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رياضة

وصل المدافع 
اإلنكليزي 
فيكايو توموري 
من تشلسي 
إلى ميالن، على 
سبيل اإلعارة 
مع خيار الشراء 
مقابل 28 مليون 
يورو في يناير/
كانون الثاني 
المقبل. وقال 
قلب الدفاع 
الشاب إنه 
يسعى إلقناع 
المدير الفني 
باولو مالديني. 
وقال توموري 
لصحيفة ال غازيتا 
ديلو سبورت: 
»إن وجود 
مالديني كمدير 
للمنطقة الفنية 
هو بمثابة 
التعامل مع 
ليونيل ميسي 
كمديٍر رياضي 
في مركز 
المهاجم، أريد 
أن أبهره كّل 
يوم«.

)Getty/توموري يقّدم مستوى مميزًا مع نادي ميالن بعدما بات شريكًا لسيمون كيير )ماركو لوزاني

توموري وإبهار مالديني

قال لوك شو الظهير األيسر ملانشستر يونايتد 
إنه يشعر بالندم بسبب إحباط غاريث ساوثغيت 

في السابق عندما كان ينسحب من تشكيلة 
منتخب إنكلترا، لكنه يملك رغبة كبيرة في 

التعويض خال الفترة املقبلة. وخاض الاعب 
البالغ 25 عامًا مباراته األولى مع إنكلترا، في 

سبتمبر/ أيلول 2018، وشارك في الفوز 2-صفر 
خارج األرض على ألبانيا في تصفيات كأس 

العالم 2022 يوم األحد املاضي.

عادل نيويلز أولد بويز الذي يدربه خيرمان 
بورغوس 2-2 مع أتلتيكو توكومان في ختام 

الجولة السابعة من الدوري األرجنتيني، ليستمّر 
نيويلز في املركز قبل األخير من املجموعة 
الثانية. وتقدم نيويلز أوال بهدف لفرانكو 

نيجري، قبل أن يتعادل توكومان عبر أوغوستو 
لوتي، ثم تقدم توكومان بهدف غييرمو أورتيز. 

إال أن كريستيان ليما أدرك التعادل لنيويلز منقذًا 
إّياه من الهزيمة بفضل هذا الهدف.

أضاع فريق بوروسيا دورتموند األملاني فرصة 
التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خال 
سنة 2016، وذلك قبل بروز الاعب وانتقاله إلى 

باريس سان جيرمان. ونقلت صحيفة »دايلي 
مايل« اإلنكليزية عن سفن مسيلنتات، الذي كان 

افي النادي األملاني خال تلك الفترة، 
ّ

أحد كش
تصريحًا أكد خاله أن الاعب كان قريبًا من 

مغادرة موناكو صوب أملانيا، ولكن فشلت إدارة 
الفريق في الحصول على توقيعه.

شو نادم على خروجه 
سابقً من تشكيلة 

منتخب إنكلترا

نيويلز أولد بويز يتعادل 
2-2 مع توكومان 
بالدوري األرجنتيني

مبابي كان قريبً من 
دورتموند قبل انتقاله 

لسان جيرمان

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة



مجدي طايل

القوية،  ــام  األرقــ مــن  سلسلة  عبر 
أنـــهـــى مــنــتــخــبــا الـــجـــزائـــر، حــامــل 
اللقب، ومصر، سباق التصفيات 
ــم أفــريــقــيــا  ــأس أمــ ــى نــهــائــيــات كــ املـــؤهـــلـــة إلــ
انتصارين  بتحقيق  الكاميرون،  في  املقبلة 
بالغي القوة، على حساب بوتسوانا وجزر 
الــقــمــر عــلــى الــتــوالــي، فــي الــجــولــة الــســادســة 
 

ٍّ
واألخيرة، ليسدل معها الستار عن رحلة كل

التأهل  ضمان  بعد  التصفيات،  فــي  منهما 
إلى »كان« في وقت سابق.

والبداية من املنتخب الجزائري، الذي حقق 
بخمسة  بوتسوانا  ضيفه  على  كبيرًا  فــوزًا 
أهـــــداف مـــن دون رد فـــي مــلــعــب »مــصــطــفــى 
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تقرير

شاكر« بالبليدة في إطار املجموعة الثامنة. 
ورفـــع املــنــتــخــب الــجــزائــري رصــيــده إلـــى 14 
نــقــطــة فـــي املـــركـــز األول، وســجــل 5 أهــــداف، 
ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا في التصفيات، 
وهو أعلى عدد من األهداف سجلها منتخب 
حتى اآلن، منها 8 أهــداف في آخر مباراتني 
لـــه )فـــي الــجــولــتــني الــخــامــســة والـــســـادســـة(، 
وهو ما يعّبر عن شخصية هجومية قوية 
لــلــمــحــاربــني، تــحــت قــيــادة جــمــال بلماضي، 
املدير الفني. ولم يواجه املنتخب الجزائري 
أدنى صعوبة في حسم النتيجة ملصلحته، 
بـــل كــــان الـــطـــرف األفـــضـــل طــــوال الــشــوطــني، 
ــًا الـــثـــانـــي الــــــذي شـــهـــد تــســجــيــل  وخـــصـــوصـ
ــــداف، بــخــاف مــنــح الــفــرصــة ألكــثــر من  4 أهـ
وجـــه جـــديـــد، مــثــل فــريــد بـــواليـــة الــــذي حفر 

األول مع  الــدولــي  اسمه بعد تسجيل هدفه 
»املــــحــــاربــــني«. وأنـــهـــى املــنــتــخــب الــجــزائــري 
مهدي  بهدف سجله  متقدمًا  األول،  الشوط 
زفــان في الدقيقة الـ 24، ثم أضــاف 4 أهداف 
عــبــر ســفــيــان فــيــغــولــي، وريــــاض مــحــرز )مــن 
ــاح، وفـــريـــد  ــونــــجــ ــلــــة جـــــــــزاء(، وبـــــغـــــداد بــ ركــ
بــواليــة. ونــجــح بلماضي خــال املــبــاراة في 
مــنــح الــفــرصــة ألغــلــب الــاعــبــني فــي القائمة 
أو بوتسوانا.  زامبيا  أمــام  املــخــتــارة، ســواء 
ويــعــيــش املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فــتــرة ذهبية 
منذ تولي بلماضي تدريبه، وبــات مرشحًا 
لقب بطل كأس  النتائج بقوة إلحــراز  بهذه 
أمــــم أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
والثالثة في تاريخه. وفي املجموعة نفسها، 
فاز منتخب زامبيا على منتخب زيمبابوي 
فــي عقر دار األخــيــر بهدفني مقابل ال شيء 
ســجــلــهــمــا بـــانـــســـون داكــــــا، لــيــرفــع منتخب 
زامبيا رصيده إلى 7 نقاط في املركز الثالث 
بالجدول، مقابل 8 نقاط لزيمبابوي ضمن 

 وصيفًا. وفي املجموعة 
ّ

التأهل، إذ حل بها 
ــم املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري قــمــة  الـــســـابـــعـــة، حـــسـ
ــدارة لـــه، بــعــد الـــفـــوز على  املــجــمــوعــة والــــصــ
جــزر القمر بــأربــعــة أهـــداف مقابل ال شــيء، 
في لقائهما على استاد القاهرة الدولي في 
أكبر  العاصمة املصرية، ليحقق »الفراعنة« 
انتصاراته في التصفيات، وينهي املجموعة 
برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لجزر القمر 
فــي املــركــز الــثــانــي، وكــاهــمــا صعد لبطولة 
كــأس أمــم أفــريــقــيــا. وشــهــدت املــبــاراة واقعة 
مؤسفة عقب إطاق صافرة النهاية، تمثلت 

