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حافظ المنتخب
القطري على
نتائجه المثالية
في التصفيات
األوروبية
المؤهلة
لنهائيات كأس
العالم 2022
بعدما تعادل
مع جمهورية
أيرلندا  ،1-1في
ثالث جوالت
المجموعة
األولى ،خالل
مشاركة اعتبارية
لمستضيف
المونديال
دون احتساب
النتائج .التعادل
هو األول
للعنابي بعد
انطالقة الفتة
بانتصارين على
لوكسمبورغ 0-1
وعلى أذربيجان
 ،1-2رافعًا
رصيده النظري
إلى  7نقاط،
شريكًا في
الصدارة.

تألق قطري
ٌ
منتخب قطر حصد  7نقاط اعتبارية حتى اللحظة (فرانس برس)

هوركاتش يواصل
المفاجآت في ميامي
ويبلغ ربع النهائي

بارتي تمضي خطوة
جديدة إلعادة تعزيز
صدارتها بتصنيف التنس

أول تحكيم
نسائي لمباراة
احترافية في إنكلترا

واصل البولندي هوبرت هوركاتش ،املصنف
الـ 37عامليًا ،نتائجه القوية في بطولة ميامي
املفتوحة لتنس األساتذة ،ذات الـ 1000نقطة،
بتأهله إلى دور الثمانية ،باإلطاحة بالكندي
املخضرم ميلوش راونيتش بمجموعتني لواحدة.
ورغم أن صاحب الـ 24عاما خسر املجموعة األولى
بنتيجة  ،6-4إال أنه استطاع قلب الطاولة وحسم
املجموعتني الثانية والثالثة بنتيجة  3-6و6-7
( )4-7بعد مباراة استمرت ساعتني و 20دقيقة.

مضت األسترالية آشلي بارتي ،املصنفة رقم 1
عامليًا ،خطوة جديدة إلعادة تعزيز صدارتها في
التصنيف العاملي ،بعدما بلغت نصف نهائي
بطولة ميامي املفتوحة للتنس بالفوز علىى
البيالروسية آرينا سابالينكا بواقع  4-6و7-6
( )7-5و .3-6وأكدت بارتي ،التي فازت بالفعل هذا
العام ببطولة ملبورن ،تألقها أمام سابالينكا،
املصنفة رقم  8عامليًا ،التي عانت من مشكالت
جسدية خالل اللقاء.

تقود الحكمة ريبيكا ويلش ( 37عامًا) مباراة
بدوري القسم الثالث اإلنكليزي لكرة القدم للرجال
األسبوع املقبل ،في لقاء هارغوت تاون وبورت
فيل .وستكون أول امرأة تقود مباراة كاملة
للرجال في إنكلترا ،بعدما شاركت الحكمة ايمي
فيارن في  2010في القيادة التحكيمية للشوط
الثاني بني فريقي كوفنتري ونوتنغهام فورست
عقب إصابة الحكم الرئيسي .سبق لويلش أن
قادت بعض مباريات الرجال في الدوري الوطني.
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تقرير
حقق العرب إنجازًا تاريخيًا في التصفيات المؤهلة إلى
بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة في الكاميرون ،بعدما
ضمنت  7منتخبات التواجد في المسابقة القارية القادمة

ختام التصفيات
األفريقية

موريتانيا تلحق بركب
المنتخبات العربية
مجدي طايل

اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـن ـت ـخ ــب م ــوريـ ـت ــان ــا
ـوز ه ــام عـلــى منافسه
تحقيق ف ـ ٍ
م ـن ـت ـخ ــب جـ ـمـ ـه ــوري ــة أف ــري ـق ـي ــا
الوسطى ،بهدف نظيف ،في املواجهة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،ضـمــن الـجــولــة الـســادســة
واألخ ـي ــرة مــن التصفيات املــؤهـلــة لبطولة
كأس األمم األفريقية ،ليصبح «املرابطون»
ســابــع منتخب عــربــي يـصــل إل ــى املسابقة
القارية.
ونـجـحــت املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة فــي صناعة
ال ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث خـ ـ ـ ــال ال ـت ـصـ ـف ـي ــات
بالحصول على  7بطاقات مؤهلة للبطولة

القارية املقبلة ،وهو أكبر عدد من البطاقات
املؤهلة للعرب في تاريخ البطولة وكسرت
به الرقم القياسي املسجل في نسخة ،2019
حينما صعدت  5منتخبات عربية لخوض
املنافسات في مصر وقتها.
وتــأهــل إلــى كــأس األمــم األفريقية متصدرا
الجدول في مجموعته كل من مصر األكثر
تتويجا ،والـجــزائــر حامل اللقب ،وتونس،
وامل ـغ ــرب ،فيما نــالــت الــوصــافــة منتخبات
جزر القمر والسودان وموريتانيا.
ويـمـثــل ص ـعــود املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة بـهــذا
الــرقــم إن ـجــازا كـبـيــرا ،حـيــث تتخطى نسبة
ال ـن ـجــاح ح ــاج ــز الـ ـ ـ ــ ،%90ب ـعــدمــا تــأه ـلــت 7
مـنـتـخـبــات م ــن أصـ ــل  8مـنـتـخـبــات عــربـيــة

الحدادي يوجه رسالة للجماهير

الحدادي عزمه الكبير على
أكد النجم منير
ّ
أن يكون ورقة هجومية مهمة ،ليتوج
ظهوره األول على األراضـــي المغربية
بهدف الفوز لصالح «أســود األطلس»،
فــي ختام التصفيات المؤهلة لكأس
الحدادي بعد الهدف
ووجــه
أفريقيا.
ّ
ّ
رسائل عديدة من خالل طريقة تعبيره
عن فرحته بهذا الهدف التاريخي بالنسبة
إليه ،حيث قبّل القميص وشعار المغرب
ليؤكد فخره بتمثيل «أسود األطلس».

تفوق منتخب موريتانيا في المباراة (فاضل سينا/فرانس برس)

خ ــاض ــت ال ـت ـص ـف ـي ــات ،ول ـ ــم ت ـت ــأه ــل مـنـهــا
ليبيا وحــدهــا ،وكــانــت تلعب فــي مجموعة
برفقة تونس ،بصرف النظر عن عدم تأهل
جيبوتي والصومال نهائيا.
ت ـش ـي ــر ل ـغ ــة األرقـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى ع ــام ــة مـضـيـئــة
للمنتخبات العربية في التصفيات األفضل
لها عبر تاريخ رحلة الوصول إلى كأس األمم
األفريقية على اإلطالق ،فاملنتخب التونسي
ه ــو املـنـتـخــب األك ـث ــر تـحـقـيـقــا لـلـنـقــاط بني
متصدري املجموعات الـ  ،12ونال  16نقطة
في  6مباريات على حساب منتخبات ليبيا
وغـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة وت ـن ــزان ـي ــا ،وتـفــوقــت
على الـجــزائــر التي نالت  14نقطة ومثلها
لنيجيريا ومثلها للسنغال ،وهــو الثالثي
الفائز باملراكز الثالثة األول ــى فــي آخــر أمم
أف ــري ـق ـي ــا ،ك ـم ــا ن ـج ــح م ـن ـت ـخــب ت ــون ــس فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى رقـ ــم ش ـخ ـصــي آخـ ــر مميز
خــال التصفيات تفوق به على املنافسني،
وه ــو األك ـث ــر تـحـقـيـقــا ل ــان ـت ـص ــارات خــال

