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أكدت تقارير 
إيطالية، أن 
إدارة يوفنتوس 
تدرس إدخال 
اسم باولو ديباال 
ضمن صفقات 
تبادلية مع أندية 
برشلونة وريال 
مدريد وعمالقة 
الدوري اإلنكليزي 
الممتاز. وذكرت 
توتوسبورت أن 
يوفنتوس قد 
يقايض ال جويا 
مع إيسكو 
)ريال مدريد( أو 
عثمان ديمبيلي 
)برشلونة(، أو 
حتى ماورو 
إيكاردي العب 
باريس سان 
جيرمان وجواو 
فيليكس 
)أتليتكو مدريد(، 
وبول بوغبا 
)مانشستر 
يونايتد( وغابرييل 
جيسوس 
)مانشستر 
سيتي(.

)Getty/ديباال يبلغ من العمر حاليا 27 عامًا )إيميليو أندريولي

ديباال والرحيل
عزز كولون انفراده بصدارة املجموعة األولى 

بكأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم بفوزه 
على مضيفه بالتينسي 1-3 في إطار الجولة 

السابعة من البطولة. تقدم بالتينسي بهدف من 
خالل فاكوندو كوروشيت، إال أن كولون تمكن 
من إدراك التعادل ثم الفوز باملباراة من خالل 

سانتياغو بيروتي والكولومبي ويلسون موريلو 
من ضربة جزاء ورافائيل ديلغادو. وبفوزه رفع 

كولون رصيده إلى 19 نقطة بالصدارة.

فّجرت الكرواتية آنا كونجوه مفاجأة من 
العيار الثقيل بعد أن أطاحت بآخر بطالت 

روالن غاروس، البولندية إيغا شفيونتيك، من 
الدور الثالث ببطولة ميامي املفتوحة للتنس 
بالفوز عليها بمجموعتني لواحدة. وتخطت 
الالعبة الكرواتية عقبة منافستها البولندية 

خالل ساعتني و15 دقيقة بواقع 6-4 و2-6 و2-6. 
وستلتقي صاحبة الـ23 عامًا في ثمن النهائي مع 

الالعبة الالتفية أناستازيا سيفاستوفا.

بفريق من البدالء، فاز منتخب ويلز لكرة القدم 
على نظيره املكسيكي بهدف دون رّد في مباراة 

ودية أقيمت في العاصمة الويلزية كارديف، ولم 
يلعب فيها غاريث بيل نجم توتنهام أساسيًا. 

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع كييفر مور بعد 
عشر دقائق فقط من بدء املباراة التي استعان 
فيها مدرب ويلز روبرت بيج، الذي يحل محل 

رايان غيغز، لكونه يخضع للتحقيق في قضية 
عنف منزلي، بمجموعة من البدالء.

كأس رابطة الدوري 
األرجنتيني: كولون يعزز 

صدارته

كونجوه تطيح 
بشفيونتيك خارج بطولة 

ميامي للتنس

ويلز تهزم المكسيك 
بهدف نظيف وديًا 

بفريق من البدالء
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ــان مــيــتــشــل فــريــقــه يــوتــا جــاز  قـــاد دونـــوفـ
ملــواصــلــة تــألــقــه هـــذا املــوســم والــفــوز على 
في   110-126 غــريــزلــيــز  مــمــفــيــس  ضــيــفــه 
للمحترفني.  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 
وتــألــق ميتشل بتسجيله 35 نقطة مــع 7 
تمريرات حاسمة، ليلعب الدور األساسي 
التاسع عشر تواليًا لجاز على  الفوز  في 
أرضـــه والـــرابـــع والــثــاثــني فــي 45 مــبــاراة 
ــه  ــذا املــــوســــم، مــــعــــززًا صـــدارتـ ــ خـــاضـــهـــا هـ

للمنطقة الغربية والترتيب العام.
ونجح ميتشل في 12 من محاوالته الـ17 
في  التمرير  أو  التسجيل  في  دورًا  ولعب 
ـــ46 الــتــي سجلها  قــرابــة نصف الــســات الـ
فريقه، وذلك بمساعدة فعالة من جوردن 
كاركسون الذي أحرز 28 نقطة، وأضاف 
الفرنسي رودي غوبير 16 مع 14 متابعة 
ــرالـــي جـــو إيــنــغــلــس 15 مـــع سبع  ــتـ واألسـ

تمريرات حاسمة.
وقــــال مــيــتــشــل الــــذي تــولــى مــهــمــة صــانــع 
إن  املصاب،  كونلي  مايك  بغياب  األلعاب 
»األمر األهم أن تكون مندفعًا. مع افتقادنا 
ــان يــــتــــوجــــب عــلــى  ــ ــ لــــاعــــب )كـــــونـــــلـــــي(، كـ
الجميع االرتقاء بمستواه وأنا فعلت ذلك 
مــن خــال التسجيل«. وتــأّلــق جــاز بشكل 
خاص من خارج القوس بعدما نجح في 
في  إجمالية  نجاح  مــع نسبة  ثاثية،   19
ميتشل  ونجح  محاوالته.  من  باملائة   50
فــي مــحــاوالتــه الخمس األولـــى فــي اللقاء 
ليمنح فريقه الدفع الــازم في وقت مبكر 
األول.  الربع  انتصاف  23-13 مع  والتقدم 
ــوازاة تــألــق جـــاز فـــي الـــربـــع األول  ــ وفـــي مــ
ونــجــاحــه فـــي 57 بــاملــائــة مـــن مــحــاولــتــه، 
عانى غريزليز ونجح في 28 باملائة فقط 
مــن مــحــاوالتــه. وبــعــدمــا ســجــل بــرانــدون 
كارك سلة للضيوف قّلص بها النتيجة 
على  بسلتني  كــاركــســون  رّد   ،28-19 الــى 
سلة  لــدك  لفريقه  الطريق  ممهدًا  التوالي 
بـــ11 نقطة متتالية من دون رد،  غريزليز 
الربع.  النتيجة 39-19 في نهاية  لتصبح 

ولم يستسلم غريزليز وقّلص الفارق في 
بداية الربع الثاني إلى تسع نقاط 45-36 
إثر ثاثية من ديلون بروكس، لكن ميتشل 
ــادرة مـــجـــددًا بتسجيله  ــبـ ــام املـ اســتــلــم زمــ
ثاث سات متتالية وتمريره ثاث كرات 
حــاســمــة ســجــل مــنــهــا كـــاركـــســـون ثــاث 
ثاثيات في سلسلة من 18 نقطة لصاحب 
األرض مقابل 6 فقط للضيوف، ما سمح 
الوصول  التقدم 63-42 مع  للمتصدر في 
إلـــى الــدقــائــق األخــيــرة مــن الــشــوط األول. 
وأقــّر مــدرب غريزليز تايلور جنكينز أنه 
كــــان مـــن الــصــعــب إيـــقـــاف املــــد الــهــجــومــي 
رائع  بشكل  لعب  »ميتشل  مضيفًا  لجاز، 
ــه«. ووصـــل  ــامــ ــم يــكــن لــديــنــا أي رد أمــ ولــ
الشوط  نهاية  قبل  نقطة   28 إلــى  ميتشل 
محاوالته  مــن   10 فــي  نجح  بعدما  األول 
من  قياسيًا شخصيًا  رقــمــًا  الــــ12، محققًا 
حيث عدد النقاط في الشوط األول. وقّدم 
كاركسون أداء رائعًا أيضًا خال النصف 
األول من اللقاء بتسجيله 20 نقطة بعدما 

نجح في 8 من محاوالته الـ11.
ــل جـــاز الــبــنــاء عــلــى الــتــفــوق الـــذي  ــ وواصـ
حققه في الشوط األول حتى وصل الفارق 
بينه وبني ضيفه إلى 30 نقطة 90-60 في 
الربع الثالث إثر 16 نقطة متتالية مقابل 
اثنتني فقط لغريزليز الذي كان الليتواني 
 11 مع  نقطة   13( فاالنسيوناس  يوناس 
ــون )16 نــقــطــة(  ــدرســ ــل أنــ ــايـ مــتــابــعــة( وكـ

أفضل العبيه من دون أن يكون ذلك كافيًا 
لــتــجــنــيــبــه الـــخـــســـارة الــثــانــيــة عــلــى أرض 
يوتا والثانية والعشرين باملجمل في 43 

مباراة.