منتخب مصر واصل تألقه 
وأنهى المجموعة 

متصدرًا برصيد 12 نقطة

السيتي قرر وضع 
تمثال تذكاري ألغويرو 

قرب ملعبه

امللعب حاولوا  أرض  إلــى  بــنــزول مشجعني 
الــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة مـــع مــحــمــد صـــاح، 
فــيــمــا كــــان األخـــيـــر يـــحـــاول الـــهـــروب مــنــهــم، 
 عدم التزام معظمهم وضع 

ّ
خصوصًا في ظل

احتياطات  تفرضها  التي  الطبية،  الكمامة 
البدنية  كــورونــا. وتــدخــل مخطط األحــمــال 
)مــــن الــجــهــاز الــفــنــي( فـــي املــنــتــخــب، أنــيــس 
الشعالي، إلنهاء الجدل املثار حول الاعب 
وحمايته من أّي احتكاك أو تقارب. وسجل 
 من 

ٌّ
كــل اللقاء  فــي  املــصــري  رباعية املنتخب 

مــحــمــد الـــنـــنـــي، ومـــحـــمـــد شــــريــــف، ومــحــمــد 
صـــاح )2( فـــي لــقــاء لـــم يـــواجـــه فــيــه الــفــائــز 
أدنــــى صــعــوبــة فـــي حــســم الــلــقــاء، مستفيدًا 
من النزعة الهجومية التي لعب بها حسام 
ــبـــدري، املــديــر الــفــنــي، ودفــــع بــــرأس حربة  الـ
صريح هو محمد شريف، ومن خلفه محمد 
مجدي قفشة، ومحمود تريزيغيه، ومحمد 
صاح، إلى جانب عودة محمد النني، نجم 
ــنــــال اإلنـــكـــلـــيـــزي إلــــى مـــحـــور االرتــــكــــاز،  أرســ

ســيــنــزل الــســتــار عــلــى الــعــاقــة بـــني املــهــاجــم 
ونــادي مانشستر سيتي  أغويرو،  سيرجيو 
الحالي. ووصلت  املوسم  بنهاية  اإلنكليزي، 
الـــعـــاقـــة بــــني الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي وفــريــقــه 
إلـــى الــفــصــل األخـــيـــر، ومـــع أن الـــنـــادي خسر 
ــم األخــــيــــرة، أكـــثـــر مـــن اســــم بـــارز  ــواســ فـــي املــ
أغويرو سيبقى  أن  إال  دافيد سيلفا،  آخرهم 
استثناء ألن اسمه ارتبط باألرقام القياسية 
»السيتي«،  مسؤولو  يكن  ولم  والتتويجات. 
عندما  حليفهم،  النجاح  يكون  أن  يتوقعون 
تعاقدوا قبل عشر سنوات مع أغويرو قادمًا 
يــورو.  أتلتيكو مــدريــد بمبلغ 45 مليون  مــن 
ورغــم أن أغويرو سيغادر السيتي، من دون 
ه خال هذه السنوات نجح 

ّ
مقابل مالي، إال أن

في تعويض النادي عّما أنفقه النتدابه، بما 
أن فترة وجوده اقترنت بعديد األلقاب وهي 

أفضل عشرية في تاريخ هذا النادي.
وطـــوال عشر ســنــوات، قــاد السيتي أكثر من 

»السماوي«،  الفريق  في  الهجوم  »مرجعية« 
ورغم أنه جاور العديد من األسماء ذات الثقل 
في عالم الساحرة املستديرة أمثال اإليطالي 
دجيكو  إيــديــن  والبوسني  بالوتيلي  مــاريــو 
والــتــوغــولــي إيــمــانــويــل أديــبــايــور ومــواطــنــه 
كارلوس تيفيز، إال أن االسم الذي استمر هو 
أغويرو، بعدما بات الهدف التاريخي هناك.

كان في ذلك اليوم بطل املشهد الرئيسي حني 
استلم تمريرة من اإليطالي ماريو بالوتيلي 
ــادي كـــيـــنـــي، حــــارس  ــ ــبـــاك بــ ــل شـ ــ ــدد داخــ ــ وســ
كوينز بارك رينجرز، ليحول وجهة اللقب من 
)أولــد ترافورد( معقل القطب اآلخــر للمدينة 
)االتـــحـــاد(،  ملعب  إلـــى  يــونــايــتــد،  مانشستر 
»البريميرليغ«  لقب  »السيتي«  منح  حينها  
بعد 44 سنة من االنتظار الصعب والقاسي.

وهـــذا الــهــدف لــن تمحى صــورتــه، مــن أذهــان 
ـــه تـــّوج مــجــهــودات موسم 

ّ
ــاق الــنــادي، ألن

ّ
عــش

ــــوات طــويــلــة  ــنـ ــ ــتــــظــــار سـ ــل، وعـــــــــّوض انــ ــ ــامـ ــ كـ
ــال الــجــمــاهــيــر فــي الــحــصــول  خــابــت فــيــهــا آمــ
عــلــى الــلــقــب، ولـــهـــذا فــــإن أغـــويـــرو قـــد يــرحــل 
ــذا الـــصـــيـــف، ولـــكـــن ســيــبــقــى أســــطــــورة في  هــ
تاريخ الــنــادي. وخــال هــذه العشرية، ساهم 
لقبا،  السيتي على 13  فــي حــصــول  أغــويــرو 
منها 4 ألقاب في الــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
فـــي انــتــظــار نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي، بــمــا أن 
املسابقات  بعديد  معنيًا  زال  مــا  »السيتي«، 
»البريميرليغ«،  على  الحصول  مــن  واقــتــرب 
خصوصا أن الفريق يبتعد بفارق 12 نقطة 
تأهل  الفريق  أن  اليونايتد، كما  عن ماحقه 
لنصف نهائي الكأس، ونهائي كأس الرابطة.
ات، واملـــصـــاعـــب خــاصــة 

ّ
ــم بـــعـــض الـــــهـــــز ــ ورغــ

خــال املــوســم الــحــالــي، فــإن أغــويــرو سيبقى 
ــن أكـــبـــر رمــــــوز هـــــذا الـــــنـــــادي. ولـــن  واحــــــــدًا مــ
تحتاج جماهير »السيتي« إلى التمثال الذي 
تنوي إدارة النادي تصميمه تخليدًا لذكراه 
وتــكــريــمــًا إلنـــجـــازاتـــه، حــتــى تستعيد ذكــرى 
العبها املميز، فقد احتل أغويرو مكانًا مميزًا 

بكل املقاييس.
ومـــن يــــدري فــقــد يــنــجــح أغـــويـــرو، فــي تنفيد 
ــه لـــن يــغــادر  ــ

ّ
تــعــهــده الــســابــق، عــنــدمــا قـــال إن

أبطال  الحصول على دوري  بعد  إال  الــنــادي 
أوروبا، وقد تحمل األسابيع القادمة أخبارًا 
ســــارة بــمــا أن الــســيــتــي يعتبر مــن بــني أكبر 
املــرشــحــني لــلــحــصــول عــلــى هـــذا الــلــقــب، لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه، أين سيلعب الكون 

في املوسم املقبل؟ 
ــاتـــو ســيــكــون  ــيـــركـ ــد أن ســـــوق املـ ــؤكــ ومـــــن املــ
 لــلــحــصــول عـــلـــى خــــدمــــات الـــاعـــب 

ً
مــشــتــعــا

األرجــنــتــيــنــي، حــتــى أنــنــا قــد نــــراه يــلــعــب في 
بــرشــلــونــة فـــي حــــال بـــقـــاء مـــواطـــنـــه لــيــونــيــل 

ميسي هناك، مع العلم أن الكون يمتلك قدرات 
تهديفية عالية، وستسعى العديد من األندية 
لــلــتــعــاقــد مــعــه، إذ بــاســتــطــاعــتــه الــتــألــق، وال 
الثاثينيات، وبمقدوره  بداية  أنه في  سيما 
 فـــي املـــاعـــب عــلــى أعــلــى 

ً
ــا ــويـ ــرار طـ ــمـ ــتـ االسـ

مستوى، إذا ما حافظ على نفسه وتدريباته، 
فالبرتغالي كريسيتانو خير دليل على ذلك 
زالتــان  والسويدي  كوالياريا  فابيو  ومثله 

إبراهيموفيتش الذي يقترب من عامه الـ40.

