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أكدت صحيفة
ماركا اإلسبانية
أن المدرب
الفرنسي زين
الدين زيدان
أبلغ العبيه
برحيله عن
الفريق نهاية
الموسم الحالي.
وكشف المصدر
عينه أن راؤول
غونزاليس ،العب
النادي السابق
ومدرب فريق
ريال مدريد
كاستيا ،يعتبر
األوفر حظًا
لخالفة زيزو.
ويبرز اسمان
آخران في
القائمة ،هما
ماسيمليانو
أليغري المدير
الفني السابق
ليوفنتوس،
ويواخيم لوف،
والذي سيترك
منتخب ألمانيا
بعد بطولة أمم
أوروبا.

راؤول لخالفة زيدان؟
راؤول يمتلك شخصية قوية إضافة لرؤية تشبه طلبات اإلدارة المدريدية (أنخيل مارتينيز)Getty /

إندبيندينتي يفوز
على إستوديانتس في
الدوري األرجنتيني

بريمن يقيل مدربه
كوفيلت قبل جولة من
انتهاء البوندسليغا

السباحة كايلي ماكيون
تفرض نفسها بقوة قبل
أولمبياد طوكيو

تأهل إندبيندينتي لنصف نهائي كأس رابطة
الدوري األرجنتيني لكرة القدم بعد فوزه في ربع
النهائي على إستوديانتس بركالت الترجيح
( ،)1-4عقب انتهاء الزمن األصلي للمباراة
بالتعادل السلبي .واختير الحارس األوروغوياني
سيباستيان سوسا رجل املباراة ،بعدما تمكن
من التصدي لتسديدتني من ركالت الترجيح التي
صبت في النهاية لصالح فريقه بأربع ركالت
مسجلة مقابل واحدة فقط لصاحب األرض.

أعلن نادي فيردر بريمن الذي يصارع الهبوط
مع بقاء مباراة واحدة على انتهاء البوندسليغا،
إقالة مدربه فلوريان كوفيلت عقب الهزيمة 2-0
أمام أوغسبورغ .وسيتولى توماس شاف ،أحد
أساطير النادي ،املسؤولية مؤقتًا في الجولة
الباقية من املوسم وكذلك تصفيات الصعود
والهبوط ما بني الدرجتني األولى والثانية .يذكر
ّ
أن شاف درب بريمن سابقًا ،ملدة  14عامًا ،وحقق
مع الفريق الثنائية املحلية عام .2004

أوشكت ّ
السباحة األسترالية كايلي ماكيون على
تحطيم الرقم القياسي العاملي لسباق  50م ظهرًا،
عقب تسجيلها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق
 100م ظهرًا ،لتؤكد جهوزيتها قبل األوملبياد.
وحطمت ماكيون ( 19عامًا) في لقاء سيدني
املفتوح الرقم األسترالي القياسي في سباق  50م
ظهرًا بتسجيلها  27,16ثانية ،وتأخرت بفارق 18
في املائة من الثانية عن الرقم العاملي للسباحة
الصينية ليو شانغ ( 26,98ثانية).
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تقرير
طالب األهلي المصري والوداد المغربي االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» ،بالتدخل
بشكل عاجل ،بعد األخطاء التحكيمية الفادحة ،التي حصلت في مواجهات ذهاب ربع
نهائي المسابقة القارية

العرب
وأبطال أفريقيا

فوز صعب لألهلي وهزيمة للترجي

مجدي طايل

ش ـهــدت جــولــة ذهـ ــاب ال ـ ــدور ربــع
ال ـن ـهــائــي ل ـب ـطــولــة دوري أب ـطــال
أفريقيا لكرة القدم ملوسم -2020
 2021نتائج مثيرة ،وظواهر غريبة ،بعدما
فــرضــت األخـ ـط ــاء الـتـحـكـيـمـيــة نـفـسـهــا على
مسرح األح ــداث على مــدار املباريات األربــع،
وأثـ ــارت ال ـجــدل ال ــواس ــع ،خــاصــة مــع تأجيل
االتـحــاد األفــريـقــي لكرة الـقــدم «ك ــاف» تنفيذ
ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـي ــدي ــو فـ ـج ــأة .وت ـ ـصـ ـ ّـدر ال ـس ـقــوط
الـتـحـكـيـمــي ،ل ـقــاء األه ـل ــي امل ـص ــري م ــع صن
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السالم

بالقاهرة ،الــذي انتهى بفوز األهلي بهدفني
مقابل ال شيء ،سجلهما طاهر محمد طاهر
وص ــاح محسن فــي الدقيقتني ال ـ ــ(،)89 ،23
وبات معه قريبًا من التأهل إلى الدور نصف
النهائي .وأثار الحكم السنغالي نداي الجدل
في اللقاء ،بسبب عدم احتسابه ركلتي جزاء
طــالــب بـهـمــا األه ـل ــي ،أبــرزه ـمــا ف ــي الــدقـيـقــة
ال ـثــان ـيــة ع ـبــر مـحـمــد شــريــف رأس ال ـحــربــة،
الــذي تعرض للعرقلة داخــل منطقة الـجــزاء،
ُ َ
ول ــم ت ـحــتـ َـســب .وظ ـهــر ال ـس ـقــوط التحكيمي
أي ـضــا فــي ل ـقــاء الـ ــوداد املـغــربــي مــع مضيفه
م ــول ــودي ــة ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي انـتـهــى
بالتعادل اإليجابي  1-1بني الفريقني ،وشهد

أزمة جماهير األهلي

شهدت مباراة النادي األهلي المصري
مع صن داونــز الجنوب أفريقي ،في
ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال
أفريقيا لكرة الــقــدم ،واقــعــة مثيرة،
بطلها إدارة الفريق الضيف ،وتمثلت في
رفض الحضور الجماهيري المفاجئ،
الــذي وصــل إلــى  200مشجع حضروا
في المدرجات قبل دقائق من انطالق
المواجهة .وتمسك مسؤولو صن
داونز بقرار االتحاد األفريقي لكرة القدم.