ريفرز يخسر مواجهته األولى مع كليبرز
وســقــط املـــدرب دوك ريــفــرز فــي مواجهته 
األولــى مع فريقه السابق لــوس أنجليس 
كليبرز الذي تغلب على ضيفه فيادلفيا 
ــتــــصــــدر املـــنـــطـــقـــة  ســـفـــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز مــ
كليبرز  ريــفــرز  وقـــاد   .112-122 الــشــرقــيــة 
األدوار  إلــى  مــواســم ووصـــل معه  لسبعة 
اإلقصائية »باي أوف« في ستة مواسم، 
لــكــن األخـــيـــر تــخــلــى عــنــه فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول بعد الــخــســارة أمـــام دنــفــر ناغتس 
في الدور الثاني من »باي أوف« املوسم 
بعد  في سيكسرز  الرحال  املاضي، فحط 
كليبرز  ويــديــن  إقالته.  فقط على  أســبــوع 
ــادس في  ــســ ــفـــوزه الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا والــ بـ
آخـــر ســبــع مــبــاريــات إلـــى كــواهــي لــيــنــارد 
مـــان، إذ سجل األول 28 نقطة  وتــيــرانــس 

والثاني 23.
وبــعــدمــا غـــاب عــن مـــبـــاراة الــخــمــيــس ضد 
أنتونيو سبيرز بسبب إصــابــة في  ســان 
اللقاء  لينارد في  لم يظهر  اليمني،  قدمه 
األخــيــر أي تــأثــر بــهــذه اإلصــابــة إذ سجل 
19 نقطة في الشوط األول، بينها 12 في 
الربع الثاني الذي تألق خاله مان أيضًا 

بتسجيله 11 نقطة. كما لعب بول جورج 
الـــ31 لكليبرز في  دورًا أساسيًا في الفوز 
47 مباراة، بتسجيله 24 نقطة، فيما برز 
تــوبــيــاس هــاريــس فــي صــفــوف سيكسرز 
يــكــون  أن  مـــن دون  نــقــطــة  بــتــســجــيــلــه 29 
السابع  انــتــصــاره  فريقه  ملنح  كافيًا  ذلــك 
تــوالــيــًا خـــارج ملعبه والــثــالــث والــثــاثــني 

هذا املوسم.

باكس يسقط بغياب يانيس
قــــاد الــثــنــائــي ألـــيـــك بـــوركـــس وآر دجـــاي 
للفوز  نيكس  نــيــويــورك  فريقهما  بــاريــت 
 ،92-102 بــاكــس  مــيــلــووكــي  عــلــى مضيفه 
 مــنــهــمــا 21 نــقــطــة في 

ّ
بــعــدمــا ســجــل كــــل

لقاء افتقد خاله صاحب األرض لجهود 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  نجمه 
وثاثة أساسيني آخرين بسبب اإلصابة. 
ــاب يــانــيــس بسبب إصــابــة فــي ركبته  وغـ
سّد  ثاناسيس  فــحــاول شقيقه  الــيــســرى، 
املساعدة  الــــ23 وحتى  نقاطه  لكن  الــفــراغ 
الــتــي قــدمــهــا لــه جــــوردان نــــوورا )21(، لم 
ثانية  هزيمة  باكس  لتجنيب  كافية  تكن 

تواليًا بعد سلسلة من 8 انتصارات.
ولـــم يــســلــم نــيــكــس بــــدوره مــن اإلصــابــات 
ــــت العــــــب ارتــــــكــــــازه مــيــتــشــل  ــاولـ ــ ــي طـ ــتــ الــ
روبــنــســون بعد تــعــّرضــه لكسر فــي قدمه 
تقييم  األول وسيتم  الــربــع  اليمنى خــال 

وضعه حني يعود الفريق إلى نيويورك.
وكــــان مــــدرب بــاكــس مــايــك بــودنــهــولــتــزر 
ــم  ــه رغـ ــيـ ــبـ ــــن العـ ــــده مـ ــــاهـ ــا شـ ــمـ ــًا عـ ــ ــيـ ــ راضـ
هزيمته الـــ16 في 45 مباراة، ال سيما أنه 
افــتــقــد أيـــضـــا كـــريـــس مــيــدلــيــتــون وجـــرو 
هوليداي ودونتي ديفينتشنزو لإلصابة، 
إضافة الى البديل املتألق بوبي بورتيس 
الذي غاب للمباراة الثانية تواليًا بسبب 
بــروتــوكــوالت فــيــروس كـــورونـــا. فــي لقاء 
آخـــر، وحــقــق راســـل وســتــبــروك الـــ«تــريــبــل 
دابــــــــل« الـــخـــامـــس عـــشـــر لــــه هـــــذا املـــوســـم 
و10  متابعة   19 مــع  نقطة   19 بتسجيله 
ــنـــطـــن  ــة، لــــيــــقــــود واشـ ــمــ ــاســ ــــرات حــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ
بيستونز  ديترويت  على  للفوز  ويـــزاردز 
الفارق خاله بني  106-92 في لقاء وصل 
ــزاردز  ــ الــفــريــقــني حــتــى 30 نــقــطــة. لــكــن ويـ
تعرض لضربة قاسية في اللقاء بإصابة 
نجمه اآلخــر بــرادلــي بيل الــذي سجل 17 
نــقــطــة فــي 21 دقــيــقــة قــبــل أن يــتــرك أرض 
امللعب في أوائل الربع الثالث بسبب كدمة 
في وركه، وهو الذي بدأ اللقاء مع أوجاع 

في قدمه اليمنى.
)فرانس برس(

السلة األميركية: 
يوتا يواصل تألقه بقيادة ميتشل

انتصر يوتا جاز على 
ممفيس غريزيلس فيما 

تفوق العبو كليبرز على 
مدربهم السابق دوك 

ريفرز، الذي يشرف على  
فيالدلفيا 76

)Getty/دونوفان ميتشل قاد يوتا جاز للفوز بتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة )أليكس غودليت

مورينيو اختار بديل 
غاريث بيل في نادي 

توتنهام هوتسبر

يــثــيــر املـــيـــركـــاتـــو دائــــمــــًا، شــغــف الــجــمــاهــيــر، 
للصحافة  كذلك  مــادة دسمة  تعتبر  أخــبــاره 
الرياضية، وعن انتقاالت الاعبني سنتحدث 
اليوم، منها قصة زالتان إبراهيموفيتش مع 
بــايــرن مــيــونــخ، واإلســبــانــي ديــيــغــو كوستا، 
إلى  املــقــبــل، وصـــواًل  للموسم  الـــذي يتحضر 

حنني سواريز لفريٍق سابق.