رسالة األرجنتيني
أكد النجم األرجنتيني سرخيو أغويرو عقب 
سيتي،  مانشستر  ناديه  عن  الرحيل  إعانه 
التي  املقبلة  للتحديات  تمامًا  »مستعد  ـــه 

ّ
أن

تنتظره بعد أن يغادر إنكلترا«.
وكتب »كون« أغويرو عبر حسابه على شبكة 
)تويتر( »عندما تنتهي الرحلة في مكان ما، 

ترتفع األحاسيس بشكل أكبر«.
وأضــــاف »لــــدي أحــاســيــس ومــشــاعــر كبيرة 
ــة بــالــفــخــر بـــشـــأن الـــلـــعـــب لــصــالــح  ــمـــزوجـ مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي ملــــدة وصـــلـــت إلــــى عشر 
ســـنـــوات، وهـــو شـــيء غــيــر اعــتــيــادي لاعب 
مــحــتــرف مــثــلــي وفـــي ســنــي اآلن«. وأوضـــح 
صاحب الـ32 عامًا »عشر سنوات مع تحقيق 
الــكــثــيــر مــن اإلنـــجـــازات، وخـــال تــلــك الفترة 
ــاريـــخـــي ملــانــشــســتــر  ــتـ ــــداف الـ ــهـ ــ أصـــبـــحـــت الـ
ــأشـــخـــاص ومــشــجــعــني  ــا بـ ــاطـ ســيــتــي ومـــحـ
يحبون هذا النادي حقا، وهؤالء األشخاص 
»اتيحت  وأردف  لأبد«.  قلبي  في  سيبقون 
لي الفرصة لانضمام ملانشستر سيتي في 
2011 وحقبة  عــام  الفريق  بناء  إعـــادة  فترة 
جـــديـــدة، بــيــنــمــا كــنــت مـــحـــاط بــالــعــديــد من 
زمائي الجدد في الفريق ومن ثم أصبحنا 

أحد أقوى الفرق في العالم«.

تمثال للهداف
مـــن جــانــبــه أعـــلـــن نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي 
أنــــــه ســـيـــتـــم وضــــــع تـــمـــثـــال شــــرفــــي لــلــنــجــم 
ــاد فــي  ــ ــــحـ ــن مــلــعــب االتـ ــــرو بـــالـــقـــرب مــ ــويـ ــ أغـ
تمثال  الــنــادي  مانشستر. وســيــضــع  مــديــنــة 
القائمة  التماثيل  بــجــوار  الــتــاريــخــي  هــدافــه 
اللذين  سيلفا،  وديفيد  كومباني  لفينسنت 
كانا أحد نجوم الحقبة التي عاشها الاعب 

األرجنتيني.
ــبــــاراة في  كــمــا ســيــكــرمــه الــــنــــادي فـــي آخــــر مــ
ــام إيــفــرتــون عــلــى مــلــعــب االتــحــاد  املـــوســـم أمــ
حــني يــعــود الــجــمــهــور لــلــمــدرجــات بــعــد رفــع 
جائحة  بسبب  الــقــائــمــة  للقيود  الــحــكــومــات 

كورونا في مايو/أيار.
)العربي الجديد(

أغويرو في السيتي... نهاية حقبة
قرر النجم األرجنتيني 

سيرخيو أغويرو وضع 
حد لمسيرته مع نادي 

مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
بعد نجاح كبير دام عشر 

سنوات

)Getty/منتخب الجزائر حقق 14 نقطة بصدارة مجموعته )إيرون سبيك

)Getty/أغويرو يعتبر الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي )شون بوتريل

نجح منتخبا مصر والجزائر في تحقيق نتيجة مميزة بختام 
المقبلة  إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا  المؤهلة  التصفيات 
في الكاميرون 2022، بالفوز على جزر القمر وبوتسوانا تواليًا

بــعــد الــغــيــاب املــثــيــر لــلــجــدل فــي لــقــاء كينيا 
ـــاح للمنتخب املــصــري  أتـ األخـــيـــر، وهـــو مـــا 
الـــســـيـــطـــرة، وبــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل جــيــد 
قال  مــن جانبه،  امللعب.  أرضــيــة  فــي  ومنظم 
حــســام الــبــدري فــي املــؤتــمــر الصحافي بعد 
 الفوز بفارق كبير من األهداف 

ّ
املواجهة، إن

بــاإلضــافــة إلــى صـــدارة املــجــمــوعــة، مــن أبــرز 
املــــكــــاســــب. وأضــــــــاف: »أنــــــا مــــــدرب مــظــلــوم، 
أتــعــرض للنقد بــشــدة، ال بــّد مــن النظر إلى 
املعطيات التي نعمل عليها، ال يوجد إعداد 
وال فترة زمنية كافية قبل أّي مباراة، أحترم 
الله  فليتكفل  لكن  الفنية،  االنتقادات  بشدة 
 مــبــاراة 

ّ
بــاملــغــرض. ويــهــمــنــي الـــفـــوز فـــي كـــل

بعد  كبير  تحدٍّ  ولـــدّي  فــي عملي،  والتركيز 
 بتصفيات كأس العالم 

ً
أسابيع قليلة ممثا

الـــتـــي يــجــب أن نـــبـــذل أقـــصـــى جــهــد فــيــهــا«. 
وتــابــع: »ربــاعــيــة جــزر القمر نتيجة رائــعــة، 
الـــــذي نلعب  األداء  هـــو  بـــل  ــرّد،  ــلــ لــ ولــيــســت 
 مـــبـــاراة. شــكــرًا 

ّ
بـــه لــنــحــقــق مـــا نــريــد فـــي كـــل

لاعبني. تحدثت معهم وطالبتهم بالتركيز 
أشــهــر  لـــديـــنـــا 6   

ّ
أن ــًا  الــــشــــديــــد، وخـــصـــوصـ

صعبة نخوض فيها تصفيات كأس العالم 
وأخطط للفوز ببطاقة الصعود للمونديال 
قــبــل خــــوض مــنــافــســات كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا 
املقبلة في الكاميرون«. واصــل مــدرب مصر 
: »عندما توليت املسؤولية كان 

ً
حديثه قائا

الــجــمــيــع مــحــبــطــًا، والــبــعــض أراد االبــتــعــاد. 
الــوضــع اآلن تــغــيــر، وحققنا الــصــعــود ألمــم 
لم  نا 

ّ
أن من  الرغم  النهاية، على  في  أفريقيا 

إلــى املستوى املطلوب، وهــذا ُيحسب  نصل 
لاعبني من دون شك، ويحافظ على أهدافنا 
 مـــبـــاراة نــخــوضــهــا. أعـــد الجماهير 

