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رياضة

قال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي إلنتر ميالن 
إنه شعر باستياء متزايد بخصوص السماح 

لالعبيه باالنضمام إلى املنتخبات الوطنية لكرة 
القدم خالل فترة تفشي فيروس »كورونا«. وأشار 
ماروتا في حديث لشبكة سكاي سبورت إيطاليا 

إلى أن »هناك استياء عاما متزايدا بني كل مسؤولي 
األندية بخصوص ضرورة التزام الالعبني بالكثير 

من االرتباطات. يجب علينا وضع حد لألمر على 
األقل في مباريات املنتخبات الوطنية«.

تحدث مدرب فريق برشلونة السابق، كيكي 
سيتني لصحيفة )البآيس( اإلسبانية عن عالقته 

بميسي وقال: »من الصعب التعامل مع بعض 
الالعبني، ومن بينهم ميسي، تدرك أنه أفضل 
العب عبر العصور، من أكون أنا ألخرجه من 
امللعب؟ الجميع تقبلوا ذلك عبر السنني دون 

استبداله. ميسي شخص متحفظ جدًا، لكن يوجد 
وجه آخر غير وجه الالعب، يجب أن تفعل األشياء 
التي يحبها، ال يتحدث كثيرًا لكنه ينظر ويراقب«.

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب املصنفة الثانية 
عامليًا بني العبات التنس املحترفات إصابتها 

بفيروس كورونا وأنها تخضع للحجر الصحي. 
وقالت هاليب عبر حسابات شبكات وسائل 

التواصل االجتماعي »مرحبًا للجميع، أود أن 
أخبركم أن نتيجة اختباري لفيروس كورونا 

جاءت إيجابية. أخضع للعزل في منزلي وأتعافى 
بشكل جيد من األعراض الطفيفة التي ظهرت. أنا 

في حالة جيدة، سنتجاوز هذا معًا«.

ماروتا: هناك استياء 
متزايد بسبب مباريات 

المنتخبات الوطنية

كيكي سيتين: 
يوجد وجه آخر 

لميسي

سيمونا هاليب 
تعلن إصابتها 

بفيروس كورونا

بعد أيام 
قليلة من 
إعالنه االعتزال، 
هاجم المقاتل 
الروسي خبيب 
نورماغوميدوف 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون، على 
خلفية التعليقات 
األخيرة على 
المسلمين، ونشر 
رسالة عبر حسابه 
في »إنستغرام« 
مرفقة بصورة 
لماكرون: 
»عسى اهلل أن 
يُعاقب هذا 
الرجل، تحت شعار 
حرية التعبير 
يسيئون إلى 
مشاعر أكثر من 
مليار ونصف 
من المؤمنين 
المسلمين. إن 
اهلل سريع 
في الحساب 
وسوف ترى«.

)Getty( خبيب اعتزل ألنه رفض أن يُنافس بدون حضور والده الذي توفي

خبيب يهاجم ماكرون
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بيب غوارديوال 
قاد الفريق الكتالوني 

لحصد 14 لقبا

بوكا يستهل مشواره في كأس رابطة 
المحترفين بالفوز على النوس

استهل بوكا جونيورز مشواره في بطولة كأس رابطة املحترفني األرجنتينية 
بالفوز على ضيفه النوس )2 - 1(، وأحرز ثنائية بوكا في املباراة التي أقيمت 
كارلوس  الرابعة  املجموعة  منافسات  ضمن  املحلي  بالتوقيت  السبت  مساء 
تيفيز )د.19( ورامون أبيال )د.56(، بينما سجل خوسيه ساند هدف الضيوف 
الوحيد )د.24(. ويحتل بوكا في وصافة املجموعة الرابعة بفارق األهداف خلف 

تاييريس املتصدر بعدما فاز األخير على نيويلز أولد بويز )3 - 1(.

برشلونة يواصل نزيف النقاط 
في »الليغا« بتعادل »مخيب«

أن  بعد  »الليغا«  في  لآلمال  املخيبة  نتائجه  مسلسل  برشلونة  فريق  واصــل 
اكتفى بتعادل إيجابي أمام مضيفه ديبورتيفو أالفيس بهدف ملثله في إطار 
باب  األرض  أصحاب  افتتح  اإلسباني.  الـــدوري  منافسات  من  الثامنة  الجولة 
ليستغل  ريــوخــا.  لويس  الشاب  الجناح  طريق  عن   31 الدقيقة  في  التسجيل 
برشلونة بعد ذلك النقص العددي في صفوف أصحاب الضيافة ليدرك التعادل 
النقص  أنطوان غريزمان. ورغــم  الفرنسي  النجم  بعدها بدقيقتني عن طريق 
العددي، إال أن العبي البرسا لم ينجحوا في هز شباك الفريق الباسكي وسط 
تألق من الحارس فرناندو باتشيكو الذي تصدى ألكثر من كرة خطيرة من 
العبي »البالوغرانا« وبالتعادل هذا، واصل الفريق »الكتالوني« مسلسل إهدار 
النقاط في الليغا للجولة الرابعة على التوالي، إذ لم يتذوق الفريق طعم االنتصار 
منذ مطلع هذا الشهر بثالثية خارج الديار على حساب سيلتا فيغو، ليحقق 
بعدها التعادل أمام إشبيلية، ثم يتكبد خسارتني متتاليتني أمام خيتافي ثم 
مــدريــد. ورفــع برشلونة  ريــال  التقليدي  الغريم  أمــام  األرض(  فــي )كالسيكو 

رصيده إلى 8 نقاط في املركز الـ12 مؤقتا، مع تبقي مباراتني مؤجلتني له.

باريس سان جيرمان يهزم نانت )3-0( ويحلق 
في الصدارة

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نانت بثالثية نظيفة في املباراة 
التي جمعتهما ضمن منافسات األسبوع التاسع من بطولة الدوري الفرنسي. 
الدقيقة 47، وفي  الباريسي عن طريق الالعب أندير هيريرا في  تقدم الفريق 
الدقيقة 65 أضاف املهاجم الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني للضيوف من 
ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله بابلو سارابيا الهدف الثالث في الدقيقة 88. 
وبهذا الفوز، رفع البي إس جي رصيده من النقاط إلى 21 محلقا في الصدارة، 

في وقت تجمد رصيد نانت عند 8 نقاط في املركز الـ15.