كوستا إلى عالم المصارعة؟
رفع نجم املنتخب اإلسباني، دييغو كوستا، 
ــــودة قـــويـــة في  ــل تــحــقــيــق عـ الــتــحــدي مـــن أجــ
التي رافقته  املوسم املقبل، وتجاوز األزمــات 
التي تسببت  املشاكل  إصابته، وبعض  بعد 
في رحيله عن ناديه أتلتيكو مدريد، بفضل 
ــة املــــصــــارعــــة الـــتـــي جــعــلــتــه شــخــصــًا  ـــاضــ ريـ
قرر  اإلسبانية،  »أس«  ووفقًا لصحيفة  آخــر. 
كــوســتــا الــلــجــوء إلـــى ريـــاضـــة املــصــارعــة »أم 

بــنــادي بنفيكا وأندية  اســم كوستا  وارتــبــط 
في  بالتألق  طموحه  أن  إال  ثانية،  برازيلية 
املــســتــوى الــعــالــي يــرجــح كــفــة الــبــرتــغــالــيــني، 
وهو ما أكده وكيل أعماله الذي قال: »سيكون 
دييغو سعيدًا باللعب مع بنفيكا، لقد وافق 
على فكرة العودة إلى البرتغال«. وترك النجم 
اإلسباني بصمته في عالم كرة القدم، خاصة 
 ،2014/2013 موسم  في  مدريد،  أتلتيكو  مع 
حــيــث كـــان مــوســمــًا تــاريــخــيــًا ســجــل فــيــه 36 
هدفًا، وبلغ 83 هدفا في 215 مباراة لعبها، 
مـــا جــعــلــه الـــاعـــب املــفــضــل لــلــمــدرب ديــيــغــو 

سيميوني.

سرّ فشل صفقة زالتان 
في بداية األلفية

كشف أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي 
بايرن ميونخ األملاني، سّر فشل انتقال النجم 
الــســويــدي زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مهاجم 
مـــيـــان الـــحـــالـــي، إلـــــى صـــفـــوف بـــطـــل دوري 
أبطال أوروبا. وقال هونيس في تصريحات 
لصحيفة )ديلي ميل( البريطانية: »إنه العب 
رائع، لكن املطالب املالية كانت عالية جدًا. كنا 
املباحثات«.  مهتمني به، وبعدها لم نواصل 
ــام 2017، كــشــف بــيــورن  وفــــي حــديــثــه فـــي عــ
أنــدرســون، مـــدرب فــريــق الشباب فــي الــنــادي 
األملــانــي بني عامي 1995 و 2009، أن عماق 
الــبــونــدســلــيــغــا أتــيــحــت لــه الــفــرصــة للتعاقد 
مع السويدي في عام 2001. وقــال أندرسون 
 :)Fotbollskanalen( ملوقع كرة القدم السويدي
ــي الــســابــق  ــاضـ ــريـ ــقـــد اتــصــلــنــا بـــاملـــديـــر الـ »لـ
ــورغ، لــكــن بـــايـــرن قـــال ال، ألن  ــ ملـــاملـــو، هـــاس بـ
ناديه طالب بالكثير من األموال للتخلي عن 
الــاعــب الــشــاب، وكـــان الــقــرار الــصــحــيــح. فــاز 
ويوفنتوس.  أياكس  من  أكثر  بألقاب  بايرن 
ــادي  ــ ــــب نـ ــالـ ــ ــة«. وطـ ــايــ ــهــ ــنــ ــــي الــ هــــــذا األهــــــــم فـ
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، وهـــــو مـــاملـــو الـــســـويـــدي، 
بالكثير من األموال للتخلي عن الاعب، قبل 
أن ينضم إلى فريق أياكس الهولندي، مقابل 
رسوم قدرها 5 مايني جنيه إسترليني فقط.

بديل بيل
حــــّدد املـــــدرب الــبــرتــغــالــي املــخــضــرم جــوزيــه 
ــادي تــوتــنــهــام  ــنــ ــر الـــفـــنـــي لــ ــديــ مـــوريـــنـــيـــو املــ
اإلنــكــلــيــزي، خليفة الــنــجــم الــويــلــزي غــاريــث 
بــيــل، الــــذي يستعد لــلــعــودة مـــرة أخــــرى إلــى 
ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي فــي الــصــيــف املــقــبــل، 

بعدما انتهت إعارة الجناح الويلزي.
أن  ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ اإلســ »آس«  صـــحـــيـــفـــة  وكـــشـــفـــت 
تــصــريــحــات غــاريــث بــيــل، الــتــي أطــلــقــهــا قبل 
عدة أيام، حول نيته العودة إلى ريال مدريد، 
جـــــاءت بــعــدمــا أيـــقـــن الـــجـــنـــاح الـــويـــلـــزي، أن 

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يقتنع 
بخدماته، رغم األداء الجيد، الذي قدمه خال 
الفترة املاضية. وتابعت أن جوزيه مورينيو 
وضـــــع نـــيـــكـــوالس غـــونـــزالـــيـــس نـــجـــم نــــادي 
شتوتغارت األملاني، وجوناثان بامبا مهاجم 
لــيــل الــفــرنــســي، بــديــلــني ُمــحــتــمــلــني لــغــاريــث 
بــيــل، الـــذي ســيــعــود مـــرة أخـــرى إلـــى مــدريــد، 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي ُيـــدرك  بــاإلضــافــة إلـــى أن املـ
حــجــم الــتــكــلــفــة املــالــيــة عــلــى نــــادي تــوتــنــهــام، 
فــي حـــال بــقــاء الــجــنــاح الــويــلــزي. وأوضــحــت 
ــرى إلــــى نـــادي  ــ ــرة أخـ ــاد مــ أن غـــاريـــث بــيــل عــ
توتنهام في سوق االنتقاالت الصيفية، على 
سبيل اإلعــارة ملدة موسم واحــد، لكن املدرب 
جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، ُيــفــضــل عــــدم الــتــجــديــد، 
نظرًا للراتب الكبير الذي يتقاضاه الويلزي، 
مـــا يــعــنــي مـــواجـــهـــة إدارة »املـــلـــكـــي«، ألزمـــة 
الويلزي  النجم  أن  يذكر  الصيف.  في  ُمقبلة 
املــدرب  غاريث بيل، قد عانى كثيرًا من قيام 
الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــــدان، بــوضــعــه على 
دكة البدالء، ما دفعه إلى الرحيل على سبيل 
الجهاز  يــريــد  ال  وبــــدوره  لتوتنهام،  اإلعــــارة 
الفني لتوتنهام بقيادة جوزيه مورينو بقاء 

الجناح في صفوفه باملوسم املقبل.

