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تحدث املدرب الهولندي، رونالد كومان، بعد 
نهاية مباراة برشلونة ضد غرناطة في املؤتمر 

الصحافي وقال إن »برشلونة اليوم ليس كما كان 
قبل 8 سنوات. ماذا عليك أن تفعل بالنظر إلى 

قائمة الفريق؟، لعب التيكي-تاكا بينما ال توجد 
مساحة في املنتصف، وليس لدينا العبون للعب 

واحد ضد واحد أو بسرعة؟!، لن أقول أي شيء 
آخر عن هذا ألنه يبدو أنه يتعني علي تقديم ردود 

على كل شيء تسألون عنه«.

أبدى تحالف االتحادات األوروبية ملدربي كرة 
القدم دعمه »ليويفا« في رفض مقترح االتحاد 
الدولي بإقامة كأس العالم كل عامني. وكشفت 
الوثيقة التي حصلت وكالة األنباء اإلسبانية 

)إفي( على نسخة منها إلى أن »مقترح إقامة كأس 
العالم كل عامني هو تجاري بحت، وهو استمرار 

لسلسلة من املقترحات غير املناسبة خالل 
السنوات األخيرة. تحالف االتحادات الوطنية 

ملدربي أوروبا يدعم موقف يويفا«.

عانى، داني كارباخال، ظهير فريق ريال مدريد، 
من ثاني إصابة عضلية له في املوسم خالل 

مباراة فالنسيا، وخضع الالعب لفحص رنني 
مغناطيسي، وقرر تفعيل حقه في االحتفاظ 

بخصوصيته لنفسه ورفض نشر بيان طبي بشأن 
حالته من النادي. ورفض كارباخال نشر النادي 

أي بيان يكشف فيه عن طبيعة إصابته ومدة 
غيابه عن املالعب، ليسير على نهج غاريث بيل 
الذي تعامل مع إصابته السابقة بنفس الطريقة.

كومان: برشلونة 
اليوم ليس كما كان 

قبل 8 سنوات

تحالف المدربين 
األوروبيين يرفض إقامة 

المونديال كل عامين

كارباخال يُجري فحص 
رنين مغناطيسي 

ويرفض نشر بيان طبي

كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية عن 
أن المشكلة بين 
ليونيل ميسي 
وماوريسيو 
بوتشيتينو، ُحلت 
وتم إغالق 
القضية نهائيًا، 
إذ إن الالعب 
والمدرب تحدثا 
بعد المواجهة 
وليس هناك أي 
تطور خطير 
سيؤثر سلبًا 
على الفريق 
أو المجموعة 
في المباريات 
القادمة. 
ووفقًا 
للمعلومات، 
فإنه ليس هناك 
أي مشكلة، 
واقتصر األمر 
على سوء 
تفاهم خالل 
عملية االستبدال 
»االحترازي«، 
وأن ميسي كان 
يُعاني من انزعاج 
بوتشيتينو أخرج ميسي لحمايته بعد انزعاجه من ركتبه قليًال )Getty(في ركبته.

بوتشيتينو وميسي: ال أزمة
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الفرق العربية تتفوق 
على مستوى مسابقة 

كأس االتحد اآلسيوي

بيبي رينا أفضل حارس في الدوري اإليطالي 
الموسم الماضي

اختير اإلســبــانــي بيبي ريــنــا، حـــارس التــســيــو، كأفضل حـــارس فــي املوسم 
املاضي )2020-2021( في الدوري اإليطالي من ِقبل اللجنة األوملبية اإليطالية. 
م الجائزة من 

ّ
وكشف النادي العاصمي في بيان له أن صاحب الـ39 سنة تسل

يد الحارس الدولي السابق دينو زوف داخل صالون مشاهير اللجنة األوملبية. 
وشـــارك رينا بشكل أســاســي فــي حماية عرين فريق »الــنــســور« فــي املوسم 
أيضًا كأساسي  األلباني توماس ستراكوشا، واستمر  املاضي على حساب 
في املوسم الحالي. ُيذكر أن حارس ليفربول اإلنليزي وبايرن ميونخ األملاني 
العالم في  وج بلقب بكأس 

ُ
وميالن اإليطالي، باإلضافة ألندية أخرى عديدة، ت

إسبانيا،  األوروبــيــة مرتني )2008 و2012( مع منتخب  األمــم  2010 وبطولة 
وبــكــل مــن الـــــدوري األملـــانـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، وكــــأس إيــطــالــيــا وكــــأس رابــطــة 

املحترفني وكأس إنكلترا، وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.

فينيسيوس: ثقة المدرب هي كلمة السر في تألقي
»كلمة  أن  اإلسباني،  مدريد  ريــال  جناح  جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي  أكــد 
ــداف  ــذا املــوســم مــع الــفــريــق بتسجيل خــمــســة أهـ الــســر« فــي بــدايــتــه الــقــويــة هـ
وصناعة آخر، هي املدير الفني اإليطالي كارلو أنشيلوتي الذي يمنحه »الثقة« 
التي يحتاجها. وقال فينيسيوس في تصريحات بعد اختياره أفضل العب في 
»امليرينغي« منذ بداية املوسم: »أعتقد أن كلمة السر هي أن املدرب يمنحني الثقة 
التي أحتاجها للقيام باألمور على أفضل شكل ممكن. زمالئي أيضًا يمنحوني 
ببدايته  »سعادة كبيرة«  بـ أنــه يشعر  الـــ21 سنة  أكــد صاحب  الثقة«. كما  هــذه 
الفريق »امللكي« على دعمها،  الرائعة هذا املوسم، بينما وجه الشكر لجماهير 
وقال في هذا اإلطار »أنا سعيد جدًا ببدايتي الجيدة للموسم، وأريد االستمرار 
أشكركم جميعًا«.  الجميع،  بحب  للغاية  النهاية. سعيد  املستوى حتى  بنفس 
 5 إذ سجل  اآلن،  رائعًا حتى  يقدم موسمًا  البرازيلي  الــدولــي  الالعب  أن  ُيذكر 
أهداف يحتل بها املركز الثاني في صدارة هدافي الفريق واملسابقة، خلف زميله 
الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب األهداف الستة، بينما سجل 3 أهداف فقط في 

املوسم املاضي خالل 35 مباراة شارك فيها في منافسات »الليغا«.

فلومينينزي يفشل في تحقيق الفوز واالقتراب 
من قمة الدوري البرازيلي

من  الــــ21  الجولة  فــي ختام  كويابا  أمــام مضيفه   )2  -  2( فلومينينزي  سقط 
الدوري البرازيلي لكرة القدم، لُيهدر فرصة اقتناص النقاط الثالث بعد أن كان 
)د.5(  هنريك  للويز  املبكر  التقدم  ورغـــم  املــبــاراة.  فــي  نظيفة  بثنائية  متفوقًا 
وراؤول بوباديا )د.20(، إال أن فلومينينزي فشل في الحفاظ على تقدمه لنهاية 
الــفــارق عبر جوناثان كافو  املــبــاراة، حيث نجح أصــحــاب األرض فــي تقليص 
)د.23( من ركلة جزاء قبل أن يخطف فيليبي دا سيلفا هدف التعادل )د.76(. 
وبهذه النتيجة يفشل فلومينينزي في تحقيق ثالث انتصاراته تواليًا واالقتراب 
من قمة الجدول، ليصبح رصيده 29 نقطة في املركز الثامن، مبتعدًا بفارق أربع 
بينما  العام،  الترتيب  في  الرابع  املركز  براغانتينو صاحب  فريق  خلف  نقاط 

حصد فريق كويابا نقطته الـ28 وحافظ على سجله خاليًا من الخسارة.

