
27

رياضة

أعلن نادي 
برشلونة 
اإلسباني، 
التشخيص 
النهائي إلصابة 
العبه الشاب 
أنسو فاتي، 
التي تعّرض 
لها في لقاء 
سيلتا فيغو. 
وقال النادي 
الكتالوني، في 
بيان رسمي: 
»الفحوصات 
الطبية تؤكد 
إصابة أنسو 
فاتي في 
العضلة ذات 
الرأسين للفخذ 
األيسر. مدة 
غياب الالعب 
تتوقف على 
وتيرة تعافيه 
من اإلصابة«.

)Getty/فاتي عانى من سلسلة إصابات في الفترة األخيرة )جوان مانويل

اإلصابات تخذل فاتي

فاز إنترناسيونال بمباراة قمة بورتو أليغري 
في الدوري البرازيلي لكرة القدم، حيث تفوق 

ا في  )1-0( على غريميو الذي ازداد موقفه سوء
الهروب من الهبوط. وتركت النتيجة غريميو 
في املركز الـ19 قبل األخير في الدوري برصيد 

26 نقطة من 29 مباراة، وذلك قبل 9 جوالت 
من النهاية. وتهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية، 

ويتأخر غريميو، الذي خسر 8 مرات في آخر 10 
جوالت، بـ7 نقاط عن منطقة األمان.

تغلب فريق ريسينغ كلوب على أتلتيكو 
توكومان بهدفني دون رد، في املباراة التي 

جمعت الفريقني ضمن منافسات املرحلة 
العشرين من الدوري األرجنتيني. ورفع ريسينغ 
رصيده إلى 26 نقطة، ليصعد إلى املركز الثاني 

عشر، بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 
21 نقطة في املركز العشرين. وافتتح مارسيلو 
كوريا التسجيل لريسينغ، ثم أضاف ماتياس 

روخاس الهدف الثاني.

سجل لوكا دونتشيتش رمية ثالثية مع نهاية 
وقت املباراة، ليفوز داالس مافريكس 107-104، ضد 
بوسطن سيلتيكس، في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وتصدر دونتشيتش قائمة مسجلي 
النقاط في املباراة برصيد 33 نقطة، كما استحوذ 
على 9 كرات مرتدة ومرر 5 كرات حاسمة، وكانت 

الرمية الحاسمة عندما ركض بالكرة بطول امللعب، 
ثم سجل ببراعة. وأضاف كريستابس بورزينغيس 

21 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة.

إنترناسيونال يهزم 
غريميو ويفاقم متاعبه 

بالدوري البرازيلي

ريسينغ يتجاوز عقبة 
أتلتيكو توكومان في 

الدوري األرجنتيني

دونتشيتش يحسم 
انتصار ناغتس أمام 

NBAروكتس بـ

Monday 8 November 2021
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ستشهد بطولة 
البادل مشاركة العديد 

من نجوم اللعبة

السيتي يحسم قمة ديربي مانشستر 
على حساب يونايتد

تغّلب مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد، بهدفني من دون 
الـــ11 من  رد، في املباراة التي احتضنها ملعب »أولــد تــرافــورد«، في الجولة 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز. وسجل ثنائية السيتي إيريك بايلي بالخطأ في 
مرماه، وبيرناردو سيلفا. وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 23 نقطة، 
ليرتقي إلى املركز الثاني، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 17 نقطة، في 

املركز الخامس.

فوز مهم لريال مدريد في الليغا
رايو  على ضيفه  اإلسبانية،  بالليغا  فــوزا صعبًا  مدريد  ريــال  فريق  حقق 
»سانتياغو  ملعب  استضافها  الــتــي  املــبــاراة  فــي  لــواحــد  بهدفني  فاليكانو 
برنابيو« ضمن الجولة الثالثة عشرة. جاء هدفا انتصار الفريق امللكي في 

شوط املباراة األول بتوقيع النجمني األملاني توني كروس والقائد الفرنسي 
كريم بنزيمة، الذي تصدر بهدفه قائمة هدافي املسابقة بـ10 أهداف، بفارق 
3 أهداف عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور. وارتفع رصيد الريال إلى 
27 نقطة. في املقابل، تجرع فاليكانو خسارته الخامسة هذا املوسم، والثانية 

خالل آخر 5 مباريات، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في املركز السادس.

انتصار جديد لسان جيرمان بالدوري الفرنسي
واصل باريس سان جيرمان التحليق بعيدًا في صدارة الدوري الفرنسي، 
بانتصاره الصعب خارج قواعده على بوردو بنتيجة )3-2( ضمن مواجهات 
املــبــاراة  الباريسيون  أنــهــى  أتالنتيك«  »مــاتــمــوت  ملعب  وعــلــى  الــــ13.  الجولة 
البرازيلي نيمار دا سيلفا،  »إكلينيكًا« في شوطها األول بهدفني سجلهما 
فيما تكفل كيليان مبابي بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني. وحاول 
أصحاب األرض العودة في املباراة وتمكنوا من إحراز هدفني في الدقيقتني 
78 و90، لكنهما لم يغيرا من مسار املباراة. وبانتصاره الثاني على التوالي، 
»بي إس جي« التغريد بعيدًا بالصدارة برصيد 34  الـ11 هذا املوسم، واصل الـ

نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب مالحقيه النس.

يوفنتوس يعود لسكة االنتصارات 
من بوابة فيورنتينا

سجل البديل الكولومبي خوان كــوادرادو هدفا في الثواني األخيرة، منح به 
يوفنتوس فوزًا ثمينًا أمام فيورنتينا، في الجولة الـ12 من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم. فعلى ملعب »أليانز ستاديوم« عندما كانت املباراة في طريقها 
الضائع،  بــدل  الــوقــت  فــي  املخضرم  الــوســط  العــب  السلبي، سجل  للتعادل 
ورفع رصيد »السيدة العجوز« إلى 18 نقطة في املركز الثامن، بينما تجمد 

فيورنتينا في املركز السابع بنفس عدد النقاط لكن بفارق األهداف.

تيغريس إلى ربع نهائي »أبرتورا« المكسيكية
أونــال  ليقود فريقه تيغريس  لوبيز هدفني  األوروغــويــانــي نيكوالس  سجل 
نهائي  لربع  التأهل  بطاقة  فريقه  ليمنح  خــواريــز،  على   0-3 لفوز مستحق 
التهديف  لوبيز  وافتتح  )أبـــرتـــورا(.  املكسيكي  الـــدوري  مــن  الــذهــاب  مرحلة 
ملصلحة تيغريس في الدقيقة 6، ثم سجل خوان بابلو فيغون )48( واختتم 
لوبيز األهداف )84( ليصل الفريق إلى النقطة الـ28 ليؤمن املركز الرابع خلف 
أميركا وأطلس وليون، املتأهلني اآلخرين مباشرة إلى ربع النهائي. وقبلها 
قد  األرجنتيني سانتياغو ســوالري  املــدرب  بقيادة  أميركا  كــان  بساعات، 
تعادل من دون أهداف مع مونتيري، لكن النتيجة كانت كافية ليحافظ أميركا 

على صدارة الترتيب ومقعده املباشر في ربع النهائي.

واإلسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  يكثف 
والريشة الطائرة استعداداته النطالق بطولة 
العالم للبادل، التي تستضيفها الدوحة ألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط، بمشاركة 320 
العبا من 16 دولة، خالل الفترة من 15 إلى 20 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. والبادل هي 
إحـــدى ريــاضــات املــضــرب، تجمع تقريبا ما 
بني التنس واإلسكواش، عادة ما يتم لعبها 
بطريقة الزوجي في ملعب مغلق بنسبة 25 
في املائة. وبخصوص االستعدادات القطرية، 
أكـــد طـــارق زيــنــل، أمـــني الــســر الــعــام لالتحاد 
ــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس واإلســـــــكـــــــواش والـــريـــشـــة  الــ
الطائرة، في مؤتمر صحافي، بحضور ماثيو 
للطاقة،  »توتال«  لشركة  العام  املدير  بوييه، 
أن االستعدادات مستمرة من أجل استضافة 
من  العديد  مشاركة  ستشهد  التي  البطولة، 

نجوم اللعبة من مختلف بلدان العالم.
بطولة  عــن سعادته الستضافة  زينل  وعــّبــر 
العالم للبادل للمرة األولى في منطقة الشرق 
األوسط وقارة آسيا، قائاًل: »االتحاد القطري 

ألحق نــادي بــايــرن ميونخ الــخــســارة األولــى 
بإسقاطه  املــوســم،  هـــذا  فــرايــبــورغ  بمنافسه 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وحــيــد، وحــرمــانــه من 
تــحــقــيــق أول انــتــصــاراتــه عــلــى اإلطـــــالق، في 
ــدوري  ــ ــ ـــاري« فــــي الـ ــافــ ــ ــبـ ـــ مـــعـــقـــل الـــعـــمـــالق »ال
األملـــانـــي، ضــمــن مــنــافــســات املــرحــلــة الــحــاديــة 
عــشــرة مـــن »الــبــونــدســلــيــغــا«. وســـّجـــل لــيــون 
روبرت  البولندي  والهداف   )30( غوريتسكا 
فيما  ــرن،  ــايــ بــ هـــدفـــي   )75( لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــبــــورغ  أحـــــــرز يـــانـــيـــك هـــابـــيـــريـــر هــــــدف فــــرايــ
)93(، وبــهــذا الــفــوز،  الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة الـــــــ
عـــــزز »الــــبــــافــــاريــــون« مـــوقـــعـــهـــم فــــي صـــــدارة 
العام مع 28 نقطة، في حني تجمد  الترتيب 
رصــيــد فـــرايـــبـــورع عــنــد 22 نــقــطــة فـــي املــركــز 
الثالث، بفارق نقطتني عن املنافس بوروسيا 
دورتموند الثاني، الذي سقط بهدفني مقابل 

هدف وحيد أمام مضيفه اليبزيغ.
ـــذه املـــــــبـــــــاراة، كــــان  ــارة فـــــي هــــ ــ ــــسـ ــــخـ وقــــبــــل الـ
فــرايــبــورغ اآلتـــي مــن جـــوار »بـــالك فوريست« 
البالد،  جنوبي  الشهيرة،  الــســوداء(  )الغابة 
هـــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« 

للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة يرتبط 
بعالقة وثيقة مع شركة توتال للطاقة، التي 
قــامــت بــرعــايــة الــعــديــد مـــن بـــطـــوالت التنس 
ــكـــواش. ولــهــذا، يسعدني أن أعــبــر عن  واإلسـ
على  الــرائــدة  الشركة  لهذه  امتناني  خالص 

دعمها املتواصل لبطوالتنا وأنشطتنا«.
واعــتــبــر زيــنــل أن اســتــضــافــة بــطــولــة الــعــالــم 
ــة قــطــر ســتــســاهــم فـــي زيـــادة  لــلــبــادل فـــي دولــ
املحلي  املستوى  الرياضة على  هــذه  شعبية 
وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط بــصــفــة عــامــة 
»حيث نتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية 
ــذه الــبــطــولــة«، مــضــيــفــا: »تــعــد ريــاضــة  مـــن هـ
ــطـــورًا  ــــات تـ ــــاضـ ــريـ ــ الـــــبـــــادل إحـــــــدى أســـــــرع الـ
ــــالل الـــســـنـــوات  ــة قـــطـــر خـ ــ ــ ــتــــشــــارًا فــــي دول وانــ
األخــيــرة، إذ ُتــمــاَرس فــي الــعــديــد مــن األنــديــة 

واملالعب وفي املرافق الترفيهية«.
البطولة،  الستضافة  االســتــعــدادات  وبــشــأن 
قـــال زيــنــل: »نــســتــعــد بــشــكــل جــيــد، فــقــد قمنا 
بــتــجــهــيــز عـــشـــرة مـــالعـــب لــلــبــطــولــة، وســيــتــم 
االنتهاء من كافة الترتيبات خالل أيــام، كما 
أن الالعبني سيبدأون بالتوافد إلى الدوحة، 

الــذي لــم يــتــذوق طعم الخسارة هــذا املوسم، 
محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادالت. لكن 
فريق املدرب يوليان ناغلسمان، الذي ضمن 
منتصف األسبوع املاضي عبوره إلى األدوار 
ــا بــفــوزه  اإلقــصــائــيــة مــن دوري أبــطــال أوروبــ
فــرض   ،2-5 الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  عــلــى ضــيــفــه 
سيطرته على املباراة منذ البداية، والحت له 
فرص عدة للتسجيل، لكن الحارس الهولندي 

مارك فليكن تألق في التصدي لها.
لــكــن مـــا هـــي إال نــصــف ســـاعـــة، حــتــى تــمــّكــن 
 شباك ضيفه، بعد 

ّ
الــبــافــاري مــن هــز الفريق 

تـــبـــادل جــمــيــل لــلــكــرة عــنــد مـــشـــارف منطقة 
ــرة إلـــى  ــكــ الـــــجـــــزاء، لـــيـــمـــرر تــــومــــاس مـــولـــر الــ
غوريتسكا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 
)30(. وإذ انتهى الشوط األول بتقدم بايرن  الـ
بــهــدف نــظــيــف، ســعــى الــفــريــق الــبــافــاري إلــى 
النتيجة، وكــان له ذلــك بعدما مرر  مضاعفة 
الظهير الــكــنــدي ألــفــونــســو ديــفــيــس كـــرة إلــى 
لـــوروا سانيه الـــذي حـــاول إســكــان الــكــرة في 
الشباك، لكنها مرت أمام ليفاندوفسكي الذي 

حّولها إلى املرمى بسهولة )75(.
وســّجــل الــفــرنــســي كــورنــتــان تــولــيــســو هدفًا 
 الحكم 

ّ
جمياًل من فوق حارس فرايبورغ، لكن

ألغاه بسبب تسلل املهاجم الكاميروني إريك 
املمر، وحاول  ماكسيم تشوبو موتينغ على 
فرايبروغ العودة في املباراة، لكّنه لم يتمّكن 
إال من تسجيل هدف يتيم في الدقيقة الثالثة 
الضائع، عن طريق هابيرير  بــدل  الوقت  من 
الــذي تمكن من اختراق منطقة جــزاء بايرن، 

كافة  تطبيق  الــبــطــولــة  تنظيم  فــي  وراعــيــنــا 
اإلجراءات االحترازية املتبعة من الدولة«.

