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تتجه األنظار إلى 
ملعب »سان 
باولو« في 
جنوب إيطاليا، 
وذلك حين 
يستضيف نادي 
نابولي نظيره 
أتالنتا في قمة 
كبيرة منتظرة 
بين الطرفين، 
نظرًا لسعي 
األخير للتأهل إلى 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، إذ 
سيرفع رصيده 
إلى 56 نقطة 
في حال فوزه، 
وهو الرصيد 
ذاته لنادي 
ميالن صاحب 
المركز الرابع. 

)Getty( 1مواجهة الذهاب انتهت بفوز نابولي 2ـ

قمة في إيطاليا

اكتسح ليون ضيفه أطلس )5-2(، في الجولة الـ15 
من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم 

)كالوسورا 2019(، ليحقق بذلك انتصاره الـ12 
على التوالي في املسابقة املحلية التي ينفرد 
بصدارتها. وسجل اإلكوادوري أنخيل مينا 

ثنائية من األهداف الخمسة )د.15( و)د.62(، بينما 
 من الكولومبي 

ّ
جاءت باقي الخماسية بتوقيع كل

ويليام تيسيو )د.53( وخوسيه ماسياس )د.79( 
ولويس مونتيس )د.82(.

اقتربت فرق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي 
باكس وهيوسنت روكتس من التأهل للدور الثاني 

من األدوار اإلقصائية »بالي أوف« لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، بتحقيقها الفوز 

الثالث في السلسلة. وفاز فيالدلفيا على بروكلني 
نتس 112-108 ليتقدم في السلسلة بنتيجة 1-3، 
وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 119-

103 ليتقدم ميلووكي 3-صفر، وهيوسنت روكتس 
على يوتا جاز 104-101 ليتقدم هيوسنت 3-صفر.

بلغت أستراليا نهائي كأس االتحاد في كرة 
املضرب ملنتخبات السيدات، للمرة األولى منذ عام 
1993، بفوزها على ضيفتها بيالروسيا 3-2، بعد 

مباراة فاصلة في الزوجي. وقادت آشلي بارتي 
وسامنتا ستوسور بالدهما إلى النهائي، بالفوز 

في املباراة الخامسة من خمس مباريات ممكنة، 
على فيكتوريا أزارنكا وأرينا سابالينكا بصعوبة 

وج 
ُ
7-5، 3-6، و6-2. ُيذكر أن املنتخب األسترالي ت

باللقب سبع مرات، آخرها 1974.

ليون يكتسح ضيفه 
أطلس بخماسية في 

الدوري المكسيكي

فيالدلفيا سيكسرز 
يقترب من التأهل بعد 

تحقيق فوز جديد

أستراليا تبلغ نهائي 
كأس االتحاد في كرة 

المضرب للسيدات
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■ سبق لك اللعب في الدوري القطري 
مــع نـــادي قــطــر واملــشــاركــة فــي ثــاث 
الــعــالــم، كيف تتخيل  نسخ مــن كــأس 
ستحتضنها  التي  املــونــديــال  مــن  املقبلة  النسخة 

قطر؟
ــرا جـــديـــدا ومـــمـــيـــزا، لقد  ــ حــتــمــا ســيــكــون أمـ
تــم تنظيم نسخة سابقة مــن »املــونــديــال » 
فــي أفريقيا ، وهــذا أمــر لــم يكن معتادا في 
القارة السمراء، أعتقد أن منح شرف تنظيم 
تــظــاهــرة ريــاضــيــة عــاملــيــة كــاملــونــديــال إلــى 
ــبـــال الــجــمــاهــيــري أكــبــر،  قــطــر ســيــجــعــل اإلقـ
على األقل إذا ما قارنا باألوقات التي لعبت 
فيها هناك، لكن بالتأكيد فإن قطر تستحق 

ذلك .
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر، نــعــم أعــتــقــد أنـــه من 
الجيد تنظيم هذا الحدث في بلدان مختلفة 
ــاء الــعــالــم، ولــيــس دومــــا فـــي نفس  ــ مـــن أرجـ
األمـــاكـــن املـــعـــتـــادة، حــيــث تــجــد املــنــتــخــبــات 
النسخة  األفضلية،  راحتها وتأخذ  الكبرى 
الجميع  ألن  حتما  مــمــيــزة  ســتــكــون  املقبلة 
الكبرى  املنتخبات  وقــوة  أفضلية  يكتسب 
ستكون أقل من ذي قبل، ألنها ستكون في 

قطر بنظام جديد وروح جديدة.
أعتقد أن هذا عظيم، ألن الدول الجديدة في 
العالم  كــأس  الحدث تستحق تنظيم  نطاق 
إلنجاح  رصدها  تم  ضخمة  مالعب  أيضا، 
ــن مــســاحــة  ــم مــ ــرغــ كـــــأس الــــعــــالــــم، وعـــلـــى الــ
البلد الصغيرة إال أن الكثير من املشجعني 
التي سينظم  قطر  تباعا على  سيتوافدون 
شعبها نسخة مميزة حتما في ظل املوارد 
ينظموا  أن  عظيم  شــيء  يمتلكونها،  الــتــي 
املـــونـــديـــال وأن يــتــم احــتــضــان حــــدث كبير 

هكذا كل مرة في مكان مختلف.

■ ما هو موقفك من فكرة إنفانتينو حول  نسخة 
مونديال بـ 48 منتخبا؟

أعتقد أن هــذا أمــر مبالغ فــيــه، حتى فــي ما 
لكثير  حقيقية  فــرصــة  األمـــر  بــكــون  يتعلق 
ــتـــي لــــم يــســعــفــهــا الــحــظ  مــــن املــنــتــخــبــات الـ
ســابــقــا فــي املــشــاركــة والــحــضــور فــي كــأس 
الــعــالــم، ســـواء كــانــت مــن أمــيــركــا الالتينية، 
أفريقيا، أعتقد أن املنطقي قبل  أو  أو آسيا 
اعتماد هكذا قرارات، أن تحوز على موافقة 
ورضــــا الــجــمــيــع، وإن وجــــدت تــلــك املــوافــقــة 
الــجــمــاعــيــة يــجــب مــعــهــا أيــضــا الــعــمــل على 
إنــجــاح الــصــيــغــة الــجــديــدة، أنـــا أعــنــي مثال 
إن انــضــمــت مــنــتــخــبــات لــيــس لــهــا تــجــارب 
سابقة في املونديال...األمر هنا سوف يؤثر 
املنتخبات  للمنافسة،  العام  املستوى  على 
باملنتخبات  ستصطدم  عنها  أتحدث  التي 
الكبرى في مرحلة املجموعات، إنها ليست 
أنها ستقصى  الطبيعي  كبيرة ألن  مشكلة 
أوروبيا،  منتخبا  أو  أملانيا  واجهت  ما  إذا 
بنتائج  الــهــزائــم  تــكــون  أن  هـــو  يقلقني  مـــا 
كبيرة، ربما سبعة أهــداف مثال أو أنها لن 
تحظى بفرصة واحــدة الجتياز خط وسط 
أنه  املــيــدان، هــذا سيحدث حتما وال أعتقد 
سيكون أمرا جيدا، لكنني أتفهم بأن في ظل 
العوملة التي يشهدها العالم اآلن فإن األمر 
تــجــاري أكثر مما هــو ريــاضــي بحت، ليس 
كما كان األمر سابقا. ومن جهة أخرى فإني 
أحبذ فكرة وجــود منتخبات لم يسبق لها 
الجميع،  يشاهدها  وأن  قبل،  مــن  املــشــاركــة 
لكن األمر تجاري أكثر من أي شيء آخر، إذا 
ما تحدثنا عن األمــر في نطاق رياضي ما 

