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أعلن فريق موريرنسي رحيل مدربه سيزار 
بيكسوتو بناء على رغبته، بعد شهرين من توليه 

اإلدارة الفنية للفريق البرتغالي خلفًا لريكادرو 
سواريس. وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن 
فسخ العقد جاء بمبادرة من بيكسوتو نفسه، 

ووّجه الشكر للمدرب وتمنى له النجاح في 
مستقبله. وسيقود موريرنسي املدرُب املساعد 

لياندرو مينديز الذي سيضع اللمسات األخيرة 
على استعدادات الفريق للمباريات القادمة.

غاب املدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن 
تدريبات برشلونة األخيرة، ملعاناته من مشكالت 

في املعدة. وباإلضافة إلى أومتيتي، غاب عن 
املران البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي خضع 

لجراحة في ركبته اليسرى، وجيرارد بيكيه 
وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي لإلصابة. كما 

شارك األرجنتيني ليونيل ميسي في املران 
الجماعي الثاني على التوالي للفريق، وذلك قبل 

جدول مباريات صعب في بداية عام 2021.

واصل الالعب األسبق لفريقي برشلونة وأتلتيكو 
مدريد واملدرب، أوزيبيو ساكريستان، التعافي 

من الصدمة التي تلقاها في رأسه، يوم الخميس 
املاضي، والتي بسببها اضطر إلى الخضوع 

لجراحة؛ إذ تتطور حالته حاليًا بشكل جيد من 
دون مضاعفات. ووفقًا ملا أعلنته املؤسسة التي 
تحمل اسمه، فإن أوزيبيو في غيبوبة مستحثة 

داخل وحدة العناية املركزة، في انتظار تطور 
حالته، ومع ذلك لم تظهر أية تعقيدات حتى اآلن.

سيزار بيكسوتو 
يرحل عن تدريب 
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برشلونة اإلسباني

أوزيبيو يواصل 
التعافي من جراحة 
الرأس بال مضاعفات

دخل المهاجم 
األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز، 
تاريخ الدوري 
اإليطالي مع 
فريق إنتر 
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الدوحة ـ العربي الجديد

غابت املواجهات الدولية الرسمية 
الوطنية  املنتخبات  على مستوى 
في قارة آسيا عن عام 2020، حيث 
لكأس  املؤهلة  اآلســيــويــة  التصفيات  شهدت 
فــي قطر وكــأس آسيا 2023 في  العالم 2022 
الـــصـــن إقـــامـــة مـــبـــاراة واحـــــدة فـــقـــط، جمعت 
بـــن قــطــر وبـــنـــغـــالدش فـــي 4 كـــانـــون األول/ 
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تقرير

الخامسة،  املجموعة  ضمن  املاضي  ديسمبر 
ما  الــعــنــابــي،  ملصلحة   0-5 بنتيجة  وانــتــهــت 
جــعــل حــامــل الــلــقــب الــقــاري عــلــى بــعــد خطوة 
إلــى نهائيات كــأس آسيا  التأهل  واحـــدة مــن 
2023. وبصفتها الدولة املضيفة، حجزت قطر 
لكن  العالم 2022،  مكانها في نهائيات كأس 
يــزال  ال  تبقية، 

ُ
امل الــــ39  للمنتخبات  بالنسبة 

الكثير للعب في التصفيات اآلسيوية.  هناك 
وسلط تقرير ملوقع االتحاد اآلسيوي الضوء 

ــبـــات وتـــحـــضـــيـــراتـــهـــا  ــتـــخـ ــنـ عـــلـــى مـــســـيـــرة املـ
ستبذل  حيث  التصفيات،  مشوار  الستئناف 
جميع الــفــرق جــهــدًا إضــافــيــًا اســتــعــدادًا لهذه 
خــارج  املنتخبات  بعض  وستكون  املناسبة. 
املنافسة على مراكز الوجود في الدور الثالث 
العالم 2022،  من التصفيات اآلسيوية لكأس 
لكن ال تزال هناك منافسة شرسة للتأهل إلى 
املــؤهــلــة لكأس  الــثــالــث مــن التصفيات  الــــدور 

آسيا 2023. 
وتتواصل املنافسة على بطاقات العبور إلى 
الــــدور الــتــالــي مــن الــتــصــفــيــات، حــيــث يضمن 
املــتــصــدر فـــي كـــل مــجــمــوعــة مـــن املــجــمــوعــات 
الــثــمــانــي الـــتـــأهـــل، إلــــى جـــانـــب أفـــضـــل أربــعــة 

منتخبات تحصل على املركز الثاني.
ــدارة املــجــمــوعــة  ــ ــــصـ وفـــــي حــــالــــة فـــــوز قـــطـــر بـ
ــز الـــخـــامـــس  ــ ــركـ ــ ــاحــــب املـ الــــخــــامــــســــة، فــــــإن صــ
بــن أصــحــاب املــركــز الــثــانــي فــي املــجــمــوعــات 
ســيــتــأهــل إلــــى الــــــدور الـــثـــالـــث مـــن تــصــفــيــات 
كــــأس الــعــالــم 2022، وهــــي املــنــتــخــبــات الــتــي 
ستضمن أيــضــًا الــتــأهــل إلـــى نــهــائــيــات كــأس 

آســيــا 2023 فـــي الـــصـــن. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، من 
املؤكد أنه ستكون هناك منافسة شديدة على 
وذلــك خالل  اللعب،  استئناف  عند  نقطة  كــل 
شــهــر آذار/مــــــــارس الـــقـــادم. ويــحــتــل منتخب 
الخامسة برصيد 16  قطر صــدارة املجموعة 
نقطة من ست مباريات، بعدما حقق خمسة 
انــتــصــارات مقابل تــعــادل واحــد فقط 0-0 مع 
الهند. ويتقدم فريق املدرب فيليكس سانشيز 
بفارق أربع نقاط أمام منتخب ُعمان بعد أن 
لعب مباراة أكثر، حيث فرض الثنائي الغرب 
آســـيـــوي ســيــطــرتــه أمــــام كـــل مـــن أفــغــانــســتــان 
والهند وبنغالدش. من جهته، يتقدم منتخب 

أزمة كورونا أوقفت 
التصفيات المزدوجة 

في عام 2020

شالكه األلماني 
بدون انتصار للمباراة 

الـ30 على التوالي

الــــعــــراق بـــفـــارق نــقــطــتــن عــلــى الــبــحــريــن في 
ــدارة املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، لـــكـــن الــفــريــقــن  ــ ــ صـ
خاضا خمس مباريات مقابل أربع مباريات 
املــركــز  يحتل  الـــذي  إيــــران  منتخب  ملنافسهم 
الثالث بست نــقــاط. وقـــدم »أســـود الــرافــديــن« 
ــــادة مـــدربـــهـــم  ــيـ ــ ــزة تـــحـــت قـ ــيـ ــمـ ــات مـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
ونجحوا  كاتانتيش،  السلوفيني ستريشكو 
جـــدارة واستحقاق،  عــن  الترتيب  تــصــدر  فــي 
ــداد الـــذي رافـــق أبــطــال آسيا  رغــم ضعف اإلعــ
ملواجهة  الــعــراق  منتخب  وسيستعد   .2007
هونغ كونغ فــي الـــدور املقبل، مــن خــالل لقاء 
ودي يــالقــي فــيــه نــظــيــره الــفــيــتــنــامــي، فــي 25 
ــود  ــ ــادم، ضـــمـــن تـــحـــضـــيـــرات »أسـ ــ ــقـ ــ مــــــارس الـ
الرافدين« ملالقاة املنتخب املضيف على أرضه 
أيــام فقط، في مواجهة يأمل  بعدها بخمسة 
مــن خاللها الــعــراقــيــون، وضــع قــدم فــي الــدور 

