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فينيكس يُسقط داالس
فينيكس صنز يُتابع عروضه القوية في منافسات السلة األميركية (ريشارد رودريغيز)Getty/

لويس سواريز مهاجم
أتلتيكو مدريد :النقد
يجعلك أقوى

 1.2مليون طلب
للحصول على تذاكر
مونديال قطر 2022

بيير إيمريك أوباميانغ
مهاجم أرسنال يؤكد
سالمة قلبه

بعد يوم من إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور
الـ 16من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ،أكد
األوروغواياني لويس سواريز أن «النقد يجعلك
أقوى» .وكتب مهاجم «األتلتي» على شبكات
التواصل االجتماعي الخاصة به «املديح يضعفك.
النقد يجعلك أقوى .لن نتوقف أبدًا عن العمل من
أجل التحسن ألنه واجبنا .معا سنمضي قدمًا».
ُيذكر أن الفريق ُيعاني من سوء النتائج هذا
املوسم ويحتل املركز الرابع في الدوري.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تلقي
أكثر من  1.2مليون طلب للحصول على تذاكر
خالل أول  24ساعة من فترة املبيعات األولية
لحضور فعاليات مونديال قطر  .2022وذكر
«فيفا» ،في بيان له ،أن انطالق مبيعات تذاكر
ً
كأس العالم «قطر  »2022شهد إقباال كبيرًا من
مختلف أنحاء العالم في أول يوم لطرح التذاكر.
وجاء أكبر إقبال من املشجعني من قطر تليها
األرجنتني ثم املكسيك.

أكد مهاجم فريق أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ
أن قلبه سليم بعدما ترك معسكر منتخب الغابون
في كأس أمم أفريقيا بسبب مشاكل قلبية مشتبه
بها .وخضع الالعب لفحوصات في لندن ،إذ لم
يكن تلقى أرسنال أي تأكيد من جانب املنتخب
الغابوني حول الحالة ،ليوجه الالعب رسالة عبر
وسائل التواصل االجتماعي« :عدت إلى لندن
إلجراء فحوصات ،وأنا سعيد للغاية بالقول إن
قلبي في حالة جيدة وأنا سليم».
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مباريـات
األسبـوع

ّ
شكل خروج منتخب الجزائر من منافسات دور
المجموعات مفاجأة كبيرة في كأس األمم
األفريقية المقامة في الكاميرون بين الجماهير،
فيما واصل منتخب تونس عروضه الباهتة في
المسابقة القارية

يوتا يقود ليفربول للفوز على أرسنال
وبلوغ نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية
قــاد البرتغالي ديــوغــو يــوتــا فــريــق ليفربول إلــى الـفــوز على أرسـنــال بهدفني
نظيفني والتأهل لنهائي كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم .وبعد انتهاء لقاء
الذهاب بني الفريقني بالتعادل السلبي ،أحرز يوتا على ملعب اإلمارات ،في لقاء
اإلياب ،الهدف األول من تسديدة رائعة من أمام املنطقة بعد مراوغة الدفاع في
الدقيقة الــ ،19وأضــاف املهاجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة الــ 79بعد
انفراد بالحارس .وبهذه النتيجة ،تأهل فريق «الريدز» لنهائي البطولة ،حيث
يضرب موعدًا على اللقب مع فريق تشلسي في  27شباط /فبراير املقبل.

كأس األمم
األفريقية

بالميراس أفضل فريق في العالم لعام 2021
سجل فريق بامليراس إنـجــازًا غير مسبوق لكرة القدم البرازيلية من خالل
احتالله املركز األول في التصنيف السنوي لعام  2021الصادر عن االتحاد
الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم .وأوضحت املنظمة التي تــوازي االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،في بيان رسمي ،أنه «للمرة األولى في التاريخ ،يفوز
فريق بــرازيـلــي فــي التصنيف العاملي السنوي لألندية الـصــادر عــن االتحاد
الدولي لتاريخ وإحـصــاءات كرة القدم» .وفي النسخ الــ 15السابقة ،لم يأت أي
فريق برازيلي مطلقًا في صدارة القائمة التي تصدر سنويًا عن هذه املؤسسة
الرياضية ،التي يقع مقرها في مدينة اليبزيغ بأملانيا .وفاز بامليراس ،الذي احتل
العام املاضي املركز الثاني خلف بايرن ميونخ األملاني ،بكأس ليبرتادوريس
مرتني خالل عام  2021ضد ناديني برازيليني أيضًا .وكانت املرة األولــى في
 30يناير/كانون الثاني بعد فوزه على سانتوس في النهائي ،والثانية في 27
تشرين الثاني /نوفمبر أمام فالمينغو.

الجزائر تو ّدع وتونس تتأهل بصعوبة

مجدي طايل

ما بني تأهل ُمخيب لآلمال لتونس،
وخ ـ ــروج ُم ـث ـيــر ل ـل ـج ــزائ ــر ،س ــارت
أح ــداث الـجــولــة الـثــالـثــة واألخ ـيــرة
مــن ُ ُعـمــر املجموعتني الـخــامـســة والـســادســة،
التي أسدل معها الستار على ُمنافسات الدور
ُاألول لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم
املقامة في الكاميرون ،وتمتد إلى  6فبراير/
شباط القادم.
ُ
وك ـت ـبــت ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـ ُث ــة ،س ـق ــوط املـنـتـخــب
التونسي ،وتفريطه في فرصة حسم الوصافة،
وال ــذه ــاب بــالـتـبـعـيــة نـحــو ال ـطــريــق الـصـعــب،
عندما خسر من غامبيا بهدف مقابل ال شيء

حقق منتخب جزر القمر
إنجازًا تاريخيًا في أمم
أفريقيا
في لقائهما ،ضمن الجولة الثالثة واألخيرة
في املجموعة السادسة.
ال ـن ـت ـي ـجــة م ــؤث ــرة ف ــي صـ ـع ــود ُت ــون ــس ال ـتــي
تأهلت قبل اللقاء فعليًا لــدور ثمن النهائي،
لـكـنـهــا ذه ـب ــت ب ــه ل ـل ـمــركــز ال ـث ــال ــث ،وتـفــويــت
الفرصة في حسم الوصافة ،ليلتقي ُمنتخب

عانى منتخب الجزائر أمام ساحل العاج (تشارلي تريبولو/فرانس برس)

