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يتطلع نادي 
تشلسي لخطف 
المركز الرابع، 
في الدوري 
اإلنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، 
حين يالقي 
نظيره نيوكاسل 
يونايتد اليوم 
اإلثنين، في ختام 
الجولة الرابعة 
والعشرين. 
ويحتّل البلوز 
اللندني المركز 
الخامس برصيد 
39 نقطة، 
وباستطاعته 
التقّدم وإزاحة 
ليفربول، الذي 
كان خسر السبت 
أمام نظيره 
ليستر سيتي.

)Getty/تشلسي الخامس في رصيده 39 نقطة وليفربول الرابع بـ40 نقطة )دارين والش

تشلسي والمركز الرابع

 وّدعت األميركية صوفيا كينني، املصنفة 
الرابعة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 

بطولة فيليب أيالند بعد سقوطها بشكٍل 
مفاجئ أمام الشابة األسترالية أوليفيا جاديكي. 
بت صاحبة الـ18 عامًا على كينني بنتيجة 

ّ
وتغل

2-6 و7-6 )7-4( و6-4. وبدأت كينني مشاركتها 
في هذه البطولة ذات الـ250 نقطة بعدما ودعت 

أستراليا املفتوحة التي تحمل لقبها، على يد 
اإلستونية كايا كانيبي.

فاز األرجنتيني برايان كاستانيو ببطولة 
العالم للمالكمة في فئة الوزن الخفيف املتوسط، 

على حساب البرازيلي باتريك تيكسيرا حامل 
اللقب. وُحسمت املباراة التي كانت من 12 جولة، 

لكاستانيو بإجماع الحكام بنتيجة 108-120، 
و119-109، و117-111. بدأ كاستانيو مسيرته 

 الحادية عشرة، بتدريب 
ّ
في عالم املالكمة في سن

من والده كارلوس، الذي كان أيضًا مالكمًا 
محترفًا في السابق.

أكد خابيير أغيري، مدرب فريق مونتيري، أن 
الدوري املكسيكي من أفضل 10 دوريات كرة قدم 

في العالم، ملا يحظى به من بنية تحتية ومستوى 
لعب. وصرح في مؤتمر صحافي »الدوري 

املكسيكي من بني أفضل 10 دوريات في العالم. ال 
أعلم في أي مكانة أضعه من حيث البنية التحتية 

والتسويق واللعب والرواتب واملالعب، لكنني 
أعلم أنه في هذه السنوات العشرين )حني كان 

بعيدًا( الحظت تطورًا رائعًا«.

كينين تودع 
فيليب أيالند على يد 

الشابة جاديكي

كاستانيو بطل العالم 
للمالكمة للوزن الخفيف 

المتوسط

أغيري: الدوري 
المكسيكي من أفضل 10 

دوريات في العالم
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادل  ــعـ ــوز تـــونـــســـي، وتـ ــ ــا بــــن فـ مــ
ــارة ســـودانـــيـــة،  ــســ جــــزائــــري، وخــ
ســــارت نــتــائــج األنـــديـــة الــعــربــيــة، 
في سباق ثاني أيام الجولة األولى من عمر 
مــرحــلــة املــجــمــوعــات لــبــطــولــة دوري أبــطــال 
أفريقيا لكرة القدم ملوسم 2020-2021، أمال 
في حصد تأشيرات العبور إلى الــدور ربع 
تلقي  االفتتاحية،  الجولة  وكتبت  النهائي. 
الــســودانــي صــدمــة كبيرة،  الــهــالل  جماهير 
بعدما كانت تتجه األحالم صوب املنافسة 
بــقــوة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة. فــفــي املــجــمــوعــة 
أمــام صن  السوداني،  الهالل  الثانية، خسر 

2829
رياضة

تقرير

مقابل  بهدفن  أفريقيا  جنوب  بطل  داونـــز 
ال شــــيء، فــي لقائهما عــلــى مــلــعــب األخــيــر. 
وتصدر صن داونز جدول ترتيب املجموعة 
برصيد 3 نــقــاط، ودشــن بــدايــة قوية لــه في 
رحلة املنافسة على املركز األول، فيما بقى 
الهالل بدون نقاط، وبات في حاجة للفوز بـ 4 
مباريات في جوالته الخمس املتبقية، كونه 
يحتل املركز الرابع واألخير في جدول ترتيب 
املجموعة. ولم يقدم الهالل العرض املنتظر 
التي  منه رغم مشاركة عناصره األساسية 
عيد  مثل  زوران  الفني  املدير  عليها  اعتمد 
مقدم وإبراهيما نداي ومحمد عبدالرحمن.، 
ولم تنجح االنتدابات الجديدة التي عززت 
الكرة السودانية في تقديم  صفوف عمالق 

اإلضــافــة خــالل املــواجــهــة، التي لعبت فيها 
خبرات العبي صن داونز في حسم النتيجة، 
ــــات حــاســمــة، فــالــفــريــق  والــتــســجــيــل فـــي أوقـ
نجح فــي هــز الشباك مــن ركنية بعد مــرور 
10 دقائق، عبر رأسية العبه موسى ليبوسا، 
التمرير بوسط  فيما لعب خطأ ســاذج في 
صن  منح  فــي  املطلقة  البطولة  دور  امللعب 
داونز الهدف الثاني، عبر انفراد تام باملرمى 
وتــســديــدة عــبــر إيــراســمــوس. وفــشــل املــديــر 
قــــدرات العبيه  فــي اســتــغــالل  الــفــنــي زوران 
إبراهيما  السنغالي  رأســهــم  وعــلــى  جــيــدا، 
نداي رأس الحربة الجديد، والصفقة الوافدة 
من أوروبا والتي كانت الجماهير تعول عليه 

الكثير في حسم اللقاء الصعب. 
نـــادي شباب  وفـــي املــجــمــوعــة نفسها، عـــاد 
ــــوزداد الــــجــــزائــــري بــنــقــطــة غـــالـــيـــة جــــدا،  ــلـ ــ بـ
ــداف مـــع مــازيــمــبــي  ــ بــعــد الــتــعــادل بــــدون أهـ
الـــكـــونـــغـــولـــي فــــي عـــقـــر دار األخــــيــــر. وتــعــد 
الــنــتــيــجــة مــمــيــزة جــــدا لــلــفــريــق الـــجـــزائـــري، 
فــي ظــل مــواجــهــة مازيمبي الـــذي ال يخسر 

عــلــى مــلــعــبــه، ويــمــلــك جــمــاهــيــريــة وشعبية 
طــاغــيــة إلـــى جــانــب األحــــداث املــؤســفــة التي 
الحــقــت الــالعــبــن الــجــزائــريــن، مــثــل حصار 
ــريـــق فــي  ــفـ جــمــاهــيــر مـــازيـــمـــبـــي لــحــافــلــة الـ
ــواء فـــي املـــران  ــاب مــعــنــوي ونــفــســي، ســ ــ إرهـ
األخــيــر أو خــالل الــتــوجــه ألرض املــلــعــب، أو 
واقــعــة تــعــرض الــبــعــثــة الــجــزائــريــة لــحــادث 
مــؤلــم آخــر بعد الــتــعــادل، تمثل فــي تعرض 
الالعبن للسرقة. وأصدر النادي الجزائري 
بيانا رسميا باألحداث املؤسفة، أكد خالله 
اقتحام مجموعة من أنصار مازيمبي، غرف 
الالعبن  ممتلكات  لسرقة  املــالبــس  تغيير 

