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رياضة

أكد التونسي 
أنيس بن حتيرة 
في حديث 
لموقع »تي 
أونالين« 
األلماني تعّرضه 
للعنصرية قبل 
سنوات في 
ألمانيا. وقال 
في هذا الصدد 
»في مسيرتي 
الكروية، 
دعمني الكثير 
من الناس 
وقدموا لي 
الحماية من 
العنصرية، لكنني 
عانيت منها 
عندما كنت 
صغيرًا، خالل 
بطوالت الشباب 
في ألمانيا أذكر 
أن الجماهير 
ألقت علينا 
الموز وقطعا 
من الخبز، كانت 
تكمن في نظرة 
الناس إلى أبائنا، 
خاصة في 
الجزء الشرقي 
من برلين وعدة 
مناطق أخرى 
في ألمانيا«.

)Getty/بن حتيرة بقميص نادي فرانكفورت عام 2016 )سيمون هوفمان

بن حتيرة والعنصرية

أعلن االتحاد األوروبي لكرة الريشة إلغاء نهائيات 
بطولة أوروبا لفئتي الفردي والزوجي للرجال، 

املقامة في كييف، بعد ظهور ثالث إصابات 
بفيروس كورونا لدى العبني اثنني وحكم. 

 جميع املصابني »معزولون في 
ّ
وأوضح االتحاد أن

غرفهم بالفندق الرسمي«. ونتيجة الكتشاف هذه 
اإلصابات، أدخلت املنظمتان املضيفتان، االتحاد 
األوكراني لكرة الريشة واالتحاد األوروبي، قيودًا 

في اليوم األخير من البطولة قبل إلغائها.

حجزت السويسرية بليندا بنشيتش مقعدها 
في الدور الثالث ببطولة مدريد للتنس، بعد أن 

قلبت الطاولة على األميركية برناردا بيرا وفازت 
بمجموعتني لواحدة في الدور الثاني للبطولة. 

فة الـ11 عامليًا من قلب تأخرها 
ّ
وتمّكنت املصن

في املجموعة األولى بنتيجة 3-6 إلى فوز في 
املجموعتني الثانية والثالثة 6-1 و7-6 )7-5(، بعد 

منافسة استمرت ساعتني و40 دقيقة. وستلعب 
بالدور املقبل ضد التونسية أنس جابر.

وقع االختيار على الحكم الهولندي بيورن 
كوبيرس، ليدير مباراة إياب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا، يوم غد الثالثاء، بني مانشستر 
سيتي اإلنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. 

وذكر االتحاد األوروبي لكرة القدم على موقعه 
 كوبيرس سيحظى بمساعدة طاقم 

ّ
اإللكتروني أن

يه ساندر فان رويكيل وإروين 
َ
مكون من مواطن

زينسترا. وسيتولى بول فان بويكل إدارة التحكيم 
من طريق الفيديو )فار( بمساعدة دينيس هيغلر.

إلغاء نهائيات 
بطولة أوروبا لكرة الريشة 

بسبب كورونا

بنشيتش تنجو 
من فخ بيرا وتبلغ ثالث 

أدوار »مدريد«

الهولندي بيورن كوبيرس 
يدير مواجهة 

»سيتي« و»سان جيرمان«

Monday 3 May 2021
االثنين 3 مايو/ أيار 2021 م  21  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2436  السنة السابعة



زهير ورد

أصـــــــــبـــــــــح حـــــــــضـــــــــور املـــــــــدربـــــــــن 
التونسين في مختلف الدوريات 
ــبــــرى، الفــــتــــا، ومـــن  ــكــ الـــعـــربـــيـــة الــ
الرجاء  نــادي  أخــيــرًا، تعاقد  أبــرز تجلياته، 
املغربي مع املدرب التونسي لسعد الشابي، 
مــا أثــبــت املــكــانــة الــتــي تتميز بــهــا املــدرســة 
األول  املــنــافــس  أصبحت  بعدما  التونسية 
الرجاء  رهان  األوروبية.  الجنسيات  لعديد 
على مدرب تونسي لم يسبق له تدريب أّي 
من الرباعي الكالسيكي القوي، يقيم الدليل 
 هـــذا املــــدرب نــجــح مــن خـــالل فــرض 

ّ
عــلــى أن

طريقة لعب واضحة مع االتحاد املنستيري 
فــي إقــنــاع الجميع بــمــهــاراتــه. وال يــكــاد أي 
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تقرير

مــن الـــدوريـــات الــعــربــيــة الــكــبــرى، يخلو من 
التونسي في أعلى مستوى، ذلك  الحضور 
 

ّ
ــام تــثــبــت هــــذا املــعــطــى، ومــنــهــا أن  األرقــــ

ّ
أن

أبطال  دوري  منافسات  مــن  األولـــى  الجولة 
شــهــدت  2020ـ2021،  نــســخــة  فـــي  أفــريــقــيــا 
حــضــور ثــالثــة مــدربــن تــونــســيــن فــي فــرق 
غير تونسية، إذ قاد املدرب معن الشعباني 
الترجي الرياضي، وأشرف فوزي البنزرتي 
على الوداد املغربي، في وقت قاد فيه نصر 

الدين نابي املريخ السوداني.
وقبل عام، نشر »مرصد كرة القدم« تقريرًا 
عن أبرز جنسيات املدربن خارج بلدانهم، 
األول  املركز  في  التونسيون  املدربون   

ّ
فحل

على الصعيد العربي، كذلك احتلوا املركز الـ 
21 في العالم، لجهة أكبر عدد من العاملن 

ــة. وكـــــــــان املـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــبــ ــنــ فـــــي بـــــطـــــوالت أجــ
التونسي قد راهن في معظم مسيرته على 
ــدربـــن املــحــلــيــن، وأول تــأهــل إلــــى كــأس  املـ
بــأول انتصار عربي وأفريقي  اقترن  العالم 
عام 1978، كان املدرب عبد املجيد الشّتالي 
مشرفا خالله على املنتخب التونسي، وآخر 
ــان خــاللــه نــبــيــل معلول  تــأهــل فـــي 2018، كـ
مدربا، وقاد املنتخب التونسي إلى تحقيق 

أول انتصار بعد 40 عاما من االنتظار.
ويــــــزداد اإلقـــبـــال عــلــى املـــدرســـة الــتــونــســيــة 
تونسين  مدربن  وجــود  بدليل  التدريبية 
ــاء، ذلـــك  ــ ــرجــ ــ ــة الـــــــــوداد والــ ــديــ عـــلـــى رأس أنــ
 فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي يــعــتــبــر مـــن املـــدربـــن 

ّ
أن

ــن نـــجـــحـــوا مــع  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــل فـ ــقــــالئــ الــ
قــطــبــي الـــكـــرة فـــي املـــغـــرب، وتــعــاقــد الــرجــاء 
مــع الــشــابــي كـــان نتيجة تــألــق هـــذا املـــدرب 
مــع االتـــحـــاد املــنــســتــيــري مــحــلــيــا، واقــتــرابــه 
مــن هـــزم الـــرجـــاء فــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة. 
ولــلــفــريــقــن مــكــانــة خــاصــة فــي املــغــرب كما 
على الصعيد العربي، ويعتبران من أفضل 
وجود   

ّ
إن لذلك،  أرقامهما.  بشهادة  الــفــرق، 

املـــدربـــن الــتــونــســيــن يــعــتــبــر حــدثــا مــمــيــزًا. 
ورغم ضّم دوري نجوم قطر نخبة من أبرز 
الطرابلسي هو   سامي 

