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رياضة

قرر نادي بايرن 
ميونخ األلماني 
الحسم من أجور 
الالعبين غير 
الملقحين في 
صفوفه، أمثال 
العب وسطه 
يوزوا كيميتش 
الذي ُوضع في 
الحجر الصحي 
بسبب مخالطته 
أفرادًا مصابين 
بفيروس 
كورونا، بحسب 
صحيفة »بيلد 
أم سونتاغ«. 
وُعزل كيميتش 
مرة جديدة 
يوم الجمعة، 
بعدما أنهى 
حجرًا صحيًا أوليًا 
الثالثاء الماضي. 
واستدعت 
اإلدارة كيميتش 
و4 من زمالئه 
غير الملقحين 
الخميس 
إلبالغهم 
بالحسم من 
أجورهم عندما 
يكونون في 
عزلة، ألنهم لم 
يتلقوا اللقاح.

كيميتش من أبرز األسماء التي تثير الجدل في بايرن )كريستوف ساتشي/فرانس برس(

حسم الرواتب
فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نانت )1-3( 
من بينها أول هدف لألرجنتيني ليو ميسي في 

الدوري الفرنسي منذ انضمامه إلى نادي حديقة 
األمراء الصيف املاضي. وعلى هذا النحو، عزز 
»بي إس جي« صدارته في ليغ آ بإجمالي 37  الـ

نقطة. ويسعى الفريق الباريسي مع ميسي ونيمار 
وكيليان مبابي واقتراب عودة سيرخيو راموس 

للذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، 
وتحقيق اللقب املنشود رغم صعوبة املهمة.

تغلب فيورنتينا على ضيفه ميالن بنتيجة )3-4( 
في املباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات 

الجولة الـ13 من دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم. وعلى ملعب »أرتيميو فرانكي« جاءت 
أهداف فيورنتينا بواسطة ألفريد دونكان )د.15( 
وريكاردو سابونارا )د.45( ودوشان فالهوفيتش 

)د.60( و)د.85(. وسجل الضيوف ثالثية من 
توقيع زالتان إبراهيموفيتش )د.62( و)د.67( 

لورينزو فينوتي )د.90+6( بالخطأ.

وقع االختيار على الحكم الروسي سيرجي 
كاراسيف إلدارة مباراة برشلونة اإلسباني 

وبنفيكا البرتغالي، املقررة إقامتها يوم الثالثاء 
املقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور 

املجموعات ببطولة دوي أبطال أوروبا. وأدار 
كاراسيف في السادس من أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي مواجهة إيطاليا وإسبانيا )1-2( في دوري 
األمم األوروبية، وسيحظى بمساعدة مواطنيه 

إيغور ديميشكو وماكسيم غافريلني.

فوز جديد لسان 
جيرمان وميسي يسجل 

ألول مرة بالدوري

فيورنتينا يعرقل تقدم 
ميالن بفوز مستحق في 

الدوري اإليطالي

صافرة روسية لمباراة 
برشلونة وبنفيكا 

في دوري األبطال
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــري  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ يـــســـتـــعـــد املــ
فــي بطولة  الــقــدم للمشاركة  لــكــرة 
كــــأس الـــعـــرب »قـــــطـــــر2021« الــتــي 
تستضيفها دولـــة قــطــر خـــال الــفــتــرة مــن 30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري وحــتــى 18 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــقــبــل، بــمــشــاركــة 16 
الدولي  االتحاد  إشــراف  منتخبًا عربيًا تحت 

لكرة القدم »فيفا«.
وبعد غياب استمر 9 سنوات، تعود البطولة 
الــعــربــيــة لــلــمــنــتــخــبــات مـــن جــديــد فـــي نسخة 
كأس  املستضيفة  قطر  بوابة  من  استثنائية، 

العالم 2022.
وســيــســعــى املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، حــامــل لقب 
كــــأس أفــريــقــيــا، إلــــى تــحــقــيــق لــقــبــه األول في 
بــطــولــة كـــأس الــعــرب خـــال مــشــاركــتــه الثالثة 
في البطولة والثانية له في قطر. وسيستهل 
منتخب الجزائر البطولة من دور املجموعات 
كـــأحـــد املــنــتــخــبــات الــتــســعــة األفـــضـــل تقييمًا 
 
ّ
والــتــي لــم تــشــارك فــي الــــدور الــتــمــهــيــدي، لكن
ــاربــــي الــــصــــحــــراء« لــــن تــكــون  مـــشـــاركـــة »مــــحــ
الذي  املحليني،  بمنتخب  بل  األول  باملنتخب 

يشرف عليه املدرب الوطني مجيد بوقرة.
 في بطولة 

ً
وال تمتلك الجزائر تاريخًا طويا

الجزائر 
أبرز المرشحين
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رياضة

