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رياضة

كشف موقع 
»ديفنسا سنترال« 
اإلسباني أن دورة 
ودية تجمع 
منتخبات البرتغال 
وكرواتيا 
وبلجيكا 
وسويسرا 
ستقام في 
العاصمة 
القطرية للترويج 
لكأس العالم 
2022. ولم ُتعَلن 
الدورة رسميًا، 
لكن الموقع 
اإلسباني أشار إلى 
أنها ستقام بين 
23 و31 مارس/
آذار المقبل، 
وقد يشارك في 
البطولة نجوم 
بحجم كريستيانو 
رونالدو ولوكا 
مودريتش 
وإيدين هازارد.

هل يحضر رونالدو ومودريتش إلى قطر؟ )فابريك كوفريني/فرانس برس(

نجوم العالم في قطر

دافع املدرب ماسيميليانو أليغري عن فكرته حول 
كرة القدم القائمة على الهجمات املرتدة، واعتبر أن 
فلسفة بيب غوارديوال التي تتركز على االستحواذ 

»ليست للجميع«. وفي مقابلة نشرتها )كورييري 
ديال سيرا(، اعتبر أليغري أن هذه الطريقة ال 

يمكن تطبيقها مع أي فريق، وقال »لقد اتبعنا 
غوارديوال على مدار سنوات طويلة ونحن نخطئ 

في فهم أسلوبه.. املدرب قدم نموذجا استثنائيا، 
وكرة القدم التي قدمها لم تكن صالحة للجميع«.

أعلن واتفورد املتعثر في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم تعيني نايجل بيرسون مدربًا جديدًا 

للفريق حتى نهاية املوسم، خلفًا لإلسباني كيكي 
سانشيز فلوريس. وأصبح بيرسون البالغ من 
العمر 56 عامًا، املدرب السابق لليستر سيتي، 

ثالث مدرب لواتفورد هذا املوسم عقب إقالة 
فلوريس يوم األحد املاضي، وقبله خابي غارسيا 

في سبتمبر/ أيلول املاضي. ويتذيل واتفورد 
ترتيب الدوري املمتاز بثماني نقاط من 15 مباراة.

ستقوم رابطة »الليغا« بدراسة الصور 
والتسجيالت للمباراة التي جمعت فريقي 

أتلتيكو مدريد وبرشلونة والتي شهدت هجومًا 
على الفرنسي أنطوان غريزمان من قبل جماهير 

األتلتي على ملعب »واندا متروبوليتانو«. ووفقًا 
لبيان الرابطة، فقد هاجم مشجعو مدريد غريزمان 
بعنف، وبات نادي أتلتيكو مهددًا بتلقيه عقوبات 
قد تصل إلى 90 ألف يورو، أو إغالق كلي أو جزئي 
للملعب لفترة تراوح من مباراة واحدة إلى شهرين.

أليغري: أسلوب 
غوارديوال في اللعب 

ليس للجميع

نايجل بيرسون مدربًا 
لواتفورد حتى نهاية 

الموسم

تهديدات بإغالق 
ملعب أتلتيكو بسبب 

غريزمان
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وّدع منتخب اليمن 
بطولة كأس الخليج من 

دون تسجيل األهداف

ليل يفوز على بريست في الدوري الفرنسي
تمكن فريق ليل من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد فوزه على ضيفه 
استاد بريست بهدف نظيف، في املباراة التي جمعتهما في إطار األسبوع الـ17 
الــدوري الفرنسي لكرة القدم »الليغ آ«. وعلى ملعب )بيار مــوروا(،  من بطولة 
أحرز املهاجم النيجيري فيكتور أوسيمني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة )16(. 
وكان هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق ليل، بعد فوزه في آخر جولتني 
على كل من ديجون وليون، على الترتيب. وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده من 
النقاط إلى 28 في املركز الثالث، فيما تجمد رصيد بريست عند 21 نقطة في 
املركز الـ12 مؤقتا. واكتسح فريق ليون مضيفه نيم برباعية نظيفة على ملعب 
)ديس كوستيريس(، وسجل أهداف الضيوف كل من ممفيس ديباي هدفني 
يواكيم  الدنماركي  واملــدافــع  عــوار )71(  )16( من ركلة جــزاء و)64( وحسام 
أندرسن )79(. ولعب نيم منقوصا بالعبني، بعد طرد العبه تيو فالس أوال )5( 
ببطاقة حمراء مباشرة ثم الالعب جايتان باكي لحصوله على البطاقة الصفراء 
الثانية )40(. وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في املركز الخامس 

مؤقتا، فيما تجمد رصيد نيم عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.

هرتا برلين يهدر فوزه األول بقيادة كلينسمان
أهدر هرتا برلني فوزه األول بقيادة مدربه الجديد يورغن كلينسمان، وسقط 
املرحلة  افتتاح  في   2-2 فرانكفورت  إينتراخت  أمــام مضيفه  التعادل  فخ  في 
الــقــدم. وكــان هرتا برلني في طريقه  الـــدوري األملــانــي لكرة  الرابعة عشرة من 
إلى تحقيق فوزه األول في ثاني مباراة بقيادة كلينسمان وتعويض خسارته 
املباراة األولى على أرضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-2 السبت املاضي، 
ماركو  والــصــربــي   )30( لوكيباكيو  دودي  للبلجيكي  بهدفني  تــقــدم  عندما 
عبر  الــفــارق  تقليص  فــي  نجح  فرانكفورت  إينتراخت  لكن   ،)63( غروييتش 
النمساوي مارتن هينتيريغر )65( وسيباستيان روده )86(. وواصل هرتا 
برلني نتائجه املخيبة وفشل في تحقيق الفوز في املباراة السابعة على التوالي، 
فيما كسب إينتراخت فرانكفورت نقطته األولى بعد ثالث هزائم متتالية. وعزز 
إينتراخت فرانكفورت موقعه في املركز العاشر برصيد 18 نقطة، وهو مهدد 
بالتراجع إلى املركز الحادي عشر في حال فوز أونيون برلني على ضيفه كولن 
السابع عشر قبل األخير، األحد، في ختام املرحلة. في املقابل، عزز هرتا برلني 

موقعه في املركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

إنتر يتعثر ويتعادل سلبيًا مع روما في الكالتشيو
سقط إنتر ميالن في فخ التعادل على أرضه مع ضيفه روما بدون أهداف، 
لتصبح مسألة استمراره على الصدارة في مهب الريح، في مستهل منافسات 

األسبوع الـ15 من الدوري اإليطالي. وعلى أرضية ملعب جيوسيبي مياتزا، 
العاصمة  فــي هــز شباك فريق  أبــنــاء ميالنو  )نــيــراتــزوري(، فشل  الـــ معقل 
اإليــطــالــيــة الـــذي عجز أيــضــا عــن زيـــارة شــبــاك أصــحــاب األرض، ليرتضي 
الفريقان تقاسم نقاط املباراة. بالتالي، يحصل كل فريق على نقطة، بحيث 
وبفارق  الكالتشيو،  فــي صـــدارة  بها  نقطة يستمر  اإلنــتــر 38  لــدى  يصبح 
الــذي حل السبت ضيفا على التسيو. كما  نقطتني فحسب عن يوفنتوس 
رفع روما غلته من النقاط إلى 29 نقطة يتقدم بها للمركز الرابع، وذلك مؤقتا 

لحني إقامة باقي مباريات الجولة.

أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط في الليغا
أمـــام مضيفه  بــتــعــادل سلبي مــخــّيــب  الــنــقــاط  واصـــل أتلتيكو مــدريــد نــزيــف 
فياريال، في املرحلة 16 من الدوري اإلسباني لكرة القدم، ليفشل في تحقيق 
الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محليا. ودخل أتلتيكو اللقاء بحثا عن الفوز 
بعد خسارته على أرضه، األحد املضي، أمام برشلونة بهدف قاتل، وبقي فريق 
املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني في املركز السادس برصيد 26 نقطة بعد 

تعادله الثامن هذا املوسم في الليغا مقابل ستة انتصارات وهزيمتني.

الدوحة ـ العربي الجديد

شهدت املواجهات الحماسية بني املنتخبات 
املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج، الــتــي 
تختتم منافساتها مساء اليوم األحد، عندما 
يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا الــســعــوديــة والــبــحــريــن في 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى اســتــاد عــبــد الــلــه بن  املـ
القطرية  بالعاصمة  الــدحــيــل  بــنــادي  خليفة 
الدوحة، تسجيل النجوم الكثير من األهداف 
في شباك منافسيهم. وقبل مواجهة النهائي 
ل 44  املرتقب بني السعودية والبحرين، ُسجِّ
هــدفــا فـــي بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج بنسختها 
الــرابــعــة والــعــشــريــن فــي قــطــر، مــن طــريــق 29 
العبا من املنتخبات املشاركة في البطولة، إذ 
ما زال النجم علي مبخوت، مهاجم منتخب 
ــارات، يــتــصــدر قــائــمــة الــهــدافــني برصيد  ــ اإلمــ
خمسة أهـــداف، وهــي مجموع األهـــداف التي 
ســجــلــهــا »األبــــيــــض« فـــي الـــبـــطـــولـــة. ووصـــل 
صاحب الـ 29 عاما إلى 13 هدفا أحرزها خالل 
مشاركاته في بطوالت كأس الخليج، وباتت 
تفصله خمسة أهداف فقط عن معادلة الرقم 

الدوحة ـ العربي الجديد

يدخل العبو املدرب الفرنسي هيرفي رينار، 
املــديــر الــفــنــي ملنتخب الــســعــوديــة، املــواجــهــة 
النهائية أمام البحرين على استاد عبد الله 
بن خليفة بنادي الدحيل في ختام منافسات 
القطرية  العاصمة  في   »24 »خليجي  بطولة 
الـــدوحـــة، وأعــيــنــهــم عــلــى الــلــقــب الــغــائــب عن 
خــزائــنــهــم مــنــذ عـــام 2003. ويــعــتــبــر منتخب 
الخليج  كـــأس  ــوزًا ببطولة  فـ األكــثــر  الــكــويــت 
تليه منتخبات  ألــقــاب،   10 بــرصــيــد  الــعــربــي 
ألقاب   3 والــســعــوديــة برصيد  والــعــراق  قطر 
ُعمان  لكل منها، فيما توج منتخبا سلطنة 
ــارات بالكأس فــي مناسبتني، فــي حني  واإلمــ
لـــم ُتــحــقــق الــبــحــريــن والـــيـــمـــن الـــلـــقـــب. ونـــال 
منتخب السعودية لقب بطولة كأس الخليج 
الــعــربــي فــي ثــالث مناسبات فقط فــي أعــوام 
 »األخضر« 

ّ
)1994، و2002، و2003(، فيما حل

ــرات فـــي أعـــوام  كــوصــيــف لــلــمــســابــقــة ســبــع مــ
و2009،  و1998،  و1992،  و1974،   ،1972(
السعودية  منتخب  وبــقــي  و2014(.  و2010، 

القياسي ألسطورة منتخب الكويت السابق، 
ــّداف الــتــاريــخــي لــكــأس  جـــاســـم يــعــقــوب، الــــهــ

الخليج برصيد 18 هدفا.
وبـــعـــد خـــــروج مــنــتــخــب قــطــر املـــفـــاجـــئ أمـــام 
املــبــاراة  فــي  الــســعــودي بهدف نظيف  نظيره 
نهائي  بنصف  بينهما  جمعت  التي  القوية 
الكريم  عبد  النجمان  تــوقــف   ،»24 »خليجي 
حسن وزميله أكريم عفيف عند ثالثة أهداف 
لكل منهما، ما سيجعل الفرصة كبيرة لعلي 
للفوز  اإلمــــــارات،  مــهــاجــم منتخب  مــبــخــوت، 
الثانية  للمرة  الخليج  كــأس  هـــداف  بجائزة 
في تاريخه، بعد أن فعلها في »خليجي 22«، 

الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.
به  قــام  ما  لن تنسى  القطرية  الجماهير  لكن 
النجم عبد الكريم حسن، مدافع »العنابي« في 
»خليجي 24«، الذي دخل تاريخ »األدعم« من 
أوسع أبوابه في بطولة كأس الخليج، بعد أن 
سجل أول ثالثة أهــداف »هاتريك« في شباك 
الــيــمــن، ضــمــن مــنــافــســات دور املــجــمــوعــات، 
ليتفوق على الكثير من نجوم منتخب بالده. 
وتــمــكــن ســبــعــة العـــبـــني مـــن تــســجــيــل هــدفــني 

مـــن دون تــحــقــيــق لــقــب كــــأس الــخــلــيــج حتى 
رقم  بنسختها  اإلمــــارات  فــي  إقامتها  مــوعــد 
املنافسات  خــاضــت  بعدما   ،1994 عــام   ،)12(
بنظام الدوري بني الفرق املشاركة، واستطاع 
»األخضر« إنهاء املهمة بالصدارة برصيد 9 
نقاط، بفوزه على البحرين، وسلطنة ُعمان، 
والكويت، وقطر، وتعادل مع الفريق امُلضيف.
واســتــطــاع الــنــجــم الــســعــودي الــســابــق فـــؤاد 
أنور تحقيق لقب هّداف »خليجي 12«، رفقة 
الــقــطــري مــحــمــد صـــوفـــي بــرصــيــد 4 أهــــداف 
لكل منهما، فيما نــال اإلمــاراتــي محمد علي 
جائزة أفضل العب، ومواطنه محسن مصبح 