ّ
فــإن العالم،  مــدربــي 

املــــدرب الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي صــمــد خــالل 
الــســنــوات األخـــيـــرة، إذ حــافــظ عــلــى خطته 
فــي تــدريــب السيلية مــنــذ 2013، وقـــاد هــذا 
الفريق إلى نجاحات تاريخية. وقبل أربعة 
مـــواســـم، انــطــلــقــت مــنــافــســات دوري نــجــوم 
قطر بــوجــود أربــعــة مــدربــن تونسين، هم 
نــاصــيــف الـــبـــيـــاوي، وســـامـــي الــطــرابــلــســي، 

وعادل السليمي، وقيس اليعقوبي.
 حـــضـــور املــــدرســــة الــتــونــســيــة في 

ّ
كـــذلـــك إن

يوسف   
ّ

أن بما  قياسيا،  يعتبر  الــســعــوديــة 
نادي  تدريب  الثاني  للعام  يواصل  املناعي 

القادسية، الذي قاده إلى العودة إلى دوري 
ــرزاق  ــ ــنـــوال عــبــد الـ ــار عــلــى مـ ــ األضـــــــواء، وسـ
الشابي الــذي قــاد نــادي أبها إلــى إنــجــازات 

الشابي والبنزرتي وأسماء 
تونسية مميزة عدة في 

البطوالت العربية

نيكوال يوكيتش 
قاد دنفر ناغتس للفوز 

على كليبرز

غير مسبوقة خالل العام املاضي مع فريقه 
الذي صعد للمرة األولى إلى الدرجة املمتازة. 
وخــالل بداية موسم 2019ـ2020، كان أربعة 
مدربن تونسين في خط االنطالق للدرجة 

املمتازة السعودية، أي ربع املدربن.
البياوي بن عديد  املــدرب ناصيف  وانتقل 
الـــدوريـــات الــعــربــيــة، لــيــحــّط الـــرحـــال أخــيــرًا 
في الـــدوري اإلمــاراتــي، بما أّنــه يقود نادي 
في  تجارب سابقة  بعدما خــاض  الفجيرة، 

قطر والسعودية والبحرين.
ويــعــيــش نــــادي وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري، 

ــاب لــوكــا  ــشــ حـــقـــق الــــالعــــب الــســلــوفــيــنــي الــ
ــل« مــع 31 نقطة،  دونــتــشــيــتــش »تــريــبــل دابــ
ليقود  مــتــابــعــة،  و12  حــاســمــة  تــمــريــرة   20
 124-125 مثير  فــوز  إلــى  مافريكس  داالس 
على واشنطن ويــزاردز، ويرتقي إلى املركز 
حساب  على  الغربية  املنطقة  فــي  الخامس 
حــامــل الــلــقــب لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، فيما 
خطف دنفر ناغتس املركز الثالث فيها من 
لوس أنجليس كليبرز بفوزه عليه 104-110 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفن.
وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه »تـــــريـــــبـــــل دابـــــــــــــل« األولـــــــــى 
آذار/   15 مــنــذ  ــا(  ــ ــاًم عــ  22( لــدونــتــشــيــتــش 
مــــــارس، لــيــقــود مــافــريــكــس إلــــى انــتــصــاره 
السادس في آخر سبع مباريات. وقال ريك 
كاراليل، مدرب داالس، بعد الفوز »الجميع 
 لــيــلــة. فــّكــروا 

ّ
ــل يــتــوقــع هـــذه الــعــظــمــة مــنــه كـ

فقط في ذلك، إنه في سن الثانية والعشرين 

نقطة،   22 مع  املــبــاراة  فيني-سميث  وأنهى 
مـــقـــابـــل 17 لـــأملـــانـــي مـــاكـــســـي كــلــيــبــر و16 
لــتــيــم هـــــــارداواي، لــصــالــح مــافــريــكــس الــذي 
ــم مــقــابــل  ــذا املـــوسـ ـــ36 هــ ــ ــ حــقــق انـــتـــصـــاره ال
27 هــزيــمــة. مــن جــانــب الــخــاســر، لــم يساهم 
ســـجـــل راســــــل ويـــســـتـــبـــروك الـــقـــيـــاســـي هـــذا 
املــوســم مــع 42 نقطة فــي تجنيب ويــــزاردز 
الخسارة الثانية في آخر 12 مباراة. وسجل 
معاداًل  ثانية   34 قبل  ثنائية  دونتشيتش 
أنهى  الـــذي  بــيــل،  بــرادلــي  ــاد  122-122. وأعــ
الــلــقــاء مــع 29 نــقــطــة، الــتــقــدم للضيوف مع 
رميتن حرتن قبل 26 ثانية، قبل أن يمرر 
دونــتــشــيــتــش الـــكـــرة لــفــيــنــي-ســمــيــث الـــذي 
محاولة  وبـــاءت  الحاسمة.  الثالثية  سجل 
ثالثية لبيل بالفشل في آخر ثانيتن كانت 
مباريات  تسع  وقبل  لفريقه.  الفوز  لتهدي 
عــلــى نــهــايــة املـــوســـم املــنــتــظــم، وجــــد لــيــكــرز 
املركز  انتصاًرا و27 هزيمة( نفسه في   36(
السادس، على بعد مقعد واحد من السابع 
الـــذي يحتله بــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز )35 
انتصاًرا و28 هزيمة( والذي يخوض ملحق 
الــتــأهــل إلـــى األدوار اإلقــصــائــيــة. ويــتــواجــه 
 

ّ
صاحبا املــركــزيــن الــســابــع والــثــامــن مــن كل
ــدة، عــلــى أن يتأهل  منطقة فــي مــبــاراة واحــ
الفائز بها مباشرة إلى األدوار اإلقصائية، 
فيما يخوض الخاسر مواجهة أخــرى ضد 
الفائز من مباراة صاحبي املركزين التاسع 
يكمل  املواجهة  هــذه  من  والفائز  والعاشر، 

عقد البالي أوف.

دنفر يُسقط كليبرز
قاد العمالق الصربي نيكوال يوكيتش )30 
نــقــطــة، 14 مــتــابــعــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة( 
فــوز صعب 110- إلــى  ناغتس  دنــفــر  فريقه 

ليخطف  كليبرز،  أنجليس  لــوس  على   104
مــنــه املـــركـــز الــثــالــث فـــي الــغــربــيــة. وأضــــاف 
قيادة  فــي  ليساهم  نقطة   25 بــورتــر  مايكل 
ا 

ً
ناغتس إلــى فـــوزه الــخــامــس تــوالــًيــا مــعــزز

رصيده إلى 43 انتصاًرا مقابل 21 هزيمة. 
توالًيا  الثالثة  بالهزيمة  كليبرز  مني  فيما 
رغم عودة نجمه كواهي لينارد من اإلصابة 
بعد غياب تسع مباريات، وسجل 16 نقطة 
و6 تمريرات حاسمة مقابل 20 نقطة لزميله 
ــــورج. واســتــعــاد يــوتــا جـــاز صـــدارة  بـــول جـ
املنطقة الغربية من فينيكس صنز بعد 24 
ســاعــة فقط بــفــوزه على تــورونــتــو رابــتــورز 
ســيــســتــعــيــدهــا  صـــنـــز  أن  عـــلـــًمـــا   ،102-106
فـــي حــــال فـــــوزه عــلــى مــضــيــفــه أوكـــالهـــومـــا 
ــراوتــــي بـــويـــان  ــكــ ــق الــ ــألــ ــــدر. وتــ ــانـ ــ ســيــتــي ثـ
بوغدانوفيتش من جانب الفريق الفائز مع 

34 نقطة، فــي ظــل غــيــاب دونــوفــان ميتشل 
 من األسترالي 

ّ
ومايك كونلي. كما سجل كل

ــو إيــنــغــلــيــس والــفــيــلــيــبــيــنــي-األمــيــركــي  جــ
جــوردان كالرسكون 15 نقطة، فيما أضاف 
و16  نـــقـــطـــة   13 غـــوبـــيـــر  رودي  الـــفـــرنـــســـي 

متابعة.
مـــن جـــانـــب حـــامـــل الــلــقــب عــــام 2019 الـــذي 
يحتل املركز الثاني عشر في الشرقية، كان 

فريد فانفليت األفضل مع 30 نقطة.

