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تعّرض النجم البلجيكي إيدين هازارد، العب خط 
وسط ريال مدريد، إلصابة عضلية جديدة، وفقًا 

ملا أظهرته الفحوصات التي أجراها، بعد شعوره 
بمتاعب في الساق اليسرى خالل املران األخير. 

وأوضح النادي املدريدي عبر بيان »أظهرت 
الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي في ريال 
مدريد تشخيص إيدين هازارد بإصابة عضلية 

في الجزء األمامي من الساق اليسرى، الالعب 
البلجيكي يأمل في التحسن«.

يثق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق 
توتنهام هوتسبر، في عودة مهاجم وهداف 

الفريق هاري كني األسبوع املقبل بعد غيابه خالل 
األيام املاضية بسبب إصابة في الكاحل. وقال 

مورينيو: »لقطة اإلصابة أفزعتنا بعض الشيء 
في البداية، ولكننا متفائلون اآلن بشكل أكبر. 

سنلعب األسبوع املقبل أمام إيفرتون، وبعدها 
بأيام أمام مانشستر سيتي. أعتقد أنه سيعود 

خالل إحدى هاتني املباراتني«.

كشف فريق برشلونة عن طبيعة اإلصابة التي 
تعرض لها ظهير أيمن الفريق سيرجي روبيرتو 

خالل مباراة غرناطة في الدور ربع النهائي من 
بطولة كأس امللك على ملعب )لوس كارمينيس(، 

وأجبرته على مغادرة اللقاء. وأكد النادي 
»الكتالوني« عبر حسابه على شبكة »تويتر«، »أن 

الالعب يعاني من آالم في عضلة الفخذ األمامية 
اليمنى وسيخضع ملزيد من الفحوصات لتحديد 

مدى حجم اإلصابة ومدة الغياب املنتظرة«.

إصابة جديدة 
لهازارد في عضالت 

الساق اليسرى

مورينيو يثق 
في عودة كين للفريق 

األسبوع المقبل

سيرجي روبيرتو يعاني 
من إصابة في عضلة 

الفخذ األمامية

اعتذر يوشيرو 
موري رئيس 
أولمبياد 
طوكيو 2020 
عن تصريحاته 
المسيئة وغير 
الالئقة والتي 
تتعارض مع 
القيم األولمبية 
بحق النساء. 
وأثار رئيس 
اللجنة المنظمة 
ألولمبياد 
طوكيو حالة 
من الغضب، 
بسبب تصريحاته 
بشأن تحدث 
سيدات، هّن من 
بين األعضاء في 
اللجنة األولمبية 
اليابانية، 
كثيرًا خالل 
االجتماعات. 
وأكد موري أنه 
لن يستقيل من 
منصبه، رغم 
الضغط الكبير 
الذي تعرض له 
من الجماهير.
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عّمان ـ العربي الجديد

األردنـــيـــة  األنــــديــــة  إدارات  عـــاشـــت 
املشاركة في الدوري املمتاز ظروفًا 
صــعــبــة لــلــغــايــة، بــعــدمــا عــانــت من 
املــاضــي،  املــوســم  فــي  مالية خطيرة  مصاعب 
وتواصل االستعداد للموسم الجديد بصناديق 
مالية خاوية، نتيجة الخسائر الكبرى والديون 
التي باتت تثقل كاهلها، بسبب أزمة فيروس 
كورونا. وأعلن نادي الجزيرة العريق، أنه بات 
الحالية  اإلغــاق بسبب قضيته  يواجه خطر 
مع رئيسه األسبق سمير منصور، ومطالبته 
بسداد األموال التي أنفقها على الفريق سابقًا. 
ومـــع تــلــك الــقــضــيــة ونــهــايــة املــوســم تــجــاوزت 
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تقرير

مليون  الــجــزيــرة  نـــادي  املترتبة على  الــديــون 
ــراء املــســتــحــقــات الـــجـــديـــدة لــاعــبــي  ــ ــار جـ ــنـ ديـ

ومدربي فريق كرة القدم.
وقال نائب رئيس اللجنة املؤقتة في النادي، 
محمود الكياني، إن املديونية جاءت نتيجة 
واملــدربــن  لاعبن  جــديــدة  مالية  مستحقات 
القدم خــال منافسات  كــرة  في صفوف فريق 
دوري املحترفن، الذي أسدل الستار عليه في 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  منتصف شهر 

وحل فيه الفريق ثانيًا.
وبن الكياني، في تصريح نقلته وكالة األنباء 
األردنــيــة، أن نــادي الجزيرة نجح في تسديد 
297 ألف دينار فقط من قيمة الدين العام، ورغم 
ذلك ما يزال الفريق بحاجة إلى مساعدته في 

تسديد ديونه وإنقاذه من هذا املأزق الصعب.
من جهته، كشف النادي الفيصلي عن تعّرضه 
لــخــســائــر مــالــيــة وصــلــت إلـــى 500 ألـــف ديــنــار 
خال املوسم الكروي املاضي، بسبب تداعيات 
جائحة كورونا، بعدما أوضح أمن صندوق 
الفريق، سامر الحوراني، أن الخسائر توزعت 
الــدعــم املقدم  مــا بــن ريــع الجماهير، وغــيــاب 
مــن الــرعــاة فــي اتــحــاد كــرة الــقــدم، إضــافــة إلى 
الفيصلي  منشآت  عمل  وتراجع  الخصومات 
الــخــاصــة. وقـــال الــحــورانــي إن هـــذه الــخــســارة 
لم تكن ضمن حسابات النادي، كونها جاءت 
بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت 
مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة، بــمــا فــيــهــا الــقــطــاع 
الرياضي، مشيرًا إلى إنفاق ما يزيد عن مليون 
دينار على فريق كرة القدم في املوسم املاضي، 
توزعت ما بن عقود العبن محلين وأجانب، 

وعقود أجهزة فنية، ومصاريف للفريق.
وأضــاف أن الفيصلي يعتبر من أكثر األندية 
ــقــــدم، وذلـــــك بحثا  إنـــفـــاقـــًا عــلــى فـــريـــق كــــرة الــ
الــتــي تليق بــعــراقــة وتــاريــخ هذا  عــن النتائج 

الصرح الرياضي الكبير، الفتا إلى أن ظروفا 
استثنائية أثرت على نتائج الفريق في املوسم 

األخير، ما تسبب في تراجع النتائج.
وأكـــد الــحــورانــي أن الــفــريــق عــاقــد الــعــزم على 
العودة بقوة في املوسم الجديد 2021، بحثا عن 
األلقاب والبطوالت املحلية واآلسيوية، مشيرًا 
إلى أنه تم االتفاق مع املــدرب السوري حسام 
السيد لتدريب الفريق، وبانتظار وصوله إلى 

عّمان في األيام القليلة املقبلة.
بـــدوره، كشف نــادي الرمثا عن إنفاق حوالي 
نصف مليون دينار على فريق كرة القدم خال 
املوسم الكروي 2020، الذي أسدل الستار عليه 

قّدم اتحاد الكرة 
استراتيجية االستدامة 

لألندية األردنية

لم تتم تأجيل أي مباراة 
في هذه الجولة بسبب 

فيروس »كورونا

 أمن سر نادي 
ّ

منتصف الشهر املاضي. وبن
الرمثا والناطق اإلعامي، محمد أبو عاقولة، 
ُأنــفــق على تعاقدات مــع العبن  أن هــذا املبلغ 
محلين وأجـــانـــب ومـــدربـــن، وكـــل مــا يتعلق 
بــفــريــق الـــكـــرة الــــذي احــتــل املـــركـــز الــثــالــث في 

الدوري خلف الوحدات والجزيرة.
وقال: »لقد خسرنا ريع الحضور الجماهيري، 
ولكن في نفس الوقت أتاحت جائحة كورونا 
مستحقات  مــن  نسبة  تخفيض  حــق  لــلــنــادي 
الــاعــبــن، مـــا ســاهــم فـــي تــخــفــيــض الــنــفــقــات. 
 أمن السر أن اإلدارة تواصل تحضيراتها 

ّ
وبن

إلعداد ميزانية للموسم املقبل، الذي يبحث فيه 
الرمثا عن البطوالت«.