الترجي لم يقدم 
المنتظر منه رغم الفوز 
على تونغيث السنغالي

كومان وبوتشيتينو 
يتحضران للقاء المنتظر 

في األبطال

النظارات، مع منع  إلى  من هواتف، إضافة 
الفريق الجزائري من دخول أرضية امليدان 
بـــالـــقـــوة، بـــن الـــشـــوطـــن. وقــــال الـــنـــادي في 
بيانه: »هذه املضايقات امتدت حتى داخل 
املــســتــطــيــل األخــــضــــر، عــنــدمــا واصـــــل حكم 
الرسمي  الوقت  انقضاء  رغــم  اللعب،  اللقاء 
مــن جانبها  امللعب  إدارة  والــبــديــل، وحــتــى 
أطفأت الشاشة العمالقة، بنية التمويه«. في 
املقابل، أكد قريشي في تصريحات لإلذاعة 
الجزائرية، أن بعض املشجعن دخلوا غرف 
الالعبن  ممتلكات  وســرقــوا  املــالبــس  خلع 
تــحــت تــهــديــد الــســكــاكــن والــعــصــى بخالف 
تــعــرضــه لـــالعـــتـــداء مـــن 3 أشــــخــــاص. وقـــرر 
مسؤولو نادي شباب بلوزداد، اللجوء إلى 
االتحاد األفريقي لكرة القدم، وتقديم شكوى 
الساعات  املؤسفة خــالل  بــاألحــداث  رسمية 
القليلة املقبلة. وقدم شباب بلوزداد مباراة 
رائعة تألق خاللها أكثر من العب، مثل حسام 
في  وساهموا  كوكبو،  ومارسيلن  مــرزيــق 
النتيجة اإليجابية التي تمثل خطوة مهمة 

الدوريات األوروبية  شهدت نتائج مباريات 
ــك بعد  ردود فــعــل عـــديـــدة مـــن املـــدربـــن، وذلــ
ســقــوط نـــادي لــيــفــربــول أمـــام نــظــيــره ليستر 
سيتي وخسارة نادي توتنهام أمام مانشستر 
سيتي. ولن يقتصر األمر على إنكلترا فقط، 
فقد شهدنا ردود فعٍل من فرنسا وإسبانيا، 
وباريس  الليغا  في  برشلونة  مباراتي  عقب 

سان جيرمان في الليغ 1.

اإلرهاق
أرجع البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني 
لتوتنهام هوتسبر، مسؤولية خسارة فريقه 
بثالثية نظيفة على يد مانشستر سيتي في 
قمة الجولة الـ24 بالبريمييرليغ، إلى اإلرهاق 
بعد أن خاض الفريق مباراة في كأس االتحاد 
ــام مـــن مـــبـــاراة الــســبــت.  ــ اإلنــكــلــيــزي قــبــل 3 أيـ

فــي استطاعتهم.  مــا  كــل  قليلة، وبــذلــوا  ــام  أيـ
كانت هناك حالة من اإلرهــاق، ولكننا لعبنا 
بشجاعة«. وتجرع »السبيرز« خسارته الرابعة 
خالل آخر 5 جوالت، مكتفيًا بانتصار وحيد 
حققه في الجولة املاضية بهدفن على وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون، والــســابــعــة هـــذا املــوســم. 
أيــام فقط من توديع   3 الخسارة بعد  وتأتي 
الفريق لبطولة كأس االتحاد اإلنكليزي على 
يد إيفرتون، وهي املباراة التي شهدت 9 أهداف 
وتوقف   .)4-5( بنتيجة  »التوفيز«  وحسمها 
رصيد الفريق اللندني عند 36 نقطة في املركز 
الثامن مؤقتًا، مع مباراة مؤجلة أمام أستون 
فيال. وأمام السبيرز مباراة خارج الديار يوم 
ــي، حن  الـــدوري األوروبــ الخميس املقبل فــي 

يالقي نادي فولفسبرغ النمساوي.

ج باللقب لن نتوَّ
استبعد األملــانــي يــورغــن كــلــوب، املــديــر الفني 
البريمييرليغ  بلقب  فريقه  تتويج  لليفربول، 
هذا املوسم عقب الخسارة )3-1( أمــام ليستر 
ـــ24 مـــن املــســابــقــة. وفــي  ــ ســيــتــي فـــي الــجــولــة الـ
احتضنها  الــتــي  املــبــاراة  لــه عقب  تصريحات 
ــــاور اســـتـــاديـــوم(، رّد املــــدرب  مــلــعــب )كــيــنــغ بـ
األملاني على سؤال إذا ما فقد »الريدز« حظوظه 
قاطع،  بشكل  اللقب،  على  املنافسة  في  تمامًا 
قــائــاًل: »نــعــم«. وتــابــع: »ال أعتقد أن بإمكاننا 
تقليص الــفــارق هـــذا املــوســم، نــعــم لــكــي أكــون 
صريحًا معك. علينا الفوز بمباريات كثيرة«. 
وأوضــــــح أن »عــلــيــنــا حــالــيــًا تــجــّنــب ارتـــكـــاب 
األخطاء، وغياب التفاهم. لم نقم بهذا األمر في 
هدفن من األهداف الثالثة التي سكنت شباكنا. 
النتائج ترتبط إلى حد كبير بما تقدمه داخل 
امللعب، واليوم على سبيل املثال كنا نستحق 
الــفــوز خــالل الــجــزء األكــبــر مــن املـــبـــاراة، إذا لم 
نــرتــكــب الــخــطــأيــن فــي نــهــايــة املـــطـــاف«. وبعد 
الخسارة األخيرة، والثالثة على التوالي لحامل 
بالدوري  كلوب  في عهد  األولــى  للمرة  اللقب 
اإلنــكــلــيــزي، تــجــمــد رصــيــد لــيــفــربــول عــنــد 40 
نقطة في املركز الرابع، ليبتعد بفارق 13 نقطة 
عن املتصدر مانشستر سيتي، الذي تبقى له 
مباراة مؤجلة أيضًا. وسيسعى ليفربول إلى 
ترك مشاكل الدوري، والتركيز على مباراة يوم 
األملاني،  الصعبة ضد نادي اليبزيغ  الثالثاء 
صاحب القوة الهجومية والقدرة على إضافة 

أزمة جديدة إلى الريدز.

