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قمة نارية بني املعلّم مورينيو وتلميذه المبارد

لقطة من مباراة سابقة بني توتنهام وتشيلسي

ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى
لندن ملواجهة تلميذه وفريقه السابقني
عندما يحل توتنهام املتصدر ضيفاً على
تشيلسي ومدربه فرانك المبارد في قمة
املرحلة العاشرة من الدوري اإلنكليزي.
يدخل توتنهام إلى املواجهة بعد أربعة
انتصارات متتالية في ال��دوري وضعته
في القمة مع  20نقطة من تسع مباريات إال
أنّ تشيلسي الثالث املبتعد عنهما بنقطتني
سيكون أمام فرصة محققة إلزاحة نظيره
اللندني.
هل تكون الثالثة «ثابتة» ملورينيو؟

حتمل م��واج��ه��ة تشيلسي بالنسبة
ملورينيو نكهة خاصة بعد أن قاد «البلوز»
سابقاً إلى ثالثة ألقاب في الـ «برمير ليغ»
( 2006 ،2005و.)2015
وستكون املواجهة اخلامسة بني المبارد
ومورينيو كمدربني بعد أن التقيا في أربع
مناسبات سابقة.
في العام  ،2018أقصى دربي كاونتي
ال��ذي ك��ان يشرف عليه الم��ب��ارد حينها
مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي من
كأس الرابطة بركالت الترجيح.
وبعد وصوله إلى فريقه السابق على

رأس اجلهاز الفني مطلع املوسم الفائت،
تفوّ ق الم��ب��ارد مرتني على توتنهام في
الدوري حتت إشراف مورينيو (2-صفر
و.)1-2
فيما جنح «امل��درب املميز» باخلروج
بفوزه األول على العبه السابق عندما
أقصى تشيلسي بضربات الترجيح في
الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا
املوسم .ويأمل مدرب ريال مدريد اإلسباني
وإنتر اإليطالي السابق أن يجدد فوزه
للمرة الثانية توالياً وأن تكون احملاولة
الثالثة «ثابتة» في الـ «برميرليغ» ،علماً

أنّه لم يخسر أمام ذات امل��درب أو الفريق
ث�لاث م��رات على التوالي في منافسات
الدوري في مسيرته التدريبية.
وق���ال امل����درب ال���ذي ع�ين م��درب��ا ً في
نوفمبر الفائت بعد ال��ف��وز (2-صفر)
على مانشستر سيتي األسبوع الفائت:
«ال ميكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي
إل��ى هنا وبعد موسم واح��د ننافس على
اللقب ،نحن ال ننافس على اللقب ،ننافس
فقط للفوز بكل مباراة ،ولكننا سنتعادل
ونخسر مباريات أخرى».
ولكن سواء أعجب ذلك مورينيو أم ال،
فإنّ توتنهام يبدو منافسا ً فعليا ً على اللقب
وسيعتاد على مواجهة الضغوطات التي
ستبلغ ذروتها يوم األحد.
ويخوض سبيرز الفائز برباعية نظيفة
على لودوغوريتس البلغاري في الدوري
األوروب�����ي «ي���وروب���ا ل��ي��غ» اخلميس،
م��واج��ه��ات قوية ف��ي مبارياته اخلمس
القادمة ضد أرسنال ،كريستال باالس،
ليفربول ،ليستر سيتي وولفرهامبتون.
من جهته ،يأمل تشيلسي صاحب أفضل
سجل هجومي في الدوري ( )22مواصلة
نتائجه املمتازة واخل��روج بفوزه الرابع
توالياً في الدوري ،بعد أن ضمن منتصف
األسبوع مقعده في الدور ثمن النهائي من
دوري أبطال أوروب��ا بعد فوز قاتل على
رين الفرنسي برأسية للبديل الفرنسي
أوليفييه جيرو في الوقت بدل الضائع.
أما مانشستر يوناتد العاشر (مع مباراة
م��ؤج��ل��ة) فيأمل ف��ي م��واص��ل��ة صحوته
وحتقيق فوزه الثالث تواليا ً رغم صعوبة
املهمة أمام مضيفه ساوثهامبتون اخلامس
وامل��ت��أل��ق ه���ذا امل��وس��م ،فيما سيسعى
أرس��ن��ال الثاني عشر ال��ذي حصد أرب��ع
نقاط فقط من مبارياته اخلمس األخيرة
العودة إلى االنتصارات من بوابة ضيفه
ولفرهامبتون التاسع.

