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أشعل العب
أرسنال األلماني
مسعود أوزيل
مواقع التواصل
االجتماعي،
بعدما أجاب
عن بعض أسئلة
المشجعين عبر
(تويتر) .وقال
العب ريال مدريد
ردًا على
السابقّ ،
سؤال ،حول
رأيه باألفضل
بين ميسي
ورونالدو« :أثبت
ليونيل ميسي
أنه أحد أفضل
الالعبين في
إسبانيا على
اإلطالق ،لكن
رونالدو كان
دائمًا األفضل
في ّ
كل بلد لعب
فيه» ،لتشهد
التغريدة تفاعًال
كبيرًا من أنصار
الريال وبرشلونة.

أوزيل يختار رونالدو
أوزيل لعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد (غاسبر غوينن)Getty/

بورتو يتابع رحلته
في كأس البرتغال
بفوزٍ صعب

بالميراس إلى نهائي
كأس ليبرتادوريس بعد
تخطي ريفر بليت

شيفيلد ينتصر ألول
مرة في البريميرليغ
بهدف دون رد

واصل بورتو حملة الدفاع عن لقبه في كأس
البرتغال لكرة القدم بفوزه الصعب واملاراثوني
في عقر دار ناسيونال بنتيجة ( )4-2الثالثاء
في دور الـ 16بالبطولة ،ليحجز مقعده في
ربع النهائي .كذلك أسفرت مباريات أخرى عن
تأهل سانتال كالرا ،واملفاجأة إشتوريل ،من
القسم الثاني ،الذي أطاح ريو آفي ،لينضما إلى
ماريتيمو بعدما أطاح متصدر ترتيب الدوري،
سبورتنغ لشبونة ،بثنائية نظيفة.

تأهل بامليراس البرازيلي لنهائي بطولة كأس
ليبرتادوريس ،رغم خسارته على أرضه أمام ريفر
بليت األرجنتيني  ،2-0الذي سيطر على مجريات
اللقاء وكاد يحقق مفاجأة رغم النقص العددي
في صفوفه منذ الدقيقة  .72وجاء تأهل بامليراس
بفضل انتصاره في األرجنتني على ريفر بثالثة
أهداف نظيفة ،ليصعد لنهائي ليبرتادوريس
للمرة الخامسة في تاريخه ،الذي حصد لقبه به
مرة وحيدة في عام .1998

تذوق شيفيلد يونايتد أخيرًا طعم االنتصار
األول في البريميرليغ هذا املوسم بهدف اكتفى به
في شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد خالل مباراة
الفريقني ،التي جرت على ملعب (برامول لني)
ضمن الجولة الـ 18من الدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم .ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في
هذا االنتصار الثمني للمهاجم املخضرم بيلي
ّ
شارب ،الذي نجح في هز الشباك مرة واحدة في
الدقيقة  73من ركلة جزاء.
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تقرير

اقترب السد من حسم لقب دوري نجوم
قطر ،في ظل إبعاده مطارده المباشر وغريمه
التقليدي الدحيل وتوسيع فارق النقاط إلى
 ،11ما سيفتح الطريق لتشافي صوب اللقب.

دوري
نجوم قطر
السد يدنو من اللقب

الدوحة ـ العربي الجديد

بات السد قريبًا من التتويج بلقب
دوري نجوم قطر لكرة القدم ،عقب
حسم القمة أمــام غريمه ومطارده
الــدحـيــل وح ـ ّـول تــأخــره بـهــدف إلــى فــوز ثمني
( ،)1-3في املباراة التي جرت بينهما في قمة
مباريات الجولة الرابعة عشرة ،وقطع خطوة
كبيرة نحو الظفر باللقب ،ورفع السد املهيمن
على البطولة بأربعة عشر لقبًا رصـيــده إلى
 38نـقـطــة ،مــوسـعــا ال ـف ــارق مــع بـطــل النسخة
األخ ـيــرة إلــى  11نقطة .وتـفــوق «الــزعـيــم» في

ع ــدد االن ـت ـص ــارات خ ــال املــواج ـهــة املـبــاشــرة
ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن م ــع ال ــدح ـي ــل ب ــال ــدوري،
محققًا فوزه العاشر مقابل تسع خسائر وثالثة
تعادالت .ويدين السد بفوزه لبونجاح صاحب
الـ»هاتريك» ،ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافني
مع  15هدفًا ،بفارق ثالثة أهداف عن مواطنه
يوسف الباليلي العب قطر.
ّ
وندية من
وشهدت مباراة السد والدحيل قوة
ّ
جانب الفريقني ،ففي الشوط األول استغل كل
فريق الفرص التي الحت له وسجل هدفًا ،فيما
جاء الشوط الثاني مغايرًا ،إذ كان السد أكثر
فاعلية واستغل أخطاء تمركز العبي الدحيل

السيلية يهزم الخريطيات

حقق السيلية الفوز على الخريطيات
 0-2في المباراة التي جرت بينهما
عــلــى مــلــعــب حــمــد بـــن خليفة
بالنادي األهلي ضمن األسبوع الـ14
من الــدوري القطري لكرة القدم.
وسجل هدفي السيلية ،عبد القادر
إلياس ومهند علي «ميمي» في
الدقيقتين  27و ،51ليرفع الفريق
رصيده إلى  18نقطة ويحتل المركز
الثامن ،بينما تجمد رصيد الخريطيات
عند  6نقاط وبقي بالمركز األخير.

السدّ حسم الصراع في القمة واقترب من اللقب ()Getty

وانــدف ــاع ـه ــم وس ـجــل ه ــدف ــن لـيـنـهــي امل ـب ــاراة
لصالحه بثالثة أهداف مقابل هدف.
ووصف تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد
أداء العبي الزعيم في مواجهة الدحيل ضمن
مباراة األسبوع الرابع عشر بالرائع واملذهل،
وتحدث تشافي في تصريحاته عقب املباراة
ً
ملــوقــع الـنــادي الرسمي قــائــا« :لعبنا مـبــاراة
مذهلة وأكثر من رائعة ،فخور بأداء كل العبي
السد ،قدمنا مباراة أكثر من جيدة ونجحنا في
العودة بعد التأخر بهدف وتسجيل  3أهداف».
وأضاف مدرب الزعيم أن «األداء كان أكثر من
رائع وروح الفريق اإليجابية والجماعية كانت
هي األساس في تحقيق الفوز املهم في مسيرة
الفريق نحو لقب الدوري» .وأشار تشافي إلى
أنه «خالل آخر  11مباراة للسد ضد الدحيل،
استطعنا تحقيق الفوز في  9مباريات وخسرنا
م ــرة واح ـ ــدة وت ـعــادل ـنــا ف ــي م ـب ــاراة واح ـ ــدة»،
وأضاف «كنا األفضل ،غيرنا ديناميكية الكرة
الـقـطــريــة ون ـحــن األف ـضــل حــال ـيــا» .واستكمل
ً
املدرب اإلسباني حديثه قائال «يجب أن نواصل

ليكرز ينتصر بعد تألق «الملك»
استطاع ليبرون جيمس
قيادة ليكرز إلى الفوز على
روكتس الذي يعاني من
عدة منها رغبة
مشاكل ّ
نجمه جيمس هاردن في
الرحيل وتغيير األجواء
لخوض تجربة جديدة

