـ ــّرضـ ــعـ تـ

أمــام  املــبــاراة  الخلفية لفخذه األيــســر، خــال 
مــنــافــســه ســاوثــهــامــبــتــون، ضــمــن مــنــافــســات 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وخـــضـــع قـــائـــد مــنــتــخــب »األســــــــود الـــثـــاثـــة« 
إلــى جــراحــة فــي شهر يــنــايــر/كــانــون الثاني 
املـــــــاضـــــــي، حــــيــــث تـــــوقـــــع مــــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
البرتغالي املخضرم جوزيه مورينيو عودته 
مـــع نــهــايــة املـــوســـم فـــي مــنــتــصــف أو بنهاية 
شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــقـــبـــل، لـــكـــن تـــوّقـــف 
املــنــافــســات جــمــيــعــهــا، بــعــد انــتــشــار فــيــروس 

ينتظر الــجــمــيــع مــا ســتــؤول إلــيــه األمــــور في 
ــّم رســمــيــا تأجيل  أوملــبــيــاد طــوكــيــو، بــعــدمــا تـ
الفعالية إلى موعٍد الحق بداًل من العام الحالي 
عامليا.  كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب   2020
وثــمــة خـــيـــاران مــتــاحــان هــمــا ربــيــع أو صيف 
واللجنة  الدولية  األوملبية  اللجنة  أمــام   2021
ــــدورة األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة. ستبحث  املــنــظــمــة لـ
املواعيد الجديدة ألوملبياد طوكيو بني لجنة 
الــتــنــســيــق الــتــابــعــة للجنة األوملــبــيــة بــرئــاســة 
األســـتـــرالـــي جــــون كـــوتـــس، والــلــجــنــة املنظمة 
ألوملــبــيــاد طــوكــيــو بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـــادات 
الدولية. لكن املدير العام لأللعاب األوملبية في 
اللجنة األوملبية كريستوف دوبي حذر من أن 

األمر يحتاج إلى »عمل ضخم«.
وقــال دوبــي في حديث لوكالة فرانس برس 
اقامتها في  إما  إنه »ثمة خياران محتمان: 
الربيع وإما في الصيف. لكن مهما كان القرار 
فـــإن األمــــر يــحــتــاج إلـــى عــمــل ضــخــم لتحليل 
 رياضة على حــدة، يتعني أيضا 

ّ
روزنامة كل

املــؤتــمــرات الكبيرة  معرفة مــدى توفر مــراكــز 
كما هي الحال بالنسبة إلى املركز الصحافي.

ــيـــد-19«، الــــذي فــرض  كـــورونـــا الــجــديــد »كـــوفـ
شلًا شبه كامل على عالم الرياضية العاملية، 

منحه الفرصة لخوض املزيد من املباريات.
وفي حال استكمل املوسم الحالي من بطولة 
إبريل/  30 أقله  حتى  املعلق  »البريميرليغ« 
نــيــســان املــقــبــل، ســيــكــون بــمــقــدور هـــاري كني 
العودة مر أخرى إلى املباريات، بعد الشفاء 
يــواصــل تمارينه  الكامل مــن اإلصــابــة، كونه 
الــريــاضــيــة، الــتــي وضــعــهــا لــه الــجــهــاز الفني 

لنادي توتنهام اإلنكليزي.
وقـــــال هـــــاري كــــني، صـــاحـــب الـــــــ26 عـــامـــا، في 
حديثه مــع املــوقــع الــرســمــي لــنــادي توتنهام 
اإلنكليزي: »لست بعيدًا كثيرًا )من التعافي(، 
آمل أن أعاود العمل مع الفريق بعد أسبوعني 
أو ثاثة أسابيع. أنا في مرحلة جيدة وقادر 
عــلــى الـــقـــيـــام بــكــل شـــــيء، يــتــعــلــق األمـــــر اآلن 
بــاســتــعــادة لــيــاقــتــي الــبــدنــيــة. لـــذا مــن وجهة 

نظري، أنا في موقع جيد«.
وأســـوة بالعديد مــن العــبــي كــرة الــقــدم حول 
الــعــالــم، يــتــابــع هــــاري كــني عــن كــثــب الــكــارثــة 
ــد-19«  ــيــ ــوفــ ــيــــروس »كــ الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا فــ

ــد يـــكـــون الـــربـــيـــع فـــتـــرة مــثــالــيــة مـــن نــاحــيــة  قـ
العوامل املناخية، إذ سيتّم تحاشي الحرارة 
والرطوبة املرتفعة ما أجبر اللجنة األوملبية 
الدولية على نقل مكان إقامة سباق املاراتون 
من طوكيو إلى سابورو. لكن دوبي يضيف 
أن »إقـــامـــة األلـــعـــاب فـــي الــربــيــع ســتــصــطــدم 
الرياضات  فــي  الكبرى  الــبــطــوالت  نهاية  مــع 
الجماعية بينها كرة القدم األوروبية«. وإزاء 
باإلضافة  الــكــرويــة  الــدوريــات  معظم  تعليق 
إلى دوري أبطال أوروبا، فان بعض منظمي 
إقامة  يستسيغ  ال  قــد  الجماعية  الــريــاضــات 
ــاب األوملـــبـــيـــة فـــي الـــربـــيـــع. يــجــب أيــضــا  ــعـ األلـ
أن  التي يمكن  املنافسة  الحسبان  فــي  األخــذ 
ُتشّكلها األلــعــاب األوملــبــيــة مــع كــأس أوروبـــا 
وكــوبــا امــيــركــا الــلــتــني تــأجــلــتــا إلـــى يــونــيــو/
حزيران املقبل أيضا. فتأجيل األلعاب تسعة 
أشهر أو عاما ال يشكل فارقا كبيرًا على الرغم 
من أن أحد املسؤولني في االتحادات يؤكد أن 
»التعويضات التي سيتم دفعها أو التكاليف 
الربيع  فــي  اقيمت  إذا  أقــل  الــجــديــدة ستكون 

