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ــؤديها
ال� �ت� �ج ��ارب ال �س��ال �ف��ة .وي �م �ك��ن ال �ق��ول
ه �ن��ا أن ال �ف ��ري ��ق ،ب ��ال ��درج ��ة األول � ��ى،
سيكون الخاسر في حال فشلها ،أما
الشخص املوكل باملهمتني فهو على
األغلب يكون في آخر أيامه كالعب أو
عائد عن اعتزاله وبالتالي فإنه يبقى
املستفيد االك�ب��ر ف��ي ح��ال النجاح او
الفشل على ال �س��واء ،وذل��ك م��ن خالل
ص �ق ��ل ت �ج��رب �ت��ه ال �ت ��دري �ب �ي ��ة ل�ش�غ��ل
ً
م �ن �ص��ب امل � � ��درب وح� � ��ده م �س �ت �ق �ب�لا،
وهذا ما ينطبق بالضبط على غيغز
ودروغبا اذا حذا حذوه.

أصداء عالمية

تسفانتسيغر يصف منح قطر تنظيم املونديال بـ«الخطأ الفادح»
ّ
وج ��ه األمل��ان��ي ت�ي��و ت�س�ف��ان�ت�س�ي�غ��ر ،ع�ض��و اللجنة
التنفيذية في االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»،
كأس العالم
انتقادًا الذعًا ملنح قطر حق استضافة ً
عام  ،2022حيث وصف ذلك بأنه كان «خطأ فادحًا»،
وأن إقامة البطولة في الشتاء ستمثل
مشكلة كبيرة.
وي ��أت ��ي ه �ج ��وم ت�س�ف��ان�ت�س�ي�غ��ر ب�ع��د
ت �ص��ري �ح��ات ال �س��وي �س��ري ج��وس�ي��ب
بالتر ،رئيس «الفيفا» ،التي أكد فيها
وجهة نظره ب��أن النهائيات ال يمكن
إق��ام �ت �ه��ا ف ��ي م ��وع ��ده ��ا امل� �ع� �ت ��اد ف��ي
الصيف.

وقال الرئيس السابق لالتحاد األملاني ًملجلة «بيلد»
وهو يشير إلى قرار «الفيفا»« :كان خطأ فادحًا».
ورأى تسفانتسيغر أن تغيير م��وع��د ك��أس العالم
إل��ى الشتاء سيؤثر كثيرًا ف��ي ترتيبات االت�ح��ادات
الوطنية االوروبية وكرة القدم للهواة
ف ��ي أمل��ان �ي��ا أي �ض ��ًا ،وأض� � ��اف« :ت�غ�ي�ي��ر
م��واع �ي��د ال �ل �ع��ب ل ��ن ي ��ؤث ��ر ف ��ي دوري
األض � ��واء األمل ��ان ��ي ف �ق��ط ،ب��ل سينتقل
ت��أث �ي��ره إل ��ى ال ��درج ��ات األدن� ��ى بسبب
االرت� � � �ب � � ��اط م � ��ع ال � �ت� ��رق� ��ي وال � �ه � �ب� ��وط.
ال�ت�س�ل�س��ل ال �ه��رم��ي ل�ل�ع�ب��ة ف ��ي خ�ط��ر،
وكذلك وحدة الكرة األملانية».

