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رياضة

رياضة
لطالما أراد
أوزيل اللعب
في تركيا
(أ ف ب)

ّ
...
التركي
الدوري
ّ
ّ
أكثر من مجرد محطة اعتزال
الكرة المعولمة

انتقل العب الوسط األلماني مسعود أوزيل إلى فنربخشة قادمًا من
آرسنال ،بعدما خرج كليًا من حسابات مــدرب «الغانرز» مايكل أرتيتا.
ٌ
«نجم» جديد يترك أحد الدوريات األوروبية الكبرى لاللتحاق بالدوري
التركي ،ما يؤكد على تطور قطاع الكرة في البالد ونجاح الخطط
الموضوعة من قبل ّ
القيمين عليه
حسين فحص
ّ
تغيرت املعادلة في السنوات املاضية،
لــم تعد األض ــواء كــل شــيء بالنسبة
إل ــى العـبــي ك ــرة ال ـقــدم .فبعدما كــان
ح ـل ــم أي الع ـ ــب ي ـق ـض ــي بـتـحـصـيــل
الـشـهــرة عــن طــريــق االل ـت ـحــاق بأحد
الـ ــدوريـ ــات ال ـخـم ـســة ال ـك ـب ــرى ،سلك
ـرى ،فذهبوا
الـبـعــض مـنـعــرجــات أخ ـ ّ
إل ـ ــى دوريـ ـ ـ ــات غ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة .وج ــد
بعض ًالالعبني في الدوري األميركي
م ـح ـطــة مـهـمــة ق ـبــل االع ـ ـتـ ــزال ،حيث
حصلوا على «إكسير الشباب» قبل
إن ـه ــاء مـسـيــرتـهــم ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـفــارق
الـكـبـيــر بــن مـسـتــويــاتـهــم ومـسـتــوى
الــاعـبــن ه ـنــاك ،فيما اتـجــه آخ ــرون
وراء املال ّ
فشدوا الرحال إلى الدوري
الصيني .آخر املحطات «املستغربة»
ّ
ت ـمــث ـلــت بـ ــالـ ــدوري ال ـت ــرك ــي امل ـم ـتــاز،
ال ـ ــذي ش ـهــد ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
إقـبــال العديد مــن نجوم النخبة من
وألسباب مختلفة.
كل األعمار
ٍ
قبل الـطـفــرة الـكــرويــة ،عــرف ال ــدوري
ال ـتــركــي ب ـعــض ح ــرك ــات االن ـت ـقــاالت
«الـخـجــولــة» ،وال ـتــي ســاهـمــت تباعًا
في الوصول إلى الصورة التي عليها
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هــذا ال ــدوري الـيــوم .فقد بــدأ الـنــزوح
الكروي إلى تركيا عام  ،1984عندما
وصل املدرب يوب ديروال إلى غلطة
ســراي .عندها ،أحــدث األملــانــي ثورة
ّ
وحسن معايير
في أساليب التدريب
ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر،
م ــا ش ـ ّـج ــع م ــدرب ــن أج ــان ــب آخ ــري ــن
للقدوم مثل غوس هيدينك وجوردن
ميلن وسـيــب بيونتك .هـكــذا ،ارتقى
مستوى كرة القدم في البالد وجذب
العديد من الالعبني للقدوم.
ّ
حـ ــطـ ــت األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة األولـ ـ ــى
ف ــي ع ـ َ
ـام ــي  1987و ،1988ح ــن جــاء
كـ ــل مـ ــن دي ــديـ ـي ــه س ـي ـكــس وهـ ــارالـ ــد
شــومــاخــر الـلــذيــن انضما إلــى ًغلطة
سـ ـ ـ ــراي وفـ ـن ــربـ ـخـ ـش ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ب ـعــض األسـ ـم ــاء األخ ـ ـ ــرى .اس ـت ـقــدام
الـ ـنـ ـج ــوم ان ـع ـك ــس ح ـي ـن ـهــا إي ـج ــاب ــا
ع ـل ــى األن ـ ــدي ـ ــة ،ح ـي ــث وص ـ ــل غـلـطــة
س ــراي عــام  1989إلــى نصف نهائي
دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا .ب ـعــدهــا ،جــاء
ـان
ك ــل م ــن جـ ــان م ـ ــاري ب ـف ــاف ودال ـي ـ ً
أتكينسون وريموند أومــان ،إضافة
إلــى ّ
املتوجني بــدوري أبطال أوروبــا
عام  1995جون فان دين بروم وبيتر
فان فوسن.

