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للمستقبل من دون أفضل العبيه، بدءا من اجلولة 
االستعدادية في آسيا وأستراليا. ولم يعرف حتى 
اآلن إذا كان رونالدو سينضم الى الفريق قبل سفره 
اجلمعــة الى تايلند. وفي حال لــم يلحق بزمالئه، 

فسيكون رحيله عن «أولد ترافورد» شبه مؤكد.
ويعتقد أن املالك اجلديد لتشلسي األميركي 
تود بوهلي معجب بفكرة بدء احلقبة اجلديدة 
في «ســتامفورد بريدج» بصفقة من عيار 
رونالدو. وفي ظل الفوارق الفنية الشاسعة 
بني يونايتد وجاره سيتي وغرميه ليڤربول، 
يدرك تن هاغ بأن عليه التخلص من األجواء 
السامة في الفريق من أجل محاولة قيادته 
للقبه األول في الدوري منذ موسمه األخير 
مع املدرب االســكتلندي األسطورة أليكس 
فيرغسون عام ٢٠١٣. وكان رحيل العب متذمر 
ومزاجي بشخص الفرنسي بول بوغبا خطوة 
في االجتاه الصحيح، ويأمل تن هاغ إيجاد 
التوليفة التي تناسبه شخصيا وتتالءم مع 
خططه من خالل إجراء بعض التعاقدات في 
األيام املقبلة. وأشارت التقارير الى أن العب 
الوسط الدمناركي كريستيان إريكسن وافق 
علــى عقد ملدة ٣ أعــوام، فيما اقترب الظهير 
األيسر لفينورد الهولندي تيريل ماالسيا من 

التوقيع مع «الشياطني احلمر».
كمــا يطارد تن هاغ مواطنه العب وســط 
برشلونة اإلسباني فرنكي دي يونغ ومدافعه 
الســابق في أياكــس األرجنتيني ليســاندرو 

مارتينيس.

للموسم املقبل أول مؤشر على أن االنفصال مرجح 
جدا رغم بقاء عام على عقد «الدون».

وأشــارت التقارير الى أن وكيل أعمال رونالدو 
مواطنه جورجي منديش أجرى محادثات مع بايرن 
ميونيخ وتشلســي ونابولي ضمن مسعاه إليجاد 
فريق قادر علــى تلبية طموحات النجم البرتغالي 
الراغب فــي خوض دوري األبطال املوســم املقبل، 
الســيما أنه في الســابعة والثالثني مــن عمره وال 
يستطيع االنتظار حتى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلوض 
املســابقة مــع يونايتد الذي يواجه أصال منافســة 
شرسة في ظل وجود اخلماسي مان سيتي وليڤربول 
وتشلسي وتوتنهام وأرسنال. كان تن هاغ سعيدا 
بفكرة العمل مع رونالدو املوسم املقبل، لكن املدرب 
السابق ألياكس أمستردام قد يضطر الى التخطيط 

يجد املــدرب اجلديد ملان يونايتــد اإلجنليزي، 
الهولندي إريك تن هاغ، نفسه حتت ضغط إضافي 
كان فــي غنى عنه، وذلك بســبب النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي طلب الرحيل عن «الشياطني 
احلمــر»، في خطوة أربكت خطــط إنعاش الفريق 

وإعادته إلى مكانته بني الكبار.
بعد عام فقط على عودته الى يونايتد قادما من 
يوڤنتوس الذي خسر النجم البرتغالي بسيناريو 
مشابه ملا يحصل حاليا مع «الشياطني احلمر»، 
يحــاول أفضل العــب في العالــم ٥ مرات أن 
يغادر «أولد ترافورد». وأفادت وسائل اإلعالم 
البريطانيــة في األيام القليلــة املاضية بأن 
رونالــدو أعلم يونايتد برغبته في الرحيل 
واالنتقال الى فريق مشارك في دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل وعدم االكتفاء بأن 

يخوض مسابقة «يوروبا ليغ».
وعلــى الرغم من جناح رونالدو في 
فرض نفسه الهداف األول ليونايتد في 
املوسم املنصرم، وثالث الهدافني في 
الــدوري املمتاز (١٨ هدفــا)، اكتفى 
«الشياطني احلمر» باحتالل املركز 
الســادس وبالتالــي التأهــل الــى 

«يوروبا ليغ».
ويصر يونايتــد على أن جنمه 
البرتغالي ليس للبيع حسب التقارير، 
مع حرص تن هاغ على العمل معه، 
لكن يبدو أن األخير لن يحقق رغبته 
وكان الغياب عن التمارين التحضيرية 

«الدون» يضع «شياطني مانشستر» حتت الضغط

قطر تتعهد باالنتهاء 
من جتهيزات «مونديال ٢٠٢٢»

سون: عانيت من العنصرية 
في أملانيا.. لكنني ثأرت!

