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كوتينيو، العب 
وسط ليفربول 
اإلنكليزي، 
سيعود ذلك 
بالنفع على 
الفريق، 
وسيدعم 
الخطوط 
األمامية للفريق 
الكتالوني، 
خاصة أنه العب 
مميز، وسيتأقلم 
سريعًا مع 
الفريق، ألنه 
صديق مقرب 
لجناح البرسا 
األيسر، نيمار دا 
كوتينيو قد ينتقل إلى برشلونة الصيف المقبل )خوان مانويل/Getty(سيلفا.

كوتينيو وبرشلونة

يغيب الظهير األيمن لريال مدريد، داني كارباخال، 
عن املالعب فترة قد تصل إلى ثالثة أسابيع، 

بعدما أكد النادي إصابته في العضلة الخلفية 
للفخذ األيمن. وكان كاباخال قد تعرض لإلصابة 

في لقاء الليغا األخير أمام إشبيلية األحد املاضي، 
وتلقى فيه »امللكي« الخسارة بهدفني لواحد في 

الثواني األخيرة. وأفاد الجهاز الطبي بأن الالعب 
)25 عامًا( قد يغيب فترة تتراوح بني أسبوعني 

وثالثة أسابيع، حسب مدى تطور حالته.

أفادت وسائل إعالم محلية، أمس، بأن نادي 
إيفرتون اإلنكليزي رفض عرضًا من ميالن 

اإليطالي للتعاقد مع الجناح اإلسباني جيرارد 
ديولوفيو على سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم. 

وخاض ديولوفيو )22 عامًا(، 13 مباراة مع 
»التوفيز« في جميع املسابقات منذ انضمامه 

للفريق هذا الصيف، قبل أن يخرج من حسابات 
املدير الفني الهولندي رونالد كومان خالل 

املواجهات األخيرة.

سيفتقد نادي توتنهام اإلنكليزي لجهود مدافعه 
الدولي البلجيكي يان فيرتونجن خالل عشرة 
أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، تعرض لها 

يوم السبت املاضي خالل مباراة فريقه أمام وست 
بروميتش في الدوري املحلي، والتي انتهت بفوز 

األول برباعية نظيفة. وتشير الفحوصات التي 
أجراها الجهاز الطبي للنادي إلى أن فيرتونجن 

)28 عاما(، سيغيب عن اللعب ملدة عشرة أسابيع، 
حتى أواخر مارس/ آذار على أقل تقدير.

داني كارباخال يغيب 
عن المالعب نحو ثالثة 

أسابيع لإلصابة

إيفرتون يرفض 
عرضًا من ميالن للتعاقد 

مع ديولوفيو

توتنهام يفتقد لجهود 
فيرتونجن لمدة شهرين 

ونصف لإلصابة
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فالتيري بوتاس 
يستعد لخالفة روزبرغ 

في فريق مرسيدس

سيلتا فيغو يزيد متاعب ريال مدريد 
ويُسقطه على ملعبه

مدريد  ريــال  أسقط  بعدما  الثقيل،  العيار  مــن  مفاجأة  فيغو  سيلتا  حقق 
واحد  مقابل  بهدفني  مستحق  بفوز  برنابيو”،  “سانتياغو  داره  عقر  في 
لكرة  لبطولة كأس ملك إسبانيا  الثمانية  األول في ذهــاب دور  مساء أمس 
القدم. وبعد شوط أول شهد شباكا نظيفة لكال الفريقني، كان الضيوف هم 
الدقيقة 64،  ياغو اسباس في  الخطير  املهاجم  بأقدام  بالتسجيل  البادئون 
بعدما أخطأ البرازيلي مارسيلو في تشتيت الكرة من داخل املنطقة لتتهيأ 
أمام أسباس وهو في مواجهة املرمى مباشرة ويسكنها داخل شباك كيكو 
الذي  لم يتأخر كثيرا عن طريق مارسيلو  امللكي  الفريق  كاسيا. ولكن رد 
داخــل  مــن  قوية  إثــر تسديدة  الدقيقة 69  فــي  التعادل  صحح خطأه بهدف 
املنطقة سكنت الشباك. ولم يهنأ العبو امللكي بهدف التعادل بعدما باغتهم 
الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة التالية مباشرة عبر جوناثان كاسترو 

“جوني” الذي انفرد بكاسيا قبل أن يضع الكرة على قدمه الثابتة.

بنفيكا يكتسح ليتشويس بسداسية 
ويبلغ نصف نهائي كأس البرتغال

أمطر بنفيكا شباك ليتشويس 6-2، خالل املباراة التي جمعت الفريقني، أول 
أمس، في ربع نهائي كأس البرتغال، ليتأهل األول إلى الدور نصف النهائي. 
بالتالي يلحق بنفيكا بركب املتأهلني إلى نصف نهائي كأس البرتغال، وهم 
وإشتوريل   ،0-1 كوفيليا  سبورتينغ  على  فــاز  الــذي  جيمارايش،  فيتوريا 
وتشافيس اللذان فازا، الثالثاء، على كل من أكاديميكا كويمبرا وسبورتينغ 

لشبونة 2-1 و1-0، على الترتيب.

الكاميرون ُتحبط مفاجأة غينيا بيساو 
بفوز صعب لتتصدر المجموعة

بيساو  غينيا  منتخب  حساب  على  ثمينا  فــوزا  الكاميرون  منتخب  حقق 
بعدما قلب تأخره أمامه بهدف نظيف إلى فوز بشق األنفس بهدفني لواحد، 
وذلك خالل اللقاء الذي أقيم بينهما في ثاني جوالت املجموعة األولى ببطولة 
األمم األفريقية لكرة القدم “الغابون 2017”. وبهذه النتيجة، يسجل املنتخب 
على  ويتربع  عــام  بشكل  املجموعة  هــذه  فــي  األول  االنــتــصــار  الكاميروني 
صــدارة املجموعة بأربع نقاط، وبفارق نقطتني عن كل من بوركينا فاسو 
والغابون، صاحبي املركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تقبع غينيا 

بيساو في قاع الترتيب بنقطة.

التسيو وتشيزينا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
تأهل التسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه األربعاء 2-4 
أول نصف ساعة  الثمانية. تقدم التسيو بهدفني في  على جنوى في دور 
عن طريق فيليب ديوردوفيتش )20( وويسلي هوديت )31(. ولكن جنوى 
ماوريسيو  عبر  األول  الشوط  نهاية  قبل  هدفني  بتسجيل  العودة  استطاع 
فيريرا بينيال )41( وجوران بانديف )45(. وحسم التسيو الفوز في الشوط 
الثاني بتسجيل هدفني آخرين حمال توقيع سيرجي ميلينكوفيتش )71( 

وشيرو ايموبيلي )75( ليلحق بركب املتأهلني إلى دور الثمانية.