كومان: الحظوظ متساوية
أوضح الهولندي رونالد كومان، املدير الفني 
لبرشلونة، عقب انتصار فريقه الكاسح على 
الـــ23  الــجــولــة  فــي   )1-5( أالفــيــس  ديبورتيفو 

بــاريــس ســـان جيرمان  قــبــل مــواجــهــة  لليغا، 
ــرنـــســـي غــــــدًا الــــثــــالثــــاء، فــــي ذهـــــــاب ثــمــن  ــفـ الـ
نــهــائــي دوري األبــطــال عــلــى ملعب )الــكــامــب 
نــــو(، أن »حـــظـــوظ الــفــريــقــن مــتــســاويــة« في 
الــتــأهــل إلــى دور الثمانية. وقـــال كــومــان في 
تصريحات خالل املؤتمر الصحافي: »سندخل 
بــطــمــوحــات كــبــيــرة، وعلينا أن نــقــدم مــبــاراة 
وقــوة  الهجوم  فــي  فاعلية  ومتكاملة:  كبيرة 
وحسم في الــدفــاع«. ويــرى املــدرب الهولندي 
أن الفريق الباريسي »يمتلك إمكانات فردية 
ــار إلـــى أنــه  كــبــيــرة، وهـــو قـــوي لــلــغــايــة«، وأشــ
مــن أجـــل عــبــور هـــذه الــعــقــبــة، يــجــب أن يكون 
»كـــل الــالعــبــن املــتــاحــن فـــي يــومــهــم«. كــذلــك 
التي  الرائعة  الفترة  عــن  الحديث  إلــى  تطرق 
النجم والقائد األرجنتيني ليونيل  يمّر بها 
مــيــســي، الـــذي ســجــل هــدفــن مــن الخماسية، 
كبير،  »تركيز  بـ يتمتع  الــالعــب  أن  أكــد  حيث 
وهو سعيد«، وأنه من أجل تخطي هذا الدور 
واملــرور إلى دور الثمانية، فهو »بحاجة ألن 
يكون كل الالعبن في أفضل حاالتهم«. وعن 
تألق الجناح البرتغالي الواعد ترينكاو، قال: 
»امتالك الالعب للثقة بنفسه أمر مهم، ويجب 
منح الالعبن فرصة للتأقلم، وال سيما عندما 
نــاٍد  إلــى  يتعلق األمـــر بــالعــب صغير ينضم 

بحجم البرسا«.

بوتشيتينو متفائل
ــــان جــيــرمــان  ــــدا املــــديــــر الـــفـــنـــي لـــبـــاريـــس سـ بـ
الــفــرنــســي، مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو، واثــقــًا 
ومتفائاًل بحالة فريقه قبل مواجهة برشلونة 
املـــرتـــقـــبـــة بــــــــدوري األبـــــطـــــال، وذلــــــك بــالــرغــم 
ــــذي ظــهــر عــلــيــه الــفــريــق خــالل  مـــن الــشــكــل الـ
مواجهة نيس في الــدوري. وسيفتقد املدرب 
األرجنتيني، الواثق من استعادة جهود العبه 
ماركو فيراتي في مواجهة الثالثاء غدًا على 
ــو(، خـــالل مــواجــهــة الــبــرســا  مــلــعــب )كـــامـــب نــ
 مــن نــيــمــار وأنــخــيــل دي مــاريــا. 

ّ
لــخــدمــات كـــل

وقال بوتشيتينو: »علينا أن نكون مستعدين 
هكذا«.  سيكون  والفريق  برشلونة،  ملواجهة 
وفي ما يخص التشكيل املتوقع لتلك املواجهة، 
 العـــب فـــور وصولنا 

ّ
قـــال: »ســنــرى حــالــة كـــل

ــــر«.  إلــــى الـــفـــنـــدق، وســنــتــنــاقــش فـــي ذلــــك األمـ
وأضــــاف املــــدرب أنـــه »لـــن يــكــون أمــامــنــا وقــت 
للتدريبات التكتيكية. سنركز على االستشفاء 
البدني والذهني. علينا التعامل مع مختلف 
الخيارات. كان هذا هدفي مع ساوثهامبتون 
وتوتنهام، وما أرغب في تنفيذه مع باريس 
سان جيرمان. علينا محاولة جعل الالعبن 

يشعرون باألمان في ظل الخطط املختلفة«.
)العربي الجديد، إفي(

كلوب يستسلم... وحظوظ باريس وبرشلونة متساوية
تفاعل مدربو األندية 

الكبرى في أوروبا مع 
نتائج فرقهم األخيرة قبل 

االستحقاقات المهمة 
التي تنتظرهم

)Getty/الترجي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة )إيستاو هارا

)Getty/مورينيو وكلوب تعرضا لخسارتين في الدوري اإلنكليزي )لورنس غريفذيس

أيام  ثاني  في  متفاوتة  نتائج  العربية،  الفرق  حققت 
المجموعات لمسابقة  األولى من عمر مرحلة  الجولة 
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2020-

2021، حيث تتنافس للعبور إلى ربع النهائي

في رحلة الحصول على بطاقة العبور للدور 
ربع النهائي. 

وفي املجموعة الرابعة، انتزع نادي الترجي 
الــتــونــســي 3 نــقــاط غــالــيــة عــلــى مــلــعــبــه في 
الـــجـــدول بــعــد فــــوزه على  لــيــتــصــدر  رادس، 
ــهـــدف فــي  تــونــغــيــث الــســنــغــالــي بـــهـــدفـــن لـ
للمركز  الترجي  وتــقــدم  مثيرة.  ريمونتادا 
الــزمــالــك املصري  بــفــارق نقطتن عــن  األول 
واملــولــوديــة الــجــزائــري، الــلــذيــن تــعــادال في 
مصر، فيما بقى رصيد تونغيث بدون نقاط. 
ــاء فـــوز الــتــرجــي صــعــبــا، ويــمــثــل جــرس  وجـ
املنافسة  رحلة  في  التونسي  للنادي  إنــذار 
عــلــى لــقــب بــطــل دوري أبــطــال أفــريــقــيــا هــذا 
املــوســم. وكشفت املــبــاراة عــن نــقــاط ضعف 
تراجع  أبرزها  الترجي،  في تشكيلة  كبيرة 
االرتــكــاز، وسوء  كوليبالي محور  مستوى 
حــالــة الـــدفـــاع فـــي الـــكـــرات الــطــولــيــة بعمق 
الــدفــاع، وعـــدم تأقلم أنــيــس الــبــدري صانع 
األلعاب العائد من جديد إلى الفريق برفقة 
زمالئه. ويعد تألق املهاجم الغاني الجديد 
للترجي  األكبر  املكسب  عبدالباسط،  خالد 
في اللقاء، والــذي شارك في الشوط الثاني 
ليصنع الفارق بقدرته على خلخلة الدفاع 
ــفـــوقـــه فــــي الــــكــــرات  ــالـــي، بــــخــــالف تـ ــنـــغـ الـــسـ
العرضية وتسجيله هدف الفوز الذي منح 
به فريقه 3 نقاط غالية، وصعد به إلى قمة 
أكد  اللقاء،  جدول ترتيب املجموعة. وعقب 
في  للترجي  الفني  املدير  الشعباني،  معن 
النقاط  على  تلفزيونية، رضاه  تصريحات 
الثالث، وحصد االنتصار في ملعبه ولكن 
دون االرتياح ألداء الالعبن. وقال الشعباني: 
»لـــم نلعب بشكل جــيــد، هــنــاك تــســرع وقلة 
كـــان يمكن تالفيها  خــبــرات، هــنــاك أخــطــاء 
بسهولة، املباراة في حد ذاتها صعبة، دائما 
املنافس  األولــى بالغة الصعوبة،  املباريات 
ويضم العبن جيدين، حققوا  شــاب  فريق 
نتائج رائعة في النسخة الجارية، وحققنا 
التأخر  أمامه ردة فعل قوية عندما حولنا 
ثـــم حسمنا  الـــشـــوط األول  تـــعـــادل فـــي  إلـــى 
املباراة في نصفها الثاني«. وأضاف املدير 
الــفــنــي لــلــتــرجــي: »كــانــت لــديــنــا الــعــديــد من 
الفرص للتسجيل، وهناك تسرع في التعامل 
مع الكرات أمام املرمى، سنعمل على تالفي 
كل األخطاء قبل اللقاء الصعب في الجولة 
املقبلة أمام مولودية الجزائر، وهدفنا دون 
شك هو الحصول على قمة املجموعة وبلوغ 
الدور ربع النهائي والحصول على اللقب«. 
نــادي حورويا  الثالثة، حقق  وفي املجموعة 
أتلتيكو  بــتــرو  عــلــى  مستحقا  فـــوزا  الغيني 
األنــغــولــي بهدفن مقابل ال شــيء فــي ملعب 
الــتــقــدم  نــيــكــيــمــا  درامـــــانـــــي  ــتـــح  ــتـ وافـ األول. 
لــحــورويــا مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة الــــ36، 
وأضاف باخوبا باري الهدف الثاني لحورويا 
الغيني قبل النهاية بـ 5 دقائق، ليحسم بطل 
غينيا الــلــقــاء. ورفـــع حــورويــا رصــيــده إلــى 3 
نــقــاط، تــصــدر بــهــا جـــدول تــرتــيــب املجموعة 
مبكرا لحن خوض الوداد الرياضي املغربي 
وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي لقائهما في 
املجموعة نفسها بعد تأجيل اللقاء من جانب 

