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أعلن االتحاد
العراقي لكرة
القدم ،أن مدرب
منتخبه الوطني،
الهولندي ديك
أدفوكات،
اعتذر عن إكمال
مهمته على
رأس الجهاز
الفني ،بعد
نتائج مخيّبة
في التصفيات
اآلسيوية
المؤهلة إلى
مونديال «قطر
 ،»2022ليزيد من
أزمات «أسود
الرافدين» قبل
انطالق بطولة
كأس العرب
بالدوحة.

رحيل أدفوكات
المنتخب العراقي بات في موقف صعب قبل بطولة العرب (كريم جعفر/فرانس برس)

أبيدال يعتذر
لزوجته بعد
قضية حمراوي

التعادل يحسم
قمة مينيرو وبالميراس
بالدوري البرازيلي

اعتذر الالعب الفرنسي املعتزل ،واملدير الرياضي
السابق لنادي برشلونة اإلسباني ،إريك أبيدال
لزوجته ،التي طلبت الطالق ،بعد أن اعترف
بخيانته لها مع العبة باريس سان جيرمان،
خيرة حمراوي ،التي تعرضت العتداء مطلع
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .وعبر حسابه على
(إنستغرام) ،كتب الدولي السابق« :سامحيني.
قرارك ال يهم ،ستظلني في عيني امرأة حياتي،
وقبل كل شيء أم أطفالنا الرائعني».

تعادل أتلتيكو مينيرو مع مضيفه بامليراس
بنتيجة  2ـ ،2في اللقاء الذي جمعهما ضمن
الجولة  35للدوري البرازيلي لكرة القدم.
افتتح بامليراس التسجيل عبر ويسلي ،وعادل
النتيجة زراتشو ،وعاد بعدها بامليراس إلى
التقدم عبر ديفيرسون ،مطلع الشوط الثاني،
وعادل هالك النتيجة مرة أخرى .ورفع أتلتيكو
مينيرو رصيده إلى  75نقطة في الصدارة ،بينما
وصل بامليراس للنقطة  59في املركز الثالث.

نيكس يهزم
ليكرز في دوري
السلة األميركي

ّ
تغلب فريق نيويورك نيكس على لوس أنجليس
ليكرز  ،100-106ضمن منافسات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني .ولعب ليكرز من دون نجمه
ليبرون جيمس الذي طرد في املباراة األخيرة
خالل الفوز على ديترويت بيستونز ،بعد أن
ضرب إشعياء ستيوارت بمرفقه على وجهه،
ليقع ليكرز في فخ الخسارة الرابعة خالل خمس
مباريات ،بعد أن سجل أنتوني ديفيس الذي لعب
رغم املرض 20 ،نقطة مع ست متابعات.
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

مواجهة ال ُتنسى

السودان الستعادة
أمجاد الماضي

يسعى المنتخب
السوداني لكرة القدم
للمضي قدمًا في كأس
العرب رغم ّ
أن مهمته
ستكون في غاية
الصعوبة في ظل قوة
المجموعة التي يلعب
بها
الدوحة ـ العربي الجديد

ال تـبــدو اإلح ـصــاءات فــي صالح
منتخب السودان عندما يشارك
للمرة الرابعة في نهائيات كأس
ال ـعــرب لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي تستضيفها قطر
خالل الفترة من  30نوفمبر/تشرين الثاني
الـ ـج ــاري ح ـتــى  18دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول
املقبل ،بعدما فشل في تخطي الــدور األول
في املرات الثالث السابقة ،كما أنه لم يسجل
أي إنجاز يذكر على هذا الصعيد.
ومــع وجــود الجزائر بطلة أفريقيا ،ومصر
حــامـلــة الــرقــم الـقـيــاســي فــي ع ــدد الـبـطــوالت
األفــري ـق ـيــة ،وال ـف ــائ ــزة بــالـلـقــب ال ـعــربــي عــام
 ،1992إل ــى جــانـبـهــا فــي املـجـمــوعــة الــرابـعــة
ي ـب ــدو الـ ـس ــودان ف ــي مـهـمــة ص ـع ـبــة ،لـبـلــوغ
ّ
الدور ربع النهائي ،لكن منتخب لبنان ليس
بنفس القوة.
ويحلم ال ـســودان ال ــذي تــأهــل إلــى نهائيات
كأس العرب «قطر  »2021بعد تخطيه عقبة
ليبيا ( )0-1فــي الـتـصـفـيــات املــؤه ـلــة ،التي
أقـيـمــت فــي ال ــدوح ــة خ ــال يــونـيــو/حــزيــران
املاضي ،باستعادة أمجاد املاضي وتحقيق

