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قدم قطبا 
مانشستر، 
السيتي 
واليونايتد، 
بداية مثالية 
على الصعيدين 
المحلي 
والقاري، 
ليتقاسما صدارة 
الدوري اإلنكليزي 
بعد مرور 
ست جوالت، 
ويحتل كل 
منهما صدارة 
مجموعته في 
دوري أبطال 
أوروبا، وهو 
ما ينبئ بعودة 
قوية للفريقين 
هذا الموسم، 
بعد المعاناة من 
تراجع المستوى 
على مدار الفترة 
الماضية.

)Getty/قطبا مانشستر يتنافسان على صدارة الدوري اإلنكليزي )توم بورسلو

صحوة مانشستر

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، عقب فوز فريقه الصعب بهدفني لواحد 

على مضيفه ديبورتيفو أالفيس في الدوري 
اإلسباني، أن امليرينغي ال يمر »بلحظة طيبة« 

وأنه يجب عليهم أن »يتحملوا«. وقال زيدان »من 
املهم أن يكون لدينا فرص للتهديف«، معترفا في 

نفس الوقت أن »تسجيل هدفني فقط قليل« بعد 
كل تلك املحاوالت التي سنحت للفريق، مضيفا أن 

»الفوز وحصد النقاط الثالث كان هو األهم«.

حصل فريق العربي القطري على وصافة البطولة 
العربية الثالثة والثالثني لألندية أبطال كرة اليد 

التي تستضيفها مدينة وجدة املغربية، بعد 
أن حل في املركز الثاني إثر خسارته أمام فريق 

ساقية الزيت التونسي بفارق هدف وحيد 37 - 38 
بعد تمديد الوقت في املباراة النهائية. ومن جهته 

حل فريق الخور القطري في املركز الرابع بعد 
خسارته أمام الصفا السعودي 30 - 37 في مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.

احتفظت الدنماركية كارولني فوزنياكي املصنفة 
ثالثة بلقبها بطلة لدورة طوكيو في كرة املضرب 
بفوزها األحد في املباراة النهائية على الروسية 
اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-صفر و7-5. واللقب 

هو األول لفوزنياكي، املصنفة أولى في العالم 
سابقا وسادسة حاليا، هذا العام بعد فشلها 

في ست مباريات نهائية، والثالث في طوكيو، 
والسادس والعشرون في مسيرتها. وتوجت 

الدنماركية ألول مرة في طوكيو عام 2010.

زين الدين  زيدان: 
نمر بوقت صعب 
ويجب علينا الصبر

العربي وصيفًا 
والخور رابعًا في 

البطولة العربية لليد

كارولين فوزنياكي 
تحتفظ بلقب طوكيو 

في كرة المضرب
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بيب غوارديوال: 
سيرخيو يملك الشخصية 

لتسجيل األهداف 

يوفنتوس يتفوق في ديربي 
تورينو ويواصل مزاحمة نابولي

تفوق فريق يوفنتوس على ملعبه في مباراة ديربي املدينة أمام ضيفه تورينو 
لحساب الجولة السادسة للدوري اإليطالي لكرة القدم، وحقق انتصارا برباعية 
بيضاء، واصل بها مزاحمة املتصدر نابولي بنفس الرصيد وبفارق األهداف 
في  محليا  تألقه  مسلسل  ديباال  باولو  األرجنتيني  وواصــل  الثاني.  لصالح 
»بيانكونيري«، وافتتح سجل األهداف مبكرا )د 16(، ثم أضاف  إيطاليا مع الـ
الثاني قبل نهاية الفصل األول بدقائق )د  البوسني ميراليم بيانيتش الهدف 
40(. وبعد بداية الشوط الثاني، عاد أبناء »السيدة العجوز« لهز شباك الديربي 
عبر الظهير البرازيلي أليكس ساندرو )د 57(، ثم ختم ديباال من جديد على 
آخر األهــداف في الدقيقة األخيرة، لتنتهي املباراة بأربعة لال شيء. وشهدت 
املباراة تألق حارس مرمى »إل تورو« الزائر، حيث تصدى للعديد من الهجمات 
مجنبا  يوفنتوس،  العبو  صنعها  التي  الخطيرة  والــفــرص  واملتتالية  الكثيرة 

تورينو التعرض لهزيمة ثقيلة وتاريخية.

صالح يقود ليفربول النتصار صعب على ليستر سيتي
عاد ليفربول لعزف نغمة الفوز في البريميير ليغ، بعدما عاد بانتصار ثمني 
ومثير من عقر دار مضيفه ليستر سيتي بنتيجة )2-3(، وذلك خالل اللقاء 
قمة  في  بــاور ستاديوم«  »كينج  ملعب  السبت على  بينهما مساء  أقيم  الــذي 

مواجهات الجولة السادسة بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وضع الجناح الدولي املصري املتألق محمد صالح فريقه ليفربول في املقدمة 
املنطقة  البرازيلي فيليبي كوتينيو داخل  الدقيقة 15 بعدما قابل رأسية  منذ 
برأسه في شباك كاسبر شمايكل. وعزز كوتينيو نفسه من تقدم »الريدز« 
في الدقيقة 23 وبطريقة رائعة من ركلة حرة من أمــام املنطقة مرت من فوق 
في  الــفــارق  تذليل  من  تمكنوا  ليستر  أن العبي  إال  الشباك.  الحائط وسكنت 
الرمق األخير من الشوط عبر الياباني شينجي أوكازاكي. وفي النصف الثاني، 
عزز القائد جوردان هيندرسون من تقدم ليفربول في الدقيقة 68 بعدما وجد 

نفسه في مواجهة شمايكل، ليسكن الكرة بهدوء داخل الشباك ليظن الجميع 
أن الضيوف في طريقهم النتصار كبير. إال أن جيمي فاردي استغل مسلسل 
األخطاء الدفاعية لالعبي ليفربول ليقلص الفارق مجددا بعدها بدقيقة واحدة. 
وبعد خطأ فادح من الحارس البلجيكي سيمون منيوليه، احتسب الحكم ركلة 
جزاء لليستر انبرى لها فاردي ولكن منيوليه صحح خطأه وتصدى للركلة 

)د 73(.

