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أعلن فريق يوفنتوس في بيان رسمي عن إصابة 
مدافعه ليوناردو بونوتشي بفيروس كورونا، بعد 

االختبار الذي خضع له فور عودته من معسكر 
املنتخب اإليطالي. وأشار فريق »البيانكونيري« 

في بيانه: »خضع ليوناردو بونوتشي، العائد من 
معسكر املنتخب اإليطالي، الختبار الكشف عن 

الفيروس وجاءت نتيجته موجبة. وتم عزل الالعب 
على الفور«. وبذلك سيغيب بونوتشي عن مواجهة 

»الديربي« املرتقبة أمام تورينو.

أعلن فريق ريال مدريد أن قائده سيرجيو راموس 
يعاني من إصابة عضلية في الربلة الداخلية 

للساق اليسرى. وأفاد النادي بأنه تم تشخيص 
إصابة راموس بعد خضوعه لفحوصات، مشيرًا 

إلى أن عودته للمالعب تعتمد على مدى تطور 
حالته. ورغم أن النادي لم ُيحدد مدة غياب راموس، 

فإن هذا النوع من اإلصابات يحتاج لشهر على 
األقل للتعافي، ما يعني أن قائد النادي »امللكي« 

سيغيب عن مواجهتي ليفربول وبرشلونة.

يغيب مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، 
دالي بليند، حتى نهاية املوسم، إثر إصابته خالل 

مباراة منتخب بالده هولندا في التصفيات. 
وكشف الالعب )31 سنة( أنه يعاني من إصابة 

على مستوى الكاحل في الساق اليسرى، ما 
سيؤدي إلى خضوعه لتدخل جراحي األسبوع 

املقبل. وأشار الالعب في بيان رسمي إلى أنه »في 
حال سير األمور على ما يرام خالل فترة التعافي، 

آمل خوض بطولة كأس األمم األوروبية«.

العب يوفنتوس 
ليوناردو بونوتشي 

مصاب بفيروس كورونا

ريال مدريد اإلسباني 
يُعلن إصابة مدافعه 

سيرجيو راموس

مدافع أياكس دالي 
بليند يغيب حتى نهاية 

الموسم لإلصابة

أعلن منظمو 
بطولة ريو دي 
جانيرو الدولية 
في التنس، األبرز 
في قارة أميركا 
الجنوبية، إلغاء 
المنافسات 
بسبب فشل 
البرازيل في 
السيطرة 
على فيروس 
كورونا. وأشار 
القيّمون على 
الدورة في بيان 
»نظرًا لسيناريو 
عدم اليقين 
بشأن السيطرة 
على فيروس 
»كورونا« لن يتم 
تنظيم أوبن ريو 
في عام 2021. 
على أن ُتقام 
النسخة المقبلة 
من دورة ريو 
)500 نقطة( في 
عام 2022.

)Getty( »إلغاء بطولة جديدة بسبب تداعيات فيروس »كورونا

إلغاء بطولة ريو
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لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
استئناف  عـــودة  كبير  بــاهــتــمــام 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
ــيــــوم الـــســـبـــت، بــعــد  ــرة أخـــــــرى، الــ ــ املـــمـــتـــاز مـ
املواجهات  نتيجة  أسبوعني،  ملــدة  التوقف 
الدولية، التي خاضها النجوم مع منتخبات 

بالدهم خالل الفترة املاضية.
ــيـــغ« إلـــى  ــيـــرلـ ــبـــريـــمـ ــع عـــــــودة عـــجـــلـــة »الـ ــ ومــ
ُمــــجــــددًا، فــــإن الــجــمــاهــيــر تنتظر  الــــــــدوران 
ــام  ــة، أمــ ــمـ ــات الـــحـــاسـ ــهــ ــواجــ ــن املــ الـــكـــثـــيـــر مــ
مانشستر سيتي، الــذي بات قريبًا من نيل 
لــقــب الــــدوري اإلنــكــلــيــزي بــاملــوســم الــحــالــي، 
ومــــن ســيــســتــطــيــع حــجــز مــقــعــد فـــي دوري 
أبطال أوروبا، باإلضافة ملعرفة من سيهبط 
إلـــــى »الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب«، لـــكـــن تــبــقــى 8 
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صحيفة  بحسب  الجميع،  يترقبها  أسباب 
»ديلي ميل« البريطانية.

إثارة الضجة مع العودة
بــعــد أســبــوعــني بــطــيــئــني، إذ انــطــلــق نــجــوم 
ــة األولــــــى لــتــمــثــيــل بـــلـــدانـــهـــم، يــعــود  الــــدرجــ
الــدوري اإلنكليزي املمتاز بجزء ضخم من 
اإلثــــــارة ســيــجــعــلــنــا نــلــتــصــق بــالــتــلــفــزيــون. 
معروضة  العشر  املباريات  جميع  بالطبع، 
ــات فــــقــــط، مـــــع عـــــــدم وجـــــود  ــ ــاشـ ــ ــــشـ ــلــــى الـ عــ

مشجعني حاضرين.
نــادي ويست  يبدأ كــل شــيء عندما يسافر 
بروميتش، الــذي يخافه املــدربــون، من أجل 
مـــواجـــهـــة تــشــلــســي، فــيــمــا ســـتـــكـــون نــهــايــة 
بني  »البريميرليغ«  فــي  الــثــالثــني  األســبــوع 
فـــولـــهـــام ومــنــافــســه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون يــوم 
اإلثــنــني املــقــبــل، لــكــن الــجــمــاهــيــر تــتــرقــب ما 

ــــوال أمـــــام ليستر  ــوارديـ ــ ســتــفــعــلــه كــتــيــبــة غـ
سيتي في مباراة تعد بالكثير.

أمــــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــســيــكــون أمـــام 
اخــتــبــار جــديــد فــي املــوســم الــحــالــي، عندما 
يــواجــه رفـــاق الــنــجــم الــفــرنــســي بـــول بوغبا 
توتنهام  سيلعب  فيما  بــرايــتــون،  منافسه 
ضــــد نـــيـــوكـــاســـل، الــــــذي يـــعـــانـــي كـــثـــيـــرًا فــي 

»البريميرليغ« من سوء النتائج املتتالية.

قمة منافسات »البريميرليغ«
تتجه أنظار الجميع إلى استاد »اإلمارات«، 
الذي سيكون مسرحًا ملواجهة كبيرة للغاية 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز، اليوم السبت، 
ــال وضـــيـــفـــه لـــيـــفـــربـــول،  ــ ــنـ ــ بــــني نــــاديــــي أرسـ
الـــذي يــريــد مــدربــه يــورغــن كــلــوب مواصلة 
الصحوة التي صنعها رفاق املصري محمد 

صالح، قبل التوقف الدولي.
ــؤملــــة لــــنــــادي لــيــفــربــول  وبـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة املــ
»آنفيلد«  ملعب  فــي  فــولــهــام  منافسه  ــام  أمـ

ــارس/ آذار املــاضــي،  ــ بــالــســابــع مـــن شــهــر مـ
ــــدز« تــحــقــيــق الــفــوز  ــــريـ اســـتـــطـــاع نـــجـــوم »الـ
فــي مــبــاراتــني متتاليتني، عــلــى اليــبــزغ في 
املمتاز،  بــالــدوري  األبــطــال، وولفرهامبتون 
ما يمنح األمل للمدرب كلوب، بحجز مكان 
التأهل إلى املسابقة  يجعله يخطف بطاقة 

القارية في املوسم املقبل.