تمكن منتخب المغرب
من الفوز بصعوبة على
منافسه بوروندي
رح ـل ــة ال ـت ـص ـف ـيــات بــرص ـيــد  5ان ـت ـص ــارات
وتعادل ،من دون أي هزيمة في  6مباريات
مـتـتــالـيــة .وي ــأت ــي خ ـلــف تــونــس ف ــي قــائـمــة
املنتخبات العربية األكـثــر حـصــدا للنقاط
الجزائر  14نقطة واملغرب  14نقطة ومصر
 12نـقـطــة والـ ـس ــودان  12نـقـطــة ثــم  9نقاط
ملوريتانيا ومثلها لجزر القمر.
وعلى صعيد األرق ــام أيضا ،نجح منتخب
الـجــزائــر مــع جـمــال بلماضي املــديــر الفني
فــي حسم لقب مهم ،وهــو أقــوى هجوم في
التصفيات برصيد  19هدفا في  6مباريات،

بـمـعــدل تـهــديـفــي يـصــل إل ــى  3.1ه ــدف في
املباراة الواحدة ،وهو أكبر عدد من األهداف
س ـج ـل ـه ــا م ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــوار عـ ـب ــر 12
مجموعة ،ويعبر عن القوة الهجومية التي
بات يملكها محاربو الصحراء ،حاملو لقب
بطل كأس األمم األفريقية املاضية في مصر
عــام  ،2019وقــدرتـهــم فــي الــدفــاع عــن اللقب
بكل قوة في النسخة الكاميرونية الكبرى.
وامل ـث ـيــر أن املـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري ن ـجــح في
تـحـقـيــق ان ـت ـصــاريــن كـبـيــريــن ف ــي االفـتـتــاح
على حساب زامبيا بخمسة أهداف دون رد،
وبالنتيجة نفسها في الختام على حساب
بتسوانا أيضا بخماسية من دون رد.
في الوقت نفسه ،ظهرت بصمة من بصمات
وحيد حاليلوزيتش ،املدير الفني الشهير
مل ـن ـت ـخــب امل ـ ـغـ ــرب ،رغ ـ ــم االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي
انهالت عليه بسبب كرته الدفاعية وغياب
املتعة كثيرا عــن «أس ــود األط ـلــس» ،وتمثل
ف ــي ح ـص ــول امل ـغ ــرب ع ـلــى ل ـقــب أقـ ــوى خط

ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز
استطاع دنفر
ناغتنس إلحاق الهزيمة
بفيالدلفيا سفنتي سيكسرز
فيما أسقط أورالندو
ماجيك نظيره لوس
أنجليس كليبرز

واصــل فريق دنفر ناغتس صحوته بفوزه
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز متصدر
امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ــرق ـي ــة  ،95-104ف ـي ـم ــا فــرمــل
أورالنـ ــدو مــاجـيــك انـتـفــاضــة مضيفه لــوس
أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز ،ثــالــث املـنـطـقــة الـغــربـيــة،
ع ـنــدمــا تـغـلــب عـلـيــه بـنـتـيـجــة  96-103في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وف ــرض الــاعــب جـمــال م ــوراي نفسه نجمًا
فــي امل ـب ــاراة الـتــي شـهــدت ع ــودة الجماهير
إل ــى مـلـعــب «بـ ــال أريـ ـن ــا» ف ــي مــدي ـنــة دنـفــر
ب ــوالي ــة ك ـ ــول ـ ــورادو ،بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة،
بينها  5ثالثيات من أصــل  11محاولة مع
س ــت م ـتــاب ـعــات وأربـ ـ ــع ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة
وثالث سرقات للكرة.
وض ــرب ناغتس بـقــوة منذ الـبــدايــة وحسم
نتيجة املباراة في ربعها األول تقريبًا بما
أنه كسبه بفارق  22نقطة ( )22-44وسعها
إلــى  23نقطة مع نهاية الشوط األول (-68

جمال موراي قاد فريقه دنفر ناغتس للفوز بتسجيله  30نقطة (سين غاردنر)Getty/

 ،)45وح ــاف ــظ ع ـلــى ت ـفــوقــه رغـ ــم انـتـفــاضــة
ال ـض ـيــوف ف ــي الــرب ـعــن األخ ـي ــري ــن (20-26
و 16-24على التوالي).
وســاهــم مايكل بــورتــر جــونـيــور والعمالق
ال ـ ـصـ ــربـ ــي نـ ـيـ ـك ــوال ي ــوكـ ـيـ ـت ــش ف ـ ــي الـ ـف ــوز
ّ
امل ـس ـت ـحــق ل ـنــاغ ـتــس بـتـحـقـيــق كـ ــل منهما
لـ«دابل دابــل» ،بعدما سجل األول  27نقطة
مع  12متابعة ،وأضاف الثاني  21نقطة مع
 10متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس بعد

فاز فينيكس
صنز على أتالنتا
هوكس 110-117

ّ
تغلبه على أتالنتا هوكس ونيو أورليانز
بيليكانز األسبوع املاضي ،فعزز موقعه في
املركز الخامس للمنطقة الغربية ،فيما مني
سيكسرز بخسارته الثانية تــوالـيــا وال ــ15
هذا املوسم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ال ـبــديــل ت ـيــريــز مــاكـســاي
أفضل مسجل في صفوف فريق فيالدلفيا
س ـي ـك ـس ــرز ب ــرصـ ـي ــد  13نـ ـقـ ـط ــة ،وأضـ ـ ــاف
تـ ــوب ـ ـيـ ــاس ه ـ ــاري ـ ــس  12نـ ـقـ ـط ــة والـ ــاعـ ــب
األسترالي بن سيمونز  11نقطة.
وح ـض ــر امل ـ ـبـ ــاراة أك ـث ــر م ــن  4000مـشـجــع،
م ـع ـظ ـم ـه ــم م ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوط
األمامية .وكانت هذه هي املرة األولى التي
يحضر فيها املـشـجـعــون م ـبــاراة لناغتس
اندالع جائحة «كوفيد»19-
في الدوري منذ
ّ
بشكل كبير على
ـرت
ـ
أث
التي
العام املاضي،
ٍ
ال ــري ــاض ــةّ ،
وأدت ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي إلــى
توقف الدوري قبل عودته مجددًا ،إذ أقيمت
املـنــافـســات داخ ــل فـقــاعــة صحية بمشاركة
الفرق التي تأهلت للبالي أوف ،فيما حقق
الـلـقــب ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز عـلــى حساب
ميامي هيت في النهائي.
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،تـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه مـ ـ ـ ــوراي
إل ــى الـجـمــاهـيــر ف ــي تـصــريــح عـلــى أرض ـيــة
ً
امل ـل ـع ــب ،ق ــائ ــا إن دع ـم ـهــم س ــاع ــد ال ـفــريــق
لتحقيق الفوز.
وأضـ ــاف «ل ـقــد افـتـقــدنــاكــم كـثـيـرًا ي ــا رف ــاق.
أنتم تجلبون طاقة مختلفة ً
تماما للمباراة.
ّ
ف ــي كـ ــل مـ ــرة ي ــوج ــد ف ـي ـهــا امل ـش ـج ـعــون فــي
ً
امل ـل ـعــب ،أش ـعــر بــالـحـمــاســة ق ـل ـيــا» .وتــابــع
«عندما ندخل امللعب والجماهير موجودة،
نـ ـك ــون ف ــري ـق ــا ي ـص ـع ــب ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ـي ــه .لــم
نحصل على أفضلية الجمهور على ملعبنا
منذ أكثر من عام».
ومــع ذلــك ،كــان مــدرب فريق ناغتس مايكل
مــالــون غير سعيد ألن فريقه سمح لفريق
سيكسرز بتقليص الـفــارق إلــى ســت نقاط
في الدقائق األخيرة من الربع األخير ،أي أن
املباراة كانت ستضيع لو كان هناك متسع
من الوقت.
وق ــال مــالــون« :لـقــد سئمت مــن مشاهدتنا
ن ـخ ـل ــق فـ ــارقـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ون ـل ـع ــب بــال ـطــري ـقــة
الـصـحـيـحــة ،ث ــم لـسـبــب م ــا فـقــط نسترخي
ونـسـمــح لـلـمـبــاراة ب ــأن تـصـبــح أك ـثــر إث ــارة
مما كــان ينبغي أن تـكــون عـلـيــه» .وأضــاف
«علينا أن نعمل على تحسني طريقتنا في
قتل نتائج امل ـبــاريــات» .مــن جهته ،اعترف
يوكيتش بــأن تركيز ناغتس لم يكن جيدًا
ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
امل ـبــاراة ،وقــال «لــم يكن لدينا التركيز على

