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رياضة

أعلن فريق 
هاس، قبل 
انطالق تجارب 
جائزة روسيا 
الكبرى لسباقات 
الفورموال 1، أنه 
سيحافظ على 
سائقيه األلماني 
ميك شوماخر 
والروسي نيكيتا 
مازيبين لموسم 
2022. وأفاد 
الفريق األميركي 
في بيان أن 
»مازيبين )نجل 
ابن مدير إحدى 
الشركات الراعية 
الرئيسية للفريق( 
وشوماخر 
)المدعوم 
من فيراري 
الذي يزّود 
هاس بالمحّرك( 
سيكونان معًا 
للعام الثاني 
تواليًا«.

)Getty/ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين لم يحققا أي نقطة حتى اللحظة )الرس بارون

استمرار الرحلة

تأهل اإلسباني بابلو كارينيو إلى الدور ربع 
النهائي من بطولة ميتز املفتوحة للتنس، بعد 

فوزه على السويدي مايكل يمار بمجموعتني 
دون مقابل. ففي الدور الثاني للبطولة املقامة في 
فرنسا، حسم كارينيو املواجهة أمام يمار بواقع 
)7-5 و6-2(. ويلتقي الالعب اإلسباني في الدور 

املقبل مع الدنماركي هولغر فيتوس، الذي تغلب 
على اإليطالي لورينزو سنويغو بمجموعتني 

مقابل مجموعة واحدة )6-7 و6-4 و4-6(.

واصل نادي ريال مدريد نتائجه الجيدة بقيادة 
مدربه الجديد-القديم اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
محققًا فوزه الرابع تواليًا وجاء بنتيجة كاسحة 

على ضيفه ريال مايوركا 6-1، في املرحلة 
السادسة من عمر مسابقة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم، ما سمح له باستعادة الصدارة من جاره 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب، وذلك بفضل ثالثية 

ماركو أسينسيو وتألق الفرنسي كريم بنزيمة 
بهدفني وتمريرتني حاسمتني.

ابتعد مارتن ويتمارش، مدير فريق مكالرين 
السابق، عن عالم بطوالت فورموال 1، منذ عام 

2014، بعدما كان شاهدًا على فوز السائق 
البريطاني، لويس هاميلتون، بلقبه األول مع 

 63( فريقه السابق عام 2008، لكن صاحب الـ
عامًا( قرر العودة مرة أخرى إلى عالم السرعة 

والسباقات، وذلك بعدما عينه امللياردير الكندي 
لورنس سترول، مالك فريق أستون مارتن في 

منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الجديدة.

تأهل كارينيو 
وموراي إلى ربع نهائي 

بطولة ميتز للتنس

ريال مدريد يكتسح 
مايوركا بسداسية 
ويستعيد الصدارة

ويتمارش يعود 
إلى عالم فورموال1 من 

بوابة أستون مارتن

Friday 24 September 2021
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تطالب جماهير برشلونة 
باختيار مدرب قادر على 

إعادة األمجاد

فالمنغو البرازيلي يفوز على برشلونة اإلكوادوري
فاز فالمنغو البرازيلي على ضيفه برشلونة اإلكوادوري )2 / صفر(، في املباراة 
الدور  التي أقيمت بينهما على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، في ذهــاب 
نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس لألندية األبطال في قارة أميركا 
الجنوبية لكرة القدم. وسجل هدفي فالمنغو الفائز باللقب في 2019، مهاجمه 
الشوط األول. وقطع فالمنغو بذلك  الدقيقتني 21 و38 من  برونو هنريكي في 
حتى  أو  التعادل  تحقيق  يكفيه  حيث  النهائي،  إلــى  التأهل  نحو  كبيرًا  شوطًا 
الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة، التي ستقام بملعب برشلونة في مدينة 

غواياكيول اإلكوادورية يوم الخميس املقبل للتأهل. 

انسحاب اليابانية أوساكا من بطولة إنديان ويلز
أعلنت اليابانية نعومي أوساكا املصنفة األولى على العالم سابقًا، انسحابها 
املقبل، حيث تسعى للحصول على  الشهر  إنديان ويلز لألساتذة  من بطولة 
الراحة بعد االنهيار الذي تعّرضت له في بطولة أميركا املفتوحة للتنس. وانتهت 
عقب خسارتها  املفتوحة  أميركا  بطولة  في  لقبها  عن  للدفاع  أوساكا  حملة 
في الدور الثالث، أمام ليلى فرنانديز التي صعدت للنهائي 5 / 7 و7 / 6 و6 / 
4. وكانت أوساكا قد انسحبت من فرنسا املفتوحة في مايو، بعد خالف مع 

منظمي البطولة بشأن حضور املؤتمرات الصحافية بعد املباريات، وحديثها 
 23 البالغ عمرها  اليابانية  الالعبة  ونالت  املؤتمرات.  لتلك  السلبي  التأثير  عن 

عاًما، لقبها األول في منافسات املحترفات في إنديان ويلز في 2018.

والدة رونالدو تريد رؤيته بقميص سبورتينغ لشبونة
طلبت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ابنها رؤيته يلعب بقميص 
نادي سبورتينغ لشبونة، النادي الذي انضم إليه وهو في سن 12 عاما في عام 
ملانشستر  االنتقال  قبل  اللعب بصفوفه حتى 2003  في  استمر  والـــذي   1997
يونايتد، ناديه الحالي في حقبة ثانية بعد اللعب أيضا في كل من ريــال مدريد 
ويوفنتوس. وقالت والدة كريستيانو، دولوريس أفيرو، في مقابلة مع أحد البرامج 
التي أذاعها موقع نادي سبورتينغ لشبونة، إنها عندما تطرح على نجلها األمر 
ــنـــرى...«. وأوضــحــت دولــوريــس أفــيــرو بحسب مــا نقلته  يــرد عليها بــالــقــول »سـ
ــود« فسيفعل حفيدها  ــ لــنــادي »األسـ لــم يعد كريستيانو  إذا  أنـــه  »إفــــي«،  وكــالــة 
»كريستيانينيو« ذلك. وذكرت خالل املقابلة أن حفيدها »في عمره الحالي، يلعب 
أفضل من رونالدو«. وأضافت »عندما كان كريستيانو في مثل عمر ابنه لم يكن 
لديه مدرب، لكن رونالدو اليوم هو مدرب ابنه«. وتابعت أن نجل كريستيانو يقول 
لوالده »عندما سنذهب للعيش في لشبونة أريد اللعب في سبورتينغ«. وأكدت أن 
»رؤية كال الالعبني وهما يرتديان قميص سبورتينغ هو حلم بالنسبة لي«. وحول 
التقارير التي ربطت اسم كريستيانو )36 عاما( الصيف املنصرم بمانشستر 
سيتي قالت إن ابنها أبلغها »أمي، ال تقلقي بما ينشر، ألنني سأذهب ملانشستر«. 

