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أعلنت محكمة
في مدريد ،أنها
أوقفت تنفيذ
الحكم السابق
ُ
بحبس لوكاس
هيرنانديز،
مدافع بايرن
ميونخ ومنتخب
فرنسا ،لمدة
ستة أشهر ،بعد
مخالفة قرار
محكمة وعقب
إدانته بالعنف
المنزلي ضد
شريكته في
 .2017وقالت
المحكمة ،في
بيان رسمي ،إنها
قررت إيقاف
الحكم
تنفيذ ُ
لمدة أربع
سنوات ،طالما
أن الالعب لم
يرتكب أي خطأ
جديد».

تعليق حبس هيرنانديز
هيرنانديز تألق مع بايرن ميونخ (غوتلير فاتيا)Getty/

نادال يدعم بنزيمة في
سباق الكرة الذهبية

السد يواصل صدارته
لدوري نجوم قطر

الزمالك يهزم أنبي بثنائية
في الدوري المصري

أعرب «أسطورة كرة املضرب» اإلسباني رافايل
نادال عن دعمه للدولي الفرنسي كريم بنزيمة
مهاجم ريال مدريد ،للفوز بالكرة الذهبية لعام
ً
ً
ّ .2021
عامليا عبر حسابه
خامسا
وغرد املصنف
ً
كالعب ،ملا أظهره
على «تويتر»« :أقدره كثيرا
ّ
من التزام رياضي واحتراف في سنه .أتمنى لك
التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية .»2021
وبنزيمة هو أحد الالعبني الثالثني املرشحني
لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

واصل فريق السد انتصاراته في مسابقة دوري
نجوم قطر لكرة القدم ،عندما قلب تأخره أمام
أم صالل إلى فوز  1-3في الجولة السابعة .ورفع
السد رصيده إلى النقطة  21بالعالمة الكاملة
متصدرًا بفارق ثالث نقاط عن الدحيل ،فيما
تجمد رصيد أم صالل عند النقطة الخامسة في
املركز التاسع ،ليستمر «الزعيم» بعروضه املميزة،
بعد حصد لقب بطولة كأس أمير قطر على
حساب الريان ،قبل أيام قليلة.

استهل فريق الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بفوز
مستحق على مضيفه أنبي بهدفني نظيفني على
ملعب «بتروسبورت» ،ضمن منافسات املرحلة
األولى من عمر الدوري املصري لكرة القدم.
وانتظر الزمالك حتى الدقيقة السابعة من الوقت
بدل الضائع للشوط األول ،إلحراز هدف التقدم
عبر أحمد السيد «زيزو» من ركلة جزاء .وقبل
نهاية اللقاء بخمس دقائق ،أضاف البديل عمر
السعيد الهدف الثاني عبر كرة رأسية.
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مباريـات
األسبـوع

أخفق األميركي فريدي أدو في السير على
خطوات أسطورة كرة القدم بيليه ،بعد أن
اهتم بالحمالت واإلعالنات التجارية ،وأدار ظهره
لتنمية مهارته الفنية الكبيرة التي يتمتع بها

فوز مهم لميالن يهديه صدارة الكالتشيو
انفرد ميالن بصدارة الــدوري اإليطالي لكرة القدم ،بفوز صعب على ضيفه
تورينو بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو ،على ملعب سان سيرو ،في افتتاح
منافسات املرحلة العاشرة .وحافظ ميالن على سجله ً
خاليا من الهزائم في
ً
تواليا مقابل تعادلً ،
محققا انتصاره التاسع والسادس ً
رافعا رصيده
الدوري،
إلى  28نقطة بفارق ثالث نقاط عن نابولي الذي سيستعيد الصدارة بفارق
األهداف في حال فوزه على ضيفه بولونيا في ختام املرحلة اليوم الخميس.

«خليفة»
األسطورة بيليه

تعادل صعب لفياريال في الدوري اإلسباني
ً
أنقذ الهولندي أرناوت دانيوما فريقه فياريال من هزيمة ثالثة تواليا في الدوري
اإلسباني لكرة الـقــدم ،بتسجيله هــدف التعادل  3-3ضــد ضيفه ق ــادش ،في
الدقيقة الخامسة مــن الــوقــت بــدل الـضــائــع ،ضمن افتتاح منافسات املرحلة
الـحــاديــة عـشــرة .وك ــان فـيــاريــال سقط فــي مـبــاراتـيــه األخـيــرتــن ضــد أتلتيك
بلباو وأوساسونا ،قبل أن يرفع رصيده إلى  12نقطة في املركز الثاني عشر.
وسجل أنتوني لوسانو من هندوراس ثالثية «هاتريك» للضيوف ،فيما أحرز
باو توريس والبديل السنغالي بواليي دي وودانيوما أهداف أصحاب األرض.
ورغم أنه لم يخسر سوى مباراتني في الدوري ،إال أن فريق املدرب أوناي إيمري
تعادل في ست مباريات هذا املوسم مقابل فوزين فقط.

حكاية فريدي أدو الحزينة

قتيبة خطيب

يـعـيــش ال ـن ـجــم األم ـي ــرك ــي فــريــدي
أدو ،صاحب ال ــ( 32عــامــا) ،ظروفًا
صعبة للغاية ،بعدما وجــد نفسه
ـاد يـخــوض
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة م ــن دون ن ـ ـ ٍ
مـعــه املـنــافـســات ،رغ ــم أن ــه ك ــان ُيعتبر خليفة
أسطورة الكرة البرازيلية السابق بيليه ،ونال
اهـتـمــام وســائــل اإلعـ ــام .بــدايــة قـصــة فــريــدي
أدو الحزينة بــدأت عندما كان عمره  14عامًا
فقط وخطف األضواء حينها ،األمر الذي دفع
إدارة ن ــادي دي ســي يــونــايـتــد إل ــى املـســارعــة
للحصول على خدماته في عام  ،2004وأصبح
أح ــد ه ـ ّـداف ــي ك ــرة ال ـق ــدم األم ـي ــرك ـي ــة ،بحسب

أشاد المدرب األسطوري
أليكس فيرغسون
بموهبة فريدي أدو
صحيفة «ذا صــن» البريطانية .تألقه الكبير
م ــع دي س ــي يــونــاي ـتــد دف ــع شــركــة «نــاي ـكــي»
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى رع ــايـ ـت ــه ،ف ــي ص ـف ـقــة ق ــدرت
بمليون دوالر ،فيما أصبح أدو حديث وسائل
اإلعـ ـ ــام ،واع ـت ـبــرتــه أن ــه أح ــد ال ـن ـجــوم الــذيــن
يسيرون على خطى األس ـطــورة بيليه ،الــذي

توقع بيليه أن يكون أدو خليفته في كرة القدم (كريستين بيترسين)Getty/

أشاد فيرغسون بمهارة أدو (ماثيو بيترز)Getty/

بلباو يكتفي بالتعادل مع إسبانيول في الليغا
اكتفى أتلتيك بلباو بالتعادل  1-1أمام مضيفه إسبانيول ،في املرحلة الـ 11من
الليغا .وافتتح راؤول دي توماس التسجيل ألصحاب األرض من ركلة جزاء،
قبل أن يطرد في الثواني األخيرة للمباراة بسبب سلوك غير الئق ،فيما عادل
إنيياكي ويليامز للضيوف بعد سبع دقائق من انطالق الشوط الثاني .وحقق
أالفيس فوزه الثاني ً
تواليا في الدوري وكان على حساب ضيفه إلتشي بهدف
السنغالي مامادو لوم.

