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ّ
حذر مسؤول
محلي من أنه
من غير المرجح
أن يحصل نجوم
كرة المضرب
غير الملقحين
على تأشيرات
للعب في
بطولة أستراليا
المفتوحة،
أولى بطوالت
«غراند سالم»
للموسم المقبل،
مما ألقى بظالل
من الشك على
مشاركة حامل
اللقب والمصنف
أول عالميًا
ّ
الصربي نوفاك
ديوكوفيتش
الذي امتنع عن
تلقي اللقاح.
وأشار دان أندروز
رئيس وزراء والية
فيكتوريا إلى
أنّه ال يتوقع
استثناءات
للقوانين
األسترالية
الخاصة بلقاح
فيروس كورونا.

نوفاك في خطر
ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا بين محترفي التنس (ديفيد غراي/فرانس برس)

بطولة العراق :السماح
بحضور الجماهير إلى
المالعب بنسبة %30

القضاء اإلسباني يمهل
هرنانديز حتى  28الحالي
لدخول السجن

دي بروين يعتبر
ليفاندوفسكي أفضل
العب في العالم

وافقت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
بعودة الجماهير إلى املالعب بنسبة  %30من
طاقتها االستيعابية ،وفي مقدمتها الحصول
على اللقاح ،وذلك بعد غياب دام أكثر من عام
ونصف .وطالب بيان االتحاد العراقي الجماهير
بـ«إبراز بطاقات التطعيم وتطبيق إجراءات
التباعد» ،كما ستحضر فرق طبية قبل ثالث
ساعات من انطالق املباريات ويمكن للجمهور
االستفادة منها للحصول على اللقاح.

أمهل القضاء اإلسباني املدافع الفرنسي لبايرن
ميونخ األملاني ،لوكاس هرنانديز ،حتى 28
أكتوبر لبدء التطبيق الطوعي لعقوبة سجنه 6
أشهر بسبب عدم احترامه إجراء اإلبعاد املفروض
عليه بعد مشاجرة مع صديقته عام  ،2017إال
في حال قوبل طلب االستئناف املقدم من قبله
باملوافقة .واستدعي لوكاس للمثول أمام محكمة
مدريد إلخطاره بأمر سجنه ،وقد حضر طواعية
بحسب محكمة العدل العليا في مدريد.

صرح البلجيكي كيفن دي بروين ،العب
مانشستر سيتي بأنه يعتبر البولندي روبرت
ليفاندوفسكي أفضل العب في العالم .وقال
الالعب بمؤتمر صحافي« :إذا كان علي أن أقول
من األفضل ً
بناء على العامني املاضيني ،فسأختار
ّ
روبرت ليفاندوفسكي .لكل ما فعله وحققه مع
عن حلم لقب األبطال
بايرن ميونخ» .كما تحدث ّ
ً
قائال« :لم نفز بهذا اللقب ،لكننا نحاول .أتمنى أن
نفعل ذلك وأنا هنا .إنني سعيد جدًا بما حققناه».
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مباريـات
األسبـوع

مهمة المدير الفني صعبة للغاية في
أصبحت ُ
المتطلبات الكبيرة إلدارات
الفترة الحالية ،نتيجة ُ
األندية األوروبية .لذلك بات الكثير من األسماء
الشهيرة في عالم التدريب عاطال من العمل

مدربو الدكة

بيتيس يستعيد توازنه في الليغا بانتصار على أالفيس
عــاد ريــال بيتيس لسكة االنـتـصــارات في الليغا سريعًا بفوزه القاتل خارج
قواعده على ديبورتيفو أالفيس بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب
«مـنــديــزوروزا» ضمن الجولة التاسعة بــدوري الدرجة األولــى اإلسباني لكرة
ال ـقــدم .يــديــن الـفــريــق األنــدلـســي بالفضل فــي ه ــذا االنـتـصــار الـثـمــن والـقــاتــل
ملهاجمه بورخا إغليسياس صاحب هدف النقاط الثالث في الدقيقة األخيرة
من عمر املباراة .واستعاد بيتيس بهذه النتيجة توازنه سريعًا بعد خسارة
الجولة املاضية قبل التوقف الدولي بثنائية نظيفة على يد فياريال ،ليضيف
االنتصار الرابع له هذا املوسم .ورفع الفريق رصيده إلى  15نقطة يحتل بها
املركز الثامن .على الجانب اآلخر ،لم تقدم هذه املباراة أي جديد على مستوى
النتائج بالنسبة للفريق الباسكي ،الذي ّ
تكبد خسارة جديدة هي الثانية على
التوالي ،السابعة هذا املوسم ،ليتجمد رصيده عند  3نقاط يقبع بها في املركز
الـ 19وقبل األخير.

[]2

أسماء كبيرة بال عمل

قتيبة خطيب

ن ـت ــاب ــع فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــان ــي مــن
«مـ ــدربـ ـ ُـي ال ـ ــدك ـ ــة» ،م ـع ــرف ــة أه ــم
أسماء امل ــدراء الفنيني ،في عالم
الساحرة املستديرة ،الذين وجدوا أنفسهم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ب ــا ع ـمــل ،ويـنـتـظــرون
ً
اتصاال من وكــاء أعمالهمُ ،يبلغون ُفيها،
ُ
ُبأن هناك عرضًا يستحق التفكير ،واملضي
قدمًا في مسيرتهم بعالم التدريب.
ص ـح ـي ــح أن بـ ـع ــض امل ـ ــدرب ـ ــن ،أص ـب ـح ــت
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاضـ ـي ــة ت ـت ــاب ـع ـه ــم ،ع ـبــر
ش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزة ،بـ ـسـ ـب ــب ع ـم ـل ـه ــم فــي
الشباكات التلفزيونية العمالقة ،كمحللني
ل ـل ـمــواج ـهــات ،لُـكــن امل ـش ـجــع يـحـلــم ب ـعــودة
مــديــره الفني املـفـضــل ،للجلوس على دكة
البدالء ،مع أحد األندية العريقة.

يطمح دونغا إلى
العودة لمجال التدريب
لكن في أوروبا
إرنستو فالفيردي ُ
الـطــريـقــة ال ـتــي أق ـيــل بـهــا امل ـ ــدرب اإلسـبــانــي،
من نادي برشلونة ،والظروف املحيطة بها،
قــد شــوهــت سمعة فــالـفـيــردي ،ال ــذي ُيمضي
ً
حياته في الفترة الحالية ،متنقال بني منزله
وبعض وسائل اإلعــام املحلية ،التي تطلب
رأيه التحليلي.
ويـ ـع ــد إرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي أح ـ ــد امل ــدرب ــن،
الــذيــن ملـعــت أسـمــاؤهــم فــي إسـبــانـيــا ،بعدما

الطريقة التي أقيل فيها إرنستو فالفيردي شوهت سمعته ()Getty

كلينسمان تراجعت أسهمه بعد تركه الواليات المتحدة ()Getty

أرسنال يفلت من «براثن» كريستال باالس بتعادل قاتل
أفلت أرسنال من خسارة «وشيكة» في عقر داره أمام كريستال باالس بعد أن
كان متأخرًا حتى الدقيقة األخيرة ( ،)2-1ليتعادل في النهاية بهدفني ملثلهما،
وذلــك في اللقاء الــذي جمعهما في نهاية الجولة الثامنة بــالــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم .وعلى ملعب «اإلمارات» ورغم تقدم أصحاب األرض بهدف
مبكر منذ الدقيقة الثامنة بقدم النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ،إال أن
الفريق لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم في الشوط الثاني .وبعد خمس

