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أشارت إدارة فريق فياريال اإلسباني إلى أنها 
فتحت تحقيقًا ضد العب الفريق البرتغالي روبني 
سيميدو، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات انضباطية 

صارمة. واعتقلت قوات الحرس املدني اإلسباني 
العب »الغواصات الصفراء« بتهمة التورط في 

اعتداء واحتجاز شخص بشكل غير قانوني داخل 
منزله، حسبما ذكرت الوكالة اإلسبانية. وأعرب 

النادي عن قلقه البالغ إزاء الحادث وفتح تحقيقًا 
بالقضية.

أبدى حارس مرمى تشيلسي اإلنكليزي، تيبو 
كورتوا، شعوره بالسعادة في لندن، لكنه أقر 

بعدم معرفة مستقبله وما الذي سيحدث بعد 
عام عندما سينتهي عقده مع فريق »البلوز«. 

وصرح الحارس البلجيكي الدولي إلذاعة )كوبي( 
اإلسبانية »ال أعلم ماذا سيحدث لي في املستقبل، 
رجم 

ُ
ما قلته بخصوص إن قلبي هناك في مدريد ت
بشكل خاطئ، عقدي ال يزال ممتدًا لعام وأنا 

سعيد وأتحدث عن تجديد العقد«.

وافق االتحاد الدولي للتنس رسميًا على 
استضافة مدينة فالنسيا اإلسبانية ملواجهة 

إسبانيا وأملانيا في الدور ربع النهائي ملنافسات 
بطولة كأس ديفيز خالل الفترة  املمتدة من 6 

وحتى 8 أبريل/نيسان املقبل، وذلك وفقًا ملا أكدته 
مصادر من داخل اتحاد منطقة فالنسيا للتنس 
لوكالة األنباء اإلسبانية. وأعلن اتحاد فالنسيا 

أنه سيعرض على االتحاد الدولي استضافة 
املدينة لهذه املواجهة.

فياريال يفتح تحقيقًا ضد 
سيميدو ويؤكد اتخاذ 

إجراءات »صارمة«

كورتوا يثير الشكوك 
حول مستقبله 

مع تشيلسي

فالنسيا تستضيف 
مواجهة إسبانيا وألمانيا 

في كأس ديفيز

سّجل النجم 
األرجنتيني ليونيل 
ميسي هدفه 
رقم 101 في 
دوري أبطال 
أوروبا، وذلك 
في مرمى 
فريق تشيلسي 
اإلنكليزي، في 
ذهاب دور الـ 16 
لدوري أبطال 
أوروبا، ليصل 
عدد األندية التي 
سجل ضدها 
»البرغوث« إلى 
37 فريقًا. ولعب 
ميسي في 
دوري البطولة 
األوروبية حتى 
اآلن 10272 
دقيقة، 
وسجل 101 
هدف )معدل 
هدف كل 102 
دقيقة(.

)Getty / ميسي سجل 101 هدف في دوري األبطال )مايك هويت
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الــســيــاســة  الـــحـــصـــار  دول  خـــلـــطـــت 
ــيـــة،  بـــالـــريـــاضـــة فــــي الـــفـــتـــرة املـــاضـ
ــــي الــكــثــيــر  وحـــــاولـــــت الـــتـــضـــيـــيـــق فـ
مـــن األوقــــــات عــلــى األنـــديـــة الــقــطــريــة وحــتــى 
ظهر  جــديــدًا  أمــرًا  لكن  وإعالمييها،  قنواتها 
الساحة مؤخرًا، وهو مرتبط باالتحاد  على 

الدولي لكرة القدم.
يتطلع »فــيــفــا« الــكــيــان األكــبــر فــي عــالــم كــرة 
القدم لفتح تحقيق مع الدول املحاصرة قطر، 
وذلــك   ،2022 مــونــديــال  ستستضيف  والــتــي 
بسبب كــل األحــــداث الــتــي رافــقــت األزمــــة بني 

الدول وإقحام األمور الرياضية بها.
فيفا  أن  اإلســبــانــيــة  »آس«  صحيفة  وذكــــرت 
املــتــزايــد من  التسييس  قلقه بسبب  عــن  عّبر 
قــبــل الــســعــوديــة واإلمـــــــارات لــلــجــهــة املنظمة 
لــكــأس الــعــالــم فــي قــطــر، وذلـــك عــبــر الحصار 
ــر قــــد يـــعـــّرض  ــ ــذا األمــ ــ ــفــــروض عــلــيــهــا، وهــ املــ
ــّمــــة قــبــيــل  املـــنـــتـــخـــب األخــــضــــر لـــعـــقـــوبـــات جــ

مشاركته بكأس العالم 2018 في روسيا.
الــخــبــر على  الــتــي نــشــرت  وأكــــدت الصحيفة 
مــوقــعــهــا عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت، أن االتــحــاد 
الــدولــي يتابع مــا حــدث فــي الــفــتــرة املاضية 
تــجــاه دولــــة قــطــر، وقــــد يــتــدخــل فـــي الــقــريــب 
ــاد اآلســـيـــوي  الـــعـــاجـــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع االتــــحــ
ــــك بــغــيــة تــوجــيــه تــحــذيــر لــلــدول  لــلــعــبــة، وذلـ
عالم  في  األكبر  املؤسسة  أن  كما  املحاصرة، 
كرة القدم قد تجتمع مع تلك الدول في أقرب 
فــرصــة، إذ كــان هــذا األمــر قــد حــدث مــع بيرو 

وإسبانيا.
ويــخــشــى »فـــيـــفـــا« بــشــكــل جــــدي مـــن ارتـــفـــاع 
الــقــدم« بسبب ما تقوم  نسبة »تسييس كــرة 
به السعودية واإلمارات تجاه قطر منذ بداية 

الحصار بشهر يونيو/ حزيران املاضي.
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تقرير

وعــــادت الــصــحــيــفــة الســتــعــراض مــا حصل 
ديسمبر/  بشهر  الخليج  كــأس  بطولة  فــي 
املاضي، بعدما كانت قطر قد  األول  كانون 
منحت الكويت حق تنظيم البطولة لدورها 
الخليجية، مؤكدة  األزمـــة   

