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بايرن ميونخ يعول على نجومه لحصد اللقب وعلى رأسهم القناص ليفاندوفسكي )األناضول(

نهائي مونديال األندية

أوضح أنتوني فريتشا، املرشح لرئاسة نادي 
برشلونة، أنها »ليست املرة األولى في تاريخ« 

البالوغرانا أن »تكون الديون أكبر من املداخيل«، 
وذلك أثناء عرض برنامجه االنتخابي. وقال 

 لألزمة، البرسا مّر بلحظات 
ّ

فريتشا: »هناك حل
سيئة أخرى عبر تاريخه، وخرج منها. عندما 
دخلنا مجلس اإلدارة مع ساندرو روسيل في 

2010، كانت ديون النادي أكبر من املداخيل، ولكن 
النادي تجاوز األزمة، وفزنا باأللقاب«.

فة 
ّ
وّدعت الالعبة التشيكية بيترا كفيتوفا، املصن

ثامنة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 
بطولة أستراليا املفتوحة بعد سقوطها في 

الدور الثاني أمام الرومانية سورانا كيرستيا. 
وأطاحت كيرستيا، املصنفة 68 عامليًا، 

بكفيتوفا، املرشحة التاسعة للقب، بنتيجة 
6-4 و1-6 و6-1، في مباراة استمرت ألكثر من 
ساعتني، لتصعد بذلك للدور الثالث من أولى 

البطوالت األربع الكبرى للموسم.

حضر مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، دييغو 
كوستا، مباراة ودية في مسقط رأسه، الغارتو، 

من دون ظهور أي عالمات تدل على وجهته 
القادمة بعد رحيله عن الروخيبالنكوس. وظهر 

الالعب اإلسباني ذو األصول البرازيلية في 
صورة مع مسؤول بنادي أتلتيكو دي ألغوينياس 
وهما يرفعان قميص الفريق، حسبما نشر النادي 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتشير التقارير 

إلى أنه قد يبقى للعب في القارة الالتينية.

مرشح لرئاسة برشلونة: 
البرسا اعتاد على تخطي 

األزمات

كفيتوفا توّدع 
أستراليا المفتوحة 

من الدور الثاني

كوستا يحضر مباراة 
بالبرازيل وال مؤشرات 

لوجهته المقبلة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري بــطــل  ــــصـ ــــي املـ ــلـ ــ ــه األهـ ــ ــــواجـ يـ
ــا، نــــظــــيــــره بــــاملــــيــــراس  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، 
اليوم الخميس، في مباراة تحديد املركزين 
الثالث والــرابــع فــي مــونــديــال األنــديــة الــذي 
يختتم اليوم الخميس في العاصمة القطرية 
ــان األهـــلـــي قـــد خــســر مــواجــهــة  الـــدوحـــة. وكــ
نصف النهائي أمــام بايرن ميونخ األملاني 
ــا 2-0، والـــذي بلغ املشهد  أوروبــ قـــارة  بطل 
الختامي، ليواجه تيغريس أونال املكسيكي 
بــطــل أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة. ويــســعــى عــمــاق 
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تقرير

الكرة املصرية إلى خطف برونزية املسابقة 
ــكـــرار إنـــجـــاز نــســخــة 2006 فـــي الــيــابــان،  وتـ
الثالث على حساب  املركز  فيها  التي حقق 
أميركا املكسيكي. وقال بيتسو موسيماني، 
إنــه وجــهــازه املعاون  الفني لألهلي،  املــديــر 
والــاعــبــن، عــمــلــوا عــلــى دراســــة إيجابيات 
وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن 
العالم  كــأس  األملــانــي في منافسات  ميونخ 
لــألنــديــة؛ مـــن أجـــل تــحــقــيــق أكــبــر اســتــفــادة 
ممكنة قبل خوض مباراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع أمام بامليراس البرازيلي.
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا املـــوقـــع  وأضـــــــــاف، فــ
الـــرســـمـــي لـــلـــنـــادي: »بـــالـــطـــبـــع، نــتــطــلــع إلــى 

البرونزية،  الثالث وامليدالية  املركز  تحقيق 
ومن ثم علينا االستفادة من مباراتي الدحيل 
وبايرن ميونخ؛ لتحقيق هدفنا املتبقي في 
املدير  املنافسات«. وشــدد  من  املرحلة  هــذه 
الــفــنــي عــلــى صــعــوبــة مـــواجـــهـــة بــاملــيــراس 
الــبــرازيــلــي، خــاصــة أنـــه فــريــق مــتــمــيــز جــدا 
ويــضــم العــبــن على أعــلــى مــســتــوى، مؤكدا 
سعيه رفقة العبيه إلى الحصول على املركز 
الثالث والعودة بامليدالية البرونزية. وختم 
الاعبن  »قــمــنــا بتحضير  بــالــقــول  حــديــثــه 
بشكل جيد جدا، واآلن هدفنا هو القتال من 
أجل الفوز باملباراة املقبلة لحصد امليدالية 
البرونزية«. من جهته، قال محمود عبد املنعم 
الفريق األهلي، الذي سيغيب  كهربا، العب 
عن اللقاء رفقة زميله حسن الشحات، بقرار 
من فيفا، بسبب عدم التزامهما باإلجراءات 
االحــتــرازيــة: »ســـوء الــحــظ وغــيــاب التوفيق 
أبـــعـــدنـــا عـــن تــشــكــيــل خـــطـــورة عــلــى مــرمــى 
الفريق األملاني أو تسجيل هدف في مرمى 
بايرن على مدى شوطي املباراة«. وأضاف 

»سوف يسعى زمائي لتقديم عرض طيب 
والرابع  الثالث  املركزين  مباراة تحديد  في 
ــة الـــبـــرونـــزيـــة وإهـــدائـــهـــا  ــيـ ــدالـ ــيـ إلحــــــــراز املـ
التي تساندنا في  الوفية  لجماهير األهلي 
كل مكان«. أما حارس املرمى وقائد الفريق 
محمد الشناوي، فقال إن الفريق قدم مباراة 
 جيدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، بأداء 
يليق بــالــكــرة املــصــريــة واألفــريــقــيــة، مــؤكــدا 
مواجهة  في  ميدالية  عن  يبحث  الفريق  أن 

بامليراس البرازيلي. 
وأضاف الشناوي: »العبو األهلي تألقوا في 
مــواجــهــة بــايــرن مــيــونــخ، ونــفــذوا تعليمات 

األهلي حصد المركز 
الثالث في نسخة 2006 

التي أقيمت باليابان

ستيفتن كوري تابع 
تألقه الالفت هذا 

الموسم مع ووريرز

موسيماني،  بيتسو  بقيادة  الجهاز  الفني 
وكان لديهم الثقة في أنفسهم، خاصة أنهم 
أبــطــال أفــريــقــيــا ويــمــثــلــون  الـــقـــارة الــســمــراء 
فــي مــونــديــال األنـــديـــة«.  وأكـــد الــشــنــاوي أن 
ــيـــراس ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة، ألن  ــاملـ مـــواجـــهـــة بـ
الفريق البرازيلي  شاهد األهلي أمام بايرن 
ميونخ، ولكن دوافع الاعبن قوية للحصول 
بانون،  بــدر  أمــا  في  البطولة.   ميدالية  على 
مدافع الفريق املصري، فقد أكد أن الاعبن 
بــذلــوا مــجــهــودا كبيرا أمـــام بــايــرن ميونخ، 
وأضاف في تصريحات ملوقع األهلي: »نريد 
ــاراة الــقــادمــة  ــبـ تــقــديــم مــســتــوى جــيــد فـــي املـ
النادي  البرازيلي، وتشريف  بامليراس  أمام 

