رياضة

االثنني  9ربيع األول  1442هـ 26/أكتوبر  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد E 3784

Monday 26th October 2020 - 14 th year - Issue No.E 3784

امللكي حسم الكالسيكو ..وجتنب الدخول في أزمة

احتفال راموس بهدف ريال مدريد الثاني

جتنب ري��ال مدريد الدخول في أزمة
حقيقية بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على
غرميه برشلونة في عقر داره  1-3في
أول كالسيكو صامت في تاريخ املواجهات
بينهما في ال ليغا ،موجها ً ضربة معنوية
مبكرة لغرميه التقليدي.
وخ��اض الفريق امللكي املباراة وسط
ضغوطات كبيرة بعد خسارتني متتاليتني
كالهما على ارضه امام قادش في الدوري
احمللي صفر -1االسبوع املاضي ،ثم امام
شاختار دونيتسك األوك��ران��ي  3-2في
مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.
أما برشلونة ،فمني بخسارته الثانية
في ال���دوري احمللي بعد انطالقة جيدة
في املوسم احلالي بعد سقوطه األسبوع
املاضي أمام خيتافي 1-صفر.
وت��ق��دم ري���ال مبكرا ب��واس��ط��ة هدف
لالعب وسطه األوروغ��وي��ان��ي ارنستو

فالفيردي قبل أن ي��درك املهاجم الشاب
انسو فاتي التعادل بعدها مباشرة ،لكن
قائد ري��ال مدريد األس��ط��وري سيرخيو
رام��وس والع��ب الوسط املخضرم لوكا
مودريتش سجال هدفني في الشوط الثاني
ليمنحا فريقهما فوزا ثمينا كان في أمس
احلاجة إليه.
وب��ه��ذه النتيجة ،تقدم ري��ال مدريد
املتصدر على برشلونة بفارق  6نقاط في
ال��دوري احمللي لكن األخير ميلك مباراة
مؤجلة.
وال ش���ك ب����ان ال���ف���وز أزال أي��ض��ا
الضغوطات الكبيرة ع��ن كاهل امل��درب
الفرنسي زين الدين زي��دان ألن خسارة
ثالثة تواليا كانت سترسم عالمة استفهام
كبيرة حول مستقبله على رأس اجلهاز
الفني للفريق وس��ط تقارير صحافية
محلية ع��ن إمكانية تولي األرجنتيني

ماوريتسيو بوتشيتينو تدريب الفريق
بعد اخلسارتني احمللية والقارية.
واعتبر رام��وس ب��أن فريقه جنح في
االختبار مشيرا إلى أنه جتنب دخول أزمة
وقال في هذا الصدد «دائما ما مير أي فريق
خالل املوسم بفترة سيئة ونأمل أن تكون
هذه األزمة استمرت اسبوعا ال أكثر».
وأض��اف «ال��ف��وز في عقر دار غرميك
التقليدي دائما ما يكون مرضيا».
وتابع «أثبت العبو الفريق بأنهم ال
يتأثرون باالنتقادات .قلت دائما مهما
ك��ان مستوانا قبل خ��وض الكالسيكو،
فإننا نكون دائما متحفزين خلوضه .إنها
م��ب��اراة خارجة عن امل��أل��وف ،فريدة من
نوعها وق��د خضناها مع تصميم كبير.
هذا الفوز مينحنا دفعة معنوية هائلة ملا
ينتظرنا من مباريات».
أم��ا زي��دان ال��ذي ق��اد ري��ال مدريد الى

