6

رياضة

الجمعة  18أيار  2018العدد 3470

رياضة

الجمعة  18أيار  2018العدد 3470

7

السنيغال

ذكريات الزئير في وجه فرنسا

الالعب المفتاح

أليو سيسه
بعد غياب دام  16سنة
عن املونديال ،أعاد
ّ
املدرب أليو سيسه
البالغ  41سنة منتخبه
الوطني السنيغالي
إلى األضواء من جديد بتأهله إلى املونديال
في روسيا .أليو سيسه كان من بني الالعبني
الذين شاركوا مع «أسود الترنغا» في املونديال
عام  2002في كوريا الجنوبية واليابان (تأهلت
السنيغال إلى دور ربع النهائي وخرجت على
يد منتخب تركيا) .ولد سيسيه في زيغينشور
السنيغالية ،وهو من مواليد  ،1976لعب في الدوري
الفرنسي منذ عام  1994مع فريق ليل ثم انتقل
إلى باريس سان جيرمان .ليعود وينتقل إلى
الدوري اإلنكليزي حيث شارك مع فريق برمنغهام
سيتي وبورتسموث ،قبل أن يعتزل في موسم
 .2010-2009بدأ سيسيه مسيرته التدريبية
كمساعد مدرب للمنتخب األوملبي في ،2012
ثم تولى منصب املدير الفني للمنتخب األول في
ّ .2015
درب «األسود»  24مباراة (فاز بـ ،16مقابل
 5تعادالت ،و 3هزائم) ،وقاد الفريق إلى نهائيات
أمم أفريقيا  ،2017وخرج على يد الكاميرون .ومن
أبرز اإلنجازات التي قدمها سيسيه قيادة منتخب
السنيغال في التأهل إلى أعرق البطوالت وأهمها
للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب منذ ،2002
والصعود لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2017
للمرة األولى منذ عام .2006
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

الحظوظ في روسيا
أوقعت قرعة كأس العالم املنتخب السنيغالي في مجموعة تعتبر صعبة نسبة للمستويات
املتقاربة ما بني منتخباتها .ما بني كل من اليابان وبولندا وكولومبيا ،يدخل السنيغال املونديال
وعينه على التأهل إلى الدور الـ 16الذي يعد على الورق أمرًا صعبًا ،وذلك مع األخذ في االعتبار قوة
منتخبي كولومبيا وبولندا .إال أن املنتخب السنيغالي يسعى لتحقيق املفاجأة تمامًا كما كانت
املشاركة األولى «ألسود الترنغا» عام  2002حيث تمكنوا من تحقيق ّاملفاجأة الكبرى في هزيمتهم
ملنتخب فرنسا وإبهار العالم بأداء مذهل ونتائج إيجابية لم تكن متوقعة من منتخب يشارك ّ
للمرة
األولى في تاريخه في املونديال.

