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رياضة

رياضة

ّ
هجرة بالجملة من «جحيم» المالعب اللبنانية
ّ
قضية

الجمود الرياضي الناتج عن اإلقفال العام في البالد ّ
جراء تفشي فيروس
«كــورونــا» ،والوضع المالي ُ
المزري الــذي وصلت إليه كل القطاعات بما
عمل جديد أو
فيها الرياضية ،دفعا الرياضيين إلى الهجرة ،إما بحثًا عن ُ ٍ
َ
إليجاد فرصة احتراف في الخارج ولو بمبالغ بسيطة .مالعبنا تفرغ يوميًا
من نجومها الذين ال ّنية لغالبيتهم بالعودة إلى أرض الوطن
شربل ّ
كريم

الهجرة
المستمرة
لنجوم
الرياضات
المختلفة ال
ّ
تتوقف في
هذه األيام
(أرشيف)

الهجرة املستمرة لنجوم الرياضات
املختلفة ال تـتــوقــف فــي ه ــذه األي ــام،
إذ بات الالعبون يبحثون عن فرص
عمل جديدة وال يمانعون حتى وإن
ٍ
كــانــت بعيدة مــن املــاعــب ،ففي زمن
ارتفاع سعر صرف الدوالر األهم هو
الحصول على العملة الصعبة.
ٌ
ع ـم ـلــة تـكـبــر قـيـمـتـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ن ـ ـجـ ــوم مـ ــاعـ ــب ك ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم وك ـ ــرة
ال ـس ـلــة ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ف ــي ظل
تــوقــف النشاط فــي لبنان ،مــا يعني
أن االحـ ـ ـت ـ ــراف ف ــي ال ـ ـخـ ـ ًـارج بـمـبـلـ ٍـغ
قــد ي ـبــدو زه ـي ـدًا م ـقــارنــة بـمــا كسبه
الالعب سابقًاّ ،
يعد نعمة وأفضل من
عقد أو
الجلوس في املنزل من دون ٍ
جهوزية ّ
فنية.
الـ ــواقـ ــع أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــاع ـب ــن ال
ي ـ ــزال ـ ــون يـ ـعـ ـت ــاش ــون م ـ ــن أع ـم ــال ـه ــم
الخاصة أو من مبالغ جمعوها «أيام
ال ـعــز» ،راف ـضــن التخلي عــن اللعبة
ّ
ال ـت ــي ي ـن ـش ـطــون ف ـي ـهــا ،ل ـك ــن آخــريــن

يهاجر الرياضيون إلى
الخارج ّ برواتب زهيدة
ال تتخطى الـ 1000
دوالر شهريًا أحيانًا

ً
هـ ـج ــروا ال ــري ــاض ــة ع ــام ــة وات ـج ـه ــوا
لـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــاق بـ ــوظـ ــائـ ــف فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدان
الـخـلـيــج الـعــربــي ت ـحــدي ـدًا ،منها في
املستشفيات ،وأخــرى في املصارف،
وأيضًا في املؤسسات الخاصة.
أما من حصل على فرصة اللعب في
ب ـل ـ ٍـد م ـج ــاور أو خـلـيـجــي أو عــربــي،
فــإنــه تـمـ ّـســك ب ـهــذه ال ـفــرصــة وقبلها
م ــن دون ت ـ ــردد ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا تفتح
ـود
ال ـب ــاب أم ــام ــه لـلـحـصــول عـلــى عـقـ ٍ

