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أعلن نجم 
الوسط ماركو 
فيراتي نيته 
البقاء في 
نادي باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، 
وذلك حين 
قال لصحيفة 
»الغازيتا ديلو 
سبورت« 
اإليطالية: 
»اجتمعت مع 
المسؤولين 
وأخبرتهم عن 
رغتبي في 
البقاء. قرأت أن 
وكيل أعمالي 
)مينو رايوال( 
عرضني على 
برشلونة، هذا 
ليس صحيحًا، 
لدي هوٌس 
لتحقيق الفوز 
مع باريس 
سان جيرمان، 
بعدما سمح 
لي بالتطور 
كرجٍل والعب، 
وأعطاني ثقة 
المشاركة في 
فيراتي صاحب الـ25 عامًا من أفضل العبي خط الوسط )كاثرين أفيل/Getty(مشروعه«.

فيراتي يحسم قراره

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي ببطولة كأس 
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عن مواجهة من 

العيار الثقيل بني مانشستر يونايتد وتوتنهام 
هوتسبر، بينما ستجمع املباراة األخرى بني 

تشيلسي وساوثامبتون، وذلك بعد انتهاء 
جميع مباريات دور الثمانية باملسابقة. وأجريت 
القرعة مباشرة بعد انتهاء مباراة ليستر سيتي 

وتشيلسي، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني 
)1-2( بعد تمديدها لشوطني إضافيني.

جّدد نابولي آماله في املنافسة على لقب »السيري 
آ«، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه 

جنوى بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ29 من دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وحمل هدف 

اللقاء الوحيد توقيع املدافع اإلسباني راؤول 
ألبيول، قبل 18 دقيقة من النهاية. واستغل فريق 
الجنوب اإليطالي تعثر املتصدر يوفنتوس )75 

نقطة(، الذي تعادل سلبًا مع سبال، ليصبح 
الفارق نقطتني فقط لـ«البيانكونيري«.

حافظ بوكا جونيورز على صدارته لبطولة 
الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة القدم رغم تعادله 

الصعب في مباراته مع أتلتيكو توكومان بهدف 
ملثله، ليبتعد بست نقاط عن أقرب منافسيه، 

تاييريس، وذلك قبل نهاية البطولة بسبع جوالت. 
وكان بوكا على مشارف الهزيمة أمام توكومان 
الذي تقدم بهدف أول عبر خافيير توليدو بعد 
مرور نصف ساعة من انطالق املباراة، قبل أن 

يدرك والتر بو التعادل في الدقيقة األخيرة.

مواجهة نارية في كأس 
االتحاد اإلنكليزي بين 
اليونايتد وتوتنهام

نابولي يقلّص الفارق 
مع يوفنتوس ويُشعل 

الدوري اإليطالي

بوكا يتعادل 
ويحافظ على صدارة 

الدوري األرجنتيني
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ليفربول يريد تجاوز 
مانشستر سيتي في 

دوري أبطال أوروبا

سبورتنغ يفوز بصعوبة على ريو أفي
حصد سبورتنغ لشبونة ثالث نقاط ثمينة بفوز صعب على ريو أفي بهدفني 
نظيفني على ملعب »جوزيه ألفاالدي« في ختام الجولة الـ27 بالدوري البرتغالي 
لكرة القدم. تقدم جيلسون مارتينز في النتيجة للفريق العاصمي في الدقيقة 
24. وظلت النتيجة معلقة حتى قبل 6 دقائق من النهاية، عندما أنهى املهاجم 
الهولندي باس دوست األمور بهدف ثاٍن. وبهذا رفع »األســود« رصيدهم من 
النقاط لـ65 نقطة وابتعدوا بفارق 5 نقاط عن املتصدر بورتو و3 خلف الغريم 
التقليدي بنفيكا، الوصيف. بينما تجمد رصيد ريز أفي عند 40 نقطة في املركز 
الخامس. واقتنص موريرينسي فوزًا قاتاًل على حساب ضيفه بيلينينسش 
بهدفني لواحد على ملعب »خواكيم دي أمليدا«. افتتح أصحاب األرض النتيجة 
عبر النيران الصديقة في الدقيقة 27 بواسطة فلورنت هانني بالخطأ في مرماه. 
ثم تعادل لويس كارلوس بيريرا في الدقيقة 49 من عمر املباراة. وفي الدقيقة 

84 منح أنطونيو خوسيه بينيرو النقاط الثالث ملوريرينسي بالهدف الثاني.
بينما تجمد رصيد  الـــ14،  املركز  نقطة في  وأصبح رصيد موريرينسي 25 

بيلينينسش عند 29 نقطة في املرتبة الـ12.

وستبروك يقود ثاندر لهزيمة رابتورز
فريقه  بقيادة  رابتورز  تورونتو  انتصارات  مسلسل  وستبروك  راســل  أنهى 
أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه 132-125 في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، وذلك في مباراة شهدت طرد العبني من أصحاب األرض 
واملدرب أيضًا. ودخل تورونتو الذي ضمن تأهله إلى األدوار اإلقصائية »بالي 
مباراته  سلتيكس،  بوسطن  مالحقه  غــرار  على  الشرقية  املنطقة  فــي  أوف« 
وضيفه أوكالهوما سيتي باحثًا عن فوزه الثاني عشر تواليًا، لكن أوكالهوما 
ألحق برابتورز هزيمته السادسة فقط في ملعبه هذا املوسم )في 35 مباراة(. 
»تريبل دابل« للمباراة الخامسة  وواصل وستبروك هوايته املفضلة بتحقيقه الـ
على التوالي والـ23 هذا املوسم والـ102 في مسيرته، واقترب خطوة إضافية من 
جيسون كيد )107( الذي يحتل املركز الثالث في تاريخ الدوري خلف أوسكار 
روبرتسون )181( وماجيك جونسون )138(. وسجل وستبروك الذي حقق 
املوسم املاضي 42 »تريبل دابــل« وحطم بذلك رقم روبرتسون الصامد منذ 

1962، 37 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و13 متابعة، وأضاف ستيفن أدامز 
25 نقطة مع 8 متابعات وبــول جــورج وكارميلو أنطوني 22 و15 نقطة على 
لثاندر  التوالي  على  الــســادس  الفوز  في  أساسيًا  دورًا  أيضًا  ليلعبوا  التوالي، 

والـ43 هذا املوسم.