لم يواجه المنتخب السنيغالي عقبات للتأهل إلى نهائيات روسيا

«تتعاطف» مع الفرق األفريقية.
أفريقيا .يخطر في بالك هنا أن ً
لكن ،حين تنظر إلى السنيغال مثال ،تعرف أنه فريق قوي بما يكفي،
ليبعد عن نفسه صفة «التعاطف» .السنغاليون قادرون على
المباغتة وعلى الهجوم .واألهم ،أنهم عندما ّ
يسجلون ،يعرفون
جيدًا كيف يرقصون
حسن رمضان
سـ ـ ــاديـ ـ ــو مـ ـ ــانـ ـ ــي ،ن ـ ـجـ ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول،
ونـ ـج ــم امل ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـي ـغــالــي إل ــى
ج ــان ــب امل ـ ــداف ـ ــع ك ــول ـي ـب ــال ــي م ــداف ــع
ف ــري ــق ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي .إن كـنــت
مـ ـت ــابـ ـع ــا ج ـ ـي ـ ـدًا ،سـ ـتـ ـع ــرف أن ـه ـم ــا
م ــن أه ــم ال ــاع ـب ــن ف ــي ال ـع ــال ــم .وإن
ل ــم ت ـك ــن م ـتــاب ـعــا جـ ـيـ ـدًا ،ف ـي ـجــب أن
تـعــرف ذل ــك .يعتبر ه ــذان الــاعـبــان
أه ــم م ــا أنـجـبــت ال ـك ــرة السنيغالية
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،نـ ـظـ ـرًا ملــا
ي ـقــدمــاه م ــن أداء مـبـهــر وم ـمـ ّـيــز مع
فريقيهما (ليفربول /نــابــولــي) .ملن
يـتــابــع الــاعـبــن عــن كـثــب ،يـعـلــم ما
ه ــي أه ـمـ ّـي ـت ـه ـمــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـكــل مــن
ليفربول ونابولي .مع محمد صالح
النجم املـصــري ،وروبــرتــو فيرمينو
الـبــرازيـلــي ،يبقى ليفربول ناقصًا،
ويفتقد ســاديــو مــانــي .الـثــاثــة معًا
ي ـش ـك ـل ــون أفـ ـض ــل خـ ــط هـ ـج ــوم فــي
الدوري اإلنكليزي وربما في أوروبا
ّ
كلها املوسم الحالي ،وأفضل ثالثي
مـ ـتـ ـف ــاه ــم م ـ ــع بـ ـعـ ـض ــه مـ ـن ــذ ث ــاث ــي
برشلونة الشهير ،ميسي ســواريــز
ون ـ ـي ـ ـمـ ــار .ي ـت ـم ـ ّـي ــز م ــانـ ـي ــه وصـ ــاح

بسرعتهما فــي االنتقال مــن الدفاع
لـ ـلـ ـهـ ـج ــوم ،ف ـ ـ ــأي فـ ــريـ ــق ال ي ـت ـم ـنــى
بـ ــأن يـتـلـقــى ه ـج ـمــة م ــرت ــدة وال ـك ــرة
بـ ــن رجـ ـل ــي ص ـ ــاح أو م ــانـ ـي ــه ،ألن
ال ـســرعــة ال ـتــي يـقـطــع بـهــا الــاعـبــان
امللعب قياسية ،وهــذا مــا شاهدناه
فـ ــي ع ــدي ــد امل ـ ـبـ ــاريـ ــات فـ ــي الـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي (م ـبــاراة لـيـفــربــول وســت
هام ،ليفربول أرسنال.)...
مـ ــن م ــانـ ـي ــه وأنـ ـفـ ـيـ ـل ــد ،ن ـن ـت ـق ــل إل ــى
ً
امللعب الــذي ال يقل جـمــاال وصخبًا
عـ ـ ـ ــن املـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ،س ـ ــان
ب ــاول ــو ف ــي نــابــولــي .مـلـعــب الـشـعــب
والـجـمــاهـيــر ال ـتــي تـسـتـحــق اسمها
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــر .ك ــولـ ـيـ ـب ــال ــي،
امل ــداف ــع الـسـنـيـغــالــي ،يـعــد أح ــد أهــم
أع ـمــدة الـفــريــق الـجـنــوبــي ،بــأهــدافــه
الحاسمة ،وشراسته الدفاعية ،صار
مدافعًا يحلم أي فريق في أن يتعاقد
م ـع ــه .ه ــو ب ـم ـثــابــة ق ــائ ــد لـلـمـنـتـخــب
السنيغاليّ ،
وربما هو قائد وهمي
ّ
في نابولي أيضًا .خجول ،ال يتكلم
أكثر مما يلعب .أداء جيد جدًا له في
كــل م ـبــاراة يخوضها .قــوي البنية،
ّ
يتفوق دائمًا في الثنائيات .كاليدو
كوليبالي أكثر ثقة بنفسه مما توقع

