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بعد بداية قوية هذا املوسم، تراجع أداء بوروسيا 
دورمتوند في ال��دوري األملاني بشكل كارثي، وتلقى 
يوم اجلمعة املاضي، هزمية أمام شتوجتارت 1-2 في 

اجلولة 12 للبطولة.
وبهذا يكون قد خسر دورمتوند لرابع مرة في آخر 
5 مباريات، كما هبط من املركز األول للخامس، متأخرا 

عن بايرن املتصدر بفارق 9 نقاط كاملة.
ويبحث موقع »فوكس«، عما إذا كان السبب هو 
تراجع اللياقة البدنية لالعبي الفريق األملاني. واشتكى 
املهاجم أندريه يارمولينكو إلحدى الصحف في بالده، 
من قلة التدريب في دورمتوند، وقال »في أسبوعني في 
دورمتوند حصلت على أيام راح��ة، أكثر مما حصلت 

عليه في 6 شهور في دينامو كييف«.
ك��الم يارمولينكو ُيفهم على أن��ه انتقاد للمدرب 
الهولندي بيتر ب��وس، وإض��اف��ة لذلك كانت هناك 
نقاشات مؤخرا في دورمتوند حول كثافة التدريبات، 

وأنها تقل عما كان يقوم به سلفه توماس توخيل.
وبحسب »ف��وك��س«، تشير إحصائيات اللياقة 
البدنية، التي تقيس مثال ع��دد الكيلو مترات، التي 
يقطعها الالعبون في املباراة الواحدة، إلى أن دورمتوند 

أقل مما كان عليه املوسم املاضي في ظل قيادة توخيل.

حيث يحتل دورمتوند من ناحية إحصائيات اللياقة 
البدنية، املركز ال� 11 بني فرق ال��دوري البالغ عددها 

18 فريقا.
ويتشابه األمر اآلن في دورمتوند، مع ما كان في 

بايرن ميونيخ، أثناء وجود كارلو أنشيلوتي، حيث 
اشتكى روبن لإلدارة هناك، من أن ابنه لوكا ورفاقه في 
أشبال فريق جرونفالد، حتت 13 عاًما، يتدربون بشكل 

أفضل مما يفعله املدرب اإليطالي.

تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا هذا 
األسبوع بعد فترة التوقف الدولي، وفي عودتها 
يسعى 12 فريقا لضمان التأهل لدور ال�16 قبل 

جولة على نهاية دور املجموعات.
وضمنت أربعة ف��رق بالفعل املشاركة في 
ثمن النهائي وهي باريس سان جيرمان وبايرن 
ميونيخ ومانشستر سيتي وتوتنهام، أما فرق 
مانشستر يونايتد وبرشلونة وري��ال مدريد 
وإشبيلية وبازل وروما وتشيلسي ويوفنتوس 
وليفربول وشاختار دونيتسك وبشكتاش 

وبورتو فأمامها فرصة لضمان التأهل املبكر.
وتنطلق اجلولة اخلامسة اليوم الثالثاء وقد 
يضمن فيها ريال مدريد حامل اللقب التأهل لدور 
ال�16 إذا فاز على مضيفه أبويل نيقوسيا وإذا 

تعادل أيضا ولم يفز بوروسيا دورمتوند على 
ضيفه توتنهام الذي ضمن بالفعل املشاركة في 

دور ال�16.
وال ت��زال ل��دى بوروسيا فرصة حسابية، 
فعليه أن ي��ف��وز على توتنهام وينتظر عدم 

انتصار ريال مدريد على أبويل نيقوسيا.
ويستضيف مانشستر سيتي ال��ذي ضمن 
التأهل بتصدره للمجموعة السادسة ب�12 
نقطة فريق فينورد روت��ردام الهولندي متذيل 

املجموعة بال رصيد.
وت��س��ع��ى كتيبة امل����درب اإلس��ب��ان��ي بيب 
جوارديوال في هذه املباراة للحفاظ على املركز 
االول باملجموعة وهذا عبر الفوز على فينورد 
وعدم تغلب شاختار ثاني املجموعة بتسع نقاط 

على نابولي الثالث بثالث نقاط في إيطاليا.
ويحتاج الفريق األوكراني للتعادل على األقل 
حتى يتأهل لدور ال�16، أما نابولي فال هامش 
للخطأ أمامه ملواصلة الطريق نحو ثمن النهائي.

