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منافسة شرسة
هاميلتون وفيرستابن متقاربان في عدد النقاط (شارلز كوتس)Getty/

تغريم مدرب
ساوثهامبتون بسبب
انتقاد حكم الفيديو

الحارس آدم فيديريتشي
يعتزل كرة القدم
بسبب اإلصابة

رادوكانو تلعب أمام
مدرجات خالية في
رومانيا بسبب كورونا

أعلن االتحاد اإلنكليزي ،تغريم النمساوي رالف
هازنهوتل ،مدرب نادي ساوثهامبتون ،مبلغ
 20ألف جنيه إسترليني (حوالي  27ألف دوالر
أميركي) بسبب تعليقات ضد حكم الفيديو
املساعد خالل الخسارة أمام تشلسي هذا الشهر.
وكتب االتحاد على «تويتر»« :غرم رالف هازنهوتل
جاء بسبب مخالفة الئحة (إي  )3ضمن لوائح
االتحاد واملتعلقة بمباراة ضد تشلسي في الدوري،
في  2أكتوبر/تشرين األول .»2021

ّقرر آدم فيديريتشي ،حارس أستراليا السابق،
اعتزال لعب كرة القدم ،قبل شهر واحد من انطالق
الدوري املحلي بسبب اإلصابة .ووقع االختيار
على صاحب الـ 36عامًا لحمل شارة قيادة نادي
مكارثر بعد اعتزال مارك ميليغان في نهاية
املوسم املاضي ،لكنه لن يستطيع اللعب عند
انطالق املسابقة في  19نوفمبر /تشرين الثاني.
وشارك فيديريتشي في  16مباراة مع منتخب
أستراليا ،وقضى أغلب مسيرته في إنكلترا.

ستلعب نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو
أمام مدرجات خالية عندما تشارك في بطولة في
رومانيا التي ينحدر منها والدها ،بسبب تصاعد
حاالت كورونا ،مما ّأدى إلى تشديد القيود.
وستشارك في بطولة ترانسلفانيا املفتوحة (25
حتى  31أكتوبر /تشرين األول الجاري) مجموعة
من الالعبات البارزات ،من بينهن الرومانية
سيمونا هاليب ،واإلسبانية غاربني موغوروزا،
ورادوكانو بطلة أميركا املفتوحة.
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مباريـات
األسبـوع

الكل يترقب كالسيكو األرض بين برشلونة وريال
مدريد ،إذ إن طعمه سيكون مختلفًا تمامًا
وذلك مع غياب ميسي ألول مرة عنه ،إضافة
لظهور نجوم جدد لدى الفريقين ،على غرار
فاتي وفينيسيوس جونيور

نجوم
وصراع جديد

مازاتالن يفوز على كيريتارو في الدوري المكسيكي
فاز مازاتالن على أرضه أمام كيريتارو بهدفني لواحد ،في انطالقة منافسات
الجولة الخامسة عشرة من مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم .أحرز
هدفي صاحب األرض البرازيلي كاميلو سانفيزو (د )51 .وإيفان مورينو
(د ،)53 .وجاء هدف الضيوف عبر األوروغواياني جوناثان دوس سانتوس
(د .)32 .وباالنتصار ،رفع مازاتالن رصيده إلى  20نقطة ،وقفز من املرتبة
الحادية عشرة إلى السادسة ،ليعزز مكانته في منطقة الفرق التي ستخوض
تصفيات الـتــأهــل إل ــى رب ــع نـهــائــي الـبـطــولــة ،الـتــي تـضــم أص ـحــاب املــراكــز من
ّ
فتجمد رصيده عند  15نقطة في
الخامس إلى الثاني عشر .أما كيريتارو،
املركز الرابع عشر بالترتيب.
سامبدوريا ينتصر على سبيزيا في الدوري اإليطالي
حقق سامبدوريا فــوزًا ثمينًا على سبيزيا ( )1-2في إطــار الجولة التاسعة
من الدوري اإليطالي لكرة القدم «سيري آ»ّ .
وتقدم أصحاب األرض مبكرًا في
سجله مهاجم سبيزيا ،الغاني إيمانويل جياسي في مرماه (د.
النتيجة بهدف
ُ
 )15في املباراة التي أقيمت على ملعب «لويجي فيراريس» ،معقل سامبدوريا.
وأضاف العب الوسط أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني ألصحاب األرض (.)36
وقلص املهاجم دانييلي فيردي الفارق لسبيزيا في الوقت بــدل الضائع من
الشوط الثاني .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سامبدوريا إلــى تسع نقاط في
املركز الـ ،12بينما ّ
تجمد رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في املركز الـ .17وهذا
أول فــوز لسامبدوريا منذ خمس ج ــوالت ،بينما تعد هــذه الخسارة الرابعة
لسبيزيا في ذات عدد الجوالت.

كالسيكو ريال مدريد وبرشلونة

محمد السعو

يترقب الجميع انطالق كالسيكو
الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،األح ـ ــد ،بــن
الغريمني التقليديني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة ،الـلــذيــن يـتــواجـهــان فــي الجولة
الـعــاشــرة مــن الليغا فــي «كــامــب ن ــو» ،معقل
الـفــريــق الـكـتــالــونــي ،وه ــو الـكــاسـيـكــو الــذي
سيكون مختلفا تماما عن باقي القمم التي
سبق أن لعبت ،ذلك أنه يقام ألول مرة بدون
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وي ـش ـت ــد ال ـت ــرق ــب وسـ ــط ال ـج ـمــاه ـيــر ملـعــرفــة
هوية الــاعــب الــذي ُ
سيبدع ويـعــوض غياب
أب ــرز نجمني م ــرا عـلــى الـنــاديــن فــي العصر

أول كالسيكو في الليغا
بدون النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي
الحديث ،بعد رحيل كريسيتيانو رونــالــدو
منذ ثالث سنوات ،وليونيل ميسي أخيرًا.
وارت ـ ـبـ ــط اسـ ــم م ـي ـســي ورون ـ ــال ـ ــدو ب ــاألرق ــام
القياسية التي يسجالنها خالل هذا املوعد
املـ ـه ــم ،ب ـف ـضــل أه ــداف ـه ـم ــا ون ـج ــاح ـه ـم ــا فــي
حـســم م ـبــاريــات مـهـمــة ،كــذلــك الـنـتــائــج التي