جائزة أفضل حارس مرمى.
وانــتــظــرت الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة حــتــى عــام 
»خليجي  بــالدهــم  استضافت  عندما   ،2002
15«، كي ُيحقق نجومهم لقب البطولة الثانية 
امللك  استاد  استضافها  التي  تاريخهم،  في 
الــريــاض، ولعبت  الــدولــي فــي العاصمة  فهد 
أيــضــا بــنــظــام الـــــدوري بــني الــفــرق املــشــاركــة، 
لــيــخــطــف »األخـــضـــر« الـــكـــأس بــعــدمــا تــصــدر 

املجموعة برصيد 13 نقطة.
ــيـــة هــانــي  ــانـ ــمـ ــُعـ ــقــــق أســـــطـــــورة الــــكــــرة الـ وحــ
العربي  الخليج  كـــأس  ــّداف  لــقــب هــ الــضــابــط 
عام 2002، برصيد خمسة أهداف، فيما توج 
ــد بــجــائــزة أفضل  الــنــجــم الــقــطــري جــفــال راشـ
الدعيع  والــســعــودي محمد  بالبطولة،  العــب 

بلقب أفضل حارس مرمى.
وبــعــد عـــام فــقــط، نــجــح مــنــتــخــب الــســعــوديــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى لــقــب بــطــولــة »خــلــيــجــي 16«، 

ثــالثــة العــبــني من  وفــي مقدمتهم  لكل منهم، 
مــنــتــخــب الــســعــوديــة أمـــامـــهـــم فـــرصـــة كــبــيــرة 
على  ومنافسته  مبخوت،  باإلماراتي  للحاق 
جائزة أفضل هّداف في »خليجي 24«، وعلى 
فراس  وزميله  باهبري،  هتان  النجم  رأسهم 
الــبــريــكــان، واملــتــألــق فــي الــفــتــرة األخــيــرة عبد 
الــفــرصــة ستكون مواتية  الــحــمــدان. لكن  الــلــه 
تياغو  البحرين  منتخب  مهاجم  أمــام  أيضا 
إهــداء  إلــى  الــذي يطمح  فيرنانديز،  أغوستو 
بالده أول لقب في تاريخ منافساتهم ببطولة 
كأس الخليج. وسجل يوسف السلماني نجم 
املجموعات  دور  في  هدفني  الكويت  منتخب 
قاسم  الــشــاب محمد  أحـــرز  فيما  بــالــبــطــولــة، 
مهاجم العراق هدفني أيضا، فيما كان رصيد 
املــقــبــالــي، رأس حــربــة منتخب  الــعــزيــز  عــبــد 
سلطنة ُعمان، هدفني أيضا في »خليجي 24«.

ــاع 19 العــــبــــا فـــــي بــــطــــولــــة كــــأس  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــخــلــيــج بــنــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن، 
ــدٍف وحـــيـــد لــكــل مــنــهــم، بينهم  تــســجــيــل هـــ
خــمــســة العــبــني ســيــشــاركــون فـــي املــواجــهــة 
النهائية، هم: علي مــدن، وعبد الله الهزاع، 
وجاسم الشيخ، ومحمد جاسم مرهون من 
السعودي  فيما سيكون  البحرين،  منتخب 
ــام فــرصــة لـــزيـــادة غلته  مــحــمــد خــبــرانــي أمــ
ــان  ــن كـ ــمـ ــيـ ــن مـــنـــتـــخـــب الـ ــكـ ــــن األهـــــــــــداف. لـ مـ
الــفــريــق الــوحــيــد املـــشـــارك فــي بــطــولــة كــأس 
 شباك 

ّ
الخليج، الذي لم يستطع العبوه هز

املجموعات،  دور  مــبــاريــات  فــي  منافسيهم 
قبل خروجهم من املسابقة.

الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي الــــكــــويــــت، بـــعـــدمـــا تــصــدر 
املــجــمــوعــة بــرصــيــد 14 نــقــطــة، مــتــفــوقــا على 
مــنــتــخــب الــبــحــريــن صـــاحـــب املـــركـــز الــثــانــي 

بفارق نقطة وحيدة.
واستطاع البحريني طالل يوسف الفوز بلقب 
هــّداف بطولة »خليجي 16« برصيد خمسة 

أهـــــــداف، فــيــمــا نــــال مـــواطـــنـــه مــحــمــد ســاملــني 
جــائــزة أفــضــل العـــب، وحــصــل الــُعــمــانــي علي 
الحبسي عــلــى جــائــزة أفــضــل حـــارس مرمى 
باملسابقة. من جهة أخرى، لم ينجح منتخب 
البحرين نهائيا في حصد اللقب، على الرغم 
من أنه كان في بعض األوقات قريبا من ذلك، 

لكن القدر كان يقف ضّده دائما. في النسخة 
الخليجية األولى التي أقيمت عام 1970 على 
فقط.  منتخبات   4 شــاركــت  الــبــحــريــن،  أرض 
ر جـــدول 

ُّ
حــيــنــهــا اســتــطــاعــت الــكــويــت تـــصـــد

واحــدة  من مجموعة  بطولة  بنظام  الترتيب 
انتصارات،  بعدما حصدت 6 نقاط بواقع 3 
فيما حلت البحرين وصيفة بـ3 نقاط من فوز 
وتــعــادل وهــزيــمــة. وغــابــت الــبــحــريــن بعدها 
و1974   1972 بــطــولــتــي  فــــي  دوٍر  لـــعـــب  عــــن 
قبل أن تحتل املــركــز الــرابــع فــي الـــدورة التي 
لعبت بمشاركة 7 منتخبات خليجية بنظام 
الــــــدوري. واســتــطــاعــت بــعــدهــا الــبــحــريــن في 
النسخة السادسة عام 1982 أن تقترب كثيرًا 
ــّلـــت ثـــانـــيـــة فــي  مــــن حـــصـــد الـــلـــقـــب، لــكــنــهــا حـ
التي  الــكــويــت  نــقــاط خلف  بــواقــع 7  الترتيب 
احــتــلــت الـــصـــدارة بــــ8 نـــقـــاط، لــتــعــود بعدها 
لتحتل املركز الرابع في بطولة 1988 واملرتبة 
الثالثة في 1990 و1994، لتخسر في النسخة 
نــقــطــة في  بـــفـــارق  الـــســـادســـة عــشــرة )2003( 

جدول الترتيب عن السعودية.
وبعد تغّير نظام البطولة من دوري إلى كأس 
بــنــظــام خــــروج املـــغـــلـــوب، لـــم تــبــلــغ الــبــحــريــن 
الــنــهــائــي الــبــتــة، وكـــان أفــضــل إنــجــاز تحققه 
املركز الرابع في نسخة 2013، بعد الخسارة 
أمــــام الــكــويــت 6-1، لــكــن »األحـــمـــر« فــك عقدة 
النهائي، وتبقى أمامه مهمة جلب اللقب، إال 
إلــى علو كعب »األخضر«،  التاريخ يشير  أن 
وقربه من الظفر بكأس الخليج للمرة الرابعة 

