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تغلب النجم اإلسباني، رافاييل نادال، على 
الفرنسي، كورينتني موتيه، في الجولة الثانية من 

منافسات بطولة روالن غاروس، لُيحقق فوزه الـ 
300 في البطوالت األربع الكبرى. وتمكن نادال من 

الفوز على موتيه بواقع 3 مجموعات )6-3 و1-6 
و6-4( في مباراة استمرت ساعتني و9 دقائق. 

وعليه، حقق اإلسباني 107 انتصارات من املجمل 
في منافسات روالن غاروس، إذ خسر 3 مرات فقط 

خالل مسيرته الرياضية.

نشر النجم األوروغواياني، لويس سواريز، 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني خالل آخر 

موسمني، رسالة وداع للفريق املدريدي، مشددًا 
على أنه لن ينسى جماهير فريق األتلتي. وجاء 

في رسالته: »مرت سنتان ال يمكن نسيانهما مع 
أتلتيكو مدريد، أشكر هذا الجمهور العظيم على 

الحب والدعم في كل لحظة. أودع الجميع وأنا 
فخور بهذه السنوات الرائعة، وسعيد ألن الجميع 

وضع ثقته بما أفعله«.

رحل املدافع البلجيكي السابق، فينسنت 
كومباني، عن تدريب فريق أندرلخت البلجيكي، 

بحسب ما أعلن النادي رسميًا. وأشارت إدارة 
النادي البلجيكي في بيان إلى أنه »حللت إدارة 

النادي واملدرب املوسم املاضي، وتناقشا في 
الخطط املستقبلية. توصل الطرفان إلى اتفاق 
خذ هذا القرار في 

ُّ
على االنفصال بالتراضي. ات

نِجز خالل 
ُ
إطار االحترام املتبادل واالمتنان ملا أ

الفترة املاضية«.

نادال يُحقق انتصاره 
الـ 300 في البطوالت 

األربع الكبرى

لويس سواريز 
يودع جماهير 
أتلتيكو مدريد

فينسنت كومباني 
يرحل عن تدريب فريق 

أندرلخت البلجيكي

سّجل جايلن 
براون 25 نقطة، 
وأضاف زميله 
جايسون تايتوم 
22 أخرى، ليقترب 
فريق بوسطن 
سلتيكس من 
التأهل إلى 
نهائي الدوري 
األميركي 
للمحترفين في 
كرة السلة، وذلك 
بفوزه على 
ميامي هيت )93 
- 80( في المباراة 
الخامسة لنهائي 
المنطقة 
الشرقية. وبهذا 
الفوز تقدم 
سلتيكس في 
السلسلة )3 - 2(، 
وقد يتمكن 
من حسم 
التأهل في حال 
فوزه بالمباراة 
السادسة.

)Getty/سلتيكس يسعى للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم )آندي ليونز

سلتيكس والنهائي القريب
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ماني: السؤال عن 
مستقبلي سأجيب عنه 

بعد نهائي أبطال أوروبا

نيكولو زانيولو: حققت حلم الطفولة
صــرح الــاعــب نيكولو زانــيــولــو، جناح فريق رومــا اإليــطــالــي وصــاحــب هدف 
االنتصار والتتويج بلقب دوري املؤتمر األوروبي في شباك فينورد الهولندي، 
بأنه حقق حلمه منذ الطفولة. وقال زانيولو بعد نهاية املباراة: »إنه أمر رائع، لقد 
حققت حلمي منذ الصغر. الجماهير رائعة ومذهلة، وكل ما حققناه هو من 
أجلها. نحن فريق قوي، ربما ال نعلم سر قوته. أهدي هذا اللقب ألمي ولجدي 
ولوالدي، ولشقيقتي، الذين وقفوا بجانبي في األوقات الصعبة«. وُيعد هذا أول 
بطولة  لقب  بعد  والثاني  اإليطالية،  العاصمة  كبير  به  يظفر  كبير  قــاري  لقب 
كأس املعارض، التي ألغيت في 1971، والذي توج به في 1961. كما أن هذا هو 
أول لقب يدخل خزائن روما بشكل عام منذ 14 عامًا، عندما توج بلقب كأس 

إيطاليا في موسم )2008-2007(.

بنزيمة: لدينا ثقة كبيرة وسنظهر ذلك
استلم الفرنسي، كريم بنزيمة، قائد وهداف ريال مدريد اإلسباني، جائزة أفضل 
التي  الثقة  ط فيه الضوء على 

ّ
الــذي سل الوقت  الليغا، في  العب في املوسم في 

يدخل بها فريق اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، نهائي دوري األبطال غدًا السبت 
أمام ليفربول اإلنكليزي في باريس. وأكد بنزيمة على هامش حفل التكريم أن 
»مفتاح مباراة ليفربول هو أن ندخلها منذ البداية بهدف الفوز. النهائي سيكون 
أمام فريق قوي للغاية، ولكن لدينا ثقة كبيرة ألننا أيضا أقوياء. علينا أن ننظر 
ثقة  لدينا  امللعب، وبحضور جماهيرنا.  لــدورنــا، ومــا علينا فعله سويًا داخــل 
 :

ً
امللعب«. وأضــاف بنزيمة قائا املــبــاراة، وسنظهر ذلــك داخــل  كبيرة في هــذه 

»أنا فخور للغاية بما حققته، والفضل يعود لجميع زمائي. لقد كان موسما 
واالنتصارات،  الحاسمة  والتمريرات  األهــداف  لي على مستوى  بالنسبة  طيبا 
والبطوالت. أشعر بسعادة كبيرة«. كما رأى بنزيمة أن الفريق الحالي لليفربول، 
يشبه كثيرًا الفريق الذي فازوا عليه في نهائي البطولة في كييف قبل 4 سنوات، 
وقال في هذا اإلطار إن »الفريق لم يتغير كثيرًا. يملك مدربًا جيدًا، ولكن علينا 
التركيز على أنفسنا. لعبنا ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي، ومانشستر 

سيتي، وجميعها كانت أندية مرشحة لتحقيق اللقب«.

إبراهيموفيتش يُجري جراحة 
في الركبة ويغيب نحو 8 أشهر

ــان  خــضــع نــجــم فــريــق مــيــان اإليــطــالــي، املــهــاجــم الــســويــدي املــخــضــرم، زالتـ
بني  مــا  املــاعــب  عــن  وسيغيب  اليسرى،  ركبته  فــي  لجراحة  إبراهيموفيتش، 
7 و8 أشــهــر. وأعــلــن بــطــل إيــطــالــيــا هـــذا املــوســم فــي بــيــان رســمــي أن »زالتـــان 
إبراهيموفيتش أجرى عملية جراحية في الركبة اليسرى في مستشفى جون 
ميرموز في مدينة ليون الفرنسية. العملية كانت ناجحة، ومن املنتظر أن يغيب 
الــاعــب بــني 7 و8 أشــهــر«. ُيــذكــر أن هــذه ليست املــرة األولـــى التي يغيب فيها 
»السلطان« هذا املوسم لإلصابة، إذ تعرض قبل ذلك لقطع في وتر أخيل، وهو 
ما أبعده لفترة ليست بالقليلة عن الروسونيري، لُيشارك في النهاية في 23 
مباراة من إجمالي 38 في بطولة الدوري اإليطالي. وسجل صاحب الـ40 سنة 
إلــى 3 تمريرات  الـــدوري وكــأس إيطاليا، باإلضافة  9 أهــداف هــذا املوسم بني 
الــجــزء األكــبــر مــن املــوســم، سحب املهاجم  حاسمة. وبسبب غياب إيــبــرا فــي 
أقدامه، وحجز مكانًا  البساط من تحت  أوليفييه جيرو،  املخضرم،  الفرنسي 
أساسيا له في تشكيلة املدرب، ستيفانو بيولي، كما أنه سجل هدفني من ثاثة 
الـــ19 في  بلقبه  الفريق  تتويج  مباراة  فريفه في شباك ساسولو في  سجلها 

الكالتشيو، واألول منذ 11 سنة.