سواريز إلى ليفربول؟
األوروغــويــانــي،  املهاجم  مــع  التعاقد  ُيعتبر 
لويس سواريز، من أنجح الصفقات التي قام 
بــهــا فــريــق أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي خــال 
الــســنــوات األخـــيـــرة، حــيــث نــجــح هـــذا الــاعــب 
فـــي مــســاعــدة الــفــريــق عــلــى تــصــدر الــتــرتــيــب 
واقـــتـــرب مـــن الــحــصــول عــلــى الــلــيــغــا«. ورغـــم 
هذا النجاح املتبادل، بما أن سواريز استعاد 
االعتبار بعد طرده من برشلونة، فإنه يرغب 
ــــى فـــريـــقـــه الـــســـابـــق لــيــفــربــول  فــــي الــــعــــودة إلـ
اإلنكليزي الذي عاش معه تجربة مثيرة من 
2011 إلى 2014. ووفق ما نقله موقع فوتبول 
القادم  فــإن ســواريــز قد ينضّم الصيف   ،365
إلــــى هــجــوم لــيــفــربــول، فــقــد تــــرك انــطــبــاعــات 
مــمــتــازة خـــال مــــروره الــســابــق بــهــذا الفريق 
لــه خبرة كبيرة،  والــنــادي يبحث على العــب 
وما  مميزة،  التهديفية  أرقــامــه  تكون  وكذلك 
حققه هــذا الاعب خــال هــذا املوسم يجعله 
للفريق. وحسب  املساعدة  تقديم  على  قــادرًا 
املوقع، فإن املشرفني على التعاقدات في نادي 
ليفربول يعتزمون تقديم عرض لاعب خال 
أن سواريز متحمس  القادم، ويبدو  الصيف 
لخوض هذه التجربة. فهل سيوافق أتلتيكو 
على رحيل هّدافه األول بعد موسم واحد من 
التعاقد معه، خاصة بعد أن تخلى عن عديد 

املهاجمني لفسح املجال أمام سواريز؟
)العربي الجديد(

الميركاتو الصيفي: هل ينتقل سواريز إلى ليفربول؟
 يقترب سوق الميركاتو 

الصيفي يومًا بعد آخر 
مع مشارفة الموسم 

الحالي على نهايته، 
وتتحضر العديد من 

األندية الفتتاح عمليات 
االنتقاالت وسط ترقٍب 

كبير

)Getty/سواريز قد يعود إلى ليفربول وكوستا سيلعب في البرتغال )بدرو ساالدو

الــتــي فقدها  الــبــدنــيــة  قــوتــه  ــادة  ــ أي«، إلعـ أم 
ــيـــرة بــعــد تــعــرضــه إلصــابــة  فـــي األشـــهـــر األخـ
خــطــيــرة، إذ اخــتــارهــا ألنــهــا مــنــحــتــه تــطــورًا 
لــلــعــضــات بــشــكــل ســـريـــع. ويــفــضــل صــاحــب 
ــل مـــشـــواره  ــلـــيـــة أن يــــواصــ األصـــــــول الـــبـــرازيـ
الكروي بأوروبا، في الدوري البرتغالي على 
األرجــح حسب ما أكدته صحيفة »ريــكــورد« 
التي  الــســابــقــة  لــيــجــدد تجربته  الــبــرتــغــالــيــة، 
كـــانـــت مـــع بــيــنــافــيــل ثـــم ســبــورتــيــنــغ بـــراغـــا. 

مجدي طايل

ــل »الــــقــــارة  ــ يـــتـــجـــدد الــــصــــراع داخــ
الـــســـمـــراء« مـــن أجــــل حــجــز آخــــر 6 
ــات مـــؤهـــلـــة إلـــــى نــهــائــيــات  ــاقـ ــطـ بـ
ــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــــقــــدم، مـــن بينها  ــأس أمــ كــ
بــطــاقــة عــربــيــة »مــحــتــمــلــة«، فـــي خــتــام رحــلــة 
الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة لــنــســخــة »الـــكـــامـــيـــرون 
نــهــايــة  ــع  مــ اآلن،  حـــتـــى  وُحــــســــمــــت،   .»2022
تأهل  بخاف  بطاقة،   16 الخامسة،  الجولة 
وهي  املضيفة،  الــدولــة  بوصفها  الكاميرون 
مصر والجزائر واملغرب وتونس وجزر القمر 
عربيًا، ومالي وغينيا وبوركينا فاسو وكوت 
ــفــــوار ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال والــكــونــغــو  ديــ

والغابون وغامبيا وزيمبابوي وغانا.
وتتجه األنظار العربية عمومًا، واملوريتانية 
ــًا، صــــــوب مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة  خــــصــــوصــ
موريتانيا  منتخب  يلتقي  عندما  الخامسة، 
ــع نـــظـــيـــره مـــنـــتـــخـــب جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا  ــ مـ
ــلـــعـــب األخــــــيــــــر، فـــــي خـــتـــام  ــى فـــــي مـ ــطــ ــوســ الــ

تقرير

الــتــصــفــيــات. وتــمــثــل املــــبــــاراة أهــمــيــة كــبــرى 
»الــفــوز  الــتــي تبحث عــن نتيجة  ملــوريــتــانــيــا 
أو التعادل« لتحسم بطاقة التأهل للبطولة، 
للمرة الثانية على التوالي، وتواصل التقدم 
الكبير على الصعيد القاري. ويحتل املنتخب 
املوريتاني حاليًا وصافة املجموعة، برصيد 
6 نــقــاط، مــقــابــل 4 نــقــاط ألفــريــقــيــا الوسطى 
الذي يملك حتى اآلن فرصة للتأهل، وإن كان 
في املركز األخير. ويدخل املنتخب املوريتاني 
الـــلـــقـــاء بــكــامــل قـــّوتـــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا 
حربة،  كرأسي  كمارا  وأبوبكر  خليل  مــوالي 
ومن خلفهما خاسا كمارا وعبد الله محمود 
ــــي ومـــامـــادو  والــحــســن الــعــيــد ويــحــيــى دالهـ
نــيــاس، تــحــت قــيــادة املــديــر الــفــنــي الفرنسي 
كــوريــنــتــني مــارتــيــنــيــز، الـــذي اســتــعــاد الكثير 
مــن الثقة، بعد الــتــعــادل األخــيــر أمـــام املغرب 
من دون أهداف واستعادة وصافة املجموعة. 
وينتظر أن يلجأ املدرب الفرنسي إلى ساح 
واضعًا  للمرتدات،  اللجوء  مع  املنطقة  دفــاع 
الــتــعــادل عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه، وهـــو يــراهــن 

فــي املــقــابــل على نــجــاح املــغــرب فــي االختبار 
ــدي فــــي املــجــمــوعــة  ــ ــورونـ ــ ــه أمــــــام بـ الـــســـهـــل لــ
نفسها، والحصول على هدية مغربية ممثلة 
فــي فــوز أســـود األطــلــس »املــتــوقــع«، ليحصد 
مرة  لثاني  أفريقيا،  أمم  إلى  التأهل  تأشيرة 
ــد املــديــر  ــن جــانــبــه، أكـ لـــه تــوالــيــًا كـــمـــدرب. ومـ
في تصريحات صحافية،  ملوريتانيا،  الفني 
صعوبة لقاء أفريقيا الوسطى وحساسيته، 
بوصفه »عنق زجاجة« لتأمني بطاقة التأهل. 
وقال مارتينيز: »سنلعب بكل قوة، فرصتنا 
ــة، عــلــيــنــا ضــمــان  ــ ــائـ ــ فــــي الـــتـــأهـــل 50 فــــي املـ
الــتــأهــل مـــن خـــال الـــرهـــان عــلــى أنــفــســنــا في 
تأكيد   