ّ
فــي حــل كوسيط 

في الوقت ذاتــه أن فيفا واالتحاد اآلسيوي 
حصال عن نسخ من وسائل تحريضية على 
من  مــنــاٍخ  لخلق  وذلـــك  القطريني،  الالعبني 
العنف في كأس الخليج، بل وصلت األمور 
إلـــى رصـــد مــكــافــآت مــالــيــة كــبــيــرة لتشجيع 

C C

توقعات بفوزها 
بذهبية الطويل المتوازي 

في ألواح التزلج

الريال يقاتل على 
جبهة األبطال لحلم 

اللقب الثالث تواليًا

برشلونة يفلت من كمين تشلسي بتعادل إيجابي
عاد برشلونة اإلسباني بتعادل إيجابي بطعم الفوز بنتيجة )1 - 1( من عقر دار 
تشلسي اإلنكليزي خالل اللقاء الذي جمعهما  على ملعب »ستامفورد بريدج« 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. افتتح البرازيلي ويليان باب 
التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 62، بينما أدرك النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي التعادل »للبالوغرانا« في الدقيقة 75. وبهذه النتيجة يدخل أبناء كتالونيا 
املقبل بأفضلية  مــــارس/آذار  نــو« فــي 14  »الــكــامــب  اإليـــاب على ملعب  مواجهة 
طفيفة حيث يكفيهم التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل العبور لدور 
أو  نتيجة  بــأي  الــفــوز  »البريمييرليغ«  لقب  حامل  على  يتوجب  بينما  الثمانية. 

التعادل اإليجابي بأكثر من هدف من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

كونتي: إذا ارتكبت خطأ أمام ميسي
وإنييستا وسواريز ستدفع الثمن

»اإلحباط« بعد التعادل  أكد اإليطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي شعوره بـ
بملعب ستامفورد بريدج مع برشلونة )1 - 1( في ذهاب ثمن نهائي دوري 
األبطال، قائاًل »إذا ارتكبت خطأ أمام العبني مثل ميسي وإنييستا وسواريز، 
ــال كــونــتــي »كــانــت مــبــاراة مغلقة تــمــامــا، ارتــكــبــنــا خطأ،  ســتــدفــع الــثــمــن«. وقـ
وكما يعلم الجميع، إذا ارتكبت خطأ أمام العبني من طراز ميسي وإنييستا 
املــبــاراة. وأضــاف  الصحافي عقب  املؤتمر  الثمن«، خــالل  وســواريــز، ستدفع 
الـــذي ارتــكــبــنــاه كــان كــل شــيء ليصبح مختلفا تــمــامــا، عانى  ــدون الخطأ  »بـ
برشلونة كثيرًا في صناعة الفرص والتسجيل، ال ننسى أيضا أن كرتني لنا 
ارتطمتا بالقائم وأننا لم نكن موفقني، إنه أمر محزن ونحن محبطون بسبب 
النتيجة النهائية«. واستدرك كونتي »لكن يجب أن نكون إيجابيني ونعرف أن 
مثل هذه اللقاءات تمنحنا الثقة للتفكير في أن التأهل لم يحسم بعد. يتعني 

علينا االستعداد للمعاناة في ملعب »كامب نو««.

بايرن يقسو على بشكتاش بخماسية
اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بشكتاش التركي بخماسية نظيفة، خالل املباراة 
فــي ذهـــاب ثمن نهائي دوري  أريــنــا«  »ألــيــانــز  فــي ملعب  الفريقني  الــتــي جمعت 
األبطال، الذي شهد لقاء من جانب واحد ال سيما مع طرد مبكر لدوماغوف فيدا 

العب الضيوف بعد مرور ربع ساعة فحسب من صافرة بدء املباراة.
افتتح العمالق »البافاري« التسجيل في نهاية الشوط األول )د.43( حينما اخترق 
قلب  إلــى  الكرة  وحــول  لبشكتاش  اليمنى  الجبهة  كومان  كينغسلي  الفرنسي 

منطقة جزاء الفريق التركي لتجد النمساوي ديفيد أالبا الذي مرر كرة قصيرة 
إلى األملاني توماس مولر الذي وضع الكرة بمنتهى الهدوء بني ساقي الحارس 
أن اخترق  الثاني بعد  الــهــدف  ثــم أضــاف كينغسلي كــومــان  فــابــري.  اإلسباني 
ليفاندوفسكي من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وصواًل إلى خط املرمى 
ومرر الكرة إلى العمق لُيتابعها كينغسلي في الشباك )د.53(. وفي الدقيقة 66، 
مرر روبن كرة إلى كيميش الذي بدوره مررها إلى مولر وسجل الهدف الثالث. 
ثم كلل ليفاندوفسكي جهوده بهدف رابع )د.79(، قبل أن يختم نفس الالعب 

مهرجان األهداف في الدقيقة 88.

تعادل سلبي بين تروا وديجون
كان التعادل السلبي هو سيد املوقف في اللقاء الذي جمع تروا بضيفه ديجون 
على ملعب »دي أوب« واملؤجل من الجولة الـ24 من منافسات الدوري الفرنسي،  
تــروا 28  السلبية يحصل كل فريق على نقطة ليصبح رصيد  النتيجة  وبهذه 
في املركز الخامس عشر، ومن جانبه، أصبح لديجون 32 نقطة في املركز الـ13.

عودة ماوسون تمنح سوانزي دفعة مهمة
تلقى سوانزي سيتي دفعة مهمة بعودة املدافع ألفي ماوسون إلى املران واالقتراب 
من اللعب أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري اإلنكليزي. وأصيب املدافع 
البالغ عمره 24 عاما، والذي شارك في كل مباريات 27 لسوانزي في الدوري هذا 
املوسم، في ركبته خالل فترة اإلحماء قبل مواجهة شيفيلد وينزداي في كأس 

االتحاد اإلنكليزي منذ أيام.

