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رياضة

بعد سنوات 
قليلة في تدريب 
ريال مدريد 
تخللها نجاح 
عظيم، انتهت 
حقبة زين الدين 
زيدان في النادي 
بطريقة لم يكن 
يحبّذها. ومع 
ابتعاده عن 
عالم التدريب 
لفترة، يعتبر زيزو 
حاليًا مطلبًا في 
جميع أنحاء 
أوروبا. ويبدو 
مانشستر يونايتد 
وجهة محتملة 
له مع إمكانية 
رحيل أوليه 
غونار سولشاير، 
واألصوات 
في فرنسا 
تطالب بتوليه 
مسؤولية باريس 
سان جيرمان أو 
منتخب الديوك، 
فيما يقال 
إنه قد يقبل 
مهمة اإلشراف 
على نيوكاسل 
يونايتد.

)Getty/زيدان لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد )مايكل ريغان

األعين على زيدان
مت العداءة اإلثيوبية ليتيسنبت جيدي 

ّ
 حط

الرقم القياسي العاملي لسباق نصف املاراثون 
للسيدات، بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتني 

و52 ثانية في فالنسيا اإلسبانية. واقتطعت 
جيدي البالغ عمرها 23 عامًا، التي تحمل أيضًا 

الرقم القياسي العاملي في سباقي خمسة آالف 
وعشرة آالف متر، أكثر من دقيقة من الرقم 

القياسي السابق لسباق نصف املاراثون والذي 
سجلته الكينية روث تشيبنغيتيتش هذا العام.

أعلنت وزارة الرياضة اإلكوادورية مقتل العداء، 
أليكس كينيونيس، في مدينة غواياكيل، 

بعدما تعّرض إلطالق رصاص مع صديقه، 
والذ املهاجمون بالفرار، لتفتح الشرطة املحلية 

تحقيقًا على الفور. وجاء في بيان وزارة الرياضة 
اإلكوادورية على حسابها في تويتر: »لقد فقدنا 
اليوم رياضيًا عظيمًا، إنه شخص جعلنا نحلم، 

وجعلنا متحمسني. بألم عميق نؤكد مقتل 
رياضينا أليكس كينيونيس في مدينة غواياكيل«.

اجتمع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، مع بسام عادل 
جليل، رئيس االتحاد املالديفي لكرة القدم، لبحث 

تعزيز العالقات املتميزة التي تربط بني االتحادين 
واملمتدة منذ سنوات، التي تكللت بتوقيع اتفاقية 

تعاون فيما بينهما في عام 2017. وجرى خالل 
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون املشترك من 
خالل تجديد االتفاقية، بجانب مناقشة تطوير 

مستقبل العالقات بني االتحادين.

جيدي تحّطم الرقم 
القياسي العالمي لسباق 

نصف الماراثون

اإلكوادور ُتعلن مقتل 
العداء أليكس كينيونيس 

من قبل مجهولين

االتحاد القطري لكرة 
القدم يعزز عالقاته 

بنظيره المالديفي

Monday 25 October 2021
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رياضة

عاد بوروسيا دورتموند 
إلى تحقيق النتائج الجيدة 

بالدوري

فالنسيا ينجو من الخسارة بتعادل مثير أمام مايوركا 
في الدوري اإلسباني

أرضــه بعدما قلب تأخره  الــخــســارة على  فــخ  فــي  السقوط  مــن  فالنسيا  نجا 
بهدفني إلــى تــعــادل مثير )2-2( مــع ريـــال مــايــوركــا فــي الــجــولــة الــعــاشــرة من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم. وتقّدم املهاجم أنخل رودريغيز ملايوركا )د.32( 
في املباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا، معقل فالنسيا. وأضاف مايوركا 
بالخطأ  فالنسيا مختار دياخابي  للفريق بهدف سجله مدافع  الثاني  الهدف 
في  الفارق  جينيس  غونزالو  فالنسيا  جناح  قّلص  بينما  )د.38(.  مرماه  في 
لويس  الظهير خوسيه  وأدرك  )د.93(.  الثاني  الشوط  الضائع من  بدل  الوقت 
غايا التعادل لفالنسيا أيضًا في الوقت بدل الضائع )د.98(. بهذه النتيجة ارتفع 
رصيد فالنسيا إلى 13 نقطة في املركز العاشر، بينما ارتفع رصيد مايوركا 

إلى 12 نقطة في املركز الثاني عشر.

ميالن يعود بفوز مثير من بولونيا

التاسعة  الــجــولــة  لــقــاء  فــي  لهدفني  أهـــداف  بــأربــعــة  بولونيا  مــيــان على  انتصر 
من الــدوري اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب )ريناتو دال آرا(. وافتتح 
كاالبريا  دافيد  وأضــاف  )د.16(،  في  لياو  رفائيل  »الروسونيري«  لـ التسجيل 
الهدف الثاني في )د.35(. وقّلص زالتان إبراهيموفيتش الفارق ألصحاب األرض 
بهدف سجله بالخطأ في مرماه في )د.49(، وتعادل موسى بارو لبولونيا في 
)د.52(. وكانت املباراة في طريقها نحو التعادل، ولكن ميان استغل طرد العبني 
من أصحاب األرض وأحرز إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث في )د.84(، وحمل 

الهدف الرابع توقيع السويدي إبراهيموفيتش في )د.90(.

السيتي يكتسح برايتون خارج قواعده
اكتسح مانشستر سيتي خارج قواعده نظيره برايتون آند هوف ألبيون بنتيجة 
)1-4( في إطار الجولة التاسعة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وعلى 
ملعب )فاملر(، أنهى حامل اللقب املباراة »إكلينيكيا« في غضون 18 دقيقة بعد 
الدقيقة 13 بتوقيع العــب الوسط األملــانــي إلكاي  أن سجل 3 أهــداف بــدأت منذ 
الثاني  الهدفني  الشاب فيل فودين وتكفل بتسجيل  النجم  تألق  غوندوغان. ثم 
 81 الدقيقة  حتى  األرض  أصحاب  رّد  وتأخر  و31.   28 الدقيقتني  في  والثالث 
عندما سجل أليكسيس ماك أليستر هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء. ثم 
اختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية »السيتيزنس« في الوقت املحتسب 
غــوارديــوال  بيب  اإلسباني  رجــال  رفــع  الكبير،  وبانتصارهم  الضائع.  من  بــداًل 
رصيدهم إلى 20 نقطة، في املقابل، ظّل رصيد برايتون عند 15 نقطة يحتل بها 

املركز الرابع، بعد أن تجرع خسارته الثانية هذا املوسم.

نانت ينتصر على كليرمون فوت )2-1( في »الليغ آ«
استعاد نانت توازنه في »الليغ آ« بفوزه على ضيفه كليرمون فوت بهدفني 
الـ11  الجولة  الــذي أقيم على ملعب )دول ال بوجوار( ضمن  اللقاء  لواحد في 
بدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم. واستغّل أصحاب األرض النقص 
العددي في صفوف كليرمون في الدقيقة 30 بعد طرد العب الوسط املخضرم 
يوهان جاستيان ببطاقة حمراء مباشرة، ليتقّدم في النتيجة بحلول الدقيقة 
38 عن طريق أندريه جيروتو. ولكن بعدها بدقيقة تدخلت تقنية حكم الفيديو 
املــرة ألحد  املساعد »VAR«، ليشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة ولكن هذه 
العبي نانت، وتحديدا سيباستيان كورتشيا. وبعد 4 دقائق من بداية الشوط 
الثاني، أدرك املهاجم الغيني محمد بايو التعادل لكليرمون. وفي الدقيقة 61 
عاد نانت للتقدم مجددًا في النتيجة بفضل العب الوسط الشاب لودوفيتش 
باس. وبهذه النتيجة استعاد نانت توازنه في البطولة بعد التعادل بهدف مع 
املوسم،  هــذا  الخامس  انتصاره  الفريق  ليحصد  املاضية،  الجولة  في  بــوردو 
وتحديدًا  األوروبــيــة،  املقاعد  منطقة  بها  اقتحم  نقطة   17 إلــى  رافعًا رصيده 
املــوســم،  الــرابــعــة هــذا  فــوت خسارته  الــخــامــس، بينما تكّبد كليرمون  املــركــز 

ليتجّمد رصيده عند 13 نقطة.

تــــابــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــخ عــــروضــــه الــهــجــومــيــة 
ــرت  الـــقـــويـــة، بـــقـــيـــادة قــنــاصــه الــبــولــنــدي روبــ
ليفاندوفسكي، وألحق هزيمة قاسية بضيفه 
ــــي املـــرحـــلـــة  هـــوفـــنـــهـــايـــم بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـ
التاسعة من »البوندسليغا«، في حني استعاد 
املباشر بوروسيا دورتموند توازنه  منافسه 
بــعــد صــفــعــة تــلــقــاهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري 
ــبـــوع املـــاضـــي. وحـــافـــظ بــايــرن  مــنــتــصــف األسـ
ميونخ على صدارته، برصيد 22 نقطة، مقابل 
21 لبوروسيا دورتموند، الفائز على أرمينيا 
الفريق  رفــع  فيما   ،1-3 ملعبه  خــارج  بيليفلد 
»البافاري« عدد أهدافه في الدوري املحلي إلى 
33 هدفًا بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي 
الثالثة  ولــلــمــبــاراة  البوندسليغا.  تــاريــخ  فــي 
تـــوالـــيـــًا نــجــح بـــايـــرن فـــي تــســجــيــل 4 أهــــداف 
عــلــى األقــــل، بــعــد إلــحــاقــه هــزيــمــة نــكــراء بباير 
ليفركوزن أحد املرشحني ملنافسته على اللقب 
5-1، في عقر دار األخير األحد املاضي، قبل أن 
يدّك شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة 

خارج ملعبه أيضًا في دوري أبطال أوروبا.
ونجح بايرن للمباراة الـ85 تواليًا في تسجيل 

ــاس،  ــيــ ــي، ديـــيـــغـــو إلــ ــروفــ ــيــ ــبــ تــــــوج الـــنـــجـــم الــ
املــصــنــف الــثــامــن عــاملــيــًا، بــلــقــب بــطــولــة قطر 
ــوزه على  كــاســيــك لــإســكــواش 2021 بــعــد فــ
الــنــيــوزيــانــدي، بــول كــول، املصنف  منافسه، 
الــثــالــث، بــثــاثــة أشــــواط مــقــابــل شـــوط واحــد 
الــتــي جمعت  الــقــويــة،  فــي املــواجــهــة النهائية 

بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.
البالغة  الــبــطــولــة  فــي  النهائية  املـــبـــاراة  وفـــي 
والــتــي  أمـــيـــركـــي،  ألــــف دوالر  جـــوائـــزهـــا 187 
للتنس واإلسكواش  القطري  االتحاد  نظمها 
على ماعب مجمع خليفة  الطائرة  والريشة 
الـــــدولـــــي، حـــقـــق الـــنـــجـــم الـــبـــيـــروفـــي، ديــيــغــو 
إلـــيـــاس، املــصــنــف الــثــامــن عــاملــيــًا فـــوزًا صعبًا 
على نظيره النيوزياندي، بول كول، املصنف 
الثالث عامليا، بواقع 11/13، و11/5، و11/13، 
امـــتـــدت 83 دقــيــقــة، على  مـــبـــاراة  فـــي  و9/11، 

امللعب الزجاجي الرئيسي.
وتــــولــــى نـــاصـــر بــــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي، رئــيــس 
االتحاد القطري للتنس واإلسكواش والريشة 
الـــطـــائـــرة، تــتــويــج الــنــجــم الــبــيــروفــي ديــيــغــو 
ــيـــاس، بــكــأس الــبــطــولــة فـــي حــضــور طـــارق  إلـ

هدف على األقل في مختلف املسابقات، بينها 
56 فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
أوروبــــــي، وعــلــى مــلــعــب »ألــيــانــز اريـــنـــا« أكـــرم 

بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة. 
وخـــاض الــفــريــق الــبــافــاري املـــبـــاراة فــي غياب 
ــه الـــشـــاب يــولــيــان نــاغــلــســمــان املــصــاب  مـــدربـ
ــــازم مـــنـــزلـــه لـــكـــنـــه كـــــان يــعــطــي  ــ بــــكــــورونــــا، فـ
املباراة.  الفني طوال  للجهاز  تباعًا  تعليماته 
عندما  السبق  هــدف  غنابري  سيرج  وافتتح 
تلقى كــرة جــديــدة مــن مــوســيــاال وأطلقها في 
ســقــف الــشــبــاك، مــســجــًا هــدفــه الـــســـادس هــذا 

املوسم )16(.
وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر 
قــبــل أن يــعــيــدهــا األخـــيـــر إلـــيـــه عــلــى مــشــارف 
املــنــطــقــة، فــأطــلــقــهــا األخــيــر قــويــة فــي الــشــبــاك 
ــهـــدافـــني  الـ ــيـــب  تـــرتـ بـــــصـــــدارة  لـــيـــنـــفـــرد   ،)30(
ــد عن  ــ ــفـــارق هــــدف واحـ ــداف بـ ــ بــرصــيــد 10 أهــ
ــد الـــنـــرويـــجـــي  ــ ــــونـ ــمـ ــ هـــــــداف بــــوروســــيــــا دورتـ
إرلينغ هاالند، الذي سيغيب عن املاعب ملدة 

أسبوعني بداعي اإلصابة.
البولندي  للهداف  عشر  الثامن  هــو  والــهــدف 

البطولة، وأليكس جــوف، رئيس  زينل، مدير 
االتحاد الدولي لإسكواش، ونيفيل بيسيت، 
الراعية  الشركة  »كيوتيرمنلز«  شركة  رئيس 

للمسابقة الدولية.
)29 عامًا(، قد تأهل  وكان بول كول صاحب الـ
إلــى الــنــهــائــي، بعد فـــوزه على املــصــري، عمر 
عــســل، املــصــنــف الــســابــع، 3/صــفــر فــي الـــدور 
إلياس  دييغو  صعد  بينما  النهائي،  نصف 
)24 عامًا(، إلى املباراة النهائية بتغلبه على 

منافسه الويلزي جويل ماكني 1/3.
واللقب هو األول للنجم البيروفي، في بطولة 
قطر كاسيك، بينما فشل النيوزيلندي كول 
لــه فــي قــطــر، بعدما  الــلــقــب األول  فــي تحقيق 
الــتــي أقيمت  الــعــالــم،   وصيفًا فــي بطولة 

ّ
حــل

في الدوحة عام 2019، وخسر اللقب لحساب 
العام  املصري طــارق مؤمن، ثم خسر نهائي 
املاضي، من بطولة قطر كاسيك 2020، أمام 

