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»احتاد الكرة« يجدد الثقة في 
ثامر عناد لنهاية التصفيات اآلسيوية

ثامر عناد سيكمل املشوار مع األزرق

فيردر برمين ينجح في البقاء
ضمن أندية الدرجة األولى

اح��ت��اج ف��ي��ردر ب��رمي��ن ال��ى هدف 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع، ليحسم به بقاءه في الدرجة 
األمل��ان��ي��ة األول����ى، ب��ع��د ت��ع��ادل��ه مع 
مضيفه ه��اي��دن��ه��امي 2-2 ف��ي إي��اب 

ملحق الصعود والهبوط.
وانتهت مباراة الذهاب بني الفريقني 

بالتعادل السلبي على أرض برمين.
وضمن األخ��ي��ر ت��واص��ل مسيرته 
املستمرة في الدرجة األولى منذ العام 
1981، بأفضلية األه���داف املسجلة 

خارج ملعبه.
وف��ي م��ب��اراة اإلي��اب انتظر برمين 
املتوج بطال للدوري أربع مرات آخرها 
في موسم 2003-2004، حتى الدقيقة 

90+4 ليضمن البقاء، بهدف منحه 
التقدم 2-1، قبل ان يعادل املضيف 

بركلة جزاء في الدقيقة 7+90.
وتقدم برمين في الدقيقة الثالثة 
ب��ه��دف ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��أ لنورمان 
ثويركوف في مرمى فريقه، قبل ان 
يعادل تيم كالينديينست للمضيف في 

الدقيقة 85.
وط����م����أن ال���س���وي���دي ل��ودف��ي��غ 
أوغ��وس��ت��ي��ن��س��ون ب��رمي��ن بتسجيل 
ال��ه��دف الثاني ف��ي الدقيقة 4+90، 
قبل ان يعادل كالينديينست مجددا 
بتسجيل الهدف الثاني لهايدنهامي من 

ركلة جزاء.
وهو الهدف األول لالعب السويدي 

لصالح فريقه في الدوري هذا املوسم.
وك���ان ب��رمي��ن ق��د ح��ل ف��ي امل��رك��ز 
ال��س��ادس عشر )م��ن أص��ل 18( في 
ترتيب الدرجة األول��ى، بفارق نقطة 
واحدة فقط عن فورتونا دوسلدورف 
الذي هبط مباشرة الى الدرجة الثانية. 
في املقابل، فشل هايدنهامي الذي حل 
ثالثا في الدرجة الثانية، في حتقيق 
حلم خوض منافسات دوري األضواء 

للمرة األولى في تاريخه.
وق��ال قائد برمين الهولندي دافي 
كالسن “عندما ت��رون امل��وس��م ال��ذي 
خضناه، ال��ى أي حد ك��ان صعبا من 
البداية، هذا )البقاء في الدرجة األولى( 

ميثل راحة كبيرة جدا لنا«.
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ج��دد االحت���اد الكويتي لكرة ال��ق��دم، الثقة في 
اجلهاز الفني ملنتخت الكويت، بقيادة الوطني 
ثامر عناد، الستكمال رحلة التصفيات اآلسيوية 
املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 2022، وكأس آسيا 

بالصني 2023.
وأعلن االحت��اد، تأجيل فكرة التعاقد مع مدرب 
إسباني لتولي رئاسة اجلهاز الفني، إلى ما بعد 
االنتهاء من التصفيات، التي ينتظر األزرق خاللها 

مواجهتان حاسمتان أمام أستراليا واألردن في 8 
13 أكتوبراملقبل.

وك��ان عناد ق��د تولي القيادة الفنية ملنتخب 
الكويت خلفا للكراوتي روميو ج���وزاك، وجنح 
خالل مشواره مع الفريق في حتقيق تعادل مثير 
مع األردن، ومن ثم الفوز على نيبال وتايوان، ما 
عزز من حظوظه في املنافسة على أفضل ثواني، في 

ظل اقتراب أستراليا من حسم البطاقة األولى.

