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جاءت نتيجة 
فحص مهاجم 
أتلتيكو مدريد، 
البرتغالي 
جواو فيليكس 
موجبة، 
لتتأكد إصابته 
بفيروس كورونا 
)كوفيد-19(، 
وتم عزله في 
منزله اتباعًا 
لبروتوكوالت 
رابطة الدوري 
اإلسباني )الليغا(، 
وفقًا لما 
أعلنه النادي 
المدريدي. 
ويُعتبر فيليكس 
واحدًا من 
الالعبين 
المميزين في 
تشكيلة المدرب 
األرجنتيني 
دييغو 
سيميوني.

)Getty/جواو فيليكس من أهم الالعبين في أتلتيكو مدريد )جوزيه بريتون

إصابة جواو فيليكس

قال عدد من العاملني في مجال الرياضة ضمن 
فعاليات منتدى »سوكريكس« إن املالعب 

الرياضية يجب أن تتحول إلى »صروح متعددة 
األغراض« تستضيف فعاليات ترفيهية. وأكدت 

الشريكة في ملكية أودينيزي اإليطالي ماجدا 
بوتسو أن »امللعب لن يصبح صرحًا للعب كرة 

القدم فقط، وإنما مساحة متعددة األغراض. هدفنا 
هو غرس هذه الروح والحفاظ على روح االنتماء 

لدى املشجعني، لكن املالعب ستظل بيتًا للعبة«.

تقّرر تعليق طواف مدريد الدولي للدراجات املقرر 
في الفترة بني السادس والتاسع من شهر مايو/ 
أيار بسبب »الوضع الصحي الخطير الناجم عن 

فيروس )كوفيد-19(«. واعتبر املنظمون أن هذا 
الوضع »يستحيل معه إيجاد الضمانات الكافية 

للدراجني، وأطقم الفرق، واملنظمني«. وجاء في 
بيان املنظمني أن األمر جاء »بموجب القيود 
املفروضة من قبل السلطات املحلية والذاتية 

لتقليل آثار وباء فيروس كورونا«.

قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن 
بالده »مستمرة في جهودها لتنظيم دورة ألعاب 

أوملبية آمنة«، بعدما تقرر مد حالة الطوارئ 
الصحية بسبب وباء كوفيد-19 حتى مارس/ 

آذار املقبل. وعن حضور املتفرجني املنافسات أو 
وصول املشجعني األجانب، أشار سوغا إلى أن 

هذه املسألة لم يتم اتخاذ قرار بخصوصها بعد 
وأنها ستعتمد على تطور الوضع الوبائي. وقال: 

»سندرس الوضع داخل اليابان وخارجها«.

مالعب الكرة يجب 
أن تتحول لصروح 
متعددة األغراض

إلغاء طواف 
مدريد الدولي 

بسبب كورونا

اليابان مصرّة 
على تنظيم دورة 

ألعاب أولمبية آمنة

Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة



الدوحة ـ محمد السعو

ــلــــق الـــــــيـــــــوم الــــخــــمــــيــــس فـــي  ــنــــطــ تــ
بطولة  الدوحة  القطرية  العاصمة 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة لــكــرة الــقــدم 
والتي تشهد مشاركة أبطال القارات في العالم، 
وستشهد ضربة البداية قمة عربية مثيرة بني 
األهلي  القطري ونظيره  الدحيل  املستضيف 
في  يلتقيان  والــلــذيــن  أفريقيا  بطل  املــصــري 
الــــدور الــثــانــي مــن املــســابــقــة والــفــائــز بينهما 
يالقي في نصف النهائي اإلثنني املقبل بايرن 

ميونيخ بطل أوروبا.
وتتفاوت قوة الفريقني العربيني، فاألهلي يأمل 
بأن يصبح أول ناٍد أفريقي يحرز لقب املسابقة 
وهو الذي حل ثالثا في نسخة 2006، ويشارك 
السادسة في  للمرة  العالم لأندية  كــأس  في 
يليق  الظهور بمستوى  تاريخه ويبحث عن 
بعمالق الكرة األفريقية املتوج بدوري األبطال 
9 مرات محققًا رقمًا قياسيًا يصعب تجاوزه. 

من جهته يسعى الدحيل ألن يكون خير ممثل 
للكرة القطرية في كأس العالم لأندية والتي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة 

الثانية على التوالي.
ويعد الدحيل، أحد أبرز أقطاب الكرة القطرية، 
في  األســـود«  »الحصان  دور  لتأدية  مرشحا 
يضمها  التي  النجوم  كتيبة  نظير  البطولة، 
الكثير في  في صفوفه والــقــادرة على تغيير 
مــالعــب كــرة الــقــدم وخـــالل مــونــديــال األنــديــة. 
وسيرتدي نجوم الدحيل قميص العاملية في 
وأبطالها،  الــقــارات  كــبــار  يحضرها  منافسة 
الــذي سيشكل حافزًا له لتجاوز  وهــو الثوب 
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــه فــي الــــدوري املحلي، 
لجماهيره  االبتسامة  فيها  يعيد  ومناسبة 
األوفياء الذي ينتظرون عودة »املارد األحمر« 

إلى مكانته الطبيعية.
وســيــحــاول الــدحــيــل الــتــغــلــب عــلــى إنـــجـــازات 
الــســد بتحقيق مــركــز مــشــرف ضمن  غــريــمــه 
مشاركة  أفضل  كانت  العمالقة، حيث  كوكبة 
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تقرير

ــام 2011 بــالــيــابــان،  ــال الــــذيــــب« فـــي عــ ــيـ ـــ‹‹عـ لـ
توج  نسخة  في  الثالث،  املركز  خاللها  احتل 
 عــلــى حــســاب سانتوس 

ً
بــهــا بــرشــلــونــة بــطــال

البرازيلي.
وال شــك فــي أن هــويــة الــدحــيــل الــعــاملــيــة التي 
اكــتــســبــهــا بــالــتــألــق فـــي املــنــافــســة اآلســيــويــة، 
في  بقدرتهم  اإليــمــان  نحو  بالعبيه  ستدفع 
تــحــقــيــق الــلــقــب رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة، كما 
والــجــمــهــور مفصليًا  األرض  عــامــل  ســيــكــون 
لدخول التاريخ بنتائج تليق بسمعته وسمعة 
الالعبني الذين يشكلون عماد الفريق. ويعول 
الفني صبري ملوشي على نجومه من  املدير 
الذين يمتلكون خبرة كافية، على غرار املغربي 
عن   

ً
وكريم بوضيف، فضال بن عطية  مهدي 

األسماء التي يمتلكها في خط الهجوم، وذلك 
للتحليق عاليًا في سماء مونديال األندية في 

أول مشاركة.
الفوز على العمالق املصري دافعًا  وسيشكل 
مــهــمــًا فـــي املــنــافــســة لـــزيـــادة الــثــقــة بــالــنــفــس، 
باتت  التي  القطرية  الــكــرة  قــوة  على  وتأكيدًا 
تنافس فــي أكــبــر املــحــافــل والــبــطــوالت، وكــان 
ــة املـــشـــاركـــة فـــي دوري أبــطــال  ــديـ وصــــول األنـ
آسيا لــأدوار النهائية في السنوات األخيرة 
 عــلــى صــالبــة الــعــمــل الــــذي ُيـــقـــام خلف 