املصري اآلخر علي فرج.
وقـــدم االتــحــاد الــقــطــري للتنس واإلســكــواش 
أقــوى بطوالته  مــن  واحـــدة  الطائرة  والريشة 
وتم  العام.  هــذا  وجماهيريا  وتنظيميا  فنيا 
تنظيم الــبــطــولــة لــلــعــام الــثــانــي تــوالــيــًا وســط 
ـــراءات احـــتـــرازيـــة مــتــقــنــة بــســبــب فــيــروس  ــ إجــ

كورونا.
بطولة  تنظيم  عــلــى  الــقــطــري  االتـــحـــاد  ودأب 
املحترفني  قطر كاسيك لإسكواش لاعبني 
ــام 2001، وتــحــظــى الــبــطــولــة ســنــويــًا  مــنــذ عــ
بمشاركة املصنفني األوائــل، وتتمتع بسمعة 
التنظيمية  املــســتــويــات  عــلــى جــمــيــع  عــاملــيــة 

باومان،  أوليفر  حــارس هوفنهايم  مرمى  في 
ـــ34 لـــه فـــي 26 مـــبـــاراة في  ــ ــ ــه الـــهـــدف ال كــمــا أنــ
ــام 2021.  ــ عــ مـــطـــلـــع  ــنـــذ  مـ »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، 
وخاض ليفاندوفسكي 358 مباراة في الدوري 
ــا دورتـــمـــونـــد  ــيـ ــايـــرن وبـــوروسـ ــع بـ األملــــانــــي مـ

سجل خالها 287 هدفًا. 
ويــعــتــبــر لــيــفــانــدوفــســكــي مــن أبــــرز املــرشــحــني 
إلحــــراز جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة ألفــضــل العــب 
ليونيل  األرجنتيني  جــانــب  إلــى   ،2021 لــعــام 
ميسي والــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة واإليــطــالــي 

جورجينيو واملصري محمد صاح.
وبـــات مــانــويــل نــويــر ثــانــي العــب فــي صفوف 
ـــ300 لــه في  بــايــرن ميونخ يحقق االنــتــصــار الـ
صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس 
للنادي  التنفيذي  املــديــر  كــان  أوليفر  الشهير 

حاليًا.
من جهة أخرى، لم يتأثر بوروسيا دورتموند 
الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب 
النرويجي إرلينغ هاالند وعاد بنقاط  هدافه 
بيليفليد،  أرمينيا  أرض  مــن  الــثــاث  املــبــاراة 
ــاوب عــلــى  ــنــ ــفـــوز عــلــيــه بـــثـــاثـــة أهـــــــداف تــ ــالـ بـ
تسجيلها إيــمــري تــشــان )31 مــن ركــلــة جــزاء( 
ومــاتــس هوملز مــن »كـــرة على الــطــايــر« )45( 
واإلنــكــلــيــزي جـــود بــيــلــيــنــغــهــام بــعــد مجهود 
فـــردي رائـــع راوغ فــيــه أكــثــر مــن مــدافــع وغمز 
)72(، مقابل  زاويـــة ضيقة  مــن  الــكــرة بحرفية 
)87 من  فابيان كلوس  للخاسر سجله  هــدف 

ركلة جزاء(.
)فرانس برس(

والفنية والحضور الجماهيري.  وإلى جانب 
تنظيم بطولة قطر كاسيك، استضافت قطر 
بطولة العالم لإسكواش أعوام 1998، و2004، 

و2012، و2014، و2019 .
على ماعب مجمع  القطري  االتــحــاد  وينظم 

ــكــــواش أيــضــًا  خــلــيــفــة الـــدولـــي لــلــتــنــس واإلســ
سنويًا، بطولتي قطر إكسون موبيل للتنس 
للرجال إحــدى جــوالت رابطة املحترفني )إيه 
تي بي( فئة 250 نقطة، وقطر توتال للتنس 
لــلــســيــدات إحــــدى جــــوالت رابـــطـــة املــحــتــرفــات 

)دبليو تي إيه(. بدوره، أشاد ناصر بن غانم 
ــاد الــقــطــري للتنس  الــخــلــيــفــي، رئــيــس االتـــحـ
ــرة بــالــنــجــاح  ــائـ ــطـ ــة الـ ــشـ ــريـ واإلســـــكـــــواش والـ
الــكــبــيــر، الــــذي حــقــقــتــه بــطــولــة قــطــر كاسيك 
االتحاد  استضافها  التي   ،2021 لإسكواش 
ــوع واخـــتـــتـــمـــت بـــمـــشـــاركـــة كــبــيــرة  ــبــ ملـــــدة أســ
مـــن املــصــنــفــني األوائـــــــل عـــاملـــيـــًا. وقـــــال نــاصــر 
الخليفي في تصريح له عقب تتويجه النجم 
البيروفي، دييغو إلياس، باللقب األول له في 
قطر إن البطولة شهدت مستوى فنيا متميزا 
مـــن األبـــطـــال املـــشـــاركـــني، إذ قـــدمـــوا مــســتــوى 
أن  إلــى  الدولية، مشيرًا  كبيرا خــال املسابقة 
البطولة تم تنظيمها على أعلى مستوى من 

االحترافية كعادتها كل عام.
الاعبني  إلــى  التهنئة  الخليفي  نــاصــر  ــّدم  وقـ
ــنــــافــــســــه  ــو إلــــــــيــــــــاس، ومــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ الـــــبـــــيـــــروفـــــي ديـ
النيوزياندي بول كول على املستوى العالي 
مشوارهما  وخــال  النهائية،  املواجهة  خــال 
في بطولة قطر كاسيك لإسكواش، وقال إن 
كــا الاعبني بــول كــول ودييغو إلــيــاس قدما 
مــســتــوى كــبــيــرا خـــال املــنــافــســات واســتــحــقــا 
الوصول إلى املباراة النهائية. كما أثنى رئيس 
الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، عــلــى املــجــهــودات 
قطر  بطولة  في  العاملة  اللجان  بذلتها  التي 
كاسيك لإسكواش 2021، والتي من شأنها 
الــوصــول إلــى الــنــجــاح، الـــذي يجعل البطولة 
القطرية في مصاف البطوالت الكبيرة واملهمة 

في عالم رياضة اإلسكواش.
)قنا(

دييغو إلياس يتوج بلقب بطولة قطر لإلسكواشبايرن يواصل عروضه في »البوندسليغا« ودورتموند يطارده
تربع ليفاندوفسكي نجم 

بايرن ميونخ على عرش 
هّدافي »البوندسليغا«، 

برصيد 10 أهداف

تمكن البيروفي، دييغو 
إلياس، من تحقيق أول 

لقب له في بطولة قطر 
كالسيك لإلسكواش

)Getty /يواصل ليفاندوفسكي تسجيل األهداف مع بايرن )ماتيس هانغست

)Getty /األهلي المصري واصل مشوار الدفاع عن لقبه )أحمد عوض

)Getty /النجم الساحلي التونسي يتقّدم )جديد وسيم

فرحة دييغو بلقب بطولة قطر لإلسكواش )بيدرو باردو/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

وتونسية،  مصرية،  أندية  نجحت 
ومــغــربــيــة، وســودانــيــة، فــي حصد 
ــى مــرحــلــة  ــ ــة إلــ ــلـ 4 بــــطــــاقــــات مـــؤهـ
املجموعات ملسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم، عبر سلسلة من النتائج الجيدة، ضمن 
ـــ 32 مـــن عمر  الــ ــــاب دور  مـــواجـــهـــات جـــولـــة إيـ

موسم 2022-2021.
وحـــصـــدت أنـــديـــة األهـــلـــي املـــصـــري، والـــرجـــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي املـــغـــربـــي، واملــــريــــخ الـــســـودانـــي، 
التونسي، 4 بطاقات دفعة  الساحلي  والنجم 
واحــــدة فــي يـــوم واحــــد، لتنضم إلـــى الــزمــالــك 
ــي وقــــــت ســـابـــق.  ــ فـ املـــتـــأهـــلـــني  ــري أول  ــ ــــصـ املـ

أبطال أفريقيا 
والكونفدرالية
تأهل عربي مستحق

األهلي المصري والرجاء المغربي يمضيان بثقة 
إلى مرحلة المجموعات ألبطال أفريقيا وصعود 
الكونفدرالية  ملحق  إلى  جماعي  عربي 
لحصيلة  العناوين  أبرز  هي  تلك  األفريقية... 

