
27

رياضة

اعتبر النجم 
الهولندي 
السابق، 
والمدرب 
الحالي كالرنس 
سيدورف، أنه 
ليس هناك فرص 
متكافئة في 
كرة القدم 
األوروبية، 
متسائًال خالل 
تصريحاته 
لصحيفة 
»الغازيتا ديلو 
سبورت« 
اإليطالية »لماذا 
تعيّن على باتريك 
فييرا الذهاب 
إلى نيويورك 
وتيري هنري إلى 
كندا؟ إذا نظرنا 
لألسماء ليس 
هناك أشخاص 
سود في مراكز 
مهمة بعالم 
كرة القدم«. 
وأكد سيدورف 
أنه لم يتلق 
مكالمة واحدة 
منذ 2019.

)Getty( سيدورف مدرب نادي ميالن ومنتخب الكاميرون سابقًا

سيدورف: عنصريون

ضمن فريق سيارا مشاركته في بطولة كوبا 
سودأميركانا 2021 التي تبدأ في 17 مارس/ 
آذار بعدما فاز بهدفني نظيفني على مضيفه 

كوريتيبا، الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى الدرجة 
الثانية، في الجولة قبل األخيرة من دوري الدرجة 
األولى البرازيلي لكرة القدم. وفي األسبوع األخير 
من الدوري البرازيلي، الذي سيقام يوم الخميس 

املقبل، سيواجه سيارا نظيره نادي بوتافوغو، 
الذي تأكد هبوطه أيضًا.

قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال 
مدريد إن لقب الليغا »لن يحسم قبل مايو/أيار« 

املقبل مع ختام البطولة وذلك عقب الفوز على 
بلد الوليد في الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني 

وهزيمة املتصدر أتلتيكو مدريد في نفس الجولة 
على يد ليفانتي بهدفني من دون رّد. وأكد كورتوا 

أن »علينا مواصلة الضغط ألن االنتصار األخير 
كان مهمًا للغاية«. ولعب الحارس دورًا مهمًا 

ومفصليًا في انتصار فريقه.

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدريد، أنه ال يبحث عن »أعذار« بسبب سلسلة 

نتائج الفريق الحالية وآخرها خسارته أمام 
ليفانتي )0-2(، وشدد على ضرورة التحلي 

بالقوة في مواجهة »الصعوبات« و«العوائق«. 
وقال املدرب حول الغيابات: »ال أبحث عن أعذار. 
نحن املدربون أول من يجب علينا منح الالعبني 

األدوات إليجاد الحلول. نحن من يجب علينا 
إعطاء األدوات للفريق أيًا كان الوضع«.

نادي سيارا يضمن 
التأهل إلى كوبا 

سودأميركانا

كورتوا: 
لقب الليغا لن يحسم 

قبل شهر مايو

سيميوني عن اإلصابات 
في أتلتيكو: ال أبحث 

عن أعذار
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القاهرة ـ العربي الجديد

عقد  تجديد  تمويل  فكرة  تحولت 
الــتــونــســي فــرجــانــي ســاســي نجم 
وسط نادي الزمالك املصري، عبر 
بيع قميص يحمل اسمه ورقمه وتوقيعه، قبل 
تطورها لتصبح »ستورز« خاصًا بالنادي وكل 
العبيه، إلى مصدر سخرية جماهيرية كبرى 
في مصر، خاصة من جانب جماهير النادي 
املؤقتة  اللجنة  معارضة  »لــوبــي«  أو  األهــلــي 
عبدالعزيز،  عماد  املستشار  برئاسة  الحالية 
هــنــاك مخططا إلفــســاد عملية تجديد  وكـــأن 
البيضاء.  القلعة  التونسي مع  تعاقد الالعب 
ورغم أن دراسات الجدوى املبدئية التي تحدث 
النادي  في  التنفيذية  اللجنة  عنها مسؤولو 
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تقرير

عن إمكانية توفير 20 مليون جنيه مصري، 
مقدم عقد فرجاني ســاســي، مــن خــالل حملة 
بيع القميص الخاص به للجماهير، واإلعالن 
عن الفكرة في قناة النادي، إال أنها ــ أي الفكرة 
في  للتشكيك  ومــحــاوالت  بسخرية  قوبلت  ــــ 
النجاح، ســواء ألسباب  إحـــداث  على  قدرتها 
تنفيذها دون  قابلية  عـــدم  ظــل  فــي  قــانــونــيــة 
تــأســيــس شــركــة الـــنـــادي أو الــبــدء فــي إنــشــاء 
»ســـتـــورز« خـــاص بــالــنــادي رســمــيــا، وحــســم 
الزمالك مبكرا، وهو  الفكرية لصالح  ملكيته 
أمر يتطلب وقتا طويال لتنفيذه، إلى جانب 
فشل التجربة نفسها التي تمت الدعوة إليها 
إلــى واقع  كثيرا في أندية كبرى، ولــم تترجم 
حقيقي عبر ماليني وحساب بنكي وخطوات 
فعلية، عندما واجهت األندية مشكالت مادية 

إلــى مسؤوليها على  اللوم  طاحنة أو ُووّجـــه 
حــازوهــا من  تبرعات سابقة  حــمــالت  خلفية 

مسؤولني ورؤساء شرف سابقني.
وهناك دعوة شهيرة أطلقها محمد أبوتريكة 
حسابه  عبر   2018 عــام  الكبير  األهــلــي  نجم 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي 
تويتر، اقترحها حال ألزمــة تركي آل الشيخ، 
رئــيــس هــيــئــه الــتــرفــيــه الــســعــوديــة مـــع إدارة 
بتبرعاته  واملتعلقة  املصري،  األهلي  النادي 
املــالــيــة الــتــي وصــلــت إلــى 256 مليون جنيه. 
وطالب أبوتريكة إدارة األهلي بفتح حساب 
بنكي لتقبل التبرعات لسداد تبرع تركي آل 
الشيخ، وقدم مستحقاته املالية املجمدة في 
والــتــي تتخطى مليوني  فــتــرة  مــنــذ  الـــنـــادي 
وقوبلت  كــبــدايــة،  للنادي  مالية  دفــعــة  جنيه 
وجــرى  جماهيري  بــتــرحــاب  أبوتريكة  فــكــرة 
برئاسة محمود  الــنــادي  إدارة  على  الضغط 
الخطيب من أجل فتح الحساب، ولكن قوبل 
األمر برفض تام من وزارة الشباب والرياضة، 

والــتــي بــدورهــا رفــضــت فــي وقــت الحــق قــرار 
كـــل هــدايــا  بـــشـــأن رد  ــلـــي  إدارة األهـ مــجــلــس 
وتبرعات تركي آل الشيخ، عندما أعلنت عنها 
اإلدارة عند سحب الرئاسة الشرفية للنادي 
مــن املــســؤول الــســعــودي واعــتــبــرتــه أمـــرا غير 
قانوني في ظل دخــول التبرعات دائــرة املال 
العام في النادي الذي يخضع صرفه لتدقيق 

قانوني ليس من بينه رد التبرعات املالية.
وهناك حمالت أخرى مشابهة فشلت بشدة، 
لعل أشهرها إعالن نادي الزمالك عام 2011 مع 
املستشار جالل إبراهيم رئيس النادي املؤقت 