فياريال يُسقط أتلتيكو مدريد في الليغا
وّجه فياريال ضربة قوية آلمال أتلتيكو مدريد في مالحقة صدارة برشلونة 
حني هزمه بهدف قاتل )2-1( بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف، وذلك خالل 
اللقاء الذي أقيم على ملعب »ال سيراميكا« ضمن الجولة الـ29 بدوري الدرجة 
األولـــى اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم »الــلــيــغــا«. أنــهــى الــفــريــق املــدريــدي الــشــوط األول 
متفوقًا بهدٍف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء مشكوك 
في صحتها تسبب فيها املهاجم الفرنسي. وفي الشوط الثاني، قلب أصحاب 
الالعب،  املــدريــدي في آخــر 8 دقائق، وعبر نفس  الفريق  الطاولة على  األرض 
من  برأسية   82 الدقيقة  فــي  التعادل  أدرك  الــذي  ــال،  أونـ إنيس  البديل  التركي 
داخــل املنطقة سكنت شباك يــان أوبـــالك. ثــم عــاد الــالعــب الــشــاب )20 عامًا( 
وهز الشباك مجددًا بهدف ثان في الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب بداًل من 

الضائع بعدما حول الكرة داخل الشباك دون رقابة من دفاع األتلتي.
ولم تتوقف متاعب أتلتيكو عند هذا الحد بل إنه لعب منقوصًا من العب بعد 

طرد فيكتور ماتشني ›فيتولو‹ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة األخيرة.
وبهذا يتجرع »الروخيبالنكوس« الخسارة الثانية هذا املوسم ليتجمد رصيد 

الفريق عند 64 نقطة ويبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن املتصدر برشلونة.

اعتبر األملاني يورغن كلوب، مدرب ليفربول 
املصري  مهاجمه  أن  الــقــدم،  لــكــرة  اإلنكليزي 
محمد صالح في طريقه ألن يصبح في يوم 

ما أفضل العٍب في العالم.
ويقّدم صالح موسمًا رائعًا مع ليفربول حتى 
اآلن، إذ أكد يوم السبت املاضي ذلك برباعية 
تاريخية في مرمى واتــفــورد )5-صــفــر( قاده 

فيها إلى املركز الثالث في الدوري املمتاز.
وانفرد الدولي املصري، أفضل العب أفريقي 
البطولة  ترتيب هدافي  2017، بصدارة  لعام 
اإلنكليزية، برصيد 28 هدفًا، متقدمًا بفارق 
4 أهــداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري 
كني املصاب الــذي قد يبتعد عن املالعب إلى 

ما قبل نهاية املوسم بقليل.
وأصــبــح صـــالح أفــضــل مــســجــل فــي موسمه 
الــتــاريــخ، بعدما  مــّر  ليفربول على  مــع  األول 
ــي جــمــيــع  ــ ــًا فــ ــ ــدفـ ــ ــده إلــــــــى 36 هـ ــ ــيــ ــ رفــــــــع رصــ
ــبـــانـــي فــرنــانــدو  املـــســـابـــقـــات، مــتــخــّطــيــًا اإلسـ
توريس صاحب الـ33 هدفًا في موسم 2008، 
حني وصل النينو من نــادي أتلتيكو مدريد 

ُتـــّوج األرجنتيني خـــوان مــارتــني ديــل بوترو 
بلقب بطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة ذات 
األلف نقطة، بعدما تمكن من هزيمة املصنف 
األول على العالم بني العبي التنس املحترفني 
الـــســـويـــســـري روجـــيـــه فـــيـــدريـــر بــمــجــمــوعــتــني 
مقابل واحدة. وقلب ديل بوترو كل التوقعات 
التي رشحت فيدرير للفوز باللقب، لينجح في 
هزيمة أفضل العبي العالم على صعيد اللعبة 
بنتيجة  عليه  متفوقًا  السويسري  املخضرم 

4-6 و 7-6 و 6-7 ليظفر باللقب بجدارة.
ــل بــــوتــــرو املــصــنــف  ــ وكــــــان خــــــوان مــــارتــــني ديـ
الــثــامــن عــاملــيــًا قــد تــأهــل إلـــى الــنــهــائــي بعدما 
ــتــــش، فــيــمــا  ــيــ أطــــــاح بـــالـــكـــنـــدي مـــيـــلـــوس راونــ
بورنا  بالكرواتي  أطــاح  بعدما  فيدرير  تأهل 

كوريتش بنتيجة 5-7 و6-4 و4-6.
ــتـــي يــلــعــب فــيــهــا  ــرة الـــثـــانـــيـــة الـ ــ ــذه هــــي املــ ــ وهــ
األرجنتيني نهائي إنديان ويلز بعدما خسر 
عـــام 2013 الــنــهــائــي أمــــام اإلســبــانــي رافــائــيــل 
السابع  انتصاره  بتسجيل  نجح  كما  ــادال،  نـ
على فيدرير الذي هزم ديل بوترو بــدوره في 
لــقــاء جــرى بينهما. كما  18 مــبــاراة خــالل 25 

وبات أحد أهم الالعبني هناك، قبل أن يغادر 
إلى تشلسي بعد ذلك وُيصبح خائنًا بنظر 
جماهير أنفيلد رود. ويرى كلوب أنه بإمكان 
يــخــلــف األرجــنــتــيــنــي  أن  عـــامـــًا(  صــــالح )25 
لــيــونــيــل مــيــســي والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو كــأفــضــل العـــب فـــي الــعــالــم، مــؤكــدًا 
ذلـــك بــقــولــه »أعــتــقــد أنـــه فــي طــريــقــه لتحقيق 
ذلك«. وأضاف »ال أعتقد أن محمد صالح أو 
أي العب آخر يريد أن تتم مقارنته بليونيل 

ميسي«. 
ــــى أن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــبــــه إلــ ــلــــوب العــ ودعـــــــا كــ
املــســتــوى الـــذي وصــل إلــيــه هــذا املــوســم، كما 

فعل ميسي ورونالدو لعقٍد من الزمن.
وتـــابـــع: »كــمــا هــو الــحــال دائــمــًا فــي الــحــيــاة، 
فإذا كانت لديك املوهبة، عليك أن تظهر ذلك 
بــاســتــمــرار، وهـــذا جــيــد جـــدًا لــنــا ويــســاعــدنــا 

كثيرًا«.
ــال بـــــدوره قــبــل اســتــالمــه  ــان صــــالح قـــد قــ ــ وكـ
جــائــزة أفــضــل العـــب فــي املـــبـــاراة »املــهــم أننا 
استفقنا من خيبة األمل بعد مباراة يونايتد. 
الجميع وزمــالئــي. هــي ليست مسألة  أشــكــر 

بوترو،  ديــل  مارتن  خــوان  األرجنتيني  ألحق 
القوية، أول هزيمة  صاحب ضربات اإلرســال 
أبــرز  ــد  وأحـ عــاملــيــًا  األول  باملصنف  فــي 2018 
فــي نهائي  اإلطـــالق  التنس على  لعبة  نــجــوم 
إنديان ويلز، وحقق حامل اللقب 17 انتصارًا 
متتاليًا في 2018 وهي مسيرة تضمنت فوز 
البطوالت  فــي  بلقبه 20  الــســويــســري  الــالعــب 
ــع الــكــبــرى فـــي أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة قبل  ــ األربـ

هزيمته أمام ديل بوترو. 
وبــعــد مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة اســتــمــرت ساعتني 
و42 دقـــيـــقـــة، تــمــكــن األرجــنــتــيــنــي مـــن الــفــوز 