ّ
تفنن الثالثي كيفن دورانت وليبرون جيمس
وجويل أمبيد في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،وقادوا أنديتهم؛ بروكلني نتس
ولــوس أنجليس ليكرز وفيالدلفيا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ،إل ــى ان ـت ـص ــارات الف ـت ــة .وسـ ّـجــل
دورانت  34نقطة و 13تمريرة حاسمة ،فقلب
فريقه بروكلني نتس تأخره بفارق  18نقطة
وتغلب على دنفر ناغتس  .116-122وأضاف
املخضرم دورانت  9متابعات وزميله بروس
ً
بوين  16نقطة متألقًا بعد حلوله بــدال من
ن ـجــم ب ــروك ـل ــن ك ــاي ــري إي ــرف ـي ـن ــغ .وع ــادل ــت
رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت
النتيجة  113-113قـبــل  2:16دقيقتني على
ان ـت ـه ــاء الـ ــوقـ ــت .وأض ـ ـ ــاف دورانـ ـ ـ ــت بـعــدهــا

«الملك» جيمس سجل  26نقطة و 8تمريرات حاسمة (كارمن مانداتو)Getty /

النقاط الست التالية لنتس ،حارمًا ناغتس
من تحقيق فوزه الثالث تواليًا خارج ملعبه.
ول ـ ــدى ال ـخ ــاس ــر ،س ـجــل ال ـع ـم ــاق ال ـصــربــي
ن ـي ـك ــوال يــوك ـي ـتــش  23ن ـق ـطــة و 11ت ـمــريــرة
حاسمة و 8متابعات ،لكنها لــم تكن كافية

كيفن دورانت قاد
بروكلن نتس إلى الفوز
على دنفر ناغتس

وصف هيرنانديز مدرب
فريق السد أداء الالعبين
بالرائع والمذهل
الـعـمــل ،لــم نحقق شيئًا حتى اآلن ويـجــب أن
نحافظ على فــارق النقاط في الـصــدارة حتى
النهاية .أنــا فخور بالعبي السد ،فخور بكل
ما قدموه ،األساسيون والبدالء كانوا على قدر
الثقة ،هدفنا االستمرار على نفس املنوال».
بدوره أعرب الجزائري بغداد بونجاح ،العب
السد ،عن سعادته الغامرة بالفوز الثمني الذي
حققه فريقه على الدحيل ( .)1-3وقال بونجاح
في تصريحات ملوقع النادي القطري« :حققنا
فــوزًا في منتهى األهمية ،خصوصًا أنــه جاء
على حساب منافس قوي ،هو األقــرب لنا في
جدول الترتيب» .وأضاف «املباراة كانت قوية

ف ــي ظ ــل ت ـفــوق بــروك ـلــن  46-68ف ــي الـشــوط
الثاني.
وبخسارته السادسة في  11مباراة ،تراجع
دنفر إلى املركز العاشر في املنطقة الغربية،
فيما حـقــق بــروكـلــن ف ــوزه ال ـســادس مقابل
العدد عينه من الخسارات .ونجح بروكلني
فـ ــي ح ـس ــم امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب نـجـمــه
اآلخ ـ ــر إيــرف ـي ـنــغ ل ـل ـم ـب ــاراة ال ــراب ـع ــة تــوال ـيــا
ألسـ ـب ــاب ش ـخ ـص ـيــة وي ـب ـق ــى م ــوع ــد ع ــودت ــه
ً
مجهوال ،فيما يراجع فريقه ورابطة الدوري
شريط فيديو انتشر على مــواقــع التواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـظ ـهــره دون ك ـمــامــة مـحـتـفــا
ب ـع ـيــد مـ ـي ــاد ش ـق ـي ـق ـتــه م ــع أف ـ ـ ــراد عــائ ـل ـتــه،
ليخالف بروتوكول الدوري الحتواء فيروس
ّ
ك ــورون ــا .وت ـعـ ّـد ه ــذه ال ـحــالــة نــافــرة فــي ظــل
تأجيل الرابطة مباراتني إضافيتني بسبب
تــداعـيــات ال ـف ـيــروس ،ليصل ع ــدد املـبــاريــات
املــؤجـلــة إل ــى ســت بـعــد أرب ـعــة أســابـيــع على
انطالق الــدور املنتظم من الــدوري .وفي ظل
تفشي الـفـيــروس ،اتفقت رابـطــة ال ــدوري مع
رابـطــة الالعبني على تعزيز التدابير حيال
ارتداء الكمامات ،واجتماعات األندية وحتى
األنشطة البعيدة عن كرة السلة.
وفي هيوسنت ،حصد لوس أنجليس ليكرز
ف ــوزه ال ـتــاســع فــي  12م ـب ــاراة ،عـلــى حساب
روكـ ـت ــس  ،100-117ل ـي ـتــربــع ع ـل ــى صـ ــدارة
املـنـطـقــة الـغــربـيــة .م ـ ّـرة ج ــدي ــدة ،ك ــان النجم
ليبرون جيمس العالمة الفارقة في تشكيلة
حامل اللقب ،فسجل  26نقطة و 8تمريرات
حاسمة ،فيما قدم زميله النجم اآلخر أنتوني
ديفيس ً
أداء دفاعيًا رائعًا مع  19نقطة و10
متابعات و 5صدات «بلوك شوت».
وفي الربع الثانيّ ،
سجل «امللك» ليبرون سلة
ّ
استعراضية من خارج القوس ،عندما سدد
الكرة وأدار ظهره إلــى امللعب قبل أن تهبط
الكرة في سلة الخصم .ولــم يتمالك زمــاؤه
أنـفـسـهــم كــاســريــن مـســافــة الـتـبــاعــد البالغة
 1,80متر واملفروضة من رابطة الدوري.
وقال أفضل العب في نهائي الدوري املاضي
إنه التفت إلى زميله األملاني دنيس شرودر
ال ــذي ت ـحــداه بتسجيل الـثــاثـيــة« :يـجــب أن
تنظر أحيانًا في العني» لتكسب الرهان.
ولــدى روكتس ،تعاظمت أزمــة الفريق ،فيما
ّ
قدم نجماه جيمس هاردن ( 16نقطة) وجون
ً
وول ( 10ن ـق ـطــة) أداء ف ــردي ــا ع ـلــى حـســاب
ال ـل ـعــب ال ـج ـم ــاع ــي .وك ـ ـ ّـرر الـ ـه ــداف ه ـ ــاردن،
املـكـنــى «ب ـيــرد» (الـلـحـيــة) ،رغـبـتــه بالرحيل:
ّ
«أحب هذه املدينة ،لقد قدمت حقًا كل ما في
وس ـعــي .الــوضــع الـحــالــي جـنــونــي .ال أعتقد
أن بــاإلمـكــان إصــاحــه»ّ .
رد عليه وول «هيا