دورانت يقود وريورز إلى فوز كبير 
على ثاندر بدوري السلة األميركي

بفضل تألق نجمه كيفن دورانــت، فاز غولدن ستيت وريــورز على ضيفه 
أوكالهوما سيتي ثاندر 121-100 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وسجل دورانــت، الذي ترك أوكالهوما سيتي كالعب حر في نهاية املوسم 
املاضي، 40 نقطة، وهو أعلى معدل له في املوسم الحالي ليحقق فريقه الفوز 
رقم 36 مقابل ست هزائم. وهذه هي املرة الثانية التي يتألق فيها دورانت في 
مواجهة فريقه السابق، بعد أن سجل أمامه 39 نقطة في املواجهة السابقة 

في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 

قال توتو فولف، رئيس مرسيدس حامل لقب 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1، إن لويس 
ــرات، ســانــد  ــ هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم ثـــاث مـ
قرار التعاقد مع فالتيري بوتاس، متمنيا أن 
يسود الوئام بينهما. وانضم بوتاس للفريق 
قادما من وليامز خلفا لألملاني نيكو روزبرغ 
بعد  األول،  ديسمبر/كانون  فــي  اعــتــزل  الـــذي 
الــعــالــم. وأعــلــن عن  أيـــام مــن تتويجه ببطولة 

التعاقد مع السائق الفنلندي.
ــان عــلــيــنــا  ــ ــ ــال فــــولــــف، رئــــيــــس الـــفـــريـــق »كـ ــ ــ وقـ
)الــحــديــث( مــع لــويــس قبل عيد املــيــاد، وقــال 
وأحــد  لطيف  فالتيري شخص  أن  يعتقد  إنــه 
ــدمـــون أداء مـــمـــيـــزا فــي  ــقـ يـ ــن  ــذيــ الــ الـــســـائـــقـــن 

فورموال 1، وإنه شعر بأنه اختيار جيد«.
وفـــي حــديــث مــع املــعــلــق الــفــنــلــنــدي أوســكــاري 
لفورموال كاست،  ســاري في تسجيل صوتي 
ــال املــــســــؤول الــنــمــســاوي إن الـــوضـــع تــغــّيــر  قــ
 32( هاميلتون  بوجود  مرسيدس  في  تماما 
عامًا( وبوتاس )27 عامًا(، إذ إنهما يتمتعان 

بشخصيتن مختلفتن.
وأضــــاف »أعــتــقــد انـــه أمـــر جــيــد، كــانــت األمـــور 

صعدت مصر إلى دور الستة عشر في بطولة 
العالم لكرة اليد في فرنسا بعد فوزها )26-31( 
على األرجــنــتــن، ضمن الــجــولــة قبل األخــيــرة 
ــتـــي شـــهـــدت خـــســـارة  لــلــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة الـ
وحــســم  الـــدنـــمـــارك،  أمـــــام   )26-30( الــبــحــريــن 
املنتخب املصري الشوط األول لصالحه )13-

11( وحسم املباراة بفارق خمسة أهداف.
وسجل ملصر كل من ممدوح شبيب ومحمد 
سند وهشام بسيوني خمسة أهداف، في حن 
األرجنتن  في صفوف  فييرا  فيديريكو  تألق 
على  الـــدنـــمـــارك  ــازت  ــ وفـ هـــدفـــًا.   12 بتسجيله 
البحرين )30-26( )الشوط األول 17-13( لترفع 
فــي صـــدارة املجموعة،  إلــى 8 نقاط  رصيدها 
وبــقــيــت الــبــحــريــن مـــن دون رصـــيـــد، بــعــد أن 
حيُث  الــتــوالــي.  على  الرابعة  خسارتها  لقيت 
املركز خامسة بدون  الخسارة في  بقيت بعد 
نقاط متفوقة بفارق األهداف على األرجنتن 
مــبــاراة جيدة  تقديمها  رغــم  الترتيب  متذيلة 

أمام الدنمارك.
ورفـــعـــت مــصــر رصــيــدهــا إلـــى ســـت نــقــاط من 
ثــاثــة انــتــصــارات وخــســارة واحـــدة فــي املركز 

تــســيــر بــشــكــل طــيــب بـــن نــيــكــو ولـــويـــس، لكن 
كان بينهما خلفيات املاضي، اآلن هذه عاقة 
جــديــدة تماما وال يــوجــد عـــداء مــن املــاضــي«، 
ــاك بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات  ــنــ ــكــــون هــ ــتــ ــــع »ســ ــابـ ــ وتـ
ــــال اخـــتـــاف  الـــصـــعـــبـــة، لــكــنــي أعـــتـــقـــد مــــن خـ
فــي وضــع  الــفــريــق ســيــكــون  أن  شخصيتهما 
جيد، والتعامل مع األمر ربما يكون أسهل من 

السابق. لكني قد أكون مخطئًا«.
ــافـــس هــامــيــلــتــون وروزبــــــــرغ فـــي بــطــوالت  ونـ
الــكــارتــيــنــغ ثــم فــي فــورمــوال 1، حــيــث تحولت 
صــداقــتــهــمــا إلــــى حـــالـــة مـــن الـــبـــرود والــتــوتــر 
داخل الفريق. وفي املقابل، لم يعلن مرسيدس 
تفاصيل عقد بــوتــاس، رغــم أن وســائــل إعــام 
ــــارت إلـــى أنـــه يــمــتــد ملـــدة عـــام مـــع خــيــارات  أشـ
أخـــــرى. وأوضـــــح فـــولـــف األمـــــر، حــيــث يــتــوقــع 
كان  وإن  الفنلندي،  السائق  مع  عاقة طويلة 
أخرى  باالحتفاظ بخيارات  الفريق  قد نصح 
فيتل  مــثــل سيباستيان  أبــطــال  مــع  مــفــتــوحــة 
ــائـــق فــــيــــراري وفــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو ســائــق  سـ
اقتراب نهاية عقديهما.  مكارين، خاصة مع 
وقــال فولف، الــذي كــان أحــد أفــراد فريق إدارة 

الثاني، لتلحق بمنتخبات الدنمارك والسويد 
وقطر إلى الدور التالي، بينما تتذيل البحرين 
واألرجــنــتــن عــلــى الــتــرتــيــب املــجــمــوعــة بــدون 
نقاط. في وقت تعتبر البحرين صاحبة أسوأ 
ــاع فـــي املــجــمــوعــة، إذ تــلــقــت شــبــاكــهــا 126  دفــ

هدفًا حتى اللحظة.
ــا، اســتــهــلــت  ــيــ ــقــ ــريــ ــلـــة أفــ وكـــــانـــــت مــــصــــر، بـــطـ
البطولة بالفوز على قطر )22- مشوارها في 