غوارديوال يريد إنهاء الغموض بشأن مستقبل أغويرو

األرج��ن��ت��ي��ن��ي ي��ج��ب أن ي��رك��ز على
اس��ت��ع��ادة أف��ض��ل مستوياته عقب

إصابة في ركبته.
وينتهي عقد أغويرو ،الذي انضم
إلى سيتي في  2011ويتصدر قائمة
هدافي النادي على اإلط�لاق برصيد
 255هدفا في كافة املسابقات ،بنهاية
املوسم وميكنه التفاوض مع أندية
أخرى من يناير املقبل.
وت��ع��رض امل��ه��اج��م ال��ب��ال��غ عمره
 32عاما إلصابة في عضالت الفخذ
اخللفية خ�لال ال��ت��ع��ادل  1-1على
أرض وست هام يونايتد في الدوري
الشهر امل��اض��ي ،وذل��ك بعد أسبوع
واحد من مشاركته أساسيا هذا املوسم
عقب خضوعه جلراحة في الركبة.
وق����ال غ���واردي���وال للصحفيني:
«سيرد علينا بقراره (بشأن العقد
اجلديد) .إنه ليس في أفضل حاالته.
إصابته كانت طويلة .إن��ه بحاجة
ل��ي��ك��ون أك��ث��ر ح��س��م��ا ،ال ن��ش��ك في
كفاءته داخ��ل منطقة اجل���زاء لكنه
بحاجة لبعض الوقت ،املشاركة في
التدريبات والدفع به في املباريات.
بعد ذلك أمامه سبعة شهور ليظهر
إمكانيات» وأض��اف اإلسباني« :إنه
يستحق من النادي مفاوضات عادلة
حتقق أفضل شيء ممكن له وللنادي.
كنت محظوظا بالتعامل كمدرب مع
العبني مذهلني .كان أحدهم بالتأكيد».

أع��ل��ن ن���ادي إن��ت��ر اإلي��ط��ال��ي اجلمعة
أنه سجل خسارة قدرها  102,4مليون
ي��ورو ف��ي ال��ع��ام امل��ال��ي ،2020-2019
بسبب إجراءات اإلغالق العام جراء تفشي
فيروس كورونا املستجد.
ووفقا لبيان صادر عن إنتر الذي انضم
إلى األندية اإليطالية الرئيسية ،وكلها
ضمن املؤشر األحمر ،فقد حقق النادي
رق��م أع��م��ال بلغ  372,4مليون ي��ورو،
بانخفاض قدره  45مليون يورو عن العام
السابق.
وأوض��ح البيان أنّ رقم األعمال تأثر
منذ م��ارس  ،2020بداية اإلغ�لاق العام
في إيطاليا ،نتيجة للتدابير املتخذة حول
العالم للحد من انتشار «كوفيد.»-19
وقال إنتر إنّ « :هذه اإلجراءات فرضت
إق��ام��ة م��ب��اري��ات خلف أب���واب موصدة،

م��ا أدى إل��ى ف��ق��دان امل���وارد احملصلة من
ه��ذا امل��ج��ال ،فضالً عن اع��ادة حصة من
االشتراكات».
ونقل البيان عن رئيس النادي الصيني
ستيفن تشانغ« :في سيناريو االنكماش
االق��ت��ص��ادي الكبير ،ويبقى التزامنا
باملستقبل ض��م��ان التنمية املستدامة
للشركة ومنو األداء الرياضي».
وك��ان لعواقب اجلائحة تأثير على
جميع األندية اإليطالية ،على الرغم من
مت التفاوض عليه
خفض األج��ور ال��ذي ّ
م��ع ال�لاع��ب�ين .وق��د شهد ك��ل م��ن ميالن
وروم���ا تراجعاً كبيرا ً م��ع  195مليون
يورو خسارة للنادي اللومباردي وأكثر
من  200مليون ي��ورو لفريق العاصمة،
فيما سجل يوفنتوس حامل اللقب خسائر
بلغت  89,7مليون يورو.