الفوز بدوري أبطال أوروبا  3مرات تواليا
من  2016الى  2018والى لقب الدوري
احمللي املوسم الفائت فقال «حصلنا على
ثالث نقاط فقط لكن يتعني علينا االحتفال
بها ال سيما بعد كل ما قيل عن الفريق في
األيام األخيرة».
ف��ي املقابل باتن الضغوطات تثقل
كاهل مدرب برشلونة اجلديد الهولندي
رونالد كومان الذي استلم تدريب الفريق
الكاتالوني خلفا لكيكو سيتيني بعد
الهزمية ال��ن��ك��راء أم���ام ب��اي��رن ميونيخ
االملاني  8-2في دوري األبطال املوسم
الفائت.
ويخوض برشلونة امتحانا ال يخلو
م��ن صعوبة ض��د يوفنتوس اإليطالي
األس��ب��وع املقبل ف��ي دوري األب��ط��ال في
مباراة منتظرة كونها ستشهد مواجهة
أول���ى ب�ين األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رون��ال��دو في
حال تعافى األخير من إصابته بفيروس
كورونا .وأي نتيجة غير فوز برشلونة قد
تزيد من الضغوطات على كومان.
وان��ت��ق��د ك��وم��ان ال��ل��ج��وء ال���ى تقنية
مساعدة التحكيم بالفيديو «في ايه آر»
للتأكد من ركلة اجل��زاء التي احتسبت
لصالح ري��ال م��دري��د بعد قيام املدافع
الفرنسي كليمان لنغليه بشد قميص
راموس داخل املنطقة ،وقال في هذا الصدد
«رمبا يجب شرح كيفية عمل في ايه آر هنا
في إسبانيا في أح��د األي���ام .لقد خضنا
خمس مباريات ولم يتدخل في ايه آر إال
ضد برشلونة».
وعلى الرغم من اخلسارة ،أبدى كومان
ثقته بقدرة فريقه على النهوض بقوله
«إنها ليست نتيجة إيجابية للفريق ،لكن
يتعني علينا أن نتقبلها ،نحللها والتحدث
عنها في ما بيننا .لكني سعيد من الطريقة
التي لعب بها فريقي وأنا واثق من قدراته
على الرغم من اخلسارتني أمام خيتافي
وريال مدريد»

ليفربول يقلب الطاولة على شيفيلد يونايتد في البرمييرليغ
انتزع ليفربول النقاط الثالث من ضيفه شيفيلد
يونايتد عندما قلب تأخره  0-1إلى فوز  1-2السبت
ضمن املرحلة السادسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ووجد حامل اللقب نفسه متاخرا ً في الدقيقة  13عندما
سجل الع��ب شيفيلد ،النرويجي ساندير بيرغ هدف
التقدم من ركلة جزاء ،احتاج احلكم للفار حتى يحتسبها
عرقلة على البرازيلي فابينيو.
لكن البرازيلي فيرمينو أصر على معادلة النتيجة قبل
نهاية الشوط األول عندما تابع كرة عادت من احلارس
بعد رأسية للسنغالي ساديو ماني.41
ثم وق��ع البرتغالي دييغو جوتا على ه��دف الفوز
برأسية بعد صناعة ممتازة من مانيه .64
وتوقف رصيد شيفيلد عند نقطة واح��دة في املركز
التاسع عشر قبل األخير.
وكان ليفربول تعادل  2-2في املرحلة السابقة في
دربي الـ»مرسيسايد» امام جاره ايفرتون بعد أن مني
بخسارة مذلة  7-2امام استون فيال في املرحلة الرابعة.
وشهد اللقاء عودة احلارس البرازيلي اليسون بيكر
للمرة األولى إلى التشكيلة االساسية منذ فوز ليفربول
 1-3على ارسنال في املرحلة الثالثة ليبتعد بعدها
بداعي االصابة ويحل مكانه احلارس االسباني أدريان.
ودخ��ل ليفربول بطل أوروب��ا عام  2019اللقاء بعد
فوز صعب على مضيفه اياكس امستردام (1-صفر)
في مستهل مشواه في دوري االبطال وهو يستضيف
ميدتيالند الدمناركي في اجلولة الثانية الثالثاء .وقال
املدرب االملاني يورغن كلوب «لست متفاجئا أبدا ،عليك
دائما أن تعمل جاهدًا ضد شيفيلد يونايتد».
وافتتح شيفيلد التسجيل بعد أن عرقل البرازيلي
فابينيو االسكتلندي اوليفر ماكبيرني على خط منطقة
اجلزاء ،حيث اضطر احلكم الى اللجوء الى حكم الفيديو
املساعد «في ايه آر» لتأكيدها وسط سخط العبي الفريق
االحمر ،انبرى لها بيرغ بنجاح (.)13

