
أعلن توتنهام هوتسبير املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أول من أمس تعيني 
جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر 

حتى نهاية موسم 2023-2022.
ويعود املدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 
عاما للتدريب ألول مرة منذ إقالته من مانشستر 
يونايتد في ديسمبر 2018. وسيخلف ماوريسيو 

بوكيتينو الذي أقاله توتنهام أول من أمس.
وق��ال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان 
مبوقع النادي على اإلنترنت ”منتلك اآلن واحدا 

من أكثر مدربي كرة القدم جناحا“.
وأضاف ”لديه خبرة كبيرة ويستطيع إلهام 
الفرق وهو مدرب عظيم. فاز بألقاب في كل ناد 
تولى قيادته. نؤمن بأنه سيجلب طاقة وثقة 

للفريق“.
وق��اد بوكيتينو النادي اللندني إل��ى نهائي 
دوري أب��ط��ال أوروب���ا ألول م��رة ف��ي تاريخه 
املوسم املاضي، حيث خسر أمام ليفربول، لكنه 
أقيل بعد سلسلة من النتائج السيئة في 2019 
حقق خاللها الفريق ستة انتصارات فقط في 24 

مباراة بالدوري.
وسيكون توتنهام، ال��ذي يحتل امل��رك��ز 14 
حاليا في ال���دوري، ثالث ن��اد إجنليزي يقوده 
مورينيو الذي فاز بالدوري املمتاز ثالث مرات 

مع تشيلسي في فترتني مختلفتني.
وق����ال امل����درب ال��ب��رت��غ��ال��ي ”أنا متحمس 
لالنضمام إل��ى ن��اد لديه مثل ه��ذا اإلرث الرائع 
واجلماهير املتحمسة. الكفاءة امل��وج��ودة في 
التشكيلة وأكادميية الشباب تثير حماسي. 

العمل مع هؤالء الالعبني هو ما يجذبني“.
وفاز مورينيو بألقاب في كل ناد كبير تولى 
قيادته، مبا في ذلك التتويج مرتني بطال لدوري 
األبطال مع بورتو وإنتر ميالن، بينما لم يحقق 

توتنهام أي لقب منذ فوزه بكأس 
رابطة األندية عام 2008.

وأحرز املدرب البرتغالي لقب 
ال��دوري األوروب��ي في موسمه 
األول مع يونايتد واحتل املركز 

الثاني في ال���دوري في املوسم 
التالي، وهو أفضل مركز للفريق 

منذ اعتزال مدربه السابق أليكس 
فيرجسون.

وأق��ي��ل ف��ي ديسمبر امل��اض��ي بعد 
الهزمية 3-1 أمام ليفربول، وهي نتيجة 

بددت عمليا آماله في إحراز اللقب.
وأكد توتنهام في وقت الحق تعيني جواو 
سكرامنتو وكارلوس اللني ونونو سانتوس 
وريكارد فورموسينيو وجيوفاني تشيرا 

في اجلهاز املعاون ملورينيو.
وأصبح البرتغالي سكرامنتو مساعدا 

ملورينيو منتقال من ليل املنافس في دوري 
الدرجة األول��ى الفرنسي حيث شغل املنصب 

نفسه مع املدرب كريستوف جالتييه.
وسيتولى سكرامنتو هذا الدور في توتنهام 

في ظل غياب روي فاريا الذي رافق 
مورينيو لفترة طويلة لكنه يدرب 

فريق الدحيل القطري حاليا.
وانضم سانتوس أيضا من 

ليل ليكون مدربا حلراس املرمى 
بينما سيتولى فورموسينيو 

مهمة التحليل اخلططي وتشيرا 
مهمة التحليل الفني بينما سيكون 

الل��ني م��درب لياقة بدنية، وكانوا 
جميعا ضمن اجل��ه��از املعاون 

م��ع مورينيو ف��ي مانشستر 
يونايتد.
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بوكيتينو مرشحًا لقيادة البايرن
عاد اسم امل��درب األرجنتيني 
ماورسيسو بوكيتينو من جديد 
لتدريب ف��ري��ق ب��اي��رن ميونخ 
األمل��ان��ي، وذل��ك بعد من إقالته 
م��ن ت��دري��ب توتنهام هوتسبر 

اإلجنليزي بسبب سوء النتائج.
وأش��ارت العديد من وسائل 
اإلعالم األملانية إلمكانية اقتراب 
امل���درب الالتيني م��ن اجللوس 
على مقعد املدير الفني للعمالق 
البافاري، حيث تتحدث عن قدوم 
محتمل لصاحب ال�47 عاماً خالل 
فترة التوقف الشتوي، أو بدءا 