إنجاز طال انتظاره ،لكن لم يفقد األمل فيه.
ورغم افتقاد السودان املصنف الـ 127عامليًا،
لـلـنـجــوم ال ـب ــارزة فــي التشكيلة األســاسـيــة
ّ
مقارنة ببقية منافسيه ،فإن أبرز نقاط قوة
املنتخب تتمثل في اللعب الجماعي ،والذي
يـعــول عليه الفرنسي هوبير فيلود املدير
الفني للسودان.
ّ
وف ــي ك ــأس الـ ـع ــرب ،سـيـمــنــي ال ـســودان ـيــون
أنفسهم بعودة الزمن إلى الوراء ،عندما كان
حينها منتخب بلدهم ينافس املنتخبات
ال ـك ـب ـي ــرة م ـث ــل م ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر واملـ ـغ ــرب
وغيرها ،وهــو ما سيتكرر عندما يصطدم
بعقبتني صعبتني ،بعدما أوقعته القرعة في
مجموعة املوت مع مصر والجزائر.
ّ
ورغ ـ ــم ض ـبــاب ـيــة امل ـش ـه ــد ،ف ـ ــإن الـ ـن ــور يـطــل
ّ
برأسه في آخــر النفق ،في ظــل الطفرة التي
ظهر عليها أداء املنتخب الـســودانــي تحت
قيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود خالل
امل ـبــاريــات األخ ـي ــرة ،وإن كــانــت الـنـتــائــج لم
ّ
تتحسن كثيرًا ،كما أن فريقي الهالل واملريخ
يـقــدمــان هــذا املــوســم مستويات مميزة في
املـســابـقــة ال ـقــاريــة األب ـ ــرز ،ونـجـحــا مـعــا في
التأهل إلى دور املجموعات.
ويعتمد فيلود على تشكيلة تضم مجموعة
متجانسة من الالعبني ،يتقدمهم الخماسي
املـ ـحـ ـت ــرف أطـ ـه ــر الـ ـط ــاه ــر الع ـ ــب س ـمــوحــة
املصري ،وسيف تيري العب فاركو املصري،
وشــرف الدين شيبوب صانع ألعاب شباب
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،ويـ ــاسـ ــن م ـح ـمــد،

الجيل الجديد لكرة
القدم السودانية قادر
على صنع التاريخ

مهاجم فريق سبارتاكوس املجري .ويبدو
ّ
أن الـجـيــل ال ـجــديــد ل ـكــرة ال ـقــدم الـســودانـيــة
قادر على أن يصنع منتخبًا كبيرًا في القارة
الـسـمــراء مــن جــديــد ،فبعدما طــال االنتظار
واستمرت خيبات األمــل ،استطاع السودان
أن يحجز لــه مـقـعـدًا فــي بـطــولــة كــأس األمــم
األفريقية املقررة في الكاميرون خالل الفترة
من  9يناير/كانون الثاني حتى  6فبراير/
شباط املقبلني.
وهناك عوامل كثيرة تبشر بعودة منتخب
الـســودان للواجهة القارية مقارنة بالفترة
املاضية ،حيث تعرف كرة القدم السودانية
ت ـطــورًا ملموسًا فــي الــوقــت الـحــالــي بفضل
االهتمام والتمويل الكبير الــذي تحظى به
من طرف الجهات املسؤولة.
كـ ـم ــا ت ــوج ــد ال ـ ـيـ ــوم ك ــوكـ ـب ــة مـ ــن ال ــاع ـب ــن
امل ــوه ــوب ــن ال ــذي ــن ظ ـه ــروا م ــؤخ ـرًا أب ــرزه ــم
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـ ـهـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن،
وانـضـمــام بعض العناصر الـتــي تلعب في
أن ــدي ــة خ ــارج ـي ــة والـ ـت ــي اك ـت ـس ـبــت خ ـب ــرات
وقدرات مميزة ،قد تساهم في تغيير مسار
امل ـن ـت ـخ ــب .وي ـس ـت ـهــل امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي
م ـش ــواره ف ــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة بـمــواجـهــة
صعبة أمام نظيره الجزائري أحد املرشحني
لحصد اللقب ،قبل أن يصطدم في املرحلة
الثانية بنظيره املـصــري املــرشــح هــو اآلخــر
ل ـل ـقــب ،ث ــم يـخـتـتــم م ــواج ـه ــات ــه ف ــي الـجــولــة
الثالثة بمواجهة نظيره اللبناني.
وي ـع ــد ال ـن ـجــم ال ـش ـه ـيــر أنـ ــس الـ ـن ــور ه ــداف
املنتخب السوداني في كأس العرب مناصفة
مــع معاوية بشير فــداســي ،برصيد هدفني
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،ف ـي ـمــا تـ ـن ــاوب ع ـل ــى تـسـجـيــل
أهـ ــداف الـ ـس ــودان األخـ ــرى ف ــي الـبـطــولــة كل
مــن عـبــد املـجـيــد جـعـفــر ،محمد عـلــي ،حالم
خميس فرج الله ،محمد عبد املنعم عنكبة،
تاج الدين التيجاني ،هيثم فــاروق ،وأحمد
عادل حمد.