إال أن حامل اللقب لم ينتظر سوى دقيقتني ليثأر بعدما
رف��ع مانيه عرضية عن اجلهة اليسرى تابعها جوتا
الوافد هذا املوسم من ولفرهامبتون والذي شارك اساسيًا
للمرة االولى في الدوري مع ليفربول ،رأسية في الشباك
( .)64وواصل شيفيلد أداءه القوي على ملعب «أنفيلد»
عن طريق االيرلنديني إندا ستيفنز وديفيد ماغدولدريك
بعد أن مرت كرة االول بجانب القائم ( ،)75فيما علت
كرة الثاني العارضة (.)76
ووق��ف احلظ والقائم في وجه صالح مجددًا عندما
وصلته الكرة الى داخل املنطقة فروا غ ببراعة وسدد من
مسافة قريبة ( .)81وبقي ليفربول من دون هزمية على
ارضه في الدوري للمباراة الـ 62تواليًا.

قمة باهتة تنتهي على وقع التعادل السلبي بني يونايتد وتشيلسي

لقطة من املباراة

انتهت قمة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بالتعادل
السلبي  0-0ضمن املرحلة السادسة من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
وجاءت املباراة باهتة باألخص في شوطها األول إذ لم
يجازف أي من الفريقني للبحث عن فرص تصنع األهداف.
وأع��ط��ى م���درب الشياطني احل��م��ر ال��ف��رص��ة للمهاجم
األوروغوياني إدينسون كافاني القادم من باريس سان
جيرمان الفرنسي ،ألول مرة عندما دخل بديالً في الشوط
الثاني.
وتصدى احلارس السنغالي لفريق البلوز ادوارد ميندي
لكرة خطيرة للغاية سددها ماركوس راشفورد في الرمق
األخير من املباراة.
وصار رصيد يونايتد  7نقاط من  5مباريات في املركز
اخلامس عشر ،بينما صار رصيد فريق املدرب فرانك المبارد
 9نقاط في املركز السادس.
واستمرت معاناة يونايتد على أرضه هذا املوسم حيث
فشل في حتقيق الفوز للمباراة الثالثة.

وهي املرة االولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز بأي
من مبارياته الثالث االولى في الدوري على ارضه منذ موسم
 ،1973-1972بعد أن خسر أمام كريستال باالس في املباراة
االفتتاحية قبل أن يسقط سقوطً ا مدويًا امام توتنهام .6-1
ودخل يونايتد املباراة مبعنويات عالية بعد أن استهل
م��ش��واره ال��ق��اري بفوز بنتيجة  1-2خ��ارج ق��واع��ده على
باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف املوسم املاضي ،فيما
اكتفى النادي اللندني بالتعادل سلبًا على ارضه مع إشبيلية
االسباني حامل لقب الدوري االوروبي «يوروبا ليغ».
وكان املدرب النروسجي اولي غونار سولسكاير ميني
النفس في أن يكرر تفوقه على نظيره فرانك المبارد ،بعد أن
فاز عليه في مبارتي الدوري املوسم الفائت ،قبل ان يقصيه
األخير الحقًا من نصف نهائي الكأس.
ولم يجر سولسكاير اي تبديل على التشكيلة االساسية
التي بدأت املباراة امام نيوكاسل ( )1-4في املرحلة املاضية،
وثالثة تغييرات على التي بدأت في باريس ،حيث عاد املدافع
ه��اري ماغواير واالسباني خ��وان ماتا والويلزي دانيال
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غاتوزو في طريقه لتجديد
عقده مع نابولي

غاتوزو
كشفت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت»
اإليطالية األح���د ،أن مسؤولي ن��ادي نابولي
توصلوا الى اتفاق لتجديد عقد املدرب جينارو
غاتوزو ملوسمني إضافيني ينتهي عام .2023
وينتهي عقد غاتوزو في يونيو  2021لكن
الصحيفة اإليطالية ذك��رت بأن االتفاق مت بني
رئيس النادي اجلنوبي اوريليو دي الورنتيس
ومدير أعمال املدرب ،البرتغالي جورجي منديش