في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

التاريخ يقف إلى جانب »األخضر«29 العبًا سّجلوا أهدافًا قبل نهائي 2019
يحلم المهاجم علي 

مبخوت بالحصول على 
لقب هّداف كأس الخليج 

للمرة الثانية بتاريخه

الجماهير السعودية 
تريد لقب »خليجي 24«، 
بعد غياب 16 عامًا عن 

منصات التتويج

)Getty( علي مبخوت قائد منتخب اإلمارات

وصل منتخب السعودية إلى النهائي بفوزه الصعب على منتخب قطر )فايز نور الدين/فرانس برس(

فرحة العبي البحرين ببلوغ نهائي كأس الخليج )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( »24 عادت السعودية بقوة في »خليجي

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الخليجية 
ــد،  ــ ــاء الــــيــــوم األحـ ــة، مـــسـ ــيـ ــعـــربـ والـ
إلــــى اســـتـــاد عــبــد الـــلـــه بـــن خليفة 
ــيــــل، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  بــــنــــادي الــــدحــ
الــدوحــة، ملــشــاهــدة املــواجــهــة الــنــاريــة املثيرة 
السعودي  ومنافسه  البحرين  منتخبي  بني 
بنسختها  الخليج  كــأس  بطولة  نهائي  فــي 
البحرين  منتخب  وبلغ  والعشرين.  الرابعة 
املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج، 
الترجيح،  بــركــالت  الــعــراق  عــلــى  تغّلبه  بــعــد 
بينهما في  التي جمعت  املثيرة  املــبــاراة  فــي 
نصف النهائي )5-3(، فيما استطاع منتخب 
الــســعــوديــة الــوصــول ملــالقــة »األحـــمـــر«، عقب 

نهائي 
كأس الخليج
السعودية تواجه البحرين

يتسلح منتخب السعودية بتفّوقه التاريخي على 
المواجهات  من  عامًا   49 خالل  البحرين  منتخب 
القوية بينهما، لكن »األحمر« يريد خطف بطولة 
كأس الخليج للمرة األولى، والعودة إلى المنامة 

باللقب األهم

تقرير

ــــوزه بــصــعــوبــة عــلــى مــنــتــخــب قــطــر بــهــدٍف  فـ
نظيف. وأكد املدرب الفرنسي هيرفي رينار، 
حديثه  في  السعودية،  ملنتخب  الفني  املدير 
لــوســائــل اإلعــــــالم، أنــهــم جـــــاؤوا إلــــى بــطــولــة 
كـــأس الــخــلــيــج بــهــدف املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، 
»األخضر« هو التأهل  لكن الهدف األساسي لـ
إلى بطولة كأس العالم املقبلة في قطر 2022. 

ــاب ريــــنــــار عــــن مـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــن فــي  ــ ــ وأجـ
النهائي بقوله: »مرحلة املجموعات مختلفة 
بشكل كامل عن املباراة النهائية في البطولة، 
ألن العبي منتخب السعودية مرهقون اآلن، 
إال أننا سوف نقاتل من أجل الفوز والحصول 

على الكأس«.
ــد نــــجــــوم مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة  ــ بـــــــــدوره، وعــ
ــيـــر بـــــالدهـــــم بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عــلــى  ــمـــاهـ جـ
الــبــحــريــن فـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، والــتــتــويــج 
ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــج الـ ــيــ ــلــ ــخــ ــة كـــــــــأس الــ ــ ــــولـ ــــطـ ــقــــب بـ ــلــ بــ
والعشرين، للمرة الرابعة في تاريخهم، بعد 
عبر  رسائلهم ملشجعيهم  بتوجيه  قاموا  أن 
حــســابــاتــهــم الــرســمــيــة فـــي مـــوقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي »تويتر«.
من جهة أخرى، وعد البرتغالي هيليو سوزا، 
بأن  الجميع،  البحرين،  ملنتخب  الفني  املدير 
ــر« يــمــتــلــك العـــبـــني جـــيـــديـــن لــلــغــايــة،  ــ ــمـ ــ »األحـ
والوصول إلى نهائي كأس الخليج أتى بعد 
عــمــل كــبــيــر بــذلــه مـــع طــاقــمــه الــفــنــي فـــي فــتــرة 
قصيرة، ألن نجومه باتوا قادرين على التركيز 
والرجوع في املباراة، كما حصل أمام العراق 
في نصف النهائي. ويعتمد رينار، في املباراة 
نــجــوم األنــديــة  الــبــحــريــن، على  النهائية ضــد 
الذي  الهالل  العبو  رأسهم  وعلى  السعودية، 
حقق لقب دوري أبــطــال آســيــا املــاضــيــة. فيما 
سيجد سوزا نفسه مضطرًا إلى التركيز على 
جيد،  بشكل  نفسيا  وإعــدادهــم  بدنيا  العبيه 
وأهمهم محمد جاسم، الذي نال جائزة أفضل 
العب في نصف النهائي أمــام العراق، بسبب 
هــدفــه الــحــاســم فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة وتألقه 
الكبير في اللقاء، ما جعلهم يلعبون األوقات 
اإلضافية، ويحسمون اللقاء بركالت الترجيح. 
واإلقليمية  الخليجية  املنافسة  عمر  ويعود 
إلــى 49  البحرين والــســعــوديــة  بــني منتخبي 
عــامــا، إذ كانت املــواجــهــة األولـــى بينهما في 
بطولة »خليجي 1« في العاصمة املنامة عام 
1970، وانتهت بالتعادل السلبي بال أهداف. 
في حني التقيا مــرة أخــرى في كــأس الخليج 
الثالثة، التي شهدت تفّوق »األخضر« بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل هــــدٍف وحــيــد. وعــــاد منتخب 
السعودي  منافسه  على  الفوز  إلــى  البحرين 
في بطولة كأس الخليج الرابعة التي أقيمت 
ــة بــهــدفــني  ــ ــــدوحـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
التعادل  ليحسم بعدها  هــدٍف وحيد.  مقابل 
اإليجابي بهدٍف ملثله املواجهة التي جمعت 

بينهما في العراق في »خليجي 5«.
وفي بطولة »خليجي 7«، التي شهدت تألق 
 وصيفا ملنتخب 

ّ
منتخب البحرين، الذي حل

ــر« تـــعـــاداًل إيــجــابــيــا  ــمــ الـــكـــويـــت، حــقــق »األحــ

يعتمد رينار على نجوم 
األندية السعودية وفي 
مقدمتهم العبو الهالل

)Getty/سرقت الجماهير أنظار الجميع في »خليجي 24« )مصطفى أبو مؤنس

ــام الـــســـعـــوديـــة بـــهـــدفـــني ملــثــلــهــمــا. لــيــعــود  ــ أمــ
»األخــضــر« في كــأس الخليج التي جــرت في 
ــام 1984 إلــى  الــعــاصــمــة الــُعــمــانــيــة مــســقــط عـ
لكن  املعجل،  السابق  النجم  بهدفي  التفوق 
بعد عامني فقط تمكن منتخب البحرين في 
املنامة من االنتصار على السعودية بهدفني 

