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)28 عامًا( 
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ركبته اليسرى 
في الوقت 
بدل الضائع من 
المباراة ضد إيبار 
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عندما دخل 
بديًال.

)Getty/كوتينيو لم يقدم المأمول منه في برشلونة منذ ترك ليفربول )ديفيد بوستامانتي

كوتينيو والعملية الجراحية

سقط إيفرتون على أرضه بهدف نظيف أمام وست 
هام يونايتد في غوديسون بارك، لتتوقف سلسلة 

انتصاراته املتتالية عند أربعة وفي ليلة عودة 
الكولومبي خاميس رودريغيز للمالعب، وذلك 

ضمن الجولة السادسة عشرة. وسجل هدف املباراة 
الوحيد الالعب توماس سوسيك )د.86(، ليهدي 

وست هام ثالث نقاط غالية له بعد 4 جوالت بدون 
فوز، ليرتقي للمركز العاشر برصيد 26 نقطة، في 

حني تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة.

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا ثمينًا على 
ضيفه أستون فيال بهدفني لواحد ضمن الجولة 

السادسة عشرة من البريميرليغ، ليتقاسم الصدارة 
 منهما. وتقدم 

ّ
مع ليفربول مع 33 نقطة لكل

»الشياطني الحمر« )د.40(  أنتوني مارسيال لـ
قبل أن يتعادل البوركيني برتراند تراوري )د.58( 

للضيوف، وبعدها نجح برونو فرنانديز في 
تسجيل هدف الفوز ألصحاب ملعب أولد ترافورد 
)د.61(، في ليلة شهدت تصديات عديدة لدي خيا.

خضع ظهير نادي غالطة سراي التركي عمر 
العبدالوي - قائد منتخب النرويج - لعملية 
جراحية بسبب إصابات خطيرة في عينيه، 

وإصابات طفيفة في يديه بعد تعّرضه لحادث 
عندما كان يتعامل مع ألعاب نارية. وال يوجد 
خطر على حياة العب كرة القدم الدولي البالغ 
من العمر 29 عاًما، على الرغم من أن األطباء ال 

يستطيعون تحديد متى سيكون قادرًا على اللعب 
مرة أخرى أو كيف ستتطور رؤيته.

وست هام يوقف 
مد إيفرتون في ليلة 

عودة خاميس

مانشستر يونايتد 
يتقاسم الصدارة مع 

ليفربول

إصابة مدافع 
غالطة سراي في عينيه 

بسبب األلعاب النارية
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لندن ـ العربي الجديد

ــنــــجــــوم الـــعـــرب  بــــــات مـــســـتـــقـــبـــل الــ
ــتـــرفـــن فــــي أوروبـــــــــــا، حــديــث  املـــحـ
ــة، خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  في  الالعبن 
القدم، وهذا يأتي في ظل فتح نافذة االنتقاالت 
الـــشـــتـــويـــة فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
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تقرير

نــهــايــتــه. ومـــن املنتظر  إلـــى  الــحــالــي وتستمر 
مستقبل  حــول  والتكهنات  الحديث  يكثر  أن 
الــعــرب خــالل هــذه الفترة، على غــرار  النجوم 
النجم املصري محمد صالح مهاجم ليفربول، 
وكــذلــك النجم الــجــزائــري ريــاض محرز الــذي 
باتت وضعيته مع مانشستر سيتي ال تسّر 
الجزائرية. صنع نجم  الجماهير  محبيه وال 
منتخب »الفراعنة« محمد صالح الحدث في 

بتصريحات  أدلــى  عندما  املاضية،  األسابيع 
رغبته  فيها  أكــد  اإلســبــانــيــة  »آس«  لصحيفة 
فــي خــوض تجربة فــي الـــدوري اإلسباني مع 
أحد القطبن، ريال مدريد أو برشلونة. وهذا 
مـــا أثــــار جــــداًل كــبــيــرًا فـــي لــيــفــربــول واإلعــــالم 
ــة أن حـــديـــثـــه عــن  الـــبـــريـــطـــانـــي أجــــمــــع، خـــاصـ
حلمه جاء في خضّم وجود جدل آخر متعلق 
ــارة الــقــيــادة لــصــالــح زميله  بــحــرمــانــه مـــن شــ
أرنــولــد، خــالل دوري أبطال أوروبــا  ألكسندر 

ضد ميتيالند الدنماركي.
وجــاءت تصريحات محمد صــالح لتزيد من 
مــخــاوف جماهير »الــريــدز« الــتــي لــن تتحمل 
الفريق األول إلى أحد  بالتأكيد مغادرة نجم 
عــمــالــقــة الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي، كــمــا حــــدث مع 
انتقل صوب  الــذي  كوتينيو  فليب  البرازيلي 
إدارة  أن  األكــيــد  أن  إال  عــامــن،  قبل  برشلونة 
ليفربول بدورها لن تفّرط في خدمات الالعب 
املــرتــبــط بــعــقــد لــغــايــة 2023، فــي هـــذه الــفــتــرة 
التي  واالستحقاقات  املــوســم،  مــن  الحساسة 
تنتظر النادي، في مقدمتها الحفاظ على لقب 

»البريميرليغ«، واسترجاع لقب دوري أبطال 
أوروبا إلى خزائن »األنفيلد«.

ــد أملـــــح إلـــــى تـــمـــّســـكـــه الــكــبــيــر  وكــــــان كـــلـــوب قــ
ــــالح ورفــــضــــه الـــقـــاطـــع  بــــخــــدمــــات مـــحـــمـــد صــ
الــتــنــازل عــنــه، مــهــمــا كـــان الـــعـــرض املـــقـــدم من 
النادي الراغب في ضمه، وهذا خالل تعليقه 
على تصريحات الالعب املاضية، فقال لشبكة 
أعرفه  »مــا  البريطانية:  ســبــورتــس«  »ســكــاي 
أن صــــالح مــرتــبــط بــعــقــد مـــع لـــيـــفـــربـــول، وال 
أعتقد أنه سيغادر، ما الشيء الذي قد يجعله 

يغادر؟ ربما الطقس؟ ال أعتقد«.
ولن يكتفي ليفربول بغلق الباب أمــام رحيل 

محمد صالح ومحرز 
وتريزيغيه وبن رحمة 

مرشحون للرحيل

يوفنتوس يحتّل 
المركز السادس حاليًا 

في الدوري

صــالح فــقــط، بــل سيكون مــن الــضــروري فتح 
مـــفـــاوضـــات تــجــديــد عـــقـــده، بــســبــب أن العــب 
روما السابق يتبقى على نهاية عقده عامان 
فقط مع نهاية املوسم الحالي، مما قد يشجع 
األنــديــة الــراغــبــة فــي خــدمــاتــه على التفاوض 

على ضمه من موقع قوة.
بــات مستقبله محل تساؤل  آخــر  نجم عربي 
ريـــاض محرز،  الــجــزائــري  النجم  كبير، وهــو 
املدير  مــع  زالـــت متواصلة  مــا  الـــذي معاناته 
ــي، بــيــب  ــتــ ــيــ ــق مـــانـــشـــســـتـــر ســ ــريــ ــفــ ــي لــ ــنــ ــفــ الــ
غــوارديــوال، الــذي أمسى يضع الالعب خارج 
أن  رغــم  املهمة،  املباريات  أغلب  حساباته في 
كل  في  يبدع  السابق،  سيتي  ليستر  مهاجم 
مــرة تــتــاح لــه الــفــرصــة، مثلما كــان الــحــال في 
املــوســم الــحــالــي، الــذي يعد الثالث لــه بألوان 

