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أعلن فريق فالمينغو، بطل الدوري البرازيلي 
في املوسمني األخيرين، عن التعاقد مع ريناتو 
غاوتشو كمدرب جديد للفريق خلفًا لروجيريو 

سيني، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج 
الفريق األشهر في البالد. وتم تأكيد خبر إتمام 

التعاقد مع غاوتشو بعد أيام من التكهنات. 
وسيرتبط صاحب الـ59 عامًا بعقد يمتد حتى 

 والية 
ّ
نهاية العام الحالي مع فالمينغو، وذلك ألن

اإلدارة الحالية للنادي تنتهي في ذلك املوعد.

دخل الزوجي الكرواتي، نيكوال مكتيتش وماتي 
بافيتش، التاريخ، بعدما حفرا اسميهما ضمن 

املتّوجني بلقب بطولة »ويمبلدون« املفتوحة 
للتنس، وذلك بالفوز في نهائي زوجي الرجال 

على الثنائي املكون من اإلسباني مارسيل 
غرانويرس واألرجنتيني أوراثيو ثيبايوس، 

بثالث مجموعات لواحدة. وُيعّد هذا اللقب األول 
لالعبني في أّي بطولة في منافسات الـ«غراند 

سالم«، في أول عام لهما معًا.

تحدث البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد، 
عن حمل شارة قيادة النادي »امللكي« املوسم 

املقبل، مؤكدًا ثقته في تتويج فريقه بأحد األلقاب 
في موسم 2021-2022. وقال مارسيلو في مقابلة 

ه فخر 
ّ
نشرها املوقع الرسمي لريال مدريد: »إن

ومسؤولية كبيرة للغاية قيادة أفضل فريق في 
ني محظوظ. لدّي رغبة كبيرة في 

ّ
العالم. أشعر أن

ني 
ّ
ه حلم بالنسبة لي، وأعتقد أن

ّ
بدء املوسم. إن

 ما في وسعي من أجل البقاء هنا«.
ّ

فعلت كل

ريناتو غاوتشو 
مدربًا جديدًا لفريق 

فالمينغو البرازيلي

مكتيتش وبافيتش 
يتّوجان بلقب الزوجي 

في »ويمبلدون«

مارسيلو مدافع ريال 
مدريد: قيادة الفريق 

مسؤولية وفخر

خسر نجم 
الفنون القتالية 
المختلطة، 
األيرلندي كونور 
ماكغريغور، 
بالضربة القاضية 
أمام منافسه 
األميركي داستن 
بوارييه، في 
نزال كبير حضره 
حشد جماهيري 
كبير، في قاعة 
»تي موبايل 
أرينا«. وتعّرض 
ماكغريغور 
إلصابة قوية 
في الجولة 
األولى من 
نزاله في الوزن 
الخفيف مع 
األميركي 
بوارييه، األمر 
الذي سهل 
سقوطه 
وخسارته 
المواجهة 
بالضربة القاضية 
الفنية، ألنه لم 
يكن قادرا على 
المتابعة.
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رونالدو انتقل إلى 
صفوف يوفنتوس مقابل 

100 مليون يورو

رحيمي كلمة السر في نجاحات 
كرة القدم المغربية عام2021

كان حصاد كرة القدم املغربية، خالل النصف األول من سنة 2021، مميزًا، بعد 
التتويج ببطولة أفريقيا لالعبني املحليني التي أقيمت في بداية العام في الكاميرون، 
ثم حصول الرجاء على كأس الكونفيدرالية األفريقية على حساب شبيبة القبائل 
أبطال  دوري  في  املغربية  األنــديــة  عرفتها  التي  املشاكل  وباستثناء  الــجــزائــري. 
ــوداد فــي الـــدور نصف النهائي ضــد كــايــزر تشيفز  أفريقيا، وخــاصــة خــروج الـ
الجنوب أفريقي، فإن الحصاد املغربي كان مرضيًا من خالل التتويج بلقبني من 
بني أربعة ألقاب مهمة، باحتساب السوبر الذي جمع األهلي بنهضة بركان في 
الدوحة وعاد اللقب إلى النادي املصري. ويمكن اعتبار وجود سفيان رحيمي، 
نجم الرجاء، القاسم املشترك بني التتويجات املغربية، وهو الذي صنع الفارق في 
»الشان« ثم الحصول على كأس  املسابقتني، وكان له دور كبير في تتويج املغرب بـ

ه أحد أفضل الالعبني في القارة األفريقية.
ّ
الكونفيدرالية، ليثبت أن

خسائر ضخمة تطارد ميسي 
بسبب تأخر إعالن مستقبله

نــادي  فــي  عــقــده  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  تجديد  مسلسل  يستمر 
التركيز على مشواره رفقة منتخب بلده في منافسة  برشلونة، بعد أن فضل 
»كوبا أميركا«، وذلك رغم انقضاء عقده منذ 30 يونيو/حزيران املاضي، وهو 
ليونيل  أن  الفرنسية  »ليكيب«  مجلة  وكشفت  كبيرة.  مادية  يكلفه خسائر  ما 
يــورو يوميًا لوجوده من دون فريق، وذلك  ألف  ميسي يخسر ما يقارب 100 
استنادًا للقيمة املالية التي كان ينالها في عقده األخير مع النادي »الكتالوني«. 
 منذ بداية مشواره االحترافي، حيث 

ً
ولم يسبق مليسي أن عاش وضعية مماثلة

التأكيدات على التوصل إللى اتفاق  يحوم الغموض حول مستقبله بالرغم من 
النادي ممثلة بالرئيس خــوان البورتا. وحــرص نادي  بني وكــالء أعماله وإدارة 
برشلونة على تجديد عقود »البرغوث« منذ سنة 2000 من دون انقطاع، غير أن 
الوضعية املعقدة التي يعيشها الفريق، وكذلك االنتخابات الرئاسية التي جاءت 

في وقت حساس، أثرت على قراره الذي أجل البت فيه في عدة مناسبات. 

إيكاردي يريد نسيان أيام اإلنتر.. 
سجل أبناءه في مدرسة ميالن

تثبت األحـــداث األخــيــرة أن عالقة املهاجم األرجنتيني مــاورو إيــكــاردي بفريقه 
، خاصة خالل األشهر األخيرة، وأن 

ً
السابق إنتر ميالن اإليطالي لم تكن ممتازة

ه لم يعد مرغوبًا فيه والجماهير ال تدعم 
ّ
الالعب غادر الفريق بعد أن أحس بأن

مواصلته التجربة مع النادي. ومن الواضح أيضًا أن إيكاردي ما زال يحقد على 
بــاريــس سان  نــادي  إلــى  انتقل بشكل نهائي  ــه 

ّ
أن السابق، رغــم  جماهير فريقه 

التاريخ.  باإلنتر طي  وبالتالي دخلت عالقته  منذ موسمني،  الفرنسي  جيرمان 
وبعد املنشورات السابقة التي كانت توحي بأن إيكاردي غير سعيد مع اإلنتر، 
فإن نجم الباريسي عمد إلى تسجيل أبنائه في مدرسة الغريم التاريخي نادي 
ميالن، وهو تصرف يثبت بال شك أن إيكاردي غير مرحب به في اإلنتر، وباعتبار 

أن عائلته تقيم باستمرار في ميالنو، فقد اختار نادي ميالن ليحتضن أبناءه.

