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رياضة

فتح مدرب ليستر سيتي، كلود بويل، الباب 
أمام رحيل املهاجم الجزائري إسالم سليماني 

عن فريقه خالل سوق االنتقاالت الشتوية. وقال 
بويل عن املهاجم الجزائري: »كما قلت من البداية 
لدينا الكثير من املهاجمني ويجب أن يكون لدينا 

فريق متوازن وتوزيع دقائق املشاركة«. نرى 
أنه لو أتيح لبعض الالعبني إمكانية املشاركة 

لدقائق أكثر في أندية أخرى، فيجب أن نتحدث 
في البداية مع هؤالء الالعبني.

أبرز أندريس إنييستا قائد برشلونة، »الروح 
اإليجابية« التي أظهرها الفريق خالل األشهر 

األخيرة، ليقلل من وقع الهزيمة أمام إسبانيول، 
وقال الالعب أمام الصحافيني: »ربما لم يكن أحد 
يتوقع أن نصل لهذا املستوى دون خسارة، إنها 
أدوار إقصائية وليست مباراة واحدة، سنحاول 
تغيير األمور في لقاء اإلياب«. وأكد إنييستا أن 

الالعبني سيستعيدون الروح اإليجابية وهم 
قادرون على التعويض.

عَبر السويسري روجيه فيدرير املصنف الثاني 
 عامليًا بني العبي التنس املحترفني وحامل 

اللقب إلى ثالث أدوار بطولة أستراليا املفتوحة، 
أولى بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى 

باملوسم، بعد تغلبه على األملاني يان لينارد 
شتروف. وفاز فيدرير املرشح الثاني للقب على 
شتروف، املصنف 55 عامليًا، بثالث مجموعات 
نظيفة بواقع )6 - 4( و)6 - 4( و)7 - 6( و)7- 4( 

في ساعة و55 دقيقة.

ليستر سيتي 
يفتح الباب لرحيل 

إسالم سليماني

إنييستا: الفريق أظهر 
روحًا إيجابية والخسارة 

أمر طبيعي

روجيه فيدرير 
يعبر لثالث أدوار أستراليا 

المفتوحة

ألحق فريق 
فيالدلفيا 
ثامن المنطقة 
الشرقية الخسارة 
الثانية تواليًا 
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بوسطن 
سلتيكس 
)34 انتصارًا 
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مجدي طايل

ــلــــف خـــــبـــــراء كـــــــرة الـــــقـــــدم فــي  ــتــ اخــ
العالم العربي حول قوة الدوريات 
الخليج،  إلــى  املحيط  مــن  العربية 
مــنــهــم مــن يــراهــا ضعيفة ويــصــفــهــا أنــهــا بال 
طــعــم أو رائـــحـــة أو لــــون، وتــبــتــعــد كــثــيــرًا عن 
الدوريات األوروبية بدليل تصنيفها املتأخر 
الذي لم يقل عن الرقم 20 في الترتيب العاملي، 
وتراجعها فنيًا على أرض امللعب ومنهم من 
يراها خرجت – خاصة في الخليج والشمال 
التعاقد  بعد  متقدمة  مرحلة  إلــى   – األفريقي 
مــع العــبــني مميزين ومــدربــني كــبــار، مبررين 
ذلك بأنه ما كان يلعب فيها نجوم من أوروبا 
ــــوال قـــوتـــهـــا، وأيـــضـــًا  أو أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة لـ
اســـتـــشـــهـــدوا بــقــيــمــتــهــا الــتــســويــقــيــة الــكــبــيــرة 
التلفزيونية  والــقــنــوات  الـــرعـــاة  جــعــلــت  الــتــي 
تـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا لـــنـــقـــل مـــبـــاريـــاتـــهـــا حـــصـــريـــًا، 
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تقرير

ــًا االهـــتـــمـــام اإلعــــالمــــي والــجــمــاهــيــري.  وأيـــضـ
ولـــعـــب فـــي دوريــــــات الــخــلــيــج الــعــربــي نــجــوم 
ــال، تــشــافــي هــيــرنــانــديــز وبــيــب  ــثـ كــبــار مـــن أمـ
غوارديوال وغابرييل عمر باتيستوتا وراؤول 
غونزاليس ودييغو أرماندو مارادونا وفابيو 

كانافارو وآخرين.
ــع الـــخـــبـــراء مــعــايــيــر لـــقـــوة الــــــدوري في  ــ ووضـ
إلغاء مبدأ »االحتكار« لفريقني  بلٍد ما، منها 
أكــثــر من  بــني  اللقب  أكــثــر، والتنافس على  أو 
نصف األندية، ووجود أسماء جديدة، واعدة 
الوطنية  للمنتخبات  املــســتــقــبــل  فــي  مــبــشــرة 
ــدارة  ــ وســـيـــطـــرة الـــالعـــبـــني املــحــلــيــني عـــلـــى صـ
قــائــمــة الــهــدافــني ولــيــس املــحــتــرفــني األجــانــب 
فـــقـــط، ووجــــــود أكـــثـــر مـــن 8 مـــبـــاريـــات تحمل 
شعار »الديربي«، وأكثر من 4 مباريات ألندية 
مــخــتــلــفــة يــطــلــق عــلــيــهــا لــقــب »الــكــالســيــكــو«، 
وارتفاع مؤشر قيمة انتقاالت الالعب املحلي 
من نــاٍد إلــى آخــر واملحترفني األجــانــب وكثرة 
الحضور الجماهيري في كل املباريات، وليس 

مباريات األندية الكبيرة ذات الشعبية فقط.
ويــرى بعضهم أن الــدوريــات العربية لــم تعد 
قــادرة على إفــراز العبني على مستوى متميز 
لدعم املنتخبات الوطنية، مما يضطر األجهزة 
الــفــنــيــة إلـــى مــتــابــعــة الــالعــبــني املــحــتــرفــني في 
الـــدوريـــات األوروبـــيـــة، حتى أن قـــوام منتخب 
املحترفني  مــن  أصــبــح  املــصــري  املنتخب  مثل 
في القارة العجوز بعد تضاؤل نسبة املحليني 
ــــدم  ــعـــف املــــســــابــــقــــات املـــحـــلـــيـــة وعـ بـــســـبـــب ضـ
انــتــظــامــهــا وإقــامــتــهــا بــــدون جــمــاهــيــر، ولــكــن 
الــصــورة ليست ضبابية،  أن  يــرون  املتفائلني 
وال يمكن تجاهل تاريخ أكثر من خمسني سنة 
لــلــكــرة الــعــربــيــة اســتــطــاعــت خــاللــهــا الــوصــول 
إلى كأس العالم عدة مرات، إضافة إلى امتالك 
رائــعــة وضمها ملواهب  الـــدول مــالعــب  بعض 
ومــــدربــــني جــيــديــن بـــصـــرف الــنــظــرعــن غــيــاب 
تقديمها  وكــذلــك  واالستراتيجية،  التخطيط 