ــاد األردنــــــي لــكــرة الـــقـــدم قـــد عقد  وكــــان االتـــحـ
اجــتــمــاعــًا بــرئــاســة األمـــيـــر عــلــي بـــن الــحــســن، 
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــاتــــحــــاد، مــع  ــئـ ــيـ ــهـ رئــــيــــس الـ
تقنية  عــبــر  املــحــتــرفــن،  دوري  أنــديــة  ممثلي 
لعرض ومناقشة  ُبعد«،  »عن  املرئي  االتصال 
استراتيجية االستدامة والتمكن املالي ألندية 
املوسم  في  تطبيقها  سيبدأ  التي  املحترفن، 

غــــداة خــســارة فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة أمــام 
بروكلن نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر 
لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز )121 – 
99( في مواجهة فريق كليفاند كافالييرز 
فـــي الـــــــدوري األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن بــكــرة 
السلة، وتجنب الدخول في سلسلة خسارات 

متتالية للمرة األولى املوسم الحالي.
وأحرز جورج ثماني ثاثيات )رقمه األعلى 
ــم( فـــي طــريــقــه إلــــى تــســجــيــل 36  هــــذا املـــوسـ
في  الــوحــيــد  الــفــريــق  كليبرز  ليبقى  نــقــطــة، 
الدوري الذي لم يخسر مباراتن متتاليتن. 
 فــقــد ســقــط ثــانــي تــرتــيــب املــنــطــقــة الــغــربــيــة 
 فـــجـــر األربـــــعـــــاء أمــــــام مــضــيــفــه نـــتـــس، ولـــم 
يتمكن من الصمود في وجه الثاثي كيفن 
دورانــت، جيمس هــاردن، وكايري إيرفينغ، 
 لــُيــمــنــى بــهــزيــمــتــه الــثــانــيــة فـــي 12 مـــبـــاراة 

.)120-124(
ويــعــتــبــر جــــورج الــخــســارة والــلــعــب السيئ 

إنهاء هذه الرحلة بنتيجة رائعة. لم نرغب 
في خسارة ثانية على التوالي«.

وكان كليبرز متعبًا من تغلبه على كافالييرز، 
إذ أنهى مباراته السادسة في رحلته خارج 
أرضه بفوز أمام جماهير محدودة من ألفي 
شخص جــراء فــيــروس كــورونــا على ملعب 
»روكيت مورتاج فيلدهاوس« في كليفاند.
ــنـــارد 24 نــقــطــة،  ــيـ ــل زمـــيـــلـــه كــــواهــــي لـ وســـجـ
ــاك 10 نقاط  ــاف الــكــرواتــي إيــفــيــكــا زوبــ وأضــ
و16 مرتدة لصالح كليبرز الذي أنهى رحلته 
خارج أرضه بأربعة انتصارات وفوزين، وكان 
من  الخارحية  مبارياته  مــشــوار  بــدأ  كليبرز 
دون جورج وليونارد اللذين اسُتبعدا بسبب 

البروتوكوالت الصحية لفيروس »كورونا«.

»تريبل دابل« ألنتيتوكونمبو
من جهة كليفاند، سجل كولن سكستون 
16 من 27 نقطة في الشوط األول لكليفاند 
وســاهــم داريــــوس غــارالنــد فــي 23 لــم تمنع 
فريقه من الخسارة، وقــال غــارالنــد: »سجل 
بول جورج ثاثيات أكثر من فريقنا كله. ال 
أعتقد أننا سنفوز بمباريات كثيرة بمجرد 
التسجيل من مدى النقطتن«، وسجل جورج 
ثامن ثاثية له قبل 5:09 دقائق من انتهاء 
املباراة. وعن هذا الفوز قال املدرب تيرون لو: 
»نحن نتحسن. لدينا بعض األشياء التي ال 
يزال يتعن علينا تحسينها. ال تزال أمامنا 

طريق طويلة لنقطعها«.
ولـــعـــب كــلــيــبــرز مـــن دون خـــدمـــات بــاتــريــك 
ــاريــــات  ــبــ ــل املــ ــ ــن كـ ــ بـــيـــفـــرلـــي، الـــــــذي غــــــاب عـ
الــركــبــة. وفي  فــي  الخارجية بسبب إصــابــة 
مــيــلــووكــي، حــقــق أفـــضـــل العــــب فـــي الــــدوي 
ــلـــة فــي  ــركــــي لــلــمــحــتــرفــن بــــكــــرة الـــسـ ــيــ األمــ
املـــوســـمـــن املـــاضـــيـــن الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنتيتوكونمبو »تريبل دابــل« من 21 نقطة 
ليقود  تــمــريــرات حاسمة،  مــرتــدة و10  و14 
ميلووكي بــاكــس إلــى فــوز عــريــض )130 – 

110( على إنديانا بايسرز.
وسجل النجم يانيس أنتيتوكونمبو سبعًا 
مــن ثــمــانــي تــســديــدات خـــال الــلــعــب وسبع 
رميات حرة من أصل ثماٍن أيضًا، مساهمًا 
في توسيع الفارق مع بايسرز ليصل إلى 34 
نقطة قبل بداية الربع األخير الذي لم يلعب 

فيه اليوناني بعد ضمان الفوز.
 33 سابونيس  دومــانــتــاس  تسجيل  ورغـــم 
نقطة لبايسايرز، هي األعلى له هذا املوسم، 
إضـــافـــة إلــــى 12 مـــرتـــدة، لـــم يــمــنــع إنــديــانــا 
غريزليز  ممفيس  عــلــى  فـــوزه  مــن  املنتشي 
املـــبـــاراة  مـــن حــســم  الـــثـــاثـــاء،   )116 –  134(
وتسجيل 21 رمية ثاثية. من جهة أخرى، 

ســـجـــل لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش وكــريــســتــابــس 
بورزينغيس وتيم هارداواي مجتمعن 73 
فــي وضــع حــد لسلسلة من  نقطة لإلسهام 
ست هزائم متتالية لداالس مافريكس، بفوز 
أتانتا هوكس، وسجل  على   )116  –  122(
»دابل دابل«  دونتشيتش 27 نقطة وحقق الـ
ــع ثــمــانــي مــتــابــعــات و14  الــــحــــادي عــشــر مـ
تمريرة حاسمة، أما بورزينغيس فأحرز 24 
نقطة و11 مرتدة، بينما خرج هارداواي من 

مقاعد البدالء ليسجل 22 نقطة.