ً
دلـــيـــال

الـــكـــوالـــيـــس، مـــن تــنــظــيــم وتــحــضــيــر وتــوفــيــر 
وسيحمل  عــاملــيــة.  بمعايير  الــنــجــاح  ظـــروف 
بمشاركة  تحلم  الــتــي  هــم جماهيره  الــدحــيــل 
العربية  الكرة  إلــى جانب هم عشاق  مشرفة، 
الذين ينتظرون وجهًا قويًا من زمالء املهاجم 
املعز علي، إلى جانب األهلي الذي سيدافع عن 
السمعة العربية في املنافسة بدوره، ما يزيد 
الالعبني طاقة لتسجيل مشاركة أولــى تبقى 
كتب 

ُ
ت بــالــنــادي، ولكي  فــي سجلهم  تاريخية 

بحروف ذهبية في سجالت الكرة القطرية.
مــن جهته تــأهــل األهــلــي املــصــري للمونديال 
بعد موسم نجح خالله في الفوز بلقب الدوري 
املصري مع مدربه السابق السويسري رينيه 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  لقبي  حصد  ثــم  فايلر 
الزمالك بهدفني  بالتغلب على غريمه األزلــي 
مقابل هدف في املباراة النهائية، قبل أن يتوج 

بلقب كأس مصر بالفوز على طالئع الجيش 
بــركــالت الــتــرجــيــح، عــلــمــًا بـــأن لــقــبــي الــــدوري 
إدارة  تحت  الفريق  حققهما  األبطال  ودوري 
موسيماني  بيتسو  أفريقي  الجنوب  مــدربــه 

 لفايلر.
ً
الذي حل بديال

وحقق فريق األهلي إنجازا مميزا حني حصد 
برونزية نسخة 2006، في الوقت الذي كانت 
هــذه املــشــاركــة شــاهــدة أيــضــًا على تــألــق عدة 
نجوم في تشكيلته، كمحمد أبو تريكة، ووائل 
 5 في  الذين شاركوا  جمعة وحسام عاشور، 
نسخ من البطولة. وشهدت نسخة املغرب 2013 
آخـــر مــشــاركــة للفريق املــصــري فــي مــونــديــال 
النادي »األحمر«  األندية، ولم يحقق خاللها 

الدحيل واألهلي وأحالم 
باستمرار المشاركة 

ومواجهة بايرن ميونخ

ديدا ظهر في مونديال 
األندية وانتقل بعدها إلى 

نادي ميالن

النتائج التي ينتظرها عشاقه في كل مكان.
وسيتأهل الفائز من مباراة األهلي والدحيل 
دوري  بطل  األملــانــي،  ميونخ  بــايــرن  ملواجهة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
األحــالم«  »فريق  بايرن ميونخ  نــادي  ويمثل 
فــي املــونــديــال الــعــاملــي، بوصفه األعــلــى قيمة 
ــة الـــتـــي تــخــوض  ــ ــديـ ــ ــن بــــني األنـ تــســويــقــيــة مــ
مــنــافــســات الــنــســخــة املــونــديــالــيــة الـــجـــديـــدة. 
وتصل القيمة املالية لنجوم النادي األملاني، 
وفقا لتقرير موقع »ترانسفير ماركت«، التي 
ــــدوري أبــطــال  رصـــدهـــا لــيــلــة تــتــويــجــه بــطــال لـ
أوروبــــا املــوســم املــاضــي، إلــى 928.55 مليون 
ــــورو بعد  يـــــورو، أي مـــا يــقــتــرب مـــن مــلــيــار يـ
إضـــافـــة الــنــجــم لـــيـــوري ســانــي أكــبــر صفقات 
النادي الوافدة له في فترة االنتقاالت الصيفية 
املاضية. ويملك بايرن قائمة تضم 7 العبني 
تـــتـــراوح أســـعـــارهـــم بـــني 60 مــلــيــونــا إلــــى 90 
رسمية  انتقال  لصفقات  وفقا  يـــورو،  مليون 
أو عبر تقييم لترانسفير ماركت املتخصص 
في القيمة التسويقية لأندية والالعبني جرى 
املاضي، واحتكر وقتها  أيلول  في سبتمبر/ 

الدوحة ـ العربي الجديد

رغم اختالف نظام املسابقة طوال السنوات 
ــة، أو أمـــاكـــن إقـــامـــتـــهـــا، فــــإن ذاكــــرة  ــيـ املـــاضـ
مونديال األندية تحتفظ بعدد من املواجهات 
شديدًا  التنافس  خاللها  كــان  الــتــي  املثيرة 
بـــت كل 

ّ
ــذ أو عـــرفـــت نــهــايــة غــيــر مــتــوقــعــة كـ

ها كانت في العديد 
ّ
التوقعات املسبقة، كما أن

من األوقات مسرحًا لوالدة النجوم.
اليوم  العالم لأندية  وتنطلق بطولة كأس 
الخميس فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة، 
وســـــط اســــتــــعــــدادات كـــبـــيـــرة لـــهـــذا الـــحـــدث 

الضخم.

نهائيات ال تُنسى
كان العنوان البارز لنسختي 1992 ثم 1993 
 

ّ
كل إربــاك  البرازيلي في  باولو  نجاح ســاو 
 1992 نهائي  فــي  ب 

ّ
تغل عندما  الحسابات 

عــلــى بــرشــلــونــة الــــذي كـــان يــقــوده الــعــمــالق 

املقابلة، قبل أن ينجح في صد ثالث ركالت 
ترجيح، ليعلن تتويج فريقه باللقب ويحرم 
ميالن من الكأس الذي كان يبدو قريبًا منه.
وبـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، مـــن تــتــويــجــه بــــدوري 
األبطال، سعى ليفربول اإلنكليزي للحصول 
على مونديال األندية عام 2005، لكن رفاق 
الــنــجــم اإلســـبـــانـــي تــشــافــي ألــونــســو تــلــقــوا 
ــة، عــنــدمــا فــشــلــوا فـــي الــــوصــــول إلــى  ــدمـ صـ
حـــارس ســـاو بــاولــو املــخــضــرم، روجــيــريــو، 

الذي قاد فريقه بكل امتياز.
ورغم محاوالت األسطورة ستيفن جيرارد، 
ــنـــادي الــبــرازيــلــي  ولـــويـــس غــارســيــا، فـــإن الـ
كان صامدًا ودافع عن هدف التقدم، ليحرز 

ساوباولو لقب املونديال الثمني.
الــتــوقــعــات  وخــــالل نــســخــة 2008، ورغــــم أن 
األولـــى كــانــت تــوحــي بــأن مهّمة مانشستر 
يــونــايــتــد ســتــكــون سهلة فــي الــنــهــائــي ضد 
الـــكـــولـــومـــبـــي، إال أن طــــرد مــدافــعــه  كــيــوتــو 

الصربي فيديتش صّعب اللقاء.
ــه رفـــاق الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو العديد  وواجــ
من املشاكل طوال املباراة، التي كانت تتجه 
نحو التعادل، لكن واين روني اختطف هدف 
االنـــتـــصـــار قــبــل عــشــر دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة، 
بعد تمريرة من »صــاروخ ماديرا«، وأهدى 

»الشياطني الُحمر« اللقب األول.
واستعادت أندية أميركا الجنوبية السيطرة 
في نسخة 2012، بعد خمس دورات عرفت 
ــا، بــعــدمــا نــجــح نــادي  ــ هيمنة أنــديــة أوروبــ
ب 

ّ
كورينثيانز في صنع املفاجأة عندما تغل

على تشلسي اإلنكليزي بنتيجة 1ـ0.
تمّيز حارس  استفاد من  البرازيلي  الفريق 
مرماه الذي تألق بشكل الفت واختير الحقًا 
ب كورينثيانز 

ّ
أفضل العب في الدورة، ليكذ

كل التوقعات السابقة، خاصة أنه كان قبل 4 
سنوات في دوري الدرجة الثانية في بالده.