املقبل. 
الفني  املدير  سكوتشيتش،  دراغـــان  ويتطلع 
ــارق الــنــقــاط  ــ ــران، إلــــى تــقــلــيــص فـ ــ ــ ملــنــتــخــب إيـ
ــمـــس مــــع »أســــــــود الـــــرافـــــديـــــن«، بــمــجــرد  الـــخـ

تــوازنــه سريعًا  استعاد فريق ريــال مــدريــد 
مستحق  بانتصار  »الليغا«  منافسات  في 
فيغو  أمـــام ضيفه سيلتا  رد  دون  بــهــدفــن 
في املباراة التي احتضنها ملعب )ألفريدو 
دي ستيفانو( ضمن الجولة الـ17 في بطولة 
الدوري. سجل الفريق »امللكي« هدفًا في كل 
شوط، إذ افتتح له لوكاس فاسكيز مسلسل 
التسجيل مبكرًا بعد 6 دقائق. وباملثل وبعد 
8 دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، واصــل 
فــاســكــيــز هـــدايـــاه مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 
ولــكــن هــــذه املــــرة بــصــنــاعــة الـــهـــدف الــثــانــي 

بتوقيع ماركو أسينسيو.
وبــهــذه النتيجة عـــاد فــريــق الــفــرنــســي زيــن 
إلــى سكة االنتصارات  الدين زيــدان سريعًا 
بعد تعثر الجولة املاضية بالتعادل بهدف 
ــام إلــتــشــي، وهـــي الــنــتــيــجــة الــتــي أوقــفــت  أمــ
ــدار 5 جـــوالت.  ســلــســلــة انــتــصــاراتــه عــلــى مــ
ورفــــع الـــفـــوز رصــيــد حــامــل الــلــقــب للنقطة 

زيــدان  هنأ  دي ستيفانو(،  )ألفريدو  ملعب 
وباملجهود  قدموه  الــذي  باملستوى  العبيه 
الكبير دون تحديد العب بعينه، في الوقت 
الذي طالب فيه بالصبر والتعامل بحذر مع 

النجم البلجيكي إيدين هازارد.
وأشار زيدان في هذا اإلطار »قدمنا مباراة 
ــتـــى الــنــهــايــة،  مــتــكــامــلــة مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا وحـ
وســيــطــرنــا عــلــى جــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا، وكـــان 
ــوازن دفــاعــي كــبــيــر، لحظة تطبيق  هــنــاك تــ
الــالعــبــن لــلــضــغــط الــعــالــي عــلــى املــنــافــس. 
رغــم خــطــورة العــب مثل يــاغــو أســبــاس في 
الهدف  أن  إال  الــدفــاع،  املساحات خلف خط 
األول كان له عامل كبير في السيطرة تمامًا 

على اللقاء«.
ــدرب الــفــرنــســي أنـــه راض عـــن أداء  ــ وأكــــد املـ
الــفــريــق حــتــى بــعــد تــعــثــر الــجــولــة املــاضــيــة 
بـــالـــتـــعـــادل إيــجــابــيــًا بـــهـــدف أمـــــام إلــتــشــي، 
ــاتـــي جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة، حـــتـــى بــعــد  ــبـــاعـ »انـــطـ
التعادل مع إلتشي. كل ما في األمر أنه عندما 
ال تسجل الهدف الثاني، فأنت في خطر، ألن 
املنافس أيضًا يمر بفترات قوية في املباراة، 
وعليك وضع تلك التفاصيل في االعتبار«. 
وتابع املدرب الفرنسي »في النهاية، حققنا 
6 انتصارات و3 تعادالت خالل 9 مباريات. 
ألن  األداء،  استمرارية  على  الحفاظ  علينا 

.»
ً
املشوار ال يزال طويال

كــمــا وتـــحـــدث زيــــــدان عـــن إصــــابــــات الــنــجــم 
البلجيكي إيــديــن هــــازارد املــتــكــررة، وأشــار 
ــامـــل بــــحــــذر وبـــصـــبـــر مــع  ــعـ ــتـ »يــــجــــب أن نـ
األمـــور بشكل تدريجي  هـــازارد، وأن تسير 
بالنسبة له«. وفيما يتعلق باملنافسة على 
لقب الليجا، أكد: »جميع الفرق املقدمة لها 
اللقب، ألن هناك  املنافسة على  حظوظ في 
فيما  التحكم  علينا  باقية.  كثيرة  مباريات 

يتعلق بفريقنا، وهو الفوز بمبارياتنا«. 

أرسنال يواصل صحوته 
وشالكه في وضع كارثي

ــاره فــي  ــ ــســ ــ ــيـــح مــ ـــال تـــصـــحـ ــ ــنــ ــ ــ واصـــــــــل أرسـ
ثالث  بانتصار  »البريميرليغ«  منافسات 
ــارج قـــواعـــده  ــذه املـــــرة خـــ عــلــى الـــتـــوالـــي وهـــ
عـــلـــى حـــســـاب ويـــســـت بـــرومـــيـــتـــش ألــبــيــون 
برباعية دون رد على ملعب )ذا هاوثورنز( 
الـــدوري  الــــ17 مــن منافسات  ضمن الــجــولــة 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وأنهى الفريق 
دقيقة  الــــ45  فــي  »نظريًا«  املهمة  »اللندني« 
ــى بـــهـــدفـــي الــــواعــــديــــن كــــيــــران تــيــرنــي  ــ ــ األولـ
الـــدقـــيـــقـــتـــن 23 و28  وبـــوكـــايـــو ســـاكـــا فــــي 
خطف  الثاني،  الشوط  وفــي  الترتيب،  على 

حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على مضيفه 
إنبي )2-1(، في ختام الجولة الخامسة من 
الزمالك عن  القدم. تقدم  بطولة مصر لكرة 
طريق املغربي أشرف بن شرقي )6 من ركلة 
جـــزاء(، وأضــاف يوسف إبراهيم »أوبــامــا« 
ص رامي صبري 

ّ
الهدف الثاني )د.44(، وقل

رفع  النتيجة،  )68(. وبهذه  النتيجة إلنبي 
الــزمــالــك رصــيــده إلــى 10 نــقــاط ارتــقــى بها 
إلــى املــركــز الــثــالــث، ولــه مــبــاراة مؤجلة من 
املــرحــلــة الــثــالــثــة مــع األهــلــي الــثــانــي بــفــارق 
األهــــــــداف وبـــنـــفـــس رصـــيـــد الـــنـــقـــاط. فــيــمــا 
املركز  إنبي عند 4 نقاط في  تجمد رصيد 
الـ14، وله مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة 