هل سينهار توتنهام مرة أخرى؟
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  املــدرب  يواجه 
املخضرم  ويــتــمــســك  لــلــغــايــة،  مــعــقــدة  مهمة 

يطمح توماس توخيل 
إلى مواصلة نتائجه الرائعة 

مع نادي تشلسي

وّدع اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس البطولة 

بشكل مفاجئ

ــادي  بــخــيــط رفـــيـــع جــــــدًا، بـــعـــدمـــا تــخــبــط نــ
ــم الــحــالــي  تـــوتـــنـــهـــام بــنــتــائــجــه فــــي املــــوســ
بــــالــــدوري اإلنــكــلــيــزي، وبــخــاصــة الــهــزيــمــة 
املــذلــة على يــد أرســنــال، والــخــروج املفاجئ 

من الدوري األوروبي.
صحيح أن االنتصار أمام أستون فيال قبل 
الــتــوقــف الــــدولــــي، قـــد خـــّفـــف الــضــغــط على 
متخلفًا  توتنهام  وتـــرك  مورينيو،  جــوزيــه 
املركز  بــفــارق 3 نقاط عــن تشلسي صاحب 
الـــرابـــع، لــكــن مهمة املــــدرب الــبــرتــغــالــي على 
املــــحــــك فــــي حـــــال فـــشـــل فــــي إنــــهــــاء املـــوســـم 
ــز املــؤهــلــة إلــــى دوري  ــراكـ الــحــالــي بــأحــد املـ

األبطال باملوسم املقبل.

مستقبل ستيف بروس مع نيوكاسل
ــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي أزمـــة  دخــــل نـ
كبيرة، قبل التوقف الدولي، بعدما تراجعت 
نــتــائــج الــفــريــق، وتــلــقــى الكثير مــن الــهــزائــم 
غــيــر املــتــوقــعــة، مـــا جــعــل مــســتــقــبــل املــــدرب 

املصنفة  بــارتــي  آشلي  األسترالية  ستتمكن 
الدفاع عن لقبها في بطولة  أولــى عامليًا من 
ميامي املفتوحة للتنس، ثاني دورات األلف 
نقطة لـــدى الــســيــدات واألولــــى عــنــد الــرجــال، 
تواجه  حــني  النهائية  املــبــاراة  بلغت  بعدما 
وّدع  وقــت  فــي  أنــدريــيــســكــو،  بيانكا  الكندية 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس املصنف 
تأهل  مقابل  النهائي  ربــع  الـــدور  مــن  الثاني 

الروسي أندري روبليف إلى املربع األخير.
ــارتــــي فــــي الـــــدور  وأطــــاحــــت اأٍلســــتــــرالــــيــــة بــ
نصف النهائي منافستها األوكرانية إيلينا 
سفيتولينا املصنفة خامسة عامليًا )6 - 3( 
و)6 - 3(، في وقت أنهت أندرييسكو رحلة 
ــاكـــاري في  »الـــرائـــعـــة« الــيــونــانــيــة مـــاريـــا سـ
 7(  ،)3 -  6(  ،)7 -  9(  ،)6 -  7( مــبــاراة مثيرة 
الــبــاحــثــة عن  بـــارتـــي  وقـــالـــت   .)4  - و)7   )6-

األولــى  مباراتها  خسارة  نقطة  أنقذتها  أن 
في بطولة ميامي في الدور الثاني )ُأعفيت 
كــريــســتــيــنــا  الــســلــوفــاكــيــة  االول( ضــــد  مــــن 
أن  قبل  التصفيات،  مــن  املتأهلة  كوتشوفا 
تطيح الــبــيــالروســيــتــني فــيــكــتــوريــا أزارنــكــا 

وأرينا سابالينكا بثالث مجموعات.
املشوار  ثامنة  املصنفة  أندرييسكو  وأنــهــت 
املــمــيــز لــســاكــاري )35 عــاملــيــًا( فــي منافسات 
ميامي التي أطاحت املصنفة ثانية اليابانية 
نــاومــي أوســاكــا مــن ربــع الــنــهــائــي، بتفوقها 
عــلــيــهــا بــثــالث مــجــمــوعــات فـــي مـــبـــاراة قــويــة 

استغرقت ساعتني و42 دقيقة.
وتــســعــى أنــدريــيــســكــو )20 ســـنـــة( املــصــنــفــة 
تــاســعــة عــاملــيــًا الـــى لــقــب رابــــع فــي مسيرتها 
وأول منذ تتويجها بلقب أستراليا املفتوحة 
ــام 2019 عــنــدمــا تــفــوقــت عــلــى األمــيــركــيــة  عــ
ــيــــامــــس. وقـــالـــت  ــلــ ــنـــا ويــ ــيـــريـ املـــخـــضـــرمـــة سـ
الكندية عن مواجهة بارتي في النهائي حيث 
ستلتقي الالعبتان للمرة األولى »أردت دائمًا 
أن أواجـــهـــهـــا. ســتــكــون مـــبـــاراة صــعــبــة وأنـــا 

أتطلع لذلك«.

هوركاش يُطيح تسيتسيباس 
الـــيـــونـــانـــي،  ــال، وّدع  ــ ــرجـ ــ الـ مـــنـــافـــســـات  فــــي 
ثاني  املصنف  تسيتسيباس،  ستيفانوس 
عــاملــيــًا، الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بسقوطه أمــام 
ــاش  ــوركــ ــــرت هــ ــوبـ ــ ــبــــولــــنــــدي هـ مـــنـــافـــســـه الــ
 ،)2  -  6( مـــجـــمـــوعـــات  بـــثـــالث   26 املـــصـــنـــف 
الطريق  تعّبدت  وبعدما   .)4  - و)6   )3  -  6(
عامليًا  خامس  املصنف  تسيتسيباس  أمــام 
املــاســتــرز  دورات  فــي  لــه  لــقــب  أول  لتحقيق 
بعد خروج املصنف أول في الدورة الروسي 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف مــن ربـــع الــنــهــائــي أيضًا 
ــو بــاوتــيــســتــا  ــ ــرتـ ــ ــانــــي روبـ ــبــ عـــلـــى يــــد اإلســ

أوغوت سقط اليوناني بدوره.
ــذارًا  ــه الــحــكــم خـــالل املـــبـــاراة املــثــيــرة إنـ ووجـ
الوقت  النــتــهــاك  ســنــة(   22( لتسيتسيباس 
الـــقـــانـــونـــي بـــعـــد أن اســـتـــغـــرق دقــــائــــق عـــدة 
الـــرأس. مــن جهته،  لتغيير قميصه وربــطــة 
ُيــقــدم هـــوركـــاش فــي مــيــامــي أفــضــل صــورة 
من  أزاح  إذ  الصفراء،  الكرة  على مالعب  له 
ــن الــســابــقــني الــكــنــديــني  ــدوريــ طــريــقــه فـــي الــ
مــيــلــوش راونــيــتــش ودنــيــس شــابــوفــالــوف، 
ــذا الــــفــــوز الـــثـــانـــي لـــهـــوركـــاش  ــ ــبـــر هــ ــتـ وُيـــعـ
)24 ســـنـــة( عــلــى تــســيــتــســيــبــاس فـــي ثــامــن 
لــأخــيــر،  مــقــابــل ســتــة  مــواجــهــة جمعتهما 
وقال تسيتسيباس في هذا اإلطار »شعرت 
وكــأن الفرصة كانت بني يــدي. أشعر وكأن 
أفضل.  لتقديم شــيء  أمامي  كانت  املساحة 
جيد،  موقع  في  كنت  مخيبة.  خسارة  إنها 

كل شيء كان تحت السيطرة. ومن ثم فجأة، 
ال أعرف ما الذي حدث«.

