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ودعت األميركية فينوس ويليامز )40 سنة( 
باكرًا بطولة موتوا مدريد املفتوحة للتنس 

بعدما خسرت في الجولة األولى أمام مواطنتها، 
جينيفر برادي، في مباراة دامت أكثر من ساعة 
ونصف بقليل. ولم تتمكن أكبر العبة سنًا في 

 أمام منافسة تتمتع 
ً
املسابقة من الصمود طويال

بالطاقة والقوة وانتهت املباراة بالخسارة بواقع 
مجموعتني )6-2 و6 -4(. وستواجه برادي في 

الدور الثاني الالتفية يلينا أوستابينكو.

حقق البيالروسي، إيالي إيفاشكا، املصنف 107 
عامليًا، املفاجأة في بطولة ميونخ للتنس بإقصاء 
األملاني ألكسندر زفيريف في الدور ربع النهائي. 

وفي مباراة تجاوزت ساعتني ونصف، فاز 
إيفاشكا بواقع )7 - 6(، )7 - 5(، )7 - 5( و)6 - 3(. 
وأظهر زفيريف أسوأ مستوياته، وقدم أداء غير 
منتظم أمام العب صاحب أداء ثابت حقق أكبر 
انتصار في تاريخه، إذ لم يسبق له الفوز على 

العب من تصنيف متقدم.

أعرب أوليه غونار سولشاير مدرب فريق 
مانشستر يونايتد عن ثقته في توصل إدينسون 

كافاني إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي 
اإلنكليزي. وينتهي عقد املهاجم األوروغواياني 

في 30 حزيران /يونيو املقبل، لكن سولشاير أكد 
ثقته في بقائه ملوسم آخر على األقل، وقال املدرب: 

»أتمنى بقاء كافاني معنا لعام آخر«. ُيذكر أن 
املهاجم سجل هدفني في مرمى روما في ذهاب 

نصف نهائي بطولة الدوري األوروبي.

فينوس ويليامز 
تودع بطولة مدريد 

للتنس باكرًا

إيفاشكا يُطيح زفيريف 
وينتظر شتروف في 
نصف نهائي ميونخ

أوليه غونار سولشاير 
واثق في تجديد 

عقد كافاني

كشفت صحيفة 
»ماركا« 
اإلسبانية أن 
مهاجم فريق 
يوفنتوس، 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، يعجز 
عن إيجاد وجهة 
جديدة له، 
بعد رفض ريال 
مدريد فكرة 
عودته. وأشارت 
الصحيفة 
اإلسبانية إلى 
أن يوفنتوس 
ورونالدو 
يمران بلحظة 
دقيقة للغاية، 
بسبب النتائج 
السيئة والوضع 
االقتصادي 
السلبي 
والعالقات 
المتوترة في 
الفريق، األمر 
الذي قاد 
الجميع، النادي 
والالعب ووكيل 
أعماله، إلى 
إعادة التفكير، 
فأين ستكون 
وجهة رونالدو؟

)Getty( هل يُغادر رونالدو فريق يوفنتوس؟

رونالدو إلى أين؟
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األحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة



القاهرة ـ مجدي طايل

ــاريــــات الــصــعــبــة  ــبــ ســلــســلــة مــــن املــ
ــــي  ــتـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــا قـــــــــرعـــــــــة بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ فـ
وكـــــأس  ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ أبـــــطـــــال  دوري 
الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم ملوسم 
في  الــعــربــيــة  األنـــديـــة  تــنــتــظــرهــا   ،2021-2020
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن الــتــتــويــج والـــحـــفـــاظ على 
ــل املــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي الــشــمــال  الــلــقــبــن داخــ

األفريقي بالنسخة الجارية.
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ أبـــــــطـــــــال  دوري  قــــــرعــــــة  وضــــــعــــــت 
والكونفيدرالية األندية العربية في مواجهات 
أو في  للمنافسة  املــرشــحــن  كــبــار  مــع  نــاريــة 
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»ديربيات« مرتقبة عربية خالصة، بحثًا عن 
تأشيرات العبور إلى املربع الذهبي.

وكــتــبــت قــرعــة دوري أبــطــال أفــريــقــيــا مفاجأة 
مثيرة، بوضع الــنــادي األهــلــي املــصــري، بطل 
القياسي  الــرقــم  املــاضــيــة، وصــاحــب  النسخة 
بعدد مرات التتويج في مواجهة نارية للمرة 
الـــدور ربــع النهائي  الــتــوالــي فــي  الثالثة على 
للبطولة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب 
أفــريــقــي فــي درامــــا مــثــيــرة، خــصــوصــًا بعدما 
تــــولــــى بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي، املــــديــــر الــفــنــي 
السابق لصن داونز تدريب األهلي قبل أشهر، 
ليتعن عليه في الوقت الحالي مواجهة ناديه 
السابق في رحلة الدفاع عن لقبه، وبحثًا عن 

الكأس العاشرة في تاريخ النادي. وشهد ربع 
نهائي دوري األبــطــال عــام 2019 نــجــاح صن 
داونز في تخطي األهلي، مستفيدًا وقتها من 
فوزه التاريخي بخمسة أهداف مقابل ال شيء 
األهلي  حسم  فيما  موسيماني،  قــيــادة  تحت 
ثأره في النسخة التالية 2020، وتخطى عقبة 
»صـــن داونـــــز«، وتــأهــل لــيــواصــل املــشــوار إلــى 
حصد التتويج على حساب الزمالك املصري. 
وكــــان الــتــتــويــج تــحــت واليــــة مـــدربـــه الــجــديــد 

وقتها موسيماني.
مباريات سابقة   8 في جعبته  األهلي  ويملك 
ــز، فـــاز خــالــهــا فــي 4 مــبــاريــات  ــ مــع صــن داونـ
ــدة، وهــي  ــ ــعـــادال 3 مــــرات وخــســر مـــرة واحــ وتـ
أهــــداف نظيفة،  الــشــهــيــرة، بخمسة  الــخــســارة 
ــلـــي على  واألكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ مـــشـــاركـــات األهـ

اإلطاق في عالم البطوالت األفريقية.
مــن جــانــبــه، أكـــد بيتسو مــوســيــمــانــي، املــديــر 
الفني للنادي األهلي املصري، في تصريحات 
إعـــامـــيـــة، تــعــقــيــبــًا عــلــى نــتــائــج قـــرعـــة الــــدور 

أفريقيا، صعوبة  أبطال  لــدوري  النهائي  ربع 
ــة الــــتــــي تــنــتــظــر الـــفـــريـــق فــــي رحــلــة  ــهــ املــــواجــ
الدفاع عن لقبه بطًا للنسخة السابقة. وقال 
مــوســيــمــانــي: »نــلــتــقــي صـــن داونـــــــز، الـــنـــادي 
التاريخي في حياتي، عملت فيه لعدة سنوات 
التدريبية.  رحلتي  فــي  األفــضــل  الفترة  كــانــت 
صـــن داونـــــز مــرشــح لــلــتــتــويــج بــطــًا لــلــكــأس، 
 األحــــوال كنا سنلتقي مــع فــريــق من 

ّ
وفــي كــل

للتتويج، وسنخوض  املرشح  األول  املستوى 

يلتقي الصفاقسي 
التونسي مع شبيبة 

القبائل الجزائري في 
الكونفيدرالية

فينيكس صانز يخطف 
صدارة المنطقة الغربية 

ألول مرة

 قــــوة مـــن أجــــل هــدفــنــا األكـــبـــر، 
ّ

املـــواجـــهـــة بـــكـــل
وهـــو الــتــقــدم خــطــوة فــي رحــلــة املــنــافــســة على 
لقب بطل دوري األبطال األفريقي«. وأضــاف: 
»عندما تتولى تدريب األهلي، عليك أن تتوقع 
 فرص 

