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أصداء عالمية

«الكالسيكو» في  23نيسان

التخلص من املدربني الذين ينجحون
مع فرقهم ،بدى كعادة لدى إدارة الس
باملاس .عادة غريبة غير مفهومة على
اإلطــاق ،إذ بعدما استمروا  13عامًا
بـعـيــديــن ع ــن دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى،
نجح امل ــدرب بــاكــو إيــريــرا بإيصالهم
الــى هـنــاك .أقــالــوه فـجــأة رغــم نجاحه
حيث فشل اآلخــرون على مــدار سنني
طويلة.
ج ــاء سـيـتــن ،خـلـفــا ل ــه ،قــالـبــا الـفــريــق
رأس ـ ــا ع ـل ــى عـ ـق ــب ،م ـع ـت ـم ـدًا أس ـل ــوب
االسـتـحــواذ على الـكــرة متشابهًا في
ذلك مع برشلونة .في املوسم املاضي،
ً
تسلم دفة الفريق متذيال الترتيب ،ثم
أنهى املوسم في املركز الثامن بفارق
كبير عن مراكز الهبوط.
أمــا فــي املــوســم الـحــالــي ،بــدأت األمــور
أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر ع ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ال ـ ـغـ ــانـ ــي امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ك ـي ـفــن
برينس بواتينغ الذي سئل عن سبب
انـتـقــالــه إلــى هــذا الـفــريــق ،فــأجــاب "لـ َـم
ال؟" .ك ـمــا ض ـم ــوا ب ــاإلع ــارة الــاعـبــن
الكرواتي ألني هاليلوفيتش وخيسيه
رودريغيز 6 .تعاقدات بـ  2.40مليون
ف ـقــط ،ضـخــت دم ــاء ج ــدي ــدة ،لتترجم
خطط سيتني التي تعتمد إضافة إلى
االستحواذ على التمريرات القصيرة،
وال ــدف ــاع مــع ال ـكــرة ،وال ــدف ــاع املـتـقــدم،
والضغط البدني على الخصوم.
يمكن القول إن الفريق ،وبعد أن قطع
ن ـصــف امل ــوس ــم ،بـعـيــد ك ــل ال ـب ـعــد عن
الـسـقــوط إلــى دوري الــدرجــة الثانية،
وال يخاف أحد ال سيتني وال الالعبني
أو اإلدارة من الهبوط .فالنتائج التي
ح ـق ـق ــوه ــا ك ــان ــت م ـل ـف ـت ــة ،خ ـصــوصــا
على ملعبهم إذ لم ينهزموا هناك إال
مرتني.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،فـلـعــل
أبــرزهــم هــو روكــي ميسا" ،مايسترو"
الفريق ،الــذي بات بعد صناعة هدف
الفوز أمام فياريال ،أكثر العب صاحب
تمريرات صحيحة في الدوري بـ 1609
ت ـمــريــرة صـحـيـحــة ف ــي ح ــن ج ــاء في
املركز الثاني العب إشبيلية الفرنسي
س ـت ـي ـف ــن ن ـ ــزون ـ ــزي  ،1436وآس ـي ـي ــر
إيارامندي العب ريال سوسييداد في
املركز الثالث .1362
العبون صنعوا فريقًا جيدًا مع املدرب،
لكن نهاية املوسم سيرحل سيتني .مع
ذلك ،فإنه لن يوقف القتال في الدوري،
وختم في إعالن الرحيل أنه "اآلن أكثر
مــن أي وقــت مـضــى ،يطالب الالعبني
بالتحلي بالروح القتالية حتى يشعر
املشجعون بالفخر".

