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كرة المضرب

مارادونا في نابولي :الحب الفطري
حسن زين الدين
ع ـ ــاد دي ـي ـغ ــو مـ ـج ــددًا إل ـ ــى ن ــاب ــول ــي.
في العالم بأسره هو مــارادونــا ،أما
ف ــي ن ــاب ــول ــي وح ــده ــا ف ـه ــو دي ـي ـغــو.
ال شـكـلـيــات أو ب ــروت ــوك ــوالت تــربــط
بــن هــذا الــاعــب األسـطــوري وشعب
نــابــولــي ،ومــع كــل شــيء فيها .هناك
يكتفون بتسميته دييغو .يفرحون
لذلك .كلمة دييغو بمفردها تلخص
كــل الـحـكــايــة وتـعـيــد الــزمــن سـنــوات
إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء ل ـ ـتـ ــروي ت ـل ــك ال ـ ــرواي ـ ــة.
رواي ــة السحر ال ــذي حمله مــارادونــا
مــن مسقط رأس ــه الن ــوس ونـثــره في
مسقط أحالمه نابولي .النوس حيث
ال ـ ـ ـ ـ ــوالدة ...ون ــاب ــول ــي ح ـي ــث ،أي ـض ــا،
الوالدة.
عاد دييغو مجددًا إلى نابولي .بني
"سـ ــان ب ــاول ــو" و"سـ ــان ك ــارل ــو" حكى
القصة أول من أمس .قصة اإلبداعات
ف ــي ذل ــك املـلـعــب يــروي ـهــا األس ـط ــورة
في هذا املسرح .هكذا أرادت نابولي
أن تـكـ ّـرم نجمها األزل ــي ومعشوقها
بحفل ي ــروي فيه بنفسه قصته مع
الرقم  10إلى جانب املمثل اإليطالي
أليساندرو سياني.

ال ش ــك بـ ــأن "ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا" كــانــت
تهفو إلــى ذلــك الــزمــان والقشعريرة
تتملك األبــدان والسكون يعم املكان.
إذ كيف يمكن أن يتحدث دييغو عن

نــابــولــي وال يسبح الـحـضــور بتأثر
في بحر الذكريات بوجود صانعها؟
عاد مارادونا مجددًا إلى نابولي .هو
اآلن بجسده حاضر فيها ،لكن طيفه

روى مارادونا في مسرح «سان كارلو» قصته مع الرقم ( 10أرشيف)

نادال يستعيد قمة
أدائه في أوستراليا
ل ــم ي ـفــارق ـهــا ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق .ديـيـغــو
م ــوج ــود ك ــل ي ـ ــوم ف ــي ن ــاب ــول ــي .فــي
الـصـبــاحــات وامل ـس ــاءات .فــي اليقظة
تحتل
وامل ـن ــام ــات .ف ــي صـ ــوره ال ـتــي
ّ
جدران الطرقات .موجود في األجنة
ف ــي ب ـط ــون األم ـ ـهـ ــات .هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن
يـبـصــرون ال ـنــور عـلــى عـشــق دييغو
كـمــا يكتسبون ذل ــك مــن آبــائـهــم .في
نابوليّ ،
حب مارادونا فطري.
ّ
" 30عــامــا لــم تـغــيــر حـبــي لـنــابــولــي"،
ق ــال ـه ــا مـ ـ ــارادونـ ـ ــا .ه ــو ال ش ــك ك ــام
ليشبع به األسـطــورة نهم الصحافة
فحسب ،إذ ال يحتاج شعب نابولي
مــن أيـقــونـتــه إل ــى أن يــؤكــد لـهــم ذلــك.
هـ ــذا مـ ـف ــروغ م ـن ــه ل ــدي ـه ــم ،وحـقـيـقــة
تسطع عندهم مع إشراقة شمس كل
صباح.
ُ
وقبل أن ّ
يشد الرحال ،أبلغ مارادونا
ب ـقــرار مـنـحــه املــواط ـنــة الـفـخــريــة من
نــابــولــي فــي حـفــل ضـخــم سـيـقــام في
أي ــار املـقـبــل ملـنــاسـبــة م ــرور  30عامًا
عـلــى قـيــادتــه الـفــريــق الـجـنــوبــي إلــى
أول لقب في الدوري اإليطالي .هكذا،
رب ـطــت نــابــولــي أسـطــورتـهــا بموعد
ق ـ ــري ـ ــب ،حـ ـت ــى ال ي ـ ـطـ ــول االنـ ـتـ ـظ ــار
لرؤيته من جديد.