األهلي، وحصد امليدالية البرونزية«.
مــن جــهــتــه، قـــال طــاهــر محمد طــاهــر، العــب 
ــوقــــع فـــريـــقـــه:  ــي تـــصـــريـــحـــات ملــ ــ األهـــــلـــــي، فـ
»الـــاعـــبـــون درســـــوا املــنــافــس بــشــكــل جــيــد، 
ــبـــارا«، مشيرا  كـ أنـــه يمتلك العــبــن  خــاصــة 
تقديم مستوى جيد  حـــاول  الفريق  أن   إلــى 
ــاك بــعــض  ــنـ ــاع بــشــكــل قــــــوي، لـــكـــن هـ ــ ــدفـ ــ والـ

ثــالــثــة تواليًا  نــتــس بهزيمة  مــنــي بــروكــلــن 
بــــغــــيــــاب نــــجــــمــــه كــــيــــفــــن دورانـــــــــــــت بــســبــب 
بروتوكوالت فيروس كورونا، وجاءت على 
يد صاحب أسوأ سجل ديترويت بيستونز 
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  فــي دوري   ،122-111
للمحترفن الذي شهد فوزًا آخر ليوتا جاز 
املــتــألــق هـــذا املــوســم. ولـــم يــكــن مـــدرب نتس 
الــكــنــدي ستيف نــاش راضــيــًا على اإلطــاق 
عــمــا شــاهــده مــن فــريــقــه ضــد مــنــافــس قــادم 
بدوره من أربع هزائم متتالية، ال سيما في 
الشوط األول الــذي تخلف خاله بفارق 20 
الفريق  نقطة، قائًا »هذه رياضة محترفة. 
املــنــافــس مـــوهـــوب ويــمــلــك الـــقـــدرات ونــحــن 
ناقصو العدد. علينا ترتيب أمورنا«. ورأى 
وإيجاد  السلوك  لتغيير  هــي  »األولــويــة  أن 
الــتــواصــل«  ــذا  التنافسي وهـ املــســتــوى  هـــذا 

ديترويت روحه القتالية التي أجبرت لوس 
خوض  على  اللقب  حــامــل  ليكرز  أنجليس 
يفوز على  لكي  اإلثنن،  شوطن إضافين، 
رجــال املــدرب دوايــن كايسي. وكــان كايسي 
الـــذي بــرز فــي صفوفه  بـــأداء فريقه  سعيدًا 
قائا  نقطة،   32 بتسجيله  غرانت  جيرامي 
»تعجبني أسس هذا الفريق. تعجبني القطع 
نهائيًا...  منتجًا  لسنا  نحن  نملكها.  الــتــي 
عــلــيــنــا الــنــمــو وحــســب وجــمــع هــــذه الــقــطــع 
معًا«. وفرض بيستونز أفضليته منذ البداية 
محاوالته  من  باملئة   66.7 في  نجح  بعدما 
بفارق  ليتقّدم على ضيفه  األول  الــربــع  فــي 
12 نقطة، قبل أن يصل هذا الفارق حتى 20 
الثاني. ونجح نتس في تقليص  الربع  في 
الفارق حتى نقطتن في الربع الثالث، لكن 
بيستونز حافظ على رباطة جأشه ووسع 
الفارق إلى ثماني نقاط 94-86 بعد ثاثية 
من غرانت، ثم نجح بعدها في املحافظة على 
تقدمه بمساهمة من صّديق باي، الذي سجل 
الـــ15 في الربع األخير بعدما  جميع نقاطه 

نجح في جميع محاوالته الست.

جاز وسيكسرز يواصالن تألقهما
واصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا املوسم 
والترتيب  الغربية  للمنطقة  وعزز صدارته 
ــام بــتــحــقــيــقــه فــــــوزه الـــخـــامـــس تــوالــيــًا  ــعــ الــ
والــســادس عشر فــي آخــر 17 مــبــاراة، وجــاء 
بوسطن  عــلــى حــســاب ضيفه  كبير  بــفــارق 
سلتيكس 122-108 بفضل األداء الجماعي، 
العشر  إذ تجاوز خمسة من العبيه حاجز 
ــان مــيــتــشــل األفـــضـــل  ــ ــوفـ ــ ــقــــاط. وكــــــان دونـ نــ
بتسجيله 36 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، 
فيما أضــاف جــو إينغليس 24 نقطة مــع 6 
تمريرت حاسمة، والفرنسي رودي غوبير 18 
مع 12 متابعة. أما من ناحية سلتيكس الذي 
آخر  فــي  وثالثة  تواليًا  ثانية  بهزيمة  مني 
أربع مباريات وعاشرة باملجمل من أصل 22، 
فكان العباه جايلن بــراون )33 نقطة مع 8 
متابعات(، وجايسون تايتوم )23(، األفضل، 
بــدون أن يتمكن من إيقاف جاز الــذي حقق 
انتصاره التاسع عشر في 24 مباراة. وعلى 
غرار يوتا، عزز فيادليفيا سفنتي سيكسرز 
فوزه  بتحقيقه  الشرقية  للمنطقة  صدارته 
الــســادس فــي آخــر سبع مــبــاريــات والثامن 
عشر من أصل 25، وجاء على حساب مضيفه 

ساكرامنتو كينغز 111-119.
ولم يكن الفوز على ساكرامنتو سهًا على 
اإلطاق، إذ كان سيسكرز متخلفًا 97-99 قبل 
7.26 دقائق من النهاية، لكنه سجل 10 نقاط 
متتالية بدون أي رد من صاحب األرض، ما 

مهد الطريق أمامه لحسم األمور لصالحه. 
وبــــرز فـــي صــفــوف ســيــكــســرز الــكــامــيــرونــي 
مـــع 17  نــقــطــة  إمــبــيــد بتسجيله 25  جــويــل 
 من توبياس هاريس 

ّ
كــل متابعة، وأضــاف 

ــان دارون  ــوري 22 نــقــطــة، فــيــمــا كــ ــ ســيــث كـ
فوكس األفضل في صفوف كينغز بتسجيله 
33 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف 

بادي هيلد 21 ومارفن بايغلي 17.
ووضع غولدن ستايت ووريرز حدًا ملسلسل 
سبيرز  أنتونيو  ســان  مضيفه  انــتــصــارات 
أمامه،  عند ثاث مباريات، وثــأر لخسارته 
بفضل   91-114 عليه  بالفوز  وذلــك  اإلثنن، 
املتألق ستيفن كوري، الذي سجل 32 نقطة 
مؤكدًا مرة أخرى عودته إلى مستواه السابق 
بعد غيابه عن معظم املوسم املاضي بسبب 
اإلصابة. وأشاد املدرب ستيف كير بأفضل 
العب في الــدوري مرتن، قائًا »هذا أفضل 
مستوى أراه فيه. أتحدث هنا من ناحية الثقة 
بالنفس والقوة، وهذا األمر يعني الكثير. ال 

أعتقد أني رأيته بمستوى أفضل من ذلك«.
وبعدما اكتفى بخمس مباريات في املوسم 
املـــاضـــي، يــقــدم كــــوري مــســتــوى رائـــعـــًا هــذا 
إلــى 29.5 نقطة في  املــوســم ووصـــل معدله 
املباراة الواحدة حتى اآلن، وذلك يعود الى 
»الجهد الهائل الذي بذلته تحضيرًا للموسم. 