مقابل هدٍف وحيد.
أقيمت  الــتــي  التاسعة  الخليج  كــأس  فــي  أمــا 
عـــــام 1988، حــقــق  ــريـــــاض  ــ الـ الـــعـــاصـــمـــة  ــي  فــ
فــوزًا صعبا على  السعودية حينها  منتخب 
الــبــحــريــن بـــهـــدف وحـــيـــد ســجــلــه األســـطـــورة 
عام  الجميع حتى  لينتظر  الــلــه.  عبد  مــاجــد 

محمد. وتغلبت السعودية التي حققت اللقب 
الــبــحــريــن بخمسة  فـــي »خــلــيــجــي 15« عــلــى 
ــا الــحــســني الـــيـــامـــي )ســجــل  ــرزهــ أهـــــــداف، أحــ
هاتريك(، وسامي الجابر. إال أن كأس الخليج 
إبراهيم  الــســابــق  النجم  قــيــام  شــهــدت   ،»16«
ــافـــس بــــني »األخــــضــــر«  ــنـ ــتـ ســــويــــد بـــفـــصـــل الـ
و»األحمر«، ليحتفظ منتخب بالده بالكأس 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــيــمــا حــلــت 

البحرين وصيفة.
ولـــم يــنــَس منتخب الــبــحــريــن مــــرارة خــســارة 
الــنــهــائــي أمــــام الــســعــوديــة، لــيــعــود بــقــوة في 
بطولة »خليجي 17« ويدك شباك السعودية 

اســتــطــاعــت  الــتــي  فـــي »خــلــيــجــي 11«،   ،1992
فيها البحرين الفوز على »األخضر« بهدفي 
النجمني السابقني أحمد عبد األمير، وزميله 

عبد الرزاق محمد.
وبعد ذلــك، تمكنت السعودية من أخــذ زمام 
ــار فــــي مـــبـــاراتـــني  ــتـــصـ ــور وتــحــقــيــق االنـ ــ ــ األمـ
و13«   ،12 »خليجي  بطولتي  في  متتاليتني 
بنتيجة ثــالثــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد. 
لكن فــي كــأس الخليج الــرابــعــة عــشــرة عــادت 
الــبــحــريــن إلــــى خــطــف األضــــــــواء، عــقــب قلب 
الــنــتــيــجــة عــلــى »األخــــضــــر« بــهــدفــني مــقــابــل 
الــرزاق  هــدٍف، سجلهما الالعب السابق عبد 

بثالثية نظيفة. لكن »األخضر« عاد إلى الرد 
السابق  املهاجم  ثنائية  بفضل  عــامــني،  بعد 
يــاســر الــقــحــطــانــي، وكــــرر األمــــر فــي خليجي 
»22« بالرياض، قبل الفوز بدور املجموعات 
لـــكـــأس الــخــلــيــج الــحــالــيــة بــهــدفــي الــحــمــدان 

ومحمد خبراني.
الخليج  كــأس  بطولة  فــي  املنتخبان  والتقى 
18 مــــرة، تــفــوق مــنــتــخــب الــســعــوديــة فـــي 10 
مـــواجـــهـــات، فــيــمــا انــتــصــرت الــبــحــريــن فـــي 4 
مباريات، وحضر التعادل في أربع مناسبات 
فــقــط، فـــي حـــني ســجــل مــهــاجــمــو »األخـــضـــر« 
»األحمر«. وتبقى  31 هدفا، مقابل 18 هدفا لـ
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مــواجــهــة املــلــحــق اآلســـيـــوي املــؤهــلــة لبطولة 
أفريقيا  أقيمت في جنوب  التي  العالم  كأس 
املنتخبني،  عام 2010 هي األشهر في تاريخ 
بــعــد أن تـــعـــادال ســلــبــا مـــن دون أهــــــداف في 
ــام  الـــعـــاصـــمـــة املـــنـــامـــة، لـــكـــن بـــعـــد خــمــســة أيــ
املباراة بتعادل  الرياض، وانتهت  تقابال في 
إلى  مثير بهدفني ملثلهما، ليذهب »األحمر« 
آنــذاك، عقب إحــراز إسماعيل  امللحق العاملي 
عبد اللطيف هدف التعادل في الدقيقة )93(، 
السعودية بأنهم  الجماهير  اعتقدت  أن  بعد 
بسبب تسجيل  املرحلة،  تلك  إلــى  سيصلون 

املنتشر هدف التقدم في الدقيقة )91(.



مجدي طايل

ــهــــات  ــرقــــب املــــتــــابــــعــــون مــــواجــ ــتــ يــ
جــديــدة فــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
ــــرة الـــــقـــــدم ملـــوســـم  ــكـ ــ األفــــريــــقــــيــــة لـ
2020/2019 ستعرفها البطولة الثانية األكبر 
ــقـــارة الـــســـمـــراء، مـــع انـــطـــاق الــجــولــة  داخــــل الـ
 16 بــن  املجموعات  مرحلة  عمر  مــن  الثانية 
فريقا تتنافس على 8 بطاقات للتأهل إلى دور 
الثمانية وحصد اللقب القاري. وتبحث الفرق 
التوالي  على  لها  الــثــانــي  الــفــوز  عــن  العربية 
ــعــــودة مـــن جـــديـــد إلــــى دائــــــرة املــنــافــســة  أو الــ
وراء  آمالها، سعيا  واإلبــقــاء على  القمة  على 
الحفاظ العربي على الكأس التي حققها آخر 
املصري.  والزمالك  املغربي  الــرجــاء  موسمن 
وفــي املجموعة األولــى، تتجه األنظار صوب 
بيراميدز  يلتقي  قــوي حينما  عــربــي  ديــربــي 
املصري مع نواذيبو املوريتاني، في مواجهة 
ــفــــوز فــيــهــا  ــوى الــ ــ ال تــحــمــل أي مــعــطــيــات سـ

ملواصلة املشوار في البطولة.
وحقق بيراميدز 3 نقاط في الجولة األولــى، 
بعد الفوز على إينوغو النيجيري 3-1، فيما 
خسر نواذيبو املوريتاني 2-3 أمام املصري. 
ويــدخــل بــيــرامــيــدز املــواجــهــة فــي حــالــة فنية 
جــيــدة، إذ حــقــق الــفــوز بــســتــة أهــــداف لهدف 

عرب كأس 
الكونفيدرالية

تنشد األندية العربية، في ثاني أهم بطوالت االتحاد األفريقي لكرة القدم، 
تحقيق نتائج طيبة تعزز مسيرتها في المضي قدما صوب األدوار المتقدمة، 
وصوال للحفاظ على اللقب الذي سبق وأن حققه نادي الزمالك المصري في 

