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رياضة

أفادت مصادر 
من نادي ريال 
مدريد، بحسب 
إذاعة كادينا 
كوبي اإلسبانية، 
أن قائد الفريق 
سرخيو راموس 
يعاني من إصابة 
في غضروف 
الركبة اليسرى، 
تتطلب خضوعه 
لجراحة، مما 
سيبعده عن 
المالعب من 
ستة إلى 
ثمانية أسابيع. 
وكان راموس 
قد أصيب 
في الركبة، 
في 14 يناير/
كانون الثاني 
الماضي، أثناء 
اإلحماء السابق 
لمواجهة أثلتيك 
بلباو في نصف 
نهائي كأس 
السوبر اإلسباني، 
وخاض اللقاء 
وهو يشعر 
باأللم.

)Getty/غياب راموس سيؤثّر بشكٍل سلبي على ريال مدريد )غونزالو ارويو مورينو

راموس واإلصابة

كال املهاجم البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي 
»هالك«، املديح ملواطنه  سوزا، املعروف بـ

رونالدينيو خالل تقديمه العبًا جديدًا في صفوف 
م الكثير« 

ّ
أتلتيكو مينيرو، وأكد أنه ينتظر »تعل

من املدرب األرجنتيني خورخي سامباولي. 
وأكد هالك »رونالدينيو ظاهرة. حظيت بفرصة 
اللعب إلى جواره في املنتخب، وقد جلب الفخر 

لهذا القميص )أتلتيكو مينيرو(. توج بكأس 
ليبرتادوريس، البطولة املهمة للغاية«.

أقّر العب كرة القدم الهولندي آريني روبن )37 
عامًا( بأن عملية التعافي من اإلصابة التي لحقت 
به في بداية املوسم الحالي »ال تسير بشكل جيد« 

كما طرح إمكانية اعتزاله اللعب نهائيًا قريبًا. 
وقال خالل مقابلة مع القناة الرسمية لنادي 
غرونينغن الذي يلعب لصفوفه: »أتساءل ما 

إذا كان ال يزال واقعيا املضي قدما والعودة إلى 
املالعب، إنه ألمر مخيب لآلمال وال يمكنني قوله 

بطريقة أفضل من هذه«. 

اختير الالعب املغربي يوسف النصيري، 
مهاجم فريق إشبيلية، كأفضل العب في الدوري 

اإلسباني »الليغا« عن شهر يناير/ كانون الثاني 
املاضي، والذي شارك خالله في 6 مباريات ونجح 
في تسجيل 7 أهداف. وتمكن النصيري نجم نادي 
إشبيلية، من تسجيل 3 أهداف خالل مباراة فريقه 
أمام ريال سوسييداد )3-2( وهدف آخر خالل فوز 

فريقه على أالفيس بنتيجة )2-1( وثالثية أخرى 
في شباك قادش )0-3(.

هالك يثني على 
رونالدينيو وسامباولي 
خالل مراسم تقديمه

آريين روبن 
يلّمح إلى احتمال

اعتزاله اللعب

النصيري العب الشهر 
في الدوري اإلسباني 

لكرة القدم
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مجدي طايل

بحثًا عن اللقب القاري الثاني له 
في تاريخه، والثاني على التوالي، 
لكرة  املــغــربــي  املنتخب  يــخــوض 
أمام  الكبرى  مباراته  اللقب«،  »حامل  القدم 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــأس  ــبـ مــالــي فــي املـ
األمم األفريقية للمحليني املقامة حاليًا في 
الكاميرون، وُتسدل ستارتها بعد مشاركة 
كبيرة لـ 16 منتخبًا في أول بطولة قارية بعد 

تفشي فيروس كورونا.
ــاراة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب حــدثــًا  ــبــ وُتـــمـــّثـــل املــ
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تقرير

 دفاعه عن لقبه الــذي أحــرزه 
ّ

كبيرًا، في ظــل
فــي النسخة املــاضــيــة، والــســعــي فــي التقدم 
لطليعة األكثر تتويجًا بإحراز اللقب الثاني 

على التوالي.
ويــخــوض أســود األطــلــس املــبــاراة، مدعومًا 
في  حققها  قياسية  وأرقـــام  قوية  بتشكيلة 
ســبــاق الــبــطــولــة، تــحــت قــيــادة املــديــر الفني 
الــحــســني عــمــوتــة صــاحــب الــتــاريــخ الحافل 
أفــريــقــيــا  أبــــطــــال  بــبــطــولــة دوري  والـــفـــائـــز 
قـــبـــل 4 ســـــنـــــوات، والــــســــاعــــي لـــلـــجـــمـــع بــني 
الــشــامــبــيــونــز أكــبــر الــبــطــوالت عــلــى صعيد 
ــة فـــي أفــريــقــيــا، بــخــاف الـــفـــوز بــأمــم  ــديـ األنـ

جمال  إنــجــاز  ومــعــادلــة  للمحليني،  أفريقيا 
السامي املدير الفني الحالي للرجاء والفائز 

بالبطولة القارية في وقت سابق.
ويراهن عموتة وجهازه الفني على تشكيلة 
قـــويـــة، فـــرضـــت نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى الــكــأس 
من  مجموعة  عبر  مميز،  بمستوى  القارية 
الـــاعـــبـــني املـــوهـــوبـــني أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات، 
 مــمــن ملـــعـــوا مـــع الـــــــوداد والــــرجــــاء ونــهــضــة 
بركان، وحققوا ألقابًا على الصعيد القاري 

لألندية.
وُيمّثل خط الهجوم أحــد أهــم األسلحة في 
سفيان  يتصدرهم  عموتة،  املــدرب  تشكيلة 
ــة ألمـــم  ــاريــ ــجــ ــمـــي هـــــــداف الـــنـــســـخـــة الــ ــيـ رحـ
أفريقيا للمحليني برصيد 5 أهداف، والذي 
بات قريبًا من حسم لقب الهداف لصالحه، 
املخضرم  املهاجم  الكعبي  أيــوب  وبجانبه 
الـــذي سجل حتى اآلن هــدفــني، وهــو هــداف 
وهناك  القارية،  للبطولة  املاضية  النسخة 
التي  الرابحة  األوراق  أحــد  السعداوي  نــوح 
لــعــبــت دورًا مـــؤثـــًرا فـــي الـــفـــوز الــكــبــيــر على 

الكاميرون بأربعة أهداف في الدور املاضي.
وإلـــى جــانــب مثلث الــهــجــوم الــقــوي يــراهــن 
ــر  ــلـــى عــــــدد آخـ ــنـــي عـ ــفـ ــة وطــــاقــــمــــه الـ ــوتـ ــمـ عـ
مـــن الــعــنــاصــر املــمــيــزة، مــثــل ولــيــد الــكــرتــي 
وعبداإلله الحافيظي ومحمد علي بامعمر، 
واألخير أحد أبرز العبي الوسط في البطولة، 
وفــــرض نــفــســه نــجــمــًا عــلــى تــشــكــيــلــة أســـود 
األطلس طيلة املشوار، سواء بالتسجيل أو 
الــدور الدفاعي الجيد،  صناعة األهــداف أو 
إلـــى جــانــب يــحــيــي جــبــران مــحــور االرتــكــاز 
امللتزم دفاعيًا ومصدر القوة األولى للوسط 
فــي تشكيلة أســـود األطــلــس خــال مــشــواره 

