
كشف تصنيف أعده 33 صحافيا، أن 
اإلسباني بيب غوارديوال يليه اإليطالي 
أنطونيو كونتي ثم األرجنتيني دييغو 

سيميوني، هم أفضل مدربني في العالم.
وج��اء غ��واردي��وال، م��درب مانشستر 
سيتي احلالي، ضمن األفضل رغ��م أنه 
سينهي هذا املوسم دون ألقاب، بحسب 
التصنيف الذي نشرته صحيفة »ليكيب« 

الفرنسية.
ولكن امل���درب )46 ع��ام��ا( يحمل في 
جعبته لقبي دوري األبطال األوروب��ي 
)2009 و2011 م��ع ب��رش��ل��ون��ة(، و3 
بطوالت ك��أس العالم لألندية )2009 
و2011 مع برشلونة و2013 مع بايرن 

ميونخ(.
كما قاد غوارديوال الفريق الكتالوني 

للفوز بالليغا اإلس��ب��ان��ي��ة 3 مواسم 
متتالية )2009 و2010 و2011(، ثم 
ك��رر اإلجن��از بالفوز ب��ال��دوري األملاني 
)2014 و2015 و2016 م��ع بايرن 

ميونخ(.
وي��ؤك��د ال��ص��ح��اف��ي ف��ي »ليكيب« 
خوسيه باروسو: »لم نكرم الرجل الذي 
حقق السداسية مع برشلونة في 2009، 

بل نكرم مدربا لديه رؤي��ة فنية للعب 
ومنهجا وأسلوبا«.

فيما يحتل اإليطالي كونتي، مدرب 
تشيلسي اإلجنليزي حاليا، املركز الثاني 
بفضل املسيرة الناجحة مع يوفنتوس 

ومنتخب بالده.
أما سيميوني فاختتم الترتيب بعد أن 
حّول أتلتيكو مدريد، الذي تعاقد معه في 

2011، ألحد أفضل فرق العالم.
وفاز ال�)تشولو( مع الفريق اإلسباني 
2012 ببطولة الدوري األوروبي، وكأس 
السوبر األوروب��ي، والدوري اإلسباني، 
وكأس امللك، وكأس السوبر اإلسباني، 
عامي 2013 و2014، واختير في 2016 
أفضل م��درب م��ن قبل راب��ط��ة ال��دوري 

اإلسباني. 
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كما هو متوقع وقبل أخر ست جوالت من املوسم 
فاز ب��ازل بلقب ال��دوري السويسري األول لكرة 
القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد تغلبه 1-2 

خارج ملعبه على لوسيرن يوم اجلمعة.
أحرز املهاجم سيدو دومبيا القادم من ساحل 
العاج الهدف األول لبازل في الدقيقة الثالثة بعد 

تبادل للكرة أرب��ك دف��اع أصحاب األرض قبل أن 
يضيف ريناتو شتيفن الهدف الثاني بتسديدة 
متقنة من مسافة بعيدة. وأحرز ماركو شنويفلي 
هدف لوسيرن الوحيد. وبهذا يتأهل بازل الذي 
تصدر الترتيب من بداية املوسم بعد الفوز 3 
-صفر على سيون مباشرة لدور املجموعات في 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل. وبعد فوزه 
يوم اجلمعة أصبح بازل متفوقا بفارق 24 نقطة 
على أقرب مالحقيه ياجن بويز. ورغم الفوز باللقب 
ق��رر ب��ازل ع��دم متديد تعاقده مع مدربه أورس 
فيشر الذي يعمل معه منذ عامني وسيتولى رفائيل 

فيكي مدرب فريق حتت 19 عاما املهمة بدال منه.