فوز نيو أورليانز بيليكانز
وفي نيو أورليانز، سجل زايون ويليامسون 
ــز  ــانــ ــيــ 28 نـــقـــطـــة لـــيـــقـــود فــــريــــق نـــيـــو أورلــ
 بـــيـــلـــيـــكـــانـــز لـــلـــفـــوز عـــلـــى فـــيـــنـــيـــكـــس صــنــز 
)123 – 101(، إضافة إلى 7 مرتدات و6 تمريرات 
أخــرى، حقق فريق  حاسمة. وفــي مباريات 
غريزليز  ممفيس  على  مهمًا  فــوزًا   بايسرز 
)134 – 116(، وتفوق فريق واشنطن ويزاردز 
 عـــلـــى مـــنـــافـــســـه بــــورتــــانــــد تــــريــــل بــــايــــزرز 

.)121 – 132(
فــي املــقــابــل، فــاز فــريــق شيكاغو بــولــز على 
في   )103  –  107( نيكس  نيويورك  منافسه 
مــبــاراة مــثــيــرة، وتــفــوق أوكــاهــومــا سيتي 
ثــانــدر على هيوسنت روكــتــس )104 – 87(، 
على  أنطونيو سبيرز  ســان  فــريــق  وتــفــوق 
 ،)108  –  111( تــيــمــبــروولــفــز  مــيــنــيــســوتــا 
فــريــق بوسطن سلتيكس  تــعــرض  وأخــيــرًا، 

لخسارة أمام منافسه ساكرامنتو كينغز.
ــيـــة  ــيـــركـ ــمـــل مــــبــــاريــــات الـــســـلـــة األمـ ــكـ ــتـ وُتـــسـ
ــــة داالس  ــــديـ ــرة بـــــن أنـ ــظـ ــتـ ــنـ ُمـ بــــمــــواجــــهــــات 
مافريكس وغولدن ستايت ووريورز، في حن 
يلعب فريق أتانتا هاوكس ضد فريق يوتا 
جــاز، بينما يستضيف الفريق الــذي يسعى 
للمنافسة على اللقب هذا املوسم فياديلفيا 
76 ضد فريق بورتاند تريل بايزرز، بينما 
يــلــعــب فــريــق مــمــفــيــس غــريــزلــيــز ضـــد فــريــق 
هيوسنت روكتس، وأخيرًا يلعب فريق لوس 

أنجليس اليكرز مع منافسه دينفر ناغتس.
ــاراة فــي  ــبــ ــه لــــم تـــتـــم تـــأجـــيـــل أي مــ ــ  ُيــــذكــــر أنـ
 هــذه الجولة بسبب فــيــروس »كــورونــا«، إذ 
ُتــظــهــر الــفــحــوصــات أي نــتــائــج موجبة  لـــم 
األندية  لــدى العبي جميع  الفيروس  حيال 
املـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري األمـــيـــركـــي 
 لكرة السلة. مع اإلشــارة إلــى أنــه تم تأجيل 
23 مباراة منذ بداية املوسم الحالي 2020-
امُلــتــفــق  الــطــبــي  لــلــبــروتــوكــول   2021، وفـــقـــًا 
عــلــيــه بـــن االتـــحـــاد األمـــيـــركـــي لــكــرة الــســلــة 

والسلطات الصحية.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كليبرز يُعوض سقوطه أمام نتس
استعاد فريق لوس 

أنجليس كليبرز توازنه في 
بطولة الدوري األميركي 

لكرة السلة وذلك بعد 
تحقيق فوز مهم 

على منافسه كليفالند 
كافالييرز، في مباراة سجل 

فيها نجمه األول بول 
جورج 36 نقطة وهو 

رقم قياسي خاص 
هذا الموسم

)Getty( يعاني نادي الفيصلي األردني من الديون المالية الكبيرة

)Getty( فوز مهم لكليبرز في منافسات السلة األميركية

يواجه فريق الجزيرة األردني العريق خطر اإلغالق بسبب 
قضيته مع رئيسه السابق والديون الكبيرة المترتبة على 

الفريق بسبب مستحقات الالعبين والمدربين

املقبل 2021. وثّمن األمير علي التعاون الكبير 
ألندية املحترفن مع االتحاد، لتخطي مختلف 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، 
الوقت ذاته  املوسم 2020، مؤكدًا في  وإنجاح 
عــلــى الــتــطــلــعــات املــشــتــركــة لــتــطــويــر منظومة 
كــرة الــقــدم األردنــيــة، واالرتــقــاء بها إلــى أعلى 

املستويات.
األردنية  بأنديتنا  »نفتخر  األمير علي:  وقــال 
ــهـــرت بــصــابــتــهــا وتــاحــمــهــا،  ــة، وقــــد أظـ ــافـ كـ
الــبــنــيــان الـــقـــوي ملــنــظــومــة كـــرة الـــقـــدم محليًا. 
نتطلع في املوسم املقبل إلى املزيد من االهتمام 
والتمكن للمواهب األردنية، وتعزيز حضور 
ــذيــــن نــعــتــز بـــهـــم، واتــــســــاع رقــعــة  ــبـــاب الــ الـــشـ

مشاركتهم في فرقهم«.
في املقابل، قدم اتحاد الكرة عرضًا مستفيضًا 
الســتــراتــيــجــيــة االســتــدامــة والــتــمــكــن املــالــي، 
الــظــروف  ظــل  فــي  ملّحة  باعتبارها ضـــرورة 
الــراهــنــة، مــع اتــســاع تــأثــيــر الــضــائــقــة املالية 
السلبي على األندية وبمختلف  وانعكاسها 
ــــدف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى  ــهـ ــ الـــــــدرجـــــــات. وتـ
مــســاعــدة األنــديــة فــي الــخــروج مــن الضائقة 
املالية وتحقيق االستدامة املالية على املدى 
الــطــويــل، مــن خـــال تشجيعها عــلــى اإلنــفــاق 
الرشيدة  املالية  الحاكمية  املسؤول وتطبيق 
االستراتيجية  تضع  كما  الشفافية،  وزيـــادة 
حدًا للتضخم في قيمة التعاقدات مع الاعبن 
االلتزامات  واملدربن، لضمان تنفيذ وســداد 

املالية للدائنن.
وتضع استراتيجية االستدامة والتمكن املالي 
أطر وضوابط وتعليمات اإلنفاق املالي، بناًء 
على دراسة شاملة حددت مسببات الضائقة 
املــالــيــة للعديد مــن األنــديــة وســبــل تــجــاوزهــا، 
للوصول إلى مرحلة التوازن واالستقرار املالي 

خال السنوات القادمة.
لــاتــحــاد، سمر نصار،  الــعــام  وكشفت األمـــن 
التي  لاستراتيجية،  العريضة  الخطوط  عن 
تأخذ بعن االعتبار تطوير األنظمة املالية لدى 
الاعبن  تعاقدات  مع  التعامل  وآلية  األنــديــة 
ــزة الــفــنــيــة واإلداريـــــــــة،  ــ ــهـ ــ ــتـــرفـــن، واألجـ واملـــحـ
ومختلف أوجه اإلنفاق، واقترانها باإليرادات 

الثابتة واملتغيرة.
ــار »مـــســـبـــبـــات األزمـــــــة املـــالـــيـــة،  وتـــابـــعـــت نـــصـ
تلخصت في التعاقدات الضخمة بقيمة تفوق 
ــرادات  إيـــــرادات األنـــديـــة، مــــرورًا بــانــخــفــاض إيــ
األندية، وغياب ضوابط تعاقدات األندية، إلى 
جانب كثرة تغيير األجهزة الفنية، وصواًل إلى 
ضعف األنظمة واإلجراءات املالية الداخلية«.