مــن جــانــبــه، قـــال مــاثــيــو بــويــيــه، املــديــر الــعــام 
لــشــركــة »تــــوتــــال« لــلــطــاقــة: »تــفــخــر الــشــركــة 
ــتـــواصـــل شـــراكـــتـــهـــا مــــع االتــــحــــاد الــقــطــري  بـ
ــراعــــي  ــا الــ ــهـ ــكـــونـ لــلــتــنــس واإلســـــــكـــــــواش، وبـ
العالم للبادل، ونحن على  الرئيسي لبطولة 
ثقة بأن رعاية الشركة لهذه البطولة ستساهم 
 

ّ
في زيــادة شعبية رياضة الــبــادل«، مبينًا أن
الشركة تضع دعم الرياضة والشباب القطري 
للمسؤولية  برنامجها  أولــويــات  رأس  على 
إطــار مساهمتها في  في  وذلــك  االجتماعية، 

مبادرات التنمية االجتماعية.
كـــمـــا أكـــــد مـــاثـــيـــو أهـــمـــيـــة الـــبـــطـــولـــة فــــي رفـــع 
مستوى الالعبني القطريني وتشجيعهم أكثر 
عــلــى مــمــارســة هــــذه الـــريـــاضـــة مـــن أجــــل رفــع 
املستوى العام للعبة داخل البالد، واملساهمة 
في تكريس سلوك صحي يقوم على النشاط 
»توتال«  الــتــزام شركة  إلــى  الرياضي، مشيرًا 
للطاقة بشكل تام بدعم املسيرة الرياضية في 
دولة قطر، ويسعدها أن تكون جزءًا من نجاح 
ــذا، بــعــد اســتــضــافــة  هـــذه الــبــطــولــة. ويـــأتـــي هــ
لإلسكواش  كالسيك  قطر  بطولة  منافسات 
البيروفي  لقبها  حــصــد  الــتــي  مــؤخــرا،   2021
ــــاس، بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى مــنــافــســه  ــيـ ــ ديـــيـــغـــو إلـ
النيوزيلندي بول كول املصنف ثانيًا بثالثة 
أشــــواط مــقــابــل شـــوط واحــــد، ليحصل كذلك 
على 187.500 دوالر أميركي مكافأة البطولة.
)العربي الجديد، قنا(

وأطــلــق تــســديــدة نــاريــة إلـــى أقــصــى الــزاويــة 
إيمانويل نوير. لكن  الحارس  اليمنى ملرمى 
غوريتسكا أشاد بنوير بعد املباراة قائاًل إّنه 
»عندما تدخل إلى أرض امللعب وهو أمامك، 
فهذا شــيء مميز. لديك ثقة بنسبة مائة في 

املــائــة بــه. إّنـــه آلــة متكاملة وكـــان مــن الــطــراز 
العاملي لسنوات«. على املقلب اآلخر، قال قائد 
فرايبورغ كريستيان غوينتر: »بالطبع، تريد 
دائمًا الحفاظ على سلسلة خالية من الهزائم، 
ــر ســيــكــون صعبًا فــي مكان  لــكــن إن كـــان األمـ

إّنــه دائمًا االختبار  ما، فهو هنا في ميونخ. 
لدينا نحو عشر  أنــه كانت  أعتقد  األصــعــب. 

فرص فقط طوال املباراة«.

دورتموند عكس التمنيات
وعــلــى عــكــس تــمــنــّيــاتــه ومـــع اســتــمــرار غــيــاب 
نجمه املتألق النرويجي إرلينغ هاالند بسبب 
الــورك، فشل بوروسيا دورتموند  إصابة في 
ــم  ــــاوز عـــقـــبـــة مـــضـــيـــفـــه اليــــبــــزيــــغ، رغـ ــــجـ ــــي تـ فـ
املوسم منذ رحيل مدربه  معاناة األخير هذا 
بايرن ميونخ ورحيل العبني  إلى  ناغلسمان 
أساسيني، فسقط أمامه 2-1. وبهذه الخسارة، 
فــشــل الـــفـــريـــق األســــــود واألصــــفــــر، الـــــذي كــان 
يمّني النفس بسقوط بايرن لالنقضاض على 
الصدارة، في تعويض خسارة 3-1 في معقله 
ضــد أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي منتصف 
األســـبـــوع فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. وتـــقـــّدم 
أصحاب األرض بهدف قبل مرور نصف ساعة 
من الشوط األول، بأقدام الفرنسي كريستوفر 
دورتـــمـــونـــد  يــــعــــادل  أن  قـــبـــل   ،)29( نــكــونــكــو 
النتيجة بهدف ماركو رويس )52(. لكن الكلمة 
الدنماركي  وبــأقــدام  لاليبزيغ،  كانت  األخــيــرة 
الثالث  النقاط  يوسف بولسن )68(، ليخطف 
ويــرتــقــي إلـــى املـــركـــز الــخــامــس مـــع 18 نقطة. 
فــاز فولفسبورغ على  وفــي مــبــاريــات أخـــرى، 
على  بيليفيلد  وأرمينيا  1-صفر،  أوغسبورغ 
شــتــوتــغــارت بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، فــيــمــا خسر 

هوفنهايم بثنائية نظيفة أمام بوخوم.
)فرانس برس(

بايرن يعزز صدارة »البوندلسيغا« بانتصاره على فرايبورغقطر تستعد الستضافة بطولة العالم للبادل
ستصبح قطر أول دولة 

في الشرق األوسط 
والقارة اآلسيوية 

تستضيف بطولة العالم 
لرياضة البادل

واصل بايرن ميونخ تربعه 
على عرش صدارة الدوري 

األلماني لكرة القدم 
برصيد 28 نقطة

)Getty( يستعد نجوم رياضة البادل للمشاركة في بطولة قطر

)Getty( سليماني أحد المتألقين في المنتخب ومتخرجي الدوري المحلي

)Getty/بن سبعيني أسهم بتتويج الجزائر بلقب أمم أفريقيا )ماريو هومز

)Getty/فرحة نجوم بايرن بالفوز على فرايبورغ )رونالد كريفتش

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ــ أشرف شكري

ـــوام املاضية  بـــرزت عــلــى مـــدار األعـ
فــي الـــدوري الــجــزائــري لكرة القدم 
الــعــديــد مــن املــواهــب الــتــي تمكنت 
مــن كتابة أسمائها بــأحــرف مــن ذهـــب، ســواء 
فــي الـــقـــارة األوروبــــيــــة، أو مــن خـــالل اإلســهــام 
»محاربي  منتخب  حققها  الــتــي  النتائج  فــي 
الــصــحــراء« فــي تاريخه، وكــذلــك األلــقــاب التي 
على  وبالخصوص  املحلية،  األندية  كسبتها 
املستويني األفــريــقــي واإلقــلــيــمــي. وحـــدث هذا 
رغم كل ما قيل عن وجود تراجع في مستوى 
ــات ومـــراكـــز  ــانــ ــكــ الـــــــــدوري املـــحـــلـــي وقـــلـــة اإلمــ
ــه بــتــقــديــم العــبــني  الـــتـــكـــويـــن، الـــتـــي تــســمــح لــ

نجوم 
الدوري الجزائري
منجم المواهب... 

