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 املدرب، 
ّ
أعلن االتحاد الفنزويلي لكرة القدم أن

ليوناردو غونزاليس، سيستمر في قيادة املنتخب 
الوطني األول بشكل مؤقت لثالث مباريات أخرى، 

وذلك أمام البرازيل واإلكوادور وتشيلي، في 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال 

قطر 2022. وجاء إعالن االتحاد عن استمرار 
غونزاليس عبر تغريدة نشرها في حسابه في 

 االتحاد عّي غونزاليس في 24 
ّ
»تويتر«. ُيذكر أن

أغسطس/ آب املاضي مدربًا مؤقتًا.

بلغ اإلسباني بابلو كارينيو، الحائز على 
برونزية أوملبياد طوكيو 2020، نصف نهائي 
بطولة ميتز للتنس، بعد تغلبه على منافسه 
الدنماركي هولغر رون، بنتيجة مجموعتي 
لواحدة، ليضرب موعدًا مع الفرنسي غاييل 

مونفيس. وعانى كارينيو، املصنف رقم 16 عامليًا، 
أكثر مما كان متوقعًا للتغلب على الدنماركي 

البالغ من العمر 18 سنة، على أن يواجه في الدور 
املقبل الفرنسي غاييل مونفيس.

رفضت لجنة االستئناف في االتحاد اإلسباني 
لكرة القدم طعن فريق أتلتيكو مدريد في العقوبة 

املوقعة على الالعب جواو فيليكس باإليقاف 
مباراتي. ونفذ الالعب البرتغالي عقوبة اإليقاف 

في املباراة األولى أمام خيتافي، في وقت كانت 
عقوبة املباراة الثانية أمام أالفيس. وسيستعيد 

»األتلتي« خدمات نجمه الشاب في مواجهة 
برشلونة يوم 2 أكتوبر/ تشرين األول املقبل، في 

قمة الجولة الثامنة من »الليغا«.

استمرار ليوناردو 
غونزاليس في تدريب 

المنتخب الفنزويلي

كارينيو يتغلب على 
رون ويبلغ نصف نهائي 

بطولة ميتز

رفض طعن أتلتيكو في 
إيقاف المهاجم البرتغالي 

جواو فيليكس

أعلن فريق 
برشلونة عن 
عودة المهاجم 
اإلسباني الشاب، 
أنسو فاتي، 
صاحب الـ18 
سنة، بعد 
تعافيه من 
اإلصابة بشكل 
كامل وحصوله 
على الضوء 
األخضر من 
الجهاز الطبي 
للمشاركة 
مع النادي 
»الكتالوني«. 
ومن المتوقع 
أن يُشركه 
المدرب 
الهولندي، 
رونالد كومان، 
أساسيًا في 
مواجهة 
ليفانتي في 
مباراة اليوم 
على ملعب 
»كامب نو«، 
لتكون العودة 
»الُمنتظرة« 
بالنسبة لجماهير 
برشلونة.

)Getty( فاتي غاب ألكثر من عام والجماهير تنتظر عودته بحماس كبير

عودة فاتي »الُمنتظرة«
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نجوم »البريميرليغ« 
تحت خطر التعرض للحجر 

بسبب كورونا

كأس مصر: بيراميدز إلى الدور ربع النهائي
تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي ملسابقة كأس مصر في كرة القدم، 
املؤجلة  املــبــاراة  في  الجديد،  السويس  ملعب  في   )1-3( على سموحة  بفوزه 
بينهما من الدور ثمن النهائي. ومنح التونسي فخر الدين بن يوسف، الوافد 
السعيد  عبدالله  تمريرة   

ً
لبيراميدز، مستغال التقدم  اإلسماعيلي،  من  الجديد 

خلف الــدفــاع، فـــراوغ الــحــارس الــهــانــي سليمان وســددهــا فــي املــرمــى الخالي 
)د.45(. وأضاف السعيد الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة على يمني الهاني 
الفارق لسموحة بتسديدة  الــوادي  البديل املغربي عبد الكريم  )د.47(، وقلص 
قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار شريف إكرامي )د.70(، لكن رمضان 
الثالث من ركلة جــزاء على  الهدف  أعــاده إلى سابق عهده بتسجيله  صبحي 

يمني الهاني )د.6+90(.

عودة كل األنشطة الرياضية في تونس 
والجماهير تطرق أبواب العودة 

أعلنت وزارة الرياضة التونسية، في بيان رسمي، استئناف األنشطة في كل 
املسابقات بدءًا من يوم األحد، وذلك بالتزامن مع قــرارات رئيس الدولة، قيس 
لة في تخفيف اإلجــراءات املعمول بها للحّد من انتشار فيروس 

ّ
سعيد، املتمث

ها سمحت بعودة الحياة للمالعب والصاالت وكل 
ّ
كورونا. وكشفت الوزارة أن

الفضاءات الرياضية، مع ضــرورة أن يظهر كافة املشاركني، العبني ومدربني 
ام ومسؤولني، بما يفيد استكمالهم عملّية التلقيح، والحرص على تطبيق 

ّ
وحك

املحلية في كل  واالتــحــادات  الـــوزارة  قبل  املعتمدة من  الصحّية  البروتوكوالت 
الــريــاضــات. وكـــان عــدد مــن الــريــاضــات مــحــرومــة مــن الــنــشــاط خــالل األشهر 
بسبب خطر  الــصــاالت،  فــي  تقام  والــتــي  منها  الجماعية  املاضية، خصوصًا 
فيروس كورونا الذي ينتشر في األماكن املغلقة أكثر من املفتوحة، إضافة إلى 
تحول عديد القاعات الرياضية إلى مراكز إليواء املصابني بالفيروس، بعدما 

اكتظت املصحات واملستشفيات باملتضّررين من كورونا.

إيقاف كومان مباراتين بسبب طرده ضد قادش
أوقف املدرب الهولندي لفريق برشلونة اإلسباني رونالد كومان، ملباراتني بسبب 
طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش )0-0( في ختام املرحلة السادسة 
التأديبية  الهيئة  املسابقات،  لجنة  وفرضت  القدم.  لكرة  اإلسباني  الــدوري  من 
تقرير  بعد  لالحتجاج،  متوقعة  عقوبة  أدنــى  للعبة،  اإلسباني  لالتحاد  التابعة 
الحكم. وأوضــح حكم املباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أنه تم طرد كومان 

بسبب »االحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل 
ر، يجب على الحكم 

ِّ
مغادرة املنطقة الفنية وهو يقول: يجب على الحكم أن يصف

منه  طلب  أن  الــرابــع  للحكم  وقــت سبق  فــي  ر، 
ِّ
يصف أن  عليه  يجب  ر، 

ِّ
أن يصف

ــرد املــدرب كومان في الدقيقة 
ُ
التوقف عن االحتجاج على قــرارات الحكام«. وط

األخيرة من املباراة، بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض امللعب.