ميالن يتعاقد مع أوريغي

الدوحة - فريد عبدالباقي

اختتمت أمس فعاليات ورشة عمل ملمثلني عن املنتخبات الـ 
٣٢ املتأهلة إلى بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، التي ستقام خالل 
الفترة من ٢١ نوفمبر وحتى ١٨ ديسمبر املقبلني، حيث استضافت 
اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث ورشة العمل على مدار يومني 
وذلك لتسليط الضوء على أهم اجلوانب التنظيمية واإلدارية التي 
تســبق املونديال، واطالع املنتخبات املتأهلة للبطولة على أهم 

االستعدادات اجلارية الستضافة حدث مونديال قطر.
وقال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو 
خــالل االجتماع عبر الڤيديو: نتطلع من خــالل االلتقاء مبمثلني 
عن املنتخبات املشــاركة في املونديال إلى إطالع اجلميع على آخر 
الترتيبات املتعلقة بتنظيم احلدث، وإتاحة الفرصة لطرح أية أسئلة 
أو استفسارات على نخبة من اخلبراء املتخصصني في كافة جوانب 

استضافة البطولة، ونشيد بتعاون اجلميع في هذا الشأن.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ 
ناصر اخلاطر: «قبل عــام من انطالق املونديال نعلن عن جاهزية 
جميع الســتادات ومالعب التدريب املخصصة لكأس العالم، وقد 
جرى اختبارها في العديد من األحداث التجريبية، لالرتقاء بالعمليات 

التشغيلية خالل البطولة أواخر هذا العام». 
وتابع: يجري اآلن وضع اللمسات النهائية على جتربة املشجعني 
املذهلة التي ستقدمها قطر لضيوفها القادمني من جميع أنحاء العالم.

وأمت بقوله: إن األعمال في شوارع الدوحة ستنتهي قبل انطالق 
املونديال بفترة جيدة.

كشف جنم توتنهام اإلجنليزي واملنتخب الكوري اجلنوبي سون 
هيونغ- مني أنه عانى من عنصرية اجلمهور خالل اللعب في الدوري 
األملاني لكرة القدم، لكنه حقق ثأره بعد تسببه بإخراج املنتخب األملاني 
من الدور األول ملونديال روسيا ٢٠١٨. وبعمر التاسعة والعشرين، 
بات سون املوسم املنصرم أول العب آسيوي يتوج هدافا للدوري 
اإلجنليزي املمتاز بتســجيله ٢٣ هدفا، متقاســما اجلائزة مع جنم 
ليڤربول ومنتخب مصر محمد صالح. واعترافا باملكانة التي وصل 
إليها على الصعيد العاملي، حصل ســون الشهر املاضي على أعلى 
وسام رياضي في بالده، لكن أفضل حلظات مسيرته الكروية تبقى 
بالنسبة له التســبب بإقصاء أملانيا من الدور األول ملونديال ٢٠١٨، 
وذلك بسبب العنصرية التي عانى منها بعد التحاقه بشباب هامبورغ 
عــام ٢٠٠٨ حني كان مراهقا، قبل أن يدافــع عن الفريق األول من 
٢٠١٠ حتــى ٢٠١٣ ومن بعدها عن ألوان باير ليڤركوزن حتى ٢٠١٥. 
وحتدث سون علنا ألول مرة عما اختبره من عنصرية خالل حديثه 
مع املشجعني في حدث أقيم في سيول، قائال: «لقد انتقلت إلى أملانيا 
عندما كنت صغيــرا، ومررت بالعديد من اللحظات الصعبة التي ال 
ميكن تصورها». وتابع: «لقد واجهت الكثير من العنصرية. وخالل 
مروري بهذه الفترة الصعبة كثيرا، راودتني الكثير من األفكار حول 
التمكن يوما ما من الثأر لنفســي». وكانت أملانيا حاملة لقب بطلة 
العالم خالل املونديال الروســي، لكن الهزمية املفاجئة أمام كوريا 
اجلنوبية وضعتها في ذيل املجموعة وأدت إلى خروجها من الدور 
األول، ما ترك العديد من املشــجعني األملان «غارقني» في دموعهم 
على مدرجات ملعب «كازان أرينا». وأفاد سون الذي سجل الهدف 
الثاني في الوقت بدل الضائع ليحسم اخلروج املبكر ألملانيا، إنه لم 
يشــعر بأي تعاطف، موضحا «عندما يبكي الناس، أرغب عادة في 
مواســاتهم ومعانقتهم، لكن مشاهدة األملان يبكون، جعلتني أشعر 