الهروب من الجحيم

ً
فــي ك ــرة ال ـقــدم م ـثــا ،عــانــى الــاعـبــون
امل ـح ـل ـيــون غــال ـبــا م ــن ال ـح ـص ــول على
رواتــب منخفضة ،وهــو أمــر بــدا أســوأ
ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي غــال ـب ـيــة األن ــدي ــة مع
اس ـت ـم ــرار دف ـع ـهــا الـ ــرواتـ ــب بــالـعـمـلــة
امل ـح ـل ـيــة ومـ ــن دون أي ت ـع ــدي ـ ٍـل عـلــى
ق ـي ـم ـت ـهــا ،م ــا ج ـع ــل ق ـس ـمــا ك ـب ـي ـرًا مــن
الــاع ـبــن يـقـبــض أق ــل م ــن  200دوالر
ُ
ف ــي ال ـش ـه ــر الـ ــواحـ ــد إذا م ــا احــت ـســب
املبلغ وفــق سعر الـصــرف فــي السوق
السوداء!
وهذه املسألة ال ترتبط فقط بأصحاب
ال ــروات ــب البسيطة بــل أيـضــا بالعبي
الصف األول الذين لم يعودوا يجدون
فـ ــي الـ ـ ـ ـ  5مـ ــايـ ــن أو الـ ـ ـ ـ  10م ــاي ـ ًـن
ل ـي ــرة ال ـت ــي ي ـح ـص ـلــون عـلـيـهــا ق ـي ـمــة،
وخصوصًا أنهم يعتبرون أن قدراتهم
ال ـف ـن ـ ّـي ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـم ـن ـح ـهــم ع ـق ـدًا
أفضل في الخارج يفتح الباب أمامهم
للهروب من «جحيم لبنان» .وبحسب
معلومات خــاصــة ل ـ «األخ ـبــار» حــاول
بعض الالعبني الدوليني في األسابيع
ال ـق ــري ـب ــة امل ــاض ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ــت تــوقــف
فسخ
ال ـ ــدوري بـسـبــب اإلق ـف ــال ال ـع ــامّ ،
عـ ـق ــوده ــم ،وم ـن ـه ــم م ــن ك ـ ــان ق ــد وق ــع
عليها حــديـثــا ،وذل ــك بسبب إغ ــراءات
ال ـخــارج ،حـيــث ينشط الــوكــاء حاليًا
الستقطاب أفضل األسماء إلى املالعب
العربية املجاورة.
لـكــن مــا ال يعلمه كـثـيــرون أن العقود
الـتــي يحصل عليها بـعــض الالعبني
خ ــارج ـي ــا ل ـي ـســت ب ــال ـع ـق ــود ال ـك ـب ـيــرة،
ـدان م ـث ــل ال ـ ـعـ ــراق وأرم ـي ـن ـيــا
ف ـف ـ
ـي ب ـ ـلـ ـ ٍ
ً
مـثــا ال ُيمنح الــاعــب اللبناني عقدًا
كـبـيـرًا ،وه ــو أم ــر يــؤكــده أح ــد الــوكــاء
الناشطني على الساحتني وغيرهما
م ــن خـ ــال األرق ـ ـ ـ ــام ،ح ـيــث ي ـش ـيــر إلــى
أن أحـ ــد ال ــاع ـب ــن الـلـبـنــانـيــن انـتـقــل
إل ــى ف ــري ـ ٍـق ع ــراق ــي ب ــرات ـ ٍـب ال يـتـجــاوز
الـ ـ  1000دوالر شـهــريــا ،بينما حصل
ٌ
العب آخر على  1500دوالر في الشهر
الواحد ،وهو مبلغ قريب مما يمكن أن
يتقاضاه الالعب في حال انتقل للعب
ً
م ـثــا م ــع أح ــد األن ــدي ــة األرم ـي ـن ـيــة في
الدرجة الثانية.