راتب هنري الضخم يُثير أزمة ُكبرى
العديد  بــني  أزمــة كبرى  هــنــري،  تييري  السابق،  أســطــورة منتخب فرنسا  أثــار 
شف عن الراتب الذي يتلقاه، من تحليله 

ُ
من مراقبي الدوري الفرنسي، بعدما ك

ملنافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم في شبكة »برايم فيديو« التابعة لشركة 
تييري  أن  الفرنسي،  »ســبــورتــس«  موقع  وكشف  العمالقة.  األميركية  أمـــازون 
الــنــاقــل ملنافسات  فــيــديــو«،  هــنــري أصــبــح املستشار األســاســي لشبكة »بــرايــم 
الحالي، رغــم عمله أيضًا كجزء من  املــوســم  الــقــدم فــي  الفرنسي لكرة  الـــدوري 
الطاقم التدريبي، ملنتخب بلجيكا األول. وتابع أن أسطورة نادي أرسنال السابق، 
يتلقى 33 ألف يــورو، عن كل مباراة يقوم بتحليلها في شبكة »برايم فيديو«، 
وهو مبلغ مالي ضخم، دفع دانييل ريولي، مستشار قناة »أر إم سي سبورتس« 
ــوال. وقــال  الفرنسية، إلــى الــتــســاؤل، حــول سبب تلقي هنري هــذا الكم مــن األمـ
دانييل ريولي »عندما سمعت املبلغ الذي يناله هنري، تبادر إلى ذهني مباشرة، 
أن شركة أمازون يجب أن تكون سعيدة للغاية، لحصولها على أحد أهم الالعبني 
في كرة القدم، ألنه سيقدم لهم اإلضافة بسبب ما يقوله وتحليله الجديد، لكن 

عندما أستمع إليه، فأجد بأنه ال يقدم شيئًا جديدًا«.

برشلونة ــ العربي الجديد

أصــبــح مستقبل املــــدرب الــهــولــنــدي، رونــالــد 
ــادي  ــ ــي نــ ــ ــر فــ ــاطــ ــخــ ــاملــ ــان، مــــحــــفــــوفــــًا بــ ــ ــ ــومـ ــ ــ كـ
خيبة 

ُ
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، بــعــد الــنــتــائــج امل

لآلمال للفريق الكتالوني في املوسم الحالي 
2021/2022، األمر الذي جعل وسائل اإلعالم 
العاملية، تسارع إلى تــداول عدد من األسماء 
حتملة، من أجل اإلشراف على الجهاز الفني 

ُ
امل

»الــبــالوغــرانــا«. وبــعــد مــؤتــمــره الصحافي،  لـــ
الــذي حوله إلــى بيان وجــه فيه عــدة رسائل، 
كشفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أن خوان 
البورتا رئيس نادي برشلونة، سيتخذ قراره 
الــنــهــائــي، حـــول مستقبل املــــدرب الــهــولــنــدي 
رونالد كومان، بعدما وضع عدة أسماء على 
طــاولــتــه، ويــقــوم بــدراســتــهــا مــع فــريــقــه. لذلك 
ســنــســتــعــرض إلــيــكــم أهـــم املــرشــحــني لــقــيــادة 

الفريق الكتالوني، خالل الفترة املقبلة.
مـــدرب نـــادي الــســد الــقــطــري: يــجــري الحديث 
ــادي بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي، عن  بـــني أعـــضـــاء نــ
الفني  املــديــر  هيرنانديز،  تشافي  األســطــورة 

طلب االتــحــاد األوروبـــي لكرة الــقــدم »يويفا« 
بإجراء »استشارة  »فيفا«  الدولي  من نظيره 
ــر الــقــاضــي  ــيــ حــقــيــقــيــة« حـــــول مــــشــــروع األخــ
ــــني، وســـط  ــامـ ــ ــل عـ ــ ــم كـ ــالــ ــعــ بــتــنــظــيــم كــــــأس الــ
العجوز.  الــقــارة  في  للفكرة  معارضة شديدة 
وقــال االتحاد األوروبــي في بيان رسمي »إن 
يكون  أن  الــدولــيــة يجب  الــروزنــامــة  مستقبل 
تــشــاور وتـــبـــادل حقيقي بــني فيفا  مــوضــوع 
ــادات الـــقـــاريـــة وأصــــحــــاب املــصــلــحــة  ــ ــحــ ــ واالتــ
ــقـــات«. وأضــــــاف بــأن  ــابـ الــرئــيــســيــني فـــي املـــسـ
ـــ »دراســــــة  ــاد األوروبــــــــــي أخـــــذ عــلــمــا بــ ــ ــــحـ االتـ
الـــجـــدوى« الــتــي بـــدأهـــا فــيــفــا فـــي مــايــو/أيــار 
بـــشـــأن مــضــاعــفــة وتــــيــــرة بــطــولــتــه املـــرمـــوقـــة 
اعتبارا »من عام 2028«، في حني كانت تقام 
كل أربع سنوات منذ عام 1930 للرجال و1991 
السلوفيني  يــويــفــا  رئــيــس  ــان  لــلــســيــدات. وكــ
ألكسندر تشيفيرين رفض بشكل قاطع الفكرة 
الجدول  ضــوء  في  »مستحيلة«  أنها  واعتبر 
، مؤكدًا أن »من شأنها أن 

ً
الزمني املثقل أصال

تضعف جوهرة« كرة القدم العاملية.
ويـــدرس فيفا إقــامــة الــبــطــوالت الــقــاريــة مثل 

استالمه  إمكانية  القطري، حول  السد  لنادي 
مهام مدرب الفريق الكتالوني، خلفًا للهولندي 
رونــالــد كــومــان، وبخاصة أن املرشح السابق 
فــي االنــتــخــابــات، فيكتور فــونــت، طــرح اسمه 
الفترة املاضية، وطالب بعودته  وبقوة خالل 
مـــرة أخــــرى كــمــديــر فــنــي. صــحــيــح أن تشافي 
هيرنانديز، رفض تدريب نادي برشلونة في 
وقت سابق من العام الحالي، ألنه ملتزم بعقد 
مع نادي السد القطري، لكن قيام إدارة الرئيس 
خوان البورتا، بالتواصل معه بشكل مباشر، 
والــطــلــب مــنــه انــتــشــال الــفــريــق الــكــتــالــونــي من 

كبوته الكبيرة، ربما ستعجل بقدومه.
ــون املــــــدرب  ــكــ ــد ال يــ ــ ــتــــي: قـ أنـــطـــونـــيـــو كــــونــ
الكالسيكي،  برشلونة  قــالــب  فــي  اإليــطــالــي 
لــكــنــه مــديــر فــنــي نـــاجـــح، والـــنـــادي بحاجة 
ماسة للعودة إلى طرق الفوز، ألن أنطونيو 
ــقـــب الـــــــدوري  ــتـــي اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق لـ كـــونـ
اإليـــطـــالـــي مـــع يــوفــنــتــوس فـــي مــنــاســبــيــن، 
واإلنـــتـــر مـــرة وحـــيـــدة، بــاإلضــافــة إلـــى لقب 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« مــع تــشــلــســي، وهـــو اآلن ال 

يعمل، ومن املمكن الحصول على خدماته.

السنوات  أميركا في  أو كوبا  أوروبــا  بطولة 
الـــفـــرديـــة بــالــتــنــاوب مـــع كــــأس الـــعـــالـــم، وهــي 
»قضية حساسة« ال ينوي يويفا معالجتها 
القاري  االتحاد  أن  كما  بطريقة »تخمينية«. 
انتقد قبل كــل شــيء أســلــوب فيفا الــذي روج 
ــــالم مــنــذ مـــارس/ ملــشــروعــه فـــي وســـائـــل اإلعـ
أن  دون  ــــن  مــ فـــيـــنـــغـــر،  ــر  ــبــ عــ ــــي  ــــاضــ املــ آذار 
يــتــشــاور رســمــيــا مــع االتـــحـــادات والــرابــطــات 
ــــط املــشــجــعــني واألنــــديــــة. ومــن  ومــمــثــلــي روابـ
بــني املــواضــيــع الــتــي يــود االتــحــاد األوروبـــي 
تـــنـــاولـــهـــا، الــتــأثــيــر »عـــلـــى الــصــحــة الــبــدنــيــة 
والذهنية« لالعبني، وعلى مسابقات األندية، 
الــســفــر أو على  قـــدرة الجماهير عــلــى  وعــلــى 