أحيا توتنهام هوتسبر آماله الضئيلة 
باملشاركة ف��ي املسابقات األوروب��ي��ة 
ف��ي امل��وس��م املقبل، ب��ف��وزه على ضيفه 
إي��ف��رت��ون -1صفر ف��ي خ��ت��ام املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري اإلنكليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وطبع ف��وز توتنهام، وه��و ال�200 
ملدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في 
الدوري املمتاز )سبق له تدريب تشلسي 
ومانشستر يونايتد(، مشادة بني قائده 
حارس املرمى الفرنسي هوغو لوريس 
وزميله املهاجم الكوري اجلنوبي سون 

هيونغ-مني بعيد انتهاء الشوط األول.
واندفع احلارس الدولي نحو زميله 
وب���دت عليه ع��الم��ات ال��غ��ض��ب، ليرد 
األخ��ي��ر بحدة أي��ض��ا، م��ا دف��ع ع��ددا من 
زمالئهما للتدخل والفصل بينهما. وقبيل 
بداية الشوط الثاني، تبادل لوريس 
وس���ون مصافحة ودي���ة قبل ال��ع��ودة 
ألرض امللعب، بحسب ما أظهرت القنوات 

التلفزيونية.
وق��ال ل��وري��س بعد امل��ب��اراة إن “ما 
حصل بيني وبني +سوني+ هو جزء من 
كرة القدم أحيانا. ال توجد مشكلة. في 
نهاية املباراة كان في امكانكم ان تروا 

اننا سعداء«.
وأكد احلارس املتوج مع منتخب بالده 
بلقب ك��أس العالم 2018 في روسيا، 
ان س��وء التغطية الدفاعية لسون في 
اللحظات األخيرة من الشوط األول، كان 

السبب األساسي لهذه املشادة.
ورف��ع توتنهام ال��ذي حل في املوسم 
املاضي وصيفا لليفربول في مسابقة 
دوري أبطال أوروب���ا، رصيده ال��ى 48 
نقطة في املركز الثامن، بفارق نقطة 
خلف أرسنال السابع، والذي من املقرر 
ان يحل ضيفا عليه في املرحلة اخلامسة 

والثالثني.
ويحتل ولفرهامبتون املركز السادس 
برصيد 52 نقطة، وهو مركز قد يصبح 
مؤهال ال��ى مسابقة ال��دوري األوروب��ي 
“يوروبا ليغ”، بحسب الفائز بلقب كأس 
االحت��اد اإلنكليزي، وانتظار مانشستر 
سيتي )الثاني حاليا(، مصير االستئناف 
ال���ذي ت��ق��دم ب��ه أم���ام محكمة التحكيم 
الرياضي )“كاس”( لنقض عقوبة منعه 
من املشاركة القارية ملوسمني ملخالفته 

قواعد اللعب املالي النظيف.
وحقق نادي شمال لندن فوزه الثاني 
في أربع مباريات )مقابل تعادل وخسارة 
في املرحلة السابقة أمام شيفيلد يونايتد 
1-3(، منذ استئناف منافسات الدوري 
بعد تعليقها ألكثر من ثالثة أشهر بسبب 

فيروس كورونا املستجد.
ف��ي املقابل، فشل إيفرتون بقيادة 
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، في 
مواصلة نتائجه اإليجابية بعد العودة، 
وتلقى خسارته األول���ى بعد تعادل 
وفوزين متتاليني، ليتجمد رصيده عند 

44 نقطة في املركز احلادي عشر.
وقدم توتنهام أداء هجوميا قويا في 
الشوط األول، شمل فرصا عدة أبرزها 
قبل الهدف، تسديدة قوية للبرازيلي 
ل��وك��اس م��ورا م��ن خ��ارج املنطقة الى 

جانب القائم األمين )21(.

لقطة من مباراة توتنهام وإيفرتون

توتنهام يحيي آماله األوروبية بالفوز  على إيفرتون 
في »البرمييرليغ«

مورينيو عن مشادة لوريس وسون:
واقعة رائعة.. وكنت سعيًدا بها

ع��لَّ��ق ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و م��درب 
توتنهام، على امل��ش��ادة التي وقعت 
بني هوجو لوريس، ح��ارس الفريق، 
وزميله سون هيوجن مني، في املباراة 
التي حسمها السبيرز، على حساب 

إيفرتون )0-1(.
وقال مورينيو في املؤمتر الصحفي 
عقب املباراة: “من األمور التي حتدثت 
عنها بعد م��ب��اراة شيفيلد، ض��رورة 
انتقاد بعضنا البعض، وأال نعاني من 

السلبية في عالقتنا«.
وأض��اف “كانت )واق��ع��ة( رائعة. 
هي نتيجة الجتماعتنا، وإذا أردت لوم 
شخص ما عن ح��دوث ذل��ك، فسيكون 
أن��ا، والسبب وراء ذل��ك، هو انتقادي 
ل��الع��ب��ني؛ ل��ع��دم ان��ت��ق��اده��م ألنفسهم 