»كاف« ألسباب طبية.

على  غاليًا  فوزًا  الصفاقسي  حقق 
أهــداف  بأربعة  ــدي  ــروان ال كيغالي 
جولة  ضمن  لقائهما  في  لهدف، 
لبطولة  ـــ32  ال دور  ملحق  ذهــاب 
وبــات  األفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية 
بحاجة للفوز أو التعادل أو للخسارة 
بفارق هدفين في اإلياب. ولم يعاِن 
وأنهى  النتيجة،  لحسم  الصفاقسي 
الشوط األول متقدمًا بهدف، وفي 
الصفاقسي  ضــرب  الثاني،  النصف 

بقوة وسجل 3 أهداف.

انتصار الصفاقسي في الكونفيدرالية

املــبــاراة  بعد  فــي تصريحات  مورينيو  وقـــال 
)االتــحــاد(: »تعليقي  التي أقيمت على ملعب 
عــلــى املـــبـــاراة؟ لــقــد كــانــت بــن فــريــق منتعش 
بدنيًا وآخــر مرهق للغاية. ورغــم هــذا، بدأنا 
للغاية، وسيطرنا بشكل  املباراة بشكل جيد 
ــكـــرة«. وأضــــاف:  كــبــيــر، والـــعـــارضـــة تــصــدت لـ
»أنــا سعيد للغاية بــأداء الالعبن. كان هناك 
ــل املــلــعــب لــعــبــوا ســاعــتــن منذ  ــ العـــبـــون داخـ

أبطال أفريقيا
نتائج متباينة للعرب

حسين غازي

نعود بالتاريخ اليوم سنواٍت للوراء. نعود 
لــلــخــلــط بــــن أنـــــــواع الــــريــــاضــــة والــــتــــاريــــخ، 
والحديث عن أسماء ُولدت في مثل هذا اليوم، 

15 فبراير/ شباط.

نورمان غراهام هيل
ولــد عــام 1929 وتــوفــي فــي سنة 1975. كان 
ــارات بـــريـــطـــانـــيـــًا، وحـــقـــق لــقــب  ــ ــيـ ــ ســـائـــق سـ
الفورموال 1 مرتن، كان ذلك في عامي 1962 
و1968، باإلضافة إلى كونه وصيفًا في ثالث 

مناسبات )1963 و1964 و1965(.
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم نــجــاحــه فـــي اجــتــيــاز 
اختبار القيادة حتى عام 1953، يوم كان في 
سن الـ24 عامًا، إال أنه دخل عالم السباقات 
ــد أعــظــم  ــ ــــى أحـ فــــي ســـنـــة 1954، وتــــحــــول إلـ
إنجاز  أعظم  كــان  السائقن في جيله. ربما 
تاريخ  في  اآلن  )الوحيد حتى  مسيرته  في 
الــريــاضــة(، الــفــوز بــالــتــاج الــثــالثــي لرياضة 
السيارات، بعدما حقق لقب سباق لومان 24 
ساعة، وإنديانابوليس 500، وبطولة العالم 

للسائقن في الفورموال وان.
ــات  ــاشـ ــلـــى شـ ــرًا عـ ــيـ ــثـ ــل كـ ــيـ ــر هـ ــذلــــك حـــضـ كــ
ــن الـــقـــرن  ــي الــســبــعــيــنــيــات مــ الـــتـــلـــفـــزيـــون فــ
املــاضــي، بفضل قــدراتــه األخـــرى بعيدًا عن 
عالم الرياصة، إذ ظهر في مجموعة متنوعة 
مــن الــبــرامــج. شّكل هيل فريقه الــخــاص في 
عام 1973، تحت اسم إمباسي هيل، لكنه لم 
ينجح في التأهل لسباق الجائزة الكبرى في 

موناكو عام 1975، ليقرر االعتزال.
بــشــكــٍل مــأســاوي فــي نــفــس الــعــام ُقــتــل هيل 
إمباسي  فريق  من  آخرين  أعضاء  وخمسة 
هــيــل، عــنــدمــا تــحــطــمــت الــطــائــرة الــتــي كــان 
يــقــودهــا هيل مــن فرنسا فــي الــضــبــاب لياًل 
أثناء محاولته  للغولف،  آركلي  ملعب  على 

الهبوط في مطار إلستري في شمال لندن.
فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم لـــكـــن عـــلـــى املـــســـتـــوى 
امللقب  الثاني  جستينيان  أقــدم  التاريخي، 
البيزنطي،  اإلمــبــراطــور  برهينوتميتوس، 
وتيبريوس  ليونتيوس  إعــدام سلفيه  على 

الثالث عام 705.
بدابة االنتقام كانت بعدما تولدت معارضة 
ضــده فــي فترة حكمه األولـــى عــام 695، إثر 
انتفاضة شعبية، ليعود للعرش مجددًا في 
عام 705 بمساعدة جيش البلغار والسالف، 

فكان مستبدًا رغــم طموحه وشغفه إلعــادة 
مجد اإلمبراطورية السابق، واختلف بشكٍل 

كبير عن والده قسطنطن الرابع.
ــمـــت فـــتـــرة حــكــمــه الـــثـــانـــيـــة بــالــحــرب  واتـــسـ
الفاشلة على بلغاريا والخالفة اإلسالمية، 

وبالقمع الدموي للمعارضة في بالده.

