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رياضة

اعترف اإلسباني رافاييل نادال بأن وضعه معقد 
بسبب اآلالم التي يشعر بها في ظهره، وقال: 
»حتى أيام قليلة مضت، كل شيء تقريبًا كان 
مثاليًا. كنت قد قدمت فترة تمهيدية تقدمية 

للغاية وكانت لدي الثقة. ومع ذلك، منذ حدوث 
ذلك، تحولت الثقة إلى مشكالت مع مرور األيام. 
لقد قضيت األيام املاضية وأنا أعاني ولم أتمكن 

من التدريب بالقوة التي كنت أرغب فيها، سيكون 
وضعي معقدًا بسبب آالم الظهر«.

أكد االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أن مباراة 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بني اليبزيغ 

وليفربول ستقام في ملعب »بوشكاش أرينا« في 
العاصمة املجرية بودابست في موعدها. وبسبب 

القواعد املفروضة في أملانيا للحد من انتشار 
فيروس كورونا والتي تمنع دخول أشخاص 

قادمني من دول محددة إلى البالد في ظل انتشار 
الساللة الجديدة من الفيروس، قرر »يويفا« نقل 

املباراة إلى ملعب ُمحايد.

أدى التساقط الكثيف للثلوج على مدينة 
ت أرضية ملعب )شوكو 

ّ
بيليفيلد والتي غط

أرينا(، إلى تأجيل املواجهة التي كان مقررا لها 
األحد بني أرمينيا بيليفيلد وفيردر بريمن. وتم 

تأجيل تلك املواجهة التي كانت في ختام الجولة 
الـ20 من الدوري األملاني بشكل نهائي وستقام في 

موعد ُيحدد الحقًا. هذا واجتاحت أملانيا موجة 
من الصقيع وتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى 

إلغاء عدد من األحداث الرياضية.

رافاييل نادال: 
وضعي معقد 

بسبب آالم الظهر

دوري األبطال: إقامة 
مباراة اليبزيغ وليفربول 

في بودابست

تأجيل مواجهة أرمينيا 
بيليفيلد وفيردر بريمن 

بسبب الثلوج

تحت شعار 
»إلى نهائي 
الكأس«، سُيلعب 
إياب نصف 
نهائي بطولة 
كأس إيطاليا 
بين فريقي 
يوفنتوس وإنتر 
ميالنو، والفائز 
من المواجهة 
سيضمن 
الوصول إلى أول 
مباراة نهائية 
لهذا الموسم. 
ويتقدم فريق 
»البيانكونيري« 
من جولة 
الذهاب )2 - 1( 
ويحتاج للتعادل 
بأي نتيجة 
للتأهل من نصف 
النهائي، بينما 
يحتاج فريق 
»النيراتزوري« 
للفوز بفارق 
هدفين للتأهل.

)Getty( من سيتفوق في المواجهة الثالثة هذا الموسم بين كونتي وبيرلو؟

إلى نهائي الكأس
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مجدي طايل

ُتــوج املنتخب املغربي لكرة القدم 
ــــأس األمـــــــــم األفــــريــــقــــيــــة  ــكـ ــ ــا لـ ــطــ بــ
للمحليني، في إنجاز عربي كبير، 
بعد فــوزه على مالي بهدفني مقابل ال شيء 
في املباراة النهائية التي جمعت بينهما في 
الكاميرون، عقب مشوار طويل جمع بني 16 
اللقب  املــغــرب  الــفــوز حــســم  وبــهــذا  منتخبا. 
الثاني لــه على الــتــوالــي، وتــقــدم إلــى صــدارة 
قــائــمــة األكــثــر تــتــويــجــا فــي عــالــم كـــأس األمــم 
األفريقية للمحليني، وهذه املرة مع الحسني 
عموتة، املدير الفني، الذي عادل إنجاز سلفه 
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تقرير

جمال السامي بطل النسخة املاضية واملدير 
الفني الحالي للرجاء، بفضل نجميه سفيان 
بوفتيني وأيوب الكعبي، اللذين سجا هدفي 

)69، و80(. الفوز في الدقيقتني الـ
ولعبت الركات الركنية واملتابعة الدور األكبر 
في حسم اللقب لصالح املغرب بعد 90 دقيقة 
ملــالــي، ظلت معها  الــدفــاعــيــة  بــالــكــرات  حافلة 
عندما   ،)69( الـــــ الدقيقة  حتى  عـــذراء  الشباك 
ظهر التدريب املكثف من جانب الحسني عموتة 
لــاعــبــيــه عــلــى كيفية استغال  الــفــنــي  املــديــر 
التسجيل،  في  الركنيات  من  الثابتة  الركات 
وهز الشباك، سواء عبر مدافع مثل بوفتيني 
أو مهاجم مخضرم مثل أيوب الكعبي، وكسر 

صابة الدفاع املالي الــذي فرض نفسه بقوة 
في اللقاء. وبدأ املغرب اللقاء النهائي بكامل 
الزنيتي في حراسة  أنــس  الضاربة من  قوته 
املــرمــى، وعــمــر الــنــمــســاوي، حــمــزة مــوســاوي، 
سفيان بوفتيني وعبد املنعم بوطويل للدفاع، 
ومحمد علي بامعمر، يحيى جبران وعبد اإلله 
سفيان  الكعبي،  وأيــوب  للوسط،  الحافيظي 

رحيمي، نوح السعداوي في الهجوم.
وعانى املنتخب املغربي في اللقاء من الدفاع 
الحديدي املالي الذي لجأ له منافسه، وتثبيت 
3 محاور ارتكاز ملواجهة وسط املغرب، بخاف 
فـــرض رقـــابـــة لــصــيــقــة عــلــى أكــثــر مـــن عنصر 
خــطــيــر، مــثــل ســفــيــان رحــيــمــي والــحــافــيــظــي 
وجبران وحرمان األسود من بناء الهجمات، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
الحسني عموتة  الثاني، واصــل  الشوط  وفي 
املدير الفني الدفع بالتشكيلة دون تغيير، أما 
في ظهور هفوات دفاعية، لكن الدفاع املالي ظل 
صامدًا مع تطوير ملسته في املرتدات واإلكثار 
وأدامــا  كوليبالي  مامادو  عبر  السرعات  من 

مــحــاوال اســتــغــال انــدفــاع »أســـود األطــلــس«، 
وكادت بالفعل مالي أن تباغت املغرب بهدف 
)63( من أخطر الفرص تصدى  في الدقيقة الـ
لــهــا الــحــارس أنـــس الــزنــيــتــي بــاقــتــدار لينقذ 

مرماه من فرصة ذهبية للتسجيل.
الكبير  املالي  الدفاع  املغرب في كسر  ونجح 
الــــذي لــعــبــت بـــه مــنــذ أول هــفــوة نــجــح منها 
ســفــيــان بــوفــتــيــنــي فـــي إحـــــراز هــــدف الــتــقــدم 
)69(، مــن رأســيــة قوية ليضع  ـــ الــ فــي الدقيقة 
املغرب في املقدمة. وبعد الهدف، لم يتراجع 
الحسني  بصمة  وظــهــرت  املــغــربــي،  املنتخب 
ــذي ظــــل يـــطـــالـــب العـــبـــيـــه بــاملــزيــد  ــ عـــمـــوتـــة الــ