بــعــد أن  قــويــة  بــدايــة  وحــقــق تسيتسيباس 
بسهولة  لصالحه  األولـــى  املجموعة  حسم 
ــال  ــ إرسـ ــر  تـــألـــقـــه وكـــسـ ثــــم واصــــــل   ،)2 -  6(
هوركاش مع بداية الثانية ليتقدم بشوطني 
نــظــيــفــني. وبــعــدمــا بـــدا أن املـــبـــاراة متجهة 
وأنقذ  إيقاعه  لحسم مبكر، وجد هوركاش 
متأخرًا  كــان  عندما  إرســالــه  لكسر  نقطتني 
يكسر  أن  قــبــل  الــثــالــث  الـــشـــوط  فـــي   40-15
إرســـال الــيــونــانــي فــي الــرابــع وُيــعــادلــه )2 - 
2(، ثم جــدد ذلــك في الشوط الثامن وحسم 

املجموعة لصالحه )6 - 3(.
بــعــد ذلــــك طـــالـــب تــســيــتــســيــبــاس بــحــضــور 
مراقب املباراة مع نهاية املجموعة الثانية، 
ــذارًا، ثــم حمل  ــ ــه إلــيــه الــحــكــم إنــ بــعــد أن وّجــ
هوركاش الزخم معه الى املجموعة الثالثة 
وكسر إرسال منافسه اليوناني في الشوط 
 )4  -  6( لـــصـــالـــحـــه  لــيــحــســمــهــا  الــــخــــامــــس 
وبالتالي املباراة. في املقابل تأهل البولندي 
املصنف 37 عامليًا إلى الدور نصف النهائي 
من إحدى دورات املاسترز للمرة األولى في 

مسيرته.

روبليف الى المربع األخير
يلتقي هوركاش في املربع األخير مع روبليف 
ــقــــط مـــنـــافـــســـه األمــــيــــركــــي،  الـــــرابـــــع الـــــــذي أســ
 - كـــوردا، فــي مــبــاراة صعبة )7  سيباستيان 
5(، )7 - 6( و)9 - 7(. وتــأهــل الــروســي للمرة 
األولى في مسيرته إلى نصف نهائي إحدى 
املصنف  روبــلــيــف  وأنــهــى  املــاســتــرز.  دورات 
األولــى لصالحه بعد  ثامنًا عامليًا املجموعة 
فترات متقطعة بسبب تساقط األمطار، قبل 
أن يــحــســم املـــبـــاراة بــعــد ســاعــة و42 دقــيــقــة. 
وأصبح روبليف املصنف األعلى في الدورة 
مع خروج تسيتسيباس ومواطنه مدفيديف 
في ربع النهائي واألملاني ألكسندر زفيريف 

في وقت باكر من ميامي. 
وقال روبليف بعد تحقيقه الفوز »ربما علّي 
أن أشعر بضغط إضافي كوني الوحيد الذي 
عامليًا.  األوائــــل  الــعــشــرة  املصنفني  مــن  بقيت 
ولكني خسرت ضد هوركاش العام املاضي، 
ويانيك  أســبــوعــني  منذ  عــلــّي  فــاز  باوتيستا 
ســبــق أن تــغــّلــب عــلــى العــبــني مـــن املصنفني 
العشرة األوائــل. لذا الجميع قادر على الفوز 
فائزًا  أن هوركاش خرج  ُيذكر  النهائي«.  في 
ــيـــدة الــتــي  عــلــى روبـــلـــيـــف فـــي املــــبــــاراة الـــوحـ
مــن دورة رومــا  الثالث  الـــدور  فــي  جمعتهما 

للماسترز العام املاضي.
)فرانس برس(

بطولة ميامي: بارتي وأندرييسكو في النهائي
ستتوجه األنظار اليوم 

إلى نهائي منافسات 
السيدات في بطولة 

ميامي المفتوحة للتنس، 
حين تسعى األسترالية 

آشلي بارتي لتحقيق لقب 
البطولة أمام منافسة 

شابة قوية وهي الكندية 
بيانكا أندرييسكو

)Getty /يريد صالح مواصلة تسجيل األهداف في شباك خصومه )بيتر بول

)Getty( آشلي بارتي تسعى لتحقيق لقب جديد في عالم التنس

هاري  خصمه  مع  صالح  محمد  المصري  النجم  يتنافس 
كين مهاجم توتنهام على لقب هّداف الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما سجل كل 

منهما 17 هدفًا

أمام  الخسارة  أن  إال  ُمعلقًا،  بــروس  ستيف 
ــرارات  قــ تــتــخــذ  تــوتــنــهــام، ســتــجــعــل اإلدارة 

جريئة وقوية بحق الجميع.

سباق الحذاء الذهبي
يــبــدو أن الــســبــاق لــالنــتــهــاء كــأفــضــل هـــداف 
فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز هـــو مــعــركــة 
خــمــاســيــة، مــع دخــولــنــا املــرحــلــة األخــيــرة من 
املوسم، بعدما تساوي هاري كني مع منافسه 

محمد صالح، برصيد 17 هدفًا لكل منهما.
ال يــــزال بــرونــو فــرنــانــديــز نــجــم مانشستر 
يــونــايــتــد يــشــكــل تــهــديــدًا لــلــمــركــزيــن األول 
والثاني، بسبب حجم الكرات الثابتة، التي 
يــســجــل 16 هــدفــًا حــتــى اآلن، لكنه  جــعــلــتــه 
يواجه منافسه من باتريك بامفورد مهاجم 
لــيــدز يــونــايــتــد، ودومــيــنــيــك كالفيرت لوين 

العب إيفرتون )14 هدفًا لكل منهما(.

مانشستر سيتي ال يُمكن إيقافه
املــاضــي، اتخذ  في هــذه املرحلة من املوسم 
نــحــو األســـوأ،  كــبــيــرًا  شــكــل ليستر منعطفًا 
أبطال  دوري  فــي  مكانًا  النهاية  فــي  وكلفه 
»الثعالب« خــرجــوا من  لكن نجوم  أوروبـــا، 
خيبة األمـــل تــلــك، ويــبــحــثــون اآلن عــن أحــد 
املراكز بني األربعة الكبار في »البريميرليغ«.

ويــحــتــل لــيــســتــر ســيــتــي املـــركـــز الــثــالــث في 
جدول ترتيب »البريميرليغ«، لكنه سيواجه 
تحديًا أمام مانشستر سيتي، الذي أصبح 
إيقافه، ويسحق  كالقطار السريع، ال يمكن 
أمـــامـــه الــجــمــيــع، بــفــضــل الــنــتــائــج املــمــيــزة 

لكتيبة املدرب بيب غوارديوال.