النيران الصديقة تدفع برشلونة 
إلى التربع على الصدارة

واصــــل بــرشــلــونــة ســلــســلــة الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســيــه فـــي الــلــيــغــا، بــعــدمــا حقق 
أهــداف  بثالثة  قــواعــده على حساب مضيفه جيرونا  خــارج  كبيرا  انــتــصــارا 
على  السبت  كتالونيا« مساء  »ديربي  بـ الصديقة  النيران  مباراة  في  رد  دون 
الجولة السادسة بالبطولة املحلية. وبدأ  ملعب »مونتيليفي« ضمن مواجهات 
مسلسل األهداف الذاتية في الدقيقة 17 بأقدام القائد أداي بنيتيز، بعدما سدد 
أداي تشتيت  ليحاول  املنطقة  مــن على حــدود  الطائر  كــرة على  ألبا  جـــوردي 
الشوط  لينتهي  إيــرايــزوس،  الكرة ولكنها تذهب في شباك املخضرم جوركا 
بهذا الهدف. وفي الشوط الثاني، تواصل مسلسل األخطاء الفادحة من جانب 
العبي جيرونا، وهذه املرة كان الدور على إيرايزوس بعدما لعب أليكس فيدال 
بغرابة  الكرة مرت  ولكن  لويس سواريز،  ليفوتها  املنطقة  داخــل  بالكعب  كرة 
الباسكي املخضرم بعد أن اصطدمت بإحداها. وفي  الحارس  من بني قدمي 
بالتسجيل وكــان سواريز  املــرة  هــذه  أحــد العبي برشلونة  الدقيقة 69 تكفل 
إثــر انــفــراد تــام مــن تمريرة رائــعــة مــن سيرجي روبــرتــو مــن منتصف امللعب 
بهدوء.  إيــرايــزوس  يمني  الكرة على  الدولي ويضع  املهاجم  إثرها  انفرد على 
»بيستوليرو« ثاني أهدافه في الليغا هذا املوسم بعد هدفه في مرمى  وسجل الـ

إسبانيول في »ديربي كتالونيا«.

ــــدرب اإلســبــانــي ملــانــشــســتــر سيتي  اعــتــبــر املـ
ــيـــزي، بـــيـــب غــــــوراديــــــوال، أن املــهــاجــم  ــلـ ــكـ اإلنـ
األرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو أغــــويــــرو يــســتــحــق 
ــاريــــخ نــــاديــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــكـــانـــه فــــي تــ
تـــجـــاهـــلـــه عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــالـــجـــوائـــز 
الفردية. وبات أغويرو على مشارف أن يحطم 
ــداف فـــي صــفــوف  الـــرقـــم الــقــيــاســي ألفــضــل هــ
مانشستر سيتي واملسجل باسم اريك بروك 
مجموع  بلغ  حيث   ،177 برصيد   1939 عــام 
مـــا ســجــلــه املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي حــتــى اآلن 
»سيتيزنس«  الـ إلــى  انتقاله  منذ  هــدفــا   176
عــــام 2011. وســجــل أغـــويـــرو أهـــدافـــه الـــــ176 
فــي 259 مـــبـــاراة، فــي حــني احــتــاج بـــروك إلــى 
 .)177( القياسي  رقــمــه  ليسجل  مــبــاراة   494
وللمفارقة، وعلى الرغم من تألق أغويرو في 
صفوف مانشستر سيتي على مدار املواسم 
التي خاضها في صفوفه وقيادته إلى اللقب 
مرتني، فإنه لم يكن مرشحا ولو مرة واحدة 
لجائزة لقب أفــضــل العــب فــي الــعــام مــن قبل 
الصحافيني أو زمالئه. لكن غوارديوال اعتبر 
أنــه على الرغم من ذلــك، فــإن أغــويــرو يحظى 

حقق نادي الدحيل فوزه الثاني على حساب 
ــادي الـــعـــربـــي، فـــي املـــواجـــهـــة الــتــي  ــنـ نــظــيــره الـ
جــمــعــت بــيــنــهــمــا عــلــى مــلــعــب »عـــبـــد الـــلـــه بن 
ــــك ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة من  خــلــيــفــة »، وذلـ
ــدوري الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم، ورفــــع الــدحــيــل  ــ الـ
رصيده إلى ست نقاط من مباراتني، فيما ظل 
مــبــاراتــني، تلقى فيهما  بــال نقاط مــن  العربي 
األول،  األســـبـــوع  فــي  السيلية  أمـــام  الــخــســارة 
والــدحــيــل فـــي األســـبـــوع الــثــانــي، فـــي حـــني أن 
األخير كان قد حقق الفوز في األسبوع األول 

على نادي قطر بثالثة أهداف مقابل هدفني. 
وتكبد العربي تحت إشراف مدربه التونسي، 
الرغم  على  جــديــدة،  هزيمة  اليعقوبي،  قيس 
قـــام بتعزيز رصــيــده بالعبني  الــفــريــق  أن  مــن 
جدد، محترفني أو العبني مواطنني، لكنه عجز 
عن مصالحة جماهيره لألسبوع الثاني على 
التوالي، لتتعقد وضعيته مبكرا حيث سيجد 
الـــفـــريـــق نــفــســه تــحــت وابـــــل مـــن االنـــتـــقـــادات، 

بسبب األداء الذي ظهر به حتى اآلن. 
القطري  الــــدوري  الثانية مــن  الــجــولــة  وكــانــت 
قد انطلقت بمواجهة واحدة انتهت بالتعادل 

بــاالحــتــرام والــتــقــديــر. وقـــال فــي هـــذا الــصــدد 
أن تحصل عليها هو  »أفــضــل جــائــزة يمكن 
تقوم  وبأنك  باملحبة تجاهك  شعور زمالئك 
املــلــعــب«. وأضــاف  بمساعدتهم على أرضــيــة 
ــن قـــبـــل الــصــحــافــة  ــقـــديـــر مــ ــتـ ــراف والـ ــ ــتــ ــ »االعــ
والجوائز جيدة، لكنها ال تــدوم أكثر من 10 

دقائق ثم تختفي«. 
وأعـــرب غــوارديــوال عــن سعادته ألن أغويرو 
أصــبــح مــهــاجــمــا شــامــال عــلــى مـــدى األشــهــر 
الـــــ14 الــتــي قــضــاهــا بــإشــرافــه، وقــــال فــي هــذا 
الـــصـــدد »أعــتــقــد بـــأن كـــل العـــب يــمــلــك مــجــاال 
الــســنــوات ألنـــك تكتسب  مـــرور  للتحسن مــع 
املـــزيـــد مـــن الــخــبــرة، وتــســتــطــيــع بــالــتــالــي أن 
تتعامل مع الظروف بشكل أفضل«. وأضاف 
»حــاولــنــا إقــنــاعــه بــان يــكــون فــعــاال مــن خالل 
الــذي نعتمده وليس االكتفاء  اللعب  أسلوب 
ــرة بـــرأســـه  ــكــ بـــــأن يـــكـــون مـــهـــاجـــمـــا يـــســـدد الــ
على  بالضغط  القيام  بــل  األهـــداف،  ويسجل 
الـــالعـــب املــنــافــس مـــن أجـــل اســتــرجــاع الــكــرة 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن لــكــي نتمكن مــن الــقــيــام 
مانشستر  مــدرب  وتــابــع  بهجمات سريعة«. 