ّ
 الفرق الكبرى. كنت أعلم أن

ّ
مواجهة كل

بــقــوة، سنبدأ في  مواجهة صــن داونـــز واردة 
الوقت  املقبل عندما يحن  لــلــدور  االســتــعــداد 
ملباراتي الــذهــاب واإليـــاب، وســأكــون حريصًا 
الــنــادي األهــلــي مثلما  عــلــى إســعــاد جماهير 
فعلت فــي صــن داونـــز قبل ســنــوات وتحقيق 
ــاع  ــدفــ ــة الــ ــلــ ــــي رحــ ــــوز والــــتــــقــــدم خــــطــــوة فـ ــفـ ــ الـ
عـــن الـــلـــقـــب«. وتـــابـــع: »لــديــنــا مــشــكــلــة واحــــدة 
ــز، هــي كثرة  ــ حــتــى مــوعــد مــبــاراتــي صــن داونـ
ــبـــاريـــات وحــالــة  ــابــــات بــســبــب ضــغــط املـ اإلصــ
اإلجــــهــــاد الـــتـــي تـــاحـــق الـــاعـــبـــن مــنــذ فــتــرة، 
ــنـــى ســــرعــــة تـــخـــلـــص الـــاعـــبـــن مــــن هـــذه  ــمـ أتـ
ــــودة املــصــابــن ومــواجــهــة  الـــحـــالـــة، وكـــذلـــك عـ
 قــوة مــن أجــل الــفــوز والتأهل 

ّ
صــن داونـــز بكل

وشهدت  للبطولة«.  النهائي  قبل  الـــدور  إلــى 

عاد »امللك« ليبرون جيمس من أطول فترة 
غياب عن ماعب دوري كرة السلة األميركي 
لــلــمــحــتــرفــن، لــكــن فــريــقــه لــــوس أنــجــلــيــس 
لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب ُمـــنـــي بـــخـــســـارة على 
أرضه أمام ساكرامنتو كينغز )110 – 106(، 
في وقت أسقط فينيكس صنز ضيفه يوتا 

جاز وأنزله عن صدارة املنطقة الغربية.

عودة »الملك« ليبرون
على ملعب »ستيبلز سنتر«، سّجل ليبرون، 
ــة أنـــديـــة  املـــــتـــــّوج بـــلـــقـــب الــــــــــدوري مــــع ثــــاثــ
مختلفة، 16 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات 
حاسمة، بعد غيابه 20 مباراة بسبب التواء 
فـــي كـــاحـــلـــه. لــكــن الـــاعـــب املـــخـــضـــرم خسر 
الـــكـــرة )تــــــورن أوفــــــر( خــمــس مـــــرات فـــي 32 

دقيقة أمضاها على أرض امللعب.
وقال ليبرون جيمس بعد املباراة »خرجت 
ساملًا. هذه بداية جيدة«. ويحتاج جيمس، 

اآلخـــر أنــتــونــي ديفيس الــغــائــب ملــدة تسعة 
أسابيع بسبب اإلصــابــات، وكــان ليكرز في 
الغربية  املنطقة  تــرتــيــب  فــي  الــثــانــي  املــركــز 
عندما تعّرض جيمس لإلصابة، لكن فريقه 
خسر 13 مرة مقابل 8 انتصارات في فترة 
ــرات فـــي آخـــر 8  غــيــابــه، وخــســر اآلن ســـت مــ

مباريات.
قــائــًا »كــان  وتــابــع ليبرون جيمس حديثه 
مــوســمــًا رهــيــبــًا. أحــيــانــا نــخــوض مــبــاراتــن 
ــومـــن، وقــــد نـــخـــوض أربـــــع مــبــاريــات  فـــي يـ
ــبـــوع. كــــان مــوســمــًا ســريــعــًا  فـــي غــضــون أسـ
لــلــغــايــة«. وبــلــغ مــعــدلــه قــبــل اإلصـــابـــة 25,4 
نقطة و7,9 متابعات و7,9 تمريرات حاسمة 
ــن املــــقــــّرر خــوضــه  ــم يــكــن مـ فـــي املــــبــــاراة، ولــ
ــبـــاراة قــبــل ســاعــتــن مــن مــوعــد بــدايــتــهــا،  املـ
في  كاحله  على  أخيرًا  اختبارًا  أجــرى  لكنه 

عملية اإلحماء ثم أعلن مشاركته.
وتــــقــــّدم لـــيـــكـــرز، خـــامـــس املــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
بفارق 10 نقاط في نهاية الربع الثالث، لكن 
الــرابــع )32 – 18(، وكــان  فــي  تــفــّوق  كينغز 
تايريز هاليبورتون أفضل مسّجل لكينغز 
مع 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف 
العــب االرتــكــاز ريشاون هوملز 22 نقطة و9 

متابعات.
مــلــعــب  فـــــي  األول  فـــــــــوزه  كـــيـــنـــغـــز  ــــق  ــقـ ــ وحـ
دون  ومـــن   ،2018 عـــام  مــنــذ  سنتر  ستيبلز 
دي أرون فوكس بسبب بروتوكول كورونا 
وهــاريــســون بــارنــز املــصــاب، وكـــان ديفيس 
أفضل مسجل لدى ليكرز مع 22 نقطة و11 

متابعة وأضاف دروموند 17 نقطة.

فينيكس يتصّدر الغربية
أنــزل فينيكس صانز ضيفه يوتا جــاز عن 
 121( عليه  بــفــوزه  الغربية  املنطقة  صـــدارة 
ميتشل  ــان  ــوفــ دونــ ــابـــة  إصـ ومـــنـــذ   ،)100  –
بــكــاحــلــه، يــعــانــي فــريــق يــوتــا جــــاز وســقــط 
لــلــمــرة الــثــالــثــة هـــذا املــوســم أمــــام فينيكس 
الذي عادله باألرقام )45 فوزا و18 خسارة(، 
وكــان ديفن بوكر أفضل مسجل لصنز مع 
31 نقطة )13 من 19 محاولة(، فيما سّجل 
املــــوزع املــخــضــرم كــريــس بـــول 12 نقطة و9 
تمريرات حاسمة، مقابل نسبة نجاح بلغت 
53,9% للفائز، ولدى الخاسر، كان الكرواتي 
بويان بوغدانوفيتش أفضل مسجل مع 22 

نقطة.
ــــدور  ــاريــــات مــــن نـــهـــايـــة الــ ــبــ وقــــبــــل عـــشـــر مــ
املــعــركــة نــاريــة على صــدارة  املنتظم، تــبــدو 
كيفن دورانـــت  ومــن دون  الــغــربــيــة،  املنطقة 
ــاب فــي  ــ ــــصـ إلراحـــــتـــــه وجـــيـــمـــس هـــــــــاردن املـ
عـــضـــات فـــخـــذه، عــجــز بــروكــلــن نــتــس عن 

أمام  تواليًا، فسقط  الخامس  فــوزه  تحقيق 
بورتاند ترايل بايزرز )128 – 109(.

