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يعول نويل لو
غراي رئيس
االتحاد الفرنسي
لكرة القدم
على زين الدين
زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،كخليفة
محتمل لديدييه
ديشامب المدير
الفني الحالي
لمنتخب الديوك
إذا لم يرد األخير
االستمرار في
منصبه .وقال
لو غراي في
مقابلة مع
إذاعة (آر تي
إل)»،إذا رحل
ديشامب وكنت
مستمرًا في
منصبي ،أول
شخص سأختاره
سيكون زيدان،
تربطني عالقات
جيدة للغاية به،
على المستوى
الشخصي على
األقل».

زيدان مدربًا لفرنسا؟
لو غراي أكد على عالقته الوطيدة الشخصية بزيدان ()Getty

لويس سواريز :في
عامي الـ 34أمتلك
الطموح نفسه

التشيكية بليسكوفا
تودع أستراليا المفتوحة
ّ
من الدور الثالث

اليبزيغ يحصل على
خدمات أنجلينيو بشكل
نهائي حتى 2025

مهاجم
شدد األوروغواياني لويس سواريز،
ّ
أتلتيكو مدريد ،على «طموحه» الثابت بغض
ّ
النظر عن عمره ( 34عامًا) الذي حقق بسببه كل
شيء تقريبًا خالل مسيرته ،وأكد أن الالعب ال
يسجل األهداف وال يقدم أفضل أداء دون «عمل»
زمالئه .وقال سواريز« :أنا سعيد وفخور باختيار
الجماهير لي كأفضل العب» (في يناير املاضي)،
وتحدث مهاجم الروخيبالنكوس عن «جهده
بشكل دائم.
وعمله» اليومي من أجل التحسن
ٍ

قالت كارولينا بليسكوفا إنها لم تشعر بالراحة
أبدًا ،إذ ودعت املصنفة السادسة بطولة أستراليا
املفتوحة للتنس إثر خسارتها  5-7و 5-7في
الدور الثالث أمام مواطنتها التشيكية كارولينا
موخوفا املصنفة رقم  27عامليًا في ملعب رود
ليفر .وتفاقم إحباط بليسكوفا في املجموعة
األولى ،حيث ُتلقت تحذيرًا إلساءة استخدام
مضربها ثم خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب
آخر في الفاصل بني املجموعات.

أعلن اليبزيغ تفعيل بند الشراء في عقد العبه
ُاإلسباني خوسيه أنخل إسموريس «أنجلينيو»،
املعار منذ عام من مانشستر سيتي ،وتوقيع عقد
يمتد حتى  2025مع النادي الذي أحرز الالعب
بقميصه تسعة أهداف وصنع  16أخرى .وأوضح
يوليان ناغلسمان مدرب اليبزيغ أنه «العب
جيد للغاية ،أحد ركائز خطتنا .لعب دورًا كبيرًا
لصالحنا منذ البداية ،ورغم تطوره بشكل سريع
ورائع ،ال يزال يمتلك الكثير إلظهاره».
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تقرير
تخوض األندية العربية ،خاصة الوافدة من دوري أبطال
أفريقيا ،مواجهات استعادة الثقة ،واإلبقاء على أحالم
الفوز بالبطولة

العرب
والكونفدرالية
طموحات لتحقيق نتائج طيبة

مجدي طايل

ما بني مواجهات عربية خالصة،
واخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات صـ ـعـ ـب ــة ،ت ـخ ــوض
األن ــدي ــة الـعــربـيــة ال ـي ــوم سلسلة
من املباريات القوية ،بحثًا عن نتائج طيبة،
ت ـضــع ب ـهــا ق ــدم ــا ف ــي مــرح ـلــة امل ـج ـمــوعــات،
لبطولة كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة
القدم ملوسم  ،2021-2020عبر جولة ذهاب
دور ملحق الـ  32من عمر البطولة واملؤهل
للمجموعات.
وي ـخ ــوض ال ــرج ــاء امل ـغــربــي دي ــرب ــي كـبـيــرا،
بمالقاة االتـحــاد املنستيري التونسي في
ملعب األول .ويسعى الــرجــاء للفوز بفارق

بعيدًا عن العرب

هــدفــن على األق ــل ،لتسهيل مأموريته في
مباراة اإلياب ،وهو يراهن بشكل كبير على
قوته الضاربة ممثلة في أنس الزنيتي ونوح
ال ـس ـع ــداوي وس ـف ـيــان رح ـي ـمــي وع ـبــد اإلل ــه
الحافيظي ومحمد مكعازي ،نجوم املنتخب
املغربي للمحليني الفائز ببطولة كأس األمم
األفريقية للمحليني مؤخرًا في الكاميرون،
وهــم العناصر املــؤثــرة فــي تشكيلة املــدرب
جمال السالمي لحسم النتيجة.
وأكد جمال السالمي ،املدير الفني للرجاء،
فــي تـصــريـحــات إعــام ـيــة ،صـعــوبــة الـلـقــاء،
ف ــي ظ ــل امل ـس ـتــويــات ال ـج ـيــدة ال ـت ــي قـ ّـدمـهــا
االتحاد املنستيري التونسي في البطولة،
وامتالكه العبني أصحاب خبرات ،ووجوها

يـــبـــرز عــــدد مـــن الـــمـــبـــاريـــات في
الكونفدرالية ،بعيدًا عن المواجهات
العربية ،إذ تشهد منافسات ذهاب
مــلــحــق دور الــــ  32مــواجــهــات
أخــرى صعبة ،حين يلتقي القطن
الكاميروني مــع سونيديب بطل
ّ
يحل
النيجر في عقر دار األخير ،فيما
أورالنــدو بيراتس ،وأحد المرشحين
للمنافسة ضيفًا على غاالكسي
بطل بتسوانا ،ويستضيف بالتينيوم
الزيمبابوي نظيره دي كار السنغالي.

الرجاء المغربي سيالقي نظيره االتحاد المنستيري التونسي (فضل سنا/فرانس برس)

شابة ،مشيرًا إلى أن الفريق لم يحصل على
الــوقــت الـكــافــي للتحضير لـلـمـبــاراة ،ولجأ
إل ــى االسـتـشـفــاء الـســريــع ملجموعة العبيه
الدوليني العائدين من أمم أفريقيا للمحليني
سعيًا لتجهيزهم.
في املقابل ،أكد األسعد الشابي ،املدير الفني
لـلـمـنـسـتـيــري ال ـت ــون ـس ــي ،ف ــي تـصــريـحــات
إعالمية ،امتالكه ّكل املعلومات عن الفريق
املغربي ،واستعداده لخوض لقاء قوي في
الكونفدرالية.
وق ــال الـشــابــي «جمعنا ك ـ ّـل املـعـلــومــات عن
الـ ــرجـ ــاء ،تــاب ـع ـنــا م ـب ــاري ــات ــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري،
وكذلك مع اإلسماعيلي في البطولة العربية،
سنحرص على العودة إلى تونس بنتيجة
مريحة ،تفتح أمامنا أبواب التأهل ،واملهمة
لن تكون سهلة ،والفريق املغربي فريق قوي
ويضم العبني مميزين».
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ي ـ ـحـ ـ ُّـل نـ ـ ـ ــادي ال ـن ـج ــم
الساحلي التونسي ضيفًا على يونغ بطل
ً
سهال للنجم
إسواتيني ،في اختبار يبدو