باملجموعة األولى )4-6(.
وفي املجموعة الثانية، كانت الندية حاضرة 
وبــقــوة وهـــو مــا وضـــح فــي امــتــداد املجموعة 
لشوط كسر التعادل، الذي حسمه فيدرير في 

النهاية )8-10(.
أمــــا املــجــمــوعــة الــثــالــثــة والــحــاســمــة فــشــهــدت 
عــودة رائعة لديل بوترو الــذي كــان قريبًا من 
الشوط  إرساله في  فقد  اللقب بعدما  خسارة 
لــفــيــدريــر   )4-5( الــنــتــيــجــة  لــتــصــبــح  الـــتـــاســـع 
الـــذي كـــان ســيــرســل مــن أجـــل الــبــطــولــة. إال أن 
النجم  ديــل بوترو لم يستسلم وكسر إرســال 
الــســويــســري لــتــمــتــد املــجــمــوعــة لـــشـــوط كسر 
التعادل الذي هيمن عليه ديل بوترو وأنهاه 
اليابانية  أحـــرزت  كما   .)2-7( واضـــح  بتفوق 
ناومي أوساكا لقب فردي السيدات في أنديان 
ويلز بفوزها في النهائي على الروسية داريا 
كاساتكينا 6-3 و6-2. واحتاجت أوساكا إلى 
»الــشــاب«  النهائي  لحسم  دقــائــق  و10  ســاعــة 

أرقام فنحن نسعى في كل مباراة إلى حصد 
الــنــقــاط الـــثـــالث«. وأصــبــح صـــالح أول العــٍب 
ــــدوري منذ  ُيــســجــل ربــاعــيــة لــلــيــفــربــول فــي الـ
األوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســـواريـــز فـــي مــرمــى 
ثالثية  يسجل  العـــب  وأول   ،2013 نــوريــتــش 
أو أكثر تحت إشراف يورغن كلوب. ويواجه 
ربع  في  سيتي  مانشستر  مواطنه  ليفربول 
ــا، وســيــكــون هذا  نهائي دوري أبــطــال أوروبــ
للريدز  سيتيح  ألنــه  كــثــٍر  بنظر  مهمًا  اللقاء 
الــتــأهــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي واالقـــتـــراب من 
الــحــلــم الـــــذي كــــان قــبــل فـــتـــرة صــعــب املـــنـــال، 
التشامبيونز،  نهائي  إلــى  الــعــودة  وتحديدًا 
الــذي وصله آلخــر مــرة عــام 2007 حني خسر 
أمام ميالن اإليطالي بهدفني لواحد، مع العلم 
أن آخر لقب له كان أيضًا أمام الروسونيري 
ــاريـــخـــي عـــلـــى مــلــعــب  ــتـ الـ نـــهـــائـــي 2005  ــي  فــ
بعد  التركية،  إسطنبول  مدينة  في  أتــاتــورك 
بثالثية  مالديني  بــاولــو  القائد  زمـــالء  تــقــدم 
لــيــحــقــق بــعــدهــا  الـــشـــوط األول،  فـــي  نــظــيــفــة 
بها  عـــادوا  كبيرة  انتفاضة  جــيــرارد  ستيفن 
فـــي الــنــتــيــجــة، لــيــتــجــه الـــطـــرفـــان إلــــى ركـــالت 
الجزاء، التي صبت في مصلحة أبناء املدرب 

رفائيل بينيتيز يومها.
صالح  محمد  سيقدمه  مــا  الجميع  ويترقب 
في كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب 
بالده مصر في املجموعة األولــى التي تضم 
كــــاّلً مــن روســيــا صــاحــبــة الــــدار والــســعــوديــة 

وكذلك األوروغواي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وأحــرزت باكورة ألقابها في دورات الالعبات 
املحترفات في سن العشرين.

البالغة  كاساتكينا  عــلــى  أوســاكــا  وضــغــطــت 
الــبــدايــة، واســتــفــادت  مــن العمر 20 عــامــًا منذ 
من ضعف األخيرة على إرسالها الذي فقدته 

أربــع مــرات في املــبــاراة املثيرة بينهما. وبعد 
ثالثة أشــواط أولــى صعبة، اتجهت اليابانية 
نــحــو الــفــوز عــنــدمــا فـــازت فــي الــشــوط الثامن 
قبل أن تنتهي املجموعة األولى في 39 دقيقة. 
وفي الثانية، كانت استعراضية بالنسبة إلى 

التي كسرت إرســال منافستها األول  اوســاكــا 
رابــع  لتصبح   ،2-6 أنهتها  ثــم   ،1-4 وتــقــدمــت 

العبة غير مصنفة تتوج في انديان ويلز.
»لــقــد هزمت  الــفــوز:  بعد  اليابانية  وصــرحــت 
كثيرًا من الالعبات الجيدات قبل أن تصل إلى 
هنا )الــنــهــائــي(. كنت أعـــرف جــيــدًا أنــه يتعني 
عــلــي أن أبــقــى ثــابــتــة فــي أدائــــي كــي أهــزمــهــا«. 
ــــه بــالــعــمــل  وأضـــــافـــــت »هـــــــذا األمـــــــر يـــظـــهـــر أنــ
نفوز  أن  بالنفس نستطيع  واإليــمــان  الــجــدي 
التصنيف  في  أوساكا  وستصعد  باأللقاب«. 
العاملي الجديد من املركز 44 إلى الـ 22، وعلقت 
على هذا األمر بالقول »في بداية املوسم كان 
هدفي أن أخوض كل مباراة بأعلى قدر ممكن 
من الجدية. ال يهم التصنيف ألن هذا يأتي مع 

االنتصارات«.
وتــقــيــم اوســاكــا املـــولـــودة مــن أم يــابــانــيــة وأب 
أميركي من أصل هايتي، في الواليات املتحدة، 
وتــشــرف عليها مــنــذ كــانــون االول/ديــســمــبــر 
السابقة في  الشريكة  بــاجــني،  املــاضــي ساشا 

التدريب لسيرينا وليامس.
وفـــي طــريــقــهــا إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، قضت 
اوســــاكــــا عـــلـــى العـــبـــتـــني احــتــلــتــا الــتــصــنــيــف 
العاملي سابقًا، هما الروسية ماريا شارابوفا 
ــا  ــنـ ــيـ كـــارولـ والـــتـــشـــيـــكـــيـــة  األول،  الـــــــــدور  ــي  ــ فـ
أن تقصي  قبل  الــنــهــائــي،  ربــع  فــي  بليسكوفا 
املــصــنــفــة أولـــــى حــالــيــًا الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا 
هاليب من نصف النهائي، وخسرت مجموعة 

واحدة في هذه الدورة.
)فرانس برس(

ديل بوترو بطًال إلنديان ويلز للتنسكلوب: صالح بإمكانه أن يصبح األفضل في العالم
يُقدم محمد صالح 