التنس

ُ ّ
وب ــن الـبـحــريــن ال ـتــي ت ـصــنــف قيمة
الــاعــب الـلـبـنــانــي بــن ال ـ ـ  45وال ـ ـ 60
أل ـ ـفـ ــا ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ــواح ـ ــد بـحـســب
وكيل ناشط في مالعبها ،قد تقارب
ٍ
هــذه القيمة ما يحصل عليه الالعب
الدولي في حــال انتقاله إلــى العراق،
حـ ـي ــث ذكـ ـ ــر م ـ ـصـ ـ ٌ
ـدر هـ ـن ــاك أن عـقــد
مهاجم العهد السابق محمد قــدوح
يصل إلــى  50ألــف دوالر فــي املوسم
مــع أمــانــة ب ـغ ــداد ،وه ــو املـبـلــغ نفسه
املفترض أن يحصل عليه زميله أحمد
املنتقل إلــى الــوحــدات األردنــي،
زريــق ُ
وال ــذي قـ ـ ّـدرت قيمة عـقــده بـ ـ  80ألــف
دوالر ضمنها  30ألـفــا ستدخل إلى
خزينة بطل لبنان.
أسـ ـم ــاء ذهـ ـب ــت وغ ـي ــره ــا يـ ـب ــدو عـلــى
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ،إذ أن ـ ـ ــه م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن
الكثيرين كانت لديهم رغبة بالرحيل
ح ـتــى ق ـبــل ت ــوق ــف الـ ـ ـ ــدوري ،والــدل ـيــل
ً
تــرك أبــو بكر املــل «الـبــرج» منتقال إلى
مــال ـيــزيــا ح ـيــث يـحـصــل تـقــريـبــا على
 4500دوالر شهريًا.

ً
ـاق
أف ـض ــل مـسـتـقـبــا ،وب ـح ـثــا ع ــن آف ـ ٍ
غير ضبابية ،حيث ال يبدو الوضع
مطمئنًا بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــال وواق ــع
لسنوات عدة مقبلة.
الرياضة أقله
ٍ

هجرة بال عودة

ّ
لـكــن ه ــذه املـبــالــغ ليست نـهــائـيــة ،إذ
يمكن أن ترتفع مــع إضــافــة مكافآت
إليها ،لكن في الحاالت األكثر شيوعًا
تـنـخـفــض هـ ــذه امل ـب ــال ــغ ب ــا ش ــك مع
اقتطاع الوكالء لنسبتهم عند توقيع
العقد أو شهريًا.
وهـ ــذه الـنـقـطــة ت ـحــدي ـدًا ُوج ـ ــدت في
عـقــود العـبــي ك ــرة الـسـلــة املهاجرين
أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الع ـب ــي
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـ ـه ــؤالء اعـ ـ ـت ـ ــادوا عـلــى
تـسـلـيــم ع ـقــودهــم ل ــوك ــاء محترفني
ال لوسطاء هــواة كما هــو الـحــال في
ال ـل ـع ـبــة الـشـعـبـيــة األول ـ ـ ــى .لـ ــذا بــدت
الحركة اللبنانية حــاضــرة فــي أكثر
مــن ب ـلـ ٍـد عــربــي أخ ـي ـرًا بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
فسجل الالعبون
الالعبني املنتقلني،
الـلـبـنــانـيــون ح ـض ــورًا ف ــي الـبـحــريــن
والعراق وقطر والسعودية وتونس.
ه ـن ــاك ف ــي هـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان ،وت ـحــدي ـدًا
املدربون
بلدان الخليج العربي يجد ً
ف ــي ال ــاع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ق ـي ـم ــة فـنـ ّـيــة
مضافة ،وذلك بفضل سمعة األندية
واملـنـتـخـبــات الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي كــانــت
ّ
متفوقة في مراحل عدة على نظيرتها
العربية .لكن مــا يعرفه كثيرون من
متابعي كرة السلة في العالم العربي
منذ زمـ ٍـن بعيد بــأن األنــديــة ال تدفع

منتقال إلى ماليزيا ،حيث يحصل تقريبًا على  4500دوالر شهريًا
ترك أبو بكر المل «البرج»
ً