23 نقطة لكوري في ربع واحد 
في مكاٍن آخر، سجل ستيفن كوري 30 نقطة، 
لــيــقــود غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز إلـــى الــفــوز 
عــلــى هــيــوســن روكـــتـــس، مــتــذيــل الــغــربــيــة، 
مــلــحــق  بــــخــــوض  ــه  ــ ــالـ ــ آمـ ا 

ً
مـــــعـــــزز  ،87-113

»بالي أوف«. وسجل كــوري 23 نقطة في  الـ
الــربــع الــثــالــث وحـــده، ليأخذ ووريــــرز زمــام 
مقابل  متتالية  نقطة   24 مسجاًل  املــبــادرة 
وال أي نقطة لخصمه، ويتقّدم 77-59. وهذا 
ــرز بــعــد هــزيــمــتــن  ــفـــوز هـــو األول لــــووريــ الـ
في  التاسع  املــركــز  إلــى  ليرتقي  متتاليتن، 
الغربية على حساب سان أنتونيو سبيرز، 
ويقترب من ممفيس غريزليس الثامن الذي 
سقط أمام أورالندو ماجيك 112-111. وقال 
كوري بعد اللقاء »علينا أن نجلب القليل من 
السعادة. كان من الصعب أن نتمتع بثبات 
من  العديد  مــن  عانينا  املستوى، حيث  فــي 
 

ّ
اإلصـــــابـــــات ونـــلـــعـــب بــثــمــانــيــة العـــبـــن كـــل

لــيــلــة«. ويــســعــى كــــوري لــقــيــادة فــريــقــه إلــى 
بعدما  البطولة،  لقب  على  مجددًا  املنافسة 
مع  كبيرة  املاضي صعوبات  املوسم  عــاش 
ــرز  الــفــريــق بسبب اإلصـــابـــة، مــا غــّيــب ووريـ
األدوار  إلــى  التأهل  املنافسة وفشل في  عن 
الترتيب.  مــؤخــرة   

ّ
احــتــل بعدما  اإلقصائية 

ثــانــدر بخسارة  أوكــالهــومــا سيتي  وُمــنــي 
بايسرز  إنديانا  أمــام  أرضــه  تاريخية على 
 57( األكـــــبـــــر  الــــهــــزيــــمــــة  ــتــــكــــون  لــ  ،152-95
 نــقــطــة( ألي فـــريـــق عــلــى أرضـــــه فـــي تــاريــخ 

»إن بي إيه«. الـ
ــقـــق الـــعـــمـــالق الـــلـــيـــتـــوانـــي دومـــانـــتـــاس  وحـ
و14  مـــتـــابـــعـــة   19 نـــقـــطـــة،   26 ســـابـــونـــيـــس 
تمريرة حاسمة من جانب بايسرز، علًما أنه 
»تريبل دابــل« من 20 نقطة أو أكثر  أكمل الـ
عند انتهاء الربع الثاني، وهو ما لم يحققه 
أي العــب في تاريخ الــدوري سابًقا. وبــدأت 
الــحــيــاة تـــعـــود إلــــى الــــــدوري األمـــيـــركـــي من 
األخيرة،  األشهر  في  الجماهيرية  الناحية 
بعد تحّسن األوضاع الصحية في الواليات 

املتحدة.
)فرانس برس(

داالس يهزم ليكرز بقيادة دونتشيتش
أثبت الالعب السلوفيني 
الشاب لوكا دونتشيتش 

أنه واحد من أفضل 
األسماء في الدوري 

األميركي لكرة السلة من 
خالل معدالته التهديفية 
العالية بعد قيادته داالس 

للفوز على ليكرز

)Getty( المدرب المميز فوزي البنزرتي صاحب إنجازات عدة

)Getty/دونتشيتش حقق »تريبل دابل« مع 31 نقطة و20 تمريرة حاسمة و12 متابعة )كيفن كوكس

العربية بشكل عام، ويزداد  البطوالت  التألق في مختلف محافل  التونسي  المدرب  يواصل 
القيادية، وهو ما لوحظ أخيرًا في كثير من  لتميزه وشخصيته  التعاقد معه،  اإلقبال على 

الدوريات العربية.

مرحلة زاهية منذ تعاقده مع نبيل الكوكي 
الذي ساعد الفريق على أن ينتقل من اللعب 
مــن أجــل تــفــادي الــنــزول إلــى املنافسة على 
األلـــقـــاب. وتـــحـــول الــكــوكــي إلـــى ظـــاهـــرة في 
التي  الــكــبــيــرة  الــنــجــاحــات  الــجــزائــر نتيجة 
حققها، وقـــد ســبــق لــه الــعــمــل فــي الــســودان 
والبحرين من قبل، وحقق نجاحات كبيرة.

ــى الــنــشــاط  ــفـــرق الــلــيــبــيــة إلــ ــودة الـ ــ ومـــنـــذ عـ
الـــــرســـــمـــــي، فــــــــإن اإلقـــــــبـــــــال عــــلــــى املـــــدرســـــة 
التونسية ما انفك يتزايد، إذ يتولى أنيس 
الــبــوســعــيــدي اإلشـــــــراف عــلــى الــســويــحــلــي 
بــعــدمــا درب جـــالل الـــقـــادري األهـــلـــي خــالل 

بداية املوسم.
وإضافة إلى األسماء التي تقود فرقا قوية، 
يقود املــدرب نبيل معلول املنتخب السوري 
مــنــذ قـــرابـــة عــــام، وذلــــك بــعــدمــا درب سابقا 
املنتخب التونسي، وكذلك املنتخب الكويتي.

هذه األسماء تثبت ميل الفرق العربية إلى 
باعتبار  التونسين،  املــدربــن  مــع  التعامل 
ــم في  ــ  الـــحـــضـــور الــتــونــســي يــعــتــبــر األهـ

ّ
أن

مــخــتــلــف الــــدوريــــات الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، من 
دون نسيان األسماء التي تعمل في أوروبا 
الــجــعــايــدي أو مــهــدي النفطي.  مثل راضـــي 
الــتــونــســيــة  الــفــنــيــة  إلــــى اإلدارة  وبــالــنــســبــة 
التابعة لالتحاد التونسي لكرة القدم، فإّنه 
الــتــي تعمل خــارج  يصعب حصر األســمــاء 
 العدد قد يصل إلى 800 مدرب 

ّ
تونس، لكن

بــن املــديــريــن الــفــنــيــن، ومـــدربـــي الــحــراس، 
 ومدربي اللياقة واإلعداد البدني، ومدرسي 

األلعاب الرياضية.
 

ّ
أن الواضح  من  النجاح«...  يجلب  »النجاح 

هذه املقولة تعتمدها الفرق العربية، فنجاح 
ــن أســـهـــم املـــــدرب  ــاء يـــرفـــع مــ ــ ــمـ ــ بـــعـــض األسـ
التونسي ويشجع الفرق على التعاقد معه، 
كــان مرشحا  البنزرتي  فــوزي  ومـــدرب مثل 
بقوة لتدريب عديد الفرق العربية املعروفة 
 محطة من محطاته، 

ّ
بما أّنــه ينجح في كــل

ــــدد املـــدربـــن  ويـــكـــفـــي هـــنـــا الـــتـــوقـــف عـــنـــد عـ
السعودية  األولـــى  الــدرجــة  فــي  التونسين 

التي تعرف حضورًا تونسيا قياسيا.
ــال عـــلـــى املــــــدرب  ــ ــبــ ــ ــاب اإلقــ ــ ــبـ ــ ــــن أسـ ومــــــن بـ
بما  الــجــّيــدان،  وتكوينه  تأهيله  التونسي، 
 االتحاد التونسي ينظم دورات تكوينية 

ّ
أن

الالعبن  مــن  كبيرًا  عـــددًا   
ّ

إن بــل  متواصلة، 
يــحــصــلــون عـــلـــى شــــهــــادات الـــتـــدريـــب قــبــل 
التكوين  وهــذا  الرياضية.  تجربتهم  نهاية 
ال يقتصر على تحصيل الشهادات العلمية، 
بل أيضا املشاركة في دورات خارجية عدة 
تساعد املدرب في كسب املزيد من املهارات.