المسابقتين القاريتين.

تقرير

ــري عـــقـــبـــة الـــحـــرس  ــ ــــصـ ــي املـ ــ ــلـ ــ وتـــخـــطـــى األهـ
الوطني النيجري بالفوز بستة أهداف مقابل 
هــدف سجلها محمد مــجــدي قفشة )هــدفــان( 
ومــحــمــد شـــريـــف وكــهــربــا وحـــســـني الــشــحــات 
الرجاء  فــاز  نفسه  الوقت  في  فتحي.  وحمدي 
املــغــربــي عــلــى أويـــلـــرز الــلــيــبــيــري بــهــدفــني لا 

فــاز ذهابًا أيضًا بهدفني مقابل  شــيء، بعدما 
ال شــــيء، لــيــخــرج فـــائـــزًا بــمــجــمــوع املــبــاراتــني 
فــــوزه  بـــعـــد  ــلـــي  الـــســـاحـ ــنـــجـــم  الـ 5-0. وتــــأهــــل 
أهداف  بأربعة  الرواندي  الجيش  الكبير على 
مــقــابــل ال شــــيء ســجــلــهــا يــاســني الــشــيــخــاوي 
)هدفان( ومحمد الضاوي وعلي سوما بعدما 
املريخ  فريق. ولحق  لكل  تعادال ذهابًا بهدف 
املتأهلة  العربية  األنــديــة  بكوكبة  الــســودانــي 
ملرحلة املجموعات، رغم خسارته أمام مضيفه 

زاناكو الزامبي بهدفني مقابل هدف.
وشــهــدت جولة إيــاب دور الـــ 32 تأهل كــل من 
أمازولو بطل جنوب أفريقيا إلى الدور املقبل، 
بعد تعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي 
في  سلبيًا  تعادلهما  عقب  فــريــق،  لكل  بهدف 
الــذهــاب فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة، كما تــأهــل نــادي 
بــتــرو أتــلــتــيــكــو األنــغــولــي عــلــى حــســاب أوثـــو 
الــكــونــغــولــي بــالــفــوز بــهــدفــني مــقــابــل ال شــيء 
بعد تعادلهما 2-2 في الذهاب. وتنوعت ردود 
األفعال واألحداث داخل األندية العربية، على 
خلفية نتائج جولة اإلياب، ما بني قلق بسبب 
اإلصــابــات، واعــتــداءات مفاجئة، وأفـــراح عقب 

حصد بطاقات التأهل إلى الدور املقبل.
النادي األهلي املصري، استعاد بيتسو  وفي 
الغائبة  ابتسامته  الفني  املــديــر  موسيماني 
الكبير،  بــاألداء والفوز  عنه منذ فترة، مشيدًا 
لكن عاش العبوه حالة من القلق بعد اإلصابة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــلــقــاهــا ولـــيـــد ســلــيــمــان نجم 
الــرأس، والتي استدعت  الوسط املخضرم في 
الشوط  إلــى املستشفى خــال  ذهــابــه مباشرة 
ــاراة حــتــى ســارع  ــبـ ــا إن انــتــهــت املـ الــثــانــي، ومـ
الـــاعـــبـــون وأعـــضـــاء الــجــهــاز الــفــنــي لــزيــارتــه 
 اإلصابة 

ّ
لاطمئنان عليه، فيما أعلن األهلي أن

ال تتعدى ارتجاجًا في املخ، وتم وضع الاعب 
على  التام  لاطمئنان  الطبية  املاحظة  تحت 

عدم وجود أّي مشكات لديه.
ــكـــرة في  ــاد ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مـــديـــر الـ ــ وأشــ
ــاء، وقـــــال في  ــقـ ــلـ األهـــلـــي بــــــأداء العــبــيــه فـــي الـ
الحرس  »الفوز على  إن  تصريحات صحافية 
الـــوطـــنـــي بـــدايـــة جـــيـــدة لــرحــلــة دفـــــاع األهــلــي 
عـــن لــقــب بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا«. وقـــال 
»دون الشك الــفــوز بستة أهـــداف أمــر رائــع في 
ــقـــدم، قــدمــنــا عــرضــًا مــمــيــزًا، خصوصًا  كـــرة الـ
ــــودة قــفــشــة وحــســني  فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وعــ
اللقاء،  في  للفريق  املكاسب  أهــم  من  الشحات 
وظــهــر مــحــمــود عــبــد املــنــعــم كــهــربــا بمستوى 
مــمــيــز، وكــســر صــيــامــه عـــن تــســجــيــل األهــــداف 
وتــجــنــب  الـــهـــجـــومـــي،  األداء  تــحــســن  ــذلــــك  وكــ
الذي  الكونغولي،  مازيمبي  سيناريو  الفريق 

األهلي والرجاء يتقدمان 
وتأهل جماعي للعرب 

في الكونفدرالية

)Getty /الرجاء المغربي هزم أويلرز الليبيري )أيمن عارف

قبل  البطولة مفاجأة كبيرة  كــان خروجه من 
اللقاء«.

التونسي رغم  الساحلي  النجم  نــادي  وعــاش 
للغاية،  متوترة  أجــواء  املقبل  للدور  صعوده 
ــقــــروي رئـــيـــس الـــنـــادي  بــعــد تـــعـــرض مـــاهـــر الــ
لـــاعـــتـــداء مـــن جـــانـــب رجـــــال األمـــــن املــنــظــمــني 
لـــلـــمـــبـــاراة. وأصـــــدر االتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة 
الــقــدم بــيــانــًا، أكـــد خــالــه تضامنه مــع رئيس 
نـــادي النجم الساحلي فــي هــذه األزمـــة، التي 
 أزمــة 

ّ
جـــاءت على خلفية تــدخــل الــقــروي لــحــل

للدعوات  الحاملني  للمشجعني  السماح  عــدم 
بـــالـــدخـــول مـــن جـــانـــب رجـــــال األمــــــن، لــتــحــدث 

فــي الــنــهــايــة، وهــو الــتــأهــل بشكل جيد للدور 
املقبل«. وأضــاف: »زاناكو فريق كبير، ويملك 
العبني مميزين، لكنه يعاني في الهجوم، وهو 
ما ساهم في حسمنا للتأهل، وأشكر جماهير 
الـــنـــادي الــزامــبــي عــلــى االســتــقــبــال والــتــعــامــل 

الراقي مع العبينا في اللقاء«.
األفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  وفــي 
ــة عــربــيــة فـــي حــصــد تــأشــيــرات  ــديـ نــجــحــت أنـ
الـــتـــأهـــل إلــــى دور املـــلـــحـــق، بــعــد ســلــســلــة من 
االنـــــــتـــــــصـــــــارات. وصـــــعـــــد الـــــــنـــــــادي املــــصــــري 
البورسعيدي املصري بعد فوزه الصعب على 
ــوارد األوغـــنـــدي بــهــدف مــقــابــل ال  ــ ســلــطــات املــ