غوارديوال

بازل يفوز بالدوري السويسري للمرة الثامنة

فرحة العبي بازل بعد التتويج ببطولة الدوري السويسري

غوارديوال وكونتي وسيميوني األفضل في العالم

مت��ك��ن الع��ب��و ب��رش��ل��ون��ة ال��ق��دام��ى بقيادة 
»الساحر« البرازيلي رونالدينيو من الفوز على 
قدامى ري��ال مدريد في »كالسيكو األساطير« 

بالعاصمة اللبنانية بيروت 2-3.
وبعد انطالق املباراة ب�5 دقائق تقدم قدامى 
برشلونة بهدف سجله الفرنسي لودوفيك 

جيولي، لكن الريال متكن من التعادل عبر هدف 
أحرزه فرناندو )ق28(.

وس��ج��ل سيماو س��اب��روس��ا ال��ه��دف الثاني 
لبرشلونة )ق38(، عقب متريرة من رونالدينيو 

الذي صنع أيضا الهدف األول.
وع��اد البرازيلي ليصنع هدفا ثالثا جلولي 

)ق61(، قبل أن يقلص خابي غيريرو النتيجة 
)ق79( للفري امللكي، لكنه ل��م يكن إلدراك 
التعادل لتنتهي املباراة بتفوق آخر للكتالونيني 
على »امليرينغي«، وذلك بعد أيام من فوزهم في 
»كالسيكو األرض« وبنفس النتيجة على ملعب 

»سانتياغو برنابيو«.

رونالدينيو يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد 
في »كالسيكو األساطير«

رونالدينيو خطف األضواء في لبنان

أموال إيطالية ترصد 
توران وسيميوني

 حتدثت الصحافة اإليطالية واإلسبانية عن نية ناد إيطالي التعاقد 
مع الالعب التركي أردا توران واملدرب األرجنتيني ديغو سيميوني 
وأن اجلميع مهتم لهذه الصفقة التي قد تكون الضربة املدوية في 
ال�«كالتشيو«. ويسعى فريق إنتر ميالن استغالل أمواله الصينية 
من أجل حسم مسألة التعاقد مع التركي توران من فريق برشلونة 

ومحاولة استمالة الالعب الذي يعاني من غبار دكة االحتياط. 
وتعرف إدارة إنتر بأن ابن األناضول مطلوب بشدة في أرسنال 
اإلنكليزي لذلك رصد مبلغ 30 مليون ي��ورو إلمت��ام وانهاء صفقة 
املوسم. ت��وران الذي حل في برشلونة في عام 2015 لم ينجح في 
اقتالع مكان أساسي واكتفى بخوض 55 مباراة مسجال 15 هدفا و10 

متريرات حاسمة.
قد يحاول أردا )30 عاما( البحث عن حتديات جديدة في الدوري 
اإليطالي واسترجاع لّذة اللعب التي افتقدها في برشلونة بعد أن 
تعّود على خوض ما يقارب عن 45 مباراة في املوسم الواحد وهذا ما 

حصل عليه في أتلتيكو مدريد. 
إضافة إلى ذلك، أعلنت مصادر مقربة من ال�«نيرا دزوري« بأن 
اإلدارة انطلقت في جس نبض م��درب أتليتكو مدريد، األرجنتيني 

سيميوني من أجل أن يكون املدرب األول للفريق اإليطالي.
سيميوني الذي قد يحمله احلنني إلى إيطاليا التي قضى بها مواسم 
رائعة رفقة إنتر ميالن )1997-1999( والتسيو )2003-1999( 
محاوال كذلك إثبات قدارته مع فريق جديد بعد أن أدرك عامه السادس 
في أتليتكو مدريد.  وذكرت وسائل اعالمية في إسبانيا بأن إدارة إنتر 
ستضع على ذمة املدرب األرجنتيني إمكانيات ضخمة من أجل بناء 

بيت قوي يعود بالفريق إلى دائرة اإلشعاع احمللي واألوروبي. 