..وأتلتيكو ينتصر بثالثية نظيفة
فريقه  انــتــصــار  فــي  األنــظــار  فيليكس  جـــواو  الــواعــد  البرتغالي  النجم  خطف 
أتلتيكو مدريد خارج قواعده على أوساسونا )1-3( في إطار الجولة الثامنة من 
»الروخيبالنكوس« عزف نغمة  الفوز واصل فريق  »الليغا«. وبهذا  منافسات 
نقطة   14 إلى  الفريق رصيده  ليرفع  التوالي،  على  الثالثة  للجولة  االنتصارات 
قفز بها إلى املركز الثالث مؤقتًا، مع تبقي مباراتني مؤجلتني له. بينما تذوق 
الثالثة هذا املوسم ليتجمد رصيده عند 10 نقاط احتل  أوساسونا خسارته 

بها املركز التاسع، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ليفربول يفوز على وست هام يونايتد
اقتنص فريق ليفربول فوزًا بشق األنفس على ضيفه وست هام يونايتد )1-2( 
بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب )آنفيلد رود( 
في إطار الجولة السابعة من منافسات »البريميرليغ«. وحقق بطل الدوري أكثر 
من فائدة بهذه النتيجة، أولها مواصلة االنتصارات للمباراة الثانية على التوالي 
بعد أيام من الفوز الصعب بنفس النتيجة على شيفيلد يونايتد. كما أن الفوز 
قفز بفريق األملاني يورغن كلوب إلى الصدارة برصيد 16 نقطة، في املقابل 
ليبقى  )تعادالن وخسارة(،  تواليا  الثالثة  للمباراة  »الهامرز«  تواصلت معاناة 

رصيده عند 8 نقاط احتل بها املركز الـ18 مؤقتًا.

مدرب  غــوراديــوال،  بيب  اإلسباني  استبعد 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، تمامًا إمكانية 
ــب فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة مـــــرة ثـــانـــيـــة فــي  ــدريــ تــ
»رغبته«  نفسه  الوقت  في  مؤكدًا  مسيرته، 

في تحقيق النجاح في إنكلترا. 
ويـــعـــد غــــوارديــــوال أكـــثـــر املـــدربـــني تــتــويــجــا 
قــاده  بعدما  الكتالوني،  الفريق  تــاريــخ  فــي 
املسابقات عندما  لقبا في مختلف  إلــى 14 
الـــى 2012.  تــولــى اإلشــــراف عليه مــن 2008 
ــتــــردد فــــي األيـــــام  ــــوال يــ ــــوراديــ وبــــــدأ اســـــم غــ
ــــرة، ال ســيــمــا بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة رئــيــس  ــيـ ــ األخـ
بــرشــلــونــة جـــوزيـــب مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو من 
مــنــصــبــه، وتـــصـــريـــح أحــــد أبـــــرز املــرشــحــني 
لخالفته فيكتور فونت بأنه ينوي استعادة 
ــدرب الــكــتــالــونــي فــي حـــال فــوزه  خــدمــات املــ
الرئاسية. وقال غوارديوال  االنتخابات  في 
في  يوناتيد  على شيفيلد  فريقه  فــوز  بعد 
ــــدوري املــحــلــي »قــلــت مــــرات عــــدة، فترتي  الــ
كمدرب لبرشلونة انتهت. أعتقد في الحياة، 
يــجــب أن تــقــوم بــعــمــل مــا فــي مــكــان مــا ملــرة 
واحدة فقط«. وتابع »ثمة أشخاص رائعون 

بــقــيــادة مــدربــني مــن خـــارج الــبــرازيــل، تتصدر 
أنـــديـــة إنــتــرنــاســيــونــال، فــالمــنــغــو وأتــلــتــيــكــو 
مينيرو تــرتــيــب الــــدوري املــحــلــي لــكــرة الــقــدم، 
ــدراء فنيني من  ــادرا مــا بــحــث عــن مــ فــي بــلــد نــ
خارج الحدود. يقود إنترناسيونال، متصدر 
ــدة مــن نــهــايــة دور  الــتــرتــيــب قــبــل مــرحــلــة واحــ
الــذي  كــوديــت  إدواردو  األرجنتيني  الــذهــاب، 
ــغ قــبــل  ــنــ ــيــ ــع راســ ــ ــي بــــــــالده مـ ــ صـــنـــع اســــمــــه فـ
ــا وصــيــفــه  ــّرب حــظــه فـــي الـــبـــرازيـــل. أمــ أن يـــجـ
فالمنغو حامل اللقب، فيشرف عليه اإلسباني 
للمدرب  السابق  املساعد  تورينت،  دومينيك 
ــوال. بـــدأ يــصــنــع اســمــه  ــوارديــ الــشــهــيــر بــيــب غــ
 بدال 

ّ
بعد بــدايــات معقدة خــارج الــبــالد، وحــل

من املدرب البرتغالي الشهير جورج جيزوس 
الـــعـــائـــد إلـــــى بــنــفــيــكــا، بـــعـــد أن قـــــاد الــــنــــادي 
األســود واألحــمــر الــقــادم من ريــو دي جانيرو 
إلـــــى ثــنــائــيــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــــــدوري وكــــأس 
ليبرتادوريس. ويحتل أتلتيكو مينيرو املركز 
سامباولي،  خورخي  األرجنتيني  مع  الثالث 
الـــذي التقط أنــفــاســه فــي الــبــرازيــل بعد خيبة 
مونديال 2018 مع منتخب بــالده. قــاد مدرب 

املثال  سبيل  على  املهمة،  يتولوا  أن  يمكن 
هناك اآلن رونالد كومان )مدرب برشلونة( 
الذي يعتبر مدربا ممتازا. لقد انتهى األمر 

)بالنسبة لي(«.
ــة الــــــــحــــــــال، ســـــأعـــــود  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ  وكــــــشــــــف »بــ
ــادة مــقــعــدي فـــي املــلــعــب ومــتــابــعــة  ــعـ ــتـ السـ
إحـــدى املــبــاريــات. أنــا سعيد جــدا هنا )في 
للقيام  الــرغــبــة  أمــلــك  زلــت  مانشستر(، ومــا 
بــعــمــل جــيــد وهــــذا هــو أهـــم شـــيء بالنسبة 
لي«. وأمل غوارديوال أن يتم انتخاب رئيس 
جديد جيد لبرشلونة بقوله »سيكون هناك 
انــتــخــابــات فــي بــرشــلــونــة، آمـــل فــي اختيار 
مــجــلــس إدارة جــيــد إلبـــقـــاء بــرشــلــونــة هــذا 
الــنــادي املــدهــش فــي أعلى املستويات«. من 
جــهــة أخــــرى، يــبــحــث املــــدرب اإلســبــانــي عن 
تدعيم صفوف فريقه من أجل املنافسة على 
مستوى مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
ــا، خــصــوصــا بــعــد أن  ــ ودوري أبــطــال أوروبـ
الغريم  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« ملصلحة  لــقــب  فــقــد 
الذي  الوقت  في  ليفربول،  فريق  التقليدي، 
تفاوت  مــن  »السيتيزن«  كتيبة  فيه  تعاني 

إشبيلية اإلسباني ومنتخب تشيلي السابق، 
نـــــادي ســـانـــتـــوس الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى املــركــز 
الـــثـــانـــي وراء فــالمــنــغــو الــــقــــوي. وفــــي مــوســم 
2019، كان جيزوس ثاني مــدرب أجنبي فقط 
األرجنتيني  بعد  املحلي،  الـــدوري  لقب  يحرز 

كارلوس فوالنتي مع باهيا عام 1959.