ــــالل، فــيــمــا فــاز  الــســلــبــي بـــني الـــغـــرافـــة وأم صـ
الريان على الخريطيات بثالثة أهداف مقابل 
هــدف واحــد، وفــاز السد على السيلية بثالثة 
أهداف مقابل هدفني، وحقق نادي قطر فوزه 

األول على حساب املرخية بهدف دون رد . 
اليعقوبي، مــدرب  أرجـــع قيس  املــبــاراة  وبــعــد 
الــعــربــي، فـــوز الــدحــيــل عــلــى فــريــقــه إلـــى فــارق 
الــخــبــرات واالســتــقــرار الـــذي ينعم بــه الدحيل 

إداريا وفنيا. 
مـــر بتغييرات  الــعــربــي  »إن  الــيــعــقــوبــي  ــال  وقــ
فـــي تــشــكــيــلــتــه، وأيـــضـــا فـــي الــجــهــازيــن الفني 
من  لــلــوقــت  يــحــتــاج  التغيير  وهـــذا  واإلداري، 
أجل تحقيق االنسجام املطلوب بني الالعبني، 

وفي املقابل استحق الدحيل الفوز«. 
ــه لـــيـــس قــلــقــا عـــلـــى الـــعـــربـــي بــعــد  ــ ــاف أنـ ــ ــ وأضـ
ــرب عن  الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، وأعــ
ثقته بأن الفريق سوف يعود بقوة في املرحلة 
إلى  االنسجام، مشيرا  أن يحدث  بعد  املقبلة، 

أن قلق الجماهير شيء طبيعي. 
وأكـــد أن لــقــاء قــطــر املــقــبــل مــهــم جـــدا بالنسبة 
لــفــريــقــه، مـــؤكـــدا حـــاجـــة الـــعـــربـــي إلــــى الـــفـــوز، 
ــتـــحـــســـني الـــــــصـــــــورة وإعـــــــطـــــــاء االطــــمــــئــــنــــان  لـ
لــلــجــمــاهــيــر، بــخــصــوص قـــــدرة الـــفـــريـــق على 
ــه ال  ــ ــارات.. مــــشــــددا عـــلـــى أنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــحــقــيــق االنـ
ــذار، ولــكــنــه ســيــحــاول تحقيق  ــ يــبــحــث عـــن أعــ
األفــضــل بــدايــة مــن مــبــاراة قطر، وسيتم وقف 
نزيف النقاط وتكون هذه املواجهة هي مباراة 

املوسم بالنسبة لفريقه. 
كما أوضح مدرب العربي أن الالعبني خلفان 

ســيــتــي حـــديـــثـــه »أعــــشــــق املـــهـــاجـــمـــني الـــذيـــن 
ا من اللعبة واألمر ينطبق على  يكونون جزء
املدافعني، فأنا ال أطلب منهم الدفاع فقط بل 

املشاركة الفعالة أيضا في صناعة اللعب«.
أغويرو ال يتحمس  بأن  واعترف غوارديوال 
ــا يــكــون  ــمـ كــثــيــرا خــــالل الـــتـــمـــاريـــن، لــكــنــه دائـ
جــاهــزا فــي مــوعــد املـــبـــاراة. وقـــال »فــي بعض 
التمارين تشعر بأنه يتذمر  األحيان وخالل 
مــن الــتــعــب، الــبــرد لــكــنــه يــعــشــق كـــرة الــقــدم«. 
يــمــلــك الشخصية   »ســيــرخــيــو 

ً
قـــائـــال وخـــتـــم 

ــو يسجل  لــتــســجــيــل األهـــــــداف، ســيــمــوت وهــ
األهداف ال شك لدي على اإلطالق«. 

وسجل أغويرو 6 أهداف في خمس مباريات 
ــي الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز، ويــتــصــدر  فـ
ــع مــهــاجــم  ــتـــســـاوي مــ ــالـ تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــني بـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لوكاكو، وساهم املهاجم الدولي األرجنتيني 
السبت في فوز فريقه العريض على حساب 
نظيفة  بخماسية  بـــاالس،  كريستال  ضيفه 
ونال شباك منافسه في مناسبة واحدة، وقدم 
أداء رائعا وشكل مصدر خطر متواصل على 
بــاالس، بينما تمكن شريكه  دفــاع كريستال 
من  لوكاكو  البلجيكي  الــهــدافــني،  ترتيب  فــي 
يونايتد  ملانشستر  الوحيد  الهدف  تسجيل 
الــــــــذي قــــــــاده لـــلـــفـــوز عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الــــدوري اإلنكليزي  واملــحــافــظــة على صـــدارة 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي والـــجـــار 

مانشستر يونايتد.
)فرانس برس(

ــان  ــــوســـــف رمـــضـ ــا ويـ ــ ــريـ ــ ــر يـــحـــيـــى زكـ ــ ــــاسـ وجـ
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي لـــم يـــشـــاركـــوا كــثــيــرا في 
املــبــاريــات، ولــذلــك عــانــى الــفــريــق مــن الناحية 

البدنية. 
وعــلــى الــجــانــب اآلخــــر، عــبــر الــجــزائــري جمال 
ــــدرب الــفــريــق األول لـــكـــرة الــقــدم  بــلــمــاضــي، مـ

الفوز واألداء  الدحيل، عن رضــاه على  بنادي 
الــذي ظهر به فريقه أمــام العربي، مشيرا إلى 
أن الفريق حقق الثالث نقاط التي دخل اللقاء 
من أجلها منذ البداية.  وقــال بلماضي: »لقد 
تحكمنا فـــي املـــبـــاراة بــشــكــل كـــامـــل، ولـــم يكن 
الــلــقــاء، وأعــتــقــد أننا  لــديــنــا أي مشكلة خـــالل 

حــقــقــنــا هــدفــنــا املـــرجـــو وهــــو حــصــد الــنــقــاط 
مثلما  نظيفة  على شباكنا  والحفاظ  الثالث، 

حدث في املباراة األولى أمام نادي قطر«. 
وأشـــــار بــلــمــاضــي إلـــى أن فــلــســفــة الــهــجــوم ال 
تــــــزال كـــمـــا هــــي بــالــلــعــب الـــهـــجـــومـــي... »هــــذه 
أنه  دائــمــا، ورغــم  االستراتيجية نعمل عليها 
لـــم تــكــن هــنــاك فــاعــلــيــة واضـــحـــة فـــي الــهــجــوم 
الفريق  أن  مــن  واثـــق  لكنني  املــعــتــاد  بالشكل 
لديه األفضل ليقدمه«. وأضاف بلماضي: »لم 
أقلق بعد خسارة السوبر أمام السد ألن الفريق 
لم يكن قد عمل بالشكل الكافي مع عدد كبير 
املنتخبات  مع  لوجودهم  نظرا  الالعبني،  من 
فـــي املــنــافــســات الـــدولـــيـــة، ولــكــن مـــع عــودتــهــم 
ظهر  املباريات  في  واملشاركة  التدريبات  إلــى 
الفريق بحالة جيدة وباملستوى الذي توقعته، 
وإن كنت أتمنى األفضل، ويجب أال نفرط في 
الثقة الزائدة بعد االنتصارين فاملشوار طويل 
ويجب أن نعمل بشكل أكبر ونحاول أن نطور 
ــا الــهــجــومــي، خــاصــة أن  ــنـ مــن أســلــوبــنــا وأدائـ

