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رياضة

اعترف الالعب الفرنسي السابق فرانك لوبوف، 
بسعادته لخروج برشلونة من دوري األبطال 

وبالتحديد لخروج املهاجم لويس سواريز 
الذي وصفه بأنه »مخادع وكثير الشكوى«. 
وقال لوبوف في تصريحات لقنوات »آر إم 

سي سبورت«: »أعشق برشلونة ولكني سعيد 
لخروجه من دوري األبطال بسبب سواريز. فأنا 
ال أكن أي احترام لالعبني أمثاله. هو العب كبير 

ولكنه مخادع وكثير الشكوى. أكره طريقة لعبه«.

واصل باوك هيمنته بعد أن توج بلقب الكأس 
على حساب آيك أثينا بهدف نظيف في املباراة 

النهائية. وبهذا التتويج يجمع باوك بني الثنائية 
املحلية، بعد فوزه منذ أسابيع بلقب الدوري، 
للمرة األولى في تاريخه. ويواصل باوك بذلك 

هيمنته على بطولة الكأس للموسم الثالث تواليًا، 
ليرفع محصلته في البطولة إلى 7 ألقاب. ُيذكر 

أن أوليمبياكوس ينفرد بصدارة األندية املتوجة 
بالكأس برصيد 27 بطولة.

وفي حكم كرة قدم للصاالت، إيسيلدو فابيانو 
ُ
ت

بيانكي، أثناء نقله إلى املستشفى، بعدما تعّرض 
لسكتة قلبية أثناء إدارته ملباراة. وأفاد اتحاد 

والية ساو باولو للعبة بأن الواقعة حدثت في 
مواجهة بني فريقي إنتيلي وتاوباتيه. وسقط 

بيانكي على األرض بعد لعب أول دقيقتني فقط 
في املباراة. وقدم أطباء الفريقني اإلسعافات 

األولية للحكم، وقررا نقله إلى مستشفى قريب، إال 
أنه توفي في سيارة اإلسعاف.

لوبوف: لويس 
سواريز مخادع وأكره 

طريقة لعبه

باوك يواصل 
تكريس العقدة آليك 

في نهائي الكأس

وفاة حكم برازيلي 
إثر تعرّضه لسكتة قلبية 

أثناء مباراة

توفي المصارع 
المكسيكي 
سيزار بارون، 
الشهير »بسيلفر 
كينغ«، إثر 
تعرضه لإلغماء 
أثناء نزال في 
لندن، حسبما 
أعلنت وسائل 
إعالم بريطانية. 
وكان بارون 
)51 عامًا( 
المعروف بأنه 
عمل مع الممثل 
الكوميدي جاك 
بالك في فيلم 
 »Nacho Libre«
عام 2005، يُشارك 
في نزال حين 
تعرض لإلغماء. 
وبحسب 
وسائل إعالم 
مكسيكية، فإن 
بارون تعرض 
ألزمة قلبية 
أثناء مصارعة 
خوبينتود جيريرا.

)Getty( 2005 المصارع شارك في فيلم سينمائي عام

نهاية »سيلفر كينغ«
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االتحاد اآلسيوي فند 
روايات اإلعالم السعودي 

في بيان رسمي

ربع  منافسات  مستهل  في  وريفر  راسينغ  خسارة 
نهائي كأس الدوري

ســقــط فــريــقــا راســيــنــغ وريــفــر بليت فــي فــخ الــهــزيــمــة أمـــام تــيــغــري وأتلتيكو 
النسخة  نهائي  ربــع  ذهـــاب  منافسات  فــي مستهل  الــتــرتــيــب،  على  تــوكــومــان 
األولى من كأس الدوري األرجنتيني لكرة القدم. وسقط راسينغ، بطل الدوري 
الثانية  الــدرجــة  لـــدوري  هبط  الــذي  تيغري  أمــام مضيفه  املمتاز،  األرجنتيني 
ريفر  أمــا  غونزاليس.  وفيدريكو  مونتيو  والتر  توقيع  حملت  نظيفة،  بثنائية 
بليت، فخسر أمام مضيفه أتلتيكو توكومان بثالثية دون رد أحرزها خابيير 
النسخة األولــى من  الذي سجل ثنائية، وديفيد باربونا. وُيقام نهائي  توليدو 
املقبل، وسيتأهل  يونيو/ حــزيــران  مــن  الثاني  فــي  األرجنتيني  الـــدوري  كــأس 
البطل لكأس ليبرتادوريس 2020 بينما سيحجز الوصيف مقعدًا في كأس 

أندية أميركا الجنوبية )كوبا سود أميريكانا(.

ليدز يونايتد وأستون فيال يضعان قدمًا في النهائي
الفاصلة،  الـــدورة  نهائي  يونايتد وأســتــون فيال قدمًا في  ليدز  وضــع كل من 
لتحديد املتأهل للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم »البريمييرليغ« في املوسم 
ووســت  كاونتي  ديــربــي  على  النهائي  ذهـــاب نصف  فــي  فوزهما  إثــر  املقبل، 
بروميتش ألبيون على الترتيب. في املباراة األولى، عاد ليدز يونايتد بانتصار 
بالفضل  ليدز  ثمني من معقل مضيفه ديربي كانوتي بهدف نظيف. ويدين 
في هذا االنتصار لالعب وسطه الشاب كيمار روفي، صاحب الهدف الوحيد 

في الدقيقة 55. وبهذا الفوز يضع رجال األرجنتيني مارسيلو بييلسا قدمًا 
في النهائي، قبل خوض مباراة اإلياب على ملعبهم )إيالند رود(. وفي مباراة 
بطاقة  فيال على حظوظه في خطف  أستون  األخـــرى، حافظ  النهائي  نصف 
التأهل للنهائي، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف 

النتصار ثمني )2 - 1( على ملعب )فيال بارك(.

ميالن يكتفي بهدف في شباك فيورنتينا
عاد ميالن بثالث نقاط ثمينة من عقر دار مضيفه فيورنتينا، بعد أن تغلب 
اللقاء الذي جمعهما على ملعب )أرتيميو فرانكي(  عليه بهدف نظيف في 
ضمن الجولة الـ36 من منافسات الدوري اإليطالي. جاء هدف اللقاء الوحيد 
حّول  الــذي  أوغلو،  تشالهان  هاكان  التركي  الدولي  بتوقيع   36 الدقيقة  في 
›سوسو‹  فرنانديز  خواكني  اإلسباني خوسيه  للنجم  اليمني  من  عرضية 
التوالي والــــ17 هــذا املوسم،  الثاني على  الــفــوز  بــرأســه داخــل الشباك. ورفــع 
الخامس مؤقتًا،  للمركز  للنقطة 62 ليرتقي  رصيد كتيبة جينارو غاتوزو 
األوروبية  للبطوالت  املؤهلة  البطاقات  إحــدى  بقوة على  منافسته  ويواصل 
في املوسم املقبل. في املقابل، استمر فشل »الفيوال« في حصد أي انتصار 
الــتــوالــي والــــ12 هذا  الــــ4 على  الــتــوالــي، وتــجــرع خسارته  ـــ12 على  الـ للمباراة 
املوسم، ليتجمد رصيد فريق فينتشينزو مونتيال عند 40 نقطة في املركز 

الـ13 مؤقتًا.