ــه مــن  ــّوتــ ومــــعــــروف عــــن املـــــــدرب الـــتـــونـــســـي قــ
الناحية التكتيكية، من خالل السعي إلى فرض 
طــريــقــة تــتــمــاشــى مـــع خــصــوصــيــة الــالعــبــن. 
بأّنه  عربيا  اشتهر  البنزرتي  فـــوزي  فــاملــدرب 
املــدرب الــذي يميل إلى فرض الضغط العالي 
على منافسه، وهي طريقة مكنته من معانقة 
 املــحــّطــات التي مــّر بها. كذلك 

ّ
النجاح فــي كــل

 انتشار معاهد الرياضة في تونس ساعد 
ّ

إن
فــي تكوين أســمــاء عــدة وبــروزهــا، إلــى جانب 
قدرة املدرب التونسي على التأقلم مع مختلف 

الدوريات، رغم ما فيها من اختالفات.

في ظّل تألق المدربيين التونسيين في الخارج، 
منتخب  دفــة  يتسلم  أن  الطبيعي  من  كــان 
منذر  وهو  محلي،  مــدرب  قرطاج«  »نسور 
الستحقاقات  العبيه  مع  يستعد  الذي  الكبير، 
المؤهلة  التصفيات  مقدمتها  في  كبيرة 
في  المشاركة  وكذلك   ،2022 العالم  لكأس 
في  الحالي  العام  أواخر  العرب،  كأس  بطولة 
قطر، إذ وقع المنتخب التونسي بالمجموعة 
من  والفائز  وسورية  اإلمارات  جانب  إلى  الثانية 

مواجهة موريتانيا واليمن في التصفيات.

مدرب المنتخب التونسي محلي

 ليلة. 
ّ

وهناك هذا الكم من التوقعات منه كل
لكنه العٌب رائٌع من دون شك«. وتابع: »يقوم 
بــعــمــل رائــــع لــتــحــّمــل واســتــيــعــاب كــل ذلـــك«. 
ــجـــل دوريــــــــان فــيــنــي-ســمــيــث الــثــالثــيــة  وسـ
الــحــاســمــة بــتــمــريــرة مـــن دونــتــشــيــتــش قبل 
ـــاء 4300  ــام زهـ ــواٍن مـــن الــنــهــايــة، أمــ ــ تــســع ثـ
»أميريكان  في  بالوجود  لهم  ُسمح  متفرج 
استمرار  مع  تكساس،  في  إيرالينز سنتر« 
الــقــيــود بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا. 

المدرسة التدريبية 
التونسية

حضور قوي بالدوريات العربية

تمّثل أخبار امليركاتو مادة دسمة بالنسبة 
لــلــجــمــاهــيــر خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، مـــع تبقي 
الدوريات  جوالت قليلة على نهاية جميع 
الكبرى وحتى دوري أبطال أوروبا، إضافة 
إلى اقترابنا من شهر يونيو/ حزيران، أي 

موعد نهاية عقود العديد من الالعبن.

مصير هاري كين
عن  السابقة،  التقارير  من  العديد  تحدثت 
نية قائد توتنهام، هاري كن، ترك النادي 
فــي ظل  اللندني وخـــوض تجربة جــديــدة، 
فــي ضم  الكبيرة  األنــديــة  العديد مــن  رغبة 
الــنــجــم الـــهـــداف إلــــى صــفــوفــهــا. لــكــن ريـــان 
ماسون، مــدرب توتنهام املؤقت، نفى هذه 
األنباء، مؤكدا أن كن يمكنه البقاء مع فريق 
توتنهام، بغض النظر عما إذا كان سيلعب 
في دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل أم ال، 
كونه »يحب النادي«، بحسب تعبير املدير 
الــفــنــي. وأضـــــاف مـــاســـون فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة )مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو( 
اإلسبانية: »ال أصدق ذلك. هاري كن يحب 
هذا النادي. لقد أثبت في السنوات الثماني 
أو التسع املاضية أنه أحد أفضل املهاجمن 
فــي الــعــالــم وهـــو مــحــتــرف مــثــالــي«. وتــابــع 
املدرب، الذي خلف جوزيه مورينيو املقال، 
حتى نهاية املــوســم، قــائــاًل: »لــم يكن هناك 
حديث بيني وبينه عن أي شيء آخر غير 
وهــذا  تنتظرنا،  التي  واملــبــاريــات  التدريب 
كل ما يجب أن أقوله عن أمر تركه للنادي«. 
اإلنكليزي  الــــدوري  هـــداف  وبـــات مستقبل 
املــمــتــاز الــحــالــي )21 هـــدفـــا، بـــفـــارق هــدف 
ــــالح(، مــوضــوع  ــد أكــثــر مـــن مــحــمــد صـ واحــ
تــكــهــنــات شـــديـــدة، خــصــوصــا وأن الــنــادي 
الــلــنــدنــي يــتــواجــد بــاملــركــز الــســابــع، بــفــارق 
خمس نقاط عن تشلسي، الذي يحتل آخر 

ترتيب مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تشلسي يسعى خلف لوكاكو
يــعــتــزم نــــادي تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي تــقــديــم 
عــــرض إلــــى نـــــادي إنـــتـــر مـــيـــالن اإليــطــالــي 
روميلو  الفريق  هـــّداف  مــع  التعاقد  بهدف 
لــوكــاكــو بــعــدمــا أصــبــح الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــنــادي الــعــاصــمــة اإلنــكــلــيــزيــة خـــالل ســوق 
االنتقاالت الصيفي املقبل. ووفق ما نقلته 
ــلـــلـــو ســــبــــورت«،  صــحــيــفــة »كــــوريــــيــــري ديـ

ــّدد مــيــزانــيــة 100 مــلــيــون  ــ ــإن تــشــلــســي حـ فــ
ــداب قــلــب هـــجـــوم جـــديـــد، بعد  ــتــ يـــــورو النــ
فــشــل األملـــانـــي فــيــرنــر فــي إثــبــات نــفــســه، إذ 
بـــرز بــإضــاعــة عــديــد الــفــرص الــســهــلــة منذ 
ــه ال تــســاعــد  ــامــ ــع الـــفـــريـــق، وأرقــ تـــعـــاقـــده مـ
االنـــتـــصـــارات بشكل  عــلــى تحقيق  الــفــريــق 
االستفادة  تشلسي  وســيــحــاول  مــتــواصــل. 
ــذي يــمــّر به  مـــن الـــوضـــع املـــالـــي الــصــعــب الــ
الفريق اإليطالي، بعدما دفعته األزمة التي 
يعيشها إلى التفكير في التخلي عن بعض 
نــجــوم الــفــريــق. وســبــق أن تــعــاقــد تشلسي 
لم   

ّ
لكن البلجيكي،  النجم  مع  قبل سنوات 

يمنحه الفرصة كاملة، ما دفع هذا املهاجم 
إلــــى الـــرحـــيـــل عـــن الــــنــــادي، إال أن أســهــمــه 
ارتفعت بشكل كبير للغاية منذ انضمامه 

إلى النادي اإليطالي.
ــإن ســيــنــاريــو  ــال تـــّمـــت الــصــفــقــة، فــ وفــــي حــ
بول بوغبا مع مانشستر يونايتد، عندما 
غــادر الفريق نحو يوفنتوس اإليطالي ثم 
انتدبه مانشستر بعد سنوات مقابل 117 
مليون يورو، قد يتكرر بما أن تشلسي ترك 
لــوكــاكــو يــغــادر مــن دون مقابل مــالــي مهّم 

وقد يستعيده بمبلغ مالي كبير.