الموسم الماضي، حيث تخوض مواجهات متوازنة لتحقيق االنتصارات

3031
رياضة

تقرير

على النجوم في لقاء دور الـ 32 لكأس مصر 
ولديه العديد من العناصر التي يراهن عليها 
في الفوز مثل محمد فاروق وإبراهيم حسن 
وإسام عيسى وأريك تراوري وغون أنطوي 
جابر  وعمر  حمدي  ومحمد  لعيوني  وعمر 

وأحمد الشناوي، بطريقة لعب 1-3-2-4.
ـــاع املنطقة  بــيــنــمــا يـــراهـــن نــواذيــبــو عــلــى دفـ
مـــع الــلــجــوء إلــــى ســــاح املــــرتــــدات الــســريــعــة، 
على  ويــراهــن  النتيجة،  لحسم  مــحــاولــة  فــي 
العــبــيــه بــو بــكــر وبــاجــيــلــي ويــاســن الــوالــى، 
ويلعب بطريقة 4-3-3 املنتظر أن يخوض بها 

املواجهة سعيا وراء نتيجة إيجابية.
ــقـــي املــــصــــري  ــتـ ــلـ ــة نـــفـــســـهـــا، يـ ــمــــوعــ ــــي املــــجــ فــ
البورسعيدي املصري مع إينوغو النيجيري، 
في لقاء بالغ الصعوبة، ال بديل خاله للفريق 
ــفــــوز لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــســيــرتــه  املــــصــــري إال الــ
الناجحة في البطولة وحصد النقطة السادسة 

لـــه. ويــواجــه املــصــري أزمـــة كــبــيــرة تتمثل في 
ــم الـــوســـط  ــمــــاد فـــتـــحـــي نـــجـ ــبــــه عــ إصــــابــــة العــ
بالرباط الصليبي وهو من العناصر املفضلة 
لدى إيهاب جال املدير الفني، باإلضافة إلى 

اإلرهاق الذي الحق العبيه مؤخرا.
أوستن  املصري على تشكيلة تضم  ويعول 
أموتو ومحمود وادي وأحمد ياسر وسعيدو 
ســيــمــبــوري وإيــــــزي إيــمــيــكــا وبـــهـــاء مــجــدي 
وكــريــم الــعــراقــي، فــي حــســم الــفــوز الــثــانــي له 
ــط اتـــجـــاه  ــ وتــــصــــدر املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، وسـ
مــن جــانــب إيــهــاب جـــال املــديــر الــفــنــي للعب 
بطريقة هجومية 4-2-2-2 التي يفضلها في 

مبارياته على ملعبه سعيا وراء الفوز.
وخسر إينوغو لقاءه األول أمام بيراميدز 3-1 
آماله  الفوز لإلبقاء على  أمامه سوى  وليس 
فـــي املــنــافــســة عــلــى قــمــة املــجــمــوعــة، ويفتقد 
الذي  أولوسيسي  توبي  العبه  املواجهة  في 
باملجموعة،  األول  اللقاء  فــي  للطرد  تــعــّرض 
وقد يلعب بدال منه أوكوتشي في التشكيلة.

وفي املجموعة الثانية، يخوض نادي النصر 
يحل  عندما  الصعوبة  بالغ  اختبارا  الليبي 
ضيفا على حوريا الغيني في ملعب األخير، 
ويــمــلــك الــنــصــر الــلــيــبــي حــالــيــا نقطة واحـــدة 
ــل لــلــعــودة  ــ فــــي رصــــيــــده، ويـــســـعـــى عـــلـــى األقــ
بــنــقــطــة الــتــعــادل مـــن مــلــعــب بــطــل غــيــنــيــا في 
اللقاء. واستعاد النصر الليبي في الساعات 
األخيرة خدمات أكثر من العب مصاب، مثل 
عــبــد الــلــه بــلــعــم ومـــعـــاذ الــهــمــامــي، والــلــذيــن 
سيكونان إضافة قوية للتشكيلة املنتظر أن 

يبدأ فيها الجهاز الفني بطريقة 1-2-3-4.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يــحــل نـــادي نهضة 
الزامبي،  زانــاكــو  على  املغربي ضيفا  بــركــان 
في لقاء صعب، يسعى خاله بركان لتحقيق 
الـــفـــوز الــثــانــي لـــه عــلــى الـــتـــوالـــي، والـــوصـــول 
ــن طـــــارق  ــ ــراهــ ــ لـــلـــنـــقـــطـــة 6 فـــــي الــــــجــــــدول. ويــ
السكتيوي، املدير الفني لبركان، على طريقة 
لعبه املفضلة 4-2-3-1 التي تتحول إلى 3-4-

الــاعــبــن أصحاب  3، وســط تصاعد ألســهــم 
ــي الــــتــــواجــــد ضـــمـــن الــتــشــكــيــل  ــ الــــخــــبــــرات فـ
األساسي، مثل أيمن الكاس وعمر النمساوي 
وواتـــــارا وحــمــدي لــعــشــيــر، وقـــد يــدفــع املــديــر 
الــفــنــي بــــ 3 العــبــن ارتـــكـــاز فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 

للسيطرة على الوسط.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد طـــــارق الــســكــتــيــوي، املــديــر 
للصحافين،  تصريحات  فــي  لبركان،  الفني 
أهمية لــقــاء زانــاكــو الــزامــبــي فــي الــعــبــور إلى 
البداية  ضــربــة  على  والــحــفــاظ  الثمانية  دور 
أدغوبي  على  الفوز  بعد  التي حققها  القوية 
األولــى،  الجولة  فــي  نظيفة  بثاثية  البنيني 
وال تـــوجـــد لــديــنــا غـــيـــابـــات تــقــلــق ولـــكـــن في 
الــوقــت نــفــســه علينا احـــتـــرام املــنــافــس داخــل 
املــلــعــب وتــحــقــيــق الـــفـــوز الـــثـــانـــي، خـــاصـــة أن 
الجماهير تنتظر من البركان الحصول على 
قــمــة املــجــمــوعــة فـــي نــهــايــة دور الــســتــة عشر 
وهــو أحــد أحــامــنــا الــكــبــيــرة. وفــي املجموعة 

أندية شمال أفريقيا 
تتطلع إلى جولة رابحة 

في دور المجموعات

االتحاد األوروبي يفتح إجراءات تأديبية بحق رومانيا
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »ويفا« فتح إجراءات تأديبية بحق االتحاد الروماني 
السويد في 15  أمــام  املــبــاراة  لجماهيره خــال  للعبة، على خلفية »سلوك عنصري« 
تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، حني كان املهاجم السويدي ألكسندر إسحاق عرضة 
لهتافات عنصرية. وأوقف الحكم املباراة التي انتهت بفوز السويد 2-صفر وبلوغها 
نهائيات كأس أوروبا 2020، لفترة قصيرة بسبب هتافات عنصرية أطلقتها الجماهير 
تأديبي« من  إجـــراء  ُفتح  التحقيق،  أنــه »بعد  إلــى  بيانه  فــي  الرومانية. وأشـــار »ويــفــا« 
قبل اللجنة التأديبية في االتحاد، موضحا أن القرار النهائي سيصدر في 12 كانون 
األول/ديسمبر الجاري. في نهاية تشرين األول/أكتوبر الفائت، عاقب االتحاد األوروبي 
بلغاريا، بإجبارها على خوض مباراتني خلف أبواب موصدة، واحدة منهما مع وقف 
التنفيذ، بعد أن وجهت الجماهير البلغارية هتافات عنصرية إلى العبي إنكلترا خال 
اللقاء الذي جمع املنتخبني في 14 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، 

األمر الذي أثار موجة غضب وردود فعل سلبية في بريطانيا.