مع االتحاد السكندري.
ل 

ّ
واحتسب حكم املباراة ركلة جزاء إثر تدخ

عنيف من التونسي زياد بو غطاس، مدافع 
إنــبــي، تجاه بــن شــرقــي، انــبــرى لها األخير 
وســددهــا عــلــى يــمــن مــحــمــود جـــاد مــحــرزا 
الهدف،  وبعد  )د.6(.  للزمالك  التقدم  هــدف 
ــى العــبــو إنــبــي عـــن حـــذرهـــم الــدفــاعــي 

ّ
تــخــل

التسديدات  وتــعــددت  هجوميًا،  وضغطوا 
ــــو جـــبـــل عــــن طـــريـــق مــحــمــد  عـــلـــى مـــرمـــى أبـ

املرسي ورامي صبري.
تراجع الزمالك للدفاع المتصاص الضغط 
االعتماد  مــع  األرض،  ألصــحــاب  الهجومي 
على الهجمات املرتدة التي شكلت خطورة 
ــاد عـــمـــرو الــســعــيــد  ــ عـــلـــى مـــرمـــى إنــــبــــي، وكــ
بعدما حول  )د.42(  الثاني  الهدف  يضيف 
رأسية مرت  »زيـــزو«  السيد  أحمد  عرضية 
األيــمــن. ومــن عرضية ثانية  القائم  بــجــوار 
لـــزيـــزو حــّولــهــا أوبـــامـــا رأســـيـــة عــلــى يمن 
محمود جاد محرزا الهدف الثاني للزمالك 
)44(. وكاد املنفرد زيزو يضيف هدفا ثالثا 
)د.50( إال أنه سدد في جسد الحارس، ورد 
الــنــيــجــيــري جـــون إيــبــوكــا بــتــســديــدة قــويــة 
من داخل منطقة الجزاء )د.65( أنقذها أبو 
جــبــل. ومـــن عــرضــيــة صـــالح ريــكــو حــّولــهــا 
ــة، فــشــل أبــــو جــبــل في  ــيـ رامــــي صــبــري رأسـ

التعامل معها لتسكن شباكه )د.68(. 
واقــتــنــص االتــحــاد الــســكــنــدري ثـــالث نقاط 
ثمينة، بفوزه على مضيفه طالئع الجيش 
في الوقت القاتل بعدما حّول تأخره بهدف 

إلى فوز )2 – 1(.
تــــقــــدم طــــالئــــع الـــجـــيـــش عــــن طــــريــــق أحــمــد 
ســمــيــر فـــي الــدقــيــقــة )30 مـــن ركـــلـــة جــــزاء( 
رزاق  العاجي  السكندري  لالتحاد  وتعادل 

املهاجم الفرنسي ألكسندر الكازيت األنظار 
بـــهـــدفـــن أنـــهـــى بــهــمــا املـــــبـــــاراة تـــمـــامـــا فــي 

الدقيقتن 60 و64.
النتيجة عزف  بهذه  »املدافعجية«  وواصــل 
تواليًا  الثالثة  للمباراة  االنــتــصــارات  نغمة 
املتواضعة،  النتائج  مــن  طويلة  فــتــرة  بعد 
وقفز فريق املــدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا 
ــيـــده 23  ـــ11 بــعــد أن أصـــبـــح رصـ ـــ لــلــمــركــز الـ
نقطة، أما ويست بروميتش فتكبد خسارته 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، الــــــ11 هــــذا املــوســم، 
ليبقى الفريق في املركز الـ19 وقبل األخير. 

ارقام كارثية لشالكه
في أملانيا  فاز فريق اليبزيغ على مضيفه 
شتوتغارت بهدف دون رد في املباراة التي 
جمعتهما السبت في إطار الجولة الـ14 من 
الدوري األملاني لكرة القدم »البوندسليغا«، 
وأحــرز املهاجم اإلسباني دانــي أوملــو هدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 67 من املواجهة.  
ــــع اليـــبـــزيـــغ رصــــيــــده مــن  وبــــهــــذا الــــفــــوز، رفـ
الــنــقــاط إلـــى 31 فــي الـــصـــدارة مــؤقــتــًا، فيما 
تجمد رصيد شتوتغارت عند 18 نقطة في 

املركز الـ11.
الكارثي لفريق  املقابل استمر املسلسل  في 
شالكه الــذي لــم ُيحقق أي فــوز فــي الــدوري 
ــاراة الــــــــ30 تـــوالـــيـــًا، وهـــي  ــ ــبـ ــ األملــــانــــي فــــي املـ
النتائج التي تجعل الفريق »األزرق« يعيش 
أسوأ فترة كروية في مسيرته واقترب أيضًا 
مـــن الـــســـقـــوط إلــــى مـــصـــاف أنـــديـــة الـــدرجـــة 

الثانية في أملانيا.
وبعد 30 مباراة متتالية لفريق شالكه في 
»البوندسليغا« جاءت النتائج على الشكل 
التالي )20 خسارة و10 تــعــادالت(، وانضم 
الــفــريــق األملــانــي إلــى جــانــب فــريــق شيفيلد 
ــــذي لــــم ُيـــحـــقـــق أي  يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـــلـــيـــزي الــ
انتصار بعد في موسم 2020-2021، ويحتل 
الفريقن املركز األخير في الترتيب، كما أن 
 4 تغيير  مقابل  فقط  نــقــاط   4 حقق  شالكه 

مدربن حتى اآلن بسبب النتائج السلبية.
وبعد أن نجا شالكه في املوسم املاضي من 
اقترب  أنــه  إال  الثانية،  الدرجة  إلــى  الهبوط 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى مـــن الــســقــوط في 
الكارثية هذا  النتائح  حال استمر مسلسل 
بشر بالخير 

ُ
املــوســم، وال يبدو أن األمــور ت

بالنسة للفريق »األزرق« نظرًا لعدم تحسن 
النتائج وعدم تحقيق النقاط الكافية التي 
ــي الــتــرتــيــب والـــبـــقـــاء في  تــؤهــلــه لــلــتــقــدم فـ

الدوري املمتاز.
)العربي الجديد، إفي(

البديل  ثم أضــاف  الدقيقة 41،  سيسيه في 
الفوز  الجامايكي رومــاريــو ويليامز هــدف 
فـــي الــدقــيــقــة 90. واحــتــســب الــحــكــم محمد 
ألغاها  )د.28(  للطالئع  جــزاء  عــادل ضربة 
الحمراء  البطاقة  أشهر  كما  الفيديو،  حكم 
لالتحاد  املساعد  املـــدرب  مصطفى  لحسن 
الــســكــنــدري. ورفـــع االتــحــاد رصــيــده إلـــى 7 
نقاط ارتقى بها إلى املركز السابع، وتجمد 
الجيش عند نقطة واحـــدة،  رصــيــد طــالئــع 
ــة تــوالــيــا،  ــعـ ــرابـ ــارة الـ بــعــدمــا تــلــقــى الـــخـــسـ

