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تلقى العب التنس البريطاني آندي موراي دعوة 
خاصة للمشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس، وذلك وفقًا ملا أكده مدير البطولة، كريغ 

تايلي. وقال تايلي »نرحب بأندي في ملبورن 
بأذرعنا املفتوحة«، ُمنوهًا بأن لحظة اعتزاله 

كانت عاطفية ورؤيته يعود من جديد بعد 
خضوعه لعملية جراحية كبيرة وإعادة تأهيله 

للعودة للمالعب من جديد، ستكون أحد أبرز 
أحداث بطولة أستراليا املفتوحة لعام 2021.

سيتولى املدرب السويسري كريستيان غروس 
تدريب فريق شالكه األملاني حتى نهاية املوسم 

الحالي، وذلك حسب ما أعلنه النادي األحد، بعدما 
أقال مدربه مانويل باوم في منتصف الشهر 

الحالي. واعتمد الفريق الذي يحتل املركز األخير 
حتى هذه اللحظة على الهولندي هوب ستيفنز 

كمدرب مؤقت للفريق بعد إقالة باوم، بينما 
سيتولى غروس املسؤولية حتى نهاية املوسم 

وملهمة تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

أعلن فريق نانت الفرنسي رسميًا تعاقده مع 
مدرب املنتخب الوطني السابق ريمون دومينيك 

لالشراف عليه حتى نهاية املوسم، وذلك خلفًا 
لكريستيان غوركوف الذي أقيل من منصبه في 

وقت سابق من الشهر الحالي. ونقل املوقع الرسمي 
لنانت عن دومينيك قوله »أنا سعيد جدًا وفخور 
جدًا بانضمامي إلى فريق أسطوري فرنسي مثل 

نانت. أتطلع للعمل مع الطاقم وأن أقوم بكل ما 
بإمكاني لكي يستعيد النادي مكانته«.

موراي يتلقى دعوة 
للمشاركة في بطولة 

أستراليا المفتوحة

كريستيان غروس 
مدربًا لفريق شالكه حتى 

نهاية الموسم

نانت الفرنسي 
يتعاقد رسميًا مع 

ريمون دومينيك

أعلن منظمو 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
أولى البطوالت 
األربع الكبرى 
في التنس أن 
المصنف أول 
عالميًا سابقًا 
السويسري 
روجيه فيدرر 
سيغيب عن 
البطولة 
للمرة األولى 
في مسيرته 
االحترافية 
لمواصلة 
تعافيه من 
جراحتين في 
الركبة. وشارك 
فيدرر في 
بطولة أستراليا 
21 مرة متتالية 
وتحديدًا منذ 
عام 2000 وتوج 
باللقب ست مرات 
آخرها كان عام 
.2018

)Getty( 2021 فيدرير لن ينطلق في أول بطولة من موسم

غياب فيدرر

Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة



2829
رياضة

»ليكيب« اختارت 
هاميلتون أفضل شخصية 

رياضية عام 2020

وولفرهامبتون يخطف نقطة أمام توتنهام 
في الرمق األخير

تعادل فريق وولفرهامبتون أمام ضيفه توتنهام إيجابيًا بهدف ملثله في املباراة 
اإلنكليزي  الـــدوري  بطولة  مــن  الــــ15  األســبــوع  التي جمعتهما ضمن منافسات 
املمتاز. تقدم توتنهام مبكرًا عن طريق العب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي 
ــان ســايــس فــي إدراك هدف  املــغــربــي رومـ املــدافــع  الدقيقة 86 نجح  )د1(. وفــي 
التعادل ألصحاب األرض. وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في 
املركز الخامس بينما وصل فريق »الذئاب« إلى نقطته الـ21 نقطة في املركز الـ11.

وويست بروميتش ينتزع تعادًال قاتًال من ليفربول
تعادل فريق ويست بروميتش أمام مضيفه ليفربول بهدف ملثله في املباراة التي 
أواًل عن طريق  الــريــدز  تقدم  »البريميرليغ«،  الجولة 15 من  إطــار  في  جمعتهما 
املدافع  نجح   82 الدقيقة  وفــي   .12 الدقيقة  في  ماني  السنغالي ساديو  املهاجم 
ذو األصول النيجيرية، سيمي أجايي، في إدراك هدف التعادل للضيوف. وبهذه 
النتيجة، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 32 في الصدارة وويست بروميتش 
»الريدز«  الفارق بني  التعادل يصبح  األخير. وبهذا  قبل  املركز  نقاط في  إلــى 8 
وإيفرتون أقرب مالحقيه ثالث نقاط فقط. ورغم أن التعادل منح نقطة إلى ويست 
بروميتش، إال أن هذه هي الجولة الخامسة التي ال يعرف فيها الفريق طعم الفوز.

إلتشي لم يحقق الفوز على أرض ريال مدريد 
منذ 42 سنة

عجز إلتشي الذي يستقبل ريال مدريد األربعاء املقبل في الجولة الـ16 من بطولة 
املواجهات  كافة  في  »امللكي«  النادي  هزيمة  عن  القدم،  لكرة  اإلسباني  الــدوري 
التي استضافها هذا األخير طوال السنوات الـ42 املاضية. ويعود تاريخ آخر مرة 
تمكن فيها إلتشي من هزيمة حامل لقب »الليغا« إلى الخامس من شهر آذار/
مــارس عام 1978 حني فاز على امللكي بنتيجة )3 - 1( في الــدوري اإلسباني 
الذي توج به »امليرينغي« في تلك النسخة بينما هبط املنافس إلى دوري الدرجة 
بفوز  انتهت  وجميعها  أخــرى  مباريات  أربــع  أقيمت  الــحــني،  ذلــك  ومنذ  الثانية. 
ريال مدريد. وإجمااًل، حل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي 21 مرة، كان الفوز 
انتهت  في حني  للخصم  انتصارات  مقابل ستة  منها  تسع  في  امللكي  حليف 
ست مواجهات أخرى بالتعادل، وفي جميع هذه املباريات، بلغت حصيلة ريال 
مدريد من األهداف 27 مقابل 19 إللتشي. ويعود تاريخ آخر مباراة جمعت بني 
الفريقني إلى موسم 2015/2014 وانتهت بفوز الفريق املدريدي بهدفني نظيفني 

وقع عليهما الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي يغيب عن مران برشلونة ولن يشارك أمام إيبار

غاب املهاجم األرجنتيني ليونيل ميسي بإذن من املدرب رونالد كومان عن مران 
أيــام لالحتفال بعيد  الــذي عاد للتدريبات بعد عطلة من أربعة  فريقه برشلونة 
امليالد. وأفاد فريق برشلونة، بأن ميسي سيعود لتدريبات الفريق بعد مباراته 
الـــ16 من منافسات  أمــام إيبار الثالثاء املقبل في ملعب »كامب نو« في الجولة 
الدوري اإلسباني. وسيمد ميسي هكذا عطلته في األرجنتني ولن يعود للعب إال 
في الثالث من شهر كانون الثاني/يناير املقبل أمام أويسكا. وعاد باقي الالعبني 
إلى التدريبات باستثناء أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لإلصابة. 
لبروتوكول  الالعبني الختبار فيروس كورونا وفقًا  املــران خضع جميع  وقبل 

رابطة »الليغا«.