غوارديوال وأغويرو

ق����ال ب��ي��ب غ����واردي����وال م���درب
مانشستر سيتي إن��ه يأمل أن يرد

س��ي��رج��ي��و أغ���وي���رو س��ري��ع��ا على
النادي بشأن مستقبله ،لكن املهاجم

إنتر ميالن خسر أكثر من  100مليون يورو في املوسم املاضي بسبب كورونا

إنتر ميالن

حتديد مستويات قرعة تصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال 2022
كشف االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
عن املنتخبات املصنفة قبل أيام على إجراء
قرعة التصفيات األوروبية املؤهلة لبطولة
كأس العالم  2022بقطر ،واملقرر إجراؤها
مبدينة زيورخ السويسرية في السابع من
ديسمبر املقبل.
ويخوض املنتخب البلجيكي التصفيات
ضمن منتخبات املستوى األول بعدما
ح��اف��ظ ال��ف��ري��ق على ص���دارة التصنيف
العاملي ملنتخبات كرة القدم والصادر عن
الفيفا مساء اخلميس.
كما ينضم إلى املنتخب البلجيكي في
املستوى األول منتخبات فرنسا وإجنلترا
والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا
والدمنارك وأملانيا وهولندا.
وتوزع هذه املنتخبات على املجموعات
الـ 10املقررة في التصفيات ،وذل��ك طبقا
للحروف األبجدية على الترتيب.

ث��م ت���وزع املنتخبات الـ 45األخ��رى
بالقارة على املجموعات الـ 10من خالل
القرعة على أن تتنافس املنتخبات في كل
مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري
من دوري��ن وذل��ك خالل الفترة من مارس
حتى أكتوبر .2021
وتتأهل املنتخبات الـ 10التي تتصدر
هذه املجموعات في نهاية التصفيات إلى
مونديال  2022مباشرة فيما تخوض
املنتخبات الـ 10التي حتتل املركز الثاني
في هذه املجموعات ملحقا فاصال.
كما يخوض ال���دور الفاصل أفضل 2
من املنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات
بطولة دوري أمم أوروب���ا ف��ي نسختها
ال��ث��ان��ي��ة ح���ال ع���دم ت��أه��ل��ه��م��ا م��ب��اش��رة
ع��ب��ر ال��ت��ص��ف��ي��ات األوروب���ي���ة املرتقبة
وع��دم تأهلهما للدور الفاصل من خالل
التصفيات .وطبقا لتصنيف الفيفا اجلديد،

ستصنف املنتخبات الـ 45األخ���رى في
ال��ق��ارة األوروب��ي��ة قبل أي��ام على قرعة
التصفيات املستوى ال��ث��ان��ي :سويسرا
 وي��ل��ز -ب��ول��ن��دا -ال��س��وي��د -النمسا-أوكرانيا -صربيا -تركيا -سلوفاكيا-
رومانيا.
امل��س��ت��وى ال��ث��ال��ث :روس��ي��ا -امل��ج��ر-
أيرلندا -جمهورية التشيك -النرويج-
أيرلندا الشمالية -أيسلندا -أسكتلندا-
اليونان -فنلندا.
املستوى الرابع :البوسنة والهرسك-
س��ل��وف��ي��ن��ي��ا -م��ون��ت��ن��ج��رو -م��ق��دون��ي��ا
الشمالية -ألبانيا -بلغاريا -الكيان
الصهيوني  -ب���ي�ل�اروس -ج��ورج��ي��ا-
لوكسمبورج.
املستوى اخلامس :أرمينيا -قبرص-
ج���زر ف����ارو -أذرب��ي��ج��ان -إس��ت��ون��ي��ا-
ك��وس��وف��و -ك��ازاخ��س��ت��ان -ليتوانيا-

