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تشهد الجولة
التاسعة من
منافسات
بطولة الدوري
اإليطالي لكرة
القدم مواجهة
إيطالية
كالسيكية بين
نابولي وروما،
على ملعب
«دييغو أرماندو
مارادونا».
ويسعى كل
فريق لمتابعة
االنطالقة
المميزة محليًا
ُ
ومحاولة
تضييق الخناق
على المتصدر،
فريق ميالن،
الذي يبتعد
بفارق  6نقاط
عن نابولي و3
عن روما.

قمة إيطالية كالسيكية
مواجهة قوية منتظرة في الدوري اإليطالي ()Getty

كيلي األسترالية تسجل
رقمًا قياسيًا في
األحواض القصيرة

استقالة الجهاز الفني
لفريق خيمناسيا بعد
وفاة مارادونا

برشلونة يتفق
مع الالعبين على
تخفيض األجور

سجلت السباحة األسترالية الشابة كيلي مكيوين
رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا في سباق  200متر
على الظهر في األحواض القصيرة ،في بطولة
أستراليا االفتراضية للسباحة في برزبني ،لتؤكد
استعدادها للمنافسة في أوملبياد طوكيو املؤجل.
وقالت ّ
السباحة بعد تحقيق اإلنجاز« :ال تتاح
لنا فرص كثيرة للسباحة في األحواض القصيرة.
لذلك شعرت بسعادة بالغة بما قدمته بعد أن
تدربت بصورة جيدة هذا العام».

تقدم سباستيان مينديز الذي قاد خيمناسيا
ال بالتا خالل آخر أربع مباريات للفريق (بسبب
مشاكل مارادونا الصحية) ،وباقي الجهاز الفني
باستقالتهم بعد وفاة مدرب الفريق الراحل
دييغو أرماندو مارادونا ،بحسب ما أعلن النادي
األرجنتيني .ونشر النادي بيانًا كتب فيهُ :
«يعلن
خيمناسيا إي إسغريما ال بالتا بكل أسف أن
الجهاز الفني الذي كان يرافق دييغو مارادونا
قرر االستقالة وبشكل نهائي».

أعلن فريق برشلونة عن التوصل إلى اتفاق
مبدئي مع محامي الالعبني ،من أجل خفض 122
مليون يورو من أجورهم الثابتة لهذا املوسم،
باإلضافة إلى تأجيل املكافآت املتغيرة عن هذا
املوسم ،والتي تصل إلى  50مليون يورو ملدة
ثالث سنوات .وينتظر االتفاق الذي تم التوصل
إليه بني ممثلي النادي والالعبني التوقيع عليه
في األيام املقبلة من جانب كل الالعبني واملدربني
ذوي الصلة ،بحسب بيان برشلونة الرسمي.
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مباريـات
األسبـوع

توج األهلي بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا
ّ
لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي
الزمالك  ،1-2في اللقاء النهائي الذي أقيم على
استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية

األهلي بطل
نهائي القرن

ستراسبورغ يخرج بنقطة أمام رين بتعادلهما ()1 - 1
تمكن فريق ستراسبورغ من الخروج بنقطة من مباراته مع رين بعد تعادل
الـفــريـقــن ( )1 - 1فــي مستهل مـنــافـســات األس ـبــوع الـ ــ 12مــن بـطــولــة ال ــدوري
الـفــرنـســي .كــان صــاحــب األرض هــو امل ـبــادر بالتسجيل (د )24.عبر أدري ــان
تــومــاســون ،إال أن زميله ستيفان متروفيتش تـعــرض للطرد (د )40.ليضع
فريقه في موقف صعب ويلعب بـ 10العبني فقط .ثم أدرك رين هدف التعادل
(د )60.الذي حمل توقيع أدريان أونو ،إال أن ستراسبورغ استبسل في الدفاع
وتمكن من تأمني النقطة التي بحوزته حتى نهاية اللقاء .وبهذه النتيجة أمسى
رصيد ريــن  19نقطة فــي املــركــز الـســادس مــن ال ــدوري وكــذلــك بــات فــي جعبة
ستراسبورغ سبع نقاط في املركز الـ.19
تعادل إيجابي ( )1 - 1بين بلد الوليد وليفانتي
أسفرت أولى مواجهات األسبوع الـ 11من الدوري اإلسباني عن تعادل إيجابي
أوال بهدف
( )1 - 1بني بلد الوليد وليفانتي ،خالل لقاء الفريقني .تقدم بلد الوليد ً
حمل توقيع العبه ماركوس دي سوسا (د ،)57.قبل أن ُيسجل ليفانتي هدف
التعادل في الوقت القاتل (د )83.عن طريق خوسيه كامبانيا من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز حصد بلد الوليد  3نقاط رفع بها رصيده إلى  10نقاط تقدم بها
إلى املركز الــ ،17بينما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في املركز الـ18
من جدول «الليغا».

نجمة تاسعة في قمة
وفت بالوعود
القاهرة ـ مجدي طايل

بطال
ُتوج النادي األهلي املصري
ً
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
للمرة التاسعة في تاريخه ،عقب
فوزه على الزمالك  1/2في املباراة النهائية
ال ـت ــي ج ــرت بـيـنـهـمــا ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـقــاهــرة
الــدولــي ملــوســم  .2020-2019ونـجــح األهلي
في كسر لعنة االبتعاد عن منصات التتويج
التي صاحبته منذ عــام  ،2013تــاريــخ آخر
تتويج له في بطولة الشامبيونز الكبيرة،
ونــال النجمة التاسعة تحت قـيــادة مديره
الفني بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.
وبات بيتسو موسيماني أول مدرب أفريقي

رفع مؤمن زكريا
اللقب بصفته قائد
الفريق رغم المرض
يـنــال لقبًا كـبـيـرًا مــع األه ـلــي عـبــر تــاريـخــه،
وهـ ــو ث ــان ــي ل ـقــب ل ــه كـبـطــل لـ ـ ــدوري أب ـطــال
أفــريـقـيــا ،وأصـبــح قــاهــر الــزمــالــك فــي عيون
الجماهير ،بعدما حقق الكأس الثانية على
حـســاب الــزمــالــك ،بعد انـتـصــاره التاريخي
برفقة صن داونــز بطل جنوب أفريقيا عام

السولية وقفشة سجال هدفي األهلي (فرانس برس)

المدرب موسيماني شكر فايلر والخطيب (فرانس برس)