من املوسم املقبل.
وحتدثت الصحف األملانية 
عن إعجاب املدير الرياضي لبطل 
أملانيا، حسن صاحلميدزيتش، 
الشديد ببوكيتينو، رغم وجود 
بعض ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ق��د تقف 

عائقاً في سبيل إمتام الصفقة.
أول ه�����ذه ال���ع���ق���ب���ات ه��و 
ع���دم حت���دث امل�����درب األس��ب��ق 
ل��س��اوث��ام��ب��ت��ون اإلجن��ل��ي��زي 
لألملانية، وهو ما يعد أم��راً غير 

مقبوالً بالنسبة إلدارة النادي.
ال��ع��ام��ل ال��ث��ان��ي تشير إليه 

ج��ري��دة )Tz( احمل��ل��ي��ة، وه��و 
اح��ت��م��ال��ي��ة ق����دوم بوكيتينو 
بطاقمه املساعد بالكامل الذي 
يتحدث اإلسبانية، ويعتقدون 
أن ه��ذا سيكون مبثابة »ن��ادي 

داخل النادي«.
وأك����دت إدارة ال���ن���ادي أن 

امل���درب امل��ؤق��ت، ه��ان��س فليك، 
سيستمر مع الفريق حتى نهاية 
امل��وس��م بعد إق��ال��ة ال��ك��روات��ي 
نيكو كوفاتش منذ أسبوعني 
بعد اخل��س��ارة القاسية التي 
جترعها الفريق بخماسية على 

يد آينتراخت فرانكفورت.

ماورسيسو بوكيتينو

التاريخ مييل قلياًل لريفر بليت في مواجهة فالمنجو
يتفوق ريفر بليت على فالمنجو، 
بأفضلية طفيفة، خ��الل 12 مناسبة 
جمعتهما في البطوالت الدولية، قبل 
مواجهتهما املرتقبة يوم السبت املقبل، 
في العاصمة البيروفية، ليما في نهائي 

كوبا ليبرتادوريس.
وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان 3 م����رات في 
األدوار اإلقصائية، حيث ف��از الفريق 
األرجنتيني مرتني، مقابل فوز وحيد 
لبطل البرازيل، حيث حسمت ركالت 
الترجيح مواجهتني، بواقع انتصار 

لكل طرف.
وسيكون نهائي السبت املقبل هو 
املواجهة اخلامسة التي جتمع الفريقني 
في أكبر بطوالت األندية داخ��ل القارة 
الالتينية، بعد نسختي 1982 و2018، 
بينما التقيا 4 م��رات في بطولة كأس 
السوبر )1991 و1993(، وباملثل في 

كأس ميركوسور )2000(.
انتصار وحيد لفالمنجو في بوينوس 

آيرس
تعود املواجهة الرسمية األولى بني 
الفريقني في كوبا ليبرتادوريس إلى 
نسخة 1982، وحتديدا دور املجموعات 

الثاني في البطولة.
وفي تلك النسخة، كانت األفضلية 
الواضحة لبطل البرازيل، حامل اللقب 
آنذاك، الذي تفوق في مباراتي الذهاب 

واإلي��اب في األرجنتني والبرازيل )0-
3( و)4-2( على الترتيب.

ركالت الترجيح األولى تبتسم لريفر 
بليت

انتظر الفريقان 10 سنوات قبل أن 
يلتقيا وجها لوجه من جديد في بطولة 
رسمية، وحت��دي��دا ف��ي دور الثمانية 
ببطولة ك��أس السوبر 1991، حيث 
وقفت رك��الت الترجيح في صف بطل 

األرجنتني.
وفاز ريفر حينها مبباراة الذهاب على 

ملعبه )املونيمونتال( بهدف نظيف، 
قبل أن يخسر إيابا في البرازيل )1-2(، 
ليلجأ الفريقان لركالت الترجيح التي 
رجحت كفة »املليونيرات« بنتيجة 

.)4-3(
فالمنجو يثأر بعد عامني

ج��اءت الفرصة لفالمنجو للثأر من 
تلك اخلسارة بعد عامني، عندما التقيا 
في نفس الدور للبطولة ذاتها وبنفس 
الطريقة، حيث فاز فالمنجو في مباراة 

ال��ذه��اب ب��ه��دف نظيف، ث��م خسر في 
اإلياب )2-1(، لتحسم ركالت الترجيح 
ه��ذه امل��رة تأهل البرازيليني بنتيجة 

.)5-6(
4 مواجهات في األلفية الثانية

ش��ه��دت ن��س��خ��ة 2000 م��ن ك��أس 
ميركوسور 4 مواجهات بني الفريقني 
العريقني، اثنتني في دور املجموعات، 

ومثلهما في دور الثمانية.
ابتسم احلظ هذه امل��رة لريفر بليت 

الذي تفوق بنفس النتيجة داخل معقل 
)م��اراك��ان��ا( التاريخي س��واء في دور 
املجموعات أو في رب��ع النهائي )1-
2(، بينما تعادل سلبيا في املباراة 
األولى على ملعبه، ثم فاز في إياب دور 
الثمانية بنتيجة )4-3(، ليطيح بحامل 

لقب البطولة في تلك األثناء.
تعادالن في 2018.