عقد التونسي فرجاني 
ساسي مع الزمالك ينتهي 

مع نهاية الموسم

كريس بول بات 
سادس أفضل ممرر 

في تاريخ الدوري

وقتها فتح الباب أمام تلقي التبرعات، عندما 
النادي وكــان يعاني وقتها من  تولى رئاسة 
أزمات مالية خانقة ومديونيات تخطت 100 
على  عــدم حــصــول العبيه  مــع  مليون جنيه، 
مستحقاتهم في موسم 2010-2011 واملوسم 
التالي 2011-2012، ولم تحقق الحملة نجاحا، 
وشهدت عزوفا جماهيريا كبيرا، كما تجاهل 
رجال األعمال املعروفون بانتمائهم للزمالك 
الــدعــوة، واملثير فــي األمــر أن الحساب  تلبية 
البنكي، الذي تم فتحه وقتها لم يشهد سوى 
التبرع بـ 20 ألف جنيه من بينها 10 آالف جنيه 
وقتها  السن  صغير  الفريق  العــب  بها  تبرع 
أحــمــد تــوفــيــق، والــــذي كـــان يــرتــدي القميص 
األبيض ولم يتخط الحادية والعشرين، فيما 
تنازل أحمد حسام ميدو وقتها عن مستحقات 
لــه فــي ذمة  إلــى 7 مــاليــني جنيه  مالية تصل 

النادي بسبب عدم القدرة على السداد.
البورسعيدي حملة  املــصــري  الــنــادي  وأطــلــق 
لتقبل  رسمية، وأعــلــن عــن فتح حساب بنكي 

ألحق ميامي هيت الخسارة الثانية تواليًا 
بــحــامــل الــلــقــب لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز 96-
ــنـــدريـــك نــان  94 بــجــهــود جــيــمــي بــاتــلــر وكـ
الــلــذيــن سجال 51 نقطة ســويــة، فــي مــبــاراة 
إعــادة ملواجهة األدوار اإلقصائية في  بــدت 
الدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة 
املوسم املاضي. وأنهى نان املباراة برصيد 
ــرز بــاتــلــر 24 وثــمــانــي  ــ 27 نــقــطــة، فــيــمــا أحـ
متابعات لهيت، الذي فاز بست من آخر تسع 
أديبايو 16 نقطة  بــام  لــه. وسجل  مباريات 
وعشر متابعات، وأضاف دانكن روبنسون 

11 نقطة وعشر متابعات أيضًا.
الفريقني  األولــى بني  املواجهة  هــذه  وكانت 
منذ أن هــزم ليكرز هيت في أربــع مباريات 
الــدوري  لقب  أحــرز  مقابل مباراتني حينما 
لــلــمــرة الــســابــعــة عــشــرة فــي تــشــريــن األول/ 

وكان مدرب ليكرز فرانك فوغل قد أعلن في 
وقــٍت سابق أن نجم فريقه أنتوني ديفيس 
سيغيب ألربعة أسابيع أخرى على األقل من 
عامًا(   27( ديفيس  وعانى  الحالي.  املوسم 
من أوجاع في وتر أخيل في اآلونة األخيرة، 
وتفاقمت خالل املباراة التي خسرها فريقه 
أمام دنفر ناغتس 122-102 األسبوع الحالي.

ويــمــتــلــك ديــفــيــس مــعــدل تسجيل مــن 22,5 
املباراة  إلــى 8,4 متابعات في  نقطة إضافة 
ــم مــنــخــفــض قــــد تــكــون  ــ ــو رقـ ــ الـــــواحـــــدة، وهـ
اإلصــابــة سببه. ولكن من دونــه، فــإن معدل 
تفاقم  إلــى جانب  ليكرز ينخفض،  تسجيل 
األخــــطــــاء الـــدفـــاعـــيـــة. ويـــلـــعـــب لـــيـــكـــرز ســت 
ــــرى قــبــل اســـتـــراحـــة منتصف  مـــبـــاريـــات أخـ
املــوســم فــي آذار/ مـــارس املــقــبــل. وفـــي حني 
لم يتم اإلعــالن عن الجدول الزمني ملا بعد 
االستراحة، سيغيب ديفيس عن ليكرز لنحو 

عشرة أيام أخرى.
وفـــي املـــبـــاراة ذاتــهــا ســجــل »املــلــك« ليبرون 
أحــرز  بــعــدمــا  نقطة   19 عــامــًا(   36( جيمس 
سبع تسديدات من أصــل 21. وسجل كايل 
وأنــهــى مونتريزل هاريل  نقطة،  كــوزمــا 23 
املــبــاراة مــع 18 نقطة و10 مــتــابــعــات، فيما 

سجل كنتافيوس كالدويل-بوب 11 نقطة.
وبعدما عانى الفريقان للتسجيل في الربع 
األخير، أحرز باتلر رميتني حرتني قبل 12 
ثانية من نهاية املباراة. وبدأ ميامي املباراة 
بقوة متقدمًا بـ15 نقطة، لينهي الشوط األول 
لــيــكــرز بعدها  واســتــعــاد  لــصــالــحــه،   52-59
زمام األمور 66-63 في الربع الثالث، قبل أن 
نقطة   13 بتسجيله  مــجــددًا  هيت  ينتفض 
ممتالية ليتقدم 76-66 قبل نحو ثالث دقائق 

من انتهاء الشوط.
وبهذه الخسارة بات ليكرز في املركز الثالث 
في ترتيب املنطقة الغربية، خلف يوتا جاز 

املتصدر ولوس أنجليس كليبرز الثاني.

هورنتس يهزم ووريورز
في مــبــاراة أخــرى، فــاز تشارلوت هورنتس 
 ،100-102 ووريـــــــرز  ســتــايــت  غـــولـــدن  عــلــى 
بفضل تيري روزايـــر الــذي أحــرز 36 نقطة. 
ــى لــهــورنــتــس منذ  وهـــذه هــي املـــبـــاراة األولــ
مباراتان  لــه  تأجلت  إذ  14 شــبــاط/فــبــرايــر، 
بــســبــب االلـــــتـــــزام بــــبــــروتــــوكــــوالت فـــيـــروس 
كورونا. وسجل روزاير ثمانية من أصل 11 
تسديدة ثالثية، منهيًا ثالث مباراة له على 
مــن 30 نقطة. وسجل بي  أكثر  مــع  التوالي 
جيه واشنطن 15 نقطة، ومايلز بريدجز 10 
نقاط لهورنتس، الذي سحقق 20 من أصل 
أربعني ثالثية وتفوق على ووريورز 39-60 

أوبر  الثالث. ونجح كيلي  النقاط  من مــدى 
في تسجيل 25 نقطة لصالح ووريورز الذي 
افتقد لخدمات نجمه ستيفن كوري وخسر 
مباراته الثانية على التوالي. وأحرز أندرو 
ويغينز 19 نقطة، وإريك باشال 16، وداميون 
لــي 14 نقطة لــغــولــدن ســتــايــت. وتــألــق زاك 
شيكاغو  ليمنح  نقطة   38 بتسجيل  الفــني 
بولز فوزًا على ساكرامنتو كينغز 114-122، 
رافعًا معدل تهديفه إلى 35,1 في آخر ثماني 
مباريات. وكان كوري قد دخل امللعب من أجل 
اإلحماء واملشاركة في املباراة لكنه غادر قبل 
البداية، وأعلن وريورز بعد دقائق قليلة أن 
للنقاط هــذا  الــالعــبــني تسجياًل  أكــثــر  ثــالــث 