أكد حينها ،لشبكة «إي إس بي إن» ،أنه يرى
«نفسه في املهاجم» .لكن سرعان ما أصبحت
مسيرة أدو عبارة عن خيبة أمل كبيرة ،نتيجة
ضغوط وسائل اإلعــام األميركية عليه ،بعد
تجربة فاشلة وسيئة مع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،وعدم قدرته على إظهار نفسه في
بنفيكا البرتغالي أو موناكو الفرنسي ،ليعود
مرة أخرى إلى بالده.

ُالبداية السيئة
ً
تـم ـثــل ح ـكــايــة أدو م ـث ــاال ي ـجــب ع ـلــى جميع
مواهب كرة القدم تعلم الدرس منها ،ألنه لم
يستطع التعامل مع أضواء الشهرة وهو في
ســن صـغـيــرة ،بعدما أصـبــح حــديــث وسائل
اإلعالم األميركية في عام  ،2004عقب انتقاله
بصفقة تاريخية إلى نادي دي سي يونايتد.
صحيح أن أدو تألق في بداية مسيرته مع دي
ُ
يونايتد ،وباتت الجماهير األميريكية تعلق
آمــال ـهــا عـلــى املــوه ـبــة ال ـقــادمــة إل ــى ال ــوالي ــات
املتحدة من غانا عام  ،1997وأصبح يظهر في
اإلعــانــات التجارية مــع األسـطــورة البرازلية
بـيـلـيــه .وت ـغــزل بيليه كـثـيـرًا ب ــأدو ،حـتــى قــال
عنه« :بدأ موتسارت عندما كان في الخامسة
من عمره ،إذا كنت جيدًا فأنت طيب .لقد أعطى
الله فريدي هدية لعب كرة القدم» .تصريحات
األس ـط ــورة الـبــرازيـلـيــة جعلت الـسـيــر أليكس
فيرغسون ،املــدرب السابق لنادي مانشستر
ينايتد ،يستدعي أدو حتى يخوض تجربته
في الــدوري اإلنكليزي املمتاز ،في نهاية عام
 .2004وأثناء إشراف فيرغسون على تدريبات
مانشستر يونايتد ،الحــظ طريقة لعب أدو،
ً
وتوقع له مستقبال مشرقًا في عالم كرة القدم،
ألن ــه يـمـتـلــك مــوهـبــة ف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ،لكن
الــواقــع كــان مختلفًا بشكل تــام ،بعدما واجــه
األميركي مشكلة في الحصول على تصريح
العمل ،ما أعاق صفقة انتقاله إلى «الشياطني
ُ
الحمر» .وتحدث فيرغسون بعد فشل الصفقة،
ف ـقــال« :لـقــد ق ــام فــريــدي بـكــل ش ــيء مـعـنــا .إنــه
ولد موهوب ،وسيعود إلى الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة ،وســأكـلــف شخصًا فــي مانشستر
يونايتد مــن أجــل مراقبته ،وعندما يبلغ 18
عامًا ،سنقوم بتقييم كل شيء».
الخطأ الكبير
ب ـعــد عـ ــودة ف ــري ــدي إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ب ــدأت إدارة ن ــادي دي ســي يــونــايـتــد بفقدان
ثقتها في املهاجم الشاب في عام  ،2006ألنه
لم يستطع تسجيل األه ــداف ،وفشل بإعطاء

أرسنال يبلغ الدور ربع النهائي لكأس الرابطة
بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة
فــي كــرة الـقــدم ،بـفــوزه على ضيفه ليدز -2صـفــر ،ليؤكد صحوته فــي اآلونــة

األخيرة .وكان فريق شمال لندن حقق انطالقة كارثية في الدوري املحلي ،حيث
خسر مبارياته الثالث األولــى في مطلع املوسم ،قبل أن يستعيد توازنه في
األسابيع األخيرة .وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز،
وحسم نكيتياه النتيجة في الدقيقة الـ.69

ديوكوفيتش لم يعلن عن تلقيه لقاح كورونا (آل بيلو)Getty/

أكد رئيس وزراء والية فيكتوريا األسترالية،
ّ
أن ال ــاع ـب ــن وال ــاع ـب ــات غ ـيــر امل ـل ـق ـحــن لن
يـحـصـلــوا عـلــى إع ـفــاء خ ــاص لـلـمـشــاركــة في
بطولة أستراليا املفتوحة ،أولــى البطوالت
األربـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ك ـ ــرة املـ ـ ـض ـ ــرب ،مـ ــا قــد
يـعـنــي إمـكــانـيــة ع ــدم دف ــاع ال ـصــربــي نــوفــاك
ديوكوفيتش املصنف أول عامليًا عــن لقبه.
وتـ ـق ــام ال ـب ـط ــول ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ف ــي م ـل ـبــورن
التابعة لــواليــة فيكتوريا فــي الفترة مــن 17
إلــى  30يناير/كانون الثاني املقبل .وكانت
راب ـط ــة الــاع ـبــات امل ـح ـتــرفــات ل ـكــرة املـضــرب
أكـ ــدت ف ــي رس ــال ــة ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
ت ــم الـكـشــف عـنـهــا م ـســاء األحـ ــد امل ــاض ــي ،أن
ال ــاع ـب ــات ال ـل ــوات ــي ل ــم ي ـتــم تـلـقـيـحـهــن ضد
ّ
فيروس كورونا سيكن قادرات على املشاركة
إذا خضعن للحجر الـصـحــي عـلــى م ــدى 14
ي ــوم ــا .وت ـبــع ذل ــك تـصــريــح لــرئـيــس ال ـ ــوزراء
األس ـتــرالــي سـكــوت مــوريـســون ق ــال فـيــه ،إنــه
س ـي ـس ـمــح ل ــاع ـب ــن غ ـي ــر امل ـل ـق ـحــن ب ــدخ ــول

عبور شاق لتشلسي في كأس الرابطة
احتاج تشلسي إلى ركالت الجزاء الترجيحية لتخطي ضيفه ساوثهامبتون
 3-4بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل  1-1على ملعب ستامفورد بريدج،
ولـيـبـلــغ رب ــع الـنـهــائــي مــن مـســابـقــة ك ــأس الــراب ـطــة .وك ــان تشلسي الـطــرف
األفضل معظم فترات املباراة ،وترجم أفضليته بافتتاحه التسجيل بواسطة
كاي هافيرتس ،لكن ساوثهامبتون رد عليه بهدف لتشي آدامز بعد دقيقتني
من مطلع الشوط الثاني .ولجأ الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتسمت
لـ«البلوز».