 .2016وافتتح األهلي التسجيل عبر العبه
عمرو السولية في الدقيقة  ،6ورد الزمالك
بالتعادل عن طريق شيكاباال في الدقيقة
 ،31ق ـب ــل أن ي ـس ـجــل ق ـف ـشــة هـ ــدف األه ـل ــي
ال ـث ــان ــي وال ـح ــاس ــم ف ــي الــدق ـي ـقــة  87وقـبــل
النهاية بـ  3دقائق.
وضـ ـ ـم ـ ــن األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن املـ ـك ــاس ــب
الضخمة من وراء تتويجه ،يتصدرها زيادة
عــدد ألقابه مــن دوري األبـطــال إلــى  9مــرات
بزيادة  4ألقاب عن الزمالك ،بخالف حسم
أول كالسيكو لـلـقــرن بينهما فــي بـطــوالت
أفريقيا ،إلــى جانب الحصول على مكافأة
مــالـيــة ضـخـمــة تـصــل إل ــى  3مــايــن و500
أل ــف دوالر ،مــن وراء الـتـتــويــج عـبــر جــائــزة
الكاف وجائزة الفيفا املخصصة للمشاركة
بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لألندية
على اإلطالق.
ورفع مؤمن زكريا ،كابنت النادي األهلي غير
املقيد في القائمة األفريقية واملحلية ،كأس
دوري أبطال أفريقيا ،بوصفه قائدًا للفريق
بدعم مــن محمود الخطيب رئيس النادي
ومـحـمــد ال ـش ـنــاوي كــابــن الـفــريــق الـحــالــي،
ع ـنــد تـسـلـمــه م ــن ال ـك ــاف ع ـقــب ال ـف ــوز على
الــزمــالــك  .1-2وعـنــد اق ـتــراب انـتـهــاء مراسم
ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ،ذه ــب مـحـمــود الخطيب
رئيس الـنــادي األهلي مع محمد الشناوي
كابنت الفريق إلى مؤمن زكريا نجم الفريق
وأقـ ــدم الــاع ـبــن حــال ـيــا ،بـعــد رح ـيــل أحـمــد
فـتـحــي وشــريــف إك ــرام ــي وح ـســام عــاشــور،
رغم عدم قيده في القائمة في ظل معاناته
م ــن أزمـ ــة ص ـح ـيــة ،ح ـيــث ت ـمـ ّـســك الـخـطـيــب
والشناوي بضرورة أن يرفع مؤمن الكأس.
وكان االتحاد األفريقي لكرة القدم قد اعتبر
مؤمن زكريا سفير املباراة النهائية لدوري
أبطال أفريقيا لهذه النسخة ،وأطلق اتحاد
الكرة املصري قبلها اسمه على درع الدوري
املصري في نسخته األخـيــرة التي فــاز بها
األهلي.
وقرر مسؤولو النادي األهلي صرف مكافأة
مالية لالعبي الـفــريــق تصل إلــى  500ألف
جنيه لـكــل العــب فــي األي ــام القليلة املقبلة،
ّ
بخالف مناقشة مــدى إمكانية إقــامــة حفل
لتكريم الالعبني والجهاز الفني بعد اإلنجاز
التاريخي .وأعرب الجنوب أفريقي ،بيتسو
مــوسـيـمــانــي ،املــديــر الـفـنــي لـلـنــادي األهـلــي
بـعــد امل ـب ــاراة عــن فـخــره ب ــأول لـقــب حقيقي
يناله مع الفريق ،بعد توليه املسؤولية في
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،فــي ضربة

فولفسبورغ يفوز على بريمن ()3 - 5
في الدوري األلماني
فاز فريق فولفسبورغ ( )3 - 5على ضيفه فيردر بريمن في الجولة التاسعة
مــن منافسات ال ــدوري األملــانــي ،افتتح بريمن التسجيل فــي الدقيقة  13عن
طريق ليوناردو بيتنكور ولكن بوتي باكو أحــرز التعادل ألصحاب األرض
في الدقيقة  ،22ثم أضاف جوني أنطوني بروكس الهدف الثاني لفولفسبورغ
في الدقيقة  ،25وعادل كيفني موالد النتيجة في الدقيقة  36للفريق الزائر ،ثم
أنهى فولفسبورغ الشوط األول متقدمًا بعد تسجيل وت فيغروست الهدف
الثالث في الدقيقة  .37وفي الشوط الثاني ،أحرز جون أنطوني بروكس هدفًا
عكسيًا في مرمى فريقه فولفسبورغ ليعادل الكفة مرة أخــرى .ثم تقدم وت
فيغروست لفريقه مرة أخرى في الدقيقة  76بتسجيل الهدف الرابع قبل أن
يختتم بارتسوز بياليك الخماسية ألصـحــاب األرض فــي الدقيقة (.)5+90
وبهذه النتيجة رفع فولفسبورغ رصيده إلى  17نقطة في املركز الخامس في
حني توقف رصيد بريمن العاشر في الترتيب عند  11نقطة.
بوسكيتس يعود للمران الجماعي لبرشلونة
قبل مواجهة أوساسونا

القاهرة ــ العربي الجديد

معلول كان أحد نجوم اللقاء أمام الزمالك (خالد دسوقي/فرانس برس)

أع ــرب عـلــي مـعـلــول ،املـحـتــرف الـتــونـســي في
صـفــوف ال ـنــادي األه ـلــي امل ـصــري ،عــن فخره
بــالـحـصــول عـلــى لـقــب بـطــولــة دوري أبـطــال
أفــريـقـيــا ألول م ــرة فــي تــاري ـخــه مــع ال ـنــادي،
بعد  4سنوات كاملة من اللعب في صفوفه.
وق ــال مـعـلــول فــي تـصــريـحــات لـقـنــاة (ب ــي إن
س ـبــورتــس)« :ف ـخــور بــإن ـجــاز تــاري ـخــي طــال
ان ـت ـظ ــاره ،ال ـثــال ـثــة ثــاب ـتــة ك ـمــا ي ـق ــول ــون ،هو
الـنـهــائــي ال ـثــالــث لــي مــع الـفــريــق فــي بطولة
دوري أب ـط ــال أفــري ـق ـيــا ،ل ــم نــوفــق ف ــي عــامــي
 2018 ،2017ليتحقق هذا اإلنجاز التاريخي
ونحصد الكأس الغالية للجماهير» .وأضاف
معلول أن «املباراة كانت قوية للغاية ،الزمالك
فريق كبير أدى بشكل جيد ،شخصية األهلي
كانت حاسمة في تحديد هوية البطل ،لدينا
فرصة بعد أيــام إلضافة لقب آخر جديد هو
بطل كأس السوبر األفريقي ،ونهدي البطولة
إلــى الجماهير وأهــدي الكأس إلــى أسرتي».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـعـ ـل ــول انـ ـض ــم ل ــأهـ ـل ــي قـ ــادمـ ــا مــن