شكوى مغربية من أداء بامالك تيسيما حكم
الساحة اإلثيوبي بداعي عدم احتسابه هدفًا
صحيحًا ل ـلــوداد فــي ال ـل ـقــاء ،بــاإلضــافــة إلــى
التغاطى عن قــرارات أخرى ملصلحة الفريق،
كان لها تأثير كبير بنتيجة اللقاء.
وأكد سعيد الناصيري ،رئيس نادي الوداد،
فــي تصريحات صحافية أن نــاديــه لجأ إلى
«ك ـ ــاف» ،ول ــن ي ـتــوقــف ع ـنــد حـ ــدود االت ـح ــاد
األفريقي في حال عدم التدخل بقرارات فورية،
إلصالح التحكيم داخل القارة السمراء.
وق ــال رئ ـيــس ن ــادي ال ـ ــوداد« :ال ـفــريــق مستاء
مما حدث معه في الجزائر ،وتحديدًا قرارات
الـ ـحـ ـك ــام الـ ـت ــي ح ــرمـ ـت ــه ه ــدف ــا س ـل ـي ـم ــا م ــرة
أخــرى لالعب وليد الكرتي ،ومــن املؤسف أن
نستغرق الحديث بعد ديربي عربي قوي كنا
نأمل أن نتحدث بعد نهايته عن كــرة القدم،
واملستوى الفني لنتحول للحديث عن قرارات
تحكيم غريبة اعتقدنا أنها انتهت في عصر
التكنولوجيا» .وأنهى رئيس الــوداد حديثه،
ً
قــائــا« :مــا حــدث كــان مـهــزلــة ،وخطابنا كان
واضحًا وصريحًا ،وقد حددنا فيه باحترافية
وب ـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل م ــا رأي ـن ــا أن ــه ت ـج ــاوزات
لطاقم التحكيم ،ونحن في انتظار إنصافنا
وفتح تحقيق في مالبسات املـبــاراة ومعرفة
خلفيات رفض ذلك الهدف».
وش ـه ــدت جــولــة ذهـ ــاب ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
ف ـ ــوز األهـ ـل ــي وشـ ـب ــاب بـ ـ ـل ـ ــوزداد ال ـج ــزائ ــري
بـهــدفــن دون رد عـلــى صــن داون ــز والـتــرجــي
التونسي على الترتيب ،فيما تعادل الــوداد
مــع املــولــوديــة ال ـجــزائــري ب ـهــدف لـكــل فــريــق،
وفاز كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على
سيمبا التنزاني برباعية نظيفة .ورغــم فوز
األهـ ـل ــي ،إال أن األداء امل ـخ ـيــب ل ــآم ــال ،بــات
يثير قـلــق جـمــاهـيــره ،فــي ظــل لـجــوء بيتسو

نجح األهلي بتحقيق الفوز في ذهاب ربع النهائي ()Getty

تع ّرض نادي الترجي
لخسارة غير متوقعه في
أبطال أفريقيا

موسيماني ،املدير الفني ،إلى طريقة دفاعية
ً
في الشوط الثاني بدال من الهجوم الضاغط
إلى جانب تراجع الفت في مستوى أكثر من
الع ــب ،مثل حسني الشحات ومحمد شريف
ومحمد مجدي قفشة .وأدى محمد الشناوي،
حارس مرمى األهلي املخضرم ،دور البطولة
في تحقيق الفوز ،بعدما تصدى ألكثر من 5

رياضيون يدعمون فلسطين ضد االحتالل

يرى البعض ّ
أن عالم
الرياضة مجرّد أداة للترفيه
ّ
لكن الحقيقة
والتسلية،
أنّه جزء مهم من اللعبة
السياسية في العالم ،لما
له من تأثير في صناعة
الرأي العام

حسين غازي

تشغل القضية الفلسطينية الشارع العاملي
ب ـ ــأس ـ ــره ،مـ ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات تـهـجـيــر
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي عــائــات فلسطينية
فــي حـ ّـي الشيخ ج ــراح فــي الـقــدس املحتلة،
ً
مرورًا بأحداث املسجد األقصى ،وصوال إلى
املواجهات في الضفة الغربية واالعتداءات
الـتــي تـقــوم بها جماعات املستوطنني ،من
عـمـلـيــات تــرهـيــب ت ـجــاه األب ــري ــاء ،وخـتــامــا
ّ
ب ــال ـه ـج ـم ــات ال ـع ـن ـي ـف ــة عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ــزة،
وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.
ّ
وف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار الـ ـع ــدوان اإلســرائ ـي ـلــي
ب ــأشـ ـك ــال ــه ك ـ ــاف ـ ــة ،شـ ـه ــد عـ ــالـ ــم ال ــري ــاض ــة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ــوق ـ ـفـ ــات ال ـت ـض ــام ـن ـي ــة مــع
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ،رغ ــم
ّ
يتعرض لها البعض.
الضغوطات التي

النني تعرّض لحملة مضادة بسبب مساندته للشعب الفلسطيني وقضيته (ستيوارت ماكفرلين)Getty/

كيف بدأت وتطورت
حملة التضامن؟
كـ ــان ال ـن ـجــم ال ـفــرن ـســي بـ ــول ب ــوغ ـب ــا ،العــب
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،أول م ــن ف ـت ــح ب ــاب
املجال بني مشاهير الرياضة لدعم الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن خ ـ ــال م ـن ـش ــور لـ ــه عـبــر
تطبيق «إنستغرام» قبل أن تتوالى بعدها
الفعل املساندة للقضية نفسها ،وهو
ردود ّ
أم ــر ت ـبــنــاه الـنـجــم امل ـص ــري ،الع ــب أرس ـنــال

النجم بول بوغبا كان
أول من ساند الشعب
الفلسطيني

اإلنكليزي ،محمد النني ،كما العب ليفربول
س ــادي ــو م ــان ــي ،وال ـن ـجــم ال ـج ــزائ ــري ري ــاض
م ـح ــرز ،الع ــب مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي .ق ــد يــرى
ّ
البعض أن مــواقــع التواصل االجتماعي ال
تؤثر البتة بما يحصل في األراضي املحتلة،
ّ
وأن التعليقات على «تويتر» و«إنستغرام»
و«ف ـي ـس ـب ــوك» ال ت ـع ـت ـبــر أم ـ ـرًا م ـه ـمــا يـفـيــد
ّ
القضية ،لكن مــا حصل فــي األي ــام األخيرة
يثبت أهـمـيــة مــا كتبته ه ــذه الشخصيات
امل ــؤث ــرة ف ــي عــالــم ال ــري ــاض ــة ،وك ـيــف دفـعــت
العديد من الجماهير إلى الذهاب والبحث
عـ ّـمــا يحصل فــي فلسطني املحتلة وقـطــاع
غ ـ ـ ــزة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة أكـ ـث ــر عـ ــن ال ـن ـك ـب ــة ووعـ ــد
ً
بلفور ،وصــوال إلــى التضامن مع فلسطني
وال ــوق ــوف إل ــى جــانــب ال ـحــق .الـتــأثـيــر الــذي
أوجـ ــده ه ــؤالء الــاع ـبــون ّأدى إل ــى حمالت
مـضــادة وهـجــوم شخصي عليهم ،مــن قبل
بـعــض الجماهير واملـنـظـمــات ،وه ــذا األمــر
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،دف ـ ــع ال ـن ـج ــم األمل ــان ــي
مــن أص ــل لبناني أم ــن يــونــس ،إل ــى إغــاق
حساباته في مواقع التواصل االجتماعي،
بعدما ّ
تعرض لضغوط وشتائم عدة لدعمه
ّ
الشعب الفلسطيني ،ما يؤكد أن الرأي على
هذه املنصات يوجع أولئك الذين يحاولون
تـشــويــه ص ــورة مــا يـحـصــل ،وع ــدم إيـصــال
الحقائق إلى العالم بأسره.