فينسوس أمل ريال مدريد (أنطونيو فياللبا)Getty/

فاتي جوهرة برشلونة في الكالسيكو (ديفيد راموس)Getty/

تسمح لهما بالتفوق على الغريم ،وهو أمر
يجعلهما حــديــث ال ـخــاصــة وال ـعــامــة ،حتى
بالنسبة ملن ال يتابعون كرة القدم.
وتخشى الجماهير من أن يفتقد «الكالسيكو»
متعته ،بالنظر لرحيل الثنائي الذي دائمًا ما
كان يجعل األداء في أعلى املستويات ،خاصة
ُ
أن األرق ــام تثبت مشاركتهما بشكل مباشر
فــي إمـتــاع املتابعني على املــدرجــات ،وخلف
شاشات التلفزيون.
وبالعودة إلحصائيات الالعبني ،فإن النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي سيكون تأثير
رحيله هو األبرز ،ألنه الهداف التاريخي في
ّ
«الكالسيكو» ،بعدما هز شباك ريــال مدريد
 26مرة ،اثنتان منها على الصعيد األوروبي.
ّ
وال يقل تأثير البرتغالي رونالدو عن تأثير
نظيره رغم فارق األهــداف بينهما ،إذ ساهم
فــي أكثر مــن مــرة فــي قـيــادة زمــائــه لتحقيق
الـفــوز ،كما سجل  18هدفًا فــي هــذه املـبــاراة،
تجعله يتساوى مــع ألـفــريــدو دي ستيفانو
باملركز الثاني ،ليأتي الباقون بعد ذلك مثل
راؤول غونزاليس وخينتو وبوشكاش.
أم ــا عـلــى صـعـيــد صـنــاعــة األهـ ـ ــداف ،يتفوق
«ال ـب ــول ـغ ــا» أي ـض ــا ب ـع ــدم ــا قـ ــدم  14ت ـمــريــرة
حاسمة لزمالئه ،كذلك كان من بني الالعبني
ال ــذي ــن سـجـلــوا «ه ــات ــري ــك» ف ــي قـمــة الـ ــدوري
اإلسباني ،بينما يمتلك رونالدو رقمًا مهمًا
ب ـن ـجــاحــه ف ــي الـتـسـجـيــل خـ ــال  6م ـبــاريــات
متتالية ،برصيد  7أهداف.
ورغــم غياب ميسي ورونــالــدو ،أصبح أنسو
ف ــات ــي ( 19ع ــام ــا) ،وفـيـنـيـسـيــوس جــونـيــور
ّ
أيقونتي برشلونة وريــال مدريد
( 21عاما)،
ف ــي ل ـق ــاء ال ـك ــاس ـي ـك ــو ،وذل ـ ــك خـ ــال عـمـلـيــة
إع ــادة هيكلة الفريقني بعد رحـيــل قادتهما
السابقني.
وسـيـكــون ه ــذا أول كالسيكو ب ــدون ميسي،
وذلـ ــك ب ـعــد غ ـيــابــه ع ــن مـ ـب ــاراة ريـ ــال مــدريــد
التي احتضنها ملعب كامب نو في أكتوبر/
تـ ـش ــري ــن األول  2018وانـ ـتـ ـه ــت بــان ـت ـصــار
برشلونة بخمسة أهداف لهدف .وفي صيف
ع ـ ــام  2018رح ـ ــل ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو عـ ــن ريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد وان ـ ـضـ ــم إل ــى
يوفنتوس اإليطالي ،لذا لم يكن يشكل جزءا
م ــن ال ـفــريــق ال ــذي خ ــاض كــاسـيـكــو أكـتــوبــر
 ،2018أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى مـيـســي ف ـغــاب هو
اآلخر عن املباراة ،لكن بداعي اإلصابة.
وك ــان رون ــال ــدو ومـيـســي أيـقــونـتـ ّـي مـبــاريــات
الكالسيكو منذ موسم  ،2010 /2009أي منذ
انـضـمــام ال ــدون إل ــى ري ــال مــدريــد قــادمــا من

غرناطة يدرك التعادل بصعوبة أمام
أوساسونا في الدوري اإلسباني
أدرك غرناطة التعادل بصعوبة بهدف ملثله أمام مضيفه أوساسونا في املباراة
التي جمعت بني الفريقني ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة
األولــى اإلسباني لكرة القدم .وعلى ملعب «إل ســادار» تقدم أصحاب األرض
ً
أوال بهدف حمل توقيع األرجنتيني إزكويل أفيال (د .)45 .ولعب أوساسونا
ناقصًا بعد طرد خوسي أنخيل (د )75 .ببطاقة حمراء مباشرة ،لكن ذلك لم
يسهم في تغيير األوضاع خالل املباراة ،حتى أدرك الضيوف التعادل بواسطة
أنخيل مونتورو (د.)90 .
أرسنال يصعق أستون فيال  1-3في البريمييرليغ

الريال مرشح بارز لحسم قمة الكالسيكو (دييغو سوتو)Getty/

ستكون مباراة الكالسيكو التي تجمع بني
فريقي برشلونة وريال مدريد اليوم األحد،
على ملعب «كــامــب نــو» فــي دوري الــدرجــة
األولى اإلسباني ،اللقاء األول بني الفريقني
الذي يشهد حضورا جماهيريا منذ تفشي
وب ـ ـ ــاء كـ ـ ــورونـ ـ ــا .وي ـت ـط ـل ــع ب ــرش ـل ــون ــة إل ــى
تحصيل نحو  119مليون يــورو كــإيــرادات
من استغالل ملعبه هذا املوسم.
وفـ ــي م ــوس ــم  2020-2019ح ـص ــل ال ـن ــادي
ال ـك ـتــالــونــي ع ـلــى  162مـلـيــونــا م ـقــابــل هــذا
االستغالل .وتسبب وباء كورونا في إغالق
أبواب «كامب نو» أمام الجمهور ،إلى جانب
إغ ــاق مـطــاعــم ومـتــاجــر ال ـن ــادي ،مـمــا أدى
إلــى انخفاض فــي حجم مبيعاتها املوسم
املــاضــي لتصل إلــى  25مليون ي ــورو فقط.
ويحتاج نــادي برشلونة ،الــذي يعاني من
ديــن تصل قيمته إلــى مليار و 350مليون
يورو ،إلى انتعاش اقتصادي بهدف زيادة
ح ـج ــم إي ـ ـ ـ ــرادات م ـل ـع ـبــه ،وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
يحصل النادي على عائدات تصل قيمتها

فــاز أرسـنــال  1-3على أستون فيال في الجولة التاسعة بــالــدوري اإلنكليزي
املمتاز (البريمييرليغ) .وافتتح تــومــاس بــارتــي التسجيل فــي الدقيقة ال ـ 23
للغانرز ،وأضاف بيري إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ  .45وعزز
ايميل يميث روي النتيجة ألرسنال في الدقيقة الـ  56قبل أن يقلص جاكوب
رامسي النتيجة في الدقيقة ال ـ  ،82لينتهي اللقاء بفوز الغانرز  .1-3وبهذه
النتيجة ،رفع أرسنال رصيده إلى  14نقطة في املركز  ،14فيما تجمد رصيد
أستون فيال الثالث عشر في الترتيب عند  10نقاط.

كالسيكو جديد بين الغريمين (هيليوس دي ال روبيا)Getty/

مانشستر يونايتد .وظــل ميسي يقدم دورا
رئيسيا في لقاءات ريال مدريد حتى املوسم
املاضي (األخير له بقميص البالوغرانا).
وبــدون الثنائي البرتغالي األرجنتيني ،إلى
جانب رحيل عــدد من الالعبني البارزين عن
الـفــريـقــن خ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،كلويس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز وسـ ـي ــرجـ ـي ــو رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،س ـي ـف ـت ـقــد
الفريقان لقادتهما ،لكن فاتي وجونيور هما
امل ــرش ـح ــان ل ـق ـيــادة دف ــة ل ـق ــاءات الـكــاسـيـكــو
بفضل األداء الذي يقدمه كل العب رفقة فريقه.
ويخوض الالعبان كالسيكو األحد في لحظة
تـصــاعــديــة ملـسـتــواهـمــا ،فـمـهــاجــم برشلونة
ش ــارك فــي م ـبــاراة فالنسيا ،األح ــد املــاضــي،