ساهم فــي واليـتــه الثانية ،مــع نــادي أثلتيك
بـلـبــاو ،فــي قـيــادتــه لتحقيق املــركــز الـســابــع،
بجدول ترتيب الليغا ،باإلضافة إلى قيادته
إسـبــانـيــول لنهائي ال ــدوري األوروبـ ــي لكرة
القدم عام .2007
حتى فــي برشلونة ،حقق امل ــدرب اإلسباني
لقبني فــي ال ــدوري ،بما فــي ذلــك لقب موسم
 ،2017،2018عـنــدمــا كــاد الـفــريــق الكتالوني
ي ـن ـهــي امل ــوس ــم ع ـل ــى أنـ ــه ال ي ـق ـهــر (خ ـس ــروا
مـبــاراتـهــم قبل األخ ـيــرة أم ــام ليفانتي ،)4-5
ك ـمــا ح ـصــل فــال ـف ـيــردي ع ـلــى ج ــائ ــزة أفـضــل
مـ ـ ــدرب ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ف ــي مــوســم
 ،2016/2015بسبب ما فعله مع بلباو.
وش ـه ــدت ف ـت ــرة ال ـس ـن ـتــن ال ـت ــي ق ـضــاهــا في
بــرشـلــونــة تسجيل نسبة ف ــوز رائ ـعــة بلغت
 ،66.90وإحـ ـص ــاء  2.23ن ـق ـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة
الواحدة ،فيما حقق فالفيردي نجاحًا كبيرًا
م ــع نـ ـ ــادي أوملـ ـبـ ـي ــاك ــوس ال ـي ــون ــان ــي خ ــارج
امل ــاع ــب اإلس ـب ــان ـي ــة ،ح ـيــث فـ ــاز بــالـثـنــائـيــة
مــرتــن .على الــرغــم مــن إقالته فــي برشلونة،
ك ــان فــال ـف ـيــردي يـتـمـتــع ب ـعــاقــات ج ـيــدة مع
ج ـم ـيــع الع ـب ـيــه وط ــاق ــم ال ـع ـم ــل ،ل ـكــن هــزائــم
دوري أبطال أوروبا أمام روما وليفربول في
سنوات متتالية قلبت الجماهير ضده .ومع
ذلك ،لن يمر وقت طويل قبل أن يعود املدرب
ناد من الدرجة األولى.
اإلسباني لقيادة ٍ

يورغن كلينسمان
رب ـ ـمـ ــا دف ـ ــع ال ـ ــاع ـ ــب األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري ،ي ــورغ ــن
كـلـيـنـسـمــان ،ثـمــن ال ـن ـجــاح ف ــي ال ـج ــزء األول
م ــن مـسـيــرتــه ال ـك ــروي ــة ،ب ـعــدمــا ح ـصــل على
وظيفة رفيعة ألول مرة كمدير فني ملنتخب
أملانيا .إن إعطاء املدربني عديمي الخبرة مثل
هــذه املسؤولية هــو خـطــوة نموذجية لــدول
الــدرجــة الخامسة األوروب ـيــة ،وليس العديد
مــن الـفــائــزيــن بـكــأس الـعــالــم .وقـضــى يورغن
كلينسمان عـلــى مـسـيــرتــه ،بـعــدمــا فـشــل مع
ن ــادي بــايــرن ميونخ ،بتحقيق لقب ال ــدوري
األملاني ،األمر الذي جعله يسافر خارج القارة
األوروبية ،صوب الواليات املتحدة ،التي قاد
منتخبها الوطني ملــدة خمس سـنــوات .لكن
يورغن كلينسمان لم يحقق النجاح املنتظر
منه ،مع منتخب الواليات املتحدة األميركية،
ليعود مرة أخرى إلى بالده ،مع نادي هيرتا
برلني ،الذي قررت إدارته إقالته من منصبه،
بعدما أشرف على  10مواجهات فقط ،بسبب
س ــوء الـنـتــائــج ف ــي ع ــام  ،2016لـيـبـقــى حتى
اليوم دون عمل كمدرب.
كيكي سيتين
ُ
ينظر لإلسباني ،كيكي سيتني على أنه ُمدرب
متخصص باإلشراف على األندية الصغيرة

دقائق من بداية النصف الثاني ،عــاد الضيوف بهدف التعادل بقدم املهاجم
البلجيكي املخضرم كريستيان بينتيكي .ثم أكد املهاجم الفرنسي أوسدون
إدوارد صحوة كريستال باالس بالهدف الثاني في الدقيقة  .73وعندما كانت
امل ـبــاراة تلفظ أنفاسها األخ ـيــرة ،سجل املـهــاجــم الفرنسي الـبــديــل ألكسندر
الكازيت هدف إنقاذ أرسنال من الخسارة .وبعد سلسلة انتصارات استمرت
على مدار  3جوالت ،عادت كتيبة اإلسباني ميكيل أرتيتا لفقدان النقاط ،بعد
تعادلها في الجولة املاضية سلبيًا أمام برايتون آند هوف ألبيون قبل التوقف
الــدولــي .ورفــع فريق «الغانرز» رصيده إلــى  11نقطة في املركز ال ــ ،12بفارق
األهداف خلف ليستر سيتي.

لندن ــ العربي الجديد

تبدو صفقة بيل والكازيت بين الريال وأرسنال واردة جدًا (دين موالن/فرانس برس)

يثير امليركاتو اهتمام الجماهير قبل فتح
بابه فــي يناير /كــانــون الثاني املقبل خالل
ّ
النافذة الشتوية ،لكن البعض يفكر من اآلن
ويحضر للمستقبل تحديدًا لفترة االنتقاالت
الصيفية .نـبــدأ مــع إدارة ن ــادي ري ــال مدريد
اإلسباني ،التي بقيادة الرئيس فلورنتينو
ب ـي ــري ــز ،ت ـص ــر ع ـل ــى إيـ ـج ــاد مـ ـخ ــرج لـلـنـجــم
الويلزي غاريث بيل ،حتى يغادر في سوق
االنتقاالت الشتوي املقبل ،قبل نهاية عقده
في الصيف املقبل ،من أجل تفادي الخسائر
املالية ،في حال رحيله بشكل مجاني.
وكشف موقع «سبورت تريبل» البريطانية،
ّ
ً
أن ري ــال مــدريــد تلقى اتـصــاال مــن قبل إدارة
نادي أرسنال ،تطلب منه التخلي عن خدمات
الــويـلــزي غــاريــث بـيــل ،فــي س ــوق االنـتـقــاالت
الشتوي ،لكن ضمن صفقة تبادلية ،أقنعت
ّ
ال ــرئ ـي ــس ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز .وأض ـ ـ ــاف أن
أرسـ ـن ــال ع ــرض نـجـمــه ال ـفــرن ـســي ألـكـسـنــدر
الكازيت ،على ريال مدريد ،ألنه ال يريد رحيل

كاييري يقود ساو باولو للفوز على كورينثيانز
في الدوري البرازيلي
قــاد األرجنتيني جوناثان كاييري فريقه ســاو بــاولــو للفوز بهدف دون رد
على كورينثيانز في ختام الجولة الـ 27من الدوري البرازيلي لكرة القدم .وفي
املباراة التي أقيمت أمام  24ألف متفرج على ملعب «مورومبي» سجل الالعب
األرجنتيني هدف اللقاء الوحيد مبكرًا (د )7.ليقود فريقه للفوز على ضيفه
في كالسيكو مدينة ساو باولو .وبهذا الفوز ،رفع صاحب األرض رصيده إلى
 34نقطة في املركز الثاني عشر ،في حني تجمد رصيد الضيوف عند  40نقطة
في املرتبة السادسة ،مبتعدا بـ 16نقطة عن أتلتيكو مينيرو املتصدر.