هناك مباريات قوية وصعبة في انتظارنا«. 
من جهته استعاد الخور توازنه أخيرا ليحقق 
فوزه األول على حساب األهلي بواقع هدفني 
بينهما  الــتــي جمعت  املــواجــهــة  فــي  رد،  دون 
فــي خــتــام مــبــاريــات األســبــوع الــثــانــي . سجل 
هدفي الخور ســروش حسني في الدقيقة 62، 
وماديسون في الدقيقة 88، ليضع الخور أول 
ثـــالث نــقــاط فــي رصــيــده، بينما يــظــل األهــلــي 

عند نقطة واحدة.
)قنا(

الدحيل  يكبد العربي خسارته الثانية في الدوري القطريغوارديوال: أغويرو يستحق تقديرًا أكبر
أشاد غوارديوال كثيرا 

بنجم فريقه أغويرو، 
مؤكدا بأنه يستحق 

العديد من الجوائز

واصل العربي مسلسل 
خسائره في دوري نجوم 

قطر، في حين امتدت 
انتصارات الدحيل بفوز ثاٍن

)Getty/غوارديوال يقدم فريقًا قويًا في الموسم الحالي )أليكس ليفيزي

األهلي بطل موقعة رادس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عموتة مدرب الوداد المغربي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الدحيل رفع رصيده إلى ست نقاط

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــلـــي املــــصــــري، واتـــحـــاد  تـــأهـــل األهـ
الــجــزائــر والـــــوداد املــغــربــي لــلــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن مــنــافــســات 
الذهبي  املربع  ليكون  أفريقيا،  أبطال  دوري 
ألقـــــوى مــنــافــســات أفــريــقــيــا لـــألنـــديـــة عــربــيــا 

خالصا.
كــــرر األهـــلـــي املـــصـــري مـــا فــعــلــه مـــع الــتــرجــي 
في  وهـــزمـــه  و2015   2012 عــامــي  الــتــونــســي 
عــقــر داره بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف فــي املــبــاراة 
التي أقيمت بينهما على امللعب األوملبي في 
رادس فــي إيــاب الـــدور ربــع النهائي لبطولة 
لقاء  وكــان  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري 

أفريقيا 
تتكلم عربي

ريمونتادا األهلي المصري

الدور  إلى  التأهل  بورقة  المصري  األهلي  عاد 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي 
الجزائري  العاصمة  اتحاد  تأهل  بينما  الرياضي، 
الوداد  وأقصى  فيروفيارو  مع  تعادله  بعد 

المغربي حامل اللقب صن داونز

تقرير

فريق  لكل  بهدفني  بالتعادل  انتهى  الــذهــاب 
ــــرج الــــعــــرب فــــي اإلســـكـــنـــدريـــة  عـــلـــى اســــتــــاد بـ
شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، 
لــيــؤكــد الــفــريــق املــصــري تــفــوقــه عــلــى األنــديــة 
التونسية، وخاصة الترجي، بطل العرب في 
2017، حيث أقصاه هذه املرة من ربع نهائي 

جديدة  ريمونتادا  في  أفريقيا  أبطال  دوري 
لنادي القرن األفريقي.

ركلة جزاء  38 من  الدقيقة  في  الترجي  تقدم 
عن طريق طه ياسني الخنيسي قبل أن يعود 
األهلي بهدفني بقدم علي معلول في الدقيقة 
50 ورأس البديل جونيور أجايي في الدقيقة 
62. واقترب األهلي من النجمة التاسعة بعد 
ألقاب   8 بـــ  تــوج  حيث  صعبة،  عقبة  تخطي 
ــام 2013 عـــلـــى حـــســـاب أورالنـــــــدو  ــ آخــــرهــــا عـ
أفــريــقــيــا، كما استفاد  بــيــراتــس بطل جــنــوب 
الحارس شريف اكرامي من الفوز بعد خطئه 
الفادح في مباراة الذهاب والتي تسببت في 
تسجيل الــتــرجــي هــدفــا ثانيا مــن ركــلــة حرة 
مباشرة سددها الالعب غيالن الشعالني، إذ 
املنتخب  مــبــاراة  قبل  نفسه  في  الثقة  استرد 

املصري أمام منتخب الكونغو.
ــــاب ســويــقــة  انـــتـــهـــى الــــشــــوط األول بـــتـــقـــدم بـ
الخنيسي  ياسني  رد سجله طه  دون  بهدف 
ــقـــة 38، ويــمــكــن  ــيـ ــلــــة جـــــــزاء فــــي الـــدقـ مــــن ركــ
الــقــول إن الــفــريــقــني تــقــاســمــا الــســيــطــرة على 
هــذا الــشــوط، فالفريق املــصــري بــدأ مهاجما 
بحماس شديد، وحاصر أصحاب األرض في 
املبكر،  التسجيل  عــن  باحثا  ملعبهم  نصف 
ولـــكـــن هــجــمــاتــه افـــتـــقـــدت لــلــفــاعــلــيــة بــســبــب 
التونسي،  للفريق  الدفاعي  واالتـــزان  العمق 
فــرص خطيرة، فيما دانــت  ولــم تكن لألهلي 
السيطرة في النصف الثاني من هذا الشوط 
الــذي شكل خطورة كبيرة  التونسي  للفريق 
عــلــى مـــرمـــى شـــريـــف إكــــرامــــي وغــــازلــــه بــعــدة 
كرات ثابتة قبل أن يتسبب في ركلة جزاء في 
الدقيقة 38 سجل منها طه ياسني الخنيسي 
هدفا زاد مــن أوجـــاع الــحــارس املــصــري، كما 
الهدف،  بعد  األهلي  ارتــبــاك  الترجي  استغل 
ــزد غــلــتــه  ـــ ــه لـــــم يــ ــنـ ــكـ ــــدة هــــجــــمــــات لـ ـــن عـــ ـــ وشـ
بنتيجة  األول  الـــشـــوط  لينتهي  الــتــهــديــفــيــة 

سيئة لألهلي وهي التأخر بهدف.
ولم يرض األهلي بالخروج من البطولة بهذا 
الــشــكــل، وضــغــط مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بدال  أجــايــي  الفني جونيور  الجهاز  وأشـــرك 
من مؤمن زكريا، ونجح علي معلول في إحراز 
هدف التعادل في الدقيقة 50 من تمريرة من 
اليمنى وضعها  الــنــاحــيــة  مــن  فتحي  أحــمــد 
على يسار معز بن شريفية، وارتفعت الروح 
الثاني  الهدف  الــذي سجل  لألحمر  املعنوية 
فـــي الــدقــيــقــة 62 بــضــربــة رأس مـــن جــونــيــور 
أجايي بعد كرة عرضية من الناحية اليمنى 
أرسلها التونسي املتألق علي معلول، وانقلب 
الترجي مهاجما، ودافع األهلي معتمدا على 