كأول لقاء أساسي له في املوسم بعد تعافيه
من إصابة خطيرة في ركبته ،وسجل هدفا
وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء.
أما بالنسبة إلى جناح ريال مدريد ،فيدخل
املـ ـب ــاراة بـعــد تـسـجـيــل ثـنــائـيــة وت ـمــريــر كــرة
حاسمة في انتصار فريقه في اللقاء املاضي
على شاختار دونيتسك األوكراني بخماسية
ف ــي ث ــال ــث جـ ـ ــوالت دور م ـج ـم ــوع ــات دوري
أبطال أوروبا.
وعــانــى الجناح البرازيلي فــي مــا مضى من
ان ـت ـقــادات بـسـبــب غ ـيــاب عـنـصــر الــدقــة لــديــه
فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات ،لـكــن يـبــدو أن ــه تـجــاوز
ه ــذه املــرحـلــة ،حـيــث أح ــرز  7أه ــداف وم ــرر 5

انتعاش خزائن برشلونة بدءًا من مباراة الكالسيكو
جني
يحاول برشلونة
َ
األموال من عودة
الجماهير لمواجهة
الكالسيكو أمام ريال
مدريد
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إل ــى  119مـلـيــون ي ــورو هــذ امل ــوس ــم ،بــواقــع
زيادة تصل إلى  94مليون يورو عن املوسم
املاضي.
وفـ ــي م ـيــزان ـيــة م ــوس ــم  2021-2020تــوقــع
م ـج ـلــس إدارة ب ــرش ـل ــون ــة ،ب ــرئ ــاس ــة خ ــوان
الب ـ ــورت ـ ــا ،حـ ـ ــدوث ان ـت ـع ــاش ت ــدري ـج ــي فــي
ال ـح ـض ــور ال ـج ـمــاه ـيــري مل ـل ـعــب ك ــام ــب نــو،
والذي سيصل إلى  %60في فبراير /شباط
املقبل .وحتى هذه اللحظة لم يشهد ملعب
«ك ــام ــب ن ـ ــو» ه ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة م ــن ال ـح ـضــور
الجماهيري فــي أي مــن مبارياته املاضية.
وفـ ــي مـ ـبـ ــاراة فــال ـن ـس ـيــا امل ــاض ـي ــة اسـتـقـبــل
«ك ــام ــب ن ــو»  47أل ـفــا و 317مـشـجـعــا ،وفــي
مـ ـب ــاراة دي ـن ــام ــو ك ـي ـيــف ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبا استقبل معقل «البلوغرانا»  45ألفًا
و 968مشجعًا .لكن برشلونة في حاجة إلى
انتعاش إي ــرادات املـبــاريــات فــي أق ــرب وقت
ممكن بسبب صعوبة وضعه االقتصادي،
وهــذا األمــر يبدأ بامتالء ملعبه بأنصاره،
وهو املتوقع في مباراة ريال مدريد املقبلة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أث ـن ــى العـ ــب وسـ ــط ري ــال

برشلونة تعرض
لخسائر كبيرة بسبب
أزمة كورونا

مدريد ،كاسيميرو على األرجنتيني ليونيل
مـيـســي ،وق ــال إن ــه «خ ـس ــارة كـبـيــرة» ملـبــارة
الـكــاسـيـكــو ال ـتــي تـجـمــع ب ــن ري ــال مــدريــد
وبــرش ـلــونــة ع ـلــى مـلـعــب «ك ــام ــب ن ــو» بعد
رحيله عن الفريق الكتالوني .وقال الالعب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ت ـل ـفــزيــون ـيــة:
«م ـي ـســي خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة ل ـبــرش ـلــونــة ،ولـنــا
أيـضــا ،للكالسيكو .إنــه خـســارة مهمة ألنه
من أفضل الالعبني على مر العصور ،لكننا
نعرف أن برشلونة قــوي دائـمــا ،وبخاصة
على أرضــه» .وأضــاف« :برشلونة دائما ما
يـجـعــل األم ـ ــور م ـع ـقــدة» .وأكـ ــد كــاسـيـمـيــرو
أن أهمية الكالسيكو ال تقل بسبب تغيير
الــاع ـبــن وت ــوق ــع مـ ـب ــاراة مـتـكــافـئــة .وق ــال:
«كــل مباريات الكالسيكو خاصة ،ال سيما
إذا ك ــان ــت بـ ــن ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد وب ــرش ـل ــون ــة
ألنـهــا األك ـثــر مـشــاهــدة فــي الـعــالــم .بــا شك
هــي مـبــاراة تحكمها تفاصيل بسيطة .من
يرتكب أخطاء أقل ،سينتصر».
أمـ ـ ــا جـ ـ ـي ـ ــرارد ب ـي ـك ـي ــه ،مـ ــدافـ ــع ب ــرش ـل ــون ــة،
ف ـق ــد ن ـف ــى ت ـم ـت ــع ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد بــأفـضـلـيــة
ال ـف ــوز بــالـكــاسـيـكــو امل ــرت ـق ــب ،مـضـيـفــا في
تصريحات لصحيفة «مــاركــا» اإلسبانية:
«ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك مـ ـ ــرشـ ـ ــح م ـ ـف ـ ـضـ ــل لـ ـلـ ـف ــوز
بالكالسيكو ،وهذه حقيقة أثبتها التاريخ،
ّ
فكل واحد من الفريقني يقوم بعمل جيد ،ال
سيما بعدما تجاوزنا أزماتنا وتعافينا في
الليغا ودوري األبطال».
(إفي)

ك ــرات حــاسـمــة ،وذل ــك فــي  11م ـب ــاراة لعبها
ه ــذا املــوســم .ويـعــي فــاتــي وجــون ـيــور معنى
وأهمية خوض مباراة كالسيكو والتسجيل
غريمه
فيها .ولعب اإلسباني  3مباريات أمام ً
األب ــدي ،جميعها فــي الليغا ،وسـجــل هــدفــا،
جــاء في لقاء املوسم املاضي الــذي احتضنه
ملعب كــامــب نــو فــي  24أكتوبر  ،2020الــذي
انتهى بانتصار ريــال مدريد بثالثة أهــداف
لـ ـه ــدف .بـيـنـمــا يـمـتـلــك فـيـنـيـسـيــوس خـبــرة
أكبر في لـقــاءات الكالسيكو ،حيث خــاض 6
مباريات ضد برشلونة 4 ،في الليغا واثنتني
ف ــي ك ـ ــأس م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــا ،ل ـك ـنــه س ـج ــل هــو
اآلخ ــر هــدفــا وح ـيــدا فــي م ـبــاراة الليغا التي

احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو فــي 1
م ــارس /آذار  ،2020والـتــي انتهت بانتصار
صاحب األرض بهدفني نظيفني.
ويـسـتـعــد امل ــدرب ــان رون ــال ــدو ك ــوم ــان م ــدرب
بــرشـلــونــة ،وكــارلــو أنشيلوتي املــديــر الفني
لــريــال مــدريــد ،لـخــوض الـكــاسـيـكــو بـفــوارق
متقاربة ،فاألول يخشى من الهزيمة واإلقالة
والثاني يحمل ذكريات مخيبة لآلمال.
ويخوض إنشيلوتي أول مباراة «كالسيكو»
منذ عودته لقيادة نادي ريال مدريد بذكريات
ُ
تاريخية مخيبة لــآمــال ،أضحت تثير قلق
املشجعني ،باعتبار أن نتائجه سيئة وفشله
كبير في هذا املوعد الهام بالنسبة لهم.

