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رياضة

وج فريق بورتو بلقب كأس البرتغال للمرة 
ُ
ت

الـ18 في تاريخه بفوزه على تونديال في النهائي 
)3 - 1(، وعاد الفريق إلى منصة التتويج من 

جديد بعدما ذهب اللقب في العام املاضي لفريق 
سبورتينغ براغا، ليفض الشراكة في املركز الثاني 

مع سبورتينغ لشبونة، ويبقى على بعد 8 ألقاب 
عتبر هذه 

ُ
من بنفيكا صاحب الصدارة. هذا وت

املرة التاسعة التي يجمع فيها بورتو الثنائية 
املحلية )الدوري والكأس(.

استهل الالعب األملاني ألكسندر زفيريف مشواره 
في بطولة روالن غاروس، ثاني البطوالت األربع 

الكبرى، بفوزه في الدور األول على النمساوي، 
سيباستيان أوفنر، بثالث مجموعت من دون رد. 
واحتاج املصنف الثالث عامليًا لساعة و49 دقيقة 

من أجل إنهاء األمور لصالحه بنتيجة )6 - 2( 
و)6 - 4( و)6 - 4(. وبهذا الفوز تأهل صاحب الـ25 
سنة إلى الدور الثاني في ثاني بطوالت الـ«غراند 

سالم« هذا املوسم.

تحدث، إدواردو كامافينغا، العب وسط فريق 
ريال مدريد، عن مشاركة العمل يوميًا مع مواطنه 

وزميله في الفريق، النجم كريم بنزيمة. وقال 
كامافينغا عن بنزيمة في مقابلة مع برنامج 

تيليفوت: »العمل مع بنزيمة يوميًا أمر جنوني، 
ما يفعله مع ريال مدريد حاليًا ضرب من الجنون. 

ه يساعدنا كثيرًا، في حقيقة األمر إنه مثير 
ّ
إن

 مرة أتحدث فيها مع أحد عن 
ّ

لإلعجاب. في كل
بنزيمة أقول له الكرة تحبه«.

بورتو يُتوج بلقب 
كأس البرتغال ويُحقق 

الثنائية المحلية

زفيريف إلى ثاني أدوار 
بطولة روالن غاروس 

دون معاناة

إدواردو كامافينغا: 
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أمر جنوني
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يستعد ليونيل ميسي 
لخوض مونديال قطر 

مع منتخب األرجنتين

كوبنهاغن يُتوج بلقب دوري السوبر 
الدنماركي للمرة الـ14 في تاريخه

ــقــدم للمرة  ال الــدنــمــاركــي لــكــرة  ـــوج فــريــق كــوبــنــهــاغــن بلقب دوري الــســوبــر 
ُ
ت

وسجل  نظيفة.  بثالثية  ألبورغ  فريق  على  بتغلبه  تاريخه  في  عشرة  الرابعة 
ويوهانيسون  ليراجير  ولوكاس  هارالدسون  أرنــار  هكون  كوبنهاغن  ثالثية 
)بــاركــن(.  التي احتضنها ملعب  املــبــاراة  )الدقائق 8 و94 و53( من زمــن  في 
ــدنــمــاركــي الــغــائــب  وبــانــتــصــاره اســتــعــاد كــوبــنــهــاغــن لــقــب دوري الــســوبــر ال
وبروندبي.  ميدتييالند  فريقا  العامني  هذين  في  باللقب  ــوج 

ُ
ت إذ  عامني،  منذ 

وسيخوض كوبنهاغن املوسم املقبل الدور التمهيدي املؤهل لدور املجموعات 
في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماينان حارس ميالن األفضل هذا الموسم في إيطاليا
الــدوري رقم 19 واألول بعد غياب 11 سنة، بسط ميالن  بعد تتويجه بلقب 
هيمنته أيضًا على جوائز األفضل هذا املوسم في إيطاليا، بعد أن توج حارسه 
املوسم.  هذا  الذهبي كأفضل حــارس  القفاز  بجائزة  ماينان  مايك  الفرنسي 

وكان صاحب الـ26 سنة بمثابة السد املنيع أمام منافسي الفريق اللومباردي، 
وحقق رقمًا قياسيًا في الدوريات الخمسة الكبرى هذا املوسم بعد أن نجح 
في الحفاظ على نظافه شباكه في 16 مباراة. وبالرغم من صغر سن الحارس 
أن  مــيــالن، إال  األول مــع فريق عريق بحجم  فــي موسمه  الفرنسي ووجـــوده 
ماينان استطاع بقوة شخصيته أن يقود فريقه في اللحظات الحاسمة، ويكلل 
هذا األداء الرائع في النهاية بلقب بطل إيطاليا على املستوى الجماعي، وبلقب 
إلــى صفوف  ماينان  وانضم  الشخصي.  املستوى  على  مركزه  في  األفضل 
لــيــل، بــطــل فــرنــســا فــي موسم  الــروســونــيــري بــعــد خمسة مــواســم بقميص 
لياو،  رافــايــيــل  الــشــاب،  البرتغالي  الــفــريــق،  فــي  زميله  وكـــان   .)2021-2020(
الــذي حصد فيه مدربهما  الوقت  املــوســم، في  ــوج بجائزة أفضل العــب في 

ُ
ت

املخضرم، ستيفانو بيولي، جائزة أفضل مدرب.

بيب غوارديوال: لم أواجه منافسًا شرسًا مثل ليفربول
املــدرب اإلسباني، بيب جوارديوال، مدرب فريق مانشستر سيتي،  اعترف 
بفوزه  التوالي،  على  الثاني  للموسم  اإلنكليزي  الـــدوري  بلقب  التتويج  بعد 
أن كــان متأخرًا بهدفني دون رد،  الــدرامــي على أســتــون فيال )3 - 2( بعد 
بأنه لم يواجه »منافسًا شرسًا مثل ليفربول«، مشيرًا إلى أنه ساعدهم على 
أن يكونوا أفضل في كل موسم. وقــال غــوارديــوال في تصريحات لشبكة 
ألقاب خالل  بأربعة  الفوز  في  نجحنا  »إذا  اللقاء  بعد  )سكاي سبورتس( 
ملعبنا،  على  الفوز  استثنائيون.  الشباب  هــؤالء  ألن  فهذا  ســنــوات،  خمس 
ومع جماهيرنا، هو أفضل شيء. أستون فيال قدم كل شيء، ولكن األمور 
»لم   

ً
قائال غــوارديــوال  األول«. وأضــاف  الهدف  تمامًا عندما سجلنا  تغيرت 

أفضل  نكون  أن  على  لقد ساعدنا  ليفربول.  مثل  منافسا شرسا   أشاهد 
في كل موسم«.

