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أكد المدافع 
اإلسباني سرخيو 
راموس، الذي 
انضم الصيف 
الماضي إلى 
صفوف باريس 
سان جيرمان 
قادمًا من 
ريال مدريد، أن 
وجوده مع 
ليونيل ميسي، 
العب برشلونة 
السابق، في 
نفس الفريق، 
يمثل مصدرا 
للسعادة بالنسبة 
له. وقال النجم 
اإلسباني، في 
مقابلة مع 
)أمازون برايم 
فيديو(: »لقد 
كان دائمًا 
بالنسبة لي 
واحدا من أفضل 
الالعبين في 
العالم، إن لم 
يكن األفضل، 
ووجوده اآلن 
ضمن فريقنا 
أعتقد أنه يجعل 
المجموعة 
تكتسب قيمة 
أكبر بكثير، وأن 
تحظى بمزيد 
من األهمية«.

)Getty/ميسي وراموس تنافسا لسنوات مع برشلونة وريال مدريد )جون بيري

راموس يشيد بميسي

اقتحم لصوص منزل التشيلي أرتورو فيدال، 
العب وسط إنتر ميالن، الواقع قرب بحيرة كومو 

شمالي إيطاليا، وقاموا بسرقة أغراض تقّدر 
قيمتها بـ400 ألف يورو. وذكرت وسائل اإلعالم 

اإليطالية، أمس األحد، أن الحادث وقع مساء 
السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري خالل 

ديربي ميالن ولكن تم اإلعالن عنه أمس. ووفقا 
للتقارير اإلعالمية، فقد سرق اللصوص سيارة 
طراز »مرسيدس« ومجوهرات وساعات ثمينة.

ب الكرواتي نينو سيرداروسيتش على 
ّ
تغل

املجري فابيان ماروزان، ليقود بالده للتأهل 
إلى ربع نهائي كأس ديفيز، بعدما ضمن هذا 

االنتصار لفريقه تصدر املجموعة الرابعة التي 
تقام منافساتها في مدينة تورينو اإليطالية. 

وتمكن سيرداروسيتش من هزيمة ماروزان 
بواقع 6-4 و6-4. وحتى لو خسرت كرواتيا مباراة 
الفردي املقبلة وكذلك الزوجي وانتهت منافساتها 
مع املجر بالهزيمة 2-1 فإنها ستبلغ ربع النهائي.

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأداء العبه 
دييغو جوتا، بعد تسجيله هدفني في الفوز 

4-صفر على ساوثامبتون، في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم، ووصف املهاجم البرتغالي 

بأنه »صفقة مثالية«. وأحرز جوتا أسرع هدف في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم عندما هز 

شباك ساوثامبتون بعد مرور 97 ثانية من بداية 
املباراة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط األول 

ليتقدم ليفربول إلى املركز الثاني.

لصوص يقتحمون 
منزل فيدال 

ويسرقون سيارته

كرواتيا تتأهل 
لربع نهائي كأس ديفيز 

بنتائج مميزة

كلوب يشيد بالعبه 
جوتا بعد الفوز على 

ساوثامبتون
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــشــارك اإلمـــارات فــي كــأس العرب 
ــدم لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــقــ لـــكـــرة الــ
تاريخها، بطموح تحقيق نتيجة 
أفــضــل مـــن املـــركـــز الـــرابـــع الــــذي أحـــرزتـــه في 
نسخة 1998 واإلعداد للمباريات املتبقية من 
مونديال  إلــى  املؤهلة  اآلســيــويــة  التصفيات 
2022 في قطر. وغــاب »األبــيــض« عن النسخ 
الــســت األولــــى مــن الــبــطــولــة، قــبــل أن يــشــارك 
في السابعة في الدوحة وأوقعته القرعة في 
املغرب  أمـــام  خسر  حيث  الــثــالــثــة،  املجموعة 
الــى  لــيــتــأهــل  الــــســــودان 1-4،  0-1 وفــــاز عــلــى 
املضيفة  قطر  أمـــام  ويسقط  النهائي  نصف 
1-2، ثم أمــام الكويت 1-4 في مــبــاراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
الــنــســخــتــني التاليتني  ــارات عــن  ــ وغــابــت اإلمــ
الــســعــوديــة،  فــي  بــالــكــويــت و2012  فــي 2002 
لعدم توافق مواعيدهما مع األجندة املحلية. 
وكانت اإلمارات تواجدت في قرعة 2012، قبل 
أن تعتذر عن عدم املشاركة لوجود إصابات 
 
ً
املحلي، فضال املــوســم  انتهاء  وتــأخــر  كثيرة 
عن وجود عدد كبير من الالعبني في املنتخب 

األوملبي الذي تأهل إلى أوملبياد لندن.