ســيــكــون بـــمـــقـــدور الــتــشــيــكــيــة إســـتـــر لــيــديــكــا 
دخـــول الــتــاريــخ األوملــبــي، إذا أضــافــت ذهبية 
ــوازي فــــي ألــــــــواح الــــتــــزلــــج إلـــى  ــ ــتــ ــ الــــطــــويــــل املــ
السوبر  التعرج  املفاجئة في سباق  ذهبيتها 
طويل. وكان فوز النمسوية آنا فييث متوقعا 
في سباق التعرج السوبر طويل ضمن التزلج 
األلبي، لكن بفارق 1 باملئة من الثانية، خطفت 
أكثر في أوســاط  املعروفة  ليديكا )22 عــامــا(، 
ــالـــت الــذهــبــيــة في  ــواء ونـ ــ ــ الـــســـنـــوبـــورد، األضـ

ألعاب بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
اليوم،  لم تقتنع بما حققته »حتى  حتى هي 
السنوبورد«. لكن  أنــي أفضل في  أعتقد  كنت 
ــن يــفــاجــأ كـــثـــيـــرون بـــحـــال نيلها  هــــذه املـــــرة لـ
ذهبية التعرج الطويل، بدءًا من تصفيات يوم 
الــخــمــيــس. ويــقــول الــفــرنــســي سيلفان دوفـــور 
الــرجــال:  لــدى  يــخــوض املسابقة عينها  الـــذي 
»لدى املشاركات في السنوبورد، هي مرشحة 
فـــوق الـــعـــادة. حــقــقــت خــمــســة انــتــصــارات هــذا 
الشتاء من أصل 6 مشاركات. السباق الوحيد 
الذي لم تفز به هو التعرج. في السنوبورد هي 
»فوجئت  األول  إنجازها  عن  وتابع  عمالقة«. 

أزال الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، املــديــر 
ــبـــانـــي، الــشــكــوك  الــفــنــي لـــريـــال مـــدريـــد اإلسـ
للفريق  الفنية  الــقــيــادة  فــي  حــول مستقبله 
امللكي حيث أكد أنه يريد البقاء معه لفترة 
طويلة، وذلك عقب أيام من تصريحه الذي 
أوضــح فيه أن منصبه »مرهق للغاية«، ما 
طـــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت عــن إمكانية 
رحيله في نهاية املوسم الحالي، خاصة أن 
العديد من األسماء مرشحة لتدريب الفريق 
ماوريسيو  األرجنتيني  غـــرار  على  امللكي 
بوتشيتينيو الذي يشرف حاليًا على نادي 

تشلسي.
وصّرح املدرب الفرنسي »ال أشعر بالتعب«، 
وذلـــــك عــقــب ظـــهـــوره األخـــيـــر أمـــــام وســائــل 
اإلعـــالم والـــذي أكــد خالله أن منصب املدير 
الــفــنــي لــلــريــال يضيف مــزيــدًا مــن الضغوط 
عــلــى املـــــدرب. وأكــــد »هــنــاك أحـــاديـــث كثيرة 
ــتـــكـــررة  ــة مـ ــلــ ــئــ ــل وأســ ــ ــائــ ــ ــادات ورســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
وإجابات يتم إخراجها من السياق، ولكني 
بمنصبي  بالسعادة  وأشعر  زلــت شابًا،  ما 
تمّر علي سنوات عديدة كمدرب،  ولــم  هنا، 

مثل كثيرين، ولــو كنت أعــلــم أنــهــا قــويــة. هي 
مــاكــيــنــة، مــاكــيــنــة تـــدريـــب، مــاكــيــنــة جــســديــة. 
لــكــن كــنــت ســـأراهـــن عــلــى نــيــلــهــا مــيــدالــيــة في 
كــل شيء  بالطبع، حيث تسحق  الــســنــوبــورد 
منذ بضع سنوات«. ورأى دوفور أن »ما قامت 
به في األلبي، هو أمر هائل بكل بساطة. هذا 
التزلج  الفتيات في  إنجاز استثنائي. تتدرب 
طـــوال الــســنــة، فــي الــســنــوبــورد تــتــدرب أيضا 
طوال السنة، لكنها استطاعت القيام بشيئني 

مختلفني. يبدو األمر جنونيا«.
يقول مدربها توماس بانك »لم تكن مرتاحة 
ــــذي شــهــد تــتــويــجــهــا. كــانــت  ــيـــوم الـ صـــبـــاح الـ
كل  أن  اعتقدت  فــي ظهرها.  آالم  تبكي بسبب 
شــيء هــدم، لكن نجحنا بايجاد حل بطريقة 
مــا«. وتــابــع »أعتقد أن بعض األشــخــاص في 

عالم التزلج األلبي انزعجوا من فوزها«.
جــنــونــي لــكــن قــابــل لــلــتــفــســيــر وفــقــا لـــدوفـــور، 
بسبب »أوجه الشبه واملمرات« بني املسابقتني 
اللتني تمارسهما التشيكية...هكذا يشرح بانك 
الــتــوازن  مــن  الكثير  يمنحها  »السنوبورد  أن 
والـــشـــعـــور«. وتــابــع »والــتــزلــج يــســاعــدهــا في 

ولهذا فطموحي ما زال كبيرًا. أكثر ما أحبه 
لفترة  هنا  البقاء  وأريـــد  اليومي  عملي  هــو 

طويلة والقتال دائمًا«.
وتغيرت لهجة زيــزو عن األسابيع األخيرة 
بــإجــابــات حاسمة على  يــرد  لــم يكن  عندما 
ــة بــمــصــيــره عـــلـــى الــــرغــــم مــن  أســـئـــلـــة خـــاصـ
سريان عقده، إذ كــان يرجئ األمــر دائمًا ملا 

بعد نهاية املوسم الجاري.
وتابع حديثه بالقول: »أستمتع في كل يوم 
الضغوط  الكثير من  بالطبع هناك  بعملي، 
واإلرهاق ولكني ما زلت شابًا، لست في سن 
الـ75 أو الـ80 لكي أقول إنني أشعر باإلرهاق 
من التدريب. عمري 45 عاما وما زلت شابًا 

للغاية وأمامي الكثير ألحققه«. 
من جانب آخــر، تشغل مــبــاراة باريس سان 
الـــذي يعلم  املـــدرب الفرنسي  جــيــرمــان، عقل 
ــا هــي األمــل  ــ أن بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
األخــيــر لــه هـــذا املـــوســـم، بــعــدمــا فــقــد فرصة 
املنافسة على لقب الدوري اإلسباني لصالح 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـــلـــونـــة أو مــالحــقــه 
نــادي أتلتيكو مــدريــد، فيما خــرج من كأس 