الــقــدم املــفــاجــآت مــع كــل قائمة  واصــل الجهاز الفني للمنتخب املــصــري لكرة 
طــارق  الــثــاثــي  استبعد  أن  بعد  والـــوديـــة،  الرسمية  االرتــبــاطــات  فــي  للفريق 
حــامــد وحــســني الــشــحــات ومحمد أبــو جبل مــن القائمة املــشــاركــة فــي بطولة 
الــجــاري.  الثاني  بـــ30 نوفمبر/تشرين  فــي قطر  التي ستنطلق  الــعــرب،  كــأس 
 واســتــبــعــد الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش، املـــديـــر الــفــنــي، مـــن الــقــائــمــة طـــارق 
 حــامــد ومــحــمــد أبــــو جــبــل ومــحــمــود عــــاء ويـــاســـر إبـــراهـــيـــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
العــبــي بــيــرامــيــدز املـــشـــارك فــي بــطــولــة الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، الــتــي تقام 
مــبــاريــاتــهــا خـــال فــتــرة كـــأس الـــعـــرب.  وضــمــت قــائــمــة منتخب مــصــر املعلنة 
رسميا في حراسة املرمى محمد الشناوي، ومحمود جاد، ومحمد صبحي. 
وفي الدفاع أحمد فتوح، وأيمن أشرف، ومحمد عبد املنعم، ومحمود حمدي 
»الـــونـــش«، وأحــمــد يــاســني، وأكــــرم تــوفــيــق، ومــــروان داود. وفـــي خــط الــوســط 
السولية، وحــمــدي فتحي، وإمـــام عــاشــور، ومهند الشــني، وعمر كمال  عمرو 
عبد الــواحــد، وأحــمــد رفــعــت، ومحمد مجدي »قفشة«، وأحــمــد سيد »زيـــزو«، 
ــروان حــمــدي، وأســامــة  ــ ومــصــطــفــى فــتــحــي. وفـــي الــهــجــوم مــحــمــد شــريــف، ومـ

فيصل، وحسني فيصل.

نجم كرة قدم عراقي، لعب في مركز املهاجم، تواجد ضمن 
قائمة »أسود الرافدين« ببطولة كأس العرب 2012، التي 
السعودية، ونجح في حصد وصافة ترتيب  أقيمت في 
ــادي اإلســمــاعــيــلــي  ــ الـــهـــدافـــني بــرصــيــد 3 أهــــــداف. مــثــل نـ
املــصــري، وانــتــقــل بــعــدهــا ليلعب فــي نـــادي الــشــارقــة في 

اإلمــــارات، ثــم إلــى نـــادي السيلية الــقــطــري، وفــي الـــدوري 
الــعــراقــي، حــمــل قــمــصــان أنــديــة الـــــزوراء والــقــوة الجوية 
أن يتخذ قرار  الوسط وأمانة بغداد وأربيل، قبل  ونفط 
نــادي  مثل  إذ   ،2021-2020 مــوســم  انتهاء  بعد  االعــتــزال 

الطلبة في نهاية مشواره.

ــدم، مــحــو الــصــورة  ــقـ يـــحـــاول املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لــكــرة الـ
السيئة الــتــي ظــهــر بــهــا مــؤخــرًا فــي الــتــصــفــيــات املؤهلة 
الــذهــاب بعيدًا ببطولة  مــن خــال  ملــونــديــال قطر 2022، 
نوفمبر/   30 في  بالدوحة  انطاقها  املقرر  العرب،  كأس 
الهولندي  الفني  املــديــر  الــجــاري. وعــمــل  الــثــانــي  تشرين 
ديك أدفوكات، مدرب العراق، على إجراء تغييرات كثيرة، 
حيث شهدت تشكيلة البطولة غياب العديد من العناصر 
األساسية، على رأسهم القائد أحمد إبراهيم، واملخضرم 
عــاء عبد الــزهــرة، والنجم علي عــدنــان، رفقة علي فائز. 

 من فهد طالب وأحمد باسل وعلي 
ً
وضمت التشكيلة كا

يــاســني فــي حــراســة املـــرمـــى، أمـــا خــط الـــدفـــاع فــتــألــف من 
ريــبــني ســوالقــا ومصطفى نــاظــم ومــنــاف يــونــس وميثم 
 من شيركو 

ّ
جبار وفرانس بطرس. وفي الوسط جاء كل

رائـــد ومنتظر محمد ومحمد علي عبود  كــريــم وحــســن 
وأحــمــد فــاضــل وأمــجــد عــطــوان وســجــاد جــاســم وحسن 
 مــن إبــراهــيــم بايش 

ّ
عــبــد الــكــريــم، وفـــي خــط الــهــجــوم كـــل

وبشار رسن وأحمد فرحان وعاء عباس وعلي يوسف 
ومحمد قاسم وأيمن حسني.

كأس العرب، فمن أصل 9 بطوالت، شاركت في 
نسختي 1988 التي أقيمت في األردن و1998 
الــتــي أقــيــمــت فــي قــطــر فــقــط، وودعــــت مــن دور 