 )28-35( الـــدنـــمـــارك  مـــن  تــخــســر  أن  قــبــل   ،)20
البحرين  عــلــى  متتالين  فــوزيــن  بفضل  لــكــن 
واألرجـــنـــتـــن تــأهــلــت لـــلـــدور الـــثـــانـــي. وكــانــت 
ضمنت  وقطر  والسويد  الدنمارك  منتخبات 
فيما خرج  املجموعة،  هــذه  أيضًا عن  تأهلها 
منتخبا االرجنتن والبحرين من الدور األول، 
وسجل هنريك توفت ستة أهــداف للدنمارك، 
وكـــــل مــــن مــحــمــد حــبــيــب وكـــمـــيـــل عـــلـــي ســتــة 

أهداف أيضا للبحرين. 
الثاني املنتخبات األربعة  الــدور  إلى  وتتأهل 
ــــى فـــي كـــل مـــن املــجــمــوعــات األربـــــع. وفــي  األولـ
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لــقــي منتخب الــســعــوديــة 
املجري  نظيره  أمــام  وكانت  الرابعة  خسارته 
بلغ  ــــذي  الـ  )10-17 األول  )الـــشـــوط   ،)24-37(
ــرز مـــن املــجــر  ــدور ثــمــن الــنــهــائــي. بــ ــ ــدوره الــ ــ بــ
غابور شازار بتسجيله تسعة أهداف، وسجل 
ــداف لــلــســعــوديــة.  ــ ــادق املــحــســن ســبــعــة أهــ ــ صـ
ورفــعــت املجر رصيدها إلــى أربــع نــقــاط، بعد 
ــك عقب  ــ أن كـــانـــت تــغــلــبــت عــلــى تــشــيــلــي، وذلـ

خسارتن أمام أملانيا وكرواتيا.
في املقابل، فقد املنتخب السعودي أي فرصة 

أعمال بوتاس لكنه لن يواصل ذلــك »لــم نكن 
بما  جيد  أنــه  نعتقد  لــم  إذا  فالتيري  لنختار 

يكفي لاستمرار مع الفريق«.
ــاف »لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن الــــســــوق نــشــطــة  ــ ــ وأضـ
حاليا. العام املقبل الخيارات مفتوحة بوجود 
سائقن صغار السن وسيباستيان وفرناندو 
وفالتيري. لذا األمر يعود لفهم ذلك وفالتيري 
يــعــرف ذلـــك جـــيـــدًا«، وتــابــع »نــثــق تــمــامــا فيه 
ــرار مــعــنــا لــفــتــرة  ــمــ ــتــ ــه عـــلـــى االســ ــدرتــ وفـــــي قــ
طويلة، لكننا بحاجة النتظار ما سيسفر عنه 

املوسم«.
وفـــــــي إطــــــــار آخــــــــر، وافــــــــق االتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
العالم لسباقات  الذي يدير بطولة  للسيارات 
بيع مجموعة ســي.فــي.ســي  1، على  فــورمــوال 
للبطولة  التجارية  الحقوق  بارتنرز  كابيتال 
ــلــــن االتـــحـــاد  لـــشـــركـــة »لـــيـــبـــرتـــي مـــيـــديـــا«. وأعــ
لرياضة  العاملي  املجلس  إن  بيان  في  الدولي 
املحركات التابع له وافق باإلجماع على األمر 

في اجتماع غير عادي في جنيف.
ــوال 1 واالتــــحــــاد  ــ ــورمـ ــ وأضـــــــاف »لـــيـــبـــرتـــي وفـ
الدولي للسيارات يعتزمون التعاون للوصول 
إلــــى عــاقــة بـــنـــاءة تــضــمــن مــواصــلــة الــنــجــاح 
وتطوير بطولة العالم لفورموال 1 على املدى 
يقودها  التي  ميديا،  ليبرتي  وكــان  الطويل«. 
قــطــب خــدمــات الــتــلــفــزيــون املـــدفـــوع األمــيــركــي 
ــقـــوق بــث  ــــون مــــالــــون، اســـتـــحـــوذت عـــلـــى حـ جـ
فــــورمــــوال 1 فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول فـــي صفقة 

قدرت بنحو ثمانية مليارات دوالر.
)رويترز(

أملانيا  وحققت  النهائي.  ثمن  إلــى  بالتأهل 
فــوزهــا الــرابــع على التوالي وكــان هــذه املــرة 
األول  )الــــشــــوط   )25-31( بــيــاروســيــا  عــلــى 
أوفـــه  غــيــنــشــايــمــر  األملـــانـــيـــان  ــان  16-16(، وكــ
وستيفن فاث األبرز في املباراة بتسجيلهما 

ــداف عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فــي  ــ ــ ــتـــة أهـ ثــمــانــيــة وسـ
صاحب  السعودي  املنتخب  يعتبر  املقابل، 
أسوأ دفاع بن املنتخبات الخمسة األخرى، 
إذ اهــتــزت شباكه 132 مـــرة، وهــو الـــذي فقد 
ــدور الــــقــــادم.  ولــم  ــ ــالـــه فـــي الــتــأهــل إلــــى الــ آمـ

الرابعة  املــبــاراة  القطري في  املنتخب  ينجح 
البطولة،  له في  الثالث  الفوز  له في تحقيق 
حن مني بالهزيمة الثانية على يد منتخب 
الــشــوط  بــنــتــيــجــة 25-36، وانــتــهــى  الــســويــد 
تتبدل  ولـــم   ،19-12 أهـــــداف   7 بـــفـــارق  األول 
الثاني 13-17، وضمنت  الــشــوط  فــي  األمـــور 
قطر تأهلها، إذ تحتل األرجنتن والبحرين 
ــيــــريــــن، ويـــتـــأهـــل أول أربـــعـــة  املـــركـــزيـــن األخــ

منتخبات من كل مجموعة.
يناير/  21 يــوم  العاملية  البطولة  وستتابع 
كــانــون الــثــانــي، حــيــُث سينطلق الــــدور الــــ16 
ــبــــاريــــات قــــويــــة ومـــثـــيـــرة  ــذي قــــد يـــشـــهـــد مــ ــ ــ الـ
بـــن أقــــوى مــنــتــخــبــات الــعــالــم فـــي كــــرة الــيــد، 
خــصــوصــًا املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــذي يعتبر 
املرشح األوفر حظًا لكي ُيتوج بلقب البطولة 

العاملية.
فـــرنـــســـا،  مـــنـــتـــخـــبـــات  تـــأهـــلـــت  اآلن،  ــتــــى  وحــ
ــا، الـــبـــرازيـــل عـــن املــجــمــوعــة  ــيـ الـــنـــرويـــج، روسـ
األولــى، في وقت تأهلت منتخبات إسبانيا، 
الثانية،  املجموعة  عن  مقدونيا  سلوفينيا، 
أما املجموعة الثالثة فتأهل عنها منتخبات 
أملانيا، كرواتيا، في وقت تأهل من املجموعة 
مصر  السويد،  الدنمارك،  منتخبات  الرابعة 

واملنتخب القطري.
وعــلــى أمـــل أن يــكــون حـــظ الـــعـــرب فـــي الـــدور 
ــظـــوظ حــضــور  ــدا لـــكـــي تــكــبــر حـ ــيـ ــثـــانـــي جـ الـ
منتخبات عربية في الــدور ربع النهائي من 