السنوبورد أيضا، ألنه أسرع. في السنوبورد 
لديها إحساس النزول ببطء، ومنافساتها لم 

تستطع الوصول إلى سرعتها في التزلج«.
ويــــــؤكــــــد دوفـــــــــــور أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة ملـــتـــزلـــجـــي 
الــســنــوبــورد األلــبــي، يــعــد الــتــزلــج، عــلــى األقــل 
معلومات  »منجم  طــويــل  السوبر  أو  الطويل 
ـــدورون  ذهــبــيــا«. ويـــؤكـــد »نــبــقــى أشــخــاصــا يـ
ــــو أنـــهـــم كــــانــــوا فــــي املـــحـــور  ــــول األوتــــــــاد ولـ حـ
ــراف. )الــتــعــرج(  ــجــ قــلــيــال ولــيــس بــطــريــقــة االنــ
من  أكثر  قريبان  األلبي  والسنوبورد  الطويل 
السنوبورد األلبي والسنوبوردكروس مثال«. 
قــوة وسرعة  وتابع »يملك حافتني، ما يعني 
رياضة  أقــل ألننا  أكــثــر. نحن بحاجة ملنحدر 
توازن. نلعب بمركز الثقل لدينا. لكننا نراقب 
الــحــوض يمكن أن يكون  وضعهم، ألن وضــع 

معلقا نوعا ما في السنوبورد األلبي«.
االسئلة  استيعاب  تم  فقد  لليديكا،  بالنسبة 
الــتــقــنــيــة. تبقى مــعــرفــة مــا إذا كــانــت هضمت 
امللقاة  الضخمة  والــتــوقــعــات  الــســبــت  نتيجة 
وتوجت  التوقعات  ترجمت  عــاتــقــهــا.إذا  على 
املــقــبــل، ستصبح  الــســبــت  الــثــانــيــة  بذهبيتها 
أبـــرز نجمات األلــعــاب األوملــبــيــة الشتوية  مــن 
ــراد  ــ وســتــتــخــطــى بــشــهــرتــهــا ربـــمـــا بـــعـــض أفـ
ــروك  ــ ــا، نـــجـــم الـ ــ ــدهـ ــ عــائــلــتــهــا، عـــلـــى غــــــرار والـ
وجــدهــا  التشيكية،  الــجــمــهــوريــة  فــي  الشهير 
يان كالباتس بطل العالم واملتوج بميداليتني 
أوملبيتني في الهوكي على الجليد. لكن ليس 

بالذهب«.
)فرانس برس(

املــلــكــي بشكل درامــاتــيــكــي. ويــعــانــي الــريــال 
من إصابات عديدة، إذ كشفت أشعة الرنني 
الــفــريــق،  ثــنــائــي  الــتــي أجــراهــا  املغناطيسي 
الوسط  مارسيلو والعــب  البرازيلي  املــدافــع 
الــكــرواتــي لوكا مــودريــتــش، عــن معاناتهما 

من إصابات عضلية، لتحوم الشكوك حول 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي إيــــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 

األبطال.
فيه إصابة  أكــد  بيانا  امللكي  الــنــادي  ونشر 
ــــدى خـــطـــورة  الـــالعـــبـــني ولـــكـــنـــه لــــم يـــحـــدد مـ

اإلصــــــــابــــــــة، وذلــــــــــك عــــقــــب ظـــــهـــــور نــتــيــجــة 
الفحوصات التي خضعا لها.

ويعاني املــدافــع الــبــرازيــلــي مــن »إصــابــة في 
تعرض  الــيــمــنــى«  لــلــســاق  الخلفية  العضلة 
لها خــالل مــبــاراة األحـــد املــاضــي أمـــام ريــال 
بــيــتــيــس عــلــى مــلــعــب »بــيــنــيــتــو فــيــامــاريــن« 
والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز املــيــريــنــغــي بصعوبة 
بنتيجة كبيرة )3-5( بعدما كان متأخرًا في 
الشوط األول 2-1. وأراح الفرنسي زين الدين 
زيدان، املدير الفني للفريق، خالل تلك املباراة 
مودريتش بسبب شكواه من اإلصابة أيضًا 
في العضلة الخلفية، قبل أن تتأكد إصابته 
ــران الــفــريــق.  بــعــد يــومــني مـــن الــغــيــاب عـــن مــ
وبهذا ينضم الثنائي لالعب الوسط األملاني 
توني كروس الذي تعرض اللتواء في الركبة 
خالل مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري 
مباراة  قبل  الفريق  معاناة  لتزداد  األبــطــال، 
اإليــاب الهامة في 6 مـــارس/آذار املقبل على 

ملعب »حديقة األمراء«. 
وكان امليرنغي قد انتصر في الذهاب بملعب 
»سانتياغو برنابيو« بثالثة أهداف لواحد 
بعدما تأخر في البداية بهدٍف دون مقابل، 
لــكــن مــارســيــلــو والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو أعادا الفريق. ُيذكر أن الفريق امللكي 
يحلم بتحقيق لقب التشامبيونز ليغ للمرة 
الثالثة تواليًا بعدما فاز في املوسم املاضي 
عــلــى حــســاب أتــلــتــيــكــو مــدريــد ويــوفــنــتــوس 

على التوالي.
)إفي، العربي الجديد(

زيدان يريد البقاء في الريال ومشاكل اإلصابات تزدادالتشيكية ليديكا تنتظر دخول التاريخ األولمبي

قد  القطري  الغرافة  فريق  كان 
أثناء  كبيرة  لمضايقات  تعرض 
ــة إلــى  ــدوح ــن ال رحــلــة ســفــره م
ُعمان  بسلطنة  مـــرورًا  أبوظبي 
الماضي  األسبوع  مباراته  لخوض 
أمــــام الـــجـــزيـــرة فـــي الــبــطــولــة 
استغرقت رحلته  اآلسيوية، بعدما 
بحجة  ســاعــات  ثماني  مــن  أكــثــر 
األمر  لكن  الجوية،  األحــوال  سوء 
رحالت  ألن  أبــدًا،  مقنعًا  يكن  لم 
جوية كثيرة إلى مطار أبوظبي لم 

تتعرض ألي تأخير.