سوف يحدث هو ما تكلمت عنه للتو.
أن  تعتقد  هــل  الــوطــنــي،  للمنتخب  يــعــود  مــيــســي 
األرجنتني تملك فرصة لنيل كأس العالم من دونه؟
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لست مــتــأكــدا مما إذا كــانــت عــودتــه فرصة 
لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم الـــكـــأس، لــكــنــنــا رأيــنــا 
مؤخرا مدى تأثير غيابه على املردود العام 
للمنتخب، عودته أمر مميز، ألنه األفضل في 
العالم، بكرة واحدة يمكنه أن يفوز باللقاء، 
أن نكون سعداء بعودته،  الطبيعي  لــذا من 
ألن غيابه يخلق لنا الكثير من املشاكل في 
الـــلـــقـــاءات، شــاهــدنــاه فــي بــرشــلــونــة يحمل 
فريقا كامال على عاتقه، لكن األمر مختلف، 
فــفــي املــنــتــخــب ال يــمــكــن لــالعــب بــمــفــرده أن 
يــحــمــل عــلــى كــاهــلــه كــامــل املــجــمــوعــة، ومــن  
تضافر  يتعني  منافسيك  عــلــى  الــفــوز  أجـــل 
كل الجهود، ألننا نفوز ونهزم كفريق واحد 
ــود مــيــســي مـــهـــم فــي  ــ وبــلــحــمــة بــيــنــنــا، وجــ
املنتخب، وأعتقد أننا مدينون لهذا الالعب 

رغم أنه لم يقدر على الفوز بكأس العالم.
سكالوني مدرب األرجنتني قال إن املنتخب 
في وضع ال يسمح له بالفوز على املنتخبات 

األوروبية الكبرى، هل تتفق معه؟
الــالعــبــني  أفـــضـــل  اســتــدعــيــت  إذا  أدري،  ال 
املوجودين تحت تصرفك، واعتبرت نفسك 
مـــدربـــا جـــيـــدا، فــلــمــاذا ال يــمــكــنــك الــتــنــافــس 
ــنــــاك العـــبـــون  ــفــــوق عـــلـــيـــهـــم، هــ ــتــ مـــعـــهـــم والــ
ــــرى كــم  أرجــنــتــيــنــيــون مـــمـــيـــزون، دعــــونــــا نـ
الــفــرق األوروبــيــة  العبا فيهم ينشط ضمن 
الــكــبــيــرة؟ اإلجـــابـــة هـــي الــكــثــيــر مــنــهــم، لكن 
بالشكل  يلعبون  ال  فإنهم  أخـــرى  جهة  مــن 
ــر بــمــبــاريــات  ــ املــطــلــوب عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
املنتخب، إذا ما قمت بإرسال تصريح كهذا 

على شكل رسالة فإنني ال أتفق معك.
ومـــن وجــهــة نــظــري قــد يــكــون محقا فــي ما 
قـــالـــه، ربـــمـــا يـــكـــون لــحــمــايــة نــفــســه، لكنها 
املعروف  األرجنتيني  لالعب  رسالة  ليست 
املــيــدان،  داخــل  وقتاليته  املحترفة  بعقليته 
والتي تجعله دوما يسعى إلى تقديم أفضل 

أداء ممكن، حتى لو لم يكن في يومه.
ــان تــــقــــول إنــــنــــا األفـــضـــل  ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض األحـ
لــم نــدخــل كــأس العالم  وهـــذا غير صحيح، 
كأفضل منتخب ولكننا حققنا اللقب، ومع 
نتائج خارقة  القوة حققنا  قــدر صغير من 
لــلــعــادة، العقلية شـــيء مــهــم فــي كـــرة الــقــدم 
وليس فقط املردود، ما قاله ال يعتبر رسالة 

والية ثالثة للقطري 
دحالن الحمد وانسحاب 

المرشح اإلماراتي

السد يحتل المركز 
الثالث في المجموعة 

الرابعة

مرسيليا يبقي على حظوظه 
في التأهل إلى المسابقات األوروبية

املؤهلة  البطاقات  إحــدى  اقتناص  في  حظوظه  على  مرسيليا  أوملبيك  حافظ 
للبطوالت األوروبية في املوسم املقبل، بعد أن عاد بانتصار كبير من عقر دار 
مضيفه غانغون )1-3(، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من دوري الدرجة األولى 
الفرنسي لكرة القدم »الليغ آ«. أنهى فريق الجنوب الفرنسي الشوط األول من 
اللقاء الذي احتضنه ملعب )دو رودورو( متقدمًا بثنائية التينية حملت توقيع 
البرازيلي لويس غوستافو واألرجنتيني لوكاس أوكامبوس، في الدقيقتني 4 
الــوســط يني  ص العــب 

ّ
الــثــانــي، قل الــشــوط  و40 على الترتيب. ولكن مــع بــدايــة 

نجباكوتو الفارق ألصحاب األرض، في الدقيقة 56. إال أن املهاجم املخضرم 
فاليري جيرمان أنهى اللقاء تمامًا بالهدف الثالث ملرسيليا، في الدقيقة األولى 
الثاني على  انتصاره  أن حصد  وبعد  الضائع.   من 

ً
بــدال املحتسب  الوقت  من 

التوالي والـ16 هذا املوسم، رفع مرسيليا رصيده إلى 54 نقطة يحتل بها املركز 
الخامس، املؤهل للدوري األوروبي. في املقابل، تجّمد رصيد غانغون عند 24 

نقطة ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية.

اليبزيغ يفوز بصعوبة على مونشنغالدباخ
فاز فريق اليبزيغ على مضيفه بروسيا مونشنغادباخ بهدفني مقابل هدف، 
الــدوري األملاني  الـــ30 من  الجولة  التي جمعتهما ضمن منافسات  املباراة  في 
لكرة القدم )البوندسليغا(. وعلى ملعب )بروسيا بارك(، سجل هدفي الضيوف 
الاعب مارسيل هالستنبيرغ في الدقيقتني )17 من ركلة جزاء و53(. بينما 
أحرز ألصحاب األرض املهاجم الفرنسي الحسن بليا في الدقيقة )61(. وبهذا 
الفوز، رفع اليبزيغ رصيده إلى 61 نقطة في املركز الثالث، فيما تجمد رصيد 

مونشنغادباخ عند 51 نقطة في املركز الخامس.

تعادل إيجابي بين إنتر وروما
تعادل فريق إنتر ميان أمام ضيفه روما بهدف ملثله، في املباراة التي احتضنها 
ملعب )سان سيرو(، في إطار األسبوع الـ33 من دوري الدرجة األولى اإليطالي 
)السيري آ(. وافتتح الذئاب التسجيل عن طريق املهاجم ذي األصول املصرية، 

املهاجم  تمكن   )61( الــدقــيــقــة  وفـــي   .)14( الــدقــيــقــة  فــي  الــشــعــراوي،  ستيفان 
لــلــنــيــراتــزوري. وبهذا  الــتــعــادل  الــكــرواتــي إيــفــان بيريشيتش مــن إدراك هــدف 
التعادل، رفع اإلنتر رصيده من النقاط إلى 61 في املركز الثالث، وروما إلى 55 

نقطة في املركز الخامس.