ّ
فـــي كـــل

بمزيد من التحسن«. في املقابل، أرجع أمير 
الخسارة  القمر،  لــجــزر  الفني  املــديــر  عــبــدو، 
ــام املــنــتــخــب املـــصـــري بــربــاعــيــة  ــ الــكــبــيــرة أمـ
نظيفة إلـــى حــالــة اإلجـــهـــاد، بــاإلضــافــة إلــى 
ــيــــز، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد األجــــــــواء  ــتــــركــ عــــــدم الــ
االحتفالية التي عاشها الفريق عقب التأهل. 
وقال عبدو: »ظهر واضحًا اإلجهاد من رحلة 
الــســفــر واملــجــهــود الــبــدنــي الـــذي بــذلــنــاه في 
لقاء توغو، وحسمنا من خاله التأهل إلى 
 األخطاء الفردية التي 

ّ
البطولة القارية، لكن

ظهرت في الشوط األول نجحنا في تداركها 
دفــاعــيــًا فــي الــشــوط الــثــانــي، وأمـــام منتخب 
عماق يعّد من منتخبات املستوى األول في 

أفريقيا«.
ــة، تـــأهـــل مــنــتــخــب  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
بــوركــيــنــافــاســو مــتــصــدرًا لــلــجــدول برصيد 
الــســودان  الــفــوز على جنوب  12 نقطة، بعد 
املــجــمــوعــة نفسها،  بــهــدف مــن دون رد. فــي 
حسم ماوي الوصافة ملصلحته بعد الفوز 
املثير على أوغندا بهدف من دون رد، ليرفع 
رصيده إلى 10 نقاط مقابل 8 نقاط ألوغندا، 
الذي فشل في التأهل بعد املشاركة في آخر 

نسختني.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، خــســر املــتــصــدر 
الــغــابــون بــعــد ضــمــان الــتــأهــل، أمـــام نظيره 
األنـــغـــولـــي بــهــدفــني مــقــابــل ال شــــيء، لــيــرفــع 
أنغوال رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 10 نقاط 

للغابون.

حقق محمد صالح رقمً قياسيً، بعدما 
المنتخب  هدافي  الئحة  وصيف  أصبح 
إلى  الشخصي  رصيده  رفع  إذ  المصري، 
خلف  الثاني،  المركز  بها  يحتل  هدفً   43
 ،1998 عام  منذ  المتصدر  حسن،  حسام 
الهدف  إلى  وصوًال  رصيده  عزز  والذي 
ليفربول،  نجم  وتخطى   .2006 عام   69
الشاذلي  حسن  القمر،  جزر  في  بهدفيه 
وصيفً  ظل  والذي  السبعينيات،  هداف 

لفترة طويلة، برصيد 42 هدفً.

رقم قياسي لصالح

مـــــــدرب، واســـتـــقـــدم الــــنــــادي عـــديـــد األســـمـــاء 
ــــم ذلــــك فـــإنـــه كــان  ــبــــارزة فـــي الـــهـــجـــوم، ورغـ الــ
أساسيًا مع معظم املدربني، ألن أرقامه كانت 
تدعمه وتفرض على كل مدرب التعويل عليه.
ــم أغـــويـــرو  ولـــئـــن تــبــقــى إمــكــانــيــة تــخــطــي رقــ
القياسي عدد األهــداف مع »السيتي« واردة، 
حــيــث ســجــل 257 هــدفــًا فــي 384 مـــبـــاراة في 
مـــن املستحيل  ــــه 

ّ
أن إال  املــســابــقــات،  مــخــتــلــف 

محو رمزية أرقامه.
ــان مــــا أصـــبـــح الــــاعــــب األرجــنــتــيــنــي  ــرعــ وســ

تصفيات 
أمم أفريقيا
ــل تفوق لمصر والجزائر ــطـــن ويــــــــــزاردز راســ ــنـ تـــألـــق نــجــمــا واشـ

ــــني نــــتــــس جــيــمــس  ــلـ ــ ــــروكـ ــــروك وبـ ــبـ ــ ــتـ ــ وسـ
 واحد منهما »تريبل 

ّ
هاردن، بتحقيق كل

- دابـــــــل« وقـــــــادا فــريــقــيــهــمــا لـــلـــفـــوز عــلــى 
تمبروولفز  ومينيسوتا  بايسرز  إنديانا 
األرقــام  خالها  حطما  أمسية  فــي  تواليًا 
القياسية، في دوري كرة السلة األميركي 
ــى، وعــلــى  ــ لــلــمــحــتــرفــني. فـــي املـــبـــاراة األولــ
حــقــق  أريـــــــنـــــــا«  وان  »كــــابــــيــــتــــال  مـــلـــعـــب 
وستبروك 35 نقطة و21 تمريرة حاسمة، 
ــلـــى فـــي مــســيــرتــه، و14 مــتــابــعــة  هـــي األعـ
وقــــاد فــريــقــه لــلــفــوز عــلــى ضــيــفــه بــايــســرز 
»تريبل - دابــل« الـــ 162  132-124. وهــي الـ
فـــي مــســيــرة وســـتـــبـــروك، والــــــ16 بقميص 
ويـــزاردز، محققًا رقمًا قياسيًا في موسم 
واحـــد خــال 38 مــبــاراة فقط خاضها مع 
فــريــقــه الـــجـــديـــد. ولــــم يــكــتــِف وســتــبــروك 
ــــذي يــنــهــي 3  بـــكـــونـــه الــــاعــــب الـــوحـــيـــد الــ
مـــواســـم تــوالــيــًا مـــع »تــريــبــل - دابــــــل«، أو 
حامل الرقم القياسي في هذا اإلنجاز في 
ــات ثــالــث العــب  ــد )42(، بـــل بـ مــوســم واحــ
في تاريخ الـ »ن بي إيه« يحقق »تريبل - 
دابل« مع 30 نقطة أو أكثر و10 متابعات 
أو أكثر و20 تمريرة حاسمة أو أكثر. قبله، 
وحــدهــمــا أوســـكـــار روبــرتــســون وإيــرفــني 
فــي تحقيق  »مــاجــيــك« جــونــســون نجحا 
فــريــقــه ميلووكي  مــع  االنـــجـــاز، األول  هــذ 
باكس أمــام شيكاغو بولز في عــام 1961 
أنجليس  لــوس  مــع  والــثــانــي   )20-15-32(
أمــام فيادلفيا في عام 1988 )32- ليكرز 
»ذات  بـــ 11-20(. وولــد روبــرســتــون امللقب 
بيغ أو« في 1938، ويبلغ من العمر حاليًا 
82 عامًا، وهو الذي بدأ مسيرته عام 1960 
مع فريق سينسيناتي رويالز قبل اللعب 
الـــذي  بـــاكـــس،  مـــع  مـــن 1970 حــتــى 1974 
تــــوج بــصــحــبــتــه لــقــب الــــــدوري األمــيــركــي 
أمــا   .1971 ــام  عـ الــســلــة  بــكــرة  للمحترفني 
األســـطـــورة مــاجــيــك جــونــســون، فــقــد ولــد 
أغــســطــس/ آب 1959 ويــبــلــغ من  يـــوم 14 
ــذي بـــدأ مسرته  الــعــمــر 61 عـــامـــًا، وهـــو الــ

بــقــمــيــص نـــــادي لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، 
واستمّر معه فترة طويلة، كما توج بلقب 
الــدوري في خمس مناسبات أعوام 1980 

و1982 و1985 و1987 و1988.