منتخب مالي يمتلك 
عناصر مميزة إضافة 

لقوته الدفاعية

تيفيز لعب في 
إيطاليا مع يوفنتوس 

وحاليًا مع بوكا

بــالــبــطــولــة، ويــمــثــل دور الــجــنــدي املــجــهــول. 
عليها  يــعــول  الــتــي  الــرابــحــة  األوراق  ومـــن 
املنتخب املغربي لحسم النتيجة لصالحه، 
عــبــداملــنــعــم بوطويل  الـــدفـــاع  ربــاعــي  يظهر 
وسفيان بوفتيني وحمزة املوساوي وعمر 
الــنــمــســاوي، بــاإلضــافــة إلـــى أنـــس الزنيتي 

حارس املرمى املخضرم.
ــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب املــغــربــي  ــديـ ويــلــعــب املـ
بطريقة لعب 4-3-3 والتي تتغير إلى 3-2-4-

1 وكذلك اللعب 4-3-2-1 وفقًا ملرونة تكتيكية، 
من  أكثر  قــدرة  على  عموتة  يعتمد خالها 
العـــب عــلــى الــلــعــب فـــي أكــثــر مـــن مـــركـــز، مع 

الجمع بني األدوار الدفاعية والهجومية.
وأهم ما يميز املنتخب املغربي في مسيرته 
بالبطولة القارية الجارية، وقبل ماقاة مالي 
في النهائي امتاكه خط هجوٍم قوّيًا، سجل 
13 هدفًا في 5 مباريات، بمعدل يقترب من 
3 أهداف في املباراة الواحدة، فيما لم تهتز 

الشباك سوى 3 مرات فقط.
ويحتاج املنتخب املغربي لتسجيل هدفني 

حسين غازي

»إن الضربات التي ال تقصم ظهرك تقويك«، 
قالها يومًا شيخ املجاهدين عمر امُلختار، 
قــائــد أدوار الــســنــوســيــة فـــي لــيــبــيــا، خــال 
فترة محاربته اإليطاليني. من كلمات أسد 
الصحراء، تنبثق لنا روايات اإلصرار وعدم 
االستسام، الوقوف على قدمني منتهكتني 
التي  املعاني  هــي  الــضــربــات،  تتالت  مهما 
ُتحاكي قصة بطل من أرض الفضة أيضًا، 
لم يكن قائدًا عسكريًا، وكان، ألن اسمه اقترن 

باألباتشي.
ُيـــقـــال أيــضــًا إن الـــضـــربـــات الـــقـــوّيـــة تــهــّشــم 
كـــان هــذا  الــحــديــد،  الـــزجـــاج، لكّنها تصقل 
ابــن بوينس آيرس  كــارلــوس تيفيز أيضًا، 
الــذي ولــد في عــام 1984 واحتفل قبل أيام 
بـــعـــيـــده الـــســـابـــع والــــثــــاثــــني، فــــي مــنــطــقــة 
سيوداديا، تحديدًا حّي إيغيرسيتو ديل 
ــعــــروف بـــاســـم »فــويــرتــي  لــــوس أنــــــدس، املــ
أباتشي«. تلك املنطقة كانت بني عامي 1807 

»جــونــيــورز«. عرفتم جميعًا  الـــ فــي مرحلة 
تلك املامح، أتحدث هنا عن الندبة املميزة 
التي تمتد عبر رقبته  الحروق  في وجهه، 
من أذنه اليمنى إلى صدره، لتحاكي قّصة 

رجٍل فريٍد من نوعه.
في صغره تعّرض للحرق من طريق الخطأ 
بـــاملـــاء املــغــلــي، وهـــو مـــا ســّبــب حـــروقـــًا من 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وأبـــقـــاه فـــي املــســتــشــفــى، 
ــّدة شهرين  وحــتــى فـــي الــعــنــايــة املـــرّكـــزة ملــ
تــقــريــبــًا، لــكــنــه قــــاوم ذلــــك، وخــــرج للحياة 
ــددًا. لـــم يــهــتــّم لــشــكــلــه، بـــل دائـــمـــًا عمل  ــجـ مـ
بإصراٍر على النجاح والتطور، حتى بعدما 
انضّم إلى بوكا جونيورز عام 1997، رفض 
الــنــادي لتجميل وجهه بالخضوع  عــرض 
لعملية جراحية تجميلية، قائًا تلك الجملة 
الشهيرة: »الندوب جزء مما كان عليه تيفيز 

في املاضي، وما هو عليه اآلن«.
اشــتــهــر تــيــفــيــز بــاحــتــفــاالتــه الــخــاقــة بعد 
لــعــب فــي بوكا  أن  ــــداف مــنــذ  تسجيله األهـ
البرازيلي.  كورينثيانز  وكذلك  جونيورز، 
كان يعشق الرقص دائمًا، لكنه كان يعرف 
مــتــى يــتــوقــف، وإال كــــان ســــار عــلــى خطى 
ــقـــدوا حــيــاتــهــم فـــي ســاحــة  ــئـــك الـــذيـــن فـ أولـ
ستراسبورغ في عام 1518، بعدما أصيبوا 
بوباء الرقص املتواصل لفترة طويلة. أولئك 
الفرنسية،  اإللــــزاس  منطقة  فــي  القاطنون 
بعيدًا عن ظروفهم، كانوا على عكس تيفيز، 
الذي يعرف متى يفرح ومتى يعود لرشده 

 شباك حراس املرمى.
ّ
لهز

ــان يـــؤدي  حــتــى فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، كــ
حــركــات خاصة بــه بعد تسجيل األهـــداف، 
أطلق عليها اسم »رقصة تيفيز«، هو ذاك 
املهاجم السريع، العنيد والقوي واملجهتد، 
الديناميكي متعدد االستخدامات في أرض 
املــلــعــب، صــاحــب الــلــيــاقــة والـــقـــوة الــبــدنــيــة 
الهائلة، رجل التكتيك الذكي واملبدع، العقل 

املتطلع دائمًا نحو الهدف.
ســريــع وقــاتــل مــحــتــرف بــتــســديــدة تصعق 
حراس املرمى، وكأّنه »بسام« في شخصية 
املــســلــســل الــكــرتــونــي الــكــابــن مـــاجـــد، ملك 
الضغط على املنافس. باختصار، هو رجل 
الفعالية من الناحية الدفاعية والهجومية. 
 الـــحـــديـــد إال الـــحـــديـــد، لــكــن 

ّ
ــل ــفـ ــقــــال: ال يـ يــ

.
ّ

األباتشي حديٌد ال ُيفل
بـــدأ تيفيز مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة مــع بوكا 
جـــونـــيـــورز، وفـــــاز بـــكـــأس لــيــبــرتــادوريــس 
وكأس إنتركونتيننتال في عام 2003، قبل 
أن ينتقل إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، 
ج معه بالكامبوناتو برازيليرو سيري  وُتوِّ
أ، لعب بعدها لنادي ويستهام يونايتد من 

إلى  يــرحــل  أن  قبل   ،2007 عــام 2006 حتى 
الــذي قضى في  نــادي مانشستر يونايتد 
صــفــوفــه مــوســمــني، لــيــرحــل بــعــدهــمــا إلــى 
مانشستر سيتي، غريمه التقليدي، مقابل 

47 مليون جنيه إسترليني. 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز في  فـــاز بــلــقــب الـ
إلــى   2013 عــــام  لــيــرحــل   ،12-2011 مــوســم 
ج بصحبته  ــوِّ ــ ــ ُت ــذي  ــ الـ ــادي يــوفــنــتــوس،  ــ نـ
بلقبي سكوديتو، ليعود بعدها إلى بوكا 
جونيورز في يونيو 2015، لكنه قرر خوض 
تـــجـــربـــة فــــي الـــصـــني مــــع نــــــادي شــنــغــهــاي 
شينهوا، الذي جعله أحد الاعبني األعلى 

