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رياضة

رياضة

ستكون
الفرصة األخيرة
ليواكيم لوف
(دانيال روالند ـ أ
ف ب)

الكرة األلمانية

ّ
اختبار أول للفلسفة الجديدة

ألمانيا تواجه صربيا قبل االصطدام بهولندا
بعد الخروج المبكر
لمنتخب ألمانيا من كأس
العالم األخيرة في روسيا،
وهبوطه إلى المستوى
دوري األمم
الثاني في ُ
ّ
األوروبية التي تلعب للمرة
األولى ،كشف المدرب
األلماني يواكيم لوف
عن تقديم نسخة جديدة
للمنتخب عام 2019
إلعادة الـ«مانشافت» إلى
مساره الصحيح .رؤية
لوف الجديدة بدأت
تظهر فصولها قبل نحو
أسبوعين ،فأعلن المدرب
األلماني قبل فترة التوقف
الدولي األول هذا العام،
استبعاد ثالثي نادي بايرن
ميونيخ توماس مولر،
ماتس هاميلز وجيروم
عن المنتخب ،في
بواتينغ ّ
خطوة هزت الشارع الكروي
ٍ
ّ
لوف بدأ عملية
في ألمانياّ .
البناء واالختبار األول سيكون
أمام صربيا (غدًا األربعاء
 21:45بتوقيت بيروت)

حول العالم

التكبر تسلل
إلى المنتخب
أكد الالعب األملاني السابق
وامل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـح ــال ــي ي ــورغ ــن
كلينسمان ،أن الكرة األملانية
ت ـعــانــي ك ـث ـي ـرًا هـ ــذه الـفـتــرة
ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن م ـس ـت ــوى.
ودق ك ـل ـي ـن ـس ـمــان ن ــاق ــوس
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر حـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل
األن ــدي ــة وامل ـن ـت ـخــب األملــانــي
عـ ـل ــى ح ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــواء .خ ـ ــروج
جميع األن ــدي ــة األملــان ـيــة من
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا مــن
األدوار األولى ،طرح عالمات
اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام كـ ـبـ ـي ــرة .وق ـ ــال
كلينسمان إن الحديث في
أملانيا عن األداء ومستقبل
الفرق لم يتوقف منذ ثالث
سنوات ،ولكن لم ّ
يتغير أي
شــيء .ووصــف كلينسمان
نـ ـت ــائ ــج امل ـن ـت ـخ ــب األملـ ــانـ ــي
بــالـكــارثـيــة .واعـتـبــر امل ــدرب
الـ ـح ــال ــي والع ـ ـ ــب امل ـن ـت ـخــب
وبايرن ميونيخ السابق أن
ال ـس ـبــب األول لـلـفـشــل هو
التكبر ،وال ـغــرور والشعور
ب ــال ـغ ـط ــرس ــة الـ ـ ـ ــذي تـسـلــل
إل ــى املـنـتـخــب األمل ــان ــي لكرة
ال ـقــدم بـعــد ال ـفــوز فــي كــأس
الـعــالــم ع ــام  .2014واعتبر
كلينسمان في ّتصريحات
لــه مــؤخ ـرًا ،أن كــل مــا تقوم
ب ــه إدارة امل ـن ـت ـخــب اآلن ال
يـمـكــن أن يـصـلــح األخ ـطــاء،
م ــؤكـ ـدًا أن الـ ـك ــرة األمل ــان ـي ــة
ب ــات ــت ب ـح ــاج ــة إلـ ــى عـمـلـيــة
إعادة هيكلة كبيرة ،والعمل
على تطوير املواهب الشابة،
كما يحصل اآلن فــي أندية
اليبزغ وهوفنهايم وهيرتا
برلني.