إن ـه ــاء املـ ـب ــاراة .اعـتـقــدنــا أن األم ــر سيكون
ً
سهال .كان لدينا ّ
تقد ٌم كبير ،وبدأنا اللعب
بــاس ـتــرخــاء .فــزنــا ب ــامل ـب ــاراة ال ـتــي ه ــي أهــم
شيء لكننا بحاجة إلى تركيز أفضل».
وف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أوق ـ ـ ـ ـ ــف ف ــري ــق
أورالنـ ــدو ماجيك سلسلة ســت انـتـصــارات
ملضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب
عليه في عقر داره «ستيبلز سنتر» بنتيجة
.96-103
ولم ينفع كليبرز تألق نجمه كواهي لينرد،
أفـ ـض ــل م ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة ب ــرص ـي ــد 28
نقطة مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها
متابعات ،ألن الكلمة األخيرة كانت لبدالء
ماجيك ،حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10
نقاط ،لتلعب الــروح الجماعية دورًا كبيرًا
في تحديد هوية الفائز في اللقاء.
وس ـج ــل ت ـيــرنــس روس  15ن ـق ـطــة ،وأوتـ ــو
ب ــورت ــر  13نـقـطــة جــون ـيــور ،ومـحـمــد «مــو»
بامبا  12نقطة ويـنــدل كــارتــر جونيور 11
نـقـطــة ،وك ــان تـشــومــا أوكـيـكــي الــوحـيــد بني
الـخـمــاســي األس ــاس ــي ال ــذي تـخـطــى حاجز
العشر نقاط بتسجيله  18نقطة.
وف ــاز فينيكس صنز على أتــانـتــا هوكس
 110-117بفضل  21نقطة لديفاين بوكر و20
نقطة للبديل الكرواتي داريو ساريتش.
وع ــزز فينيكس ال ــذي سيطر عـلــى األرب ــاع
األول ( )27-30والـثــانــي ( )25-34واألخـيــر
( ،)25-28موقعه في املركز الثالث للمنطقة
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا مـ ـن ــي أتـ ــان ـ ـتـ ــا ه ــوك ــس
ب ـخ ـس ــارت ــه ال ـث ــان ـي ــة ت ــوال ـي ــا وال ــرابـ ـع ــة فــي
مـبــاريــاتــه الـخـمــس األخ ـيــرة وبـقــي خامسًا
في املنطقة الشرقية ،وكان الصربي بوغدان
بوغدانوفيتش أفضل املسجلني في صفوفه
برصيد  22نقطة.
وخـســر واشـنـطــن ويـ ــزاردز أم ــام تـشــارلــوت
هورنتس  .114-104وج ــاءت امل ـبــاراة قوية
بــن الفريقني وكـســب تـشــارلــوت هورنتس
أربــاعـهــا األول والـثــانــي واألخـيــر بصعوبة
 29-32و 27-32و 23-25على التوالي ،فيما
فــرض التعادل نفسه في الربع الثالث -25
.25
وبرز تيري روزيير وغــوردون هايوارد في
صفوف هورنتس بتسجيل األول  27نقطة
مع سبع متابعات ،والثاني  26نقطة مع 11
متابعة ،فيما كــان روي هاشيمورا أفضل
مسجل فــي امل ـب ــاراة وف ــي صـفــوف الخاسر
بــرصـيــد  30نـقـطــة ،وأض ــاف الــاعــب املميز
راسل وستبروك «تريبل دابل» مع  22نقطة
و 14تمريرة حاسمة و 15متابعة.
(فرانس برس)

