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رياضة

قال النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، إنه اكتشف 
أن نجله ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد 

 TyC( ملضايقة أخيه، وذلك في حوار مع قناة
Sports( األرجنتينية. وسرد ميسي ضاحكًا أن 

ماتيو كان يشجع أي منافس »للبالوغرانا«، حتى 
لو كان ريال مدريد. وقال ميسي: »هما يعشقان 

كرة القدم، ويرتديان قمصان األندية. ماتيو 
يشاهد التلفزيون، ويصرخ عندما يسجل ريال 

مدريد ملضايقة أخيه. نجلي تياغو يغضب كثيرًا«.

فتح العب الوسط الدولي الدنماركي، كريستيان 
إريكسن، الباب أمام إمكانية الرحيل إلى فريق 

آخر املوسم املقبل بحثًا عن التحسن، مؤكدًا 
أن ريال مدريد مكان مثالي بالنسبة له. وقال 

إريكسن: »أشعر أنني أمر بمرحلة في مسيرتي 
ربما سأرغب فيها بتجربة شيء جديد، إذا 

رحلت فسيكون من أجل التطور«. وأكد أن 
الذهاب إلى ريال مدريد سيكون مثل »صعود 

 ال مفاوضات حتى اآلن.
ّ
درجة سلم« لكنه أكد أن

تسعى كل من روث مول وروث غوميز لصناعة 
أمر مختلف وبارز في سبيل املساواة بني 
الجنسني، وذلك عبر السفر إلى إيران في 

سبتمبر/ أيلول املقبل لقطع البالد على منت 
دراجة، رغم معرفتهما بعدم سماح السلطات 

للنساء في إيران بركوب الدراجات. وتستهدف 
املغامرة تعزيز املساواة، وخصوصًا بعد قرار 

إيران مؤخرًا منع النساء ركوب الدراجات، لكن 
اإلسبانيتني قالتا بأنهما ال تخشيان هذا األمر.

ماتيو نجل ميسي 
يشجع فريق ريال 

مدريد... نكايًة

كريستيان إريكسن 
يفتح الباب أمام الرحيل 

عن توتنهام

إسبانيتان تطوفان 
إيران على متن دراجة 

لتعزيز المساواة

تعرض المنتخب 
البرازيلي لكرة 
القدم لضربة 
موجعة بعد 
إصابة النجم 
األول نيمار دا 
سيلفا. وأعلن 
االتحاد البرازيلي 
سريعًا عن غياب 
نيمار عن بطولة 
»كوبا أميركا« 
2019 بشكل 
رسمي بعد 
تعرضه إلصابة 
في الكاحل، 
وقال في بيان 
رسمي: »نظرًا 
لقوة اإلصابة، 
لن يملك نيمار 
القوة البدنية 
والوقت الكافي 
للشفاء الكامل 
من اإلصابة، 
ولذلك لن يكون 
بمقدوره 
المشاركة في 
بطولة كوبا 
نيمار تعرض إلصابة قوية على مستوى الكاحل )Getty(أميركا 2019«.

نيمار خارج »كوبّا«
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إنفانتينو في 
مهمة جديدة ستدوم 

حتى 2023

البرازيل تهزم قطر وّديًا
تغلبت البرازيل على قطر وديًا بهدفني نظيفني، لكن فرحة االنتصار لم تكتمل 
بإصابة نجم الفريق نيمار في الشوط األول من املباراة، التي أقيمت استعدادًا 
في  السامبا«  »راقــصــي  ملنتخب  ريشارليسون  تقدم  أميركا«.  »كوبا  لبطولة 
الــشــوط األول مصابًا، بعد  فــي  امللعب  املــبــاراة. وغـــادر نيمار  الدقيقة 16 مــن 

التحام مع جناح منتخب قطر عاصم ماديبو. ونجحت البرازيل في أن تعزز 
تقدمها في الدقيقة 23 بهدف لغابرييل خيسوس لينتهي الشوط األول بتقدم 
»السيليساو«، فيما فشل املنتخبان في هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي 

اللقاء بفوز أصحاب األرض بثنائية نظيفة. 

تعادل باراغواي وهندوراس 
ــة أقــيــمــت فــي إطــار  ــنـــدوراس )1 - 1(، فــي وّديــ تــعــادل منتخبا بـــاراغـــواي وهـ
بــاراغــواي  الذهبية. وجــاء هــدف  االســتــعــدادات لبطولتي كوبا أميركا والــكــأس 
بتوقيع أوسكار تاكوارا كاردوسو عقب 15 دقيقة من بدء اللقاء. وفي الشوط 
الثاني، تمكنت هندوراس من إدراك التعادل عبر ماينور فيغيروا )د.75(. وأقيم 
اللقاء على ملعب أنطونيو آراندا في مدينة سيوداد ديل في باراغواي، ضمن 
االستعدادات األخيرة لبطولة »كوبا أميركا«، التي تقام في البرازيل في الفترة 
ما بني 15 يونيو/ حزيران الجاري والسابع من يوليو/ تموز القادم. من جانبه، 
يستعد منتخب هندوراس لخوض بطولة الكأس الذهبية )أمم أميركا الشمالية، 
الـــواليـــات املــتــحــدة وكــوســتــاريــكــا  ــكــاريــبــي(، الــتــي ستحتضنها  الــوســطــى وال

وجامايكا في الفترة من 15 يونيو وحتى 7 يوليو.

ــم  األم دوري  لنهائي  الــبــرتــغــال  يــقــود  رونـــالـــدو 
بـ»هاتريك«

األمــم  نــهــائــي دوري  إلـــى  الــبــرتــغــال  الــنــجــم كريستيانو رونـــالـــدو منتخب  قـــاد 
األوروبية، بعد أن سجل ثالثة أهداف »هاتريك« ليهدي إليه الفوز على سويسرا 
)3 - 1( في نصف نهائي البطولة. انتهى الشوط األول بتقدم أصحاب الضيافة 
بهدف »الدون« في الدقيقة 25 من ركلة حرة. ومع بداية الشوط الثاني، تدخلت 
تقنية حكم الفيديو املساعد »VAR«، لتمنح املنتخب السويسري ركلة جزاء 
نفذها ريكاردو رودريغيز بنجاح من تحت يدي حارس واتفورد اإلنكليزي 
روي باتريسيو في الدقيقة 57. وحسم رونالدو األمور في الدقيقة 87، عندما 
، ثم أضاف 

ً
 إثر متابعته لكرة عرضية نحو الشباك مباشرة

ً
سجل هدفًا قاتال

هدفًا ثالثًا قبل نهاية اللقاء وأكد تأهل منتخب البرتغال إلى املباراة النهائية. 
وإنكلترا،  مباراة هولندا  الخاسر من  املقابل، سينتظر منتخب سويسرا  في 

لخوض مواجهة تحديد املركز الثالث.