ليفاندوفسكي يريد ترك بايرن
ــة، مــن  ــيــ ــانــ فــــّجــــرت مــــصــــادر إعــــالمــــيــــة أملــ
مفاجأة  سبورتس«،  »سكاي  قناة  بينها 

روبــرت  البولندي  أن  أكــدت  بعدما  كبرى 
لــيــفــانــدوفــســكــي، يــرغــب فـــي الــرحــيــل عن 
فــريــقــه بــايــرن مــيــونــخ فــي نــهــايــة املــوســم 
ــاب الـــقـــرار  ــبـ الـــحـــالـــي. وذكــــــرت الـــقـــنـــاة أسـ
ــي،  ــانــ ــذه هــــــداف الـــــــــدوري األملــ ــخــ الــــــذي اتــ
خــاصــة وأن بــايــرن اقــتــرب مــن الــحــصــول 
على لقب الـــدوري مــن جــديــد، إضــافــة إلى 
أن مــوســم الــالعــب كـــان نــاجــحــا إلـــى أبعد 
مــســتــوى. وأشـــــارت الــقــنــاة األملــانــيــة، إلــى 
أن وكــيــل هـــداف الــــدوري األملــانــي، بصدد 
مناقشة بعض العروض، دون أن تكشف 
ــتـــداب  عــــن أســــمــــاء الــــفــــرق الـــراغـــبـــة فــــي انـ
الـــذي يعتبر مــن أفــضــل النجوم  الــالعــب، 
ــالـــم فــــي مــــركــــزه. ووفــــــق مـــصـــادر  فــــي الـــعـ
مختصة في مجال الصفقات، فإن بايرن 
ــــت ســـابـــق،  ــان يــــرفــــض فــــي وقــ ــ ــيـــونـــخ كــ مـ
الــتــفــاوض بــخــصــوص إمــكــانــيــة التخلي 
قطعيا عن نجمه البولندي، ولكن الوضع 
لن  الــنــادي  وإدارة  بالكامل،  مختلف  اآلن 
فــي حــالــة توفر  تــعــارض صفقة مشابهة 
مبلغ يقارب 60 مليون يورو بما أن تقدم 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي الــســن يــجــعــل قيمته 

التسويقية تتراجع.

بلهندة تحت األنظار الفرنسية
يــــواصــــل املـــغـــربـــي يــــونــــس بـــلـــهـــنـــدة نــيــل 
اهتمام عدد من األندية األوروبــيــة، وذلك 

منذ أن فك ارتباطه بفريقه السابق غلطة 
ســـــــراي الـــتـــركـــي فــــي شـــهـــر آذار/مـــــــــــارس 
املــــاضــــي، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــواصـــل فيه 
حسم  في  االستعجال  دون  من  تدريباته 
مــســتــقــبــلــه. وكــشــفــت صــحــيــفــة » ليكيب« 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة فــي هـــذا اإلطــــار أن 
بلهندة مرشح للعب في الفترة املقبلة مع 
نادي مونبولييه، الفريق الذي توج معه 
عام 2012 بلقب الدوري الفرنسي، بعدما 
نــقــلــت تــصــريــحــا لــرئــيــس الـــنـــادي لــــوران 
نيكوالن، تحدث فيه قائاًل: »كان لنا حديث 
اقترحت  ثــالثــة أســابــيــع،  مــع بلهندة قبل 
عليه أن يتدرب معنا للحفاظ على لياقته 
الـــبـــدنـــيـــة، لــقــد عــــاد إلــــى تــركــيــا مـــن أجــل 
الشخصية، وعند  أمــــوره  بــعــض  تــســويــة 
عودته سيتصل باملدير الرياضي برونو 
كاروتي«. ويدخل يونس بلهندة صاحب 
الـ 31 سنة، أيضا، ضمن اهتمامات فريق 
الـــذي يــريــد ضمه  أوملــبــيــاكــوس اليوناني 
إلـــى صــفــوفــه بــعــد نــجــاح صفقة مواطنه 
لـــم يحسم  الـــعـــربـــي، وحــتــى اآلن  يــوســف 
الالعب وجهته املقبلة، رغم أن الكثير من 
الــنــقــاد الــريــاضــيــن فــي املــغــرب يتوقعون 
إمــكــانــيــة نــجــاحــه فــي مــونــبــولــيــيــه، بحكم 
مــعــرفــتــه الــجــيــدة بــمــالعــب فــرنــســا، الــتــي 
سبق له التألق فيها أيضا مع فريق نيس 
ُيــذكــر   .2017-2016 مــوســم  فــي  الــفــرنــســي 
أن مسيرة بلهندة انطلقت من فرنسا، إذ 
لعب مع فريق مونبولييه، وبعد ذلك مثل 
فريق دينامو كييف األوكراني ثم شالكه 
األملاني فنيس الفرنسي، قبل أن يلعب مع 

فريق غلطة سراي التركي.

نيمار والمستقبل
نــــادي بــرشــلــونــة اإلســبــانــي  قــامــت إدارة 
بــاالتــصــال بــنــظــيــرتــهــا فـــي بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، مــن أجــل االستفسار 
عن مستقبل نجم الفريق الفرنسي األول، 
حتى يتم الدخول في مفاوضات مباشرة 
مع جميع األطراف، كي يتم تأمن انتقاله 
الــقــادمــة.  فــي ســـوق االنــتــقــاالت الصيفية 
ــا« اإلســبــانــيــة،  ــاركــ وكــشــفــت صــحــيــفــة »مــ
ــادة  ــإعــ ُحـــلـــمـــه بــ ــل  ــ ــــواصـ أن بـــرشـــلـــونـــة يـ
حتى  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم 
يــلــعــب مـــــرة أخــــــرى إلـــــى جـــانـــب صــديــقــه 
األرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد الفريق 
إدارة البـــورتـــا  قـــامـــت  لـــذلـــك  الــكــتــالــونــي. 
ــان جــيــرمــان،  ــاريـــس ســ ــع بـ بـــالـــتـــواصـــل مـ
البرازيلي.  املهاجم  عن  يستفسروا  حتى 
بــاريــس ســان جيرمان  إدارة  أن  وتــابــعــت 
الفرنسي، قد أبلغت بالفعل خوان البورتا 
رئــيــس نـــادي بــرشــلــونــة، بـــأن عــقــد النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليس معروضا 
ــتــــقــــاالت الــصــيــفــيــة  ــــوق االنــ لــلــبــيــع فــــي سـ
املقبلة، ما يعني إغالق الباب بشكل كامل.
)العربي الجديد(

أخبار الميركاتو: ليفاندوفسكي يريد الرحيل
تسعى العديد من 
األندية الكبيرة في 

القارة األوروبية إلى 
خطف نجوم الصف 

األول واستغالل رغبات 
بعضهم بالرحيل

)Getty/ليفاندوفسكي ينشد الرحيل عن بايرن ميونخ )سردان ستيفانوفيتش
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مانشستر ــ العربي الجديد