يخوض شبيبة القبائل
الجزائري مواجهة ضد
الملعب المالي
الـســاعــي إلــى مصالحة جـمــاهـيــره وإح ــراز
الـفــوز واملنافسة بقوة على لقب البطولة.
ويخوض النجم اللقاء تحت قيادة مديره
الـ ـفـ ـن ــي األس ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ــدري ـ ـ ــدي ،وهـ ـ ــو ي ــراه ــن
على نجومه البارزين ،أمثال أمني بن عمر
وصـ ـ ــدام ب ــن ع ــزي ــزة وي ــاس ــن ال ـش ـي ـخــاوي
واإلي ـ ـ ـفـ ـ ــواري س ـل ـي ـم ــان ك ــول ـي ـب ــال ــي وع ـمــر
كــونــاتــي ووج ـ ــدي ك ـشــريــدة وب ـه ــاء الــديــن
السالمي وكريدان.
ويــواجــه النجم مشكلة وحيدة في حراسة
املــرمــى تتمثل فــي إصــابــة الـحــارســن األول
والثاني له أيمن املثلوثي ورامي القابسي،

واللذين خرجا من حسابات الــدريــدي .من
جانبه ،أكد الدريدي ،في تصريحات إعالمية،
ثـقـتــه ال ـكــام ـلــة ف ــي ق ـ ــدرة ال ـح ــارس ــن ولـيــد
كريدان وأحمد سليمان ،على تقديم اإلضافة
عند اخـتـيــار أي منهما للعب أســاسـيــا في
مــواجـهــة بـطــل إســواتـيـنــي ،واملـســاهـمــة في
تحقيق النتيجة املطلوبة.
ويفتقد وفاق سطيف في املباراة أحد أبرز
نجومه ،وهو أكرم جحنيط ،كابنت الفريق،
الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ل ـل ـتــأه ـيــل ال ـف ـن ــي وب ــرب ــاش
املصاب.
وقال نبيل الكوكي ،املدير الفني لسطيف ،في
تصريحات إعالمية ،إن التأهل بنسبة %70
قــد يحسم فــي لـقــاء الــذهــاب أم ــام كوتوكو،
ال ــذي يـمـلــك الع ـبــن جـيــديــن ،ولـكـنــه يفتقد
للخبرات .مشيرًا إلى أن فريقه يسعى للفوز
بشكل مبكر ،معربًا
في اللقاء ،وحسم البطاقة
ٍ
عن ثقته في تخطي الغيابات التي ّ
يمر بها
الفريق ،في الوقت الحالي ،خاصة في ّ
ظل

ت ـفــوقــه ك ـم ــدرب ع ـلــى كــوتــوكــو ف ــي الـعــديــد

موريتانيا تستضيف أمم أفريقيا لفئة  20عامًا
تتطلع موريتانيا للنجاح
في رحلة استضافتها
لبطولة كأس أمم
أفريقيا لفئة  20عامًا،
في النسخة التي تشهد
مشاركة المغرب وتونس
أيضًا

نواكشوط ـ العربي الجديد

تستعد موريتانيا ،ألول مــرة فــي تاريخها،
الستضافة منافسة أفريقية رسمية ،بداية
م ــن الـ ـي ــوم األحـ ـ ــد ،ح ـيــث س ـت ـكــون مــاعـبـهــا
مسرحًا ملباريات كــأس أمــم أفريقيا لفئة 20
عامًا ،في رهان مزدوج من الجانبني الرياضي
والتنظيمي.
وشهدت موريتانيا ،نهضة كروية كبيرة ،بعد
أن غابت لعدة سنوات عن الواجهة الرياضية
األفريقية ،ألسباب ال تعد وال تحصى ،حيث
رفع مسؤولو اتحادها التحدي عبر تنظيم
محكم منذ ثالث سنوات ،فجاء نجاحها في
نيل ثقة االتحاد األفريقي «كاف» عبر احتضان
مـنــافـســة قــاريــة تـعـكــس حـجــم ال ـت ـطـ ّـور الــذي
ميزها .وبالعودة  10سنوات إلى املاضي ،لم

يكن أحد يتوقع أن تنجح موريتانيا في رفع
تحد مماثل ،حيث لم ُيعرف عن البلد شغفه
ٍ
بـكــرة ال ـقــدم ،إال أن بــرنــامــج رئـيــس االتـحــاد،
أح ـمــد يـحـ ّيــى ،ج ــاء لـيـغـ ّـيــر الـكـثـيــر ف ــي وقــت
وج ـيــز ،ورش ـح ــه لـيـكــون عـلــى رأس االت ـحــاد
األفريقي.
وأبرزت موريتانيا قدرتها في تطوير الذات
عبر مشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليني

تونس تخوض
البطولة بسبعة
محترفين من أوروبا

سنة  ،2018تلتها أخرى تاريخية في «كان»
 2019بـمـصــر ،لتفتح أبــواب ـهــا ألفــريـقـيــا في
ّ
 ،2021وتؤكد استعدادها لتكون عنصرًا هامًا
في الكرة األفريقية على غرار بقية املنتخبات
العربية .ووضعت السلطات املوريتانية كامل
قدراتها إلنجاح هذا الحدث األفريقي ،فرغم
أن املنافسة ستكون بني العبني شباب ،إال أن
رمزية تنظيم منافسة قارية جعلتها حفلة
انتظرها الشعب املوريتاني لفك العقدة التي
الزمته في اللعبة األكثر شعبية في العالم.
ّ
تصرف املنتخبات
وستوضع  3مالعب تحت
ّ
امل ـت ــأه ـل ــة ،وه ــي مـلـعــب شـيـخــة ول ــد بـيــديــا،
ُ
وامللعب األوملـبــي بنواكشوط الــذي ستلعب
فيه املباراة االفتتاحية بني أصحاب األرض
ومنتخب الكاميرون ،وأخيرًا امللعب البلدي
ُ
ب ـن ــواذي ـب ــو .وقـ ـ ـ ـ ّـررت م ــوري ـت ــان ـي ــا أن تـلـعــب
مباريات كــأس أمــم أفريقيا لفئة أقــل مــن 20
عامًا بــأبــواب ُمغلقة تفاديًا لتفشي فيروس
ك ــورون ــا ،وس ـي ـشــارك فــي ال ـ ــدورة منتخبات
قــويــة على غ ــرار غــانــا وغــامـبـيــا ،إضــافــة إلى
تمثيل عربي مميز بحضور منتخبي تونس
واملغرب.
وي ـع ـ ّـول املــديــر الـفـنــي لـشـبــاب «امل ــراب ـط ــون»،
مــوريــل نـجــويــا ومـ ــودي م ـب ــودج ،عـلــى تألق
مـخـتـلــف الــاع ـبــن م ــن أج ــل تـحـقـيــق أفـضــل
نتيجة ممكنة ،حيث أوقعت القرعة منتخب
موريتانيا في مجموعة الكاميرون وموزمبيق
وأوغندا ،لتكون فرصة ذهبية لبعض املواهب
ناد أوروبي ،علمًا أن
من أجل خطف عقد مع ٍ
الدورة ستحظى بمتابعة كشافي املواهب.
تونس تتسلح بـ 7محترفين