توني كروس يبدأ في التدريب على أرض الملعب
بدأ األملاني توني كروس، العب فريق ريال مدريد التدريب على أرض امللعب 
التدريبات داخــل مرافق  التعافي مــن اإلصــابــة. وأجـــرى كــروس بعض  بعد 
الجهاز  التي وضعها  التدريبات  مــن  بعضًا  وأكــمــل  العشب،  وعلى  الــنــادي 
الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي. وأدى الالعبون الذين شاركوا بشكل أساسي 
أمــام فالنسيا بعض تمارين اإلحــمــاء، فــي حــني خــاض البقية مــبــاراة. كما 
تدرب فيدي فالفيردي الذي شارك أساسيًا في كل مباريات النادي »امللكي« 
هذا املوسم، منفردًا، وكذلك املصابون داني سيبوياس ومارسيلو وفيرالند 

ميندي وغاريث بيل.

بلغ فريق املحرق البحريني الدور النهائي 
فــــي مــنــطــقــة الــــغــــرب ضـــمـــن مــســابــقــة كـــأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، مجردًا نظيره 
فـــريـــق الــعــهــد الــلــبــنــانــي مـــن الــلــقــب بــعــدمــا 
رد، في  أهــــــداف دون  بــثــالثــة  عــلــيــه  تــغــلــب 
علي  »الشيخ  ملعب  على  أقيم  الــذي  اللقاء 
بــن محمد آل خــلــيــفــة« فــي املــنــامــة. وسجل 
األهداف النيجيري موسيس أتيدي وأحمد 
الشروقي وعبد الله أحمد الحايكي. ويلعب 
فـــي نــهــائــي بــاقــي املـــنـــاطـــق، فــريــق نــاســاف 
ــــي األوزبــــــكــــــي أمـــــــام نـــظـــيـــره مـــوهـــن  ــارشـ ــ كـ
بــوغــان الــهــنــدي الــيــوم األربـــعـــاء. مــن املــقــرر 
الخامس من  فــي  النهائية  املــبــاراة  تــقــام  أن 
أرض  على  املقبل  الثاني/نوفمبر  تشرين 
ممثل الــغــرب. وتطلع »املـــارد األصــفــر« إلى 
مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه 
فـــي 2019 عــلــى حــســاب فــريــق »25 أبــريــل« 
الكوري الشمالي، قبل أن تلغى نسخة العام 
املــاضــي بسبب تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا. غــلــب الـــحـــذر عــلــى أداء الــفــريــقــني، 
إذ إن هـــذا الــــدور يلعب مــن مــبــاراة واحـــدة 

الفني إلنتر  املــديــر  إنــزاغــي،  وجــه سيموني 
ميالنو اإليطالي، رسالة إلى املصري محمد 
صالح، نجم ليفربول اإلنكليزي، بخصوص 
تجديد تعاقده مع »الريدز«، في الوقت الذي 
أشـــاد فــيــه كــثــيــرا بـــقـــدرات الــنــجــم الــجــزائــري 
ــرز، العــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــحـ ــ ريـــــــاض مـ
اإلنــكــلــيــزي، مــؤكــدا أنــه أحــد أفــضــل الالعبني 
الــقــادريــن على صناعة الــفــارق فــي أي وقــت. 
وكـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة 
ــفـــاوضـــات تــجــديــد  قـــد أشــــــارت إلــــى تــعــثــر مـ
بــطــل أوروبــــــا فـــي 2019 مـــع مــحــمــد صـــالح، 
بسبب رغــبــة الــالعــب املــصــري فــي الحصول 
ألــف جنيه  على راتـــب أســبــوعــي قيمته 500 
إسترليني، وهو أكثر من ضعف ما يعرضه 
الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي. وفـــي مــقــابــلــة صحافية 
له، طلب إنزاغي من النجم املصري أن يفكر 
لــه، ال  الــقــرار األفــضــل  بقلبه أوال، وأن يتخذ 
سيما أن عقده ينتهي بنهاية املوسم املقبل. 
وقـــال فــي هــذا الــصــدد »بالنسبة لــي صالح 
ولقد  العالم،  في  الالعبني  أفضل  من  يعتبر 
شــاهــدتــه عـــن قــــرب عــنــدمــا كــنــت فـــي أيــامــي 

وبـــالـــتـــالـــي ال مـــجـــال لــلــتــعــويــض. انــحــصــر 
ــط املـــلـــعـــب، واعـــتـــمـــد مـــدرب  الــلــعــب فـــي وســ
املــــحــــرق عــيــســى الـــســـعـــدون عـــلـــى الــثــنــائــي 
املغربي أمني بنعدي والنيجيري موسيس 
هجوم  إليقاف  الدفاعي  الوسط  في  أتيدي 
الــعــهــد، مــع الــهــداف أحــمــد الــشــروقــي وعبد 
الوهاب املالود في األمــام. أمــا املدير الفني 
للعهد باسم مرمر فاستعان بخبرة العبيه 
الــحــارس مصطفى مطر  الدوليني ال سيما 
 عن 

ً
ــور فـــضـــال ــاعـ وحـــســـني دقـــيـــق وهــيــثــم فـ

السوري الدولي عز الدين عوض في الوسط 
 عن ثالثي الهجوم البوسني هاريس 

ً
فضال

الحلوة.  وهــالل  قــدوح  هاندزيتش ومحمد 
ودانــــت األفــضــلــيــة ألصــحــاب األرض الــذيــن 
ــانـــت الــفــرصــة  ــم جــمــهــور عـــريـــض، وكـ ــ آزرهــ
األولـــــى لــلــشــروقــي ســــدد فــــوق املـــرمـــى بعد 
ــــت أمــــام  ــــدة تـــمـــريـــرات مــــع زمــــالئــــه، والحــ عـ
الــعــهــد فــرصــة مــؤاتــيــة عــنــدمــا رفــــع حسني 
دقــيــق الــكــرة مــن ركــلــة ركــنــيــة حــولــهــا هــالل 
الــحــلــوة قــويــة إال أن الـــحـــارس ســيــد جعفر 
وابعد  مــجــددًا  مطر  وتــألــق  ببراعة.  أنقذها 