الدوري األميركي: تورونتو ينتزع التقدم من غولدن 
ستايت

لـــدوري كرة  انــتــزع تــورونــتــو رابــتــورز التقدم )2 - 1( فــي املــبــاراة النهائية 
السلة األميركي للمحترفني، بتحقيقه الفوز )123 - 109( على ملعب بطل 
املوسمني املاضيني غولدن ستايت ووريورز، الذي عانى من غياب اثنني من 
أبرز العبيه بسبب اإلصابة. وكعادته هذا املوسم، قاد النجم كواهي لينارد 
تورونتو إلى الفوز في املباراة بتسجيله 30 نقطة، بينما أضاف زميله كايل 
الوري 23 نقطة، ليقطع فريقهما الكندي نصف الطريق نحو لقب أول في 
تاريخه، في مشاركته األولى في الدور النهائي. في املقابل، لم تمنع النقاط 
الـ 47 التي سجلها ستيفن كــوري، وهي األعلى له في مسيرته في األدوار 
الــتــي يخوضها على ملعبه  ــى  املــبــاراة األولـ  اإلقــصــائــيــة، ســقــوط فريقه فــي 
النجم كيفن  الحالي، في ظل تواصل غياب  املوسم  نهائي  أوكالند في  في 
دورانت إلصابة في ربلة الساق. ولم يتمكن كوري، أفضل العب في الدوري 
الـــدوري، ويحققان  مرتني، من تعويض غياب العبني يعدان من األبــرز في 
في ما بينهما أكثر من 50 نقطة كمعدل تسجيل في املباراة )34,2 لدورانت 

و19,5 لطومسون(.

ــطــــالق مـــونـــديـــال  مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام وقـــبـــيـــل انــ
جــيــانــي  الـــســـويـــســـري  ــال  ــ قــ  ،2018 روســــيــــا 
الــقــائــد  إنــفــانــتــيــنــو إن أول مـــا يــتــعــني عــلــى 
الــتــحــرك، وأن يكون  فعله هــو االســتــمــاع ثــم 
جريئا حتى، ألن هذه هي الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى القدرة على القول إن »االتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( لــم يعد مؤسسة 
ســامــة وإجــرامــيــة تــقــريــبــا«. أمــا اإلصــغــاء من 
الجديد، فهذا  ثوبه  »فيفا« في  الـ قيادة  أجــل 
هــو مــا دأب على تحقيقه طــوال ثالثة أعــوام 
أمضاها حتى اآلن في رئاسة االتحاد الدولي 
لكرة القدم، وهو املنصب الذي أعيد انتخابه 
فيه األربعاء في العاصمة الفرنسية باريس 
وســـط حــالــة مــن التصفيق الــحــاد. وفـــي ظل 
عدم وجود مرشحني آخرين، وبالتزكية، بدأ 
إنفانتينو واليته الثانية )2019-2023( على 
رأس مــنــظــمــة كــانــت بــحــاجــة إلعـــــادة هيكلة 
واستعادة مصداقيتها والتكيف مع الوتيرة 
ــدم. وســيــســتــمــر  ــقــ ــــرة الــ الـــتـــي تـــتـــحـــرك بـــهـــا كـ
اإليطالية  األصـــول  ذو  السويسري  املحامي 
أربـــعـــة أعــــــوام فـــي املــنــصــب ملـــحـــاولـــة تنفيذ 

اتــخــذ االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« 
قـــــــرارا مـــثـــيـــرا لـــلـــجـــدل بــــإعــــادة مــــبــــاراة إيــــاب 
الــــدور الــنــهــائــي مــن مــســابــقــة دوري األبــطــال 
ــوداد البيضاوي  ــ بــني الــتــرجــي الــتــونــســي والـ
املــغــربــي، وإقــامــتــهــا على أرض مــحــايــدة بعد 
املباراة  األفريقية 2019. وشهدت  األمــم  كأس 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرض الــتــرجــي فــي امللعب 
األوملــبــي فــي رادس، احــتــجــاجــات مــن الفريق 
املساعدة  تقنية  استخدام  عــدم  على  املغربي 
يــنــســحــب  أن  قـــبـــل  آر«،  ايـــــه  »فـــــي  بـــالـــفـــيـــديـــو 
ــعـــب، ويـــطـــلـــق الــحــكــم  ــلـ ــبــــوه مــــن أرض املـ العــ
ــاكـــاري غــاســامــا صــافــرتــه معلنا  الــغــامــبــي بـ
الــثــانــي تــوالــيــا. وكــان  الــتــرجــي بلقبه  تتويج 
املباراة  التونسي متقدما 1-صفر في  الفريق 
لـــدى تــوقــفــهــا، علما بـــأن مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 
ــارئ  الــــربــــاط انــتــهــت 1-1، وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع طـ
إليه  دعــا  الــقــاري  لــالتــحــاد  التنفيذية  للجنة 
رئــيــســه أحـــمـــد أحـــمـــد بــعــد مـــبـــاراة األســـبـــوع 
املـــاضـــي، وشــهــد مــنــاقــشــات امـــتـــدت لــيــومــني، 

مــخــطــطــاتــه الــضــخــمــة فـــي كــــرة الـــقـــدم الــتــي 
تعطلت فــي فــتــرتــه األولــــى. ورغـــم أنـــه قضى 
وقتا طويال داخــل أوســـاط كــرة الــقــدم، إال أن 
إنفانتينو ظهر بالضبط في الوقت املناسب، 
حني تكشفت وقائع فساد )فيفاغيت( والهزة 
العاملية  القدم  لها كرة  التي تعرضت  القوية 
قــبــل نــحــو أربـــعـــة أعــــــوام، بــعــد انــكــشــاف أمــر 

فساد أربعة من قيادييها.
طريقه  في  العاصف  التسونامي  هــذا  وأزاح 
جــوزيــف بــالتــر، الــشــخــص الـــذي قـــاد »فيفا« 
على مدار 18 عاما، وميشيل بالتيني، نظيره 
فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )ويـــفـــا( 
والــفــائــز بــالــكــرة الذهبية ثــالث مـــرات والــذي 

كان ينظر له باعتباره خليفة بالتر.
ــعــــد فـــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات حــــامــــيــــة، أكـــد  وبــ
إنــفــانــتــيــنــو أنـــه سيجعل الــجــمــيــع يــشــعــرون 
»فــيــفــا«، وأنــــه ســيــعــيــد تحسني  بــالــفــخــر بــالـــ
صــورتــه وإدخــــال كـــرة الــقــدم فــي عــهــد جديد 
ــة األمـــــــــوال.  ــبــ ــراقــ حـــيـــث يـــمـــكـــن ألي جـــهـــة مــ
واســتــنــد إنــفــانــتــيــنــو فـــي عــمــلــه إلــــى تــطــويــر 
ــقــــدم وتـــطـــهـــيـــرهـــا وإبــــــــراز الــشــفــافــيــة  كـــــرة الــ

