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)Getty( توتنهام وإيفرتون يعانيان على مستوى الدوري هذا الموسم

كونتي في البريميرليغ

أعلنت بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة 
األولى، تمديد عقد رعاة جائزة الصني الكبرى 

حتى عام 2025، رغم أن السباق لن يقام في 2022 
بسبب تأثير جائحة كورونا، التي منعت إقامته 

أيضا في عامي 2020 و2021. وكشف تنظيم 
بطولة الفورموال1 العاملية في بيان عن التوصل 
إلى اتفاق مع رعاة السباق الذي يقام على حلبة 

شنغهاي الدولية واستبعاده من جدول مسابقات 
2022 بسبب »الظروف الحالية للجائحة«.

أعلن اتحاد غواتيماال لكرة القدم اليوم تولي 
املدرب املكسيكي لويس فرناندو تينا، البطل 

األوملبي مع املكسيك في لندن 2012، تدريب 
منتخب غواتيماال. وسيتولى تينا )63 عاما( 

زمام األمور لثاني منتخب وطني عقب نجاحه 
مع منتخب املكسيك تحت 23 عاما بني عامي 

2011 و2013 عندما حصد امليدالية الذهبية في 
دورة األلعاب األميركية )2011( وفي دورة األلعاب 

األوملبية الصيفية في عام 2012.

قال اإلسباني رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون 
املنافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز، إن فريقه 

ال يملك الكثير من املال للتعاقد مع العبني 
بارزين خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة في 

ه سيعتمد على بعض 
ّ
يناير/كانون الثاني، لكن

الصفقات املناسبة مليزانيته وتوجهاته. ويحتل 
إيفرتون املركز العاشر بني فرق الدوري اإلنكليزي 
بعد تلقيه 3 هزائم متتالية ولم ينفق مبالغ كبيرة 

على التعاقدات قبل بداية املوسم الحالي.

فورموال1 تمدد عقد 
سباق جائزة الصين الكبرى 

حتى 2025

لويس فرناندو تينا يتولى 
تدريب منتخب غواتيماال 

لكرة القدم

المدرب بينيتيز: 
إيفرتون ال يملك ميزانية 

كبيرة للتعاقدات

Sunday 7 November 2021
األحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  2  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2624  السنة الثامنة



2829
رياضة

إنتر تفوق على 
ميالن في المباريات 

على أرضه مؤخرًا

جنوى يفرض التعادل اإليجابي على إمبولي 
في الدوري اإليطالي

 12 الجولة  في  إمبولي،  على ضيفه  بهدفني  اإليجابي  التعادل  جنوى  فــرض 
بالدوري االيطالي لكرة القدم. وأحرز دومينيكو كريسيتو الهدف األول لجنوى 
فرانشيسكو  دي  فيدريكو  يتعادل  أن  قبل   ،13 الدقيقة  فــي  جــزاء  ركلة  مــن 
الهدف  زولكوفسكي  سزيمون  وأضـــاف   .62 الدقيقة  فــي  األرض  ألصــحــاب 
الثاني إلمبولي في الدقيقة 72، قبل أن يحرز فالفيو بيانتشي هدف التعادل 
لجنوى في الدقيقة 89. وبهذه النتيجة، يحتل إمبولي املركز الثامن برصيد 16 

نقطة، في حني يحتل جنوى املركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

أستون فيال يسقط أمام ساوثهامبتون 
بهدف نظيف في البريميرليغ

التي جمعت بني  املــبــاراة  أمــام مضيفه ساوثهامبتون في  سقط أستون فيال 
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  من  الـــ11  الجولة  منافسات  ضمن  الفريقني، 
القدم »بريميرليغ«. وعلى ملعب سينت ماري، تقدم أصحاب األرض مبكرًا في 

الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بواسطة املهاجم آدم أرمسترونغ. وبهذا الهدف 
الوحيد، رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 14 نقطة في املركز الـ12، فيما تجمد 

رصيد فيال عند 10 نقاط في املركز الـ15.

ماينز يدرك التعادل أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 
في الدوري األلماني

حــســم الــتــعــادل اإليــجــابــي بــهــدف ملثله مــبــاراة مــايــنــز أمـــام ضيفه بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــالدبــاخ، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ11 مــن دوري الـــدرجـــة األولـــى 
 عبر فلوريان 

ً
األملاني لكرة القدم. وعلى ملعب أوبيل أرينا، تقّدم الضيوف أوال

سيلفان  بــواســطــة  الــتــعــادل  األرض  أصــحــاب  أدرك  فيما  )د.38(،  نــيــوهــاوس 
فيدمير )د.76(. وعلى هذا النحو، رفع ماينز رصيده إلى 17 نقطة في املركز 
الخامس، بفارق األهــداف فقط عن باير ليفركوزن الرابع. في املقابل، أضاف 
بوروسيا مونشنغالدباخ نقطة إلى جعبته، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في 

املركز التاسع بفارق األهداف أيضًا عن اليبزيغ الثامن.

النوس يفرض التعادل على إستوديانتس 
في الدوري األرجنتيني

الـــ20  الجولة  فــي مستهل  مــع إستوديانتس،  أرضــه 1-1  تــعــادل النــوس على 
من الــدوري األرجنتيني الذي ما زال يحافظ ريفر بليت على صدارته. افتتح 
إستوديانتس التسجيل عن طريق لياندرو دياز )د.13(، قبل أن يدرك فيكتور 
املباراة  نقاط  الفريقان  ليتقاسم  )د.1+45(،  جــزاء  ركلة  من  التعادل  مالكورا 
الثالث،  املركز  لــدى النــوس 35 نقطة في  بــات  بواقع نقطة لكل منهما، بحيث 
ولدى إستوديانتس 29 في املركز السابع. وفي مباراة أخرى، أكرم ديفينسا إي 
خوستيسيا ضيافة روزاريو سنترال بثالثية نظيفة، كان بطلها فرانسيسكو 
بيتزيني )د.4( وميغل ميرينتييل )د.12( ووالتر بو )د.60(، ليضيف ديفينسا 
الرابع،  للمركز  إلــى 34 نقطة يتقدم بها  ثــالث نقاط ويزيد غلته  إلــى رصيده 

بينما تجّمد رصيد روزاريو عند 24 نقطة في املركز الـ15.

النس يهزم تروا برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي
حقق النس فوزًا ثمينًا على تروا برباعية نظيفة، في الجولة الـ13 من الدوري 
الفرنسي لكرة القدم )ليغ آ(. وتقّدم املهاجم أرنود كاليمويندو لالنس )د.14( 
الــتــي أقيمت على ملعب »بـــوالر دولــولــي« معقل النـــس. وأضــاف  مــن املــبــاراة 
سجل  بينما  )د.29(،  األرض  ألصحاب  الثاني  الهدف  سعيد  ويزلي  املهاجم 
الظهير جوناثان كالوس الهدف الثالث للفريق )د.35(. واختتم العب الوسط 
البولندي برزيمسالف فرانكوفسكي أهداف النس )د.60(. بهذه النتيجة ارتفع 
رصيد النس إلى 24 نقطة في املركز الثاني بفارق سبع نقاط عن باريس سان 

جيرمان املتصدر، بينما تجمد رصيد تروا عند 13 نقطة في املركز الـ14.