في الموسم الحالي مع 
ليفربول مستوى مميزًا 

جدًا، محطمًا أرقامًا 
عديدة

فاجأ األرجنتيني خصمه 
السويسري المخضرم ثم 
هزمه، لينال لقب بطولة 
إنديان ويلز لتنس األساتذة

)Getty /يترّقب الجميع ما سيقدمه صالح في كأس العالم )أولي سكراف

النجم الساحلي واصل مشواره )فتحي بلعيد/فرانس برس(

خروج مفاجئ للزمالك المصري )إبراهيم رمضان/األناضول(

)Getty( األرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو حسم اللقب لصالحه

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــق الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي  ــريــ صـــعـــد فــ
إلــــى دور املــجــمــوعــات  الــتــونــســي 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي 
لــكــرة الــقــدم مــن املــمــر الــضــيــق بــعــد خسارته 
بــهــدف دون رد أمـــام فــريــق بــالتــوه يونايتد 
الـــ32،  بطل نيجيريا في مباراة اإليــاب لــدور 
أقيمت بينهما في نيجيريا، ولم ينقذ  التي 
الفوز بأربعة أهداف  الساحل سوى  جوهرة 
الذهاب ليفوز 3/4  مقابل هدفني في مباراة 
املــبــاراتــني، ولــو سجل أصحاب  فــي مجموع 
التونسي  الفريق  لتحول  ثانيًا  األرض هدفًا 

الكبير إلى بطولة الكونفدرالية األفريقية.

الزمالك 
يودع أفريقيا

تأهل الترجي والنجم

التونسيان  الساحلي  والنجم  الترجي  فريقا  صعد 
أبطال  دوري  مسابقة  في  المجموعات  لدور 
تعرضت  الذي  الوقت  في  القدم،  لكرة  أفريقيا 
أحد  بخروج  قوية  لضربة  المصرية  الكرة  فيه 
أقطابها وهو الزمالك من مسابقة الكونفدرالية

متابعة

ــريــــاضــــي  ــــق بـــــه مــــواطــــنــــه الــــتــــرجــــي الــ ــــحـ ولـ
فــوزه على ضيفه جورماهيا  بعد  التونسي 
الكيني بهدف من دون رد في مباراة اإلياب 
التي أقيمت في تونس، وأحرز هدفها الوحيد 
من  21، مستفيدًا  الدقيقة  في  الــبــدري  أنيس 
ــارج  ــبــــاراة الــــذهــــاب خـ تـــعـــادلـــه ســلــبــيــًا فـــي مــ

أرضـــه. انحصر اللعب فــي وســط املــيــدان في 
فــتــرات كــثــيــرة، وفـــي الــوقــت الـــذي أضـــاع فيه 
الفريق التونسي أكثر من فرصة لزيادة غلته 
خطورة  الكيني  الفريق  شكل  التهديف،  مــن 
كــبــيــرة فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مــن الهجمات 
املرتدة، لوال تألق الحارس معز بن شريفية 

واستبسال املدافعني. 
وبــعــيــدًا عــن أرضــــه وجــمــهــوره، صــعــد فريق 
ــعـــادل  ــد تـ ــعـ ــدي بـ ــديــ ــجــ الـــــدفـــــاع الـــحـــســـنـــي الــ
بهدفني لكل فريق مع فيتا كلوب الكونغولي 
في مباراة اإلياب، بعد أن كان فاز بهدف دون 
املباراتني،  ليفوز 2/3 في مجموع  رد ذهابًا 
ســـجـــل لــلــفــريــق املـــغـــربـــي حــمــيــد أحـــــــداد فــي 
الثالثة  الدقيقة  الدقيقة 75 وأيــوب نناح في 

من الوقت املحتسب بدل الضائع.
وودع البطولة فريق الهالل السوداني بالرغم 
من فــوزه على أرضــه ووســط جماهيره على 
فــريــق تــوغــو بــور بطل تــوغــو بثالثة أهــداف 
مقابل هدف، حيث خسر في الذهاب بهدفني 
وفـــــاق سطيف  فـــريـــق  فــيــمــا صــعــد  رد،  دون 
الــجــزائــري بــفــوزه عــلــى فــريــق ادوانــــا ســتــارز 
بطل غانا بأربعة أهداف دون رد إيابًا. وكان 
للفريق  بــهــدف دون رد ذهــابــًا.. سجل  خسر 
ــزائــــري مــــــراد بــــن عـــيـــاد فــــي الــدقــيــقــتــني  الــــجــ
28 و48 وعــبــدالــقــادر بــــدران فــي الــدقــيــقــة 61 

وعبدالحكيم أمقرون في الدقيقة 93.
وأقــيــمــت املــــبــــاراة فـــي ظـــل غــيــاب الــجــمــاهــيــر 
بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــة الــــتــــي فـــرضـــهـــا االتــــحــــاد 

األفريقي »كاف« على الفريق الجزائري.
وكان صعد إلى دور املجموعات أندية األهلي 
املــصــري بــفــوزه 1/7 فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني 
على مونانا بطل الغابون والوداد البيضاوي 
املــغــربــي بــفــوزه فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني 4/7 
على فريق ويليا مسفيلي أتليتيك بطل كوت 
فــوزه 2/7  بعد  الجزائري  ديفوار ومولودية 
فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني عــلــى مــونــتــايــن أوف 

فاير بطل نيجيريا.

مفاجآت الكونفدرالية  
وفـــي بــطــولــة الــكــونــفــدرالــيــة األفــريــقــيــة، وفــي 
ــادي  ــ نـ املــــفــــاجــــآت ودع  كــــبــــرى  ــن  ــ واحـــــــــدة مـ
الزمالك من دور الـ32 بخسارته 4/3 بركالت 
الــتــرجــيــح أمـــــام فـــريـــق واليـــتـــا ديــتــشــا بطل 
الصغير  املغمور  الفريق  ذلــك  وهــو  إثيوبيا، 
حــديــث الــعــهــد بــكــرة الــقــدم البعيد كــل البعد 
عــن تــاريــخ وبـــطـــوالت نــــادي الــزمــالــك، وذلــك 
بعد انتهاء مباراة اإلياب على ملعب السالم 
في العاصمة املصرية القاهرة بفوز األبيض 

التواجد العربي كبير 
في دور المجموعات 

بدوري األبطال

فريق الترجي التونسي تأهل بجدارة في األبطال )توني كارومبا/فرانس برس(

بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف، وهـــي الــنــتــيــجــة الــتــي 
انتهى بها لقاء الذهاب في إثيوبيا.