هادي  الجزائري  الكاف  رئيس  أكــد مستشار 
هامل، أن شروط اللعب واألمن لم تكن متوفرة 
ــــاب الـــــدور الــنــهــائــي لــــدوري  خــــالل مـــبـــاراة إيـ
األبطال، ما حال دون اكتمال املباراة، بالتالي 

ستعاد املباراة على أرض خارج تونس.
الثاني للجنة  وأضـــاف هــامــل بعد االجــتــمــاع 
الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد والــــذي اســتــغــرق خمس 
ساعات ونصفًا في أحد فنادق باريس: »يتعني 
ــكـــأس إلــى  ــادة الـ ــ عــلــى الــتــرجــي الـــريـــاضـــي إعــ
األمانة العامة لالتحاد مع امليداليات املوزعة 
رسميا  تبليغا  يتسلم  إن  مــا  الــالعــبــني،  على 
بمضمون القرار الحالي«. وأشار إلى أن موعد 
املــــبــــاراة ســيــحــدد الحـــقـــا، لــكــنــه ســيــكــون بعد 
نهاية كأس األمم األفريقية التي تستضيفها 
تموز/  19 إلــى  21 حزيران/يونيو  مــن  مصر 

الــقــرار ردود فعل متفاوتة في  يــولــيــو. وأثـــار 
الترجي  تونس والرباط، مع تنديد مشجعي 
بقرار »مشني« من االتحاد القاري، بينما اعتبر 
يــنــصــف فريقهم  الـــقـــرار  أن  الــــــوداد  مــشــجــعــو 
الــــذي أبــــدى اعــتــراضــا واســعــا عــلــى التحكيم 
ــا، انــتــهــى بــإيــقــاف  ــبــــاراة الــــذهــــاب أيـــضـ فـــي مــ
حكمها املــصــري جــهــاد جــريــشــة ســتــة أشــهــر.
وأفــــاد مــصــدر مــن نـــادي الــتــرجــي فــضــل عــدم 
الكشف عــن اســمــه لوكالة فــرانــس بـــرس، بأن 
النهاية  حــتــى  »سيمضي  الــتــونــســي  الــفــريــق 
في اإلجــراءات« بما قد يشمل استئنافه أمام 
محكمة التحكيم الرياضي »كاس«، وأضاف: 
»لـــن نــقــف مكتوفي الــيــديــن، إنـــه قـــرار عبثي، 
وسابقة خطرة تفتح الباب على احتجاجات 

واالحـــتـــرام واملــــســــاواة، خـــالل الــفــتــرة األولـــى 
التي شهدت فتح الباب أمام العبني سابقني 
نائب  ليشغل منصب  بوبان  زفونيمير  مثل 
األمــني الــعــام الــذي شغلته ألول مــرة، سيدة، 
هي الدبلوماسية السنغالية فاطمة سامورا.
كــمــا اهــتــم الــرجــل بــدعــم وتــطــويــر كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة ضــمــن مـــبـــادرات أخــــرى فـــي فــتــرة 
إقامة  شهدت  والتي  للفيفا،  األولــى  رئاسته 
عدة قمم بهدف تبادل األفكار بني االتحادات 
حول مشروعات التغيير في البطوالت، مثل 
مونديال األندية الذي سيشارك فيه 24 فريقا 

اعتبارا من نسخة 2021. 
فــي سويسرا  بــريــج  بمنطقة  إنفانتينو  ولــد 
مـــحـــام  ــو  ــ ــ وهـ  ،1970 مــــــــــــــــارس/آذار   23 فـــــي 
اإلنكليزية  بطالقة هي  لغات  ويجيد خمس 
والفرنسية واإليطالية واألملانية واإلسبانية. 
الــتــحــق الــســويــســري بــالــعــمــل داخـــل االتــحــاد 
أغـــــســـــطـــــس/آب عـــــــام 2000  فـــــي  األوروبـــــــــــــي 
القانونية  بالشؤون  الخاص  العمل  لتطوير 
والــتــجــاريــة واالحــتــرافــيــة داخـــل االتـــحـــاد. تم 
القانونية ورخص  للشؤون  كمدير  اختياره 
األندية في عام 2004 واستمر في منصبه هذا 
حتى عــام 2007. ثم شغل منصب السكرتير 
العام لالتحاد منذ أكتوبر/تشرين األول عام 
2009، بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه كـــان أحـــد أعــضــاء 
لــجــنــة اإلصـــالحـــات داخــــل االتـــحـــاد الـــدولـــي، 
والتي تم تشكيلها بعد فضائح الفساد التي 

ضربت أروقة الفيفا.
)إفي(

أخرى ال سيما خالل كأس األمم«. وفي املغرب، 
اســتــقــبــل أنــصــار الـــــوداد قــــرار إعــــادة املــبــاراة 
التواصل االجتماعي،  بالترحيب عبر مواقع 
وكـــان الحكم غــاســامــا قــد أطــلــق صــافــرتــه في 
نــحــو ساعة  بــعــد  املـــبـــاراة عــلــى ملعب رادس 

ونصف من توقف اللقاء بعد احتجاج العبي 
الفيديو. وكما  الــوداد على عدم توافر تقنية 
كان التحكيم محور جدل في مباراة الذهاب، 
شكل في اإليــاب مــدار جدل واســع أفضى إلى 
انــســحــاب الــضــيــوف، وتــوقــفــت املـــبـــاراة قــرابــة 

إلغاء  على  الـــوداد  احتجاج  بعد   60 الدقيقة 
هدف تقدم به الترجي في الشوط األول عبر 
الباليلي، ومطالبة العبيه  الجزائري يوسف 
بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبني أنها غير 
مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت 
الالعبني، ورشقا ألرض  احتكاكا وجيزا بني 
ونــزول  املشجعني،  مــن  املــيــاه  بقوارير  امللعب 
للتشاور  أحمد  أحمد  القاري  االتحاد  رئيس 
مع مسؤولي الناديني، قبل اتخاذ قرار إنهاء 

املباراة.
وعــلــى رغـــم أن الــكــاف أقـــر احــتــســاب الترجي 
فـــائـــزا فـــي املـــبـــاراة وتــالــيــا مــنــحــه املــيــدالــيــات 
الذهبية والكأس، يشكل قراره األخير ضربة 
لكرة القدم القارية قبل أسبوعني من انطالق 
كأس األمم، ويطرح عالمات استفهام بشأنه. 
وتــنــص قـــوانـــني االتـــحـــاد األفــريــقــي عــلــى أنــه 
إذا انــســحــب فــريــق مــن إيـــاب الــنــهــائــي، يتوج 
الفريق اآلخر باللقب، كما تنص القوانني على 
أن تقام  أن كل مباريات دوري األبطال يجب 
قبل شهر يوليو من السنة التي تلي انطالق 
ــــأس األمــــم  ــنـــافـــســـات، بــيــنــمــا لــــن تــنــتــهــي كـ املـ
ـــح رئــيــس االتــحــاد 