تلقى بلماضي دعمًا من الجماهير الجزائرية ()Getty

ُ
نـيـجـيــريــا الـ ـق ــوي واملـ ــرشـ ـ ُـح األول لـلـتـتــويــج
فــي ال ــدور ال ـقــادم .وأنـهــى املنتخب التونسي
مشواره في الدور األول بـُ 3مباريات خاضها،
فـ ــاز ف ــي واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى م ــوري ـت ــان ـي ــا بــربــاع ـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ،وخ ـس ــر م ــرت ــن م ــن م ــال ــي وغــامـبـيــا
بنتيجة واحــدة «هــدف دون رد» في ُمشاركة
هزيلة للغاية ،وسجلت تونس في الدور األول
أهداف ،واهتزت الشباك مرتني.
4
ُ
وفـ ــرط امل ـن ـت ـخــب ال ـتــون ـســي ف ــي م ـب ــارات ــه مع
غامبيا فــي وصــافــة املـجـمــوعــة ،عـنــدمــا أهــدر
فرصة سهلة للتسجيل في الشوط األول ،عبر
العبه سيف الدين الجزيري رأس الحربة من
ركـلــة ج ــزاء ،تـصــدى لها الـحــارس بنجاح في
الدقيقة الـ(.)44
ّ
الكبير عــدة أخـطــاء فــي إدارة اللقاء،
وارتـكــب
منها عــدم فــرض رقــابــة لصيقة على مصادر
الخطورة فــي تشكيلة غامبيا ،وعلى رأسها
الـ ـ ـه ـ ــداف أبـ ـل ــي غ ــال ــو ُص ــاح ــب ه ـ ــدف ال ـف ــوز
الـغــامـبــي فــي الــوقــت املـحـتـســب ب ــدل الـضــائــع
ل ـل ـق ــاء ،وس ـ ــوء ال ـح ــال ــة ال ـ ُه ـجــوم ـيــة ل ــ»ن ـســور
ق ــرط ــاج» ،ال ـتــي يتحمل املـ ــدرب مسؤوليتها
فـ ـل ــم تـ ـك ــن هـ ـن ــاك أدوار واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـث ـنــائــي
ح ـن ـب ـعــل املـ ـجـ ـب ــري ويـ ــوسـ ــف امل ـس ــاك ـن ــي فــي
بناء الهجمات ،وكذلك استسلم سيف الدين
رأس الحربة للرقابة كثيرًا ،وغــاب
الجزيري ُ
التركيز عن املدافعني في الفترة الصعبة من
اللقاء وهي الدقائق األخيرة.
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،تــأه ـلــت غــام ـب ـيــا وصـيـفــة
للمجموعة برصيد  7نـقــاط ،لتلعب بدورها
مع غينيا في الدور ثمن النهائي ،فيما تلتقي
مــالــي نـظـيــرتـهــا غـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة ،بـعــدمــا
حسمت صــدارة املجموعة السادسة ،برصيد
 7نقاط ،عقب فوزها على موريتانيا (.)0-2
الجزائر تودع ...والجماهير تدعم
ُ
ودع منتخب الجزائر املنافسات مبكرًا ،بعدما
خسر أمام ساحل العاج بثالثة ُ أهداف مقابل
هـ ــدف ف ــي م ـل ـعــب «غ ــاب ــوم ــا» امل ـث ـي ــر ل ـل ـجــدل،
لتنتهي رحلة حامل اللقب باملركز الرابع في
ج ــدول تــرتـيــب املـجـمــوعــة الـخــامـســة ،برصيد
نقطة وحيدة.
وجاء حصاد «محاربي الصحراء» حزينًا في
أمــم أفريقيا ،حيث خــاض الفريق ُ 3مباريات
شـ ـه ــدت الـ ـتـ ـع ــادل مـ ـ ــرة ،والـ ـخـ ـس ــارة م ــرت ــن،
واهتزت شباكه  4مرات ُمقابل تسجيل ُهدف
ّ
ليتحسر جـمــال بلماضي املــديــر
واح ــد فـقــط،
ا ُل ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري ،ع ـلــى ال ـخــروج
املبكر من الدور األول وفقدان لقب بطل كأس

روما يتأهل لمواجهة إنتر
في ربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق روما لربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ليتشي ( )1 - 3في الدور
الـ 16من املنافسات ،وكان فريق روما استقبل هدفًا في الدقيقة الـ 14عن طريق
أرتــور كاالبريسي قبل أن ينتفض ويــرد بثالثة أهــداف ،وأحــرز ثالثية ذئاب
العاصمة ماراش كومباال (د )40.و تامي أبراهام (د )54.و إلدور شوموردوف
(د .)81.وبهذا الفوز ،يلتحق فريق املــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بركب
املـتــأهـلــن ل ــدور الـثـمــانـيــة بـعــد كــل م ــن :إن ـتــر م ـيــان ويــوفـنـتــوس وســاســولــو
وفيورنتينا وأتاالنتا وميالن والتسيو .وبذلك ،ضرب رومــا موعدًا ناريًا مع
إنتر في الدور ربع النهائي يوم  9شباط /فبراير.

تعرّض منتخب تونس لهزيمة أمام غامبيا (إيسوفو سانوغو/فرانس برس)

األم ــم األفــريـقـيــة رس ـم ـيــا .وق ــال ُ بـلـمــاضــي «ال
نستحق الـخـســارة وال ـخــروج املـبـكــر ،لكن في
الوقت نفسه لم يكن ُلنا املستوى الــذي ُيتيح
لـلـفــريــق ال ـب ـقــاء ف ــي امل ـنــاف ـســة ،ال ـخ ـس ــارة من
ســاحـ ُـل ال ـعــاج كــانــت قــاسـيــة ،لــم ن ـعــرف كيف
نبدأ املباراة وتأخرنا في النتيجة ،وارتكبنا
الكثير من األخـطــاء ســواء الهجومية ،عندما
فشلنا فــي بـ ُنــاء الهجمات ،ثــم عــدم استغالل
الفرص التي أتيحت لنا ،وكذلك عندما تركنا
الفرصة للهجوم العاجي يقترب من مرمانا
ويـسـجــل  3م ـ ــرات» .وت ــاب ُــع «دون ش ــك لدينا
خ ـي ـبــة أمـ ــل ك ـب ـي ــرة ،ك ـنــا ن ـخ ـطــط لـلـ ُـمـنــافـســة

ُعـلــى الـلـقــب والـحـفــاظ عـلــى أكـبــر سلسلة من
امل ـب ــاري ــات بـ ــدون خ ـس ــارة ،وتـمـثـيــل الـجــزائــر
بأفضل طريقة ُممكنة ،األمــر ال يتعلق بــإرادة
الــاع ـبــن ،بــل بــال ـقــدرة ال ـتــي ظ ـهــرت فــي لقاء
ســاحــل ال ـعــاج ،وخـســرنــا فيها بثالثية وهــذا
هــو ال ـف ــرق» .واخـتـتــم جـمــال بلماضي مــدرب
منتخب ال ـجــزائــر حــديـثــه ،بــالـتــأكـيــد ُعـلــى أن
الــوقــت ليس مناسبًا للحديث عــن املستقبل
بعد الـخــروج مــن ال ــدور األول فــي كــأس األمــم
األفريقية .وتلقى بلماضي دعمًا جماهيريًا
كبيرًا في الساعات التالية للخروج من الدور
األول ،شهد تجديدها الثقة به ،ودعمها له في