أسماء كبيرة.
وإذا كان هناك من يرى أن مستوى الدوريات 
العربية مــتــذبــذب مــن مــوســم إلــى آخــر بدليل 
ــًا، وتــصــدر  ــيـ ــاملـ اخـــتـــالف تــرتــيــبــهــا قـــاريـــًا وعـ
الــــدوري الــســودانــي أحــيــانــًا قــائــمــة الــدوريــات 
األفـــضـــل أفـــريـــقـــيـــًا، فــــإن هـــنـــاك مـــن يــــرى أنــهــا 
بصفة عامة قوية النطباق املعايير األساسية، 
ومــنــهــا تــنــوع األبـــطـــال، فــيــمــا يـــرى الــقــائــلــون 
بــضــعــف املـــســـابـــقـــات، أن املـــســـتـــوى الــفــنــي ال 
يــتــوافــق مــع مــا يــتــم صــرفــه، وال يتناسب مع 
الــضــجــيــج اإلعـــالمـــي بــدلــيــل املــســتــوى الــفــنــي 

الضائع والتوقفات  الــوقــت  املــتــواضــع وكــثــرة 
ــتـــالف مــســتــويــات الــالعــبــني من  الــكــثــيــرة واخـ
ــاراة إلــــى أخــــــرى، بـــل مـــن شــــوط إلــــى آخــر  ــبــ مــ
وغياب االنضباط التكتيكي وأخطاء التمرير 
وضعف املساندة والتحرك دون كرة واملبالغة 
فـــي االحــتــفــاظ بــالــكــرة وقــلــة الــتــصــويــب على 
املرمى وغياب تركيز الالعبني وعدم إعدادهم 
نفسيًا وســلــوكــيــًا، ومـــع كــل هـــذا كــثــرة تغيير 
لوائح املسابقات، بل إقامة كل موسم بالئحة 
مختلفة، وعدم االستقرار على نظام املسابقة.

الــقــوة موجود  فيما يــرى املــؤيــدون أن معيار 
بــالــفــعــل، وهـــو املــنــافــســة والــنــديــة بــني األنــديــة 
بحيث يمكن ألي فريق أن يفوز على منافسه، 
في جدول  بينها  النقاط  فــارق  تقارب  وكذلك 
املسابقة، ووجود نجوم مميزين في كل فريق، 
واملنافسة على اللقب في كل موسم بني أكثر 

من أربعة أندية.
الـــــدوريـــــات  ــاب رأي ضـــعـــف  ــ ــحـ ــ ــــب أصـ ــذهـ ــ ويـ
العربية إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم 
تــطــبــيــق االحـــتـــراف بــشــكــل كـــامـــل، واقــتــصــاره 
عــلــى الــجــانــب املـــــادي فـــقـــط، وكـــذلـــك اقــتــصــار 
املنافسة على األلــقــاب بــني نــاديــني فقط، هما 
األكبر واألكثر ثراء وشعبية وجماهيرية، مثل 
األهلي والزمالك في مصر والهالل واملريخ في 
الــســودان، وغيرها في كل الــدوريــات العربية، 
ــبـــني مــمــيــزيــن لــلــمــنــتــخــبــات  وعــــــدم إفـــــــراز العـ

 بــدلــيــل قــلــة الـــوصـــول إلــى 
ً
الــوطــنــيــة إال قــلــيــال

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وكـــذلـــك عـــدم انــتــظــام 
ــاريـــات وســط  ــبـ املـــســـابـــقـــات وإقــــامــــة بــعــض املـ
الجماهيري،  اإلقــبــال  مــن  يقلل  األســبــوع مما 
خــمــســة  أو  ــة  ــعــ أربــ إال  املـــســـابـــقـــات  تـــضـــم  وال 
أنــديــة يــتــنــافــس مــنــهــا اثــنــان كــل مــوســم على 
اللقب فيما يغيب اآلخــرون، وعــادة ما تحسم 
الــبــطــولــة قــبــل نــهــايــتــهــا بــجــوالت عــلــى عكس 
الـــدوريـــات الــعــاملــيــة الــتــي عـــادة مــا تحسم في 
الجوالت األخيرة، بل منها ما يحسم مع آخر 
صــفــارة، إضــافــة إلــى أن املــبــاريــات الــقــويــة في 
املوسم الواحد تعد على أصابع اليد الواحدة.
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــتــأريــخ وإحــصــائــيــات كــرة 
الـــقـــدم - والـــــذي يــعــتــمــد عــلــى نــتــائــج األنـــديـــة 
فــــي الـــبـــطـــوالت الـــخـــارجـــيـــة - يـــصـــدر بــصــفــة 
العالم ُيظهر  دوريــة تصنيفًا للدوريات حول 
من  العديد  ويثير  العربية،  الــدوريــات  تراجع 
ــــدوري  عـــالمـــات االســـتـــفـــهـــام، إذ قـــد يــتــفــوق الـ

بعض الدوريات تراجعت 
مقابل تقدم آخرين في 

منطقة الخليج

ضم نادي ديبورتيفو 
أالفيس الالعب األنغولي، 

أندرسون إيمانويل

السوداني علي دوريات شمال وغرب أفريقيا 
مــثــل الــتــونــســي واملـــغـــربـــي واملـــالـــي والــغــانــي 
والنيجيري، ويأتي الثاني عربيًا بعد الدوري 
الــســعــودي والــخــامــس والــثــالثــني عامليًا، وهو 
ما يؤكد تذبذب مستويات الدوريات العربية 
وتــأثــرهــا بــاألحــداث الــتــي تــمــّر بها الــبــالد في 
ــا، مــن منطلق أن الـــــدوري الــســودانــي  فــتــرة مـ
مقدمًا،  معروفة  شبه  تكون  مبارياته  نتائج 
و90% مـــن األنـــديـــة لــيــس لــديــهــا اإلمــكــانــيــات 
وال  جماهير  لــهــا  ولــيــس  للمنافسة،  الــكــافــيــة 
مـــالعـــب وبـــعـــض األنــــديــــة لــديــهــا جــمــاهــيــر ال 
ــد الـــــواحـــــدة، وال تــخــرج  ــيـ تـــتـــعـــدي أصــــابــــع الـ
الــبــطــوالت مــن بــني أنــيــاب املــريــخ والــهــالل إال 
للمسابقة  العريق  الــتــاريــخ  مــن  بالرغم   

ً
قليال

وضربها بجذورها لسبعني سنة ماضية.
السنوات األخيرة شهدت  أن  املؤيدون،  ويرى 
تراجع الدوري املصري األعرق عربيًا، ولكنها، 
لــدوري  كبيرة  انطالقة  رأت  نفسه،  الوقت  في 
الـــلـــطـــيـــف جــمــيــل  ــبـــد  عـ قـــطـــر ودوري  نــــجــــوم 
ودوري الخليج العربي بعد تزايد القدرة على 
االســتــثــمــار واالســتــعــانــة بــأصــحــاب الــخــبــرات 
األوروبية في مجاالت اللعبة املختلفة وانتظام 
التحتية  البنية  وتــطــور  املــنــافــســات،  مــواعــيــد 
عــلــى مــســتــوى املــالعــب وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى 
التليفزيوني واإللكتروني، وبدء  النقل  تطور 

تطبيق مفهوم االحتراف الحقيقي.