إعداد أفضل
باإلضافة إلى الترتيب، يبرز أسلوب األندية 
التي تلعب باشراف مدربني أجانب. أسلوب 
أكـــثـــر هــجــومــا مـــع تــنــويــع تــكــتــيــكــي. يــشــرح 
معلق قناة »سبورتيفي« باولو فينيسيوس 
املــدرب على كونه  :»ال تعتمد كفاءة  كويليو 
محليا أم أجــنــبــيــا. إذا كـــان جــيــدا فــهــذا ألنــه 
يملك إعـــدادا أفــضــل«. يــرى كويليو املــدربــني 
الـــذيـــن يـــتـــصـــدرون الــتــرتــيــب راهـــنـــا »أفــضــل 
بكثير« من البرازيليني. ويقّر كارلوس ألبرتو 
في مونديال  السابق  املنتخب  مــدرب  باريرا 
1994 بـــأن مــواطــنــيــه أصــبــحــوا بــعــيــديــن عن 
األجانب، وقال ملجلة »استادو دو ساو باولو: 
الالعب ويصبح مدربا  البرازيل يعتزل  »في 
إلزاميا  أصبح  وفــي حني  التالي«.  اليوم  في 
منذ عدة عقود الحصول على شهادة تدريب 
لــإشــراف على نــاد فــي البطوالت األوروبــيــة 
الكبرى، انتظر االتحاد البرازيلي حتى 2019 
روجيريو سيني  ويقّر  الشرط.  هذا  ليفرض 
الحارس البرازيلي األسطوري السابق لساو 
بــاولــو والـــذي يشرف راهــنــا على فورتاليزا، 
بــــأن »تــنــشــئــة املــــدربــــني مــــوجــــودة مــنــذ زمــن 

الفترة  عــلــى مــســتــوى األداء والــنــتــيــجــة فــي 
نقطة،   11 حاليا  السيتي  ويملك  األخــيــرة. 
وضعته في املركز السابع، في الوقت الذي 
يتألق فيه حامل اللقب »الريدز«، واملفاجأة 
الـــجـــديـــدة، فــريــق إيـــفـــرتـــون بــقــيــادة املــــدرب 

اإليطالي كارلو أنشيلوتي. 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن نــــادي بــارتــيــزان 
فيليب  الــشــاب  جناحه  أن  الصربي،  بلغراد 
مانشستر  إلـــى  سينتقل  ســتــيــفــانــوفــيــتــش، 
ســيــتــي، خـــالل فــتــرة االنـــتـــقـــاالت املــقــبــلــة في 
يناير/كانون الثاني. ولم يؤكد سيتي بعد 
تعاقده مع ستيفانوفيتش، البالغ من العمر 
لــكــن شــبــكــة »ســكــاي  ــا، حــتــى اآلن،  ــامـ 18 عـ
ســـبـــورتـــس« ذكــــرت أن الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي، 
)9.32 ماليني  يــورو  ثمانية ماليني  سيدفع 
دوالر( وإضافات أخرى، مقابل ضم الصربي 
الــدولــي. وقـــال بــارتــيــزان، عبر حسابه على 
انتقال  أن يعلن  بــارتــيــزان  )تــويــتــر( »يسعد 
فــيــلــيــب ســتــيــفــانــوفــيــتــش إلـــــى مــانــشــســتــر 
سيتي، في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة«. 
وأضاف »انتقال فيليب ستيفانوفيتش إلى 
واحــــد مــن أكــبــر أنــديــة أوروبـــــا، تــأكــيــد على 
العمل الدؤوب لكل من في النادي«. وارتبط 
ستيفانوفيتش، الذي يلعب في األغلب على 
الــجــنــاح األيــســر، بــاالنــتــقــال إلــى الــعــديــد من 
األندية األوروبية الكبيرة، منذ بزوع نجمه 
ــرز تسعة أهـــداف  الــعــام املــاضــي، عــنــدمــا أحـ

وصنع ثالثة مع ناديه الصربي.
)فرانس برس(

بعيد في أوروبـــا، لــذا من الطبيعي أن يكون 
القادمون من الخارج أكثر جهوزية«.

»سرقة« األفكار
أقيل عدد من املدربني البرازيليني املعروفني 

ــرار  ــتـــصـــاف الــــــــدوري حـــتـــى، عـــلـــى غــ قـــبـــل انـ
مـــدرَبـــي املــنــتــخــب ســابــقــا مـــانـــو مــيــنــيــزيــس 
بامليراس  يجد  لم  لوكسمبورغو.  وفاندرلي 
بـــديـــال لــلــوكــســمــبــورغــو، أحــــد الــبــرازيــلــيــني 
الـــقـــالئـــل الـــــذي درب نـــاديـــا أوروبــــيــــا كــبــيــرا 

فيما   ،)2005 فـــي  اإلســـبـــانـــي  مـــدريـــد  )ريـــــال 
يـــبـــرز مـــرشـــحـــون أجـــانـــب لــخــالفــتــه. يــشــرح 
ــوديــــت: »هـــنـــا نــشــيــد غــالــبــا  األرجــنــتــيــنــي كــ
الكثير  البرازيل  باملدربني األجانب، لكن في 
من املدربني الكبار، مع أفكار مختلفة، أحاول 
سرقتها منهم«. مع مدربي ثالثي الصدارة، 
باإلضافة إلى البرتغالي ريكاردو سابينتو 
الذي استلم أخيرا منصب املدرب في فاسكو 
الــســابــع عــشــر فـــي الــتــرتــيــب، يــشــرف أربــعــة 
ــــل 20 عـــلـــى أنـــديـــة  مــــدربــــني أجــــانــــب مــــن أصـ
ــى. يــبــدو الــعــدد قــلــيــال مــقــارنــة  ــ الـــدرجـــة األولـ
الـــدوري اإلنكليزي )11(، واألملــانــي  مثال مــع 
)6(، لــكــن بــالــتــســاوي مــع الــفــرنــســي. قــبــل أن 
البرازيل عمالقا كبيرا في عالم كرة  تصبح 
ــانــــب حــاضــريــن  ــدم، كــــان املــــدربــــون األجــ ــقــ الــ
ــبـــالد، عــلــى غــــرار اإلنــكــلــيــزي تــشــارلــي  فـــي الـ
ولــيــامــس فـــي الــعــشــريــنــيــات والــثــالثــيــنــيــات 
مــن الــقــرن املــاضــي، أو املــجــري بيال غوتمان 
في ساو باولو بني 1957 و1958. لكن اللقب 
خمسة  أصــــل  مـــن   1958 فـــي  األول  الـــعـــاملـــي 
ــّدل املــعــطــيــات. يـــرى بــاولــو  ــم قــيــاســي( بــ )رقــ
أصبحنا  »بعدما  أنــه  كويليو  فينيسيوس 
املطلق في  املرجع  أننا  بدأنا نعتبر  أبــطــاال، 
كرة القدم العاملية«. بعد اإلذالل الكبير على 
يــد أملــانــيــا 1-7 فــي نــصــف نــهــائــي مــونــديــال 
ــي الــبــرازيــلــيــة، بـــدأ عــدد  ــ 2014 عــلــى األراضــ
املــدربــني األجــانــب يرتفع في بــالد كــرة القدم 