موريتانيا تستعد الستضافة البطولة الخاصة بالالعبين تحت  20عامًا (فضل سنا/فرانس برس)

يتحضر منتخب تونس للشباب ،للمشاركة
ألول مرة في تاريخه في بطولة أمم أفريقيا
لكرة القدم لفئة  20عامًا ،بعدما كان قد حط
رحاله هناك يوم الجمعة في نواكشوط.
غد
ويفتتح منتخب تــونــس ،مشاركته يــوم ٍ
اإلثـ ـن ــن ،ب ـمــواج ـهــة بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ضمن
املجموعة الثانية ،ثم ينتقل «نسور قرطاج»
ملالقاة ناميبيا يوم  18شباط /فبراير ،قبل
خوض املباراة األخيرة ضد منتخب جمهورية
أفريقيا الوسطى ،وذلك في الحادي والعشرين
من الشهر الحالي.
ّ
ووجــه املدير الفني ملنتخب تونس للشباب،
ماهر الكنزاري ،الدعوة إلى  7العبني محترفني
فــي الــدوريــات األوروب ـيــة ،مقابل غياب قائد
الفريق ونجم نــادي الصفاقسي ،عــاء غــرام،
لإلصابة ،وزميله في الفريق أشرف الحباسي
للسبب ذاته .والالعبون املغتربون في قائمة
منتخب تونس ،هم الحارس ،إلياس دامرجي

(ري ــن ال ـفــرن ـســي) وأم ــن ال ـشــارنــي (إف سي
ب ــاري ــس) ورم ـ ــزي فــرجــانــي (إف س ــي نـيـتــرا
الـسـلــوفــاكــي) وآدم بــاالمــن (إي ــك الـســويــدي)
ومعتز زدام (فامليريا الالتفي) ونبيل ماكني
(كييفو فيرونا اإليـطــالــي) وحـســن العياري
(شيفيلد يونايتد اإلنكليزي).
وق ــاد رئـيــس االت ـحــاد التونسي لـكــرة الـقــدم،
ودي ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــريء ،وف ـ ــد م ـن ـت ـخــب ب ـ ــاده إل ــى
موريتانيا ،فيما لم يقدر الجهاز الفني على
االستفادة من خدمات بعض العبي املنتخب
األول ،مثل نجم فريق بروندبي الدنماركي،
أنيس بن سليمان ،بسبب رفض إدارة ناديه
تسريحه للمشاركة في مسابقة «كان».
المغرب بقائمة مميزة

ّ
يـسـتـهــل مـنـتـخــب امل ـغ ــرب امل ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
بمواجهة منتخبات غامبيا وغانا ثم تنزانيا
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات .وت ـض ـ ّـم قــائ ـمــة أس ــود
األطلس ،بحسب االتحاد املغربي لكرة القدم،
أسماء مميزة ،بعدما باشرت تدريباتها إثر
وصولها الجمعة إلى نواكشوط ،قبل خوض
أول مباراة أمام املنتخب الغامبي.
وأظهرت القائمة استعانة الجهاز التدريبي
ب ـ ــ 30الع ـب ــا ،م ــا ب ــن امل ـم ــارس ــن ف ــي امل ـغــرب،
واملـحـتــرفــن فــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ،وضـ ّـمــت
قائمة املنتخب املغربي للشباب ،الذي ُيشرف
عـلــى تــدريـبــاتــه املــديــر الـفـنــي املـغــربــي زكــريــا
عبوب 6 ،العبني من الفتح الرباطي ،و 3من
الرجاء والعبًا واحـدًا من الــوداد ،إضافة إلى
العبني من الدوري املغربي في درجته الثانية،
وبعض العناصر املتألقة في دوريات أوروبية
مختلفة ،ونذكر أسماء املحترفني وهم :عمر
الهياللي (إسبانيول) وهيثم عبيدة (ملقة)
ونبيل التويزي (إسبانيول) وعالء بعلروش
(ستراسبورغ) ومحمد أمني أوحتي (أميان)
وع ــادل تــاحـيــف (لـيـغــانـيــس) وزكــريــا عيالن
(برشلونة) وأحمد عزمي (أوتريخت) وفؤاد
املعاش (موناكو) وإلـيــاس شعيرة (إيبيزا)
وياسني كيشطا (لوهافر).
وي ـغ ـيــب ع ــن امل ـن ـت ـخــب ن ـجــم ن ـ ــادي أومل ـب ـيــك
مرسيليا الفرنسي الصاعد أسامة ترغلني،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أث ـب ـتــت ال ـف ـحــوصــات إصــابـتــه
بفيروس كورونا .وبحسب ما أكده لـ»العربي
ال ـجــديــد» عـضــو م ــن االت ـح ــاد امل ـغــربــي لـكــرة
القدم ،فإن الالعب أسامة ترغلني ،الذي يعتبر
من أبــرز العبي منتخب املغرب ،سيبقى في
امل ـغــرب إل ــى أن يـعـيــد تـحــالـيــل أخ ــرى األحــد
املقبل ،وبعدها سيسافر إلى موريتانيا من
أجــل االنضمام للمجموعة ،في حــال تجاوز
مخلفات اإلصابة بالوباء.