سان جيرمان يفوز على آنجيه في مباراة شرفية
فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه آنجيه )2 - 1(، ضمن الجولة 
الـ36 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل الفريق »الباريسي« 
االفتتاح عن  إذ جــاء  الالتينية،  النكهة  هدفًا في كل شــوط، وكالهما حمل 
طريق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 20. ثم عزز األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا التقدم بهدف ثان في الدقيقة 58، لُيعلن وصول »الباريسي« 
لحاجز الـ100 هدف في املسابقة. ولعب الضيوف منقوصني العبًا في الدقيقة 
86 بعد طرد املدافع البرازيلي ماركينيوس ببطاقة حمراء مباشرة. بعد ذلك 
ل أصحاب األرض الفارق قبل النهاية بدقيقتني، عن طريق فالفيان تايت 

ّ
ذل

الحارس اإليطالي املخضرم جانلويجي  لها  الذي سدد ركلة جزاء تصدى 
بوفون، لترتد له الكرة ويتابعها داخل الشباك من جديد. وبهذا رفع رجال 
األملاني توماس توخيل رصيدهم إلى 88 نقطة في صــدارة البطولة. بينما 

تجمد رصيد آنجيه عند 45 نقطة في املركز الـ12.

كوااللمبور ــ العربي الجديد

أكــــد االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم شــراكــتــه 
التجارية مع مجموعة »بي إن« القطرية، نافيًا 
في بيان رسمي نشره على موقعه اإللكتروني 
السعودية، ومفندًا  إلغاء عقود املجموعة في 
الروايات غير الصحيحة التي نشرها اإلعالم 
الــســعــودي حـــول تــلــك املــســألــة. وكـــان االتــحــاد 
الـــقـــاّري أعــلــن فــي آذار/ مــــارس املـــاضـــي، نقل 
مـــبـــاريـــات األنـــديـــة الــســعــوديــة داخــــل اململكة 
ضمن بطوالته من دون تشفير على منّصاته 
الــرقــمــيــة فـــي الــســعــوديــة، فــأعــلــنــت مجموعة 
الحقوق  نيتها مقاضاته المتالكها  إن«  »بــي 
االتــحــاد اآلسيوي  الحصرية. وجــاء في بيان 
الرسمي على شبكة  الــذي نشره على موقعه 
القدم  اإلنترنت: »يــوّد االتحاد اآلسيوي لكرة 
التي  الدقيقة،  الــروايــات غير  تصحيح بعض 
نشرها اإلعالم حول اتفاقية الحقوق التجارية 
اإلقليمية مع قنوات بي إن سبورتس، والتي 
ــرق األوســــــــط وشـــمـــال  ــشــ تــتــضــمــن مــنــطــقــة الــ
أفــريــقــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الــســعــوديــة«. وأضـــاف 

تأجل حسم لقب الــدوري األملاني لكرة القدم 
ــــرة، بـــعـــد تــــعــــادل بـــايـــرن  ــيـ ــ ــــى املـــرحـــلـــة األخـ إلـ
ميونخ املتصدر مع مضيفه اليبزيغ الثالث، 
ــا دورتــــمــــونــــد الـــثـــانـــي عــلــى  ــيـ ــوز بـــوروسـ ــ وفــ
ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-2، في املرحلة 
الـ33 قبل األخيرة. ورفع بايرن، حامل اللقب 
في آخــر ستة مــواســم، رصيده إلــى 75 نقطة 
مــقــابــل 73 لـــدورتـــمـــونـــد الـــــذي ضــمــن مــركــز 
الوصافة على األقل، ويلعب بايرن في املرحلة 
األخـــيـــرة مــع ضــيــفــه آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الــــذي يــنــافــس عــلــى مــقــعــد مــؤهــل إلـــى دوري 
دورتموند ضيفا  يحل  فيما  ــا،  أوروبـ أبطال 

على بوروسيا مونشنغالدباخ الرابع.
ويحتاج الفريق البافاري إلى نقطة التعادل 
والــعــشــريــن،  الــتــاســع  لقبه  منطقيا  ليضمن 
نـــظـــرا لــتــقــدمــه املــــريــــح بــــفــــارق األهــــــــداف عــن 
سيحرز  فيما   ،)35+ مقابل   52+( دورتموند 
دورتموند اللقب بحال فوزه وخسارة بايرن.
ــان الــعــمــالق الـــبـــافـــاري أحـــســـن اســتــغــالل  ــ وكـ
تــراجــع دورتــمــونــد الـــذي تقدمه بــفــارق تسع 

الــبــيــان أن »عـــدة تــقــاريــر إعــالمــيــة اعــتــبــرت أن 
الـــحـــقـــوق الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــســابــقــات االتـــحـــاد 
اآلسيوي لكرة القدم، التي تمتلكها حاليًا بي 
السعودية، وهذا  ألغيت في  قد  إن سبورتس 
األمر غير صحيح، حيث إن بي إن سبورتس 
ــًا لـــالتـــحـــاد  ــيــ ــًا تــــجــــاريــــًا أســــاســ ــكـ ــريـ تـــبـــقـــى شـ
اآلســـيـــوي«. وأثـــــارت خــطــوة االتـــحـــاد الــقــاّري 
آنــــــذاك غــضــب املــجــمــوعــة الـــقـــطـــريـــة، فــأعــلــنــت 
ــه »يــشــكــل ســابــقــة خــطــيــرة في  مــقــاضــاتــه ألنــ

مجال حماية الحقوق التلفزيونية العاملية«.
ــار االتــحــاد اآلســيــوي فــي بــيــانــه، إلــى أنه  وأشـ
يعمل مع شركائه من أجل التعامل مع تأثيرات 
التي  الــســعــوديــة،  فــي  الرسمية  الهيئات  قـــرار 
قــررت إلغاء رخصة بي إن سبورتس بتقديم 
»لهذا،  السعودية  فــي  التلفزيونية  الخدمات 
فقد قــرر في إجــراء محدود ومتسق، أن يقوم 
 مــحــدود جــغــرافــيــًا ملــبــاريــات الــفــرق 

ّ
بعمل بـــث

الــســعــوديــة، عــبــر الــقــنــوات الــرقــمــيــة وخــدمــات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــاالتـــحـــاد، 
وذلــــك لــضــمــان حــصــول جــمــاهــيــر كــــرة الــقــدم 
فـــي الــســعــوديــة عــلــى فــرصــة مــشــاهــدة فرقها 
عبر طرق وخدمات شرعية، وذلك طوال فترة 