حسين فحص
ّ
غير م ـ ّ
ـدرب منتخب أملانيا لكرة القدم
ّ
فلسفته هــذه امل ــرة ،فبعد فـتــرة طويلة
كــان فيها نــادي بايرن ميونيخ ُيعتبر
ال ـخ ــزان ّ
األول للمنتخب ،لـجــأ امل ـ ّ
ـدرب
اآلن إلى األندية األخرى ،وقام باختيار
الع ـبــن م ــن مـخـتـلــف األن ــدي ــة األملــانـيــة
واملحترفني فــي ال ـخــارج ،وتـحــديـدًا من
ال ــدوري ــات الـكـبــرى فــي ال ـقــارة العجوز.
استدعى ّ
مدرب منتخب أملانيا تشكيلته
ّ
التي سيلعب بها مباراة صربيا الودية،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـك ــون م ـق ــدم ــة ق ـب ــل خ ــوض
املـ ـب ــاراة األهـ ــم عـنــدمــا ي ــواج ــه هــولـنــدا
نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري (األح ـ ــد) في
التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبا (يورو
ً
 .)2020واختار لوف ملباراته املقبلة كال
م ــن مــانــويــل نــويــر (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ)،
مــارك أنــدريــه تير شتيغن (برشلونة)،
كـيـفــن ت ـ ــراب (ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت) ،مــاتـيــاس
غـيـنـتــر (ب ــروس ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ)،
مارسيل هاسلتنتبرغ (اليـبــزغ) ،ثيلو
كيرير (بــاريــس ســان جــرمــان) ،لوكاس
ك ـل ــوس ـت ــرم ـن ــان (الي ـ ـ ـبـ ـ ــزغ) ،أن ـطــون ـيــو
روديـ ـ ـغ ـ ــر (ت ـش ـي ـل ـس ــي) ،ن ـي ـك ــو شــولــز
(هوفنهايم) ،نيكالس سـتــارك (هيرتا
برلني) ،جوناثان تاه (باير ليفركوزن)،
ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت (ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن)،
ماكسيميليان ايغسنت (فيردر بريمن)،
سيرج غنابري (بايرن ميونيخ) ،ليون
غ ــورت ــزك ــا (بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ) ،إل ـك ــاي
غوندوغان (مــان سيتي) ،كــاي هافرتز
(بــايــر ل ـي ـفــركــوزن) ،جــوشــوا كيميتش
(بايرن ميونيخ) ،طوني كــروس (ريــال
م ــدري ــد) ،مــاركــو روي ــس (دورت ـم ــون ــد)،
ليروا سانيه (مان سيتي) وتيمو فينير
(اليبزغ).
رؤيــة لوف للمرحلة املقبلة تتركز على
األس ـ ـمـ ــاء الـ ـش ــاب ــة ،فــاس ـت ـب ـعــد امل ـ ــدرب

