
السنة )27( - السبت 3 من ذي الحجة  1443هـ الموافق 2 يوليو 2022م العدد )9798(

مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الحارس األلماني أورتيغا
لندن- قنا- أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع حارس المرمى 

األلماني شتيفان أورتيغا قادما من فريق أرمينيا بيليفيلد. وانتهى عقد أورتيغا )29 عاما( مع أرمينيا 

بيليفيلد نهاية الشهر الماضي، وسيكون مع فريقه الجديد حارسا احتياطيا للحارس األساسي الدولي 

البرازيلي إيدرسون. وبات أورتيغا الالعب الجديد الثاني القادم إلى مانشستر سيتي في فترة االنتقاالت 

الصيفية بعد الهداف النرويجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني السابق.

يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن 

منافسه ووصيفه ليفربول.

»أديداس« تعلن عن تقنية ستتميز بها الكرة الرسمية

»الجديد« دائما في مونديال »2022« 

{  الكرة الحديثة{  كولينا

على  الجمعة،  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  صادق 

خالل  التسلل  لكشف  آلية«  »نصف  تقنية  استخدام 

نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وهي تقنية تهدف إلى 

تسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية بعد اعتماد 

روسيا  مونديال  في  آر«  آيه  »في  المساعد  الفيديو  حكم 

.2018
مسابقة  خالل  اختبارها  تم  التي  التكنولوجيا  هذه  وتهدف 

كأس العرب في نهاية عام 2021 ثم كأس العالم لألندية، 

إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل.

وُأطلق على التكنولوجيا »نصف آلية« )سيمي-أوتومايتد(، 

ألن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في 

آر«،  أيه  »في  المساعد  الفيديو  حكم  صالحية  من  النهاية 

جازم  بشكل  تحدد  التي  المرمى  خط  لتكنولوجيا  خالفًا 

تجاوز الكرة للخط.

العرس  في  ستستخدم  التي  الجديدة  التقنية  وتعتمد 

ديسمبر،   18 حّتى  نوفمبر   21 من  المقرر  الكروي  العالمي 

على 12 كاميرا موضوعة في سقف الملعب لمراقبة »حتى 

حسب  الثانية«،  في  مرة   50« العب  لكل  بيانات«  نقطة   29

بيان »فيفا«.

ويرسل جهاز استشعار تم وضعه في وسط الكرة البيانات 

إلى غرفة المشاهدة »500 مرة في الثانية«، مما يجعل من 

أكبر بكثير مما  الكرة بدقة  الممكن تحديد متى يتم لعب 

يمكن أن تفعله العين البشرية.

)هذه(  دمج  خالل  »من  أنه  للعبة،  الدولي  االتحاد  وأوضح 

إرسال  سيتم  االصطناعي«،  الذكاء  واستخدام  البيانات، 

تنبيه إلى حكام الفيديو »في كل مرة يتم فيها تسلم الكرة 

من قبل مهاجم كان في موقف تسلل« وقت التمريرة.

وفي غضون »بضع ثواٍن«، سيكون األمر متروكًا لهم للتحقق 

إبالغ  قبل  التسلل،  خط  وكذلك  التمريرة  لحظة  من  يدويًا 

الحكم الرئيسي الذي سيتخذ القرار النهائي.

وأدى قرار الحكم باحتساب هدف المهاجم الفرنسي كيليان 

»الديوك«  فوز  في   ،2021 أكتوبر  في  للجدل  المثير  مبابي 

على إسبانيا 2-1 في نهائي دوري األمم األوروبية، إلى اإلقرار 

أخذ  فبمجرد  بالكامل،  التسلل  عمليات  أتمتة  باستحالة 

إذا كان  ما  أن يتم تقييم  االعتبار، يبقى  الالعبين في  موقع 

المنافس قادرًا على إعادة الكرة إلى اللعب عمدًا.

قرارات  بفهم  الملعب  داخل  للجماهير  السماح  أجل  ومن 

التحكيم بشكل أفضل، سيتم بعد ذلك تحويل الصور إلى 

الشاشة  على  عرضها  يمكن  األبعاد  ثالثية  متحركة  رسوم 

الكبيرة داخل الملعب، كما يحدد »فيفا«.