نيوكاسل ينتصر ويبتعد عن مناطق الخطر
بعد  البريميرليغ،  فــي  الخطر  مناطق  عــن  ابتعاده  يونايتد  نيوكاسل  واصــل 
أن حقق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ساوثامبتون بنتيجة )3-1(، ضمن 
مواجهات الجولة الـ35 من الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وعلى ملعب 
)سانت جيمس بارك( تقّمص اإلسباني الشاب أيوزي بيريز دور البطولة، بعد 
الدقائق  في  األرض  »هاتريك« ألصحاب  الثاثة  األهـــداف  بتسجيل  ل 

ّ
تكف أن 

27 و31 و87. بينما سجل العب الوسط الغابوني الشاب ماريو ليمينا هدف 
على  الثاني  انــتــصــاره  حقق  أن  وبــعــد   .59 الدقيقة  فــي  الوحيد  ساوثامبتون 
التقدم  التوالي والـــ11 هذا املوسم، استمر فريق اإلسباني رافائيل بنيتيز في 
في جدول الترتيب واالبتعاد عن مناطق الخطر. وبات رصيد »املاجبيس« 41 

نقطة في املركز الـ12.

تعادل سلبي بين أويسكا وفاييكانو
 فيها أويسكا ضيفًا على رايو 

ّ
التي حل املباراة  التعادل السلبي على  سيطر 

الــــ33 بـــدوري الــدرجــة األولـــى اإلســبــانــي لــكــرة القدم  فاييكانو، ضمن الــجــولــة 
»الليغا«. وعلى ملعب )فاييكاس(، حافظ الفريقان على عذرية شباكهما على 
عد هذه النتيجة مفيدة للفريقني 

ُ
مدار الـ90 دقيقة ليقتسما نقطة اللقاء. وال ت

نقطة في  إلى 28  فاييكانو  وارتفع رصيد  البقاء.  أجل  اللذين يصارعان من 
الـــ19 وقبل األخير، ويعد هذا هو التعادل الرابع على التوالي ألويسكا،  املركز 

علمًا أنه لم يتذوق طعم أي انتصار للمباراة السادسة تواليًا.

احـــتـــفـــظ دحــــــــالن الـــحـــمـــد بــمــنــصــبــه رئــيــســا 
لالتحاد اآلسيوي أللعاب القوى لوالية جديدة 
تمتد ألربع سنوات )2019 حتى 2023(، وذلك 
بــعــد أن تــمــت إعــــادة انــتــخــابــه خـــالل اجــتــمــاع 
كــونــغــرس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي أللــعــاب الــقــوى 
اآلسيوية  البطولة  هــامــش  الــدوحــة، على  فــي 
في نسختها الثالثة والعشرين التي انطلقت 
أمس األحد في استاد خليفة الدولي وتستمر 
حتى يوم األربعاء املقبل. وحصل الحمد على 
األردنــي  ملنافسه  13 صوتا  مقابل  30 صوتا 
أجــريــت عملية  أن  سعد حيصات، وذلــك بعد 
التصويت بمشاركة 45 دولة آسيوية وامتناع 
ــتــــصــــويــــت، وبــــعــــد انـــســـحـــاب  ــن الــ ــ ــــني عـ ــتـ ــ دولـ
املعمري من  اإلمــاراتــي ناصر  الثالث  املــرشــح 

االنتخابات.
ــــالن الــحــمــد، وهــــو عــضــو االتـــحـــاد  ــان دحـ ــ وكـ
الدولي منذ عام 2003 ويشغل أيضا منصب 
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
مــنــذ عــــام 2007، قـــد تـــولـــى رئـــاســـة االتـــحـــاد 
اآلسيوي للمرة األولــى عــام 2013، بعد فوزه 

الدوحة ــ العربي الجديد

تعود اليوم عجلة مسابقة دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم للدوران، بانطالق الجولة الرابعة، 
على  القطري  السد  فريق  يستضيف  عندما 
ملعبه فريق باختاكور األوزبكي، في الوقت 
الذي سيحل فيه مواطنه الريان ضيفا على 

نظيره الوحدة اإلماراتي. 
وفي املجموعة الرابعة، يعاني »زعيم« الكرة 
القطرة من غياب الثنائي أكرم عفيف وبيدرو 
ــاف، بــيــنــمــا ســيــبــحــث  ــ ــقـ ــ مــيــغــيــل بــســبــب اإليـ
ــالـــدوا فــيــريــرا عن  املـــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزفـ

الهندي  منافسه  على  آنـــذاك  االنتخابات  فــي 
سوريش كــاملــادي، واستمر ملــدة عامني حتى 
الــفــتــرة  هـــــذه  الـــحـــمـــد، خـــــالل  ونـــجـــح   .2015
اإلنــجــازات  مــن  الكثير  فــي تحقيق  القصيرة، 
ــلـــى مــســتــوى  أللــــعــــاب الــــقــــوى اآلســــيــــويــــة، عـ
الخطط والبرامج والتطوير اإلداري والفني، 
وهو األمر الذي منح ألعاب القوى اآلسيوية 
دفـــعـــة كــبــيــرة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى أفــضــل 
املــراكــز بني الــقــارات. وتــم انتخابه مــرة أخرى 
لــواليــة جــديــدة بـــدأت مــن 2015 وحــتــى 2019 
بــالــتــزكــيــة، بــعــد انــســحــاب منافسه آنــــذاك من 
ــّبــــر دحــــالن  ــابـــات أمــــامــــه. وعــ ــتـــخـ ــــوض االنـ خـ
انتخابه  بإعادة  الغامرة  الحمد عن سعادته 

البدائل التي من املمكن أن تعوض الغيابات، 
خصوصا بعد دفعة معنوية تمثلت بحصده 
جائزة مــدرب الشهر )مــارس/ إبريل 2019(، 
وتعد هذه املرة الرابعة التي يفوز بها فيريرا 
أن  الشهر، وسبق  فــي  مــدرب  أفضل  بجائزة 
آب  عــن شهر أغسطس/  الجائزة  فــاز بنفس 
 ،2018 ديسمبر  نوفمبر/  عــن  وكــذلــك   ،2018
وشهر فبراير/شباط 2019. من جهة آخرى، 
شهد املران الرئيسي للفريق عودة للحارس 
الدوسري بعد اكتمال جاهزيته، عقب  سعد 
شــفــائــه مـــن إصـــابـــة الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة الــتــي 

أبعدته عن الفريق لفترة ليست بالقصيرة.
وبات الدوسري جاهزا لحماية عرين الفريق 
أمـــام باختاكور  الــقــادمــة  فــي مــبــاراتــه املهمة 
باملركز  وهــو  السد  يدخلها  التي  األوزبــكــي، 
ــاط، مـــتـــســـاويـــا مــع  ــ ــقـ ــ ــالــــث بـــرصـــيـــد 4 نـ ــثــ الــ
بيرسبوليس اإليراني صاحب املركز الثاني، 

وبفارق نقطة عن باختاكور املتصدر.
ويــمــلــك بــطــل الـــــدوري الــقــطــري فـــي جعبته 
وبوعالم  إسماعيل  كحامد  مميزة  عناصر 