غ��اب��ت امل��واج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة بني 
الفريقني الكبيرين حتى املوسم املاضي 
)2018( عندما أوقعتهما قرعة بطولة 
كوبا ليبرتادوريس في نفس املجموعة، 

وانتهت املباراتان بالتعادل.
ففي امل��ب��اراة األول��ى في البرازيل، 
كان التعادل بهدفني ملثلهما هو النتيجة 
التي ارتضيا بها، بينما حسم التعادل 
السلبي مواجهة ال���دور الثاني على 
ملعب )امل��ون��وم��ن��ت��ال( ف��ي بوينوس 

آيرس.
وتأهل الفريقان لثمن النهائي عن 
املجموعة، ليكمل ريفر مشواره بنجاح 
ويكلله في النهاية بالتتويج باللقب 
على ح��س��اب غ��رمي��ه التقليدي بوكا 
جونيورز، بينما حزم فالمنجو حقائبه 
م��ن نفس ال���دور ب��اخل��س��ارة على يد 
مواطنه كروزير في إجمالي املواجهتني 

.)1-2(

جانب من تدريبات ريفر بليت

مورينيو يعود للدوري 
اإلجنليزي بعد عام

من الغياب
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جوزيه مورينيو

برباتوف: توتنهام 
األنسب ملورينيو.. وبيل 

ال ُيعامل جيداً في إسبانيا
توقع دمييتار برباتوف، مهاجم توتنهام ومانشستر 
يونايتد السابق، أن يكون االنسجام بني جوزيه مورينيو 
وتوتنهام مثالًيا، مضيًفا أن��ه سيبث روًح���ا ج��دي��دة في 
الفريق املتعثر بالبرمييرليج. وأقال النادي اللندني مدربه 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وعني مورينيو مدرب 
بورتو وتشيلسي وإنتر ميالن وري��ال مدريد ومانشستر 

يونايتد السابق بداًل منه في خطوة فاجأت بعض املشجعني.
لكن برباتوف مهاجم منتخب بلغاريا السابق يرى 
أن مورينيو سيوفر احلافز ال��ذي ميكن أن يعيد توتنهام 
وصيف بطل دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي إلى مساره 
الصحيح بعد أن تراجع للمركز ال�14 في الدوري اإلجنليزي 

املمتاز برصيد 14 نقطة.
مورينيو وتوتنهام

وقال برباتوف، في تصريحات صحفية »املدرب اجلديد.. 
سيبث روًحا جديدة في الفريق وسيحرك األمور وسيوقظ 

الالعبني قليال إلثبات أنفسهم«.
وأضاف »يجب أن يتحلى العبو توتنهام باحلماس ألنهم 
سيلعبون حتت قيادة واحد من أفضل املدربني في العالم. 
إنها فرصة رائعة«. وتابع »سيتولى مورينيو تدريب فريق 
متميز يضم العبني رائعني. النادي يقع في لندن وهي مدينة 
يعشقها مورينيو. لهذا أرى أنها تركيبة مثالية. توتنهام 
فريق يسعى للتطور ويحقق إجن���ازات. أعتقد أن��ه مكان 
مناسب له متاًما«. وستكون أول مباراة يخوضها توتنهام 
حتت قيادة مدربه اجلديد في الدوري اإلجنليزي املمتاز أمام 

وست هام يونايتد، السبت املقبل.
احتفال بيل

وانتقد البلغاري، تصرف الويلزي جاريث بيل العب ريال 
مدريد، أثناء االحتفال بتأهل منتخب بالده لنهائيات يورو 
2020، برفع علم ويلز مكتوب عليه )ويلز، اجلولف، ريال 
مدريد( بهذا الترتيب، مما أثار غضب جماهير امليرجني، نظًرا 

لكون الفريق أصبح آخر اهتماماته.
وأردف برباتوف »من الواضح أن هناك بعض التوتر 
بني جاريث بيل وريال مدريد، وبالتأكيد هو يضع بالده في 

املرتبة األولى، لكننني ال أعرف ملاذا احتفل بهذا العلم؟«.
وزاد »أعلم أنها مزحة بعض الشيء، لكنها تنبعث من 
مالحظة أنه غير املرغوب فيه، ولم يكن بحاجة إلى ذلك، إنه 
قراره ورمبا شعر بأنه يريد إظهار شيء من هذا القبيل، لكن 

وجهة نظري ذلك لم يكن ضرورًيا«.
وتابع: »رمبا كانت حلظة عاطفية، ورمبا لم يكن يعرف 
ما هو املكتوب على العلم، وفي كلتا احلالتني لم تبدو لقطة 
جيدة، وأعتقد أنها كانت سخيفة بعض الشيء. بيل العب 
جيد، وال ُيعامل بالطريقة الصحيحة في إسبانيا، ولكن 
إذا كان علينا أن نسأل ملاذا ُيعامل بهذه الطريقة، فلماذا هو 

مستمر هناك حتى اآلن؟«.
واختتم برباتوف: »إذا كنت العًبا جيًدا مبا يكفي، فإن كل 

الفرق سوف تريد ضمك وستلعب مرة أخرى«.