هجوم بالكالب والمطارق 
خالل مباراة هوكي في البرتغال

استنكر فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي الهجوم الوحشي الذي تعّرض له 
لعب باستخدام أحذية 

ُ
جمهوره ومجلس إدارته في مباراة هوكي باتيناج )ت

مدولبة( على يد ألتراس منافسه فالونغو، بالكالب واملطارق. وبحسب بيان 
للنادي البرتغالي، فإن أحد مشجعي الفريق أصيب بجروح خطيرة. ووقعت 
األحداث في مدينة فالونغو )شمال البرتغال( ليلة 22 أيلول/سبتمبر. ووفقًا 
لسبورتينغ، فبعد صافرة نهاية املباراة التي فاز بها الضيوف )5-3(، هدد 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  فيهم  بمن  سبورتينغ،  جمهور  فالونغو  مشجعو 
غرف  إلــى  اللجوء  إلــى  واضطر مشجعو سبورتينغ  بالكالب.  وهاجموهم 
خلع املالبس، إذ تم عالج املصابني بجروح خطيرة، وبعد ذلك بدقائق، وقع 
هجوم عنيف ثان، ندد به سبورتينغ، إذ دخل املزيد من مشجعي فالونغو 
إلى الجناح الذي يتواجد به مشجعو سبورتينغ، وبحوزتهم مطارق وكالب 
األخير  مشجعي  بعض  تعرض  كما  وتخويفهم،  عليهم  االعــتــداء  بغرض 

الذين كانوا في املدرجات لالعتداء.

ــا، مـــن بــيــنــهــم 8  ــبـ ــرازيـــل 25 العـ ــبـ اســـتـــدعـــت الـ
يلعبون في أندية إنكليزية، وذلك رغم الشكوك 
املــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة انــضــمــامــهــم إلــــى قــائــمــة 
الثالث  فــي  للمشاركة  »السيلساو«،  منتخب 
قام في شهر تشرين 

ُ
مباريات املقبلة التي ست

األول/أكــــتــــوبــــر املــقــبــل، فـــي إطــــار الــتــصــفــيــات 
قــطــر 2022، إذ يلتقي  إلـــى مــونــديــال  املــؤهــلــة 
فنزويال  منتخبات  مــع  أميركا  كوبا  وصيف 
وكــولــومــبــيــا واألوروغـــــــــواي. وتــضــم الــقــائــمــة 
التي أعلن عنها املدرب البرازيلي تيتي جزءًا 
الــذيــن خــاضــوا مباريات  كبيرًا مــن الــالعــبــن 
عندما  املاضية،  أيلول/سبتمبر  شهر  نافذة 
تشيلي  على  »السيليساو«  منتخب  انتصر 
ــاراة األرجــنــتــن(،  ــبـ لــغــيــت مـ

ُ
وبـــيـــرو )بــيــنــمــا أ

مـــن بــيــنــهــم نــيــمــار وكــاســيــمــيــرو وإيـــفـــرتـــون 
سيلفا  وتياغو  وباكيتا  وغابيغول  ريبيرو 

وماركينيوس وفينيسيوس جونيور.
وشـــهـــدت الــقــائــمــة غـــيـــاب عــــدة العـــبـــن كــانــوا 
أســـاســـيـــن فـــي قـــوائـــم تــيــتــي كـــالعـــب الــوســط 
ليون  أوملبيك  فريق  غيمارايش، العب  برونو 

ــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي بيليه  قــطــع أســـطـــورة كـ
»خــــطــــوات عــــــدة« فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي فــي 
الستئصال  جراحية  عملية  بعد  املستشفى، 
ورم في القولون قبل ثالثة أسابيع، بحسب 
ما كتبت ابنته على حسابها في »إنستغرام«.
مرفقة  رســالــة  فــي  ناسيمنتو  كيلي  وقــالــت 
بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق: »في 
هذه األيام األخيرة، قطع خطوات عدة«. وبدا 
مــرات مبتسما وفــي حالة  ثــالث  العالم  بطل 

جيدة في الصور.
يظهر  فيديو  مقطع  نشرت  قد  كيلي  وكانت 
ــه املــفــضــل  ــ ــاديـ ــ فـــيـــه بـــيـــلـــيـــه يـــغـــنـــي نـــشـــيـــد نـ
ســانــتــوس، الــــذي تــألــق مــعــه فـــي الــفــتــرة بن 
فــريــق  إلـــــى  يـــنـــضـــّم  أن  قـــبـــل  و1974،   1956
ــيـــركـــي فـــي نــهــايــة  ــيـــويـــورك األمـ كــــوزمــــوس نـ

مسيرته الكروية.
كما قام بيليه بحّسه الفكاهي املعتاد بنشر 
مقطع فيديو الثالثاء، يظهر فيه وهو يجري 
بيليه  وكتب  هــوائــيــة.  دراجـــة  على  التمارين 
البالغ 80 عاًما في صفحته على »إنستغرام«: 

الــفــرنــســي، واملــهــاجــمــن ريــتــشــارلــســون، العب 
إيفرتون، وروبيرتو فيرمينو، العب ليفربول، 
والظهير داني ألفيش )من دون ناٍد إلى اآلن(.

واستدعى تيتي 8 العبن يلعبون في صفوف 
ــي مـــبـــاريـــات  ــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــديــ أنــ
فنزويال، التي تقام في 7 أكتوبر/تشرين األول 
بينهم  من  واألوروغــــواي،  وكولومبيا  املقبل، 
حـــــارس لــيــفــربــول ألـــيـــســـون بــيــكــر، ومــهــاجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي غــابــريــيــل جــيــســوس، رغــم 
ــكـــوك مــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة انـــضـــمـــام هــــؤالء  شـ

الالعبن إلى معسكر منتخب البرازيل.
وكان تيتي قد استدعى 9 العبن في الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــلــمــشــاركــة فـــي مــبــاريــات 
أي  يتمكن  لــم  ولكن  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
منهم من تلبية نــداء مــدرب منتخبه الوطني 
ــــض األنــــديــــة ســـفـــر هــــــؤالء الـــالعـــبـــن،  بـــعـــد رفـ
وتعللوا بأنهم سيتوجب عليهم الدخول في 
العودة  بعد  ملــدة 14 يوما  فترة حجر صحي 
من مشاركتهم مع البرازيل، ما يعني خسارة 
ــم يجد  خــدمــاتــهــم ألكـــثـــر مـــن شـــهـــر، وعــلــيــه لـ
مـــــدرب مــنــتــخــب »الــســيــلــيــســاو« خـــيـــارًا آخــر 

»أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته 
زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. 
أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني 
أشــــعــــر بــتــحــســن قـــلـــيـــل كــــل يـــــــوم. مــــن خـــالل 
ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه 
في  إلــى سانتوس«،  قريًبا  الطريقة، سأعود 