مرة ثالثة لرئاسة االتحاد القاري، وأشار إلى 
انتصار لرياضة  الكونغرس  أن ما حدث في 
ألــعــاب الــقــوى اآلســيــويــة، الفــتــا إلــى أن »دول 
القارة أرادت أن نستمر في عمليات التطوير 
نحو األفضل، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على 
عاتقنا كمجلس إدارة منتخب، وسنسعى إلى 
أن يستمر التطوير بفضل التعاون بني جميع 
الحمد عن مالمح خطته  األعــضــاء«. وكشف 
لــقــيــادة الــقــوى اآلســيــويــة فــي الــفــتــرة املقبلة، 
الــهــدف األول هــو اســتــكــمــال العمل  وقـــال إن 
مــن أجـــل تــطــويــر الــلــعــبــة عــلــى كــافــة املــنــاحــي 
والتنظيمية، وعلى صعيد  والفنية  اإلداريــة 
أن  للمستقبل.. مؤكدا  دعمها وتقديم أجيال 
»آسيا في الفترة املاضية واجهت العديد من 
لها  اآلسيوية  »االتحادات  وأن  الصعوبات«، 
ولكننا وضعنا خططنا  املتعددة،  مشاكلها 
للعمل فــي الــفــتــرة الــقــادمــة بــاالســتــفــادة من 
جميع األفكار التي تهدف إلى تطوير اللعبة 

واالتحادات في القارة«. 
)قنا(

خوخي وطارق سلمان وعبدالكريم حسن، 
ــل الـــالعـــبـــني هـــذا  ــد أفـــضـ ــ وأكـــــــرم عــفــيــف أحـ
املــوســم، والــحــائــز على جــائــزة أفضل العب 
عـــن الــشــهــر فـــي دوري نــجــوم قــطــر، بعدما 
ســاهــم فــي تــتــويــج فــريــقــه بــبــطــولــة الـــدوري 
هذا املوسم، ألول مرة منذ 5 سنوات، إضافة 
إلـــى حــســن الــهــيــدوس والـــهـــدف الــجــزائــري 
ــي املــجــمــوعــة  ــغـــداد بـــونـــجـــاح. وفــ املـــتـــألـــق بـ
ــلـــي الــســعــودي  ــادي األهـ ــ ذاتــــهــــا، يـــخـــوض نـ
ــة جـــــديـــــدة أمــــــــام بــيــرســيــبــولــيــس  ــهــ ــواجــ مــ
اإليـــرانـــي فــي دبــــي. وكــانــت الــجــولــة األولـــى 
قــد شــهــدت فــوز األهــلــي على الــســد 2-0 في 

جدة وتعادل بيرسيبوليس مع باختاكور 
1-1 فـــي طـــهـــران، فـــي حـــني شــهــدت الــجــولــة 
الــثــانــيــة فـــوز بــاخــتــاكــور عــلــى األهـــلـــي 0-1 
في طشقند والسد على بيرسيبوليس 0-1 
في الدوحة، أما في الجولة الثالثة فقد فاز 
بــيــرســيــبــولــيــس عــلــى األهـــلـــي 2-0 فـــي دبــي 
وتعادل باختاكور مع السد 2-2 في طشقند.

ــة مــــن مــنــافــســات  ــامـــسـ وتــــقــــام الــــجــــولــــة الـــخـ
ــايـــو، حــيــث يلتقي  املــجــمــوعــة يـــوم 6 أيـــار/مـ
السد مع األهلي في الدوحة، وباختاكور مع 

بيرسيبوليس في طشقند.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ســيــواجــه الــريــان 
ــان الــفــريــق  ــ ــي. وكــ ــ ــاراتــ ــ ــدة اإلمــ ــادي الــــوحــ ــ نــ
الـــقـــطـــري قــــد وصـــــل فــــي وقـــــت ســــابــــق إلـــى 
أبـــــو ظـــبـــي بـــعـــد رحـــلـــة مـــــرت عـــبـــر مــســقــط. 
ويسعى »الرهيب« خالل هذه املواجهة إلى 
يتصدر  حــيــث  الصحيحة،  للسكة  الــعــودة 
نقاط   6 برصيد  املجموعة  ترتيب  الــوحــدة 
ــداف أمـــام  ــ مـــن ثـــالث مـــبـــاريـــات، بـــفـــارق األهــ
االتــــحــــاد، مــقــابــل 3 نـــقـــاط لــكــل مـــن الـــريـــان 

ولــوكــومــوتــيــف. وكــانــت الــجــولــة األولــــى قد 
شــهــدت فـــوز االتـــحـــاد عــلــى الـــريـــان 5-1 في 
جـــدة ولــوكــومــوتــيــف عــلــى الــوحــدة 2-0 في 
الثانية  الــجــولــة  فــي حــني شــهــدت  طشقند، 
فوز الوحدة على االتحاد 4-1 في أبو ظبي 
والريان على لوكوموتيف 2-1 في الدوحة، 
الــوحــدة على  فــوز  الثالثة  الجولة  وشهدت 
ــحـــــاد عــلــى  الــــريــــان 2-1 فــــي الــــدوحــــة واالتـــ

لوكوموتيف 3-2 في جدة.
االتــحــاد ضيفا  ذاتــهــا، يحل  املجموعة  وفــي 
ــكــــي فـــي طــشــقــنــد،  عــلــى لــوكــومــوتــيــف األوزبــ
ويــســعــى االتـــحـــاد إلـــى مــواصــلــة انــتــصــاراتــه 
الثانية، حيث  املجموعة  بــصــدارة  واالنــفــراد 
ــاراتـــي، بــرصــيــد 6  يــتــســاوى مــع الــوحــدة اإلمـ
نــقــاط، وفــي حــال عــودتــه مــن طشقند بنقاط 

املباراة، سيضع قدما في الدور الثاني.
ومــــن املـــقـــرر أن تــقــام الــجــولــة الــخــامــســة من 
منافسات املجموعة يوم 7 أيار/مايو، حيث 
يلتقي الوحدة مع لوكوموتيف في أبو ظبي، 

والريان مع االتحاد في الدوحة.

جولة مهمة لألندية العربية بدوري أبطال آسياالحمد يحتفظ بمنصبه رئيسًا التحاد آسيا أللعاب القوى
تقام اليوم جولة 

مهمة لدوري أبطال 
آسيا يستضيف فيها السد 

القطري باختاكور األوزبكي

كانيجيا واثق من قدرة قطر على تنظيم مونديال استثنائي )العربي الجديد(

)Getty( نجح الحمد، في تحقيق الكثير من اإلنجازات أللعاب القوى اآلسيوية

هو أحد أبرز نجوم الكرة األرجنتينية في العهد الجميل، زامل مارادونا 
وشارك في كأس العالم، إنه كالوديو كانيجيا، حل ضيفًا على »العربي 

الجديد« فكان هذا الحوار

محفزة لالعب كرة القدم، لكن ربما هو لديه 
الــتــي جعلته يــقــول هـــذا، أعتقد أن  أســبــابــه 
هناك منتخبات أفضل من األرجنتني، ومن 

هذا الجانب أنا أتفق معه.

■ ما رأيك في محمد صاح وهل تاحظ تشابها 
بينه وبني العب آخر في طريقة اللعب؟

ال شـــيء يــتــبــادر إلـــى ذهــنــي حــالــيــا، حقيقة 
لست ماهرا في إيجاد أوجــه التشابه بينه 
وبــني العبني آخــريــن، لكنه العــب جيد جدا 
مع األخذ باالعتبار أنه قادم من مصر حيث 
نشأ هناك، واآلن هو من بني أبرز الالعبني 
في الدوري اإلنكليزي الذي ربما هو أفضل 
دوري في العالم، وسبق له اللعب في نادي 
ــــا حــيــث كــــان ظـــهـــوره األول فـــي دوري  رومـ
لقد  صعب،  تكتيكي  بنهج  يتميز  مختلف 
إمكانياته،  فجر  أن  منذ  متابعة  محل  كــان 
وأظهر للجميع بأنه العب رائع، سواء كان 
يــلــعــب عــلــى الــيــمــني أو الــيــســار أو فـــي خط 
الـــوســـط، وأنــــه ال يــلــعــب فــي منطقة واحـــدة 
فــقــط، صــــالح مـــن أبــــرز الــالعــبــني وأكــثــرهــم 

حسما في الوقت الراهن.