حسين غازي

في شوارع مدينة ميالنو اإليطالية ستعود 
ــذا املـــوســـم بـــني قطبني  األجــــــواء عــاصــفــة هــ
كبيرين في عالم كرة القدم، األحمر واألسود 
يواجه األزرق واألسود في »سان سيرو« أو 
اســم خاص   طــرٍف 

ّ
فلكل »جوزيبي مياتزا« 

بامللعب العظيم ذاته، الشاهد على ديربيات 
عظيمة وأسطورية جمعت أسماء ال يمكن 
ــانـــــدرو مــــــــازوال إلـــى  مــــن نـــســـيـــانـــهـــا مــــن ســـ
رونــالــدو  والــظــاهــرة  ألتوبيلي  ألــيــســانــدرو 
وجــوســيــبــي بــيــرغــومــي ولـــوثـــر مــاتــيــوس 
لــواء  أعــلــوا  كثر  وآخــريــن  زانيتي  وخافيير 
أيضا  عظماء  آخرين  مقابل  لسنوات،  إنتر 
في ميالن، أمثال تشيزاري وباولو مالديني 
ــرورًا بــجــيــانــي ريــفــيــرا وفــرانــكــو بــاريــزي  ــ مـ
فــان باسن ورود غوليت وصــواًل  ومــاركــو 
وتــطــول  كــاكــا وشيفشينكو  ــكـــاردو  ريـ إلـــى 

القائمة إذا ما أردنا ذكرهم جميعا.
كـــانـــت لـــلـــديـــربـــي مــســمــيــات كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 
ــربــــي الــغــضــب وديـــــال مـــادونـــيـــنـــا« فــي  »ديــ

فه 
ّ
عاد نيويورك نيكس من بعيد وعّوض تخل

ــام مــضــيــفــه مــيــلــووكــي  ــ فـــي الـــشـــوط األول أمـ
اللقب بفارق 21 نقطة، ليخرج  باكس حامل 
الــســلــة  كــــــرة  دوري  ــــي  فـ  98-113 مـــنـــتـــصـــرًا 
األميركي »أن بي أيــه«، فيما واصل بروكلني 
نتس انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا 

بقيادة كيفن دورانت وجيمس هاردن.
على ملعب »فايسرف فــوروم« وأمــام 17300 
مــتــفــرج، واصـــل بــاكــس مــعــانــاتــه فــي معقله، 
ــيــه الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة مـــن أصــــل خمس 

ّ
بــتــلــق

املوسم  هــذا  بني جمهوره  مباريات خاضها 
والخامسة باملجمل من أصل تسع مباريات.

ويدين فريق املدرب توم ثيبودو بالفوز إلى 
جوليوس راندل الذي سجل 32 نقطة مع 12 
متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك 
تــمــريــرات  مــتــابــعــات و4  مــع 8  روز 23 نقطة 
حاسمة وآر دجاي باريت 20 مع 7 متابعات.

أمــا مــن جهة حــامــل اللقب الـــذي عــانــى تحت 
املنطقة  فــي  نقطة  بــــ28  اكتفى  بعدما  السلة 
املـــلـــونـــة مـــقـــابـــل 54 لـــضـــيـــفـــه، فــــكــــان الــنــجــم 
الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو األفــضــل 

السنوات املاضية لنقل قبل جائحة كورونا 
تراجع بريقه إلى درجة أن الجماهير التي 
بــاتــت تتحدث  اإليــطــالــي  الـــدوري  ال تتابع 
عن الفارق بني ما سبق ومن حضر حينها، 
 االحترام لتلك 

ّ
كانوا على حق ربما، مع كل

 بني سنوات 2013 
ً
األسماء التي لعبت مثال

وكــونــدوغــبــيــا  نــاغــاتــومــو  أمـــثـــال  و2019، 
ــاريـــو وآخـــريـــن  ــواو مـ ــ وفــيــلــيــبــي مــيــلــو وجــ
الــنــيــراتــزوري ومثلهم فــي مــيــالن على  فــي 
شاكلة كيسوكي هوندا ونيانغ وتشيرشي 
الخوض في  وســوزا وكوستانت وال نريد 
 

ّ
أقــل كــانــوا  الحقيقة  فــي  أكثر ألنهم  أســمــاء 
من  أو أصغر حجما  الناديني  من مستوى 

ارتداء قميصني بهذه القيمة.
الترتيب  الراهن، يتصدر ميالن  الوقت  في 
مــنــاصــفــة مـــع نـــــادي نـــابـــولـــي بــرصــيــد 31 
ــز الــثــالــث  نـــقـــطـــة، فــيــمــا يــحــتــل إنـــتـــر املــــركــ
بـــرصـــيـــد 24 نـــقـــطـــة، والــــخــــســــارة فــــي لــقــاء 
الــــديــــربــــي ســـتـــكـــون ضـــربـــة قـــويـــة لــكــتــيــبــة 
املدرب سيموني إنزاغي الذي يخوض أول 
مــواجــهــة قــمــة لـــه، بــعــدمــا كـــان فــي الــســابــق 

مـــتـــابـــعـــات و4  مــــع 7  نـــقـــطـــة  بــتــســجــيــلــه 25 
تمريرات حاسمة، وأضاف غرايسون ألن 22 
ذلــك كافيا لتجنيب فريق  أن يكون  مــن دون 
املدرب مايك بودنهولتزر هزيمة جديدة في 

مستهل حملة الدفاع عن اللقب.
ــلــــني نــتــس  ــاكــــس، واصــــــــل بــــروكــ ــبــ ــا لــ ــ ــــالفـ وخـ
ســـلـــســـلـــتـــه الــــجــــيــــدة فـــــي اآلونــــــــــة األخـــــيـــــرة، 
بتحقيقه فوزه الرابع تواليا والسادس في 9 
به 

ّ
مباريات خاضها هذا املوسم، وذلك بتغل

على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 96-
90 بفضل دورانت الذي دخل تاريخ النادي، 
بعدما بات أول العب يسجل 20 نقطة أو أكثر 

في املباريات التسع األولى من املوسم.
وأنـــهـــى دورانـــــــت الـــلـــقـــاء بــــــ29 نــقــطــة مـــع 10 
متابعات، رغم نسبة نجاحه املتدنية نسبيا 
الــتــســديــد )12 مـــن أصــــل 27 مـــحـــاولـــة(،  فـــي 
فيما حقق هــاردن »تريبل دابـــل«، بتسجيله 
تمريرات  ومثلها  متابعات   10 مع  نقطة   15
حاسمة، لكنه عانى من داخــل القوس وبات 
خــــامــــس العـــــب فــــي تــــاريــــخ الـــــــــدوري يــحــقــق 
»تــريــبــل دابــــل« مــن دون أن يــســجــل أي سلة 
إلــى جايسن كيد،  من داخــل القوس، لينضم 
ديلون رايت، ستيف باليك وكيرك هنريتش.