الجميع ،وهو من أهم األسباب التي
جعلت نابولي يستمر في املنافسة
على لقب الدوري حتى هذه املرحلة،
فلوال كاليدو ،لكان االنهيار ،مصيرًا
ّ
محتمًا على دفاع الفريق الجنوبي.
والـجـمـيــع يــذكــر قـمـيــص كــولـيـبــالــي
ً
بــن يــدي مــارادونــا ،احـتـفــاال بهدف
األول في مرمى اليوفي.
ال ـيــوم ،وبـفـضــل الـثـنــائــي ،واح ــد في
ال ــدف ــاع وآخ ــر م ــن ال ـه ـجــوم ،وعــديــد
الالعبني املحترفني السنيغاليني في
أوروب ــا ،حقق املنتخب السنيغالي
ال ـح ـلــم ال ـك ـب ـيــر ،ال ـح ـلــم ال ـ ــذي سـبــق
وخ ـ ــاض ـ ــوه فـ ــي  ،2002حـ ـل ــم ك ــأس
«املستعمر»
العالم .يومذاك ،هزموا
ِ
الفرنسي فــي االفـتـتــاح .الـيــوم ،ومع
تأهل «أســود الترنغا» إلــى روسيا،
أصبحوا إلــى جانب مصر وتونس
واملـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ونـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــري ـ ــا ،خـ ــامـ ــس
املـنـتـخـبــات األفــريـقـيــة ال ـتــي تأهلت
إلـ ـ ــى املـ ــونـ ــديـ ــال الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ع ـنــدمــا
ن ـق ــول ع ــدي ــد امل ـح ـت ــرف ــن ،ال يـعـتـبــر
األمـ ــر مـبــالـغــا ف ـي ــه ،ف ـل ــدى املـنـتـخــب
ال ـس ـن ـي ـغــالــي ج ـي ــل ال ب ـ ــأس ب ــه مــن

الالعبني ،على غرار إيدريسا غييي
في إيفرتون اإلنكليزي ،كيتا بالدي
نجم فريق الزيــو اإليطالي السابق
ومــونــاكــو الـفــرنـســي حــالـيــا ،شيخو
كــويــاتــي قــائــد املنتخب السنيغالي
العـ ـ ـ ــب وي ـ ـس ـ ــت هـ ـ ـ ــام اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي،
مـبــاي نيانيغ العــب مـيــان السابق
وت ــوري ـن ــو وغ ـي ــره ــم م ــن املـحـتــرفــن
في أملانيا وإنكلترا .واألجمل ،أنهم
لم يخلعوا عباء ة أفريقيا .يلعبون
تحت قيادة مدرب وطني سنيغالي
محنك يدعى أليو سيسه.
لـ ــم يـ ــواجـ ــه امل ـن ـت ـخ ــب ال ـس ـن ـي ـغــالــي
عقبات .تأهل إلــى نهائيات روسيا
ّ
عــن جـ ــدارة ،بـعــد تـمــكـنــه مــن تصدر
مـجـمــوعـتــه ضـمــن املــرح ـلــة األخ ـيــرة
للتصفيات األفريقية املؤهلة لكأس
العالم ،متفوقًا على منافسه املباشر
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة م ـن ـت ـخــب بــورك ـي ـنــا
ف ــاس ــو .م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـصــح ال ـيــوم
مقولة «الـتــاريــخ يعيد نفسه» ،وإن
الـتــاريــخ يبقى تــاريـخــا .لـكــن الجيل
السنيغالي الحالي ال يقل عما كان
عـلـيــه ف ــي  .2002أسـ ــود سـنـيـغــالـيــة

■ جمع املنتخب السنيغالي  14نقطة في مرحلة املجموعات
األخيرة املؤهلة لروسيا
■ تأهل أسود الترنغا إلى املونديال من دون تلقي أي خسارة
■ هذه هي املرة الثانية التي يتأهل فيها السنيغال إلى املونديال