■ مــا رأيــك بخصوص الــاعــب الــجــزائــري ريــاض 
محرز؟

لقد لعب بشكل جيد حقا، هو العب عظيم، 
صالح أفضل، لكن محرز قدم أداء أكثر من 
رائــــع خــــالل املـــوســـم الــــذي نــــال فــيــه ليستر 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي، لــقــد كــان  ــ ســيــتــي لــقــب الــ
مــفــتــاح الــتــتــويــج فـــي الــفــريــق طــبــعــا برفقة 
فاردي وكانتي وأيضا املدرب رانييري، إنه 
العب حاسم قادر على تغيير مجرى املباراة 
في أي لحظة. قدمه اليسرى وتسديداته بها 
مثل السحر، إنه العب رائع لكن صالح أكمل 
ألنه يمتلك عقلية مختلفة، عيبه الوحيد أنه 

يفقد أحيانا تركيزه.

■ ماذا تتوقع ملنتخب قطر في مونديال 2022؟
ــرة، لكن  ــيــ ــة األخــ ــ لـــم أشـــاهـــد قــطــر فـــي اآلونــ
ــــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــل مـ ــمـ ــعـ يـــتـــعـــني عـــلـــيـــهـــم الـ
الــدور  مشاركة مشرفة، وعلى األقــل تجاوز 
املــــــرة األولـــــى  إنـــهـــا  املــــونــــديــــال،  األول مــــن 

مباريـات
      األسبـوع

قطر تستحق تنظيم 
المونديال والتحدي كبير 

عودة ميسي خبر 
سعيد.. ولكن

صالح أفضل من محرز 
وكالهما نجم

لكنهم  العالم،  بكأس  فيها  يشاركون  التي 
سيكونون في وطنهم، سيكون من الجميل 
ــك، نــعــلــم  ــذلــ مـــشـــاهـــدتـــهـــم وهـــــم يـــقـــومـــون بــ
ــود عـــدد  ــ ــر صـــعـــب فــــي وجــ ــ جــمــيــعــا أن األمــ
إضــافــي مــن املــنــتــخــبــات، وقـــد يــكــون أيضا 
ســهــال، خــصــوصــا أنــهــم أبــطــال قـــارة آســيــا، 

وهذا سيوفر لهم عقلية مختلفة تماما.

■ ما هي أبرز ذكرياتك في الفترة التي قضيتها 
بقطر؟

كـــان ذلـــك عــنــدمــا بـــدأ الـــــدوري الــقــطــري في 
الــتــوســع، مــن خــالل اســتــقــدام األجــانــب، كنا 
مــن بــني األوائـــــل الــذيــن لــعــبــوا هــنــاك طبعا 

يملكون  كانوا  الذين  األفارقة  بعض  برفقة 
أرادوا  الــقــطــريــون  مــن مميز،  أكــثــر  مستوى 
زخما أكبر لــلــدوري املحلي ورغــبــوا فــي أن 
يــتــحــســن املـــســـتـــوى، لــقــد اســـتـــقـــدمـــوا عـــددا 
الرغم  املعروفني، وعلى  النجوم  مقبوال من 
مــن أنــنــا كــنــا فــي نــهــايــة مــشــوارنــا إال أنها 
كــانــت تــجــربــة مــمــيــزة وفــريــدة لــنــا، الـــدوري 
كان يضم عشرة فرق وكنا نواجه كل فريق 
ثــالث مــرات فــي املــوســم، كما أنني كنت في 
زمــالــة مــع أربــعــة العــبــني ســبــق لــي أن كنت 
معهم فــي فــرق أخـــرى، لقد كــان األمــر رائعا 
وأحــبــبــت تــواجــدي هــنــاك، كــان لــدي الكثير 
من الخبرة بالفعل، ولكن أيضا أتيحت لي 

فرصة للتعرف على ثقافتهم، تحدثت معهم 
كثيرا، لم أكن من النوع الذي يتدرب ويلعب 
ثــم يــعــود لــلــمــنــزل، لــقــد اعــتــاد املــديــر الفني 
االتــصــال بــي وكــنــا نلتقي فــي كــل مناسبة 
سانحة، ولم أكن من النوع الذي يقول ال، ال 

أستطيع أو أي شيء من هذا القبيل.
على صعيد كرة القدم كنا مجموعة شابة، 
الــالعــبــني الصغار  الــتــحــدث مــع  كـــان علينا 
الـــذيـــن لـــم يــكــن لــديــهــم أي طـــمـــوح، لـــم تكن 
الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة صـــعـــبـــة، ولــكــنــهــم 
كـــانـــوا يــســتــعــيــنــون بــمــدربــني مـــن مختلف 
أصــقــاع الــعــالــم، ومـــن الـــواضـــح أن هـــذا هو 
الــخــيــار األمـــثـــل مـــن أجـــل تــجــهــيــز الــالعــبــني 

الشبان، كان هذا هو هدفهم الرئيسي، اآلن 
ــن عــلــى إظـــهـــار أنــفــســهــم،  ــادريـ ســيــكــونــون قـ
الــبــلــد املــضــيــف للنسخة  أنـــهـــم  خــصــوصــا 
املقبلة من كأس العالم، مع العلم أنهم كانوا 
الشبان  الالعبني  إظــهــار  دومـــا  يستهدفون 
فيهم،  والفنية  البدنية  الــجــوانــب  وتــطــويــر 
وأيضا تطوير مستوى اللعبة تكتيكيا في 
قطر، وهذا ما يتجلى في توظيف الكثير من 
املــدربــني، وثــمــار ذلــك بـــدأت فــي التجلي من 
املاضية  آسيا  كــآس  فــي  املبهر  األداء  خــالل 
وتــتــويــجــهــم بــهــا، لــم أرهــــم مــؤخــرا ولكنها 
كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، لقد قضيت 

وقتا مميزا في قطر.

*كانيجيا العب كرة قدم أرجنتيني 
ل منتخب باده منذ عام 

ّ
سابق، ومث

1987 وحتى عام 2002.

■ ■ ■

*بدأ مشواره مع ريفر بليت قبل أن 
ينتقل إلى أوروبا حيث لعب ألندية 
فيرونا وأتانتا وروما وبنفيكا 

وبوكا جونيورز ورينجرز ولعب في 
الدوري القطري مع نادي قطر.

■ ■ ■

*سجل العديد من األهداف الحاسمة 
للتانغو، منها هدف الفوز على 

البرازيل في مونديال 1990.

■ ■ ■

*سجل هدفًا في نيجيريا بكأس 
العالم 1994، وهو الهدف الذي حمل 

الرقم 1500 في تاريخ املونديال.