ولم تكن الـ 28 نقطة من النجم الثالث كايري 
إرفــيــنــغ كــافــيــة لــتــجــنــيــب مــتــصــدر املنطقة 
تألق  الخسارة، خصوصًا في ظل  الشرقية 
ــيـــارد )32 نـــقـــطـــة(، وبــخــســارتــه،  دامــــيــــان لـ
تقلص الــفــارق بــن بــروكــلــن ومــطــارده في 
إلى  سيكسرز  سفنتي  فيادلفيا  الشرقية 
فــــوز واحــــــد، بــعــد تــخــطــي األخـــيـــر أتــانــتــا 

هوكس )126 – 104(.
إمبيد،  الكاميروني جــويــل  مــن  كــل  وســجــل 
وتوبياس هاريس  بن سيمونز  األسترالي 
ــــب االرتــــكــــاز  ــة، فـــيـــمـــا أضـــــــاف العــ ــقـــطـ 18 نـ
نـــقـــطـــة و11  الـــعـــمـــاق دوايــــــــت هــــــــاورد 19 
متابعة بــعــد نــزولــه بــديــا. ولـــدى هــوكــس، 
خــامــس املنطقة الــشــرقــيــة، كــان تـــراي يونغ 

أفضل مسجل مع 32 نقطة.

60 نقطة لتايتوم 
في وقت يتفادى بوسطن سلتيكس خوض 
املــلــحــق فــي الــشــرق إذ يــحــتــل حــالــيــًا املــركــز 
الــــســــادس، يــبــحــث ســــان أنــطــونــيــو ســبــيــرز 
وكانت مواجهتهما  الغرب،  في  التأهل  عن 
هــجــومــيــة انــتــهــت بــعــد الــتــمــديــد ملصلحة 

بوسطن )143 – 140(.
واعتقد سبيرز أنه حسم املباراة بعد تقدمه 
29 نــقــطــة بــــن الـــشـــوطـــن )بـــمـــعـــدل نــجــاح 
تــايــتــوم  جـــايـــســـون  تــعــمــلــق  لــكــن   ،)%71,4
وتسجيله 60 نقطة، عادل الرقم لقياسي في 
بــوســطــن واملــســجــل بــاســم األســـطـــورة الري 
ــاد عـــقـــارب املـــبـــاراة إلـــى بــدايــتــهــا،  بـــيـــرد، أعــ
وأصـــبـــح تــايــتــوم )23 ســـنـــة(، ثــانــي أصــغــر 
العــب بعد ديفن بوكر يسجل 60 نقطة في 
مباراة واحدة في الدوري، وقال تايتوم عن 
إنجازه »الشعور سوريالي. ربما أدرك غدا 

مدى أهميته«.
ــان أفـــضـــل ســـجـــل لـــتـــايـــتـــوم قــــد بـــلـــغ 53  ــ وكــ
نقطة ضد مينيسوتا في 9 نيسان/أبريل، 
الغربية،  املنطقة  فــي  تاسعًا  سبيرز  وبقي 
وراء ممفيس غريزليز الفائز على أورالندو 
ماجيك )92 – 85(، وحقق راسل وستبروك 
الــتــريــبــل دابـــل الـــــ31 هـــذا املــوســم بتسجيله 
15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، 
ــوز فــريــقــه واشــنــطــن ويــــــزاردز على  خـــال فـ

كليفاند كافالييرز )122 – 93(.
»تــريــبــل دابــــل« )عــشــر أو أكــثــر في  وهــــذا الـــ
ثـــاث فــئــات إحــصــائــيــة( الـــــ177 فــي مسيرة 
وستبروك، ليصبح على بعد أربع من الرقم 

القياسي التاريخي ألوسكار روبرتسون.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كينغز يُفسد عودة ليبرون
استعاد فريق لوس 
أنجليس ليكرز نجمه 

األول و»الملك« ليبرون 
جيمس في مباراة لم 

يُحقق فيها الفوز أمام 
ساكرامنتو كينغز، في 

حين شهدت المنافسات 
تصدر فريق فينيكس 
صانز المنطقة الغربية

)Getty( يطمح األهلي إلى تجاوز عقبة صن داونز الجنوب أفريقي

)Getty( ليكرز يتعرض لخسارة جديدة بحضور ليبرون جيمس

يواجه األهلي منافسه صن داونز للمرة الثالثة في ربع نهائي 
الفريق  جانب  إلى  تقف  األرقام  لكّن  أفريقيا،  أبطال  دوري 

المصري، الذي فاز في أربع مواجهات وتعادل في ثالث

القرعة كتابة »ديربي« عربي قوي يجمع بن 
الوداد املغربي ومولودية الجزائر، في اختبار 
شرس للفريقن في رحلة املنافسة على اللقب 
الــقــاري وحــصــد الــكــأس. وســـاد االرتـــيـــاح إثــر 
سحب القرعة أروقة الــوداد بنحو الفت، وهو 
مــا ظــهــر فــي تــصــريــحــات ســعــيــد الــنــاصــيــري، 
ــادي، لـــلـــصـــحـــافـــة، عــــقــــب إعـــــان  ــ ــ ــنـ ــ ــ رئــــيــــس الـ
 األنـــديـــة الــتــي تأهلت 

ّ
الــنــتــيــجــة، بــقــولــه: »كــــل

إلى الدور ربع النهائي أندية قوية ومرشحة 
أن  نتمنى  منطقية،  القرعة  بالبطولة،  للفوز 
يــكــون الــتــوفــيــق حليف الــاعــبــن فــي تحقيق 
إلى  والعبور  الجزائري  املولودية  على  الفوز 
املدرب  احتياجات   

ّ
كل املقبل، وسندعم  الــدور 

فوزي البنزرتي في املرحلة املقبلة، لدينا حلم 
وهـــدف كبير فــي املــوســم الـــجـــاري، هــو الــفــوز 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا«.
في الوقت نفسه، أسفرت القرعة عن »ديربي« 
ــر يــجــمــع بــــن الـــتـــرجـــي الــتــونــســي  ــ ــربـــي آخـ عـ
بلوزداد  وشباب  و2019   2018 نسختي  بطل 
الجزائري، في صدام لن يكون سهًا للفريقن. 
ــا الـــصـــدام األخــيــر الــــذي كتبته الــقــرعــة في  أمـ
ــع الـــنـــهـــائـــي، فــيــلــتــقــي فـــيـــه كـــايـــزر  ــ مـــرحـــلـــة ربـ
ــا، مــــع ســيــمــبــا  ــيـ ــقـ تــشــيــفــز بـــطـــل جـــنـــوب أفـــريـ
ــزانـــي، الـــحـــصـــان األســـــــود لــلــبــطــولــة فــي  ــنـ ــتـ الـ

مرحلة املجموعات.

الكونفيدرالية األفريقية
تغب  لــم  األفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  وفــي 
القرعة، وحملت مواجهات عربية  اإلثــارة عن 
شرسة في رحلة املنافسة على حصد الكأس 
خــــال نــســخــتــهــا الـــجـــاريـــة، بــعــد وداع حــامــل 
الــذي فشل في  املغربي  البركان  اللقب نهضة 

تخطى مرحلة املجموعات.
وأســفــرت القرعة عن صــدام عربي شــرس، مع 
القبائل  وشبيبة  التونسي  الصفاقسي  لقاء 
الـــجـــزائـــري فـــي مـــواجـــهـــة ســـيـــودع فــيــهــا نـــاٍد 
ــقـــب، فــيــمــا  ــلـ عـــربـــي ســـبـــاق املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
أوقــعــت الــرجــاء املــغــربــي فــي مــواجــهــة صعبة 
مـــع أورالنــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب أفــريــقــي في 
الجديد  الفني  املدير  إلــى  بالنسبة   

ٍّ
تحد أكبر 

للرجاء، األسعد الشابي، الذي تولى املسؤولية 
لجمال  خلفًا  املجموعات،  مرحلة  نهاية  قبل 