رواتب عالية كما كان الحال عليه في
لبنان ،ما يعني أن الالعب اللبناني
يـخــرج إل ــى ّ االح ـت ــراف بـعـقـ ٍـد أق ــل من
عقد وقعه مع ناديه املحلي.
آخر ٍ
وب ـح ـس ــب أحـ ــد الـ ــوكـ ــاء ال ـفــاع ـلــن،
ُ
تــراوح الرواتب التي يحصل عليها
الــاع ـبــون الـلـبـنــانـيــون ف ــي ال ـخــارج
بــن الـ ـ  3000دوالر كـحـ ٍّـد أدن ــى والـ ـ
 7000دوالر كـ ـح ـ ٍّـد أقـ ـص ــى ،بـيـنـمــا
ي ـب ــدو املـ ـع ــدل ال ــوس ـط ــي ه ــو 4500
دوالر فـ ــي ال ـش ـه ــر ال ـ ــواح ـ ــد .أرقـ ـ ـ ٌ
ـام
لـ ــم ي ـك ــن ل ـي ــرض ــى ب ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ــاعـ ـب ــن أي ـ ـ ــام ك ــان ــت كـ ـ ــرة ال ـس ـلــة
الرياضة األكثر استقطابًا لألموال
واألك ـث ــر صــرفــا بــن كــل الــريــاضــات.
ل ـكــن واقـ ــع ال ـح ــال وعـ ــدم ت ـف ــاؤل أي
أحـ ٍـد بإمكانية انـطــاق البطولة في
ـت ق ــري ــب ج ـع ــا ح ـت ــى امل ــدرب ــن
وقـ ـ ـ ٍ
ـرص ف ــي الـ ـخ ــارج،
ي ـب ـ ّح ـث ــون ع ــن فـ ـ ـ ٍ
م ـفــض ـلــن ع ــدم ال ـب ـق ــاء عــاط ـلــن عــن
راتب ال
العمل حتى لو حصلوا على
ٍ
يتجاوز الـ  1500دوالر كما هو حال
أحد املهاجرين منهم!
وتبقى نقطة مهمة في مسألة العقود
وهـ ــي م ــدت ـه ــا ال ــزم ـن ـي ــة ال ـت ــي كــانــت
قـصـيــرة بالنسبة إل ــى كــل الــاعـبــن،
باستثناء وائل عرقجي الذي احترف
فـ ــي ق ـط ــر ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
تــونــس ،وهــو أمـ ٌـر غير مستغرب ،إذ
كما قال املنطق دائمًا بأنه سيصعب
على الالعب اللبناني االحـتــراف في
أوروبـ ـ ـ ــا ،وسـيـن ـح ـصــر ط ـمــوحــه في
أندية املنطقة هذه
الخليج فقط ،فإن ً
وال ـتــي رسـمــت قـنــاعــة ب ــأن اللبناني
هو األجنبي املنشود ،قد تكون ّ
بدلت
ـدد من
رأي ـه ــا أخ ـي ـرًا ب ـعــد ان ـت ـه ــاء عـ ـ ٍ
ال ـت ـجــارب حـيــث ع ــادت لـلـتـ ّ
ـوجــه إلــى
اسـتـقـطــاب األمـيــركـيــن وغـيــرهــم من
أصحاب املستوى األعلى.
وب ـع ـي ـدًا م ــن اس ـت ـف ــادة الع ـب ـي ـنــا في
كــرة القدم وكــرة السلة ،ماديًا وفنيًا
مــن ه ــذه الـتـجــارب فــي ال ـخ ــارج ،فــإن
القاسم املشترك املؤسف الذي ّ
يردده
مـعـظـمـهــم ه ــو عـ ــدم نـ ّـي ـت ـهــم ال ـع ــودة
ـت ق ــري ــب ،فــأســوأ
إل ــى ل ـب ـنــان ف ــي وقـ ـ ٍ
ّ
م ــا يـمـكــن أن يـعـيـشــه ش ـبــان ف ــي عــز
ع ـط ــائ ـه ــم ه ــو شـ ـع ــوره ــم بــال ـه ـجــرة
داخ ــل وطـنـهــم نـفـســه ،وذل ــك فــي ظل
ّ
تردي األزمة في البالد على مختلف
ّ
األصعدة وشدها الرياضة معها إلى
الحضيض.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يزور برشلونة« ...الثأر» ممكن!
تعود الحياة إلى مالعب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم اليوم عند الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ـس ـ ً
ـاء ب ـعــد ف ـت ــرة الـتــوقــف
الشتوي مع انطالق منافسات الدور
ال ـ ـ  16مــن املـســابـقــة بـلـقــاء يــن قــويــن:
األول ي ـج ـمــع ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
مـ ــع ض ـي ـف ــه بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ّ
الفرنسي ،والثاني يحل فيه ليفربول
اإلنكليزي ضيفًا على اليبزك األملاني.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـول بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان
الفرنسي الذي يفتقد نجمه البرازيلي
نـيـمــار امل ـصــاب عـلــى مــدربــه الـجــديــد
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو
لفك عقدته أمــام برشلونة اإلسباني
عـلــى ملعب "كــامــب ن ــو" .وبـعــد بــدايــة
مــوســم متقلبة ،أق ــال الـفــريــق اململوك
م ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــة قـ ـ ـط ـ ــر لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الــريــاض ـيــة األمل ــان ــي ت ــوم ــاس تــوخــل
الــذي قــاده إلــى نهائي دوري األبطال
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ــه امل ــوس ــم
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وعـ ـ ـ ـ ّـن ب ــوك ـي ـت ـي ـن ــو ال ـ ــذي
ب ـن ــى س ـم ـع ـتــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة ق ــاري ــا مــع

تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي وأوص ـل ــه أيضًا
إلــى نهائي دوري األبـطــال .وستكون
م ــواج ـه ــة الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ـتــاس ـعــة
بني الطرفني في آخــر ثماني سنوات
ضمن املسابقة القارية األول ــى .يقف
التاريخ مع النادي الكاتالوني ،وفي
حال توديع أي من الطرفني من الدور
ُ
ست ّ
عد خيبة كبيرة لفريق من
،16
الـ ّ
الصف األول.

يملك اليبزك فرصة
تعميق جراح ليفربول
الذي يعاني كثيرًا على
المستوى المحلي

وكانت أسوأ مواجهات سان جيرمان
ـ ـ برشلونة في الدور الـ  16من نسخة
 ،2017عـنــدمــا ت ـقـ ّـدم ذهــابــا برباعية
نظيفة على ملعب "بارك دي برانس"،
ل ـك ــن م ـ ـبـ ــاراة اإليـ ـ ـ ــاب شـ ـه ــدت أش ـهــر
"ري ـمــون ـتــادا" فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
ع ـن ــدم ــا ق ـل ــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
ميسي ورفــاقــه النتيجة فــي الثواني
ٌ
القاتلة إلــى فــوز تاريخي ( .)1-6فوز
أدى إلى انتقال نجم املباراة البرازيلي
ن ـي ـمــار إل ــى ص ـف ــوف س ــان ج ـيــرمــان،
بـصـفـقــة ه ــي األغ ـل ــى ف ــي ت ــاري ــخ كــرة
القدم ،بلغت  222مليون يورو.
ل ـك ــن آمـ ـ ــال ال ـب ــاري ـس ـي ــن ب ــال ـث ــأر مــن
بــرشـلــونــة ،تـعـ ّـرضــت لـضــربــة قاسية
م ــع إص ــاب ــة ل ـن ـي ـمــار ،ال ـت ــي أصـبـحــت
اعتيادية فــي األدوار اإلقصائية من
دوري األبـ ـط ــال .وق ــد تـبـعــد اإلصــابــة
أي ـضــا ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي ع ــن م ـبــاراة
اإلي ـ ــاب املـ ـق ــررة ف ــي  10آذار /م ــارس
املقبل.
برغم ذلكّ ،
يعول فريق العاصمة على

حـنـكــة بــوكـيـتـيـنــو ال ـ ــذي كـ ــان خ ـيــارًا
ً
ط ـب ـي ـع ـيــا ل ـل ـح ـل ــول ب ـ ـ ــدال مـ ــن تــوخــل
منتصف املوسم.