ّ
رغ ــم تـلــك األس ـم ــاء ال ــرن ــان ــة ،تمثلت
العالمة الفارقة في عام  1996عندما
استقدم غلطة ســراي الالعب جورج
ه ــاج ــي ،وال ـ ـ ــذي س ــاه ــم م ــع ح ــارس
م ــرم ــى الـ ـب ــرازي ــل األسـ ـب ــق ك ــاودي ــو
تافاريل في تحقيق الكأس األوروبية
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
التركية ،حني هزم غلطة سراي نادي
آرسـ ـن ــال ف ــي ن ـهــائــي كـ ــأس االت ـح ــاد
األوروبي عام .2000
ه ـك ــذا ،ان ـس ـحــب ت ــأل ــق غـلـطــة س ــراي
ّ
عـلــى املـنـتـخــب الــوطـنــي ال ــذي تمكن
ع ـ ـ ــام  2002م ـ ــن ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع ب ــرون ــزي ــة
مونديال كوريا الجنوبية واليابان،
ثــم برونزية كــأس الـقــارات  2003في
ف ــرن ـس ــا ،ق ـب ــل الـ ــوصـ ــول إلـ ــى امل ــرب ــع
الــذهـبــي فــي ي ــورو  ،2008لـكــن األمــر
أخــذ منحى مغايرًا تمامًا مع نهاية
ُذلك العقد ،على خلفية دفاتر سوداء
فتحت في الدوري التركي.

تراجع وعودة
ف ـفــي م ــوس ــم  ،2011/2010طــاولــت
قـضــايــا الـفـســاد الـعــديــد مــن األنــديــة
رئيس
التركية ،مــا أدى إلــى توقيف
ً
بطل الدوري آنذاك فنربخشة ،إضافة
إل ــى  60آخ ــري ــن م ــن الع ـب ــن وح ـكــام
ومـســؤولــن ،كما تـ ّـم تأجيل الــدوري
ألســاب ـيـ ٍـع ع ــدي ــدة .وف ــي ظ ــل الـفـســاد
املستشري وف ـقــدان الـكــرة للشفافية
وال ـجــاذب ـيــة ،خـلــت امل ــدرج ــات وهــرب
رع ـ ـ ــاة األنـ ـ ــديـ ـ ــة .عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ذلـ ــك،
ك ــادت كــرة الـقــدم التركية أن تنتهي
كليًا ،لــوال اعتماد ّ
القيمني مشروعًا
محاكيًا ل ـلــدوري األم ـيــركــي ،يقضي
بــاإلضــاءة على الــدوري التركي عبر