سجل نجوم منتخب 
المغرب في بطولة 

كأس أفريقيا 15 هدفًا

الدحيل القطري أنهى 
مشاركته في البطولة 

العالمية خامسًا

التقدم، وحسم  فــي تعزيز  أمــا  الضغط،  مــن 
الــنــتــيــجــة والـــكـــأس لــصــالــحــه، لــتــجــري مــالــي 
تبديا هجوميا بإشراك موسى كوناتي رأس 
ركلة ركنية  املغرب على  لكن حصل  الحربة، 
)80(، ونفذها الحافيظي ومرت  في الدقيقة الـ
يسكنها  الكعبي  أيــوب  لتجد  بوفتيني،  مــن 

الشباك، مضيفا الهدف الثاني.
االستعراضية  للكرة  املغربي  املنتخب  ولجأ 
األخــيــرة، محاوال  العشر  الــدقــائــق  فــي  كثيرًا 
استنزاف الوقت بشكل قانوني، وسط تراجع 
تام ملالي وانهيار معنوي بعد اهتزاز الشباك 
مـــرتـــني، ووصـــــل الـــوقـــت املــحــتــســب بــــدال من 
الضائع إلى 7 دقائق كاملة حتى أطلق الحكم 
صفارة النهاية، معلنا فوز املغرب على مالي، 

وتتويجه بطا لكأس األمم األفريقية.
وجاء تتويج املنتخب املغربي منطقيا وبعد 
مسيرة مميزة له في سباق البطولة القارية 
كان فيها الفريق األفضل منذ الجولة األولى 
حتى النهائي، بعدما حسم »أسود األطلس« 
الفوز على  الثالثة، بعد  صــدارة مجموعتهم 

أحـــــدث فـــريـــق تــيــغــريــس أونــــــال املــكــســيــكــي 
ــفــــوزه عــلــى  مـــفـــاجـــأة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــ
بامليراس البرازيلي بهدف نظيف في نصف 
النهائي األول لبطولة كأس العالم لألندية 
أحــد ماعب  التعليمية  املدينة  استاد  على 
من  فريق  أول  ليكون   ،2022 قطر  مونديال 
دول »كـــونـــكـــاكـــاف« يــبــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة 
تــاريــخــيــا، ليضرب فــريــق »الــنــمــور« موعدًا 
ــررة الــخــمــيــس،  ــقــ فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة املــ
والتي سيخوضها ألول مرة في تاريخه في 
محاولة منه لتسجيل مفاجأة ضخمة عبر 

التتويج ورفع الكأس الذهبية.
ــاد بــطــل »الــكــونــكــاكــاف« كــتــابــة تــاريــخ  ــ وأعـ
مونديال  فــي  املكسيكية  األنــديــة  مشاركات 
ــة بـــالـــوصـــول إلــــى املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة  ــديـ األنـ
للبطولة للمرة األولــى، خصوصا أن املركز 

الدور الثاني. وقدم الفريق املكسيكي عرضا 
ــان الــطــرف  راقـــيـــا طــيــلــة فـــتـــرات املــــبــــاراة، وكــ
األفضل بعدما هدد مرمى حارس بامليراس 
الذي  البرازيلي ويفرتون بيريرا  واملنتخب 
التسجيل في مناسبات  حرم تيغريس من 
عـــدة خــصــوصــا فـــي الـــشـــوط األول. وكــســب 
املهاجم الباراغواياني كارلوس غونزاليس 
ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر اعتراض 
لـــه مـــن املــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي لـــــوان غــارســيــا، 
لــيــنــبــري الــخــبــيــر جــيــنــيــاك لــلــركــلــة بــنــجــاح 

واضعا تيغريس في املقدمة )د.54(.
ــتــــي أظــــهــــرهــــا الـــفـــريـــق  ورغـــــــم الــــصــــحــــوة الــ
التي  التغّيرات  مــن  سلسلة  بعد  البرازيلي 
أجراها املدرب البرتغالي أبيل فيريرا، حافظ 
فريق املدرب ريكاردو فيرتي على االنتصار 
الثمني حتى النهاية ليحقق املفاجأة بإقصاء 

بطل كوبا ليبرتادوريس.
واعتبر فيريرا أن ركلة الجزاء التي منحها 
في  وقـــال  مستحقة،  غير  لتيغريس  الحكم 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »الـــحـــكـــم أعـــطـــاهـــم ركــلــة 
الـــجـــزاء بحيلة ربــمــا تــتــبــع فــي كـــرة الــســلــة. 
ــرر الـــخـــســـارة، لــكــن تــلــك هـــي الحقيقة.  ال أبــ
أعــتــرف بــأنــهــم كــانــوا أفــضــل مــنــا قــلــيــًا في 
وكانوا  دافعوا بشكل جيد  الفترات،  بعض 
خِطرين في الهجوم. ال أعتبر فوز تيغريس 
مــفــاجــأة، لــقــد كــنــت أعـــرف أنــهــم فــريــق جيد 
ــاراة، لــكــن ركــلــة الــجــزاء  ــبـ وقــلــت ذلـــك قــبــل املـ
منحتهم الدوافع للمضي قدما نحو خطف 

الفوز والتأهل«.

الدحيل القطري خامسًا 
وأنـــهـــى فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري مــشــاركــتــه 
األولـــــــى فــــي مـــونـــديـــال األنــــديــــة فــــي املـــركـــز 
ــــوزه عــلــى أولـــســـان  ــــك بــعــد فـ الـــخـــامـــس، وذلـ
الــجــنــوبــي )3 - 1( في  الـــكـــوري  هـــيـــونـــداي 
أحمد  اســتــاد  على  أقيمت  ترتيبية  مــبــاراة 
بــن علي أحــد مــاعــب مــونــديــال قطر 2022. 
وفــشــل مــمــثــا قــــارة آســيــا فـــي بــلــوغ الـــدور 
نصف النهائي بعد سقوط الدحيل صاحب 
الضيافة أمام األهلي املصري بهدف نظيف 
في ربع النهائي، في حني خسر بطل القارة 
الصفراء أمام تيغريس أونال املكسيكي بطل 

الكونكاكاف )2 - 1(.
وفرض الدحيل سيطرة كبيرة على مجريات 
مــبــكــرًا عبر  هـــدفـــا  األول، وســـجـــل  الـــشـــوط 
بيد  )د.4(،  جونيور  إدميلسون  البلجيكي 
التي  ألــفــيــس  إديــنــا  الــبــرازيــلــيــة  الحكمة  أن 
للرجال في  مــبــاراة  أول سيدة تقود  تعتبر 
مسابقة ينظمها االتحاد الدولي لكرة القدم، 
ألغت الهدف بعد راية من املساعدة الثانية 

بأن  علما  أملــيــدا،  دي  مــاريــانــا  األرجنتينية 
الطاقم يضم املساعدة البرازيلية نيوزا باك. 
وواصل الدحيل هجومه الضاغط الذي أثمر 
عــن هــدف سبق أن سجله إدمــيــلــســون بعد 
أسكنها  املنطقة  خــارج  من  متقنة  تسديدة 
الزاوية اليمنى ملرمى حارس أولسان )د.21(.