تأهل صعب ومشرف 
لألهلي صاحب الرقم 

القياسي للفوز باللقب

جماهير اتحاد العاصمة سعيدة بتأهل فريقها )رياض كرامدي/فرانس برس(

فرص  تتح  لم  ولكن  السريع،  املرتد  الهجوم 
األخــيــرة  الــدقــائــق  فــي  إال  للفريقني  حقيقية 
عندما اهــدر وليد أزارو فرصة ال تضيع من 
قوية  تسديدة  إكرامي  وأبعد شريف  انفراد، 
لــلــتــرجــي لتنتهي املـــبـــاراة بــخــروج »األحــمــر 
و2011،   1994 نــســخــتــي  بـــطـــل  واألصـــــفـــــر«  
وتأهل صعب ومشرف لألهلي صاحب الرقم 

القياسي في الفوز باللقب.
وفي مباراة أخرى بإياب الدور ربع النهائي، 
ــــري مــع  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاد الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ ــحـ ــ ــادل اتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــداف  ــدون أهــ ــ فـــيـــروفـــيـــارو بــطــل مــوزمــبــيــق بـ
لــيــحــصــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــعـــربـــيـــة الــثــانــيــة 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، وكـــان لــقــاء الــذهــاب في 
موزمبيق انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع. والــتــحــق 
الوداد البيضاوي املغربي، بالثنائي العربي، 
األهلي املصري، واتحاد العاصمة الجزائري، 
بــعــد تــأهــلــه إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
منافسات دوري أبطال أفريقيا، على حساب 
حــامــل الــلــقــب صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي، 
بفوزه بهدف لصفر وهي نفس نتيجة مباراة 
الذهاب، قبل املرور إلى ضربات الجزاء والتي 

أهلت ممثل الكرة املغربية بنتيجة 2-3.
ــبـــاراة بــقــوة هــجــومــيــة وفــرض  بـــدأ الـــــوداد املـ
ضغطا متواصال على دفاع منافسه، واختار 
الوداد أن يغير أسلوب لعبه من خالل التوغل 
فــي الــعــمــق أو املــــرور عــبــر الــجــانــبــني األيــمــن 
واأليسر ملهاجمه الجنوب أفريقي. كان الوداد 

لكرة  األفريقية   الكونفيدرالية  بطولة  وفــي 
يونايتد  فريق سوبر ســبــورت  الــقــدم حصل 
بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى الــبــطــاقــة الثانية 
زيسكو  مــع  تعادله  بعد  النهائي  فــي نصف 
ــبـــي بــهــدفــني لــكــل فـــريـــق في  ــزامـ يــونــايــتــد الـ
الــدور  املــبــاراة التي أقيمت بينهما في إيــاب 
انتهت  الذهاب  مباراة  وكانت  النهائي،  ربــع 

في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
ــق جـــون  ــريــ ــــن طــ ــريــــق الــــزامــــبــــي عـ ــفــ ــدم الــ ــقــ تــ
تــشــيــنــغــانــدو فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة، وتــعــادل 
توماس  عــن طريق  يونايتد  سوبر ســبــورت 
الــدقــيــقــة 34، قــبــل أن يضيف ديفيد  فـــاال فــي 
اويـــنـــو الـــهـــدف الــثــانــي لــصــاحــب األرض في 
الدقيقة 50، ويتعادل توماس فاال في الدقيقة 

ــادرا على حسم املــبــاراة منذ الــشــوط األول  قـ
ــان قــريــبــا مــن التسجيل مــنــذ الــدقــيــقــة 22  وكـ
عندما قاد أوناجم هجوما معاكسا لكن عبد 
الهجمة  إنــهــاء  فــي  فشل  الناصيري  اللطيف 

وفوت فرصة افتتاح النتيجة لفريقه.
وبعد مــرور أربــع دقائق فقط، توغل أوناجم 
الــذي شكل خطرا متواصال على دفــاع نادي 
صن داونز، وقام بتوزيعة محكمة في اتجاه 
الدين  الثاني حيث كان زميله صالح  القائم 

السعيدي جاهزا ليسكن الكرة في الشباك.
فــي الــشــوط الــثــانــي، تــراجــع أداء الــــوداد رغم 
مساندة جماهيره، وخــرج نــادي صن داونز 
ــؤزم وضـــع  ــ ــــدف يــ مــــن مــنــاطــقــه بــحــثــا عــــن هـ
ولكن  كامل حظوظه،  منافسه ويقضي على 

تــعــلــيــمــات الـــحـــســـني عـــمـــوتـــة ألبـــنـــائـــه كــانــت 
واضــحــة بــعــدم تــرك املــســاحــة ملنافس يحذق 

تجسيم الهجمات املعاكسة.
انــتــهــت املـــبـــاراة فـــي وقــتــهــا الــقــانــونــي بــفــوز 
الــوداد بهدف نظيف، وهذا ما جعل التعادل 
يــحــســم بــــني مـــواجـــهـــتـــي الــــذهــــاب واإليـــــــاب، 
ــــى ضــــربــــات الــــجــــزاء،  ويــحــتــكــم الـــفـــريـــقـــان إلـ
وأضــاع أمني عطوشي ضربة الجزاء األولى 
ــز، أعـــاد  ــ لـــلـــوداد، ولــكــن تـــاو العـــب صـــن داونــ
ــدوره،  ــ ــاع بــ ــ الــــــــوداد لــلــمــنــافــســة بـــعـــد أن أضــ
ونسج على منواله زميله زكري حيث تصدى 
أوزاورو  ثــم ســدد  التسديدة،  لتلك  الــعــروبــي 
الــوداد بضربات  كــرة فــوق العارضة، وتأهل 

الجزاء

االثنين 25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1120  السنة الرابعة
Monday 25 September 2017

االثنين 25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1120  السنة الرابعة
Monday 25 September 2017



محمد السعو

بعدما  شائكة  القضية  أصبحت 
أعلن أحــد أهــم نجوم كــرة السلة 
تأكيده  كــاري  ستيفن  األميركية 
الــدعــوة املقدمة من قبل  أنــه لن يوافق على 
الــبــيــت األبـــيـــض لــتــســلــيــم الـــكـــأس لــلــرئــيــس 
وهـــــي الــــعــــادة الـــتـــي دأب الــجــمــيــع عــلــيــهــا 
ســنــويــا، إذ تــقــوم الــفــرق الــريــاضــيــة الفائزة 
بــألــقــاب بــطــوالتــهــا بـــزيـــارة الــبــيــت األبــيــض 
وتقديم الكأس إلــى رئيس الــبــالد، وهــو ما 
رفضه تــرامــب املــعــروف بحدته، وقــرر على 
ــرة الــســلــة  ــرد عــلــى أفـــضـــل العـــبـــي كــ ــره الـــ ــ إثـ
ــوة البيت  األمــيــركــيــة بـــل وأعـــلـــن ســحــب دعــ
األبيض لتلك املناسبة التي تتعلق بتكريم 
الــســلــة  بــلــقــب دوري كـــــرة  ــتــــوج  املــ ــريـــق  ــفـ الـ
األميركية للمحترفني، والذي توج به كاري 
مـــع رفـــاقـــه فـــي غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــورز 