الت��ف��ي��ا -أن�����دورا .امل��س��ت��وى ال��س��ادس:
مالطة -مولدوفا -ليشتنشتاين -جبل
طارق -سان مارينو.
ول��م تشهد امل��راك��ز الستة األول���ى في
التصنيف العاملي أي تغيير عن النسخة
ال��س��اب��ق��ة م��ن التصنيف ح��ي��ث احتلت
منتخبات بلجيكا وفرنسا وال��ب��رازي��ل
وإجنلترا والبرتغال وإسبانيا املقدمة
بالترتيب.
وتبادل منتخبا األرجنتني وأوروجواي
موقعيهما حيث صعد املنتخب األول
للمركز السابع وتراجع الثاني للمركز
الثامن .وتقدم كل من املنتخبني املكسيكي
واإليطالي مرتبتني ليدخال ضمن املراكز
ال��ع��ش��رة األول���ى حيث اح��ت�لا املركزين
التاسع والعاشر على الترتيب فيما تراجع
املنتخب الكرواتي من املركز التاسع إلى
احلادي عشر.
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أرتيتا :أرسنال يحتاج للمزيد
من الوقت حتى ينافس

أرتيتا
قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنّ فريقه ال
يزال بحاجة إلى الكثير من العمل واجلهد حتى
يكون ق���ادرا ً على املنافسة على لقب ال��دوري
اإلنكليزي املمتاز .وأش��ار أرتيتا إلى أنّ فريقه
بحاجة لتعزيز وتطوير تشكيلته خالل فترات
االنتقال القليلة املقبلة للوصول لقمة الكرة
اإلنكليزية وتقوية فرصه ف��ي املنافسة على
اللقب .وأخر مرة فاز فيها أرسنال بلقب الدوري
املمتاز كانت ف��ي موسم  2004-2003حتت
قيادة امل��درب السابق الفرنسي أرس�ين فينغر
وفشل في احلصول على مركز في املربع الذهبي
منذ موسم .2016 – 2015
وحقق أرتيتا بعض النجاح بعد تعيينه في
ديسمبر من العام املاضي وف��از بكأس االحتاد
االنكليزي لكنه ي��درك حجم التحديات التي
يواجهها في سعيه إلعادة النادي إلى قمة الكرة
اإلنكليزية والفوز بلقب البطولة.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية
عن املدرب اإلسباني قوله« :القيام بذلك سيحتاج
للعمل خالل بضع فترات انتقال قادمة على األقل،
الوصول ملستوى معني في هذه البطولة وحتقيق
 100نقطة تقريبا ً يتطلب وقتا ً».
وأض��اف أرتيتا« :في كرة القدم الوقت ثمني
للغاية والناس ال يصبرون أبدا ً ،البد من احترام
العمل وعدم املطالبة بتحقيق بعض األمور في
ظل عدم توفر األسس املطلوبة لذلك».
وأردف أرتيتا قائالً« :علينا االستعداد ألوقات
صعبة ،ونحن نعرف كل ذلك من البداية ألنها
أمور قدمية ومعروفة».
ويحتل أرسنال املركز  12بني فرق ال��دوري
املمتاز برصيد  13نقطة م��ن تسع مباريات
وسيلتقي غدا ً األحد في ملعبه مع ولفرهامبتون
وان���درارز التاسع في القائمة ال��ذي جمع 14
نقطة.

ريفالدو :العبو برشلونة مطالبون
بالتعود على غياب ميسي
أك��د البرازيلي ريفالدو،
جن���م ب��رش��ل��ون��ة ال��س��اب��ق،
ضرورة تعود العبي البارسا
على اللعب بدون األرجنتيني
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ،م��ؤك��دا
أحقيقة البولندي روب��رت
ليفاندوفسكي ،جنم بايرن
ميونخ ،ف��ي ال��ف��وز بجائزة
أفضل العب في العالم.
وق�������ال ري����ف����ال����دو ف��ي
تصريحات نقلتها صحيفة
«سبورت» الكتالونية« :في
بعض اللحظات ه��ذا املوسم
وبشكل دائ��م ط��وال املوسم
م��ن ال��ع��ام املقبل ،بالتأكيد،
ل��ن ي��ك��ون ميسي م��وج��ودًا،
لقد حان الوقت أمام اآلخرين
للتألق وال��س��م��اح للفريق
بالتعود على اللعب ب��دون
ميسي».
وأض�����اف« :ك��ن��ت أرغ���ب
في وج��ود ميسي على أرض
امللعب طوال الوقت».
وعن إمكانية عودة مواطنه
نيمار إل��ى برشلونة ،ق��ال:
«ال��وع��د ب��إع��ادة نيمار أشبه
ب��إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تسويقية
ف��ي األخ��ب��ار أكثر م��ن كونها
احتمالية حقيقية».
وأض���اف« :لقد أك��د نيمار
سعادته باللعب في باريس،
وفي الوقت احلالي برشلونة
يعاني من مشاكل مالية ،لذا
فإن اإلع�لان عن ع��ودة نيمار
من جانب البارسا في وقت
ل��م ي��ص��رح ف��ي��ه أي مصدر