نــقــاط فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــاضــي، 
ــارق تــدريــجــا قــبــل أن يــلــحــق به  ــفـ لــيــقــلــص الـ
هزيمة قاسية قوامها خمسة أهــداف نظيفة 
في املرحلة 28. وعلى ملعب »ريد بول أرينا« 
أنــه لن  ألــف متفرج، أثبت اليبزيغ  وأمـــام 42 
يكون لقمة سائغة أمام بايرن عندما يلتقيان 
مـــجـــددا فـــي نــهــائــي مــســابــقــة الـــكـــأس فـــي 25 
الجاري، فقال حارسه املجري بيتر غوالتسي: 
»كـــانـــت مـــبـــاراة لــيــســت بــالــســهــلــة لــلــفــريــقــني. 
نجحنا بتصعيب األمور على بايرن وقدمنا 
مــبــاراة جــيــدة. لــكــن نــهــائــي الــكــأس لــن يكون 
فــاألمــور مختلفة وسنسعى  ســهــلــة.  مــبــاراة 
ــان بــــايــــرن قـــريـــبـــا مــن  ــ ــــوز«. وكــ ــفـ ــ لــتــحــقــيــق الـ
ضمان اللقب بعد تسجيله هدف املباراة عبر 
بيد  الثاني،  الشوط  مطلع  غوريتسكا  ليون 
الفيديو،  بتقنية  مستعينا  الــغــاه  الحكم  أن 
ليحرم مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش موقتا 

من إحراز لقبه األول في البوندسليغا.
بــدوره، قال الدنماركي يوسف بولسن العب 
اليــبــزيــغ الــــذي كـــان قــد ضــمــن املــشــاركــة مــرة 
جديدة في دوري أبطال أوروبا: »كانت مباراة 
متكافئة. دافعنا بصورة جيدة ولم نمنحهم 
فرصا كثيرة للتسجيل«، وكان الشوط األول 
مـــتـــوازنـــا، مـــع فــرصــتــني لــبــايــرن عــبــر ســيــرج 
غــنــابــري نــجــح غــوالتــســي بــالــتــصــدي لهما، 
وفـــي الــثــانــي، ســـدد الــنــمــســاوي دافـــيـــد أالبـــا 
من حــدود املنطقة صدها الحارس وتابعها 
القائم  بــجــانــب  كــومــان  كينغسلي  الــفــرنــســي 
ــر، وبــــعــــد ثــــــــوان، افـــتـــتـــح غــوريــتــســكــا  ــ ــسـ ــ األيـ

السعودية  السلطات  بــني  القضايا  اســتــمــرار 
وبـــي إن ســبــورتــس«. يــأتــي ذلـــك بــعــد إصـــدار 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم دعوة، »للمشاركة 
ــاء الــــحــــقــــوق الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــطـ ــ ــي عـ ــ فــ
السعودية«.  فــي  2021 و2024  بــني  اإلعــالمــيــة 
ويتضمن العطاء الحقوق اإلعالمية ملسابقات 
املنتخبات الوطنية واألندية، بما فيها بطولة 
العالم 2022 في  كــأس آسيا وتصفيات كــأس 
األندية،  مسابقات  العطاء  يتضمن  كما  قطر. 
ــال آســـيـــا وكــــــأس االتـــحـــاد  ــطــ أبــ وهـــــي دوري 
ــرز أنــديــة الــقــاّرة  اآلســـيـــوي، حــيــث تتنافس أبـ
على أهـــّم األلــقــاب الــقــاّريــة. وكــانــت املجموعة 
الــقــطــريــة أطــلــقــت فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ يناير 
»السرقة«  لكشف  إلكترونيًا  موقعًا  املــاضــي، 
التي يتعرض لها محتواها من قبل شبكة »بي 
السعودية  الــســلــطــات  تتهم  الــتــي  كــيــو«،  آوت 
بالوقوف خلفها. وتطالب املجموعة اإلعالمية 
القرصنة  عــن  دوالر،  مليار  بقيمة  بتعويض 
التي تقول إنها ضحيتها من قبل السعودية 
وقــمــر »عــربــســات«، عبر بــث املــبــاريــات بشكل 

غير قانوني ومخالف للنظام.
من جهة أخــرى، أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة 
الــقــدم أنـــه بـــدأ »عــمــلــيــة بــيــع الــحــقــوق لــلــدورة 
ملنطقة   )2024-2021( الـــحـــقـــوق  مـــن  املــقــبــلــة 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وذلــــك في  الـــشـــرق األوسـ
أعــقــاب عــدم اتــفــاق االتــحــاد اآلســيــوي وشبكة 
قنوات بي إن سبورتس على شــروط تجديد 
االتــفــاقــيــة الــحــالــيــة لــلــحــقــوق اإلقــلــيــمــيــة بعد 

نهاية الدورة الحالية«.

التسجيل من تسديدة جميلة داخــل املنطقة 
بعد تشتيت خاطئ من الدفاع، بيد أن الحكم 
التسلل بعد االستعانة بتقنية  الغاه بداعي 
الــفــيــديــو. وأصــبــح اليــبــزيــغ الــــذي لــم يخسر 
فــي آخــر 15 مــبــاراة أخطر على منطقة سفن 
أولـــريـــش الــــذي لــعــب بـــدال مــن مــانــويــل نوير 

املصاب، لكن بعد دخول املخضرم الفرنسي 
فرانك ريبيري، الحالم بأن يصبح أول العب 
ــدر الـــالعـــب الـــذي  ــــرات، أهــ يــتــوج بــالــلــقــب 9 مـ
املــوســم مــن مسافة  فــي نهاية  سيترك فريقه 
ثــم مــرت ركلة  الــحــارس )83(،  قريبة صــدهــا 
ــنـــدي روبـــــرت  ــبـــولـ ــهـــداف الـ ــلـ حـــــرة خـــطـــيـــرة لـ

ليفاندوفسكي قريبة من القائم األيسر )89(، 
لتنتهي املباراة بالتعادل. وفي الوقت عينه، 
كان دورتموند يخوض مباراة عصيبة، بعد 
بسقوطه  بــالــتــتــويــج  منطقيا  األمــــل  فــقــدانــه 
ــه فـــي دربــــي مــديــنــة »الــــــرور« أمـــام  عــلــى أرضــ
جاره شالكه 2-4 في املرحلة قبل املاضية، ثم 
فرط بفوز كان في متناوله عندما تقدم على 
بــهــدفــني نظيفني في  بــريــمــن  فــيــردر  مضيفه 
الجولة السابقة، قبل أن يدرك األخير التعادل 