بين داعم ومعارض

مثاليًا  مكانًا  القدم  لكرة  الجزائري  الدوري  يعتبر 
األندية  مع  األنظار  يخطفون  العبين  الستخراج 
ظل  في  لخطفهم،  تتسابق  التي  األوروبية 
تألقهم الالفت مع أنديتهم في الدوري المحلي

تقرير

قــــادريــــن عـــلـــى تـــشـــريـــف قــمــيــص »الـــخـــضـــر«. 
واخــتــلــفــت األحـــكـــام عــلــى مــا يــمــكــن أن يقدمه 
الـــــدوري الــجــزائــري مــن العــبــني قـــادريـــن على 
الحالي، خصوصًا منذ  املستوى  التألق على 
الالعبني  االعتماد على  االنطالق في سياسة 
الــذيــن تــدرجــوا فــي املــــدارس الــفــرنــســيــة، وهــو 

ــان يــعــتــمــد عــلــيــه بـــاألكـــثـــر الــرئــيــس  ــ ــه كـ تـــوجـ
األسبق لالتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد 
روراوة، كما كان وراء طرح قانون »البهاماس« 
عام 2009 لدى االتحاد الدولي للعبة، وسمح 
ملــنــتــخــب الـــجـــزائـــر وكـــذلـــك مــنــتــخــبــات عــربــيــة 
وأفــريــقــيــة وحــتــى أوروبــــيــــة بــاالســتــفــادة من 

العبني يملكون جنسيات مزدوجة.
وعاد الجدل بني الجماهير الجزائرية بشأن 
ــــراج املــواهــب  قــــدرة الـــــدوري املــحــلــي عــلــى إخـ
القادرة على التألق بعد الطفرة التي حدثت 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، حيث شــهــدت انتقال 
العديد من األسماء عبر بوابة أندية معروفة 
وشــهــيــرة فــي »الــقــارة الــعــجــوز«، واألكــثــر من 
ذلـــــك أصـــبـــح مــعــظــمــهــم العـــبـــني مــهــمــني فــي 
»املــحــاربــني«  ملنتخب  الــفــنــي  املــديــر  تشكيلة 
لديهم مساهمة   

ّ
فـــإن كــذلــك  بلماضي،  جــمــال 

في تحقيق لقب أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 
بمصر وبعد انتظار دام 30 عامًا.

الـــدوري الجزائري  الفئة التي تــرى أن  وُتــبــرر 
يــبــقــى مــنــجــمــًا لــلــمــواهــب مــواقــفــهــا بــالــعــودة 
إلـــى الــعــقــود الــفــائــتــة، لــكــون أن هـــذه البطولة 
ــيــــر نــحــو  كــــانــــت بــــوابــــة لـــلـــعـــديـــد مــــن األســــاطــ
الــعــاملــيــة، وأخـــرج أســمــاًء صنعت تــاريــخــًا في 
التحرير  املحلية، بدايًة من جيل جبهة  الكرة 
ــانــــت ايـــتـــيـــان  ــم ســ ــلـــى غـــــــرار نـــجـ ــي، عـ ــنــ ــوطــ الــ
الــراحــالن  وكــذلــك  مخلوفي،  رشــيــد  الفرنسي، 
نجمي شباب  دراوي،  وعيسى  الملــاس  حسن 
بــلــوزداد ومــولــوديــة الــجــزائــر تــوالــيــًا، وصــواًل 
إلــــى لــخــضــر بــلــومــي الـــــذي يــــرى الــكــثــيــر أنــه 
ــّر عــلــى الـــكـــرة املــحــلــيــة، عطفًا  أفـــضـــل العــــب مــ
على مهاراته العالية، رغم أنه لم ُيحقق حلمه 
باالحتراف في أوروبا، إضافة إلى رابح ماجر 
الذي كان كذلك أحد أفضل متخرجي الدوري 
داي،  حسني  نصر  مدرسة  بوابة  عبر  املحلي 
وهو اسم يزيد أكثر من نجوميته تلك املسيرة 
االحترافية، خصوصًا عندما قاد نادي بورتو 

إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ــك الـــجـــيـــل املـــمـــيـــز فــــي تــــاريــــخ الـــكـــرة  ــ وبـــعـــد ذلـ
ــــدوري املحلي  الــجــزائــريــة، ومـــن مــتــخــرجــي الــ
ــوات الــثــمــانــيــنــيــات بــقــيــادة  ــنــ وبـــالـــضـــبـــط ســ
الكرة  بلومي، وماجر وصــالح عصاد، دخلت 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي نــفــق مــظــلــم ولــــم يــمــيــزهــا إال 
جــاءت  ثــم   ،1990 أفريقيا  أمــم  بلقب  التتويج 
بعده أحداث سياسية عصفت بالبالد وأّثرت 
 التاريخ ال يمكن أن ينكر 

ّ
بالكرة املحلية، رغم أن

كــان هناك العبون  التسعينيات  فــي فترة  أنــه 
مميزون، إال أن تلك الظروف وفترة »العشرية 
السوداء« لم تسمح لهم بإظهار إمكاناتهم، ولو 

بن سبعيني وعطال 
وبوداوي... ثالثي توج 

»الخضر« بأمم أفريقيا

إسحاق بوصوف متخّرج حديث من الكرة المحلية )يوهان إيكينز/فرانس برس(

أن هناك العبني نجحوا في كسر ذلك الحاجز 
وتحقيق حلم االحتراف في أوروبا، على غرار 
موسى صايب، الالعب السابق لنادي فالنسيا 
اإلسباني، وتوتنهام اإلنكليزي، وكذلك رفيق 
صيفي الـــذي حــقــق أرقــامــًا مهمة فــي الـــدوري 
التي لعب لها، وهــو حال  الفرق  الفرنسي مع 
الــدوري  بلقب  الفائز  تاسفاوت،  الحفيظ  عبد 
والـــكـــأس فـــي فــرنــســا مـــع نــــادي أوكــســيــر عــام 
1996، كذلك فإنه كان في الوقت القريب الهداف 
التاريخي ملنتخب »املحاربني« بـ36 هدفًا قبل 

أن يحطمه سليماني.
 االنتقادات املوجهة 

ّ
لكن من الجانب اآلخر، إن

الفرنسية، مثلما كان الحال خالل التأهل إلى 
الـــدور الــثــانــي مــن كــأس الــعــالــم فــي الــبــرازيــل 
املنتخب  كــان  الجيل  هــذا  فــي  أن  ولــو   ،2014
في  كثيرًا  3 العــبــني محليني ســاهــمــوا  يملك 
ذلـــك اإلنـــجـــاز، هــم إســــالم ســلــيــمــانــي، وهــالل 

سوداني، ورفيق حليش.
عــــاد مــســتــوى املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لــلــتــراجــع 
ُمجددًا بعد املونديال البرازيلي، ومعه عادت 
 التألق 

ّ
االنــتــقــادات لــلــدوري املــحــلــي، رغـــم كـــل

الـــذي أظــهــره الــثــالثــي: سليماني، وســودانــي، 
وحليش، قبل أن تتغير الصورة عند كثيرين 
ــزوغ أســـمـــاء  ــ ــر خـــمـــس ســــنــــوات، مــــع بــ ــ فــــي آخـ