ريفالدو

م��ن ب��اري��س أو ممثل لنيمار
بشيء ،فإن ذلك مجرد وسيلة
لكسب الشهرة».
وس��ان��د ري��ف��ال��دو م��داف��ع
برشلونة ج��ي��رارد بيكيه،
بعد إصابته أم��ام أتلتيكو،
قائلاً « :يتصرف بيكيه بشكل
صحيح من خ�لال طلب رأي
املتخصصني ،لقد ح��دث لي
ش���يء م��ش��اب��ه ع���ام ،1998
عندما أراد أطباء برشلونة
إج����راء اجل���راح���ة ل���ي ،لكن
الطبيب البرازيلي أقنعني
بالتعافي مع إعادة التأهيل».
وتابع« :وف��ي غضون 20
ي��و ًم��ا تعافيت ف��ي ري��و دي
ج��ان��ي��رو ومتكنت م��ن لعب
كأس العالم عام .»1998
وأش���اد ري��ف��ال��دو ،بتألق

مواطنه رودري��ج��و ج��وس،
الع��ب ري��ال مدريد أم��ام إنتر
ميالن ،وتسجيله هدفًا ،قائلاً :
«أنا متأكد أن وقت رودريجو
سيأتي ويلعب في التشكيل
األساسي لريال مدريد بشكل
دائم».
وعن جائزة أفضل العب في
العالم هذا العام ،قال« :أعتقد
أن ليفاندوفسكي األجدر بهذه
اجلائزة ،لقد فاز بكل شيء مع
بايرن ،كما سجل عددًا رائعً ا
من األهداف».
وخ���ت���م« :ي���أت���ي خلفه
ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو
ك��م��رش��ح ث���ان���ي ،ل��ك��ن��ن��ي ال
أتوقع أن يحققها ،وأعتقد أن
ليفاندوفسكي سيحسم الفوز
بتلك اجلائزة بفارق كبير».

قاتل
نيوكاسل يحقق فوزًا اً
على كريستال باالس
ان��ت��زع نيوكاسل ف���وزا ق��ات�لا على مضيفه
كريستال ب��االس ( ،)0/2خ�لال امل��ب��اراة التي
جمعتهما اجلمعة ،ف��ي اجل��ول��ة العاشرة من
الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وسجل هدفي نيوكاسل ،ك��ال��وم ويلسون

وجولينتون ،في الدقيقتني  88واألخ��ي��رة من
اللقاء.
ورف��ع نيوكاسل رصيده إل��ى  14نقطة ،في
املركز العاشر ،بينما توقف رصيد كريستال
باالس ،عند  13نقطة في املركز الرابع عشر.

االحتاد األملاني يتحرك
الختيار خليفة شايفرت
بدأ االحت��اد األملاني لكرة القدم ،مناقشاته
بشأن ملف من سيخلف كريستيان شايفرت في
منصب املدير اإلداري لالحتاد ،حيث سيرحل
شايفرت ع��ن منصبه بنهاية ع��ق��ده ف��ي عام
.2022
وق��ال بيتر بيترز رئيس مجلس اإلش��راف
باالحتاد ،في مقابلة مع بوابة شبورت بوتسر
الرياضية نشرتها السبت ،إن عملية البحث ال
تزال في بدايتها.

وأضاف «ستظهر األسماء في املرحلة الثالثة
أو الرابعة .واآلن نحن في املرحلة األولى ،حيث
جنري محادثات وحتليالت لهيكل االحتاد».
ونوه «مهمتنا هي إيجاد الشخص املناسب
من أجل كرة القدم .ومن املهم للغاية أن نتبادل
اعتباراتنا مع زمالئنا في رابطة الدوري ونطلب
منهم التقييم» .وكان شايفر قد أعلن في نهاية
أكتوبر املاضي ،أنه لن ميدد تعاقده إلى ما بعد
يونيو .2022