كأس أمم أفريقيا 2017

ُ
تعادل مصر يبقي العرب من دون فوز
انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي دور
املجموعات ضمن كأس أمم أفريقيا
 2017م ــن دون تـحـقـيــق ف ــوز عــربــي،
إذ ب ـع ــد تـ ـع ــادل الـ ـج ــزائ ــر وخ ـس ــارة
تــونــس وامل ـغ ــرب ،تـعــادلــت مـصــر مع
مالي  ،0-0ضمن املجموعة الرابعة.
وفــي امل ـبــاراة الثانية فــي املجموعة،
حقق املنتخب الغاني وصيف بطل
الـنـسـخــة األخ ـي ــرة ف ــوزًا صـعـبــا على
نظيره األوغندي .0-1
وسجل أنــدريــه أيــوو هــدف غانا في
الدقيقة  32من ركلة جزاء.
وق ــال أيـ ــوو« :ك ــان ــت م ـب ــاراة صعبة،
وكنا نعرف أن أوغندا منتخب عنيد.
لعبنا بشكل جيد فــي الـشــوط األول
ونقلنا ال ـكــرة بإنسيابية ،لكننا لم
نـ ـب ــذل م ـج ـه ــودًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـش ــوط
ال ـثــانــي وأردنـ ـ ــا أن نـجـعــل املنتخب
األوغ ـن ــدي يــركــض ،ألن ــه ال يـجــب أن

ننسى عاملي الــرطــوبــة وال ـح ــرارة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :حـ ـقـ ـقـ ـن ــا األهـ ـ ـ ــم ب ـك ـســب
النقاط الـثــاث ،ويجب اآلن أن نفكر
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة امل ـق ـب ـلــة الـ ـت ــي سـيـكــون
امل ـهــم فـيـهــا هــو اإلس ـت ـعــداد الــذهـنــي
وال ـت ــاح ــم ب ــن ال ـخ ـط ــوط ال ـث ــاث ــة».
واكتست املباراة أهمية بالنسبة إلى
املـنـتـخـبــن كــون ـهــا األول ـ ــى لكليهما
فــي الـبـطــولــة الـحــالـيــة ،واألولـ ــى منذ
مــواج ـه ـت ـه ـمــا ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـكــأس
ال ـق ــاري ــة ف ــي ن ـهــائــي  1978ف ــي غــانــا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـ ــوج م ـنـ ـتـ ـخ ــب «ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
السوداء» باللقب الثالث في تاريخه
قبل أن يضيف الرابع بعدها بأربعة
أعوام في ليبيا.
كما أن أوغندا عادت إلى النهائيات
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  39عـ ــامـ ــا ،فــي
مشاركة هي الخامسة لها في كأس
األمم األفريقية.

مباراتا اليوم
تبدو الغابون املضيفة مطالبة بالفوز
ع ـلــى بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،ال ـي ــوم الـســاعــة
 18,00بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت ،ف ــي الـجــولــة
الثانية من منافسات املجموعة األولى.
وكانت الجولة األولــى انتهت بتعادل
الغابون مع غينيا بيساو ،والكاميرون
مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة .1-1
وستكون مواجهة الغابون وبوركينا
ف ــاس ــو م ـ ـحـ ــددة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ملـصـيــر
املـ ـضـ ـي ــف ،قـ ـب ــل لـ ـق ــائ ــه األص ـ ـعـ ــب فــي
الـجــولــة األخ ـيــرة مــع الـكــامـيــرون .وفي
امل ـبــاراة الثانية الـســاعــة  ،21,00تميل
كفة الترجيحات لصالح الـكــامـيــرون،
حاملة اللقب أربع مرات (،1988 ،1984
 ،2000و ،)2002ع ـلــى ح ـس ــاب غينيا
بيساو التي تخوض مباراتها الثانية
فقط في البطولة القارية.