ورغم رد الفعل الذي أظهره الفريق الكوري 
الجنوبي مطلع الشوط الثاني، ما مكن أفضل 
العب في دوري أبطال آسيا يون بيت-غرام 
أن  )د.62(، غير  الــتــعــادل  مــن تسجيل هــدف 
الدحيل استعاد األسبقية سريعا عندما قدم 
البرازيلي دودو تمريرة رائعة للبديل محّمد 
السابق،  الــقــطــري  املنتخب  مــونــتــاري العــب 

أطلقها قوية مسجًا الهدف الثاني )د.66(.
الهدف  املعز علي  القطري  الدولي  وأضــاف 
الثالث )د.82( بعد عمل فردي رائع وانفراده 
بــالــحــارس، مــؤكــدًا فــوز فريقه الـــذي عوض 
بعضا من خيبة أمل الخروج من ربع النهائي 
في الظهور األول لبطل الدوري القطري في 

املونديال.
وأبدى الفرنسي صبري ملوشي مدرب فريق 
الدحيل القطري رضاه عن املركز الخامس، 
وقال في مؤتمر صحافي بعد نهاية املباراة: 
»راضون عن أداء الفريق في املباراتني وفخور 
أنا  الثانية.  املباراة  الاعبون في  بما قدمه 
ســعــيــد جــــدًا بــالــفــوز عــلــى بــطــل آســـيـــا، لقد 
وسجلنا  املجريات  على  وسيطرنا  تفوقنا 
األهــداف. الفوز كان مهما جدًا بالنسبة لنا 
خصوصا بعد الخسارة غير املستحقة أمام 

األهلي املصري«.
أولسان هونغ ميونغ-بو،  أمــا مــدرب فريق 
فعزا ظهور فريقه املتواضع في البطولة إلى 
ضعف في النواحي البدنية، قائًا: »عانينا 
مشاكل واضحة في الجاهزية البدنية جراء 
قصر فترة التحضير، وكان باإلمكان أن نقدم 

مستوى أفضل«.
ُيــذكــر أن فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري شـــارك في 
البطولة العاملية بصفته بطل الدوري وممثل 
الــــدولــــة املــســتــضــيــفــة قـــطـــر، لــكــنــه فــشــل في 
العربية  تحقيق إنجازات صنعتها األندية 
سابقا، وذلك من خال احتال مركز ما بني 
)الـــرابـــع أو الــثــالــث(، إال أنــهــا كــانــت تجربة 
جـــيـــدة لــلــفــريــق الـــقـــطـــري ألول مــــرة والــــذي 
سيكون له ظهور آخر في السنوات القادمة 
آسيا في  لقارة  بشكل مؤكد وربما كممثل 
ــال. فــي وقــت  ــطـ ــال ُتــــوج بــلــقــب دوري األبـ حـ
يبقى فريق السد زعيم األندية القطرية في 
البطولة، وهو الذي خطف املركز الثالث في 

نسخة مونديال األندية عام 2011.
)فرانس برس(

مونديال األندية: تيغريس إلى المباراة النهائية
سيخوض فريق تيغريس 

أول نهائي له في بطولة 
مونديال األندية بعد إنجاز 

غير مسبوق بتفوقه 
على فريق بالميراس 

البرازيلي القوي، ليُشارك 
فريٌق من »الكونكاكاف« 

ألول مرة في اللقاء 
الختامي للبطولة 

المقامة في الدوحة

سعادة نجوم منتخب المغرب بالفوز في المباراة النهائية )جالل مرشدي/األناضول(

)Getty( احتفال كبير للفريق المكسيكي بهذا اإلنجاز التاريخي

أفريقيا  كــأس  بطولة  لقب  المغرب  منتخب  حقق 
منتخبات  كبار  على  الفوز  استطاع  بعدما  للمحليين، 
على  الحفاظ  في  القوية  رحلته  أثناء  السمراء  القارة 

اللقب للمرة الثانية

تــوغــو بــهــدف يــحــيــى جـــبـــران، ثــم تــعــادل مع 
روانـــدا دون أهـــداف، ثــم انتصر على أوغندا 

بخمسة أهداف لهدفني في لقاء مثير.
وفي دور الثمانية، عبر املغرب عقبة زامبيا، 
بفوز كبير بثاثة أهداف مقابل هدف سجلها 
سفيان رحيمي وأيوب الكعبي ومحمد علي 
بامعمر، ثم كرر تفوقه في الدور قبل النهائي 
على الكاميرون وفاز بأربعة أهداف مقابل ال 
شيء. ونجح املنتخب املغربي في تحقيق 5 
لقاء  فــي  التعادل  إلــى  انــتــصــارات، باإلضافة 
واحد، وسجل 15 هدفا وتخطى الرقم املسجل 
باسم املغرب أيضا في النسخة املاضية في 
قائمة املنتخبات األكثر تسجيا لألهداف في 

النسخة الواحدة من جانب منتخب بعينه.
وســـاهـــمـــت فـــي الـــتـــفـــوق املـــغـــربـــي مـــن خـــارج 
الــخــطــوط حـــالـــة الــتــكــاتــف املـــعـــنـــوي، بــعــدمــا 
حرص البوسني وحيد حاليلوزيتش، املدير 
الفني للمنتخب املغربي األول، على الحضور 
الدور  إلى  املنتخب  للكاميرون، بعد وصــول 
مواجهة  في  الاعبني  لدعم  النهائي،  نصف 
ــاء مــالــي  ــقـ ــر فــــي لـ ــ ــرر األمــ ــ الـــكـــامـــيـــرون، ثــــم كـ

بالنهائي وكان داعما لاعبني.
وقـــرر االتـــحـــاد املــغــربــي لــكــرة الــقــدم برئاسة 
فـــوزي لــقــجــع، صـــرف مــكــافــأة مــالــيــة ضخمة 
لــاعــبــي املــنــتــخــب املــغــربــي فـــور الـــعـــودة إلــى 
للمستوى  تقديرا  تكريم رسمي  مع  املــغــرب، 
بالبطولة  وفوزهم  عليه  الــذي ظهروا  املميز 

خارج املغرب.
من جهة أخرى، أصبح أيوب الكعبي املهاجم 
األكثر تسجيا لألهداف عبر تاريخ البطولة 
بعدما سجل رباعية في النسخة الكاميرونية، 
تضاف إلى 9 أهداف سجلها في نسخة 2018 
ليرفع رصيده إلى 13 هدفا، وهو أعلى عدد 
مــن األهـــــداف سجلها العـــب فــي عــالــم الــكــان 