إلــــى الـــــــدوري الـــجـــزائـــري واألنــــديــــة املــحــلــيــة 
زادت  مميزين  العــبــني  تصعيد  فــي  لفشلها 
مـــع دخــــول الـــقـــرن الـــــــ21، وهــــذا تـــزامـــن كــذلــك 
مــع تــراجــع رهــيــب ملــســتــوى الــفــرق وفضائح 
متتالية في األدوار التمهيدية في املنافسات 
الـــقـــاريـــة، بــاســتــثــنــاء فــريــق شــبــيــبــة الــقــبــائــل 
ــي كـــأس  ــ ــاب مـــتـــتـــالـــيـــة فـ ــ ــقـ ــ الــــــــذي حـــقـــق 3 ألـ
ملنتخب  يسمح  لــم  ذلــك  أن  إال  الكونفدرالية، 
الجزائر بالخروج من دائرة النتائج السلبية 
الــتــي اســتــمــرت لــغــايــة الــتــأهــل إلـــى مــونــديــال 
منتخب  بفضل   ،2010 عـــام  أفــريــقــيــا  جــنــوب 
أغــلــب أســمــائــه كــــان مـــن مــتــخــرجــي املــــدارس 

املــالعــب  فــي  حــالــيــًا  بــاتــت نجوميتها تسطع 
نادي  أكاديمية  من  األوروبية، وبالخصوص 
بــراداو، على غــرار الثالثي رامــي بن سبعيني 
ــي،  ــانـ العــــب بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــالدبــاخ األملـ
وثنائي نيس الفرنسي، يوسف عطال وهشام 
بــــــــوداوي، وهـــــذا الـــثـــالثـــي أســـهـــم فـــي تــتــويــج 
»الــخــضــر« بــلــقــب أمـــم أفــريــقــيــا 2019 بمصر، 
إضافة إلى العبني آخرين، ولو أن ظهورهم مع 
»الخضر« كان محتشمًا على غرار العب أنجيه 
الفرنسي فريد املاللي، والالعب السابق لنادي 
التونسي  الساحلي  للنجم  والحالي  لوهافر 
احترفت،  التي  األســمــاء  هــذه  مزياني.  الطيب 

نــجــاح مــعــظــمــهــا فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز، شجع 
أخرى على العمل لبلوغ ذات الهدف، وزاد من 
قيمة الدوري الجزائري لدى املتابعني وحتى 
عند كشافي األندية األوروبية، عكس ما كان 
الـــحـــال عــلــيــه ســابــقــًا. فــقــد نــــال هــــذه الــفــرصــة 
كذلك ثالثي وفاق سطيف: إسحاق بوصوف، 
مــحــمــد األمــــني عـــمـــورة، وحــســام الــديــن غشة، 
إضــافــة إلــى آدم زرقــــان، وعــبــد الــقــهــار قـــادري، 
وصــواًل إلــى بــالل مسعودي، وهــي أسماء من 
املنتخب  أعمدة  من  أن تصبح  املستبعد  غير 
الكبيرة  لــلــقــدرات  نــظــرًا  مستقباًل،  الــجــزائــري 

التي تتمتع بها.
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أيوب الحديثي

الـــاعـــب  دور  املـــشـــجـــعـــون  ــــؤدي  ــ يـ
ــانــــي عــــشــــر، حـــيـــث ُيـــمـــكـــنـــهـــم،  ــثــ الــ
ــن األحـــــيـــــان، تــحــديــد  ــي كــثــيــر مــ فــ
نتيجة املباريات بدعمهم الدائم أو من خال 
االســـتـــهـــجـــان ضــــد الـــفـــريـــق املـــنـــافـــس. وتــعــد 
العجوز«،  »الــقــارة  فــي  الكبيرة  الــفــرق  ماعب 
مــثــل »أنــفــيــلــد« و»أولــــــد تــــرافــــورد« و»كـــامـــب 
نو« و»سانتياغو برنابيو«، ساحات صعبة 
للغاية للفريق الضيف، خاصة في املواجهات 
ــك، كــانــت هــنــاك  ــيــــة الــكــبــيــرة. ومـــع ذلــ األوروبــ
بــعــض الـــعـــروض الــرائــعــة مــن العــبــي الفريق 
املـــنـــافـــس، الـــذيـــن شـــاهـــدوا جــمــاهــيــر الــفــريــق 
املــضــيــف وهــــي تــقــف وتــصــفــق لـــهـــم. يعتبر 
ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، أحد أبرز 
الــقــدم العاملية، حيث قضى  الــنــجــوم فــي كــرة 
ــــدز«، وحــــاول  ــريـ ــ 17 مــوســمــا فـــي صـــفـــوف »الـ
االنتقال إلى الغريم تشلسي في صيف 2005، 
عــنــدمــا ســلــم هـــذا الــطــلــب إلـــى لــيــفــربــول، لكن 
هذه الخطوة فشلت في النهاية، وتعهد نجم 
»الــريــدز«  لـــ بــالــوالء  بعدها  اإلنكليزية  الــكــرة 
لبقية مسيرته املهنية. وجاءت بعض أفضل 
العروض التي قدمها جيرارد ضد »البلوز«، 
ــبـــب خــطــأ  ــــت بـــسـ ــكــــن هـــــــذه الــــــذكــــــرى تـــــاشـ لــ
الـــدوري  حقبة  فــي  األول  لقبه  ليفربول  كلف 
ــلـــى مــــر الـــســـنـــن، لــم  اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز. وعـ
يكن هناك حب جمع بن جــيــرارد وجماهير 
املباراة األخيرة لإلنكليزي  تشلسي، لكن في 
على ملعب ستامفورد بريدج، سجل الاعب 
هدف التعادل لليفربول في اللقاء الذي انتهى 
بهدف ملثله، ولدهشة الجميع، صفق مشجعو 

نجوم 
صفقت لهم 

جماهير المنافس

العديد  هناك  العالمية،  القدم  كرة  مالعب  في  الشرسة  المنافسة  رغم 
جماهير  إشادة  على  الحصول  في  نجحوا  الذين  القدم  كرة  نجوم  من 
الفرق المنافسة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وعلى رأسهم 

البرازيلي رونالدينيو واألسطورة الراحل مارادونا

3031
رياضة

تقرير

تشلسي عندما خرج جيرارد من امللعب، في 
الــريــاضــيــة في  الــــروح  لحظة جميلة أظــهــرت 

عالم كرة القدم.
ويــعــد أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا أحـــد أفــضــل العبي 
الـــوســـط فـــي كـــل الـــعـــصـــور، حــيــث لــعــب دوًرا 
محورًيا في فريق برشلونة بقيادة غوارديوال، 
الــــذي وصــفــه الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون بأنه 
»أفــضــل فريق واجهته على اإلطـــاق«. وشكل 
أســطــورة إســبــانــيــا وبــرشــلــونــة تــحــدًيــا دائــًمــا 
لريال مدريد خال مواسمه الـ16 في كتالونيا، 
ــتــــا« أخــــيــــًرا  ومـــــع ذلـــــــك، اعــــتــــرف »املــــدريــــديــــســ
بمكانته في واحــدة من آخر مباريات إنيستا 
فــي الــكــاســيــكــو، حــيــث كـــان »مــايــســتــرو« خط 
الــوســط يــقــتــرب مــن نــهــايــة مــســيــرتــه الــكــرويــة 
فـــي إســبــانــيــا فـــي عـــام 2015، لــكــنــه تــمــكــن من 
الــســيــطــرة عــلــى الــلــعــب فـــي مــنــتــصــف املــلــعــب 
في مــبــاراة الكاسيكو تلك. وصنع »الــرســام« 
أغلب أهداف برشلونة في تلك الليلة، وأضاف 
هدفا مذها في اللقاء الذي انتهى برشلونيا 
برباعية بــيــضــاء، وعــنــدمــا تــم اســتــبــدالــه، قدم 
مشجعو ملعب »سانتياغو برنابيو« تصفيقا 
ــارا ال ُيــنــســى لــنــجــم كـــرة الـــقـــدم اإلســبــانــيــة.  حــ
رونــالــديــنــيــو، الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة الذهبية 
لعام 2005، هو با شك إحدى النجوم املضيئة 