اإلمارات...
الهدف مونديالي
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ــي: الــكــويــت واملــمــلــكــة  اســتــضــافــت ســبــع دول بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب ســابــقــا وهــ
العربية السعودية مرتني، ولبنان والعراق واألردن وسورية وقطر مرة واحدة، 
األول  ديسمبر/كانون   18 حتى  الــثــالثــاء،  غــد  يــوم  لتنظيمها  قطر  وســتــعــود 
ورغم  الثانية.  للمرة  العربية  البطولة  تستضيف  دولــة  ثالث  لتصبح  املقبل، 
التقلبات التي شهدتها البطولة على مدار تاريخها وتنظيم 9 نسخ منها فقط 
بني 1963 و2012، شهدت بعض نسخها أحداثا ال تنسى. وخالفا للنسختني 
األولى والثانية اللتني شهدتا مشاركة 5 منتخبات فقط، أقيمت بطولة 1966 
النتائج  أبـــرز  وكــانــت  هــدفــا،   111 تسجيل  وشــهــدت  منتخبات،   10 بمشاركة 
فوز  ثم   ،4-4 والبحرين  الكويت  تعادل  املجموعات  والغريبة في دور  الكبيرة 
وفــاز   ،1-10 البحرين  على  الــعــراق  منتخب  ب 

ّ
وتغل  ،1-6 البحرين  على  لبنان 

منتخب فلسطني على اليمن الشمالي 7-0، وفازت ليبيا على اليمن الشمالي 
أيضا 13-0 ، فيما كانت النتيجة األكبر على اإلطــالق فوز منتخب ليبيا على 
ُعمان 21-0، مما أجبر األخير على االنسحاب من املباراة في الدقائق األخيرة 

قبل أن ينسحب من البطولة.

يعتبر الــالعــب الــجــزائــري، املــحــتــرف فــي صــفــوف نــادي 
قيمة  األكــثــر  الــالعــب  إبراهيمي،  القطري، ياسني  الــريــان 
في  الــذيــن سيشاركون  الالعبني  بــني جميع  مــن  سوقية 
بطولة كــأس العرب التي تستضيفها قطر، بــدءًا من غد 
الثالثاء، إذ تبلغ قيمته السوقية حوالي 8 ماليني يورو، 

يــلــيــه الــالعــب الــتــونــســي، نــعــيــم الــســلــيــتــي، املــحــتــرف في 
صفوف االتفاق السعودي، والــذي تبلغ قيمته السوقية 
ــــورو، وفـــي املـــركـــز الــثــالــث الــالعــب  حـــوالـــي 7.5 مــاليــني يـ
الــجــزائــري اآلخـــر، بــغــداد بــونــجــاح، نجم الــســّد القطري، 

والذي تبلغ قيمته السوقية 6 ماليني يورو.

 
ّ
أكــــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث، فـــي قــطــر، أن

مــواجــهــة افــتــتــاح بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب، الــتــي ستنطلق 
قطر ونظيره  الثالثاء، بني منتخب  غٍد  يوم  منافساتها 
كامل،  جماهيري  بحضور  ستكون  الــبــحــريــن،  منتخب 
في استاد البيت. وبحسب خالد النعمة، املتحدث باسم 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، فإنه جرى التنسيق مع 
وزارة الصحة العامة، من أجل يكون حفل افتتاح بطولة 
ألـــف متفرج  بــاملــائــة، أي 60  بــنــســبــة 100  الـــعـــرب،  كـــأس 
بطولة  وتشهد  والبحرين.  قطر  بني  املباراة  سيتابعون 

كأس العرب مشاركة 16 منتخبا، تتنافس في 32 مباراة 
على مدى 19 يوما، للفوز بلقب أول نسخة من البطولة 
تــحــت مــظــلــة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، وتستضيف 
املنافسات ستة استادات مونديالية، هي: البيت، و974، 
وأحمد بن علي، والثمامة، واملدينة التعليمية، والجنوب.
وتــعــكــس الــبــطــولــة شــغــف املــنــطــقــة الــعــربــيــة بــكــرة الــقــدم، 
شكل 

ُ
وت الجماهير،  لــدى  واســعــة  بشعبية  تحظى  الــتــي 

وجاهزية  التشغيلية  بالعمليات  لالرتقاء  فرصة  أيضا 
االستادات التي ستشهد منافسات مونديال 2022.

ويـــتـــذّكـــر ولــيــد عــبــيــد، العــــب أنـــديـــة الــشــبــاب 
واألهـــلـــي ودبــــي واإلمــــــــارات الــســابــق والــــذي 
كان ضمن تشكيلة 1998، املشاركة الوحيدة 
»فـــرانـــس بـــــرس«: »أحـــمـــل ذكــريــات  ويـــقـــول لــــ
ــان االســتــدعــاء  جــمــيــلــة مـــن الــبــطــولــة، فــقــد كــ
األول لـــي لــلــمــنــتــخــب بــعــد تــألــقــي مـــع نـــادي 
ــة مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ ــدايـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ الــــشــــبــــاب، وكـ
ــيــــروش«. يــتــابــع:  لــلــمــنــتــخــب مـــع كـــارلـــوس كــ
املنتخب  مــزجــت تشكيلة  الــفــتــرة،  تــلــك  »فـــي 
ــارات بني  ــ الــتــي اخــتــارهــا كــيــروش )دّرب اإلمـ
الــســابــق،  الــجــيــل  العــبــي  بـــني  و1999(   1998
املــرمــى محسن مصبح ومحمد  مثل حــارس 
ــد والــجــديــد  عــبــيــد حـــمـــدون واســمــاعــيــل راشــ
الذين كنت أنا من بينهم«. واستطرد: »قّدمنا 
مــبــاريــات جــيــدة فــي دور املــجــمــوعــات، ففزنا 
ــام املــــغــــرب فــي  ــ ــــودان وخـــســـرنـــا أمــ ــــسـ عـــلـــى الـ
الوقت القاتل وتأهلنا في صدارة مجموعتنا 
األربعة  األهـــداف، ثم خسرنا في دور  بفارق 
أمــام قطر ولعبنا من دون دافــع )على املركز 