منافسات السيدات.
من جانبه وبعد االعتماد على رأي الالعبني 
ــقـــني الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا ســــفــــراء تــحــت  ــابـ الـــسـ
مسمى »أساطير فيفا«، ثم في استطالع عبر 
القدم، أعلن فيفا عن  اإلنترنت ملشجعي كرة 
اجتماع قمة افتراضي في 30 سبتمبر/أيلول 

للتشاور مع االتحادات األعضاء فيه.
وقـــال فــي بــيــان إنــه »عــقــب الــدعــوات املوجهة 
في أوائل سبتمبر الى أصحاب املصلحة، بما 
عقد 

ُ
فــي ذلــك جميع االتـــحـــادات الــقــاريــة، ست

مناقشات في األسابيع املقبلة«. وتابع: »في 
15 سبتمبر 2021، دعا فيفا أيضًا اتحاداته 
األعضاء إلى أول اجتماع قمة عبر اإلنترنت 
الــفــرص  إحـــدى  هـــذه  فــي 30 سبتمبر 2021. 
الـــعـــديـــدة إلقـــامـــة حــــوار بــنــاء ومــفــتــوح على 
مدى األشهر املقبلة، على املستويني العاملي 

روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز: يــحــظــى مــــدرب منتخب 
بلجيكا بإعجاب كبير في برشلونة، وليست 
هــذه املـــرة األولـــى الــتــي يتم فيها ربــط اسمه 
الــرغــم مــن وجــود عقد حتى  بالوظيفة. على 
عام 2022، فإن االتحاد البلجيكي لكرة القدم 
ــاٍد كــبــيــر ولــم  ــاء نــ لـــن يــقــف فـــي طــريــقــه إذا جـ

يطالب براتب كبير.
املــدرب  التزامات  فــإن  أمــا بالنسبة للتوقيت، 
روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز تــجــاه مــنــتــخــب بلجيكا 
تــجــعــل مـــن غــيــر املـــرجـــح أن يـــكـــون مــســتــعــدًا 
قبل  نــادي برشلونة اإلسباني  إلــى  للمجيء 
املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  منتصف 

بعد نصف نهائي دوري األمم األوروبية.
فيليب كوكو

قــــــام أســـــطـــــورة نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق، 
فاز  الــذي  أيندهوفن،  باإلشراف على تدريب 
ــدوري فــي 3 مــنــاســبــات، وبــات  ــ مــعــه بــلــقــب الـ
التدريب. لذلك  كوكو يعرف طريقه في عالم 
لرونالد  الصعب رؤيته خليفة  لن يكون من 

كومان، ألنه ال يعمل في الوقت الحالي.
خــيــارات أخــــرى: قــد تــكــون املــفــاجــأة الكبيرة 
أندريا  رؤيــة  برشلونة، هي  نــادي  لجماهير 
لم  أنــه  رغــم  الفني،  الجهاز  رأس  على  بيرلو 
يستطع الــنــجــاح مــع يــوفــنــتــوس، وربــمــا لن 
يــكــون هـــذا الـــوقـــت املــنــاســب إلدارة الــرئــيــس 
ــوان البـــورتـــا، اتـــخـــاذ مــثــل هـــذه املــخــاطــرة  خــ
الكبيرة، لكن الوقت الحالي ليس في صالح 
خليفة  عــن  يبحث  الـــذي  الكتالوني،  الــفــريــق 

الهولندي رونالد كومان.

ــــة جـــدوى«  واإلقــلــيــمــي«. وأطــلــق فيفا »دراسـ
اقــتــرحــهــا االتــحــاد الــســعــودي للعبة، املــقــّرب 
من رئيس فيفا السويسري-االيطالي جياني 
إنفانتينو، خالل اجتماع الجمعية العمومية 
الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 مايو/أيار 

اعتراضات  القــت  فيفا  اقتراحات  لكن   .2021
ــــرز حــجــج إقــامــتــهــا مــــرة كل  عـــديـــدة. ومــــن أبـ
ع 

ّ
سنتني، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توز

ــادات فــي أفــريــقــيــا، آســيــا وأمــيــركــا  عــلــى اتـــحـ
املعتمدة بشكل كبير على تمويل  الجنوبية 

فيفا مقارنة مع االتحادات األوروبية الغنية.
ــكـــون الــــفــــكــــرة بـــإقـــامـــة  ــتـ ووفــــقــــًا لـــفـــيـــنـــغـــر، سـ
نهائيات كل صيف انطالقًا من موسم 2025-

2026، بالتناوب بني كأس العالم والبطوالت 
القارية مثل كأس أوروبــا وكوبا أميركا، مع 
تشرين  واحـــد:  فــي شهر  التصفيات  تجميع 
األول/أكـــتـــوبـــر، أو شــهــريــن: تــشــريــن األول/

أكتوبر وآذار/مارس.
ــاق الــالعــبــني  ــ ــ وتــــفــــادى فــيــنــغــر مـــخـــاطـــر إرهـ
، ألنهم سيخوضون عددًا 

ً
الدوليني أكثر قليال

أقـــل مـــن الـــرحـــالت الــطــويــلــة وســيــســتــفــيــدون 
مـــن »25 يــومــًا عــلــى األقـــــل« مـــن الـــراحـــة بعد 

منافساتهم الصيفية مع منتخبات بالدهم.
ــه مــشــروع  ــال فــيــفــا: »نــظــرًا ألنـ وفـــي بــيــانــه، قـ
كروي واألولوية فيه للمصلحة العاملية لكرة 
ــقـــدم، فــقــد بــــدأت هـــذه الــعــمــلــيــة مـــع العــبــني  الـ
إنشاء  تم  العالم.  أنحاء  ومــدربــني من جميع 
املجموعات االستشارية الفنية تحت إشراف 
العاملي  التطوير  قسم  رئيس  فينغر،  أرســني 
الفائزة مرتني  القدم في فيفا، واملــدربــة  لكرة 

بكأس العالم للسيدات جيل إيليس«.
الــنــقــاش أيــضــًا مشجعني  وكــشــف: »سيشمل 
الــعــالــم«، مــضــيــفــًا: »يلتزم  أنــحــاء  مــن جميع 
الــهــادف من  بــأن يكون منتدى للنقاش  فيفا 
ــة من  ــعـ ــع مــجــمــوعــة واسـ ــراط مـ ــخــ خــــالل االنــ
املناقشات  إلــى  ويتطلع  املصلحة،  أصــحــاب 
حــول النمو املــســتــدام لــكــرة الــقــدم فــي جميع 

مناطق العالم«.
)فرانس برس(

االتحاد األوروبي يهاجم مقترح المونديال كل عامينيتقدمهم تشافي... من سيخلف كومان في برشلونة؟
يعمل خوان البورتا رئيس 

نادي برشلونة، على إيجاد 
بديل مناسب للمدرب 

رونالد كومان

يطالب االتحاد األوروبي 
فيفا بـ»استشارة حقيقة« 

فيما يتعلق قضية 
مونديال السنتين

)Getty( تفضل إدارة برشلونة قيام تشافي بتدريب الفريق األول

جماهير السد دعمت فريقها بقوة )كريم جعفر/فرانس برس(

السد تعاقد مع نجوم من العيار الثقيل )تويتر(

االتحاد األوروبي مازال متحفظا على الفكرة )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

نجح فريق السد في كسب موقعة 
الــقــطــريــة، بــفــوزه  الــكــرة  كالسيكو 
على الــريــان بــواقــع أربــعــة أهــداف 
مقابل هدفني، في املواجهة التي جمعت بني 
الفريقني على استاد خليفة الدولي في ختام 
مواجهات الجولة الثالثة من الدوري القطري 
السد على  النتيجة ترّبع  القدم. وبهذه  لكرة 
الترتيب برصيد 9 نقاط من  صـــدارة جــدول 
ثالثة انتصارات، بينما تجمد رصيد الريان 
عند نقطتني في املركز العاشر بعد تعادلني. 
وسجل أهداف السد كل من حسن الهيدوس، 
أندريه  الغاني  واملحترف  بونجاح،  وبــغــداد 