ّ
قــبــل 19 تــمــوز/يــولــيــو. ومل

الدولي )فيفا( السويسري جياني إنفانتينو، 
إلـــى بــعــض االســتــفــســارات حـــول املــســألــة، في 
تصريحات أدلى بها قبل صدور القرار املثير 
للجدل، وأضاف: »رأيت أن بعض املشكالت قد 
إنها مسألة صدقية  مــؤســف،  األمــر  حصلت، 

بالنسبة إلى أفريقيا بالكامل«.
)فرانس برس(

»كاف« يقرر إعادة نهائي الترجي والودادإنفانتينو... قائد »فيفا« في ثوبه الجديد
أعيد انتخاب إنفانتينو 

رئيسا لالتحاد الدولي لكرة 
القدم بالتزكية، خالل 

انعقاد مجلس »فيفا«

قرر االتحاد األفريقي 
لكرة القدم إعادة مباراة 

إياب الدور النهائي 
لدوري األبطال بين 

الترجي والوداد

)Getty/إنفانتينو محاٍم سويسري من أصول إيطالية )ريتشارد هيثكوت

)Getty( سفيان فيغولي بطل تركيا

)Getty/بونجاح هداف الدوري القطري )سيمون هولمز

)Getty( الترجي يفقد لقبه األفريقي بعد أيام من حصده

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

تميز املوسم الكروي الحالي في 
مختلف الــدوريــات األوروبــيــة أو 
لالعبني  واضـــح  بتألق  العربية، 
أنفسهم نجوما  نّصبوا  الذين  الجزائريني، 
لــم يكتفوا فقط بالبروز  الــعــادة«، إذ  »فــوق 
ولفت األنظار على املستوى الفردي، وإنما 
ــا بـــحـــصـــد األلـــــقـــــاب والــــبــــطــــوالت مــع  أيــــضــ
نــواديــهــم. ومـــن بــني العــبــي الــجــزائــر الــذيــن 
تــوجــوا بــاأللــقــاب والــبــطــوالت هـــذا املــوســم، 
كـــان أفضلهم وأبـــرزهـــم عــلــى اإلطــــالق نجم 
رياض  اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر  نــادي 
الــذي توج بأربعة ألقاب كاملة منذ  محرز، 
انـــطـــالق املـــوســـم الـــكـــروي الـــحـــالـــي، وكــذلــك 
بــغــداد بــونــجــاح نجم نـــادي الــســد القطري، 

نجوم الجزائر
موسم حافل أوروبيًا وعربيًا

قدم الالعبون الجزائريون أداًء الفتًا هذا الموسم 
والعربية  العالمية  الدوريات  مختلف  في 
التتويج  لمنصات  نجوميتهم  بفضل  وصعدوا 
مع فرقهم ليؤكدوا أنهم قادرون على اإلبداع 

وخدمة منتخب بالدهم

تقرير

الذي حطم كل األرقام هذا املوسم، فضال عن 
التركي سفيان فيغولي،  نجم غلطة ســراي 
الــــذي عـــاد مــن بــعــيــد وقــــاد فــريــقــه لتحقيق 

لقبني غاليني في ظرف أقل من أسبوعني.
وبــالــرغــم مــن أن املــوســم الـــذي خــاضــه النجم 
الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر 
ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي لـــم يــكــن مــثــالــيــًا عــلــى كل 
 عــلــى دّكــة 

ً
املــســتــويــات، بــعــد أن عــانــى طــويــال

االحــتــيــاط، إال أن الــعــبــرة كــانــت بــالــخــواتــيــم 
بــعــدمــا أســهــم الــنــجــم الــعــربــي الــجــزائــري في 
طريقة.  بأفضل  الـــدوري  بلقب  فريقه  تتويج 
وفي األنفاس األخيرة من املسابقة بعد صراع 
العربي  ونجمه  ليفربول  الــغــريــم  مــع  شــرس 
املـــصـــري مــحــمــد صــــالح، تـــحـــّول ريــــاض إلــى 
املنقذ بهدفه الحاسم في آخر مباريات الدوري 
االنكليزي املمتاز، مدّونًا أرقامًا وإحصائيات 
ال تــعــكــس تــمــامــًا وضــعــه كــخــيــار ثــانــوي في 
وانتقل  »السيتي«.  لـ الفني  الجهاز  حسابات 
ــــاض مـــحـــرز إلــــى »الــســيــتــي« فـــي الــصــيــف  ريـ
املـــاضـــي فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة بــلــغــت قيمتها 
60 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــكــن مسيرته 
كانت مضطربة جدا، إذ وبعد انطالقة قوية 
توجها بتحقيق أول ألقابه مع فريقه الجديد 
فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، وهـــو لقب 
عانى  تشلسي،  حساب  على  الخيرية  الـــدرع 
مــحــرز مــن دكــة االحــتــيــاط كثيرا، وتأرجحت 
وفي  بديال  أو  أساسيا  اللعب  بني  مشاركته 
أحيان كثيرة دون مشاركه في عدة مباريات 
الــتــوالــي بسبب خــروجــه مــن حسابات  عــلــى 
ما  غــوارديــوال،  الكتالوني بيب  الفني  املــديــر 

ر عليه سلبًا.
ّ
أث

ونــال »السيتي« لقبا ثانيا وهــو كــأس رابطة 
املحترفني اإلنكليزية في شهر فبراير/ شباط 
املاضي أمام تشلسي أيضًا، قبل أن يتوج بلقب 
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« خـــالل شــهــر مــايــو/املــاضــي 
الثاني له في نفس املسابقة بعد  اللقب  وهــو 
الذي ناله عام 2016 مع فريقه السابق ليستر 
سيتي، والثالث خالل املوسم الحالي، إذ وضع 
الغالي بتسجيله  اللقب  السحرية على  ملسته 
ــهـــدف الـــثـــالـــث لــفــريــقــه فـــي مـــرمـــى بــرايــتــون  الـ
األلقاب  يتوقف حصاد  ولــم  رائــعــة.  وبطريقة 
ــــك الــــحــــد، فـــقـــد أنـــهـــى مـــحـــرز مــوســمــه  عـــنـــد ذلـ
ببطولة رابعة، وهي كأس االتحاد اإلنكليزي، 
بعدما دك »السيتي« مرمى واتفورد في اللقاء 

النهائي بسداسية كاملة. 
وهــداف  مهاجم  بونجاح،  لبغداد  وبالنسبة 
ــد الــــقــــطــــري، فـــقـــد كــــــان مــوســمــه  ــســ نــــــــادي الــ
الغزيرة  أهدافه  اآلخــر بفضل  استثنائيا هو 
ــه فـــريـــقـــه لــلــقــب دوري نـــجـــوم قــطــر،  ــادتـ وقـــيـ
ــز شــخــصــيــة  ــ ــوائــ ــ ــن نـــيـــلـــه عـــــــدة جــ ــ فــــضــــال عــ
عــلــى غـــرار جــائــزة أفــضــل هـــداف فــي الـــدوري 
ــب 

