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يلتقي نادي
أرسنال اإلنكليزي
نظيره كريستال
باالس ،في
الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة
القدم ،اليوم
اإلثنين ،خالل
المرحلة الثامنة
من عمر
المسابقة.
وتبدو
المواجهة
عاطفية بالنسبة
للفرنسي
والالعب السابق
باتريك فييرا،
مدرب باالس،
وهو الذي
يعد واحدًا من
أساطير أرسنال،
التي صنعت
إنجازات النادي
منذ عام 1996
حتى ،2005
وحصد برفقته
لقب الدوري 3
مرات والكأس
اإلنكليزية في
 4مناسبات ،مع
المدرب أرسين
فينغر.

عودة عاطفية لفييرا
فييرا يعتبر واحدًا من أساطير أرسنال (سباستيان فريج)Getty/

«فيفا» يفرض غرامة
على هندوراس بسبب
هتافات عنصرية

بيرز وبوالسيك يحرزان
لقب زوجي الرجال في
«إنديان ويلز»

إليز ميرتنز وهسيه
سو وي تتوجان بلقب
زوجي جديد

فرض االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة
على هندوراس بسبب السلوك «العنصري»
لبعض مشجعيها خالل مباراة أمام الواليات
املتحدة في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي املؤهلة ملونديال  2022في
قطر .وأفاد سكرتير االتحاد الهندوراسي للكرة،
ّ
خوسيه إرنستو ميخييا ،أن «فيفا» فرض غرامة
قدرها  65ألف دوالر بسبب ترديد  50أو 60
مشجعا هتافات عنصرية ضد العبني أميركيني.

توج الالعب األسترالي جون بيرز وزميله
السلوفاكي فيليب بوالسيك بلقب زوجي الرجال
ّ
في بطولة «إنديان ويلز» للتنس ،عقب تغلبهما
على الزوجي الروسي املكون من أندري روبليف
وآصالن كاراتسيف .وتمكن بيرز وبوالسيك من
التغلب على روبليف وكاراتسيف بنتيجة  3-6و6-7
( )5-7في ساعة و 29دقيقة ،بعدما كانت املجموعة
الثانية قوية للغاية .ويعد هذا اللقب األول لبيرز
( 33عامًا) وبوالسيك ( 36عامًا) كثنائي.

توجت البلجيكية إليز ميرتنز والتايوانية هسيه
سو وي بلقب زوجي السيدات في بطولة «إنديان
ويلز» عقب تغلبهما على الثنائي املكون من
الكازاخية إلينا ريباكينا والروسية فيرونيكا
كوديرميتوفا .وتمكنت ميرتنز وهسيه من الفوز
على ريباكينا وكوديرميتوفا بنتيجة )1-7( 6-7
و 3-6في ساعة و 34دقيقة .ويعد هذا اللقب
الثاني مليرتنز وهسيه كثنائي ،بعدما فازتا بلقب
زوجي السيدات في «ويمبلدون» هذا العام.
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مباريـات
األسبـوع

نجحت أندية األهلي والزمالك المصريان والمريخ
السوداني والنجم الساحلي التونسي في تحقيق
نتائج جيدة في جولة ذهاب دور الـ 32من
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

دوري
أبطال أفريقيا

تشلسي ينجو من فخ برينتفورد بانتصار صعب
استعاد تشلسي صــدارة البريميرليغ من ليفربول بفوزه بشق األنفس خارج
قواعده على برينتفورد بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب (برينتفورد) ،يدين «البلوز» بالفضل
في هذا االنتصار الثمني ملدافعه بن تشيلويل صاحب هدف اللقاء الوحيد في
الدقيقة األخـيــرة مــن عمر الـشــوط األول .وك ــان بــإمـكــان أصـحــاب األرض قلب
الطاولة فــي الـشــوط الثاني لــوال ســوء الحظ الــذي رافقهم فــي أكثر مــن فرصة،
إما بسبب تألق الحارس إدوارد ميندي ،أو بسبب تألق املدافع تريفوه شالوباه
الــذي أخــرج الـكــرة مــن على خــط املــرمــى فــي إحــدى هجمات برينتفورد .وبهذا
الفوز الثمني يستعيد تشيلسي صدارة الترتيب من ليفربول ( 18نقطة) ،الذي
اكتسح واتفورد بخماسية نظيفة ،بعد أن رفع رصيده إلى  19نقطة ،بينما تكبد
برينتفورد خسارته الثانية هذا املوسم ليتوقف رصيده عند  12نقطة.
السيتي يهزم بيرنلي بثنائية
استعاد مانشستر سيتي انتصاراته سريعًا فــي البريميرليغ بـفــوزه على
ضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة ،وذلك ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعبه (االتحاد) ،سجل «السيتيزنس» هدفًا
كل شوط ،حيث مهد البرتغالي بيرناردو سيلفا للفوز بهدف أول مبكر
في ّ
بعد  12دقيقة فقط من صافرة البداية .ثم في الدقيقة  71عزز النجم البلجيكي
كيفني دي بروين الفوز بهدف آخر .وبهذا الفوز ،الخامس هذا املوسم ،يستعيد
حامل اللقب طعم الفوز سريعًا بعد التعادل في الجولة األخيرة قبل التوقف
الدولي أمام ليفربول ( ،)2-2ليرفع رصيده إلى  17نقطة .أما بيرنلي فلم يحقق
أي انتصار منذ بداية املوسم ،ليستقبل خسارته الخامسة ،ويبقى في منطقة
الخطر (املركز الـ 19وقبل األخير) بثالث نقاط فقط.

نتائج مميزة للعرب

القاهرة ــ العربي الجديد

تـ ـع ــادل الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي امل ـص ــري،
حامل اللقب ،مع مضيفه الحرس
الوطني بطل النيجر ،بهدف لكل
فريق ،في املباراة التي جرت بينهما في جولة
ذهاب دور الـ 32لبطولة دوري أبطال أفريقيا
لكرة الـقــدم .وبهذه النتيجة ،بــات األهلي في
حــاجــة للفوز بــأيــة نتيجة ،أو الـتـعــادل بــدون
أه ــداف ،مــن أجــل حصد بطاقة التأهل للدور
املقبل «املـجـمــوعــات» .وج ــاء الـتـعــادل فــي ظل
أجــواء صعبة عانى منها األهـلــي ،تصدرتها
الغيابات العديدة في صفوفه ،أبرزها افتقاده
لـصــانــع أل ـعــابــه األول مـحـمــد م ـجــدي قـفـشــة،

األهلي المصري نجح
في حصد لقب النسخة
السابقة ألبطال أفريقيا
باإلضافة إلى محمد الشناوي حارس املرمى
وقائد الفريق ،إلى جانب الصفقات الجديدة
ب ـيــرســي ت ــاو ول ــوي ــس مـيـكـيـســونــي الـثـنــائــي
األفــريـقــي املـمـيــز ،إلــى جــانــب اإلره ــاق البدني
الذي كان عليه العديد من العبي األهلي ممن
شــاركــوا مــع منتخبات بــادهــم فــي تصفيات