الفريق »السماوي«.
الشتوية  االنتقاالت  من  الفترة  هــذه  وفتحت 
الـــبـــاب الحــتــمــال أن ُيــفــكــر ريــــاض مــحــرز في 
مــســتــقــبــلــه مــــرة أخــــــرى، واالنـــتـــقـــال إلــــى نـــاٍد 
جديد ُيبرز فيه موهبته الكبيرة وقدرته في 

يـــواجـــه يــوفــنــتــوس ومـــدربـــه أنـــدريـــا بيرلو 
اختبارات حاسمة في شهر كانون الثاني/ 
ــى الــلــقــب  ــ ــالـــي فــــي ســعــيــهــمــا إلـ يـــنـــايـــر الـــحـ
الــدوري اإليطالي  التوالي في  العاشر على 
لــكــرة الــقــدم، بــعــد بــدايــة متعثرة أنــهــى بها 
الـــ13  املــاضــي مبارياته  الــعــام  اللقب  حــامــل 

األولى سادسًا.
ويــتــخــلــف يــوفــنــتــوس بــفــارق 10 نــقــاط عن 
والوحيد  املتصدر  ميالن  التقليدي  غريمه 
الــــذي لـــم يــخــســر حــتــى اآلن فـــي »ســـيـــري أ« 
ــتـــى فــــي الـــــدوريـــــات الــخــمــســة الـــكـــبـــرى،  وحـ
وبفارق تسع نقاط عن املمثل الثاني مليالنو 
إنــتــر وثـــالث نــقــاط عــن رومـــا الــثــالــث، علمًا 
مباراة  يملك  العجوز«  »السيدة  فريق  بــأن 
مؤجلة ضد ضيفه نابولي الخامس بفارق 

نقطة واحدة أمامه.
وعــودة  الجديد  الــعــام  يوفنتوس  ويستهل 
منافسات الكالتشيو بعد استراحة قصيرة 

فـــي مــخــتــلــف املـــســـابـــقـــات، بــيــنــهــا مــواجــهــة 
ضد جنوى في ثمن نهائي مسابقة الكأس 
املحلية في 13 الحالي، وأخرى أمام نابولي 

في كأس السوبر املحلية في 20 منه.
وستستمرُّ املواجهات الحاسمة ليوفنتوس 
ــــى مــطــلــع شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر املـــقـــبـــل حــيــث  إلـ
 

ّ
سيستضيف روما في السادس منه ويحل

ضيفًا على نابولي بعدها بأسبوع واحد.
ورغم انتزاعه صدارة مجموعته في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام الـــعـــمـــالق اإلســـبـــانـــي 
إليجاد  كثيرًا  يوفنتوس  عانى  برشلونة، 
إيقاع متناسق على الصعيد املحلي، بعدما 
انتصارات فقط، وسقط في فخ  حقق ستة 
الــتــعــادل ســت مـــرات مقابل خــســارة واحــدة 
كـــانـــت مـــذلـــة عــلــى أرضــــه أمــــام فــيــورنــتــيــنــا 
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة فـــي آخـــر مــبــاريــاتــه الــعــام 

املاضي قبل فترة التوقف.
وبـــدت مــعــانــاة رجـــال املـــدرب أنــدريــا بيرلو 
واضــحــة فــي خــط هــجــومــه الــــذي كـــان على 
مـــدار الــســنــوات املــاضــيــة قــوتــهــم الــضــاربــة، 
حيث اكتفى بتسجيل 25 هدفًا في سادس 
أفـــضـــل خــــط هـــجـــوم فــــي الــــــــدوري )بـــفـــارق 
9 أهـــداف عــن إنــتــر و7 أهـــداف عــن مــيــالن(، 
البرتغالي  الــدولــي  لنجمه  هدفًا   12 بينها 

كريستيانو رونالدو.
في  لسنا  أننا  أحيانًا  »يحدث  بيرلو  وقــال 
علينا  اآلن   .%100 بــنــســبــة  مــســتــوانــا  قــمــة 
ــبـــة والــتــفــكــيــر  ــالـــرغـ ــبــــدأ مــــن جــــديــــد بـ أن نــ
ــا وتــنــفــيــذ  ــنـــاهـ ــبـ ــكـ ــتــــي ارتـ فــــي األخـــــطـــــاء الــ

مشروعنا«.
آمااًل  السابق  الدولي  الوسط  العب  ويعقد 
على تكرار »ريمونتا« فريقه السابق موسم 
 

ُ
يحتل يوفنتوس  كــان  عندما   ،2016-2015

املـــركـــز الــثــانــي عــشــر بــعــد عــشــر مــبــاريــات، 
لكنه عاد بقوة وتّوج باللقب.

ــــرون أنـــه  حـــتـــى املـــنـــافـــســـون لــيــوفــنــتــوس يــ
ــــرز لــلــفــوز بــالــلــقــب مــثــلــمــا جــاء  املـــرشـــح األبـ
ميالن  التقليدي  الغريم  مــدرب  لسان  على 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي »مـــــن الـــســـابـــق لـــــأوان 
 

ُّ
ــل ــظــ ــًا »يــ ــفـ ــيـ ــن الـــــلـــــقـــــب«، مـــضـ ــ الــــحــــديــــث عــ
يوفنتوس هو املرشح األوفر حظًا، الفريق 
الــــــذي فـــــاز بــالــلــقــب فــــي الـــســـنـــوات الــتــســع 

املاضية ولديه العديد من األبطال«.
ــع »لـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــًا إنـــتـــر مــيــالنــو  ــابــ وتــ
الــــذي قــّلــص الـــفـــارق إلـــى نــقــطــة واحــــدة مع 
يــوفــنــتــوس الـــعـــام املـــاضـــي وأنـــفـــق الــكــثــيــر 
الصيفية  االنتقاالت  األمـــوال في ســوق  من 

األخيرة«.
وفـــضـــاًل عـــن ذلـــــك، لــيــســت لـــديـــه الـــتـــزامـــات 

سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 
ليقود فريقه داالس  27 نقطة و15 متابعة 
مــافــريــكــس إلـــى الــفــوز عــلــى ضــيــفــه ميامي 
هــيــت وصــيــف املــوســم املــاضــي 93-83، في 
للمحترفن،  األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري 
فيما ثأر أتالنتا هوكس من خسارة موجعة 
تعرض لها قبل يومن أمام بروكلن نتس.