وليس في الصيف«.
وثـــمـــة مــعــضــلــة أســـاســـيـــة تــتــعــلــق بــالــقــريــة 
ريــاضــي  ألـــف   11 الــتــي سيقطنها  األوملــبــيــة 
قبل أن يتم تسليمها ملالكني جدد بعد أعمال 
تــرمــيــم ســتــطــرأ عــلــيــهــا. وبــحــســب مــروجــي 
املــجــمــع، تــضــم الــقــريــة 21 مــبــنــى مــؤلــفــا من 
4145 غـــرفـــة. وقــــد وضـــعـــت الئـــحـــة مـــن 940 
شــقــة للبيع مــنــذ صــيــف عـــام 2019 وقـــد بيع 
ويتعني  املحلية.  الصحف  بحسب  معظمها 

بأن  ُمعترفا  األصــعــدة،  جميع  على  الــجــديــد 
العمل على استعادة لياقته البدنية في هذه 
عــاملــي في  الــظــروف االستثنائية وســط قلق 

قطاع الصحة كان غريبا بشكل كبير.
في  للتمارين  كــني صــالــة مخصصة  ويــمــلــك 
التأهيل،  إعـــادة  بعملية  يــقــوم  مــنــزلــه، حيث 
فيما منح توتنهام كل العب برنامجا فرديا 
لــلــتــدرب خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي. وقــال 
الدولي اإلنكليزي: »عائلتي بخير، وبطبيعة 
الحال الجميع يفكر في فيروس كورونا في 
لنكون  املناسب  الوقت  وهــو  الحالي،  الوقت 
معا، ونبقى بأمان، آملني أن يصبح كل شيء 
ــاف مــهــاجــم تــوتــنــهــام  ــ ــا يـــــــرام«. وأضــ عــلــى مـ
اإلنكليزي: »إنها حالة غريبة، لم يختبرها أي 
منا من قبل. وكما في جميع الحاالت، يجب 
وتقوم  منها  اإليجابية  األمـــور  تستخرج  أن 
بما أنت قادر عليه«، في إشارة إلى أنه يأمل 
التي أدت  أزمــة فيروس كورونا  االنتهاء من 
إلى شلل كبير في معظم القطاعات العاملية، 
وعلى رأسها الرياضية، التي تضررت بشكل 
تأجيلها  أو  املنافسات  توقف  نتيجة  كبير، 
إلــــى الــســنــة املــقــبــلــة، كــمــا حــــدث فـــي بــطــولــة 

»يورو 2020«، وكوبا أميركا.
فــي جميع املسابقات  وســجــل كــني 17 هــدفــا 
املــوســم، فيما وّدع فريقه  مــع تــوتــنــهــام هـــذا 
مـــنـــافـــســـات دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا عـــلـــى يــد 
اليبزيغ األملاني، وخرج من كأس إنكلترا في 

غيابه على يد نوريتش سيتي.
)فرانس برس(

على شركة التطوير التي شيدت هذا املشروع 
إقناع هؤالء املالكني بتأجيل انتقالهم للسكن 
فــي الشقق الــتــي اشــتــروهــا. مــن جــانــبــه، كان 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبــــي قد 
األلعاب  اقترحت تأجيل دورة  بــاده  إن  قــال 

تستضيفها  أن  ــقـــرر  املـ الــصــيــفــيــة  األوملـــبـــيـــة 
طوكيو في 2020، لفترة عام، بسبب فيروس 
كورونا، وقال بعد مشاورات هاتفية أجراها 
توماس  األملاني  األوملبية  اللجنة  رئيس  مع 
)لأللعاب  عــام  لنحو  تأجيًا  »اقترحت  بــاخ: 

رد موافقا بنسبة  بــاخ  والرئيس  األوملــبــيــة(، 
100%« من دون تفاصيل إضافية.

لــكــن وبــحــســب مــصــدر فــي الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
األلعاب في صيف 2021  إقامة  فــإن  الدولية، 
ــى آبــــي«.  هـــو »الـــخـــيـــار األنـــســـب بــالــنــســبــة إلــ
 األحـــوال، فــإن تأجيل األلــعــاب إلــى العام 

ّ
بكل

االحتفاظ  على  املنظمة  اللجنة  يجبر  املقبل 
بــاملــنــشــآت املــقــررة لــهــذه األلــعــاب لــكــن بكلفة 
عالية. وكــان مقررًا أن تقام األلــعــاب على 43 
منشأة بينها ما ُشيد خصيصا لهذا الحدث 
 أربــع 

ّ
الــريــاضــي الــضــخــم الـــذي يــقــام مـــرة كـــل

ــوات، ومــنــهــا مـــا هـــو مـــؤقـــت ومــنــهــا ما  ــنــ ســ
يتعني ترميمه ملنافع أخرى بنهاية األلعاب، 
لكن التأجيل سيشكل معضلة إال إذا تدخلت 
الــســلــطــات الــيــابــانــيــة بــحــزم. وكــانــت اللجنة 
األوملبية أعلنت قبل قرار اإلرجاء أن »منشآت 
عدة مهيأة لأللعاب قد ال تكون متوفرة إلى 
بعد تاريخ يوليو/تموز وأغسطس/آب عام 
الذي  األوملــبــي  بامللعب  2020. واألمــر يتعلق 
ـــ68 ألـــف مــتــفــرج لــكــنــه سيستضيف  يــتــســع لــ
ــا  ــداثــ ــفـــات الـــغـــنـــائـــيـــة وأحــ ــحـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
رياضية أخــرى بعد األلعاب. سيتعني أيضا 
إعــــــــادة جــــدولــــة بـــطـــولـــتـــني عـــاملـــيـــتـــني كــانــتــا 
ــا بــطــولــة  ــمـ ــام 2021 وهـ ــ مـــقـــررتـــني صـــيـــف عـ
الــعــالــم لــلــســبــاحــة مـــن 16 يــولــيــو إلــــى األول 
اليابانية،  من أغسطس في مدينة فوكووكا 
ــقـــوى فـــي مــديــنــة  وبــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـ

أوريغون األميركية من 6 إلى 15 أغسطس.
)فرانس برس(

خيارات طوكيو إلعادة جدولة األولمبيادكين يريد عودة البطوالت بعد انتهاء أزمة كورونا
خضع قائد منتخب 
»األسود الثالثة« إلى 

جراحة في شهر يناير/
كانون الثاني الماضي

يتطلع منظمو أولمبياد 
طوكيو لموعٍد جديد 

إلقامة األولمبياد الذي تم 
تأجيله

)Getty( المهاجم اإلنكليزي هاري كين

شيكاباال قائد الزمالك في طريقه لالعتزال )فرانس برس(

)Getty/شريف إكرامي سيرحل عن األهلي )أحمد عواد

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يفضل إقامتها صيفًا )شارلي تريبالو/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

بعد توقف نشاط الكرة في العالم 
ــلـــى وجـــه  ــي مـــصـــر عـ ــ بـــــأســـــره، وفــ
املنافسات  وتعليق  الــخــصــوص، 
ــا بـــانـــتـــهـــاء مــخــاطــر  ــهـ ــرتــــني، ورهــــــن عـــودتـ مــ
انتشار فيروس كورونا القاتل وسط توقعات 
بإمكانية إلغاء املوسم الكروي الحالي، بدأت 
تلوح في األفق مؤشرات إنهاء مسيرة الكثير 
من النجوم الذين تقدموا في السن، ولم تعد 

لديهم فرصة باملاعب في املوسم التالي.
وتــعــيــش الـــكـــرة املــصــريــة حــالــيــا واحـــــدة من 
ــا يــمــكــن أن نطلق  أخـــطـــر الــقــضــايــا، وهــــي مـ
عليها »ضحايا كــورونــا«، وهــي األزمــة التي 

ضحايا كورونا 
في مصر

إلغاء الدوري ووداع للنجوم

واصل فيروس كورونا عبثه في كل شيء عالميا، 
في  يحدث  كما  الالعبين  إلى  وصوال  وتغلغل 
كل مكان، وفي مصر على وجه التحديد أصبح 
الفيروس  دفع  كما  الريح  مهب  في  الدوري 

وأخطاره العبين للتفكير جديا بقرار االعتزال

تقرير

انفجرت بشكل رسمي في األيام األخيرة بعد 
إعان النادي األهلي املصري إنهاء ارتباطه 
بــأســطــورتــه حــســام عـــاشـــور كــابــن الــفــريــق، 
ــب األكــــثــــر تــتــويــجــا بـــالـــبـــطـــوالت فــي  ــاعــ والــ
تاريخ النادي واألعلى مشاركة في املباريات 
كــامــلــة قضاها  بــعــد 17 عــامــا  مــنــذ تأسيسه 

ضمن صفوف الفريق العبا ثم قائدا للنادي.
وما حدث مع عاشور هو بداية عملية كبيرة 
وجديدة تنتظر الكرة املصرية حاليا انطلقت 
فــي أكــثــر مــن نــاد يـــدرس إجــبــار العبيه كبار 
السن على اتــخــاذ قــرار االعــتــزال، خاصة في 
ظل غموض موعد استئناف النشاط الذي قد 

يمتد لعدة أشهر، وقد يتم إلغاء املوسم.
ومـــع عــاشــور، أعــلــنــت إدارة األهــلــي املــوافــقــة 
على طلب الــحــارس شــريــف إكــرامــي الرحيل 
وعـــــدم تــجــديــد عـــقـــده بــســبــب ســعــى األخــيــر 
لانتقال إلــى نــاد يــشــارك معه فــي املباريات 
قضاهما  كاملني  عــامــني  بعد  رســمــي  بشكل 
ــقـــاف  بــــديــــا ملـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوي، وســــاهــــم إيـ
الــــدوري بسبب فــيــروس كــورونــا فــي تمرير 
الــذي تراجعت عنه عدة  الــقــرار  إدارة األهلي 
مرات حتى في الفترات التي كان فيها إكرامي 
سيئ املستوى في املباريات الرسمية، بسبب 
ــده  ــم والــ ــذلـــك دعــ شــعــبــيــتــه الــجــمــاهــيــريــة وكـ
ــرامــــي لـــــــإدارة فـــي االنـــتـــخـــابـــات األخـــيـــرة  إكــ
كونه صديقا مقربا ملحمود الخطيب رئيس 

النادي الحالي، والذي زامله في املاعب.
ــادي الــزمــالــك، خــرجــت أصــــوات تدعو  وفـــي نـ
النادي  كابن  شيكاباال  عــبــدالــرازق  محمود 
ــذي تــخــطــى الــرابــعــة والــثــاثــني مـــن العمر  الــ
لـــاعـــتـــزال، وقـــبـــول الــعــمــل مـــديـــرا لــلــكــرة أو 
مــــســــاعــــدا لـــلـــفـــرنـــســـي بــــاتــــريــــس كــــارتــــيــــرون 
ــا تــحــفــظ عليه  ــو مـ فـــي املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، وهــ

شيكاباال.
ويــحــوم الــشــك أيــضــا حـــول اســتــمــرار العبني 
كبار السن آخرين يواجهون شبح إجبارهم 
ــقـــاف الــتــدريــبــات،  ــل إيـ ــزال فـــي ظـ ــتــ عــلــى االعــ
مــثــل حــســام بـــاولـــو مــهــاجــم طــائــع الجيش 
والـــاعـــب الــوحــيــد بــني الــجــيــل الــحــالــي الــذي 
توج هدافا للدوري املصري مرتني، وتنضم 
إلـــيـــه مــجــمــوعــة أخــــــرى مـــمـــن تـــخـــطـــوا الــــــ35 
عاما، منهم نور السيد وصاح أمني وحسن 