تأجيل مباراة أكرينغتون وساندرالند بسبب كورونا
كشفت رابطة دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا أن املباراة املقررة بني أكرينغتون 
وضيفه ســانــدرالنــد تأجلت إلــى مــوعــد الحــق بسبب ظــهــور مــزيــد مــن حــاالت 
اإلصابة بالفيروس سريع االنتشار في صفوف ساندرالند. وأشار النادي في 
بيانه الرسمي إلى أنه في األسبوع املاضي، أصيب أربعة أشخاص في الفريق 
والطاقم الفني بالعدوى بعد ظهور اإلصابة األولى في الفريق قبل ذلك. وأكدت 

الرابطة أنها ستحدد موعدًا جديدًا للمباراة في وقت الحق.

باريس ـ العربي الجديد

رغــــم أن 2020 كــــان عـــامـــا ســيــئــا عــلــى الــعــالــم 
بــأســره بــســبــب جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، إال 
أنـــه كـــان عـــام الــســعــد عــلــى الــبــريــطــانــي لويس 
بلقب  تتويجه  شهد  وقــد  مهنيًا،  هاميلتون 
بطولة العالم للفورموال 1 للمرة السابعة في 
مشواره ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم 
الــذي ما  األملاني مايكل شوماخر،  األسطورة 
زال يتعافى من حادث التزلج الذي تعرض له 

في جبال األلب قبل سبعة أعوام.
وفي هذا العام االستثنائي في بطولة العالم، 
النــطــاقــهــا فـــي مـــوعـــد مــتــأخــر عـــن مــوعــدهــا 
املحدد وتقليص عدد السباقات إلى 17 بسبب 
كــورونــا، احتفل هاميلتون مع فريقه  جائحة 
السابع  الصانعني  بــفــوزه بلقب  »مــرســيــدس« 
على التوالي هذا العام، الذي غاب فيه السائق 
البحرين  فــي  الــثــانــي  الــســبــاق  البريطاني عــن 
ــا. عــنــدمــا بــــدأ هــامــيــلــتــون  ــكـــورونـ إلصـــابـــتـــه بـ
مشواره في الفورموال عام 2007، كان قد أعلن 

خـــســـارة  مـــافـــريـــكـــس  داالس  فــــريــــق  ألــــحــــق 
كليبرز،  أنجلوس  لوس  تاريخية بمضيفه 
حــاســمــًا   ،)73  –  124( عــلــيــه  تــغــلــب  عــنــدمــا 
نــقــطــة،  بـــفـــارق 50  لــصــالــحــه  الـــشـــوط األول 
كــرة السلة  تــاريــخ دوري  للمرة األولـــى فــي 
كثيرًا  كليبرز  وتأثر  للمحترفني.  األميركي 
بغياب نجمه كواهي لينارد، بسبب إصابة 
في فكه تعّرض لها، الجمعة، بعد اصطدام 
غــيــر مــقــصــود مــع زمــيــلــه اإلســبــانــي سيرج 
إيباكا، وتمت معالجته على إثرها بثماني 

غرز. 
واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة أمام اللعب 
بقوة منذ  الذين ضربوا  للضيوف  السريع 
والــثــانــي  األول  الــربــعــني  الــبــدايــة، فحسموا 
13( و)41   –  36( كبير  بفارق  في صالحهم 
– 14(، لينهوا الشوط األول بفارق 50 نقطة 
)77-27(. واستيقظ أصحاب األرض نسبيًا 
فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث بــتــســجــيــلــهــم 10 نــقــاط 
متتالية، ووقفوا ندًا أمام ضيوفهم فكسبوه 
بفارق ثاث نقاط فقط )30-27(، سرعان ما 
عوضها مافريكس في الربع األخير بكسبه 

شوماخر، بطل العالم وقتها في 1994 و1995 
مــع »بــيــنــيــتــون« ومـــن 2000 وحــتــى 2004 مع 
»فيراري«، اعتزاله بعدما تفوق عليه اإلسباني 
فــرنــانــدو ألــونــســو وتــــوج بــبــطــولــة الــعــالــم مع 
»رينو« في 2005 و2006. وفي عام 2010، عاد 
»القيصر« للفورموال 1 مع  بـ شوماخر امللقب 
ــيـــدس«، لــكــنــه لـــم يــحــقــق مـــا كــان  فــريــق »مـــرسـ
من  فــي 2012،  الثانية  للمرة  فاعتزل  يــرجــوه، 
دون أن يحقق لقبا جديدا، غير أنه ظل صاحب 
الــتــتــويــج ببطولة العالم  الــقــيــاســي فــي  الــرقــم 
حــتــى 2020 عــنــدمــا عـــادلـــه هــامــيــلــتــون. تــوج 
هاميلتون، الــذي يكمل عامه الـــ36 في السابع 
من يناير/كانون الثاني املقبل، بلقبه األول في 
الــفــورمــوال 1 عــام 2008 مــع فــريــق »مــكــاريــن« 
ــد بـــــدأ مـــعـــه فــــي 2007 مـــشـــواره  الــــــذي كـــــان قــ
بسباقات ســيــارات الفئة األولــــى. وعــلــى مــدار 
األعوام السبعة املاضية )باستثناء عام 2016 
( فـــاز هــامــيــلــتــون بــألــقــابــه الــســتــة األخــــرى في 
العام عادل  1. وهــذا  للفورموال  العالم  بطولة 
رقم بطوالت شوماخر بعدما كان قد حطم قبل 
ثاثة أعــوام رقم »القيصر« القياسي في عدد 

املــبــاراة في  بفارق 4 نقاط )20-16(، لينهي 
صالحه بفارق 51 نقطة )73-127(. 

املوسم  هــذا  األول  بفوزه  مافريكس  ويدين 
فينيكس  أمــــام  متتاليتني  خــســارتــني  بــعــد 
صانز والقطب اآلخر ملدينة لوس أنجلوس 
اليكرز حامل اللقب، إلى عماقه السلوفيني 
ــــذي ســجــل 24 نقطة  لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش الـ
ــى مــــن تــحــقــيــق  ــ ــــاب قـــوســـني أو أدنــ ــان قـ ــ وكــ
»تريبل دابل« مع تسع متابعات وثماني  الـ
تمريرات حاسمة. كما ساهم كل من جوش 
ــارداواي أيــضــا في  ــ ريــتــشــاردســون وتــيــم هــ
نقطة   21 األول  إذ ســجــل  مــافــريــكــس،  فـــوز 
وأضـــــــاف الـــثـــانـــي 18 نـــقـــطـــة. وقــــــدم العــبــو 
أداًء  باللقب  للفوز  املــرشــحــني  أحــد  كليبرز 
مــخــيــبــًا، وتــعــّرضــوا لــلــخــســارة األولــــى هــذا 
ــدايـــة قـــويـــة حــقــقــوا خــالــهــا  املـــوســـم بــعــد بـ
انتصارين خارج القواعد على ليكرز ودنفر 