كلوب: ألكانتارا قد يلحق بالنهائي
أكد املدير الفني لليفربول اإلنكليزي، األملاني، يورغن كلوب، أن العبه، تياغو 
أمام  السبت  غــدًا  األبطال  دوري  بنهائي  للحاق  فرصة جيدة  أمامه  ألكانتارا، 
ريال مدريد. وقال املدرب: »أمامه فرصة جيدة، هو يتدرب حاليًا. أجرى بعض 
التدريبات الفردية في صالة األلعاب. على ما يبدو، فإنه ربما يلعب في النهائي. 

إنها إشارة جيدة. سنرى ما سيحدث. الوضع ليس سيئًا كما كان يبدو«.

أّكد النجم املصري محمد صالح، أنه سيبقى 
نهاية  اإلنكليزي حتى  ليفربول  في صفوف 
عقده املوسم املقبل، من دون أن يلتزم ما إذا 
كان سيجّدده من عدمه. وينتهي عقد صالح 
مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد 
دخل في مفاوضات طويلة األمد في األشهر 
األخــيــرة مع ليفربول من أجــل تجديده، لكن 

الطرفني لم يتوصال إلى اتفاق حتى اآلن. 
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــفـــتـــوح مــخــّصــص 
الــــذي يجمع  ــا  ــ أبـــطـــال أوروبــ لــنــهــائــي دوري 
ــد اإلســــبــــانــــي فــي  ــدريــ ــع ريــــــال مــ لـــيـــفـــربـــول مــ
بــاريــس الــســبــت، أّكــــد الــنــجــم املــصــري أن كل 
تـــركـــيـــزه مــنــصــب عــلــى إحــــــراز الــلــقــب لــلــمــرة 

الثانية في مسيرته.
وقــال صــالح: »ال أريــد التحدث عن )تجديد( 
املقبل،  املــوســم  بالتأكيد  هنا  سأبقى  العقد. 
ســـنـــرى مـــــاذا ســيــحــصــل بــعــد ذلــــــك«. وتــابــع 
الالعب البالغ 29 عامًا الذي أحرز مرة جديدة 
: »ال أريد 

ً
لقب هداف الدوري اإلنكليزي، قائال

أن أكــــون أنــانــيــًا، األمــــر يتعلق بــالــفــريــق في 
الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية األهمية 

عـــاد ظــهــيــر بـــايـــرن مــيــونــخ األملـــانـــي الــجــديــد 
نصير مــزراوي إلى تشكيلة منتخب املغرب، 
فيما استمر غياب جناح تشلسي اإلنكليزي 
البوسني  املــدرب  حكيم زيــاش لخالفاته مع 
وحيد حاليلوزيتش، الذي أعلن عن تشكيلة 
»أسود األطلس« لخوض تصفيات كأس أمم 

أفريقيا 2023 في كرة القدم.
كــمــا عـــاد إلـــى تــشــكــيــلــة املـــغـــرب كـــل مـــن أمــني 
حارث وعادل تاعرابت وسفيان رحيمي، فيما 
اإلصــابــة.  بــوفــال بسبب  يغيب عنها سفيان 
ــــزراوي  ــان حــالــيــلــوزيــتــش قـــد اســتــبــعــد مـ ــ وكـ
ــيــــرة مـــن الــــدور  وزيــــــاش فـــي املـــبـــاريـــات األخــ
الثاني للتصفيات األفريقية املؤهلة ملونديال 
ــــدور الــحــاســم ضد  قــطــر، وكـــذلـــك مــبــاراتــي الـ
الكونغو الديمقراطية في نهاية آذار/ مارس 
املاضي، ألسباب انضباطية، وقال البوسني-
الـــفـــرنـــســـي فــــي نـــيـــســـان/ إبــــريــــل املــــاضــــي إن 
وانتهت«،  »قصة  ومـــزراوي  زيــاش  استدعاء 
بالنسبة إليه »الالعب الذي يرفض التدريب، 
ــات، بالنسبة  ــابـ يــرفــض الــلــعــب، يــدعــي اإلصـ
إلــّي قصة منتهية«. وكــان زيــاش )29 عاما(، 

بالنسبة إلــيــنــا، أريـــد رؤيـــة الــكــأس بــني يدي 
ــوردان هــنــدرســون قــائــد الــفــريــق(«.  هــنــدو )جــ
أما شريكه في خط املقدمة، السنغالي ساديو 
ــدوره الــحــديــث عـــن تجديد  ــ مـــانـــي، فــرفــض بـ
عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023 
أيضًا بقوله لشبكة »سكاي سبورتس«. قال 
الــالعــب فــي هــذا الــصــدد بعد تكهنات حيال 
األملــانــي: »السؤال  إلــى بايرن ميونخ  انتقاله 
عن مستقبلي سأجيب عنه بعد نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا. سأجيب عــن هــذا الــســؤال إذا 
قررت البقاء أو الرحيل بعد دوري األبطال«. 
ــدرب لــيــفــربــول األملـــانـــي  ــ فـــي املـــقـــابـــل، نــفــى مـ
يورغن كلوب أن يكون مصير كل من صالح 
النهائية،  املـــبـــاراة  بنتيجة  مرتبطًا  ومــانــي 
بقوله: »كال على االطــالق. ملــاذا؟ إذا فزنا هل 
الرحيل؟«. وأضــاف: »نحن نتفاوض  يريدان 
مع جميع الالعبني، لكن الوقت ليس مناسبًا 

للحديث عن هذا األمر«.
الالعبون فكرة معينة، ونحن  وتابع: »يملك 
ــــوال  ــــي بـــعـــض األحــ لـــديـــنـــا فـــكـــرة مــعــيــنــة، وفـ
ــــي بـــعـــض األحــــيــــان ال  ــار، وفـ ــ ــكـ ــ تــتــطــابــق األفـ