والدة النجوم
لت كأس العالم لأندية فرصة لبروز عدد 

ّ
مث

من الالعبني، حيث ساعدتهم هذه املسابقة 
على تأكيد موهبتهم على الصعيد العاملي. 
وقـــد اســتــفــاد أســاســًا العــبــو أنــديــة أمــيــركــا 
ــة مـــن أجــل  الــجــنــوبــيــة مـــن مــونــديــال األنـــديـ
الفوز بعقود مع أندية أوروبية، إذ اكتشفت 
البعض في هذه املسابقة في وقت  مواهب 
أكد بعض آخر موهبته العالية ضد أفضل 
األندية في العالم، ليكون املونديال بّوابتهم 

للفوز بعقود احترافية.
لــلــنــهــائــي ضــد  »راي«  ــلـــي  ــبـــرازيـ الـ ويــــديــــن 
برشلونة في نسخة 1992، فقد تألق خالل 
تلك املباراة وسّجل هدفني ضد فريق األحالم، 

بــاولــو« للحصول على  وقـــاد فريقه »ســـاو 
انتقل  قليلة  بأشهر  النهائي  وبعد  اللقب. 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لينحت 
البرازيل  قائد  أصبح  كما  بطولية،  مسيرة 
في كأس العالم 1994 التي تّوج بها منتخب 

السامبا.
الحارس  اإليطالي على  نــادي ميالن  وعثر 
، خــالل كــأس العالم 

ً
الــذي بحث عنه طــويــال

فريقه  مــع  »ديـــدا«  تألق  فقد  لأندية 2000. 
كــوريــنــثــانــز وقـــــاده لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب 
لينضم بعد الدورة بأشهر قليلة إلى نادي 
ميالن وخــاض 10 سنوات مع هذا النادي، 

وساعده على استعادة املجد األوروبي.
كذلك غّير مونديال األندية في نسخة 2000 
ه تألق 

ّ
مشوار املغربي طالل القرقوري، ذلك أن

مع الرجاء في الدورة رغم خسارة فريقه كل 
 الــهــدف الـــذي ســّجــلــه ضد 

ّ
املــبــاريــات، ولــكــن

النصر، وتألقه ضد ريال مدريد، رفعا أسهمه 
كثيرًا، ليتعاقد بعد نهاية الدورة مباشرة مع 
نادي باريس سان جيرمان ويخوض مسيرة 

ناجحة في أوروبا.
وكـــان مــونــديــال األنــديــة 2006 بــّوابــة بــروز 
موهبة البرازيلي ألكسندر باتو، فهذا الالعب 
برز مع فريقه البرازيلي »انترناسيونالي«، 
خــاصــة خـــالل الــلــقــاء ضـــد األهـــلـــي املــصــري 
ه 

ّ
واشتهر بلقطة ترويض الكرة، رغم أنه سن

لــم تــتــجــاوز 17 عــامــًا. وســـارع نـــادي ميالن 
اإليطالي إلى االتفاق مع باتو.

ولــئــن لــم يفز بــوكــا جــونــيــورز األرجنتيني 
األرجنتيني  فـــإن  الــيــابــان،  فــي   2007 بلقب 
املستفيدين  أكبر  بــني  مــن  كــان  بانيغا  ايفر 
من هذه النسخة، إذ غــادر فريقه في اتجاه 
الدوري اإلسباني، بعد أّيام قليلة من نهاية 
مشاركة املسابقة، فقد تألق خاصة في نصف 
الــنــهــائــي ضــد الــنــجــم الــســاحــلــي التونسي. 
وتنقل بانيغا بني عديد األندية مثل فالنسيا 
وأتلتيكيو مدريد وإشبيلية وإنتر ميالنو، 
وتّوج بعديد من األلقاب، كما أصبح أساسيًا 

لفترات طويلة مع منتخب األرجنتني.
 

ّ
ورغـــم أن مــوهــبــتــه كــانــت مــحــل اهــتــمــام كــل

األندية، فإن كأس العالم 2011 كانت حاسمة 
في مسيرة البرازيلي نيمار، فقد كانت أول 
مــســابــقــة مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر الــتــي يــشــارك 
فيها النجم البرازيلي مع فريقه سانتوس، 
وقد انبهر نيمار في تلك الــدورة بمستوى 
ــّبــــر عــــن إعــجــابــه  بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي وعــ
بالفريق عندما صّرح أن »برشلونة ال يمكن 
هزيمته«، وانتشرت بعد النهائي أول الصور 
التي جمعته بليونيل ميسي، وقد يكون ذلك 
سبب اختياره الحقًا التعاقد مع هذا النادي.

ذكريات النهائيات ونجوم ولدوا هناك
تنطلق بطولة كأس 

العالم لألندية اليوم في 
قطر، ومع هذا الحدث 

نعود للوراء للحديث 
عن نهائيات حفرت في 

الذاكرة ونجوم ولدوا 
في تلك المنافسات

الدحيل يأمل بمشاركة مميزة في كأس العالم لألندية )محمد دبوس/ األناضول(

راي نجم البرازيل بعد فوز ساو باولو على برشلونة عام 1992 )توشيفومي تيكامورا/ فرانس برس(

يقّص فريقا الدحيل القطري واألهلي المصري شريط افتتاح منافسات كأس العالم 
لكرة القدم حينما يتواجهان في قمة عربية خالصة لتحديد الفريق المتأهل للقاء 

العمالق األلماني بايرن ميونخ

العبوه نصيب األسد بني قائمة أغلى العبي 
غنابري  األملــانــي. ويتصدر سيرغي  الـــدوري 
ــوهــــوب والــــــذي انــفــجــرت  الـــجـــنـــاح األيـــمـــن املــ
موهبته في املوسم املاضي، وسجل أكثر من 
15 هدفا في كل البطوالت، قائمة األغلى في 
الئحة ترانسفير ماركت ووصل سعره إلى 90 
مليون يورو، ليصبح هو ثمنه في حال رحيله 
عن ناديه في أي وقت خالل امليركاتو املقبل في 

صيف العام الجاري.
ويسعى بايرن ميونخ لحصد لقب كأس العالم 
الكبرى  األلقاب  كل  احتكار  لضمان  لأندية، 
الفني هانز فليك، بعدما حــاز في  املــديــر  مــع 
الـــدوري  ألــقــاب ضخمة، مثل  عــام 2020 على 
أوروبــا  أبطال  أملانيا ودوري  األملاني وكــأس 
وكأس السوبر األوروبي في ظل ارتفاع مرتقب 
أيضا في أسعار العبيه واالقتراب من حاجز 
املليار و100 مليون يورو على األقــل، خاصة 
فــي ظــل اقــتــراب الــنــادي مــن حصد لقب بطل 
الدوري األملاني في املوسم الجاري، إلى جانب 
دفاعه القوي عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا 

وبلوغه الدور ثمن النهائي.

