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رياضة

يرغب نادي 
ريال مدريد في 
ضّم الفرنسي 
بول بوغبا 
من مانشستر 
يونايتد، الذي 
ال يريد تجديد 
عقده مع األخير 
بحسب صحيفة 
ماركا، إضافة 
إلى سعيه 
لجلب المدافع 
األلماني 
أنطونيو 
روديغر من 
تشلسي، وهما 
اللذان ينتهي 
عقداهما مع 
فريقيهما 
الصيف المقبل 
في شهر يونيو. 
وقد يقدم 
الميرنغي على 
إنهاء صفقة 
بوغبا في الشتاء 
لينضّم مطلع 
الموسم القادم 
للفريق كما 
حصل مع ديفيد 
أالبا العب بايرن 
ميونخ السابق.

)Getty/نادي ريال مدريد سيستغل اقتراب انتهاء عقدي بوغبا وروديغر قريبًا )أليكس غريم

بوغبا وروديغر للريال؟

يعيش النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 
وضعية معقدة، بسبب منعه من خوض املباريات 

رفقة ناديه إنتر ميالنو، تطبيقًا للوائح االتحاد 
اإليطالي الذي يعارض مشاركة الالعبني بآلة 

ضبط دقات القلب. وأفادت صحيفة »ديلي 
ميل« بأن إريكسن أضحى مطلبًا رئيسيًا لنادي 
أياكس، لينتقل إليه بامليركاتو الشتوي، بحالة 

استثنائية، تدفع ناديه اإليطالي إلى تسهيل 
صفقته، رغم ارتباطه بعقد يمتد لغاية 2024.

قاد نجما فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، سيث 
كوري وجويل إمبيد، فريقهما إلى إلحاق الهزيمة 

الثانية بشيكاغو بولز، في املوسم الحالي، 
بنتيجة 103-98، فيما سقط دنفر ناغتس أمام 

ممفيس غريزليز 108-106. وفي نيويورك، حقق 
به 

ّ
فريق بروكلني نتس فوزًا ثالثًا تواليًا، بتغل
على أتالنتا هوكس 117-108. وفي غضون 
ذلك، سلك فريق نيويورك نيكس طريقًا في 

إنديانابوليس، حيث خسر 111-98 أمام بايسرز.

للمرة األولى، أدار طاقم تحكيم نسائي مباراة في 
الدوري األردني املمتاز لكرة القدم للرجال، في 

خطوة تأتي ضمن جهود اململكة لتعزيز انخراط 
العناصر النسائية في اللعبة الشعبية. وأدار 

الطاقم النسائي الذي يتكون من حكم الساحة 
إسراء مبيضني واملساعدات إسالم العبادي 

وصابرين العبادي وحنني مراد، املباراة التي 
انتهت بفوز سحاب على البقعة 4-1، في الجولة 

األخيرة من املسابقة املحلية.

أياكس أمستردام يقترب 
من ضم كريستيان إريكسن 

من إنتر ميالنو

دوري الـ»NBA«: كوري 
وإمبيد يقودان سيكسرز 

للفوز على بولز

ألول مرة طاقم تحكيم 
نسائي يدير مباراة للرجال 

باألردن
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ديباال وضع بصمته 
بتسعة أهداف في 

10 مباريات مع اليوفي

قمة السد والدحيل تحسم بتعادل مثير
انتهت القمة الكروية القطرية بني القطبني السد والدحيل بتعادل مثير بواقع 
 منهما، في املواجهة التي جمعت بني الفريقني على ملعب 

ّ
ثالثة أهداف لكل

ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري 
القطري لكرة القدم )دوري نجوم QNB( للموسم2021 / 2022.

إلــى 25 نقطة وحــافــظ على موقعه في  السد رصــيــده  النتيجة رفــع  وبــهــذه 
الصدارة وحيدًا بفارق ثالث نقاط عن أقرب منافسيه الدحيل املستمر في 

تشديد الخناق في مركز الوصافة برصيد 22 نقطة.
التعادل هو األول لنادي السد في هذا املوسم بعد ثمانية انتصارات  وهــذا 
انــتــصــارات،  لسبعة  تحقيقه  بعد  للدحيل  بالنسبة  األمـــر  ونــفــس  متتالية، 
وخــســارة وحــيــدة كــانــت أمـــام الــوكــرة فــي مــواجــهــة مؤجلة لحساب الجولة 
الخامسة. وبادر السد بافتتاح النتيجة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 
الثالثة، وعدل الدحيل النتيجة عن طريق الكيني ميشيل أولونغا في الدقيقة 
الـ24 ، وسجل بيدرو مدافع السد بالخطأ في مرماه هدف الدحيل الثاني في 

الدقيقة الـ31.
وفي الشوط الثاني نجح السد في العودة وتذليل الفارق عن طريق خوخي 
الدقيقة  الثالث للسد في  الـــ73، ثم أضــاف تاباتا الهدف  الدقيقة  بوعالم في 
الــــ74، لكن الدحيل عــاد مــرة أخـــرى وعـــّدل النتيجة عــن طــريــق أولــونــغــا في 
 وعودها 

ّ
الدقيقة الـ89. وأوفت القمة الكروية بني القطبني السد والدحيل بكل

 أســرارهــا على أرضــيــة املــلــعــب، مــن خــالل طبق كـــروي مميز 
ّ

وبــاحــت بــكــل
قدم  بن جاسم، حيث  ثاني  ملعب  مــدارج  زينت  غفيرة  بحضور جماهير 

كالهما مستوى راقيًا يليق بسمعة الكرة القطرية.

بوكا جونيورز يبلغ نهائي كأس األرجنتين
تأهل بوكا جونيورز لنهائي كأس األرجنتني بعدما فاز بهدف دون رد على 
أرخينتينوس جونيورز على ملعب مالفيناس أرخينتيناس. وسجل لويس 
فاسكيز هدف اللقاء الوحيد، ليقود فريقه لنهائي هذه البطولة األرجنتينية 
للمرة الرابعة. وسيسعى بوكا جونيورز، الذي خسر مؤخرًا أمام خيمناسيا 
في الدوري األرجنتيني لكرة القدم ولم يعد لديه فرص للمنافسة على لقب 

املسابقة التي يتصدرها ريفر بليت حاليًا، للتتويج بكأس األرجنتني للمرة 
لــيــبــرتــادوريــس 2022. وفـــي 12 نوفمبر/  لــكــأس  الــتــأهــل  الــرابــعــة وضــمــان 
من  النهائي  في  بوكا جونيورز  منافس  الجاري، سيتحدد  الثاني  تشرين 
اللقب  النهائي األخـــرى بــني تاييريس دي كــوردوبــا وحــامــل  مــبــاراة نصف 

جودوي كروز.

ليون يهزم البطل كروز أزول ويقترب 
من ربع نهائي الدوري

وضع فريق ليون الذي يقوده املدرب األرجنتيني أرييل هوالن قدمًا في ربع 
نهائي مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا(، بعد فوزه على 

حامل اللقب كروز أزول، بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11.
وسجل هدف املباراة الالعب األوروغوياني إغناسيو ريفيرو )د.31( بالخطأ 
في مرماه، ليمنح ليون واحدًا من أهم انتصاراته هذا العام، ليصعد للمركز 
أمــام  املــبــاراة  فــي  أيــضــًا  للفوز  لــيــون  نقطة. وسيحتاج  الــثــالــث برصيد 26 
نيكاكسا ليضمن التأهل للمرحلة التالية التي يتنافس فيها أفضل ثمانية 
البيروفي خــوان بينوسو في  املــدرب  فــرق، بينما فشل كــروز أزول بقيادة 
استغالل الفرص التي اتيحت له في املباراة لهز الشباك. ويبتعد ليون بفارق 
األهداف خلف أطلس الوصيف وبثماني نقاط خلف كلوب أميركا املتصدر، 
بـــ23 نقطة، ولــم يفز  الترتيب  الــســادس في   كــروز أزول املركز 

ّ
بينما يحتل

سوى في مباراة خالل آخر خمس جوالت. وقبلها تعادل فريقا باتشوكا 
وسان لويس بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة، 
وبني فريقني مستبعدين من االقتراب ملنطقة التأهل. ويحتل باتشوكا بهذا 
التعادل املركز الـ14 برصيد 18 نقطة، مقابل 19 نقطة لسان لويس صاحب 

املركز الثالث عشر.