دونغا لم يعد للتدريب منذ تركه البرازيل عام )Getty( 2016

أو املـتــوسـطــة ،لـكـنــه وج ــد نـفـســه فـجــأة على
دك ــة ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ال ــذي خــرج
منه بفضيحة مدوية ،عقب الخسارة الثقيلة
للفريق الـكـتــالــونــي ،عـلــى يــد بــايــرن ميونخ
بـثـمــانـيــة أهـ ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف ــن ف ــي دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح كيكي سيتني بال عمل ،بعدما أقالته
إدارة برشلونة بعد  7أشهر فقط من تعيينه،
بـسـبــب س ــوء ال ـن ـتــائــج وال ـف ـض ـي ـحــة ب ــدوري
أبـطــال أوروب ــا ،ليبقى امل ــدرب اإلسـبــانــي في
الفترة الحالية ،من دون الحصول على عمل
جديد ،منذ شهر مايو/أيار عام .2019

مارسيلينو
رجــل ال ينبغي أن يكون مــدرجــا فــي قائمة
م ــدرب ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـعــاط ـلــن م ــن ال ـع ـمــل،
ب ـع ــدم ــا وج ـ ــد ن ـف ـســه خـ ـ ــارج أس ـ ـ ــوار ن ــادي
فالنسيا ،بسبب قــرار إدارة «الخفافيش»،
ال ـ ـتـ ــي أغـ ـضـ ـب ــت الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر الـ ـع ــريـ ـض ــة،
وجعلتها تتظاهر من أجل عودته.
كــانــت نـسـبــة ال ـفــوز بنسبة  50بــاملـئــة ،هي
عال ،بعد
األعلى في مسيرته على مستوى ٍ
ما مجموعه  748مباراة.
ومع ذلك  ،فإن املالك ،بيتر ليم ،يجر نادي
فالنسيا إلــى ال ـقــاع .إذا كــان هـنــاك أي شك

الميركاتو :بيل للعودة إلى لندن والكازيت إلى مدريد
تطورات جديدة
يشهدها سوق االنتقاالت
في فترته الشتوية فيما
يخطط آخرون للمستقبل

29

مهاجمه بشكل مجاني فــي الصيف املقبل،
ّ
نتيجة انتهاء عقده ،لكن فريق «املدفعجية»،
يريد الحصول على الويلزي غاريث بيل.
وتــابــع أن ري ــال مــدريــد يــريــد الـتـخـلــص ،من
الــراتــب الـكـبـيــر ،ال ــذي يـنــالــه الـنـجــم الــويـلــزي
غاريث بيل ،باإلضافة إلى عدم نية الرئيس
ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـي ــري ــز ،رؤي ـ ــة ال ـج ـن ــاح ي ـغ ــادر
صـفــوف ال ـفــريــق ،بشكل مـجــانــي .لــذلــك فمن
املـمـكــن أن تـتــم الـصـفـقــة .وخ ـتــم أن الــويـلــزي
غاريث بيل ،يــدرك جيدًا أن أرسنال لن يدفع
الــراتــب ،ال ــذي يتلقاه مــع ري ــال مــدريــد ،لكنه
يعلم أن عقده سينتهي فــي الصيف املقبل،
وربـمــا لــن يجد فريقًا ًيلبي مطالبه ،وعليه
ّ
فإن الصفقة تبدو قريبة للغاية.
جانب آخر وضعت إدارة خوان البورتا،
من
ٍ
رئـيــس نــادي برشلونة اإلسـبــانــي ،أهدافها،
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى سـ ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
ال ـش ـتــوي امل ـق ـبــل ب ـق ــوة ،ب ـعــدمــا ح ـ ـ ّـددت عــدة
أسماء ،على رأسها نجم تشلسي اإلنكليزي
الذي ينتهي عقده في عام .2022
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة «س ـ ـ ـكـ ـ ــاي سـ ـ ـب ـ ــورت ـ ــس»

مورينيو يريد
رؤية ريكي بويج في
روما في يناير

الـبــريـطــانـيــة أن إدارة بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي
تــريــد الـحـصــول على خــدمــات النجم سيزار
أزبيليكويتا ،قائد تشلسي اإلنكليزي ،الذي
ينتهي عقده في الصيف املقبل مع «البلوز»،
وجـمـيــع امل ــؤش ــرات تــوحــي برغبته بخوض
ت ـج ــرب ــة م ــع ال ـف ــري ــق ال ـك ـت ــال ــون ــي .وتــاب ـعــت
أن خ ــوان الب ــورت ــا عـ ّـبــر ملـجـلــس إدارة نــادي
برشلونة عن رغبته الحصول على خدمات
الـنـجــم الــدن ـمــاركــي أن ــدري ــاس كــريـسـتـنـســن،
ّ
مــدافــع ن ــادي تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،ألن عقده
ينتهي أيضًا في الصيف املقبل ،ولــن يكلف
خزائن الفريق الكتالوني املالي شيئًا ،كونها
ّ
ستكون صفقة انتقال حر .وختمت بأن خوان
البــورتــا وجــه طلبًا إلــى مسؤولي برشلونة،
من أجل أن يقوموا بتتبع مستقبل الصربي
نـيـمــانـيــا مــات ـي ـتــش ،قــائــد خ ــط وس ــط ن ــادي
مــانـشـسـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،ألنـ ــه م ـه ـتــم بــالــاعــب
ويريد رؤيته مع الفريق الكتالوني.
ونـخـتــم مــع جــوزيــه مــوريـنـيــو ،املــديــر الفني
لـنــادي رومــا اإليـطــالــي ،الــذي طلب مــن إدارة
الـ ـف ــري ــق ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مــوه ـبــة
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،ري ـكــي بــويــج ،بحسب
مــا كـشــف مــوقــع «فــوتـبــول إيـطــالـيــا» .وتــابــع
ّ
املـصــدر أن طلب جــوزيــه مورينيو مــن إدارة
روما الحصول على ريكي بويج على سبيل
اإلعـ ـ ـ ــارة ،ي ـع ــود ألنـ ــه ي ــري ــد مـ ـه ــارة املــوه ـبــة
اإلس ـبــان ـيــة ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،ودراس ـت ـه ــا
بشكل جيد ،حتى يقرر في الصيف املقبل ،في
حال أراد الحصول على عقده بشكل نهائي.

حــول عــدم كفاءته التي تفوح منها رائحة
النوايا السيئة في سبتمبر/أيلول من عام
 ،2019فــا يــوجــد ش ــيء بـعــد ه ــذا الصيف،
نتيجة طــرد معظم الــاعـبــن الــذيــن قدموا
دعمًا عامًا ملارسيلينو في وقت إقالته من
النادي.
ال ـ ـنـ ــادي الـ ـ ــذي فـ ــاز بـ ـ ــأول ل ـق ــب ل ــه م ـن ــذ 11
عــامــا مــع مارسيلينو ،بعدما انتصر على
بــرشـلــونــة ف ــي نـهــائــي ك ــأس مـلــك إسـبــانـيــا
ف ــي عـ ــام  ،2019لـيـصـبــح املـ ـ ــدرب مـحـبــوب
الجماهير األول ،لكن اإلدارة قررت إخراجه
بطريقة غير الئقة نهائيا.