اس ـت ـق ــدام ن ـجــوم ك ـبــار مـقـبـلــن على
االعـتــزال ،ما يشجع الجماهير على
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى املـ ــاعـ ــب ،ك ـم ــا ي ـجــذب
ً
مختلف الالعبني للقدوم مستقبال.
ه ـ ـكـ ــذا ،ات ـج ـه ــت األن ـ ــدي ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة،
عـلــى غـ ــرار غـلـطــة س ـ ــراي ،بشكتاش
وفنربخشة ،إلــى التعاقد مــع نجوم
ســاب ـقــن ل ــم ي ـك ـل ـفــوا ال ـك ـث ـيــر بسبب
إقـ ـب ــالـ ـه ــم عـ ـل ــى االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزال ،ل ـك ـن ـهــم
س ــاهـ ـم ــوا فـ ــي إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـكـ ــرة شـيـئــا
ف ـش ـي ـئــا .ومـ ــن ج ـه ــة ال ــاعـ ـب ــن ،ك ــان
لـ ـك ــل م ـن ـه ــم دوافـ ـ ـع ـ ــه الـ ـت ــي جـعـلـتــه
يـلـتـحــق بـ ــالـ ــدوري ال ـت ــرك ــي ،فمنهم
مــن أراد اسـتـعــادة املـسـتــوى ،ومنهم
مــن طـمــع بــالـعــائــد املــالــي ،فيما أراد
آخ ــرون اللعب بانتظام للعودة إلى
امل ـ ـشـ ــاركـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ــع مـنـتـخــب
بالدهم.
ك ــان ع ــام  2015تــاري ـخ ـيــا بــالـنـسـبــة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،حـ ـي ــث شـهــد
سـ ــوق االنـ ـ ّتـ ـق ــاالت ال ـص ـي ـفــي ت ـطــورًا
جــدي ـدًا تـمــثــل بـتـعــاقــد كـبــار ال ــدوري
ّ
مــع أكثر مــن نجم .عــزز غلطة ســراي

قد ينتزع الدوري
الدوري
التركي مكانة ً
الفرنسي مستقبال

هجومه حينها ببطل العالم لوكاس
ب ــودولـ ـسـ ـك ــي ل ـي ـن ـض ــم إلـ ـ ــى كــوك ـبــة
النجوم شـنــايــدر ،ميلو ،موسليرا...
بـقـيــادة املـ ــدرب اإلي ـطــالــي تـشـيــزاري
برانديلي ،مع اإلشارة إلى أن الفريق
سبق له أن ضـ ّـم في صفوفه نجومًا
كـبــارًا فــي تلك الفترة ،أمـثــال ديدييه
دروغبا وكيويل.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ك ـ ـ ــان ل ـف ـن ــرب ـخ ـش ــة فــي
ذلـ ــك الـ ـع ــام ح ـصــة األس ـ ــد ف ــي ســوق
االنتقاالت ،إذ استقدم املهاجم روبن
فان بيرسي إلى جانب زميله السابق
في مانشستر يونايتد لويس ناني،
لينضم الــاعـبــان إلــى نـجــوم آخرين
مثل راؤول ميريليس وبرونو ألفيس
ودي ـي ـغ ــو ريـ ـب ــاس وس ـي ـم ــون ك ــاي ــر.
كــذلــك ،تعاقد بيشكتاش حينها مع
النجم البرتغالي ريكاردو كواريزما
الــذي سبق له أن حمل ألــوان الفريق
ع ــام  2010مل ــدة مــوس ـمــن ،كـمــا ظفر
بيشكتاش بتوقيع الظهير األملاني
أندرياس بيك قائد فريق هوفينهايم
وحامل لقب بطولة أوروبــا للشباب
عام  2009مع املنتخب.
ّ
هـكــذا ،ت ـعــززت املنافسة فــي ال ــدوري
الـ ـتـ ــركـ ــي م ـ ــن جـ ــديـ ــد ب ـ ــن ال ـق ـط ـبــن
األساسيني غلطة سراي وفنربخشة
مـ ـ ـ ــع اج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـ ــرق أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـث ــل
بيشكتاش وباشاك شهير ،ما ساهم
في ازدهار كرة القدم التركية .لم يكن
التقدم في ال ــدوري التركي انعكاسًا
ل ـت ـطــور اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد وانـتـعــاشــه
فحسب ،بل لوجود عوامل جوهرية
أخـ ـ ـ ـ ــرى؛ أهـ ـمـ ـه ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــة األنـ ــديـ ــة
املنتظمة فــي الـب ـطــوالت األوروب ـي ــة،
وانـ ـخـ ـف ــاض الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
كبير قـيــاســا بــالـبـطــوالت األوروب ـيــة
األخ ـ ــرى ،مــا شـ ّـجــع أك ـثــر عـلــى قــدوم
الالعبني.
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ّ
كليبرز يتصدر الغرب ودنفر «يعرقل» يوتا جاز
أوق ـ ــف دن ـف ــر ن ــاغ ـت ــس س ـل ـس ـلــة م ــن 11
فوزًا تواليًا (األطول هذا املوسم) ليوتا
ج ــاز بــال ـفــوز عـلـيــه ( )117-128ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
بفضل  47نقطة لنجمه الصربي نيكوال
يوكيتش ،في حني انتزع لوس أنجليس
كليبرز صدارة املنطقة الغربية .وضرب
يــوك ـي ـتــش ب ـق ــوة بـتـسـجـيـلــه  47نـقـطــة
بينها  22فــي الــربــع األول رفـعـهــا إلــى
 33في نهاية الشوط األول وأضــاف 12
متابعة ليحقق «الدبل دبــل» العشرين
هذا املوسم.
ونـ ّـوه يوكيتش نجم املباراة بال منازع
بفوز فريقه بقوله« :في الوقت الحالي،
يعتبر ج ــاز أفـضــل فــريــق فــي الـ ــدوري،
ي ـل ـع ـب ــون ب ـش ـك ــل م ــده ــش ويـ ـ ـس ـ ـ ّـددون
بـشـكــل رائ ــع وح ـق ـقــوا  11ف ــوزًا تــوالـيــا،
وبالتالي فالفوز جيد جدًا لنا».
ومنذ البداية ّ
تقدم ناغتس بفارق كبير
وص ــل إل ــى  28نقطة فــي ال ـشــوط األول
باعتماده بنسبة كبيرة على الرميات
الثالثية ونجح في تسجيل  8منها في
محاولته الـ 8األولى ثم  15من أصل 18
في نهاية الشوط األول .ونجح جاز في
تقليص ال ـف ــارق إل ــى أق ــل مــن  10نقاط
فــي الــربــع الـثــالــث ،لكن الكلمة األخـيــرة
ك ــان ــت لـنــاغـتــس بـفـضــل االحـتـيــاطـيــن
جايمايكل غرين وفاكوندو كامباتزو
الـلــذيــن سـ ّـجــا  9و 6نـقــاطــا تــوالـيــا في
ال ــرب ــع األخ ـي ــر لـيـخــرج فــريـقـهـمــا فــائـزًا
ّ
ب ـفــارق  9ن ـقــاط .وتـخــطــى  7العـبــن من