متذيال جدول الترتيب في املركز الـ18.
العشري،  تقدم طــارق  الخسارة،  إثــر  وعلى 
املدير الفني لطالئع الجيش، باستقالته من 
تدريب الفريق، مع استمرار تراجع الفريق 
ــــدول الـــــــدوري، حــيــث يــحــتــل الــفــريــق  فـــي جـ
ــدة، من  ــ املـــركـــز األخـــيـــر بــرصــيــد نــقــطــة واحــ
تعادل وحيد في الجولة األولى أمام البنك 
األهــلــي و4 خــســارات متتالية أمـــام كــل من 
أسوان ومصر املقاصة وغزل املحلة وأخيرًا 
ــاء  ــمـ ــن بــــن األسـ ــ ــنـــدري. ومـ ــكـ االتــــحــــاد الـــسـ

املـــرشـــحـــة لــخــالفــة الـــعـــشـــري، يـــبـــرز طلعت 
يوسف مدرب االتحاد السكندري السابق، 
وعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق خالل 
ملواجهة  الفريق  ويستعد  املــاضــي.  املوسم 
الـــزمـــالـــك فــــي الـــجـــولـــة الــــســــادســــة، الــســبــت 
املــقــبــل. وتــعــادل ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا مع 
سموحة  رفــع  كما  سلبا.  سموحة  مضيفه 
رصـــيـــده إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي املـــركـــز الــتــاســع، 
رصــيــده  كــلــيــوبــاتــرا  سيراميكا  رفـــع  بينما 
إلى 7 نقاط في املركز الخامس، وله مباراة 
مــؤجــلــة مــن الــجــولــة الــثــالــثــة مــع املــقــاولــون 
العرب. وشهدت املباراة واقعة تأخر وصول 
طـــاقـــم تــحــكــيــم تــقــنــيــة الــفــيــديــو املـــكـــون من 
الحكمن سيد شعبان ومصطفى الشهدي، 

ووصولهما بن شوطي املباراة.
واســتــعــاد فــريــق الــســد نغمة االنــتــصــارات، 
)5-صــفــر(  الخريطيات  على  عــريــض  بــفــوز 
في افتتاح الجولة الـ12 من بطولة الدوري 
ــقـــدم. وتــســبــبــت الــخــســارة  الــقــطــري لــكــرة الـ
ــقــــاط( فــي  الــثــقــيــلــة ملـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب )6 نــ

ــام  ــة املــــــدرب يـــوســـف آدم وتــعــيــن وسـ ــالـ إقـ
، حسب ما 

ً
رزق املــدرب السابق لقطر بديال

الرسمي، نقال عن  النادي على موقعه  ذكر 
منصور موسى رئيس جهاز الكرة.

وقال موسى، في هذا اإلطار »قررت اإلدارة 
االســتــغــنــاء عــن خــدمــات يــوســف آدم، وذلــك 
ــّرض لــهــا  ــعــ ــاب الــــخــــســــارة الـــتـــي تــ ــقــ ــي أعــ فــ
 عن تراجع نتائج 

ً
الفريق أمام السد، فضال

الخريطيات واحتالله املركز األخير. وسام 
له  الــنــادي ونتمنى  رزق ليس بغريب على 

التوفيق في املرحلة املقبلة«.
ــــى 32 نــقــطــة،  ــيــــده إلـ ــيــــم« رصــ ـــع »الــــزعــ ــ ورفـ
مبتعدًا في الصدارة بفارق 10 نقاط مؤقتًا 
ــرب مــطــارديــه الــغــرافــة الــثــانــي الـــذي  عـــن أقــ
يالقي قطر الخامس )19 نقطة(، األحد، في 
ذات الجولة. وكان السد تعادل في مباراته 
األخيرة مع قطر )1-1(. وصمد الخريطيات 
70 دقــيــقــة قــبــل أن يــنــهــار فــي ثــلــث الــســاعــة 
 األهــداف تباعًا، إذ جاءت 

ً
األخير، مستقبال

تباتا، العب  رودريــغــو  البديل  عبر  البداية 
املــنــتــخــب الــقــطــري الــســابــق، الــــذي استقبل 
عرضية حسن الهيدوس وأودعها الشباك.

ثم أضاف البديل اآلخر علي أسد هدفًا ثانيًا 
الجزائري بغداد  إثر تمريرة نموذجية من 
بونجاح )73(، ليعود تباتا ويسجل الهدف 
الــثــالــث بــتــســديــدة قــويــة مــن داخـــل املنطقة 
)د.78(، فيما أضاف بونجاح الهدفن الرابع 
والــخــامــس )82 و90(. وســقــط الــريــان أمــام 
السيلية بهدفن نظيفن، في ثاني خسارة 
للفريق منذ أن تولى اإلشراف عليه املدرب 
للفرنسي لوران بالن مقابل انتصار وحيد.

 لألورغوياني دييغو 
ً
وكان بالن ُعن بديال

ــيــــري، الــشــهــر املــــاضــــي، وهــــي الــخــســارة  أغــ
األولى في آخر 11 مواجهة جمعت الفريقن، 
ــان وصـــيـــف  ــ ــريــ ــ ــــدت رصــــيــــد الــ ــّمـ ــ ــي جـ ــ ــتـ ــ والـ
محتفظًا   16 النقطة  عند  املاضية  النسخة 
بــمــركــزه الـــســـادس، فــي حــن بـــات السيلية 
ســابــعــًا بــرصــيــد 15 نــقــطــة. مــنــح اإليـــرانـــي 
بهدف  للسيلية  التقدم  زاده  خليل  شجاع 
خــطــًا فــي مــرمــى فــريــقــه، عــنــدمــا أراد إبــعــاد 
ــام الــبــرازيــلــي تــيــاغــو بــيــزيــرا،  الـــكـــرة مـــن أمــ
لــكــنــه وضــعــهــا عــلــى يـــســـار الــــحــــارس فهد 
جــزاء  ركــلــة  السيلية  وكــســب  )د.6(.  يــونــس 
ــل تقنية حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد، 

ّ
بــعــد تــدخ

إثر خطأ ارتكبه املدافع دامــي تــراوري ضد 
بـــيـــزيـــرا، لــيــنــفــذ الـــالعـــب الــبــرازيــلــي الــركــلــة 

بنفسه بنجاح هدفًا ثانيًا )د.69(.
فــي املــقــابــل، اســتــعــاد األهــلــي الــتــوازن عقب 
الــخــســارة أمــــام الــدحــيــل )5-3( فــي الــجــولــة 
املاضية، ليتجاوز الوكرة بهدفن نظيفن، 
ــى الـــنـــقـــطـــة 22  ــ ورفـــــــع الـــعـــمـــيـــد رصــــيــــده إلــ
في حن  مؤقتا،  الثالث  املركز  إلــى  متقدما 
ظل رصيد الوكرة عند النقطة 13 متراجعا 

إلى املركز الثامن.
)فرانس برس(

انتصار مهم »للملكي« وصحوة كبيرة ألرسنال

الزمالك يُسقط إنبي والسد يعود لالنتصارات

حقق كل من ريال 
مدريد اإلسباني وأرسنال 

اإلنكليزي انتصارات مهمة 
في بطولتي »الليغا« 

و«البريميرليغ«. وتقدم 
النادي »الملكي« إلى 
الصدارة بينما تقدم 

فريق »المدفعجية« في 
الترتيب وخرج من دائرة 

الخطر في مراكز الهبوط 
لموسم 2021-2020

حقق فريق الزمالك 
فوزًا جديدًا في الدوري 
المصري، في وقت عاد 

فريق السد إلى درب 
االنتصارات من جديد

)Getty/منتخب قطر يتصدر المجموعة الخامسة )ألكسندر شنايدر

)Getty( ريال مدريد يستعيد عافيته بفوز مهم

)Getty( حافظ السد على صدارته برصيد 32 نقطة

التصفيات 
اآلسيوية

تستعد المنتخبات الستئناف مشوارها 
بالتصفيات اآلسيوية المؤهلة لبطولة كأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 