دونغا
لم ُيمنح دونغا فرصة في كرة القدم األوروبية
أو قبوله على األقــل ،في حني أن تجربته في
اللعب جاءت في الغالب في وطنه البرازيل،
مــع ستة مــواســم فــي إيطاليا وموسمني في
ال ـ ــدوري األمل ــان ــي .ويـتـمـتــع دون ـغ ــا بالنسب
والقدرة على االتصال ليحاول تجربة نفسه
في أفضل خمسة أقسام بالقارة العجوز.
جـ ـ ــاءت م ـه ـم ـتــه األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـب ــرازي ــل بـعــد
نهائيات كأس العالم  ،2006حيث كانت أول
وظيفة له كمدرب .أسفر عن فوز كوبا أميركا
على األرجنتني املفضلة واملـكــروهــة .لــم تكن

املـيــدالـيــة ال ـبــرونــزيــة األومل ـب ـيــة مــع الـبــرازيــل
كافية في العام التالي ،في حني أن فوز كأس
الـقــارات فــي عــام  2009لــم يكن على مستوى
البرازيليني أيضًا .عندما شهد كأس العالم
 2010خــروجـهــم مــن رب ــع الـنـهــائــي ،اسـتـقــال
دونغا.
بعد فترة قصيرة قضاها في إنترناسيونال
وكأس العالم  ،2014حيث تعرضت البرازيل
لإلهانة على أرضها على يد أملانيا بسبعة
أهداف مقابل ،عاد دونغا إلى منتخب بالده،
لكنه فشل معهم في بطولتني بكوبا أميركا،
وأدى ذلك إقالته مرة أخرى.

فينيزيا ينتصر على فيورنتينا بهدف نظيف
في الدوري اإليطالي
حقق فــريــق فينيزيا مـفــاجــأة بتغلبه على ضيفه فيورنتينا بـهــدف نظيف
في لقاء الجولة الثامنة من الــدوري اإليطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب
«بيير لويجي بينزو» .وجاء هدف أصحاب األرض واملباراة الوحيد عن طريق
ماتيا أرامو في الدقيقة  .36وشهدت املباراة خشونة مفرطة من جانب العبي
الفريقني ،فقد أشهر حكم الساحة  7بطاقات صفراء ( 3لالعبي فينيزيا و4
لالعبي فيورنتينا) إلى جانب حصول ريكاردو سوتيل ،العب الفيوال ،على
بطاقة حمراء .وبانتصاره ،رفع فريق فينيزيا رصيده إلى  8نقاط في املركز
ال ــ ،15بينما ّ
تجمد رصيد فيورنتينا عند  12نقطة في املركز الــ .9ويتصدر
نابولي الدوري اإليطالي بالعالمة الكاملة ،حيث حقق  24نقطة من  8مباريات،
يليه ميالن برصيد  22نقطة وحامل اللقب ،إنتر ميالنو ،بـ 17نقطة.

قطر تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم المونديال
اتفقت وزارة الصحة
القطرية ومنظمة الصحة
العالمية على تعاون
جديد لدعم جوانب
الصحة بمونديال 2022
الدوحة ـ العربي الجديد

أط ـل ـقــت وزارة ال ـص ـحــة ا ًل ـق ـطــريــة ومـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة تـ ـع ــاون ــا جـ ــديـ ـ ًـدا مـتـعــدد
ال ـس ـنــوات ،لــدعــم جــوانــب الـصـحــة والـســامــة
خــال كــأس العالم  2022املقررة إقامتها في
ً
قطر ،ولتمثل البطولة منارة لتعزيز الصحة
البدنية والنفسية ونموذجًا لضمان إقامة
أح ـ ــداث ري ــاض ـي ــة ك ـب ــرى صـحـيــة وآم ـن ــة في
املستقبل .جاء اإلعــان عن املشروع املشترك
املـمـتــد ل ـثــاث س ـن ــوات ،ال ــذي يـحـمــل عـنــوان
«بـطــولــة كــأس عــالــم صحية فــي عــام - 2022
خـلــق إرث لـلــريــاضــة وال ـص ـحــة» ،خ ــال حفل
م ـش ـتــرك بــامل ـقــر الــرئ ـي ـســي ملـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــف ال ـســوي ـســريــة،
بمشاركة ت ـيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس،
املدير العام للمنظمة ،وحنان محمد الكواري،
وزيـ ــرة الـصـحــة الـقـطــريــة ،وح ـســن الـ ــذوادي،
األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث،

وجياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،وأحمد بن سالم املنظري،
مــديــر منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق
املتوسط .وستضطلع دولــة قطر واملنظمة،
بــالـتـعــاون مــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة الـقــدم،
بــأن ـش ـطــة م ـش ـتــركــة ل ـت ـعــزيــز أن ـم ــاط الـعـيــش
الصحية واألمــن الصحي والسالمة البدنية
والنفسية خالل الحدث ،الذي يتربع على قمة
ُ
كرة القدم العاملية ،وستقام منافساته من 21
نوفمبر /تشرين الـثــانــي إلــى  18ديسمبر/
كانون ًاألول من العام املقبل.
وإضافة إلى ذلك ،يهدف املشروع إلى تحقيق
هـ ـ ــدف أسـ ــاسـ ــي آخ ـ ـ ــر ،ي ـت ـم ـث ــل فـ ــي ت ـحــديــد
وترجمة أفضل املمارسات في مجال تعزيز
الصحة واألمــن والسالمة ،على النحو الذي
ُي ـمــارس فــي بطولة كــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
 ،2022الستخدامها فــي األح ــداث الرياضية
الكبرى في جميع أنحاء العالم.
وق ــال ت ـي ــدروس غـيـبــريـســوس ،امل ــدي ــر الـعــام
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي« :أشـ ـك ــر م ـع ــال ــي ال ـ ــوزي ـ ــرة ح ـنــان
الكواري ودولة قطر على التعاون مع منظمة
الصحة العاملية ،لجعل بطولة كــأس العالم
ً
نموذجا ُيحتذى
لكرة الـقــدم فــي عــام ،2022
به في األحداث الرياضية الصحية .واملنظمة
ملتزمة بالعمل مــع قـطــر واالت ـح ــاد الــدولــي
لكرة القدم لالستفادة من القوة العاملية لكرة
الـقــدم فــي مـســاعــدة الـنــاس ًعلى أن يعيشوا
حياة أوفر صحة وأكثر أمانا» .من جانبها،

قالت حنان الـكــواري ،وزيــرة الصحة العامة
فــي قـطــر« :تفخر دول ــة قطر بأنها أول دولــة
في الشرق األوســط تستضيف بطولة كأس
الـعــالــم لـكــرة ال ـق ــدم ،لـكــن هــدفـنــا لـيــس إقــامــة
بـطــولــة ريــاضـ ّـيــة نــاجـحــة فـحـســب ،بــل أيضا
ّ
رياضي من بني األكثر مراعاة
تنظيم حــدث