ّ
قلب فيالدلفيا تخلفه أمام إنديانا بفارق  16نقطة إلى فوز بفارق  9نقاط (ا ف ب)

جـ ــاز ح ــاج ــز ال ـع ـش ــر ن ـق ــاط وأف ـض ـل ـهــم
ك ـ ــان بـ ــويـ ــان ب ــوغ ــدان ــوف ـي ـت ــش مـ ــع 29
نـقـطــة ودون ــوف ــان مـيـتـشــل م ــع  13لكن
ذلــك لم يبعد شبح الخسارة األولــى له
منذ السادس من كانون الثاني/يناير
املاضي.
وعلى الجهة األخرى عاد لوس أنجليس
كليبرز مــن فــوز صريح على نيويورك
ن ـي ـكــس ( )115-129ب ـف ـضــل  28نـقـطــة
لنجمه كــواهــي لـيـنــارد .وبـعــد أن ّ
تقدم
كـلـيـبــرز ب ـف ــارق مــريــح خ ــال مـجــريــات
املباراة نجح نيكس في تقليص الفارق
إل ـ ــى ن ـق ـط ـتــن ف ـق ــط فـ ــي م ـط ـل ــع ال ــرب ــع
األخير لكن كليبرز ّ
رد بتسجيل النقاط
التسع التالية ليحسم النتيجة بنسبة
كبيرة .وك ــان جوليونس ران ــدل أفضل