محمد عبد المنعم ...موهبة مصرية خطفت األضواء
بات محمد عبد المنعم
أكبر مكاسب كتيبة
«الفراعنة» خالل مشواره
في الدور األول لكأس
أمم أفريقيا
القاهرة ـ العربي الجديد

الالعب سجل هدف فوز مصر على السودان (إيرليك بيدرسون)Getty/

ُ
أم ـســى مـحـمــد عـبــد امل ـن ـعــمُ ،م ــداف ــع املنتخب
املـصــري لـكــرة ال ـقــدم ،أكـبــر مكاسب ُمنتخب
«ال ـفــراع ـنــة» خ ــال م ـش ــواره فــي الـ ــدور ُاألول
من عمر بطولة كأس ُ
األمــم األفريقية املقامة
حاليًا في الكاميرون ،بعدما واصــل التألق،
ولـكــن هــذه امل ــرة عبر التسجيل ،و ُهــز شباك
الـســودان خــال اللقاء الــذي جمع املنتخبني،
في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بالدور
األول .وك ـتــب عـبــد املـنـعــم ( 22ع ــام ــا) اسـمــه
ً
كأصغر العبي «الفراعنة» تسجيال لألهداف
بني املجموعة الحالية املتواجدة في «الكان»،
وفــي الــوقــت نفسه ،دون اسـمــه ضمن قائمة
املدافعني ،الذين ّ
سجلوا األهداف في بطوالت
ُ
األفريقية ،وساهم في تأهل «الفراعنة»
األمم
ُ
إلى الدور ثمن النهائي.
ُ
ويـ ـمـ ـث ــل ت ــأل ــق ع ـب ــد املـ ـنـ ـع ــم ،إضـ ــافـ ــة قــويــة
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ،واك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـل ـم ــدرب
البرتغالي كارلوس كيروش ،بعد زميله عمر

29

مرموش ،العب شتوتغارت األملاني ،والجناح
األيسر لـ»الفراعنة» حاليًا.
ُ
وتـ ــواجـ ــد ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ف ــي ق ــائ ـم ــة امل ـن ـت ـخــب
امل ـص ــري ف ــي ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــرب األخ ـي ــرة
ً
في قطر ،ولكنه كــان بديال للثالثي محمود
الونش وأحمد حجازي وأحمد ياسني (على
ال ـت ــرت ـي ــب) ،ث ــم ن ـجــح ف ــي ال ـت ـقــدم بــالـتــرتـيــب
لـلـمــرتـبــة الـثــالـثــة بــن املــداف ـعــن مــع انـطــاق
بـطــولــة ك ــأس ُ
األم ــم األفــريـقـيــة .وت ـحــول عبد
املنعم إلى «جوكر» ،ودفع به مدربه كيروش
ً
فــي مركز الظهير األيـمــن بــديــا لزميله أكــرم
توفيق فــي لـقــاء نيجيريا ،ثــم ظهر فــي لقاء
ً
ُغينيا بيساو بديال لزميله محمود الونش
املـ ـص ــاب وق ـت ـه ــا ،ق ـبــل أن ي ـت ــواج ــد ف ــي لـقــاء
الـ ـس ــودان أس ــاس ـي ــا ،وي ـس ـجــل ه ــدف الـتـقــدم
برأسية جميلة.
وشارك محمد عبد املنعم ،على حساب ُمدافع
كـبـيــر م ـتــواجــد ف ــي ال ـقــائ ـمــة ،وه ــو مـحـمــود
عالء ( 31عاما) العب الزمالك ،والــذي شارك
أســاسـيــا فــي تشكيلة «الـفــراعـنــة» خ ــال أمــم
أفريقيا  2019في مصر .وجاء انضمام محمد

عبد المنعم قرر الرحيل
عن األهلي بسبب عدم
حصوله على الفرصة

عـبــد املـنـعــم بـعــد رح ـلــة ك ـفــاح كـبـيــرة ،بــدأهــا
فــي املــوســم املــاضــي ،عندما قــرر الرحيل عن
األهـلــي ،بسبب عــدم حصوله على الفرصة،
ولعب لسموحة السكندري ،وتألق معه ولفت
األنظار بشدة ،ثم تكررت إعارته في املوسم
الحالي ،برفقة نادي فيوتشر ،وكان من أبرز
نـجــومــه ف ــي أول  8جـ ــوالت م ــن عـمــر بطولة
ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ،لـيـخـطــف أنـ ـ ُظ ــار ك ـيــروش
وي ـق ــرر ض ـمــه ،ل ـي ـكــون أص ـغــر امل ــداف ـع ــن في
تشكيلة «الفراعنة» خالل بطولة كأس العرب
 ،2021ثم كأس ُ
األمم األفريقية ،وبات ُمرشحًا
بـقــوة لـخــافــة الـنـجــم الكبير أحـمــد حـجــازي
ً
مستقبال.
ُ
وسار عبد املنعم على خطة عمر كمال ،ظهير
أيمن املنتخب املـصــري ،الــذي اكتشف نفسه
دوليًا بشكل الفت ،وحجز مكانًا أساسيًا في
تشكيلة «الفراعنة «خــال خــوض ُمنافسات
بطولة كــأس األمــم األفريقية الجارية حاليًا
في الكاميرون ُ.حيث مثل كمال ،الــذي عانى
م ــن ت ـجــاهــل امل ــدرب ــن ال ـســاب ـقــن ُ
للمنتخب
امل ـصــري ل ــه ،إب ــان تــألـقــه مــع ن ــادي املـصــري
في آخر  3سنوات ،نموذجًا للتحدي الكبير
واالجتهاد ،دون االستناد إلى تاريخ والده،
وهو كمال عبد الواحد مدرب اللياقة األشهر
فــي مصر ،وعضو الجهاز الفني التاريخي
ملنتخب «لفراعنة» تحت قيادة حسن شحاتة
في العقد األول من األلفية الثالثة ،الذي نجح
فــي الـحـصــول على لقب بطل أمــم أفريقيا 3
مرات متتالية أعوام .2010 ،2008 ،2006

رحلة الــدور الثالث من التصفيات األفريقية
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .2022
ولم يتوقف الدعم عند الحد الجماهيري ،بل
امتد ليشمل الــدوائــر السياسية ،حيث أطلق
الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،تغريدة
عـبــر حـســابــه الــرس ـمــي عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي «ف ـي ـس ـبــوك» أك ــد خــال ـهــا دعـمــه
الكامل ُ
للمنتخب الجزائري ،بعد الخروج من
الدور األول لبطولة كأس األمم األفريقية.
وكتب الرئيس الـجــزائــري ،عبد املجيد تبون
«ه ـ ــذا ه ــو م ـن ـطــق كـ ـ ُـرة الـ ـق ــدم .ي ـب ـقــى الـكـبـيــر
كبيرًا ،فال تيأسوا ،نشجعكم ونقف وراء كــم،