جيمس هنري بلومفيلد 
ولد بلومفيلد في مثل هذا اليوم عام 1934 
وتوفي في الثالث من إبريل/ نيسان 1983، 
كـــان العـــب كـــرة قـــدم إنــكــلــيــزيــًا، وخــــاض ما 
يقارب 500 مباراة في الــدوري، بما في ذلك 
أكثر من 300 مباراة في الدرجة األولــى مع 
ــــت هــام  أرســـنـــال وبــرمــنــغــهــام ســيــتــي ووسـ
يونايتد، ثم أمضى 13 عامًا في اإلدارة مع 

أورينت وليستر سيتي.
كان شقيقه األصغر بيلي أيضًا العب كرة قدم 
محترفًا مع برينتفورد، وظهر ابن أخيه راي 
ولفترة  أرسنال  فريق شباب  في  بلومفيلد 
وجيزة لفريق أستون فيال األول قبل االنتقال 

للعب كرة القدم في أميركا.
نــورث  هــيــل،  فــي نوتينغ  تــرعــرع بلومفيلد 
في  مسيرته  وبـــدأ  لــنــدن،  فــي  كنسينغتون 
نادي هايز ثم لفترة قصيرة مع والتامستو 

أفينيو، قبل أن ينضّم إلى نادي برينتفورد 
بالدرجة   1952 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
الــثــانــيــة، وبــعــد هــبــوط األخــيــر قـــام أرســنــال 
بضّمه مقابل 8000 جنيه إسترليني كبديل 

لجيمي لوغي.
املوسم  بداية  في  مــرة  بلومفيلد ألول  ظهر 
ضــد إيــفــرتــون فــي 25 أغــســطــس/ آب 1954، 
على الرغم من أنه لعب 19 مرة فقط في ذلك 
املوسم، ولم يكن حتى 1955-1956 قد أصبح 

العبًا أساسيًا في الفريق األول. 
ــًا فــــي داخــــل  ــان بــلــومــفــيــلــد مــهــاجــمــًا قـــويـ ــ كـ
الصندوق، مع تمريرات دقيقة، وكــان جزءًا 
إلــــى 1960،  مـــن 1955  أرســــنــــال  مـــن هـــجـــوم 
وهو أحد نجوم أرسنال القالئل خالل فترة 
الـــنـــادي املــتــواضــعــة تــلــك، فـــشـــارك فـــي 227 
مباراة وسجل 56 هدفًا، لكن وصول جورج 
إيستهام في عام 1960 أطاح مكانه األساسي 
فــي الفريق وتــم بيعه إلــى نــادي برمنغهام 
سيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك 

العام.
ــي نـــفـــس الــــيــــوم، لـــكـــن عـــلـــى املــســتــوى  وفـــ
التاريخي، توفي كونراد الثالث، أول ملوك 
أملــانــيــا مــن أســـرة هــوهــنــشــتــاوفــن املــالــكــة. 
وقـــد صــل إلـــى الــحــكــم بــعــدمــا عينه خاله 

هاينزيش الرابع إمبراطور اإلمبراطورية 
فرنكونيا  على  دوقـــًا  املقدسة  الــرومــانــيــة 

عام 1115.

ريو باتريسيو
ولد عام 1988 في الخامس عشر من فبراير 
حارس برتغالي مميز، ويحمي عرين نادي 
إضافة  الحالي،  الوقت  في  وولفرهامبتون 

إلى حمل قميص منتخب بالده.
أيــام  معظم  أمضى  إنكلترا،  فــي  اللعب  قبل 
ــادي ســبــورتــنــيــغ لــشــبــونــة،  ــ مــســيــرتــه فـــي نـ
 الـ18، 

ّ
بعدما ظهر ألول مرة مع فريقه في سن

ألــوان الفريق طوال  واستمّر في الدفاع عن 
467 مباراة، وحقق هناك خمسة ألقاب خالل 
12 عامًا مع النادي، بما ذلك كأس البرتغال.

حصل باتريسيو على أول مباراة دولية له 
مع البرتغال في عام 2010، بعد تعين باولو 
نسختن   فــي  ــارك  شـ مــدربــًا حينها،  بينتو 
لكأس العالم وثالث بطوالت أوروبية، وفاز 
عــلــى حــســاب منتخب  يـــورو 2016  بنسخة 
فرنسا، إضافة إلى حصده لقب دوري األمم 

2019 أمام هولندا.
وفــــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم أيــضــًا وّقــــع الــرئــيــس 
ــيــــركــــي، روثـــــرفـــــورد بـــيـــرتـــشـــارد هـــايـــز،  األمــ
مشروع قانون يسمح للمحاميات بمرافعة 
ــام املــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــواليــات  ــ الــقــضــايــا أمـ
املتحدة، وهو الذي كان محاميًا في مدينة 

سينسيناتي من عام 1958 حتى 1961.
يــعــتــبــر روثــــرفــــورد الــرئــيــس الــتــاســع عشر 
على  وأشــرف  األميركية،  املتحدة  للواليات 
إعـــادى إعــمــار الــبــالد، وأثــمــرت جــهــوده عن 
ــاواًل وقـــف  ــ ــحـ ــ ــة، مـ ــيــ ــــالح الـــخـــدمـــة املــــدنــ ــ إصـ

االنقسامات التي خّلفتها الحرب األهلية.

هوريليو دا سيلفا غوميش
العب كرة قدم برازيلي محترف سابق، شغل 
مركز حارس مرمى. ولعب مع أندية عديدة 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، عــلــى غــرار  فــي الـ
فريقي توتنهام هوتسبير وكذلك واتفورد، 
بعد أن صنع لنفسه اسمًا سابقًا في نادي 

أيندهوفن الهولندي.
ــيـــز 11 مـــــبـــــاراة مــــع املــنــتــخــب  ــــاض غـــومـ خــ
البرازيلي بن عامي 2003 و2010، وكان جزءًا 
من تشكيلة املنتخب البرازيلي املؤلفة من 23 
العبًا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 

التي وّدعها السامبا أمام نظيره هولندا.
بدأ غوميز مسيرته مهاجمًا، وأصبح حارس 
الــعــلــم أن مسيرته  مـــع  فـــي ســـن 19،  مــرمــى 
انطلقت في موطنه البرازيل بقميص نادي 
كروزيرو، ولعب هناك 59 مباراة بن عامي 
2001 و2004. والختام مع أحــداٍث تاريخية 
الثانية، فعام 1944 بدأ  العاملية  الحرب  في 
الــهــجــوم عــلــى مــونــتــي كــاســيــنــو بــإيــطــالــيــا، 
إضافة إلى انطالق الهجوم على نارفا، وفي 
الــيــوم الثالث من  عــام 1945 كــان 15 فبراير 

القصف في دريسدن.