فشل فريدي أدو في مسيرته االحترافية ()Getty

ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ل ــزم ــائ ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أن أرق ــام ــه كــانــت سـيـئــة لـلـغــايــة .مشكلة أدو
األساسية ،أو الخطأ الكبير ،هي عدم تركيزه
على كرة القدم ،بسبب املشاكل العائلية التي
حدثت في منزله ،وأثرت بشكل كبير في عدم
ن ـجــاحــه ،حـتــى إن ــه ق ــال فــي ع ــام « :2012لقد
كانت عائلتي تعاني من الفقر املدقع» .وتابع:
«كــانــت والــدتــي تعمل فــي وظيفتني أو ثالث
وظائف لرعايتي وأخي .لذلك ،إذا أتت شركة
نــاي ـكــي إل ـي ــك وق ــال ــت إن ـه ــا ت ــري ــد أن تمنحك
ً
عقدا بمليون دوالر ،والقائمون على الدوري
األميركي يريدون جعلي الالعب األكثر أجرًا

وأنــا فــي ســن ال ــ ،14ال يمكن أن أقــول لهم ال».
وأضــاف« :لقد وافقت على كل شيء ،وانتهى
بي األمر بالقيام بأعمال الترويج ،وتصوير
اإلعـ ــانـ ــات ،وال ـق ـي ــام ب ــامل ـق ــاب ــات ،وكـ ــل هــذا
كرة القدم .لقد كان الناس
جعلني
أستغني عن ً
ً
يرونني أداة تسويقية فقط .هــذا هو الخطأ
الكبير بالنسبة لي» .ونتيجة للخطأ الكبير،
ق ـ ــررت إدارة دي س ــي يــونــاي ـتــد االس ـت ـغ ـنــاء
ع ــن خ ــدم ــات ف ــري ــدي أدو ،ورحـ ــل إل ــى فــريــق
ري ــال ســولــت ليك فــي عــام  ،2007لتبدأ رحلة
االنـهـيــار والحكاية الحزينة ملوهبة كــان من
املتوقع لها أن تكون خليفة األسطورة بيليه.

أستراليا :قرار جديد يثير الشكوك حول مشاركة ديوكوفيتش
لن يحصل الالعبون
والالعبات غير الملقحين
على إعفاء خاص
للمشاركة في بطولة
أستراليا المفتوحة
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ّ
ال ـبــاد إذا حـصـلــوا عـلــى إع ـف ــاء .لـكــن رئيس
وزراء والية فيكتوريا دانيال أندروز ،سرعان
م ــا اسـتـبـعــد ذل ــك كـلـيــا ب ـقــولــه« :ن ـحــن نمنع
األشخاص غير امللقحني من دخــول املقاهي
واملطاعم وملعب ملبورن للكريكيت وجميع
أنــواع األح ــداث األخ ــرى ،وبالتالي لن نتقدم
بطلب للحصول على إعـفــاء .لذلك ،تم حسم
األمور بشكل نهائي».
وت ــراق ــب ال ـح ـكــومــة ال ـف ـيــدرال ـيــة األس ـتــرال ـيــة
حدود البالد وهي املخولة إصدار التأشيرات.
ل ـك ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ــوب ـ ــاء ،ق ــام ــت ح ـكــومــات
ال ــوالي ــات ب ـ ــإدارة م ـن ـشــآت ال ـح ـجــر الـصـحــي
وفرضت لقاحات ،ما جعل من غير الواضح
من ستكون له الكلمة األخيرة ،في ما يتعلق
ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـب ـطــولــة
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة .دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ،بـطــل
أستراليا املفتوحة تسع مــرات ،هو واحد من
العديد من الالعبني الذين رفضوا اإلفصاح
عما إذا كانوا تلقوا اللقاح أو عدمه ،ما يثير
الشكوك حول ما إذا كان سيدافع عن لقبه في
ملبورن بــارك مطلع الـعــام املقبل .وتـضــررت

ديوكوفيتش حصد لقب
بطولة أستراليا المفتوحة
في النسخة األخيرة

بطولة أسـتــرالـيــا املفتوحة هــذا الـعــام بشدة
من الوباء حني خضع جميع الالعبني للحجر
الـصـحــي مل ــدة أس ـبــوعــن ،فــي حــن تــم تقييد
حركة املتفرجني وفرض عليهم حجر أنفسهم
ملدة خمسة أيــام في منتصف البطولة .يأتي
هذا في الوقت الذي تتواصل فيه إثارة الجدل
من نجوم الرياضة ،حول لقاح كورونا ،بعدما
أثـ ــار ج ــوش ــوا كـيـمـيـتــش ،ن ـجــم فــريــق بــايــرن
مـيــونــخ األملــانــي لـكــرة ال ـقــدم أزم ــة فــي ب ــاده،
مـنــذ كـشــف أنــه ال يــريــد تلقي الـلـقــاح املـضــاد
لفيروس كوروناّ .
وأقر كيميتش ،أنه َقرر عدم
ْ
تلقي اللقاح رغم أنه أسس جمعية «فلنركل
كورونا» العام املاضي ،ما أثــار تعليقات من
الحكومة األملانية .وقــال كيميش« :لست من
وجود فيروس كورونا
أولئك الذين ينكرون
ّ
ً
ٌ
مبني
معاد للقاح» ،مضيفا أن قــراره
أو أنــي
ٍ
على «مخاوف شخصية».
أدى ذل ــك إل ــى تـعـلـيـقــات مــن املـتـحــدث باسم
أنجيال ميركل ،ستيفن
املستشارة األملانية،
ّ
ســايـبــرت ،ال ــذي أمــل أن يثقف الــاعــب نفسه
و«يـ ـسـ ـت ــوع ــب وي ـت ـق ـ ّـب ــل ج ـم ـي ــع امل ـع ـل ــوم ــات
املتاحة حول اللقاحات املعتمدة في االتحاد
األوروبي» .وحث سايبرت ،الالعب كيميتش،
ّ
على تلقي اللقاح ألن نجم بايرن هو «شخص
يـنـظــر إل ـيــه امل ــاي ــن» ك ـن ـمــوذج ي ـح ـتــذى بــه،
ّ
علمًا أن النجم األملاني هو من بني أقلية من
الــاعـبــن فــي الـبــونــدسـلـيـغــا مـمــن يرفضون
تلقي اللقاح.
(فرانس برس/العربي الجديد)

لعب مع  15ناديًا في مسيرته
اف ـتــرض الـجـمـيــع ،فــي صـيــف ع ــام  ،2007أن
فريدي أدو عاد إلى املسار الصحيح ،بعدما
حصلت إدارة بنفيكا الـبــرتـغــالــي عـلــى عقد
امل ـه ــاج ــم ،ل ـكــن م ـعــانــاتــه اس ـت ـم ــرت ،وخ ــاض
م ـعــه  17مـ ـب ــاراة ف ـقــط خـ ــال  4سـ ـن ــوات في
جميع الـبـطــوالت املحلية والـقــاريــة ،وسجل
هدفني فقط .وقــررت إدارة بنفيكا التخلص
مـنــه ،بعدما أعــارتــه إلــى مــونــاكــو الفرنسي،
وب ـي ـل ـي ـن ـي ـن ـس ـي ــس ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ،وأريـ ـ ـ ــس
ثـيـســالــونـيـكــي ال ـيــونــانــي ،وت ـشــاي ـكــور ري ــزا
ّ
سـبــور ،لكن فــريــدي أدو فشل مــرة أخــرى في

إثبات نفسه مع جميع الفرق التي لعب معها.
وط ـل ــب أدو م ــن إدارة بـنـفـيـكــا ال ـس ـم ــاح لــه
بــالـعــودة إلــى ال ــدوري األمـيــركــي لـكــرة القدم
مــن بــوابــة فــريــق فيالدلفيا يــونـيــون ،ليكون
الفشل من نصيبه مرة أخرى ،ويرحل عقبها
إل ــى فــريــق بــاهـيــا ال ـبــرازي ـلــي ،ثــم يــاجــوديـنــا
الصربي ،وكيوبس الفنلندي.
واس ـت ـم ــرت ال ـت ـج ــارب ال ـفــاش ـلــة ألدو ،حتى
وص ــل إل ــى الـ ــدوري ال ـســويــدي ،ال ــذي خــاض
مـنــافـســاتــه م ــع ف ــري ــق أوس ـت ــرل ــن ،ل ـكــن رغــم
ك ــل شـ ــيء ،ك ــان امل ـه ــاج ــم األم ـي ــرك ــي يحصل
على األمــوال عبر الشركات الراعية الكبيرة.