كـثـيــرة تـتــأهــب لـلــزئـيــر ف ــي روس ـيــا.
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ح ـ ـقـ ــق امل ـن ـت ـخ ــب
السنيغالي الفوز في أربع مباريات
على حساب كل من جنوب أفريقيا
ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا وف ـ ــوزًا ع ـلــى حـســاب
ك ــل م ــن الـ ــرأس األخ ـض ــر وبــوركـيـنــا
فــاســو بـيـنـمــا ت ـع ــادل ف ــي م ـبــاراتــن
خ ــارج أرض ــه أم ــام الـ ــرأس األخـضــر
وبــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،وجـمـيـعـهــا فــرق
قوية .ساعد املنتخب السنغالي في
ال ـتــأهــل لـلـمــونــديــال إعـ ــادة مـبــاراتــه
أمـ ــام ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا ب ـعــد أن ثبت
ح ـص ــول ال ـح ـكــم ال ـغــانــي «الم ـب ـتــي»
عـلــى امل ــال بـغــرض ال ــرش ــوة .حينها
خ ـســر املـنـتـخــب الـسـنـيـغــالــي الـلـقــاء
ب ـه ــدف م ــن دون رد ق ـبــل أن يحقق
االنتصار فــي لقاء اإلع ــادة بثنائية
عـ ـ ـل ـ ــى أرض وجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــر جـ ـن ــوب
أفريقيا .يعتمد املنتخب السنيغالي
فـ ـ ــي طـ ــري ـ ـقـ ــة لـ ـعـ ـب ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرات
ً
الـطــويـلــة مستغال ســرعــة األجـنـحــة:
س ــادي ــو م ــان ــي ،كـيـتــا ب ــال ــدي ،مـبــاي
ن ـي ــان ــغ .املـ ـف ــارق ــة أن ب ــال ــدي رف ــض
إس ـب ــان ـي ــا ،ون ـي ــان ــغ رفـ ــض فــرن ـســا،
وفـ ـض ــا ال ـس ـن ـي ـغ ــال .وهـ ـ ــذه لـيـســت
مفارقة إال في عالم الكرة الرأسمالي
الــذي تسيطر عليه دول إمبريالية.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ال ـس ـن ـي ـغ ــال ه ــو م ـكــان
الــاعـبــن الـطـبـيـعــي ،الــذيــن يـحـ ّـبــون
الـلـعـبــة .بـســرعـتـهــم ،ي ـم ــررون الـكــرة
في العمق داخــل منطقة الجزاء إلى
رأس الحربة ساكو نجم ويست هام
وكــريـسـتــال ب ــاالس الـســابــق والعــب
ريـ ــن ال ـح ــال ــي .تـشـكـيـلــة مـنـسـجـمــة،
قادرة على الزئير ،التسجيل ،وعلى
الرقص.

◄ الحاج ديوف
أفضل العــب أفريقي لعام  ،2002الحاج ديــوف ،هو أحــد أفضل الالعبني السنيغاليني في
نشأة الالعب السنيغالي في نواكشط العاصمة املوريتانية إلى جانب والدته
التاريخ .كانت ّ
مريم .كــاد أن يمثل املنتخب املوريتاني ،لــوال سرعة استدعاء املنتخب السينغالي لــه .لعب
ديــوف في أندية أوروبـيــة عــدة ،أبــرزهــا نــادي «الــريــدز» ليفربول اإلنكليزي ،إضافة إلــى كل
من بولتون اإلنكليزي ورانجرز اإلسكتلندي .شارك مع منتخب بالده في مونديال كوريا
واليابان عام  2002وكان صانع الهدف الغالي في مرمى منتخب فرنسا الذي ّ
سجله بوبا
ديــوب .فــاز مع ليفربول بكأس الرابطة اإلنكليزية للمحترفني ،إضافة إلــى الفوز بالدوري
اإلسكتلندي مع رانجرز .كان اسم الحاج ديوف من بني أفضل  125العبًا في تاريخ كرة القدم
باختيار من النجم البرازيلي بيليه.

جدول المباريات
الثالثاء 6 /19
األحد 6 /24
الخميس 6 /28

بولندا  xالسنغال
اليابان  xالسنغال
السنغال  xكولومبيا

18:00
18:00
17:00