15 فبراير... كثيرٌ من الرياضة وقليٌل من التاريخ
شهد يوم 15 فبراير/ 

شباط والدة العديد من 
نجوم الرياضة الذين 

صادف أن حدثت في 
تاريخ ميالدهم أحداث 

مهمة

)Getty /نورمان غراهام هيل في حلبة مونزا عام 1969 )هنري كايي
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القاهرة ـ مجدي طايل

أم  مـــروان محسن، ظــاهــرة مؤقتة 
عــنــوان ألشهر  حــالــة مستعصية. 
قــضــيــة تــفــرض نــفــســهــا اآلن على 
الكرة املصرية، في أعقاب استمرار  جماهير 
املــســتــوى الــهــزيــل الــــذي ظــهــر عــلــيــه مــهــاجــم 
ــادي األهـــلـــي املـــصـــري فـــي بــطــولــة كــأس  ــنــ الــ
الــعــالــم لــأنــديــة األخــيــرة فــي قــطــر، وتعّرضه 
إلى  األمــر  لضغوط جماهيرية، حتى وصــل 
ذروته بإهدار ركلة ترجيح في لقاء بامليراس 
البرازيلي، في مباراة تحديد املركزين الثالث 
ــتـــهـــى بـــحـــصـــول الـــفـــريـــق  والــــــرابــــــع، الـــــــذي انـ
املـــصـــري عــلــى املــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، لــلــمــرة 
مـــروان محسن  فــي تاريخه. وتــحــّول  الثانية 

ظاهرة 
مروان محسن

تعتبر حالة المهاجم المصري والعب نادي األهلي، مروان محسن، القضية 
في  عليه  ظهر  الذي  المستوى  بسبب  وذلك  الرياضية،  الساحة  على  األبرز 
اآلونة األخيرة، مما خلف حالة من الشرخ بين جماهير نادي القرن، إذ وقف 

بعضهم في صّفه فيما هاجمه قسٌم آخر بشكٍل كبير وقاٍس

3031
رياضة

قضية

منذ فترة إلى قضية رأي عام، بسبب إصرار 
املــديــريــن الفنيني على اخــتــيــاره رغــم ضعف 
مــعــدالتــه الــتــهــديــفــيــة، ســــواء فـــي األهـــلـــي مع 
فايلر  ريني  قبله  ومــن  موسيماني،  بيتسو 
والزارتــــــي وغــيــرهــمــا، أو املــنــتــخــب املــصــري، 
حتى اختاره األرجنتيني هيكتور كوبر، ثم 
األساسية  تشكيلته  ضمن  أغــيــري،  خافيير 

فــي بطولتي كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 2018 
وكــأس األمــم األفريقية في مصر 2019 صام 

خاللها عن األهداف تمامًا.
ومــــا بـــني مــتــعــاطــف ال يـــــزال يــســانــد مــــروان 
ــمــــراره فــي  ــتــ مــحــســن ومــــعــــارض يـــهـــاجـــم اســ
ــداع مــزمــن،  ــ األهـــلـــي، تـــحـــّول الـــالعـــب إلــــى صـ
 

ّ
ــة فــــي ظــــل إخـــفـــاقـــه فــــي اســـتـــغـــالل كـــل خـــاصـ
أن يحصل عليها العب  الــتــي يمكن  الــفــرص 
كرة لتقديم نفسه للجماهير بصورة أظهرت 
ــًا مــتــحــســرًا على  ــ مــعــهــا لــقــطــة ســقــوطــه أرضـ
إهدار ركلة ترجيح أمام بامليراس استسالمه 
ــرار األنــســب  ــقــ تـــمـــامـــًا، وبـــــات الـــرحـــيـــل هـــو الــ

مستقباًل.
وباألرقام، ال يعد مروان محسن هو املهاجم 
السوبر القادر على ارتداء الرقم 9 وأداء دور 
املهاجمني األفـــذاذ في الــنــادي األهــلــي، الذين 
األجــواء نفسها، ولكنهم نجحوا في  عاشوا 
التخلص منها سريعًا، وعــادوا بشكل أقوى 

مما كانوا عليه قبل االنتقادات.
وضّم األهلي مروان محسن من اإلسماعيلي 
مــقــابــل 10 مــاليــني جنيه مــصــري فــي صيف 
الصفقات،  أغلى  عام 2016، في صفقة كانت 
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت وإلـــى اآلن، أي 5 ســنــوات، 
خاض مروان محسن برفقة األهلي 92 مباراة 
شـــــارك خــاللــهــا فـــي 4938 دقـــيـــقـــة، وشــهــدت 
كل  فــي  فقط  22 هدفًا  الدقائق تسجيله  تلك 
 245 دقيقة، أي 

ّ
الــبــطــوالت، بمعدل هــدف كــل

ــاراة، وهــو  ــبــ  مـــبـــاراتـــني ونــصــف املــ
ّ

هــــدف كــــل
معدل تهديفي ضعيف.

وما يتعّرض له مروان محسن منذ سنوات، 
ــــرون، مــن بينهم أساطير  آخـ عــاشــه العــبــون 

ملعت في كرة القدم املصرية.
ــواء متوترة  قــبــل 23 عــامــًا، عــاشــت مــصــر أجــ
ــمـــود  ــبــــب قــــــــــرار الـــــــراحـــــــل مـــحـ كـــــــرويـــــــًا، بــــســ
املصري،  للمنتخب  الفني  املدير  الجوهري، 
اخــتــيــار حــســام حسن مهاجم األهــلــي ضمن 
األمــم  الــتــي خــاضــت منافسات كــأس  قائمته 
ووقتها   ،1998 فاسو  بوركينا  في  األفريقية 
كــانــت األصـــــوات تــتــعــالــى الســتــبــعــاد حــســام 
دوليًا، وتدعو الالعب نفسه إلى االعتزال في 
فــي موسم  التهديف  عــن  الكبير  ظــل صيامه 
1997-1998، بل واعتبرت علي ماهر املهاجم 
الــجــديــد فــي األهــلــي وقــتــهــا أنــســب مــن يقود 

الفريق واملنتخب مع إبعاد حسام حسن.
ولكن لم تطل رحلة ابتعاد حسام حسن عن 
مــســتــواه وهـــزه الــشــبــاك ســـوى أشــهــر قليلة، 
بــعــدهــا انــفــجــر تــهــديــفــيــًا ورّد الــجــمــيــل إلــى 
الجوهري، ليصبح هداف أمم أفريقيا 1998 

برصيد 7 أهداف ويتوج بطاًل.
في األهلي أيضًا هناك تجربة أخرى شهيرة 
بطلها عماد متعب هداف األهلي بني عامي 
كــبــرى  ــة  أزمــــ مــتــعــب  وعــــــاش  و2015،   2004
وتــعــالــت  و2014   2013 عـــــام  فــــي  تــهــديــفــيــًا 
ــزال فـــي عــام  ــتــ األصـــــــوات إلجــــبــــاره عــلــى االعــ
الالعب  رفــض  2014 بسبب اإلصــابــة، ولــكــن 

مروان محسن 
سجل 22 هدفًا فقط 

مع نادي األهلي

المفتوحة  أستراليا  بطولة  من  موغوروزا  ُتقصي  أوساكا 
للتنس

حجزت اليابانية نعومي أوساكا، املصنفة الثالثة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 
مقعدها في ربع نهائي بطولة أستراليا املفتوحة )أولى دورات الغراند سالم في املوسم(، 
بعد تحقيق انتصاٍر مهم على الالعبة اإلسبانية غاربيني موغوروزا املصنفة الرابعة 
الثالثة للقب الفوز  النهائي، أمس األحــد، استطاعت املرشحة  عشرة. وفي مباراة ثمن 
على موغوروزا بواقع 4-6 و6-4 و7-5، وهي التي ستلتقي في الدور املقبل التايوانية 
عامليًا.  الـــ20  املصنفة  فوندروسوفا،  ماركيتا  التشيكية  أطاحت  التي  وي  سو  هيش 
أن  مــاذا يجب  أعلم  »لــم  اإلسبانية:  منافستها  أوســاكــا عن  قالت  اللقاء،  انتهاء  وعقب 
أنتظر، ألننا لم نتواجه من قبل. كنت أشعر بالقلق قبل البدء، ألنني أعلم أنها تصل إلى 

املباراة بحالة جيدة«.