دوري 
نجوم قطر

السد يحسم الكالسيكو

حسم السد كالسيكو الكرة القطرية، بفوزه على 
الريان، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين 
على استاد خليفة الدولي في ختام مواجهات 

الجولة الثالثة من الدوري المحلي لكرة القدم

تقرير

الــهــدف األول  أن يحرز هاشم علي  آيــو، قبل 
لــلــريــان، ثــم سجل عبد الــعــزيــز حــاتــم الهدف 
ــم، قـــبـــل أن يــخــتــتــم أكــــــرم عــفــيــف  ــهـ ــثـــانـــي لـ الـ
ربــاعــيــة الــســد. وبــاغــت الــســد نــظــيــره الــريــان 
هــجــومــيــًا، ولـــعـــب بــضــغــط عـــــاٍل مــنــذ بــدايــة 
املــبــاراة، بينما حــاول الريان إحــداث رّد فعل 

سريع من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن 
دفـــاع »الــزعــيــم« كــان لهم بــاملــرصــاد، وحافظ 
عــلــى نــشــاطــه الــهــجــومــي وســـط تــألــق واضــح 
في منتصف امللعب والخط الهجومي. وبعد 
التقدم بهدفني، لم يتأخر الهدف الثالث للسد 
آيو في تسجيله  الغاني  كثيرًا، عندما نجح 
بــعــد تــمــريــرة عــلــي أســـد الــتــي ســيــطــر عليها 
وصــوب في الزاوية اليسرى، وحــاول الريان 
تقليص الفارق وهو ما نجح فيه هاشم علي، 
الــحــارس مشعل بــرشــم فــي إبعاد  بعد خطأ 
وأسكنها  هــاشــم  عليها  الــتــي سيطر  الــكــرة، 
 الهدف 

ً
من فوق مشعل داخل الشباك، مسجال

األول لفريق الريان في املباراة، الذي أطلقت 
الـــشـــوط األول بتفوق  نــهــايــة  بــعــده صـــافـــرة 

السد بثالثة أهداف لهدف. 
الــثــانــي،  الـــشـــوط  بـــدايـــة  ــارة مـــع  ــ وازدادت اإلثــ
عــنــدمــا نــجــح عــبــد الــعــزيــز حــاتــم فــي تسجيل 
الـــهـــدف الــثــانــي، بــعــد عــرضــيــة عــلــي مـــال الــلــه 
مــن الــجــانــب األيــمــن، الــتــي أسكنها حــاتــم في 
الثاني  الــهــدف   

ً
مسجال للسد،  العليا  الشباك 

لعدة  الــلــقــاء متكافئًا  الــريــان. وأصــبــح  لفريق 
دقـــائـــق، وجـــــاءت مـــحـــاوالت الـــريـــان مـــن أجــل 
السد يبحث عن  كــان  الــتــعــادل، فيما  تسجيل 
إضافة الهدف الرابع، وهذا ما نجح فيه أكرم 
عفيف، حيث سجل الهدف عقب تمريرة بغداد 
بونجاح من الجانب األيمن، التي وصلت إلى 
 الــهــدف 

ً
أكـــرم وأســكــنــهــا فــي الــشــبــاك، مــســجــال

ـــ68 إشــهــار  الــرابــع لــلــســد. وشــهــدت الــدقــيــقــة الــ
الريان  لالعب  الحمراء  البطاقة  املــبــاراة  حكم 
خالد مفتاح بعد عرقلته ملهاجم السد بغداد 
ــبــــاراة ألـــغـــى الــبــطــاقــة  بـــونـــجـــاح، لــكــن حــكــم املــ
ــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــراء بــعــد الــ ــمـ الـــحـ
املساعد »فار«، وكاد بغداد بونجاح أن يحرز 
ــهـــدف الـــخـــامـــس، لــكــن حـــــارس الــــريــــان فهد  الـ
املناسب وأبعدها  التوقيت  يونس تدخل في 
إلى الخارج. وهدأ اللعب في الدقائق األخيرة 
للفريقني  الهجومية  املــحــاوالت  بعض  وســط 
الــتــي لــم تــرتــِق إلــى مستوى الــخــطــورة، حتى 
أطلقت صافرة نهاية الشوط الثاني واملباراة 
بتفوق السد 4-2. وبعد اللقاء، أبدى اإلسباني 
ــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، مـــــــدرب فــــريــــق الـــســـد،  تـــشـ
ســعــادتــه بــالــفــوز الــكــبــيــر والـــهـــام الــــذي حققه 
الــزعــيــم. وتـــحـــدث تــشــافــي إلـــى مــوقــع الــنــادي 
املــبــاراة، فقال: »سعيد بالفوز، حققنا 3  عقب 
نقاط مهمة في مسيرتنا نحو االحتفاظ بلقب 
الدوري التي جاءت على فريق قوي ومنافس 

مثل الريان«. 
وأضـــــاف املـــــدرب اإلســـبـــانـــي: »عــانــيــنــا كــثــيــرًا 

الريان سيحاول العودة 
إلى سكة االنتصارات في 

الجوالت القادمة

)Getty/السد واصل صدارته للدوري القطري )سيمون هولمز

بعدما سجلنا الهدف الثالث، وسمحنا للريان 
بالعودة وتسجيل هدفني، كانت لنا ردة فعل 
قوية بعد هدف الريان الثاني وسجلنا الهدف 
املباراة ملصلحتنا،  الرابع ونجحنا في حسم 
األهـــداف«.  املزيد من  وكــان باألمكان تسجيل 
ــيـــري، قـــال  ــاهـ ــمـ ــجـ وبـــخـــصـــوص الـــحـــضـــور الـ
تشافي »جماهير السد دائمًا في املوعد، وكان 
لها دور كبير في فوز الفريق. سعيد بجماهير 
السد، وسعيد بحصد النقطة التاسعة من 3 

انتصارات متتالية«. 
وعن مواجهة نهائي كأس األمير أمام الريان 
ــــى أن  ــد إلـ ــقـــبـــل، أشــــــار مــــــدرب الـــسـ الـــشـــهـــر املـ

ونــجــحــوا فــي تحقيق الــفــوز الــكــبــيــر وبــــأداء 
أيضًا راٍق جــدًا، أعتقد أنــه كــان مقنعًا، حيث 
كان الفريق في حالة تركيز من البداية وحتى 

النهاية«. 
للسد: »حققنا فوز  الــريــاضــي  املــديــر  وتــابــع 
هـــامـــًا، نــعــانــي مـــن أرهـــــاق وغـــيـــابـــات بسبب 
اإلصابات، علينا في املرحلة املقبلة التركيز 
ــارات فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل أضــــافــــة املــــزيــــد االنـ ــ مــــن أجــ
مشوار بطولة الدوري الصعب«. وأتّم محمد 
بالفوز، وأشكر  : »سعيد 

ً
قــائــال غــالم حديثه، 

ــان لــهــا دور كبير  جــمــاهــيــر الــزعــيــم الـــتـــي كــ
فــي فــوز الــفــريــق على الـــريـــان«. ووجـــه طــارق 

وتابع  مختلفة،  والــظــروف ستكون  األجـــواء 
: »املباراة النهائية لبطولة كأس األمير 

