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جانب من تدريبات برشلونة

سجل املهاجم الكولومبي رادام��ل 
فالكاو هدفا من مسافة بعيدة لكنه أهدر 
العديد من الفرص السانحة لتستمر 
بداية موناكو السيئة للموسم اجلديد 
ف��ي دوري ال��درج��ة األول���ى الفرنسي 
لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع ضيفه 

نيم اجلمعة.
وب��ه��ذه النتيجة رف���ع م��ون��اك��و، 
وصيف بطل الدوري املوسم املاضي، 
رصيده إلى ست نقاط في املركز 12 
م��ن س��ت مباريات بينما يحتل نيم 
امل��رك��ز ال��س��اب��ع بثماني ن��ق��اط بعد 

مباراة مثيرة.
وضع قلب الدفاع أنطوني بريانكون 
الفريق الزائر في املقدمة في الدقيقة 19 
بضربة رأس قوية من ستة أمتار بعد 

ركلة حرة من جهة اليمني.
وأدرك فالكاو التعادل بعدها بثماني 
دقائق بتسديدة منخفضة اصطدمت 

بالعب وغيرت اجتاهها من 25 مترا.
وأنقذ بول برناردوني حارس نيم 
ضربة رأس م��ن فالكاو ف��ي الدقائق 
األخيرة من الشوط األول كما سدد في 
العارضة من مسافة قريبة في الدقيقة 

53 وسط ضغط من موناكو.
وك��اد بريانكون أن يسجل الهدف 
الثاني لنيم بضربة رأس رائعة بينما 
أهدر موناكو العديد من الفرص حلسم 

املباراة لصاحله. 
فرحة املهاجم الكولومبي رادامل فالكاواملوسم املاضي

اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي أن لقب كأس 
العالم لكرة القدم الذي أحزره بول بوغبا مع 
منتخب فرنسا ف��ي يوليو، منح العبه دفعا 
معنويا وبدنيا ينعكس إيجابا على أدائه هذا 

املوسم مع فريقه.
وشكل بوغبا عنصرا فاعال في التشكيلة 
الفرنسية التي أحرزت في روسيا لقب املونديال 
للمرة الثانية في تاريخها، وسجل هدفا في 
املباراة النهائية ضد كرواتيا )4-2(. وبعد 
عودته الى »الشياطني احلمر«، قدم بوغبا )25 
عاما( الذي منحه املدرب شارة قيادة الفريق، 
أداء جيدا ترجمه بأربعة أه���داف حتى اآلن 
)هدفني في الدوري اإلنكليزي املمتاز، وهدفني 
في املباراة األولى في دوري أبطال أوروبا ضد 

يونغ بويز السويسري(.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من تقارير صحافية 
ع��ن رغ��ب��ة ب��وغ��ب��ا ف��ي ال��رح��ي��ل ع��ن ال��ن��ادي، 
واألرجح الى برشلونة اإلسباني، في ظل توتر 
في العالقة بينه وبني مورينيو الذي وجه في 
السابق انتقادات لالعب على خلفية أنه يقدم 
أداء جيدا مع منتخب بالده، على عكس ما يقوم 

به مع فريقه اإلنكليزي.
وقال مورينيو في مؤمتر صحافي اجلمعة 
عشية استضافة ولفرهامبتون في املرحلة 
السادسة من ال���دوري اإلنكليزي »أعتقد أن 
النتائج اجليدة واألداء اجليد يحققون املعجزات 
النتائج السيئة واألداء السيء يجعلون الالعب 
)أي الع��ب( يظهر متعبا أكثر، وغاضبا أكثر، 

وبشعا أكثر«.
أض��اف »ع��اد ب��ول من ك��أس العالم، وكان 

آخر العائدين ألنه لعب النهائي لكن أعتقد أن 
السعادة، الثقة، الفخر بالنفس، كلها عوامل 
دفعته الى خوض مباراتنا األولى ضد ليستر 
من دون مترين تقريبا وقدم مباراة جيدة جدا. 
األمر يتعلق باللحظة وبالزخم، وهذا مهم جدا، 