وكان كايد كانينغهام أفضل العبي بيستونز 
بـ17 نقطة، وأضاف الكندي كيلي أولينيك 14 
مع 10 متابعات، من دون أن يكون ذلك كافيا 
الثامنة  هزيمتهم  األرض  أصحاب  لتجنيب 

في تسع مباريات حتى اآلن.
وفــي ســان فرانسيسكو، أكــد غــولــدن ستايت 

 
َ

ــرًا فـــنـــيـــا لـــفـــريـــق التـــســـيـــو وقـــــد خــلــف ــديــ مــ
ــاز مــيــالن  ــذا الـــعـــام، فـ أنــطــونــيــو كــونــتــي. هـ
حــتــى الــلــحــظــة، فــي 10 مــبــاريــات مــن أصــل 
11 بالدوري، إذ تعادل في لقاٍء واحد فقط 
لم يتحقق  اإلنــجــاز  أمــام يوفنتوس، وهــذا 
طـــوال تــاريــخــه، وهـــو يــأمــل أن يــســتــمــّر في 

تحقيق االنتصارات.
يعاني ميالن في الحقيقة حني يواجه إنتر 
ــــرات على  عــلــى أرضـــــه، فــقــد خــســر ثــــالث مـ
أرضــه )فــي الـــدوري( منذ نهاية عــام 2016 
ــان فـــوزه  كــمــا تـــعـــادل فـــي واحـــــدة، بــيــنــمــا كـ
األخير في أرضية ميدانه بداية عام 2016 

بثالثية نظيفة.
في الدوري يقدم ميالن مستوى مميز لكن 
ذلــك ال ينعكس على دوري أبطال أوروبــا، 
ــر فــي  ــيــ ــز األخــ ــركــ حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــفـــريـــق املــ
مجموعته برصيد نقطة واحدة بعد تعادٍل 
قبل أيام أمام بورتو، فيما يبدو وضع إنتر 
للتأهل  القارية  املسابقة  في  بكثير  أفضل 
إلــى الـــدور املقبل مــع ريــال مــدريــد متصدر 
واحد  الدفاعي  ميالن  استقرار  املجموعة. 
كيير  الدنماركي  بثنائية  نقاطه  أقــوى  من 
واإلنـــكـــلـــيـــزي تــــومــــوري، إضـــافـــة إلــــى خــط 
ــــواري فــرانــك  ــفـ ــ وســـطـــه املــمــيــز بـــقـــيـــادة اإليـ
ــزائـــري إســمــاعــيــل بـــن نــاصــر  كــيــســي والـــجـ
وكــذلــك مــشــاركــة ســانــدرو تــونــالــي، بينما 
يــلــعــب الــبــرتــغــالــي لـــيـــاو والـــفـــرنـــســـي ثــيــو 
هيرنانديز دورًا مهما في تشكيل خطورة 

على مرمى الخصم.

ــــرز أنـــه اســتــعــاد عــافــيــتــه بــعــد موسمني  ووريـ
اإلقصائية  األدوار  عــن  فيهما  غــاب  صعبني 
بــدايــة  أفــضــل  بتحقيقه  وذلــــك  أوف«،  »بــــالي 
موسم منذ 2018-2019 بعد فوزه السابع في 
مبارياته الثماني األولــى، وذلك على حساب 

كبير  بــفــارق  بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو  ضيفه 
مماثلة  بــدايــة  ووريـــــرز  يــحــقــق  ــم  ولـ  .85-126
الـــ11  للموسم، منذ أن فــاز بـــ10 من مبارياته 
األولى ملوسم 2018-2019 الذي وصل فيه إلى 
النهائي السادس تواليا، من دون أن ينجح في 

النهاية باالحتفاظ باللقب الذي أحرزه ثالث 
مــرات بني 2015 و2018. ويدين فريق املــدرب 
ستيف كير بــفــوزه الجديد إلــى جـــوردن بول 
الذي سجل 26 نقطة، وأضاف صانع األلعاب 
ستيفن كوري 19، والكندي أندرو ويغينز 16، 
السابق  النجم  )نجل  الثاني  بايتون  وغــاري 

غاري بايتون( 17 مع 6 متابعات.
وقــاد ديغونتي مــوراي فريقه ســان أنتونيو 
ســبــيــرز لــفــوزه الــثــالــث فــقــط فــي 9 مــبــاريــات 
مــضــيــفــه  حــــســــاب  عـــلـــى  اآلن، وجــــــــاء  حـــتـــى 
 20 سجل  بعدما   ،89-102 ماجيك  ــدو  أورالنــ
تــمــريــرات حاسمة.  و7  متابعة   11 مــع  نقطة 
وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الرابع في 
مينيسوتا  مضيفه  حساب  على  مباريات   8
 21( جــورج  بــول  بفضل   84-104 تمبروولفز 
تمريرات حاسمة(،  و6  متابعة   11 مع  نقطة 
فيما تعادلت األرقام بني كليفالند كافالييرز 
ــن حــيــث  ــ ــه تــــورونــــتــــو رابــــــتــــــورز مـ ــفـ ــيـ ومـــضـ
املثير  بالفوز   )4( والهزائم   )6( االنــتــصــارات 
لــــأول 102-101 بــفــضــل رمــيــتــني حــرتــني في 
آخـــر 4.8 ثــانــيــة لـــداريـــوس غـــارالنـــد، واضــعــا 
حدًا ملسلسل انتصارات الفريق الكندي عند 
5 مباريات. كما رفع واشنطن ويــزاردز عدد 
انتصاراته إلى ستة لكن في تسع مباريات، 
بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 87-115 
من  إذ وصــل سبعة  الجماعي،  األداء  بفضل 
العبيه لحاجز العشر نقاط أو أكثر وأبرزهم 

برادلي بيل )17(.
)فرانس برس(

نيكس يلحق بباكس هزيمة أخرى في معقلهديربي الغضب: ميالن إلنهاء هيمنة إنتر
يلتقي ميالن نظيره إنتر 
بديربي الغضب، األحد، 

في قمة منتظرة على 
ملعب سان سيرو

أسقط نيويورك نيكس 
نظيره ميلووكي باكس، 

فيما فاز بروكلين نتس 
على ديترويت بيستونز

)Getty/ميالن يتصدر ترتيب الدوري مع نابولي فيما يحتل إنتر المركز الثالث خلفهما )جوسيبي كوتيني

احتج موسيماني مدرب األهلي على قرارات الحكم )وسام جديدي/فرانس برس(

)Getty/معاناة الزمالك كانت واضحة )أحمد عواد

)Getty/ديريك روز سجل 23 نقطة فيما أضاف جوليوس راندل 32 نقطة )جون فيشر

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

فـــي واحـــــدة مـــن أجــمــل مــبــاريــات 
القمة منذ سنوات طويلة، حسم 
النادي األهلي »كالسيكو« الكرة 
املـــصـــريـــة بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــزمـــالـــك بــخــمــســة 
أهــــداف مــقــابــل ثــالثــة، فــي املـــبـــاراة رقـــم 123 
بينهما عبر تاريخ بطولة الدوري املصري، 
وذلــك ضمن منافسات األسبوع الثالث من 

املسابقة املحلية.
ورفع األهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة 
الـــجـــدول، بــرفــقــة بــيــرامــيــدز، مــقــابــل 6 نــقــاط 
للزمالك في الوصافة، وتلقى أول خسارة له 
بعد 25 مباراة متتالية من دون هزيمة، بعدما 

كالسيكو 
الكرة المصرية
األهلي يقسو على الزمالك

في  الزمالك  على  الثاني  الفوز  األهلي  حقق 
عام 2021، بعد االنتصار الشهير بهدفين مقابل 
المدرب  ليرفع  الماضي،  إبريل/نيسان  في  هدف 
موسيماني رصيده من االنتصارات على خصمه 

إلى ثالثة

تقرير

ســجــل خماسية األهــلــي كــل مــن ألــيــو ديــانــغ 
»هـــدفـــني«، وعــلــي مــعــلــول »هـــدفـــني«، ومحمد 
شريف، فيما سجل للزمالك مصطفى فتحي 

وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.
وحقق األهلي فوزه الثاني على الزمالك في 
اللقاء  عــام 2021، بعد فــوزه الشهير 2-1 في 

الذي جمع بينهما في نيسان/إبريل املاضي 
لأهلي  الفني  املــديــر  ليرفع  الــــدوري،  ضمن 
بيتسو موسيماني رصيده من االنتصارات 

على الزمالك إلى 3 انتصارات.
وكتبت املباراة عودة رائعة للجماهير، سواء 
األهالوية التي احتفلت مع الالعبني والجهاز 
لالعبيها،  هتفت  التي  الزملكاوية  أو  الفني، 
الخسارة  رغــم  الــلــقــاء  بعد  بتحيتها  وقــامــت 

بعد الروح القتالية التي لعبوا بها.
وجاء فوز األهلي مستحقا في ظل استغالله 
الجيد لأخطاء القاتلة للزمالك، وعلى رأسها 
الجبهة  الهجمات، والضغط من خالل  تركيز 
ــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــونــســي  الـــيـــســـرى األهــــالويــ
حــمــزة املــثــلــوثــي، نــقــطــة الــضــعــف الــكــبــرى في 
دفـــاع األبــيــض، بــخــالف الــدفــع بالعبه محمد 
شـــريـــف كـــــرأس حـــربـــة صـــريـــح، الـــــذي شكلت 
ــاع  ــ ــــورة كـــبـــيـــرة وأربـــــكـــــت دفـ ــطـ ــ تـــحـــركـــاتـــه خـ
الزمالك، إلى جانب مهارة التسديد من خارج 
هدفني  تسجيل  كــتــبــت  الــتــي  الـــجـــزاء،  منطقة 
من الخماسية، كما استغل األهلي، في الوقت 
نــفــســه، ظـــهـــور مــســاحــات كــبــيــرة بـــني الـــدفـــاع 
التي  الزمالك، وهــي املساحات  لــدى  والــوســط 
ديـــانـــغ والــســولــيــة بالتسجيل  تــألــق  شــهــدت 
ارتكب  الوقت نفسه،  األهــداف. وفي  وصناعة 
موسيماني أخطاء كبيرة في الشوط الثاني، 
تمثلت في الفوضى التي أحدثها في التشكيلة 
ــم تــحــقــق  ــ ــتـــي أجــــراهــــا ولـ بـــعـــد الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
مـــــردودا فــنــيــا، مــثــل الـــدفـــع بــالــالعــبــني محمد 
ميكيسوني  ولويس  الشحات  هاني وحسني 

وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.
ــاءت خـــســـارة الــزمــالــك نتيجة  فـــي املــقــابــل، جــ
ــه بــاتــريــس  طــبــيــعــيــة فــــي ظــــل ارتــــكــــاب مــــدربــ
التكتيكية  األخــطــاء  مــن  كــارتــيــرون مجموعة 
مرتفع  بتنفيذ ضغط  الــبــدء  أبــرزهــا  الكبيرة، 
ومن  الــحــربــة،  رأس  السعيد  عمر  عبر  سلبي 
ــاء مـــن دون  خــلــفــه خــمــاســي الــــوســــط، لــكــن جــ
ــه، عــبــر  ــ أي تـــأثـــيـــر فــــي ظــــل تـــصـــدي األهــــلــــي لـ
الــتــمــريــرات الــطــويــلــة بــشــكــل جــيــد، بــاإلضــافــة 
إلـــى الـــرهـــان مــن جــانــب كــارتــيــرون ألكــثــر من 
وهي  واحـــدة،  تكتيكية  جملة  على  دقيقة   60
السعيد،  لعمر  هجوميا  الطويلة  التمريرات 
دفاعات  مــن عمق  الهجمة  أمــل تحضير  على 
األهــلــي للقادمني مــن الــخــلــف، ولــكــن مــن دون 
ــدرب الـــفـــرنـــســـي إلـــى  ــ ــم يــنــتــبــه املـــ ــ جـــــــدوى. ولـ
نقطة الضعف الكبيرة له في الجبهة اليمنى 
ــم يــتــحــرك  ــ ــــوء مـــســـتـــوى املـــثـــلـــوثـــي، ولـ مــــع سـ
لتغييره رغم وجــود محمد عبد الغني على 
الزمالك ســوى بعد  أداء  الــدكــة، ولــم يتحسن 

عانى الزمالك في 
الشوط األول من 

»الكالسيكو« ضد األهلي

)Getty( فرحة نجوم األهلي بالفوز على الزمالك

مشاركة مصطفى فتحي في الشوط الثاني، 
الذي ساهم في بناء الهجمات وسجل هدفا، 
وســاهــم فــي خــــروج الــزمــالــك خــاســرا بــفــارق 
ــر بــالــنــســبــة إلــــى سيف  ــ ــذلـــك األمـ ــدفـــني، وكـ هـ
ــة، الـــــذي كــان  الـــديـــن الـــجـــزيـــري رأس الـــحـــربـ
وليس  اللقاء  في  أساسيا  املشاركة  يستحق 
الـــجـــلـــوس بـــديـــال، وســـاهـــمـــت مــشــاركــتــه في 
تــعــديــل وضــعــيــة فــريــقــه فــي الــنــصــف الــثــانــي 

وتقليل فارق األهداف.
وكــتــبــت املـــبـــاراة تــألــقــا الفــتــا للمحترفني في 
التونسي  الفريقني، رغــم ســوء حالة  صفوف 
ــبـــاراة تسجيل  حــمــزة املــثــلــوثــي، وشــهــدت املـ

وقف على إحدى قدميه، ومرر الكرة بالقدم 
األخرى بعد لفها خلف الساق الواقفة، كما 

حاز على ركلة جزاء.
وأكــــــــــــد املـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لـــــأهـــــلـــــي بـــيـــتـــســـو 
مــوســيــمــانــي، فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي بعد 
الفوز الكبير، فخره بالعبيه واملستوى املميز 
الذي ظهروا عليه خالل اللقاء، وحصد الفوز 
بخمسة أهداف مقابل ثالثة، بقوله: »واحدة 
مــن املــبــاريــات الــرائــعــة، نجحنا فــي استغالل 
ــات  ــاحـ ــلـــى املـــسـ ــفـــــرص بــــنــــجــــاح، لـــعـــبـــنـــا عـ ــ الـ
الــخــالــيــة فــي الــزمــالــك، خــصــوصــا فــي طرفي 
امللعب، سجلنا 5 أهـــداف وهــو رقــم رائــع من 

ــداف شهدتها  ــداف مــن 8 أهــ املــحــتــرفــني 5 أهــ
املـــبـــاراة، عــبــر املــالــي ديــانــغ والــتــونــســي علي 
معلول واملــغــربــي أشـــرف بــن شــرقــي، وكــانــوا 

قوة ضاربة في تشكيلة القطبني.
لتظهر  تهديفيا  الصديقة  الــنــيــران  وعـــادت 
فــي مــبــاريــات الــقــمــة، عــبــر محمد أبـــو جبل 
الــذي سجل بصدره  الزمالك  حــارس مرمى 
من  ديانغ  تسديدة  ارتــدت  عندما  بالخطأ، 
العارضة إلى الحارس الزملكاوي ثم سكنت 
ــبـــاك، فــيــمــا اســتــحــق عـــمـــرو الــســولــيــة،  الـــشـ
املباراة،  قائد خط وسط األهلي، لقب رجل 
»رابــونــا«، حني  بعدما صنع هدفا بطريقة 

