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اختار عدد 
من النجوم 
السابقين في 
الكرة اإلنكليزية، 
التشكيلة 
المثالية 
للبريميرليغ 
في عام 
2020، والتي 
أبرزتها صحيفة 
»ذا صن«، 
وجاء اختيار 
الثالثي ستيف 
ماكمانامان 
وبيتر كراوتش 
وآالن شيرر 
من أفضل 11 
في الدوري 
اإلنكليزي، ومن 
بينهم النجم 
المصري محمد 
صالح في خط 
الهجوم.

)Getty/صالح تألق مع ليفربول في 2020 )لي باركر

صالح في تشكيلة البريميرليغ

Saturday 2 January 2021
السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

أعلن نادي تشلسي عن تحقيق أرباح في العام 
املالي املاضي، على الرغم من التأثير االقتصادي 
لجائحة فيروس كورونا. وقال تشلسي إنه حقق 

إيرادات بقيمة 407.4 ماليني جنيه إسترليني 
في العام املالي املنتهي في 30 يونيو/ حزيران 

2020 مقابل 446.7 مليون جنيه في العام السابق 
عليه. وأوضح النادي أنه حقق أرباحا بقيمة 32.5 
مليون جنيه إسترليني )44.44 مليون دوالر( في 

العام املالي الفائت.

أعلن نادي شنغهاي سيبغ، البطل السابق للدوري 
الصيني لكرة القدم، تعاقده مع املدرب إيفان ليكو، 
بعد رحيل فيتور بيريرا. وسبق أن نال ليكو لقب 
الدوري البلجيكي مع كلوب بروج في 2018، قبل 

تولي تدريب العني اإلماراتي لسبعة أشهر في 
2019. وتقدم ليكو باستقالته من تدريب أنتويرب 

البلجيكي يوم األربعاء املاضي. وأنهى سيبغ 
املوسم املاضي في املركز الرابع بعد عامني من 

تتويجه باللقب للمرة األولى في تاريخه.

ستستقل رابطة دوري املحترفني األسترالي لكرة 
ا من عام 2021،  القدم عن االتحاد الوطني بدء

بعدما توصل الطرفان التفاق باالنفصال. وأعلن 
االتحاد األسترالي التفاصيل والتنظيم الجديد 

ملا تبقى من موسم 2020-2021. وستشرف 
رابطة بطوالت دوري املحترفني على دوري 

املحترفني واملحترفات، في الوقت الذي ستسعى 
فيه لالستفادة من التنظيم الجديد واالستقالل 

التجاري من أجل زيادة اإليرادات.

نادي تشلسي 
يهزم كورونا 

بأرباح مالية

الكرواتي ليكو 
مديرًا فنيًا لنادي 
شنغهاي الصيني

استقالل رابطة دوري 
المحترفين عن االتحاد 

األسترالي
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كورونا خطف 
األساطير والنجوم 

العراقية العام الماضي

سوسييداد يستأنف االنتصارات في الليغا
ــال ســوســيــيــداد فـــوزه األول فــي ســبــع مــبــاريــات، بتغلبه عــلــى جــاره  حــقــق ريـ
الباسكي ومضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، في املرحلة الـ16 من الدوري اإلسباني 
بورتوغويس  الهجومي كريستيان  الــوســط  هــدف العــب  الــقــدم. وحسم  لكرة 
املباراة التي أقيمت على ملعب »سان ماميس«. وبعد بداية ناجحة تصدر فيها 
الــدوري، تراجع سوسييداد مع ثاثة تعادالت وثــاث خسارات في مبارياته 
الست األخيرة في الدوري. ووضعه فوزه األخير في املركز الثالث مع 29 نقطة 
لعب ثاث  الــذي  املتصدر  أتلتيكو مدريد  نقاط عن  بفارق 6  مــبــاراة،  من 17 
مباريات أقل، فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب املركز الثاني مع 33 نقطة 

من 16 مباراة. في املقابل، يحتل أتلتيك بلباو املركز الثاني عشر. 

تعادل إيجابي بين أوساسونا وديبورتيفو أالفيس

ملثله.  بهدف  أالفيس  ديبورتيفو  مع ضيفه  القاع،  أوساسونا وصيف  تعادل 
ورغـــم خــوضــه مــبــاراة شبه كاملة بعشرة العــبــن بعد طــرد حــارســه روبــن 
مــارتــيــنــيــس، تــقــدم أوســاســونــا صــاحــب الــتــرتــيــب الــتــاســع عــشــر عــلــى ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس بهدف روبرتو توريس، قبل أن يحرمه الضيوف من أول 

فوز في تسع مباريات، بهدف التعادل من نقطة الجزاء عبر لوكاس بيريس.

المنستيري يكتفي بالتعادل أمام البنزرتي 
على  أقيمت  مواجهة  في   ،  2-2 البنزرتي  والــنــادي  املنستيري  االتحاد  تعادل 
التونسي  الـــدوري  مــن  الخامسة  الجولة  بــن جــنــات«، ضمن  ملعب »مصطفى 
لكرة القدم. وأخفق االتحاد املنستيري مرة أخرى في تحقيق الفوز األول له في 
املوسم، ليبقى في املركز قبل األخير بنقطتن، فيما أصبح في رصيد البنزرتي 

4 نقاط في املركز الـ11.

الجزائر: فوز مهم لبلوزداد على سكيكدة 
تغلب شباب بلوزداد على حساب ضيفه شبيبة سكيكدة في الدوري الجزائري 
للمحترفن، بنتيجة 3-2، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من عمر املسابقة. 
وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 10 نقاط في املركز الرابع، فيما 

تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 4 في املركز السابع عشر.

شبيبة القبائل يتجاوز عقبة عين مليلة بهدف يتيم
استعاد شبيبة القبائل نغمة االنتصارات، على حساب ضيفه جمعية عن مليلة، 
بهدف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري الجزائري. وسجل 
أحمد كروم هدف الفوز لشبيبة القبائل، ليصعد بفريقه إلى املركز الثامن مؤقتا 

برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتن عن جمعية عن مليلة صاحب املركز الثالث.

الجزيرة يؤجل حسم الوحدات للقب الدوري األردني
فــوزا مهما على نظيره معان، بنتيجة 2-1، على استاد  الجزيرة  حقق فريق 
األردنـــي.  لــلــدوري  الــــ19  الجولة  فــي ختام  بالقويسمة،  الثاني«  الله  »املــلــك عبد 
أحــرز هدف  فيما  الصيفي،  العطار وحمزة  الله  عبد  الجزيرة،  وسجل هدفي 
ليبقى في  إلــى 38 نقطة  الفائز رصيده  فــارس غطاشة. ورفــع  الوحيد  معان 
ليتأجل  نقطة،  برصيد 20  الثامن  املــركــز  فــي  معان  ظــل  فيما  الثاني،  املــركــز 
يــزال  مــا  الــوحــدات، حيث  املتصدر  مــن  بــات قريبا  الـــذي  اللقب  بالتالي حسم 

بحاجة لنقطة واحدة في الجوالت الـ3 املتبقية ليتوج بطا للمسابقة.