األهلي يأمل في االحتفاظ باللقب (أحمد عواد)Getty/

الزمالك أحد الفرق المرشحة لحصد البطولة (أحمد عواد)Getty/

كامال
كأس العالم .وشهد الشوط األول تفوقًا
ً
لــأهـلــي عـلــى منطقة ال ــوس ــط ،عـبــر تحركات
الثالثي حمدي فتحي وعمرو السولية وإليو
ديــانــغ والح ــت لــه ع ــدة ف ــرص للتسجيل ،عن
ط ــري ــق ط ــاه ــر م ـح ـمــد ط ــاه ــر وم ـح ـم ــود عـبــد
املـنـعــم كـهــربــا ومـحـمــد شــريــف ،ونـجــح العبه
ال ـت ــون ـس ــي ع ـل ــي م ـع ـل ــول ف ــي ت ـس ـج ـيــل ه ــدف
التقدم في الدقيقة  ،19من ركلة جزاء لينتهي
ال ـش ــوط بـتـقــدم أه ـ ــاوي .وم ــع ب ــداي ــة الـشــوط
ال ـثــانــي ،تـحـســن أداء ال ـح ــرس الــوط ـنــي بطل
النيجر مع التشجيع الجماهيري الــذي حاز
عليه ،وضغط على األهلي مستفيدًا من هبوط
معدالت العبيه البدنية ،ولم تفلح التغييرات
الـ ـت ــي أجـ ــراهـ ــا ب ـي ـت ـســو م ــوس ـي ـم ــان ــي امل ــدي ــر
الفني في إحــداث فــارق ،وأبرزها أكــرم توفيق
وول ـيــد سـلـيـمــان ،وكـتـبــت الــدقـيـقــة  75نجاح
ال ـح ــرس ف ــي تـسـجـيــل هـ ــدف ال ـت ـع ــادل ،بـقــدم
العـبــه أدي ــوري ،ليمر الــوقــت وســط مـحــاوالت
أهــاويــة للتسجيل عـبــر محمد شــريــف دون
ج ـ ـ ـ ــدوى ،ويـ ـط ـل ــق الـ ـحـ ـك ــم صـ ــافـ ــرة ال ـن ـه ــاي ــة
معلنًا تعادل األهلي والحرس الوطني .وأكد
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ،املدير
الفني لألهلي املصري في املؤتمر الصحافي،
عقب اللقاء عدم رضاه عن النتيجة ،وأضاف:
«أتمنى تطبيق تقنية الفيديو في كل املباريات
ّ
أمــام الحرس الوطني ،لنا ركلة جــزاء بخالف
ما تم احتسابها ،من الصعب أن تلعب خارج
ملعبك ويحتسب لك الحكم ركلتي جزاء ،لكن
لدينا ركلة لم تحتسب كانت كفيلة بمنحنا
الفوز في اللقاء ،نحن لعبنا من أجل الفوز».
وأض ـ ـ ــاف مــوس ـي ـمــانــي «ل ـع ـب ـنــا ب ـش ـكــل جـيــد
وس ـج ـل ـنــا ه ــدف ــا ف ــي ال ـش ــوط األول ول ـك ــن لم
ن ـح ــاف ــظ ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــدم ،وأهـ ــدرنـ ــا ف ــرص ــا فــي
النصف الثاني ،وتركنا الوسط كثيرًا للحرس
الوطني ،الــذي سجل التعادل ،وعلينا النظر
إلــى األمــور اإليجابية ،يجب أن نكرر تفوقنا
ولكن هــذه املــرة مع تحقيق الفوز في اإليــاب،
خــاصــة م ــع عـ ــودة الع ـبــن غ ــاب ــوا ع ــن م ـبــاراة
ال ــذه ــاب» .مــن جـهـتــه ،نـجــح الــزمــالــك املـصــري
فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ت ــوسـ ـك ــر ال ـك ـي ـنــي
ب ـهــدف مـقــابــل ال ش ــيء ،ف ــي مـبــاراتـهـمــا على
مـلـعــب «ن ـيــابــو ن ــاش ـي ــون ــال» ،مـعـقــل تــوسـكــر
في العاصمة الكينية نيروبي .وبهذا الفوز،
أصـبــح يكفي الــزمــالــك الـتـعــادل ،بــأيــة نتيجة،
أو الـفــوز بــأيــة نتيجة فــي جــولــة اإلي ــاب على
ملعبه في مصر ،لحسم بطاقة التأهل للدور
املـقـبــل .وسـ ّـجــل هــدف امل ـبــاراة الــوحـيــد أشــرف
بن شرقي في الدقيقة  .48وجــاء فوز الزمالك

التسيو يكبد إنتر خسارته األولى في الدوري اإليطالي
قلب فريق التسيو الطاولة على إنتر ميالنو وكبده هزيمته األولــى هذا املوسم
في «السيري آ» بثالثة أهــداف لهدف في لقاء الجولة الثامنة من دوري الدرجة
األولى اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب (األوليمبيكو) .وتقدم الكرواتي
إيفان بيريتشيتش من ركلة جزاء لفائدة حامل اللقب في (د ،)12.وعادل شيرو
إيموبيلي ألصحاب األرض من ركلة جزاء في (د ،)64.وأضاف زميله فيليبي
أندرسون الهدف الثاني في (د ،)81.وحمل الهدف الثالث توقيع ميلينكوفيتش
سافيتش في (ق .)91وشهدت املـبــاراة خشونة مفرطة من جانب العبي كال
الـفــريـقــن ،حـيــث أش ـهــر الـحـكــم  9ب ـطــاقــات ص ـفــراء ( 3ألص ـحــاب األرض و6

محتال املركز الـ5
للضيوف) .وبانتصاره رفع التسيو رصيده إلى النقطة الـ،14
ً
في جــدول الترتيب ،بينما توقف رصيد إنتر ميالنو عند  17نقطة في املركز
الــ .3وقلب سبيزيا الطاولة على ساليرنيتانا وانتصر عليه بهدفني لهدف في
اللقاء الذي احتضنه ملعب (ألبرتو بيكو) .وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق
سيمون نوانكو في (د ،)39.وتـعــادل ألصحاب األرض دافيد ستريليتش في
(د ،)51.وأضاف الثاني زميله فيكتور كوفالينكو في (د.)76.
جماهير المريخ تأمل في تحقيق فريقها نتائج إيجابية (إبراهيم حميد)Getty/

مستحقًا ،وكان الطرف األفضل طيلة شوطي
املباراة ،وأهدر  3فرص للتسجيل ،عبر سيف
الــديــن الجزيري وأش ــرف بــن شرقي ويوسف
أوب ــام ــا ف ــي ال ـش ــوط األول ،ث ــم س ـجــل هــدفــن
أحــدهـمــا لــن شــرقــي واآلخ ــر ملـحـمــود الــونــش
في الدقيقة  68ألغاهما الحكم ،كما الحت له
فرصتان للتسجيل ،عن طريق زيزو وأوباما
لم يكتب لهما النجاح ،ليكتفي الزمالك بهدفه
الوحيد .ونجح الفرنسي باتريس كارتيرون،
املــديــر الفني للزمالك ،فــي إدارة اللقاء بشكل
ج ـيــد ،واع ـت ـمــد عـلــى ال ـق ــوام األس ــاس ــي ،ال ــذي
نـجــح ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى لـقــب بـطــل ال ــدوري

املصري في املوسم املاضي ،يتصدره محمد
أبــوجـبــل فــي حــراســة املــرمــى ،ومـحـمــود عــاء
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود ال ـ ــون ـ ــش وطـ ـ ـ ـ ــارق حـ ــامـ ــد وإم ـ ـ ــام
عــاشــور ويــوســف أوبــامــا وأش ــرف بــن شرقي
وأح ـمــد سـيــد زي ــزو وسـيــف الــديــن الـجــزيــري.
وأع ــرب كــارتـيــرون ،املــديــر الفني للزمالك عن
سـعــادتــه بــالـفــوز الـغــالــي ال ــذي حققه العـبــوه
عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه ت ــوسـ ـك ــر الـ ـكـ ـيـ ـن ــي ،وأضـ ـ ــاف
«حققنا فــوزًا غاليًا ومهمًا على فريق كبير،
هــو توسكر ،حــذرت الالعبني مــن التطور في
ال ـك ــرة الـكـيـنـيــة ،ول ـنــا ذك ــري ــات غـيــر سـعـيــدة،
قبل عامني بالخسارة من غورماهيا منافس