ُ
تـشـكــل بـطــولــة ك ــأس ال ـع ــرب ل ـكــرة ال ـق ــدم فــرصــة كـبـيــرة،
ُ
للجماهير الرياضية ،من أجل متابعة أقوى املباريات بني
املنتخبات املشاركة في املسابقة ،لكن املشجع ال ينسى
املواجهة ،التي جمعت بني العراق ونظيره السعودي ،في
نسخة عام  ،2012التي أقيمت بالسعودية.
صحيح أن منتخب العراق ومنافسه منتخب السعودية،
لم يصال للمواجهة النهائية (نال اللقب منتخب املغرب
بفوزه على ليبيا بركالت الترجيح) ،لكنهما قدما أفضل
األداء ،في مباراة تحديد املراكز :الثاني والثالث والرابع،

المنتخب السوداني وطموح للتألق بكأس العرب (إيسوف سانوجو/فرانس برس)

فــي بـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم ع ــام  ،2012األم ــر ال ــذي يجعل
الجماهير تواصل تذكر هذه املباراة بالتحديد.
واسـتـطــاع منتخب الـعــراق تحقيق الـفــوز على منافسه
منتخب السعودية ،بهدف مقابل ال شيء ،بفضل الالعب
عالء عبد الزهرة ،الذي سجل الهدف في الدقيقة الـ(،)16
من عمر الشوط األول ،لتشتعل عقبها املواجهة ،نتيجة
ضغط «األخضر» الكبير ،على «أســود الرافدين» ،الذين
صمدوا ،حتى حصلوا على املركز الثالث في بطولة كأس
العرب عام .2012

تألق منتخب العراق أمام السعودية بكأس العرب (أمير حلبي/فرانس برس)

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

الجماهير تترقب نجوم «نسور قرطاج»

يعتمد منتخب
تونس على
نجمه فرجاني
ساسي (أولريك
بيدرسون)Getty/

تترقب الجماهير الرياضية ،انطالق منافسات بطولة كأس العرب  2021في
قـطــر ،الـتــي ستبدأ فــي الثالثني مــن الشهر الـحــالــي ،مــن أجــل متابعة عــدد من
الــاعـبــن ،وعـلــى رأسـهــم نـجــوم منتخب تــونــس .وقــرر الجهاز الفني ملنتخب
ّ
الكبير ،اختيار  23العبًا ،حتى يخوضوا
«نسور قرطاج» ،بقيادة املدرب منذر
غمار بطولة كأس العرب  2021في قطر ،لكن أنظار الجماهير ستكون متجهة
صوب ،كل من املدافع املخضرم ،أيمن عبد النور ،ورفاقه.
وع ــاد إل ــى منتخب تــونــس الـنـجــم املـخـضــرم ،يــاســن الـشـيـخــاوي ،بـعــد غياب
ً
املـهــاجــم طــويــا عــن تشكيلة «ن ـســور ق ــرط ــاج» ،فيما يـتــواجــد ،محمد دراغ ــر،
الظهير األيمن ،لنادي نتونغهام فورست اإلنكليزي ،والقائد يوسف املساكني
مهاجم النادي العربي القطري.
كما ستتابع الجماهير ،عودة الحارس معز حسن مرة أخرى لعرين منتخب
ّ
الكبير ،على خبرة فرجاني ساسي ،ونعيم
تونس ،فيما سيعتمد املدرب منذر
الـسـلـيـتــي ،ال ــذي يــواصــل الـتــألــق مــع «ن ـســور ق ــرط ــاج» خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة،
وبخاصة في التصفيات األفريقية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم  ،2022التي
ستقام في قطر.

يدرك المدافع أيمن عبد النور صعوبة المنافسة (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تألق السليتي مع «نسور قرطاج» بالفترة الماضية ()Getty

تنتظر
الجماهير
تألق
المساكني
بكأس
العرب
(خافيير
سورانو/
فرانس برس)

يعد البحري أحد نجوم المغرب السابقين (جين مونييه/فرانس برس)
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عاد الحارس معز حسن لمنتخب تونس ()Getty

يطمح دراغر لفرض نفسه مع منتخب تونس (أليكس غريم)Getty/

سجل املغربي إبراهيم البحري واحدًا من أسرع األهداف
في سجل كأس العرب للمنتخبات ،حيث بادر بالتهديف
فــي نـهــائــي نسخة  ،2012فــي الــدقـيـقــة الـخــامـســة ليضع
املنتخب املغربي على أبواب التتويج.
كما سجل النجم الذي كانت له عديد التجارب في املغرب

وتونس وفرنسا ،أول هدف في املشاركة املغربية ،عندما
افـتـتــح النتيجة ضــد الـيـمــن ،كـمــا سـجــل ال ـهــدف األخـيــر
أي ـض ــا ،ول ـع ــب دورًا مـهـمــا ف ــي م ـســاعــدة زم ـي ـلــه يــاســن
الصالحي على الـحـصــول على املــركــز األول فــي ترتيب
الهدافني بفضل قدرته في التنشيط الهجومي.
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على هامش الحدث

تقرير
توج فريق الهالل السعودي بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة
القدم ،بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ،على ملعب الملك
فهد الدولي في الرياض ،وأمام نحو  50ألف متفرج ،في المباراة النهائية
التي شهدت تسجيل أسرع هدف في تاريخ اللقاء الختامي

تعادل برشلونة وفوز كبير لتشلسي بدوري األبطال
فـ َّـرط فريق برشلونة اإلسباني في حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروب ــا في كــرة القدم في أول مـبــاراة قارية بقيادة مدربه الجديد العــب وسطه الدولي
السابق تشافي عندما سقط فــي فــخ التعادل أمــام ضيفه بنفيكا البرتغالي مــن دون
أهــداف ،في الجولة الخامسة قبل األخيرة ،ليفشل في الثأر من بنفيكا الذي كان تغلب
عليه بثالثية نظيفة في الجولة الثانية .من جهته ،أكرم تشلسي اإلنكليزي حامل اللقب
وفادة ضيفه يوفنتوس اإليطالي برباعية نظيفة ،تناوب على تسجيلها تريفو شالوباه،
ريس جيمس ،وكالوم هودسون أودوي ،واألملاني تيمو فيرنر.