في املباراة األولــى، تفّوق دونتشيتش على 
مواطنه غــوران دراغيتش )10 نقاط( العب 
ميامي الذي عانى مع زمالئه في التسديد 
مــن خــــارج الــقــوس عــلــى ملعب »أمــيــريــكــان 
 

ّ
إيرالنز أرينا« في داالس، تكساس، ليستغل

الطرف اآلخــر املوقع بأفضل طريقة ممكنة 
»NBA«، الــذي  فــي األمــســيــة املــمــيــزة فــي الــــــــ
ــة كــورونــا الــحــالــيــة، التي  انطلق وســـط أزمـ
انطالق  مــن  تزامنًا  العالم  زالـــت تضرب  مــا 
حمالت التطعيم. وهذه املرة األولى من أصل 
فيها دونتشيتش  يتفّوق  ثالث مواجهات، 
عــلــى الـــجـــنـــاح دراغـــيـــتـــش، لــيــنــجــح داالس 
فــي تحقيق فــــوزه األول عــلــى هــيــت بــعــد 6 
خسارات متتالية، منهيًا بذلك سلسلة من 
النتائج السلبية أمــام فريق صعب املــراس. 
وقـــال مـــدرب فــريــق داالس مــافــريــكــس، ريــك 
القدرات  املميز صاحب  كــاراليــل، عن العبه 
ــر أنــه  ــــذي يــثــبــت يـــومـــًا بــعــد آخــ الــكــبــيــرة، الـ
سيصبح أيقونة في هذه الرياضة مستقباًل 
بفضل أرقـــامـــه وصــغــر ســّنــه: »لــوكــا يعمل 
بجهد. كــل األمـــور تسير فــي مصلحته من 
التكّيف«.  وكــان معدل دونتشيتش،  حيث 
الذي يبلغ من العمر حاليًا 21 عامًا املوسم 
و8,8  مــتــابــعــات  و9,4  نقطة   28,8 املـــاضـــي، 
تمريرات حاسمة في املباراة الواحدة. وهذا 
لـــه فـــي دوري »ان بي  الــثــالــث  املـــوســـم  هـــو 
ايه« بعد قدومه من ريال مدريد اإلسباني.  
ومـــــن أصـــــل 33 رمـــيـــة مــــن خــــــارج الـــقـــوس، 
نــجــح العـــبـــو مــيــامــي فـــي إســـقـــاط الـــكـــرة 7 
مــــرات فــقــط، لــيــتــكــرر مـــا حــصــل لــنــيــويــورك 
من  فقط   3 سجل  عندما  الخميس،  نيكس 
تورونتو  أمـــام  خــالل خسارته  محاولة   36
ــدر مــيــامــي أول 14 مــحــاولــة  ــ ــتــــورز. وأهـ رابــ
الثالث لينجح  الربع  ثالثية، وانتظر حتى 
أولــى محاوالته عبر دنكان روبنسون.  في 
في املقابل، أسقط داالس 12 ثالثية من 37 
محاولة. وانعكس أداء نجم ميامي الخارق 

ــروج رجــــال  ــ ــــى خــ ــــي إشـــــــارة إلـ ــة »فـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
املدرب أنطونيو كونتي خاليي الوفاض من 
في  وفشلهم  أوروبـــا  أبطال  دوري  مسابقة 
حجز مقعد في مسابقة الــدوري األوروبــي 
األخير  املركز  في  بحلولهم  ليغ«،  »يوروبا 
في مجموعتهم باملسابقة القارية العريقة.

ويخوض قطبا ميالنو مواجهتن سهلتن 
 ميالن، في غياب نجمه 

ّ
األحــد، حيث يحل

إبراهيموفيتش  زالتــان  السويدي  العمالق 
للمباراة السابعة تواليًا في الدوري بسبب 
العاشر  بينيفينتو  عــلــى  ضيفًا  اإلصـــابـــة، 
في سعيه إلى مواصلة مشواره الخالي من 
أمــام  الــهــزائــم، فيما يلعب إنتر على أرضــه 

كروتوني التاسع عشر قبل األخير.
ــا الــثــالــث اخــتــبــارًا ال يخلو  ويــخــوض رومــ
من صعوبة أمام سمبدوريا الحادي عشر 
ــه الــفــنــيــة املـــدرب  ــ والــــذي يــشــرف عــلــى إدارتـ
السابق لفريق العاصمة كالوديو رانييري، 
واألمر ذاته بالنسبة إلى ساسوولو الرابع 
 ضيفًا على أتاالنتا السابع في 

ّ
عندما يحل

صراع مثير على املقاعد األوروبية.
نزيف  إلى وقف  الخامس  نابولي  ويتطلع 
الــنــقــاط وإنــهــاء مسيرته بـــدون انــتــصــارات 
فـــي ثــــالث مـــبـــاريـــات )خـــســـارتـــان وتـــعـــادل( 
الخامس  كالياري  على   ضيفًا 

ّ
يحل عندما 

عشر.
ــاراة في  ــبــ ويـــخـــوض الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي املــ
دريــس  البلجيكي  الــدولــي  مهاجمه  غــيــاب 
ــع الـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو  ــ ــدافــ ــ مـــرتـــيـــنـــس واملــ
ــبـــب اإلصــــــابــــــة واملــــهــــاجــــم  كـــولـــيـــبـــالـــي بـــسـ
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــيـــكـــتـــور أوســـيـــمـــن املـــصـــاب 

بفيروس كورونا.
وغـــاب املــهــاجــم الــبــالــغ مــن الــعــمــر 21 عامًا 
الــثــانــي/ نوفمبر  املــالعــب منذ تشرين  عــن 
املاضي بعد إصابة بخلع في كّفته تعّرض 
له خالل تواجده مع منتخب بالده لخوض 

تصفيات كأس األمم األفريقية.
الخامسة  املــرحــلــة  مــبــاريــات  وُتــقــام جميع 
ــًا جــــنــــوى  ــ ــــضــ ــرة األحــــــــــــد، فــــيــــلــــعــــب أيــ ــ ــشــ ــ عــ
ــع فـــيـــرونـــا،  ــ ــيــــو، وســـبـــيـــتـــســـيـــا مـ ــــع التــــســ مـ
ــا مــع  ــ ــارمـ ــ ــا، وبـ ــيـ ــولـــونـ ــع بـ وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــ

تورينو.
ــالـــي هــــذا املــوســم  ويــحــظــى الـــــــدوري اإليـــطـ
جماهيري،  وحتى  كبير  إعــالمــي  باهتمام 
ــن  ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ املـ مــــــــن  الــــــعــــــديــــــد  ــع  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ يــ إذ 
املـــبـــاريـــات فـــي الــكــالــتــشــيــو بــعــدمــا ســاهــم 
وصـــــــول كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو ومـــــن ثــم 

إبراهيموفيتش في رفع نسبة اإلعجاب.
)فرانس برس(

اكتفى  إذ  فريقه،  نتيجة  باتلر على  جيمي 
أحـــد أفــضــل العــبــي األدوار اإلقــصــائــيــة في 
ــم املـــاضـــي بــتــســجــيــل نــقــطــتــن فــقــط.  املـــوسـ
وعــاد باتلر إلــى املالعب مجددًا بعد غياب 
ــه بــــالــــتــــواء فــــي كــاحــلــه  ــتـ ــابـ مــــبــــاراتــــن إلصـ
األيـــمـــن. والــتــقــط 3 مــتــابــعــات ولــعــب كرتن 
فريقه  ليتعرض  دقــيــقــة،   27 فــي  حاسمتن 
ثالثة في خمس مباريات. وحمل  لخسارة 
بــام أديبايو العبء بتسجيله »دابــل  زميله 
دابــــل« لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــًا مــع 19 نقطة 
و11 متابعة، كذلك سرق أربــع كــرات. ولدى 
الطرف الفائز، سجل تيم هاردواي جونيور 
18 نــقــطــة، والعـــبـــا هــيــت الــســابــقــان جــوش 
ريتشاردسون 11 نقطة وجيمس دونسون 
8 نقاط، فيما كــان حضور دوريـــان فيني - 

سميث قويًا مع 12 نقطة.
عـــاد أتــالنــتــا هــوكــس بــفــوز الفـــت مــن أرض 
يـــومـــن من  بــعــد  نــتــس 96-114،  بـــروكـــلـــن 
خسارته أمام الفريق نفسه 141-145. وقال 
على  يساعدنا  »مــا  كولينز:  جــون  جناحه 

ارتكبناها  التي  األخــطــاء  تصحيح  التقّدم 
)األربعاء(، في مواجهة ضد الفريق نفسه«.