ويحل ليفربول متصدر املجموعة اخلامسة 
بثماني نقاط ضيفا على إشبيلية ثاني املجموعة 
بسبع نقاط، ومن يفز في هذه املباراة سيضمن 
التأهل ل��ل��دور املقبل، كما أن ال��ري��دز يكفيهم 

التعادل.
وف��ي نفس املجموعة يستضيف سبارتاك 
موسكو املركز الثالث بخمس نقاط ماريبور 

السلوفيني املتذيل بنقطة.
ويبتعد بشيكتاش بخطوة عن التأهل لدور 
ال�16 إذ يتصدر الفريق التركي املجموعة 

السابعة بعشر نقاط ويكفيه التعادل أم��ام 
ضيفه بورتو الوصيف بست نقاط، كما ميكنه 
أن يخسر ويضمن التأهل أيضا بشرط أال يفوز 
اليبزيج األملاني ثالث املجموعة بست نقاط على 
موناكو املتذيل بنقطتني في فرنسا، أما بورتو 

فيمكنه ضمان التأهل إذا فاز في تركيا.
وف��ي م��ب��اري��ات األرب��ع��اء يخوض أتلتيكو 
مدريد مباراة حياة أو موت أم��ام ضيفه روما 
ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي يتصدرها 
الفريق اإليطالي بثماني نقاط متقدما بنقطة 
على تشيلسي الوصيف والذي يحل ضيفا على 

كاراباج األذري.
التعادل يكفي روما لضمان التأهل، كما أن 
تشيلسي سيصعد لثمن النهائي إذا ف��از في 

أذرب��ي��ج��ان أو حتى ت��ع��ادل بشرط أال يحقق 
أتلتيكو مدريد الفوز.

وم���ن ج��ان��ب��ه ي��ح��ت��اج ب��رش��ل��ون��ة متصدر 
املجموعة الرابعة بعشر نقاط لنقطة خالل 
زيارته ليوفنتوس ثاني املجموعة بسبع نقاط 
حتى يضمن التأهل، األمر الذي سيضمنه أيضا 
فريق السيدة العجوز إذا لم يخسر ول��م يفز 
سبورتنج لشبونة صاحب املركز الثالث بأربع 
نقاط وال��ذي الزال��ت فرصة التأهل أمامه إذا 
فاز على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني متذيل 

املجموعة بنقطة.
وكحال برشلونة، يحتاج مانشستر يونايتد 
صاحب ال�12 نقطة، ومتصدر املجموعة األولى 
لنقطة واحدة خالل زيارته لبازل السويسري 

الوصيف بست نقاط بفارق األهداف أمام سسكا 
موسكو الثالث.

وميكن للمان يونايتد إذا خسر أن يتأهل أيضا 
لثمن النهائي بشرط أال يحصد سسكا موسكو 
النقاط الثالث عندما يستقبل بنفيكا متذيل 

الترتيب بال رصيد.
أما املجموعة الثانية فحسمت بالفعل إذ ضمن 
باريس سان جيرمان املتصدر حاليا ب�12 نقطة 
التأهل، وكذلك بايرن ميونيخ الوصيف بتسع 
نقاط، وستحدد اجلولتان املتبقيتان فقط من 
سيكون أول وثاني املجموعة. ويستقبل باريس 
سان جيرمان فريق سيلتيك األسكتلندي الثالث 
بثالث ن��ق��اط، فيما يحل البايرن ضيفا على 

أندرخلت البلجيكي املتذيل بال رصيد.

تراجع واضح في نتائج بوروسيا دورمتوند

تعثر دورمتوند يعيد لألذهان خطأ أنشيلوتي مع بايرن ميونيخ

12 فريقا في اجلولة اخلامسة من دوري أبطال أوروبا التأهل املبكر يغازل 

رسمًيا.. رئيس االحتاد اإليطالي 
يقدم استقالته

ق��ّدم كارلو تافيكيو، رئيس االحت��اد اإليطالي لكرة القدم، 
استقالته بعد م��رور أس��ب��وع واح��د فقط على فشل منتخب 

األتزوري في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
وذك��رت صحيفة »ك��وري��ري ديللو س��ب��ورت« اإليطالية أّن 
تافيكو اضطر لتقدمي استقالته بسبب الضغوط التي مورست 
عليه بعد فشل إيطاليا للمرة األولى في التأهل لكأس العالم منذ 

.1958
ولم تكشف الصحيفة عن أي تفاصيل تخص االستقالة، مؤكدة 
انتظارها للبيان الرسمي للمزيد من التفاصيل اخلاصة بالواقعة.

وكان منتخب إيطاليا خسر من السويد في مجموع املباراتني 
بهدف دون رد في ملحق أوروبا املؤهل لنهائيات كأس العالم في 
روسيا 2018، بعدما تعدل سلبًيا في مباراة يوم اإلثنني املاضي 

على ملعب »سان سيرو«.
وأُق��ي��ل جامبييرو فنتورا، ي��وم األرب��ع��اء امل��اض��ي، بعد هذا 

اإلخفاق التاريخي
وقال تافيكيو في تصريحات سابقة: »الكارثة كانت فنية. 

اتخذ املدرب القرارات الفنية اخلاطئة«.
وأضاف »لعبنا بالطريقة اخلاطئة. كل العبي السويد تقريًبا 
طولهم أكثر من 1.9 متر، وواصلنا إرسال الكرات العرضية داخل 
منطقة اجلزاء. كنا في حاجة لبعض الالعبني أصحاب املهارة لكن 

كلهم كانوا على مقاعد البدالء«.