ً
أيوو محتفال بهدفه (أ ف ب)

صفعة قوية من غولدن ستايت لكليفالند

كوري بمواجهة جيمس (أ ف ب)

السابع تواليًا والتاسع والعشرين في
 43م ـبــاراة ،وجــاء على حساب ضيفه
أوكالهوما سيتي ثاندر  ،98-120رغم

نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف
ثانيًا ،في تحقيق فوز صعب على اإلسباني
ف ــرن ــان ــدو ف ــرداس ـك ــو  1-6و 6-7و ،2-6في
مباراته األولى في بطولة أوستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب.
ويـلـتـقــي ديــوكــوفـيـتــش فــي الـ ــدور املـقـبــل مع
األوزب ـ ـكـ ــي دي ـن ـيــس اس ـت ــوم ــن ال ـف ــائ ــز عـلــى
الكرواتي ايفان دوديغ  ،6-3 ،4-6 ،1-6و.5-7
ب ــدوره ،بــدا اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال فــي قمة
أدائـ ـ ــه ،ول ــم ي ـجــد ص ـعــوبــة تــذكــر ف ــي تخطي
عقبة األملاني فلوريان ماير ،وتغلب عليه 3-6
و 4-6و .4-6ويلتقي نــادال في الــدور الثاني
مع القبرصي ماركوس يغداتيس الفائز على
ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل يــوج ـنــي  3-6و 0-3ثم
باالنسحاب.
كما تأهل إلــى ال ــدور الثاني الكندي ميلوس
راونيتش الثالث بـفــوزه على األملــانــي داســن
ب ــراون  3-6و 4-6و .2-6ويلتقي راونـيـتــش،
وصيف بطولة ويمبلدون لعام  2016والذي
وصل إلى نصف نهائي أوستراليا املفتوحة
العام املاضي ،في اختباره املقبل جيل مولر
مــن لــوكـسـمـبــور ال ــذي تـغـلــب بـصـعــوبــة على
األميركي تايلور فريتز  6-7و 6-7و.3-6
كذلك ،كــان النمسوي دومينيك ثييم الثامن
من أبرز املتأهلني إلى الدور الثاني بفوزه على
األملاني يان-لينرد شتروف  6-4و 4-6و4-6
و.3-6
ول ــدى الـسـيــدات ،لــم تجد األميركية سيرينا
وليامس املصنفة ثانية صعوبة فــي تخطي
السويسرية بيليندا بنسيتش  4-6و.3-6
وتلتقي سيرينا ،الساعية لــانـفــراد بالرقم
القياسي في األلقاب الكبرى الــذي تتشاركه
مــع األملــان ـيــة شتيفي غ ــراف ( 22لـقـبــا) ،في
الــدور املقبل مع التشيكية لوسي سافاروفا
التي تغلبت على البلجيكية يانينا فيكماير
 6-3و 6-7و .1-6من ناحيتها ،عانت البولونية
أنييسكا رادفانسكا الثالثة لحجز بطاقتها
بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا
 1-6و 6-4و .1-6وتلتقي رادفانسكا التي
خـســرت نهائي دورة سيدني قبل أي ــام ،في
الدور املقبل مع الكرواتية ميريانا لوسيتش-
باروني التي تغلبت على الصينية الصاعدة
مــن الـتـصـفـيــات كـيــانــغ وان ــغ  6-4و 3-6و-6
 .4وف ــي بــاقــي امل ـب ــاري ــات ،تغلبت التشيكية
بليسكوفا الـخــامـســة عـلــى اإلسـبــانـيــة ســارا
سوريبيس  2-6و ،0-6والتشيكية دومينيكا
تشيبولكوفا السادسة على مواطنتها دينيزا
اليرتوفا  5-7و.1-6

أصداء عالمية

غرامة لسانيا بسبب «إنستغرام»!