مــن امل ـبــاريــات الـســابـقــة ل ــه ،قـبــل أن يتولى
تــدريــب وف ــاق سطيف فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة.
وأضــاف الكوكي أن أمله في تحقيق إنجاز
جــديــد عـبــر رحـلـتــه الـتــدريـبـيــة ،بالحصول
ع ـل ــى ل ـق ــب ب ـط ــل ال ـك ــون ـف ــدرال ـي ــة م ــع وف ــاق
سطيف ،خاصة أن البطوالت القارية تعد
من الطموحات الكبرى للجماهير ،وتأمل
في استعادة الفريق تواجده على منصات
التتويج.
وفي الوقت نفسه ،يخوض شبيبة القبائل
الـجــزائــري مــواجـهــة صعبة للغاية ،عندما
يلتقي مع امللعب املالي في عقر دار األخير،
يسعى خاللها الشبيبة إلى تخطي الوضع
الـصـعــب اإلداري ال ــذي ي ـمـ ّـر ب ــه ف ــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة وتـحـقـيــق نـتـيـجــة م ـب ـشــرة ،يضع
بها قدما فــي مرحلة املجموعات ،أمـ ً
ـا في
املنافسة على لقب البطولة.
وي ـحـ ّـل فــريــق االت ـحــاد الـبـيـضــاوي املغربي
ضيفًا على نكانا رد يفلز الزامبي ،وأحد أكبر
الفرق في زامبيا ،خالل لقاء خارج التوقعات.
ورص ـ ــدت إدارة االتـ ـح ــاد ال ـب ـي ـضــاوي عبر
املنلفوطي ،رئـيــس ال ـنــادي ،مـكــافــآت مالية
كبرى تصل إلــى  1200دوالر ّ
لكل العــب في
حــال ــة ال ـف ــوز ع ـلــى ن ـكــانــا رد يـفـلــز وحـصــد
تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل.
وقال عبد الرحيم طاليب ،املدير الفني ،في
تصريحات إعالمية ،إن الحماس والطموح
هما ســاح االتحاد البيضاوي في العودة
من زامبيا بنتيجة مطمئنة واالقـتــراب من
بلوغ مرحلة املجموعات.
وقال طاليب «نكانا فريق كبير في زامبيا،
كرة القدم الزامبية لها قيمتها الكبيرة على
املستوى القاري ،نكانا اسم معروف وقوي
بني األندية القارية ،لدينا رحلة سفر صعبة،
ّ
تضم العبني
ولكن في املقابل لدينا تشكيلة
يـمـلـكــون الـ ــروح وال ـح ـمــاس ،ولــديـهــم رغبة
في التأهل ملرحلة املجموعات ألول مرة في
تاريخ النادي ،أثق في قدرات الالعبني على
تقديم مباراة رائعة للغاية وتحقيق النتيجة
املــرجــوة ووضــع قــدم للبيضاوي في الــدور
املقبل».
ُّ
ويحل نــادي بيراميدز املصري ضيفًا على
رايـسـنــغ اإلي ـف ــواري ،فــي ملعب األخ ـيــر ،في
مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لبيراميدز
صاحب النتائج السيئة في الدوري املصري
مؤخرًا ،بخالف ورطة الغيابات الكبرى التي
تالحقه ،يتصدرها غياب عبد الله السعيد
كابنت الفريق لإلصابة ،والثالثي عمر جابر
وأح ـم ــد ال ـش ـن ــاوي ودي ـي ـغــو روالن ،الــذيــن
ّ
تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا ،وأحمد
فتحي ألسباب فنية.
ويــراهــن األرجنتيني رودل ـفــو أروابــاري ـنــا،
املدير الفني ،على نجومه رمضان صبحي
وإبــراهـيــم حسن وإيــريــك ت ــراوري وشريف
إك ــرام ــي وم ـح ـم ــود وادي وج ـ ــون أن ـط ــوي
ونبيل دونغا وأحمد أيمن منصور في حسم
النتيجة .ويلتقي أهلي بنغازي الليبي مع
موتيما بيمبي الـكــونـغــولــي ،فــي مواجهة
صـعـبــة لــأهـلــي ال ـســاعــي لـكـتــابــة الـتــاريــخ
في هذه النسخة.
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الميركاتو الصيفي يطبخ على نا ٍر هادئة
يبقى اسم األرجنتيني
ليونيل ميسي األبرز عند
الحديث عن سوق
االنتقاالت الصيفي في
ظل رغبته بترك برشلونة

تتالي إصابات هذا املدافع ترك بايرن في
ورطــة بسبب تعدد غياباته عــن صفوف
الفريق .وستؤكد الصفقة إن ّ
تمت ،نجاح
ال ـب ــاي ــرن ف ــي انـ ـت ــداب أب ـ ــرز ال ــاع ـب ــن في
«البوندسليغا» حيث نجح في السنوات
امل ــاض ـي ــة ف ــي ضـ ـ ّـم أبـ ـ ــرز ن ـج ــوم الـ ـ ــدوري
املحلي ،كما سيدعم هــذا املدافع ترسانة
الــاعـبــن الـفــرنـسـيــن فــي الـفــريــق بـمــا أن
ً
ّ
يضم في صفوفه كال من بنجامني
بايرن
بافارد ولوكاس هيرنانديز وكينغسلي
كومان وكورينتني توليسو.

لندن ـ العربي الجديد

ّ
وس ــط أزم ــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،الـتــي أث ــرت
بشكل مباشر على الرياضة وكــرة القدم،
ٍ
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـق ـ ــاالت ،ت ـت ــرق ــب
الجماهير وجميع املتابعني مــا ستؤول
إل ـيــه األمـ ــور مــع ان ـطــاق حـمـلــة التعطيم
عــامل ـيــا ،واألمـ ــل ف ــي الـتـحـ ّـســن الـتــدريـجــي
ب ــأرق ــام املـصــابــن والــوف ـيــات ،مـمــا يعني
إمـكــانـيــة ال ـع ــودة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة في
املــاعــب للجماهير خــال الـفـتــرة املقبلة،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ــن ش ـ ــأن ـ ــه دفـ ـ ـ ــع ال ـع ـج ـل ــة
االقتصادية الرياضية مجددًا نحو األمام،
واشتعال ســوق امليركاتو الصيفي .على
الــرغــم مــن ذل ــك نشهد فــي الــوقــت الــراهــن
ً
ـوال عــن ع ـ ّـدة أس ـمــاء قــد ّ
تغير
حــديـثــا م ـطـ
القميص الذي ترتديه حاليًا خالل الفترة
املقبلة.

زياش إلى الكالتشيو؟

أمنية كافو

أصبحت قضية رحيل النجم األرجنتيني
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ع ـ ــن نـ ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني ،العنوان األبرز لوسائل اإلعالم
العاملية ،وتصريحات كثيرة من مشاهير
«الـســاحــرة املـسـتــديــرة» ،مــع بعض نجوم
الـفــرق األوروب ـيــة الكبيرة ،وعـلــى رأسهم
ن ـي ـمــار م ـهــاجــم ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان،
ال ــذي عـ ّـبــر عــن حلمه باللعب ُم ـجــددًا مع
«ال ـبــرغــوث» .وان ـضــم «أس ـط ــورة منتخب
البرازيل ونادي ميالن سابقًا» كافو ،إلى
مواطنه نيمار دا سيلفا ،في قضية النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،بـقــولــه في
تصريحات لصحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«رؤيـ ــة مـيـســي ونـيـمــار يـلـعـبــان مـعــا مــرة
أخــرى ستكون أم ـرًا مثيرًا» .وتــابــع« :لقد
رأى الـعــالــم مــا فـعـلــه نـيـمــار ومـيـســي في
ن ــادي بــرشـلــونــة قـبــل ع ــدة س ـن ــوات ،وأنــا
ال أع ــرف مــا إذا ك ــان الـنـجــم األرجنتيني
سيرحل إلــى صفوف نــادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،لكن إذا فعلها فسوف
يـفــوز بـمـشـجــع» ،فــي إش ــارة واض ـحــة من
قبل أسطورة البرازيل سابقًا ،كافو ،إلى
تشجيعه رحـيــل «الـبــرغــوث» إلــى الفريق
ال ـفــرن ـســي .يــذكــر أن الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ،قد عانى كثيرًا منذ سوق
االنتقاالت الصيفية املاضية ،بعدما ّ
عبر
ب ـش ـكــل ص ــري ــح ع ــن ن ـي ـتــه ب ــال ــرح ـي ــل عــن

ّ
مرشح للرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان (ماتيو فياللبا)Getty/
ميسي

برشلونة ،لكنهُ تــراجــع عــن ق ــراره بسبب
ضغط اإلدارة املستقيلة برئاسة جوسيب
ماريا بارتوميو.
وب ـعــد أن ق ــرر مـيـســي ال ـب ـقــاء مل ــدة موسم
واح ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــع بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ،خ ـ ـ ــاض ال ـن ـج ــم
األرجنتيني حربًا مع وسائل اإلعــام في
سوق االنتقاالت الشتوية املاضية ،عندما
كشفت صحيفة «إل مــونــدو» اإلسبانية،
ع ــن ق ـي ـمــة ع ـقــد «الـ ـب ــرغ ــوث» م ــع ال ـفــريــق
الكتالوني ،وأظهرت فيه جميع تفاصيله
امل ــالـ ـي ــة ،ل ـي ـت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى قــائــد
منتخب األرجنتني ،الذي سيكون حرا في
«امليركاتو» املقبل.
أوباميانكو يقترب من بايرن