ماذا حصل مع النني؟
ال ـن ـج ــم املـ ـص ــري م ـح ـمــد ال ـن ـن ــي ،ك ـت ــب فــي
تغريدة ،على «تويتر»« :قلبي وروحــي مع
ما يحدث هناك ،ودعمي الكامل لفلسطني».
ولـنـعــرف قـيـمــة ه ــذه ال ـت ـغــريــدة ،وتــأثـيــرهــا
ف ــي الـ ــرأي ال ـع ــام ،م ــا عـلـيـنــا س ــوى متابعة
ّ
رد وت ـف ــاع ــل أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ع ــن منظمة
صـهـيــونـيــة ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة يــدعــى تل
عوفر ،بعدما ّ
عبر عن غضبه مما كتبه نجم
ّ
أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،خـصــوصــا أن الــاعــب
يمتلك شــريـحــة كـبـيــرة مــن الجماهير غير
العربية ،التي قد تتأثر بما ّ
غرد ،وبالتالي
كانت الهجمة عليه ممنهجة ،ملحاولة الحدّ
ّ
من تأثير كلماته أو دفعه إلى حذفها .لكن
ّ
رد مسؤولي نادي أرسنال جاء على رسالة
امل ـســؤول باملنظمة الصهيونية« :كـمــا هو
الـحــال مــع جميع موظفي والعـبــي الـنــادي،
ي ـحــق لـلـجـمـيــع ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن آرائـ ـه ــم على
منصاتهم االجتماعية الخاصة ،ومع ذلك،
ّ
فــإنـنــا نتحدث مــع النني فــي هــذ األم ــر ،لذا
فهو يفهم جيدًا ما نشره عبر تويتر».
بدورها ،لم تقف الجماهير العاملية مكتوفة
األيدي ،بعدما أطلقت وسمًا بعنوان« :نحن

ندعم النني»ّ ،
عبرت فيه عن غضبها الكبير
تجاه ما يفعله أحد املسؤولني في املنظمة
ـا ،مـطــالـبــن إدارة
الـصـهـيــونـيــة بـبــريـطــانـيـ ّ
أرس ـن ــال بــدعــم نـجـمـهــا ،ألن ــه عـ ّـبــر عــن رأيــه
ّ
بكل حرية .وسارع أسطورة منتخب مصر،
ون ــادي األهـلــي السابق ،محمد أبــو تريكة،
إلى مساندة مواطنه محمد النني ،بتغريدة
ّ
ق ــال فـيـهــا« :أمـثــالــك نفخر بـهــم ونـعـتــز .كــل
الدعم واملساندة يا نجم».

قصة هاميلتون خير مثال
هاميلتون رسالة على
قبل أيام نشر لويس ّ
«إنستغرام» أكــد فيها ّأنــه ال يريد الوقوف
ف ــي ص ــف ّ
أي ط ــرف ألنـ ــه ال ي ـع ــرف الـكـثـيــر
عما يحصل في فلسطني املحتلة ويحتاج
للبحث والقراءة أكثر .وبعد يومني على تلك
الرسالةّ ،
عبر السائق العاملي البريطاني عن
رأيه ،حني نشر صورة تبرز مراحل تقسيم
فلسطني على ّ
مر السنوات.
ونشر بطل العالم  7مــرات صــورة تحمل 5
خــرائــط لفلسطني ،كــانــت األول ــى متكاملة،
ث ــم ب ـعــد تـقـسـيـمـهــا ف ــي ال ـس ـن ــوات الـتــالـيــة،
انطالقًا من وعد بلفور ،ثم النكبة عام ،1948
فاالحتالل الــذي ما زال حتى اآلن ،وأرفقها
بـقـلــب مـكـســور يـعـ ّـبــر ع ــن حــالـتــه النفسية.
ولــم تلبث ال ـصــورة فــي حـســاب هاميلتون
ً
طويال ،إذ سارع إلى حذفها ،واكتفى بترك
ّ
ثانية تثبت أن عدد الضحايا الفلسطينيني
أك ـب ــر أض ـع ــاف ــا م ـضــاع ـفــة م ــن عـ ــدد الـقـتـلــى
اإلسرائيليني على مدى السنوات املاضية.
ّ
وفسر املتابعون تراجع السائق البريطاني
ّ
وح ـ ـ ــذف ال ـ ـصـ ــورة ب ـض ـغ ــوط ت ـ ـعـ ــرض لـهــا
مــن املــؤسـســات الـتــي تــرعــاه فــي السباقات،
ّ
ّ
وخ ـصــوصــا أن أغـلـبـهــا يـخـضــع مل ــاك لهم
عالقة مباشرة أو غير مباشرة باالحتالل.
لفتة أمام اآلالف
ت ــاب ــع جـمـيــع مـحـبــي كـ ــرة ال ـق ــدم ف ــي الـعــالــم
نـ ـه ــائ ــي ك ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ل ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـع ـيــش فـيــه
الفلسطينيون لحظات عصيبة جراء تدمير
منازلهم والقصف الـجــوي لـقــوات االحـتــال،
ّ
لـ ـك ــن مـ ــا حـ ـص ــل بـ ـع ــد نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بــن
لـيـسـتــر سـيـتــي وتـشـلـســي ك ــان األهـ ــم .فبعد
إطــاق الحكم صافرة النهاية ،ســارع النجم
اإلن ـك ـل ـيــزي ح ـمــزة تـ ـش ــودري ،إل ــى االحـتـفــال
بـلـقــب ك ــأس االت ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي ،مــع زميله
ال ـفــرن ـســي وي ـس ـلــي ف ــوف ــان ــا ،م ــن خـ ــال رفــع
العلم الفلسطيني ،فــي إش ــارة واضـحــة إلى
تضامنهما الصريح مع الشعب الفلسطيني.