لكننا عرفنا كيف نستغل الفرص التي أتيحت
لنا ،بفضل تركيزنا حتى نهاية اللقاء» .وواصل
الـنـجــم ال ـجــزائــري حــديـثــه« :أح ـ ــرزت هــاتــريــك
بفضل االجتهاد الكبير والعمل املتواصل في
التدريبات ،ومجهود زمالئي كذلك» .وأردف
«ألعب بتركيز دائمًا ،وعندما تواجه مدافعني
مميزين مثل بنعطية وأحمد ياسر يجب أن
ت ـكــون جــاه ـزًا بــدنـيــا وذه ـن ـيــا» .وع ــن اق ـتــراب
السد من لقب الدوري ،قال بونجاح إن «الفوز
على الدحيل ّقربنا خطوة كبيرة نحو تحقيق
الهدف األكبر وهو لقب الدوري ،لكن حتى اآلن
لم نحقق شيئًا ،علينا التركيز فيما هو قادم
حتى نصل إلى ما نريد» .وبالعودة إلى املباراة
فقد جــاء الشوط األول سريعًا وهجوميًا من
جانب الفريقني ،وسقط املعز علي وحصل على
ركلة جزاء بعدما ارتكب عبد الكريم حسن ضده
خطأ ،وتصدى لها املعز علي وسددها قوية
في وسط املرمى لتسكن مرمى مشعل برشم
حارس السد ،ثم عاد املعز علي وكاد يضاعف
ـان من هجمة مرتدة ،ولكنه
النتيجة بهدف ثـ ٍ

ي ــا زم ـي ـلــي ،ه ــل تــريــد ت ــرك الـسـفـيـنــة ب ـعــد 9
مباريات فقط؟».
مـ ــن جـ ــانـ ـ ٍـب آخ ـ ـ ــر ،ت ـع ـ ّـم ـل ــق الع ـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز
ً
الكاميروني جويل امبيد مسجال  45نقطة
لـفـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز ال ـفــائــز على
ميامي هيت وصـيــف املــوســم املــاضــي -137
 134ب ـعــد ال ـت ـمــديــد .وخـ ّـي ـمــت ع ـلــى امل ـب ــاراة
غيابات عــديــدة بــن العبي الفريقني بسبب
ّ
ك ــورون ــا ،فــدفــع ك ــل م ــدرب بـثـمــانـيــة العـبــن
فقط ،وهو الحد األدنى املفروض من الرابطة.
وفــي غـضــون  3دقــائــق و 30ثانية فــي الربع
الثالث ،سجل  14نقطة ليضع فيالدلفيا على
السكة الصحيحة ،ثم عادل في الوقت القاتل
 120-120ق ـبــل  4ثـ ــوان ع ـلــى ن ـهــايــة ال ــوق ــت.
وأضاف في الوقت اإلضافي  12نقطة ،قبل أن
تحسم رمية بعيدة من الشاب داكوتا ماتياس
املباراة .وبــرز مع الفائز دانــي غرين صاحب
 9ثالثيات في أعلى رصيد في مسيرته من
خارج القوس .وغاب عن هيت نجومه جيمي
بــات ـلــر وبـ ــام أدي ـب ــاي ــو والـسـلــوفـيـنــي غ ــوران
دراغـيـتــش ،مــا فتح الـبــاب أم ــام تايلر هيرو
لتسجيل  34نـقـطــة .وأم ــل م ــدرب فيالدلفيا
دوك ريفرز في أن تساهم اإلجراءات الجديدة
في الحد من تقليص اإلصــابــات في كورونا
بني املشاركني في الدوري «ال يمكنني سوى
تمني ذلك .لسنا في فقاعة ..نحن في مدن ،لذا
ّ
يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا جميعًا».
وك ــان ــت إص ــاب ــات ك ــورون ــا ق ــد دف ـعــت رابـطــة
دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفــن
لتأجيل مـبــاراة بوسطن سلتيكس وضيفه
أورالن ــدو ماجيك بسبب عــدم قــدرة أصحاب
األرض على تأمني الحد األدنى من الالعبني
لخوضها بسبب تأثرهم بفيروس كورونا.
ولـ ــم ت ـت ــم إع ـ ـ ــادة ج ــدول ــة أي م ــن امل ـب ــاري ــات
املؤجلة حتى اللحظةّ .
وقسمت رابطة الدوري
م ــوس ـم ـه ــا إل ـ ــى ج ـ ــزأي ـ ــن ،ح ـي ــث ك ـش ـف ــت عــن
الجدول الزمني لألول حتى الرابع من آذار/
م ــارس لكنها لــم تـعـلــن عــن روزن ــام ــة الـجــزء
الثاني الذي من املفترض أن يبدأ في العاشر
من آذار /مارس بعد راحة لستة أيام .وبذلك،
ً
أعطت الرابطة لنفسها مجاال إلعادة جدولة
مباريات مؤجلة من الجزء األول من املوسم
إلى الجزء الثاني أو حتى أثناء االستراحة.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ــراب ـط ــة م ــاي ــك بــاس
األحد لشبكة «أي أس بي أن» الرياضية «كنا
نتوقع تأجيل املـبــاريــات وخططنا الـجــدول
الزمني وفـقــا لــذلــك .ال تــوجــد خطط لتعليق
البطولة وسنواصل االعتماد على توجيهات
خبرائنا الطبيني».
(فرانس برس)