أنني قادر على االنتقام من خالل القيام بشيء أحبه».

وّقع املهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي عقدا مع ميالن، بطل 
الدوري اإليطالي لكرة القدم، عقب رحيله عن ليڤربول االجنليزي 

نهاية املوسم املاضي، حسبما أعلن «روسونيري» في بيان.
وقــال ميالن في بيانه ان أوريغي البالغ ٢٧ عاما «وقع عقدا مع 
النــادي ميتد حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦»، في صفقة انتقال حر مقدرة 

براتب أربعة ماليني يورو (٤٫٢٣ ماليني دوالر) سنويا.
وعزز ميالن صفوفه باملهاجــم البلجيكي الذي لم يخض عدد 
املباريات املطلوب من أجل متديد عقده مع الـ «ريدز» برغم استحواذه 

على اهتمام مدربه االملاني يورغن كلوب.
ورغم انه لم يفرض نفسه أساســيا منذ وصوله إلى «أنفيلد» 
عام ٢٠١٤، إال أن أوريغي ســجل أهدافا حاسمة، منها ثنائية في الـ 
«رميونتادا» أمام برشلونة اإلسباني في إياب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩، ليقلب تخلفه ٠-٣ ذهابا إلى 
فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب املسابقة 
القارية األم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة ٨٧ بعد دخوله احتياطيا 
أمام توتنهام ٢-٠. واستقدم ميالن أوريغي لتدعيم هجومه الذي عانى 
العام املاضي لتسجيل األهداف، على الرغم من فوزه بلقب الـ «سيري 
أ»، حيث لم يتمكن املخضرمان الســويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
(٤٠ عاما) والفرنســي أوليڤييه جيرو (٣٥) من تسجيل سوى ١٩ 
هدفا معا في الدوري. ويغيب «إبرا» لفترة ٨ أشهر جراء خضوعه 
لعملية جراحية في ركبته، بعدما كان غاب عن مباريات مهمة خالل 

حملة الفوز باللقب لالصابات.

باريس ُيقيل بوكيتينو.. وغالتييه بديًال
لم ينجح املدرب األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو في تنفيذ وعوده مع باريس سان 
جرمان بسبب أسلوب لعب رتيب جدا وعدم 
متتعه بقــوة إقناع في خطابــه، وبالتالي 

قررت إدارة النادي التخلي عن خدماته.
وأعلن النادي الباريسي التعاقد رسميا 
مع املدرب كريستوف غالتييه، وبات غالتييه 
(٥٥ عاما) الذي تخلى عن تدريب نيس في 
نهاية يونيو بعد ان قاد ليل إلى لقب الدوري 
في ٢٠٢١، سابع مدرب في نادي العاصمة بعد 
انتقال ملكيته إلى شركة قطر لالستثمارات 
الرياضية عام ٢٠١١، ليكمل ثورة سان جرمان 
التي بدأت مع متديد عقد مهاجمه كيليان مبابي 
وإقالة مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو 
وتعيني املستشار الرياضي البرتغالي لويس 

كامبوس بدال منه.
وكان بوكيتينو أعلن على هامش معسكر 
قصير األمد في الدوحة أخيرا «األمور صعبة 
بالنسبة إلى ناد بحجم باريس سان جرمان 
ألن التطلعات عالية جدا. في بعض األحيان 
عندما حترز لقب الــدوري احمللي، يبدو 
األمر ليس كافيــا وبطبيعة احلال ليس 