ً
قائال

ســتــكــون مختلفة تــمــامــًا، لــديــنــا الــعــديــد من 
الــريــان ينتظر  الــغــيــابــات وننتظر عــودتــهــم، 
ــًا املـــحـــتـــرفـــني الــــجــــدد، ولــــذلــــك ســتــكــون  أيـــضـ
الظروف مختلفة تمامًا عن مباراة الدوري«. 
من جهته، أكد محمد غــالم، املدير الرياضي 
فــي نـــادي الــســد، أن الــفــوز على فــريــق الــريــان 
ــدارة واســتــحــقــاق، ومــنــح الزعيم  جـــاء عــن جــ
النقطة التاسعة من 3 انتصارات متتالية في 
بطولة الدوري. وأضاف محمد غالم: »العبو 
الــســد كــانــوا عــلــى قـــدر الــتــحــدي واملــســؤولــيــة 

إلــى جماهير  الــســد، التحية  ســلــمــان، مــدافــع 
»الــزعــيــم« عــلــى حــضــورهــا املــمــيــز والــوقــوف 
خــلــف الــفــريــق فــي مــبــاراة الــكــالســيــكــو. وقــال 
طــارق فــي تصريحاته عقب املــبــاراة: »أبــارك 
مباراة  فــي  املميز  حضورهم  السد  لجمهور 
الريان، كان لهم دور كبير في االنتصار الذي 
تــحــقــق، املـــبـــاراة كــانــت جــيــدة مـــن الــفــريــقــني، 
ونــحــمــد الــلــه عــلــى الــفــوز والــنــقــاط الــثــالث«. 
وأضاف مدافع السد: »الزعيم دائمًا موجود 
الغيابات واإلصابات، هدفنا  الرغم من  على 
كان الفوز وتحقق بمجهود جميع الالعبني«، 
 ،

ً
مشيرًا إلى أن مشوار الــدوري ما زال طويال

والقادم سيكون أصعب، انطالقًا من مواجهة 
ــي لـــقـــاء آخــــــر، واصــــل  ــ ــلـــة«. وفـ ــمـــال املـــقـــبـ الـــشـ
الــدحــيــل ســلــســلــة انــتــصــاراتــه، مــحــقــقــًا فـــوزه 
الــثــالــث تــوالــيــًا عــلــى حــســاب الــغــرافــة بثالثة 
أهداف مقابل هدف، في املباراة التي جمعت 
بـــني الــفــريــقــني عــلــى اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي. 
ركلة  مــن  املعز علي  الدحيل،  أهـــداف  وسجل 
مناسبتني.  فــي  محمد  الرحمن  وعبد  جـــزاء، 
وســجــل للغرافة أحــمــد عــالء مــن ركــلــة جــزاء. 
وبــهــذا الــفــوز بـــات الــدحــيــل وصــيــفــًا لــجــدول 
الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد 
الغرافة عند 6 نقاط، متلقيًا خساراته األولى.
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لندن ــ العربي الجديد

ألغى منتخب الكريكيت اإلنكليزي 
ــنــــســــاء فــــجــــأة خــطــط  لـــلـــرجـــال والــ
اللعب في باكستان الشهر املقبل، 
وهو االنسحاب الدولي الثاني لبلد مهووس 
بـــهـــذه الـــريـــاضـــة، وســــط قــلــق مــتــزايــد بــشــأن 
صورتها على املسرح العاملي. جاء انسحاب 
منتخب الــكــريــكــيــت اإلنــكــلــيــزي يـــوم اإلثــنــني 
املاضي، بعد ثالثة أيام فقط من تراجع فريق 
الكريكيت النيوزيلندي عن خطط اللعب في 
عــام 2003، وحصل  منذ  مــرة  باكستان ألول 
ذلك قبل وقٍت قصير من املباراة األولــى بعد 

اإلشارة إلى تهديد أمني غير محدد.
بــــدوره قـــال الــطــرف اإلنــكــلــيــزي الـــذي تحدث 
ا بحسب تقرير لنيويورك 

ً
بشكل أكثر غموض

تــايــمــز، إن قـــــراره جــــاء اســتــجــابــة »ملـــخـــاوف 
بشأن السفر في املنطقة«.

ــيـــزي فــي  ــلـ ــكـ وقــــــال مــنــتــخــب الـــكـــريـــكـــيـــت اإلنـ
بــيــان رســمــي حـــول مــا حــصــل »نــحــن نأسف 
ــك على  ــــذي ســيــحــدثــه ذلــ بـــصـــدق لــلــتــأثــيــر الـ
لــعــبــة الــكــريــكــيــت فــي بــاكــســتــان ونــؤكــد على 
السياحية  الجوالت  االلتزام املستمر بخطط 

الرئيسية هناك لعام 2022«.
كبيرًا  إحراجًا  ليشّكل  املفاجئ  اإللغاء  وجــاء 
ــكـــون وصـــف  وانـــتـــكـــاســـة لـــبـــاكـــســـتـــان، فـــقـــد يـ
اهتمام البلد بالكريكيت بأنه »شغف« أقل ما 
يقال، حيث فاز املنتخب الوطني الباكستاني 
بكأس العالم للكريكيت عام 1992 حني هزم 
إنــكــلــتــرا فـــي الـــنـــهـــائـــي، وكـــــان عـــمـــران خـــان، 

رئيس الوزراء الحالي، كابن الفريق آنذاك.
وتــحــّدثــت نــيــويــورك تــايــمــز أن الــبــالد لديها 
أّدى  الــزائــرة، كما  الفرق  تاريخ مضطرب مع 
تــجــدد الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي الـــبـــالد إلــى 

كريكيت باكستان 
خيبة أمل

كان الجميع في باكستان ينتظرون زيارة منتخبي نيوزيلندا وإنكلترا لخوض 
مباراة كريكيت أمام منتخب بالدهم هناك وسط حضور جماهيري ضخم 
في  الجولة  إلغاء  قرار  مع  لكن  والكبير،  الصغير  يعشقها  التي  للعبة 

المنطقة تحّطمت اآلمال وسط خيبة وسخط كبيرين

3031
رياضة

تقرير

ــادة الـــتـــوتـــر، وخــضــعــت الـــبـــالد ملـــزيـــد من  ــ زيــ
الدولية بسبب عالقتها الطويلة مع  املراقبة 
مت الحكم 

ّ
طالبان في أفغانستان، التي تسل

قبل شهر تقريبًا مع فرار القوات املدعومة من 
الواليات املتحدة األميركية.

األجنبية  الــفــرق  ــبــت 
ّ
تــجــن للصحيفة  ووفــقــًا 

عام  إرهــابــي  هــجــوم  بعد  باكستان  لسنوات 
2009 استهدف فريق الكريكيت السريالنكي 
في مدينة الهــور شرقي الــبــالد، ونجا أفــراد 
الشرطة  رجـــال  مــن  لكن ستة  الفريق حينها 
جـــبـــرت بــاكــســتــان على 

ُ
ومــدنــيــني قــتــلــوا، ثــم أ

لـــعـــب الــكــريــكــيــت الــــدولــــي خــــــارج أراضـــيـــهـــا 
لــســنــوات. فــي ظــل هـــذه الــوضــعــيــة والخلفية 
الــتــي ذكــــرت أعــــاله مـــن كــاتــب املـــقـــال سلمان 
وإنكلترا  نيوزيلندا  زيــارتــا  كــانــت  مــســعــود، 
مــنــتــظــرتــني بــفــارغ الــصــبــر، كـــان املــســؤولــون 
فـــي بــاكــســتــان يــأمــلــون فـــي أن يــتــمــكــنــوا من 
الوضع  املــبــاريــات كدليل على تحسن  إقــامــة 
األمني   للبالد، مما سيساعدها على الصعيد 

الدبلوماسي أيضًا.
بــإلــغــاء الــجــولــة األســبــوع املــاضــي، لــم يحدد 
منتخب نيوزيلندا الطبيعة الدقيقة للتهديد 
الــبــالد، جاسيندا  األمــنــي، لكن رئيسة وزراء 
ــرن، قــالــت إن مــســؤولــي الــكــريــكــيــت في  ــ ــ أرديـ
قل 