املجموعات في كلتيهما.
وكشف مجيد بوقرة، مدرب منتخب املحليني، 
عن قائمته التي استدعاها للبطولة، وشهدت 
قائمة »املــاجــيــك« اســتــدعــاء 23 العــبــًا اشترك 
ــــدوري  فــيــهــا عــنــاصــر شـــبـــاب وأغــلــبــهــم مـــن الـ
املـــحـــلـــي، وكـــذلـــك العـــبـــو خـــبـــرة وأغــلــبــهــم من 
الحارس رايس  العربية، على غــرار  الدوريات 
وهـــاب مبولحي، حـــارس االتــفــاق الــســعــودي، 
وجمال بلعمري ومهدي تاهرات مدافعي قطر 
والغرافة تواليًا بالدوري القطري. وقرر مجيد 
ــًا االســـتـــنـــجـــاد بـــخـــدمـــات وســـط  بــــوقــــرة أيـــضـ
النصر اإلمـــاراتـــي مــهــدي عبيد ونجم  مــيــدان 
الــــريــــان الـــقـــطـــري يـــاســـني إبـــراهـــيـــمـــي، وكــذلــك 
يوسف بايلي مهاجم نادي قطر، إضافة إلى 
أسماء أخرى من الدوري التونسي، على غرار 
حسني بن عيادة، ظهير أيمن النجم الساحلي، 
وإلياس  توقاي  أمــني  الترجي محمد  وثاثي 
شتي وعبد القادر بــدران. وفــي خط الهجوم، 
وضـــع مــجــيــد بــوقــرة ثــقــتــه فــي مــهــاجــم نــادي 
السد بغداد بونجاح والعب النجم الساحلي 
الــطــيــب مــزيــانــي، إضـــافـــة إلـــى أمــيــر ســعــيــود، 
العــب الطائي، وهــال العربي ســودانــي، نجم 

ضمك بالدوري السعودي.
العرب  لكأس  املجموعات  دور  قرعة  وكــانــت 
ــي املــجــمــوعــة  وضـــعـــت مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر فــ

الــرابــعــة بــجــانــب مــصــر ولــبــنــان والـــســـودان. 
ــا األولــــــــى مــع  ــهـ ــاراتـ ــبـ وســـتـــلـــعـــب الــــجــــزائــــر مـ
السودان، وذلك في األول من ديسمبر/ كانون 
ستواجه  الثانية،  الجولة  وفــي  املقبل،  األول 
لــبــنــان يــــوم الــــرابــــع مـــن ديــســمــبــر، وتــخــتــتــم 
مبارياتها بالدور األول مع مصر يوم السابع 

من ديسمبر.
املــرشــحــة مع  املنتخبات  مــن  الــجــزائــر  وتبقى 
مصر بــقــوة لــلــذهــاب بعيدًا فــي كــأس الــعــرب، 
رغم غياب املحترفني الذين يلعبون في الدول 
األوروبـــيـــة. وعــقــب املــشــاركــة فــي بطولة كأس 
الجزائر في بطولة  العرب، سيشارك منتخب 
كأس األمم األفريقية املقررة في الكاميرون في 
املجموعة  ضمن  املقبل،  الثاني  يناير/كانون 
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي تـــضـــم بـــجـــانـــبـــه مــنــتــخــبــات 
سيراليون وغينيا االستوائية وساحل العاج.
وظـــهـــرت الـــجـــزائـــر فـــي نــهــائــيــات كــــأس األمـــم 
ــة ثـــمـــانـــي عـــشـــر مــــــرة، وكــــانــــت أول  ــيـ ــقـ ــريـ األفـ
ــام 1968 فــــي إثــيــوبــيــا.  ــ مـــشـــاركـــة لــلــخــضــر عـ
ووصــــل مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر إلــــى نــهــائــي كــأس 
األمــم األفريقية ثاث مــرات، األولــى عام 1980 
وقد ُهــزم حينها على يد املنتخب النيجيري 
ضر، 

ُ
الخ الــنــســور  أرض  على  نظيفة  بثاثية 

وقـــد استضافها  عـــام 1990،  كــانــت  والــثــانــيــة 
األول  لقبهم  الجزائريون  لُيحرز  أرضــه،  على 
بعد تغلبهم حينها على نيجيريا 1-0، فيما 
كانت األخيرة في مصر 2019، وحينها أحرز 
وكــان  لبادهم،  الثاني  اللقب  الجزائر  العبو 
على حساب السنغال بهدف من دون رد أيضًا، 
أحرزه نجمه والعب نادي السد القطري بغداد 

بونجاح.
ويعد املنتخب الجزائري من أقوى منتخبات 
ــو دائـــمـــًا مـــا يــشــكــل عقبة  شــمــال أفــريــقــيــا، وهـ
كبيرة في وجه منافسيه في أفريقيا رغم قلة 
ألقابه في )الكان(، وقد اكتسب شهرة واسعة 

في القارة لوصوله إلى كأس العالم 4 مرات.

يستعد منتخب الجزائر 
لحصد لقبه األول في 

بطولة كأس العرب، 
إذ يعتبر أبرز المرشحين 

للنهائي رغم أنه يلعب 
بالمنتخب المحلي.

)Getty/منتخب العراق حصد لقب كأس العرب 4 مرات )محمد دبوس/أناضول(منتخب الجزائر يعتبر المرشح األبرز للقب )أروين سبيك

مصطفى كريم

العراق وأمل العودة للسكة الصحيحة

مصر تكشف قائمتها بغياب أبرز النجوم

الجزائر من المنتخبات 
المرشحة مع مصر بقوة 

للذهاب بعيدًا

بطل عربي

حكاية صورة

مصطفى كريم كان أحد أبرز هدافي منتخب العراق )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( نجوم كثر استبعدوا من قائمة كأس العرب)Getty( كيروش يأمل قيادة مصر للقب

منتخب مصر بلغ التصفيات النهائية للمونديال )جوستين تاليس/فرانس برس( الجماهير المصرية ستحضر بقوة في كأس العرب )باول إلياس/فرانس برس(

منتخب 
مصر أحد 

المرشحين 
لحصد اللقب 

)أيمن عارف/
)Getty

محمد 
النني لن 

يشارك في 
كأس العرب 

)خورخي 
غوريرو/

فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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رياض الترك