تعادل مثير بين الفيصلي واألهلي 
الله  عبد  »امللك  استاد  على  أقيمت  مباراة  في   3-3 األهلي  مع  الفيصلي  تعادل 
القدم.  لكرة  األردنـــي  املحترفن  لـــدوري   19 الجولة  ضمن  بالقويسمة،  الثاني« 
وسجل للفيصلي أحمد العرسان، ومحمد العكش، وليث أبو رحال بالخطأ في 
مرماه، فيما جاءت أهداف األهلي عن طريق أحمد طنوس بمناسبتن، واملحترف 
التعادل، بقي األهلي في  الــروســي مــرات بيكبوف من ضربة جــزاء. وبعد هــذا 

املركز األخير بـ13 نقطة، فيما تقدم الفيصلي للمركز الخامس بـ24 نقطة.

بغداد ـ علي إسماعيل

ــان لــلــريــاضــة نــصــيــب كــبــيــر مــن مــآســي عــام  كـ
2020، بعد االضطربات الكبيرة وإلغاء العديد 
مـــن املــســابــقــات الــقــاريــة والـــدولـــيـــة، وحــرمــان 
الجماهير من دخول املالعب، فضاًل عن رحيل 
الــعــديــد مـــن أســاطــيــر ونـــجـــوم الــلــعــبــة بسبب 
فــيــروس كــورونــا، وكــل ذلــك حــدث فــي الــعــراق 
 ،2020 عام  العراقية  الرياضة  وعاشت  أيضا. 
أجواء من الحزن والصدمات املتوالية نتيجة 
وفـــــاة الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم بسبب 

إصابتهم بفيروس كورونا.
ورغم إصابة العديد من العبي ونجوم العراق 
بــفــيــروس كـــورونـــا، إال أنــهــم نــعــمــوا بالشفاء 
الـــتـــام، فـــي وقـــت خــطــف املــــوت أربـــعـــة مـــن أهــم 

األسماء في تاريخ الكرة العراقية.
العراقية  للجماهير  األولـــى  الــصــدمــة  وكــانــت 
واملــدرب  السابق  العراق  بوفاة العب منتخب 
ــانـــي عـــشـــر مــن  ــثـ ــي الـ ــــروي عـــلـــي هــــــادي فــ ــكـ ــ الـ
حــزيــران/يــونــيــو نتيجة مــضــاعــفــات فــيــروس 

سيكون ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن 
مسرحا ملباراة قوية بني تشلسي ومانشستر 
ســيــتــي ضــمــن املــرحــلــة الــســابــعــة عـــشـــرة من 
التي يسعى فيها  القدم  إنكلترا لكرة  بطولة 
ليفربول املتصدر وبطل املوسم املاضي إلى 
ــة الــتــعــادالت عــنــدمــا يحل  الــخــروج مــن دوامــ

ضيفا على ساوثمبتون اإلثنني.
ويدخل تشلسي ومانشستر سيتي املواجهة 
بالخسارة  مني  فـــاألول  نقيض،  طرفي  على 
ــال 1-3 ثــــم ســـقـــط فــــي فــخ  ــنــ ــاره أرســ ــ ــام جــ ــ أمــ
التعادل على ارضــه مــع أســتــون فيال 1-1 ما 
زاد في الضغوطات على كاهل مدربه ونجمه 
الــســابــق فـــرانـــك المـــبـــارد.أمـــا الــثــانــي فحقق 
الفوز في مباراتيه األخيرتني لكنه سيخوض 
املـــبـــاراة مــنــقــوصــا مـــن خــمــســة العــبــني ُعـــرف 
البرازيلي غابريال  املهاجم  اثنان هما  منهم 
جـــــيـــــزوس والــــظــــهــــيــــر األيـــــمـــــن كــــايــــل ووكـــــر 

وكالهما مصاب بفيروس كورونا.
وكــانــت املـــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها إرجـــاء 
ــذا املـــوســـم  ــ ــاراة فــــي الـــــــــدوري املـــمـــتـــاز هــ ــ ــبـ ــ مـ

كـــورونـــا. خــبــر صـــدم الجميع وجــعــل ريــاضــة 
الـــعـــراق تــعــيــش فـــي خــطــر كــبــيــر ملـــا هـــو قـــادم 
من فقدان نجومها. ورحــل علي هــادي امللقب 
كان  وقــد  الفقراء« عن عمر 54 عاما  »بصوت 
دائــمــا صــوتــه عاليا تــجــاه الــفــقــراء وااللــتــفــات 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــن قـــبـــل املــــســــؤولــــني عـ ــ إلـــيـــهـــم مـ
العراقية، حيث سبق للمدرب الراحل اإلشراف 
على العديد من األندية أبرزها القوة الجوية 

والطلبة وكذلك منتخب العراق للناشئني.
أيــام قليلة ليتلقى العراقيون  ولــم تمر ســوى 
صــدمــة ثــانــيــة مــوجــعــة بـــوفـــاة أســـطـــورة كــرة 
ــــي فــــي الـــحـــادي  الــــقــــدم الـــعـــراقـــيـــة أحـــمـــد راضــ
مع  معاناة  بعد  يونيو،  شهر  مــن  والعشرين 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لـــيـــفـــارق الـــحـــيـــاة فـــي أحــد 
مستشفيات العاصمة بغداد وقبل ساعات من 
موعد نقله إلى العاصمة األردنية عمان لتلقي 
الــعــالج هــنــاك، وخــســر الـــعـــراق أســـطـــورة كــرة 
الــقــدم، وصــاحــب الــهــدف املــونــديــالــي الوحيد 

ألسود الرافدين في مونديال املكسيك 1986.
ــي ســاعــة  ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ ــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ ــدمـ ــ وُصـ
مــتــأخــرة بــالــتــاســع مـــن يــولــيــو/تــمــوز بــوفــاة 