االتحاد الجزائري يكشف آلية التأهل في التصفيات األفريقية
ستكون حسابات التأهل
معقدة بالتصفيات
األفريقية إذا تساوى منتخبا
الجزائر وبوركينا فاسو
الجزائر ــ أشرف شكري

المنتخب الجزائري يطمح إلى حسم التأهل مبكرًا (كاثرين ستينكيست)Getty/

يتنافس منتخبا الجزائر وبوركينا فاسو
على ورقــة التأهل مــن املجموعة األول ــى إلى
ال ـ ــدور ال ـفــاصــل ال ـخ ــاص بـتـصـفـيــات ال ـقــارة
ال ـس ـمــراء املــؤهـلــة إل ــى مــونــديــال قـطــر ،2022
حيث يتقاسم املنتخبان ال ـصــدارة برصيد
 10نقاط وقبل جولتني من ختام املجموعات
التصفوية .وتساءلت الجماهير الجزائرية
ُ
فصل فيها بــن هوية
عــن الطريقة التي سي َ
املـتــأهــل فــي حــالــة ت ـســاوي ع ــدد الـنـقــاط بني
«الـخـضــر» و«الـخـيــول» ،إذ يبقى ذلــك ورادًا،
بما أن املنتخبني كالهما قــادر على تجاوز
جيبوتي والنيجر تواليًا في الجولة املقبلة،
قبل لعب مباراة فاصلة بينهما على ملعب
«م ـص ـط ـف ــى تـ ـش ــاك ــر» ف ــي ال ـب ـل ـي ــدة ي ـ ــوم 14
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل.
ونشر االتحاد الجزائري لكرة القدم تفاصيل
املـ ـ ــادة الـ ـ ـ « »20م ــن ل ــوائ ــح امل ـس ــاب ـق ــات الـتــي
ترعاها «فيفا» ،إذ إن املعيار األول للفصل بني
منتخبات املـجـمــوعــة م ـعــروف ل ــدى الجميع،
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واملتمثل في املنتخب الحاصل على أكبر عدد
مــن النقاط فــي جــدول الترتيب .أمــا فــي حالة
تساوي عدد النقاط بني املنتخبنيُ ،
فيلجأ إلى
فــارق األهــداف ،بمعنى أنه حتى اآلن ستكون
األفضلية ملنتخب الجزائر الــذي يملك فارقًا
ق ــدره ( )+19كــأقــوى ه ـجــوم فــي الـتـصـفـيــات،
فيما يملك منتخب بوركينافاسو فارق أهداف
قدره ( ،)+9مع التذكير بأن مباراة الذهاب بني
املنتخبني في مدينة مراكش املغربية انتهت
بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.
وفي حالة َكون املنتخبني متساويني في فارق
األهداف ،وهذا صعب التحقيق في املجموعة
األول ــى ،نظرًا للفارق الشاسع بــن منتخبي
الجزائر ومنافسه منتخب بوركينا فاسو ،إال
أنه ُ
سيلجأ إلى معيار أقوى هجوم بينهما،
ّ
وه ــذا ال ــذي يـصــب كــذلــك فــي مصلحة رفــاق
النجم املـتــألــق ري ــاض مـحــرز ،الــذيــن سجلوا
 17هــدفــا مقابل  8أه ــداف ملنتخب بوركينا
فاسو .وإن حصل التساوي في تلك املعايير
املــذكــورةُ ،يلجأ بعد ذلــك إلــى تحديد ترتيب
املنتخبني عبر عدد النقاط التي ُح ِصل عليها

في حال تساوي عدد
النقاط بين المنتخبين يُلجأ
إلى فارق األهداف

ثــم فــارق األه ــداف ،م ــرورًا بــأقــوى هجوم بني
املنتخبني املتنافسني على ورقة الترشح من
كل مجموعة .والقاعدة األخيرة للفصل بني
هوية املترشحني ستكون بالعودة إلى سجل
البطاقات امللونة في مباريات التصفيات ،إذ
إن البطاقة الصفراء تعني حصول املنتخب
على (ناقص  1نقطة) ،والبطاقة الحمراء غير
مباشرة (ناقص  3نقاط) ،و(ناقص  4نقاط)
في البطاقات الحمراء املباشرة ،أما في حالة
وجـ ـ ــود العـ ــب ح ـص ــل ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ص ـف ــراء،
باإلضافة إلى بطاقة حمراء مباشرة ،فيعني
ذلك (ناقص  5نقاط).
يــذكــر أن االتـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم «فيفا»
سيسحب قرعة الدور الفاصل من التصفيات
األفريقية املؤهلة إلى مونديال  ،2022يوم 18
ديسمبر /كــانــون األول املقبل فــي العاصمة
القطرية الــدوحــة ،وذل ــك على هــامــش بطولة
كأس العرب للمنتخبات ،مع األخذ باالعتبار
تــرتـيــب «ف ـي ـفــا» ال ـخــاص ب ـيــوم  16ديسمبر.
وحققت الجزائر رقمًا فريدًا ،حيث لم يتذوق
املـنـتـخــب طـعــم الـهــزيـمــة فــي  31م ـب ــاراة ،منذ
خـســارة «الـخـضــر» ،للمواجهة أم ــام منتخب
بنني ،في  16أكتوبر /تشرين األول عام ،2018
وحطم منتخب الجزائر
بهدف مقابل ال شيء.
ّ
الرقم القياسي ملنتخب فرنسا ( 30مـبــاراة)،
دون هزيمة بني أعوام  1994إلى  ،1996وأيضًا
منتخب إيطاليا بني سنوات  1935إلى ،1939
ومعادلة الــرقــم القياسي ملنتخب األرجنتني
( 31مباراة) ،بني أعوام  1991إلى .1993

تــوس ـكــر ،وق ـم ـنــا ب ــاإلع ــداد ال ـج ـيــد ل ـل ـم ـبــاراة،
ونـفــذ الــاع ـبــون التعليمات بشكل يدعوني
للفخر بهم ،وحققنا الفوز ،وعبر تفوق كامل،
سجلنا هــدفــا لــن شــرقــي وآخ ــر لــم يحتسب،
وكـ ــان صـحـيـحــا ،ول ــم يـحــالـفـنــا الـتــوفـيــق في
ترجمة عــدة فــرص أخ ــرى» .وتــابــع كارتيرون
«رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــوز لـ ــم ن ـح ـس ــم أي شـ ـ ـ ــيء ،عـلـيـنــا
التحسن في لقاء اإلياب ،وخوض املباراة بكل
جــديــة ،والعمل على زي ــادة الغلة التهديفية،
واستغالل الفرص بشكل مثالي ،والحصول
عـلــى بـطــاقــة ال ـتــأهــل» .وف ــي لـقــاء آخ ــر ،تـعــادل
النجم الساحلي التونسي مع مضيفه الجيش

ال ــروان ــدي ب ـهــدف لـكــل فــريــق ،فــي مـبــاراتـهـمــا
على ملعب األخـيــر فــي كيغالي .وبــات النجم
الساحلي فــي حاجة للفوز بأية نتيجة على
م ـل ـع ـبــه ،أو ال ـت ـع ــادل ب ـ ــدون أه ـ ـ ــداف ،لحصد
بـطــاقــة الـتــأهــل ملــرحـلــة امل ـج ـمــوعــات .وج ــاءت
امل ـ ـبـ ــاراة ق ــوي ــة ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،ب ــدأه ــا الـنـجــم
الـســاحـلــي بــالـتـسـجـيــل عـبــر الـطـيــب مــزيــانــي
في الدقيقة  ،3ثم تعادل للفريق الرواندي عن
طريق مانيشيموي دجــابــال فــي الدقيقة .40
وأه ــدر الـنـجــم الـســاحـلــي الـعــديــد مــن الـفــرص
خــال الـلـقــاء ،عبر حسني بــن عـيــادة والطيب
م ــزي ــان ــي وم ــال ــك ب ـع ـيــو وص ـ ـ ــدام ب ــن ع ــزي ــزة.