الثالث( أمام الكويت لنسقط باألربعة«.
ــؤرخ الـــريـــاضـــي مــحــمــد الــجــوكــر  ــ ويـــشـــرح املــ
ــتــــذارات املــتــكــّررة عــن املــشــاركــة،  أســبــاب االعــ
ــاك فـــــارق كــبــيــر بني  ــنـ ــرانـــس بــــــرس«: »هـ »فـ ـــ لـ
بــطــولــة 2021 والــنــســخ الــســابــقــة، إذ لــم تكن 
انتظام  على  يؤثر  مما  ثابتة  مواعيد  هناك 
الــبــطــوالت املــحــلــيــة واســتــحــقــاقــات املنتخب 
لم تكن مغرية  املالية  الجوائز  أن  األول، كما 

مــلــيــون   25 تـــبـــلـــغ  إذ  اآلن  الــــحــــال  هــــو  كـــمـــا 
دوالر، منها 5 ماليني للبطل«. وتابع »لهذه 
األســبــاب كانت هناك اعــتــذارات دائــمــة، ليس 
مــــن اإلمــــــــــارات وحـــســـب بــــل مــــن املــنــتــخــبــات 
العربية األخـــرى عــن عــدم املــشــاركــة، وهــو ما 
 تسع 

ّ
إال تنظم  لــم   1963 عــام  منذ  أنــه  يفّسر 

بمشاركة  أقيم  وبعضها  البطولة،  من  نسخ 
خمسة منتخبات فقط«.

وبـــعـــد 23 عـــامـــا عــلــى آخــــر مـــشـــاركـــة، تــعــود 
اإلمــــــارات إلـــى الــبــطــولــة وفـــي الـــدوحـــة أيضا 
التي شهدت تواجدها األول والوحيد، وهي 
بعدما  املجموعات  إلــى دور  تأهلت مباشرة 
عربية  منتخبات  تسعة  أفضل  ضمن  كانت 
في تصنيف االتحاد الدولي )فيفا(. وأوقعت 
الـــقـــرعـــة اإلمـــــــــــارات فــــي املـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
إلــــى جـــانـــب تـــونـــس وســـوريـــة ومــوريــتــانــيــا. 
الهولندي  البطولة فرصة للمدرب  وستكون 
ــــض«  ــيــ ــ ــــرت فـــــــان مــــارفــــيــــك إلعـــــــــــداد »األبــ ــيـ ــ بـ
لــلــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة الـــحـــاســـمـــة املــؤهــلــة 
ــتـــي يــحــتــل فــيــهــا املــركــز  ملـــونـــديـــال 2022 والـ
الثالث في املجموعة األولى، برصيد 6 نقاط 
وبفارق نقطة عن لبنان الرابع ونقطتني عن 
الخامس وأربــع عن سورية األخيرة.  العراق 
وكــان فــان مارفيك وضــع منذ إبريل/نيسان 
املــاضــي كــأس الــعــرب ضمن خططه لــإعــداد 
لــلــتــصــفــيــات الــــتــــي يـــنـــافـــس فـــيـــهـــا مــنــطــقــيــا 
ضــمــن املــجــمــوعــة األولــــى عــلــى املــركــز الثالث 
ثــالــث املجموعة  لــخــوض ملحق مــع  املــؤهــل 
الــثــانــيــة، ثــم خـــوض املــلــحــق الــعــاملــي. وفيما 
اعــتــمــاده على  فــان مارفيك  خـــذ سابقا على 

ُ
أ

الدوري املحلي لتجهيز الالعبني دون خوض 
مباريات دولية ودية، ستوفر له كأس العرب 
وتأهيل  االنــســجــام،  وزيـــادة  الثقة،  استعادة 
 عن 

ً
الالعبني، واختبار عناصر جديدة، فضال

زيادة أيام التجمع الدولية.

يعتبر منتخب اإلمارات 
من المنتخبات التي ال 

يستهان بها في كأس 
العرب التي تنطلق غدًا 

الثالثاء ويريد تحقيق 
نتائج قوية

)Getty/(منتخب اإلمارات يسعى لتحقيق نتائج جيدة )روبرت بوديانتوGetty/تنتظر الجماهير انطالق كأس العرب )محمد فرج

ياسين إبراهيمي

حضور جماهيري كامل في االفتتاح

أرقام ال تمحى من ذاكرة البطولة

فان مارفيك وضع كأس 
العرب ضمن خططه 

لإلعداد للتصفيات

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/النجم الجزائري ياسين براهيمي )كاثرين ستينكيست

عمان خسرت أمام ليبيا 21-0 )ياسر الزيات/فرانس برس( ليبيا أحد المنتخبات المميزة في تاريخ كأس العرب )فرانس برس(

البحرين منيت بخسارات كبيرة بالبطولة )رابح المغربي/فرانس برس( )Getty( الكويت والبحرين حققتا أكبر نتيجة تعادل في البطولة

منتخب العراق أكثر 
المتوجين باللقب 

في 4 مناسبات )كريم 
جعفر/فرانس برس(

اليمن 
الشمالي 

مني 
بخسارات 

كبيرة 
عام 1966 

)مصطفى 
أبو مؤنس/
فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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لندن ـ العربي الجديد