بسبب »كــوفــيــد-19«، بعد لــقــاء أســتــون فيال 
ونــيــوكــاســل فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
بسبب إصــابــات في صفوف األخــيــر، كما تم 
تــأجــيــل مـــبـــاراة تــوتــنــهــام وفــولــهــام األربــعــاء 
ــي. ولــــــم تــفــز  ــانــ ــثــ ــفــــوف الــ إلصـــــابـــــات فــــي صــ
ــارد ســــوى مــــرة واحــــدة  ــبــ كــتــيــبــة املــــــدرب المــ
ــات لــيــحــتــل فــريــقــه  ــاريــ ــبــ ــر خـــمـــس مــ ــ فــــي آخــ
املــركــز الــســادس بــفــارق 7 نقاط عــن ليفربول 
فــإن المــبــارد نجح في  املــتــصــدر. وللمفارقة، 
موسمه األول عندما كان فريقه ممنوعا من 
قوانني  تــعــاقــدات بسبب مخالفته  أي  إجـــراء 
ــاد الــدولــي  الــالعــبــني الـــُقـــّصـــر مـــن قــبــل االتـــحـ
لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، فــي احــتــالل مــركــز مؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا معتمدا على العبني 
ــنــــادي أمـــثـــال تــامــي  شـــبـــان مـــن أكـــاديـــمـــيـــة الــ
أبــراهــام ومــايــســون مــاونــت، فــي حــني تراجع 
الــرغــم من  مستوى الفريق هــذا املــوســم على 
أنـــه كـــان األكـــثـــر بـــني األنـــديـــة إنــفــاقــا تــعــزيــزا 
ــن 270 مــلــيــون  لــصــفــوفــه حــيــث دفــــع اكـــثـــر مـ
يـــورو لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات العــبــني جــدد 
أبرزهم الثنائي األملاني املهاجم تيمو فيرنر 
باإلضافة  هافيرتس  كــاي  األلــعــاب  وصــانــع 
إلــــى الــجــنــاح املــغــربــي حــكــيــم زيــــاش وقــطــب 
الــدفــاع الــبــرازيــلــي املــخــضــرم تــيــاغــو سيلفا. 
وقــال المبارد بعد التعادل مع فيال »نعيش 
فترة صعبة يتعني علينا الكفاح خاللها. لم 
يخيب أي من الالعبني ظني في املباراة لكننا 
لـــم نــحــقــق الــنــتــيــجــة املــــرجــــوة«. فـــي املــقــابــل، 
ــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلســبــانــي  ــ ــرب مـ ــ أعـ

حـــــارس فـــريـــق الــطــلــبــة كـــــرار إبـــراهـــيـــم، فيما 
كــشــف التحقيق أخــيــرًا عــن تــعــرض الــحــارس 
الحياة، وسبق  ليفارق  قلبية مفاجئة،  لنوبة 
لــلــحــارس كــــرار إبـــراهـــيـــم أن مــثــل املــنــتــخــبــات 

العراقية خالل السنوات املاضية.
بوفاة  العراقية،  للرياضة  الصدمات  وتوالت 
أسطورة منتخب العراق سابقا، ناظم شاكر، 
فـــي أحــــد مــشــافــي مــحــافــظــة أربـــيـــل فـــي إقــلــيــم 
أيلول/سبتمبر  كردستان بالحادي عشر من 

نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
وبحسب رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد 
وهـــيـــب، الــــذي أشــــرف عــلــى الــحــالــة الصحية 
الراحل،  الرافدين«  »أســود  منتخب  ألسطورة 
فــإنــه »عـــانـــى كــثــيــرًا مـــن مــضــاعــفــات فــيــروس 

كورونا، الذي أثر على قلبه بشكل كبير«.
وخسرت الكرة العراقية نجما آخر في الشهر 
األخير من عام 2020، بعد وفاة العب منتخب 
العراق األسبق لكرة القدم ومدرب فريق الكرخ 
الحالي عبد الكريم سلمان عن عمر 55 عاما، 

نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
وشــيــع جــثــمــان ســلــمــان فـــي مــلــعــب »الــســاحــر 
ــكـــرخ ســـابـــقـــا، وســط  ــي« مــلــعــب الـ ــ أحـــمـــد راضــ
في  العاملني  وجميع  الالعبني  وحــســرة  بكاء 
النادي، قبل نقله إلى إحــدى مقابر العاصمة 
بــــغــــداد. وُيــــعــــد ســـلـــمـــان واحـــــــدًا مــــن املـــدربـــني 
السنوات  الــعــراقــيــة خــالل  الــكــرة  فــي  املميزين 
األخيرة، نظرًا للنتائج املميزة التي حققها مع 
اللذين أشــرف على تدريبهما وهما  الناديني 

الطلبة وفريق الكرخ.

بيب غوارديوال عن تفاؤله بقدرة فريقه على 
منافسة ليفربول على اللقب هذا املوسم بعد 
الفوز في مبارياته الثالث األخيرة واحتفاظه 
بنظافة شباكه 8 مــرات في املباريات العشر 
األخــيــرة. وقـــال غــوارديــوال »لـــدي شــعــور بأن 
الفريق في تحسن مستمر. إنه موسم غريب 
إلى جميع  النتائج بالنسبة  جدا من ناحية 

في  بالهدوء  التحلي  يتعني  وبالتالي  الفرق 
األوقات الجيدة والصعبة على حد سواء«.

ــادة نــغــمــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــــــأمــــــل لــــيــــفــــربــــول فــــــي اســ
االنتصارات بعد تعادلني مخيبني مع فريقني 
يــحــتــالن مــركــزا مــتــأخــرا فــي الــتــرتــيــب، حيث 
تعثر الفريق على أرضه مع وست بروميتش 
بــالــتــعــادل السلبي  اكــتــفــى  ثــم  ألــبــيــون )1-1( 

لكن مهمته  آخــر جولتني،  فــي  مــع نيوكاسل 
ــكـــون ســهــلــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي  لــــن تـ
عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون مفاجأة 
املـــوســـم. وتـــعـــرض لــيــفــربــول لــنــكــســة جــديــدة 
عــنــدمــا كــشــف مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب 
ــيـــرونـــي جـــويـــل مــاتــيــب  ــه الـــكـــامـ ــعـ ــدافـ بـــــأن مـ
ســيــغــيــب عــــن املــــالعــــب لـــحـــوالـــي 3 أســابــيــع 
ــالــــب. وتـــعـــرض  ــحــ إلصــــابــــة فــــي عــــضــــالت املــ
ــقـــه مــع  ــــالل تــــعــــادل فـــريـ ــيـــب إلصــــابــــة خــ ــاتـ مـ
الــدوري  ألبيون 1-1 ضمن  وســت بروميتش 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز وغــــاب عـــن املــــبــــاراة ضد 
األربــعــاء. وقــال كلوب »هــذا   )0-0( نيوكاسل 
الـــنـــوع مـــن اإلصــــابــــات يــعــنــي غــيــاب الــالعــب 
عـــن املـــالعـــب لــحــوالــي 3 أســـابـــيـــع«. وسيجد 
ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي 
فــــي ظــــل إصــــابــــة الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
اليمنى(  الركبة  في  الصليبي  )الــربــاط  دايــك 
اليسرى(، علما  الركبة  )أربــطــة  وجــو غوميز 
البرازيلي  على  يعتمد  مــا  غالبا  كــلــوب  بــأن 
إلـــى جــانــب أحــد  املــركــز  فابينيو لشغل هـــذا 
املـــدافـــعـــني الـــشـــبـــان فـــي الـــفـــريـــق أمـــثـــال نــات 
الــذي شــارك أساسيا ضد نيوكاسل  فيليس 
أو ريــــس ولـــيـــامـــس. وفــــي املــــبــــاراة األخـــــرى، 
يلعب توتنهام مع ليدز يونايتد، وكريستال 
بــــاالس مــع شيفيلد يــونــايــتــد، بــرايــتــون مع 
مع  ألبيون  بروميتش  وست  ولفرهامبتون، 
ــنـــال، وبــيــرنــلــي مــع فــولــهــام ونــيــوكــاســل  أرسـ