ــي  ــاضــ ــريــ ــي الــ ــافــ ــحــ ــشــــف الــــصــ كــ
ــــي الــــشــــهــــيــــر، جــــيــــرارد  ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ
 املهاجم األرجنتيني، 

ّ
روميرو، أن

ســيــرجــيــو أغــــويــــرو، ســيــعــتــزل كــــرة الــقــدم 
ُيــعــانــي منها  الــتــي  املــشــاكــل  نهائيًا بسبب 
على مستوى القلب، لينتهي مشوار واحد 

من أفضل الهدافني في تاريخ كرة القدم.
الصحافي  التي نشرها  للمعلومات  ووفقًا 
املوثوق، روميرو، والتي تداولتها الصحف 
فإن  الــتــواصــل،  ومــواقــع  العاملية  الرياضية 
املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي، ســيــرجــيــو أغــويــرو، 
األسبوع في مؤتمر صحافي  هــذا  سُيعلن 
اعتزاله كرة القدم نهائيًا، لينضم بذلك إلى 
قــائــمــة مــن الــاعــبــني الــذيــن تــركــوا املــاعــب 
بــســبــب مــشــاكــل الــقــلــب أو مــشــاكــل صحية 

مختلفة.
وأثــــار قــــرار الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي، أغــويــرو، 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، إذ 
الهداف  بتوديع  التواصل  مواقع  رواد  بــدأ 
الــكــبــيــر الــــذي كــــان أحــــد أبــــرز نــجــوم فــريــق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـــكـــلـــيـــزي لـــســـنـــوات 
وسنوات، وكذلك كان أحد أبرز هدافي فريق 
أتلتيكو مدريد في »الليغا«، واعتزاله لكرة 
الكثير  سيترك  طبعًا  الطريقة  بهذه  الــقــدم 
مـــن الـــحـــزن لــــدى الــجــمــاهــيــر األرجــنــتــيــنــيــة 

التي لطاملا تغنت باسم أغويرو.
ــم ُيــعــلــن أغــــويــــرو حــتــى اآلن  فـــي املـــقـــابـــل، لـ
أي شــيء رســمــي بخصوص االعــتــزال عبر 
والجميع  اإللكترونية  الرسمية  حساباته 
الاعب وسيكشف عنه  ما سيقوله  ينتظر 
في األيام املقبلة، لكن مهما كان ما سيقوله 

اعتزال 
من أجل الصحة

مالعب  في  انتهت  أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني،  المهاجم  رحلة  أّن  يبدو 
القلب،  مستوى  على  منها  يُعاني  التي  المشكلة  بسبب  القدم   كرة 
الكثير  لها  قدم  والتي  يُحبها،  التي  الرياضة  ممارسة  ستحرمه   والتي 

لسنوات وسنوات

3031
رياضة

تقرير

نشرتها  التي  املعطيات  فــإن  األرجنتيني، 
الصحف الرياضية العاملية أيضًا، تؤكد أن 
رحلة أغويرو في كرة القدم انتهت رسميًا، 
ــادرًا على الــعــودة إلى  والــاعــب لــن يــكــون قـ
املاعب من جديد لو مهما حصل من تطور 

على الصعيد الصحي.
ولم تكن حالة النجم الدنماركي، كريستيان 
سيرجيو  األرجنتيني،  النجم  أو  إريكسن، 
أغويرو، الوحيدة في عالم كرة القدم، التي 
جبر العب على ترك كرة القدم نهائيًا، إذ 

ُ
ت

الــتــي دفعت  الــحــاالت  مــن  الكثير   هــنــاك 
ّ
إن

إلــى ترك  الكبيرة والــشــابــة  بعض األســمــاء 
الرياضة التي يحبونها قسرًا.

روبن دي ال ريد
كان الاعب اإلسباني، روبن دي ال ريد، من 
أبـــرز املــواهــب الــصــاعــدة فــي كـــرة الــقــدم مع 
فــي موسم 2010-2009،  مــدريــد  ريــال  فريق 
ه تلقى ضربة قوية خال مباراة لفريقه 

ّ
لكن

ــال يــونــيــون في  »املــلــكــي« ضـــد مــنــافــســه ريــ
بــطــولــة كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، عــنــدمــا كشف 
الــجــهــاز الــطــبــي عــن اكــتــشــاف مشكلة على 

مستوى القلب.
لب من دي ال ريد االبتعاد عن 

ُ
وبعد ذلك ط

املاعب ملدة عامني دون أن يلعب كرة القدم 

بعد  نهائيًا  اللعب  ويعتزل  ليعود  نهائيًا، 
الـــ25  الــكــرويــة بعمر  ذلــك وُيــنــهــي مسيرته 
سنة فقط، ورغم املساعدة الطبية، لم ينجح 

الاعب في العودة إلى املاعب.