اليوم وغـدًا ..حظًا أوفر في املقابالت القادمة،
إن ش ــاء ال ـل ــه» .وخ ـســرت ال ـجــزائــر ،مـبــاراتـهــا
أمــام ساحل العاج بثالثة أهــداف لهدف ،رغم
املـشــاركــة بكامل قوتها الـضــاربــة ،يتصدرها
الـ ـث ــاث ــي يـ ــوسـ ــف ب ــايـ ـل ــي وري ـ ـ ـ ــاض م ـح ــرز
وبـغــداد بونجاح في الهجوم وإسماعيل بن
ناصر وراميز زروقــي في االرتـكــاز ورامــي بن
سبعيني ويوسف عطال ظهيري الجنب.
وت ـقــدمــت ســاحــل ال ـع ــاج بـهــدفــن ف ــي الـشــوط
األول ،عبر فرانك كيسييه وإبراهيم سنغاري
في الدقيقتني ال ــ( ،)39 ،22ثم أضافت الهدف
ال ـثــالــث ف ــي الــدقـيـقــة الـ ـ ـ ــ( ،)54عـبــر نـيـكــوالس

بيبي ،قبل أن ترد الجزائر بهدف لسفيان بن
دبكة في الدقيقة الـ( ،)73في حني أهدر رياض
محرز ركلة جزاء في الدقيقة الـ(.)60
تأهل تاريخي ملنتخب جزر القمر
من جهة أخرى ،استفاد منتخب جزر القمر من
خسارة منتخب الجزائر (نقطة واحــدة من 3
مباريات) وكذلك سيراليون (نقطتان) ،ليبلغ
الدور املقبل ،باعتبار أنه رابع أفضل الثوالث
برصيد  3نقاط ،ليحقق إنجازًا تاريخيًا في
مـشــاركـتــه األول ــى بـكــأس األم األفــريـقـيــة لكرة
القدم ،وسيواجه منتخب الكاميرون في ثمن
النهائي باملسابقة القارية.

«فيفا» يفرض لوائح جديدة إلعارة الالعبين
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الالئحة الجديدة إلعارة الالعبني
الدوليني بني األندية ،والتي تتضمن مجموعة من القيود على االنتقاالت لضمان
االل ـتــزام بــاألهــداف املقترحة لتطوير الشباب وتحقيق ال ـتــوازن فــي املنافسة
ومكافحة تكدس الالعبني .وسيتعني توقيع اتفاق لتحديد كل شروط اإلعارات،
وبخاصة الفترات الزمنية والشروط املالية .وسيتم وضع حد أدنــى لإلعارة،
وهي الفترة بني فترتي قيد ،وبحد أقصى سنة .وتحظر الالئحة الجديدة إعارة
الالعبني املعارين بالفعل لفريق آخر ،وتحد اإلعارات بني ناديني خالل موسم
واحد إلى ثالثة العبني ،سواء لإلعارة أو االستعارة .وبنفس الطريقة ،سيكون
هناك حد أقصى لإلعارات لكل ناد خالل املوسم ،وهو عدد سيقل تدريجيا
كل موسم .واعتبارًا من أول شهر تموز/يوليو  2022إلى  30حزيران /يونيو
 ،2023سيستطيع أي ناد إعــارة ثمانية العبني محترفني بحد أقصى وضم
ثمانية على سبيل اإلعارة في أي وقت خالل املوسم (وحد أقصى ثالثة العبني
لنفس الـنــادي) ،حسب ما أوضــح «فيفا» .وسيقل العدد األقصى إلــى سبعة
العـبــن ملــوســم  24/2023وسـتــة العـبــن ملــوســم  ،2025-2024وسـيـكــون كل
الالعبني األصغر من  21عاما غير مشروطني بهذه القيود ،وكذلك الالعبون
الناشئون في األنــديــة ،ويعتزم «فيفا» بــدء تطبيق الالئحة اعتبارًا من شهر
تموز/يوليو عام .2022

مدافعون تألقوا في هز الشباك
تألق العديد من
المدافعين على مستوى
التسجيل في عالم كرة
القدم ومنهم المغربي
أشرف حكيمي
أيوب الحديثي

ّ
يقدم املغربي أشرف حكيمي ،الظهير األيمن
ً
لباريس سان جيرمان ،أداء رائعًا في الوقت
ال ـحــالــي ،حـيــث سـجــل ثــاثــة أه ـ ــداف ف ــي 21
م ـب ــاراة ب ــال ــدوري ال ـفــرن ـســي ح ـتــى اآلن هــذا
امل ــوس ــم ،وإذا اسـتـمــر فــي إظ ـهــار ه ــذا الـنــوع
مــن األداء ،فـقــد يصبح مــن أفـضــل املــدافـعــن
ً
ت ـس ـج ـي ــا فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ .ويـ ـتـ ـص ــدر قــائ ـمــة
املــداف ـعــن ال ـهــدافــن عــاملـيــا م ــدرب برشلونة
اإلسباني السابق الهولندي رونالد كومان،
ً
ل ـكــن أمـ ــام حـكـيـمــي طــري ـقــا ط ــوي ــا ليقطعه
ل ـلــوصــول إل ــى أرق ــام ــه .وم ــن ب ــن املــداف ـعــن
املتألقني تهديفيًا حاليًا يأتي زميل حكيمي
في باريس سان جيرمان اإلسباني سيرجيو
رام ـ ـ ــوس ،بــرص ـيــد  127ه ــدف ــا ف ــي مـسـيــرتــه
حـتــى اآلن ،متقدمًا عـلــى الـصــربــي ألكسندر
ك ــوالروف مــدافــع إنتر ميالنو اإليطالي (62
ه ــدف ــا) ،واإلس ـب ــان ــي جـ ـي ــرارد بـيـكـيــه مــدافــع
برشلونة ( ،)60والبلجيكي يــان فيرتونغن