ّ
الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم. وحــقــق الــالعــب املــلــق

»أب الــنــجــاح« أرقــامــًا وإحــصــائــيــات مذهلة  بــــ
خالل املوسم الكروي الجاري، امتدادًا لتألقه 
أنـــهـــاه على  ــــذي  الـ ــام 2018،  الـــالفـــت خــــالل عــ
رأس قــائــمــة الــهــدافــني عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وســـجـــل بـــونـــجـــاح 39 هـــدفـــًا خـــــالل املـــوســـم 
املنتهي بدوري نجوم قطر لكرة القدم، خالل 

الموسم الحالي تميز 
بتتويج العديد من النجوم 

بالبطوالت

)Getty/رياض محرز حقق األلقاب مع السيتي )جيمس بايليس

22 مــبــاراة شـــارك فيها، مــن أصــل 100 هدف 
أيضًا  بونجاح  السد، وحسم  فريقه  سجلها 
ُمــبــكــر. كما يملك  الــــدوري بشكٍل  لقب هـــداف 
بونجاح رقما قياسيا آخر، إذ أصبح الهداف 
الــتــاريــخــي لـــدوري نــجــوم قــطــر، وتــجــاوز في 
نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي الـــرقـــم املــســجــل بــاســم 
الغرافة  أراوغــو، العب  البرازيلي كليمرسون 
الــســابــق الــــذي أحــــرز 27 هــدفــا خـــالل موسم 

واحد.
ــي عــــــام 2018  ــ ــد بــــــرز فـ ــ ــاح قـ ــونــــجــ وكــــــــان بــ
ــتــــي ســجــلــهــا  بـــفـــضـــل أهـــــدافـــــه الــــغــــزيــــرة الــ
فـــي مــخــتــلــف املـــســـابـــقـــات، إذ نـــّصـــب نفسه 

نفسه بامتياز هدافا و»منقذا« لنادي غلطة 
ســراي. وساهم فيغولي في احتفاظ فريقه 
ــتـــركـــي، بــعــدمــا ســجــل له  بــلــقــب الـــــــدوري الـ
هدف التعادل في مباراة حاسمة بالدوري 
أمام إسطنبول باشاك شهير منافسه على 
اللقب. كما قاد فيغولي فريقه أيضا إلحراز 
لــقــب كـــأس تــركــيــا، بــعــدمــا ســاهــم فــي الــفــوز 
املــحــقــق عــلــى نــــادي أكــســيــهــار ســبــور. وفــي 
فــرنــســا، تمكن ثــنــائــي نـــادي ريـــن الفرنسي 
رامـــي بــن سبعيني ومــهــدي زفـــان مــن نيل 
لــقــب كـــأس فــرنــســا يـــوم 27 إبــريــل/نــيــســان 
املـــاضـــي، حـــني فــــازا عــلــى الــعــمــالق بــاريــس 

املاضي،  العام  للعالم خــالل  هدافًا  بامتياز 
مــتــفــوقــًا عــلــى الــعــديــد مـــن الــنــجــوم الــكــبــار 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  غــرار  على 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، كــمــا حقق 
أرقــامــا وإحــصــائــيــات هــائــلــة، بعدما سجل 
ــــد واملـــنـــتـــخـــب  ــــسـ ــًا مـــــع الـ ــ ــدفـ ــ ــا 56 هـ ــهــ ــتــ وقــ

الجزائري.
بــدوره على موسم  وبصم سفيان فيغولي 
بالنسبة  للغاية  بدايته سيئة  كانت  مميز، 
لالعب الذي كاد ينتهي مشواره مع العمالق 
التركي بسبب تراجع مستواه، قبل أن يعود 
بقوة في النصف الثاني من املوسم وينّصب 

سان جيرمان في النهائي بركالت الترجيح 
5/6. وفي فرنسا أيضا، نال ادريس سعدي 
العب نادي ستراسبورغ لقب كأس الرابطة 
الفرنسية بعد تجاوزه عقبة نادي غانغون 

في النهائي.
كما توج الجزائريان فريد بوالية وحارس 
بلقب  موسمهما،  أوكيجا  ألكسندر  املرمى 
دوري بطولة الدرجة الثانية في فرنسا مع 
فريق ميتز، فصعدا إلى الدرجة األولى، وتم 
اختيار بوالية في التشكيل املثالي للدوري.

وفـــــي الـــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، واصـــــــل الــنــجــم 
فريقه  مــع  تألقه  باليلي  الــجــزائــري يوسف 

باكورة  لتحقيق  وقــاده  التونسي،  الترجي 
ــم، وهــــو كــــأس الــرابــطــة  ألـــقـــابـــه هــــذا املــــوســ
البنزرتي في  التونسية بعد تجاوزه عقبة 
القطرية  العاصمة  فــي  الــتــي جــرت  املــبــاراة 
ــة فـــي مــطــلــع شــهــر إبـــريـــل املـــاضـــي.  الــــدوحــ
نهائي  نصف  إلــى  حاليا  متأهل  والترجي 
كأس تونس، كما نال لقب الدوري التونسي 
والترجي  باليلي  ليتوج  أيـــام،  قبل  رسميا 
نيل  سيمكنهما  كــمــا  املـــوســـم،  هـــذا  بلقبني 
رباعية كاملة خالل املوسم الحالي في حال 
كــأس تونس ودوري  لقب  نيل  فــي  النجاح 

األبطال األفريقي ضد الوداد املغربي.
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قتيبة خطيب

تتوجه األنظار إلى ملعب »حديقة 
األمـــــــــراء« الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، الــــذي 
ســيــشــهــد املـــواجـــهـــة االفــتــتــاحــيــة 
التي تجمع بني املنتخب الفرنسي ومنافسه 
الــكــوري الــجــنــوبــي فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
السابع  تستمر حتى  التي   ،2019 للسيدات 
ــل، بـــمـــشـــاركـــة 24  ــبـ ــقـ ــيـــو/ تـــمـــوز املـ ــولـ ــن يـ مــ
ــارات. ولـــن تــكــون مهمة  ــ منتخبًا مــن ســت قـ
البطولة سهلة باجتياز  سيدات فرنسا في 
دور املــجــمــوعــات، ألنــهــن ســيــواجــهــن ثالثة 
ــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  اخـــتـــبـــارات صــعــبــة أمــ
ونيجيريا، والنرويج، وخاصة أن املنافسات 
يمتزن بأسلحة قوية، حتى يعرقلن مساعي 
نحو  بــاملــرور  والجمهور  األرض  صاحبات 