ســدد قوية بجوار القائم األيمن وهــو منفرد
باملرمى .وهاجم السد بعد ذلك من أجل إدراك
التعادل ،فقد مــرر اإلسباني سانتي كــازورال
كرة طويلة متقنة لزميله بغداد بونجاح في
الدقيقة العاشرة إال أن صــاح زكريا حارس
الــدحـيــل أنـقــذ ال ـكــرة ،تلت ذلــك تـســديــدة قوية
من حسن الهيدوس تصدى لها الحارس ،ثم
ك ــرة طــويـلــة هـيــأهــا بــونـجــاح لنفسه بمهارة
من الجهة اليسرى وتخطى املدافع إسماعيل
محمد وسدد قوية في الزاوية اليسرى ملرمى
الدحيل محرزًا هدف التعادل (.)14
وب ـعــد ال ـت ـعــادل ه ــدأت امل ـب ــاراة لـفـتــرة قـبــل أن
يعود الدحيل ويهاجم مرمى الـســد ،إذ أنقذ
مشعل بــرشــم مــرمــاه مــن فــرصــة هــدف محقق
بعدما مرر املعز علي عرضية جميلة قابلها
البرازيلي ادميلسون جونيور قوية في املرمى،
ولكن حارس السد حولها إلى ركنية لم يستفد
منها العبو الدحيل ،تلت ذلــك تسديدة قوية
مــن الـكـيـنــي مـيـشـيــل أول ـج ـنــا حــولـهــا حــارس
بصعوبة إلى ركنية.
وواص ـ ــل ال ــدح ـي ــل ه ـجــومــه وكـ ــاد ال ـبــرازي ـلــي
إيـ ـ ـ ــدواردو رودري ـغ ـي ــز «دودو» ي ـح ــرز هــدفــا
ً
جميال ،إال أن تسديدته اصطدمت في الدفاع
وتحولت إلى ركنية ،نفذها ادميلسون بصورة
متقنة ،ليقابلها أحمد ياسر برأسه قوية لتمر
فوق العارضة .ومع مرور الوقت سيطر السد
على منطقة وسط امللعب بفضل تألق الكوري
الـجـنــوبــي ن ــام تــي هــي ال ــذي مــر مــن الـجــانــب
األيسر ومــرر عرضية جميلة قابلها كــازورال
بيساره لترتد من العارضة والقائم ،وتال ذلك
انفراد من الجانب األيسر لالعب محمد وعد
الذي سدد قوية حولها الحارس صالح زكريا
إلى ركنية .تواصلت هجمات السد على مرمى
الدحيل من الجانب األيسر ،إذ سدد نام تي هي
كرة قوية تصدى لها صالح زكريا على مرتني،
بعدها مر حسن الهيدوس من الجانب األيسر
وس ــدد قــويــة حــولـهــا ح ــارس الــدحـيــل ببراعة
لركنية لم يستفد منها العبو السد.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،ح ــاول الــدح ـيــل خطف
ه ــدف مبكر مــن جــديــد واس ـت ـعــادة تـقــدمــه ،إذ
مـ ّـر املعز علي من الجانب األيسر وســدد كرة
بقوة اصطدمت في الدفاع وتحولت لركنية،
ورد السد بهجمة منظمة قادها بونجاح ومرر
عــرضـيــة جـمـيـلــة ل ـل ـكــوري الـجـنــوبــي ســددهــا
لكنها تحولت لركنية ،نفذها عبد الكريم حسن
لتصطدم بالكوري الجنوبي وحارس الدحيل
وتصل إلى بونجاح الذي وضعها في املرمى
الخالي من حارسه في الدقيقة (.)50
وفي ظل اندفاع الدحيل الهجومي إلدراك هدف
التعادل ،استغل السد املساحات الكبيرة في
دف ــاع الــدحـيــل ونـظــم هجمات مــرتــدة سريعة
كاد الهيدوس يستغل إحداها بعد خطأ فادح
من حارس الدحيل ،ولكنه سدد بجوار القائم
خال من حارسه .وقبل نهاية
األيمن واملرمى ٍ
اللقاء بثالث دقائق ،قاد البديل رودريغو تاباتا
هجمة مــرتــدة ومــرر كــرة طويلة متقنة انفرد
على إثــرهــا بونجاح بمرمى الدحيل ووضــع
الكرة جميلة على يمني الحارس صالح زكريا
ً
مـسـجــا ال ـهــدف الـثــالــث لــه ولـفــريـقــه ،ليحسم
نتيجة املباراة (.)1-3
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ميالن يرسم خارطة طريق العودة
يتصدر ميالن حاليًا ترتيب
الدوري اإليطالي ،وهو
يسعى للتأهل مجددًا
لدوري األبطال
حسين غازي

احتاج ميالن فقط  3أشهر في ّ عام 2020
ل ـي ـت ـبــدل ح ــال ــه ،م ــن ف ــري ــق هـ ــش وم ـ ّ
ـدم ــر
ـارق في املشاكل اإلداريــة والفنية ،إلى
وغـ ٍ
ـاد مـتــن عـلــى كــافــة املـسـتــويــات .مــا قبل
نـ ٍ
كورونا ليس كما بعده بالنسبة للنادي
اإليطالي العريق ،الذي عانى في السنوات
األخيرة من تراجع في املستوى والنتائج
واإليــرادات ،وعملية بيع من قبل الرئيس
السابق سيلفيو برلسكوني إلى مستثمر
صـيـنــي ،أع ـلــن إف ــاس ــه بـعــد ف ـتــرة ليصل
مصرف إيليوت األميركي ويضع يده على
النادي بعدما كان قد أعطى القرض ليونغ
هونغ لي .في البداية ّ
تحدثنا كما الجميع
عن دور زالتان إبراهيموفيتش في إعادة
الفريق إلى الساحة ،ثم بدأت الضغوطات
تــزداد على الالعبني ،بعدما قلل البعض
من قيمتهم ،باعتبار أن غياب السويدي
ً
سيخلق فـتــرة مــن انـعــدام الثقة وتــدهــورًا
في النتائج ،لكن ذلك لم يحصل ،إذ أصيب
إبــرا في مباراة نابولي بعام  2020وغاب
ع ـ ّـدة مـبــاريــات لــم يخسر خاللها الفريق
البتة محليًا ،باستثناء تلك األخيرة أمام
يوفنتوس التي افتقد فيها جهود العديد
م ــن الع ـب ـيــه أم ـث ــال إس ـمــاع ـيــل ب ــن نــاصــر
وس ــان ــدرو ت ــون ــال ــي وكــرون ـي ـتــش وآن ـتــي
ريبيتش وآخرين ألسباب مختلفة.
يتقدم بثبات
ميالن
ّ

في البداية ال يمكن التقليل من قيمة العمل
الكبير الذي قام به زالتــان في الفريق ،إن
كــان من الناحية الفنية وصناعة الفارق
في أرض امللعب أو حتى الشخصية وزرع
الثقة في نفوس أولئك الشباب الذين لم
يتجاوز معظمهم عامه الـ.25
مــع مــرور املـبــاريــات وتحقيق سلسلة من
االنتصارات ،اكتسب الالعبون ما افتقدوه
في املاضي وهو الثقة بالنفس ،التي لعبت
دورًا ف ــي ج ـعــل م ـي ــان فــري ـقــا ق ـ ــادرًا على
مقارعة أي فريق والضغط والتسجيل في
مرماه ،وهذا األمر انعكس بطبيعة الحال
ع ـل ــى ت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب الـ ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي
ومتابعة الرحلة في كأس إيطاليا وكذلك
فــي الـ ــدوري األوروبـ ـ ــي .ت ـقـ ّـدم م ـيــان لفت
الجميع ،فالنجم األملــانــي السابق أوليفر
بـ ـي ــره ــوف ت ـ ـحـ ـ ّـدث قـ ـب ــل أي ـ ـ ــام لـصـحـيـفــة
ً
الغازيتا ديلو سبورت قائال« :هذه السنة

ميالن يتصدر حاليًا ترتيب الدوري اإليطالي (لوريس روزيلي)Getty/

بالتحديد عانت أندية أوروبا ذهنيًا ،لكن
الــروســون ـيــري يـمـتـلـكــون الـتـصـمـيــم وفــي
الوقت عينه يستمتعون ب ــاألداء وهــذا ما
ظـهــر ف ــي املـ ـب ــاراة ،إبـ ــرا يـمـتـلــك شخصية
مـمـيــزة ويــدفــع الجميع لــأفـضــل .الفريق
ّ
يتملكه جوع لم يشعر به منذ وقت طويل،
بــإمـكــانـهــم ب ـنــاء ش ــيء م ـعــا ،الـفــريــق نجح
من دون حضور زالتــان وهــذا يعني أنهم
يتعلمون ،هناك حماس ونشوة لدى الفوز،
واملدرب ستيفانو بيولي أعطانا حكمة ،أن
ٌ
ال شيء مستحيل» .قد يتوج ميالن بنهاية
امل ــوس ــم بـلـقــب ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ،وق ــد ال
يـحـصــل ذل ــك خــاصــة أن بــاقــي املـنــافـســن
ّ
التحمل
ربـمــا يمتلكون ق ــدرة أعـلــى عـلــى
وامل ـنــاف ـســة عـلــى غ ــرار يــوفـنـتــوس وإن ـتــر،
لكن تحقيق الهدف األبرز بالتأهل لدوري
أب ـطــال أوروبـ ــا سـيـكــون نـجــاحــا مهمًا من
الناحية املالية لخزينة الـنــادي ،ال سيما
ّ
في ظل جائحة كورونا التي أفقدت العديد
من األندية إيرادات مالية من خالل حضور
الجماهير واملبيعات.
العبون مميزون
وتخطيط للمستقبل