فرص تهديفية محققة لصن داونز ،وخاصة
في الشوط الثاني .ومــن جانبه ،أكــد بيتسو
موسيماني ،املدير الفني لألهلي في املؤتمر
ال ـص ـحــافــي ،أن ال ـف ــوز ب ـهــدفــن ُي ـ َـع ـ ّـد نتيجة
إيجابية للشوط األول ملواجهة صــن داونــز،
بقوله« :مـبــاراة عصيبة للغاية ،توقعت هذا
الـسـيـنــاريــو ،صــن داون ــز فــريــق ق ــوي أشــرفــت
على تدريبه لسنوات ،لديه العبون مميزون،
ي ـل ـع ـبــون م ــن أجـ ــل ال ـت ـت ــوي ــج ،ل ـع ـب ـنــا ج ـي ـدًا،
واستغللنا األخ ـط ــاء ،وسجلنا هــدفــن .هــذا
هو املطلوب في اللقاءات الصعبة ،التفاصيل
الصغيرة تحسم املواجهات الكبرى ،سنلعب
بكل قوة في اإلياب ،لندافع خالله عن التفوق».
أمــا في الديربي العربي الكبير ،فنجح نادي
غال
شباب بلوزداد الجزائري في تحقيق فوز ٍ
على حساب الترجي التونسي بهدفني مقابل
ال شـ ــيء ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا ع ـلــى م ـل ـعــب األول،
ليصبح األق ــرب لحصد تــأشـيــرة الـتــأهــل إلى
الدور املقبل .وجاء الفوز الجزائري املستحق
ليقدم من خالله مانولوفيتش ،املدير الفني
ال ـج ــدي ــد ل ـش ـب ــاب ب ـ ـلـ ــوزداد أوراق اع ـت ـم ــاده
للجماهير ،بعدما نجح في إدارة اللقاء بشكل
جـيــد ،واسـتـغــل نـقــاط الـضـعــف ل ــدى الترجي
بصورة مثالية ،وهدد املرمى بأكثر من فرصة،
وأغلق املساحات أمــام مصادر الخطورة في
تشكيلة الـتــرجــي ،وحــافــظ على تفوقه طــوال
الشوطني ،تكتيكيًا ،ثم بنتيجة اللقاء.
في املقابل ،عانى الترجي التونسي من أخطاء
تـكـتـيـكـيــة لـلـمــديــر ال ـف ـنــي م ـعــن الـشـعـبــانــي،
ت ـص ــدره ــا الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى انـ ـط ــاق ــات ح ـمــدو
ال ـهــونــي ال ـعــائــد م ــن اإلص ــاب ــة ،وال ـ ــذي ظهر
بمستوى متواضع وغير مكتمل الجاهزية
الفنية ،بخالف التراجع الالفت في مستوى
أكثر من العــب ،مثل محمد علي بن رمضان
م ـح ــور االرت ـ ـكـ ــاز ،وم ـح ـمــد ع ـلــي الـيـعـقــوبــي
ق ـل ــب الـ ــدفـ ــاع ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي س ــاه ــم فــي
الخسارة الكبيرة للترجي ،ومنح السيطرة
في املقابل لشباب بلوزداد .وعقب اللقاء أكد
مانولوفيتش ،املدير الفني لشباب بلوزداد،
فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي ،سـعــادتــه باملستوى
ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر فـ ـي ــه العـ ـ ـب ـ ــوه خـ ـ ــال م ــواج ـه ــة
الترجي ،بقوله« :أكدت أن اللقاء صعب ،نريد
الفوز دون أن تهتز شباكنا بأهداف ،حققنا
األمـ ــر ف ــي  90دق ـي ـقــة ،األداء رائـ ــع ،ويحسب
لالعبني كانوا على مستوى الحدث الكبير،
لكننا لم نحسم شيئًا حتى اآلن».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،حـقــق نـ ــادي ك ــاي ــزر تشيفز
بطل جنوب أفريقيا فــوزًا كبيرًا على ضيفه
سيمبا التنزاني بأربعة أهداف مقابل ال شيء
فــي لقائهما على ملعب األول ،بعدما سجل
الــربــاع ـيــة ك ــل م ــن إي ــري ــك م ــات ــوه ــو ،وسـمـيــر
نــوركــوفـيـتــش «ه ــدف ــن» ،ول ـيــانــرو كــاسـتــرو.
وت ـعــادل ن ــادي الـ ــوداد املـغــربــي مــع مــولــوديــة
الجزائر بهدف لكل فريق في عقر دار األخير،
بدأها يحيى غبران بالتسجيل للوداد وأدرك
ميلود ربيعي بالتعادل للمولودية ،ليصبح
الوداد في حاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل
الـسـلـبــي لـحـســم ال ـتــأهــل ،فـيـمــا ال بــديــل أمــام
املولودية سوى التعادل  2-2أو الفوز لحصد
تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل.
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الميركاتو :رونالدو سيبقى بالكالتشيو
والوتارو إلى الليغا

تسيطر أخبار الميركاتو
في الوقت الراهن على
عالم كرة القدم ،في
ّ
ظل الحديث المتواصل
عن مصير الالعبين
مع اقتراب فتح باب
االنتقاالت

تـتـنـبــأ وس ــائ ــل اإلعـ ــام اإلي ـطــال ـيــة برحيل
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن
ناديه يوفنتوس في نهاية املــوســم ،حيث
تعززت الفرضية عبر حجج كثيرة ،أهمها
إمكانية فشل «السيدة العجوز» في التأهل
إل ــى دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،لـكــن مستقبل
الـهــداف العاملي قــد يرتبط بأسباب مالية
مـ ـحـ ـض ــة .وفـ ـ ــي تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه صـحـيـفــة
«الغازيتا ديلو سبورت» اإليطالية ،تناول
مستقبل رونالدو ،عرضت أسبابًا مختلفة
ـان،
تـثـنـيــه ع ــن ال ــرح ـي ــل ن ـحــو أي ف ــري ــق ثـ ـ ٍ
بالرغم من النتائج السيئة التي يسجلها
ناديه يوفنتوس في نهاية املوسم الحالي.
وي ـ ـبـ ــدو أن األسـ ـ ـب ـ ــاب امل ـ ــادي ـ ــة هـ ــي األهـ ــم
ف ــي تـحــديــد مستقبل «ص ـ ــاروخ م ــادي ــرا»،
وعلى رأسها إعفاء إيطاليا النجوم الذين
ي ـل ـع ـبــون ف ــي ب ـلــدهــا وب ـق ـيــة ال ــاع ـب ــن من
الضرائب ،عكس الدول األخرى التي تشكل
كابوسًا لهم ،كإسبانيا التي تطالب بقيم
مالية كبيرة تقتطعها من رواتب الالعبني.
وف ــي امل ـق ــام ال ـثــانــي يــأتــي رات ــب «ص ــاروخ
م ــادي ــرا» الـ ــذي ي ـت ـجــاوز  31مـلـيــون ي ــورو
ً
سـنــويــا ،ف ـضــا عــن ال ـحــوافــز ال ـتــي ينالها
مع تحقيق أهــداف ،وضعها مجلس إدارة
الـ ـن ــادي ف ــي ع ـق ــده ،وه ــو م ــا يـشـكــل داف ـعــا
إضــاف ـيــا ل ــه م ــن أج ــل ت ـمــديــد تـجــربـتــه في
ال ــدوري اإليطالي .وتشير هــذه التفاصيل
املهمة لالعب يقترب من االعتزال إلى سعيه
لتحقيق أكبر قــدر من املكاسب ،ما يجعل
مشجعي يوفنتوس يشعرون بالراحة في
ّ
يخص قضية استمرار نجمها بألوان
ما
فــري ـقـهــم ،بــالــرغــم م ــن تـصــري ـحــات والــدتــه
دولـ ــوريـ ــس ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي ع ــودت ــه إلــى
سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

الوتارو يقترب من الليغا
اقترب إنتر ميالن ،بطل الــدوري اإليطالي،
من تجديد عقد نجمه األرجنتيني الوتارو
مارتينيز ،في أكثر من مناسبة ،بعد رغبة
بــرش ـلــونــة ف ــي ض ــم ال ــاع ــب ،ل ـكــن ع ـلــى ما

الوتارو قد يحمل ألوان أتلتيكو مدريد (جوسيبي كوتيني)Getty/

يبدو ،قرر الهداف حمل قميص عمالق آخر
في الليغا .وكشف تقرير لصحيفة «موندو
ديـبــورتـيـفــو» اإلسـبــانـيــة أن الــاعــب ،الــذي
دخل دائرة اهتمام فريقي برشلونة وريال
مــدريــد ،بــات اآلن أق ــرب مــن أي وقــت مضى
إلى حمل قميص أتلتيكو مدريد ،متصدر
الليغا .وتحدث نيكوال فينتوال ،العب إنتر
السابق ورجل األعمال الحالي ،مع أسطورة
ال ـكــرة اإلي ـطــال ـيــة كــريـسـتـيــان ف ـي ـيــري ،عبر
تـطـبـيــق (تــوي ـتــش) لـلـبــث امل ـبــاشــر ،ليطلق
م ـفــاجــأة م ــدوي ــة ،ح ـيــث قـ ــال« :أنـ ــا ســألـقــي
ق ـن ـب ـلــة ،س ـيــذهــب الوت ـ ـ ــارو مــارت ـي ـن ـيــز إلــى
أتلتيكو مدريد .كل شيء انتهى ،وسيلعب
هناك .أخبروني أن األمر ّ
تم بصفقة مميزة».
من جانبه ،تحدث أليخاندرو كامانو ،وكيل
أعـمــال الوت ــارو ،فــي وقــت ســابــق لصحيفة
(ال غازيتا ديلو سـبــورت) ،وقــال« :الوتــارو
العــب ن ـيــراتــزوري ،وال ي ــزال لــديــه عقد ملدة
عامني ،وما زال اإلنتر هو األولوية».