عاد النجم األرجنتيني باولو ديباال الرتداء 
ثوب اإلجادة مع فريقه يوفنتوس بثنائيته 
الروسي،  زينيت ســان بطرسبرغ  في مرمى 
والتي منحت فريقه بطاقة التأهل إلى ثمن 
لكرة  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  نــهــائــي مسابقة 
الفرنسي  الــالعــب عــلــى  تــفــوق  الــقــدم، بينما 
ميشيل بالتيني في عدد األهداف مع الفريق 
)املــلــك( في  اإليــطــالــي، ويقلد طريقة احتفال 
 1985 عــام  بطوكيو  »إنتركونتننتال«  كــأس 
حني استلقى أرضــا واضعا رأســه على أحد 
ذراعيه. وبعد موسم للنسيان العام املاضي 
البرتغالي  نجم  وانــطــفــاء  اإلصــابــات  بسبب 
األرجنتيني،  نهض  رونـــالـــدو،  كريستيانو 
وانــقــلــب الـــحـــال تــمــامــا، ويـــقـــدم ديـــبـــاال أداء 
اســتــثــنــائــيــا ووضــــــع بــصــمــتــه عـــلـــى تــســعــة 
ــداف، أحــــرز ســتــة وصــنــع ثــالثــة لــزمــالئــه،  ــ أهـ
في 10 مباريات، وهــو عــدد أهــداف أكبر من 
بالكامل.  املــاضــي  املــوســم  التي سجلها  تلك 
ويرتدي ديباال شارة القائد، لكنه حصل على 
مــوافــقــة الــجــمــهــور فــي ملعب »يــوفــنــتــوس«، 

أكد املــدرب اإلسباني أونــاي إيمري، أنه باٍق 
فــي فــيــاريــال، رغـــم اهــتــمــام نــــادي نيوكاسل 
اإلنــكــلــيــزي بــالــتــعــاقــد مــعــه. وجــــاء فـــي بــيــان 
التواصل  مــواقــع  على  حساباته  عبر  نــشــره 
»نــادي فياريال هو منزلي وأنا  االجتماعي: 
أنــا ممنت  بــه بنسبة 100%. صــراحــة،  ملتزم 
الهــتــمــام نــــاٍد كــبــيــر بــــي، لــكــنــنــي مــمــنت أكــثــر 
لوجودي هنا«. وتابع: »ولهذا السبب أخبرت 
ــقـــراري،  ــال( فـــرنـــانـــدو روي بـ ــاريـ ــيـ ــيـــس فـ )رئـ
ا مــن املــشــروع،  االســتــمــرار فــي أن أكـــون جـــزء
الــذي أحظى به  مدفوًعا بااللتزام واالحترام 
مــن الـــنـــادي والــالعــبــني، وهـــو أمـــر مــتــبــادل«. 
وشــــرح مــــدرب أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي الــســابــق 
فـــي بـــدايـــة الـــبـــيـــان: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
آخر،  بلد  في  باألمس  الضوضاء  من  الكثير 
إال أنــه كــان هناك دائــًمــا شفافية تامة ووالء 
ــل الـــنـــادي لــعــائــلــة روي وفــريــقــي، وهـــذا  داخــ
هــو أهـــم شـــيء بــالــنــســبــة لــــي«. وكــانــت هيئة 
اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة »بــــي بـــي ســــي« ذكــــرت، 
أن الـــنـــادي يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع إيــمــري قبل 
السبت، ضمن  إلى برايتون،  املرتقبة  الرحلة 

للملعب  ــه  ــتــ ورؤيــ وتـــمـــريـــراتـــه  بـــمـــراوغـــاتـــه 
وهــــدفــــني، لــيــثــبــت أحــقــيــتــه بـــقـــيـــادة الــفــريــق 
ولم  )بيانكونيري(.  الـ مشجعي  مــن  وبــدعــم 
يفوت األرجنتيني هذه املناسبة كي يحيي 
ذكــــرى بــالتــيــنــي، فــبــعــد هــدفــه األول، ارتــمــى 
أرضا ووضع رأسه على أحد ذراعيه، مثلما 
فــعــل بــالتــيــنــي فـــي كــــأس اإلنــتــركــونــتــنــنــتــال 
عام 1985 في طوكيو، تعبيرا عن احتجاجه 
عــلــى إلـــغـــاء هــدفــه فـــي شــبــاك أرخــنــتــيــنــوس 
املباراة بأن  جونيورز. واعترف ديباال عقب 
أردت  فعله.  ما  كل  بسبب  أيقونة  »بالتيني 
لعدد  بعد وصولي  الطريقة  بهذه  االحتفال 
أهـــدافـــه أمــــام إنــتــر مــيــالن، لــكــن الــتــوقــيــت لم 
أن يكون قد شاهدني«.  أتمنى  يكن مالئما. 
وقد أكد األرجنتيني مكانته في اليوفنتوس 
بـــوصـــفـــه مـــفـــتـــاحـــا لـــفـــك شــــفــــرات أي دفـــــاع، 
وبالفعل فإن ثالثة من األهــداف الستة التي 
أحرزها بنفسه جاءت في الربع ساعة األول. 
ــيـــزي وســامــبــدوريــا  ــنـ ــك أمـــــام أوديـ وكـــــان ذلــ
ــي شـــبـــاك زيــنــيــت ســان  فـــي الــكــالــتــشــيــو، وفــ
ــــدو أن  ــبـ ــ بـــطـــرســـبـــرغ بـــــــــدوري األبــــــطــــــال. ويـ

املــمــتــاز. وأشـــارت تقارير  الـــدوري  منافسات 
ا على صفقة بقيمة ستة 

ً
إلى أن هناك تفاوض

دوالر(  مــاليــني   8( إسترليني  جنيه  مــاليــني 
الحالي.  ناديه  مع  عقده  من  إيمري  لتحرير 
ــان إيـــمـــري كــشــف عــقــب فــــوز فــريــقــه على  ــ وكـ
يونغ بويز السويسري )2-صفر( في الجولة 
أوروبـــا:  أبــطــال  مــن منافسات دوري  الرابعة 
»كان هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله 