فوزنياكي تقرر االعتزال بعد أستراليا المفتوحة
أعــلــنــت العــبــة كــــرة املـــضـــرب الــدنــمــاركــيــة 
كارولني فوزنياكي، املصنفة أولى سابقًا، 
االحترافية  ملسيرتها  حــدًا  ستضع  أنــهــا 
املقررة بني  املفتوحة  بعد بطولة أستراليا 
الثاني/يناير و2 شباط/فبراير  20 كانون 
عاما(   29( فوزنياكي  ونــشــرت  املقبلني. 
بيانًا  تويتر  في  الرسمية  على صفحتها 
قالت فيه »لقد لعبت كرة املضرب بشكل 
احــتــرافــي منذ كــان عــمــري 15 عــامــا. لقد 
اختبرت أمورا رائعة خال هذا الفصل من 
حياتي وأحرزت 30 لقبا فرديا وتصدرت 
تــصــنــيــف الـــاعـــبـــات املــحــتــرفــات ملــــدة 71 
أسبوعا وفزت ببطولة املاسترز الختامية، 
األلــعــاب األوملبية  وحملت علم بــادي فــي 
)...( لقد أنجزت كل ما يمكن أن أحلم به في املاعب«. وأضافت »أخبرت نفسي دائما، 
القيام بأشياء بعيدة عن كــرة املضرب أريــد أن  أنــه علّي  أنــه عندما يأتي وقــت أشعر 
أن  املاضية تيقنت  الوقت قد حــان«. وتابعت »في األشهر  أكثر، عندها يكون  أفعلها 
هناك أشياء في الحياة أريد القيام بها أكثر. وكان الزواج من ديفيد )األميركي ديفيد 
لي العــب كــرة السلة السابق( أحــد هــذه األهـــداف، واآلن هدفي هو التركيز أكثر على 
التوعية عن مرض  زيــادة  إلى  باإلضافة  العالم،  السفر حول  العائلية ومتابعة  الحياة 

التهاب املفاصل الروماتويدي )الذي تعاني منه وهو مرض يصيب جهاز املناعة(«.

رودجرز يجدد عقده على رأس اإلدارة الفنية لليستر سيتي
ــدان رودجــــــــرز عــقــده  ــنـ ــريـ ــدرب بـ ــ ــ ــــدد املـ جـ
يــونــيــو/حــزيــران  حــتــى  ليستر سيتي  مــع 
2025، لُيسكت بذلك الشائعات التي كانت 
أرســنــال.  إلــى  املحتمل  رحيله  إلــى  تشير 
وكــانــت الــصــحــف اإلنــكــلــيــزيــة قــد تــداولــت 
اســــم رودجــــــرز كــأحــد املــرشــحــني لــتــولــي 
تـــدريـــب أرســـنـــال عــقــب رحــيــل اإلســبــانــي 
للفريق  الفنية  اإلدارة  عــن  إيــمــري  أونــــاي 
اإلنــكــلــيــزي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، وّقـــع 
ليستر  الجمعة عقدا جديدا مع  رودجــرز 
الدوري  الذي يحتل حاليا وصافة  سيتي 
اإلنكليزي املمتاز بفارق ثماني نقاط عن 
ليفربول املتصدر. وكان املدرب اإلنكليزي 
العام وفــاز في 17  هــذا  لليستر سيتي في فبراير/شباط من  الفنية  اإلدارة  تولى  قد 

مباراة من إجمالي 26 قادها بالبريميرليغ.

»تاس« تقلص العقوبة الموقعة على تشلسي
القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  )تــاس( خفض عقوبة  الرياضي  التحكيم  قــررت محكمة 
)فيفا( املوقعة على نادي تشلسي بعدم السماح له بضم العبني دوليني جدد خال 
فترتي انتقاالت إلى النصف، وبهذا سيتمكن الفريق من إجراء تعاقدات بشكل طبيعي 
خال سوق االنتقاالت الشتوية القادمة، بعد حرمانه من التعاقد في سوق االنتقاالت 
الصيفية. وكانت لجنة االستئناف في الفيفا قد أقرت، في 11 إبريل/نيسان املاضي، 
العقوبة الصادرة في فبراير/شباط املاضي من جانب اللجنة التأديبية بحق تشلسي، 
اللندني  النادي  ملخالفته قواعد ضم العبني دوليني تحت سن 18 عاما. ومن ثم قام 
بالطعن على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي بدأت عملية التحكيم من 

خال املحامي اإليطالي ماسيمو كوتشا.

البرتغالي للوصول إلى نهائي الدوري األوروبــي في موسم 
سجل  حــني  مــؤملــة  لهزيمة  حينها  وتــعــّرض   ،2013-2012
الدقيقة 93 في  فــي  الــفــوز 2-1  هــدف  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي 

املباراة التي أقيمت في أمستردام.
إلى  فريقه  قيادة  في  الفني  املدير  التالي، نجح  املوسم  وفــي 
أمــام إشبيلية اإلسباني في  البطولة األوروبــيــة  نهائي نفس 
تورينو، حيث مني بهزيمة موجعة أيضا بركات الترجيح، 
السلبي.  بالتعادل  اللقاء  مــن  األصــلــي  الــوقــت  انتهى  بعدما 
وعلى ملعب )املونومنتال(، تحققت ما ُيطلق عليها »العدالة 
مجرياتها  على  بليت  ريفر  مــبــاراة سيطر  ففي  الشعرية«. 
نحو  يسير  كــان جورجي جيسوس  لنهايتها،  بدايتها  من 
نهاية حزينة جديدة لنهائي بطولة قارية، حتى لعب غابرييل 
بــاربــوســا »جــابــي جـــول« دور املنقذ وســجــل هــدفــني قاتلني 
الخبرة،  وربــمــا بفضل  عــقــب.  ــا على  رأسـ الــلــقــاء  بهما  قلب 