مونديال كرة اليد.
)رويترز(

مونديال اليد: تأهل مصر وتعثّر قطر أمام السويدمرسيدس: عالقة هاميلتون وبوتاس جيدة ومميزة
توّقع فريق »مرسيدس« 

أن السائق الجديد للفريق، 
بوتاس، سيكون سعيدًا 

مع هاميلتون

ضمن منتخب »الفراعنة« 
التواجد في دور الـ 16 

لبطولة كأس العالم 
لكرة اليد

)Getty/وتاس سيكون زميل هاميلتون في مرسيدس )توسيفومي كيتامورا

)Getty/الجماهير المغربية تتنمى تحقيق الفوز األول بالبطولة  )إيسوف سانوجو/فرانس برس

)Getty/رونار قد يرحل في حالة الخروج من الدور األول )إيسوف سانوجو/فرانس برس

)Getty/كريم عبد الرحيم يُسجل هدفًا في المباراة  )توما سامبسون

مباريـات
      األسبـوع

توفيق الصنهاجي

يــــدخــــل املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي غــمــار 
ــن مـــبـــاريـــات  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ الــــجــــولــ
املجموعة الثالثة ضمن منافسات 
اليوم   ،31 فــي نسختها  لــألمــم  أفريقيا  كــأس 
على  التوغو  منتخب  يقابل  عندما  الجمعة، 
أرضـــيـــة مــلــعــب أويـــيـــم بــالــغــابــون، وكـــل آمـــال 
الــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة مــعــلــقــة عــلــى الــعــنــاصــر 
املــغــربــيــة كـــي تــحــقــق مـــا عـــجـــزت عــنــه خــال 
ــزام أســـود  ــهــ املــــبــــاراة األولــــــى الـــتـــي عـــرفـــت انــ
بهدف  الديمقراطية  الكونغو  أمـــام  األطــلــس 

وحيد.
التوغوليون نتيجة مهمة في الجولة  وأدرك 

المغرب 
يسعى للفوز

الفرصة األخيرة لرونار

نظيره  اليوم،  المغربي،  المنتخب  يواجه 
ألن  الهزيمة،  ممنوع  شعار  تحت  التوغولي 
خسارة جديدة ستجبر منتخب أسود األطلس 

على حمل حقائبهم وتوديع البطولة 

تقرير

األولـــــى عــنــدمــا تـــعـــادلـــوا أمــــام حــامــل الــلــقــب، 
كوت ديفوار، بصفر ملثله، وهي النتيجة التي 
اعتبرها العديد من املتتبعن للكان، مفاجئة 
للغاية، بالنظر للفوارق الكبيرة في مستوى 
فعليا  يتجلى  لــم  مــا  وهــو  املنتخبن،  العبي 
أثناء املباراة، إذ انصهرت تلك الفوارق وسط 

رغــبــة جــامــحــة مـــن أبـــنـــاء كــلــود لـــــوروا، شيخ 
مدربي الكان، في اقتناص نقطة ثمينة.

املغربي،  الــشــارع  الحزن على  وخيمت أجــواء 
الــذي لم يستسغ بعد هزيمة األســود في أول 
أجمع  إذ  الديمقراطية،  الكونغو  أمــام  مــبــاراة 
أنــهــا جـــاءت مفاجأة بالنظر  الــعــديــدون على 
ــدة عـــوامـــل، مــنــهــا تـــوفـــر املـــديـــر الــفــنــي  إلــــى عــ
الــفــرنــســي، هــيــرفــي رونــــار، عــلــى كــل مقومات 
الــنــجــاح طيلة الــفــتــرة املــاضــيــة، ومــنــذ قدومه 
على رأس املنتخب املغربي في شهر فبراير/ 
شباط 2016، مكان املدير الفني السابق، بادو 
الــزاكــي، إذ عمل االتــحــاد املغربي على توفير 
كل الظروف املائمة، لوجيستيا وماديا، لكي 
يــحــقــق املــنــتــخــب املــغــربــي مــطــالــب جــمــاهــيــره 
الجديد  املــدرب  إغفال تجربة  العريضة، دون 
لــألســود األفــريــقــيــة، وهــو الــحــائــز على لقبن 
ســابــقــن بــرفــقــة زامــبــيــا عــــام 2012، والــكــوت 

ديفوار عام 2015.
ــان أداء املــنــتــخــب املــغــربــي خــــال الــشــوط  ــ وكـ
الديمقراطية  الكونغو  أمــام  املــبــاراة  األول من 
مــســتــحــســنــا رغــــــم الــــغــــيــــابــــات الــــعــــديــــدة فــي 
صــفــوفــه، والــتــي أمــلــتــهــا اإلصـــابـــات الــعــديــدة 
التي لحقت بأغلب الركائز األساسية في عهد 
ــار، إذ كـــان املــنــتــخــب املــغــربــي مستحوذا  ــ رونـ
على الكرة، ومنتشرا بشكل منظم على رقعة 
الــدفــاع بشكل  على مستوى  املــيــدان، وصلبا 
منع معه الكونغولين من القيام بأية فرصة 
لــقــطــة واحــــدة مـــرت على  فــي  للتسجيل، عـــدا 
أثرها الكرة محاذية ملرمى املحمدي. األخير، 
كـــان ســبــبــا فـــي الـــهـــدف املــفــاجــئ الــــذي سجل 
للفهود الكونغولية في الدقيقة 55، بعد خطأ 
فـــي الــتــقــاط الـــكـــرة، دون إغـــفـــال ســهــو الــخــط 

الدفاعي في اللحظة ذاتها.
ومـــا أثـــار مــخــاوف الــجــمــهــور املــغــربــي بشكل 
ــو عــــدم قـــــدرة الــنــخــبــة املــغــربــيــة على  عـــــام، هـ
الرجوع في نتيجة املباراة السالفة، إذ برزت 
مــحــدوديــة املــــدرب رونــــار بشكل كــبــيــر، خــال 
ــتـــي لـــم تنفع  مــجــريــات الــجــولــة الــثــانــيــة، والـ
فيها تغييراته وال نهجه في إدراك العناصر 
الـــذي يستدعي معه  األمـــر  الــتــعــادل،  املغربية 
تدارك املوقف خال مباراة اليوم أمام التوغو 

قبل فوات األوان.
وإذا كـــان الــنــهــج الــفــنــي الـــذي اعــتــمــده رونـــار 
خـــال الـــشـــوط األول مـــن املـــبـــاراة األولـــــى، قد 
خلف انطباعا مستحسنا، خصوصا في ظل 
الغيابات العديدة بصفوف املنتخب املغربي، 
إال أنه باملقابل، لم يعط أكله من حيث النتيجة 
وتسجيل األهداف، وهنا بيت القصيد، حيث 