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، في 

اتخاذ  عملية  في  يشاركون  الساحة  حكام  يزال  »ال  بيان: 

وجود  حال  في  فقط  إجابة  تمنح  التقنية  إن  حيث  القرار، 

العب في وضع تسلل«.

العب  مع  التدخل  تقييم  سيبقى  أخرى،  »بعبارة  وأضاف: 

منافس ضمن مسؤوليات حكم المباراة«.

تسريع  في  التكنولوجيا  تساعد  أن  أيضا  المأمول  ومن 

مراجعة حاالت التسلل عبر نظام فار.

في  ثانية   70 العملية  هذه  تستغرق  الحالي،  الوقت  ففي 

المتوسط، لكن التقنية الجديدة قد تقلص هذا الوقت إلى 

25 ثانية.
وأضاف كولينا: »لقد سمعت كثيرا عن الروبوتات الحكام. 

أن هذا أحيانا يكون جيدا للغاية للعناوين، لكن هذا  أتفهم 

ليس الواقع«.

وسيجري استخدام شاشات في االستادات إلبالغ الجماهير 

الحاضرة بالقرارات التحكيمية.

الكرة  بها  ستتميز  تقنية  عن  اديداس  شركة  وأعلنت 

وضع  خالل  من  قطر2022   FIFA العالم  كأس  لـ  الرسمية 

مستشعر حركة يوفر بيانات فورية لحكام الـ VAR تعزيزا 

التخاذ القرار.

عوض الكباشي كتب

{  مستشعر حركة في الكرة الجديدة

لمدة موسم واحد.. 
العجالني مدربا للخريطيات رسمياوالمناعي مساعدا له

أحمد  التونسي  المدرب  مع  رسميًا  الخريطيات  نادي  تعاقد 

الموسم  من  بداية  للتجديد  قابل  واحد  موسم  لفترة  العجالني 

الجديد 2023-2022.

ثاني،  آل  ثامر  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  التوقيع  مراسم  حضر   

الكرة،  جهاز  رئيس  موسى،  ومنصور  للنادي،  التنفيذي  المدير 

ونائبه عبد الناصر السعدي، وعبد الله القحطاني، إداري الفريق.

تتمثل  كبيرة  مهمة  المناعي  أحمد  ومساعده  العجالني  وتنتظر 

هبوط  عقب  األضواء،  لدوري  جديد  من  للعودة  الفريق  قيادة  في 

الفريق الموسم الماضي للدرجة الثانية.

وسبق للمدرب التونسي قيادة فريق الخريطيات في دوري نجوم 

األندية  من  العديد  درب  قد  العجالني  وكان   .2018-2016 قطر 

مثل اتحاد طنجة، وأولمبيك خريبكة المغربيان، والهالل والطائي 

والجبلين في السعودية، واإلمارات اإلماراتي.

وينتظر أن تعقد إدارة النادي مع الجهاز الفني اجتماعًا تنظر فيه 

إقامته في تركيا،  المزمع  المرحلة والمعسكر االعدادي  متطلبات 

إلى جانب المباريات الودية.

وأكد أحمد العجالني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه 

سعيد بالعودة مجددًا لتدريب النادي، مشيرًا إلى العالقة الكبيرة 

ذلك  أن  مبينًا  الفريق  العبي  من  كبير  وعدد  باإلدارة  تربطه  التي 

يسهل من مهمته كثيرًا.

وقال إنه سبق وان قاد فريق اإلمارات االماراتي إلى الدوري الممتاز، 

وعندما هبط مرة أخرى عاد مجددا ليقوده إلى الصعود، ويسعى 

اآلن ليكرر نفس السيناريو مع الخريطيات.

يتطلب  األولى  للدرجة  الفريق  صعود  إن  التونسي  المدرب  وقال 

سيبذل  أنه  مبينًا  والعبين،  فني  وجهاز  إدارة  الجميع  تكاتف 

لدوري  الفريق  لتهئية  المناعي  أحمد  مساعده  مع  جهده  قصارى 

الدرجة الثانية بصورة مثالية تقوده لتحقيق هدف الصعود.

أن  الخريطيات  مدرب  مساعد  المناعي  أحمد  قال  جانبه  من 

الخبرات  وأصحاب  المميزين  المدربين  من  يعتبر  العجالني 

اقصى  معه  سيبذل  الشخصي  الصعيد  على  وأنه  الكبيرة، 

أن  مبينًا  جيد،  بشكل  الفريق  قيادة  في  مهمته  وتسهيل  الجهود 

العجالني ليس بغريب على نادي الخريطيات.