والتمكن  االســتــدامــة  استراتيجية  وتتضمن 
املالي، خطة عمل في السنوات األربع األولى، 
التعليمات  مــن  خــالــهــا سلسلة  مــن  وتــطــبــق 
ــي، لــتــحــقــيــق  ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ ــل تـ ــكـ والــــــضــــــوابــــــط، بـــشـ
االستقرار والتوازن املالي لجميع األندية، من 
خال خفض معدالت اإلنفاق، وتقليص حجم 

الديون املتراكمة بحلول عام 2024.
كما عرضت نصار أبرز اإلجراءات والتعليمات 
ــاقــــدات مــــع الـــاعـــبـــن  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــة آللــ ــمـ ــاظـ ــنـ الـ
واملدربن، وما يتضمن ذلك من إعداد الاعبن 
املسجلن في كشوفات كل فريق، والضوابط 
الــخــاصــة بــالــتــعــاقــد مــع املــحــتــرفــن األجــانــب 

واملدربن على حد سواء.

حدد اتحاد كرة القدم األردني، أجندة 
ينطلق  الذي   ،2021 الموسم  بطوالت 
الحالي  فــبــرايــر/شــبــاط   23 مــن   اعــتــبــارا 
أرسل  بعدما  الــدرع،  بطولة  خالل  من 
المشاركة  ــة  ــدي األن لجميع  تعميما 
األندية  جميع  االتــحــاد  وأبلغ  فيها. 
والتحرير،  القيد  ــرات  وفــت بمواعيد 
بطوالته،  مختلف  انطالق  ومواعيد 
المحترفين،  دوري  ــا  ــه رأس  وعــلــى 
أبريل/نيسان  شهر  في  سينطلق  الــذي 

القادم 2021.

أجندة الدوري

فرصة للتعرف إلى نفسه وتحسن مهاراته، 
وقـــال الــاعــب الـــذي سجل ثماني مــن أصل 
تسع تــســديــدات ثاثية فــي هــذا اإلطــــار، إن 
»الليلة املاضية كانت استعدادًا رائعًا لهذه 
الليلة. لقد قمت بعمل سيئ في تسديداتي، 
قلت لنفسي إذا سنحت لي الفرصة نفسها، 

هذه املرة سأسجلها«.
وأضـــاف الــاعــب فــي حــديــثــه: »قـــام زمائي 
في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد 
هيأوا لي كل شيء وفسحوا لي املجال. أردنا 

أزمة األندية 
األردنية

خسائر مالية وديون كبيرة
عظيمة  »ريمونتادا«  برشلونة  فريق  حقق 
أنقذته من خروج ُمدو من الدور ربع النهائي 
ملسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بقلبه 
الطاولة على مضيفه غرناطة محواًل تأخره 
بهدفن نظيفن إلى فوز )5 - 3( بعد التمديد، 
ليلحق بليفانتي الفائز على فياريال بهدف 

نظيف بعد التمديد أيضًا.
ــريـــق بـــرشـــلـــونـــة ولــيــفــانــتــي إلـــى  وانــــضــــم فـ
إشبيلية الذي كان قد حجز بطاقته بفوزه 
ــة الــثــانــيــة  عــلــى مــضــيــفــه أملــيــريــا مـــن الـــدرجـ
املــبــاراة األولــى،  بهدف نظيف، الثاثاء. في 
دور نصف  لبلوغ  طريقه  فــي  غرناطة  كــان 
نهائي الكأس بعد تقدمه حتى الدقيقة 88 
بهدفن نظيفن سجلهما البرازيلي كينيدي 
)د.33(، واملخضرم روبرتو سولدادو )د.47(، 
»الكتالوني« هدفن  النادي  يسجل  أن  قبل 
بـــواســـطـــة حـــــارس مـــرمـــى أصـــحـــاب األرض 
آرون إسكونديل من خطأ في مرماه )د.88(، 
فـــارضـــًا   ،)2+90( ألـــبـــا  جــــــــوردي  واملـــــدافـــــع 
االحــتــكــام بشوطن إضــافــيــن كــانــت فيهما 
الكلمة للضيوف الذين سجلوا ثاثة أهداف.

وفــــرض حــــارس غــرنــاطــة آرون إســكــونــديــل 
نفسه نجمًا بتصديه لحوالي 14 كرة خطيرة 
على املرمى، في وقت برز النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي بتحركاته التي أربكت دفاع 
مرر  أنــه  إال  عــدم تسجيله،  وبــرغــم  الخصم 
كرتن حاسمتن للمهاجم الفرنسي أنطوان 

غريزمان وجوردي ألبا.
البديل  املهاجم  سجل  الثانية،  املــبــاراة  فــي 
روجـــر مــارتــي هــدف الــفــوز للمضيف فريق 
ليفانتي في الدقيقة األولــى من الوقت بدل 
الثاني. وكان  الضائع في الشوط اإلضافي 
فــيــاريــال الــطــرف األخــطــر فــي الــشــوط األول 
والحـــت أمـــام العبيه العديد مــن الــفــرص لم 
يحسنوا اســتــغــالــهــا، أخــطــرهــا رأســيــة من 
املــدافــع بــاو تــوريــس داخــل املنطقة، تصدى 

لها الحارس داني كارديناس )د.4(، وأخرى 
من القائد راوول ألبيول مرت بجانب القائم 
»مـــانـــو«  ــل  ــويـ ــانـ مـ ــن  مــ وتــــســــديــــدة  )د.33(، 
تـــريـــغـــيـــروس مــــن خـــــــارج املـــنـــطـــقـــة صــدهــا 

كارديناس )د.40(. 
وتابع فياريال خطورته في الشوط الثاني 
بفضل تــســديــدة مــن روبـــن بينيا مــن داخــل 
املنطقة )د.63(، رد عليها ليفانتي بتسديدة 
من خارج املنطقة من ميكايل مالسا )د.65(، 
لــتــبــقــى الــنــتــيــجــة عــلــى حــالــهــا بـــالـــرغـــم من 
مــحــاوالت الــفــريــقــن هــز الــشــبــاك فــي الــوقــت 
ــــى شــوطــن  ــي. ثــــم لـــجـــأ الـــفـــريـــقـــان إلـ ــلــ األصــ
املساعد«  الفيديو  »حكم  ليتدخل  إضافين 
)في ايه آر( وُيلغي هدفا لفياريال في الدقيقة 
112، وبعد ذلك خطف ليفانتي هدف التأهل 
موراليس  لويس  خوسيه  مــن  تمريرة  بعد 
تــابــعــهــا مـــارتـــي بــقــدمــه الــيــســرى مـــن داخـــل 
املنطقة إلى الزاوية اليسرى العليا )1+120(. 