األملاني أبرز أعمدة املانشافت القديمة،
لبناء حجر أساس قوامه الشباب .رغم
منطقية الخطة على ال ــورق ،قــد تظهر
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب م ـش ــاك ــل تـتـخـطــى
األمور الفنية.
ّ
لطاملا شكل كــل مــن تــومــاس مولر (29
عـ ــامـ ــا) ،جـ ـي ــروم ب ــوات ـي ـن ــغ ( 30ع ــام ــا)
ومـ ــاتـ ــس ه ــام ـل ــز ( 30عـ ــامـ ــا) ال ـح ـجــر
األساس في املنتخب األملانيٌ .
أداء شبه
ثــابــت وأل ـق ـ ٌ
ـاب عــديــدة حققها الثالثي
برفقة املنتخب ،كان آخرها كأس العالم
ع ـ ــام  ،2014رفـ ـع ــت م ــن أس ـه ـم ـهــم فــي
الالعبون
الكرة األملانية ،بعد أن أكمل
ً
ً
الثالثة فيما بينهم  246مـبــاراة دولية
للمنتخب األملاني .شارك توماس مولر
في  100مباراة دولية مع املنتخب سجل
خــال ـهــا  38ه ــدف ــا ،مــاتــس هــام ـلــز (70
م ـبــاراة دول ـيــة) وج ـيــروم بواتينغ (76
مباراة دولية).
عام  ،2014سجل الالعب توماس مولر
هدفه العاشر في املونديال في نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ال ـت ــاري ـخ ــي أمـ ـ ــام الـ ـب ــرازي ــل،
ل ـي ـس ـت ـك ـمــل الـ ـفـ ـت ــى ال ــذهـ ـب ــي وهـ ـ ــداف
مونديال  2010مـشــواره املتألق برفقة
املنتخب األملــانــي .األرقــام الكبيرة التي
ّ
دونـ ـه ــا م ـهــاجــم نـ ــادي ب ــاي ــرن حينها،
جعلت مـنــه أم ــل ال ـكــرة األملــان ـيــة ،حيث
بات الحديث األول عن مولر كونه أقرب
الالعبني األملــان لكسر رقــم ميروسالف
كـ ـل ــوزه (ال ـ ـهـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي لـبـطــولــة
كــأس الـعــالــم بــواقــع  15هــدفــا) ،غير أن
ـرار
ل ــوف وق ــف حــاج ـزًا أم ــام ذل ــك ،فــي ق ـ ٍ
أس ــال الـكـثـيــر مــن الـحـبــر فــي الصحف
األمل ــان ـ ّـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة .م ــع تـغـيـيــر لــوف
رسمه التكتيكي لـ ( )3-4-3لم يعد هناك
مكان ملهاجم نــادي بايرن ميونيخ في
امل ـن ـت ـخــب ،ال ـ ــذي ل ـطــاملــا ش ـغــل مــركــزي
ال ــاع ــب رقـ ــم  10و 9ع ـلــى حـ ـ ٍـد سـ ــواء.
لقب الهداف التاريخي سيبقى بحوزة

ميروسالف كلوزه .الرقم لن يكسر ،أقله
ليس عبر مولر.
ش ـك ــل قـ ـ ــرار االس ـت ـب ـع ــاد ع ــن املـنـتـخــب
صدمة لدى الالعبني الثالثة نظرًا لعدم

يعتمد مدرب المنتخب
يواكيم لوف على تشكيلة
شابة في المرحلة المقبلة
تفكيرهم في االعتزال ،ولكن املدرب اتخذ
القرار بإبعادهم عن املنتخب .مع ملس
اإلدارة لغضب الالعبنيّ ،
عبر مسؤولون
فــي الـنــادي الـبــافــاري عــن عــدم رضاهم
على الـخـطــوة ،وتـحــديـدًا فــي توقيتها،

ال ـ ـ ــذي س ـي ــؤث ــر س ـل ـب ــا ع ـل ــى ال ــاع ـب ــن
وب ــال ـت ــال ــي ع ـل ــى أداء الـ ـف ــري ــق .غضب
اإلدارة يبدو منطقيًا ،فقرار االستبعاد
جاء في ظل مرور الفريق بفترة حرجة
ف ــي الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي ن ـظ ـرًا للمنافسة
الشرسة مع بوروسيا دورتموند على
ص ــدارة الترتيب ال ـعــام ،واملـنــافـســة في
دوري أبطال أوروبا (خرج الفريق أمام
لـيـفــربــول فــي دور ال ـ ــ .)16ول ـكــن مــدرب
املنتخب دعم موقفه موضحًا أنه اتخذ
قـ ــراره مــن أج ــل تمهيد ال ـطــريــق لجيل
جديد من املواهب األملانية.
رغـ ــم م ـســاه ـمــة ال ــاع ـب ــن ال ـث ــاث ــة في
إنجازات جيل  2014الذهبي ،فهم كانوا
أيـضــا سببًا مـبــاشـرًا فــي خيبة ،2018
بعد أدائهم الباهت ،حالهم كحال أغلب