ساو باولو حيث يقطن.
وظــهــر »املـــلـــك« بيليه فــي الــشــريــط املــصــور 
على دراجة، فيما يهتف له اثنان من الطاقم 
أينشتاين«،  »ألــبــرت  مستشفى  فــي  الطبي 
ا، هذا كل شيء 

ً
في حن قال أحدهما »حسن

أيــهــا الــبــطــل! مــمــتــاز! أكــثــر مــن ذلــك بقليل«، 
لـــيـــرّد بــطــل الـــعـــالـــم 3 مـــــرات مـــمـــازحـــا بمد 
ــان بــيــلــيــه، الــفــائــز  لــســانــه وكـــأنـــه مــنــهــك. وكــ
بـــكـــأس الـــعـــالـــم مـــع الـــبـــرازيـــل أعــــــوام 1958 
جــراحــيــة  لــعــمــلــيــة  خــضــع  و1970،  و1962 
ــة ورم  فــي 4 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــجــاري إلزالــ
»مــشــبــوه« فــي الــقــولــون تــم اكــتــشــافــه خــالل 
العناية  فــي  وبقي  الروتينية.  الفحوصات 
الـــ14 منه، قبل نقله إلى غرفة  املركزة حتى 
عــاديــة، لكنه عــاد لفترة وجــيــزة إلــى وحــدة 
وقــائــي«  »كــإجــراء  الجمعة  املــركــزة  العناية 

بسبب »اضطراب تنفسي« بسيط.
وتدهورت صحة بيليه في السنوات األخيرة، 
وأدخل مرات عدة إلى املستشفى، كان آخرها 
في إبريل/ نيسان 2019 في باريس، بسبب 

التهاب حاد في املسالك البولية.
لدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات 
من الكلى. وعانى بيليه في نوفمبر/ تشرين 

ســـوى اســتــبــدالــهــم بــالعــبــن آخــريــن قــبــل أيــام 
من خوض تلك املباريات. ولحل هذه املشكلة، 
أقـــامـــت الــســلــطــات الــبــرازيــلــيــة مـــحـــادثـــات مع 
األندية اإلنكليزية، وهي واثقة من اإلعالن عن 
حــل قــريــب يسمح بــانــضــمــام هـــؤالء الالعبن 
منتخب  قائمة  ــاءت  وجـ املنتخب،  قائمة  إلــى 

البرازيل على النحو التالي:
حــــــراســــــة املـــــــرمـــــــى: ألـــــيـــــســـــون )لــــيــــفــــربــــول( 
وويــفــرتــون  سيتي(  )مانشستر  وإيـــدرســـون 
ــط الــــــدفــــــاع: ألــيــكــس  ــ )بــــــاملــــــيــــــراس(. وفــــــي خـ
)يوفنتوس(  ودانيلو  )يوفنتوس(  ســانــدرو 
)تــوتــنــهــام( وجيليرمي  رويــــال  وإيــمــرســون 
أرانـــــــا )أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــيـــنـــيـــرو( ومـــاركـــيـــنـــيـــوس 
ــان جـــيـــرمـــان( وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا  ــ )بــــاريــــس سـ
مــدريــد(  )ريـــال  ميليتاو  وإيــديــر  )تشيلسي( 

ولوكاس فيريسيمو )بنفيكا(.
بــيــنــمــا ضـــم خـــط الـــوســـط: كــاســيــمــيــرو )ريـــال 
ــتــــد(  ــايــ ــتــــر يــــونــ ــانــــشــــســ مـــــــدريـــــــد( وفــــــريــــــد )مــ
ــــون  ــرتــ ــ ــفــ ــ ولــــــــوكــــــــاس بــــاكــــيــــتــــا )لــــــــيــــــــون( وإيــ
ريــبــيــرو )فــالمــيــنــغــو( وفــابــيــنــيــو )لــيــفــربــول( 
وإديــنــيــلــســون )إنــتــرنــاســيــونــال( وجــيــرســون 
الهجوم فضم  أمــا خــط  مارسيليا(.  )أوملــبــيــك 
ونيمار  أمستردام(  )أياكس  أنتوني  الالعبن 
جيسوس  وغابرييل  جيرمان(  سان  )باريس 
)مانشستر سيتي( وماتيوس كونيا )أتلتيكو 
ــا »غــابــيــغــول«  ــاربـــوسـ ــد( وغـــابـــريـــيـــل بـ ــدريــ مــ
ــدز يـــونـــايـــتـــد(  ــ ــيـ ــ ــيــــا )لـ ــنــ ــيــ )فـــالمـــيـــنـــغـــو( ورافــ

وفينيسيوس جونيور )ريال مدريد(.
)فرانس برس(

ــاد فـــي املــســالــك  الــثــانــي 2014 مـــن الــتــهــاب حـ
البولية، اضطره لدخول غرفة العناية املركزة 
وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول 
الــعــالــم مــن احــتــمــال وفـــاة الــالعــب الـــذي يعد 
من األبرز على مر التاريخ. ولدى بيليه كلية 

واحــدة فقط منذ كان العبا. فقد تسبب كسر 
أحد الضلوع أثناء إحدى املباريات بضرر في 
كليته اليمنى التي تمت إزالتها في النهاية. 
وسجل بيليه 77 هدفا في 92 مباراة بقميص 

»سيليساو« قبل اعتزاله الدولي عام 1971.

ــــذكــــر أن بــيــلــيــه اســـتـــطـــاع تــســجــيــل هــدفــه  ُي
أيــلــول 1956،  يـــوم 25 ســبــتــمــبــر/  فــي  األول 
ــك خـــالل أول مــشــاركــة لـــه حـــن كـــان في  وذلــ
 الـــســـادســـة عــشــر بـــمـــبـــاراة رســمــيــة مع 

ّ
ــن ســ

فــريــقــه األول ســـانـــتـــوس. بــيــلــيــه، الــــذي ولــد 
الــكــروي باكرًا  فــي عــام 1940، صنع السحر 
في املالعب البرازيلية، وأنــذر املنافسن أنه 
، في أول مباراة رسمية له 

ً
قادم بقوة. وفعال

الــبــرازيــل، نجح بيليه في التسجيل مع  في 
ســانــتــوس فـــي مــواجــهــة كــوريــنــثــيــانــز، ولــم 
يكتِف بهدف بل سجل ثالثة أهداف أخرى، 
ــداف فـــي أول  ــ ــة أهــ ــعـ لــيــصــبــح مــجــمــوعــه أربـ

مباراة مع فريقه.
لــعــب 1366 مـــبـــاراة رســمــيــة مع  وكــــان بيليه 
لها ومنتخب البرازيل، سجل 

ّ
األندية التي مث

فيها حوالي 1283 هدفا.
وفي عمر الـ17، أصبح بيليه أصغر العب كرة 
قدم يفوز بلقب املونديال، كما سجل هدفن 
في املباراة النهائية أمام املنتخب السويدي 
بـــتـــتـــويـــج  ــهــــت  ــتــ انــ ــي  ــ ــتــ ــ والــ  1958 عـــــــام  ــــي  فــ
»السامبا« باللقب بعد الفوز )5 – 2(، وينظر 
إلــيــه وإلــــى األســـطـــورة األرجــنــتــيــنــي دييغو 
ــدو مــــارادونــــا بــاعــتــبــارهــمــا فـــي املــركــز  ــانـ أرمـ