أنا فخور كقائد
الـــفـــخـــور  ــًا(  ــ ــامــ ــ عــ  32( وســـــتـــــبـــــروك  قـــــــال 
بإنجازه: »أنــا فخور كقائد في املساهمة 
الجميع  أفــضــل. ســاعــدنــي  رفــاقــي  بجعل 
الكرة وجعلها  هذه األمسية في تسديدة 
ــابـــع »قــــــررت أن  تــتــحــرك بـــاســـتـــمـــرار«. وتـ
ــأكـــد من  ــتـ أخـــــوض املــــبــــاراة بــعــدائــيــة والـ
تــمــهــيــد الــطــريــق لــرفــاقــي كــمــا كــنــت أفــعــل 
طوال املوسم، والتأكد من أنهم سيشعرون 
الرابع«. وأردف  الربع  بالثقة قبل خوض 
 )الــربــع( الــرابــع، حــان الوقت 

ّ
»عندما حــل

ــيــــة«. وأضــــــــاف لــلــفــائــز،  لـــتـــولـــي املــــســــؤولــ
الياباني روي هاشيمورا 26 نقطة، فيما 
ســجــل 6 العــبــني 10 نــقــاط أو أكــثــر، وهــو 
ــفـــوز الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــًا لــــويــــزاردز وتـــقـــّدم  الـ
-17( الشرقية  املنطقة  فــي   12 الـــ  للمركز 

الــذي خسر  28(، خلف تورونتو رابتورز 
لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة تــوالــيــًا أمــــام ديــتــرويــت 
الــلــيــتــوانــي  وكـــــان   .118-104 بــيــســتــونــز 
املسجلني  أفضل  سابونيس  دومــانــتــاس 
عند بايسرز مع 35 نقطة، إلى جانب 11 

متابعة و6 تمريرات حاسمة. 

»قادر على اخراجهم 
من قبعة كل أمسية«

نـــيـــويـــورك، ســجــل هــــــاردن 38 نقطة  فـــي 
ومرر 13 كرة حاسمة والتقط 11 متابعة، 
في مباراة الفوز على الضيف مينيسوتا 
»تــريــبــل -  الـــ تــمــبــروولــفــز 112-107، وهـــي 
دابل« الـ 12 لهاردن في 32 مباراة فقط مع 
السابق  الفريق  نجم  مع  متساويًا  نتس، 
جــايــســون كــيــد صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لهذا اإلنجاز في موسم واحد، وقد حققه 
مــرتــني لــكــنــه احــتــاج إلـــى 80 و51 مــبــاراة 

تواليًا.
وقــــال مــــدرب نــتــس الــكــنــدي ســتــيــف نــاش 
عن هــاردن »إنــه قائدنا. نجح في تحقيق 
تريبل - دابــل... وهو أمر ال ينبغي وضعه 
ضمن خانة املضمون مسبقًا، ولكننا نميل 
لتكرار ذلــك، ألنــه قــادر على إخــراجــهــم من 
 أمسية«. وأضاف كايري إيرفينغ، 

ّ
قبعة كل

الغائب عن صفوف بروكلني في املباريات 
ــيــــرة ألســـبـــاب شــخــصــيــة، 27  الـــثـــاث األخــ
حاسمة  تــمــريــرات  و3  متابعات  و7  نقطة 
و3 ســـرقـــات وصـــــدة أمـــــام صـــاحـــب أســـوأ 
سجل في الــدوري هذا املوسم تمبروولفز 
استمر  إيرفينغ،  عـــودة  ومــقــابــل   .)36-11(
غــيــاب كيفن دورانــــت عــن بــروكــلــني والــذي 
سيمتد لــفــتــرة أســبــوع عــلــى األقـــل بسبب 
عــدم تعافيه مــن إصــابــة فــي أوتـــار الركبة. 

ويــأمــل نـــاش اســتــعــادة دورانــــت فــي أقــرب 
ــن اإلصـــــابـــــة، ال  ــام مــ ــتــ ــافـــي الــ ــعـ ــتـ وقـــــت والـ
العام وانطاق  الــدوري  انتهاء  سيما بعد 
ــك. وعـــزز  ــ مــنــافــســات الـــبـــاي أوف بــعــد ذلـ
الشرقية  املنطقة  وصــافــة  نــتــس  بــروكــلــني 
مــع 32 فـــوزًا و15 خــســارة، مقابل 32 فــوزًا 
سفنتي  فيادلفيا  للمتصدر  هزيمة  و14 

سيكسرز.
وفــــي يـــوتـــا، قــــاد الـــاعـــب الــفــرنــســي رودي 
غوبير بتسجيله 18 نقطة و17 متابعة و4 
صدات فريقه يوتا جاز للفوز على كليفاند 
كافالييرز 114 - 75، معززًا أفضل سجل في 
الدوري وصدارته للمنطقة الغربية مع 35 
فوزا و11 هزيمة. وساهم دونافان ميتشل 
مع 19 نقطة ومايك كونلي مع 18، بالفوز 
بـ  الــذي دفــع مدربه  ليوتا  الخامس تواليًا 
15 العبًا إلى أرض امللعب، سجل منهم 14 

في واقعة نادرة الحدوث.
ــرار يــوتــا، تــابــع لـــوس أنجليس  وعــلــى غــ
فــوزه  محققًا  انتصاراته  سلسلة  كليبرز 
الــســادس تــوالــيــًا عــلــى حــســاب ميلووكي 
فــي  ــيــــده  رصــ ــًا  ــعــ رافــ  ،105  -  129 بـــاكـــس 
الثالث في املنطقة الغربية إلى 32  املركز 
فــوزًا مقابل 16 هزيمة. وبــرز في صفوف 
الــفــائــز مـــاركـــوس مــوريــس مــع 25 نقطة، 
لينارد 23 نقطة و8  فيما أضــاف كواهي 
متابعات و9 تمريرات حاسمة. ورد نجم 
أنتيتوكومبو  يــانــيــس  الــيــونــانــي  بــاكــس 
نقطة   32 بتسجيله  كليبرز  ثنائي  على 
لم تحل دون خسارة فريقه. وفــاز ميامي 
هيت على نيويورك نيكس 98-88، بفضل 
أضــاف  فيما  بوتلر،  مــن جيمي  نقطة   27
بام أديبايو 20 نقطة و17 متابعة. وكان 
يـــولـــيـــوس رانــــــــدل أبـــــــرز املـــســـجـــلـــني عــنــد 
الخاسر مع 22 نقطة. ويحتل هيت املركز 
الــثــامــن فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــتــســاويــا 
الخاسر   ،)24-23( سلتكس  بوسطن  مــع 
 .115 - أورلــيــانــز بيليكانز 109  أمــام نيو 
سجل للفائز الشاب زيون وليامسون 28 
نقطة إلى جانب 8 متابعات و3 تمريرات 
حاسمة و4 سرقات، فيما أضاف براندون 
إنـــغـــرام 25 نــقــطــة و9 تــمــريــرات حــاســمــة. 
وتـــقـــام هـــذه الــنــســخــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ظـــــل

جــائــحــة كـــورونـــا عــاملــيــًا، وشــهــدت بعض 
املــبــاريــات حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي بعض 
الــواليــات. ُيــذكــر أن نـــادي لــوس أنجليس 
ــيـــركـــي  ــوج بـــلـــقـــب الــــــــــدوري األمـ ــ ــكـــرز تــ ــيـ لـ
تفوق  بعدما  املاضي  املوسم  للمحترفني 

على نادي ميامي هيت في الباي أوف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»تريبل ـ دابل« لوستبروك وهاردن 
في أمسية األرقام القياسية

شهد الدوري األميركي 
لكرة السلة تألق العبين 

كبيرين بتحقيقهما 
تريبل دابل، هما النجمان 

وستبروك وجيمس 
هاردن
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حسين غازي

عالم كرة القدم قــّدم لنا قــادة فرٍق 
ــع، اســتــطــاعــوا  ــيـ ــرفـ ــراز الـ ــطــ مــــن الــ
وثقتهم  القتالية  روحــهــم  بفضل 
بأنفسهم قيادة فرقهم للمجد واأللــقــاب. في 
الـــجـــزء األول تــحــدثــنــا عـــن بــعــض الــعــظــمــاء 
الــذيــن حملوا الــشــارة، وهــم األملــانــي الــدولــي 
السابق بكنباور، نجم بايرن ميونخ وقائده، 
إضافة ألسطورة نادي ميان وإيطاليا باولو 
برشلونة  لــنــادي  السابق  والنجم  مالديني، 
وأياكس أمستردام وهولندا يوهان كرويف، 
ــــروي كــــني، والـــيـــوم نــســتــعــرض في  إضـــافـــة لـ
الجزء الثانية أسماء أخرى في القائمة، على 

أن ننتقل إلى جزء ثالث في هذه السلسلة.