اليبزك × ليفربول
يملك م ــدرب الي ـبــزك ال ـشــاب يوليان
ناغلسمان ( 33عامًا) فرصة تعميق
ج ــراح مــواطـنــه يــورغــن كـلــوب مــدرب
ليفربول اإلنكليزي ،عندما يتواجه
ف ــري ـق ــاه ـم ــا فـ ــي ذه ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدور ثـمــن
ال ـن ـهــائــي م ــن دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
لكرة القدم الثالثاء.
ويتمتع كلوب بهالة األسطورة على
ض ـفــاف مـيــرسـيـســايــد بـعــدمــا أنـهــى
صيامًا دام  30عــامــا لــم يـحــرز فريق
ليفربول اللقب املحلي ،قبل أن يقوده
إلــى التتويج املــوســم املــاضــي ،وذلــك
بعد موسم واحد من قيادته الفريق
إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
بـ ـي ــد أن لـ ـيـ ـف ــرب ــول يـ ـم ــر ف ـ ــي أزم ـ ــة
حقيقية ،حيث لم يحقق الفوز سوى
في  3من آخر  11مباراة خاضها في

النادي الكاتالوني
يقف التاريخ مع
ّ
الفرنسيين (أ ف ب)
على حساب
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مختلف املسابقات.
في املقابلُ ،يعتبر ناغلسمان نجمًا
ص ــاعـ ـدًا ف ــي م ـع ـتــرك الـ ـت ــدري ــب ،فقد
فــرض اليـبــزك بــإشــرافــه رقـمــا صعبًا
فـ ــي دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا امل ــوس ــم
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ب ـ ـب ـ ـلـ ــوغـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف
النهائي قبل الـسـقــوط أم ــام باريس
سان جرمان الفرنسي ،قبل أن ينجح
في انتزاع بطاقة التأهل إلى األدوار
اإلقصائية هــذا املوسم على حساب
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي ،مع
الـعـلــم ب ــأن األخ ـيــر ألـحــق بــه خـســارة
قاسية ذهابًا بخماسية نظيفة.
ّ
يتميز املدربان بحراكهما املتواصل
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـف ـن ـي ــة عـ ـل ــى أرضـ ـي ــة
املستطيل األخـضــر وع ــدم ترددهما
في توجيه املالحظات إلى العبيهما
وحـ ـت ــى الـ ــدخـ ــول ف ــي مـ ـه ــات ــرات مــع
املدربني املنافسني.
وي ـق ــول مـهــاجــم الي ـب ــزك الــدنـمــاركــي
يــوســف بــول ـســن" ،كــاه ـمــا يعيشان
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أق ـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود

ُ
وي ـظ ـه ــران أحــاسـيـسـهـمــا الـجـ ّـيــاشــة
على أرضـيــة امللعب .إنــه أكـثــر قاسم
مشترك بينهما".
كـ ــاه ـ ـمـ ــا يـ ــدي ـ ـنـ ــان بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــاح إلـ ــى
امل ــارك ــة ال ـك ــروي ــة األمل ــان ـي ــة املـتـمـثـلــة
بالضغط املتواصل على حامل الكرة
والـحـيــويــة ،لكنهما ح ــاوال االبـتـكــار
أيضًا .فقد قــام كلوب بتعيني مدرب
خ ـ ـ ــاص ل ـت ـن ـف ـي ــذ رمـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـم ــاس
ً
ف ــي ل ـي ـفــربــول م ـث ــا ،ف ــي ح ــن وضــع
نــاغـلـسـمــان شــاشــة عـمــاقــة فــي مقر
ال ـت ــدري ــب م ــن أجـ ــل م ــراج ـع ــة بعض
التحركات خالل التمارين.
كذلك لفت ناغلسمان بــالــذات النظر
مـ ــن خ ـ ــال ارت ـ ـ ـ ــداء م ــاب ــس غ ــري ـب ــة،
وتحديدًا في مباريات دوري أبطال
ّ
أوروبــا ،وعلق على هذا األمر بقوله:
"أرت ــدي مــا يحلو لــي .أنــا مــدرب كرة
قدم ولست عارض أزياء".
في املقابل ،يظهر كلوب دائمًا مرتديًا
ق ـب ـعــة ب ـي ـس ـبــول وال ي ـح ـلــق لـحـيـتــه
جيدًا خالل املباريات.