األول تاريخيا بن الالعبن.
كما اختير في 1999 من قبل اللجنة األوملبية 
الدولية أحَد أفضل رياضيي القرن العشرين، 
نفسه  القرن  في  العــب   

َ
أفضل بعام،  وبعدها 

من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
)فرانس برس/ العربي الجديد(

بيليه قطع »خطوات عدة« في رحلة التعافيالبرازيل تستدعي نجومها من »البريميرليغ« رغم القيود
رغم قيود فيروس 

»كورونا« التي تتعلق 
ببريطانيا، فإّن منتخب 

البرازيل استدعى نجومًا 
من »البريميرليغ«

يتابع األسطورة 
البرازيلي بيليه رحلة 

العالج والتعافي في 
المستشفى بحسب ما 

كشفت ابنته

)Getty( العبون من الدوري اإلنكليزي سيشاركون في مباريات البرازيل القادمة

)Getty/داني ألفيش قرر عدم الدفاع عن ألوان أي فريق حتى نهاية 2021 )كليف روز

)Getty/السيتي قد يكون قريبًا من رايس )روب نيويل

)Getty( بيليه يعد أفضل العب في التاريخ إلى جانب مارادونا

مباريـات
      األسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ال مـــجـــال النـــتـــقـــال الـــالعـــبـــن فــي 
ــي، لــــكــــن أخــــبــــار  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــــــوقــــــت الــ
املـــيـــركـــاتـــو وعـــقـــد صــفــقــات حتى 
الجميع، وهنا  بــال  التوقف تشغل  فترة  فــي 

نستعرض آخر التطورات.

السيتي وتعزيز الصفوف
يــعــمــل فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
على تعزيز صفوفه بأبرز النجوم، على أمل 
أوروبـــا في  أبــطــال  املنافسة على لقب دوري 
املوسم الحالي، الذي أخفق في حصده العام 
املـــاضـــي بــالــهــزيــمــة أمــــام مــواطــنــه تشلسي. 

تحركات 
الميركاتو األخيرة
السيتي األنشط وألفيش 

يكشف مستقبله

سوق  باب  فتح  وعدم  الميركاتو  توقف  رغم 
انتقاالت  عن  الشائعات  تكثر  الشتوي،  االنتقاالت 
محتملة لالعبين. وهنا أبرز ما ورد في الصحافة 
جاء  القائمة  رأس  وعلى  الماضية،  األيام  خالل 

كيليان مبابي

تقرير

يحاول  اإلنكليزي،  تالك«  »تيم  ملوقع  ووفقا 
ــال ســوســيــداد  ــ ــّم نــجــم فـــريـــق ريـ الــســيــتــي ضــ
اإلسباني ميكيل أويارزابال، الذي كان هدفا 
لــلــمــدرب بــيــب غــــوارديــــوال، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــدخـــل فــيــه الـــالعـــب دائــــــرة اهـــتـــمـــام بــاريــس 
ســان جــيــرمــان وبــوروســيــا دورتــمــونــد. على 

الــرغــم مــن ذلــــك، سيتعن عــلــى الــراغــبــن في 
ضّم الالعب الدولي اإلسباني، تلبية مطالب 
وهذا  يــورو،  مليون   75 البالغة  سوسييداد، 
يعني أن السيتي سيعمل أواًل على بيع العب 

واحد على األقل.
ــــاض مـــحـــرز ورحـــيـــم  ويـــمـــلـــك غـــــوارديـــــوال ريــ
وغابرييل جيسوس  فودين  وفيل  ستيرلنغ 
وفـــيـــران تـــوريـــس، فــي مــركــز الــجــنــاح، لـــذا قد 
يــضــطــر إلــــى الــتــخــلــي عـــن أحـــدهـــم مـــن أجــل 
التعاقد مع الالعب البالغ من العمر 24 عاما، 
الـــذي حـــاول الــفــريــق انــتــدابــه الــعــام املــاضــي، 
لــكــن ســوســيــيــداد رفـــض هـــذه الــفــكــرة، ليضم 

السيتي فيران توريس من فالنسيا.
ــال مـــع ســـوســـيـــيـــداد لــلــمــرة  ــ ــارزابــ ــ ولـــعـــب أويــ
األولـــى فــي 2015، وســجــل لــه 68 هــدفــا وقــدم 
ــاراة بكل  ــبــ مــ فـــي 245  تـــمـــريـــرة حــاســمــة   45
ــداف فــي 19 مــبــاراة  املــســابــقــات، وســجــل 5 أهـ

دولية للمنتخب اإلسباني.

انسحاب من صفقة رايس
أبدى مانشستر يونايتد اإلنكليزي اهتماما 
إنكلترا  منتخب  مــيــدان  وســـط  بنجم  كــبــيــرًا 
ديــكــالن رايــــس، العـــب وســتــهــام. فــقــد أشـــارت 
الــصــحــف اإلنــكــلــيــزيــة فـــي األســـبـــوع املــاضــي 
إلــــى أن »الــشــيــاطــن الــحــمــر« مـــصـــرون على 
االستفادة من قــدرات الالعب املوهوب، الذي 

ه األفضل في مركزه.
ّ
ُيصنف بأن

ولن يمضي النادي اإلنكليزي قدما في حسم 
ذكرتها  معطيات  تشير  الصفقة، حيث  هــذه 
صحيفة »دايــلــي مــيــل« اإلنــكــلــيــزيــة، إلـــى أنــه 
رايـــس بسبب  مــع  التعاقد  النظر عــن  صــرف 
النادي، وامليزانية  الــذي يفوق قــدرات  سعره 
الــتــي رصــدتــهــا إدارة الــفــريــق مـــن أجـــل دعــم 
ــه غـــونـــار  ــ ــيـ ــ ــدو أن أولـ ــ ــبـ ــ وســــــط املــــــيــــــدان. ويـ
يملك  يونايتد،  مانشستر  مــدرب  سولشاير، 
خيارات بديلة أخــرى، دفعته إلى االنسحاب 
من املنافسة، باعتبار أن وجود عديد الفرق 
الــتــي تــريــد االســـتـــفـــادة مـــن مـــهـــارات الــالعــب 
كبير،  مالي  مبلغ  إنفاق  على  مجبرًا  تجعله 
إذ تــشــيــر الــتــقــديــرات األولـــــى إلــــى أن فــريــقــه 
جنيه  مليون   90 مبلغ  على  الحصول  يــريــد 
إســتــرلــيــنــي. وســيــغــّيــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســيــاســتــه فــي مــجــال الــتــعــاقــدات فــي املــوســم 
القادم، وسيسعى إلى التعاقد مع قلب هجوم 
والعب وسط هجومي في امليركاتو الصيفي 
الــــقــــادم. وبـــانـــســـحـــاب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
مهمة  فرصة  أمــام  »السيتي«  جــاره  سيكون 
مــن أجـــل حــســم املــلــف والــفــوز بــخــدمــاتــه بعد 

أويارزابال نجم 
سوسيداد محّط اهتمام 

مانشستر سيتي

)Getty/مبابي محّط متابعة من السيتي )أوريليان مونييه

عــــدول مــنــافــســه الــوحــيــد عـــن هــــذه الــصــفــقــة، 
والــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم اإلنــكــلــيــزي ســيــســاعــد 

الفريق كثيرًا في املوسم القادم.