بحثا عن رحلة التعويض.
)فرانس برس(

المدربون األجانب يتركون بصمتهم في الدوري البرازيليغوارديوال باق في مانشستر سيتي ولن يعود لبرشلونة
أكد المدير الفني اإلسباني 

بيب غوراديوال أنه ال 
يفكر في مغادرة فريق 

مانشستر سيتي

شكلت حالة المدربين 
األجانب في الدوري 

البرازيلي قصة استثنائية 
نادرة في بلد يعشق الكرة

)Getty/غوارديوال قاد السيتي لحصد أكثر من لقب )بول شيلدز

)Getty( سيطر السد على المواجهة ضد الدحيل

)Getty/عبّر المدرب تشافي عن سعادته بالوصول للنهائي )إيستو هارا

)Getty/اإلسباني دومينيك تورينت مدرب فالمنغو )سيرجيو مورايس بول

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

بلغ نادي السد نهائي كأس أمير 
قــطــر لــيــواجــه مــنــافــســه الــعــربــي، 
الــتــغــلــب على  بــعــد أن اســـتـــطـــاع 
الدحيل بأربعة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
في املباراة التي جمعت بينهما على استاد 
عبد الله بن خليفة، ضمن منافسات نصف 
نــهــائــي املــســابــقــة املــحــلــيــة. واســتــطــاع السد 
النتيجة  بنفس  الدحيل  منافسه  مــن  الــثــأر 
ــيـــر قــطــر  ــــأس أمـ ــتـــي خـــســـر بـــهـــا نـــهـــائـــي كـ الـ
فــي املــوســم املــاضــي، وأثــبــت أفضليته على 
بطل دوري نجوم قطر، للمرة الرابعة على 
التوالي، بعدما انتصر »الزعيم« على رفاق 
النجم املعز علي قبل عــدة أيــام في الــدوري 

بثالثة أهداف مقابل هدف.
الدقائق  فــي  السد  منافسه  الدحيل  وفــاجــأ 

كأس أمير قطر
السد والعربي في النهائي

العنيد  منافسه  ضد  التوالي  على  الرابع  فوزه  السد  نادي  حقق 
ليواصل  بينهما،  جمعت  التي  المسابقات  جميع  في  الدحيل 
مدربه  بقيادة  الحالي  الموسم  في  الناجحة  مسيرته  »الزعيم« 

اإلسباني تشافي

تقرير

األولــــى مــن عــمــر املــواجــهــة، بــعــدمــا استغل 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي إيــدمــيــلــســون جــونــيــور 
الــخــطــأ الــكــبــيــر لـــحـــارس »الـــزعـــيـــم«، مشعل 
بالدقيقة  فــي شــبــاكــه  الــكــرة  بــرشــم، ليضع 
نادي  لكن  األول.  الشوط  عمر  من  العاشرة 
بقوة، بفضل  الثاني  الشوط  في  عــاد  السد 
اإلسباني  املـــدرب  بها  قــام  التي  التغييرات 
ــــع بــالــنــجــم  ــــذي دفـ تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، الــ
الـــجـــزائـــري بـــغـــداد بـــونـــجـــاح، حــتــى يــحــرر 

األجنحة بشكل كامل، ليأتي هدف التعادل 
عــبــر الــقــطــري بــوعــالم خــوخــي فــي الدقيقة 
سانتوس  البرازيلي  زميله  وأضـــاف   ،)59(

الهدف الثاني في الدقيقة )64(.
وتّوج بغداد بونجاح مجهوده في املباراة 
بهدف ثالث لصالح السد في الدقيقة )77(، 
ــاراة، أتــــى عــنــدمــا  ــ ــبـ ــ لــكــن أبـــــرز حــــدث فـــي املـ
ارتــكــب حـــارس الــدحــيــل خليفة نـــداي خطأ 
كبيرا، استغله املخضرم تاباتا بعدما أطلق 
امللعب  منتصف  مــن  املــدى  بعيدة  تسديدة 

سكنت شباك الدحيل في الدقيقة )88(.
الحكم عبد  املــواجــهــة، اضــطــر  وقــبــل نهاية 
الرحمن الجاسم إلى إشهار بطاقته الحمراء 
البرازيلي  فــي وجــه  فــي مناسبتني، األولـــى 
ل خشن مع العــب السد، ثم 

ّ
دودو بعد تدخ

طـــرد عــلــي عفيف أيــضــا بــعــد اعــتــدائــه على 
العب السد من دون كــرة، لتنتهي املواجهة 
بخسارة الدحيل أمام السد برباعية مقابل 

هدف واحد.
وبفضل الرباعية في شباك الدحيل، يواصل 
السد رحلة البحث عن استعادة لقب كأس 
أمــيــر قــطــر لــكــرة الــقــدم الــغــائــب عــن خزائنه 
ملدة عامني، لكنه سيصطدم بالعربي الذي 
يطمح إلى العودة مرة أخــرى إلى منصات 

التتويج.
ونـــقـــل املـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــنـــادي الـــســـد، عن 
ــانـــي تــشــافــي قـــولـــه: »نــشــعــر  ــبـ املــــــدرب اإلسـ
بــســعــادة كــبــيــرة بــعــد هـــذا الــفــوز املستحق، 
املــبــاراة،  بــدايــة  الدحيل منذ  كنا أفضل مــن 
على  حــافــظــنــا  لكننا  مــبــكــرا،  هــدفــا  تلقينا 
طــريــقــة الــلــعــب، وأكــمــلــنــا بــنــفــس األســلــوب. 
وحــــــني ســجــلــنــا هــــــدف الــــتــــعــــادل، اخــتــلــف 
برباعية«. وأضــاف  الــفــوز  الــوضــع وحققنا 
تـــشـــافـــي: »ســـنـــركـــز عـــلـــى الـــــــــدوري املــحــلــي 
ونمر  للراحة،  مجال  وال  املقبلة  الفترة  فــي 
حاليًا بفترة ممتازة داخل الفريق، وأخبرت 
الفوز في كل املباريات،  الالعبني أننا نريد 
ال سيما أننا نادي السد وال مجال لألعذار. 
الدحيل يدافع في  أن  أَر طــوال مسيرتي  لم 
ــد أصــبــح  مــلــعــبــه، ولـــكـــن هـــــذا حـــــدث والــــســ
الكرة في قطر، في ظل األداء  املسيطر على 
الـــرائـــع، ومـــا شــاهــده الجميع عــلــى أرضــيــة 
امللعب«. وتابع املدرب اإلسباني: »أنا سعيد 
الرابعة  للمرة  الــدحــيــل  على  بالتغلب  جــدًا 
الوصول  وهــو  األول  الهدف  تواليا، حققنا 
بأغلى  الــفــوز  هــو  الثاني  وهدفنا  للنهائي 
الكؤوس، وكان باإلمكان تسجيل املزيد من 
بالدفاع وبعض  اكتفى  والدحيل  األهــداف، 
ــذي نــجــحــنــا فـــي إفــســاده  الــهــجــوم املـــرتـــد الــ
املباراة  كل  عن  تحدثنا  ال  والنتيجة  أيضًا 
بالكامل، ألننا نستحق املزيد من األهداف«.
وعن تحضيرات »الزعيم« للمباراة النهائية 
»الوقت  تشافي  قــال  العربي،  منافسه  أمــام 
لـــلـــفـــرح بــالــنــتــيــجــة واالســـتـــمـــتـــاع  اآلن هــــو 