كأس ألمانيا: اكتمال عقد 
ربع النهائي

ــع الــنــهــائــي ملــســابــقــة  ــــدور ربــ اكــتــمــل عــقــد الــ
الــقــدم بتأهل اليبزيغ  كــأس أملانيا فــي كــرة 
مونشنغادباخ  وبوروسيا  وفولفسبورغ 
ويان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية، وذلك 
عندما أكــرم األول وفــادة ضيفه بوخوم من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، وتغلب 

الثاني بصعوبة على ضيفه شالكه بهدف 
نظيف، والثالث على مضيفه شتوتغارت )2 
- 1(، والرابع على ضيفه كولن )4 - 3( بركات 
الترجيح )الوقتان األصلي واإلضافي 2-2( 

في الدور ثمن النهائي.
فــي املـــبـــاراة األولــــى حــســم اليــبــزيــغ وصيف 
»الــبــونــدســلــيــغــا« تــأهــلــه فـــي الـــشـــوط األول 
بهدفي املالي أمادو حيدارا )د.10(، وقائده 
من   1+45( مــارســيــل سابيتسر  الــنــمــســاوي 
ركـــلـــة جـــــــزاء(، قــبــل أن يــضــيــف الــدنــمــاركــي 
الثاني  الــشــوط  فــي  ثنائية  بولسن  يــوســف 

)66 و76(.
الثانية، سجل الهولندي فوت  وفي املباراة 
 40 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  فيخورست 
وقاد فريقه لتأهل تاريخي ُمهم وُمستحق، 
شتوتغارت  بكر  الثالثة  املــبــاراة  فــي  بينما 
الديموقراطي  الكونغولي  عبر  بالتسجيل 
الثانية،  الدقيقة  سياس وإمانجيتوكا في 
لكن بوروسيا مونشنغادباخ قلب الطاولة 
بتسجيله هدفن للفرنسين ماركوس تورام 

)د.45+1(، والحسان بليا )د.50(.
وفي املباراة الرابعة، فجر يان ريغنسبورغ 
كولن  بإقصائه  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
بــركــات الــتــرجــيــح، وفـــي الــتــفــاصــيــل تقدم 
)د.4(،  يــاكــوبــس  إلسماعيل  بهدفن  كــولــن 
يـــان  ورد  )د.22(،  ديـــنـــيـــس  والـــنـــيـــجـــيـــري 
ريـــغـــنـــســـبـــورغ بـــهـــدفـــن لـــلـــكـــنـــدي ســكــوت 

بعد  )د.43(.  جــــورج  ويــــان   ،)35( كــيــنــيــدي 
الترجيح  إلــى ركــات  الفريقان  ذلــك احتكم 
ولحقت  ريغنسبورغ.  ليان  ابتسمت  التي 
األندية األربعة بفرق بوروسيا دورتموند 
ــيـــردر بــريــمــن وروت-فــــايــــس ايــســن من  وفـ
الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة 
الثانية والتي حجزت بطاقتها. وفجر روت-

فايس ايسن مفاجأة مدوية عندما أقصى 
باير ليفركوزن خامس البوندسليغا )1-2 
بعد التمديد(، في وقت واصل هولشتيان 
كيل الــذي كان قد جرد بايرن ميونيخ من 
الــلــقــب فـــي 13 مـــن شــهــر كـــانـــون الــثــانــي/ 
يناير املاضي، مغامرته في املسابقة بفوزه 
عــلــى دارمــشــتــادت 98 مــن الــدرجــة الثانية 
)7-6 بركات الترجيح بعد انتهاء الوقتن 
وتــغــلــب  ــذا،  ــ هــ  .)1-1 ــــي  ــافـ ــ األصــــلــــي واإلضـ
بــوروســيــا دورتــمــونــد عــلــى بـــادربـــورن من 
الدرجة الثانية )3 - 2(، وفيردر بريمن على 
غرويتر فورث من الدرجة الثانية )2 - صفر(.

كأس إيطاليا: أتالنتا يفرض التعادل 
على حامل اللقب

على  السلبي  التعادل  أتانتا  فريق  فــرض 
مــضــيــفــه نــابــولــي حــامــل الــلــقــب فـــي ذهـــاب 
الدور نصف النهائي ملسابقة كأس إيطاليا 
فــي كــرة الــقــدم. وكـــان فــريــق أتــانــتــا األقــرب 
النهائية على غرار  املباراة  لوضع قدم في 
املــبــاراة األولـــى في  الـــذي حسم  يوفنتوس 
ذهاب دور األربعة أمام مضيفه إنتر ميان 
الفرص  إلــى  بالنظر  1(، وذلــك   -  2( بالفوز 
وسيطرتهم  مهاجميه  أمـــام  سنحت  الــتــي 
ــاراة. وفــــــرض حــــارس  ــ ــبــ ــ ــريـــات املــ عـــلـــى مـــجـ
أوسبينا  دافيد  الكولومبي  الدولي  املرمى 
للعديد  بتصديه  املــبــاراة  فــي  نجمًا  نفسه 
من الهجمات لفريق أتانتا الذي جعل من 
مسابقة الكأس املحلية هدفًا له هذا املوسم 
لــتــتــويــج حــقــبــتــه الـــرائـــعـــة مـــع مـــدربـــه جــان 
بييرو غاسبيريني الذي يشرف على إدارته 
الفنية منذ عام 2016. وكان نابولي البادئ 
لورينزو  لقائده  قوية  بتسديدة  بالتهديد 
إنسينيي من خارج املنطقة في الدقيقة 7 قبل 
أن يفرض أتانتا سيطرته وينقذ أوسبينا 
مرماه من هــدف مبكر بتصديه لركلة حرة 
جانبية انبرى لها الدولي الكولومبي لويس 
موريال )11(، ثم أبعد بقدمه انفرادا ملاتيو 

بيسينا وتسديدة ريمو فرولر )22(. 
لتهديد   43 الدقيقة  حتى  نــابــولــي  وانــتــظــر 
مرمى جانلويجي غوليني بتسديدة لدييغو 
ديمي بجوار املرمى، ثم تابع أوسبينا تألقه 
ملوريال  تسديدة  وأبعد  الثاني  الشوط  في 
)د.47(، ورأسية ملواطن األخير الدولي دوفان 

ساباتا )د.61(.
)فرانس برس(

»ريمونتادا« عظيمة لبرشلونة... 
وتأهل اليبزيغ في ألمانيا

ضمن فريق برشلونة 
العبور إلى نصف نهائي 

كأس ملك إسبانيا بعد 
صناعته النقالب عظيم 

ضد فريق غرناطة 
في مباراة مجنونة 
ومثيرة، في وقت 

تأهلت اليبزيغ في كأس 
ألمانيا وتعادل أتالنتا 

ونابولي في كأس إيطاليا

)Getty( 3-5 برشلونة قلب تأخره من هدفين إلى فوز
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رياض الترك

ــام تـــحـــدث اإلســـبـــانـــي بيب  ــ قــبــل أيـ
غــــــــــوارديــــــــــوال عـــــــن مـــــــــــدرب فــــريــــق 
برايتون ألبيون، اإلنكليزي غراهام 
بــوتــيــر، ووصــفــه بــأنــه أفــضــل مـــدرب إنكليزي 
حاليًا. ومنذ تلك التصريحات وبوتير ُيحلق 
عــالــيــًا فـــي ســـمـــاء »الــبــريــمــيــرلــيــغ« مـــن خــال 
انــــتــــصــــارات عـــاملـــيـــة لــــم يـــكـــن يــتــوقــعــهــا أحــــد، 
األولـــى ضــد توتنهام والــثــانــي ضــد ليفربول 

في ظرف أسبوع فقط.
برايتون  ظهر  يناير  الثاني/  كــانــون   16 منذ 
ــيــــادة املـــــــــدرب الـــشـــاب  ــقــ بـــنـــســـخـــة مــخــتــلــفــة بــ
غــراهــام بــوتــيــر، 5 مــبــاريــات دون خــســارة في 
جــمــيــع املــســابــقــات، 4 مــبــاريــات دون خــســارة 
الـــدوري، 4 انتصارات وتــعــادل في جميع  في 
املـــســـابـــقـــات، تـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــخـــامـــس من 
أسابيع  اإلنكليزي. هي  االتحاد  كأس  بطولة 
مثالية لبوتير الذي لم تتعرف عليه الجماهير 

إال بعد إسقاط مورينيو وكلوب.