النجاحات واإلخفاقات على حد  النسبية على  التي تضفي 
سواء، تفاعل جورجي جيسوس بهدوء غريب من شخص 
يــدرك أنــه أنجز مهمته. إال أنــه لم يتمكن من السيطرة على 
سعادة وحماسة غامرتني حني التقى باعبيه بمجرد انتهاء 
بالتتويج بهذا  املــبــاراة. وكــان فامنغو ومشجعوه يحلمون 
اللقب بعد غيابه عن خزائن النادي لنحو 40 عاما. ويعد هذا 
الفوز أهم إنجاز في املسيرة املهنية للمدرب البرتغالي، الذي 
تــوج أيضا مع بنفيكا بــالــدوري البرتغالي ثــاث مــرات )في 
وكانت  و2015-201(،  و2014-2013   2010-2009 مواسم 
هذه األلقاب الثاثة حتى اآلن أهم إنجازات في مشواره. وقبل 
توليه تدريب فامنغو، تولى جورجي جيسوس اإلدارة الفنية 
لسبورتنغ لشبونة بني عامي 2015 و2018، ثم قاد الهال 

السعودي ملدة ستة أشهر بني يونيو 2018 ويناير 2019.
)العربي الجديد(

بات املدرب البرتغالي خورخي جيسوس أحد أفضل املدربني 
فــي الــعــالــم، بــعــدمــا قـــاد فــريــقــه فامنغو الــبــرازيــلــي مــؤخــرًا 
بليت  ريفر  على حساب  ليبرتادوريس  بكأس  التتويج  إلــى 
تمحي  بــأن  جديرة  حماسية  »ريمونتادا«  في  األرجنتيني، 
من ذاكرته مــرارة هزيمتني في نهائيني قاريني سابقني مع 
الــــدوري األوروبـــــي. جــســد خــورخــي جيسوس  بنفيكا فــي 
إذ  األخــيــر،  تتويجه  ثابتة« في ظل  »الثالثة  بــأن  القائل  املثل 
فشل مرتني في التتويج بالنهائيات، وتحديدا في أمستردام 
2013 وتورينو 2014 قبل أن ينجح في ليما 2019. كما أن 
البرتغالي )65 عاما( أصبح ثاني مدرب أوروبي يقود فريقا 
األعرق  اإلقليمية  البطولة  ليبرتادوريس، وهي  بكأس  للفوز 
الكرواتي  بعد  الجنوبية،  أميركا  فــي  األنــديــة  مستوى  على 
ــــذي حــصــد نــفــس الــلــقــب فــي 1991 مع  مــيــركــو يــوزيــتــش ال
التشيلي. وكان جيسوس قد قاد بنفيكا  فريق كولو كولو 

جورجي جـيسوس

على هامش الحدث

يعتبر المدرب 
البرتغالي 

المعروف جورجي 
جيسوس من بين 

مدربي النخبة 
الذين يملكون 

اإلمكانات لقيادة 
أي فريق كبير في 

العالم

يحل نهضة 
بركان المغربي 
ضيفًا على 
زاناكو الزامبي 
في لقاء صعب 
)Getty(

في البطولة نفسها، يلتقي بيدفيست بطل جنوب أفريقيا مع دغوليبا 
حاليًا،  واحــدة  نقطة  الفريقين  كال  ويملك  صعب،  لقاء  في  المالي 
وتعد المجموعة الثانية هي الوحيدة التي لم تشهد أي انتصارات في 
الثانية بحثا عن أول فوز  الجولة  األربعة  الفرق  الجولة األولى. وتدخل 
لها. ويلتقي سان بيدرو اإليفواري مع إنييمبا النيجيري في ملعب األخير 
لم  فيما  نقطة،  بيدرو  ويملك  البطولة.  في  لهما  فوز  أول  عن  بحثا 

يحصد إنييمبا أي نقاط حتى اآلن.

المجموعة الثانية بال انتصارات

وجه رياضي

نفسها، يلعب موتيمبا بمبي الكونغولي مع 
أدغوبي البنيني، في لقاء صعب على ملعب 
األول، ويملك موتيمبا نقطة واحدة ويتيح له 
الفوز التقدم إلى املركز األول أو الثاني، فيما 
ال يــمــلــك أدغـــوبـــي أي نـــقـــاط. وفـــي املــجــمــوعــة 
الرابعة، تتجه األنظار صوب الديربي العربي 
الصعب، حينما يلتقي بــارادو الجزائري مع 
حسنية أغادير املغربي، في لقاء قوي يحسم 

متوازنة  لعب  بطريقة  املواجهة  على خــوض 
الــذي يملك مجموعة رائعة  ــارادو  بـ ومــراقــبــة 
من الاعبن في الوسط، مشيرا إلى أنه حذر 
العبيه من خطورة الكرات العرضية، وضرورة 
الــتــعــامــل بـــهـــدوء مـــع الــضــغــط الــجــمــاهــيــري 

املرتقب لعشاق بارادو في امللعب.
فــي املــقــابــل، أكــد شــالــو، املــديــر الفني للفريق 
الــجــزائــري، عــدم وجــود خــيــارات أمــام العبيه 

بــنــســبــة كـــبـــيـــرة صــــــراع املـــنـــافـــســـة عـــلـــى قــمــة 
املجموعة. ويملك أغادير 3 نقاط يتصدر بها 
جدول ترتيب املجموعة مقابل نقطة لبارادو 
ــــذي تــــعــــادل فــــي الـــجـــولـــة األولـــــــى مــــع ســـان  الــ
بيدرو اإليفواري. ومن جانبه، وصف محمد 
الفني لحسنية أغادير املغربي،  فاخر، املدير 
بالقمة  الــلــقــاء  للصحافين،  تــصــريــحــات  فــي 
الكبيرة في املجموعة، مشيرا إلى أنه استقر 

ســـوى الــفــوز وحــصــد الــنــقــاط الــثــاث لحسم 
برغم  أغــاديــر  أن  إلــى  املجموعة، مشيرا  قمة 
الغيابات التي يعاني منها يعد فريقا قويا 
وعــقــبــة صعبة فــي رحــلــة الــوصــول إلـــى دور 
إدارة  ورصــــدت  الــقــاريــة.  للبطولة  الــثــمــانــيــة 
بارادو مكافآت مالية كبيرة لاعبن في حالة 
الــفــوز على بطل املــغــرب والــتــقــدم إلــى املركز 

األول في صدارة املجموعة.

ما زال مصير الاعب الفرنسي بول بوغبا مجهوال حتى هذه اللحظة، حيث لم يشارك ولو 
لدقيقة واحدة مع فريقه مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر/ أيلول املاضي. والحقيقة 
الوحيدة املؤكدة أن العب الوسط الفرنسي بالكاد واجه مشكات هذا املوسم. ومشكلة 
إصابته في الكاحل التي أبعدته عن آخر 13 مباراة للشياطني الحمر لن تؤثر على ما قدمه 
للنادي خال األشهر املاضية. ومنذ اإلعــان في الصيف املاضي عن رغبة الاعب في 
اللعب لفريق آخر وارتباط اسمه بفريق ريال مدريد خال فترة االنتقاالت الصيفية، لم 

يحظ بوغبا باالستمرارية في اللعب مع الفريق.

صورة في خبر

بوغبا وأزمة الرحيل
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