بالصين، وذلك خالل شهر آذار/مارس القادم

تحضيرات الستئناف المواجهات

اســتــئــنــاف الــلــعــب عــنــد مــالقــاة هــونــغ كــونــغ، 
القادم من وسط آسيا  حيث يتطلع املنتخب 
إلــــى الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم لــلــمــرة 
ــقــــق مــنــتــخــب ســــوريــــة خــمــســة  الـــثـــالـــثـــة. وحــ
ــــن خـــمـــس مـــبـــاريـــات  ــارات مـــثـــالـــيـــة مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
ــدارة املــجــمــوعــة األولـــــى أمـــام  وضــعــتــهــم بـــصـ
الواقعة في  الــدولــة  الصن، ولكن ذلــك يجعل 
غـــرب آســيــا تــحــتــل مــكــانــا مــمــيــزا بـــن جميع 
رصيد  أفضل  على  حصولها  مــع  املنتخبات 
ــع الـــســـوريـــون أنــفــســهــم في  حــتــى اآلن. ووضــ
الــدور  فــي  الــصــدارة ليحجزوا مكانهم  مــركــز 
ــن الـــتـــصـــفـــيـــات، ُمـــتـــقـــدمـــن بـــفـــارق  الـــتـــالـــي مــ
ثماني نقاط أمام فريق املدرب لي تاي، وبما 
أقــل، فإن  أن الصينين لعبوا مــبــاراة واحـــدة 
صراعهم على نيل إحدى بطاقات التأهل إلى 

الدور الثالث ال يزال قائمًا. 
ــالـــت تـــعـــادال  ــتـــي نـ وتـــتـــســـاوى الــفــيــلــيــبــن، الـ
بــاكــولــود 0-0 في  فــي  مفاجئا مــع الصينين 
تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر 2019، بــرصــيــد سبع 
نقاط مع الصن، فيما تتخلف جزر املالديف 
ــارج املــنــافــســة.  بـــفـــارق نــقــطــة، بــيــنــمــا غــــوام خــ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن أســتــرالــيــا والــيــابــان 
ــذان يــحــمــالن  ــ ــلـ ــ هـــمـــا املـــنـــتـــخـــبـــان اآلخـــــــــران الـ
ــاز كــــال املــنــتــخــبــن  ــ ــيـــث فــ ــًا، حـ ــيـ ــالـ ــثـ  مـ

ً
ســــجــــال

الثانية  املجموعتن  أربــع مباريات في  بــأول 
الــتــوالــي، ليكونا فــي وضع  والــســادســة على 
قوي لبلوغ الدور املقبل أيضًا. ويتقدم فريق 
املــــدرب غــراهــام أرنــولــد بــفــارق نقطتن أمــام 
الــكــويــت، بعد أن لعب مــبــاراة واحـــدة أقــل من 
املنتخب الغرب آسيوي، حيث حقق املنتخب 
األســـتـــرالـــي بــالــفــعــل انـــتـــصـــارات أمــــام جميع 
لنهائيات  التأهل  إلى  يتطلع  وهو  منافسيه 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي. 
ويــقــع الــيــابــانــيــون فــي مــوقــف أقــــوى، بــعــد أن 
أمــام منافسيهم  فــازوا في جميع مبارياتهم 
في املجموعة السادسة، ويتفوق فريق املدرب 
هـــاغـــيـــمـــي مــــوريــــاســــو بــــفــــارق خـــمـــس نــقــاط 
أمــــام قــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان، مـــع فـــارق 
نقطة أخـــرى عــلــى مــيــانــمــار. وال تـــزال كــوريــا 
الجنوبية تتطلع إلى توسيع سجلها املثالي 
في الظهور املتتالي في نهائيات كأس العالم 
بــعــد تــأهــلــهــا إلــــى آخــــر نــســخ مـــن املـــونـــديـــال، 
وذلك رغم احتالل فريق املــدرب باولو بينتو 
املـــركـــز الــثــانــي فـــي املــجــمــوعــة الــثــامــنــة خلف 
تــركــمــانــســتــان. ويــتــأخــر مــنــتــخــب »مــحــاربــي 
املنتخب  عن  واحــدة  نقطة  بفارق  التايغوك« 
ــا، لــكــنــه لــعــب مـــبـــاراة  ــيـ الــــقــــادم مـــن وســــط آسـ
ــدة أقـــل، ومـــن املــقــرر أن يــتــواجــه الــبــلــدان  واحــ
في الجولة القادمة. وتمتلك كوريا الجنوبية 
حــالــيــًا ثــمــانــي نــقــاط وتــتــقــاســم هـــذا الرصيد 
مع لبنان وكوريا الشمالية اللذين لعبا مثل 

تركمانستان خمس مباريات.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــحـــتـــل فـــيـــتـــنـــام مــقــعــد 
الصدارة في املجموعة السابعة حيث تتقدم 
ــام مــالــيــزيــا فـــي مجموعة  بـــفـــارق نــقــطــتــن أمــ
الفرق  بــن  نقاط  تفصل خمس  مثيرة، حيث 
األربـــعـــة األولـــــى. ويــحــتــل فــريــق املــــدرب بــارك 
هــــانــــغ ســـيـــو الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد 11 نــقــطــة، 
نــقــاط وخلفها  بتسع  ثانية  تــأتــي  ومــالــيــزيــا 

تايالند بفارق نقطة. 

في  التجمع  نظام  اعتماد  من  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  اقترب 
القارية  بطوالته  وجميع   ،2022 العالم  كأس  لتصفيات  واحدة،  دولة 
لعام 2021، حسب ما أكدته عدة 
آسيا  أبطال  دوري  وكان  مصادر. 
2020، قد استكمل بنظام التجمع 
في قطر بعدما توقفت المباريات 
ــا.  ــورون ك ــروس  ــي ف أزمـــة  نتيجة 
المشتركة  التصفيات  وتوقفت 
عند الجولة السابعة، وقرر االتحاد 
السابعة  الجولتين  إقامة  القاري 

والثامنة في مارس/ آذار القادم.

اعتماد نظام التجمع

الـــ36، في الصدارة، في املقابل تكبد الفريق 
جــوالت،   5 بعد  األولـــى  الجاليثي خسارته 
املوسم وتجمد رصيد  السادسة هذا  وهي 

سيلتا عند 23 نقطة في املركز الثامن.
ــن أهــمــيــة  ــ ــدث زيـــــــــدان عـ ــحــ ــوز تــ ــ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ
ــار الـــــــذي حـــقـــقـــه الـــفـــريـــق بــهــدفــن  ــتــــصــ االنــ
نظيفن وأشــار إلى أنه تحقق على حساب 
مــنــافــس شــــرس وعــنــيــد. وفــــي تــصــريــحــات 
احتضنها  الــتــي  املـــبـــاراة  بــعــد  تليفزيونية 
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أيوب الحديثي

ــق بــــــــاريــــــــس ســـــان  ــ ــ ــريـ ــ ــ تـــــعـــــاقـــــد فـ
ــع املـــديـــر  ــ ــان الـــفـــرنـــســـي مـ ــرمــ ــيــ جــ
الــفــنــي األرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوتشيتينو لتولي مهمة قيادة الفريق، بعقد 
يمتد حتى شهر حزيران/ يونيو عام 2022.