)2-2( مستغال أخطاء دفاعية هائلة. 
وفي املباراة األخيرة لكريستيان بوليسيتش 
على ملعبه »سيغنال إيــدونــا بــارك« أمــام 81 
ألــــف مــتــفــرج، افــتــتــح األمـــيـــركـــي الـــشـــاب الـــذي 
 64 مــقــابــل  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي  إلـــى  سينتقل 
برأسية  لدورتموند  التسجيل  يــورو،  مليون 
ــة، وعــــــــــادل دوســــــلــــــدورف  ــبــ ــريــ مـــــن مــــســــافــــة قــ
عــبــر أولــيــفــر فــيــنــك بــرأســيــة أفــلــتــهــا الــحــارس 
السويسري مارفن هيتس )47(، بيد أن ديالني 
ــذا املـــوســـم بــتــســديــدة  ســجــل هـــدفـــه الــثــالــث هــ
ارتــدت من الدفاع على دفعتني )54(، وأصبح 
دورتموند أول فريق في تاريخ البوندسليغا 
يسجل هدفني على األقل في جميع مبارياته 
على أرضه خالل موسم واحد. واشتد الصراع 
فــي الــوقــت املــحــتــســب بـــدال مــن ضــائــع بهدف 
بتسديدة  لدورتموند  الثالث  غوتسه  مــاريــو 
الــبــولــنــدي  عــلــيــه  رد  ــــذي  والـ  ،)2+90( أرضـــيـــة 
الـــشـــاب دافـــيـــد كــوفــنــاتــســكــي بــهــدف تقليص 

الفارق )5+90(.
)فرانس برس(

حسم لقب البوندسليغا يتأجل للجولة األخيرةاالتحاد اآلسيوي يؤكد الشراكة مع »بي إن سبورت«
قال االتحاد اآلسيوي إنه 

ملتزم بمكافحة القرصنة 
على الحقوق في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

تأجل حسم الدوري 
األلماني بعد تعادل 

البايرن مع اليبزيغ وفوز 
دورتموند 

على دوسلدورف

)Getty( بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطوالت اآلسيوية

السويق العماني فقد األمل بالتأهل للدور الثاني )محمد صواف/فرانس برس(

هالل القدس سيخوض مواجهة حاسمة للتأهل )محمد همص/فرانس برس(

)Getty/بايرن يحتاج للتعادل فقط في الجولة األخيرة لحسم اللقب )أوليفر هاردت

مباريـات
      األسبـوع

علي إسماعيل

تـــنـــطـــلـــق مــــســــاء الـــــيـــــوم اإلثــــنــــني، 
الجولة األخيرة لدور املجموعات 
لــبــطــولــة كـــأس االتـــحـــاد اآلســيــوي 
ــرب الــــقــــارة وشــرقــهــا،  ــقـــدم ملــنــطــقــة غــ لـــكـــرة الـ
األنــديــة عن خطف  العديد من  وفيها تبحث 
بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لكل 
منطقة، حيث تقام مباراتان ضمن املجموعة 
الثالثاء ضمن  يــوم  مباريات  وأربــع  الثالثة، 

املجموعتني األولى والثانية.
نــاديــًا من  الـــدور األول، مــشــاركــة 12  ويشهد 
سبع دول في منطقة غرب آسيا، من ضمنها 
أربعة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة. 

كأس االتحاد 
اآلسيوي

مواجهات حاسمة للعرب

الجولة  اآلسيوي  االتحاد  كأس  منافسات  تدخل 
األخيرة والحاسمة لدور المجموعات التي تبحث 
بطاقة  خطف  عن  األندية  من  العديد  فيها 
المربع  وبلوغ  النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل 

الذهبي للبطولة

تقرير

ــة، يـــلـــتـــقـــي الـــعـــهـــد  ــثــ ــالــ ــثــ فــــفــــي املــــجــــمــــوعــــة الــ
ــام ضيفه  الــلــبــنــانــي فـــي مــواجــهــة الــحــســم أمــ
املالكية البحريني اليوم اإلثنني على استاد 
العهد  الرياضية في بيروت. وضمن  املدينة 
الــلــبــنــانــي الـــتـــأهـــل لـــــدور الــنــصــف الــنــهــائــي 
ملنطقة غــرب آسيا، بعد وصوله للنقطة 11، 

كبيرة  ترويجية  حملة  العهد  نـــادي  وأطــلــق 
على  والجماهيرية  الرسمية  حساباته  عبر 
عشاقه  لدعوة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
البحريني،  املالكية  أمــام  مواجهته  لحضور 

ضمن الجولة األخيرة من دور املجموعات. 
وســمــى االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم طاقم 
ــيــــادة املــــــبــــــاراة بـــقـــيـــادة  ــقــ تـــحـــكـــيـــم أوزبـــــكـــــي لــ
قـــاســـيـــمـــوف شــــيــــرزود ويـــعـــاونـــه املـــســـاعـــدان 
عــثــمــانــوف الــيــشــر وشــايــشــوبــوف ســانــجــار، 
وســيــكــون املـــالـــيـــزي مــحــمــد نــظــمــي بـــن نصر 
الدين حكما رابعا. ويلتقي في املباراة الثانية 
مع  العماني  الــســويــق  املــجــمــوعــة،  ذات  ضمن 
مجمع  ستاد  على  الكويتي  القادسية  ضيفه 
ــــي مـــســـقـــط. ويـــتـــصـــدر  الـــســـيـــب الــــريــــاضــــي فـ
العهد ترتيب املجموعة برصيد 11 نقطة من 
و7  للمالكية  نقاط   8 مقابل  مباريات،  خمس 
لــلــقــادســيــة ونــقــطــة لــلــســويــق. وكــانــت الجولة 
األولى، شهدت فوز املالكية على السويق 1-2 
في مسقط وتعادل العهد مع القادسية 0-0 في 
فوز  الثانية  الجولة  بيروت، في حني شهدت 
املالكية  وتــعــادل   0-2 السويق  على  القادسية 
فوز  الثالثة  الجولة  وشــهــدت   ،0-0 العهد  مــع 
العهد على السويق 4-2 في بيروت واملالكية 
عــلــى الــقــادســيــة 2-1 فـــي الــكــويــت، وفـــي رابـــع 
ــاز الــعــهــد عــلــى الــســويــق 1-0 في  الـــجـــوالت فــ
مــســقــط والـــقـــادســـيـــة عـــلـــى املـــالـــكـــيـــة 2-1 فــي 
املنامة، وشهدت الجولة الخامسة فوز العهد 
على القادسية 1-0 في الكويت وتعادل املالكية 
مــع الــســويــق 2-2 فــي املــنــامــة. وفــي املجموعة 
األولى، يطمح نادي الوحدات األردني لتأكيد 
تصدره، عندما يتقابل مع ضيفه هالل القدس 
الفلسطيني يوم غد الثالثاء على ستاد امللك 
عبدالله في َعمان. ورغم خسارته لقب الدوري 
األردنــــــــي، يــطــمــح الــــوحــــدات لــلــمــنــافــســة على 
الــكــأس وكــذلــك مسابقة كــأس االتحاد  بطولة 
الــفــريــق الفلسطيني  اآلســـيـــوي، والــفــوز عــلــى 
في مباراة الغد سيمنحه بطاقة التأهل للدور 
املقبل. ويلتقي في املباراة الثانية ضمن ذات 
املجموعة أيضًا، الجيش السوري مع النجمة 