نبذة

كالوديو كانيجيا
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أجراها خوان بابلو مينديز



قتيبة خطيب

ــادي يــوفــنــتــوس مــن حسم  تمكن نـ
لقب الدوري اإليطالي املمتاز لكرة 
التوالي  على  الثامنة  للمرة  الــقــدم 
فــاز على ضيفه  ـــ35 فــي تاريخه، بعدما  والـ
فيورنتينا بهدفني لواحد، في املباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب »أليانز«، ضمن 
الكالتشيو.  فــي   )33( األســـبـــوع  مــنــافــســات 
وحقق يوفنتوس فوزًا صعبا على مضيفه 
فــيــورنــتــيــنــا، بــعــدمــا فــاجــأ الــفــريــق الضيف 
بــهــدٍف مبكر  أصــحــاب األرض والــجــمــهــور 
في الدقيقة السادسة، عبر الصربي نيكوال 
مــيــلــنــكــوفــيــتــش، لـــكـــن »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز« 
اســـتـــطـــاع تــســجــيــل هــــدف الـــتـــعـــادل بفضل 
ــانــــدرو فـــي الــدقــيــقــة  الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس ســ
)37(، الذي سجل أول أهدافه مع الفريق في 
البطوالت املحلية والقارية باملوسم الحالي. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، كــشــر يــوفــنــتــوس عن 
أنيابه، بعدما واصــل سعيه إلحــراز الهدف 
الثاني، من خالل التسديدات القوية للنجم 
كان  الــذي  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
للمرة  فيورنتينا  شــبــاك  اهــتــزاز  فــي  سببا 
ــر عــرضــيــتــه  الــثــانــيــة فـــي الــدقــيــقــة )53(، إثــ
الــــقــــويــــة الــــتــــي اصــــطــــدمــــت بــــقــــدم املــــدافــــع 
األرجــنــتــيــنــي جـــيـــرمـــان بـــيـــزيـــال، وغــالــطــت 
الــــحــــارس الــفــرنــســي ألـــبـــان الفــــــون. وعــّمــت 
ــراح عــلــى وجــــوه الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة  األفـــ
فــي مــلــعــب »ألـــيـــانـــز«، بــعــد أن أطــلــق الحكم 
ُمعلنا  النهاية،  صــافــرة  باسكوا  فابريزيو 
الثامن  باللقب  الــعــجــوز«  »الــســيــدة  تتويج 
املمتاز  اإليطالي  الـــدوري  فــي  التوالي  على 

لكرة القدم.
ونجحت »يوفنتوس« في ارتداء ثوب بطل 
الـــ35 في تاريخها  للمرة  اإليطالي  الـــدوري 
قــبــل انــتــهــاء الــكــالــتــشــيــو بخمسة أســابــيــع، 
ثالثة  بــاســم   

ً
ُمسجال قياسيا  رقــمــا  ليعادل 

اللقب قبل انتهاء  أندية استطاعت تحقيق 
وهي  أسابيع،  بخمسة  املحلية  املنافسات 
تورينو في موسم 1948/1947، وإنتر ميالن 

2007/2006، و فيورنتينا 1956/1955.
وأصـــبـــح يــوفــنــتــوس يــمــلــك رقـــمـــا قــيــاســيــا 
جــــديــــدًا بــــالــــدوريــــات األوروبـــــيـــــة الــخــمــســة 
ــيـــا، وأملـــانـــيـــا،  ــانـ ــبـ ــيـــا، وإسـ ــالـ الـــكـــبـــرى )إيـــطـ
وإنكلترا، وفرنسا(، بعدما توج رفاق النجم 
على  الــثــامــنــة  لــلــمــرة  رونـــالـــدو  كريستيانو 

3031
رياضة

يوفنتوس 
بطًال 
تاريخيًا

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
الالعب  عامًا  الـ34  صاحب  اإليطالي  يوفنتوس 
جمع  الذي  القدم،  كرة  لعبة  تاريخ  في  الوحيد 
بين ألقاب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
برفقة  اإليطالي،  والكالتشيو  اإلسبانية،  والليغا 

كتيبة فريقه الجديد »السيدة العجوز«

تقرير

ــــذي حقق  ــتـــوالـــي، لــيــتــفــوق عــلــى لـــيـــون الـ الـ
فــي سبع مناسبات  الفرنسي  الـــدوري  لقب 
 .2008 حـــتـــى   2002 أعــــــــوام  بــــني  مـــتـــتـــالـــيـــة 
وثـــّبـــت يــوفــنــتــوس هــيــمــنــتــه املــحــلــيــة بعد 
الثنائية باملواسم األربعة املاضية، إذ تلقى 
هزيمتني فقط في الــدوري للموسم الحالي 
أمــام جنوى في 17 مـــارس/آذار وسبال في 

رونالدو: أنا باٍق 
مع يوفنتوس بنسبة 

ألف بالمئة

سيرجيو ريكو
حارس مرمى 

إسباني لعب مع 
منتخب بالده في 

بطولة يورو 2016 
كما أنه توج بلقب 

مسابقة الدوري 
األوروبي مرتين 

مع إشبيلية

حصد رونالدو 
لقب الكالتشيو 

ألول مرة مع 
يوفنتوس 

)كالوديو فيال/
)Getty

تـــمـــّكـــن الــــمــــدرب اإليـــطـــالـــي 
تسجيل  من  أليغري  ماسيميليانو 
يوفنتوس،  نادي  تاريخ  في  اسمه 
الذي قاده إلى تحقيق الكالتشيو 
التوالي.  على  الخامسة  للمرة 
ــال ألــغــيــري لــوســائــل اإلعـــالم  وقـ
اليوفي  تتويج  عقب  اإليطالية 
جدًا  سعيد  »أنا  الكالتشيو:  بلقب 
بعدما  مهمًا،  هدفًا  حققنا  ألننا 
وفزنا  استثنائيًا  موسمًا  قدمنا 
المسابقات  مــن  بالمائة   50 فــي 
ثمة  بالطبع  فيها.  شاركنا  التي 
خيبة أمل من اإلقصاء من أبطال 
أوروبا، لكن إحراز اللقب أمر يدعو 

إلى االحتفال«.

أليغري 
واللقب الخامس

وجه رياضي

13 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، لكن الــفــريــق لم 
يتمكن من فك النحس القاري الذي يالزمه 
لــقــب ثالث  عــامــا، وفــشــل بتحقيق  مــنــذ 23 
في دوري أبطال أوروبــا بعد 1985 و1996، 
بعدما خرج من ربع النهائي على يد أياكس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي. ولــم يكن يوفنتوس 
ــده، بل  ــ ــام الــقــيــاســيــة وحــ ــ ــ ــــذي حــقــق األرقـ الـ

ــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــلــيــغــري في  ــ ــات املــ بــ
جعبته رقم جديد، بعد أن استطاع تحقيق 
بطولة الدوري اإليطالي املمتاز لكرة القدم 
»السيدة  مع  التوالي  على  الخامسة  للمرة 

العجوز«.
وقـــال ألــلــغــيــري لــوســائــل اإلعــــالم اإليطالية 
ــــوز بــلــقــب  ــــجـ ــعـ ــ ــــدة الـ ــيـ ــ ــــسـ ــج الـ ــويــ ــتــ ــب تــ ــقــ عــ

وكـــان نـــادي لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي مستعدا 
الشرط  قيمة  وهــي  يـــورو،  مليون   30 لــدفــع 
الدولي،  إشبيلية  حــارس  عقد  في  الجزائي 
حيث إن املدرب األملاني يورغن كلوب يضع 
الحارس على رأس أولوياته، وبعد أن خاض 
أكاديمية  خريج  عاما،  الـــ25  صاحب  ريكو 
إشبيلية، 170 مباراة مع النادي األندلسي، 
ــي مــرتــني قبل  الـــدوري األوروبــ وتـــوج بلقب 
في  األســاســيــة  بالتشكيلة  مكانه  يفقد  أن 
املـــوســـم املـــاضـــي، انــتــقــل فـــي 9 أغــســطــس/