على  ب 
ّ
تغل  1993 وفــي  كــرويــف.  الهولندي 

نادي ميالن بترسانة نجومه. ويمكن اعتبار 
نهائي 1992 ثم 1993 من أبرز املباريات في 
هذه املسابقة بالنظر إلى قيمة املفاجأة التي 

حققها نادي ساو باولو.
وكذب فريق بوكا جونيورز األرجنتيني كل 
التوقعات خالل نسخة 2003، حني نجح في 
إجبار نادي ميالن اإليطالي على اللجوء إلى 
ركالت الترجيح، رغم أن »الروسونيري« كان 

مسيطرًا على مجريات اللعب.
ــــارس بـــوكـــا طــــوال  وتــــألــــق أبــــونــــدازيــــري حــ

مونديال األندية
افتتاح بقمة الدحيل واألهلي

الدوحة ـ العربي الجديد

مع بدء منافسات كأس العالم لأندية في 
سجالت  تفتح   2021 الــقــطــريــة  نسختها 
الــتــاريــخ صــفــحــاتــهــا، اســتــعــدادًا لــتــدويــن 
أســمــاء المــعــة لــنــجــوم يحققون اإلنــجــاز، 

ويسجلون األهداف، ويرفعون الكأس.
ويطرح سؤال نفسه قبل نسخة 2021 التي 
الدحيل  بــمــبــاراة  الخميس  الــيــوم  تنطلق 
القطري ونظيره األهلي املصري في قمة 
ــم أفــضــل  ــن هـ مــنــتــظــرة، لــكــن قــبــل ذلـــــك: مـ
7 العـــبـــني عــرفــتــهــم بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لأندية في األلفية الثالثة؟، سؤال تجيب 
عنه السطور التالية باألرقام واإلنجازات.

رونالدو... الهداف التاريخي
ُيــعــتــبــر الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو هداف نادي يوفينتوس اإليطالي 
ــــأس الــعــالــم  ــز عـــرفـــتـــه مــســابــقــة كـ ــ ــر رمـ ــبـ أكـ
اآلن، بفضل  انطالقها وحتى  لأندية منذ 
في  الــــدون  الــتــي حققها  القياسية  األرقــــام 
رقمًا  رونــالــدو  ويملك  بــاملــونــديــال.  رحلته 
التتويج، متساويًا  قياسيًا في عــدد مــرات 
به مع أساطير أخرى، مثل ليونيل ميسي، 
وهو الفوز بالبطولة 3 مرات مع نادي ريال 
اليوفي  إلــى  مــدريــد اإلســبــانــي قبل رحيله 
فــي عـــام 2018. ويــعــد رونـــالـــدو فــي الــوقــت 
نفسه الالعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف 
»هاتريك » في املباراة النهائية للمونديال، 
وحــدث ذلــك فــي عــام 2016 عندما سجل 3 
أهداف في مرمى كاشيما الياباني، ونجح 
رونالدو في تحقيق رقم قياسي آخر يتمثل 
فــي تسجيل 7 أهـــداف، وهــو أكبر عــدد من 
األهــداف سجلها العب في البطولة، وحاز 
 5 العالم  أفضل العبي  لقب  رونــالــدو على 

مرات من قبل.

ميسي... »الهاتريك« األسطوري
يظهر ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة 

كأس  مونديال  أساطير  ضمن  اإلسباني 
املنافسة  هــذه  تاريخ  عبر  لأندية  العالم 
منذ انطالقها. وقاد ليونيل ميسي فريقه 
عظيم  سطر  لكتابة  برشلونة  الكتالوني 
في تاريخه من خالل إحراز لقب البطولة 
3 مرات أعوام 2009، 2011، 2015 كان فيها 

الرجل األول والنجم األكثر تأثيرًا.
اللقب  بالحصول على  ولم يكتف ميسي 
فقط، بل نجح في تسجيل 5 أهداف، وهو 
صاحب املركز الثاني في قائمة الالعبني 
ــــداف فــــي بــطــولــة  ــــأهـ  لـ

ً
األكــــثــــر تـــســـجـــيـــال

ــة، إلــــى جـــانـــب حــصــولــه  مـــونـــديـــال األنــــديــ
على جائزة أفضل العــب أيضًا، وهــو من 
وضع البرسا على منصات التتويج بعد 
مشاركة غير موفقة شهيرة في عام 2006. 
ويــعــد ميسي مــن أفــضــل نــجــوم الــكــرة في 
التاريخ، وهو الالعب األكثر حصواًل على 
جائزة أفضل العبي العالم والكرة الذهبية 

برصيد 6 مرات.

سواريز... األكثر تسجيًال
اسم آخر في قائمة العظماء الذين عرفتهم 
لم يأت  أن توهجه  الكبرى، رغــم  البطولة 
سوى عبر نسخة واحدة كتب بها التاريخ 
من خالل تجربته الشهيرة مع برشلونة 
ــز في  ــواريــ اإلســـبـــانـــي. ونـــجـــح لـــويـــس ســ
املـــســـاهـــمـــة وتــشــكــيــل ثـــنـــائـــي مـــرعـــب مــع 
ليونيل ميسي، وقاد البارسا لحصد لقب 
2015، وهي البطولة التي شهدت تسجيل 

ــًا لــهــا،  ــدافــ ســــواريــــز 5 أهـــــــداف لـــيـــتـــوج هــ
 لأهداف 

ً
ليصبح الالعب األكثر تسجيال

في بطولة واحــدة ويسطر اسمه بأحرف 
مــن الــذهــب الــخــالــص فــي تــاريــخ البطولة 
ال  قياسي،  رقــم  الكبرى، بوصفه صاحب 
يزال صامدًا حتى اآلن في تاريخ البطولة. 
ويلعب سواريز هذا املوسم برفقة أتلتيكو 
مدريد اإلسباني بعد رحيله عن صفوف 
البرسا، لخالفه مع املدرب رونالد كومان.

مودريتش... بطل 2017
منتخب  قائد  مودريتش  لوكا  اســم  يبرز 
ــال مـــدريـــد فـــي مقدمة  كــرواتــيــا ونــجــم ريــ
وخاصة  الــكــبــرى،  البطولة  أساطير  أبــرز 
في نسخة 2017 التي كانت نقطة البداية 
ــم فــي مسيرته  نــحــو الــعــام األشــهــر واألهــ
ــــذي حقق  الـ األخـــضـــر 2018  بــاملــســتــطــيــل 
 شــــيء. ونــجــح مــودريــتــش في 

ّ
خــاللــه كـــل

ــل األنــــظــــار وقـــتـــهـــا، حــيــنــمــا قــاد  خــطــف كـ
ــال مـــدريـــد لــحــصــد الــلــقــب الــكــبــيــر بعد  ريــ
الفوز على غريميو البرازيلي في املباراة 
النهائية بهدف رونالدو، وكان مودريتش 
هو النجم األكثر تأثيرًا في تشكيلة الفريق 
البطولة كأفضل  امللكي، وتوج في نهاية 
العبي املونديال لأندية، وكانت مفاجأة 
كبيرة في ظل وجود كريستيانو رونالدو، 
التالي  الــعــام  فــي  ليتوج  وانــطــلــق بعدها 
2018 بجائزة أفضل العبي العالم وأوروبا 

وينال الكرة الذهبية.