مدافع بنفيكا البرتغالي ( .)55وفي األسطر
التالية سنسلط الضوء على أبــرز املدافعني
الـهــدافــن فــي تــاريــخ ك ــرة ال ـقــدم ،وف ــق تقرير
لصحيفة «ماركا» اإلسبانية .وسجل رونالد
كـ ــومـ ــان ،مـ ـ ــدرب ف ــري ــق ب ــرش ـل ــون ــة ال ـس ــاب ــق،
 253هدفًا أكثر مــن مجرد مــدافــع ،وقــد تألق
ب ـت ـســديــداتــه ال ـص ــاروخ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
رك ــات ال ـج ــزاء ،وه ــو يحمل الــرقــم القياسي
فيها بــالــدوري اإلسـبــانــي ،بعدما سجل 25
ركلة جــزاء متتالية ،مع  99في مسيرته .من
جـهـتــه ،أح ــرز دان ـي ــال بــاســاريــا  175هــدفــا،
وهــو ال ــذي لعب فــي إيطاليا ،لكن أفـضــل ما
يتذكره هو وقته في ريفر بليت األرجنتيني،
حيث أصبح أحد أفضل الهدافني في النادي
ب ــرص ـي ــد  103أه ـ ـ ـ ــداف ،وكـ ـ ــان ب ـط ــل ال ـعــالــم
مــرتــن .هــو ق ــوة ال يـسـتـهــان بـهــا فــي ألـعــاب
ال ـه ــواء ،حـيــث ق ــال عـنــه أس ـطــورة األرجـنـتــن
دييغو أرماندو مارادونا إنه كان أفضل من
رآهـ ــم ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .م ــن ج ـه ـتــه ،ب ــدأ الـنـجــم
األنــدلـســي فــرنــانــدو هـيـيــرو ،صــاحــب الـ ــ163
هدفًا ،مسيرته كالعب خط وسط لكنه انتقل
إلى الدفاع في ريال مدريد اإلسباني ،بفضل
براعته الهوائية وتسديداته القوية ليساعد
الـنــادي على رفــع كــأس دوري أبـطــال أوروبــا
ع ــام  2000لـلـمــرة األول ــى مـنــذ  32عــامــا ،كما
سجل  30هدفًا إلسبانيا ،مــا جعله خامس
هداف للبالد على اإلطالق.
ُ
ويـن ـظــر إل ــى الــاعــب الـفــرنـســي لـ ــوران بــان،
صاحب ال ــ 152هدفًا ،على نطاق واســع بأنه

أحــد أفـضــل املــدافـعــن فــي كــل الـعـصــور ،فهو
أنـيــق فــي التعامل مــع ال ـكــرة ،بــاإلضــافــة إلى
كونه نجمًا على مستوى تسجيل األهــداف،
وفـ ـ ــاز بـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم وب ـط ــول ــة أوروبـ ـ ـ ــا مــع
فرنسا ،وسجل  16هدفًا فــي  97لقاء دوليًا.

حكيمي يأمل بحصد اللقب األفريقي ()Getty

وقضى الالعب االسكتلندي الدولي السابق
غ ــراه ــام أل ـك ـس ـنــدر ،الـ ــذي س ـجــل  130هــدفــا،
م ـس ـي ــرت ــه الـ ـك ــروي ــة بــأك ـم ـل ـهــا ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا،
وبصفة أساسية كظهير أيـمــن ،وكــان نجمًا
فــي ضــربــات ال ـجــزاء وال ـكــرات الـثــابـتــة ،حيث

سجل  57هدفًا من نقطة الجزاء في مسيرته،
ل ـي ـضــع ن ـف ـســه ف ــي ق ــائ ـم ــة أف ـض ــل امل ــداف ـع ــن
ً
تسجيال بالتاريخ .وهز النجم املغربي أشرف
حكيمي شباك الغابون بهدف عاملي ،خالل
مواجهة الفريقني في الجولة الثالثة من دور
املجموعات لكأس أمم أفريقيا  ،2021في اللقاء
الذي انتهى بالتعادل  ،2-2ليتأهل املنتخبان
معًا للدور الثاني .وكشف نجم باريس سان
ج ـيــرمــان ســر ال ـهــدف امل ـس ـجــل ،ال ــذي صنفه
الـكـثـيــرون بــأنــه األف ـضــل فــي املـســابـقــة حتى
اآلن ،فيما وصـفــه حكيمي بــأنــه األجـمــل في
مسيرته .وفــي تصريحات بعد اللقاء ،أدلى
بها حكيمي في املنطقة املختلطة ملجموعة
من القنوات واملواقع اإللكترونية ،قال العب
«أس ــود األط ـلــس»« :سجلت أجـمــل هــدف في
م ـس ـيــرتــي .ش ــاه ــدت ف ــي وق ــت ســابــق مقطع
فيديو لحارس الغابون ،وعرفت أنه يتحرك
كثيرًا من مكانه ،لذا طلبت من بوفال أن يترك
لــي الــرك ـلــة ،وسـجـلــت مـنـهــا ال ـه ــدف» .ووجــه
الالعب رسالة شكر للجماهير املغربية ،التي
تساند الفريق في أغلب مواجهاته ،مؤكدًا أن
«أسود األطلس» سيبذلون قصارى جهدهم
مــن أج ــل إس ـعــاد األن ـص ــار ،مــن خ ــال حصد
اللقب األفريقي .وسيواجه منتخب املغرب،
في ثمن نهائي كأس األمم األفريقية ،منتخب
مــاالوي صاحب املركز الثالث في املجموعة
الثانية ،في اللقاء الــذي سيقام يوم الثالثاء
امل ـق ـبــل ع ـلــى مـلـعــب «أحـ ـم ــدو أه ـي ــدج ــو» في
العاصمة الكاميرونية ياوندي.
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صورة في خبر

تقرير
ستكون األعين مشدودة إلى قرعة تصفيات الدور الثالث والحاسم في
القارة األفريقية المؤهل إلى كأس العالم  2022في قطر .وتتمنى
الجماهير العربية أن تتجنّب المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض،
ومحاولة تأهل أكبر عدد ممكن ،مع العلم أن الفرق هي :مصر وتونس
والمغرب والجزائر

ديمبيلي ي ُرد على برشلونة

رفع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي صوته عاليًا للدفاع عن نفسه ،بعد أن تعرض للطرد
واملنع من السفر ملواجهة أتلتيك بلباو في مسابقة كأس امللك .وعبر رسالة على موقعه
ً
الرسمي في موقع «إنستغرام» ،قال ديمبيلي« :لست رجال غشاشًا ،وال شخصًا يقبل
االبـتــزاز ،تعرضت إلصــابــات ومرضت بكورونا ،ومــن دون خــوض أي حصة تدريبية
وافقت على الوجود مع الفريق دائمًا ،من دون أن أبدي عبوسًا وال قلقًا ،هذا ما قمت به
دائمًا ألن كرة القدم هوايتي وأفضل مهنة في العالم .لن أسمح بأن يتحدث شخص آخر
مكاني أو باسم وكيل أعمالي ،أؤكد جهوزيتي لفريقي ومدربي».