أتلتيكو مدريد يعاود المران بعد الهزيمة
تجرعه  من  قليلة  بعد ساعات  تدريباته  الخميس  مدريد  أتلتيكو  استأنف 
الهزيمة األولــى له على أرضــه هذا املوسم أمــام فريق  إشبيلية )2 - 1( في 
الــبــرازيــلــي فيليبي لويس  ذهـــاب ربــع نهائي كــأس ملك إســبــانــيــا. وشـــارك 
الــتــدريــبــات فــي صالة  الــجــزء األول مــن  فــي  والــكــرواتــي شيمي فرساليكو 

األلعاب البدنية دون املشاركة في املران على أرض امللعب.
وتدرب الالعبون الذين شاركوا في مواجهة الفريق األندلسي باإلضافة إلى 
األرجنتيني أنخيل كوريا، الذي شارك فقط في الشوط الثاني، أيضا داخل 
األرجنتيني دييغو سيميوني،  الفني،  املدير  الرياضية. وقاد  األلعاب  صالة 
جلسة املران، التي استمرت ساعة لباقي عناصر الفريق على أرض امللعب 

في حضور تسعة العبني من الفريق األول.
وشارك في املران أيضًا حارسا املرمى؛ يان أوبالك وأكسيل فيرنر واملدافع 
خوسيه مارسا خيمينز والعبو الوسط نيكو غايتان وأوغوستو فرنانديز 

وتوماس بارتي وكاراسكو واملهاجمان كيفن غاميرو وفرناندو توريس.

فافرينكا يودع بطولة أستراليا المفتوحة
ودع السويسري ستان فافرينكا، الخميس، بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، 
أولى بطوالت الغراند سالم لهذا العام، بسقوطه غير املتوقع أمام األميركي 
وبدا  البطولة.  أدوار  ثاني  في  نظيفة  مجموعات  بثالث  تينيس ساندغرين 
أمــام  للقب وبــطــل أســتــرالــيــا فــي 2014، عــاجــزًا  الــتــاســع  املــرشــح  فافرينكا، 
ساندغرين املصنف 97 عامليًا، ليخسر أمامه )6 - 2( و)6 - 1( و)6 - 4( 
إرســال  في كسر  ونجح ساندغرين  دقيقة.  و28  استغرق ساعة  لقاء  في 
السويسري املخضرم خمس مرات من أصل 13 فرصة، في املقابل فشل 
منافسه من محاولتني. وسيواجه ساندغرين  إرســال  فافرينكا في كسر 
الذي أطاح باإلسباني  القادم منافسه األملاني ماكسي مارتيرير  الــدور  في 
فرناندو فيرداسكو بعد مباراة قوية امتدت لخمس مجموعات )6 - 4( و)4 

- 6( و)7 - 6( و)7 - 5( و)3 - 6( و)6 - 3(.

بوردو الفرنسي يقيل مدربه لسوء النتائج

إقالة مدربه جوسلني جورفينيك،  القدم  لكرة  الفرنسي  بــوردو  أعلن فريق 
ذلــك على خلفية  الفريق، وجــاء  الرحيل عــن  الالعبني  مــن  اثــنــان  فيما طلب 

النتائج السيئة للفريق الذي يحتل املركز 13 بجدول الدوري.
أمــام باريس ســان جيرمان  الهزيمة 6-2  بــوردو بمباراتني فقط منذ  وفــاز 
في 30 سبتمبر/أيلول املاضي، وعجلت الهزيمة أمام كاين الثالثاء املاضي 
الفني،  املدير  إقالة  عن  اإلعــالن  وبعد  جورفينيك.  برحيل  نظيفني  بهدفني 
األول  وكــان  الرحيل.  ويونوسي سانكاري  تــوالالن  الالعبان جيرمي  طلب 
ــبــوردو قــادمــا مــن مــونــاكــو املــوســم املــاضــي ووفــقــا  )34 عــامــًا( قــد انــضــم ل
فــي فسخ عقده،  برغبته  الــنــادي  فــي  املسؤولني  أبلغ  فإنه  اإلعـــالم،  لوسائل 
وطلب سانكاري الذي كان يلعب تحت أمرة جورفينيك في جانجون االنتقال 

لناد آخر.

أسنسيو يهدي الريال فوزًا ثمينا على ليغانيس
انتزع ريال مدريد فوزًا متأخرًا على مضيفه ليغانيس بهدف دون رد، في 
الفريقني.  التي جمعت  املباراة  ذهــاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، خالل 
وعلى ملعب بوتاركي، معقل ليغانيس، كان التعادل السلبي هو سيد املوقف 
حتى قبل نهاية املباراة بدقائق معدودة حني سجل ماركو أسنسيو هدف 
الريال في الوقت القاتل )د.89(. ُيذكر أن لقاء اإلياب ُيقام بني الفريقني في 

ملعب سانتياغو برنابيو في 24 من الشهر الجاري.

أعـــــلـــــن ســـــتـــــوك ســــيــــتــــي وصــــــــــول الـــظـــهـــيـــر، 
ــيـــديـــس، عــــلــــى ســبــيــل  ــلـ ــيـ ــافـ ــتـ ــتــــاس سـ كــــوســ
ــنــــادي خــالل  اإلعــــــــارة، فـــي أولـــــى صــفــقــات الــ
مــوســم االنــتــقــاالت الــشــتــويــة. وظــفــر الــنــادي 
اإلنــكــلــيــزي ومـــدربـــه الــجــديــد، بـــول المــبــرت، 
بــخــدمــات الــالعــب الـــدولـــي الــيــونــانــي البالغ 
مــن الــعــمــر 24 عــامــًا، قــادمــًا مــن أوجــســبــورج 
األملــــــانــــــي، وســــيــــرتــــدي الـــقـــمـــيـــص األبـــيـــض 
)بــوتــرس( حــتــى نهاية  واألحــمــر الــخــاص بـــ

املوسم.
يــــذكــــر، أن ســتــافــيــلــيــديــس ســـبـــق لــــه الــلــعــب 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي مــوســم 2015/2014  فــي الــ
حــني أعــيــر إلـــى فــولــهــام ولــعــب بقميصه 38 
مباراة. ويعد الالعب أحد األعمدة األساسية 
للمنتخب اليوناني، وكان أول ظهور له معه 
بـــاوك بمسقط  فــي 2012، وبـــدأ مسيرته مــع 
ــه، ثــم انــضــم لــبــايــر لــيــفــركــوزن األملــانــي.  رأســ
وأعير ستافيليديس لفولهام ثم عاد ألملانيا 
إلــــى صــفــوف أوغـــســـبـــورغ وخــــاض مــعــه 40 

مباراة في البوندسليغا.
ــادي ديــبــورتــيــفــو  وفـــي ذات الــســيــاق، ضـــم نــ