داني ألفيش... »العميد«
رغم كونه مدافعًا، إال أن النجم البرازيلي 
دانـــي ألــفــيــش حــقــق لنفسه مــكــانــة كبيرة 
ــي ســــجــــالت الــــتــــاريــــخ عـــبـــر مــجــمــوعــة  ــ فـ
ــازات. هـــو دانــــي ألــفــيــش ظهير  ــجــ مـــن اإلنــ
برشلونة  وقائد  الــبــرازيــل،  منتخب  أيمن 
اإلسباني السابق، الذي نجح في الحصول 

على لقب بطل العالم 3 مرات.
ــــان ألــفــيــش نــجــمــًا كــبــيــرًا فـــي تشكيلة  وكـ
الفريق الكتالوني التاريخي برفقة ميسي 
وإنييستا وجيرارد بيكيه، الذين صنعوا 
مجد البارسا في التتويج 3 مرات برفقة 
الفريق، وكان صمام األمان ومصدرًا مهمًا، 
وهو الالعب األكثر تتويجًا باأللقاب عامليًا.

إديلسون ... »الساحر األول«
ــنـــه أســــطــــورة  ــكـ ــورًا، ولـ ــمــ ــغــ ــبــــدو مــ ــم يــ ــ اســ
ــتـــاريـــخ والـــالعـــب  الـ فـــي  املـــونـــديـــال األول 
الذي كتب اسمه في سجالت كأس العالم 
لأندية، بعدما أصبح أول العب يحصد 
جائزة نجم النسخة األولى للبطولة التي 

جرت في عام 2000. 
الحربة  رأس  سيلفا  دا  إديــســلــون  ونجح 
املولود في 17 سبتمبر/ أيلول 1971 في 
قيادة فريقه كورينثيانز البرازيلي لحصد 
اللقب على حساب غريمه التقليدي فاسكو 
وكـــان نجم  الشهير،  النهائي  فــي  داغــامــا 
ــــرى صــعــبــة، بــعــد أن سجل  مـــبـــاريـــات أخـ
ــال مــدريــد  الــتــاريــخ هــدفــيــه فـــي مــرمــى ريــ
اإلسباني في املباراة التي انتهت بالتعادل 
2-2، وفتحت الباب أمام تأهل الفريق إلى 
الدور النهائي للبطولة، ثم التتويج، ليتم 

اختياره كأفضل العبي العالم.

أبو تريكة... أيقونة العرب
رغــم عــدم حصوله على لقب كــأس العالم 
لأندية، إال أن النجم املصري محمد أبو 
تريكة قائد األهلي السابق فرض اسمه في 
سجالت بطوالت كأس العالم لأندية عبر 
سلسلة من األرقــام القياسية واإلنجازات 
تريكة  أبـــو  بــاســمــه.  املسجلة  الشخصية 
ــداف بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــعـــام 2006  ــ هـ
برصيد 3 أهداف، باإلضافة إلى وجوده في 
املركز الثالث ضمن قائمة الالعبني األكثر 
ــداف، مــتــســاويــًا مع  تهديفًا بــرصــيــد 4 أهــ
دي نيلسون البرازيلي، خلف كريستيانو 
رونالدو املتصدر وليونيل ميسي ولويس 
ســواريــز صــاحــبــي الــوصــافــة، كــمــا شــارك 
أبوتريكة في 11 مباراة وهو أكبر عدد من 
املباريات، متساويًا مع زميله وائل جمعة 
أسطورة الدفاع األهالوية بخالف خوض 

5 بطوالت كبرى.

العظماء السبعة 
في تاريخ مونديال األندية

تألّق العديد من النجوم 
لسنوات في بطولة 
العالم لألندية، ومع 

انطالق نسخة جديدة 
تستضيفها قطر 

نستعرض أبرز 7 نجوم 
كانت لهم بصمة كبيرة
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األنــديــة  ــال  ــدي مــون مسابقة  ســتــقــام 
استادات  من  اثنين  في  القدم،  لكرة 
 ،2022 قطر  في  العالم  كأس  بطولة 
الضوء  لتسليط  جيدة  فرصة  لتمنح 
وسيستضيف  المونديال.  مالعب  على 
بن  وأحمد  التعليمية  المدينة  ملعبا 
للمرة  األندية  مونديال  منافسات  علي 
البطولة  التوالي، وستسلط  الثانية على 
المسافات  تقارب  مزايا  على  الضوء 
بين االستادات، واألماكن الترفيهية التي 

تحيط بأغلبها.

مالعب قطر



قتيبة خطيب

الُكبرى  تدرس األندية األوروبية 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــد عـ ــيــ بـــشـــكـــل جــ
ــقـــاالت الــصــيــفــيــة  ــتـ فـــي ســــوق االنـ
ــال اســـتـــمـــر تـــأثـــيـــر فـــيـــروس  ــ املـــقـــبـــلـــة، فــــي حـ
ــعــانــاة 

ُ
امل كــورونــا عليها، مــا يعني تــواصــل 

مثل  كبيرة،  بصفقات  القيام  وعـــدم  املــالــيــة، 
رحـــيـــل مــبــابــي عـــن بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
إلى ريــال مدريد. ويعتمد ريــال مدريد على 
هــدوء عاصفة أزمــة كــورونــا، والقضاء على 
الـــوبـــاء الــعــاملــي قــبــل الــصــيــف املــقــبــل، حتى 
تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، لــكــن إدارة 
مبلغ  لدفع  مستعدة  غير  اإلسباني  الفريق 
مــالــي كــبــيــر لــلــغــايــة مــقــابــل الــحــصــول على 
مبابي، بحسب ما ذكرته صحيفة »ماركا« 
مبابي  كيليان  اكتسب  بــــدوره،  اإلســبــانــيــة. 
ــبــــرة، مــــن خـــــالل الــتــصــريــحــات  بـــعـــض الــــخــ
ُيطلقها حــول مستقبله،  بــات  التي  املوجهة 
وبخاصة أن ريال مدريد غير ُمستعد لدفع 

مبابي 
وكسب الوقت

يُعتبر الالعب الفرنسي كيليان مبابي واحدًا من أفضل الالعبين في العالم 
حاليًا، وهو الذي ظهر في البداية مع موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان 
الالعب  المقبلة تشويقًا كبيرًا لمستقبل  الفترة  الفرنسي، وتحمل  جيرمان 

الشاب في ظل اهتمام أندية عّدة به

3031
رياضة

تقرير

الفرنسي  املهاجم  يعمل  لذلك  الكبير،  راتبه 
اتــبــاع اســتــراتــيــجــيــة تجعله ال يخرج  عــلــى 
ــــد أفــضــل  ــاق، ويـــبـــقـــى أحـ ــبـ خــــاســــرًا فــــي الـــسـ
الــالعــبــني فــي الــعــالــم. وقـــال مبابي لوسائل 
اإلعــالم الفرنسية: »أنا اآلن في فترة تفكير. 
ال أعرف ما الذي أريده لنفسي في السنوات 
املقبلة، حيث أريــد أن أكــون. أنا سعيد هنا، 
لكن ال أريد تجديد العقد، وال املغادرة بعد 
عــام«. لكن ما الذي يبحث عنه مبابي بهذه 
الــتــصــريــحــات؟ على األرجــــح، يــريــد املهاجم 
شـــراء الــوقــت وانــتــظــار معرفة الــنــادي الــذي 
ــة، بــخــالف  ــيـ ــوقـ ــوثـ يــــقــــدم مـــشـــروعـــًا أكــــثــــر مـ