اللبناني في مدينة املحرق.
ويمتلك الجيش حظوظًا قوية للتأهل للدور 
املــقــبــل بــرفــقــة الـــهـــالل الـــقـــدس الــفــلــســطــيــنــي، 
بينما ال يمتلك النجمة اللبناني أي حظوظ 
للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، حيث 
املجموعة برصيد  ترتيب  الــوحــدات  يتصدر 
10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط 

للجيش و8 لهالل القدس وال شيء للنجمة.
ــافـــســـات  ــنـ ــن مـ ــ ــة األولـــــــــــى مــ ــ ــــولـ ــــجـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ

يتأهل للدور قبل 
النهائي صاحب المركز 

األول وأفضل ثاٍن

العهد اللبناني ضمن التأهل لدور نصف النهائي )فرانس برس(

املجموعة شهدت فوز الوحدات على النجمة 
ــادل الـــجـــيـــش مــــع هـــالل  ــعــ 1-0 فــــي عـــمـــان وتــ
الــــقــــدس 1-1 فــــي املـــنـــامـــة، فــــي حــــني شــهــدت 
الــجــولــة الــثــانــيــة فــــوز الــــوحــــدات عــلــى هــالل 
القدس 6-2 والجيش على النجمة 1-0، وفي 
الــجــولــة الــثــالــثــة فـــاز الــجــيــش عــلــى الــوحــدات 
فــي  الــنــجــمــة 1-2  عـــلـــى  الــــقــــدس  ــــالل  1-0 وهــ
الرابعة تعادل الوحدات مع  جدة، وبالجولة 
الجيش 1-1 في عمان وفاز هالل القدس على 
الجولة  فيما شــهــدت  جـــدة،  فــي   1-2 النجمة 
الــخــامــســة فـــوز الـــوحـــدات عــلــى الــنــجــمــة 0-2 
في بيروت وتعادل هالل القدس مع الجيش 

االنتصار  حــال  في  مكافأة جديدة  الالعبون 
على الكويت، التي سيدخلها الفريق األردني 
الالعب  فقط  عنها  يغيب  مكتملة،  بتشكيلة 

علي علوان بسبب اإلصابة.
ــي املـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن ذات  ويـــلـــتـــقـــي فــ
املجموعة يوم الثالثاء، االتحاد السوري مع 

النجمة السوري في أبوظبي.
برصيد  املجموعة  ترتيب  الجزيرة  ويتصدر 
13 نــقــطــة مــــن خـــمـــس مــــبــــاريــــات، مـــقـــابـــل 10 
ونقطة  البحريني  للنجمة  و4  للكويت  نقاط 
لالتحاد. وكانت الجولة األولى من منافسات 
املجموعة شهدت تعادل النجمة مع الجزيرة 

0-0 في جدة. وفي املجموعة الثانية، يسعى 
نـــادي الــجــزيــرة األردنــــي للتمسك بــالــصــدارة 
الكويتي  الكويت  مع مضيفه  يتقابل  عندما 
يوم غد الثالثاء على استاد َعمان الدولي في 

العاصمة األردنية.
وضــمــن الـــجـــزيـــرة الــتــأهــل لـــلـــدور املــقــبــل من 
الــجــولــة املــاضــيــة بــعــد وصـــولـــه لــلــنــقــطــة 13 
الجزيرة  نــادي  وقــام  الثانية،  فــي مجموعته 
بتوزيع مكافأة مالية على العبيه، بعد الفوز 
على شباب األردن في بطولة الدوري، بينما 
تم صرف مكافأة آخرى بعد الفوز في املباراة 
اللبناني، فيما ينتظر  السابقة على النجمة 

1-1 في املنامة والكويت مع االتحاد 0-0 في 
الكويت، في حني شهدت الجولة الثانية فوز 
الجزيرة على الكويت 1-0 في عمان والنجمة 
الجولة  فــي أبوظبي، وفــي  على االتــحــاد 1-2 
ــاز الــجــزيــرة عــلــى االتـــحـــاد 4-0 في  الــثــالــثــة فـ
املنامة،  النجمة 1-0 في  عمان والكويت على 
وشــهــدت الــجــولــة الــرابــعــة فـــوز الــكــويــت على 
النجمة 2-1 في الكويت والجزيرة على االتحاد 
2-0 فــي أبــوظــبــي، وبــالــجــولــة الــخــامــســة فــاز 
الجزيرة على النجمة 3-0 في عمان والكويت 
أبــوظــبــي. ويتأهل إلى  على االتــحــاد 2-0 فــي 
قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب املركز 

األول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق 
يحصل عــلــى املــركــز الــثــانــي فــي املــجــمــوعــات 
ملسابقة  الهدافني  قائمة سباق  وفــي  الــثــالث. 
كــــأس االتـــحـــاد ملــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا، يــتــصــدر 
مهاجم هالل القدس الفلسطيني عدي الدباغ 
املنافسة برصيد خمسة أهداف، مناصفة مع 
العب الوحدات بهاء فيصل. ويغيب عن هذه 
النسخة فريق القوة الجوية العراقي، املتوج 
باللقب في أخر ثالث نسخ، بعد مشاركته في 
الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، قبل أن 
يودع املسابقة من الدور التأهيلي األول بعد 

الخسارة أمام باختاكور األوزبكي.
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ماجد عزام

زيـــــــــدان  ــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ الـ زيـــــــــن  أن  ــك  ــ ــ شـ ال 
ــًا عـــظـــيـــمـــًا مـــــع بـــــــوردو  ــ ــبـ ــ كـــــــان العـ
ويـــــوفـــــنـــــتـــــوس وريــــــــــــــال مــــــدريــــــد، 
الــذي حقق  الفرنسي،  املنتخب  وبالتأكيد مع 
معه كأس العالم 1998، بأدائه الرائع وهدفني 
في النهائي أمام البرازيل، ليتجه بعدها إلى 
عالم التدريب في ريال مدريد الذي نجح فيه، 
كان  إلــى نفس مستواه عندمًا  لــم يصل  لكنه 
أليكس  الــســيــر  قــالــه  مــا  لينطبق عليه  العــبــا، 
في  مبهرًا  يــبــدو  ال  »زيــــدان  بحقه:  فيرغسون 
حقق  كــبــيــر«.  مــديــر  لكنه  وتكتيكاته،  خططه 
زيــدان مع ريــال كــمــدرب، دوري أبطال أوروبــا 
مــرات متتالية في إنجاز غير مسبوق،  ثــالث 
وال شـــك أنـــه اجــتــهــد بــبــذل مـــا بــوســعــه، وقـــام 
بواجبه على أكمل وجه في املرات الثالث، لكنه 

بدا فيها محظوظًا بطريقة الفتة جدًا للنظر.
في املرة األولى عام 2016، تمكن من الفوز على 
أتلتيكو مدريد األفضل في املباراة، بضربات 
الجزاء، بعدما أضاع النجم الفرنسي أنطوان 
غــريــزمــان ركــلــة جـــزاء على غير الــعــادة أثناء 
الثاني في  النهائي  القوية، أما في  املواجهة 
األول  الشوط  في  عــام 2017، فخرج متعاداًل 
الــذي كــان مسيطرًا على 45  أمــام يوفنتوس 