أليغري يُعطي األمل للتونسي 
رفيعة بالبقاء في يوفنتوس

يترقب الالعب التونسي الشاب حمزة رفيعة حسم مستقبله مع فريق يوفنتوس 
اإليطالي، تزامنًا مع رغبة عديد األندية األوروبية في ضّمه بما أنه ال ُيعّد أحد 
التونسي  وسيكون  العجوز«.  »السيدة  لـ األول  الفريق  في  األساسية  العناصر 
الجديد  الفني  املدير  إعجاب  ونيل  مهاراته  إلثبات  مناسبة  فرصة  أمــام  رفيعة 
الذي استدعاه إلى تحضيرات فريق يوفنتوس للموسم  أليغري،  ماسيميليانو 
املقبل، وفقًا ملا كشفه موقع »توتو سبورت« اإليطالي، ليلة الجمعة. وسُيشارك 
رفيعة في تدريبات يوفنتوس الصيفية، إذ يوجد املهاجم التونسي ضمن قائمة 
أولية تضم 14 العبًا فقط، بسبب وجود عدة نجوم للفريق في بطولتي »يورو 
لــم يخرج نجم منتخب »نسور  أليغري  أن  يعني  مــا  أمــيــركــا«،  2020« و»كــوبــا 

قرطاج« من حساباته إلى حد اآلن.

أيوب الحديثي

ــــع 
ّ
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2018، وق الـــعـــاشـــر مــــن  فــــي 

اإليــطــالــي،  ليوفنتوس  رونــالــدو  كريستيانو 
بعقد نقل النجم البرتغالي مقابل 100 مليون 
يورو، ووضع حدًا ملغامرته التي استمرت تسع 
سنوات مع ريال مدريد اإلسباني، حيث لعب 
438 مباراة، وأحــرز 450 هدفًا، ليصبح هداف 
الفريق  التاريخي. وخالل تواجده في  النادي 
دوري  بأربعة  البرتغالي  النجم  فاز  »امللكي«، 
ــا، ولقبي »لــيــغــا«، وبــكــأس امللك  ــ أبــطــال أوروبـ
الــســوبــر اإلســبــانــي،  مــرتــني، ومثلهما بــكــأس 
فيما فاز بكأس السوبر األوروبي ثالث مرات، 
باإلضافة  لألندية.  العالم  كــأس  فــي  وبمثلها 
إلى ذلك، فاز بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات، 
والحذاء الذهبي ثالث مرات، وجائزة األفضل 
من »فيفا« مرتني. جاء رحيل »الدون« عن ريال 
مدريد بطريقة مثيرة للجدل، بعد فوزه بلقب 
ب 

ّ
تغل 2017-2018، حــني  مــوســم  فــي  األبــطــال 

بقيادة  اإلنكليزي  ليفربول  على  مدريد  ريــال 

ــارتـــي، املصنفة  حــقــقــت األســتــرالــيــة آشــلــي بـ
أولى عامليًا، حلمها بتتويجها بلقب بطولة 
»ويمبلدون«، ثالثة البطوالت األربع الكبرى 
لــكــرة املــضــرب، لــلــمــرة األولــــى فــي مسيرتها، 
بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا، 
الــثــالــثــة عـــشـــرة، بــمــجــمــوعــتــني لـــواحـــدة: 3-6 
النهائية. وهذا  املباراة  و6-7 )4-7( و6-3 في 
اللقب هو الثاني لألسترالية البالغة 25 عامًا 
»غراند سالم«، بعدما أحرزت  في بطوالت الـ
العام 2019 لقب بطولة فرنسا املفتوحة  في 
)روالن غـــــاروس(، مــا أتـــاح لــهــا الــتــربــع على 
عرش التصنيف العاملي مذاك الحني. وباتت 
تــفــوز ببطولة  أيــضــًا أول أســتــرالــيــة  بـــارتـــي 
ــلـــدون« مــنــذ إيـــفـــون غـــوالغـــونـــغ عــام  ــبـ ــمـ »ويـ
فــي  الـــثـــنـــائـــيـــة  تــحــقــق  1980، ورابـــــــع العـــبـــة 
»ويمبلدون« بعدما سبق وأحــرزت لقب فئة 

الناشئات عام 2011.
وكــانــت إيــفــون غــوالغــونــغ قــد فـــازت قــبــل 50 
عامًا بلقبها األول في »ويمبلدون«، وتكريمًا 
ــاراة النهائية  ــبـ لــهــا، ارتــــدت بــارتــي خـــالل املـ

يــورغــن كلوب 3-1 فــي كييف، وأدلـــى املهاجم 
البرتغالي ببعض التصريحات املثيرة للجدل 
خـــالل االحــتــفــال عــلــى أرض املــلــعــب. وأخــيــرًا، 
ــاره  ــتـ ــان يـــوفـــنـــتـــوس هــــو الــــنــــادي الــــــذي اخـ ــ كـ
على  بيريز  فلورنتينو  ووافـــق  كريستيانو، 
رحيل  ومــنــذ  يـــورو.  مليون   100 مقابل  بيعه 
التسجيل،  إلــى  االفــتــقــار  أصــبــح  كريستيانو، 
ــد حــلــهــا،  ــ ــدريـ ــ مـــشـــكـــلـــة ال يــســتــطــيــع ريـــــــال مـ
فالالعب الوحيد الذي برز في الخط األمامي 
الــذي سجل  بعد »الــــدون«، هــو كريم بنزيمة، 
ه رقم ما 

ّ
87 هدفًا منذ موسم 2018-2019، لكن

زال بعيدًا جدًا عن 50 هدفًا سجلها البرتغالي 
فـــي مــوســم واحــــد بــالــقــمــيــص األبـــيـــض. وفــي 
امللكي، ضم ماريانو دياز،  الفريق  2018، قرر 
مع تواجد الثالثي، بيل وبنزيمة وأسينسيو، 
لــهــا، وانتهى   األمـــور لــم تسر كما خطط 

ّ
لــكــن

املوسم بالتحول إلى كابوس، أواًل ألن رحيل 
األولــى  الحقبة  انــتــهــاء  مــع  تــزامــن  البرتغالي 
ــدان، إذ لــم يكن  ــ لــلــمــديــر الــفــنــي زيـــن الــديــن زيـ
الطموح.  بمستوى  لوبتيغي  جولني  خليفته 
الفريق  وقــرر »امليرنغي« املراهنة على مــدرب 

زيــــًا مــســتــوحــى مـــن الــفــســتــان الـــــذي ارتـــدتـــه 
ــه  ـ

ّ
ــام 1971. وقـــالـــت بـــارتـــي: »إن مــواطــنــتــهــا عـ

 
ً
إنجاز ال يصدق، لقد استغرقت وقتًا طويال
ــرؤ عــلــى أن أحــلــم  ــ ألســتــوعــب مـــا حــــدث، وأجـ
بالفوز باللقب وأقوله« مضيفة: »لم أنم كثيرًا 
 االحتماالت، 

ّ
الليلة املاضية، كنت أفكر في كل

ــبـــاراة«. وتــابــعــت: »أتمنى  وكــيــف ســأدخــل املـ
أن أكـــون قــد جعلت إيــفــون فــخــورة«. وعلقت 
بـــارتـــي عــلــى أدائـــهـــا فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
قائلة: »عادت بليشكوفا بقوة في املجموعة 
الــثــانــيــة، وقــلــت فــي نــفــســي يــجــب أن أواصـــل 
األهـــم، ونجحت  كــان   هــذا 

ّ
أن الكفاح وأعتقد 

فـــي حــســم األمــــــور مـــبـــكـــرا«. وأردفـــــــت قــائــلــة: 
البداية، وكان  »كانت مباراة استثنائية منذ 
 مــا فــي وســعــي، وأنــا 