ناغتس.
ــــول جـــــــورج أفــــضــــل املـــســـجـــلـــني فــي  وكـــــــان بــ
صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، في وقت 
أضاف اإلسباني سيرج إيباكا 13 نقطة مع 

تسع متابعات.
وعلق أسطورة كرة السلة األميركية السابق 
إرفينغ »ماجيك« جونسون على فارق الـ50 
نقطة في الشوط األول وهو رقم قياسي في 
تاريخ الدوري، قائًا في تغريدة على تويتر 
»لم أر في حياتي مثل هذا الفارق في تاريخ 

الدوري وكليبرز يلعب على أرضه«. 
وفــي مــبــاراة ثانية، سجل دامــيــون لي رمية 

مرات االنطاق من املركز األول )68 مرة(، حيث 
بات السائق البريطاني متصدرا اآلن بـ98 مرة. 
وفـــي 2020 تــفــوق هــامــيــلــتــون عــلــى شوماخر 
أيضا في عدد مــرات الفوز بسباقات الجائزة 
الـــكـــبـــرى، لــيــنــتــزع مـــن »الــقــيــصــر« قــمــة قــائــمــة 
السائقني األكثر تتويجا بـ95 سباقا مقابل 91 
لــأملــانــي. كما انــتــزع منه لقب األكــثــر صعودا 
من  مركز  تحقيق  )أي  التتويج  منصات  على 
الثاثة األولى في السباقات( بـ165 مرة مقابل 
ــانـــت صــحــيــفــة )لــيــكــيــب(  155 لـــشـــومـــاخـــر. وكـ
الفرنسية اختارت هاميلتون أفضل شخصية 
كبير  بــفــارق  عــام 2020، متقدما  فــي  رياضية 
عــلــى العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي رافــائــيــل نـــادال 
الـــذي تـــوج بــهــذا الــلــقــب الــعــام املــاضــي، بينما 
تــوجــت العــبــة الــبــيــاثــلــون الــنــرويــجــيــة مــارتــي 
أولسبو باللقب على مستوى السيدات. وتعد 
ــى الــتــي يــتــوج فيها بطل  هـــذه هــي املـــرة األولــ
ــرات فــي ســبــاقــات الــفــورمــوال 1  الــعــالــم ســبــع مـ
الصحيفة  تمنحه  الـــذي  األبـــطـــال،  بطل  بلقب 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــعــد هــــذه الــقــائــمــة مــنــذ عــام 
فيها.   الصحافيني  تصويت  على  بــنــاء   1975
متقدما  نقطة،  و866  ألفا  هاميلتون  وحصد 
على نادال )437( الذي سبق واختارته ليكيب 
والعام  في 2010 و2013 و2017  األبطال  بطل 
املــاضــي. وبــعــد »ســاحــر بـــاريـــس«، كــمــا تلقبه 
الصحيفة الفرنسية، جاء العب السلة ليبرون 
جيمس فــي املــركــز الــثــالــث، يليه العــب القوى 
ــانــــد دوبـــانـــتـــيـــس، ثـــم الـــــدراج  الـــســـويـــدي أرمــ

الفرنسي جوليان أالفيليب.

ثــاثــيــة قــاتــلــة قــبــل 1.7 ثــانــيــة مـــن الــنــهــايــة، 
لــيــقــود غـــولـــدن ســتــيــت ووريـــــــورز لتحقيق 
األميركي  السلة  كــرة  فــي دوري  األول  فـــوزه 
لــلــمــحــتــرفــني هـــذا املـــوســـم بــالــتــفــوق )129 – 
الفني  زاك  وتألق  بولز.  شيكاغو  على   )128

من شيكاغو بولز وأحرز 33 نقطة، منها 11 
الــربــع األخــيــر، وكـــان وراء التقدم  نقطة فــي 
ــوان مــــن الــنــهــايــة،  ــ بــنــقــطــتــني قـــبـــل خـــمـــس ثــ
لكن ذلك لم يكن كافيًا للخروج باالنتصار. 
وبينما كانت كل األنظار تتجه نحو ستيفن 

كـــوري نــجــم وريـــــورز، الـــذي أحـــرز 36 نقطة 
لي  قريبه  فــإن  باملباراة،  في أفضل حصيلة 
لُيحقق  ثاثية حاسمة،  برمية  بولز  صعق 
فريق ووريورز فوزه األول بعد الخسارة في 
أول جولتني أمام بروكلني نتس وميلووكي 

باكس.
وتــأخــر ووريــــورز )121 – 112( قبل حوالي 
أربـــع دقــائــق مــن الــنــهــايــة، لكنه تعافى بعد 
الرمية  قــبــل أن يسجل  الــفــارق  ذلـــك وقــلــص 
الــحــاســمــة. وأنــهــى كـــوري املــبــاراة بتسجيل 
خمس رميات ثاثية من 15 محاولة، وكانت 
الــرمــيــة األولــــى الــنــاجــحــة هــي الــرمــيــة 2500 
في مسيرته، واختتم لي اللقاء بتسجيل 12 

نقطة كلها من رميات ثاثية.
أوريليانز  املــبــاريــات، تفوق نيو  باقي  وفــي 
 98( سبيرز  أنطونيو  ســان  على  بيليكانز 
ويـــــــزاردز  ــريـــق واشـــنـــطـــن  فـ وأطـــــــاح   ،)95 –
 ،)113  –  120( مــاجــيــك  أورالنـــــدو  بمنافسه 
فـــي وقـــت تــفــوق شـــارلـــوت هــورنــيــتــس على 
وكليفاند   ،)104  –  106( نــيــتــس  بــروكــلــني 
كافالييرز على فياديلفيا 76 بنتيجة كبيرة 
)118 – 94(. كما تفوق نيويورك نيكس على 
فـــي حني   ،)110  –  130( بــاكــس  مــيــاووكــي 
تفوق إنديانا بايسرز على منافسه بوسطن 
سلتيكس )108 – 107(، وأسقط ساكرامنتو 
 ،)100 –  116( كينغز فريق فينيكس صانز 
وأخــيــرًا فـــاز الــبــطــل لـــوس أنــجــلــوس اليــكــرز 

على مينيسوتا تيمبيروولفز )127 – 91(.
)فرانس برس، رويترز(

السلة األميركية: مافريكس يُسقط كليبرز بنتيجة تاريخيةهاميلتون يحتفي بعام السعد
عاش هاميلتون أفضل 
سنواته في عام 2020 