َّ
لـلـجــوانــب الـصـحـيــة ،ول ـهــذا الـسـبــب تـعــاونــا
مـ ــع م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة» .وم ـ ــن بــن
املــوضــوعــات الرئيسية الـتــي سيركز عليها
امل ـش ــروع ال ـتــرويــج مل ـمــارســة أن ـم ــاط الـحـيــاة
الـصـحـيــة ،وذل ــك مــن خ ــال ع ــدة أم ــور ،منها
النشاط البدني ،والنظم الغذائية الصحية،

فيفا يتوقع إقامة مونديال إستثنائي في قطر عام ( 2022أمين محمد)Getty/

واإلق ـ ـ ـ ــاع عـ ــن ت ـع ــاط ــي ال ـت ـب ــغ وم ـكــاف ـح ـتــه،
وت ـعــزيــز األمـ ــن ال ـص ـحــي ،م ــع ال ـتــرك ـيــز على
ضمان سالمة التجمعات واألحداث الكبرى،
إلى جانب األنشطة التوعوية الصحية.
وأشـ ــاد جـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو ،رئ ـيــس االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم ،بــالـشــراكــة الـجــديــدة بني
قـطــر ومـنـظـمــة الـصـحــة ال ـعــامل ـيــة ،وقـ ــال إنـهــا
مـبـنـيــة ع ـلــى ال ـ َّش ــراك ــة ال ـنــاج ـحــة ب ــن الـفـيـفــا
واملـنـظـمــة واملــوق ـعــة فــي ع ــام  .2019وأض ــاف:
«ضــاعـفــت الفيفا واملنظمة جهودهما خالل
الـ ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن مـ ــن أجـ ـ ــل لـ ـف ــت ان ـت ـب ــاه
م ــاي ــن ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي كـ ــل مـ ـك ــان إلـ ـ ــى أه ـم ـيــة
الصحة البدنية والنفسية ،خاصة في ضوء
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــامل ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن جــائـحــة
كــوفـيــدً .19-مشروع املنظمة الجديد مع قطر
يتوافق تــوافــقــا تـ ًّـامــا مــع تـعــاون فيفا مــع كال
الجانبني .وسنعمل ً
معا على االستفادة من
ً
الرياضة بوصفها محفزا للوصول إلى
قــوة
ً
عالم أكثر أمنا وصحة» .من جهته ،قال حسن
الذوادي ،األمني العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث« :منذ حصولنا على حقوق استضافة
بطولة كــأس العالم املقررة في  ،2022درسنا
بعناية أهمية أن تترك البطولة إرثًا مجتمعيًا
مـسـتــدامــا يلبي تطلعات واحـتـيــاجــات أف ــراد
املـجـتـمــع ف ــي قـطــر وإقـلـيـمـنــا وجـمـيــع أنـحــاء
ال ـعــالــم وي ـســاهــم ف ــي تـحـســن حـيــاتـهــم نحو
األف ـضــل .ومــع تجربة الـجــائـحــة ،زادت بشدة
أه ـم ـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذه ال ـب ـطــولــة لـبـنــاء
الوعي وتحسني الصحة العامة».

30

رياضة

األربعاء  20أكتوبر /تشرين األول  2021م  14ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2606السنة الثامنة
Wednesday 20 October 2021

األربعاء  20أكتوبر /تشرين األول  2021م  14ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2606السنة الثامنة
Wednesday 20 October 2021

على هامش الحدث

تقرير
انتهت مباريات الثالثاء في دوري أبطال أوروبا ،لتفتح القارة العجوز أبوابها
لفرق جديدة تخوض المنافسات أيضًا اليوم األربعاء ،وسط ترقب كبير لما
سيقدمه برشلونة في مباراته المهمة جدًا أمام نظيره دينامو كييف،
إضافة إلى ما سيفعله مانشستر يونايتد بمجموعته

مباريات المنتخبات تخلف  6حاالت موجبة في البريميرليغ
تسببت فترة التوقف الدولي املاضية في تسجيل  6حاالت إصابة جديدة بفيروس
كورونا في الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم «البريميرليغ» .وبحسب ما أفادت
به رابطة الدوري اإلنكليزي ،فقد تم اكتشاف  6حاالت موجبة جديدة من بني 3044
العبًا وموظفًا في أندية البريميرليغ أجــروا فحوصات بني  11و 17أكتوبر /تشرين
األول الـجــاري .وستخضع تلك الحاالت املوجبة لفترة حجر صحي مدتها  10أيــام،
كما سيجري الالعبون اختبارات مولدات املضادات بشكل أسبوعي ،وإذا كانت نتيجة
االختبارات موجبة فسيجرون فحص .PCR

ليلة
دوري األبطال
الثانية
حسين غازي

ل ـي ـلــة م ـث ـيــرة م ــن م ـســاب ـقــة دوري
أب ـ ـ ـطـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـهـ ــت أمـ ــس
الـثــاثــاء ،لتفتح أبوابها مــن أجل
استقبال مباريات جديدة كبيرة ومنتظرة،
ستكون مصيرية لبعض األندية الكبيرة.
فرصة برشلونة األخيرة

يــدخــل ن ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي مـبــاراتــه
في الجولة الثالثة أمــام خيار وحيد فقط،
ال ـفــوز وال ش ــيء غـيــر ذل ــك ،وإال قــد تنتهي
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ح ـظــوظــه ف ــي ب ـل ــوغ الـ ــدور
املقبل ،وحينها سيتوجب عليه حفظ ماء
وجهه والقتال على املركز الثالث الذي يقود
للدوري األوروبي بدل احتالل املركز الرابع
والخروج خالي الوفاض في موسم يعتبر
األص ـعــب عـلــى ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي ،بسبب
ال ـظــروف اإلداري ـ ــة الـتــي عــاشـهــا ،بــدايــة من
هفوات جوسيب ماريا بارتوميو ،التي ّأدت
إلى تعقيد أمور برشلونة ماليًا ،وعدم قدرة
ّ
الرئيس الحالي خــوان البــورتــا على حلها
بشكل سريع ،ومن ثم مغادرة األرجنتيني
ليونيل ميسي الفريق متجهًا إلــى باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .وي ـس ـت ـق ـبــل ب ــرش ـل ــون ــة (0
نقاط) في هذه الجولة نادي دينامو كييف
األوكراني (نقطة واحدة) ،وال يمكن للبارسا
التفريط فــي الـفــوز بــأي شكل مــن األشـكــال،
خاصة أنه تلقى في الجولة األولــى هزيمة
ثقيلة أمــام بــايــرن ميونخ األملــانــي بثالثية
نظيفة ثم ضد بنفيكا البرتغالي بالنتيجة
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يونايتد يعول على
رونالدو للعودة لسكة
االنتصارات
عينها .برشلونة صاحب  5ألقاب في مسابقة
دوري أبـطــال أوروبـ ــا ،آخــرهــا فــي عــام 2015
تحت قيادة اإلسباني لويس إنريكي ،يعلم أن
مهمة رونالد كومان لن تكون سهلة ،واألخير
يــدرك خـطــورة املــوقــف ،فالخسارة هناك في
كامب نو تعني «املقصلة» ،أي بنسبة كبيرة
نهاية رحلته مع الفريق الــذي كــان نجمًا له
كالعب .وكان برشلونة قد انتصر محليًا قبل
أي ــام على حـســاب فالنسيا بنتيجة  1-3في
الدوري اإلسباني ،وهو يعول على الهولندي
ممفيس دي ـبــاي بـشـكـ ٍـل كبير لتخطي عقبة
ّ
يصب
الـفــريــق األوك ــران ــي .الـتــاريــخ الـحــديــث
ف ــي صــالــح بــرش ـلــونــة ،الـ ــذي واجـ ــه ديـنــامــو
كييف أربع مرات منذ بداية األلفية الحالية،
وك ــان الـنـصــر حليفه فــي جميع املــواجـهــات
على أرضه وخارج الديار ،فيما يأمل الفريق
األوكــرانــي استعادة أمجاد  ،1997حني هزم
الفريق الكتالوني مرتني متتاليتني.
وفي مباراة أخرى ضمن ذات املجموعة ،يعلم
بنفيكا الـبــرتـغــالــي أن خـطــف نـقـطــة واح ــدة
أمام بايرن ميونخ األملاني املتصدر بالعالمة
الكاملة بست نـقــاط ،سيكون أم ـرًا غــايــة في
األهمية ملتابعة رحلته في دوري األبطال.