ــر املـــــــــــــدرب اإلســــــبــــــانــــــي بـــيـــب  ــ ــ ــّي ــ غــ
ــــوال، املـــديـــر الــفــنــي لــنــادي  ــــوارديـ غـ
ــلــــيــــزي،  ــتـــي اإلنــــكــ ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
أّنه  أعلن  بعدما  امُلبكر،  اعتزاله  بشأن  نظرته 
ُمــصــمــم عــلــى مـــواصـــلـــة مــــشــــواره، ومــواجــهــة 
الــحــالــي، وعلى  املــوســم  فــي  التحديات  جميع 
رأســهــا الــظــفــر بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
لــكــرة الــقــدم. مــن أدرك بيب غـــوارديـــوال العبًا، 
 قـــائـــد خـــط الـــوســـط الـــســـابـــق، الـــذي 

ّ
يــعــلــم أن

ــــوان أنـــديـــة بــرشــلــونــة، وبــريــشــيــا،  دافــــع عـــن ألـ
دي  ودورادوس  الـــقـــطـــري،  واألهـــلـــي  ورومــــــا، 
كــان يسير بــخــطــوات ثابتة صوب  ســيــنــالــوا، 
عالم التدريب، الذي استطاع النجاح به. بعد 
اعــتــزالــه عــالــم »الــســاحــرة املــســتــديــرة« فــي عام 
مدربًا  نفسه سريعًا،  غــوارديــوال  أثبت   ،2006
مــمــيــزًا لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى تــوظــيــف إمــكــانــات 
ــا الــفــنــيــة، فنجح  الـــفـــرق الــتــي يــتــولــى إدارتــــهــ
ــتـــرك بــصــمــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي  اإلســـبـــانـــي بـ
مــســيــرتــه مــع بــرشــلــونــة فــي الــفــتــرة مــن 2008 
حتى 2012، التي صنع خاللها التاريخ برفقة 
العــبــن أمـــثـــال األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي، 
وتـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز، وأنــــدريــــس إنــيــيــســتــا، 
وكـــارلـــيـــس بــــويــــول، وجــــيــــرارد بــيــكــيــه. وقـــاد 

بيب غوارديوال 
واأللقاب

سيتي  لمانشستر  الفني  المدير  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  المدرب  يدرك 
دوري  لقب  تحقيق  الكبيرة،  مسيرته  خالل  األصعب  مهمته  أّن  اإلنكليزي، 
جيرمان  سان  باريس  العنيد  منافسه  عقبة  تجاوز  بشرط  أوروبا،  أبطال 

الفرنسي، في لقاء ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية يوم غٍد االثنين
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غوارديوال برشلونة في تلك الفترة التاريخية 
إلى التتويج بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال 
أوروبا مرتن، والدوري اإلسباني ثالث مرات، 
يوهان  الهولندي  األسطورة  بأسلوب  متأثرًا 
كــرويــف، الــذي قــال عنه بيب غــوارديــوال عقب 
وفــاتــه فــي 2016: »لــم أكــن أعــرف أي شــيء عن 

كرة القدم، حتى تعرفت إلى كرويف«.
وبـــعـــدمـــا تــــرك بــصــمــتــه مـــع نـــــادي بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــي، انــتــقــل غـــوارديـــوال لــتــدريــب بــايــرن 
 ،2016 ــتــــى  وحــ  2013 مــــن  األملـــــانـــــي  ــيـــونـــخ  مـ
ــدريــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــا تـــولـــى تــ ــدهـ ــعـ وبـ

اإلنكليزي الذي جدد معه عقده حتى 2023. 
اإلنكليزي حتى  الفريق  مــع  بقائه  حــال  وفــي 
انتهاء عقده، يكون غوارديوال قد أمضى سبعة 
فــتــرة طويلة  »السيتيزنز«، وهــي  مــع  مــواســم 
التقاعد مبكرًا،  أبــدى رغبته في  ملــدرب لطاملا 
قبل أن يكشف أّنه يفكر في مواصلة التدريب 

لفترة أطول مما كان يخطط.  ففي تصريحات 
مطلع  اإلنــكــلــيــزيــة  اإلعــــالم  وســائــل  تناقلتها 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، قـــال املـــدرب 
غـــوارديـــوال: »فـــي الــســابــق، كــنــت أعــتــقــد أّنــنــي 
أنــنــي سأتقاعد  أعــتــقــد  قــريــبــًا. اآلن  ســأعــتــزل 
 أكبر« مضيفًا: »الخبرة تساعدك، وال 

ّ
في سن

املهنة«.  هــذه  بها  أعيش  التي  الطريقة  سيما 
ولم يكن 2020 عامًا سعيدًا لبيب غوارديوال، 
فاملدرب اإلسباني فقد والدته جراء إصابتها 
بــفــيــروس كــورونــا، وخــســر مانشستر سيتي 
ليفربول،  انتزعه  الــذي  »البريمييرليغ«  لقب 
وودع دوري األبطال من ربع النهائي على يد 

أوليمبيك ليون الفرنسي.
وكــــان اإلنـــجـــاز الــوحــيــد لبيب غـــوارديـــوال في 
كأفضل  اختياره  املهني،  الصعيد  على   2020
مــدرب في القرن الـــ21 في حفل جوائز »غلوب 
ســنــويــًا مجلس  يقدمها  الــتــي  ســوكــر« 2020، 
ــلـــى األســــطــــورة  دبــــــي الــــريــــاضــــي، مـــتـــفـــوقـــًا عـ
فــيــرغــســون، والفرنسي  ألــيــكــس  االســكــتــلــنــدي 
زين الدين زيدان، والبرتغالي املخضرم جوزيه 
مورينيو. ومع بداية العام الحالي، تردد اسم 
ــــوال كــثــيــرًا فـــي وســـائـــل اإلعــــالم  ــوارديـ ــ بــيــب غـ
اإلســبــانــيــة، بــعــدمــا عــصــفــت املــشــاكــل بــنــادي 
جوسيب  السابق  رئيسه  واضــطــر  برشلونة، 
ــا بــارتــومــيــو إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه من  مـــاريـ
منصبه، لتصبح االنتخابات الرئاسية حديث 
ــوارديـــوال،  ــم بــيــب غـ الــعــالــم. وأتــــى انــتــشــار اسـ
الحالي خــوان البورتا  الرئيس  بعدما ترشح 
في االنتخابات، ورددت وسائل اإلعالم حينها 
عودة املدرب اإلسباني مرة أخرى إلى الفريق 
 الفرصة باتت تلوح 

ّ
الكتالوني، فيما اعتبرت أن

أمام ميسي، حتى ينتقل إلى مانشستر سيتي. 
وحول ما تردد عن احتمال انتقال ميسي إلى 
ــدى الـــالعـــب صــراحــة  ــ ــان ســيــتــي، بــعــدمــا أبـ ــ املـ
رغـــبـــتـــه فــــي الـــرحـــيـــل عــــن بـــرشـــلـــونـــة الــصــيــف 
املاضي قبل أن يقرر البقاء حتى انتهاء عقده 
 لدي ما 

ّ
هذا العام، قال غوارديوال: »ال أعتقد أن

أقــولــه. ميسي عّبر عن مشاعره جيدًا، وليس 
لدّي ما أضيفه. هو العب في برشلونة، النادي 

الذي أعشقه، وليس لدي ما أقوله«.
 كـــالم وســائــل 

ّ
ــل  بــيــب غـــوارديـــوال تـــرك كـ

ّ
لــكــن

العاملية، خلف ظهره، وواصــل عمله  اإلعــالم 
ــم  مــــع نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي املـــوسـ
الحالي، الذي بات على بضع خطوات قليلة 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املمتاز  مــن الــظــفــر بلقب 
فــيــه، بــعــدمــا اســتــطــاع الــتــتــويــج مـــع كتيبته 
ــة املــحــتــرفــن اإلنــكــلــيــزيــة.  بــلــقــب كــــأس رابـــطـ
ــح مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يـــتـــربـــع عــلــى  ــ ــبـ ــ وأصـ
القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  عــرش 
باملوسم الحالي، بعدما وصل رصيد كتيبته 
على  االنتصار  تحقيقه  عقب  نقطة،   80 إلــى 
ال  مقابل  بهدفن  بـــاالس  كريستال  منافسه 
)34( من  ـــ شــيء، ضمن منافسات األســبــوع الـ
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. وتــبــقــى أمــــام غـــوارديـــوال 
مع  التدريبية  مسيرته  فــي  األصــعــب  املهمة 