األولـــــى كـــمـــدرب لــفــريــق التــســيــو، وكــــان هو 
العــبــا فـــي رومــــــا«. وأضـــــاف »مــحــمــد صــالح 
بقلبه  يــفــكــر  أن  لــه  رائــــع، ونصيحتي  العـــب 
قــبــل اتـــخـــاذ الــخــطــوة الـــقـــادمـــة، وأن يــخــتــار 
األفضل لنفسه«. كما تغنى املدرب اإليطالي 
بـــــقـــــدرات الــــجــــزائــــري ريـــــــاض مــــحــــرز، نــجــم 
اعتبر  حــيــث  اإلنــكــلــيــزي،  ســيــتــي  مانشستر 
أنــــه مـــن أفـــضـــل الـــالعـــبـــني الـــذيـــن يــصــنــعــون 
الفارق في أي وقت. وأوضح: »محرز وزياش 
الـــذيـــن تعجبني طريقة  الــالعــبــني  أكــثــر  مـــن 
أداء كبيرا  يقدم  الــذي  لعبهم، خاصة محرز 
الـــ45  وتابع صاحب  مانشستر سيتي«.  مع 
عــامــا »لــقــد شــاهــدنــا إنــجــازاتــه مــع الــفــريــق، 
رغـــم أنـــه مــر بــبــعــض املــشــاكــل الــبــدنــيــة، لكن 
عــنــدمــا عــــاد، كــانــت الـــعـــودة قــويــة، وهـــو من 
في  الفارق  يصنعون  الذين  الالعبني  أفضل 
أي وقــت«. كما تطرق إنزاجي لرحيل النجم 
الغريم  عن  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
التقليدي لفريقه، يوفنتوس، إلى مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي خـــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 
الــصــيــفــيــة املـــاضـــيـــة، بــعــد 12 عــامــا قــضــاهــا 
خارج ملعب )أولد ترافورد(. وعن هذا األمر، 
ولن  كبير  فريق  »يوفنتوس  سيموني:  قــال 
يتأثر برحيل أي من نجومه، حتى وإن كان 
أكبر  ‘الــيــوفــي’  سيبقى  وبالطبع  رونـــالـــدو، 
املنافسني على اللقب«. وفيما يتعلق بالالعب 
لكريستيانو  »بالنسبة  أوضــح:  البرتغالي، 
رونالدو فهو يستطيع أن ينجح أينما ذهب، 
نظرا ألنه يمتلك عقلية احترافية مختلفة«. 

الفريقان حذرهما  املــالــود. وواصـــل  رأســيــة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، كــمــا ضـــاعـــف املــحــرق 
مــن ضــغــطــه مــا دفـــع الــفــريــق الــلــبــنــانــي إلــى 
اســتــعــمــال الــخــشــونــة إليــقــافــه، وهــــدد وليد 
الــحــيــام مــرمــى الــعــهــد إال أن رأســيــتــه مــرت 
ــر ركـــلـــة حــــرة من  بــجــانــب املـــرمـــى الــعــهــد إثــ
املـــالـــود. وأثــمــر ضــغــط املــحــرق عــنــدمــا مــرر 
املـــالـــود كـــرة أمــامــيــة فــي عــمــق دفــــاع العهد 
الكرة  التسلل وســدد  أتيدي مصيدة  فكسر 
 سوء التفاهم بني املدافع نور 

ً
بذكاء مستغال

منصور ومطر الــذي خــرج مــن مــرمــاه على 
نحو خاطئ. 

وحــــــاول مـــرمـــر تــــــدارك املـــوقـــف فـــقـــام بــعــدة 
الــــدفــــع  ــــالت هــــجــــومــــيــــة وال ســـيـــمـــا  ــديـ ــ ــبـ ــ تـ
بــاملــخــضــرم مــحــمــد حــيــدر والـــشـــاب محمد 
ناصر وعلي حديد، وسدد حيدر كرة بعيدة 
مرت عالية عن املرمى. وتابع »شيخ األندية« 
أفضليته وحسم األمور عبر الشروقي الذي 
مــن موسيس  تــمــريــرة بينية ذكــيــة  اســتــلــم 
اللبنانية. وحاول  الشباك  الكرة في  وســدد 
الــبــوســنــي هـــاريـــس تــقــلــيــص الـــفـــارق إال أن 
ــرت بـــجـــانـــب املــــرمــــى. وأطـــلـــق  ــ تـــســـديـــدتـــه مـ
الـــفـــريـــق املـــضـــيـــف رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عــلــى 
»املــــارد االصــفــر« عندما مــرر الــبــديــل أحمد 
ســنــد كــــرة بــيــنــيــة الــــى الـــبـــديـــل اآلخـــــر عبد 
الله أحمد الحايكي الــذي انفرد وســدد كرة 
زاحـــفـــة صـــدهـــا الـــحـــارس مــطــر لــتــرتــد الــيــه 

مجددًا ويتابعها في الشباك.
)فرانس برس(

ولـــم يــفــوت مــــدرب »الـــنـــيـــراتـــزوري« الــفــرصــة 
للحديث أيضا عن رحيل نجم آخر عن فريقه 
وهو األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ترك 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي لــالنــتــقــال إلـــى بــاريــس 
الــفــرنــســي فــي صفقة انتقال  ســـان جــيــرمــان 

حر، بعد 17 عاما قضاها في صفوف الفريق 
ــال حـــول هــذا  األول لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. وقــ
األمر: »لم أتوقع رحيل ميسي عن برشلونة 
ــــالق،  ــان جــيــرمــان عــلــى اإلطـ إلــــى بـــاريـــس ســ
لكن لألسف هذه هي كرة القدم، وما خلفته 

جائحة كورونا من أزمــات مالية، ما تسبب 
في عدم االتفاق بينه وبني برشلونة، ليرحل 
للحديث حول  إنزاغي  وانتقل  النهاية«.  في 
الجديد،  املوسم  إيطاليا في  طموحات بطل 
ــن الـــالعـــبـــني  ــ ــل عــــــدد مـ ــيــ ال ســـيـــمـــا بـــعـــد رحــ
الــكــبــار أمـــثـــال الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 
اإلنــكــلــيــزي، واملغربي  إلــى صــفــوف تشلسي 
بــاريــس ســـان جيرمان  إلـــى  أشـــرف حكيمي 
ــفـــرنـــســـي، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى غـــمـــوض العـــب  الـ
الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي 
يتعافى من األزمة الصحية التي عانى منها 
منذ بطولة األمــم األوروبــيــة األخــيــرة )يــورو 
2020(. وقال إنزاغي: »في امليركاتو الصيفي 
ــق بــبــعــض  ــريــ ــفــ ــيـــم صــــفــــوف الــ ــتـــدعـ قـــمـــنـــا بـ
الصفقات القوية، والعبني من الطراز الفريد، 
الراحلني«. وأتــم: »نتمنى  من أجــل تعويض 
أن نقدم موسما قويا هذا العام، ألنني أعلم 
جــيــدا أن مــعــظــم الــفــرق هـــذا املــوســم ستقدم 
مــســتــويــات رائـــعـــة وقـــويـــة جــــدا مــثــل رومـــا 
والتــســيــو ومـــيـــالن ويــوفــنــتــوس ونــابــولــي، 
وجــمــيــعــهــم قـــــــادرون عــلــى الـــفـــوز بـــالـــدوري 
تولى  إنزاغي  أن سيموني  يذكر  اإليطالي«. 
تــدريــب فــريــق اإلنــتــر مطلع املــوســم الحالي، 
أنــطــونــيــو كونتي،  اإليــطــالــي  لــلــمــدرب  خلفا 
ــم املـــاضـــي،  ــل عـــقـــب نـــهـــايـــة املــــوســ ــ الــــــذي رحـ
قـــاد »الــنــيــراتــزوري« للحصول على  بــعــدمــا 
لــقــب الــــدوري املــحــلــي بــعــد غــيــاب اســتــمــر ما 

يقرب من 11 عاما. 
)إفي(

إنزاغي يوجه رسالة لصالح ويشيد بمحرز وزياشالعهد اللبناني يفقد لقب كأس االتحاد اآلسيوي
فقد العهد اللبناني لقب 