أجرًا بالعالم.
عاد تيفيز مرة أخــرى إلى بوكا جونيورز 
بلقب  وفــاز   ،2018 عــام  فــي  الثالثة  لفترته 

الدوري املمتاز 2017-18 و20-2019.
لـــعـــب تــيــفــيــز أول مـــــبـــــاراة دولــــيــــة لــــه مــع 
األرجنتني في عام 2004، وخاض 76 مباراة 
دولية، وسجل 13 هدًفا للفريق. حصل على 
امليدالية الذهبية والحذاء الذهبي لأللعاب 
األوملبية الصيفية في أوملبياد 2004، ولعب 
في نسختني من كأس العالم، وكأس القارات 

وأربع بطوالت في كوبا أميركا.
حصل على جائزة أفضل العب كرة قدم في 
أميركا الجنوبية ثاث مرات، وأفضل العب 
كـــرة قـــدم فــي األرجــنــتــني مــرتــني، والــاعــب 
واحــدة،  مــرة  للعام  الرياضي  األرجنتيني 
كذلك اختير ثــاث مــرات فــي فريق أميركا 

الجنوبية.
ــل كـــذلـــك مــثــيــر لـــلـــجـــدل، فــخــال  تــيــفــيــز رجــ
تيفيز  ُطـــرد   ،2010 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
مرتني في ثاث مباريات، مرة واحدة ضد 
كولومبيا في 21 نوفمبر 2007، بعد أن ركل 
روبني داريو بوستوس في الدقيقة الـ 24، 
ثم في 9 سبتمبر 2008 بعد تدخل متأخر 
على داريو فيرون الذي أكسبه بطاقة حمراء 
في الدقيقة الـ 31 خال مباراة التعادل 1-1 
مع باراغواي، اعتذر تيفيز في وقت الحق 
عن الحادث. واختير تيفيز مرة أخرى في 
تشكيلة األرجنتني لكأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. وسجل هدفني في البطولة. 
بعد تعيني أليخاندرو سابيا مديرًا فنيًا 
في يوليو 2011، لكن لم ُيخَتر في تشكيلة 
األرجــنــتــني ملـــّدة ثـــاث ســـنـــوات، وغـــاب عن 
 املنتخب 

ّ
الفريق في مونديال 2014 حني حل

في املركز الثاني.
فــي أكتوبر 2014، أعـــاده املـــدرب خــيــراردو 
مــارتــيــنــو إلـــى املــنــتــخــب، وظــهــر فــي بعض 
املباريات، ثم شارك في كوبا أميركا 2015، 
التي خسرها أمام تشيلي بركات الترجيح.

كارلوس تيفيز... األباتشي صاحب الندبة الشهيرة
يعتبر كارلوس تيفيز 

واحدًا من أشهر 
المهاجمين في األرجنتين 

خالل السنوات الماضية 
وهو الذي احتفل 

ببلوغه عامه السابع 
والثالثين

)Getty/منتخب المغرب بقيادة الحسين عموتة يمتلك حظوظًا كبيرة في التتويج )يوري كورتيز

)Getty/تيفيز حصد لقب كوبا ليبرتادوريس في عام 2003 بقميص بوكا )رودريغو فالي

الحسين  بقيادة  للمحليين  المغرب  منتخب  يتطلع 
يالقي  أفريقيا حين  ببطولة  ثاٍن  لقب  لتحقيق  عموتة 
أثبت  منافٍس  أمام  مباراة صعبة  األحد في  اليوم  مالي 

جدارته

في مرمى مالي من أجل كسر الرقم القياسي 
املسجل ألسود األطلس في النسخة املاضية، 
ــرة في  ــكـــأس ألول مــ الـــتـــي حــقــق خــالــهــا الـ
مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة عــلــى صــعــيــد املــحــلــيــني، 

وسجل وقتها 14 هدفًا في البطولة.
وحّذر املدير الفني العبيه من الثقة الزائدة 
الكبير  الفوز  لقاء مالي، خاصة بعد  خــال 
ــرون بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل  ــيـ ــامـ ــكـ  عـــلـــى الـ
ــابـــق، إضــــافــــة إلـــى  ــسـ ــدور الـ ــ ــ ــــيء فــــي الـ ال شـ
الدفاعي  الصعيد  على  املالي  املنتخب  قوة 
ونــجــاحــه فــي الــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــه نظيفة 
في آخر مباراتني له بالدورين ربع النهائي 

ونصف النهائي.
فــي الــوقــت نفسه وعــد فــوزي لقجع، رئيس 
الجامعة الوطنية لكرة القدم، العبيه بمكافآت 
بــطــًا، مع  التتويج  مالية ضخمة فــي حــال 
الوعود الفنية التي أطلقها البوسني وحيد 
حاليلودزفيتش املدير الفني للمنتخب األول 
لــاعــبــي املــنــتــخــب املــحــلــي بــالــحــصــول على 
اللعب مع أســود األطلس في سباق  فرصة 
األمم  إلى نهائيات كأس  املؤهلة  تصفياته 
إلى جانب  الكاميرون  في  املقبلة  األفريقية 
نهائيات  إلى  املؤهلة  األفريقية  التصفيات 

كأس العالم في قطر 2022.
وُيــــراهــــن املــنــتــخــب املـــالـــي فـــي املــقــابــل على 
مــجــمــوعــة مـــن الـــاعـــبـــني فـــرضـــوا أنــفــســهــم 
مــامــادو  يتصدرهم  الــبــطــولــة،  على  نجومًا 
ــــان ســـامـــبـــالـــي وســـاديـــو  ــاكـ ــ كـــولـــيـــبـــالـــي ومـ
كيايو  وموسى  وإيساكا ساماكي  كانوتي 
وســاديــو ويعقوبو دومــبــيــا ومــوســى بالو 
والتي   1-5-4 بطريقة  الفني  مديره  ويلعب 
الــلــقــاء إلــى 3-4- تتغير وفــقــا لسير أحـــداث 

3 والــلــجــوء إلـــى الــلــعــب بـــ 3 مــحــاور ارتــكــاز 
للسيطرة على منطقة الوسط.

من جانبه، أكد املدرب الحسني عموتة املدير 
تصريحات  فــي  املــغــربــي،  للمنتخب  الفني 
إعامية جاهزية العبيه لخوض لقاء مالي 

من أجل الفوز وحصد اللقب القاري.
وقـــــال عــمــوتــة »لـــديـــنـــا فـــريـــق قـــــوي، لعبنا 
مباراة قوية أمام الكاميرون في الدور نصف 
الــنــهــائــي، تــعــّرضــنــا للضغط فــي املــواجــهــة 
ــى، ولــكــن تــحــررنــا بــعــد الــهــدف األول،  ــ األولـ
مـــبـــاراة الــنــهــائــي صــعــبــة وعــلــيــنــا الــتــحــلــي 
بالثقة والروح القتالية والعمل آلخر دقيقة 

من أجل التسجيل«.
وأضــاف عموتة »منتخب مالي فريق قوي 
وُمنّظم داخل أرض امللعب، واملهمة لن تكون 
سهلة وعلينا التركيز في استغال الفرص 
توزيع  وكذلك  التسديد،  في  التسّرع  وعــدم 
ارتــفــاع  ظــل  فــي  البدني بشكل جيد  الجهد 
مـــعـــدالت الـــرطـــوبـــة فـــي الـــكـــامـــيـــرون، لــديــنــا 
عناصر مميزة ستشارك ونملك آخرين على 
 املهارات لدينا 

ّ
الدكة، سنحاول استغال كل

من أجل الفوز وحصد كأس األمم األفريقية 
للمرة الثانية«.