السامي، وذلك بعد حسم التأهل.
النسخة  وصــيــف  املــصــري  بيراميدز  ويلتقي 
املــاضــيــة، مـــع إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري فـــي الـــدور 
للفريق املصري  املقبل، وهي مواجهة صعبة 
الذي يعاني بدوره من تراجع الفت في النتائج 
خال الفترة األخيرة، وعانى في رحلة التأهل 
النسخة. وأكــد  النهائي لهذه  ربــع  الـــدور  إلــى 
الفني لبيراميدز،  املــديــر  أروابــاريــنــا،  رودلــفــو 
جاهزية العبيه لخوض التحدي الصعب أمام 
وتخطي  األولـــى  املجموعة  متصدر  إنييمبا 
بقوله:  اللقب،  على  املنافسة  رحلة  في  عقبته 
 الــفــرق املــتــأهــلــة إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 

ّ
»كـــل

قـــويـــة ومـــرشـــحـــة لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب بــطــل 
به،  يستهان  ال  فريق  إنييمبا  الكونفيدرالية. 
 قــوة، ولدينا 

ّ
تأهله كــان درامــيــًا، سنلعب بكل

حظوظ كبيرة في التأهل إلى املباراة النهائية 
مرة أخــرى في النسخة الجارية، وهدفنا هو 

حصد اللقب«.

أكد روالني موكوينا، المدير الفني لصن 
اللقب،  حامل  لألهلي  احترامه  داونــز، 
وقال:  للمباراتين،  المكثف  واستعداده 
قويًا  فريقًا  سنواجه  قوية،  »القرعة 
ونحن  قـــوي،  مـــدرب  ولــديــه  للغاية، 
وعلى  وتقدير.  احترام  كّل  لهم  نحمل 
االحترام  كّل  أكــّن  الشخصي  المستوى 
أثر  الذي  موسيماني  للمدرب  والتقدير 
في  والتدريبي  الشخصي  بالمستوى 

حياتي، وأتطلع إلى هذه المواجهة«.

مدرب صن داونز يوجه رسالة إلى األهلي

أفــضــل العــب فــي الـــدوري أربـــع مـــرات، ملزيد 
مــن الــوقــت واالحــتــكــاك، الســتــعــادة فورمته 
وقال  أوف«.  »بــاي  اإلقصائية  األدوار  قبل 
»كان شعوري جيدًا في أول مباراة في ستة 
أســابــيــع. كـــان كــاحــلــي مـــشـــدودًا فـــي بعض 
ـــور مختلفة  األحـــيـــان. هــنــاك تــحــركــات وأمــ
لــم أقــم بــهــا. مــع تــقــّدم املــبــاريــات ستتحّسن 
األمور«. وفي غياب ليبرون جيمس، أضاف 
أندريه  إلى تشكيلته  لوس أنجليس ليكرز 
دروموند وبن ماكلمور، كما استعاد نجمه 

قرعة أندية 
أفريقيا

مواجهات عربية صعبة 
ــــادل بـــــن األهــــلــــي في األبطال والكونفيدرالية ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــحـــت نـــتـــيـــجـــة الـ

والدحيل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي 
ــــن ضــمــن  ــــودي، مـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــال الـ ــهـ ــ لـــفـــريـــق الـ
أفــضــل ثــاثــة أنــديــة تحتل املــركــز الثاني 
فــي املــجــمــوعــات الــخــمــس ملنطقة الــغــرب. 
ورفع فريقا األهلي والدحيل رصيديهما 
إلى 9 نقاط في املركزين الثاني والثالث، 
إذ كـــــان الــــفــــوز يـــكـــفـــي أحـــدهـــمـــا ملـــرافـــقـــة 
االســتــقــال اإليـــرانـــي )11 نــقــطــة( املــتــأهــل 
بطًا للمجموعة، بعد فوزه على الشرطة 

العراقي بهدف نظيف.
وفـــي دور الــــــ16 املـــقـــرر فـــي شــهــر أيــلــول/ 
ــقــــال  ــتــ ــقـــي االســ ــتـ ــلـ ســـبـــتـــمـــبـــر املــــقــــبــــل، يـ
اإليــرانــي  بيرسيبوليس  مــع  الــطــاجــيــكــي 
وصــــيــــف املـــــوســـــم املــــــاضــــــي، والــــشــــارقــــة 
اإلماراتي مع مواطنه الوحدة، واالستقال 
اإليراني مع الهال السعودي بطل 2019، 
والــنــصــر الــســعــودي مــع تــراكــتــور ســازي 
اإليراني، علمًا بأن دور املجموعات شهد 
)الــســد والدحيل  القطرية  األنــديــة  خـــروج 

والريان(. 
ريغيكامف،  لورنسيو  الــرومــانــي،  وعــّبــر 
ــدرب فــريــق األهـــلـــي عـــن خــيــبــتــه، قــائــًا:  مــ
»أنا حزين لخروجنا من دور املجموعات، 
كنت آمل أن أساعد فريقي في التأهل إلى 
الــــدور الــثــانــي، لــكــن فــي ذات الــوقــت نحن 
البطولة،  فــي هــذه  راضـــون عــن مستوانا 
كنا نستحق أكثر من ذلــك، لكن هــذه هي 

كرة القدم. 
الــفــريــق قــبــل وقــت  تسلمت مهمة تــدريــب 
قــصــيــر، ولـــم تــكــن لـــدي الــفــرصــة الــكــافــيــة، 
لدي  واآلن  الــاعــبــن،  إلــى  تعرفت  لكنني 
عائلة جيدة في الفريق. علينا النظر في 
الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة الـــتـــي حــقــقــنــاهــا في 
هذه البطولة، وأن نحاول عكس ذلك على 

مستوانا في البطولة املحلية«.
بدأ األهلي املباراة مهاجمًا، وهّدد مرمى 

الــدحــيــل مــرتــن: األولــــى بــرأســيــة سلمان 
قــبــل أن  الــعــارضــة )د. 10(،  فـــوق  املـــؤشـــر 
تسديدة  فتوحي  إدريـــس  املــغــربــي  يطلق 
قوية صدها الحارس صاح زكريا )د. 14(. 
وتــــدارك الــفــريــق الــقــطــري ارتــبــاك الــبــدايــة، 
وبدأ رويدًا رويدًا بفرض أفضليته، وكاد 
البلجيكي إدميلسون يسجل عندما واجه 
الحارس وســدد كرة قوية أبعدها محمد 
العويس )د. 29(، فيما فّضل الاعب نفسه 
التمرير بدل التسديد أمام املرمى، مهدرًا 

فرصة سانحة )د. 32(. 
وكاد األهلي ينهي الشوط األول، متقدمًا 
الرحمن  عبد  ليواجه  سريعة،  مرتدة  من 
ــن تــــمــــريــــرة حــســن  ــ ــــب الــــــحــــــارس مــ ــريـ ــ غـ
املــقــهــوي، لكن صــاح زكــريــا أنــقــذ املوقف 

)د. 44(. 
ــانــــي بـــقـــوة،  ــثــ ــــوط الــ ــــشـ ــيــــل الـ وبـــــــدأ الــــدحــ
ومارس ضغطًا كبيرًا على مرمى األهلي، 
فرّد القائم تسديدة خالد محمد )د. 52(، 
فرصة  كريمي  علي  اإليــرانــي  أهـــدر  فيما 
ــه عــرضــيــة  ــيـ ــلـــت إلـ ســـانـــحـــة، عـــنـــدمـــا وصـ
ادميلسون أمام املرمى املشرع، لكنه سدد 
الــدحــيــل  الــقــائــم )د. 56(، وكــســب  بـــجـــوار 
هدافي  ترتيب  نفذها متصدر  حــرة  ركلة 
البطولة )9 أهــداف( مايكل أولونغا قوية 

سكنت شباك العويس )د. 61(. 
وأهــــــدر املـــهـــاجـــم الــكــيــنــي فـــرصـــة إضــافــة 
هدف ثاٍن عندما أضاع ركلة جزاء كسبها 
دفعة  األهلي  وكسب   ،)66 )د.  إدميسلون 
مــعــنــويــة، فــانــدفــع نــحــو الــهــجــوم ليسجل 
ــتــــعــــادل عــنــدمــا  هــيــثــم عـــســـيـــري هـــــدف الــ

اســتــقــبــل تــمــريــرة فــتــوحــي خــلــف الــدفــاع، 
ووضعها في الشباك )د. 73(.