يونايتد مع ليستر سيتي.
)فرانس برس(

ليفربول للعودة وقمة تشلسي والسيتي األبرزعام الحزن للرياضة العراقية وتطلعات لألفضل في 2021
يسعى العراقيون لدخول 

العام الجديد بأحالم 
وأمنيات مختلفة بعد 

عام من الحرب مع 
فيروس كورونا

يشهد البريميرليغ مباريات 
مهمة أبرزها تشلسي 

ضد السيتي، فيما يسعى 
ليفربول للخروج من 

دوامة التعادالت

الجماهير العراقية تنشد األفضل في 2021 )كريم جعفر/فرانس برس(

شهدت مدينة الشابة احتجاجات من قبل الجماهير )ياسين جعايدي/األناضول(

)Getty/يواجه الجريء عقوبة من قبل اللجنة األولمبية )فتحي بلعيد

)Getty/يطمح ليفربول للخروج من دوامة التعادالت )أندرو باول

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ــزاع الـــقـــائـــم بــــني االتـــحـــاد  ــنــ ــاد الــ ــ عـ
التونسي لكرة القدم ونــادي هالل 
الــشــابــة مـــرة أخـــرى إلـــى الــواجــهــة، 
رغــــم قــيــام الــعــديــد مـــن األطــــــراف الــفــاعــلــة في 
املــشــهــد الـــكـــروي بــالــبــالد إلــــى الــســعــي خــالل 
الفترة املاضية للمصالحة بني الطرفني، بعد 
قـــــرار تــجــمــيــد نـــشـــاط الـــفـــريـــق مـــن مــنــافــســات 

الدوري املمتاز للموسم الحالي.
وفــاجــأ االتــحــاد التونسي لــكــرة الــقــدم، نــادي 
الفريق بشكل  الشابة بتجميد عضوية  هالل 
أثـــر إداري وقــانــونــي  لــه أي  كــامــل، مــا يمحي 
ــرة الــقــدم الــتــونــســيــة، وأضـــاف  فــي ســجــالت كـ

أزمة الكرة 
التونسية

عقوبات جديدة على هالل الشابة

االتحاد  قرار  أن  الشابة  هالل  نادي  إدارة  أكدت 
التونسي الجديد يُعد تحديا صارخا ألبسط مبادئ 
الفريق  تجاه  انتقامية  مقاصد  وله  القانون 
األمور  عن  بعيدة  وغايات  وجماهيره،ألسباب 

الرياضية

تقرير

بيان رسمي نشره على حسابه  فــي  االتــحــاد 
في مواقع التواصل االجتماعي، أنه سيعرض 
األمــر على بقية األنــديــة فــي جمعية عمومية 

ستعقد الحقا.
ورد هالل الشابة ببيان شديد اللهجة، مؤكدًا 
أن القرار الجديد لالتحاد يعد تحديا صارخا 

انتقامية  القانون وله مقاصد  ألبسط مبادئ 
تــجــاه الــفــريــق وجــمــاهــيــره، ألســبــاب وغــايــات 
بعيدة عن األمور الرياضية والروح األوملبية، 
فــي مظلمة ستبقى  تـــورط  »االتـــحـــاد  مضيفا 
وصـــمـــة عــــار فـــي تـــاريـــخ الـــريـــاضـــة الــوطــنــّيــة 

والعاملّية«.
وتابع البيان: »توقيت هذا القرار ومضمونه 
ــدام الرياضي مرتني  الــذي يــكــّرس عقوبة اإلعـ
ــنـــي بــســيــط،  ــارق زمـ ــفــ عـــلـــى نـــفـــس الـــفـــريـــق وبــ
يــؤكــدان حجم االرتــبــاك الــذي بــدا على رئيس 
االتــحــاد وديــع الــجــريء بعد إدانــتــه مــن طرف 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوملـــبـــيـــة«. واعـــتـــبـــر هــالل 
الـــشـــابـــة، أن الــــقــــرار يـــدخـــل ضـــمـــن »تـــواصـــل 
الـــتـــصـــرف الــعــنــصــري والــتــمــيــيــزي لــلــجــريء 
بإصراره على محو الفريق الذي يمثل مدينة 
الـــشـــابـــة بــأكــمــلــهــا، مــتــجــاهــال االحــتــجــاجــات 
ــا أصـــبـــح يــمــثــل  ــبـــة، مــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــصـــاخـ

تهديدا حقيقيا للسلم األهلي في الشابة«.
وكانت جماهير نادي هالل الشابة التونسي، 
قــد رفــعــت مــن وتــيــرة االحــتــجــاجــات مــع بداية 
تنديدًا  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر 
بــقــرار إقــصــاء الــفــريــق مــن مــنــافــســات الـــدوري 
املمتاز للموسم 2020-2021، وذلك لعدم تأدية 
الـــغـــرامـــات املــســلــطــة عــلــيــه بــســبــب تــدويــنــات 
نشرتها صفحة النادي على موقع »فيسبوك« 

واعتبرها االتحاد التونسي مسيئة له.
وتــوقــفــت بــعــدهــا الــحــيــاة فـــي مــديــنــة الــشــابــة 
القطاعات  أيــام بشكل كلي، ودخلت كل  لعدة 
في إضراب عن العمل، احتجاجا على تجميد 
نشاط النادي، لتواصل الجماهير في املدينة 
االحــتــجــاجــات عــلــى الـــقـــرار، مــا جــعــل الشرطة 
ــاز املــســيــل  ــغــ ــتـــدخـــل، وتـــطـــلـــق الــ الــتــونــســيــة تـ
لــلــدمــوع لــتــفــريــق املــحــتــجــني وإجــبــارهــم على 
التي  ــراءات  إلــى بيوتهم، بسبب اإلجــ الــعــودة 
اتخذتها الحكومة بفرض حظر التجول لياًل 

في البالد، ملكافحة فيروس كورونا.
ونتيجة ملــا حــدث مــع جماهير هــالل الشابة، 
تدخل وزير الرياضة التونسي، كمال دقيش، 
بــالــقــضــيــة وذلــــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا بــالــبــرملــان 
ديسمبر/كانون  شهر  مــن  بالرابع  التونسي 
قــائــاًل:  املــوضــوع  املــاضــي للحديث عــن  األول 
»لم نصمت على ما فعله اتحاد الكرة في حق 
هالل الشابة، وإّنما نعمل في صمت من أجل 
حــل اإلشــكــال الــقــانــونــي الــقــائــم بــني الــطــرفــني، 
ــاذاًل مع  وهــنــا أنــفــي مـــا اعــتــبــره الــبــعــض تـــخـ

االتحاد التونسي لكرة القدم«.
ــتــــراجــــع عــن  ــاد الــ ــ ــحـ ــ وتــــابــــع »طـــلـــبـــنـــا مــــن االتـ
ــرار تــجــمــيــد نــشــاط فــريــق هـــالل الــشــابــة من  قــ

