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نادال يعيش فترة صعبة للتعافي من اإلصابة

alwasat.com.kw

اعترف جنم كرة املضرب اإلسباني رافاييل نادال بأنه 
يواجه فترة تعافي »صعبة« و«موجعة« من إصابة في 
ساقه أجبرته على االنسحاب من بطولتي وميبلدون 
اإلنكليزية وفالشينغ ميدوز األميركية ودورة األلعاب 

األوملبية في طوكيو.
وأنهى نادال موسمه بشكل رسمي في أغسطس بداعي 

االصابة وأش��ار األربعاء خالل تقدمي فيلم وثائقي عن 
أكادميية كرة املضرب التي ميلكها، إلى أنه ال يزال يعاني 

من أوجاع في ساقه.
وأكد نادال أنه يواجه فترة ستكون »صعبة وموجعة 
لكن يتعني علي أن أمر فيها لكي أكافح ملا أريد أن أكون 
عليه في املستقبل«. وكان نادال صاحب 20 لقباً كبيراً 

)رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
والسويسري روجر فيدرر(، نشر صورة له السبت على 
حسابه على إنستغرام حامالً عكازين ورباطاً حول ساقه 
اليسرى مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً في برشلونة »من 
أجل تلقي العالج في ساقي التي حتتاج إلى بضعة أيام 

راحة ثم أسابيع عدة بعيداً عن املالعب«.

تيباس: سان جيرمان يتحايل
على املراقبة املالية

ق���ارن رئ��ي��س راب��ط��ة ال���دوري 
اإلسباني »ال ليغا«، خافيير تيباس، 
بني األوضاع احلالية لريال مدريد 
وباريس سان جيرمان، وق��ال إن 

األخير يتالعب باملراقبة املالية.
وق��ال تيباس: »ال ميكن لريال 
م��دري��د أن ي��ك��ون ب��اري��س س��ان 
جيرمان، ألن باريس سان جيرمان 
يتالعب باملراقبة املالية، فلديه 
حالياً أجور تقترب من 600 مليون 
ي��ورو، في الوقت ال��ذي تراجعت 
فيه احلقوق السمعية والبصرية 

بنسبة 40%«.
وأضاف: »من املستحيل أن يكون 
ل��دى باريس س��ان جيرمان رعاة 
أكثر بنسبة %30 من مانشستر 
يونايتد وري��ال مدريد وبرشلونة 
في املتوسط.. هذا مستحيل متاماً، 
ري���ال م��دري��د ل��ن ي��ك��ون ب��اري��س 
س��ان جيرمان ألن��ه ل��ن يدخل في 
التالعبات وليس نادياً حكومياً، 
ه��ذه واح���دة م��ن امل��ش��ك��الت التي 
نواجهها في كرة القدم األوروبية«.

وتطرق تيباس، خالل مشاركته 
في تقدمي االتفاقية التي وقعتها 
راب��ط��ة ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي مع 
مجموعة ب��رغ��ر ك��ن��غ، إل���ى ع��دم 
انضمام كيليان مبابي إلى الفريق 
األب��ي��ض ب��ق��ول��ه: »أزع��ج��ن��ي عدم 
وص��ول مبابي، كما يزعجني أن 
ميسي ون��ي��م��ار غ��ي��ر م��وج��ودي��ن 
معنا، وأن مورينيو وغوارديوال 
ال يدربان هنا، نرغب في أن يكون 

لدينا األفضل في الليغا«.
وت��اب��ع: »ل��ن��أم��ل أن ت��ك��ون في 
املوسم القادم، أعتقد أنه هذا العام 
ب��ني أن��س��و ف��ات��ي وفينيسيوس 
سنقضي وقتاً ممتعاً، وسنقول إن 

الشباب معنا«.
وعن رحيل النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي عن برشلونة، قال: 
»لن نتحدث كثيراً بال فائدة، ميسي 
ليس هنا، يجب أن تستمر الليغا 
ف��ي ال��ع��م��ل، وع��ل��ى برشلونة أن 
يواصل املنافسة حملاولة حتقيق 
األهداف الرياضية«. كما أراد تهدئة 
امل��خ��اوف بشأن وض��ع برشلونة 
االق��ت��ص��ادي، ق��ائ��الً: »برشلونة 
ليس اخلراب الذي يتحدثون عنه، 
%80 م��ن ال��ف��رق ف��ي أوروب���ا في 
وضع أسوأ، سيمضي قدماً، بالفعل 
لديه نسبة دين مرتفعة ولكن لديه 
الكثير من الدخول التي متكنه من 
اخلروج )من األزمة( إذا قام بهيكلة 