وخسر نــادي شباب بلوزداد الجزائري ،أمام
أسيك ميموزا العاجي بثالثة أه ــداف مقابل
هــدف ،في لقائهما على ملعب األخـيــر .وبات
شباب بلوزداد في حاجة للفوز بهدفني مقابل
ال شيء في مباراة اإلياب بينهما على ملعب
األول ،من أجل انتزاع بطاقة التأهل .كذلك فاز
املــريــخ ال ـســودانــي  0-3عـلــى زانــاكــو الــزامـبــي.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـتــائــج ال ـعــرب ـيــة فـ ــاز حــوريــا
الغيني على امللعب املالي بهدف دون رد في
مللعب األخ ـيــر ،فيما ف ــاز س ــاغ ــرادا األنـغــولــي
عـلــى رويـ ــال بـطــل إســواتـيـنــي بـثــاثــة أه ــداف
مقابل هدف.

بوكا جونيورز يرتقي للمركز الثالث
ارتقى بوكا جونيورز إلى املركز الثالث في الدوري األرجنتيني لكرة القدم
تغلبه على مضيفه أوراك ــان بثالثية نظيفة في إطــار الجولة ال ــ 16من
بعد ّ
البطولة .حملت ثالثية بــوكــا فــي امل ـبــاراة توقيع أغوستني أملـيـنــدرا (د)33.
ولويس فاسكيز (د )62.وماركوس روخو (د 76.من ضربة جزاء) .وبفوزه
رفع بوكا رصيده إلى  27نقطة وارتقى للمركز الثالث بفارق ست نقاط عن
ريفر بليت املتصدر وخمس عن تاييريس صاحب الوصافة وكالهما لم
يخض بعد مباراته بالجولة ،أما أوراكان فتجمد رصيده عند  22في املرتبة
الـ .12وقبل تلك املباراة سقط النوس في فخ التعادل  1-1أمام ضيفه بانفيلد
ليحصد نقطة واحدة فقط ويرفع رصيده إلى  27نقطة باملركز الرابع بفارق
األهــداف خلف بوكا ،بينما يحل بانفيلد في املركز الــ 22بــ 15نقطة .تقدم
بانفيلد في املباراة عبر خوان مانويل كروز (د )44.ثم أدرك خوسيه مانويل
لوبيز التعادل لالنوس (د.)86.

جابر تتألق وتصل إلى أعلى مركز في سجلها
المشوار الرائع لالعبة
التونسية أنس جابر في
«إنديان ويلز» توقف عند
نصف النهائي

توقف املـشــوار الــرائــع للتونسية أنــس جابر
عند الدور نصف النهائي من دورة «إنديان
وي ـلــز» األمـيــركـيــة الــدولـيــة فــي ك ــرة املـضــرب،
إحــدى دورات األلــف بحسب تصنيف رابطة
املحترفات (دبـلـيــو تــي أي ــه) ،بعد خسارتها
أمـ ــام اإلس ـبــان ـيــة بـ ــاوال ب ــادوس ــا  6-3و،6-3
لكنها حققت إن ـجــازًا كـبـيـرًا بــالــوصــول إلــى
ّ
قائمة الالعبات العشر األول.
وتقدم جابر أفضل مستوياتها في عام ،2021
ّ
إذ حققت حتى اآلن  48فوزًا ،وضمنت دخول
األول في العالم ،لتصبح أول
تصنيف العشر ُ
رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا اإلنجاز
في النظام الحالي املعتمد للتصنيف.
وكانت جابر ،املصنفة  12في «إنديان ويلز»،
ق ــد أصـبـحــت ه ــذه الـسـنــة أول الع ـبــة عربية
ت ـح ــرز ل ـق ـبــا ف ــي دورات ل ـل ـم ـح ـتــرفــات ،بعد
تتويجها في «برمنغهام».
وت ـح ـت ــل ج ــاب ــر املـ ــركـ ــز الـ ـع ــاش ــر ح ــال ـي ــا فــي
تصنيف املحترفات ،وهو أفضل مركز احتله
العــب عربي على اإلط ــاق ،إذ وصــل املغربي
يــونــس ال ـع ـي ـنــاوي ف ــي عــامــي  2003و2004

إل ــى امل ــرك ــز ال ــراب ــع ع ـشــر .وقــات ـلــت جــابــر في
املجموعة الثانية لإلبقاء على آمــالـهــا ،لكن
اإلس ـبــان ـيــة املـصـنـفــة  27عــامل ـيــا ك ــان ــت أكـثــر
إص ــرارًا وبلغت امل ـبــاراة النهائية بعد كسر
إرســال التونسية أربــع مــرات ،لتحقق فوزها
الثاني في ثالث مواجهات على جابر ،كلها
على أرض صلبة.
وتـطـمــح الـتــونـسـيــة ال ـتــي خ ـســرت مـبــاراتــن
ن ـه ــائ ـي ـت ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي ت ـش ــارل ـس ـت ــون
وشـيـكــاغــو األمـيــركـيـتــن أي ـضــا إل ــى خــوض
بطولة املــاسـتــرز الختامية فــي غــواداالخــارا
املكسيكية الشهر املقبل.
ودخ ـ ـلـ ــت دورة «إن ـ ــدي ـ ــان وي ـ ـلـ ــز» وه ـ ــي فــي
املركز التاسع في تصنيف بطولة املاسترز،
وقــد ضمنت الـيــوم انـتــزاع املــركــز الثامن من
اليابانية ناومي أوســاكــا .وهــي املــرة األولــى
الـتــي تبلغ فيها جــابــر دور األرب ـعــة إلحــدى
دورات األل ـ ــف ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ،ح ـيــث تــوقــف
مشوارها عند ربع النهائي ثالث مرات.
وب ـع ــد إن ـج ــازه ــا ال ـك ـب ـيــر ،ودخ ــول ـه ــا قــائـمــة
الــ 10الكبار على مستوى العالم ،قالت أنس
فــي تصريح صـحــافــي« :الـحـلــم بــات حقيقة،
وهــذا ما كنت أبحث عنه منذ كنت في الــ16
مــن ع ـمــري .الــدخ ــول بـقــائـمــة الـ ــ 10األول هو
الـبــدايــة ،أعـلــم أنـنــي أستحق هــذا املـكــان منذ
ف ـتــرة طــويـلــة ،لـكـنــي أرغ ــب فــي إث ـبــات ذل ــك».
ووجهت البطلة التونسية سهام انتقاداتها
ل ــانـ ـتـ ـق ــاءات الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ل ـع ـب ــة ال ـك ــرة
الـصـفــراء ،وأضــافــت الــاعـبــة« :رف ــض الــرعــاة