ولكن  صعبًا،  سيكون  الموسم  أن  المؤكد  من  المناعي:  وأضاف 

والصعود  االنتصارات  لتحقيق  جهدنا  قصارى  نبذل  أن  علينا 

بالفريق للدرجة األولى.

وقال منصور موسى رئيس جهاز الكرة بالنادي إن العجالني ليس 

بغريب على الخريطيات وسبق وأن قام بتدريبته في وقت سابق، 

واآلن يعود مرة أخرى لقيادته ونتمنى أن يوفق الجميع في تقديم 

كل الجهود لتحقيق هدف الصعود للدرجة األولى.

أول األندية استكماال للمحترفين وبداية فترة اإلعداد

المــرخـيـــة.. طـمــــوح وجــديــــة
أهم  ينهي  أن  المرخية  فريق  استطاع 

وهي  ناد  أي  تشغل  التي  الملفات  وأصعب 

»التسجيالت« واألهم فيها ملف المحترفين، 

المسيفري  علي  بقيادة  النادي  إدارة  ولكن 

بعد  بسرعة  الملف  إنهاء  في  نجحت 

الالعبين  يخص  بما  حاجتها  حددت  أن 

الفرصة  إعطاء  قررت  أن  وبعد  األجانب، 

ساهمت  التي  األسماء  لبعض  والتجديد 

والعمل  الكبار،  لدوري  الفريق  صعود  في 

الفريق  تجعل  إضافات  مع  التعاقد  على 

الموسم  نهاية  مع  جيد  مركز  في  يتواجد 

يشرف  التي  اإلدارية  المجموعة  بفضل 

الكبيسي  خالد  ونائبه  النادي  رئيس  عليها 

العام  المدير  المسيفري  مسفر  بجانب 

جعفر  سيد  ومجتبى  المرخية  بنادي 

رئيس جهاز الكرة والبقية.

عقد  حسين  أيمن  العراقي  المهاجم  أكمل 

بتركيا  المرخية  بصفوف  المحترفين 

استعدادًا  التحضيري  المعسكر  خالل  من 

خاض  قد  الالعب  وكان  الجديد،  للموسم 

صالل  أم  مع  الماضي  الموسم  في  تجربة 

المرخية،  مع  اإلضافة  لتحقيق  ويتطلع 

بتواجد  المحترفين  ملف  الفريق  لينهي 

الذي  اليحمدي  العماني جميل  الخماسي: 

معسكر  خالل  من  تعاقده  اآلخر  هو  جدد 

عزي  أيوب  الجزائري  والثنائي  الفريق، 

إدريس  والمغربي  يوغرطة،  وحمرون 

فتوحي، وأخيرًا أيمن حسين.

وأعلن نادي المرخية تعاقده بشكل رسمي 

مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين، 

كسب  »المرخية  أن  بيان  في  النادي  وذكر 

أم  من  قادمًا  حسين  أيمن  العراقي  خدمات 

المرخية  صالل بحضور نائب رئيس نادي 

بتركيا  بمعسكره  الفريق  بعثة  ورئيس 

خالد الكبيسي وبحضور رئيس جهاز الكرة 

الكابتن مجتبى سيد جعفر«.

وكان نادي المرخية الوافد الجديد قد حدد 

تركيا  في  التدريبي  المعسكر  إقامة  موعد 

-2022 الجديد  الكروي  للموسم  استعداًدا 

ويستمر  يونيو   23 في  انطلق  الذي   2023
يواصل  أن  المقرر  ومن  يوليو.   15 حتى 

إزميت  بمدينة  الخارجي  معسكره  الفريق 

ويترأس  الحالي،  يوليو   17 حتى  التركية 

البعثة نائب رئيس النادي خالد الكبيسي. 

الوطني  بقيادة  الفني  الجهاز  ويتطلع 

إيجابية  نتائج  تحقيق  إلى  مبارك  عبدالله 

الفريق  لتجهيز  التدريبي  معسكره  في 

لمنافسات دوري نجوم قطر.