اقـتــرب ن ــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي ،من
الـفــوز بـخــدمــات املــدافــع الفرنسي دايــوت
أوباميكانو ،الــذي يلعب لـنــادي اليبزيغ
األملاني ،ويعتبر واحدًا من أبرز املدافعني
ف ــي ال ـع ــال ــم .وأفـ ـ ــادت صـحـيـفــة «لـيـكـيــب»
ّ
الفرنسية ،بــأن املــدافــع الــدولــي الفرنسي،
ّ
ّ
قرر االنضمام للنادي البافاري ،الذي توج
الخميس ،ببطولة كــأس الـعــالــم لألندية
التي احتضنتها الدوحة .كما أشارت إلى

وجود اتفاق مبدئي بني مختلف األطراف
في انتظار الكشف عن املعطيات التي ّ
تهم
املاليةّ .
ّ
وعبر عدد من
مـ ّـدة العقد وقيمته
ال ـفــرق ال ـك ـبــرى ،عــن رغـبـتـهــا الـكـبـيــرة في
الفوز بخدمات املدافع ،ال سيما تشلسي
وليفربول اإلنكليزيني ،إلــى جانب أندية
أخ ــرى ،رصــدت الــاعــب ،وحــاولــت إقناعه
ّ
بالتوصل إلــى اتفاق سريع .وكــان حسن
ص ــال ــح ح ـم ـي ــدزي ـت ــش ،امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي
لـنــادي بــايــرن ،قــد أكــد فــي وقــت سابق أن
ّ
بضم املدافع صاحب  22عامًا،
فريقه مهتم
وأن إدارة النادي تقابلت مع وكيل الالعب
لتبحث مـعــه تـفــاصـيــل ض ـ ّـم ه ــذا املــدافــع.
ويسعى النادي البافاري ،إلى دعم دفاعه
بالعب قوي ،بعد املشاكل التي عانى منها
الفريق خــال هــذا املــوســم ،إضافة إلــى أن
«صاحب السداسية التاريخية» قد يخسر
العبه املخضرم جيروم بواتينغ ،الذي لم
يعد مرغوبًا في خدماته منذ فترة بسبب
ك ـث ــرة ه ـف ــوات ــه .وك ـ ــان ب ــاي ــرن ،ق ــد تـعــاقــد
قبل موسمني مــع بطل العالم الفرنسي،
ل ــوك ــاس هـيــرنــانــديــز ق ــادم ــا م ــن أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،في صفقة قياسية على
املستوى املالي بالنسبة إلى مدافع ،ولكن

أكدت تقارير إعالمية إيطالية وإنكليزية
مختلفة ،أن أسهم املغربي حكيم زيــاش،
الع ــب تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،مــرتـفـعــة في
إي ـطــال ـيــا ،وأن بـعــض األن ــدي ــة تــرغــب في
ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه خ ـ ــال س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الصيفي .ونقلت صحيفة «دايلي ميل» ،أن
يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي ،ونادي
ميالن املتصدر الحالي للكالتشيو ،يرغبان
في استقدام النجم املغربي ،الصيف القادم.
وحسب املصدر ،فإن التفكير اآلن ٌ
قائم على
تقديم مقترح إلــى تشلسي مــن أجــل ضمّ
زيـ ــاش عـلــى سـبـيــل اإلع ـ ــارة م ــع إمـكــانـيــة
ش ــراء الـعـقــد ،الحـقــا .وسـبــق للفريقني أن
استفادا من خدمات نجوم عربية سابقًا،
ن ـج ـحــوا ف ــي ت ـقــديــم اإلض ــاف ــة ع ـلــى غ ــرار
املدافع املغربي مهدي بن عطية الذي تألق
مع يوفنتوس أو الجزائري إسماعيل بن
ناصر الــذي أصبح مــن أهــم العبي نــادي
ميالن منذ املوسم املاضي .وتربط تشلسي
عالقة قوية باألندية اإليطالية ،إذ سبق
للبلوز أن انتدب عددًا من الالعبني البارزين
القادمني من الكالتشيو ،كما أعار مؤخرًا
مدافعه فيكايو توموري إلى نادي ميالن
مع إمكانية الشراء .وحسب املصادر ،فإن
املعطيات األولــى تؤكد أن املــدرب الجديد
لنادي تشلسي ،توماس توخيل ،ال ينوي
منح الفرصة كاملة إلى زياش الذي انتدبه
النادي اللندني الصيف املاضي من أياكس
الـهــولـنــدي .وخ ــال خمس مـبــاريــات ،قاد
فيها املدرب توخيل نادي تشلسي إلى ّ
حد
اآلن ،لم يشارك زياش إال في مباراتني فقط.
خـصــوص نجم
وف ــي تـصــريــح لتوخيل بـ ّ
أياكس السابق ،أشار إلى أنه مطالب بأن
يظهر حقيقة قدراته ،إذ يؤكد أن األملاني
الذي جاء إلى تشلسي خلفًا للمدرب املقال
فرانك المبارد ،أن لديه مقاربة مختلفة عن
سلفه.
ولم تحدد هذه املصادر ما إذا كان تشلسي
ّ
فعليا تسريح الالعبّ ،على سبيل
ينوي
اإلعارة أو بشكل نهائي .كما أنها لم ّ
تقدم
مـعـطـيــات ع ــن مــوقــف ال ــاع ــب م ــن عــرض
مشابه ،ولكن املؤكد أن زياش في حال ّ
قرر
الرحيل ،فسيجد عروضًا عديدة.
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صورة في خبر

تقرير
يحتفل اليوم العديد من العبي كرة القدم بميالدهم في الرابع عشر من
شهر فبراير /شباط .حديثنا سينصب في هذا التقرير على اسمين فقط،
هما األرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي لوكاس هيرنانديز ،وسنكون في
أحداث تاريخية حصلت في اليوم ذاته
جولة معهما على
ٍ

التحدي
سيميوني وشعار
ّ

حـ ّـث م ــدرب أتلتيكو مــدريــد ،األرجنتيني دييغو سيميوني ،على العمل واالسـتـعــداد
و«االستمتاع» بما يمتلكه فريقه وهو «اللعب في أي مكان وأي وقت وأي يوم يرغبون
بــه» خــال الــدور ثمن النهائي لــدوري األبـطــال ،في إشــارة إلــى مواجهة تشلسي ذهابًا
على ملعب محايد في بوخارست وإيابًا على ملعب خصمه .وقال املدرب األرجنتيني:
«ال أعتقد أن إبداء الرأي أمر مهم ،وذلك ألن الرأي الذي سنقوله أو نقترحه لن يؤثر في
الواقع .نظرًا ألننا نعيش في لحظة عاملية معقدة فيصعب فيه التمكن من املنافسة والقيام
بعملنا واالستعداد واالستمتاع بما نمتلكه وهو اللعب في أي مكان وأي وقت وأي يوم
يريدونه .ال توجد مشكلة».