ــًا مــــن أبــــرز  ــامـ ــبـــالـــغ 23 عـ وكــــــان الــــالعــــب الـ
املــســاهــمــن فــي الــفــوز الــرابــع لــهــوكــس هــذا 
مــتــابــعــات.  إذ ســجــل 20 نقطة و8  املـــوســـم، 
ــاف زمـــيـــاله ديـــأنـــدري هــانــتــر وتـــراي  ــ وأضـ
يــونــغ 23 و21 نــقــطــة. وعــلــى غـــرار ميامي، 
لــم يكن بروكلن موفقًا مــن خــارج القوس، 
فـــقـــط مــــن 37 مـــحـــاولـــة.  ــرات  ــ كــ إذ ســـجـــل 7 
ــّر جـــو هـــاريـــس، صــاحــب 12 نــقــطــة و7  ــ وأقـ
متابعات في بروكلن، قائاًل: »لقد عانينا«. 
ولــــدى الــخــاســر الــــذي ُيـــعـــّد مـــن املــرشــحــن 
للمنافسة هذا املوسم في ظل عودة النجم 
كيفن دورانــــت مــن اإلصــابــة، سجل األخير 
نقطة   18 مــقــابــل  مــتــابــعــات  و8  نــقــطــة   28
إيرفينغ.  و11 متابعة للنجم اآلخــر كايري 
الشرقية  املنطقة  ترتيب  هوكس  ويتصدر 
سفنتي  فــيــالدلــفــيــا  مـــع  بــالــتــســاوي   )1-4(
ــا بـــيـــســـرز واورالنـــــــــدو  ــانــ ــديــ ــيـــكـــســـرز، أنــ سـ
ماجيك.  وفي املنطقة الغربية، أّكد فينيكس 

صــنــز بــدايــتــه الــالفــتــة بــفــوزه عــلــى مضيفه 
دنفر ناغتس 106-103. وبرز لدى فينيكس 
ــأنــــدري أيــتــون  ــاز ديــ ــكــ الــثــالثــي العــــب االرتــ
املخضرم  املـــوزع  متابعة(،  و11  نقطة   22(
كريس بول )21 نقطة( والهداف ديفن بوكر 
اللعب جمال  كــان صانع  فيما  نقطة(،   22(

موراي األفضل لدى الخاسر مع 31 نقطة.
وبـــــــفـــــــوزه مــــــــرة خــــامــــســــة مــــــن أصــــــــل ســت 
مــبــاريــات، انــفــرد فــريــق واليـــة أريـــزونـــا في 
ــــوس أنــجــلــيــس،  ــدارة أمـــــــام قـــطـــبـــي لــ ــ ــــصــ الــ
اللقب  كليبرز وليكرز. وخــرج ليكرز حامل 
فــائــزًا مــن مــواجــهــة مضيفه ســان أنتونيو 
على  كليبرز  خسر  فيما   ،103-109 سبيرز 
ــاراة  ــبــ املــ فــــي   .106-100 جـــــاز  يـــوتـــا  أرض 
ــع لــيــبــرون  ــ ــرائـ ــ األولـــــــــى، تــمــيــز الـــثـــنـــائـــي الـ
جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل األول 26 
حاسمة،  تمريرات  و10  متابعة  و11  نقطة 
دابــــل«، والــثــانــي 34 نقطة  »تــريــبــل  محققًا 
و11 مــتــابــعــة. وقــــال ديــفــيــس: »مـــن الجيد 
ويتطلع  الـــفـــوز«.  بتحقيق  سنتك  تــبــدأ  أن 
الجميع إلى ما سيقدمه ليكرز هذا املوسم 
بفضل  املاضي  املوسم  اللقب  تحقيق  بعد 
قــــادا فريقهما  الــلــذيــن  جــيــمــس وديــفــيــس، 
إلى لقب تاريخي بعد سنوات من املعاناة، 

تراجع الفريق على إثرها.
ــان تــتــويــج لــيــكــرز فـــي املـــوســـم املــاضــي  ــ وكـ
صعبًا بعدما توقف الدوري في بداية األمر 
الفيروس  وتفشي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، قــبــل أن 
ــاًل بــاســتــكــمــال البطولة  يــجــد املــنــظــمــون حـ
داخل فقاعة أورالندو، حيث فرضت شروط 
وقيود قاسية على الالعبن، لكن ذلك كان 
لــتــفــادي اخــتــالطــهــم مـــع الــعــالــم الــخــارجــي 

ونقل العدوى إلى بقية الالعبن.
ولـــم يقتصر األمــــر فــقــط عــلــى كـــورونـــا، بل 
بـــالـــدوري عاطفيًا ومهمًا  لــيــكــرز  فـــوز  كـــان 
لــلــجــمــاهــيــر، بــعــدمــا فــقــد عــالــم كــــرة الــســلــة 
ــام 2020 الــنــجــم الــشــهــيــر  األمـــيـــركـــي فـــي عــ
ليكرز،  أنجليس  لــوس  لــنــادي  األســطــوري 
مروحيته  تحّطمت  بعدما  براينت،  كوبي 

وفقد حياته على إثرها.
مــن جــانــٍب آخــر، ستكون العيون شاخصة 
هــــذا املـــوســـم عــلــى فـــريـــق غـــولـــدن ســتــايــت 
ووريــرز، الذي هيمن في السنوات املاضية 
السلة األميركية بفضل عــدٍد من  كــرة  على 
نجومه، لكن اإلصابات التي ضربت الالعب 
األبرز في صفوفه ستيفن كوري في املوسم 
املــاضــي أّثـــرت سلبًا بنتائج الــفــريــق، الــذي 
)األدوار  الــبــالي أوف  إلــى  التأهل  فــي  فشل 
اإلقصائية(، بل احتل ترتيبًا متأخرًا للغاية 
فــي منطقته، وقــد عــانــى الــفــريــق أيــضــًا من 
غــيــاب كــالي تــومــســون، صــاحــب الثالثيات 
الــقــاتــلــة، واملـــد الــهــجــومــي االســتــثــنــائــي في 

فريق ووريرز. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

شهر حاسم ليوفنتوس مع بيرلو

داالس مافريكس يهزم ميامي هيت

يسعى المدرب أندريا 
بيرلو إلعادة يوفنتوس 

إلى السكة الصحيحة 
في الدوري المحلي، 

بعد سلسلة من النتائج 
المخيبة لآلمال، بعد عّدة 

تعادالت وهزيمة أمام 
فيورنتينا في آخر جوالت 

عام 2020، مما دفع 
الجميع للتخوف من 

المستقبل

استطاع النجم 
السلوفيني لوكا 

دونتشيتش إنهاء 
تفوق فريق ميامي 

هيت على فريقه داالس 
مافريكس أخيرًا

)Getty/محمد صالح قد ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة )بيتر باول

)Getty /بيرلو تحت الضغوطات في تجربته الصعبة مع يوفنتوس )جوسيبي كوتيني

)Getty/دونتشيتش صاحب الـ21 عامًا أحد أفضل الالعبين الشباب )جون ماكوي

العرب 
والميركاتو

أي مستقبل ينتظر أبرز النجوم العرب في 
ميركاتو الشتاء الذي انطلق في اليوم األول 
من العام الجديد؟ سؤال ينتظر اإلجابة عليه 