أنا سعيد وحسب بالتمكن من اللعب«.
ــأن يــخــرج  ــ وكــــــان ســـبـــيـــرز يــمــنــي الـــنـــفـــس بـ
منتصرًا من مباراته األخيرة على ملعبه قبل 
رحلة تدوم لقرابة شهر بعيدًا عن »أي تي أند 
تي سنتر« بسبب استعراض الروديو الذي 
يقام سنويًا في هذا امللعب، إال أن الجهود 
الــتــي بــذلــهــا العـــبـــوه، فـــي مــقــدمــتــهــم رودي 
غاي )17 نقطة(، وتــراي اليلز )15(، لم تكن 
كافية، فمني بهزيمته الحادية عشرة في 25 
البطل  مباراة. وحقق ميامي هيت وصيف 
فوزًا مثيرًا على ضيفه نيويورك نيكس 98-

96 بفضل جهود الثاثي جيمي باتلر )26 
نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة(، 
وبــام  نــقــطــة(،   20( أولينيك  والــكــنــدي كيلي 

أديبايو )19 مع 6 متابعات(.
فــي املــقــابــل، مــنــي فــريــق هــيــوســن روكــتــس 
بهزيمة قاسية على يد مضيفه نيو أورليانز 
بيليكانز 101-130، فيما قاد داميان ليارد 
بورتاند ترايل بايزرز لفوزه الثامن تواليًا 
على نظيره أورالندو ماجيك بنتيجة 106-

97، بعدما نجح في الوصول إلى 30 نقطة 
الثالثة عشرة هذا املوسم  أو أكثر للمباراة 
املخضرم  ساهم  فيما  نقطة،   36 بتسجيله 
كارميلو أنتوني بـ23 نقطة، بينها 5 ثاثيات.
)فرانس برس(

نتس يسقط مجددًا وجاز يواصل تألقه
هزم ديترويت بيستونز 

صاحب أسوأ ترتيب في 
الدوري األميركي لكرة 

السلة هذا الموسم، 
نظيره بروكلين نتس

)Getty/األهلي يسعى لتحقيق البرونزية )فادي األسعد

)Getty( غياب كيفن دورانت أثّر على أداء نتس

عقبة  تجاوز  في  أفريقيا،  بطل  المصري  األهلي  يأمل 
بالميراس البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، في مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع، في مونديال األندية الذي يختتم، 

اليوم الخميس، بالدوحة

الهدفن مرمى  األخطاء تسببت  في دخــول 
األهلي، مؤكدا أن فريقه سيكون في مواجهة 
قوية لتحديد املركز الثالث، متمنيا الفوز به 
وحصد  امليدالية البرونزية إلسعاد جماهير 
األهــلــي. وقــد وضــع الجهاز الطبي لألهلي 
عاجيا  برنامجا  عبلة،  أبــو  أحــمــد  بقيادة 
للتونسي علي معلول، العب الفريق؛ من أجل 
تجهيزه ملباراة بامليراس البرازيلي، بعد أن 
غادر مواجهة بايرن ميونخ األملاني متأثرا 
بــإصــابــتــه فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة. وخــضــع 
الاعب لجلسات عاج طبيعي مستمرة؛ من 
أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت 
تصّرف الجهاز الفني في مباراة بامليراس. 
ــال أحــمــد أبـــو عــبــلــة طــبــيــب الــفــريــق، في  وقــ
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الــرســمــي لــلــنــادي، إن 
حــالــة الــاعــب جــيــدة ومــبــشــرة، وإن العمل 
مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد على 

الصعيد الطبي للمباراة.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، قد 
أمــام بايرن  املميز لألهلي  أشــاد باملستوى 
ميونخ، في املباراة التي أقيمت بينهما  في 
لألندية.   العالم  كــأس  نهائي بطولة  نصف 
ــمـــي لـــفـــيـــفـــا، إن بـــايـــرن  ــع الـــرسـ ــوقــ وقــــــال املــ
الرائع،  الفوز على األهلي  ميونخ نجح في 
ــام بطل  بــعــد أن قـــدم  أداء دفــاعــيــا جــيــدا أمــ
أن مانويل نوير نجح  إلــى  أوروبـــا، مشيرا 
في التصدي ملحاوالت  األهلي.  فيما أشارت 
صفحة »فيفا« على »تويتر«، إلى أن األهلي 
قــدم أداء رائــعــا ضــد فــريــق استثنائي، وأن 
يــكــونــوا فخورين  أن   العــبــي األهــلــي عليهم 
بهذا األداء. وسيلتقي اليوم الخميس، بايرن 
ميونخ األملاني مع تيغريس املكسيكي في 
الــنــهــائــي، عــقــب لــقــاء األهــلــي املــصــري بطل 
مباراة  في  البرازيلي  بامليراس  مع  أفريقيا 

تحديد صاحب املركز الثالث.
وحــــــــــــول قـــــمـــــة الــــــنــــــهــــــائــــــي، قــــــــــال روبــــــــــرت 
ــبـــافـــاري،  لــيــفــانــدوفــســكــي، نــجــم الـــفـــريـــق الـ
كأس  لقب  بــايــرن ميونخ إلحـــراز  إن سعي 
الـــعـــالـــم لـــألنـــديـــة، الـــــذي ســيــكــون الـــســـادس 
للفريق البافاري في أقل من 9 أشهر، سيتوج 
العماق.  األملاني  للنادي  تاريخية  مسيرة 
بــولــنــدا، فــي مؤتمر صحافي  وقـــال مهاجم 
افتراضي: »لقب كأس العالم لألندية سيكون 
التاريخ  كتابة  يمكننا  شــيء.  لكل  تتويجا 
تكون  عندما  أيــضــا.  كبير  تحد  لكنه  هــنــا، 
قريبا بهذا الشكل من اللقب ترغب في الفوز 
»النهائي  أن  ليفاندوفسكي  وأضـــاف  بـــه«. 
القادم لنا معناه أن بوسعنا الفوز بسادس 
لقب. هذا يعني الكثير في تاريخ كرة القدم«، 
مما  أفضل  بطريقة  اللعب  »يمكننا  وتابع: 
فعلنا فــي قــبــل الــنــهــائــي. الــجــزء األهــــم هو 
القادم ونرغب في الفوز بكل مباراة والفوز 
بــايــرن بالثنائية  أيــضــا«.  وفــاز  اللقب  بهذا 
املحلية باإلضافة إلى دوري أبطال أوروبا 
فــي 2020، بــجــانــب كـــأس الــســوبــر األملــانــيــة 
وكــأس السوبر األوروبــيــة. وكــان برشلونة 
اإلسباني، قد حقق 6 ألقاب في 2009، بعد 
املحلية  الــبــطــوالت  ألــقــاب  أن حــصــد جميع 
واألوروبية والدولية التي شارك فيها، ومن 

بينها كأس العالم لألندية.