الهالل
بطل آسيا

الدوحة ـ العربي الجديد

ح ـص ــد الـ ـه ــال الـ ـسـ ـع ــودي ،لـقــب
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال آس ـيــا في
ك ــرة ال ـق ــدم ،ب ـف ــوزه عـلــى بــوهــانــغ
س ـت ـي ـلــرز الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي -2صـ ـف ــر ،على
ملعب امللك فهد الــدولــي في الــريــاض ،وأمــام
نـحــو  50أل ــف مـتـفــرج فــي امل ـب ــاراة النهائية.
وس ـج ــل ن ــاص ــر الـ ــدوسـ ــري وامل ــال ــي مــوســى
مــاريـغــا ،هدفي الـهــال ،الــذي استعاد اللقب
بـعــد أن نــالــه ع ــام  2019عـلــى حـســاب أوراوا
ّ
ريد دايموندز اليابانيّ ،
ورصع سجله بلقب
رابع تاريخي بعد عامي  1991و .2000وفض
الهالل شراكة صدارة األندية األكثر تتويجًا
باللقب القاري مع ضيفه بوهانغ املتوج به
أعوام  1997و 1998و.2009
وض ـ ِـم ــن ال ـع ـم ــاق ال ـس ـع ــودي امل ـش ــارك ــة فــي
كــأس العالم لألندية التي تقام فــي اإلمــارات
مطلع الـعــام املـقـبــل .ولـحــق الـهــال بتشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي ب ـطــل أوروب ـ ــا ،واأله ـل ــي امل ـصــري
ب ـط ــل أف ــري ـق ـي ــا ،والـ ـج ــزي ــرة اإلم ـ ــارات ـ ــي بـطــل
مــوســم  ،2021-2020وأوكــانــد النيوزيلندي
بطل أوقـيــانــوسـيــا ،بانتظار الـفــائــز بنهائي
كوبا ليبرتادوريس األميركية الجنوبية بني
فــامـنـغــو وبــامل ـيــراس ال ـبــرازي ـل ـيــن ،ونـهــائــي
كــون ـكــاكــاف (أم ـي ــرك ــا ال ــوس ـط ــى والـشـمــالـيــة
وال ـكــاري ـبــي) ب ــن مــونـتـيــري وك ـل ــوب أمــريـكــا
املـكـسـيـكـيــن .وق ــال م ــدرب ال ـهــال ل ـيــونــاردو
جارديم ،الذي بات أول مدرب برتغالي يفوز
باللقب اآلس ـيــوي ،فــي تصريحات باملؤتمر
الصحافي بعد الـلـقــاء« :أنــا فـخــور بالفريق،
إنها مجموعة رائعة من الالعبني» .وأضــاف
«ال ـف ــوز بــاملـســابـقــة ك ــان هــدفـنــا مـنــذ الـبــدايــة،
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وأنا سعيد ألننا حققنا ذلــك» .وتابع مدرب
مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي وب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملــانــي الـســابــق ،فــي مـعــرض رده عــن ســؤال
بخصوص مــونــديــال األنــديــة« :هدفنا الفوز
ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة» ،مــوضـحــا «س ـت ـكــون أفـضــل
الفرق من مختلف أنحاء العالم هناك ،لكننا
س ـن ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا ك ــأب ـط ــال آسـ ـي ــا».
واختير العــب وســط الـهــال سالم الــدوســري
أفضل العب في املسابقة .وقال الدوسري ،في
تصريحات بعد املباراة نقلها موقع االتحاد
اآلس ـ ـيـ ــوي« :ال ـح ـم ــد ل ـل ــه ع ـل ــى هـ ــذا اإلن ـج ــاز
بتحقيق جــائــزة أف ـضــل الع ــب فــي الـبـطــولــة،
وأنا العب أنظر لألمام وأعتبر الجائزة مجرد
حافز للقادم بأن أحصل عليها مرة أخرى».
وتــابــع« :ه ــذا اإلن ـجــاز إه ــداء لكل السعودية
ول ـج ـمــاه ـيــر نـ ـ ــادي الـ ـه ــال ال ـت ــي ســانــدت ـنــا
بـقــوة فــي الـبـطــولــة وبــالـتـحــديــد فــي امل ـبــاراة،
وجـ ــاء ال ـف ــوز بـلـقــب ال ـب ـطــولــة ،ب ـعــد أن قمنا
ب ـبــذل ج ـهــود كـبـيــرة ه ــذا ال ـع ــام .عــانـيـنــا من
بعض الصعوبات هذا العام ،ولكننا تمكنا
مــن تجاوزها لنحصل على اللقب الـقــاري».
وخ ـت ــم« :ج ـمــاه ـيــر ال ـه ــال دائ ـم ــا متعطشة
لـ ـلـ ـبـ ـط ــوالت ،وف ـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ــأن ــدي ــة
سنحاول أن نحقق نتيجة أفضل من السابق،
ول ــن يقتصر طموحنا عـلــى الـحـصــول على