خالل فترة االنتقاالت

هل ينتقل صالح ومحرز؟

أن يصير العــبــًا أســاســيــًا فــي أي فــريــق آخــر، 
وهي قناعة يشترك فيها كل الخبراء وعشاق 
أن مانشستر سيتي  املؤكد  أن  القدم. إال  كــرة 
بــدوره لن يتخلى عنه في هذه الفترة املهمة 
التي يهدف فيها السيتي إلى استعادة لقبه 

الضائع في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
كــمــا أن املــــدرب بــيــب غـــوارديـــوال بــــدوره أكــد، 
ــن املــــــــرات، تــمــّســكــه بــخــدمــات  ــد مــ ــديـ ــعـ فــــي الـ
مــحــرز، ورفــضــه الــتــنــازل عــن أي العـــب مهما 
كان اسمه، وهــذا ما يعني أن وضعية محرز 
مــرشــحــة لــلــبــقــاء عــلــى حــالــهــا فــي ظــل تمّسك 
االنتقادات  رغم  بخياراته،  الكتالوني  املــدرب 
الــتــي وجــهــت لــه وجعلته يخسر الــعــديــد من 
الرهانات، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا.

ويــرتــبــط ريـــاض مــحــرز بعقد مــع مانشستر 
ســيــتــي لــغــايــة 2023، والــــذي كـــان قــد أمــضــاه 
مــن ليستر سيتي،  قــادمــًا  عـــام 2018،  صــيــف 
مليون جنيه  بــــ60  قيمتها  قـــدرت  فــي صفقة 
إسترليني، وهو ما يضعه في وضع صالح، 
أي أنـــه بـــات مــطــالــبــا نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي 
بـــالـــتـــفـــاوض عــلــى عــقــد جـــديـــد أو فــتــح بــاب 
االنـــتـــقـــال إلــــى نـــــاٍد آخــــر بــقــيــمــة مــالــيــة قـــد ال 

ترضي ناديه اإلنكليزي.
ودائمًا مع النجوم العرب في »البريميرليغ«، 
فـــإن الـــواقـــع يــؤكــد أن الــنــجــم املــصــري محمد 
حــســن تــريــزيــغــيــه مستمر مــع فــريــقــه أســتــون 
فــيــال، الـــذي يــقــدم نتائج مميزة هــذا املــوســم، 
ــن الــــــدوري  ــــروض الـــتـــي وصـــلـــتـــه مــ ــعـ ــ رغـــــم الـ
التركي الذي تألق فيه في السنوات املاضية، 
مــطــالــبــًا  ــة« ســـيـــكـــون  ــنــ ــراعــ ــفــ »الــ نـــجـــم  أن  إال 
باستعادة ثقة املدرب دين سميث بعد عودته 
من اإلصابة، وهذا في ظل املستويات الكبيرة 
ــــدالؤه مــثــل صـــاحـــب األصــــول  الـــتـــي يــقــدمــه بــ
املغربية أنور الغازي والبوركينابي بيتراند 

تراوري.
أما سعيد بن رحمة، فهو في سباق مع الزمن 
للتأقلم وإقناع مدربه في ويستهام يونايتد، 
ديــفــيــد مـــويـــس، بــحــكــم أن الــنــجــم الــجــزائــري 
يلعب مع »الهامرز« على شكل إعــارة ملوسم 
واحد قادمًا من بريتنفورد، وهو بات مطالبًا 
بــالــوصــول إلـــى مــبــاريــات معينة لــكــي يكون 
ويستهام أمــام ضــرورة شــراء عقده، ولو هذا 
يبقى األقــــرب لــلــحــدوث نــهــايــة املــوســم، نظرًا 
لــالنــطــبــاع الــجــيــد الــــذي تــركــه بـــن رحــمــة في 

املباريات القليلة التي لعبها لحد اللحظة.
ويــعــيــش الــنــجــم الــتــونــســي وهـــبـــي الـــخـــزري 
وضعًا غير مستقر مع فريقه سانت إيتيان، 
وهـــو حـــال الــجــزائــري ريـــاض بـــودبـــوز، حيث 
بات النادي الفرنسي يبحث لهما عن مخرج 
في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، خاصة 
مع راتبهما املرتفع وعــدم قــدرة إدارة الفريق 
املترتبة  املالية  األزمـــة  فــي ظــل  التسديد  على 

عن فيروس كورونا.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن نـــــادي ســانــت 
إيـــتـــيـــان بــغــيــة فــتــح املـــجـــال لــلــنــجــم املــصــري 
ونادي الزمالك، مصطفى محمد، الذي أكدت 
تــقــاريــر فــرنــســيــة عــن دخــولــه فــي مــفــاوضــات 
رسمية مع نادي سانت إيتيان، بعد املوهبة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي أبـــرزهـــا مـــع نـــاديـــه ومــنــتــخــب 

مصر للشباب.

بإعارة  متمّسٌك  اإلنكليزي  سيتي  ليستر  نادي  أن  صحافية  تقارير  كشفت 
أو بيع مهاجمه الجزائري إسالم سليماني. وبحسب صحيفة »غارديان« 
اإلنكليزي  النادي  فإن  البريطانية، 
سليماني،  من  التخلّص  على  مصرٌّ 
منها  عانى  التي  ــات  اإلصــاب رغــم 
إذ  الماضية،  الفترة  في  الفريق 
رودجرز  بريندان  المدرب  يستبعد 
الــجــزائــري،  على  االعــتــمــاد  فكرة 
الذي  للمهاجم  صعبة  فترة  في 
الماضية، قناصًا  السنوات  كان في 

يهابه جميع الحراس.

وضع صعب لسليماني

الـــســـنـــة،  املــــيــــالد ورأس  عــــيــــدي  بــمــنــاســبــة 
ــام أوديــنــيــزي  ــ بــمــواجــهــة ســهــلــة نــســبــيــًا أمـ
الثاني عشر ضمن املرحلة الخامسة عشرة، 
ــة ومــثــيــرة  ــويـ ــثـــالث مـــبـــاريـــات قـ يــتــبــعــهــا بـ
أمــام أندية من بن رباعي الــصــدارة، بينها 
زيارتان إلى ميالنو ملواجهة قطبيها ميالن 
األربــعــاء املقبل )املــرحــلــة 16( وإنــتــر فــي 17 
الحالي )املرحلة 18( واستضافة ساسوولو 

الرابع األحد املقبل )املرحلة 17(.
وإجمااًل، سيخوض يوفنتوس 8 مباريات 
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حسين غازي

يـــمـــتـــاز الــــــــدوري اإليــــطــــالــــي هـــذا 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــق الــ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ املـــــــوســـــــم بـ
الــاعــبــن، إضــافــة لنجاح أسماء 
كــثــيــرة فــي لــفــت األنـــظـــار، مــع ارتـــفـــاع بريق 
صعبة.  ســنــواٍت  بعد  تدريجيًا  الكالتشيو 
سيطر يوفنتوس في السنوات املاضية على 
بطولة الدوري اإليطالي، مع بعض املنافسة 
ــا أحـــيـــانـــًا، ومــــن ثـــم نــابــولــي الـــذي  ــ مـــن رومـ
ماوريسيو  املـــدرب  مــع  عنيدًا  منافسًا  كــان 
ســاري في عهد تألق األرجنتيني غونزالو 
إيغواين. بعيدًا عن ذلك سينصب حديثنا 
اليوم على الاعبن األكبر سنًا في الدوري 
اإليــطــالــي حــالــيــًا، الـــذي مــا زالـــوا يمارسون 
اللعبة على أعلى مستوى رغم تقّدمهم في 

العمر.