للمحليني منذ انطاقها.
ــرب الــحــســني عــمــوتــة املــديــر  ومـــن جــانــبــه، أعـ
الفني للمنتخب املغربي عن فخره باإلنجاز 
الــتــاريــخــي، وحــصــد لــقــب بــطــل كـــأس األمـــم 
األفريقية للمرة الثانية، بقوله في تصريحات 
إعــامــيــة: »شـــكـــرا لــاعــبــني، خــضــنــا بطولة 
ــارج  صـــعـــبـــة. هــــو أول تـــتـــويـــج لــلــمــغــرب خــ
األرض. حققنا نتائج الفتة وتوجنا بالكأس. 
النهائي لم يكن سها، مالي خاضت املباراة 
بتكتيك دفــاعــي، املــســاحــات كــانــت مــحــدودة 
الرقابة أيضا كانت واضحة،  أمــام العبينا، 
تدربنا على التسجيل من التفاصيل الدقيقة 
مثل الركات الركنية وألعاب الهواء، بالفعل 
نجحنا في التسجيل بفضل قوة شخصية 
النتيجة  الـــاعـــبـــني، واإلصـــــــرار عــلــى حــســم 
وسجلنا هدفني. كان يمكن إضافة املزيد، لكن 

الفوز بهدفني في النهائي أمر رائع«.
بدروه، قال أنس الزنيتي، حارس املغرب، في 
تصريحات متلفزة: »نستحق الكأس. لدينا 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة ومــتــكــامــلــة مــن الــاعــبــني. 
خضنا مباراة صعبة. نستعد للبطولة منذ 
عام ونصف العام. نشكر َمن دعم املنتخب، 
ووفر كل اإلمكانيات لنا. نستحق الفوز بهذه 
الشعب  املــبــاراة على مالي، وكذلك أسعدنا 
في  نفسه  املستوى  على  وسنكمل  املغربي 

الفترة املقبلة«.

المنتخب  نجم  رحيمي،  سفيان  نجح 
في  الرجاء،  نــادي  ــّداف  وه المغربي 
كأس  بطولة  ــداف  هـ ــزة  جــائ حصد 
أفريقيا للمحليين، بعدما استطاع إحراز 
5 أهداف، ليتربع على عرش الهدافين 
أيــوب  المخضرم  زميله  ــود  وج فــي 
للمسابقة  هدافًا  كان  الذي  الكعبي، 
القارية في عام 2018. وأضاف رحيمي 
إنجازاته  لسلسلة  الشان  هــداف  جائزة 
الفردية الرائعة، وهي استمرار لتوهجه 

وتألقه منذ فترة طويلة.

رحيمي األفضل في كأس المحليين

الثالث كان أفضل ما حققته فرق مونتيري 
ونيكاكسا   2017 وبــاتــشــوكــا  و2019   2012
للفرنسي  بــفــوزه  تــيــغــريــس  وُيـــديـــن   .2000
أندريه- بيار جينياك صاحب هدف املباراة 
الوحيد من ركلة جزاء )د.54(، ليكون الهداف 
املخضرم صاحب أهــداف فريقه الثاثة في 
الــبــطــولــة، بــعــدمــا ســجــل هــدفــي الــفــوز على 
أولـــســـان هــيــونــداي الـــكـــوري الــجــنــوبــي في 

المغرب 
والنجمة الثانية

»أسود األطلس« يحتفظون 
بلقب أمم أفريقيا للمحليين

حققت اليابانية ناوومي أوساكا املصنفة 
ثالثة فوزًا سهًا على الروسية آناستازيا 
بافليوتشنكوفا )6 - 1( و)6 - 2( على مدى 
الـــدور األول مــن منافسات  68 دقيقة، فــي 
بطولة أستراليا املفتوحة أولى البطوالت 

األربع الكبرى للتنس في ملبورن.
البدنية  لياقتها  وبــدت أوساكا في كامل 
بعد اضطرارها إلى االنسحاب من الدور 
نصف النهائي لدورة غيبساند األسبوع 
املــاضــي ملعاناتها مــن إصــابــة مزمنة في 
كتفها، وفي هذا اإلطار اعترفت اليابانية 
الفائزة بلقب بطولة أميركا املفتوحة على 
ماعب فاشينغ ميدوز في شهر أيلول/

تنم جيدًا في  لم  بأنها  املاضي،  سبتمبر 
الليلة التي سبقت املباراة وقالت في هذا 
الصدد: »كنت متوترة جدا ولم أنم جيدًا 
الــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. ال أســتــطــيــع الـــنـــوم قبل 
خـــوض الــبــطــوالت الــكــبــرى وقــبــل خــوض 
الدور األول. ال أريد أبدًا الخسارة في الدور 

األول«.
وكــانــت أوســاكــا ُتــوجــت بطلة فــي بطولة 
أن تخرج بشكل  أستراليا عام 2019 قبل 
األميركية  أمــام  الثالث  الــدور  مفاجئ من 
الــشــابــة كــوكــو غـــوف الــعــام املـــاضـــي، ولــم 
ــزة بــثــاثــة ألــقــاب  ــائـ ــفـ ــا الـ ــاكــ تــخــســر أوســ
كبيرة في آخر 15 مباراة خاضتها وهي 
سلسلة مستمرة منذ 12 شهرًا، علما بأنها 
تــتــويــجــهــا في  مــنــذ  تــخــض أي دورة  ــم  لـ
الواليات املتحدة. وتعود آخر خسارة لها 
في مسابقة كأس االتحاد للسيدات عندما 
سوريبس  ســـارا  اإلسبانية  أمـــام  سقطت 
تــورمــو فــي 7 شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 2020، 
لكنها انسحبت من دورتني بعد ذلك وُمنح 

الفوز ملنافستيها.
وحذت حذو اليابانية أوساكا، األميركية 
على  بفوزها  وليامز  سيرينا  املخضرمة 
البريطانية الورا سيغموند واحتاجت إلى 
56 دقيقة فقط للخروج منتصرة بنتيجة 
)6 - 1( و)6 - 1( وتلتقي سيرينا البالغة من 
العمر 39 سنة والساعية إلحراز لقبها الـ24 

الكبير ومعادلة رقم األسترالية مارغريت 
كورت في الــدور املقبل مع الصربية نينا 

ستويانوفيتش املصنفة 99 عامليا.
ــلـــت نـــجـــمـــة الـــتـــنـــس  ــهـ ــتـ ــــل، اسـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
الــتــونــســيــة، أنــــس جـــابـــر، مــشــاركــتــهــا في 
بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة بــالــفــوز في 
الدور األول على الاعبة األملانية، أندريا 
 ( ــا  ــيـ ــاملـ املـــصـــنـــفـــة 102 عـ بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش، 
الثاني.  الـــدور  إلــى  لتمر  6-3 و3-6 و4-6( 
ورغم التباين على مستوى الترتيب بني 
ــاراة شــهــدت تنافسا  ــبـ ــإن املـ الــاعــبــتــني، فـ
كبيرًا بني أنس وبيتكوفيتش، واستغرق 
الــلــقــاء ســاعــتــني و3 دقــائــق حــتــى تتمكن 
الـــاعـــبـــة الــتــونــســيــة املــصــنــفــة 30 عــاملــيــا 
مــن حــســم املــواجــهــة، وذلــــك بتميزها في 