جيل جديد يحتاج إلى الدعم
طالب الالعب السابق واملدير اإلداري الحالي للمنتخب األملاني لكرة القدم ،أوليفر بيرهوف،
الجماهير والنقاد وجميع املتابعني للمنتخب في أملانيا ،بالصبر على القائمة الشابة ملنتخب
بالده التي تم االستقرار عليها مؤخرًا ،والتي من املقرر أن تخوض غمار التصفيات املؤهلة
إلى بطولة أوروبا املقبلة (يورو  .)2020كالم بيرهوف جاء خالل مؤتمر صحافي عقد على
هامش معسكر املنتخب قبل ساعات على لقاء املنتخب الصربي ّ
وديــا في فولفسبورغ،
ّ
ّ
األوروبية .وتحدث بيرهوف
ومواجهة هولندا يوم األحد املقبل في أولى مباريات التصفيات
عن استعدادات املانشافت للقاء هولندا ،وصربيا.
وقــال مدير املنتخب إن الجيل الجديد بحاجة إلــى الوقت والثقة لكي يــؤدي بشكل ّ
جيد،
ويتمكن من تحقيق الفوز ،معتبرًا أن "الكل يعلم أننا نشكل معًا جيال جديدًا يجري فرزه في
ّ
الوقت الراهن .املنتخب عليه أن ّ
يتلمس أقدامه قبل مطالبته بالفوز باأللقاب" .وأكد بيرهوف
أن املنتخب سوف يقع في الخطأ ويعاني من الصعوبات ،مطالبًا الجماهير بالغفران للفريق
إذا لم تتقدم األمــور على النحو األمثل بشكل سريع ،لكنه اعتبر أن املستقبل سيحمل
ً
األخبار ّ
الجيدة ،قائال" ،أملانيا سوف تعود إلى قمة العالم بأسرع ما يمكن".
وأكد املدير اإلداري أن سيرجي غنابري ،العب املنتخب ونادي بايرن ميونيخ ،لن يشارك
في املباراة يوم غد األربعاء أمام منتخب صربيا ،بسبب املرض (تعرض لنزلة برد) ،لكنه
قد يلحق باملواجهة أمام هولندا نهاية األسبوع.

ّ
الكارثية
الالعبني آن ــذاك .رغــم النتائج
فــي الـفـتــرة املــاض ـيــة ،حـظــي ل ــوف بثقة
االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بعكس
امل ـت ـ ّـوق ــع ،ف ـبــدأ عـمـلـيــة إع ـ ــادة الـتــأهـيــل
لتجنب أي مشاكل مستقبلية .استبعاد
الــاعـبــن الـثــاثــة قــد يـبــدو غــريـبــا ،لكن
األم ـ ــر كـ ــان م ـتــوق ـعــا ن ـظ ـرًا الخ ـت ـي ــارات
ل ــوف فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،الـتــي تركت
ط ـ ّـاب ـع ــا ت ـم ـه ـيــديــا ل ـل ـخ ـطــوة ال ــاح ـق ــة.
مــثــل ع ــام  ،2017رؤيـ ــة ل ــوف الـجــديــدة
ملستقبل املانشافت .بتشكيلةٍ لم تضم
أكثر من ثالثة العبني من الذين توجوا
ب ـمــونــديــال ال ـب ــرازي ــل ،تـمـكــن املنتخب
األمل ــان ــي م ــن ال ـت ـتــويــج ب ـب ـطــولــة كــأس
القارات للمرة األولى في تاريخه بفوزه
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب ت ـش ـي ـلــي ،ب ـط ــل أم ـيــركــا
الـجـنــوبـيــة فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة .جــاء
التتويج عبر تشكيلةٍ لم يتجاوز معدل
أع ـم ــاره ــا ال ـ ـ  23عــامــا حـيـنـهــا .امل ــدرب
عــاد لتشكيلته القديمة فــي املــونــديــال
الــروســي ،ودف ــع ثمن ذلــك غــالـيــا .بــدأت
مــؤشــرات نهاية جيل  2014تظهر في
يورو  ،2016عندما خسر األملان نصف
النهائي لصالح فرنسا بهدفني نظيفني.
ً
لم يكن إنجاز  2017كفيال بإقناع لوف
في تمثيل الشباب الستحقاق املنتخب
األكبر في مونديال  ،2018إذ عاد املدرب
األملاني إلى عدد من حرسه القديم في
ً
املونديال األخير تفضيال منه لعنصر
الخبرة على حساب االندفاع الطموح.
ُ
نتائج سيئة في التحضيرات لم ّ
تغير
قناعات املــدرب الذي أدى بسبب خوفه
إلــى سـقــوط بطل النسخة األسـبــق في
امل ــون ــدي ــال األخـ ـي ــر .أمـ ـ ٌـر ق ــد يـتـكــرر في
الـنـسـخــة ال ـج ــدي ــدة ألمل ــان ـي ــا ،إذا فشل
لوف مرة أخرى في إيجاد التوازن بني
اإلمكانات الفنية لالعبني والشخصية
القيادية على ٍّ
حد سواء.
ّ
نقطة واح ــدة يمكن أن تعطي أفضلية