املوسم ال يشعر أنه على ما يرام. 
ويــعــانــي ووريــــرز بــشــكــِلٍ كبير حــني يغيب 
عـــن صــفــوفــه كــــــوري، وهــــو الـــــذي اســتــطــاع 
الــدوري  املاضية تحقيق لقب  السنوات  في 
أكثر من  السلة في  كــرة  األميركي ملحترفي 
مــنــاســبــة، بفضل تــألــقــه إلـــى جــانــب العبني 
ــــذي رحـــل  الــ كــيــفــن دوران  بــيــنــهــم،  آخــــريــــن 
 أحــد أهم 

ّ
إلــى بروكلني نتس بعدها. ولــعــل

أســبــاب تــراجــع ووريــــرز إلــى جــانــب إصابة 
كوري، هي اإلصابة التي يعاني منها حتى 
اللحظة الالعب املميز في الرميات الثالثية 
الفريق  إذ تأّثر  كــالي تومسون )31 عــامــًا(، 
من الناحية التهديفية بغيابه، مع العلم أن 
غولدن ستايت فشل في املوسم املاضي في 
بلوغ األدوار اإلقصائية بل كان ضمن قائمة 

الفرق التي تذيلت ترتيب الدوري.

غريزليز يسقط أمام صنز
تـــعـــّرض مــمــفــيــس غــريــزلــيــز لــخــســارة أمـــام 
ديــفــني  وســـجـــل   .128-97 صـــنـــز  فــيــنــيــكــس 
كريس  اغتنم  فيما  لصنز،  نقطة   23 بــوكــر 
الفرصة ليصبح ســادس أفضل ممرر  بــول 
أوسكار  على  متقدمًا   )9,888( التاريخ  فــي 
مــاجــيــك  ــاردًا  ــ ــطـ ــ ومـ  ،)9,887( روبــــرتــــســــون 
بيل  بـــرادلـــي  وحــســم   .)10,141( جــونــســون 
مـــبـــاراة فــريــقــه واشــنــطــن ويـــــزاردز ليمنحه 
الفوز 118-111 على حساب مضيفه بورتالند 
ترايل باليزرز ونجمه داميان ليالرد. وسجل 
أحرز  7 متابعات( فيما  )مــع  بيل 37 نقطة 
لـــيـــالرد 35 نــقــطــة )و12 تــمــريــرة حــاســمــة(. 
لكن من صنع الفارق فعليًا في املباراة كان 
الياباني روي هاشيمورا الذي سجل ثماني 
من نقاطه الـ17 في الدقائق الثالث األخيرة.

أما راسل وستبروك، فقد كافح على جميع 
الجبهات، وحقق »تريبل دابل« من 27 نقطة 

و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

باتلر يقود هيت للفوز على ليكرز وسقوط ووريرز
سقط لوس أنجليس 

ليكرز بفارق سلة واحدة 
أمام بروكلين نتس، فيما 

خسر ووريرز بغياب نجمه 
ستيفن كوري

التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/ليكرز يعاني في غياب ديفيز لإلصابة )ميغ أوليفانت

الزمالك،  نادي  في  وتحديدًا  مصر،  في  شرسة  حملة 
أن  يشهد  والتاريخ  تونس،  نجم  عقد  تجديد  إليقاف 
بمساعدة  صفقاته  تمويل  مرة  من  أكثر  حاول  األهلي 

جماهيرية كصورة تؤكد االعتماد على التبرعات

الــتــبــرعــات املــالــيــة لــلــوفــاء بــالــتــزامــات مــالــيــة 
لــه تصل إلــى 40 مليون جنيه فــي عــام 2020، 
ووقــتــهــا أعــلــن ســمــيــر حــلــبــيــة رئــيــس الــنــادي 
عن وجــود مشكالت كبرى بسبب توقف دعم 
املــحــافــظــة لـــه مــالــيــا، بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
ــا، وكــانــت إدارة املــصــري تــراهــن على  كـــورونـ
ــن 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه مــن  ــا ال يـــقـــل عــ جـــنـــي مــ
رجال األعمال لسداد مستحقات الالعبني عن 
املوسم املاضي، وبعد شهر كامل أعلنت إدارة 
املــصــري رسميا عــدم تلقي أي دعــم مالي في 
الحساب ولجأت إلى الشركة الراعية للحصول 
وقامت  املالية،  أوضاعها  لتسيير  دفعة  على 
بيع  بــخــالف  الــالعــبــني  مــســتــحــقــات  بتقسيط 
العبه الفلسطيني محمود وادي إلى بيراميدز 
مقابل 20 مليون جنيه. وهناك حمالت تبرع 
ــة، وعـــبـــر تــدخــل  ــامـ ــرت ولـــكـــن فـــي ســـريـــة تـ جــ
مباشر من رجال األعمال لتمويلها من دون 
اإلعالن عنها سوى عند انتهائها. ولعل أشهر 
حمالت الدعم املالي والتبرعات التي عرفتها 
األنـــديـــة املــصــريــة حــصــول األهــلــي عــلــى دعــم 
مالي من جانب ياسني منصور رجل األعمال، 
والذي كان يتولى منصب عضو مجلس إدارة 
النادي في السنوات األولى من األلفية الثالثة، 
تخطى مليوني دوالر لتمويل صفقات كروية 
كبرى مثل التعاقد مع مانويل جوزيه املدير 
الفني وشراء الثالثي األنغولي فالفيو أمادو 
وغيلبرتو وإفيلينو من نادي بترو أتلتيكو 
مــالــي ضــخــم. وظلت  األنــغــولــي نظير مقابل 
ــة حـــتـــى تــم  ــريـ ــاســـني مـــنـــصـــور سـ ــبـــرعـــات يـ تـ
اإلعالن عنها عقب رحيله عن مجلس اإلدارة 
األهلي  جماهير  أطلقت  كما  رســمــي،  بشكل 
النادي حمالت للتبرع  في فترات من تاريخ 
لــتــمــويــل بــعــض الــصــفــقــات املــالــيــة، أشــهــرهــا 
لالعب اإلسماعيلي السابق حسني عبد ربه.
الوقت  التي حققت نجاحا في  الوقائع  ومن 
أقيمت في عام  التي  الشهيرة  املــبــاراة  نفسه 
1987 بــقــرار مــن اتــحــاد الــكــرة بالتنسيق مع 
مــجــلــس الـــــــوزراء، تــحــت عـــنـــوان »مـــبـــاراة في 
حب مصر« وتمت طباعة تذاكر وبيع حقوق 
تم  مالي  مقابل  نظير  للتلفاز  مباشرة  بثها 
تخصيصه بالكامل للحكومة للمساهمة في 
سداد ديون مصر. وأجريت املباراة الشهيرة 
بني القطبني الكبيرين األهلي والزمالك األكثر 
جماهيرية وشعبية، وشارك فيها نجوم كبار 
فــارتــدى محمود الخطيب  املــنــافــس،  بــألــوان 
أسطورة األهلي قميص الزمالك األبيض، فيما 
وفــــاروق جعفر نجما  ارتـــدى حسن شحاتة 
القميص  الذهبي  الــزمــالــك فــي عصره  وســط 
األحــمــر.  وينتهي عقد فرجاني ســاســي مع 
الزمالك في نهاية املوسم الجاري، أي صيف 
عام 2021، وحــدد الالعب في مفاوضاته مع 
النادي الحصول على راتــب قيمته مليونان 
و250 ألف يــورو سنويا ثمنا للموافقة على 
البقاء مع الفريق األبيض، وهو ما يصل إلى 
45 مليون جنيه سنويا مع سداد 20 مليون 
جنيه كمقدم للعقد الجديد، في حال توقيعه 
من جانب إدارة النادي األبيض التي تعرضت 
إلطــالق حملة  لضغوط جماهيرية  بــدورهــا 
بــيــع الــقــمــيــص لــلــمــســاهــمــة فـــي تــجــديــد عقد 