بسبب اإلنجاز الكبير الذي 
دونه معادًال رقم 

شوماخر

سجل مافريكس نتيجة 
تاريخية في مباراته 

ضد كليبيرز، بينما حقق 
ووريورز فوزًا مهمًا

)Getty( 2020 هاميلتون صعد كثيرًا لمنصات التتويج في

)Getty/مصطفى محمد العب الزمالك أثار جدًال )إسالم صفوت

)Getty/رمضان صبحي أشعل غضب جماهير األهلي )جون إيرلي

)Getty( سجل مافريكس فارق نقاط تاريخيًا في كرة السلة األميركية

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ محمد أحمد

الكرة املصرية قضية رأي  تعيش 
عام حاليًا بطلها مصطفى محمد 
)23 عامًا( أفضل مهاجم في مصر 
نــاديــه  عــلــى  تــمــرد  الــــذي  عــامــي 2020-2019، 
الزمالك، ورفض االستمرار في الفريق لنهاية 
املوسم وانقطع عن حضور التدريبات لثاثة 
أيـــام متتالية منذ قـــرار رفــض عــرض سانت 
إتـــيـــان الــفــرنــســي لـــشـــرائـــه مــقــابــل مــلــيــونــني 
ــــورو، مـــا دفـــع الـــنـــادي إلـــى رفــع  و500 ألـــف يـ
ألـــف  مــــايــــني و500   3 إلـــــى  املـــالـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة 
يورو، أمًا في الحصول على الصفقة وضم 
الشتوي.  امليركاتو  فــي  إلــى صفوفه  الــاعــب 

متمردو الكرة 
المصرية

انتفاضة من أجل االحتراف

تمرد من أجل االحتراف، والمحصلة في النهاية 
فشل وكراهية. هكذا دشنت فئة من جماهير 
الواعد  الزمالك حملة عدائية ضد العبها  نادي 
مصطفى محمد، هداف النادي، بعدما طالب 

بالرحيل إلى الدوري الفرنسي.

تقرير

ــادي الـــزمـــالـــك غــضــبــًا  ــ وانـــهـــالـــت جــمــاهــيــر نــ
عبر هــاشــتــاغــات اجــتــاحــت مــواقــع التواصل 
االجتماعي، تهاجم مصطفى محمد، وتعتبر 
تــجــربــتــه االحـــتـــرافـــيـــة قــابــلــة لــلــفــشــل بــقــوة، 
خــاصــة فــي ظــل عــدم نــجــاح احــتــراف الاعب 
املصري في فرنسا من جهة، وضعف النادي 

ــه وتـــرجـــيـــح عــودتــه  ــرائـ ــذي يــســعــى إلــــى شـ ــ الـ
قريبًا إلى الدوري املصري مثل العبني آخرين 

ساروا على النهج نفسه. 
تــمــرد العــبــني صغار  الثالثة  األلــفــيــة  وكتبت 
ــل االحـــــتـــــراف، عــلــى  ــ ــن بــالــجــمــلــة مــــن أجـ الـــسـ
أنديتهم،  وإدارات  جــمــاهــيــرهــم  إرادة  عــكــس 
ثم التحول إلــى اإلخــفــاق والفشل الــذريــع في 
ــان رمــــضــــان صـــبـــحـــي، العـــب  ــ االحـــــتـــــراف. وكــ
في  تجربة شهيرة  بيراميدز، صاحب  نــادي 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، فــفــي عــــام 2016 وقــــت تــألــقــه 
العشرين مــن عمره،  لــم يتخّط  كــاعــب واعـــد 
خــرج محمود طــاهــر، رئــيــس الــنــادي األهلي 
ــال: »رمــضــان  ــ وقــتــهــا فـــي تــصــريــح مــثــيــر، وقـ
صبحي يتمارض بسبب رغبته في االحتراف 
الخارجي، لهذا سارعنا باملوافقة على رحيله 
لــســتــوك ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، وحـــــاز الـــنـــادي 
شـــروطـــه املـــالـــيـــة«. وأثــــــار الــتــصــريــح غضبًا 
واســعــًا فــي الـــنـــادي األهــلــي وبـــني جماهيره 
بسبب السقوط في الخضوع لتمرد رمضان 
ــات عـــلـــى رأس  ــامــ ــهــ صـــبـــحـــي، وانــــهــــالــــت االتــ

اإلدارة بالضعف أمام الاعب.
واملـــثـــيـــر أن األهــــلــــي بـــــاع رمــــضــــان صــبــحــي 
ــب  ــاعــ ــل 5 مـــــايـــــني يـــــــــــورو، ولـــــكـــــن الــ ــابــ ــقــ مــ
فــشــل عــلــى مـــــدار مــوســمــني ونـــصـــف مــوســم 
ــل الــبــريــمــيــيــرلــيــغ مع  ــ فـــي تــقــديــم نــفــســه داخـ
ســتــوك ثــم هــيــدرســيــفــلــد، لــيــعــود إلـــى األهــلــي 
ملــوســم ونــصــف مــوســم مــعــارًا، ثــم ينتقل إلى 
بــيــرامــيــدز، وتنتهي أحـــام العـــب تــمــرد على 

ناديه »األهلي« في صغر سنه. 
الذين فشلوا  الحالي  الجيل  ومن بني العبي 
فــــي خـــــوض تــــجــــارب احـــتـــرافـــيـــة يــــبــــرز اســـم 
مـــحـــمـــود عـــبـــد املـــنـــعـــم كـــهـــربـــا، نـــجـــم األهـــلـــي 
الــــذي تــمــرد فـــي بـــدايـــاتـــه، حــيــنــمــا كـــان العــبــًا 
في إنبي على ناديه، وتحديدًا في عام 2013 
وهـــو فــي ســن 19 ســنــة، بــعــد تتويجه هــدافــًا 
الرحيل  عــامــًا، وطلب   20 أفريقيا تحت  ألمــم 
لاحتراف في أوروبــا. وبالفعل، منحه إنبي 
السويسري  الـــدوري  فــي  لــاحــتــراف  الفرصة 
عبر ناديني، هما لوزيرن وغراسهوبر، ولكنه 
فــشــل فــي املــرتــني، وعـــاد قــبــل انــتــهــاء اإلعـــارة 
الستار  ليسدل  االلــتــزام،  عــدم  بأشهر بسبب 
في النهاية مع عودته إلى إنبي في عام 2015 
للبيع للزمالك بعد ضغوط كبيرة له مارسها 

على ناديه وقتها.
وشهدت املرحلة الزمنية نفسها واقعة أخرى 
ــارة، بــطــلــهــا صـــالـــح جــمــعــة، العــب  ــ ــ ال تــقــل إثـ
ــان أفــضــل  ــــذي كــ ــادي ســيــرامــيــكــا حـــالـــيـــًا، الـ ــ نـ
العب وسط في أفريقيا للشباب وقتها، وملع 