بات مانشستر 
سيتي قويًا للغاية 

بإدارة غوارديوال

سالزبورغ بطال لكأس النمسا للمرة الثالثة على التوالي
واصل سالزبورغ هيمنته على املشهد في بطولة كأس النمسا بعد أن توج به للموسم 
الثالث على التوالي وهذه املرة بثالثية نظيفة على حساب السك في املباراة النهائية. وعلى 
ملعب )فورترسي(، دخل سالزبورغ لالستراحة متفوقًا بفضل الهدف الذي جاء مع آخر 
دقائق الشوط األول بتوقيع املهاجم األلباني ميرجيم بيريشا. وفي الشوط الثاني عزز 
العب الوسط األميركي الشاب برندن آرنسون تفوق متصدر الدوري بالهدف الثاني في 
الثالث  الدقيقة 66. وبعدها بأربع دقائق كاد سالزبورغ أن ينهي األمــور تماما بالهدف 
إال أن املهاجم الزامبي باتسون داكا أهدر ركلة جزاء. ولكن عَوض إينوك مويبو إخفاق 
مواطنه في ركلة الجزاء وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88. وبهذا يواصل سالزبورغ 
تاريخه،  فــي  الثامن  اللقب  ويضيف  الــتــوالــي،  على  الثالث  للموسم  الــكــأس  على  هيمنته 
لينفرد باملركز الثالث في قائمة املتوجني خلف قطبي العاصمة أوستريا فيينا )27 لقبًا(، 
للموسم  املحلية  الثنائية  الجمع بني  اقترب سالزبورغ من  لقبا(. كما  فيينا )14  ورابيد 
الثالث على التوالي، الثامنة في تاريخه، حيث إن الفريق يبتعد بصدارة الدوري بفارق 7 
نقاط عن أقرب مالحقيه )رابيد فيينا( مع اقتراب البطولة من نهايتها. على الجانب اآلخر، 
فشل السك في إضافة لقبه الثاني في البطولة، بعد غياب 56 عامًا وتحديدًا منذ الظفر 

بلقبه الوحيد في 1965، في النهائي السادس في تاريخه.

ميالن يعود لدرب االنتصارات في الدوري اإليطالي
فاز فريق إيه سي ميالن على ضيفه بينيفينتو 
بهدفني دون رد في املباراة التي جمعتهما ضمن 
األولــى  الدرجة  الـــ34 من دوري  الجولة  منافسات 
اإليطالي »سيري آ«. وعلى ملعب )سان سيرو(، 
الــتــســجــيــل مــبــكــرا عن  افــتــتــح أصـــحـــاب األرض 
طريق التركي هاكان تشالهان أوغلو )د.6(. وفي 
الدقيقة )60( أضاف الالعب ثيو هرنانديز الهدف 
الثاني للروسونيري ليؤكد به فوزه بنقاط املباراة 
الــثــالث. وكـــان هــذا الــفــوز هــو األول للميالن منذ 
جولتني بعد خسارته أوال أمام ساسولو ثم التسيو في الجولة املاضية ورقم 21 له هذا 

املوسم مقابل التعادل في 7 مباريات والخسارة في مثلها.

إسكريبا: الخسارة أمام األتلتي مخيبة لآلمال
أقّر فران إسكريبا، مدرب فريق إلتشي، بأن خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بهدف 
إدراك  أنه كان قريبًا من  الحالي، كما  الفريق  نظيف تمثل إحباطًا كبيرًا نظرًا ملستوى 
هدف التعادل في آخر لحظات اللقاء من خالل ركلة الجزاء التي أهدرها الالعب فيدل. ومع 
ذلك، أقّر املدرب أن الروخيبالنكوس كان أفضل واستحق الفوز باللقاء. وأكد إسكريبا 
»منحه مساحته الخاصة« عقب ركلة الجزاء  أن فيدل »سيقضي ليلة سيئة«، ولذا طالب بـ
التي أهدرها في وقت حاسم من اللقاء، وأضاع على فريقه فرصة التعادل، مؤكدا »لقد 

منحنا الكثير لذا يتوجب علينا الشد من أزره«.

زيدان: الهدف األول لميليتاو حررنا من الضغوط
أشـــار الفرنسي زيــن الــديــن زيــــدان، املــديــر الفني 
ــــى أن مــفــتــاح فـــوزهـــم الــصــعــب  لـــريـــال مـــدريـــد، إل
الجولة  ضــمــن  نظيفة  بثنائية  أوســاســونــا  عــلــى 
الـــ34 لليغا، كان الهدف األول الــذي سجله املدافع 
ــبــرازيــلــي مــيــلــيــتــاو و»حــــررهــــم« مـــن الــضــغــوط،  ال
وحــافــظ عــلــى حــظــوظ فــريــقــه فــي املــنــافــســة على 
لقب الليغا. وأكد زيدان خالل املؤتمر الصحافي 
بعد املباراة: »خرجنا بشباك نظيفة ملباراة أخرى، 
وســجــلــنــا فـــي املــقــابــل هـــدفـــني، ويـــجـــب أن أكـــون 
انتصارًا  ألننا حققنا  فريقي  راضيًا عن العبي 
يلعب  عندما  ألنــه  أجلهم،  فقط من  جيدًا. سعيد 
فريق بهذا األداء في الشوط األول وبخمس فرص 
منها،  أي  ترجمة  فــي  ننجح  لــم  ولكننا  حقيقية، 
واألمـــــر كــــان مــحــبــطــا بــعــض الــــشــــيء«. وأضــــاف 
املدرب الفرنسي: »قلت لالعبني بني الشوطني إن الهدف سيأتي بالصبر وباألداء. سعيد 
وأنا  األول،  الهدف  الضغوط عندما سجلنا  األول، وتحررنا من  بالشوط  بشكل خاص 
أيضًا كذلك«. كما أكد أن حظوظ الفريق »قائمة« في مواصلة الدفاع عن لقب الليغا، وكذلك 
بلوغ نهائي دوري األبطال. وقال في هذا الصدد »لقد حدثت لنا أمور كثيرة، ولكن ها هنا 
نحن، نعم واجهنا صعوبات ولكننا أضفنا 3 نقاط جديدة. ما زلنا في دائــرة املنافسة 
على اللقب مع تبقي 4 جوالت. سنقاتل حتى النهاية، ال أقول إننا سنفوز باللقب، ولكننا 
سنبذل كل ما هو ممكن ملحاولة الفوز به«. ودافــع مدرب امليرينغي عن الجانب البدني 
أمــام تشلسي يوم  إيــاب نصف نهائي دوري األبطال  للفريق قبل املواجهة املرتقبة في 
األربعاء املقبل على ملعب )ستامفورد بريدج(، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف ملثله على 

ملعب )ألفريدو دي ستيفانو(.