مسجل فــي صـفــوف الـخــاســر ،صاحب
أفضل دفــاع فــي ال ــدوري ،مــع  27نقطة.
وبـ ـه ــذا الـ ـف ــوز انـ ـت ــزع ك ـل ـي ـبــرز صـ ــدارة
املنطقة الغربية على حساب يوتا جاز
مع سجل هو األفضل في الدوري حتى
يتضمن  16انتصارًا و 5هزائم.
اآلن إذ
ّ
ومن جهته حقق واشنطن ويزاردز فوزًا
مثيرًا على بروكلني نتس (.)146-149
وك ــان ــت املــواج ـهــة ب ــن أف ـضــل هـ ّـدافــن
ه ــذا املــوســم فــي الـ ــدوري ،بــرادلــي بيل
فــي صـفــوف وي ـ ــزادرز وكـيـفــن دوران ــت
ّ
فسجل كــل منهما  37نقطة
مــع نتس،
لكن األول ّ
سجل حاسمة منحت التقدم
لفريقه ( )144-146قبل نهاية املـبــاراة
ب ـ ــ 8ث ـ ـ ــوان .ب ـي ــد أن راسـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك
تـفـ ّـوق عليهما مــن خــال تسجيله 41

نقطة نقطة لـلـفــائــز .وق ــال وسـتـبــروك:
«فــي الــوقــت الـحــالــي ،الـشــيء األهــم هو
تحقيق االن ـت ـصــارات» فــي إش ــارة إلــى
خـ ـس ــارة ف ــري ـق ــه أربـ ـع ــا م ــن م ـبــاريــاتــه
ال ـ ـسـ ــت األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـع ــد ت ــأجـ ـي ــل ســت
مـبــاريــات لــه بسبب تــداعـيــات فيروس
كـ ــورونـ ــا امل ـس ـت ـج ــد .وغـ ـ ــاب ع ــن نـتــس
نجمه جيمس هــاردن بداعي اإلصابة
في فخذه.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ق ـل ــب ف ـيــادل ـف ـيــا
ّ
سفنتي سيكسرز تخلفه أمــام إنديانا
بــايـســرز ب ـفــارق  16نـقـطــة قـبــل أق ــل من
 10دق ــائ ــق عـلــى نـهــايــة املـ ـب ــاراة ليفوز
ع ـل ـي ــه ( )110-119ب ـف ـض ــل  27نـقـطــة
لتوبياس خاريس بينها  10في الربع
األخير ليحقق فــوزه الـســادس في آخر
 7مباريات .وأضــاف فوركان كوركماز.
وخ ــاض فـيــادلـفـيــا املـ ـب ــاراة ف ــي غـيــاب
نجمه الكاميروني جويل امبييد الذي
يعاني من أوجاع في ظهره.
وق ــال العــب فيالدلفيا ماتيس ثيبول:
«أعـتـقــد أن ــه ف ــوز مـهــم ألكـثــر مــن سبب.
ّ
لقد نجحنا في قلب تخلفنا في املباراة
لنفوز خــارج أرضنا وفــي غياب جويل
ام ـب ـي ـيــد .ك ــل ه ــذه األم ـ ــور ســاه ـمــت في
ج ـع ــل ال ـ ـفـ ــوز فـ ــي غ ــاي ــة األهـ ـمـ ـي ــة .كـنــا
سنلوم أنفسنا لو خسرنا هذه املباراة».
وفــي مباراتني أخريني ،فــاز مينيسوتا
تـمـبــروولـفــز عـلــى كليفالند كافالييرز
( )104-109وت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز على
أورالندو ماجيك (.)102-115
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محطة مهمة أوروبيًا
في املقابل ،قام الــدوري التركي على
ّ
ـرات م ـت ـقــط ـعــة ب ـت ـصــديــر وإب ـ ــراز
فـ ـت ـ ٍ
ب ـعــض امل ــواه ــب ال ـش ــاب ــة ،م ـثــل جــاي
ّ
ج ـ ــاي أوكـ ــوشـ ــا الـ ـ ــذي تـ ــألـ ــق بــرف ـقــة
فنربخشة قبل االنتقال إلــى باريس
سان جيرمان ،وفرانك ريبيري الذي
لفت انتباه األندية األوروبية الكبرى
أثناء وجــوده مع غلطة ســراي .تكرر
هـ ــذا ال ـن ـمــط ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
ـات أقـ ــل ،ح ـيــث ظ ـهــر امل ـصــري
ب ــدرج ـ ٍ
م ـح ـم ــود ت ــري ــزي ـغ ـي ــه ع ـل ــى ال ـســاحــة
األوروبـ ـي ــة م ــع نـ ــادي كــاسـيـمـبــاشــا،
قبل أن ينتقل إلــى أسـتــون فيال ،في
حــن بــرز ظهير مانشستر يونايتد
األيسر أليكس تيليس ألول مرة في
األوروب ـ ـيـ ــة بــرف ـقــة غلطة
ك ــرة ال ـق ــدم ً
ّ
سراي .إضافة ًإلى ذلك ،شكل الدوري
ال ـتــركــي م ـح ـطــة ل ـت ـطــور ال ـعــديــد من
الــاعـبــن الــذيــن جـ ــاؤوا عـلــى سبيل
ليون جيسون
اإلعــارة ،مثل مدافعي ً
ديناير ومارسال ،إضافة إلى العبني
آخرين.
تطور الكرة في تركيا انعكس أيضًا
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن،
األمر الذي ساهم في انتشار األتراك
بني مختلف األندية الكبرى ،وقد برز
منهم فــي الـسـنــوات األخـيــرة كــل من:
أردا توران وهاكان تشالهان أوغلو.
كل هــذه العوامل ساهمت تباعًا في
ن ـج ــاح الـ ـك ــرة ف ــي الـ ـب ــاد ومـنــافـســة
الدوري التركي للعديد من الدوريات
الـ ـكـ ـب ــرى .ال ـت ـج ــرب ــة ال ـت ــرك ـي ــة عــرفــت
ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وف ـ ــي ظـ ــل ال ـت ـط ــور
املستمر ،قــد ينتزع ال ــدوري التركي
ً
مكانة الدوري الفرنسي مستقبال في
قائمة الــدوريــات األوروبـيــة الخمسة
الكبرى.