قــد أعــلــن فــي مطلع شــبــاط/ فــبــرايــر اعــتــزالــه 
حاليلوزيتش  مــع  خــالف  بعد  دولــيــا  اللعب 
الـــذي اتهمه بــعــدم االحـــتـــرام، وهــو مــا يهدد، 
على حد قوله، تماسك املجموعة، فيما رفض 
زيــــاش املــصــالــحــة مـــع املـــــدرب والــــعــــودة إلــى 
النتقادات  حاليلوزيتش  وتعرض  املنتخب. 
ــــرب بـــســـبـــب خــــيــــاراتــــه الــتــكــتــيــكــيــة  ــغـ ــ ــــي املـ فـ
وتــشــكــيــلــة املــنــتــخــب عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــأهــل 
لكأس العالم 2022، األمر الذي أثار شائعات 
ــر قــلــيــلــة مــــن انـــطـــالق  ــهـ عــــن رحـــيـــلـــه قـــبـــل أشـ
ــاملـــي، حــيــث ســـيـــواجـــه كــرواتــيــا  ــعـ الـــعـــرس الـ
ودافــع  املجموعات.  دور  في  وكندا  وبلجيكا 
حاليلوزيتش عن الجهود التي بذلها طاقمه 
إللزام الالعبني باالنضباط أثناء املعسكرات، 
مؤكدًا أن باب املنتخب املغربي مفتوح أمام 
»هناك مجموعة من  بأن  الجميع، مستدركا 
االعتبارات والقوانني التي يجب احترامها«. 
وبــشــأن الظهير األيــمــن مــــزراوي )24 عــامــًا(، 
قــــال بــعــد لــقــائــه الـــالعـــب املــمــيــز قــبــل بضعة 
أيـــام فــي هــولــنــدا: »سعيد ملـــزراوي وتوقيعه 
مع بايرن ميونخ. لقد تحدثنا في مجموعة 
املــواضــيــع. بكل تأكيد عــودتــه للمنتخب  مــن 
ستقدم اإلضافة للمجموعة«. وفيما عّبر عن 
فــخــره بــمــا حققه حــتــى اآلن مــع املــغــرب منذ 
حاليلوزيتش  رّد   ،2019 عامه  مشوار  بداية 
منتخبات  أربعة  بقيادة  الخبير  عــامــًا(،   69(
ــم، عــلــى مـــســـاعـــده الــســابــق  ــالـ ــعـ إلــــى كــــأس الـ
الــذي كــان قد استبعده قبل  مصطفى حجي 
منه...  كثيرًا  أملي  »لقد خــاب  بالقول:  أشهر، 

يــحــصــل هـــذا األمــــر، لــكــن يــجــري الــعــمــل معًا. 
يــعــرف بعضنا الــبــعــض مــنــذ فــتــرة طــويــلــة«. 
وأعـــــرب كـــلـــوب عـــن أمـــلـــه فـــي مــشــاركــة العــب 
ــانــــي تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا فــي  ــبــ الــــوســــط اإلســ
ــد خــــروجــــه مــصــابــًا  ــعـ املــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة بـ
ضـــد وولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــجــولــة األخــيــرة 
ــيــــزي األحــــــــد املــــاضــــي،  ــلــ ــكــ مـــــن الـــــــــــدوري اإلنــ
التدريبات.  فــي  سيشارك  أنــه  »يــبــدو  بقوله: 
ســيــكــون أمـــرًا مــســاعــدًا بــكــل تــأكــيــد، وســنــرى 
: »بــعــد املــبــاراة 

ً
فــي ضــوئــهــا«. وأوضـــح قــائــال

إيجابيًا حيال  أكــن  لــم  ولفرهامبتون(  )ضــد 
اإلصابة، لكننا تلقينا أنباًء قللت من شأنها 

في الليلة ذاتها«.
ــأر بــعــد  ــ ــثـ ــ ــه بـــمـــبـــدأ الـ ــانــ ــمــ ــلــــوب إيــ ــى كــ ــفــ ونــ
خــســارتــه نــهــائــي دوري األبـــطـــال فـــي 2018 
أمــــام ريــــال مـــدريـــد، مــشــيــرًا إلــــى أن الــحــيــاة 
تقدم فرصًا ثانية. وقــال كلوب: »كانت ليلة 
ــدث وإصـــابـــة  ــ ــا حـ يــصــعــب هــضــمــهــا. كــــل مــ
. ال أؤمــن بالثأر. 

ً
صــالح. كان موسمًا طويال

أتــفــهــم أن الـــثـــأر فــكــرة كــبــيــرة، لــكــن ال أؤمـــن 
كــلــوب عن  فــكــرة صحيحة«. وتــحــدث  بأنها 
راحة وميزة الفوز بهذه البطولة بالفعل في 
2019 والفارق مع النهائي الذي سيخوضه 
مع فريقه أمــام ريــال مدريد يــوم السبت في 
بــاريــس. وأضــــاف: »الــرحــلــة مهمة بالنسبة 
إلّي، لكن هنا ال مكان إال لفائز واحد، وعليك 
أن تتعامل مع األمــر وتتعلم منه. أن تتعلم 

عّد فريقك جيدًا«.
ُ
كيف ت

)فرانس برس(

قال حجي إني عجوز وال أفهم في كرة القدم، 
لذلك سأذهب مباشرة بعد نهاية هذا املؤتمر 
اللياقة للجري وتقوية العضالت..  إلى قاعة 

صحيح أني عجوز لكني أفهم بكرة القدم«.
من جهته، كتب حارث بعد استدعائه »سعيد 

بــاســتــدعــائــي ملـــبـــاريـــات املـــغـــرب املــقــبــلــة في 
تصفيات أمـــم أفــريــقــيــا«. ويــلــعــب املــغــرب مع 
الــواليــات املتحدة وديــًا قبل مواجهة جنوب 
أفريقيا وليبيريا في 9 و13 حزيران/ يونيو 
ضمن التصفيات القارية للبطولة املقررة في 

ساحل العاج. وتكونت التشكيلة من ياسني 
الكجوي  منير  اإلســبــانــي(،  )إشبيلية  ــو 

ّ
بــون

ــاي ســــبــــور الــــتــــركــــي(، أنـــــس الــزنــيــتــي  ــ ــاتـ ــ )هـ
)الــــرجــــاء الـــبـــيـــضـــاوي(، فـــي حـــراســـة املــرمــى، 
وفـــي الـــدفـــاع: أشـــرف حكيمي )بــاريــس ســان 
جــرمــان الــفــرنــســي(، نصير مــــزراوي )بــايــرن 
)أف سي  العكوش  األملــانــي(، سفيان  ميونخ 
)واتـــفـــورد  آدم مسينا  الــســويــســري(،  لــــوزان 
اإلنكليزي(، سفيان شاكال )لويفن البلجيكي(، 
غانم  املــجــري(،  )فرنتسفاروش  مايي  سامي 
ســايــس )ولــفــرهــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزي(، نايف 
أكـــــرد )ريـــــن الـــفـــرنـــســـي(، يــحــيــى عــطــيــة الــلــه 
ــال  ــوداد الــبــيــضــاوي(، جــــواد الــيــمــيــق )ريـ ــ )الــ
بــلــد الــولــيــد اإلســـبـــانـــي(، وفـــي خـــط الــوســط: 
فيصل فجر )سيفاس سبور التركي(، سفيان 
برقوق  أيمن  اإليطالي(،  )فيورنتينا  أمرابط 
)أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت األملــــانــــي(، إلــيــاس 
شــاعــر )كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز اإلنــكــلــيــزي(، 
 الدين 