التعامل معي بسبب املكان الــذي أتيت منه،
عدال ،لم أفهم السبب من
وبالتأكيد هذا ليس ً
قبل وتقبلته ،واآلن أنا فخورة بما أنا عليه،
خ ـصــوصــا أنـ ــي ل ــم أع ـت ـمــد ع ـلــى اآلخ ــري ــن».
وت ــاب ـع ــت« :ع ـن ــدم ــا ت ـحــدثــت ن ـهــايــة املــوســم

النجمة التونسية أنس جابر ()Getty

املاضي حول طموحي بأن أكون من بني الـ10
األول ،شكك البعض في ذلك .لن نتوقف هنا
فـمــا زال أمــامـنــا الـكـثـيــر مــن الـعـمــل ،ســأفــرح
بهذا اإلنجاز التاريخي مع فريقي بعد نهاية
الـبـطــولــة ،وســأواصــل مــن أجــل رســم الفرحة

على وج ــوه الجمهور التونسي والـعــربــي».
وختمت حديثها بالقول« :ربما مر الجميع
بمسيرة صعبة ،ال أقول إن ظروفي األصعب،
لـكـنــي لــم أعـتـمــد عـلــى رع ــاة أو شـخــص غير
مهتم بالتنس أو الرياضة بشكل عــام ،األمر
الذي منحني الشجاعة لالستمرار وتحقيق
أهــدافــي ،واآلن أنــا بني أول  10مصنفات في
العالم» .وفــي منافسات الــرجــال التي تدخل
في إطار سابعة دورات املاسترز لأللف نقطة،
ودع الـيــونــانــي سـتـيـفــانــوس تسيتسيباس
ّ
واألملــانــي ألكسندر زفيريف املصنفان ثانيًا
وثالثًا تواليًا ،فانضما إلــى النجم الروسي
دان ـي ـي ــل م ــدف ـي ــدي ــف .خ ـس ــر ال ـي ــون ــان ــي أم ــام
الـ ـج ــورج ــي ن ـي ـك ــول ــوز بــاس ـيــاش ـف ـي ـلــي 6-4
و 2-6و 6-4واألملاني ّ
املتوج بذهبية األلعاب
األوملـبـيــة فــي طوكيو أمــام األمـيــركــي تايلور
فريتز  6-4و 3-6و.)3-7( 6-7
وسـ ـب ــق ل ـل ـي ــون ــان ــي ،امل ـص ـن ــف ث ــال ـث ــا عــاملـيــا
ووصيف بطولة روالن غاروس لهذا املوسم،
أن عانى األمرين في الدور السابق ،إذ احتاج
إلـ ــى ثـ ــاث م ـج ـم ــوع ــات وش ــوط ــن فــاصـلــن
لـلـفــوز عـلــى األس ـتــرالــي ألـيـكــس دي مـيـنــور.
وانتهى مسعى اليوناني للفوز بلقبه الثاني
فقط فــي دورات األلــف نقطة للماسترز بعد
الذي أحرزه العام املاضي في مونتي كارلو،
بخروجه على يد باسيالشفيلي املصنف 29
عامليًا وبطل دورة «ميونخ» ووصيف دورة
«الدوحة» هذه السنة.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
يجلس العديد من المدربين على دكة البدالء حاليًا حول العالم ،ينتظر
بعضهم فرصته المناسبة ،فيما يفاضل آخرون بين العروض المقدمة لهم،
وتختلف بالتالي ظروف ّ
كل اسم .اليوم في الجزء األول من سلسلة «مدربون
ناد» نتحدث عن خمسة أسماء وأبرز األندية التي قد ترتبط بها
بدون ٍ

مدربو الدكة
حسين غازي

قبل فـتــرة مــن الــزمــن ،بــات املــدرب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي لـ ـ ــويـ ـ ــس ف ـي ـل ـي ـب ــي
سكوالري بدون عمل ،عقب رحيله
عن نادي غريميو .وفي الوقت نفسه نرى في
املوسم الحالي العديد من املدربني يجلسون
ف ــي م ـنــازل ـهــم مل ـتــاب ـعــة املـ ـب ــاري ــات ربـ ـم ــا ،أو
يقضون أوقاتهم بالقرب من عائالتهم ،فيما
اتجه بعضهم الستديوهات التحليل ،فمن
هم أشهر «مدربي الدكة» حاليًا؟

أنتونيو كونتي
م ــدرب تشلسي الـســابــق بــا ن ــاد فــي الــوقــت
الحالي ،وذلــك بعد رحيله عــن إنتر ميالنو
نـهــايــة املــوســم امل ــاض ــي ،عـقــب تحقيقه لقب
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ه ـ ـنـ ــاك ،وع ـ ـ ــدم ات ـس ــاق
طموحاته مع تقديمات إدارة النيراتزوري،
تخلت عن البلجيكي روميلو لوكاكو
التي ّ
واملغربي أشرف حكيمي ،ليقرر كونتي ترك
مـهـمـتــه ،وال ـع ـمــل حــال ـيــا ف ــي تـحـلـيــل بعض
امل ـبــاريــات ،لـكـنــه مــن دون شــك سـيـعــود إلــى
الواجهة بني لحظة وأخــرى .في وقت سابق
من هذا العام ،ارتبط اسم كونتي ،البالغ من
ـام ــا ،بــاالن ـت ـقــال ل ــإش ــراف على
الـعـمــر  52ع ـ ً
نــادي أرسنال ،قبل أن يتمكن ميكيل أرتيتا
م ــن تـغـيـيــر األمـ ـ ــور ف ــي الـ ـغ ــان ــرز ،بتحقيق
النتائج اإليجابية ،ليقنع الجميع مجددًا.
وم ــع مـشــاكــل مانشستر يــونــايـتــد األخ ـيــرة،
ورغ ــم ام ـتــاك ال ـفــريــق ال ـعــديــد مــن الـنـجــوم،
على غــرار البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
والـفــرنـســي بــول بوغبا والبرتغالي بورنو
ف ـيــرنــانــديــز ،ي ـت ـعــرض ال ـفــريــق ل ـهــزائــم غير
م ـتــوق ـعــة ،م ـمــا ق ــد ي ــرف ــع أس ـه ــم كــون ـتــي في
الــوصــول إل ــى ملعب أول ــد ت ــراف ــورد ،ليكون
ـا ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرب ال ـ ـحـ ــالـ ــي أول ـ ـي ـ ــه غ ــون ــار
ب ـ ــدي ـ ـ ً
سولشاير.
رغ ــم ذل ــك ،ي ــرى غ ــاري نيفيل أن كــونـتــي لن
يـكــون مــدربــا للشياطني الحمر «هــو مــدرب
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زين الدين زيدان
أمامه ثالثة خيارات
في المستقبل
رائــع ،لكنه من نوعية امل ــدراء الفنيني الذين
ي ـن ــاس ـب ــون أنـ ــديـ ــة م ـع ـي ـن ــة ،ل ـك ــن بـ ــرأيـ ــي ال
يتناسب مع يونايتد» .كما أن اســم كونتي
قد يرتبط أيضًا بنادي نيوكاسل يونايتد،
الـ ــذي يـتـحـضــر ملــرح ـلــة ان ـت ـقــال ـيــة ب ـعــد بيع
النادي.