النهاية
قــامــت إدارة أوس ـتــرلــن ،فــي ال ـعــام املــاضــي،
ب ــال ـج ـل ــوس مـ ــع فـ ــريـ ــدي أدو ،ووج ـ ـهـ ــت لــه
ات ـهــامــات م ـبــاشــرة بــأنــه يـفـتـقــر إل ــى الـلـيــاقــة
والقوة العقلية حتى يعود إلى تألقه الكبير،
ألن ـ ــه م ـش ـغ ــول ب ــال ـج ــوان ــب ال ـت ـج ــاري ــة فـقــط
والحصول على الرعاة.
وأب ـل ـغــت إدارة أوس ـتــرلــن ق ــراره ــا إل ــى أدو،
بأنه بات غير مرغوب به في الفريق ،وقاموا
بإلغاء عقده ،لتنتهي الحكاية الحزينةألحد
املــواهــب ،ال ــذي كــان الجميع ينتظره خليفة
لألسطورة بيليه.

هازارد يهدي دورتموند بطاقة الدور الثالث
لكأس ألمانيا
سجل املهاجم البلجيكي ثورغان هازارد هدفي بوروسيا دورتموند ،ليقوده
إلى الفوز على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية ،ليبلغ الدور الثالث من
مسابقة كأس أملانيا لكرة القدم .وخــاض دورتموند املباراة في غياب هدافه
النروجي إيرلينغ هــاالنــد املـصــاب .وصمد إينغولشتادت حتى ربــع الساعة
األخير ،قبل أن تتلقى شباكه هدفي هازارد.

دوري السلة األميركي :انتصاران مهمان لووريرز وليكرز
حقق غولدن ستايت
ووريرز ولوس أنجليس
ليكرز انتصارين مهمين
في دوري السلة
األميركي

تابع فريق غولدن ستايت ووريرز ،انطالقته
ال ـقــويــة ،بتحقيق ف ــوزه الــرابــع تــوالـيــا منذ
انـطــاق املــوســم الـجــديــد ل ـلــدوري األميركي
ّ
لـلـمـحـتــرفــن ،إث ــر تـغــلـبــه ع ـلــى أوكــاهــومــا
سيتي ثاندر  ،98-106في حني احتاج لوس
أنجليس ليكرز إلــى وقــت إضــافــي لتخطي
عقبة سان أنتونيو سبيرز .وحقق ووريرز،
من خالل فوزه الرابع ،أفضل انطالقة له منذ
 6سنوات ،عندما حقق الفريق أكبر عدد من
االن ـت ـصــارات فــي املــوســم املنتظم واألفـضــل
في تاريخ الــدوري ( 73انتصارا و 9هزائم)،
ق ـب ــل أن ي ـخ ـســر ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي أم ــام
كليفالند كافالييرز .في ذلــك املــوســم ،حقق
ووريرز الفوز في مبارياته الـ 24األولى ،قبل
أن يتعرض للهزيمة األولــى .وتخطى ثالثة
العـبــن مــن الفائز حــاجــز ال ــ 20نقطة ،وكــان
األفضل بينهم ستيفن كوري ( 23نقطة و6
متابعات) واندرو ويغينز ( )21وداميون لي
(.)20
ّ
ول ــم يـكــن ف ــوز ووري ـ ــرز س ـهــا ،ألن ــه تخلف
ب ـف ــارق  11نـقـطــة ف ــي نـهــايــة ال ـش ــوط األول،

لكن نقطة الـتـحــول كــانــت فــي الــربــع الثالث
ال ــذي شهد سيطرة كلية لــه ،بتسجيله 33
نقطة مقابل  17فقط لثاندر .واعتبر مدرب
ووري ـ ـ ــرز ،سـتـيــف ك ـي ــري ،أن فــري ـقــه «عــانــى
دفــاعـيــا وهـجــومـيــا فــي ال ـشــوط األول ،لكن
الـفــريــق استجمع ق ــواه فــي الـشــوط الثاني.
ويمر كل فريق بفترات صعبة أحيانا خالل
املباريات .لقد لعب ثاندر بطريقة رائعة في
ال ـشــوط األول ،لـكــن فــريـقــي أظ ـهــر تضامنا
كبيرا ،بعد ذلك لنحقق الفوز الرابع تواليا».
وحافظ ووريرز على صدارة املنطقة الغربية
أم ـ ــام ي ــوت ــا جـ ــاز ال ـ ــذي ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـثــالــث
تواليا ،وكان على دنفر ناغتس .110-122
وكـ ــانـ ــت ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة قـبــل
نهاية الشوط األول بقليل ،عندما اصطدم
الفرنسي رودي غوبير بنجم دنفر الصربي
نـ ـيـ ـك ــوال ي ــوكـ ـيـ ـت ــش ،ف ــأصـ ـي ــب األخ ـ ـيـ ــر فــي
ركـبـتــه ول ــم يـكـمــل املـ ـب ــاراة .وك ــان يوكيتش
نجم املباراة بال منازع قبل مغادرة امللعب،
حيث سجل  24نقطة و 6متابعات ومثلها
ت ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة .واس ـت ـغ ــل ي ــوت ــا غـيــاب
يــوك ـي ـتــش ل ـي ـخ ــرج ب ــالـ ـف ــوز ،وك ـ ــان غــوبـيــر
أفضل مسجل في صفوفه مع  23نقطة و16
متابعة ،وأضاف دونوفان ميتشل  22نقطة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ع ــان ــى ل ــوس أن ـج ـل ـيــس لـيـكــرز
كـثـيــرا للتغلب عـلــى س ــان أنـتــونـيــو سبيرز
 121-125بعد التمديد.
خاض ليكرز املباراة في غياب نجمه ليبرون
جـيـمــس امل ـص ــاب ف ــي كــاح ـلــه ،لـكــن الـثـنــائــي

أنتوني ديفيس واملخضرم راسل وستبروك
قام باملهمة على أكمل وجه ،بتسجيل األول
 35نقطة مع  17متابعة ،والثاني  33نقطة
مــع  10متابعات و 8تـمــريــرات حاسمة ،في
أف ـضــل م ـب ــاراة ل ــه ب ــأل ــوان ل ـي ـكــرز .وت ـعـ ّـرض
ديفيس إلصــابــة فــي ركبته أواخ ــر امل ـبــاراة،

لكنه خـضــع لـلـعــاج وأكـمـلـهــا .وق ــال مــدرب
ليكرز فرانك فوغل في هذا الصدد« :سنتابع
مراقبة حالة ديفيس ،لقد اصطدمت ركبته
بـ ـس ــاق أح ـ ــد ال ــاع ـب ــن امل ـن ــاف ـس ــن .س ـنــرى
كيف ستسير األمــور الحقا» .وأعــرب فوغل
عــن رضــاه عــن أداء فريقه الــذي قلب تخلفه