بصورة كافية«.
وأوضح “ما حدث اليوم )بني سون 
ولوريس( هو من عواقب ذلك. قدمنا 
مستوى صلًبا، ولم أشعر في أي حلظة 

بأننا ال نسيطر على املباراة«.
وأوض����ح “في ال��دق��ي��ق��ة األخ��ي��رة 
من الشوط األول كانت هناك فرصة 
ل��ري��ت��ش��ارل��س��ون، ورأي ه��وج��و في 
تلك الدقيقة بأن العبي خط الهجوم، 
كان يتوجب عليهم تقدمي املزيد )في 

الضغط(«.
وتابع: “حدث هذا املوقف مع العب 
يحبه اجلميع ومعروف عنه انتماءه 
للفريق وهو سون، لكن تدخل القائد 
مبطالبته ببذل املزيد من اجلهد، أمر 

مهم كي يتطور الفريق«.
وأش����ار “التطور ل��ن ي��ح��دث إال 
إذا طلبنا املزيد من بعضنا البعض 

ومتتعنا بشخصيات ق��وي��ة. كنت 
س��ع��ي��ًدا مب��ا ح���دث، وأخ��ب��رت��ه��م بني 
الشوطني، أنهم إذا حافظوا على ردة 
الفعل تلك، فسيبلوا البالء احلسن مًعا 

في الشوط الثاني«.
وأض���اف “أنا آخ��ر شخص يصل 
لغرف خلع املالبس، وعندما وصلت 
ك��ان ك��ل ش��يء ق��د انتهى وب���دأوا في 

احتضان بعضهم البعض«.
وعن عدم تواجد ريان سيسيجنون 
في قائمة الفريق، قال: “ال يعاني من 
إصابة. هو يعمل معنا منذ أسبوعني، 
اعتقدت بأنكم ستسألون عن السبب 
وراء جلوس دينيس سيركني )18 
ع��اًم��ا( على مقاعد ال��ب��دالء. أن��ا أحبه 
ك��ث��ي��ًرا، ويعمل بجد، وك��ذل��ك احل��ال 
مع هارفي وايت وأوليفر سكيب، هو 

أمر جيد لهؤالء الالعبني الصغار في 
السن«.

وعن مستوى توتنهام في اللقاء: 
“لم نقدم مستوى فنًيا، لكن عندما 
حتتاج للكثير من النقاط مثل حاجتنا، 
وعندما تكون املباراة السابقة سيئة 
للغاية، وتتركك مبشاعر سلبية، وهو 
ما يستبب في وضعك حتت الضغط، 
يحدث ذلك. أعتقد أننا قدمنا مستوى 

صلًبا أمام فريق جيد للغاية«.
واستكمل: “الطريقة التي سيطرنا 
بها على املباراة دفاعًيا كانت رائعة، 
وقدم هوجو مجموعة من التصديات 
اجل���ي���دة، خ��اص��ة أن ري��ت��ش��ارل��ون 
ول��ي��وي��ن م��ن أف��ض��ل امل��ه��اج��م��ني في 
إجنلترا، وسيطرنا عليهما بصورة 

جيدة للغاية«.

مصافحة لوريس وسون بعد الشجار الذي حدث بينهما

ول��م يتأخر توتنهام لهز الشباك، 
وحقق ذلك في الدقيقة 24 عبر النيران 
الصديقة لالعب إيفرتون مايكل كني 
ال��ذي ح��ول تسديدة م��ن األرجنتيني 
جيوفاني لو سيلسو العب توتنهام، الى 

شباك حارس مرماه جوردان بيكفورد.
وك��ان توتنهام األخطر في مختلف 
مراحل املباراة، وهدد املرمى أكثر من مرة 

عبر الركالت احل��رة، السيما من خالل 
إريك داير )30( وهاري كاين )37(.

ورد إي��ف��رت��ون ف���ي وق���ت متأخر 
ب��ت��س��دي��دة ق���وي���ة م���ن ال��ب��رازي��ل��ي 
ريتشارلسون، م��رت بجانب القائم 

األمين للوريس )4+45(.
وأكد لوريس ان هذه احملاولة كانت 
سبب احتجاجه في وجه سون، معتبرا 

ان ذل��ك “جزء م��ن ك��رة ال��ق��دم. منضي 
قدما«. وق��دم الكوري اجلنوبي حملات 
خطرة في الشوط الثاني، وهدد مرمى 
بيكفورد بثالث محاوالت مباشرة )53 
و64 و65(، اضطر احل��ارس الدولي 
اإلنكليزي للتدخل وإبعاد اثنتني منهما، 
بينما م��رت إح��داه��ا ال��ى جانب القائم 

األيسر.