سوق االنتقاالت

مالك ليفربول« :إنهم يحششون في أرسنال»
سخر مالك نادي ليفربول االنكليزي
ج � ��ون ه� �ن ��ري م� ��ن ال � �ع� ��رض االخ �ي ��ر
ال � � ��ذي ت � �ق� � ّ�دم ب� ��ه ارس� � �ن � ��ال م� ��ن اج ��ل
شراء املهاجم االوروغوياني لويس
س� ��واري� ��ز ،وال� � ��ذي ب �ل �غ��ت ق�ي�م�ت��ه 40
م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه اس �ت��رل �ي �ن��ي (61.47
مليون دوالر).
وكتب هنري عبر حسابه الشخصي
على ّ
مدونة «تويتر»« :ماذا تعتقدون
ان�ه��م ي��دخ�ن��ون ف��ي اس �ت��اد االم ��ارات
(التابع ألرسنال)».
وان�ت�ق��د ه�ن��ري ع��رض ارس �ن��ال ال��ذي
ي�ق� ّ�در بأكثر بجنيه واح��د م��ن قيمة
البند الجزائي ،لضم سواريز ،لكن لم
يكن واضحًا ما اذا كان هنري ينتقد
محاولة التعاقد مع الهداف او املبلغ
املعروض.
وسيكون ليفربول مجبرًا على درس
ال �ع �ق��د ال � ��ذي ي �ت �خ �ط��ى ق �ي �م��ة ال�ب�ن��د
ال� �ج ��زائ ��ي ،ل �ك �ن��ه ل �ي��س م �ج �ب �رًا على
ال �ق �ب��ول ب ��ه ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ف�ع��ل عندما
رف� � ��ض ال � �ع � ��رض االول وق � � � ��دره 30
مليون جنيه.
ه��ذا وك�ش��ف ق��ائ��د ل�ي�ف��رب��ول ستيفن
ج �ي��رارد ام ��س ان ��ه ع�م��ل ع�ل��ى اق�ن��اع
سواريز بالبقاء منذ وصوله االحد
م��ن مونتيفيديو ليشارك ف��ي جولة
الفريق االوسترالية ،وق��ال« :ال يزال

عمل جيرارد على
اقناع سواريز بالبقاء
مع ليفربول

الع� �ب ��ًا ف� ��ي ل� �ي� �ف ��رب ��ول» ،م �ع �ت �ب �رًا ان
النادي يكن له «الكثير من الحب».
وب��رز أمس انتقال الهداف الفرنسي
ك �ي �ف��ن غ ��ام� �ي ��رو م� ��ن ب� ��اري� ��س س ��ان
ج�ي��رم��ان ب�ط��ل ف��رن�س��ا ال��ى إشبيلية
االس �ب��ان��ي م�ق��اب��ل  10م�لاي�ين ي��ورو
( 13.2مليون دوالر).
م ��ن ج� �ه ��ةٍ اخ � � ��رى ،ت ��وص ��ل امل �ه��اج��م
البرازيلي جوليو باتيستا الى اتفاق
ودي مع ملقة االسباني لفسخ عقده
م�ع��ه ق�ب��ل ان�ت�ق��ال��ه ال��ى ك��روزي��رو في
البرازيل.
والى ايطاليا انتقل الدولي الجزائري
فوزي غالم للدفاع عن الوان تورينو
قادمًا من سانت إتيان الفرنسي.
وأوضحت صحيفة «توتوسبورت»
اإلي �ط��ال �ي��ة أن ال �ن��ادي�ي�ن ات �ف �ق��ا على
جميع ال�ب�ن��ود وقيمة الصفقة التي
بلغت  2.7مليون يورو.
وس� �ي ��رت� �ف ��ع ع � ��دد ال � �ج ��زائ ��ري �ي�ن ف��ي
ال ��دوري االي�ط��ال��ي ال��ى خمسة حيث
ي �ل �ع��ب ج� �م ��ال م �ص �ب ��اح ف� ��ي ب ��ارم ��ا
وسفير تايدر في بولونيا واسحاق
بلفوضيل في انتر ميالنو وسعيد
ب �ل �ك�لام ف��ي أودي �ن �ي ��زي .وي��رج��ح أن
يلتحق بهم رياض بودبوز في حال
نجاح امل�ف��اوض��ات ب�ين انتر وفريقه
الحالي سوشو الفرنسي.

لويس سواريز
(أ ف ب)

