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رياضة

الكرة اإليطالية

باولو ديباال الجوهرة الجديدة لكرة األرجنتين
ف ــرض بــاولــو دي ـبــاال اس ـمــه الع ـبــا نجمًا
فــي ال ـكــرة اإليـطــالـيــة بـعــد تــألـقــه مع
يوفنتوس هــذا الـمــوســم مــن صناعة
لألهداف ومــن تسجيله لها ،ما جعله،
م ـب ـك ـرًا ،تـحــت مــراق ـبــة قـطـبــي ال ــدوري
اإلسباني ريال مدريد وبرشلونة
هادي أحمد
باولو ديباال ،إسم العب أرجنتيني بات
نجمًا يتألق فــي املــاعــب اإليطالية مع
يوفنتوس .الضجة الـتــي أثـيــرت حوله
قبل انطالقه ،وبعده ،أكدت أن هذا الالعب
لم يأت لكي يكون جليس احتياط لالعب
آخر .منذ وصوله الى الـ «بيانكونيري»،
وبعدما حــط قــدمــاه على أرض امللعب،
ازداد ملعان نجمه سريعًا.
بدأ الــدوري ،وبــدأد ديباال بفرض نفسه
العـ ـب ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ــدرب
ً
ماسيمليانو أليغري ،مسجال ،وصانعًا
ل ــأه ــداف .ي ـعــود دي ـب ــاال ب ــال ــذاك ــرة الــى
ب ـض ــع سـ ـن ــن ،ح ــن ان ـط ـل ــق م ــن ن ــادي
إينستيتوتو دي كــوردوبــا فــي الدرجة
ً
ال ـث ــان ـي ــة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
بــالـيــرمــو ،ثــم مــع «الـسـيــدة الـعـجــوز» .ال
شك في أن املسار كــان دائمًا تصاعديًا،
وال شك في أنــه حاليًا مستمر في ذلك،
ما وضعه تحت مراقبة قطبي البطولة
اإلسبانية ريال مدريد وبرشلونة .األخير

قال نيفيل« :األرجنتيني
ديباال سيصبح نجمًا
احفظوا هذا االسم»
كان يتابعه مذ كان العبًا في األرجنتني،
لكن لم ينجح في الحصول على خدماته
ســاب ـقــا ،ل ــذا م ــا زال ي ـح ــاول م ــن جــديــد.
ل ــم يـقــف دي ـب ــاال ح ــائـ ـرًا ،لــاخـتـيــار بني
االثنني ،وبرغم أنه كالم غير رسمي على
اإلطــاق ،من الواضح أنه يفضل النادي
الكاتالوني ،ال لتشجيعه لهم بل لوجود
مواطنه النجم – قدوته – ليونيل ميسي.
َمن ِمن الالعبني ،األرجنتينيني تحديدًا،
ال يحب مجاورة «البرغوث» في امللعب؟
ف ــي امل ـش ـهــد الـ ـع ـ ّ
ـام ،وإذا م ــا ك ــان العــب
مــوهــوب ي ــرى فــي ميسي ق ــدوت ــه ،فإنه
سيكون «الجوهرة» أو «ال خويا» باللغة
االس ـبــان ـيــة ،كـمــا أط ـلــق األرجـنـتـيـنـيــون
عليه.
يسعى الالعب ذو الـ  22عامًا ،ولو لم يقل
ذلك ،الى إجبار جمهور الـ «يوفي» على

سجل ديباال  8أهداف من أصل  25هدف حتى اآلن (كريستينا كويلر ــ أ ف ب)

برنامج الكؤوس األوروبية الوطنية
كأس إسبانيا (إياب دور الـ)32

كأس إيطاليا (دور الـ)16

بايرن ميونيخ  -دارمشتات ()21.30

 -الثالثاء:

 -الثالثاء:

 -األربعاء:

ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا  -الغــوسـتـيــرا
( 1-2ذهابًا) ()21.00
سبورتينغ خيخون  -ريال بيتيس ()2-0
()21.00
إسبانيول  -ليفانتي ()22.00( )1-1
اشبيلية  -لوغرونييس ()22.00( )0-3

جنوى  -اليساندريا ()20.15
إنتر ميالنو  -كالياري ()22.00

ش ـتــوت ـغــارت  -اي ـن ـتــراخــت بــراونـشـفـيــغ
()20.00
نورمبرغ  -هيرتا برلني ()20.00
أوغ ـ ـس ـ ـبـ ــورغ  -ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد
()21.30
تي اس في ميونيخ  -بوخوم ()21.30

 -األربعاء:

 األربعاء:روما  -سبيزيا ()15.00
فيورنتينا  -كاربي ()17.00
نابولي  -فيرونا ()20.00
يوفنتوس  -تورينو ()21.45