أفكر في املباراة. ال يوجد عرض«.
واســـتـــحـــوذت مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة تضم 
ــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة الــســعــودي  صـ
عــلــى نـــادي نــيــوكــاســل، الــشــهــر الــفــائــت، على 
 80 بنسبة  فيه  السعودية  الحصة  تكون  أن 
فـــي املـــائـــة، ولــديــهــا طــمــوحــات لــلــســيــر على 
خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي 
اإلنكليزيني وباريس سان جرمان الفرنسي. 
يــقــتــصــر  الــــفــــوري  ــز«  ــايـ ــبـ ــاغـ ــــدف »مـ أن هـ إال 
عــلــى تـــفـــادي الــهــبــوط إلـــى املــســتــوى الــثــانــي 
)تشامبيونشيب(، إذ لم يفز الفريق بأي من 
مبارياته العشر األولــى في الــدوري، ويحتل 
وصــافــة الــقــاع بــرصــيــد أربـــع نــقــاط. وافــتــرق 
ــدرب الــســابــق ســتــيــف بــــروس عـــن الــنــادي  ــ املـ
بعد االستحواذ، لكن األداء لم يتحسن تحت 
قيادة املدرب املؤقت غرايم جونز، الذي حصد 
نــقــطــة واحـــــدة مـــن مـــبـــاراتـــني ضـــد كــريــســتــال 
إيــمــري فياريال إلى  بــاالس وتشلسي. وقــاد 
أول لــقــب كــبــيــر فـــي تــاريــخــه، بـــفـــوزه املــوســم 
ــا ليغ«  ــي »يـــوروبـ ــ ــالـــدوري األوروبــ الــفــائــت بـ
اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  حساب  على 

اثنني  له بني  ديباال في طريقه لحجز مكان 
مـــن أســاطــيــر )الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز(؛ بالتيني 
وأليساندرو ديل بييرو. وكان العب الوسط 
اإليطالي، بطل أوروبا مع اليوفي في 1996، 
قد هز شباك زينيت قبل 13 عاما، بهدف من 
أروع ما سجله من الركالت الحرة املباشرة. 
ــــك بــمــلــعــب تـــوريـــنـــو األوملــــبــــي الــــذي  ــان ذلـ ــ كـ
اســتــضــاف مــبــاريــات يــوفــنــتــوس، بــعــد هــدم 
»ديلي ألبي« وقبل االنتهاء من تشييد ملعب 

»أليانز«.
ويملك ديباال عالقة مميزة مع ديــل بييرو 
الذي ال يتأخر عن الثناء على األرجنتيني 
ــــدور الــحــديــث  ــــرة يــ عـــبـــر الـــتـــلـــفـــاز فــــي كــــل مـ
ــو مــــا عــلــق  ــ خـــاللـــهـــا عــــن )الـــــجـــــوهـــــرة(، وهــ
الــحــالــي بــقــولــه: »أنــا  عليه قــائــد يوفنتوس 
ــعـــه، أتــمــنــى  مـــحـــظـــوظ بـــالـــحـــديـــث كـــثـــيـــرا مـ
الوصول لعدد أهدافه«، وذلك عقب مواجهة 
زينيت. وتنتظر ديباال مسيرة طويلة، نظرا 
مع  الناجحة  فترته  اختتم  بييرو  ديــل  ألن 
سجل  هدفا،  بـــ290  اإليطالي  الشمال  أبناء 
وفــــي جميع  اآلن.  ديـــبـــاال 106 حــتــى  مــنــهــا 
األحـــــوال، ســاهــم اســتــعــادة ديــبــاال ملستواه 
ــــل بـــني جــمــهــور يــوفــنــتــوس  فـــي إحـــيـــاء األمـ
الـــدوري  فــي  للموسم  السيئة  الــبــدايــة  بــعــد 
من  نقطة   15 الفريق  اإليطالي، حيث جمع 
الــتــاســع، بفارق  11 جــولــة وتــراجــع للمركز 
اللذين  16 نقطة كاملة عن نابولي وميالن 

يتقاسمان الصدارة حاليا.
)إفي(

في النهائي. إال أن فترته السابقة في إنكلترا 
لـــم تــتــكــلــل بــالــنــجــاح بــعــد إقــالــتــه بـــاكـــًرا في 
بعدما  اللندني  الــنــادي  مــع  الــثــانــي  موسمه 
خــلــف مـــدربـــه األســــطــــوري الــفــرنــســي أرســـني 
فــيــنــغــر. وحـــقـــق إيـــمـــري )49 عـــاًمـــا( األلـــقـــاب 

ولكنه  وباريس ســان جيرمان،  إشبيلية  في 
يملك خــبــرة قليلة فــي الــصــراع عــلــى تــفــادي 
الــهــبــوط. وفـــي وقـــت ســابــق، رفـــض أســطــورة 
الكرة الفرنسية، واملدير الفني السابق لفريق 
ريال مدريد، زين الدين زيدان، عرضًا لقيادة 

زيــدان  ربــط  اإلنكليزي. وتــم  فريق نيوكاسل 
ــتـــحـــوذ عـــلـــيـــه، صـــنـــدوق  بـــالـــفـــريـــق الــــــذي اسـ
االســتــثــمــار الـــســـعـــودي، مــقــابــل 300 مــلــيــون 
قرب  إلــى  تشير  أنــبــاء  مــع  إسترليني،  جنيه 
ستيف  الحالي  الفني  املــديــر  عــن  االستغناء 

بروس.
ــدان، الــبــالــغ مــن العمر 49 عــاًمــا،  وال يـــزال زيــ
مــن دون أي نـــاٍد، منذ مــغــادرتــه ريـــال مدريد 
فــي نهاية املــوســم املــاضــي، بعد أن قــاده إلى 
ثالثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. 
وبــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة »ديـــلـــي ســتــار« 
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــإن زيــــن الـــديـــن زيــــــدان رفــض 
العرض، بسبب طموحه في أن يصبح مدربًا 
ملنتخب فرنسا، خلفًا لديديه ديشامب. وبعد 
الــخــروج املــفــاجــئ أمـــام ســويــســرا فــي بطولة 
كـــان هــنــاك ضــغــط كبير على  أوروبــــا 2020، 
مـــدرب »الــــزرق« الــحــالــي مــن أجــل االستقالة، 
لكن بعد حصد لقب دوري األمم قبل أيام، من 
فــي منصبه  الفني  املــديــر  أن يستمر  املتوقع 
فــي قطر.  الــعــالــم 2022  كــأس  نهائيات  حتى 
وأكد التقرير أيضًا، أن نجم الكرة اإلنكليزية، 
لتدريب  الجديد  املرشح  هو  المــبــارد،  فرانك 
منتخب  فــي  السابق  زميله  رفقة  نيوكاسل، 
إنــكــلــتــرا، ستيفن جـــيـــرارد. وتــشــيــر شائعات 
أخرى إلى احتمال ارتباط نيوكاسل مع إريك 
تني هاج، مدرب أياكس الهولندي، أو باولو 
فونسيكا مــدرب رومــا السابق، أو اإلسباني 

روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إيمري يؤكد بقاءه في فياريال رغم إغراءات نيوكاسلديباال يتألق ويقدم أوراق اعتماده كقائد ليوفنتوس
تألق النجم األرجنتيني 

باولو ديباال بشكل ملفت 
رفقة يوفنتوس على 

المستويين المحلي 
والقاري

قرر اإلسباني أوناي إيمري، 
البقاء في فياريال، رغم 
اهتمام نادي نيوكاسل 

بالتعاقد معه

)Getty/ديباال تعّرض إلصابات كثيرة الموسم الماضي )نيكولو كامبو

مدرب األهلي موسيماني يطمح إلى االنتصار )األناضول(

كارتيرون واثق من قدرات الزمالك )محمد دبوس/األناضول(

)Getty/إيمري قاد فياريال إلى نتائج مميزة )ميغيل فيرنانديز

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــة  ــريــ ــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر املــــصــ ــــرقـ ــتـ ــ تـ
مــواجــهــة نــاريــة وصــعــبــة، حينما 
يـــلـــتـــقـــي الــــــزمــــــالــــــك، حـــــامـــــل لــقــب 
الدوري املحلي، مع غريمه التقليدي األهلي، 
فــي الكالسيكو املــصــري رقـــم 123، فــي إطــار 
ــدوري  ــ الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن عـــمـــر بـــطـــولـــة الــ