أكان إيجابا أم سلبا«.
وبعد الفوز على ليستر 2-1 في املرحلة 
األول���ى م��ن ال����دوري احمل��ل��ي، تلقى يونايتد 
خسارتني تواليا أمام برايتون )2-3( وتوتنهام 
هوتسبر )صفر3-(، قبل أن يحقق فوزين على 

بيرنلي )-2صفر( وواتفورد )1-2(.
ويدخل يونايتد مباراة السبت بعد ثالثة 
انتصارات متتالية في مختلف املسابقات )فاز 
على يونغ بويز -3صفر(، وه��و م��ا اعتبره 
مورينو إشارة الى أن الفريق قادر على تقدمي 
أداء أفضل من املوسم املاضي، عندما حل ثانيا 

خلف جاره وغرميه مانشستر سيتي.
وك��ان البرتغالي ال��ذي يقود الفريق في 
موسمه الثالث، ق��د ح��ذر ف��ي الصيف م��ن أن 
املوسم احلالي سيكون »صعبا« بعد األداء 
اخلجول إلدارته في فترة االنتقاالت الصيفية 

وعدم تعاقدها مع العبني كان يرغب بضمهم.
وق��ال مورينيو »أن��ا متفائل، لكن سيكون 
موسما صعبا ال أغير ما قلته )سابقا، فقط( 

ألننا فزنا مبباراتني في الدوري اإلنكليزي«.
وت��اب��ع »ع��ن��دم��ا تنظر ال��ى مستوى الفرق 
األخرى، ترى تشكيلة ليفربول، مانشستر سيتي، 
تشلسي، توتنهام، وأرسنال... كلهم يتحسنون«، 
مضيفا »ال أقول أننا سنحقق عددا أكبر من النقاط 
من املوسم املاضي، ألننا جمعنا عددا مقبوال جدا 

منها. لكن أعتقد أننا سنكون فريقا أفضل«. فوز بول بوغبا بكأس العالم منحه دفعة معنوية مع مانشستر يونايتد

ريتشارليسون يعود لصفوف 
إيفرتون أمام أرسنال

أصبح جنم إيفرتون، جاهزا ملواجهة آرسنال على ملعب اإلم��ارات بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، اليوم األحد بعدما قضى عقوبة إيقاف استمرت 3 

مباريات.
وخرج البرازيلي ريتشارليسون، هداف إيفرتون هذا املوسم بالتساوي مع زميله 
اإلجنليزي الشاب دومينيك كالفيرت لوين بثالثة أهداف في كل املسابقات، مطرودا 

بعدما نطح العبا منافسا في التعادل 2-2 مع بورمنوث الشهر املاضي.
وقال ماركو سيلفا، مدرب الفريق للصحفيني اجلمعة: »إنه العب مهم لنا. لقد بدأ 

بشكل جيد وسجل أهدافا مهمة لنا. عودته للتشكيلة مهمة جدا لنا«.
ولم يفز إيفرتون على ملعب آرسنال في 24 مباراة بكل املسابقات منذ عام 1996، 
ويسافر إلى شمال لندن بعد هزميته على ملعبه 3-1 أمام وست هام يونايتد مطلع 

األسبوع اجلاري.
ويغيب عن التشكيلة املدافع شيموس كوملان، بسبب إصابة في القدم بينما يواجه 

العب الوسط أندريه جوميز مشكلة في عضالت الفخذ اخللفية.
وقال سيلفا إن املدافع فيل جاجيلكا، الذي خرج مطرودا في أول مباراة باملوسم 

وأصيب بعدها في الركبة، سيعود للتدريب خالل أيام على األرجح.
وأضاف أن املدافع اجلديد ياري مينا، شارك في التدريبات على مدار األسبوع 

اجلاري بعدما تعافى من إصابة في القدم.
وقدم الكولومبي مينا أداء قويا مع منتخب بالده بكأس العالم في روسيا حيث قاد 

خط الدفاع وسجل ثالثة أهداف.
وسارع إيفرتون بضم مينا، قرب نهاية فترة االنتقاالت الصيفية لتعزيز دفاعه 

لكن الالعب البالغ من العمر 23 عاما لم يلعب أي مباراة حتى اآلن.