ّ
يتعني علّي أن أقــدم كــل

فخورة بما قدمته حتى االن«.
وكـــانـــت هـــذه أول مـــرة تــحــســم فــيــهــا املـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــبـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون لــلــســيــدات 
بثالث مجموعات منذ 2012، عندما تغلبت 
البولندية  على  وليامس  سيرينا  األميركية 
بــارتــي أول  بــاتــت  أنييسكا رادفــانــســكــا. كما 
العبة مصنفة أولى تحرز لقب البطولة منذ 
لألسترالية  يسبق  ولــم   .2016 عــام  سيرينا 
أن ذهبت أبعد من الــدور الرابع في البطولة 
اإلنكليزية خالل مشاركاتها األربع السابقة، 
 مــشــاركــتــهــا الــخــامــســة جــــاءت بعد 

ّ
عــلــمــًا أن

غـــاروس«، حيث  منافسة مخيبة في »روالن 
اضطرت لالنسحاب في الدور الثاني بسبب 
ــــي عــقــب  ــارتـ ــ اإلصــــــابــــــة. وانــــهــــمــــرت دمـــــــوع بـ

الــذي  الــرديــف، كاستيا، سانتياغو ســـوالري، 
الثالثي: بيل، بنزيمة،  حــاول استعادة مكانة 
فينيسيوس  إلى  الفرصة  وأعطى  أسينسيو، 
جونيور اآلتي من فالمنغو البرازيلي، إذ كان 
ه لم 

ّ
لالعب الشاب تأثير مهم على الفريق، لكن

يصحح الوضع للفوز بلقب ذلك املوسم. وفي 
منتصف مارس/آذار، تم التخلي عن سوالري، 
زيـــدان  مــع  للتعاقد  بــيــريــز  فلورنتينو  وعـــاد 
مـــرة أخــــرى، ومــثــل سلفه فــي املــنــصــب، حــاول 
الفرنسي منح الفرصة للثالثي )بي. بي. أي(، 
لــكــن مــن دون أّي نــجــاح. فــي املــوســم الــتــالــي، 
قـــرر ريـــال مــدريــد تــعــزيــز صــفــوفــه بــضــم لوكا 
ــو، ومــع  ــغــ يــوفــيــتــش وإيـــديـــن هـــــازارد ورودريــ
ذلــك، لم يتمكن أّي من الالعبني من الحصول 
ــامــــي، إذ لم  ــدم فـــي الـــخـــط األمــ عــلــى مـــوطـــئ قــ
وفي  بانتظام،  اللعب  الصربي  الالعب  يؤّمن 
27 مـــبـــاراة خــاضــهــا، ســجــل هــدفــني فــقــط. أمــا 
هــازارد، فكانت مشاكله في »امليرنغي« تكمن 
في إصاباته املستمرة، والتي سمحت له فقط 

بخوض 22 مباراة في املوسم األول.
 النادي األبيض ال يفقد األمل في التمكن 

ّ
لكن

املقبل، مع  أو حتى  الصيف  هــذا  التوقيع  من 
نــجــم مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، واألســــمــــاء األكــثــر 
هــاالنــد،  وإرلــيــنــغ  مبابي  كيليان  تــــداواًل هما 
لن  بــيــريــز  فــلــورنــتــيــنــو  بـــقـــيـــادة  اإلدارة   

ّ
لـــكـــن

تــخــوض حــربــًا مــع بــاريــس ســان جيرمان من 
 صفقة قد تكلفها 

ّ
أجل موهبة فرنسا، في ظل

 
ّ
150 مليون يورو. ومع الهداف النرويجي، فإن

الوضع أكثر تعقيدًا.

كسبها نقطة املباراة، وانطلقت بسرعة نحو 
املدرجات وتسلقتها حتى وصلت إلى فريقها 
بات  مواطنها  فعل  مــا  غــرار  على  التدريبي، 
فــاز بلقب بطولة »ويمبلدون«  كــاش، عندما 
عـــام 1987. وقــالــت بــارتــي الــتــي بــاتــت ثالثة 

»ويمبلدون« في فئة  لـ أسترالية تتوج بطلة 
مارغاريت  بعد  الحديث  العصر  في  الــفــردي 
 ،1971( غــوالغــونــغ  وإيــفــونــا   )1970( كــــورت 
أبـــدأ  أن  يــجــب  يـــصـــدق.  أمــــر ال  1980(: »هــــذا 
على  تهانينا  بليشكوفا(.  )كــارولــيــنــا  بكايا 

ــك ولـــفـــريـــقـــك. أحــب  هــــذه الــبــطــولــة الـــرائـــعـــة لـ
ــنــا 

ّ
ــا مــتــأكــدة مــن أن اخــتــبــار نفسي ضـــدك وأنـ

وأضافت:  املباريات«.  من  العديد  سنخوض 
لحظة  الــذي ساعدني  فريقي  أشكر  أن  »أود 

بلحظة منذ بداية هذا العام الصعب«.
الثانية  للمرة  بليشكوفا  فشلت  املقابل،  في 
نهائي  لقب كبير بعد خسارتها  إحـــراز  فــي 
أمــيــركــا املــفــتــوحــة )فــالشــيــنــغ مـــيـــدوز( عــام 
 
ّ
2016 أمام األملانية أنجيليك كيربر. وبدا أن

التشيكية افتقدت إلى سالحها الفتاك الذي 
قــادهــا إلــى املــبــاراة النهائية، وهــو إرسالها 
الذي خذلها. وتأثرت بليشكوفا كثيرًا عقب 
الخسارة وقالت وهي تمسح دموعها: »أنا ال 
أبكي أبدًا، وال أبكي أبدًا، واآلن... أريد أن أقول 
 آش بارتي لعبت بطولة رائعة، لقد كافحُت 

ّ
إن

ها لعبت بشكل 
ّ
لجعل األمر صعبًا عليها لكن

جيد جدًا، لذا تهانينا لها«. وتابعت: »أريد 
 النجاح يذهب إليهم، 

ّ
 فريقي. كل

ّ
أن أشكر كل

بالطبع.  أكــون هنا، وعائلتي  لن  من دونهم 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــكــــأس الــــتــــي أمــتــلــكــهــا 
)الــفــضــيــة( فــقــد أمــضــيــنــا أســبــوعــني رائــعــني 
ــك، ال يــمــكــن مـــقـــارنـــة دمــوعــهــا  ــ ــا«. مـــع ذلـ ــنـ هـ
يانا  الــراحــلــة  مواطنتها  ذرفتها  التي  بتلك 
نــوفــوتــنــا، عــنــدمــا خـــســـرت فـــي نــهــائــي عــام 
1993، واضطرت إلى تلقي مواساة من دوقة 
لبليشكوفا هو  الوحيد  العزاء   

ّ
ولعل كينت. 