أرقام توماس توخيل
املدير  األملاني توماس توخيل  املــدرب  يطمح 
الــفــنــي لــنــادي تشلسي إلـــى مــواصــلــة سلسلة 
نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة فــــي »الـــــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
األرقــام،  العديد من  ما جعله يحقق  املمتاز«، 
مــنــذ اســتــالمــه مــنــصــبــه خــلــفــًا لــلــُمــقــال فــرانــك 
المبارد، لكن كل شيء ُمتعلق بالحالة الذهنية 
لــنــجــوم ويــســت بــرومــيــتــش، الـــذيـــن يحققون 

النتائج الرائعة في حال كانوا بيومهم.
ويريد توخيل االحتفاظ باملركز الرابع في 
جـــدول تــرتــيــب الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، 
لــكــنــه مــتــخــوف مــن تــأثــيــر الــتــوقــف الــدولــي 
عــلــى نـــجـــومـــه، الـــذيـــن خـــاضـــوا مــواجــهــات 
كثيرة مع منتخبات بالدهم، ما سيجعلهم 
فـــي حـــالـــة بــدنــيــة ســيــئــة جـــــدًا، عــلــى عكس 
يسافر  لم  الذين  بروميتش،  ويست  العبي 

معظمهم لخوض املباريات مع بالدهم.

شفاء جاك غريليش
أنـــبـــاء ســعــيــدة،  تــلــقــت إدارة أســـتـــون فــيــال 
بـــعـــدمـــا أعـــطـــى الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي تــصــريــحــًا 
للنجم جــاك غريليش بــالــعــودة مــرة أخــرى 
إلى املالعب، بعد اإلصابة التي تعرض لها 
في منتصف شهر فبراير/ شباط املاضي، 
جعلته يغيب طوياًل عن مباريات مهمة مع 
فــريــقــه. لــذلــك يــريــد الــجــهــاز الفني أن يكون 
قائد خط وسط جاهزًا للتألق ُمجددًا ضد 

فولهام يوم غٍد األحد.

السبت،  اليوم  سيتي،  ليستر  مباراة  تمثل 
األرجنتيني  للنجم  ــوداع  ال جولة  بداية 
إدارة  أعلنت  الـــذي  ــرو،  ــوي أغ سيرجيو 
مانشستر سيتي رحيله في نهاية الموسم 
أيــام.  عــدة  قبل  رسمي  بشكل  الحالي 
هدفًا   257 تسجيل  أغويرو  واستطاع 
المسابقات،  جميع  في  سيتي  لمانشستر 
مليون   35 مقابل  إليهم  انضمامه  منذ 
المهاجم  جعل  مــا  إسترليني،  جنيه 

األرجنتيني من أساطير الفريق اإلنكليزي.

الوداع ألغويرو

لــقــبــهــا الــعــاشــر فـــي مــســيــرتــهــا االحــتــرافــيــة 
»شــعــرت وكــأنــي قمت بشيء أفضل فــي كل 
مباراة خضتها«، وطلبت بارتي وقتًا طبيًا 
مستقطعًا بسبب آالم في املعدة في املجموعة 
الثانية، إال أنها أكدت أنها ستكون جاهزة 
الفائزة بروالن  للنهائي. وُتقّدم األسترالية 
منذ  مميزة  مستويات   2019 عــام  غـــاروس 

عودة اإلثارة 
في »البريميرليغ«
مواجهات نارية بانتظار مانشستر سيتي

انتصار  لتحقيق  ميالن  إنتر  فريق  يسعى 
جديد في منافسات الجولة الـ29 من بطولة 
الدوري اإليطالي لكرة القدم ُيقربه أكثر من 
لقب غائب عــن خزائنه منذ ســنــوات، وذلــك 
بولونيا،  منافسه  على  ضيفًا   

ُ
يحل عندما 

بينما يخوض يوفنتوس مواجهة »ديربي« 
أمام تورينو في مباراة ال تقبل القسمة على 
اثنني وقد تحسم مصير مدربه أندريا بيرلو. 
ــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي لــقــيــادة  ويــســعــى املـ
على  تاسع  النتصار  »النيراتزوري«  فريقه 
»الكالتشيو«،  لقب  من  أكثر  ُيقربه  التوالي 
إذ يبتعد حاليًا بفارق ست نقاط عن أقرب 
مــالحــقــيــه، مــيــالن، الــســاعــي أيــضــًا لتحقيق 
ــبــــاراة مــؤجــلــة إلنــتــر.  الـــلـــقـــب، رغــــم تــبــقــي مــ
ــــرس املـــكـــون  ــــشـ ــر، بـــهـــجـــومـــه الـ ــ ــتـ ــ ــل إنـ ــحــ ويــ
لــوكــاكــو والوتـــــارو مارتينيز،  مــن رومــيــلــو 
ضيفًا على بولونيا صاحب املركز الحادي 
عــشــر والـــــذي اســتــفــاق فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة 
بــانــتــصــاريــن مــتــتــالــيــني عــلــى ســامــبــدوريــا 
وكروتوني. وسيستهل ميالن الجولة التي 
سامبدوريا  أمــام  الــيــوم،  مبارياتها  ستقام 
انتصار  لتحقيق  الــعــاشــر،  املــركــز  صــاحــب 
ثاٍن على التوالي طال انتظاره خالل الفترة 
املــاضــيــة، إذ خسر ثــالث مـــرات وتــعــادل في 
مرة خالل الجوالت السبع األخيرة. وتأتيت 
هذه املباراة وسط تناول تقارير عن توقف 
إدارة »الروسونيري« عن التفاوض لتجديد 
عقد حارس املرمى جيانلويجي دوناروما، 
الــــذي ســيــنــتــهــي عــقــده الــصــيــف املــقــبــل. في 
منافسه  أتــالنــتــا  فــريــق  يستضيف  املــقــابــل 
يحافظ  انتصار  لتحقيق  سعيًا  أودينيزي 
بــه على املــركــز الــثــالــث، الـــذي يحتله بفارق 
األهداف عن يوفنتوس الرابع، والذي يبتعد 
عــــن نـــابـــولـــي خـــامـــس الـــتـــرتـــيـــب بــنــقــطــتــني. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــوز« مـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ويـــــخـــــوض »الـ
ــــذي يــكــافــح من  ــام تـــوريـــنـــو، الـ ــ »ديــــربــــي« أمـ
أجل البقاء في األضواء، ويحل في الترتيب 
السابع عشر. وال يوجد خيار أمام »يوفي« 
ســوى الــفــوز مــن أجــل اإلبــقــاء على حظوظه 

توديعه  بعد  خــاصــة  باللقب،  التتويج  فــي 
دوري األبـــطـــال، رغـــم أن خــســارتــه األخــيــرة 
أمام بينيفينتو أبعدته عن املنافسة مجددًا، 
ليبتعد بــعــشــر نــقــاط خــلــف إنــتــر. وُيــعــانــي 
في  كوفيد-19  انتشار  من  »البيانكونيري« 
 من ليوناردو 

ّ
صفوفه، إذ تأكدت إصابة كل

بــونــوتــشــي ومــيــريــح ديــمــيــرال بــالــفــيــروس. 
أندريا بيرلو بيرلو بدوره  املــدرب  ويسعى 
للرد على املشككني في قيادته الفريق خالل 
الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، بــتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار تلو 
البطولة.  املتبقية من  الجوالت  اآلخــر خالل 
وســيــســتــضــيــف نــابــولــي ضــيــفــه كــروتــونــي 
صــاحــب املــركــز األخــيــر عــلــى مــلــعــب دييغو 
انتصار  مــارادونــا سعيًا لتحقيق  أرمــانــدو 
مركز  على  املنافسة  ومواصلة  تواليًا  رابــع 

مؤهل لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
ولــم يخسر فــريــق الــجــنــوب خــالل الــجــوالت 
النتائج  ملواصلة  األخيرة ويسعى  الخمس 
اإليجابية على حساب منافس لم يذق طعم 
االنــتــصــارات ســوى أربــع مــرات هــذا املوسم. 
أما روما صاحب املركز السادس برصيد 50 
نقطة بعد خسارته في آخر جولتني، فيسعى 
هو اآلخر لتجاوز عثرتيه في آخر جولتني 
والفوز على حساب ساسولو صاحب املركز 
الــثــامــن. فــي املــقــابــل ســُتــقــام بــاقــي مباريات 
وكــالــيــاري- التسيو-سبيزيا،  بــني:  الــجــولــة 

ــا  ــنـ ــيـ ــتـ ــيـــورنـ ــنـــوى-فـ هــــيــــالس فــــيــــرونــــا، وجـ
وبينيفينتو-بارما.