وّجه أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، اعتذاره لثنائي األهلي، 
محمود كهربا وحسين الشحات، بعد استبعادهما من المشاركة في 
الثالث والرابع  المركزين  لقاء تحديد 
تريكة  أبو  وكتب  األندية.  لمونديال 
)تويتر(  فــي  الرسمي  حسابه  عبر 
»أسف جدا والبركة في بقية الرجالة 
وصافح  جميعا«.  يفرحونا  يقدروا 
ثنائي األهلي، أبو تريكة، عقب لقاء 
النهائي،  نصف  فــي  ميونخ  بــايــرن 
الفقاعة  نــظــام  يخالف  مــا  ــو  وه

الطبية الذي تقام فيه البطولة.

أبو تريكة يعتذر

بن الاعبن، الذين برز فيهم جيمس هاردن 
الذي  إيرفينغ  وكايري  نقطة   24 بتسجيله 
غــــاب عـــن خـــســـارة الــســبــت أمــــام فــيــادلــفــيــا 
لكنه  فــي إصــبــعــه،  الــتــواء  سيكسرز بسبب 
عاد ضد بيستونز وسجل 27 نقطة من دون 
أن يكون ذلك كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة 

الثانية عشرة في 26 مباراة.
ورغم تقهقره في قاع الترتيب العام، أظهر 

حلم 
البرونزية

األهلي ومونديال األندية

حسين غازي

نعود بالتاريخ اليوم سنواٍت للوراء. نعود 
للخلط بن الرياضة والتاريخ، والحديث 
عــن أســمــاء ُولـــدت فــي مثل هــذا الــيــوم، 11 

فبراير/شباط.

ماكس بير
ماكٌم وممثل أميركي سابق، ُولد يوم 11 
فبراير 1909 بأوماها في الواليات املتحدة، 
وُتوفي يوم 21 نوفمبر 1959 بهوليوود 

في الواليات املتحدة، بسبب نوبة قلبية.
استطاع  نــــزااًل،   81 خـــاض خـــال مسيرته 
الفنية  بــالــضــربــة   51( فــي 68 منها  الــفــوز 
الــقــاضــيــة(، وتــعــّرض لــــ13 هــزيــمــة. شقيقه 
أيضًا احترف املاكمة ويدعى بادي باير. 
صــّنــف مــاكــس مــن قبل مجلة ريــنــغ ضمن 
أعظم 100 ماكم على مّر التاريخ. بعيدًا عن 
بير، فقد شهد تاريخ اليوم كمعلومة سريعة 
أيـــضـــًا، لــكــن 600 عــــام قــبــل املـــيـــاد، والدة 
مــا يسمى »الــيــابــان« على يــد اإلمــبــراطــور 
جينمو، وهو أول األباطرة اإلنسين حسب 
األساطير املحلية هناك، رغم ذلك، بحسب 
الدراسات، فهو إمبراطور أسطوري، لعدم 

توافر وثائق تاريخية حوله.

بادج باتي
ُولد عام 1924 في مثل هذا اليوم بالواليات 
املــتــحــدة، تحديدا فــي أركــنــســاس. اشتهر 
كــاعــب تــنــس، بــعــدمــا بــــدأ مــســيــرتــه عــام 
بــالــيــد  الـــقـــويـــة  1940، وتــمــيــز بــضــربــاتــه 

اليمنى.
قــضــى فــي املــاعــب 20 عــامــًا، بــعــدمــا قــرر 
االعتزال عام 1960، استطاع الوصول إلى 
صدارة تصنيف العبي التنس املحترفن 
عام 1950، وحصد لقبن في الغراند سام 
ــع الــكــبــرى(، حــقــق خــال  )الــبــطــوالت األربــ
مسيرته 777 انتصارًا مقابل 182 هزيمة 
بنسبة 81.02%. توج بلقب فرنسا املفتوحة 
وبــبــطــولــة   1950 عــــام  غـــــــاروس(  )روالن 
ويمبلدون في العام عينه، وكان الوصول 
إلى ربع نهائي أميركا املفتوحة اإلنجاز 
األبــرز له أعــوام 1951 و1953 و1957، مع 
الــعــلــم أنــــه دخــــل قـــاعـــة مــاهــشــيــر الــتــنــس 
الدولية عام 1977. بعيدًا عن كرة املضرب، 

تاريخ  فــي  للغاية  فــبــرايــر شهير  يــوم 11 
االسكندنافية،  املنطقة  تحديدًا  الحروب، 
 الجيش السويدي بقيادة 

ّ
وذلك حن شن

تــشــارلــز الــعــاشــر غــوســتــاف هجومًا على 
الدنمارك عام 1659 خال  كوبنهاغن في 
الحرب الشمالية الثانية، مستغًا املضائق 
املتجّمدة، ليتّم توقيع معاهدة سام أولية 
روسكيلد  معاهدة  ثم  ومن  »تاستروب«، 

التي منحت السويد مكاسب إقليمية.

إيان بورترفيلد
العب ومدرب اسكتلندي سابق، ُولد يوم 
11 فبراير 1946 وتوفي يوم 11 سبتمبر 
2007، عمل في مجال كرة القدم ملا يقرب 
مــن 30 عــامــًا، وكــان فــي يــوم وفــاتــه مدربًا 

ملنتخب أرمينيا.
كـــاعـــب، ســجــل بــورتــرفــيــلــد الـــعـــديـــد من 
ــداف، لــكــن أهــمــهــا فـــي نــهــائــي كــأس  األهــــــ
االتحاد اإلنكليزي عام 1973، حن تغّلب 
نسيانها  يمكن  ال  أمسية  فــي  ســنــدرالنــد 

على الصعاب، ليفوز على ليدز يونايتد.
كمدرب، دخل التاريخ لكن بطريقة غريبة، 
ــقـــال مــــن مــنــصــبــه  ــــدرب يـ ــــان أول مــ فـــقـــد كـ
ــيـــزي املــمــتــاز  ــلـ ــكـ فــــي حــقــبــة الـــــــــدوري اإلنـ
»بريميرليغ« يوم كان مع نادي تشلسي، 
مـــع الــعــلــم أنـــه دّرب الــعــديــد مـــن األنـــديـــة، 
منها أبردين، يوم أن خلف السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون، وكــــذلــــك مــنــتــخــبــات زامــبــيــا 
وتوباغو  وترينيداد  وعمان  وزيمبابوي 

إنكلترا  اليوم في  وأرمينيا. في مثل هذا 
بعيدًا عن كرة القدم عام 1534، تم االعتراف 
أعلى  رئيسًا  إنكلترا،  ملك  الثامن  بهنري 
أســرة  ملوك  ثاني  وهــو  إنكلترا،  لكنيسة 

تيودور خلًفا لوالده هنري السابع.