أحمد مدبولي  الزمالك بهدفني لالعبه  تقدم 
في الدقيقتني 44 و49 قبل أن يسجل الفريق 
ــد عــــن طـــريـــق عــبــد  ــيـ اإلثــــيــــوبــــي هـــدفـــه الـــوحـ
الفريقان  ليلجأ   52 الدقيقة  في  الصمد علي 
لركالت الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء 
للزمالك  لــلــمــبــاراة، ويسجل  األصــلــي  الــوقــت 
ــرســــي ومــحــمــد  ــم مــ ــ ــاسـ ــ ــد مــــدبــــولــــي وبـ ــمــ أحــ
عبد  ومحمود  حفني  أيمن  ويهدر  إبراهيم، 
ــرز لــفــريــق واليـــتـــا ديــتــشــا  ــ الـــعـــزيـــز، فــيــمــا أحـ
تشيكو عرفات وجوبا هوليتا وعبد الصمد 
الفريق املصري  علي وتيلكو خــومــا.  ودفــع 

في الدقيقة 44 الذي انتهى به الشوط األول. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي بـــدأ الــزمــالــك مهاجمًا، 
ونجح في إضافة هــدف ثــان في الدقيقة 49 
مـــن مـــراوغـــة رائـــعـــة وتــســديــدة قــويــة سكنت 
اإلثيوبية من جانب أحمد مدبولي،  الشباك 
ييأس، واستطاع  لم  اإلثيوبي  الفريق  أن  إال 
إدراك هــدف في الدقيقة 52 من كــرة عرضية 
أخطأ الحارس أحمد الشناوي في إبعادها، 
ــبـــك خـــط الـــدفـــاع، لــيــســجــل الـــالعـــب عبد  وارتـ
الزمالك  وحــاول  القاتل،  الهدف  علي  الصمد 
الثالث،  الهدف  الصدمة وتسجيل  استيعاب 
ولــكــن الــرعــونــة والــتــســرع والــضــغــط النفسي 
حالت دون التسجيل من الفرص التي الحت، 

الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة  فـــي  اإلداري  الــشــلــل  ســبــب 
النادي مرتضى  لرئيس  املختلفة  والــحــروب 
منصور، وأيضًا العرض الفني املتواضع في 
مجمل املباراة، والذي افتقد لألداء الجماعي، 
وغياب التركيز الذي تسبب في هدف الفريق 
من  تبقى  فيما  الفريق  الــذي جمد  اإلثيوبي 
وقت للمباراة، بالرغم من أن الفريق األبيض 
بــــدأ بـــقـــوة، ونــظــم عــــدة مـــحـــاوالت هجومية 
الذهاب،  هزيمة  وتعويض  املبكر  للتسجيل 
للزمالك  الكيني ركلة جــزاء  الحكم  واحتسب 
ــن حـــــازم إمـــام   ــد لــتــســديــدة مـ نــتــيــجــة ملــســة يـ
اعــــتــــرض عــلــيــهــا كـــثـــيـــرًا الـــفـــريـــق اإلثـــيـــوبـــي، 
وســجــل مــنــهــا أحــمــد مــدبــولــي هـــدف الــتــقــدم 

في الوقت الذي شكلت فيه الهجمات املرتدة 
للضيف خطورة كبيرة على مرمى الشناوي 
لتنتهي املباراة بفوز الزمالك بهدفني لهدف 
واللجوء لركالت الترجيح التي انتهت بتأهل 

الفريق اإلثيوبي.
اتـــحـــاد  فــــريــــق  األول  الـــــــــ32  دور  مــــن  وودع 
بثالثة  فـــوزه  مــن  بالرغم  التونسي  بــنــقــردان 
أهداف مقابل هدف على فريق كارا برازافيل 
بطل الكونغو فــي مــبــاراة اإليـــاب، حيث كان 
ــداف دون  ــ ــ تــلــقــى هـــزيـــمـــة قـــاســـيـــة بـــثـــالثـــة أهـ
ــه .. وسجل  رد فــي لــقــاء الــذهــاب خـــارج أرضـ
للفريق التونسي باتريك لوا لوا في الدقيقة 
14 وخـــالـــد يــحــيــى فـــي الــدقــيــقــة 58 وصــابــر 

برازافيل،  كــارا  لكن   ،83 الدقيق  في  الهمامي 
قتل املباراة بهدف في الدقيقة 72 عن طريق 
ــــالت الـــتـــرجـــيـــح مــــن نــقــطــة  ــركـ ــ لـــوبـــومـــبـــا. وبـ
الـــجـــزاء خـــرج مــبــكــرًا فــريــق االتـــحـــاد الليبي 
يونايتد  أكـــوا  فــريــق  أمـــام   1-0 بعد خسارته 
بها  انتهى  الــتــي  النتيجة  وهــي  النيجيري، 
لــقــاء الــذهــاب ليحتكم الــفــريــقــان إلـــى ركــالت 
والــتــي حسمها  الــجــزاء،  نقطة  مــن  الترجيح 

صاحب األرض 2/3.
وصــعــد فــريــق اتـــحـــاد الــجــزائــر بــعــد تــعــادلــه 
ــيـــون بطل  بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق مـــع مــانــيــمــا انـ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، لــيــســتــفــيــد مـــن ســابــق 

تعادله خارج أرضه بهدفني لكل فريق.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ُتّوج اإليطالي أندريا دوفيزيوسو 
بــالــنــســخــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 
ــلـــدراجـــات  ــائــــزة قـــطـــر الـــكـــبـــرى لـ جــ
الـــنـــاريـــة، املــرحــلــة األولـــــى مـــن بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــدراجــات الــنــاريــة »املـــوتـــو جــي بـــي« والــتــي 

استضافتها حلبة »لوسيل« في قطر.
اللقب  دوكــاتــي(  )فــريــق  دوفيزيوسو  وحصد 
في اللفة األخيرة متفوقًا على اإلسباني مارك 
ماركيز )ريبسول هوندا( بطل العام املاضي، 
بفارق 27 جــزءًا من األلــف من الثانية، بعدما 
و654  ثانية  و34  دقيقة   42 قـــدره  زمــنــًا  حقق 
ــزءًا مـــن األلــــف مـــن الــثــانــيــة، فـــي حـــن كــانــت  جــ
الـــتـــي بــلــغــهــا 166.7 كــم/ الـــقـــصـــوى  الـــســـرعـــة 

ساعة.
ــالـــي أيــضــًا  وجـــــاء فـــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة اإليـــطـ
الــعــمــر 39 عامًا  مــن  الــبــالــغ  فالنتينو روســـي 
والساعي إلى لقب عاشر في مختلف الفئات 
)ياماها( بفارق 797 جزءًا من األلف من الثانية 
عن املتصدر وبعد أن انطلق من املركز الثامن، 
ــال كــروتــشــلــوو  ــًا الــبــريــطــانــي كــ ــاء رابـــعـ ثـــم جــ
ثـــانـــيـــتـــن و881 جــــــزءًا مــن  ــارق  ــفــ بــ )هـــــونـــــدا( 
الثانية عن دوفيزيوسو. فيما كان  األلــف من 
الظهور األول لدراجة )كي أم تي( عبر الدراج 