رونالدو إلنهاء شالل النتائج السلبية

في آخر  5مباريات لعبها مانشستر يونايتد
اإلنـكـلـيــزي بكافة املـســابـقــات ،خسر  3مــرات
وتعادل في مناسبة وفاز في أخرى ،بالتالي
يتوجب على املدرب النرويجي أوليه غونار
س ــول ـش ــاي ــر م ـص ــال ـح ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر ســري ـعــا
ّ
وإقناع اإلدارة بإبقائه مدربًا للفريق ،في ظل
الحديث املـتــزايــد عــن ترشيح أسـمــاء مميزة
لتدريب الشياطني الحمر.
وي ـعــول ســولـشــايــر عـلــى نجمه البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو إلح ـ ـ ــداث الـتـغـيـيــر
اإلي ـج ــاب ــي ف ــي ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،وتـحـقـيــق
ال ـف ــوز ع ـلــى نـ ــادي أت ــاالن ـت ــا اإلي ـط ــال ــي ،في
مهمة ليست سهلة بطبيعة الحال ،خاصة
أن األخ ـ ـيـ ــر ي ـس ـع ــى ل ـل ـب ـق ــاء فـ ــي ال ـ ـصـ ــدارة

آرام محمود
العب للريشة الطائرة ،كان واحدا من  29رياضيا الجئا شاركوا في دورة
األلعاب األولمبية  2020بطوكيو تحت العلم األولمبي

العب رياضة الريشة الطائرة آرام محمود ،ولد بسورية في 17
يوليو/تموز  ،1997ويعيش حاليا في هولندا ،وكــان واحــدا من
 29ريــاضـيــا الجـئــا شــاركــوا فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة 2020
تحت العلم األوملبي .وهربا من شبح الحرب وغياب الفرص في
سورية ،حاول الالعب املوهوب تحقيق أحالمه في مجال لعبته،
وجعل األلعاب األوملبية محطة مهمة رغم كل الصعاب .وبسبب
وضعه القانوني ،لم يتمكن محمود من املنافسة على املستوى
الدولي من  2015إلى  ،2018لكن صعوده عبر التصنيف منذ
ذلك الحني ،يظهر رغبته في ترك بصمته في عالم الرياضة .وفي
سبتمبر /أيلول  ،2018حصل على املرتبة  937في العالم ،ومنذ
ذلك الحني واصل التقدم ليصل إلى املركز  ،185وكان يملك آماال
كبيرة فــي تــرك بصمة رفقة الفريق األوملـبــي لالجئني املشارك
في «طوكيو  .»2020وشعر محمود ،الــذي يجمع بني التدريب
والــدراســة في أكاديمية يوهان كــرويــف ،بسعادة غامرة عندما
تلقى نبأ حصوله على منحة اللجنة األوملبية الدولية كجزء من
برنامج دعم الرياضيني لالجئني في يونيو /حزيران  .2019ولم
ً
يكن طريق آرام سهال للوصول إلى ما هو عليه اآلن ،وهو الذي
كان نجما صاعدا على الساحة الشبابية في العاصمة السورية

«يويفا» يعاقب إنكلترا بخوض مباراتين في ملعب مغلق
ملعبه املغلق في أوروبا بسبب
ينبغي على منتخب إنكلترا أن يلعب مباراتيه املقبلتني على ُ
األح ــداث التي وقعت خــال نهائي دوري األمــم األوروب ـيــة الــذي أقـيــم فــي  11يوليو /تموز
املاضي ،حني توج املنتخب اإليطالي باللقب على حساب نظيره اإلنكليزي .وأكــد االتحاد
األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،قرار هيئة الرقابة واألخالق واالنضباط التابعة له التي تبنته
بسبب انـعــدام النظام واالنضباط داخــل وخــارج ملعب ويمبلي خــال نهائي الـيــورو ،بعد
إجراء تحقيق في األحداث التي وقعت .وفرضت هيئة الرقابة كذلك غرامة مالية على االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم قدرها  100ألف يورو ،بسبب انعدام النظام واالنضباط داخل وخارج
امللعب وإلقاء أشياء داخل امللعب وصافرات االستهجان خالل ترديد النشيد الوطني .وأكدت
وزارة الداخلية البريطانية في الرابع عشر من ُ شهر سبتمبر /أيلول املاضي إلقاء القبض
على  92شخصًا خالل مباريات اليورو التي أقيمت في العاصمة لندن .وكشفت البيانات
الصادرة عن وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على  39شخصًا خالل مباراة النهائي أمام
إيطاليا و 28شخصًا خالل مباراة اسكتلندا في دور املجموعات و 18شخصًا في نصف
النهائي أمام الدنمارك ،إلى جانب إلقاء القبض على  6أشخاص آخرين خالل لقاء نصف
النهائي بني إيطاليا وإسبانيا .ويالقي املنتخب اإلنكليزي نظيره األلباني في  12نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل على ملعبه في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر  ،2022وبعدها بثالثة
أيام سيواجه سان مارينو .وتتصدر إنكلترا مجموعتها برصيد  20نقطة (من  6انتصارات
وتعادلني) ،تليها بولونيا برصيد  17نقطة وألبانيا بـ 15نقطة واملجر بـ 11نقطة.

ُ
يـحـتــل ال ـفــريــق الـبــرتـغــالــي بــالــوقــت الـحــالــي
املــركــز الثاني برصيد  4نـقــاط ،لكن خصمه
اس ـت ـط ــاع اك ـت ـس ــاح خـصـمـيــه ال ـســاب ـقــن في
ً
املجموعة مسجال  8أه ــداف دون أن تتلقى
شباكه أي هدف ،كما أنه يدخل ليلة األربعاء
بعد ف ــوزه على بــايــر لـيـفــركــوزن على أرضــه
بنتيجة  1-5في املرحلة الثامنة من الــدوري
األملـ ــانـ ــي .إذا أردنـ ـ ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ــاري ــخ،
فاألمر صادم بالنسبة لبنفيكا املتوج بلقب
األب ـط ــال مــرتــن فــي الـسـتـيـنـيــات ،فـقــد خسر
أمام بايرن ميونخ في  7مباريات ،منها  5في
األبطال واثنتان في الدوري األوروبي ،بينما
كــان التعادل حــاضـرًا  3مــرات فقط ،مــن دون
تحقيق أي نتيجة فوز على الفريق البافاري،
بالتالي فإن التعادل سيكون أكثر من جيد.