كلوب يُلمح لغياب ألكانتارا عن نهائي دوري األبطال
اعترف األملاني، يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، إلى إمكانية غياب العب 
يوم  األبطال  نهائي دوري  الفريق في  ألكانتارا، عن  تياغو  اإلسباني،  الوسط 
السبت املقبل أمام ريال مدريد اإلسباني في باريس، لإلصابة. وكان صاحب 
الـ31 سنة غادر ملعب أنفيلد خالل مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، والتي 
فاز بها فريق الريدز بصعوبة )3-1( بعد أن كان متأخرا بهدف، في الدقيقة 
46 متأثرًا بإصابة عضلية. وقال املدرب األملاني في تصريحات لشبكة سكاي 
أعــلــم. خرج  ولكني ال  بالنهائي،  يلحق  لــن  أنــه  »أعتقد  املــبــاراة  بعد  سبورتس 
متأثرًا بإصابته، وهذه إشارة ليست جيدة على اإلطالق«. ُيذكر أنه رغم فوز 
فريق ليفربول باملباراة، إال أنه خسر لقب البطولة بفارق نقطة خلف مانشستر 
سيتي الذي حقق ريمونتادا رائعة قالبًا تأخره أمام ضيفه أستون فيال بهدفني 
تاريخه،  السادس في  باللقب  ليتوج   ،)2-3( للغاية  ثمني  انتصار  إلى  نظيفني 

والثاني على التوالي في إنكلترا.

ليونيل  املخضرم،  األرجنتيني  النجم  قــدم 
ميسي،  تعهده بأن »أشياء جيدة ستحدث« 
الــذي سيكون الثاني له  فــي املــوســم املقبل، 
الفرنسي،  ســان جيرمان  باريس  ناديه  مع 
بــحــســب مــا نــشــر »الـــبـــرغـــوث« عــبــر حسابه 

»إنستغرام«. الرسمي في موقع التواصل بـ
وكــتــب األرجــنــتــيــنــي، لــيــونــيــل مــيــســي: »أنــا 
مــتــأكــد مـــن أن أشـــيـــاء جـــيـــدة ســتــحــدث في 
العام 2022، وسيكون عامًا مهمًا وسنكافح 
الــطــمــوح للفوز بكل  التنافس مــع  مــن أجــل 
شــــــيء«. ووصـــــل »الــــبــــرغــــوث« إلــــى بــاريــس 
سان جيرمان وسط ضجة كبيرة في شهر 
أغسطس/آب املاضي، بعد 21 عامًا مزدهرًا 
مع فريقه السابق برشلونة، واحتفل السبت 
املاضي بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، أول 

لقب له مع النادي الباريسي. 
وأشار ميسي إلى أنه »ما زلنا نشعر بمرارة 
اإلقــصــاء من دوري أبطال أوروبـــا )مــن دور 
الــــ16 أمـــام ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي(، عندما 
أريـــد أيــضــًا أن  الفريق األفــضــل، لكنني  كنا 
أحافظ على سعادتي بالفوز بلقب آخر كان 

أحرز سائق فريق ريد بول، النجم الهولندي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن، املـــركـــز األول فـــي ســبــاق 
جـــائـــزة إســبــانــيــا الــكــبــرى لــلــفــورمــوال واحـــد 
الثالث تواليًا، ليتصّدر بذلك ترتيب  والفوز 
الــســائــقــن، مستفيدًا من  لــدى  الــعــالــم  بطولة 
ــارل لــوكــلــيــر مــن مــونــاكــو خــالل  انــســحــاب شــ
ــي املـــركـــز   خــلــفــه فــ

ّ
ــدره لـــلـــســـبـــاق. وحــــــل تــــصــ

الثاني زميله في الفريق املكسيكي، سيرخيو 
الكتالونية،  مونتميلو  حلبة  على  بيريس، 
فــيــمــا أكـــمـــل ســـائـــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي، 

جورج راسل، عقد املنّصة بحلوله ثالثًا.
وحقق النجم الهولندي، ماكس فيرستابن، 
الـــفـــوز عــلــى الــحــلــبــة الـــتـــي أدخـــلـــتـــه تــاريــخ 
ــــات عــنــد  ــام 2016، حــــن بـ ــ الـــفـــئـــة األولـــــــى عـ
18 عــامــًا و228 يــومــًا أصــغــر ســائــق يــفــوز 
للقدر  العالم. وكــان  بإحدى جــوالت بطولة 
لــوكــلــيــر  كـــــان  إذ  الــــســــبــــاق،  هـــــذا  فــــي  دوره 
بعدما  مريح  بشكل  الــصــدارة  فــي  متمركزًا 
كــــان أول املــنــطــلــقــن، حــتــى الــلــفــة الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن عــنــدمــا بــــدأت ســيــارتــه فــيــراري 
تــتــبــاطــأ بسبب فــقــدان الــطــاقــة، لــيــعــود إلــى 

أحـــد أهــدافــنــا«. وتــابــع »كـــان عــامــًا مختلفًا 
نا فــي النهاية 

ّ
 مــا حـــدث، لكن

ّ
نــظــرًا إلـــى كـــل

فزنا بالبطولة التي أردت حقًا الفوز بها«.
ــــردي، أخـــفـــق لــيــونــيــل  ــفـ ــ ــلـــى املـــســـتـــوى الـ وعـ
مــيــســي فـــي تــحــقــيــق مــســتــويــاتــه الــعــالــيــة، 
إذ ســجــل ســتــة أهــــداف فــقــط فــي منافسات 
دوري الــدرجــة األولـــى الــفــرنــســي، وهــي أقل 
حصيلة له في الــدوري منذ بداية مسيرته 
وأثـــار  مــوســم 2006-2005.  فــي  االحــتــرافــيــة 
ــادي  انــــعــــدام فـــاعـــلـــيـــتـــه، خـــصـــوصـــًا أمــــــام نــ
ريال مدريد عندما أهدر ركلة جزاء صدها 
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة 
الذهاب بدور الـــ16 في بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، تساؤالت لبعض الوقت 

حيال مستقبله في باريس. 
ــــام مــقــبــل  ــعـ ــ ــي لـ ــيـــسـ ويـــســـتـــعـــد لـــيـــونـــيـــل مـ
مـــزدحـــم، ســــواء مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الــــذي يــبــدأ حــقــبــة جـــديـــدة مـــع تــمــديــد عقد 
كــيــلــيــان مــبــابــي، ومـــع مــنــتــخــب األرجــنــتــن 
في   2022 العالم  بكأس  الــذي سيلعب معه 
و18  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   21 بــن  قطر 

الــســبــاق. وبعدما  مــن  الــحــظــيــرة وينسحب 
بفارق  العالم  لترتيب بطولة  كــان متصدرًا 
ــــن مـــونـــاكـــو مــــن ســبــاق  ــــرج ابـ 19 نـــقـــطـــة، خـ
ــارق ســـت نـــقـــاط خلف  ــفـ كــتــالــونــيــا ثــانــيــًا بـ
سباقًا  يخوض  أن  قبل  فيرستاين،  ماكس 
ــبـــوع املــقــبــل.  عــلــى أرضــــه فـــي مــونــاكــو األسـ
ب على تذبذبه 

ّ
التغل وكــان على فيرستابن 

إلى الحصى  املبّكر عندما خرج عن املسار 
ــال  بــفــعــل ريـــــاح قـــويـــة ومــشــكــلــة تــقــنــيــة. وقـ
الهولندي بعد السباق »كانت بداية صعبة 
وهذا  التركيز،  نهاية جيدة! حاولت  لكنها 