جيانلويجي بوفون
الــحــارس اإليطالي بوفون واحــٌد من أشهر 
الــاعــبــن فـــي مـــركـــزه بــالــتــاريــخ، ويــعــتــبــره 

مخضرمون 
في الكالتشيو

المخضرمين  الالعبين  من  للعديد  إضافة  الراهن،  الوقت  في  النجوم  من  العديد  الكالتشيو  يضّم 
ونستعرض في هذا التقرير أسماء النجوم األكبر سنًا هذا الموسم، وعلى رأسهم الحارس اإليطالي، 

حامي عرين نادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون الذي تجاوز سن األربعين بعامين

3031
رياضة

تقرير

الــعــديــد مــن املتابعن األفــضــل أو حتى من 
األفــضــل إلــى جــانــب أســمــاء عـــّدة على غــرار 
ليف ياشن ومانويل نوير وإيكر كاسياس 
وديــنــوزوف وآخــريــن. وخـــاض بــوفــون آخر 
مـــبـــاراة لــه يـــوم 19 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
2020 أمام نادي بارما، وكان عمره حينها 
42 عــامــًا و10 أشــهــر و22 يــومــًا، وهــو الــذي 
ُيعد األكبر حاليًا في املسابقة. وبدأ بوفون 
مسيرته بقميص نادي بارما قبل أن ينتقل 
إلى يوفنتوس الذي تألق في صفوفه لعّدة 
ــنـــوات مــحــقــقــًا مــعــه الــعــديــد مـــن األلـــقـــاب  سـ
املحلية، فيما بقي لقب دوري أبطال أوروبا 
عــصــيــًا عــلــيــه بــعــدمــا خــســر الــنــهــائــي أمـــام 
ــد، ليلعب  مــيــان وبــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـ
بعدها لصالح نادي باريس سان جيرمان 
ــى يــوفــنــتــوس  الــفــرنــســي، قــبــل أن يـــعـــود إلــ
لـــيـــجـــلـــس بــــــديــــــًا لـــــلـــــحـــــارس فـــويـــتـــشـــيـــك 
شتشيسني، لكن الحارس املخضرم يشارك 
بــن الفينة واألخــــرى، وهــو الــذي بــات أكثر 
بعدما  الكالتشيو  تاريخ  في  يشارك  العــب 

تجاوز األسطورة باولو مالديني.

جيانلوكا بيغولو
حـــارس ســاســولــو، هــو ثــانــي أكــبــر الاعبن 
ســنــًا فـــي الــــــدوري اإليـــطـــالـــي، وخــــاض آخــر 
مــبــاراة له يــوم 6 ديسمبر 2020 أمــام رومــا، 
ــان عــمــره حينها 39 عــامــًا و8 أشــهــر 11  وكـ
عـــام 2000  فــي  بـــدأ بيغولو مسيرته  يــومــًا. 
ــــادي فـــيـــوريـــنـــزوال، وخـــــاض 34  بــصــفــوف نـ
مـــبـــاراة، قــبــل أن ينتقل لــنــادي فــيــرونــا عــام 
2001 فقضى في صفوفه عــّدة سنوات قبل 
بــعــدهــا  لــيــلــعــب  ــام 2007،  ــ عـ فــــي  يـــرحـــل  أن 
ــــذي أعـــــاره لــفــريــق  ــــادي جـــنـــوى الـ لــصــالــح نـ
مانتوفا ومن ثم بارما، قبل أن يلعب لنادي 
لــيــلــتــحــق   ،2013 حـــتـــى   2009 ــن  مــ ســيــيــنــا 
بصفوف فريق ساسولو، فشارك بصحبته 

في 47 مباراة.

زالتان إبراهيموفيتش
مــهــاجــم مــيــان يــأتــي فــي املــركــز الــثــالــث من 
الكالتشيو  في  سنًا  األكبر  الاعبن  ناحية 
ــم، إذ خــــاض الـــاعـــب الــســويــدي  هــــذا املـــوسـ
ــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــبــاراتــه األخــيــرة  زالتـ
أمام   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   22 يــوم 
نابولي وكــان عمره يومها 39 عامًا وشهر 
إبراهيموفيتش  تــعــّرض  يــومــًا.  و19  واحـــد 
في تلك املباراة لإلصابة، ليغيب على إثرها 
عن املاعب، قبل أن تضربه إصابة أخرى في 
وقــت الحــق دفعت مــدربــه ستيفانو بيولي 
ــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة وحــتــى  ــه فـ ــدونـ لــلــعــب بـ
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة. واســتــطــاع زالتــــان منذ 
وصوله للنادي اللومباردي أن يقّدم اإلفادة 
املعنوية وحتى على أرض امللعب، من خال 
األهــداف التي سجلها وكذلك بفضل الروح 
ــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر في  الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا والــ
زمــائــه داخـــل غـــرف املــابــس، كــمــا أنـــه لعب 
دور القائد بسبب خبرته الكبيرة، إذ لم تكن 
قبله العبًا مخضرمًا،  تضّم تشكيلة ميان 
صــال وجـــال فــي املــاعــب كــالــســويــدي، الــذي 
أندية كبيرة مثل برشلونة  ألــوان  دافــع عن 
وبــاريــس ســان جيرمان  وإنتر ويوفنتوس 

ومانشستر يونايتد وأياكس.

برونو ألفيش
مـــدافـــع بـــارمـــا، الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو ألــفــيــش 
 صــــــاحــــــب تـــــجـــــربـــــة طـــــويـــــلـــــة هـــــــو اآلخــــــــــر، 
ــــي الـــــــدوري  ــرة ال بــــــأس بـــهـــا فـ ــبــ ــه خــ ــ ــديـ ــ ولـ
اإليطالي، وهــو الــذي خــاض آخــر مباراة له 
يــوم 22 ديسمبر 2020 املــاضــي أمــام نــادي 

زالتان إبراهيموفيتش 
ثالث أكبر الالعبين في 

الكالتشيو

ديفيد فيا عداء للمرة األولى بمعدل 3:43 دقائق للكيلومتر
ظهر العب كرة القدم الدولي السابق ديفيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب اإلسباني، الذي 
اعتزل كرة القدم قبل عاٍم كامل، كعداء للمرة األولى 
في ماراثون سان سيلفستري فايكانا بالعاصمة 
كيلومترات   10 مسافة  قاطعًا  مدريد،  اإلسبانية 
ألف  لكل  دقــائــق   3:43 بمعدل  دقيقة،   38:09 فــي 
عــامــًا(، خالل   39( الشهير  املهاجم  واحــتــل  متر. 
فاييكاس«  دي  »انسانشى  املاراثون حول مسار 
بالعاصمة مدريد، املركز 253 في التصنيف العام 
واملـــركـــز 31 فــي فــئــتــه الــخــاصــة بــاألكــبــر مــن 35 
التاريخي  الهداف  اإلسباني،  النجم  عامًا. وخسر 
وأيــضــًا  هــدفــا  بــرصــيــد 59  اإلســبــانــي  للمنتخب 
أفضل هــداف فــي املــونــديــال برصيد 9 أهـــداف، 6 
كيلوغرامات منذ اعتزاله كرة القدم وتدربه كعداء. 
 )Telemadrid( مــدريــد  تيلي  ملحطة  فيا  وصـــّرح 
اإلسبانية »لقد أنهيت )الركض( وأنا أعاني، ألنني 
لست عداء. أركض منذ فترة قصيرة، لكن من دواعي سروري أن أكون مع أساطير ألعاب 
القوى، وسأعود بالتأكيد في العام املقبل«، وذلك بعد انتهاء املاراثون الذي فاز به الكيني 
دانيل سيميو إيبنيو بزمن قدره 27:42 دقيقة. وأعلن فيا، بطل العالم مع املنتخب اإلسباني 
في جنوب أفريقيا 2010، اعتزاله في أول العام املاضي عندما كان يلعب في صفوف فريق 
فيسيل كوبي الياباني )الذي يلعب له أندريس إنييستا حاليًا(، ولعب لصالح أندية برشلونة 

وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال سبورتنغ خيخون من بني أندية أخرى.