سانت إيتيان يعرقل تقدم أنجيه
بتعادل ثقيل بالدوري الفرنسي
أدرك سانت إيتيان التعادل بشق األنفس أمــام ضيفه أنجيه بواقع ( )2-2في
املباراة التي جمعت بني الفريقني ،ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من
دوري الــدرجــة األول ــى الفرنسي لـكــرة الـقــدم (لـيــغ آ) .وعـلــى ملعب جيوفروى
ً
جيشار ،تقدم الضيوف أوال عبر إسماعيل تــراوري (د .)28 .وبعد دقائق من
ثان حمل توقيع أنجيلو فولجيني
بدء الشوط ّالثاني ،عزز أنجيه تقدمه بهدف ٍ
(د .)56 .وتمكن سانت إيتيان من تقليص الفارق عبر وهبي الخزري (د.)61 .
ثوان من انتهاء اللقاء ،أدرك ميكائيل نادي التعادل ألصحاب األرض في
وقبل ٍ
(د .)4+90 .وعلى هذا النحو ،ارتفع رصيد أنجيه إلى  17نقطة باملركز الرابع.
في املقابل ،حصل سانت إيتيان على نقطة رفع بها رصيده إلى  5نقاط في
قاع الترتيب.

وف ـشــل أنـشـيـلــوتــي ف ــي ال ـت ـفــوق ع ـلــى ن ــادي
بــرشـلــونــة طـيـلــة امل ـش ــوار ال ــذي ق ـضــاه على
رأس «امللكي» ،في الفترة املمتدة بني سنتي
 2013و ،2015رغم نجاحه في تحقيق نتائج
م ـب ـهــرة ع ـبــر ال ـف ــوز بـ ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا
وك ـ ــأس ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي وك ـ ــأس ال ـعــالــم
ً
ل ــأن ــدي ــة ،فـ ـض ــا ع ــن كـ ــأس املـ ـل ــك .وخ ــاض
أنشيلوتي ضــد «الـبــاوغــرانــا»  4مباريات،
فــاز بــواحــدة منها فـقــط ،بينما انـهــزم فــي 3
م ـبــاريــات ،تلقى فيها  9أهـ ــداف ،وسـجــل ،8
مــا يعكس الصعوبات التي يجدها عندما
يــاقــي ال ـغــريــم ،وه ــو مــا جـعــل أسـهـمــه عند
املشجعني تنخفض بشكل سريع.

قمة بين سان جيرمان ومرسيليا في الدوري الفرنسي
يواجه مرسيليا غريمه
باريس سان جيرمان في
قمة المرحلة الحادية
عشرة من الدوري
الفرنسي

تتجه األنـظــار مساء اليوم األحــد إلــى ملعب
«فيلودروم» مسرح الكالسيكو املثير بنكهته
األرجنتينية ،بني مرسيليا ومدربه خورخي
سامباولي وغريمه التقليدي بــاريــس سان
ج ـي ــرم ــان ب ـق ـي ــادة ن ـج ـمــه ال ـج ــدي ــد لـيــونـيــل
ميسي ومــدربــه مــاوريـسـيــو بوكيتينو ،في
ق ـم ــة امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ال ـ ــدوري
الفرنسي لكرة الـقــدم .وبعدما تألق وتــذوق
طعم كالسيكو الليغا م ــرات عــدة مــع فريقه
السابق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال
مدريد ،يخوض ميسي طعم الندية التقليدية
وكالسيكو فرنسا ضد مرسيليا الذي سيقام
ب ـع ــد س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة م ــن كــاس ـي ـكــو الـلـيـغــا
بـمـلـعــب ك ــام ــب نـ ــو .وي ـم ـنــي م ـي ـســي الـنـفــس
بأن يكون الكالسيكو أمام الفريق الجنوبي
مناسبة الفتتاح غلته التهديفية في الدوري
عـلــى غـ ــرار م ــا فـعـلــه حـتــى اآلن ف ــي مسابقة
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ،آخ ــره ــا ثـنــائـيـتــه في
مرمى اليبزيغ األملاني ،عندما قلب الطاولة
على األخير وقاد النادي الباريسي الى الفوز

 .2-3وتـعــود الندية بــن الفريقني إلــى أوائــل
الـتـسـعـيـنـيــات ،عـنــدمــا ك ــان مــرسـيـلـيــا الـقــوة
املـهـيـمـنــة فــي ك ــرة ال ـقــدم الـفــرنـسـيــة ،ولـفـتــرة
قـصـيــرة فــي أوروب ـ ــا ،فـهــو الـفــريــق الفرنسي
الوحيد املتوج بلقب املسابقة القارية العريقة
عام  1993على حساب ميالن اإليطالي .وفي
هذه األيــام ،يتفوق باريس سان جيرمان ،إذ
توج بسبعة ألقاب من أصل التسعة األخيرة،
رافعًا غلته إلى تسعة ألقاب في الدوري ،وهو
العدد ذاته الذي توج به مرسيليا .كما أن سان
جيرمان تغلب على الفريق الجنوبي سبع
مرات في املباريات الثماني األخيرة بينهما
فــي ال ــدوري .ويسعى مرسيليا إلــى تحقيق
فوزه األول على باريس سان جيرمان بملعب
«ف ـي ـلــودروم» مـنــذ نــوفـمـبــر /تـشــريــن الثاني
ّ
 ،2011علمًا بأنه تغلب على النادي الباريسي
في عقر داره «بارك دي برانس» مطلع املوسم
املاضي (-1صفر) ،وهو الفوز الوحيد له على
غريمه في العقد األخير وفي املباريات الـ23
األخيرة في مختلف املسابقات.
ويدخل مرسيليا املباراة بعد تعادله الثالث
تواليًا في مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا
لـيــغ» وك ــان أم ــام التـسـيــو اإليـطــالــي ،ويمني
ال ـن ـفــس بــالـتـغـلــب ع ـلــى ال ـفــريــق الـ ــذي حقق
الـفــوز فــي تسع مـبــاريــات مــن أصــل  10حتى
اآلن .وي ـع ـ ّـول الـفــريــق الـجـنــوبــي عـلــى نجمه
ديميتري باييت الذي سجل  10أهداف مع 10
تمريرات في الدوري في عام  .2021وبحسب
مــوقــع «أوبـ ـت ــا» لــإح ـصــائ ـيــات ،ف ــإن العـ َـبــن

فقط حققا «دابل دابل» هذا العام هما مهاجم
ريال مدريد اإلسباني الدولي الفرنسي كريم
بـنــزيـمــة ( 24هــدفــا و 11ت ـمــريــرة حــاس ـمــة)،
ومهاجم ليون الفرنسي السابق وبرشلونة
اإلسباني حاليًا الــدولــي الهولندي ممفيس

ديباي ( 16هدفًا و 11تمريرة حاسمة).
ً
في املقابل ،يعقد باريس سان جيرمان آماال
على ميسي ومهاجمه الدولي كيليان مبابي،
ً
فضال عــن ترسانة زاخ ــرة بالنجوم ،أبرزها
األرجـنـتـيـنــي أنـخـيــل دي م ــاري ــا واإلي ـطــالــي