انـــحـــصـــر الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جـــائـــزة 
ــة، فـــــي الــــســــنــــوات  ــيــ ــبــ ــذهــ الـــــكـــــرة الــ
األخــيــرة، بــني نجوم مــن جنسيات 
ــقــــدم، حــيــث تحتل  مـــعـــروفـــة فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
هولندا والبرتغال وأملانيا، ترتيب الجنسيات 

األكثر تتويجا برصيد 7 جوائز لكل بلد.
كما فازت األرجنتني بالجائزة في 6 مناسبات 
ســابــقــة وكــذلــك إيــطــالــيــا وفــرنــســا، وهـــي دول 
تــمــلــك مــنــتــخــبــات قـــويـــة، ولــهــا تــقــالــيــد كبيرة 
في عالم كرة القدم، ومن الطبيعي أن تحصد 

عديد الجوائز.
فــي األثـــنـــاء، نجحت بــعــض الــبــلــدان فــي كسر 
الـــروتـــني، وفــرضــت نفسها فــي الــواجــهــة بعد 
في  املفاجأة  محدثة  الجائزة،  على  حصولها 
السجل  نــادرة، لتسجل اسمها في  مناسبات 

الذهبي للكرة الذهبية.
وفــازت هــذه الــدول باللقب مــرة واحـــدة، حيث 
املعطيات  قلب  نجم  بــوجــود  التتويج  ارتــبــط 
وســــرق الــتــألــق مـــن أبـــطـــال الــلــعــبــة فـــي الــعــالــم 
ليدون اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة 
آخــرون منها ألنها  فيما حــرم  العاملية،  القدم 
كانت ُمخصصة لالعبني من أصول أوروبية، 

منذ انطالقها عام 1956.

نجوم خرقوا القائمة
بلغاريا  بلده  ستويشكوف،  خريستو  أهــدى 
الكرة الذهبية الوحيدة في سجلها وذلك عام 
1994، الذي اقترن بوصول بلغاريا إلى نصف 
الواليات  أقيمت في  التي  العالم  نهائي كأس 

حدث مفاجأة كبرى.
ُ
املتحدة لت

ورغم خسارته مع فريقه برشلونة اإلسباني 

جوائز الكرة 
الذهبية

الكرة  بجائزة  سيتوج  الذي  الالعب  هوية  اإلثنين  اليوم  بأسره  العالم  ينتظر 
الذهبية الممنوحة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لكن قبل ذلك 
نتحدث في هذا التقرير عن نجوم من بلدان معينة حصدوا الجائزة وكسروا 

الصورة االعتيادية، فيما حرم منها آخرون سابقًا بسبب الشروط

تقرير

في نهائي دوري أبطال أوروبــا، إال أن حصد 
الــجــائــزة كـــان مــن نصيب الــالعــب الــبــلــغــاري، 
كأس  في  الكبيرة خاصة  ملجهوداته  تتويجا 

العالم
ــاه، فــي الحصول  مــن جــانــبــه نــجــح جـــورج ويــ
على الجائزة سنة 1995، وهو أول العب ينال 
اعتمادها  وقــع  التي  التعديالت  بعد  الــشــرف 
ــــني، ومــنــح  ــ ــيـ ــ ــ أي حـــصـــدهـــا مــــن غـــيـــر األوروبـ
»ميستر جورج«، بلده ليبيريا اللقب الوحيد 
فــي سجلها وهــي التي لــم تــشــارك فــي بطولة 

أفريقيا إال مرتني فقط.
ــان  ــــع مــــونــــاكــــو وبـــــاريـــــس سـ ــــق ويـــــــاه مـ ــألـ ــ وتـ
جيرمان، قبل االنتقال إلى نادي ميالن، وبرز 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع نـــاديـــه اإليـــطـــالـــي، وهــــو ما 
ــه 

ّ
أن كما  الذهبية،  الــكــرة  على  للحصول  قـــاده 

األفريقي الوحيد الذي حظي بالتكريم.
ــاركـــي أالن ســيــمــونــســن،  ــمـ ــدنـ الـ ــــوج  بـــــــدوره تـ
بالكرة الذهبية عام 1977، وقد تميز مع فريقه 
الذي قاده  األملاني بوروسيا مونشنغالدباخ 
للفوز بــالــدوري األملــانــي فــي ثــالث مناسبات. 
ورغم قصر قامته فقد اشتهر بسرعته الفائقة 

وقدرته على املراوغة وتجاوز املنافسني.
ــــؤالء هـــنـــاك الــنــجــم األوكـــرانـــي  إضـــافـــة إلــــى هـ
أندريه شيفشتنكو، الذي انتمى لجيل ذهبي 
للكرة األوكرانية، حيث عرف املنتخب مرحلة 

مــمــيــزة فـــي مــســيــرتــه، وخـــاصـــة عــنــد الــتــأهــل 
الــدور األول في  لكأس العالم 2006، وتــجــاوز 
السعودية  منتخبي  هـــزم  بــعــدمــا  املــجــمــوعــة، 
وتــــونــــس. وإلـــــى جـــانـــب تــألــقــه مـــع املــنــتــخــب، 
ــإن شــيــفــشــتــنــكــو، تـــمـــيـــز مــــع نـــــــادي مــيــالن  ــ فــ
بشكل الفــت، وكــان أفضل مهاجم في الــدوري 
أفضل  اختياره  تم  عــام 2004  وفــي  اإليطالي، 
الذهبية  الكرة  العالم، وحصل على  العب في 