منافسة على مبابي 
ــال مـــدريـــد اإلســبــانــي فـــي الــحــصــول  فــشــل ريــ
مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم  توقيع  على 
النادي  مهاجم باريس ســان جيرمان، وقــدم 
امللكي عرضا إلى الباريسي في آخر يوم من 
ه لم يجد تجاوبا من 

ّ
امليركاتو الصيفي، لكن

قبل باريس سان جيرمان.
الــريــال على قــرب انتهاء عقد مبابي  وراهـــن 
الباريسي، من أجل الضغط عليه لقبول  مع 
الــعــرض املــالــي، بــمــا أن مــبــابــي ســيــكــون حــرًا 
ســان جيرمان  بــاريــس  لكن  املــوســم،  بنهاية 

قوة وضعه املالي، بما أن الفريق يملك قدرات 
قـــادرًا على  قــد تجعله  مالية ال ُيستهان بها 
ــام مــوقــف  مــنــافــســة الـــريـــال الــــذي ســيــكــون أمــ
صعب ملنافسة عروض باريس سان جيرمان 

ومانشستر سيتي.
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــنــافــس أن يــجــعــل مبابي 
الـــالعـــب صــاحــب أعــلــى أجــــر فـــي الــعــالــم بما 
أن ثالثة مــن أقــوى األنــديــة فــي العالم ترغب 
فــي تــوقــيــعــه، والــفــريــق الــــذي ســيــقــدم أفضل 
عرٍض مالي هو الذي سيستفيد من خدماته 

.
ً
مستقبال

ألفيش والراحة حتى 2022
أيــام مــن فسخ عقده مــع فريقه السابق  بعد 
داني  الظهير،  البرازيلي، كشف  باولو  ســاو 

ــبـــه، بل  ــــض بــيــع العـ ــّر عــلــى مــوقــفــه، ورفـ ــ أصـ
يسعى إلى إقناعه بتمديد العقد في األشهر 

القادمة لتفادي رحيله حرًا.
ــال إلقـــنـــاع مــبــابــي  ــريــ ــاء يــخــطــط الــ ــنــ فـــي األثــ
بــعــرض مــالــي كــبــيــر يــضــمــن بفضله قــدومــه 
الريال تواجه  املقبل، لكن خطط  في الصيف 
مــع واحــد  التعاقد  قــد يحرمه  خطرًا حقيقيا 
ــالـــم. فـــوفـــق ما  مـــن أفـــضـــل الـــالعـــبـــن فـــي الـــعـ
فإن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  إليه  أشـــارت 
مانشستر سيتي ينوي منافسة الريال على 
ضّم النجم الفرنسي، والنادي شرع فعليا في 
دراســة الخطط التي تساعده على الحصول 
على توقيعه، خاصة أن مبابي سيوفر حلواًل 
كثيرة لهجوم الفريق إثر فشل صفقة التعاقد 
مع هاري كن. ويراهن مانشستر سيتي على 

ألفيش، عن مستقبله في رسالة نشرها عبر 
حسابه الرسمي في موقع »إنستغرام« لُيبدد 
كل اإلشاعات التي تداولتها وسائل اإلعالم 

.
ً
ومواقع التواصل بعد رحيله مباشرة

ــلـــي، دانـــــي ألــفــيــش،  ــرازيـ ــبـ ونـــشـــر الــظــهــيــر الـ
صــــــــــورة شـــخـــصـــيـــة لــــــه عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
»إنستغرام« وأرفقها برسالة قال فيها: »أود 
ع مع أي فريق 

ّ
 أوق

ّ
أن أعلمكم أنني اخترت أال

حتى نهاية العام. عدت إلى البرازيل من أجل 
حــلــم الــطــفــولــة وحــلــمــي اكــتــمــل، كــونــي بطل 
فــريــقــي املــفــضــل شــعــور ال يـــوصـــف«. وتــابــع 
إنه  بــاملــال،  يتعلق  »األمـــر ال  ألفيش حديثه: 
يتعلق بالقيم، يتعلق بالرجولة، إنه يتعلق 
ــرارات  ــ ــه يــتــعــلــق بــــــاإلرث. قـ بــالــشــخــصــيــة، إنــ
صعبة يجب اتخاذها، وكالعادة ليس هناك 

أي شيء سهل في حياتي، هو قرار آخر في 
مسيرتي«.

البرازيلي،  الظهير  أعلنه  الــذي  القرار  وبهذا 
دانـــــي ألـــفـــيـــش، وضــــع حــــدًا لــكــل اإلشـــاعـــات 
الــتــي رشــحــتــه لــلــعــودة إلـــى فــريــق برشلونة 
ــرى مثل  ــ ــة بــرازيــلــيــة أخـ ــديـ اإلســـبـــانـــي أو أنـ
أتــلــتــيــكــو  أو  فــالمــيــنــغــو  أو  فــلــومــيــنــيــنــســي 
باراناينسي، وبقيت هذه الترشيحات مجرد 

حبر على ورق.
ُيذكر أن الظهير البرازيلي، داني ألفيش، أكثر 
العـــب ُمــتــوج فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم برصيد 
43 لقبا، أعــلــن فــي وقــت ســابــق أنــه ال ينوي 
االعتزال حاليا ويريد متابعة مسيرته حتى 
الفريق  بعد مغادرة فريق ساو باولو، فمن 

الذي سيلعب معه في عام 2022؟
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رياض الترك

ســتــخــوض املــنــتــخــبــات الــثــمــانــيــة 
النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  املتأهلة 
لبطولة كأس العالم لكرة الصاالت 
مباريات صعبة ومهمة جدًا، من أجل محاولة 
النهائي واملنافسة  الــدور نصف  إلى  التأهل 
على لقب نسخة عام 2021، والبداية ستكون 
بالوصول  يحلم  الــذي  املغربي  املنتخب  مــع 
إلى نقطة لم يسبق أن وصل إليها في تاريخ 

مشاركته في البطولة.