أجـ ـب ــرت إص ــاب ــة املـ ــدافـ ــع س ـي ـم ــون كـيـيــر
وغـ ـي ــاب روم ــان ـي ــول ــي أح ـي ــان ــا ،واب ـت ـعــاد

املـ ـ ــدافـ ـ ــع األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــوس ــاكـ ـي ــو عــن
املشاركة أساسيًا بسبب اإلصابة الطويلة
املــدرب بيولي على إشــراك املــدافــع الشاب
كــالــولــو الـ ــذي أظ ـهــر ق ـ ــدرات ك ـب ـيــرة ،لكن
ضغوطات الجماهير بدأت مباشرة تنهال
عـلـيــه ب ـعــدمــا شـبـهــه ال ـب ـعــض بــالـصـخــرة
الـفــرنـسـيــة وم ــواط ـن ــه مــارس ـيــل ديـســايــي
ل ـي ـخــرج امل ـ ــدرب ويـ ـق ــول« :ك ــال ــول ــو مـثـلــه؟
دي ـســايــي امـتـلــك بـنـيــة جـســديــة مختلفة،
ّ
يتحسن
رويدكم على املقارنات ،عليه أن
كثيرًا ليصبح أقوى» .لم يقلل هنا بيولي
من قيمة املدافع الشاب ( 20عامًا) لكنه في
الحقيقة حاول حمايته.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ــأل ــق الـ ـج ــزائ ــري ب ــن نــاصــر
واإلي ـ ـف ـ ــواري ف ــران ــك كـيـسـيـيــه م ــن بــدايــة
امل ــوس ــم ومـعـهـمــا «ال ـفــاي ـك ـي ـنــغ» سـيـمــون
ك ـي ـيــر ك ـم ــا ت ـح ـلــو ل ـل ـج ـمــاه ـيــر تـسـمـيـتــه،
اسـ ـتـ ـط ــاع بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن أن ي ـق ـل ـبــوا
املعادلة .ساندرو تونالي ّ
تعرض لهجوم
من بعض الجماهير بسبب عدم تقديمه
ذات املـسـتــوى ال ــذي ظـهــر عليه حــن كــان
ف ــي بــريـشـيــا ،لـكـنــه تـحـ ّـســن بـشـكـ ٍـل الف ــت،
ـادر على ّ
وأظهر أنــه قـ ٌ
تحمل الضغوطات
واملـ ـ ـب ـ ــادرة ف ــي ال ـل ـع ــب وبـ ـن ــاء ال ـه ـج ـمــات
وحتى افتكاكها.
الع ــب آخ ــر ال ب ــد م ــن ال ـت ـنــويــه ب ـمــا قـ ّـدمــه

أخيرًا ،بعدما كان الجميع يطالب ببيعه
ّ
أو إعارته كي يتخلص منه الفريق ،وهو
كاالبريا الذي عمل على تحسني مستواه
فبات عنصرًا أساسيًا فــي مركز الظهير،
حتى أن بيولي اعتمد عليه فــي منصب
العـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس بسبب
ّ
تعرض بقية الالعبني لإلصابات.
ميركاتو ميالن ينقسم إلــى  3أجــزاء اآلن،
وهو التفريط ببعض األسماء ،والتجديد
آلخرين وإبرام بعض الصفقات.
على سبيل املثال أندريا كونتي بات على
شـفـيــر االن ـت ـق ــال إل ــى فـيــورنـتـيـنــا ،بـشـكـ ٍـل
نهائي ،كما أن الجهاز الفني ليس مقتنعًا
بــال ـبــرت ـغــالــي دال ـ ـ ــوت ،ومـ ــع رح ـي ــل األول
كــذلــك ،ي ــدور الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة جلب
ألفارو أدوريوزوال من ريال مدريد ،القادر
على شغل مركزين (ظهير أيمن وأيسر)،
خ ــاص ــة أن امل ـ ــدرب ال ـفــرن ـســي زي ــن الــديــن
زيدان ال يعتمد عليه أبدًا.
مــوســاشـيــو وس ــط اهـتـمــامــات أنــديــة عـ ّـدة
لـكــن الــاعــب ال يــريــد الــرحـيــل ويــرغــب في
ال ـب ـق ــاء ح ـت ــى ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ،ف ــي امل ـقــابــل
يبقى مصير إبراهيم دياز املعار من ريال
مدريد متوقعًا حتى اللحظة لحني انتهاء
عقده ،فحسب « ،»CDSالالعب يريد البقاء
في ميالنو بعدما وجــد نفسه والفرصة،
املشكلة تكمن في الصيغة ورغبة النادي
امل ـل ـك ــي ،أي امل ـط ــال ــب امل ــال ـي ــة ب ـح ــال أراد
بشكل نهائي.
الروسونيري شراءه
ٍ
األمر األهم يبقى اآلن ،هو تجديد عقدين
في النادي ،يعتبران من أهم الركائز ،األول
هــو جيانلويجي دون ــاروم ــا ،ال ــذي يدير
عملية تفاوضه مع اإلدارة وكيل األعمال
الشهير رايوال.
ال ـت ــأه ــل لـ ـ ــدوري األبـ ـط ــال ودخـ ـ ــول أم ــوال
للخزينة واملنافسة على األلقاب ستحفز
جيجو على البقاء .وبحسب آخر األخبار،
ـواز ويـمـتـلـكــان
فـ ــإن ال ـط ــرف ــن ف ــي خـ ـ ٍ
ـط مـ ـ ـ ٍ
الــرغـبــة فــي الـتـجــديــد ،بـعــدمــا ق ـ ّـدم املـيــان
مبلغ  7ماليني يورو فيما وصلت مطالب
رايــوال إلــى  ،10وهــو أمـ ٌـر مستبعد حاليًا،
كما أن تجديد عقد التركي هاكان تشالهان
أوغلو يعتبر أولوية للجميع هناك.
أمــا بـشــأن الصفقات الـتــي يمكن إبرامها
في امليركاتو الشتوي أو حتى الصيفي،
فــالـســؤال يـطــرح دائ ـمــا عــن رأس الـحــربــة،
من يعوض زالتــان إذا ما أصيب؟ خاصة
أن البرتغالي رافائيل لياو يخسر الكثير
ً
مــن فعاليته عـنــدمــا يلعب مـهــاجـمــا بــدال
مـ ــن م ــرك ــز ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح .مـ ـي ــان فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي مهتم بالالعب سكاماكا من نادي
ساسولو الــذي يتابعه يوفنتوس أيضًا،
لكن املشكلة تكمن في سعره  25مليونًا،
وهنا تبقى املفاضلة مهمة بني العب شاب
وآخر مخضرم بعقد إعارة.
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صورة في خبر

تقرير
ف ّرط نادي برشلونة طوال تاريخه بالعديد من الالعبين .لكن رحيل البعض
كان غريبًا للغاية .فعلى سبيل المثال ،كان التخلي عن األسطورة دييغو
مارادونا واحدًا من القرارات التي ربما ندم عليها الفريق الحقًا بعدما وصل
الالعب إلى القمة مع نابولي والمنتخب األرجنتيني

الصدارة ليونايتد
ابتعد مانشستر يونايتد بثالث نقاط في صدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،
بعد أن منحه هدف بول بوغبا الفوز -1صفر على مضيفه بيرنلي باستاد تيرف مور.
ورفــع االنتصار رصيد يونايتد إلــى  36نقطة من  17مـبــاراة مقابل  33نقطة لغريمه
ليفربول ،قبل املواجهة بني العمالقني باستاد أنفيلد ،يوم األحــد القادم .وهــذه أول مرة
يتصدر فيها يونايتد الــدوري بعد  17مباراة منذ ديسمبر/كانون األول  .2012وجاء
الـهــدف فــي الدقيقة  71عندما أرســل مــاركــوس راش ـفــورد كــرة عرضية قابلها بوغبا
بتسديدة اصطدمت بمدافع بيرنلي مات لوتون وخدعت الحارس نيك بوب.