شــارك العــب وســط برشلونة سيرجيو بوسكيتس ،الــذي أصيب بــالـتــواء في
الــربــاط الـجــانـبــي الـخــارجــي بركبته الـيـســرى يــوم  14تـشــريــن الثاني/نوفمبر
ف ــي م ـب ــاراة إسـبــانـيــا أمـ ــام ســوي ـســرا ف ــي دوري األمـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــي امل ــران
الجماعي «للبالوغرانا» ،ليسارع بذلك في عملية تعافيه .لكن بالنسبة للمدافع
األوروغواياني رونالد أراوخو ،الغائب عن املالعب منذ شهر بسبب إصابة في
الساق اليمنى ،تسيرعملية تعافيه ببطء وقام أمس بتدريبات محددة على أرض
امللعب في املدينة الرياضية .لذلك ،لن يتمكن مدرب برشلونة رونالد كومان من
االعتماد على أراوخو لجولة أخرى في «الليغا» ،لكنه على األرجح قد يتمكن من
االعتماد على بوسكيتس ،الذي قد يتلقى اإلذن الطبي لينضم إلى قائمة البرسا
ملواجهة أوساسونا املقررة األحد في الجولة الـ 11من بطولة الدوري اإلسباني.

األهلي حقق اللقب التاسع في تاريخه (خالد دسوقي/فرانس برس)

ُتحسب لرئيس الـنــادي محمود الخطيب،
الــذي كــان السبب وراء اتخاذ قــرار التعاقد
معه.
وق ــال مــوسـيـمــانــي بـعــد ال ـت ـتــويــج« :إن ـجــاز
تاريخي كــان سببًا في حضوري إلــى هنا،
وتولي تدريب األهلي الذي منحني الفرصة
الكبيرة في املنافسة على اللقب ،هو كأس
ي ـشــارك مـعــي فــي تحقيقه املـ ــدرب الـســابــق
ريني فايلر ،الذي صعد بالفريق إلى الدور
قـبــل الـنـهــائــي قـبــل رح ـي ـلــه ،ش ـك ـرًا ملـحـمــود
الخطيب رئيس النادي الذي دعم تجربتي
ب ـش ــدة م ـنــذ ال ـي ــوم األول ل ــي ف ــي ال ـفــريــق».

وأضــاف موسيماني «أمـ ٌـر سعيد لي الفوز
بــالـكــأس الثانية فــي دوري أبـطــال أفريقيا
فــي تــاريـخــي الـتــدريـبــي ،ف ــزت بـهــا مــن قبل
على حساب الزمالك ،اآلن يتكرر الوضع مع
األهلي ،وهــو أمــر يدعو إلــى الفخر ،خاصة
في ظــل التنافس الكبير بني الناديني على
ّ
كل األلقاب املحلية والقارية» .وتابع املدير
ّ
الـفـنــي« :لـيــس فــي ال ـفــوز بالبطولة أس ــرار،
لعبنا مباراة قوية ،نظمنا الجهد على مدار
 90دقيقة ،البعض يــرى أن األهـلــي تراجع،
األداء لم يهبط ولكن تراجعنا إلــى الخلف
ونـظـمـنــا ال ـج ـهــد ،كـنــا األف ـض ــل ف ــي أول 15

التونسي معلول فخور بحصد اللقب األفريقي
أكد التونسي علي
معلول فخره بحصد
لقب دوري أبطال أفريقيا
مع األهلي المصري
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الصفاقسي التونسي فــي صيف عــام 2016
مقابل  700ألف يورو ،وبات النجم األول في
تشكيلة األهلي خالل السنوات املاضية ،التي
شهدت إحــرازه لقب بطل الــدوري املصري 4
مــرات متتالية ،بخالف الفوز بــدوري أبطال
أفريقيا مرة والتأهل للنهائي مرتني.
مــن جهته ،عبر محمد مجدي قفشة ،العب
وسـ ــط األهـ ـل ــي ،وص ــاح ــب هـ ــدف ال ـف ــوز في
مرمى الزمالك خالل املباراة النهائية ألبطال
أفريقيا ،عن فخره بما حققه في أول مواسمه
مع الفريق األحـمــر ،وحصد الكأس الغالية
بعد الفوز  1-2في اللقاء النهائي .وقال قفشة
في تصريحات لقناة (بي إن سبورت)« :قبل
أي ش ــيء شـكــرا لـلــزمــالــك عـلــى األداء الــرائــع
ال ـفــريــق امل ـح ـتــرم ك ــان ق ــوي ــا ،ول ـك ــن األه ـلــي
يستحق الـفــوز بـهــذا اللقب ،خضنا مـبــاراة
صعبة كنا األفضل فيها وفرضنا أسلوبنا
طيلة  90دقيقة» .وأضاف الالعب أن «الهدف
لـيــس بــال ـجــديــد .سـجـلــت ف ــي مــرمــى ال ــوداد
املغربي بالطريقة ذانها ،وكذلك أحرزت آخر
مشابها له في مرمى توغو رفقة املنتخب،

معلول خاض نهائي
دوري أبطال أفريقيا مع
األهلي في  3مناسبات

وس ـع ـي ــد ب ــال ـف ــرح ــة الـ ـت ــي ص ـن ـع ـهــا ال ـج ـيــل
الحالي من الالعبني في قلوب الجماهير».
وشـ ــدد قـفـشــة عـلــى اح ـتــرامــه ال ـت ــام لجميع
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ت ـع ــرض ل ـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة ،مشيرا إلى أنه يركز فقط في امللعب
ويسعى لتقديم األفضل لألهلي واملنتخب
املصري وكتابة التاريخ مع الفريق .وتابع
ال ــاع ــب ح ــدي ـث ــه ب ــالـ ـق ــول« :أه ـ ـ ــدي ال ـه ــدف
والكأس لوالدي وأسرتي وسأحتفل معهم
بــاإلن ـجــاز ال ـتــاري ـخــي ،خــاصــة وأن أســرتــي
كلها أهالوية» .وكــان قفشة قد سجل هدف
الـفــوز لألهلي فــي الدقيقة  87مــن تسديدة
قوية أسكنها شباك محمد أبوجبل ،حارس
مرمى الزمالك .ونجح األهلي في كسب لقبه
األفريقي التاسع ،ليواصل سلسلة نتائجه
امللفتة على مستوى املسابقة القارية ،فيما
حرم مواطنه من لقبه السادس.
وسيحصل األهلي إلى جانب كأس البطولة
واملـ ـي ــدالـ ـي ــات ال ــذه ـب ـي ــة ،ع ـل ــى  3.5مــايــن
دوالر ،إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا،
وينقسم هــذا املبلغ إلــى  2.5مليون دوالر،
هي جائزة الفوز باللقب األفريقي ،إضافة
لـحـصــول ال ـفــريــق عـلــى مـلـيــون دوالر على
األقـ ـ ــل ،ن ـظ ـيــر م ـشــارك ـتــه ف ــي ب ـطــولــة كــأس
العالم لألندية ،املقرر إقامتها في دولة قطر
مطلع ال ـعــام املـقـبــل .فــي املـقــابــل ،سيحصل
غريمه التقليدي الزمالك على مليون وربع
م ـل ـيــون دوالر ،ه ــي ج ــائ ــزة ال ـفــريــق الـفــائــز
باملركز الثاني.