رحلة الغرافة 
الشاقة

كانت أول رياضية في 
تاريخ األلعاب األولمبية 
تشارك في التزلج األلبي 

وألواح التزلج

أكد زين الدين زيدان أنه 
ما زال شابًا ولديه الرغبة 

لمتابعة المسيرة في 
فريق ريال مدريد

)Getty/رصد عمليات تحريض على قطر في كأس الخليج )جوسيبي كاساسي

)Getty/األندية القطرية تتعرض لمضايقات حين تزور البلدين )كريم جعفر/فرانس برس(فيفا تعتزم فتح تحقيق بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي )ريتشارد هيثكوت

)Getty/االتحاد اآلسيوي رفض طلب اللعب على أرض محايدة )ستانلي شو
رغم الحصار قطر تتحضر لمونديال 

)Getty( 2022 بطريقة رائعة)حتى وسائل اإلعالم الرياضية لم تسلم من المضايقات )فرانك فيفه/فرانس برس

)Getty/الريال يعاني من عدة إصابات في صفوفه )غابريال بويس/فرانس برس(التشيكية إستر ليديكا تنتظر دخول التاريخ )دان إستيتين

تسييس الرياضة

قطر  دولة  على  التضييق  الماضية  الفترة  في  الحصار  دول  حاولت 
بشتى السبل وحتى أنها أقحمت األمور الرياضية بالسياسة، لكن يبدو 

أن االتحاد الدولي للعبة لن يقف مكتوف األيدي

»فيفا« يتحرك لفتح تحقيق مع دول الحصار

البحرين على هزيمة قطر. وكادت األمور أن 
تتطور في دوري أبطال آسيا حني حاولت 
األنــديــة السعودية واإلمــاراتــيــة رفــض لعب 
األندية القطرية على أراضيها لكن االتحاد 
الـــقـــاري تـــدخـــل عــلــى الـــفـــور ورفـــــض بشكل 
ــالـــة تــحــذيــر  ــر، مــوجــهــًا رسـ ــ ــذا األمــ ــٍع هــ قـــاطـ
عليهما،  عــقــوبــات  بــفــرض  اللهجة  شــديــدة 
إذ تقلل هــذه التصرفات من احــتــرام قواعد 

املسابقة.
)العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

ُأسدلت ستارة ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، 
ومـــعـــهـــا يــنــتــظــر الـــجـــمـــيـــع الـــيـــوم 
إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري األوروبي 
والتي تضم في صفوفها العديد من األندية 
الكبيرة، والتي حقق بعضها نتائج إيجابية 

األسبوع املاضي فيما عانى قسٌم آخر.

طموٌح بعبورٍ سهل
ــفــــرق فــــي تــحــقــيــق نــتــائــج  نــجــحــت بـــعـــض الــ
إيــجــابــيــة فـــي الــــذهــــاب، ونـــبـــدأ مـــع املنتعش 
فــي الفترة األخــيــرة مــيــان اإليــطــالــي، والــذي 
هـــزم نــظــيــره لــودوغــروتــيــش الــبــلــغــاري على 
ــو يــبــدو  ــيـــر بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، وهــ أرض األخـ
جاهزًا لتجاوز هذا الدور، بعدما أعاد املدرب 
جينارو غاوتوزو االستقرار للفريق ووضعه 
على السكة الصحيحة حني خلف فيتشنزو 

مونتيا.
االنتصار  الـــذي حقق  مــيــان  نـــادي  ويسعى 
الــــدوري على حــســاب سمبدوريا بهدٍف  فــي 
ــة، إلســـعـــاد  ــيــ املــــاضــ ــالـــجـــولـــة  بـ ــابـــل  ــقـ مـ دون 
جــمــاهــيــره فـــي ســــان ســـيـــرو ومــتــابــعــة حلم 
لتحقيق  ليغ، بمحاولة  الــيــوروب  في  التقدم 

الدوري األوروبي
ومرحلة الحسم

الدوري  مسابقة  من  الـ32  دور  في  تأهلها  لحسم  الكبيرة  األندية  تتطلع 
الديار  خارج  إيجابية  نتائج  معظمها  حقق  بعدما  القدم  لكرة  األوروبي 
مدريد  أتلتيكو  وكذلك  اإليطالي  وميالن  اإلنكليزي  أرسنال  نادي  غرار  على 

اإلسباني

3031
رياضة

تقرير

إلــى دوري  اللقب وضــمــان التأهل مــن جديد 
األبــــطــــال بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــغـــيـــاب فـــي ظل 
الــدوري بالفترة  الصعوبة التي واجهها في 
املــاضــيــة بــالــرغــم مــن أن األمــــل مــا زال قائمًا 

الحتال املركز الرابع.
ــنــــال مع  مـــن جـــانـــٍب آخــــر يــتــطــلــع نـــــادي أرســ
إلى  للعبور  فينغر  أرســـني  الفرنسي  املـــدرب 
ــة نــــــادي أوســـتـــرســـنـــدز  ــوابــ ــن بــ دور الــــــــ16 مــ
ــان قــــد حـــقـــق انـــتـــصـــارًا  ــ الـــســـويـــدي بـــعـــدمـــا كـ
مريحًا خارج الديار بثاثية نظيفة، ويسعى 
جماهيره  وإسعاد  اللقب  لتحقيق  الغانيرز 
التي دائمًا ما تطالب برحيل فينغر، إضافة 
العبور لدوري  إلى معرفة األخير بأن مهمة 
ــــدوري تــبــدو محفوفة  األبـــطـــال مـــن بـــوابـــة الــ
باملخاطر في ظل املنافسة الشرسة بني عدة 
الــصــدارة  مانشستر سيتي  إذ يحتل  أنــديــة، 
ويأتي خلفه مانشستر يونايتد ثم ليفربول، 

ــتـــواجـــد تــوتــنــهــام وتــشــلــســي فــــإن املــركــز  وبـ
الخامس حتى املــؤهــل لــلــدوري األوروبــــي ال 

يبدو مضمونًا.
إلى  ننتقل  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة  مــن 
نــادي  عــن  للحديث  مــدريــد عاصمة إسبانيا 
أتلتيكو مدريد، والذي كذلك لن تكون مهمته 
صــعــبــة لــتــجــاوز كــوبــنــهــاغــن الــدنــمــاركــي، إذ 
الــروخــي بــانــكــوس بقيادة  انــتــصــرت كتيبة 
املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني ذهابًا 
بــأربــعــة أهــــداف لـــواحـــد، وبــتــألــق الــكــثــيــر من 
األســمــاء فــي الخط األمــامــي على غــرار كيفن 
غــامــيــرو وفــيــتــولــو وتـــواجـــد ديــيــغــو كوستا 
وأنــــطــــوان غـــريـــزمـــان وخــــط وســــط قــــوي فــإن 
املرشحني  أبــرز  من  ُيعتبر  اإلسباني  النادي 