ل ـل ـج ـيــل الـ ـق ــدي ــم ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـجـيــل
الجديد ،فاملواهب املوجودة في تشكيلة
املنتخب اآلن ّ
مهمة وتمتلك الكثير من
ّ
القدرات ّ
الفنية والعقلية االحترافية ،إل
أن البعض وجــد بـقــرار لــوف مخاطرة،
وبوصف آخر «ضرب من املقامرة» ،ألنه
حتى لو تم تعويض الثالثي البافاري
ـوازونـ ـه ــم م ـه ــاري ــا،
ب ــاع ـب ــن ش ـب ــاب ي ـ ً
سـيــواجــه ل ــوف صـعــوبــة كبيرة تتمثل
بغياب أبرز ثالث شخصيات قيادية في
غرفة املالبس .ولكن تبقى هذه وجهات
ً
ن ـظ ــر ،والـتـغـيـيــر سـيـحـصــل ع ــاج ــا أم
ً
آج ـ ــا .عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ،ي ـبــدو أن
الفراغ الــذي سيولده الالعبون الثالثة
قـ ــد ال يـ ـك ــون كـ ـبـ ـيـ ـرًا .بـ ــوجـ ــود الع ـبــن
شباب في الخط الخلفي على غرار تيلو
كيرير ،نيكو شولز وأنطونيو روديغر،
سيتجاوز املنتخب رحيل كل من هاملز
وب ــواتـ ـيـ ـن ــغ ،فـ ــي حـ ــن س ـي ـق ــود تـيـمــو
فيرنر ،وليروا سانيه وسيرج غنابري
خ ــط ال ـه ـج ــوم لـلـمـنـتـخــب خـلـفــا ملــولــر.
تبقى املعضلة األخيرة بوجود مانويل
نــوي ـيــر ،آخ ــر ال ـصــامــديــن م ــن ال ـحــرس
الـقــديــم .مــع بــروز تير شتيغن بصورة
الف ـتــة ف ــي ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
وتـصـنـيـفــه كــأحــد أف ـضــل ال ـح ــراس في
العالم ،إن لم يكن أفضلهم .بقاء مانويل
نوير بالشكل ال يتناسب مــع مشروع
ل ــوف ال ـجــديــد ،عـلــى اع ـت ـبــار أن بـقــاءه
أســاسـيــا فــي حــراســة مــرمــى املنتخب،
ّ
س ـي ــول ــد أجـ ـ ـ ــواء س ـل ـب ـيــة ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
التوازن في الفرص ،خاصة أن شتيغن
ال يقل شأنًا عنه في الفترة الحالية.
االخـ ـتـ ـب ــار األول ل ـي ــواك ـي ــم ل ـ ــوف أم ــام
صربيا ثم أمــام هولندا في التصفيات
الــرسـمـيــة ،ال شــك أن ــه سيعطي صــورة
واض ـحــة عــن إم ـكــانــات املـنـتـخــب خــال
الـفـتــرة املقبلة ،ورب ـمــا فــي ح ــال الفشل
تكون الفرصة األخيرة للمدرب األملاني.
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رقم قياسي جديد
ش ـهــدت م ـب ــاراة ن ــادي ــي أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة في
الــدوري اإلسباني لكرة القدم ـ سيدات حضورًا جماهيريًا
قياسيًا على مستوى األنــديــة .وحضر املـبــاراة التي لعبت
ّ
أرضية ميدان استاد واندا متروبوليتانو في العاصمة
على
ّ
اإلسبانية  60739متفرجًا .وخــال هذا اللقاء ،تم تحطيم
الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري على مستوى
ً
األندية ،والذي كان مسجال في الدوري املكسيكي للسيدات،
حيث حضر مباراة تيجرس ومونتيري 51211 ،مشجعًا.
يذكر أن هــذا الحضور الجماهيري الكبير ليس ّ
األول من
نوعه فــي إسبانيا هــذا املــوســم ،إذ حضر مـبــاراة أتليتيك
بلباو وأتليتيكو مدريد في كأس إسبانيا في شهر كانون
الـثــانــي/يـنــايــر املــاضــي على ملعب ســان مــامـيــس48121 ،
مـشـجـعــا .وي ـع ــود ال ــرق ــم الـقـيــاســي ال ـعــاملــي ف ــي الـحـضــور
الجماهيري ملـبــاراة كــرة قــدم للسيدات إلــى مـبــاراة جمعت
الواليات املتحدة األميركية والصني في كأس العالم 1991
على ملعب روز بول ،حضرها حينها  90185مشجعًا.