مباريات  عدة  التدريبي  المعسكر  ويتخلل 

تجاربه  أولى  الفريق  خسر  حيث  ودية، 

الودية أمام فريق إف سي بترولول بلويستي 

ضمن  هدف  مقابل  بهدفين  الروماني 

هدف  أحرز  بتركيا،  المقام  الفريق  معسكر 

الجزائري  المحترف  الوحيد  المرخية 

الفني  الجهاز  وعمل  يوغرطة.  حمرون 

للفريق بقيادة المدرب عبدالله مبارك المدير 

العبيه  من  كبير  لعدد  الفرصة  إتاحة  على 

لهم  الفرصة  إلعطاء  الشوطين  مدار  على 

الواقع  للحكم عليهم ومشاهدتهم على أرض 

الختيار  الفريق  إمكانيات  على  يده  لوضع 

التشكيلة المناسبة في الموسم الجديد، ال 

سيما أن المرخية يتطلع إلى تحقيق نتائج 

جيدة عقب العودة من دوري الدرجة الثانية 

وهذا بدا واضحًا بعد الصفقات األخيرة. {    العراقي أيمن حسين

{  العماني اليحمدي

{  العجالني بعد توقيع العقد

محمد الجزار  كتب
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تأكيًدا لما أشار إليه $ الرياضي.. في عدد األمس

داال »وكراوي« حتى »2025«

داال  جيلسون  األنغولي  مع  التعاقد  جاء 

في موسمه  قدم مستويات مميزة  أن  بعد 

األول مع الفريق الوكراوي الذي انتقل إليه 

داال  وقاد  البرتغالي..  الدوري  من  قادما 

في  الثالث  المركز  على  للحصول  الوكرة 

إلى  النواخذة  ليعود   QNB نجوم  دوري 

موسم  بعد  الواسع  الباب  من  الكبار  مربع 

أكثر من رائع حيث كان الفريق الحصان 

األسود في المنافسة.

مباراة   17 األنغولي  المحترف  وخاض 

هدفا   12 وسجل   22 أصل  من  الدوري  في 

1422 دقيقة مع فريقه وحصل  وشارك في 

على بطاقة حمراء واحدة. وقاد داال الوكرة 

من  النهائي  نصف  الدور  إلى  للوصول 

األزرق  الموج  وكان  األمير،  كأس  بطولة 

النهائي  إلى  الوصول  من  خطوة  بعد  على 

الغالي حيث خسر في نصف النهائي أمام 

الغرافة.

نادي  إدارة  مجلس  استقر  ثانية  جهة  من 

األول  الفريق  معسكر  إقامة  على  الوكرة، 

المقبل،  للموسم  استعداًدا  القدم،  لكرة 

بين  يفاضل  المجلس،  وكان  تركيا،  في 

إال  المدن،  من  عدد  في  المعسكر  إقامة 

منتجع  في  إقامته  على  االستقرار  تم  أنه 

فناربخشه بتركيا.

أسبوعين،  لمدة  المعسكر،  ويستمر 

 25 إلى  الجاري،  يوليو   10 من  يبدأ  حيث 

الفريق  يخوض  أن  على  ذاته،  الشهر  من 

وسيتم  المستوى،  متدرجة  مباريات   4
موعد  تقرر  حيث  الحًقا..  أطرافها  تحديد 

وتحدد  يوليو..   13 يوم  األولى  المباراة 

وستكون  يوليو..   16 يوم  الثانية  للمباراة 

يوليو   20 يوم  الثالثة  الودية  المواجهة 

وتختتم مباريات الفريق التحضيرية يوم 

24 من الشهر الجاري.
الشهر  في  بالدوحة،  تجمعه  الفريق  وبدأ 

للموسم  االستعداد  لبدء  الماضي، 

معسكره  إلى  االنتقال  قبل  الجديد، 

الخارجي وحقق الوكرة الفوز على الدحيل 

استعدادًا  ودية  مباراة  في  رد  دون  بهدف 

.QNB للموسم الجديد من  دوري نجوم

الموسم  أنهى  الوكرة،  نادي  أن  يذكر 

بعد  الثالث..  المركز  في  الماضي، 

الفترة  في  للفريق  األفضل  يعتبر  موسم 

تعمل  النادي  إدارة  جعل  ما  وهو  األخيرة 

على تجهيز الفريق بصورة جيدة من 

خالله  من  يعمل  جديد  موسم  أجل 

الوكرة على التواجد مع الكبار.