لحصد اللقب.
أمــــا نــــادي مــارســيــلــيــا الــفــرنــســي فــيــبــدو أنــه 
قــريــٌب للغاية مــن الــتــأهــل إلــى الـــدور الــقــادم، 
ــــذي يــعــيــش مــوســمــًا مــمــيــزًا لــلــغــايــة،  وهــــو الـ
انــتــصــر ذهــابــًا بنتيجة 3-0 على  إذ كـــان قــد 
ســبــورتــيــنــغ بــراغــا الــبــرتــغــالــي، ومـــن األخــيــر 
كذلك  الـــذي  لشبونة  سبورتينغ  إلــى  ننتقل 
ــادم  ــقـ ــلــــدور الـ ــبـــدو حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل لــ تـ
أرضية  خــارج  ذهــابــًا  انتصر  بعدما  متاحة، 
ــداٍف  مــيــدانــه عــلــى نــظــيــره أســتــانــة بــثــاثــة أهـ
لواحد، وهــذا األمــر أيضًا ينطبق على نادي 
أثلتيك بلباو اإلسباني الذي فاز ذهابًا على 
ســـبـــارتـــك مـــوســـكـــو فــــي األراضــــــــي الـــروســـيـــة 
املــبــاريــات  أن  الــجــمــيــع  ويــعــلــم   ،1-3 بنتيجة 
التي تقام في إقليم الباسك على ملعب سان 
مــامــيــس، والـــــذي يــتــســع لــحــوالــي الــــــ53 ألــف 

متفرج دائمًا ما تكون قوية.

مباريات صعبة
ينتظر الــجــمــيــع مـــبـــاراة اإليــــاب بــني أتــانــتــا 
ــا دورتـــمـــونـــد األملـــانـــي،  ــيـ ــالـــي وبـــروسـ ــطـ اإليـ
فبعدما عانى األخير على أرضه بالفوز 2-3 
سيحاول العبور من األراضي اإليطالية، لكن 
الجميع يعلم أن املهمة لن تكون سهلة بالرغم 
من امتاك الفرنسي األملاني لاعبني مميزين 
ــــس، إذ يــقــدم أتــانــتــا  عــلــى غــــرار مـــاركـــو رويـ
مستوى طيبا في املوسمني األخيرين، وهو 
دائــمــًا مــا يــكــون نـــدًا عــنــيــدًا لــأنــديــة الكبيرة 
محليًا وقــد أكــد ذلــك مــن خــال وصــولــه لهذا 

الدور في املوسم الحالي.
من جانب آخر، سيكون على النجم اإليطالي 
 كــبــيــر لـــلـــعـــودة من 

ٌ
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي حـــمـــل

ــتـــأهـــل، وذلـــك  ــة بــنــقــاط الـ ــيـ األراضـــــــي الـــروسـ
بعدما خسر فريقه نيس الفرنسي في الذهاب 
لوكوموتيف  أمـــام   2-3 بنتيجة  أرضـــه  عــلــى 
لانتصار  األول  يــحــتــاج  بــالــتــالــي  مــوســكــو، 
أن تكون  أو بفارق هــدف على  بفارق هدفني 

النتيجة 4-3 أو 5-4 على سبيل املثال.
ــانـــي  ــادي اليـــبـــزيـــغ األملـ ــ بــــــــدوره، ســيــســعــى نــ
في  هزمه  بعدما  نابولي،  على  فــوزه  لتكرار 
أهـــداٍف لواحد،  بــاولــو« بثاثة  ملعب »ســان 

G G

مهمة نابولي في 
العودة لن تكون سهلة 

أمام اليبزيغ

السماح لفريق الس بالماس بالتعاقد مع العب
»الليغا«  اإلسباني  الـــدوري  رابــطــة  موافقة  تلقى  أنــه  اإلسباني  بــاملــاس  فريق الس  أعلن 
واالتحاد اإلسباني لكرة القدم، على التعاقد مع العب جديد ليحل محل العبه السابق، 
جوناثان فييرا، الذي انتقل إلى الدوري الصيني منضمًا إلى صفوف بكني جوان. وأكد 
فريق الس باملاس، على حسابه الرسمي على موقع )تويتر(، أن موافقة املسؤولني حدثت 
القدم،  لكرة  اإلسباني  واالتحاد  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أنه يستوفي متطلبات  طاملا 
فيما يتعلق بالتعاقد مع العبني غير منضمني إلى أندية. وكان رئيس نادي الس باملاس، 
ميغيل أنخيل راميريز، صرح بعد اإلعالن رسميا عن انتقال جوناثان فييرا إلى الدوري 
البداية  النادي أجــرى مــشــاورات مع رابطة »الليغا« حــول هــذه املسألة في  الصيني، بــأن 

وتلقى ردًا سلبيًا، إال أن النهاية كانت سعيدة بإتمام صفقة جديدة.

تيم يستهل حملة الدفاع عن لقبه في ريو
تيم، املصنف  النمساوي دومينيك  استهل 
ــو دي  ــ ــل لـــقـــب ريـ ــامــ الــــســــادس عـــاملـــيـــًا وحــ
ــلــتــنــس، مــــشــــواره فــــي الــبــطــولــة  جـــانـــيـــرو ل
بانتصار على الصربي دوسان اليوفيتش، 
املصنف 84 عامليًا، )6 - 2( و)7 - 5( ليبلغ 
األسبوع  املتوج  تيم،  واحتاج  الثاني.  الــدور 
ــرس  ــي بــلــقــب بـــطـــولـــة بـــويـــنـــوس آيــ ــاضــ املــ
املفتوحة، لساعة و17 دقيقة فقط إلقصاء 
اليوفيتش، الذي كافح في املجموعة الثانية 
وحافظ على التعادل )5 - 5( قبل أن يكسر 