مساء اخلميس مقابل رات��ب سنوي بقيمة 1.9
مليون يورو على ان يتم اإلعالن رسمياً عن ذلك
قبل نهاية العام احلالي.
ومت تعيني غاتوزو ( 42عاما ً) مدربا ً لنابولي
في ديسمبر  2019خلفا لكارلو أنشيلوتي وقد
جنح في حصد معدل م��ق��داره  1.83نقطة في
املباراة الواحدة في الدوري احمللي.

إصابة ديفيس بالتواء
في أربطة الكاحل
ت��ع��رض ظ��ه��ي��ر أيسر
ن����ادي ب���اي���رن ميونيخ
األمل��ان��ي ،الكندي الدولي
ألفونسو ديفيس إلصابة
في أربطة الكاحل األمين
ستبعده عن املالعب لفترة
تتراوح بني  6و 8أسابيع
كما أعلن النادي البافاري.
وأص����ي����ب دي��ف��ي��س،
أح��د أب��رز العبي الفريق
ال���ب���اف���اري ف���ي اآلون����ة
األخيرة بعد دقيقتني على
انطالق مباراة فريقه ضد

اي��ن��ت��راخ��ت فرانكفورت
(5-صفر) ف��ي ال���دوري
احمل��ل��ي ول���م يتمكن من
إكمالها.
وق���ال م���درب الفريق
ه���ان���زي ف��ل��ي��ك «ي��ع��ان��ي
ألفونسو م��ن إص��اب��ة في
أربطة الكاحل .أحد الربطة
متزق كليا واآلخر جزئيا.
نقدر غيابه عن املالعب من
 6إلى  8أسابيع».
وأض��������اف «إص����اب����ة
دي��ف��ي��س ض��رب��ة ق��وي��ة،

وعندما يغيب الع��ب من
هذه النوعية فهذا مؤلم».
وك��ان ديفيس يخوض
أول مباراة له أساسيا منذ
مشاركته ضد دي��ورن في
مسابقة ك��أس أملانيا في
 15أكتوبر احل��ال��ي وقد
لعب ب��دال منه الفرنسي
ل���وك���ا ه���رن���ان���دي���ز ف��ي
امل��ب��ارات�ين ض��د أرمينيا
بيليفيلد محليا وض��د
اتلتيكو مدريد اإلسباني
في دوري أبطال أوروبا.

املغربي عادل تاعرابت يجدد عقده مع
بنفيكا البرتغالي إلى غاية 2023

فرحة العبي ليفربول

وعلّق كلوب «لم يكن هناك خطأ أصال في ركلة اجلزاء.
خالل املوسم هناك العديد من الفترات التي عانينا فيها
من الظلم وكان علينا أن ننطلق من جديد».
وسجل فيرمينو ه��دف التعادل عندما رف��ع القائد
ج��وردان هندرسون الكرة نحو داخ��ل املنطقة تابعها
السنغالي ساديو مانيه رأسية تصدى لها احلارس آرون
رامسدايل ،تهيأت امام البرازيلي تابعها على باب املرمى
(.)41
وتدخلت «في ايه آر» مجددًا ضد ليفربول لتلغي هدفًا
حملمد صالح الذي تلقى كرة عرضية من ترنت الكسندر-
روضها ببراعة وتابعها «على الطائر» بيسراه اال
ّ
ارنولد
ان الهدف ألغي بداعي التسلل على الدولي املصري (.)62

