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رياضة

احتفظت 
األسترالية 
آشلي بارتي، 
المصنفة أولى 
عالميًا، بلقب 
دورة ميامي 
األميركية في 
كرة المضرب، 
ثانية دورات 
األلف نقطة 
لدى السيدات، 
بعد انسحاب 
الكندية بيانكا 
أندرييسكو 
التاسعة عالميًا، 
إثر تعّرضها 
إلصابة في 
الكاحل األيمن، 
فيما كانت 
النتيجة 3-6 
و4-0 لصالح 
بارتي. وهو 
اللقب العاشر 
في المسيرة 
االحترافية لالعبة 
األسترالية البالغة 
بارتي تبلغ من العمر 24 عامًا )ماثيو ستوكمان/Getty(24 عامًا.

بارتي بطلة ميامي
تعّرض العب نادي سانت تروند البلجيكي، 

ماكسيميليانو كوفريي، إلصابة خطيرة ستتسبب 
في غيابه لفترة طويلة عن املالعب، حيث أصيب 

 العشب املحيط 
ُ
بجروح في القدم، عندما كان َيجز

ببيته، مما سيكلف فريقه الحرمان من خدماته. 
وكشفت صحيفة »يوروسبورت« الفرنسية، 

تفاصيل الحادثة التي استدعت نقل كوفريي نحو 
املستشفى بشكل مستعجل، حيث كانت اإلصابة 
مخيفة له وألفراد عائلته، الذين تواجدوا بقربه.

مت العداءة الكينية روث شيبنغيتش، الرقم 
ّ
حط

القياسي العاملي لنصف املاراثون، بتتويجها 
بنصف ماراثون إسطنبول بزمن قدره ساعة 
وأربع دقائق وثانيتان. وفازت شيبنغيتش 

بإسطنبول للمرة الثالثة في مشوارها بعد 2017 
و2019. وحطمت بذلك الرقم القياسي الذي سجلته 

اإلثيوبية أبابيل يشانه، عندما فازت بنصف 
ماراثون رأس الخيمة، بزمن قدره ساعة وأربع 
دقائق و31 ثانية في 21 فبراير/ شباط 2020.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أن 
الحكم األملاني فليكس بريتش سيدير مباراة 

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بني ريال 
مدريد وليفربول يوم الثالثاء في ملعب »ألفريدو 

دي ستيفانو«. وسبق أن أدار بريتش )45 عامًا( 
مباراة لريال مدريد في السابع من أغسطس/

آب املاضي في إياب ثمن نهائي التشامبيونزليغ 
املوسم املاضي أمام مانشستر سيتي باملباراة 

التي انتهت بفوز الفريق اإلنكليزي 1-2.

العب بلجيكي 
ضحية حادث بآلة 

منزلية حادة

روث شيبنغيتش تحطم 
بإسطنبول الرقم القياسي 
العالمي لنصف الماراثون

صافرة ألمانية 
تدير مباراة ريال مدريد 

وليفربول

Monday 5 April 2021
االثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة



مجدي طايل

ــوز مــــصــــري، وتــــعــــادل  ــ مــــا بــــن فــ
فـــي الــديــربــي الــعــربــي، وخــســارة 
مــغــربــيــة وجـــزائـــريـــة وتــونــســيــة، 
مــضــت نــتــائــج األنــديــة الــعــربــيــة فــي الجولة 
الخامسة من عمر مرحلة املجموعات لكأس 