دفــاع في التصفيات ،حيث لم تهتز شباك
األسود سوى مرة واحدة فقط في  6جوالت،
وهو ما يعبر عن انضباط تكتيكي دفاعي
ج ـيــد ظ ـهــر ع ـل ـيــه املـ ـغ ــرب وك ـ ــان م ــن نـقــاط
الضعف الكبرى لديه وهو من مزايا املدرب
البوسني ،خالل فترة توليه تدريب الجزائر
من قبل وصعد معها إلــى كــأس العالم في
 2014بالبرازيل ،وقدم عروضا جيدة وقتها
نــالــت استحسان الجماهير وصنعت منه
نجما كبيرا بني الجماهير هناك ،وهــو ما
ساهم في عبور منتخب املغرب الكثير من
الصعاب فــي رحلة بناء فريق جــديــد ،بعد
رحيل هيرفي رون ــار ،املدير الفني السابق
وصاحب إنجاز التأهل إلى كأس العالم في
روسيا .2018
ومن العناوين األساسية في الحصاد نجاح
 4منتخبات عــربـيــة فــي إك ـمــال التصفيات
مــن الـبــدايــة إلــى النهاية مــن دون التعرض
لـ ـخـ ـس ــارة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،وهـ ـ ــي مـ ـص ــر وت ــون ــس
وال ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب ،فـيـمــا تـلـقــى ال ـس ــودان
خسارتني وتلقت موريتانيا هزيمة واحدة
ومثلها جزر القمر ،التي سقطت في الجولة
األخيرة من عمر التصفيات.
وكتبت التصفيات إنجازات يجب التوقف
أم ــامـ ـه ــا ،ي ـت ـص ــدره ــا ال ـ ـعـ ــودة ال ـتــاري ـخ ـيــة
للمنتخب السوداني إلى بطولة أمم أفريقيا
بعد غـيــاب دام  9سـنــوات ،وفــي أول ظهور
كروي له بعد الثورة األخيرة.
وان ـ ـت ـ ــزع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة م ــدرب ــه
ال ـفــرن ـســي ف ـي ـلــود ب ـطــاقــة ال ـع ـبــور إل ــى أمــم
أفريقيا ،بعد حسم وصــافــة جــدول ترتيب
امل ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة خ ـلــف غ ــان ــا امل ـت ـصــدرة
برصيد  12نقطة من  4انتصارات ،وتفوقت
على جنوب أفريقيا بطلة نسخة  1994التي
حلت في املركز الثالث ،والتي قدمت مؤخرا
رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم الجديد،
باتريس موتسيبي ،مالك نادي صن داونز
ألول مرة .وفي الوقت نفسه ،يبرز املنتخب
املــوري ـتــانــي فــي املـشـهــد هــو اآلخـ ــر ،بعدما
ك ــرر إن ـجــاز  ،2019حينما صـعــد ألول مــرة
إلـ ــى أمـ ــم أفــري ـق ـيــا وه ـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي نسخة
 ،2022بعد نجاحه في حسم الوصافة في
املجموعة الخامسة خلف املغرب لصالحه
ومــن دون هــدايــا ،بعدما فــاز على أفريقيا
الوسطى بهدف من دون رد سجله أبوبكر
كـمــارا فــي الجولة األخ ـيــرة ،ليرفع رصيده
إلــى  9نـقــاط ،وهــو مــا يعد إن ـجــازا يحسب
للمدرب الفرنسي كورنتني مارتينيز ،رائد
االن ـت ـص ــارات املــوريـتــانـيــة ك ــروي ــا ،والــرجــل
الــذي قــاد املرابطني إلــى أمــم أفريقيا مرتني
متتاليتني ،في إنجاز تاريخي وضع الفريق
معه بني الكبار.
ويظهر في الكادر إنجاز عربي ثالث بطله
هذه املرة املنتخب الوليد «جزر القمر» الذي
حقق ألول مرة إنجاز التأهل إلى نهائيات
ك ـ ـ ــأس األمـ ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـب ــر امل ـج ـم ــوع ــة
ال ـســاب ـعــة ،حـيـنـمــا ت ـع ــادل ع ـلــى مـلـعـبــه مع
تــوغــو بــدون أه ــداف فــي الجولة الخامسة،
لـيـحـســم ال ـتــأهــل املـبـكــر وجـ ــاء وصـيـفــا في
نهاية التصفيات لنظيره املصري.
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أخبار الميركاتو :بوفون أمام  3خيارات
سيكون الميركاتو
الصيفي هذا العام
مشتعًال مع انتهاء
عدة العبين،
عقود ّ
على رأسهم جيانلويجي
بوفون وسيرخيو
أغويرو وآخرون

 2020للعب مــع غروننغن املتواضع الــذي
يـنــافــس فــي الـقـســم األول بـهــولـنــدا وال ــذي
ن ـش ــأ ف ــي ص ـف ــوف ــه .ول ـك ـن ــه ل ــم ي ـت ـم ـكــن إال
مــن اللعب  44دقيقة فــي مـبــاراتــن بسبب
اإلصــابــات .ودارت التكهنات فــي فبراير/
شـبــاط املــاضــي بــأنــه سيعتزل م ـجــددا في
الشهور املقبلة إذا لم يتحسن بدنيًا.

لندن ـ العربي الجديد

ُ
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر س ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـي ــة
والشتوية مادة دسمة للجماهير .يستمتع
الجميع بسماع أخبارها ،التي ال تتوقف
يــومــا بـعــد آخ ــر ،حـتــى قـبــل أشـهــر مــن فتح
بــاب الـتـعــاقــدات ،وال ـيــوم نضعكم فــي آخر
تطورات امليركاتو.

بوفون إلى ميالن؟
يترقب متابعو كــرة القدم في العالم ،قرار
الحارس األسطوري جيانلويجي بوفون،
إذ ل ــم ي ـحــدد حـتــى الـلـحـظــة مستقبله مع
ناديه الحالي يوفنتوس ،بعدما جلس في
العديد من املباريات على دكة البدالء منذ
عــودتــه إلــى الكالتشيو قــادمــا مــن باريس
س ــان جـيــرمــان الـفــرنـســي ،ال ــذي قـضــى في
صفوفه موسمًا واحدًا.
وك ـ ـشـ ــف مـ ــوقـ ــع «ك ــالـ ـتـ ـشـ ـي ــو مـ ـي ــرك ــات ــو»
ال ـثــاثــاء ،أن بــوفــون ق ــرر تــأجـيــل ال ـبـ ّـت في
مستقبله لشهر مــارس ،من دون استبعاد
أي ف ــرضـ ـي ــة ،ف ــرب ـم ــا يـ ـج ــدد مـ ــع ال ـي ــوف ــي
مــوسـمــا آخ ــر أو حـتــى أن ــه ال يـمــانــع فـكــرة
الــرحـيــل لفريق آخ ــر .لكن الـفـكــرة الغريبة،
هــي الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة انـتـقــال بــوفــون
إلى نادي ميالن ،الذي يعد غريمًا مباشرًا
وتـقـلـيــديــا ل ـيــوف ـن ـتــوس ،بـحـســب م ــا ذك ــره
«تيلي لومبارديا».
وقد تحصل هذه الصفقة بحال قرر نادي
ال ـ ـحـ ــارس ال ـح ــال ــي ملـ ـي ــان ،جـيــانـلــويـجــي
دونـ ــارومـ ــا عـ ــدم ت ـجــديــد ع ـق ــده والــرح ـيــل
ّ
لفريق آخ ــر ،بـظــل مطالبات وكـيــل أعماله
مينو رايوال الباهظة.
ليفربول يريد كوناتي
ق ـ ـ ّـررت إدارة نـ ــادي ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيـ َـزي،
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ص ـ ـ ــراع ك ـب ـي ــر مـ ــع ع ـم ــاق ــي
«ال ـل ـي ـغــا» ،بــرشـلــونــة وخـصـمــه الـتــاريـخــي
ريال مدريد ،من أجل الحصول على خدمات
نجم فرنسي ،في سوق االنتقاالت الصيفية
املقبلة ،تنفيذًا لرغبة املدرب األملاني يورغن
ك ـلــوب امل ــدي ــر الـفـنــي لـ ــ«ال ــري ــدز» .وكشفت