اإلنــكــلــيــزي  فـــولـــهـــام  ــادي  ــ نـ ــى  ــ إل  2018 آب 
ــد، وخــــاض أول مـــبـــاراة لـــه في  ــ ملــوســم واحـ
الــــــدوري املــمــتــاز فـــي 27 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
أمــام  األول، فــي خــســارة عــلــى أرضــــه 3-0 

بــورنــمــوث. عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، فــي 26 
مـــايـــو/أيـــار 2015، كـــان ريــكــو وزمــيــلــه في 
تم  اللذين  الاعبني  فيدال  أليكس  إشبيلية 
اســتــدعــاؤهــمــا لــلــفــريــق الــوطــنــي األســبــانــي 
ألول مرة، قبل مباراة ودية مع كوستاريكا 
األمـــم األوروبــيــة  ومــبــاراة بتصفيات كــأس 
فيها  شــارك  التي  بياروسيا،  أمــام   2016
املـــرمـــى  حــــــارس  كـــــان  إذ  يـــلـــعـــب،  أن  دون 
الــثــالــث فـــي الــبــطــولــة الــنــهــائــيــة خــلــف إيــكــر 
كــاســيــاس ودافـــيـــد دي خـــيـــا، وظـــهـــر ألول 
ــيـــو/حـــزيـــران، لــيــحــل محل  ــرة فـــي 1 يـــونـ مــ
األخيرة من   14 الدقائق  بورتو في  حارس 
الجنوبية 6-1 في  الــودي على كوريا   الفوز 

مدينة سالزبورغ. 

أيوب الحديثي

ولد حارس املرمى ريكو في مدينة إشبيلية ولعب 
لــفــريــق الــشــبــاب فــيــهــا، وأمــضــى مــواســمــه األولـــى 
على دكة االحتياطيات، وبعدها انضم ألحد فرق 
 ،2013 يوليو/تموز   1 فــي  الثانية  الــدرجــة  دوري 

معارا ملدة عامني.
14 سبتمبر/ الثاني إلشبيلية في  للفريق  وعاد 

إصابات  مــن  ريكو  استفاد  حيث   ،2014 أيــلــول 
كل من بيتو وماريانو باربوسا، ولعب ألول مرة 
مع الفريق األول. وظهر للمرة األولى في الدوري 
األوروبي، وبعد أربعة أيام لعب 90 دقيقة كاملة 
خــــال فــــوز فــريــقــه عــلــى أرضــــه ضـــد فــيــنــوورد 
 ،2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  ــنــدي.  ــهــول ال

مع  عــقــده  ومــدد  األول،  الفريق  إلــى  ترقيته  تمت 
 37 2017، وخـــاض  عــام  حــتــى  بالتوقيع  فــريــقــه 
مباراة في جميع املسابقات، بما في ذلك 11 في 
الختامي ضد دنيبرو  الدوري األوروبــي، واللقاء 
ــذي انــتــهــى بــفــوز الــفــريــق  ــ دنــيــبــروبــتــروفــســك، ال

اإلسباني باللقب 2-3. 
في موسم 2015–2016، لعب ريكو في مرحلة 
ــال أوروبـــــــا، ولـــكـــن تم  ــطـ ــدوري أبـ ــ ــ املـــجـــمـــوعـــات ب
الـــذي ساهم  ديــفــيــد ســوريــا،  بــالــشــاب  تعويضه 
الثالث على  الــدوري األوروبــي  بفوز فريقه بلقب 

التوالي. 
 ،2018-2017 موسم  خــال  األول  الخيار  وبقي 
ــــدرب اإليــطــالــي  لــكــنــه دخـــل فـــي مــشــاجــرة مـــع املـ
له.  املؤيدين  من  ومجموعة  مونتيا  فيتشينزو 

الــكــالــتــشــيــو: »أنـــا سعيد جـــدًا ألنــنــا حققنا 
هدفا مهما، بعدما قدمنا موسما استثنائيا 
وفـــزنـــا فـــي 50 بــاملــئــة مـــن املــســابــقــات الــتــي 

شاركنا فيها. 
ــل مـــن اإلقــــصــــاء من  بــالــطــبــع ثــمــة خــيــبــة أمــ
دوري أبطال أوروبـــا، لكن إحــراز اللقب هو 
أمـــر يــدعــو إلـــى االحـــتـــفـــال«. أمـــا البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الذي قدم إلى صفوف 
ــــوق االنـــتـــقـــاالت  ــنـــتـــوس فــــي ســ نـــــــادي يـــوفـ
الصيفية املاضية من ريال مدريد اإلسباني 
مقابل 105 ماليني يورو، وبعقد يمتد ألربع 
ــنـــوات، فــحــصــد لــقــب الــــــدوري اإليــطــالــي،  سـ
للمرة األولى في مسيرته االحترافية. وقال 
ــالــــدو: »لــقــد كـــان بــمــثــابــة عـــام الــتــأقــلــم،  رونــ
كــــان طــيــبــا لــلــغــايــة فـــي رأيـــــي، فـــزنـــا بــكــأس 
ــتــــو. األمــــــــور تــبــدو  الـــســـوبـــر وبــــاإلســــكــــوديــ
ببطولة  الفوز  كذلك.  ليست  ولكنها  سهلة، 
ــــب«. وأضـــــــــاف »أشـــعـــر  ــعـ ــ الــــــــــدوري أمــــــر صـ
بــالــســعــادة والــبــهــجــة. هــذا الــفــريــق استحق 
اللقب ألنه كان األفضل في البطولة«. وبات 
»صاروخ ماديرا« الالعب الوحيد في تاريخ 
كـــرة الـــقـــدم، الـــذي جــمــع بــني ألــقــاب الـــدوري 
اإلنكليزي، والليغا اإلسبانية، والكالتشيو 
ــالــــي، بـــرفـــقـــة كــتــيــبــة فـــريـــقـــه الــجــديــد  اإليــــطــ

»السيدة العجوز«.
وحــقــق مــهــاجــم نــــادي يــوفــنــتــوس صــاحــب 
ــيـــزي مــع  ــلـ ــكـ الــــــــ34 عـــامـــا لـــقـــب الــــــــدوري اإلنـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي ثــــالث مــنــاســبــات 
و2008/2007،   ،2007/2006( بـــمـــواســـم 
الليغا  نيل  في  بينما نجح  و2009/2008(، 
مع فريقه السابق ريال مدريد مرتني، األولى 
والــثــانــيــة   ،2012/2011 مـــوســـم  فـــي  كـــانـــت 
برقم  اسمه مجددًا  ليدون  في 2018/2016، 
قياسي جديد، بعد أن حقق لقب الكالتشيو 

في املوسم الحالي مع »السيدة العجوز«.
ــيـــده في  ــدو رصـ ــالــ ــع كــريــســتــيــانــو رونــ ــ ورفـ
ــة الــتــي لــعــب في  ــقـــاب مـــع األنـــديـ حــصــد األلـ
صفوفها إلى 27 بطولة، باإلضافة إلى نيله 
اللقب الثاني في أول مواسمه مع يوفنتوس، 
بــعــدمــا فـــاز بــكــأس الــســوبــر اإليــطــالــي على 