الشامي وأحمد سعيد أوكا وأسامة رجب.
املصرية حاليا يشبه  الكرة  ومــا تعاني منه 
األجواء التي عرفتها بعد مذبحة بورسعيد 
2012 وتوقف النشاط ثم عدم انتظامه حتى 
عــــام 2014، وهــــي الــفــتــرة الــتــي تــســبــبــت في 
كـــروي كبير واختفاء  أكــثــر مــن نجم  اعــتــزال 

عشرات األسماء الكبرى.
ويــتــصــدر املــشــهــد هــنــا أحــمــد حــســن، عميد 
العبي العالم وأحد أبرز نجوم الكرة املصرية 
فــي األلــفــيــة الــثــالــثــة الـــذي كـــان يخطط للعب 
حتى األربعني من عمره، ودفعه حلمه الكبير 
لــعــدم االعــتــزال عندما أعــلــن األهــلــي التخلي 

النجوم يستعدون للوداع 
بعد توقف النشاط 

واحتمال إلغاء الموسم

)Getty/عاشور العب األهلي ينهي ارتباطه بناديه )روبي جاي بارات

عنه وعدم تجديد عقده في عام 2011 لينتقل 
ــة بــطــولــة  إلــــى الـــزمـــالـــك، ولــكــنــه لـــم يــحــقــق أيــ
مــع األخــيــر بسبب وجـــوده ملوسمني كاملني 
دون نشاط واضــح عــدا بطولة دوري أبطال 
أفريقيا، واضطر أحمد حسن إلعان اعتزاله 
الــكــروي بشكل نهائي فــي عــام 2013 وقبول 
للمنتخب  الفني  املــديــر  غريب  دعــوة شوقي 
إلــى جهازه  لانضمام  وقتها  األول  املصري 

الفني املعاون.
ــن الــتــوقــف  ــوا مــ ــانــ ــن عــ ــذيــ ــبـــني الــ ومـــــن الـــاعـ
وأجبروا على االعتزال سريعا يظهر محمد 
شوقي نجم األهــلــي واملــصــري، واختفى عن 

مــحــطــاتــه الــكــرويــة مــتــأثــرا بــالــتــوقــف ليقرر 
ــــدور قـــرار  ــام 2013  بــعــد صـ ــزال فـــي عــ ــتــ االعــ
الكروي  املوسم  بإلغاء  الشهير  الكرة  اتحاد 
2013/2012 وهو في السابعة والثاثني من 
الــعــمــر وتــجــاهــل كــل الـــدعـــوات الــتــي طالبته 

بالتراجع.
وتـــأثـــر بــالــســيــنــاريــو نــفــســه العـــبـــون آخـــرون 
فـــقـــدوا أمــاكــنــهــم فـــي أنــديــتــهــم، ويــتــصــدرهــم 
مــن املــشــاهــيــر فــي كـــرة الــقــدم مــحــمــد حمص 
-2009 عـــامـــي  بــــني  األول  الـــــدراويـــــش  قـــائـــد 
املنتخب املصري  فــوز  2013 وصاحب هــدف 
عــلــى نــظــيــره اإليـــطـــالـــي بــطــل الــعــالــم بــهــدف 

املــشــهــد مــتــأثــرا بــالــنــهــايــة الــدرامــيــة لــه عقب 
الكروي بشكل فعلي في عام  النشاط  توقف 
2012. ويظهر فــي الــصــورة أيضا خــال تلك 
بــركــات  وهـــو محمد  كبير  آخـــر  اســـم  الحقبة 
نــجــم الــوســط املــخــضــرم الـــذي كـــان فــي عامه 
الــخــامــس والـــثـــاثـــني عــنــدمــا حــــدث الــتــوقــف 
الــكــبــيــر بـــعـــد مـــذبـــحـــة بـــورســـعـــيـــد، وتــســبــب 
إيقاف النشاط في قلة مشاركاته باملباريات 
وانحصارها في الجلوس بديا لألهلي في 
دوري أبطال أفريقيا ودخل في صدام شرس 
مع حسام البدري املدير الفني للنادي وقتها، 
ووجد بركات أن العمر يمر سريعا في أواخر 

للقارات في جنوب  العالم  كــأس  دون رد في 
نــفــســه  ــد حـــمـــص  ــ ــام 2009. ووجــ ــ أفـــريـــقـــيـــا عـ
بعد الــتــوقــف فــي عــام 2012 غير مــرغــوب به 
ارتــفــاع قيمة عقده  مــع اإلســمــاعــيــلــي بسبب 
ماليا إلى 2 مليون و500 ألف جنيه، ووافق 
الــتــوقــف ثـــم لم  عــلــى تخفيضها فـــي مــوســم 
يحصل عليها في املوسم التالي الذي أيضا 
بينه  خافات  ودارت   2013/2012 يكتمل  لم 
وبني اإلدارة بسبب رغبتها في إجباره على 
االعــتــزال، ورفــض حمص في البداية وانتقل 
لــلــعــب فـــي وادي دجـــلـــة ألشـــهـــر قــلــيــلــة حتى 
اتخذ قــرار االعــتــزال وضاعت آخــر 3 سنوات 

في مسيرته الكروية في خافات مختلفة.
واألمر نفسه بالنسبة إلى عمرو زكي هداف 
الزمالك واملنتخب املصري الذي خاض فترة 
ــتـــراف طــويــلــة فـــي عـــدة دول، وهـــو اآلخـــر  احـ
الــثــاثــني ذهــب ضحية ملذبحة  وقــبــل أن يتم 
بــورســعــيــد، حــيــث تسببت تــلــك الــحــادثــة في 
إيـــقـــاف الــنــشــاط ثـــم اســتــغــنــاء الـــزمـــالـــك عنه 
العودة من جديد بني  بشكل سريع ليحاول 
أنــديــة وقــع لها في  عــامــي 2013 و2014 عبر 
املغرب والكويت ومصر، ولكن مستواه تأثر 
كــثــيــرا بــالــتــوقــف وعــــدم االســـتـــقـــرار ليعتزل 