تيم يوّدع المنافسات على يد ديميتروف
خـــرج الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تــيــم املــصــنــف ثالثًا 
عامليًا من الدور الرابع لبطولة أستراليا املفتوحة، 
بخسارة قاسية بثالث مجموعات أمام البلغاري 
غــريــغــور ديــمــيــتــروف 4-6 و4-6 وصـــفـــر-6 في 
ــدور الـــرابـــع فـــي مـــلـــبـــورن. واحـــتـــاج الــبــلــغــاري  ــ ــ ال
املصنف 18 عامليًا إلى ساعتني فقط للتغلب على 
ووصيف  األميركية  مــيــدوز  فالشينغ  بطل  تيم 
بــطــولــة أســتــرالــيــا الــعــام املــاضــي الـــذي بـــدا متعبًا 
جراء خوضه مباراة ماراتونية في الدور السابق 
لتخطي عقبة األسترالي نيك كيريوس في مباراة 
تخّلف فيها بمجموعتني نظيفتني قبل أن يفوز 
وهي  ملصلحته.  النتيجة  ويحسم  تواليًا  بثالث 
املرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع 
بلوغ  كانت  لــه  نتيجة  أفضل  بــأن  علمًا  النهائي، 
مباراة  عــام 2017 عندما خسر  النهائي  نصف 
مشهودة أمام اإلسباني رافايل نادال. وقال ديميتروف: »شعوري رائع. في كّل موسم 
تخوض مــبــاراة تشعر فيها بــأن جميع األمـــور تسير فــي مصلحتك، وهــذا مــا حصل 
ناحية  أمــام منافسي، وال سيما من  به  القيام  بما يتعني علّي  الــيــوم«. وأضـــاف: »قمت 
مع  النهائي  ربــع  فــي  ديميتروف  ويلتقي  استثنائي«.  العــب  دومينيك  العالي.  التركيز 
الروسي أصالن كاراتسيف املتأهل من التصفيات الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم بخمس مجموعات 3-6 و1-6 و6-3 و3-6 
و6-4 في باكورة مشاركاته في بطولة أستراليا. وبات كاراتسيف أول العب منذ 25 عامًا 

يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له في البطولة األسترالية.

سيرينا ويليامز تتابع رحلتها نحو اللقب الـ24
ــة املــــخــــضــــرمــــة ســيــريــنــا  ــيــ ــركــ ــيــ تــــــجــــــاوزت األمــ
ويليامز، املصنفة الـ11 عامليًا بني العبات التنس 
املحترفات، البيالروسية أرينا سابالينكا )7( في 
دور الـ16 من بطولة أستراليا املفتوحة، لتعبر إلى 
املــبــاراة بــواقــع 4-6  النهائي. وجـــاءت نتيجة  ربــع 
و2-6 و6-4، لتصعد بذلك لربع النهائي. وتسعى 
ويليامز في هذه النسخة إلى معادلة األسترالية 
ــدد من  مــارغــريــت كــــورت الــتــي تــوجــت بــأكــبــر عـ

البطوالت الكبرى )24(.

حصد  يواصل  جــاز  يوتا  للمحترفين:  األميركي  الـــدوري 
ضحاياه

واصل يوتا جاز حصد ضحاياه، الواحد تلو اآلخر، بفوزه على ميامي هيت 94-112، 
للمحترفني، فيما حقق  األميركي  السلة  تواليًا في دوري كرة  السابع  انتصاره  محققًا 
غــولــدن ستايت  السابق  عــودة مظفرة ضــد فريقه  نجم بروكلني نتس، كيفن دورانـــت، 
ووريرز. والفوز هو الثامن عشر ليوتا في آخر 19 مباراة له، علمًا بأنه يملك أفضل سجل 
في الدوري هذا املوسم مع 22 فوزًا وخمس هزائم فقط. وكانت نقطة التحول في املباراة 
في  ليحسمه  فيه  األولــى  الـــ16  النقاط  بتسجيله  يوتا  افتتحه  عندما  الثالث  الربع  مطلع 
النهاية بنتيجة 31-16. وكان يمكن النتيجة أن تكون أعرض ألن يوتا لم يكن موفقًا في 
الرميات الثالثية، إذ نجح في 12 منها فقط من أصل 43 محاولة. وكان دونوفان ميتشل 
أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 25 نقطة، فيما اكتفى جيمي باتلر بتسجيل 15 

نقطة للخاسر. ُيذكر أن ميامي هيت كان قد فاز في آخر أربع مباريات له.
من جانٍب آخر، حقق كيفن دورانت عودة مظفرة إلى صفوف بروكلني نتس بعد غياب 
عن املباريات الثالث األخيرة بسبب إجراءات فيروس كورونا، ليقوده إلى فوز كبير على 
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كولون دي سانتا. خالل بطولة كوبا ليبرتادوريس 2007، 
كان ليديسما قوة كبيرة في الجانب األيمن من خط الوسط، 
اللقب.  املــطــاف فــي حصد  الـــذي نجح فــي نهاية  الفريق  مــع 
وسجل ليديسما من تسديدة ذكية من مسافة قريبة ضد 
كوكوتا الكولومبي في ذهاب نصف النهائي ورأسية رائعة 

في نهاية مباراة الذهاب من النهائي ضد غريميو.
بعد 5 مواسم رائعة مع العمالق األرجنتيني، التي تضمنت 
أكثر من 100 مباراة و15 هدفًا إجماليًا، تّمت مراقبته من 
قبل العديد مــن األنــديــة األوروبــيــة، وســرعــان مــا انتقل إلى 
الــواقــع في  دوري الــدرجــة األولــى اإليطالي مع نــادي كاتانيا 

صقلية، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 2009-2008.
كــان واحـــدًا مــن 12 العبًا وقــعــوا مــن قبل الــنــادي الصقلي، 
وكان جزًءا من الفريق األول للنادي، تحت قيادة املدرب والتر 
زينغا، بعدما شارك في 24 مباراة بالدوري، وسجل هدفني.

ــنــادي، عــانــى ليديسما، الــبــالــغ من  فــي موسمه الــثــانــي مــع ال
العمر 26 عــاًمــا، مــن اإلصــابــات، ووجـــد صعوبة فــي اللعب 
تحت قيادة سينيسا ميهايلوفيتش، إذ لم يكن الئًقا ملتابعة 

لغالبية املوسم.
فــي موسم 2010-2009  مــبــاراة فقط  ليديسما 16  خــاض 
بالدوري اإليطالي، لكنه ساعد في قيادة كاتانيا إلى املركز 
إلــى مجموع نقاط  أيًضا  الـــدوري، ووصــل  الثالث عشر في 
قياسي للنادي، ليعود للتشكيلة األساسية للفريق، قبل أن 
يغادر إلى بوكا جونيورز عام 2012، فاستمّر في صفوفه 
حتى 2015، ليمّثل بعدها أندية متواضعة مثل فريق كولون 
من 2015 حتى 2018 وبعدها نادي باتروناتو في موسم 
2018-2019، قبل أن يعتزل اللعب في العام عينه بقميص 