فكرة مجنونة تتحدث عن انضمام بوفون لميالن بحال رحيل دوناروما (كالوديو فييا)Getty/

صحيفة «آس» اإلسبانية ،أن إدارة ليفربول
تـ ــريـ ــد ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات ال ـن ـج ــم
الفرنسي الشاب إبراهيما كوناتي مدافع
اليبزيغ األملاني ،بعدما خطف األضواء في
املوسم الحالي سواء بـ«البوندسليغا» أو
دوري أبطال أوروبا.
وتــابـعــت أن إدارة اليـبــزيــغ وضـعــت مبلغًا
مــالـيــا يـصــل إل ــى  40مـلـيــون ي ــورو ،مقابل
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن امل ـ ــداف ـ ــع كـ ــونـ ــاتـ ــي ،فـ ــي ظــل
الرغبة الكبيرة لــدى ليفربول اإلنكليزي،
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى عـ ـق ــده ،ن ـت ـي ـجــة ت ـعــرض
«الـ ـ ــريـ ـ ــدز» ل ـض ــرب ــة م ــوج ـع ــة فـ ــي امل ــوس ــم
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،بـ ـسـ ـب ــب غ ـ ـيـ ــاب ن ـ ـجـ ــوم ال ـخ ــط
ال ـخ ـل ـف ــي عـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــات املـ ـهـ ـم ــة ،وع ـلــى
رأس ـهــم الـعـمــاق الـهــولـنــدي فـيــرجـيــل فــان
داي ــك .وأردف ــت أن ليفربول ي ــدرك صعوبة
مهمة خـطــف املــوهـبــة الفرنسية كــونــاتــي،
َ
بعد االهتمام الكبير من قبل إدارتــي ريال
مدريد وبرشلونة بخدمات صاحب الـ(21
عاما) ،واللتني تريدان إيجاد مواهب شابة
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة ،حتى
يتم تدعيم صفوف فريقيهما.

اهتمام باريسي بأغويرو
ت ـل ـق ــى املـ ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـيــرخ ـيــو
أغــويــرو ،الــذي سيغادر مانشستر سيتي
نهاية املوسم الحالي بعد عشر سنوات مع
النادي اإلنكليزي ،عرضا من باريس سان
جيرمان للحصول على خدماته ،بحسب
م ــا أفـ ـ ــادت ب ــه صـحـيـفــة (ف ـ ــوت م ـيــركــاتــو)

الفرنسية .وقبل اإلعالن رسميًا عن رحيله
مــن ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي ،كــان هـنــاك بالفعل
حــديــث عــن اهـتـمــام بــاريــس ســان جيرمان
بالحصول على خدماته ،وفقًا للصحيفة.
ويقدر األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو
مدرب باريس سان جيرمان «بشكل كبير»
صفات أغــويــرو البالغ مــن العمر  32عامًا
وال ـهــداف الـتــاريـخــي للسيتزنس ،بحسب
نفس املصدر .وخاض أغويرو  384مباراة
مــع مانشستر سيتي وسـجــل  257هــدفــا،
ويـ ـب ــدو أن ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان لـيــس
ال ـن ــادي الــوح ـيــد املـهـتــم بـضـمــه ،إذ تــوجــد
بحسب نفس املـصــدر «عـلــى األق ــل» أربعة
أن ــدي ــة أخ ـ ــرى ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إن ـت ــر مـيــانــو
وتشلسي ومانشستر يونايتد ترغب في
الحصول على خدماته.

روبين وعقد جديد؟
عـ ـ ــرض نـ ـ ـ ــادي غ ــرونـ ـنـ ـغ ــن عـ ـل ــى ال ـج ـن ــاح
الهولندي أريــن روبــن تمديد عقده عامًا
إضــافـيــا ،رغــم اإلصــابــات الـتــي أبـعــدتــه عن
أرض املـلـعــب ط ــوال املــوســم تـقــريـبــا .وقــال
املدير الفني للفريق ،مــاك يــان فليديروس
في مقابلة نشرها تلفزيون النادي وعلى
موقعه «عقده على وشك االنتهاء ،ولكن لو
قال إنه يريد االستمرار لعام آخر ،فسنقول
له على الفور :نعم من فضلك».
وأعلن روبني ( 37عامًا) اعتزاله في يوليو/
ت ـمــوز  2019حــن ك ــان فــي ص ـفــوف بــايــرن
مـيــونــخ ولـكـنــه ع ــاد ف ــي يــون ـيــو /حــزيــران

زالتان والتجديد
أكــدت تقارير صحافية إيطالية ،أن ميالن
ٌ
مستعد لتجديد عـقــد الــاعــب الـســويــدي،
زالت ــان إبراهيموفيتش ،ويـبــدو أن النجم
املـ ـخـ ـض ــرم ،م ـس ـت ـع ـ ٌـد ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار بـنـفــس
ال ــرات ــب وشـ ـ ــروط امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي .ووق ــع
زالتــان عقدًا ملـ ّـدة عــام في الصيف املاضي،
وي ـع ـن ــي ال ـت ـج ــدي ــد أن إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش
سيلعب لصالح الـنــادي الـلــومـبــاردي بعد
تجاوزه عامه األربعني في شهر أكتوبر.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ص ـح ـي ـف ــة «كـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــري دي ـل ــو
سـ ـب ــورت» اإلي ـطــال ـيــة ،ف ــإن م ـيــان يخطط
ل ـل ـج ـلــوس م ــع زالتـ ـ ــان وم ـس ـت ـعــد لــات ـفــاق
معه على نفس شــروط العقد القديم التي
تـبـلــغ  7مــايــن يـ ــورو ف ــي امل ــوس ــم .ووفـقــا
لـلـصـحـيـفــة ،ف ــإن م ـيــان يـشـعــر ب ــأن ع ــودة
إبراهيموفيتش إلى منتخب السويد قبل
يورو ّ ،2020
تعبر عن نواياه في االستمرار
باللعب على أعلى مستوى.
برشلونة والوتارو
ّ
وج ــه ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،بـقـيــادة
رئيسه خــوان البــورتــا ،أنـظــاره مــرة أخــرى
إلـ ــى ن ـجــم إن ـت ــر م ـيــانــو اإليـ ـط ــال ــي ،ال ــذي
يعيش أزمة مالية صعبة ،نتيجة الظروف
القاسية الـتــي تمر بها الـشــركــة الصينية
املالكة للفريق خالل الفترة الحالية.
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة «آس» اإلس ـب ــان ـي ــة ،أن
برشلونة عــاد مــرة أخ ــرى إلــى ت ــداول اسم
ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي الوت ـ ـ ــارو مــارتـيـنـيــز
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ح ـت ــى يـ ـك ــون أح ــد
أب ــرز األس ـم ــاء ،الـتــي ستنضم إل ــى الفريق
الكتالوني فــي ســوق االنـتـقــاالت الصيفية
املقبلة.
وتابعت أن برشلونة يريد جلب الوتــارو
مارتينيز نـظـرًا لقيمته املــالـيــة ،ألن إدارة
ُ
خ ـ ــوان الب ــورت ــا تـ ـ ــدرك أن ال ـح ـص ــول على
املوهبة النرويجية هاالند ،سيجعلها تدفع
الكثير من األمــوال ،وبخاصة أن بوروسيا
دورتموند يطلب مبلغًا باهظًا للتخلي عن
مهاجمه الشاب .وأوضحت أن عقد الوتارو
مارتينيز ينتهي مع نادي إنتر ميالنو في
ع ــام  ،2023لـكــن املشكلة املــالـيــة الـتــي يمر
ب ـهــا ال ـف ــري ــق اإلي ـط ــال ــي ،سـتـجـعــل اإلدارة
تــوافــق على مـغــادرة املهاجم األرجنتيني
في «امليركاتو» الصيفي املقبل ،مقابل 70
مليون يورو.
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صورة في خبر

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

إصابة ليفاندوفسكي

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني عن تأكد غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي
عن املالعب ملدة  4أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مع منتخب بالده خالل
مباراته أمام أندورا ،والتي سجل فيها هدفني .وأكدت مصادر من داخل النادي البافاري
إصــابــة املهاجم ( 32عــامــا) ،الــذي سيغيب عــن مـبــاراة اليبزيغ فــي ال ــدوري ،باإلضافة
ملواجهتي باريس ســان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بــدوري األبـطــال .ويعتبر
ليفاندوفسكي واح ـدًا مــن أهــم األسـمــاء فــي تشكيلة بــايــرن ،وهــو الــذي يتصدر قائمة
املنافسة على لقب الحذاء الذهبي ألفضل هداف في أوروبا.