alwasat.com.kw

جيمس.
فيما أجرى المبارد ثالثة تغييرات على التشكيلة التي
تعادلت مع ساوثمبتون  3-3في الدوري االسبوع الفائت،
وتغييرا واحدا على التي تعادلت سلبا مع اشبيلية ،حيث
دفع باملدافع االسباني سيزار أزبيليكويتا بدال من مايسون
ماونت.
ويستضيف يونايتد نظيره اليبزيغ االملاني االربعاء في
مباراة قوية في اجلولة الثانية من دوري االبطال ،فيما يحل
تشيلسي ،الذي فشل للمباراة الثامنة توالياً في الفوز على
ملعب اولد ترافورد في الدوري وهي أطول سلسلة منذ العام
 ،1957ضيفًا على كراسنودار الروسي.
وأتت املباراة باهتة في نصف الساعة االول حيث لم يسدد
اي من الفريقني على املرمى قبل أن يقوم بذلك البرتغالي
برونو فرنانديش من خ��ارج املنطقة استقرت سهلة بني
ميندي الذي شارك بدال من االسباني كيبا اريسابالغا الذي
بدأ امام ساوثمبتون (.)31
ورد األميركي كريستيان بوليشيتش بعدها بدقيقتني
عن اجلهة اليسرى داخل املنطقة إال أنها كانت سهلة على
احل���ارس اإلس��ب��ان��ي داف��ي��د دي خيا ( ،)32قبل أن يفتك
االميركي الكرة من البرازيلي فريد في وسط امللعب وينطلق
بها ويسددها من مشارف املنطقة مرت بجانب القائم االمين
(.)33
وأتيحت فرصة ذهبية ملاركوس راش��ف��ورد للتسجيل
عندما وصلته كرة بينية من االسباني خ��وان ماتا وسط
هشاشة دفاعية لندنية انطلق بها نحو امل��رم��ى منفردًا
باحلارس إال أن مندي أبعدها برجله ( ،)35قبل أن يتصدى
ببراعة لتسديدة ماتا بيسراه من خارج املنطقة (.)41
أصبح كافاني ( 33عامًا و 253يوم) أكبر العب يلعب مع
يونايتد في الدوري منذ السويدي زالتان ابراهيموفيتش في
أغسطس  34( 2016عامًا و 316يوم).
وكاد كافاني يسجل بعد ثوان من دخوله ارض امللعب
عندما وصلته الكرة من فرنانديش داخ��ل املنطقة غمزها
بيمناه اال انها مرت بجانب القائم (.)59
وأصبح ميندي أول حارس للبلوز يبقي شباكه نظيفة في
الدوري في أول مبارتني له في التشكيلة األساسية منذ بتر
تشيك عام .2004

أع��ل��ن ف��ري��ق بنفيكا البرتغالي عبر
حسابه ال��رس��م��ي على م��وق��ع التواصل
االجتماعي تويتر ،جتديد عقد جناحه
املغربي الدولي عادل تاعرابات حتى عام
.2023
ويبلغ ت��اع��راب��ت م��ن العمر  31عاماً
وانضم لبنفيكا عام  2015قادما ً من كوينز

ب���ارك ري��ن��ج��رز اإلن��ك��ل��ي��زي وخ���اض مع
الفريق  30م��ب��اراة سجل خاللها هدف
وحيد علماً بأنه أمضى موسم -2017
 2018معارا ً في صفوف جنوى اإليطالي
وخاض وقتها مع الفريق  28مباراة سجل
فيها هدفني .ومع املنتخب املغربي خاض
تاعرابت  23مباراة سجل  4أهداف.