دوري أبطال أفريقيا ملوسم 2021-2020.
إلى  اآلمـــال  عــودة  الخامسة  الجولة  وكتبت 
ــالـــك املـــصـــري فـــي مــنــافــســة املـــولـــوديـــة  الـــزمـ
الرابعة،  املجموعة  وصــافــة  على  الــجــزائــري 
وحـــصـــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ربــع 
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ــك عــلــى  ــالــ ــزمــ ــوز الــ ــ ــائـــي فــــي أعــــقــــاب فــ ــهـ ــنـ الـ
ــيء فــي  ــ ــ املـــــولـــــوديـــــة بــــهــــدفــــن مــــقــــابــــل ال شـ
ــع  ــو. ورفــ ــيـ ــولـ مـــبـــاراتـــهـــمـــا عـــلـــى مــلــعــب 5 يـ
ــقـــاط فــــي املـــركـــز  ــــى 5 نـ الـــزمـــالـــك رصــــيــــده إلـ
الــثــالــث، فيما تجمد رصــيــد املــولــوديــة عند 
8 نقاط في املركز الثاني، فبات بحاجة إلى 
الــذي خسر   - التونسي  الترجي  الفوز على 
من تونغيث السنغالي- أو التعادل معه في 
رادس بالجولة املقبلة للتأهل، فيما يحتاج 
الــزمــالــك لــلــفــوز عــلــى تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، 
وخــســارة املــولــوديــة أمـــام الــتــرجــي للتأهل. 
ويــمــثــل الـــفـــوز الــزمــلــكــاوي عــلــى املــولــوديــة 

قبلة الحياة لوصيف النسخة املاضية، فقد 
املجموعة، وكذلك  فــوز في  أول  حقق خالله 
أول انتصاراته تحت قيادة مدربه الفرنسي 
التي  الثانية  باتريس كارتيرون في واليته 
بــدأت بشكل كارثي قبل أسابيع بالخسارة 
ــمــــدو الــــهــــونــــي فــي  مــــن الــــتــــرجــــي بــــهــــدف حــ
الــجــولــة الــرابــعــة فــي اســتــاد الــقــاهــرة. وقــدم 
الــزمــالــك أفــضــل عــروضــه على اإلطـــالق رغم 
الــغــيــابــات الــتــي عــانــى مــنــهــا، ويــتــصــدرهــا 
ــــزو العــــب الـــوســـط املــهــاجــم،  أحـــمـــد ســيــد زيـ
لينجح كارتيرون في تقديم أوراق اعتماده 
من خالل صناعة مثلث هجومي قوي مكون 
ــا، وأشــــرف  ــامــ مـــن شــيــكــابــاال، ويـــوســـف أوبــ
مقارنة  تحسن مستواهم  الذين  بن شرقي، 
كــمــدرب من  املــاضــيــة، كما اســتــفــاد  بالفترة 
املـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الـــجـــيـــد الــــــذي كـــــان عــلــيــه 
الـــثـــنـــائـــي مـــحـــمـــود جـــنـــش حــــــارس املـــرمـــى، 
ــدافـــع،  ــب الـــوســـط املـ وفـــرجـــانـــي ســـاســـي العــ
ــــاألول تــصــدى ألكــثــر مـــن فــرصــة جــزائــريــة  فـ

عــلــى مــــدار الــشــوطــن وحـــافـــظ عــلــى نــظــافــة 
املــدبــر، ووضــع  العقل  كــان  والثاني  شباكه، 
كلمته في الهدفن اللذين سجلهما الزمالك 

في مرمى املولودية.
في املقابل، وقع املولودية في أخطاء كبيرة 
ملديره الفني عبد القادر عمراني في إدارته 
بدأها  األســاســي  للتشكيل  اختياره  وكــذلــك 
بــالــلــعــب بــالــثــالثــي بــــالل بـــن ســـاحـــة، وعــبــد 
النور بلخير، وعبد الحفيظ عبد الحق في 
الهجوم، من دون أن يؤدي أحدهم دور رأس 
الــحــربــة الــصــريــح، ومـــالـــت تــحــركــاتــهــم إلــى 