بوبي مور
ثّمن جيف هورست، صاحب الهدف الشهير 
العالم 1966،  أملانيا بنهائي كأس  في مرمى 
قيمة بوبي مور كقائد في أرضية امللعب، إذ 
كان قادرًا على فرض شخصيته دون الحاجة 
إلى الصراخ والغضب. وقال هورست في هذا 
الصدد: »ستعلم أن بوبي لم يكن سعيًدا منك 
ــادًرا جـــًدا،  ــ بــمــجــرد ملــحــة؛ وكــــان الــثــنــاء مــنــه نـ
ا ذا 

ً
وبحال حصل ذلــك، تعلم أنك فعلت شيئ

شهد عالم كرة القدم منذ بداية اللعبة الشعبية األولى، والدة العديد من 
األساطير، لكن بعضهم امتلك جوانب شخصية فريدة من نوعها، مّكنتهم 
تلقيه  الذي  الكبير  العبء  رغم  األلقاب  وتحقيق  القيادة  شارة  حمل  من 

عليهم

3031
رياضة

تقرير

قيمة كبيرة. الهدوء ثم الهدوء واالتــزان، هي 
أن تتخيلها في  الــتــي يمكن  الــصــفــات  أنــــواع 
لـــأحـــداث وكــذلــك سلوكه  مـــور  إدارة  طــريــقــة 
كأس  نهائي  مثل  الــلــحــظــات،  أروع  فــي  حتى 
العالم في ويمبلي، ربما«. يعتبر مور أصغر 
م 

ّ
قــائــد ملــنــتــخــب إنــكــلــتــرا عــلــى اإلطـــــاق، تسل

شــــارة الــقــيــادة وهـــو فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
من عمره، تعّرض لضغط كبير بشكٍل كبير، 
كــان يضّم أسماء  إنكلترا  أن منتخب  خاصة 
مــمــيــزة والــتــوقــعــات بــحــصــده لــقــب املــونــديــال 
اللقاء  ملجريات  تــه  قــراء كانت  مرتفعة.  كانت 
الــخــصــم، بطريقة خــاصــة. وصفه  وهــجــمــات 
األسطورة بوبي تشارلتون بكلمتني »الكابن 
أعظم خصم  أن  بيليه  أكــد  بينما  الطبيعي«، 
واجهه في مسيرته الكروية كان مور، تحديدًا 
أمــام  مقابل  دون  بــهــدف  إنكلترا  هزيمة  بعد 
البرازيل في عام 1970. كما تألق مور بروحه 

الــقــيــاديــة على مستوى األنــديــة، تــحــديــدًا مع 
ويستهام يونايتد، بعدما قاد املطارق للفوز 

بكأس االتحاد اإلنكليزي في عام 1964.

فرانكو باريزي
 ذا شخصية عظيمة. لقد 

ً
كان باريزي رجا

تحدى الصعاب طوال حياته املهنية. رفضه 
إنــتــر مــيــانــو عــنــدمــا كـــان صــغــيــرًا، وانــضــم 
إلــى غريمه في املدينة ميان بــداًل من ذلك. 
ه 

ّ
لكن فــي مــونــديــال 1994  تــعــّرض لإصابة 

رفـــض الـــعـــودة لـــبـــاده، بــل اســتــمــّر وحـــاول 
التعافي حتى نجح في خوض النهائي أمام 
ـــزوري بــركــات  الـــبـــرازيـــل، الــــذي خــســره األتـــ
الحكايات تشكل نسيج   هــذه 

ّ
كــل الترجيح. 

ــقـــدم ملــحــة عـــن سبب  أســــطــــورة بــــاريــــزي وتـ
استثنائيًا مليان طــوال عقدين  قائدًا  كونه 
من الزمن. أصبح قائدًا في عام 1982، وكان 
يبلغ من العمر 22 عامًا، وشغل هذا املنصب 
ملدة 15 عامًا، قبل أن يخلفه باولو مالديني 

في عام 1997. 
ــنـــادي  ــى مـــبـــاريـــاتـــه مــــع الـ ــ ــدأ فـــرانـــكـــو أولــ ــ بـ
الـــ17 من عمره  اللومباردي عندما كــان في 
التالي  املــوســم  فــي  مــوســم 1978-1977.  فــي 
انطلقت مشاركات باريزي ووجــوده ضمن 
الـــدوري  لقب  األســاســيــة، وحــقــق  التشكيلة 
اإليطالي في موسم 1978-1979، حني لعب 
إلـــى جــانــب نــجــوم كــبــار أيـــضـــًا، عــلــى غـــرار 
السابق جياني  كابيلو، واألسطورة  فابيو 
ريفيرا، لكن امليان هبط بعدها إلى الدرجة 
الثمانينيات حــني مــّر  بــدايــات  الــثــانــيــة فــي 
ــوداء، بــســبــب فــضــيــحــة الــتــاعــب  ــ ــ بــفــتــرة سـ
بــالــنــتــائــج الــتــي ســمــيــت بــالــتــوتــونــيــرو. لم 
يطل بقاء الروسونيري في الدرجة الثانية، 
أن وصـــل سيلفيو  إلـــى  تخبطه  تــابــع  لكنه 
برلسكوني إلى سدة رئاسة النادي، فعادت 
الــحــيــاة إلـــى الــفــريــق، ونــجــح بــاريــزي خــال 
سنواته مع ميان في تحقيق لقب الدوري 
اإليــطــالــي 6 مـــرات وثــاثــة ألــقــاب فــي دوري 
ــان مــنــهــا تــحــت قــيــادة  ــنـ ــا، اثـ ــال أوروبــــــ أبـــطـ
ألقاب في  أريغو ساكي، وأربعة  األسطورة 
السوبر وثاثة في السوبر األوروبي وكأس 

إنتركونتيننتال.