وأضــــاف عــمــوتــة فــي حــديــثــه »كــّنــا األفــضــل 
في مباراة الكاميرون األخيرة، علينا اللعب 
باألسلوب نفسه والعمل على فرض أسلوبنا 
في أرض امللعب من أجل الفوز على مالي في 

الوقت األصلي وحصد الكأس«.

لنهائي  أطــلــس  أســـود  ــأهــل  ت ــاء  جـ
مميزة،  مسيرة  عبر  المحليين،  بطولة 
دور  فحسم  مباريات،   5 خاللها  خاض 
نقاط   7 برصيد  متصدرًا  المجموعات 
من خالل الفوز في مباراتين والتعادل 
مرة. وفي دور الثمانية، واصل تفوقه 
بالفوز على زامبيا 3-1،، ثم قّدم أجمل 
العروض في مواجهة الكاميرون في 
الفوز  وحقق  النهائي،  نصف  ــدور  ال
مباراة  فــي  رّد  دون  أهـــداف  بأربعة 

تسيدها بالكامل.

مسيرة مميزة

و1808 موقعًا للعمليات العسكرية، التي قام 
بها سانتياغو أنطونيو ماريا دي لينيرس 
إي بريموند، الكونت األول لبوينس آيرس، 

خال الغزو البريطاني لريو دي ال باتا.
مــن هــنــاك اكــتــســب تيفيز لــقــب األبــاتــشــي. 
ــكـــن ســـهـــلـــة بــــاملــــّرة،  ــبـــي لــــم تـ ــفـــولـــة الـــصـ طـ
كـــحـــال العـــبـــني فـــي قــائــمــة طــويــلــة تحكي 
أخت  تبّنته  فقد  والــفــقــر،  املــعــانــاة  قصص 
والدته أدريانا نويمي مارتينيز، وزوجها 
اسمه  وغّيرا  تيفيز،  رايموندو  سيغوندو 
لــيــصــبــح »تــيــفــيــز« خـــال نـــــزاٍع بـــني نــاديــه 
»أوول بــويــز« وبــوكــا جــونــيــورز حــني كــان 

أمم أفريقيا 
للمحليين

المغرب يسعى لالحتفاظ باللقب
القاهرة ـ العربي الجديد

محمد أبوتريكة أو رقم 22، ماركة مسجلة 
تكشف عن أسطورة فّذة تركت كرة القدم 
قبل 8 سنوات، لكنها يومًا بعد يوم تزداد 
في  رمــزًا  لكونها  الجماهير،  بــني  شعبية 
كــرويــًا غير قابل  عــيــون عشاقها، وهــرمــًا 

للتكرار في سجات التاريخ.
ــا إن يــــجــــرى الـــحـــديـــث عــــن مـــشـــاركـــة  ــ ومــ
األهــلــي فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لألندية 
لــلــمــرة الـــســـادســـة، حــتــى تــفــتــح ســجــات 
الــتــاريــخ صــفــحــاتــهــا، لــتــروي قــصــة ملهم 
األهــلــي املــونــديــالــي، والــرجــل الـــذي صنع 
الكبرى،  البطولة  إمبراطورية األحمر في 
وصاحب الدور األبرز في الوصول إليها، 
بعدما كان يحلم فقط باملشاركة. وتاريخ 
محمد أبــوتــريــكــة يــقــول إنــنــا أمـــام هــداف 
الــعــالــم، بوصفه أول العــب مصري  كــأس 
وعربي ينال هذا اللقب، ويقود فريقه إلى 
أهم إنجازاته. وحدث ذلك في نسخة 2006 
نجح  حينما  الــيــابــان،  استضافتها  التي 
أبــوتــريــكــة، صــانــع ألــعــاب األهــلــي وقتها، 
ــداف، لــيــحــصــد جــائــزة  ــ فـــي تــســجــيــل 3 أهــ
ــن بــيــنــهــا هــدفــان  هـــــداف كــــأس الـــعـــالـــم، مـ
تاريخيان في مرمى إنتركلوب املكسيكي، 
في لقاء تحديد صاحبي املركزين الثالث 
والـــرابـــع، ليقود »الــشــيــاطــني الــحــمــر« إلى 
الحصول على لقب ثالث العالم، ويحصد 
املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، ويــضــع قــدمــيــه في 
مــنــصــات األبـــطـــال، بــوصــفــه ثــالــث الــعــالــم، 
فــي أكــبــر إنــجــاز تــاريــخــي لــلــنــادي. وبــات 
الكبير،  اإلنجاز  أبوتريكة مع هذا  محمد 
رمــــزا أهـــاويـــا تــرجــم بـــه ســـنـــوات ذهبية 
بــعــد مسيرته  األول،  ــفـــارس  الـ فــيــهــا  كـــان 
ــل الـــنـــادي الــقــاهــري الــكــبــيــر.  املــبــهــرة داخــ
ويملك محمد أبوتريكة تاريخا مميزا في 
بطوالت كأس العالم لألندية، فقد حقق مع 
األهلي شرف املشاركة في أول 5 مرات لعب 
البطولة، اعتبارا  الكبير في  النادي  فيها 
من عام 2005 إلى عام 2013، وكان مقيدا 
البطولة  بــعــد  أعــلــن  الــقــائــمــة، حينما  فــي 

الهداف  أبوتريكة  محمد  ويعد  االعــتــزال. 
التاريخي لألهلي في بطوالت كأس العالم 
لألندية عبر 5 نسخ سابقة، بعدما سجل 
4 أهــــداف. وتــاريــخ أبــوتــريــكــة مــع األهــلــي 
بــات معه  لــلــنــادي،  جعل منه رمـــزا كبيرا 
موازيا لقيمة أسطورتيه األكبر سنًا، وهما 
الخطيب،  ومحمود  سليم  صالح  الراحل 
رئيس النادي الحالي، بل يراه قطاع كبير 
تاريخ  األفضل في  الاعب  املشجعني  من 
النادي، بسبب العدد الكبير من البطوالت 
التي حققها في 10 سنوات كاملة قضاها 
داخـــل جـــدران الــنــادي، بــني يناير/كانون 
الثاني 2004 وديسمبر/كانون األول 2013.