من المتوقع أن يُقدم 
رونار على جملة من 

التغييرات في تشكيلته

خرج المنتخب المغربي منهزمًا أمام الكونغو )األناضول(

إن الــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة ال يــهــمــهــا فـــي آخــر 
املطاف املبررات التي سيذكرها سواء املدرب 
رونار، أو حتى رئيس االتحاد املغربي، فوزي 
لقجع، إذا ما خرج املنتخب املغربي من الدور 

األول خال هذه املنافسة.
ومــن املــتــوقــع أن يــقــدم رونـــار على جملة من 
التغييرات في تشكيلة املنتخب املغربي خال 
مــبــاراة الــيــوم أمـــام الــتــوغــو، وكـــذا فــي نهجه 
الفرنسي على  املــدرب  يقدم  قد  إذ  التكتيكي، 
إشراك رأسي حربة منذ بداية املباراة، وهما 
يــوســف الـــعـــربـــي، هــــداف دوري نــجــوم قــطــر، 
ويوسف النصيري، املهاجم الواعد بصفوف 
ملقة اإلسباني. األخيران لم يكونا أساسين 

ــاع فـــي الــنــهــج  ــدفـ ضــمــن ثــاثــي خـــط وســــط الـ
السابق للمباراة األخيرة، وذلك على مستوى 
االرتكاز بوسط امليدان، باإلضافة إلى مبارك 
بــوصــوفــة، الـــذي كـــان رجـــل املـــبـــاراة السابقة، 
واملــهــدي كارسيا الــذي قــام هــو اآلخــر بلقاء 

أخير ال بأس به.
ويلعب رونــار آخــر أوراقــه من خــال مباراة 
على  الثانية  فالهزيمة  التوغو،  أمــام  اليوم 
الكان، ستعني إقصاء  التوالي في منافسة 
الــدور  مــن  مباشر  املــغــربــي بشكل  املنتخب 
الــفــنــي  بـــاملـــديـــر  مــــا ســـيـــرمـــي  األول، وهـــــو 
الــفــرنــســي خـــــارج أســــــوار املـــغـــرب رســمــيــا، 
بالنظر إلى أن العقد الذي يربطه باالتحاد 

خـــــال املـــــبـــــاراة األولــــــــى، وأشـــركـــهـــمـــا رونـــــار 
ــود منهزمن  ــ بــديــلــن فــقــط عــنــدمــا كـــان األسـ

خال الشوط الثاني.
الكثير  األمـــر، فلن يملك رونـــار  مــا تأكد  وإذا 
التكتيتي  النهج  على مستوى  الخيارات  من 
-5-3 أو   ،2-4-4 خــطــة  عــلــى  االعـــتـــمـــاد  ســــوى 

2 بــــدال مـــن نــهــج 3-4-3 الــــذي اعــتــمــده خــال 
الــديــمــقــراطــيــة، إذ من  بــدايــة مــبــاراة الكونغو 
أن يعتمد على   2-4-4 املرتقب في حالة نهج 
دا  ومــــروان  األســــود،  بنعطية، عميد  املــهــدي 
كوستا، في وسط الدفاع، نبيل درار، كظهير 
أيــمــن، وحــمــزة منديل كظهير أيــســر، ثــم على 
كــريــم األحـــمـــدي ورومـــــان ســايــس، الــــذي كــان 

املـــغـــربـــي يـــقـــضـــي بـــــضـــــرورة تــــأهــــل أســــود 
األطـــلـــس إلـــى املـــربـــع الــذهــبــي مـــن املــنــافــســة 

األرقى على الصعيد القاري.
وفي السياق ذاته، خرج رونار بتصريحات 
إعامية كثيرة في اآلونة األخيرة، اعتبرها 
الـــعـــديـــدون فـــي املـــغـــرب مــجــانــبــة لــلــصــواب، 
ومثيرة لاستغراب بشكل كبير، إذ تحدث 
املـــدرب فــي كثير مــن األوقـــات، عــن أنــه ليس 
ــدد تــــدريــــب مــنــتــخــب مــفــعــم بـــاأللـــقـــاب  بـــصـ
واإلنجازات، بقدر ما يدرب منتخبا مشتاقا 
لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني من كأس 
أفريقيا لألمم، بعد غياب عن ذلــك دام ملدة 
عشرين ســنــة، وهــو مــا لــم يــرق للعديد من 

املــتــتــبــعــن، الـــذيـــن اعـــتـــبـــروه مــتــنــاقــضــا مع 
الذي نشره االتحاد املغربي  الكام والوهم 
في نفوس املغاربة، يوم تقديم املدير الفني 
املغربية  للنخبة  جــديــد  كــمــدرب  الــفــرنــســي 

السنة املاضية.
ــان لــقــجــع، رئــيــس االتـــحـــاد املــغــربــي، قد  وكــ
صرح يومها أن عقد رونار يتضمن التأهل 
إلى املربع الذهبي من نهائيات أمم أفريقيا، 
لكن   ،2018 الـــعـــالـــم  كــــأس  إلــــى  والــــوصــــول 
املدير الفني الجديد تحدث في تصريحاته 
ــيـــرة عـــن أن مــســألــة الــتــأهــل  اإلعــامــيــة األخـ
إلى الدور الثاني تبقى إنجازًا في حد ذاته 

للكرة املغربية.
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حسين غازي

تــــجــــذب ريــــاضــــة كـــــرة الــــصــــاالت 
العالم بشكل الفت  األنظار حول 
يومًا بعد آخر، وهي التي قدمت 
الرياضة  النجوم. وتحتاج هذه  الكثير من 
تكتيك عال  إلى  الفردية وكذلك  املهارة  إلى 
الصحيح في  التمرير والتمركز  من ناحية 

امللعب.
فــي عــام 2000 انطلقت جــائــزة أفضل العب 
العالم واستطاع أن يتّوج  كــرة صــاالت في 
بــهــا 9 العــبــن فــقــط، إذ فـــاز بــهــا الــبــرازيــلــي 
مــانــويــل تــوبــيــاس ثـــاث مـــرات وكــذلــك فعل 
الــبــرتــغــالــي ريـــكـــارديـــنـــيـــو، فــيــمــا حــصــدهــا 
مناسبات،  أربـــع  فــي  فــالــكــاو  السامبا  نجم 
بها  توجوا  الذين  الاعبن  لبعض  إضافة 
مرة واحدة، وهم اإليطالي أدريانو فوجيا، 

نجوم 
عالم الصاالت

استطاعوا  منهم  وقالئل  التاريخ،  مّر  على  المميزين  الالعبين  من  الكثير  الصاالت  كرة  رياضة  أنجبت 
تحقيق جائزة أفضل العب في العالم أكثر من مرة. سنتحدث في هذا التقرير عن 3 أسماء فقط، 

ويعتبرون األفضل بنظر عشاق هذه الرياضة.