ايبار  -بونفيرادينا ()21.00( )3-0
خيتافي  -رايو فاييكانو ()21.00( )2-0
أتلتيك بلباو  -لينينسي ()21.00( )0-2
ملقة  -ميرانديس ()22.00( )2-1
فالنسيا  -باراكالدو ()22.00( )1-3
ري ــال سوسييداد  -الس بــاملــاس ()2-1
()22.00

كأس ألمانيا (دور الـ)16

 -الخميس:

 -الثالثاء:

أتلتيكو مدريد  -ريوس ()21.00( )1-2
سلتا فيغو  -امليريا ()21.00( )1-3
فياريال  -هويسكا ()22.00( )3-2
غرناطة  -ليغانيس ()22.00( )2-1

ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ  -ف ـي ــردر
بريمن ()20.00
اونترهاخينغ  -باير ليفركوزن ()20.00
ارتسغييرغه  -هايدنهايم ()21.30

 الخميس:التسيو  -أودينيزي ()17.00
سمبدوريا  -ميالن ()22.00

كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ)16
 الثالثاء:غانغان  -نيس ()21.00
ليل  -الفال ()21.00
لوريان  -ديجون ()21.00
رين  -تولوز ()22.00
 األربعاء:بوردو  -موناكو ()18.00
بور  -أون  -بريس  -مرسيليا ()19.45
ليون  -تور ()21.00
ب ــاريــس س ــان ج ـيــرمــان  -ســانــت إتـيــان
()22.00

نسيان سلفه مواطنه كــارلــوس تيفيز.
ويبدو أنه ينجح في مهمته الحالية ،إذ
إنــه حــاملــا تحسن مستوى الفريق بعد
انطالقة املــوســم ،بــدأ بفرض ملساته من
التسجيل الــى صناعة األه ــداف ،فضال
عن املهارات التي يعرضها في املرور بني
العـبــي الـخـصــم .رف ــض دي ـبــاال مقارنته
بتفيز ،وقــال إن األخير فــاز بالكثير من
األل ـقــاب الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،ويتمنى
أن يسير عـلــى خ ـطــاه ،لـكــن أي مقارنة
ُ
يجب أن تجرى في نهاية املوسم ال بعد
بضع مباريات .لم يحتج الى الكثير من
املباريات إلثبات وصوله الــى مستواه،
إذا لم نقل تفوقه ،حيث سجل  8أهداف
من أصل  25هدف حتى اآلن .في السابق،
سجل مع باليرمو في ثالث سنوات 21
هدفًا في  90مـبــاراة .رقـ ٌـم ،من املؤكد أنه
لن يقف عنده .ديباال العب ينمو بسرعة
ولم يظهر بعد كامل قدراته ،حيث أثبت
أنه يمكنه ،وبنجاح من أداء أكثر من دور
بحسب متطلبات امل ــدرب الفنية .دوره
الـقــديــم ك ــان صــانــع أل ـعــاب ،ثــم مهاجما
صــري ـحــا ،أمـ ــا حــال ـيــا ،ف ـص ــار مهاجمًا
م ـت ــأخ ـرًا ،ل ـلــربــط ب ــن ال ـه ـجــوم ووس ــط
امللعب.
سابقًا ،قــال الــاعــب اإلنكليزي السابق
فـ ـي ــل ن ـي ـف ـي ــل« :األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـب ــاال
سيصبح نجمًا احفظوا هذا االسم».
وبالفعل ،وفي وقت قصير ،ملع ديباال
م ــع ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى ال ـف ــري ــق ،وحـمــل
القميص الرقم  ،21التي ارتداها سابقًا
كــل مــن الـفــرنـسـيــن زي ــن الــديــن زي ــدان
ول ـي ـل ـي ــان تـ ـ ــورام واإليـ ـط ــال ــي أن ــدري ــا
ب ـيــرلــو .ث ـقــل كـبـيــر ب ـه ــذا ال ـق ـم ـيــص ،ال
ي ـب ــدو أنـ ــه ي ـت ـعــب ديـ ـب ــاال الـ ـ ــذي ص ــار
وب ــرغ ــم ع ـم ــره ال ـص ـغ ـيــر م ــن ال ــرك ــائ ــز
االســاس ـيــة لـيــوفـنـتــوس .طــريـقــة لعبه
يـ ـمـ ـك ــن تـ ـشـ ـبـ ـيـ ـهـ ـه ــا ب ــاألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
سـيــرجـيــو أغ ــوي ــرو مــن حـيــث الـســرعــة
في الحركة والتفكير ،ومن حيث القوة
أيضًا ،وال شــك ،من حيث الحسم أمام
املــرمــى .حــن كــان العبًا فــي األرجنتني
ب ـع ـم ــر  17ع ـ ــام ـ ــا ،كـ ـس ــر رق ـ ــم م ــاري ــو
كـيـمـبــس كــأصـغــر الع ــب يـسـجــل هــدف
بــالــدوري األرجنتيني ،وأصـغــر العب
يشارك في  38مباراة رسمية الذي كان
يحمله كيمبس أيضًا.
هناك كــان أول العــب يسجل «هاتريك»
مــرتــن فــي امل ــوس ــم ،وأول مــن يسجل 6
أه ـ ــداف ف ــي  6م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة .منذ
صغره ،تبني أنه سيكون نجمًا صاعدًا ال
يريد التوقف عن أي إنجاز جديد ،ليصر
املدير التنفيذي لـ «يــوفــي» ،جيوسيبي
م ــاروت ــا ،ع ـلــى رف ــض بـيـعــه س ـ ــواء هــذا
املوسم أو في املوسم املقبل .سيزيد من
صقل موهبته ،ليزيد من عطائه ،ويزيد
من ملعان اسـ ٍـم ،يبدو أنه سائر لينافس
قريبًا على أهم الجوائز الفردية العاملية.