ليس باألمر السهل دائمًا«.
ــيــــدس تــحــســنــًا  ــــرت مــــرســ ــهـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، أظـ فـ
رة للموسم بحلول 

ّ
ملحوظًا بعد بداية متعث

 زمــيــلــه 
ّ

راســــل فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث، فــيــمــا شــــق
ومـــواطـــنـــه بــطــل الـــعـــالـــم ســبــع مـــــرات لــويــس 
الــخــامــس بعد  املــركــز  إلــى  هاميلتون طريقه 
مشكلة في املحّرك وثقب في اإلطار بالجولة 
 هاميلتون خلف اإلسباني 

ّ
االفتتاحية. وحل

كارلوس ساينز سائق فيراري اآلخر، فخطف 
املركز الرابع بعد انزالقه املبّكر وخروجه عن 
في  البريطاني  مشكلة  من  مستفيدًا  املــســار، 
 الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 

ّ
ــل ــات األخـــيـــرة. وحــ

ّ
الــلــف

بـــوتـــاس فـــي املـــركـــز الـــســـادس، مــتــقــدمــًا على 
الفرنسي إستيبان أوكــون سائق ألبن الذي 
راضيًا  بيريس  وكــان  سابعًا.  السباق  أنهى 
عــن النتيجة رغــم الــشــعــور بــاإلحــبــاط. وقــال 
تتويج  بـــأول منصة  »أنـــا سعيد  اإلســبــانــي 
لــي فــي إســبــانــيــا. لقد كــانــت األمـــور متقاربة 

ديسمبر/كانون األول املقبلن. وقفت أربعة 
أســـبـــاب خــلــف تـــراجـــع مــيــســي مـــع بــاريــس 
ســان جــيــرمــان، مــا منعه مــن تــقــديــم أفضل 
األرجنتيني،  املــدرب  تكتيك  األول  لديه،  ما 
في  وضعه  الــذي  بوتشيتينو،  ماوريسيو 
أقصى اليمن كنقطة انطالق له، في موقع 
يشبه صانع األلعاب، وذلك من أجل التقدم 
نــحــو املـــرمـــى، فــي الــوقــت الـــذي يــفــضــل فيه 
»البرغوث« أن يكون وسط امللعب هو نقطة 
انطالقه، ليتمكن من إنهاء الهجمة بسرعة، 
وال يخسر طاقته البدنية، فيما كان السبب 
الثاني، اعتماد الفريق على اللعب السريع 
مــن الــدفــاع إلــى الــهــجــوم، مــا جــعــل ليونيل 
أما  السن.  في  لتقدمه  نظرًا  يعاني،  ميسي 
مبابي  كيليان  وجــود  فهو  الثالث،  السبب 
النجم األول في باريس سان جيرمان، الذي 
يـــســـارع الــجــمــيــع إلـــى مــســاعــدتــه، مـــن أجــل 
تسجيل األهداف الحاسمة، وهذا أمر جديد 
عــلــى مــيــســي، فــي حــن كـــان الــســبــب الــرابــع، 
ــدم، بـــعـــدمـــا أصــبــحــت  ــقــ ــــرة الــ ــــو  تـــطـــور كـ هـ
بــدنــيــة أكـــثـــر، ومــيــســي يــبــلــغ مـــن عــمــره 34 
عـــامـــًا، وصــنــاعــة الــلــعــب تــتــطــلــب مــجــهــودًا 
بدنيًا أقل من أن يكون داخل منطقة الجزاء 
إلنـــهـــاء الـــهـــجـــمـــات، وهـــــذا مـــا فــهــمــه أيــضــًا 
البرتغالي املخضرم، كريستيانو رونالدو، 
الـــذي قـــام بتغيير مــركــزه مــع ريـــال مــدريــد 
ويــوفــنــتــوس والــيــونــايــتــد مــن جــنــاح أيسر 

إلى قلب هجوم.
)العربي الجديد/فرانس برس(

وأنــــــا ســعــيــد لـــلـــفـــريـــق، لــكــنــنــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
التحدث الحقًا«. أما راسل، فاعتبر أن »األمر 
كــان صعبًا للغاية. فعلت كــل مــا فــي وسعي 

إليقاف ماكس، لكنه قام بعمل رائع«. 
وبــــــدأ لــوكــلــيــر بــطــريــقــة شـــبـــه مــثــالــيــة أمــــام 

فـــيـــرســـتـــابـــن، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــراجــــع فــيــه 
زميله ساينز إلى املركز الخامس، وتجاوزه 
هاميلتون قبل أن يعود للتقّدم عليه. وحاول 
ســائــق هــــاس الــدنــمــاركــي كــيــفــن مــاغــنــوســن 
تـــجـــاوز هــامــيــلــتــون عــنــد املــنــعــطــف الـــرابـــع، 

ــــى خــــروج  إلــ أّدى  بــيــنــهــمــا  احـــتـــكـــاك  فــــوقــــع 
الــدنــمــاركــي عــن املــســار وتــعــّرض هاميلتون 
لثقب في إطــاره وتراجعه إلى املركز التاسع 
عــشــر. قـــال حينها هــامــيــلــتــون عــبــر الــراديــو: 
»سأختار الحفاظ على هذا املحّرك يا شباب. 
 
ّ
 فـــريـــق مـــرســـيـــدس أخـــبـــره بـــأن

ّ
آســــــف«، لـــكـــن

وفيرستابن  لوكلير  وبـــدأ  االســتــمــرار.  عليه 
بــاالبــتــعــاد تــدريــجــيــًا عــن راســــل الــثــالــث، في 
الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه بــيــريــس يضغط على 
ســـائـــق مـــرســـيـــدس. واســـتـــمـــّرت املــتــاعــب في 
ــــان فــيــرســتــابــن  ــــع، عـــنـــدمـــا كـ ــرابـ ــ املــنــعــطــف الـ
الرابع  املركز  إلــى  ليتراجع  التالية  الضحّية 
خلف بيريس، وهو ما منح لوكلير أريحية. 
وبعدما ابتعد في املقّدمة، كانت الكارثة في 
ة السابعة والعشرين 

ّ
انتظار لوكلير في اللف

 »ال، 
ً

عــنــدمــا تــبــاطــأت ســيــارتــه وصـــرخ قــائــال
ال لــقــد فــقــدت الــطــاقــة« وبـــدأ بــالــبــكــاء قــبــل أن 
راســـل. وعندها،  األول لصالح  املــركــز  يخسر 
طلب ريد بول من فيرستابن تغيير إطاراته 
وتركيب  والعشرين  الثامنة  ة 

ّ
اللف نهاية  في 

»سوفت«. وبعدما قفز بيريس إلى الصدارة 
النهاية، استنفر  أمــام راســل قبل 35 لفة من 
بتجاوز  الثالث  املركز  ليستعيد  فيرستابن 
ــاع بـــيـــريـــس لــطــلــب  ــ ــــصـ ــبــــوتــــاس. وانـ مــثــيــر لــ
فــريــقــه بــفــســح املـــجـــال أمـــــام فــيــرســتــابــن في 
الــلــفــة الــخــمــســن. وقـــال الــهــولــنــدي »شــكــرًا يا 
»ال  بــالــقــول  املكسيكي  عليه  فـــرد  صــديــقــي«، 