الوحيدة في سجل أوكرانيا إلى حّد اآلن.
ــه 

ّ
أن أثبت منتخب تشيكيا،  يــورو 1996  وفــي 

ــدور الــنــهــائــي في  ــ فـــريـــق قــــوي عــنــدمــا بــلــغ الــ
املـــســـابـــقـــة، وخـــســـر ضـــد أملـــانـــيـــا بــعــد مــشــوار 
بــطــولــي مكنه مــن تخطي إيــطــالــيــا فــي الـــدور 
األول، وفــرنــســا فـــي نــصــف الــنــهــائــي بــقــيــادة 

بافيل نيدفيد نجم التسيو اإليطالي.
وفي سنة 2003 قاد يوفنتوس لنهائي دوري 
ه 

ّ
التألق ضد ريــال مدريد، ولكن األبطال، بعد 

نــــذر وغــــاب عــن الــنــهــائــي ضــد مــيــالن، ورغــم 
ُ
أ

ذلك فقد حصل على الجائزة الذهبية، دون أن 
يحصد لقبا من الحجم الكبير على الصعيد 

الدولي.

قائمة نجوم ظلمهم التاريخ
املــنــافــســة بـــني جميع  فـــي عــــام 1995، فــتــحــت 
نــجــوم الــكــرة الــقــدم فــي الــقــارة »الــعــجــوز«، من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة، 
وحققها حينها األســطــورة، جــورج ويــاه كما 

ذكرنا، لكن هناك من حرموا منها حقيقة.
ُيعد أسطورة الكرة البرازيلية السابق، بيليه، 
أحد أبرز نجوم »الساحرة املستديرة«، بعدما 
 في اللعبة الشعبية األولى 

ً
حفر اسمه طويال

املــونــديــال  لــقــب  تحقيقه  نتيجة  الــعــالــم،  فــي 
فـــي 3 مــنــاســبــات، وهــــو رقــــم قــيــاســي مـــا زال 

روماريو وبيليه 
ومارادونا لم يتوجوا بها 

بسبب القوانين

»غابيغول«: سعادتي باختياري أفضل العب 
في ليبرتادوريس ينقصها التتويج بالكأس

أبدى غابرييل باربوسا »غابيغول« مهاجم فالمنغو البرازيلي سعادته الختياره كأفضل 
العب في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، لكنه أكد أنه »من دون الكأس لم يكن األمر مثاليًا« 
عقب هزيمة فريقه في النهائي أمام مواطنه بامليراس. وفي تصريحات عقب ختام مباراة 
النهائي التي أقيمت على ملعب »سنتيناريو« في العاصمة األوروغوايانية مونتيفيديو 
وفاز بها بامليراس )2-1(، قال »غابيغول« إّن حصوله على هذا التكريم له »معنى خاص« 
بني »العديد من الالعبني الجديدين والفرق املنظمة بشكل جيد جدا«. وتصدر باربوسا 
قائمة هدافي البطولة بـ11 هدفًا، بزيادة بقدر هدفني عن غلته في نسخة عام 2019 من 
املنافسة القارية حينما توج بطال مع فريقه فالمنفو. وقال في هذا الصدد: »حينما فزت 
رسمت وشما للكأس«، موضحا أن االحتفال بإنجازه لن يكون بنفس الطريقة طاملا لم 
يتوج فريقه باللقب. وأقّر بأن بامليراس خصم عظيم، لكّن لقاء النهائي »حسمه تفصيل 
صغير« مضيفًا: »لقد كانوا محظوظني في تلك اللعبة )خطأ بيرييرا( وفي الهدف األول 
أيضًا«. واعتبر أّن جميع زمالئه في الفريق يجب أن يخرجوا »مرفوعي الرأس«، كما أبدى 
سعادته لوصول »فالمنغو مرات أخرى لهذا املستوى ببلوغه مباريات النهائي. لن نفوز 

في جميعها، لكن نملك الحافز دائمًا ألن نكون األبطال«.

الصحافة البرازيلية تحتفي بديفرسون 
وتصفه بـ»البطل غير المتوقع«

»البطل غير املتوقع« بعدما  وصفت الصحافة الرياضية البرازيلية املهاجم ديفرسون بـ
على   1-2 بالفوز  ليبرتادوريس  بكأس  الثالث  اللقب  بامليراس  منح  الــذي  الهدف  سجل 
»بالسير«  وكتبت مجلة  األوروغــــواي.  أرض  على  برازيلي خالص  نهائي  في  فالمنغو 
الرياضية: »ديفرسون بطل غير متوقع، سجل هدف التتويج« مضيفة: »استغل ديفرسون 
هفوة أندرياس بيرييرا، خطف منه الكرة وانفرد بالحارس دييغو ألفيش وسدد بقوة في 
بــأّن ديفرسون كان يتعرض النتقادات كثيرة من  التذكير  الشباك«. وأعــادت الصحف 
أنــه صاحب هدف  إلــى  أيضًا  أشــارت  لكنها  بامليراس،  ناديه خــالل فترته في  جماهير 
الفوز بلقب الــدوري البرازيلي في 2019 أمام فاسكو دا غاما.  وكتبت صحيفة »فوليا 
الثالث في  اللقب  ليمنح بامليراس  الــبــدالء  بــاولــو«: »نــزل ديفرسون من مقاعد  دي ســاو 
ليبرتادوريس«، مضيفة: »كان معرضا لالنتقادات في السابق لكن املهاجم سجل الهدف 
في الوقت اإلضافي ليتفوق فريقه على فالمنغو في نهائي مونتيفيديو«. وقالت صحيفة 
الــتــاريــخ« بينما ذكـــرت صحيفة »أو اســتــادو  الــريــاضــيــة: »ديــفــرســون يصنع  »النــســي« 
بالنهائي«. وقالت  بامليراس على فالمنغو  البطل في فوز  باولو«: »ديفرسون  دي ساو 
صحيفة »غلوبو اسبورتي« إّن »فريق املدرب أبيل فيرييرا يتأهل مرة أخرى لكأس العالم 
العام الجديد، واللون األخضر ما زال مهيمنًا على أميركا الجنوبية« في  لألندية مطلع 