املجموعة الثالثة والفاصلة.
وتواجه البطلة التونسية، أنس جابر، فجر 
األربعاء، الاعبة السلوفاكية، آنا كارولينا 
شميدلوفا، املصنفة 136 عامليا، وذلك في 
املفتوحة  أستراليا  لبطولة  الثاني  الــدور 
للتنس التي تسعى فيها النجمة العربية 
إلــــى الـــتـــقـــدم، بــعــد أن وصــلــت إلــــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي مــن نــســخــة الــعــام املــاضــي. 
واستعدت أنس جابر للبطولة، باملشاركة 
أقيمت األسبوع  التي  في بطولة ملبورن 
املــــاضــــي فــــي أســـتـــرالـــيـــا، لــكــنــهــا غـــــادرت 
الثاني  الـــدور  فــي  بخسارتها  املنافسات 
ضد األملانية، أنجيليك كيربير، )6-4 و6-

4(، بعد أن أزاحت في الدور األول الاعبة 

الروسية، آنا بلينكوفا، املصنفة 51 عامليا، 
)6-1 و1-6(.

تقدم زفيريف وتيم
فـــي فــئــة الـــرجـــال، قــلــب األملـــانـــي ألــكــســنــدر 
زفيريف الساعي إلى لقب أول كبير تخلفه 
بمجموعة واحدة أمام األميركي ماركوس 
و)6-7(،   )10-8(  ،)7-6( فـــوز  إلـــى  جــيــرون 
زفيريف  واعــتــرف  و)2-6(.  و)3-6(   )5-7(
ــتـــشـــاط غــضــبــا عـــلـــى نــفــســه فــي  الــــــذي اسـ
إحدى مراحل املباراة وقام بكسر مضربه 
ــقـــد ضــغــط  ــقـــولـــه: »لـ ــاراة بـ ــ ــبـ ــ بــصــعــوبــة املـ
عــلــي مــنــافــســي بــشــكــل كــبــيــر، لــعــب بشكل 
الفاصلة من  الجولة  مدهش ال سيما في 
أنا سعيد جدًا بمجرد  الثانية.  املجموعة 
اجتياز الدور األول. خوض الدور األول في 
بطولة من »الغراند سام« ليس سهًا على 

اإلطاق. لقد شعرت بالتعب«. 
ــرى تــــجــــاوز الــنــمــســاوي  ــ ــــي مــــبــــاراة أخــ وفـ
الــبــدايــة وهــزم  دومينيك تيم تــراجــعــه فــي 
مــنــافــســه مــيــخــايــيــل كـــوكـــوشـــكـــني بــثــاث 
و)6-  )6-7( بـــواقـــع  مــتــتــالــيــة  مــجــمــوعــات 

الثاني في  الـــدور  إلــى  2( و)6-3(، ليصعد 
منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا 
املــفــتــوحــة لــلــتــنــس. وفـــي مــلــعــب رود ليفر 
تعرض تيم املصنف الثالث لكسر إرساله 
مرتني في املجموعة األولى، واضطر لبذل 
ــــل إنــــقــــاذ نــقــطــة حــســم  جـــهـــد كــبــيــر مــــن أجـ
املجموعة بينما كان متأخرًا )6 - 5(، قبل 

القادم  املنافس  التفوق على  أن ينجح في 
من كازاخستان وحسم املجموعة لصالحه. 
وبعد ذلك استعاد تيم إيقاعه وسريعا فاز 
بــاملــجــمــوعــتــني الــتــالــيــتــني وأنـــهـــى املـــبـــاراة 

بكسر إرسال كوكوشكني بواقع 50-صفر.
وكــان تيم خسر في مباراة ماراثونية من 
ــام الــصــربــي نــوفــاك  خــمــس مــجــمــوعــات أمــ
الكبرى  البطولة  نهائي  في  ديوكوفيتش 
املــاضــي. وسيلتقي  العام  للموسم  األولــى 
الاعب تيم حامل لقب أميركا املفتوحة في 
الدور املقبل مع األملاني دومينيك كوبفر أو 

مع البوليفي هوجو ديلني.
غاييل  املخضرم  الفرنسي  ودع  املقابل،  في 
مونفيس املصنف العاشر منافسات بطولة 
ــيـــا املـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس مـــبـــكـــرًا بــعــد  أســـتـــرالـ
الــدور األول في مباراة طويلة  خسارته في 
الفنلندي  أمــام  مجموعات  خمس  استمرت 
الشاب إميل روســوفــوري ووصــف الهزيمة 
بأنها »كابوس«. وفاز الاعب الفنلندي )21 
و)5-7(  و)4-6(   )6-3( مونفيس  على  سنة( 
و)3-6( و)6-3( ليضمن االستمرار في أولى 
الحالي  للموسم  الكبرى  األربـــع  الــبــطــوالت 
فــي مــاعــب »مــلــبــورن بــــارك«. وُتــعــتــبــر هــذه 
الخسارة السابعة على التوالي ملونفيس )34 
سنة( الذي فاز آخرة مرة في دبي قبل نحو 
عام، وقال مونفيس للصحافيني بعد املباراة 
بينما كان يغالب دموعه: »لقد خسرت. ثقتي 

بنفسي صفر. لعبت بصورة سيئة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: فوزان سهالن ألوساكا وسيرينا
انطلقت منافسات 

بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس وشهد اليوم األول 
انتصارات مهمة لكل من 

ناوومي أوساكا وسيرينا 
وليامز، بينما ودع هذا 

الدور النجم الفرنسي 
غاييل مونفيس في 

أولى المفاجآت

)Getty( حققت الالعبة اليابانية أوساكا فوزًا مهمًا في اليوم األول
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رياض الترك

حارس املرمى هو نصف الفريق 
ــو اهـــتـــز قـــلـــيـــًا وارتـــكـــب  الــــــذي لــ
خـــطـــأ واحـــــــــدا، فـــســـيـــكـــون كــفــيــا 
بــإســقــاط فـــريـــق بــأكــمــلــه وتــكــلــيــفــه خــســارة 
غــيــر ُمـــبـــررة. هــو الــاعــب األكــثــر تــأثــرًا بــأي 
امللعب واألكــثــر حساسية  شــيء على أرض 
عــلــى كـــل الـــظـــروف، فــهــو يــحــمــل مــســؤولــيــة 
كبيرة وهــي حماية مرمى من 7 أمــتــار. في 
ارتكب  ليفربول ومانشستر سيتي،  مباراة 
خطأين  بيكر  أليسون  البرازيلي  الــحــارس 
كــان  مــن حـــارس  متتاليني وغــيــر متوقعني 
أحـــد األســـبـــاب فـــي تــتــويــج لــيــفــربــول بلقب 
اإلنكليزي.  والــــدوري  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
هي أخطاء تحدث في كرة القدم وممكن أن 
العالم مهما كانت  يرتكبها أي حــارس في 
عظمته، لكن ملاذا يرتكب حراس املرمى مثل 