ّ
بكل مــتــوازنــة.  اللقاء، ســنــؤدي بخطة 

الثاث،  النقاط  لحصد  ونسعى  الــفــوز  نريد 
لــضــمــان الـــتـــأهـــل لــلــبــطــولــة«. وتـــابـــع املــديــر 
الــفــنــي: »الـــتـــعـــادل مـــع املـــغـــرب كــــان مــرضــيــا، 
لعبنا أمام منتخب كبير، لديهم كتيبة كبيرة 
ــا، طوينا  ــ مــن املــحــتــرفــني املــتــألــقــني فــي أوروبـ
أفريقيا  لــقــاء  فــي  اآلن  فــقــط  الصفحة ونــركــز 
الوسطى، وكيفية حصد بطاقة التأهل ألمم 
املجموعة  في  بالكاميرون«.  املقبلة  أفريقيا 
نــفــســهــا، يــلــعــب املــنــتــخــب املــغــربــي املــتــصــدر 
واملتأهل برصيد 11 نقطة، لقاء يبدو سهًا 
أمـــام بــورونــدي الثالث برصيد 5 نــقــاط، في 
مواجهة يرغب خالها وحيد حاليلوزيتش، 
املــديــر الفني لـــ«أســود األطــلــس«، فــي تحقيق 
فوز كبير. ويخوض »األســود« اللقاء بكامل 
نجومهم املحترفني في أوروبــا، مع إمكانية 
مــنــح الــفــرصــة لـــعـــدد مـــن الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الجهاز  ويــأمــل  األخــيــر.  للمعسكر  املنضمة 
الــفــنــي لــلــمــغــرب فــي تــألــق العــبــني مــثــل منير 
ــًا، بـــعـــد ضـــمـــه ومــنــحــه  ــيـ ــفـ ــهـــديـ الــــــحــــــدادي تـ
الــتــاريــخــي، خــصــوصــًا في  القميص رقـــم 10 
 الرهان عليه في تقوية خط هجوم املغرب 

ّ
ظل

مــســتــقــبــًا. مـــن جــانــبــه، أكــــد حــالــيــلــوزيــتــش، 
ضــرورة تطوير األداء وطــّي صفحة التعادل 
األخير أمــام موريتانيا من دون أهـــداف، في 
ملعب األخير. وقال املدير الفني بعد تعادله 
مـــع مــوريــتــانــيــا، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
 ظـــروف املــبــاراة 

ّ
»األداء كـــان مــتــواضــعــًا، لــكــن

نــقــدم املــســتــوى املطلوب،  كــانــت صعبة، ولــم 
ولم نكن فعالني أمام املرمى. مع ذلك، أهدرنا 
ــدارك األمــــر  ــ ــ ــفــــرص، وعــلــيــنــا تـ الــكــثــيــر مــــن الــ
وتطوير األداء، خصوصًا في لقاء بوروندي، 
وإنهاء مشوارنا في التصفيات بشكل جيد. 
املغرب تأهل إلى أمم أفريقيا عن جدارة، وهو 

أول أهدافي مع املنتخب«.
وفي املجموعة السابعة، تتجه األنظار صوب 
مــواجــهــة عــربــيــة، تجمع بــني مــصــر صاحبة 
الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بطلة 
ألمم أفريقيا، مع جزر القمر، صاحبة اإلنجاز 
الكبير بالتأهل ألول مرة إلى البطولة القارية. 

المنتخب المغربي تأهل 
لبطولة أمم أفريقيا قبل 

خوض الجولة السابقة

 منهما 
ّ

ويدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل
ــــوز أو  ــفـ ــ ــن 5 جـــــــوالت، والـ 9 نـــقـــاط كـــامـــلـــة مــ
التعادل، يمنح »الفراعنة« صدارة املجموعة 
عنق  املباراة  وتمثل  القمر.  لجزر  والوصافة 
املدير  الــبــدري،  إلــى حسام  زجــاجــة بالنسبة 
الفني للمنتخب املصري، الذي تعّرض ملوجة 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــعــد الـــتـــعـــادل األخـــيـــر مع 
بمستوى سيئ،  الــفــريــق  وظــهــور   1-1 كينيا 
إلــى جــانــب الــجــدل املــثــار حــول غــيــاب التألق 
عن محمد صاح نجم ليفربول، وكذلك حول 
سّر غياب محمد النني نجم أرسنال، عن لقاء 
الــفــنــيــة. ومـــن جانبه،  كينيا، رغـــم جــاهــزيــتــه 
أكد حسام البدري، مدرب منتخب مصر، في 
تصريحات إعامية، خوضه لقاء جزر القمر، 
سعيًا وراء الفوز، وحصد صدارة املجموعة، 
 األخطاء التي ظهرت في لقاء 

ّ
مشددًا على أن

اإلجهاد.  حالة  الرئيسي  كــان سببها  كينيا، 
الفني  املدير  عبدو،  أمير  املقابل، وصــف  في 
لــجــزر الــقــمــر املـــبـــاراة بالصعبة، مــشــيــرًا إلــى 
 فــريــقــه حــقــق إنــجــازًا تــاريــخــيــًا بــالــوصــول 

ّ
أن

منتخب موريتانيا يكفيه التعادل مع أفريقيا الوسطى للتأهل )فاضل سنّا/ فرانس برس(

تدخل المنتخبات العربية مواجهات مهمة في ختام رحلة التصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 
النهائيات  إلى  التأهل  يأمل فيه منتخب موريتانيا في  الذي  الوقت  »الكاميرون 2022«، في 

للمرة الثانية تواليًا

لــنــهــائــيــات أمـــم أفــريــقــيــا، ويـــرغـــب فـــي كتابة 
الـــتـــاريـــخ، مـــن خــــال تــحــقــيــق نــتــيــجــة طيبة 
أمــام »الــفــراعــنــة«، بعد وصــولــه لـــ 9 نقاط في 
5 جــوالت وهــو رقــم كبير. ويلعب توغو مع 
كينيا في لقاء تحصيل حاصل في املجموعة 

نفسها.
املنتخب  الثامنة، يستضيف  وفي املجموعة 
يبدو  لقاء  فــي  بوتسوانا،  نظيره  الــجــزائــري 
الــصــحــراء«،  إلـــى »مــحــاربــي  ســهــًا بالنسبة 
لجمال  نفسه  الــوقــت  فــي  وتحصيل حــاصــل 
بــلــمــاضــي املـــديـــر الــفــنــي الـــســـاعـــي ملــواصــلــة 
الــقــويــة، وإنــهــاء التصفيات بشكل  الــعــروض 
العالم. ويملك  جيد قبل بدء تصفيات كأس 
املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فـــي جــعــبــتــه 11 نــقــطــة، 
يتصدر بها الجدول. ويسعى جمال بلماضي 
 دعوته عبر تصريحات 

ّ
لتحقيق الفوز في ظل

نارية في األيام األخيرة، إلى ضرورة احتواء 
املحلي مع  االتــحــاد  بها  يمّر  التي  الخافات 
وزارة الرياضة من أجل دعم مشوار املنتخب 

في رحلة تصفيات كأس العالم.

تأهله  المغربي  المنتخب  حسم  بعدما 
أمم  كــأس  بطولة  نهائيات  إلــى  رسميًا 
حاليلوزيتش،  وحيد  يستعد  أفريقيا، 
لمواجهة  ــس«،  ــل األط ــود  »أسـ مـــدرب 
في  الثالثاء،  غد  يوم  بوروندي،  منتخب 
ببعض  اهلل«،  عبد  موالي  »األمير  ملعب 
التغييرات على التشكيلة، كاالعتماد على 
العب  المحمدي،  منير  الثاني  الــحــارس 
هاتاي سبور التركي، بدًال من ياسين بونو، 

نجم إشبيلية اإلسباني.

تغييرات في خيارات حاليلوزيتش

التصفيات األفريقية
جولة حاسمة للعرب



حسين غازي

ــبـــن، في  حــمــل الـــعـــديـــد مـــن الـــاعـ
القيادة  شــارة  األخــيــرة،  السنوات 
في كبرى األندية األوروبــيــة، رغم 
أن بعضهم لم يكن مؤهًا لذلك، أو بصريح 
أكبر منهم وثقًا  الشارة  العبارة، كانت تلك 
عــلــيــهــم. بــعــيــدًا عــن هــــؤالء، حــمــل الــعــديــد من 
الــاعــبــن املــمــيــزيــن شــــارة الـــقـــيـــادة، وكــانــوا 
ــــل املــســتــطــيــل األخـــضـــر،  أصـــحـــاب هــيــبــة داخـ
ــــوا احــــتــــرامــــهــــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع.  ــــرضـ حـــتـــى فـ
ونستعرض في هذا التقرير الجزء األول من 

سلسلة »قادة كرة القدم«.