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــعــاد فــريــق الــزمــالــك ذاكــــرة االنــتــصــارات 
ــه مــــع مـــديـــره  ــوز لــ ــ مــــن جـــديـــد وحـــقـــق أول فـ
الفني الجديد، إيهاب جــالل، وذلــك في ثالث 
مبارياته مع الفريق، بالتغلب على الداخلية 
بهدفني مقابل هدف في لقائهما على استاد 
الـــســـالم فـــي إطـــــار الـــجـــولـــة الــتــاســعــة عــشــرة 
لــلــدوري املــصــري لــكــرة الــقــدم. ورفـــع الزمالك 
رصــيــده إلـــى 32 نقطة تــقــدم بــهــا إلـــى املــركــز 
الـــثـــالـــث وأنـــعـــش آمـــالـــه بـــقـــوة فـــي املــنــافــســة 
الذي يحتله اإلسماعيلي  الثاني  املركز  على 
كاسونغو  وافتتح  نقطة.   41 برصيد  حاليًا 
كابونغو، التقدم للزمالك في الدقيقة 38، ثم 
الهدف   60 الدقيقة  فــي  فتحي  عــمــاد  أضـــاف 
الــثــانــي قــبــل أن يــســجــل نــاصــر مــنــســي العــب 
الــداخــلــيــة الــبــديــل هـــدف فــريــقــه الــوحــيــد في 

الدقيقة 77 قبل النهاية بـ 13 دقيقة.
وجاء الفوز، في وقت غال، قبل لقائه املرتقب 
مع املصري في الجولة العشرين التي يحتاج 
فــيــهــا جـــــالل لـــلـــفـــوز لـــالنـــفـــراد بــشــكــل كــامــل 

ــــب األنــــغــــولــــي،  ــــالعــ ــــس اإلســـــبـــــانـــــي الــ ــيــ ــ أالفــ
أنـــدرســـون إيــمــانــويــل )21 عــامــًا( ملـــدة أربــعــة 
الغاليثي.  بــوزاس  رابيدو  قادمًا من  مواسم 
وبــضــم املــهــاجــم، الــــذي يــحــمــل جــــواز السفر 
ــن الــتــشــكــيــل  ــيــــس مــ الـــبـــرتـــغـــالـــي، يـــعـــزز أالفــ
الحالي للفريق استعدادًا لخوض املنافسات 
املــقــبــلــة. وســـجـــل إيـــمـــانـــيـــول هـــدفـــني فـــي 15 
مـــبـــاراة خــاضــهــا مــع نــــادي الـــدرجـــة الثانية 
اإلســبــانــي قــبــل إتـــمـــام صــفــقــة االنــتــقــال إلــى 
أالفـــيـــس. وســيــلــعــب إيــمــانــويــل مـــعـــارًا، حتى 
نــهــايــة املــوســم الــحــالــي، فــي صــفــوف إن كي 
ــكـــرواتـــي، الــــذي وقــــع مـــع الــنــادي  روديـــــس الـ
اإلســبــانــي فـــي مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي اتــفــاقــيــة 
تــعــاون ملــدة 10 ســنــوات. وكـــان الــشــاب الــذي 
اللعب في عدة مراكز قد بدأ مشواره  يجيد 
ــم  ــ ــارزيـ ــ ــئــــني بـــــنـــــادي فـ ــنــــاشــ ــــوف الــ ــفـ ــ فـــــي صـ
البرتغالي. وسينضم إيمانويل في روديس 
إلى زميله في أالفيس، إينار جاليليا، الذي 

سيلعب في كرواتيا حتى نهاية املوسم.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن نـــادي برشلونة لكرة 
الــقــدم تــجــديــد عــقــد مــدافــعــه جـــيـــرارد بيكيه 

باملركز الثالث والتفرغ ملالحقة اإلسماعيلي 
الذي بدأ في التعثر تاركًا األهلي في الصدارة 
الزمالك الكبير في العودة  لإلبقاء على حلم 
أبــطــال أفريقيا  إلــى بطولة دوري  مــن جــديــد 
2019 حـــال حــصــولــه عــلــى املــركــز الــثــانــي في 

جدول ترتيب الدوري املمتاز.
وخرج الزمالك بأكثر من مكاسب، خالل لقائه 
مــع الــداخــلــيــة، أولــهــا تحقيق، إيــهــاب جــالل، 
املدير الفني ألول انتصار له واستعادة أجواء 
الفريق بعد 15 يــومــًا عاصفة  الــهــدوء داخـــل 
من  بأكثر  تمسكه  بسبب  باملشكالت  مليئة 
العــب مــرفــوض مــن اإلدارة، وثــانــي املكاسب 
هــــو الـــنـــجـــاح الـــســـريـــع لــصــفــقــتــه املـــغـــمـــورة 
بالتعاقد مع عماد فتحي العب وسط مصر 
املقاصة والـــذي أثـــارت جــداًل واســعــًا، قبل أن 
ينجح الالعب في تقديم أوراق اعتماده خالل 
املواجهة الرسمية األولى وبعد 24 ساعة من 
لــهــدف جميل  بتسجيله  لــلــفــريــق  انــضــمــامــه 
لزمالئه  فرصة خطيرة  من  ألكثر  وصناعته 
ونجاحه في الجمع بني دوري صانع األلعاب 
ومحور االرتكاز والجناح األيسر، إضافة إلى 
عودة الكونغولي، كاسونغو كابونغو، رأس 
بــعــد تسجيله  جــديــد  مــن  للتهديف  الــحــربــة 
 الــتــقــدم لــفــريــقــه وهـــو خــامــس أهــدافــه، 

َ
هــــدف

وأبقى على أماله في االستمرار أساسيًا بعد 
قدوم الغاني نانا بوكو.

ــاد الــنــيــجــيــري،  ــعـ ــتـ ــوقــــت نـــفـــســـه، اسـ وفـــــى الــ
كثيرًا  املدافع  الوسط  معروف يوسف، العب 
من بريقه القديم وكــان صمام أمــان للزمالك 

مــوقــعــه  عـــلـــى  ــــادي  ــنـ ــ الـ وأفــــــــاد  حـــتـــى 2022. 
اإللــكــتــرونــي أنــــه تــوصــل التـــفـــاق مـــع بيكيه 
لــتــجــديــد الــعــقــد حــتــى 30 يــونــيــو/حــزيــران 
بقيمة  أن يشمل شرطًا جزائيًا  ، على   2022
ــــالن، خــالل  ــورو. وســيــتــم اإلعــ ــ 500 مــلــيــون يـ
الرسمية  الفعالية  موعد  عــن  املقبلة،  األيـــام 