البداية مع الكرة
ــة بــــشــــهــــادة فــي  ــعـ ــامـ ــر مــــن الـــجـ ــيـ ــوتـ تــــخــــرج بـ
اخــتــصــاص »الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة«، عــمــل في 
جــامــعــة هـــول الــبــريــطــانــيــة فـــي مــنــصــب مــديــر 

غراهام بوتير
قاهر ليفربول

هو مدرب إنكليزي شاب بدأ يكتسب شهرة كبيرة في منافسات »البريميرليغ« 
بسبب طريقة لعبه وأخر فوزين حققهما على كل من توتنهام وليفربول. 
عن قصة غراهام بوتير الذي شق طريقه من مالعب السويد إلى مالعب 

»البريميرليغ« بطريقة مميزة والفتة، وسيكون له مستقبل واعد

3031
رياضة

تقرير

القدم ثم مدير تقني في منتخب  تطوير كــرة 
غــانــا لــلــســيــدات. هـــذا وأنــهــى بــوتــيــر دراســتــه 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــتــــصــــاص الــــقــــيــــادة والـ ــــي اخــ ــيـــا فـ ــلـ الـــعـ
التدريب  عامل  إلــى  يتحول  أن  قبل  العاطفي 

في كرة القدم.
دخـــل بــوتــيــر عــالــم الــتــدريــب مــن بــوابــة فريق 
أوسترساند السويدي في عام 2011، بقي مع 
الفريق 7 سنوات وحقق إنجازات مهمة هناك، 
القاع  مــن  السويدي  الفريق  أنــه حمل  ويكفي 
إلى بطولة الدوري األوروبي ومواجهة فريق 

أرسنال في الدور الـ32 من البطولة.
اشــتــهــر بــوتــيــر بــقــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى تــدريــب 
الاعبني وتطويرهم ذهنيًا نظرًا الختصاصه 
الـــجـــامـــعـــي الــــــــذي ســـــاعـــــده كـــثـــيـــرًا فـــــي مــنــح 
العــبــيــه الــثــقــة لــكــي يــقــدمــوا أفــضــل مــا لديهم، 
وهــــي األمـــــور الـــتـــي عــجــلــت فـــي تــعــاقــد فــريــق 
أوستيرساند مع املدرب الشاب بوتير آنذاك. 

بــعــمــر الـــــ36 ســنــة، اســتــلــم بــوتــيــر أول وظيفة 
إلى  الــذي سقط  السويدي  الفريق  كمدرب مع 
الدرجة الرابعة آنــذاك، وحصل على كل الدعم 
من رئيس النادي الذي كان يبحث عن مدرب 
شاب ُيغير له األمــور وُيطور قــدرات الاعبني 

ذهنيًا وفنيًا.
في عام 2010، وقع بوتير عقدًا لثاث سنوات 
مـــع فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد الـــســـويـــدي، لــيــقــوده 
الــدرجــة الرابعة إلــى الثانية وُيــمــدد عقده  من 
الكبير.  التدريبي  النجاح  بعد   2013 عــام  في 
فريق  األول، ضمن  أكــتــوبــر/ تشرين   27 وفــي 
أوسترساند التأهل إلى الدرجة املمتازة ألول 

مرة في تاريخ النادي.  
لم يتأخر بوتير كثيرًا لتحقيق إنجاز ُيسجل 
باسمه، وذلك عندما ُتوج في عام 2015، بلقب 
كأس السويد عندما تفوق في املباراة النهائية 
إلى  ليتأهل   ،)1  –  4( نوبكوبينغ  فــريــق  على 
بــطــولــة »الــــــــدوري األوروبـــــــــي« ألول مــــرة في 
لــم ينجح فــي تحقيقه أي  تــاريــخــه ويفعل مــا 

مدرب قاد الفريق منذ التأسيس.

نظرة ُمميزة في بناء الفريق
لـــم يــكــن فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد فــريــقــا ســويــديــا 
كبيرا، لكن نظرة املدرب غراهام بوتير امُلميزة 
غــيــرت الكثير مــن األمـــور فــي عــقــول الاعبني، 
وطريقة بناء أي فريق وحولته إلى فريق قادر 
على الــصــعــود والــتــقــدم بــني األنــديــة الكبيرة، 
هذا عدا عن التطور الذهني الكبير تحت قيادة 
بــوتــيــر. وطـــور الــاعــبــون »أكــاديــمــيــة ثقافية« 
داخل النادي، إذ إنهم يغنون ويرقصون أمام 
الــجــمــاهــيــر مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى جــرعــات 
معنوية لتقديم أداء أفضل على أرض امللعب. 
حتى أن الاعبني ظهروا مع املدرب بوتير في 
حفلة غنائية وغنى هو بنفسه أمام الجماهير.
ــذه الـــفـــكـــرة مــــن إحــــدى  ــ واســـتـــوحـــى بـــوتـــيـــر هـ
ــدات وقــــــــــال آنــــــــــــــذاك: »لـــــقـــــد قـــــالـــــت لــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــابـــة صـــغـــيـــرة إن الــتــعــبــيــر الـــثـــقـــافـــي مــفــيــد  شـ
ُمــمــيــزة ومن  للرياضيني، أعــتــقــدت أنــهــا فــكــرة 
الاعبني  لكل  املجال  الصندوق. نفسح  خــارج 
الفني للتعبير عن أنفسهم وتنظيم  والجهاز 
معارض ثقافية على املسرح، الرقص والغناء، 

قراءة الكتب وغيرها«.
ومــــن نــاحــيــة كــــرة الـــقـــدم كــــان لــبــوتــيــر طــريــقــة 
ــفـــريـــق وتــــطــــويــــره، إذ إن  ــيـــزة فــــي بـــنـــاء الـ ُمـــمـ
املدرب اإلنكليزي كان يمنح الاعبني مساحة 
دفــعــة  يمنحهم  وبــالــتــالــي  الــثــقــافــي  للتعبير 
الصعاب  ملــواجــهــات  الــتــحــدي  وروح  معنوية 
التي تفرضها لعبة كرة القدم. لقد كسب بوتير 
ــيـــة لــكــل الــاعــبــني،  املــعــركــة الــذهــنــيــة والـــروحـ
وزرعع الراحة والحماس لديهم من أجل تقديم 

األفضل خال املباريات.