2024: اليويفا يشيد  يورو 
مبلفي ترشيح تركيا وأملانيا

نشر االحتاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( اجلمعة تقريره التقييمي الذي أشاد فيه 
مبلفي الترشيح اللذين تقدمت بهما كل من أملانيا وتركيا الستضافة كأس أوروبا 

2024، وذلك قبل نحو أسبوع من اختيار املضيف.
وفي تقرير من 42 صفحة يقّيم كل ملف ترشيح على أساس الرؤية واألمن والنقل 
والتمويل واملالعب اضافة ل� »اجلوانب السياسية، االجتماعية والبيئية«، اعتبر 
االحتاد أن امللف األملاني هو ذات »جودة فضلى«، في حني أن امللف التركي »يتناسق 

مع األهداف البعيدة املدى لليويفا«.
ومن املقرر أن تصوت اللجنة التنفيذية لالحتاد في اجتماع اخلميس املقبل في 
مقره مبدينة نيون السويسرية، على البلد املضيف للبطولة التي تقام في صيف 

العام 2024 مبشاركة 24 منتخبا.
وتتمتع أملانيا بخبرة واسعة في استضافة البطوالت الكبرى، إذ استضافت 
أملانيا الغربية كأس أوروبا 1988 وكأس العالم 1974. وبعد سقوط جدار برلني، 

استضافت أملانيا نهائيات كأس العالم 2006.
أما تركيا التي تتقدم بترشيح الستضافة البطولة القارية للمرة الرابعة، فخسرت 

السباق في للمرة األخيرة لصالح فرنسا عام 2016.
واعتبر تقرير االحتاد األوروبي أن الرؤية األملانية »متجذرة في اإلميان بأن كرة 
القدم قادرة على توحيد املجتمع، وأن هذه البطولة قادرة على توفير إرث ثابت لكرة 

القدم األوروبية«.
وشهدت أملانيا جدال واسعا في األشهر املاضية على خلفية صورة جمعت العبني 
من أصول تركية في املنتخب الوطني األملاني، هما مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان، 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان. ودفعت هذه القضية أوزيل الى اعتزال 
اللعب دوليا متحدثا عن وجود »عنصرية« في املنتخب وقلة احترام حياله، السيما 
في أعقاب األداء املخيب للمانشافت في مونديال روسيا 2018، وفقدانه لقبه العاملي 

باخلروج من الدور األول.
وأش��ار التقرير األوروب��ي الى أن امللف األملاني يتضمن »عشرة مالعب قائمة 

وعاملة«، موضحا أن كلها ستخضع لعمليات تطوير وحتديث.
في املقابل، اعتبر التقييم األوروبي أن تركيا »ال تقدم فقط للمنتخبات واملشجعني 
أفضل الظروف، بل جتمع الناس ببعضهم البعض أيضا من خالل الترويج حلوار 

عابر للثقافات بفضل موقعها« اجلغرافي.
أضاف »احلافز األساسي مذكور بوضوح، قوي، ويتناسق مع األهداف البعيدة 
املدى لليويفا«، ويركز بشكل أساسي »على اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبطولة، 

إضافة للترويج لقيم مثل االندماج والتنوع«.
ولفت التقرير الى أن تركيا اقترحت إقامة البطولة في عشرة مالعب، منها سبعة 
جاهزة وحتتاج الى بعض أعمال التحسني، مشيرا الى أن امللف التركي يحظى بدعم 
كبير من اردوغان، على رغم حتذيره من أن »التطورات االقتصادية األخيرة في البالد 
)السيما التراجع الكبير في سعر صرف الليرة احمللية( قد يتسبب بضغوط على 

مشاريع االستثمار العامة املقررة«.
وتقام كأس أوروب��ا 2020 في 12 مدينة أوروبية مختلفة، على أن يقام الدور 

نصف النهائي واملباراة النهائية على ملعب وميبلي في لندن.