إشارة إلى لون قميص بامليراس.

تشافي: برشلونة ربما لم يستحق الفوز على فياريال
إن   3-1 فــيــاريــال  على  فريقه  فــوز  عقب  لبرشلونة  الفني  املــديــر  هرنانديز  تشافي  قــال 
البارسا ربما لم يستحق االنتصار على فريق »الغواصات الصفراء« الذي أقّر بأنه جعل 
الــدوري  الـــ15 من  املــبــاراة التي أقيمت ضمن الجولة  فريقه يعاني. وصــرح تشافي عقب 
اإلسباني على ملعب فياريال: »تحدثنا عن حلول للهجوم من الخلف ولكن األمور لم تسر 
على ما يرام على الرغم من أننا سجلنا الهدف الثاني بانطالقة من الخلف«. وأبرز تشافي 
أن فياريال ضغط جيدًا وجعل العبيه يعانون في لقاء »ثري على املستوى التكتيكي أمام 
فريق كبير يلعب في دوري األبطال«، مشيرًا إلى أّن املباراة »كان فيها الكثير من التكافؤ«. 
وعن نقاشه مع الجهاز الفني لفياريال في النفق املؤدي لغرف تغيير املالبس عقب اللقاء 
وانتهى  التصافح  تم  النهاية  وفــي  الفنية »طبيعي  األجهزة  التوتر بني  أّن  صــرح تشافي 
األمر«. وحول ما إذا كان الحظ لعب دورًا في انتصار برشلونة أشار تشافي إلى أّن الهدف 
الثاني كان مخططًا له، وصرح: »اليوم لعبنا أمام خصم رائع. لقد ضغط علينا لكن في 
الشوط األول سنحت لنا فرص للتسجيل وأهدرناها لذا فهم حالفهم الحظ أيضًا«. وتابع: 

»اليوم لم نستحق الفوز، لكننا انتصرنا. أحيانًا تسير األمور هكذا«.

على هامش الحدث

نيدفيد من 
المتوجين بجائزة 
الكرة الذهبية 
مرة واحدة )بيير 
فيردي/فرانس 
برس(

)Getty( بوكر ينتظر مواجهة ووريرز بفارغ الصبر

حصل  بيليه  أن  صحيح  الــيــوم.  حتى  قائما 
فــي عام  الفخرية  الذهبية  الــكــرة  على جــائــزة 
2013، لــكــن حــقــيــقــة عــــدم نــيــلــه جـــائـــزة الــكــرة 
لدى  كبيرة  حــســرة  يبقى  الحقيقة،  الذهبية 
أحــد أساطير كــرة الــقــدم، الــذي لو تواجد في 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، لــنــافــس ميسي 
ورونـــالـــدو عليها وبــقــوة. مــن جــانــبــه ُيعتبر 
األســـطـــورة الـــراحـــل، ديــيــغــو مــــارادونــــا، أحــد 
الذين مــروا على تاريخ كرة  الالعبني،  أفضل 
الــقــدم فــي كــل الــعــصــور، بــعــدمــا قـــاد منتخب 

ُيــعــد أكــثــر املــواهــب الــســاحــرة، الــتــي مـــرت في 
ــــى فـــي الــعــالــم،  تـــاريـــخ الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة األولـ
الــبــرازيــل،  مــع منتخب  بعدما وضــع بصمته 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــاد الـــراحـــل غــاريــنــشــيــا منتخب  ــ املـــاضـــي. وقـ
بـــالده إلـــى نــيــل بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فــي عــام 
1962، وحصد جائزة الكرة الذهبية والحذاء 
الذهبي ألفضل العــب في املــونــديــال، لكنه لم 
العاملية،  الذهبية  الــكــرة  جــائــزة  نيل  يستطع 
التشيكي، جوزيف  إلــى  أعطيت حينها  التي 

األرجـــنـــتـــني، إلــــى تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة كــأس 
العالم في عام 1986، باإلضافة إلى مساهمته 
ــابـــولـــي. ورغـــم  الـــقـــويـــة مـــع نـــاديـــه الـــســـابـــق نـ
األرجنتني، على  مــارادونــا، منتخب  مساعدة 
الفوز باللقب الثاني في تاريخه باملونديال، 
الذهبية  الــكــرة  نــيــل جــائــزة  لــم يستطع  لكنه 
فـــي عـــام 1986، الــتــي حــقــقــهــا حــيــنــهــا إيــغــور 
بيالنوف، والذي لم يكن قريبا من األسطورة 
الــــراحــــل. ال يــخــتــلــف املــتــتــبــع الــحــقــيــقــي لــكــرة 
الراحل، غارينشيا،  أن األسطورة  القدم، على 