روبرتو مورينو
ُولــد يوم 11 فبراير/شباط عام 1959 في 
ريـــو دي جــانــيــرو بــالــبــرازيــل، هــو سائق 
فــــورمــــا وان ســــابــــق. انــطــلــقــت مــســيــرتــه 
االحترافية سنة 1982، يوم أن شــارك في 
ســبــاق جـــائـــزة هــولــنــدا الــكــبــرى، وشـــارك 
خــال مسيرته في 77 سباقًا، صعد على 
»الـــــبـــــوديـــــوم« مـــــرة واحــــــــدة وحــــصــــد فــي 
مسيرته 15 نقطة فقط، لكن في مثل يوم 
ــه عـــام 1826، تــأســســت كــلــيــة لــنــدن  ــ والدتـ
الجامعات في  أقــدم  مــن  الجامعية، وهــي 
العاصمة البريطانية، حملت مفهوم العلم 
فقط من دون تفرقة بن الطلبة في العرق 
أو  الفكر  أو  املذهب  أو  اللون  أو  الدين  أو 

الطائفة أو الجنس.

ستيف ماكمانامان
الاعب اإلنكليزي السابق ُولد عام 1972، 
ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر حــالــيــًا 48 عـــامـــًا، بــدأ 
مــســيــرتــه فــي فــريــق لــيــفــربــول ســنــة 1990 
قبل أن يحط رحاله في ريال مدريد حتى 
عــام 2003، ليقرر الــعــودة إلــى بــاده بعد 
سيتي  مانشستر  بقميص  ليعتزل  ذلـــك 

عام 2005. خال مسيرته، حقق لقب كأس 
االتحاد اإلنكليزي عام 1992 وكذلك كأس 
الــرابــطــة فــي ســنــة 1995، أمـــا مــع الــنــادي 
امللكي اإلسباني فقد توج بلقبن في الليغا 
موسمي 2000-2001 و2002-2003، إضافة 
أوروبــا  أبطال  اإلسباني ودوري  للسوبر 
مرتن عام 2000 و2002، مما أعطاه فرصة 

حصد لقب السوبر األوروبي.
ومتعدد  مجتهدًا  العبًا  ماكمانامان  كــان 
ــات ومـــوهـــوًبـــا مـــن الــنــاحــيــة  ــدامـ ــخـ ــتـ االسـ
التقنية، وعادة ما لعب في مركز الجناح، 
وفي بعض األحيان كاعب خط وسط. ومع 
ذلــك، كــان موقعه املفضل هو وضــع العب 

خط وسط هجومي، كونه يحب اإلبداع.
قدرة  مع  وحيوته،  وقوته  بسرعته  امتاز 
هائلة على املراوغة، باإلضافة إلى القدرة 
العرضية  الــتــمــريــرات  ناحية  مــن  الدقيقة 
بكلتا القدمن، مما سمح له بخلق الفرص 
وتـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة لـــزمـــائـــه فـــي الــفــريــق 
كصانع ألعاب. غالًبا ما تعّرض النتقادات 
الكثير  عــلــى تسجيل  قــدرتــه  عـــدم  بسبب 
من األهداف. في أكتوبر 2016، تم ترشيح 
مــاكــمــانــامــان لــجــائــزة أفــضــل مـــــراوغ في 
في  بها  فــاز  الجائزة  لكن  إنكلترا،  تاريخ 

نهاية األمر السير ستانلي ماثيوز.
وبما أن ماكمانامان لعب في مدريد ملا ال 
نتحدث عن بعض تاريخ الباد هناك، ففي 
مثل هذا اليوم 11 فبراير 1873، تأسست 
الــجــمــهــوريــة اإلســبــانــيــة األولــــى بأغلبية 
والجمهورين  الراديكالين  من  برملانية 
والــديــمــقــراطــيــن، وذلـــك بــعــد تــنــازل امللك 
الــحــكــم يـــوم 10 فبراير  أمــاديــو األول عــن 
بعدما  هيدالغو،  قضية  أعقاب  في   1873
توقيع  الراديكالية  الحكومة  منه  طلبت 
مــرســوم ضــد ضــبــاط املــدفــعــيــة، لــكــن تلك 
االستقرار  ببعض  اتسمت  التي  التجربة 
السياسي انتهت يوم 29 ديسمبر 1874، 
كامبوس  مارتينيز  الــجــنــرال  تــمــّرد  بــعــد 

الستعادة نظام البوربون امللكي.

يوناتان تاه
نستمّر في القائمة ونتحدث عن تاه العب 
نادي باير ليفركوزن حاليًا الذي ُولد عام 
1996، ومّثل منتخب أملانيا حتى اللحظة 

في 13 مباراة دولية منذ عام 2016.
لنادي  العمرية  الــفــئــات  فــي  مسيرته  بــدأ 
هامبورغ، قبل أن يلعب معارًا لصالح نادي 
فورتونا دوسيلدورف، لينتقل على إثرها 
ليفركوزن عــام 2015، مع  إلــى فريق باير 

العلم أن والدته أصلها من ساحل العاج.
في اليوم ذاته لكن عام 1990، خرج املناضل 
الـــشـــهـــيـــر نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا مــــن ســجــن 
فيكتور فيرستر، ورفــع يد زوجته ويني 
التزامه  معلنًا  والصحافة،  الحشود  أمــام 
بــالــســام، رغـــم بــقــائــه خــلــف الــقــضــبــان 27 

عامًا كسجن سياسي.

11 فبراير... كثير من الرياضة وقليٌل من التاريخ
شهد يوم 11 فبراير/

شباط والدة العديد من 
نجوم الرياضة الذين 

صادف أن حدثت في 
تاريخ ميالدهم أحداث 

مهمة

)Getty( ماكمانامان العب ليفربول وريال مدريد سابقًا
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حسين غازي

اســتــطــاع النجم الــســويــدي زالتــان 
تجاوز  أيـــام  قبل  إبراهيموفيتش 
حاجز الـ500 هدف في مسيرته مع 
األندية، مؤكدًا أنه واحٌد من أعظم املهاجمني 
ــدم. ويـــتـــصـــدر الــســلــطــان  ــقــ فـــي تـــاريـــخ كــــرة الــ
الــســويــدي مــع فــريــقــه مــيــان تــرتــيــب الــــدوري 
اإليـــطـــالـــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وهــــو يتطلع 
إلــــى إعــــــادة الــســكــوديــتــو إلــــى خـــــزان الـــنـــادي 
اللومباردي بعد سنوات من املعاناة، واليوم 
نــتــحــدث عـــن أســــــراره وبـــعـــض الــلــحــظــات من 

مسيرته بعيدًا عن األرقام واملوسم الحالي.
ــالــــســــويــــد يـــــــوم 3  ــــو بــ ــاملـ ــ ُولـــــــــد زالتــــــــــان فـــــي مـ
أكـــتـــوبـــر، ألب بــوســنــي مــســلــم، يـــدعـــى شفيق 
إبراهيموفيتش وأٍم كاثوليكية كرواتية تدعى 
السويد  في  هناك  والتقيا  غرافيتش،  جوركا 