دور الـ16 في املسابقة العاملية.
ويــقــتــصــر رصــيــد املــنــتــخــب الــفــرنــســي على 
ثالث مشاركات في مونديال السيدات، على 
عكس املنتخب النرويجي الذي خاض جميع 
النسخ الــســابــقــة، ولــعــب 35 مــواجــهــة، ونــال 
اللقب عام 1995، فيما خاضت نيجيريا 22 
مباراة. وينتظر الجميع أن تكون املباراة بني 
حاسمة  والــنــرويــجــي  الــفــرنــســي  املنتخبني 
بشكل كبير على صــدارة املجموعة األولــى، 

كأس العالم 
للسيدات

للمرة  للسيدات  العالم  كأس  بطولة  لقب  لتحقيق  أميركا  منتخب  يطمح 
الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، معتمدًا على النجمة المهاجمة 
أليكس مورغان التي فازت بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هّدافة بتصفيات 

المسابقة الدولية التي تقام في فرنسا بدءًا من اليوم

3031
رياضة

تقرير

إال فـــي حــالــة تــمــكــن نــيــجــيــريــا مـــن الــدخــول 
بقوة على املنافسة على صــدارة املجموعة، 
الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  ــيــــدات  ــهـــرت ســ ظـ إذا  أو 
في تصفيات  قدمته  الــذي  املستوى،  بنفس 
آسيا املؤهلة لبطولة كأس العالم للسيدات، 
بفضل القوة الدفاعية وعدم تلقي شباكهن 
ســـوى هــــدٍف وحــيــد فــي 10 مــواجــهــات، في 

حني سجلن 30 هدفًا.
ويـــعـــتـــمـــد املـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي لـــلـــســـيـــدات 
املــدربــة كورين  عامليًا، على  الــرابــع  املصنف 
دياكر صاحبة الخبرة نتيجة خوضها 121 
من  هــدفــًا،   14 كــالعــبــة، وتسجيلها  مـــبـــاراة 
ضمنها الهدف الذي تأهل فيه الفريق ألول 
نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات عام 
2003، بــاإلضــافــة إلــى أمــانــديــن هــنــري التي 
واستطاعت  التشكيلة.  فــي  العبة  أبــرز  تعد 
أمــــانــــديــــن هـــنـــري تــحــقــيــق جــمــيــع األلـــقـــاب 

املمكنة مع نادي أوملبيك ليون الفرنسي في 
املاضية،  السنوات  خــالل  املحلية  البطوالت 
لـــذلـــك ســتــســعــى صـــاحـــبـــة الــــــــ29 عـــامـــًا إلـــى 
التهديفية  وقــدراتــهــا  إمكانياتها  استغالل 
إنجاز  تحقيق  إلــى  فرنسا  منتخب  لــقــيــادة 
كــبــيــر فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلــســيــدات، 
بعد أن عاندها الحظ سابقًا على املستوى 

الدولي.
ُيعلق  فإنه  الجنوبي،  الــكــوري  املنتخب  أمــا 
آماله على املدرب يون ديوك يو، الذي شارك 
ــام 1990 فــي  ــ مــــع الــــرجــــال فــــي مـــونـــديـــال عـ
 ،1993 فــي  الــدولــي  اللعب  واعــتــزل  إيطاليا، 
بقيادة سيدات بالده إلى ترك بصمة كبيرة 
في بطولة العالم. وتمكن املدرب يون ديوك 
الـــ58 عامًا، من تشكيل منتخب  يو صاحب 
تسلم  بعدما  الدفاعي،  املستوى  على  مميز 
املــهــمــة فـــي 2012، وتــمــكــن مـــن الــتــأهــل إلــى 
ــم يــدخــل فـــي شــبــاك  مــونــديــال الـــســـيـــدات، ولـ
ــــد فـــــي 10  ــيـ ــ  ســـــــوى هـــــــدف وحـ

ّ
مـــنـــتـــخـــبـــهـــن

ضنها في التصفيات اآلسيوية 
ُ

مواجهات خ
املؤهلة للبطولة.

ــّول املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــكـــوري  ــعــ ويــ
الجنوبي، على النجمة جي سو يون قائدة 
خط الوسط التي خاضت أول مباراة دولية 
الــــ15، وأصبحت بعد 12 عامًا  لها فــي ســن 
من اللعب العمود األساسي للفريق، بفضل 
قــدرتــهــا عــلــى صــنــاعــة الــلــعــب، وتــمــريــراتــهــا 
الحاسمة، وأهدافها، ما جعلها تتألق أيضًا 

مع نادي تشلسي اإلنكليزي.
مجموعات  ستة  على  منتخبًا   24 ويــتــوزع 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــلــســيــدات 2019، 
ــات املــتــحــدة  لــكــن الــجــمــيــع ســـيـــراقـــب الــــواليــ
األميركية حاملة النسخة املاضية في كندا 
بخمسة  اليابان  على  االنتصار  بعد   ،2015
أهــداف مقابل هدفني في املواجهة النهائية 
التي جمعت بينهما، لتتربع سيدات أميركا 
ــقـــاب  ــيـــد 3 ألـ ــــرش املـــســـابـــقـــة، بـــرصـ ــلـــى عــ عـ

حققنها في أعوام )1991، و1999، و2015(.
على  للسيدات  األمــيــركــي  املنتخب  ويتربع 
 من 

ّ
قــمــة التصنيف الــعــاملــي، بــعــدمــا تــمــكــن

تحقيق اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة فــي الــبــطــولــة، 
بــفــضــل املـــهـــاجـــمـــة ألـــيـــكـــس مــــورغــــان الــتــي 
الـــ18  تعّد صانعة اإلنــجــاز، بسبب أهدافها 
في 20 مواجهة خاضتها مع املنتخب، من 
ضمنها الثالثية »هاتريك« بشباك اليابان 
ــدا، وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى جـــائـــزة  ــنــ بــنــهــائــي كــ
الحذاء الذهبي كأفضل هّدافة في تصفيات 
كأس العالم للسيدات، بعدما سجلت سبعة 

أهداف في 5 مباريات.
ــتـــحـــدة فــي  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــبــــدو أن طـــريـــق الـ ويــ
تواجه  إذ  نسبيًا،  معّبد  السيدات  مونديال 
تــشــيــلــي وتــايــالنــد فـــي أول مـــبـــاراتـــني، لكن 
السويد قد تمثل مشكلة أمامها في املباراة 
األخيرة التي ستحدد على األرجــح صدارة 
املــجــمــوعــة الـــســـادســـة. أمـــا وصــيــف بطولة 

وقع منتخب اليابان 
في مجموعة صعبة 

توصف بـ»الحديدية«

هازارد يتطلع للمشاركة في أولمبياد طوكيو
بلجيكا  منتخب  مدير  فاليم،  يوهان  أقــر 
دون 21 ســنــة، بــأن النجم إيــديــن هـــازارد 
أوملبياد  فــي  املشاركة  إمكانية  عــن  سأله 
طــوكــيــو فـــي حـــال فـــوز مــنــتــخــب بلجيكا 
مشاركته  خـــالل  املــقــاعــد  بــأحــد  للشباب 
بــبــطــولــة األمـــــم األوروبـــــيـــــة املــقــبــلــة، الــتــي 
تــحــتــضــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا وســــــــان مـــاريـــنـــو 
الــفــتــرة مــن 16 وحــتــى 30 يونيو/ خـــالل 