كافيا لنا أيضا».
حظــي بوكيتينو باحترام كبير لدى 
دفاعه العبا عن ألوان ســان جرمان بني 
عامــي ٢٠٠١ و٢٠٠٣ فــي حقبــة النجــم 

البرازيلي املتألق رونالدينيو، لكنه خســر 
هذا الرصيد وسط الضغوطات التي يعيشها 
كل مدرب يشرف على تدريب فريق العاصمة، 
السيما منذ استحواذ شركة قطر لالستثمارات 
الرياضيــة علــى النادي عــام ٢٠١١ وإنفاقها 
ماليني الدوالرات من أجل ضم أفضل الالعبني 

في العالم.
ففي نــاد يريــد الفــوز بجميــع األلقاب 
وبسرعة، ارتكب املدرب األرجنتيني الكثير 
من الهفوات، فقد خسر الدوري أمام ليل في 
املوسم قبل املاضي (كان تسلم مهمته منتصف 
املوسم)، ثم خسر مباراة كأس األبطال أمام 
ليل في اغســطس املاضي وخرج من الباب 
الضيق من مســابقة كأس فرنسا في يناير 

املاضي أيضا.
وحدها مسابقة دوري أبطال أوروبا كان 
ميكــن أن تنقذه لكنه لم ينجح في بث روح 
احلماسة في فريق بلغ نهائي دوري األبطال 
عام ٢٠٢٠ في عهد سلفه األملاني توماس توخل 
وخســرها أمام بايرن ميونيخ ٠-١، فخرج 
عام ٢٠٢١ في نصف النهائي أمام مان سيتي 
بخسارته مباراتي الذهاب واالياب ١-٢ و٠-٢.
وفي املوسم املنصرم وبعد أن تقدم على 
ريال مدريد ١-٠ في باريس في ثمن النهائي، 
خســر أمامه ١-٣ ايابا في مدريد وذلك على 
الرغم من تدعيم الفريق بالنجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي.
لم يقدم ســان جرمان أداء جيدا يتطابق 
مــع تطلعــات بوكيتينو باســتثناء بعض 
الومضــات مــن الثالثي املؤلف مــن كيليان 
مبابــي والبرازيلي نيمار وميســي واكتفى 
بإحراز لقب الدوري احمللي للمرة العاشــرة 
معادال الرقم القياســي املسجل باسم سانت 

إتيان نهاية املوسم الفائت.
كما ان اإلصابات لم تساعد بوكيتينو الذي 
طالب ببعض الوقــت ليضع العبوه افكاره 
موضع التنفيذ، السيما إصابة نيمار في كاحله 
وغيابه عن املالعب لشهرين ونصف الشهر. 
ترافق ذلك مع تراجع مســتوى ميسي الذي 
أصيب بڤيروس كوفيد-١٩ مطلع العام احلالي.
وكشــف صانع األلعــاب اإليطالي ماركو 
فيراتي الصعوبات التي واجهها الفريق مدافعا 
عن مدربه بقوله: «في القسم االول من املوسم، 
لم يكن لدينا الوقت للقيام بالتدريبات. املدرب 
املســكني لم يكن باستطاعته القيام بتدريب 
تكتيكي. صراحة، كنا نتدرب ونحن نخوض 

املباريات».
ويعتبر بوكيتينو مقربا من الالعبني ونادرا 
ما ينتقدهم أمام الرأي العام، لكنه خرج عن 
صمته بعد الهزمية املذلة أمام موناكو ٠-٣ 
والتي جاءت مباشــرة بعد اخلروج القاري 
أمام ريال مدريد، واصفا ما حصل بـ «العار».

ليون يضم املغربي لعزيري تودور يقود مرسيليا
أعلن ليون تعاقده مع الظهير املغربي الشــاب أشــرف 
لعزيــري ملدة ٤ أعوام، قادما من الفتح الرباطي املرتبط 
بعالقة شــراكة مع النادي الفرنسي الذي أنهى الدوري 
احمللي لكرة القدم في املركز الثامن وسيغيب بالتالي عن 

املسابقات القارية.
وقال ليون في بيــان اإلعالن عن التعاقد مع ابن الـ ١٩ 
ربيعاً إن «هذا التعاون مع أحد األندية املغربية التاريخية 