حلم الدوري األوروبي و»البريميرليغ«
ــام بـــوتـــيـــر الــجــمــيــع بــعــد  ــراهــ ــدرب غــ ــ ــ فـــاجـــأ املـ
ــع إلــى  ــتـــواضـ قـــيـــادتـــه فـــريـــق أوســـتـــرســـانـــد املـ

منح العبيه تجربة 
ثقافية فريدة من نوعها 

بسبب عقليته

نادال: ال أفهم سبب الجدل الدائر حول راتب ميسي
أكـــد نــجــم الــتــنــس اإلســبــانــي واملــصــنــف الــثــانــي 
ــل نـــــــادال، أنــــه ال يــفــهــم »ســبــب  ــيـ ــايـ عـــاملـــيـــا، رافـ
الجدل املثار حول قضية ميسي«، ألن املهاجم 
األرجــنــتــيــنــي »يــتــقــاضــى األمـــــــوال الـــتـــي أبـــدى 
ــادال في  ــ ــنـــادي اســـتـــعـــداده لــدفــعــهــا«. وقــــال نـ الـ
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة مـــن أســتــرالــيــا، حيث 
يستعد لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــتــي كـــأس رابــطــة 
املحترفني )ATP( وأستراليا املفتوحة: »ال أفهم 
سبب الجدل املثار حول ميسي. هو أحد أفضل 
الــاعــبــني فـــي الـــتـــاريـــخ. هـــو يــتــقــاضــى األمــــوال 
التي أبدى النادي استعداده لدفعها. النادي هو 
الذي يجب أن يقود أموره املالية، ووفقا لنظرته 
أو غيره«. وحول  للمستقبل، ســواء مع ميسي 
املوقف الحالي للنادي امللكي ونتائجه املتراجعة، 
أكد مشجع الفريق »املدريدي« في حديثه أن »الفريق يمر بفترة طبيعية ومنطقية بعد 
أكثر صعوبة،  التخطيط ألي شــيء أصبح  األوقـــات الصعبة خــال األشهر األخــيــرة. 

سواء على مستوى الرياضة أو مستوى النادي بشكل عام«.

أتلتيكو مدريد يعود للتدريبات في غياب الثالثي المصاب 
بفيروس كورونا

املــدرب  بأوامر  الراحة  من  يومني  بعد  اليومية  للتدريبات  مدريد  أتلتيكو  فريق  عــاد 
األرجنتيني دييغو سيميوني، وبمشاركة جميع الاعبني املتاحني باستثناء الثاثي 
املصاب بفيروس كورونا، ماريو إيرموسو والبلجيكي يانيك كاراسكو والبرتغالي 
جـــواو فيليكس. وأجــــرى الــاعــبــون املــتــاحــون بــالــفــريــق تــدريــبــات ركـــزت فــي الــجــزء 
ارتــداء  الاعبني  الــذي فضل فيه بعض  الــوقــت  فــقــرات بالكرة، فــي  األكــبــر منها على 
»املدريدي«  الفريق  احترازي. ويستعد  املــران كإجراء  فقرات  الكمامات خال بعض 
عــلــى ملعب  املــقــبــل  فــريــق سيلتا فيغو  عــنــدمــا يستقبل  »الــلــيــغــا«  ملــواصــلــة مــشــوار 
)واندا ميتروبوليتانو(، إذ من املنتظر أن يجري سيميوني خال هذه املباراة بعض 
الثاثي.  هــذا  غياب  لتعويض  الاعبني  بعض  مــراكــز  وفــي  التشكيل  فــي  التغييرات 
ويسعى فريق »الروخيبانكوس« ملواصلة سلسلة انتصاراتهم في املسابقة للجولة 
الثامنة على التوالي والحفاظ على فارق الـ10 نقاط الذي يفصله عن قطبي إسبانيا 
مباراة  مقابل  للفريق  مباراتان مؤجلتان  تتبّقى  بأنه  علما  وريــال مدريد،  برشلونة 

فقط للبرسا و»امليرينغي«.

تشيلسي يوجه أنظاره نحو أالبا
ــة إلــــــى أن فـــريـــق  ــيـ ــافـ ــاريــــر صـــحـ ــقــ أشـــــــــارت تــ
تشيلسي مهتم بضم املدافع النمساوي ديفيد 
الــذي قــد يرحل عــن بــايــرن ميونخ نهاية  أالبـــا، 
مجلة  وأكــدت  عقده.  انتهاء  مع  الحالي  املوسم 
)ســـبـــورت بــيــلــد( األملــانــيــة أن املــفــاوضــات بني 
العمر  البالغ مــن  الــاعــب  ريــال مــدريــد وممثلي 
28 سنة، لم تصل إلى مرحلة متقدمة كما كان 
ُيعتقد حتى اآلن، وأن املدافع مستعد ألن يأخذ 
املقدمة  تلك  االعتبار عروضا أفضل من  بعني 
تجديد  عملية  تمِض  ولــم  »امللكي«.  النادي  من 
عقد أالبا مع البايرن قدما بسبب املطالب املالية 

لاعب ووكيل أعماله.

المدير الرياضي لفريق روما: دجيكو لم يُعد قائد الفريق 
بعد اآلن

أكد البرتغالي تياجو بينتو، املدير الرياضي لنادي روما اإليطالي، أن النجم البوسني 
باولو  البرتغالي  املــدرب  مع  بعد خافه  اآلن  بعد  الفريق  قائد  يُعد  لم  إيدين دجيكو 
فــونــســيــكــا، ولــكــنــه أبـــدى ثقته فــي أن الــاعــب سيظل يــقــدم أفــضــل مــا لــديــه لصالح 
ــل مــركــز )تــريــجــوريــا(  ــد بينتو خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي داخـ »الــجــيــالــوروســي«. وأكـ
الفريق  لم يعد قائد  إيدين  القيم االنضباطية.  أن يتبع  أن »أي فريق يجب  الرياضي 
بعد اآلن. سنعمل لصالح روما في املستقبل، ومتأكد من أن إيدين سيكون أول من 
املــران  الـــ34 سنة تدريبات منفردة على هامش  األمــر«. وخــاض صاحب  يقوم بهذا 
الجماعي للفريق كنوع من العقاب، وذلك بعد النقاش الحاد الذي دار بينه وبني مدربه 
فونسيكا عند خروج الفريق من كأس إيطاليا على يد سبيزيا بثاثة أهداف نظيفة، 
الفريق العاصمي قد  بعد ارتكاب خطأ إداري بإجراء 6 تغييرات بــداًل من 5. وكــان 
وبأخطاء  داره،  عقر  في   )4-2( ثقيلة  بنتيجة  للمباراة  األصلية  النتيجة  في  خسر 

دفاعية ساذجة.

منافسات »الغراند سام« خال مسيرته الرياضية. يبلغ 
طول الاعب تومي بول مترًا و85 سنتيمترًا وأمسى العبا 
الُيمنى وُيدربه  محترفا في عام 2015، وهو ويلعب باليد 
براد ستني. وحقق بول أرباحا مالية خال مسيرته قدرها 

مليون و273 ألف دوالر أميركي.
وفــي منافسات فئة »الــفــردي«، حقق بــول 26 فــوزًا مقابل 
28 خسارة، ويحتل اليوم املركز الـ53 في التصنيف العاملي 
لفئة »الفردي«. وفي منافسات »الغراند سام« لهذه الفئة، 
املفتوحة  الثالث من بطولة أستراليا  الــدور  إلى  وصل بول 
الثاني من بطولة فرنسا  الــدور  املفتوحة عام 2020، وإلى 
املفتوحة عام 2020، وإلى التصفيات التمهيدية الثالثة في 
املفتوحة  أميركا  األول من بطولة  الــدور  وإلــى  عــام 2019، 

أعوام 2015 و2017 و2020.
الاعب األميركي 7  »الــزوجــي«، حقق  وفــي منافسات فئة 

انتصارات مقابل 11 خسارة، وهو يحتل املركز الـ181 في 
التصنيف العاملي لفئة »الزوجي«.