برشلونة
ورحيل األساطير

قتيبة خطيب

عــاشــت جماهير ن ــادي برشلونة
خالل السنوات املاضية على وقع
ص ــدم ــات ك ـب ـيــرة ،ب ـعــدمــا فــاجــأت
اإلدارات املـتــاحـقــة عـلــى الـفــريــق الكتالوني
ال ـج ـم ـي ــع ،م ــن خـ ــال ال ـت ـخ ـلــي ع ــن أســاط ـيــر
كبار كان لهم وزن ثقيل في عالم «الساحرة
املستديرة» ،واستطاعوا أن يحققوا العديد
مــن األل ـقــاب مــع الـفــريــق ،بـعــدمــا كــان الـنــادي
بشكل
الـكـتــالــونــي فــي مطلع األلـفـيــة يـعــانــي
ٍ
كبير من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
األسطورة دييغو مارادونا

وق ـع ــت إدارة نـ ــادي بــرش ـلــونــة م ــع أس ـط ــورة
الـكــرة األرجنتينية الــراحــل دييغو مــارادونــا،
بـعــد انـتـهــاء بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم ع ــام ،1982
وأظهر الساحر مهارة كبيرة جعلته معشوق
جماهير الفريق الكتالوني ،بعدما ساهم في
ف ــوزه بلقب كــأس مـلــك إسـبــانـيــا عـلــى الغريم
التقليدي ري ــال مــدريــد ،وك ــأس الـســوبــر على
أتلتيك بلباو .لكن ما حــدث في نهائي كأس
امللك عام  1984جعل إدارة برشلونة تستغني
بشكل مفاجئ عن مارادونا ،بعد أن تورط في
شجار مع العبي أتلتيك بيلباو ،ليرحل بعدها

رونالدو أكد أنه
صدم من طريقة التعامل
ُ
معه في برشلونة
إل ــى نــابــولــي اإلي ـطــالــي ،ال ــذي صـنــع األمـجــاد
معه ،بعدما شــارك في  58مباراة سجل فيها
 38ه ــدف ــا ب ـج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت .وك ـ ــان رح ـيــل
م ــارادون ــا عــن برشلونة ربـمــا ضــربــة للفريق
الكتالوني الــذي كــان بإمكانه االسـتـفــادة من
الالعب األفضل بالتاريخ في نظر كثر.
الظاهرة رونالدو

لفت النجم البرازيلي السابق رونالدو أنظار
العالم إليه ،نتيجة املستويات الفنية الخرافية
الـتــي قدمها مــع أيـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي ،لذلك
حرصت إدارة برشلونة على ضمه في صيف
عــام  1996مقابل  19.5مليون دوالر ،ليتمكن
الـظــاهــرة بعدها مــن خطف األض ــواء ،نتيجة
تسجيله  47هــدفــا فــي  49م ـبــاراة لعبها في
م ــوس ــم وحـ ـي ــد ب ـج ـم ـيــع الـ ـبـ ـط ــوالت املـحـلـيــة
والقارية .ورغم األلقاب التي أهداها الظاهرة

رونــالــدو إلــى ن ــادي برشلونة ،فــوجــئ العالم
في عام  1997عندما ُأعلن عن رحيل املهاجم
البرازيلي إلــى صفوف إنتر ميالن اإليطالي
بطريقة غريبة للغاية .وعــن رحيله املفاجئ
عن برشلونة ،كشف الظاهرة رونالدو السبب
الحقيقي ،بقوله لشبكة «دازن» ،الــذي نقلته
صـحـيـفــة «س ـ ـبـ ــورت» ال ـك ـتــالــون ـيــة ّف ــي شـهــر
فـبــرايــر /شـبــاط عــام « :2020لـقــد وقـعــت عقد
التجديد في نهاية املوسم وذهبت في عطلة
إلـ ــى الـ ـب ــرازي ــل ،وب ـع ــد خ ـم ـســة أي ـ ــام ات ـص ـلــوا
بــي إلبــاغــي بــأنــه ال يمكنني تـجــديــد العقد
واالستمرار .لم يكن ذلك بيدي ،كنت أرغب في
الـبـقــاء ،الـنــادي لــم يـقــدرنــي كما كــان يجب أن
يـكــون» .مع العلم أن رونــالــدو ّ
تعرض بعدها
في إنتر إلصابات خطيرة في الركبة أبعدته
عن املالعب لفترة طويلة قبل العودة والتألق
بمونديال  2002واالنـتـقــال بعدها إلــى نــادي
ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

على هامش الحدث

األنيق ريفالدو

لـ ـع ــب ري ـ ـفـ ــالـ ــدو خ ـم ـس ــة مـ ــواسـ ــم بـقـمـيــص
بــرشـلــونــة ،سـجــل خــالـهــا  109أهـ ــداف ،كــان
ُم ـع ـظ ـم ـهــا ح ــاس ـم ــا وسـ ــاح ـ ـرًا وق ـ ــد جـعـلـتــه
مـ ـعـ ـش ــوق ج ـم ــاه ـي ــر الـ ـف ــري ــق الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي،
وب ـخــاصــة عـنــدمــا سـجــل هــدفــه املـقـصــي في
شـ ـب ــاك فــال ـن ـس ـيــا ،الـ ـ ــذي أنـ ـق ــذ ف ـي ــه ال ـبــرســا
وضمن له التأهل إلــى دوري أبطال أوروبــا،
بــاإلضــافــة إلــى حصوله على الـكــرة الذهبية
عــام  .1999لكن بعد قــدوم امل ــدرب الهولندي
لــويــس ف ــان غ ــال ،أص ـبــح قــائــد خ ــط الــوســط
حبيسًا لدكة البدالء ،ما جعله يقرر االنتقال
إلى ميالن اإليطالي ،ويذهب بعدها ملونديال
كوريا الجنوبية واليابان  ،2002ويعود مع
منتخب ب ــاده بالكأس الذهبية األغـلــى في
عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ،األم ــر ال ــذي جـعــل جماهير
الـفــريــق الكتالوني تطالب اإلدارة بـضــرورة
الكشف عن سبب رحيل ريفالدو.
رونالدينيو النجم األول