الــدوري  وحصد النجم املتألق، لقب بطل 
ــان البطل  ــرات مــتــتــالــيــة، وكــ املـــصـــري 7 مــ
العجاف  الــســنــوات  إنــهــاء  وراء  الحقيقي 
في أول 5 سنوات في األلفية الثالثة، ونال 
لــقــب كـــأس مــصــر مــرتــني، وفــــاز بالسوبر 
ــدوري  ــ املــــصــــري 6 مـــــــرات، وتــــــوج بـــطـــا لـ
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا 5 مـــــــرات، وكــــذلــــك كـــأس 
ــال املــركــز  ــرات، ونــ ــ الــســوبــر األفــريــقــي 4 مـ
العالم في نسخة  الثالث وبرونزية كأس 
2006، أي حقق 24 بطولة، وهو رقم كبير 
بمتوسط يصل إلى 2.4 بطولة في املوسم 
الواحد. ونال أبوتريكة لقب أفضل العب 
داخــل قــارة أفريقيا 4 مــرات، ولقب أفضل 

العب في مصر 5 مرات، كما نال لقب هداف 
الدوري املصري، وهداف كأس دوري أبطال 
أفريقيا، وهداف كأس العالم لألندية، وهو 
مسبوق.  غير  تاريخيا  إنــجــازا  يمثل  مــا 
كما يعد بني أقرانه أسطورة فذة، بعدما 
ــدف فــــي بــطــولــة  ــ ســـجـــل أكـــثـــر مــــن 100 هـ
ــــدوري املـــصـــري، وهـــي قــائــمــة لـــم يصل  الــ
التاريخ،  9 العبني فقط عبر  إليها ســوى 
وهو ما يحسب للنجم الكبير، رغم كونه 
العـــب وســـط ولــيــس رأس حـــربـــة. وأجـــاد 
أبوتريكة بشكل فعلي صناعة الفرص، ثم 
تطور وبات األكثر تسجيًا لألهداف في 
مانويل جوزيه،  قــدوم  مــع  جيله، خاصة 
املدير الفني البرتغالي، في واليته الثانية 
مــع األحــمــر، الــتــي انــفــجــرت فيها موهبة 
أبوتريكة التهديفية بشكل فعال، وأصبح 
معها النجم األكثر قوة في الكرة املصرية، 
وبات النجم األول في منتخب مصر، وقاده 
الــفــوز ببطولة كــأس األمـــم األفريقية  إلــى 
وكــان صاحب هدفي  عامي 2006، 2008، 
التتويج في النهائي، ســواء على حساب 
كــوت ديــفــوار في 2006 أو الكاميرون في 

نهائي 2008. 
ــه الـــــكـــــرة مــــنــــذ 8 ســــنــــوات  ــ ــزالـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم اعـ
الــــنــــجــــم األكــــثــــر  يــــــــزال  ــه ال  ــ ــ أنـ ــة، إال  ــلــ ــامــ كــ
شــعــبــيــة بـــني الــجــمــاهــيــر، وبـــــات قميصه 

رقـــم 22 مــاركــة مسجلة ورمــــزا أســطــوريــا 
 فــــــــي كــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، مـــــصـــــريـــــا وعـــــربـــــيـــــا. 
ومــن بــني عــشــرات الاعبني الــذيــن فرضوا 
العالم  أنفسهم نجومًا في مونديال كأس 
لألندية منذ انطاقه، يظهر محمد صاح، 
ــداف ليفربول  نــجــم املــنــتــخــب املــصــري وهــ
اإلنــكــلــيــزي، فــي طليعة األســاطــيــر الــعــرب 
بإنجازات استثنائية تصنع منه أسطورة 
الــعــرب األولــــى فــي تــاريــخ الــبــطــولــة خــال 
األلفية الثالثة على اإلطاق. وبعد إنجازات 
تاريخية حققها صاح برفقة ليفربول في 
الــدوري اإلنكليزي ودوري أبطال أوروبــا، 
رفع بها من شأن الكرة العربية، جاء الدور 
في عام 2019 لكتابة سطر ذهبي آخر غير 
مــســبــوق فــي املــاعــب الــقــطــريــة هـــذه املـــرة، 
على هامش مشاركته هناك وقتها برفقة 
ليفربول في املونديال بطًا لدوري أبطال 
أوروبا في موسم 2018-2019. ونجح صاح 
في حسم لقب نجم البطولة، ونــال جائزة 
أفضل العبي املونديال، ليصبح أول العب 
عربي في التاريخ يحصد هذه الجائزة على 
اإلطاق، بجانب شرف التتويج بطًا برفقة 

ناديه ألول مرة في مسيرته الكروية.
وخـــــال املـــونـــديـــال، فــــرض صــــاح نفسه 
نجمًا، وملع في لقاء »الريدز« مع فامنغو 
املرمى  على  الخطورة  وصنع  البرازيلي، 
في فترات طويلة، حتى ساهم في حصول 
الـــفـــوز بـــهـــدف مـــن دون رّد،  فــريــقــه عــلــى 
نهائي  بعد  للمونديال،  بطًا  والتتويج 
عصيب وكان اللقب األول لناديه. وأعلنت 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة اخــتــيــار صــــاح كــأفــضــل 
العبي البطولة، متفوقًا على أسماء كبيرة، 
يتصّدرها زماؤه في »الريدز«، السنغالي 
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
ــــب عــــربــــي يــنــال  بـــعـــدمـــا أصــــبــــح أول العــ

الجائزة.
وحقق صاح ما لم يحققه أساطير عرب 
األهلي  نجم  أبوتريكة،  محمد  مثل  قبله، 
األســـطـــوري الــســابــق واملــنــتــخــب املــصــري، 
وبــغــداد بــونــجــاح مــهــاجــم الــســد القطري 
واملنتخب الجزائري. وقّدم صاح مشهدًا 
أثار العاطفة عندما حرص على االحتفال 
بالعلم املصري في أرض امللعب، وطاف به 
بني الجماهير التي ظلت 5 دقائق كاملة 
الطاغية  في ظل شعبيته  باسمه،  تهتف 
في قلوبها، بعد سلسلة إنجازاته املدوية 
التي حققها في رحلته كاعب محترف في 
أوروبـــا منذ ســنــوات. وتظهر أهمية لقب 
بطل كأس العالم لألندية، بجانب جائزة 
أفــضــل العــب فــي عــام 2020، بعدما حقق 
صـــاح لــقــب بــطــل »الــبــريــمــيــرلــيــغ« برفقة 
لــيــفــربــول، ليكمل الــربــاعــيــة الــذهــبــيــة من 
البطوالت، بعدما قاد ليفربول في فترة ال 
 البطوالت 

ّ
تزيد عن 3 سنوات إلى إحراز كل

الكبرى في عالم الكرة.

صالح وأبوتريكة في مونديال األندية
قدمت الكرة المصرية 

العديد من النجوم 
في مونديال األندية، 

على رأسهم أسطورة 
األهلي محمد أبوتريكة، 

والمتوج باللقب رفقة 
ليفربول، الهداف 

محمد صالح

أبوتريكة قدم مستويات الفتة في مونديال األندية )جيرارد جوليان/فرانس برس(
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قتيبة خطيب

ــدرب األملــــانــــي تــومــاس  ــ ــّدى املــ تـــحـ
ــيـــل جـــمـــيـــع الـــصـــعـــاب الــتــي  تـــوخـ
وجد  بعدما  حياته،  فــي  واجهها 
نفسه ُمجبرًا على اعتزال لعب كرة القدم في 
الـــ24 عامًا، لُيصمم عقبها على تحقيق   

ّ
ســن

النجاح مهما كان الثمن. لذلك، وضع أهدافه 
املستقبلية أمامه، كي يصبح إنسانًا ناجحًا.