نادي ألفارادو.
)العربي الجديد(

العب أرجنتيني سابق، شغل خط الوسط لسنوات، كان 
قــادرًا على تشكيل تــوازٍن كبير في خط الوسط، إضافة 
األيــمــن، اشتهر  الجناح  اللعب فــي مركز  قــدرتــه على  إلــى 
بفضل سرعته وقدرته على التمرير. بطل فقرة اليوم هو 

بابلو ليديسما.
ــد لــيــديــســمــا فـــي ال فـــالـــدا بــقــرطــبــة )مــحــافــظــة كـــوردوبـــا  ــ ُولـ
األرجــنــتــيــنــيــة(، بـــدأ الــلــعــب فــي صــيــف عـــام 2001 مــع نــادي 

تاليريس دي قرطبة في فريق الشباب.
في موسمه الوحيد مع نادي قرطبة، تمكن ليديسما من 
الظهور مرتني مع الفريق األول، وبعد العديد من العروض 

الرائعة.
بوكا  إلــى  رســمــًيــا  ليديسما  انتقل   ،2003 عــام  فــي صيف 
جــونــيــورز عــن عــمــر يــنــاهــز 19 عــامــًا، وكـــان أول ظــهــور له 
مع بوكا في 12 يوليو 2003، عندما خسر بوكا 2-1 أمام 

بابلو ليديسما

على هامش الحدث

تألق بابلو ليد
يسما في 

صفوف نادي 
بوكا جونيورز، 
وحقق معه 

لقب ليبرتادوريس 
ومونديال األندية

مروان محسن 
قسم جماهير 
األهلي إلى 
معسكرين 
)فادي األسعد/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

جيل  بين  موهبة  األقّل  السابق،  الكرة  العب  الغني،  عبد  مجدي  يعتبر 
أواخــر  في  شطة  لخالفة  تصعيده  جــرى  عندما  الشهير،  التالمذة 
السبعينيات، وتعرض عبد الغني لسخرية جماهيرية واسعة وصلت إلى 
االعتداء  محاولته  إلى  إشارة  في  عليه  مقشة«  »مجدي  اسم  إطالق 
على أحد الجماهير، حامًال مقشة عندما هاجمه في إحدى المباريات، 
نفسه  تطوير  في  نجح  الغني  عبد  لكن  الفنية.  قدراته  ضعف  بسبب 
األهلي  تاريخ  في  األفضل  االرتكاز  العب  الوقت  بمرور  وأصبح  سريعًا، 

خالل القرن العشرين، وكان عنصرًا أساسيًا في الجيل الذهبي.

قصة عبد الغني

وجه رياضي

وتــمــّســك بــالــحــصــول عــلــى فــرصــتــه ولـــم تكن 
عــودتــه ســريــعــًا لــلــمــالعــب فــي مــوســم 2014-

جمال،  عمرو  للصاعد  بــديــاًل  وجلس   ،2015
ولكنه مــع أول فرصة نجح فــي فــرض نفسه 
نــجــمــًا، وســـجـــل فـــي هــــذا املـــوســـم 12 هــدفــًا، 
وكان من أبرز هدافي األهلي والدوري، وكان 
أحد أفضل مواسمه والــذي تسبب في بقائه 

باملالعب لـ 3 سنوات إضافية.
واملثير فــي األمـــر، أن متعب عــانــى فــي آخر 
ــبـــدري،  ــن تــجــاهــل حـــســـام الـ ــه مـ مــوســمــني لـ
املدير الفني للنادي، مما أجبره على الرحيل 
للتعاون السعودي، ثم اعتزال الكرة نهائيًا 

في أن يكون الهداف األول للشياطني الحمر 
فـــي 4 ســـنـــوات تـــالـــيـــة، ويـــنـــال لــقــب هـــداف 
الــــدوري ويــكــتــب اســمــه بــأحــرف مــن الــذهــب 
الخالص في جيل البرونزية الشهيرة، الذي 
حــقــق ألول مــــرة املـــركـــز الــثــالــث فـــي بــطــولــة 
بــرفــقــة  ــام 2006،  ــ لـــأنـــديـــة عـ الـــعـــالـــم  ــــأس  كـ
مــحــمــد أبـــوتـــريـــكـــة ووائــــــل جــمــعــة ومــحــمــد 
بـــركـــات وعـــصـــام الــحــضــري وعـــمـــاد متعب 
الــنــحــاس وآخــريــن، ويبيعه األهلي  وعــمــاد 
في صيف عام 2009، وبعد تخطيه الثالثني 
مـــن عـــمـــره، بــمــقــابــل مــالــي تــخــطــى مليوني 
دوالر. ويــحــســب لــفــالفــيــو فــي تــجــربــتــه مع 

في صيف عام 2018. وداخل النادي األهلي 
ــــرى شــهــيــرة، بطلها  أيـــضـــًا تـــبـــرز حـــالـــة أخـ
األنغولي فالفيو أمــادو رأس الحربة، الذي 
ضّمه األهلي في صيف عام 2005 من بترو 
أتلتيكو مقابل 600 ألف دوالر، وأثار فالفيو 
جداًل واسعًا وقتها بسبب فشله طوال أول 
موسم له مع الفريق من تسجيل األهــداف، 
فلم يحرز سوى هدف وحيد وعبر الصدفة. 
ونجا فالفيو من شبح االستبعاد، في ظل 
دعم املدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه 
له بقوة وثقته الكاملة في قدراته، ليمنحه 
الفرصة لالستمرار، وينجح فالفيو بعدها 

األهــلــي تـــكـــراره ســيــنــاريــو الــتــحــدي الــذاتــي 
وتــفــوقــه عــلــى نــفــســه، وكـــســـره صــيــامــا عن 
ــمــــالت تــشــكــيــك دامــــــت لــعــام  الـــتـــهـــديـــف وحــ
كــامــل. ومــن هنا، يقف الجميع أمــام قضية 
مروان محسن، الذي ربما قاربت رحلته مع 
بشكٍل  انفجر  إذا  إال  نهايتها،  على  الفريق 
غــيــر مــتــوقــع، خــاصــة أن مــعــظــم الجماهير 
تراه صاحب قدرات أقل من املطلوبة ليكون 
العبًا في األهلي، حتى أن البعض ذهب إلى 
أبعد من ذلك بالتأكيد على عدم قدرته على 
الترتيب،  فـــرق منتصف  الــنــجــاح حــتــى مــع 

فكيف ستكون األمور في الفترة املقبلة؟

بفيروس  بيرفوالراكيس  ميخائيل  اليوناني  التنس  العــب  إصــابــة  االخــتــبــارات  أظــهــرت 
كــورونــا لــدى وصــولــه إلــى بوتشيفستروم )جــنــوب أفريقيا(، حيث كــان مــن املــقــرر أن 
في  ملشاركته  ملبورن  في  نحو شهر  مكث  بعدما  تشالنجر،  بطوالت  إحــدى  يخوض 
بطولة كأس االتحاد رفقة مواطنه ستيفانوس تسيتيباس. وأوضح الالعب اليوناني على 
شبكات التواصل االجتماعي أن االختبار الذي خضع له قبل سفره من ملبورن جاءت 
نتيجته سالبة، وأنه ربما أصيب بالعدوى بفيروس كورونا في إحدى رحلتي الطيران 

للوصول من املدينة األسترالية إلى جنوب أفريقيا.
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