النجم التونسي ملوسم إضافي.

التبرعات،  على  األهلي  باعتماد  التاريخ  إليها  يشير  التي  األمثلة  بين  من 
الشهير  المدرب  األعمال لعقد  هناك واقعة بطلها تمويل أحد رجال 
الثالثة  الوالية  في  جوزيه  مانويل 
جرت  التي  المعاون،  طاقمه  مع 
في عام 2011 ووصلت قيمتها إلى 
جوزيه  استعانة  بعد  يورو،  مليوني 
ألول مرة بطاقم أجنبي كامل معه 
للنادي  عــودتــه  عند  األهــلــي  فــي 
المصري، ومن ثم تحقيق اإلنجازات 

مع نادي القرن.

التبرع من أجل مانويل جوزيه

أكتوبر املاضي في أورالندو بفلوريدا. وهذه 
هي الخسارة الثانية تواليًا لليكرز، والثالثة 
خالل آخر أربع مباريات. ولعب الفريق من 
دون نجمه أنتوني ديفيس، الــذي غاب عن 
مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة 
فــي وتـــر أخــيــل، إضــافــة إلـــى غــيــاب دينيس 
شـــــرودر النــضــمــامــه إلــــى قــائــمــة املــعــزولــني 
وفــــق بــــروتــــوكــــوالت كـــوفـــيـــد-19 الــصــحــيــة. 

الكرة المصرية 
والتبرعات

النجدة يا محبّين

انتصر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
في  أمــس،  ميدفيديف،  دانييل  نظيره  على 
للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي 
في مباراة استمّرت ساعة و54 دقيقة فقط، 
مــنــهــيــًا ســلــســلــة انـــتـــصـــارات الـــروســـي الــتــي 
اللقاء األخير بينهما  دامــت 20 مباراة قبل 
أول عامليًا  املصّنف  األحــد. واستطاع  أمــس 
السيطرة على أجــواء املــبــاراة، ولعب بشكٍل 
مميز للغاية من خالل التنويع في األسلوب، 
والضغط على خصمه الروسي عبر إرسال 
كرات على األطــراف، مما صعب املهمة على 

ميديفيديف بسبب طوله الفارع.
وحسم نوفاك املجموعة األولــى بواقع 5-7، 
بعدما كسر إرســال خصمه مبكرًا، ومــن ثم 
تفوق في املجموعتني الثانية والثالثة بواقع 
الالعب  أخــطــاء  نــوفــاك  6-2 و6-2. واســتــغــل 
ميدفيديف، الذي خرج عن طوره في بعض 
أخــرى،  أوقـــاٍت  في  التركيز  وفقد  اللحظات، 
مما أتاح لنولي حصد اللقب التاسع، وهو 
رقـــٌم قياسي فــي مــلــبــورن. وشــهــدت املــبــاراة 
الــنــهــائــيــة حــضــور الــجــمــاهــيــر رغـــم جائحة 
كــورونــا، لكن بــأعــداٍد مــحــدودة، فــي بطولة 
املعاناة  بعد  الــتــنــس،  عــالــم  فــي  استثنائية 
الــتــي عــاشــهــا الــجــمــيــع، مــع الــعــلــم أن ملعب 
»رود اليفر أرينا« شهد حضور 7400 مشجع 
في اللقاء الختامي. وبات في رصيد نوفاك 
ديوكوفيتش اآلن 18 لقبًا في الغراند سالم، 
وهو على بعد لقبني من اإلسباني رافاييل 
نادال )20( والسويسري روجر فيدرير )20(، 
وهو الذي استطاع حصد لقب أستراليا في 
جميع املناسبات التي وصل خاللها للنهائي 
فــي مــلــبــورن، مــؤكــدًا أنـــه مــلــك الــبــطــولــة، مع 
العلم أن فيدرير األفضل في ويمبلدون على 
املالعب العشبية برصيد 8 ألقاب، واملاتادور 
اإلسباني الرقم واحد في روالن غاروس على 
املالعب الترابية بـ13 بطولة. من جانبه، فشل 
ميدفيديف في الظفر بتتويج كبير أول في 
مسيرته، لكنه صعد اليوم اإلثنني إلى املركز 
الثالث عامليًا للمرة األولى في مسيرته. وقال 
ديوكوفيتش املرتاح بعد فوزه »بفضل هذا 
كل  أحبكم  أريــنــا،  اليــفــر  رود  ملعب  امللعب، 
عـــام أكــثــر وأكـــثـــر، عــالقــة الــحــب مــســتــمــرة«. 
إلى ميدفيديف بالقول  ثم توجه بالحديث 
»دانـــيـــل، العـــب راٍق، رجـــل عــظــيــم وشــخــص 

أنــا أحبه حقًا خــارج امللعب، لكن في  رائـــع. 
املــلــعــب هـــو بــالــتــأكــيــد أحـــد أقــــوى الــالعــبــني 
الذين واجهتهم في حياتي. إنها مسألة وقت 
حتى يحمل لقب بطولة كبرى«. من جهته، 
قال ميدفيديف إنه »ليس سهاًل العثور على 
الكلمات عندما تكون قد خسرت لتوك نهائي 
إحــدى الــبــطــوالت األربـــع الــكــبــرى«. وأضــاف 
»لــكــن مــبــروك لــنــوفــاك وفــريــقــه. أعــنــي، تسع 
بطوالت كبرى في أستراليا و18 في املجموع 
أمر مذهل، وهي ربما ليست األخيرة. أردت 
حقًا جعل هذه املباراة طويلة ومسلية أكثر، 

لكن اليوم لم يكن يومي«.