هذه األخطاء القاتلة؟

ضغط المباراة والمناِفس
ــاء حــــــراس املــــرمــــى شــيــوعــا  ــثـــر أخــــطــ مــــن أكـ
تــشــتــيــت كــــرة خــاطــئــة دون تــركــيــز عــنــدمــا 
يــفــرض الــفــريــق املـــنـــاِفـــس الــضــغــط الــعــالــي 

لماذا يرتكب 
الحراس األخطاء؟

يرتكب حراس المرمى أخطاء قاتلة في كرة القدم عادًة ما ُتكلف األندية 
من  لكن  صعبة.  أوقات  في  وأحيانًا  متوقعة،  غير  أهدافًا  أو  الخسارة 
ألي  ووفقًا  المرمى؟  حراس  من  ُترتكب  ولماذا  األخطاء؟  هذه  تأتي  أين 

معطيات ومعايير فنية على أرض الملعب؟
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تقرير

داخل منطقة الجزاء، فإذا لم يكن الحارس ذا 
مهارة عالية بالقدمني فعندها سيكون أكثر 
ُعــرضــة الرتــكــاب أخــطــاء مــن خـــال تمريرة 
للمناِفس أو املحافظة عليها دون أي حساب 
ثم فقدانها أمام املهاجم األخير. بعيدًا عما 
إذا كانت املباراة نهائية مثًا أو قمة حاسمة 
في دوري األبطال، حيُث يرتفع الضغط على 
حراس املرمى ومستوى التوتر أيضا نظرًا 
ألهمية املواجهة، إال أن الضغط العالي من 
التي  الفنية  العوامل  أكثر  من  هو  املناِفس 
ارتــكــاب األخطاء  ُتجبر حــراس املرمى على 
من خال سوء استخدام القدمني. مثًا، أمام 
الاعبني  ضغط  وبسبب  سيتي  مانشستر 
العالي داخل منطقة جزاء ليفربول، تصرف 
الـــحـــارس ألــيــســون بــتــســرع وبـــــدون تــركــيــز 
ومـــرر الــكــرة بطريقة خــاطــئــة إلـــى املــنــاِفــس 

ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــر ربـ ــ مـــرتـــني فــــي 3 دقــــائــــق. األمــ
بسوء تركيز من أليسون ال أكثر، لكن حتما 
الــذي فرضه »سيتي« أربك  الضغط العالي 

الحارس وأثر على قراره األخير.

السرعة واإليقاع
في  رئيسيا  عنصرًا  املــرمــى  حـــارس  ُيعتبر 
أن  عليه  فهو  الــيــوم،  الهجمات  بناء  عملية 
واضحة  رؤيــة  وذا  بالقدمني  مهارّيا  يكون 
للملعب بأكمله وأيضا تنفيذ عملية تسليم 
الكرة بشكل صحيح )ركلة طويلة أو رمية 
بيده(، وفي ظل عامل السرعة املطلوب في 
الــحــديــثــة لتسريع إيــقــاع اللعب  الــقــدم  كـــرة 
وكــســب املــــرتــــدات، يــقــع الـــحـــارس فـــي الــفــخ. 
تــؤثــر عملية ســرعــة اتــخــاذ الـــقـــرارات لبناء 
ــرار حـــراس  ــرع عــلــى قــ الــهــجــمــات بــشــكــل أســ
ــرمــــى وأحـــيـــانـــا تــجــبــرهــم عـــلـــى ارتـــكـــاب  املــ
أخــطــاء دون انــتــبــاه، وذلـــك ألن كــل التركيز 
ينصب على إيــصــال الــكــرة إلــى مهاجم في 
املقدمة أو إلى العب خط وسط لديه مساحة 

للتصرف واالنطاق في هجمة سريعة.
عامل السرعة سُيربك حارس املرمى أحيانا 
املناِفس  نحو  خاطئة  كــرة  لتمرير  ويدفعه 
أو حتى رمي الكرة دون انتباه إلى مساحة 
األهـــداف.  منها  وُيسجل  املهاجم  يستغلها 
 إلى الواجهة هنا الخطأ القاتل الذي 

ُ
ويبرز

ارتــكــبــه حــــارس لــيــفــربــول الــســابــق لــوريــس 
كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 
ريال مدريد. في تلك املباراة وبسبب تركيز 
كــاريــوس عــلــى بــنــاء الهجمة بــســرعــة، رمــى 
الــكــرة بــني أقـــدام بنزيمة الـــذي كــان يتمركز 
الــجــزاء، فخطفها  أمامه على حــدود منطقة 
املـــهـــاجـــم الــفــرنــســي وســـجـــل الــــهــــدف. طبعا 
تأثير معنوي كبير على  الــهــدف  لــهــذا  كــان 

الحارس أواًل ثم على املجموعة بأكملها.

ضعف مهارة القدمين
املــرمــى يستعمل  أن حــارس  البعض  يعتقد 
يديه فقط وربما يعود األمر ألجيال سابقة 
في عالم الساحرة املستديرة، لكن اليوم في 
الــكــرة الــحــديــثــة األمـــر تغير كــثــيــرًا وأصــبــح 
الــتــعــامــل بــالــقــدمــني لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة ألي 
حــارس مرمى، ال بل هو شــيء أساسي ألي 
النجاح وإثبات  حــارس شاب يريد تحقيق 
نــفــســه فـــي املــســتــقــبــل. وانــطــاقــا مـــن مقولة 
ــورة الـــهـــولـــنـــديـــة، يــــوهــــان كـــرويـــف،  ــ ــطـ ــ األسـ
الــتــي قـــال فــيــهــا: »فـــي فــريــقــي الـــحـــارس هو 
ــدافــــع«،  مــ أول  هــــو  واملـــهـــاجـــم  مـــهـــاجـــم  أول 
ُيــمــكــن اســتــنــتــاج أهــمــيــة اســتــخــدام حـــارس 
املــرمــى لــقــدمــيــه الـــيـــوم. واألمــثــلــة كــثــيــرة عن 
بالقدمني  التعامل  يــجــيــدون  مــرمــى  حـــراس 
ويصنعون الفارق مع األندية التي يلعبون 
مانويل  األملانيان  الحارسان  وربما  معها. 
نوير ومارك أندريه تير شتيغن، هما أفضل 
األمــثــلــة عــن املـــهـــارة فــي اســتــخــدام الــقــدمــني 
الطويلة  بالكرات  الفريق  وتــزويــد  للتمرير 
املنافس.  على  الهجمات  لبناء  الصحيحة 