كارليس بويول
عندما اعتزل كارليس بويول قبل سنوات، 
الــكــرويــة  مسيرته  تحليل  فــي  الجميع  بـــدأ 
ــقــــني الـــعـــظـــيـــمـــني  ــريــ ــفــ ــتــــه فــــــي الــ ومــــســــاهــــمــ
إلســبــانــيــا وبــرشــلــونــة فـــي حــصــد األلـــقـــاب. 
اعــتــزل بــويــول بعد 15 عــاًمــا مــن اللعب مع 
الفريق األول في برشلونة وعقد من الزمان 
للنادي. لعب بويول 392 مباراة مع  كقائد 
برشلونة، فاز فيها بستة ألقاب في الدوري 
ــلــــك مــــرتــــني، وســتــة  اإلســــبــــانــــي، وكـــــــأس املــ
كؤوس في السوبر اإلسباني، وحقق ثاث 
بطوالت في دوري أبطال أوروبا. على الرغم 

فاريال ملهم 
األوروغواي في نهائي 

كأس العالم 1950

موغوروزا تسقط أمام أندريسكو وتغادر ميامي
خسرت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا، املصنفة 
ــام الــكــنــديــة بــيــانــكــا أنــدريــســكــو،  ـــ13 عــاملــيــًا، أمــ ــ الـ
املصنفة الـ 9 عامليًا، في دور الـ16 لبطولة ميامي 
بــواقــع 6-3  نــقــطــة،  األلــــف  للتنس ذات  املــفــتــوحــة 
مــوغــوروزا  تفشل  النتيجة  وبــهــذه  و2-6.  و3-6 
ـــ16 لهذه  ــ )27 عــامــًا( مــجــددًا فــي اجــتــيــاز دور ال
النهائي  ربــع  فــي  الكندية  تــواجــه  بينما  البطولة، 
اإلسبانية سارا سوريبيس تورمو، املصنفة الـ58 
أنس جابر،  التونسية  على  تفوقت  والتي  عامليًا، 
على  اإلسبانية  وحصلت  عامليًا.  الــــ30  املصنفة 
مقابل  )88 من 181(  النقاط  إجمالي  من   %49
وحصلت   ،)181 أصــل  مــن   93( ملنافستها   51
 منهما على ثالث إرساالت ساحقة، والكندية 

ّ
كل

ارتكب 3 أخطاء مزدوجة.

رواندا تستضيف أول نسخة من 
دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة

ستقام النسخة األولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة، التي ينظمها االتحاد الدولي 
للعبة، في رواندا خالل مايو/ أيار املقبل، بعد عام من املوعد املحدد لذلك جراء تداعيات 
جائحة كورونا. وأعلن االتحاد األفريقي لكرة السلة أن البطولة ستنظم بواسطة االتحاد 

الدولي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للعبة بالواليات املتحدة »إن بي إيه« في رواندا.
وسيتنافس 12 فريقًا من جميع أنحاء القارة على الكأس على ملعب كيجالي بالعاصمة 
الرواندية، في املرحلة النهائية التي ستبدأ بني 16 و30 مايو املقبل. وتأمل العديد من الفرق 
والكاميرون  ومالي  وأنغوال  ونيجيريا  والسنغال  وتونس  واملغرب  والجزائر  من مصر 

وموزمبيق ومدغشقر ورواندا في الوصول إلى النهائي من أجل الفوز بالكأس األولى.
ومن بني الفرق املؤهلة للمنافسة يبرز الزمالك )مصر( ومولودية الجزائر وسال )املغرب( 
أفريقيا  أبطال  دوري  ويعد  املضيف.  باتريوتس  كيجالي  وكذلك  )تونس(  واملنستيري 
الجديد، الذي كان مقررًا انطالقه في مارس/آذار 2020، أول تعاون بني االتحاد األفريقي 

لكرة السلة و»إن بي إيه« خارج الواليات املتحدة.

بيل يصرُّ على العودة للريال ويؤكد احترامه لـ»السبيرز«
أكد الويلزي غاريث بيل، املعار هذا املوسم من ريال 
مدريد اإلسباني لتوتنهام هوتسبرز اإلنكليزي، 
الــنــادي  لــم يتعامل بقلة احــتــرام مــع جماهير  أنــه 
اللندني عندما صّرح بأنه كان يرغب في االنتقال 
قبل  مستواه  الستعادة  املوسم  هذا  »السبيرز«  لـ
العودة من جديد  بطولة األمم األوروبية، ومن ثم 
الــذي  الــــ31 عــامــًا،  امللكي. وشــدد صاحب  للنادي 
التصفيات  لــخــوض  بــــالده  منتخب  مــع  يــتــواجــد 
املــؤهــلــة ملـــونـــديـــال 2022 بــقــطــر، خــــالل مــؤتــمــر 
احــتــرام«  لــم يتعامل »بقلة  أنــه  ُبعد  صحافي عــن 
مع توتنهام، مذكرًا بأنه »قانونًا« ما زال مرتبطًا 
بعقد مع الريال حتى يونيو/حزيران 2022. وكان 
نفى  قد  بارنيت،  جوناثان  الــالعــب،  أعمال  وكيل 
منذ أيام أي علم لالعب بمستقبله، أو إذا ما كان سيعود لصفوف امليرينغي، مؤكدًا أن 
الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن هذا األمر. وقال بيل في تصريحاته »السبب في رحيلي 
وأستمتع  والفنية،  البدنية  حالتي  على  أحافظ  وأن  املشاركة،  في  رغبتي  هو  الريال  عن 
بكرة القدم. بالطبع، عندما ينتهي املوسم، سأعود لريال مدريد، وسنرى ماذا سيحدث 
حينها«. ولم تختلف تصريحات الجناح الدولي عن تلك التي صرح بها منذ أسابيع، والتي 
»صالة  كـ النادي  يستخدم  الالعب  أن  تــرى  التي  »السبيرز«  عــددا من جماهير  أغضبت 
لأللعاب البدنية«، وفقًا لتصريحات بعض وسائل اإلعــالم، لكي يكون جاهزًا للمشاركة 
مع »التنانني« في بطولة األمم األوروبية الصيف املقبل، وكذلك مباريات التصفيات املؤهلة 
ملونديال 2022 بقطر. ويقّدم بيل مستوى كبيرًا مع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو هذا 

املوسم، حيث شارك في 25 مباراة في جميع البطوالت سجل خاللها 10 أهداف.

تسيتسيباس يتجاوز عقبة نيشيكوري 
ويلتقي سونيجو في ثمن نهائي ميامي

إلى ثمن نهائي بطولة ميامي لألساتذة ذات  اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس  تأهل 
الياباني كي نيشيكوري بنتائج مجموعات 6-3 و6-3 و1-6.  األلف نقطة على حساب 
في  الياباني  منافسه  عقبة  يتجاوز  كي  دقيقة  و56  إلــى ساعة  تسيتسيباس  واحــتــاج 
مباراة دخلت في املجموعة الثالثة من أجل معرفة هوية الفائز واملتأهل بينهما إلى دور 
الذي  لورنزو سونيجو  اإليطالي  املقبل منافسه  الــدور  الـــ16. ويلتقي تسيتسيباس في 

تأهل بدوره على حساب الكولومبي دانييل جاالن بنتائج مجموعات 7-6 )6-8( و6-3.

إلى  اللجوء  في  فكرت  التلفزيون،  على  القدم  كرة  مشاهدة 
ــدم«. وأضــــاف العــب  ــقـ عــمــل بــعــد انــتــهــاء مـــشـــواري بــكــرة الـ
يونايتد السابق: »بعد عملي في هذا املجال )البناء( كان لدي 
عدد قليل من زمالئي يسألونني عن يونايتد وكيف انتهى 
بــي املــطــاف هــنــا. يمكن أن يصبح األمـــر متعبًا جـــدًا، لــذا ال 
أتحدث عن أنني لعبت مع يونايتد«. وجاء ظهور روش األول 
فــي عــام 2001 بــمــبــاراة الــكــأس ضــد أرســنــال فــي تشكيلة 
ضــمــت العــبــني احــتــيــاطــيــني، وفـــي هـــذا قـــال روش مــازحــًا: 
»سجل سيلفان ويلتورد ثالثية، وأتذكر أنني عانيت أمامه 
بسبب فرق القوة البدنية. لعب الكرة فوق رأسي وضربها، 
لكنها مرت فوق العارضة، لحسن الحظ، وإال كان ذلك أحد 
أجمل األهــداف العالقة في ذاكــرة عشاق كــرة الــقــدم«. وبعد 
 ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب 