في سماء كرة القدم. وربما قدم أفضل ما لديه 
خال إقامته التي استمرت خمس سنوات في 
ا بالنسبة إلى  »كامب نو«، وما زاد األمر سوًء
أداؤه االستثنائي  مــدريــد، هــو  ريــال  جماهير 
ضد الفريق امللكي مراًرا وتكراًرا، من املعروف 
ــاء الجماهير فــي ملعب  أنــه مــن الصعب إرضـ
»سانتياغو برنابيو«، لكن رونالدينيو نجح 
في تحقيق املستحيل. وقدم البرازيلي واحًدا 
ــعـــروض الــفــرديــة فـــي كــــرة الــقــدم  مـــن أفــضــل الـ
الـــحـــديـــثـــة، حــيــث ســجــل هـــدفـــن مــذهــلــن في 
لبرشلونة،  الفوز 0-3  الثاني ليضمن  الشوط 
وبــعــد هــدفــه الــثــانــي، انــضــمــت جماهير ريــال 
مـــدريـــد إلــــى الــفــريــق الــكــتــالــونــي لــتــحــتــفــي به 
بحفاوة بالغة. ويعتبر رونالدو نازاريو أحد 
أبـــرز العــبــي كـــرة الــقــدم فــي كــل الــعــصــور، بعد 
فوز ريال مدريد 3-1 أمام مانشستر يونايتد 
أبطال  دوري  فــي  بــرنــابــيــو«،  »سانتياغو  فــي 
أوروبـــا 2003، حيث كــان رجــال السير أليكس 
فــيــرغــســون يــتــطــلــعــون لــانــتــقــام فـــي مـــبـــاراة 
اإلياب. وسجل »الظاهرة« ثاثية مذهلة، وعلى 
الــرغــم مــن فـــوز مانشستر يــونــايــتــد بــاملــبــاراة 
4-3، تــقــدم ريــــال مــدريــد إلـــى الـــــدوري الــتــالــي، 
بعد أفضليته 6-5 في مجموع املباراتن على 
خلفية تألق البرازيلي، ولم يكن لدى جمهور 
»أولد ترافورد« أي ضغائن، ألنهم اعترفوا، من 
خال تصفيق حار، بالعرض السحري للنجم 
البرازيلي. ويعتبر كريستيانو رونالدو، العب 
مانشستر يــونــايــتــد، مــن أنــجــح الــاعــبــن في 
ــا، وجـــاء أحــد أكثر  تــاريــخ دوري أبــطــال أوروبــ
عروضه إثارة في البطولة ضد ناديه السابق 
يوفنتوس في نسخة 2017-2018. وفي مباراة 
ــال مــدريــد، لــم يــكــن لــدى  ربـــع الــنــهــائــي ضــد ريـ

جماهير فريق ريال 
مدريد أشادت أحيانًا بأداء 

نجوم منافسيها

جنوى يقيل مدربه باالرديني
فــوزه في مباراة  بعد  باالرديني من منصبه  دافيدي  إقالة مدربه  نــادي جنوى  أعلن 
واحدة بعد 12 جولة من الــدوري اإليطالي لكرة القدم. وكشفت وسائل إعالم محلية 
أن املرشح األبرز لخالفته في تدريب الفريق هو األوكراني أندريه شيفتشينكو. وقال 
بالشكر  الــنــادي  بــاالرديــنــي. يتوجه  دافــيــدي  الفني  املــديــر  »أقـــال جنوى  للنادي:  بيان 
للمدرب وجهازه املعاون على أدائه والتزامه وشغفه الذي أظهره دائمًا«. وفاز باالرديني 
في مباراة واحدة فقط أمام كالياري 3-2 في 12 سبتمبر/ أيلول املاضي بينما تعادل 
في ست مباريات وخسر خمسًا. وكانت آخر مباراة يخوضها الفريق أمام إمبولي قد 

انتهت بالتعادل 2-2 ليحتل املركز 18 في ترتيب الدوري.

نوريتش سيتي يفك ارتباطه بفاركي
أعلن نادي نوريتش سيتي، متذيل الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، عن إقالة مدرب 
الفريق دانييل فاركي، رغم تحقيقه أول فوز له باملوسم. وفاز نوريتش خارج أرضه أمام 
برينتفورد 2-1، لكن االنتصار لم يمنع إقالة املدرب األملاني. ويحتل نوريتش حاليًا املركز 
األخير في البريميرليغ برصيد 5 نقاط بعد 11 جولة. وقاد املدرب الفريق في 208 مباريات 
خالل أربع سنوات كان فيها على رأس اإلدارة الفنية منذ مجيئه في إبريل/نيسان 2017. 
ويعد فاركي رابع مدرب يقال هذا املوسم في البريميرليغ، بعد كل من اكسيسكو مونويث 

)واتفورد( وستيف بروس )نيوكاسل( ونونو إسبيريتو سانتو )توتنهام(.

مدرب الصين يعاني في ظل توقف الدوري
الفريق قبل  اعترف لي تي مــدرب منتخب الصني أنه غير قــادر على تعزيز تشكيلة 
املمتاز.  املحلي  الــدوري  توقف  العالم، في ظل  كــأس  املقبلتني في تصفيات  املباراتني 
الشهر، ملنح  آب وملــدة ثالثة أشهر ونصف  الـــدوري في منتصف أغسطس/  وتوقف 
الفرصة أمام املنتخب الوطني لالستعداد للتصفيات، ومع محاولة الصني التأهل لكأس 
الجديدة  الصني  أنباء  ونقلت وكالة  الوحيد في 2002.  العالم ألول مرة منذ ظهورها 
)شينخوا( عن املدرب لي قوله: »كنا نفكر في ضم العبني آخرين، لكن في ظل حصول 
العديد من أندية الدوري الصيني املمتاز على عطلة، فإن االختيارات املتاحة محدودة«.

طارمي خارج تشكيلة إيران بتصفيات مونديال قطر
غاب مهدي طارمي مهاجم بورتو عن تشكيلة إيران قبل خوض مباراتني في تصفيات 
كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام لبنان وسورية هذا الشهر. ولم يوضح املدرب دراغان 
أهــداف مع متصدر  الــذي سجل عشرة  استبعاد طارمي،  وراء  السبب  سكوتشيتش 
الدوري البرتغالي هذا املوسم، من التشكيلة قبل مواجهة لبنان يوم الخميس وسورية 
بعدها بخمسة أيام. وكانت شراكة طارمي مع سردار آزمون مؤثرة بشدة في تصدر 
إيــران املجموعة األولــى في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم. وحصدت إيران 
الجنوبية. ويتأهل  أربع مباريات، وتتصدر بفارق نقطتني عن كوريا  عشر نقاط من 
أول منتخبني بشكل مباشر إلى كأس العالم املقرر إقامتها في قطر العام املقبل. وتحلم 

إيران بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخها.