الكرة، وهو في الثانية والثاثني من العمر.
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حسين غازي

مـــلـــيـــار   2.5 يـــــقـــــارب  مـــــا  ــقـــضـــي  يـ
ــن حـــــــول الــــعــــالــــم أيـــامـــهـــم  ــ ــواطــ ــ مــ
فـــي حــجــر مــنــزلــي بــســبــب تفشي 
فــيــروس كــورونــا، ويــحــاول معظمهم تمرير 
الـــوقـــت بـــطـــرٍق مــخــتــلــفــة مـــن خــــال مــمــارســة 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو أو عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــك مــشــاهــدة  ــذلــ ــمـــاعـــي أو الـــــقـــــراءة وكــ ــتـ االجـ
األفام. ويتأثر البعض بشكٍل كبير بالعديد 
من األخبار والشائعات التي ُتبث على مواقع 
البعض  يتذّمر  فيما  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
ــكـــن هــل  اآلخـــــــر مــــن الــــجــــلــــوس فــــي املـــــنـــــزل، لـ
فكرتم في مشاهدة أو قراءة بعض القصص 
الرياضية التي من شأنها أن تحفزكم مجددًا 
ــة، والــتــفــوق نفسيًا على  ــ لــتــجــاوز هـــذه األزمـ
ــدم الــســمــاح لــه بهزيمتنا  هـــذا الــفــيــروس وعـ

وتحطيمنا من الداخل؟
شــهــد عــالــم الــريــاضــة الــعــديــد مــن اللحظات 
ــة الـــتـــي ُيـــمـــكـــن الــتــوقــف  ــلـ ــذهـ الـــتـــاريـــخـــيـــة املـ
ــل تــحــفــيــزك والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ عـــنـــدهـــا مــــن أجـ
الجديد«  »العربي  وتختار  االستسام،  عــدم 

قصص رياضية 
لهزيمة كورونا

والمحفزة  المثيرة  اللحظات  من  الكثير  تاريخه  طوال  الرياضة  عالم  شهد 
التي ُتعتبر مفيدة في هذه األوقات الصعبة التي نعيشها في ظّل تفشي 
فيروس كورونا، الذي احتجز أكثر من 2.5 مليار شخص في بيوتهم لمنع 

انتشاره أكثر، وهنا نعرض لكم حلقتنا التحفيزية األولى

3031
رياضة

تقرير

إلى  بــالــزمــن ســنــوات  الــيــوم، لنعود  بعضها 
الوراء، على أن ُنكمل ذلك في حلقات قادمة.

التحدي العظيم
عـــانـــى الـــريـــاضـــيـــون األمـــيـــركـــيـــون مـــن أصـــٍل 
العنصري،  التمييز  بسبب  لسنواٍت  أفريقي 
ــم  ــ ــتــــطــــاع أن يـــحـــفـــز األمـ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم اســ
يومنا  اعتيادي حتى  غير  بشكٍل  والشعوب 
هــذا. في عــام 1936 وخــال األلــعــاب األوملبية 
ــا الــــنــــازيــــة قــبــل  ــيــ ــانــ ــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا أملــ الــ
الحرب العاملية الثانية، كان املنظمون هناك 
الجميع  على  اآلري  العرق  لتفوق  يخططون 

 ُحكم آدولف هتلر.
ّ

في ظل
من  األمــيــركــي  البطل  كتبها  الكبيرة  القصة 

ــز، الــــذي تــحــّدى  ــنـ أصــــل أفــريــقــي جــيــســي أويـ
في  ذهبية  ميداليات  وحصد  هناك  الجميع 
سباقات 100 متر و200 متر و100 متر تتابع 

إضافة إلى الوثب الطويل. 
عن تلك الحقبة هناك مقولة مهمة وردت على 
لسان ألبرت شبيرز، الذي عمل في العديد من 
املناصب في الحقبة النازية، منها مستشار 
بحسب  حصل  عما  حينها  وتــحــدث  لهتلر، 
بــحــث لــجــامــعــة ديـــوك األمــيــركــيــة عـــام 2009: 
انتصارات  مــن سلسلة  بــشــّدة  »انــزعــج هتلر 
 كتفيه إن 

ّ
جيسي أوينز، وقال بينما كان يهز

هؤالء الناس الذين جاء أسافهم من الغابة 
يــرتــجــف وأضـــــــاف: بنيتهم  كــــان  بـــدائـــيـــون، 
ــــوى مـــن الــبــيــض املــتــحــضــريــن،  الــجــســديــة أقـ
بـــالـــتـــالـــي يـــجـــب اســـتـــبـــعـــادهـــم مــــن األلـــعـــاب 
فــي املــســتــقــبــل«. لــم يــنــجــح هــتــلــر وال نــازيــتــه 
فــي الــقــضــاء عــلــى تــفــوق األفـــارقـــة والــشــعــوب 
األخرى الحقًا ال في الحرب وال في الرياضة، 
ــز إلـــــى قـــصـــة مــلــهــمــة  ــنــ وتــــحــــول جــيــســي أويــ
بينها  عــنــه،  أفــــام  ُصــنــعــت  بــعــدمــا  للجميع 
الــســيــرة  لــفــيــلــم  إضـــافـــة   ،2016 ــام  عــ  »Race«
الــذاتــيــة الـــذي عــرض على التلفاز عــام 1984 

.»The Jesse Owens Story« وكان يحمل اسم
ــــى تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات املـــحـــفـــزة فــي  بـــالـــعـــودة إلـ
ــرلــــن، صـــــدم الــــعــــداء األملــــانــــي لـــوتـــز لــونــغ  بــ
الاعب أوينز أيضًا، حن هّنأه على إنجازه 
لألعلى لحظة  بذراعه ورفعها  أمسك  بعدما 
توزيع امليداليات. عن تلك اللحظة قال العداء 
 »ESPN« األميركي، بحسب ما ورد في موقع
 :Larry Schwartz ــال  ــقـ املـ لــكــاتــب  األمـــيـــركـــي 
»لقد كانت شجاعة كبيرة منه أن يفعل ذلك 
 

ّ
كل يمكنك سحب  هتلر،  آدولـــف  عيني  أمـــام 
ميدالياتي التي لن تعادل ما شعرته به خال 

تلك اللحظة«.