احتكاكات أسفرت عن تعرضه لاعتداء بشكل 
بالفوز  بـــدوره  الساحلي  النجم  فــرحــة  أفــســد 

الكبير على الجيش الرواندي.
وعبر الفرنسي غارزيتو املدير الفني للمريخ 
إلى  بالتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السوداني 
»التهنئة  وقــال:  للبطولة.  املجموعات  مرحلة 
لاعبني في املقام األول، حسموا كل شيء في 
أهــــداف وخضنا  األولــــى، وسجلنا 3  املـــبـــاراة 
اإليــاب من دون ضغط رغــم الخسارة بهدفني 
لــهــدف، واملــريــخ كــان الــطــرف األفــضــل، والحــت 
للتسجيل، ولكن غاب  الــفــرص  مــن  العديد  لــه 
التوفيق عن الاعبني، وحققنا الهدف املطلوب 

شيء في مباراتهما على ملعب األول، سجله 
العبه إسام عطية بعدما كان لقاء الذهاب قد 

انتهى بالتعادل السلبي بني الفريقني.
املــصــري بالفوز على  نــادي بيراميدز  وتــأهــل 
عزام يونايتد التنزاني بهدف مقابل ال شيء، 
سجله علي جبر بعدما تعادال سلبًا في اللقاء 
الــجــزائــري  الــســاورة  تــأهــل شبيبة  األول. كما 
الكونكورد  املقبل، بعد تعادله مع  الــدور  إلــى 
لــكــل فــريــق، مستفيدًا من  املــوريــتــانــي بــهــدف 
فـــوزه ذهــابــًا عــلــى ملعب الــكــونــكــورد بهدفني 
ــد نـــــــادي الــصــفــاقــســي  ــعــ مـــقـــابـــل هـــــــدف. وصــ
الـــتـــونـــســـي، بـــعـــد فــــــوزه الــكــبــيــر عـــلـــى ضــيــفــه 

ال  مقابل  أهـــداف  بأربعة  النيجيري  باييلسا 
شيء، ليعوض خسارته ذهابًا بهدف نظيف، 
ــأهـــل. وســـجـــل ربــاعــيــة  ــتـ ويــحــســم تـــأشـــيـــرة الـ
الصفاقسي فــي الــلــقــاء كــل مــن كــريــس كــواكــو 
ــراس  ــ ــمــــن الــــحــــرزي وفـ ومـــحـــمـــد بــــن عـــلـــي وأيــ
39. وصعد   ،27  ،17  ،11 الــدقــائــق  فــي  شـــواط 
من  مستفيدًا  الليبي،  طرابلس  األهــلــي  نــادي 
انسحاب منافسه بيشارا التنزاني، الذي فشل 
فـــي الــحــصــول عــلــى رحــلــة طـــيـــران إلــــى ليبيا 
اللقاء، رغم فوز األخير بهدفني دون  لخوض 
رد ذهابًا، ليُمنح األهلي الليبي بطاقة التأهل 

من دون عناء.
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حسين غازي

ــلـــن عــن  ــتـــرة مــــن الــــزمــــن، أعـ قـــبـــل فـ
الكرة  لجائزة  الثالثني  املرشحني 
 طـــــرف يــشــد 

ّ
ــة، وبــــــدأ كـــــل ــيـ ــبـ الـــذهـ

اليوم نستعرض  يــراه مناسبًا.  الــذي  لالعب 
 العـــب فـــي حــصــد هـــذه الــجــائــزة 

ّ
حــظــوظ كـــل

التي  الــفــرديــة، فــي سلسلة تحاكي األســبــاب 
 العــــب بــعــض الـــحـــظـــوظ، عــلــى أن 

ّ
تــعــطــي كــــل

ــــرز املــرشــحــني لـــذلـــك. عــنــدمــا  تــبــقــى ضــمــن أبـ
ملرشحي  املختصرة  القائمة  عــن  الكشف  تــم 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة هــــذا الـــعـــام، أصـــيـــب الــعــديــد 
مـــن املــتــابــعــني بــالــصــدمــة والــــذهــــول، لـــم يكن 
استبعاده  تم  بينهم،  كييزا حتى  فيديريكو 
بشكٍل غريب، مع ذلك حتى لو تم إدراج جناح 
من  املكونة  القائمة  في  وإيطاليا  يوفنتوس 
يــزال بعيًدا عــن استحقاق  30 العــبــًا، فإنه ال 
املــراكــز الثالثة األولـــى، لكن هل  التواجد فــي 
إيطاليا  فــي منتخب  زمــيــلــه  أن  أحـــد  يــشــكــك 
جورجينيو، العب تشلسي اإلنكليزي، ليس 
جديرًا بذلك؟ هنا بعض األسباب التي تجعل 

متوسط نابولي السابق مرشحًا حقيقيًا.

الطريق مع تشلسي في األبطال
لم يبدأ جورجينيو 12 مباراة فقط من أصل 
13 لقاء مع تشلسي، في طريقه لتحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبــا على حساب مانشستر 
سيتي املــوســم املــاضــي، لكن كــان فــي العديد 
مــــن املـــنـــاســـبـــات ســبــبــًا فــــي حـــصـــول الــبــلــوز 
على اللقب الــثــانــي فــي تــاريــخــه. ربــمــا لــو لم 
الــــ16  يــتــم إيــقــاف جورجينيو فــي إيـــاب دور 
البطاقات  تراكم  مدريد بسبب  أتلتيكو  ضد 
الصفراء، ألتم جميع املباريات من دون عناء.

لكن بصرف النظر عن تلك املباراة، لم يفوت 

هل يستحق الكرة الذهبية؟

ربما سمعت في األيام األخيرة عن الجدل القائم حول هوية الالعب األكثر 
استحقاقًا لحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم. لكن العديد 
من التساؤالت تطرح هنا في ظّل عدم وجود معايير معينة الختيار األنسب 

لهذه الجائزة، خاصة إذا ما كانت المستويات متقاربة

3031
رياضة

تقرير

ــًدا أي بــدايــة لــقــاء، ولـــم يلعب أقـــل مــن 65  أبــ
الــواقــع، لعب 90  دقيقة في أي مواجهة. في 
دقــيــقــة كــامــلــة فـــي جــمــيــع مـــبـــاريـــات خـــروج 
املغلوب التي بدأها، وتم استبداله في وقت 
املجموعات.  مــرات في مرحلة  ثــالث  متأخر 
لــم يــخــض أي العـــب آخـــر فــي تشلسي عــدد 
دقائٍق أكثر من املايسترو اإليطالي املولود 
فــي الــبــرازيــل، بطبيعة الــحــال كــان الحارس 
كــالهــمــا  لــكــن  مـــنـــه،  أكـــثـــر  مــيــنــدي  إدواردو 

تجاوز حاجز الـ1000 دقيقة.