االتحاد اآلسيوي بعد 
الخسارة أمام المحرق 

البحريني بنصف النهائي

أشاد سيموني إنزاغي، 
المدير الفني إلنتر ميالنو، 

بالنجم الجزائري رياض 
محرز

)Getty/العهد حصد اللقب الموسم الماضي )هو فو ين

)Getty( »يعتمد نادي السد على نجومه في »الكالسيكو

)Getty( غاب عدد من العبي الدحيل عن المباريات بسبب اإلصابة

)Getty/إنزاغي درب التسيو الموسم الماضي )إيميليانو سيغاليني

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
والقطرية إلى استاد أحمد بن علي 
املــونــديــالــي، مــســاء الــيــوم األربــعــاء 
من أجل متابعة كالسيكو الكرة القطرية، الذي 
سيجمع بني نادي الريان وخصمه التاريخي 
الــســد، ضــمــن مــنــافــســات األســبــوع الــثــالــث من 

دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وحقق نادي السد حامل اللقب بداية قوية في 
مــن دور نجوم  الحالي 2021 /2022،  املــوســم 
ــاز فــــي مـــواجـــهـــتـــني، وأصـــبـــح  ــ قـــطـــر، بـــعـــدمـــا فـ
فــي رصــيــده 6 نــقــاط كــامــلــة، فــيــمــا لــم يــتــذوق 
الفوز، عقب تعادله في مباراتني  الريان طعم 

كالسيكو 
قطر

الريان يواجه السد

األول  فوزه  تحقيق  إلى  الريان  نادي  يطمح 
لكرة  قطر  نجوم  بدوري  الحالي  الموسم  في 
التاريخي السد في  القدم، على حساب خصمه 
الكالسيكو، الذي يواصل تقديم أفضل عروضه 

بقيادة مدربه تشافي

تقرير

أمــام الــوكــرة وأم صــالل، ليصبح فــي رصيده 
نقطتان فقط.

ــالــــة ُمـــبـــكـــرة لــجــمــيــع  ــد رســ ووجــــــه نــــــادي الـــسـ
مـــنـــافـــســـيـــه فــــي املــــوســــم الــــحــــالــــي مــــن دوري 
لــلــدفــاع عــن لقبه،  نــجــوم قــطــر، بــأنــه مستعد 
بــعــدمــا تــمــكــن نــجــومــه مــن تسجيل 5 أهـــداف 

في مواجهتني، وتلقت شباكهم هدفًا وحيدًا، 
لكنه سيواجه الريان العنيد، الذي يطمح إلى 

تحقيق فوزه األول في املسابقة املحلية.
وعن مواجهة الكالسيكو، قال املدرب اإلسباني 
لنادي  الــرســمــي  للموقع  هيرنانديز  تشافي 
الجهاز  مــع  باالهتمام  »ســأقــوم  القطر:  الــســد 
الــفــنــي بــعــمــلــيــة اســتــشــفــاء جــمــيــع الــالعــبــني، 
مــن أجـــل مـــبـــاراة الـــريـــان. أنـــا متحمس كثيرا 
بالتأكيد،  صعبا  اللقاء  سيكون  للكالسيكو. 

لكن فريقي يمر بلحظات جيدة وممتازة«.
ــان إلــــى الـــفـــوز األول في  ــريـ بــــــدوره، يــتــطــلــع الـ
كسر  استطاع  أنــه  الحالي، وبخاصة  املــوســم 
هــيــمــنــة الـــدحـــيـــل والـــســـد عــلــى دوري نــجــوم 
قــطــر خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، عــنــدمــا أحــرز 
لقب املسابقة املحلية في عام 2016، لكن على 
املدرب الفرنسي لوران بالن اختيار تشكيلته 

األساسية بعناية.
ووجه الحارس فهد يونس، حامي عرين نادي 
بقوله  »الرهيب«،  إلى جماهير  الريان رسالة 
الكالسيكو  »دائــمــًا مواجهة  اإلعـــالم:  لوسائل 
ــا لـــهـــا مــن  فــــي قـــطـــر تـــكـــون قـــويـــة ومـــثـــيـــرة، ملــ
تــاريــخ كبير ومــمــيــز، ونــحــن ونــحــن كالعبني 
ــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة«،  ــذه املــ ــ نــســتــمــتــع بــمــثــل هـ
مــضــيــفــًا »ال يــمــكــن تــوقــع نــتــيــجــة أي مـــبـــاراة، 
وبالرغم من أننا خسرنا في مباراتي املوسم 
املاضي 2020- 2021، إال أننا حققنا الفوز في 
املــاضــي 2019- 2020،  قبل  املــوســم  مواجهتي 
وما أود التأكيد عليه أننا سنبذل كل جهدنا 

ونأمل أن نحقق الفوز خالل هذا اللقاء«.
وتابع »السد فريق كبير بتشكيلته والعبيه، 
والـــريـــان أيــضــًا، ونــحــن بــالــفــريــق ســنــبــذل كل 
جــهــدنــا لتحقيق املــطــلــوب بــالــرغــم مــن غياب 
بعض الــالعــبــني عــن الــســد بسبب اإلصــابــات، 
ولكنني أعتقد أن تلك الغيابات لن يكون لها 
اللعب، ونحن  في  على طريقتهم  كبير  تأثير 
الالعبني  ولكن  الغيابات  بعض  لدينا  باملثل 
الـــجـــاهـــزيـــن واملـــتـــاحـــني قـــــــادرون عــلــى تــقــديــم 

املردود الجيد واملطلوب«.
الالعبني،  »لدينا مجموعة مميزة من  وأردف 
والشيء املهم هو أن العبينا الشباب يتطّورون 
بشكل جيد تحت قيادة املدرب الفرنسي لوران 
بـــالن. بــاعــتــبــاري حـــارس مــرمــى، أعتقد أنني 
املــســؤول دائمًا عن تنظيم خط الــدفــاع، حيث 
إن حــارس املرمى يعتبر مدربا داخــل امللعب. 
اإلصابة التي كنت قد تعرضت لها أصبحت 
من املاضي، وأنا أعمل بجد واجتهاد من أجل 

العودة مرة أخرى لصفوف منتخب قطر«.
واختتم حارس الريان حديثه »لم نحقق الفوز 

يريد الدحيل مواصلة 
عروضه القوية في 

دوري نجوم قطر

)Getty( يريد نجوم الريان االنتصار على السد

ببطولة منذ فترة، ونحن لسنا سعداء بهذا، 
ولــكــنــنــا حــريــصــون عــلــى الــتــعــلــم واالســتــفــادة 
مــن اإلخــفــاقــات لــتــفــاديــهــا فــي املــســتــقــبــل، لقد 
خضنا معسكرًا تدريبيًا ناجحًا في إسبانيا 
وعمل   ،2022  -2021 املــوســم  لــهــذا  اســتــعــدادًا 
الجهاز الفني والالعبون جنبًا إلى جنب على 
هذا  ونتطلع  والبدنية،  الفنية  النواحي  كافة 
املــوســم لتحقيق أحــد املــراكــز األربــعــة األوائـــل 

على األقل في بطولة دوري نجوم قطر«.
التحكيم  إدارة  أعلنت  متصل،  صعيد  وعلى 
فــي االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، عــن تعيني 
طاقم التحكيم ملواجهة الكالسيكو بني ناديي 

الــذي سبق له أن قاد إنتر ميالن وأودينيزي 
وباناثينايكوس وسبارتا براغ، لكنه سيكون 
ــة ضــد  ــهــ ــواجــ أمـــــــام امــــتــــحــــان حــقــيــقــي فــــي املــ
الدحيل، نظرًا لكوكبة النجوم املتواجدين في 

وصيف بطل املوسم املاضي.
لـــكـــن بـــصـــمـــات املـــــــــــدّرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس 
الفني للدحيل ظــهــرت، على  املــديــر  كــاســتــرو، 
شكل الــفــريــق فــي بــدايــاتــه هــذا املــوســم بشكل 
واضح خالل أول أسبوَعني من الدوري، حيث 
فاز الدحيل في األسبوع األول برباعية مقابل 
هدف على الخور، وفي األسبوع الثاني تغلب 

على العربي بهدفني مقابل هدف.