ميسي سيكون أمام تحدي التألق في أول كالسيكو له بفرنسا ()Getty

مـ ــاركـ ــو فـ ـي ــرات ــي واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي لـ ـي ــان ــدرو
ب ــاري ــدي ــس وال ـس ـن ـغــالــي إدريـ ـس ــا غ ــان ــا غي
والهولندي جورجينيو فينالدوم .وبحسب
تقرير لصحيفة «لــو بــاريــزيــان» الفرنسية،
ّ
فإن نيمار يبدو جاهزًا لقمة الكالسيكو ،ضد
الـغــريــم التقليدي مرسيليا .وش ــارك النجم
صاحب الرقم  ،10والذي عانى بحسب البيان
الطبي األخير للنادي من «آالم في الفخذ منذ
ع ــودت ــه م ــن امل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي» ،ف ــي حصة
التدريبات الجماعية للفريق .من جهة أخرى،
واصل اإلسباني سيرخيو رامــوس التدريب
منفردًا ،كما ينفذ العب الوسط األرجنتيني
لياندرو باريديس برنامجًا خاصًا للتعافي
من إصابته ،بعد فترة التوقف الدولي املقبلة.
وق ـ ــال العـ ــب وسـ ــط ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
اإلس ـبــانــي أنــديــر ه ـيــريــرا« :سـتـكــون م ـبــاراة
ص ـع ـب ــة ،وأكـ ـث ــر م ــن م ـج ــرد ال ـن ـق ــاط ال ـث ــاث
املعتادة على املحك».
إلى ذلك ،يسعى النس إلى استعادة التوازن
عـقــب خ ـســارتــه أم ــام مــونـبـلـيـيــه ف ــي املــرحـلــة
امل ــاض ـي ــة ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـض ـيــف م ـي ـت ــز ،وذل ــك
ل ــاب ـت ـع ــاد ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي بــال ـن ـظــر إل ــى
صعوبة مهمة مطارديه املباشرين مرسيليا
ونـ ـي ــس ال ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف لـ ـي ــون الـ ـس ــادس
ال ـيــوم األحـ ــد .وت ـبــرز أي ـضــا م ـب ــاراة مــونــاكــو
العاشر مع مونبلييه الثالث عشر .وفي باقي
امل ـبــاريــات ،يلعب األح ــد لــوريــان مــع ب ــوردو،
وريمس مع تروا ،ورين مع ستراسبورغ.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
جولة حاسمة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية األفريقية
لكرة القدم ،ستشهد مباريات قوية ومنتظرة بينها دربيات عربية .ويقف
نادي الترجي الرياضي التونسي أمام خيار الفوز وال شيء غيره حين يالقي
االتحاد الليبي في رادس

باتريس إيفرا يكشف تع ّرضه للتحرش في المدرسة
كشف الالعب الفرنسي الدولي السابق باتريس إيفرا عن ّ
تعرضه للتحرش الجنسي في
املدرسة .وتناقلت الصحافة الفرنسية التصريحات التي أدلى بها إيفرا في كتاب يتناول
سيرته الذاتية يحمل اسم « »I love this gameمن املقرر نشره في  28من الشهر الجاري
في بريطانيا .ويروي إيفرا ( 40عاما) ،املعروف بمسيرته الناجحة ،ال سيما في مانشستر
يونايتد ،في الكتاب كيف ّ
تعرض للتحرش في املدرسة بينما كان في الـ 13من عمره ،في
وقائع لم يكشف عنها ألمه إال قبل أسبوعني .وكشف إيفرا أن مدير املدرسة هو من كان
يتحرش به ،وعرض عليه استضافته ثالثة أيام في األسبوع ،حتى يتجنب التنقل بني منزل
األســرة ومدرسته الجديدة التي كان قد انتقل إليها ،ألنها توفر له فرصًا أكبر لتحقيق
تطلعاته الرياضية .وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة (ذا تايمز) التي أجرت
مقابلة مع الالعب السابق أيضا ،فإن مدير املدرسة كان يتحرش بإيفرا أثناء نومه .وأشار
إيفرا إلى أنه يكشف عن األمر اآلن ليشجع األطفال الذين يتعرضون ملواقف مشابهة على
الحديث وعدم شعورهم بالذنب كما هو شعر .وأبرز إيفرا أنه كذب على الشرطة عندما
كان يبلغ  24عامًا ،واتصلت به لتسأله عما إذا كان ضحية ملدير املدرسة الذي كانت تحوم
حوله الشبهات .وقال إيفرا «اضطراري للعيش بهذا من أكثر األمور التي أندم عليها ،ألنه
كان بإمكاني مساعدة الكثير من الناس .لقد سئمت من هذه الذكورية السامة .بالنسبة
لوالدي كان البكاء عالمة على الضعف ،لكن األمر ليس كذلك».

منافسات
أفريقيا لألندية

مجدي طايل

تـتــواصــل رحـلــة األنــديــة العربية،
بحثًا عــن حصد بـطــاقــات التأهل
إلــى مرحلة املـجـمــوعــات ،لبطولة
دوري أبـ ـط ــال أف ــري ـق ـيــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ملــوســم
 ،2022-2021عبر خــوض جولة إيــاب دور الـ
 32من خالل سلسلة من املباريات الصعبة،
واملواجهات العربية في رحلة املنافسة على
اللقب.
وتتجه األنظار ،صوب «ديربي» عربي قوي
مفتوح على مصراعيه ،يجمع بــن الترجي
التونسي واالتـحــاد الليبي ،في ملعب األول
فــي تــونــس ،ال بديل خالله عــن الـفــوز لــأول،
فيما يكفي التعادل اإليجابي الثاني ،لحصد
تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل بعد التعادل
السلبي بينهما.
وي ــدخ ــل راض ـ ــي ال ـج ـع ــاي ــدي ،امل ــدي ــر الـفـنــي
للترجي ،املـبــاراة وهــو يراهن على عناصره
املؤثرة ،مثل معز بن شريفية وخليل شمام
وإيوال وغيالن الشعاللي وكوليبالي ومحمد
بن رمضان وأمني توغاي وعبدالقادر بدران
وأم ــن بــن حـمـيــدة ،وس ــط تــوقـعــات باللعب
بتكتيك هجومي .فيما يدخل االتحاد الليبي
ال ـل ـقــاء بـكــامــل تـشـكـيـلـتــه ،يـتـصــدرهــا جـهــاد
ش ـلــدون وامل ـه ــدي الـهــونــي وغـ ــازي الـعـيــادي
وربـيــع ال ـشــادي ونــاجــي درا وط ــال فرحات
ومعاذ الالفي وعبدالعاطي العباسي.
وأكد راضي الجعايدي املدير الفني للترجي،
ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،ص ـعــوبــة الـلـقــاء
فــي ظــل النتيجة الـتــي انتهت عليها مـبــاراة
ال ــذه ــاب بــال ـت ـعــادل الـسـلـبــي ب ــن الـفــريـقــن.
وقــال« :لدينا أخطاء ظهرت في اللقاء األول
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مباراة أخرى منتظرة
بين وفاق سطيف
ونواذيبو الموريتاني
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـه ـج ــوم ــي ،وح ــرص ـن ــا على
الـعـمــل لتصحيحها فــي أس ــرع وق ــت سعيا
وراء التسجيل ،وحسم بطاقة التأهل ،وأثق
في قدرة الالعبني على تقديم مستوى جيد،
والتسجيل أكثر من مرة في مرمى االتحاد».
وأض ــاف الجعايدي« :امل ـبــاراة ليست سهلة،
التعادل السلبي في الذهاب نتيجة ليست في
صالح أي فريق ،تركيزنا ينصب على كيفية
تحقيق الفوز ،واستعدنا أكثر من العب مهم،
مثل كوليبالي ،الذي شارك في جولة الذهاب،
وقـ ــدم عــرضــا ج ـي ـدًا ف ــي أرض امل ـل ـعــب ،وهــو
إضــافــة كبيرة للوسط ،وأحــد أهــم العناصر
في التشكيلة ،وأنتظر منه املزيد في املرحلة
املقبلة برفقة زمــائــه املحترفني فــي صفوف
الفريق».
ورص ــدت إدارة الـتــرجــي الـتــونـســي ،مكافآت
مالية خاصة لالعبي الفريق ،في حالة الفوز
عـلــى بـطــل لـيـبـيــا ،وح ـصــد تــأش ـيــرة الـتــأهــل
ملــرحـلــة املـجـمــوعــات ،ومــواص ـلــة امل ـشــوار في
سباق دوري األبطال األفريقي.
وت ـتــابــع الـجـمــاهـيــر مــواج ـهــة عــربـيــة أخ ــرى
شديدة الصعوبة ،تجمع بني وفــاق سطيف
الـجــزائــري ،ونــواذيـبــو املوريتاني فــي ملعب
األول ،وتـمـثــل فــرصــة أخ ـيــرة لـلـمــدرب نبيل
الكوكي في الهروب من شبح اإلقالة .وعاش