الدين بشكل جيد«.
وس��ق��ط ب��رش��ل��ون��ة أم���س أم��ام 
ب��اي��رن ميونخ ف��ي دوري أبطال 
أوروب��ا، كما تعادل إشبيلية أمام 
سالزبورغ، األمر الذي دفع تيباس 
ليقول »إنهما مباراتان، بقي الكثير 
من الوقت، والوضع في الليغا ال 
يعتمد على نتيجة مباراة واحدة أو 
اثنتني، أندية البرمييير ليغ قضت 
ثماني سنوات دون أن تفوز بدوري 
أبطال أوروبا، وكان هذا هو الوقت 

الذي منت فيه أكثر من غيرها«. 

كيروش: منتخب مصر ال يخاف من أحد
أع��رب البرتغالي كارلوس كيروش، املدير 
الفني اجلديد ملنتخب مصر، عن سعادته بتولي 
قيادة الفراعنة والتعامل مع اجلهاز املعاون 
االستثنائي، موجًها شكره إلى احتاد الكرة على 
منحه هذه الفرصة، وقطع وع��دا بتحقيق حلم 

املصريني بالتأهل لكأس العالم قطر 2022.
وقال كيروش خالل املؤمتر الصحفي لتقدميه 
أمس اخلميس في مقر االحت��اد باجلبالية، إنه 
يشعر بالفخر لكونه جزءا من منظومة كرة القدم 
املصرية ويشعر بفخر شديد، ألنه يدرب منتخبا 
فاز بأمم أفريقيا 7 مرات وشارك في 3 نسخ من 

كأس العالم.
وأض��اف »التاريخ يجعلنا فخورين لكنه ال 
يعني أننا سنفوز، علينا العمل بجد والقتال 
حتى نفوز وجنعل من يسبقونا فخورين بنا، كما 

جعلنا اجليل السابق فخورين مبا قدموه«.
وتابع كيروش »الوصول لكأس العالم ليس 
أم��را سهال، لكن املنتخب سيقاتل من أجل ذلك 

احللم، وه��ذا هو وق��ت العمل وليس الكالم«، 
مشيًرا إلى أن اجلميع عليه أن يضع أمامه حلما 

واح��دا ويكون لديه دق��ة قلب واح��دة من أجل 
حتقيق هذا الهدف. ووج��ه امل��درب البرتغالي، 

رسالته لالعبني في مصر، متعهدا بأن اجلهاز 
الفني سيفعل كل ما بوسعه حتى يكون الفريق 

أفضل ويقدم أفضل آداء ويحقق أحالم املصريني.
وأردف: »علينا إثبات أننا أفضل من ليبيا 
وه��ذا هو عملنا، الب��د أن نكون أفضل من باقي 
املنتخبات«، مواصال: »اخلوف من ليبيا؟، أعتقد 
أن هذه آخر مرة نتحدث فيها عن اخلوف من أي 

فريق، نحترم اجلميع لكن البد أن نفوز«.
وع��ن إقامة م��ب��اراة ليبيا على ملعب جنيل 
صناعي، قال كيروش: »سواء جنيل صناعي أو 
رملي نسافر من أجل الفوز وال أعذار لدينا، ليبيا 
تواجنا هنا على ملعب جنيل طبيعي وال يوجد 

لديهم مشكلة«.
وخ��ت��م ب��أن ال��الع��ب عندما ي��رت��دي قميص 
منتخب م��ص��ر، فهو ي��رت��دي أح���الم املصريني 
ويجب عليه حتقيقها، ويجب عليه تقدم كرة 
جيدة من أج��ل اجلمهور، ويلعب بثقة وفخر 

وإصرار وعزمية واستمتاع.