املصري املمتاز ملوسم 2022/2021.
املوسم،  املــبــاراة، في توقيت مبكر من  وتأتي 
كما جرى الحال في املواسم األخيرة، لترسم 
لقب  على  القطبني،  بــني  للمنافسة  سيناريو 
بــطــل الــــــدوري، وهـــي تــمــثــل 3 نـــقـــاط، بــخــالف 
القطبني،  بطولة خاصة في تاريخ مواجهات 

كالسيكو 
الزمالك واألهلي
قمة لتحديد شكل المنافسة

المصري قمة مبكرة  الدوري  تشهد منافسات 
خاللها  من  سيحدد  المصرية،  الكرة  قطبي  بين 
بين  المحلي  اللقب  على  المنافسة  سير  خط 
لالنتصار  يسعيان  اللذين  التقليديين  الغريمين 

وإسعاد عشاقهما

تقرير

إلــى 122 مواجهة تمت منذ عام  امتدت  التي 
1948. ويــخــوض الــزمــالــك الــلــقــاء فــي ظــروف 
بداية قوية،  فنية جيدة، بعد تدشني ضربة 
إنبي  عــلــى  متتاليني،  انــتــصــاريــن  وتحقيقه 
والطالئع بهدفني مقابل ال شــيء. واملثير أن 
الــزمــالــك فـــاز فــي املــبــاراتــني بـــأهـــداف كــل من 

 6 السعيد، ليحصد  زيــزو وعمر  أحمد سيد 
نقاط في بداية رائعة للزمالك في الدوري.

ــــض عـــلـــى نــجــومــه  ــيـ ــ ــريــــق األبـ ــفــ ــتـــمـــد الــ ويـــعـ
أبوجبل  محمد  فــي  ممثلة  لــعــبــه،  ومــفــاتــيــح 
حــــــــارس املــــــرمــــــى، ومــــعــــه مــــحــــمــــود الــــونــــش 
ومحمود عالء كقلبي دفاع، وحمزة املثلوثي 
وأحمد فتوح »محمد عبد الشافي« كظهيري 
جنب، وطارق حامد وإمام عاشور كمحوري 
أوبــامــا  ويــوســف  فتحي  ارتـــكـــاز، ومصطفى 
وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد 
املميزة في منطقة ثالثي  العناصر  أونــاجــم، 
الدين  إلــى سيف  باإلضافة  املهاجم،  الوسط 
ــي الـــحـــربـــة،  ــ ــر الــســعــيــد رأســ ــمـ الـــجـــزيـــري وعـ
وســـط تــوجــه مــن جــانــب الــفــرنــســي بــاتــريــس 
الفني، للرهان على طريقة  كارتيرون، املدير 
يعتمد  والتي   ،1-3-2-4 لديه  املفضلة  اللعب 
والــلــجــوء  املــنــطــقــة،  دفــــاع  مــع تطبيق  عليها 
املقابل،  فــي  السريعة.  املــرتــدة  الهجمات  إلــى 
للدوري  بطال  تتويجا  األكثر  األهلي،  يدخل 
ــه، الـــلـــقـــاء وهــــو يــعــيــش ظــروفــا  عــبــر تـــاريـــخـ
فنية جــيــدة أيــضــا، بــعــد الــبــدايــة الــرائــعــة لــه، 
التي حقق خاللها انتصارين متتاليني على 
حــســاب كــل مــن اإلسماعيلي بــأربــعــة أهــداف 
بـــدون رد، ثــم البنك األهــلــي بــهــدف مقابل ال 
الزمالك  يــشــارك بها  شــيء، ليحصد 6 نقاط 

في التواجد بمقدمة جدول ترتيب الدوري.
الضاربة،  قوته  األحمر على  الفريق  ويراهن 
ممثلة فــي بـــدر بــانــون وأيــمــن أشــــرف قلبي 
الــدفــاع، وأكــرم توفيق وعلي معلول ظهيري 
الــجــنــب، وحـــمـــدي فــتــحــي وعـــمـــرو الــســولــيــة 
وإليو ديانغ ثالثي االرتكاز، ومحمد مجدي 
رأس  األلــعــاب، ومحمد شريف  قفشة صانع 
تاو  وبيرسي  ميكيسوني  ولــويــس  الــحــربــة، 
وأحمد حمدي عبد القادر وحسني الشحات 
وكهربا األجنحة الثابتة في تشكيلة بيتسو 
موسيماني، وســط توّجه لــدى املــدرب للعب 
يـــؤدي  الــلــتــني  و1-3-2-4،   3-4-3 بــطــريــقــتــي 
ــتـــرة األخـــــيـــــرة، مــع  ــفـ ــاتـــه فــــي الـ ــبـــاريـ بــهــمــا مـ
معا  بالطريقتني  اللعب  في  تكتيكية  مرونة 
في املــبــاراة، وفقا لسير األحــداث، خاصة في 
العــبــه حمدي  اعــتــمــاد موسيماني على  ظــل 
فـــتـــحـــي كـــلـــيـــبـــرو فــــي املـــــبـــــاراة األولــــــــى أمــــام 
اإلسماعيلي، وظهر خاللها الالعب بمستوى 
جــيــد فــي املــركــز الــجــديــد. ومــواجــهــة األهــلــي 
والزمالك، هي الثالثة التي تجمع بني بيتسو 
وباتريس  لألهلي،  الفني  املدير  موسيماني 
كارتيرون املدير الفني للزمالك، وجها لوجه 
في سباق البطولة املحلية، حيث كتب املوسم 

موقعة فنية مرتقبة 
بين المدربين كارتيرون 

وموسيماني

سباق مثير بين الغريمين، فلمن ستكون الغلبة؟ )خالد دسوقي/فرانس برس(

املــاضــي أول صــــدام بــني الــثــنــائــي عــلــى رأس 
الطاقم الفني في القطبني، وفاز األهلي على 
الزمالك بهدفني لهدف، ووقتها سجل محمد 
الــرازق  األهلي ومحمود عبد  ثنائية  شريف 
شيكاباال هدف الزمالك، فيما تعادال في ثاني 
مواجهة بالدوري املوسم املاضي بهدف لكل 
فريق، ووقتها سجل لألهلي صالح محسن 
وأحــــرز لــلــزمــالــك فــرجــانــي ســاســي، لتصبح 
لتحقيق  ملوسيماني  فــرصــة  املقبلة  املــبــاراة 
فوزه الثاني، ومواصلة مصالحة الجماهير 
في رحلة استعادة لقب بطل الدوري، وكذلك 
ــي تــحــقــيــق  ــرون فــ ــيــ ــارتــ فـــرصـــة لـــبـــاتـــريـــس كــ

األهلي يبدو جاهزا بشكل  »املــبــاراة صعبة، 
الفت ودعم صفوفه بصفقات قوية، هذا األمر 
ال يعني أنــنــا غــيــر جــاهــزيــن، الــزمــالــك يملك 
تشكيلة مثالية، وهي التي حققت لقب بطل 
ــن عــلــى الــالعــبــني فـــي تقديم  ــ الــــــدوري، وأراهــ
املــســتــوى نفسه لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، واملـــبـــاراة 
الضغط على  وأرفــض  نقاط،   3 لنا  بالنسبة 
اللقاء،  عن  مــرة  من  أكثر  الالعبني، وتحدثت 
املواجهة بأعصاب هادئة،  وضــرورة خوض 
والتركيز في إنهاء الهجمات، ولدينا فرصة 
كبيرة في الحصول على 3 نقاط إذا ما كان 
الــتــوفــيــق حــلــيــفــنــا، الزلــــت أتــذكــر لــقــاء الـــدور 