بأس، لكن هذا غير عادل«.
)فرانس برس(

فيرستابن يحرز سباق إسبانيا ويتصدر بطولة العالمميسي يقدم وعده لجماهير سان جيرمان بالموسم المقبل
يريد ميسي العودة 

بشكل قوي في الموسم 
المقبل مع ناديه باريس 

سان جيرمان الفرنسي

اعترف ماكس فيرستابن 
نجم فريق ريد بول 

بصعوبة الفوز بسباق 
جائزة إسبانيا الكبرى

)Getty/يسعى ميسي إلى تحقيق مزيد من األلقاب مع »الباريسي« )أنطونيو بورغا

)Getty/مانشستر سيتي حسم اللقب في الدقائق األخيرة )جاي بارات

)Getty/فرض غوارديوال سيطرته بتحقيق 4 ألقاب في 5 مواسم )جاي بارات

)Getty/احتفل فيرستابن بعد فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى )كليف ميسون

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

انــتــهــى الـــيـــوم الـــكـــروي الــخــتــامــي 
املــثــيــر فـــي الــــدوريــــات األوروبــــيــــة 
ملوسم 2021-2022، بطريقة مثالية 
لجماهير فريقي مانشستر سيتي اإلنلكيزي 
بلقب  التتويج  بعد  اإليطالي، وذلــك  وميالن 
ــــدوري بــطــريــقــة مــثــيــرة وحــمــاســيــة. وأثــبــت  الـ
ــدر برفع  الــروســونــيــري وســيــتــي أنــهــمــا األجــ
بــعــد منافسة كــبــيــرة وطويلة  ــدوري  الــ كـــأس 

على مدى 38 أسبوعًا.

سيتي وغوارديوال أبطاًال للبريمييرليغ
عــــنــــدمــــا وصــــــــل املـــــــــــدرب اإلســــــبــــــانــــــي، بــيــب 

يوم التتويج 
التاريخي

سيتي وميالن بطال إنكلترا وإيطاليا

األوروبية  الدوريات  في  الحاسم  اليوم  انتهى 
بتتويح مانشستر سيتي بلقب البريمييرليغ وتتويج 
ليلة  في  اإليطالي،  الدوري  بلقب  ميالن  فريق 
بسبب  الفريقين  جماهير  تنساها  لن  تاريخية 

األحداث التي رافقت المباراتين

تقرير

غــــوارديــــوال، إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي عــام 
2016، اعتقد الجميع أنه سيفشل في املالعب 
ينجح  ولــن  الــــدوري،  قــوة  اإلنكليزية بسبب 
فعل  كما  االعتيادي  لعبه  أسلوب  فــرض  في 
مــع بــرشــلــونــة اإلســبــانــي فــي الليغا وبــايــرن 
 
ّ
ــبـــدو أن مـــيـــونـــخ فــــي الــبــونــدســلــيــغــا. لـــكـــن يـ

ــاد فريقه  ــر، إذ قـ لـــه رأي آخــ ــان  غــــوارديــــوال كـ
الــدوري ملوسم 2021- سيتي للتتويج بلقب 
في  الــتــي صنعها  الــريــمــونــتــادا  بــعــد   ،2022
الــجــولــة األخــيــرة عــلــى أســتــون فــيــال وفـــاز )3 
- 2( بعدما كان متأخرًا بهدفن نظيفن في 
املواجهة. الفوز جعل غوارديوال يتفوق على 
منافسه املدرب األملاني، يورغن كلوب، بفارق 
أنــهــى مانشستر  إذ  الــنــهــايــة،  فــي  نقطة فقط 
للدوري برصيد   

ً
الصدارة وبطال املوسم في 

لــفــريــق ليفربول  نــقــطــة  مــقــابــل 92  نــقــطــة   93
 كلوب هــو أول مــدرب 

ّ
الــوصــيــف. والــالفــت أن

فــي تــاريــخ الــــدوري اإلنــكــلــيــزي، ُيحقق أعلى 
معدل نقاط لفريق ال ُيحقق اللقب )97 نقطة 
في عام 2018 و92 نقطة في عام 2022(، وهو 
ما يؤكد العمل الكبير الذي صنعه غوارديوال 
في املالعب اإلنكليزية خالل املواسم املاضية. 
وأكـــــد املــــــدرب اإلســـبـــانـــي، بــيــب غــــوارديــــوال، 
البريمييرليغ  مــنــافــســات  فــي  الكبير  تــفــوقــه 
أن تسلم مهمة تدريب فريق مانشستر  منذ 
ســيــتــي فــي عـــام 2016، لــُيــحــقــق لــقــبــا جــديــدا 
وُيحقق  ــمــيــز 

ُ
امل الــذهــبــي  إلـــى سجله  يضيفه 

ــلـــى صـــعـــيـــد الــتــتــويــج  إنـــــجـــــازا شــخــصــيــا عـ
بألقاب الدوري. وبهذا الفوز حقق غوارديوال 
ــقـــب الـــــرابـــــع مــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي  ــلـ الـ
و2022(،   2021  ،2019  ،2018( البريمييرليغ 
وأمـــســـى ثـــانـــي أفـــضـــل املـــدربـــن فـــي إنــكــلــتــرا 
عــلــى صــعــيــد الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري خلف 
مدرب مانشستر يونايتد األسطوري، السير 
أليكس فيرغيسون، الذي حقق 13 لقبًا. كما 
ميزة في البطوالت 

ُ
تابع غوارديوال أرقامه امل

الـــدوري في  إذ حقق اإلسباني لقب  املحلية، 
 من 

ّ
10 مــواســم مــن أصـــل 13 مــوســمــًا مــع كـــل

برشلونة )3 ألقاب(، بايرن ميونخ )3 ألقاب( 
ومانشستر سيتي )4 ألقاب(، وهي إنجازات 
رائعة لهذا املــدرب خالل مسيرته التدريبية. 
في املقابل، حقق غوارديوال اللقب رقم 11 له 
في إنكلترا مع مانشستر سيتي واللقب رقم 
األندية  مــع جميع  التدريبة  فــي مسيرته   32
التي قادها. وفي التفاصيل، حصد اإلسباني 
لــقــب الـــــــدوري 4 مــــــرات، لــقــب كــــأس االتـــحـــاد 
اإلنكليزي مرة، لقب كأس الرابطة اإلنكليزية 
4 مرات، لقب الدرع الخيرية مرتن، في حن 
 وصيفًا في نهائي دوري أبطال أوروبــا 

ّ
حــل

موسم 2021-2020.

مالديني بطل ميالن األول
عـــاد مــيــالن إلـــى منصة الــتــتــويــج فــي بطولة 
الـــدوري اإليــطــالــي بعد 11 سنة مــن الغياب. 