البرتغالي كارلوس كيروش خالل تقدميه لوسائل اإلعالم املصرية

خافيير تيباس
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هل فقد برشلونة هيبته على الساحة األوروبية؟.. البورتا يطالب بالصبر
3 ساعات أمضاها خوان البورتا رئيس 
ن��ادي برشلونة ونائبه رافائيل يوستي 
واملدير الرياضي للفريق ماتيو أليماني في 
ملعب »كامب نو«، بعد انتهاء مباراة الفريق 
ض��د ب��اي��رن ميونخ التي انتهت بخسارة 

البرسا بثالثية نظيفة.
وعقد الثالثة اجتماعا امتد حتى الساعة 
الثالثة فجرا بتوقيت مكة املكرمة، حيث 
تباحثوا فيه الهزمية القاسية والصورة 
احلزينة التي قدمها برشلونة، وهو ما أزعج 
الرئيس ودفعه للقول إن صبره على مدرب 
الفريق رون��ال��د ك��وم��ان ب��دأ ينفد، بحسب 
صحيفة »سبورت« )Sport( الكتالونية 

املقربة من البرسا.
وتضيف الصحيفة أن البورتا »كان يبحث 
عن برشلونة في امللعب، فلم يجده«، وغضب 
الرئيس ال عالقة له بالذي رآه أمس الثالثاء 
فقط، بل ب��األداء السيئ ال��ذي قدمه الفريق 
نهاية امل��وس��م امل��اض��ي، وفقد بسببه لقب 

»الليغا« الذي كان في متناول اليد.
ومنا هذا الغضب -خالل املوسم احلالي- 
عندما شاهد الشوطني الثانيني من مباراتي 
خيتافي وأتلتيك بلباو، إذ ظهر البرسا فريقا 
خشنا يرتكب كثيرا م��ن األخ��ط��اء، وفاقدا 
للروح واللعب اجلماعي، ويضيع الكثير من 

الوقت.
وبلغت هذه الطريقة السيئة من اللعب 
ذروتها في مباراة أمس الثالثاء ضد الفريق 
البافاري، حيث لعب كومان ب�5 مدافعني 
بعقلية الفريق الصغير ال��ذي يريد جتنب 

اخلسارة فقط وال يبحث عن الفوز.
وخالل االجتماع، انفجر البورتا غاضبا، 
وارتفعت ح��دة التوتر بني رئيس البرسا 
وامل����درب، واع��ت��ب��رت الصحيفة أن تراكم 
األسباب أوصلت الرئيس إلى هذه »احلالة 

املؤملة«.
وتشير الصحيفة إلى أنه »بعد أن دافع 
الب��ورت��ا –خالل األس��ب��وع امل��اض��ي- عن 
استمرارية ك��وم��ان، وأش��اد به في مقابلة 
تلفزيونية قبل ساعات من مباراة أمس، لن 
يكون من املنطقي إقالة كومان من منصبه 
اآلن، إذ سيظهر البورتا غير متسق مع ما 
قاله. ومع ذلك، هذا ال يعني أنه لن يحدث في 

املستقبل القريب«.
وج���اءت م��ب��اراة ب��اي��رن ميونخ بعد 19 
يوما لم يخض خاللها البرسا أي مباراة، 
واآلن لديهم اس��ت��راح��ة حتى ي��وم االثنني 
املقبل قبل لقاء غرناطة. ويتوقع أن يكون 
هذا األسبوع حاسما للمدرب الهولندي، حيث 
سيواجه الفريق قاديش يوم اخلميس املقبل 

ثم ليفانتي يوم األحد.
3 مباريات في 6 أي��ام، قد تقرر مستقبل 
كومان في »الكامب ن��و«. وميكن أن تأتي 
االستقالة في أي وقت إذا تعثر الفريق أمام 
ه��ذه الفرق الثالثة التي يفترض أن يكون 

الفوز عليها سهال على الورق.
وفي اجتماع الثالثاء، لم ُيتخذ أي قرار، 

وأُج��ل حلني انتظار رد فعل كومان وفريقه 
األسبوع املقبل. ومع ذلك، فإن غضب الرئيس 
من املدرب هائل، ألن البوتا يعتبر أن املدرب 
هو املسؤول الرئيسي الذي يجعل برشلونة 