بعد هجرتهما.
 السادسة، 

ّ
بدأ زالتــان لعب كرة القدم في سن

ــرة الــقــدم  ــة كــ ــذيـ ــي أحـ ــ ــوم حــصــل عــلــى زوَجــ يــ

أسرار طفولة 

زالتان

إبراهيموفيتش طفولة قاسية كانت السبب  النجم السويدي زالتان  عاش 
القدم مهاجمًا صاحب  أثمرت في عالم كرة  التي  في تشكيل شخصيته 
خصائص مختلفة عن اآلخرين، من قوة ذهنية وفنيات كبيرة في الملعب، 

جعلته واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم
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تقرير

لــلــمــرة األولــــى، فلعب خـــال مــرحــلــة الطفولة 
ــاك، مــثــل  ــنــ ــة الـــصـــغـــيـــرة هــ ــ ــديـ ــ ــع بـــعـــض األنـ مــ
نــادي في ماملو أسسه  »FBK Balkan«، وهــو 
كان طفًا،  يوغوسافيون. عندما  مهاجرون 
ــانـــت والــــدتــــه تـــضـــربـــه أحـــيـــانـــا عـــلـــى رأســــه  كـ
بملعقة خشبية، وبعد أن ُقبض عليها بسبب 
حيازتها بضائع مسروقة، تدخلت الخدمات 
االجتماعية في الباد، بسبب القلق من عدم 
قدرة والدته املطلقة على التعامل مع خمسة 
أطفال، خاصة أن أخــت زالتــان غير الشقيقة، 
 

ّ
كــانــت تــعــانــي مــن مشكلة مـــخـــدرات. فــي ســن
الــتــاســعــة ُأرِســــــل لــلــعــيــش مـــع والــــــده، فــعــاش 

ــــان وســـط نــــدرة الــطــعــام هـــنـــاك، إذ كــانــت  زالتـ
كان  مــا  وغالبا  بالبيرة،  فقط  مليئة  الثاجة 
يعاني من الجوع، لــذا كــان يركض إلــى منزل 

أمه لتناول العشاء.
خال صغره، سرق الدراجات الهوائية، وحول 
الـــتـــي شــّكــلــت شخصيته  الــتــنــشــئــة الــصــعــبــة 
الصلبة، يقول ديفيد الغيررانتز، الذي شارك 
في تدوين كتاب »أنا زالتان«: »التعقيد أفضل 
كلمة لــوصــف زالتــــان. هــو مــن الــنــوع املــحــارب 
الـــقـــوي الـــــذي كــــان يــعــلــم أنــــه يــجــب أن يــكــون 
لذلك  الــحــيــاة،  قيد  على  للبقاء  للغاية  صعبا 
فهو يــخــوض املــعــارك طـــوال الــوقــت، ألنــه كان 
 جـــزءًا منه معّرض 

ّ
عليه دائــمــا فعل ذلـــك. لــكــن

يستخدم  نشأته،  خــال  أصيب  رجــل  للخطر، 
 ذلك ليخلق القوة لنفسه، 99 من أصل 100 

ّ
كل

شاب في حالته سقطوا، لكنه استخدم غضبه 
لتحسني نفسه«. ويتابع سرده: »قال لي مرة: 
أن أغضب أللعب جيدًا... عندما  ديفيد، يجب 
الطبقة الوسطى، شعر  أطــفــال  كــان يلعب مــع 
بالدونية ألنه ارتدى مابس مختلفة، ولم يكن 
لديه املال، لذلك قال لنفسه: في يوٍم من األيام 

سُأريهم. وأصبح هذا دافعه«.
ــان  ــه املـــــبـــــكـــــرة، كــ ــتــ ــقــ ــراهــ ــرة مــ ــ ــتـ ــ ــــاء فـ ــــنــ فــــــي أثــ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــنــتــظــمــا فـــي نــــادي مسقط 
ــك تـــرك  ــ ــان عـــلـــى وشـ ــ رأســـــــه. فــــي ســــن الـــــــــ15، كـ
مسيرته الكروية للعمل في أرصفة ماملو، لكن 

مديره أقنعه بمواصلة اللعب.
التفاصيل  عــن بعض  إبــرا  كتابه يتحدث  فــي 
دراجــة عندما  أخــي  »أعطاني  املثيرة، ويقول: 
كــنــت طــفــًا مـــن نـــوع Bmx. أســمــيــتــهــا »فــيــدو 
ديــــــدو«، وهــــو اســــم شــخــصــيــة كــرتــونــيــة كنت 
ــدًا قويا  ولـ كـــان صاحبها  كــثــيــرًا،  بــهــا  معجبا 
ومذهًا. بعد فترة من حصولي عليها ُسرقت 
في روزينغارد حيث كّنا نسكن، غضب والدي 
املفتوح،  كثيرًا وذهب ليبحث عنها بقميصه 
وقــــال: ال أحـــد يــتــعــّرض ألبــنــائــي، ال يــمــكــن أن 
يحدث ذلك. لكنه لم يتمّكن من فعل شيء ولم 
يجد الدراجة، لقد اختفت وأنهرت أنا تماما«.

تــلــك الــحــادثــة فــي الحقيقة كــانــت الــبــاب نحو 
بــدايــة الــســرقــة، فــزالتــان تــحــدث فــي كتابه عن 
ذلك، قائًا: »بدأت بسرقة الدراجات، أصبحت 
شخصا متمرسا في هذا األمــر، أكسر األقفال 
ــة، كـــان  ــ ــدراجـ ــ ــالـ ــ ــا بـ بـــســـهـــولـــة وأهــــــــرب مـــســـرعـ
يمكنني فــعــل ذلـــك فــي غــضــون دقــيــقــة، أكسر 
ــة مــلــكــي. في  ــدراجــ ــن ثـــم تــصــبــح الــ الـــقـــفـــل، ومــ
الحقيقة، كانت تلك التصرفات بريئة جدًا، لكن 

في بعض األحيان أدرس األمر جيدًا«.
قـــد تــظــنــون أن قــصــص زالتــــــان انــتــهــت هــنــا، 
الــقــويــة،  الشخصية  تــلــك  وراء  مــا  لنعلم  لــكــن 
علينا سماع هذه القصة، فقد لبس في إحدى 
املــنــاســبــات زيـــا أســـود بــالــكــامــل، ودخـــل زقــاقــا 
مظلما وبقاطع كبير وضخم لألقفال، وسرق 

إبراهيموفيتش شخصية 
محبوبة ومكروهة 

في الوقت ذاته

نقل مباراة بنفيكا وأرسنال في يوروباليغ إلى روما
تقررت إقامة مباراة الذهاب في ثمن نهائي الدوري األوروبي بني بنفيكا وأرسنال في 18 
فبراير/ شباط الجاري، بامللعب األوملبي في روما، حسبما أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا(. وتسببت القيود الصحية املفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في إحداث 
بعض التغييرات على اللقاء الذي كان من املقرر إقامته في البداية بالعاصمة البرتغالية 
لشبونة. ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يتم تعديل مكان إجرائه، بعد مواجهتي كّل من ريال 
التي ستقام بملعب يوفنتوس ستاديوم في تورينو،  سوسييداد ومانشستر يونايتد، 
طاولت  كما  بــفــيــاريــال.  سيراميكا  ملعب  سيستضيفه  الـــذي  هوفنهايم  أمـــام  ومــولــده 
التغييرات دوري األبطال، حيث ستلعب مباراتا ثمن النهائي بني بروسيا مونشنغالدباخ 