ّ
عادل تاعرابت )بنفيكا البرتغالي(، عز

أونـــاحـــي )أنــجــيــه الـــفـــرنـــســـي(، ســلــيــم أمـــالح 
الهجوم  في  أما  البلجيكي(.  لياج  )ستاندار 
فــضــمــت الــقــائــمــة كـــال مــــن: ســفــيــان رحــيــمــي 
)الــعــني اإلمــــاراتــــي(، أمـــني حـــارث )مرسيليا 
ـــســـــي(، مـــنـــيـــر الــــــــحــــــــدادي ويــــوســــف  ــرنــ ــفـــ ــ الـ
ــانـــي(، زكــريــاء  ــبـ الــنــصــيــري )إشــبــيــلــيــة اإلسـ
أبو خالل )ألكمار الهولندي(، أيوب الكعبي 
التيسودالي  التركي(، طارق  )هاتاي سبور 

)خنت البلجيكي(.
)فرانس برس(

منتخب المغرب يستعين بنصير مزراويصالح باٍق في ليفربول ومستعد لنهائي األبطال
يترقب الجميع القمة 

المنتظرة السبت والمتمثلة 
بنهائي أبطال أوروبا بين 

ليفربول وريال مدريد

عزز المنتخب المغربي 
صفوفه بظهير بايرن 

ميونخ األلماني الجديد 
نصير مزراوي 

نجم ليفربول اإلنكليزي محمد صالح )بول إليس/فرانس برس(

النجمة ُهزم أمام تشرين بثالثية )فرانس برس(

األنصار خسر برباعية أمام السيب وودع البطولة )فرانس برس(

)Getty( المدرب حاليلوزيتش يستدعي مزراوي

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

قــطــبــا  يـــســـجـــلـــه  آخـــــــر  وراء  فــــشــــل 
الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة، نـــاديـــا الــنــجــمــة 
واألنــــــــصــــــــار، فـــــي مـــســـابـــقـــة كــــأس 
ــدم، ومــعــهــمــا  ــ ــقـ ــ ــة لــــكــــرة الـ ــيــــويــ ــاد اآلســ ــ ــحـ ــ االتـ
ــــرى الــتــي تــتــأهــل إلـــى املــســابــقــة،  األنـــديـــة األخـ
الــذي استطاع  العهد،  نــادي  إذا ما استثنينا 
تحقيق اللقب في مناسبة سابقة. أسباب هذا 
التقهقر والفشل ليست وليدة اللحظة، بل هي 
نتيجة تراكمات عــديــدة وســنــوات مــن اإلدارة 
قــد خسر  النجمة  نــادي  وكــان  للعبة.  السيئة 
أهـــداف نظيفة،  الــســوري بثالثة  أمـــام تشرين 
فيما لم يكن حــال األنصار أفضل، فقد سقط 

األندية 
اللبنانية

جعجة بال طحن آسيويًا

وّدع ناديا النجمة واألنصار مسابقة كأس االتحاد 
اآلسيوي، الثالثاء الماضي، بعد هزيمتين ثقيلتين، 
بسبب  المتراجع  اللبنانية  الكرة  واقع  ليؤكدا 

عوامل عديدة

تقرير

ليحقق  العماني،  أمــام سيب  نظيفة  برباعية 
نقطة واحدة فقط من تعادٍل يتيم.

سياسة الترقيع
لنبدأ بهذا العنوان، الذي يعتبر استراتيجية 
املــســابــقــة  الــلــبــنــانــيــة خـــالل  تتبعها األنـــديـــة 

الـــقـــاريـــة، وهــــو مــبــنــي عــلــى تــعــاقــد الــفــريــق 
املتأهل مع بعض الالعبني املحليني من أندية 
ال تــشــارك فــي املسابقة لفترة قصيرة طــوال 
مــجــريــات الــبــطــولــة، عــلــى أن يــعــود الــالعــب 
ترى  املنافسات.  اختتام  مع  األصلي  لناديه 
النادي  الجماهير حني يضّم  فرحة من قبل 
الـــذي يتمنون فـــوزه العــبــًا مــمــيــزًا مــن فريق 
آخر، لكن من يضمن النجاح؟ من يعلم كيف 
 

ّ
ســتــكــون الــتــولــيــفــة حــيــنــهــا، خــاصــة فـــي ظــل

مــســتــوى الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة املــتــدنــي، حقيقة 
يمكن ألي متابع أن يشاهد مباريات الدوري 
الــعــديــد من  بـــأن  الــلــبــنــانــي، ستشعر حينها 
املباريات ال تستحق أن ترتقي لتكون ضمن 
ة 

ّ
جــدول مباريات الــدرجــة األولـــى، بسبب قل

الــخــاطــئــة والهجمات  الــتــنــاغــم والــتــمــريــرات 
شبه الكالسيكية والتشتيت الدائم من دون 
عــبــارة عــن »شّمة  الفريق  اللعب، وكــأن  بناء 
ــكــل مــن مجموعة 

ُ
ـــة«، أي كــأن الفريق قــد ش

ّ
مل

شباب ال يعرفون بعضهم بعضًا. 

النجمة مشاكل دون حلول
يعيش نادي النجمة على وقع مشاكل عديدة 
هذا املوسم، من خالل ضربات إدارية متتالية، 
ومـــن ثـــم انــقــســامــات داخــلــيــة بـــني الــجــمــاهــيــر 
وسنتحدث  املــجــمــوعــة،  عــلــى  سلبًا  انعكست 
هنا بإسهاب عن الواقع. كان النجمة منافسًا 
كعادته بني الفرق األولــى في الـــدوري إلــى أن 
تقرر عــدم خــوض مــبــاراتــه أمــام نــادي العهد، 
بــأمــٍر مــن رئيسه أســعــد الــصــقــال، ليصار إلى 
بلبلة  تغريمه وحسم نقاط من رصيده، بعد 
مـــطـــولـــة وأحــــــــداث »هـــولـــيـــولـــبـــنـــانـــيـــة« بــعــيــدًا 
ــات أفــــالم هـــولـــيـــوود، لــعــب الــفــريــف  ــداعـ عـــن إبـ
ــة الــتــي تــصــارع  ــديـ الــنــبــيــذي الــعــريــق مـــع األنـ
الحال  قــد ضمن بطبيعة  وكــان  الهبوط  على 
ــر لم  بــقــاءه فــي الــدرجــة األولــــى، لــكــن هـــذا األمـ
التي نددت  الجماهير،  يــرض عــددًا كبيرًا من 
بما قام به الصقال وهاجمته في مقّر النادي، 
أن يخرج  قــبــل  الــفــريــق  فــي  ــواء  ــ األجـ لتشتعل 
إلــى الواجهة مــحــاواًل تهدئة األمــور،  الرئيس 
الفريق باألصل  وهــذا بالفعل ما حصل، لكن 
ــع إيــقــاف  ــم يــكــن فـــي أفـــضـــل أحــــوالــــه فــنــيــًا مـ لـ
ــا أّدى  ــه الــلــبــنــانــي مـــوســـى حـــجـــيـــج، مــ مــــدربــ
إلــى اســتــقــدام املـــدرب التونسي طـــارق جــرايــا، 
الــتــحــضــيــر للمهمة اآلســيــويــة بما  ــدأ  بـ الــــذي 
ــر وتــيــّســر، بــعــد تحقيق 4 نــقــاط فــي أول 