 املــشــروع الــريــاضــي والـــدور 
ً
الــراتــب، خــاصــة

في الفريق.
للغاية  الطموح  الفرنسي  املهاجم  ويبحث 
ــاٍد يمنحه دور الــقــائــد، وبــخــاصــة أنــه  عــن نـ
في ضوء األزمة االقتصادية نتيجة فيروس 
كــورونــا، لــن يظهر ذلــك األمــر بشكل أوضــح 
إلى  باإلضافة  الحالي،  املوسم  نهاية  حتى 
أن باريس سان جيرمان بات ُيغازل ميسي 
بتصريحاته  مبابي  وظهر  برشلونة.  نجم 
األخــيــرة، بأنه قــارئ جيد للوضع فــي ريــال 
مـــدريـــد، بــعــد تـــراجـــع الــنــتــائــج تــحــت قــيــادة 
الفرنسي على  املــهــاجــم  لــذلــك يعمل  زيــــدان، 
تــأخــيــر تــقــريــر مـــصـــيـــره، حــتــى يـــقـــارن بني 
»امللكي« وباريس ســان جيرمان في  نتائج 
نهاية املوسم، مع رؤية املشاريع املستقبلة. 
وأوضــــــح مــبــابــي دائـــمـــًا رغــبــتــه فـــي جميع 
ــد الــلــعــب  ــريـ ــه يـ ــأنـ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ تــصــريــحــاتــه األخـ
ــاٍد قــــادر عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــفــه املــالــيــة،  مــع نــ
وهــــــذا األمــــــر ظـــهـــر بــشــكــل جـــلـــي فــــي ســـوق 
ــام 2019 مـــع ريـــال  االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة عــ
مدريد اإلسباني. ومع اهتمام باريس سان 
جيرمان بخدمات ميسي، والرغبة الواضحة 
الـــتـــي أبــــداهــــا نــيــمــار بــــإعــــادة لـــم شــمــلــه مع 
صديقه مرة أخــرى، صار مبابي ُيفكر مليًا 
بــــأن قــــدوم األرجــنــتــيــنــي يــعــنــي رحــيــلــه عن 
ولن  الصيفية.  االنتقاالت  في ســوق  الفريق 
تستطيع إدارة باريس سان جيرمان إعطاء 
رواتــــب ضــخــمــة ملــيــســي، ونــيــمــار، ومــبــابــي، 
الذي يطالب بعقده الجديد أن يحصل على 
30 مليون يورو سنويًا، وبخاصة أن املدير 
الـــريـــاضـــي لــلــفــريــق الـــفـــرنـــســـي، لـــيـــونـــاردو، 
الدخول في مفاوضات  انفتاحه على  أبــدى 
مبابي  ويعلم  برشلونة.  قائد  مــع  مباشرة 
إدارة باريس ســان جيرمان تعتمد على  أن 
نــيــمــار، وتــعــتــبــره الــنــجــم األول لــلــفــريــق، مع 
املــالــيــة  عـــدم رغــبــتــهــا بــاالســتــمــاع للمطالب 
ــاء مــن  ــ ــرجـ ــ ــبـــابـــي، والـ الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــهــاجــم مـ
أي العـــب الــبــقــاء مــعــهــا، لــذلــك أظــهــر كيليان 
استراتيجيته الجديدة. في تصريح مبابي 
األخــيــر، أراد تــوجــيــه رســالــة مــشــفــرة إلدارة 
ــز لــلــرحــيــل عــن  ــاهـ ــال مــــدريــــد، بـــأنـــنـــي جـ ــ ريــ
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، لــكــن أريـــــد مــعــرفــة 
دوري الحقيقي معكم في املستقبل، وكيفية 

اإليفاء بمطالبي املالية.
ــدرك مــبــابــي أن ريــــال مـــدريـــد ُمــهــتــم أيــضــًا  ــ ويـ
إلى  ســارع  لذلك  النرويجي هاالند،  بخدمات 
إدارة  تعلم  مــبــاشــرة، حتى  رأيـــه  عــن  التعبير 
األبيض،  القميص  ارتــداء  بأنه يريد  »امللكي« 
هدد الصفقة، ما 

ُ
لكن أزمة كورونا املستمرة ت

يعني أنه من املحتمل بقاء املهاجم الفرنسي 
ملـــوســـم إضـــافـــي مـــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

واالنتظار حتى انتهاء عقده في عام 2022.
تــريــد  ــان جـــيـــرمـــان ال  ــ بــــاريــــس سـ إدارة  لـــكـــن 
الـــوصـــول إلـــى عـــام 2022 مـــن دون الــحــصــول 

جماهير ليفربول 
طالبت مبابي بالقدوم 

إلى آنفيلد

بابو غوميز وأليكس فيدال ضمن قائمة إشبيلية األوروبية
 من العب 

ً
القدم )ويفا( كال لكرة  التي قدمها لالتحاد األوروبــي  ضّمت قائمة إشبيلية 

الوسط األرجنتيني أليخاندرو »بابو غوميز«، الذي انضم إلى الفريق اإلسباني قادمًا من 
أتاالنتا اإليطالي خالل موسم االنتقاالت الشتوية، والذي سيرتدي القميص رقم »42«، 
والعب الوسط أليكس فيدال، بينما خلت القائمة من فرانكو مودو فاسكيز، وذلك قبل 
التي شهدت،  القائمة  أوروبــا. وأعلن إشبيلية عن هذه  أبطال  استئناف مباريات دوري 
أمستردام،  أليــاكــس  املــعــار  إدريــســي،  أســامــة  املهاجم  خــروج  السابقة،  بالقائمة  مقارنة 
 عــن خــروج 

ً
وكـــارلـــوس فــرنــانــديــز، الـــذي انــتــقــل إلـــى صــفــوف ريـــال ســوســيــيــداد، فــضــال

القائمة 22 العبًا، هم: ياسني بونو وفاكليك وخيسوس  األرجنتيني فاسكيز. وضّمت 
وأكونيا  وريكيك  غوميز  وسيرجي  وكــونــدي  كــارلــوس  ودييغو  فيدال  وأليكس  نافاس 
ــوردان وراكيتيتش وأولــيــفــر تــوريــس وأوســكــار  وإســكــوديــرو وفــرنــانــدو وغــوديــلــي وجــ
رودريغيز وبابو غوميز وسوسو وأوكامبوس ومنير ودي يونغ والنصيري. وأضاف 