النمساوي إرساله ويفوز باللقاء.
ــدور الــثــانــي الــالعــب  ــ وســيــواجــه تــيــم فـــي الـ
اإلسباني بابلو أندوخار، الذي أطاح بالنمساوي جيرالد ميلزر )7 - 5( و)6 - 2(، كما بلغ 
اإلسباني بابلو كارينيو، وصيف البطل العام املاضي، الدور الثاني بفوزه على اإليطالي 
ماركو سيتشيناتو )102 عامليًا( بواقع )6 - 4( و)6 - 1(. ولم يواجه كارينيو )11 عامليًا( 
مشكالت لتجاوز عقبة املنافس اإليطالي، ليستعد ملواجهة السلوفاكي ألياز بيديني )43 
عامليا( الذي أطاح بسهولة بالنمساوي أندرياس هايدر ماورير )417 عامليًا( بواقع )7 
- 5( و)6 - صفر(. وباملثل تأهل األوروغواياني بابلو كويباس )33 عامليًا(، بطل نسخة 
2016، للدور الثاني بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو )104 عامليًا( بصعوبة بواقع 

)6 - 7( و)5 - 7( و)7 - 6( )12 - 10( و)6 - 3( في لقاء استغرق ساعتني و41 دقيقة.

كاسياس يفكر في الرحيل إلى إيطاليا
كشفت تقارير إخبارية أن حارس املرمى 
ــر كـــاســـيـــاس،  ــكـ اإلســـبـــانـــي املـــخـــضـــرم، إيـ
يبحث عــن تغيير األجـــواء واالحــتــراف في 
إيــطــالــيــا، بــعــد ثــالثــة أعــــوام مــن االحــتــراف 
ــبــرتــغــال بــصــفــوف بـــورتـــو. وذكــــرت  فـــي ال
الــريــاضــيــة  صحيفة »كــالــشــيــو مــيــركــاتــو« 
يتفاوض حاليًا  أعمال كاسياس  أن وكيل 
مع أحد األندية اإليطالية بخصوص انتقال 
الـــحـــارس إلــيــه الــصــيــف الــقــادم.وأوضــحــت 
الصحيفة اإليطالية أن الحارس املخضرم، 
الـــذي سيكمل فــي مــايــو/أيــار الــقــادم عامه 
أن  بالذكر،  اللعبة. والجدير  اعتزاله  آ وذلــك قبل  السيري  أجــواء  الـــ37، يرغب في تجربة 
»القديس« كان قد انتقل إلى صفوف »التنانني« في صيف 2015 بعد 16 عاما قضاها 
داخل جدران ريال مدريد، ُتوج معه خاللها بكل األلقاب، إضافة إلى تتويجه مع منتخب 

بالده بلقبي كأس العالم وأمم أوروبا.

رئيس أوروغواي: من العدل استضافة مونديال 2030
اعتبر رئيس دولة أوروغــواي، تاباري فاسكيز، أنه من العدل استضافة بالده ملونديال 
2030، الذي سيتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم والتي 
استضافتها األوروغــواي وُتوجت بها. وجاءت تصريحات رئيس البالد خالل اجتماع 
وبــاراغــواي  ــواي  )أوروغــ ملونديال 2030  ثالثي  ترشيح  ملف  عــن  بممثلني  عمل جمعه 
قــادرة على مواجهة هذا  الثالث  الــدول  أن  وأكــد فاسكيز  واألرجــنــتــني( في مونتفيديو. 
الحجم.  بهذا  حدث  يمثله  الــذي  والرياضي  واالجتماعي  والثقافي  االقتصادي  التحدي 
ــواي هــذا الــشــرف، اعترافًا بهذا االنــجــاز التاريخي  وأشــار إلــى أنــه من العدل منح أوروغـ
بمفردها  التنظيم  تحمل  لصعوبة  وأنــه  املــونــديــال،  نسخ  أولــى  استضافتها  في  املتمثل 
فقد انضمت للملف كل من األرجنتني وبــاراغــواي. وأقر الرئيس بأن هناك دوال أخرى 
أي منها  ليس هناك  أنــه  أردف  لكنه  الــشــرف،  هــذا  نيل  بالتأكيد على  كبرى ستتنافس 
استضافت النسخة األولــى وال تحملت العناء إلنجاح مثل هذه البطولة في عام 1930. 
وأكد أن مونديال روسيا القادم سيكون فرصة مثالية لتقديم ملف الترشح الستضافة 

نسخة 2030، ألن املاليني ستتابع الحدث في عام املونديال.

زيدان للفريق األول هذا املوسم، بعد تألقه مع فريق الشباب 
في الــنــادي امللكي. ولفت الــحــارس رامـــوس، املــولــود في عام 
2000، األنــظــار مــع ريــال مــدريــد فــي مسابقة دوري أبطال 
عشر،  الستة  لـــدور  امليرينغي  قــاد  بعدما  للشباب،  أوروبـــا 
عقب تصديه لثالث ركــالت ترجيح أمــام فريق كراسنودار 
ــدرب غــوتــي قــبــل فــتــرة وجــيــزة ما  الـــروســـي تــحــت قــيــادة املــ

صوب األنظار عليه بشكل أكبر. 
وولد محمد ألم سنغالية وأب من جزر الكناري ويطلق عليه 
البالغ طوله  في إسبانيا »موها رامــوس«، ويتدرب الحارس 
190 سنتيمترا بشكل مستمر مع الحارس الكوستاريكي 
يعد  كما  األول،  الفريق  فــي  كاسيا  ونظيره  نــافــاس  كيلور 
تــحــت 17 عاما  ــارزة بمنتخب إســبــانــيــا  ــبـ الـ الــعــنــاصــر  مــن 
لــكــرة الــقــدم. ويــثــق املـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان في 
أن الـــحـــارس الــشــاب رامــــوس قــد يــتــحــول إلـــى »دونـــارومـــا« 

جديد على غرار حارس ميالن الشاب الذي أصبح حارسا 
جانلويجي  لألسطورة  وخليفة  اإليطالي  للعمالق  أساسيا 
بوفون في املنتخب  اآلزوري، وهو في سن صغيرة رغم أن 
محمد لم يكن حارسا في بداياته، حيث كان يهوى اللعب في 
مراكز أخــرى متنوعة داخــل امللعب. وارتفعت أسهم محمد 
راموس أمام نجل املدرب زين الدين زيدان نفسه »لوكا« الذي 
يلعب كحارس مرمى بفريق الريال للشباب، وقد يقترب من 
في  كاسيا  برحيل  تكهنات  مع  األول  الفريق  مع  املشاركة 
الصيف املقبل، ومن يدري فقد يصبح أفضل حارس مرمى 