أوكامبوس يقود إشبيلية لتعزيز 
موقعه بفوز على إيبار في »الليغا«

فرحة العبي إشبيلية بالفوز على إيبار

عزز إشبيلية مركزه الرابع املؤهل الى مسابقة 
دوري أبطال أوروب��ا، بفوزه 1 -صفر على ضيفه 
إي��ب��ار ف��ي ختام املرحلة ال��راب��ع��ة وال��ث��الث��ني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الى ذلك، اكتفى ريال سوسييداد بالتعادل 1-1 

مع مضيفه ليفانتي.
ويدين إشبيلية بفوزه الى األرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس الذي سجل الهدف الوحيد، وأنقذ املرمى 
من فرصة محققة في الثواني القاتلة، حني حل بني 
اخلشبات الثالثة بديال للحارس التشيكي توماش 
فاتسليك ال��ذي خرج مصابا بعد استنفاد فريقه 

التبديالت اخلمسة.
واستغل إشبيلية خ��س��ارة م��ط��ارده املباشر 
فياريال أمام برشلونة )1-4( األحد، ليعزز مركزه 
ال��راب��ع، آخ��ر املراكز املؤهلة ال��ى دوري األبطال. 
ورفع إشبيلية رصيده الى 60 نقطة، بفارق ست 

نقاط عن فياريال.
ومنح هدف أوكامبوس في الدقيقة 56، فريقه 
إشبيلية الفوز الثالث له )مقابل أربع تعادالت( 
في املباريات السبع التي خاضها منذ استئناف 
ال���دوري بعد تعليقه لنحو ثالثة أشهر بسبب 

فيروس كورونا املستجد.
وتبادل الفريقان احمل��اوالت في الشوط األول، 
ومنها ركلة ح��رة إلي��ب��ار نفذها األوروغ��وي��ان��ي 
سيباستيان كريستوفورو وأوقفها فاتسليك )15(، 
وتسديدة ألوكامبوس املنفرد داخل املنطقة، مرت 

بجانب القائم األيسر )3+45(.
وانتظر األرجنتيني مطلع الشوط الثاني ليسجل 
هدف فريقه، وذلك عندما ارمتى نحو كرة عرضية 
رفعها خيسوس نافاس من اجلهة اليمنى، وتابعها 

ببراعة بالقدم اليمنى داخل الشباك )56(.
وواص���ل الفريقان احمل����اوالت، ومنها لكيكي 
غارسيا من داخل املنطقة مرت قرب القائم األمين 
)78(، رد عليها البديل سوسو بتسديدة أبعدها 

حارس إيبار الصربي ماركو دميتروفيتش )87(.
وفرض العبو إيبار سيناريو نهائيا دراماتيكيا، 

وك��ان��وا على وش��ك حرمان إشبيلية من نقطتني 
ثمينتني.

وأت��ت أول��ى احمل���اوالت اخل��ط��رة عندما وضع 
كيكي غارسيا كرة متقنة من مسافة قريبا بعيدا من 
متناول فاتسليك الذي خرج ملالقاته، لكن احملاولة 

ارتدت من القائم األيسر للمرمى اخلالي )6+90(.
وأدى اح��ت��ك��اك غ��ارس��ي��ا م��ع فاتسليك ال��ى 
إصابة قوية في الركبة اليسرى للحارس، أخرج 
بسببها من أرض امللعب على حمالة، تاركا مكانه 

ألوكامبوس.
وتدخل األخير إلبعاد كرة عن خط املرمى، قبل 
ان يكرر العبو إيبار احملاولة، فأبعدها هذه املرة 
خيسوس نافاس، وأيضا عن اخل��ط، في الدقيقة 

العاشرة من الوقت بدل الضائع.
وجتمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في املركز 
السابع ع��ش��ر، على بعد س��ت ن��ق��اط أم���ام ري��ال 
مايوركا، صاحب أول املراكز املؤدية للهبوط الى 

الدرجة الثانية.
وافتتح ريال سوسييداد التسجيل عبر السويدي 
ألكسندر اسحق في الدقيقة 12، عندما حّول بطريقة 