إيطاليا بدونه لن تفوز
أهمية  إلــى  النظر  الحديث، عند  يتكرر نفس 
جـــورجـــيـــنـــيـــو بــالــنــســبــة إليـــطـــالـــيـــا واملــــــدرب 
روبرتو مانشيني، بعدما حقق األزوري لقب 
يورو 2020 الصيف املاضي. كان جورجينيو 
مــــرة أخــــرى صــاحــب أكــبــر عــــدد مـــن الــدقــائــق 
عــلــى أرض املــلــعــب فـــي املــســابــقــة بــأكــمــلــهــا، 
حــيــث بـــدأ جــمــيــع مــبــاريــات إيــطــالــيــا الــســبــع، 
وخـــرج مــرة واحـــدة فقط بعد 75 دقيقة ضد 
الثالثة بمرحلة املجموعات  املباراة  ويلز في 
التي لم تكن ذات أهمية. كانت خطة التناوب 
ــرة فــي  ــاضــ بــــني جــمــيــع الـــالعـــبـــني قـــائـــمـــة وحــ
تشكيلة املدرب مانشيني، باستثناء الحارس 
الــذي  وجورجينيو،  دونــارومــا  جيانلويجي 
قطع أكبر مسافة )ركضًا( بني جميع الالعبني 

ــا 2020، بــمــا فـــي ذلــك  ــ فـــي بــطــولــة أمـــم أوروبــ
ــاء في  ــــذي جــ اإلنــكــلــيــزي كــالــفــني فــيــلــيــبــس الـ
املركز الثاني. ووصل العب خط وسط هيالس 
فيرونا السابق إلى دقة تمرير مذهلة بلغت 
الــبــطــولــة،  طــــوال  تــمــريــرة  93%، وأكـــمـــل 497 
وهــو أكبر عــدد من تمريرات بني العبي خط 
 املركز الثاني في الترتيب 

ّ
الوسط، كما يحتل

العام بعد املدافع اإلسباني البورت.

إنهاء التحيّز لخاطفي األضواء
ــائــــل مــن  بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، يـــقـــيـــس عــــــدد هــ
أهــدافــه، ومن  الالعب بعدد  تألق  الجماهير 
 األضواء حول الالعب الذي 

ّ
الطبيعي أن تقل

تــنــخــفــض نــســبــتــه فـــي هــــذه الـــنـــاحـــيـــة. بعد 
العــبــي الــهــجــوم، يــركــز أحــيــانــًا املــنــاصــرون 
اهـــتـــمـــامـــهـــم إلــــــى حـــــــراس املــــرمــــى ومــــــن ثــم 
االهــتــمــام  أن يشمل  ينبغي  لــكــن  املــدافــعــني، 
العـــبـــي الــــوســــط، الـــذيـــن ربـــمـــا ال يــســجــلــون 
ــــي تــقــديــم  األهـــــــــــداف، لـــكـــنـــهـــم يــــســــاعــــدون فـ
اإلضافة أيضًا، مثل جورجينيو، الذي يثبت 
جــودة ال تقدر بثمن وتــؤدي بشكٍل مباشر 
املدبر  العقل  هــو  جورجينيو  األلــقــاب.  إلــى 
واملــخــطــط الـــذي يقف وراء بــنــاء الــعــديــد من 
الهجمات، الذي يجيد حتًما خلق املساحات 
وقراءة حركات الالعبني، ويقودهم للتمركز 
الـــصـــحـــيـــح، مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى الـــتـــمـــريـــرات 
واألهداف بعدها. يمكن اعتبار جورجينيو 
الــذي يقدم اإليقاع املطلوب،  النابض  القلب 
ــي هــيــمــنــة الــفــريــق  ــو صـــاحـــب الـــفـــضـــل فــ هــ
فـــي الـــوســـط عــلــى خــصــمــه. دفــاعــيــًا، يعتبر 
لــزمــالئــه في  مــرجــعــيــة  رجـــل تشلسي نقطة 
الفريق، وهــذا األمــر كــان واضحًا مع املــدرب 
إيطاليا،  ومنطقة  توخيل  تــومــاس  األملــانــي 
املبادر. الكرة ليكون  تــراه دائمًا يستلم  كما 

آخر العب وسط 
إيطالي توج بالكرة 
الذهبية كان ريفيرا

صالح: أتمنى البقاء في ليفربول 
حتى آخر يوم بمسيرتي الرياضية

أكد الدولي املصري محمد صالح العب ليفربول أنه يتمنى قضاء مسيرته الكروية في 
صفوف النادي اإلنكليزي، لكن األمر خارج عن إرادتــه. وقال صالح: »إذا سألتني، أود 
الرياضية، لكن ال استطيع قــول أكثر من ذلك،  البقاء هنا حتى آخــر يــوم في مسيرتي 
أنــا« وذلــك خــالل مقابلة مع  النادي وليس  فاألمر ليس بيدي. بل يعتمد على ما يريده 
ألعب  تحديدًا  اآلن  نفسي  أتخيل  أن  أستطيع  »ال  وأضـــاف:  »سكاي سبورتس«.  شبكة 
ضد ليفربول. سيحزنني هذا األمــر. سيكون قاسيًا. ال أحبذ الحديث عن ذلــك«. وتابع 
الالعب املصري: »ال يمكنني أن أّدعي أّنني األفضل في العالم أم ال، البعض يوافق على 
ذلك والبعض اآلخر ال. أنا سعيد للغاية حاليًا باملباريات التي أخوضها، لكّن هذا سيكون 
رأيًا دومًا. لطاملا تمنيت أن أكون األفضل في العالم. لن أكذب في هذه املسألة« مختتمًا: 

»أنا األفضل دائمًا في مخيلتي. أحاول أن احتفظ بهذه الثقة«.

مدرب الباراغواي الجديد: سنسعى لتحقيق حلم الجمهور
فنيًا جديدًا  مــديــرًا  تقديمه  مؤتمر  خــالل  بـــاروس سكيلوتو،  غييرمو  األرجنتيني  أكــد 
ــواي لــكــرة الـــقـــدم أن جـــهـــازه الــفــنــي ســيــســعــى لــتــحــقــيــق حــلــم جمهور  ــاراغـ ــبـ ملــنــتــخــب الـ
الــخــطــوة. قــيــادة املنتخب أمر  الــبــاراغــواي. وقـــال سكيلوتو: »نــحــن ســعــداء باتخاذ هــذه 
املسؤولية،  قدر من  وبأكبر  الجدية  بمنتهى  لنا، وسنتعامل معها  بالنسبة  للغاية  مهم 
وسنسعى لتحقيق أحالم جميع املواطنني«. وسّلط باروس الضوء على أهمية تحقيق 
النقاط  املــدى القصير والطويل«، من بني تلك األهــداف حصد مزيد من  األهــداف »على 
إذ   ،2022 قطر  ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  في  متقّدم  مركز  الحتالل 
يحتل منتخبه املركز الـ8 برصيد 12 نقطة. وشدد املدير الفني الجديد على أهمية تفاني 
الباراغواي  والتزام واتحاد جميع العبي الفريق لتحقيق هدفهم. ووصف رئيس اتحاد 
لكرة القدم، روبرت هاريسون، امتالك جهاز فني بهذا الحجم بأنه »شرف عظيم«، وبأنه 
»على مستوى كبير«. ويدير الجهاز الفني ملنتخب الباراغواي مباراته األولى أمام تشيلي 

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل في التصفيات املؤهلة للمونديال.