 14فبراير
رياضة وتاريخ
حسين غازي

ـوات
ن ـع ــود ب ــال ـت ــاري ــخ الـ ـي ــوم س ـن ـ ٍ
للوراء .نعود للخلط بني الرياضة/
كرة القدم والتاريخ ،والحديث عن
أسماء ُولــدت في مثل هــذا اليوم 14 ،فبراير/
شباط.
أنخيل دي ماريا

فــي مـثــل ه ــذا ال ـيــوم ول ــد الـنـجــم األرجنتيني
أن ـخ ـي ــل دي مـ ــاريـ ــا ،ع ـ ــام  1988فـ ــي مــدي ـنــة
روزاري ـ ـ ـ ــو ،ك ــان ي ـعــانــي م ــن ال ـن ـش ــاط امل ـف ــرط،
وبـنـ ً
ـاء على توصية مــن الطبيب تــم تسجيله
ّ
في فريق للعب كرة القدم في سن الثالثة .وفي
ص ـغــره ســاعــد وال ــدي ــه ف ــي عـمـلـهـمــا بــالـفـحــم.
بسبب الــدخــل املنخفض ال ــذي كــانــت تكسبه
عائلته ،كانت مسألة شــراء أحذية كــرة القدم
ومــواك ـبــة هــوايــة دي مــاريــا أمـ ـرًا صعبًا على
والــديــه .يعتبر دي مــاريــا نفسه «رب أســرة»،
وه ــو الـ ــذي خـصــص مـبـلـغــا كـبـيـرًا م ــن راتـبــه
لـ ّ
ـرد الجميل لعائلته ،التي وقفت إلى جانبه،
بعدما انتقل إلى نادي بنفيكا البرتغالي طلب
ً
من والــده التوقف عن العمل ،فاشترى منزال

كافاني وسانيا
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لوكاس هيرنانديز
نجم بايرن ميونخ ولد
يوم  14فبراير

كــي يبقى الجميع فيه .فــي الرابعة مــن عمره
ّ
انضم دي ماريا إلى روزاريــو سنترال ،مقابل
تعويض لـنــاد محلي اسـمــه تــوريـتــو ،بعدما
ُمنح األخير  35كرة .خاض أنخيل أول مباراة
احترافية يوم  14ديسمبر/كانون األول 2005
ً
ض ــد إن ــدب ـن ــدن ـت ــي ،ح ــن دخـ ــل ب ــدي ــا لــاعــب
هدف له يوم
إميليانو فيكيو ،فيما سجل أول
ٍ
 24نوفمبر/تشرين الثاني  2006ضــد نــادي
كــويـلـمـيــز ،ب ـعــد دق ـي ـقــة واح ـ ــدة م ــن اس ـت ـبــدال
ليوناردو بوزراني.
بـعــد الـلـعــب ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم تـحــت  20عـ ًـامــا
( )2007في كندا ،قـ ّـدم بوكا جونيورز عرضا
بقيمة  6.5ماليني دوالر أميركي له ،وتواصل
مـعــه ن ــادي أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي لـكــن الصفقة

نتابع رحلتنا مع الالعبين الذين ولدوا في مثل هذا اليوم؛  14فبراير/
شباط ،ونذكر منهم النجم األوروغوياني والعب مانشستر يونايتد حاليًا
إديسون كافاني ،الذي يعتبر واحدًا من أساطير نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي ،كما يحتفل الالعب السابق باكاري سانيا ببلوغه عامه الثامن
والثالثين ،وهو الذي اشتهر من خالل حمله قميص نادي أرسنال في
بداية األمر ثم اللعب لصالح نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي .االسم الثالث
في القائمة هو اإليطالي ماتيو بريغي الذي يدخل اليوم عامه الـ.40

فشلت بسبب الـقــواعــد الـصــارمــة فــي اململكة
املتحدة ،في مسألة منح تصاريح عمل لالعبني
القادمني من خارج االتحاد األوروبي .محطته
ف ــي أوروبـ ـ ــا كــانــت م ــن ب ــواب ــة نـ ــادي بنفيكا،
ص ــاح ــب ال ـق ــوة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ج ــذب الــاعـبــن
ال ـق ــادم ــن م ــن الـ ـق ــارة األم ـي ــرك ـي ــة الــاتـيـنـيــة،
وبــال ـف ـعــل ت ــأل ــق ف ــي ص ـف ــوف األخـ ـي ــر وحـقــق
معه عـ ّـدة ألـقــاب مــا فتح أمــامــه بــوابــة الرحيل
ّ
فاستمر مع
إلى نادي ريال مدريد عام ،2010
األخـيــر حتى  2014وحقق لقب دوري أبطال
أوروبــا بقيادة املــدرب كارلو أنشيلوتي ،قبل
أن يغادر إلى مانشستر يونايتد ،لكن األمور
ّ
بشكل جيد ،فحط رحاله في باريس
لم تسر
ٍ
ســان جـيــرمــان ،ال ــذي حقق معه لقب ال ــدوري
 4مرات إضافة ّ
لعدة ألقاب محلية في الكأس

وال ـس ــوب ــر ،ووص ــول ــه لـنـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ـ ــا امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،الـ ــذي خ ـس ــره أم ــام
بايرن ميونخ األملــانــي .في مثل تاريخ والدة
دي م ــاري ــا ،شـهــد ال ـقــرن الـســابــع عـشــر ،حدثًا
مهمًا يوم  14فبراير ،وذلك بعدما قتل البحار
وامل ـس ـت ـك ـش ــف اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ج ـي ـم ــس ك ـ ــوك أو
القبطان كوك كما هو معروف عام  ،1779أثناء
رحلته الكـتـشــاف جــزر ه ــاواي ،الـتــي ّ
سماها
جــزر ساندويتش .بعد رحلة صــوب الساحل
الـكـنــدي وبـعــدهــا تـجــاه مضيق بيرينغ ،عاد
إلى هاواي للقيام بإصالحات للسفينة ،لكنه
لم يعلم أنه كان متجهًا نحو لقاء حتفه .حصل
ٌ
شجار يومها بني األوروبيني واملحليني على
خلفية سرقة أهــل هــاواي ألحــد الـقــوارب ،ولم
ّ
يـتــم الـتــوصــل إل ــى ح ــل رغ ــم الـتـهــديــد بــإطــاق
النار ،فحاول كوك اختطاف كاالنيوبوتو ملك
هاواي وطلب فدية.
ما حصل الحقًا جاء بسبب كاهن عجوز ،كان
عال ممسكًا جوزة هند ،فشتت
يهتف بصوت ٍ
ورجاله ،حتى ّ
تجمع عدد كبير من
انتباه كوك
الناس ،وحني أدار ظهره للمساعدة في إطالق
القوارب ،ضربه القرويون على رأسه ،ثم طعن
حتى املوت ،مع العلم أن أول من ّ
وجه له ضربة
يدعى كاليمانوكاهوواها
بهراوة كان زعيمًا ُ
أو ك ــان ــاخ ـي ـن ــا ،ك ـم ــا قـ ـت ــل أرب ـ ـعـ ــة مـ ــن م ـشــاة
البحرية معه ،وهــم العريف جيمس توماس
والـ ـجـ ـن ــود ث ـيــوف ـي ـلــوس ه ـي ـن ـكــس وت ــوم ــاس
فاتشيت وجون ألني.