 نوفوتنا تخطت آثار تلك الهزيمة وفازت 
ّ
أن

باللقب في عام 1998.
)فرانس برس(

بطولة »ويمبلدون«: آشلي بارتي بطلة للسيداتريال مدريد ورحلة البحث عن وريث رونالدو
قبل 3 سنوات، انتقل 

رونالدو من ريال مدريد 
إلى يوفنتوس، ومنذ ذلك 

الحين ما زال »الملكي« 
يبحث عن وريث له

توجت األسترالية آشلي 
بارتي بلقب بطولة 
»ويمبلدون« ثالثة 

البطوالت األربع الكبرى 
للتنس

)Getty/رونالدو تألق مع ريال مدريد )دينيس دويلي

)Getty/الرجاء تألق في البطولة الحالية )أيمن عارف

جماهير الرجاء لم تحضر بكثافة في النهائي )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/بارتي باتت أول أسترالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ عام 1980 )كليف برونسكل

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ــ العربي الجديد

القارية  الــبــطــوالت  عـــادت شمس 
لــــتــــشــــرق عــــلــــى نــــــــــادي الـــــرجـــــاء 
ــة  ــ ــديـ ــ ــر األنـ ــ ــبـ ــ املـــــغـــــربـــــي، أحـــــــد أكـ
ــرًا ذهـــبـــيـــًا فــي  الـــعـــربـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـــتـــب ســـطـ
 لــكــأس 

ً
تـــاريـــخـــه الــــكــــروي بــالــتــتــويــج بـــطـــال

ملوسم  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية 
شبيبة  على  املثير  فــوزه  بعد   ،2021-2020
النهائية  القبائل الجزائري 2-1 في املباراة 
الــتــي جــــرت فـــي مــلــعــب الـــصـــداقـــة فـــي دولـــة 
ــاء فـــي مــرمــى  بـــنـــني. وســـجـــل ثــنــائــيــة الــــرجــ
شــبــيــبــة الــقــبــائــل كـــل مـــن ســفــيــان رحــيــمــي 
وبـــن مــاالنــغــو، فــيــمــا أحــــرز زكــريــا بولحية 

الكونفيدرالية 
األفريقية

الرجاء بطًال للمرة الثانية

حصد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس 
الكونفيدرالية األفريقية للمرة الثانية في تاريخه، 
في  الجزائري  القبائل  شبيبة  على   1-2 فوزه  بعد 

المباراة النهائية التي أقيمت في دولة بنين

تقرير

هدف الشبيبة الوحيد. ونجح الرجاء بهذا 
إلى  املغربية  الكرة  قيادة  في  الغالي  الفوز 
 الشراكة مع األندية التونسية في عدد 

ّ
فض

مرات التتويج، عبر حصد الكأس السادسة 

التونسية  األندية  عن  لقب  بفارق  والتفوق 
)5 مرات تتويج(، من بينها مرتان للرجاء.

وبــهــذا الــتــتــويــج، حــقــق الــرجــاء الــعــديــد من 
ذهبيًا  تاريخًا  بها  الكبرى، صنع  املكاسب 
جــــديــــدًا، األول يــتــمــثــل بــحــصــد لــقــب قـــاري 
وصــالــح جماهيره  موسمه  بــه  أنــقــذ  كبير، 
ــــن بـــطـــولـــة دوري  ــه املـــبـــكـــر مـ ــ ــــروجـ بـــعـــد خـ
أبطال أفريقيا، قبل التحول للكونفيدرالية 
ومــالمــســة »مــنــصــات الــتــتــويــج« األفــريــقــيــة، 
بـــعـــد غـــيـــاب دام 3 ســــنــــوات، والـــتـــقـــدم فــي 
والثاني  األفريقية.  األندية  تصنيف  سباق 
إضــافــة الــلــقــب الـــقـــاري الــثــانــي لــه فــي عالم 
الكونفيدرالية بثوبها الجديد، بعدما توج 
به ألول مرة في عام 2018. والثالث الحفاظ 
لــلــكــرة املــغــربــيــة عــلــى تــفــوقــهــا فـــي بــطــولــة 
بركان،  نهضة  خالفته  بعد  الكونفيدرالية، 
املــنــافــســات  الــــذي ودع  نــســخــة 2020،  بــطــل 
مــبــكــرًا مــن مــرحــلــة املــجــمــوعــات، ورفـــع عــدد 
ألقاب   3 إلى  البطولة بشكل عام  ألقابه من 
بعد فوزه بكأس االتحاد األفريقي مرة من 
قــبــل. واملــكــســب الـــرابـــع هـــو الــحــصــول على 
فرصة املنافسة على لقب قاري آخر، يتمثل 
بـــكـــأس الـــســـوبـــر األفــــريــــقــــي، بـــوصـــفـــه بــطــل 
األهلي  من  الفائز  وينتظر  الكونفيدرالية، 
املــصــري وكـــايـــزر تشيفز الــجــنــوب أفــريــقــي 
فــي نهائي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وهــو ما 
إســعــاد جماهيره،  مــواصــلــة  لــلــرجــاء  يتيح 
واإلنجاز  للنادي.  الجديد  التاريخ  وكتابة 
ــيـــر تــقــديــم جــيــل مــمــيــز من   الــخــامــس واألخـ
ــن مـــاالنـــغـــو، رأس  الـــالعـــبـــني، يــتــصــدرهــم بـ
األيسر،  الجناح  رحيمي،  وسفيان  الحربة، 
وكــالهــمــا مــطــلــوب فـــي عـــدة أنـــديـــة، وتـــردد 
اســمــه فــي املــيــركــاتــو الــصــيــفــي املــقــبــل، وقــد 
ــــب الــــرجــــاء مــبــدئــيــًا بــرحــيــلــهــمــا، لــكــنــه  رحـ
مع  الــكــونــفــيــدرالــيــة،  بعد  ملــا  التأجيل  طلب 
الكبير  املالي  احتفاظه اآلن بميزة االرتفاع 
فـــي قــيــمــة الـــثـــنـــائـــي، مـــا قـــد يــتــيــح لــلــنــادي 
الحصول على ما ال يقل عن 6 ماليني دوالر 
أميركي كما تتمنى اإلدارة، وهو ما يوازي 
انتعاش الخزينة بمقابل مالي كبير ينهي 
كل األزمــات املالية التي مّر بها الفريق في 
املاضي، خاصة أن رحيمي وماالنغو سجال 
القبائل في  هدفي فوز الرجاء على شبيبة 

املباراة النهائية. 
للكونفيدرالية   

ً
بــطــال الــرجــاء  تتويج  وجـــاء 

تحت قيادة مديره الفني التونسي األسعد 
ــاري فــي  ــ ــذي حـــقـــق أول لـــقـــب قــ ــ الـــشـــابـــي، الــ
رحـــلـــتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، مــســتــفــيــدًا مــــن تــولــيــه 

الرجاء عادل بهذا 
التتويج فريقي النجم 

الساحلي التونسي 
ومازيمبي الكونغولي

ج بلقب أفضل العب في المباراة )موقع االتحاد األفريقي( رحيمي ُتوِّ

وقت  في  السالمي  لجمال  خلفًا  املسؤولية 
ســابــق مــن الــبــطــولــة. وجـــاء تــتــويــج الــرجــاء 
بالبطولة مستحقًا، في ظل املستوى املميز 
والــنــتــائــج الــرائــعــة الــتــي حققها فــي رحلته 
نــحــو مــنــصــات الــتــتــويــج عــبــر جــيــل مميز 
مـــن الــالعــبــني. فـــي املــقــابــل، اســتــحــق العــبــو 
الــشــبــيــبــة الــتــحــيــة الــجــمــاهــيــريــة والــتــقــديــر 
الــذي ظهروا عليه في  على املستوى املميز 
اللقاء، وكذلك الوصول إلى املباراة النهائية 
ــادة  ــيـ بـــجـــيـــل واعـــــــد مــــن الــــالعــــبــــني تـــحـــت قـ
الفرنسي دينيس الفاني، املدير الفني، الذي 
أعــاد الشبيبة إلــى املزاحمة من جديد على 

فيتا كلوب الكونغولي خالل نهائي 2018. 
وفـــور انــتــهــاء الــلــقــاء، قــرر مــســؤولــو الــرجــاء 
صرف مكافأة مالية خاصة لالعبي الفريق، 
تصل إلى 10 آالف دوالر لكل العب، وكذلك 
مناقشة ملف تجديد عقد األسعد الشابي، 
املدير الفني، بعدما نجح األخير، بعد أشهر 
قليلة من توليه املسؤولية خلفًا للمستقيل 
في وقت سابق جمال السالمي، في تحقيق 