اعتبر مدرب الدحيل 
أن الخسارة تعود إلى 

المستوى المهاري للسد

)Getty/ساهم بغداد بونجاح في فوز السد على الدحيل )سيمون هولمز

النهائي  فــي  نفكر  ولــن  للنهائي،  بالتأهل 
الدحيل  تغلبنا على  العربي،  أمــام  اآلن  من 
وهو من أفضل األندية القطرية، ومواجهة 

العربي ستكون غاية في الصعوبة«.
بــدوره، أعرب حسن الهيدوس قائد الفريق 
السد عن سعادته  بنادي  القدم  لكرة  األول 
نهائي كأس  إلــى  »الــزعــيــم«  بتأهل  الكبيرة 
أمير قطر أغلى البطوالت، وذلك عقب الفوز 
الــعــريــض عــلــى الــدحــيــل. وقــــال الــهــيــدوس، 
في تصريحاته عقب املباراة »كانت مباراة 
ــة لــلــغــايــة ونــجــحــنــا فـــي الــــعــــودة بعد  ــعـ رائـ
التأخر بهدف في الشوط األول والرد بأربعة 
أهداف في الشوط الثاني، وصنعنا الكثير 

من الفرص الخطرة علي مرمي املنافس«.
السداوية هذا  للجماهير  الهيدوس  وبــارك 
»الزعيم«  إن  للنهائي، وقــال  الفوز والتأهل 
ــاراة،  ــبـ اســتــحــوذ عــلــى الـــكـــرة مــنــذ بـــدايـــة املـ
وقــدم أفضلية على الرغم من تقدم الدحيل 
األمـــل واستطعنا  لــم نفقد  »لــكــنــنــا  بــهــدف، 
الــعــودة إلــى املــبــاراة بــهــدف الــتــعــادل، وبعد 
ــك لــعــبــنــا بــــصــــورة أفـــضـــل عـــلـــى صــعــيــد  ــ ذلـ
الهجوم، وتمكنا من التقدم وتسجيل أربعة 
أهــداف لنحقق فوزًا مستحقًا بعد مستوي 

فني رائع من الجميع«.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، وصـــف عــبــد الكريم 
ــــذي حــقــقــه على  ــــادي الـــســـد الـــفـــوز الـ نــجــم نـ
الدحيل، بالهام والرائع بعد حجز معقد في 
قطر،  أمــيــر  كــأس  لبطولة  النهائية  املــبــاراة 
بــقــولــه: »تــلــقــيــنــا هــدفــا مــبــكــرا فـــي املـــبـــاراة، 
وبالرغم من ذلك تماسكنا واستطعنا الرد 
بــقــوة فــي الــشــوط الــثــانــي، وسجلنا أربــعــة 
أهــداف لنحقق فوزًا مستحقًا بعد مستوى 
متميز ظــهــرنــا عــلــيــه فــي املـــبـــاراة والــشــوط 

الثاني على وجه الخصوص«.
ــر الــفــنــي لــنــادي  ــا صـــبـــري ملـــوشـــي، املـــديـ أمــ
الدحيل، فأرجع الخسارة في نصف نهائي 
ــتـــوى املـــهـــاري  كـــــأس أمـــيـــر قـــطـــر، إلـــــى املـــسـ
والــبــدنــي الــعــالــي لــنــجــوم الــســد، بــقــولــه في 
كانوا  »لقد  اللقاء:  عقب  الصحافي  املؤتمر 
األفضل داخل امللعب على مستوى املهارات 
الفردية لالعبني وبدنيًا، بدأنا املباراة بخطة 
في  وفشلنا  التسجيل  فــي  ونجحنا  جــيــدة 
إحـــراز الــهــدف الثاني، وفــي الــشــوط الثاني 
تراجعنا بدنيًا وارتكبنا عددًا من األخطاء 
البسيطة التي استغلها فريق السد ونجح 
ــاف:  ــ فـــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار عــلــيــنــا«. وأضـ
الثانية  خسارتنا  بعد  سعداء  لسنا  »نحن 
السد، وهــذا ما دفعني لالعتراف بأن  أمــام 
الـــســـد هـــو األفـــضـــل، وفــــي الـــواقـــع ال مــجــال 
ــا مــوجــود مع  لــلــمــقــارنــة بــني الــنــاديــني، وأنــ
الــفــريــق مــنــذ 3 أســابــيــع ولــألســف لــم نعمل 
الالعبني  بتغيير  نقم  الكفاية، ولم  فيه  بما 
ونــحــن الــيــوم بــعــيــدون عــن املــســتــوى الــذي 

أصبو للوصول إليه مع النادي«.
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أيوب الحديثي

ــن الـــالعـــبـــني  ــ ــاك عــــــدد قـــلـــيـــل مـ ــنــ هــ
املـــتـــعـــثـــريـــن فــــي قـــائـــمـــة أغـــلـــى 10 
صــفــقــات عــلــى اإلطـــــــالق، ولـــكـــن ال 
ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي  على  يتفوق  أحد 
بــســبــب فــشــلــه فــي تــقــديــم قــيــمــة مــقــابــل املبلغ 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي دفـــعـــه بـــرشـــلـــونـــة لــجــلــبــه مــن 
بوروسيا دورتموند. ورغم تألقه في مواجهة 
يــوفــنــتــوس،  ــد  األخــــيــــرة ضــ األبــــطــــال  دوري 
ــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت  وتــســجــيــلــه لـــهـــدف فـــي املــ
على »أليانز ستاديوم«، لكن الالعب لم يقدم 
املــنــتــظــر مــنــه حــتــى الــلــحــظــة. وحــســب تقرير 
ديمبيلي،  فإن  اإلسبانية،  سبورت  لصحيفة 
ســــادس أغــلــى صــفــقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
الدقائق املحتملة  املائة فقط من  لعب 25 في 
منذ وصوله في صيف عام 2017، وذلك قبل 
عــودتــه األخـــيـــرة لــلــمــالعــب. وفــشــل برشلونة 
يــوم  قــبــل  يــونــايــتــد  إلـــى مانشستر  فــي بيعه 
مــن املــوعــد النهائي إلغـــالق بــاب االنــتــقــاالت، 
ما يعني أن املــدرب الهولندي رونالد كومان 
يــجــب اآلن أن يــصــحــح بــطــريــقــة مـــا مــســيــرة 
ديمبيلي التي تتجه حاليا إلى حافة الهاوية.
لــذا بــات كــومــان أمــام تحٍد جــديــد، باإلضافة 
إلـــــى جـــعـــل بـــرشـــلـــونـــة قـــــوة مـــــرة أخــــــرى فــي 