رهاٌن رابح 
النهائي  إلــى  ديوكوفيتش  يكن وصـــول  لــم 
ـــ33 عــامــًا مــن آالم في  ســهــاًل، إذ عــانــى ابــن الـ
عضالت البطن ما حرمه من خوض التمارين 
بـــني املـــبـــاريـــات. كــمــا أنـــه خــســر بــشــكــل غير 
معهود خمس مجموعات في طريقه. ورغم 
اإلقــــرار بـــأن مــواصــلــة الــلــعــب مــع اآلالم كــان 
رهانًا مع خطر أن تتفاقم اإلصابة وبالتالي 
الصربي  اخــتــار  املــوســم،  بقية  التأثير على 

االستمرار، وأتى القرار بثماره.
ــدًا من  مــيــدفــيــديــف )25 عــامــًا( واحــ ويعتبر 
أذكى الالعبني في البطولة، إذ يضع خصومه 
تـــحـــت رحــــمــــة تـــخـــمـــني ضـــربـــاتـــه األرضــــيــــة 
املــســطــحــة واملــنــخــفــضــة، وتــغــيــيــر الــســرعــة 
والنمط والزوايا، مازجًا الدفاع املتماسك مع 
الذي  الهجوم االنتهازي. لكن ديوكوفيتش 
فاز بأربع من سبع مواجهات مع ميدفيديف، 
كان خسر ثالث مرات أمام الروسي في آخر 
أربع نزاالت، وبالتالي ذلك ما أنذر بمباراة 
الداعمة  الجماهير  ــام  وأمـ املــســتــوى.  عالية 

وتمكن  الــبــدايــة  منذ  أخــطــأ  لديوكوفيتش، 
لــه والحفاظ  إرســـال  أول  مــن كسر  الصربي 
على مستواه والتقدم بثالثة أشواط نظيفة. 
ومــــا أن اســـتـــعـــاد مــيــدفــيــدف زمـــــام األمــــور 
ويعادل  ديوكوفيتش،  كسر  رد  من  وتمكن 
بقوة  ديوكوفيتش  ضــرب   ،)3-3( النتيجة 
وكسر إرسال ميدفيديف في الشوط الثاني 
عشر، بعدما ارتكب الروسي خطأ بالضربة 
نــوفــاك املجموعة األولــى  األمــامــيــة، ليحسم 
لصالحه 7-5. وفرض ديوكوفيتش سيطرة 
من  وتمكن  الــثــانــيــة،  املجموعة  على  كاملة 
كــســر إرســـــال مــيــدفــيــديــف مــبــكــرًا. وتملكت 
العصبية من ميدفيدف الذي كسر مضربه 
واستبدله بآخر، وتمكن الصربي من حسم 
املجموعة الثانية 6-2. وواصل ديوكوفيتش 
بعدها التفوق في املجموعة الثالثة، واستغل 
توتر خصمه وارتكابه أخطاء كثيرة، وكسب 
أشواط إرساله بسهولة، قبل أن يتمكن من 
ميدفيديف،  إلرســـال  بكسره  املــبــاراة  حسم 
لينهي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 6-2 بــعــد مــبــاراة 
استمرت ساعة و53 دقيقة. وعزز هذا الفوز 
مكانة ديوكوفيتش باعتباره املصنف األول 
عــاملــيــًا، حــيــث سيحتفل بــأســبــوعــه 311 في 
الصدارة عندما تظهر التصنيفات الجديدة 
االثـــنـــني، مــتــجــاوزا الــرقــم الــقــيــاســي لفيدرر 

البالغ 310 أسابيع.

أحالٌم تتكسر
الــالعــبــون الــشــبــاب فــي عــالــم التنس حاليًا، 
خسروا الكثير حرفيًا بسبب تواجد الثالثي 
فمعظمهم  وديوكوفيتش،  ونـــادال  فيدرير 
بقدراته وموهبته كان قادرًا على تحقيق لقب 
أو أكثر في الغراند ســالم. بعمر الـــ18 حقق 

نادال أول لقٍب له في البطوالت الكبرى عام 
العشرين  غـــاروس، وبعمر  روالن  في   2005
فعلها نولي في عام 2008 ببطولة أستراليا 
املــفــتــوحــة، فــيــمــا تـــوج فــيــدريــر بلقبه األول 
الــــ21 فــي ويمبلدون، وهــو الــذي جاء  بعمر 
مع نهاية حقبة بيت سامبراس وأغاسي. في 
بعض الحاالت، استطاعت أسماء بني الفينة 
واألخــــرى خــطــف األلــقــاب مــن هـــذا الــثــالثــي، 
على غرار أندي موراي في ويمبلدون مرتني 
املفتوحة  أميركا  فــي  ومـــرة  و2016(   2013(
على   2020 في  تيم  دومينيك  وكذلك   ،2012
مالعب فالشينغ ميدوز األميركية. مع العلم 
أنه واحٌد من الالعبني الذين ظلموا بوجود 
»التريو«، وفي القائمة أيضًا مارين سيليتش 
ــدًا فــي الــغــرانــد ســالم،  الـــذي حــقــق لقبًا واحــ
ــــوان مـــارتـــن ديـــل بـــوتـــرو عـــام 2009 في  وخـ
أميركا، وستان فافرينكا 3 ألقاب )أستراليا 
2014 وفرنسا املفتوحة 2015 وأميركا 2016(.

ــــاله تـــجـــاوزت  ــذكــــورة أعـ مــعــظــم األســـمـــاء املــ
الثالثني وهي بنفس عمر نادال ورافا ونولي، 
باستثناء تيم، لكن مــاذا عن الشباب؟ متى 
الهيمنة؟  تــســتــمــّر  مــتــى  وإلــــى  دوره،  يــأتــي 
العمر حاليًا 25 عامًا،  ميدفيديف يبلغ من 
وكـــان أفــضــل إنــجــاز فــي مسيرته الــوصــول 
إلى نهائي أميركا املفتوحة عام 2019 ومن 
ثــم أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة 2021. أمـــا األملــانــي 
ألكسندر زفيريف فقد خاض نهائيا كبيرا 
واحدا عام 2020 في أميركا، ونيك كيريوس 
لم يصل إلى أي مباراة نهائية، وستيفانوس 
تيستيباس )23 عامًا( كذلك األمر، ومثلهما 
ديــنــيــس شــابــوفــالــوف )21 عــامــًا( وأنــدريــه 

روبليف )23 عامًا(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ديوكوفيتش بطل أستراليا للمرة التاسعة
اكتسح نوفاك 

ديوكوفيتش الالعب 
الروسي دانييل 

ميدفيديف بثالث 
مجموعات نظيفة، 

في نهائي أستراليا 
المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش حقق لقبه التاسع في أستراليا والـ18 في الغراند سالم )ويليام وست/فرانس برس(
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ليفربول ـ العربي الجديد

عـــــاش لـــيـــفـــربـــول مـــــرة أخــــــرى فــي 
ــبــــوع لــحــظــات  عــطــلــة نــهــايــة األســ
عصيبة حني سقط أمام إيفرتون 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز لتتعّقد أموره  في 
أكثر في الوقت الحالي، إن كان على مستوى 
الــنــتــائــج والـــتـــرتـــيـــب، أو حــتــى مـــن الــنــاحــيــة 

املعنوية والذهنية.
واســتــطــاع إيــفــرتــون تحقيق الــفــوز األول في 
ملعب »أنفيلد« الخاص بنادي ليفربول في 
 ،21 منذ  األولـــى  للمرة  امليرسيسايد  ديــربــي 
تحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول عام 1999 
بفضل الالعب كيفن كامبل خالل ذلك اللقاء.