ليكرز حقق انتصارًا صعبًا على سبيرز (رونالدو كورتيس)Getty/

بفارق  12نقطة ،ليفرض التمديد أوال ،قبل
أن يخرج فائزا.
وال ـ ـفـ ــوز هـ ــو الـ ـث ــان ــي ت ــوالـ ـي ــا ل ـل ـي ـك ــرز بـعــد
خ ـســارتــه م ـبــارات ـيــه األولـ ـي ــن ه ــذا امل ــوس ــم.
ّ
وتصدر جاكوب بويلتل قائمة املسجلني في
ســان أنطونيو ،وأحــرز  27نقطة واستحوذ
ع ـل ــى  14كـ ــرة مـ ــرتـ ــدة ،وأض ـ ـ ــاف دي ـغــون ـتــي
م ـ ــوراي  21نـقـطــة واس ـت ـح ــوذ ع ـلــى  12كــرة
مرتدة ومرر  15كرة حاسمة ،ليحقق  3أرقام
مزدوجة للمرة الخامسة في مسيرته .وحقق
نيويورك نيكس أول فوز له على فيالدلفيا
سـفـنـتــي سـيـكـســرز ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ عــام
 ،2017بالفوز عليه  ،99-112منهيا سلسلة
مــن  15هزيمة تواليا أم ــام منافسه .وتميز
أداء نيكس بــالـجـمــاعـيــة ،حـيــث نـجــح ثالثة
العبني في تحقيق الفوز ،وهم كيمبا ووكر
( 19نقطة) وجوليوس راندل ( )16والفرنسي
إيفان فورنييه مع  18نقطة ،وقد لعب األخير
دورا دفاعيا كبيرا من خــال مراقبته لنجم
فيالدلفيا الكاميروني جويل أمبييد وقلل
مــن خ ـطــورتــه ،ليكتفي بتسجيل  14نقطة
فقط .أما أفضل مسجل في صفوف سيكسرز
فكان توبياس هاريس مع  23نقطة .وحقق
داالس مافريكس أول انتصار له على ملعبه
ه ــذا املــوســم ب ـفــوزه عـلــى هـيــوســن روكـتــس
 106-116بفضل  26نقطة لنجمه السلوفيني
لوكا دونتشيتش ،الذي نجح في  14متابعة
و 7تمريرات حاسمة أيضا.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
تعتبر المواهب الهجومية ،العملة النادرة في كرة القدم في الوقت
الحالي ،لذا تتمتع األندية التي تملك خيارات مميزة في الخط األمامي،
بحظوظ كبيرة في كسب المواجهات ،والوصول إلى األدوار المتقدمة
على مستوى المسابقات المحلية والقارية

ميالن يعلن عودة براهيم دياز
أعلن نادي ميالن اإليطالي ،تعافي العب الوسط اإلسباني ،براهيم دياز ،من فيروس
كورونا ،بعدما كان قد غاب عن املالعب في الفترة املاضية .وغاب دياز املعار من نادي
ريال مدريد مليالن ،عن  3مباريات في الفترة املاضية ،وظهر تأثير عدم تواجده في
مركز صانع األلعاب جليًا وواضحًا داخــل تشكيلة املــدرب ستيفانو بيولي .وابتعد
دياز صاحب الـ 22عامًا عن مباريات فيرونا التي فاز بها الفريق  2-3وعلى بولونيا
بهدف دون مقابل.
بنتيجة  ،2-4فيما خسر بدوري أبطال أوروبا ضد بورتو
ٍ

عمالقة الهجوم
األوروبي
أيوب الحديثي

تـ ـمـ ـن ــح كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـح ــديـ ـث ــة،
ال ـك ـث ـيــر م ــن األه ـم ـي ــة ل ـل ـمــواهــب
الهجومية .وكدليل على ذلك ،فإن
ثمانية مــن أغـلــى الـتـعــاقــدات فــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ه ــم م ـه ــاج ـم ــون ،أمـ ـث ــال ن ـي ـمــار دا
سـيـلـفــا وكـيـلـيــان مـبــابــي وجـ ــواو فيليكس
وأن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان ،وهـ ــم ن ـج ــوم انـتـقـلــوا
بـ ــرسـ ــوم ض ـخ ـم ــة .وت ـ ـبـ ــذل أنـ ــديـ ــة ال ـن ـخ ـبــة
اآلن ،قـ ـص ــارى ج ـه ــده ــا القـ ـتـ ـن ــاص أف ـضــل
امل ــواه ــب الـهـجــومـيــة فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت،
حـيــث مـنـحـتـنــا ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الصيفية
األخيرة بعض الصفقات املميزة ،مع انتقال
مهاجمني بارزين مثل كريستيانو رونالدو
وروميلو لوكاكو وجــاك غريليش وجــادون
ً
ونظرا المتالك العديد من األندية
سانشو.
اآلن ،مـجـمــوعــة م ــن ال ـخ ـي ــارات الـهـجــومـيــة
ال ـبــارزة ،فسنسلط الـضــوء فــي هــذا التقرير
على أفضل  5فرق في كرة القدم العاملية في
الوقت الحالي على املستوى الهجومي.
رغـ ــم ن ـتــائ ـجــه غ ـي ــر امل ــرضـ ـي ــة ،ك ــان ــت ع ــودة
رونالدو إلى يونايتد خالل فترة االنتقاالت
الصيفية ،تعزيزا مهما فــي الـخــط األمــامــي،
حيث لم يضيع النجم البرتغالي أي وقت في
إظهار تأثيره ،بعد أن سجل خمسة أهــداف
لفريق أول ــي غــونــار سولشاير هــذا املــوســم.
وخـ ـل ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،ي ـق ــف الـ ـش ــاب ال ــواع ــد
ميسون غرينوود ،الذي هز الشباك في أربع
مناسبات في جميع املسابقات حتى اآلن .وال
يزال الالعب البالغ من العمر ً 20
عاما بمثابة
«املنقذ» في صفوف يونايتد ،في الوقت الذي
يرى فيه الكثيرون أن أمر وصول هذا الالعب
إل ــى مـصــاف أكـبــر املـهــاجـمــن فــي ك ــرة الـقــدم
العاملية ،هو مسألة وقت فقط ال أكثر .وأمثال
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باريس سان جيرمان يملك
خط هجوم مميزًا بتواجد
ميسي ونيمار ومبابي
م ـ ــارك ـ ــوس راش ـ ـ ـفـ ـ ــورد ،وج ـ ـ ـ ــادون س ــان ـش ــو،
وإدي ـن ـس ــون ك ــاف ــان ــي ،وأن ـت ــون ــي م ــارس ـيــال،
وأمــاد ديالو ،وهــي خيارات هجومية أخرى
يمكن لـ«الشياطني الحمر» االستعانة بها.
وب ـح ـل ــول ال ــوق ــت ال ـ ــذي يـجـتـمــع ف ـيــه ه ــؤالء
الــاع ـبــون م ـ ًـع ــا ،س ـتــواجــه دف ــاع ــات الخصم
بالتأكيد صعوبة في مواجهتهم.
وب ـت ــواج ــد ن ـجــم ك ـب ـيــر م ـثــل م ـح ـمــد ص ــاح،
ي ـم ـت ـلــك ل ـي ـف ــرب ــول أفـ ـض ــل م ـه ــاج ــم ف ــي ك ــرة
القدم العاملية ،إذا حكمنا من خالل مستواه
ّ
الـ ـح ــال ــي .وذك ـ ـ ــر ال ــاع ــب املـ ـص ــري الـجـمـيــع
بـمــوهـبـتــه م ــرة أخـ ـ ــرى ،ع ـنــدمــا أص ـب ــح أول
العــب يسجل ثالثية فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز على ملعب «أولد ترافورد» يوم األحد
امل ــاض ــي .وح ـصــل ص ــاح عـلــى دع ــم ســاديــو
ماني وروبرتو فيرمينو ،حيث كان الثالثي
فـ ـع ــاال ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ً م ـن ــذ انـ ـط ــاق امل ــوس ــم،
هدفا في جميع املسابقات.
ولديه حاليا ً 27
ولــدى ليفربول أيضا خـيــارات جيدة أخرى
في الهجوم ،أمثال ديفوك أوريغي وهرافي
إيـلـيــوت وتــاكــومــي مينامينو والـبــرتـغــالــي
دي ـي ـغــو ج ــوت ــا .وب ـف ـضــل ه ــذه ال ـن ـخ ـبــة ،فــإن
«الــريــدز» هو الفريق األكثر غــزارة تهديفية
فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيـ ًـزي فــي الــوقــت الـحــالــي،
ح ـيــث س ـجــل  27ه ــدف ــا ف ــي ت ـســع م ـبــاريــات.
من جهته ،حافظ مانشستر سيتي ،عمالق
ال ــدوري اإلنكليزي املـمـتــاز ،على مكانه بني