زين الدين زيدان
امل ـ ــدرب ال ـفــرن ـســي صــاحــب األلـ ـق ــاب الـثــاثــة
املتتالية فــي دوري أبـطــال أوروب ــا مــع ريــال
م ــدري ــد ،ي ـب ـقــى ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ب ـ ــدون عـمــل،
يــراقــب مــن بـعـيــد ،والـعــديــد مــن األطـ ــراف قد
تتمنى أن يقول كلمة «قبلت» .يبدو أن زيزو
يمني النفس بـقـيــادة منتخب فــرنـســا ،لكن
ّ
ربـمــا عليه االنـتـظــار إل ــى مــا بـعــد مــونــديــال
قـطــر  2022ال ـعــام املـقـبــل ،أي أن ــه قــد يضطر
إلى البقاء على الدكة إلى حني رحيل املدرب
الـحــالــي لـلــديــوك ديــديـيــه دي ـش ــان ،وه ــي في
ال ـح ـق ـي ـقــة فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ألي اس ـ ــم ف ــي ه ــذا
املـجــال بعيدًا عــن األض ــواء وعـشــب املــاعــب،
لكن بطبيعة الـحــال تبقى الـخـيــارات أمامه
مطروحة .زيــدان من دون شك سيبقى على
الئ ـحــة اه ـت ـمــام ال ـعــديــد م ــن األن ــدي ــة ،بينها
باريس سان جيرمان الفرنسي ،في حال لم
تنجح مهمة ماوريسيو بوتشيتينو ،خاصة
أن الفرنسي يجيد التعامل مع أكبر النجوم
بفضل اسـمــه وتــاريـخــه كــاعــب ،فقد سيطر
على غرفة كان فيها البرتغالي كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو وس ـي ــرخ ـي ــو رامـ ـ ـ ــوس وآخـ ـ ـ ــرون.
ويبرز اســم زيــدان أيضًا لتدريب مانشستر
يونايتد مع إمكانية رحيل سولشاير ،كما

أن الصحافة اإلنكليزية تحدثت عن إمكانية
توليه تدريب نيوكاسل.

أندريا بيرلو
ّ
يصر وكيل أعمال املدرب أندريا بيرلو ،على
أن النجم اإليطالي السابق« ،بذل كل ما في
ّ
وسعه» مع يوفنتوس ،لكنه أملح إلى أن هناك
مفاوضات «قد تكون» ً
قريبا مع برشلونة.
بيرلو هو اآلخر اآلن بدون عمل منذ رحيله
املــوســم املــاضــي عــن ن ــادي يوفنتوس ،الــذي
أعـ ـ ــاد مــاس ـم ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري ،ب ـع ــدم ــا ظـهــر
الـفــريــق فــي عـهــده بمستوى مـتــذبــذب وفقد
لـقــب الـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي الـ ــذي سـيـطــر عليه
لسنوات طويلة .توليو تينتي وكيل أعمال
بيرلو قال قبل أيام ملوقع توتوميركاتو ،إن
بيرلو قام بما عليه في يوفنتوس ،لكنه فتح
ال ـبــاب إلمـكــانـيــة انـتـقــالــه لـتــدريــب برشلونة
اإلس ـبــانــي ،ال سـيـمــا أن األخ ـيــر عـلــى شفير
إقالة الهولندي رونالد كومان ،بعد النتائج
التي تحققت في األسابيع املاضية.
في الوقت الحالي ال توجد مفاوضات ،لكنها
قد تطفو إلــى السطح في أي لحظة ،وتبقى
املشكلة أن بيرلو يحتاج لخبرة أكبر ،فهل
تحمل ضغوطات برشلونة؟ حتى
يستطيع ّ
ذلك الوقت سيبقى معنا مدربًا على الدكة.
أندريا شيفشينكو
اس ــم آخ ــر كـبـيــر ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،أثـبــت
قدرات تدريبية مميزة ،وصعد السلم درجة
تلو أخرى ،هو في الوقت الراهن بدون عمل،
بعدما قرر إنهاء رحلته مع منتخب أوكرانيا
عقب نهاية يورو  .2020أندريا شيفشينكو،
نجم ميالن السابق املتوج معه بالعديد من
األلقاب ،كان قد رفض في عام  2012تدريب
منتخب ب ــاده ،ألنــه لــم يكن يمتلك الخبرة
ال ــازم ــة فــي ه ــذا امل ـج ــال ،عـمــل عـلــى تطوير
نفسه حتى وصل إلى ما أراده .ففي بطولة
أمم أوروبــا  ،2020قاد شيفشينكو أوكرانيا
للوصول إلى ربع النهائي للمرة األولى في

مالينغ سار
مدافع سنغالي شاب نال فرصة تمثيل فريقه تشلسي خالل مواجهة
برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي الممتاز

واص ـ ــل م ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي ،ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل ،م ـنــح الـفــرصــة
للالعبني الـشـبــان .وشـهــدت م ـبــاراة الـفــريــق ضــد برنتفورد
ال ـظ ـهــور األول لـلـمــدافــع الـفــرنـســي مــالـيـنــغ س ــار ،ال ــذي كــان
الالعب الثالث في دفاع «البلوز» ،مستفيدًا من غياب تياغو
سيلفا الذي يخضع للحجر الصحي بعد عودته من البرازيل
وإصابة األملاني أنطونيو روديغير .ومنذ تعاقده مع النادي

بوغبا عقب الخسارة أمام ليستر :علينا تغيير شيء ما
ّ
أقر الفرنسي بول بوغبا ،العب وسط مانشستر يونايتد ،عقب الخسارة على يد ليستر
سيتي ( )2-4في الجولة الثامنة من البريميرليغ ،بأنهم يحتاجون لتغيير شيء ما حتى
تتحسن نتائج الفريق .وقال بوغبا في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
عقب اللقاء« :علينا أن نجد الحل ملا يحدث ،ألننا نستحق الخسارة .علينا تغيير شيئا ما.
ال أعلم إن كان السبب في عقلية الالعبني .ال أعرف ماذا يحدث ،لكن األمر محبط للغاية».
وأضاف النجم الدولي« :إذا أردنا الفوز بالدوري ،هذه هي املباريات التي يجب أن نفوز بها،
رغــم صعوبة املنافسني .علينا إيجاد العقلية واالستراتيجية من أجــل الفوز .لكي أكون
صريحا معك ،قدمنا مباريات كثيرة مثل هذه لفترات طويلة ،ولم نجد املشكلة .نستقبل
أهدافا بسهولة كبيرة ،أهدافا ساذجة للغاية» .وواصل «الشياطني الحمر» بهذه الخسارة
مسلسل التراجع في «البريميرليغ» للجولة الثالثة على التوالي بخسارتني وتعادل.

[]1

وجه رياضي

زهير ورد

كلوب :صالح أفضل العب في العالم
أكد األملاني يورغن كلوب ،مدرب فريق ليفربول اإلنكليزي ،أن جناحه املصري محمد صالح
هو «أفضل العب كرة قدم في العالم» متفوقًا على النجمني األرجنتيني ليونيل ميسي،
والبرتغالي كريستيانو رونالدو .وأدلى كلوب بتصريحات لشبكة «بي تي سبورت» بعد
انتصار ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم «البريميرليغ» هاتريك عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو وهدف عن طريق
السنغالي ساديو ماني وآخر رائع بقدم الدولي املصري محمد صالح .وقال كلوب« :لعب
صالح مباراة رائعة ،تمريرة الهدف األول كانت عبقرية والهدف الثاني كان مميزًا.