ومانشستر سيتي، واليبزيغ وليفربول، بملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

يوفنتوس يكتفي بتعادل سلبي أمام إنتر ليحجز مقعده 
في نهائي الكأس

تأهل يوفنتوس للعام الثاني على التوالي لنهائي 
كأس إيطاليا بعد تعادله سلبًا أمام إنتر ميالنو 
)أليانز  ملعب  على  التي جمعتهما  املــبــاراة  في 
واستفاد  النهائي.  نصف  إيــاب  في  ستاديوم( 
دار  عقر  في  الثمني  فــوزه  من  »البيانكونيري« 
-1( املــاضــي  األســبــوع  مياتزا(  )جوزيبي  إنتر 

2(، حمال توقيع »الدون« رونالدو، مقابل هدف 
لألرجنتيني الوتارو مارتينيز، ليقتنص بطاقة 
النهائي للمرة الـ20 في تاريخه. وسيبحث فريق 
»الــســيــدة الــعــجــوز« عــن اســتــعــادة اللقب الغائب 
عن خزائنه خالل آخر عامني ذهب فيهما اللقب 
لــالتــســيــو ونــابــولــي عــلــى الــتــرتــيــب. مــن جانبه، 
فشل »النيراتزوري« في فرصة العودة للظهور في نهائي الكأس بعد غياب 10 سنوات 

منذ تتوجه بلقبه السابع واألخير على حساب باليرمو.

بنزيمة: نسير على الطريق الصحيح 
وحظوظنا في الليغا قائمة

أكد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد 
أن  خيتافي،  في شباك  األّول  الهدف  وصاحب 
الحالي،  الــوقــت  فــي  كبيرة«  »ثــقــة  يمتلك  فريقه 
املنافسة على  بينما رأى أن حظوظ فريقه في 
لقب الليغا قائمة. وقال بنزيمة في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة عــقــب الـــلـــقـــاء املـــؤجـــل بــيــنــهــمــا من 
الجولة األولى على ملعب )ألفريد دي ستيفانو( 
ــريــال بــهــدفــني نظيفني، إن »الــفــريــق  ال وحــســمــه 
كــبــيــريــن. عــدنــا مــن جديد  يتمتع بثقة وإقــنــاع 
نسير  كبيرة.  مــبــاراة  قدمنا  باملباريات.  للفوز 
على الطريق الصحيح في الدوري الخاص بنا. 
سنخوض كــل مــبــاراة على حـــدة، واملــشــوار ال 
الــذي  الفرنسي  النجم  طــويــاًل«. وأضـــاف  يـــزال 
رفع رصيده إلى 11 هدفًا هذا املوسم: »هذه هي كرة القدم. نحن نسير في طريقنا، 
وكّل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وسنحاول عدم التفريط في أي نقطة«، وذلك في 
إشارة لتعّثر املتصدر أتلتيكو مدريد بتعادله أمام سيلتا فيغو )2-2( وتقلص الفارق 
التوالي، وهو  الثانية على  للجولة  انتصاراته  امليرينغي  نقاط. وواصــل   5 إلى  بينهما 

االنتصار الـ14 هذا املوسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة.

زيدان: الجمهور يأمل في تغيير األمور
أثنى زيــن الــديــن زيـــدان، مــدرب ريــال مــدريــد، على فريقه واملستوى الــذي قدمه أمــام 
خيتافي رغم الغيابات وتأقلم العبيه مع أسلوب جديد »بدون العمل عليه« يتضمن 
»تغيير  في  اآلمــال  وإنــعــاش  التوالي،  على  انتصار  ثاني  وتحقيق  دفــاع،  قلوب  ثالثة 
األمور« والنضال من أجل الدوري اإلسباني. وقال زيدان: »أحدثنا هذا التغيير ألنه كان 
يتعني علينا التأقلم مع الوضع. لدينا الكثير من الغيابات. تعاملنا بشكٍل رائع مع اللقاء 
بدون اإلعداد له. أنا سعيد من أجل الالعبني ألن األمر ليس سهاًل، لكننا أدينا بصورة 
جيدة للغاية، خاصة في النواحي الدفاعية«. وكشف املدرب الفرنسي في تصريحات 
ارتكاز.  بثالثة قلوب مدافعني ومحوري  للعب  االنتقال  تلفزيونية كيف جاءته فكرة 
لفترة من  الخطة كثيرا، »لكننا تحدثنا عنها  لم يتدرب على هــذه  أن فريقه  وأوضــح 
الوقت واتفقنا على ما سنفعله. ما حدث شيء رائع ألننا لم نكن معتادين على هذا 
الشكل وقد يكون صعبا، إال أننا أدينا على نحو جيد«. ُيذكر أن املدرب الفرنسي عاش 
في الفترة األخيرة وال يزال تحت ضغوطات كبيرة بسبب تذبذب النتائج، ال سيما بعد 

الخروج من كأس إسبانيا والفشل في تحقيق لقب السوبر اإلسباني.

الــكــثــيــر مــن املــبــاريــات املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، عــلــى مستوى 
األفريقية  األندية  عديد مسابقات  في  واملنتخبات  الفرق 
وبطوالت األمم األفريقية، إذ كان حاضرًا في العديد من 
فــي هذه  تاريخية  ــداٍث  أحــ املهمة وشــاهــدًا على  املــحــافــل 

املنافسات.
مشواره في عالم كرة القدم، في بدايته انطلق كالعب، إذ 
بعدها  ولعب  الطليعة،  فريق  شغل مركز حــارس مرمى 
ملجال  تفّرغ  اللعب  اعتزاله  وعند  بنغازي،  األهلي  لفريق 
التحكيم، وكان يشهد له بالكفاءة والقدرة على إدارة أكبر 

املباريات املحلية واإلقليمية. 
أقــدم حكم ليبي، وقد استمر باملالعب  وعبدالله بالة هو 
على مــدار 32 عــامــا، ولــم تسجل عليه أي تــجــاوزات في 

مجال الصافرة خالل مشواره.
الثاني من  التحكيمية في النصف  انتهاء مسيرته  وبعد 

كرة  عالم  عــن  يبتعد  لــم  لكنه  اعتزاله  أعلن  الثمانينيات، 
القدم، بعدما قرر االتجاه للمجال اإلداري، فخاض العديد 
الــتــجــارب وتسّلم عــّدة مناصب ومــســؤولــيــات، منها  مــن 
رئــاســة االتــحــاد الــفــرعــي لــكــرة الــقــدم بــبــنــغــازي ورئــاســة 
لجان التحكيم، وحاول جاهدًا لسنوات مساعدة الحكام 
قدراتهم  املشاركة في دورات لصقل  الشباب من خــالل 
وتطوير أنفسهم في هذا املجال من خالل االستفادة من 

خبرته الطويلة في املالعب. 
وفي آخر سنوات عمره بقي بالة محافظًا على الحيوية 
والــنــشــاط، فقد صــّرح فــي عــّدة مناسبات بــأن الرياضة 
ــال كــثــيــرة ال يمكن  مــهــمــة جــــدًا فـــي حــيــاتــه ولـــهـــا أفـــضـ
نسيانها، والسنوات التي قضاها في ميادينها وربوعها 