لقب الكأس. 
األفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  نهاية  وفــي 
ملوسم 2020-2021، توج الكاميروني ألبرت 
أريانا، العب القطن، هدافًا للبطولة القارية 

.  ونال 
ً
األلقاب القارية بعد غياب دام طويال

العــبــو الشبيبة الــتــعــاطــف الــكــبــيــر، فــي ظل 
الدموع التي ظهرت في العيون فور إطالق 
صــافــرة الــنــهــايــة وإجــــراء مــراســم التتويج. 
القبائل  وشبيبة  الــرجــاء  مــبــاراة  وشــهــدت 
سفيان  بطله  كــان  كبيرًا،  شخصيًا  إنــجــازًا 
رحــيــمــي، نــجــم الـــرجـــاء واملــنــتــخــب املــغــربــي 
وجوهرته الحالية، يتمثل بكونه أول العب 
في تاريخ الرجاء يسجل في الدور النهائي 
لبطولتني قاريتني، حيث سجل رحيمي في 
في  هدفًا  الــجــزائــري  القبائل  شبيبة  مرمى 
مرمى  فــي  هدفًا  سجل  كذلك   ،2021 نهائي 

بــرصــيــد 7 أهــــــداف، مــتــفــوقــًا عــلــى وصــيــفــه 
الــكــونــغــولــي بـــن مـــاالنـــغـــو هـــــداف الـــرجـــاء، 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــًا فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــداف فــي الــبــطــولــة،  ورفـــع رصــيــده إلـــى 6 أهــ
ثـــم ســفــيــان رحــيــمــي، نــجــم الـــرجـــاء، ورضـــا 
بن سايح، العب شبيبة القبائل الجزائري، 
ولكل منهما 5 أهداف. وقال األسعد الشابي، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــر الـــفـــنـــي لــــلــــرجــــاء، فـ ــ ــديـ ــ املـ
لــقــنــاة »الــريــاضــيــة« املــغــربــيــة، عــقــب نهاية 
ــقـــاء: »أفـــتـــخـــر بــاملــكــاملــة الــهــاتــفــيــة الــتــي  ــلـ الـ
الــســادس،  املــلــك محمد  تلقيتها مــن جــاللــة 
الـــذي هــنــأنــي مــبــاشــرة بــعــد نــهــايــة املــبــاراة. 

تــاريــخــيــة ستبقى راســخــة في  إنــهــا لحظة 
ذهــنــي«. وتــابــع الــشــابــي: »تتويج مستحق 
وبــعــد ديــربــي مــغــاربــي صــعــب، خــضــنــا 45 
وفرضنا  األول،  الــشــوط  فــي  مثالية  دقيقة 
وكانت  رائــعــني،  هدفني  وسجلنا  أسلوبنا، 
بتفوق  للتسجيل، وخرجنا  لنا عدة فرص 
كامل على شبيبة القبائل«. وخالل مسيرته 
نحو منصات التتويج، تخطى بطل املغرب 
أبــرزهــا شبيبة  الكبرى،  األنــديــة  الكثير من 
ــيـــرامـــيـــدز املـــصـــري  الـــقـــبـــائـــل الــــجــــزائــــري وبـ
وأورالندو بيراتس الجنوب أفريقي ونكانا 

رد ديفلز الزامبي.
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ــر مـــنـــتـــخـــب  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ انــــــتــــــظــــــرت جـ
األرجنتني 28 سنة لرؤية نجومها 
عـــلـــى مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج وخـــطـــف 
لقب »كــوبــا أمــيــركــا« عــن جـــدارة واستحقاق. 
انــتــظــرت جماهير األرجــنــتــني 17 ســنــة، لكي 
ــع الـــكـــأس  ــرفـ ــرى الـــنـــجـــم لــيــونــيــل مــيــســي يـ ــ تـ
التي لطاملا كان يريدها، ولطاملا عاندته في 
ــكــافــئــه كـــرة الــقــدم في 

ُ
الــنــســخــات املــاضــيــة، لــت

النهاية على ما قدمه لها، وتمنحه أول لقب 
له مع بالده.

واســتــحــق املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي الــتــتــويــج 
بلقب »كوبا أميركا«، ألنه قدم بطولة كبيرة 
بشكل عــام كــان ُمقنعًا فيها، في وقــت أحرج 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ املــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــي املــ
وقــدم كــرة قــدم قــويــة، خصوصًا فــي الجانب 
الــدفــاعــي، إذ بـــدا مــن الـــواضـــح مــنــذ الدقيقة 
األولى للمباراة أن نجوم »األلبيسيليستي« 
يريدون تحقيق اللقب وال شيء آخر. وأظهر 
أرض  كبيرة على  قتالية  األرجنتني  منتخب 
ــبـــرازيـــل بــالــشــراســة  ــفـــوق عــلــى الـ املـــلـــعـــب، وتـ
ــعـــود إلـــى  ــر مــــن أجـــــل الـــصـ ــبــ ــاع األكــ ــ ــدفــ ــ واالنــ
مــنــصــات الــتــتــويــج مـــن جـــديـــد، فـــي حـــني بــدا 
املواجهة،  في  شغفًا  أقــل  البرازيلي  املنتخب 
العمل  على  كثيرًا  واعتمد  الكثير،  ُيقدم  ولــم 
الـــــفـــــردي بـــــــداًل مــــن الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، كــمــا 
اعــتــمــد عــلــى تــحــركــات نــيــمــار ومـــهـــاراتـــه في 
امللعب، وهو الذي كان يتعرض لرقابة قوية 
وتدخالت عنيفة من الالعبني األرجنتينيني، 
ملــنــعــه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى املـــســـاحـــات الــتــي 
ُيــحــبــهــا، وبــالــتــالــي صــنــاعــة الــخــطــورة على 
ــارس إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز،  ــ ــحــ ــ مــــرمــــى الــ
لتنتهي رحــلــة الــبــرازيــل عــلــى أرضــهــا بــدون 

األرجنتين وميسي
فعالها أخيرًا

نجح  ليونيل ميسي، أخيرًا، في رفع أول لقب له مع منتخب بالده األرجنتين، 
بعد طول انتظار وبعد خيبات أمل عديدة، وذلك بعد تفوق األرجنتين في 
المباراة النهائية لبطولة »كوبا أميركا« على البرازيل بهدف نظيف، وخطف 

اللقب الُمنتظر منذ 28 سنة تقريبًا
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لــقــب، وتخطف األرجــنــتــني أغــلــى األلــقــاب من 
ملعب »ماراكانا« في يوم تاريخي لن ينساه 