ُ
ون ح«.  ي ح ص ال القرار  »اتخذوا  نيوزيلندا 

عن أرديرن قولها بحسب ما ذكرت نيويورك 

تــايــمــز األمـــيـــركـــيـــة: »يـــجـــب فــهــم ســبــب عــدم 
قدرتنا على تقديم مزيد من املعلومات حول 
ونكتفي  االستخباراتية،  املعلومات  طبيعة 
ــهــا كــانــت تــهــديــدات مــبــاشــرة. كــان 

ّ
بــالــقــول إن

تهديدًا موثوقًا به«.
ــم لــم  ــهــ ــان إنــ ــتـ ــاكـــسـ ــون فــــي بـ ــؤولــ ــســ وقـــــــال مــ
ــبـــوا مــــن نــظــرائــهــم  ــلـ يــتــلــقــوا أي تـــهـــديـــد وطـ
ــًدا مـــــن املـــعـــلـــومـــات،  ــ ــزيــ ــ الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــني مــ
ــال مــتــحــدث ســابــق بــاســم حــركــة طــالــبــان  وقــ
ــن حــركــة  ــة تــخــتــلــف عــ ــركــ الــبــاكــســتــانــيــة )حــ
طــالــبــان األفــغــانــيــة وهـــي طـــرف أســاســي في 
الباكستانية،  املركزية  الحكومة  مع  الصراع 
ــف كجماعة إرهــابــيــة مــحــظــورة(، في 

ّ
وتــصــن

منشور على فيسبوك قبل مباراة نيوزيلندا، 
ــهــدف مــن قبل 

ُ
إن الفريق ربما يكون قــد اســت

مجموعة مختلفة وليس من قبلها.
 عــن تنظيم 

ً
وقـــال إحــســان الــلــه إحــســان نــقــال

الــدولــة اإلســالمــيــة اإلرهــابــي )داعــــش( »على 
حد علمي فإن تنظيًما جهادًيا عاملًيا يبحث 
عن هدف كبير في باكستان«، ولم يتضح ما 
إذا كان إحسان على علم بأي هجوم مخطط 
ــــذف حـــســـابـــه عــلــى  ــّم حـ ــ ــه تـ ــ ــه، مــــع الـــعـــلـــم أنـ ــ لـ

فيسبوك بعد فترة وجيزة من املنشور.
ــرار اإللـــغـــاء  ــ وكــشــفــت نـــيـــويـــورك تــايــمــز أن قـ
قــوبــل بــغــضــب وخــيــبــة أمـــل واســـعـــة الــنــطــاق 
في باكستان، حيث قال نواب أحمد علم )41 
عاًما(، الذي يدير نادًيا للكريكيت في إسالم 
أباد: »كنا جميًعا متحمسني للغاية ونتطلع 
ا أنه 

ً
إلى مشاهدة املباراة في امللعب«، مضيف

اشــتــرى تــذكــرة ملــشــاهــدة املــبــاراة األولـــى بني 
إلغاء  مــع  اآلن  »ولــكــن  ونيوزيلندا  باكستان 
الـــحـــدث، يــشــعــر عـــشـــاق لــعــبــة الــكــريــكــيــت أن 

باكستان قد عادت 10 سنوات إلى الوراء«.
وكانت عمليات اإللغاء محبطة بشكل خاص 

رياضة الكريكيت في 
باكستان تحظى بمتابعة 

كبيرة وواسعة

الدوري األميركي للمحترفين: 
تمبروولفز يقيل رئيس العمليات روساس

في  روســـاس  غيرسون  السلة  كــرة  عمليات  رئيس  تمبروولفز  مينيسوتا  فريق  أقــال 
خطوة فاجأت حتى الالعبني، قبل أقل من شهر من بداية املوسم العادي ملوسم 2021-
النادي غلني تيلور في بيان »انفصل  للمحترفني. وقال مالك  للدوري األميركي   2022
فريق مينيسوتا تمبروولفز عن رئيس عمليات كرة السلة جيرسون روساس«. وأضاف 
»نحن ال نزال مصممني على بناء فريق فائز يفخر به جمهورنا ومدينتنا«. واتخذ هذا 
القرار في توقيت مفاجئ قبل أسبوع واحد من بدء املعسكر التحضيري للفريق، وهو ما 
ر عنه نجمه كارل-أنطوني تاونز على حسابه في تويتر »وتف ...« )ما هذه الفوضى(.  عبَّ
وانكب روساس املكلف بالتعاقدات، على الخصوص على ملف األسترالي بن سيمونس 
صانع ألعاب فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز الذي أعرب عن أمله في ترك فريقه. وتعاقد 
البالغ من العمر 43 عاًما، عام 2019 بعد  تمبروولفز مع روســاس كولومبي الجنسية 
النتائج في املستوى  فترات مع فريقي هيوسنت روكتس وداالس مافريكس. ولم تكن 
خالل فترة مسؤوليته مع تمبروولفز حيث أنهى الفريق املوسمني األخيرين في املركز 

األخير للمنطقة الغربية، وفشل في التأهل إلى األدوار اإلقصائية )البالي أوف(.

اإلعالم الفرنسي يتغنى بتوهج حكيمي
أكد النجم املغربي أشرف حكيمي أنه أحد أفضل صفقات نادي باريس سان جيرمان في 
فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة، وذلك بعد أن قاده، لفوز مثير أمام ميتز )1/2( ضمن 
الفرنسي  ى اإلعـــالم 

ّ
الــقــدم. وتغن الفرنسي لكرة  الـــدوري  )7( مــن منافسات  الــــ األســبــوع 

باملستويات التي أظهرها حكيمي في مباراة ميتز ولعبه دور املنقذ للمدرب ماوريسيو 
تــعــاقــده مع  األخــيــرة، خــاصــة منذ  األســابــيــع  فــي  الـــذي يعيش ضغطًا كبيرًا  بوكيتينو 
األسطورة األرجنتينية، ليونيل ميسي، أعقبها تعادل مخيب أمام كلوب بروج البلجيكي 
)1/1( ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ووضعت مجلة »ليكيب« الفرنسية 
ثني فيه على أشرف حكيمي، جاء فيه: »ُصنع عند حكيمي«، 

ُ
عنوانًا باللغة اإلنكليزية ت

»8«، ُمهللة بمستواه  كما نال من طرف ذات الصحيفة أعلى عالمة في اللقاء والتي قدرت بـ
أم. سي«  »آر.  إذاعــة  املــبــاراة. كما خّصت  له بتسجيل هدفني في  الــذي سمح  الهجومي 
أمــام ميتز، حيث  الكبير  أدائــه  بثناء خــاص نظير  السابق  انتر ميالنو  الفرنسية العــب 
»فوز صعب آخر للباريسي بفضل حكيمي«. أما موقع »فوت ميركاتو«   بـ

ً
عنونت مقاال

املحلي، فكتب هو اآلخر »حكيمي ُينقذ باريس سان جيرمان«. بدوره أشاد موقع »أونز 
مونديال« بمردود أشرف حكيمي حيث رأى فيه أنه الالعب الذي أنقذ نادي العاصمة رغم 
تواجد نجوم آخرين على أرض امللعب، على غرار كيليان مبابي ونيمار داسيلفا، حيث 
جاء ذلك بعنوان »حكيمي ينقذ باريس سان جيرمان من خيبة أمل كبيرة«، في حني 

وضع موقع »يورو سبور« عنوانًا جاء فيه »فوز صعب بفضل أشرف حكيمي«.