لموشي والضغط 
ــرة إثـــــارة كــبــيــرة،  ــيـ شــهــدت الـــدقـــائـــق األخـ
ــزاء إثــر  ــ ــلـــي بــركــلــة جـ وطـــالـــب العـــبـــو األهـ
الكرة من يد كريم بوضياف، بيد  ارتــداد 
أن الحكم طالب باستمرار اللعب )د. 78(، 
فيما رّد العويس تسديدة إدميلسون )د. 
85(، ثم أهدر هيثم عسيري فرصة حسم 
ــدل الــضــائــع عندما  ــاراة فـــي الـــوقـــت بـ ــبـ املـ
واجــــه صـــاح زكــريــا لــيــتــألــق هـــذا األخــيــر 
الفرنسي  )د. 90+3(. وقــال  الكرة  في صد 
صــبــري ملــوشــي مـــدرب الــدحــيــل: »أنـــا غير 
ســعــيــد بــالــنــتــيــجــة، قــلــت لــاعــبــن: يجب 
ــا نــبــحــث فــي  ــنـ أن تــــهــــدأوا وتـــــركـــــزوا، ألنـ
نــهــايــة املــطــاف عــن الــتــأهــل. كــنــا نستحق 
االنتصار، إذ صنعنا الكثير من الفرص، 
نتائج  لتحقيق  يكفي  ال  هــذا وحـــده  لكن 
إيجابية. لكن لسوء الحظ أضعنا ضربة 
جزاء، لكن أشكر الاعبن على ما قدموه، 
البطولة أقيمت في ظروف صعبة، نتيجة 
ضغط املباريات واللعب في شهر رمضان 
ــم يــســاعــد جــمــيــع األنــــديــــة«. وفــي  ــذي لـ ــ الـ
طهران  استقال  حقق  نفسها،  املجموعة 
اإليــرانــي املــطــلــوب مــنــه، وضــمــن حصوله 
على بطاقته، بفوزه على الشرطة العراقي 
الدحيل  مــع  تعادلن  بعد  نظيف،  بــهــدف 
االســتــقــال  فــعــاد   ،)0-0( ــلـــي  واألهـ  )2-2(
إلى سكة االنتصارات في الوقت الحاسم، 
بــفــضــل هـــدف وحــيــد ســجــلــه املــالــي شيخ 

ــزاء )د. 14(. وقـــال  ديــابــاتــيــه مـــن ركــلــة جــ
ألكسندر  الصربي  الشرطة،  فريق  مــدرب 
إيــلــيــتــش، فـــي حــديــثــه بــعــد املــــبــــاراة: »فــي 
املــســتــقــبــل، يــجــب أن نــكــرر هـــذه التجربة 
الـــفـــريـــدة مـــن خــــال املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
قوية كهذه. أثبتنا قدراتنا على الصعيد 
الــبــدنــي، وحــاولــنــا أن نــلــعــب كـــرة أفــضــل 
وتغيير النتيجة ملصلحتنا، لكن الحظ لم 

يحالفنا«.

سقوط المتصدرين 
ــــى، ســقــط املــتــصــدران  فــي املــجــمــوعــة األولـ
ــقــــال الـــطـــاجـــيـــكـــســـتـــانـــي والــــهــــال  ــتــ االســ
السعودي أمــام أي جي أم كــاي األوزبكي 
ــاراتــــي  اإلمــ دبــــي  األهـــلـــي  )1-2( وشـــبـــاب 
بهدفن نظيفن. في املباراة األولى، سجل 
للفائز زافار بولفانوف )د. 67(، والصربي 
ولاستقال   ،)79 )د.  ديــوكــيــتــش  يــوفــان 
رســتــم ســويــروف )د. 87 مــن ركــلــة جـــزاء(. 
وحسم الفريق الطاجيكي تأهله بأفضلية 
املــواجــهــتــن املــبــاشــرتــن مــع الــهــال الــذي 
سقط على اســتــاد األمــيــر فيصل بــن فهد 
فـــي الــــريــــاض أمـــــام شـــبـــاب األهـــلـــي دبـــي. 
ــــعــــّد االســـتـــقـــال الــطــاجــيــكــســتــانــي من  وُي
مــفــاجــآت دور املــجــمــوعــات، وقــــال مــدربــه 
مــوبــن أرغــاشــيــف: »كــنــا نــريــد إنــهــاء دور 
املــجــمــوعــات بـــفـــوز، لــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
الــلــعــب بحسب الــخــطــة الــتــي وضــعــنــاهــا. 
ــز األول  ــركـ ــك، نــحــن بــقــيــنــا فـــي املـ ــ ــم ذلـ رغــ

باملجموعة، وأنا سعيد بهذه النتيجة«.
وفـــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة، ســجــل الــبــرازيــلــي 
إيغور جيزوس )د. 54 من ركلة جزاء ود. 
90( هدفي الفوز لشباب األهلي دبي الذي 
كـــان فــاقــد األمــــل بــالــتــأهــل، وعـــن مــعــانــاة 
فريقه املستمرة، قال البرازيلي روجيريو 
مــيــكــالــي، مــــدرب فــريــق الـــهـــال: »صحيح 
الــيــوم مهزومن،  أننا خرجنا مــن مــبــاراة 
لــكــن الــوصــول األول لــشــبــاب األهــلــي كــان 
من ضربة جزاء، ثم سجلوا الهدف الثاني 
مــن هجمة مــرتــدة. هــذه الــخــســارة كلفتنا 
فرصة أن نحسم بطاقة التأهل إلى الدور 

الثاني، حيث كان علينا االنتظار«.
وفــــي ظـــل ابـــتـــعـــاد املـــتـــصـــدر ثــــاث نــقــاط 
فقط عن متذيل الترتيب، أضاف ميكالي: 
إن هــذه املجموعة كانت  الــقــول  »ال يمكن 
ســهــلــة، حــيــث إن الــفــريــق صــاحــب املــركــز 
األخير فاز اليوم على متصدر املجموعة، 
وهـــــذا يـــؤكـــد قــــوة املــنــافــســة بـــن األنـــديـــة 

األربعة«.
من جهته، قال مهدي علي، مــدرب شباب 
األهلي دبي: »عملنا على إغاق املساحات 
أمام مفاتيح اللعب في الهال. في الشوط 
البدنية،  الناحية  مــن  أفــضــل  كنا  الــثــانــي 
خــاصــة أنــنــا كــان لدينا 5 أو 6 العــبــن لم 

يشاركوا كثيرًا في املباريات السابقة«.
)فرانس برس(

أبطال آسيا: التعادل يُقصي األهلي والدحيل
خرج الدحيل القطري 

واألهلي السعودي 
من دور المجموعات 

لدوري أبطال آسيا 
في كرة القدم، بعد 

تعادلهما في الجولة 
السادسة األخيرة من 

منافسات المجموعة 
الثالثة، فحصل الهالل 

السعودي على 
بطاقة العبور

)Getty( الدحيل القطري يوّدع البطولة اآلسيوية من الدور األول
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رياض الترك

من قمة ملعب »أولد ترافورد« بني 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــفــربــول، 
مـــرورًا بــمــبــاراة فــي غــايــة األهمية 
لبرشلونة من أجل تعويض الخسارة املفاجأة 
أمــام غرناطة واالســتــمــرار فــي املنافسة على 
وصــواًل  فالنسيا،  ضــد  يلعب  عندما  اللقب، 
إيطاليا وفرنسا في  إلى مباريات مهمة في 

إطار صراع اللقب ودوري أبطال أوروبا.