التعامل مع ميسي
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صحيح أن برشلونة حاول ضمان حقوقه في قضية النجم األرجنتيني
ٌ
ليونيل ميسي من خالل المحافظة على العبه األول أو حتى محاولة
االستفادة ماليًا منه ،لكن اإلدارة بقيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا
بارتوميو أخطأت في التعامل مع قائد الفريق ،وذلك بعد منعه من
ّ
ظل األخطاء التي
الرحيل ،رغم تأكيد رغبته في ترك النادي ،خاصة في
تم ارتكابها في السنوات الماضية ،وهو األمر الذي أثار غضب الالعب.
ّ

ُيعد البرازيلي رونالدينيو أحد أبرز النجوم
خالل األعوام األولى من القرن الحالي ،وأفضل
الع ـب ــي ال ـع ـصــر ال ــذه ـب ــي ل ـن ــادي بــرش ـلــونــة،
بعدما ساهم في فوز الفريق الكتالوني بلقب
الدوري اإلسباني في مناسبتني متتاليتني،
والتتويج بكأس دوري أبطال أوروبــا للمرة
الثالثة فــي تــاريــخ «ال ـبــاوغــرانــا» ،مــا جعله
يـحـصــد ج ــائ ــزة ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ع ــام .2005
واصـطــدم رونــالــديـنــو بــاملــدرب الـجــديــد بيب
غــوارديــوال في عــام  ،2008الــذي كــان ُمقتنعًا
بــأن البرازيلي سيكون له تأثير سلبي على
امل ـن ـظــومــة ال ـت ــي ي ــري ــد ب ـن ــاء ه ــا ف ــي ال ـفــريــق
الـكـتــالــونــي ،مــا جـعــل رئـيــس «ال ـبــاوغــرانــا»
حينهاُ ،يعلن رحيل النجم األول عن الفريق
ٌ
صحيح
بشكل مفاجئ إلى ميالن اإليطالي.
أن أداء رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو تـ ــراجـ ــع بـ ـع ــد ذلـ ــك،

واستطاع بيب بناء منظومته الخاصة ،لكن
التخلي عــن رونالدينيو فــي تلك الفترة أثر
عـلــى مـسـتــواه ،وك ــان بــاإلمـكــان أن يبقى في
القمة كما ظهر في .2006
القنّاص سواريز

ّ
شكل رحيل املهاجم األوروغواياني املخضرم

ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــز ع ــن نـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
أتلتيكو مدريد في سوق االنتقاالت الصيفية
امل ــاضـ ـي ــة صـ ــدمـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـعـ ـش ــاق ال ـف ــري ــق
الكتالوني ،الذين كانوا يرغبون في مواصلة
ن ـج ـم ـهــم امل ـف ـض ــل م ـس ـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة فــي
رونــالــد كــومــان .ولم
تشكيلة امل ــدرب الجديد ّ
يشفع تــاريــخ املـهــاجــم الـقــنــاص لــه مــع نــادي

بــرشـلــونــة ،ليجد نفسه خ ــارج أس ــوار ملعب
«كامب نــو» ،ما جعل صديقه املقرب ليونيل
ميسي يوجه رسالة خاصة لألوروغواياني
قال فيها« :كنت تستحق وداعًا يليق بك كأحد
أهــم الالعبني فــي تــاريــخ الـنــادي ،وملــا حققته
من إنجازات مهمة على املستويني الجماعي
وال ـفــردي ،وأال ي ـطــردوك كما فـعـلــوا ،لكن في

برشلونة تخلّى
عن رونالدينيو
بطلب من
غوارديوال
()Getty

ال ــواق ــع ل ــم ي ـعــد يــده ـش ـنــي أي شـ ــيء يـصــدر
م ــن ه ـ ــؤالء» .وح ـتــى الـلـحـظــة ،ي ـقــدم املـهــاجــم
األوروغــوايــانــي مستوى مميزًا للغاية تحت
قيادة املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني،
وس ــاه ــم ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األهـ ـ ـ ــداف املـحـلـيــة
واألوروبية ،وتصدر مع فريقه ترتيب الدوري
ً
اإلسباني كما توج بطال ملرحلة الشتاء.

وجه رياضي

كالوديو كانـيجيا
العب أرجنتيني
سابق عرف
بسرعته الفائقة،
وعرفه الجميع
بشعره الطويل
في مونديال 1990

رجل املتعة والسرعة ،زميل دييغو أرماندو مارادونا وصانع
الفرحة في بالد الفضة ،اليوم حديثنا عن العب استثنائي
في هذه اللعبة ،هو األرجنتيني كالوديو بول كانيجيا .ولد
الالعب الشهير بشعره الطويل يوم التاسع من يناير ،1967
برز في مركز الجناح واملهاجم ،ودافع عن ألوان منتخب بالده
لسنوات طويلة ،خاضها خاللها العديد من االستحقاقات
املهمة ،إضافة إلى تمثيله الناديني األكثر عراقة في موطنه،
نقصد هنا بوكا جونيورز وريفر بليت.
يـعـتـبــر كــانـيـجـيــا واح ـ ـدًا م ــن أسـ ــرع الــاع ـبــن ف ــي ال ـتــاريــخ،
تمتع بـقــوة جـســديــة هــائـلــة .دخــل عــالــم الــريــاضــة مــن بــوابــة
ألعاب القوى؛ تحديدًا سباقات الجري السريع ،وشــارك في
منافسات وبطوالت على مستوى املقاطعة في  100متر.
هذه الخاصية أعطته إضافة في عالم كرة القدم ،فاالنطالق
السهم ّ
صعب مأمورية املدافعني ،كما أن قدرته على تسجيل

األهــداف باستمرار كانت سببًا في زيــادة نقاط قوته ،فقد
عرف بذكائه وقدرته على التمرير ،لذا استفاد املدربون منه
كصانع ألعاب متقدم أو في منصب املهاجم الهداف.
شــارك كانيجيا فــي  50مـبــاراة مــع األرجـنـتــن ،وسجل 16
هدفًا ،لعب للعديد من األندية في أوروبــا ،لكنه لم يدافع عن
ألــوان العمالقة ،فاقتصرت مسيرته على اللعب مع فيرونا
وأتاالنتا ورومــا وبنفيكا ودون ــدي ورينجرز ونــادي قطر،
إضافة لبوكا وريفر.
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم  ،1990س ـجــل كــانـيـجـيــا هــدفــن ســاعــدا
األرجنتني في الوصول إلى النهائي .في مباراة الــدور الـ16
ضد البرازيل ،مرر دييغو مارادونا كرة لكانيجيا الذي تجاوز
الحارس تافاريل ،قبل ّ
هز الشباك ليمنح األرجنتني التأهل،
ّ
في نصف النهائي ضد إيطاليا هز برأسه شباك الحارس
والتر زينغا ،وكان أول هدف تتلقاه شباك إيطاليا في تلك

النسخة ،فاتجه الفريقان للوقت اإلضــافــي ،قبل أن يحسم
الـلـقــاء بــركــات الـتــرجـيــح لـصــالــح األرج ـن ـتــن ،لـكــن الضربة
كانت بغيابه عن املـبــاراة النهائي ضد أملانيا ،والتي افتقد
فيها التانغو لخدماته .سجل كانيجيا هدفني في نهائيات
كأس العالم  ،1994وهو الذي ّتوج بلقب كوبا أميركا 1991
على حساب كولومبيا وكــذلــك كــأس الـقــارات على حساب
السعودية .استبعد لسنوات عن املنتخب بسبب خالفه مع
املدرب دانيل باساريال الذي طلب منه ّ
قص شعره فرفض،
ليغيب عــن مونديال  1998فــي فرنسا بعكس باتيستوتا
وأورتيغا وريــدونــدو الذين نفذوا طلبات املدير الفني .ظهر
في مونديال  2002بعد إعادته من قبل مارسيلو بيلسا،
لكنه بقي على مقاعد البدالء ّ
وتعرض للطرد أمام السويد،
وكان أول العب يتلقى بطاقة حمراء رغم جلوسه احتياطيًا.