تشلسي يعبر أستون فيال بركالت الترجيح 
وخروج يونايتد من كأس الرابطة

القدم بعد فوزه  الرابع بكأس رابطة األندية اإلنكليزية لكرة  الــدور  تأهل تشلسي إلى 
باستاد   1-1 بالتعادل  املــبــاراة  انتهاء  بعد  الترجيح،  بــركــالت  فيال  أســتــون  على   3-4
ستامفورد بريدج. ووّدع مانشستر يونايتد البطولة بخسارته 1-صفر أمام ويستهام 
يونايتد في أولد ترافورد بهدف مانويل النتسيني املبكر. وفّرط توتنهام هوتسبير 
بركالت   2-3 انتصر  لكنه  وانــــدرارز،  وولفرهامبتون  ملعب  فــي  2-صــفــر  تقدمه  فــي 
الثاني على فريقه السابق هذا املوسم.  الترجيح ليحقق نونو إسبريتو سانتو فوزه 
األساسية  التشكيلة  على  تغييرات  عشرة  تشلسي  مــدرب  توخيل  تــومــاس  وأدخـــل 
تمريرة  بعد   54 الدقيقة  في  رأس  بضربة  لفريقه  التقدم  فيرنر  تيمو  األملــانــي  ومنح 
ريس جيمس العرضية. وهذا هو الهدف األول لفيرنر هذا املوسم وأهدر فرصة جعل 
النتيجة 2-صفر قبل أن يدرك الشاب كاميرون أرتشر التعادل، ليلجأ الفريقان لركالت 
الترجيح حيث حسم جيمس تأهل تشلسي. وفاز أرسنال 3-صفر على ويمبلدون 
ليتأهل إلى الدور الرابع، فيما تجاوز ليستر سيتي تعثره في الدوري ليفوز 2-صفر 
املوسم  هــذا  املذهلة  بدايته  ألبيون  أنــد هــوف  برايتون  على مضيفه ميلوول. وواصــل 

بالفوز 2-صفر على سوانزي سيتي.

على هامش الحدث

باكستان كانت 
تتحضر الستضافة 
منتخبي نيوزيلندا 
وإنكلترا للكريكيت 
)راندي بروكس/
فرانس برس(

بايرن يقّدم عروضًا مميزة في اآلونة األخيرة 
)Getty/ألكسندر هاسينستين(

لــلــســكــان املــحــلــيــني ألن مــنــتــخــبــات مـــن دول 
أخــرى مثل بنغالديش وزيمبابوي وجنوب 
أفريقيا بدأت في زيارة البالد منذ عام 2015، 
مما أثار حالة من اإليجابية واألمل في عودة 

األمور إلى طبيعتها.
ــه أمــر  ــذا الــصــدد »إنــ ــال الــســيــد عــلــم فــي هـ وقــ
مــؤســف لــلــغــايــة ألن املــتــفــرجــني واملــشــجــعــني 
ــدون رؤيـــــة أبـــطـــال الــكــريــكــيــت يــلــعــبــون  ــريــ يــ
املنتخبات  الــوطــن ضــد  عــلــى أرض  أمــامــهــم 

األجنبية، تم حرمانهم من اإلثارة واملتعة«.

عن 32 هجومًا في أغسطس وحده، وفي وقت 
سابق من هذا الشهر أعلنت مسؤوليتها عن 
ــــدد من  ـــف مــقــتــل ســبــعــة جـــنـــود وعـ

ّ
كــمــني خـــل

حكوميون  مسؤولون  يؤكد  فيما  الجرحى، 
مــتــقــطــعــة  ــــت  ــانـ ــ كـ ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــات األخـ ــمــ ــجــ ــهــ الــ أن 
الحدود  على  نائية  مناطق  على  ومقتصرة 

مع أفغانستان.
كــمــا رفـــضـــت الــجــمــاعــة املـــتـــشـــددة األســـبـــوع 
املــــــاضــــــي عــــــــرض عــــفــــو قــــــّدمــــــه مــــســــؤولــــون 
ستواصل  بأنها  وتعهدت  كــبــار،  حكوميون 

وزعـــــم املـــســـؤولـــون الــبــاكــســتــانــيــون أن أمــن 
البالد قد تحّسن بشكل كبير بعد سلسلة من 
حــمــالت املــواجــهــة ضــد الــجــمــاعــات املسلحة، 
التي  الباكستانية،  طــالــبــان  حــركــة  وخــاصــة 
ـــت هــجــمــات دمـــويـــة مـــن عــــام 2007 إلــى 

ّ
شـــن

عـــام 2014، لــكــن املـــخـــاوف مـــن عــــودة ظــهــور 
الــجــمــاعــات املسلحة ظــهــرت مــرة أخـــرى بعد 
سيطرة طالبان على أفغانستان. كما تظهر 
حــركــة طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة عـــالمـــات على 
مسؤوليتها  أعلنت  بعدما  البطيئة،  العودة 

أســالــيــبــهــا املــســلــحــة. يــعــتــقــد الــكــثــيــرون في 
ــعــاقــب بــســبــب دعمها 

ُ
بــاكــســتــان أن الـــبـــالد ت

العالقات  وتدهور  األفغانية  طالبان  لحركة 
والـــدول  املــتــحــدة  الـــواليـــات  مــع  الباكستانية 
األوروبية األخرى، وذلك بعدما حثت العالم 

على العمل مع حركة طالبان األفغانية.
وغرد وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد شودري 
ــنـــاك لـــوبـــي دولـــي  ــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي »هـ يــ
معني يعمل ضد باكستان، لكن أولئك الذين 

يريدون إثناءنا لن ينجحوا أبًدا«.

أيوب الحديثي

كان ُينظر إلى كريس إيغلز كواحدة من املواهب التي ينتظرها 
صفوف  فــي  فيرغسون  أليكس  السير  رفقة  مبهر  مستقبل 
هبوط  شابها  االحترافية  مسيرته  لكن  يونايتد،  مانشستر 
كــبــيــر، مــمــا أنــهــى مـــشـــوار هـــذا الـــالعـــب مــبــكــرًا فـــي الــســاحــرة 
املستديرة. ووافق إيغلز، البالغ من العمر 35 عامًا، على إنهاء 
الثانية في  الــدرجــة  عقده مــع نــادي أولــدهــام أتلتيك فــي دوري 

الثاني 2020، بعد أن أمضى 15 شهرًا كالعب  يناير/ كانون 
حر قبل انتقاله إلى باونداري بارك. 

واعـــد في  نــجــم  مــن  املــســتــقــرة  غــيــر  املهنية  ونقلته مسيرته 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز إلى العب في الدرجات الدنيا، في 
الوقت الذي عانى فيه من إدمــان الكحول، ليتلقى حظرًا من 
مثلها،  التي  األندية  مع  مباراة  الالعب 423  القيادة. وخــاض 
لكن مسيرته بالتأكيد لم تنجح كما كان متوقعًا في السابق، 
بعد أن وصل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2000 
وهو في الرابعة عشرة من عمره، وقضى ثماني سنوات في 

كتيبة »الشياطني الحمر«. 
وشكل إيغلز جزءًا ال يتجزأ من املجموعة الشابة في اليونايتد، 
بيكيه وجوزيبي  باردسلي وتوم هيتون وجيرارد  فيل  أمثال 
بهت بداية رحلته ببداية النجم اإلنكليزي السابق 