نابولي وسعر أوناس
ُعــاد النجم الـجــزائــري آدم أون ــاس للظهور
املميز في منافسات بطولة الدوري اإليطالي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،إذ ب ـص ــم ع ـل ــى هـ ــدف جــديــد
وتمريرة حاسمة خالل ظهوره األخير مع
فريقه كروتوني الفائز أمام هيالس فيرونا

( ،)1 – 2يوم الخميس الفائت .ومــوازاة مع
تألقه الكبير ،عاد الحديث عن مستقبل آدم
أونـ ــاس املــرت ـبــط بـعـقــد مــع فــريـقــه األصـلــي
نابولي ،الــذي كان أعــاره بداية املوسم إلى
فريق كالياري ،لكنه قرر 6 ،أشهر بعد ذلك،
االنتقال إلــى كروتوني الــذي هبط رسميًا
إلى الدرجة الثانية اإليطالية .ووفقًا لشبكة
«س ـك ــاي سـ ـب ــورت» اإلي ـط ــال ـي ــة ،ف ــإن فــريــق
نابولي قرر تحديد مبلغ  14إلى  15مليون
يورو للراغبني في ضم آدم أوناس في فترة
االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة امل ـق ـب ـلــة ،إال أن ق ــرار
بيعه سيكون في يد املــدرب الجديد لنادي
الجنوب ،الذي من املنتظر أن يخلف جينارو
غاتوزو بعد نهاية املوسم .وكانت تقارير
إعالمية إيطالية قد كشفت في وقت سابق
أن نابولي يرغب في إعطاء فرصة ألوناس
مــع الفريق األول ،إال أن الــاعــب لــن يعطي
موافقته قبل الحصول على ضمانات من
أجل اللعب وأال يعيش نفس الوضعية التي
عاشها سابقًا مع املدرب ماوريسيو ساري
ثم خليفته كارلو أنشيلوتي.

باق
ليفاندوفسكي
ٍ
ل ــم ي ـت ــردد فــريــق ب ــاي ــرن مـيــونــخ األملــانــي
فــي الـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم تـفـكـيــره حـتــى في
بـيــع امل ـهــاجــم الـبــولـنــدي ال ـه ــداف روب ــرت

ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ،وذل ـ ــك ف ــي تـصــريـحــات
مباشرة للرئيس التنفيذي كــارل هاينز
رومينيغيه ،الذي كشف لصحيفة «بيلد»
األملانية عن نوايا النادي «البافاري» في
سوق االنتقاالت.
وف ــي حــديــث لصحيفة «بـيـلــد» األملــانـيــة،
ق ــال رومـيـنـيـغـيــه« :بــالـطـبــع سـيـبـقــى ،من
يبيع العبًا ُيسجل  60هدفًا كل عام؟».
ه ــذا ون ـفــى رومـيـنـيـغـيــه أن ي ـكــون وكـيــل
أعـ ـم ــال امل ـه ــاج ــم ال ـب ــول ـن ــدي ط ـل ــب حـتــى
رحيال ُمحتمال للمهاجم ليفاندوفسكي،
وق ـ ــال« :ل ــم يـطـلــب ذل ــك أبـ ـ ـدًا ،ه ــو يـعــرف
جـ ـيـ ـدًا ك ـي ــف ت ـس ـي ــر األم ـ ـ ــور فـ ــي ب ــاي ــرن.
ُ
عـ ـن ــدم ــا ت ـف ـت ـت ــح سـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت فــي
ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ،سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـشــائ ـعــات ،وبـعـضـهــا سـيـتـعـلــق بفريق
بايرن ميونخ».
ُيذكر أن الـهــداف البولندي مرتبط بعقد
مع فريق بايرن ميونخ حتى عــام ،2023
ومـ ــن امل ــؤك ــد أنـ ــه ل ــن ُي ـ ـغـ ــادر ف ــي ال ـف ـتــرة
ال ـح ــال ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن أرق ــام ــه ُم ـم ـيــزة
على الصعيدين املحلي واألوروبــي ،وهو
م ــن أك ـث ــر امل ـســاه ـمــن ف ــي تـحـقـيــق أل ـقــاب
«البافاري» في السنوات األخيرة ،وبشكل
خ ـ ــاص «الـ ـس ــداسـ ـي ــة» ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
حققها في موسم .2020-2019

طموحات بوالية
اسـتـطــاع الـنـجــم ال ـجــزائــري فــريــد بــواليــة
ت ـق ــدي ــم م ـس ـت ــوي ــات م ـم ـي ــزة ف ــي الـ ـ ــدوري
ال ـف ــرن ـس ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم هـ ــذا امل ــوس ــم مــع
فريقه ميتز ،وهو ما فتح الباب إلمكانية
ناد جديد بداية من فترة
رؤيته بقميص ٍ
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية ،فإن
فريد بــواليــة قــد قــرر مـغــادرة نــاديــه ميتز
نهاية املوسم ،حيث كانت الخطوة األولى
بــرفـضــه عــرضــا مـقــدمــا لــه لتجديد عقده
ال ــذي ينتهي صـيــف ع ــام  ،2022وه ــو ما
سيشجع العديد من األندية على ضمه.
وأكد املصدر ذاته أن فريد بوالية يشترط
أن يكون ناديه الجديد مشاركًا في دوري
أبـطــال أوروبـ ــا ،كما أن هـنــاك الـعــديــد من
األندية الفرنسية تريد ضمه ،إضافة إلى
عــروض في دوريــات أوروبية أخــرى ،لكن
دون الكشف عن هويتها لحد اللحظة.
وتقدر القيمة السوقية لالعب بـ 4ماليني
يـ ــورو وال ـت ــي ارت ـف ـعــت عـطـفــا عـلــى األداء
الذي قدمه في املوسم الحالي ،حيث تمكن
من تسجيل  5أهــداف وتقديم  8تمريرات
حاسمة في  32مباراة لعبها في الــدوري
الفرنسي هذا املوسم.
(العربي الجديد)
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صورة في خبر

تقرير
تسببت كورونا في العالم بآثار سلبية بالغة القوة لكرة القدم العالمية
بشكل عام ،فقد هبطت قيمة العديد من النجوم في عالم المستديرة،
فيما يتواجد في القائمة أيضا العبون حافظوا في ذات الوقت على
قيمتهم السوقية ،كل ذلك قبل انطالق سوق انتقاالت ميركاتو الصيف

ليفاندوفسكي يعادل مولر
عــادل املهاجم البولندي روبــرت ليفاندوفسكي ،الرقم القياسي الــذي كــان يحمله غيرد
مولر ،أسطورة أملانيا والنادي البافاري ،منذ  1972بتسجيل  40هدفًا في موسم واحد
من الــدوري األملــانــي .وسجل ليفاندوفسكي هــدف بايرن ميونخ األول في شباك نادي
فرايبورغ من عالمة الجزاء في الدقيقة الـ  26من املباراة ،بعد املخالفة على توماس مولر
داخل املنطقة .وتبقى لليفاندوفسكي مباراة واحدة في البوندسليغا ،بعدما انتهى اللقاء
أمام فرايبورغ بنتيجة  .2-2ونفذ العبو البايرن عقب الهدف ممرًا شرفيًا خاصًا للمهاجم
الدولي البولندي.