ّ
تــوف

مباراتني بكأس االتحاد اآلسيوي، كانت غرف 
املـــالبـــس تــعــّج بــقــضــيــة تــجــديــد عــقــود بعض 
انتقال  فلك  التي دارت في  الالعبني واألخبار 
بعضهم لنادي العهد، الذي بات رقمًا صعبًا 
تأثرت  اللبناني، ومــن دون شــّك  الــــدوري  فــي 

سياسة الترقيع قبل 
المسابقات اآلسيوية 

تبرز الفشل

)Getty/واقع الكرة اللبنانية محزن للغاية )جيمس ويليامسون

املــجــمــوعــة املـــوجـــودة لــخــوض غــمــار البطولة 
أفــرادهــا  على  انعكس  مــا  السلبية،  بــاألجــواء 
مجددًا  الجماهير  ودفــع  امللعب،  أرضية  على 
بالرحيل،  إياه  الصقال مطالبة  للثورة بوجه 
مع التأكيد على أن أخطاء نادي النجمة أمام 
 

ّ
تــشــريــن كــانــت غــيــر مــقــبــولــة، خــاصــة فـــي ظــل
املتكررة،  البدائية  والهفوات  الدفاعي  التفكك 
ــدرة الــفــريــق عــلــى صــنــاعــة الــخــطــورة  ــدم قــ وعــ
ــرمـــى الـــخـــصـــم بــشــكــل كـــبـــيـــر، لــيــخــرج  عـــلـــى مـ
النبيذي  الــنــادي  من جماهير  ويعتذر  جرايا 
ــــه يــتــحــّمــل مــســؤولــيــة ما 

ّ
الــعــريــضــة، مــؤكــدًا أن

جيدين، ويمتلك العديد منهم خبرة ال بأس 
بها على، غــرار حسن معتوق وآخرين، لكن 
مــا قــدمــه الــفــريــق فــي بــطــولــة كـــأس االتــحــاد 
اآلســــيــــوي، وقــبــلــهــا فـــي الــــــدوري الــلــبــنــانــي، 
لــــم يـــرتـــق ملــــا كـــانـــت تـــأمـــل بــــه الــجــمــاهــيــر. 
الــلــه أبــو زمـــع، بعد لقاء  مـــدرب الفريق عبد 
اعترف  نظيفة،  برباعية  والخسارة  السيب 
ــه اعـــتـــذارًا  ــ بـــأن الــخــصــم كـــان األفـــضـــل، ووّجـ
ــا غـــيـــر مـــعـــتـــاديـــن عــلــى  ــ ــنـ ــ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر »ألنـ
الخسارة بمثل هذه النتيجة الكبيرة، لكننا 
ارتكبنا أخطاء كثيرة. أتحّمل مسؤولية ما 

حصل. لكن في الحقيقة يحتاج نادي النجمة 
لتجديد دمائه، لن ندخل هنا في مسألة بقاء 
الــرئــيــس أو رحــيــلــه، حيث تبقى هــذه املسألة 
قضية داخلية بحتة، لكن الواضح أن الفريق 
لقب  على  منافسًا  يكون  لــن  الحالي  بوضعه 
الـــــــدوري فـــي املـــوســـم املـــقـــبـــل، وخـــــوض غــمــار 
مجموعات كــأس االتــحــاد اآلســيــوي إذا تأهل 

سيكون أعلى طموحاته حاليًا.

األنصار عالمة استفهام
ــــادي األنـــصـــار فـــي صــفــوفــه العــبــني  يـــضـــّم نـ

حصل، وأريد شكر الالعبني على جهودهم«. 
األمــر األكــثــر غــرابــة فــي العقلية، أو لنقل إن 
تــصــريــحــات عــبــد الــلــه أبـــو زمـــع الــتــي قالها 
الحقًا، قد تصدم البعض وتظهر أن املدرب 
استسلم لألمر الواقع، أو قد يحّمله آخرون 
 .

ً
املــســؤولــيــة لــكــن الــحــقــيــقــة مــخــتــلــفــة قــلــيــال

ــداف في  ــاف: »بــعــد تلقي 3 أهــ أبـــو زمـــع أضــ
يجب  بأننا  الالعبني  أخبرت  األول،  الشوط 
أن نــحــاول تــفــادي الــتــعــرض لــخــســارة أكبر، 
وقمت بإشراك مدافع ألننا لم نكن في يومنا، 
ا في 

ّ
السيب في يومه، تحّسن كــان  في حني 

الـــشـــوط الــثــانــي لــكــنــنــا لـــم نــســجــل. بالنظر 
ــة«.  ــادلـ ــــألداء أعــتــقــد أن الــنــتــيــجــة كـــانـــت عـ لــ
ستقول عند قــراءة هذه الكلمات، الفرق في 
ــا تــتــأخــر فـــي الــنــتــيــجــة ثـــم تــعــود في  ــ أوروبــ
الــشــوط الــثــانــي، حسنًا صــحــيــح، هـــذا األمــر 
يحدث هناك في القارة العجوز، مع العبني 
مــعــتــاديــن عــلــى خـــوض 90 دقــيــقــة بــالــريــتــم 
البدنية وحتى  اللياقة  لكن مستوى  نفسه، 
النهار  عــن  الليل  اخــتــالف  مختلفة  العقلية 
القمر. الخالصة  وضــوء الشمس عــن ضــوء 

هذا هو واقع ومستوى الكرة اللبنانية.
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رياض الترك

نال خبر انفصال املدير الرياضي 
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان،  ــادي بــ ــنــ لــ
الــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو عـــن فــريــقــه 
قبل أيام، انتشارًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا في 
وسائل اإلعالم. ولعل ذلك الخبر يتيح مجااًل 
لإلضاءة على دور املدير الرياضي وأهميته 

في األندية الكبيرة لكرة القدم العاملية. 
السنوات  القدم كثيرًا خالل  لقد تغيرت كرة 
األخيرة وباتت رياضة املال بالدرجة األولى، 
إذ تصرف األنــديــة أمـــوااًل طائلة فــي السوق 
مــن أجـــل بــنــاء تــشــكــيــالت قــويــة تمّكنها من 
املنافسة وحصد األلقاب املحلية واألوروبية، 
الــفــريــق من  إدارة  ُتــعــتــبــر عملية  وفـــي وقـــت 
إن كان لجهة تحديد هوية  املهمات  أصعب 
إعــداد  أو  الفريق  يحتاجهم  الــذيــن  الالعبني 
ــة ومــالــيــة لــبــنــاء الــفــريــق، بــرزت  ــ خــطــط إداريـ
الــحــاجــة لــالعــتــمــاد عــلــى مــديــر ريـــاضـــي في 
ُســلــم وظـــائـــف األنــــديــــة. والـــيـــوم بــــات املــديــر 
الرياضي أهم جزء في إدارات األندية والذي 
ــبـــني وحــتــى  ــم مــــن الـــالعـ ــ ــًا أهـ ــانـ ــيـ ُيــعــتــبــر أحـ
الرئيس، وذلك ألن دوره مهم جدًا في تطوير 
األندية وتحديد ما يحتاج الفريق للمنافسة 
ــاذا يفعل  ــ ــقــــاب، ووفـــقـــًا ألهــمــيــتــه مـ عــلــى األلــ
املدير الرياضي ومــا هي وظيفته؟ ومــا هي 