بيليه: أنا أكثر شبابًا
أكد األسطورة البرازيلي بيليه في عيد ميالده الـ81 أنه يشعر بأنه أكثر شبابا. وكتب بيليه 
على حسابه الرسمي على شبكة »إنستغرام«: »أشكر كل أصدقائي البرازيليني وفي أنحاء 
الوقت  أنا أصبح بمرور  الذين تمنوا لي الصحة والسعادة في يوم عيد مــيــالدي...  العالم 
أكثر شبابًا ال أكبر سنًا«. وأضاف: »إنها 81 عامًا من الحياة واالنتصارات الكثيرة وأهمها 
االحتفال بعيد ميالدي معكم«. وكان بيليه قد غادر املستشفى في 30 سبتمبر/ أيلول 
املاضي بعدما خضع لعملية جراحية في بداية الشهر إلزالة ورم في القولون، تم اكتشافه 
البرازيلي في السنوات األخيرة  النجم  بعد خضوعه لفحوص روتينية. وتدهورت صحة 
من حركته  كبير  بشكل  قلل  مما  والركبة  والـــورك  الفقري  العمود  في  بسبب مشكالت 

وأجبره على الخضوع لتدخل جراحي، باإلضافة إلى معاناته من أزمات الكلى.

القضاء اإلداري يُبدل موقفه 
ويحكم بعودة مرتضى منصور إلى الزمالك

فــي خــطــوة مــفــاجــئــة، قــضــت محكمة الــقــضــاء اإلداري فــي الــقــاهــرة، بــعــودة رئــيــس نــادي 
الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة النادي لحني انتهاء فترته، 
التحقيقات في  انتهاء  الرياضة أشرف صبحي باستبعاده لحني  ملغية بذلك قرار وزير 
في  املــاضــي،  فبراير/ شباط  في  قد قضت،  املحكمة  نفس  وكانت  إليه.  ُنسبت  مخالفات 
الشق املستعجل بتأييد قرار وزير الرياضة، وهو ما يعّبر عن انقالب في موقف املحكمة 
الثاني  نوفمبر/تشرين   29 في  أعلنت،  قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت  القضية.  من 
املاضي، عن توقيف مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ثالثة أندية أخرى، موضحة أن الفترة 
واألندية  الهامة  الرياضية  الهيئات  من  لعدد  الفحص  نتائج  عن  اإلعــالن  املقبلة ستشهد 
واإلداريــة  املالية  والتفتيش  الفحص  لجنة  أعمال  نتائج  الرياضية، في ضــوء  واالتــحــادات 
واملشّكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر أيلول 

2020 من املختصني من وزارة الشباب والرياضة والجهاز املركزى للمحاسبات.

زهير ورد

لتحقيق  واتــفــورد  ناديه  كينغ،  النرويجي، جوشوا  املهاجم  قــاد 
انتصار مثير في الدوري اإلنكليزي على إيفرتون بنتيجة 5ـ2، 
سجل منها »هاتريك« فرضه نجم اللقاء بال منازع، بما أّنه مّكن 
فريقه من قلب الطاولة على منافسه خارج ملعبه. والطريف أن 
أّنه  املاضي، بما  املوسم  »هاتريك« كينغ تحقق ضد فريقه في 
مّثل إيفرتون من دون أن يعرف النجاح املنتظر، وهو ما دفع إدارة 
فريقه إلى التفريط في خدماته، اعتقادًا منها أّنه لن يكون قادرًا 
على مساعدة الفريق، بعد موسم صعب بما أن األرقام تؤكد أن 
لم يقدر على تسجيل أي  قرارها كان منطقيًا ففي 11 مباراة 
هدف. ولم تكن بداية هذا املوسم مختلفة عن املوسم املاضي، بما 
أن كينغ انتظر مباراته السابعة للتسجيل وقد اقترنت استفاقته 
ــدرب كــــالوديــــو رانـــيـــري  ــ بــمــواجــهــة فــريــقــه الـــســـابـــق، مــهــديــًا املــ
تجربة  في  اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  عودته  منذ  األول  االنتصار 
جديدة. ولد صاحب الـ29 عامًا من أب غامبي وأم نرويجية، فقد 
هاجر والــده من أجل العمل، واختار تسجيل ابنه في نــاٍد لكرة 
القدم في مدينة رامــســاس، وسنه 6 أعــوام وقــد حــرص على أن 
يطور قدراته وساعده على االنضمام إلى فريق فالرنغا املعروف 
باالهتمام بالشبان، وقد اعترف والده بأنه واجه مصاعب عدة 

للغياب أكثر من  التمارين، واضطر  حتى يضمن حضوره في 
مـــرة عــن عــمــلــه. والــتــحــق كينغ بـــالـــدوري اإلنــكــلــيــزي قــادمــًا من 
النرويج في موسم 2008ـ 2009، وانضم إلى شبان مانشستر 
يونايتد، لكن خالل أربعة مواسم مع »الشياطني الحمر« لم يتمتع 
مباراة  منها  فقط  مّرتني  ظهر  إذ  للمشاركة،  الكافية  بالفرصة 
في دوري األبطال. وخالل هذه الفترة أعار مانشستر العبه إلى 
العديد من الفرق في إنكلترا وخارجها قبل االلتحاق ببالكبرن 

روفرز الذي تدحرج بني مختلف األقسام اإلنكليزية.
إلى  الـــذي صعد  بــورمــنــوث  بفريق  التحق  مــوســم 2015،  وفــي 
»الــبــريــمــرلــيــغ« وشـــارك فــي قــرابــة 200 مــبــاراة وســجــل خاللها 
بالنسبة  مميزًا  وكــان موسم 2016ـ2017  هــدفــًا.   50 مــن  أكثر 
السابق  فريقه  مــرمــى  فــي  هــدفــًا  عندما سجل  إلــيــه خصوصًا 
مانشستر يونايتد. وفي امليركاتو الشتوي لسنة 2021 التحق 
بإيفرتون، لكن، في امليركاتو الصيفي، وقع عقدًا ملدة موسمني 

مع واتفورد في صفقة انتقال حر.
ويــمــلــك كــيــنــغ تــجــربــة ال يــســتــهــان بــهــا، بــمــا أن مــعــظــم مــراحــل 
بانتظام  لكّنه ال يجتهد  اإلنكليزي،  الــدوري  في  مسيرته كانت 
وهو ما يفسر ضعف أرقامه التهديفية في املواسم األخيرة غير 
أّنه قوي في التنشيط الهجومي، إذ ساهم بصناعة 15 هدفًا في 

الدوري اإلنكليزي طوال مسيرته.

جوشوا كينغ

على هامش الحدث

لمع اسم النرويجي، جوشوا كينغ، مع نادي واتفورد في الموسم 
الحالي من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل أهدافه 

جورجينيو توج 
مع تشلسي 
بلقب األبطال 
وباليورو مع 
إيطاليا )كالوديو 
)Getty/فيا

كريس ميدلتون صاحب 28 نقطة لباكس 
)Getty/باتريك ماكديرموت(

إيطاليا تستحق على مستوى 
خط الوسط

لم يفز أي العب وسط إيطالي بجائزة الكرة 
عــام 1969،  ريفيرا في  الذهبية منذ جياني 
حــتــى حـــني تــــوج بــهــا روبـــرتـــو بــاجــيــو عــام 
1993، كان يلعب في مركز متقدم هجوميًا، 
لذا هو ال يعتبر العب وسط كجورجينيو. 
الــذهــبــيــة لجياني  الــكــرة  عـــام 1969 مــنــحــت 
ميالن  وقــيــادة  املتميز  أدائـــه  بفضل  ريفيرا 
للقب دوري أبــطــال أوروبـــا. وفــي عــام 2006 

أبطال أوروبا على التوالي، معاداًل إنجازات 
الــعــديــد مـــن األســـاطـــيـــر، صــحــيــٌح أنــــه ليس 
أفضل من باجيو أو ريفيرا، لكن اإلنجازات 

تخوله ليكون معهما في نفس املسار.