الـــريـــان والـــســـد، حــيــث ســيــكــون عــبــد الــرحــمــن 
الــجــاســم حكما رئيسيًا، وســيــســاعــده كــل من 
سعود أحمد، وماجد هديرس، ومحمد أحمد 

الشمري، وخميس املري، وطالب سالم.
أمــــا فـــي املـــواجـــهـــة األخـــــــرى، الـــتـــي تــنــتــظــرهــا 
إلى تجاوز  الدحيل  الجماهير، فيطمح نادي 
الحالي من  املــوســم  فــي  املتألق  الــغــرافــة  عقبة 
دوري نجوم قطر، بعدما جمع 6 نقاط كاملة، 
عقب انتصاره في مواجهتني، أمام الشمال )2-

0(، واألهلي)0-1(.
وتــأتــي نــتــائــج نـــادي الــغــرافــة الــقــويــة، بفضل 
ــــدرب اإليـــطـــالـــي، أنـــدريـــا ســتــرامــاتــشــيــونــي،  املـ

ونــــجــــح لــــويــــس كـــاســـتـــرو فــــي تـــقـــديـــم نــفــســه 
بصورة جيدة مع الفريق خالل أول أسبوعني 
من الدوري، وقاد الفريق إلى تحقيق العالمة 
الكاملة، وتصدر جدول الترتيب على حساب 
اللقب، وهو أمر معنوي ونفسي  السد حامل 
للمدرب ألن  املــوســم، ويحسب  بداية  مهم في 
هـــذه الــبــدايــة مــن شــأنــهــا أن تــعــطــي الــالعــبــني 
ثقة أكــبــر فــي الــحــفــاظ على الــصــدارة وتقديم 
األفــضــل فــي األسابيع املقبلة مــن الـــدوري من 
أن  اللقب واستعادته بعد  املنافسة على  أجل 

ذهب في املوسم املاضي لصالح السد.
ووضـــحـــت فــلــســفــة املــــــدرب إلــــى حـــد كــبــيــر، 

لــديــه  املـــتـــاحـــة  تــعــتــمــد عــلــى األوراق  حــيــث 
دون الــتــطــرق إلـــى مــشــاكــل الــغــيــابــات التي 
تكون سببًا في تراجع نتائج بعض الفرق، 
ولم يلعب الدحيل حتى اآلن بشكل مكتمل 
املهمة،  الــغــيــابــات  بــعــض  الــصــفــوف بسبب 
ورغم ذلك نجحت فلسفة املــدرب وخياراته 
عــلــى صعيد األســمــاء وفــاجــأنــا املــــدرب في 
ــيـــرة أمــــام الــعــربــي بــاالعــتــمــاد  املـــبـــاراة األخـ
على الــالعــب الــشــاب رابــح يحيى فــي الخط 
األمامي وكسب الرهان وسجل هدفني وقدم 
ــّوض بـــه غــيــاب أولــونــغــا  مــســتــوى كــبــيــرًا عــ

هداف نادي الدحيل.
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رياض الترك

16 من  الــــ  مــنــافــســات دور  تنطلق 
بطولة كأس العالم لكرة الصاالت 
ــيــــوم، وســيــفــتــتــح  ــفـــوتـــســـال« الــ »الـ
املــنــتــخــب املــغــربــي املـــبـــاريـــات عــنــدمــا يــواجــه 
بدأ  كبير  حلم  وراء  سعيًا  فنزويال  منتخب 
فــي نسخة عـــام 2021، خــصــوصــًا أنــهــا املــرة 
األولــــــى الـــتـــي يــصــل فــيــهــا مــنــتــخــب »أســــود 
األطلس« إلى هذا الدور ويتنافس مع الكبار.

المغرب من أجل ربع النهائي
دور  فـــــي  قــــدمــــه  الــــــــذي  ــع  ــ ــرائــ ــ الــ األداء  بـــعـــد 
ــاول املــنــتــخــب املــغــربــي  ــُيـــحـ املـــجـــمـــوعـــات، سـ
ــفـــوق عــلــى  ــتـ ــزة والـ ــيـ ــمـ ـ

ُ
ــعــــروض امل مــتــابــعــة الــ

ـــ 16،  مــنــتــخــب فــنــزويــال فـــي مــواجــهــة دور الــ
والــــهــــدف طــبــعــًا الــــوصــــول إلـــــى الـــــــدور ربـــع 
تــاريــخ مشاركاته في  فــي  النهائي ألول مــرة 
مـــونـــديـــال »الـــفـــوتـــســـال«، إذ ســبــق أن شـــارك 

مرتني وخرج من درو املجموعات.
ووصـــــل املــنــتــخــب املـــغـــربـــي إلــــى دور الـــــ 16 
ملــواجــهــة مــنــتــخــب فــنــزويــال بــعــد أن جــمــع 5 
لفت 

ُ
نقاط وحل ثانيًا )انتصار وتعادالن(، وامل

بـــــدون أي خـــســـارة،  الــــــدور األول  أنـــهـــى  أنــــه 
وجـــــاءت نــتــائــج مــنــتــخــب »أســـــود األطـــلـــس« 
جزء  منتخب  على  )فــوز  التالي  الشكل  على 
الساملون بستة أهداف نظيفة(، وفي املباراة 
 ،)1  –  1( تايالند  تعادل مع منتخب  الثانية 
وفــي املــبــاراة الثالثة الحاسمة أمــام منتخب 
البرتغال، حقق تعاداًل مثيرًا )3 – 3(، وضمن 

من خالله التأهل رسميًا.
ــغـــربـــي فــــي نــســخــتــني  وشـــــــارك املــنــتــخــب املـ
ــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  ســابــقــتــني مــــن بـــطـــولـــة كـ

مونديال 
»الفوتسال«

يطمح المنتخب المغربي لمتابعة الرحلة الرائعة في بطولة كأس العالم 
ضد  بمواجهة  الـ16،  دور  يفتتح  عندما  وذلك  »الفوتسال«،  الصاالت  لكرة 
منتخب فنزويال، وعينه على التأهل إلى الدور ربع النهائي ومتابعة الحلم 

الكبير

3031
رياضة

تقرير

الــصــاالت، فــي نسخة عــام 2012، وخــســر 3 
مباريات متتالية أمــام كل من بنما وإيــران 
ــبـــانـــي، لـــُيـــودع املــنــافــســات  واملــنــتــخــب اإلسـ
تحقيق  بــدون  املجموعات  دور  مــن  سريعًا 

حتى فوز.
الــتــي   ،2016 ــام  ــ عــ ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ الـــنـــســـخـــة  ــي  ــ وفــ
اســتــضــافــتــهــا كــولــومــبــيــا، شـــــارك املــنــتــخــب 
املــغــربــي فــي املــجــمــوعــة الــســادســة، وتــعــرض 
لــثــالث خــســارات متتالية أيــضــًا أمـــام كــل من 
دور  وإيــران وإسبانيا، وودع من  أذربيجان 
املــجــمــوعــات أيـــضـــًا، لــيــعــود فـــي نــســخــة عــام 
2021، وُيحقق نتائج ُمميزة في محاولة منه 