جائزة قطر 
الكبرى

كان تتويج اإليطالي أندريا دوفيزيوسو بجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، 
في الجولة االفتتاحية من بطولة العالم للدراجات النارية »الموتو جي بي« 
للموسم 2018، والتي استضافتها الدوحة على حلبة لوسيل الدولية، مثيرًا 

للغاية، خصوصًا أنه جاء بعد منافسة شرسة ُحسمت في اللفة األخيرة 

3031
رياضة

تقرير

البرتغالي ميجيل أوليفيرا الذي أكمل قائمة 
الخمسة األوائل بزمن قدره 40.30.098 دقيقة.
ــك، حـــصـــد دوفـــيـــزيـــوســـو 25 نــقــطــة فــي  ــذلــ وبــ
الــتــرتــيــب الــعــام لــجــوالت بــطــولــة الــعــالــم لفئة 
الـــ«مــوتــو جــي بــي«، فيما حصل ماركيز على 
وكروتشلوو  بــــ16  روســـي  واكــتــفــى  نقطة،   20
بـ13. وكان الدراج اإليطالي أليكس ماركيز قد 
اللفة خــال التجارب  الزمن األســرع في  حقق 
كما حقق  دقيقة،   2.00.299 وقــدره  التأهيلية 
الزمن األسرع في اللفة خال التجارب الحرة 

الثاث وقدره 2.00.932 دقيقة.
وانــطــلــق الــفــرنــســي يـــوهـــان زاركـــــو )يــامــاهــا( 
من املركز األول، وظل في الصدارة حتى قبل 
إحــراز  النهاية، ولــم يستطع  مــن  لفات  خمس 

أفضل من املركز الثامن.
وأعـــرب دوفــيــزيــوســو الـــذي انطلق مــن املركز 
الخامس، عن سعادته بنهاية أسبوع وسباق 

»رائعن«، وقال بحسب »فرانس برس«: »بعد 
أن حققت املــركــز الــثــانــي ثـــاث مـــرات هــنــا في 
املواسم الثاثة السابقة، قلت لنفسي يجب أن 

أفوز في النهاية«.
بـــدوره، أعــرب ماركيز عن »ســـروره لخسارته 
فــقــط خــمــس نــقــاط« خــلــف مــنــافــســه املــفــتــرض 
على اللقب »على واحدة من الحلبات الصعبة 
لــه« ولــدراجــة هــونــدا واملائمة  جــدًا بالنسبة 
ــــي، وعــــانــــى اإلســـبـــانـــي  ــاتـ ــ ــــى دوكـ بــالــنــســبــة إلـ
للمنافسة،  أحــد املرشحن  لــورنــزو،  خــورخــي 
لفات   10 قبل  بعد سقوطه  األول  السباق  فــي 

من خط النهاية، واكتفى باملركز العاشر.

مارتن بطل »موتو 3«
بـــدوره ُتـــّوج الــــدراج اإلســبــانــي جـــورج مارتن 
»املوتو  فئة  بلقب  مسيرته  في  الثانية  للمرة 
3« الـــجـــولـــة االفــتــتــاحــيــة مـــن بــطــولــة الــعــالــم 
للموسم  بــي«  »املــوتــو جي  النارية  للدراجات 
2018، بفوزه بعد صراع مرير ومنافسة حادة 
على  أيضًا(  )هوندا  كانيت  آرون  مواطنه  مع 
منت دراجــة »هوندا« في اللفة األخيرة بفارق 
 38.18.207 زمـــنـــه  ــان  كــ حــيــث  ثـــانـــيـــة،   0.023
دقيقة أسرع توقيت يسجل في السباق املكون 

من 18 لفة. 
ــا كــانــيــت وعــلــى مــنت دراجــــة »هـــونـــدا« فقد  أمـ
الثاني بعدما سجل ثاني أسرع  املركز  احتل 
دقــيــقــة، وذلــك  قـــدره 38.18.230  بــزمــن  توقيت 
أمام اإليطالي لورنزو داال بورتا والذي سجل 
زمنًا قدره 38.24.953 دقيقة، ليأتي بذلك في 
املركز الثالث بفارق 6.746 ثانية عن املتصدر. 
ورغــــم انــطــاقــه مـــن املـــركـــز األول تــســع مـــرات 
الـــعـــام املـــاضـــي، تــعــن عــلــى مـــارتـــن االنــتــظــار 
حتى السباق األخير في البطولة ليحقق أول 
تــتــويــج فــي جــائــزة فــالــنــســيــا الــكــبــر، وانــطــلــق 
ــانـــي خـــلـــف اإليـــطـــالـــي  ــثـ ــز الـ ــركــ ــن املــ ــن مــ ــارتــ مــ
الرابع  باملركز  اكتفى  الذي  أنتونيلي  نيكولو 
فــي الــســبــاق، ويــعــد مــارتــن الـــذي سيطر على 
ــدًا مــن مجموعة  معظم مــراحــل الــســبــاق، واحــ
متنافسن مرشحن لخافة خــوان مير الذي 
 ،)2 )موتو  الثانية  الفئة  في  للمشاركة  انتقل 
على غرار مواطنه كانيت الذي أنهى 2017 في 

املركز الثالث بعد أن حقق ثاثة انتصارات.
وقــال مارتن: »أعطيت كل ما لــدي في البداية 
فــي مــحــاولــة لــلــهــروب إلـــى األمــــام، لكني على 
األرجــح ضغطت كثيرًا على اإلطـــارات فكانت 
النهاية صعبة. إنه ألمر رائع أن أنهي السباق 
كانيت:  قـــال  ــــدوره،  بـ األول«.  املــركــز  فــي  األول 
القليل مــن أجــل تــجــاوز مارتن  »كـــان يلزمني 

في األمتار األخيرة«.
الـــــدراج اإليــطــالــي نــيــكــولــو أنتونيلي  وأكــمــل 
على منت دراجــة »هوندا« أيضًا تفوق هوندا 
خـــــال مـــنـــافـــســـات فـــئـــة »املـــــوتـــــو3« بــاحــتــالــه 
دقيقة.   قـــدره 38.24.998  بــزمــن  الــرابــع  املــركــز 
فــيــمــا كــــان أول تـــواجـــد لـــدراجـــة »كــــي تـــي أم« 
عـــن طــريــق األرجــنــتــيــنــي غــابــريــيــل رودريـــغـــو 

G G

دوفيزيوسو تفوق 
على ماركيز في اللفة 

األخيرة بفارق بسيط

إقالة مدرب ريال سوسييداد لسوء النتائج
قـــررت إدارة نـــادي ريـــال ســوســيــيــداد اإلســبــانــي إقــالــة املــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، أوزيــبــيــو 
املوسم، فضاًل عن فسخ عقد  الليغا هذا  الفريق في  نتائج  ساكريستان، بسبب سوء 
املدير الرياضي بالنادي الباسكي، لورينزو خواروس »لورين«. وأشار النادي في بيانه 
إلى أن سوء نتائج الفريق في املسابقة هذا املوسم، آخرها الخسارة على ملعبه )2-1( 
أمام خيتافي، فّجر الوضع بني الجماهير التي طالبت بإقالة لورين، ولم تذكر أوزيبيو الذي 
أوضح من قبل أنه لن يستمر مع الفريق في املوسم املقبل. وساهمت الخسارة في ازدياد 
الــريــال يحتل املركز الخامس عشر  وضــع الفريق ســواء في جــدول الترتيب حيث بــات 
برصيد 33 نقطة قبل 9 جوالت من النهاية. وبهذا يصبح ساكريستان املدرب الـ11 الذي 

يطاح به من منصبه بني أندية الليغا هذا املوسم. 