سيقام "كالسيكو" الدوري اإلسباني بني الغريمني
ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياغو
برنابيو" يوم األحد املوافق  23نيسان املقبل،
بحسب ما نشرت رابطة الدوري اإلسباني لكرة
القدم على موقعها اإللكتروني.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الناديني
يتفاوضان حول إمكانية تقديم موعد
"الكالسيكو" يومًا إلى  22نيسان ،على الرغم من
عدم معرفة األسباب ،علمًا بأن هذا اليوم يوافق
عيد "سانت جوردي" في إقليم كاتالونيا.
وينفرد ريال مدريد حاليًا بالصدارة برصيد 65
نقطة وبفارق نقطتني عن برشلونة ،علمًا بأن
امللكي يمتلك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.

نوير خارج تشكيلة ألمانيا

سيعلن أرسنال وفينغر القرار في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة (أ ف ب)

سوق اإلنتقاالت

مدرب وست بروميتش
«يعلم» مصير فينغر
المؤشرات على استمرار
أرسين فينغر مع أرسنال
تتزايد ،ونيمار يفتح
الباب أمام انتقاله إلى
الدوري ًاإلنكليزي الممتاز
مستقبال
ع ـل ــى ع ـك ــس م ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ف ــإن
األمـ ــور فــي مـلـعــب "اإلم ـ ـ ــارات" تسير
نـ ـح ــو اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـف ــرنـ ـس ــي أرسـ ــن
فينغر فــي منصبه مــدربــا ألرسـنــال
اإلنـكـلـيــزي ،رغــم االنـتـقــادات الــاذعــة
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا وم ـطــال ـبــة جــزء
كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن جـ ـمـ ـه ــور "امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة"
برحيله عن صفوف الفريق.
املــؤشــرات على بـقــاء فينغر تــزايــدت
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ـيـ ــث أك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب وسـ ــت
بــرومـي ـتــش أل ـب ـيــون طــونــي بــولـيــس
أن نظيره فينغر قــرر االسـتـمــرار مع
"الغانرز".
وقال بوليس بعد مواجهة الفريقني
الـسـبــت امل ــاض ــي" :س ــأك ــون متفاجئًا
إذا رح ــل" ،وعـنــدمــا سئل أمــس كيف
يمكنه معرفة أن فينغر قــرر البقاء،
أجاب" :ألنه قال لي ذلك".

وكـ ـ ــان ف ـي ـن ـغــر ن ـف ـســه ق ــد أكـ ــد خ ــال
املؤتمر الصحافي أنه اتخذ قراره في
مــا يتعلق بمستقبله وأن ــه سيعلن
ذلك "قريبًا جدًا".
ّ
وقــد تسلم فينغر منصبه في أيلول
عـ ــام  ،1996ل ـك ــن ع ـق ــده ي ـن ـت ـهــي فــي
ن ـه ــاي ــة امل ــوس ــم الـ ـح ــال ــي .وب ـح ـســب
الصحف املحلية ،فــإن مــالــك الـنــادي
األم ـي ــرك ــي س ـت ــان كــروي ـن ـكــي عــرض
عليه تمديد عقده لعامني إضافيني.
إلى ذلك ،أكدت صحيفة "ذا غارديان"
اإلنـكـلـيــزيــة ،أم ــس ،أن فينغر يعتزم
البقاء في منصبه .وقالت الصحيفة
إن اإلع ــان عــن التمديد هــو "مسألة
وق ـ ــت" ،وأض ــاف ــت" :ف ـي ـن ـغــر واإلدارة
ي ـح ــاوالن إي ـجــاد الــوسـيـلــة الفضلى
إلق ـنــاع املـشـجـعــن بــالـتـمــديــد ،حيث
يـشـعــر قـســم كـبـيــر مـنـهــم بــاإلحـبــاط
إزاء فكرة بقائه في منصبه".
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ن ـف ــى أرس ـ ـنـ ــال أن
يـكــون قــد تـحــدث مــع امل ــدرب الحالي
لـ ـب ــوروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد األملـ ــانـ ــي،
ً
تـ ــومـ ــاس ت ــوخـ ـي ــل ،ل ـي ـح ــل بـ ـ ــدال مــن
فينغر.
وقــال أحــد املتحدثني بــاســم أرسـنــال
ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـش ـب ـك ــة "سـ ـك ــاي
سبورتس" التلفزيونية البريطانية:
"هذا ليس حقيقيًا".