تترقب جماهير 
هالل الشابة قرارات 

اللجنة األولمبية

عبّرت جماهير هالل الشابة عن رفضها لقرارات وديع الجريء )بشير طيب/فرانس برس(

منافسات الــدوري املمتاز، ألنه قــرار ظالم وال 
يــرتــكــز عــلــى أصـــل قــانــونــي، إال أنــهــم تــأخــروا 
في الــرد على رسائلنا، وهنا أؤكــد مجددًا أن 
القانون«،  القدم خرق  التونسي لكرة  االتحاد 
مضيفا »لقد رفض االتحاد في الفترة األخيرة 
طالبنا  إيــجــابــي،  بشكل  الــــوزارة  مــع  التفاعل 
بــالــحــصــول عــلــى الــنــصــوص الــقــانــونــيــة التي 
الشابة،  إقـــرار عقوبة هــالل  فــي  اعتمادها  تــم 
ــتــــى دعـــوتـــنـــا إلـــى  ــك لــــم يــــحــــدث، وحــ ــ لـــكـــن ذلــ
لدى  القضية  فــي  للنظر  الفريق  مطلب  قبول 
محكمة التحكيم الرياضي بشكل استعجالي 
تجاهلها االتحاد«. وأردف »طلبنا من االتحاد 

إال فــي املــوســم الــقــادم. أمــا الحل الثاني الــذي 
ـــ15  اقــتــرحــه الـــجـــريء، فــهــو تطبيق الــفــصــل الـ
االتـــحـــاد وعــقــد جمعية عمومية  قــوانــني  مــن 
ــرار  ــ ــة لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـ تـــخـــصـــص لــــأنــــديــ
تــجــمــيــد نــشــاط هــــالل الــشــابــة عـــن مــنــافــســات 
الدوري، إما بالرفض أو القبول، مؤكدا لوزير 
ــه ســيــنــتــظــر طــلــب األنـــديـــة لعقد  الـــريـــاضـــة أنــ

الجمعية العمومية.
وعــبــر الـــجـــريء عـــن اســـتـــعـــداده لــلــتــراجــع عن 
إقصاء هالل الشابة من املنافسات املحلية، في 
حــال وافــق نصف األندية املحترفة على ذلك، 
رغم أن قوانني االتحاد تنص على ضرورة أن 

لكرة  الدولي  االتحاد  برسالة  يمدنا  أن  كذلك 
الـــقـــدم الــتــي قــيــل عــنــهــا أنــهــا تــهــدد مستقبل 
الكرة التونسية، وإلــى حد اآلن لم نطلع على 
محتوى هذه الرسالة، فكيف للوزارة أن تنجح 
في تطبيق القانون في ظل عدم تجاوب اتحاد 

الكرة معنا؟«.
كمال  التونسي،  الرياضة  وزيــر  وبعد حديث 
دقيش، في البرملان، قّدم وديع الجريء رئيس 
االتحاد املحلي لكرة القدم حلني اثنني لعودة 
نــادي هالل الشابة إلى الــدوري املمتاز، األول 
ــرار الــنــهــائــي ملحكمة  ــقـ يــتــمــثــل فـــي انــتــظــار الـ
التحكيم الرياضي »كاس«، لكن ذلك لن يكون 

يصوت ثلثا األندية على القرار، في خطوة قد 
تمثل حال إلخماد نيران الغضب في صفوف 
املــاضــي،  الــعــام  الــفــريــق. ومــع نهاية  جماهير 
قامت لجنة األخالق والقيم باللجنة الوطنية 
األوملـــبـــيـــة، بـــإدانـــة رئــيــس االتـــحـــاد الــتــونــســي 
لكرة القدم وديع الجريء، بسبب خرق املبادئ 
واألخـــالق األوملــبــيــة عند تطبيق قــرار إقصاء 

نادي هالل الشابة من املنافسات املحلية.
الـــجـــريء، عــلــى أن يتم  وقــــررت معاقبة وديـــع 
الــكــشــف عـــن مــضــمــون الــعــقــوبــة إثــــر اجــتــمــاع 
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة فـــي الـــخـــامـــس من 
شهر يناير/كانون الثاني الحالي، مع »دعوة 

رئــيــس االتــحــاد لــالعــتــذار عــّمــا صــدر عنه من 
خروقات«.

واعــتــبــر هـــالل الــشــابــة أن الـــقـــرار ســيــكــون في 
كــل الــحــاالت »خــطــوة مهّمة على درب إرســاء 
الــعــدالــة الــريــاضــّيــة، وهــو األّول مــن نــوعــه في 
أنــه صــدر عن  مسار قضية هــالل الشابة بما 
لجنة محايدة ومستقلة عن االتحاد التونسي 
لكرة القدم«، لكن قرار االتحاد التونسي لكرة 
الــقــدم بــرئــاســة وديـــع الــجــريء الــجــديــد، الــذي 
أوقــــف بـــه نــشــاط الــفــريــق بــشــكــل كـــامـــل، أعـــاد 
املشكلة إلــى بــدايــتــهــا، رغــم جميع املــحــاوالت 

لحلها، فهل تستمر أزمة الكرة التونسية؟
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برشلونة ـ العربي الجديد

عــاش نـــادي برشلونة عــام أزمــات 
عــلــى  ســـــــــواء   ،2020 عـــــــام  خـــــــال 
اإلداري  أو  الـــريـــاضـــي  املـــســـتـــوى 
ــذلــــك فــــي عـــاقـــتـــه الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا عــلــى  وكــ
وشــك االنــتــهــاء مــع أســطــورتــه الحية وهــدافــه 
الـــتـــاريـــخـــي، لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الــــــذي ضــجــر 
عــلــى األرجــــح مــن الــبــقــاء داخـــل جــــدران نــادي 
عــمــره بــســبــب تــحــمــيــلــه دائـــمـــا مــســؤولــيــة أي 
ــات مــيــســي بــحــلــول الـــيـــوم األول  تــعــثــرات. وبــ
ــادرا على  مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، قـ
بعد  إليه مجانا،  لانتقال  نــاد،  التوقيع ألي 
نهاية املــوســم الــجــاري فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
الحرة من عقده  الفترة  املقبل، وذلــك لدخوله 
)األشــهــر الـــ 6 األخـــيـــرة(. وقـــاد ثــاثــة مدربني 
ا من  الفريق الكتالوني خــال هــذا العام، بــدء
إرنــســتــو فــالــفــيــردي الــــذي تــمــت اإلطـــاحـــة به 
فـــي 11 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، بــعــد خــســارة 
فــي كــأس السوبر اإلســبــانــي على يد  الفريق 
أتلتيكو مدريد، وقبلها توديع دوري األبطال 
فادحة  بخسارة  اإلنكليزي  ليفربول  يد  على 
حقبة  لتنتهي  نظيفة،  برباعية  اآلنفيلد  فــي 
التتويج  بــدأت في مايو/أيار 2017 وشهدت 
بــالــلــيــغــا مــرتــني وكــــأس املــلــك مــــرة والــســوبــر 