نهائي كأس ملك إسبانيا 2020
يسعى فريق ريال سوسييداد السبت املقبل 
إلى التتويج بلقب جديد ثالث له لكأس ملك 

إسبانيا بعد مرور 34 سنة بعد طريق من 
املعوقات في النسخة املاضية بدأ بمواجهة 
أن يتخطى  قبل  املتواضع،  فريق بيسيريل 
ريال مدريد في ملعب »سانتياغو برنابيو« 
ثم ميرانديس ويــواصــل مــشــواره للوصول 
إلــى هــذا النهائي الــذي سيقام في ملعب ال 
كارتوخا في إشبيلية. وخالل هذا املشوار، 
عــلــى  األول  الـــــــــدور  ــــي  فـ ــيــــداد  ــيــ فــــــاز ســــوســ
وبعدها  نظيفة،  أهــداف  بثمانية  بيسيريل 
دون  برباعية  سبتة  أتلتيكو  عقبة  تخطى 
رد، قبل أن يواجه فريقان من دوري الدرجة 
ـــ32. وفــي ذلــك الــدور  األولـــى بـــدءًا مــن دور الــ
ثم  نظيفة،  بثنائية  إسبانيول  فريق  أطــاح 
 -  3( فــاز على أوساسونا  النهائي  في ثمن 
1(، فــي مــبــاراة شــهــدت دخـــول مــرمــاه هدفًا 
للمرة األولـــى فــي البطولة. وفــي الـــدور ربع 
بريال  »الباسكي«  الفريق  اصطدم  النهائي 
مــدريــد فــي ملعبه، لكنه نجح فــي الــفــوز )4 
- 3( في مباراة مثيرة تقدم خاللها أواًل )4 
- 1( قبل أن يقلص النادي »امللكي« النتيجة 
ويودع املسابقة. بعد ذلك أطاح سوسييداد 
النهائي فريق ميرانديس  الــدور نصف  في 
- 1( وإيــابــًا بهدف نظيف،   2( بفوزه ذهابًا 
ــار عــلــى  ــتـ ــسـ ــن اآلن، لـــيـــســـدل الـ قـــبـــل عـــــام مــ
بلباو.  أثلتيك  أمــام  الــقــادم  السبت  البطولة 
ويـــتـــصـــدر الــــســــويــــدي ألـــيـــكـــســـنـــدر إيـــســـاك 
البطولة  هدافي  قائمة  سوسييداد  مهاجم 
عن  بــهــدف  متفّوقًا  أهــــداف،  سبعة  برصيد 
لكن  ميرانديس،  العــب  ماتيوس  البرازيلي 
بإمكان إيساك أن يوسع صدارته في املباراة 
واألزرق  األبيض  الفريق  النهائية. ويسعى 
لتأكيد أحقيته هذا املوسم بلقب بعد املوسم 

ــه فـــي »الـــلـــيـــغـــا« واحـــتـــاللـــه املــركــز  الــكــبــيــر لـ
أتلتيكو  الرباعي  خلف  بالجدول  الخامس 
مدريد وبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية. 
بــيــنــمــا خــــاض مــنــتــخــب »أســــــود الـــبـــاســـك«، 
مــشــوارًا أصعب  للكأس،  لقبًا  الــــ23  صاحب 
من ناحية النتائج، فبعد تخطيهم الدورين 
األول والـــثـــانـــي عــلــى حـــســـاب إنــتــيــرســيــتــي 
)3 - صــفــر( وســيــســتــاو ريــفــر )4 - 0(، كــاد 
بلباو يودع دور الـ32 بعد االحتكام لركالت 
الترجيح )5-4(، إذ انتهت املباراة بالتعادل 
اإليجابي )1 - 1(، وأيضًا في دور الـ16 أمام 
تينيريفي، إذ فاز بركالت الترجيح )4 - 2( 

بعد انتهاء املباراة )3 - 3(.
وفـــي ربـــع الــنــهــائــي اصـــطـــدم بــلــبــاو بفريق 
عدد  في  القياسي  الرقم  برشلونة، صاحب 
مــرة( وحامل  التتويج بالبطولة )30  مــرات 
اللقب ومنافسه أيضًا على اللقب في نهائي 
نــســخــة 2021، بـــهـــدف نــظــيــف فـــي الــدقــيــقــة 

األخيرة حمل توقيع إينياكي ويليامز.
بلباو منافسه  اجــتــاز  النهائي  وفــي نصف 
غرناطة بصعوبة، إذ فاز ذهابًا على أرضه 
بهدف نظيف، وخسر إيابًا بهدفني لواحد، 
خــارج  الـــذي سجله  الــهــدف  بفضل  ليتأهل 
أرضــه، ليسعى للظفر باللقب األول له منذ 
لتجاوز  بلباو  ويسعى   .2015-2014 موسم 
عثراته في »الليغا« حيث يحل في الترتيب 
ــم يــحــقــق ســـوى انــتــصــار وحيد  الــتــاســع ولـ
فــــي آخـــــر ســــت جـــــــوالت. وكــــــان آخـــــر ألـــقـــاب 
ســـوســـيـــيـــداد فـــي الـــكـــأس فـــي 1987 وقــبــلــه 
الظفر  فاز أيضًا باللقب في 1909، لُيحاول 

باللقب الثالث في النهائي الثامن له. 
)فرانس برس(

إنتر يسعى للفوز وسوسييداد يستعد للكأس
مع عودة البطوالت 

األوروبية، يسعى فريق 
إنتر ميالن لتحقيق 

انتصار جديد يُقربه أكثر 
وأكثر من لقب الدوري 
اإليطالي الُمنتظر، بينما 

في إسبانيا يواجه ريال 
سوسييداد منافسه 

أتلتيك بلباو في نهائي 
الكأس نسخة 2020

)Getty( 2010 يسعى إنتر ميالن الستعادة اللقب الغائب منذ عام
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القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه األنظار في املجموعة األولى 
نحو قمة كروية عربية »مصرية – 
ســـودانـــيـــة« ســتــجــمــع بـــن الــنــادي 
الرقم  اللقب وصاحب  املصري حامل  األهلي 
باعتباره  التتويج،  مــرات  عــدد  فــي  القياسي 
الــســودانــي فــي الجولة  ضيفًا ثقياًل، واملــريــخ 
الــخــامــســة مـــن مــنــافــســات دور املــجــمــوعــات. 
التأهل  بطاقة  لحسم  للفوز  األهلي  ويحتاج 
رســمــيــًا إلــــى الــــــدور املــقــبــل دون الــنــظــر إلــى 
الجولة األخيرة مع سيمبا  لقائه في  نتيجة 
الـــتـــنـــزانـــي، فــــي وقـــــت انـــتـــهـــت أحــــــالم املـــريـــخ 