األهـــــداف، وكــنــت أريــــد تسجيل أكـــثـــر«. وردًا 
على سؤال يخص عدم تكرار الفوز التاريخي 
6-1، أجاب املدرب: »املباراة كانت منذ نحو 20 
عاما، بكل تأكيد كنت أريد تسجيل أكثر من 5 
أهداف، واأليام الجميلة لأهلي ستعود في 
الزمالك  فاز األهلي على  املقبلة. متى  الفترة 
ــام  بــنــتــيــجــة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة؟ هــــذه األيــ
ــرة املقبلة  الــجــيــدة عـــادت مــن جــديــد، وفـــي املـ
»فريقي  وأضــاف:  أكبر«.  بنتيجة  سأهزمهم 
أهــــداف،  مــثــالــيــا، سجلنا 3  قـــدم شــوطــا أول 
وحــســمــنــا نــتــيــجــة املـــواجـــهـــة بــشــكــل مــبــكــر، 
بدأ  التي   3-4-3 الــجــديــدة  بطريقتنا  ولعبنا 

الــالعــبــون يــعــتــادون عليها، وســتــكــون هناك 
مستويات مميزة في املستقبل مع الكثير من 
أهدافا  واستقبلنا  الطريقة،  هذه  مع  التأقلم 
في الشوط الثاني، وهو أمر طبيعي في ظل 
والثقة  الــزمــالــك،  نــفــذه  الـــذي  الكبير  الضغط 
النظيفة  الثالثية  بعد  علينا  سيطرت  التي 
الـــوقـــت نفسه  ــنــا فـــي 

ّ
لــكــن الـــشـــوط األول،  فـــي 

سجلنا في مرمى الزمالك، وكنا األخطر، ولم 
يحالف التوفيق البدالء في أكثر من هجمة«.

فــــي املـــقـــابـــل، رفـــــض املــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــزمــالــك 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــور املــ ــ ــــضــ ــرون حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ بـــــاتـــــريـــــس كـ

الصحافي، في موقف الفت.
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حسين غازي

انــتــهــت رحــلــة اإلســـبـــانـــي تــشــافــي 
هــــيــــرنــــانــــديــــز مــــــع نــــــــــادي الـــســـد 
دفع  األخير  أعلن  بعدما  القطري، 
الــجــزائــي فــي عقده،  نـــادي برشلونة الــشــرط 
فيما أكــد الــطــرف اآلخـــر الحــقــا، الــســبــت، ذلك 
اتفاٍق  إلــى  »تــوّصــل برشلونة  ببيان رسمي: 
مـــع تــشــافــي هــيــرنــانــديــز كـــي يــصــبــح مـــدرب 
الــفــريــق األول ملــا تــبــقــى مــن املــوســم الــجــاري 
ومــوســمــني آخـــريـــن، بــعــد إنــهــاء ارتــبــاطــه مع 
ــام  ــادثـــات، فـــي األيــ الـــســـد الـــقـــطـــري عــقــب مـــحـ
ــيــــرة، بـــني املـــــدرب وبــرشــلــونــة والـــنـــادي  األخــ
اإلثــنــني،  يــجــري تقديمه،  أن  اآلســيــوي« على 
أمـــام الجماهير ووســائــل اإلعــــالم فــي حــدٍث 

كبير بملعب »كامب نو«.

تألق مع السد
تشافي انضّم إلى نادي السد القطري العبا في 
عام 2015 قادما من برشلونة، فشارك في 117 
مباراة، وسجل 25 هدفا، وحقق لقب الدوري 
والسوبر  األمــيــر  وكـــأس  قطر  وكـــأس  املحلي 
القطري. بعدها انتقل إلى عالم التدريب عام 
وهناك  تحديدًا،  السد  نــادي  بوابة  من   2019
من  العديد  وحصد  التألق،  رحلة  معه  بــدأت 
عندها.  التوقف  يجب  مميزة  بأرقام  األلقاب 
واحــدًا  تشافي  يعتبر  ــام،  األرقــ مستوى  على 
القطري،  السد  نــادي  تاريخ  في  املميزين  من 
بعد توليه مسؤولية تدريب الفريق، إذ قاده 
في 97 مــبــاراة، وحقق 64 انتصارًا مقابل 16 
تــعــاداًل و17 هــزيــمــة. مــع رحــيــل تــشــافــي، أكــد 
 املـــدرب 

ّ
نــــادي الــســد، فــي بــيــانــه الــرســمــي، أن

ــزءًا مــن تــاريــخ الــنــادي،  اإلســبــانــي سيبقى جـ
وذلـــك بفضل األلــقــاب الــعــديــدة الــتــي حققها، 

عودة 
زرقاء اليمامة

اإلسباني  المدرب  مع  تعاقده  رسميًا  السبت،  أمس  برشلونة،  نادي  أعلن 
تشافي هيرنانديز، ليشرف على الفريق في ما تبقى من الموسم الحالي 
كومان،  رونالد  منصبه  من  المقال  للهولندي  خلفًا  آخرين،  وموسمين 

بسبب سوء النتائج بعدما سبقه السد القطري للتأكيد يوم الجمعة

3031
رياضة

تقرير

مــنــهــا لــقــب الــــــدوري املــحــلــي بــمــوســم 2020-
2021 وكـــأس أمــيــر قــطــر مــرتــني، ومــثــلــهــا في 
كأس قطر، إضافة إلى السوبر القطري وكأس 

نجوم قطر بمناسبة واحدة.

»زرقاء اليمامة« في برشلونة
يعتبر تشافي أحد أفضل العبي خط الوسط 
ــان يــعــتــمــد عــلــى قــدرتــه   الـــعـــصـــور، كــ

ّ
ــل فـــي كــ

ومــهــارتــه فــي الــبــحــث عــن املــســاحــات، بشكل 
دائــم، من أجــل ضــرب دفــاع الخصم. »احصل 
ــرر الــــكــــرة، احـــصـــل عــلــيــهــا  ــ عـــلـــى الــــكــــرة ثــــم مـ
ــا« كـــان تــشــافــي يــســيــر عــلــى خطى  ثـــم مـــررهـ
هـــذه الـــعـــبـــارات الــتــي قــالــهــا اإلســبــانــي بيب 
 la« ــه امتاز بحركة

ّ
غــوارديــوال يوما، حتى أن

pelopina« أي االلتفاف 360 درجة حول نفسه 
لتجاوز الخصم معوضا افتقاره للسرعة.