روي كين
ــنـــدي الـــقـــاســـي، املــــزاجــــي الـــذي  ــرلـ الـــرجـــل األيـ
ــلـــنـــدي  لــــعــــب تــــحــــت قـــــيـــــادة املــــــــــدرب االســـكـــتـ
ــي. طــبــعــا الـــعـــبـــارة األولــــى،  ــزاجــ الــقــاســي واملــ
أليكس  والسير  كن  روي  شخصية  تلّخص 
ــــب وســـط  ــان األيــــرلــــنــــدي العــ ــ فـــيـــرغـــســـون. كــ
فــاز مع  فريدة من نوعها،  قتاليا بشخصية 
مانشستر يــونــايــتــد بــكــل شـــيء تــقــريــبــا، مع 
مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن وســنــوات 
كـــان كــن عــلــى اســتــعــداد دائــم  التسعينيات. 
أعتى  مواجهة  فــي  املحك  على  نفسه  لوضع 

أعظم 
القادة ]1[

شهد عالم كرة القدم منذ بداية اللعبة الشعبية األولى والدة العديد من 
مستوى  على  الميدان  في  بطًال  كان  أنّه  ورغم  بعضهم،  لكن  األساطير، 
األداء، كان لقسٍم قليل منهم شخصية فريدة من نوعها، مّكنتهم من 
حمل شارة القيادة وتحقيق األلقاب رغم العبء  الكبير الذي تلقيه عليهم

3031
رياضة

تقرير

القوية  االلتحامات  أبــًدا  لم يخش  الخصوم، 
ــع تـــلـــك الــشــخــصــيــة الــــفــــوالذيــــة، فـــقـــد كـــان  مــ
يونايتد  فريق  بناء  تــم  التي  الصلبة  الــنــواة 
حوله. قاد الاعب األيرلندي الدولي السابق 
الشياطن الحمر ملا مجموعه أربعة ألقاب في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، وكان أيًضا قائًدا 
 ،1999/1998 لــعــام  املـــذهـــل  الــثــاثــيــة  ملــوســم 
حن رفع يونايتد لقب دوري أبطال أوروبــا 
للمرة األولى منذ 31 عاًما على حساب بايرن 
ــانـــي. قــلــة مــن »الــكــبــاتــنــة« كانت  مــيــونــخ األملـ
ــزمــــاء، وخــلــق  ــام الــ ــهـ لــديــهــم الــــقــــدرة عــلــى إلـ
الــخــوف فــي نــفــوس الــخــصــوم، بــالــقــدر الــذي 
كــــان يــفــعــلــه روي كــــن. كــــان روي كـــن رجـــًا 
ــــل فــــي مـــشـــاجـــرات  ــه، دخـ ــائــ مــتــطــلــبــا مــــن زمــ
فييرا، العب  باتريك  مع  أبرزها   

ّ
لعل عديدة، 

أرســنــال. في عــام 1997، تسّلم شــارة القيادة 
خلفا لرجل مثير للجدل، وصاحب شخصية 

لم يخجل يوما  إريــك كانتونا،  مهيبة، وهــو 
مــن قــول رأيــه بصراحة، ولــم يــتــردد حتى لو 
الــنــادي في بعض  أغضب ذلــك الجماهير أو 
عــام 1993،  مــبــاراة يوفنتوس  ــات. بعد  األوقــ
 قــطــعــة من 

ّ
قــــال عــنــه فــيــرغــســون »قــصــف كــــل

العشب، كان ينافس كما لو كان يفضل املوت 
 من حوله، 

ّ
من اإلرهاق على الخسارة، ألهم كل

شعرت أنه لشرف لي أن أكون مرتبطا بمثل 
هذا الاعب«.

فرانتس بكنباور
»إنـــه بــطــل أمــتــنــا. لــم يــحــدث ذلـــك بــالــصــدفــة، 
الكلمات  بــهــذه  الــجــاد«،  بالعمل  كسبها  لقد 
وصـــفـــه غــونــتــر نـــيـــتـــزر، زمــيــلــه الـــســـابـــق في 
من  واحــد  بكنباور  الغربية.  أملانيا  منتخب 
أعـــظـــم الـــقـــادة فـــي تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم، ُيــنــظــر 
املدافعن،  أفضل  أحــد  أنــه  القيصر على  إلــى 
الــذيــن المــســت أحــذيــتــهــم أرض املــلــعــب على 
بإنشاء مركز  تقريًبا  وقــام بمفرده  اإلطـــاق، 
حــمــايــة  يــــحــــاول  كـــــان  بـــعـــدمـــا   ،»sweeper«
إبــطــال هجمات  إلــى  أّدى  مــا  الخلفي،  الــخــط 
الكرة بنجاح بمهارة وثقة.  الخصم وخطفه 
قـــاد بــكــنــبــاور كـــّا مـــن نــــادي بـــايـــرن ميونخ 
 

ّ
بكل تقريًبا  وفــاز  بامتياز،  أملانيا  ومنتخب 

األلقاب الرئيسية مع بايرن ميونيخ وأملانيا 
لم  فعال  بشكل  املراقبة  على  قدرته  الغربية. 
أبـــًدا أكثر وضــوًحــا مما كانت عليه في  تكن 
نهائي كأس العالم 1974، حيث ُهزمت »كرة 
الشاملة« ليوهان كرويف مع منتخب  القدم 
قاد  وعــقــانــي،  هـــادئ  2-1. بحضوٍر  هولندا 
ألــقــاب متتالية في  الــفــوز بثاثة  بــايــرن إلــى 
ــرر  وكـ و1974،   1972 بـــن  األملــــانــــي  الـــــــدوري 
الحيلة في كأس أوروبا من 1974 إلى 1976. 
ــانــــي ســابــقــا  ويـــقـــول عــنــه العــــب الــتــنــس األملــ
بوريس بيكر: »بكنباور يرمز إلى كرة القدم 
وعقلية الفوز. عاوة على ذلك، أحضر كأس 

العالم لبلده. نحن فخورون به«.

باولو مالديني
»لـــطـــاملـــا وجـــــدت األمـــــر صــعــًبــا لــلــغــايــة حن 
كــان أفضل  لقد  أواجــه باولو مالديني.  كنت 
لقد  املهنية.  مسيرتي  خــال  واجهته  مــدافــع 
ــائـــزة أفــضــل  ــفــــوز بـــجـ اســـتـــحـــق بــالــتــأكــيــد الــ
العب في العالم في العام عدة مــرات«.. بهذه 
الكلمات، يصف الظاهرة البرازيلية رونالدو، 
أســـطـــورة إيــطــالــيــا وقــائــد مــيــان الــتــاريــخــي 
بــاولــو مــالــديــنــي. عـــرف مــالــديــنــي بــأنــه رجــل 
ــدة 25  ــ ــة ملـ ــعــ ــد، بــمــســيــرة رائــ ــ ــواحـ ــ الــــنــــادي الـ
عاًما مع ميان. وفــي عــام 1997 حمل شارة 
الكابنت، بعد تقاعد فرانكو باريزي وماورو 
تــاســوتــي. كـــان الــســيــر عــلــى خــطــى مــثــل هــذه 
األيقونات العظيمة سيخيف الكثيرين، لكن 
مالديني أصبح أسطورة النادي في حّد ذاته. 
ــرف الــظــهــيــر األيـــســـر عــلــى حــقــبــة مجيدة  أشــ
ــرى لـــلـــروســـونـــيـــري بـــعـــد الــثــمــانــيــنــيــات،  ــ أخــ