اللندني ،فاجأ توخيل الجماهير باختيارات تكتيكية ،بعدما
اعتمد على الخطة التي فرضها املدرب أنطونيو كونتي ،وهي
فإنه ال يتوانى عن منح الفرصة لعناصر واعدة،
3ـ4ـ ،3كذلك ّ
كان آخرها املدافع سار.
ونـشــأ الــاعــب فــي مــديـنــة نـيــس ،الـتــي هــاجــر إلـيـهــا والـ ــداه من
ولكنه اخـتــار تمثيل منتخبات فرنسا فــي الفئات
السنغالّ ،
العمرية ،لكن لم يتمتع بعد بفرصة املشاركة مع املنتخب األول،
نظرًا إلى قوة املنافسة بوجود أسماء المعة .ولعب نيس دورًا
مهمًا في بــروز ســار ،فقد منحه فرصة التمتع بتكوين جيد،
وقضى أربعة مواسم مع الفريق ،شارك خاللها في أكثر من
 100مباراة في مختلف املسابقات ،قبل أن يرصده كشافو
ن ــادي تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،ال ــذي ع ــادة مــا يبحث عــن أفضل
املــواهــب فــي ال ــدوري الفرنسي ،مــن أجــل دعــم صفوفه مثلما
حصل مع العديد من العناصر الواعدة األخرى.
ول ــم يـكــن م ــن الـسـهــل عـلــى ال ــواف ــد ال ـجــديــد ف ــرض نـفـســه في
نــادي تشلسي خالل فترة التحضيرات ،بما أن الفريق يملك
وفعال فقد ُأعير إلى بورتو البرتغالي مثلما اعتاد
حلوال عدة،
ً
ً
كل موسم ،عندما ُيعير عددًا كبيرًا من
في
به
القيام
تشلسي
ّ
الالعبني إلى أندية أوروبية مختلفة ليمنحها فرصة املشاركة
وتطوير قدراتها ،وانتقل ســار إلــى الــدوري البرتغالي قبل أن
ُيشارك في أي لقاء رسمي مع فريقه الجديد ،وذلك في صيف
 .2020وساعد بورتو العبه الجديد في اكتشاف املباريات في
ـال ،والتمتع بفرصة مـجــاورة العبني مميزين لهم
مستوى عـ ٍ
خبرة كبيرة مثل بيبي ،وتمتع بفرصة اللعب في  19مناسبة،
وهو ما جعله يعود إلى تشلسي بثقة أكبر في النفس.
لم يكن متوقعًا أن يظهر سار أساسيًا في الدوري ،لكن الظروف
خدمته ليكون الـلـقــاء ضــد بــرنـتـفــورد تــاريـخـيــا .وفــي ســن 22
عــامــا ،يطمح ســار إلــى السير على خطى العديد مــن املدافعني
البارزين في تاريخ كرة القدم الفرنسية ،بما ّأنه سيجد منافسة
قوية ليظهر بانتظام مع تشلسي ،لكن التجربة مع هذا الفريق
قد تفتح له بــاب املشاركة مع املنتخب الفرنسي األول ،بما أن
قدراته البدنية املميزة وقوته في مراقبة املهاجمني تساعدانه في
منافسة العبني ذوي خبرة أكبر من تجربته القصيرة حتى اآلن.

ديل بوسكي :كرة القدم اإلسبانية ستمضي
في مسار جيد باألعوام المقبلة
أكــد مــدرب منتخب إسبانيا السابق فيسنتي ديــل بوسكي ،الــذي تــوج مع «الروخــا»
بمونديال  ،2012أن كرة القدم اإلسبانية ستمضي في «مسار جيد» في األعوام املقبلة.
أدلــى ديل بوسكي بهذه التصريحات لـ«إفي» قبل مشاركته اليوم في افتتاح أعمال
تحديث ملعب «ألفريدو سوموزا» في بلدية إل باراكو (وسط إسبانيا) ،حيث تم تكريم
اإلسباني باكو خيمينيز ،الــذي كــان عضوا بالجهاز الفني ملــدرب املنتخب السابق.
وبسؤاله عــن الفترة التي يمر بها املنتخب اإلسباني حاليًا ،بــدا أن ديــل بوسكي ال
يريد الحديث كثير بهذا الشأن ،واقتصر على قول إن «كل شيء مثالي» وإنه وكل من
رافقوه فعلوا كل ما كان عليهم فعله «في ذلك الوقت» ،واآلن بات «على اآلخرين اتخاذ
ال ـقــرارات» .وحــول الـصــورة التي يقدمها منتخب بــاده في املنافسات األخـيــرة ،قال:
«أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد للغاية» ،في حني حاول تجنب الحديث عن املستقبل:
«من يعلم ،ولكن أتمنى أن تسير كرة القدم اإلسبانية على املسار الصحيح ،أنا متأكد
من أنه (املنتخب) سيؤدي بشكل جيد».

تاريخه .شيفا في الوقت الحالي يبحث عن
تـجــربــة جــديــدة فــي اململكة املـتـحــدة ،ويـقــال
إن نادي سلتيك االسكتلندي قد يكون أكثر
املهتمني بالتعاقد معه.

لوسيان فافر
تبدو شائعات نادي نيوكاسل األكثر رواجًا
ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ح ــال ـي ــا ،ف ــاس ــم ال ـســوي ـســري

امل ـخ ـض ــرم ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر طـ ــرح أيـ ـض ــا مــن
قـبــل وســائــل اإلعـ ــام لـيـشــرف عـلــى الـفــريــق.
ناد منذ
املدرب صاحب الباع الطويل بدون ٍ
عــام  ،2020عـقــب رحـيـلــه عــن فــريــق بروسيا
دورتـمــونــد األملــانــي ،وسيكون إشــرافــه على
نيوكاسل مهمة مميزة لــه ،خــاصــة فــي ظل
ّ
ال ـتــوق ـعــات ال ـتــي تـشـيــر إل ــى ت ـعــاقــد اإلدارة
الجديدة مع العبني من الصف األول .يعتمد

ليكرز الستعادة اللقب
مع مخضرميه
في يونيو/حزيران املاضي ،أحبطت إصابتا
ل ـي ـب ــرون جـيـمــس ف ــي كــاح ـلــه وال ـن ـج ــم اآلخ ــر
أنتوني ديفيس في وتر أخيل ،آمال جماهير
ال ـف ــري ــق األصـ ـف ــر وال ـب ـن ـف ـس ـجــي ف ــي ال ـح ـفــاظ
على لقب أخير أح ــرزوه قبلها بأقل مــن عــام،
بــال ـخــروج مــن دور الـ ــ 16أم ــام فينيكس صن
( ،)4-2ف ـت ـخـ ّـلــى لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس ل ـي ـك ــرز عــن
ال ـخــاتــم ملـيـلــووكــي بــاكــس ونـجـمــه الـيــونــانــي
يــانـيــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو .ق ــام لـيـكــرز بحملة
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات فـ ــي صـ ـف ــوف ــه ،ت ـح ـض ـي ـرًا مل ــوس ــم
يستهله الثالثاء أمام غولدن ستايت ووريرز.
ّ
احـتـفـظــت اإلدارة فـقــط بـثــاثــة مــن  19العـبــا:
الـنـجـمــان ل ـي ـبــرون ودي ـف ـيــس ،بــاإلضــافــة إلــى
الــواعــد تــالــن هــورتــون-تــاكــر ( 20عــامــا) .وإذا
كان بعض القادمني سيلعبون أدوارًا ثانوية
مثل كـنــدريــك ن ــان ،ماليك مــونــك أو الفرنسي
سـيـكــو دوم ـب ــوي ــا ،ف ــإن مـعـظــم الــواص ـلــن من
يتقدمهم راسل
املخضرمني بني  32و 37عامًاّ ،
وس ـت ـبــروك مـلــك ال ــ«تــري ـبــل داب ـ ــل» ،كــارمـيـلــو
أنتوني ،راجــون رون ــدو ،دي أنــدري جــوردان،
دوايـ ــت هـ ــاورد ،تــريـفــو أريـ ــزا ،كـنــت بــايــزمــور
ووايـ ــن إلـيـنـغـتــون .بـحـســب مــوقــع «ري ــل جي
أم» ،سيكون ليكرز األكـبــر سنًا هــذا املــوســم،
بمعدل يبلغ  30.7عامًا ،لكن األنظار ستتركز