وجه رياضي

أيوب الحديثي

غوارديوال عن اللقاح :أثق في األطباء والعلماء
أعرب اإلسباني بيب غوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،عن تأييده الستخدام اللقاح
ملكافحة فيروس كــورونــا ،وأكــد أنــه يثق باألطباء والعلماء .وفــي مؤتمر صحافي على
هامش دوري األبطال ،قال غوارديوال لدى سؤاله عن قرار بعض الالعبني بعدم التطعيم:
«إنها مسألة خاصة .لدي رأيــي الخاص .أثق في األطباء والعلماء .يقولون إنها أفضل
طريقة لحماية الناس .أنا وعائلتي تلقينا اللقاح» .وأضاف« :سيتحدث األطباء مع الالعبني
بشكل فردي ويقررون .لقد رأينا في إنكلترا عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم وعدد
الذين ما زالوا يعانون .عليك املضي قدمًا وارتداء األقنعة والتطعيم من أجل صالح الناس».

دمشق ،وحول هذا قال في تصريح ملوقع أوملبياد طوكيو« :كانت
الـفـتــرة  2018-2014محبطة فــي بعض األح ـيــان ،فبعد فــوزي
بالبطولة الـســوريــة للرجال للمرة الثانية على الـتــوالــي ()2014
والبطولة العربية للشباب ،كنت أنتظر الدعم الكامل من االتحاد
السوري لكرة الريشة» .وأضاف« :بينما كنت أنتظر نهاية األزمة
في بلدي ،حصل العكس تماما ،اشتدت األزمة .وانتقلت الفوضى
لكل مكان بالبالد».
وفي عام  ،2015قرر مغادرة سورية ووصل إلى هولندا ،لكن ذلك
لم يكن باألمر السهل أيضا ،نظرا ألنه تنافس مع بالده سورية،
كان عليه االنتظار ثالث سنوات قبل العودة إلى الحلبة الدولية.
وخالل تلك الفترة ،لم يتمكن من اللعب إال على املستوى املحلي
واإلقـلـيـمــي والــوطـنــي ،واالنـتـقــال مــن مدينة إلــى أخ ــرى ملحاولة
إيـجــاد مكان للعب ،وفــريــق تــدريــب يمكنه تقديم يــد املساعدة،
معتمدا على الصداقات الجديدة التي أقامها من خالل الريشة
الطائرة ،واستقر في النهاية بمدينة أملير ،بفضل املساعدة التي
تلقاها في النادي املحلي هناك .وفي عام  ،2019ساعدته جوالت
التصفيات في بطوالت إستونيا والسويد والنمسا على صقل
مهاراته ،ثم وصل إلى ربع نهائي بطولة البرتغال الدولية ،وجاءته
دفعة كبيرة ،عندما فاز بلقاء التفيا الدولي ،وبعد فترة وجيزة
وصل إلى نصف النهائي في ليتوانيا.

واالنـ ـتـ ـص ــار ل ــرف ــع رصـ ـي ــده إل ـ ــى  7ن ـق ــاط.
يدخل يونايتد اللقاء بعد خسارة السبت
أمـ ــام لـيـسـتــر سـيـتــي ف ــي الـ ـ ــدوري بنتيجة
 ،4-2في حني جاء انتصار األبطال الوحيد
فــي ه ــذه املـجـمــوعــة بـشـكــل درامــاتـيـكــي من
ق ـبــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو أمـ ــام ف ـيــاريــال
اإلسباني في املباراة التي انتهت  ،1-2فيما
ش ـهــدنــا ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى خ ـس ــارة أم ــام
ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري .رون ــال ــدو واج ــه
فــي الـســابــق أتــاالنـتــا فــي ال ــدوري اإليطالي
ي ـ ــوم ك ـ ــان العـ ـب ــا مـ ــع ي ــو ّف ـن ـت ــوس ،وس ـجــل
فــي شـبــاكــه  3م ــرات ،لـكــنــه مـنــي بهزيمتني

وح ـ ـقـ ــق انـ ـتـ ـص ــاري ــن مـ ـق ــاب ــل  4ت ـ ـعـ ــادالت.
فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـهـ ــا (ال ـ ـسـ ــادسـ ــة) يــريــد
فـ ـي ــاري ــال ب ـط ــل ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ـع ــام
املــاضــي بـقـيــادة مــدربــه أون ــاي إي ـمــري تــرك
قــاع الترتيب ،حني يلتقي يونغ بويز على
أرض األخـ ـي ــر .ويـمـتـلــك فــريــق ال ـغــواصــات
ّ
ال ـص ـف ــراء نـقـطــة واح ـ ــدة ف ــي رصـ ـي ــده ،لـكــن
انـتـصــاره سيشعل املنافسة على بطاقتي
املجموعة لبلوغ األدوار اإلقصائية.
يوفنتوس وتشلسي متأهبان

يتطلع ناديا يوفنتوس اإليطالي وتشلسي

مناقشات «كأس العالم
ّ
كل عامين» مستم ّرة

أكد جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» من األرجنتني «أنه سيكون
م ــن الـ ــرائـ ــع ت ـن ـظ ـيــم امل ــون ــدي ــال ف ــي أم ـيــركــا
الجنوبية» ،في إطــار جولة قام بها في ّ
عدة
دول ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ـح ـثــا ع ــن دعـ ــم ملـقـتــرحــه
ّ
ب ـش ــأن تـنـظـيــم م ـنــاف ـســات كـ ــأس ال ـع ــال ــم كــل
عامني .وقال إنفانتينو ،في مؤتمر صحافي
عقده بجانب رئيس اتحاد األرجنتني لكرة
ال ـقــدم ك ــادوي ــو تــابـيــا« :بــالـتــأكـيــد ،سيكون
ملف ترشيح أميركا الجنوبية قويًا للغاية.
أميركا الجنوبية تعيش كــرة القدم بطريقة
مختلفة ،فقلب كــرة الـقــدم هـنــا .سيكون من
ال ــرائ ــع ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي تـنـظـيــم امل ــون ــدي ــال في
أميركا الجنوبية».
وأش ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ،الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إل ــى
العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس األحد
امل ــاض ــي ،إل ــى أن «ه ـنــاك اهـتـمــامــا كـبـيــرا في
الوقت الراهن بتنظيم الكثير من منافسات
كأس العالم» ،رغم فقدان «الثقة» في االتحاد
خالل السنوات األخيرة بسبب فضائح فساد
مختلفة .ودافع إنفانتينو عن مقترحه بشأن
ّ
إقامة املونديال كل عامني ،حيث قال إن هذا

إنفانتينو وفينغر يحاوالن إقناع الجميع بفكرة
مونديال ّ
كل عامين (إيتوسو هارا)Getty/