كرة المضرب

التونسية جابر تطيح حاملة اللقب في دورة باكو
اط � ��اح � ��ت ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة أن � � ��س ج ��اب ��ر،
امل �ش��ارك��ة ب�ب�ط��اق��ة دع � ��وة ،ال�ص��رب�ي��ة
بويانا يوفانوفسكي املصنفة اول��ى
وح ��ام� �ل ��ة ل �ق��ب دورة ب ��اك ��و االذري� � ��ة
الدولية لكرة امل�ض��رب ،البالغة قيمة
ج ��وائ ��زه ��ا  235ال � ��ف دوالر ،وذل� ��ك
ب�ف��وزه��ا عليها  2-6و 5-7ف��ي ال��دور
الثاني .كما بلغت ربع النهائي أيضًا
ال �ك��روات �ي��ة دون � ��ا ف�ي�ك�ي�ت��ش ال�ث��ان�ي��ة
ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا ع �ل��ى االوك ��ران� �ي ��ة ت�ي�ت�ي��ان��ا
اريفييفا الصاعدة من التصفيات 1-6
و.2-6
وفي باقي املباريات ،فازت االوكرانية
اي �ل �ي �ن��ا س�ف�ي�ت��ول�ي�ن��ا ال �س��اب �ع��ة ع�ل��ى
ال�ص��رب�ي��ة ال�ك�س�ن��درا ك��رون�ي�ت��ش 3-6
و 6-4و ،2-6واالوك ��ران � �ي ��ة ك��ات��ري�ن��ا
ك ��وزل ��وف ��ا ع �ل��ى ال �ي��ون��ان �ي��ة اي�ل�ي�ن��ي
دانييليدو  2-6و 6-3و .4-6وتأهلت
ال� �ج� �ن ��وب اف��ري �ق �ي��ة ش��ان �ي��ل ش �ي �ب��رز
ال�ث��ال�ث��ة ال ��ى ال� ��دور ال �ث��ان��ي بتغلبها

على التشيكية اندريا هالفاتشكوفا
 6-3و 3-6و.4-6

دورة ستانفورد
خ � ��رج � ��ت االوس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة س ��ام ��ان� �ت ��ا
س�ت��وس��ور املصنفة ثانية مبكرًا من
دورة س�ت��ان�ف��ورد االم�ي��رك�ي��ة الدولية
ع �ل ��ى االراض � � � ��ي ال �ص �ل �ب��ة وال �ب��ال �غ��ة
ج��وائ��زه��ا  795.707ال ��ف دوالر ،اث��ر
خ�س��ارت�ه��ا ام ��ام ال�ب�ي�لاروس�ي��ة اول�غ��ا
غ��وف��ورت �س��وف��ا  6-2و 6-4ف��ي ال ��دور
الثاني .كذلك ،تأهلت االميركية كوكو
ف��ان��دي�ف�ي�غ��ه ع�ل��ى ح �س��اب ال��روم��ان�ي��ة
االخرى مونيكا نيكوليسكو بفوزها
 0-6و.3-6
وتأهلت الى ال��دور الثاني االميركية
ف��ارف��ارا ليبتشنكو املصنفة سادسة
ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة م�ي�ش�ي��ل
الرش � � �ن� � ��ر دي ب� ��ري � �ت� ��و  2-6و،4-6
وال �ب��ول��ون �ي��ة اورس � � ��وال رادف��ان �س �ك��ا

ال �س��اب �ع��ة ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى االم �ي��رك �ي��ة
ك ��ري � �س � �ت � �ي � �ن ��ا م� ��اك � �ه � �ي� ��ل  1-6و-6
 ،3وال � ��روس � �ي � ��ة ف � �ي� ��را دوت �ش �ي �ف �ي �ن��ا
ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي��ة م��اري�ن��ا
ايراكوفيتش  2-6و ،1-6والنمسوية
تاميرا باتشيك بفوزها على الروسية
أال كودريافتسيفا  1-6و 7-6و 0-3ثم
ب��االن�س�ح��اب ،وال�س�ل��وف��اك�ي��ة دانييال
هانتوتشوفا الفائزة على البلجيكية

خرجت االوسترالية
سامانتا ستوسور مبكرًا
من دورة ستانفورد

ي��ان �ي �ن��ا ف �ي �ك �م��اي��ر  2-6و 6-4و.0-6

دورة اتالنتا
تأهل الليتواني ريكارداس بيرانكيس
ال ��ى ال � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن دورة ات�لان�ت��ا
االميركية ال��دول�ي��ة ،البالغة جوائزها
 546.930دوالرًا ام�ي��رك�ي��ًا ب �ف��وزه على
االمل��ان��ي ميشا زفيريف  6-7و 6-2و-7
 .6ك�م��ا ب�ل��غ ال� ��دور ذات ��ه ال�ت��اي��وان��ي لو
ي ��ن ه �س ��ون امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ب �ف��وزه
على االم�ي��رك��ي كيفن كينغ  3-6و،5-7
واالوس �ت ��رال ��ي ل�ي�ت��ون ه��وي��ت ال�س��اب��ع
ب �ف��وزه ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ادوار روج �ي��ه
فاسيالن  4-6و ،4-6والروسي يفغيني
دونسكوي الثامن بفوزه على االميركي
راجيف رام  3-6و ،4-6واالوزبكي دنيس
إي �س �ت��وم�ين ب �ف ��وزه ع �ل��ى ال�س�ل��وف��اك��ي
لوكاس التشكو  1-6و ،3-6والكولومبي
س ��ان �ت �ي ��اغ ��و خ � �ي� ��رال� ��دو ب � �ف� ��وزه ع�ل��ى
االميركي جاك سوك  5-7و.4-6