ويترقب الفريق مشاركة آسيوية، 

توج  حال  وفي  التعديل  وبحسب 

الدوري  ببطولة  الدحيل  أو  السد 

 -  2022 موسم  في  الكأس  أو 

2023 فإن المقعدين المتبقيين 
والتمهيدي(  )المباشر 

لصاحبي  سيمنحان 

والرابع  الثالث  المركزين 

من  الماضية  النسخة  في 

الدوري القطري )دوري نجوم 

وهما   QNB) 2021 - 2022
فريقا )الوكرة والعربي(.

{ داال وكراوي

{ معسكر الوكرة

{ قصاصة $ الرياضي

الموج 
األزرق 
يغادر 
لتركيا 
 »10«
يوليو 
و»4« 
مباريات ودية

حضر مباراة الملحق أمام أستراليا.. وأشاد بالالعبين رغم الخسارة

مشجع من »بيرو« رهن دراجته للسفر إلى الدوحة

أعلن نادي الوكرة الرياضي عن تعاقده مع العبه 
األنغولي جيلسون داال لمدة 3 سنوات … وحتى 

2025.. بعد أن انتهت إعارة الالعب مع نهاية 
الموسم الحالي.

وكان »$ الرياضي« قد أشار للخبر في عدده 
باألمس وعن تعاقد النادي مع داال نقالاً ومتابعة من 
الصحف البرتغالية التي اهتمت بخبر رحيل الالعب 
داال من الدوري البرتغالي بعد المستوى الجيد الذي 
قدمه األنغولي خالل مشواره في الدوري البرتغالي.

عوض الكباشي كتب

مباراة المغرب الفاسي ستكون األخيرة له

محسن متولي يغادر 
»الرجاء« رسميا

محسن  قائده  مصير  البيضاوي،  الرجاء  نادي  حسم 

متولي، حيث ذكر موقع »كووورة« أن متولي لن يكون 

ضمن مشروع الرجاء البيضاوي للموسم المقبل.

آخر  بعد  الرجاء  فريق  متولي،  محسن  وسيغادر 

مباراة أمام المغرب الفاسي بالدوري االحترافي.

تصريحات  في  للنادي  الخاص  المتحدث  ونقل 

الرجاء  مع  عقده  ينتهي  الذي  متولي  أن  صحفية 

بنهاية الموسم الحالي، يعد أغلى العب بالمسابقة 

إذ يحصل كل موسم على 550 ألف دوالر.. وزاد: »تقدم متولي في 

العمر ورغبة الرئيس عزيز البدراوي في إحداث تغيير كبير على 

الفريق، إضافة لتراجع أداء الالعب وعدم استقراره طوال الموسم 

عجلت باتخاذ هذا القرار، عالوة على تكلفة الالعب الكبيرة«.

القطري  للدوري  عودته  هي  المقبلة،  متولي  وجهة  وستكون 

مجددا، لينهي حقبة طويلة مع ناديه استغرقت 12 عاما توج 

على إثرها بعديد األلقاب محليا وقاريا.

}

محسن متولي

}

يراهن عليهم محليًا وآسيويًا

الدحيل يستقر على استمرار محترفيه الخمسة
استقر الدحيل على استمرار محترفيه الخمسة في الموسم الجديد 2022 

/ 2023 ويراهن عليهم في االستحقاقات المحلية ومنافسة دوري أبطال آسيا 
عندما يخوض مرحلة الدور ثمن النهائي. 

وسيكمل الخماسي توبي الدرفيلد ومايكل أولونغا ونام تي هي والتونسي 

مع  المشوار  جونيور  أدميلسون  البلجيكي  إلى  إضافة  ساسي  فرجاني 

الطوفان.

األرجنتيني هيرنان كريسبو  المدرب  الدوحة: يخوض  وقال موقع استاد 

الدحيل  قيادة  في  نجاحه  بعد  األولى  للمرة  محليا  الفريق  مع  التحدي 

الفت  بشكل  الفريق  تألق  حيث  آسيا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  مرحلة  إلى 

معه خالل مرحلة المجموعات التي أقيمت منافستها في المملكة العربية 

السعودية.