ليونيل ميسي أبدًا.
حـــقـــق الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
ــد الــــــذي كـــــان يــنــقــصــه، وهـــو  ــيـ الــــشــــيء الـــوحـ
ــذي  ــع مــنــتــخــب بـــــــالده، الــ الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب مــ
لــطــاملــا ســعــى إلـــيـــه، حــتــى جــــاء بــعــدمــا أكــمــل 
الـــــــ34 مـــن عـــمـــره وفــــي مــعــقــل الـــغـــريـــم األزلــــي 
»كوبا  بلقب  »التانغو«  مع  ليتوج  الــبــرازيــل، 
التعثرات  مــن  سلسلة  وبــعــد   .2021 أمــيــركــا« 
أربــع نهائيات  واإلحباطات شهدت خسارته 
مع »األلبيسيليستي«، منها 3 نهائيات لكوبا 
أميركا )2007 و2015 و2016( ونهائي لكأس 
بــعــد مــثــابــرة  الــعــالــم )2014(، نــجــح مــيــســي، 
وتحٍد للصعوبات وســوء الحظ الــذي الزمــه، 
في النهوض بمنتخب بالده من سبات عميق 
الزمـــه طـــوال 28 عــامــا، وقــيــادتــه ألول ألقابه 
منذ 1993 )كوبا أميركا بــاإلكــوادور( بالفوز 
على البرازيل بهدف نظيف سجله أنخل دي 
ماريا. وحصد ميسي جائزة أفضل العب في 
الــبــطــولــة، وأفــضــل هـــداف بــرصــيــد 4 أهـــداف، 
واختتم  أخــــرى،  أهــــداف   5 لصناعته  إضــافــة 
ــــدارة  ــــأس الـــبـــطـــولـــة عــــن جـ املـــشـــهـــد بــحــمــلــه كـ
األبيض  املنتخب  قــائــد  بصفته  واســتــحــقــاق 

ــمــــاوي. وأســـكـــت مــيــســي األلـــســـن الــتــي  والــــســ
لطاملا نالت منه واتهمته بفشله في التتويج 
بأي لقب دولي مع منتخب بالده األول، رغم 
أنــه حقق كل شــيء مع برشلونة، لكن هــذا لم 
يــنــقــص مـــن عــزيــمــتــه، خــاصــة أنــــه ســبــق وأن 
نـــال املــجــد مــع منتخب الــشــبــاب بــالــفــوز معه 
بكأس العالم تحت 20 عاما في 2005، وكذلك 
مــع منتخب تحت 23 سنة حــني فــاز بذهبية 
الـــ47  النسخة  أوملبياد 2008 في بكني.  وفــي 
من بطولة »كوبا أميركا«، دخل ميسي تاريخ 
بـــــالده أيـــضـــا بــعــدمــا أصـــبـــح أكـــثـــر الــالعــبــني 
ــو« بــــواقــــع 151  ــغـ ــانـ ــتـ مـــشـــاركـــة بــقــمــيــص »الـ
ماسكيرانو.  خافيير  رقـــم  مــتــجــاوزا  مـــبـــاراة، 
كما أصبح »البرغوث«، خالل البطولة أيضا، 
أكــثــر الــالعــبــني صــنــاعــة لـــألهـــداف مـــع بـــالده 
بـــواقـــع 47 تــمــريــرة حــاســمــة، وواصـــــل أيــضــا 
ــاد بـــرقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي كـــأفـــضـــل هــــداف  ــعـ ــتـ االبـ

لبالده بـ76 هدفًا.
األول مع بالده  باللقب  تتويج ميسي  وجــاء 
وسط صعوبات جمة، أبرزها نقل البطولة إلى 
الــبــرازيــل، بعد أن كانت  أرض الغريم األزلـــي، 
األرجنتني  بــني  مناصفة  األمـــر  بــدايــة  ستقام 
وكولومبيا، قبل رفضهما استضافة املنافسة 
القارية بسبب جائحة كورونا واألزمة األمنية 
هذا  كل  وُيضاف  كولومبيا.  في  االجتماعية 
إلى كون البرازيل لم تخسر أي مباراة رسمية 
طــــوال خــمــس ســـنـــوات أمــــام أي مــنــتــخــب من 
قارة أميركا الجنوبية، حتى إن مدربها تيتي 
كــــان قـــد لــفــت إلــــى ضـــــرورة تــجــربــة مــواجــهــة 
منتخبات أوروبـــيـــة فــي مــنــاســبــات مــتــكــررة، 
نظرا لالكتساح الــدائــم لــبــالده، ووصــل األمر 
الــبــالد جايير بولسونارو  إلــى تــوقــع رئــيــس 

منتخب األرجنتين 
حقق اللقب القاري األول 

منذ 28 سنة

أرسنال يتعاقد مع الظهير البرتغالي الشاب نونو تافاريس
أعلن فريق أرسنال اإلنكليزي، التعاقد مع الظهير البرتغالي الشاب، نونو تافاريس، قادما 
وبــذلــك، أصبح  يــورو.  »املدفعجية« 8 ماليني  بنفيكا، في صفقة كلفت خزينة  نــادي  من 
في  الصيفية، وسيدخل  االنــتــقــاالت  فــي موسم  أرســنــال  أول صفقات  البرتغالي  الــالعــب 
منافسة على املشاركة كأساسي مع االسكتلندي كيران تييرني، والــذي قدم مستويات 
جيدة تحت إمرة املدير الفني اإلسباني، ميكل أرتيتا، على مدار املوسم املاضي. وشارك 
البرتغالي  املنتخب  املباريات مع  مــبــاراة، وشــارك في بعض  بنفيكا في 25  تافاريس مع 
تحت 21 سنة، وهو ما يجعله خيارًا مميزًا ملستقبل الفريق، الذي عانى املوسم املاضي، 
وفشل في إنهاء املنافسات في مركز مؤهل للبطوالت األوروبية. وقال أرتيتا في بيان عن 
الظهير البرتغالي الجديد: »هو شاب يتمتع بمستقبل واعد، ويتطور بشكل مستمر. ضمه 

ألرسنال سيدعم الفريق في الفترة املقبلة، وسيزيد من الخيارات في الخطوط الخلفية«.

العبو برشلونة يخضعون الختبارات كورونا في غياب موريبا
آر«  »بــي ســي  بــإجــراء تحاليل  الــجــديــد  للموسم  االســتــعــداد  لبرشلونة  األول  الــفــريــق  بــدأ 
الرياضية،  للكشف عن فيروس كورونا في مدينة )جــوان غامبر(  واالختبارات املصلية 
والتي لم يتم استدعاء إياليش موريبا لها، بسبب مطالب يطرحها وكالؤه إلتمام صفقة 
تجديد عقده. ويطالب وكالء العب الوسط الواعد، الذي يعد أحد آللئ أكاديمية شباب نادي 
برشلونة )الماسيا(، بشروط ال يود برشلونة تحّملها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة له 
على املستوى االقتصادي، مع سعيه للحد من القيمة اإلجمالية للرواتب بعد تخطيها الحد 
املسموح به، ما دفع إدارة »البالوغرانا« إلى اتخاذ قرار بأن يبدأ موريبا فترة االستعداد 
للموسم الجديد مع الفريق الرديف. في املقابل، استدعى املدرب رونالد كومان 11 العبًا 
من الفريق األول ليست لديهم ارتباطات مع منتخبات بالدهم هذا الصيف، سواء في كأس 

األمم األوروبية أو »كوبا أميركا«، أو دورة األلعاب األوملبية. 

جوردي كرويف: فكرة أن أحل محل كومان غير مطروحة
الــذي سيصبح مستشارًا لرئيس برشلونة، خــوان البورتا، في  أوضــح جــوردي كرويف، 
 من 

ً
مجال كرة القدم، اعتبارًا من أول آب/أغسطس القادم، أن فكرة تدريب برشلونة بدال

املدير الفني الحالي رونالد كومان ليست واردة في ذهنه. وفي مقابلة مع صحيفة »ماركا«، 
قال كرويف إن »فكرة أن أحل محل كومان ليست في ذهني وال في ذهن أي أحد. لو كان 
هذا هو طريقي، لكنت وافقت من قبل على التدريب في إسبانيا حني أتيحت لي الفرصة 
االحتمال، وال هو ضمن خططي«. ويعود  إلى هذا  التلميح  يتم  لم  األخيرة.  السنوات  في 
أصل الفكرة حول إمكانية أن يحل كرويف محل كومان كمدرب للنادي »الكتالوني« إلى 
تصريحات البورتا لوسائل اإلعــالم في شهر حزيران/يونيو املاضي، حني قال إن نجل 

يوهان كرويف »سيكون بمثابة جوكر إذا كان هناك ظرف طارئ«.