في تاريخ ريال مدريد ويجد النادي اإلسباني ضالته.
ووصف موقع النادي اإلسباني الرسمي حارس املرمى بأنه 
»رصني ويهمني بشكل كامل على الكرات الهوائية، ويتمّيز 

بطول قامته وبنيته القوية«.
)العربي الجديد(

ظل مركز حراسة املرمى يشكل أزمة في نادي ريال مدريد 
القائد  تراجع مستوى  األخيرة منذ  السنوات  اإلسباني في 
إيكر كاسياس في فترة املدرب جوزيه مورينيو، وبدأت لعبة 
الكراسي املتحركة بني أنطونيو أدان ودييغو لوبيز وكيلور 

نافاس وكيكو كاسيا.  
ويــبــذل ريـــال مــدريــد جــهــودا كبيرة ملــحــاولــة جــذب الــحــارس 
اإلسباني ديفيد دي خيا صمام األمان في نادي مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي، لكن مع تعثر املفاوضات اتجه نحو كيبا 
الــشــاب، وكـــاد ينضم فــي فترة  أتلتيك بلباو  حـــارس فــريــق 
الدين زيدان  الفرنسي زين  املدرب  الشتوية، لكن  االنتقاالت 
عــطــل الصفقة فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة. ووســـط هـــذه األزمـــة 
الــنــادي امللكي يبشر بمستقبل  ظهر اســم جديد من داخــل 
الــحــارس الصغير »محمد رامـــوس« أو »موها«  واعـــد، وهــو 
الذي ضمه أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين 

محمد رامـوس

على هامش الحدث

يعد الحارس الشاب 
محمد راموس 
أحد أبرز الفئات 

الصاعدة في نادي 
ريال مدريد الذي 

يسعى ليحوله 
نجمًا للفريق 

وصمامًا لألمان 

بروسيا 
دورتموند 
سيحل ضيفًا 
على أتالنتا في 
لقاٍء معقد 
للغاية )باتريك 
)Getty/ستوالرز

ــدوري  ال بطولة  هــداف  لقب  على  آخــر  بعد  دورًا  المنافسة  تشتد 
األوروبي، ويبدو أن المخضرم أريتز أدوريز صاحب الـ37 عامًا قادرٌ على 
متابعة التألق، فهو في الصدارة برصيد 7 أهداف وسيخوض مباراته 
مع فريقه أثلتيك بلباو على أرضه في ملعب سان ماميس، فيما يأتي 
مانويل  والبرتغالي  نيس  نادي  العب  بالوتيلي  ماريو  اإليطالي  خلفه 
فيرنانديز )لوكوموتيف موسكو( وموراير من دينامو كييف ورينيوني 

من زينيت وأندريه سيلفا من ميالن بستة أهداف.

أدوريز في الصدارة

وجه رياضي

على الرغم من أن الجميع يعلم عدم اهتمام 
املــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو ســـــاري بـــهـــذه الــبــطــولــة 
وحــتــى الــجــمــاهــيــر الــتــي لــم تــحــضــر املــبــاراة 
على  الجميع  ويركز  يحلم  إذ  كافية،  بأعداد 
لقب الدوري اإليطالي، الذي تحقق آلخر مرة 
عــلــى عــهــد األســـطـــورة األرجــنــتــيــنــيــة دييغو 

أرماندو مارادونا.
ــار إلــــى مــلــعــب الـــغـــواصـــات  وســتــتــجــه األنــــظــ

بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي بــهــدف دون مــقــابــل، 
ويعول الفريق اإليطالي في ملعبه األوملبيكو 
بـــالـــعـــاصـــمـــة رومـــــــا عـــلـــى املــــهــــاجــــم تــشــيــرو 
وهــذا  الــخــصــم،  دفـــاع  لفك شيفرة  إيموبيلي 
األمر ينطبق على العبي نادي زينيت سانت 
بطرسبرغ الروسي، والذي يستضيف نادي 
انتصر  قــد  كــان  بعدما  األسكتلندي  سلتيك 
ــًا بــــهــــدٍف دون مـــقـــابـــل. وفـــي  ــابــ األخــــيــــرة ذهــ

الصفراء، أي نادي فياريال، والذي يستضيف 
على أرضية ميدانه نادي ليون املنتعش هذا 
املــوســم، وكـــان الــفــريــق الــفــرنــســي قــد انتصر 
ذهابًا أمام جماهيره بنتيجة 3-1 وهو يريد 
بلوغ الدور القادم ومتابعة مسيرته الناجحة 
في البطولة، أما نادي التسيو بقيادة املدرب 
سيموني إنزاغي فيسعى لتعويض الهزيمة 
الديار أمام نادي ستيوا  التي تلقاها خارج 

لقاءات أخرى يسعى ريال سوسييداد للفوز 
على سالزبورغ النمساوي أو التعادل بأكثر 
من 3 أهــداف للعبور إلى الــدور القادم، فيما 
أسهل  للتأهل  كييف  دينامو  مهمة  ستكون 
حـــني يــســتــضــيــف آيــــك أثــيــنــا الــيــونــانــي بعد 
التعادل ذهابًا بهدٍف ملثله، بينما سيكون من 
مباراة  لعبور  املرشح  هوية  معرفة  الصعب 

بارتيزان وبيلزن.

أعلن نــادي فولفسبورغ األملــانــي عــن تعيني بــرونــو البــاديــا مــدربــًا جــديــدًا للفريق خلفًا 
للسويسري مارتني شميت، الذي استقال لسوء النتائج. وصرح املدير الرياضي للنادي، 
أوالف ريبي »بــرونــو البــاديــا هــو مــدرب لديه خبرة وأظــهــر قــدراتــه فــي العديد مــن فرق 
البوندسليغا«. ووقع الباديا على عقد سيربطه بالفريق حتى 2019، وكان آخر فريق 
فرق  أيضًا  منه في 2016، كما درب  إقالته  قبل  تولى الباديا مسؤوليته هو هامبورغ 
شتوتغارت وباير ليفركوزن ودارمشتات. وحقق فولفسبورغ انتصارًا وحيدًا في آخر 

تسع جوالت ويبتعد بنقطة عن منطقة الهبوط.

صورة في خبر
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