تجارب فاشلة لنجوم 
يتخلون عن أنديتهم من 

أجل االحتراف األوروبي

)Getty/رامي ربيعة العب األهلي تمرد على ناديه عام 2014 )سامح أبو حسن

مــع إنــبــي بــرفــقــة كــهــربــا، وتــمــرد عــلــى نــاديــه 
حــتــى أجــبــر إدارتـــــه عــلــى الــرحــيــل إلـــى نــادي 
مــعــارًا ملوسم  البرتغالي  مــاديــرا  نــاســيــونــال 
ــــب صـــالـــح جــمــعــة إلــى  ونـــصـــف مـــوســـم، وذهـ
هـــنـــاك، ولــكــنــه فــشــل فـــي اســتــغــال الــفــرصــة، 
وعــاد سريعًا بعد نهاية اإلعـــارة األوروبــيــة، 
واختفت العروض االحترافية ليطلب الرحيل 
إلــى األهــلــي، وبالفعل باعه ناديه في صيف 
2015 لأهلي، أمًا في جني عائد مالي كبير، 
وانتهت طموحات العب صغير السن ملع في 

أمم أفريقيا حارب من أجل أوروبا.
وفـــي عـــام 2014 عــاشــت جــمــاهــيــر الــزمــالــك 
كـــابـــوســـًا مـــثـــل كــــابــــوس مــصــطــفــى مــحــمــد، 

الــبــرتــغــالــي، بسبب  نــاديــه  عــلــى  جماهيريًا 
ــع الــحــيــاة  ــه وعــــــدم تــأقــلــمــه مــ ــبــ ضـــعـــف راتــ
ــا، وعـــاد ليطلب الــزمــالــك شـــراءه،  فــي أوروبــ
وبالفعل نجح النادي في استعادته مقابل 
650 ألف يورو على دفعات، وجلس محمد 
إبــراهــيــم بـــديـــًا فـــي الــكــثــيــر مـــن املــبــاريــات، 
وفــــقــــد بـــريـــقـــه وشــعــبــيــتــه حـــتـــى رحـــــل عــن 
إلى  الرحيل  عــام 2019، واختار  النادي في 
مصر املقاصة، وانتهت أحامه بشكل سّيئ 

في مجال االحتراف األوروبي.
عام 2014 شهد أيضًا تمردًا في األهلي، بطله 
رامي ربيعة، قلب الدفاع الذي رفض تجديد 
عقده من أجل االحتراف في أوروبا، وتحديدًا 

بطله محمد إبراهيم، نجم الوسط وصانع 
األلعاب وأفضل الاعبني وقتها، الذي تمرد 
عــلــى نـــاديـــه وعـــلـــى مـــدربـــه حــيــنــهــا حــســام 
حسن بعد حصوله على عرض احتراف في 
ماريتيمو البرتغالي، رفض الزمالك وقتها 
املقابل  بسبب ضــعــف  الــاعــب  عــن  التخلي 
املالي )400 ألــف يـــورو(، فيما نــاور الاعب 
وهــــدد بــعــدم تــجــديــد تــعــاقــده مـــع األبــيــض 
ــان محمد  ــ ــام، وكـ ــعـ ــــذي يــنــتــهــي بــعــدهــا بـ الـ
من  والعشرين  الثانية  في  حينها  إبراهيم 
عــمــره، فــاضــطــر الــزمــالــك إلـــى املــوافــقــة على 
طلبه ورحيله إلى ماريتيمو. مرت األسابيع 
املغضوب عليه  إبراهيم  حتى تمرد محمد 

وأجبر  البرتغالي،  لشبونة  سبورتينغ  فــي 
يــــورو،  ألــــف  مــقــابــل 850  بــيــعــه  عــلــى  اإلدارة 
وذهــب إلــى هناك ليجلس بديًا ملــدة موسم 
ــعــــودة إلــــى األهـــلـــي من  كـــامـــل حــتــى طــلــب الــ
جديد، وبالفعل اشتراه ناديه بالقيمة املالية 
نفسها، ولكن تراجعت أسهم ربيعة وتكررت 
إصــابــاتــه الــتــي ابــتــعــد بــهــا عــن املــاعــب، ولــم 
يــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــتـــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2018 
وكــأس األمــم األفريقية 2019 برفقة املنتخب 
املـــصـــري األول، بــعــدمــا كــــان العــبــًا أســاســيــًا 
في  ربيعة  التي الحقت  اللعنة  مــا يشبه  فــي 
ــتــــراف، وتــراجــعــت معها  مــســيــرتــه بــعــد االحــ
شــعــبــيــتــه كــثــيــرًا فـــي الـــنـــادي األهـــلـــي. وبــعــد 

واقعة محمد إبراهيم بعامني، ظهرت تجربة 
أخــرى فــي الــزمــالــك أيــضــًا، بطلها عمر جابر 
الــذي أجبر نــاديــه على بيعه فــي صيف عام 
2016 لبازل السويسري مقابل مليون و700 
ألف يورو، بعد جدل واسع، ولم ينجح جابر 
في مسيرته االحترافية التي طالب بها، وعاد 
ليلعب في بيراميدز، بعد تجربة  إلــى مصر 
غير موفقة أيــضــًا فــي فــريــق لــوس أنجليس 

األميركي.
ــرر مــحــمــد إبــراهــيــم وعــمــر جـــابـــر، ثنائي  وكــ
الزمالك الصاعد من قطاع الناشئني، تجربة 
لهما  الجماهير  عشق  أنهت  التي  شيكاباال 

وأصبح كاهما اآلن خارج النادي رسميًا.

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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اخـــــتـــــيـــــر الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
ــــدرب  ــالــــدو واملـ كــريــســتــيــانــو رونــ
اإلسباني بيب غوارديوال وريال 
ــاد على  ــ مـــدريـــد كــأفــضــل العــــب ومـــــدرب ونـ
ـــ21 فـــي حــفــل جــوائــز  ــ الــتــرتــيــب فـــي الـــقـــرن الـ
يقدمها سنويًا  التي   2020 »غلوب سوكر« 
مجلس دبي الرياضي، والذي تم فيه أيضًا 
تكريم كل من إيكر كاسياس وجيرارد بيكيه 
الرياضية  مسيرتيهما  على  خــاص  بشكل 

الناجحة.
وحـــصـــد رونـــــالـــــدو الــــجــــائــــزة بـــعـــد تــفــوقــه 
فـــي الــتــصــويــت عــلــى كـــل مـــن األرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو 
ــــاح الــــذي  والــــفــــرعــــون املــــصــــري مــحــمــد صـ

جوائز »غلوب سوكر«

رونالدو  أمثال  سوكر«  »غلوب  من  خاصة  بجوائز  القدم  كرة  في  الالمعة  األسماء  بعض  ُتّوجت 
وليفاندوفسكي ومدرب بايرن ميونخ األلماني. هذا ونال ريال مدريد جائزة نادي القرن الـ21، وذلك 

في حفل أقيم قبل نهاية عام 2020، ومنحت جوائزه لألفضل في السنوات الـ20 األخيرة
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تقرير

قــدم فــي الــســنــوات األخــيــرة مستوى رائعا 
مـــع فــريــقــه لــيــفــربــول اإلنـــكـــلـــيـــزي. وتــحــدث 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو أمــــام وســائــل 
اإلعــــام خـــال تسّلمه الــجــائــزة وقــــال: »مــن 
الــفــخــر لــي أن أحــصــد هـــذه الــجــائــزة. أشكر 
جميع من صوتوا لي، وأشكر أسرتي وأمي 