حصد فريق ميالن 
اللقب رقم 19 في بطولة 

الدوري اإليطالي

)Getty/حصد ميالن لقب الدوري بعد غياب 11 سنة )تيزيانا فابي

أكد ميالن للجميع في إيطاليا وخارجها أنه 
املحلية  املسابقات  جميع  فــي  بقوة  سيعود 
ــة، بــعــد املـــوســـم الــتــاريــخــي الـــذي  ــ ــيـ ــ واألوروبـ
برصيد  للكالتشيو  مــتــصــدرًا  وأنــهــاه  قــدمــه 
86 نقطة وبفارق نقطتن عن الوصيف إنتر 
الــذي وصــل إلــى 84 نقطة فقط. وكــان اللقب 
األخير لفريق ميالن في موسم 2011-2010، 
الفريق وشهد هبوطا حادا  وبعد ذلــك غــاب 
فــي املــســتــوى، ولــم يبتعد فقط عــن منصات 
الــتــتــويــج فــقــط، بــل حــتــى عــن املــراكــزاألربــعــة 
األولــــــى فـــي الـــتـــرتـــيـــب، وغـــــاب تــقــريــبــًا فـــي 6 
أبطال  دوري  منافسات  عن  متتالية  مواسم 

وساهم في عودته إلى املكان الصحيح بن 
الــكــرة اإليطالية وكــبــار أوروبــــا. وبعد  كبار 
في  اإليــطــالــي  الــــدوري  بلقب  بيولي  تتويج 
موسم 2021-2022، يبرز إلى الواجهة القرار 
التاريخي الــذي أخــذه مالديني في الصيف 
تــتــجــه  اإلدارة  كـــانـــت  عـــنـــدمـــا  إذ  ــــي،  ــــاضـ املـ
املــدرب األملــانــي رالف  إلقالة بيولي وتعين 
رانــغــنــيــك، بـــداًل مــنــه، عـــارض مــالــديــنــي هــذا 
الــقــرار وأصـــر على بــقــاء بــيــولــي، والنتيجة 
ــيـــرا لـــلـــمـــدرب والــــعــــودة  ــبـ ــا كـ كــــانــــت نـــجـــاحـ
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج بــعــد غــيــاب 11 سنة 
مــتــتــالــيــة. فـــي املــقــابــل، عــمــل مــالــديــنــي على 

ــر فـــريـــق  ــيـ ــاهـ ــمـ ــو مـــــا جــــعــــل جـ ــ ــ أوروبـــــــــــــا، وهـ
عاني كثيرًا لسنوات وسنوات 

ُ
الروسونيري ت

ــواًل إلـــى عـــام 2022، الـــذي شــهــد الــعــودة  وصــ
»بيغ ميالن«. التاريخية للـ

وفي وقت يعود فضل هذا اإلنجاز للالعبن 
املــديــر   

ّ
أن  

ّ
إال بـــيـــولـــي،  واملـــــــدرب ســتــيــفــانــو 

الــتــقــنــي، بـــاولـــو مـــالـــديـــنـــي، كــــان أحــــد أبـــرز 
باولو  وُيعتبر  الكبير.  النجاح  هــذا  أسباب 
في خط  فريق ميالن  أساطير  من  مالديني 
الدفاع تاريخيًا والذي حقق إنجازات كثيرة 
الذي  اإلداري  هو  واليوم  الروسونيري،  مع 
ســـاهـــم فـــي تــتــويــج الـــفـــريـــق بــلــقــب الـــــدوري 

تــحــســن الــوضــع الــفــنــي لــفــريــق مــيــالن عبر 
كلف الخزينة 

ُ
التعاقد مع مواهب شابة ال ت

املجموعة  فيد 
ُ
ت ها 

ّ
لكن األمــــوال،  مــن  الكثير 

 طلب 
ً
ــى، وفـــعـــال ــ ــة األولــ وبــيــولــي فـــي الـــدرجـ

ولكنهم  معروفن،  غير  العبن  مــع  التعاقد 
ــة  ــيـ بـــاتـــوا الـــيـــوم نــجــومــا فـــي الـــكـــرة األوروبـ
ــاال فـــي الـــــــدوري اإليـــطـــالـــي. والـــالفـــت  ــطــ وأبــ
 مــالــديــنــي وبــقــرارتــه الــصــحــيــحــة خفض 

ّ
أن

قــيــمــة الـــرواتـــب الــتــي يــدفــعــهــا فــريــق مــيــالن 
إلــى حوالي 80  النصف تقريبًا، لتصل  إلــى 
مليون يورو فقط، وهو أقل من راتب املهاجم 
سان  باريس  في  مبابي،  كيليان  الفرنسي، 

 مالديني صنع فريقا 
ّ
جيرمان، ما يعني أن

ــأقــــل كـــلـــفـــة مــمــكــنــة بـــفـــضـــل عــمــلــيــة  بـــطـــال بــ
ــواهــــب وجــذبــهــا  اخـــتـــيـــار جـــيـــدة ألفـــضـــل املــ
واآلن  الجديد.  الروسونيري  مشروع  لبناء 
رقــم 19  الــــدوري  وبــعــد تحقيق لقب بطولة 
واللقب األول ي الدوري بعد 11 سنة، يسعى 
مــالــديــنــي ملــتــابــعــة نــفــس عــمــلــيــة الــبــنــاء من 
فــي موسم 2023-2022،  بقوة  الــدخــول  أجــل 
واملــنــافــســة عــلــى األلـــقـــاب املــحــلــيــة والــذهــاب 
أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  منافسات  فــي  بعيدًا 
ولَم ال مع بضع الدعامات الجديدة، املنافسة 

على اللقب في السنوات القادمة.

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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ــاء، الـــجـــولـــة  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــيـ ــ ــام الـ ــقــ تــ
مــن منافسات  ــرة  ــيـ الــثــالــثــة واألخـ
املـــجـــمـــوعـــات ملــســابــقــة كــأس  دور 
االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، بــمــواجــهــات 
ــي املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــــى، يــلــتــقــي  ــ ــة. فـ ــمــ ــاســ حــ
األنــــصــــار الــلــبــنــانــي مــــع الـــســـيـــب الــعــمــانــي، 
حيث  الكويتي،  الكويت  مع  السوري  وجبلة 
 4 برصيد  املجموعة  ترتيب  األخير  يتصدر 
نــقــاط مــن مــبــاراتــن، مــقــابــل 3 نــقــاط لــكــل من 

السيب وجبلة، ونقطة لألنصار.
وكــانــت الــجــولــة األولــــى، شــهــدت فــوز السيب 
مــع  األنـــــــصـــــــار  وتـــــــعـــــــادل  عــــلــــى جــــبــــلــــة 0-1 
آماله  نـــادي جبلة  أنــعــش  فيما   ،1-1 الكويت 
فــي املــنــافــســة بــعــد فـــوزه عــلــى األنـــصـــار 0-1، 
ــاز الــكــويــت  ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة، فــيــمــا فــ
ــاد محمد  عــلــى الــســيــب بــهــدفــن لــهــدف. وأشــ
عـــبـــدالـــلـــه، مـــــدرب نـــــادي الـــكـــويـــت الــكــويــتــي، 
ــال فـــي تــصــريــحــات نقلها  ــأداء العــبــيــه، وقــ ــ بـ
املــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد اآلســيــوي: »بــرأيــي 
بتطبيق  والــتــزمــوا  قــام العبونا بعمل جيد، 
تعليمات الجهاز الفني، درسنا فريق السيب 
والضعف  القوة  نقاط  بتحديد  وقمنا  جيدًا 
لديهم، وقاتلنا بقوة من أجل الحصول على 