املوسم املاضي.
ــاب »الـــــبـــــشـــــرة الــــــســــــوداء«  ــ ــحــ ــ ــــرض أصــ ــعـ ــ تـ
من  والتعذيب  العنصري  للتمييز  تحديدًا 
ــع لــعــدم  ــدافـ قــبــل الــشــرطــة األمــيــركــيــة هـــو الـ
الجدل  أثــار  ترامب  لكن  النشيد،  احترامهم 
عــبــر إهــانــتــه العــبــي كــــرة الـــقـــدم األمــيــركــيــة 
الــــذيــــن رفــــضــــوا ســـابـــقـــا الــــوقــــوف احـــتـــرامـــا 

أزمة ترامب 
والرياضيين

بإهانة  قام  بعدما  بشدة  الجدل  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أشعل 
العبي كرة القدم األميركية الذين رفضوا الوقوف واحترام النشيد الوطني 
األميركي للواليات المتحدة في مختلف المناسبات الرياضية، وهي قضية 

ظهرت منذ فترة ليست بالقصيرة واستمرت حتى اليوم

3031
رياضة

تقرير

ــركـــي فـــي املــحــافــل  ــيـ لــلــنــشــيــد الـــوطـــنـــي األمـ
على  منهم  احتجاجا  املختلفة،  الرياضية 
إذ وجــه ترامب  التي يعيشونها،  األوضـــاع 
انتقادات حادة لهم ليلة الجمعة، في سياق 
خطاب رسمي ألقاه. ودعــا إلــى طردهم من 
: »أال تحبون أن تــروا واحــدًا 

ً
الــنــوادي قــائــال

من مالكي نــوادي دوري كرة القدم الوطني 
أن يـــقـــول عــنــدمــا ال يــحــتــرم أحــــد الــالعــبــني 
علمنا »اخرجوا ابــن...... من امللعب اآلن. إنه 
أنصاره  األميركي  الرئيس  مــطــرود«. ودعــا 
إلــى مــغــادرة املــدرجــات فـــورًا فــي أي مــبــاراة 
عــدم  الــالعــبــني  أحـــد  يتعمد خــاللــهــا  مقبلة 

الوقوف للنشيد الوطني.

كيف بدأت القصة؟
في  األميركية  املتحدة  الــواليــات  استفاقت 
شــهــر أغــســطــس/ آب الـــعـــام املـــاضـــي 2016 

على خبر ولقطة ظهر فيها الالعب، كولني 
كيبرنيك، نجم كرة القدم األميركية، رافضا 
ــنـــي،  ــــزف الـــنـــشـــيـــد الـــوطـ ــــالل عــ الـــــوقـــــوف خــ
على  منه  احتجاجا  جالسا  البقاء  واخــتــار 
عنصرية رجال الشرطة وتجاوزاتهم. وأراد 
كـــولـــني أن يــعــبــر عـــن احــتــجــاجــه بــطــريــقــتــه 
الخاصة، وذلك خالل عزف النشيد الوطني 
املواجهة  قبل  األميركية،  املتحدة  للواليات 
الـــتـــي جــمــعــت فـــريـــقـــه، ســــان فــرانــســيــســكــو، 
بمنافسه نادي غرين باي، ضمن منافسات 

دوري كرة القدم األميركية.
وأحدث موقف كيبرنيك جدال واسعا داخل 
الوسط الرياضي بأميركا وقسم الجماهير 
إلـــــى نــصــفــني بــســبــب مـــوقـــفـــه بــــني مــســانــد 
ــال كـــولـــني: »رفـــضـــت الـــوقـــوف  ــ ورافـــــــض. وقـ
خـــالل الــنــشــيــد األمــيــركــي وتــحــيــة عــلــم بلد 
التعذيب  ويمارس  عنصريا  تمييزًا  يشهد 
على أصحاب البشرة السوداء«. وتابع نجم 
إلــي  »بالنسبة  حــديــثــه:  فرانسيسكو  ســـان 
هذا األمر أكبر من لعبة كرة قدم، وسيكون 
ضــربــا مــن ضـــروب األنــانــيــة إذا مــا اتــخــذت 
قــرارا بــإدارة بصري تجاه ما يحدث اليوم. 
هـــنـــاك جــثــث عــلــى الــطــريــق وفــــي الـــشـــوارع 

واعتداءات من دون عقوبات«.
ــل اإلعـــــــالم  ــ ــائــ ــ ــيـــك أمـــــــــام وســ ــرنـ ــبـ ــيـ وقـــــــــال كـ
والجلوس  بموقفي  »سأتشبث  األميركية: 
ــــى جــانــب  إلـ عـــلـــى األرض، وســــأظــــل واقــــفــــا 
ــــهــــكــــت حـــقـــوقـــهـــم. 

ُ
ــت األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن انــ

ــيـــاء يــجــب أن يتم  بــالــنــســبــة إلــــي هـــنـــاك أشـ
وعندما  األمـــور،  تتغير  وعندما  تغييرها، 
أشعر بــأن هــذا العلم يمثل كــل الــنــاس هنا 
من دون تمييز، عندها سوف أعود للوقوف 

وتحية العلم«.
وجـــــاء الـــــرد ســريــعــا مـــن تـــرامـــب حـــني كــان 
ــذاك وقـــال:  ــ مــرشــحــا لــلــحــزب الــجــمــهــوري آنـ
أعتقد  وال  القصة  تلك  أطـــوار  تابعت  »لــقــد 
بأن موقفه يعد أمــرا مشرفا بل أعتقد بأنه 
أمر مشني، يجب عليه ربما البحث عن بلد 
آخـــر يتماشى مــع رؤيــتــه، لــيــجــرب ذلـــك وال 

أعتقد أنه سينجح في مسعاه«.

كاري يشعلها
وتــطــورت فــصــول القضية حــني أعــلــن نجم 
ــي ســـتـــيـــفـــن كـــــــاري رفـــضـــه  ــركــ ــيــ ــة األمــ ــلـ الـــسـ
البيت  في  األميركي  الرئيس  للقاء  الذهاب 
األبــيــض وأكــــد كــــاري فــي مــؤتــمــر صحافي 
أنــه لــن يذهب إلــى البيت األبــيــض لحضور 
ــن قــبــل  ــو تــلــقــى دعــــــوة رســـمـــيـــة مــ الـــحـــفـــل لــ
الرئيس دونــالــد تــرامــب، قــائــال: »ال أريــد أن 
أذهــب. وموقفي لم يتغير«. وأثــارت العديد 
مـــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
األميركي منذ توليه قيادة البالد كثيرًا من 

الجدل.
وقـــال كـــاري »بــالــطــبــع ال تــريــد الــتــســرع في 
اتـــخـــاذ قـــــرار حــــول فــهــم حــجــم مــعــنــى هــذا 
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ترامب زاد من حدة األزمة 
ورد بإهانة الالعبين 

وسحب دعوته

ماركوس يورنتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2021
الــالعــب حتى  اتفق ريــال مــدريــد اإلسباني والعــبــه مــاركــوس يورنتي على تمديد عقد 
20 يونيو/حزيران 2021. وعاد العب الوسط املولود في 30 يناير/كانون الثاني 1995 
إلى الريال هذا الصيف، بعد تألقه خالل إعارته العام املاضي ألالفيس. ووصل يورنتي 
خالل إعارته مع أالفيس لنهائي كأس امللك أمام برشلونة. وشارك حتى اآلن في ثالث 
مباريات بالليغا، وكان أساسيا أمام ليفانتي، وخرج في الشوط الثاني أمام ديبورتنيفو 
الــريــال قد جــدد عقود مارسيلو وإيسكو أالركــون  السابق. وكــان  أمــام فريقه  والسبت 

وداني كارباخال وكريم بنزيمة في األيام املاضية.