الوكالة العاملية للمنشطات 
تعيد فتح معمل مدريد

أع��ادت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات فتح معمل مدريد 
لفحوص العقاقير واملنشطات يوم اجلمعة بعد أكثر من عام على 

إغالقه وتعليق نشاطه.
ومبوجب اإلغالق الذي جاء اثر إعالن الوكالة العاملية بعدم التزام 
الوكالة االسبانية ملكافحة املنشطات بلوائحها توقف املعمل عن إجراء 
أي اختبارات أو فحوص للكشف عن املواد احملظورة رياضيا أو أي 

أنشطة حتت مظلة الوكالة العاملية.
وعادت احلياة للمعمل االسباني من جديد بعد رفع أسم الوكالة 
االسبانية ملكافحة املنشطات من قائمة اجلهات التي ال تلتزم بلوائح 
الوكالة العاملية في بداية الشهر املاضي وبعد إجراءات تفتيش املعمل 
يومي 23 و24 من مارس آذار املاضي. وقال أوليفر نيجلي رئيس 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات في بيان »نود أن نوجه الشكر إلى 

املعمل على تعاونه املستمر خالل هذه اإلجراءات.«
وأض��اف نيجلي »وبالنظر إل��ى الظروف اخلاصة التي أحاطت 
بإغالق ووقف املعمل فإن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات على ثقة 

بأن املعمل سيستمر في العمل طبقا للمعايير املطلوبة.

ريال مدريد يتوصل التفاق 
مع يونايتد لضم دي خيا

كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب نادي ريال مدريد اإلسباني من 
إبرام صفقة قياسية حلارس مرمى، بالتعاقد مع اإلسباني ديفيد دي 

خيا حارس عرين مانشستر يونايتد، مقابل نحو 75 مليون يورو.
وذك��رت صحيفة ماركا الرياضية اإلسبانية اجلمعة، أن النادي 
امللكي توصل التفاق مع احلارس لالنتقال إلى صفوفه، وأن دي خيا 

أبلغ إدارة يونايتد برغبته في الرحيل.
وأضافت أن دي خيا )26 عاما( سيصبح أغلى حارس في تاريخ 
كرة القدم، وأن مدرب »الشياطني احلمر« وامللكي السابق، البرتغالي 
جوزيه مورينيو، يفكر حاليا في التعاقد مع حارس مرمى املنتخب 
اإلجنليزي، جو ه��ارت املعار حاليا من مانشستر سيتي لتورينو 
اإليطالي، للموسم ال��ق��ادم. وأك��دت أن رغبة مورينيو في التعاقد 
مع العبي الريال، املهاجم ألفارو موراتا وصانع األلعاب جيمس 

رودريغيز، هامة إلمتام صفقة انتقال دي خيا للفريق املدريدي.
وأض��اف��ت أن م��دة العقد ستصل إل��ى 6 م��واس��م، وأن احل��ارس 

سيحصل على راتب صافي تصل قيمته إلى 12 مليون يورو.
وكان النادي امللكي قريبا بالفعل من ضم حارس مانشستر يونايتد 
في صيف 2015 لكن الصفقة باءت بالفشل بشكل غير متوقع، بعد 
تأخر الريال في تسجيل عقد دي خيا، ليقوم وقتها بتحسني عقد 

حارسه الكوستاريكي احلالي، كيلور نافاس.

واشنطن وبوسطن يلحقان 
بركب املتأهلني في »البالي أوف«

حلق واشنطن ويزاردز وبوسطن سلتيكس اجلمعة بركب املتأهلني 
إلى الدور الثاني من بالي أوف دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
بعد أن تقدما على أتالنتا هوكس وشيكاغو بولز على التوالي بنتيجة 

.2-4
ويتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه إلى حتقيق 4 

انتصارات في سلسلة من 7 مباريات.
في املنطقة الشرقية، حسم واشنطن تأهله بفوزه على أتالنتا 
هوكس 115-99 في املباراة السادسة، وحذا بوسطن حذوه بفوزه 

على شيكاغو بولز 83-105.
وسيتواجه بوسطن وواشنطن في الدور الثاني، علما بأن بوسطن 
كان صاحب أفضل سجل في ال��دور األول ضمن املنطقة الشرقية، 