فرصة ليفربول األخيرة؟
فــي الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، عــلــى ملعب 
يونايتد  مانشستر  يــريــد  ــرافـــورد«،  تـ »أولــــد 
تــوجــيــه ضــربــة إلــــى آمــــال غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
لــيــفــربــول، بــاملــشــاركــة فــي دوري األبـــطـــال، إذ 
املــدرب األملاني، يورغن كلوب،  تبتعد كتيبة 
في املركز السادس بفارق 4 نقاط عن تشلسي 
صــاحــب املــركــز األخــيــر املــؤهــل إلــى املسابقة 

القارية.
واعـــتـــرف كــلــوب بــعــد املــــبــــاراة األخـــيـــرة ضد 
)1 – 1( في  الــتــعــادل  أدرك  الــــذي  نــيــوكــاســل 
أداء فريقه ال يخّوله   

ّ
بـــأن الــثــوانــي األخــيــرة، 

الــتــأهــل إلــــى دوري األبــــطــــال، وقــــال فـــي هــذا 
ــيـــوم يستحق  ــد فــريــقــا الـ ــاهـ ــم أشـ اإلطـــــــار: »لــ

األحد الممتاز
مباريات مهمة

ستكون جماهير كرة القدم اليوم على موعد مع مباريات قوية ومهمة 
على  المنافسة  دائرة  في  البقاء  إلى  يسعى  الذي  منها  الكبيرة،  لألندية 
دوري  منافسات  إلى  التأهل  في  حظوظه  تعزيز  يريد  ما  ومنها  اللقب، 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل

3031
رياضة

تقرير

خــوض دوري األبــطــال الــعــام املقبل. لدينا 5 
مباريات أخرى، وسنرى. إما أن نتعلم، أو ال 
 بمقدورنا 

ّ
نخوض دوري األبطال. ال أعتقد أن

أكثر، أفضل مما قمنا به من  فــرص  صناعة 
دون أن نتمكن من ترجمتها وحسم املباراة«.
 ثقله 

ّ
أمــــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــيــضــع كــــل

لــتــحــقــيــق لــقــب »الــــــدوري األوروبـــــــي« بعدما 
املباراة  إلــى  التأهل  اقترب بنسبة كبيرة من 
النهائية بحسمه مواجهة الذهاب أمام روما 
اإليطالي بنتيجة كبيرة )6 – 2(، وهو الذي 
ضــمــن فـــي وقــــت ســـابـــق الـــتـــأهـــل إلــــى دوري 
أبطال أوروبــا بفضل حسمه مركز الوصافة 
ــرز فـــريـــق  ــحــ ــــي »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ«. ولــــــم يــ فـ
بطاًل  تــوج  منذ  لقب  أّي  يونايتد  مانشستر 
للدوري األوروبي عام 2017، بإشراف مدربه 

السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وستكون املواجهة بني ليفربول ومانشستر 

يونايتد قوية جدًا، وُمنتظرة كالعادة، فهي 
ــرة الـــقـــدم على  تــجــمــع بـــني أفـــضـــل نـــجـــوم كــ
أّي عــالقــة  لــلــنــتــيــجــة  املــلــعــب، ولــيــس  أرض 
ــل هـــي مـــبـــاراة  ــز الـــتـــرتـــيـــب، بـ ــراكـ بــتــغــيــيــر مـ
 فريق إلــى تأكيد أفضليته 

ّ
يسعى فيها كــل

على اآلخــر، وهــي من بني أهــم قمم الــدوري 
اإلنكليزي دائما.

برشلونة للتعويض األهم
ــدوري اإلســـبـــانـــي، يــخــوض بــرشــلــونــة  ــ فـــي الــ
مباراة في غاية األهمية ضد فالنسيا خارج 
الــخــســارة  لتعويض  مــواجــهــة  وهـــي  األرض، 
املفاجئة والغريبة التي حدثت أمام غرناطة 
قبل أيام، إذ ال يمكن النادي »الكتالوني« أن 
الكثير من  ألّنـــه سيفقد  مــرة جــديــدة،  يتعثر 
الــدوري هذا  حظوظه في املنافسة على لقب 
املوسم، وخصوصا مع فارق النقاط املتقارب 
مـــع املــنــافــســني مــثــل ريــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو 

مدريد وإشبيلية.
 فــريــق برشلونة يــريــد الــفــوز على 

ّ
كــذلــك فـــإن

فــالــنــســيــا بــــأّي طــريــقــة قــبــل املـــبـــاراة الــنــاريــة 
امُلرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في قمة »الليغا« 
الــســبــت املـــقـــبـــل، الـــتـــي مـــن املــمــكــن أن ُتــحــدد 
الــدوري  لقب  املنافسة على  فــي شكل  الكثير 
 فريق تبقى له 

ّ
 كل

ّ
هذا املوسم، خصوصا أن

لتحديد  نــهــائــيــات  بمثابة  هــي  مــبــاريــات،   5
البطل في النهاية.

برشلونة  التي عاشها  الجيدة  الفترة  ورغــم 
في األشهر األخيرة، تعّرض لخسارة قاسية 
 فوزه كان كفياًل بمنحه 

ّ
أمام غرناطة، مع أن

الــصــدارة ألول مــرة هــذا املوسم وتفوقه على 
ريــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو فـــي الــتــرتــيــب بــعــدد 
النادي  كــان سيمنح  الــفــوز  إن  النقاط، كذلك 
املواجهات  قبل  معنويا  تقدما  »الكتالوني« 

املهمة امُلنتظرة.

قمة فرنسية وصراع 
األبطال في إيطاليا

القدم  لــكــرة  الفرنسي  الـــدوري  بطولة  تشهد 
قـــمـــة مــرتــقــبــة بــــني مـــونـــاكـــو الـــثـــالـــث ولـــيـــون 
الرابع. ويملك األول 71 نقطة بفارق نقطتني 
عـــن املــتــصــدر لــيــل، بــيــنــمــا يــمــلــك الــثــانــي 67 
نقطة بــفــارق 6 نــقــاط عــن الــصــدارة. ويبحث 
فريق موناكو عن فــوز مهم يبقيه في دائــرة 
وبــاريــس سان  ليل  مــع  اللقب  على  املنافسة 

جيرمان قبل 4 جوالت من الختام.
التفريط  الفوز وعــدم  املقابل، يريد ليون  في 
بحظوظه في املنافسة على اللقب مهما كلف 
األمــــر، فــي مــنــافــســة تــاريــخــيــة فــي »الــلــيــغ 1« 
التي لم يكن لها مثيل في السنوات السابقة. 
وفوز فريق موناكو سُيعزز كثيرًا من فرصه 
فـــي املـــنـــافـــســـة، بــيــنــمــا خـــســـارة فـــريـــق لــيــون 
التتويج  فــي  فــرصــه  كــبــيــرة  بنسبة  سُتنهي 
وفــرصــه فــي حــصــد مــركــز مــؤهــل إلـــى دوري 
أبــطــال أوروبــــا أيــضــا املــوســم املــقــبــل. أمـــا في 