ي إلى اللعب  قصة توخيل انطلقت عندما ُرقِّ
مــدافــعــًا فــي صــفــوف نــــادي أوغــســبــورغ عــام 
 الــــ19 خــارج 

ّ
1988، لكنه وجــد نفسه فــي ســن

أســــوار الــفــريــق، إال أنـــه صــمــم عــلــى املتابعة، 
من خالل املوافقة على اللعب مع شتوتغارت 

كيكرز في دوري الدرجة الثانية عام 1992.
ولـــم يــلــعــب تــوخــيــل مـــع شــتــوتــغــارت كيكرز 
إال في 8 مواجهات فقط، ليقرر املغادرة إلى 
فريق أولم 1846، الذي تعّرض معهم إلصابة 
خــطــيــرة فـــي الــركــبــة، جــعــلــتــه ُيــعــلــن اعــتــزالــه 
التفكير في  لتبدأ رحلة  الـــ24 عامًا،  في عمر 

املستقبل مع نهاية عام 1998.
اســتــقــّر تفكير تــوخــيــل عــلــى إكــمــال دراســتــه 
ـــوال أيــضــًا،  الــجــامــعــيــة، لكنه ُيــريــد جــنــي األمـ
التي  الليلية،  الحانات  إحــدى  في  لذلك عمل 

أسرار توماس 
توخيل

بعدما  المثيرة،  األحداث  من  العديد  مسيرته  خالل  توخيل  توماس  عاش 
اضطر إألى االعتزال مبكرًا، قبل أن يتجه إلى التدريب، لينجح في هذا المجال 
بشكل الفت، وهو الرجل الذي دخل إدارة األعمال، إضافة إلى درايته الكبيرة 

في عالم األزياء، ويشرف اآلن على نادي تشلسي اإلنكليزي

3031
رياضة

تقرير

تــعــلــم فــيــهــا املـــهـــارة الــحــيــاتــيــة، لــيــطــور ثقته 
لينجح  الخطيرة،  إصابته  بعد  اهتزت  التي 
بعدها في نيل شهادته األكاديمية من كلية 

االقتصاد.
لكن ُحلم توخيل بكرة القدم بقي ُمعلقًا، وبذل 
ــادر إلــى  جــهــده حــتــى يــعــود مـــجـــددًا، لــذلــك بــ
االتــصــال بــرالــف رانــجــنــيــك، الـــذي كــان مديرًا 
لــقــســم الــريــاضــة والــتــطــويــر فــي شــركــة )ريــد 
بول(، حتى ُيجري تجربة أداء، كي يعود إلى 

ممارسة كرة القدم، كما اعتقد.
وعــانــى تــوخــيــل فــي أثــنــاء تــجــربــة األداء من 
اإلصـــابـــة امُلــزمــنــة الــتــي جعلته يــعــتــزل، لكن 
رالــف رانجنيك أدرك أنــه أمــام شخص ُيحب 
إليه نصيحة بالتوجه  قــّدم  القدم، لذلك  كــرة 
ــدريــــب، وأرشــــــــده إلـــــى كــيــفــيــة  ــتــ إلـــــى عـــالـــم الــ

االنضمام إلى إحدى األكاديميات املحلية.

ــادي  ــ ــ ــب نـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــــي تـ ــــولـ ــتـ ــ ــــل بـ ــيـ ــ ــــوخـ ــــح تـ ــجــ ــ ونــ
شــتــوتــغــارت تــحــت 14 عــامــًا فـــي عـــام 2000، 
وأدرك حينها أنه وجد نفسه أخيرًا في عالم 
ــرة الـــقـــدم، لــذلــك صــّمــم عــلــى إكـــمـــال مهمته  كـ
مهما كلفه األمر، ليتدرج بعدها في املناصب.
وأصــبــح تــوخــيــل مــســاعــدًا لــلــمــدرب هيرمان 
 19 تحت  لفريق  شتوتغارت  فــي  بادستوبر 
ــدوري األملـــانـــي  ــ ــ ــًا، وحـــقـــق مــعــهــم لــقــب الـ ــامـ عـ
وتقوم  حينها،  األنــظــار  ليخطف   ،2005 فــي 
إدارة ناديه القديم أوغسبورغ في عام 2006 
ُيــشــرف على الجهاز  بــالــتــواصــل مــعــه، حتى 

الفني للفريق الثاني.
لكن طموح توخيل كان كبيرًا، بعد أن وافق 
الــتــي   ،2008 ــام  عــ مــايــنــز  إدارة  عــــرض  عــلــى 
ــيـــه مــهــمــة اإلشــــــــراف عـــلـــى تـــدريـــب  أوكــــلــــت إلـ
الــفــريــق تــحــت 19 عـــامـــًا، وحــقــق مــعــهــم لقب 
الدوري األملاني، إال أن فرصة توماس جاءت 
بعد أن أقيل يورن أندرسن من الفريق األول، 

وحصل على وظيفة املدرب الرئيسي.
وفي موسم توخيل األول في »البوندسليغا«، 
ــز الـــتـــاســـع، لــكــن  ــركــ ــى نـــيـــل املــ ــ ــاد مـــايـــنـــز إلـ ــ قـ
التالي، بعدما حقق  املوسم  أتى في  النجاح 
سلسلة انــتــصــارات مــذهــلــة فــي 7 مــبــاريــات، 
وتــغــّلــب عــلــى بــايــرن مــيــونــخ بــهــدفــن مقابل 
هدف، ليحتل الفريق املركز الخامس، جعلته 
يضمن التأهل إلــى الـــدوري األوروبـــي للمرة 
األولـــى فــي تاريخه. وأصــبــح توخيل حديث 
وســـائـــل اإلعــــــالم فـــي بــــــالده، الـــتـــي اعــتــبــرتــه 
ــاد خــبــراء كــرة  التكتيك، فيما أشـ خــبــيــرًا فــي 
ليقول  الهجومي،  بأسلوبه  أملانيا  في  القدم 
تسايت«:  »دي  لصحيفة  حديثه  فــي  بعدها 
إلــّي، وجلبته  »هناك بالتأكيد أسلوب ُنسب 
نــادي ماينز، ويعتمد على سرعة  إلــى  معي 
ــيـــة، مــع  ــرة، والـــعـــقـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـ ــ ــكـ ــ ــنـــاقـــل الـ تـ
الــدفــاع الـــجـــريء«. واعــتــبــرت وســائــل اإلعــالم 
الصندوق،  خـــارج  ُيفكر  توخيل  أن  األملــانــيــة 
عندما يتعلق األمر بتحفيز العبيه وطريقة 
إعدادهم لخوض املواجهات، حتى إن املدرب 
ــداًل مـــن جــعــل العــبــيــه ذات مـــرة يــشــاهــدون  بــ
تحليل الفيديو بعد هزيمة ساحقة، حّفزهم 
بــخــطــاب قـــوي اقــتــبــســه مـــن أســـطـــورة السلة 

مايكل جوردان.
ــلـــوب الــتــقــلــيــدي  ولــــم يــكــتــِف تــوخــيــل بـــاألسـ
مُلعظم املدربن، بل وّظــف رينيه ماريك، أحد 
ــقــــدم الـــشـــبـــاب، الــــــذي نــشــر  ــرة الــ ــ مــشــجــعــي كـ
أفكاره عن اللعبة الشعبية األولى في العالم 
على مدونته الخاصة في اإلنترنت، وكيفية 

اكتشاف نقاط ضعف املنافسن.
ونــال توخيل إجــازة طويلة من نــادي ماينز 
ملــــدة 12 شـــهـــرًا، لــيــتــلــقــى عـــرضـــًا لـــم يستطع 
رفضه من قبل إدارة بوروسيا دورتموند مع 
بــدايــة عــام 2015، ويــوافــق على تولي املهمة 

في شهر إبريل/ نيسان من العام نفسه.
ــــب  ــواهـ ــ ــة املـ ــ ــايــ ــ ــلــــى رعــ ــل عــ ــيــ وحـــــــــرص تــــوخــ
ــد، وعــــلــــى رأســــهــــم  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــة فـــــي دورتــ ــابــ ــشــ الــ