المغرب ومواجهة صعبة ضد البرازيل
ســتــكــون مهمة تــأهــل املــنــتــخــب املــغــربــي إلــى 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي فـــي غــايــة الــصــعــوبــة  ــ الـ
ــه املــنــتــخــب الــــبــــرازيــــلــــي، أحـــد  عـــنـــدمـــا يــــواجــ
أقوى املرشحن الذين سينافسون على لقب 
أنه  رغــم  »للفوتسال«،  العالم  كــأس  مونديال 
العناصر  املفاجأة بفضل  قــادر على تحقيق 
حضورهم  وأثبتوا  يملكهم  الــذيــن  ميزين 

ُ
امل

املنتخب  العاملية. ويملك  البطولة  القوي في 
املغربي سالحا هجوميا قويا يتمثل بوجود 
املهاجم سفيان املصرار، الذي سجل 4 أهداف 
في البطولة حتى اآلن، لكن في املقلب الثاني، 
الــذي سجل 7  البرازيل املهاجم فيالو،  تملك 

ربع نهائي 
»الفوتسال« 

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة الصاالت 
المنتخبين  بين  منتظرة  بمواجهة  وذلك   ،2021 عام  نسخة  »الفوتسال« 
روسيا  منتخبي  بين  الثانية  المواجهة  ستجمع  بينما  والبرازيلي،  المغربي 

واألرجنتين

3031
رياضة

تقرير

الــهــدافــن في  أهـــداف ويتصدر قائمة أفــضــل 
الليتوانية  العاصمة  فــي  املقامة  املنافسات 
فيلنيوس. ووصل املنتخب املغربي إلى الدور 
ربــع النهائي ألول مــرة فــي تــاريــخ مشاركته 
فــي مونديال »الــفــوتــســال«، وحتى لــم يسبق 
للمنتخب العربي أن تخطى الدور الـ16، وهو 
الدور  نجح في تخطي منتخب فنزويال في 
السابق، ليحمل راية العرب في دور الثمانية 
من أجل محاولة تحقيق إنجاز تاريخي غير 
مسبوق. وفي وقت يملك املنتخب البرازيلي 
األفضلية على الورق أمام املنتخب املغربي، 
فــــإن مــســتــوى األخـــيـــر كــــان فـــي غـــايـــة الــقــوة 
والتميز، وأثبت أنه قادر على الذهاب بعيدًا 
 حتى اآلن، 

ً
البطولة، وهــو ما حققه فعال في 

لكن األمر يتوقف حاليا على ما سُيقدمه في 
امللعب ضد منتخب »السامبا«، الذي ُيعتبر 
ــة الــبــطــولــة،  ــدايـ ــن أقـــــوى املــنــافــســن مــنــذ بـ مـ

التي قدمها  القوية  خصوصا بعد العروض 
في دور املجموعات.

لكي  ذهبية  فرصة  املغربي  املنتخب  ويملك 
الـــدور  يــكــون أول منتخب عــربــي يــصــل إلـــى 
العاملية،  البطولة  تاريخ  في  النهائي  نصف 
ــــن أفـــضـــل  ــيــــح واحـــــــــدًا مـ ــــطــ فـــهـــل يــفــعــلــهــا وُي
املنتخبات على صعيد رياضة كرة الصاالت؟

روسيا القوية في مواجهة
األرجنتين الطموحة

لـــن تــكــون املـــواجـــهـــة املــرتــقــبــة بـــن منتخبي 
ــتــــن عــــاديــــة، نـــظـــرًا لــلــقــوة  ــنــ ــا واألرجــ ــيــ روســ
الــهــجــومــيــة الــتــي قــدمــهــا الــفــريــقــان فـــي دور 
املجموعات والدور الـ16، فروسيا سجلت في 
البطولة 20 هدفا، في حن سجلت األرجنتن 
23 هدفا، ما يعني أن الجماهير ستكون على 
موعد مع مباراة هجومية من العيار الثقيل.

منتخب  منافسه  الروسي  املنتخب  وتخطى 
الـــــ16 )3 - 2(، ورغـــم قوته  الــــدور  فيتنام فــي 
الهجومية فـــإن دفـــاع الــفــريــق اآلســيــوي كــان 
ــدد كــبــيــر من  ــه مـــن تــســجــيــل عــ صــلــبــا وحـــرمـ
ــداف، لــكــن كـــل مـــا كــــان يــهــم الـــــروس هو  ــ ــ األهـ
تحقيق الــفــوز والــتــأهــل لــلــدور ربــع النهائي 

والدخول في املنافسة على اللقب بقوة.
أطــاح  األرجنتيني  املنتخب  فــإن  املقابل،  فــي 
كبيرة  بنتيجة  الباراغواي  منتخب  منافسه 
)6 - 1(، وأثبت قوته الهجومية مــرة جديدة 
املجموعات،  دور  فــي  هدفا   17 بعدما سجل 
وهــو الــيــوم، ومــع وصــولــه إلــى الـــدور نصف 
الــنــهــائــي، أمــســى مـــن أقــــوى املــنــافــســن على 
لــقــب نسخة عـــام 2021. وبــعــد الــوصــول إلــى 
الدور ربع النهائي، يسعى املنتخب الروسي 
إلـــى مــتــابــعــة املـــشـــوار والـــوصـــول إلـــى نصف 
الــنــهــائــي مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــلــقــب األول في 
تاريخ املشاركات في مونديال كرة الصاالت، 
إذ سبق له أن حل ثانيا في نسخة عام 2016، 
الرابع  واملركز  الثالث عام 1996،  املركز  وفي 

مرتن عامي 2000 و2008.
في املقابل، فإن وصول املنتخب األرجنتيني 
إلــى دور الثمانية لم يكن صدفة، وذلــك ألنه 
سبق له تحقيق اللقب في نسخة عام 2016، 
وحل رابعا في عام 2004، فيما لم يسبق له 
أن حل وصيفا أو ثالثا في تاريخ مشاركاته، 
الثاني  الــلــقــب  لتحقيق  يسعى  فــهــو  وعــلــيــه، 
الــذي حقق  ومعادلة رقــم املنتخب اإلسباني 

اللقب مرتن عامي 2000 و2004.