فابريس موامبا
ُيعتبر الاعب اإلنكليزي، فابريس موامبا، 
من الاعبني الذين تركوا رياضة كرة القدم 
فهو  القلب،  فــي  مشاكل  مــن  املعانة  بسبب 
بدأ مسيرته مع فريق أرسنال قبل أن ينتقل 
ذلك  وبعد  سيتي،  بيرمينغهام  فريق  إلــى 

مع فريق بولنت واندررز.
آذار/مــــــــارس 2012، وخـــال   17 لــيــلــة  وفــــي 
 مــــواجــــهــــة بـــــني بــــولــــتــــون وتــــوتــــنــــهــــام فــي 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ ــاد اإلنـ ــ ــحـ ــ ــــأس االتـ ــائـــي كــ ــع نـــهـ ــ  ربــ
تـــعـــرض لـــصـــدمـــة كـــبـــيـــرة بــســبــب تــعــرضــه 
ــقـــط عـــلـــى أرض املــلــعــب،  ألزمـــــة قــلــبــيــة وسـ

سِعف سريعًا.
ُ
وأ

بــعــد ذلـــك، بــقــي مــوامــبــا حــوالــى 4 أســابــيــع 
في املستشفى تحت املراقبة الطبية، لُيعلن 
املوافقة على عودته  ذلك عدم  بعد  األطباء 
إلــى املــاعــب، ألنــه ال يمكنه اللعب فــي ظل 

مشكلة القلب التي عانى منها.

ستيليان بيتروف
ــتــــروف، أحـــــد العــبــي  ــيــ انـــضـــم ســتــيــلــيــان بــ
 أســتــون فيا فــي عــام 2006، بعد أن حضر 
مـــــن فــــريــــق ســـلـــتـــيـــك االســــكــــتــــلــــنــــدي وقـــــدم 
مــســتــويــات الفــتــة وُمــمــيــزة خـــال مسيرته، 
لكن كل شيء تغير في عام 2012، وتحديدًا 
ــام فــريــق أرســـنـــال، إذ  بــعــد الــخــســارة مــن أمـ
تـــعـــرض الـــاعـــب لــوعــكــة صــحــيــة، لتكشف 
ــه  ــتـ ــابـ ــك عـــــن إصـ ــ ــ ــة بــــعــــد ذلـ ــيـ ــبـ ــيـــل طـ ــالـ ــحـ تـ

عانى أغويرو 
من مشكلة في القلب 

وابتعد عن المالعب

تشافي بعد الفوز بالديربي: سيطرنا على المباراة في أول 
75 دقيقة

أمــام  مباراته  على  جيدًا  سيطر  فريقه  إن  هرنانديز،  تشافي  برشلونة،  مــدرب  قــال 
أول 75 دقيقة«. وصــرح تشافي، عقب  »فــي  بها بهدف نظيف  فــاز  التي  إسبانيول، 
مباراة ديربي كتالونيا التي أقيمت ضمن الجولة الـ14 من الدوري اإلسباني والتي كانت 
األولى له على رأس اإلدارة الفنية للبارسا: »بشكل عام، أنا سعيد للغاية بالنقاط الثالث 
وباألداء والجهد. لقد سعينا للفوز باملباراة ولم نفشل«. ومع ذلك، انتقد تشافي أداء 
الفريق في الدقائق الـ15 األخيرة من عمر اللقاء. موضحا أن »املباراة كانت تحتاج للعب 
في منطقة الخصم والتحلي بالصبر. نحن لسنا في أفضل حالة معنوية وإسبانيول 
ضغط علينا في النهاية وحالفنا الحظ ألنه لم يسجل«. وتابع »أرى أن ما حدث مشكلة 
في تفسير طريقة اللعب.. مشكلة كروية ألن الفريق بذل جهدًا كبيرًا على املستوى 
البدني«. وعن ضربة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة وأحرز منها الهولندي ممفيس 
ــل عنيف مــن العــب إسبانيول كــابــريــرا، قــال تشافي 

ّ
ديــبــاي الــهــدف الوحيد إثــر تــدخ

إنــه لو كــان مكان الحكم الحتسب ركلة جــزاء على الفور، إال أنــه أقــر بأنه لم يشاهد 
التشكيل األساسي،  إلياس أخوماش في  الدفع بالعبني شباب مثل  اإلعـــادة. وحــول 
: »لدينا العبون شباب يتمتعون بموهبة كبيرة«. وبشأن استبدال 

ً
علق تشافي قائال

نيكو وبوسكيتس ومينغيزا في الشوط الثاني بسبب اإلصابة، أوضح تشافي أنهم ال 
يعانون من إصابات خطيرة.

رابطة محترفات التنس تهدد بإلغاء البطوالت في الصين 
البطوالت  إلــغــاء  نيته   ،)WTA( التنس  محترفات  رابــطــة  رئيس  أكــد ستيف سيمون، 
املقامة في الصني، إذا لم يتم إيضاح قضية الالعبة بينغ شواي. وتزايد القلق بسبب 
أكثر من أسبوعني، من دون  الــزوجــي، منذ  األولــى عامليا سابقا في  اختفاء املصنفة 
تحديد املكان الذي تتواجد فيه، بينما تم تداول صور عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 صينيًا بارزًا 

ً
لالعبة، ما أثار املزيد من الشكوك حول مكانها، بعدما اتهمت مسؤوال

باالعتداء عليها جنسيًا. وطالب سيمون، في خطاب إلى السفير الصيني في الواليات 
من  أحــد،  دون حضور  بها من  االجتماع  أو  البالد،  بمغادرة  لبينغ  بالسماح  املتحدة، 
أجل التأكد من سالمتها، وأن يتم التحقيق جديًا في اتهامها ملسؤول صيني سابق 
باالعتداء عليها جنسيا. وقال في هذا الصدد »إذا لم تتحقق مطالبنا، لن يكون أمامنا 
خيار آخر سوى إعادة التفكير في اللعب مجددا في الصني. إذا لم تكن بينغ شواي في 
أمان، إذا لم تتمكن من السفر أو التحدث بحرية، فلن يكون لدينا أي شعور باألمان إزاء 

تواجد العباتنا في هذا البلد«.