أبرز مباريات اليوم

إيكاردي ّ
يتعرض للسرقة

وقــع األرجنتيني م ــاورو إي ـكــاردي مهاجم بــاريــس ســان جيرمان
الفرنسي ضحية ســرقــة محتويات مــن منزله الكائن فــي منطقة
«نويي سور سني» في العاصمة باريس بقيمة  400ألف يورو ،خالل
خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الــدوري املحلي ،بحسب ما
أشارت مصادر ّ
مقربة منه .وقال املصدر مؤكدًا معلومات نشرتها
صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية« :تنبه املحيطون بالالعب
إلى أشياء مبعثرة ومفقودة» .وأضاف أنه ّ
«تمت سرقة مجوهرات،
ُ
ساعات ،ومالبس فخمة ،هذه األشياء تقدر قيمتها بحوالى 400
ألــف يــورو» من دون الكشف عن التفاصيل حــول عملية السرقة.
وفتحت محكمة نانتير تحقيقًا بالحادثة ،وأوكلت امللف إلى فرقة
مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

إدانات للعنصرية في إنكلترا

وصــف األمـيــر ولـيــام ،نجل ولــي العهد البريطاني األمـيــر تشارلز،
اإلســاءات العنصرية ّ
املوجهة إلى العبي كرة القدم بأنها «حقيرة»
مشددًا على أنها «يجب أن تتوقف اآلن» بعد أن أصبح ماركوس
راش ـفــورد مهاجم مانشستر يونايتد آخــر الـنـجــوم عــرضــة لتلك
امل ـم ــارس ــات .وي ــأت ــي حــديــث دوق كــام ـبــريــدج م ــع رئ ـيــس االت ـحــاد
اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـعــد أن اتـهـمــت راب ـطــة الع ـبــي ك ــرة الـقــدم
املحترفني شركات مواقع التواصل االجتماعي بعدم العمل بشكل
صارم وجازم للحد من املنشورات العنصرية.