مــن جــانــب آخـــر لــم يــكــن لــيــفــربــول يــتــوقــع أن 
 ذلـــك لـــه، فـــي غــضــون أســابــيــع أو 

ّ
يــحــدث كـــل

أيام قليلة، بعدما احتفظ بسجله خاليًا من 
الهزائم في 68 مباراة على ملعبه منذ إبريل/ 
نيسان عام 2017، ليسقط في مبارياته األربع 
في  بيرنلي صفر-1  انفيلد ضد  في  األخيرة 
21 كــانــون الــثــانــي/ يناير، ثــم أمــام برايتون 

ليفربول 
وأزمة النتائج

مسابقة  من  والعشرين  الخامسة  الجولة  في  أرضه  على  ليفربول  سقط 
نظيره  أمام  نظيفين  بهدفين  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري 
إيفرتون، في لقاٍء شهد أرقامًا تاريخية إيجابية للفريق الزائر وسيئة للغاية 

لبطل البريميرليغ الموسم الماضي

3031
رياضة

تقرير

فــبــرايــر، ثم  فــي 3 شــبــاط/  بالنتيجة ذاتــهــا 
أمام مانشستر سيتي 1-4 في 7 منه قبل أن 
يسقط مجددًا أمام إيفرتون، ليدخل التاريخ 
من بابه الخلفي، إذ تعتبر هذه املــرة األولى 
التي يتجّرع فيها مرارة الهزيمة ألربع مرات 
ــه مــنــذ شــهــر ديــســمــبــر/  ــ مــتــتــالــيــة عــلــى أرضـ

كانون األول عام 1923.

كلوب بتحّفظ
ــاراة، عــّلــق مـــدرب لــيــفــربــول األملــانــي  ــبـ بــعــد املـ
»الهدف  وقــال:  يورغن كلوب على ما حصل 
الــذي تلقيناه والــذي كان باإلمكان تحاشيه 
رسم مسار املباراة. نجحنا في خلق العديد 

مــن الــفــرص بــعــده لكننا لــم نتحل بــالــهــدوء 
ــاء الــــهــــجــــمــــات، قـــمـــنـــا بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــهـ ــ إلنـ
إيــفــرتــون فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وســنــحــت لنا 
فــــرص عـــــّدة لـــم نــحــســن اســـتـــغـــاللـــهـــا«. وقـــال 
بــعــدهــا فـــي تــصــريــحــات نــقــلــهــا مــوقــع »تـــوك 
ســـبـــورت«: »علينا مــواصــلــة الــعــمــل والــقــتــال 
وســنــفــعــل ذلـــك بــالــتــأكــيــد«. وتــحــاشــى كلوب 

خالل تصريحاته التطرق للفار.
بطبيعة الحال كان واضحًا للعلن أن مشاكل 
ــور لــــم تــقــتــصــر فــي  ــاألمــ لـــيـــفـــربـــول كـــبـــيـــرة، فــ
ــابــــات الـــتـــي تعد  اآلونـــــة األخـــيـــرة عــلــى اإلصــ
العامل األساسي في تراجع مستوى الفريق، 
ــدأت مــنــذ إصــابــة قــائــد الــفــريــق،  وهـــي الــتــي بـ
 

ّ
ــل ــان دايــــــك، الـــــذي أخـ الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــ

تدريجيًا باملنظومة الخاصمة بالريدز.
غياب فان دايــك ومعه أكثر من مدافع، أجبر 
كــلــوب عــلــى خــســارة العــبــني مهمني فــي خط 
تواجد  رأينا  األخيرة، حيث  باآلونة  الوسط 
الــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو وكـــذلـــك هــنــدرســون في 
الحالة حــاول كلوب  الخلفي. في هــذه  الخط 
ترقيع خــط دفــاعــه، واملــســتــوى هناك لــم يكن 
كــحــال حــضــور فـــان دايــــك، بــالــتــالــي انخفض 
ــر لـــيـــفـــربـــول أيــضــًا  املــــــــردود الـــدفـــاعـــي وخـــسـ
ــًا ما  ــمـ عــنــاصــر مــهــمــة فـــي خـــط الــــوســــط، دائـ
شكلت ضربة إضافية لخطط املدرب األملاني.
وازنــة،  أســمــاء  ليفربول  غيابات  قائمة  وفــي 
الفريق جهود  افتقد  دايــك  فــان  إلــى  فإضافة 
ــا فــــي الــــوســــط فــكــانــت  ــ مـــاتـــيـــب وغـــومـــيـــز، أمـ
الــطــامــة الـــكـــبـــرى، بــافــتــقــاده خـــدمـــات ميلنر 
أن فابينيو أيضًا  الــعــلــم  مــع  وجــوتــا وكــيــتــا 
غـــاب عــن مــبــاراة الــديــربــي، فلعب مــكــانــه في 

الخط الخلفي التركي كاباك.
 هذه اإلصابات زادت محنة بعض 

ّ
 كل

ّ
وفي ظل

الالعبني الحاضرين في امللعب خالل الفترة 
األخــيــرة، وعــلــى رأســهــم الــحــارس البرازيلي 
اللحظات  بعض  تشعر  الــذي  بيكر،  أليسون 
أنه فقد ثقته بنفسه، وباتت شباكه مشّرعة 
أمام كرات املهاجمني، مع العلم أنه كان أحد 
أهم األسباب في حصد الفريق لقب الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز املـــوســـم املـــاضـــي وكــذلــك 
أبـــطـــال أوروبــــــا على  الــتــتــويــج بــلــقــب دوري 
حساب توتنهام في املوسم الذي سبقه، وهو 

الذي برز في صفوف نادي روما اإليطالي.
أما املشكلة األكبر في ليفربول، فكانت غياب 
الــثــالثــي األمــامــي،  لـــدى  الــنــجــاعــة الهجومية 
الذي كان يرعب جميع فرق إنكلترا، املاكينة 
الــتــهــديــفــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــرب بـــاألربـــعـــة 

والخمسة في العديد من املباريات.
تـــراجـــٌع مــخــيــف فــي عــمــل مــنــظــومــة الــثــالثــي، 
املــصــري محمد صـــالح والــســنــغــالــي ســاديــو 
نرى  ال  فيرمينو،  روبــرتــو  والبرازيلي  ماني 

عماًل كبيرًا، تحديدًا اللمسة األخيرة.
صحيح أن صالح سجل في اآلونــة األخيرة 
بعض األهداف لكن ذلك لم يكن كافيًا، فماني 
 الـــشـــبـــاك لكن 

ّ
تـــحـــديـــدًا كــــان قــــــادرًا عــلــى هــــز

أنشيلوتي سعيد بفوز 
فريقه إيفرتون 

على نظيره ليفربول

دورتموند يقسو على شالكه برباعية نظيفة 
في ديربي »الرور«

اكــتــســح فــريــق بــروســيــا دورتــمــونــد مضيفه شــالــكــه بــربــاعــيــة نظيفة فــي املـــبـــاراة التي 
القدم »بوندسليغا«.  لكرة  األملاني  الــدوري  الـــ22 من  الجولة  جمعتهما ضمن منافسات 
وفي ديربي »الرور« الشهير على ملعب )فيلتينس أرينا(، سجل رباعية الضيوف كّل من 
جيدون سانشو )د.42( واملهاجم النرويجي إرلينغ هاالند هدفني )د.45 ود.79( ورافائيل 
غيريرو )د.60(. وكان هذا الفوز الـ11 لدورتموند هذا املوسم بعد خسارته في 8 مباريات 
والتعادل في ثالث، بينما كانت الهزيمة الـ15 لشالكه الذي تعادل في 6 لقاءات وفاز في 
مباراة وحيدة. وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في املركز السادس، 

فيما تجمد رصيد شالكه عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.