إيطاليا من تحت الرماد
تــعــانــي إيــطــالــيــا بــشــكــٍل كبير جـــراء فــيــروس 
كـــورونـــا، والــجــمــيــع يــتــعــاطــف مــعــهــا بسبب 
ارتفاع حاالت اإلصابة والوفيات يوميًا، لكن 
في  على حسابه  أخيرًا  في حديثه  مالديني 
إيطاليون وسنتجاوز  قال: »نحن  إنستغرام 
هــــــذه األزمــــــــــــة«. تـــســـتـــطـــيـــع تـــلـــمـــس مــشــاعــر 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  املتابعن 
وحبهم إليطاليا، من جملة: »إيطاليا تعرف 
الــدفــاع«، في  كيف تدافع« أو »إيطاليا ملوك 
إشارة إلى لعبة كرة القدم، وطريقة األتزوري 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي حـــمـــايـــة املــــرمــــى مــهــمــا كــانــت 
الصعوبات. تابع العديد من اإليطالين، في 
األيام القليلة املاضية، مباريات كأس العالم 
2006، وبطبيعة الحال األمر بالفعل يعطيك 

دفعًا معنويًا.
املونديال محطمًة جراء  ذلك  إيطاليا  دخلت 
فضيحة الكالتشيوبولي الشهيرة والتاعب 
فـــريـــق  هــــبــــوط  ــى  ــ ــ إلـ أّدت  الــــتــــي  ــج  ــائـ ــتـ ــنـ ــالـ بـ
من  العديد  كــان  الثانية.  للدرجة  يوفنتوس 

G G

أوينز األميركي من 
أصل أفريقي هزم النازية 

في عقر دارها

تأجيل الدوري الياباني شهرًا آخر
آخــر، بسبب  ملــدة شهر  القدم  لكرة  الياباني  الـــدوري  منافسات  استئناف  تأجيل  تقرر 
فيروس كورونا الجديد، لتظل البطولة متوقفة منذ أواخر فبراير/شباط املاضي. وقررت 
لجنة املسابقات باالتحاد الياباني للعبة عودة الدوري لالستئناف يوم 9 مايو/أيار املقبل. 
ووفقًا ملا قاله رئيس رابطة الدوري، ميتسورو موراي، لوكالة أنباء )كيودو( املحلية، فقد 
اتخذ القرار خالل جلسة طارئة للجنة التنفيذية للبطولة. ووفقًا لألرقام الرسمية، فقد 
أصيب بوباء كوفيد-19 في اليابان إجمالي ألف و211 شخصًا، إضافة إلى 712 مسافرًا 

كانوا على منت سفينة وصلت إلى ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو.

هليب يعلن اعتزاله لعب كرة القدم
كرة  اعتزاله  هليب  ألكسندر  البيالروسي  أعلن 
القدم، بعد مسيرة استمرت ألكثر من 22 عامًا. 
ورغـــم أن الــالعــب تــألــق فــي شــتــوتــغــارت األملــانــي 
مــع املــديــر الفني فيليكس مــاغــات وفــي أرســنــال 
اإلنــكــلــيــزي مــع أرســـن فينغر، إال أنــه لــم يتمكن 
من تحقيق الشيء نفسه مع برشلونة اإلسباني 
تــحــت قـــيـــادة بــيــب غــــوارديــــوال. وقــــال هــلــيــب من 
منهك.  »أنــا  اعــتــزالــه:  أعلن  حيث  مينسك،  مدينة 
جــســدي ال يتعافى مثلما كــان يــحــدث مــن قبل. 
أحــب كــرة الــقــدم. في كــّل مــرة أشاهد مــبــاراة في 
األول  عقده  هليب  ووقــع  إليها«.  التلفاز، سأحن 
االحترافي مع دينامو مينسك وهو في عمر الـ16. 
وفي مسيرته األوروبية لعب لشتوتغارت من عام 
أكد  ليحقق حلم حياته كما  2000 حتى 2005 
بنفسه حيث توج معه بلقب »إنترتوتو« لعام 2002. وانتقل هليب بعد ذلك إلى أرسنال 
اإلنكليزي بعدما لفت انتباه املدرب الفرنسي أرسن فينغر. وكان ريال مدريد من ضمن 
األندية التي سعت لضمه، كما يظهر في الفيلم الذي تم تقديمه أخيرًا حول قصة حياته. 
وعن تجربته في أرسنال قال الالعب: »كانت أسعد فترة في حياتي. العمل مع فينغر 
أفضل ما حدث لي. كان يقلق علينا جميعًا«. ورغم أنه لم يفز بأي لقب مع النادي اللندني، 
إال أنه وصل إلى نهائي دوري األبطال عام 2006 وخسره أمام برشلونة بهدفن لواحد. 
وفي 2008، انتقل لبرشلونة الذي قضى فيه عامًا واحدًا رغم محاوالت فينغر إلقناعه 
البرسا، وقــال في  التأقلم مع أسلوب  اللندني. ولم يتمكن هليب من  النادي  بالبقاء في 
هذا الصدد: »كان ذنبي، وليس غوارديوال. لقد فعل كّل ما في وسعه لكي أتأقلم، لكن 

لم أنجح«.