اليوم فريقا صغيرا.
وخلصت الصحيفة إل��ى أن »كومان في 
موقف ح��رج، حيث ب��دأ ف��ي االع��ت��م��اد على 
النتائج فقط ب��دون األداء، ألن ه��ذا ليس 
الفريق ال��ذي ي��ري��ده الرئيس، وال طريقة 
اللعب التي يريدها؛ إذ إن كومان مصر على 
طريقة 5-3-2، في حني يفضل البورتا أن 

تكون 3-3-4.
وب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن نتيجة االج��ت��م��اع 
وتداعياته املستقبلية، وإذا سيتم جتديد 
الثقة في كومان أو إقالته، يعلم البورتا -
بحسب إذاعة »كادينا سير« الكتالونية- إن 
»إق��ال��ة كومان اآلن تعني أن البرسا عليه 
دفع 12 مليون ي��ورو، ألن النادي لن يدفع 
راتب السنة املتبقية بعقد املدرب الهولندي 
فحسب، بل سيدفع أيضا ج��زءا من الراتب 
املؤجل بسبب مشاكل السيولة التي يعاني 

منها البرسا«.
م��ن دون أب��رز جن��وم��ه، وأم���ام جماهير 

فقدت الثقة بفريقها ال���رازح حت��ت دي��ون 
هائلة، هل ميكن القول إن برشلونة الذي كان 
يعتبر أهم أكادميية لتخريج املواهب الشابة 
واملهيمن على القارة العجوز والكرة العاملية 
في األلفية الثالثة، فقد هيبته على الساحة 

األوروبية؟
وجد العمالق الكاتالوني نفسه يتيماً من 
دون جنمه االسطوري األرجنتيني ليونيل 
ميسي امل��غ��ادر إل��ى ب��اري��س س��ان جيرمان 
الفرنسي ه��ذا الصيف، وتعايش مع واقع 
أليم يعكس تخبطه حيث لم يفز بأي مباراة 
ف��ي دوري االب��ط��ال االوروب����ي منذ تغلبه 
في 2 ديسمبر 2020 بثالثية نظيفة على 

فرنتسفاروش املجري املتواضع. 
وما كان سابقاً حصناً منيعاً، بات ملعب 
»كامب نو« اليوم أرض��اً مستباحة حيث لم 
يعد يشعر كبار األندية االوروبية باخلوف 

من اللعب في كاتالونيا. 
سقوط تاريخي 

خسر برشلونة مبارياته الثالث األخيرة 
في املسابقة القارية األم واه��ت��زت خاللها 
شباكه 10 م���رات، فيما ل��م ي��ع��رف طريق 

مرمى منافسيه سوى مرة واحدة! كما أكدت 
اخلسارة بثالثية نظيفة الثالثاء أمام بطل 
الدوري االملاني في املواسم التسعة املاضية، 
بعد عام من مباراة الذل 2-8 في ربع نهائي 
لشبونة موسم 2019-2020، ما كان يخشاه 

ُكثر وما كان يتم تداوله في الكواليس.
وتشير األرقام إلى أن برشلونة لم يستهل 
حملته األوروبية بخسارة في عقر داره منذ 
عام 1997، والسقوط أمام نيوكاسل يونايتد 
االنكليزي 2-3، أي منذ 24 عاماً. وهي املرة 
األولى في تاريخه في دوري األبطال ينهي 
برشلونة احدى مبارياته من دون أن يسدد 

أي كرة بني اخلشبات الثالث ملنافسه.
ردود األفعال

ت���رّدد ص��دى زل���زال هزمية الثالثاء في 
الصحافة املدريدية والكاتالونية فعنونت 
صحيفة »ماركا« االكثر انتشاراً في اسبانيا 
صباح األربعاء »برشلونة املسكني«، فيما 
كتبت صحيفة كاتالونيا الرياضية على 

خلفية سوداء »حقيقة حزينة«. 
وحذت الصحيفة الرياضية الكاتالونية 
»إسبورتيو« حذو نظيرتها فعنوت »بعيد، 