ما  حققنا  أوساسونا:  على  الصعب  الفوز  بعد  سيميوني 
كنّا نبحث عنه

الــفــوز على  الــفــنــي ألتلتيكو مــدريــد، عــقــب  املــديــر  أكـــد األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الـ14 لليغا، أن الفريق لعب كما أراد طيلة أحداث اللقاء، 
الجيدة«  الخطوات  الفوز كان »حاسمًا من أجل مواصلة  أن  إلى  ذاتــه  الوقت  مشيرا في 
للفريق. وقال سيميوني، خالل املؤتمر الصحافي بعد املباراة التي شهدها ملعب )واندا 
ميتروبوليتانو( »أعجبني األداء. قمنا بما نبحث عنه. بحثنا عن إرسال الكرات العرضية 
داخل املنطقة، ومحاولة إيجاد املساحات في دفاع املنافس، واألمر لم يكن سهال«. وتابع 
أن »أوساسونا قدم مباراة طيبة، وبحثنا عما قد يتسبب في املشاكل له. األهداف تأتي 
من ركلة ركنية أو من ركلة ثابتة متوسطة املدى، أو من كرة عرضية أمام فرق تدافع بهذه 
الطريقة«. وأضاف املدرب األرجنتيني أن هناك صعوبة في الفوز باملباريات، ألن الليغا 
»تشولو«  الـ »تشهد منافسة قوية، وفــوارق بسيطة بني الفرق في املباريات«. كما أشار 
إلى أن الفوز أمام أوساسونا يعد »حاسما« من أجل »مواصلة الخطوات الجيدة للفريق« 
في املسابقة. وحول الهدف الذي سجله البرازيلي فيليبي مونتيرو، أكد أنه »مهم للغاية 
وأنــا  انضمامه،  منذ  كثيرا  »لــعــب  عــامــًا  الــــ32  أن صــاحــب  وللثقة«، مضيفًا  وللفريق  لــه 
سعيد للغاية من أجله«. واستعاد األتلتي نغمة الفوز في الليغا بهذا الهدف، بعد تعادله 
أمــام فالنسيا بعد أن كان متقدمًا حتى  الدولي )3-3(  التوقف  الجولة املاضية قبل  في 

اللحظات األخيرة )1-3(، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في املركز الرابع.

زهير ورد

يملك املهاجم البرازيلي جواو بيدرو، فكرة شاملة عن كرة القدم 
كــالــيــاري، ولم  نــادي  إلــى  فــي سنة 2014  انضم  اإليطالية، فقد 
يرحل عن الفريق طــوال هذه املواسم ليصبح واحــدًا من خبراء 

الكالتشيو.
وخالل املواسم املاضية، خاض بيدرو أكثر من 250 مباراة مع 
كــالــيــاري وسجل خاللها 80 هــدفــًا، وهــي أرقـــام مميزة بما أن 
الثانية،  الدرجة  إلــى  النزول  تفادي  على  بانتظام  ينافس  فريقه 
لفريق يملك العبني  لعب  لــو  أرقــامــه  قـــادرًا على تحسني  وكـــان 
أقوى. كما عاش تجربة في الدرجة الثانية، إضافة إلى عقوبته 
تناوله  اإليطالي في سنة 2018، بسبب ثبوت  االتحاد  من قبل 
ــواد مــحــظــورة وغــيــابــه عــن الــعــديــد مــن املــبــاريــات، فــقــد حرمه  مـ
االتحاد من اللعب 6 أشهر، ليتفادى عقوبة اإلبعاد ملدة 4 سنوات 

مثلما طالب القضاء اإليطالي في البداية.
بفضل  2020ـ2021،  موسم  بداية  في  البرازيلي  املهاجم  وبــرز 
الــذي مكنه من جلب االهتمام، بعدما سجل 7  الغزير  مــردوده 
أهداف خالل 13 مباراة، ليتحول إلى العب مطلوب من الجماهير 

اإليطالية حتى ينضّم إلى املنتخب اإليطالي.
ه لم يلعب 

ّ
وُيمكن لنجم كالياري، تعزيز صفوف »األزوري« بما أن

ملنتخب البرازيل طوال مسيرته، باستثناء منتخبات الشبان، إذ 
الجنوبية ألقــل من 17 سنة، وهــو ما  أميركا  شــارك في بطولة 
الــذي يعاني هجوميًا  يعطيه فرصة تمثيل بطل أوروبــا 2020، 
ــه حصل  ـ

ّ
ــادر عــلــى تــوفــيــر الــحــلــول، كــمــا أن ويــبــحــث عــن العـــب قـ

اإليطالية منذ 2017. وقد طالب رئيس كالياري  الجنسية  على 
باالعتماد عليه في املنتخب، مستغربًا  قرار املدرب مانشيني 
االستفادة من خدماته  ولــم يفكر في  الفرصة،  لم يمنحه  الــذي 

رغم املشاكل الكبيرة التي يعاني منها املنتخب اإليطالي.
وقبل التعاقد مع كالياري، كانت لبيدرو تجارب أوروبية، القاسم 
البرازيلي  مينيرو  أتلتيكو  غــادر  إذ  الفشل  هو  بينها  املشترك 
في اتجاه نادي باليرمو اإليطالي، لكّن نادي الجنوب أعاره إلى 
غيماريش البرتغالي ثم انتقل معارًا أيضا إلى الدوري اليوناني، 
قبل أن يعود إلى البرازيل من بوابة سانتوس موسم 2012ـ2013.