وتولى كريسبو المسؤولية خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي 

كأس  لقب  لتحقيق  الفريق  قاد  عندما  السابق  الموسم  نهاية  بعد  رحل 

األمير. الطوفان يسعى لتحقيق نجاح كبير في الموسم الجديد وستكون 

البداية بمرحلة دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا وسيكون الدحيل على 

موعد مع لقاء مرتقب أمام الريان في شهر أغسطس المقبل.

وبعد ذلك سيخوض الفريق تحدي دوري نجوم QNB حيث يتطلع الدحيل 

للتتويج باللقب المحلي الذي فاز به السد في الموسمين الماضيين. { من تدريبات الدحيل

في الهواء الطلق بجولة ستوكهولم

دوبالنتيس يحقق أفضل رقم للقفز بالزانة
فاز السويدي أرمان دوبالنتيس، على أفضل رقم في مسابقة 

القفز بالزانة في الهواء الطلق عندما سجل )6.16م(، في جولة 

الماسي  الدوري  ضمن  الثامنة  الجولة  الدولي،  ستوكهولم 

السابق  رقمه  كسر  في  دوبالنتيس،  ونجح  القوى..  أللعاب 

األول  المركز  ليحرز   ،2020 سبتمبر  )6.15م(  بقفزه  روما  في 

ويواصل تصدره للمسابقة في جوالت الدوري الماسي.

وبفوزه في جولة ستكهولم، يكون دوبالنتس قد حقق الفوز في 

مسابقة القفز بالزانة لثالث جوالت من الدوري الماسي ويقترب 

من الفوز بماسة المسابقة، حيث حقق الفوز في جولة الدوحة 

لمعادلة  وسيحتاج  بالنرويج،  أوسلو  جولة  ثم  الماضي،  مايو 

القفز  بماسة  ليفوز  خاضها  التي  الثالث  الجوالت  من  أي  رقم 

أغسطس  لها  المقرر  زيورخ  جولة  في  يشارك  عندما  بالزانة، 

المقبل في ختام جوالت الدوري الماسي أللعاب القوى.

المسابقة  في  القياسي  الرقم  حامل  دوبالنتيس،  وكان 

كارلسروه  لقاء  في  فاز  قد  )6.20م(،  الصاالت  مستوى  على 

األلماني )إحدى جوالت بطولة العالم أللعاب القوى للصاالت( 

مارس  بلغراد  في  للصاالت  العالم  بطولة  ثم  الماضي،  يناير 

الصاالت  داخل  القياسي  الرقم  فيها  حطم  التي  الماضي 

بتسجيله )6.20م(.

العالم  بطولة  خوضه  قبل  األولمبي  البطل  نجاحات  وتأتي 

أللعاب القوى في أميركا في الفترة من الخامس عشر وحتى 

الرابع والعشرين من يوليو 2022. { أرمان دوبالنتيس

توتنهام يتعاقد مع البرازيلي »ريتشارليسون«
لكرة  اإلنجليزي  هوتسبير  توتنهام  نادي  كشف   - قنا   - لندن 

دي  ريتشارليسون  البرازيلي  المهاجم  مع  تعاقده  عن  القدم 

أندرادي، العب إيفرتون، لمدة خمسة أعوام.

مع  التعاقد  عن  اإلعالن  »يسعدنا  بيان:  في  النادي،  وقال 

تصريح  على  حصوله  وننتظر  إيفرتون،  العب  ريتشارليسون 

توتنهام  مع  ارتبط  البرازيلي  الدولي  المهاجم  أن  إلى  الفتا  عمل«، 

بعقد سيستمر حتى 2027.

53 هدفا،  2018، وأحرز معه  وكان الالعب انضم إلى إيفرتون في 

كما لعبت بعض أهدافه دورا حاسما في نجاة الفريق من الهبوط 

الموسم  نهاية  في   16 المركز  على  وحصوله  الممتاز  الدوري  من 

الماضي.كما شارك المهاجم في 36 مباراة دولية مع منتخب بالده 

البرازيل، وأحرز خاللها 14 هدفا.