املــديــر الـفـنــي لــوفــاق سطيف نبيل الـكــوكــي،
أجـ ــواء م ـتــوتــرة ف ــي األيـ ــام املــاض ـيــة ،بسبب
انـ ـتـ ـق ــادات ه ــائ ـل ــة الح ـق ــت إدارتـ ـ ـ ــه ل ـل ـفــريــق،
وم ـطــال ـبــة ال ـج ـمــاه ـيــر بـ ـض ــرورة إق ــال ـت ــه من
منصبه في الفترة املقبلة.
ويحتاج وفاق سطيف ،للفوز بهدفني مقابل
ال شيء للتأهل ،فيما يكفي نواذيبو الخسارة
بفارق هــدف ،لحصد تأشيرة الصعود ،بعد
ف ــوزه ف ــي ل ـقــاء ال ــذه ــاب عـلــى مـلـعـبــه بثالثة
أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة.
وعـ ّـانــى نــادي نواذيبو مــن أزمــة قبل السفر،
تمثلت في مكوث الفريق  3ساعات في املطار
من أجل السفر من الجزائر ،بسبب فحوصات
فيروس كورونا ،وهو األمر الذي تسبب في
تــدخــل وزي ــر الشباب والــريــاضــة املوريتاني
املـ ـخـ ـت ــار ولـ ـ ــد داهـ ـ ـ ــي إلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــوقـ ــف بـعــد
ظهور صــور لالعبني يجلسون على أرضية
ّ
املـ ـط ــار ،ف ــي ان ـت ـظــار ح ــل األزمـ ـ ــة ،وال ـت ـخــوف
مــن تـعـ ّـرضـهــم ل ــإره ــاق ،بشكل يـهــدد فــرص
نواذيبو في الحصول على تأشيرة التأهل
إلى مرحلة املجموعات.
وف ــي الـ ــدور ذاتـ ــه ،يــدخــل ال ـه ــال ال ـســودانــي
ً
اخ ـت ـبــارا يـبــدو س ـهــا ،عـنــدمــا يلتقي ريـفــرز
يــونــاي ـتــد ال ـن ـي ـج ـيــري ف ــي م ـص ــر ،ب ـح ـثــا عن
الفوز بأية نتيجة سعيًا وراء التأهل إلى دور
املجموعات .وتعادل الهالل مع ضيفه ريفرز
ّ
بهدف لكل فريق في الذهاب.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـ ـه ـ ــال امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة وهـ ـ ــو مـكـتـمــل
الـصـفــوف بتشكيلة تـضــم عـلــي أبــوعـشــريــن
حــارس املرمى ونصر الدين الشغيل ووالــي
الـ ــديـ ــن خـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ــادل والـ ـسـ ـم ــوأل
امل ـي ــرغ ـن ــي وم ـح ـم ــد أحـ ـم ــد وم ـح ـم ــد واتـ ـ ــارا
وفــارس عبدالله وأبوعاقلة عبدالله وياسر

وجه رياضي

إريك بوثيم
ضد روما في دوري
نجم كرة قدم نرويجي تألق مع بودو غليمت
ّ
المؤتمر بعدما أذاق مورينو أكبر هزيمة في مسيرته
زهير ورد

لم يترك النجم إرلينغ هاالند الفرصة لبروز أسماء أخرى
في منتخب النرويج ،وخاصة في الهجوم ،وبعد تألق نجم
ّ
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ب ــات االع ـت ـقــاد ال ـســائــد بــأنــه
يتحمل بـمـفــرده الـثـقــل الـهـجــومــي ملنتخب ب ــاده فــي غياب
مواهب قــادرة على تعويضه .وبعد بــروز بيتر هوغ املوسم
املــاضــي ،في مـبــاراة بــودو غليمت ورومــا في دوري املؤتمر

األوروبي ،ظهرت فرصة من أجل اكتشاف العب جديد وهو
ّ
إريك بوثيم ،الذي لقن نادي العاصمة اإليطالية ومدربه جوزيه
مورينو درســا لن ينساه بسهولة .وفي سن  21عامًا ،فعل
بوثيم ما فشل فيه نجوم كــرة القدم في العالم ،عندما كان
وراء أعــرض هزيمة يتلقاها املــدرب البرتغالي في مسيرته،
كما أحـبــط جماهير روم ــا اإليـطــالــي الـتــي لــم تكن تتوقع أن
يخسر فــريـقـهــا بنتيجة 6ـ .1وب ــرز املـهــاجــم ال ـشــاب خــال
املباراة بتسجيل هدفني وصناعة  3أهــداف ،ليترك بصمته
على املباراة بشكل واضح ويكون نجم اللقاء من دون منازع.
كانت بداية مهاجم منتخب النرويج ألقــل من  23عامًا من
فريق لني النرويجي الذي احتضنه في بداية مسيرته ،وبعد
مــوســم واح ــد مــع ال ـفــريــق األول (2015ـ )2016انـتـقــل إلــى
ّ
روزنـبــورغ ،الــذي يعتبر أفضل فريق في النرويج ،ولكنه لم
يـفــرض نفسه مــع الـفــريــق األول ليعيره روزن ـب ــورغ املوسم
املــاضــي إلــى فريق ستابيك ،وخــال هــذا املــوســم انضم إلى
ب ــودو غليميت وك ــان ق ــرارًا مــوفـقــا ،بعدما سجل  19هدفًا
في  35مباراة في مختلف املسابقات .وكــان من املرجح أن
ً
تعرف مسيرة املهاجم الواعد تحوال كبيرًا في بدايتها ،عندما
خاض تجربة مع فريق برشلونة اإلسباني في سن  12عامًا،
ّ
ولكنه لم يقدر على التمتع بها ،كما نال فرصة اللعب ملنتخب
النرويج األول وشارك في ثالث مباريات وسجل هدفًا وحيدًا
إلى حد اآلن .كذلك ُيعرف بقوة عالقته بنجم الكرة النرويجية
إرلينغ هاالند ،إذ يرتبط معه بصداقة متينة ،وقد أصدرا رفقة
زميلهم الثالث ساندبارغ ألبومًا غنائيًا في سنة  ،2016وهي
من املواهب اإلضافية لنجم بودو غليمت.
ستعرف مسيرة بوثيم منعرجًا جديدًا بعد اللقاء مع روما،
إذ جرى تداول اسمه بشكل كبير في الساعات املاضية ،وبات
ناد من الحجم الكبير في
مرشحًا للرحيل عن الفريق نحو ٍ
أحد الدوريات القوية ،ذلك أن األرقام تلعب ملصلحته وتجعل
التعاقد معه مكسبًا كبيرًا لكل فريق ،خصوصًا ّأن عقده مع
الفريق الحالي ينتهي في ديسمبر /كانون األول  ،2022أي
بعد فترة قصيرة من نهاية كأس العالم ،ما قد يوفر له عديدًا
من العروض.