المدير الرياضي
مسؤولياته وأهميته

باتت وظيفة المدير الرياضي شديدة األهمية في أندية كرة القدم اليوم 
القوية  التشكيلة  بناء  عملية  في  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  مع  خصوصًا 
دوره  وهل  الرياضي  المدير  مميزات  هي  فما  المواهب،  أفضل  وانتداب 

فعال حاسم لألندية؟

3031
رياضة

تقرير

أهم مسؤولياته وهل تحتاجه األندية فعاًل؟

من هو المدير الرياضي؟
ــق مُلـــســـمـــى املـــديـــر  ــيــ ــد تـــوصـــيـــف دقــ ال يــــوجــ
الـــريـــاضـــي فـــي كــــرة الـــقـــدم، فــُيــمــكــن اعــتــبــاره 
بمثابة كبير املدراء التنفيذيني أو مديرا ملهام 
رياضية محددة، وعليه، تختلف مسؤوليات 
الــعــمــل وفــقــًا لــعــدة عـــوامـــل مــثــل الـــبـــدل الـــذي 
يتقاضاه، قوة الدوري أو الدرجة التي يلعب 
فــيــهــا الـــفـــريـــق الـــــذي يــعــمــل فـــيـــه، بــاإلضــافــة 
لنوعية النادي. ففي إيطاليا وأملانيا برز دور 
املدير الرياضي لسنوات وبات دوره واضحا، 
بينما في إنكلترا مثاًل ما زال دوره محدودا 
وليس هناك توجه لألندية من أجل التعاقد 

مع رجل يعمل في هذا املنصب اإلداري.
وعلى صعيد كرة القدم ُيعرف املدير الرياضي 
اليوم  ُمتعارف عليها  بأسماء تقنية ُمحددة 
القدم،  كــرة  مدير  للفريق،  التقني  املــديــر  مثل 

ــــدور نــفــســه ما  مــديــر الــعــالقــات الـــكـــرويـــة. والــ
املهام  زال غير واضــح كثيرًا بسبب ضبابية 
املــخــتــلــفــة، ولــهــذا الــســبــب يــجــب عــلــى أي نــاد 
التعاقد  قبل  الــريــاضــي  املــديــر  مهمة  تعريف 
معه، وذلــك بهدف تحديد مسؤولياته داخل 
النادي. وفي هذا اإلطار ووفقًا ملوقع »فوتبول 
جـــوبـــز وورلــــــــد«، هـــنـــاك بــعــض املــســؤولــيــات 
األساسية للمدير الرياضي وهي على الشكل 
الــتــالــي: مــســانــدة الــفــريــق األول واملـــــدرب في 
القرارات الرياضية، الحفاظ على عالقة جيدة 
ــنـــادي وكـــل الــالعــبــني واملــوظــفــني  مـــع مــالــك الـ
ألنـــــه أهـــــم صـــلـــة وصـــــل بــــني الـــجـــمـــيـــع داخــــل 
الفريق، توظيف رؤســاء لكل األقسام لتقديم 
الكروية،  الوضعية  ملعرفة  له  خاصه  تقارير 
خلق وتطبيق فلسفة خاصة للنادي لجميع 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة وهــــو مـــا يــظــهــر مـــن خــالل 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب عـــلـــى أرض املـــلـــعـــب، إنـــشـــاء 
وتـــطـــويـــر شــبــكــة كــشــافــني لــلــمــواهــب والــتــي 
ُتـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع أفـــضـــل املـــواهـــب 
مسؤولية  الفريق،  ملتطلبات  وفقًا  والالعبني 
مباشرة على بيع وشــراء عقود الالعبني في 
سوق االنتقاالت، حرصه على حصول العبي 
األكــاديــمــيــة والعـــبـــي الــفــريــق األول عــلــى كل 
املتطلبات من أجل تطوير مستوياتهم الفنية. 
وفـــي األنـــديـــة الــصــغــيــرة مــثــاًل، بــعــض املـــدراء 
الــريــاضــيــني يــتــولــون بــعــض املـــهـــام اإلداريـــــة 
بينما  أواًل،  الرياضية  بالقرارت  تتعلق  التي 
فــي بعض األنــديــة الكبيرة يختلف األمـــر، إذ 
إن مــهــمــة املــديــر الــريــاضــي هــي الــتــعــامــل مع 
ســوق االنــتــقــاالت )بيع وشــــراء(، ووفــقــًا لهذه 
مدير  أداء  عــلــى  الــُحــكــم  ينبغي  ال  املــعــطــيــات 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي مثاًل  ريــاضــي يعمل فــي الـ
مــقــابــل مــديــر ريــاضــي مــع فــريــق فــي الــــدوري 
النمساوي، وذلك ألن الواجبات واملسؤوليات 

تختلف كثيرًا.

أهمية تعيين مدير رياضي في النادي
ــــدرات  ــقـــاالت وقـ ــتـ مـــع ازديــــــاد قــــوة ســــوق االنـ
األنــديــة املــالــيــة فــي الــســنــوات األخــيــرة، باتت 
عملية إدارة الفريق على صعيد بيع وشراء 
عقود الالعبني وأي عملية تتعلق بالقرارات 
الـــريـــاضـــيـــة، مـــن أصـــعـــب الـــوظـــائـــف، وعــلــيــه 
تــحــتــاج لــرجــل مــنــاســب فـــي املـــكـــان املــنــاســب 
إلدارة كل التفاصيل الصعبة. وفي السنوات 
ــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ  ــ ــديـ ــ األخــــــيــــــرة، اتـــجـــهـــت أنـ
لتعيني مدير رياضي وذلك من أجل تحقيق 
نجاحات كبيرة في امليركاتو، وجذب أفضل 
املواهب التي تلعب في جميع دوريات العالم. 
في  رياضي  التعاقد مع مدير  أهمية  وتأتي 
الــذي تشهده كرة القدم  ظل التضخم الكبير 
على الصعيد االقــتــصــادي مــن أجــل تحسني 
وضعية األندية ماليًا، وذلك من خالل اإلدارة 
الصحيحة. ففي وقت ترتفع أسعار الالعبني 
في السوق بنسب مرتفعة جدًا، تبقى قائمة 
الالعبني امُلميزين كما هي وال تتغير كثيرًا، 
مع بــروز بعض املواهب من موسم إلــى آخر 