املركز الثالث ،بل ربما نحاول الحصول على
املركز الثاني أو حتى الفوز باللقب» .وخاض
الـ ــدوسـ ــري ال ـن ـه ــائ ــي الـ ــرابـ ــع ل ــه ف ــي ت ــاري ــخ
البطولة ،وذلــك بعد عامي  2014و 2017إلى
ج ــان ــب نـسـخــة  2019ال ـت ــي ش ـه ــدت تحقيق
ال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري األول بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه .ول ـعــب
الدوسري  41دقيقة فقط في دور املجموعات،
ولكنه ع ـ ّـوض ذلــك بمجموعة مــن الـعــروض
القوية خالل األدوار اإلقصائية ،التي شهدت
 4ان ـت ـصــارات مـتـتــالـيــة ل ـل ـهــال ،سـجــل فيها
الـفــريــق  9أه ــداف ودخ ــل مــرمــاه هــدف واحــد
فقط .وقبل املباراة النهائية كانت للدوسري
مساهمة في تسجيل ثالثة أهداف وصناعة
هــدف للهالل خــال ثــاث مـبــاريــات ،وسجل
فــي ثــاث مـبــاريــات متتالية أم ــام االستقالل
وبـيــرسـيـبــولـيــس اإلي ــران ـي ــن وأم ـ ــام الـنـصــر
السعودي .كما تميز سالم من خالل النجاح
في  129مراوغة ،حيث كان صاحب دور كبير
في أداء فريقه بالبطولة.
وكانت نتائج الهالل شطبت املوسم املاضي
ف ــي امل ـســاب ـقــة ال ـق ــاري ــة ال ـعــري ـقــة ب ـعــد ضـمــان
تأهله إلــى دور ال ــ ،16وذلــك لفشله في توفير
 13العبا ملباراته األخيرة في دور املجموعات
ب ـعــد ح ـجــز ب ـطــاق ـتــه ،بـسـبــب تـفـشــي ف ـيــروس
ك ــورون ــا ل ــدى مـعـظــم الع ـب ـيــه .وف ــي الـنـهــائــي،
لــم يمهل الـهــال ضيفه ســوى  16ثانية ّفقط
وافتتح التسجيل عبر الــدوســري ،بعد تلقيه
ك ــرة خــاطـئــة ف ــي مـنـتـصــف مـلـعــب الـضـيــوف،
فتقدم بها قبل أن يسددها قوية مــن مسافة
بـعـيــدة فــي امل ـقــص األي ـمــن ل ـل ـحــارس ال ـكــوري
لي جون ،وهو أسرع هدف في مباراة نهائية
للمسابقة القارية ،محا به الــدوســري الهدف
الــذي كــان سجله مهاجم اتـحــاد جــدة الدولي

وجه رياضي

فيلكس جيان
خطف الشاب الواعد الغاني فيلكس أفينيا جيان األضواء مؤخرًا مع
فريقه روما ومدربه جوزيه مورينيو في الدوري اإليطالي

زهير ورد

أصبح النجم الغاني فيلكس أفينيا جيان ،صاحب  18عامًا،
ّ
نجمًا في الدوري اإليطالي لكرة القدم ،رغم أنه لم يلعب أساسيًا
إلى حد اآلن ،وشــارك في ثالث مباريات فقط من الكالتشيو.
ولم يترك النجم الغاني بصمة تذكر في أول مباراتني شارك
فيهما ،بما أن فريقه لم يكن جاهزًا لتحقيق االنتصارات ،قبل
أن يفرض نفسه بقوة ويقع اختياره كأفضل العــب في لقاء
روما وجنوى ،بعد أن كان دخوله قويًا ،وقاد فريقه لالنتصار
بنتيجة 2ـ ،0حـيــث سـجــل ثنائية أع ــادت روم ــا لــانـتـصــارات
بعد الفترة الصعبة التي عاشها نادي الذئاب .وأصبح املراهق
الغاني الواعد أول العب مولود بعد عام  ،2003يسجل هدفًا في
الدوري اإليطالي ،وهو ما يثبت قيمة إنجازه األخير ،خاصة أن
هدفه الثاني كان مميزًا بعد أن غالط الحارس من مسافة بعيدة
كشفت قوته ومهاراته.
وراهن املدرب البرتغالي جوزييه مورينيو على املراهق الغاني،
الــذي استقدمه رومــا في املوسم املاضي ولكن لم يقع تأهيله
قانونيًا إال في شهر مارس /آذار ،بسبب إشكال الالعبني من
خــارج االتـحــاد األوروب ــي ،ومشاكل قانونية أخــرى ،تهم عقد
االحتراف األول لكل العب .وتمكن جيان من إظهار قدراته مع