ضعف القدمين عامل 
أساسي في ارتكاب 

األخطاء أمام المناِفس

بيب غوارديوال: الفرحة لن تنسينا ما هو قادم
أكد اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب فريق مانشستر سيتي، بعد االنتصار الكبير 
ج بطاًل« في  على ليفربول أنهم سيحتفلون الليلة بهذا الفوز، ولكن »ال يوجد فريق يتوَّ
شهر شباط/ فبراير. وقال غوارديوال في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( بعد املباراة التي احتضنها ملعب )أنفيلد رود(: »نحتفل اليوم باالنتصار، ولكن 
ج بطاًل في هذا  العمل. ال يوجد فريق يتوَّ الغد ملواصلة  بــدءًا من  امللعب  إلى  سنعود 
الشهر. ال يمكنني التنبؤ باملستقبل، ولكن علينا العمل والعمل والعمل فقط«. وتابع 
املدرب اإلسباني، قائاًل: »أشكر كل الالعبني، ولكن املباراة أصبحت من املاضي. قدمنا 
التي نشعر بها. ولكننا ما زلنا في شهر  السعادة  إنكار  مباراة رائعة، وال يمكنني 
أن مانشستر  ُيذكر  النهاية 3 نقاط إضافية«.  للغاية، ولكنها في  الفوز مهم  شباط. 
سيتي ضرب أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث إنه تذوق بها طعم االنتصار األول 
على »الريدز« في عقر داره في »البريمييرليغ« الذي غاب منذ 18 عامًا، وتحديدًا في 
ز الفوز صدارة فريق »سيتي« بعد أن رفع رصيده 

ّ
شهر أيار/ مايو 2003. كذلك عز

إلى 50 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد و10 عن ليفربول الرابع مع 
مباراة أقل للفريق.

كلوب: إذا لعبنا بذات األداء سنعود 
للفوز بالمباريات بنسبة %100

أكد األملاني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، 
أمــام مانشستر سيتي )4  بعد خسارة فريقه 
للعب مثلما فعلوا  الــالعــبــون  إذا عــاد  أنــه   ،)1 -
للفوز  املواجهة، سيعودون  في جــزء كبير من 
وقال   .»%100« بنسبة  أخــرى  مــرة  باملباريات 
املــدرب في تصريحات صحافية لهيئة اإلذاعــة 
البريطانية )بي بي سي(: »لقد قدمنا أداًء جيدًا 
ــبـــاراة. ومـــع ذلـــك، أرى في  ــات املـ فــي أغلبية أوقــ
عينيك نظرة تنّم عن أنك ترى شيئًا مختلفًا«. 
الحقيقة، لقد أحببت هذا،  وأضــاف كلوب: »في 
فقد لعبنا بشكل جيد للغاية في شوط املباراة 
السيتي خطته  الــثــانــي غــّيــر  الــشــوط  األول. فــي 
بعض الشيء. كنا نحتاج للتأقلم بعض الشيء 
لنعود إلى املباراة من جديد، ولكننا لم نحظ بفرص كافية وأهديناهم الهدف األول«. 
وارتكبنا خطأين  الفرص  من  الكثير  »منحناهم  قائاًل:  األملاني حديثه  املــدرب  وتابع 
كبيرين. وبوصول النتيجة إلى )3-1( ازدادت األمور تعقيدًا، وبعد ذلك سدد فودين 
كرة قوية ورائعة جاء منها الهدف الرابع. إذا لعبنا بذات األداء الذي قدمناه في أغلبية 

أوقات اللقاء سنعود للفوز بنسبة %100«.

كارباخال وفاسكيز يعجالن 
بالتعافي للحاق بمواجهة خيتافي

التدريبات بعد االنتصار  إلى  عاد ريــال مدريد 
الــــ22 من  الجولة  فــي  أويسكا  الــذي حققه على 
منافسات »الليغا« في جلسة مران أجرى فيها 
تمرينات  فاسكيز  ولــوكــاس  كــاربــاخــال  دانـــي 
بالكرة، ما يعزز فرصهما في العودة إلى الفريق 
في مواجهة خيتافي اليوم. وُيَعّد هذا نبًأ جيدًا 
للمدرب الفرنسي زيدان الذي يحتاج الستعادة 
العبني لتغطية مراكز لم يعد لديه خيارات لها. 
األملاني  عليها  حصل  التي  الصفراء  فالبطاقة 
توني كــروس في مــبــاراة أويسكا تضع مدرب 
»امللكي« في مأزق في ما يتعلق بخط الوسط. 
ــفــيــردي  ــيـــدي فــال ـــي فـ ــانــ ــ ــوايـ ــ ــزال األوروغـ ــ ــ وال ي
العشب،  على  التمرينات  وبعض  الرياضية  األلعاب  بني صالة  تعافيه  عملية  يواصل 
الذي اسُتبِعد في  النادي. والحال نفسه بالنسبة إلى إيسكو أالركــون  وفقًا ملا أعلنه 
بيان طبي  أي  الــنــادي  أن يصدر  دون  أويسكا،  ملواجهة  القائمة  من  األخــيــرة  اللحظة 
بشأنه. وبذلك، لم يعد أمام زيدان سوى كاسيميرو ولوكا مودريتش، وما زال بانتظار 
تعافي فاسكيز من املشكالت العضيلة التي يعاني منها لتعديل خططه إلى )2-4-4(. 
وبعودة فاسكيز وكارباخال إلجراء تمرينات بالكرة اليوم، قد يكونان متاحني لزيدان 
من أجل مواجهة خيتافي املقررة الثالثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو واملؤجلة 
من الجولة األولى من بطولة الدوري. هذا ومن املمكن أن يستعيد زيدان العبه ميليتاو 
ملواجهة خيتافي، وهو الذي تدرب مع الفريق ونفذ عقوبة اإليقاف ملباراة بعد طرده 

من مواجهة ليفانتي.

خصوصًا بعد مشاركته امُلميزة في بطولة »يورو 2018« 
ليبدأ في  آنـــذاك،  »الــهــداف«  للشباب وحصوله على جائزة 

تمثيل املنتخب األول رسميًا في عام 2020.
وخــاض تريناكو مع فريق براغا ب 46 مباراة وسجل 6 
لبراغا لعب 33 مــبــاراة وسجل  الفريق األول  أهـــداف، ومــع 
8 أهــداف، بينما مع برشلونة خاض حتى اآلن 17 مباراة 
وسجل هدفًا. بدأ ترينكاو مسيرته الرسمية مع برشلونة 
هــذا املــوســم ولــم يــشــارك كثيرا فــي املــبــاريــات بسبب عدم 
وجود مركز أساسي له في تشكيلة املدرب رونالد كومان، 
وحتى مع مشاركاته البسيطة لم يترك بصمة مميزة على 
أرض املــلــعــب. ويــعــود ســبــب عـــدم ظــهــور تــريــنــكــاو الــالفــت 
الوقت  لبعض  وأبــرزهــا: صغر سنه وحاجته  لعدة أسباب 
ومباريات أكثر إلثبات نفسه وإظهار موهبته في الهجوم، 
وكذلك االندماج في فريق برشلونة الذي يعتبر من أصعب 

العمليات ألي العب، فهناك نجوم لم يتأقلموا كثيرا وأبرز 
األمثلة البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ــبـــاراة األخـــيـــرة لفريقه  لــكــن تــريــنــكــاو لــفــت األنـــظـــار فــي املـ
ــك بــعــد أن ســجــل هــدف  ــال بيتيس، وذلـ بــرشــلــونــة ضــد ريـ
القاتل وبطريقة عاملية من تسديدة ذكية  الوقت  الفوز في 
جدا، فهل يكون هذا الهدف بمثابة الشرارة األولى النطالق 
مسيرة تريناكو مع النادي »الكتالوني« رسميا، خصوصا 
وخصوصا  املــواجــهــة  بــعــد  الجميع  مــن  التهنئة  تلقى  أنـــه 

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
ويــعــتــمــد كـــومـــان عــلــى تــريــنــكــاو فـــي املـــبـــاريـــات الضعيفة 
واملتوسطة، وباألمس أدخل كومان املهاجم البرتغالي ألنه 
كان يحتاج لحركية أكبر على األطــراف من أجل فك تكتل 

فريق ريال بيتيس في املواجهة الصعبة.
رياض...