مدرب إلتشي و6 العبين أحرار للتفاوض مع أندية أخرى
ينتهي عقد ستة العبني من فريق إلتشي اإلسباني، ومدربهم األرجنتيني خورخي أمليرون 
الثاني،  أول يناير/ كانون  اعتبارًا من  في 30 يونيو/حزيران، وبالتالي أصبح من حقهم، 
التفاوض حول مستقبلهم مع أندية أخرى. وهؤالء الالعبون الذين ستنتهى عقودهم خالل 
األشهر القادمة هم: أنطونيو باراغان واألرجنتيني إيميليانو ريغوني، اللذان انتقال للنادي 
ونــوك مفولو ودانـــي كالفو وفيكتور رودريــغــيــز وخـــوان فرانسيسكو  املــاضــي،  الصيف 
مارتينيز ›نينو‹. وبالنسبة لهذا األخير، وهو العب مخضرم من أساطير النادي ويبلغ من 
العمر 40 عاما، فإنه يجدد عقده في السنوات األخيرة عامًا بعد عام عند انتهاء كّل موسم. 
أما املدرب األرجنيتني، الذي يعيش أول تجربة له في كرة القدم اإلسبانية، فلديه عقد مع 

إلتشي، الذي يحتل املركز 15 في الليغا، ملوسم واحد فقط.

برشلونة أمام جدول مباريات صعب
يواجه برشلونة في الشهر األول من عام 2021 جدول مباريات مكتظا سيشمل مواجهات 
في ثــالث بطوالت مختلفة )الـــدوري وكــأس امللك وكــأس السوبر اإلسباني( ما سيجعله 
الثاني  كانون  يناير/  البرسا  وسيستهل  رسمية.  مباريات  وتسع  سبع  بني  ما  يخوض 
الجاري بثالث زيــارات في الليغا، أولها إلى أويسكا اليوم األحد، ثم أثلتيك بلباو األربعاء 
في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، وبعدها غرناطة في التاسع من الشهر الجاري. وبعد 
هذه املباريات الثالث، سيواجه برشلونة ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر 
الفريق  فــاز  الثاني بمدينة قرطبة )جــنــوب(، وفــي حــال  اإلســبــانــي فــي 13 يناير/ كــانــون 
أو  مــدريــد  ريــال  أمــام  الشهر  مــن نفس  يــوم 17  مالقا  فــي  النهائي  الكتالوني، سيخوض 
أثلتيك بلباو. وبعد كأس السوبر، سيبدأ برشلونة طريقه في بطولة كأس ملك إسبانيا، 
ومن املرجح أن يكون ذلك في 20 يناير )لم يتم تأكيد التاريخ بعد( ضد منافس ستحدده 
القرعة. وفي يومي 24 و31 يناير، سيخوض برشلونة مباراتني في الــدوري، األولى على 
الــذي  فبراير  هــذا قبل شهر  كــل  نــو،  فــي كامب  بلباو  أثلتيك  أمــام  والثانية  إلتشي  ملعب 
الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا أمام باريس  سيواجه فيه البالوغرانا موعدًا هامًا في دور 

سان جيرمان.

فينورد يضم لوكاس براتو معارًا من ريفرباليت
ــنـــدي رســـمـــيـــًا ضــم  ــولـ ــهـ أعـــلـــن نــــــادي فـــيـــنـــورد الـ
األرجــنــتــيــنــي لــوكــاس بــراتــو عــلــى سبيل اإلعـــارة 
لــنــهــايــة املـــوســـم لـــدعـــم هـــجـــوم الـــفـــريـــق. وأوضــــح 
املــديــر الــريــاضــي لــفــيــنــورد، فــرانــك أرنــيــســني، في 
ــول مــهــاجــم مــخــضــرم مــثــل لــوكــاس  ــ بـــيـــان »وصــ
الفريق بعنصر جديد جاهز  فنحن نعزز هجوم 
فــورا«. وفقد براتو، املعروف بـ«الدب«، والــذي كان 
ليبرتادوريس  كــأس  نهائي  في  قد سجل هدفني 
2018 الذي توج به ريفر بليت على حساب بوكا 
العام  بالفريق  أســاســي  كالعب  دوره  جــونــيــورز، 
املـــاضـــي لــيــجــلــس بـــديـــاًل. وســيــرتــدي بـــراتـــو )32 
ويمكنه  الهولندي،  الــنــادي  نشرها  التي  الرسمية  للصور  وفقًا   ،24 رقــم  القميص  عاما( 

املشاركة اليوم األحد في مباراة الدربي أمام سبارتا روتردام.

مباريات فقط، في تجربة قصيرة للغاية، التحق على إثرها 
التاريخ من  التألق واأللقاب ودخــل  الــذي عرف معه  بالنادي 
خالله. في عام 1974 بدأت رحلة جون مع نادي نوتنغهام 
فورست، وشارك خالل تلك الحقبة في 334 مباراة بمختلف 
املسابقات وسجل 11 هدفًا، وحمل شارة القيادة كذلك، مع 
العلم أنه سجل 6 أهداف في الدوري اإلنكليزي بعدما شارك 

في 253 مباراة.
واندريريز  بولتون  بنادي   1982 عــام  في  ماكغفرن  التحق 
الــذي اعتزل في صفوفه في عام 1985، وكانت مشاركاته 
قليلة بسبب تقّدمه في السن، إذ اكتفى بخوض 16 مباراة 

فقط في الدوري.
اإلنكليزي  الــــدوري  لقب  املــالعــب حقق  فــي  خــالل مسيرته 
للمرة األولى في موسم 1971-1972 بعدما تفوق على األندية 
إذ  يونايتد،  ليفربول ومانشستر  غــرار  العريقة هناك على 

انقضاء موسم 1968- بعد  األولـــى  للدرجة  قــد صعد  كــان 
1969. النجاح األكبر لجون كان في نوتنغهام فورست، إذ 
فاز بصحبته بلقب الدوري اإلنكليزي موسم 1978-1977 
وكذلك لقب الدرع الخيري وكأس الرابطة في مناسبتني، كما 
حمل لقب دوري أبطال أوروبــا في مناسبتني عامي 1979 
ــي ســنــة 1979 على  ــ الــســوبــر األوروبــ بــلــقــب  و1980 وتــــوج 

حساب نادي برشلونة اإلسباني.
قــال عنه مــدربــه الشهير آنـــذاك بــرايــان كــلــوف: »لــم يتوقف 
أبــدًا، كــان شابًا ذكــيــًا«. تمتع جــون بالعديد من  عن الجري 
الصفات، فقد كان قادرًا على االلتزام في تأدية املطلوب منه 
بحذافيره بفضل قدرته على تطبيق ما يريده املدرب وعمله 
الدائم ليكون القائد، كان يتحكم بالكرة بشكٍل جيد ويجيد 

التمرير بطريقة رائعة.
)العربي الجديد(

املاضي خالل  القرن  نوتنغهام فورست في  نــادي  استطاع 
فترة السبعينيات التربع على عرش القارة األوروبية العجوز.