ثبوت تعاطي الكرواتي سرنا المنشطات
مــن العـــب شاختار  فــحــص عينة  نتيجة  ــاءت  جـ
الكرواتي داريــو سرنا، إيجابية، لكن  األوكــرانــي، 
الــالعــب يؤكد أنــه لــم يتناول قــط مــواد محظورة. 
وكــانــت العينة قــد أخـــذت مــن ســرنــا الـــذي يلعب 
لــشــاخــتــار مــنــذ 12 مـــوســـمـــا، فـــي 22 مــــارس/

النبأ من  لم يتم الكشف عن  آذار املاضي، ولكن 
قبل. ووجــه الــالعــب )35 عــامــا( رســالــة مفتوحة 
لم يتناول مواد  أنه  أكد فيها  لجماهير شاختار 
ــذي يــعــد مـــن الــركــائــز  ــ ــال ســرنــا ال مــحــظــورة. وقــ
للتركيز بشكل  النية  »لدي  األساسية لشاختار: 
تام على الدفاع عن اسمي وسمعتي«، مؤكدا أنه 
سيثبت أن كل ما حققه في مسيرته كان بفضل 

مجهوده وانضباطه.

كارميلو أنطوني في الطريق 
إلى أوكالهوما لكرة السلة األميركية

ذكرت وسائل إعالم أميركية عدة ان نجم نيويورك نيكس كارميلو أنطوني )33 عاما( 
بات على وشك االنتقال إلى أوكالهوما سيتي ثاندر، أحد الفرق القوية في املنطقة الغربية 
املشاركة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. ويأتي انتقال أنطوني، املشارك 10 
مرات في مباراة كل النجوم التي تجمع سنويا نجوم املنطقتني الشرقية والغربية، ضمن 
انيس  التركي  االرتكاز  على العب  بموجبها  نيكس  نيويورك  تبادل سيحصل  صفقة 
كانتر والجناح دوغ ماكديرموت )25 عاما كل منهما(، إضافة إلى حق االختيار في الدور 
الثاني من درافت 2018. وسيكون أوكالهوما النادي الثالث ألنطوني املولود في نيويورك، 

ودافع أيضا عن ألوان دنفر ناغتس من 2003 إلى 2011.

أليغري ينصح يوفنتوس بعدم »الهوس« بالتسجيل
أكد املدير الفني ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن العبه األرجنتيني غونزالو إيغواين 
اللحظات السيئة  »ليس عليه أن يشعر بالهوس بتسجيل األهــداف«، وذلك تعليقا على 
التي يمر بها مهاجم ريال مدريد السابق. وقال أليغري في تصريحات ملحطة )سكاي 
سبورت( »عندما نزل )إيغواين( قدم أداء جيدا. ليس عليه أن يصبح مهووسا بالتسجيل. 
أن  »إنها لحظات يمكن  الــعــام«. وأضــاف  أهــدافــا وسيسجلها أيضا هــذا  فلطاملا سجل 
تحدث ولكن عليه أن يتحلى بالهدوء ألنه الالعب الذي يشكل الفارق في خط الهجوم«. 
وتأتي تصريحات أليغري بعدما لم يتمكن إيغواين من التسجيل في آخر أربع مباريات 

)ثالث في الدوري اإليطالي وواحدة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا(.

موراتا يتألق بعد رحيل كوستا عن تشلسي
بعد يوم واحد من بيع دييغو كوستا إلى أتليتيكو 
مدريد مقابل 58 مليون جنيه إسترليني )78.25 
ــا في  ــارو مـــوراتـ ــفـ مــلــيــون دوالر( نــجــح بــديــلــه ألـ
االنتصار 4-صفر  أهــداف خــالل  تسجيل ثالثة 
على ستوك سيتي، ليبدأ حقبة جديدة مع حامل 
لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وهذه 
أول مرة يسجل فيها العب من تشيلسي ثالثة 
أهـــداف فــي مــبــاراة واحـــدة بــالــدوري منذ ثالثية 
الثالثية  كوستا في سبتمبر/أيلول 2014 لكنها 
أمام  أهــداف  ثالثة  باتشواي  بعدما سجل ميشي  لتشيلسي،  واحــد  أسبوع  في  الثانية 
نوتنجهام فورست في كأس الرابطة األندية اإلنكليزية املحترفة. وقال أنطونيو كونتي 
مدرب تشيلسي عن نجمه الجديد »أشعر بالرضا عن أداء ألفارو وأشعر بالرضا عن 
أداء الفريق. اآلن هو في طريقه ليصبح مهاجما رائعا«. وتابع »هذه مباراة صعبة جدا. 
أتذكر لقاء املوسم املاضي. أعتقد أن ألفارو لعب بشكل رائع جدا وسجل ثالثة أهداف. 

وبالنسبة للمهاجم هذا أمر مهم. ميشي فعل األمر ذاته أمام فورست«.

كما توج هدافا للدوري األملاني )3 مــرات( ودوري األبطال، 
الــســويــســري. مسيرته ممتدة مــع اإلنـــجـــازات، ما  والــــدوري 
جعله أسطوريا في الكرة األملانية وقد عمل بعد اعتزاله في 
نــائــب رئيس  عــام 1986 كمعلق ريــاضــي، وشــغــل منصب 
نادي بايرن ميونخ من الفترة 1991 حتى 2002، ودخل في 
شهر مــارس/آذار عام 2004 قائمة بيليه كواحد من أفضل 
125 العبًا في تاريخ كرة القدم، واآلن يشغل منصب رئيس 
إلى  ليبستادت وانضم  ولد رومينيغه في  البافاري.  النادي 
بايرن ميونيخ في عام 1974، قادمًا من ناد للهواة. وأظهر 
قوة كبيرة وتقنية عالية في املراوغات ليسلط األضواء عليه 
بشدة. سجل في مستهل مشواره 26 هدفا ثم واصل تهديفه 
السنني، وفــاز مع بايرن ميونخ  ونجوميته تباعا مع مــرور 
فــي عامي 1975 و1976،  األوروبــــي  االتــحــاد  ببطولة كــأس 
وشارك مع الفريق في نهائيات كأس إنتركونتيننتال ضد 