فــــوزه األول عــلــى مــوســيــمــانــي، والـــثـــانـــي له 
كمدرب للزمالك على حساب األهلي، ويملك 
كارتيرون فوزا ال ينسى على األهلي بنتيجة 
3-1 في الدور الثاني للدوري املصري موسم 
يقود  فايلر  ريني  كــان  ووقتها   ،2020-2019
الفريق األحمر، وكان أكبر انتصارات الزمالك 
على األهلي في آخــر 15 عاما في مواجهات 

الفريقني بشكل عام.
ــــرون، املــــديــــر الــفــنــي  ــيـ ــ ــارتـ ــ ــد بـــاتـــريـــس كـ ــ ــ وأكـ
ــلــــي، وخــوضــه  لـــلـــزمـــالـــك، صــعــوبــة لـــقـــاء األهــ

املباراة سعيا وراء تحقيق نتيجة إيجابية.
ــيـــرون، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة  ــارتـ وقــــال كـ

ــل، ولــكــن  األول املـــوســـم املـــاضـــي، كــنــا األفـــضـ
على  وكــنــا نستحق  لــهــدف،  بهدفني  خسرنا 
األقـــل الــتــعــادل فــي املـــبـــاراة، وســنــؤدي القمة 
الجديدة، ونحن نسعى للفوز، وحصد النقاط 
الثالث. ومن جانبه، أكد بيتسو موسيماني، 
املدير الفني لألهلي، في تصريحات إعالمية، 
أمــام  قوية  مواجهة  لتقديم  العبيه  جاهزية 
الثالث.  بالفوز  الجماهير  وإسعاد  الزمالك، 
لــن تكون سهلة،  »املــبــاراة  وقــال موسيماني 
مباريات القمة تمثل بطولة خاصة، الزمالك 
ــــوي، ويـــمـــلـــك مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــن  ــريـــق قــ فـ
الالعبني، وقدم بداية قوية في رحلة الدوري 

وحقق انتصارين، علينا التركيز في مواجهة 
مشكالت  لدينا  املــلــعــب،  أرض  داخـــل  العبيه 
في الهجوم، وإنهاء الهجمات رغم تسجيل 5 
أهداف في أول مباراتني، نسعى إلى تالفيها، 
ولــديــنــا مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الــالعــبــني في 
ــــدرب ســعــيــد لــلــغــايــة  ــمـ ــ الـــخـــط األمـــــامـــــي، وكـ
بــاملــنــافــســة الــشــرســة بـــني الـــالعـــبـــني«. وتــابــع 
»الزمالك يملك خط وسط قويا، والتفاصيل 
الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد 
الفائز، لدي تاريخ رائع في مواجهة الزمالك، 
وحــقــقــت الــفــوز فــي مــبــاراتــني بــــدوري أبــطــال 

أفريقيا والدوري املمتاز«.
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قتيبة خطيب

ــم  ــريـ ــي كـ ــســ ــرنــ ــفــ ــم الــ ــجــ ــنــ تـــمـــكـــن الــ
بــنــزيــمــة، قــائــد نــــادي ريــــال مــدريــد 
ــن تــســجــيــل الـــهـــدف  ــانــــي، مــ ــبــ اإلســ
رقم 1000 لـ«امللكي« في دوري أبطال أوروبــا، 
بــعــدمــا افــتــتــح أهـــــداف املــواجــهــة ضـــد ضيفه 
انتهت  والتي  األوكــرانــي،  دونيتسك  شاختار 
 ،)1-2( أنشيلوتي  كــارلــو  املـــدرب  كتيبة  بــفــوز 
عــلــى مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو«، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من املسابقة القارية.
قصة األلف هدف لنادي ريال مدريد اإلسباني 
بدأت مع »أسطورته« الراحل ميغيل مونيوز، 
الــــذي اســتــطــاع إحـــــراز أول هــــدف فـــي تــاريــخ 
من  الثامن  فــي  الــقــاريــة،  باملسابقات  »امللكي« 
شهر سبتمبر/أيلول عام 1955، أمام منافسه 
سيرفيت إف سي. أما الهدف رقم 100 لنادي 
ــا، فكان  ــ ــال مــدريــد فــي دوري أبــطــال أوروبـ ريـ
ــل ألـــفـــريـــدو  ــراحــ ــــورة« الــ ــطــ ــ مــــن نــصــيــب »األســ
دي ســتــيــفــانــو، لــيــعــود بــعــدهــا بــعــدة ســنــوات 
ــورة« الــــراحــــل بـــوشـــكـــاش لــتــســجــيــل  ــ ــطــ ــ »األســ

الهدف رقم 200 باملسابقة القارية لـ«امللكي«.
واســـتـــمـــر أســـاطـــيـــر نــــــادي ريــــــال مــــدريــــد فــي 
تسجيل األهــداف، حتى تمكن القائد السابق، 
غوتي، من إحــراز الهدف رقم 500 للفريق، ثم 
تاله اإلنكليزي ديفيد بيكهام، الذي تمكن من 
تسجيل الهدف رقم 600 في املسابقة القارية. 
كريستيانو  املخضرم  البرتغالي  النجم  لكن 
ــالـــدو يــحــمــل رقــمــًا مــمــيــزًا مــع نــــادي ريــال  رونـ
مدريد في دوري أبطال أوروبــا، بعدما تمكن 
من تسجيل الهدفني رقم 800 و900 لـ«امللكي« 
في املسابقة القارية، ليدون »صاروخ ماديرا« 
اسمه بأحرف من ذهب. وبعد رحيل رونالدو 

بنزيمة 
يكتب التاريخ

شهدت منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحقيق 
أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول واإلنتر انتصارات مهمة، فيما 
أمستردام  أياكس  واصل  حين  في  بالتعادل،  جيرمان  سان  باريس  اكتفى 

الهولندي نتائجه المتميزة بالمسابقة القارية

3031
رياضة

تقرير

ــــي«، بــــــزغ نـــجـــم الـــفـــرنـــســـي كـــريـــم  ــكـ ــ ــلـ ــ ــن »املـ ــ عـ
الفريق، واستطاع  قائد  الــذي أصبح  بنزيمة، 
الــهــدف رقـــم 1000 لــريــال مــدريــد في  تسجيل 
تاريخ دوري أبطال أوروبــا، ليضع اسمه بني 
 13 بتحقيق  ساهموا  الــذيــن  الفريق  أساطير 

لقبًا في املسابقة القارية.
عند  بنزيمة  كريم  الفرنسي  النجم  يقف  ولــم 
الهدف رقم ألف لريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا، بعدما أحرز الهدف الثاني في شباك 
أكبر  وأصبح  األوكــرانــي،  دونيتسك  شاختار 
العـــب )33 عــامــًا و319 يـــومـــًا(، يــحــرز هــدفــني 
لـــ«املــلــكــي«، بعد  فــي دور املجموعات  أكــثــر  أو 
األسطورة فيرينك بوشكاش )38 عامًا و173 
يومًا(، ضد فينور بشهر سبتمبر/أيلول عام 

.1965
كما بــات كــريــم بنزيمة رابـــع العــب فــي قائمة 
أبــطــال أوروبـــا  بـــدوري  التاريخيني  الــهــدافــني 
ــقــــدم، بــعــدمــا ســجــل 75 هـــدفـــًا، خلف  لـــكـــرة الــ
ــنـــدي روبـــــرت  ــبـــولـ ــز الـــثـــالـــث الـ ــركــ صـــاحـــب املــ
الــــــــذي يـــمـــتـــلـــك 81 هـــدفـــًا،  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي )123 هــدفــًا(، 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو )139 هدفًا(. 
أنشيلوتي،  كارلو  املــدرب  عّبر  املــبــاراة،  وبعد 
املدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته 
على ضيفه شاختار  الصعب  الفوز  بتحقيق 