وجــاء نفي املتحدث ردًا على الخبر
الذي نشرته صحيفة "بيلد" األملانية،
والذي أكدت فيه أن النادي اإلنكليزي
يرغب في التعاقد مع املدرب األملاني.
أمــا فــي مــا يتعلق بمستقبل فينغر،
ف ـقــد أوض ـ ــح امل ـت ـح ــدث أنـ ــه سـيـكــون
ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ـ ـ ــرار مـ ـشـ ـت ــرك ف ـ ــي "الـ ــوقـ ــت
املناسب وبالطريقة املناسبة" حيال
هذا األمر.
من جهة أخرى ،فتح النجم البرازيلي
ن ـي ـمــار ،الع ــب بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي،
ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ــام ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى ال ـ ــدوري
ً
اإلنكليزي املمتاز مستقبال بإبدائه
إعجابه بـ"البريميير ليغ".
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة "أس" اإلس ـبــان ـيــة
عن نيمار قوله" :أحــب طريقة اللعب
واألندية هناك ،ومن يدري من املمكن
يومًا ما أن أنتقل للعب هناك .نعم".
وأضـ ـ ــاف ق ــائ ــد مـنـتـخــب الـ ـب ــرازي ــل":
إن ـهــا بـطــولــة تـفــاجـئـنــي .أن ــا معجب
ب ـم ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد وت ـش ـل ـســي
وأرسـ ـن ــال ول ـي ـفــربــول ،ه ــذه األنــديــة
الـتــي دائ ـمــا مــا تـقــاتــل عـلــى األل ـقــاب.
ومن ثم هناك مدربون على مستوى
ـال ،مـ ـث ــل (الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ــوزيـ ــه)
عــــ ٍ
مــوري ـن ـيــو ،و(اإلسـ ـب ــان ــي جــوسـيــب)
غ ـ ــواردي ـ ــوال .إن ـه ــم املـ ــدربـ ــون الــذيــن
يتمنى كل العب أن يعمل معهم".
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وأش ـ ــاد ب ــه مـ ــدرب م ـيــامــي ه ـيــت أري ــك
س ـب ــوي ـل ـس ـت ــرا بـ ـق ــول ــه" :ق ـ ـ ـ ـ ّـدم ل ـي ــارد
عرضًا مدهشًا .عندما بدأ يستعرض
ل ــم يـتـمـكــن أح ــد م ــن إي ـق ــاف ــه .ل ـقــد كــان
مدهشًا".
وأض ــاف يــوســف نوركيتش  21نقطة
ونجح في  12متابعة للفائز.
ورف ــع بــورتــانــد رصـيــده إلــى  32فــوزًا
مقابل  27خسارة.
ون ـ ــاش ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــدرب بـ ـ ــورتـ ـ ــانـ ـ ــد تـ ـي ــري
س ـك ــوت ــس الع ـب ـي ــه ب ــامل ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
التركيز فــي املـبــاريــات ال ـ  13األخـيــرة،
بينها  10عـلــى ملعبه وقـ ــال" :الـلـعــب
فــي أرضـنــا ال يضمن شـيـئــا .بطبيعة
الحال ،يشكل هــذا األمــر أفضلية ،لكن
ال يمكننا االسترخاء".
وفــي املباريات األخــرى ،فــاز تورونتو

راب ـت ــورز عـلــى إنــديــانــا بــايـســرز -116
 ،91ون ـي ــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز على
م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـب ــروول ـف ــز ،109-123
ودي ـتــرويــت بيستونز عـلــى فينيكس
ص ـنــز  ،95-112وف ـيــادل ـف ـيــا سفنتي
س ـي ـك ـســرز ع ـل ــى ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس
 ،99-105وداالس م ــاف ــري ـك ــس عـلــى
بروكلني نتس .104-111
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -يوتا جاز ،أورالنــدو ماجيك
 فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا سـ ـفـ ـنـ ـت ــي سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز،تشارلوت هورنتس  -أتالنتا هوكس،
بـ ــوس ـ ـطـ ــن سـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــس  -واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
ويـ ـ ـ ــزاردز ،ه ـيــوســن روك ـت ــس  -دنـفــر
نــاغ ـتــس ،أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر -
غولدن ستايت ووريرز ،لوس أنجلس
كليبرز  -نيويورك نيكس.