إذ استطاع  ماسوبست. نختم مع رومــاريــو، 
 في مالعب كرة 

ً
البرازيلي نثر سحره طويال

لكن  وأيندهوفن،  برشلونة  ناديي  مع  القدم، 
أهــم إنــجــاز فــي مسيرته الــكــرويــة، كــان قيادة 
ــى نــيــل لــقــب بــطــولــة كــأس  ــــالده إلــ مــنــتــخــب بـ
الـــعـــالـــم، الــتــي أقــيــمــت فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 

األميركية عام 1994.
واختير روماريو أفضل العب في عام 1994، 
الذهبية،  الــكــرة  جــائــزة  نيل  يستطع  لــم  لكنه 

بسبب الشروط آنذاك.

وجه رياضي

قتيبة خطيب

دخــل الــســائــق جــوانــيــو تــشــو، نجم فــريــق »ألــفــا رومــيــو«، تاريخ 
عالم بطوالت فورموال 1، بعدما أصبح أول صيني يشارك في 
برى، بعدما أعلنت إدارة فريقه، مؤخرًا، عن التعاقد 

ُ
املسابقات الك

معه بشكل رسمي.  ودافــع تشو عن ُحلم طفولته، بأن يصبح 
الــــ22 عــامــًا عالم  سائقًا فــي فــورمــوال 1، بعدما دخــل صــاحــب 
اململوك  »ألبني«  لفريق  تجارب  العمل سائق  بوابة  من  السرعة، 

لشركة »رينو«. وبعد قرار إدارة فريق »ألفا روميو«، سيصبح 
الذي  الفنلندي فالتيري بوتاس،  للسائق  جوانيو تشو، شريكًا 
في  ليتحقق  الحالي،  املوسم  بنهاية  »مرسيدس«  عن  سيرحل 
السرعة،  عالم  مــع  تشو  وانطلق  الصيني.  الــشــاب  ُحلم  النهاية 
بعدما قرر في سن الثامنة خوض غمار منافسات »الكارتينغ«، 
لكنه عام 2012 سافر إلى اململكة املتحدة، حتى يجد بيئة أكثر 
تنافسية، ألنه يريد أن ُيحقق ُحلمه األول، وهو أن يصبح سائق 
باململكة  »الكارتينغ«  فــرق  مــن  لعدد  وانــضــم تشو  فــورمــوال 1. 
املتحدة، وشــارك في العديد من السباقات، وحقق نتائج جيدة، 
تقرر  اإليطالي،  تيم«  بــور  »بريما  فريق  إدارة  الــذي جعل  األمــر 
الــتــعــاقــد مــع الــســائــق، حــتــى يــشــارك فــي بــطــوالت فـــورمـــوال 4. 
واستطاع تشو عام 2015، الفوز بثالثية في الجولة الثانية من 
مونزا، وصعد على منصة التتويج، ليصبح أفضل العب مبتدئ، 
لينتقل بعدها إلى بطوالت فورموال 3، مع فريقه الجديد »موتو 

بارك« الذي تألق معه بشكل كبير في عام 2016.
إلى  عــام 2018،  األول  وانضم تشو، في شهر ديسمبر/كانون 
بطوالت  فــي  يــشــارك  ريسينغ«، حتى  فيتروسي  »يــونــي  فريق 
التتويج في  إلى منصة  لعام 2019، ليصعد بعدها  فورموال 2 
برشلونة، عقب خوضه تصفيات قوية للغاية، بسبب منافسيه.

عانت  لكن سيارته  ملوسم 2020،  ذاتــه  الفريق  في  تشو  وبقي 
من مشاكل إلكترونية، ما تسبب في هبوطه إلى املركز الـ17، إال 
أنه استطاع الفوز بــأول سباق له في فورموال 2، في سوتشي 

الروسية، ليواصل الصيني تحقيق النتائج الجيدة.
»الكارتينغ«، لكنه في  صحيح أن تشو كان نجمًا في سباقات 
رحل  التي  للسائقني،  »فــيــراري«  بأكاديمية  التحق   2014 عــام 
أن  التي أعطته حق  أكاديمية »رينو«،  إلى  عنها في عام 2018، 
يصبح سائقًا في بطوالت فورموال 1، لكن فيروس كورونا أّجل 

حلمه في عام 2020.
وأصبح تشو سائق تجارب فريق »ألبني« اململوك لشركة »رينو« 
ليواصل رحلة بحثه عن نيل فرصته، التي أتت في النهاية، عبر 
أول سائق صيني  ليصبح  الفرصة،  أعطته  التي  رومــيــو«  »ألفا 
بــدايــة من  الــتــاريــخ،  سيخوض غمار منافسات فــورمــوال 1 فــي 

املوسم املقبل.