برشلونة مبهمة سهلة أمام جيرونا في »الليغا«

مورينيو : لقب املونديال منح بوغبا دفعة معنوية

فالكاو يهز الشباك في تعادل موناكو مع نيم

يسعى برشلونة إلى توسيع الفارق مع أقرب املنافسني عندما 
يخوض مواجهة سهلة نسبيا أم��ام جيرونا اليوم األح��د ضمن 
منافسات املرحلة اخلامسة من الدوري اإلسباني لكرة القدم نهاية 

هذا األسبوع.
ويتصدر برشلونة حامل اللقب الترتيب ب�12 نقطة كاملة بعد 
فوزه في مبارياته في األربع جوالت السابقة، وهو الوحيد الذي 

حقق هذا االجناز.
وال يتوقع أن يشكل جيرونا عقبة كبيرة جلاره الذي فاز عليه 
مرتني املوسم املاضي -3صفر و6-1. وستكون هذه املباراة محط 
انظار نظرا لنية رابطة الدوري احمللي اقامة نسخة اإلياب منها في 
يناير في الواليات املتحدة األميركية، وما رافق ذلك من جتاذبات مع 

رابطة الالعبني اإلسبان واالحتاد الدولي لكرة القدم.
وميلك برشلونة أفضل هجوم في ال��دوري ب� 14 هدفا في أربع 
مباريات، خصوصا بفضل اكتساحه هويسكا املتواضع 2-8 

في املرحلة قبل املاضية، وذل��ك بفضل تألق ميسي )4 أه��داف( 
والفرنسي عثمان دميبيلي )3 أهداف(.

ورأى العب وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد الفوز 
الكبير على أيندهوفن أن فريقه لم يصل الى جهوزيته بنسبة 100 
في املئة، »اال أننا نقترب من ذلك شيئا فشيئا. ونحن نضع لقب 
املسابقة نصب أعيننا، وهذا ما حتدث عنه ليو )ميسي( في بداية 

املوسم«.
ويحل فالنسيا الذي فشل في حتقيق الفوز في دوري األبطال 
بعد خسارته على أرضه أمام يوفنتوس اإليطالي صفر2- برغم 
الطرد املبكر لكريستيانو رونالدو، ضيفا ثقيال على فياريال 
ال��ذي ع��وض بدايته السيئة بفوز على ليغانيس في اجلولة 

املاضية.
وبعد اخلسارة أم��ام يوفنتوس، قال مدربه مارسيلينو الذي 
يسعى إل��ى حتقيق ف��وزه األول في ال��دوري بعد ثالثة تعادالت 

وخسارة »لسنا مستعدين للمنافسة باستمرار مع أندية على هذا 
املستوى«.

ريال سوسيداد يهزم هويسكا
وانتزع ريال سوسيداد فوزا صعبا، من مضيفه هويسكا )0/1( 

اجلمعة، في افتتاح اجلولة اخلامسة من البطولة.
ويدين ري��ال سوسيداد بالفضل في هذا الفوز، لالعبه ميكيل 

مورينو، الذي سجل هدف املباراة الوحيد، في الدقيقة 64.
وأنهى ريال سوسيداد املباراة بتسعة العبني، بعد طرد خوان 

ميجيل لوبيز، في الدقيقة 71، وتيو هيرنانديز في الدقيقة 82.
ورف��ع سوسيداد بذلك رصيده إل��ى سبع نقاط، في املركز 
السادس، فيما توقف رصيد هويسكا عند أربع نقاط، في املركز 

السادس عشر.
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