(العربي الجديد)

سيميوني :التفاني وااللتزام في العمل س ّر نجاحنا
قــال األرجنتيني دييغو سيميوني ،املــديــر الفني
ألتلتيكو مــدريــد ،عقب انتصار فريقه املستحق
على إشبيلية بهدفني نظيفني فــي اللقاء املؤجل
ً
م ـنــذ ال ـجــولــة األول ـ ــى ف ــي الـلـيـغــا وت ـتــوي ـجــه بـطــا
للشتاء ،إن «الفرد يجتهد دائمًا من أجل أن يجد
األفضل» ،في الوقت الــذي أبــدى فيه سعادته بأن
وتفان» على مدار سنوات
العبيه يلعبون بـ«شغف
ٍ
طويلة .وأوضح املدرب األرجنتيني خالل املؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد املـ ـب ــاراة ال ـتــي احـتـضـنـهــا ملعب
(واندا ميتروبوليتانو) «أكثر شيء يمنحني األمل
والطموح هو تطور الالعبني ،وكذلك النادي ،إذ إننا
وبتفان ،وبالتزام على
نخوض كل مباراة بشغف
ٍ
م ــدار  9سـنــوات .هــذا األم ــر يجعلني سعيدًا .أما
ّ
األمر اآلخر (يقصد لقب الليغا) فهو نتاج لكل ما
سبق» .وحول تتويج الفريق بلقب الشتاء قبل  3مباريات من نهاية الدور األول ،أوضح أن
«الفرد يجتهد دائمًا للحصول على األفضل .الفريق يعمل بصورة جيدة للغاية ،وباستثناء
ما حدث أمام كورنيال (الخروج من كأس امللك) ،فنحن ننافس بشكل جيد جدًا في جميع
البطوالت» .وأثنى الـ«تشولو» على املباراة التي قدمها مواطنه أنخيل كوريا ،سجل هدف
افتتاح النتيجة في الدقيقة  .17وقال في هذا الصدد «سعيد للغاية باملباراة التي قدمها .هو
كان بحاجة ملباراة مثل هذه .لقد شارك من أجل تقديم الدور الذي يحتاج إليه الفريق من
أجل الفوز باملباراة ،كما أنه سجل هدفًا» ،إال أن املدرب األرجنتيني أكد أن األداء ّ
تغير كثيرًا
في الشوط الثاني ،ولم يستطع الفريق تقديم نفس صورة الشوط األول ،ولكن مع صالبة
الفريق الدفاعية ،تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني وقتل أي فرصة للمنافس في العودة.
اليابان تواصل االستعداد لألولمبياد
رغم زيادة إصابات كورونا
ق ـ ــال ك ـب ـي ــر أم ـ ـنـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي
كاتسونوبو كاتو إن الحكومة اليابانية تواصل
االسـ ـتـ ـع ــداد إلق ــام ــة أومل ـب ـي ــاد طــوك ـيــو الـصـيــف
املـقـبــل كـمــا ه ــو مـخـطــط ،بـعــد تــأجـيـلـهــا بسبب
جائحة فيروس كورونا .وأكدت اليابان مرارًا أن
األلعاب ستقام رغم أن استطالعات الرأي تظهر
أن الغالبية يرغبون فــي تأجيلها مــرة أخــرى أو
إلغائها تمامًا .وقــال كاتو في مؤتمر صحافي
دوري إنـ ــه «فـ ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي نـعـمــل جميعًا
كرجل واحد والكل مشترك في تنظيم األوملبياد
حتى نستضيفه بنجاح» .وتأتي تعليقات كاتو
بـعــد أن ذك ــرت وســائــل إع ــام محلية أن رئيس
ال ــوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا تحدث إلى
بيل غيتس حول األلعاب األوملبية في محادثة رتبها تاكيشي نينامي الرئيس التنفيذي
لشركة سنتوري هولدينغز .ونقلت وكالة كيودو لألنباء عن نينامي قوله إن سوجا أبلغ
غيتس بأن األلعاب األوملبية «مهمة للغاية» وستقام «بالتأكيد» .لكن كاتو قال إن سوغا
لم يدل بهذه التعليقات إلى غيتس .وقال كاتو «تحققت من األمر وبحسب علمي لم يتم
استخدام هذه العبارة» .وتواجه اليابان موجة ثالثة من فيروس كورونا ووصلت العدوى
إلى مستويات قياسية .وكان من املقرر إقامة األلعاب األوملبية في .2020
مارتشان :انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب
يستعد روبــن مــارتـشــان ،العــب الــدائــرة بمنتخب إسبانيا ،لتسجيل ظـهــوره األول مع
«املاتادور» في مونديال كرة اليد الذي تحتضنه مصر خالل الفترة من  13وحتى 31
ّ
يناير /كانون الثاني الجاري ،إذ أكد أن هذا األمر بمثابة املكافأة له على املجهود املبذول
من جانبه خالل آخر سنتني .وفي مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) ،أكد صاحب
الـ 26عامًا «انتقالي إلى فريق ليون كان القرار الصائب ،وباألخص مع مدرب مثل مانولو
كاديناس ،الذي يستدعيك حتى في أيام اإلجازات لخوض تدريبات فردية .هذا منحني
ميزة إضافية ،وساعدني في النهاية على االنضمام للمنتخب» .وأكــد الالعب الــذي لم
يسبق له االنضمام في السابق ألي من منتخبات الناشئني أنه لم يفقد األمل مطلقًا في
ارتداء قميص منتخب بالده .وقال في هذا الصدد «أي رياضي يحلم باالنضمام ملنتخب
بالده ،ولكن لكي أكون صريحًا ،لم أكن أفكر في األمر كثيرًا ،ولكن بعد االنضمام لليون
وزيادة ساعات التدريب اليومية ،بدأت آمالي ُ
تكبر في إمكانية استدعائي للمنتخب ،هذا
كان هدفي» .وحــول تطلعاته مع بطل العالم مرتني ( 2005و )2013في املونديال الذي
تستضيفه مصر ،قال مارتشان إن «الجميع يحلم بالذهب ،ولكن علينا التفكير خطوة
بخطوة ،ألن األمــور ليست سهلة على اإلطــاق ،ولن يقدم أحد الذهب كهدية .ال يمكننا
التراخي في أي مباراة ،إذ سنواجه منافسني أقوياء منذ مرحلة املجموعات ،ودقيقة من
التراخي قد ندفع ثمنها غاليًا».