دونيتسك األوكراني، فيما قدم التهنئة لكريم 
أبطال  في دوري  الكبير  إنجازه  بنزيمة على 
ــّدم اعـــتـــذاره  أوروبـــــا مـــع »املـــلـــكـــي«، فـــي حـــني قــ
لــلــثــالثــي مــارســيــلــو وإيـــــدن هــــــازارد ومـــاركـــو 

أسينيسو.
وقال أنشيلوتي ملوقع ريال مدريد: »الغضب 
أمر طبيعي، إنها الطريقة الصحيحة للتعامل 
مــع هـــذا الــوضــع. أتــفــهــم جــيــدًا مــا يعتقده أي 
العــب ال يــشــارك بعد اإلحــمــاء ملــدة 40 دقيقة. 
لقد أبلغت الالعبني الثالثة باعتذاري، لكنني 

لم أرغب في إجراء تغييرات«.
وفـــي نــفــس املــجــمــوعــة الــرابــعــة، الــتــي انتفض 
فيها إنتر ميالنو، بعدما استحق الفوز على 
ُمضيفه شــيــريــف تــيــراســبــول، بــثــالثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد، ليصبح الفريق اإليطالي 
املــتــصــدر ريـــال مدريد  نــقــاط(، خلف  ثانيًا )7 
ثالثًا  املولدوفي  الفريق  بقي  فيما  نــقــاط(،   9(

برصيد 6 نقاط.
ــرى، اكــتــفــى نــــادي بـــاريـــس ســان  ــ مـــن جــهــة أخـ
ــام ُمــضــيــفــه اليــبــزيــغ،  ــ جــيــرمــان بــالــتــعــادل أمـ
بهدفني ملثلهما، فيما حقق مانشستر سيتي 
بــروج  كلوب  ضيفه  على  انتصارًا  اإلنكليزي 
الــجــولــة  الــبــلــجــيــكــي )4-1(، ضــمــن مــنــافــســات 

الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
األرض، بهدف  نــادي اليبزيغ صاحب  وتقدم 
التقدم في الدقيقة الثامنة، لكن نادي باريس 
ســان جيرمان عــاد ليضرب بقوة، عبر نجمه 
الـــهـــولـــنـــدي، فـــيـــنـــالـــدوم، الـــــذي ســجــل هــدفــني 
إال  )21، و39(،  الـــــــــ الــدقــيــقــتــني  فـــي  مــتــتــالــيــني 
أن الــفــريــق األملـــانـــي أبـــى الـــخـــروج خــاســرًا من 
الدقائق  في  التعادل  خطف  بعدما  املواجهة، 
األخيرة، لتنتهي املباراة، بالتعادل اإليجابي 
بـــهـــدفـــني ملـــثـــلـــهـــمـــا. وفــــــي نـــفـــس املـــجـــمـــوعـــة، 

I

واصل أتلتيكو مدريد 
وبشكتاش نتائجهما 
السلبية بأبطال أوروبا

بيكيه ليس لديه مانع في تنظيم فعالية 
في سانتياغو بيرنابيو

لبطولة كأس  املنظمة  قــال جــيــرارد بيكيه، العــب برشلونة ورئيس شركة كــوزمــوس 
ملعب سانتياغو  فــي  مــا  فعالية  إقــامــة  فــي  أي مشكلة  لديه  ليس  إنــه  للتنس،  ديفيز 
برنابيو »إذا كان ذلك منطقيا«، وأشاد بالعاصمة اإلسبانية مدريد، واصفًا إياها بأنها 
قام املراحل النهائية من كأس ديفيز )25 

ُ
 ما تفعله«. وست

ّ
»نموذج ألوروبا والعالم لكل

نوفمبر/تشرين الثاني - 5 ديسمبر/كانون األول( في مدريد، التي استضافت أيضًا 
نسخة 2019. وأبرز مدافع البارسا أن كأس ديفيز ستحظى هذا العام بـ«كافة الالعبني 
وسنستمتع  املستوى  عالية  منافسة  هناك  وسيكون  املصابني.  باستثناء  املتاحني، 
بــهــا«. وأعـــرب بيكيه عــن أسفه لغياب رافــائــيــل نـــادال عــن الفريق اإلســبــانــي فــي هذه 
بـ«العبني  املــدرب سيرجي بروغيرا يحظى  يديره  الــذي  الفريق  أن  أكد  لكنه  النسخة، 
رائعني«. ولم يرغب مدافع منتخب إسبانيا سابقًا في الكشف عن خططه لكأس ديفيز 
من حيث مقارها املستقبلية، لكنه أقّر بأن الفكرة هي تغيير املدن باستمرار. وأوضح 
»كانت االتفاقية مع مدريد ملدة عامني وفي عام 2020 لم نتمكن من تنظيمها بسبب 
الجائحة. نود أن نبقى سنوات أخرى هنا، لكن هذه بطولة العالم للتنس ويجب أن تذهب 
إلى مدن أخرى ودول أخرى«. وأضاف بيكيه أنه »في الوقت الحالي، يجب أن تستمتع 
بهذه النسخة. أحب مدينتي )برشلونة( أكثر من أي شيء آخر، لكنني أشعر بحسد 
 ما تفعله. إنها مثال ألوروبا والعالم بأسره. أود أن تكون برشلونة 

ّ
صحي ملدريد، لكل

على نفس هذا املستوى، وأعتقد أن األمر بات أكثر صعوبة خالل السنوات األخيرة«.
وأكد العب برشلونة »يجب أن نشيد بمدريد. لقد شعرت دائما بأنني في بيتي هنا 
وأنا ال أفعل ذلك من أجل املــال. لم أسمع كلمة سيئة في الشارع أبــدًا، على الرغم من 

الفترة السيئة مع املنتخب الوطني«.

السجن 10 أسابيع لشخص وّجه إهانات عنصرية 
لسانشو وراشفورد وساكا

وجه  لنشره شريطًا مصورًا  على شخص  أسابيع  بالسجن عشرة  محكمة  قضت 
لجيدون سانشو ومــاركــوس راشــفــورد وبوكايو ساكا، عقب  إهانات عنصرية  فيه 
نهائي بطولة كأس األمم األوروبية الذي خسرته إنكلترا أمام إيطاليا. وأخفق الالعبون 
الثالثة في تسجيل ضربات الجزاء أمام املنتخب اإليطالي. ونشر جوناثان بريست 
)52 عامًا( شريطًا مصورًا ملدة 18 ثانية مع عدة إهانات عنصرية لالعبني، وحكمت 
»فيسبوك«  شبكة  وحــذفــت  أســابــيــع.  عــشــرة  بالسجن  عليه  ويليسدن  فــي  محكمة 
االجتماعية الفيديو بعد ثالثة أيام من نشره. وعلمت الشرطة بفيديو بريست، عقب 

طلب أحد اصدقائه حذف الفيديو من الشبكة االجتماعية، لكنه رفض ذلك.

فاران يغيب شهرًا لإلصابة
الربلة،  فــاران مدافع مانشستر يونايتد شهرًا لإلصابة في  الفرنسي رافائيل  يغيب 
والتي تعرض لها في مباراة أتاالنتا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأصيب املدافع 
في الشوط األول من مباراة أتاالنتا، بعدما عاد السبت من اإلصابة في مباراة توتنهام 
بالبريميرليغ بعد تجاوز مشكلة عضلية في الفخذ. وبتأكيد غيابه، يفتقد املدرب أولي 
سولشاير لعنصر أساسي في الدفاع خالل مواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي 
نهاية األسبوع الجاري. كما قد يغيب أيضًا عن مباريات واتفورد وفياريال وتشلسي 

وأرسنال وكريستال باالس.