متفوقا على كليفالند كافالييرز بطل املوسم املاضي.
وانضم بوسطن وواشنطن في الدور الثاني من األدوار االقصائية 
إلى فرق كليفالند كافالييرز وتورونتو رابتورز وس��ان أنطونيو 
سبيرز وهيوسنت روكتس وغولدن ستايت ووري��رز التي سبق أن 
حسمت تأهلها. وجنح بوسطن في حتويل تأخره أمام شيكاغو من 
صفر2- إلى 4-2، فبعد خسارته املباراتني االوليني على أرضه، 
انتفض وهزمه في أربع مباريات متتالية ليستعيد املستوى الذي 
قدمه في الدور املنتظم من البطولة. وعلق جنم بوسطن آل هورفورد 
على ما حصل مع فريقه في الدور األول من البالي اوف بالقول »لم 

نكن مبستوانا في املباراتني األوليني«.
من جهته، قال م��درب بوسطن ب��راد ستيفنز »أن��ا فخور بفريقي 

وبتماسك الالعبني«.
وخاض صانع العاب بوسطن ايزياه توماس مباريات البالي اوف 
الست برغم املأساة التي حلقت به بوفاة شقيقته شاينا. ويشارك 

توماس بتشييعها السبت في مسقط رأسه تاكوما.
وكانت شقيقة توماس قضت في حادث سير اثر فقدانها السيطرة 

على سيارتها في 15 نيسان/أبريل عن عمر 22 سنة. 
وكان توماس )28 عاما( قاد بوسطن إلى صدارة املنطقة الشرقية 
في الدور املنتظم، للمرة األولى منذ احرز الفريق لقبه ال� 17 القياسي 
في الدوري عام 2008. وبلغ معدله في املباراة الواحدة هذا املوسم 

28.9 نقطة و5.9 متريرات حاسمة.
واكتفى توماس بتسجيل 12 نقطة، واضاف اليها 5 متابعات و6 
متريرات حاسمة في 26 دقيقة شارك فيها، لكن زميله افيري برادلي 

كان االفضل في الفريق بتسجيله 23 نقطة.
وجنح جنم شيكاغو جيمي باتلر في 23 نقطة أيضا مع 7 متابعات 

برغم آالم في الركبة.
ويلتقي بوسطن مع واشنطن في الدور الثاني من البالي أوف بحثا 

عن التأهل إلى نهائي املنطقة الشرقية.
وصحيح أن واشنطن حجز بطاقته للمرة الثالثة في املواسم 
االربعة املاضية، اال أن املرة األخيرة التي اجتاز فيها الدور الثاني من 

األدوار االقصائية كانت في 1979.
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كونتي سيميوني

األرجنتني تريد سامباولي 
مدربا للمنتخب

ق��ال رئيس االحت��اد األرجنتيني لكرة القدم كالوديو تابيا، إن 
االحتاد يريد التعاقد مع مدرب إشبيلية خورخي سامباولي، ليتولى 
مسؤولية تدريب املنتخب األول لبالده بهدف تعزيز مسيرته في 

تصفيات كأس العالم 2018.
وحتتل األرجنتني وصيفة أملانيا الفائزة بكأس العالم 2014 املركز 

اخلامس في تصفيات أمريكا اجلنوبية قبل 4 جوالت من النهاية.
ويتأهل أصحاب املراكز األربعة األولى )حاليا البرازيل وكولومبيا 
وأوروغواي وتشيلي( إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض صاحب 
املركز اخلامس مواجهة مع بطل األوق��ي��ان��وس من أج��ل مكان في 

البطولة التي تستضيفها روسيا.
وقال تابيا الذي أقال املدرب السابق إدغاردو باوزا بعد انتخابه 
رئيسا لالحتاد الشهر املاضي لشبكة »ئي.إس.بي.إن« الرياضية إن 

سامباولي هو الرجل املناسب للمهمة في الوقت احلالي.
وقال تابيا الذي أشار إلى أن االحتاد رمبا يتفاوض مع إشبيلية 
لترك سامباولي بعد انتهاء موسم الدوري اإلسباني في مايو املقبل: 