الجاري. وأقر فاليم خالل حدث  حزيران 
نــظــمــتــه الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة في 
فريق  تكوين  بصعوبة  أنــدرلــخــت،  ملعب 
للمشاركة في األوملبياد وقال: »لدي أكثر 
من 30 العبًا في الوقت الحالي، وتقليص 
ــورو،  ــ ــل بـــطـــولـــة يـ ــ ــــى 23 مــــن أجـ ــعــــدد إلـ ــ ال
، وأسوأ 

ً
ستكون مهمة انتحارية«. وأضاف: »تقليص هذه املجموعة سيكون مستحيال

في حال استدعاء العبني أكبر من 23 عامًا. في حال التأهل لألوملبياد، قطعًا سأجدد 
لــوائــح األوملبياد  أن  ُيــذكــر  يـــورو«.  التي شــاركــت فــي بطولة  الثقة فــي نفس املجموعة 

استدعت 3 العبني من هم أكبر من 23 سنة.

كيبا: جاهز لحماية عرين إسبانيا إذا سنحت الفرصة
أكد كيبا أريزاباالغا، حارس منتخب إسبانيا وتشيلسي اإلنكليزي، أن الجدل الدائر 
الــذي يرتبط معه بعالقة  حول حماية مرمى منتخب »ال روخــا« مع ديفيد دي خيا، 
قوية، ما هو إال من وحي الصحافة، ولكنه شدد على أنه جاهز لحماية عرين منتخب 
بالده إذا سنحت الفرصة. وأكد صاحب الـ24 سنة خالل مؤتمر صحافي في مدينة 
الس روثاس الرياضية: »حالة الجدل هذه مجرد أخبار في الصحافة فقط، ولكن في 
الحقيقة األمــور طبيعية للغاية. هناك 3 حــراس ينضمون دائمًا للمنتخب منذ قدوم 
لويس إنريكي. الجميع يريد املشاركة، ونتدرب بقوة، ولكن القرار في النهاية للمدرب«. 
لــدي ثقة كبيرة  وأضــاف: »جميع الحراس في جاهزية تامة للمشاركة في أي وقــت. 
في إمكانياتي، وشاركت في مباريات كثيرة هذا املوسم مع تشيلسي. جاهز لحماية 

عرين إسبانيا إذا جاءت الفرصة«.

إنسينيي يعتبر انتقال ساري المحتمل لتدريب يوفنتوس خيانة
اعــتــبــر لـــوريـــنـــزو إنــســيــنــيــي، نــجــم فــريــق 
نــابــولــي ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، أنـــه فــي حالة 
السابق  املــدرب  قبول ماوريسيو ســاري، 
ــب يـــوفـــنـــتـــوس ســيــكــون  ــدريــ ــولـــي، تــ ــابـ ــنـ لـ
األمر بمثابة خيانة ملدينته القديمة. وقال 
إنــســيــنــيــي، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي من 
تــدريــبــات كوفرتشيانو في  داخـــل مــركــز 
مدينة فلورنسا، مقر معسكر »اآلزوري« 
ــتـــعـــدادا ملـــبـــاراتـــي الـــيـــونـــان والــبــوســنــة  اسـ
»انتقال   )2020 )يـــورو  تصفيات  ضمن 
ساري لتدريب يوفنتوس بالنسبة لنا نحن املنتمني لنابولي، سيكون خيانة، وأتوقع 
أنه سيتخلى عن هذه الفكرة«. وتابع إنسينيي: »لكن يجب أيضًا الوضع في االعتبار 
أن ساري مدرب محترف، وقدم كل ما لديه مع نابولي. لقد كان مهمًا للغاية بالنسبة 
لي في أوجه عديدة. ذهابه ليوفنتوس لن يتسبب لنا في أي ضرر، ولكن ال يمكنني 

لومه، هذا هو قراره«.

مونشي سعيد للغاية بتولي لوبيتيغي قيادة إشبيلية
الكبيرة  الرياضي لفريق إشبيلية، رامــون رودريغيز »مونشي« سعادته  املدير  أبدى 
املــدرب  أن  إلــى  مشيرًا  »األنــدلــســي«،  لــلــنــادي  الفنية  اإلدارة  لوبيتيغي  جــولــني  بتولي 
»الباسكي« كان خياره األول واألخير. وأكد مونشي خالل املؤتمر الصحافي لتقديم 
لوبيتيغي كمدرب جديد إلشبيلية لثالثة مواسم: »لم أكن أشك للحظة في التعاقد معه، 

فقط سعينا بجهد إلقناعه بالتوقيع للفريق«.
وأضــاف: »نثق تمامًا في عمل جولني، كان يستحق هذا العناء لتولي مشروع طويل 
وأعتقد أنه سيرضي تطلعاتنا«. وأشار إلى أن الفريق سيسعى تحت قيادة لوبيتيغي 
لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط واحتالل أفضل مركز في الليغا. كما أكد رئيس 
النادي، خوسيه كاسترو، أن لوبيتيغي »كان هو أيضا خياره األول« نظرًا ألنه يثق 

تمامًا في قرارات مونشي، الذي وصفه بأنه »أفضل مدير رياضي في العالم«.

2018، ظهر ألول مرة أمام شالكه، وسجل 4 أهداف في 29 
ليتأهل  الخامس  املــركــز  آنـــذاك  مــبــاراة، واحــتــل فولفسبورغ 

تلقائًيا ملرحلة املجموعات في الدوري األوروبي.
أهـــداف فــي خمس مــبــاريــات، حني  أربــعــة  سجل غوستافو 
الثاني،  الــالعــب  فــي موسم  الـــدوري  بلقب  فولفسبورغ  فــاز 
ــأس، وهـــــّدف فـــي مــرمــى  ــكـ بــهــدفــني ضـــد هــايــدنــهــايــم فـــي الـ
أرمينيا بيليفيلد، وسجل في املباراة النهائية ضد بوروسيا 

دورتموند.
في 2017، أنهى غوستافو مشواره الذي امتد لعشر سنوات 
فـــي كـــرة الـــقـــدم األملـــانـــيـــة، بــعــد أن وقـــع ألوملــبــيــك مرسيليا 
ســنــوات،  ألربـــع  يـــورو، بصفقة  مــاليــني   8 مقابل  الفرنسي 
البلجيكي  أوستيدنيفي  على  بالفوز  هناك  مــرة  ألول  ظهر 

في الجولة الثالثة من التصفيات املؤهلة للدوري األوروبي. 
البطولة األوروبــيــة، فلعب  كان غوستافو حاضًرا دائًما في 