تأهل إسبانيا والبرتغال
وكانت مواجهات الدور ربع النهائي اكتملت 
بعد تأهل 3 منتخبات جديدة للمنافسة على 
 مـــن  املنتخب 

ً
لــقــب نسخة عـــام 2021، بــدايــة

اإلسباني الذي تفوق على املنتخب التشيكي 
)5 – 2(، وأثــبــت أنـــه ســيــكــون واحــــدًا مــن بن 
 ،2021 عــام  لقب نسخة  على  املنافسن  أبـــرز 
يمكنها  قــويــة  تشكيلة  يملك  أنـــه  خــصــوصــا 

يسعى المنتخب الروسي 
لمتابعة عروضه 

الهجومية القوية

الدوري  في  ماريتيمو  على  األنفس  بشق  ينتصر  لشبونة 
البرتغالي

انتصر فريق سبورتينغ لشبونة على ماريتيمو بهدف من دون رد، في اللقاء الذي 
احتضنه ملعب )جوزيه ألفاالدي( في افتتاحية منافسات الجولة السابعة من الدوري 
الوحيد عن طريق بيدرو  القدم، وجاء هدف لشبونة واملباراة  لكرة  املمتاز  البرتغالي 
بورو من ركلة جزاء )د.8( من الوقت بدل الضائع. وبانتصاره، رفع سبورتينغ لشبونة 
 وصافة ترتيب الدوري البرتغالي بالشراكة مع بورتو 

ً
رصيده إلى النقطة الـ17 محتال

الفائز بدوره على جل فيسنتي خارج أرضه 2-1، بينما توقف رصيد ماريتيمو عند 
النقطة الـ6 في املركز الـ11. ويتصدر بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي بالعالمة الكاملة، 
إذ حقق 18 نقطة من 6 مباريات، يليه لشبونة وبورتو بـ17 نقطة، لكن من 7 مباريات 

 منهما.
ّ

لكل

كروس يعود إلى التدريبات الجماعية مع ريال مدريد
ــى الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــونـــي كــــــروس إلـ ــاد األملــــانــــي تـ ــ عـ
الجماعية مع فريقه ريال مدريد اإلسباني، بعد 
التي حالت دون مشاركته  تعافيه من اإلصابة 
مع الفريق هــذا املــوســم. ولــم يلعب كــروس منذ 
9 مــايــو/أيــار مــع فــريــق ريـــال مــدريــد، لكنه بات 
العمل  إلى  املشاركة معه بعدما عاد  قريبا من 
الجماعي الجمعة، وشارك في مباراة على ملعب 
صغير مع الفريق. كما ال يزال فيرالند ميندي 
فــي مرحلة التعافي مــن اإلصــابــة، وهــو يتدرب 
الــنــادي، في حني  على العشب وداخــل منشآت 
دانــي كارباخال  تــزال قائمة املصابني تضم  ال 
ومــارســيــلــو ودانــــي ســيــبــايــوس وغـــاريـــث بيل. 
وتنتظر جماهير النادي »امللكي« عودة كروس 
بـــفـــارغ الــصــبــر، نــظــرًا لــإضــافــة الــكــبــيــرة الــتــي 
الصعيد  على  اللعب، خصوصًا  بناء  فــي  وأهميته  الفريق  ملعب  وســط  فــي  يخلقها 
الهجومي لناحية خلق الفرص وتغيير األمور في الثلث األخير عبر صناعة الفرص 

للمهاجمني، وتحديدًا كل من كريم بنزيمة وفينيسويس جونيور.

أنشيلوتي غير سعيد بالفترة السيئة التي يمر بها برشلونة
أنــه غير سعيد بمشاهدة  أنشيلوتي، مــدرب فريق ريــال مدريد،  اإليطالي كارلو  أكــد 
برشلونة وهو يمر بفترة قاسية، معترفًا بأنه يشاهد مبارياته لتحليلها من دون أن 
الفترة  يتمنى لهم تحقيق نتائج سيئة. وخالل مؤتمر صحافي، ُسئل اإليطالي عن 
العصيبة التي يمر بها فريق »البالوغرانا«، فأجاب: »أشاهد املباريات ألنني أحب كرة 
»أنا  أنشيلوتي:  وأضــاف  بفترة سيئة«.  يمر  فريق  بمشاهدة  القدم، ولست مسرورا 
أدرس املباريات وأقوم بتقييمها وأركز فقط على فريقي، فأنا أحب مشاهدة املباريات. 
لست مسرورًا بأن األمور ال تسير على ما ُيرام مع أحد الفرق، ال مع برشلونة وال مع 

أي فريق آخر«.
ُيذكر أن الفريق »الكتالوني« يعاني من تراجع على مستوى األداء والنتائج، فهو لعب 
إلى اآلن 5 مباريات في »الليغا« انتصر في 2 وتعادل في 3، محققًا 9 نقاط وبفارق 7 
نقاط كاملة عن متصدر الترتيب ريال مدريد. فالريال يمّر بفترة رائعة، بعدما حقق 5 
انتصارات وتعادال واحدا في أول 6 جوالت في »الليغا«، ليتصدر الترتيب برصيد 16 

نقطة من أصل 18 ممكنة، وبفارق نقطتني عن الوصيف أتلتيكو مدريد. 

دي خيا: لدى الفريق خبرة أكبر 
اآلن بوجود كريستيانو وفاران

قــال اإلســبــانــي ديفيد دي خــيــا، حـــارس فريق 
ــلـــيـــزي، إّن فــريــقــه  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــكـ
أصبحت لديه خبرة أكبر اآلن بعد ضم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران. 
وقال في مقابلة مع قناة »سكاي«: »لدينا اآلن 
ــاب خــبــرة  ــحـ فــريــق قــــوي، بــالعــبــني كــبــار وأصـ
أنـــا وخـــوان  مــثــل كريستيانو وفـــــاران، وكــذلــك 
لدينا  ستكون  أنــه  أعتقد  وبالتالي،  مثال،  ماتا 
هذا العام خبرة أكبر«. وتابع دي خيا أّن عودة 
تأثير كبير  لها  إلى يونايتد »كــان  كريستيانو 
إنه أسطورة  أمر مدهش.  بيته  إلى  هنا. عودته 
لــلــنــادي وهــو شخص رائـــع يتطلع لــه اآلخـــرون 
األلعاب  فــي صالة  يعمل  وكيف  تــدربــه  لكيفية 
البدنية وكيف يهتم بنفسه وجسده. إنه العب عظيم ومن الرائع أن يكون موجودًا كل 

يوم للعمل بقوة واملساعدة في امللعب«.

ــه لم يــدرب أندية معروفة أو التي 
ّ
مع سانت إتــيــان. ورغــم أن

فــإن تجربة غارسيا  األوروبـــي،  الصعيد  تنافس بقوة على 
أكــثــر مــن عقدين ســاعــدتــه كثيرًا،  مــع برشلونة قبل  العــبــًا 
حيث كان ضمن الجيل الذي كّونه املدرب الهولندي يوهان 
العديد مع املناسبات  كرويف وتــّوج بالدوري اإلسباني في 
دور  لسنوات  فيه، وشغل  تــكــّون  الــذي  برشلونة  فريقه  مــع 
متوسط مــيــدان هجومي مــع الــفــريــق، وهــو مــا ســاعــده في 

كسب خبرة كبيرة بعدما جاور أفضل الالعبني في جيله.
األلعاب  دورة  في  باملشاركة  تّوجها  ناجحة  مسيرة  وبعد 
األوملــبــيــة 1996 فــي أتــالنــتــا بــالــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
قبل أن يضع حدًا ملسيرته التي عرفت العديد من املحطات 
املضيئة، اتجه إلى عالم التدريب مثل كثيرين من أبناء جيله.