»اليوم أستطيع التأكيد أن سامباولي هو املرشح الوحيد«.
وتولى سامباولي تدريب إشبيلية في يونيو املاضي بعقد ميتد 

ملوسمني.
وبهذا أكدت تصريحات تابيا تكهنات استمرت عدة أسابيع حول 

تعيني سامباولي الذي قاد تشيلي للقب كأس كوبا أمريكا في 2015.
وت��واج��ه األرج��ن��ت��ني ال��ت��ي تتخلف بنقطة واح���دة ع��ن تشيلي 
وأوروغ���واي رحلة صعبة إل��ى مونتفيديو في اجلولة املقبلة من 
التصفيات 31 أغسطس وستلعب دون قائدها ليونيل ميسي، الذي 

أوقف ل�4 مباريات دولية بسبب إهانة احلكم.
وسيغيب ميسي الذي لم يشارك في الهزمية 0-2 أمام بوليفيا 
عن مواجهة فنزويال وبيرو في األرجنتني، لكن رمبا يعود مبكرا لو 
مت قبول الطعن الذي تقدم به. ولو لم يقبل الطعن فسيعود ملواجهة 

اإلكوادور في املباراة األخيرة في التصفيات.

شارابوفا تشق طريقها بسالسة نحو 
قبل نهائي بطولة شتوجتارت للتنس

شقت ماريا شارابوفا املصنفة االولى على العالم سابقا طريقها 
نحو ال��دور قبل النهائي لبطولة شتوجتارت للتنس للسيدات يوم 
اجلمعة بفوزها 6-3 و6-4 على االستونية انيت كونتافيت املتأهلة 
من التصفيات لتعزز من عودتها القوية عقب فترة ايقاف بسبب 
املنشطات. وعادت شارابوفا، املشاركة ببطاقة دعوة، الى املنافسات 
هذا االسبوع عقب 15 شهرا من االيقاف اال انها بدت كما لو انها لم 
تبتعد لفترة طويلة خاصة مع فوزها بثالث مباريات بدون خسارة 

اي مجموعة.
وتلقت شارابوفا ايضا بطاقات دع��وة للمشاركة في بطولتني 
مبدريد وروما مما أثار غضب بعض الالعبني الذين قالوا إن أي العب 
يسقط في اختبار للمنشطات يجب أن يبدأ مشوار عودته من البطوالت 

االدنى ليحصد نقاطا تعزز من وضعه في التصنيف.
وسيكون بلوغ نهائي شتوجتارت كافيا لدفع تصنيف شارابوفا 
قدما لتتجاوز املركز 200 وهو ما سيضمن لها مكانا في تصفيات 
بطولة فرنسا املفتوحة. وإذا ما أدت بشكل جيد في مدريد وروما فانها 

قد تشارك في القرعة الرئيسية في وميبلدون.
وقالت شارابوفا للصحفيني »أعتقد أن ايقاعي كان جيدا اليوم. 
عندما ال تعرف منافسك جيدا فانك حتاول اكتشافه وعندما سنحت لي 

الفرصة لذلك استطعت ان استغلها«.
واضافت »هذا جزء من منافستك على االلقاب. نعمل مبنتهى القوة 

لكي نحضر الى هنا...من املهم ان متتلك هذه القوة«.
وأك��دت كونتافيت )21 عاما(، التي قاتلت عبر تصفيات بطولة 
شتوجتارت لكي تشق طريقها نحو القرعة الرئيسية، على مستواها 
املميز في الوقت احلالي في بداية مباراة اجلمعة واستطاعت االحتفاظ 

بارسالها بسهولة وعادلت قوة شارابوفا من اخلط اخللفي.
وتعرضت الالعبة االستونية املصنفة 76 على العالم، والتي أنهت 
في وقت سابق هذا الشهر اول ظهور لها في نهائي بطولة من بطوالت 
احتاد الالعبات ، لكسر ارسالها مرتني متتاليتني بينما زادت شارابوفا 
من ضغطها وهاجمت على كل ارسال ملنافستها لتفوز بخمسة اشواط 

متتالية.