للذهاب أبعد من الدور الثاني ألول مرة.
مثل  نــجــوم  عــلــى  املــغــربــي  املنتخب  ويعتمد 
الهدافان  باكالي ويوسف جــواد وهما  بــالل 
اآلن،  البطولة حتى  اللذان سجال هدفني في 
واملــدرب يعتمد عليهما في خط الهجوم من 
الــخــطــورة عــلــى منتخب فنزويال  أجـــل خــلــق 
وتسجيل األهــــداف ومــحــاولــة الــوصــول إلــى 

الدور ربع النهائي.
وُيعتبر املنتخب املغربي من أقوى الخطوط 
ــشــارك 

ُ
ت الــتــي  املنتخبات  بــني  مــن  الهجومية 

الــــ 16 لبطولة مــونــديــال  مــنــافــســات درو  فــي 
ــــداف فـــي دور  »الـــفـــوتـــســـال«، إذ ســجــل 10 أهـ
من  أعلى  كعبه  سيكون  وعليه  املجموعات، 

فنزويال،  منتخب  أمـــام  الهجومية  الناحية 
الـــــذي ســجــل 4 أهــــــداف فــقــط فـــي املــجــمــوعــة 
األولى، وهو الذي حقق فوزين مقابل تعادل.
ُيذكر أن املغرب هو املنتخب العربي الوحيد 
املتبقي في منافسات مونديال كرة الصاالت، 
بعد أن كان معه املنتخب املصري الذي شارك 
الــدور  مــن  لكنه خــرج  الثانية،  فــي املجموعة 
األول بــعــد أن خــســر مـــبـــاراتـــني ضـــد كـــل من 
روسيا بتسعة أهداف نظيفة وضد منتخب 
فــاز في مواجهة  أوزبكستان )2 – 1(، بينما 

واحدة ضد منتخب غواتيماال )6 – 3(.

روسيا والقوة الهجومية
ُيعتبر املنتخب الروسي من أقوى املرشحني 
»الفوتسال«  مونديال  لقب  على  للمنافسة 
الـــــذي ســيــواجــه  لــنــســخــة عــــام 2021، وهــــو 
ثالث  كأفضل  تأهل  الــذي  فييتنام  منتخب 
ــكــــون هــنــاك  ــه لــــن تــ ــيـ ــلـ فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه، وعـ
صــعــوبــات كــبــيــرة لــلــمــنــتــخــب الـــروســـي في 
تخطي هذا املنافس، وخصوصًا بسبب قوة 

هجومه.
ــًا قــويــة  وســـجـــل املــنــتــخــب الــــروســــي عـــروضـ
9 نقاط  أن جمع  الثانية بعد  املجموعة  في 
من 3 انتصارات على منتخبات مصر )9 – 
صفر( وأوزبكستان )4 – 2( وأخيرًا منتخب 
أقــوى خط  )4 – 1(، ليكون ثاني  غواتيماال 
17 هدفًا خلف  برصيد  البطولة  في  هجوم 

منتخب البرازيل الذي سجل 18 هدفًا.
قويًا  الــروســي خط هجوم  املنتخب  ويملك 
هــدافــني هم  بثالثة مهاجمني  تمثل  والـــذي 
سيرجي أبراموف وإيفان شيشكاال وأرتيم 
نيازوف، الذين سجلوا 3 أهــداف، ما يعني 
ــداف مــن أصـــل 17 هدفًا  أنــهــم ســجــلــوا 9 أهــ

سيخوض المغرب 
أول مباراة في الدور 

الثاني تاريخيًا

مورينو مدرب غرناطة: الخروج بنقطة 
من ملعب »كامب نو« يُعد انتصارًا

أوضح روبرت مورينو، املدير الفني لغرناطة، بعد تعادله أمام برشلونة )1-1( في ختام 
انتصارًا«،  يعد  نو  الكامب  نقطة في  أن »حصد  »الليغا«،  ملنافسات  الخامسة  الجولة 
رغم أن الفريق الكتالوني هو الذي تعادل معهم في الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي، 
البرتغالي دومينجوس دوارتــي.  املدافع  الثانية بفضل  الدقيقة  بعد تقدم غرناطة في 
وأوضح مورينو في تصريحات بعد املباراة أن »االنتصار كان قريبًا للغاية، ولكني 
الجديدة«.  املرحلة  الــروح في هذه  أن تستمر هذه  أتمنى  بــروح فريقي.  للغاية  سعيد 
وتحدث مورينو عن الفترة الحرجة التي يمر بها الفريق »الكتالوني«، وقال إن »البرسا 
فريق كبير، وإن أفضل طريقة للتطور وتخطي هذه املرحلة، هي من خالل بذل الجهد 

والقتال، وهذا ما أظهره العبوه اليوم«. 

أراوخو بعد التعادل: أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة
رأى األوروغواياني، رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة الذي أنقذ فريقه من خسارة 
محققة أمام غرناطة في اللقاء الذي احتضنه ملعب »كامب نو«، أن »فريق البالوغرانا 
قدم مباراة كبيرة« رغم نتيجة التعادل. وأجرى أراوخو مقابلة مع شبكة )موفيستار 
بالس( بعد انتهاء املباراة قال فيها إنها »نتيجة مؤسفة ألننا كنا نريد حصد النقاط 
الثالث. أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة«. ورغم ذلك، انتقد أراوخو »غياب حالة التركيز 
لــدى فــريــقــه« فــي الــكــرات الــهــوائــيــة، والــتــي كــانــت سببًا فــي هــدف غــرنــاطــة الـــذي سجله 
هذا  وفــي  البداية،  انطالق صافرة  على  فقط  دقيقتني  مــرور  بعد  دوارتـــي  دومينغوس 
السياق أضاف أراوخو: »علينا تصحيح هذا األمر ألنه سيكلفنا الكثير الحقًا«. وعّبر 
أراوخــو عن سعادته بمساعدة فريقه لتجنب الخسارة أمام الضيوف، وقــال: »سددت 
3 كرات رأسية واضحة للغاية، أنا سعيد ألنني ساعدت الفريق بالهدف الذي أحرزته. 
أهداف  الشباك، وإذا تمكنت من تسجيل  الدفاع والحفاظ على نظافة  األول هو  هدفي 

فهذا أفضل«.

كوديت: كمدرب لم يسبق لي البقاء 
دون انتصار في 5 مباريات

أعرب األرجنتيني، إدواردو كوديت، مدرب فريق سيلتا فيغو، عن قلقه بسبب سلسلة 
أول 5  انتصار خــالل  أي  إذ أخفق في تحقيق  التي يمر بها فريقه،  السلبية  النتائج 

جوالت في منافسات »الليغا«، وهو ما يحدث للمرة األولى في مسيرته التدريبية.
وعقد كوديت مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: »كمدرب لم يسبق لي البقاء دون انتصار في 
خمس مباريات. علينا مواصلة العمل والتحلي بالثقة في أننا قادرون على التحسن 
وتغيير هذا الوضع«. وعبر كوديت عن ثقته الكاملة في فريقه، وألقى باللوم على سوء 
الحظ بشأن عــدم تحقيق أي انتصار هــذا املــوســم، وفــي هــذا السياق أضــاف: »بهذه 
املــدرب  هــذه حقيقة«. وأصــر  ولكن  الحظ ال يساعدنا،  إن  القول  الصعب  النتائج من 
أول خمس  فــي  كثيرًا  فريقه  عاقبت  املــحــددة«  األخــطــاء  »بعض  أن  على  األرجنتيني 
جوالت، وعليه طالب بمواصلة العمل للتحسن ألن »تحقيق نتائج إيجابية سيزيد من 

ثقة الالعبني في أنفسهم«.