توخيل يشرف على نادي 
تشلسي اإلنكليزي في 

الوقت الحالي

طبيبة مارادونا النفسية تمثل 
أمام النيابة بسبب تهمة جديدة

النفسية  الطبيبة  كوساتشوف،  أوغستينا  مثلت 
أمام  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  تعالج  التي كانت 
مــكــتــب املــدعــي الــعــام فــي ســـان إيــســيــدرو لتلقي 
إخطار بالتحقيق في مزاعم التزوير بعد اتهامها 
الــراحــل كان  الــقــدم  كــرة  أن نجم  بالتصديق على 
بصحة جيدة دون أن تفحصه. وبحسب مصادر 
ــإن الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة لــم تــــدِل بــأي  مــن الــنــيــابــة، فـ
شهادة في هذه الجلسة. وكانت كوساتشوف، إلى 
لــوك، يخضعان  جانب جــراح األعصاب ليوبولدو 
بالفعل للتحقيق القضائي الذي يحاول تحديد ما 
إذا كــان هناك أي نــوع مــن اإلهــمــال الطبي فــي ما 
يتعلق بوفاة مــارادونــا عن عمر 60 عامًا في 25 
نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب سكتة قلبية، مما 
العمد.  القتل غير  إلــى قــد توجيه تهمة  قــد يــؤدي 
فاديم  محاميها  استبعد  كوساتشوف،  أصدرتها  التي  الشهادة  حــول  على سؤاله  وردًا 
ميشانتشوك أن تكون »مزورة« وأوضح أن »ما يتم مناقشته هو ما إذا كانت تعكس الواقع 
أم ال«. وأوضح أن »كل وثيقة صاغتها الطبيبة كوساتشوف تعكس الحالة )الصحية( التي 
كانت مقتنعة بشكل وثيق بأن مارادونا كان عليها في ذلك الوقت«، لكن من ناحية أخرى، 
أقر باحتمال وجود خطأ في تواريخ الوثائق. في ما يتعلق بالتشخيصات التي أجرتها 
كوساشوف دون زيارة مارادونا شخصيًا، برر محاميها ذلك بأنه تم تمكني االستشارات 

والوصفات الطبية من خالل وسائل تكنولوجية مختلفة في إطار العالج عن بعد.

سلتيكس يقلب تأخره أمام كليبرز
ــاد الــثــنــائــي جــايــســون تــايــتــوم وكــيــمــبــا ووكـــر  قــ
فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تعويض تأخره 
بفارق كبير في الشوط األول إلى فوز هام على 
لوس أنجليس كليبرز ثالث املنطقة الغربية 119-

115، في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
نــقــطــة و7 مــتــابــعــات مقابل  تــايــتــوم 34  وســجــل 
ــــووكــــر، فــيــمــا كــــان دخـــــول املــــــوزع كــارســن  24 ل
الــبــدالء.  إدواردز )16 نــقــطــة( فــاعــاًل مــن مــقــاعــد 
ولـــدى الــخــاســر الـــذي ُمــنــي بخسارته األولـــى في 
مــلــعــبــه ستيبلس ســنــتــر بــعــد ســتــة انــتــصــارات، 
لينارد أفضل مسجل مع 28  كان نجمه كواهي 
نقطة و11 متابعة وأضــاف البديل لو وليامز 18 
أبرز  املباراة بغياب أحد  الفريقان  نقطة. وخاض 
نجومهما، بوسطن دون جايلن براون املصاب بركبته وكليبرز دون بول جورج املصاب 
بإصبع قدمه وباتريك بيفرلي بركبته. ووصل تقّدم كليبرز إلى 16 نقطة في الربع الثاني 
سياكام  باسكال  الكاميروني  تألق  بروكلني،  وفــي   .51-62 متفوقًا  االســتــراحــة  ودخــل 
مسجاًل أعلى رصيد له هذا املوسم )33 نقطة(، ليقود تورونتو رابتورز إلى الفوز على 
املــبــاراة بسبب  الــذي خسر نجمه كيفن دورانـــت مرتني في  بروكلني نتس )117-123( 
الذي  بروتوكول تتبع املخالطة لفيروس كورونا. واستفاد رابتورز من إقصاء دورانــت 
الــربــع األول،  لــه بالعودة خــالل  منع مــن خــوض املــبــاراة قبل قليل مــن بدايتها، ثــم ُسمح 
امللعب  مــغــادرة  بــضــرورة  يبلغه مسؤولو فريقه  أن  نقاط في 19 دقيقة قبل  فسّجل 8 
والعودة إلى غرف املالبس. وأضاف سياكام 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة وبلغ معدله 
12 محاولة ناجحة من أصل 23، وأضــاف حامل لقب املوسم قبل املاضي املــوزع كايل 
الثامن في 12 مباراة.  الوري 30 نقطة على رصيده هذا املوسم. وحقق رابتورز فــوزه 
وعادل الوري أفضل رصيد له هذا املوسم مع ست رميات ثالثية وأضاف سلة حاسمة 

قبل 35 ثانية ليمنح فريقه التقدم 113-121.

العربي يهزم الشباب ويتصدر الدوري الكويتي
تقّدم فريق العربي إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الكويتي لكرة القدم، بعد فوزه 
على مضيفه الشباب )3-صفر( في املباراة التي جرت بينهما في إطار مباريات الجولة 

الثالثة من املسابقة التي شهدت أيضًا تعادل كاظمة والساحل )1-1(.
سجل األهداف السوري عالء الدالي )3، 90(، وبندر السالمة )60(. وشهدت املباراة طرد 
العبني من الشباب، األول سليم مامادو في الدقيقة )30(، والثاني مامي ساهر في الدقيقة 
)49(. ورفع العربي بهذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط وتصدر الترتيب العام للمسابقة 
بفارق األهــداف عن النصر صاحب املركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما مني 
الشباب بهزيمته الثانية وتجمد رصيده عند ثالث نقاط في املركز السادس. وفي املباراة 
الثانية التي أقيمت على استاد »الصداقة والسالم«، تعادل كاظمة مع نظيره الساحل )1-
1( في مواجهة متكافئة. تقدم كاظمة بهدف مبكر عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة 

)6(، إال أن الساحل أدرك التعادل سريعًا عبر فيصل عجب في الدقيقة )13(.

الحسم  هــدف  قــال صاحب  لألندية.  العالم  كــأس  مسابقة 
في البطولة القارية ضد لوس أنجليس أف سي األميركي 
في كانون األول/ ديسمبر املاضي بعد الفوز على أولسان: 
إذ  الــيــوم،  لقد واجهنا خصمًا جيدًا  مــبــاراة مختلفة.  »كــل 
لعب الفريق الكوري مباراة رائعة. كنت أعتقد أننا سنلعب 
ضد العبني قصار القامة، لكنهم كبار وأقوياء، ويتحكمون 
الــكــرة جــيــدًا. واآلن سنوجه نوعًا آخــر مــن املنافسني.  فــي 
سنحرص على تحليل أسلوبهم، وسنرى ما يمكننا فعله 
أمام بامليراس«. وبعد قدومه من مرسيليا عام 2015 اثر 
ثــالث سنوات مع كــّل من لوريان وتــولــوز، حصد جينياك 
)35 عامًا( لقب هــداف الــدوري املكسيكي ثــالث مــرات في 

2016 و2018 و2019 وسجل لتيغريس 144 هدفًا. 
ُولــــد جــيــنــيــاك فـــي مــديــنــة مــارتــيــغ فـــي بـــوش دو رون في 
الفرنسية  القدم  كــرة  مع مجلة  مقابلة  في  فرنسا،  جنوب 

أنــه مــن أصل  املناسبات  »So Foot«، وكــشــف فــي إحـــدى 
شعوب الغجر، وهو ابن عم املدافع السابق جاك أباردونادو 