جيمس نجم ليكرز (كيفورك دجانيزيان)Getty/

عـلــى ديـفـيــس ( 28عــامــا) ال ــذي ســاهــم غيابه
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ف ــي إح ـب ــاط ح ـظــوظ لـيـكــرز.
إصابته في فصل الربيع عــدة أسابيع كانت
دليال على انهيار ليكرز من دون خدماته ،ما
ً
أطاح به من الــدور األول في البالي أوف أمام
فينيكس صنز« .دار عجزة»؟ ّ
يعول املتفائلون

على قصة داالس مافريكس عام  ،2011عندما
أحـ ــرز الـلـقــب بـمـعــدل أع ـم ــار بـلــغ  31.6سـنــة،
فــي تشكيلة تـقـ ّـدمـهــا الـعـمــاق األملــانــي ديــرك
نوفيتسكي واملوزع جايسون كيد ،كما تخطت
التشكيلة األسطورية لشيكاغو بولز  32عامًا
عندما أح ــرزت الثالثية فــي  ،1998مــع أمثال
مــايـكــل جـ ــوردان ودن ـيــس رودمـ ــان وسـكــوتــي
بينب .لكن تلك األندية استفادت من الكيمياء
بني العبيها املتجانسني لعدة سنوات .يسخر
الـبـعــض مــن «دار ع ـجــزة» لـيـكــرز ،مـشـيـرًا إلــى
ّ
لتعرضهم إلصــابــة تلو
اإلمكانيات املرتفعة
أخ ـ ــرى ،وض ـيــق ال ــوق ــت لـخـلــق ت ـجــانــس فني
بدال من االعتماد على الفرديات ،برغم امتالك
ً
امل ـخ ـض ــرم ــن م ــوه ـب ــة ك ـب ـي ــرة .ي ـق ــول رونـ ــدو
ال ــذي أح ــرز اللقب سابقًا على غ ــرار جيمس،
ديفيس ،هــاورد ،أريــزا« :ال يمكنك االستمرار
في هذا الــدوري دون االنضباط .لدينا شبان
ي ـم ـل ـكــون م ـس ـيــرة ط ــوي ـل ــة ،ل ـكــن ه ـن ــاك سبب
الحد .لست قلقًا،
بديهي الستمرارهم إلى هذا ّ
فــالــذهـنـيــة وال ـح ـك ـمــة ه ـمــا مـفـتــاحــا ال ـن ـجــاح.
لــديـنــا الـكـثـيــر مـنـهــا ،مــع ال ـخ ـبــرة» .رغ ــم ذلــك،
مــا زال بعض نجوم هــذه التوليفة يفتقدون
لتتويج أول ،على غــرار وستبروك وأنتوني.
بدوره ،يؤكد املدرب فرانك فوغل« :لدينا ّ
قوة
ّ
ضاربة ،الكثير من الشبان املتحفزين لتحقيق
الفوز .يجب ترتيب األمور خالل املوسم ،لكن
أعتقد أننا نملك فرصة جـيــدة» .أمــا جيمس،
فـسـخــر بـتـغــريــدة مــن االن ـت ـق ــادات ويعتبرها
حــاف ـزًا إضــاف ـيــا« :اس ـت ـمــروا فــي ال ـحــديــث عن
فريقي ،عمر الالعبني ،طريقة اللعب ،إصابة
أحدهم وأننا اقتربنا من االعـتــزال ...أرجوكم
تابعوا على نفس النهج عندما نبدأ .هذا كل
ما أطلبه!».
لــم تـشـ ّـجــع خ ـســارات مــا قـبــل املــوســم الــوديــة
جماهير لـيـكــرز .يـعــانــي أيـضــا مــن إصــابــات
كـثـيــرة قـبــل االف ـت ـتــاح ض ــد غ ــول ــدن سـتــايــت:
أريزا (كاحل) ،هورتون -تاكر (إبهام) ،مونك
(محالب) ،نــان (كــاحــل) ،إلينغتون (عضالت
الـفـخــذ الـخـلـفـيــة) .تــابــع جـيـمــس ف ــي حــديــث
لشبكة «إي أس بي أن»« :نحن بحاجة للوقت
كي نصبح الفريق الذي نرغب فيه.
(فرانس برس)

فــافــر ك ــرة ق ــدم ديـنــامـيـكـيــة وســري ـعــة ،وهــو
ص ــاح ــب عـقـلـيــة ه ـجــوم ـيــة ،وي ـح ــب ام ـتــاك
الكرة وتغيير إيقاع اللعب ،يمتاز بأسلوبه
الـ ـج ــذاب وامل ـم ـت ــع ،ول ــدي ــه ح ـن ـكــة تكتيكية
عــالـيــة ،وق ــادر عـلــى تنظيم خـطــوط الفريق
بأفضل طريقة.
ُيـ ـع ــرف ف ــاف ــر أيـ ـض ــا بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
الالعبني الشباب املوهوبني ودمجهم ضمن

ال ـف ــري ــق األول .ص ــاح ــب ع ـق ـل ـيــة ه ـجــوم ـيــة،
ويـحــب امـتــاك الـكــرة وتغيير إيـقــاع اللعب،
ي ـم ـتــاز بــأس ـلــوبــه الـ ـج ــذاب وامل ـم ـت ــع ،ولــديــه
حنكة تكتيكية عــالـيــة ،وق ــادر عـلــى تنظيم
خطوط الفريق بأفضل طريقة.
ُيـ ـع ــرف ف ــاف ــر أيـ ـض ــا بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى ت ـطــويــر
الالعبني الشباب املوهوبني ودمجهم ضمن
الفريق األول.

كونتي واحد من
المدربين المميزين
الذين ال يشرفون
على أي فريق
منذ تركه إنتر
ميالنو ()Getty

ميالن يقلب الطاولة على هيالس فيرونا بفوز مثير
قلب فريق ميالن الطاولة على ضيفه هيالس فيرونا وتغلب عليه بثالثة أهداف لهدفني في
لقاء الجولة الثامنة من دوري درجة األولى اإليطالي لكرة القدم «السيري آ» الذي احتضنه
أول من أمس السبت ملعب «سان سيرو» .وتأخر أصحاب األرض في الشوط األول بهدفني،
وتقدم هيالس فيرونا عن طريق جيانلوكا كابراري في
لكنه قلب الطاولة في الشوط الثانيّ .
(د ،)7.وأضاف الثاني أنتونني باراك من ركلة جزاء في (د .)24.وقلص أوليفيه جيرو الفارق
في (د ،)59.وتعادل فرانك كيسييه من ركلة جزاء في (د ،)76.وجاء هدف ميالن الثالث عن
طريق كوراي غونتر بالخطأ في مرماه في (د.)78.
ليون يفوز على موناكو بنتيجة  0-2في «الليغ آ»
انتصر أوملبيك ليون على موناكو بهدفني نظيفني في لقاء الجولة العاشرة من دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم «الليغ آ» الذي احتضنه ملعب «غروباما ستاديوم» .وجاء هدف
ليون األول عن طريق كارل توكو إيكامبي من ركلة جزاء في (د ،)75.وأضاف جايسون
محتال
دينايير الهدف الثاني في (د .)90.وبانتصاره ،رفع ليون رصيده إلى النقطة الـ16
ً
املركز الـ ،5بينما توقف رصيد موناكو عند  14نقطة في املركز الـ.7