دراغان ستويكوفيتش مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب صربيا
ســيــتــم تــعــيــني العــــب الـــوســـط الـــصـــربـــي الـــدولـــي 
املقبل  األسبوع  دراجــان ستويكوفيتش  األسبق 
مديرًا فنيًا جديدًا ملنتخب صربيا، وذلك حسب 
مــا أفـــادت وســائــل اإلعـــالم فــي العاصمة بلغراد. 
وكــــان ســتــويــكــوفــيــتــش )55 عــامــًا( أحـــد أفضل 
التسعينيات،  فترة  في  في صربيا  الكرة  العبي 
كــمــا كـــان قــائــد املــنــتــخــب الــوطــنــي وأيــضــًا فريق 
النجم األحمر. ويتولى ستويكوفيتش املسؤولية 
خــلــفــًا لــلــمــدرب لــيــوبــيــســا تــومــبــاكــوفــيــتــش الـــذي 
املنتخب  مع  التأهل  في  بعد فشله  تــرك منصبه 
ــورو 2020«. وقـــال  ــ ــيــــة »يـ ــم األوروبــ لــبــطــولــة األمــ
 )Blic( ستويكوفيتش في تصريحات لصحيفة
الــوطــنــي،  الـــقـــادم للمنتخب  املــــدرب  إنـــه ســيــكــون 
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل التعاقد سيتم اإلعالن عنها األسبوع املقبل. وأضافت 
الصحيفة أن املدرب سيقود املنتخب الصربي في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022 

وبطولة »يورو 2024« في أملانيا.

دوديغ وبوالسيك يحرزان لقب زوجي الرجال في ملبورن بارك
إيفان دوديغ  الكرواتي  املكون من  الثنائي  أحــرز 
لــقــب سويا  أول  بــوالســيــك  فيليب  والــســلــوفــاكــي 
في البطوالت األربــع الكبرى، األحد عندما توجا 
بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس بعد الفوز على الثنائي حامل اللقب الذي 
يــضــم األمــيــركــي راجــيــف رام والــبــريــطــانــي جو 
سالسبيري 6-3 و6-4 في املباراة النهائية. وهذا 
أول لقب كبير يحرزه بوالسيك )35 عامًا( الذي 
عـــاد مــن االعـــتـــزال فــي 2018 بينما فـــاز دوديـــغ 
بلقبه الكبير الثاني لهذه الفئة بعد تتويجه بطاًل 
لزوجي الرجال في فرنسا املفتوحة في 2015 مع 
أيضًا، أصبح بوالسيك  مارسيلو ميلو. وبفوزه 
مواطنته  بعد  كبيرًا  لقبًا  يحرز  سلوفاكي  ثاني 
دانييال هانتوشوفا، وأهدى اللقب إلى ابنته التي ولدت مؤخرًا. وقال دوديغ خالل مراسم 
التتويج »منذ أن بدأنا اللعب سويًا قبل عام ونصف شعرنا بسعادة كبيرة وقّدمنا أداء 
جيدًا.. نستمتع كثيرًا بهذا ونأمل أن يستمّر ذلك«. وسيطر دوديغ وبوالسيك على املباراة 
النهائية التي أقيمت في ملعب رود ليفر واستمّرت 88 دقيقة وكسرا إرسال املنافسني 
مّرة في كّل مجموعة. وحرمت الهزيمة رام )36 عامًا( من الفوز بثاني لقب في البطولة 
الحالية بعد فوزه بلقب الزوجي املختلط مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا. وقال رام 

»فيليب، أعرف أنه أول لقب كبير لك وهذا شيء جميل للغاية.. لقد قدمتما أداء رائعًا«.

ريفر يكتسح روساريو في أول مباراة له 
على مونومنتال بعد ترميمه

اكتسح ريفر بليت ضيفه روساريو سنترال بثالثية نظيفة في إطار الجولة الثانية من 
بطولة كأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم في لقاء مثل عودته مللعب »مونومنتال« 
بعد ترميمه. وحملت ثالثية ريفر في املباراة توقيع رافائيل سانتوس بوريه وغونزالو 
مونتييل من ضربة جزاء واألوروغوياني نيكوالس دي ال كروز، ليحقق الفريق انتصاره 
األول بالبطولة بعد هزيمته في الجولة األولى أمام إستوديانتس. وكانت املباراة األولى 
بتكلفة قدرها  مــدار نحو ستة أشهر  لريفر في ملعبه »مونومنتال« بعد ترميمه على 
النادي بـ200 مليون بيزو )نحو 2.2 مليار دوالر(. وكانت آخر مباراة احتضنها امللعب 
البيرواني 0-8  لريفر بليت في 11 مــارس/ آذار 2020 حني فاز على فريق بيناثيونال 
في كأس ليبرتادوريس. وفي أغسطس/آب املاضي قرر مسؤولو النادي استغالل فترة 

توقف الكرة بسبب جائحة فيروس كورونا من أجل تجديد ملعب »مونومنتال«.

الـ16 عامًا، العبًا قادرًا على حمل عبء املباريات. عندما كان 
توقيع  إنتر، وبعد  إلــى  انضّم  العشرين من عمره فقط  في 
العقد، حصل على فيال في ستينتينو )هي بلدية ساحلية، 
اإليــطــالــيــة سردينيا(،  املنطقة  فــي  ســاســاري،  مقاطعة  فــي 

كهدية من الرئيس آنذاك أنجيلو موراتي.
1970-1971، وسجل  ببطولة  فــاز  ميالنو  مدينة  نــادي  مع 
هدفه الوحيد في مسيرته مع النيراتزوري في مباراة كأس 
يــوم 3 نوفمبر 1971 ضــد فريق  األبــطــال(  أوروبـــا )دوري 
انتهت بنتيجة 2-4  التي  بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني، 
وأعلنت  بولونيا،  إلــى  بيعه  تم  عــام 1974  في  إنتر.  لصالح 
الحقبة، خــالل مقابلة  تلك  إنتر في  مــدرب  زوجــة فريزولي 
بشهر يناير 1976: »أوضح زوجي مرات عديدة أن بيلوغي 

لم يتم بيعه ألسباب فنية. كالعب لم يكن عليه غبار أبدًا«.
في صفوف »The Red and Blues«، حقق بيلوغي قفزة 

أجبرته على  التي  الخطيرة  اإلصــابــة  الرغم من  على  نوعية 
الــذي لعب خالله مباراتني  التغيب عن موسم 1977-1976، 
فقط. في عام 1979 انتقل إلى نابولي، وفي موسم 1980-