كأس االتحاد 
اآلسيوي

الثالثاء، من خالل إقامة  اليوم  الحسم  االتحاد لجولة  تصل مسابقة كأس 
قوية  بمواجهات  المجموعات  دور  منافسات  من  واألخير  الثالث  الدور 
وحاسمة، في الوقت ذاته سيتحدد من خاللها المتأهلون إلى الدور قبل 

النهائي من المسابقة القارية الثانية، والتي تأتي بعد دوري أبطال آسيا

3031
رياضة

تقرير

نتعامل مع كل مباراة  دائمًا  النتيجة.. نحن 
بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، ونــجــتــمــع مــــع الــالعــبــن 
ــن خــطــتــنــا لـــلـــمـــبـــاراة، وســــوف  ــتـــحـــدث عــ ونـ
نقوم بذات األمر في املباراة املقبلة«. وتابع: 
»بــعــض الــالعــبــن الــذيــن شــاركــوا لــم يكونوا 
ــاراة الــســابــقــة،  ــبــ جــاهــزيــن لــلــمــشــاركــة فـــي املــ
ولــهــذا لــم نــخــاطــر بــإشــراكــهــم، حــيــث إنـــه مع 
بعمل  نقوم  فإننا  املــبــاريــات  مواعيد  تــقــارب 
بعض املداورة، خاصة في ما يتعلق باختيار 
الالعبن  باختبار  قمنا  األجــانــب،  الــالعــبــن 
خـــالل املـــــران الــــذي ســبــق املـــواجـــهـــة، وقــررنــا 
للمشاركة«.  األكثر جاهزية  الالعبن  إشــراك 
ــال بــــوريــــس بـــونـــجـــاك، مــــدرب  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
نــــادي الــســيــب الــعــمــانــي: »الــجــمــيــع يعلمون 
الــتــي خضناها خالل  املهمة  املــبــاريــات  عــدد 
الالعبون يشعرون  بدأ  الشهر األخير، واآلن 
بالتعب خاصة على الصعيد الذهني، هنالك 

بعض الالعبن املصابن في الفريق والذين 
لم يتدربوا بشكل كــاٍف، مثل أمجد الحارثي 
ولكننا  البوسعيدي،  وعلي  البريكي  وخالد 
ــم، وكــــــان مــــن الــصــعــب  ــهــ ــراكــ اضـــطـــررنـــا إلشــ
عليهم اللعب دون التدريب«. وتابع: »في مثل 
هذه البطولة نحتاج أن يكون البدالء بنفس 
مــســتــوى األســاســيــن، ولــكــن نــحــن ال نمتلك 
العمق بذات املستوى في التشكيلة، لنتمكن 
من تغيير النتيجة، لدينا بعض الالعبن في 
خط الوسط، ولكن ال يوجد هدافون قادرون 

على صنع الفارق«. 
وفي املجموعة الثانية، يلتقي ظفار العماني 
البحريني مع  والرفاع  الكويتي،  العربي  مع 
الجولة  وكــانــت  الفلسطيني،  الخليل  شباب 
األولـــى شهدت فــوز العربي على الــرفــاع 2-3 
فيما حقق   ،0-3 الخليل  وظــفــار على شــبــاب 
األخيرة  الدقائق  فــي  ثمينًا  انتصارًا  الــرفــاع 
بالجولة   2-3 بنتيجة  الــعــمــانــي  ظــفــار  عــلــى 
الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا تــغــلــب الـــعـــربـــي عــلــى شــبــاب 
في  الــعــربــي  لينفرد  رد،  دون  بــهــدف  الخليل 
ــــدارة تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نــقــاط  صـ
الرفاع  من  لكل  نقاط   3 مقابل  مباراتن،  من 
وظــفــار، فــي حــن بقي رصيد شباب الخليل 

خاليًا من النقاط.
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا املــــوقــــع الـــرســـمـــي  ــ وفــ
لالتحاد اآلسيوي، اعتبر علي عاشور، مدرب 
نــادي الــرفــاع، أن فريقه ال تــزال أمــامــه فرصة 
ــــاف في  لــتــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــتــحــســن، وأضــ
تصريحاته: »كانت بدايتنا مثالية، وللمباراة 
الثانية على التوالي كنا نتقدم ولكننا نخفق 
في املحافظة على تقدمنا، وهــذا األمــر يظهر 
االتحاد اآلسيوي بطولة قوية، وأن  أن كأس 
جــمــيــع الـــفـــريـــق الـــتـــي نــلــعــب ضـــدهـــا قـــويـــة«. 
للتحسن،  مساحة  هنالك  »بالتأكيد  وتــابــع: 
ونحن نكتسب خبرة كبيرة من خالل املشاركة 
في هذه البطولة، تعلمنا أننا يجب أال نفقد 
األمــــل، وأنــنــا يــجــب أن نــواصــل الــقــتــال حتى 
الــنــهــايــة«. مــن جهته، قــال راشـــد جــابــر مــدرب 
املباراة جيدة بشكل عام  نــادي ظفار: »كانت 
ولكن يجب أن نحاول تفادي ارتكاب األخطاء 
الــتــي ارتــكــبــنــاهــا، فــقــدان الــتــركــيــز فــي الــدفــاع 
أثــر علينا كثيرًا، حيث إن الضغط املبكر من 
الــدفــاع جعلهم يسجلون هــدفــن، وقد  فــريــق 
الثاني  الــشــوط  فــي  قمنا بعمل عـــودة جــيــدة 
وفــرضــنــا طــريــقــة لعبنا عــلــى املـــبـــاراة، وهــذا 
األمر ساعدنا على تسجيل التعادل«. وواصل 
مــبــاراة صعبة  أمــامــنــا  بــالــقــول: »اآلن  حديثه 
ضد العربي، ويجب أن نحقق الفوز إذا أردنا 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي، يــجــب أن نــرفــع 
األخطاء  ارتــكــاب  ونــتــفــادى  التركيز  مستوى 

من أجل تحقيق نتيجة إيجابية«. 
وفي املجموعة الثالثة، يلتقي تشرين السوري 
ــع الــنــجــمــة الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــــرفـــــاع الــشــرقــي  مــ
ــقـــدس الــفــلــســطــيــنــي.  الــبــحــريــنــي مـــع هــــالل الـ
وكانت الجولة األولى شهدت تعادل تشرين 

العربي الكويتي 
أقرب الفرق لبلوغ الدور 

الثاني للبطولة

الــدوري  نهائي  في  أطلس  مع  موعدًا  يضرب  باتشوكا 
المكسيكي

 تأهل باتشوكا إلى نهائي مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2022( 
ملواجهة حامل اللقب أطلس وذلك بعد تغلبه على أميركا بثالثية نظيفة في إياب نصف 
النهائي. وحملت ثالثية باتشوكا في املباراة التي أقيمت مساء األحد بالتوقيت املحلي على 
ملعبه توقيع اإلكــوادوري، روماريو إيبارا، في مناسبتني )د. 13 و66( وإريك سانشيز 
)د.44(، وبفوزه تأهل باتشوكا للنهائي بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل )1 - 
1(. ويواجه باتشوكا الذي يتطلع لحصد سابع لقب في تاريخه، في النهائي أطلس الذي 

أطاح تيغريس في نصف النهائي بنتيجة إجمالية )5 - 4(.