السوداني في املنافسة.
ويــدخــل فــريــق األهــلــي الــلــقــاء ولــديــه 7 نقاط 
فيما  الثاني، خلف سيمبا،  املركز  بها  يحتل 
يملك املــريــخ نقطة واحــــدة فــي املــركــز الــرابــع، 
وكان األهلي حقق الفوز على املريخ بسهولة 
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة خــــالل الـــجـــولـــة األولــــــى قبل 
ــلـــي عــلــى قــوتــه  أســابــيــع قــلــيــلــة. ويـــراهـــن األهـ
الشناوي حارس  في محمد  ممثلة  الضاربة، 
املــرمــى وبــدر بــانــون ويــاســر إبراهيم ومحمد 
هـــانـــي فــــي الـــــدفـــــاع، ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة 
وعـــمـــرو الــســولــيــة وألـــيـــو ديـــانـــغ فـــي الــوســط، 
ــيـــور أغـــايـــي وطــاهــر  ومــحــمــد شـــريـــف وجـــونـ

عودة دوري 
أبطال أفريقيا

بحثًا عن حسم بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 
لنسخة 2020/ 2021، تخوض األندية العربية سلسلة من اللقاءات الصعبة، 
تحسين  أو  بنجاح  المشوار  مواصلة  أجل  من  الفوز،  عن  فيها  بديل  وال 

األوضاع واإلبقاء على حلم المنافسة حتى النهاية
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محمد في الهجوم، بطريقة 4-3-3 التي تتغير 
إلـــى 4-2-3-1 عــنــد فـــقـــدان الـــكـــرة تــحــت قــيــادة 
بيتسو موسيماني املدير الفني، والتي يميل 

إليها في مبارياته خارج ملعبه.
فــي املــقــابــل يــراهــن فــريــق املــريــخ عــلــى عنصر 
فـــوز مــعــنــوي يــصــالــح به  األرض فــي تحقيق 
في  السيئة  الــعــروض  صدمة  بعد  جماهيره، 
وقت سابق، وهو يعتمد على منجد النيل في 
حراسة املرمى وسيف تيري وتاج الدين نور 
وحمزة داوود وأحمد أدم وأمير كمال وتمبش 
وضياء الدين محجوب وأحمد التش ويلعب 
بطريقتي 4-3-3 و4-2-3-1 في أغلب مبارياته 

منذ قدوم لي كالرك لقيادة الفريق.
الثالثة، يحل فريق  املجموعة  وفي منافسات 
الوداد املغربي املتأهل رسميًا في وقت سابق 
إلــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي ضــيــفــًا عــلــى كــايــزر 
مــبــاراة تحصيل  فــي  أفريقي  الجنوب  تشيفز 

اســـتـــثـــنـــائـــي.  ــع  ــابــ طــ ولـــكـــنـــهـــا ذات  ــل،  ــ ــــاصـ حـ
اللقاء بمجموعة من العبي  الــوداد  ويخوض 
الصف الثاني في الفريق في القائمة األفريقية 
الــعــام  املــــدرب  قــيــادة محمد بنشريفة  وتــحــت 
الــذي  الفني  املــديــر  البنزرتي  فــوزي  ومساعد 
قرر البقاء في املغرب برفقة الالعبن األساسن 
بخالف  املغربي  الـــدوري  ملباريات  للتحضير 

منح البدالء فرصة قارية للظهور.
وُيـــراهـــن بــنــشــريــفــة عــلــى بــديــع أووك وزهــيــر 
املترجي والشيخ كومارا وبدر كدارين وأنس 
سرغات ورضا رحيم ومنصف أشراشم  وبابا 
تـــونـــدي، فــيــمــا تــغــيــب الـــقـــوة الــضــاربــة أمــثــال 
أوناجم  الالفي ومحمد  الكعبي ومؤيد  أيوب 
ــارس املـــرمـــى. ويــدخــل  ــ ــا الــتــكــنــاوتــي حـ ــ ورضـ
الوداد اللقاء متصدرًا جدول ترتيب املجموعة 
الثالثة برصيد 10 نقاط، وحسم التأهل للدور 
املقبل، مقابل 5 نقاط لكايزر تشيفز يحتل بها 

املركز الثالث متساويًا مع حورويا الغيني.
وفي املجموعة الرابعة، تتجه كل األنظار نحو 
قمة عربية أخرى تجمع بن مولودية الجزائر 
الجزائري والزمالك املصري في ملعب األول، 
صراع  في  كبيرة  بنسبة  حاسمة  ُتعد  والتي 
نقاط   8 املــولــوديــة  يملك  إذ  الــثــانــيــة،  البطاقة 
للزمالك  نقطتن  مقابل  حاليًا،  الوصافة  فــي 
صاحب املركز الثالث وهما تعادال في القاهرة 

بدون أهداف.
التأهل  للمولودية  الــتــعــادل  أو  الــفــوز  ويتيح 
للدور املقبل، في وقت ال يملك الزمالك سوى 
خيار الفوز مع ترقب نتائج الجولة السادسة. 
وُيـــــراهـــــن املــــولــــوديــــة عـــلـــى قــــوتــــه الـــضـــاربـــة، 
ممثلة فــي ســامــي فــريــوي وبلخير وبـــالل بن 
عبدالقادر  والــحــارس  ربيعي  وميلود  ساحة 
الـــصـــالـــحـــي، ويــســعــى لــلــفــوز لــتــأكــيــد قــدرتــه 
اللقب والذهاب بعيدًا في  املنافسة على  على 

املنافسات خالل النسخة الجارية.
ــالـــك ومـــدربـــه  فـــي املـــقـــابـــل يـــراهـــن فـــريـــق الـــزمـ
ــيـــرون عــلــى نــجــومــه فــرجــانــي  ــارتـ بـــاتـــريـــس كـ
ســاســي وأشــــرف بــن شــرقــي ويــوســف أوبــامــا 
وطارق حامد ومحمود عالء ومحمود الونش 
ومحمد أبوجبل حــارس املرمى بطريقة لعب 

4-2-3-1 وال بديل أمامه سوى الفوز.
ــد بـــاتـــريـــس كــــارتــــيــــرون فــــي تــصــريــحــات  ــ وأكــ
الــفــوز والــعــودة  إلـــى تحقيق  إعــالمــيــة سعيه 
بــالــنــقــاط الــثــالث وإنــعــاش اآلمــــال فــي التأهل 
ــــاف كـــارتـــيـــرون أن فريقه  لـــلـــدور املــقــبــل، وأضـ
اســتــعــد بــشــكــل جــيــد ونــجــح فــي تجهيز عــدد 
مــن الــعــنــاصــر لــديــه، مــثــل بــن شــرقــي وأوبــامــا 
ومحمود عالء ومحمد عبد الشافي للمباراة 
قبل أن ينضم إليه الالعبون الدوليون، وهناك 
عــلــى مصالحة  الــفــريــق  أعــضــاء  بــن  تصميم 