الدوري األميركي للمحترفين

اكتسح غولدن ستايت ووريرز ضيفه
ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ح ــام ــل ال ـل ـقــب
ب ـف ــارق  35نـقـطــة وت ـغ ـلــب عـلـيــه -126
 91ف ــي دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن .وي ــدي ــن فــريــق
املـ ـ ـ ــدرب س ـت ـي ــف ك ـي ــر ب ـ ـفـ ــوزه فـ ــي 41
م ـب ــاراة ،إل ــى ال ـثــاثــي ستيفن ك ــوري،
ك ــاي طــوم ـســون وكـيـفــن دورانـ ـ ــت ،إذ
سجل األول  20نقطة مــع  11تمريرة
حاسمة ،والثاني  26نقطة ،والثالث 21
مع  6متابعات و 5تمريرات حاسمة.
وت ــأل ــق دراي ـم ــون ــد غــريــن الـ ــذي أوق ــف
فــي املـبــاراة الخامسة لنهائي املوسم
املـ ــاضـ ــي ب ـس ـب ــب م ـش ــاح ـن ــة مـ ــع نـجــم
كـلـيـفــانــد لـيـبــرون جـيـمــس ،بتحقيق
"تريبل دبل" بعد تسجيله  11نقطة مع
 13متابعة و 11تمريرة حاسمة.
وكـ ـ ــان ج ـي ـمــس األفـ ـض ــل ف ــي ص ـفــوف
الخاسر ،بتسجيله  20نقطة ،وأضاف
كايري ايرفينغ  17نقطة.
ب ــدوره ،واص ــل لــوس أنجلس كليبرز
ع ـ ــروض ـ ــه ال ـ ـقـ ــويـ ــة ،ب ـت ـح ـق ـي ـقــه ف ـ ــوزه
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إصابة نجمه كريس بول.
ويـ ــديـ ــن ك ـل ـي ـب ــرز ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ل ـ ــأداء
الـجـمــاعــي ،إذ سـجــل سـتــة مــن العبيه

عشر نقاط على األقــل ،وكــان أفضلهم
ماريس سبايتس بـ  23نقطة.
أم ـ ــا ل ـ ــدى أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـت ــي ،ف ـبــرز
كــالـعــادة راس ــل وسـتـبــروك بتسجيله
 24نقطة.
وفــي بــاقــي املـبــاريــات ،تغلب بوسطن
سلتيكس عـلــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
 98-108وأتـ ـ ــان ـ ـ ـتـ ـ ــا ه ـ ــوك ـ ــس ع ـل ــى
نيويورك نيكس  ،107-108وواشنطن
ويزاردز على بورتالند ترايل باليزرز
 ،101-120وف ـ ـيـ ــادل ـ ـف ـ ـيـ ــا س ـف ـن ـتــي
سيكسرز على ميلووكي باكس -113
 ،104وإنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــايـ ـس ــرز ع ـل ــى نـيــو
أورليانز بيليكانز  ،95-98ويوتا جاز
على فينيكس صنز .101-106
وهـ ـ ـن ـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ـي ـ ــوم:
م ـي ــام ــي ه ـي ــت × ه ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس،
بــروكـلــن نـتــس × تــورونـتــو راب ـتــورز،
شـيـكــاغــو بــولــز × داالس مــافــريـكــس،
س ــان أن ـطــون ـيــو س ـبــرز × مينيسوتا
تـمـبــروولـفــز ،ل ــوس أنـجـلــس الي ـكــرز ×
دنفر ناغتس.

َّ
غرم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مدافع
مانشستر سيتي الفرنسي باكاري سانيا 46
ألف يورو لنشره رسالة على مواقع التواصل
االجتماعي ،يشكك فيها بنزاهة الحكم لي
مايسون .وأورد سانيا ( 33عامًا) في الثاني من
كانون الثاني مع صورة على تطبيق "إنستغرام"،
تعليق " 10ضد  ...12ولكننا نقاتل ونفوز
كفريق" ،بعد الفوز الذي انتزعه فريقه بعشرة
العبني من بيرنلي صاحب املركز الثاني عشر
 1-2في املرحلة العشرين من الدوري.
وقد حذف سانيا الحقًا عبارة " 10ضد "12
من رسالته ،إال أن ذلك لم يعفه من اتهام اإلتحاد
االنكليزي الذي دان األسبوع املاضي "سلوكه
السيئ".

شعار جديد ليوفنتوس

كشف يوفنتوس اإليطالي عن شعاره الجديد
في حفل ضخم أقيم في مدينة ميالنو في
أسبوع املوضة .والشعار هو عبارة عن حرف "ج"
باللونني التقليديني للنادي األبيض واألسود.
وتم اعتماد الشعار في املوقع الرسمي للنادي
وحساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،لكنه
سيصبح على قميص الفريق بدءًا من املوسم
املقبل.