تحدي عودة 
ديمبيلي

لم يقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي ما هو منتظر منه في برشلونة، بعد 
العالم،  مستوى  على  صفقة  أغلى  سادس  خوض  إلى  اإلصابات  أدت  أن 
25 في المائة فقط من الدقائق المحتملة منذ وصوله في صيف عام 
فيه  فشلت  الذي  الوقت  في  للمالعب،  األخيرة  عودته  قبل  وذلك   ،2017

اإلدارة ببيعه مؤخرا

3031
رياضة

تقرير

أوروبـــــــا، وبـــنـــاء فــريــق جــديــد حــــول ليونيل 
ميسي، وإنقاذ النادي الذي عانى من تراجع 
وخــــاض  ــتــــائــــج.  ــنــ والــ األداء  مـــســـتـــوى  ــلـــى  عـ
كومان بداية جيدة من حيث تنشيط فيليب 
كــوتــيــنــيــو، وهــنــاك أمـــل فــي أن يــفــعــل الــشــيء 
أنــطــوان غــريــزمــان، فيما  نفسه مــع الفرنسي 
ــار األكــــبــــر هــــو ديــمــبــيــلــي.  ــبــ ــتــ ســـيـــكـــون االخــ
كبيرا في إحصائية  اإلصابات دورا  ولعبت 
ــكـــن حـــتـــى عــنــدمــا  ــة، ولـ ــعـ ــراجـ ــتـ ديــمــبــيــلــي املـ
يـــكـــون الئـــقـــا ومـــتـــاحـــا، فــــإن الــنــســبــة املــئــويــة 
إلــى 53 في  التي لعبها ترتفع فقط  للدقائق 
املائة، بعد أن شارك في 75 مباراة فقط. لهذا 
الــســبــب، حـــاول الــنــادي جــاهــدا إخــراجــه قبل 
يوم املوعد النهائي لالنتقاالت، بعد اهتمام 
كبير من مانشستر يونايتد، لكن األخير لم 
يكن يرغب فــي دفــع مــا يصل إلــى 60 مليون 
يـــورو، وفــكــر فــي خــيــار اســتــعــارة الــالعــب من 

دون التزام بالشراء، على غرار الصفقة التي 
وهناك  كوتينيو.  مــع  ميونخ  بــايــرن  عقدها 
اقـــتـــراحـــات تــؤكــد أن بــرشــلــونــة ســيــســمــح له 
بالخروج على سبيل اإلعــارة من دون شراء 
إلــزامــي، ومنها إذا جــدد عــقــده أواًل مــن دون 
أن يــتــحــمــل تــكــالــيــف ذهـــابـــه إلــــى يــونــايــتــد. 
وســيــكــون الـــالعـــب مــتــاحــا بــاملــجــان فـــي عــام 
2022، وبالصيف املقبل، سيبدأ عامه األخير 
انتقال  التفاوض على  الــنــادي مــع حرية  فــي 
مــجــانــي، فــي الــوقــت الـــذي لــن يتمكن الكثير 
مــن الــالعــبــني مــن الــقــيــام بــذلــك فــي ســن الــــ24 
املــقــبــل. ونفى  الــعــام  الــالعــب  الــتــي سيبلغها 
أكــدت  الــروايــة، بعد أن  برشلونة بشدة هــذه 
لــم تــعــرض عليه تــمــديــد عــقــده،  أنــهــا  اإلدارة 
ويقولون إنهم رفضوا رفضا قاطعا خروجه 
وإنــهــم يفضلون حاليا  اإلعــــارة،  على سبيل 

التخلي عن عقده املكلف.
ــــك، تــتــحــدث وســـائـــل اإلعــــالم  فـــي غـــضـــون ذلـ
في برشلونة عن أن خطة التفريط بالالعب 
يجب أن تكون اآلن أو ال تكون، كون الالعب 
ســيــغــادر بــاملــجــان مــع حــلــول عــام 2022، لذا 
ســيــحــاولــون »الــتــخــلــص مـــنـــه« فـــي يــنــايــر/ 

كانون الثاني املقبل.
لكن األبرز أن الالعب الذي كلف خزينة البرسا 
96 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي فــي عـــام 2017، 
مـــع وجــــود 35 مــلــيــون جــنــيــه مـــن املــدفــوعــات 
اإلضــافــيــة، لــم يكن أحــد يرغب فــي ضمه هذا 

الصيف، فماذا سيتغير مطلع العام؟ 
ال يملك الجواب على هذا السؤال سوى كومان. 
لكن النبأ السار لديمبيلي في الوقت الحالي 
هو أن املدرب الهولندي يريد أجنحة سريعة 
في فريقه، وعندما يكون ديمبيلي الئقا وفي 
قمة تركيزه، يكون الخيار األمثل لهذا الدور. 
وأصــيــب الــالعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 23 عاما 
الركبة  من  العلوي  بالجزء  الوتر  في  بتمزق 
اليمنى في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
ولـــم يــلــعــب أي دور مــؤثــر فـــي بــقــيــة املــوســم. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2017، تعرض لإصابة 
اليسرى وابتعد ملدة أربعة  نفسها في ساقه 
أشــهــر، وهــاتــان اإلصــابــتــان مــؤثــرتــان لالعب 
كان لسرعته دور كبير في جعله أحد نجوم 
البوندسليغا مع دورتموند. ويريد كومان أن 
يفعل خطة 4-2-3-1 الخاصة به، ويرغب بأن 
يلعب واحــدا على األقــل من الالعبني الثالثة، 
املوجودين خلف رأس الحربة، دورا في عامل 
السرعة والتوغالت. وفي الوقت الحالي، هذا 
الــالعــب هــو أنــســو فــاتــي على الــيــســار، بينما 
األيمن، وحتى  الجانب  يوجد غريزمان على 
 
ً
هذه اللحظة، كان فرانسيسكو ترينكاو بديال
لـــغـــريـــزمـــان، لــكــنــه لــيــس بــمــســتــوى الــطــمــوح 
املناطق  داخــل  توغل  وعــامــل  اليسرى  بقدمه 
الهجومية. ومــا يميز ديمبيلي أنــه بــارع في 
كلتا قدميه، ما يجعله العبا يربك حسابات 
املنافس، وكــومــان يحب هذا  األيــســر  الظهير 
الالعبني. وسيكون كومان سعيدا  النوع من 