»الزوجي«، خرج من  لفئة  »الغراند سام«  وفي منافسات 
ومن   ،2020 عــام  املفتوحة  أســتــرالــيــا  لبطولة  األول  الـــدور 
الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا املفتوحة عام 2020، ومن 

الدور الثاني لبطولة أميركا املفتوحة عام 2016. 
ويتميز الاعب تومي بول بضربات أرضية قوية وسريعة، 
ُلــعــبــت على  الــتــي  املــبــاريــات  فــي  الكبير  واشــتــهــر بنجاحه 
التحرك  في  كبيرة  بسرعة  يتمتع  وكــان  الصلبة،  املاعب 
على مثل هذه األرضيات ويملك لياقة بدنية كبيرة ُتمكنه 
النهاية، وما زال  القتال وعــدم االستسام حتى  دائما من 
على  مسيرته  فــي  لــقــب  أول  لتحقيق  الــيــوم  حــتــى  يسعى 

صعيد منافسات »الغراند سام« للرجال.
)العربي الجديد(

ولد العب التنس األميركي تومي بول في 17 أيار/ مايو عام 
1997 في مدينة نيوجيرسي، وهو الذي ُتوج بلقب بطولة 
تفوق  بعدما  وذلــك   ،2015 عــام  للصغار  املفتوحة  فرنسا 
النهائية  املباراة  في  فريتز  تايلور  األميركي  منافسه  على 

بثاث مجموعات نظيفة.
كما وصل بول خال مسيرته الرياضية إلى نهائي بطولة 
أميركا املفتوحة للصغار، لكنه خسر هذه املرة أمم تايلور 
فريتز بثاث مجموعات نظيفة. كما وصل بول إلى الدور 
ربع النهائي من بطولة »سيتي« املفتوحة عام 2017، قبل أن 

يخسر أمام النجم الياباني كي نيشيكوري.
ــز األولــــــى في  ــراكــ وتــمــيــز الـــاعـــب بــــول بـــصـــعـــوده إلــــى املــ
التصنيف بسرعة، حيث وصل إلى املركز الثالث في ترتيب 
الاعبني الصغار وحقق ذلك في الخامس من شهر كانون 
الثاني/ يناير عام 2015. كما وصل بول إلى نهائيني في 

تومي بول

على هامش الحدث

العب تنس 
أميركي يحتل 

المركز الـ53 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

صنع بوتير التاريخ 
في المالعب 
السويدية مع 
فريق أوسترساند 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

مباراة   294 في  السويدي  أوسترساند  فريق  بوتير  غراهام  المدرب  قاد 
بين سنتي 2010 و2018، وحقق 127 فوزًا مقابل 60 تعادًال و62 خسارة 
فريق  لتدريب  انتقل   ،2018 عام  وفي   .%51 بلغت  انتصارات  بنسبة 
سوانزي سيتي وقاده في 51 مباراة حقق فيها 21 فوزًا و11 تعادًال 
و24  فوزًا   18( مباراة   68 في  برايتون  فريق  قاد  وأخيرًا  خسارة.  و19 
تعادًال و26 خسارة(، بنسبة انتصارات بلغت 26%،  ويسعى بوتير للبقاء 

ضمن أندية »البريميرليغ« هذا الموسم.

أرقام بوتير مع األندية

وجه رياضي

بطولة الــدوري األوروبـــي، ولــم يكتِف بظهور 
ــه فريق  ـــ32 وواجــ عـــادي بــل تــأهــل إلـــى دور الــ
أرسنال اإلنكليزي، وهي املواجهة التي فتحت 

له أبواب »البريميرليغ«.
نــجــح بــوتــيــر فــي إقــصــاء فــريــق بحجم غلطة 
تفوقه  بعد  التمهيدية  التصفيات  فــي  ســراي 
ــاب )3 – 1(، وعــن  ــ فــي مــجــمــوع الـــذهـــاب واإليـ

ـــ32 ألول مــــرة، لتضعه  ــ ــدور الـ ــ ــواًل إلـــى الـ ــ وصـ
ــد أرســــنــــال  ــ ــة قــــويــــة ضـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــة فـ ــرعــ ــقــ الــ
اإلنـــكـــلـــيـــزي، فــيــخــســر ذهـــابـــًا بــثــاثــة أهــــداف 
نظيفة ويفوز إيابًا في نتيجة تاريخية )2 – 

1( خارج أرضه في ملعب »اإلمارات«.
بــعــد هـــذه املـــبـــاراة لــفــت بــوتــيــر أنـــظـــار أنــديــة 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، لــيــفــتــح لـــه فـــريـــق ســـوانـــزي 

»لدينا  بوتير:  قــال  التاريخية  املــواجــهــة  تلك 
أرباح حوالي 5 مايني يورو مقابل حوالي 14 
مليون لغلطة ســراي، لكي تتفوق على فريق 
مثله، األمر كان مستحيًا. كان مستحيًا لكنه 
يحصل فــي كــرة الــقــدم، األمــر ال يتعلق باملال 

فقط بل بما تقدمه على أرض امللعب.
وفـــعـــًا تـــابـــع فـــريـــق املــــــدرب بــوتــيــر مــســيــرتــه 

ســيــتــي أبــــــــواب الـــشـــهـــرة فــــي مـــوســـم 2018-
فــي عام  برايتون  إلــى فريق  ثــم ينتقل   ،2019
أرقـــامـــا جــيــدة خصوصًا  2019، وحــقــق مــعــه 
هـــذا املــوســم بــعــد إســقــاطــه كـــًا مــن توتنهام 
ــدأ يــكــســب شـــهـــرة كــبــيــرة في  ــ ولـــيـــفـــربـــول، وبـ
واملــدربــني  الجماهير  إعــجــاب  ويــنــال  إنكلترا 

املنافسني، مثل غوارديوال مثًا.

اللهجة الى نظيره املالي منافسه في  اللقب إنــذارًا شديد  وجه املنتخب املغربي حامل 
»تشان  املحليني  لاعبني  أفريقيا  أمــم  كــأس  مــن  الــســادســة  للنسخة  النهائية  املــبــاراة 
النهائي.  نصف  في  نظيفة  برباعية  املضيفة  الكاميرون  على  الكبير  بفوزه   ،»2021
بتسجيله  للمباراة  نجما  نفسه  رحيمي  سفيان  البيضاوي  الــرجــاء  مهاجم  وفــرض 
ثنائية في الدقيقتني 40 و74، رافعا رصيده الى 5 اهداف في البطولة فانفرد بصدارة 
الهدافني بفارق هدفني أمام مهاجم غينيا ياخوبا باري. وكانت مالي أول املتأهلني الى 

املباراة النهائية بفوزها على غينيا )5 - 4( بركات الترجيح.
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