أفريقيا وكأس
العالم 2022

مجدي طايل

تـتــرقــب جـمــاهـيــر ال ـك ــرة الـعــربـيــة
ـاص واألفــريـقـيــة بشكل
بشكل خ ـ ُ
ع ــام ،نـتــائــج قــرعــة الـ ــدور الـثــالــث
واألخ ـ ـيـ ــر م ــن ُعـ ـم ــر ال ـت ـص ـف ـيــات األفــري ـق ـيــة
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم  2022في
قـطــر ،انـتـظــارًا لتحديد املــواجـهــات املرتقبة
بــن ُ 10منتخبات تتنافس على  5بطاقات
املونديال.
مؤهلة إلى ُ
وت ـ ـخ ـ ــوض املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـ ــدور
ً
الـثــالــث واألخ ـيــر ب ــ«ُ 4مـنـتـخـبــات» ،أم ــا في
حصد البطاقات األرب ــع حــال تجنب ظهور
مواجهات مباشرة بني الدول ُالعربية ،وهي
ال ـج ــزائ ــر ،ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي ن ـس ـخــة ،2014
ُوامل ـغــرب وتــونــس ومـصــر الـتــي شــاركــت في
نسخة .2018
وي ـ ـضـ ـ ّـم املـ ـسـ ـت ــوى األول وفـ ـق ــا لـتـصـنـيــف
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي «ف ـي ـف ــا» ال ـ ـصـ ــادر ف ــي 19
نوفمبر /تشرين الثانيُ ،منتخبات الجزائر
واملغرب وتونس والسنغال ونيجيريا ،فيما
ّ
يضم املستوى الثاني ُمنتخبات مصر وغانا
والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي،
التي يــدور بينها الـصــراع في الــدور الثالث

ظالل على المونديال
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منتخب المغرب يريد
التواجد في البطولة
المقبلة بعد 2018

ب ــواق ــع  5م ــواج ـه ــات ذه ــاب ــا ومـثـلـهــا إي ــاب ــا،
تقام األولى على مالعب ُمنتخبات املستوى
الـثــانــي ،بينما تـقــام الثانية الحاسمة على
مالعب املستوى األول.
ُ
وت ّمني الجماهير العربية نفسها بعدم حدوث
أي مواجهات عربية في الدور الثالث واألخير،
على أمــل امتالك فرصة التأهل لــُ 4منتخبات
إلــى املونديال الــذي ُيقام في قطر كــأول دولة
عربية تستضيف هذه البطولة الكبرى ،حيث
يـتــواجــد الـثــاثــي ال ـجــزائــر وتــونــس واملـغــرب
فــي مـسـتــوى ،ومـصــر فــي مستوى آخ ــر ،وهو
أم ــر يـتـيــح إمـكــانـيــة تـجـنــب ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
امل ــواجـ ـه ــات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـع ـص ـي ـبــة م ـث ــل مـصــر
وال ـجــزائــر «تـصـفـيــات  »2010 - 1990ومصر
وتــونــس «تـصـفـيــات  »1998ومـصــر واملـغــرب
«تصفيات  ،»1986وهي مواجهات شرسة بني

المباريات العشر في التصفيات األفريقية األخيرة المؤهلة لمونديال
ُتقام ُ
قطر في شهر مارس/آذار المقبل ،أي في الشهر التالي النتهاء ُمنافسات
األمم األفريقية التي يسدل عليها الستار في  6فبراير /شباط المقبل .ومن
ُ
دون شك ،سيكون لنتائج الكان تأثير كبير على معنويات الالعبين ،بالتالي
على المدربين .بعد نهاية البطولة ،يتوجب على الطواقم الفنية أن
تعمل بشكل أكبر من أجل الوقوف على حالة الجميع .يُذكر أننا أمام
سيناريو إمكانية مواجهات عربية في الدور الثالث واألخير.

ُ
املنتخبات العربية الكبرى ،في رحلة البحث
بطاقات التأهل إلــى بطولة كــأس العالم.
عــن
ُ
ُوتــأتــي الــقــرعــة فــي تــوقـيــت عصيب ألغلبية
املنتخبات ســواء من شاركت في بطولة أمم
أفريقيا ،أو من فشل في تخطي الــدور األول
ل ـهــا ،أو م ــن غ ــاب ع ــن الـ ـص ــورة بـسـبــب عــدم
التأهل للبطولة القارية.
ال ـج ــزائ ــر ت ــراج ـع ــت ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون،
وخسرت من غينيا االستوائية وتعادلت مع
سيراليون في بداية هزيلة للغاية ،وفقدت 5
نقاط ،ولكن حاز جمال بلماضي املدير الفني
دعما جماهيريا ،إيمانًا بما ّ
قدمه على مدار
 3س ـنــوات مــاضـيــة ،وص ــل إل ــى إط ــاق وســم
«مـعــك للنهاية يــا بـلـمــاضــي» ،للتأكيد على
دعم الجماهير ُ
للمدير الفني.
األمـ ــر نـفـســه ،بــالـنـسـبــة ملـصــر ال ـتــي واجـهــت
ظ ــروف ــا عـصـيـبــة ف ــي األمـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ،على
خـلـفـيــة ال ـع ــروض الـهــزيـلــة فــي الـ ــدور األول،
والـ ـخـ ـس ــارة .م ــن نـيـجـيــريــا ب ـه ــدف دون ّ
رد،
وتعالي األص ــوات ُالداعية إلقالة البرتغالي
كــارلــوس كـيــروش املــديــر الفني مــن منصبه
مع تعيني حسام حسن ُمديرًا فنيًا في الدور
الثالث واألخير من ُعمر تصفيات املونديال.
م ــن جــان ـبــه عـ ــاش ُم ـن ـت ـخــب ت ــون ــس ب ـ ــدوره،
أجـ ـ ـ ً
ـواء م ـتــوتــرة وانـ ـتـ ـق ــادات الذع ـ ــة ،الحـقــت
ُ
ُ
ّ
املدرب منذر الكبير ،بعد خسارة كأس العرب
بــال ـس ـقــوط أم ـ ــام ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـن ـهــائــي ،ثم
البداية الهزيلة في ُأمــم أفريقيا ،والخسارة
م ــن مــالــي أح ــد ُمـنـتـخـبــات امل ـس ـتــوى الـثــانــي
ب ـه ــدف دون رد ،وت ـقــديــم ع ــرض م ـتــواضــع،
وهو ما برره الجهاز الفني بتفشي اإلصابة
العبيه مؤخرًا.
بفيروس «كورونا» بني
ُ
فــي الــوقــت نـفـســه ،يعيش املـنـتـخــب املغربي
أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء جـ ـي ــدة ،ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ف ــي  6م ـب ــاري ــات
ُم ـت ـتــال ـيــة بـ ــالـ ــدور ال ـث ــان ــي ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ،ثــم
تصدره ملجموعته في كــأس ُ
األمــم األفريقية
ُ
مـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـ ـ ـ ــدور األول ،ون ـ ـجـ ــاح م ــدرب ــه
وحيد حاليلوزيتش فــي تقديم سلسلة من
الـعــروض الجميلة ،بــاإلضــافــة إلــى اكتشاف
مواهب جديدة في تشكيلة «أسود األطلس»
نجمه حكيم زياش من الصورة.
رغم غياب
ال تختلف تلك ُاملعطيات عن ُ
نتخبات كبرى
م
ُ
ف ــي امل ـس ـتــويــن األول وال ـث ــان ــي ،فــاملـنـتـخــب
السنغالي تعرض النتقادات الذعة في الفترة
األخيرة ،بسبب تحقيقه لفوز وحيد في الدور
األول ،وحصوله على قمة املجموعة الثانية
بــرص ـيــد  ُ 5ن ـق ــاط ف ـق ــط ،م ــع ت ـسـجـيــل هــدف
واحد في املباريات ،وتراجع مستوى العبني،
وغياب آخرين لإلصابة مثل إسماعيال سار.
ك ـم ــا ان ـف ـج ــرت األزمـ ـ ـ ـ ُـات ب ـق ــوة ف ــي ُمـنـتـخــب
غــانــا ب ـعــد ال ـخ ــروج امل ـه ــن م ــن ال ـ ــدور األول
لبطولة كــأس األم ــم األفــريـقـيــة ،بعدما أنهى
واألخير
املجموعة الثالثة فــي املــركــز الــرابــع
ُ
برصيد نقطة واحــدة ،وخسر من ُجزر القمر