3031
رياضة

تقرير

ــــز ومـــواطـــنـــاه  ــغـ ــ واإلســــبــــانــــي خـــافـــي رودريـ
للروسي  إضــافــة  لــوزانــزو  كيكي وسرجيو 
شايخاميتوف والبرازيلي اآلخر شوماخر.

مانويل توبياس
ولد الاعب البرازيلي يوم 7 إبريل/ نيسان 
1971 فـــي مــنــطــقــة ســالــغــويــرو الــبــرازيــلــيــة، 
ــًا،  ــامـ ــًا 45 عـ ــيـ ــالـ ــمـــر حـ ــعـ ــو يـــبـــلـــغ مــــن الـ ــ وهــ
كــرة الصاالت  فــي  الشهرة  مــن  الكثير  حقق 

ويعتبره كثيرون أحد الاعبن التاريخين 
املؤثرين في هذه الرياضة. انطلقت مسيرته 
في عام 1989 من بوابة نــادي كانديا، لكنه 
انتقل بعد ذلك للعب في فريق فوتورانتيم 
ثم بانفورت موسم 1991-1992 والذي حقق 
معه لقبًا محليًا في بطولة »فوتاليتزا«، قبل 
أن ينضم لنادي إنباكيل ويتوج معه باللقب 
بارانيا، وفاز  لبطولة مقاطعة  ذاتــه إضافة 
و1995  و1994  و1993   1991 ســـنـــوات  فـــي 
أميركا  منافسات  وكذلك  البرازيل،  ببطولة 

الجنوبية لكرة الصاالت عام 1993.
لــفــريــق  ــنـــة 1994  فــــي سـ تــــوبــــيــــاس  ــم  انــــضــ
إينكزوتا وبقي معه موسمًا واحــدًا ليرحل 
ــم قـــضـــى مـــوســـمـــًا فــي  ــر، ثــ ــتــ ــع إنــ ويـــلـــعـــب مــ
أتلتيكو مــيــنــيــرو وبــعــدهــا حــط رحــالــه في 
فريق فاسكو دي غاما )2000-2001(، قبل أن 
يلعب لفريق مــالــوي خــارخــوا، والـــذي رحل 
كــارتــيــنــا، فاستمر  إلــى  فــي سنة 2002  منه 
مــعــه حــتــى 2007 لــيــعــتــزل فـــي الـــعـــام ذاتـــه 
بقميص نادي »أس سي أولبر«. واستطاع 
بطوالت  2000 حصد  1996 حتى  مــن سنة 
كونتينوتال  »إنــتــر  لقب  غـــرار  على  عــديــدة 
فوتسال« عامّي 1996 و1998، ولقب دوري 
الصاالت 3 مرات إضافة لبعض االنتصارات 

في منافسات محلية.
مــّثــل الــنــجــم املــمــيــز منتخب بــــاده مــن عــام 
الفترة  1992 حتى 2004 وسجل خــال تلك 
لـــقـــاء، لــكــنــه ســاهــم في  278 هــدفــًا فـــي 302 
ــــاب، أهـــمـــهـــا كــوبــا  ــقـ ــ حـــصـــد الــكــثــيــر مــــن األلـ
أميركا ثاث مــرات متتالية من 1997 حتى 
نسختّي  الــعــالــم  بطولة  لقب  وكــذلــك   ،1999
1992 و1996، حن فاز نجوم السامبا على 
األولى  في   1-4 األميركية  املتحدة  الواليات 
و6-4 عــلــى إســبــانــيــا فــي الــثــانــيــة. أمـــا على 
الصعيد الشخصي، فإضافة لجائزة أفضل 
العب في العالم كان األفضل في مونديالّي 
أيضًا برصيد  فيهما  1996 و2000، وهدافًا 

14 هدفًا في األول و19 في الثاني.

فالكاو
اسمه الكامل أليساندرو روزا فيريرا يعتبره 
معظم من واكــب هــذه الرياضة األفضل في 
التاريخ، ولــد يــوم 8 يونيو/ حزيران 1977 
في مدينة ساو باولو البرازيلية ويبلغ من 

العمر حاليًا 39 عامًا.
بــــدأ فــالــكــاو مــســيــرتــه عــــام 1989 مـــع فــريــق 
غوارابيرا وسجل له 50 هدفًا في 47 مباراة، 
له  لعب  الـــذي  لفريق كورينثاينز  انــضــم  ثــم 
من سنة 1992 حتى 1996 وسجل 189 هدفًا 
في 32 مباراة، وحقق خال تلك الفترة لقب 
بــطــولــة مــديــنــة ســـاو بـــاولـــو وكـــذلـــك بطولة 
إلى  بعدها  رحــل   .1995 عــام  فــي  باوليستا 
له  والـــذي سجل  أم شيفورليه«  فريق »جــي 
ألقابًا  مــبــاراة وحصد معه  فــي 38  45 هدفًا 

G G

توبياس والبرتغالي 
ريكاردينيو حصدا الجائزة 

3 مرات

إستومين يفجر مفاجأة كبرى 
ويطيح بديوكوفيتش حامل اللقب من أستراليا

من  مفاجأة  إستومني  دينيس  األوزبــكــي  فجر 
أستراليا  لــقــب  بــإطــاحــتــه حــامــل  الثقيل  الــعــيــار 
الــغــرانــد سالم  بــطــوالت  أولــى  للتنس،  املفتوحة 
األربع الكبرى، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، من 
استغرقت  ماراثونية  مباراة  بعد  الثاني،  الــدور 
4 ســاعــات و48 دقــيــقــة. ونــجــح إســتــومــني )30 
عــامــا( واملــصــنــف 117 عــاملــيــا فــي الــفــوز على 
نسختني،  آخــر  في  اللقب  حامل  ديوكوفيتش، 
واملــســيــطــر عــلــى أســتــرالــيــا فــي اآلونــــة األخــيــرة، 
بثالث مجموعات الثنتني 6-7 )8-10(  أعـــوام،  آخــر ستة  مــرات في  بتتويجه خمس 

و5-7 و2-6 و7-6 )7-5( و4-6.

األسترالي روبي كروس ينتقل للدوري الصيني
إنــه غــادر باير ليفركوزن  الــدولــي األسترالي روبــي كــروس  قــال وكيل أعمال الالعب 
لكرة  املــمــتــاز  الصيني  ــدوري  ــ ال فــي  املــنــافــس  لياونينغ  نـــادي  الــى  األملــانــي لالنضمام 
إلــى ليفركوزن من فورتونا  الــذي خــاض 48 مباراة دولية -  القدم. وانضم كــروس - 
دوسلدورف في 2013 لكنه أخفق في تثبيت أقدامه في التشكيلة ولم يظهر في دوري 

الدرجة األولى األملاني هذا املوسم.