زيدان يثني على رونالدو المتألق
ــدان، املــديــر الفني  ــ كـــال الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
لريال مدريد، املديح للنجم البرتغالي كريستيانو 
الــذي قاد فريقه الكتساح جيرونا )6- رونالدو، 
أهــداف »سوبر هاتريك«  أربعة  بعدما سجل   )3
ــوف على  ـــّر بـــأنـــه »ال خــ ـــر، بــيــنــمــا أقــ وصـــنـــع آخــ

الفريق« عندما يكون رونالدو »في حالته«.
وأوضــــح زيــــدان خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب 
ــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو  ــتـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ املـ
برنابيو« في ختام الجولة الـ29 لليغا »كريستيانو 
إيجابية  ينقل طاقة  إنــه  لنا،  بالنسبة  هــاٌم  العــب 
للغاية للمجموعة، وال خوف على الفريق عندما 

يكون في حالته«.
وُيــــدرك مــتــى يمكنه  »إنـــه يعلم مــا يفعله  وتــابــع 
التوقف قلياًل، ولكنه يكون في أفضل حالة قبل 
نهاية املوسم. سيسجل املزيد من األهداف«. كما أثنى زيدان أيضًا على املهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة، على الرغم من عدم تسجيله ألي هدف. »كريستيانو العب هام جدًا داخل 
الفريق، ولكْن هناك العبون آخرون يساعدونه كثيرًا كما شاهدنا في اللقطة مع كريم. 
أتلتيكو مدريد  بأكمله«. وعقب تعثر  الفريق  نتاج عمل  رائعة وهــذا  أهدافا  لقد سجلنا 
بالخسارة أمام فياريال )2-1(، أصبح الفريق امللكي على بعد 4 نقاط من الوصافة. وقال 

زيزو في هذا الصدد »ما زلنا نضع الهدف الثاني نصب أعيننا، هذا هو هدف الفريق«.
كما أبرز املدرب الفرنسي تحسن نتائج الفريق خالل اآلونة األخيرة، مشددًا على أهمية 

»استعادة الثقة«.

الحارس كينتانا يُفارق الحياة
 1968 أوملبياد  فــي  شــارك  الــذي  كينتانا،  أوتونييل  السابق  الكولومبي  الــحــارس  توفي 
باملكسيك، بمدينة باديا عن عمر يناهز 71 عامًا. جاء اإلعالن عن وفاة كينتانا من خالل 

نادي أميركا كالي الذي كان يعمل فيه كمساعد مدرب لفريق الشباب دون 23 عامًا.
وقـــال الــنــادي عبر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »يــعــرب أمــيــركــا كــالــي عــن حــزنــه لوفاة 
كينتانا  ووجــد  وألصدقائه«.  لعائلته  تعازينا  نرسل  كينتانا.  أوتونييل  ›البروفيسور‹ 
متوفيًا داخل منزله، بينما أشارت وسائل اإلعالم إلى أن سبب الوفاة يعود ألزمة قلبية.

كــان حارسه  بأنه  لوفاة كينتانا، وذكــر  نــادي ميوناريوس عن حزنه  أيضًا  أعــرب  كما 
في  القياسي  الــرقــم  كينتانا  ويحمل   .1973 1964 وحتى  مــن  الفترة  خــالل  األســاســي 

الحفاظ على عذرية شباكه بـ1.024 دقيقة في عام 1972 مع فريق ميوناريوس.
الكرة في 1977 مع فريق  الستار على مسيرته مع  الكولومبي إســدال  الحارس  وأعلن 

أونثي كالداس.

فالفيردي: أداء الفريق كان رائعًا أمام بلباو
أوضح إرنستو فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، 
عقب الفوز على أثلتيك بلباو بثنائية نظيفة ضمن 
الجولة الـ29 لليغا أن أداء الفريق كان »رائعًا« في 
الشوط األول، بينما كان »متماسكًا« في الثاني. 
وقـــال فــالــفــيــردي خــالل املــؤتــمــر الصحافي بعد 
»هل  نو(  )الكامب  ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
أشعر بسوء إزاء وصف أداء البرسا باملتماسك؟ 
أيــضــًا«. وأقــّر  الجميع يعلم هــذا، وأنــا  بالطبع ال. 
املــــدرب الــبــاســكــي بـــأن العــبــيــه قــدمــوا »مــســتــوى 
هدأنا  أننا  »أعتقد  الثاني.  النصف  في  كثيرًا  األداء هدأ  ولكن  األول،  الشوط  في  كبيرا« 
من نسق األداء بشكل ال إرادي في الشوط الثاني«. وأضاف »الفريق وصل للمكانة التي 
نتطلع لها جميعًا في هذا الوقت من املوسم. وأعتقد أن فترة التوقف الدولي جاءت في 
وقت جيد للغاية«. وبعد مرور 29 جولة، لم يتذوق الفريق الكتالوني طعم الخسارة في 
الليغا حتى اآلن، إال أن فالفيردي »رفض« التحدث عن هذا األمر، »ألن املباراة املقبلة أمام 

إشبيلية )على ملعب رامون سانشيز بيثخوان( ستكون صعبة بكل تأكيد«.

بلقب كأس إيطاليا عام 1991 على حساب نادي سمبدوريا 
بفضل تألق األملاني رودي فولر الذي سجل ذهابًا وإيابًا.

ووصل روجييرو في ذات املوسم لنهائي الدوري األوروبي، 
لكنه لم ينجح في خطف اللقب حني خسر أمام إنتر ميالن، 
ليقرر بعدها الرحيل للعب في نادي تورينو العريق، فبقي 
هناك موسمني من 1994 حتى 1996، وسجل 30 هدفًا في 
60 مباراة، وهذا األمر كان يدّل على مقدرة كبيرة للغاية أمام 
الشباك، خاصة أن الكالتشيو كان يعتبر األفضل في العالم 
خالل تلك الحقبة، إذ كان ُيطلق عليه اسم »جنة كرة القدم«.