سيميوني بشأن كثرة بطاقات أتلتيكو مدريد: 
ينبغي علينا تخفيض هذه األعداد

 على بطاقات بإجمالي 
ً
»الليغا« حصوال أندية  أكثر  أتلتيكو مدريد قائمة  يتصدر فريق 

ويــرى  الــالعــبــني.  احتجاج  بسبب  بعضها  حــمــراويــن(،  واثنتني  بطاقة صــفــراء   20(  22
األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه ينبغي على فريقه التحسن بشكل 
مطلق من أجــل تخفيض هــذه األعـــداد. وبسؤاله عن كثرة حصول فريقه على بطاقات، 
أجاب سيميوني: »ينبغي علينا التحسن بشكل مطلق بشأن هذا األمر، وليس لدي شك 
في أننا سنفعل ذلك. نحترم لجنة التحكيم كثيرًا، وأحيانًا نستطيع التحدث، ولكننا نأمل 
تخفيض هذه األعداد ألنه أمر غير جيد بالنسبة لنا«. ُيذكر أن أتلتيكو سيخسر جهود 
البرتغالي جواو فيليكس بعد حصوله على بطاقتني صفراوين في مباراة أثلتيك بلباو 

املاضية، والثانية بسبب االحتجاج، والتي كلفته البطاقة الحمراء ومغادرة اللقاء.

زهير ورد

القدم في  إلى قائمة نجوم كرة  لوزانو  املهاجم هيرفينغ  انضم 
املكسيك خالل السنوات األخيرة، بعد أن نجح في نحت مسيرة 
بطولية تحدى خاللها سوء الحظ وكذلك املشاكل الصحية التي 
الحقته وجعلته يغيب عن عديد املباريات، وخاصة عند انتقاله 
إلــى نابولي. ورغــم قــوة املنافسة فــإن مهاجم منتخب املكسيك 
تمكن من فرض نفسه في صفوف نابولي اإليطالي في الفترة 
ولــكــن سرعته ودقـــة تصويباته  املــهــمــة،  األخــيــرة رغــم صعوبة 

مكنتاه من البقاء مع الفريق.
وولد لوزانو في عام 1995، حيث كانت بداية مسيره االحترافية 
مع فريق باتشوكا املكسيكي وهو من أشهر األندية، ومع هذا 
الفريق ملع لوزانو بشكل كبير من 2014 إلى 2017، وهو املوعد 
الـــذي اخــتــاره مــن أجــل خــوض تجربة جــديــدة ومختلفة، حيث 
اختار االنتقال إلى أوروبا، لتحقيق حلمه مثل كل الالعبني، وكان 
العجوز،  القارة  مالعب  نحو  بوابته  الهولندي  إيندهوفن  فريق 
إلــى أحــد عمالقي  البداية باالنتقال  رغــم أن األخــبــار ربطته في 
مدينة مانشستر ولكن النادي الهولندي حسم الصفقة مقابل 
8 ماليني يورو. وكان املرور بالدوري الهولندي ناجحًا بالنسبة 
إلى لوزانو، فقد سجل 40 هدفًا في 79 لقاء، وهي أرقام جعلته 

مــحــل متابعة مــن قــبــل عــديــد األنــديــة األوروبـــيـــة غــيــر أن كــارلــو 
الكلمة األخيرة وذلــك عندما  له  نابولي كانت  أنشيلوتي، مــدرب 
أصّر على التعاقد معه ليفوز نابولي بخدماته بمبلغ مالي مهم 

تجاوز 35 مليون يورو في عام 2019.
ــم يكن مـــروره بــالــدوري اإليــطــالــي موفقًا فــي الــبــدايــة بعد أن  ول
تعرض إلى اإلصابات، رغم البداية القوية عندما سجل هدفا في 
ــه أصر على التدارك 

ّ
أول ظهور له ضد نــادي يوفنتوس، غير أن

املوسم  نهاية  نابولي خاصة خالل  الحقًا، ونجح في مساعدة 
املاضي رغم وجود عديد الالعبني املميزين على األطراف وقوة 
املنافسة في الفريق. وطوال مسيرته مع نابولي كانت اإلصابات 

منافسه الوحيد، ورغم ذلك فقد سجل 20 هدفا في 80 لقاء.
اللقاء  أن  إال  املكسيكية،  املــنــتــخــبــات  كــل  مــع  ـــه شـــارك 

ّ
أن ورغـــم 

 ،2018 روسيا  العالم  كــأس  نهائيات  في  األملاني  املنتخب  ضد 
ن 

ّ
ُيعتبر األهم في مسيرته عندما سجل هدفًا ثمينًا للغاية مك

املكسيك من االنتصار، واختير أفضل العب في اللقاء بعد الفوز 
التاريخي، ليعطي الهدف إشارة انطالق االحتفاالت في املكسيك 
ـــه ســاهــم بشكل كبير فــي وصــول 

ّ
الــبــاهــر، كما أن بعد اإلنــجــاز 

البرازيل  النهائي لتتوقف املسيرة ضد  الــدور ثمن  إلى  منتخبه 
مــبــاريــات شـــارك فيها أساسيًا  أربـــع  فــي  لــوزانــو  أن تميز  بعد 

وسجل هدفًا وصنع هدفًا.

هيرفينغ لوزانو

على هامش الحدث

تمكن النجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو من فرض نفسه على التشكيلة 
األساسية في نادي نابولي، بسبب المهارة الكبيرة التي يتمتع بها

يحلم المنتخب 
المغربي 
بالوصول 
إلى الدور ربع 
)Getty( النهائي

ماسيميليانو أليغري يعيش فترة سيئة 
)Getty( مع يوفنتوس

منتخب  أن  يعني  مــا  الـــروســـي،  للمنتخب 
ــاري مــن  ــ ــام هـــجـــوم نــ ــ فــيــيــتــنــام ســـيـــكـــون أمــ
املــمــكــن أن يــحــســم املــواجــهــة بــســهــولــة دون 

صعوبات كبيرة.
ـــ 16 مـــن الــبــطــولــة الــعــاملــيــة  ويــشــهــد دور الــ
 سيلعب 

ُ
مــواجــهــات أخــــرى ُمــنــتــظــرة، حــيــث

ــرز املــرشــحــني  املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي ثــانــي أبــ
ــقــــب ضــــــد املـــنـــتـــخـــب  ــلــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
املنتخب  يلعب  وقــت  في  الصعب،  الياباني 
األرجــنــتــيــنــي مــواجــهــة قــويــة ضـــد منتخب 

 ،1992  ،1989( مـــرات   5 اللقب  حقق  أن  بعد 
وقــت حل وصيفًا  في  2008 و2012(،   ،1996
مــرة واحـــدة فــي عــام 2000، وحــل فــي املركز 

الثالث مرة أيضًا في عام 2004.
أمـــــا ثـــانـــي أكـــثـــر املـــتـــوجـــني فـــهـــو املــنــتــخــب 
اإلســبــانــي الــــذي حــقــق الــلــقــب مــرتــني عامي 
الثاني  املــركــز  فــي وقــت حقق  2000 و2004، 
و2012،  و2008   1996 ســنــوات  فــي  مـــرات   3
وحل في املركز الثالث مرة واحدة عام 1992. 
اللقب مرة  األرجنتيني فحقق  املنتخب  أمــا 

املنتخب اإلسباني فيلعب  أمــا  الــبــاراغــواي. 
الــذي تأهل من  ضــد منتخب التشيك، وهــو 
الصدارة ويريد املنافسة على لقب املونديال 
في نسخة عام 2021، أما املنتخب البرتغالي 
دجج بالنجوم فسيواجه منتخب صربيا، 

ُ
امل

في حني يلعب املنتخب اإليراني ضد منتخب 
أوزبكستان، أما منتخب كازاخستان فيلعب 

ضد منتخب تايالند.
قائمة  يتصدر  البرازيلي  املنتخب  أن  ُيذكر 
أكثر املتوجني بلقب مونديال كرة الصاالت، 

واحدة عام 2016، وحل في املركز الثالث مرة 
واحدة عام 2004.