يذكر أن توتنهام احتل المركز الرابع بين فرق الدوري اإلنجليزي 

الممتاز، وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كاكيسبي،  ديفيد  البيروفي  المشجع  أعرب 

الدوحة  إلى  بالده  منتخب  وراء  سافر  الذي 

منتخب  أمام  مباراته  في  الفريق  لمؤازرة 

رغم  الالعبين  بأداء  فخره  عن  أستراليا، 

الهزيمة وسعادته بما بذله من جهود لتشجيع 

خالل  واجهته  التي  التحديات  رغم  منتخبه، 

رحلته إلى قطر، والتي امتدت لنحو يوم كامل، 

مرورًا بكل من أورجواي وكولومبيا وإسبانيا.

عقب   »Qatar2022.qa« موقع  مع  حوار  وفي 

كاكيسبي،  البناء  عامل  استعرض  المباراة، 

بيرو،  منتخب  مع  قصته  ليما،  العاصمة  ابن 

جميع  في  للفريق  وماله  وروحه  بقلبه  ودعمه 

التأهل  فرصة  خسارته  وآخرها  مبارياته، 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد أن 

أقصاه نظيره األسترالي بضربات الترجيح في 

المؤهل  القاري  الملحق  في  الفاصلة  مباراتهما 

لكأس العالم في استاد أحمد بن علي بالدوحة 

في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال كاكيسبي عن شغفه بتشجيع منتخب 

الواقع  »في  صعاب:  من  يواجهه  ما  رغم  بالده 

زوجتي  تعّلق  ما  ودائمًا  مشروط،  غير  حب  هو 

وعشقي  حبها  بين  منقسم  قلبي  إن  وتقول 

للمنتخب. أفعل المستحيل لحضور مباريات 

منتخب بيرو«.

إلى  وسعيت  أورجواي،  إلى  »سافرت  وأضاف: 

تغطية  في  للمساعدة  النارية  دراجتي  رهن 

من  لي  يسّخر  أن  الله  ودعوت  سفري،  تكاليف 

المساعدة  بأن  متيقنًا  كنت  بجانبي.  يقف 

أعمال  رجل  قابلت  حظي  ولحسن  ستأتي، 

ما  ولواله  قطر،  إلى  الطيران  تكلفة  ل  تحمَّ

استطعت حضور هذه المباراة«.

»كانت  كاكيسبي:  قال  السياق،  هذا  وفي 

هزيمة قاسية، حطمتني، جلست في االستاد 

ال  الساعة  نصف  قرابة  المباراة  بعد  صامتًا 

من  الدموع  انهمرت  خسارتنا،  أصدق  أكاد 

عيني وشعرت بالمرارة، واسترجعت محطات 

من  متنقاًل  بالدي  منتخب  وراء  الطويلة  رحلتي 

بلد إلى آخر حتى وصولي إلى الدوحة، أماًل في 

إحراز الفوز والعودة إلى قطر مرة أخرى لمؤازرة 

نوفمبر  في  المونديال  منافسات  خالل  الفريق 

المقبل«.

أن  بد  وال  القدم،  كرة  واقع  هو  هذا  »لكن  وتابع: 

ونحاول  رحب،  بصدر  التوفيق  عدم  نتقبل 

إليه.  نتطلع  ما  تحقيق  سبيل  في  جديد  من 

ألن  اإلرهاق،  يصبني  ولم  الرحلة  بألم  أشعر  ال 

قلبي،  من  نابع  به  وإيماني  فريقي  وراء  سفري 

وسأبقى معه في السراء والضراء«.

وفي ختام حديثه، قال كاكيسبي إن رحلته في 

 2022 قطر  منافسات  وسيتابع  انتهت  الدوحة 

عبر التلفاز كحال 

الماليين  مئات 

لكن  العالم،  حول 

منتخب  مع  رحالته 

مشيرًا  مستمرة،  بالده 

يتحدى  سيظل  أنه  إلى 

بالذهاب  شغفه  إلشباع  الظروف 

المنتخب  وراء  مكان  كل  في 

في  يراه  أن  يتمنى  الذي  البيروفي 

من  والعشرين  الثالثة  النسخة 

كأس العالم التي تستضيفها كل من الواليات 

المتحدة األميركية وكندا والمكسيك في العام 

.2026

المشجع  م  ويقدَّ

كاكيسبي  البيروفي 

على  حيًا  نموذجًا 

مؤكدًا  بها،  الماليين  وشغف  القدم  كرة  سحر 

على أن المشجعين بمثابة الروح للعبة األكثر 

شعبية في العالم.

{ المشجع البيروفي ديفيد كاكيسبي

محمد الجزار كتب