إيقاف العب في مصر بسبب المنشطات
أصدرت املنظمة املصرية ملكافحة املنشطات »النادو«، بيانًا رسميًا، توضح فيه إيقاف 
بناء  املنشطات،  قــواعــد مكافحة  أشــهــر، النتهاكه   4 األهــلــي،  البنك  بامبو العــب  كريم 
على قرار من لجنة االستماع والعقوبات، ليصبح أول العب كرة قدم في مصر يعاقب 
مسؤولو  وكشف   .2022-2021 الــكــروي  املوسم  خــالل  املنشطات  لتعاطي  باإليقاف 
البنك األهلي، في وقت سابق، سر غياب بامبو مهاجم الفريق عن املباراة االفتتاحية 
الــدوري املمتاز أمام طالئع الجيش، إليقافه 4 شهور، بعدما تناول بعض األدوية  في 
املحظورة إلنقاص الوزن، وعقب إجراء بعض الفحوصات، تبني أن تلك األدوية محظورة.

زهير ورد

أصــبــح الـــكـــرواتـــي إيـــغـــور تـــــودور نــجــم الـــتـــدريـــب فـــي الــــدوري 
الــقــدم، بعد أن نجح فــي قــيــادة فريقه هيالس  لــكــرة  اإليــطــالــي 
بًا كل التوقعات املسبقة. 

ّ
فيرونا إلى تحقيق أفضل النتائج، مكذ

وتولى تودور قيادة فيرونا بعد مرور ثالث جوالت، لم يحصد 
فرانشيسكو،  دي  أوزيبيو  اإليطالي  بقيادة  نقطة  أيــة  خاللها 
ولكن الوضع تغّير بالكامل مع الكرواتي. وفاجأ فيرونا أندية 
الكالتشيو القوية، حيث ألحق بنادي روما خسارته األولى، ثم 
التقدم  انتصر على التسيو وكــان قريبًا من هــزم ميالن بعد 
عليه 2ـ0، ثم انتصر على يوفنتوس، محدثًا مفاجأة كبيرة في 
الدوري، خاصة أن يوفنتوس كان يبدو عازمًا على االنتصار، 
الـــ3. وارتبطت مسيرة املــدرب الكرواتي بفريق  وخطف النقاط 
يــوفــنــتــوس، فــقــد اشــتــهــر العــبــًا فــي »الــبــيــانــكــونــيــري«، ملــواســم 
عديدة )من 1999 إلى 2007(، مستفيدًا من قدرته على اللعب 
الكبير،  ُعــرف باندفاعه  الدفاع أو العــب وســط كما  في محور 
الــفــريــق، كما  لـــدى جــمــاهــيــر  مــا جعله يتمتع بــمــكــانــة خــاصــة 
فرانشيسكو  الــســابــق  رومـــا  نــجــوم  مــع  طريفة  بلقطة  اشتهر 
أن  الذئاب. وبعد  توتي، عندما خسر يوفنتوس برباعية ضد 
مع  مسيرته  إنهاء  اختار  اإليطالي  سيينا  مع  موسمًا  قضى 

األول. كما كان  فريقه  كــان  الـــذي  الــكــرواتــي  هــايــدوك سبليت 
ضمن منتخب كرواتيا الذي بلغ الدور نصف النهائي في كأس 
العالم 1998، ضمن الجيل الذهبي للكرة الكرواتية الذي حقق 
نتائج بــاهــرة. وفــي ســن 43 عــامــًا، فــإن مسيرة تـــودور مدربًا 
بدأت تعرف نجاحًا غير متوقع، فقد خاض عديدًا من املحطات 
في دول مختلفة مثل كرواتيا وتركيا وخاصة إيطاليا عندما 
بيرلو في  أودينيزي بمفرده، كما عمل مساعدًا ألندريا  درب 
يوفنتوس، قبل أن ُيشرف هذا املدرب على فيرونا إضافة إلى 
عمله مساعدًا في منتخب كرواتيا. وكان النجاح حليف تودور 
طــوال هــذه املــواســم، إذ يبدو أن رصــيــده مــن التجربة الكبيرة 
عندما كان العبًا سيساعده على نحت مسيرة مميزة. واتضح 
فــيــرونــا، فقد  املـــدرب خــالل تجربته مــع  لــهــذا  التكتيكي  الفكر 
يسجل  فريقه  جعل  صريح  هجومي  توجه  تطبيق  فــي  نجح 
عديدًا من األهداف، مستعينًا بعناصر ال تملك إمكانات كبيرة، 
النادر مشاهدة مدرب  ــه أحسن توظيف قدراتها. ومن 

ّ
أن غير 

في الكالتشيو يعتمد على خطة هجومية عندما يواجه فريقًا 
في حجم يوفنتوس وهذا التحول الكبير هو الذي جعل نتائج 
فيرونا مميزة، وقد يفتح الباب أمام تودور لخوض تجربة مع 
ه منذ أن درب فيرونا لم 

ّ
فريق في مستوى أقوى قريبًا ذلك، أن

ينجح إال فريقان فقط في حصد نقاط أكثر من هذا النادي.

إيغور تودور

على هامش الحدث

خالف المدرب الكرواتي إيغور تودور جميع التوقعات، التي رّجحت 
فشله في »الكالتشيو«، ذلك أنه يُحقق مع فريقه فيرونا نتائج مميزة

فرحة بنزيمة 
بهدفه الثاني 
بشباك شاختار 
)أوسكار باروز/
)Getty

التسيو عانى من تراجع في النتائج مع ساري 
)Getty/أنتونيتو بالداساري(

قـــاد الــنــجــم الـــجـــزائـــري، ريــــاض مــحــرز، نــاديــه 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، إلى تحقيق فوٍز 
صــعــب عــلــى ضــيــفــه كــلــوب بــــروج البلجيكي، 
بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لــيــقــود 
إلى  غــوارديــوال  املـــدرب اإلسباني بيب  كتيبة 

نيل 3 نقاط ثمينة.
وبــعــد الـــتـــعـــادل، أصــبــح نــــادي بـــاريـــس ســان 
الثاني، بجدول  املركز  في  الفرنسي  جيرمان 
ــى، بــرصــيــد 8 نــقــاط،  ــ تــرتــيــب املــجــمــوعــة األولـ
فيما بات مانشستر سيتي بالصدارة، بفضل 

ــالـــث، خــلــف صــاحــب  ــثـ ــاط(، إلــــى املـــركـــز الـ ــقــ نــ
املرتبة الثانية بورتو )5 نقاط(.

ومـــع تمكن نـــادي لــيــفــربــول مــن حــجــز بطاقة 
)16( في دوري أبطال أوروبا،  التأهل لدور الـــ
ــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلســبــانــي  ــإن املــهــمــة أمــ فـ
تـــبـــدو صــعــبــة لــلــغــايــة، وبــخــاصــة أن بــورتــو 
أصــبــح يمتلك 5 نــقــاط، بــعــدمــا حــصــد نقطة 
ــام ميالن  أمـ بــهــدف ملثله  الــتــعــادل  ثمينة مــن 
اإليطالي، الذي تتواصل معاناته في املسابقة 
التي  الثالثة،  املجموعة  مــع  ونختم  الــقــاريــة. 