تعرض الوداد لخسارة 
أمام كايزر تشيفز الجنوب 

أفريقي

جويل إمبيد عاد من 
اإلصابة وقاد فيالدلفيا 

إلى الفوز

الجناحن أكثر، وهو ما سهل من مأمورية 
ــاع الــزمــالــك كــثــيــرًا، مــع كــثــافــة عــدديــة في  دفـ
الوسط وارتباك كبير خصوصًا في الشوط 
ــان الـــتـــفـــوق خـــاللـــه لــلــزمــالــك  ــ ــــذي كـ األول الــ
فــي فــتــرات طويلة، كما عانى املــولــوديــة من 
تــراجــع مستوى مــدافــعــيــه، والعــبــي الوسط 
خـــصـــوصـــًا شـــمـــس الــــديــــن حـــــــراق، ومــيــلــود 

ربيعي، وتوفيق عدادي.
كاماًل  تفوقًا  للمباراة  األول  الــشــوط  وشهد 
للزمالك الذي نجح في تسجيل هدفن عبر 
فـــي الدقيقتن  يــوســف أوبـــامـــا وشــيــكــابــاال 
ــدار  الــســابــعــة، والــثــالــثــة والـــثـــالثـــن، مـــع إهــ
فرص ملروان حمدي وأشرف بن شرقي، أما 
فــي الــنــصــف الــثــانــي، ففشل املــولــوديــة رغــم 
تــعــدد مــحــاوالتــه الــهــجــومــيــة فـــي الــوصــول 
ــت لــلــحــارس  ــع تـــألـــق الفــ لــشــبــاك الـــزمـــالـــك مـ
لسالح  الوصيف  لجأ  فيما  محمود جنش، 
املرتدات التي لم تحدث فارقًا لينتهي اللقاء 
بفوز الزمالك على املولودية بهدفن مقابل 

املتتالية،  انتصاراته  واصــل فريق يوتا جــاز 
وعزز صدارته للمنطقة الغربية، عندما أكرم 
بالفوز عليه  أورالنـــدو ماجيك  وفـــادة ضيفه 
137-91، مع رقم قياسي في الثالثيات بلغ 18 
قبل نهاية الشوط األول، في دوري كرة السلة 

.)NBA( األميركي للمحترفن
وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز 
ـــ38 فــي 49 مــبــاراة، هــذا املــوســم. وضــرب  والــ
جــاز بــقــوة منذ الــبــدايــة وحــســم الــربــع األول 
بــفــارق  والــثــانــي   )20-38( نــقــطــة   18 بـــفـــارق 
األول  الـــشـــوط  مــنــهــيــًا   ،)20-40( نــقــطــة   20
بفارق 38 نقطة، مع 18 رمية ثالثية )من 31 
محاولة( في رقم قياسي لم يسبق تحقيقه، 
ماحيًا بثالثية واحدة الرقم السابق لغولدن 

ستايت ووريرز عام 2018.
وسجل دونوفان ميتشل 6 ثالثيات من أصل 

وكسبه بفارق 3 نقاط، مقلصًا تقدم أصحاب 
اســتــعــاد  جـــــاز   

ّ
لـــكـــن نـــقـــطـــة،   35 إلـــــى  األرض 

الربع األخير وكسبه بفارق 11  سيطرته في 
بــفــارق 46  فــي صالحه  املــبــاراة  نقطة، منهيًا 

نقطة )91-137(.
ــبــــاراة بــرصــيــد 22 نــقــطــة،  وأنـــهـــى مــيــتــشــل املــ
 مـــن إيــنــغــلــز والـــكـــرواتـــي بــويــان 

ّ
ــاف كـــل ــ وأضـ

بــوغــدانــوفــيــتــش 17 نــقــطــة مـــع 6 مــتــابــعــات 
لألول، وسجل البديل كالركسون 15 نقطة.