كيف يلعب المدربون؟
زين الدين زيدان

نجح المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 
متتالية،  مواسم  ثالثة  في  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  مع  القدم  لكرة 
المحلية، بعدما فرض أسلوب لعبه على خصومه،  إلى األلقاب  باإلضافة 
بفضل كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة

3031
رياضة

تقرير

الــتــي حــدثــت بني  كــامــلــة، لكن املشكلة  دقيقة 
العـــبـــي يــوفــنــتــوس فـــي غــــرف خــلــع املــالبــس 
أثـــنـــاء االســــتــــراحــــة، جــعــلــتــهــم يـــنـــهـــارون في 
الشوط الثاني، الذي خسروه بأربعة أهداف 
لواحد. وذهــب ريــال مدريد إلى ثالث نهائي 
ببطولة دوري أبطال أوروبا على التوالي في 
اإلنكليزي،  ليفربول  يواجه  عام 2018، حتى 
الـــذي سيطر عــلــى املــواجــهــة فــي الـــــ30 دقيقة 
األولـــى، وكــان األقــرب للتسجيل، لكن خروج 
النجم العربي محمد صــالح، بعدما تعرض 
ــر االلـــتـــحـــام مع  ــة قـــويـــة فـــي كــتــفــه، إثــ ــابـ إلصـ
املـــدافـــع اإلســبــانــي ســيــرجــيــو رامـــــوس، الــذي 
تعرض النتقادات شديدة من قبل العديد من 
األرجنتيني  رأســهــم  وعلى  اللعبة،  أساطير 
الــذي طالب بمعاقبة قائد  دييغو مــارداونــا، 

امللكي، بسبب ما فعله مع مهاجم الريدز.
وبعد املتابعة الحثيثة ألسلوب لعب زيدان، 

فإنه ال يبدو أنه يفضل طريقة فنية محددة، 
ــع اإلســــبــــانــــي بــيــب   مــ

ً
ــال مـــثـــال ــحــ ــو الــ كـــمـــا هــ

غوارديوال الذي يفضل 4-3-3 أو األرجنتيني 
كــونــتــي  أو حــتــى  ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 2-4-4 
صاحب الـ5-3-2، ألن أسطورة الكرة الفرنسية 
لكن مع عودته  ما سبق،  اعتمد على جميع 
ــد، بـــعـــد إقـــالـــة  ــ ــــدريـ مـــــرة أخــــــرى إلـــــى ريــــــال مـ
سانتياغو سوالري بات يلعب أيضًا بطريقة 
4-2-3-1. ولعب زيدان بفترته األولى مع ريال 
التاريخي  بالثالثي   ،3-3-4 بطريقة  مــدريــد، 
ــة، ورونــــــالــــــدو فــــي الـــهـــجـــوم،  ــمـ ــزيـ ــنـ بــــيــــل، وبـ
وخلفهم كـــروس، وكــاســيــمــيــرو، ومــوريــتــش، 
املدافعني مارسيلو، ورامـــوس، وفــاران،  أمــام 
وكــارفــخــال، وخلفهم الــحــارس نــافــاس، لكن 
إصــابــات الــجــنــاح الــويــلــزي املــتــكــررة، جعلت 
فيما   ،2-4-4 إلــــى  طــريــقــتــه  يــغــيــر  الــفــرنــســي 
يشبه املاسة، مع وضع اإلسباني إيسكو حرًا 

خلف رأسي الحربة.
وبدا أن زيدان تعلم كثيرًا من املدرب اإليطالي 
املـــخـــضـــرم كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، عــنــدمــا عمل 
مــســاعــدًا لــه ملـــدة عــامــني، بــعــدمــا اعــتــمــد على 
اللذين  للظهيرين،  الكبير  الــهــجــومــي  الــــدور 
أوكل لهما مهمة الكرات العرضية للمهاجمني 
ــمـــة ورونـــــــالـــــــدو فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء،  ــزيـ ــنـ بـ
لــيــتــواجــد خــمــســة العـــبـــني فـــي مــنــاطــق دفـــاع 
ــــروس ومــودريــتــش  الــخــصــم، مـــع تــمــوضــع كـ
أمــام منطقة الــجــزاء، ووجـــود كاسيميرو في 
وأمــام  الظهيرين،  خلف  الــدفــاعــيــة،  التغطية 
قـــلـــبـــي الـــــدفـــــاع، ومــــنــــع املـــنـــافـــســـني مــــن بــنــاء 
الفرنسي  املــدرب  املــرتــدة. واستفاد  الهجمات 
من مواطنه كريم بنزيمة، الــذي يحب طريقة 
لعبه، من خالل منح الحرية لزميله البرتغالي 
املــســاحــات  عــبــر خــلــق  كريستيانو رونـــالـــدو، 
»صاروخ ماديرا«، وصناعة األهداف، بعدما  لـ

بات البرتغالي مهاجما صريحا.
وأعاد زيدان اكتشاف البرازيلي كاسيميرو 
كــالعــب وســـط مــدافــع، وقــاطــع كـــرة تقليدي 
أدوار متعددة دفاعيًا  فــي مركز رقــم 6، مــع 
تميز  كما  ومودريتش،  لكروس  وهجوميا 
املــــدرب الــفــرنــســي بــإعــطــاء الــحــريــة الكاملة 
بإرسال  تكليفهم  مع  وكارفخال،  ملارسيلو 
الهجمات،  لصناعة  بــكــثــرة،  عرضية  كـــرات 
مــع عــدم تحبيذه فــكــرة االســتــحــواذ املبالغ 
بـــه، واالعــتــمــاد عــلــى كاسيميرو فــي تأمني 
ــًا، مــســتــنــســخــًا دور زمــيــلــه  ــيـ ــاعـ الـــفـــريـــق دفـ
الـــســـابـــق كــلــو مــاكــلــيــلــي. وال يــحــب زيــــدان 
ألنه  العالي،  والضغط  املتقدم  الدفاع  فكرة 
املتأخر  أو  الــوســط  دفـــاع خــط  يعتمد على 
ــام منطقة جــزائــه، مع  فــي نــصــف املــلــعــب أمـ
ارتكازه على البرازيلي كاسيميرو في قطع 
ــتـــش وكــــروس  الــــكــــرات، وتـــمـــريـــرات مـــودريـ
باإلضافة  الهجوم،  في  لزمالئهم  السريعة 
ــة لــلــمــهــاجــمــني  ــيــ ــاعــ ــات الــــدفــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ إلــــــى الـ
باستثناء البرتغالي رونالدو. واهتم زيدان 
بــالــضــربــات الــثــابــتــة الــتــي تــولــى رونـــالـــدو 
مهاجم الفريق السابق تسديدها أو لعبها، 
وقيام متوسطي امليدان في تنفيذ الركالت 