برشلونة... 
عام األزمات

عانى نادي برشلونة اإلسباني أزمات كبيرة خالل عام 2020، من خالل رغبة 
الماضي،  بالرحيل خالل شهر أغسطس  ليونيل ميسي  قائده ونجمه األول 
النتائج  تراجع  بعد  الكتالوني،  الفريق  قيادة  على  مدربين  عدة  وتناوب 

والخروج خالي الوفاض على مستوى جميع البطوالت المحلية والقارية

3031
رياضة

تقرير

املــحــلــي مـــرة. وراهــــن بــرشــلــونــة بــعــدمــا أطــاح 
بمدرب الفريق، على غير العادة في منتصف 
املــوســم، عــلــى كيكي ســيــتــني، عــديــم الــخــبــرات 
مع الفرق الكبرى، من أجل استعادة فلسفته 
في اللعب، والــذي أقــر بأنه لم يكن يحلم قط 
بــقــيــادة الــبــرســا وال حــتــى فــي أحــامــه، وذلــك 
يـــدم ســوى  لــم  لكنه   ،2022 حــتــى  يمتد  بعقد 
ثمانية أشهر، ليرحل بعد فضيحة الخسارة 
بايرن  أمــام  التشامبيونزليغ  نهائي  ربع  في 
ميونخ 2-8 وفقدانه للقب الليغا ولكأس امللك.

في  مشكات  سيتيني  واجـــه  حقبته،  وخـــال 
العاقة مع »البرغوث«، الذي بدا وكأنه فاض 
بــه الكيل، بعدما تــوالــى اإلخــفــاق تلو اآلخــر، 
العديد  لرفضه  إضافة  املسؤولية،  وتحميله 
مــن قـــــرارات اإلدارة وكــذلــك املــديــر الــريــاضــي 
ــيــــدال وانـــتـــقـــادهـــم لــاعــبــني  الـــســـابـــق إريـــــك أبــ
علنا، ليرد عليه ميسي بأنه »يجب أن تذكر 

أسماء ألنك بهذا تسيء لكل الاعبني«. وزاد 
مـــن املـــصـــادمـــات، كــشــف وســـائـــل اإلعـــــام عن 
تعاقد بارتوميو مع شركة لتحسني صورته 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومهاجمة 
ــارضــــني  ــعــ ــار بــــالــــفــــريــــق واملــ ــبــ ــكــ ــبــــني الــ ــاعــ الــ
للرئيس، مما زاد من حالة التباعد بينه وبني 
رواتــب  وكذلك مشكلة خفض  البرسا،  نجوم 
ــبـــني عـــقـــب جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وأصـــبـــح  الـــاعـ
ميسي )33 عــامــا( وصــاحــب الــكــرات الذهبية 
الست، الذي داوم على الصمت طوال سنوات 
عــمــره مــع بــرشــلــونــة ومــنــذ بـــدء مـــشـــواره مع 
الفريق األول في 2004، ينتقد وبصراحة أداء 
فــريــقــه، خـــال الــخــســارة مــع سيتيني مــبــاراة 
أوساسونا بالدوري بهدفني لواحد وبعدها 
ــال مـــدريـــد بعد  ه الـــصـــدارة لــلــغــريــم ريــ إهـــــداء
وذهب  ميستايا،  في  فالنسيا  أمــام  السقوط 
للتأكيد على أن مستوى برشلونة ال يسمح 
أبــطــال أوروبــا  لــه باملنافسة على لقب دوري 
وأنه قد ال يمر من الدور ثمن النهائي. وعقب 
برشلونة  يعشه  لم  الــذي  »الصفري«  املوسم 
مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، وخــاصــة فــي ظــل وجــود 
ــــوث« رســمــيــا  ــــرغـ ــبـ ــ نـــجـــمـــه مـــيـــســـي، طـــلـــب »الـ
آب، في  فــي 25 أغسطس/  مــغــادرة برشلونة 
مشهد أفزع عشاقه، بعد موسم طويل استمر 
للصيف بسبب جائحة كورونا، عبر إرساله 
التي رفضت تفعيل  الــنــادي،  »فــاكــس« إلدارة 
بند كان يمنحه الحق في الرحيل مجانا قبل 
10 يونيو/حزيران. وتمسك النادي باللجوء 
لــلــشــرط الـــجـــزائـــي فـــي عــقــد مــيــســي والــبــالــغ 
700 مــلــيــون يـــورو مــن أجـــل االســتــغــنــاء عنه، 
األرجنتيني  الــهــداف  أعــمــال  وكــيــل  ورد على 
ووالده خورخي باللجوء للقضاء للفصل في 
الخاف. وبعد فترة من الشد والجذب شهدت 
حالة قطيعة تامة بني ميسي وإدارة الرئيس 
السابق جوسيب بارتوميو، قرر »البرغوث« 
اســـتـــكـــمـــال مـــوســـمـــه املــتــبــقــي فــــي الـــعـــقـــد مــع 
ــهـــات  ــا، تــجــنــبــا لــــلــــدخــــول فــــي مـــواجـ ــرســ ــبــ الــ
قــضــائــيــة مـــع نـــــادي عـــمـــره، الـــــذي تــــوج معه 
بعشرة ألقاب لليغا وأربعة للتشامبيونزليغ 
وســتــة لــلــكــأس، مــن بــني ألــقــاب أخـــرى عــديــدة. 
ــروج الــجــمــاهــيــر في  ــر إلـــى خــ وأدى هـــذا األمــ
مـــظـــاهـــرات بـــشـــوارع بــرشــلــونــة ومــطــالــبــتــهــا 
أكثر  ميسي،  وبــقــاء  بارتوميو  إدارة  برحيل 
والــذي  تاريخه،  للنادي عبر  من صنع مجدا 
رفض دوما املساومة بطلبه الرحيل من أجل 
إقــصــاء رئــيــس الــنــادي الــســابــق مــن منصبه. 
الــثــقــة من  وعــلــى خلفية دعـــوة قــويــة لسحب 
الازمة  األصـــوات  وحشد  بارتوميو  مجلس 
من  باستقالته  للتقدم  األخــيــر  اضــطــر  لــذلــك، 
منصبه يوم 27 أكتوبر/ تشرين األول، ليعلن 
بــرشــلــونــة لنحو  عــلــى رأس  نــهــايــة حــقــبــتــه 

سبعة أعوام.
استغناء  الرحيل،  فــي  ميسي  رغبة  مــن  وزاد 
ــنـــادي عـــن صــديــقــه األوروغــــويــــانــــي لــويــس  الـ
للنادي  التاريخيني  الــهــدافــني  أحــد  ســواريــز، 
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برشلونة أقال مدربه 
سيتيين بعد ثمانية أشهر 