لتوقيع العقد الجديد.
ــدأ مــســيــرتــه  ــ بـ بــيــكــيــه )30 عــــامــــًا(  ُيــــذكــــر أن 
الرياضية في برشلونة عام 1997 بينما كان 
فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره وتــأهــل فــي صفوف 
مانشستر  إلــى  انتقل   2004 وفــي  الناشئني، 
ــــى ســرقــســطــة فــي  يـــونـــايـــتـــد الــــــذي أعـــــــاره إلـ
عــاد   2008 وفـــي صــيــف   .2007-2006 مــوســم 
الـــذي كــان يــدربــه بيب  إلــى برشلونة  بيكيه 
مــدرب مانشستر سيتي حاليًا.  غــوارديــوال، 
بـــ25 لقبًا إذ فاز  ومــع برشلونة تــوج بيكيه 
بدوري أبطال أوروبا ثالث مرات وبالدوري 
اإلســبــانــي ســت مــــرات وبــكــأس املــلــك خمس 
ــرات وبــــكــــأس الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي خــمــس  ــ مــ
مرات وبكأس السوبر األوروبــي ثالث مرات 
ــرات. وخـــاض  ــ وبـــمـــونـــديـــال األنـــديـــة ثــــالث مــ
مــبــاراة مع برشلونة وسجل 37  بيكيه 421 
هــدفــًا، وخــــالل هـــذا املــوســم لــعــب 25 مــبــاراة 
ــذي يــطــمــح في  ســجــل فــيــهــا هـــدفـــني، وهـــو الــ
املستقبل ألن يصبح رئيسًا لنادي برشلونة 
بــعــدمــا عــّبــر عــن ذلـــك فــي أكــثــر مــن مناسبة 
سابقًا، إذ ال يريد دخول عالم التدريب على 

غرار بعض زمالئه السابقني.
)إفي(

في الوسط ونجح في صناعة أكثر من فرصة 
وبــنــاء هجمات وهــو مــا افــتــقــده الــزمــالــك في 
هادئًا  األول  الــشــوط  وجــاء  املاضية.  اته  لقاء
انــحــصــرت خــاللــه الــكــرة فــي منطقة الــوســط 
مهاجم  كابونغو  كاسونغو  يخطف  أن  قبل 

الـــزمـــالـــك مـــن خــطــأ دفـــاعـــي قــاتــل لــلــداخــلــيــة، 
تــألــق  الــدقــيــقــة 39، وســــط  فـــي  الـــهـــدف األول 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــزمــيــلــيــه مــحــمــد إبــراهــيــم 
وعماد فتحي انتهى به النصف األول بتفوق 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــى الـ ــ ــاوي واضــــــــح. وفــ ــكــ ــلــ زمــ

ــارة والــفــرص الــضــائــعــة، والحــت  ازدادت اإلثــ
للزمالك عدة فرص للتسجيل عبر كاسونغو 
وعماد فتحي ومحمد الشامي قبل أن يسجل 
ــاد فــتــحــي الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــــي الــدقــيــقــة  ــمـ عـ
60 لــيــجــري عــــالء عــبــد الـــعـــال املـــديـــر الــفــنــي 
للداخلية تغييرات هجومية عدل بها طريقة 
اللعب وضغط على دفاع الزمالك ونجح في 
تهديد مرماه بأربع فرص حقيقية سجل من 
إحداها، ناصر منسي، هدفه الوحيد لينتهي 
اللقاء بفوز مهم وغال للزمالك 2-1 هو األول 
لــه بعد الــخــســارة أمـــام األهــلــي والــتــعــادل مع 

اإلنتاج الحربي.
وفي إطار الجولة نفسها  سقط اإلسماعيلي 
ــاولـــون  ــقـ مـــن الــقــمــة بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام »املـ
بــهــدفــني دون رد أحـــرزهـــمـــا طــاهــر  الــــعــــرب« 
محمد ومحمد سمير في الدقيقتني 36 و47 
لــيــتــجــمــد رصـــيـــد الــــدراويــــش عــنــد 41 نقطة 

ويرتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 28 نقطة.
وتغلب فريق األسيوطي سبورت على ضيفه 
ــاء الـــســـكـــنـــدري بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل  الــــرجــ
ــلـــه لـــلـــرجـــاء فــي  ــقـــدم مــحــمــد عـــبـــد الـ ــــدف، تـ هــ
األسيوطي  ثالثة  وسجل  السادسة،  الدقيقة 
مهند الشــني مــن ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة 29 
وعمر بسام من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 
42 قبل أن يحرز الالعب نفسه الهدف الثالث 
ــيـــرة بــعــد أن أضــــاع فريقه  فـــي الــدقــيــقــة األخـ
ركلة جــزاء ثالثة ليرفع األسيوطي سبورت، 
، بينما تجمد رصيد  إلــى 23 نقطة  رصيده 

الرجاء عند 12 نقطة.

الزمالك يستعيد نغمة االنتصارات مع المدرب الجديدستوك سيتي يُعزز صفوفه... وبيكيه يجدد عقده

قدمت الكرة العربية طوال تاريخها 
ونذكر  الكبار  النجوم  من  العديد 
ومنصور  اهلل  عبد  مــاجــد  مــثــً، 
مفتاح ومبارك عنبر ويونس أحمد 
العزيز  وعبد  الهويدي  وجــاســم 
وأحمد  النعيمي  وصالح  العنبري 
راضي ورعد حمودي، وطاهر أبو 
زيد، ثم محمود الخطيب المتوج 
ــزة أفــضــل العـــب أفــريــقــي،  ــجــائ ب
وحسن شحاتة  ومحمد أبو تريكة 
وطــارق ديــاب ورابــح ماجر وعزيز 
األسماء  من  وغيرهم  بودربالة، 
ولفتوا  ــازات  ــج إن حققوا  الــذيــن 
األنظار، إضافة لمحمد صالح الذي 
ــــدوري الــمــصــري إلى  ــرج مــن ال خ

العالمية .

إنجازات 
لفتت األنظار

عزز فريقا ستوك سيتي 
اإلنكليزي وديبورتيفو 

أالفيس اإلسباني 
صفوفهما بالعبين جدد

استطاع الزمالك تحقيق 
الفوز مع المدرب 

إيهاب جالل ليعيد بعض 
االستقرار للفريق

الدوري المصري تراجع بحكم األحداث في البلد ومنع الجماهير من الحضور )أحمد رمضان/ األناضول(

المستوى الفني ال يتوافق مع ما تم صرفه وترويجه إعالميًّا )جالل مرشيدي/ األناضول(

ال يمكن نسيان تاريخ الكرة العربية برأي بعضهم )خالد دسوقي/فرانس برس(

الدوري القطري استقطب العديد من النجوم )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /الفرحة عادت لجماهير نادي الزمالك )فرانس برس(بيكيه بدأ مسيرته في صفوف الفئات العمرية لنادي برشلونة )غونزالو أرويو مورينو

الدوريات 
العربية

الدوريات العربية قدمت لسنوات طويلة كثيرًا 
من األسماء الكبيرة، لكن بعضهم يرى أن 

السنوات األخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا، بسبب 
عدة أسباب 

نجوٌم وأموال وترتيٌب 
عالمي متأخر

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

جنوب إيطاليا ومدينة ساحلية 
عــلــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، 
العتيقة  املدينة  تلك  نابولي  هي 
التي تنتظر الفرح منذ سنوات طويلة، لقد 
الوقت عليها منذ أن عاشت  الكثير من  مّر 

لذة الجنون في عالم كرة القدم.
ثـــالـــث أكـــبـــر مــــدن إيــطــالــيــا مـــع جــمــاهــيــرهــا 
ــم كــبــركــان  ــدائـ تــعــيــش حــالــة مـــن الــغــلــيــان الـ
فــيــزوف الــقــريــب مــنــهــا. هــنــاك حــيــث املعالم 
ــائــــس الـــقـــديـــمـــة  ــنــ ــكــ ــة الـــجـــمـــيـــلـــة والــ ــ ــريــ ــ األثــ
والقصور امللكية، في تلك املدينة الكثير من 
الحب املمزوج على جدران املنازل العتيقة، 
بـــني الــــشــــوارع واألزقــــــة الــضــيــقــة ستشاهد 
 يركلون 

ٌ
حــب الــســاحــرة املــســتــديــرة، أطـــفـــال

الكرة هنا وهناك وأمامهم أسطورة، صورة 
ــدو مــــارادونــــا عــلــى الــحــائــط  ــانــ ديــيــغــو أرمــ
تحكي الكثير من قصص العشق، حتى لو 
ابن جلدته األرجنتيني اآلخــر، غونزالو  أن 

إيغوايني خانهم في يوٍم من األيام.