السابق  األرجنتينية  الــكــرة  نجم  وسيتولى 
الذي  توخيل،  توماس  لألملاني  خلفًا  املهمة 
أقيل من منصبه بعد فوز الفريق الباريسي 
ــداف مــن دون  عــلــى ســتــراســبــورغ بــأربــعــة أهــ
مقابل. وخاض بوتشيتينو، الذي ابتعد عن 
نوفمبر  الثاني/  منذ شهر تشرين  التدريب 
عــام 2019، وكــان مرشحًا لقيادة عــدة أندية، 
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  رأســهــا  على 
وريال مدريد اإلسباني، عدة تجارب تدريبية 

سنعرضها في التقرير اآلتي.
ــــدرب األرجــنــتــيــنــي مـــشـــواره الفني  وقــــّص املـ
مــن بــوابــة الــفــريــق الــكــتــالــونــي، وتــحــديــدًا في 
الهبوط  من  أنقذه  حيث   ،2009-2008 موسم 
إلى دوري الدرجة الثانية اإلسبانية، وأنهى 
منتصف  فــي  الليغا  مــن   2009-2008 مــوســم 
الــتــرتــيــب، ونــجــح فـــي الـــفـــوز عــلــى بــرشــلــونــة 

بنتيجة 2-1 تحت قيادة بيب غوارديوال.
ــــي شـــهـــر كــــانــــون الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر 2013،  وفـ

عهد بوتشيتينو 
الباريسي

انطلق عهد المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ويسعى المدرب إلى تحقيق إنجازات مهمة، وخصوصًا 
على صعيد دوري أبطال أوروبا، بعد فشله في حصد اللقب عندما وصل 

إلى نهائي نسخة عام 2019 ضد ليفربول، فهل ينجح؟

3031
رياضة

تقرير

الفريق  قــيــادة  إلــى  الــــ48 عامًا  انتقل صاحب 
اإلنكليزي في مسابقة الدوري املمتاز، وبات 
مـــن املـــدربـــن األرجــنــتــيــنــيــن الــقــالئــل الــذيــن 
األنــديــة اإلنكليزية طــوال  أشــرفــوا على أحــد 
الــتــاريــخ، وأنــهــى مــعــهــم مــوســم 2003-2002 
فـــي املـــركـــز الــثــامــن، بــاإلضــافــة إلـــى تسجيل 
أفـــضـــل مـــعـــدل نـــقـــاط مــنــذ انـــطـــالق مــســابــقــة 
-1992 موسم  الحديث  بشكله  البريمييرليغ 
1993. وفــي شهر حــزيــران/ مايو عــام 2014، 
انتقل إلى تدريب النادي اللندني، الذي قدم 
مــعــه مــســتــويــات مــبــهــرة، وبــــات تــحــت قــيــادة 
الـــدوري اإلنكليزي، قبل أن يقوده  أحــد كبار 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-

2019 بإنجاز تاريخي.

5 تحديات أمام بوتشيتينو
املــدرب  سيكون  رســمــيــًا،  املهمة  توليه  بعد 

ـــق لـــــنـــــادي تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــرز  ــابـ ــســ الــ
ــام الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات،  ــ اإلنـــكـــلـــيـــزي أمــ
أبرزها على اإلطالق كسر نحس الفشل في 
الــتــتــويــج بــلــقــب »الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ« الــذي 
واإلدارة،  النادي  عند جماهير  يبقى حلمًا 

يتقدمهم الرئيس ناصر الخليفي.
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان  ورغــــــم أن نـــتـــائـــج بــ
تــحــســنــت فـــي عــهــد تــوخــيــل عــلــى املــســتــوى 
ــاد الــبــاريــســي إلـــى الــفــوز  ــد قـ األوروبــــــي، وقـ
املسابقة،  في  املهمة  املباريات  من  بالعديد 
مــثــل فــــوزه أمــــام لــيــفــربــول )1/2( ثـــم ريـــال 
مــن  الــكــثــيــر  ــاش  ــ عـ ــه  ــ أنـ إال   ،)0/3( مــــدريــــد 
الــتــخــبــط بــســبــب تــغــيــيــر مــنــظــومــة الــلــعــب 
فــي كــل مـــرة، خــاصــة نظير اإلصــابــات التي 
جعلته يحول البرازيلي ماركينيوس لخط 
ــذا مـــا ســيــعــمــل عــلــى تـــجـــاوزه  ــ الـــوســـط، وهـ
الذي استطاع مع  ماوريسيو بوتشيتينو، 
توتنهام أن يبتكر له منظومة ثابتة تألقت 
فــــي »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ«، وكــــذلــــك فــــي دوري 
ــا، رغــم أنــهــا منظومة وصفت  أبــطــال أوروبــ
بالدفاعية من الخبراء واملتابعن، باعتبار 

أنها لم تحصد األلقاب.

مبابي ونيمار وأدوار جديدة
وبــمــا أن املــيــول الــدفــاعــيــة هــي الــتــي تتسم 
ــإن املــــديــــر الــفــنــي  ــ بـــهـــا مــنــظــومــة املــــــــدرب، فـ
ــــي مـــهـــمـــة شـــاقـــة  األرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــكـــون فـ
وضرورية إلقناع نجوم مثل كيليان مبابي 
الخلف عند  إلــى  بالعودة  داسيلفا  ونيمار 
فـــقـــدان الـــكـــرة والــقــيــام بــــــاألدوار الــدفــاعــيــة، 
وهـــذا لــم يتقيد بــه هـــذا الــثــنــائــي كــثــيــرًا في 
ــان يـــركـــز أكـــثـــر على  ــــذي كــ عــهــد تــوخــيــل، الـ
الــلــعــب الــهــجــومــي، مــا جــعــل فــريــقــه يعاني 
كثيرًا من األزمات في الخلف، ومنه ستكون 
ملبابي ونيمار في عهد املدرب الجديد أدوار 
التي  تلك  كثيرًا  يــعــتــاداهــا، وهــي تشبه  لــم 
يقوم بها حاليًا الثنائي هاري كن وهيونغ 

من سون مع توتنهام.
ــدٍّ آخـــــــــر أمـــــــــــام مــــاوريــــســــيــــو  ــ ــحــ ــ وهـــــــنـــــــاك تــ
بوتشيتينو بعد تسلمه دفة تدريب النادي 
الـــفـــرنـــســـي، وهــــو مـــحـــاولـــة صــنــاعــة عــالقــة 
متينة مع نيمار، املعروف بمزاجه املتقلب، 
وهو ما جعله عرضة للكثير من االنتقادات، 
وخــاصــة فــي املــواعــيــد املــهــمــة، مثلما حدث 
ــرة الــتــي فــيــهــا تــوجــه إلــى  ــيـ فـــي األيـــــام األخـ
البرازيل لقضاء عطلته، لكن وجهت  بــالده 
ــددًا بــمــالحــقــة  ــهــ إلـــيـــه اتــــهــــامــــات جــعــلــتــه مــ
 في مجمع سكني مع 

ً
قضائية إلقامته حفال

أشــخــاص يــفــوق عــددهــم 100 شــخــص، في 
التجمعات بسبب  ُمنع فيه مثل هــذه  وقــت 
األوضاع الصحية، وهذا دليل آخر على أن 
العــب  مــع  للعمل  مــوعــد  عــلــى  بوتشيتينو 
بعقلية خاصة، وقد يصادف ألول مرة العبًا 
التي  النجومية والشعبية  النوع رغم  بهذا 

وصل إليها قائد »السيليساو«.