فــي شــبــابــه، لــعــب تــشــافــي قــلــب دفــــاع قــبــل أن 
ينتقل إلـــى خــط الـــوســـط. فــي بــرشــلــونــة كــان 
يشغل مركز العب االرتكاز، بينما كان يتقّدم 
مــع منتخب إســبــانــيــا. نهل تشافي من  أكــثــر 
»المـــاســـيـــا« املــشــبــعــة بــأفــكــار الـــكـــرة الــشــامــلــة 
التي طبقها املدرب الهولندي يوهان كرويف، 
وســـاعـــده فــي بــدايــتــه رجـــل يــدعــى جــــوان فيا 
بــــواش، أبـــوه الـــروحـــي، كــمــا ردّد دائــمــا الــذي 
األكاديمية،  السابق في  التنفيذي  املدير  كان 
ــــوال بطبيعة  ــــوارديـ ــى جــوســيــب غـ إلــ ــة  ــافـ إضـ

ــم مـــن تــشــافــي في 
ّ
ــــذي تــعــل الـــحـــال، الــزمــيــل الـ

أرضــــيــــة املـــلـــعـــب قـــبـــل أن يــصــبــح مــــدربــــه فــي 
ــاول تــشــافــي نــقــل أفــكــاره حني  ــٍت الحـــق. حـ وقـ
كـــان العــبــا إلـــى عــالــم الــتــدريــب، الــتــركــيــز على 
التمريرات الدقيقة وقراءة اللعب بشكل جيد، 
واالستحواذ وخلق الفرص من خالل التركيز 
على قوة خط الوسط. مع نادي السد، بلغت 
بــقــدرتــه على  ــوزه 65.98%، وامـــتـــاز  فــ نــســبــة 
ــداف وصـــل إلــى  ــ تسجيل عـــدد هــائــل مــن األهـ
يــنــقــل ذلــك  أن  يــنــتــظــر  264 هـــدفـــا، وهــــو اآلن 
النجاح إلى برشلونة. سُيحاول تشافي إعادة 
الجينات التي ترّبى عليها في برشلونة إلى 
املــلــعــب، بعدما  املــالبــس وأرض  داخــــل غـــرف 
فــشــل ابــــن الـــنـــادي الــســابــق وأحــــد أســاطــيــره 
رونالد كومان في ذلك، لكن مع تشافي يأمل 
الجميع خيرًا، بعدما تمّعن أكثر في األسلوب 
ـــد. تــشــافــي كــمــا ذكـــرنـــا يحب 

ّ
الــصــعــب واملـــعـــق

امـــتـــالك الـــكـــرة ألن ذلــــك يــخــفــف الــضــغــط عن 
العديد  يتلقى  املــوســم  هــذا  برشلونة  فريقه، 
من األهداف ويستقبل اللعب من الخصم، هذا 

أول ما سيحاول تشافي تغييره.
فـــي الــســد كـــان تــشــافــي يــلــعــب بــطــريــقــة 4-3-
ــب بسبب 

َّ
ــاء الــيــمــامــة« كــمــا ُيــلــق ــ  »زرقـ

ّ
3، لــكــن

 مكان فــي امللعب، قــد ال 
ّ

قــدرتــه على رؤيــة كــل
يستطيع السير بنفس الطريقة في برشلونة 
مع املحافظة على الجولة، خلق تفوٍق عددي 
الدفاعي  النظام  على  والحفاظ  الهجوم  فــي 
والقيام بالضغط العالي على املنافس. ُيقّدم 
ســيــرجــيــو بــوســكــتــس مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزا مــع 
منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي 
الذي يعرف خصائصه رغم تقّدمه في السن، 
ــذا ما  يــعــرف كــيــف يــحــمــيــه بــشــكــٍل جــيــد، وهــ
له لالستفادة منه  توفيره  سيحاول تشافي 
إلى أبعد حّد ممكن. يعلم الجميع أن املدرب 

إنريكي وبيب تمنّيا 
األفضل لتشافي في 

مهمة تبدو صعبة

لويس إنريكي: اللغط بشأن غياب العبي ريال مدريد 
عن المنتخب اإلسباني »جدل مصطنع«

بعد سبعة أشــهــر، انــضــّم العــب مــن ريــال مــدريــد إلــى قائمة املنتخب اإلسباني األول 
بأنها  مارتينيز  إنريكي  لويس  املــدرب  الجدل وصفها  ينهي حالة من  ما  القدم،  لكرة 
 ثقته في داني كارباخال، نجم »املرينغي«، موضحًا أنه 

ّ
»مصطنعة«، بعد أن أظهر كل

من دون إصابات والعب ال جدال عليه. وقال لويس إنريكي بشكل قاطع، في محاولة 
إلسكات النقاشات التي ظلت تطارده بسبب غياب العبي ريال مدريد عن القوائم التي 
يستدعيها منذ مارس/ آذار املاضي: »لم تكن هناك قائمة واحدة كان وقت استدعائها 
ــا سعيد للغاية بــرؤيــتــه في  كــاربــاخــال فــي حــالــة جــيــدة مــن دون إصـــابـــة«. وتــابــع: »أنـ
التي  الغذائي واملزيد من األشياء  النظام  لقد أجــرى تغييرات في  مستواه مــرة أخــرى. 
ستساعده. لقد كان دائمًا العبًا محترفًا رائعًا، ودائمًا كنا نتابع وضعه«. ومن جانبه، 
أكد كارباخال، الظهير األيمن لريال مدريد، أنه »سعيد وفخور ومتحّمس« للعودة إلى 
قائمة املنتخب اإلسباني التي قدمها لويس إنريكي مارتينيز لخوض مباراتي اليونان 
العالم. وعلى هذا النحو، يعود مدافع  والسويد ضمن التصفيات املؤهلة لبطولة كأس 
املنتخب اإلسباني بعد عام وشهرين من آخر استدعاء  إلى قائمة  الريال )29 عامًا( 
له مع »ال روخا«. وكان آخر لقاء شارك فيه النجم، الذي تعّرض للعديد من اإلصابات 
خالل الفترة األخيرة، مع املنتخب اإلسباني، في 3 سبتمبر/ أيلول 2020 أمام أملانيا، في 

مدينة شتوتغارت، ما انتهى بالتعادل )1-1(، ضمن منافسات دوري األمم األوروبية.

جيوفاني سيميوني أفضل العب في الدوري اإليطالي 
خالل أكتوبر

اختير األرجنتيني جيوفاني سيميوني، مهاجم هيالس فيرونا اإليطالي، العب شهر 
أدائه  إزاء  آ(  القدم )سيري  لكرة  اإليطالي  الــدوري  املاضي في  األول  أكتوبر/ تشرين 
الجيد، وفقا التحاد العبي كرة القدم في إيطاليا. وحصد ابن املدرب الحالي ألتلتيكو 
مدريد والالعب السابق في إنترميالنو والتسيو في إيطاليا دييغو بابلو سيميوني 
الجائزة، بعد تسجيل سبعة أهداف في خمس مباريات فقط خالل أكتوبر، منها أربعة 
في شباك التسيو واثنان في شباك يوفنتوس وآخران في شباك سبيزيا، في إنجاز 
لم يتجاوزه أي العب هذا الشهر. ويبلغ متوسط أهداف املهاجم األرجنتيني، املولود في 
 63.5 دقيقة، في ثاني أفضل معدل مسجل في 

ّ
بوينس آيرس في عام 1995، هدفًا لكل

أوروبا بني الالعبني الذين خاضوا عشرة مباريات على األقل.

المباراتين المقبلتين  فان غال يستبعد لوك دي يونغ من 
لهولندا في التصفيات

استدعى مدرب املنتخب الهولندي لويس فان غال ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ 
ملونديال قطر 2022،  املؤهلتني  للمنتخب  املقبلتني  املباراتني  إلى  وأرنــوت غروينفيلد 
البالغ من العمر 31 عامًا أحد  واستبعد املهاجم لوك دي يونغ. وُيعد العب برشلونة 
الالعبني الستة الغائبني عن القائمة املبدئية، التي نشرت منذ أسبوعني، بجانب أوين 
يغيب  الــذي  وكـــودي جاكبو  بيرغوين  كــرول وستيفن  وتيم  رينش  وديــفــني  وينديل 
لإلصابة. كما استدعى فان غال للمرة الثانية العب فياريال أرنوت غروينفيلد، الذي 
ــوام من  عــاد إلــى املنتخب الــوطــنــي فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول املــاضــي، بعد ثــالثــة أعـ
استدعائه السابق. وتتصدر هولندا املجموعة السابعة ملونديال قطر 2022، وستواجه 

الجبل األسود في الـ13 من الشهر الجاري، والنرويج في الـ16 من نفس الشهر.