 مباراة وستكون قابلة للتعديل.
ّ

إشبيلية أنه سيقدم القائمة الثانية قبل كل

رومنيغه: الدوري األلماني وصل 
إلى نفس مستوى اإلسباني واإلنكليزي

اعتبر كارل هاينز رومنيغه رئيس مجلس إدارة 
نادي بايرن ميونخ أن الدوري األملاني وصل إلى 
اتخاذ  بعد  والبريميرليغ،  الليغا  مستوى  نفس 
ــانـــي واإلنـــكـــلـــيـــزي كــنــمــوذجــني  ــبـ الــــدوريــــني اإلسـ
للسير عــلــى خــطــاهــمــا. وقـــال رومــنــيــغــه »نــظــرت 
ــوام طــويــلــة إلــى  كـــرة الــقــدم لــأنــديــة بــإعــجــاب ألعــ
إسبانيا وإنكلترا. لكن فرق املراكز املتقدمة من 
األخـــرى«.  الــدوريــات  اآلن  تضاهي  البوندسليغا 
وللمرة  كبير،  بشكل  املستوى  »ارتــفــع  وأوضـــح 
ــزال الــفــرق األملــانــيــة الستة  ــــى هـــذا الــعــام ال تـ األول
حاضرة في دوري األبطال والــدوري األوروبــي«. 
واعــتــبــر أن عــــدم قــــدرة فــــرق أخــــرى عــلــى كسر 
هيمنة الــبــايــرن، املــتــوج بــالــدوري األملــانــي ثماني 
إلى  الوصيف، تعود  الترتيب حاليًا بفارق سبع نقاط عن  التوالي ويتصدر  مــرات على 
عــدم قــدرة هــذه الــفــرق على االســتــمــرار فــي تقديم نفس املستوى. وأوضـــح »مــا ينقص 
منافسينا هو االستمرارية في تقديم نفس املستوى الذين يستطيعون الظهور به«. كذلك 
تطرق رومنيغه إلى مونديال األندية، حيث يتمتع البايرن بفرصة معادلة إنجاز برشلونة 
بحصد ستة ألقاب موسم 2009/ 2010، مشيرًا إلى أنه حني وردت أنباء حول احتمالية 
االتحاد  إقامة  ضمان  على  بالعمل  وطالبوه  مكتبه  إلــى  الالعبون  توجه  البطولة،  إلغاء 
التاريخية  الفرصة  القدم )فيفا( مونديال األندية. وكشف »يريدون اغتنام  الدولي لكرة 

بحصد ستة ألقاب في أشهر معدودة، وهو اإلنجاز الذي لم يحققه سوى برشلونة«. 

طبيب سابق لمارادونا: كان من الممكن إنقاذ حياته
لأسطورة  السابق  الطبيب  كــاهــي،  ألفريدو  أكــد 
ــدو مـــارادونـــا،  ــ االرجــنــتــيــنــي الــراحــل ديــيــغــو أردانـ
النجم  أنه »كان من املمكن إنقاذ حياة«  الثالثاء، 
ــــذي انــتــقــد فــيــه اإلجـــــراءات  ــل، فــي الــوقــت ال ــراحـ الـ
الــتــي اتــخــذهــا الــفــريــق الــطــبــي الـــذي كـــان يشرف 
على حالته. وصــرح كاهي فــي حــوار مــع شبكة 
)تــي إن( اإلخبارية »ليس لــدي أدنــى شك في أن 
الطبي كان سيئًا، سيئًا للغاية. لقد أعطوا  األداء 
انــطــبــاعــًا للجميع بــأنــهــم لــيــســوا أطـــبـــاء«. وشــدد 
»البيلوسا« على أنه كان ممكنًا  الطبيب السابق لـ
التعامل مع كل األعــراض التي عانى منها خالل 
اآلونة األخيرة التي سبقت وفاته بأفضل طريقة 
 األعراض؛ تضخم القلب، والجانب النفسي 

ّ
ممكنة. وأوضح »كان ممكنًا التعامل مع كل

كان يمكن عالجه، كان من املمكن عالج كل هذه األمور«. وانتقد كاهي، الذي كان طبيبًا 
ملارادونا على مدار 30 عامًا، اختيار املنزل الذي ظل فيه مارادونا خالل فترة التعافي 
من الجراحة التي خضع لها إلزالة تجمع دموي في املخ، وتوفي فيه. وذكر كاهي أن آخر 
»األلبيسيليستي« كانت عندما دخل إلى مستشفى  مرة تواصل فيها مع القائد السابق لـ
في ال بالتا، حيث تبادل الحديث والرأي مع الطاقم الطبي الذي كان يعالجه حينها. كما 
أكد أنه تواصل مع الطبيب املعالج ملارادونا، ليوبولدو لوكي، الذي يتم التحقيق معه بداعي 
وجود شبهة إهمال، ولكنه أوضح أنه لم يحصل منه على إجابات واضحة. ورحل بطل 
العالم مع »األلبيسيليستي« في 1986 باملكسيك في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 
عن عمر ناهز 60 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله في بوينس آيرس، وبعد أيام 

من خضوعه لجراحة إلزالة تجمع دموي في املخ.

بــارزة في صفوف فريق نيبون بيليزا، الــذي فاز بخمسة 
ــدوري الــيــابــانــي لــلــســيــدات بــني عامي  ــ ألــقــاب متتالية فــي ال
اآلســيــويــة  األنـــديـــة  بــطــولــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  2015 و2019، 
لــلــســيــدات 2019. وتــألــقــت هــاســيــغــاوا بــشــكــل مــلــفــت في 
مسيرتها مــع األنـــديـــة، ونــجــحــت فــي شــق طــريــقــهــا بثقة، 
الكبرى في  األنــديــة  مــن  للعديد  الـــذي جعلها مطلبًا  األمـــر 
كرة القدم النسائية. ويرشح كثيرون نجمة منتخب اليابان 
بعد  املقبلة،  السنوات  خــالل  بالعالم  األفضل  بلقب  للظفر 
امللفتة خالل مشاركاتها مع منتخب بالدها،  مستوياتها 
املهارية  الالعبة  تبدو  لــذا  قمصانها،  التي حملت  واألنــديــة 
العاملي على  على بعد خطوات بسيطة من تصدر املشهد 

مستوى الكرة النسائية. 
وسترتدي نجمة املنتخب الياباني للسيدات هاسيغاوا أحد 
أشهر القمصان في كرة القدم العاملية بعد التوقيع مع نادي 

ميالن للسيدات، بعد أن أعلن النادي اإليطالي قبل أيام أن 
الثاني  املركز  الــذي يحتل  الفريق  إلى  هاسيغاوا ستنضم 
اإليطالي  األولـــى  الــدرجــة  دوري  ترتيب  جــدول  على  حاليًا 
لــلــســيــدات، فــي عيد مــيــالدهــا الــرابــع والــعــشــريــن. ووصلت 
العبة خط الوسط من الفريق الياباني نيبون بيليزا، ولم يتم 
الكشف عن تفاصيل العقد من قبل أي من الناديني. وباتت 
هاسيغاوا نجمة منتخب اليابان الثانية التي تنتقل إلى ناٍد 
أوروبي هذا الشهر، إذ وقعت قبلها مانا إيوابوتشي على 
كشوفات نادي أستون فيال في دوري السوبر اإلنكليزي 
أفــضــل العــبــة في  جــائــزة  أن حصلت على  بعد  للسيدات، 
نهائيات كأس آسيا 2018 في األردن، حيث سجلت هدفني 
فــي الــبــطــولــة، وشــاركــت فــي جميع مــبــاريــات الــفــريــق، وقد 