من وحي التأسيس
بني التأسيس ودييغو وما بعدهما الكثير 

المدينة العتيقة 
وجنون الكرة

يحلم أبناء مدينة نابولي في تحقيق لقب الدوري اإليطالي للمرة الثالثة 
في تاريخهم هذا العام، ومع عودة المنافسة في الدوري يترقب الجميع 
الفوز من جديد في المباريات التي تنتظرهم هذا الشهر من أجل التقدم 

أكثر في سلم الترتيب

3031
رياضة

تقرير

مـــن الـــكـــالم لــيــقــال. فـــي عــــام 1904 تــحــديــدًا 
وصــــل إلــــى مــيــنــاء املـــديـــنـــة رجــــل إنــكــلــيــزي 
ــــري يـــدعـــى  ــــحـ ــــة شــــحــــن بـ ــــركـ ــمـــل فـــــي شـ ــعـ يـ
زميله هيكتور  إلــى  إضــافــة  بــوثــز  ويليامر 
بـــايـــون، حــيــث الــتــقــيــا مــجــمــوعــة مـــن أبــنــاء 
املدينة وهم كونفورتي وكاتيرينا وآميديو 
سالسي، والذين أسسوا معًا فريق نابولي 

لكرة القدم والكريكت.
ُحــذفــت كلمة كريكت مــن اسم  بعد ســنــوات 
قـــــررت مــجــمــوعــة من  الــــنــــادي، وفــــي 1912 
االنفصال  بايون  بقيادة  األجانب  الالعبني 
عــن الــنــادي الــســابــق، وأســســت فريقًا اسمه 
ــــدالع  »إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي نــــابــــولــــي«. مــــع انـ
الحرب العاملية األولى توقفت املنافسة قبل 
بعد  من جديد  الرياضي  النشاط  يعود  أن 
نــهــايــتــهــا، لــيــتــم دمـــج الــفــريــقــني ســنــة 1922 

بــســبــب الــصــعــوبــات املــالــيــة، لــيــقــرر بعدها 
األعـــضـــاء ســنــة 1926 تــغــيــيــر اســــم الــفــريــق 
ليصبح ما هو عليه اآلن برئاسة جيورجيو 
ظمت هناك 

ُ
ن أول مسابقة  وفــي  أسكاريلي، 

احتل الفريق املركز األخير، ما دفع البعض 
الحمير  أي   ،»l ciucciarelli« لــقــب  إلطـــالق 
النادي كان يومها  الصغيرة، مع أن شعار 

يحتوي على صورة حصان.

مرحلة هبوٍط وصعود
بعد تنظيم االتحاد اإليطالي بطولة الدوري 
الدرجة  على  األندية  وتوزيع  أفضل  بشكل 
األولــــى والــثــانــيــة، بـــرز فــي صــفــوف الــنــادي 
العــبــان، األول هــو ســالــوســتــرو ومارسيلو 
دعيا لتمثيل منتخب 

ُ
ميهاليتش اللذان است

إيطاليا.
بقي األتزوري ضمن كبار الدوري اإليطالي 
خــالل تلك الفترة فــي الــدرجــة األولـــى تحت 
قــيــادة املـــدرب اإلنــكــلــيــزي ويــلــيــام غــاربــوت، 
الــثــانــي مــن الثالثينيات  الــنــصــف  لــكــن فــي 
واجه بعض الصعوبات حتى هبط للدرجة 
الــثــانــيــة فــي بــدايــة األربــعــيــنــيــات، ومـــع بــدء 
املنافسات  توقفت  الثانية  العاملية  الــحــرب 
ليعود النشاط بعدها في 1945-1946، لكنه 
سقط للدرجة الثانية في املوسم التالي قبل 
أن يــصــعــد فــي بــدايــة الــخــمــســيــنــيــات، فكان 
الترتيب ثم يتراجع ملراكز  يتقدم حينًا في 

متأخرة.
لم تكن األحوال أفضل في الستينيات، حيث 
األولى  الدرجة  بني  »بارتينوبي«  الـ تأرجح 
والثانية، لكن اإلنجاز األفضل كان تحقيق 
 1-2 سبال  على  بالفوز  إيطاليا  كــأس  لقب 
الفريق  الثاني، قدم  النصف  عام 1962. في 
أكثر فشارك  أفضل وبــات معروفًا  مستوى 
في بعض املسابقات األوروبية، فحصد في 
عام 1975 لقب الكأس ثانية بعد الفوز على 

فيرونا 0-4.

وصول األسطورة
كانت تلك املدينة املهمشة والفقيرة تنتظر 
ــوٍم مـــن األيـــــام فـــرحـــة الــتــتــويــج بلقب  ــ فـــي يـ
 من مــروا في تحقيق 

ّ
الـــدوري، لم ينجح كــل

ذلك حتى املميز عمر سيفوري، لكن وصول 
دييغو أرماندو مارادونا يوم الخامس من 
يوليو/ تموز سنة 1984 كان له وقٌع خاص.

أمام 75 ألف متفرج في ملعب »سان باولو« 
قــال حينها  مــارادونــا،  تم تقديم  التاريخي 
الرياضي ديفيد غولدبالت: »كانوا  الكاتب 
مقتنعني بأن املنقذ قد وصــل«، فيما ذكرت 
صحيفة محلية يومها: »بالرغم من أننا ال 
ــــدراس وحــافــالت  نمتلك عــمــدة ومـــنـــازل ومـ
وعمل، رغم كل هذه األمور لدينا مارادونا«.
ــــرق شــمــال  ــونـــة كـــانـــت فـ ــقـ ــــول األيـ قـــبـــل وصــ
ووســـــط إيــطــالــيــا تــســيــطــر عــلــى املــســابــقــة، 
ــر، بـــعـــد فــتــرة  ــ ــتـ ــ ــتـــوس وإنـ ــنـ ــوفـ كـــمـــيـــالن ويـ

الفريق عاد للحياة 
مع الرئيس الحالي أوريليو 

دي لورينتس

استمرار نظام التحكيم بالفيديو في إيطاليا
أنه  روبرتو روسيتي،  إيطاليا،  في  بالفيديو  التحكيم  نظام  تطبيق  املسؤول عن  أكد 
أن  رغــم  إيجابية،  النهائية  املحصلة  فــإن  النظام،  بهذا  العمل  مــن  أشهر  بعد خمسة 
هناك جوانب بحاجة للتحسني. وقال روسيتي »إنها نتيجة إيجابية ومرضية، نعمل 
للتحسني  العمل بجدية على هذا املشروع، هناك نقاط ومواضع بحاجة  وسنواصل 
وهي قابلة لذلك، لكن سنستمر إلى األمام«، في تصريحات أدلى بها لوسائل اإلعالم 
»إنــه نظام  اإليطالية في رومــا. وأضــاف  الرياضية  الصحافة  اتحاد  بعد حــدث نظمه 
قبل شهر فحسب،  بدأنا  بالطبع،  عملية جارية  هناك  الــقــدم،  كــرة  في  العدل  يضمن 
لكن يتعني علي القول إنه من وجهة نظر الرأي العام فإن الجميع يعتقد أنها خطوة ال 

تراجع عنها«.