رئيس برشلونة: نعمل لكّي نُخرج العبًا آخر 
يفوز بالكرة الذهبية

قال رئيس نادي برشلونة جوان البورتا إن ناديه يعمل لكي يكون لديه »العب آخر« 
يفوز بالكرة الذهبية بعد رحيل األرجنتيني ليونيل ميسي. وقال رئيس النادي: »لدينا 
له  الـــذي ستكون  اســمــه نيكو غونثاليث  الفريق العــب  فــي  مــوهــوبــون، ولدينا  شــبــاب 
حقبته. نحن نعمل في النادي لكي نخرج العبًا آخر من البارسا يفوز بالكرة الذهبية«. 
وأضــاف: »أتحدث باسم ناد تاريخه أكثر من 120 عامًا، وال يعترف بالحدود ولديه 

خطط لالنتشار عامليًا«.

شيكاغو ــ العربي الجديد

األميركية  القدم  كــرة  تاريخ  أكسل كي  املــوهــوب  الالعب  دخــل 
والعاملية، بعدما أضحى أصغر العب يشارك مع فريق احترافي 
أول، وذلك بعد خوضه قبل أيام، برفقة ناديه ريال موناركس، 
ــة الــثــانــيــة. أكــســل مـــن مــوالــيــد 30  مــواجــهــة فـــي دوري الـــدرجـ
ديسمبر/ كانون األول 2007، هو العب كرة قدم محترف يلعب 
إلى  وانتقل  العاج،  في ساحل  ولــد  األميركي،  للنادي  مهاجمًا 

الواليات املتحدة في سن مبكر وشارك في معسكرات املنتخب 
الوطني للشباب في الواليات املتحدة. وكشفت صحيفة »إم إل 
الثاني، ضد  أّن كي شــارك في الشوط  إس سوكر« األميركية 
يتعدى  نــادي كولورادو سبرينغس سويتشباكس، وعمره ال 
13 عــامــًا و9 أشــهــر و9 أيـــام، بــذلــك أضــحــى ظــاهــرة كــرويــة قد 
 
ً
تصل إلى النجاح سريعًا، وتعيشه طيلة مشوار سيكون طويال
على املستوى االحترافي. وما زاد من روعة الحدث، أّن أكسل 
الــــ61 العبًا دولــيــًا أميركيًا، هــو بوبي  الدقيقة  كــي عــوض عند 
وود، الذي يكبره سنًا بضعفني، وكاد يسجل هدف الفوز عند 

)85( من عمر الشوط الثاني في املواجهة. الدقيقة الـ
وراء  كــان  إذ  كبيرة،  املراحل بسرعة  الشاب  الالعب  ويتجاوز 
ــه، فـــي فــئــة أقـــل مـــن 15 عـــامـــًا، بــكــأس »إم إل إس«  ــاديـ فـــوز نـ
بتسجيله هــدفــني، كما حقق جــائــزة أفضل هــداف فــي الــدورة 
الــذي يلعب في مركز قلب الهجوم.  بتسجيله 5 أهــداف، وهــو 
قـــادرًا على منافسة  وأكــســل كــي يمتلك قــامــة طويلة وجــســدًا 
في  تكوينه  تلقى  ــه 

ّ
ألن الحظ ســاعــده،  لكّن  يفوقونه سنًا،  مــن 

القدم  بتاريخ كرة  الشباب  الفرص لالعبني  أشهر فريق يمنح 
األميركية، وهو ما سهل له بلوغ الشهرة بطريقة لم يكن يحلم 
احترافي  عقد  أول  على  يوقع  أن  الشاب  الالعب  وينتظر  بها. 
مع ناديه، لُيصبح أصغر من يبلغه، ويخطف الرقم من الالعب 
فريدي إيدو، الذي يمتلك الرقم القياسي بتحقيقه ذلك وهو في 

سن 14 عامًا و168 يومًا.
ــال مــونــاركــس، بــالــحــذاء الذهبي  وفـــاز كـــي، بــرفــقــة فــريــق ريـ
لبطولة دوري الفئات العمرية تحت 15 عاما، في 13 يوليو/
بمستوياته،  األضــواء  الالعب  املاضي. وخطف   2021 تموز 
ما جعله مطلبًا للعديد من األندية الكبيرة التي حاولت ضمه 
رغم حداثته. ويعتبر كي أحد إنتاجات الحقبة األخيرة للكرة 
التي تألقت  التي باتت منجمًا للعديد من املواهب  األميركية، 
في الفترة األخيرة، مقدمة العديد من النجوم في أكبر األندية 
بالدوريات العاملية، علمًا أّن هذا الرياضة لم تكن قبل تنظيم 
الــواليــات املــتــحــدة املــونــديــال عــام 1994 فــي ترتيب أولــويــات 
القدم  السلة وكــرة  التوجه األكبر نحو كرة   

ّ
شبابها، في ظل

األميركية والبيسبول، وكذلك ألعاب القوى.

أكسل كي

على هامش الحدث

أصغر العب يشارك مع فريق احترافي أول، وذلك بعد خوضه برفقة 
ناديه ريال موناركس مواجهة في دوري الدرجة الثانية األميركي

تشافي تطور 
بشكل الفت في 
عالم التدريب 
بعدما أعطاه 
السد الفرصة 
وحقق معه 
األلقاب )كريم 
جعفر/فرانس 
برس(

)Getty/تشارلز كوتز(

اإلســبــانــي يفضل انــطــالق الــكــرة مــن حــارس 
املــرمــى ومــن ثــم الــتــدرج بها إلــى األمـــام، هذا 
األسلوب لم يمت، فإسبانيا مع إنريكي أكبر 
التي كانت  التعديالت  مــع بعض  لكن  دلــيــل، 
ــلــــوب الـــقـــديـــم، وهــو  غــيــر مــــوجــــودة فـــي األســ
االعتماد على الجناحني السريعني، وبوجود 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي وإنــــســــو فـــاتـــي قــــد يــصــبــح 

املوقف أفضل.
في نــادي السد كــان تشافي يملك العبا حرًا 
، ليعطي 

ً
مــثــال أكــرم عفيف  امللعب؛  فــي أرض 

أن  هــــو  األول  ــــدف  ــهـ ــ »الـ ــال:  ــ ــ قـ املــــنــــاســــبــــات، 
يستمتع العــبــو الــســد بــخــوض املــبــاريــات، 
للنجاح  أمــر مهم  التدريبات« وهــذا  وكذلك 

مع البارسا في الوقت الحالي.