كأس بيلي: روسيا تحرز اللقب على حساب سويسرا
حققت روسيا لقب النسخة األولى من »كأس بيلي جني كينغ« املخصصة ملنتخبات 
الــســيــدات فــي كــرة املــضــرب والــتــي كــانــت تــعــرف سابقًا تحت مسمى كــأس االتــحــاد، 
بفوزها على سويسرا من دون خوض مباراة الزوجي في النهائي املقام في العاصمة 
التشيكية براغ. في أولى مباريات الفردي، تفوقت داريا كاساتكينا املصنفة 28 عامليًا 
على جيل تيخمان )39( بنتيجة 6-2، 6-4 في غضون ساعة و20 دقيقة. وفي الثانية، 
كانت املنافسة أكثر احتداًما بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بنتشيتش حاملة ذهبية 
ليودميال سامسونوفا  أن  أوملبياد طوكيو هذا الصيف واملصنفة 17 عامليًا 6-3، إال 
)40 عامليًا( عادت لتفوز بآخر مجموعتني 6-3 و6-4 بعد ساعتني و22 دقيقة. وألغيت 
الجديد.  أن يطلق عليها املسمى  نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل 
وفي نصف النهائي، كانت روسيا أقصت الواليات املتحدة 2- 1 فيما تفوقت سويسرا 

على أستراليا 2- صفر.

بوينس آيرس ــ العربي الجديد

األرجنتيني ماتياس ســوالي مفاجأة ســارة مع  املوهبة  تلقى 
ليونيل  الفني  املــديــر  وإعـــالن  »التانغو«  منتخب  قائمة  إعــالن 
الــنــجــوم ملواجهتي  ســكــالــونــي، عــقــب وجــــوده ضــمــن تشكيلة 
والــبــرازيــل، ضمن مباريات تصفيات  األوروغــــواي  القمة ضد 
العالم 2022 املقررة بقطر. ونشرت صحيفة »الغازيتا  كأس 
ديلو سبورت« اإليطالية قصة املوهبة الذي ال تتجاوز سنه 18 

عامًا، لكّن حلمه سيتجسد ليجاور األسطورة ليونيل ميسي 
ومجموعة من النجوم، يتقدمهم أنخيل دي ماريا وزميله في 

نادي يوفنتوس باولو ديباال.
الــكــروي، مــن دوري  وُيحقق ســوالي وثبة هائلة فــي مــشــواره 
الدرجة الثالثة الذي يدافع فيه عن ألوان يوفنتوس إلى منتخب 
األرجنتني األول، وضد منافسني من املستوى الرفيع، بمنافسة 
عاملية قد يوجد فيها في حال تألقه. اسم ماتياس سوالي قد 
ال يعني للمتابعني شيئًا، ألّن معظمهم لم يسبق لهم أن تابعوه 
أن يمنحه  أراد  املــدرب سكالوني  لكن  أداؤه مسامعهم،  بلغ  أو 

فرصة ذهبية ال تتاح لجميع الالعبني في مثل سنه.
ويــلــعــب املــوهــبــة ســـوالي فــي مــركــز الــجــنــاح األيــســر، واشتهر 
بفنياته العالية التي ينفذها بفضل سرعته الفائقة، وهذا التألق 
جعل كشافي املــواهــب فــي »الــســيــدة الــعــجــوز« يــســارعــون في 

2022 لضمه من نادي فيليز، ليلعب في الفئات العمرية.
وسجل ســوالي 5 أهــداف في املوسم املاضي، كما قــدم نفس 
الــرقــم مــن الــتــمــريــرات الحاسمة، خــالل 30 مــواجــهــة، مــا جعل 
مدرب يوفنتوس أليغري يمنحه فرصة اللعب في مباراة ودية 
ضد تشيزينا، سجل فيها هدفًا مع الفريق األول. ولم يشارك 
الفريق األول،  الــشــاب فــي أي مــبــاراة رسمية خاضها  الــالعــب 
مع ذلك، بقي في مفكرة املدرب األرجنتيني سكالوني، الذي لم 
يجد حرجًا في دعوته إلى موعد مهم، وتعويض غياب ميسي 
برفقة  الشاب  الالعب  ويشارك  اإلصابة.  من  ملعاناته  املحتمل 
رديف يوفنتوس، على الرغم من أّن فارق السن مع بقية الالعبني 
هو 5 أعوام، وتعود الثقة التي ينالها للتوقعات التي تصب في 
القريب. وجاء  املستقبل  في  كبيرًا  ُيصبح العبًا  بــأن  صالحه 
ينتهجها  التي  التشبيب  إطــار سياسة  فــي  استدعاء ســوالي 
املدرب األرجنتيني، بالنظر إلى تقّدم عدة العبني في السن، إذ 
الذي  غيرث،  فيديريكو غوميس  الحارس  إلــى جانب  سيكون 

يبلغ 17 عامًا فقط ويلعب في صفوف نادي تيغري املحلي.
وحملت قائمة »التانغو« أسماء 5 العبني ال تتجاوز أعمارهم 
سيمون،  وسانتياغو  أملـــادا،  بتياغو  األمـــر  ويتعلق  عــامــًا،   20
فضاًل عن إزكييل زيبالوس وكريستيان ميدينا، وصواًل إلى 

املوهبة غاستون أفيال.

ماتياس سوالي

على هامش الحدث

حقق سوالي قفزة في مسيرته االحترافية، بعدما قرر مدرب منتخب 
األرجنتين توجيه الدعوة إليه، كي يشارك بتصفيات مونديال قطر 2022

رونالدينيو تألق 
مع برشلونة 
)دينيس دويلي/
)Getty

بوقرة مثل منتخب الجزائر سنوات عدة 
)فيليب ديزماسيس/فرانس برس(

إيــطــالــيــا، أي رد على براعة  يــوفــنــتــوس، بطل 
الــتــهــديــف، بعد أن سجل النجم  رونــالــدو فــي 
البرتغالي هدفن في تلك الليلة، ليضمن فوز 
النهائي.  الــدور نصف  في  امللكي 3-0 ومكاًنا 
وكان هدفه الثاني مثيًرا، بعد تمريرة عرضية 
رونــالــدو  بقفزة  قوبلت  الــجــزاء  داخـــل منطقة 
حــارس  أصيب  فيما  الجاذبية،  تتحدى  التي 
عندما  بالذهول،  بوفون  جيانلويجي  املرمى 
سدد الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات 

مشجعي ريال مدريد بالتشجيع الحار لاعب 
برشلونة آنذاك، بعد إحرازه هدفا تاريخيا في 
مرمى فريقهم على ملعب سانتياغو بيرنابيو 
فــي مــبــاراة ذهـــاب الــكــأس. وصــفــقــت جماهير 
الـــريـــال أيـــضـــا أللـــيـــســـانـــدرو ديــــل بـــيـــرو خــال 
هزيمة فريقهم 0-2 أمام يوفنتوس في موسم 
2008-2009 بــدوري أبطال أوروبـــا، حيث رغم 
أن عــمــره وقتها كــان 34 عــامــا، فــإن أداءه كان 
العشرينات من عمره، وساهم  مثل شــاب في 

مقصية غير عادية عانقت الشباك. ولم تستطع 
الجماهير في ملعب »يوفنتوس أيرينا« سوى 
الــوقــوف لتصفق لــهــذا الــهــدف الــرائــع، قبل أن 
يحصد ريــال مدريد بعدها لقب دوري أبطال 
ــا للمرة الثالثة على الــتــوالــي. ومــن بن  أوروبـ
النجوم الذين حصلوا على تصفيق الجماهير 
مــارادونــا،  الراحل دييغو  املنافسة األســطــورة 
لــقــاء ريـــال مــدريــد برشلونة )2-2( موسم  فــي 
1982-1983 في كأس إسبانيا، حيث قام بعض 

بشكل فعال في اقتناص الفوز من الريال على 
ملعبه، كما اقتنص تشجيع جماهيره أيضا. 
فيما نال فرانشيسكو توتي الهدية ذاتها بفوز 
ريال مدريد 2-0 على روما بموسم 2017-2016 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، حيث رغــم انتصار 
الريال على روما في ثمن نهائي البطولة، فإن 
بأسطورة  الشديد  إعجابها  أبـــدت  جماهيره 
أظهره من  ملا  توتي،  السابقة  اإليطالية  الكرة 

مهارات رائعة خال املباراة.