على هامش الحدث

 3-2وامل ـغــرب بـهــدف دون رد ،وال ـت ـعــادل مع
الـغــابــون ،وتـعــالــت األص ــوات الــداعـيــة إلقــالــة
«ميلوفان» املدير الفني من منصبه ،والبحث
عن ُمدرب جديد ينجح في لم الشمل وإعادة
ال ـ ـتـ ــوازن لـ ــ«الـ ـنـ ـج ــوم الـ ـ ـس ـ ــوداء» ف ــي الـ ــدور
الثالث ،خشية ضياع حلم املونديال وظهور
عام كارثي لغانا .والطريف أن هناك ُمنتخبًا،
ي ـق ــدم ع ــروض ــا ج ـي ــدة ف ــي ُ
األمـ ـ ــم األفــري ـق ـيــة،

وهو منتخب نيجيريا ،ولكنه سيعاني بعد
نهاية البطولة ُمباشرة من التغييرات الفنية،
حيث ُينتظر أن يتولى املسؤولية البرتغالي
ً
ج ــوزي ــه ب ـي ـس ـيــرو ،ب ــدي ــا ل ـل ـ ُـم ــدرب الــوطـنــي
املؤقت أوغستني إيغوافني الذي حقق ضربة
ب ــداي ــة قــويــة ف ــي الـبـطــولــة ال ـق ــاري ــة ،بتصدر
مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ـ ــدور األول ،وك ــان ــت هـنــاك
أصوات تدعو إلى استمراره ،ومنحه فرصته

كــامـلــة ف ــي ق ـي ــادة «ال ـن ـســور ال ـخ ـضــر» خــال
الـ ــدور ال ـثــالــث واألخ ـي ــر م ــن تـصـفـيــات كــأس
الـعــالــم .بينما يعيش منتخب مــالــي أج ـ ً
ـواء
غـيــر مــوات ـيــة ،تـجـمــع ب ــن مـحـمــد مـغــاســوبــا
املدير الفني ومسؤولي االتحاد املحلي ،على
خلفية الـعــروض الفنية الضعيفة في الــدور
األول ألم ــم أفــريـقـيــا ،ودخ ــول ــه فــي صــدامــات
مــع أكـثــر مــن العــب كبير فــي التشكيلة .كما

الكاميرون ،انتقادات كبيرة بسبب
واجهت ُ
ال ـع ــروض املـخـيـبــة لــآمــال فــي الـ ــدور األول،
رغــم تصدرها ملجموعتها برصيد  7نقاط،
وتعادلها مع الرأس األخضر ،والفوز الصعب
على حساب بوركينا فاسو ،ومــا يتردد عن
خــافــات بــن صامويل إيتو رئيس االتحاد
الجديد وأنطونيو كونسيساو املدير الفني
لـ«األسود» في الفترة األخيرة.

من الممكن
أن تلتقي مصر
والجزائر في
الدور الحاسم
(محمد دبوس/
األناضول)

إيمانويل مامانا
عاش الالعب
األرجنتيني إيمانويل
مامانا أزمة نفسة
حادة ،بعد وفاة
والديه ،ما جعله
يفكر بشكل جدي
بإنهاء حياته
واالنتحار

كشف الــاعــب األرجنتيني إيـمــانــويــل مــامــانــا ،عــن األزمــة
التي عاشها في السنوات املاضية ،التي جعلته يفكر في
االنتحار ،كما فقد الرغبة في مواصلة نشاطه الرياضي،
قبل أن تحدث تطورات جديدة دفعته إلى العدول عن قراره
والـتــألــق فــي مــاعــب أوروبـ ــا .وت ـحــدث املــدافــع األرجنتيني
لصحيفة «أوليه» األرجنتينية ،ليكشف املعاناة التي عاشها
بـعــد وف ــاة وال ــدي ــه ،حـيــث فـقــد الــرغـبــة فــي الـحـيــاة ول ــم يعد
متحمسًا ملمارسة كرة القدم ،وقد كان قريبًا من االنتحار
بعد أن فقد األمل في الحياة نتيجة تبعات الصدمة القوية
التي عاشها ،قبل أن يواصل مسيرته الرياضية بنجاح.
وق ــال الع ــب ل ـيــون الـفــرنـســي ســابـقــا« :ف ـقــدت كــل األش ـيــاء
الجميلة معاناها فــي حياتي بعد فـقــدان وال ــدي ،لقد كان

 ...ومدرب بلباو بعد إقصاء برشلونة
من كأس الملك :لن أنسى هذه الليلة
قال املدير الفني لفريق أثلتيك بلباو مارسيلينو غارسيا تورال ،عقب إقصاء برشلونة
من ثمن نهائي كــأس ملك إسبانيا ،إنــه سيكون من الصعب عليه نسيان هــذه الليلة.
وصرح مارسيلينو في مؤتمر صحافي بعد املباراة «أعتقد أنني لن أنسى هذه الليلة
طوال حياتي .كرة القدم اليوم كانت عادلة مع أثلتيك والعبيه» ،مبرزًا أنه استمتع بأداء
أثلتيك الذي «تفوق في أغلب الوقت على برشلونة» ،وأضاف املدرب في حديثه «عندما
اقتربنا من تحقيق فوز مستحق ،أفلت منا ،ولكن الفريق واصل طريقه ،والرد في الوقت
اإلضافي كان رائعًا ،لتحقيق انتصار مستحق عن جدارة .لم نتفوق في الكثافة فقط بل
في األداء واإليقاع .كل البيانات تشير إلى أننا تفوقنا على برشلونة».
خواريز يُسقط أتلتيكو سان لويس بانطالقة
الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي
تغلب خواريز على مضيفه أتلتيكو سان لويس بهدف من دون رد في انطالقة الجولة
الثالثة من مرحلة إيــاب الــدوري املكسيكي لكرة القدم (كالوسورا  .)2022حمل هدف
خواريز في املباراة توقيع البرازيلي أندرسون ليتي (د )82.من ضربة جزاء.
ُويعد هــذا االنتصار الثاني لخواريز في البطولة ،ليرفع رصيده إلــى ست نقاط يحتل
بها املركز الرابع ،فيما ال يزال أتلتيكو سان لويس بال رصيد في املرتبة قبل األخيرة
بالجدول الذي يتصدره بوماس أونام.