الكرة األوروبية

قرعة ساخنة في دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا

زانيتي يسحب اسم ريال مدريد (أ ف ب)

سينتظر عشاق دوري أبطال أوروبــا
لكرة الـقــدم حلول شهر شباط املقبل
بـفــارغ الصبر ملتابعة دور ال ــ 16بعد
أن أسفرت القرعة التي سحبت أمس،
فـ ــي نـ ـي ــون الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،عـ ــن ث ــاث
م ــواجـ ـه ــات م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ،هــي
أرس ـ ـنـ ــال االن ـك ـل ـي ــزي ض ــد بــرش ـلــونــة
اإلسباني ،ويوفنتوس اإليطالي ضد
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ االملـ ــانـ ــي ،وب ــاري ــس
ســان جــرمــان الفرنسي ضــد تشلسي
اإلنكليزي.
وهنا نتيجة القرعة:
غنت (بلجيكا)  -فولسبورغ (أملانيا)
روم ـ ـ ـ ــا (إيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا)  -ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
(إسبانيا)
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان (ف ــرنـ ـس ــا) -
تشلسي (إنكلترا)

أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال (إنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا)  -ب ــرشـ ـل ــون ــة
(إسبانيا)
يوفنتوس (إيطاليا)  -بايرن ميونيخ
(أملانيا)
أيندهوفن (هولندا)  -أتلتيكو مدريد
(إسبانيا)
بـنـفـيـكــا (الـ ـب ــرتـ ـغ ــال)  -زي ـن ـيــت ســان
بطرسبرغ (روسيا)
دينامو كييف (أوكرانيا)  -مانشستر
سيتي (إنكلترا)

يوروبا ليغ
ش ـ ـهـ ــدت قـ ــرعـ ــة دور ال ـ ـ ـ ـ ــ 32مل ـســاب ـقــة
«يــوروبــا ليغ» العديد من املواجهات
الـكـبـيــرة لـلـفــرق الـكـبــرى حـيــث يلتقي
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي م ــع تــوتـنـهــام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،وفـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال اإلسـ ـب ــان ــي

م ــع ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي ،وب ــوروس ـي ــا
دورتموند األملاني وبورتو البرتغالي،
وسـبــورتـنــغ لـشـبــونــة الـبــرتـغــالــي مع
باير ليفركوزن االملاني.
وهنا نتيجة القرعة:
فــالـنـسـيــا (إس ـب ــان ـي ــا)  -راب ـي ــد فيينا
(النمسا)
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا (إيـ ـط ــالـ ـي ــا)  -تــوت ـن ـهــام
(إنكلترا)
بوروسيا دورتموند (أملانيا)  -بورتو
(البرتغال)
ف ـنــرب ـخ ـشــة (ت ــرك ـي ــا)  -لــوكــومــوت ـيــف
موسكو (روسيا)
أن ــدرل ـخ ــت (بـلـجـيـكــا)  -أومل ـب ـيــاكــوس
(اليونان)
مـيــدتـيــانــد (ال ــدن ـم ــارك)  -مانشستر
يونايتد (إنكلترا)

أوغـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــورغ (أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا)  -ل ـي ـف ــرب ــول
(إنكلترا)
سبارتا بــراغ (تشيكيا)  -كراسنودار
(روسيا)
غلطة سراي (تركيا)  -التسيو (إيطاليا)
سيون (سويسرا)  -سبورتينغ براغا
(البرتغال)
ش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـس ــك (أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا) -
شالكه (أملانيا)
مــرسـيـلـيــا (ف ــرن ـس ــا)  -أتـلـتـيــك بـلـبــاو
(إسبانيا)
إشبيلية (إسبانيا)  -مولده (النروج)
سبورتينغ لشبونة (البرتغال)  -باير
ليفركوزن (أملانيا)
فياريال (إسبانيا)  -نابولي (إيطاليا)
س ـ ــان ـ ــت اتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان (فـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــا)  -ب ـ ـ ــازل
(سويسرا).