لبنان يستضيف بطولة آسيا لكرة السلة
أعلن االتحاد اللبناني لكرة السلة استضافة البالد لبطولة آسيا للرجال في أغسطس/

آب املــقــبــل. ويــأتــي اإلعــــالن بــعــدمــا رفـــع االتـــحـــاد الـــدولـــي حــظــرا كـــان مــفــروضــا على 
استضافة لبنان وأنديتها ألي بطوالت دولية أو إقليمية بداعي التدخل الحكومي في 
شؤون اللعبة. وستشارك أستراليا ونيوزيلندا في هذه البطولة بعد انضمامهما إلى 
االتحاد اآلسيوي مؤخرا. وبذلك بات لبنان ثاني بلد عربي يستضيف البطولة القارية 

بعد قطر.

فان باستن يريد إلغاء قاعدة التسلل في كرة القدم
يرغب ماركو فان باسنت املدير الفني لالتحاد الدولي )الفيفا( في رؤية كيف ستكون 
كرة القدم بدون قاعدة التسلل، كما يريد وضع قيود على عدد املخالفات التي يمكن 
لكل العب ارتكابها في مباراة. وأبدى مهاجم هولندا السابق رغبته أيضا في استبدال 
ركالت الترجيح بنظام يركض فيه الالعب نحو املرمى من 25 مترا. وفي مقابلة مع 
صحيفة “سبورت بيلد” األملانية الرياضية قال فان باسنت إن هذه التجارب يجب أن 
يوافق عليها املجلس الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانني اللعبة. وقال فان باسنت “لدي 
فضول لرؤية كيف ستكون كرة القدم بدون التسلل. ستصبح أكثر وأكثر مثل كرة 
اليد.. تسعة العبني إضافة لحارس مرمى سيجعلون منطقة الجزاء كثيفة. سيكون 
املهاجمون  التسلل يستطيع  قاعدة  “بــدون  وأضــاف  االخــتــراق”.  للغاية  الصعب  من 
الوقوف خلف املدافعني، وهو ما سيجعل األمور أصعب عليهم. إذا عاد الدفاع للوراء.. 
سيكون هناك املزيد من الفرص من أجل التسديد البعيد”. هذا سيجعل اللعبة أكثر 

جذبا وسيحصل املهاجمون على فرص أكثر وسيتم تسجيل املزيد من األهداف.

أولمبيك ليون يقترب من ضم الهولندي ديباي
مانشستر  أن  البريطانية  ــة  اإلذاعـ هيئة  ذكــرت 
هولندا  منتخب  جناح  بيع  على  وافــق  يونايتد 
ممفيس ديباي إلى نادي أوملبيك ليونالفرنسي. 
وقالت بي.بي.سي إن قيمة صفقة انتقال الالعب 
الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عاما تبلغ 
16 مليون جنيه استرليني )19.7 مليون دوالر( 
الــى 21.7 مليون دوالر في صورة  وقــد ترتفع 
حوافز أخرى. وسجل ديباي سبعة أهداف في 
53 مباراة مع يونايتد منذ انتقاله من أيندهوفن 
الهولندي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في 
مــايــو/أيــار 2015 لكنه شــارك فقط ملــدة ثماني 
دقائق منذ نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي. 
وكــان ديــبــاي هــدافــا لـــدوري األضـــواء الهولندي 
في موسم 2014-2015 ليتعاقد معه لويس فان 
قيادة  تحت  لكن  السابق.  يونايتد  مــدرب  غــال 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سقط ديباي 
من حسابات يونايتد بعد تألق العبني آخرين 
مثل هنريك مخيتاريان وخــوان ماتا وأنطوني 
مارسيال وجيسي لينغارد. ويحتل ليون املركز الرابع في الدوري الفرنسي متأخرا 

بفارق 11نقطة عن موناكو املتصدر.

وقــد استغل قوته  األيسر،  الظهير  ليلعب في مركز  مركزه 
استخالص  على  مــقــدرتــه  وكــذلــك  الكبيرة  وطــاقــتــه  البدنية 
الــكــرات مــن خـــالل الــتــزحــلــقــات الــنــاجــحــة، إضــافــة لــلــمــردود 

الهجومي العالي لكي يصبح األفضل في هذا املركز.
تطور مستوى فاكيتي مع مرور الوقت واملباريات، وساهم 
وغــزت  »الكاتيناتشو«  الشهيرة  هــيــرايــرا  خطة  تنفيذ  فــي 
كتيبة إنتر من خاللها إيطاليا وأوروبــا، وأطلق على الفريق 
يرفع  أن  الفترة  تلك  فــي  واســتــطــاع   ،»Grande Inter« لقب 
الكثير من األلقاب الكبيرة، فتوج بالدوري اإليطالي 4 مرات 
والــكــأس املحلية في مناسبة واحـــدة، كما حمل لقب دوري 
أبطال أوروبا في مناسبتني في 1963-1964 و1965-1964، 
وحّل ثانيًا في ذات املسابقة موسمي 1966-1967 و1971-
192، ويحسب له التتويج بلقبني في كأس اإلنتركونتينونال.

اعتزل فاكيتي لعب كرة القدم في نهاية موسم 1979-1977 

الشخصية،  البطوالت واألرقـــام  إرثــًا كبيرًا من  تاركًا خلفه 
فــعــلــى ســبــيــل املــثــال اســتــطــاع فــي مــوســم 1965-1966 أن 
ــات هـــذا الـــرقـــم عــصــيــًا عــلــى جميع  يــســجــل 10 أهـــــداف، وبــ
املدافعني طوال سنوات طويلة حتى استطاع املدافع اإليطالي 
ماركو ماتيراتزي تحطيمه في موسم 2000-2001، كما أنه 
أرماندو  غــرار  على  النيراتزوري،  في  كبارًا  نجومًا  عاصر 
بيتشي ومــاريــو كــــورزو، إضــافــة لــســانــدرو مـــاتـــزوال، كما 
أنــه كــان قريبًا من حمل الكرة الذهبية في عــام 1965، لكن 
البرتغالية والعب  األســطــورة  في مصلحة  التصويت صــّب 

بنفيكا أوزيبيو برصيد 67 مقابل 59 لفاكيتي.
مثل فاكيتي منتخب بالده في 94 مباراة وسجل 3 أهداف، 
وهو يعتبر القائد اإليطالي الوحيد الذي رفع لقب اليورو، حني 

توجت إيطاليا باللقب بهدفني نظيفني على يوغوسالفيا.
)العربي الجديد(

شغل طوال مسيرته مركز قلب الدفاع، ويعتبر من األفضل 
فــي هــذا املــركــز على مــدار الــتــاريــخ، هــو اإليــطــالــي جاشينتو 
فــاكــيــتــي الــــذي ُولــــد يــــوم 18 يــولــيــو 1942، وتـــوفـــي يــــوم 4 
ميالن  إنــتــر  رئــيــس  منصب  شــغــل   .2006 سبتمبر/أيلول 
الذي لعب له فترى طويلة، إذ دافع عن ألوانه في 634 مباراة 
رسمية وسجل 75 هدفًا، ويعتبر من الالعبني الذين شكلوا 
هيلينيو  التاريخي  املــدرب  قيادة  تحت  العظيم«  »إنتر  اســم 