بطريقة  الجديد  للموسم  يتحضر  الفرنسي  أنجيه  فريق 
»عسكرية«

لفترة  ُمبتكرة غير مسبوقة  باتكيل، طريقة  الفرنسي، جيرالد  أنجيه  ابتكر مدرب فريق 
تــدريــبــات  عــلــى  االعــتــمــاد  عــبــر  وذلـــك  الــجــديــد 2022-2021،  الــكــروي  للموسم  التحضير 
عسكرية غير معتادة على أندية كرة القدم، من أجل أهداف ُمحددة. وأجبر املدرب، جيرالد 
باتكيل، العبي الفريق على االنخراط في تدريبات خاصة بالقوات العسكرية مثل الجري 
في الطبيعة، حمل الحبل ملسافات طويلة، القفز، حمل األثقال، التدريبات البدنية على الرمال 
البحرية، وكأنها تدريبات للجيش الذي يخوض املعارك الحربية. ونال مدرب فريق أنجيه 
التواصل االجتماعي، وذلك بسبب  »الجنرال« عبر مواقع  الفرنسي، جيرالد باتكيل، لقب 
للموسم  التحضيرات  فترة  خــالل  اعتمدها  التي  »العسكرية«  بتكرة 

ُ
امل التدريبات  طريقة 

الكروي الجديد، والتي جعلت الالعبني يظهرون وكأنهم في معسكر للجيش.

توفي مهاجم املنتخب اإلنكليزي، بول مارينر، عن عمر ناهز 
الـــ 68 سنة، وفقًا ملا أعلنت أسرته. وذكــرت أســرة مارينر في 
بيان أنــه »لــآســف، نعلن عــن وفــاة بــول فــي ســالم فــي التاسع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز مــحــاطــا بــأســرتــه عــقــب مــعــركــة قــصــيــرة مع 
ــاف الــبــيــان: »نــشــكــر كــل مــن زاره خــالل  ــخ«، وأضــ ســرطــان املــ
مرضه ومن دعمونا وبعثوا لنا برسائل«. وُيعتبر مارينر من 
نجوم الكرة اإلنكليزية والذي لعب في مركز العب خط وسط 
متقدم، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق كورلي اإلنكليزي. وفي 
بليموث،  فريق  مــع  محترفا  العبا  مارينر  أمسى   ،1973 عــام 
وهناك سجل 61 هدفًا في 155 مباراة لعبها، واعتبر آنذاك أنه 
أفضل العب في تاريخ الفريق. بعد ذلك انتقل مارينر إلى فريق 
إيبسويش تاون في عام 1976، وحقق إنجازات أوروبية تحت 
قيادة املدرب الشهير، بوبي روبسون، ليتم استدعاؤه لتمثيل 
بطولة كأس  ثم  »يــورو 1980«،  بطولة  اإلنكليزي في  املنتخب 
العالم 1982. ثم قرر مارينر االنتقال إلى فريق أرسنال، وهناك 
إلى  انتقل  لعب 60 مباراة وسجل 14 هدفًا. وفي عام 1986، 
فريق بورنثموث، وخاض 56 مباراة سجل فيها 9 أهداف، ثم 
قرر الذهاب لالحتراف في أستراليا ولعب مع فريقي وولوغونغ 
إلى  مارينر  انتقل   ،2003 عــام  وفــي  كابيتالز.  وألباني  سيتي 

عالم التدريب، ودرب فريق أريزونا في أميركا ثم فريق جامعة 
لفريق  التدريبي  الجهاز  إلى  انضم  عام 2004،  وفي  هارفرد. 
نيو إنغالند وبقي معه حتى عــام 2009، ليعود بعد ذلــك إلى 
النادي الذي لعب معه بليموث أرغيل، وُيدربه ملوسم واحد فقط، 
ثم عاد في عام 2011 إلى الدوري األميركي لكرة القدم، وساهم 

في تطوير فريق تورونتو.
ــلـــى صــعــيــد األلــــقــــاب كــــالعــــب، حـــقـــق مـــاريـــنـــر، مــــع فــريــق  وعـ
إيبسويش تاون لقب بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي في موسم 
1977-1978، ولقب كأس االتحاد األوروبي في موسم 1980-
1981. وعلى الصعيد الدولي، بدأ مارينر مسيرته مع املنتخب 
اإلنكليزي في عام 1977 واستمر حتى عام 1985، وخاض 35 
مباراة سجل فيها 13 هدفًا، وُيعتبر مارينر اليوم من أساطير 
الكرة اإلنكليزية الذي قدم الكثير في املالعب، ولسوء حظه لم 
يكن حاضرًا في نهائي »يورو 2020«، لتفقد الكرة اإلنكليزية 
نــجــمــًا جــديــدًا فــي عـــام 2021، مــع الــتــنــويــه إلـــى أن العـــب خط 
مباراة خــالل مسيرته  لعب حولي 561  مارينر،  بــول  الوسط، 
لعب معها،  التي  األندية  الكروية وسجل 214 هدفًا مع جميع 

بني سنوات 1973 و1986.
)العربي الجديد(

بول مارينر

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إنكليزي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ68 سنة وحقق 
الكثير من اإلنجازات في الكرة اإلنكليزية

ميسي يرفع 
كأس »كوبا 
أميركا« أخيرًا 
)Getty(

)Getty( أنخل دي ماريا نجم المباراة النهائية

حامل لقب الدوري اإلسبان

بخماسية  نيمار  بقيادة  »السيليساو«  فــوز 
كانت  األرجنتني  أن  كما  النهائي.  في  نظيفة 
اإلحباطات  كــل  األمــر وســط  تشعر بصعوبة 
املــتــكــررة واملــشــكــالت اإلداريـــــة الــدائــمــة داخــل 
الــفــشــل  إزاء  لــلــعــبــة،  األرجـــنـــتـــيـــنـــي  االتــــحــــاد 
لقب وتأثيره على  التتويج بأي  املستمر في 
الجماهير  انتقادات  مع  والالعبني،  املنتخب 
ــغـــو«  ــانـ ــتـ ــة لـــعـــنـــاصـــر »الـ ــمــ ــدائــ والــــصــــحــــف الــ

»التخاذل«. واتهامهم بـ
وبهذا، يكون ميسي قد سدد الدين الذي كان 

يتراجع عن  أن  قبل  أرجنتينيًا«،  »ليس  بأنه 
أقــل مــن شهرين، ويكمل مسيرته  قـــراره بعد 
الــــدولــــيــــة مــــن دون يـــــأس حـــتـــى حـــقـــق املـــــراد 
ــد املــــاليــــني مــــن عـــشـــاقـــه ومـــحـــبـــي كـــرة  ــعــ وأســ
الـــقـــدم. صــوجــاء تــتــويــج ميسي بــعــد أقـــل من 
ثمانية أشهر على رحيل أسطورة كرة القدم 
لطاملا  الــذي  مــارادونــا،  دييغو  األرجنتينية، 
كـــان يــتــشــوق ملــشــاهــدة مــنــتــخــب بــــالده وهــو 
يتوج بأي لقب، لتصبح مهمة نجم برشلونة، 
الذي انتهى عقده رسميًا معه الشهر املاضي 