قامت بدور مهم على الجانب الهجومي.
)العربي الجديد(

ــــدت نجمة الــكــرة الــيــابــانــيــة يـــوي هــاســيــغــاوا فــي 29 من  ُول
يناير/ كانون الثاني عام 1997، تألقت منذ بداية مشوارها 
 15 العمر  من  تبلغ  كانت  عندما  املستديرة،  الساحرة  مع 
عــامــًا وتــحــديــدًا فــي مسابقة كـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات تحت 
التي جــرت فــي عــام 2012. بعدها ساعدت  ســن 17 عامًا 
هاسيغاوا بالدها على أن تصبح بطلة العالم في تلك الفئة 
العمرية بعد ذلك بعامني فقط من خالل تألقها الكبير في 
ثاني  باعتبارها  الفضية  امليدالية  املسابقة، وحصلت على 

أفضل العبة في البطولة املذكورة. 
ظهرت ألول مرة على املستوى الدولي مع املنتخب األول في 
عــام 2017، وفــازت منذ ذلــك الحني بكأس آسيا للسيدات 
في  وظهرت  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  الذهبية  وامليدالية 
الـ16  العالم للسيدات 2019، وسجلت هدفًا في دور  كأس 
األندية، كانت هاسيغاوا العبة  أمام هولندا. على مستوى 

يوي هاسيـغاوا

على هامش الحدث

نجمة كرة قدم 
يابانية قادت بالدها 

للقب آسيا تحت 
17 عامًا في 2014، 

األمر الذي مهد 
طريقها نحو 

العمالق اإليطالي 
ميالن

مبابي يُقّدم مستوى 
مميزًا مع باريس 
سان جيرمان )دين 
)Getty/موتاروبولوس عن  كشف  من  أول  كان  الذي  بيشلر،  مارسيلو  البرازيلي  الصحافي  أكد 

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة اإلسباني قبل أربع 
سنوات، توصل الطرفين إلى اتفاق بخصوص تمديد العقد. ورغم أن 
باريس سان  عقد نيمار ينتهي في نهاية موسم 2021-2022، فإن إدارة 
التفاوض مع نيمار الذي يعتبر من أفضل الالعبين  جيرمان سارعت إلى 
على  القادرين  الالعبين  من  واحدًا  يعتبر  أنه  خاصة  حاليًا،  العالم  في 

جذب نجوم آخرين، ويؤكد متانة المشروع الباريسي.

نيمار والتجديد

وجه رياضي

عــلــى شـــيء مــن صــفــقــة كــيــلــيــان مــبــابــي، ألنها 
تــخــشــى رحــيــلــه بــشــكــل مــجــانــي، لــذلــك يعمل 
املـــديـــر الــريــاضــي لـــيـــونـــاردو بــشــكــل مـــتـــوازن، 
ــاء جميع األطـــــراف، شــرط  حــتــى يضمن إرضــ
عدم الخضوع للمطالب التعجيزية للمهاجم 
ــبــــًا ســـنـــويـــًا يــقــدر  ــريـــد راتــ ــذي يـ ــ الـــفـــرنـــســـي، الــ
ــلـــيـــون يــــــــورو، وهـــــــذا مـــبـــلـــغ كــبــيــر  بـــثـــالثـــني مـ
للغاية في ظل أزمة فيروس كورونا، مع قيام 
جميع الفرق األوروبية الكبرى بالجلوس مع 

نجومها من أجل تخفيض رواتبهم.
من ناحية أخرى، كان وجود املدرب الفرنسي 

أن يطغى  مــن  الكبير  مــونــاكــو، بسبب خــوفــه 
ــنـــه كــــل مــن  ويـــتـــفـــوق ويــــســــرق الـــنـــجـــومـــيـــة مـ
املخضرم  والبرتغالي  بــيــل،  غــاريــث  الــويــلــزي 
كريستيانو رونالدو، ومواطنه كريم بنزيمة، 

الذين كانوا يقدمون أفضل أداء مع »امللكي«.
ــادي ريــــــال مـــدريـــد  ــنــ ربـــمـــا ســـيـــأتـــي مـــبـــابـــي لــ
كــانــت عليه  عــمــا  للغاية  ظـــروف مختلفة  فــي 
قــبــل عـــدة ســـنـــوات، ألن »املــلــكــي« يــحــتــاج إلــى 
ــم هــــنــــاك خـــيـــار  ــ ــد، ثـ ــ ــديـ ــ ــكــــوس« جـ ــيــ ــتــ ــاالكــ »غــ
الــذي أصبح في الصيف  ليفربول اإلنكليزي، 
املــاضــي خــيــارًا جــــادًا لــلــمــهــاجــم، بــعــد الــرغــبــة 

زيــن الــديــن زيـــدان على رأس الــجــهــاز الفني 
لنادي ريال مدريد أمرًا مهمًا ملبابي، رغم أنه 
ليس الحجة الوحيدة الرتداء قميص نادي 

ريال مدريد في املستقبل.
لــكــن املــهــاجــم مهتم بــكــل مــا يــحــدث فــي نــادي 
ريال مدريد ويعلم أن املدرب الفرنسي زيدان 
املــشــروع يحتاج  ليس في أفضل حاالته وأن 
إلى تغييرات وبيع عدد من الالعبني في سوق 
االنتقاالت الصيفية املقبلة للتعاقد معه. ومع 
ذلـــك، ال يــبــدو أن هـــذا يخيف كــيــلــيــان مبابي 
أيضًا، الذي لم يذهب إلى مدريد عندما غادر 

املـــدرب األملــانــي يورغن  الــتــي أبــداهــا  الكبيرة 
كــلــوب، بــاإلضــافــة إلـــى الــرســائــل الــقــويــة التي 
وجــهــتــهــا جــمــاهــيــر »الـــــريـــــدز« عـــبـــر وســـائـــل 
بالتعليق  مــع قيامها  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
الفرنسي  للمهاجم  الرسمية  الحسابات  على 
تطالبه فيها بالقدوم إلى »آنفيلد«. وفي ضوء 
تحركات سوق االنتقاالت الصيفية والشتوية 
ــك فــــي أن الــــــدوري  األخـــــيـــــرة، لـــيـــس هـــنـــاك شــ
يــقــاوم وبــاء  اإلنكليزي املمتاز هــو أفضل مــن 
فيروس كــورونــا، ومــشــروع يورغن كلوب مع 

ليفربول ُيغري مبابي أيضًا.

أمام  مفتوحة  املنتخب  »أبــواب  أن  إيطاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  مانشيني،  روبرتو  أكــد 
جميع الالعبني«، وأن ماريو بالوتيلي يظل »الالعب اإليطالي صاحب اإلمكانات األبرز«، 
رغم حالة التراجع التي عانى منها الالعب خالل السنوات األخيرة. وقال مانشيني في 
تصريحات تلفزيونية »أبواب منتخب إيطاليا مفتوحة أمام الجميع. ماريو يبقى الالعب 
اإليطالي صاحب اإلمكانات الفنية األبرز. لقد ضل الطريق بعض الشيء خالل السنوات 
األخيرة، ولكنه ما زال شابًا، 30 عامًا«. ويلعب بالوتيلي حاليًا مع نادي مونزا في الدرجة 

الثانية، الذي يملكه سيلفيو برلسكوني.
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