كورونا وقيمة
نجوم الكرة

لندن ـ العربي الجديد

ك ــان لـجــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـعــد أك ـثــر م ــن ع ــام ،آث ــار سلبية
للغاية على عالم كــرة الـقــدم ،مع
خلو املالعب ،ومشكالت اقتصادية لألندية،
وك ــذل ــك ان ـخ ـفــاض قـيـمــة الــاع ـبــن املـهـمــن
الذين تنتهي عقودهم نهاية هذا املوسم.
ووفقا لدراسة أجرتها شركة االستشارات
الرياضية «،»KPMG Football Benchmark
فــإن أكثر العبي كــرة الـقــدم الــذيــن تراجعت
قيمتهم من بني أولئك الذين تنتهي عقودهم
في نهاية شهر يونيو/حزيران املقبل هو
مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو
 ،ال ــذي فـقــد  %76م ــن قـيـمـتــه الـســوقـيــة في
ال ـع ــام األخ ـي ــر (م ـنــذ ف ـبــرايــر/ش ـبــاط 2020
وحتى فبراير .)2021
وتبلغ القيمة الحالية ألغويرو ،الذي أعلن
انــه سيرحل عــن امل ــان سيتي بعد أكـثــر من
عشرة مواسم معه وقرابة  400مباراة سجل
فيها  257هدفا ليصبح الهداف التاريخي
للنادي اإلنكليزي 18 ،مليون يــورو (أكثر
مــن  21مليون دوالر) وهــي قيمة تراجعت
بسبب أزم ــة كــورونــا واإلص ــاب ــات املـتـكــررة
الـتــي تـعــرض لها املهاجم األرجنتيني في
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كبار الساحرة المستديرة
في العالم تتراجع
قيمتهم بسبب كورونا
العام األخـيــر .وأعــدت الشركة قائمة بأكثر
ث ـمــان ـيــة الع ـب ــن ف ـق ــدوا قـيـمـتـهــم الـســوقـيــة
في العام األخير ،من بينهم النجم ليونيل
مـ ـيـ ـس ــي مـ ـحـ ـت ــا امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـخـ ــامـ ــس ح ـيــث
تراجعت قيمته بـ.%57
وت ـب ـلــغ قـيـمــة م ـي ـســي ،الـ ــذي يـنـتـهــي عـقــده
مع برشلونة في  30يونيو/حزيران 2021
ول ــم يكشف بـعــد مــا إذا ك ــان سيستمر في
النادي الكتالوني أم سيرحل بعد أكثر من
 15عــامــا ارتـ ــدى فـيـهــا قـمـيــص ال ـفــريــق75 ،
مليون يورو (نحو  89مليون دوالر) ،وفقا
لشركة االستشارات الرياضية ،وهي قيمة
مثيرة للسخرية إذا تمت مقارنتها بمواسم
سابقة تـجــاوزت فيها قيمتها  200مليون
يورو (نحو  237مليون دوالر).
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أغ ــوي ــرو وم ـي ـســي ،هـنــاك
العـ ـب ــون ك ـب ــار فـ ـق ــدوا ال ـك ـث ـيــر م ــن قيمتهم

صالح يحافظ على قيمته المالية

يحضر محمد صالح في قائمة الالعبين الذين حافظوا على قيمتهم
السوقية المرتفعة ،إذ انتقل إلى ليفربول في يونيو 2017مقابل 42
مليون يورو ،وقدرت قيمته السوقية في ذلك الوقت بـ 35مليون
يورو ،وفي أول موسم له مع ليفربول ،سجل صالح  44هدفا في
جميع المسابقات ،نتيجة لذلك ،زادت إلى  150مليون يورو بحلول مايو
 .2018ويلعب صالح حاليا موسمه الرابع مع ليفربول ،وساعد فريقه
في حصد أبطال أوروبا والدوري اإلنكليزي الموسم الماضي.

ال ـس ــوق ـي ــة وت ـن ـت ـهــي ع ـق ــوده ــم ف ــي يــونـيــو
املقبل ومــن بينهم الـهــولـنــدي جورجينيو
فـ ـيـ ـن ــال ــدوم ،الع ـ ــب وس ـ ــط ل ـي ـف ــرب ــول الـ ــذي
تراجعت قيمته بــواقــع  %68لتصل قيمته
الـســوقـيــة حــالـيــا إل ــى  19مـلـيــون ي ــورو (22
م ـل ـيــون دوالر) م ـح ـتــا امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي في
القائمة .يليه حــارس مـيــان ،جيانلويجي
دونـ ــارومـ ــا ،الـ ــذي تــراج ـعــت قـيـمـتــه بنسبة
 %61لتصل إلى  22مليون يورو ( 26مليون
دوالر) ،ومــدافــع بــايــرن ميونخ النمساوي
ديـفـيــد أالب ــا (تــراجـعــت قيمته بــواقــع %59
ل ـت ـصــل إلـ ــى  20م ـل ـيــون يـ ـ ـ ــورو 23/مـلـيــون
دوالر) وال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن أن ـ ــه ل ــن ي ـس ـت ـمــر فــي
صفوف الفريق البافاري املوسم املقبل.
وخ ـل ــف مـيـســي ي ــأت ــي ف ــي امل ــرك ــز ال ـس ــادس
م ــواط ـن ــه م ـهــاجــم ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان،
أنخيل دي مــاريــا ،ال ــذي جــدد عـقــده ملوسم
آخر مع الفريق الباريسي ،وتراجعت قيمته
ب ــواق ــع  %54لـتـبـلــغ  21م ـل ـيــون يـ ــورو (25
مـلـيــون دوالر) يليه مـهــاجــم أوملـبـيــك ليون
الهولندي ممفيس ديـبــاس ( ،%50-بقيمة
تـبـلــغ  25مـلـيــون يـ ـ ــورو 29/مـلـيــون دوالر)
والعب وسط ميالن التركي هاكان تشالهان
أوغلو ( 16 ،%28-مليون ي ــورو 19/مليون
دوالر).
ويمتد تحليل شركة االستشارات لالعبني
الذين تنتهي عقودهم في يونيو  2022أي
يتبقى أمــامـهــم مــوســم السـتـعــادة ج ــزء من
قـيـمـتـهــم امل ـتــراج ـعــة .وي ـعــد الـفــرنـســي بــول
بوغبا العب وسط مانشستر يونايتد أكثر
مــن فقد قيمته بــن الالعبني الــذيــن تنتهي
عـقــودهــم فــي يونيو  ،2022حيث تراجعت
قيمته بــواقــع  %45لتصل قيمته الحالية
إل ــى  50مـلـيــون ي ــورو ( 59مـلـيــون دوالر)،
القيمة البعيدة عن مبلغ الـ 120مليونا (142
مليون دوالر) الذي دفعه النادي اإلنكليزي
لضمه من يوفنتوس في .2016
وبسبب الجائحة تراجعت قيمة نجوم مثل
البرازيلي نيمار بواقع  %34لتصل قيمته
إلــى  115مليون يــورو ( 136مليون دوالر)
أي نـحــو نـصــف مبلغ ال ـ ــ 222مـلـيــون يــورو
( 264مليون دوالر) الذي دفعه باريس سان
جيرمان لضمه من برشلونة عام .2016
وفقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم
يوفنتوس البالغ  36عاما  %26من قيمته
لتتراجع إلــى  64مليون ي ــورو ( 76مليون
دوالر) .وتؤثر األزمــة الناجمة عن جائحة
ك ــورون ــا عـلــى ن ـجــوم صــاعــديــن أي ـضــا مثل
الفرنسي كيليان مبابي العب باريس سان
جيرمان الــذي تراجعت قيمته بواقع %18
لتصل إلــى  185مليون يــورو ( 220مليون
دوالر).
ورغ ــم ذلــك أيـضــا فــإن هـنــاك العـبــن آخرين
ارتفعت قيمتهم بعد انتقال نيمار القياسي
من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في