G

يريد زيدان تعزيز ريال 
مدريد بعدد من نجوم 

اللعب بالصيف المقبل

عمدة مدريد تتسلم كأس دوري أبطال أوروبا
تسلمت عمدة مدريد مانويال كارمينا، من الالعبني السابقني؛ البرتغالي باولو فوتيري 
والبرازيلي روبيرتو كارلوس، كأس دوري أبطال أوروبا، الذي سيقدم للفائز في نهائي 
مطلع  ميتروبوليتانو«  »وانــدا  ملعب  على  وتوتنهام  ليفربول  بني  إقامته  املقرر  البطولة 
يونيو/ حزيران املقبل. وتسلمت كارمينا الكأس في حفل أقيم في مدريد من فوتيري 
مــدريــد، بصفتهما  ــال  وريـ مــدريــد  أتلتيكو  فــي صــفــوف  السابقني  النجمني  وكــارلــوس، 
أن  إلــى  العمدة  املهمة. وأشــارت  القدم )يويفا( في هــذه  سفيري االتحاد األوروبـــي لكرة 
أن  اإلسبانية. وذكــرت كارمينا  العاصمة  األبطال حدث سياحي مهم في  نهائي دوري 
مدريد  إنكليزي سيزورون  ألف مشجع   100 نحو  بأن  أخطرتها  البريطانية  السلطات 
ملشاهدة النهائي. وأضافت كارمينا إنه »من الرائع استضافة فريقني إنكليزيني، وتوجد 

أيضًا فرصة إلقناعهما بأال يستمروا في تطبيق )البريكست(«.

فيدرير يؤكد مشاركته في بطولة روما لألساتذة
فيدرير،  روجيه  السويسري  الالعب  أكــد 
ــارك فـــي بــطــولــة رومـــــا لتنس  ــُيـــشـ أنــــه سـ
التي ستنطلق  األلــف نقطة،  األساتذة ذات 
هــذا األســبــوع، والــتــي غــاب عــن النسختني 
ــا  األخــيــرتــني مــنــهــا، عــلــمــًا بــأنــه بــلــغ دورهـ
النهائي 4 مرات لكنه لم يتوج بلقبها قط. 
وقال فيدرير في فيديو نشره على حسابه 
في شبكة )إنستغرام(: »مرحبًا بالجميع، 
تــحــدثــت لــتــّوي مــع فــريــقــي ويــســعــدنــي أن 
عب في روما، إيطاليا. 

ّ
أعلن أنني سأعود لل

فترة  منذ  ألعب  لــم  إنني  بحماسة،  أشعر 
طــويــلــة هـــنـــاك. ســالمــي لــلــجــمــيــع«. وكـــان 
فــيــدريــر مـــن بـــني الــالعــبــني املـــدرجـــني في 
قائمة املسجلني في بطولة روما، ولكنه لم 
يؤكد مشاركته رسميًا إال السبت. ُيذكر 
أن الالعب خسر في دور ربع النهائي في 
بطولة مدريد املفتوحة للتنس أمام الالعب 

النمساوي دومينيك تيم.

سيميوني: نعتقد أن غريزمان سيبقى معنا
مــدرب  سيميوني  دييغو  األرجنتيني  أكــد 
فريق أتلتيكو مدريد، أنه يعتقد أن الالعب 
املوسم  أنطوان غريزمان سيظل  الفرنسي 
املقبل مع »الروخيبالنكوس«، مشددًا على 
أنه ال يشعر بأي قلق حيال احتمالية رحيله 
إلى برشلونة. وقــال سيميوني في مؤتمر 
صــحــافــي: »لــطــاملــا تــمــســكــت بــنــفــس األمـــر 
عندما بدأت الصحافة تربط اسم غريزمان 
ببرشلونة: أنا أرى أنه في وضع جيد للغاية 
فريقنا ومن  قائد  زمــالئــه، هو  وسعيد مع 
جانبنا نمنحه باستمرار كل االهتمام الذي 
ــــك، نــحــن لسنا  يــســتــحــق«. وتـــابـــع: »بــعــد ذل
بداخله لنعلم في ما يفكر. نحن نعتقد أنه 
ســيــبــقــى مــعــنــا. ال نــخــشــى خــســارتــه على 
اإلطــالق. هو قائدنا وما يحدث بعد ذلك ال 
قــد رفض  غــريــزمــان  وكـــان  يعتمد علينا«. 
املوسم املاضي االنتقال لبرشلونة وجدد عقده من أتلتيكو حتى 2023، إال أن التقارير 

الصحافية ذكرت مؤخرًا أن الالعب اقترب من االنتقال إلى برشلونة.

كأس أمير قطر: السد في النهائي 
وفيريرا يلّمح لتولي تشافي تدريب »الزعيم«

حسم فريق السد بطل الدوري القطري لكرة القدم، مباراته ضد ضيفه الريان في نصف 
نهائي مسابقة كأس األمير، بالفوز عليه بهدفني نظيفني، في مباراة كانت األخيرة لنجمه 
أيار/  الــذي يقام في 16  النهائي  اإلسباني تشافي على ملعب فريقه. ويالقي السد في 
مايو على ملعب الوكرة، الفائز من املباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بني 
الدحيل والسيلية. في وقت أملح املدرب البرتغالي للسد جوزفالدو فيريرا بعد الفوز، إلى أن 
تشافي الذي أعلن هذا الشهر عزمه االعتزال مع نهاية املوسم والتوجه نحو التدريب، قد 
يكون خلفه على رأس اإلدارة الفنية لـ »الزعيم«. وقال فيريرا الذي ينتهي عقده مع النادي 
وأحيي  املستويات،  أعلى  على  كــان  مع تشافي  »طيلة سنوات عملي  املــوســم:  نهاية  مع 
تشافي وخاصة أنه كان يهتم بنجومية الالعبني الشباب، ولم يهتم بنجوميته وشهرته 

وكان يسعى ملصلحة الفريق«، وذلك في تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني للسّد.