أدى هبوط »التوروس« إلى الدرجة الثانية لرحيل ريتسيتيلي 
إلــى الـــدوري األملــانــي للعب في صفوف نــادي بايرن ميونخ 
تراباتوني،  جيوفاني  مواطنه  تدريبه  على  أشـــرف  وهــنــاك 
ولعب أساسيًا في املوسم الثاني بعد إصابة كارسنت يانكر، 
وكان في معظم األحيان يدخل بدياًل إذ كان خطرًا للغاية في 

البافاري 11 هدفًا في 45  الهجمات املرتدة، وقد سجل مع 
مباراة وحقق معه لقب الــدوري األملاني عام 1997 والكأس 
كذلك عام 1998. عاد بعدها ريتسيتيلي إلى إيطاليا والتحق 
مــبــاراة وسجل هدفًا   33 فــي  فــشــارك  بيشتينزا  بصفوف 
إثــبــات نفسه مــن جــديــد، قبل أن يقرر  ــدًا، ليفشل فــي  واحــ

الرحيل إلى نادي تشيزينا لالعتزال هناك. 
دافــــع ريــتــســيــتــيــلــي عـــن ألـــــوان مــنــتــخــب بــــالده األول لــفــتــرة 
قصيرة، إذ شارك للمرة األولى يوم 20 فبراير/ شباط 1988 
بمدينة  نيكوال«  السوفييتي في ملعب »ســان  االتحاد  أمــام 

باري، وانتصر يومها األتزوري بنتيجة 1-4.
لتشكيلة  واســتــدعــي  الــدولــيــة هدفني  سجل خــالل مسيرته 
أي  لم يخض  لكنه  يــورو 1988،  في  التي شاركت  املنتخب 
لقاء مع الفريق الذي وصل لنصف النهائي، كما تواجد في 

أوملبياد سيول بكوريا الجنوبية واحتل املركز الرابع.

حسين غازي

أيلول  مــن سبتمبر/  الثاني  فــي  ريتسيتيلي  روجييرو  ولــد 
وشغل  إيطاليا،  في  صوفيا  دي  مارغاريتا  بمنطقة   1967
مــركــز املــهــاجــم فــي الــعــديــد مــن األنــديــة خــالل مسيرته. بدأ 
ريتسيتيلي ممارسة كرة القدم على املستوى االحترافي من 
بوابة نادي تشيزينا في الدرجة الثانية موسم 1985-1984، 
ونجح في موسم 1987-1988 أن يخوض مباراته الرسمية 
األولــى في دوري الدرجة األولــى »سيريا أ«. لعب في البداية 
أربعة مواسم في الفريق الصغير ملقاطعة »إيمليا رومانيا« 
إيــطــالــيــا، وســجــل مع  والــتــي تعتبر حاليًا مــن أرقـــى مناطق 
لــيــحــّط رحــالــه عــام  أهــــداف فــي 62 مــبــاراة  تشيزينا سبعة 
فــأحــرز هناك 29 هدفًا في  العريق،  فــي فريق رومــا   1988
التتويج  الــجــالــيــوروســي تخللها  ســتــة مــواســم قــضــاهــا مــع 

روجييرو ريتسـيتيلي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان عدة أندية 

كبيرة، وحقق 
الكثير من األلقاب

البطل اإليطالي 
دوفيزيوسو 
على دراجته 
لحظة فوزه 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

يعتبر اإليطالي فالنتينو روسي الدراج صاحب أطول مدة مشاركة من أي 
متسابق آخر في بطولة العالم للدراجات النارية، حيث سيكون موسمه 
موسمًا  يتوقع  وهو  األعلى.  الفئة  في  له  الـ19  والموسم   ،23 رقم 

حافًال بالندية واإلثارة في 2018 رغم عدم تصدره الجولة االفتتاحية.
الموسم، فإنه ال  ياماها في تجارب ما قبل  أداء فريقه  تراجع  ورغم 
يزال بوسع روسي أن يأمل في احتالل مركز بين األوائل، رغم أنه ال يمكن 

االستهانة بماركيز ودوفيتسيوزو.

روسي يتوقع منافسة قوية

وجه رياضي

الــــذي أكــمــل قــائــمــة الــخــمــســة األوائـــــل مسجًا 
وبــانــتــهــاء  ــة.   ــقـ ــيـ دقـ  38.25.057 ــدره  ــ قــ ــًا  ــنـ زمـ
مارتن  اإلســبــانــي  حصد  االفتتاحية  الــجــولــة 
25 نقطة تــصــدر بــهــا الــتــرتــيــب الــعــام املــؤقــت 
فيما جاء مواطنه كانيت في  العالم،  لبطولة 
املــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 20 نــقــطــة، بينما جــاء 
اإليطالي لورنزو في املركز الثالث برصيد 15 

مــيــر الـــذي تــعــرض قــبــل 15 يــومــًا إلصــابــة في 
كتفه خال التدريب، نتيجة طيبة بحلوله في 
املركز الحادي عشر بفارق أكثر من 23 ثانية 
الثانية.  الفئة  فــي  لــه  أول سباق  فــي  املتصدر 
وفي فئة موتو 2، حقق اإليطالي فرانشيسكو 
بــانــيــايــا )كــالــيــكــس( الــــذي انــطــلــق مـــن املــركــز 
الفوز األول في مسيرته متقدمًا على  الثالث، 

نقطة.  وكانت التجارب التأهيلية قد شهدت 
تـــفـــوق الــــــدراج اإليـــطـــالـــي نــيــكــولــو أنــتــونــيــلــي 
بعد تسجيله الــزمــن األســـرع فــي اللفة وقــدره 
2.06.364 دقيقة، فيما حقق اإلسباني جورج 
مارتن الزمن األسرع في اللفة خال التجارب 
الثاث وقــدره 2.05.590 دقيقة. وحقق  الحرة 
بطل موتو 3 السابق، اإلسباني اآلخــر جوان 

سائقي كاليكس مواطنه لورنتسو بالداساري 
اللذين انطلقا من  واإلسباني أليكس ماركيز 
املركزين األولن. وخاض بانيانا، سائق فريق 
الــذي أسسه  »ســكــاي رايسينغ تيم فــي آر46« 
املــاضــي وصعد  الــعــام  روســـي، موسمه األول 
أربع مرات على منصة التتويج لكن ليس في 

أعلى درجاتها.

طالب النجم اإليفواري السابق ديدييه دروغبا بدعم مبادرات السالم في كولومبيا، في 
الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته بالتواجد ضمن برنامج وزارة خارجية البلد الالتيني 
لحماية القاصرين عبر الرياضة من خطر التجنيد اإلجباري. وقال دروغبا »من فضلكم 
ادعموا هذا النوع من املبادرات التي تهدف لتعزيز السالم«. وأضاف »سعيد جدًا بالتواجد 
هنا. ال يمكنني االنتظار حتى اجتمع مع الناس«. وُيعد دروغبا النجم األول لحملة »بطل 
من أجل السالم« وهي املبادرة التي خرجت للنور من موناكو وتهدف ملساعدة األطفال 

والشباب حول العالم من خالل الرياضة.

صورة في خبر

دروغبا ومبادرات السالم
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