أعظم
القادة []3
حسين غازي

ع ـ ّـودتـ ـن ــا ل ـع ـبــة كـ ــرة الـ ـق ــدم دائ ـم ــا
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أسـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ــن ط ـي ـنــة
الكبار ،دائـمــا مــا يقدمون األفضل
خ ــال م ـس ـيــرت ـهــم ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـ ّلــى مـسـتــوى
األهداف والتألق في املباريات ،إنما من خالل
شخصيتهم وقيادتهم املميزة للزمالء داخل
وخارج أرض امللعب.
نتابع اليوم سلسلة تقارير الـقــادة العظماء،
في الحلقة الثالثة ،بعدما ّ
تحدثنا في األيــام
املاضية عــن العديد مــن األسـمــاء ،نذكر منها
بـ ــاولـ ــو م ــال ــدي ـن ــي وبـ ــوبـ ــي مـ ـ ــور وف ــران ـت ــس
بكنباور وآخرين.
توني آدمز

رجـ ــل الـ ـن ــادي الـ ــواحـ ــد ،ب ـطــل ن ـ ــادي أرس ـن ــال
ال ــذي لــم يـغـ ّـيــر فــريـقــه يــومــا .اسـتـمـ ّـر  22عامًا
مــع أرس ـن ــال ،صــاحــب ال ـ ــ 54عــامــا حــالـيــا ،فــاز

توتي بقي
معشوق الجماهير
وسمي ملك روما

بأربعة ألـقــاب فــي ال ــدوري اإلنكليزي وثالثة
أل ـقــاب فــي ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي ،إضــافــة
لبطوالت أخرى عديدة .خارج ملعب اإلمارات
في العاصمة البريطانية لندن ،ستجد أربعة
تماثيل ،واحدا للغزال الفرنسي تييري هنري
وآخ ــر لــأنـيــق ال ـهــول ـنــدي ديـنـيــس بـيــركــامــب
وثالثا لهربرت تشابمان ،ثم بطبيعة الحال
ً
ستجد تـمـثــاال لتوني آدم ــز .جنبًا إلــى جنب
مع لي ديكسون ونيجل وينتربيرن وستيف
بولد لعب توني آدمز مباريات عظيمة ،حمل
شارة القيادة مع أرسنال ّ
ملدة  14عامًا رائعة،

كـمــا خـ ّـولــه ذل ــك لـحـمــل ش ــارة ق ـيــادة منتخب
إنكلترا بني  1994و .1996لعب آدمــز أكثر من
 500مــرة مــع أرس ـنــال وخ ــاض  66م ـبــاراة مع
إنكلترا ،على الرغم من أنه أبدى ً
دائما بعض
االسـتـيــاء مــن ق ــرار غلني ه ــودل تسليم شــارة
ً
القائد إلى آالن شيرر بدال منه عام .1996
ستيفن جيرارد

يوم دخل العـ ٌـب شاب يحمل الرقم  28أرضية
املـ ـي ــدان ،ســألــت الـجـمــاهـيــر م ــن ه ــذا؟ م ــن هو
بديل فيغارد غيغيم؟ حينها لم يكن أحد في
ليفربول يعرف من هو ستيفن جيرارد ،الذي
ش ــارك فــي  29نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي أمــام
بالكبيرن روفرز ،لكن بعدها ،الجميع من دون
ُ
شك يتذكر كل لحظة هتف باسمه في ملعب
أنفيلد رودُ .يذكر جيرارد كشخصية معشوقة
ـاد غــارق في التاريخ .قــاد جيرارد فريق
في نـ ٍ
لـيـفــربــول خ ــال حـقـبــة يـمـكــن وصـفـهــا بأنها
ف ـتــرة صـعـبــة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـن ــادي ،مـثـلــه مثل
ب ــراي ــن روب ـ ـسـ ــون ف ــي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد.
ً
ـال وقــادر
بصفته قــائــدا ،فقد تمتع بصوت عـ ٍ
على القيادة على أرض امللعب .ال شك في أن
أكثر لحظاته شهرة جــاءت في نهائي دوري
ً
أبطال أوروبا  2005عندما ّ ظهر ليفربول ميتا
ودف ـن ــه الـجـمـيــع ح ــن ت ــأخ ــر  0-3ف ــي الـشــوط
األول أم ــام م ـيــان .وم ــع ذل ــك ،حـشــد ج ـيــرارد
قـ ــوات ال ــري ــدز وظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا ح ــن انطلق
مجريات الشوط الثاني ،كما سجل هدفًا فتح
باب عودة ليفربول إلى املباراة ،وألهم الفريق
لـعــودة تاريخية لتحقيق لقب دوري أبطال
أوروبا الشهير.

على هامش الحدث
المكسيك تتوج ببطولة الكونكاكاف
المؤهلة لألولمبياد على حساب هندوراس
توج املنتخب املكسيكي لكرة القدم تحت  23عامًا ببطولة الكونكاكاف املؤهلة ألوملبياد
طوكيو بعد فوزه على هندوراس بركالت الترجيح  5-4وذلك بعد انتهاء الوقتني األصلي
واإلضافي بالتعادل اإليجابي  .1-1ويعد اللقب هو الثالث على التوالي للمكسيك والثامن
في املجمل ،علما بأنها كانت قد ضمنت التأهل لألوملبياد هي وهندوراس بمجرد تأهلهما
للنهائي على حساب كندا والواليات املتحدة على الترتيبّ .
تقدم املنتخب الهندوري بهدف
رائع من خارج املنطقة إلدوين رودريغيز (د )71.قبل أن ينجح خوسيه ماسياس في إدراك
ً
التعادل للمكسيك من ركلة جزاء أثارت جدال (د .)80.وخالل ركالت الجزاء تفوق الحارس
املكسيكي سباستيان خورادو في التصدي لركلة العب هندوراس ،خوان أوبريغون ،قبل
أن يسدد أليكسيس فيغا الركلة الخامسة بنجاح ليهدي «التريكولور» اللقب ،وسط حالة
من الفرحة في ملعب أكرون بمدينة غواداالخارا الواقعة غربي املكسيك.