رابطة الدوري الفرنسي تبحث عن صندوق
يضخ حتى مليار و 500مليون يورو
تعمل رابـطــة أنــديــة ال ــدوري الفرنسي على إنـشــاء شــركــة تـجــاريــة وتبحث عــن صندوق
استثماري يضخ ما بني مليار و 200مليون يورو إلى مليار و 500مليون يــورو ،بعدما
تكبدت األندية خسائر مالية بلغت قيمتها  730مليون يورو املوسم املاضي .وقال رئيس
نادي ليل ،أوليفيه ليتانغ ،في تصريحات لشبكة ( )BFMالفرنسية إن إنشاء هذه الشركة
الفرعية أحد أبرز مشاريع رئيس رابطة األندية الفرنسية ،فنسنت البرون ،رغم عدم وجود
اتفاق بعد بشأن توزيع األموال .وأضاف ليتانغ« :ما زلنا بعيدين عن الهدف ،ألنه ينبغي
علينا التصديق على معايير التوزيع ،ومن ثم إيجاد صندوق يمتلك من  8إلى  %12من
قيمة رأس مــال هــذه الشركة التجارية» .وفــي م ــارس/آذار املاضي ،وافــق املجلس الوطني
الفرنسي على إمكانية قيام رابطة الدوري الفرنسي بإنشاء شركة لتسويق وإدارة حقوق
االستثمار السمعي والبصري ،لكنها أقـ ّـرت بأنه ينبغي على الرابطة امتالك  %80على
األقل من قيمة رأس املال وحقوق التصويت في هذا الكيان الجديد .وقدم البرون عرضًا
للمشروع ،األربعاء املاضي ،لجميع أندية رابطة الدوري الفرنسي (الدرجتان األولى والثانية)،
ورافقه ممثلون لبنكني تجاريني وشركة محاماة ،حسبما ذكرت صحيفة (ليكيب) .وفي
حالة تنفيذ املشروع ،سيتعني على األندية أن تقرر بشكل رسمي ما إذا كانت ستتبع هذا
املسار أم ال ،باإلضافة إلى نظام توزيع مبالغ الصندوق ،وهو أمر يدعمه نادي باريس سان
جيرمان ،بحسب (ليكيب) .وقال ليتانغ« :حاليًا نحن في بداية العملية ،لكننا نريد تجنب
العقبات التي حدثت في إيطاليا وإسبانيا».

م ــزم ــل وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن وع ـي ــد م ـقــدم
وول ـ ـيـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـل ــة ،وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات ب ــره ــان
املــدرب البرتغالي ريكاردو على طريقة لعب
هجومية سعيًا وراء الفوز.
ويحمل نادي شباب بلوزداد الجزائري ،على
عــاتـقــه مـهـمــة صـعـبــة تتمثل فــي ال ـفــوز على
ضيفه أسيك ميموزا العاجي بهدفني دون رد
على األقل ،من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى
مرحلة املجموعات ،بعد خسارته في الذهاب
بثالثة أهداف مقابل هدف في عقر دار أسيك.
وتـمـثــل امل ـبــاراة بالنسبة إلــى ب ـلــوزداد عنق
زجاجة ،إلنقاذ املوسم القاري له تحت قيادة

مــدربــه البرازيلي الجديد مــاركــوس باكيتا،
في مواجهة فريق قــوي حقق نتيجة مميزة
بــال ـفــوز  1-3عـلــى مـلـعـبــه ،وي ـض ـ ّـم مجموعة
واعدة من الالعبني صغار السن.
وفــي الــوقــت نفسه ،يخوض ال ــوداد املغربي،
لقاء شديد الصعوبة ،عندما يلتقي هارتس
أوف أوك الـغــانــي فــي مـلـعــب األول فــي لقاء
صعب.
وخسر الــوداد في ظروف صعبة بهدف دون
رد في الذهاب ،على ملعب هارتس أوف أوك
وي ـح ـتــاج ل ـل ـفــوز ب ـف ــارق ه ــدف ــن ع ـلــى األق ــل.
وعــانــى ال ــوداد مــن غياب مــديــره الفني وليد

ليفربول ويونايتد :قمة
إنكلترا الكبرى
ي ــواجــه مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد املـنـتـشــي بـفــوز
ً
ً
صعبا أمام
اختبارا
أوروب ــي متأخر وثمني
غريمه األزلــي ليفربول املتألق بقيادة نجمه
امل ـص ــري مـحـمــد صـ ــاح ،األحـ ــد ع ـلــى ملعب
«أولد ترافورد» في قمة املرحلة التاسعة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
بـعــدمــا ك ــان يــونــايـتــد عـلــى م ـشــارف خـســارة
قــاسـيــة أمـ ــام أتــان ـتــا اإلي ـطــالــي ف ــي الـجــولــة
الـثــالـثــة مــن دور املـجـمــوعــات ل ــدوري أبـطــال
أوروب ــا األرب ـعــاء ،ع ـ ّـوض تــأخــره بهدفني في
الشوط األول إلى فوز مثير  2-3بفضل نجمه
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو صــاحــب
الهدف القاتل.
ً
خ ـفــف ذلـ ــك ال ـع ــبء ق ـل ـيــا ع ــن ك ــاه ــل املـ ــدرب
ال ـن ــروي ـج ــي أول ـ ــي غ ــون ــار ســول ـشــايــر ال ــذي
كــان تحت ضـغــوطــات اإلقــالــة بعدما تجنب
خـ ـس ــارة خــام ـســة ف ــي ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات في
مـخـتـلــف امل ـس ــاب ـق ــات .إال أن ت ـلــك الـضـغــوط
س ـت ـع ــود م ـ ـجـ ـ ً
ـددا ع ـن ــدم ــا ي ــاق ــي يــونــاي ـتــد
خصمه التقليدي ليفربول ،الفريق الوحيد
ّ
يتعرض للخسارة بعد في الــدوري
الــذي لم
هذا املوسم.
ي ـق ــدم ف ــري ــق امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
مستويات رائعة وحقق الثالثاء فوزه الثالث