لوبيز عن تصديه لركلة جزاء ميسي: أصبت في تخميني
ــارس مــرمــى إســبــانــيــول املــخــضــرم،  ــح حــ أوضــ
دييغو لوبيز، الذي تصدى لركلة جزاء سددها 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  برشلونة،  مهاجم 
في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليقود 
ــه أصـــــاب في  ــلــفــوز بـــهـــدف نــظــيــف، أنــ فــريــقــه ل
تسديد  ألنــه درس طريقة  الكرة  تخمني مسار 
الكرات. وقال دييغو  البالوغرانا ملثل هذه  نجم 
لـــوبـــيـــز: »تـــوجـــهـــت نــحــو الـــجـــانـــب األيـــســـر ألن 
ميسي يــصــوب أكــثــر فــي هــذا االتــجــاه بحسب 
ــاف: »إنـــه أمــر معقد، ليو  اإلحــصــائــيــات«، وأضــ
فــي كل  تقريبا  ألنـــه ســـدد  بـــه،  التنبؤ  يمكن  ال 
أمامي  آخر ركلتي جــزاء سددهما  االتجاهات. 
أبــذل قصارى  أن  وحــاولــت  اليسار  على  كانتا 

جهدي إلبعادهما«.

تأكيد مشاركة نادال في المكسيك المفتوحة
املحترفني  التنس  العبي  بني  عامليًا  األول  املصنف  نــادال  رافاييل  اإلسباني  يشارك 
وأربعة العبني آخرين من املصنفني العشرة األوائل في بطولة املكسيك املفتوحة التي 
تقام في مدينة أكابولكو في الفترة من 26 فبراير/شباط وحتى 3 مارس/آذار املقبلني، 

وفقًا ملا أعلنه منظمو البطولة.
وقال مدير البطولة راؤول زوروتوزا للوكالة اإلسبانية إن »رافا صديق وفي ألكابولكو، 
الــذي  ــادال،  نـ بالتنس ومشاركته معنا تعد هــديــة«. وكــان  هــو العــب ناضج يستمتع 
نهائي  عامي 2014 و2013 وخسر  بالبطولة  تــوج  قد  للقب،  األول  كاملرشح  ينافس 

العام املاضي أمام األميركي سام كويري.
وعـــالوة على رافــا تــأكــدت خــالل اإلعـــالن عــن قائمة الالعبني مشاركة أربــعــة العبني 
التنس املحترفني بالبطولة وهم األملاني  آخرين من العشرة األوائــل بتصنيف العبي 
ألكسندر زفيريف املصنف الرابع والنمساوي دومينيك تيم الخامس والكرواتي مارين 

سيليتش السادس واألرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو العاشر.

فينغر يُقر باقتراب سانشيز من مانشستر يونايتد  
أرســـني فينغر،  الفرنسي  أرســنــال،  مـــدرب  أقــر 
بأن انتقال العبه التشيلي أليكسيس سانشيز 
ــثـــر مــــن مـــرجـــح.  ــــات أكـ ملــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـ
وتوصل سانشيز )29 عامًا( الذي ينتهي عقده 
مــع آرســنــال نهاية املــوســم الــجــاري، التــفــاق مع 
مورينيو  البرتغالي جوزيه  يقوده  الذي  الفريق 

ملقايضته باألرميني هنريك مخيتاريان.
وقال فينغر »أعمل في هذا املجال منذ نحو 30 
الالعب  انتقال  أقــول إن  أن  لذلك أستطيع  عاما، 
بات أكثر من مرجح«، مضيفًا »على الرغم من 
لغى في أي 

ُ
ذلــك، أحــذر من أن هــذه مسألة قد ت

لــحــظــة«. وأوضـــح »هــكــذا هــي األمـــور فــي سوق 
يأي شيء  نقبل  أن  لذلك ال يمكننا  االنتقاالت، 

إال بعد وجود توقيع رسمي«.

تعيين روجر غواش سولير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا إلسبانيول
أعلن نادي إسبانيول عن تعيني روجر غواش إي سولير رئيسًا تنفيذيًا للنادي. ويتمتع 
غواش، الذي ولد في برشلونة عام 1966، بخبرة واسعة في قطاع إدارة األعمال. ويأتي 
قرار تعيني غواش استجابة لرغبة رئيس النادي، تشني يانشينغ في منح إسبانيول 
طابعا عمليا مع الحفاظ على الهوية الرياضية له. ومن املقرر تقديم الرئيس التنفيذي 

الجديد الذي يأتي خلفا لرامون روبرت، رسميا في مارس/آذار املقبل.

كما  بنشيتش،  مستوى  تطور  هينغيز  مارتينا  الشهيرة 
أنها قضت فترة في التدرب داخــل جــدران أكاديمية »نيك 

بولتييري« في فلوريدا األميركية.
دخــلــت عــالــم التنس االحــتــرافــي فــي عــام 2012، ومــا زالــت 
تحت إشــراف ميالني موليتور حتى يومنا هــذا، ما يؤكد 
في  واستطاعت خالل مسيرتها  بينهما،  الوطيدة  العالقة 
املالعب أن تحقق 172 انتصارًا وخسرت في 100 مباراة.
كان أفضل تصنيف لها يوم الثاني والعشرين من فبراير/

شباط 2016، حني احتلت املرتبة السابعة عامليًا، شاركت 
في جميع بطوالت الغراند سالم، لكنها فشلت في تجاوز 
الدور الرابع في أستراليا املفتوحة وويمبلدون على األراضي 
فرنسا  فــي  الثاني  الـــدور  تخطي  فــي  تنجح  ولــم  العشبية، 
إنجاز  أفضل  كــان  بينما  الترابية،  املــالعــب  على  املفتوحة 
لها الوصول إلى ربع نهائي أميركا املفتوحة. واجهت، في 