دق ـي ـقــة ث ــم ف ــي آخ ــر  30دق ـي ـقــة ،ف ــي املــرتــن
س ـج ـلـنــا ه ــدف ــا وأهـ ــدرنـ ــا ف ــرص ــا ل ــم نــوفــق
خاللها ،والالعبون أدوا املـبــاراة بمستوى
رائع للغاية».
وعن رأيــه في أداء الزمالك قال موسيماني
لقاء رائعًا ،وكان
إن «الزمالك فريق كبير أدى ً
ن ـدًا وه ــدد مــرمــانــا بــأكـثــر مــن فــرصــة ،تأثر
مثلما تأثرنا نحن بالغيابات فهي غيابات
م ـت ـســاويــة ف ــي ال ـفــري ـقــن ،األه ـل ــي كـ ــان في
حاجة بكل تأكيد للمالي ديانغ ،باإلضافة
إلى وليد سليمان ،وهما العبان مؤثران في
خط الــوســط ،وكــان وجودهما إضافة دون

شك ،األمــر نفسه بالنسبة للزمالك» .ووعد
موسيماني جماهير األهلي بتقديم عروض
م ـم ـيــزة ف ــي ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم لــأنــديــة
املـقـبـلــة ،ق ــائ ـ ًـا «األه ـل ــي سـبــق ل ــه الــوصــول
ملنصات التتويج والحصول على امليدالية
ال ـبــرونــزيــة ف ــي  ،2006سـنـلـعــب املــونــديــال
بكل قوة ،هناك مساحة من الوقت لإلعداد،
ّ
وهـ ـن ــاك ف ـت ــرة إلكـ ـس ــاب ال ــاع ـب ــن اإلعـ ـ ــداد
املناسب لهذه البطولة ،نريد التواجد من
جــديــد مــع األه ـلــي عـلــى مـنـصــات التتويج،
وت ـق ــدي ــم م ـس ـتــوى م ـم ـيــز وال ـح ـص ــول على
مـيــدالـيــة ،وأث ــق فــي املـجـمــوعــة الـحــالـيــة من

الالعبني الذين حققوا اإلنجاز التاريخي».
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه وجـ ـ ـ ــه م ـ ــؤم ـ ــن زكـ ــريـ ــا
الع ــب وك ــاب ــن األه ـل ــي ف ــي كـلـمــات قصيرة
لـلـصـحــافـيــن ف ــي اسـ ـت ــاد الـ ـق ــاه ــرة ،شـكــره
الـعـمـيــق لــزمــائــه الــاعـبــن عـلــى إصــرارهــم
عـ ـل ــى تـ ـ ــواجـ ـ ــده مـ ـعـ ـه ــم ،واالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال م ـعــه
بالكأس وحمل الكأس التي كانت حلمًا له
في رحلته قبل األزمة الصحية التي تعرض
لها مؤخرًا.
واحتفلت جماهير األهلي في الشوارع بعد
هذا اإلنجاز الكبير ،رغم الظروف الصحية
التي تعيشها البالد بسبب جائحة كورونا.

دوري أبطال آسيا :بكين غوان الصيني إلى دور الـ16
ضمن فريق بكني غوان الصيني بلوغ دور الـ 16من مسابقة دوري أبطال آسيا
لكرة القدم بعد فــوزه على ملبورن فيكتوري األسترالي بهدفني نظيفني على
ستاد جاسم بن حمد في الدوحة .ورفع بكني رصيده الى  12نقطة كاملة من
 4مباريات في املجموعة الخامسة ،بفارق  6نقاط عن سيول الكوري الجنوبي
الذي خسر في الدقائق االخيرة أمام تشيانغراي يونايتد التايلندي (.)1 - 2
سجل األه ــداف اإلسباني جوناثان فييرا وجــانــغ يونينغ بتمريرة مــن فييرا
هدفي الفوز لبكني الذي يشرف عليه املدرب الفرنسي برونو جينيزيو.

أرقام قياسية والحكم محل إشادة
األهلي يُسجل أرقامًا
ً
قياسية وحكم
المواجهة يُقدم مباراة
نهائية كبيرة

القاهرة ـ العربي الجديد

ح ـقــق الـ ـن ــادي األه ـل ــي سـلـسـلــة م ــن األرقـ ــام
الـقـيــاسـيــة ،بـعــد ف ــوزه عـلــى فــريــق الــزمــالــك
( )1 – 2في املـبــاراة النهائية ،وحصد لقب
دوري أبـ ـط ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي نـسـخــة مــوســم
 .2020-2019وي ـم ـلــك األهـ ـل ــي حــال ـيــا لقب
ال ـ ـنـ ــادي األكـ ـث ــر ت ـتــوي ـجــا بـ ــأي ب ـط ــول ــة فــي
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ب ـع ــدم ــا ن ــال
الـلـقــب رق ــم  43ل ــه ،إذ ك ــان حـتــى شـهــر آب/
أغـسـطــس امل ــاض ــي م ـت ـصــدرًا ب ـ ــ 41لـقـبــا ،ثم
حقق لقبي بطل الــدوري املصري ثم دوري
أب ـطــال أفــريـقـيــا ،متقدمًا عـلــى فــريــق بــايــرن
ميونيخ األملاني الــذي يملك حاليًا وصافة
األكثر تتويجًا في األلفية الثالثة ،متقدمًا
مع األهلي على عدة أندية كبرى مثل ريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي وب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـبــانــي
ومانشستر يونايتد وليفربول قطبي الكرة
اإلنـكـلـيــزيــة .فــي الــوقــت نـفـســه ،رف ــع األهـلــي
ـا
رق ـم ــه ال ـق ـيــاســي م ــن ح ـي ـ ُـث ال ـت ـتــويــج بـطـ ً
لدوري أبطال أفريقيا إلى  9ألقاب ،في رقم

قياسي ضرب به رقمه السابق  8ألقاب ،بعد
الفوز على الزمالك ليرفع الفارق بينه وبني
مازيمبي الكونغولي والزمالك املصري إلى
 4ألـقــاب فــي البطولة .ويملك فريق األهلي
املصري رقمًا كبيرًا آخر يتمثل في وصوله
للبطولة القارية رقم  20املتنوعة له في كل
البطوالت ،لينعش اآلمــال في مالحقة ريال
مدريد اإلسباني على لقب األكثر تتويجًا
باأللقاب القارية.