فرانشيسكو توتي

ماذا عن ميسي؟

31

يعتبر ميسي الالعب األفضل في التاريخ بنظر العديد من المتابعين،
وإن لم يكن كذلك فهو من دون شك بين أول أربعة إلى جانب دييغو
أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه وكريستيانو رونالدو .بعيدًا عن موهبته
يوجه البعض
وقيمته وتأثيره على معظم مباريات برشلونة واألرجنتين،
ّ
لميسي انتقادات حول الشخصية ،حيث يرى العديد من المتابعين أنه
ليس أهًال لحمل شارة القيادة في النادي والمنتخب ،ألنه ال يلعب دور
حد ما.
المحفز لزمالئه في العديد األوقات ،وهو أمر ٌ صحيح إلى ٍ

ع ـشــق أب ـ ــدي ووفـ ـ ــاء مـنـقـطــع ال ـن ـظ ـي ــر ..هو
املـلــك فرانشيسكو تــوتــي ،صــاحــب األق ــدام
السحرية والتسديدات الصاروخية ،فكيف
ال يكون توتي معشوق الجماهير األول في
روم ــا؟ قـلــة مــن الــرجــال ارتـبـطــت أسـمــاؤهــم
بناد واحــد ،نستطيع ذكــر باولو مالديني
ٍ
ً
م ـن ـهــم مـ ـث ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــوت ــي وب ـعــض
األسـ ـمـ ــاء األخـ ـ ـ ــرى .ق ـضــى ت ــوت ــي أك ـث ــر مــن
 25عــامــا فــي ن ــادي روم ــا ،عــرف الـعــديــد من
الالعبني واألســاطـيــر خــال مسيرته داخــل
غرف املالبس ،وكان الجميع يحسب له ألف
حساب .لعب إلى جانب غابرييل باتيستوتا
وديلفيكيو وكاسانو وآخــريــن ،لكنه تمتع
ب ـت ـلــك ال ـع ـظ ـمــة الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـس ـت ـم ـ ّـده ــا مــن
العاصمة روما ،املدينة التي عرفت تاريخًا
عــريـقــا بـمـجــدهــا وقــوت ـهــا .بـمـجــرد ظـهــوره
فــي تشكيلة روم ــا ،كــانــت صفاته القيادية
ملحوظة ،وأصبح حامل شــارة القيادة في
النادي في سن ً 21
عاماّ ،وكان بالفعل قائد
الفريق األكـثــر نـجـ ً
ـاحــا .أث ــر شغفه باللعبة
ً
على زمالئه في الفريق ،وغالبا ما شهدت
ً
ً
كبيرا في تحقيق
نجاحا
مهاراته القيادية

روما لالنتصارات ،لكن املفارقة أنه لم يكن
يــومــا ق ــائ ـ ًـدا لـلـمـنـتـخــب اإلي ـط ــال ــي ،خــاصــة
أن االتـ ــزوري دائـمــا مــا ضــم أسـمــاء عمالقة
م ـثــل مــالــدي ـنــي وف ــاب ـي ــو ك ــان ــاف ــارو .تــوتــي
بـكــاه الجميع فــي روم ــا يــوم قــرر االع ـتــزال،
وتـضــامــن مـعــه اآلالف حــن أجـلـســه امل ــدرب
لــوتـشــانــو سـبــالـيـتــي عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء،
ّ
لكنه رغم كل ذلك ذرف الدموع كالطفل في
ي ــوم وداعـ ــه أم ــام الــرومــانـيـسـتــا ،ألن ــه أحــب
الذئاب وأحب دور القائد.

ديدييه ديشان

ً
ً
وذكيا مع إرادة ال حدود
مجتهدا
كان ديشان
ً
لها للفوز ،وكان دائما يمتلك مقومات القائد
األسطوري .وصفه إريك كانتونا بأنه «water
 ،»boyلـكــن مساهمة دي ـشــان وإن ـجــازاتــه مع
املنتخب الفرنسي كشفت أن كلمات كانتونا
كانت مضللة .بصفته «كــابــن» ،يعد ديشان
واح ـ ًـدا مــن ثالثة رجــال فقط ف ــازوا ببطوالت
دوري أبـطــال أوروب ــا وك ــأس العالم وبطولة
أوروبـ ـ ــا .تــم تعيينه قــائ ـدًا ل ـنــادي مرسيليا

الشهير فــي عــام  1992وأصـبــح أصغر كابنت
ي ــرف ــع ل ـق ــب دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ف ــي ســن
 23ع ـ ً
ـام ــا ،تـحــديـدًا ي ــوم ه ــزم ن ــادي الـجـتــوب
الـفــرنـســي نـظـيــره م ـيــان ف ــي م ـب ــاراة إصــابــة
م ــارك ــو فـ ــان ب ــاس ــن ،ت ـل ــك األم ـس ـي ــة ال ـت ــي ال
ً
زال ــت تثير ج ــدال حـتــى يــومـنــا ه ــذا ،تحديدًا
بسبب فضيحة املنشطات الخاصة بالعبي
م ــرس ـي ـل ـي ــا .ل ــم ي ـك ــن ديـ ـش ــان ال ــرج ــل األك ـث ــر
موهبة في الفريق الفرنسي امللقب بـ «الجيل
ـراز رفيع
الــذهـبــي» ،كــان هناك العـبــون مــن ط ـ ٍ

أم ـث ــال ال ـســاحــر زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان وروبـ ــرت
بيريس وتييري هنري .ومع ذلك ،كان ديشان
ق ــائ ــد األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا ،هـ ــو ال ـ ــذي ج ـم ـيــع ه ــذه
املواهب الرائعة ً
معا لجعل الفريق الفرنسي
أس ـطــوريــا بـحـصــده مــونــديــال  1998وي ــورو
 .2000ديـ ـش ــان ش ـخ ــص دي ـنــام ـي ـكــي وق ــوي
وقتالي في أرضية امللعب ،وهذا األمر انعكس
على شخصيته الـصــارمــة فــي الـتــدريــب ،فقد
ق ــاد منتخب ال ــدي ــوك لـحـصــد لـقــب مــونــديــال
روسيا  2018على حساب كرواتيا.

جيرارد كان المحفز
األكبر لزمالئه في
نهائي أبطال
أوروبا ( 2005فيليبو
مونتيفورتي/
فرانس برس)

وجه رياضي

سيف الدين الجزيري
العب تونسي
عاش قصة
كفاح طويلة
قبل وصوله
إلى الشهرة في
الوقت الحالي

بعد سـنــوات مــن محاولة إثـبــات ال ــذات ،أصـبــح سيف الدين
ال ـجــزيــري ،مـهــاجــم ن ــادي الــزمــالــك امل ـصــري ،أشـهــر مهاجم
تونسي وأمل نسور قرطاج في التصفيات األفريقية املؤهلة
إلى نهائيات كأس العالم املقبلة في قطر  ،2022ومنافسات
كــأس األم ــم األفــريـقـيــة .وق ـ ّـدم سيف الــديــن الـجــزيــري ،الــذي
احتفل بعامه الثامن والعشرين في الثاني عشر من فبراير/
شباط املاضي ،أوراق اعتماده بقوة مع تونس في مباراتي
ليبيا وغينيا االستوائية ،اللتني شهدتا تسجيله لـ 3أهداف،
ً
بات معها املرشح األول لقيادة هجوم تونس مستقبال.
ويعد سيف الجزيري «قصة كفاح» حقيقية والعبا مثيرا
للجدل في الوقت نفسه ،فهو بــدأ مسيرته في نـ ٍـاد تونسي
كبير هو األفريقي ،ولعب له  62مباراة سجل فيها  6أهداف،
وصنع  5أهــداف ،وهي أرقــام بدت متواضعة ملهاجم ورأس
حــربــة صــريــح ورح ــل عــن نــاديــه لينتقل إلــى حـمــام األنــف،