حساب خصمه إي سي ميالن. 
وســجــل الــنــجــم الــبــرتــغــالــي املــتــوج بجائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة فـــي خــمــس مــنــاســبــات، 19 
هدفا في الدوري اإليطالي باملوسم الحالي 
حتى اآلن، ليتصدر قائمة هدافي فريقه، في 
الوقت الذي يحتل فيه املركز الرابع بجدول 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــني، خــلــف املــخــضــرم فــابــيــو 
كــوالــيــاريــال وكــريــشــتــوف بيونتك ودوفـــان 
زابـــاتـــا. وســيــكــون رونـــالـــدو عــلــى مــوعــد مع 
رقـــم مميز جــديــد، فــي حـــال تــتــويــجــه بلقب 
هــــــداف »الـــكـــالـــتـــشـــيـــو« لــلــمــوســم الــــجــــاري، 
الثالثة  الــدوريــات  اللقب في  نــال  ليكون قد 
تقليص  عليه  لكن  بــهــا،  لعب  الــتــي  الكبرى 
الفارق وتجاوز جميع منافسه، فيما تبقى 
من الجوالت الخمس لدوري الدرجة األولى 

اإليطالي.
يوفنتوس  نـــادي  تلقت جماهير  ذلـــك،  إلــى 
أخــــبــــارًا مــطــمــئــنــة، مــــن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، بعدما تحدث وسائل 
ــيـــة مــــغــــادرة  اإلعــــــــالم الـــعـــاملـــيـــة، عــــن إمـــكـــانـ
املوسم  نهاية  فــي  العجوز  السيدة  مهاجم 
الحالي عن الفريق، بسبب خروجه من ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس 
أمــســتــردام الهولندي. وقــال رونــالــدو: »لقد 
جيد.  بشكل  وتأقلمت  رائــعــا،  موسما  كــان 
فزنا بلقب الدوري اإليطالي، وكأس السوبر 
املــحــلــيــة، لــكــن األمــــور لــم تــســر عــلــى مــا يــرام 
ــا، إال  ــ معنا فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
أن العام املقبل سيكون أفضل بالنسبة لنا، 
وأنا باٍق مع يوفنتوس بنسبة ألف باملئة«.

خيمينيز يتعرض إلصابة في القدم
تعّرض األورغواياني خوسيه ماريا خمينيز، العب أتلتيكو مدريد، لـ«خلع« في إصبع القدم أثناء مواجهة إيبار في الليغا، 
وفقًا ملا أعلنه النادي. وأشار النادي في تغريدة على شبكة )تويتر( االجتماعية إلى أن الاعب سيخضع لفحوصات طبية 
الروخيبانكوس بهدف نظيف  انتهت بفوز  التي  املباراة  ملعرفة اإلصابة. وتعرض الاعب لإلصابة في الشوط األول من 

سجله توماس ليمار. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق العاصمي إلى 68 نقطة في املركز الثاني.

فالفيردي: من الصعب استعادة نشاط الفريق 
بعد مباراة المان يونايتد

أقّر إرنستو فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، عقب فوز فريقه على ريال سوسييداد 
الفريق« خال  لليغا، بأنه »من الصعب استعادة نشاط  الـــ33  )2-1( ضمن الجولة 
أسبوع كان تركيز العبيه منصبًا على مواجهة مانشستر يونايتد اإلنكليزي في 
إياب ربع نهائي دوري األبطال. وأكد فالفيردي خال املؤتمر الصحافي عقب اللقاء 
الذي احتضنه ملعب )الكامب نو( »كانت مباراة صعبة، ألن ريال فريق كبير، وتأتي 
استعادة  يونايتد.  مانشستر  مباراة  على  منصّبة  فيه  األنظار  كانت  أسبوع  بعد 
نشاط الفريق كانت صعبة. أتفهم هذا األمر، مع النظر أيضًا ألداء الفرق التي خاضت 
أن  الباسكي  املــدرب  واعترف  املحلية«.  بطوالتها  في  »التشامبيونزليغ«  مواجهات 
فريقه »اقتنص« النقاط الثاث في مباراة كانت »صعبة للغاية« حسب رأيه. وأضاف 
املــبــاراة. ليس من السهل استعادة نشاطك ملستوى عاٍل  »كنا نــدرك صعوبة هــذه 
بعد مباريات مثل هذه في »التشامبيونز«، مع الوضع في االعتبار فارق الـ9 نقاط 
لصالحنا. يجب أن ننسى هذا األمر خال مباراة أالفيس )الثاثاء(«. وحذر مدرب الباوغرانا من أن الفريق مقبل على 
»املنعطف األخير في املوسم والحاسم في كل شيء«، والخصوم »لن يمنحوا الهدايا« لبرشلونة. وأثنى فالفيردي على أداء 
الفريق الباسكي، ال سيما وأنه يمتلك العبني أصحاب إمكانات كبيرة. كما أشاد أيضًا بأداء العب وسطه التشيلي أرتورو 
فيدال »الذي يبذل أقصى ما لديه داخل امللعب«، في الوقت الذي أشار فيه لصافرات االستهجان التي طاولت البرازيلي فيليبي 
كوتينيو لحظه نزوله إلى امللعب، بعد الحركة التي قام بها بوضع يديه في أذنيه، في إشارة إلى عدم استماعه لانتقادات، 
في أثناء احتفاله بهدفه في شباك املان يونايتد. وقال في هذا الصدد »ما حدث مع كوتينيو كان بسبب الجدل املثار حول 

طريقة احتفاله بهدفه في املباراة املاضية، وهو أمر أخذ أكبر من حجمه. أعتقد أنها أمور ال تستحق الحديث عنها«.

زيدان: لن نتعّجل في إعادة فينيسيوس
أشار املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يوم السبت، إلى أنه 
خوضه  رغــم  جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي  العبه  بعودة  »التعجيل«  يريد  ال 
التدريبات خال األيام املاضية بعد غياب شهر ونصف الشهر لإلصابة. وعاد 
كان  التي  اإلصــابــة  مــن  تعافيه  عقب  الجمعة  يــوم  فريقه  لتدريبات  فينيسيوس 
قد تعرض لها في الخامس من مارس/ آذار املاضي في أثناء مباراة فريقه أمام 
أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حني تعرض 
لتمزق في أربطة مفصل الساق اليمنى. وفي مؤتمر صحافي، قال زيدان »إنني 
سعيد برؤيته )فينيسيوس( معنا«، مستطردًا »لكن يجب التعامل معه بترٍو ألنه 
غاب فترة طويلة بسبب اإلصابة ويجب أن نتوخى الحذر الشديد«. وأضاف أن 
الاعب عليه مواصلة التدريب، موضحًا »سنتابع تطوره يومًا بعد يوم لكننا لن 
نتسرع في إعادته للماعب«. وأبرز زيدان أن فينيسيوس »أظهر املوهبة والقدرة 
الغائب  البلجيكي تيبو كورتوا  الحارس  أما عن  البالغ 18 عامًا«.  التي يتمتع بها، وهو العب املستقبل في ظل عمره 
لإلصابة، فأشار زيدان إلى أنه »كان يعاني من آالم ويجب قبول ذلك، لكنه تحسن اآلن وأعتقد أنه سيعود للتدريبات 
يوم اإلثنني«. ودفاعًا عن العبه ماركو أسينسيو، قال مدرب الريال »نعلم جودة هذا الاعب واملوهبة التي يتمتع بها... 

كان موسمًا معقدًا بالنسبة للجميع وليس هو فحسب، إنه يتفانى في عمله ويريد التطور«.
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