جوانيو تشو
حقق السائق جوانيو تشو، ُحلمه بأن يُصبح أول صيني يُشارك في 

البطوالت الُكبرى في فورموال1

صنز يتحضر لموقعة 
الغرب بفوزه الـ16 تواليًا

التي  الثالثاء  تحضر فينيكس صنز ملوقعة 
بــغــولــدن ســتــايــت ووريـــــرز، صاحب  تجمعه 
ومتصدر  الغربية  املنطقة  فــي  سجل  أفضل 
الــتــرتــيــب الــــعــــام، بــأفــضــل طــريــقــة مـــن خــالل 
تحقيق فوزه السادس عشر تواليا وذلك على 
بروكلني نتس 113-107 في  حساب مضيفه 

دوري »أن بي أيه«.
ويدين صنز بفوزه الجديد إلى ديفني بوكر 
الذي سجل 30 نقطة في معقل نتس، ليضع 
معادلة  مــن  وحــيــد  انتصار  بعد  على  فريقه 
رقــمــه الــقــيــاســي الــشــخــصــي مــن حــيــث أطــول 
سلسلة انتصارات في تاريخه والــذي حققه 

موسم 2007-2006.
واألهم من ذلك، أن صنز أعلن عن نفسه مرة 
اللقب  عــلــى  للمنافسة  بــقــوة  أخـــرى مــرشــحــا 
بـــعـــدمـــا أســـقـــط مـــتـــصـــدر املــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
فــي معقله عــقــب مــبــاراة تــســّيــدهــا تــمــامــا من 

بدايتها حتى نهايتها.
ولعب بوكر الـــدور األســاســي فــي هــذا الفوز، 
 
ً
الربعني األول والثالث، مسجال ال سيما في 
9 ســـالت مــن أصـــل 18 لــه فــي مــجــمــل الــلــقــاء، 
بينها أربع ثالثيات خالل 32 دقيقة أمضاها 
في أرضية امللعب. كما ساهم صانع األلعاب 

بتسجيله  الفوز  بهذا  بــول  كريس  املخضرم 
22 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

ووصل بول إلى متابعته الـ5 آالف في الدوري 
خالل الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم أمام 
18070 متفرجا في ملعب »باركاليز سنتر«. 
الــواضــح أن الجميع يعرف  بـــول »مـــن  وقـــال 
مــا هــو الــهــدف األكــبــر، الــفــوز بلقب الــــدوري، 
الصغيرة  باالنتصارات  لم تستمتع  إذا  لكن 
خالل املوسم املنتظم، فماذا نفعل هنا بحق 

الجحيم؟«.
وسيحاول صنز الذي حقق السبت انتصاره 
السابع عشر في 20 مــبــاراة، أن يعادل رقمه 
القياسي الشخصي لناحية عدد االنتصارات 
املــتــتــالــيــة حـــني يـــواجـــه ووريــــــرز فـــي مـــبـــاراة 
حــامــيــة جــــدًا الـــثـــالثـــاء فـــي فــيــنــيــكــس قــبــل أن 
يعود ملواجهة ستيفن كوري ورفاقه مجددًا 

السبت لكن هذه املرة في سان فرانسيسكو.
وأشــار بوكر إلــى »أنــي أتطلع بفارغ الصبر 
لـــهـــذه املـــواجـــهـــة. مـــن الــــواضــــح أنـــهـــا ليست 
مـــبـــاراة حــاســمــة، لــيــســت مـــبـــاراة فــي األدوار 
اإلقصائية، لكننا ندرك بأنها ستكون حامية 
ــيـــس بــــني صـــاحـــبـــي أفـــضـــل ســـجـــل فــي  الـــوطـ
الــدوري«، في إشــارة منه الى تصدر ووريــرز 
بـــ17 من مبارياته  فــوزه  بعد  العام  للترتيب 
الـ19 األولى، ما يجعل لقاء الثالثاء هاما جدًا 

على الصعيد املعنوي.
وكــــــان كــيــفــن دورانــــــــت أفـــضـــل العـــبـــي نــتــس 
 ذلك لم يكن 

ّ
 أن

ّ
واللقاء بتسجيله 39 نقطة، إال

كافيا لقيادة فريقه الى فوزه الخامس تواليا 
وتجنيبه الهزيمة السادسة في 20 مباراة.

اآلخر  لنجمه  املتواضع  بـــاألداء  نتس  وتأثر 
جيمس هــاردن الــذي نجح في أربــع فقط من 
 أنـــه تمكن رغـــم ذلـــك من 

ّ
مــحــاوالتــه الـــــ15، إال

تحقيق »تريبل دابل« بعدما سجل 12 نقطة 
مع 14 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وفي املباريات األخرى، سجل تاورين برينس 
نهاية  على  فقط  ثـــوان  أربـــع  قبل  قاتلة  سلة 
مينيسوتا  ليقود  الثاني،  اإلضــافــي  الــشــوط 
تمبروولفز إلى الفوز على مضيفه فيالدلفيا 
برينس  ــر  ــ ــكـ ــ 121-120.وعـ ســيــكــســرز  سفنتي 
ودانجيلو راسل الذي سجل 35 نقطة لصالح 
الكاميروني  االرتــكــاز  الــضــيــوف، على العــب 
جــويــل إمــبــيــد عــودتــه إلـــى ســيــكــســرز بعدما 
غاب عنه في املباريات التسع املاضية بسبب 
إمبيد  وتألق  كورونا.  فيروس  بروتوكوالت 
في مباراته األولى بعد العودة بتسجيله 42 

نقطة مع 14 متابعة.
)فرانس برس(