سولشاير يريد تحقيق فوزه األول على كلوب
(جون بيترز)Getty/

في دوري االبطال هذا املوسم ليبقى بالعالمة
الـكــامـلــة ،بـتـفــوقــه  2-3فــي عـقــر دار أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،بفضل نجمه محمد صالح
ـذي سجل له هدفني رافـ ًـعــا رصيده الــى 12
الـ ً
هــدفــا فــي  11مـبــاراة فــي مختلف املسابقات
ه ــذا امل ــوس ــم .يـحـتــل لـيـفــربــول املــركــز الـثــانــي
فــي الـ ــدوري بــرصـيــد  18نقطة ب ـفــارق نقطة
ً
ومتقدما بأربع على
خلف تشلسي املتصدر
مانشستر يونايتد الـســادس الــذي فشل في
تحقيق أي فوز في مبارياته الثالث األخيرة
في الدوري (هزيمتان وتعادل).
ومــا زال سولشاير ال ــذي وصــل الــى منصب
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـيــونــايـتــد ف ــي ك ــان ــون األول/
ديسمبر  2018يبحث عــن ف ــوزه األول على
ك ـل ــوب ف ــي م ـنــاف ـســات الـبــريـمـيــرلـيــغ (ثــاثــة
تعادالت وهزيمتان).
بـعــد أيـ ــام م ــن اع ـتــرافــه ب ــأن يــونــايـتــد يطلق
النار على نفسه بتلقيه أهــداف «غبية» رأى
العــب خــط الــوســط الفرنسي بــول بوغبا أن
ال ـعــودة املـثـيــرة للفريق أم ــام أتــاالنـتــا تبشر
بــال ـخ ـيــر لـبـقـيــة امل ــوس ــم .وق ـ ــال ب ـعــد ال ـل ـقــاء:
«أظهرنا شخصية كبيرة لهذا الفريق .كانت
نـتـيـجــة ج ـيــدة رغ ــم أن ـنــا ل ــم ن ـبــدأ ج ـي ـ ًـدا .في
الـنـهــايــة حصلنا عـلــى النتيجة الـتــي نــريــد.
كان بإمكانكم أن تشعروا باإليمان والطاقة
اإليجابية على أرض امللعب».
ويـشـكــل لـيـفــربــول ت ـهــديـ ًـدا ق ـ ً
ـوي ــا عـلــى دف ــاع
يونايتد املـهــزوز بعدما سجل ثالثة أهــداف
أو أكثر في سبع مباريات خــارج معقله في
مختلف املسابقات هذا املوسم.
ولـ ـ ــم ي ـت ـع ــرض ل ـي ـف ــرب ــول ألي خ ـ ـسـ ــارة فــي
م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــافـ ـس ــات م ـن ــذ إب ــري ــل/ن ـي ـس ــان
املــاضــي ،فــي سلسلة ممتدة على  21مباراة
هي األطول منذ تلك التي حققها بني يناير/
كــانــون الثاني ومــايــو /أيــار  1989بــواقــع 24
مباراة .رغم ذلك ،يرى كلوب أن الفريق ليس
فــي أفضل مستوياته بعد .وقــال بعد الفوز
عـلــى أتـلـتـيـكــو« :ال نـمـلــك تـلــك الـثـقــة املطلقة
ضـعـفـنــا
بــأن ـف ـس ـنــا صـ ــراحـ ــة .نـ ـع ــرف نـ ـق ــاط ً
ومشاكلنا لكن نحاول تجاهلها أحيانا».
ويـسـعــى لـيـفــربــول مل ـعــادلــة ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ل ـع ــدد أل ـق ــاب غــري ـمــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ف ــي بـطــولــة
إنكلترا املتوج بها  20مــرة آخرها في 2013
بقيادة مدربه األسطوري االسكتلندي السير
أليكس فيرغوسون ،إذ يتخلف «ريدز» بلقب
وحيد بعدما قــاده كلوب في  2020إلى لقبه
التاسع عشر ،وكان األول بعد غياب  30عامًا.
(فرانس برس)

الــركــراكــي فــي لـقــاء الــذهــاب ،بسبب إصابته
بفيروس كورونا قبل شفائه.
الكونفيدرالية األفريقية

وف ــي بـطــولــة ك ــأس الـكــونـفــدرالـيــة األفــريـقـيــة،
تقام مباريات مهمة ،أبرزها املواجهة العربية
بني نهضة بركان املغربي واتحاد بن قردان
التونسي ،في لقاء بملعب األول ،الذي حقق
الفوز ذهابًا بهدف دون رد ،ويكفيه التعادل
من أجل التأهل.
كما يقام «ديربي» عربي ،يجمع بني الجيش
امللكي املغربي وشبيبة القبائل الجزائري،

ف ــي ل ـق ــاء ص ـع ــب ،إذ فـ ــاز الـشـبـيـبــة ف ــي عقر
دار الجيش امللكي بـهــدف دون رد ،ويكفيه
التعادل على ملعبه للتأهل.
ك ـم ــا ي ـل ـت ـقــي أهـ ـل ــي مـ ـ ــروي ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،مــع
غ ــورم ــاه ـي ــا ال ـك ـي ـنــي ف ــي ع ـق ــر دار األخـ ـي ــر،
كـمــا يــواجــه أورالنـ ــدو بـيــراتــس بـطــل جنوب
أفريقيا نظيره ديــابــل ن ــوار الكونغولي في
ملعب األخير ،ويلتقي ريد أرزو الزامبي مع
بريميرو األنغولي .ويواجه موتيمبا بيمبي
الـكــونـغــولــي ،نـظـيــره كـيـغــالــي ال ــروان ــدي في
ملعب األول ،ويلتقي إنييمبا النيجيري على
ملعبه مع ديامبارس السنغالي.

الجعايدي
وفريقه الترجي
التونسي بحاجة
للفوز على
االتحاد الليبي
(حسين مراد/
)Getty

العب في البريميرليغ تع ّرض لسرقة ُ
وقيد في بيته
أفادت تقارير صحافية إنكليزية ،بأن أحد نجوم الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،قد
تعرض لهجوم شرس في منزلهّ ،
ّ
وقيد مع صديقته من قبل عصابة تتألف من  4أشخاص
ٍ
كانوا يحملون أدوات حادة في أيديهمّ .
وتعرض الالعب الذي لم يتم ذكر اسمه ،للهجوم
من قبل عصابة كانوا يرتدون أقنعة ،وذلك بعدما اقتحموا منزله ،وسرقوا منه مقتنيات
وأم ــواال قــد تصل قيمتها إلــى  1,5مليون جنيه إسترليني ،بحسب مــا ذكــرت صحيفة
«الصن» البريطانية .وخالل فترة التوقف الدولي األخيرة الخاصة باملنتخبات ،دخل الرجال
زجاجيًا في املنزل ،بينما كــان هو يشاهد مباراة
األربعة إلــى املنزل بعدما حطموا بابًا
ُ
على التلفزيون ،وتــم جـ ّـره في حديقة بيته .وقـ ّـيــد الالعب وصديقته داخــل املـنــزل ،حيث
سرقت بعض املجوهرات والساعات واألدوات الكهربائية ،وقال مصدر لصحيفة «صن»
البريطانية« :إنــه أســوأ كــابــوس للجميع ،كــان شجاعًا للغاية ،لكن كثرتهم وعدوانيتهم
غلبته» .وأضاف «الالعب يعيش حياة عادية خارج امللعب ،لذلك ُصدم من استهدافه ،إنه ال
يبرز ثروته على العلن ،ويستمتع بكونه طبيعيًا قدر اإلمكان».