عودة فاران وكارباخال وفالفيردي
وأريوال لتدريبات ريال مدريد

أكمل ريال مدريد تدريبه الثالث هذا 
األسبوع استعداداً الستئناف الليغا 
بعد فترة التوقف ال��دول��ي مبواجهة 
ري��ال سوسييداد السبت املقبل على 
ملعب سانتياغو برنابيو في اجلولة 

ال�14.
وش���ه���د ال���ت���دري���ب، حت���ت ق��ي��ادة 
امل���درب الفرنسي زي��ن ال��دي��ن زي��دان، 
مشاركة الرباعي الفرنسيني رافائيل 
ف����اران واحل����ارس أل��ف��ون��س أري���وال، 
واألوروغ��واي��ان��ي فيدي فالفيردي، 
وداني كارباخال، بعد نهاية مهمتهم مع 

منتخباتهم الوطنية املختلفة.
واشتملت احلصة التدريبية على 
بعض التدريبات الدنية والتخصصية، 
في الوقت الذي شارك فيه 4 العبني من 
الفريق الرديف وهم احلارس خابيير 
ألتوبي وثنائي الوسط ميغيل باييزا 
وأنطونيو بالنكو، واملدافع ماريو خيال.
وبعد أن ينتهي الفريق »امللكي« من 
مهمته احمللية، سيستعد الستقبال 

باريس س��ان جيرمان الفرنسي يوم 
الثالثاء املقبل في خامس جوالت دور 

مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويحتل الريال املركز الثاني برصيد 

25 نقطة وبفارق األهداف خلف غرميه 
التقليدي برشلونة.

كارباخال في تدريبات ريال مدريد

بيليه يحذر فالمنجو من 
استفزازات األرجنتينيني

ق��ال األس��ط��ورة البرازيلي بيليه، املتوج مرتني بلقب كوبا 
ليبرتادوريس مع سانتوس، إنه تفاجأ شخصيا ب�«صعود« 
فالمنجو البرازيلي لنهائي كوبا ليبرتادوريس، في الوقت الذي 
توقع فيه مواجهة »قوية« أمام ريفر بليت مساء السبت املقبل 

على ملعب )املونومنتال( في العاصمة البيروانية ليما.
وأك��د بيليه في في مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية من 
داخل املتحف الذي يحمل اسمه مبدينة سانتوس: »كان صعود 

فالمنجو مفاجًئا بالنسبة لنا جميعا.. ما حدث أمر رائع للغاية«.
وحذر بطل العالم 3 مرات مع »السيليساو« أع��وام )1958 
و1962 و1970( من أن األندية األرجنتينية »دائما ما تكون 
صعبة«، ولكنه لم يبد أي شكوك في أنها ستكون »مباراة رائعة« 

جلماهير كرة القدم.
ونصح صاحب ال�79 عاما العبي فالمنجو ب�«االنشغال 
بفريقهم« و«لعب ك��رة ق��دم«، وجتنب أي اس��ت��ف��زازات داخل 
املستطيل األخضر. وأوض��ح »استفزازات األرجنتينيني التي 
يتحدث عنها اجلميع، هو مثل استفزاز األوروجوائيني، على 
حسب الفريق الذي يلعب، التشيليون أيضا يتصرفون هكذا، هذه 

أشياء حتدث داخل امللعب«.
وأكد أيضا أنه كان يتعرض الستفزازات داخل امللعب عندما 
كان العبا، وكذلك جارينشا، مثلما هو احل��ال اليوم مع النجم 

األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وت��وج »اجل��وه��رة السمراء« بقميص سانتوس بلقب كوبا 
ليبرتادوريس مرتني متتاليتني في 1962 و1963، حيث يحمل 
بيليه ذك��رى خاصة للمناسبة الثانية التي توج فيها باللقب 
على حساب بوكا جونيورز األرجنتيني، عندما احتفل بالتتويج 
باللقب في عقر دار الفريق األرجنتيني )ال بومبونيرا(، بالفوز في 
اإلياب )1-2(، والذي شهد تسجيل األسطورة البرازيلي هدف 

فريقه الثاني.