ُ
روسي، وش

ديفيد بيكهام. وقال إيغلز في تصريحات ملنصة )الدبروكس( 
في وقت سابق من هذا العام: »السير أليكس كان لديه بعض 
الذين  الالعبني مثلي، كدارين فليتشر وكيران ريتشاردسون 
كان لديهم نقاط ضعف، إذا كنت في مشكلة، فيخبرني بذلك 
مباشرة. لقد كنت أقود سيارة في مكان ما عندما كان عمري 
15 عامًا واكتشف السير أليكس األمر وطلبني في مكتبه. لقد 
شعرت بالرعب. إنها أسوأ تجربة على اإلطالق ألنك ال تعرف 
ما سيفعله«. وظهر إيغلز ألول مرة مع فريق يونايتد في عام 
2003، وخــاض 16 مــبــاراة أخـــرى، وسجل ضــد إيفرتون في 
عــام 2007، ولكن ذهــب بعدها  املمتاز في  اإلنكليزي  الـــدوري 
معارًا، إذ لم يستقر إيغلز أبدا في يونايتد، كما أنه عانى من 
آنـــذاك روي كــني. وانتهى وقت  الفريق  خــالف شديد مــع قائد 
بيرنلي  إلــى  انــضــم  عندما  عــام 2008  فــي  يونايتد  مــع  إيغلز 
مقابل مبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل 25 هدفًا 
خالل 3 مواسم، مما ساعدهم على الفوز بدوري الدرجة األولى 
بعامني.  ذلــك  بعد  بولتون  إلــى  االنضمام  عــام 2009، قبل  في 
واستمتع الالعب بفترة ناجحة استمرت 3 مواسم مع بولتون، 
فــريــدمــان قبل رحيله،  آنـــذاك دوجـــي  املـــدرب  مــع  لكنه اختلف 
أثليتيك  وأعقبت ذلك فترات قصيرة مع بالكبول وتشارلتون 

وبوري وأكرينغتون ستانلي وبورت فايل.

كريس إيغلز
نجم كرة قدم إنكليزي كان يتوقع له مستقبل مبهر، مثل عدة أندية 

وعلى رأسها مانشستر يونايتد عمالق البريميرليغ

الدوري األلماني وجه رياضي
بايرن لفوز جديد

يبحث بايرن ميونخ، حامل اللقب واملتصّدر، 
عــن فـــوز جــديــد حــني يــفــتــتــح، الــيــوم الجمعة، 
املــرحــلــة الــســادســة مــن الــــدوري األملــانــي لكرة 
الــقــدم فــي ضــيــافــة املــتــواضــع غــرويــتــر فـــورث، 
ـــح إلــيــه هــدافــه روبـــرت 

ّ
وذلــــك تــزامــنــًا مــع مــا مل

ــالـــدفـــاع عن  لــيــفــانــدوفــســكــي بـــشـــأن رغــبــتــه بـ
ألـــوان الــنــادي الــبــافــاري حتى اعــتــزالــه. وبعد 
بداية متعثرة في مستهل مشواره مع مدّربه 
الجديد يوليان ناغلسمان )تعادل في املرحلة 
عن  بايرن  كشر  مونشنغالدباخ(،  مع  األولــى 
أنــيــابــه وخـــرج منتصرًا مــن مــبــاريــاتــه السبع 
الــتــالــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن املــحــلــي والـــقـــاري، 
عــلــى برشلونة  الــقــواعــد  الــفــوز خــــارج  بينها 
األبــطــال والفوز  فــي دوري  اإلسباني 3-صــفــر 
12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في 
على  الساحقة  واالنــتــصــارات  املحلية  الــكــأس 
وصــيــفــه اليــبــزيــغ 4-1 خـــارج الــقــواعــد وهــرتــا 
برلني 5-صــفــر وبــوخــوم 7-صــفــر فــي الـــدوري. 
وسّجل بايرن 34 هدفًا في مبارياته الخمس 
األخــيــرة، فيما اهتزت شباكه مــّرة واحــدة، ما 
يــؤكــد أن أحــــدًا لـــن يــســتــطــيــع الـــوقـــوف بــوجــه 
العاشرة  للمرة  الــدوري  لقب  بإحراز  طموحه 
تواليًا. وعلى غرار املوسم املاضي الذي تّوج 

ــة  ــيـ ــات األوروبـ ــدوريــ فــيــه أفــضــل هــــداف فـــي الــ
بتسجيله 41 هدفًا في 29 مباراة )رقم قياسي 
هذا  بثبات  ليفاندوفسكي  يسير  أملانيا(،  في 
املـــوســـم أيــضــًا لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــهــداف 
ـــ33 عــامــًا ســبــعــة أهـــداف  ــ بــعــدمــا ســجــل ابـــن الـ
فــي خــمــس مــبــاريــات، لــيــتــشــارك الـــصـــدارة مع 
الــســابــق بوروسيا  لفريقه  الــنــروجــي  الــهــداف 

دورتموند إرلينغ هاالند.
وبـــعـــدمـــا ورد اســـمـــه فـــي الـــعـــامـــني املــاضــيــني 
ــال مــدريــد  فــي صفقة انــتــقــال محتملة إلـــى ريـ
اق بايرن 

ّ
اإلسباني، طمأن ليفاندوفسكي عش

الذهبي  الحذاء  جائزة  الثالثاء،  مه، 
ّ
تسل بعد 

ألفضل هّداف في الدوريات األوروبية، بالقول: 
»ال أحتاج إلى إثبات نفسي في دوري آخر«. 
ورأى البولندي »أن باستطاعتي التنافس مع 
األفضل من الدوريات األخرى من خالل دوري 
أبطال أوروبا. تركيزي منصٌب 100 باملئة على 
بايرن ميونخ. أنا ال أفّكر بأي شيء آخر سوى 
 الــتــألــق الــهــجــومــي لبايرن 

ّ
فــريــقــي«. وفـــي ظـــل

وليفاندوفسكي، يبدو بايرن مرشحًا لتعزيز 
حــصــيــلــتــه الــتــهــديــفــيــة الـــتـــي بــلــغــت 38 هــدفــًا 
باملجمل في مبارياته الثماني األولى للموسم 
فـــي جــمــيــع املــســابــقــات، حـــني يــحــل، الــجــمــعــة، 
ضيفًا على غرويتر فورث، ال سيما أن األخير 
األولـــى منذ  للمرة  الكبار  بــني  استهل عــودتــه 
»بــونــدســلــيــغــا« في  مــغــامــرتــه الــوحــيــدة فــي الـــ
موسم 2012-2013 بخسارة أربع من مبارياته 
الخمس، مكتفيًا بنقطة يتيمة وثالثة أهداف، 

فيما اهتزت شباكه في 13 مناسبة.
ويــخــوض بــايــرن الــلــقــاء وســـط شــكــوك تحوم 
حــــول مــشــاركــة ســيــرج غــنــابــري الــــذي يعاني 
ــــال مــــوســــيــــاال بــســبــب  ــمـ ــ ــــن األنــــفــــلــــونــــزا، وجـ مـ
إصابة تعرض لها في الكاحل، اإلثنني، خالل 
التمارين. لكن العمالق البافاري يملك بالتأكيد 
على  تفّوقه  تجديد  ملحاولة  الكافية  األسلحة 
مضيفه الــذي خسر مواجهتيه مــع بــايــرن في 
موسم 2012-2013، واملحافظة أقله على فارق 
األهداف الذي يفصله في الصدارة عن مالحقه 
أيضًا، ضيفًا  السبت   ،

ّ
الــذي يحل فولفسبورغ 

إلــى سّكة  الــعــودة  على هوفنهايم، باحثًا عــن 
االنتصارات بعد تعادلني في دوري األبطال مع 
ليل الفرنسي واملرحلة املاضية مع أينتراخت 
ــهـــود مـــدربـــه  فـــرانـــكـــفـــورت. وبـــعـــدمـــا خـــســـر جـ
نــاغــلــســمــان لــصــالــح بـــايـــرن، يــعــانــي اليــبــزيــغ، 
وصيف بطل املوسم املاضي، في بداية مشواره 
مع املدرب األميركي جيّسي مارش، إذ يقبع في 

املركز الثاني عشر بأربع نقاط.
)فرانس برس(
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