على هامش الحدث
هرنان كريسبو مدربًا جديدًا لفريق ساو باولو
أع ـل ــن نـ ــادي س ــاو ب ــاول ــو ال ـب ــرازي ـل ــي ع ــن تعيني
األرجنتيني هرنان كريسبو مدربًا جديدًا للفريق
في املوسمني املقبلني ،وذلك بعد اقتناصه لقب كوبا
سود أميركانا مع ّ فريق ديفينسا إي خوستيثيا
األرج ـن ـت ـي ـنــي .ووقـ ــع أح ــد أش ـهــر املـهــاجـمــن في
تاريخ األلبيسيليستي سابقًا ،صاحب الـ 45عامًا
عقدًا مع ساو باولو حتى نهاية عام  ،2022حسب
ما أعلن النادي البرازيلي في بيان له .وقال رئيس
النادي ،جوليو كاساريس ،في البيان «بعد تقييم
فـنــي دقـيــق وحـكـيــم اسـتـشــرنــا فـيــه عــدة مهنيني
مختلفني ،رأينا أن هرنان كريسبو هو املناسب
ً
تمامًا ملا نريده لساو باولو» .وبالنسبة لرئيس النادي ،فإن كريسبو «يمتلك تاريخًا حافال
باالنتصارات ،فقد كان العبًا كبيرًا وحاليًا هو مدرب واعد للغاية .سنمتلك مدربًا يمتلك
عقلية الفوز وأيضًا جينات ساو باولو» .واعتزل النجم األرجنتيني األسبق اللعب في عام
 2012وهو العب في صفوف بارما اإليطالي وفي السنوات الالحقة العتزاله عمل مدربًا.
وبدأ كريسبو مسيرته التدريبية مع الفرق الدنيا بالدوري اإليطالي وبعد ذلك عاد لبالده
لقيادة فريق بانفيلد ومن ثم فريق ديفينسا إي خوستيثيا.

لوكاس هيرنانديز

الـنـجــم الـفــرنـســي امل ـتــوج مــؤخ ـرًا بـلـقــب كــأس
العالم لألندية مــع فريق بــايــرن ميونخ على
حـســاب ن ــادي تيغيريس املكسيكي ،يحتفل
اليوم بعيد ميالده الخامس والعشرين .ولد
ف ــي مــدي ـنــة مــرس ـي ـل ـيــا ج ـن ــوب ف ــرن ـس ــا ،وهــو
ن ـجــل ج ــان ف ــرن ـس ــوا ،الع ــب ســابــق ف ــي ن ــادي
مرسيليا ،انتقل بعمر الرابعة إلــى إسبانيا،
وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام  2014من
بوابة نادي أتلتيكو مدريد «ب» ،قبل أن يقرر

املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني ترفيعه
للفريق األول ،فتألق بصفوفه لسنوات وحصل
عـلــى عـ ـ ّـدة أل ـق ــاب بـيـنـهــا ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
إضافة لتتويجه بلقب كأس العالم في روسيا
 2018مــع منتخب بــاده فرنسا على حساب
كرواتيا ،ليخطفه نادي بايرن ميونخ األملاني
ع ــام  ،2019ويـصـبــح واح ـ ـدًا مــن أه ــم العـبـيــه.
ننتقل للتاريخ لنروي حكاية سريعة ،مهمة

جدًا على مستوى مجال علم اللغة ،ونتحدث
هنا عن قسم ستراسبورغ ،الــذي أبــرم اتفاقًا
عام  842ميالدي ،بني تشارلز األصلع ولويس
األملـ ــانـ ــي ض ــد أخ ـي ـه ـمــا األكـ ـب ــر ل ــوث ــر األول،
والـ ـث ــاث ــة ه ــم أبـ ـن ــاء ل ــوي ــس األول ،وج ــده ــم
الشهير شارملان ملك الفرنجة وأول «إمبراطور
روم ــان ــي مـ ـق ــدس» .ح ـصــل ه ــذا االتـ ـف ــاق بعد
محاولة لوثر غــزو أراض ــي شقيقه ،فتحالف

االثنان معًا وهزماه في معركة فونتوي عام
 ،1941مما أسفر عن القسم عام  1942بالقرب
م ــن مــدي ـنــة س ـت ــراس ـب ــورغ ،ف ــي ال ـع ــام الـتــالــي
انتهت الحرب األهلية بمعاهدة فــردان ،التي
أنهت النزاع بني الثالثة .أقسم لويس الثاني
األملاني اليمني باللغة الرومانية حتى يتمكن
جنود تشارلك األصلع من فهمه ،وقام األخير
بــاملـثــل لـكــن باللغة الـجــرمــانـيــة ،حـتــى يفهمه

الـطــرف اآلخ ــر .الـجــزء الــرومــانــي مهم ألنــه في
علم اللغة التاريخي ،كان أول شهادة مباشرة
على مقدمة اللغة الفرنسية ،لم يحفظ القسم
بشكله األصلي لكن املؤرخ نيثارد أحد أحفاد
شــارملــان دون ــه بـعـنــوان «شـجــار أبـنــاء لويس
املتدينني» ،ويقول الباحث فيليب والتر« :هذا
هــو أقــدم نــص فرنسي مــوجــود .إنــه سياسي
بطبيعته وليس أدبيًا».

أنخيل دي ماريا
من أشهر الذين
ولدوا في
مثل هذا اليوم
(أوريليان مونييه/
)Getty

وجه رياضي

حنبعل المجـبري
العب شاب مميز
ٌ
في مانشستر
يونايتد ،يتمنى
االتحاد التونسي أن
يمثل منتخب نسور
قرطاج مستقبًال

خ ـســرت ك ــرة ال ـق ــدم الـتــونـسـيــة ،خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
خــدمــات أربـعــة عناصر كــانــت ق ــادرة على تغيير مستوى
منتخب «نسور قرطاج» ،حيث فضلت هذه األسماء اللعب
ّ
ملـنـتـخـبــات فــرنـســا وأملــان ـيــا وه ــول ـن ــدا .فـقــد فــضــل صـبــري
ملوشي ،مدرب نادي الدحيل حاليًا ،تمثيل منتخب فرنسا،
ّ
رغم أنه دعي في إحدى املناسبات لتعزيز صفوف املنتخب
التونسي .كما حرم منتخب فرنسا الجمهور التونسي من
خدمات الثنائي حاتم بن عرفة ووسام بن يدرّ .أما منتخب
أملــان ـيــا فـقــد ح ــرم ال ـن ـســور مــن ســامــي خ ـض ـيــرة ،فــي وقــت
نجح فيه منتخب هولندا فــي ضـ ّـم كريم الــرقـيــق .ورغــم أن
املنتخب التونسي نجح فــي إقـنــاع بعض املــواهــب مــن أجل
تمثيله ،على غرار أنيس بن حتيرة الذي كان زميال لسامي
ّ
خضيرة ومسعود أوزيل ،فإنه قد يخسر العبني جددا خالل
الـفـتــرة الـقــادمــة .وعلقت الجماهير التونسية على الالعب