وإخوتي«.
وأضاف مهاجم فريق يوفنتوس اإليطالي 
ــه: »تـــرشـــيـــحـــي بـــجـــانـــب العــبــن  ــثـ فــــي حـــديـ
كبار هو فخر كبير بالنسبة لي. هذا األمر 
يــحــفــزنــي ويــدفــعــنــي أكـــثـــر. مـــن املـــذهـــل أن 
يرغب األطفال في أن يكونوا مثلي وأيضا 
ــد أن أراهـــم  تــقــلــيــد نــفــس قــصــة شـــعـــري. أريــ
الصوت  يــصــدرون  العالم  أنحاء  في جميع 

الـــذي أقـــوم بــه عند تسجيل هـــدف«. وشهد 
الرغبة في  الحفل إجماعًا من الجميع على 
عودة الجماهير إلى املاعب من جديد، ومن 
بينهم رونالدو الذي نوه إلى أنه »من اململ 
إطاقًا  يعجبني  ال  جماهير.  بـــدون  اللعب 
الجماهير  بــدون  خالية.  ماعب  فــي  اللعب 
كرة القدم ال شيء«. وفعًا قدم رونالدو منذ 
ُمــمــيــزة منذ  ــام 2003، مــســتــويــات كــرويــة  عـ
البرتغالي،  سبورتينغ  فريق  مع  انطاقته 
مـــــــرورًا بــنــجــومــيــتــه فــــي فـــريـــق مــانــشــســتــر 
ــواًل إلـــى العاملية  يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، وصــ
واألرقـــــام الــقــيــاســيــة مــع فــريــق ريـــال مــدريــد 

اإلسباني بن سنوات 2009 و2017.

ليفاندوفسكي العب العام
حــصــد الــبــولــنــدي روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، 
مهاجم فريق بايرن ميونخ األملاني، جائزة 
العـــب الــعــام »غــلــوب ســوكــر«، متفوقًا على 
الــذي قدمه في  الكبير  لــأداء  الجميع نظرًا 
ليفاندوفسكي  2019-2020. وحصد  موسم 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــادة بــ ــيــ  الــــــذي ســـاهـــم فــــي قــ
ــأس املــحــلــيــن  ــ ــكـ ــ ــيـــة الـــــــــدوري والـ ــــى ثـــاثـ  إلــ
السوبر  الــكــأس  ثــم  أبــطــال أوروبــــا  ودوري 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر األوروبـ ــوبــ ــســ ـــأس الــ ــ ــكـ ــ ــ ــة وال ــيـ ــلـ املـــحـ
رونالدو  على  متفوقًا  العــب،  أفضل  جائزة 
ــيــــســــي العــــب  ــيــــل مــ ــيــــونــ ــــي لــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ

برشلونة اإلسباني.
العام  تــوج هــذا  الـــذي  ليفاندوفسكي  وكـــان 
ــــي ألفــضــل العــب،  بــجــائــزة االتـــحـــاد األوروبــ
وجــائــزة »فيفا« ألفضل العــب أيضًا، صرح 
بعد نيله جائزة جديدة »فخور ألنني هنا 
ولـــفـــوزي بــالــجــائــزة، فــفــي عـــام 2020 هناك 
وللنادي،  لي  السعيدة  األحـــداث  من  الكثير 
ما قمنا به )إحراز الخماسية( هو تاريخي 

واستثنائي«.
ليفاندوفسكي  املــهــاجــم  أشــــار  املــقــابــل،  فــي 
ــــدة فقط  مـــازحـــًا: »لــقــد خــســرنــا مـــبـــاراة واحـ
في عام 2020 وسجلت الكثير من األهداف. 
رونالدو  أجلس على طاولة  لن  أنني  األمــر 
ــل ســــأدعــــوهــــم لـــلـــجـــلـــوس عــلــى  ــي، بــ ــيـــسـ ومـ
طاولتي«. ُيذكر أن ليفاندوفسكي كان أكثر 
املــهــاجــمــن تــســجــيــًا لـــأهـــداف فـــي املــوســم 
املـــاضـــي، وهـــو ُيــتــابــع عـــروضـــه الــقــويــة في 
املوسم الجديد أيضًا مع فريقه »البافاري« 

على الصعيدين املحلي واألوروبي.
ــد بــيــب  ــتــــوى املـــــــدربـــــــن، حــــصــ ــــى مــــســ ــلـ ــ وعـ
مانشستر سيتي  فريق  مــدرب  غــوارديــوال، 
الحالي، جائزة أفضل مدرب في القرن الـ21 
مــتــفــوقــًا عــلــى كـــل مـــن ألــيــكــس فــيــرغــيــســون 
وزيــــــن الــــديــــن زيـــــــدان وجــــوزيــــه مــوريــنــيــو. 
ونـــال غـــوارديـــوال معظم األصــــوات فــي هذه 
الــجــائــزة، نــظــرًا ملــا قــدمــه بــن ســنــوات 2008 

منح كريستيانو رونالدو 
جائزة العب القرن متفوقًا 

على ميسي

روسيا ستنافس دون علم في مونديال كرة اليد
تعتزم روسيا املنافسة دون درع أو علم في بطولة كأس العالم لكرة اليد املقررة إقامتها 
في مصر خالل شهر كانون الثاني/يناير، وذلك بسبب العقوبة املفروضة عليها ملدة 
للعبة. وأوضــح  الــروســي  االتــحــاد  عامني بسبب املنشطات، بحسب بيان صــادر عن 
البيان أن الالعبني الروس سيحملون أثناء املنافسة اسم »فريق االتحاد الروسي لكرة 
اليد« على القمصان التي سيرتدونها في البطولة. وبحسب االتحاد الدولي لكرة اليد، 
والعلم.  الــدرع  وكذلك  أطقمه  على  كلمة روسيا  الروسي من حمل  الفريق  يتمكن  لن 
الدولة  »استبعاد رمــوز  بـ الروسي عن أسفه ألن روسيا مطالبة  كما وأعــرب االتحاد 
تمامًا« أثناء املشاركة في املنافسات. وستواجه روسيا، التي ستلعب في كأس العالم 
بعد حصولها على بطاقة دعوة، بيالروسيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية في املرحلة 

األولى من املنافسة.