وجه رياضي

زهير ورد

تشافي بعد توديع كأس الملك :أتلتيك كان األفضل
قـ ــال ت ـشــافــي ه ــرن ــان ــدي ــز ،امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـفــريــق
بــرشـلــونــة ،بـعــد تــوديــع ك ــأس مـلــك إسـبــانـيــا من
ثمن النهائي بالخسارة أمــام أثلتيك بلباو (- 3
 ،)2إن الـفــريــق «ال ـبــاس ـكــي» ت ـفــوق عـلــى العبيه
من حيث الكثافة .وقــال تشافي بعد املباراة في
ملعب بلباو «يجب تهنئة أثلتيك ألنه كان أفضل
مـنــا .لـعـبــوا بشكل منظم لـلـغــايــة» ،م ـبــرزًا تفوق
املنافس في الكثافة ،وتابع «إنه يوم صعب علينا
بسبب الخسارة والالعبني املصابني» .وأضــاف
تشافي فــي حديثه «يـجــب التعافي مــن الناحية
املـعـنــويــة وتـغـيـيــر ديـنــامـيـكـيــة الـلـعــب ومــواصـلــة
التحلي بالشجاعة ،ألنه تتبقى لنا حربان وهما
ال ــدوري وال ــدوري األوروبـ ــي» ،وعــن ركلة الجزاء
التي احتسبت ألثلتيك وحقق منها الفوز ،علق تشافي «أنــا أقيم عملي وعمل فريقي
وليس عمل الحكم .لن أربح شيئًا من تقييم هذا» .وبهذه الخسارة ،يودع برشلونة ،حامل
اللقب ،البطولة ،وقد سبق له أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ،في حني أن منافسته
على لقب «الليغا» شبه مستحيلة تقريبًا ،بعد أن توسع فارق النقاط كثيرًا مع املتصدر
ريــال مدريد وصعوبة اللحاق به في املباريات املتبقية هذا املوسم ،ما يعني أن النادي
«الكتالوني» يعيش مرحلة صعبة جدًا ،ربما تنتهي بصفر ألقاب.

شعورًا صعبًا وقاسيًا في االن نفسه ،كنت أحس بالوحدة
بـعــد رحـيـلـهـمــا وه ــو ش ـعــور ال يـعــرفــه إال م ــن ع ــاش هــذه
ّ
يستعد لخوض
التجربة القاسية» .وأض ــاف املــدافــع الــذي
تجربة جديدة مع فريق ريفر باليت األرجنتيني ،حديثه
عن التجربة القاسية «كنت قريبا من مكان مــرور القطار
وحينها قـ ّـررت وضع حد لحياتي بسبب األزمــة التي كنت
أعيشها ،وعندما كنت أستعد لالرتماء أمام القطار تدخل
شخص ال أعــرفــه وجذبني مــن رقبتي وأنقذني مــن املــوت
ّ
املؤكد» .وتابع مامانا ،أنــه نجح بعد ذلك في تجاوز األزمة
بشكل تدريجي ،وقد ندم على تفكيره في االنتحار حيث
ك ــان مـطــالـبــا بــالـتـعــامــل مــع أزم ــة ف ـقــدان وال ــدي ــه بعقالنية،
والتحلي بشخصية قــويــة .وتــوقــع الجميع لـهــذا املــدافــع أن
ينحت مسيرة بطولية خــاصــة وأن ــه كــان حــاضـرًا مــع كل
املنتخبات األرجنتينية للشبان ،وخاض مباراة مع املنتخب

ّ
األول ،ولكنه لم يقدر على فرض نفسه في املنتخب األول
ّ
رغم أنه غادر األرجنتني منذ سنوات طويلة ،في اتجاه فريق
ليون الفرنسي الذي كان بوابة لنجاح عديد األسماء ،غير أن
التجربة مع هذا الفريق لم تتواصل طويال ليغادر النادي بعد
موسم واحد فقط خاض خالله  24مباراة فقط وانتقل إلى
الدوري الروسي بتعاقده مع فريق زينت سان بطرسبورغ.
وتأقلم املدافع األرجنتيني مع األجواء في الدوري الروسي،
حيث كان أساسيًا مع فريقه الجديد الذي ينافس بانتظام
فــي دوري أبـطــال أوروب ــا بحكم سيطرته على املنافسات
املحلية .وقضى مامانا  4مواسم في روسيا خاض خاللها
تجربة مع فريق سوتشيّ ،
وقرر في نهاية املوسم املاضي
العودة إلى فريقه األول ريفر باليت ليسير على خطى عديد
النجوم الذين فضلوا العودة إلى أجواء الدوري األرجنتيني
بعد سنوات من اللعب في أوروبا.

 7وجوه جديدة في أول قائمة للمدرب
دييغو ألونسو مع منتخب أوروغواي
تبرز سبعة وجــوه جديدة في أول قائمة للمدير
الـفـنــي ال ـجــديــد ملـنـتـخــب أوروغ ـ ـ ــواي ل ـكــرة الـقــدم
ديـيـغــو ألــونـســو ،ملــواجـهـتــي بــارغــواي وفـنــزويــا
في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال
 2022في قطر .ويأتي على رأس القائمة املكونة
م ــن  24العـ ـب ــا امل ـخ ـض ــرم ــون ل ــوي ــس س ــواري ــز
وإديـنـســون كافاني ودييجو جــوديــن وخوسيه
ماريا خيمينيز ومارتني كاسيريس ،باإلضافة
إلــى العـبــن مـعــروفــن مثل فيدريكو فالفيردي
ورودري ـج ــو بينتاكور ولــوكــاس تــوري ـيــرا .ومــن
نــاحـيــة أخـ ــرى ،اسـتــدعــى ألــونـســو سـبـعــة وجــوه
ج ــدي ــدة تـ ـش ــارك ألول مـ ــرة م ــع امل ـن ـت ـخــب وهــي
سيباستيان ســوســا وغـيـيــرمــو دي أمــرويــس ول ـيــانــدرو كــابــريــرا ومــاتـيــاس أوليفيرا
وفاكوندو بيليستري ودييجو روســي ونيكوالس لوبيز .وكــان ألونسو تولى تدريب
منتخب أوروغواي خلفًا ألوسكار واشنطن تاباريز الذي أقيل لسوء النتائج .ومن املقرر
أن تحل أوروغــواي ضيفة على باراغواي في الـ 27من الشهر الحالي ،على أن تستقبل
فنزويال في األول من شهر شباط/فبراير املقبل .وتحتل أوروغــواي املركز السابع في
التصفيات برصيد  16نقطة بفارق األهداف خلف تشيلي ،صاحبة املرتبة السادسة.