برشلونة«. حكاية قاهر نادي برشلونة في عالم »الساحرة 
املستديرة« شهدت الكثير من املواقف امُلثيرة، كان أبرزها 
تأخر انطالق مسيرته االحترافية، حتى بلغ سن الـ25 عامًا، 
فهو لم يكن محترفا قبل ذلك، لكّنه بعدها انضم رسميًا 

إلى نادي إلتشي اإلسباني في موسم 2009/ 2010.
فــي منافسات  إلتشي  نــادي  مــع  ــواء  األضـ وخطف مولينا 
دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، بعدما استطاع تسجيل 
مــبــاراة خــاضــهــا، جعلته مــحــط اهتمام  26 هــدفــًا فــي 38 
الــذي ســارع إلــى إدارة الفريق  أحــد كشافي ريــال بيتيس، 

األندلسي، يبلغها بوجود مهاجم لديه مستقبل رائع.
وانتقل مولينا إلى نادي ريال بيتيس في صيف عام 2010، 
مــقــابــل نــصــف مــلــيــون يــــورو فــقــط، ليصبح أحـــد املــواهــب 
يلعب  جعله  ما  األندلسي،  الفريق  تشكيلة  في  األساسية 
املسابقات  فيها 66 هدفًا بجميع  مــبــاراة سجل  فــي 180 

التي شــارك بها. ورحــل مولينا بعدها إلــى نــادي خيتافي 
في سوق االنتقاالت الصيفية عام 2016، ولعب دور القائد 
مع أحد فرق العاصمة اإلسبانية مدريد، وقاده في »الليغا« 
بارتداء شارة الكابنت، وشكل خطرًا حقيقيًا على منافسيه، 

بعدما نجح بتسجيل 46 هدفًا في 146 مباراة خاضها.
العمر، قرر خوض تجربته األخيرة  ومع تقدم مولينا في 
اعــتــزالــه، عندما قرر  فــي مسيرته االحــتــرافــيــة قبل إعـــالن 
في صيف عام 2020، الرحيل إلى غرناطة، الذي استطاع 
التأقلم معه سريعًا، رغم عدم خوضه كثيرًا من املواجهات، 
لينجح صاحب الـ39 عامًا بإحراز 7 أهداف في 28 مباراة 
لعبها، لكّن أهمها تبقى أمام برشلونة في ملعب »كامب نو« 
ويبقى الحلم األوروبي للفريق األندلسي هاجسًا كبيرًا في 

املستقبل القريب بقيادة »العجوز«.
)العربي الجديد(

النجم اإلسباني املخضرم، خورخي مولينا، مهاجم  ساهم 
بعدما  الثقيل،  العيار  مــن  مفاجأة  بتحقيق  غرناطة،  نــادي 
ســجــل هـــدف الــفــوز الــثــمــني فــي شــبــاك ُمــضــيــفــه بــرشــلــونــة، 
الخميس  وحيد،  هــدف  مقابل  بهدفني  انتهت  التي  باملباراة 
املـــاضـــي، ضــمــن مــنــافــســات األســـبـــوع الــثــالــث والــثــالثــني من 
ــم ُيــعــان خــورخــي مولينا  ــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم. ول ال
صاحب الــــ39 عــامــًا، بعدما ارتــقــى فــي الــهــواء وأرســـل الكرة 
برأسه تجاه شباك الحارس األملاني مارك أندريه تير شتيغن، 
الذي فشل بصدها، ليقود املهاجم الخبير غرناطة إلى تحقيق 
فوٍز ثمني قاده إلى املركز الثامن في ترتيب جدول »الليغا«. 
األنــدلــســي والهزيمة  للفريق  االنــتــصــار  الـــذي جلب  الــهــدف 
التتويج  على  صــراعــه  خضم  فــي  الكتالوني  للفريق  ــرة  امُلـ
بلقب الدوري اإلسباني لكرة القدم كان له وقع كبير للغاية، 
»قاهر  لقب  أطلق عليه  الضوء على حكاية العب  لتسليط 

خورخي مـولينا

على هامش الحدث

بتسجيله هدف 
الفوز في شباك 

برشلونة في 
»الليغا« قبل 

أيام يعتبر مولينا 
»العجوز« أحد أبرز 

العبي غرناطة، 
علمًا أنّه بدأ حياته 

الكروية متأخرًا

يريد غوارديوال 
مواصلة النجاح 
مع مانشستر 
)Getty( سيتي

مانشستر  لنادي  الفني  المدير  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  المدرب  كشف 
نجمه  بقيادة  كتيبته  نجاح  الحقيقي وراء  السبب  اإلنكليزي، عن  سيتي 
الجزائري رياض محرز في الموسم الحالي 2020/ 2021. ونقلت صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، عن المدرب بيب غوارديوال قوله: »السبب الوحيد في 
النجاح بنادي مانشستر سيتي هو جودة الالعبين لدينا، يمكنهم فهم 
ما نبحث عنه وتغيير بعض األفكار على الفور، ألنّهم أذكياء وجيدون، 

وال أسرار إضافية للنجاح«.

أسرار نجاح مانشستر سيتي

وجه رياضي

نادي مانشستر سيتي، وهي بلوغ املواجهة 
أوروبـــــــا  أبــــطــــال  لـــبـــطـــولـــة دوري  الـــنـــهـــائـــيـــة 
لـــكـــرة الـــقـــدم، بـــشـــرط تـــجـــاوز عــقــبــة مــنــافــســه 
ــان جــيــرمــان الــفــرنــســي،  الــعــنــيــد، بـــاريـــس ســ
فـــي إيـــــاب نــصــف نــهــائــي املــســابــقــة الــقــاريــة 
الثالثاء. واستطاع بيب غــوارديــوال  يــوم غــٍد 
الجزائري  قيادة كتيبته، بفضل تألق نجمه 

ثالثة ألقاب في الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ومثلها في الدوري األملاني »البوندسليغا«، 
وبــطــولــتــان فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز 
من  العديد  إلــى  بــاإلضــافــة  »البريمييرليغ«، 
غــوارديــوال  بيب  الفردية. وينوي  اإلنــجــازات 
ــواره مـــــدربـــــًا لـــفـــتـــرة أطــــــول،  ــ ــشــ ــ ــة مــ ــلــ ــواصــ مــ
مــتــعــطــشــًا إلــــى مـــزيـــد مـــن األلـــقـــاب مـــع نـــادي 

ريـــاض مــحــرز وتــحــقــيــق فـــوٍز صــعــب للغاية 
بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، عــلــى بــاريــس 
الذهاب  مــبــاراة  في  الفرنسي،  ســان جيرمان 
ملعب »حديقة  عــلــى  الــفــريــقــن  الــتــي جمعت 
األمـــراء« في باريس. وبــات املــدرب اإلسباني 
بيب غوارديوال، يمتلك 31 لقبًا في مسيرته 
بينها  مــن  الفنية،  اإلدارة  بعالم  االحــتــرافــيــة 

مــانــشــســتــر ســيــتــي، لــكــن يــبــقــى حــلــم املــديــر 
ــانـــي، نــيــل لــقــب بــطــولــة دوري  ــبـ الــفــنــي اإلسـ
أبــطــال أوروبـــا فــي املــوســم الحالي مــع فريقه 
اإلنكليزي، املدجج بنجوم كبار، وعلى رأسهم 
ريـــاض مــحــرز، والبلجيكي كيفن  الــجــزائــري 
رحــيــم ستيرلينغ،  واإلنــكــلــيــزي  بـــرويـــن،  دي 

والبرازيلي غابرييل جيسوس.

أكد أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن همه الوحيد في هذا الوقت أن يتأهل فريقه لدوري 
أبطال أوروبا املقبل، مشيرا إلى أنه ال يخشى الشائعات حول إقالته املحتملة في نهاية 
املوسم الحالي. وفي مؤتمر صحافي، قال بيرلو »أركز على الحاضر. أنا مدرب يوفنتوس 
وسعيد بوجودي هنا. الهدف هو الفوز بجميع مباريات الدوري اإليطالي والفوز بكأس 
إيطاليا )في النهائي املرتقب أمام أتاالنتا(، وأحاول بذل قصارى جهدي في هذا الصدد«. 
وتابع »قرأت الشائعات حول بدائل محتملة لي في الصحافة. أنا هادئ، أركز على ما يجب 

أن أفعله، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس إيطاليا«.
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