الفرق التي تتمتع بأفضل فعالية هجومية
فــي ك ــرة ال ـقــدم الـعــاملـيــة عـلــى م ــدار الـعــامــن
املاضيني .وعلى الرغم من تواصل عقدة عدم
تــألــق صفقاته الكبيرة فــي فـتــرة االنتقاالت
الصيفية ،إال أن حامل اللقب ما زال ً
قويا كما
كان ً
دائما .واستفاد السيتي من تألق رياض
م ـح ــرز ،الـ ــذي س ـجــل سـبـعــة أه ـ ــداف وصـنــع
هــدفــن ف ــي جـمـيــع امل ـ ًســاب ـقــات ه ــذا املــوســم.
ً
وك ــان فيل فــوديــن أيــضــا العـ ًـبــا ب ــارزا ،حيث
س ـجــل أرب ـع ــة أه ـ ــداف وقـ ــدم أربـ ــع ت ـمــريــرات
حــاس ـمــة .فـيـمــا أثـبـتــت أس ـمــاء أم ـثــال فـيــران
تــوريــس وب ــرن ــاردو سيلفا وج ــاك غريليش
ورحيم سترلينغ ،أنها خيارات مميزة أمام
املرمى ،في الوقت ًالذي سجل فيه أبناء بيب
هدفا في الــدوري اإلنكليزي
غــوارديــوالً 20 ،
حتى اآلن ،و 11هدفا في دوري أبطال أوروبا.
وبـعـيــدا عــن أنــديــة البريميرليغ ،فبتواجد
ال ـثــاثــي لـيــونـيــل مـيـســي وكـيـلـيــان مبابي
ونيمار ،املصنف األكثر رعبا في عالم كرة
ال ـق ــدم ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ي ـع ــود الـنـجــوم
الثالثة للتألق في موسمهم األول مع عمالق
فرنسا .ومع ذلك ،فإن باريس سان جيرمان
هو أكثر من مجرد هذا الثالثي ،كونه يملك
العديد من املواهب الهجومية ذات املستوى
العاملي في صفوفه ،منهم أنخيل دي ماريا
ومــاورو إيـكــاردي وجوليان دركسلر ،التي
تعتبر خ ـيــارات مـبــدعــة للغاية تلعب دور
االحـ ـتـ ـي ــاط ف ــي «ح ــدي ـق ــة األم ـ ـ ـ ــراء» ح ــال ـ ًـي ــا.
ول ـيــس ه ـنــاك ش ــك ف ــي أن هـ ــؤالء الــاعـبــن
االحتياطيني سوف يقتحمون خط الهجوم
ل ـل ـعــديــد م ــع فـ ــرق ال ـن ـخ ـبــة ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
الـعــاملـيــة اآلن .وبـفـضــل بــراعـتــه الهجومية،
ُيـعـتـبــر بــاريــس س ــان جـيــرمــان أح ــد أفضل
املـتـنــافـســن لـلـفــوز ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
هذا املوسم .ويمكن القول ،إن بايرن ميونخ

وجه رياضي

ميتشي باتشوايي
فشل المهاجم البلجيكي ،ميتشي باتشوايي ،في إثبات نفسه مع تشلسي
اإلنكليزي ،فقررت إدارة النادي إعارته إلى عدد من األندية األوروبية
زهير ورد

واجهت مسيرة املهاجم البلجيكي ،ميتشي باتشوايي صعوبات
وعراقيل منذ أن غادر فريقه الفرنسي نادي مرسيليا في اتجاه
تشلسي اإلنكليزي ،حيث تلقت طموحات الالعب في التألق في
ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز ضربة موجعة ،بعدما قــررت إدارة
«البلوز» إعارته في كل موسم وآخرها خالل الصيف املاضي،
عقب رحيله إلى بشكتاش التركي من أجل خوض منافسات

دوري أبـطــال أوروبـ ــا .وتـعــود أص ــول بــاتـشــوايــي إلــى الكونغو
الديمقراطية ،مثل عدد كبير من الالعبني البلجيكيني ،ولكن فكرة
اللعب ملنتخب الكونغو كانت مرفوضة بالنسبة إلى هذا الالعب
ّ
الذي صرح في عام  ،2014أنه لم يزر أفريقيا في أية مناسبة
وهو ُيحس نفسه بلجيكيًا بنسبة ُ .%100ويعد باتشوايي من
أفضل املهاجمني ،لكن املنافسة القوية التي وجدها مع النادي
اللندني أثــرت في مسيرته ،وامتدت هذه املنافسة إلى منتخب
بلجيكا بوجود روميلو لوكاكو ،الــذي كــان سببًا مباشرًا في
ظـهــوره أســاسـيــا ،فــي عــديــد قليل مــن املـبــاريــات مثلما تسبب
انتقال العب اإلنتر سابقًا هذا الصيف إلى تشلسي في رحيل
ميتشي عن الفريق.
وبرز باتشوايي ،صاحب  28عامًا ،مع فريق ستاندار دو لياج،
ال ــذي لعب لــه مــن  2011إلــى  ،2014واختير فــي آخــر موسم
لــه فــي بلجيكا أفـضــل العــب ،وســاهــم تألقه فــي االنـتـقــال إلى
مرسيليا الفرنسي ليبرز بشكل كبير للغاية وب ــات مطلبًا
لكل الفرق القوية ،غير أن تشلسي الذي تربطه عالقة مميزة
بمرسيليا تفوق في صراع التنافس على التعاقد معه ليضمه
إليه في صيف  .2016ومنذ انتقاله إلى تشلسي ،كان الهداف
البلجيكي يغادر الفريق معارًا حيث لعب لبوروسيا دورتموند
األملــانــي وفالنسيا اإلسـبــانــي وكــريـسـتــال ب ــاالس اإلنكليزي
ّ
وبشكتاش التركي ،والطريف أنــه كــان ينجح مــع الـفــرق التي
ينتقل إليها معارًا ويفشل عند عودته إلى تشلسي وسرعان
مــا يــرحــل رغ ــم أن تشلسي ت ــداول عـلــى تــدريـبــه الـعــديــد من
ُ
ّ
األسماء .وتثبت أرقام مهاجم بشكتاش أنه العب مميز وقادر
على توفير الحلول لكل الفرق ،ولكن اإلشكال الذي رافقه طوال
مسيرته هو القوة املنافسة التي يجدها في كل مرة وهو أمر
حـصــل مـعــه أيـضــا عـنــدمــا لـعــب ملرسيليا الـفــرنـســي بــوجــود
أنــدريــه بيار جينياك .ورغــم بــروز عديد األسـمــاء فــي هجوم
منتخب بلجيكا ،فــإن باتشوايي كــان حــاضـرًا فــي البطوالت
الـكـبــرى خ ــال الـسـنــوات األخ ـيــرة وك ــان ضـمــن الـفــريــق الــذي
حصل على امليدالية البرونزية في كأس العالم روسيا ،2018
ورغم أنه ال يشارك إال احتياطيًا فقد سجل 21هدفًا خالل 40
مباراة دولية وهو رقم مميز.