في نهائي 1979 بمسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
اسكتلنديني،  5 العبني  اإلنكليزي في صفوفه  الفريق  ضّم 

وأحدهم كان قائد الفريق جون ماكغفرن.
ولد ماكغفرن يوم 28 أكتوبر/تشرين األول عام 1949 ويبلغ 
من العمر حاليًا 71 عامًا. من اسكتلندا التي ولد بها بدأت 
يونايتد،  نــادي هاترليبول  الوسط بصفوف  مسيرته العب 
بعدما شارك في 72 مباراة وسجل خمسة أهداف من عام 
1965 حتى 1968. لفت الالعب خالل تلك الفترة األنظار، مما 
دفع نادي ديبري كاونتي للتعاقد معه، فلعب بصحبته أكثر 
مــن موسم حتى 1974، وشـــارك فــي الـــدوري بــــ190 مباراة 
سجل خاللها 16 هدفًا، قبل أن يحّط رحاله في نادي ليدز 
يونايتد الشهير، لكن الرحلة هناك لم تطل، إذ شارك في 4 

جون ماكغـفرن

على هامش الحدث

العب اسكتلندي 
سابق حمل 

شارة القيادة في 
نادي نوتنغهام 
فورست وقاده 

لتحقيق لقب 
دوري األبطال 

مرتين

بوفون يبلغ من 
العمر حاليًا 42 عامًا 
وهو األكبر سنًا في 
السيريا آ )نيكولو 
)Getty/كامبو

حامل لقب الدوري اإلسبان

الكرة  تاريخ  في  المسجل  سنًا  األكبر  الالعب  روسي  إيتالو  الالعب  يعتبر 
اإليطالية بشكل عام، يوم خاض مباراة برفقة نادي برو باتريا إي ليبرتاتي 
يوم 8 إبريل/نيسان 1951 ضد نادي روما، كان عمره حينها 52 عامًا و11 
شهرًا و3 أيام. أما الحارس األكبر سنًا فكان ماركو بالوتا عن عمر 44 عامًا 
وشهر واحد و8 أيام، حين التقى مع فريقه التسيو نظيره جنوى يوم 
بعدما   ،0-2 بنتيجة  النسور  لصالح  النصر  وكان   ،2008 عام  أيار  مايو/   11

حافظ حارس إنتر السابق على نظافة شباكه.

األكبر سنًا تاريخيًا

وجه رياضي

 كـــروتـــونـــي، وكـــــان يــومــهــا بــعــمــر 39 عــامــًا
و25 يومًا.

بــــدأ ألــفــيــش مــســيــرتــه فـــي عـــالـــم الــســاحــرة 
املــســتــديــرة عــــام 2005 يــــوم كــــان فـــي نـــادي 
بـــورتـــو الــثــانــي قــبــل أن يـــدافـــع عـــن قميص 
الــفــتــرة  تـــلـــك  ــــال  ــيــــر خـ الـــفـــريـــق األول، وأعــ
ــنـــزي وفــيــكــتــوريــا غــيــمــاريــش  لـــنـــادي فـــاريـ
البرتغالين، إضافة لتمثله نادي آيك أثينا، 
ــــاده. فـــي عــام  ــارج بــ ــ فـــي أول تــجــربــة لـــه خـ
2010 قــرر برونو ألفيش تــرك نــادي بورتو 
والتحق بصفوف زينيت سانت بطرسبرغ، 
الذي لعب له 71 مباراة في الــدوري، ليلعب 
بعدها مع نادي فنربخشة التركي ومن ثم 
 ،2017-2016 موسم  فــي  اإليطالي  كالياري 
ليلتحق بعدها بصفوف نادي رينجرز ثم 

بارما منذ عام 2018.

رودريغو باالسيو
الاعبن  نــادي بولونيا، واحــد من  مهاجم 
الــــذيــــن قـــضـــوا فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي إيــطــالــيــا، 
وكانت آخر مباراة له في السيريا آ يوم 23 
أتــاالنــتــا، وكــان  نـــادي  أمـــام  ديسمبر 2020 
عمره حينها 38 عامًا و10 أشهر و18 يومًا. 
تقع في  التي  باهيا بانكا  ابــن مدينة  بــدأ 
األرجنتن،  شــرق  آيـــرس،  بوينس  محافظة 
مسيرته بصفوف نادي هوراكان دي تريس 
ــوان أنــديــة  آرويــــــوس، قــبــل أن يـــدافـــع عـــن ألـــ
بانفيلد فــي األرجــنــتــن ثــم الــنــادي الشهير 
عــام 2005 حتى 2009،  مــن  بوكا جونيورز 
مــمــا دفــــع نـــــادي جـــنـــوى اإليـــطـــالـــي لــضــّمــه 
معه  ليوقع   2012 حتى  صفوفه  فــي  فتألق 
نـــادي إنــتــر مــيــانــو، الـــذي شـــارك بصحبته 
فــي 140 مــبــاراة فــي الــــدوري املــحــلــي سجل 
خــالــهــا 39 هـــدفـــًا، لــيــرحــل بــعــدهــا صــوب 
مــبــاراة وسجل   93 لألخير  فلعب  بولونيا، 

15 هدفًا.

كريستيان ماجيو
الــدولــي اإليــطــالــي الــســابــق مــاجــيــو ســادس 
الــدوري اإليطالي حاليًا،  أكبر الاعبن في 
ــارك فـــي آخـــر مـــبـــاراة لـــه يــوم  وهـــو الــــذي شــ
فــريــقــه  مــواجــهــة  نــوفــمــبــر 2020، خــــال   28
بينيفينتو لنظيره يوفنتوس، وكان عمره 
الــتــاريــخ 38 عامًا وتسعة أشهر  خــال ذلــك 
عــام 2000  بــدأ ماجيو مسيرته  يــومــًا.  و17 
مــن بــوابــة نــــادي فــيــتــشــنــزا، وتــنــّقــل بعدها 
أندية وهــي فيورنتينا وتريفيزو  عــّدة  بن 
ــعـــارًا( ثـــم ســمــبــدوريــا ونــابــولــي )2008- )مـ

2018( قبل أن يلعب لصالح بينفينتو.

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ضرورة تجديد عقود الالعبني التي تنتهي في 
ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز،  رامــوس  املقبل، وهم سرخيو  يونيو/ حزيران   30
في أسرع وقت ممكن، وأعرب عن أمله في أن يكون 2021 عام إيدن هازارد. وقال لدى 
سؤاله عن هازارد: »نعم، نتمنى أن يكون عامه. إنه مستعد لذلك. لقد جاء إلظهار ماهيته 
كالعب ونثق به كثيرًا. لقد مّر بفترات صعبة، ولكننا سنراه شيئًا فشيئًا مع الفريق«. 
وعن الالعبني الذين لم يجددوا عقودهم، قال: »كّلنا نريد تسوية هذا الوضع في أسرع 

وقت ممكن ملصلحة الجميع. أتمنى تسويته سريعًا«.

صورة في خبر
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