بعيد جًدا«. حتّدث مدافع وأيقونة برشلونة 
جيرار بيكيه عن عجز فريقه عن مقارعة 
العمالق البافاري مع صافرة نهاية املباراة، 
قائالً: »األمر هكذا، ونحن ما نحن عليه. في 
الوقت احلالي، صحيح أن األم��ور معقدة. 
اليوم، هناك فارق واض��ح، األمر ظاهر. من 
أجل أن أك��ون صريحاً، اليوم لسنا من بني 
أبرز املرشحني« للمنافسة على لقب مسابقة 

دوري االبطال.
هاجم الرئيس الفخري لصحيفة »آس« 
وأحد االصوات التي تفرض االحترام في كرة 
القدم االسبانية ألفريدو ريالنيو في مقاله 
االسبوعي برشلونة، معتبراً أن »املباراة 
أكدت الشعور باخلراب الذي ساد برشلونة 
ف��ي األي���ام األخ��ي��رة. م��ب��اراة طويلة وغير 
مجدية لبرشلونة، نوع من احملكوم عليهم 
باإلعدام وفي النهاية لم يكن هناك أمل آخر 
غير الهزمية. ال أح��د ميكن أن يأمل في أي 

شيء آخر«.
بارقة أمل؟

 هل يجب علينا أن ندفن برشلونة حياً أو 
من املمكن أن ننتظر بارقة أمل؟ رمبا بإمكاننا 

القول أن النادي الكاتالوني لعب ورقة احلظ 
السيئ قبل مواجهته األوروبية أمام بايرن.

خسر برشلونة جنمني من العيار الثقيل 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية »ميركاتو«، 
مع رحيل »البرغوث« الصغير ميسي إلى 
العاصمة الباريسية وعودة املهاجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان إل��ى فريقه السابق بطل 
»ال ليغا« أتلتيكو مدريد على سبيل اإلعارة. 
كما اكتظت عيادة الفريق باملصابني أمثال 
أن��س��و ف��ات��ي والفرنسي عثمان دميبيليه 
واألرجنتيني سيرخيو أغويرو والدمناركي 

مارتن برايثوايت. 
لم يعد بإمكان احلرس القدمي على غرار 
ج��وردي ألبا الذي خاض اللقاء أمام بايرن 
ميونيخ مريضاً وأصيب الحًقا وسيرجيو 
بوسكيتس املنهك وسيرجي روبرتو الذي 
خرج حتت وابل من صافرات االستهجان أن 

يحملوا الفريق مبفردهم على كاهلهم. 
جيل جديد

في وق��ت، ما زال اجليل اجلديد يحتاج 
للوقت لتحمل العبء على غرار إريك غارسيا 
الذي اضطلع بدور في هدف توماس مولر، 
وريكي بوتش وأوسكار مينغيسا )22 عاماً 
لكل منهما( وبابلو مارتن غافيرا »غافي« 
)17( وبيدري وأليكس بالدي والنمساوي 
يوسف دمير )18 عاماً لكل منهم( واألميركي 
سيرجينو ديست )20( أو حّتى األورغوياني 
رونالد أروخ��و )22(... كل هذه االسماء ما 
زال��ت حتتاج لصقل مواهبها وللمزيد من 
اخلبرة داخ��ل املستطيل األخضر من أجل 
مقارعة كبار أوروب���ا واللعب على أعلى 

املستويات.
ق��ال بيكيه مساء الثالثاء »م��ع العبينا 
ال��ص��غ��ار سينتهي ب��ن��ا األم���ر منافسني. 
سيكتسبون اخل��ب��رة، وف��ي نهاية املوسم 

سترون...«.
غير أن ه��ذه الكلمات، ال ميكن أن جتد 
ط��ري��ق��ه��ا داخ���ل امل��ل��ع��ب ض��م��ن منافسات 
املجموعة اخلامسة، حيث لم يعد برشلونة 
ميلك ت��رف ارتكاب أي دعسة ناقصة أمام 

بنفيكا البرتغالي ودينامو كييف األوكراني. 
البورتا يطالب بالصبر

وطالب رئيس برشلونة جوان البورتا، 
جماهير النادي بالصبر بعد الهزمية الثقيلة 
على أرضه 0-3 من بايرن ميونخ في دوري 
أبطال أوروب��ا لكرة القدم مضيفاً أنه توقع 

بداية صعبة للموسم.
وقال البورتا في فيديو عبر حسابه على 
تويتر: »أن��ا محبط ومنزعج بنفس القدر 
مثلكم وأود أن أق��ول إن ما يحدث ك��ان من 
املواقف التي توقعناها وأطالبكم بالصبر 

وباالستمرار في تشجيع نادينا«.
واختير البورتا رئيساً للنادي الكاتالوني 
للمرة الثانية في مارس بأغلبية ضخمة عقب 
استقالة جوسيب ماريا بارتوميو العام 

املاضي لتجنب اقتراع بسحب الثقة.