بايرن الفائز على برشلونة يحرز
«كأس أولي هونيس»
ّ
جدد بايرن ميونيخ بطل املانيا واوروبا
ّ
تفوقه على ضيفه برشلونة بطل اسبانيا
بفوزه عليه  ،0-2في املباراة التي جمعتهما
على «كأس أولي هونيس» ،والتي استضافها
ملعب «أليانز أرينا» الخاص بالنادي
البافاري.
ّ
ولعب الفريق الكاتالوني بتشكيلة جلها من
االحتياطيني والوجوه الشابة حيث حمل
االرجنتيني ليونيل ميسي شارة القيادة .اما
مدرب بايرن االسباني جوسيب غوارديوال
فقد اشرك جميع العبيه االساسيني
واالحتياطيني ،وقد سجل للفائز فيليب الم
( )14والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)87

سيتي وسندرالند في نهائي دورة
«هونغ كونغ»

تأهل مانشستر سيتي وسندرالند
اإلنكليزيان الى نهائي دورة هونغ كونغ
الودية في كرة القدم بعد فوز األول على
ساوث تشاينا الصيني  ،0-1سجله
البوسني إيدين دزيكو ( )21والثاني على
مواطنه توتنهام هوتسبر  ،1-3سجلها
للفائز السويسري كابرال ( )34وويس
براون ( )64والسويدي ديفيد موبيرغ
كارلسون ( ،)80بينما سجل للخاسر
االيسلندي جيلفي سيغوردسون (.)28
بدوره ،فاز ليفربول على مضيفه ملبورن
فيكتوري األوسترالي  0-2في مباراة ودية،
سجلهما ستيفن جيرارد ( )32واإلسباني
اياغو أسباس (.)90

وفاة دجاملا سانتوس بطل مونديالي
 1958و1962
توفي نجم منتخب البرازيل لكرة القدم سابقًا
دجاملا سانتوس عن  84عامًا بعد معاناته
من املرض .ويعتبر دجاملا سانتوس من أبرز
الالعبني الذين شغلوا مركز الظهير األيمن
في تاريخ اللعبة ،وهو دخل املستشفى في 1
تموز املاضي بسبب التهاب رئوي وتدهورت
حالته .واستهل دجاملا سانتوس مسيرته
عام  1948مع بورتوغيزا حيث لعب 11
عامًا قبل االنضمام الى بامليراس عام 1959
فخاض معه  501مباراة واعتزل عام 1970
مع اتلتيكو بارانانينسي .وشارك سانتوس
أربع مرات في كأس العالم محرزًا اللقب
عامي  1958و 1962في عصر «الجوهرة»
بيليهّ ،
وتم اختياره ضمن التشكيلة املثالية
ثالث مرات .ولم يطرد دجاملا سانتوس في
مسيرته ونال جائزة بلفورت دوارتي لهذا
السبب.

كونستانت يترك امللعب بسبب العنصرية
ّتوج ساسوولو الصاعد الى الدرجة االولى
بلقب كأس «تيم» لكرة القدم االيطالية الودية
والتي ضمت فريقي ميالن ويوفنتوس
أيضًا .وكان ساسوولو الفريق الوحيد
الذي يحقق الفوز في الوقت االصلي من
املباريات التي تقام على مدى  45دقيقة
فقط .وفاز ساسوولو على ميالن  1-2في
مباراة شهدت حادثة عنصرية ،إذ طلب
العب ميالن الغيني كيفن كونستانت ترك
امللعب واستبداله ،بعد أن تعرض لهتافات
عنصرية من قبل الجماهير .وكان ميالن
قد تعادل مع يوفنتوس  0-0ثم تغلب عليه
بركالت الترجيح  ،6-7ثم تعادل يوفنتوس
مع ساسوولو ايضًا  0-0وتغلب عليه 3-4
بركالت الترجيح.