فوزه الثمني، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، 
فــي حــني تجمد رصــيــد كــلــوب بـــروج باملركز 
اليبزيغ  وحقق  الرابعة،  نقطته  عند  الثالث، 

أول نقطة له في املوسم الحالي.
أمـــــا فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــعـــمـــق نــــادي 
مــدريــد،  أتلتيكو  جـــراح ضيفه  مــن  لــيــفــربــول 
بعدما حقق فــوزًا مستحقًا بهدفني مقابل ال 
شــيء، ليواصل رفــاق النجم املــصــري، محمد 
صالح، تربعهم على عرش املجموعة برصيد 
12 نــقــطــة، فــيــمــا تـــراجـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد )4 

حــقــق فــيــهــا نـــــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام فـــوزه 
عــلــى ُمــضــيــفــه بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد بثالثة 
الفريق  ليواصل  هــدف وحيد،  مقابل  أهــداف 
الهولندي صدارته )12 نقاط(، ويتأهل لدور 
ــا، فيما بقي  ــ )16( فــي دوري أبــطــال أوروبـ ـــ ــ الـ
الـــفـــريـــق األملــــانــــي ثــانــيــًا )6 نــــقــــاط(، فـــي حني 
بشكتاش  ضيفه  لشبونة  سبورتينغ  سحق 
ــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل ال شــــــيء، لــيــواصــل  ــعـ ــأربـ بـ
في  السلبية  نتائجه  سلسلة  التركي  الفريق 

املسابقة القارية.

»العقاب الجماعي«... خطة وجه رياضي
مدربي الكالتشيو لتحسين النتائج

روما ـ العربي الجديد

ــة فـــي الـــــدوري  شـــهـــدت نــتــائــج بــعــض األنــــديــ
كبيرًا، خاصة  تراجعًا  املوسم،  هذا  اإليطالي 
ــّر بـــفـــتـــرة صــعــبــة  ــ نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس الــــــذي مـ
خـــالل األســابــيــع األخـــيـــرة، ولـــم يــقــدر الفريق 
يملك رصيدًا  ــه 

ّ
أن رغــم  ترتيبه،  على تحسني 

بشريًا مهمًا. وسعى املدربون إلى البحث عن 
الحلول التي تساعدهم على تحسني النتائج 
بشكل يسمح لألندية بعدم االبتعاد عن فرق 
الصدارة، ذلك أن إشكال تواضع النتائج الحق 
كذلك فريقي التسيو وكالياري وغيرهما من 
بداية  الجماهير في  آمــال  التي خّيبت  الفرق 
الذي يبدو هذا املوسم  الكالتشيو  منافسات 
النتائج، ونظرًا  . وبحثًا عن تحسني 

ً
مشتعال

لعدم قدرة األندية على القيام بصفقات بعد 
غلق سوق االنتقاالت، فإن املدربني بحثوا عن 
الالعبني  بــهــدف تشجيع  الــجــديــدة،  الــحــلــول 
عــلــى رفـــع مــســتــواهــم، ودفــعــهــم إلـــى مــراجــعــة 
طريقة لعبهم لتفادي ضغط الجماهير التي 
أسفل  فــي  فريقها  ملشاهدة  مستعدة  تعد  لــم 
الترتيب. ولجأ مدربون إلى فرض معسكرات 
بمغادرة  لالعبني  خاللها  يسمح  ال  طــويــلــة، 
الــنــزل إال بعد أكــثــر مــن عــشــرة أيـــام، مــع قرب 

ســفــر الــفــريــق إلـــى دولـــة أخـــرى بالنسبة إلــى 
األندية التي تخوض املسابقات األوروبية، أو 
قبل التوقف الدولي الذي يفرض على املدربني 
مــنــح الــالعــبــني راحــــة، وهـــي عــقــوبــة جماعية 
ــبـــني الــــذيــــن قــــدمــــوا مــســتــويــات  تــشــمــل الـــالعـ
جيدة، أو الذين كــان مــردودهــم ضعيفًا وقاد 
ر الــفــريــق. وهـــذا اإلجــــراء، ُينظر إليه 

ّ
إلــى تعث

الظهور  عــدم  لالعبني بسبب  ــه عقاب 
ّ
أن على 

اعتاد  الالعب  أن  املطلوب، خاصة  باملستوى 
عنه  يتخلى  أن  يمكنه  وال  يــومــي  نسق  على 
املــدربــني  بــعــض  يعتقد  بينما  ســريــع،  بشكل 
ــه إجــراء يساعد على تدعيم االنسجام بني 

ّ
أن

الـــالعـــبـــني، بــاعــتــبــار أن الــبــقــاء فـــتـــرة طــويــلــة 
التي  إلى املشاكل  معًا يسمح لهم بالتعرض 
يــعــانــي مــنــهــا الــفــريــق والــســعــي إلـــى الــتــدارك 

الحقًا.
ــى نــــادي التــســيــو صــفــعــة قــويــة، عندما 

ّ
وتــلــق

انـــهـــار ضـــد فــيــرونــا قــبــل أســـبـــوعـــني، بــعــد أن 
اهـــتـــزت شــبــاكــه فـــي أربـــــع مـــنـــاســـبـــات، وهــي 
هزيمة كان لها وقع سلبي على الفريق الذي 
كان قد هزم جاره روما قبل فترة قصيرة، ثم 
املاضي  املــوســم  األولـــى ببطل  الهزيمة  ألحق 
إنتر ميالن. ودفعت صدمة الخسارة، املدرب 
 مع 

ً
مــاوريــســيــو ســــاري، إلـــى الــتــحــدث طــويــال

ــعــلــن إدارة 
ُ
ت ــقـــاء، قــبــل أن  ــلـ الـ الـــالعـــبـــني بــعــد 

البقاء  الالعبني  على  ستفرض  ــهــا 
ّ
أن التسيو 

النتائج  تتحسن  حــتــى  طــويــل،  معسكر  فــي 
ــدرب  ــم املــ ــ ويــــراجــــع الـــالعـــبـــون أنــفــســهــم. ودعـ
صيب بخيبة أمل، 

ُ
ساري هذا القرار بعد أن أ

نتيجة عــدم قــدرة الفريق على مــجــاراة نسق 
فــي صــدارة  ميالن  أو  نابولي  السابق  فريقه 
ــدوري  ــ ـــر التـــســـيـــو فــــي الــ

ّ
الـــتـــرتـــيـــب. كـــمـــا تـــعـــث

األوروبــي، وبالتالي فرض هذا الخيار نفسه 
على املــدرب، رغــم أن الالعبني كانوا رافضني 
لــهــذا اإلجــــــراء. وعــــاد فــيــرونــا، لــُيــدخــل نـــادي 
االنتصار  بعد  أزمــة حقيقية،  فــي  يوفنتوس 
ــا جـــعـــل املـــــدرب  عــلــيــه بــنــتــيــجــة 2ـ1، وهـــــو مــ
نتائج  أن  ويعتبر  الــالعــبــني  يهاجم  ألــيــغــري 
يوفنتوس تعكس ضعف مستوى النجوم، ثم 
قرر بدوره إقامة معسكر ملدة أسبوع ينتهي 
مع لقاء نهاية األسبوع، ثم السماح لالعبني 
وانــضــم  املــخــتــلــفــة.  بمنتخباتهم  بــااللــتــحــاق 
نادي كالياري إلى الفرق التي تقّر املعسكرات 
الــذي ال  الفريق  الطويلة، بعد تواضع نتائج 
املاضية،  املــواســم  سيناريو  يعيش  أن  يــريــد 
عندما اقــتــرب مــن مــغــادرة الــدرجــة اإليطالية 
األولــــى بــســبــب ضــعــف الــنــتــائــج الــتــي عجلت 
بــاعــتــمــاد »الـــعـــقـــاب الــــذكــــي« حــتــى يــضــاعــف 

الالعبون مجهوداتهم.
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