االتحاد األوروبي. وواصل باديلي مستوياته املميزة رغم 
سنه الصغير، حيث وضع نفسه كالعب أساسي خالل 
ا 

ً
موسم 2009-2010، في مارس/آذار 2011، سجل هدف

في الفوز 2-0 في مباراة الديربي ضد املنافس هايدوك 
في  لإلعجاب  املثير  أدائـــه  فــي  باديلي  واستمر  سبليت، 
ــقــيــادة في  ال ــارة  ــــدى شــ ارتـ مــوســم 2010-2011، حــتــى 
باديلي  كــان  فــي موسم 2012-2011،  املــبــاريــات.  بعض 
الــذي وصل  الالعبني األساسيني في فريق دينامو  أحــد 
إلى مرحلة املجموعات لدوري أبطال أوروبا ألول مرة في 
12 عاًما، وظهر في جميع مباريات املجموعة الست ضد 

ريال مدريد وليون وأياكس.
وكانت آخر مباراة له على ملعب »ستاديوم ماكسيمير« 
أوروبــا  أبطال  دوري  في  الفاصلة  املواجهة  في  لدينامو، 
ا عكسيًا 

ً
ضد فريق ماريبور السلوفيني، سجل فيها هدف

منح من خالله املنافس هدف التعادل في مباراة الذهاب، 
ومــع ذلــك سجل باديلي في وقــت الحــق هــدف الفوز في 
الــشــوط الــثــانــي. انــضــم إلــى فــريــق هــامــبــورغ فــي الـــدوري 
األملاني، في أغسطس/آب عام 2012، مقابل عقد يقدر بـ 
4.5 مليون يورو، وظهر ألول مرة في مباراة ضد فيردر 
أســاســي في  ثبت نفسه كعنصر  مــا  بريمن، وســرعــان 
الفريق، وسجل باديلي أول هدف له في الــدوري األملاني 
في   .2012 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 في  شالكه،  ضد 
31 أغــســطــس/آب 2014، أعــلــن عــن انــتــقــال بــاديــلــي إلــى 
نادي فيورنتينا بدوري الدرجة األولى اإليطالي، مقابل 5 
ماليني يورو، وبعد وفاة دافيد أستوري، تم تعيينه قائدا 
أغسطس/آب  إلى التسيو، في 1  انضم  للفريق. وبعدها 
2018، في انتقال مجاني، وفي 17 فبراير/شباط 2019 

سجل هدفه األول للنادي ضد جنوى.

أيوب الحديثي

ــــد العـــب كـــرة الــقــدم الــكــرواتــي مــيــالن بــاديــلــي فــي 25  ُول
فبراير/شباط 1989 في زغرب. في سن مبكرة، تم رصد 
الالعب  مــودريــتــش،  لــوكــا  للنجم  محتمل  كبديل  باديلي 
األبرز في فريق دينامو زغرب، الذي انضم إلى توتنهام 
هوتسبر في عام 2008. انضم باديلي في نفس العام إلى 
الفريق األول، وأثبت نفسه على الفور كالعب مهم، خاض 
لــدوري  املؤهلة  التصفيات  في  دينامو  مع  له  مــبــاراة  أول 
الشمالية،  إيرلندا  لينفيلد مــن  نــادي  أوروبـــا ضــد  أبــطــال 
ثم خاض أول مباراة له على املستوى املحلي في املباراة 
ريــيــكــا، وسجل  2008-2009 ضــد  ملــوســم  االفــتــتــاحــيــة 
الــفــوز 2-0، وأنــهــى مــوســمــه األول مع  الــهــدف األول فــي 
دينامو بـ 31 مباراة محلية و12 مباراة في البطولة كأس 

ميالن باديلي

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
كرواتي، مثّل 

العديد من األندية 
في الدوري 

اإليطالي، وساهم 
في تتويج منتخب 

بالده بفضية 
مونديال روسيا 

2018

عاد زيدان إلى 
تدريب ريال 
مدريد مرة 
)Getty( أخرى

لمواطنه  الثقة  إعادة  من  زيــدان،  الدين  زين  الفرنسي  المدرب  تمكن 
كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد، بعدما استلم إدارة الجهاز الفني 
المطلقة  الحرية  الملكي  نجم  ليعطي  بينيتيز،  رافاييل  لإلسباني  خلفا 
وتمريراته  الملعب،  بطرفي  ألعاب  كصانع  الملعب،  في  بالتحرك 
الحاسمة لزميله السابق كريستيانو رونالدو. وساهم بنزيمة في تحقيق 
ريال مدريد ثالث بطوالت متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

بفضل تمريراته المتقنة لزمالئه، وأهدافه الحاسمة.

إعادة الثقة لكريم بنزيمة

وجه رياضي

الركنية، حتى يستفيد من القدرات العالية 
ــــاع رامـــــــوس وفــــــــــاران، الــلــذيــن  ــــدفـ لــقــلــبــي الـ

يمتلكان ميزة الكرات الرأسية.
وأجاد زيدان إدارة غرف خلع املالبس، بفضل 
ــتــــرام  شــخــصــيــتــه الـــهـــادئـــة املــــتــــوازنــــة، واالحــ
الــكــبــيــر لــتــاريــخــه كـــأســـطـــورة فـــي عـــالـــم كــرة 
ــدم، لــيــعــتــمــد عــلــى تـــدويـــر الــالعــبــني دون  ــقـ الـ

مستواه، ليقرر إشراك أسينسيو وفاسكيز 
كجناحني، وبنزيمة كرأس حربة، وخلفهم 
الثالثي التاريخي، مع إعادة الثقة إليسكو 
ــافــــاس، لــكــنــه بــدا  ومـــارســـلـــو، والــــحــــارس نــ
ــيـــة، بتقييم  املـــاضـ الـــفـــتـــرة   خــــالل 

ً
مــنــشــغــال

الالعبني، بسبب خروج فريقه من املنافسة 
املحلية والقارية في  البطوالت  على جميع 

مشاكل، مما سمح له بفرصة إشراك الشباب 
مثل أسينسيو، وفاسكيز، لينجح بعدها في 

تحقيق األلقاب مع ريال مدريد.
ــع قـــلـــيـــلـــة عــلــى  ــيــ ــابــ ولــــــم تــــمــــِض ســــــوى أســ
عـــودة زيــــدان إلـــى ريـــال مــدريــد مـــرة أخـــرى، 
رحــيــل  بـــعـــد   ،3-3-4 خـــطـــة  ــلـــى  عـ لــيــعــتــمــد 
رونــالــدو نحو يوفنتوس، وغــيــاب بيل عن 

املــوســم الــحــالــي. ويــمــضــي زيــــدان وقــتــه في 
اآلونة األخيرة، بتحديد احتياجات الفريق 
فـــي مـــوســـم االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة، 
وتــحــديــد مــن ســيــرحــل مــن الــالعــبــني، حتى 
يحضر ريال مدريد للموسم املقبل، ويعيد 
املحلية  البطوالت  في  املنافسة  على  قدرته 

والقارية.

للتنس، عقب فوزها في  املفتوحة  بلقب بطولة مدريد  بيرتنس  الهولندية كيكي  تّوجت 
ساعة  إلــى  عامليا  السابعة  املصنفة  واحتاجت  هاليب.  سيمونا  الرومانية  على  النهائي 
و28 دقيقة من أجل حصد اللقب األهم في مسيرتها، بالفوز بمجموعتني من دون رد 
وبنفس النتيجة 6-4. ويعد هذا هو اللقب التاسع واألهــم في مسيرة الالعبة الهولندية. 
وعوضت بيرتنس بذلك خسارتها نهائي العام املاضي على يد التشيكية كفيتوفا، كما 
أنها ستقفز إلى املركز الرابع في التصنيف للمرة األولى. وحرمت الخسارة هاليب من 

عدة أرقام، حيث توقف رصيدها في البطولة عند لقبني )2016 و2017(.

صورة في خبر

بيرتنس بطلة مدريد
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