كروزيرو إيك من بيلو هوريزونتي. سطع العب خط الوسط 
وأصبح شريكا مع زميله بول برايتنر وشكال ثنائيا ناريا، 
ــدوري األملـــانـــي فــي عــامــي 1980  ــ وفــــاز مــع الـــنـــادي بــلــقــب الـ
و1981، فيما كان برايتنر الذي بدأ مسيرته الكروية في سنة 

1970 مع نادي بايرن ميونخ أيضا.
أما مساهمته الكبيرة في نجاحات النادي فهي كثيرة للغاية، 
وقــد دون اسمه كأفضل العــب كــرة قــدم أملــانــي فــي موسم 
80 /81 والعب كرة قدم أوروبية لذلك العام وفي عام 1984، 
وحني بلغ عمره 29 عاما، تم بيعه في صفقة قياسية إلى 
إنــتــر مــيــالن حيث ســاعــد الــفــريــق  فــي إيــطــالــيــا، لكنه عانى 
من مشاكل االصابة. في نهاية عقده في عام 1987، انتقل 
ــر مـــوســـم له  ــادي ســيــرفــيــت  الــســويــســري حــتــى آخــ ــ ــــى نـ إل
1989/1988وتوج هدافا في الدوري السويسري بـ24 هدفا.
)العربي الجديد(

يحتفي أسطورة كرة القدم األملانية، كارل هاينز رومينيغه، 
ــد فــي الخامس  بعيد مــيــالده الــثــانــي والــســتــني وهــو الـــذي ول
والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول من العام 1955. وبعيدا 
عن األمور اإلداريــة فإن رومينيغه يعد واحدا من األساطير 
الحية في كرة القدم األملانية، حيث شارك منتخب أملانيا في 
العالم، فضاعت عليه فرصة  ثــالث نسخ متتالية من كــأس 
الظفر باللقب مرتني )1982، 1986( ولكنه توج قبلهما بلقب 
كأس أوروبــا 1980. وبــدأ أولــى خطواته في عالم االحتراف 
رفقة العمالق بايرن ميونيخ، فنال معه لقب الدوري )مرتني( 
ــا )مـــرتـــني( وكــأس  ــ والـــكـــأس )مـــرتـــني( ودوري أبــطــال أوروبـ
إنتركونتيننتال. وبعد عشرة مواسم ناجحة تحول لتجربة 
جــديــدة رفــقــة إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي، ثــم خــتــم مــســيــرتــه مع 
بلقب  تــوج  املظفرة،  مسيرته  خــالل  السويسري.  سيرفيت 
الــكــرة الذهبية األوروبــيــة )مــرتــني( والعـــب الــعــام فــي أملانيا، 

كارل هاينز رومـينيغه

على هامش الحدث

أسطورة كرة 
القدم األلمانية، 

كارل هاينز 
رومينيغه، ورئيس 
نادي بايرن ميونخ 

هو عالمة فارقة 
في تاريخ الكرة 

األلمانية

دونالد ترامب 
يهاجم بشدة 
)Getty /إلسا(

ساند نجم نادي سيتل سيهاوكس لكرة القدم األميركية، ريشارد شيرمان، 
المالكمة  بنجم  وشبهه  بل  إليه  ذهب  ما  في  كيبرنيك  كولين  الالعب 
بهذا  أمور  عدة  »توجد  قال:  عندما  علي،  محمد  الراحل  األسطورة 
حمامات  فيه  توجد  الذي  نفسه  هو  البلد  هذا  انتقاد،  محل  البلد 
نحن  مختلفة،  بشرة  لديه  من  لكل  واُخــرى  البيضاء  البشرة  ألصحاب 
نعيش في هذا البلد وهذا أمر يجب أن يتغير، موقف كيبرنيك يذكرني 

بموقف محمد علي الذي رفض التورط في حرب فيتنام«.

كيبرنيك مثل محمد علي

وجه رياضي

األمـــر. لدينا فرصة إلرســـال بيان نأمل في 
أن يشجع على الوحدة ويشجعنا على فهم 
مــاذا يعني أن نكون أميركيني«. وفــي وقت 
الحــق، قال كــاري في يوم ووريــرز اإلعالمي 
ـــرز  ــان العـــبـــو ووريــ ــ ــد الــــذهــــاب«. وكـ ــ »ال أريـ
ــرامــــب. وقـــال  تــ األكـــثـــر صـــراحـــة ضـــد إدارة 
ــر كــيــفــن دورانـــــت الشهر  نــجــم الــفــريــق اآلخــ

سحب الدعوة والتصعيد
ترامب على  األميركي دونالد  الرئيس  ورد 
كــاري  األمــيــركــي ستيفن  السلة  رفــض نجم 
ــيــــض« بــســحــب دعــوتــه  زيــــــارة »الـــبـــيـــت األبــ
لفريق غولدن ستايت ووريـــرز، حامل لقب 
السلة، من  كــرة  الـــدوري األميركي ملحترفي 
أجل زيارة البيت األبيض، بعد إعراب عدد 

املاضي إنه سيقاطع في حال ُدعــي الفريق 
إلى البيت األبيض، متهما ترامب بتصعيد 
الــتــوتــرات الــعــرقــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وقال لشبكة »اي اس بي ان«: »ال أحترم من 
أتفق مع ما يتفق  هو في منصبه اآلن... ال 
بعدم  مسموعا  صــوتــي  سيكون  لــذا  عليه، 

القيام بذلك«.

مــن العــبــي الــفــريــق عــن شــكــوكــهــم بحضور 
حفل االستقبال. 

ــي حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع  ــ ــب فـ ــ ــرامـ ــ وحــــــــدد تـ
»تويتر« نجم ووريــرز ستيفن كاري وكتب 
»الــــذهــــاب إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض يــعــد شــرفــا 
ــاري  ــة. ســتــيــفــن كــ ــبـــطـــولـ عــظــيــمــا لـــفـــريـــق الـ

متردد، وبالتالي سحبت الدعوة!«.

خاض أسطورتا التنس في العالم اإلسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرير 
الــزوجــي، وذلــك ضمن منافسات كــأس الفــر االستعراضية  أول مــبــاراة لهما سويًا في 
التي تحتضنها العاصمة التشيكية براغ أمام زوجي فريق العالم املكون من األميركيني 
العالم على منافسيهما  سام كويري وجــاك ســوك. وفــاز املصنفان األول والثاني على 
نــادال،  ألــف متفرج. وقــال  أمــام نحو 20   ، بمجموعتني لواحدة بواقع 6-4 و1-6 و5-10 
الالعب رقم 1 عامليا، »األمر كان ممتعا. هذه هي املرة األولى التي نلعب فيها سويا، لقد 
كانت لحظة رائعة«. وأضاف »نقدر دعم الجماهير، ولكننا سعيدان بشكل خاص بهذا 
الفوز«. من جانبه، قال فيدرير »كنت ألعب بتركيز كبير منذ البداية، ولم أكن أريد بدء 

البطولة بشكل سيئ. سعيد للغاية باللعب، وأنها املرة األولى لنا سويا«.

صورة في خبر

روعة نادال وفيدرر
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