لم يخسر نادال أي مجموعة حتى اآلن رغم معاناته من أوجاع في أسفل الظهر (أ ف ب)

ّ
نادال يواصل تقدمه
نحو نهائي أستراليا

ّ
واصــل اإلسباني رافــايــل ن ــادال املصنف ثانيًا زحفه نحو املـبــاراة النهائية
بسجل مثالي بفوزه على اإليطالي فابيو فونييني بثالث مجموعات 3-6
و 4-6و 2-6ليبلغ الــدور ربــع النهائي من بطولة أستراليا املفتوحة في كرة
املضرب ،أولــى البطوالت األربــع الكبرى في الغراند ســام .وهي املــرة الثالثة
واألربـعــون يبلغ فيها اإلسباني املخضرم الــدور ربــع النهائي في البطوالت
وهو الساعي إلى إحراز لقبه الثاني في بطولة أستراليا بعد .2009
الكبرى ُ
وفي حال ق ّدر له ذلك ،فإنه سيحرز لقبه الحادي والعشرين الكبير وسينفرد
بالرقم القياسي الــذي يتقاسمه حاليًا مع السويسري روجيه فيدرر (20
لكل منهما) .كما أنها املــرة الثالثة عشرة يبلغ فيها نــادال ربــع النهائي في
بطولة أستراليا ،علمًا بأن العبني اثنني ّ
يتفوقان عليه هما فيدرر ( 15مرة)
واألسترالي جون نيوكومب (.)14
وقال نادال" :أنا سعيد لبلوغ الدور ربع
النهائي .إنها بداية إيجابية" .وأضاف:
"ع ـنــدمــا تـلـعــب ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي في
مواجهة منافس مثل فابيو فإنك تواجه
أقصت األميركية
معركة حقيقية .ال تنتظر أن تخوض
جيسيكا بيغوال ()61
امل ـبــاراة مــن دون مشاكل فــي مواجهة
نظيرتها األوكرانية
هذا النوع من الالعبني".
إيلينا سفيتولينا
وع ـلــى الــرغــم مــن مـعــانــاتــه مــن أوج ــاع
فــي أسفل الظهر ،لــم يخسر ن ــادال أي
لدى السيدات
مجموعة حتى اآلن .ويلتقي نادال تاليًا
مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
املصنف ســادســا الــذي تـ ّ
ـأهــل إلــى ربع
النهائي من دون منافسة ،بعد انسحاب
اإليطالي ماتيو بيريتيني بسبب آالم في عضالت البطن إثر إصابة تعرض
لها في املباراة السابقة.
ّ
املصنف عاشرًا" :لـ ّ
ـدي مشاكل في عضالت البطن .قــال لي
وقــال اإليطالي
ّ
األطباء إن هناك خطرًا بأن تتفاقم .قــررت عدم اللعب ألن األمر ال يستحق
العناء".
وسبق أن التقى نــادال وتسيتسيباس في سبع مناسبات ،كــان الفوز من
نصيب املاتادور في ست منها مقابل واحدة لليوناني.
في املقابل ،رفع الروسي دانييل مدفيديف سلسلة انتصاراته إلى  18واحتاج
إلى  89دقيقة فقط لتخطي األميركي ماكنزي ماكدونالد  4-6و 2-6و.3-6
ّ
وكانت أفضل نتيجة ملدفيديف املصنف رابعًا في البطوالت الكبرى بلوغه
نهائي فالشينغ ميدوز عام  2019عندما خسر أمام نادال.
وحذا حذوه مواطنه أنــدري روبليف بفوزه على النروجي كاسبر رود 2-6
و )3-7( 6-7ثم بانسحاب األخير بداعي اإلصابة.
ُ
وسيلتقي روبليف مع مدفيديف في ربع النهائي ،علمًا أن آخر روسي توج
بلقب كبير هو مارات سافني في أستراليا بالذات عام .2005
لدى السيدات ،أقصت األميركية جيسيكا بيغوال ( )61نظيرتها األوكرانية
ّ
إيلينا سفيتولينا املصنفة خامسة عامليًا في مباراة مثيرة  6-3 ،4-6و.3-6
تلتقي بيغوال تاليًا مع مواطنتها جينيفر بــرايــدي ( )24التي ّ
تفوقت على
الكرواتية دونا فيكيتش (.5-7 ،1-6 )33