فريق أقل من  19سنة ،وكان من أبرز العبي الفريق ،وسجل
خمسة أهداف في  6مباريات ،وخالل التوقف الدولي في الشهر
املــاضــي ،تــدرب مع الفريق األول ،واكتشف مورينيو مهاراته
ولهذا استعان به قبل ثالثة أسابيع ضد كاليري ،وأشركه للمرة
األولى في منافسات الكالتشيو ،ثم منحه ثقته مرة ثانية ضد
ّ
ميالن دون أن ينجح في التهديف .ورغم أنه شارك في مباراتني
فقط مع روما ،فإن مدرب منتخب غانا وجه له الدعوة للمشاركة
في املعسكر األخير للمنتخب الغاني ،تحسبًا ملباريات الجولتني
الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم .وجلب النجم
ّ
الواعد االهتمام عندما رفض املشاركة في املعسكر ،معتبرًا أنه
لم يصل إلى مستوى يسمح له بأن يكون ضمن قائمة النجوم،
ً
مفضال البقاء مــع فريقه مــن أجــل تحسني مستواه وتطوير
قدراته ومحاولة إقناع املدرب مورينيو بمهاراته العالية .والتحق
جيان بفريق روما ،بفضل وكيل أعمال كان يتابع نجوم إحدى
األكاديميات الخاصة بتكوين املواهب ،وعمل جاهدًا من أجل
توفير عقد في أوروبا ،وذلك بعد أن فشل في االلتحاق بنادي
أشانتي الغاني ،الذي ُيصنف من أفضل الفرق األفريقية ،وقد
تولت والدته مساعدته على االلتحاق باألكاديمية ،ولهذا فإن أول
كلماته بعد ظهوره األول كانت توجيه تحية إلى والدته اعترافًا
منه بجميلها.

اإلسماعيلي يوقف مسلسل هزائمه بالدوري المصري
أوقــف اإلسماعيلي مسلسل هزائمه املتتالية بتعادله مع مضيفه املقاولون العرب 1-1
بملعب املقاولون العرب ،في ختام املرحلة الخامسة من الدوري املصري لكرة القدم .وتقدم
اإلسماعيلي عن طريق محمد هاشم ،وأدرك املقاولون العرب التعادل بواسطة محمد سالم.
وحصد اإلسماعيلي ،صاحب املركز السابع عشر قبل األخير ،أول نقطة له منذ انطالق
املوسم الحالي بعدما تلقى أربع هزائم متتالية أمام األهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك
االهلي والزمالك ،فيما رفع املقاولون العرب رصيده الى  5نقاط في املركز الثالث عشر.
النصر يفسخ عقد المغربي حمداهلل
أنهت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم ،عقد املهاجم املغربي عبدالرزاق حمدالله،
لسبب وصفته بالقانوني املـشــروع ،بما يتماشى مع لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) .وقالت إدارة النادي في بيان رسمي ،إن «النصر يحتفظ بجميع الحقوق املالية
والقانونية املترتبة على ذلك أمــام الجهات القضائية املختصة» ،من دون إضافة مزيد
من التفاصيل .وانتقل حمدالله إلى النصر كالعب حر في صيف العام  ،2018وأصبح
هدافًا للدوري السعودي برصيد  34هدفًا ،كما ساهم بالفوز ببطولة الدوري ذلك املوسم
وبطولة كأس السوبر السعودية مرتني.

ال ـس ـي ــرال ـي ــون ــي م ـح ـمــد ك ــال ــون ف ــي الــدق ـي ـقــة
الثانية في مرمى العني اإلمــاراتــي عام .2005
مــن جـهـتــه ،أك ــد املــالــي مــوســى مــاري ـغــا ،نجم
فريق الهالل السعودي ،على أن الفوز بدوري
أبطال آسيا يمثل شيئا كبيرا له ،رغم فترته
الـقـصـيــرة مــع الــزعـيــم .وسـجــل الــاعــب هــدف
الهالل الثاني ،ليسهم في فوز الهالل  0-2على
بوهانغ ستيلرز .وقــال مــاريـغــا ،الــذي حصد
جائزة أفضل العــب في املـبــاراة النهائية ،في
تصريحات بعد اللقاء جــاءت لقناة (أس أس