بوقرة: قائمتي لكأس العرب وجه رياضي
اكتملت بشكل مبدئي

الجزائر ــ أشرف شكري

ــزائـــري الـــرديـــف  ــجـ كــشــف مـــــدرب املــنــتــخــب الـ
ــن تــــفــــاصــــيــــل الــــبــــرنــــامــــج  ــ ــرة عــ ــ ــوقــ ــ مـــجـــيـــد بــ
خال  لتطبيقه  سيسعى  الــذي  التحضيري، 
األســبــوع  هــذا  العبيه  مــع  معسكر سينطلق 
في مدينة دبي اإلماراتية، وتتخلله مباراتان 
وديــتــان ضــد منتخبي نــيــوزيــلــنــدا وجــنــوب 
السودان، تحضيرًا لبطولة كأس العرب التي 
نــوفــمــبــر/   30 مـــن  بـــدايـــة  قــطــر  ستحتضنها 
ــاري. وتــــحــــدث بـــوقـــرة  ــ ــجـ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
ملــوقــع االتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، فقال: 
»تــحــضــيــراتــنــا تــمــر حــالــيــا بــمــرحــلــة رائــعــة، 
وكان من الجيد أن املعسكرات التي أجريناها 
املباريات  فــي  لنا  انــتــصــارات  سابقا شــهــدت 
الـــوديـــة، هــدفــنــا فــي الــســابــق كـــان التحضير 
لبطولة أفريقيا لاعبن املحلين، لكن ظهرت 
لنا بطولة العرب، ما سمح لنا بكسب املزيد 
من الوقت للتحضير، مثل ما سيكون الحال 
أمام نيوزيلندا في اإلمارات«. وأكد »املاجيك« 
أنــه كــان مــن املفترض أن ُتلعب مــبــاراة وديــة 
بــــن املــنــتــخــبــن الــــجــــزائــــري والــفــلــســطــيــنــي، 
 مشكلة إداريــة منعت إقامتها، وأضــاف: 

ّ
لكن

ــقــــس واألجــــــــــــواء املـــنـــاخـــيـــة كــــانــــت مــن  ــطــ »الــ
ــاب الــتــي دفــعــتــنــا الخــتــيــار اإلمــــــارات،  ــبـ األسـ
قــطــر، كما كنا  فــي  الـــذي سنجده  فهو نفسه 
 مشكلة إدارية حرمتنا 

ّ
سنواجه فلسطن، لكن

السودان،  منتخب جنوب  فاخترنا  ذلــك،  من 
 املنتخب الــســودانــي 

ّ
وكــمــا هــو مــعــروف، فـــإن

يقع في مجموعتنا في بطولة كأس العرب«، 
في إشارة إلى تشابه املنتخبن اللذين شكل 
بــلــداهــمــا دولـــة واحــــدة قــبــل عـــام 2011. وعــن 
قائمة الاعبن التي سيعتمدها في العرس 
أنــا وجمال  بــوقــرة: »تحدثت  أردف  الــعــربــي، 
ورســخــت  األول(  املنتخب  )مــــدرب  بلماضي 
سنعتمدها  التي  مبدئيا  القائمة  ذهني  في 
ــن جـــهـــتـــي، كــل  ــــرب، مــ ــعـ ــ ــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـ فــ
األمـــــــور واضــــحــــة وســنــعــمــل عـــلـــى تــحــضــيــر 
العبن مميزين للمنتخب األول، وذلك خال 
اعــتــمــادنــا على أفــضــل األســمــاء مــن البطولة 

املحلية أو الدورين التونسي والسعودي«.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حــــصــــل املـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
بــوقــرة  املــحــلــي مــجــيــد  الــجــزائــري  للمنتخب 
عــلــى الــضــوء األخــضــر لــدعــوة مــجــمــوعــة من 
الــــذيــــن يــمــثــلــون املــنــتــخــب األول.  ــبـــن  الـــاعـ
املــدرب يخطط  أن  تقارير صحافية  وكشفت 
لــدعــوة مــهــاجــم فــريــق الــســد الــقــطــري بــغــداد 
بايلي،  يوسف  قطر  فريق  ونجم  بونجاح، 
فـــضـــًا عـــن مـــدافـــع الـــتـــرجـــي الــتــونــســي عبد 
القادر بــدران، وحــارس فريق نيس الفرنسي 
تيدي بولهندي، وأخيرًا حارس أوملبي املدية 
عبد الرحمن مجادل، استعدادا لبطولة كأس 
»الخضر«  يعتبر  الــتــي  للمنتخبات،  الــعــرب 
ــقــــب نــســخــتــهــا  أبـــــــــرز املــــرشــــحــــن لـــخـــطـــف لــ
ــغـــرب ومــصــر.  ــة، بــرفــقــة مــنــتــخــبــي املـ ــادمـ ــقـ الـ
وســـُتـــضـــاف إلــــى هــــؤالء الــاعــبــن مجموعة 
ثـــانـــيـــة مــــن املـــغـــتـــربـــن، بــغــيــة تـــكـــويـــن فــريــق 
تنافسي في »مونديال العرب« الذي يولي له 
املجموعة  إلــى  بالنظر  كبيرة،  أهمية  بــوقــرة 
القوية التي سيواجه فيها مصر واملتأهل من 
مباراتي لبنان وجيبوتي وليبيا والسودان.

وكـــانـــت »الــعــربــي الــجــديــد« قـــد كــشــفــت، قبل 
فـــتـــرة، أن بـــوقـــرة يـــعـــول كــثــيــرًا عــلــى نــجــوم 
مــحــتــرفــن فـــي الــــدوريــــات الــعــربــيــة، وهـــو ما 
ــيــــة الــتــي  ــه قــائــمــتــه األولــ ــع إعـــانـ ســيــتــأكــد مـ
سيدعمها باعبن محلين أيضا. ولم يشهد 
املــنــتــخــب املــحــلــي نــشــاطــا مـــمـــاثـــًا لــلــنــشــاط 
فقد  املاضية،  السنوات  حاليا خال  الجاري 
بـــاشـــر املــــدافــــع الـــســـابـــق ملــنــتــخــب »مــحــاربــي 
الــصــحــراء« عــمــلــه قــبــل فــتــرة طــويــلــة، وتــابــع 

مباريات عدة في الدوري املحلي.
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