حسرة العبي برشلونة بعد اخلسارة أمام بايرن ميونيخ

تصنيف الفيفا.. بلجيكا األولى عامليًا وتونس 
عربيًا وإيران آسيويًا والسنغال أفريقيًا

واصلت تونس التربع على ص��دارة قائمة 
املنتخبات العربية في تصنيف االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( لشهر سبتمبر اجلاري، الذي 
شهد اعتالء بلجيكا ص��دارة التصنيف وتقدم 

إجنلترا إلى املركز الثالث.
وتعود إجنلترا، التي قفزت مرتبة واحدة، إلى 
املراكز الثالثة األولى بعد غياب 9 سنوات، حيث 
انتزعت املرتبة الثالثة من فرنسا، التي تراجعت 
إل��ى املركز ال��راب��ع، في حني تواصل البرازيل 
احتالل الوصافة. وحافظ منتخب األرجنتني 
بطل كوبا أميركا على موقعه في املركز السادس، 
بينما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع على 

حساب إسبانيا التي تراجعت للمركز الثامن.
وج��اء املنتخب املكسيكي في املركز التاسع 
وتقدم املنتخب الدامناركي للمركز العاشر بعد 
تراجع الفريق األميركي 3 مراكز ليصبح في 

املرتبة ال�13.
وتصدر منتخب إي��ران تصنيف ق��ارة آسيا 

باحتالله املركز ال�22 في التصنيف الدولي.

وحل منتخب اليابان في املركز الثاني على 
مستوى قارة آسيا، يليه منتخب أستراليا، ثم 

كوريا اجلنوبية، ثم قطر.
وت��ص��درت السنغال تصنيف ق��ارة أفريقيا 
باحتاللها املركز ال�20على الصعيد الدولي، 
وحل منتخب تونس وصيفا في املركز الثاني، 
ثم اجلزائر في املركز الثالث، ثم املغرب رابعا، 

ونيجيريا في املركز اخلامس.
عربيا، تصدر التصنيف منتخب »نسور 
قرطاج« )25 عامليا(، يليه منتخب اجلزائر في 
املركز الثاني )30 عامليا(، ثم منتخب املغرب 
في املركز الثالث )33 عاملياً(، ومنتخب قطر في 
املرتبة الرابعة )43 عامليا(، ثم منتخب مصر في 

املرتبة اخلامسة )48 عامليا(.
وحقق منتخب ليبيا أعلى قفزة في الترتيب 
هذا الشهر، حيث ارتقى 12 مركزا ليحتل املرتبة 
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وتصدر النسخة القادمة من تصنيف »الفيفا« 

للمنتخبات في 21 أكتوبر املقبل.

بايرن ميونيخ ميدد تعاقده مع غوريتسكا

أعلن ن��ادي بايرن ميونيخ األملاني أمس 
اخلميس عن متديد عقد متوسط ميدانه ليون 

غوريتسكا حتى عام 2026.
وانتقل ال��دول��ي األمل��ان��ي )26 ع��ام��اً( إلى 
الفريق البافاري في ع��ام 2018 ق��ادم��اً من 
شالكه.   وقال املدير الرياضي البوسني حسن 
صاحلميدزيتش »نحن سعداء لتشكيل يوشوا 

كيميش وليون غوريتسكا قلب فريقنا«.
ويرغب غوريتسكا بنجاح إضافي »فزنا 
بكّل شيء مع بايرن في آخر ثالث سنوات، لكن 
األهم من احراز األلقاب هو تكرار النجاحات. 

نريد أن نبني على ذلك في السنوات املقبلة«.
وتابع »الفريق، النادي واألج��واء ليست 

احترافية فقط بل عائلية«.

2026 غوريتسكا بافاري حتى عام 