والجناح يوهان مولو.
بدأ جينياك مسيرته في نادي »ES Fos-sur-Mer« املحلي، 
وقــضــى هــنــاك خــمــس ســنــوات قــبــل أن يــنــضــّم إلـــى نــادي 
مسقط رأسه »FC Martigues.«، لكنه قرر الذهاب بعدها 
إلى أكاديمية الشباب في نادي لوريان، وبعد موسمني هناك 
بــدأ مسيرته  غــوركــوف،  كريستيان  مــن  حثيثة  ومــراقــبــة 
باالحتراف سنة 2004، فشارك في 51 مباراة وسجل 11 
 »Pau FC« هدفًا، وأعير في موسم 2005 - 2006 لنادي
الــذي دافــع عن ألوانه في 18 مباراة وسجل 8 أهــداف، قبل 
أن يقضي 3 مواسم في صفوف تولوز من 2010-2007، 

ليرحل بعدها إلى مرسيليا ثم الدوري املكسيكي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

البرازيلي مرشح على الورق لتخطي  صحيٌح أن بامليراس 
تيغريس املكسيكي في نصف نهائي كأس العالم لألندية 
الــدوحــة، إال  الــيــوم األحــد على اســتــاد املدينة التعليمية فــي 
أن األنـــظـــار ســتــتــركــز عــلــى املــهــاجــم الــفــرنــســي املــخــضــرم 
أنـــدريـــه-بـــيـــار جــيــنــيــاك بــطــل هــدفــي تــأهــل تــيــغــريــس أمـــام 
أوروبا  أندية  الجنوبي. وهيمنت  الكوري  أولسان هيونداي 
الحديث مع استثناءات أميركية  على املسابقة في نظامها 
جنوبية، لكن ممثلي كونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى 
والــكــاريــبــي( أخــفــقــوا فــي بــلــوغ الــنــهــائــي، ولـــو ملـــرة واحـــدة، 
مكتفني باملركزين الثالث والرابع في أفضل السيناريوهات. 
لكن جينياك )35 عامًا( قدم أداًء مميزًا وسجل ثنائية في 
الدور الثاني، قالبًا تأخر تيغريس أمام ممثل قارة آسيا إلى 
فوز 2-1. كذلك إن هدفه األول، على إثر ركنية تلتها تمريرة 
بــالــرأس مــن دييغو ريــيــس، كــان الــرقــم الـــ 400 فــي تاريخ 

أندريه بيير جيـنياك

على هامش الحدث

العٌب فرنسي 
مميز يُعتبر أمل 
فريق تيغريس 

المكسيكي في 
مونديال األندية

توخيل اعتزل 
كرة القدم 
في سّنٍ مبكرة 
)كليف روز/فرانس 
برس(

توخيل،  توماس  األلماني  المدرب  مع  اإلنكليزي  تشلسي  فريق  انتعش 
وبدأ يُحقق النتائج اإليجابية في منافسات »البريميرليغ«، خصوصًا بعد 
الفوز المهم على منافسه توتنهام في الجولة الـ22 من المنافسات، 
لكن األهم كان التحسن الكبير في الجانب الدفاعي في فريق »البلوز«. 
توخيل،  مع   الدفاعي  الجانب  في  الكبير  التحسن  الواجهة  إلى  ويبرزُ 
فرانك  اإلنكليزي  المدرب  تواجد  فترة  في  يحسن  لم  الذي  األمر  وهو 
المبارد، إذ حافظ فريق »البلوز« على نظافة شباكه لثالث مباريات تواليًا 

في منافسات الدوري.

تطورٌ دفاعي

وجه رياضي

ديمبلي،  وعــثــمــان  بوليسيتش  كريستيان 
املــواجــهــات تحت  مــا جعلهم يتوهجون فــي 
قــيــادتــه، وتــمــكــن مــن نــيــل املــركــز الــثــانــي في 
توخيل  وتمّكن   .2016 عــام  »البوندسليغا« 
مــن الــفــوز بـــأول لقب كــمــدرب فــي عــام 2017، 
لكن عالقته توترت مع املدير التنفيذي هانز 
الفني  املدير  إقالة  الذي قرر  يواكيم واتسك، 
الـــشـــاب بــشــكــل جــعــل جــمــاهــيــر دورتـــمـــونـــد 
تشعر بــالــدهــشــة واالســتــغــراب. وبــعــد إقــالــة 

ــاء. لكن  الجميع أنــه سينجح فــي عــالــم األزيــ
األحداث التي جرت بن دورتموند وتوخيل، 
ــرمـــان  ــيـ جـ ســـــــان  بـــــاريـــــس  إدارة  ــنـــع  ــمـ تـ لـــــم 
الفرنسي، من تقديم عرضها للمدرب الشاب، 
الذي قدم لقيادة الفريق في صيف عام 2018، 
وحقق معهم لقب الــدوري الفرنسي في أول 
موسم له. وحقق توماس توخيل العديد من 
بــاريــس ســان جيرمان،  األلــقــاب املحلية مــع 
ــفـــرنـــســـي إلـــى  وأســــهــــم بــــوصــــول الــــفــــريــــق الـ

ــن دورتـــــمـــــونـــــد، صـــدم  ــ ــــاس تـــوخـــيـــل مـ ــومـ ــ تـ
الجماهير  شــاهــدت  عندما  الجميع،  املـــدرب 
الــريــاضــيــة صـــوره فــي إحـــدى أشــهــر مجالت 
األزيـــــــاء فـــي أملـــانـــيـــا، وظـــهـــر مـــرتـــديـــًا أحـــدث 

صيحات املوضة في عام 2017.
والقــــت صـــور تــوخــيــل اإلعـــجـــاب الــكــبــيــر من 
قبل قطاع كبير من الجماهير، التي اعتبرت 
أن املــدرب استطاع إيجاد عمل آخــر، نتيجة 
توقع  لذلك  فيها،  التي ظهر  الكبيرة  األناقة 

أوروبــا،  أبطال  النهائية في دوري  املواجهة 
ــايـــرن مــيــونــخ بــهــدٍف  ــام بـ ــ لــكــنــه خــســرهــا أمـ

نظيف.
ومـــع بــدايــة املــوســم الــحــالــي، عــانــى تــومــاس 
تــوخــيــل تــراجــع مــســتــوى أداء ُمــعــظــم نجوم 
الفريق  إدارة  لتقرر  بــاريــس ســان جــيــرمــان، 
ُيعاِن  الفرنسي االستغناء عن خدماته، ولم 
توخيل كثيرًا فــي إيــجــاد نــاٍد جــديــد، بعدما 

قررت إدارة تشلسي االستعانة بخدماته.

اعتبر النمساوي دومينيك تيم أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول عامليًا بني 
العبي التنس املحترفني، هو »املرشح األول للقب أستراليا املفتوحة، ألنه فاز باللقب ثماني 
مرات« بالفعل. وفي مؤتمر صحافي رسمي قبل انطالق أولى البطوالت األربع الكبرى 
يكون  »عندما  عامليًا  الثالث  املنصف  قــال  اإلثنني،  يــوم  والتي ستبدأ  التنس،  في موسم 
أو ديوكوفيتش حاضرين في أي بطولة، يكونان املرشَحني  نــادال  )اإلسباني رافائيل( 
األقرب للقب. لكن هنا، في ملبورن، ديوكوفيتش هو املرشح الرئيسي، حني تنظر إلى كّل 

هذه املرات التي توج فيها باللقب«.

صورة في خبر
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