صفاء هادي: واثق من نجاحي في الدوري الروسي
القدم، واملحترف  قال العب منتخب العراق لكرة 
بــصــفــوف كــريــلــيــا ســوفــيــتــوف الـــروســـي صفاء 
هادي، إن األجواء في روسيا تختلف عن األجواء 
ــعـــراق وكـــذلـــك فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، مــؤكــدًا  فـــي الـ
ــه قـــدرتـــه عــلــى نــجــاحــه فـــي الــتــجــربــة  بــالــوقــت ذاتــ

االحترافية األولى في مسيرته الكروية.
لنادي كريليا سويتوف  الرسمي  املوقع  وأجــرى 
الروسي مقابلة خاصة مع العراقي صفاء هادي، 
ــــواء هــنــاك بــعــد مضي  ملــعــرفــة انــطــبــاعــه عــن األجـ
فريق  إليه من  قادمًا  انضمامه،  شهر على عقد 
الــشــرطــة الــعــراقــي بــعــقــد يــمــتــد لــعــامــن ونــصــف 
العام. وقال هادي: »قبل قدومي إلى روسيا، كانت مشكلتي الوحيدة تتمثل في الطعام، 
كّل  اختلف  إلــى هنا،  األوروبـــي، عند وصولي  الطعام  العربي يختلف عن  الطعام  لكون 
العاملن باملطعم،  بالنادي، جميع  الخاص  شيء، عندما دخلت املطبخ وشاهدت املطعم 
قالوا لي إن هذا األكل هو طعام حالل تّم عمله خصيصًا لك، وأنا أشكرهم على تعاونهم 
معي«. وأضــاف: »عالقتي مع الالعبن جيدة، فهم يتعاملون معي بطريقة مميزة وهذا 
الشيء يسعدني، هذه املرة األولــى التي أحترف فيها وأعيش من دون عائلتي، ولكنني 

أشعر حقًا بأنني بن عائلتي، وأقضي معظم الوقت بلعب البالي ستيشن«.
العراقية موجودة في كّل مكان، وأنا فخور بالجمهور  العراقي: »الجالية  الدولي  وأشــار 
الــذي ساندني في أول مــبــاراة لي مع كريليا اإلثنن املــاضــي، وهــم مصدر قوتي خالل 
الدوريات،  بمختلف  الالعبن  دائمًا  تتابع  العراقية  »الجماهير  أن  مؤكدًا  املقبلة«،  الفترة 

وتجربتي في روسيا تجربة مختلفة، لكونني أول العب يصل إلى هنا«.
وعن تجربته مع املنتخب العراق، قال هادي: »الجميع يعرف أنني في املنتخب منذ سنة 
ونصف، ولعبت ثالث بطوالت رسمية، ومن عدد قليل من املباريات، أصبح لي اسم في 

العراق، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن دائمًا«.
وزاد: »أنا محظوظ بمحبة الناس لي، وإن شاء الله سأكون نجمًا داخل امللعب وليس في 
مواقع التواصل االجتماعي، وبالعمل واالجتهاد سأحقق الشيء الذي أريده، وبالنسبة 

لعائلتي وأصدقائي، فهم يتواصلون معي ودائمًا ما يسألون عن األجواء في روسيا«.

انتهاء عقد  الصفقة، بسبب قرب  إدارة بورتو عرقلت  لكن 
أليكس تيليس، ألنها تريد رفع قيمة الشرط الجزائي الحالي، 
التي تبلغ 40 مليون يورو فقط. وبسبب ما حدث في سوق 
االنتقاالت الشتوية املاضية، قرر أليكس تيليس عدم الدخول 
في مفاوضات مع إدارة بورتو البرتغالي، ما سيجعلهم في 
ألنه  املقبل،  الصيفي  »امليركاتو«  في  للغاية  صعٍب  موقف 
تيليس  أليكس  ــد  ُول جــديــدة.  احترافية  تجربة  خــوض  يريد 
في 15 ديسمبر/كانون األول عام 1992 في مدينة كاخياس 
دو ســول الــبــرازيــلــيــة، وانــطــلــق فــي مسيرته االحــتــرافــيــة مع 
ــادي يــوفــيــنــتــود فـــي عـــام 2007، لــكــنــه صــعــد فـــي مــوســم  نــ
مــبــاراة،   12 معهم  وخــاض  األول،  الفريق  إلــى   2012/2011
سجل فيها هدفن. وبعد تألقه مع ناديه األول، رحل أليكس 
تيليس إلى صفوف فريق غريميو، الذي شارك معه في 36 
مباراة سجل فيها هدفًا وحيدًا، لتسارع إدارة غلطة سراي 

الشتوية عــام 2014،  االنتقاالت  التعاقد معه في ســوق  إلــى 
مقبل 6 مالين يورو. وشارك أليكس تيليس مع نادي غلطة 
ليحرز  والــقــاريــة،  املحلية  بالبطوالت  مــبــاراة  فــي 39  ســراي 
هدفن، لكن جلوسه على مقاعد البدالء جعله يتواصل مع 
اإلدارة، ويطالبها بالذهاب إلى إنتر ميالن اإليطالي، الذي قدم 
للظهير األيسر عرضًا على سبيل اإلعارة. وخاض أليكس 
لعب  اإليطالي،  ميالن  إنتر  مع  فقط  وحيدًا  تيليس موسمًا 
هــدٍف،  أي  تسجيل  يستطع  لــم  فقط  مواجهة   21 فــي  فيها 
ليعود مرة أخرى إلى غلطة سراي التركي، الذي كان يفاوض 
الظهير  ينتقل  فــي صــيــف 2016، حــتــى  الــبــرتــغــالــي  بــورتــو 
األيسر إلى صفوفه. ومنذ انتقاله صيف 2016 إلى بورتو، 
خاض أليكس تيليس 116 مباراة في جميع البطوالت، سجل 
فيها 16 هــدفــًا، لكنه فــي املــوســم الــحــالــي خــطــف األضـــواء 

وبشدة، جعله مطلب العديد من األندية الكبرى.