امل ـب ــاراة مــن يــديــه بــالـنـظــر للضغط الكبير
الذي أحاط بها .وزالت الشكوك بعد املباراة
بـعــد األداء املـمـيــز ال ــذي قــدمــه بابتسامته
املميزة ،مما جعله محل إشــادة الجماهير
على مواقع التواصل االجتماعي مباشرة،

بعد إنهائه امل ـبــاراة بتتويج األهـلــي بلقب
دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا لـلـمــرة الـتــاسـعــة في
تاريخه.
وع ـ ّـوض غــربــال الحكم املغربي الــذي عانى
من مشاكل صحية ،ليأخذ مكانه في غرفة

أرقام قياسية

ويـ ـمـ ـل ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ـ ــرص ـ ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـل ـق ــب
ال ـق ــاري رق ــم  21ل ــه ،ع ـنــدمــا يـلـتـقــي نهضة
بركان املغربي في لقاء بطل كــأس السوبر
األفريقي املـقــرر لــه الشهر املقبل فــي مصر،
وهو ما يمنح أفضلية لألهلي في التتويج.
وتفوق األهلي على ريــال مدريد اإلسباني
ف ــي عـ ــدد م ـ ــرات ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ب ـطــولــة كــأس
العالم لألندية ،بعدما وصل إلى املونديال
للمرة السادسة له في تاريخه ،والتي تقام
في قطر ،مقابل  5مرات لفريق ريال مدريد
اإلسباني في املقابل.
إشادة للحكم الجزائري غربال

راودت ال ـش ـكــوك مـشـجـعــي ال ـن ــادي األهـلــي
والزمالك قبل مباراة «نهائي القرن» ،بعدما
ع ـ ّـن االت ـح ــاد األفــري ـقــي ل ـكــرة ال ـقــدم الحكم
بدال عن املغربي
الجزائري مصطفى غربال ً
املـتـمــرس رض ــوان جـيــد ،خشية مــن انفالت

الحكم الجزائري مصطفى غربال قدم مباراة مُ ميزة ()Getty

الفيديو ،قبل أن يتم إعـفــاؤه بشكل نهائي
بـعــد ثـبــوت مـعــانــاتــه مــن ف ـيــروس كــورونــا،
مـمــا شـكــل فــرصــة ذهـبـيــة لـلـجــزائــري الــذي
ُو ّفـ ــق كـثـيـرًا ف ــي ق ـي ــادة ال ـل ـقــاء دون عــودتــه
ل ـغ ــرف ــة «الـ ـفـ ـي ــدي ــو» أبـ ـ ـ ـدًا ،وذلـ ـ ــك ألن ـ ــه ك ــان
حــاسـمــا ب ـقــراراتــه التحكيمية ،ول ــم يسمح
ألحد بالتأثير عليه طوال  90دقيقة .وكتب
أحد متابعي املباراة النهائية« :حكم نهائي
أفــري ـق ـيــا ال ـج ــزائ ــري غ ــرب ــال ،ط ــول امل ـب ــاراة
مبتسم وأغـلــب قــراراتــه صحيحة ،وسيطر
ع ـلــى املـ ـب ــاراة ،درس لـبـعــض ال ـح ـكــام الـلــي
يحسب أن ــه الزم شــديــد وصــوتــه عــالــي وال
يكلمك عشان يفرض شخصيته».
وأض ـ ــاف مـشـجــع ثـ ــان« :ال ـح ـكــم ال ـجــزائــري
مصطفى غربال نجم نهائي أبطال أفريقيا
بــن األهـلــي والــزمــالــك ،حكم ممتاز حضور
جـمـيــل وهـ ــدوء وتـمـكــن ،حـكــم زي مــا يقول
ال ـك ـت ــاب» ،بـيـنـمــا ن ـشــر مـشـجــع ث ــال ــث عبر
ح ـســابــه ف ــي «ت ــويـ ـت ــر»« :م ـص ـط ـفــى غــربــال
أول ح ـك ــم أشـ ــوفـ ــه ف ـح ـي ــات ــي ي ـض ـح ــك فــي
امللعب ويتكلم مع اللعيبة ويضحك معهم،
عجبني».
ونــال مصطفى غربال الشارة الدولية منذ
 ،2014وك ــان مــن بــن الـحـكــام الــذيــن أداروا
مـبــاريــات فــي كــأس أمــم أفريقيا  ،2019كما
شارك في كأس العالم لألندية في نسختها
األخيرة ،واختاره «كاف» في قائمة الحكام
املعنيني ب ــإدارة مـبــاريــات فــي بطولة كأس
العالم  2022التي تستضيفها قطر.
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صورة في خبر

تقرير
قرر القضاء األرجنتيني فتح تحقيق في قضية وفاة األسطورة دييغو أرماندو مارادونا ،وذلك بعد
المشرفين
كشف الكثير من التفاصيل والتناقضات التي تتعلق بتصريحات الممرضة والطبيب الخاص ُ
على رعاية مارادونا في منزله ،فهل هناك إهمال سبّب وفاة األسطورة؟

هاالند سيستمر مع دورتموند

تحقيق بوفاة
مارادونا

تنته قضية وف ــاة األسـطــورة
لــم
ِ
األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة دي ـي ـغــو أرم ــان ــدو
م ــارادون ــا بـعــد تشييعه ودفـنــه،
إذ إن القضاء األرجنتيني فتح تحقيقًا في
إمكانية حــدوث إهمال في الرعاية الطبية
س ـ ّـب ــب رح ـي ــل مـ ــارادونـ ــا ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ُ
سيثير الكثير مــن الـجــدل والـتـســاؤالت في
عالم كرة القدم.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ك ـشــف أح ــد أف ـ ــراد عــائـلــة
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا فـ ــي حـ ــديـ ــث ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس
ب ــرس» عــن حـصــول بعض املـخــالـفــات التي
لــم ُتـكـشــف أم ــام ال ــرأي ال ـعــام ســريـعــا ،نظرًا
للحادثة األليمة وصعوبة إثــارة القلق في
هذا التوقيت ،وهو األمر الذي قد ُيشير إلى
تقصير طبي ّ
عجل برحيل مارادونا.

وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،كـشــف مـحــامــي وصــديــق
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا م ــاتـ ـي ــاس م ـ ـ ـ ــورال ،ف ـ ــي ح ــدي ــث

وداع مؤثر من دالما
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المشرفة
الممرضة ُ
غيّرت إفادتها يوم
وفاة مارادونا

لوكالة «فرانس برس» ،أن سيارة اإلسعاف
استغرقت أكثر من نصف ساعة لكي تصل
إلى منزل األسطورة ،وهذا ُيعتبر تقصيرًا
في االستجابة السريعة ،وأكد املحامي أنه
سيذهب إلى النهاية في القضية.
فــي امل ـقــابــل ،لــم تــذكــر الـتـقــاريــر الصحافية
أن أح ـ ـدًا م ــن أف ـ ــراد الـعــائـلــة ت ـقــدم بـشـكــوى
حتى اآلن ،إال أن بعض املعلومات ُاملسربة
ل ـل ـش ــرط ــة نـ ـت ــج م ـن ـه ــا فـ ـت ــح ت ـح ـق ـي ــق ،مــع

ودعت دالما ،ابنة ماردونا ،والدها ،عبر شبكات التواصل االجتماعي،
ّ
برسالة مليئة بالمشاعر ،وكتبت االبنة دالما «لطالما كنت خائفة بشدة
من الموت ،لكنني لم أعد كذلك اليوم .ألنني أعلم أنها ستكون
اللحظة التي أراك فيها مجددًا وأعانقك من جديد! أفتقدك بالفعل
يا أبي! سأتحمل هنا ،بدون هذا الجزء من قلبي الذي أخذته معك
أمــس!» .وأرفقت المنشور بصورة مع مارادونا عبر حسابها في
موقع «إنستغرام».

اإلش ــارة إلــى أن مـصــدرًا مــن داخ ــل الشرطة
«فتح
كشف لوكالة «فرانس بــرس» عن أنه ُ
التحقيق ألن شخصًا توفي في منزله ولم
ـوق ــع أحـ ــد شـ ـه ــادة وف ــات ــه ،هـ ــذا ال يعني
يـ ّ
بالضرورة حصول مخالفات».
وتــوفــي نـجــم نــابــولــي اإلي ـطــالــي فــي نهاية
ثمانينيات القرن املاضي في نومه بسبب
«أزم ــة رئــويــة ح ــادة ثانوية وتفاقم قصور
مــزمــن ف ــي ال ـق ـلــب» ،بـحـســب تـشــريــح أول ــي.
وكــان مــارادونــا في منزله في بلدة تيغري
التي تبعد  30كلم شمال العاصمة بوينوس
آي ــرس ،إذ ك ــان يقطن مـنــذ ي ــوم  11تشرين
ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر إث ــر خ ــروج ــه م ــن ع ـيــادة
خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه
إلزالة ورم دموي.

مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن
امل ــوت ــى ف ــي األرج ـن ـت ــن .وجـ ــرت املــداه ـمــات
بواسطة الشرطة برفقة عناصر من نيابة
الـعــاصـمــة بــويـنــوس أي ــرس بشكل متزامن
ـود َرت فيها  3هواتف
مـســاء الجمعة ،وصـ ـ ِ
م ـح ـمــولــة وجـ ـه ــاز ك ـم ـب ـيــوتــر «الب ت ــوب»
ووحـ ـ ــدة ت ـخــزيــن «يـ ــو إس بـ ــي» وق ـم ـصــان
كــانــوا يرتدونها فــي أثـنــاء التقاط الصور.
ـدعـ َـي األفــراد الثالثة لالستجواب من
واسـ ُـتـ ِ
قـبــل مـكـتــب امل ــدع ــي ال ـع ــام ،لـكــن ل ــم ُيـقـ َـبــض
ارتكبت
عليهم ،ألن الجرائم املحتملة التي ُ
ليست جنائية .وسـيــواجــه الثالثة مبدئيًا
تـهـمــة «ان ـت ـه ــاك مـحـتـمــل ل ـحــرمــة جـثـمــان»
متوفى و«انتهاك حقوق شخصية للغاية»
بالتقاط صور لجثمان مارادونا.

تناقض في اإلفادات

الساعات األخيرة وصحة سيئة

كـشـفــت الـتـفــاصـيــل ع ــن وجـ ــود الـكـثـيــر من
ال ـت ـنــاق ـضــات وأك ـث ــر م ــن إف ـ ــادة ح ــول وف ــاة
م ـ ــارادون ـ ــا ،بـ ــدايـ ــة مـ ــن مـ ـص ــدر مـ ـق ــرب مــن
العائلة الذي كشف لوكالة «فرانس برس»،
قائال« :أعلن املدعي العام يوم وفاة دييغو،
ً
يجب أن نحدد ما إذا كانوا قد قاموا بعمل
قدمت املمرضة املوجودة في
صحيح أو الّ .
أثناء وفاة مارادونا إفادتها للمدعي العام
يوم وفــاة دييغو ،ثم ّ
غيرتها .تحدثت أمام

رضت عليها .هناك
التلفزيون لتعلن أنها ُف َ
تناقض في اإلفادة».
وأف ــادت النيابة العامة في هــذا اإلطــار بأن
«سكرتيرة مــارادونــا طلبت مساعدة طبية
الساعة  ،12:17فحضرت سيارة إسعاف من
شــركــة فـيــدا الـســاعــة  12:28بحسب شريط
من سجالت ّ
حي سان أندريس حصل عليه
مـكـتــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام» ،ووص ـل ــت س ـي ــارات
إس ـعــاف إضــافـيــة مــن هـيـئــات طـبـيــة أخــرى
فــي وق ــت الح ــق .كــذلــك أظ ـهــرت التحقيقات
أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل
ب ــال ـط ــوارئ ال ـســاعــة  ،12:16طــال ـبــا س ـيــارة
إسعاف.
وتنتظر النيابة العامة النتائج املخبرية
بـ ـع ــد أن وضـ ـ ــع يـ ـ ــده عـ ـل ــى املـ ـل ــف ال ـط ـب ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى تـسـجـيــات ال ـكــام ـيــرات في
املـنـطـقــة ال ـتــي ع ــاش فـيـهــا م ــارادون ــا أيــامــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ه ـ ــذا وأثـ ـي ــر ج ـ ــدل إض ــاف ــي بـعــد
ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة
إلــى جانب النعش املفتوح ،مــاذ مــارادونــا
األخـيــر قبل الــدفــن يــوم الخميس ،فيما لم
تنفع االعـتــذارات املتكررة الجمعة مع وعد
م ـح ــام ــي م ـ ــارادون ـ ــا ب ـم ـحــاك ـمــة امل ـخــال ـفــن
ومتابعة القضية حتى النهاية.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،داهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـن ـ ــازل ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى ث ــاث ــة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـتـ ـقـ ـط ــوا صـ ـ ـ ــورًا م ـ ــع ج ـث ـم ــان
أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ،داخل

رأى املدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند األملاني ،مايكل زورك ،أن الهداف إرلينغ
هاالند الذي تطمح كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه سيستمر «لوقت طويل» في النادي.
وقال مايكل زورك خالل مؤتمر صحافي« :هاالند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعًا،
ال أرى معنى لقطع هذا التطور اإليجابي .أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة» .وانضم
هاالند لصفوف فريق «أسود فيستفاليا» منتصف املوسم املاضي ،ويستمر عقده مع
الفريق حتى عام  .2024كما ذكــرت بعض املصادر وجــود اتفاق شفهي مع مسؤولي
النادي يتيح خروجه في  2022إذا وصل عرض جيد للنادي.