ألفيش حول مستقبله مع برشلونة: القرار ليس بيدي
ألفيش،  دانــي  املــخــضــرم،  البرازيلي  أوضــح 
الفريق  أيمن برشلونة، بعد خسارة  ظهير 
بهدفني دون رد على ملعب كامب نو أمام 
الــخــتــامــيــة ملنافسات  الــجــولــة  فــيــاريــال فــي 
البالوغرانا  معه  استمراره  قــرار  أن  الليغا، 
ألفيش  وقــال  بيده.  ليس  املقبل  املوسم  في 
فــي تــصــريــحــات تــلــيــفــزيــونــيــة بــعــد املــبــاراة 
ــز فــقــط على  ــاذا ســيــحــدث، أركــ »ال أعــلــم مــ
ال  الهدية.  بمثابة  باملناسبة  وهو  الحاضر، 
النادي حتى  لهذا  أنا العب  أعلم املستقبل. 
املــقــبــل، وكـــمـــا فعلت  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   30
ــل أمـــثـــلـــه بــأفــضــل  ــأظـ طــيــلــة مـــســـيـــرتـــي، سـ
الــــ39 سنة  وتــابــع صاحب  ممكنة«.  طريقة 
تــصــريــحــاتــه »الــجــمــيــع يعلم رغــبــتــي. كنت 
النجم  أكــد  املقابل  ليس كذلك«. في  ولكنه  بيدي،  القرار  كــان  لو  فترة،  ألتواجد هنا منذ 
املخضرم أن الفريق الكتالوني »يجب أن يتغير على مستوى الروح، وأن يمتلك الالعبون 
روحًا قتالية أكبر، والدفاع عن ألوان هذا الفريق في املوسم املقبل. يجب العودة في املوسم 
بهدفني  داره  فــي عقر  الفريق  وبعقلية مختلفة«. وحــول خــســارة  بــروح جــديــدة،  املقبل 
نظيفني، أبدى ألفيش أسفه لعدم وجود رد فعل إيجابي تجاه الجماهير التي جاءت إلى 

ملعب كامب نو لتشجيعهم.

ياسين بونو أول عربي يفوز بجائزة زامورا ألفضل حارس 
في الليغا

دخل الحارس املغربي، ياسني بونو، تاريخ 
بطولة الـــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم من 
أوســع األبـــواب، وذلــك بعد أن تــوج بجائزة 
مرموقة في نهاية املوسم الكروي 2021-
2022، لُيثبت أنــه الــحــارس رقــم واحــد مع 
فـــريـــق إشــبــيــلــيــة ومــــن بـــني األفـــضـــل في 
الــلــيــغــا حــالــيــًا. وبــعــد تــلــقــي شــبــاك فــريــق 
لعبها  مــبــاراة  فــي 38  هــدفــًا  إشبيلية 30 
ــوج 

ُ
فــي الــــدوري اإلســبــانــي هـــذا املــوســم، ت

الــحــارس املــغــربــي، يــاســني بــونــو، بجائزة، 
ريــكــاردو زامــــورا، ألفضل حــارس مرمى 
في الليغا ملوسم 2021-2022، عن جدارة 
واســتــحــقــاق بــحــســب مـــا أعــلــن الــحــســاب 
الــحــارس املــغــربــي،  ــدم  الــرســمــي لليغا. وقـ
ياسني بونو، مستوى الفتا هذا املوسم مع 
فريقه إشبيلية الذي احتل املركز الرابع في 
منافسات  في  املشاركة  وضمن  الترتيب 
وهو   ،2023-2022 أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
الـــذي ســاهــم فــي صناعته بونو  اإلنــجــاز 
منح 

ُ
وت كثيرة.  أهدافا  األندلسي  النادي  تلقي  ومنعه  ميزة 

ُ
امل تصدياته  بسبب  نفسه 

جائزة زامورا للحارس الذي يتلقى أقل عدد من األهداف في املوسم، وفي حال بونو 
 حارس مرمى ريال مدريد، تيبو 

ً
هو األقل تلقيًا لألهداف برصيد 30 وخلفه مباشرة

أليكس ريميرو )35  كــورتــوا )31 هــدفــًا(. ثم حــارس مرمى فريق ريــال سوسييداد، 
الليغا  تــاريــخ منافسات  بــونــو، أول حــارس مرمى عربي فــي  هــدفــًا(. وأمــســى ياسني 
ُيتوج بجائزة أفضل حارس )جائزة زامورا(، إذ سبق أن حققها حراس من جنسيات 
أن  ُيذكر  كاميرونية.  تشيلية،  فرنسية،  أرجنتينية،  سلوفينية،  بلجيكية،  إسبانية، 
الحارس املغربي، ياسني بونو،  مدرب فريق إشبيلية، يولن لوبيتيغي، ساهم بحسم 
لهذه الجائزة، وذلك بسبب عدم إشراكه في املباراة األخيرة من املوسم )الجولة الـ 38( 
ضد فريق أتلتيك بلباو، حرصًا على عدم تلقيه الهدف الـ31، ألن كورتوا حارس النادي 

امللكي يقف خلفه بـ 31 هدفًا في شباكه.

الترجيح. الــالفــت فــي األمـــر أنــه انتشرت بعد املــبــاراة، صور 
ــارات التي  لــقــارورة الــحــارس الكونغولي، وعليها بعض اإلشـ
تساعد الحارس على توقع املكان الــذي سيسدد إليه العبو 
تقريبًا، ساهمت  دقيقة  معطيات  وتحمل  الفرنسي،  الفريق 
في مساعدة الحارس على التصدي ملختلف الكرات وفرضته 
نجمًا للمباراة دون منازع. تلك اللقطة أعادت إلى األذهــان ما 
قام به الحارس املصري أبو جبل في نهائيات كأس أفريقيا 
في الكاميرون خالل بداية العام الحالي، وذلك عندما استعان 
بقارورة من أجل كتابة املالحظات التي تتعلق بأماكن تسديد 
الحارس  حينها.  السنغال  منتخب  لنجوم  الترجيح  ركــالت 
الكونغولي البالغ عمره 28 عامًا، سبق له أن خاض تجارب مع 
عديد األندية في أوروبا وخاصة في فرنسا حيث انضم إلى 
ه لم يصبح نجمًا إال بفضل 