بنزيمة يؤكد تمسكه بأصوله الجزائرية
ــال مــدريــد  يبقى الــنــجــم الــفــرنــســي ومــهــاجــم ريـ
ــورًا بــأصــولــه  ــخــ اإلســــبــــانــــي كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، فــ
التعبير عــن ذلــك  يــتــردد فــي  الــجــزائــريــة، إذ ال 
ــان لعب  ــه كــ ــم أنــ عــنــدمــا تـــتـــاح لـــه الـــفـــرصـــة، رغــ
لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي بــجــمــيــع فــئــاتــه الــعــمــريــة، 
املــدرب ديديه  ُيبعد بسبب مشاكله مع  قبل أن 
تدوينة  ذلــك عبر  بنزيمة  كــريــم  وأكـــد  ديــشــان. 
الرسمية في »فيسبوك«،  نشرها في صفحته 
عــنــدمــا نــشــر صـــورة لــه بــرفــقــة ابــنــه مــع عــبــارة 
الجزائري،  والعلم  الحب  رمــز  مــع   ،»Mon Dz«
وهذا في إشارة منه إلى جزائرية ابنه، وحرصه 
فـــي تــربــيــتــه عــلــى حـــب بــلــده األصـــلـــي الــجــزائــر 
التي عاشها هو في  الفترة  منذ الصغر عكس 
لــه بتمثيل منتخب  تــســمــح  لــم  والــتــي  فــرنــســا، 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« عــنــدمــا ســطــع اســمــه مع 
ناديه السابق ليون. وأثارت التدوينة حماس الجماهير الجزائرية في التعليقات، وهي 
التي تتفاعل كل مرة مع الحب الذي يبديه بنزيمة تجاه بلده األصلي. وال ُتعد هذه املرة 
األولى التي يفتخر فيها كريم بنزيمة بأصوله الجزائرية، بل نشر في العديد من املرات 
صورًا له وهو يرتدي قميص منتخب »محاربي الصحراء«، كما أنه كان تفاعل كثيرًا 

مع تتويج منتخب »املحاربني« بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019.

مونديال  قبل  ساسي  ضم  إلى  يسعى  القطري  الدحيل 
األندية

ــــدى جــمــاهــيــر فــريــق  تـــســـود حـــالـــة مـــن الــقــلــق ل
الــزمــالــك املـــصـــري بــخــصــوص مــســتــقــبــل نجم 
الفريق، الالعب التونسي فرجاني ساسي، الذي 
فتح أبواب رحيله على نادي »القلعة البيضاء«، 
تزامنًا مع مطالبته بمستحقاته املادية إثر عزل 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــزمــالــك مــرتــضــى مــنــصــور. 
ــمـــال فــرجــانــي  ــون، وكـــيـــل أعـ ــ وكـــشـــف مــهــنــد عـ
ســاســي، فــي تــصــريــحــات خــص بــهــا »الــعــربــي 
فــعــاًل  بـــه  اتــصــلــت  الــدحــيــل  إدارة  أن  الـــجـــديـــد« 
بهدف الحصول على توقيع العب خط الوسط 
الــتــونــســي فــي الــفــتــرة الــقــادمــة والــتــي ستشهد 
مشاركة الفريق في بطولة العالم لألندية بقطر 
من األول حتى الحادي عشر من شهر شباط/

فبراير القادم. 
وأضاف الوكيل: »إدارة الدحيل خاطبتني بشكل 
مباشر، وهم يسعون بشدة إلى االنتفاع بخدمات فرجاني قبل انطالق املونديال، ال 
يمكن أن أكشف اآلن عن مستقبل الالعب مع الزمالك ألن النادي لم يؤدِّ مستحقاته، 
لذلك تبقى إمكانية رحيله عن النادي واردة«. هذا ودخل نادي الزمالك في مفاوضات 
مع فرجاني ساسي لتجديد عقده، كما أكد وزير الرياضة املصري أشرف صبحي 
باالستمرار  إقناعه  ليحاول  الــالعــب  مــع  اجتماعًا  عقد  أنــه  إعالمية  تصريحات   فــي 
له أن قــرار حل مجلس اإلدارة السابق لن يؤثر على مستحقاته.  الزمالك، مؤكدًا  مع 
ُيذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى فريق الزمالك عام 2018، وقدم معه مستويات 
جيدة ليتوج بـ3 ألقاب وهي بطولة الكونفيدرالية والسوبر األفريقي وكأس مصر لكرة 
القدم، بعد أن لعب للنادي الصفاقسي 4 سنوات وفير ميتز الفرنسي موسما وحيدا 

والترجي سنتني.

للتركيز في  قــد يفتقد  أنـــه  هــو  الـــذي ينقصه  الــشــيء  لــكــن 
بــعــض األحـــيـــان، وبــخــاصــة أنـــه حــتــى مــوســم 2016/2015، 
التشكيلة األساسية  الفرنسي يصارع على مكان في  كان 
يلعب في  الــذي  الفرنسي،  أميان  نــادي  الــرديــف في  للفريق 
دور الدرجة الخامسة. ويعطي ذلك انطباعا بأن ندومبيلي ال 
يكون في كامل تركيزه في بعض األحيان وال يبذل املجهود 
الالزم في بعض املواقف، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن 
القيام  عليه  السهل  تجعل من  ربما  للغاية  الكبيرة  موهبته 
بأي شيء يريده، لكن مع قدوم املدرب البرتغالي املخضرم 
جــوزيــه مــوريــنــيــو تغير كــل شـــيء. وأعــــاد مــوريــنــيــو ضبط 
التزام ندومبيلي في املواجهات التي خاضها، وأعاد له الثقة 
التي كان يفتقدها في موسمه األول مع توتنهام، ما جعله 
األنــظــار  ويخطف  األســاســيــة،  التشكيلة  فــي  مكانه  يحجز 
إليه في املوسم الحالي 2021/2020. وتمكن ندومبيلي من 

اإلنكليزي  بالدوري  الحالي  املوسم  أهدافه في  أول  تسجيل 
منافسه  بشباك  املاضي  أكتوبر/تشرين  شهر  في  املمتاز 
مانشستر يونايتد، في املواجهة التي انتهت لصالح توتنهام 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد. وعاد ندومبيلي إلى إحراز 
هدف جديد في »البريميرليغ«، في املباراة التي خاضها ضد 
الفرنسي  النجم  يجعل  مــا  أمــس،  وولفرهامبتون  منافسه 
يؤكد أنه استعاد املستوى الكبير الذي ظهر عليه مع ناديه 
السابق أوملبيك ليون، الذي شارك معه في 66 مباراة بجميع 
أما  فقط.  أهـــداف   4 فيها  والــقــاريــة سجل  املحلية  البطوالت 
ندومبيلي مع منتخب فرنسا  فلعب  الدولي،  املستوى  على 
لــم يستطع خاللها  منذ عــام 2018 فــي 6 مــواجــهــات فقط، 
تسجيل أي هــدف، لكن ديدييه ديشامب، مــدرب »الــديــوك«، 
وصفه بالقول: »يعرف كيف يفعل أي شيء في خط الوسط، 

وهو شخص هادئ الطباع، ولديه قوة داخلية هائلة«.