شيء رائع.
)العربي الجديد(

الدولي  الحكم  والعربية،  الليبية  الــقــدم  كــرة  أســرة  وّدعـــت 
أحد  يعتبر  الــذي  الثالثاء، وهــو  يــوم  بالة،  السابق عبدلله 
أهم رموز التحكيم في هذا املجال على املستوى العربي، 
وأقدم حكم على الساحة الليبية، وذلك بعدما وافته املنية 

عن عمر ناهز الـ91 عاًما.
وعّمت حالة من الحزن األوساط الرياضية، حيث أصدر 
اتحاد الكرة الليبي بيانًا قدم خالله العزاء، ألسرة الراحل 
وجميع املؤسسات الرياضية، خاصة أن بالة يعتبر أحد 
أهم األسماء التي عملت في مجال التحكيم وساهمت في 

النهوض بالكرة محليًا وأفريقيًا.
التحكيمية فــي منتصف  بــدأ مسيرته  الــراحــل قــد  وكــان 
فترة  التحكيم خالل  ميادين  في  واستمر  الخمسينيات 
الستينيات، حيث تم ترشيحه للشارة الدولية، ثم حازها 
إدارة  في  وساهم  استحقاق،  عن  السبعينيات  بداية  في 

عبدهلل بالة

على هامش الحدث

حكم ليبي سابق 
يعتبر األقدم 

في البالد، رحل 
عن عمر ناهز 

الـ91 عامًا

عاش زالتان 
طفولة قاسية 
للغاية وسرق 
الدراجات في 
)Getty( صغره

يتميُز إبراهيموفيتش بأسلوب مميز، فهو الحاصل على الحزام األسود 
متمّكن  مهاجم  وهو  للتايكواندو.  اإليطالي  االتحاد  من  الشرفي 
اللعب جيدًا حين يكون ظهره  في الهواء، طويل ورشيق، يستطيع 
متى  يعرف  الكرة.  على  هائلة  وسيطرة  مميزة  رؤية  لديه  للمرمى، 
لديه إمكانات تكتيكية عالية.  التحرك،  االستدارة والتسديد، يجيد  عليه 
يتسم إبرا بتسديداته القوية والدقيقة داخل منطقة الجزاء وخارجها، 
حتى إنه يستطيع التصويب بقدمه اليسرى، وسجل في أوقات عديدة 

أهدافًا بهلوانية ومثيرة.

أسلوب السلطان

وجه رياضي

دراجــــة عــســكــريــة بــنــجــاح، »لــقــد كــانــت رائــعــة، 
ــَر زالتــــان شخصية فــريــدة،  ــن يـ أحــبــبــتــهــا«. َمـ
فــعــلــيــه أيــضــا مــعــرفــة أنـــه كـــان يــرتــكــب بعض 
الــحــمــاقــات، »كــنــت أركـــض وأرمـــي البيض في 

النوافذ وأقوم باإلزعاج ملن حولنا«.
لــم يــقــرأ بــعــض الــذيــن تــوقــعــوا فــشــل زالتـــان 
لــحــظــة عـــودتـــه إلــــى مـــيـــان بــعــمــر الــــــ38 )39 
حــالــيــا( كــتــابــه، فــهــو رجـــل لـــم يــعــرف معنى 
الخوف ربما في طفولته، لتعرفوا كم كانت 
إلــى هذه  قاسية. ما عليكم ســوى االستماع 

إلى البيت ليستقبلني أحدهم ويغسل رأسي 
ويــطــمــئــن عـــلـــّي، لــكــن مـــا حــصــلــت عــلــيــه كــان 
صفعة قــويــة، وعـــبـــارة: مـــاذا كــنــت تفعل فــوق 
السقف، أيها الغبي يــا لــك مــن فــاشــل. لــم يقل 

أحد: تعال هنا زالتان املسكني«.
ــرا نــفــســه فـــي بــعــض األوقـــــــات بــإلــه  ــ وصــــف إبـ
تثير  بطريقة  يتحدث  مــا  ودائــمــا  والسلطان، 
ــبـــعـــض، ويـــــــراه الــجــمــيــع شــخــصــيــة  غـــضـــب الـ
 قسما منهم يصفه باملغرور، 

ّ
استثنائية، لكن

ــتـــى أبــــعــــد الــــحــــدود.  وآخـــــــــرون يـــعـــشـــقـــونـــه حـ

الــكــلــمــات: »لـــم نــكــن نــتــعــامــل بــقــانــون الــحــب 
والتعاطف في البيت، ال نعرف العناق وهذه 
األمـــــــور، ال أحــــد يــســألــك فـــي الـــبـــيـــت: »كــيــف 
لــم أسمعها  الصغير؟«.  زالتـــان  الــيــوم  حالك 
من أحــد، وال أحــد يهتم لواجبتك الدراسية. 
عــشــت بــمــفــردي، ولـــم يــكــن هــنــاك فــرصــة ألي 
تعّج  وبيئة سيئة  العصابات  نــواح، حولي 
بـــاألعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة«. ويـــتـــابـــع: »فــــي أحــد 
أســوّدت  السقف،  باملدرسة سقطت من  األيــام 
عــيــنــاي وتـــعـــرضـــت لـــعـــدة إصــــابــــات، ركــضــت 

ــاقـــض، ورغــــــم وصـــــف نــفــســه  ــنـ ــتـ رغـــــم هـــــذا الـ
بــألــقــاب عــظــيــمــة، يــعــلــم زالتـــــان مــتــى يــعــتــذر 
ــكــــأس قــبــل  ــربــــي الــ حــــني ُيـــخـــطـــئ، فـــخـــال ديــ
أســبــوعــني، وبــعــد طـــرده وخـــروج فريقه أمــام 
إنتر، اعتذر لزمائه، حتى إنه يرى الظاهرة 
الــبــرازيــلــيــة رونـــالـــدو بطله األوحــــد، ولطاملا 
ــه كـــان  ــ ــه، مــــع الـــعـــلـــم أنـ ــ ــــرب عــــن إعـــجـــابـــه بـ أعــ
شغوفا بمشاهدة كرة القدم اإليطالية، وأحب 
باتيستوتا،  غابرييل  األرجنتيني  املــهــاجــم 

الذي تمتع بخصائص فنية مثله.

لم  أن فريقه  الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو  لباريس سان جيرمان  الفني  املدير  أكد 
يقلل من احترامه لبرشلونة اإلسباني، في ظل ما يثار حول اهتمام النادي بضم مواطنه 
الكتالوني. وتصدرت غالف مجلة )فرانس فوتبول( صورة  النادي  ليونيل ميسي من 
افتراضية مليسي بقميص باريس سان جيرمان قبل يومني )الثالثاء(. وقال املدرب في 
مؤتمر صحافي »هذه املجلة ليست مرتبطة بباريس سان جيرمان. نحن لم نقلل من 
احترامنا لبرشلونة. حينما يتحدث العب عن رغبته في اللعب إلى جانب العب آخر، فهذا 

بسبب املودة والزمالة، من الطبيعي أن يتحدث العبون عن زمالء لهم في املهنة«.

صورة في خبر

بوتشيتينو: لم نقلل من احترام برشلونة
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