ســي) الـسـعــوديــة« :ال ـفــوز بـهــذه البطولة رغم
فترتي القصيرة مع الهالل يعد شيئا كبيرا
بالنسبة لي .الحمد لله ،أنا سعيد للغاية بهذا
الفوز وحصد اللقب اآلسيوي ،وأشكر اإلدارة
وال ـج ـمــاه ـيــر ع ـلــى ال ــدع ــم ال ـ ــذي ق ــادن ــا للقب
البطولة الكبيرة في نهاية املطاف .سعادتي
كبيرة» .وانتقل ماريغا ( 30عاما) ،الذي سبق
ّ
أن م ــث ــل أن ــدي ــة ال ـت ــرج ــي ال ـتــون ـســي ،وأم ـي ــان
ال ـفــرن ـســي ،قـبــل رحـلـتــه إل ــى ال ـبــرت ـغــال ،الـتــي
لعب فيها لـ 3أندية هي ماريتيمو وفيتوريا
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ش ـ ـهـ ــدت مـ ـن ــافـ ـس ــات جـ ــائـ ــزة قـ ـط ــر ال ـك ـب ــرى
لـلـفــورمــوال  ،1الـجــولــة الـعـشــريــن مــن بطولة
العالم ملــوســم  ،2021الـتــي أقيمت على مــدار
ثــاثــة أي ــام تـحــت األض ـ ــواء الـكــاشـفــة بحلبة
لوسيل الــدولـيــة ،عـشــرة أرق ــام وإحصائيات
قـيــاسـيــة فــي الـبـطــولــة ال ـعــامل ـيــة .وفـيـمــا يلي
أبـ ــرز اإلح ـصــائ ـيــات واألرق ـ ــام ال ـتــي تحققت
في جائزة قطر الكبرى :أول األرقــام كــان في
ظ ـهــور ثـنــائـيــة هــامـيـلـتــون وفـيــرسـتــابــن في
املــركــزيــن األول وال ـث ــان ــي ،لـلـمــرة ال ـ ـ  19هــذا
املوسم من أصل  20سباقا .أما ثاني األرقام
فـتـمـثــل ف ــي تـحـقـيــق الـبــريـطــانــي هاميلتون
سائق فريق (مرسيدس) الفوز في  30حلبة
مختلفة خالل مسيرته في منافسات بطولة
الـعــالــم لـلـفــورمــوال  ،1بـعــد ال ـفــوز عـلــى حلبة
لــوسـيــل ال ــدول ـي ــة ،مـحـقـقــا ف ــي ال ــوق ــت نفسه
االنتصار رقم  102في تاريخه ،والذي يجعله
ي ـت ـفــوق ب ـع ــدد س ـبــاقــات ف ــي ال ـب ـطــولــة ،أكـثــر
مــن أي دول ــة أخ ــرى ،باستثناء أملــانـيــا (179
سباقا) وبريطانيا ( 306سباقات) .فيما كان
ثالث األرقام من نصيب الهولندي فيرستابن
ســائــق فــريــق (ريـ ــد بـ ــول) مـتـصــدر الـتــرتـيــب
ال ـع ــام لـبـطــولــة ال ـعــالــم ،ال ــذي أن ـهــى الـسـبــاق

فيرستابن احتل المركز الثاني خلف هاميلتون
بجائزة قطر (أناضول)

ال ـســادس عـلــى الـتــوالــي ضـمــن أول مــركــزيــن،
ك ـمــا أن ــه خ ــال ج ــائ ــزة ق ـطــر ال ـك ـبــرى خطف
نـقـطــة الـلـفــة األسـ ــرع لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي هــذا
املوسم .رابع األرقام حققه اإلسباني فرناندو
ألــون ـســو ســائــق فــريــق (ألـ ـب ــن) ،ال ــذي سجل
حضوره على منصة التتويج للمرة األولــى
منذ سباق جــائــزة املجر الكبرى فــي بطولة
الـعــالــم مــوســم  ،2014أي منذ  105سباقات،
وهو رقم قياسي يفصل بني منصتني ،حيث
لم يسبق له قبل جائزة قطر الكبرى ،أن صعد
إلى منصة التتويج منذ مشاركة فيرستابن
ف ــي ال ـب ـطــولــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى عـ ــام  2015في
جائزة أستراليا .أمــا خامس األرقــام فهو أن
فــرنــانــدو ألــونـســو ( 40عــامــا وثــاثــة أشـهــر)،
ب ــات ثــالــث ســائــق يــزيــد عـمــره عــن  40عــامــا،
يـتـمـكــن م ــن ال ـص ـعــود إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ف ــي س ـبــاقــات ال ـف ــورم ــوال  1خ ــال ال ـس ـنــوات
ال ــ 35األخـيــرة .وســادس األرق ــام ،تمثل في أن
حصول اإلسباني ألونسو على املركز الثالث،
والفرنسي إستيبان أوكون زميله في الفريق
على املركز الخامس في جائزة قطر الكبرى،
قــاد فــريــق (ألـبــن) للحصول على  25نقطة،
لـيـتـســاوى م ــع مـنــافـســه فــريــق (أل ـف ــا ت ــوري)
ال ــذي أخـفــق فــي حـصــد أي ن ـقــاط ،فــي املــركــز
الخامس بالترتيب العام لفئة الصانعني قبل
جولتني على نهاية بطولة العالم .وكان الرقم
السابع من نصيب املكسيكي سيرجيو بيريز
سائق (ريد بول) ،صاحب الفوز الوحيد في
جولة البحرين ببطولة العالم موسم ،2020
والــذي تمكن للمرة العاشرة هذا املوسم من
احـتــال مــركــز ضمن املــراكــز األرب ـعــة األول ــى.
بينما كــان ثامن األرق ــام من نصيب الكندي
النس سترول سائق فريق (أستون مارتن)،
الـ ــذي اس ـت ـهــل م ـشــارك ـتــه ف ــي ب ـطــولــة الـعــالــم
للفورموال  1موسم  ،2017بعدما تمكن للمرة
األولـ ــى ه ــذا املــوســم مــن حـصــد مــركــز ضمن
املراكز الستة األولــى .تاسع األرقــام تمثل في
اجتياز اإلسباني كارلوس ساينز االبــن في
أول مواسمه مع فريق (فيراري) خط النهاية
في املركز السابع ،ليزيد عدد السباقات التي
حـقــق فـيـهــا نـقــاطــا إل ــى  13سـبــاقــا ،كـمــا بلغ
عدد السباقات التي أنهاها على التوالي 27
سباقا .أخيرا جاء عاشر األرقــام من نصيب
األملــانــي سيباستيان فيتيل سائق (أستون
م ــارت ــن) ،ال ــذي حـقــق فــي جــائــزة قـطــر املــركــز
العاشر ،وهي املرة السادسة التي يحتل فيها
هذا املركز منذ موسم .2020
(قنا)