أسبوع حاسم لسولشاير مع «الشياطين الحمر»
ّ
سيستمر املدرب النرويجي أوليه غونار سولشاير في منصبه مدربًا لفريق مانشستر
يونايتد ،رغم الهزيمة املذلة أمام ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز بنتيجة .0-5
وقبل أسبوع حاسم ونــاري لـ«الشياطني الحمر» ،يبدو أن اإلدارة أعطت سولشاير
الفرصة األخيرة ،حني يالقي الفريق توتنهام يوم السبت في الــدوري ،ليواجه بعدها
أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا ثم مانشستر سيتي .وزادت الضغوط على سولشاير
ّ
هذا املوسم ،بعدما جلبت اإلدارة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو واإلنكليزي
جادون سانشو والفرنسي رافائيل فاران .وتبرز العديد من األسماء املرشحة لقيادة
نــادي مانشستر يونايتد بحال إقالة سولشاير ،بينها الفرنسي زيــن الدين زيــدان
واإليطالي أنطونيو كونتي.
كوهفيلدت مدربًا لفولفسبورغ األلماني
ً
أعلن نادي فولفسبورغ األملاني ،أنه ّ
عي فلوريان كوهفيلدت ً
جديدا للفريق ملدة
مدربا
عامني بــدال من الهولندي مــارك فــان بومل ،الــذي أقيل من منصبه األسبوع املاضي.
وكان كوهفيلدت ً
مدربا لفيردر بريمن على مدى أربع سنوات قبل إقالته في أيار/مايو
املاضي بعد سقوط فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية .وقال املدرب الجديد في
بيان ملوقع النادي الرسمي« :لم أفكر مرتني لدى قبول هذا التحدي .إنها مهمة مثيرة
وأنا أتطلع لخوضها» .وأقيل فان بومل بسبب تردي نتائج الفريق في اآلونة األخيرة
وذلــك بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه مـ ً
ـدربــا لفولفسبورغً ،
علما أنــه بــدأ املوسم
الحالي بتحقيق أربعة انتصارات ً
تواليا في البوندسليغا ليتصدر الترتيب ،قبل أن
يتراجع مستواه بشكل كبير في األسابيع األخيرة.

ه ــو أف ـض ــل ف ــري ــق ه ـجــومــي ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
الـعــاملـيــة حــالـيــا ،فـقــد مكنته نـجــاعــة الخط
األمامي من تحقيق انتصارات كبيرة على
ال ـعــديــد م ــن ال ـف ــرق امل ـم ـيــزة خ ــال امل ــواس ــم
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،حـيــث ل ــم يـكــن ل ــدى فــرق
أم ـثــال بــرشـلــونــة وتشلسي وتــوتـنـهــام ،أي
فرصة فــي آخــر مــرة التقت فيها بالعمالق
الـبــافــاري .ويتمتع الـنــادي األملــانــي بواحد
مــن أفـضــل الـثـنــائـيــات الهجومية فــي عالم

كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ب ـتــواجــد
ـاس مــولــر،
روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي وت ــوم ـ ً
فالشريكان لديهما بالفعل  20هدفا وتسع
تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،كــدلـيــل
واضح على مدى قوتهما .وبتواجد أسماء
وسيرجي غنابري
أمـثــال كينسلي كــومــان ً
ول ـيــروي ســانــي ،ق ــادرة أيــضــا عـلــى املضي
قـ ً
ـدمــا مــع أفـضــل املــداف ـعــن ،مـمــا يشير إلــى
وج ــود دك ــة ج ـيــدة عـلــى مـسـتــوى الـهـجــوم،

صالح يتحدى الجميع:
أنا األفضل في العالم
ت ـ ـفـ ــوق امل ـ ـص ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ــاح عـ ـل ــى كــل
منافسيه في الــدوري اإلنكليزي هذا املوسم
مع فريقه ليفربول ،بعد بدايته القوية التي
جعلته محل إشــادة كبيرة من الجميع ومن
ّكل املتابعني ،حيث يعتبر معظم املالحظني
أنه أفضل العب في العالم حاليًا .وفي حوار
خ ــص ب ــه شـبـكــة ق ـن ــوات «ب ــن س ـبــورتــس»،
كـ ـش ــف الـ ـنـ ـج ــم املـ ـ ـص ـ ــري ،مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ــاح،
مـهــاجــم ن ــادي لـيـفــربــول ،عــن عــديــد الخفايا
فــي مسيرته الــريــاضـيــة املـمـيــزة فــي املــوســم
ال ـح ــال ــي ،وال ـت ــي ق ــادت ــه إل ــى تـحـطـيــم عــديــد
األرق ـ ــام امل ـه ـمــة .وف ــي تـعـلـيـقــه ع ــن اع ـت ـبــاره
ال ــاع ــب األف ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم ،ك ـشــف الـنـجــم
املصري ،محمد صالح ،أن مواقف املتابعني
مختلفة ،وهــو ال يتأثر بما يـقــال مــن حوله
ّ
ألنــه يحترم االختيارات ،وال يمكن أن يتفق
الجميع على رأي واحد .وأضاف صالح« :كل
شخص حر في موقفه ،وال يمكن أن نتدخل
في ذلك ،أو أعلق على األحكام التي يطلقها
الجميع ،ولكن بالنسبة إلي فأنا األفضل ،ألن
هــذا األم ــر يدفعني إلــى مضاعفة املجهود،
وأطــور قــدراتــي وأحسن أرقــامــي ،ويجعلني
أكثر ثقة ،وأصل إلى تحقيق كل طموحاتي».