أفاد االتحاد األملاني لكرة القدم بأن حارس بايرن
ميونيخ مانويل نوير سيغيب عن التشكيلة التي
ستواجه إنكلترا وديًا غدًا وأذربيجان األحد
ضمن تصفيات مونديال  2018في روسيا،
بسبب إصابة في ربلة الساق واستدعي حارس
ً
باريس سان جيرمان الفرنسي ،كيفن تراب بدال
منه.
وكان املدرب يواكيم لوف قد استدعى إلى
جانب نوير حارسي باير ليفركوزن بيرند لينو
وبرشلونة اإلسباني مارك  -أندريه تير شتيغن.

العقوبة القصوى

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الغاني
جوزيف المبتي مدى الحياة بسبب تالعبه
بنتيجة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال ()1-2
في  12تشرين الثاني املاضي ضمن تصفيات
مونديال  2018في روسيا.
وفي  22تشرين الثاني ،أي بعد  10أيام من
املباراة ،أوقف االتحاد األفريقي للعبة الحكم
الغاني ثالثة أشهر "ملنحه ركلة جزاء إثر ملسة يد
ً
غير موجودة أصال".
وبعد تحقيق أجراه "الفيفا" ،اعترف المبتي بأنه
تالعب بالنتيجة من "أجل تغييرها بشكل غير
مشروع".

أخبار رياضية

معسكر داخلي لمنتخب لبنان
دخل منتخب لبنان لكرة القدم أمس
معسكرًا داخليًا استعدادًا ملباراته مع
هونغ كونغ في  28الجاري على ملعب
املدينة الرياضية ،في مستهل انطالق
الدور الحاسم من تصفيات آسيا "اإلمارات
."2019
وكان الجهاز الفني بقيادة املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش قد ّ
سمى  24العبًا
لالنخراط في التدريبات ،واكتمل عقد
الالعبني مع التحاق املحترفني في الخارج
باستثناء حسن معتوق الذي سيحضر
ليل  24الجاري الرتباطه بمباراة مهمة
مع فريقه الفجيرة في الدوري اإلماراتي
للدرجة األولى ،وجديدهم سمير أياس
العب دوناف روس البلغاري.
والالعبون هم :أحمد تكتوك ،مهدي خليل،
عباس حسن ،مصطفى مطر ،محمد زين
طحان ،قاسم الزين ،ماهر صبرا ،نصار
نصار ،نور منصور ،جاد نورالدين،
هيثم فاعور ،محمد حيدر ،نادر مطر،
فايز شمسني ،حسن املحمد ،معتز بالله
الجنيدي ،محمد غدار ،علي حمام ،ربيع
عطايا ،عدنان حيدر ،حسن معتوق،
سمير أياس ،أبو بكر املل وإدمون شحادة.
ّ
وكان تعذر حضور هالل الحلوة ّ وباسل
ً
جرادي ،فاستدعي بدال منهما كل من املل
وشحادة.
ويخوض املنتخب تمارينه على ملعب
بيروت البلدي ،على أن يصل منتخب هونغ
كونغ إلى بيروت األحد املقبل.
ّ
ويقود املباراة طاقم حكام هندي مؤلف
من :بانرجي برنجال ،سمار بال ،أزيت
كرساركار وتيجاس ناكفنكار (حكمًا
رابعًا) .ويراقبها البنغالدشي أنورول
هوك.