غ ـي ـم ــاراي ــش وبـ ــورتـ ــو ،إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـه ــال
مجانا في مايو/أيار املاضي بعقد يمتد ملدة
 3مواسم .أمــا مــدرب بوهانغ كيم جي دونــغ،
الذي كان أحد أفراد فريقه عندما توج باللقب
عــام  ،2009فـقــال فــي تصريحات بعد اللقاء:
«ال ـهــدف املـبـكــر صـنــع ال ـف ــارق ،والــاع ـبــون لم
يركزوا ،وهذا الهدف أثر علينا بشكل كبير».
وأضــاف «كان لدي شعور قوي بأنه يمكننا
تغيير الوضع ،لكنهم سجلوا الهدف الثاني
بـعــد ذل ــك» .وت ــوج مـهــاجــم الــدحـيــل الـقـطــري،

الكيني مايكل أولونغا ،بلقب هداف البطولة
برصيد تسعة أهداف ،وبات أول العب كيني
وأول العــب مــن نــادي الدحيل يفوز بجائزة
ه ــداف دوري أب ـطــال آس ـيــا ،حـيــث سـجــل في
جـمـيــع م ـبــاريــات فــريـقــه بـ ــدور املـجـمــوعــات،
وتـنــوعــت هــذه األه ــداف بــن ال ـكــرات الثابتة
وال ـت ـس ــدي ــد ال ـب ـع ـيــدة وال ـت ـس ــدي ــد م ــن داخ ــل
املنطقة وال ـكــرات الــرأسـيــة .وخــال مبارياته
الست في دور املجموعات ،سجل أولونغا 9
أهداف من أصل  15تسديدة.

الهالل ضمن
المشاركة في
كأس العالم
لألندية (فرانس
برس)

وفد فيفا ينهي زياراته التفقدية
للمدن المرشحة لمونديال 2026
اختتم وفد االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،برئاسة رئيس اتحاد كونكاكاف ،فيكتور
مونتالياني ،في تورنتو ،زياراته التفقدية للمدن املرشحة الستضافة بطولة كأس العالم
 ،2026التي ستقام في كندا واملكسيك والواليات املتحدة .وقام وفد املنظمة الدولية التي تدير
كرة القدم في العالم ،بتفقد بوسطن وأتالنتا وناشفيل وأورالندو وواشنطن وبالتيمور
ونيويورك /نيو جيرسي وفيالدلفيا وميامي وكانساس سيتي وسينسيناتي وداالس
ودنفر وهيوسنت ومونتيري وسان فرانسيسكو وسياتل وإدمونتون ومكسيكو سيتي
وغــواداالخــارا ولوس أنجليس وتورنتو .وأوضــح مونتالياني في بيان صادر عن فيفا،
أنهم تحققوا من أن «الترشيحات املقدمة ممتازة حقا» وهو ما يؤكد لهم أن كأس العالم
«سيمثل عالمة فارقة في تاريخ كرة القدم» .وتفقد وفد فيفا البنى التحتية الرئيسية
في كل املدن ،مثل املالعب ومرافق التدريب واألماكن املخصصة الحتفاالت املشجعني.
ويتعني على فيفا اآلن إجــراء تقييم مفصل مللفات الترشيح املقدمة من املدن املختلفة،
ومن املتوقع إنهاء عملية االختيار في الربع األول أو الثاني من عام .2022
ألكانتارا ينفي شائعات عودته لبرشلونة
نفى تياغو ألـكــانـتــارا ،شائعات عــودتــه املحتملة لبرشلونة ،وق ــال إن تركيزه منصب
على العمل في ليفربول .ولم يلعب نجم الوسط اإلسباني بشكل منتظم مع «الريدز»،
منذ انضمامه إليه قبل عام ونصف ،مما أدى لتزايد الشائعات حول رحيله عن ملعب
«أنفيلد» .وقال تياغو في تصريحات نقلتها وكالة األنباء اإلسبانية« :عامي األول كان
متقطعا بسبب كوفيد واإلصابات ،ولكنني تكيفت بعدها سريعا مع الفريق» .وأضاف:
«املوسم املاضي لم يكن سهال ألسباب عديدة وهذا العام كل شيء يمضي على نحو
جيد .أنا مستعد ملساعدة الفريق بالطرق التي يريدها املدرب والزمالء» .وقال تياغو« :ال
تهمني الشائعات .تركيزي على عملي مع هذا الفريق .اهتمامي الوحيد باملغامرة القادمة
لي هنا في البريميرليغ وكم البطوالت التي يمكنني الفوز بها».