ــحــقــق منتخبات الــبــرتــغــال 
ُ
فــي املــقــابــل لــم ت

وإيــــران وروســيــا اللقب فــي أي مـــرة، إذ حل 
ــز الـــثـــانـــي عــام  املــنــتــخــب الــــروســــي فـــي املـــركـ
2016، وفي املركز الثالث عامي 2008 و2012. 
بــيــنــمــا حــلــت الـــبـــرتـــغـــال ثــالــثــة عــــام 2000، 
وفــي املــركــز الــرابــع عــام 2016، فــي وقــت حل 
املنتخب اإليراني في املركز الثالث عام 2000 

وفي املركز الرابع مرة واحدة عام 1992.

يوفنتوس يسجل أسوأ وجه رياضي
انطالقة منذ 50 سنة

ســجــل فــريــق يــوفــنــتــوس أســــوأ انــطــالقــه له 
في املوسم خالل آخر 50 سنة، وذلك بعدما 
آخر 18 مباراة  أهدافًا في  استقبلت شباكه 
وانخفض مستوى هجومه كثيرًا، ليحصد 
نــقــطــتــني فــقــط مـــن أربــــع جــــوالت احــتــل بها 
مــــركــــزًا فــــي مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط فــــي الـــــــدوري 

اإليطالي املمتاز لكرة القدم.
ــام فــريــق ميالن  وكــشــف الــتــعــادل )1 - 1( أمـ
األحد من جديد عن القدرات املحدودة لفريق 
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز بـــقـــيـــادة مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ــــذا املــــوســــم 2-2  ــذي تــــعــــادل هـ ــ ــ ــغـــري، والـ ــيـ ألـ
مــع أوديــنــيــزي فــي الــســيــري آ، بــعــدمــا فــرط 
فـــي الــتــقــدم بــهــدفــني نــظــيــفــني، وخــســر أمـــام 
الـــصـــاعـــد حــديــثــًا إيــمــبــولــي بـــهـــدف نظيف 
ونابولي )2 - 1(. وسجل النادي الذي فرط 
املـــوســـم املـــاضـــي فـــي لــقــب الـــــــدوري بــعــدمــا 
أســوأ  متتالية  ســنــوات  لتسع  عليه  سيطر 
اهتزت  التي  املباريات  من  متتالية  سلسلة 
فــيــهــا شــبــاكــه فـــي أوروبـــــــا، وخــســر 7 نــقــاط 
بــعــد الــتــقــدم فــي الــنــتــيــجــة، ويــبــلــغ متوسط 
مــبــاراة  لكل  هــدفــًا  األمــامــي  التهديف لخطه 

في الدروي اإليطالي.
وســــجــــل يــــوفــــنــــتــــوس أربـــــعـــــة أهــــــــــداف هــــذا 
اثنان منها أللفارو موراتا، وواحد  املوسم، 

لألرجنتيني باولو ديباال وآخر للكولومبي 
خـــــوان كـــــــــوادرادو واســتــقــبــل ســتــة أهـــــداف. 
وعـــــادل كـــل العــبــي الــفــريــق اإليـــطـــالـــي بــهــذا 
ــدد األهـــــــداف الـــتـــي ســجــلــهــا نجمه  ــم عــ ــرقـ الـ
مبارياته  في  رونــالــدو  كريستيانو  السابق 
الثالث األولى مع مانشستر يونايتد والذي 
انــتــقــل إلــيــه فــي الــصــيــف املــاضــي قــادمــًا من 

فريق السيدة العجوز.
ــي ويـــســـجـــل  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــج الــ ــوهــ ـــتــ ــيـــنـــمـــا يـ ــبـ فـ
ويــســتــمــتــع فـــي يــونــايــتــد، يــمــر يــوفــنــتــوس 
بــفــتــرة صــعــبــة بــعــد 9 ســنــوات مــن الهيمنة 
في إيطاليا، وحــاول أليغري الــذي عــاد إلى 
النادي بعد أن رحل عنه قبل عامني، ليخلف 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري وأنــــدريــــا بـــيـــرلـــو، على 
الخطة  الــعــثــور على  الــنــتــائــج،  خلفية ســوء 
التوازن للفريق،  التكتيكية املناسبة إلعادة 
ولكنه لم يصل إلى اآلن إلى النتائج املرجوة.
ــكـــرر ألـــيـــغـــري أي تــشــكــيــلــة أســاســيــة  ــم يـ ــ ولـ
ــع الــتــي خــاضــهــا وغــّيــر  ــ فـــي املـــبـــاريـــات األربـ
منطقة  وتعد   ،2-4-4 إلــى   3-3-4 مــن  خططه 
الكبرى، حيث لم  امللعب هي املشكلة  وســط 
ميراليم  البوسني  رحيل  منذ  التوازن  تجد 
بــيــانــيــتــش فـــي 2020 إلــــى بـــرشـــلـــونـــة. وتــم 
استبدال بيانيتش الذي كان عنصرًا رئيسيًا 
آرثــر ميلو،  بالبرازيلي  أليغري  في تشكيلة 
الــــذي لــم يستطع بــعــد الــتــكــيــف مــع الــنــادي 
ــك بــســبــب ســلــســلــة طــويــلــة  ــذلــ الــــجــــديــــد، وكــ
مــن املــشــاكــل الــبــدنــيــة الــتــي رافــقــت إصــابــتــه. 
ديباال  يقع على عاتق  اآلن  الحمل  وأصــبــح 
وموراتا وكوادرادو وفيدريكو تشيزا، للعب 
دور الــبــطــولــة النــتــشــال الــيــوفــي مـــن أزمــتــه 
الــحــالــيــة. وحــقــق يــوفــنــتــوس فـــوزه الوحيد 
حتى اآلن فــي دوري األبــطــال وكــان حاسمًا 
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة خــــارج األرض أمــــام مــاملــو 
وموراتا  ديباال  الثالثية  وسجل  السويدي، 
أصبح  ولكنه  ســانــدرو.  اليكس  والبرازيلي 
أمــام مهمة صعبة اآلن للخروج من منطقة 
الــهــبــوط وبــلــوغ الـــصـــدارة الــتــي يتقاسمها 
املــيــالن مــع إنــتــر، وهــو الـــذي يبتعد عنهما 
ُيــذكــر أن فــريــق يوفنتوس  بــفــارق 8 نــقــاط. 
فريق سبيزيا  مواجهة ضد  اليوم  يخوض 
ــار مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة من  فــي إطــ
»الكالتشيو«، ويحتاج إلى تحقيق الفوز من 
أجل تفادي الدخول في نفق مظلم سيكون 
الــخــروج منه، ولــن يكون فريق  من الصعب 
، خصوصًا بعد فوزه 

ً
سبيزيا منافسًا سهال

في الجولة السابقة على فريق فينيزيا.
)إفي(
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