تختلف مهام المدير 
الرياضي بحسب كل 

فريق وكل دوري

استبعاد دانيلو من قائمة المنتخب البرازيلي 
لوديتي كوريا الجنوبية واليابان

اسُتبعد الظهير األيمن، دانيلو، من قائمة منتخب البرازيل لكرة القدم للوديتني املقررتني 
أمام كوريا الجنوبية واليابان في شهر يونيو/حزيران املقبل استعدادًا لبطولة كأس 
العالم 2022. وأوضح االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن، دانيلو، العب 
من  يتعاف  لم  سابقًا،  سيتي  ومانشستر  مدريد  وريــال  حاليًا  اإليطالي  يوفنتوس 
إصابة يعاني منها في القدم اليمنى، وبناء عليه تقرر استبعاده من املباراتني. ووفقًا 
املونديال، عدم  والــذي سيترك منصبه بعد  للمنتخب  الفني  املدير  تيتي  للبيان، قرر 
استدعاء العب آخر لتعويض غياب دانيلو صاحب الـ30 عاما. وكان تيتي استدعى 
عدم  من  إزاء مخاوفه  براغانتينو،  فريق  أورتيز، العب  ليو  املدافع،  املاضي  األسبوع 
اإلرهاق  املشاركة بسبب  للمباراتني من  الذين تم استدعاؤهم  الالعبني  تمكن بعض 
املنتخب  غالبية العبي  احتراف  مع  أوروبـــا، خصوصًا  في  انتهاء موسم طويل  بعد 
البرازيلي. ُيذكر أن معسكر املنتخب البرازيلي بدأ في سيول استعدادًا ملواجهة كوريا 

الجنوبية واليابان يومي 2 و6 يونيو/حزيران على الترتيب.

مورينيو بعد حسم دوري المؤتمر: 
حان الوقت اآلن للتفكير في الموسم المقبل

صرح البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب فريق 
رومــــا، بــطــل دوري املــؤتــمــرات بــعــد فــــوزه على 
فــيــنــورد الــهــولــنــدي بــهــدف دون رد بــأنــه حــان 
املــقــبــل. وقــال  الــوقــت اآلن للتفكير فــي املــوســم 
مورينيو في تصريحات تلفزيونية بعد املباراة: 
الــتــاريــخ ُصنع  لكن  ثانيًا صعبًا،  »كـــان شــوطــًا 
املوسم  فــي  للتفكير  اآلن  الــوقــت  حــان  بالفعل. 
الــقــيــام بــه وتحديد  املــقــبــل، وأعــــرف مــا يمكننا 
املـــســـار«. وحــصــل الــبــرتــغــالــي بــالــفــعــل عــلــى 5 
ألــقــاب أوروبــيــة، لكنه اعــتــرف بأنه »يشعر كما 
لو كــان يحصل على لقب أوروبـــي للمرة األولـــى«. وتابع مورينيو قــائــاًل: »كــان هناك 
حديث هذه األيام عن الخبرة في النهائيات ولكن لم يتغير شيء. النهائي هو نهائي، ال 
شيء يتغير. كانت أيامًا صعبة مع طاقم التدريب الخاص بي. وصلنا إلى هنا كعائلة، 
أسرة تمكنت حتى اليوم من تجاوز الصعوبات والتغلب عليها«. كما أضاف املدرب 
البرتغالي خالل تصريحاته: »عدم الفوز ملدة 12 عامًا ُيعد كثيرًا بالنسبة لكرة القدم 
اإليطالية. ولكن هيا بنا اآلن، سنكون العام املقبل في الــدوري األوروبــي، وبعدها في 

دوري أبطال أوروبا«.

سلوت مدرب فينورد: كنا نحتاج لقليل من الحظ
اعـــتـــبـــر، أرنـــــي ســـلـــوت، مـــــدرب فـــريـــق فــيــنــورد 
الــهــولــنــدي، بــعــد خـــســـارة لــقــب دوري املــؤتــمــر 
األوروبـــــــي فـــي نــســخــتــه األولـــــى بـــهـــدف نظيف 
على يــد رومـــا اإليــطــالــي، أن فريقه كــان أفضل 
في الشوط الثاني، ولكنه »كان يحتاج لقليل من 
الحظ، وهو ما لم يحدث«. وقال املدرب الهولندي 
احتضنته  الــذي  النهائي  عقب  تصريحات  في 
ــن املــمــتــع دائــمــًا  الــعــاصــمــة األلــبــانــيــة تــيــرانــا: »مـ
مشاهدة كيف تسير أول 15 دقيقة. خالل تلك 
الفترة، سيطرنا بشكل جيد على املباراة. ولكن 
لـــ45 دقيقة. مشكالتنا كانت في  يمتد  الشوط 
القرارات التي يتخذها العبونا مع وبدون الكرة«. 
واختتم صاحب الـ45 سنة تصريحاته: »أبلغت 
الالعبني بني الشوطني الجوانب التي يجب تحسينها. كانت هناك حالة تركيز كبيرة 
منذ بداية الشوط الثاني، ولكننا كنا نحتاج لقليل من الحظ، ولكن هذا لم يحدث. كان 
هناك الوقت والفرص للتسجيل، ولكننا لم ننجح في ترجمتها. ربما هذا يعود لقيمة 
املنافس«. ُيذكر أن فريق فيينورد الهولندي فشل في العودة إلى منصات التتويج بعد 
غياب 20 سنة، وتحديدًا منذ فوزه بلقبه الثاني في كأس االتحاد األوروبي )الدوري 
لقب  بــواقــع:  فــي 2002، ويبقى رصــيــده عند 4 تتويجات خارجية  األوروبـــي حاليًا( 
في دوري األبطال )1969-1970(، واثنني في كأس االتحاد األوروبــي )1974-1973 

و2001-2002(، ولقب في كأس اإلنتركونتيننتال )1970(.

6ـ3 لتعبر إلى الدور القادم. واعترفت الالعبة الفرنسية بأن 
أقصى حلمها هو أن تخوض مباراة على امللعب الرئيسي، 
خالل بطولة »روالن غــاروس«، وتحقق الحلم مع انتصار 
الالعبات  أفضل  مــن  ومصنفة  قوية  منافسة  ضــد  مثير 
في العالم. وأكدت الالعبة الفرنسية أن اللعب ضد املصنفة 
املجموعة  في  االرتباك  وبعد  كثيرًا،  عامليًا حفزها  الثانية 
إلى  االنتصار  أكثر عنفًا وإصـــرارًا على  األولــى أصبحت 
أن حققت إنجازًا كبيرًا في مسيرتها. ورغم صغر سنها، 
فــإن بــاري تحلت بشخصية قــويــة، خاصة خــالل الكرات 
وكسرت  منافستها  تقدمت  عندما  املــبــاراة  في  الحاسمة 
حسابات  أربكت  كبيرة  بعزيمة  تحلت  ولكنها  إرسالها، 
في  نجمة  إلــى  املــراهــقــة  وتحولت  عامليًا.  الثانية  املصنفة 
بالدها، بما أن التنس الفرنسي يشهد تراجعًا كبيرًا في 
الــتــي حققتها ضد  املــواســم املــاضــيــة، ولــهــذا فــإن النتيجة 