الالعب الفرنسي 
سيكون متاحًا بالمجان 

خالل عام 2022

ريال مدريد يخطر االتحاد اإلسباني بحاالت كورونا 
بين صفوف الرديف

أبلغ فريق ريال مدريد االتحاد اإلسباني لكرة القدم بظهور العديد من الحاالت اإليجابية 
لفيروس »كورونا« في الفريق الرديف )ريال مدريد كاستيا(، ما يهدد إقامة مباراته في 
الجولة الثالثة من بطولة الدرجة الثالثة أمام رايو ماخداوندا. ولم ُيحدد ريال مدريد حتى 
اآلن عدد الالعبني الذين ثبتت إصابتهم في االختبار األخير الذي أجري بني أعضاء فريق 
أربعة العبني  للوكالة اإلسبانية، فإن  االتحاد  أفــادت مصادر من  لكن حسبما  الرديف، 
على األقل معزولون في منازلهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وال تؤثر هذه 
العدوى بني صفوف الفريق الرديف على فريق ريال مدريد األول، الذي يتدرب في ملعب 

آخر وال يستخدم نفس املنشآت في املدينة الرياضية.

وزير الشباب والرياضة العراقي يتدخل ألنهاء 
أزمة فريق النجف مع االتحاد

أكـــد وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــعــراقــي عــدنــان 
درجــال، أنه سيتدخل إلنهاء األزمة الكبيرة بني 
العراقي  النجف واللجنة اإلداريــة لالتحاد  فريق 
لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد الــتــصــعــيــد الــحــاصــل بينهما 
ــر. وقــــررْت  نتيجة نــقــل مــبــاراتــه إلـــى مــلــعــب أخــ
اعتبار  التطبيعية  الهيئة  فــي  املــســابــقــات  لجنة 
الوسط،  نفط  فريق  أمــام  خــاســرًا  النجف  فريق 
الثانية  املــادة  )أ( من  للفقرة 13/  وذلــك استنادًا 
من نظام املسابقات 2020-2021، والتي تنص 
الفريق خاسرًا  ُيعد  بـ 15 دقيقة  املباراة األصلي  الفريق عن وقت  »إذا تأخر  أنه  على 
)3 - صفر(. وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تغريدة له على منصات 
التواصل االجتماعي: »سنتدخل  شخصيًا للصلح وترطيب األجواء بني الهيئة اإلدارية 
وفريق النجف الرياضي والتي وصلت إلى مرحلة حرجة، وإن  املوسم الكروي الجديد 
الذي انطلق بنجاح وانضباط ال بد له أن يستمر دون أن تعكر  صفو األجواء فيه اية 
أحداث جانبية، لذا يجب احتواء هذه األزمة بني الطرفني، وإن نادي النجف وجمهوره 
الكبير، ال بد ان يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه األحداث 
أن يبقيا متحليني بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعني املصلحة 

العامة فوق كل اعتبار«.

شكوك حول مشاركة لوكاس فاسكيز 
أمام إنتر بعد إصابته أمام أويسكا

بعد استبداله خالل مباراة أويسكا بسبب حمل 
باتت مشاركة  اليمنى،  الــســاق  فــي  زائــد  عضلي 
لوكاس فاسكيز العــب فريق ريــال مدريد محل 
شك كبير في املباراة املصيرية يوم الثالثاء املقبل 
أمام إنتر ميالن اإليطالي في ثالث جوالت دوري 
األبــطــال. واســتــمــرت لعنة اإلصــابــات فــي ضرب 
الــجــانــب األيــمــن لــلــفــريــق »املــلــكــي«، إذ يغيب كل 
من داني كارباخال وألفارو أودريوزوال وناتشو 
استبداله  بعد  فاسكيز  إليهم  لينضم  فرنانديو، 
خـــالل مــبــاراة أويــســكــا فــي الــدقــيــقــة 52، ونـــزول 
ــيـــرالن مــيــنــدي. وحــســبــمــا كشفت  الــفــرنــســي فـ
امللكي لوكالة األنباء  الــنــادي  مــصــادر مــن داخــل 
اليمنى،  الساق  الـــ29 سنة من حمل عضلي زائــد في  اإلسبانية )إفــي(، يعاني صاحب 
وسيجري أشعة على موضع اإلصابة لتحديد مدى قوتها، وليعرف ما إذا سيكون قادرًا 

على املشاركة في مباراة الثالثاء على ملعب )ألفريدو دي ستيفانو(.

األهلي يحتفل بالدوري بفوز كبير على طالئع الجيش
 للدوري املصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة تواليًا بفوز 

ً
احتفل األهلي بلقبه بطال

كبير على مضيفه طالئع الجيش بثالثية نظيفة في ختام موسم 2019-2020 األطول في 
تاريخ مسابقة الدوري املحلي منذ انطالقها موسم 1948-1949. واستمر املوسم الحالي 
405 أيام بعدما انطلق في 21 سبتمبر/ أيلول عام 2019 وتوقف في 15 مارس/ آذار 2020 
بسبب  فيروس كورونا، ثم عاد واستؤنف في 6 أغسطس آب/ 2020 ليسدل الستار عليه. 
وبهذا الفوز رفع األهلي رصيده الى 89 نقطة في صدارة الترتيب ليعادل رقمه القياسي 
السابق في عدد مرات الفوز موسم 2017-2018 برصيد 28 فوزًا هذا املوسم أيضًا، في 
وقت تجمد رصيد طالئع الجيش عند 41 نقطة في املركز الـــ11. وبعد نهاية املباراة ودع 
العبو االهلي وجهازهم الفني ومجلس اإلدارة قائد الفريق أحمد فتحي بعد نهاية مشواره 

مع الفريق وتسلمه درع الدوري وانتقاله لبيراميدز انطالقًا من املوسم املقبل.

الالعب األسترالي أول لقب له في عام 2010 وتحديدًا في 
النهائية  املباراة  في  وتفوق  فيجي،  في  »أوسيانيا«  بطولة 
آنذاك على مافيريك باينز. ومن بني 10 بطوالت شارك فيها 
في ذلك العام، نجح داكــوورث في الوصول إلى 3 مباريات 
ومانيال  ماليزيا  كوشينع  بطولة  في  لقبني  وحقق  نهائية 
له في منافسات  الفيليبني. بينما كانت أفضل نتيجة  في 
»روالن غــاروس« للصغار، عندما وصل إلى الدور نصف 
التصنيف  في  السابع  املركز  إلــى  عندها  ليرتقي  النهائي، 

العاملي للصغار.
الــالعــب داكـــوورث مترا و83 سنتمترا وأمسى  يبلغ طــول 
العب تنس محترفا في عام 2010، وهو يلعب باليد الُيمنى 
ويــدربــه مـــارك درابـــر وحــقــق أربــاحــًا مالية قــدرهــا مليون 
أميركي خالل مسيرته. وفي منافسات  ألف دوالر  و652 
فئة »الفردي«، حقق داكوورث 25 فوزًا مقابل 49 خسارة 