ب ــدأ ال ـق ـضــاء بــاالس ـت ـمــاع إل ــى ال ـش ـهــود في
ق ـض ــة وف ـ ــاة م ـ ــارادون ـ ــا ،وأشـ ـ ـ ــارت ال ـن ـيــابــة
العامة فــي بيان رسمي إلــى أنــه «تـبـ ّـن لنا
ـؤوال ع ــن مــراق ـب ـتــه،
أن ه ـن ــاك م ـمــرضــا مـ ـس ـ ً
وهو كان آخر شخص رآه على قيد الحياة
نحو الـســاعــة الـســادســة والـنـصــف صباحًا
بالتوقيت املحلي ( )9:30يــوم األربـعــاء في
وأكد املمرض في
أثناء تغيير نوبة املراقبةّ .
شهادته أن مارادونا كان يرتاح في سريره،
وأنه كان يتنفس طبيعيًا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــلّ ،أك ـ ـ ــدت امل ـم ــرض ــة ال ـت ــي تــولــت
املهمة بـعــده ،وكــانــت حــاضــرة وقــت وفــاتــه،
أن ـه ــا سـمـعـتــه ي ـت ـحـ ّـرك ب ـعــد بـنـحــو ســاعــة،
وكانت قد أشــارت في وقت سابق إلى أنها
رأتـ ــه نــائ ـمــا ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ،ولــم
ترغب في إزعاجه ،مفضلة وصول الطبيبة
النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب
الـنـفـســي ك ــارل ــوس دي ــاس منتصف ال ـيــوم.
والحــظ الثنائي أن مــارادونــا ال يتفاعل مع
أي محاولة اليقاظه ،فدقا ناقوس الخطر،
ّ
الحي حاول
مع اإلش ــارة إلــى أن طبيب في
إنعاشه بعد فشل محاوالت إيقاظه.
ُيذكر أنــه اختير مكان إقامة مــارادونــا بعد
الـعـمـلـيــة ال ـجــراح ـيــة لـكــي ي ـكــون قــريـبــا من
ابنتيه بعد الجراحة ،وسارت عملية تعافيه
بـحـســب ال ـت ـقــاريــر الـصـحــافـيــة ج ـي ـدًا ،وهــو
األم ــر ال ــذي أك ــده الطبيب الـخــاص ُاملـشــرف
على األسطورة األرجنتينية الراحل.
ـا عن
ـ
ق
وأخ ـي ـرًا كشفت بعض التفاصيل نـ ً
أحد أفــراد العائلة عن أنه «أوصــت العيادة
بذهابه إلــى املستشفى .لكن عائلته قــررت
وقعت ابنتاه على خروجه من
خالف ذلــكّ .
املستشفى» .وكــان آخر ظهور ملارادونا في
 30تشرين األول /أكتوبر فــي يــوم ميالده
ال ـس ـت ــن ،ع ـنــدمــا ك ــان ي ـق ــود ت ــدري ــب فــريــق
خيمناسيا إي إسغريما ال بالتا.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

على هامش الحدث
«يويفا» يُعلن مقر استضافة نهائي
دوري أمم أوروبا في  3ديسمبر
ستعلن اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروب ــي لكرة القدم ،في الثالث من شهر كانون
ُ
األول/ديسمبر املقبل ،مقر استضافة املرحلة النهائية من بطولة دوري أمــم أوروبــا
 2021-2020التي ستقام بشكل مبدئي في إيطاليا ،وسيتنافس منتخب األخيرة
ُ
وسيقام نصف نهائي النسخة
مع كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا على اللقب.
الثانية من البطولة يومي  6و 7من شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2021والنهائي ومباراة
املنافسة على املركز الثالث ستقامان في العاشر من نفس الشهر .وسيكون مقر
استضافة املرحلة النهائية من البطولة أحد األمور التي سيجرى بحثها في اجتماع
اللجنة التنفيذية ليويفا األسبوع املقبل عبر تقنية «فيديو كونفرانس» .كما سيجري
خالل اللقاء اختيار مقر استضافة املرحلة النهائية من دوري املؤتمر األوروبي ،2022
وهي ثالث بطولة أندية سيطلقها اليويفا اعتبارا من العام املقبل.

هل سرّع اإلهمال الطبي برحيل مارادونا؟ ()Getty

وجه رياضي

لي دونغ جـوك

نجم كوري
جنوبي ،مثّل عدة
أندية في بالده
وفريقي فيردر
بريمن وميدلسبره،
وهو الهداف
التاريخي ألبطال
آسيا برصيد 37
هدفا

ُولد نجم كرة القدم الكورية الجنوبية لي دونغ-جوك في 29
إبريل/نيسان عام  .1979تألق بشكل ملفت في مسابقة
دوري أبطال آسيا ،وتوج بلقبني فيها ،ولعب  23موسما في
الــدوري املحلي بكوريا الجنوبية ،حيث ترك الالعب البالغ
من العمر  41عامًا مسيرة كروية مثيرة مع كل من النادي
واملنتخب .وك ــان لــي قــد بــدأ مسيرته الـكــرويــة مــع بوهانغ
ستيلرز ،وسريعا عزز مكانته كواحد من أفضل املهاجمني
عـلــى صعيد ال ـكــرة اآلس ـيــويــة ،عـنــدمــا ســاعــد فــريـقــه على
الـفــوز بلقب دوري أبـطــال آسيا فــي موسم .1988-1987
ثــم اسـ ُـتــدعــي املهاجم إلــى املنتخب الـكــوري األول مــن قبل
املدرب األسطوري تشا بوم-كون ،ليكون ثاني أصغر العب
على منت الطائرة إلى كأس العالم  1998في فرنسا (كان
العب خط الوسط كو جونغ-سو  19عامًا ،ولكن كان لديه
بالفعل  22مـبــاراة دولـيــة) .وخسرت كوريا الجنوبية أول