ال أحد أفضل منه؟
أثارت قصة جورجينيو على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي بــني الــجــمــاهــيــر انــقــســامــًا كبيرًا، 
خاصة مع محبي األرجنتيني ليونيل ميسي. 
املشكلة في الكرة الذهبية أنها بدون معايير، 

ــو كــــانــــافــــارو بــاملــجــد  ــيـ ــابـ حـــظـــي املـــــدافـــــع فـ
الذهبي الفردي، حني حقق منتخب األزوري 
لقب كأس العالم في عام 2006 على حساب 
فــرنــســا. صــحــيــح أن إنـــجـــاز كـــانـــافـــارو كــان 
مهمًا، لكن أمثال فرانكو باريزي أو جيجي 
بــوفــون أو بــاولــو مــالــديــنــي أو ألــيــســانــدرو 
فــرانــشــيــســكــو  أو  بـــيـــرلـــو  أو  بـــيـــيـــرو  ديــــــل 
تــوتــي لــم يــحــقــقــوا ذلــــك. فــي عـــام 2021 كــان 
إليطاليا  أهمية  األكثر  الالعب  جورجينيو 
ودوري   2020 بــيــورو  فــاز  عندما  وتشلسي 

البعض يرى أن اإلنجاز الفردي بــدون ألقاب 
لالعب أو بطولة يتيمة كافية لتتويجه، فيما 
املعقول  املتألق ضمن  الالعب  آخــرون  يرّشح 
مع إنجازات وبطوالت أكثر كحال جورجينيو 
املـــجـــتـــهـــد. يــــدافــــع مــحــبــو جــورجــيــنــيــو عــنــه، 
بــاعــتــبــار أن مــيــســي حــقــق لــقــب كــوبــا أمــيــركــا 
مع وصول 8 من أصل 10 منتخبات إلى ربع 
يظفر  لم  فيما  املجموعات،  دور  من  النهائي 
بأي شيء مع النادي، واحتل املركز الثالث في 

الدوري اإلسباني.

باكس يستعيد توازنه وجه رياضي
وبولز يتابع نغمة الفوز

استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه 
وعــاد إلــى سكة االنــتــصــارات بعد فــوزه على 
في   ،111-121 أنتونيو سبيرز  مضيفه سان 
ميدلتون  كريس  نجمه  خاللها  تألق  مباراة 
ــابــــع شــيــكــاغــو  ــة، فـــيـــمـــا تــ ــقـــطـ صــــاحــــب 28 نـ
تواليًا  الثالث  بفوزه  انتصاراته  نغمة  بولز 
والـــثـــانـــي عــلــى ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 82-97 
للمحترفني  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
)NBA(. في املباراة األولى، أضاف اليوناني 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 21 نــقــطــة لــحــامــل 
اللقب الذي فرض سيطرته على الربع األخير 
ــاراة، بــعــد يــومــني من  ــبــ لــيــخــرج فـــائـــزًا مـــن املــ

خسارته أمام ميامي هيت 137-95.
وقــال ميدلتون: »املطلوب فقط أن أعثر على 
طــريــقــة لــلــتــعــافــي... إنــهــا فــقــط الــطــريــقــة التي 
هــذه األمسية  أّنـــه خــالل  أعتقد  بــهــا.  تتكّيف 
وفــي معظم األحــيــان، كــان الجهد فــي املكان 

املناسب«.
وســاهــم جـــرو هــولــيــداي وبــــات كــونــوتــون بـ 
 مــنــهــمــا، فــيــمــا أضــــاف الــبــديــل 

ّ
16 نــقــطــة لــكــل

ألــن 10. وافتقد  جـــورج هيل 15 وغــرايــســون 
باكس لجهود الثالثي بروك لوبيز ودونتي 
ــيــــس بــســبــب  ــي بــــورتــ ــ ــوبـ ــ ديـــفـــيـــنـــتـــشـــنـــزو وبـ
ــذا الـــثـــالثـــي عــــــادة مــا  ــ ــة، عــلــمــًا أن هـ ــ ــابـ ــ اإلصـ

يساهم في التسجيل من على مقاعد البدالء. 
الدقيقة 8.40 من  فــي  بــاكــس 91-101  وتــقــّدم 
املــبــاراة  الــربــع األخــيــر، ليحكم قبضته عــلــى 
أمــام 18.300 متفرج على ملعب »آيــه تي أند 

تي« سنتر في تكساس.
للمرة  الثانية، فرض بولز نفسه  املباراة  في 
الحالي  املــوســم  منافسات  بــدايــة  مــع  الثالثة 
والثانية أمام بيستونز، بعدما كان فاز عليه 
عــلــى أرضــــه 94-88 الــخــمــيــس، فــي حــني كــان 
اســتــهــل الـــــدوري بــفــوزه عــلــى نــيــو أورلــيــانــز 
بولز،  واعــتــمــد  الجمعة.   112-128 بيليكانز 
فــي فـــوزه الثاني فــي غــضــون 48 ســاعــة على 
ديـــروزان صاحب 21  ديــمــار  بيستونز، على 
فوتشيفيتش  نيكوال  واملونتينيغري  نقطة 

الذي سجل 15 والتقط 19 مرتدة.
فــي كــلــيــفــالنــد، حــقــق كــافــالــيــيــرز فــــوزه األّول 
ــارتــــني، وجـــــــاء عــلــى  هـــــذا املــــوســــم بـــعـــد خــــســ
حساب أتالنتا هوكس 101-95، بفضل نجمه 
االســـبـــانـــي ريــكــي روبـــيـــو صــاحــب 23 نقطة 
و9 تــمــريــرات حــاســمــة. وهــو الــفــوز الــســادس 
لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع 
االخيرة أمام هوكس. وتألق الالعب املبتدىء 
إيفان موبلي )20 عامًا( في صفوف كافالييرز 
مع 17 نقطة و11 مرتدة، فيما أضاف غاريت 
ألن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن سيكستون 
 12 ماركانن  الوري  والفنلندي  لــوف  وكيفن 

نقطة لكل منهم.
الــفــوز: »نحن ســعــداء جدًا  وقــال موبلي بعد 
بفوزنا األّول، هو شعور رائــع... ال نريد فقط 
انتصاراتنا  نتابع  أن  نريد  عليه.  نعتمد  أن 
وأن نتطور من هنا«. وأثنى مدرب كافالييرز 
جون بلير بيكرستاف على أداء العبه الشاب 
ــفــــان الــتــســجــيــل،  ــت تـــابـــع إيــ ــ ــي وقـ ــ قــــائــــاًل: »فـ
»مجموعة  وأردف:  لــه«.  الكرة  تمرير  تابعنا 
مــهــاراتــه متنوعة ومــتــعــددة االســتــخــدامــات. 
التي  السرعة  بسبب  ثقتنا  إيــفــان  كسب  لقد 
يــخــتــار بــهــا األشـــيـــاء«. وتــصــدر تــــراي يونغ 
الخاسر  الفريق  قائمة أفضل املسجلني لدى 
مع 24 نقطة، منها 15 في الشوط األّول، فيما 
أضاف العب االحتياط كام ريديش 19 نقطة، 
في حني عانى هوكس من نسبة النجاح في 
الرميات إذ لم يسجل سوى 10 من أصل 34 
مــن الــرمــيــات الــثــالثــيــة. فــي تــورونــتــو، سجل 
 25 دونتشيتش  لــوكــا  السلوفيني  الــعــمــالق 
نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات 
على  للفوز  وقــاده  مافريكس  داالس  لصالح 

مضيفه تورونتو رابتورز 95-103.
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