باولو مالديني 
وروي كين من األشهر 

في القائمة

رونالدو ينفجر غضبًا بعد حرمانه من هدف قاتل أمام صربيا
تسبب الهدف امللغي للنجم كريستيانو رونالدو في 
بنتيجة )3- الفوز  يعني  كــان  والــذي  شباك صربيا، 
ثاني جوالت  السبت في  املنتخبني  مــبــاراة  2( خــال 
تــصــفــيــات مــونــديــال 2022 بــقــطــر وانــتــهــت بــتــعــادل 
إيــجــابــي )2-2(، فـــي غــضــب عــــارم لــقــائــد الــبــرتــغــال 
الــذي ألقى شــارة القيادة على األرض. وعندما كانت 
املباراة املقامة على ملعب )النجم األحمر( في بلغراد، 
للتعادل بني  أنفاسها األخيرة والنتيجة تشير  تلفظ 
ليصل  اليسار  مــن  كــرة   »CR7« استقبل  املنتخبني، 
إليها قبل الحارس املخضرم ماركو ديميتروفيتش، 
ــح قــبــل أن  الــكــرة خــط املــرمــى بشكل واضـ وتتخطى 
يتدخل املدافع ستيفان ميتروفيتش ويبعدها. وبينما 
املساعد  الحكم  يتوجه  لم  والقاتل،  الثمني  بالهدف  يحتفل  اإليطالي  يوفنتوس  كان العب 
رونالدو  ليستشيط  الحكم،  وكذلك  الهدف،  احتساب  على  امللعب كإشارة  نحو منتصف 
غضبًا ويعترض بقوة على الحكم املساعد، ليحصل على بطاقة صفراء. ولم يكن بإمكان 
 »VAR« الحكم التحقق من صحة الهدف من عدمها، حيث إن تقنية حكم الفيديو املساعد
ال ُتطَبق في مرحلة التصفيات، ليقرر بعدها إنهاء املباراة بالتعادل، ويقوم »الدون« بإلقاء 
الشارة على األرض تعبيرًا عن غضبه، ويدخل لغرف املابس باستياء شديد. وتتقاسم 
صربيا والبرتغال صدارة املجموعة األولى برصيد 4 نقاط، ثم تأتي لوكسبمورغ بثاثة 

نقاط في املركز الثالث، وخلفهم أذربيجان ثم أيرلندا بدون رصيد.

كرواتيا تستعيد توازنها بهدف في شباك قبرص
بــهــدف دون رد على حساب  بــاهــت  بــفــوز  الــعــالــم منتخب كــرواتــيــا  اكتفى وصــيــف بطل 
ضيفه القبرصي ليصحح مساره في التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، 
ويدين  الكرواتية.  ريجيكا  بمدينة  كيه(  إن  )إتــش  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  فــي  وذلــك 
املنتخب الكرواتي بالفضل في هذا االنتصار الثمني لاعب الوسط الشاب ونجم أتاالنتا 
النجم  رفــاق  وتــذوق   .40 الدقيقة  في  الوحيد  الهدف  باشاليتش صاحب  ماريو  اإليطالي 
لوكا مودريتش طعم االنتصار األول في مسيرتهم نحو املونديال العربي، بعد الخسارة 
املفاجئة في املباراة االفتتاحية أمام سلوفينيا بهدف نظيف. واحتلت كرواتيا املركز الثالث 
»الــدب«  بينما يغرد  أمــام روســيــا )1-2(،  التي سقطت  األهـــداف خلف سلوفينيا،  بــفــارق 

الروسي منفردًا في الصدارة بالعامة الكاملة حتى اآلن )6 نقاط(.

لوكاكو يقود بلجيكا للتعادل أمام التشيك
التشيك بهدف  أمام مضيفه  تعادل منتخب بلجيكا 
ملــثــلــه فــي املـــبـــاراة الــتــي جمعتهما فــي ثــانــي جــوالت 
ملــونــديــال  املــؤهــلــة  بالتصفيات  الــخــامــســة  املــجــمــوعــة 
قطر 2022. وعلى ملعب )إدين أرينا(، تقدم أصحاب 
األرض أوال عن طريق الجناح األيسر لوكاش بروفود 
تمكن مهاجم   )60( الدقيقة  وفي   .)50( الدقيقة  في 
الــضــيــوف ونــجــم إنــتــر مــيــان، رومــيــلــو لــوكــاكــو، من 
إدراك هدف التعادل للشياطني الحمر. وبهذا التعادل، 
استمر وضع املنتخبني في املجموعة كما هو حيث 
يــتــصــدر الــتــشــيــك بــرصــيــد 4 نــقــاط بــالــتــســاوي مع 
بلجيكا الوصيف. وفي املركز الثالث تأتي بياروسيا 
 ،)2-4( إستونيا  على  فــوزهــا  بعد  نــقــاط   3 برصيد 

متذيلة الترتيب بدون نقاط، وفي املركز قبل األخير يأتي منتخب ويلز بدون نقاط أيضًا.

تركيا تواصل االنتصارات بثالثية في النرويج
املؤهلة ملونديال  التصفيات  بداية مشواره في  الواثقة في  واصــل منتخب تركيا خطواته 
2022 بقطر بفوزه الثاني على التوالي وهذه املرة خارج قواعده بثاثية نظيفة في شباك 
النرويج، بينما عَدل منتخب هولندا من مساره بفوزه األول على حساب التفيا بهدفني 
الــســابــعــة. وعــلــى ملعب )ال  الــثــانــيــة باملجموعة  الــجــولــة  دون رد، وذلـــك ضــمــن مــواجــهــات 
روساليدا( بمدينة مالقا اإلسبانية، واصل األتراك عزف نغمة االنتصارات في املجموعة 
ولقنوا منتخب النرويج درسًا كرويًا بثاثة أهداف دون رد. أنهى »أبناء األناضول« املهمة 
»إكلينيكيا« في الشوط األول بهدفني حما توقيع كل من العب الوسط أوزان توفان مكرا 
بعد 4 دقائق من صافرة البداية، واملدافع كاجار سويونكو في الدقيقة 28. وفي الشوط 
الثاني، واصل توفان تقّمص دور البطولة مضيفًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لكتيبة 
املدرب املخضرم شينول جونيش في الدقيقة 59. وانتهت آمال املنتخب النرويجي تماما 
ببطاقة حمراء مباشرة. وبهذه  تورتشتفت  بعد طرد كريستيان  الدقيقة 80  املباراة  في 
الجبل  أمــام  األهــداف  بفارق  التركي صــدارة مجموعته،  املنتخب  اقتنص  الكبيرة  النتيجة 
األسود الذي اكتسح جبل طارق )4-1(، ولكليهما 6 نقاط، بعد الفوز الكبير في االفتتاح 
األسبوع املاضي على هولندا في إسطنبول )4-2(، بينما تكبد رفاق النجم الواعد إيرلينغ 

هاالند خسارتهم األولى ليتجّمد رصيدهم عند 3 نقاط.