G G

بوتشيتينو وصل 
إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا 2019

نيمار يعود إلى فرنسا لالنضمام لتدريبات سان جيرمان
ــادر الــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا، العــب  غـ
فــريــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مقر 
ــو دي جـــانـــيـــرو، واتـــجـــه  ــ إقـــامـــتـــه فــــي مـــديـــنـــة ريـ
إلــى فرنسا لالنضمام  طــائــرة خاصة  مــن  على 
لتدريبات فريقه الباريسي بعد راحة أليام بسبب 
البرازيلي  النجم  ونشر  امليالد.  أعياد  احتفاالت 
ــتــي كــانــت تقله  صــــورة لـــه مـــن داخــــل الــطــائــرة ال
للعاصمة الفرنسية، وكتب في رسالة معها »في 
طريق العودة إلى املنزل في فرنسا. أمر سيسعد 
الــبــعــض وســيــصــيــب آخـــريـــن بـــالـــحـــزن«. وكـــان 
نيمار قــد أثــار الــجــدل خــالل األيـــام املاضية بعد 
 داخل مقر إقامته في البرازيل، رغم 

ً
أن أقام حفال

فيروس  تفشي  من  للحد  االحترازية  ــراءات  اإلجـ
املحلية عن وجود  الصحف  تحدثت  إذ  كورونا، 
500 شخص في الحفل الذي كلفه 4 ماليني ريال برازيلي )نحو 800 ألف دوالر(. إال أن 
الشركة املنظمة للحفل أكدت أن الحفل شهد حضور 150 شخصا، غالبيتهم من أقارب 

وأصدقاء الالعب املقربني، التزموا جميعا بـ«البروتوكوالت الصحية«.

إلغاء مواجهة غيماريش وناسيونال 
بعد رصد 6 إصابات بكورونا

تأجلت مباراة غيماريش وناسيونال بالدوري البرتغالي التي كان مقرر إقامتها األحد 
بعد اكتشاف 6 حاالت إصابة بفيروس كورونا بني صفوف غيماريش، وذلك حسبما 
أعلن النادي رسميًا. وأوضح النادي البرتغالي في بيان له أن اإلصابات تم رصدها بعد 
االختبارات التي أجريت للفريق يوم الجمعة وأن املباراة تقرر إقامتها في 21 من الشهر 
اتخاذ إجــراءات  أنه تم  أكد  نــادي غيماريش عن هوية املصابني كما  ُيعلن  الجاري. ولم 
ملعرفة مصدر العدوى وأنه تم عزلهم حتى يخضعون لجولة ثانية من االختبارات. ُيذكر 
أن البرتغال سجلت إجمالي 420 ألف و629 حالة إصابة و6 آالف و972 حالة وفاة منذ 

ظهور الوباء في البالد.

كومان يؤكد أن ميسي في حالة جيدة
أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة 
في  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  الفريق  قائد  أن 
حالة جيدة وأنه تجاوز اآلالم التي تعرض لها في 
الكاحل األيمن مما سمح بضمه لقائمة املباريات 
ــار كـــومـــان فـــي مــؤتــمــر صحافي  ــ الـــقـــادمـــة. وأشـ
عشية املباراة »ميسي في حالة جيدة. لقد تدرب 
يومي 30 و31 بينما كان الفريق في فترة راحة«. 
وعن بقاء ميسي في برشلونة قال »لقد أشار في 
مقابلة إنه ال يرغب في اتخاذ قرار عن مستقبله 
ويــجــب احــتــرام هــذا كما يجب أن يــحــدث مــع أي 
العـــب ينتهي عــقــده. لــه الــحــريــة فــي أن يــقــرر ما 
الفعالية  كومان عن مشكلة  تحدث  كما  يريده«. 
أمام املرمى، وقال »ليست مشكلة غريزمان فقط 
وإنما مشكلة العبني آخرين. ومن ناحية أخرى علينا أن نتحسن في الكرات الثابتة حتى 

وإن كنا نفتقد لالعبني طويلي القامة«.

هاسلبانك يعود لتدريب بيرتون ألبيون 
في دوري الدرجة الثالثة اإلنكليزي

أتلتيكو مدريد وتشيلسي سابقًا  فريق  فلويد هاسلبانك، العب  الهولندي جيمي  عاد 
ألبيون كــمــدرب، وذلــك  إلــى فريق بيرتون  الــكــرويــة  وأنــديــة أخــرى أيضًا خــالل مسيرته 
بحسب ما أعلن عنه النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة اإلنكليزي لكرة القدم. 
وأشار النادي في تغريدة عبر حسابه في »تويتر«: »يسر نادي بيرتون ألبيون لكرة القدم 
 بك من جديد يا جيمي«. وبعد خمس 

ً
تأكيد عودة جيمي فلويد هاسلبانك كمدرب. أهال

الذي دربه بالفعل ملدة عام،  للفريق اإلنجليزي  السابق  الالعب  سنوات من رحيله، عاد 
الثالثة،  الدرجة  حتى شهر حزيران/يونيو 2015، والذي يحتل حاليًا قاع ترتيب دوري 
برصيد انتصارين فقط في 21 مباراة. ورحل هاسلبانك عن اإلدارة الفنية لبيرتون من 
أجل تدريب كوينز بارك رينجيرز، ثم نورثامتون بعدها بعام، ولم يكن يدرب أي فريق 
منذ شهر نيسان/أبريل عام 2018. وقال املهاجم السابق البالغ من العمر 48 سنة إن 

»بيرتون ناد محبوب للغاية، إنه حقًا أمر مميز بالنسبة لي ولكل أسرتي«.