النهائي،  إلى  الـــ19 عندما وصلوا  جميع مباريات مرسيليا 
لعب 56 مباراة رسمية في  أتلتيكو مدريد.  أمــام  وخسروا 
موسمه األول في فرنسا، وتم اختياره في تشكيلة الدوري 
الفرنسي. على املستوى الدولي، خاض غوستافو أول مباراة 
البرازيل في 10 أغسطس/آب 2011 في مباراة ودية  له مع 
ضد أملانيا. وكان عضًوا في تشكيلة لويز فيليبي سكوالري 
في كأس القارات 2013 ولعب 90 دقيقة كاملة عندما فازت 
النهائية  املباراة  العالم 3-0 في  البرازيل على إسبانيا بطلة 
على ملعب »ماراكانا«. خالل كأس العالم لكرة القدم 2014، 
لعب في جميع مباريات الدور األول، لكنه غاب في مواجهة 
ربع النهائي ضد كولومبيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
الفني كــارلــوس دونغا  املــديــر  وتــم اســتــدعــاء غوستافو مــع 
انسحب  لكنه  تشيلي،  في   2015 عــام  أميركا  كوبا  لبطولة 

بسبب إصابة في الركبة تطلبت إجراء عملية جراحية.

أيوب الحديثي

ُولد العب كرة القدم البرازيلي لويس غوستافو في 23 يوليو/
تــمــوز 1987 فــي الــبــرازيــل، بــدأ حياته كــالعــب فــي صفوف 
هوفنهايم  لــنــادي  إعــارتــه  تمت  ثــم  عــام 2007،  كورينثيانز 
األملـــانـــي، وفـــي 2008 وقـــع هوفنهايم مــع غــوســتــافــو عــقــدًا. 
في 2011 انضم لبايرن ميونخ، وظهر ألول مرة مع النادي 
ــه لــعــب 46  ــبــافــاري ضــد فــولــفــســبــورغ، وفـــي أول مــوســم ل ال
بــدأ غوستافو موسم 2012- مــبــاراة، وسجل هدفا واحـــدا. 
2013، بالفوز على بوروسيا دورتموند في الدوري األملاني، 
ــاز فــريــقــه بلقب  ــاراة، وفــ ــبـ وســجــل أربــعــة أهــــداف فــي 22 مـ
الدوري. في 25 مايو/أيار 2013، ظهر كبديل في عندما فاز 

بايرن على دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــع الــالعــب لــفــولــفــســبــورغ األملـــانـــي حــتــى عــام  فــي 2013، وقـ

لويس غوسـتافو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
برازيلي مثّل العديد 

من األندية في 
الدوري األلماني 

وشارك برفقة 
منتخب بالده 

في بطولة كأس 
العالم 2014

تعتمد فرنسا 
على القائدة 
أماندين هنري 
وزميالتها )ديف 
)Getty/وينتر

تترقب المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات 2019 التي 
المساعد  الفيديو  تقنية  استخدام  فعالية  فرنسا،  في  اليوم  تنطلق 
أقرها  بعدما  تاريخها،  في  األولى  للمرة  الدولية  المسابقة  في  »فار« 
كأس  بطولة  في  واستخدمها  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
بها  التي طالبت  العدالة  روسيا 2018، حتى تتحقق  للرجال في  العالم 
العديد من المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية في كندا 2015، 

وتعرضت للظلم التحكيمي.

أول تطبيق لـ»فار«

وجه رياضي

مــنــتــخــب   ،2015 ــيـــدات  ــلـــسـ لـ الـــعـــالـــم  ــــأس  كــ
صعب  امتحان  أمــام  سيكون  فإنه  اليابان، 
»الحديدية«،  في املجموعة الرابعة امللقبة بـ
ــح األبـــــرز  ــرشــ ــع إنـــكـــلـــتـــرا املــ بـــعـــدمـــا وقـــــع مــ
لصدارة املجموعة، واسكتلندا واألرجنتني. 
السابع  املصنف  الياباني  املنتخب  ي 

ّ
وُيمن

ــإعــــادة تـــكـــرار إنـــجـــاز عــام  عــاملــيــًا الــنــفــس بــ
2011، عندما حقق لقب بطولة كأس العالم 

بثالثة أهــداف لواحد، ويعتمد على املدربة 
إلى  باإلضافة  تاكيموتو،  تاكاكورا  أساكو 
النجمة مانا إيوا بوتشي التي فازت بجائزة 
أفـــضـــل العـــبـــة فـــي كــــأس الــعــالــم لــلــنــاشــئــات 
فــي 2008، وســاهــمــت بفوز  تــحــت 17 عــامــًا 
أملانيا  في  السيدات  مونديال  بلقب  فريقها 
املــشــاركــة  املــنــتــخــبــات  عــــام 2011. وتــتــرقــب 
فــعــالــيــة   ،2019 الــــســــيــــدات  مــــونــــديــــال  ــــي  فـ

لــلــســيــدات، بـــفـــوزه عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة 
بينهما،  الــذي جمع  النهائي  في  األميركية 
انتهاء  بعد   ،)1-3( الترجيح  ركــالت  بفضل 
الوقت األصلي للمباراة بالتعادل اإليجابي 

بهدفني ملثله.
ويتسلح املنتخب الياباني بلقب كأس األمم 
أستراليا  على  الــفــوز  بعد   ،2018 اآلســيــويــة 
بــهــدف نظيف فــي الــنــهــائــي، وعــبــور الصني 

الفيديو املساعد »فــار« في  استخدام تقنية 
البطولة، للمرة األولى في تاريخها، بعدما 
أقــرهــا االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا«، 
واستخدمها في بطولة كأس العالم للرجال 
في روسيا 2018، حتى تتحقق العدالة التي 
ــن املــنــتــخــبــات الــتــي  طــالــبــت بــهــا الـــعـــديـــد مـ
شاركت في النسخة املاضية في كندا 2015، 

وتعرضت ألخطاء تحكيمية.

أعلن نادي باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقد حارسه اإليطالي جيانلويجي بوفون، 
أن  له  بيان  النادي في  الفريق. وأوضــح  ليرحل عن  الطرفني،  باتفاق مشترك بني  وذلــك 
القرار تم اتخاذه بعد مفاوضات طويلة وهادئة. وانضم الحارس اإليطالي صاحب الـ41 
في  معه  وشــارك   2018 يوليو/تموز  في  يوفنتوس  من  قادما  الباريسي  للفريق  عاما 
25 مباراة، وأضاف ملسيرته لقب الدوري الفرنسي موسم 2019/2018 وكأس األبطال 
»أكبر حارس  لـ أنــه تشرف بضمه  بيانه،  الــنــادي، في  املاضي. وأضــاف  العام  الفرنسي 

مرمى في تاريخ كرة القدم والفائز بمونديال 2006« وأنه يتمنى له األفضل.

صورة في خبر

بوفون يغادر باريس
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