اتفاقية شراكة بني الـ «كاف»
واملركز الدولي لألمن الرياضي
وقع االحتاد اإلفريقي لكرة القدم واملركز
الدولي لألمن الرياضي اتفاقية شراكة،
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ب��رام��ج ال��س�لام��ة واألم���ن
والنزاهة ومتكني الشباب في ك��رة القدم
األفريقية.
وستشهد االتفاقية تعاون املنظمتني
معا لتطوير برامج التدريب وضمان أعلى
مستوى من السالمة واألمن داخل االحتادات
األعضاء باالحتاد األفريقي لكرة القدم.
وسيتعاون ك��ل م��ن االحت���اد اإلفريقي
لكرة القدم واملركز الدولي لألمن الرياضي
في عدة مشاريع مختلفة ،تتضمن برامج
تدريبية تهدف إلى تثقيف مسؤولي األمن،
ودعم منو شبكة محترفة من أفراد األمن في
إفريقيا ،ومواصلة تطوير العمليات األمنية
من خالل برامج مشتركة داخل االحتادات،
واملسابقات ،والنوادي،
األكادمييات وأصحاب املصلحة اآلخرون
مب��ا ف��ي ذل��ك أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعملون على
مستوى القواعد الشعبية.
وقال السيد محمد حنزاب رئيس مجلس
إدارة املركز الدولي لألمن الرياضي عقب
توقيع االت��ف��اق��ي��ة“ :بالنيابة ع��ن املركز
الدولي ،أود أن أشكر رئيس االحتاد االفريقي
لكرة القدم أحمد أحمد واالحت��اد األفريقي
للعبة على التزامهما بحماية كرة القدم في
إفريقيا( ،املنطقة وامل��رك��ز ال��دول��ي لألمن
الرياضي األس��رع منوا واألكثر تنوعا في
عالم كرة القدم) وال أطيق االنتظار ..علينا
اآلن تعزيز اجلهود معهم ملواجهة التحديات
احلقيقية التي تواجه كرة القدم اآلن من أجل
احلفاظ على أمنها ومصداقيتها”.
وأضاف ”:لم يتم عمل ما يكفي لوقف
االجتار بالالعبني األفارقة الشباب ،كمنظمة
دولية تعمل على حماية الرياضة ،يلتزم
امل��رك��ز ال��دول��ي لألمن ال��ري��اض��ي بحماية
ال�لاع��ب�ين ال��ش��ب��اب وزي����ادة ال��وع��ي حول

القضية املتنامية لالجتار باألطفال في كرة
ال��ق��دم ،مع االحت��اد األفريقي لكرة القدم،
نعتقد أن األع��ض��اء واحل��ك��وم��ات ميكنهم
فعل املزيد حلماية النجوم احملتملني في
املستقبل”.
واختتم السيد ماسيميليانو مونتاناري،
الرئيس التنفيذي للمركز ال��دول��ي لألمن
ال��ري��اض“ :نحن حريصون على ب��دء هذا
التعاون مع االحت��اد األفريقي لكرة القدم،
والعمل معا حلماية ك��رة القدم األفريقية
وق��درت��ه��ا على تعزيز النمو االقتصادي
والقيم املشتركة”.
من جانبه ،قال رئيس االحت��اد األفريقي
لكرة ال��ق��دم “ :االحتاد األف��ري��ق��ي منظمة
حتركها القيم ،وتربط الالعبني واملجتمعات
عبر إفريقيا ،احلوكمة الرشيدة والسالمة
ركيزتان أساسيتان خلطة حتول االحتاد
ال���ق���اري ..األم���ن وال��ن��زاه��ة مي��ث�لان أه��م
أولوياتنا ،وهما مطلب أساسي لتنظيم
أي مباراة لكرة القدم ،وبشكل شخصي أنا
مهتم بقضية الالعبني الشباب ،الرياضيون
ال��ش��ب��اب ل��ي��س��وا سلعة ب��ل ب��ش��ر ويجب
معاملتهم على هذا النحو ،نفخر بأن تكون
لدينا الريادة في السعي حلماية وتعزيز
وحماية ك��رة ال��ق��دم وجمهورها ،نتطلع
إلى تعاون مثمر مع املركز الدولي لألمن
الرياضي”.
بالنسبة لالحتاد األفريقي لكرة القدم،
تتمتع كرة القدم بقدرة فريدة على إلهام
الصغار والكبار على حد س��واء ،وترغب
املنظمة احلاكمة لكرة القدم في أفريقيا في
جعل كرة القدم أداة تعليمية قوية لشبابنا،
واالنفتاح على اآلخرين واختالفهم ،فضال
عن كونها منصة قوية لبناء عالقات آمنة
ب�ين األف���راد واملجتمعات م��ن أج��ل تعزيز
السالم والقيم اجليدة والصحة ،وخاصة
بني الشباب الذين هم األكثر عرضة للخطر.