ـــوج بلقب بطولة »بــيــرو« فــي عام 
ُ
فــي البطوالت الــدولــيــة، وت

2008 من دون أن يخسر أي جولة، وبعد ذلك حقق 6 ألقاب 
ثــم شــارك في  املــالعــب الصلبة.  فــي منافسات على أرض 
بطولة »غاياكيل« اإلكوادورية في عام 2011، وخسر أمام 
وأنــهــى منافسات موسم 2011 وهــو يحتل  فــيــوال،  ماتيو 
املركز الـ350 في منافسات »الفردي« و501 في منافسات 
ــــي«. يــبــلــغ طــــول الـــالعـــب األرجــنــتــيــنــي مـــتـــرا و83  ــــزوجـ »الـ
وهو  عام 2007،  تنس محترفا  وأمسى العب  سنتيمترًا، 
يلعب باليد الُيسرى، وحقق أرباحًا مالية قدرها 4 ماليني 
»الــفــردي«،  ألــف دوالر أميركي. وفــي منافسات فئة  و825 
انتصارات، مقابل 116 خسارة، بنسبة  خاض بيال 109 
الـــ43 في  املركز  اليوم  بلغت 48%، وهــو يحتل  انتصارات 
التصنيف العاملي للرجال. وفي منافسات »الغراند سالم« 
ــفــــردي«، وصـــل بــيــال إلـــى الــــدور الــثــالــث فــي بطولة  ــ فــئــة »ال

أستراليا املفتوحة عام 2020، وخرج من الدور الثاني في 
بطولة فرنسا املفتوحة في سنوات )2013، 2016، 2018، 
2019 و2020(، كما وصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة 
»ويمبلدون« عام 2019، وكذلك من الدور الثالث في بطولة 

أميركا املفتوحة عام 2018.
فــي املــقــابــل، حــقــق بــيــال 31 فـــوزًا مــقــابــل 53 خــســارة في 
»الغراند سالم«  »الزوجي«، وفي منافسات  منافسات فئة 
الثاني في  الــدور  الالعب األرجنتيني من  الفئة، خرج  لهذه 
نصف  الـــدور  ومــن   ،2020 عــام  املفتوحة  أستراليا  بطولة 
النهائي في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2019، وكذلك من 
الدور األول في بطولة »ويمبلدون« عامي 2016 و201، كما 
خرج بيال من الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة أعوام 
)2016، 2017، 2018 و2019(. كما شارك في بطولة كأس 

»ديفيس« وحقق اللقب في عام 2016.

رياض الترك

ُولد العب التنس األرجنتيني غويدو بيال في 17 أيار/مايو 
عام 1990. وفي شهر آب/أغسطس عام 2019، وصل بيال 
»الــفــردي«  لفئة  العاملي  التصنيف  له في  أفضل مركز  إلــى 
ـــ55 في  ال الــــ20. كما وصــل إلــى املركز  عندما احتل املرتبة 
انــطــلــق مــشــوار العــب  »الـــزوجـــي«.  الــعــاملــي لفئة  التصنيف 
التنس األرجنتيني في فئة »الصغار«، بعد أن حقق 19 فوزًا 
مقابل 5 خسارات في منافسات »الــفــردي«، وحقق نتائج 
ُمميزة في عام 2008. ودخل التصفيات املؤهلة إلى بطولة 
فرنسا املفتوحة في عام 2008، ووصل إلى الــدور نصف 
النهائي، وتفوق آنذاك على بيرنارد توميش في الدور ربع 

النهائي، ثم خسر أمام جيرزي يانوفيشز.
الرسمية  بيال مشاركته  بــدأ  وبــني سنوات 2006 و2011، 

غويدو بيال

على هامش الحدث

العب تنس 
أرجنتيني، يحتل 
المركز الـ43 في 

التصنيف العالمي 
للرجال

رحلة جديدة 
لواحد من 
أفضل المدربين 
في كرة القدم 
)Getty(

بدأ المدرب األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مسيرته التدريبية مع فريق 
إسبانيول وخاض 161 مباراة )53 فوزًا و38 تعادل و70 خسارة(، ووصلت 
نسبة انتصاراته إلى 32%. ثم انتقل لتدريب فريق ساوثهامبتون في عام 
2013، وخاض معه 60 مباراة )23 فوزًا و18 تعادال و19 خسارة( وبلغت 
نسبة االنتصارات 38%. ثم بدأت حقبة فريق توتنهام اإلنكليزي وقاده 
في 293 مباراة )159 فوزًا و62 تعادًال و72 خسارة(، بنسبة انتصارات بلغت 
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وجه رياضي

تفادي سيناريو توخيل ودوري األبطال
ولـــن يــكــون نــيــمــار الــبــرازيــلــي الــوحــيــد الــذي 
ــه فــي  ــطـ ــبـ ــلــــى ضـ ســـيـــعـــمـــل بـــوتـــشـــيـــتـــيـــنـــو عــ
املنظومة التي سيعمل عليها، بل يوجد كذلك 
املدير الرياضي ليوناردو، الذي وجهت إليه 
سابقًا، وفقًا لتقرير مجلة »فرانس فوتبول« 
الــقــرارات  مــن  الكثير  اتــخــاذ  الفرنسية، تهمة 

مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو فـــي فــــرض نفسه 
هذا  يحبذها، سيكون  التي  املنظومة  وعمل 
املـــــدرب أمــــام الـــهـــدف األبـــــرز واألول لــلــنــادي 
املحلية  األلــقــاب  على  الــذي سيطر  الفرنسي 
فــي الــســنــوات األخــيــرة مــع مختلف املــدربــن، 
وبالتأكيد أن هذا لم يعد ُيشكل طموحًا عند 
جماهير الفريق وإدارته بقدر اآلمال الكبيرة 

لــم يعجب كثيرًا  الــكــوالــيــس، وهـــذا  مــن وراء 
ــدرب الــســابــق تـــومـــاس تــوخــيــل، وجعلته  ــ املـ
يدخل معه في ِصــدام، وخاصة هــذا املوسم، 
لم  بــأن بوتشيتينو  التذكير  أنــه وجــب  ولــو 
يــرضــخ حــتــى لـــقـــرارات املــديــر الــتــنــفــيــذي في 
سنوات  الخمس  فــي  ليفي  دانــيــال  توتنهام 
الــــتــــي عـــمـــال فـــيـــهـــا مــــعــــًا. وفـــــي حــــالــــة نــجــاح 

املــــدرب مــن أجـــل تحقيق  الــتــي تعلقها عــلــى 
ــا،  ــ حــلــم الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبـ
الــــذي يــعــد الــــدور الــنــهــائــي أقــصــى مــا وصــل 
إلــيــه الــبــاريــســي املــوســم املـــاضـــي، وهـــو حــال 
قبلها  الــتــي  النسخة  فــي  الـــذي  بوتشيتينو 
حينما قاد توتنهام إلى النهائي وخسر فيه 

ضد ليفربول.

نفى الكولومبي رينالدو رويدا، املدير الفني ملنتخب تشيلي، توليه مهمة تدريب منتخب 
اتفاق  إلى  أنه توصل  الخميس املاضي،  بــالده، بعد أن زعمت وسائل إعــالم كولومبية، 
لـ«لوس  الفنية  املهمة  وتولي  »ال روخــا«،  تدريب  للرحيل عن  للعبة  التشيلي  االتحاد  مع 
كافيتيروس«. وأكد صاحب الـ63 سنة، في تصريحات لصحيفة »إلـ كولومبيانو«: »عدد 
كبير من األصدقاء اتصل بي لتهنئتي، ولكني يجب أن أؤكد أن األمر ليس حقيقيًا«. كما 
أكد املدرب السابق ملنتخبي اإلكوادور وهندوراس أن االتحاد الكولومبي نفسه لم يؤكد 

أي شيء، وأنه ال يعلم سبب نشر بعض الصحافيني لهذه األخبار.

صورة في خبر

رويدا ينفي قيادة منتخب كولومبيا
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