1981، تم بيعه إلى بيستويزي، حيث غاب عن 8 مباريات 
فقط من أصل 30 في الدوري قبل أن يقرر االعتزال في سٍن 
مبكرة تحديدًا حني كان في سّن الـ31 عامًا. لعب 227 مباراة 

في الدوري اإليطالي، ولم يسجل أي هدف.
اإليطالي بني عامي 1972 و1980،  املنتخب  ارتــدى قميص 
وشارك في 31 مباراة دولية، حيث لعب خمس مباريات في 
الــرابــع،  كــأس العالم 1978، ويومها أحــرز األتـــزوري املــركــز 
أوديني  في  سويسرا  ضد  األخيرة  الدولية  مباراته  وكانت 
أمم  بطولة  تواجد في  أنــه  العلم  نوفمبر 1979، مع  يــوم 17 

أوروبا 1980 لكنه بقي على دّكة البدالء.
)العربي الجديد(

توفي ماورو بيلوغي، العب إنتر ميالنو السابق واملنتخب 
إصابته  نتيجة مضاعفات  عاما،   71 عمر  عن  اإليطالي، 
بفيروس كورونا التي أجبرت األطباء على بتر ساقيه في 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
وتوفي بيلوغي، الذي حمل لقب الدوري اإليطالي مع إنتر 
نــيــغــواردا بميالنو، حيث  فــي عــام 1971، فــي مستشفى 
نتيجة إصابته  املــاضــي  مــن نوفمبر  الــرابــع  فــي  احــتــجــز 

بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعالم إيطالية.
 )1974-1969( إنــتــر  مــع  مسيرته  خــالل  بيلوغي  ولــعــب 
 )1980-1979( ونـــابـــولـــي   )1979-1974( وبـــولـــونـــيـــا 

وبيستويسي )1982-1981(.
في  بونكوفينتو،  ديل  البيانكونيري  فريق  مع  مسيرته  بدأ 
فئة الهواة، أثبت منذ صغره قدرة على اللعب مع أولئك الذين 
يكبرونه سنًا، وذلك بفضل قوته الجسدية، فقد كان بعمر 

ماورو بيلوغي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
سابق، دافع عن 

ألوان إنتر ميالن 
وبولونيا ونابولي، 

وحمل قميص 
منتخب إيطاليا

ليفربول يعاني من 
إصابات عديدة 
وتراجع مستوى 
بعض الالعبين 
)Getty/بول إيليز(

كانا  مهمين،  عنصرين  ليفربول  نادي  امتلك  الماضية  المواسم  في 
السبب في تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز وحتى أبطال أوروبا، 
وكذلك  ألكساندر-أرنولد  ترنت  اإلنكليزي  الظهيرين،  عن  الحديث  وهنا 
األلماني  المدرب  تشكيلة  في  االثنان  كان  روبرتسون.  أندرو  االسكتلندي 
الواضحة  الهجومية  اإلضافة  تقديم  على  قادرين  كلوب  يورغن 
والصريحة، من خالل التقّدم إلى األمام وفتح ثغرات في دفاع الخصم 
زمالئه  لبقية  أكبر  مساحة  وإعطاء  الفرص  صناعة  لهما  يتيح  مما 

للتوغل، األمر الذي يفتقده الفريق حاليًا.

غياب الظهيرين

وجه رياضي

تــــراه الــيــوم عــاجــزًا عــن ذلــــك، فــيــمــا انخفض 
تأثير فيرمينو من ناحية مساعدة زميليه، 
الحاسمة وحتى  تمريراته  وتراجعت نسبة 
ــه، وهــنــا ُتــطــرح الــعــديــد مــن األســئــلــة،  ــدافـ أهـ
ماذا لو فشل ليفربول في بلوغ دوري أبطال 
العديد  املقبل؟ هــل سيرحل  املــوســم  أوروبـــا 

من العبيه؟

أنشيلوتي سعيد
يعرف املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي أن 

لكنه دائمًا ما كان يؤمن بأفكاره، وبطبيعة 
الحال إذا ما حقق عّدة انتصارات سُيكتب 

له ذلك.
ــقـــة »شـــجـــرة  ــور طـــريـ ــ أنـــشـــيـــلـــوتـــي الـــــــذي طــ
فــي حــديــث نقلته  قــال  املــيــالد« )1-2-3-4(،  
ــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي ســي«  ــ هــيــئــة اإلذاعــ
عــنــه بــعــد نــهــايــة مـــبـــاراة إيـــفـــرتـــون: »نــحــن 
سعداء حقًا، سعداء جــدًا، بعد فترة طويلة 
الفوز على  من االنتظار تمّكن إيفرتون من 
ملعب أنفيلد، هدية خاصة بطبيعة الحال 

املهمة األخيرة التي اختارها، كانت أصعب 
من تلك التي سبقتها في نابولي.

نــعــم فــي الـــــدوري اإليــطــالــي ســتــكــون مهمة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا أكثر سهولة  التأهل 
الرجل املخضرم في  التي يعيشها  من تلك 
إنــكــلــتــرا، وهـــو الــــذي اعــتــاد عــلــى الــحــضــور 
فيها بعدما حقق لقبها عــّدة مــرات إن كان 

مع ميالن ومن ثم ريال مدريد.
أنشيلوتي اآلن في املركز السابع، قد تكون 
حظوظه لبلوغ دوري األبطال ليست عالية 

جــيــدًا  األداُء  »كـــــان  وأضــــــاف  ملــشــجــعــيــنــا«. 
ورّكــــزنــــا جـــيـــدًا مـــع عــمــلــنــا بـــجـــد، وعــنــدمــا 
املــوعــد. هناك  فــي  كنا  الفرصة  لنا  سنحت 
ــع بـــني ريــشــارلــيــســون وخــامــيــس  مــزيــج رائــ
للحصول  األول ساعدنا  الهدف  رودريــغــز، 
عــلــى املـــزيـــد مـــن الــثــقــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
جـــــــوردان بــيــكــفــورد أداًء جـــيـــدًا عــلــى غـــرار 
الدفاع،  إلى هنا عليك  الدفاع. عندما تأتي 
ال يزالون فريقًا رائعًا، لكننا دافعنا بشكل 

صحيح«.

سيلعب نجم كرة السلة اإلسباني باو غاسول مع برشلونة حتى نهاية املوسم وعينه 
على خوض دورة األلعاب األوملبية في طوكيو، وفقًا ملا أكدته مصادر مقربة من الصفقة 
لوكالة )إفي(. ويتعافى غاسول البالغ من العمر 40 عامًا من كسر تعرض له في القدم 
الالعب  اجتياز  الصفقة،  ينفي  أو  يؤكد  لــم  الــذي  الكتالوني،  الــنــادي  وينتظر  الــيــســري. 
الفحص الطبي إلبرام الصفقة، وفقا لنفس املصادر. ويحظى برشلونة بمهلة حتى 24 
من فبراير/ شباط الجاري لتسجيل الالعب في الــدوري األوروبــي لكرة السلة، وهو لن 

يتقاضي أموااًل إزاء العودة الرتداء قميص الفريق فيما يتبقى من املوسم.

صورة في خبر

غاسول في برشلونة
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