أسـتــرالـيــا بــالـتـصــويــت لـهــذا املــرشــح تجعل مــن أي نقاش
عن القيم األساسية في اللعبة ،مهزلة» .وأتى بيان فوستر
غــداة إعــان اتـحــاد «آسـيــان» الــذي يضم  12عضوًا بينها
أستراليا ،قراره دعم الشيخ سلمان في انتخابات السادس
مــن نيسان/أبريل املقبل .ويتنافس البحريني ،وهــو أحد
نــواب رئيس االتـحــاد الــدولــي (فيفا) جاني إنفانتينو ،مع
القطري سعود املهندي واإلماراتي محمد خلفان الرميثي،
للفوز للمرة الثانية تواليًا بوالية من أربعة أعوام.

أوساكا تحافظ على مكانها

سواريز يغيب عن المنتخب
كشف مــدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بــأن مهاجمه
األوروغ ــوي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز ت ـعــرض الل ـت ــواء ح ــاد في
كــاحـلــه خ ــال ف ــوز فــريـقــه عـلــى ري ــال بـيـتـيــس ( )1-4في
املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وخــرج ســواريــز الــذي سجل هدفًا لفريقه في املـبــاراة ،في
ً
الدقيقة ما قبل األخيرة ،ودخل بدال منه البرازيلي فيليبي
كوتينيو .وقال فالفيردي إن املهاجم الذي سجل  18هدفًا
لفريقه في الليغا هذا املوسم« ،يعاني من التواء حاد .سنرى

ما سيقوله األطباء لكن هذا هو الشعور الذي لدينا» .وتأتي
إصابة سواريز مع انطالق استراحة املباريات الدولية ،ما
يـ ّ
ـرجــح غيابه عــن مـبــاراة منتخب بــاده ضــد أوزبكستان
في دورة كأس الصني الدولية الجمعة .لكن النادي املتصدر
لترتيب الليغا ،يأمل في عودة مهاجمه لخوض مباراة القمة
ضد أتليتيكو مدريد في السادس من نيسان/أبريل ،والتي
ستكون قبل أربعة أيام من مواجهة مرتقبة أخرى لفريقه
ضــد مانشستر يونايتد اإلنكليزي فــي ذهــاب ال ــدور ربع
النهائي لــدوري أبطال أوروب ــا .ويعاني الفريق الكاتالوني
مــن إصــابــة مـهــاجــم آخ ــر هــو الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
الذي سيبتعد لفترة تتراوح بني  3و 4أسابيع بسبب تمزق
عضلي.