على هامش الحدث
تأكيد انسحاب كوريا الشمالية
من تصفيات مونديال 2022
أكد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،أن كوريا الشمالية قررت االنسحاب من تصفيات
التأهل ملــونــديــال قطر  2022قبل انـطــاق املــراحــل النهائية مــن التصفيات .وكشف
االتحاد اآلسيوي عن قرار الفريق الكوري الشمالي بعدم املشاركة في ما تبقى من
التصفيات ،مثلما كان قد أعلن اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية التي تستضيف
في يونيو/حزيران املقبل جميع املباريات املتبقية من املجموعة التي تخوضها كوريا
الشمالية .باملثل ،ستمتنع كوريا الشمالية عن املشاركة في تصفيات البطولة اآلسيوية
التي تستضيفها الصني في  ،2023وفقًا لبيان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وسيبلغ
االتحاد اآلسيوي نظيره الدولي (فيفا) بقرار االتحاد الكوري الشمالي لتحديد شكل
ّ
تضم إلى جانب كوريا
املجموعة الثامنة من التصفيات املؤهلة ملونديال قطر ،والتي
الشمالية ،كال من كوريا الجنوبية ولبنان وسريالنكا وتركمانستان .ويعزى قرار
بيونغ يانغ باالنسحاب من هذه املسابقات إلى التخوف من التقاط العبيها لفيروس
كوفيد 19-وانتشاره في البالد لــدى عودتهم ،حسبما أفــادت وكالة األنـبــاء الكورية
الجنوبية (يونهاب) .يشار إلى أن كوريا الشمالية أغلقت حدودها منذ يناير/كانون
الثاني  .2020ومن املقرر إقامة باقي مباريات التصفيات عن املجموعة الثامنة ،التي
تتصدرها تركمانستان حاليًا ،في كوريا الجنوبية ،خالل الفترة بني  3و 15يونيو/
حزيران املقبل ،رغم تأكيد االتحاد اآلسيوي أنه سيعلن قريبًا جدول املباريات املتبقية.

أغسطس /آب  2017مقابل  222مليون يورو
وهناك نجوم يتمتعون بقيم سوقية عالية.
فـ ــي م ـق ــدم ــة ه ـ ــؤالء ي ــأت ــي ال ـن ـج ــم كـيـل ـيــان
مبابي ،الذي يعتبر النجم البالغ من العمر
 22عــامــا ،مــن أب ــرز امل ــواه ــب عـلــى مستوى
ال ـعــالــم ،ك ــون رون ــال ــدو ن ــازاري ــو ،ف ـقــطَ ،مــن
سجل أهدافا في سن الـ 21أكثر من مبابي،

وحتى رونــالــدو وميسي لم يسجال نصف
العدد في ذلك العمر .وانضم نجم «الديوك»
إل ـ ــى ب ــاري ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ع ـل ــى سـبـيــل
اإلعارة من موناكو في أغسطس /آب ،2017
قبل أن تصبح صفقة دائمة بلغت قيمتها
 145م ـل ـيــون يـ ــورو بــاسـتـثـنــاء اإلض ــاف ــات،
مما يجعله أغلى العب شاب على اإلطالق

وثــانــي أغـلــى الع ــب فــي الـعــالــم بـعــد نيمار،
حيث نجح في تسجيل  131هدفا حتى اآلن
بقميص عمالق فرنسا .وفــي  ،2017قــدرت
القيمة السوقية ملبابي بحوالي  75مليون
يــورو ،لكن بحلول نهاية  ،2018قفزت إلى
 200مليون يورو ،مما جعله الالعب األول.
ك ـمــا يـعـتـبــر ن ـي ـمــار حـيـنـمــا أك ـم ــل انـتـقــالــه

ال ـق ـي ــاس ــي ب ـق ـي ـمــة  222م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو مــن
بــرش ـلــونــة إل ــى ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمـ ُـان في
أغسطس  ،2017أحد هؤالء أيضا فقد قدرت
قيمته السوقية بحوالي  100مليون يورو
ف ـقــط ،وب ـعــد  6أش ـهــر فـقــط ق ـفــزت إل ــى 180
مليون يورو ،ومنذ ذلك الحني ،حقق الالعب
البالغ من العمر  28عاما أرقاما مذهلة.

سيرخيو أغويرو
أكثر العب
تراجعت قيمته
المالية ()Getty

وجه رياضي

ميتش النجيـراك
فاجأ حارس
المرمى األسترالي
النجيراك الجميع
حينما أعلن اعتزال
اللعب الدولي قبل
فترة وجيزة من
انطالق التصفيات
اآلسيوية

كتب الـحــارس األسترالي ميتش النجيراك ،حــارس مرمى
نــاغــويــا غــرامـبــوس الـيــابــانــي ،السطر األخـيــر فــي مسيرته
الدولية ،حينما أعلن اعتزال اللعب الدولي ،وذلك قبل أسابيع
قليلة من استئناف املنافسة في التصفيات اآلسيوية لكأس
العالم  2022في قطر وكأس آسيا  2023في الصني .وكشف
النـجـيــراك البالغ مــن العمر  32والــاعــب السابق فــي نــادي
بوروسيا دورتموند األملاني أنــه قـ ّـرر اعتزال اللعب الدولي
بسبب التزاماته العائلية والتحديات التي تفرضها جائحة
كوفيد ،19-وهو ما دفعه إلعالن االعتزال الدولي على الرغم
من أنه كان قــادرًا على مواصلة املشوار نظير تألقه وأدائه
املميز مع فريقه الياباني أو حتى مع «الكنغر» األسترالي.
وك ــان النـجـيــراك قــد خــاض  8مـبــاريــات دولـيــة مــع منتخب
ً
أستراليا ،وكان بديال للحارس األساسي مات رايان.
وكــان من املتوقع أن يتم استدعاء الالعب ضمن تشكيلة