املصنفة الثانية عامليًا أعادت األمل ملشاهدة العبة فرنسية 
قــادرة على تحقيق نتائج مميزة، رغــم أن املهمة ستكون 
صــعــبــة لــلــغــايــة فـــي املـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة. وســـعـــت الــالعــبــة 
الــفــرنــســيــة مــنــذ ســنــوات لــلــمــشــاركــة فــي بــطــوالت »روالن 
يكن  لــم  العاملي  الصعيد  ترتيبها على  أن  ذلــك  غـــاروس«، 
يسمح لها باملشاركة في البطولة، غير أنها استفادت من 
الــدور  الــدعــوات، لتشارك قبل ثالثة مــواســم، وقــد تخطت 
األول، لكن دون أن تحقق مكاسب كبيرة، وقد أكدت ملوقع 
»20 دقيقة« الفرنسي أنها قدمت العديد من الطلبات من 
الفرنسي. وكانت  البطولة األهم للتنس  أجل املشاركة في 
بــدايــة مسيرتها، حيث  فــي  تــألــقــت  قــد  الفرنسية  الــشــابــة 
قد  أنها  للشباب، وهو ما يعني  العاملي  الترتيب  تصدرت 
تــكــون مــن نــجــوم اللعبة فــي املــواســم الــقــادمــة، وقـــد جعل 

انتصارها الجماهير تشعر بفخر كبير.

زهير ورد

ــاري مــفــاجــأة كــبــيــرة فــي بطولة  ــان بـ فــّجــرت الفرنسية ديـ
ــــدور األول  ال أقــصــت فــي  للتنس عــنــدمــا  »روالن غــــاروس« 
التشيكية باربورا كريغسيكوفا بنتيجة مجموعتني مقابل 
الالعبة  متوقع. وحققت  غير  إنجاز  في  واحـــدة،  مجموعة 
املصنفة 93  أن  ذلــك  كبيرًا،  عــامــًا(، نجاحًا   19( الفرنسية 
الالعبة  لتجاوز  لم تكن مرشحة  البطولة،  بداية  عامليًا قبل 
التشيكية املصنفة الثانية عامليًا، واملتوجة بالنسخة األخيرة 
من »روالن غــاروس«، لكن ديان باري كذبت كل التوقعات 
وفرضت نفسها نجمة بداية البطولة. ولم تكن بداية املواجهة 
سهلة على الالعبة الفرنسية، التي خسرت املجموعة األولى 
الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة  فـــي  بــقــوة  ــادت  بنتيجة 6ـ1، ولــكــنــهــا عــ
وانتصرت 6ـ2 ثم تألقت في املجموعة الثالثة وفازت بنتيجة 

ديان باري

على هامش الحدث

العبة فرنسية 
برزت في بطولة 

روالن غاروس 
وربما تكون في 
المستقبل نجمة 

مميزة حيث 
تبلغ من العمر 

حاليًا 19 عامًا

المدير الرياضي لفريق 
مانشستر سيتي، تيكسكي 
بيغرستيان )على اليسار( 
حقق نجاحًا كبيرًا 
)Getty/مات ماكنولتي(

الُمميزين  الرياضيين  المديرين  من  عدد  حاليًا  القدم  كرة  في  يوجد 
وأفضل 5 بحسب موقع ترانسفر ماركت هم على الشكل التالي: رالف 
الموسم  يونايتد في  رياضيا مع مانشستر  الذي سيعمل مديرا  رانغنيك 
القادم، تيكسكي بيغرستيان واحد من األنجح حاليًا مع مانشستر سيتي 
مونشي  اإليطالي،  يوفنتوس  فريق  مدير  ماروتا  جيوسيبي  اإلنكليزي، 
المدير الرياضي لفريق إشبيلية، وهو األكثر شهرة، وهناك مايكل زورق 

المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند األلماني.

أفضل 5 مديرين حاليًا

وجه رياضي

ــم. ومـــن هــنــا تــأتــي أهمية  ــ ولــيــس بــشــكــل دائـ
تـــواجـــد مــديــر ريـــاضـــي فـــي الــفــريــق مـــن أجــل 
الـــحـــد مـــن املــخــاطــر املــالــيــة الـــتـــي مـــن املــمــكــن 
الــشــؤون  فــريــق، وإدارة  لــهــا أي  يــتــعــرض  أن 
الـــريـــاضـــيـــة بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، ولـــهـــذا 
السبب بدأت أندية البريمييرليغ مؤخرًا في 
التعاقد مــع مـــدراء ريــاضــيــني بــهــدف تطوير 

واملـــنـــافـــســـة عــلــى أفـــضـــل األلــــقــــاب، وُيــجــنــب 
املالية بسبب سوء  النادي لألزمات  تعرض 
معدل  فمثاًل  لــه.  امُلــحــددة  املسؤوليات  إدارة 
بــقــاء مــــدرب فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي هــو 14 
شــهــرًا، وهـــذا األمـــر يعني دخـــول جــهــاز فني 
على  كبيرة  وتغييرات  كل موسم  مع  جديد 
ــنـــادي وانـــتـــداب عناصر  صــعــيــد تــشــكــيــلــة الـ

املــديــر  ونـــجـــاح  الـــريـــاضـــي.  اإلداري  الــعــمــل 
ــار الــريــاضــي  الــريــاضــي ال يعتمد عــلــى اإلطــ
فــقــط، بــل أيــضــًا الــنــجــاح االقــتــصــادي أيضًا، 
املــالــيــة والحفاظ  األربــــاح  وذلـــك ألن تحقيق 
مــيــزانــيــة سليمة مــن خـــالل تنظيم كل  عــلــى 
ــائــــف الــــتــــي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، ســيــســمــح  الــــوظــ
ــــع أفــــضــــل الـــالعـــبـــني  ــد مـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــالـ ــادي بـ ــنــ ــلــ لــ

جـــديـــدة، وهــنــا ربــمــا تــبــرز مــشــكــلــة تضخم 
البشري، وبالتالي مشاكل مالية  العداد  في 
الرياضي في  املدير  يأتي دور  كبيرة، وهنا 
إنشاء فلسفة رياضية إداريــة ُمحددة يسير 
عـــلـــى نــهــجــهــا، بـــاإلضـــافـــة لــخــطــة ريــاضــيــة 
في  الــنــادي  قيمة  مــن  تــرفــع  واستراتيجيات 

السوق وفي املنافسات على أرض امللعب.

أكد املهاجم املكسيكي، تشيتشاريتو، العب فريق لوس أنجليس غاالكسي األميركي، 
املنتخب املكسيكي. وصــّرح  إلــى  املــواقــف حــول احتمالية عــودتــه  تــقــاربــًا فــي  أن هــنــاك 
تشيتشاريتو في مؤتمر صحافي ردًا على سؤال إن كان سيعود إلى املنتخب: »نعم، 
حدث تقارب بالتأكيد«، دون أن يكشف املزيد من التفاصيل. وكانت شائعات انتشرت 
أخيرًا عن وجود مباحثات واجتماعات مختلفة بني تشيتشاريتو واملنتخب الذي يقوده 
املدير الفني األرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو قبل انطالق بطولة كأس العالم 2022 في 

قطر، علمًا أّن تشيتشاريتو لم ُيستدَع لتمثيل املكسيك منذ عام 2019.

صورة في خبر

تشيتشاريتو والعودة إلى المكسيك
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