وك ــان ك ــل م ــن الـفــرنـســي أن ـطــونــي مــارس ـيــال وال ـهــول ـنــدي اكسيل
َ
تــوانــزيـبــي زمـيــلــي راش ـف ــورد فــي يــونــايـتــد ،مــدافــع تشلسي ريــس
جيمس والعب وست بروميتش روماين سويرز من سانت كيتس
ونيفيس عرضة إلساءات عنصرية على مواقع التواصل االجتماعي
ُ
فــي االس ـبــوع األخ ـيــر .واســت ـهــدف راش ـف ــورد بـعــد ت ـعــادل يونايتد
السلبي مع آرسنال يوم السبت ،ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.
ّ
وغرد وليام« :اإلساءات العنصرية  -سواء في امللعب أو في املدرجات
أو على وســائــل التواصل االجتماعي  -حقيرة ويجب أن تتوقف
اآلن» .وتابع« :لدينا جميعًا مسؤولية لخلق بيئة ال ُيسمح فيها بمثل
هــذه اإلس ــاءات ،وأولـئــك الــذيــن يختارون نشر الكراهية واالنقسام
ّ
يتحملون مسؤولية أفعالهم».
ودع ــت رابـطــة الــاعـبــن املحترفني منصات الـتــواصــل إلثـبــات أنها
ً
ملتزمة فعال بمعالجة مشكلة تقول إنها تمر «فــي مرحلة أزمــة»
منذ عامني .وقالت في بيان« :يجب بذل كل الجهود لحماية العبي
كرة القدم املحترفني ،وجميع املستخدمني اآلخرين ،من اإلســاءات
العنصرية أثناء استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي».

انتر يلتقي يوفنتوس
في نصف نهائي الكأس

ّ
يتجدد اللقاء بني الغريمني يوفنتوس وانتر في «دربــي ديطاليا»
عندما يلتقيان اليوم ( 21:45بتوقيت بيروت) على ملعب جوزيبي
مياتسا في ذهاب الدور النصف النهائي من مسابقة الكأس املحلية،
في حني يتطلع حامل اللقب نابولي لقطع الخطوة ما قبل االخيرة

ّ
لالحتفاظ به عندما يحل ضيفا على أتاالنتا غدا االربعاء.
وكان انتر أقصى غريمه وجاره ميالن من الدور ربع النهائي بفوزه
عليه بنتيجة ( )1-2بهدف قاتل للدنماركي كريستيان اريكسن
من ركلة حــرة في الوقت بــدل الضائع ( )7+90في مباراة شهدت
طــرد نجم «روســونـيــري» السويدي زالت ــان ابراهيموفيتش .فيما
ً
صخبا بعد تخطيه بسهولة عقبة سبال
كان عبور يوفنتوس اقل
برباعية نظيفة ،بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي
فضل امل ــدرب أنــدريــا بيرلو اراح ـتــه ،فيما جلس الـقــائــد جورجيو
كييليني وليوناردو بونوتشي والكولومبي خــوان ك ــوادرادو على
دكة البدالء.
وتعتبر املباراة ثأرية بالنسبة لفريق املدرب اندريا بيرلو الذي وصل
الى رأس الجهاز الفني للسيدة العجوز مطلع املوسم الحالي ،بعد أن
سقط في اول مواجهة جمعته بانتر بنتيجة (-2صفر) في املرحلة
 18من الدوري في  17كانون الثاني/يناير الفائت.
وكــان يوفنتوس حامل الــرقــم القياسي فــي عــدد االلـقــاب مسابقة
الكأس ( 13لقبا) ،آخرها عام  ،2018سقط في نهائي العام املاضي
امــام نابولي بركالت الترجيح بعد نهاية الوقت االصلي بالتعادل
السلبي على امللعب االوملبي في روما.