الدرجة  منافسات  في  تجارب  عامًا،   48 غارسيا،  وخــاض 
الثانية اإلنكليزية وكذلك عمل في اليونان والنمسا وفرنسا 

وإسبانيا، وحصد خاللها ألقابًا عدة، خصوصًا مع ريد بول 
الفرنسية  تجاربه  لكّن  اليوناني،  وأوملبياكوس  النمساوي 
كانت فاشلة إلى حد كبير. وخالل هذا املوسم، دّرب ريمس 
انتصارًا وحيدًا، وهــو ما زاد  في 7 مباريات حقق خاللها 
فــي اســتــغــراب الــجــمــيــع بــعــد تــســّرب مــعــلــومــات مــفــادهــا أن 
ــرح اسمه خالل اجتماع إدارة برشلونة 

ُ
املــدرب اإلسباني ط

ليكون ضمن القائمة املرشحة لتدريب الفريق، رغم أن بعض 
املعطيات تخدمه كثيرًا، ال سيما منها درايته بأجواء النادي 
الكتالوني الذي خبره طويال العبًا أو مدربًا في فئات الشبان. 
الهجومي،  األســلــوب  اعتماد  إلــى  غارسيا،  أوســكــار  ويميل 
إذ أكــد أّن املـــدرب كــرويــف هــو الــذي غــرس فيه هــذا التوجه، 
وهو الذي تأثر به طوال مسيرته وكان له الفضل الكبير في 
نجاحه وتعلم منه الكثير، خصوصًا محاولة تمرير أفكاره 

.
ً
 كامال

ً
إلى الالعبني، إذ يعتبر أّن كرويف ألهم جيال

زهير ورد

ــدرب اإلســـبـــانـــي أوســـكـــار غــارســيــا في  ــ ارتــفــعــت أســـهـــم املــ
ترح ضمن قائمة املدربني 

ُ
الساعات املاضية، وذلك بعدما اق

للمدرب  خلفًا  اإلسباني  برشلونة  فريق  لقيادة  املرشحني 
ــد كــومــان، الـــذي أصــبــح رحــيــلــه عــن الــنــادي  الــهــولــنــدي رونــال

 بشدة بعد تراجع النتائج.
َ
الكتالوني متوقعا

التفكير  التي وقع  القائمة املصغرة  ووجــود غارسيا ضمن 
فيها من أجل تدريب برشلونة، كان مفاجئًا لكل املتابعني، 
ـــه لــم يــشــرف عــلــى فــريــٍق مــن الــصــف األول في 

ّ
نــظــرًا إلـــى أن

الــســنــوات األخـــيـــرة. وُيــشــرف املــــدرب اإلســبــانــي عــلــى فريق 
الــذي يصارع من أجــل ضمان  الفرنسي،  ستاد دي ريمس 
البقاء بعد موسم صعب، وقد أعاد ريمس املدرب اإلسباني 
إلى الدوري الفرنسي مجددًا رغم فشله السابق في تجربته 

أوسكار غارسـيا

على هامش الحدث

مدرب إسباني 
سبق له العمل 

مع برشلونة 
لسنوات، وهو 

اآلن مرشح لقيادة 
الفريق خلفًا 

لكومان

المنتخب 
المغربي يبحث 
عن تأهل تاريخي 
غير مسبوق 
إلى الدور نصف 
)Getty( النهائي

كأس  بطولة  في  الذهبي«  »الحذاء  جائزة  على  العبين  عدة  يتنافس 
العالم لكرة الصاالت. ويتصدر المهاجم البرازيلي فيراو، قائمة الهدافين 
 5 الذي سجل  براندي،  آالن  األرجنتيني  برصيد 7 أهداف، وخلفه مباشرًة 
أهداف حتى اآلن، ويُشاركه الروسي إيفان شيشكاال. في وقت يحتل كّل 
والياباني  دباسي،  أحمد  سعيد  واإليراني  عيد،  مصطفى  المصري  من 
فيرناديز،  أدولوف  واإلسباني  المصرار،  سفيان  والمغربي  أوليفييرا،  أرثور 

المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

من سيفوز بالحذاء الذهبي؟

وجه رياضي

صناعة الفارق هجوميا. وسيواجه املنتخب 
اإلســبــانــي فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي منافسا 
البرتغالي  املنتخب  وهـــو  أبــــدًا،   

ً
لــيــس ســهــال

الذي تخطى منتخب صربيا بصعوبة كبيرة 
الــــــ16 بــنــتــيــجــة )4 – 3(، لــيــفــرض  الـــــدور  فـــي 
مواجهة نارية مع »املــاتــادور« اإلسباني في 
املــنــتــخــب البرتغالي  املــقــبــل. ويــســعــى  ــدور  الــ

ومـــثـــيـــرة إلــــى أبـــعـــد حــــــدود، حــســم املــنــتــخــب 
ــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي  اإليــــرانــــي وجــــــوده فـ
ملواجهة فريق كازاخستان، وذلك بعد تفوقه 
8(، وشهدت   -  9( أوزبــكــســتــان  على منتخب 
املـــواجـــهـــة تــقــلــبــات كــثــيــرة فـــي الــنــتــيــجــة إلــى 
حــن نــجــاح اإليــرانــي فــي حسمها ملصلحته 
فــي الــنــهــايــة. وســبــق للمنتخب اإليـــرانـــي أن 

من أجل تحقيق لقب املونديال ألول مرة في 
تاريخه، وهو الذي سبق له أن حل في املركز 
الثالث مرة عام 2000، واملركز الرابع مرة عام 
2016، في حن أن املنتخب اإلسباني يسعى 
ــراب أكــثــر من  ــتـ لتحقيق الــلــقــب الــثــالــث واالقـ
برصيد  الزعامة،  صاحب  البرازيل،  منتخب 
5 ألــقــاب. فــي  املــقــابــل، وفــي مــبــاراة مجنونة 

حل في املركز الثالث مرة واحــدة وفي املركز 
ــازاتـــه في  ــدة، لــُيــتــابــع إنـــجـ ــ ــ ــرة واحـ الــــرابــــع مــ
أبرز  أنه دائما من بن  الرياضة ويؤكد  هذه 
املنتخبات التي تصل إلى مراحل بعيدة في 
املنتخب  يكون  فهل  »الفوتسال«،  منافسات 
اإليراني من بن املوجودين في الدور نصف 

النهائي في هذه النسخة؟

املواجهة  في  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  عن مصير  »ليكيب«  كشفت صحيفة 
املنتظرة ضد فريق مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 
ملوسم 2021-2022، وذلك بعد اإلصابة التي تعّرض لها مؤخرًا وأبعدته عن املالعب في 
املواجهات األخيرة لفريقه باريس سان جيرمان. وأشــارت الصحيفة الفرنسية إلى أن 
ميسي سيكون جاهزًا ملواجهة الفريق اإلنكليزي بعد تعافيه من اإلصابة، ما يعني أن 
هناك احتماال كبيرا لدخوله في التشكيلة األساسية للمدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، مع 

النادي »الباريسي«.

صورة في خبر

ميسي جاهز لمانشستر سيتي
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