ً
عــام، ظهر روش بديال

»أولد ترافورد«، وقال: »لقد كان أمرًا ال يصدق، حيث ظهرت 

أمام 75000 مشجع في ملعب أولد ترافورد«. وتابع: »قدمت 
مواجهة جيدة، لكنني أتذكر أّن السير أليكس )فيرغسون( 
تحدث معي بعد املباراة، ألن آالن شيرر هزمني في ضربة 
 أدع املهاجمني يفعلون ذلك«. ولعب 

ّ
رأسية، لذلك أخبرني بأال

روش آلخر مرة مع يونايتد في دوري أبطال أوروبــا، ضد 
الوقت لريال مدريد  الذي كان منافسًا في ذلك  ديبورتيفو، 
ــبــِدل فــي االســتــراحــة، وفــي هــذا قــال: 

ُ
وبــرشــلــونــة، حيث اســت

ــه ألــبــرت لــوكــي، واعــتــقــدت أنــنــي قــدمــت مستوًى  »كــنــت أواجـ
أليكس«. وعلى  السير  لم أذهــب في جــدال مع  جيدًا، لكنني 
التي  بالفترة  أن روش فخور  إال  الرغم من قصر مسيرته، 
قضاها مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه ال يشعر بأي ندم، 
وختم حديثه بالقول: »لست نادمًا. الشيء الوحيد الذي كان 
يجب أن أغّيره، أنني كنت معروفًا في يونايتد بهدوئي، لذلك 
ربما كان ينبغي أن أكون أكثر حزمًا وأختلط مع الالعبني«.

أيوب الحديثي

اإلنكليزي  الــســابــق،  يونايتد  مانشستر  نـــادي  العــب  ظهر 
لي روش، ألول مــرة في مسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم، في مباراة ضد ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني، التي 
آذار  مـــارس/  فــي 18  أقــيــم  لــقــاء  فــي  انتهت بالخسارة 2-0، 
ليمثل  مجانًا  انتقل  بشهرين،  بعدها  لكن   .2003 عــام  مــن 
أندية ريكسهام وبيرنلي ودرويلسدن، وبعد حوالى خمس 

سنوات ودع كرة القدم، حيث يعمل اآلن في مواقع البناء.
القدم،  السابعة والعشرين، سئم روش لعبة كــرة  وفــي ســّن 
بــدأت  بيرنلي، حيث  إلــى  ريكسهام  مــن  ــارة  إعـ بعد صفقة 
اإلصابات تلقي بظاللها على نجم منتخب إنكلترا السابق 
تحت 21 عامًا. وقال الالعب، في تصريحات نقلتها صحيفة 
»ذا صن« البريطانية: »كنت عائدًا إلى املنزل وال أريد حتى 

لي روش

على هامش الحدث

العب إنكليزي 
سابق دافع عن 

ألوان مانشستر 
يونايتد ولعب في 
دوري األبطال قبل 

أن يقرر االعتزال 
الحقً

باريزي قائد 
ميالن وإيطاليا 
التاريخي 
)كريستيان ليويغ/
)Getty

الــدوري  في  المدافعين  أفضل  من  واحــدًا  رومانيولي  أليسيو  كان 
اإليطالي قبل تسلّمه شارة القيادة إثر رحيل المدافع ليوناردو بونوتشي 
عن ميالن بعدما لعب موسمً واحدًا، إذا كان ريكاردو مونتوليفو قبله 
قائدًا وحمله إيغناسيو أباتي أيضً في بعض األوقات. رومانيولي مع 
زيادة الضغوطات عليه وتحّسن ميالن تدريجيً فقد الكثير من قيمته، 
وبات بديًال في الوقت الحالي للمدافعين اآلخرين في تشكيلة ستيفانو 

بيولي، تحديدًا توموري والدنماركي المميز سيمون كيير.

رومانيولي وضغط الشارة

وجه رياضي

مـــن أنــــه لـــم يــتــم تــعــيــيــنــه كــقــائــد للمنتخب 
اإلســبــانــي بــوجــود إيــكــر كــاســيــاس، إال أنــه 
كــان قـــادرًا على فــرض شخصية القائد في 
امللعب، حيث تمتعت إسبانيا بأكثر  أرض 
ــــال أفــــضــــل فــــتــــرات الـــنـــجـــاح  مــــن قــــائــــد، خــ
ملــنــتــخــب الروخــــــــا. فــــي إحــــــدى املــنــاســبــات 
ــد،  ــ ــــدريـ خـــــــال الـــكـــاســـيـــكـــو أمـــــــــام ريـــــــــال مـ
ــاول جــــيــــرارد بــيــكــيــه الـــتـــصـــرف بــطــريــقــة  ــ حـ
»صـــبـــيـــانـــيـــة« بـــعـــدمـــا كـــــان يـــريـــد االتـــجـــاه 

شبه معروفة، وكان االتحاد األوروغواياني 
النهائي  في  اإلذالل  من  يخشى  القدم  لكرة 
ر 

ّ
ــذ ــــــه حــ

ّ
عـــلـــى مــلــعــب مــــاراكــــانــــا، وحـــتـــى أن

 
ً
ب اإلحراج، قائا

ّ
الاعبني، وطلب منهم تجن

»أربعة مقبولة«. رفض فاريا قبول املوقف 
وحشد قواته، أي الزماء، بفضل شخصيته 
مــا سمعوه،  ينسوا  أن  منهم  الــقــويــة، طلب 
برازيلية  حنجرة  ألــف   170 يتجاهلوا  وأن 
في املدرجات، وأن يلعبوا املباراة بالطريقة 

من  مقذوفة  بتلقيه  الحكم إلخــبــاره  صــوب 
املــدرجــات، لكن بويول قــام بنزعها من يده 
 وطـــلـــب مــنــه عــــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت والــلــعــب. 

أبدوليو فاريال
الــذي ألهم منتخب األوروغـــواي  هو الرجل 
في  التي واجهها.  الصعاب   

ّ
كــل رغــم  للفوز 

كأس العالم 1950 في البرازيل كان الجميع 
يعتبر أن هوية الفريق الذي سيتوج باللقب 

الــوحــيــدة الــتــي يــعــرفــونــهــا. عــلــى الــرغــم من 
ــواي  ــ أوروغـ أن منتخب  إال  فـــاريـــا،  خــطــاب 
تأخر 1-0 في الشوط األول، لكن فاريا شّد 
همم زمائه، وقاد باده للفوز بنتيجة 1-2 
في صدمة ال يمكن نسيانها عرفها الجميع 
تــخــســر  ــم  ــ ولـ  .»The Black Chief« بـــاســـم 
األوروغــــواي أي مــبــاراة كــان خالها فاريا 
امللعب بكأس  الزعيم األســطــوري في أرض 

العالم.

في  أفضل العب  اختيار  السابق،  العاملي  التنس  نجم  أغاسي،  أندريه  األميركي،  رفض 
الثاريخ بني الثالثي السويسري روجر فيدرير واإلسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش. وقال في هذا الصدد: »ال يمكن الحسم اآلن فال أحد يمكنه أن يعرف ماذا 
 واحد منهم قادر على تحقيق نجاحات جديدة خالل الفترة 

ّ
. وكل

ً
سيحصل مستقبال

 واحد منهم يختلف حسب 
ّ

القادمة. اتخاذ موقف اآلن لن يكون أمرًا سليمًا. مستوى كل
نوعية األرضية، وإن أردتــم أن أحــدد األفضل فيجب تنظيم دورة على أرضية مختلفة 

ويتواجه خاللها الثالثي 100 مّرة وحينها يمكن االختيار«.

صورة في خبر

أغاسي واألفضل

Wednesday 31 March 2021 Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

أعظم 
القادة ]2[