أثمر اليوم عن أول تعاقد مع العب مغربي شاب».
وأجرى لعزيري جتربة ملدة ٣ أسابيع مع الفريق الرديف 
لليون في مارس متهيدا لتوقيع العقد الذي ســيربطه 

بالنادي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

أعلن نادي مرسيليا وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم 
تعيني الكرواتــي إيغور تودور مدربا لفريقه خلفا لألرجنتيني 
خورخي ســامباولي. وقال مالك النــادي فرانك ماكورت في 
بيــان: «أعتقد أننا وجدنا في إيغور تودور ما نحتاجه، 
ويسعدني أن أرحب به في نادينا. إيغور رجل مقاتل، 

كما أظهر طوال مسيرته، سواء كمدرب أو كالعب».
ووقع تودور البالغ من العمر ٤٤ عاما عقداً ملدة عامني 
مع مرســيليا.. لعب قلب الدفاع املتألق السابق نحو ١٠ 
ســنوات في صفوف يوڤنتوس اإليطالي وخاض ٥٥ 
مباراة دولية مع منتخب بالده كرواتيا وبلغ معه املركز 

الثالث في كأس العالم ١٩٩٨ في فرنسا.

ماالسيا ينضم  إلى يونايتد
بات الظهير األيسر الهولندي تايلر ماالسيا أول 
الالعبني املنتقلني إلى صفوف مان يونايتد، قادما 
من فينورد روتردام الهولندي، بعد أن وقع عقدا 
ملدة أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٦ كما أعلن النادي 
الشمالي العريق. ولم يكشف يونايتد عن قيمة 
العقد، لكن تقارير صحافية كانت أشــارت إلى 
أنه دفع مبلغا مقداره ١٥ مليون يورو للحصول 

على خدمات ماالسيا.

نادال وكيريوس يعبران 
إلى ربع نهائي «وميبلدون»

لم يجد اإلسباني رافايل نادال املصنف رابعا أي صعوبة في بلوغ الدور 
ربع النهائي من بطولة وميبلدون، ثالثة البطوالت األربع الكبرى في التنس، 
بفوزه على الهولندي بوتيك ڤان دي زاندسشولب ٦-٤ و٦-٢ و٧-٦ (٨-٦).

ويســعى نادال الى احراز لقبه الثالث تواليا في بطوالت الغراند ســالم 
بعد تتويجه في اســتراليا املفتوحة مطلع العام احلالي ثم ببطولة روالن 

غاروس الشهر املاضي رافعا غلته الى ٢٢ لقبا كبيرا.
وكان نــادال تغلــب على منافســه الهولنــدي ايضا فــي بطولة «روالن 
غاروس» الذي احرز لقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته (رقم قياسي).

ولــن تكون مواجهة نادال في الدور التالي ســهلة أمام األميركي تايلور 
فريتــس بعد ان هزمــه االخير في نهائي دورة انديــان ويلز األميركية في 

مارس املاضي.
وتغلب األسترالي نيك كيريوس على األميركي براندون ناكاشيما ٤-٦ 

و٦-٤ و٧-٦ (٧-٢) و٣-٦ و٦-٢.
وخالفا لتصرفاته السيئة في مباراته االخيرة ضد اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس، كان كيريوس هادئا طوال املباراة وخرج فائزا.
وهي املرة االولى التي يبلغ فيها كيريوس الدور ربع النهائي في وميبلدون 
منذ ٨ ســنوات، حيث سيواجه التشيلي كريستيان غارين، واالولى له في 

البطوالت الكبرى منذ بطولة استراليا املفتوحة عام ٢٠١٥.
وفي فئة الســيدات، احتاجت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة باللقب 
عام ٢٠١٩ الى ســاعة واحدة فقط لتسحق اإلسبانية باوال بادوسا املصنفة 

رابعة ٦-١ و٦-٢ وبلوغ الدور ربع النهائي.
وتلتقي هاليب املصنفة اولى عامليا سابقا، في الدور التالي مع األميركية 

اماندا انيسيموفا الفائزة على الفرنسية ارموني تان ٦-٢ و٦-٣.
وبلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي في وميبلدون 
للمرة االولى بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش ٧-٥ و٦-٣ وستلتقي 
في الدور التالي األسترالية أيال تومليانوڤيتش الفائزة على الفرنسية 

اليزيه كورنيه ٤-٦ و٦-٤ و٦-٣.