فوستر ينتقد بالده
وج ــه ال ــاع ــب ال ــدول ــي األس ـت ــرال ــي ال ـســابــق كــريــغ فــوسـتــر
انتقادات لبالده على خلفية قرارها دعم البحريني سلمان
بن إبراهيم آل خليفة في سعيه لوالية جديدة في رئاسة
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وأتت االنتقادات على خلفية
قضية الالعب البحريني السابق حكيم العريبي الالجئ في
أستراليا ،والــذي أوقف لنحو شهرين في تايالند بموجب
مذكرة من املنامة لتنفيذ حكم قضائي ،قبل أن يفرج عنه
ويعود إلى أستراليا حيث نال الجنسية مؤخرًا.
وقال فوستر الذي كان من أبرز الداعني لإلفراج عن العريبي
خالل فترة توقيفه ،إن دعم بالده للشيخ البحريني «مقزز
نظرًا ألن الـبــاد وكــرة الـقــدم عمومًا ،شهدتا مــؤخـرًا حالة
حـكـيــم ال ـعــري ـبــي» .وأضـ ــاف ف ــي ب ـيــان ل ــه« ،م ـج ــرد تفكير

باتت الكندية بيانكا أندريسكو على مشارف نادي الالعبات
العشرين األوليات في التصنيف العاملي لكرة املضرب ،بعد
تتويجها بطلة لدورة إنديان ويلز األميركية ،بفوزها على
األملانية أنجيليك كيربر في املباراة النهائية.
واستهلت الشابة مــن أصــول رومــانـيــة ( 18عــامــا) الــدورة
األميركية في املركز الستني عامليًا لكنها حققت قفزة هائلة
وبــاتــت تحتل املــركــز  24فــي التصنيف ال ـصــادر االثـنــن،
لتواصل خطواتها الكبيرة في التصنيف حيث كانت تحتل
املركز  243في تشرين األول/أكتوبر املاضي .أما منافستها
كيربر فارتقت أربعة مراكز وباتت رابعة .وال تزال صدارة
التصنيف مع اليابانية ناومي أوساكا ،لكنها خسرت العديد
من النقاط بعد خروجها في ثمن النهائي من دورة انديان
ويلز التي تحمل لقبها العام املاضي .وتراجعت الرومانية
سيمونا هاليب املصنفة أولى سابقًا ،من الثاني إلى الثالث
بخروجها من ثمن النهائي أيضًا ،لتتقدم التشيكية بترا
ً
كفيتوفا بدال منها.

فيالديلفيا يلتحق بالووريرز
منح الكاميروني جويل إمبييد فريقه فيالديلفيا سفنتي
سيكسرز بطاقة التأهل إلى األدوار النهائية «بــاي أوف»
لـ ـ ــدوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ،ب ـف ــوز على
ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.
ومكن إمبييد فريقه الــذي يحتل حاليًا املــركــز الثالث في
ترتيب املنطقة الـشــرقـيــة ،مــع  45ف ــوزًا و 25خـســارة (من
أصــل  82مـبــاراة للموسم املنتظم) ،ليضمن إنهاء املوسم
في أحد املراكز الثمانية األولــى للمنطقة الشرقية (املؤهلة
للبالي أوف) ،حتى ولــو خسر كــل مـبــاريــاتــه املتبقية ،إذ
إن في رصيد صاحب املركز التاسع حاليًا  33فــوزًا و38
خسارة .وكان ستيفن كوري قد قاد فريقه غولدن ستايت
ووريرز بطل املوسمني املاضيني ،إلى الفوز على أوكالهوما
سيتي ثاندر ( ،)88-110نهاية األسبوع املاضي ليضمن
املشاركة في األدوار النهائية «بالي أوف» ملوسم دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني.