»الغراند  منافسات  وفــي   .%33 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة 
سالم«، خرج داكوورث من الدور الثاني في بطولة أستراليا 
وكــذلــك  و2015(،   2013  ،201( ــوات  ــنـ سـ فـــي  املــفــتــوحــة 
فــي سنوات  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  األول  الـــدور  مــن 
الثاني  الــدور  )2013، 2014، 2015، 2018 و2020(، ومن 
في بطولة »ويمبلدون« عام 2015 وكذلك من الدور الثاني 
في بطولة أميركا املفتوحة عام 2016. وفي منافسات فئة 
»الزوجي«، حقق الالعب األسترالي 9 انتصارات مقابل 20 
اليوم  يحتل  وهــو  بلغت %31،  انتصارات  بنسبة  خسارة 
املركز الـ192 في تصنيف هذه الفئة. بينما خرج من الدور 
»الــزوجــي«  فئة  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  النهائي  ربــع 
الــدور األول في بطولة فرنسا املفتوحة عامي 2015  ومن 
و2020. وسُيحاول في مباريات موسم عام 2021، تقديم 

أداء جيد والتقدم في التصنيف العاملي للرجال.

رياض الترك

ــد العـــب الــتــنــس األســـتـــرالـــي جــيــمــس داكــــــوورث فـــي 21  ــ ُول
كانون الثاني/يناير عام 1992 ويحتل اليوم املركز الـ71 في 
قدم عروضًا  الــذي  الالعب  للتنس. وهو  العاملي  التصنيف 
الفتة في منافسات الصغار عندما حقق 3 ألقاب ووصل 
املفتوحة عام  النهائي في بطولة فرنسا  الــدور نصف  إلى 
2010. وفي بداية عام 2012، نجح داكوورث في املشاركة 
املفتوحة.  »بريسبان«  في  وتحديدًا  عاملية  بطولة  أول  في 
وعــلــى صعيد مــنــافــســات الــصــغــار، شـــارك داكـــــوورث في 
الــدولــيــة للصغار تحت 18 سنة فــي عــام 2005  الــبــطــوالت 
آنـــذاك في  العمر 13 سنة، إذ شــارك  عندما كــان يبلغ مــن 
بطولتي بيرث وداكوورث وكان ُمضطرًا للخروج من الجولة 
الثالثة أمام فرانسي كاسي ألكانتارا بسبب اإلصابة. وحقق 

جيمس داكوورث

على هامش الحدث

العب تنس 
أسترالي يحتل 

المركز الـ71 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

ديمبيلي تعرض 
للكثير من 
اإلصابات )كريس 
)Getty/ريكو

لعب  والذي  برشلونة،  نادي  لرئاسة  البارز  المرشح  فاري،  جوردي  عرض 
دورا مهما في إجراء اقتراع لحجب الثقة عن بارتوميو، فكرة جنونية 
إليه الحقا.  العودة  الكتالوني، ثم  النادي  الخروج من  لميسي من أجل 
خرج  إذا  سعداء  »سنكون  اإلسباني:  )سبورتيا(  لموقع  فاري  وأوضح 
ميسي للعب في نيولز أولد بويز باألرجنتين ثم العودة لبرشلونة للبقاء 
لألبد، يمكنه اللعب في أي مكان يريده، وأعتقد أننا يجب أن نقدم له 

عرضا مفتوحا ليحدد بنفسه قرار االعتزال في أي وقت«.

عرض »جنوني« لميسي

وجه رياضي

بــــوجــــود فــــاتــــي فــــي جــــانــــب وديـــمـــبـــيـــلـــي فــي 
الــجــانــب اآلخــــر، إلجــبــار الــفــرق عــلــى الــوقــوف 
مليسي  مساحة  وفتح  الخلفية  الخطوط  فــي 
وكـــوتـــيـــنـــيـــو أو غـــريـــزمـــان الســـتـــغـــاللـــهـــا مــن 
ولــدى ديمبيلي مدرب  بالعمق.  التوغل  أجــل 
ــفــــادة مــــن العـــب  ــتــ يــــريــــد تــحــقــيــق أقــــصــــى اســ
إلـــى التغلب  املــمــيــزة، لكنه يــحــتــاج  بــصــفــاتــه 

للنجم  الطفولية  التصرفات  تــكــّررت  ســابــق، 
ــائــــل اإلعـــــالم  ــقـــدت وســ ــتـ ــفـــرنـــســـي، حـــيـــث انـ الـ
اإلسبانية ردة فعله بعد عودته من اإلصابة 
ديمبيلي ألول  ر 

ّ
وتأخ وعــدم جديته.  حديثًا، 

مّرة في عهد املدرب الهولندي عن التدريبات 
 الــقــانــون الــداخــلــي الــــذي ال يعاقب 

ً
مــســتــغــال

ــة تـــجـــاوزهـــم الــغــيــاب  ــالـ الـــالعـــبـــني إال فــــي حـ

على أي مخلفات نفسية ناتجة عن إصاباته 
املــتــكــررة والــعــثــور عــلــى جــنــاحــه الـــبـــارز مــرة 
أخرى. إذا لم يكن بإمكان الالعب، الذي يلقب 
»البعوضة«، تعويض برشلونة في املوسم  بـ
الحالي، فسيشهد السوق الشتوي مرة أخرى، 
في يناير القادم، محاوالت، من إدارة النادي، 
لبيع العب ال يرغب أحد في شرائه. وفي وقت 

بالفريق  الفرنسي  الدولي  التحق  إذ  الثالث، 
بعد بداية املران بربع ساعة كاملة، بحسب ما 
ر 

ّ
أّكدته قناة »كــواتــرو«. وإن كانت مدة التأخ

الكثير  تحمل  أنــهــا  إال  دقيقة   15 تــتــجــاوز  ال 
من الدالئل على فشل الالعب في االلتزام مع 
العالي، وعــدم جديته في  فريق من املستوى 

استدراك ما ضيعه من أشهر دون اللعب.

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سعادته باألداء الذي قدمه البلجيكي 
أبــرز فيه أهمية  الــذي  الوقت  إيدين هــازارد في أول ظهور له كأساسي في املوسم، في 
الــذي غَير شكل املــبــاراة أمــام أويسكا. وقــال زيــدان »سعيد للغاية باملباراة التي  الهدف 
قدمها، املباراة املاضية لعب 20 دقيقة، شارك لوقت أكبر منذ البداية. الجميع يعلم قيمة 
بعد  مختلفة  أصبحت  املــبــاراة  ألن  إليه  نحتاج  وكنا  هدفا جميال،  لقد سجل  هـــازارد. 
الهدف«. وأوضح »الجميع سعيد باملباراة التي قدمها، هازارد بحالة جيدة، وال يعاني من 

أي آالم. سعيد بالهدف الذي سجله«.

صورة في خبر
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