قتيبة خطيب

الصيفية  االنتقاالت  الجميع في سوق  توتنهام  نــادي  فاجأ 
عام 2019، عندما دفع 55 مليون جنيه إسترليني من أجل 
ندومبيلي  تانغي  الفرنسي  النجم  خــدمــات  على  الحصول 
قادمًا من أوملبيك ليون، في صفقة قياسية. وأتى تعاقد نادي 
الهائل  الــفــراغ  مــلء  أجــل  مــن  ندومبيلي  تانغي  مــع  توتنهام 
الذي تركه موسى ديمبلي، الذي رحل إلى الدوري الصيني، 
النجم  بها  يتمتع  التي  الهائلة  البدنية  الــقــوة  إلــى  بــاإلضــافــة 
الفرنسي، والسرعة الفائقة والذكاء الكروي داخل املستطيل 
األخضر، وبخاصة في التحوالت الهجومية، مع القدرة على 
العاملية تصفه  اإلعــالم  الــكــرة، ما جعل وسائل  استخالص 
بأنه العب خط وسط متكامل، رغم أنه لم يتجاوز الـ23 من 
للجميع،  وواضحة  كبيرة  موهبة  ندومبيلي  ويمتلك  عمره. 

تانغي ندومـبيلي

على هامش الحدث

أعاد المدرب 
جوزيه مورينيو 

الثقة الكبيرة للنجم 
تانغي ندومبيلي، 

ليقدم العروض 
القوية مع 

توتنهام

حامل لقب الدوري اإلسبان

خالل  سنة  الـــ33  صاحب  برشلونة  فريق  مدافع  بيكيه  جيرارد  اعترف 
تكريمه بحفل »غلوب سوكر« 2020 بأنه ال يرى أن موعد إنهاء مسيرته 
اقترب وتمنى أن يواصل اللعب. وقال الالعب لحظة تسلم الجائزة: »إنه 
لشرف كبير لي التواجد هنا بعد مسيرة طويلة وأتمنى أن أواصل اللعب 
ليفاندوفكسي  بيكيه عن  أربعة أعوام أخرى«. كما وتحدث  لثالثة أو 
قائًال: »لم ألعب مع ليفا ولكن سبق لي الفوز عليه كما فاز علينا أيضًا 

وهذا ما يعد جزءا من اللعبة«.

بيكيه ومواصلة اللعب

وجه رياضي

بــرشــلــونــة، عندما  مــع  و2020 وخــصــوصــًا 
ــازات تــاريــخــيــة لـــم ُيــحــقــقــهــا أي  حــقــق إنــــجــ

مدرب في تاريخ كرة القدم.
وفــــي نــفــس اإلطـــــــار، ذهـــبـــت جـــائـــزة أفــضــل 
مدرب في عام 2020 إلى هانس فليك، مدرب 
بايرن ميونخ، بعد املوسم الكبير الذي قدمه 
مع الفريق البافاري والذي انتهى بتتويجه 
بدوري األبطال، وتفوق فليك في التصويت 
ليفربول،  مــدرب  على كل من يورغن كلوب 

وماريو غاسبيريني مدرب أتاالنتا.
وفــي الجوائز األخــرى، فــاز األهلي املصري 
بــجــائــزة أفــضــل نــــاد فـــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
ــارس ريــــال  ــ األوســــــــط، وإيــــكــــر كـــاســـيـــاس حــ
مدريد، وبورتو البرتغالي السابق بجائزة 
أفــضــل مــســيــرة العــــب، والــبــرتــغــالــي جــورج 
مــنــديــش بــجــائــزة أفــضــل وكــيــل أعـــمـــال في 

القرن الحالي.
وأخـــيـــرًا حــصــد ريـــال مــدريــد جــائــزة أفضل 
ـــ21 مــتــفــوقــًا عــلــى غــريــمــه  ــ ــ ــقـــرن ال ــاد فـــي الـ نــ
برشلونة اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني 
النادي  املصري. واستحق  األهلي  والنادي 
»املـــلـــكـــي« هــــذه الـــجـــائـــزة ملـــا قـــدمـــه فـــي آخــر 
ُتـــوج بلقب دوري  20 ســنــة، خــصــوصــًا أنـــه 
ــــرات وحـــقـــق ألــقــابــًا  أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي 4 مـ
كثيرًة بن سنوات 2002 و2020. وكان أبرز 
برشلونة،  غريمه  مــدريــد  لــريــال  املنافسن 
وذلـــك ألن األخــيــر حقق الكثير مــن األلــقــاب 
الكرة  على  وسيطر   ،2015-2006 حقبة  فــي 
األوروبــــــيــــــة بـــقـــيـــادة غــــــوارديــــــوال ومــيــســي 
وتشافي وإينييستا، ولم يفسح املجال أمام 
أحد ملنافسته في جميع البطوالت املحلية 

واألوروبية.
ــز كــلــمــة  هــــذا وســـبـــق حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـ
لــرئــيــس االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم الــذي 
ــال إن »2020 كـــان عــامــًا صــعــبــًا، ونــتــذكــر  قـ
رحــــيــــل مـــــــارادونـــــــا أحــــــد الـــــذيـــــن جــعــلــونــا 
بيروت  مرفأ  انفجار  وكــذلــك  اللعبة،  نحب 
ــــف الــنــشــاط  ــذي أوقــ ــ وفــــيــــروس كــــورونــــا الــ
الصحة  أن  لفترة، وجعلنا ندرك  الرياضي 
أهم من كرة القدم«. وأضاف إنفانتينو في 
كلمته أن »لدينا أولوية في الوقت الحالي، 
ــبـــن وإعــــــــادة صــيــاغــة  ــــي حـــمـــايـــة الـــاعـ وهـ
ــتــــوازن بن  الـــبـــطـــوالت مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــ
املنتخبات واألندية والدوريات والبطوالت 
املختلفة سواء القصيرة او الطويلة، وذلك 
ألن الــــوضــــع يــتــطــلــب تــقــلــيــص الـــســـفـــر مــن 
االحترازية وللحفاظ على  اإلجـــراءات  أجــل 

الصحة«.
ُيــذكــر أن جــوائــز »غــلــوب ســوكــر« ُتــقــام منذ 
الـــرابـــطـــة األوروبــــيــــة  2010 بــالــتــعــاون بـــن 
لوكاء الاعبن ورابطة األندية األوروبية، 
وتكرم أبرز املنتمن إلى كرة القدم من أندية 

والعبن ومدربن وحكام ووكاء العبن. 
)العربي الجديد، إفي(

تشهد الجولة الـ16 من منافسات »البريميرليغ« مواجهات قوية وُمنتظرة ستجمع بني 
الثاني تواليًا بعد اكتساحه لتشيلسي في  فــوزه  الــذي يبحث عن  برايتون وأرسنال 
الجولة السابقة، في وقت يلعب مانشستر يونايتد على أرضه في ملعب »أولد ترافود« 
فــي حني  نونو سانتو.  امُلـــدرب  يــقــوده  الــذي  وولفرهامبتون  فريق  مرتقبة ضــد  قمة 
يخوض فريق ساوثهامبتون مباراة مهمة أمام فريق ويست هام يونايتد، وسيمنح 
يونايتد  ليدز  فريق  يلعب  وأخــيــرًا  الترتيب.  في  مركزًا جيدًا  »الــســاوث«  فريق  الفوز 

امُلنتشي من انتصار مهم في الجولة السابقة، ضد فريق ويست بروميتش ألبيون.

صورة في خبر

مواجهات مهمة في إنكلترا
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