ولد النجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو تريناكو في 29 
كــانــون األول/ديــســمــبــر عــام 1999، وهــو يلعب فــي مركز 
أنه  كما  اإلســبــانــي،  برشلونة  فــريــق  مــع  الهجومي  الجناح 
الحالية.  البرتغالي  املنتخب  تشكيلة  في  أساسي  عنصر 
الــعــمــر 21 ســنــة، ويــســعــى ألن يثبت نفسه  وهـــو يبلغ مــن 
ــة مــع الــنــادي »الــكــتــالــونــي« وتحقيق  ــيـ فــي املــالعــب األوروبـ
اإلنجازات الجماعية والفردية. بدأ ترينكاو مسيرته الكروية 
عــام 2018  األول في  براغا ب وسجل حضوره  مع فريق 
-2019 مــوســم  فــي  البرتغالي  الــــدوري  بطولة  بلقب  وُتـــوج 
2020 في موسمه الثاني مع الفريق. وفي عام 2020، وقع 
عقدًا مع فريق برشلونة اإلسباني مقابل حوالي 31 مليون 

يورو كما زعمت الصحف اإلسبانية الرياضية.
وبعد أن بدأ تريناكو مع منتخب البرتغال للشباب، اختاره 
ــدرب فــيــرنــانــدو ســانــتــوس لــكــي ُيــمــثــل املــنــتــخــب األول،  ــ املـ

فرانسيسكو ترينكاو

على هامش الحدث

مهاجم برشلونة 
الذي سجل أول 

هدف رسمي له 
مع »الكتالوني«

أليسون بيكر 
حارس ليفربول 
ارتكب أخطاء 
قاتلة ضد 
)Getty( »سيتي«

ال يمكن لوم حارس المرمى عندما يرتكب أخطاء نادرة، فحارس مرمى 
األفضل  وكان  األخطاء  من  الكثير  يرتكب  لم  بيكير،  أليسون  ليفربول، 
إليه فضل كبير في  السنوات األخيرة، ال بل يعود  في كرة القدم خالل 
فإن  وعليه،  أوروبا.  أبطال  ودوري  »البريميرليغ«  بلقب  ليفربول  تتويج 
األخطاء تبقى جزءًا من اللعبة وال يمكن اعتبار أن الحارس سيئ إال في 
حال تكررت مثل هذه األخطاء، أما لو ارتكبها بين موسم وآخر لمرة أو 

مرتين، فيبقى األمر طبيعيًا.

جزء من اللعبة

وجه رياضي

بينما الضعف في استخدام القدمني سيؤثر 
ســلــبــا عــلــى حــــارس املــرمــى والــفــريــق بشكل 
عام. ضعف القدمني ال يقتصر على ارتكاب 
خــطــأ أو خــطــأيــن مـــثـــًا كـــل مـــوســـم، ضعف 
القدمني عند حــارس املرمى يتمثل في عدم 
قـــدرتـــه عــلــى تـــزويـــد الــاعــبــني بــالــتــمــريــرات 
الــصــحــيــحــة بـــاســـتـــمـــرار، وارتــــكــــاب أخــطــاء 
متكررة بني مباراة وأخرى أو حتى خطأ أو 

يــرتــكــبــون نــفــس األخـــطـــاء مـــع األنـــديـــة الــتــي 
التدريب  أهمية  تــأتــي  وهــنــا  معها.  يلعبون 
عــلــى كــل االحــتــمــاالت حــتــى ال يــقــع الــحــارس 
في فخ ارتكاب أخطاء قاتلة ومهينة. وأفضل 
ــارس مــرمــى الـــيـــوم هـــو الــــذي يــتــعــامــل مع  حــ
ضــغــط املـــبـــاريـــات وضــغــط املــنــاِفــس الــعــالــي 
ــــدوء ونــــضــــج وذكـــــــــاء دون تـــهـــور  ــهـ ــ بـ عـــلـــيـــه 
وتـــســـرع، وهـــو الـــذي يــعــرف مــتــى يلعب كــرة 

خطأين كل 5 مباريات، وهــذا معدل مرتفع 
سُيكلف الفريق أهدافا غير مبررة حتما.

الحارس القوي والخبرة
ــدم،  ــقــ ــــي كــــــرة الــ ــالـــي فـ ــثـ ــد حـــــــارس مـ ال يــــوجــ
فــاألخــطــاء واردة وجـــزء مــن كـــرة الــقــدم، لكن 
ــلـــمـــوا كـــثـــيـــرًا مــن  ــعـ هــــنــــاك حــــــــراس مــــرمــــى تـ
األخطاء وهناك حراس لم يتغيروا وما زالوا 

طــويــلــة ومـــتـــى كــــرة قـــصـــيـــرة، ومـــتـــى ُيــســرع 
اإليقاع ومتى يبدأ الهجمة من الخلف، وهنا 
التعامل  في  كبيرًا  دورًا  يلعب  الخبرة  عامل 
مع كل كرة. وأخيرًا طبعا مهارة القدمني هي 
التي ُتميز حارس عن آخر، وتجعله محل ثقة 
من زمائه واملدرب والجماهير، ألنه ال يجيد 
فقط التصدي للكرات الخطيرة، بل هو جزء 
من اللعبة وجزء من عملية صناعة األهداف.

رفع السويدي )39 عامًا( بهدفيه مع فريقه ميالن أمام كروتوني عدد أهدافه في مسيرته 
االحترافية مع األندية إلى 501. ورفع إبراهيموفيتش رصيد أهدافه مع ميالن هذا املوسم 
إلى 14 هدفًا في 11 مباراة في الدوري اإليطالي. وبالتالي بات على بعد هدفني فقط من 
كريستيانو رونالدو الذي سجل أيضًا هدفه رقم 16 في مباراة فريقه أمام روما السبت. 
الرقم قــال إبراهيموفيتش لقناة »سكاي ســبــورت«: »هــذا يعني أنني سجلت  وعــن هــذا 
بعض األهداف في مسيرتي. املهم هو االستمرار، ملساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة. 

وظيفتي هي التسجيل وخلق الفرص للتسجيل«.

صورة في خبر

إبراهيموفيتش 501
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