قتيبة خطيب

لنادي  األيسر  الظهير  تيليس،  أليكس  البرازيلي  النجم  ُيعد 
الكبيرة،  العاملية  للفرق  األهــداف  أهــم  أحــد  البرتغالي،  بورتو 
التي تريد ضمه في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، بسبب 
األداء القوي وأهدافه الكثيرة، التي جعلته ينافس املهاجمن 
في الدوري البرتغالي املتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا 
الــجــديــد. واســتــطــاع الظهير األيــســر لــنــادي بــورتــو تسجيل 
ثمانية أهــداف حتى اآلن في موسم 2020/2019، ما جعله 
محط أنظار العديد من الفرق األوروبية الكبيرة، وعلى رأسها 
يوفنتوس اإليطالي وتشلسي اإلنكليزي، اللذان يريدان ضمه 

في »امليركاتو« الصيفي املقبل. 
الــحــصــول على  وكـــان نـــادي يوفنتوس اإليــطــالــي قريبًا مــن 
توقيع النجم البرازيلي في سوق االنتقاالت الشتوية املاضية، 

أليكس تيليس

على هامش الحدث

يُعد النجم البرازيلي 
أليكس تيليس أحد 

أفضل األظهرة 
في العالم، بسبب 

األهداف الكثيرة 
التي سجلها مع 

بورتو البرتغالي

فوز إيطاليا 
بكأس العالم 
2006 كان 
مفاجئًا
 )أليكس ليفزي/
)Getty

ال تستسلم، وتحّدى كورونا، هذه العبارة سنبقى نرددها دائمًا، لماذا؟ 
نوٍع مختلف.  اآلخر من  الكفاح هو  لديه قصة مع  ألن سانتي كازورال 
في عام 2016 أحبط األطباء والجراحون النجم اإلسباني، وأكدوا له أن 
إليه، وأنه سيكون محظوظًا  بالنسبة  انتهى  القدم  حلم ممارسة كرة 
إذا ما تمكن من السير مجددًا بسبب اإلصابة في وتر أخيل، التي أجبرته 
نهاية  وفي  قاتل،  سانتي  لكن  جراحية،  عمليات  لتسع  الخضوع  على 
مجددًا،  والتسجيل  القدم  كرة  لممارسة  عاد  بل  فقط،  يسر  لم  األمر 

ليؤكد أن ال شيء مستحيل.

تحّدي سانتي كازورال

وجه رياضي

العبي البيانكونيري حاضرين في التشكيلة، 
منهم جيانلويجي بوفون وأليساندرو ديل 

بييرو وماورو كامورانيزي.
رحلة إيطاليا التي دخلتها في ذلك املونديال 
مــن تــحــت الـــرمـــاد ومـــن ثــم الــتــقــدم بصعوبة 
األولــى وبعدها اإلطاحة بأملانيا  األدوار  في 
فــي مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي كــانــت ملحمية، 
إلى  السحرية  بيرلو  تمريرة  فيها  وسجلت 
داخــــــل املــنــطــقــة وتـــســـديـــدة فـــابـــيـــو غـــروســـو 

ــبـــل أيــــــــام، أكـــد  ــلــــو ســــبــــورت قـ ــيــــري ديــ ــوريــ كــ
بـــاولـــو مــالــديــنــي أن فــريــقــه لـــم يــحــتــفــل في 
غــرف املــابــس بعد انتهاء الــشــوط األول من 
مــبــاراة ميان وليفربول فــي عــام 2005 على 
ملعب أتاتورك في إسطنبول بنهائي دوري 
أبطال أوروبــا. إن كنت فعًا تشعر بالضغط 
الــنــفــســي اآلن، ادخـــل إلـــى يــوتــيــوب، وشــاهــد 
ــى املـــــيـــــدان فــــي الـــشـــوط  ــ ــقـــن إلــ ــفـــريـ عـــــــودة الـ
أمامك  اإللكترونية  الثاني تحديدًا، واللوحة 

املقوسة إلى شباك يانز ليمان، وبعدها قفزة 
فابيو كانافارو لقطع الكرة في وسط امللعب 
بييرو  ديــل  ألليساندرو  جياردينيو  وملسة 
الــذي قتل أحــام املاكينات، ليقود األتــزوري 
للنهائي التاريخي أمام فرنسا، الذي انتهى 

بفوٍز صعب بركات الترجيح.

إسطنبول تتحدث عن ليفربول
في حديث له عن إصابته بكورونا لصحيفة 

3-0. ستسمع نشيدًا  تقدم ميان  إلــى  تشير 
جماهير  للحظات،  بالقشعريرة  سيصيبك 
الريدز تردد نشيدها رغم التأخر »لن تسير 
وحدك أبــدًا«، بعدها تحصل واحدة من أكثر 
لحظات كرة القدم غرابة، يعود ليفربول إلى 
اللقاء بتسجيل 3 أهداف أمام فريق يضّم في 
خطه الخلفي ياب ستام ومالديني ونيستا 
وكافو، ليأتي الفوز بركات الترجيح بعدها. 

تلك كانت معجزة بالفعل.

الصحة واملستقبل  املخاوف على  بالفزع، وباتت تنتشر  العالم  أصاب فيروس كورونا 
والــعــائــلــة، وأدرك ريـــال مــدريــد خــطــورة هـــذه املــشــاكــل، لـــذا اســتــعــان بــفــريــق مــن األطــبــاء 
الطرق  الذهني. وكشفت صحيفة )ماركا(،  النفسين ملساعدة العبيه على االسترخاء 
الالعبن  إذ يمكث جميع  الصحي،  العزل  األمــور في وقــت  لتسيير  النادي  يتبعها  التي 
واملــدربــن واملــســؤولــن فــي املــنــازل. ويــرســل الــريــال تــوصــيــات مستمرة لالعبيه، حيث 
يخضع نجومه لبرامج تدريب فردية في املنزل، كما يخصص لهم برامج غذائية، لكنه 

وفر أيضًا استشارات نفسية لالعبيه لتجنب القلق والخوف بسبب الوباء.
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