فنية بكعب القدم، عرضية ميكل أويارزابال.
وبعد ركلة حرة نفذها خوسيه كامبيانا عالية 
عن مرمى ح��ارس سوسييداد ميغل أنخل مويا 
)14(، متكن ليفانتي من معادلة النتيجة بعد 
انطالق خوسيه لويس موراليس الى داخل املنطقة 
إثر متريرة طويلة من روبن روتشينا، وأودع الكرة 

على ميني احلارس )16(.
وش��ه��د ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ت��ب��ادال ل��ل��ف��رص بني 
الفريقني، من أبرزها تسديدة قوية من ميكل ميرينو 
لصالح سوسييداد أوقفها حارس ليفانتي أيتور 
فرنانديز )59(، ومحاولة من مسافة قريبة للبديل 
غونزالو ميليرو أبعدها حارس سوسييداد ميغل 

أنخل مويا )75(.
ويتصدر ري��ال مدريد الترتيب مع تبقي أربع 
مراحل على النهاية، برصيد 77 نقطة، بفارق أربع 

نقاط فقط عن برشلونة بطل املوسمني املاضيني.

رابطة محترفي 
التنس تعدل 

قواعد التصنيف 
بسبب كورونا

أعلنت رابطة محترفي ك��رة املضرب 
اإلثنني تعديل قواعد تصنيف الالعبني 
التي ستعتمدها اعتبارا من أغسطس، مع 
استئناف املنافسات بعد تعليقها ألشهر 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
وأشارت الرابطة في بيان على موقعها 
االلكتروني، إلى أنه “حتضيرا للعودة إلى 
املنافسات في أغسطس، التصنيف الذي 
يعتمد عادة على قاعدة أفضل 18 نتيجة 
ف��ي ف��ت��رة 52 أس��ب��وع��ا، سيشمل حاليا 
فترة 22 شهرا م��ارس -2019 ديسمبر 
2020(«. وأوضحت رابطة “ايه تي بي” 
أنها جمدت العمل بالتصنيف اعتبارا 
من 16 مارس، بعد أيام من إعالن تعليق 
املنافسات االحترافية بسبب “كوفيد-
19«. وأك��دت الرابطة انها تأمل من هذا 
التعديل، في توفير مرونة وعدالة حيال 
الالعبني في ظل كثافة عدد النقاط الذي 
سيكون متوافرا لدى استئناف املنافسات 
بعد إلغاء ع��دد كبير من ال���دورات خالل 

فترة التوقف.
كما أف��ادت أنها حلظت من خ��الل هذه 
العملية، “توفير االستقرار لالعبني غير 
القادرين أو الذين يفضلون عدم املنافسة 
ف��ي 2020 بسبب )م��خ��اوف( الصحة 
والسالمة”، معتبرة ان النظام اجلديد 
قابل للتأقلم في حال اضطرت إلجراءات 

تغييرات جديدة على اجلدول.

فرحة العبي فيردر برمين

مدرب برايتون يشيد بتجربة
كلوب مع ليفربول

ق��ال غ��راه��ام بوتر م��درب برايتون آن��د هوف 
ألبيون إن نظيره ي��ورغ��ن كلوب جن��ح ف��ي بناء 
فريق رائع في ليفربول وسيساعده نهمه للنجاح 
ف��ي البقاء على قمة ك��رة ال��ق��دم اإلجنليزية في 
املواسم املقبلة. وأنعش كلوب حظوظ ليفربول 
منذ توليه املسؤولية في 2015 وفاز معه بدوري 
أبطال أوروبا املوسم املاضي كما قاد الفريق للفوز 
ب��أول ألقابه ف��ي ال���دوري اإلنكليزي املمتاز في 
30 عاماً هذا املوسم. ويحتل برايتون املركز 15 

برصيد 36 نقطة متقدماً بتسع نقاط على منطقة 
الهبوط وسيستضيف البطل اجل��دي��د للدوري 
املمتاز يوم األربعاء وقال بوتر إنه يجهز فريقه 
الختبار صعب.  وقال في مؤمتر صحفي افتراضي 
“استحق ليفربول ع��ن ج���دارة التتويج بلقب 
الدوري وسيكون من الرائع اختبار قدراتنا أمامه، 
جن��ح ي��ورغ��ن ف��ي بناء فريق رائ���ع. تتحلى هذه 
املجموعة بالقوة والروح املعنوية العالية. لديهم 

عزمية ال تلني للفوز باملباريات.