من التعاقد معه

االتحاد اإلنكليزي يوقف كافاني 3 مباريات
أوقـــف االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، مهاجم 
ــي  ــانــ ــ ــوي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــدولــــي األوروغــ
إديــنــســون كافاني ثــاث مــبــاريــات وغــّرمــه 100 
أســتــرلــيــنــي، الســتــخــدامــه مصطلحا  ألـــف جنيه 
ــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــال عــنــصــريــا فــــي رســ
االجــتــمــاعــي تــم حذفها بــســرعــة. وكـــان كافاني 
أحـــد أصــدقــائــه  )33 عــامــا( رّد عــلــى تهنئة مــن 
»غراسياس نيغريتو«،  على موقع )إنستغرام( بـ
)شــكــرا لــك أيــهــا الــزنــجــي الــصــغــيــر( بــعــد الــفــوز 
الــدوري  فــي   2-3 ساوثهامبتون  على  بصعوبة 
الثاني/ نوفمبر املاضي،  املحلي في 29 تشرين 
باريس سان  مــبــاراة سجل خالها مهاجم  في 
جيرمان الفرنسي السابق ثنائية ولعب تمريرة 
فيما  الرسالة بسرعة،  كافاني  حاسمة. وحذف 
في  لها دالالت مختلفة  الكلمة  أن  معتبرا  الجديد،  مهاجمه  للدفاع عن  يونايتد  ســارع 
أميركا الجنوبية. وُأبلغ كافاني بأن هذه املصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه 
إلى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم الحقا باعتذار قال فيه »الرسالة التي كتبتها.. كانت 
بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد املباراة«. وأضاف في بيان أنه لم 
يتعمد على اإلطاق أن يهني أحدا، مضيفا »أنا مناهض ألي لغة وتصرف عنصري وأنا 
حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق 
عن ذلك«. لكن االتحاد اإلنكليزي اعتبر أنه انتهك اللوائح التي تحظر كل »سلوك غير 

الئق« على شبكات التواصل االجتماعي. 

ناينغوالن يعود لصفوف كالياري على سبيل اإلعارة
سيخوض العب الوسط البلجيكي املخضرم رادجا ناينغوالن، إعارة جديدة مع كالياري 
إنتر، بحسب ما أعلن فريق جزيرة سردينيا. وبعد خوضه  نــادي  اإليطالي قادما من 
املوسم املاضي معارا إلى كالياري، سيمضى الاعب املشاكس فترة جديدة حتى نهاية 
املوسم الجاري. وقال النادي إنه يتشارك مع الاعب الدولي السابق »عاقة صلبة لدرجة 
أنه في يوم حار من أغسطس/آب، تمنى الجميع أال يكون يوم الوداع عندما قام البلجيكي، 
و30  عاما   32( ناينغوالن  وحمل  أسيمينيلو«.  في  خزانته  بإفراغ  بالتبني،  السرديني 
له باالنتقال  ألــوان كالياري بني 2010 و2014، ما مهد  املكنى »نينجا«،  مباراة دولية(، 
إلى أندية أبرز على غرار روما وإنتر. ويحتل كالياري حاليا املركز 15 في الدوري بعد 

14 مرحلة.

أرسنال يعير كوالشيناتس لشالكه
وافــــق الــظــهــيــر الــبــوســنــي ســيــاد كــوالشــيــنــاتــس 
السابق  فريقه  الــى صفوف  االنتقال معارا  على 
نــاديــه أرسنال  األملــانــي، بحسب مــا أعلن  شالكه 
اإلنكليزي. وسيعود صاحب السابعة والعشرين 
عــامــا إلــى الــنــادي الـــذي حمل ألــوانــه منذ صغره 
وتبدأ   .2017 في  »املدفعجية«  إلــى  انتقاله  حتى 
إعارة كوالشيناتس الذي خاض 113 مباراة مع 
أرسنال، في الرابع من كانون الثاني/ يناير. وقال 
إيــدو ملوقع  البرازيلي  أرســنــال،  التقني في  املدير 
للعب بانتظام،  »يــحــتــاج ســيــاد  الــلــنــدنــي:  ــنــادي  ال
أملانيا مع شالكه  إلــى  لــذا قررنا سويا أن عودته 
الراهن«. تابع: »سنبقى على  الوقت  ستفيده في 
اتصال مع سياد ونتمنى له الناجح لباقي املوسم 
مع شالكه«. ووصل كوالشيناتس مطلع األسبوع إلى أملانيا إلنهاء إجراءات انتقاله، فيما 
اشارت شبكة »سكاي« في أملانيا، أن أرسنال سيتحمل جزءا من رواتبه. ويحتل شالكه 
العريق املركز األخير راهنا في الدوري األملاني، مع أربع نقاط فقط دون تحقيق أي فوز 

منذ انطاق البوندسليغا.

رئيس الوزراء الياباني يعد بأولمبياد »آمن« 
إن  الجديد  العام  بمناسبة  كلمته  في  يوشيهيدي سوجا،  الياباني،  الـــوزراء  رئيس  قــال 
»رمز  بمثابة  تكون  »آمنة« في طوكيو،  وباراملبية  أوملبية  دورة  بتنظيم  تتعهد  حكومته 
للتضامن العاملي«. وأكد سوجا أن حكومته ستسعى لتنظيم األوملبياد، مع اتخاذ كافة 
اإلجراءات الوقائية الازمة لتجنب انتقال العدوى أثناء الحدث الرياضي. ويقام األوملبياد 
بني 23 يوليو/ تموز و8 أغسطس/آب، وسيكون أول حدث رياضي عاملي منذ تفشي وباء 
كورونا. وألول مرة منذ 128 عاما، تسبب الوباء في تأجيل دورة األلعاب األوملبية، التي 
كان من املقرر أصا تنظيمها في طوكيو بني يوليو وأغسطس من العام املاضي. وتسبب 
الوباء، في زيادة إضافية بميزانيته بنحو 2.8  العاملية ملكافحة تفشي  تأجيل املنافسة 

مليار دوالر، مما يمثل زيادة 21% لقيمة املوازنة األصلية.

مــواصــلــة الــبــحــث عــن تحقيق أحـــامـــه، وتــقــديــم أفــضــل ما 
الــتــي سيخوضها مــع فــريــقــه الجديد  لــديــه فــي املــواجــهــات 
فــي عــام 2017، ليصمم  إليه  الــذي انضم  فريق روثــرهــام، 
املدافع على نيل مراده، ويخوض بعدها 44 مباراة ساعدت 
الفريق على احتال املركز الثاني في موسم 2018 /2019، 

ووصوله إلى دوري الدرجة األولى.
وبــعــد أن تــمــكــن أجــــاي مـــن تــســجــيــل 11 هــدفــا مـــع نــاديــه 
روثرهام، أبلغ أحد كشافي ويست بروميتش ألبيون إدارة 
التشكيلة  فــي  يكون  ألن  يصلح  مدافعا  وجــد  بأنه  الفريق 