والتحق جواو بيدرو مجددًا بالدوريات األوروبية، عندما تعاقد 
الــذي مكنه من فرصة تعزيز صفوف  البرتغالي  مع إستوريل 
كاليري، لتنطلق التجربة مع الفريق اإليطالي. كما ُيعرف بيدرو 
فريق  فــي  تــجــاور  إذ  نيمار،  الــبــرازيــلــي  بالنجم  القوية  بعالقته 
سانتوس ونشأت بينهما عالقة قوية وما زال يحتفظ بصداقته 
البرازيلية. كما اشتهر بموقفه اإلنساني عندما  الكرة  مع نجم 

ساند أحد العبي بارما في نهاية موسم 2020ـ 2021.

جواو بيدرو

على هامش الحدث

مهاجم برازيلي يلعب مع فريق كالياري ويبرز في المالعب اإليطالية 
حاليًا من خالل تقديمه مستوى مميز

سيرجيو أغويرو 
يتجه إلى اعتزال 
كرة القدم نهائيًا 
هذا األسبوع 
)أليكس كاباروس/
)Getty

)Getty/ماثيو بيتيرز(

بــالــلــوكــيــمــيــا )ابـــيـــضـــاض الـــــــدم(. وبــســبــب 
املاعب  عــن  ابتعد  الصحية،  املشكلة  هــذه 
وترك كرة القدم بطلب من األطباء وانتهت 
وبقي  ســنــة،  الـــــ32  بعمر  الــكــرويــة  مسيرته 
انتصر  حــتــى  اللوكيميا،  ُيــكــافــح  لــســنــوات 
على املرض الخبيث في النهاية بعد قصة 

كفاح وصمود طويلة.

كريس نوموف
كريس نوموف العب أسترالي غير معروف 
ــدم، لــكــن الــاعــب  ــقــ كــثــيــرًا فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
الــشــاب املــوهــوب كــاد يــكــون مــن نــجــوم كرة 

كريستيان إريكسن
الــجــمــيــع يـــعـــرف قــصــة الــنــجــم الــدنــمــاركــي، 
ــن، الــــــــذي أثــــــــار رعــــب  ــ ــــسـ ــكـ ــ كـــريـــســـتـــيـــان إريـ
الجماهير في بطولة »يــورو 2020«، عندما 
، وتــعــرض 

ً
ســقــط عــلــى أرض املــلــعــب فـــجـــأة

ألزمـــة قلبية صــدمــت الــجــمــيــع، لــُيــغــادر إلــى 
املستشفى بعد ذلك ويتلقى العاج وُينقذه 
الــجــهــاز الــطــبــي مـــن املــــوت بــأعــجــوبــة. بعد 
هذه الحادثة لم ينصح الجهاز الطبي الذي 
أشرف على حالة إريكسن بأن يعود الاعب 
إلى ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وذلك 
جديدة،  قلبية  ألزمــة  بالتعرض  مهدد  ألنــه 

القدم حاليًا لوال مشكلة القلب النادرة التي 
عانى منها. بدأ مسيرته مع فريق سيدني 
األســتــرالــي، ونـــال جــائــزة أفــضــل العـــب في 

عام 2014.
ــدأ الــــاعــــب الــــشــــاب بـــشـــق طــريــق  ــ وفـــيـــمـــا بـ
فريق  لتجربة مع  النجومية عندما خضع 
سريعًا  الحلم  انتهى  اإلسباني،  نومانثيا 
بــســبــب اكــتــشــاف مــشــكــلــة نــــادرة فــي القلب 
القدم، هي  كــرة  تعوق قدرته على ممارسة 
ــهــدد 

ُ
تــضــخــم عــضــلــة الــقــلــب، وهــــي حـــالـــة ت

ــة قــلــبــيــة خــال  ــ الـــريـــاضـــي بــالــتــعــرض ألزمـ
التمارين واملباريات.

األمر الذي جعله يبتعد عن كرة القدم، وقد 
ال يعود أبدًا حتى مع تركيب جهاز »ُمنظم 
لــضــربــات الــقــلــب«. وحــتــى الــلــحــظــة ينتظر 
إريكسن ما ستؤول إليه األمور في مسيرته، 
فهو ال يستطيع اللعب مع نادي إنتر ميانو 
اإليـــطـــالـــي بــحــكــم أن الـــقـــوانـــني فـــي إيــطــالــيــا 
تمنع أي العـــب مــن املــشــاركــة بــحــال وضعه 
ــلـــب، وتـــشـــيـــر بــعــض  ــقـ ــات الـ ــربـ مــنــظــمــًا لـــضـ
الــتــقــاريــر إلــــى أن نــــادي أيـــاكـــس أمــســتــردام 
قــد يكون خــيــارًا مناسبًا لــاعــب، خاصة أن 
الدنماركي يمتلك خبرة كبيرة بعدما تألق 

لسنوات في صفوف توتنهام هوتسبر.