ــوال تــلــك الــســنــوات لجماهير  عــلــى كــاهــلــه طــ
األرجــنــتــني، ليسعدها بعد نحو 3 عقود من 
ــر بــســمــتــه في  االنـــتـــظـــار، ويــســتــعــيــد هـــو اآلخــ
بـــالده بعد أن كــان على وشــك فقدان  قميص 
األمل في تحقيق أي شيء لها، وبعد أن وصل 
به الحال إلــى االعــتــزال دوليا في 2016، بعد 
خـــســـارة نــهــائــي لــقــب »كـــوبـــا أمــيــركــا« للعام 
ــام نفس  الــثــانــي تــوالــيــًا بــركــالت الــتــرجــيــح أمـ
التي  االنــتــقــادات  كم  املنافس تشيلي، بسبب 
نـــالـــت مــنــه والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــد اتــهــامــه 

بعقد  إلــى صفوفه  مــجــددا  يعود  أن  وينتظر 
ــادم  ــقـ ــلـــة الـــحـــلـــم الــــعــــام الـ جــــديــــد، هــــي مـــواصـ
بقيادة بالده للقب كأس العالم في قطر 2022، 
وعمره 35 سنة، وهو اللقب الغائب عن بالده 
مــنــذ 1986 مـــع مــــارادونــــا. كــمــا قــــاد صــاحــب 
القميص رقم 10 بالده للفوز بلقبها الـ15 في 
تاريخ »الكوبا«، لتتقاسم الرقم القياسي مع 
منتخب األوروغـــــــواي، فــي وقـــت بــقــي رصيد 

البرازيل عند حاجز 9 ألقاب فقط.
)العربي الجديد، إفي(

دي ماريا بطل األرجنتين وجه رياضي
الذي ال يشيب

رياض الترك

مــاريــا، بطولة »كوبا  أنــخــل دي  النجم  قــدم 
أمــيــركــا« عظيمة، وكـــان مــن أهــم املساهمني 
في تتويج منتخب بالده األرجنتني باللقب 
الــبــرازيــل، وأثــبــت مرة  على حساب منتخب 
جــديــدة أن الــعــمــر مــجــرد رقـــم بــعــد مــا قدمه 
متفوقًا  فردية  مهارة  امللعب من  أرض  على 
على الــبــرازيــلــيــني. ورغـــم وصـــول، أنــخــل دي 
مــاريــا، إلــى سن الـــ33 سنة، إال أنــه لم يتعب 
ــــراوغ  ــا زال ُيــبــدع عــلــى الــجــنــاح، العـــب ُي ومـ
بــمــهــارة كــبــيــرة، ُيــمــرر كـــرات مــؤثــرة، سريع 
ويـــتـــحـــرك بــخــفــة مـــن أمـــــام املـــدافـــعـــني، ذكــي 
الفرص وإنهائها والتسجيل  جدًا في خلق 
أيــضــًا، وال ُيــمــكــن إغــفــال أنـــه صــاحــب هــدف 
تــتــويــج »األلــبــيــســيــلــســيــتــي« بــلــقــب »كــوبــا 
أمــيــركــا«. كــمــا أن دي مــاريــا ســاهــم بنسبة 
كــبــيــرة فــي وصـــول منتخب األرجــنــتــني إلــى 
القوية  شخصيته  بفضل  النهائية  املــبــاراة 
والـــقـــيـــاديـــة عــلــى أرض املــلــعــب إلــــى جــانــب 
ــه عــلــى االحــتــفــاظ  ــدرتــ لــيــونــيــل مــيــســي، وقــ
بالكرة ومنح األرجنتني األفضلية في الثلث 

األخير عندما تكون الكرة بني أقدامه.

ــم ابــتــعــاده عـــن األضـــــواء فـــي الــســنــوات  ورغــ
األخـــيـــرة، إال أن دي مــاريــا »ال يــشــيــب« أبــدًا 
مــهــمــا تـــقـــدم فـــي الـــســـن، ومــــا زالـــــت ملــســاتــه 
التي  للجماهير  وُمــبــهــرة  ُمــمــتــعــة  الــكــرويــة 
ــاريـــس ســــان جــيــرمــان  ــع فـــريـــق بـ ــتــابــعــه مـ

ُ
ت

الـــفـــرنـــســـي واملـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي، وهـــو 
يستحق كل الثناء على ما قدمه في املباراة 

النهائية أمام منتخب البرازيل.
ــاراة الــنــهــائــيــة بــتــتــويــج  ــ ــبـ ــ ــد نـــهـــايـــة املـ ــعـ وبـ
تاريخي ملنتخب األرجنتني، هاجم دي ماريا 
»األلبيسيلسيستي«  وانــتــقــد  شــكــك  مــن  كــل 
باللقب،  التتويج  فــي  مــن حظوظه  وأنــقــص 
مــنــوهــًا بــاالنــتــصــار الــتــاريــخــي بــالــرغــم من 

تشكيك الكثيرين في إمكانية تحقيق ذلك.
بعد  الصحافيني  أمـــام  مــاريــا  وتــحــدث دي 
النهائية وقــال: »حلمنا كثيرًا بهذا  املباراة 
األمر، قاتلنا كثيرًا، وشكك الكثير من الناس 
عندنا،  مــا  نــقــدم  ظللنا  لكننا  وانــتــقــدونــا، 
حتى تحقق الحلم اليوم، ونشكر الرب، فزنا 

باللقب الذي كنا نبحث عنه منذ سنوات«.
وأكد دي ماريا، الذي اعتبر أفضل العب في 
وألنــه  الـــذي سجله  الــهــدف  بفضل  النهائي 
كــــان األكـــثـــر خـــطـــورة بـــني صــفــوف منتخب 
أن  ليونيل ميسي،  األرجنتني، متفوقا على 
الفوز به  اللقب له حتى قيمة أكبر ألن  هــذا 
البطولة  الــبــرازيــل، مضيفة  جــاء على أرض 

وفي ملعب املاراكانا في ريو دي جانيرو.
وتذكر النجم أنخل دي ماريا، خالل حديثه 
ما حدث قبل انطالق البطولة، وقال: »كانت 
البطولة ستقام في األرجنتني )التي تخلت 
فيروس  تفشي  املسابقة بسبب  تنظيم  عن 
ــهـــى بـــنـــا األمــــــر هـــنـــا، ألنـــه  ــتـ ــا(، وانـ ــ ــورونــ ــ  كــ
ــان عــلــيــنــا أن نـــفـــوز بــهــا هــنــا وفـــزنـــا بها  كــ
بــالــفــعــل«. ُيــذكــر أن دي مــاريــا، سجل هدف 
ــــوز املــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي املــــبــــاراة،  فـ
تمريرة  تلقى  عــنــدمــا  األول،  الــشــوط  خـــالل 
ــلـــه رودريـــــغـــــو دي بــــول،  مـــمـــتـــازة مــــن زمـــيـ
ريــنــان  الــبــرازيــلــي  عــلــى  مــتــفــوقــًا  ليخطفها 
لــودي، ثم ينطلق وينفرد باملرمى وُيسجل 
عالية  حرفية  عــن  برهنت  عبقرية  بطريقة 
الــكــرة. واستحق دي ماريا  التعامل مع  في 
جـــائـــزة أفــضــل العـــب فـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
ليس فقط بسبب هدف التتويج، بل بسبب 
امللعب،  الــذي قدمه على أرض  الــقــوي  األداء 
خــصــوصــًا عــلــى الــجــهــة الــُيــمــنــى الــتــي صنع 
الكثير من  الــفــارق كثيرًا، وخلق منها  فيها 

الفرص ملنتخب األرجنتني.
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