بيب وإنريكي
تـــــطـــــرق بــــيــــب غــــــــــوارديــــــــــوال، مــــــــــدرب نــــــادي 
عــودة تشافي  إلــى قضية  مانشستر سيتي، 
ــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »ال  لــبــرشــلــونــة، وقــ
أتحدث معه لكن أتمنى له األفضل، وأنا على 

املساحة للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، 
املهمة؟  فــي برشلونة مــن سيشغل هــذه  لكن 
الــذي  الــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو  يــكــون  هــل 
كـــان يــجــيــد الــتــســديــد والــتــســجــيــل والــتــمــريــر 
لــيــفــربــول قــبــل أن تــتــراجــع مسيرته منذ  فــي 

انضمامه للنادي الكتالوني؟
ــزع الــســلــبــيــة  ــ أخــــيــــرًا ســـيـــحـــاول تـــشـــافـــي نــ
ــواء غــــرف مـــالبـــس بــرشــلــونــة كــذلــك  ــ مـــن أجــ
أرضـــيـــة املــــيــــدان، فــفــي تــصــريــحــات نقلتها 
عنه صحيفة »ماركا« اإلسبانية في إحدى 

ق مدرب 
ّ
ه سيقدم اإلضافة«. بدوره، عل

ّ
ثقة بأن

إســبــانــيــا، وزمــيــلــه ومـــدربـــه الــســابــق لــويــس 
 
ّ
: »لقد كانت شائعة متداولة أن

ً
إنريكي قائال

تشافي ستتاح له الفرصة للعودة إلى داره، 
يـــرام بالنسبة  آمــل أن تسير األمـــور على مــا 
له«. واختتم مدرب منتخب إسبانيا حديثه: 
مع  كثيرة  أشــيــاء  يحقق  أن  لتشافي  »يمكن 
هم 

ّ
برشلونة، وأتمنى أن يظهر إمكاناته، ألن

يواجهون تحديا كبيرًا. أتمنى له، مثل بقية 
الزمالء في املهنة، حظا سعيدًا«.

فيرستابن لتوسيع الفارق وجه رياضي
عن هاميلتون

يــأمــل الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن، ســائــق 
ــفــــارق أكـــثـــر وأكــثــر  ريــــد بـــــول، فـــي تــوســيــع الــ
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي  عـــن مــنــافــســه 
ــائـــزة املــكــســيــك  ــيـــدس( خــــالل ســـبـــاق جـ )مـــرسـ
الــكــبــرى، املــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة مــن بطولة 
العالم لسيارات فورموال واحد واملقرر اليوم 
األحد. وكان فيرستابن ضرب بقوة في سباق 
املتحدة قبل أسبوعني على  الــواليــات  جائزة 
حلبة كانت األفضلية فيها لسيارة مرسيدس 
نقطة ويعزز   12 بــفــارق  منافسه  عــن  ليبتعد 
اللقب العاملي للمرة األولــى في  آماله بإحراز 
مسيرته. وتعتبر جائزة املكسيك الكبرى على 
حلبة »األخوين رودريغيز« مناسبة ملحركات 
ريد بول ألنها تقام على ارتفاع شاهق يبلغ 

2200 متر عن سطح البحر.
ــــــه »مـــــن املـــهـــم جـــــدًا لــي 

ّ
وأكــــــد فـــيـــرســـتـــابـــن أن

ولفريقي الفوز في السباقات الثالثة القادمة 
ــنــا 

ّ
)املــكــســيــك والـــبـــرازيـــل وقـــطـــر( ال ســيــمــا أن

دخلنا في صلب الصراع على اللقب العاملي«. 
املكسيكية  الحلبة  عــلــى  فيرستابن  وتــفــوق 
 
ً
عامي 2017 و2018، لكن هاميلتون توج بطال
مرتني ايضا عامي 2016 و2019 عندما أقيم 
العام  يــؤجــل  أن  قبل  األخــيــرة  للمرة  السباق 

املــاضــي بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا. 
وقـــال تــوتــو وولــــف، مــديــر فــريــق مــرســيــدس: 
ــيـــدة هـــنـــا فــي  ــــول عــــروضــــا جـ ــد بـ ــ »قــــدمــــت ريـ
بالنسبة  الفضلى  الحلبة  تكن  ولــم  السابق 
 شــيء ممكن، ففي 

ّ
الــيــنــا. لكن هــذا الــعــام، كــل

لم نكن فيها جيدين وجدنا  التي  السباقات 
أنفسنا أقــويــاء والــعــكــس صــحــيــح. مــن شــأن 
هذا األمر أن يزيد الغموض وبالتالي اإلثارة. 

سنكون جاهزين للسباق«.
أمــــا ســائــق مـــرســـيـــدس، الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 
ــــذي يـــخـــوض آخــــر مـــوســـم لـــه مع  بـــوتـــاس، الـ
اعتبارًا  ألفا روميو،  إلى  انتقاله  الفريق قبل 
مــن الــعــام املــقــبــل، فــأعــرب عــن تــفــاؤلــه بــقــدرة 
فـــريـــقـــه عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
 حلبة املكسيك 

ّ
املكسيك بقوله: »ندرك جيدًا أن

كانت نقطة ضعف بالنسبة إلينا. نشعر بأن 
األوكسيجني على علو شاهق  تقلص نسبة 
أشعر  لكني  قــدرة محرك سياراتنا  يحد من 
نا في موقع أفضل مما كنا عليه في األعوام 

ّ
أن

 
ّ
السابقة«. في املقابل، اعترف هاميلتون بأن
مــنــافــســه الــهــولــنــدي يــمــلــك األفــضــلــيــة فــي ما 
الكفاح  ه سيواصل 

ّ
لكن اللقب  يتعلق بإحراز 

حتى النهاية. وقال هاميلتون الساعي للقبه 
العاملي الثامن وفــك ارتــبــاطــه مــع األســطــورة 
الحلبتان  األملاني ميكايل شوماخر: »تصب 
املقبلتان في مصلحة ريــد بــول، لــذا ستكون 

األمور صعبة«.
وتـــابـــع ابــــن الــــــ36 عـــامـــا: »ال أفــكــر بـــاألمـــر في 
الوقت الحالي، كن سعيدًا بالعمل الذي قمت 
الــلــحــظــة«. وأردف مستذكرًا  الــيــوم وعـــش  بــه 
ــركــــي: »لـــــم نــتــمــتــع بــالــســرعــة  ــيــ ــبـــاق األمــ الـــسـ
ــالـــي(  ــتـ ــاق الـ ــبـ ــلـــسـ ــع )لـ ــلـ ــطـ الـــكـــافـــيـــة، وأنـــــــا أتـ
 ســبــاق على ِحـــدة« و»هــنــاك 

ّ
وأتــعــامــل مــع كــل

حلبتان تناسبان ريد بول، لذا سنحاول فقط 
تقليل نسب قوتهما مقارنة بنا، وسنرى ما 
إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل«. وحذر 
بطل العالم 3 مرات، البريطاني الشهير جاكي 
 من فيرستابن وهاميلتون من 

ً ّ
ستيوارت، كال

مغبة القيام بــأّي عملية تصادم بينهما كما 
حصل في سباقي »سيلفرستون« البريطاني 
 »الــــشــــهــــوة نــحــو 

ّ
ــا مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن ــيـ ــالـ وإيـــطـ

السلوك  على  تتفوق   
ّ

أال يجب  اللقب  تحقيق 
الجيد على الحلبة. تخطى السائقان الحدود 
ــيـــوارت:  ــتـ ــمـــوح بـــهـــا مـــــؤخـــــرًا«. وقــــــال سـ املـــسـ
»الحادث الذي حصل على حلبة سيلفرستون 
كان خطيرًا للغاية ولو كان على أيامي لربما 

أدى إلى الوفاة«.
)فرانس برس(
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