نهاية رحلة سولشاير وجه رياضي
مع مانشستر يونايتد

رياض الترك

تعرض فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الــدوري  لخسارة قاسية جديدة في بطولة 
املــرة أمــام فريق واتفورد  اإلنكليزي، وهــذه 
إقالة  إلــى  أدى  مما   ،)1  -  4( ثقيلة  بنتيجة 
غــونــار سولشاير  أولــيــه  النرويجي  املـــدرب 
األحــــد، نــظــرًا الســتــمــرار الــنــتــائــج السلبية، 

خصوصًا على الصعيد املحلي.
وسقط مانشستر يونايتد للمرة الخامسة 
فــي الــــدوري اإلنــكــلــيــزي هــذا املــوســم، وبقي 
الــســابــع، وهو  املــركــز  برصيد 17 نقطة فــي 
ُمهدد بفقدان هذا املركز، وأمسى اليوم على 
ُبــعــد 12 نقطة مــن املــتــصــدر فــريــق تشلسي 
)29 نقطة(، ما يعني أنه فقد بنسبة كبيرة 
ــلـــقـــب هـــذا  حـــظـــوظـــه فــــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
ــبــــاراة بــالــخــســارة  املـــوســـم. وبــعــد نــهــايــة املــ
صحافية  تقارير  انتشرت  ــداف،  أهـ بأربعة 
شير إلى أن إدارة فريق مانشستر 

ُ
السبت ت

يونايتد ستجتمع بشكل طارئ مع املدرب 
التالي  الــيــوم  فــي  إقــالــتــه  لتأتي  سولشاير، 
فــورًا من منصبه وإنهاء مشواره مع فريق 
 اســـم املـــدرب 

ّ
»الــشــيــاطــني الـــُحـــمـــر«، رغـــم أن

البديل لم يظهر بعد.
ــــني الــــحــــمــــر«  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتــــــعــــــرض فـــــريـــــق »الـ
لخسارتني قاسيتني على أرضه في الدوري 
ــام غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي  ــ ــ املـــحـــلـــي، األولــــــــى أمـ
جــاره  أمـــام  ثــم  نظيفة،  بخماسية  ليفربول 
مانشستر سيتي بهدفني مقابل ال شيء، ما 
سولشاير،  بمصير  املحدق  الخطر  من  زاد 
الــذي شاهد فريقه يتلقى أقسى خسارة له 
أمـــام صــاعــد مــن الــدرجــة األدنـــى منذ 1898 
حني خسر أمــام جــاره مانشستر سيتي )5 

.)1 -
بــأن يكون  النفس  وكــان املشجعون يمنون 
ــة املـــوســـم  ــافــ فـــريـــقـــهـــم، الـــــــذي احــــتــــل الــــوصــ
املاضي، منافسًا قويًا هذا املوسم، ال سيما 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  بــعــد عــــودة نــجــمــه 
ــع الـــجـــنـــاح جـــايـــدون  ــدو وتـــعـــاقـــده مـ ــالــ رونــ
رافايل  الخبير  الفرنسي  واملــدافــع  سانشو 
 الفريق قدم عروضًا سيئة للغاية 

ّ
فاران، لكن

فــي اآلونـــة األخــيــرة أضـــاف إليها الخسارة 
الخامسة.

ـــح الــعــديــد مـــن الــصــحــف اإلنــكــلــيــزيــة 
ّ

وتـــرش
ــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان  تــولــي املـ
السابقني  املهمة والعمل مجددًا مع العبيه 
فــي ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي مــواطــنــه فـــاران 
ــال الـــنـــادي في  وكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو. وقــ
بــــيــــان رســــمــــي »يــــعــــلــــن نــــــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بـــأن ســولــشــايــر قـــد تـــرك منصبه 
مــدربــًا لــلــفــريــق، ســيــتــولــى مــســاعــده مايكل 
كاريك اإلشراف على الفريق بصورة مؤقتة 
في املباريات املقبلة. سيظل أولي أسطورة 
في نادي مانشستر يونايتد ونأسف ألننا 

توصلنا إلى هذا القرار الصعب«.
وســـيـــخـــوض فــــريــــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
األسابيع  األهمية خال  غاية  في  مباريات 
املـــقـــبـــلـــة، إذ ســيــلــعــب ضــــد فـــريـــق فـــيـــاريـــال 
مــن دوري  الخامسة  الجولة  فــي  اإلســبــانــي 
ــا مــســاء الـــثـــاثـــاء، ثـــم يــواجــه  ــ أبـــطـــال أوروبــ
فريق تشلسي اإلنكليزي يــوم األحــد املقبل 
في قمة نارية ُمرتقبة، على أن يعود ويلعب 

ضد فريق أرسنال بعد ذلك.
ــان ســولــشــايــر قـــد وصـــل لــتــدريــب نـــادي  وكــ
لــكــنــه لم  عــــام 2018،  يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 
يحقق أي لقب مع الفريق، وهو الذي وصل 
-2020 بموسم  األوروبــــي  الــــدوري  لنهائي 

اإلســـبـــانـــي  فــــيــــاريــــال  أمــــــام  وخـــســـر   ،2021
بركات الترجيح 11-10، عقب انتهاء الوقت 

األصلي واإلضافي بنتيجة التعادل 1-1.
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