واص��ل وس��ت ه��ام يونايتد، نتائجه املهتزة في 
بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، بعدما 
تلقى هزميته السابعة في املسابقة هذا املوسم، إثر 
خسارته بثنائية نظيفة، أمام مضيفه واتفورد، في 

املرحلة ال� 12 للبطولة، األحد.
وافتتح ويل هيوز التسجيل لواتفورد في الدقيقة 
11، فيما تكفل ريتشاردليسون دي أندرادي بإضافة 

الهدف الثاني في الدقيقة 64.
وجتمد رصيد وس��ت ه��ام، ال��ذي تكبد خسارته 
الثالثة خالل مبارياته األربع األخيرة في البطولة، 
عند 9 نقاط في املركز الثامن عشر )الثالث من القاع(.
في املقابل، ارتفع رصيد واتفورد، الذي وضع حدا 
ملسلسل هزائمه املستمر طوال مبارياته ال� 3 األخيرة 

في املسابقة، إلى 18 نقطة في املركز الثامن.
ولم يفلح ديفيد مويس، الذي تولى تدريب وست 
ه��ام م��ؤخ��را، خلفا للكرواتي سالفن بيليتش، في 
صنع ال��ف��ارق م��ع الفريق ف��ي ظ��ه��وره األول معه، 
حيث ظهر العبوه بشكل باهت للغاية، ولم يشكلوا 
أدنى خطورة على مرمى أصحاب األرض على مدار 

التسعني دقيقة.
وأمل وست هام االستفادة من خبرة مويس الذي 
أصبح األحد رابع أكثر املدربني خوضا للمباريات في 
تاريخ الدوري املمتاز )500( بعد مواطنه االسطورة 
اليكس فيرغوسون والفرنسي ارسني فينغر وهاري 
ريدناب، لكن البداية لم تكن مشجعة ملدرب إيفرتون 
ومانشستر يونايتد وري��ال سوسييداد االسباني 

وسندرالند سابقا.
فرحة العبي واتفورد

وفاة بطلة التنس السابقة 
يانا نوفوتنا

قالت رابطة العبات التنس احملترفات االثنني إن 
العبة التنس التشيكية املعتزلة يانا نوفوتنا بطلة 
وميبلدون 1998 توفيت عن 49 عاما بعد صراع طويل 

مع املرض.
وأضافت الرابطة عبر موقعها الرسمي على االنترنت 
»بعد معركة طويلة مع السرطان توفيت يانا في سالم 

وسط أفراد أسرتها في بالدها جمهورية التشيك«.  
ك��ان��ت نوفوتنا ت��وج��ت ببطولة ومي��ب��ل��دون عام 
1998 بفوزها على الفرنسية ناتالي توزيا في املباراة 

النهائية.
كما خاضت املباراة النهائية للبطولة االنكليزية 
مرتني أيضا وخسرت امام االملانية شتيفي غراف عام 
1993 وأمام السويسرية مارتينا هينغيس عام 1997.
وتوجت نوفوتنا بطلة لوميبلدون في فئة الزوجي 
مع مواطنتها هيلينا سوكوفا عام 1898 و1990 ومع 
االسبانية ارانتشا سانشيز عام 1995 ومع هينغيس 

عام 1998.
واحرزت نوفوتنا املولودة في 2 اكتوبر عام 1968، 
24 دورة في فئة الفردي، و76 في فئة الزوجي. كما 

توجت بكأس االحتاد مع تشيكوسلوفاكيا عام 1988.

وست بروميتش يقيل مدربه 
بوليس بسبب سوء النتائج

قال نادي وست بروميتش ألبيون اإلنكليزي أمس االثنني مدربه 
توني بوليس إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه املوسم 

احلالي.
 وكانت آخر هذه النتائج السلبية سقوط الفريق على أرضه السبت 

أم���ام تشيلسي بطل 
املوسم املاضي 4-0.

وقال رئيس النادي 
ج����ون ول��ي��ام��س في 
بيان أص���دره النادي 
»ه�����ذه ال����ق����رارات ال 
تتخذ عموما بسهولة 
لكنها دائ��م��ا ملصلحة 

النادي«.
وأض���اف »النتائج 
هي املقياس وفي نهاية 
املوسم ومطلع احلالي 
جاءت النتائج مخيبة 

جدا لنا«.
وأضاف »نريد شكر 

توني على مساهمته والعمل الشاق الذي قام به خالل فترة انتقالية 
من حياة النادي تخللها تغيير ملكيته ونتمنى له حظا سعيدا في 

مغامراته اجلديدة«.
ويحتل الفريق املركز السابع عشر في الدوري اإلنكليزي املمتاز 

بفارق نقطة واحدة عن وست هام اول الفرق املهددة بالهبوط.
ووافق مساعد بوليس، غاري ميغسون، على تدريب الفريق األول 

حتى إشعار آخر.

Tuesday 21th November 2017 - 11 th year - Issue No.3068الثالثاء 3 من ربيع األول 1439 ه�/ 21 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3068

توني بوليس

واتفورد يعمق جراح وست هام في »البرمييرليغ«