الجماهير وإحراز الفوز على املولودية.
ــــرون عـــلـــى قـــوة  ــيـ ــ ــارتـ ــ ــك شــــــــّدد املـــــــــدرب كـ ــذلــ كــ
املولودية قائاًل: »فريق منظم تكتيكيًا، دفاعه 
الوسط يضغط بقوة،  يلعب بشكل منضبط، 
املــبــاراة،  تحسم  وحدها  الصغيرة  التفاصيل 

الزمالك يلعب مباراة 
حياة أو موت من أجل 

حلم التأهل

المشجعون سيعودون إلى المالعب 
في إنكلترا بدءًا من 18 إبريل

تستعد كرة القدم اإلنكليزية مرة أخرى الستقبال مشجعني في املدرجات انطالقًا من 
18 نيسان/ إبريل، عندما سيحضر حوالي 4000 شخص مباراة نصف نهائي كأس 
االتحاد اإلنكليزي بني ليستر سيتي وساوثهامبتون على ملعب »ويمبلي«. وستكون 
املبادرة أيضًا بمثابة اختبار الستضافة بعض منافسات بطولة أمم أوروبــا لكرة  هذه 
إقامة سبع  املقرر فيها  والتي من  املقبل،  يونيو  التي ستبدأ في شهر حــزيــران/  القدم، 
هــذه هي  والنهائي. وستكون  النهائي  الــدور نصف  ذلــك  بما في  مباريات في ويمبلي، 
التي يستطيع فيها مشجعون حضور مباراة منذ ديسمبر/ كانون األول  األولــى  املــرة 
املاضي، عندما حظرت الحكومة البريطانية نظامًا كان يسمح للجمهور بدخول املالعب 
في املناطق األقل تضررًا من الفيروس. ولن يكون األشخاص الذين يحضرون املواجهة 
لندن، وهو ما  املحليني في  السكان  لكنهم من  أو ساوثهامبتون،  ليستر  من مشجعي 
يستهدف تجنب السفر غير الضروري. وسيكون هذا أول اختبار لعودة الجمهور إلى 
أيــار املقبل، عندما يمكن لجميع املالعب ذات  املالعب، لكن ذلك لن يتم حتى 17 مايو/ 

السعة الكبيرة استضافة مشجعني.

خاميس رودريغيز: كنت على وشك التوقيع ألتلتيكو مدريد
كان  أنــه  رودريــغــيــز  خاميس  الكولومبي  كشف 
عــلــى وشـــك الــتــوقــيــع لــفــريــق أتلتيكو مــدريــد في 
عام 2020، لكن األمور لم تسر على ما يرام ألن 
له باملغادرة. وفي مقابلة  ريــال مدريد لم يسمح 
تــلــفــزيــونــيــة قــــال خــامــيــس: »فــــي صـــفـــوف ريـــال 
قررت  عندما  املــاضــي،  العام  قلياًل  لعبت  مدريد 
مغادرة بايرن ميونخ، كان لدي شيء بالفعل مع 
فريق آخــر، لقد تم ذلــك عمليًا، لكن ريــال مدريد 
السماح لي باملغادرة«. وأكــد العب  لم يرغب في 
خط الوسط أنه أجرى محادثات حتى مع مدرب 
أتلتيكو، دييغو سيميوني، الذي أخبره أنه »العب 
له  اللعب معه«، وتابع: »قلت  للغاية، ويمكنه  مهم 
حسنًا، وكنت مستعدًا. لكن كل هذا حدث وريال مدريد لم يسمح لي باملغادرة«. وفيما 
أنه تحت إمــرة املدرب  النادي »امللكي«، أوضــح  الــذي أمضاه في صفوف  يتعلق بالوقت 
زيدان كان يعلم أنه لن يلعب كثيرًا«، وأضاف: »اآلن أنا مع إيفرتون، أردت املجيء واللعب 

معه، أردت أن أظهر أنني في وضع جيد«.

فريدي غوارين يدخل المستشفى بعد دخوله في شجار
ــدم الــكــولــومــبــي فــريــدي  ــقـ ــرة الـ ــب كــ احــتــجــز العــ
بعد  طفيفة  بــإصــابــات  املستشفى  فــي  غــواريــن 
دخوله في شجار في منطقة العاصمة في مدينة 
حسبما  للتدخل،  الشرطة  اضــطــرت  إذ  ميديني، 
أفادت السلطات املحلية. وأبلغ والدا العب الوسط 
الـــدولـــي الــكــولــومــبــي الــســلــطــات عــن وجــــود حالة 
عــنــف مــنــزلــي مــزعــومــة، رغـــم عـــدم مــعــرفــة مزيد 
التفاصيل حتى اآلن. وأوضـــح مــســؤول في  مــن 
الشرطة »عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان 
املنزل  الحادث وجــدوا إصابات شخصية داخــل 
الـــذي يعيش فيه االبـــن بعد شــجــار مــع والــديــه«. 
ودخل غوارين في نقاش حاد أيضًا مع عناصر الشرطة رغم أن الدماء كانت تظهر على 
مالبسه، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى قريب ليخضع للعالج. كذلك أفادت الشرطة بأن 
الالعب دخل أيضًا في شجار داخل العيادة مع أحد عناصر األمن وكذلك مع األطباء، قبل 

أن تستعمل الشرطة القوة بشكل شرعي إلخضاعه للعالج.

القضاء األرجنتيني يطلب معلومات 
من 7 دول حول ممتلكات مارادونا

طالبت القاضية األرجنتينية املكلفة بقضية ميراث أسطورة كرة القدم الراحل دييغو 
بجمع  ودبــي  وسويسرا  وإيطاليا  وكوبا  وبيالروسيا  واملكسيك  فنزويال  مــارادونــا 
الــقــدم.  كــرة  نجم  بــاســم  املصرفية  والــحــســابــات  املحتملة  املمتلكات  حــول  معلومات 
في  والتجارية  املدنية  الدائرة  من  ريفيرو  ديل  تيديسكو  لوسيانا  القاضية  وتسعى 
الــذي توفي في 25  العالم  إلــى تحديد ممتلكات بطل  آيــرس  ببوينس  مدينة ال بالتا 
من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر املاضي عن عمر 60 سنة نتيجة أزمــة قلبية. هذا 
وكشفت مصادر قضائية للصحافة املحلية أن القاضية طلبت معلومات حول وجود 
حسابات في مصارف وهيئات مالية وصناديق ادخار، أو سندات أو أي أصول باسم 

نجم كرة القدم في هذه الدول.