G G

صراع قوي في 
الدوري اإليطالي على 
مقاعد دوري األبطال

مارسيليا يُدرك التعادل أمام ستراسبورغ في »الليغ 1«
أدرك فريق مارسيليا التعادل بصعوبة بهدف ملثله أمام ضيفه ستراسبورغ في املباراة 
التي جمعت بني الفريقني على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة 
الدوري الفرنسي. وبعد شوط أول سلبي، تقدم الضيوف في الشوط الثاني بواسطة هدف 
الالعب  نفذها  ركنية  ركلة  بعد  رأسية  بكرة  )د.73(  ميتروفيتش  توقيع ستيفن  حمل 
ديميتري ليينارد، لكّن أصحاب األرض أدركوا التعادل عبر داريو بينيديتو )د.86( قبل 
دقائق من انتهاء املباراة. وعلى هذا النحو، ارتفع رصيد مارسيليا إلى 56 نقطة باملركز 
السادس بينما بلغ رصيد ستراسبورغ 38 نقطة في الترتيب الـ15 من منافسات الدوري 

الذي ُيقام بحضور جماهيري محدود.

اليبزيغ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا
بلغ فريق اليبزيغ نهائي كأس أملانيا لكرة القدم 
بــعــدمــا حــقــق فـــوزًا قــاتــاًل عــلــى مضيفه فــيــردر 
بــريــمــن بــفــضــل هـــدف إمــيــل فــورســبــيــرغ الـــذي 
جــاء فــي الدقيقة األخــيــرة مــن الــوقــت اإلضــافــي 
في مباراة نصف النهائي. وبهذا الفوز يستمر 
اختطف  بعدما  األول  بلقبه  الحلم  فــي  اليبزيغ 
بطاقة التأهل عقب االحتكام لشوطني إضافيني، 
ــاز في  ــال فــ ــا يــمــكــن أن يــتــحــقــق فـــي حــ ــو مـ وهــ
ــلـــي لــلــمــبــاراة قد  ــان الـــوقـــت األصـ ــ الــنــهــائــي. وكـ
انتهى بالتعادل السلبي، مما اضطر الحكم إلى 
الوقت اإلضــافــي. وخــالل الشوط  إلــى  االحتكام 
الجنوبي هوانغ  الكوري  األول، سجل  اإلضافي 
الدقيقة 94،  هي تشان هدف اليبزيغ األول في 
بــعــد انـــفـــراده بــحــارس بــريــمــن وتــســديــده الــكــرة 
بيسراه على يسار املرمى. بعد ذلك أدرك بريمن التعادل بواسطة ليوناردو بيتينكورت 
في الدقيقة 105، وفي الدقيقة 120، نجح إيميل فورسبيرغ في تسجيل هدف الفوز 

القاتل لاليبزيغ ليقود فريقه إلى نهائي كأس أملانيا.

تقرير يؤكد أّن مارادونا تلقى رعاية طبية سيئة وغير كافية
كشف تقرير صادر عن اللجنة التي شكلها القضاء األرجنتيني للتحقيق في احتمال 
تسبب إهمال طبي بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا أّن أداء فريقه الطبي كان 
الجمعة، وسائل إعالم  أمــس  أول من  نقلت،  كــاف وقاصرًا ومتهورًا«، بحسب ما  »غير 
والـــذي سيتم  70 صفحة،  حــوالــي  فــي  الــصــادر  التقرير  استنتاجات  ونــشــرت  محلية. 
تقديمه غــدًا االثــنــني إلــى الــعــدالــة، صحيفتا »كــالريــن« و»ال ناثيون« ووكــالــة »إنــفــوبــاي«. 
وبحسب الرواية، فإّن الفريق الطبي املكلف برعاية مارادونا ترك »حالة املريض الصحية« 
تم  الــذي  لــوك،  ليوبولدو  األعــصــاب  جــراح  مــع  األرجنتيني  القضاء  ويحقق  للمصادفة. 
تعيينه طبيبًا لعائلة مارادونا، والطبيبة النفسية أوغستينا كوزاكوف، والطبيب النفسي 
كارلوس دياز، والطبيبة نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، واملمرضني 
على  الخطر  »عالمات  أّن  التقرير  ويؤكد  هذا  مدريد.  غيزيال  ودايانا  أمليرون،  ريكاردو 
الحياة التي أظهرها املريض تم تجاهلها« وأّنه كان يجب تقييم حالة مارادونا بدقة لجهة 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واحتمال اإلصابة بأمراض القلب »إذ 

كان لديه تاريخ سابق من قصور القلب«.

برشلونة يعتزم تقديم طعن ضد 
طرد كومان في مواجهة غرناطة

البطاقة  على  تقديم طعن  برشلونة  فريق  يعتزم 
الـــحـــمـــراء الــتــي صــــدرت ضـــد مـــدربـــه، الــهــولــنــدي 
ــاراة  ــبـ رونــــالــــد كــــومــــان، فــــي الـــدقـــيـــقـــة 66 مــــن مـ
الــــدوري اإلســبــانــي أمـــام غــرنــاطــة بسبب توجيه 
إهــانــة محتملة ضــد الــحــكــم الــرابــع خـــالل الــلــقــاء، 
العقوبة.  سبيل  على  مباراتني  اإليــقــاف  كلفه  مــا 
وإذا لم ينجح الطعن أمام لجنة املسابقات التابعة 
العقوبة  إلغاء  في  القدم  لكرة  اإلسباني  لالتحاد 
الــتــي جــــاءت إثـــر قـــول كــومــان للحكم الـــرابـــع »يــا 
لــك مــن شــخــصــيــة« فــســوف يغيب عــن مــبــاراتــي 
وهما  مــدريــد،  وأتلتيكو  فالنسيا  أمــام  برشلونة 
على  املنافسة  فــي  »الكتالوني«  للنادي  مهمتان 
الـــدوري. وقــال املــدرب الهولندي بعد املباراة  لقب 
حــول البطاقة الــحــمــراء: »لــم أخــطــئ، وفــقــًا ملذكرة 
الــرابــع، وبالنسبة لي األمــر ليس كذلك، عدم  الحكم  احــتــرام  أّنني قللت  الحكم، فقد ذكــر 
االحترام يعني اإلهانة. لقد علقنا على األحداث املختلفة التي جرت خالل املباراة باحترام. 

أخبرني ما هي الكلمات التي استخدمتها... لم يكن أّي منها قبيحًا«.