ّ
مرسيليا ونانسي ولوهافر، ولكن

قارورته التي كشفت أخيرًا عن مهارات عالية، والتي ال تعكس 

ما شهدته بداية مسيرته من صعوبات. وخالل لعبه مع فريق 
مرسيليا، كانت مهمته صعبة ألنه ينافس الحارس ستيف 
مانداندا، وكان مطالبًا بتعويضه خالل مباريات كأس فرنسا، 
ه لم ينجح في املهمة، وكان احتياطيًا بشكل متواصل، 

ّ
ولكن

ما جعله يطالب بالرحيل عن الفريق حتى يضمن املشاركة 
أكثر في املباريات. تعّرض الحارس لصدمة عندما كان يلعب 
لفريق كون الفرنسي، حيث تسبب خالل املباراة األولــى في 
باريس سان  فريقه ضد  في خسارة  موسم 2019-2018، 
جيرمان، إذ تحمل مسؤولية مباشرة في أول هدفني في اللقاء 
لينتصر الباريسي بنتيجة 3ـ0، ولم يشارك كثيرًا مع الفريق 
حتى انتقل إلى نوتنغهام الذي وقع معه عقدًا ملدة 4 مواسم، 
وقد لعب املدرب صبري اللموشي دورًا كبيرًا في انتقاله إلى 
الفريق اإلنكليزي، وأصبح أساسيًا ويستعد لخوض تجربة 

في البريميرليغ، في حال تأهل فريقه بنجاح.

زهير ورد

أصبح حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست، بريس سامبا، 
نجمًا فــي إنــكــلــتــرا بــعــد تــألــقــه فــي نــصــف الــنــهــائــي وتــحــديــدا 
فـــي الــلــقــاء ضـــد فــريــق شيفيلد فـــي املــرحــلــة الــحــاســمــة من 
»التشامبيونشيب«، بعد أن أبدع الحارس الكونغولي في الدفاع 
عن مرمى فريقه طوال املواجهة، إذ خطف األنظار بتصدياته 
املثيرة طوال املباراة تلك، وتصدى للعديد من الكرات التي جعلت 
املواجهة بني نوتنغهام وشيفيلد تنتهي بالتعادل السلبي، ما 
أعطى فريقه فرصة خــوض الحصص اإلضافية ثم ركالت 
الترجيح بل تواصل إبداع الحارس في ركالت الترجيح، عندما 
تصدى لثالث محاوالت، ليقود فريقه إلى التأهل، ولم ينجح 
العبو فريق شيفيلد إال في تسجيل ركلة واحــدة فقط، وهو 
ما جعل الحارس يحظى بإشادة كبيرة بعد إبداعه في ركالت 

بريس سامبا

على هامش الحدث

خطف حارس 
مرمى فريق 

نوتنغهام 
فورست اإلنكليزي، 

بريس سامبا، 
األضواء بتألقه 

في الدور نصف 
النهائي لبطولة 

»التشامبيونشيب«

األنصار سيحاول 
تصحيح مساره 
في اللقاء األخير 
)فرانس برس(

سيتأهل إلى الدور قبل النهائي في منطقة غرب آسيا صاحب المركز األول 
في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في 
العربية هيمنتها على  األندية  أن تواصل  أمل  الثالث، على  المجموعات 
الماضية،  النسخة  لقب  البحريني  المحرق  حصد  حيث  القارية،  البطولة 
األوزبكي  كارشي  ناساف  منافسه  على  المسابقة  نهائي  في  فوزه  بعد 
بثالثية نظيفة، متوجا بلقبه الثاني بعد األول في عام 2008، ومن قبله 

العهد اللبناني، وسبقها بـ3 ألقاب القوة الجوية العراقي.

آلية التأهل لنصف النهائي

وجه رياضي

مـــع هـــالل الـــقـــدس 0-0 والــنــجــمــة مـــع الــرفــاع 
تشرين  على  األخــيــر  فــاز  فيما   ،1-1 الشرقي 
2-0 ضمن الجولة الثانية، التي شهدت أيضًا 
تغلب النجمة على هالل القدس الفلسطيني 
2-0. وشـــدد فــلــوريــن مــوتــروك مـــدرب الــرفــاع 
الشرقي على ضرورة املحافظة على التركيز 
قبل خــوض املــواجــهــة األخــيــرة. وأضـــاف في 

مباراة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا، حيث 
املــبــاراة األخــيــرة..  يمكن االحــتــفــال فقط بعد 
عندي قلق من حالة بعض الالعبن، وكذلك 
حصل لدينا حالتا طــرد، وبالتالي يجب أن 

أقوم بإيجاد الحلول لهذه املشاكل«.
وواصــل حديثه بالقول: »إذا لعبنا بقوة في 
أن  يمكن  فإننا  فعلنا،  كما  األخــيــرة  املــبــاراة 

تــصــريــحــات ملــوقــع االتـــحـــاد اآلســـيـــوي: »أنـــا 
ــذا الــــفــــوز، وأريـــــــد أن أشــكــر  ــهـ ــدًا بـ ــ ســعــيــد جـ
وكذلك  لتساندنا،  حــضــرت  الــتــي  الجماهير 
الــتــزمــوا بتعليماتي،  الــذيــن  أشــكــر الــالعــبــن 
استغالل  في  عالية، ونجحوا  بــروح  ولعبوا 
الفرص عندما كانت تسنح لنا«. وتابع: »أنا 
فــخــور جــدًا بالالعبن، ولــكــن ال تـــزال أمامنا 

ننجح في الفوز بصدارة املجموعة والتأهل، 
ســــر نــجــاحــنــا فــــي الــتــســجــيــل بـــالـــوقـــت بـــدل 
الــضــائــع مـــن الــشــوطــن األول والـــثـــانـــي هو 
التدريبات  نــبــذل مــجــهــودا كبيرا خــالل  أنــنــا 
بقوة  األداء  قــادريــن على مواصلة  نكون  كي 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، كــمــا أن العــبــيــنــا 

يواصلون القتال حتى صافرة النهاية«.

هنأ كارلو أنشيلوتي فريقه السابق ميالن بلقب »اإلسكوديتو« الـ19 في تاريخه. ونشر 
املدرب أنشيلوتي رسالة على »تويتر« قال فيها »فورزا غراندي ميالن! مبروك«. ويمتلك 
مــدار 5 مواسم  إذ ساهم معه كالعب على  الفريق،  تاريخ  أنشيلوتي بصمة كبيرة في 
)1987-1992( في التتويج بلقب الدوري مرتني، ومرة في كأس السوبر اإليطالي، باإلضافة 
للقبني في األبــطــال، ولقب في السوبر األوروبـــي، وآخــر في كــأس اإلنتركونتيننتال. أما 
كــمــدرب فــقــاده للتتويج بــالــدوري والــكــأس والــســوبــر اإليــطــالــي مــرة، ولقبني فــي األبطال 

ومثلهما في السوبر األوروبي ومونديال األندية.

صورة في خبر

أنشيلوتي يهنئ ميالن
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