«سيجلب مزيدا من املنافسة رفيعة املستوى
ومزيدا من األمــل واإلثــارة ومزيدا من فرص
تـنـظـيــم امل ــون ــدي ــال أيـ ـض ــا» .وأردف« :إذا لم
ّ
ننظم املونديال كل عامني ،فسنحتاج إلى 24
عــامــا لكي يـعــود إلــى ق ــارة مــا ،هــذا إذا أردنــا
إجــراء تناوب حقيقي بني الـقــارات املختلفة،
و 24ع ــام ــا أك ـث ــر م ــن ج ـيــل م ــن ال ـج ـم ـهــور»،
وأشـ ـ ـ ــار أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
شهدت «الحديث كثيرًا عن األندية دون طرح
املنتخبات الوطنية على مائدة املفاوضات».
وبدأ «فيفا» محادثات مع مدربي املنتخبات
الــوطـنـيــة بـشــأن ال ـف ـكــرة ،وه ــو املـقـتــرح الــذي
يلقى مـعــارضــة شــديــدة مــن قـبــل االتـحــاديــن
األوروب ـ ـ ـ ــي (ي ــوي ـف ــا) واألمـ ـي ــرك ــي ال ـجـنــوبــي
(كــون ـم ـب ـيــول) وال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة الــدول ـيــة،
باإلضافة إلى مدربني والعبني.
ويـ ـ ـق ـ ــود امل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات مـ ــديـ ــر تـ ـط ــوي ــر ك ــرة
ال ـق ــدم الـعــاملـيــة ف ــي «ف ـي ـفــا» أرس ــن فينغر،
وسـتـتـضـمــن مـجـمــوعــة م ــن ن ـقــاط ال ـح ــوار،
بـيـنـهــا ص ـحــة ال ــاع ــب والـ ـن ــواف ــذ الــدول ـيــة
وتــواتــر نهائيات كــأس العالم وغيرها من
القضايا املهمة في اللعبة».
َُ
وعقدت االجتماعات الثالثاء من خالل خدمة
االت ـص ــال بــالـفـيــديــو عـبــر اإلن ـتــرنــت ،عـلــى أن
تـس ـت ـك ـمــل غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس .وقـ ـ ــال ال ـفــرن ـســي،
بحسب ما نقله عنه بيان «فيفا»« :كمدربني
للمنتخبات الوطنية للرجال ،فإن مساهمتهم
ض ـ ــروري ـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا «ال ـ ـفـ ــرص امل ـت ــاح ــة لـنــا
ل ــال ـت ـق ــاء ق ـل ـي ـلــة وم ـت ـب ــاع ــدة ،ل ـك ــن ي ـج ــب أن
نستفيد هذه املناسبات ألن مثل هذا الحوار
يساعدنا جميعًا على حماية املكانة الفريدة
التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها
جانب آخر ،تطرق إنفانتينو
عاملية حقًا» .من
ٍ
إل ـ ــى م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل مـ ــع األرجـ ـنـ ـت ــن فــي
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال
قطر  ،2022مؤكدًا أنها يجب أن تحسم داخل
امللعب بعد إلغائها في وقــت سابق ،معتبرا
أن «إي ـق ــاف امل ـب ــاراة ب ـهــذه الـطــريـقــة أم ــر غير
مقبول ،هذا يدمر كرة القدم».
وكـ ـ ــان ق ــد ت ــم إلـ ـغ ــاء املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي جـمـعــت
الـفــريـقــن فــي الـخــامــس مــن سبتمبر/أيلول
املــاضــي بعد سبع دقــائــق مــن بدايتها ،بعد
مشاركة العبني محترفني بالدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز مــع املنتخب األرجـنـتـيـنــي ،مــا يمثل
انتهاكًا لقيود مكافحة جائحة كــورونــا في
البرازيل ،التي تلزم املسافرين القادمني من
بريطانيا بضرورة الخضوع للعزل الطبي.
(فرانس برس/إفي)

اإلنـكـلـيــزي للتقدم فــي املـجـمــوعــة الثامنة،
تحديدًا املتصدر ،فريق املدرب ماسمليانو
ألـيـغــري ،ال ــذي يمتلك فــي رصـيــده  6نقاط،
ّ
يتحسن
وي ــواج ــه ن ــادي زيـنـيــت ال ــروس ــي.
مـ ـسـ ـت ــوى ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،يـحـقــق
االنـتـصــار تلو اآلخ ــر 6 ،مـبــاريــات مــن دون
خـ ـس ــارة ف ــي مـخـتـلــف امل ـس ــاب ـق ــات ،بـعــدمــا
ت ـعــادل مــع مـيــان  1-1فــي ال ـبــدايــة ثــم هــزم
خـصــومــه الخمسة الح ـقــا ،بينهم تشلسي
ب ـ ـطـ ــل دوري األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال بـ ـ ـه ـ ــدف مـ ـ ــن دون
م ـقــابــل وآخ ــره ــم ف ــري ــق رومـ ــا الـ ــذي يــدربــه
البرتغالي جــوزيــه مورينيو بنتيجة .0-1

عـلــى املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،يـسـعــى تـشـلـســي لــرفــع
رصيده إلى  6نقاط ،وانتظار خسارة زينيت
في روسيا أمام يوفنتوس ،لينفرد باملركز
ال ـث ــان ــي ،ل ـكــن ي ـتــوجــب ع ـلــى أبـ ـن ــاء املـ ــدرب
تــومــاس توخيل إنـهــاء املهمة بنجاح أمــام
مــاملــو الـســويــدي الـقــابــع فــي املــركــز األخـيــر،
ويتمنى خاللها البلجيكي روميلو لوكاكو
إنهاء صيام تهديفي دام لـ 6مباريات ،وهو
أمــر يقلق الجماهير واإلدارة الـتــي جلبته
كونه آلة تهديفية ،فهو أظهر قدرات هائلة
مع منتخب بالده وكذلك إنتر ميالنو الذي
قاده للقب الدوري اإليطالي.

خسارة برشلونة
أمام دينامو
كييف تعني
بنسبة كبيرة
خروجه من سباق
دوري األبطال
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قرابة  %96من الالعبين تلقوا اللقاح في الـ«»NBA
قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني «أن بي أيه» إن حوالي
 %96من العبي الدوري تلقوا ،حتى اآلن ،اللقاح املضاد لفيروس كورونا .وأكد سيلفر خالل
مؤتمر صحافي أنه «تم تطعيم حوالي  96في املائة من العبينا ومن املتوقع أن يزداد هذا
العدد مع بدء املوسم (الجديد)» .ونشب صراع بني رابطة الدوري وبعض الالعبني على خلفية
تلقي اللقاح أو عدمه على هامش استئناف املنافسات ،وكان أبرز ضحاياه نجم نتس ،كايري
إرفينغ ،بسبب رفضه تلقي اللقاح ما حال دون مشاركته في املباريات .وأضاف سيلفر:
ً
«آمل أن يقرر كايري ،على الرغم من آرائه حول اللقاح ،الحصول عليه ألنني أود حقا أن أراه
ّ
يلعب كرة السلة في هذا املوسم ،وأود أن يكون كل العبي بروكلني نتس في امللعب» .وقوبل
قرار رابطة الدوري التي تقف بقوة إلى جانب حصول جميع الالعبني على اللقاح ،بالرفض
القاطع من قبل نقابة الالعبني حيث يشغل إرفينغ منصب أحد نواب الرئيس .ومقابل هذا
ّ
صحية للموسم القادم ،مقيدة للغاية لالعبني
الرفض ،عمدت الرابطة إلى وضع بروتوكوالت
غير امللقحني ،والتي تتراوح من االختبارات اليومية إلى تناول الوجبات بمفردهم ،مرورًا
بتقييد حرية التحرك والخروج والتفاعالت مع العالم الخارجي.