وخاض بعدها الكثير من التجارب االحترافية خارج العراق، 
جاءت برفقة 3 أندية إيرانية، هي: برق شيراز، واالستقالل، 
ــدوري  ــ ــ ــعـــب بـــعـــدهـــا فــــي مــســابــقــة ال وشــــاهــــني بـــوشـــهـــر، ولـ
القبرصي مع فريق أبولون، من طريق املدرب األملاني بيرند 
ستانغ، الذي اختاره إلى جانبه زميليه مهدي كريم وجاسم 
ســـوادي، وشـــارك مــع الفريق املــذكــور فــي مسابقة الـــدوري 

األوروبي.
أنهى مسيرته  املحلية، بعدما  إلــى املالعب  عــاد مــرة أخــرى 
االحــتــرافــيــة الــخــارجــيــة، إذ لعب فــي بــدايــة عــودتــه مــع فريق 
امليناء، ثم غادره إلى جاره فريق نفط الجنوب، قبل أن يودع 
املـــالعـــب. مــع املــنــتــخــبــات، كـــان ضــمــن قــائــمــة األســـمـــاء التي 
اخــتــارهــا مـــدرب منتخب الــشــبــاب عــدنــان حــمــد، اســتــعــدادًا 
لنهائيات بطولة كأس العالم للشباب التي جرت في األرجنتني 
إلى حمد،  الوطني  املنتخب  أّن إسناد مهمة  إاّل  عام 2001، 

وتسمية املدير الفني نزار أشرف للشباب، أديا إلى استبعاد 
محمد ناصر، لكّن هذا األمر زاد من عزيمة الالعب ليواصل 
تألقه، فكان اختياره من قبل املدرب األملاني ستانغ لصفوف 
املــدرب أكــرم سلمان  املنتخب األول الحقًا. بعد ذلــك، ضمه 
التشكيلة  في  أساسيًا  العبًا  ليكون  املنتخب،  إلــى صفوف 
الــدولــيــة، رغـــم وجـــود مهاجمني كــبــار أمــثــال رزاق فــرحــان، 
وعماد محمد، ويونس محمود، إال أّن احتراف الالعب خارج 
الـــعـــراق، وخــصــوصــًا فــي الــــدوري اإليـــرانـــي الـــذي لــم ُيسلط 
اإلعــالم الضوء عليه، جعله بعدها بعيدًا عن أنظار مدربي 
املنتخبات الوطنية، وال سيما األجانب، الذين جاؤوا بعد عام 
لكّنه  املميزة،  املواجهات  من  الكثير  الالعب  وخــاض   .2006
املنتخب األسترالي،  تألق بنحو الفت في مباراة وديــة ضد 
فيها  إذ سجل  هــدف،  مقابل  بهدفني  األخير  ببفوز  انتهت 

هدف املنتخب العراقي الوحيد في اللقاء.

أيوب الحديثي

ُولد نجم الكرة العراقية السابق، محمد ناصر شكرون، عام 
1984، وهو العب تألق بنحو الفت، وكان أحد أبرز الهدافني 
الذين حملوا قميص »أسود الرافدين« في السنوات املاضية. 
الــكــرويــة مــن بــوابــة نــادي امليناء فــي محافظته  بــدأ مسيرته 
البصرة، حيث تدرج في فريقي الناشئني والشباب، ثم انضم 
مطلبًا  ليصبح  جيد  بمستوى  ظهر  إذ  األول،  الــفــريــق  إلــى 
للعديد من الفرق األخرى، لكّنه فضل اللعب مع فريق أربيل، 
الــذي دعا  فمثله ملوسمني متتاليني، رغم صغر سنه، األمــر 
مدرب منتخب الناشئني باسم قاسم إلى ضمه، لكّن اإلصابة 

التي تعرض لها في إحدى مباريات أربيل أنهت هذا الحلم.
مّثل الالعب بعدها فريق الطلبة، ليساهم في خطف »األنيق« 
ــدوري والـــكـــأس تــحــت إشــــراف املــــدرب ثــائــر أحــمــد.  ــ لــقــبــي الـ

محمد ناصر

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
عراقي مثّل عدة 

أندية محلية، 
وخاض تجربة 

احتراف في أبولون 
القبرصي الذي 

لعب معه في 
مسابقة الدوري 

األوروبي

من سيفوز 
في مواجهة 
»يونايتد« 
وليفربول؟ 
)Getty(

يسعى فريق أياكس أمستردام إلى حسم لقب بطولة الدوري الهولندي 
الـ31  الجولة  إيمين في  يلعب ضد فريق إف سي  القدم، عندما  لكرة 
من المنافسات. وفوز أياكس سيعني وصوله إلى النقطة 79 وبفارق 
12 نقطة عن منافسه المباشر إيندهوفن. ومع تبقي 3 جوالت على 
ختام الموسم فقط، لن يتمكن أحد من اللحاق بفريق أياكس، وبالتالي 
سيُتوج رسميًا باللقب ويحسم األمور. وسيرفع أياكس اللقب للمرة الـ35 

في تاريخه، وبفارق كبير عن إيندهوفن )24 لقبًا(.

أياكس يسعى للتتويج

وجه رياضي

الـــدوري اإليــطــالــي، فتخوض أنــديــة التسيو، 
ويــوفــنــتــوس، وأتـــالنـــتـــا، ورومــــــا، ونــابــولــي، 
مباريات مهمة جدًا في إطار الصراع املفتوح 
على املقاعد املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
املوسم املقبل، وخصوصا مع تقارب النقاط 

الكبير بني جميع األندية املذكورة.
بـــدايـــًة مــن التــســيــو صــاحــب املــركــز الــســادس 

»األبــطــال«. أما فريق نابولي الــذي تقدم إلى 
الثالث ألول مــرة هــذا املوسم، فيواجه  املركز 
فـــريـــق كـــالـــيـــاري فـــي مــواجــهــة فـــي املــتــنــاول، 
وفوزه سُيعزز آماله كثيرًا في بلوغ البطولة 
ــة، وأّي تــعــثــر يــعــنــي تـــراجـــع فــريــق  ــيــ األوروبــ
الــجــنــوب اإليــطــالــي إلـــى املــركــز الــخــامــس في 

الترتيب، في حال فوز يوفنتوس طبعا.

ــذي يـــمـــلـــك 61 نـــقـــطـــة، ويـــلـــعـــب مــــع فــريــق  ــ ــ الـ
جنوى، وفوزه سُيقربه أكثر من املركز الرابع، 
وخصوصا مع مباراة مؤجلة بني يديه، فيما 
يـــواجـــه فــريــق يــوفــنــتــوس الــــذي تـــراجـــع إلــى 
الــرابــع فريق أودينيزي خــارج األرض  املركز 
في مــبــاراة صعبة جــدًا، وعــدم فــوزه في هذه 
املـــبـــاراة سيعني فــقــدان حــظــوظ الــتــأهــل إلــى 

الوصافة  فــي  الــذي أصبح  أتالنتا  أمــا فريق 
بــرصــيــد 68 نــقــطــة، فــيــلــعــب ضـــد ســاســولــو 
خــــارج الـــديـــار، وعــيــنــه عــلــى الــنــقــاط الــثــالث 
بــغــيــة االســـتـــمـــرار فـــي املــنــافــســة عــلــى ثــانــي 
 إنتر 

ّ
املقاعد األوروبـــيـــة، مــع اإلشـــارة إلــى أن

مــيــالن عــلــى قـــاب قــوســني أو أدنـــى مــن حسم 
لقب الدوري اإليطالي.

أوســكــار مينغويزا، حتى يونيو/  الــشــاب،  املــدافــع  اإلســبــانــي، عقد  فــريــق برشلونة  مــدد 
حزيران 2023، وأصبح الشرط الجزائي في عقده حوالي 100 مليون يورو )120 مليون 
دوالر(. وخاض مينغويزا أول مباراة له مع الفريق األول في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020 خالل دور املجموعات في دوري أبطال أوروبا، أمام دينامو كييف األوكراني، حني 
أهــداف نظيفة. ومنذ ذلك الحني شارك الالعب، وهو من  النادي »الكتالوني« بأربعة  فاز 
ناشئي برشلونة، في 36 مباراة مع الفريق األول، سجل فيها هدفني )في الليغا( وصنع 

ثالثة أهداف، كما شارك الالعب أساسيًا في 30 مباراة من تلك املباريات.
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