ً
حنبعل املجبري ،آمــاال عريضة ،حتى يكون لها نجم مثل
بقية املنتخبات العربية ،يلعب لفريق من الصف األول مثل
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ولهذا فــإن الالعب اكتسب
شهرة كبيرة فــي تونس قبل أن يعلن عــن موقفه النهائي
ّ
بخصوص املنتخب الذي سيمثلهُ .ولد املجبري في فرنسا،
وانضم إلى نــادي باريس عام  2009في صغره ،وفي عام
 2016بــدأت عـ ّـدة أندية إنكليزية السعي للتعاقد معه ،على
غ ــرار مانشستر يــونــايـتــد ومانشستر سيتي وليفربول
وأرسنال .على الرغم من اهتمام األندية اإلنكليزية ،قضى
املجبري فترة مع نادي كلوب دي بولوني بيالنكور ،وكانت
امل ـ ّـدة قـصـيــرة ،لـيــرحــل إل ــى مــونــاكــو فــي ع ــام  2018مقابل
أمل في نادي موناكو بعد
مليون يورو .شعر الالعب بخيبة ٍ
عام من التوقيع ،بعدما أكد والده أن نادي اإلمارة الفرنسية
ٍ
انتهك اتفاقيات العقد ،لينجح مانشستر يونايتد في ّ
ضمه

إلى صفوفه .وبحسب التقارير ،وصلت قيمة الصفقة إلى
حوالي  5ماليني يــورو ،وربما تصل إلــى  10ماليني يــورو،
بحال تحقيق بعض النقاط في العقد على شكل إضافات.
ً
ّ
سريعا في فرق شباب مانشستر يونايتد،
استقر املجبري
ً
وتقدم إلى فريق تحت  23عاما ،على الرغم من أنه كان ال
يــزال بعمر ً 17
عاما .ومــن املتوقع أن يصبح العبًا للفريق
األول في مانشستر يونايتد ،وعنصرا مهما في املستقبل،
ّ
مــع العلم أنــه مــثــل منتخب فرنسا بالفئات العمرية ،تحت
 16عامًا و 17عــامــا .املثير فــي األمــر أن العــب خــط الوسط
السابق املميز ،ورئيس قسم التطوير في الفريق األول لنادي
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ،نـيـكــي ب ــات ،ق ــارن مـجـبــري بالعبني
سابقني مروا على تاريخ الشياطني الحمر ،على غرار ديفيد
بيكهام وروي كني ،وذلك بفضل مهارته القيادية.

(العربي الجديد)

أرتيتا يندد بتعرضه لتهديدات هو وأسرته
نــدد مــدرب أرسـنــال اإلنكليزي ،ميكيل أرتيتيا،
بــالـتـهــديــدات الـتــي تـعـ ّـرض لها هــو وأســرتــه عبر
شـبـكــات مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وتـحـ ّـدث
املدرب اإلسباني ،في مؤتمر صحافي ،بعد سؤال
حــول املعاملة التي يتلقاها العديد من الالعبني
عبر السوشيال ميديا في اآلونة األخيرة ،مؤكدًا
أن ــه ع ــاش نـفــس امل ــوق ــف .وق ــال مـســاعــد امل ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال سابقًا في مانشستر
ٌ
معرض لذلك ،لهذا أفضل عدم
سيتي« :جميعنا
قــراءة شــيء ،ألنه ُ
ّ
بشكل
شخصيًا
علي
ؤثر
سي
ٍ
كبير .نبلغ الـنــادي عندما نتعرض لتهديد ســواء أنــا أو أســرتــي» ،مــن دون أن يكشف
سبب هذه التهديدات .وتابع أرتيتا «هذا لن يتوقف غدًا ،هل يمكن فعل شيء على املدى
املتوسط أو البعيد؟ أتمنى ذلــك وه ــذا مــا ندعمه .حماية األشـخــاص الــذيــن يمارسون
الرياضة لعدم حدوث ذلك لهم»ُ .يذكر أن ّ
عدة أطرف في الكرة اإلنكليزية قد طالبت خالل
األسبوع الجاري ،موقعي «فيسبوك» و«تويتر» باتخاذ إجراءات صارمة ضد االستغالل
على شبكات مواقع التواصل االجتماعي ،بعد ّ
تعرض العبني من تشلسي ومانشستر
ّ
يونايتد وسوانزي إلهانات عنصرية ،مع العلم أن الحكم اإلنكليزي مايك دين تعرض هو
اآلخر لتهديدات بسبب قراراته خالل املباريات.
بوتشيتينو :ضغط المباريات وراء إصابة نيمار
استبعد ماريسيو بوتشيتينو مــدرب بــاريــس ســان جيرمان ،أن يكون سبب إصابة
العبه البرازيلي نيمار هو أسلوب حياته ،بل ضغط املباريات لوقت طويل من املوسم.
وقال املدرب األرجنتيني «لم يصب نيمار فقط ،أصيب كذلك (أنخل) دي ماريا والعبون
فــي فــرق أخ ــرى .يجب الـتــوقــف عــن التركيز على بعض الــاعـبــن دون ســواهــم .تعزى
اإلصابات باألساس إلى حدة املنافسة .لعبنا تسع مباريات قوية في  40يومًا» .وأكد
بوتشيتينو أن الشتاء هو موسم اإلصــابــات عــادة وأن جائحة كوفيد 19-تساهم في
ذلك أيضًا حيث «ال تؤثر فحسب على فريقنا ،بل زادت من مستوى اإلصابات بسبب
ضغط املباريات القوية» .وأضاف أن «نيمار أحد أفضل الالعبني في العالم ومن الطبيعي
أن تسلط عليه األضــواء .تقال عنه الكثير من األمــور ،لكنني أعرفه أكثر اآلن وأعلم أنه
محترف بحق ،يعمل بتواضع وبالتزام تجاه النادي» .وأكد ّ
«تعرض لضربة مؤملة ،لكنه
فتى صلب وناضج ،حني تتعرف إليه تدرك طبيعته البشرية .نشعر باألسف من أجله،
هناك أشخاص محيطون به سيساعدونه على العودة أقوى إلى الفريق في أقرب وقت
ممكن» .وأعلن النادي الباريسي الخميس إصابة نيمار في عضلة القدم اليسرى ليغيب
أربعة أسابيع من بينها مباراة برشلونة في دوري األبطال.
نقل مباراة فولفسبيرغر وتوتنهام باليوروباليغ لبودابست
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مواجهة ذهاب ثمن نهائي الدوري األوروبي
بني فريقي فولفسبيرغر النمساوي وتوتنهام اإلنكليزي ستقام على ملعب (بوشكاش
أرينا) في بودابست (املجر) في ال ــ 18من الشهر الجاري في تمام ال ــ 18:55بالتوقيت
ُ
املحلي .وتعد هذه خامس مباراة بهذا الدور من بطولة الــدوري األوروبــي يتم نقلها من
مقرها األصلي بسبب القيود املفروضة على السفر بني الــدول بسبب وبــاء كورونا.
ُ
ّ
تنضم هذه املواجهة ملثيالتها التي نقلت وهي مولدي-هوفنهايم (فياريال) وريال
وبهذا،
سوسييداد-مانشستر يونايتد (تورينو) وبنفيكا-أرسنال (روما) واإلياب بني الفريقني
في مدرينة بيرايوس (اليونان).