ويواصل التراجع قبل أن يحدث أول تغيير في حياته ،عندما
أعاد اكتشاف نفسه في املالعب املصرية بانتقاله إلى نادي
طنطا املصري في عام  2017ليصبح هدافه األول ،فسجل 7
أهداف وصنع هدفني لينتقل بعدها للعب في نادي املقاولون
ال ـعــرب ال ــذي خــاض مـعــه فـتــرة ذهـبـيــة عـلــى م ــدار موسمني
سـجــل خــالـهـمــا  18هــدفــا صـنــع فيهما  9أه ــداف فــي 55
مباراة شــارك فيها وقــاده للحصول على املركز الرابع في
الدوري املصري خالل املوسم املاضي ،والتأهل للكونفدرالية
األفــري ـق ـيــة ،لـيـبــدأ ف ــي ج ــذب األن ـظ ــار إل ـي ــه ،وخ ــاص ــة ن ــادي
الزمالك ،الذي حاول ضمه قبل بداية املوسم ،ولكن لم يكتب
للمفاوضات النجاح وقتها ،بسبب تجميد مجلس إدارتــه
برئاسة مرتضى منصور على خلفية مخالفات مالية.
وتأتي نقطة التحول الكبرى في حياة الجزيري في يناير/
كــانــون الثاني املــاضــي حينما انتقل إلــى صـفــوف الزمالك

املصري معارًا ملدة موسم ونصف املوسم ،مع أولوية الشراء
مقابل  20مليون جنيه مصري ،وهي الصفقة التي منحت
الــاعــب دعمًا كبيرًا ووضعته فــي حسابات منذر الكبير،
املدير الفني للمنتخب التونسي.
ويمثل رأس الحربة واملهاجم رقم  9أزمة كبرى في صفوف
املنتخب التونسي خالل آخر  5سنوات ،وفشلت محاوالت
اكتشاف أكثر من مهاجم كبير مثل طه الخنيسي وهيثم
الجويني ،بسبب عدم تحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة،
وفي الوقت نفسه غياب الدعم الكافي من املديرين الفنيني
األجانب ،باإلضافة إلى لجوء منذر الكبير في بداية واليته
ومــن قبله فــوزي البنزرتي وآالن غيريس لتوظيف العبي
الوسط كمهاجمني مثل يوسف املساكني ووهبي الخزري
وسيف الدين الخاوي في الكثير من املباريات الدولية.
(العربي الجديد)

بلجيكا تصعق بيالروسيا بثمانية
أهداف في تصفيات مونديال 2022
صـ ـع ــق م ـن ـت ـخ ــب ب ـل ـج ـي ـك ــا ض ـي ـف ـت ــه م ـن ـت ـخــب
بيالروسيا بثمانية نظيفة على ملعب دين دريف
ضـمــن ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن مـنــافـســات املـجـمــوعــة
الخامسة بالتصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال
ق ـطــر  .2022وجـ ـ ــاءت أهـ ـ ــداف أص ـح ــاب األرض
بتوقيع ميشي باتشواي (د )14.وهــانــز فاناكن
(د )17.و(د )89.ولـ ـي ــان ــدرو تـ ــروسـ ــارد ()38
وجيريمي دوكــو (د )42.ودينيس برايت (د)49.
وكريستيان بنتيكي (د )70.و لياندرو تروسارد
(د .)76.كما فاز منتخب ويلز أمام ضيفه التشيك
بهدف نظيف من توقيع دانيل جيمس (د )82.على
اسـتــاد كــارديــف سـيـتــي .ولـعــب منتخب التشيك
منقوصًا منذ طرد باتريك ستشيك (د )49.وكذلك
ويلز بعد حصول كونور روبيرتس (د )81.على
البطاقة الصفراء الثانية أثناء اللقاء .وعلى هذا النحو ،تتصدر بلجيكا املجموعة بواقع 7
نقاط ،بينما تحتل التشيك الوصافة بإجمالي  4نقاط وتأتي ويلز في املركز الثالث بواقع 3
نقاط وهي نفس حصيلة بيالروسيا التي توجد باملركز قبل األخير الذي تحتله استوانيا
بدون نقاط.
البرتغال تقلب الطاولة على لوكسمبورغ
حولت البرتغال تأخرها بهدف إلى فوز  3-1على
لوكسمبورغ في الجولة الثالثة من املجموعة األولى
بتصفيات أوروب ــا املؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر .افتتح جيرسون رودريغيز التسجيل
ف ــي الــدقـيـقــة  30ملـنـتـخــب لــوكـسـمـبــورغ صــاحــب
األرض وأدرك ديــوغــو جوتا التعادل فــي الدقيقة
 45للمنتخب البرتغالي .وعزز مهاجم يوفنتوس
كريستيانو رونالدو النتيجة للمنتخب البرتغالي
في الدقيقة  51قبل أن يحرز جواو باولينيا الهدف
الثالث للضيوف في الدقيقة  .80وبهذه النتيجة،
يتصدر املنتخب البرتغالي املجموعة بسبع نقاط
متفوقًا بفارق األهداف عن املنتخب الصربي الذي
فاز  2-1على نظيره األذربيجاني في وقت سابق .افتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل
للمنتخب الصربي في الدقيقة  16قبل أن يعادل أمني محمدوف النتيجة للمنتخب األذري
صاحب األرض في الدقيقة  .59وأحرز ميتروفيتش هدف الفوز للضيوف في الدقيقة .81
ويحتل منتخب لوكسمبورغ املركز الثالث في املجوعة بثالث نقاط في حني تقبع أيرلندا
وأذربيجان بدون نقاط في املؤخرة.
سلوفاكيا تشعل المجموعة الثامنة بإسقاط روسيا
انقلبت األمــور رأسا على عقب في املجموعة الثامنة بالتصفيات املؤهلة ملونديال 2022
بقطر إثر الخسارة األولــى لروسيا على يد سلوفاكيا بنتيجة ( ،)1-2وفوز كرواتيا في
نفس الوقت على مالطا بثالثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثالثة.
وعلى ملعب (سيتي أرينا) ،أوقف منتخب سلوفاكيا انتصارات روسيا وكبدها الخسارة
األولــى بهدفني لواحدّ .
تقدم أصحاب األرض منذ الدقيقة  38بهدف مدافع إنتر ميالنو
اإليطالي ميالن شكرينيار .ولكن أدرك الروس التعادل في الدقيقة  71بهدف الظهير األيمن
صاحب األصول البرازيلية ماريو فرنانديس .ولم يهنأ املنتخب الروسي بهدف التعادل
سوى  3دقائق بعد أن وضع روبــرت ماك سلوفاكيا في املقدمة من جديد .وفي مباراة
أخــرى في املجموعة ،استغل منتخب كرواتيا سقوط روسيا ليفوز على ضيفه املالطي
بثالثية نظيفة على ملعب (إن إتش كيه) بمدينة رييكا.