صالح واصل تحطيم األرقام التاريخية
(أليكس ليفزي)Getty/

وعن تحطيم الرقم القياسي لديدييه دروغبا
كأفضل هداف أفريقي في الدوري اإلنكليزي،
قــال النجم املـصــري« :عندما عــدت مــن رومــا
إلــى ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،كــانــت عـنــدي رغبة
كـبـيــرة فــي إث ـبــات نـفـســي وأن ـنــي ق ــادر على
الـ ـنـ ـج ــاح ،وت ـ ـجـ ــاوز رق ـ ــم دروغ ـ ـبـ ــا كــأف ـضــل
ه ــداف أفــريـقــي فــي البريمييرليغ يسعدني
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،خ ــاص ــة وأن ـ ـنـ ــي ال ألـ ـع ــب م ـهــاج ـمــا
م ـث ـل ــه» .وكـ ـش ــف م ـح ـمــد ص ـ ــاح أن فــرحـتــه
ب ـع ــد الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي س ـج ـلــه ض ـ ّـد كــري ـس ـتــال
بــاالس كــانــت بسبب اعـتـقــاده أن ــه ّحطم رقم
دروغ ـبــا ،ولكنه تفطن الحـقــا إلــى أن ــه مــازال
في حاجة إلى هدف إضافي لتجاوز النجم
العاجي السابق لفريق تشلسي اإلنكليزي.
وف ــي لـقــاء ســابــق ،عـ ّـبــر الـنـجــم امل ـصــري ،عن
سـعــادتــه الـكـبـيــرة بتحقيق ال ـفــوز العريض
عـلــى ُمضيفه مانشستر يــونــايـتــد بخمسة
أهداف مقابل ال شيء .ونقلت شبكة «سكاي
سـبــورتــس» البريطانية عــن محمد صــاح،
ق ــول ــه ع ـقــب ان ـت ـه ــاء ال ـل ـق ــاء« :مـ ــا دام ن ــادي
لـيـفــربــول ي ـفــوز ف ــي امل ـب ــاري ــات ،فــأنــا ســأظــل
سعيدًا للغاية ،وسأواصل تسجيل األهداف
وإعطاء التمريرات الحاسمة».
وتابع «لقد فزنا بالدوري اإلنكليزي املمتاز
قـبــل ع ــام ــن ،وأصـبـحـنــا نـعـلــم كـيـفـيــة الـفــوز
بمثل هــذه املـبــاريــات ،صحيح أن االنتصار
عـلــى مانشستر يــونــايـتــد أم ــر كبير للغاية،
ل ـك ــن ه ــي  3نـ ـق ــاط ف ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة» .وأض ـ ــاف
النجم املـصــري «منذ بــدايــة املــوســم الحالي،
ن ـح ــاول ال ـف ــوز ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة ،ون ـحــن نــريــد
اللعب وتحقيق األلقاب في جميع البطوالت،
لكن علينا االنتصار في املــواجـهــات ،ونأمل
ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـتــاز
فــي املــوســم ال ـحــالــي» .وبـفـضــل تــألــق النجم
امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح ف ــي امل ــواج ـه ــة ،رفــع
نـ ــادي لـيـفــربــول رص ـي ــده إل ــى  21نـقـطــة ،في
املــركــز الـثــانــي خـلــف املـتـصــدر تشلسي (22
نقطة) .ووصل نجم «الفراعنة» ،الذي سجل
هاتريك وصنع هدفا آخر أمام عمالق الدوري
اإلنكليزي اليونايتد ،إلى هدفه رقم  107في
البريمييرليغ ،مــا يجعله اآلن أفضل هــداف
أفــريـقــي فــي تــاريــخ الـبـطــولــة ،م ـت ـجــاوزا رقــم
اإلي ـف ــواري ديــديـيــه دروغ ـبــا ،ه ــداف تشلسي
( )104أه ـ ــداف .وبـ ــات ص ــاح أول الع ــب في
تــاريــخ البريمييرليغ يسجل «هــاتــريــك» في
ش ـب ــاك يــونــاي ـتــد ف ــي «أولـ ـ ــد تـ ــرافـ ــورد» منذ
دينيس بايلي برفقة كوينز بارك رينجرز.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

حيث دخل البافاريون املوسم بشكل رائع،
بعد أن فازوا في  10من  12مباراة في جميع
املـســابـقــات حـتــى اآلن .ورغ ــم ذل ــك ،يـحــاول
بايرن تعزيز صفوفه بنجم كبير ،من خالل
وضعه نجم ليستر سيتي ،البلجيكي يوري
تيليمانس ،الذي يقدم أداء مميزا في اآلونة
األخيرة مع «الثعالب» ،في قائمة أولوياته.
وبحسب شبكة «أي أي بي أن» العاملية ،فإن
بــايــرن يبحث عــن العــب وســط بمواصفات

م ـع ـي ـنــة ،وه ـ ــو م ــا وجـ ـ ــده ف ــي ال ـب ـل ـج ـي ـكــي،
الذي ينتهي عقده مع ليستر سيتي نهاية
املوسم املقبل ،ويرغب الالعب في االنتقال
ملحطة أكبر عقب نهاية هذا املوسم ،بعد أن
انـضــم لليستر قــادمــا مــن صـفــوف موناكو
ال ـف ــرن ـس ــي .وي ــرغ ــب ب ـط ــل أمل ــان ـي ــا ف ــي ضــم
العـبــن وســط بطابع هجومي ،مــع اقـتــراب
رحـيــل م ــارك روك ــا ،ووج ــود الـثـنــائــي ليون
غوريتسكا وكورينتني توليسو فقط.
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عائدات ضخمة لكوارتارارو بعد لقب «موتو جي بي»
دخل فابيو كوارتارارو تاريخ الرياضة الفرنسية من الباب الكبير ،بعد أن منح فرنسا
لقبها األول في سباقات «موتو جي بي» بتتويج تاريخي ومثير في اآلن نفسه ،وذلك
قبل الجوالت األخيرة من نهاية املوسم .وفي سن  22عامًا ،فإن «الديابولو» بات نجمًا
كبيرًا في فرنسا ،حيث تابع سباقه األخير في إيطاليا عدد كبير من الفرنسيني ،الذين
انتظروا سنوات طويلة ملشاهدة نجم فرنسي يتفوق على أفضل الدراجني في العالم.
وستعرف مسيرة كوارتارارو منعرجًا مهمًا بعد أن حقق الخطوة األهم في مسيرته،
ومن الطبيعي أن ّ
يتغير وضعه بشكل كامل إثر هذا النجاح التاريخي ،وخاصة على
املـسـتــوى املــالــي .وكشفت صحيفة «سـبــورتـيـكــس» اإلنـكـلـيــزيــة ،أن النجم الفرنسي
كوارتارارو سيحصل على مبلغ  2مليون يورو سنويًا من فريقه ياماها ،إضافة إلى
عائدات عقود الرعاية الشخصية أو الشركات التي ترتبط بعقود مع فريق ياماها.
برايس تخطط للمنافسة في أولمبياد باريس
قالت العداءة الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس ،إنها تشعر بأنها ال تزال «على قمة
اللعبة» وعمرها  34عاما ،وتــرى أنه بعد أن سجلت ثالث أفضل زمن في سباق 100
متر في التاريخ في أغسطس /آب املاضي ،فإنها تدرس اختياراتها من أجل املنافسة في
أوملبياد باريس  .2024وفــازت فريزر-برايس ،البطلة األوملبية في سباق  100متر في
ألعاب بكني ولندن ،بذهبية سباق التتابع أربعة في  100متر وبفضية سباق  100متر
في ألعاب طوكيو ،لترفع رصيدها إلى ثماني ميداليات أوملبية ،وحققت بطلة العالم أفضل
نتيجة لها على اإلطالق في سباق  100متر ،عندما سجلت  10.60ثانية في لقاء للدوري
املاسي في لوزان هذا املوسم ،وهو ثالث أفضل زمن في تاريخ منافسات السيدات.