مباراتني لها ،مع ظهور لي ألول مرة خارج مقاعد البدالء
خالل الهزيمة  5-0أمام هولندا ،مما أدى إلى استبدال تشا
بزميله كيم بيونغ-سيوك بعد فترة وجيزة.
على الــرغــم مــن ذل ــك ،استمر النجم الـشــاب فــي الصعود،
حيث سجل أهم أهدافه ملحاربي «التايغوك» في كأس آسيا
عــام  ،2000قبل أن يحصل على فترة إع ــارة فــي الفريق
األملــانــي فـيــردر بريمن .وعــاد كــأس العالم مــرة أخــرى في
عام  ،2002حيث شاركت كوريا الجنوبية في استضافة
بطولة ال تنسى إلى جانب اليابان ،ولكن لي لم يلعب دورًا
بـعــد أن تجاهله مــدربــه غ ــوس هـيــديـنــك .بـعــدهــا ،وبسبب
اإلصابات ،وتراجع مستوى األداء ،لم يشارك مع منتخب
بــاده في نهائيات كأس العالم  2002على أرضها ،حيث
وص ـلــت إل ــى قـبــل الـنـهــائــي تـحــت ق ـيــادة املـ ــدرب الـهــولـنــدي
هيدينك .وبعد مسيرة غير ناجحة في أوروبــا في فيردر

بريمن وميدلسبره ،انتهى عقد لــي ولــم يتم تجديده في
نهاية موسم  ،2008حيث عاد إلى كوريا الجنوبية لخوض
تجربة مع سيونغنام قبل االنتقال إلى نادي تشونبوك في
عــام  .2009وبعد  105مباريات دولية و 33هدفًا لكوريا
الجنوبية ،انتهت مسيرة لي الدولية التي استمرت حوالي
 19عامًا في عام  2017بعد فترة قصيرة في التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم  .2018ولم يظهر الالعب ،الذي اعتزل
عن عمر يناهز  41عامًا ،في أيامه األخيرة ،أي عالمات على
التباطؤ رفقة ناديه ،على الرغم من أنه في خضم مشواره
الكروي .ومع فريقه األخير ،تشونبوك موتورز ،فاز بلقب
ال ــدوري املحلي  7م ــرات إلــى جــانــب التتويج بلقب دوري
أب ـطــال آسـيــا فــي  ،2016وه ــو ال ـهــداف الـتــاريـخــي للبطولة
القارية برصيد  37هدفا.
(العربي الجديد)

مخدر «سم الضفدع» يقف وراء عودة تايسون
مجددًا إلى المالكمة
أعـلــن املــاكــم األمـيــركــي والـبـطــل الـعــاملــي السابق
ل ـلــوزن الـثـقـيــل مــايــك تــاي ـســون أن ع ـقــارًا مـخــدرًا
اصطناعيًا يـعــرف بــاســم «س ــم ال ـض ـفــدع» ،الــذي
يـسـتـخــدمــه األط ـب ــاء الـنـفـسـيــون ل ـعــاج االكـتـئــاب
وإدمــان املخدرات ،لعب دورًا مهما في عودته إلى
املالكمة من جديد .وفي مقابلة مع صحيفة (يو
إس إيه توداي) ،قال تايسون« :لقد تناولت الدواء،
الذي جعلني في حالة جيدة» في إشارة إلى العقار
ذي املـفـعــول الـســريــع املـشـتــق مــن ســم الـضـفــدع.
ُوي ـعــد «مــايــك ال ـحــديــدي» أصـغــر بـطــل للعالم في
الوزن الثقيل في التاريخ .وعلى الرغم من كونه في
عمر الـ 54سنة إال أن لكماته ال تزال تتميز بالقوة.
وأح ــدث ــت اسـ ـتـ ـع ــدادات تــاي ـســون خ ــال األش ـهــر
األخيرة ضجة كبيرة بني املعجبني ،إذ صرح رافاييل كورديرو ،املــدرب الحالي للمالكم
األميركي ملوقع (تي إم زد) املتخصص في متابعة أخبار املشاهير« :إذا قام بالتركيز فمن
املمكن أن يقاتل على الحزام قريبًا ،لم ال؟ من قال إن األمر مستحيل حدوثه؟».
رئيس فيراري يقول إن فريقه س ُيساند
تجميد تطوير المحركات
ق ــال مــاتـيــا بـيـنــوتــو ،رئـيــس ف ـي ــراري ،إن فريقه
سيساند فكرة تجميد تطوير محركات بطولة
العالم لسباقات فورموال  1للسيارات بــدءًا من
عام  ،2022وهو ما سيسمح لرد بول باستخدام
محركات هوندا بعد رحيل الشركة اليابانية عن
البطولة .وسـتــودع هــونــدا ،التي تمد «ريــد بول»
وأل ـفــا تـ ــاوري بــامل ـحــركــات ،ف ــورم ــوال  1بنهاية
موسم  ،2021وهــو مــا سيجبر الفريقني على
البحث عن محركات جديدة .ويفضل «ريد بول»
الحصول على امللكية الفكرية لــوحــدات الطاقة
من هوندا واستمرار استخدامها في الفريق وفــي ألفا تــاوري التابع لــه .لكن الفريق
أوضح أن هذا لن يكون مجديًا من الناحية املالية إال لو تم تجميد تطوير املحركات.
وكان فيراري ضد فكرة تجميد تطوير املحركات رغم مساندة مرسيدس ،الذي فاز
بجميع األلقاب منذ بدء العمل بلوائح املحركات الحالية في  2014للتجميد.
فيفا :خطة التخفيف لمواجهة كورونا
كانت لها آثار إيجابية
كشفت األمينة العامة لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فاطمة سمورة أن خطة التخفيف
التي أطلقها االتحاد ملواجهة فيروس كورونا «أضفت نوعًا من الحياة الطبيعية على
مجتمع كرة القدم» ،وذلك أثناء آخر جلسات القمة العاملية لكرة القدم .وقالت سمورة:
«عملنا من أجل الحفاظ على وحماية كرة القدم ،وكانت النتائج إيجابية إلى حد كبير
وتعبر عن التزام «فيفا» في هذه الفترة العصيبة» ،بعد أن بدأت مداخلتها برسالة تأبني
للنجم األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا .وأشارت سمورة إلى مليار ونصف
املليار دوالر خصصها «فيفا» للتعامل مع األزمة لصالح االتحادات القارية الستة و211
اتحادًا وطنيًا ،تتضمن برنامجًا ملساعدة محترفي كرة القدم وكذلك الالعبات السيدات
والفئات الناشئة .وأضــافــت سمورة «وفــرنــا امل ــوارد املالية الــازمــة لالتحادات لتقديم
املساعدات .إنه ملن املرضي رؤية استمرار الشغف بكرة القدم بهذه القوة».