هيرايرا.
في  الواقعة  بيرغامو  بمنطقة  تريفجيليو  فــي  فاكيتي  ُولــد 
البلدة  هــاٍو في فريق  بدأ مسيرته كالعب  لومباردي.  إقليم 
التي ُولد فيها لكن في مركز الهجوم، وذلك بسبب تقنيته في 
العديد من  دفع  األمــر  القوية. هذا  التحرك وكذلك تسديداته 
األندية للسعي خلفه، لكن هيرايرا كان جاهزًا لخطفه وضمه 
إلنتر في موسم 1960-1961، لكن املفاجأة كانت حني بدل 

جاشينتو فاكـيتي

على هامش الحدث

جاشينتو فاكيتي، 
مسيرة نجم 

إيطالي برز في 
ستينيات القرن 

الماضي، ونجح 
في إثبات نفسه 

بمركز قلب الدفاع

فالكاو أكثر من تّوج بجائزة أفضل العب في العالم )جييرمو ليجاريا/ فرانس برس(

استطاع الحارس اإلسباني لويس أمادو التتويج بجائزة أفضل حارس في 
العالم عامي 2003 و2004، لكن كما كرة القدم قدمت إيطاليا بعدها 
اسمًا مميزًا حصد الجائزة في ثالث مرات. ولد الحارس ستيفانو ماميريال 
يوم 2 فبراير/ شباط 1984، ومثل فريق كييتي من 2003 حتى 2009، قبل 
يرحل  أن  لفريق مونتيسلفانو ويلعب معه حتى 2013، قبل  ينضم  أن 
إلى أكوا سابوني، كما مثل منتخب بالده في 90 مباراة وسجل هدفين 

وحصد لقب بطولة أوروبا 2014.

الحارس األفضل

وجه رياضي

محلية، ليرحل في سنة 1999 إلى فريق ريو 
دي جانيرو فقاده لتحقيق لقب الدوري حن 
سجل له 38 هدفًا في 29 مباراة، لعب بعدها 
لفريق ساو باولو )39 هدفًا في 32 مباراة(، 
قبل أن ينتقل إلى نادي بانيسبا الذي حصد 
معه لقب بطولة أميركا الجنوبية ألول مرة 

وسجل 70 هدفًا في 51 لقاء فقط.
الــتــحــق فــالــكــاو عــــام 2003 بــفــريــق مــالــوي 
خــارخــوا وبقي معه حتى 2005 فسجل 97 
هــدفــًا فـــي 62 مـــبـــاراة وتـــــّوج بــلــقــب بــطــولــة 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة أيـــضـــًا، خــــاض تــجــربــة 
ــّوج بلقب  ــ قــصــيــرة فـــي لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم وتـ
»كوبا ليبرتادوريس« والذي يعادل دوري 
أبطال أوروبا، لكنه لم يستمر ليعود لفريقه 
السابق الذي بقي معه حتى 2010 مسجًا 
220 هدفًا في 168 مباراة، ليرحل إلى نادي 
كورتينا سانتوس قبل أن ينضم إلينتيلي 
الرياضة  هــذه  فــي  مسيرته  يختتم  أن  قبل 
مــع فــريــق »فــوتــســال بـــرازيـــل«، وخـــال هــذه 
الــســنــوات مــن 2005 حتى 2014 تــوج بلقب 

بطولة الدوري ثماني مرات.
ــــاده فــــي 201  ــــورة الـــكـــبـــيـــرة بــ ــطـ ــ ــّثـــل األسـ مـ
مباراة وسجل 339 هدفًا من عام 1998 حتى 
ــاب أبــرزهــا  ــقـ 2016، حــصــد الــكــثــيــر مـــن األلـ
وبــطــولــة  و1999،   1998 فـــي  أمــيــركــا  كــــأس 
و2008   2000 أعــــوام  فــي  الجنوبية  أمــيــركــا 
و2011 إضافة لبطولة العالم للصاالت في 
9 مــنــاســبــات أولــهــا فــي 2005 وآخـــرهـــا في 
2015، أما البطولة األهم فتبقى كأس العالم 
الــــذي يــنــظــمــه االتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا« في 

نسختّي 2008 و2012.

ريكاردينيو
ــــذي كـــســـر احــتــكــار  هــــو الــــاعــــب الـــوحـــيـــد الــ
الــبــرازيــلــيــن لـــجـــائـــزة أفـــضـــل العــــب بشكل 
يــذكــر، إذ حصد هــذا اللقب ثــاث مــرات في 
مــســيــرتــه. ولـــد ريـــكـــاردو فــيــلــبــي دا سيلفا 
1985 ويبلغ  أيلول  3 سبتمبر/  يــوم  براغا 
بــدأ مسيرته في  العمر حاليًا 31 عامًا.  من 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب مـــع فـــريـــق غــرامــيــديــنــســي، 
وانـــطـــلـــقـــت مــســيــرتــه كـــاعـــب مـــحـــتـــرف فــي 
عـــام 2002 مــن بــوابــة فــريــق مــيــرارمــار، قبل 
أن يحط رحاله في فريق بنفيكا من 2003 
حتى 2010، والــذي حقق معه لقب الــدوري 
البرتغالي في أربع مناسبات إضافة للقب 
الكأس 3 مرات، والسوبر البرتغالي بالعدد 
ذاته، وتمكن من حصد دوري أبطال أوروبا 

للصاالت في موسم 2010-2009.
رحــــل ريـــكـــارديـــنـــيـــو بــعــدهــا إلــــى تــيــاغــويــا 
ثم  موسكو  لسيسكا  معارًا  ولعب  أوشينز 
»إنتر  إلــى  فــي 2013  يــرحــل  أن  قبل  بنفيكا 
أف سي«. مثل منتخب باده في 148 مباراة 
وســـجـــل 122 هـــدفـــًا واخـــتـــيـــر أفـــضـــل العــب 

للصاالت يورو 2007.

اقترب الالعب الدولي الفرنسي، ديميتري باييت، متوسط ميدان ويست هام اإلنكليزي، من 
مغادرة فريقه واالتجاه نحو الدوري الفرنسي، لالنضمام إلى صفوف فريق مارسيليا، 
خاصة وأن العالقة بينه وبني فريقه عرفت توترًا كبيرًا في األيام األخيرة. وأكدت تقارير 
إعالمية بريطانية، بأن بقاء الالعب صار مرفوضًا في الفريق، بعدما أصر على رفضه 
تقديم االعتذار لزمالئه والجهاز الفني، وهذا ما جعله يتدرب مع الالعبني الشباب ألقل من 
23 عامًا. وذكرت صحيفة »تايمز« البريطانية، أن زمالء باييت عبروا عن رفضهم لعودة 
الالعب الفرنسي، ووصفوا موقفه بمثابة »خيانة« لهم ولفريقهم ولجماهيره ومسؤوليه.

صورة في خبر

باييت متهم بالخيانة
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