في العائلة الحاكمة القطرية، إلى نيبال لتواجه تحدي صعود 
قمة »إيفرست« لتكون أول امرأة في بلدها تصل إلى أعلى 
جبل في العالم، وهو طموح ولد من رغبتها في كسر الصورة 
الشيخة  قالت  اإلسبانية  للوكالة  تصريحات  وفي  النمطية. 
أسماء من كاتماندو: »أتسلق الجبال ألتجاوز حدودي، وآمل 
من خالل صعود أعلى القمم في العالم، أن أتمكن من تحدي 
الصورة النموذجية للمستكشف وتشجيع النساء والفتيات 

في منطقتي على تحدي أنفسهن«.
إليها  التي سافرت  نيبال  القطرية 45 يومًا في  وستقضي 
مترًا   6960 وصــعــدت  الشمالي،  القطب  إلــى  بعدما وصلت 
لتبلغ قمة جبل أكونكاجوا، أعلى قمة في األميركتني ونصف 
الكرة الجنوبي وكذلك 5895 مترًا لترتقي جبل كليمنجارو. 
وإذا نجحت في الصعود، فستصبح مديرُة قسم االتصال 
اللجنة األوملبية القطرية أول امــرأة في بلدها  والتسويق في 

تصل إلى قمة »إيفرست«. وفي هذا اإلطار أوضحت: »أتمنى 
أنا  أقــوم بأصعب تحد لي، الصعود إلى أعلى إيفرست.  أن 

ثالث قطرية فقط تحاول التسلق«.
الشيخة أسماء تضع نصب عينيها تحديًا  فــإن  ذلــك،  ومــع 
أكبر يتمثل في ما ُيعَرف باسم االنضمام إلى »مستكشفي 
الغراند سالم«، وهو ما يندرج في إطار الوصول إلى القطبني 
الشمالي والجنوبي وجميع القمم األكثر ارتفاعًا في كل قارة.

كما أن أسماء آل ثاني هي ثالث شخص من دولة قطر يخوض 
الــقــادمــة،  مهمتها  فــي  نجاحها  حــال  وفــي  التسلق.  تجربة 
»إيفرست«. مع  ارتــفــاع قمة  إلــى  أول قطرية تصل  ستكون 
اإلشــارة إلى أنها أنهت 3 من 9 تحديات للمتسلقني. إذ في 
في  نقطة  أقصى  في  تتزلج  قطرية  أول  أمست  عــام 2018، 

القطب الشمالي.
)العربي الجديد، إفي(

الــلــواتــي  الــقــطــريــات  املتسلقات  مــن  ثــانــي،  آل  أســمــاء  ُتعتبر 
»إيفرست«  قمة  إلــى  الــوصــول  التاريخ عبر  لــدخــول  يسعني 
هذا الشهر، وهي التي تشغل منصب مديرة إدارة التسويق 
واالتصال في اللجنة األوملبية. فبعدما وصلت في عام 2019 
إلى قاعدة جبل »إيفرست«، أعلى قمم العالم بارتفاع يصل 
املتسلقة  البحر، تسعى  عــن سطح  مترًا  حــوالــي 8849  إلــى 
الذهاب في رحلة تاريخية من  القطرية أسماء آل ثاني، إلى 
تاريخها وتحقيق  فــي  مــرة  القمة ألول  إلــى  الــوصــول  أجــل 
نحو  رحلتها  في  القطرية  وستنطلق  مسبوق.  غير  إنجاز 
قمة جبل »إيفرست« خالل شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار 
التي تطمح ألن تكون أول سيدة في الشرق  القادمني، وهي 
األوسط تختم مشروع تحدي القمم السبع للمغامرين، وهو 
في  نقطة  أقصى  وبــلــوغ  السبع  القمم  الــذي يتضمن تسلق 
القطبني الشمالي والجنوبي. ووصلت أسماء، العضو املغامر 

أسماء آل ثاني

على هامش الحدث

متسلقة جبال 
قطرية تسعى 

للوصول إلى 
قمة »إيفرست« 

ودخول التاريخ

األهلي يسعى 
للمحافظة على 
لقبه في عام 
)Getty( 2021

إعالمية  تصريحات  في  األهلي  فريق  مدرب  موسيماني  بيتسو  أكد 
المريخ  ضد  أفريقيا  أبطال  دوري  في  المهمة  المباراة  خوض  قبل 
السوداني »لدينا غيابات بكل تأكيد، علي معلول ليس حاضرًا منذ فترة، 
اعتدنا  النهاية  في  لكن  مهمًا،  وجــوده  وكان  فتحي  حمدي  لدينا 
على التعامل مع كل المعطيات المفاجئة، نلعب لقاء المريخ بخطة 
متوازنة، ولكن هدفنا هو العودة بالنقاط الثالث، ونعلم أن المريخ لن 

يفرط في الفوز تحت أي وضع من أجل التأهل«.

موسيماني: هدفنا الـ3 نقاط

وجه رياضي

ونــســعــى إلــــى اســتــغــالل أي نــقــاط ضــعــف قد 
ــداث  ــ ــا لــســيــر أحـ ــقـ ــدى املــــولــــوديــــة وفـ ــ تــظــهــر لـ
املـــواجـــهـــة«. وفــــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، يسعى 
ــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي الســـتـــعـــادة لــقــبــه  نــــــادي الـ
الــقــاري الـــذي أحــــرزه فــي عــامــي 2018 و2019 
لـــحـــســـم صـــــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة لـــصـــالـــحـــه بــعــد 
الــتــأهــل رســمــيــا لــلــدور املــقــبــل، عــنــدمــا يلتقي 

لــإصــابــة. ومـــن جــانــبــه أكـــد مــعــن الشعباني 
املـــديـــر الــفــنــي لــلــتــرجــي ثــقــتــه الــكــامــلــة بــقــدرة 
ــعـــروض الــقــويــة في  العــبــيــه عــلــى مــواصــلــة الـ
سباق املجموعة الرابعة عند مالقاة تونغيث 
السنغالي، وقال في هذا اإلطار »حققنا الفوز 
ــــدوري، ســـعـــداء بما  ــالـ ــ فـــي آخــــر مــبــاريــاتــنــا بـ
وصــلــنــا إلــيــه فــي املــوســم الــجــاري حــتــى اآلن، 

تونغيث السنغالي في ملعب األخير. ويملك 
الترجي 10 نقاط في املركز األول مقابل نقطة 
األولــى  املواجهة  الترجي في  لتونغيث، وفــاز 

بن الفريقن بهدفن لهدف.
ويواجه الترجي غيابات في صفوفه، تصدرها 
افتقاد معن الشعباني املدير الفني لخدمات 
ــيــــدريــــك غـــبـــو وإلـــــيـــــاس الــشــتــي  الـــثـــنـــائـــي ســ

لدينا  ونتصدر مجموعتنا،  الــدوري  نتصدر 
التأقلم  مجموعة مميزة من الالعبن ويــزداد 
بينهم يومًا بعد يوم، نلعب كل مباراة بغرض 
وحــيــد وهـــو الــفــوز ونــســعــى إلنــهــاء مــشــوارنــا 
فــي املــجــمــوعــة عــلــى الــقــمــة وســأمــنــح الفرصة 
ألكثر مــن العــب فــي التشكيلة خــالل مباراتي 

تونغيث واملولودية«.

بطولة مونتي  لن يشارك في  أنه  الرابع عامليًا،  املصنف  تيم،  النمساوي دومينيك  أعلن 
إبريل  نيسان/  و18   11 بني  الفترة  في  التي ستقام  نقطة،  األلــف  ذات  لألساتذة  كارلو 
الحالي. وأوضح تيم )27 سنة(، عبر بيان صدر على موقعه اإللكتروني، أنه غير مستعد 
للمنافسة في أول بطولة كبرى باملوسم على املالعب الترابية، وقال: »بعد الدوحة ودبي 
كنت بحاجة إلى استراحة وأنا لست حاليًا في كامل لياقتي. آسف، كنت أرغب في اللعب 
في مونتي كارلو، لكن ذلك لن يكون ممكنًا. خالل األسابيع الصعبة املقبلة، ال يزال لدي 

الكثير من العمل للقيام به«.

صورة في خبر

تيم يغيب عن مونتي كارلو
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