أنني  في  مطلقًا  أفكر  لم  للعب.  إلعــادتــي  ميندويل  فرصة 
سأعود مرة أخرى بعد االعتزال لفترة طويلة«. وفي العام 
املاضي، انضم كارول إلى نادي إف سي ميندويل، وهو ناٍد 
تم إنشاؤه للرجال الذين يعانون من مشاكل في الصحة 
العقلية، لزيادة الوعي ومساعدة اآلخرين. وأضاف كارول 
»لــم أتعرض إلصابة طويلة من قبل، لكن في 2006 كنت 
في غرفة مظلمة وشربت بكثرة. اعتقد الجميع أنني كنت 
أسعد رجل في العالم، لكنني أعود إلى املنزل، وأغلق الباب 
وأضرب رأسي بالحائط، وأتناول بعض املشروبات ألحاول 
أثناء  الكحول  بتناول  كـــارول  واستمر  واقــعــي«.  أنسى  أن 
تــواجــده فــي فــرق رينجرز وديــربــي ونـــادي أوديــنــس، لكن 
األمور خرجت عن نطاق السيطرة في األشهر التسعة التي 
الدنماركي.  نــادي، بعد مــغــادرة فريقه  كــان فيها من دون 
وتابع »عندما كان لدي ناٍد، كنت دائما أفكر في أال أشرب 

باليوم الذي يسبق املباراة. كان ذلك غريبًا، عندما توقفت 
عن اللعب، كنت أشرب كّل يوم تقريبًا. كان لدي الكثير من 
الوقت، كنت أشرب بجنون. لو لم أتوقف، ملا كنت هنا اليوم. 

ال أشعر أن جسدي كان سيتحمل ذلك«.
في 11 يونيو/ حزيران 2011، كان كارول يعيش بمفرده، 
منفصًا عن زوجته وطفليه، وحــول هذا قال »نظرت في 
املــرآة وقلت، مــاذا أفعل؟ كنت في شقة بعيدًا عن عائلتي، 
اكتشفت زوجــتــي أنــنــي كــنــت مــدمــن كــحــول. لــقــد دعتني 
للعودة إلى املنزل ومن بعدها سارت األمور جيدًا«. ويأمل 
ــيــة لـــبـــاده، أن يكون  ــارول، الــــذي خـــاض 45 مـــبـــاراة دول ــ كـ
مــســؤواًل عن اإلشـــراف على حــراس مرمى املنتخب األول 
إلبعاد  ولــكــن  خبرته،  لنقل  فقط  ليس  الشمالية،  أليــرلــنــدا 

الاعبني عن األخطاء التي ارتكبها.
)العربي الجديد(

اعتاد روي كارول، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد 
للحراس  أن يعرض  كــورونــا،  أزمــة فيروس  السابق، وقبل 
الواعدين في مدرسته، مقطع الخطأ الشهير الذي وقع به، 
الحمر«  وتسبب في هدف لتوتنهام في شباك »الشياطني 
الرغم من بقاء كــارول على اتصال مع  عــام 2005. وعلى 
الــطــاب عــبــر تطبيق »زوم«، عـــادت أزمـــة كــوفــيــد-19 مــرة 
أخرى لتجبره على ترك وظيفته كمدرب حراس مرمى في 
أكاديمية نوتنغهام فورست، والعودة إلى أيرلندا الشمالية. 
ويعترف كارول بأنه بدأ يعاني من إدمان الكحول في عام 
2006، بعد معاناته من إصابة في الظهر، واستمر األمر، 
أخــرى  مــرة  للعب  الفرصة  ميندويل  فريق  يمنحه  أن  قبل 
فــي ســن 43، بــعــد عــامــني مــن ظــهــوره األخــيــر فــي الـــدوري 
نقلتها  تــصــريــحــات  فــي  وقــــال  لينفيلد.  رفــقــة  األيــرلــنــدي 
صحيفة )ديلي ميل(: »كنت أعاني من اإلدمــان، ثم جاءت 

روي كارول

على هامش الحدث
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حاول بعض الالعبين حمل شارة القيادة لكنها في الحقيقة كانت أكبر 
االنهيار  بالنفس كانت تدفعهم نحو  أن تعطيهم ثقة  منهم، وبدل 
سان  باريس  لنادي  كقائد  سيلفا  تياغو  نجح  المثال،  سبيل  على  أحيانًا. 
للبرازيل، فبعد إحدى  الحال لم يكن ذاته يوم كان قائدًا  جيرمان، لكن 
لخسارة  بــالده  منتخب  انقاد  ثم  ومن  الجميع،  أمــام  بكى  المباريات 
تاريخية أمام ألمانيا رغم عدم مشاركته في اللقاء حينها، ليتنازل بعد 

تلك النسخة عن شارة القيادة.

سيلفا فشل مع البرازيل

وجه رياضي

كــبــيــرة، بما  ألــقــاب  حــن حصل على ثمانية 
فــي ذلــك فـــوزان فــي دوري أبــطــال أوروبــــا في 
 »Il Capitano« اشــتــهــر  و2007.   2003 عــامــي 
امللعب،  أرض  على  والرائع  القوي  بحضوره 
ــا فــــي تــنــظــيــم دفــــاعــــات قــويــة  ــًمـ وكــــــان حـــاسـ
الــدولــي مع  الــنــادي واملستوى  على مستوى 
األزوري الذي بلغ معه نهائي مونديال 1994.

أيــنــمــا ذهـــب يــوهــان كــرويــف فــي مــلــعــب كــرة 
الفوز واملجد يتبعانه بشكٍل دائم.  قــدم، كان 
كان الساحر الهولندي قائد أياكس في أوائل 
أخذ  فــي  الفضل  إليه  وُينسب  السبعينيات، 
نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام إلــى قمة كــرة القدم 

األوروبية بذكائه وشخصيته القوية.
فــي أيــاكــس ولــدت كــرة الــقــدم الشاملة اللتان 

يوهان كرويف
جــمــع بــن عــــّدة صــفــات فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
يعتبر واحدًا من أعظم الاعبن واملدربن في 
الــتــاريــخ. يعتبر مفكرًا المــعــا، أســس مدرسة 
كروية فكرية مميزة، واعتمد عليها برشلونة 
في أكثر من مرة لحصد األلقاب، وهذا األمر 

انعكس على مدرسة أياكس.

ساهمتا في جعل كرويف وهولندا من األبرز 
عــلــى الــســاحــة الـــكـــرويـــة. بــاســتــخــدام فلسفة 
 مــركــز، 

ّ
ــل  العـــب يــمــكــن أن يــــؤدي فــي كـ

ّ
ــل أن كـ

الــنــادي طريقه   
ّ

واســتــخــدام االنسيابية، شــق
كـــؤوس أوروبـــيـــة متتالية بــن عامي  إلـــى 3 
1971 و1973. كرويف كان صاحب شخصية 

فّذة، واستثنائيا للغاية حتى اللعب.

األساتذة  لتنس  ميامي  بطولة  من  انسحابها  هاليب  سيمونا  الرومانية  الاعبة  أعلنت 
ذات األلف نقطة وذلك بعد تعرضها إلصابة في الكتف اليمنى. ووصلت الاعبة لبطولة 
ميامي بدون أية مشكات في الكتف اليمنى ولكن خال التدريبات قبل البطولة ظهرت 
»يؤسفني  االجتماعي  التواصل  شبكات  فــي  حساباتها  عبر  هاليب  وقــالــت  اإلصــابــة. 
للغاية االنسحاب من مسابقات الفردي والزوجي ببطولة ميامي، ولكن إصابتي تمنعني 
من اللعب كما كنت أتوقع. حزينة للغاية بسبب استمرار اإلصابة وألنني رغبت في تقديم 

أفضل ما لدي وخوض الكثير من املباريات، ولكن لسوء الحظ ال يمكنني ذلك«.
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