املنتخب األسـتــرالــي ال ــذي سيتوجه إلــى الـكــويــت مــن أجل
اس ـت ـك ـمــال امل ـنــاف ـســة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات اآلس ـي ــوي ــة ضـمــن
املـجـمــوعــة الـثــانـيــة ال ـتــي تـضــم أي ـضــا إل ــى جــانــب الـكــويــت
ً
وأستراليا كال من األردن ونيبال والصني تايبيه .وتتصدر
أسـتــرالـيــا تــرتـيــب املـجـمــوعــة ب ـفــارق نقطتني أم ــام الكويت
واألردن ،مع امتالك املنتخب األسترالي مباراة إضافية.
ويستعد النجيراك للمشاركة مع نادي ناغويا اوشنز في
دوري أبـطــال آسـيــا  ،2021حيث يلعب ضمن املجموعة
السابعة التي تضم أيضًا بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي
وجوهور دار التعظيم املاليزي وراتشابوري التايالندي.
الالعب قال عن قراره« :كان هذا من أصعب القرارات التي
توجب ّ
علي اتخاذها في مسيرتي كالعب لكرة القدم ،ولكنه
الـقــرار الصحيح بالنسبة لــي ولعائلتي» .وأض ــاف «قمت
بمراجعة روزنامة املباريات الدولية حتى كأس العالم خالل

الـعــام املـقـبــل ،ومـقــدار الــوقــت ال ــذي ســأكــون فيه بعيدًا عن
عائلتي ،سواء في املعسكرات مع الفريق أو أوقات الحجر
الـصـحــي» .وأوض ــح« :بـعــد الـجـلــوس مــع عائلتي للحديث،
قــررت منح األولــويــة لعائلتي ،ألن تركهم لوحدهم في بلد
أجنبي دون دعم عائلي ليس باألمر السهل بالنسبة لي».
وتــابــع« :أستذكر ذكرياتي الرائعة مــن منتخب أستراليا،
ّ
تتضمن لحظات خاصة صنعناها كفريق».
والتي
وق ــال غ ــراه ــام آرن ــول ــد م ــدرب املـنـتـخــب األس ـت ــرال ــي« :كــان
ميتش يقدم مستويات رائعة في اليابان ،وكــان جــزءًا من
خططنا» .وكـشــف« :تحدثت مــع ميتش لفترة مطولة في
وقت سابق من األسبوع الجاري ،وأنا محبط لعدم قدرتنا
على استدعائه مع املنتخب ،أنا كمدرب ال أتضايق من قرار
أي العب بخصوص حياته وحياة أسرته».

(العربي الجديد)

كومان :أود وأستطيع االستمرار مع برشلونة
أك ــد رونــالــد كــومــان ،م ــدرب بــرشـلــونــة ،أن ــه يــود
ويستطيع «االس ـت ـم ــرار» فــي منصبه إذا كــان
يحظى بـ«ثقة النادي» ،بعد اجتماعه الخميس مع
الرئيس جوان البورتا ونائب الرئيس الرياضي
رافائيل يوستي في أحد مطاعم برشلونة .وقال
ّ
«تحدثنا وتناقشنا والتقينا لبحث ما
كومان
بعد املوسم .الكلمة األخيرة هي لرئيس النادي
دومــا .وأنا هادئ للغاية في هذا الصدد» ،حول
مـسـتـقـبـلــه م ــع ال ـب ــرس ــا .واع ـت ـبــر ال ـهــول ـنــدي أن
برشلونة «أمــامــه فرصة كبيرة للتحسن» وأن
«الـجـمـهــور شــاهــد فريقًا قــدم مـبــاريــات رائـعــة،
وأظ ـه ــر روحـ ــا ق ـتــال ـيــة» ،مـعـتــرفــا ب ـعــدم ال ـقــدرة
على الفوز بـ«مباريات حاسمة مثل ليفانتي»
حـ ــن «تـ ــراجـ ــع األداء دون املـ ـسـ ـت ــوى» خ ــال
الشوط الثاني .باملثل ،أشار إلى أنه إذا كان ممكنا التعاقد مع العبني جدد يحتاجهم
الفريق ،فسيكون ذلك «خطوة لألمام» وقد تبعث األمل «في العام املقبل» .وعن فرص
البلوغرانا في الفوز بلقب الــدوري ،بدا كومان واقعيا حني أكد أن الفارق مع أتلتيكو
مــدريــد هــو أربــع نقاط وتتبقى جولتان فحسب ،لكن «مــن املهم اإليـمــان واملــواصـلــة،
محاولة الفوز واالنتظار».
أقل من  100يوم على انطالق األلعاب البارالمبية
بدأت طوكيو ،األحــد ،العد التنازلي مع بقاء  100يوم على انطالق األلعاب الباراملبية،
التي حالها حال األلعاب األوملبية محاطة بالشكوك بسبب وضع الجائحة ،وسيخيم
عليها التدابير ضد انتشار عدوى فيروس كورونا .وستنطلق األلعاب الباراملبية في
 23أغسطس/آب ،بعد أسبوعني من انتهاء الدورة األوملبية التي ستختتم في الخامس
من سبتمبر/أيلول ،ومن املتوقع أن يشارك بها ما يقرب من أربعة آالف و 350رياضيا
من كافة أنحاء العالم .وأثارت املوجة الرابعة من انتشار العدوى في اليابان وإعالن حالة
الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى بالبلد اآلسيوي ،مخاوف بشأن جدوى الفعاليات
الرياضية ورفض السكان اليابانيني والعاملني في قطاع الصحة إلقامتها ،على الرغم
من إصرار املنظمني على املضي قدما في إقامتها.
شمايكل :إنه يوم ال يوصف
أك ــد كــاسـبــر شـمــايـكــل ،ح ــارس مــرمــى ليستر
سيتي ،أن لقب بطولة كــأس االتحاد اإلنكليزي
يـعــد لحظة سـعـيــدة للغاية «ال تــوصــف» .وقــال
شمايكل ،في تصريحات لشبكة قنوات (بي بي
سي) «يا له من يوم .إنه يوم ال يوصف .هذا ما
حلمت به منذ أن كنت طفال .أنا فخور للغاية .لقد
ساعدنا الجميع لتحقيق هذا اللقب .هذا ما يمكن
ُ
تحقيقه عندما يعمل الجميع سويا» .وتوج فريق
ليستر سيتي بكأس االتـحــاد اإلنكليزي للمرة
األولى في تاريخه ،بعد فوزه على تشلسي بهدف نظيف في املباراة التي أقيمت على
ملعب (ويمبلي) .وأضاف حارس مرمى ليستر سيتي «إنه يوم ال ُيصدق ويوم كبير
سنستمتع به جميعا ،ولكن غدا سنخوض تدريبات قبل مباراة الثالثاء املقبل الهامة».