األساسية، بسبب قوته البدنية الكبيرة.
وانضم أجاي إلى ويست بروميتش ألبيون في صيف عام 
اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  الفريق  2019، وأسهم في وصــول 
حلمه  تحقيق  في  لينجح   ،2021/2020 موسم  في  املمتاز 
فــي شباك  لــه  هـــدٍف  أول  لكنه تمكن مــن تسجيل  الــكــبــيــر، 

ليفربول بعد خوضه 14 مباراة في »البريميرليغ«. وعقب 
البريطانية: »لقد  بــي ســي«  أجـــاي لشبكة »بــي  قــال  هــدفــه، 
األمر  القدم مجنونة، لكن هــذا  كانت رحلتي في عالم كــرة 
يجعلها أحلى، بعدما أصبحت أخيرًا ألعب في أكبر دوري 
فــي الــعــالــم«. وعــلــى الصعيد الــدولــي، قــرر أجـــاي اللعب مع 
منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، لكن املستوى الكبير الذي 
إلى  يضمه  الخضر«  »النسور  لـ الفني  الجهاز  جعل  قدمه 
الفريق األول، ليشارك معه في بطولة كأس األمم األفريقية 
أقيمت فــي مصر عــام 2019. ووصــف سيمي أجــاي  التي 
)27 عاما( اللعب مع منتخب نيجيريا في بطولة  صاحب الـ
بحجم كأس األمم األفريقية بالحلم الذي تحقق، لكنه يأمل 
الكبرى، وبخاصة  أن يكون مع منتخب بــاده في املواعيد 

في بطولة كأس العالم املقبلة التي ستقام في قطر 2022.
)العربي الجديد(

بات النجم النيجيري سيمي أجاي، مدافع ويست بروميتش 
ألبيون، حديث وسائل اإلعام العاملية، بعدما خطف تعاداًل 
ثمينا لفريقه أمام منافسه ليفربول، في املواجهة التي انتهت 
 )16( )1-1( في ملعب »آنفيلد«، ضمن منافسات األسبوع الـ

في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
لكن رحلة املدافع النيجيري في عالم كرة القدم لم تكن سهلة 
للغاية، بعدما قرر لعبها على سبيل الهواية، ليجد نفسه مع 
فريق دارتفورد للهواة في عام 2012، ليصبح لديه بصيص 

أمل صغير، بأن يكون نجما في »البريمييرليغ«.
التحق  عــام 2013، عندما  فــي  أمــل  أجـــاي لخيبة  وتــعــرض 
وتسلل  نفسه،  إثبات  يستطع  لم  لكنه  أرســنــال،  بأكاديمية 
الــخــوف إلــى داخــلــه بــأن حلم اللعب فــي الـــدوري اإلنكليزي 
أمــرًا بعيد املنال. وتلقى أجــاي نصيحة ذهبية  بــات  املمتاز 
ــنــــال الـــســـابـــق، أرســـــني فــيــنــغــر، بــــأن عليه  ــن مـــــدرب أرســ مـ

سيمي أجاي

على هامش الحدث

عانى المدافع 
سيمي أجاي في 
مسيرته الكروية 

طويًال، حتى 
استطاع تحقيق 

حلمه باللعب 
بـ»البريميرليغ« مع 

ويست بروميتش

ميسي بات قادرًا 
على مفاوضة 
أي ناد )مايكل 
)Getty/ريغان

البرازيلي فيليب كوتينيو، من معاناة فريقه برشلونة، بعدما  النجم  زاد 
الداخلي  الغضروف  في  بتمزق  الوسط  العب  إصابة  البلوغرانا  أعلن 
للركبة اليسرى، وحاجته لتدخل جراحي، األمر الذي سيوثر على الفريق 
الترتيب  يحتل  كونه  النتائج،  مستوى  على  كبير  تراجع  من  يعاني  الذي 
للبيع  الالعب  برشلونة  يعرض  وقد  نقطة.   25 برصيد  بالليغا  السادس 
الصيف المقبل، فيما ذكرت صحيفة »سبورت«، أن برشلونة كان ينوي 

التخلص من كوتينيو، لكن إصابته عطلت هذه الخطوة.

ضربة كوتينيو

وجه رياضي

الجديد،  الفني  املــديــر  بناء على طلب  أيــضــا، 
الهولندي رونالد كومان، الذي تولى منصبه 
رسميا في 19 أغسطس/ آب املاضي، ليرحل 
»البيستوليرو« في النهاية ألتلتيكو مدريد. 
ــة، أن الـــعـــاقـــة بـــني كــومــان  ــبـــدايـ ــدا مــنــذ الـ ــ وبـ
الظروف  مــع  خاصة  مثالية،  ليست  وميسي 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي وكـــذلـــك 

أنه تلقى هزيمة موجعة على  الخامس، كما 
أرضه أمام يوفنتوس ليبلغ ثمن نهائي دوري 
مجموعته.  فــي  وصيفا  حلوله  بعد  األبــطــال 
وستكشف األسابيع املقبلة أكثر عن مستقبل 
الــطــاق  يــبــدو أن  لــكــن  ميسي بشكل نــهــائــي، 
هــو الــواضــح فــي األفــــق، وعــلــى األرجــــح ربما 
ــيــــادة مـــدربـــه  ــقــ ــون مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــ ــكــ يــ

الهولندي  بها  تــنــاول  الــتــي  الــحــادة  الطريقة 
مسألة خافه مع النادي.

يــشــارك ميسي  اآلن.  لــم يتغير حتى  الــوضــع 
ويـــحـــافـــظ عــلــى بــريــقــه ويـــنـــافـــس كـــذلـــك على 
الليغا، لكن أرقــامــه تضائلت  صـــدارة هــدافــي 
مــقــارنــة بــالــســابــق، وكــذلــك مــركــز الــفــريــق في 
الدوري ليس هو املعتاد، حيث يحل في املركز 

اإلســـبـــانـــي بــيــب غـــــوارديـــــوال، مـــــدرب ميسي 
سابقا في أفضل فتراته بالبرسا حينما توج 
بالسداسية التاريخية عام 2009، هو وجهته 
ــيـــس األســـبـــق  ــرئـ ــة، رغـــــم تــــأكــــيــــدات الـ ــادمــ ــقــ الــ
لــلــنــادي واملـــرشـــح لــرئــاســتــه، خـــوان البــورتــا، 
بأنه الوحيد القادر على إقناعه بالبقاء حال 

عودته لرئاسة البلوغرانا مجددا.

حسم النرويجي إيرلينغ هاالند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند األملاني الجدل حول 
وجهته املقبلة، بعد تقارير إسبانية رجحت انتقال الاعب إلى ريال مدريد، في الوقت 
الذي أعلن فيه إيميلي روســود، املرشح لرئاسة برشلونة، وجوسيب مينغويا املرشح 
اآلخر على منصب نائب الرئيس، أنهما بصدد التوصل التفاق مع وكيل أعمال الاعب، 
مينو رايوال بشأن ضم املهاجم النرويجي صيف 2021. لكن وفقا ملا كشفته مصادر 
خاصة لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن هاالند أخبر وكيله رايوال، أنه يفضل 

االنتقال إلى ريال مدريد.
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