في  نجحن  اللواتي  الالعبات  من  العديد  السابقة،  األعـــوام 
العاملي، ففازت،  التصنيف  مسيرتهن من احتالل صــدارة 
على سبيل املثال، ثالث مرات أمام األملانية أنجليكه كيربر، 
ومرة أمام اإلسبانية غاربيني موغوروزا، فيما فازت في 4 
وخسرت  فوزينياكي  كارولني  الدنماركية  على  مناسبات 
ويليامز  سيرينا  األميركية  هزيمة  لها  سبق  كما  مرتني، 
العلم أيضًا أنها فــازت  مــرة واحـــدة مقابل خــســارتــني، مــع 
أمام الصربية يلينا يانكوفيتش،  مرتني وخسرت مثلهما 
وانتصرت وُهزمت في مناسبة فقط أمام سيمونا هاليب 
األول  فينوس  على  انــتــصــارهــا  وكـــان  إيفانوفيتش.  وآنـــا 
ــى فــي بطولة  تــاريــخــيــًا، إذ تــواجــهــت الــالعــبــتــان للمرة األولـ
لوكسمبورغ عام 2012 وانتصرت حينها األميركية 3-6 

و6-1، وتكرر السيناريو في 2014 و2015.
)العربي الجديد(

للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  يتوقع  أحــد  يكن  لــم 
أولـــى دورات الــغــرانــد ســالم لــهــذا املــوســم، أن تـــوّدع النجمة 
النسخة  وصيفة  عــامــًا(،   37( ويليامز  فينوس  األميركية 
املاضية، البطولة من الــدور األول، وذلــك حني أقصيت على 
بيليندا بنشيتش، صاحبة  الشابة  السويسرية  الالعبة  يد 
الـ20 عامًا، لتفشل األميركية في أن تصبح بذلك أكبر العبة 
انــتــصــار بنشيتش هــذا  ــتــاريــخ. بــعــد  ال الــلــقــب فــي  تحصد 
أمامها  وخسرت  كومخوم  لوكسيكا  التايالندية  واجهت 

بمجموعتني نظيفتني، لتودع املسابقة.
ُولــدت بيليندا يــوم العاشر من مـــارس/آذار عــام 1997 في 
كــرة املضرب في عمر  وبــدأت ممارسة رياضة  سويسرا، 
الرابعة فقط، وتعلمت في املدرسة التنس تحت قيادة املدربة 
حتى  معها  استمرت  التي  موليتور،  ميالني  السويسرية 
الالعبة  والــدة  السابعة. مع موليتور  يومنا هــذا حني بلغت 

بيليندا بنشيتـش

على هامش الحدث

العبة تنس 
سويسرية خرجت 

من بطولة أستراليا 
المفتوحة، بالرغم 

من أنها أقصت 
األميركية فينوس 
ويليامز في الدور 

األول

جماهير نابولي تحلم بلقب 
الدوري منذ 28 عامًا )كارلو 
هيرمان/فرانس برس(

إيغوايين،  غونزالو  األرجنتيني،  المهاجم  خطف  األخيرة  السنوات  في 
قلوب أبناء مدينة نابولي، حتى بات نجم الفريق األول، وكان الجميع 
يصبح  أن  آخــرون  وتوقع  بل  ــدوري،  ال للقب  يقودهم  أن  في  يحلم 
معشوق الجيل الشاب الجديد خاصة أنه من نفس بلد دييغو أرماندو 
مارادونا، األرجنتين. لكن غونزالو صدم الجميع حين قرر الرحيل إلى أحد 
أكثر الفرق كرهًا هناك، وتحديدًا يوفنتوس، فُوِصف بالخائن ونزل عن 

العرش الذي كان يجلس عليه.

الخائن إيغوايين

وجه رياضي

ــارادونــــــا الـــقـــائـــد والــنــجــم  قـــصـــيـــرة بـــــات مــــ
الحلم  أثرها قادهم لتحقيق  املطلق، وعلى 
املــنــشــود، أي لــقــب الــــدوري اإليــطــالــي، ألول 
- 1987، حينها كتب  فــي موسم 1986  مــرة 
ــــاالت صــــاخــــبــــة فــي  ــفــ ــ ــتــ ــ غـــــولـــــدبـــــالت: »االحــ
املتتالية،  الــحــفــالت  مــن  سلسلة  ــشـــوارع،  الـ
ألسبوع  استمر  الساعة  مــدار  على   

ٌ
كرنفال

وأكثر. لقد انقلب العالم رأسًا على عقب. قام 
ليوفنتوس  وهمية  بجنازات  املدينة  أبناء 

قال فرانكو باريزي، أسطورة ميالن: »حني 
يكون في القمة ال توجد طريقة إليقافه«.

الصعوبات والعودة بقوة
بعد رحيل الكثير من األسماء في التسعينيات 
أعلن  حتى  تدريجيًا  وتقهقر  الفريق  تــراجــع 
إفالسه في عام 2004 وهبط للدرجة الثالثة. 
إلــى أن  بــات كــابــوســًا،  ظــن الجميع أن الحلم 
وصل منتج األفالم السينمائية أوريليو دي 

ــم، فـــأعـــلـــنـــوا  ــهـ ــتـ ــيـ ــوابـ ومـــــيـــــالن، وُحـــــرقـــــت تـ
هزيمة القسم اآلخــر من إيطاليا وأكــدوا أن 

إمبراطورية جديدة قد ولدت«.
ــا عــلــى الــــجــــدران،  ــ ــــارادونـ ــمـــت صـــــورة مـ ُرسـ
ــــوالدة  ــال حـــديـــثـــي الــ ــفــ وتـــمـــت تــســمــيــة األطــ
الفترة قادهم  تلك  له. خالل  باسمه تكريمًا 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــكـــأس عــــام 1987 والـــــدوري 
األوروبي عام 1989 وكذلك السوبر اإليطالي 
والدوري من جديد في عام 1990. عن دييغو 

لورينتس، والذي أحياه من جديد عامًا بعد 
آخـــر، فــأعــاده إلــى الــدرجــة األولــــى، حيث بات 
الــحــالــي لتحقيق اللقب  مــرشــحــًا فــي املــوســم 
والقائد  املميز ماوريسيو ســاري  املـــدرب  مــع 
السلوفاكي مايرك هامشيك، والذي حطم رقم 
مــارادونــا كأفضل هــداف للفريق بـــ117 هدفًا، 
الجماهير  الحالي معشوق  الــوقــت  فــي  وهــو 
األول، فما الــذي سيحصل في حــال رفــع لقب 

السكوديتو في نهاية املوسم؟

اعتبر األسطورة البرازيلي، بيليه، أحد أبرز الالعبني في التاريخ أن »كريستيانو يستطيع 
 عن التسجيل«. وأضاف أيضًا: 

ً
إحراز األهداف، بينما ميسي يصنع ويخلق اللعب، فضال

»رونالدو هداف كبير، لكن كالعب متكامل، ليس هناك شك في أن ميسي هو األفضل«، 
ليكشف بذلك عن موقفه في املنافسة األزلية بني النجمني األرجنتيني والبرتغالي خالل 
العالم،  في  األفضل  الالعب  وعــن  البرازيلية.  فــي(  تي  )سبور  قناة  معه  أجرتها  مقابلة 
أكد الجوهرة السمراء أن »مستوى ميسي ظل ثابتًا على مدار األعوام الـ10 األخيرة. أما 

رونالدو فهو هداف عظيم«.

صورة في خبر

بيليه والالعب األفضل
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