وعلى الرغم من هزيمتهم املذلة، برز الضيوف 
على املستوى الجماعي، إذ تخطى ما ال يقل 
عن ستة العبن حاجز العشر نقاط، أبرزهم 
مــتــابــعــة(  ــارتـــر جـــونـــيـــور )19 و12  كـ ــنـــدل  ويـ
 )13( بايكون  )16( ودوايــن  اوكيكي  وتشوما 
وجيمس إنيس وآر جاي هامبتون وتيرنس 

 منهم(.
ّ

روس )12 نقطة لكل

عودة قوية إلمبيد
وفي املنطقة الشرقية، لحق فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز ببروكلن نتس إلى صدارة الترتيب، 
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 
بنتيجة 122-113، مستفيدًا من العودة القوية 
من اإلصابة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، 
الــذي يعد  صاحب 24 نقطة مــع 8 متابعات، 
واحدًا من أبرز الالعبن في الدوري األميركي 
ملحترفي كــرة السلة، وهــو الــذي غــاب عــن 10 
ــة فـــي الـــركـــبـــة. وقـــال  ــابـ مـــبـــاريـــات بــســبــب إصـ
الكاميروني: »أحاول فقط استعادة مستواي، 
شعرت بأّنني لم أنجح في ذلك طوال املباراة«. 
 املدرب دوك ريفرز لم يكن راضيًا عن أداء 

ّ
لكن

فريقه، وقــال: »لقد فزنا، لكّنني لست سعيًدا 
بالطريقة التي لعبنا بها«، مضيفًا: »أتيحت 
املـــبـــاراة، لكّننا  الــفــرص لقتل  الــعــديــد مــن  لنا 

رفضنا القيام بذلك هذا املساء«.
الــطــرف األفــضــل في  وكـــان فــريــق مينيسوتا 
على  و25-30   26-29( واألخــيــر  األول  الربعن 
ــوالــــي(، لـــكـــن ســيــكــســرز حـــســـم نــتــيــجــتــهــا  ــتــ الــ
ــّد كــبــيــر فــي الــربــعــن الــثــانــي )31-38(  إلـــى حـ
هــاريــس  تــوبــيــاس  وكــــان   .)23-33( والــثــالــث 
أفضل مسجل في صفوف فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز برصيد 32 نقطة مع 5 متابعات و4 

تمريرات حاسمة.
وهو الفوز الثاني تواليًا لفيالدلفيا سفنتي 
األخير،  الــــ15  مبارياته  فــي  ـــ12  والـ سيكسرز، 
والــــ34 فــي 49 مــبــاراة حتى اآلن هــذا املــوســم، 
كما هو  نتس.  لبروكلن  ذاتــه  الرصيد  وهــو 
الفوز الثامن على التوالي لفيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز على مينيسوتا تمبروولفز.
الــتــي سجلها كــارل- ـــ39  الـ النقاط  وإذا كــانــت 
ــع 14 مــتــابــعــة( لـــم تنفع  أنـــطـــونـــي تـــاونـــز )مــ

فإن  أمـــام سيكسرز،  مــبــاراتــه  فــي  تمبروولفز 
الـــ33 لجرو هوليداي )مع 11 تمريرة  النقاط 
حـــاســـمـــة( مـــكـــنـــت مـــيـــلـــووكـــي بــــاكــــس، ثــالــث 
ــفـــوز عــلــى مضيفه  املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، مـــن الـ

ساكرامنتو كينغز 128-129.
وخـــاض ميلووكي بــاكــس املــبــاراة فــي غياب 
نــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، 
ــتـــدت  ــيـــســـرى. واشـ ــم فــــي الـــركـــبـــة الـ ــ بــســبــب ألـ
املــبــاراة  فــتــرات  أغــلــب  الفريقن  بــن  املنافسة 
وحـــســـم مــيــلــووكــي أربـــاعـــهـــا الــثــالثــة األولــــى 
و38- و29-30   28-31( بصعوبة  صالحه  فــي 

34(، قبل أن ينتفض كينغز في الربع األخير 
ويكسبه بفارق 7 نقاط )37-30( لم تكن كافية 
ـــ28 هذا  لــتــفــادي الــخــســارة الثالثة تــوالــيــًا والــ
املـــوســـم. وبــــرز بــــروك لــوبــيــز والــبــديــل بــوبــي 
بورتيس في صفوف الفائز برصيد 26 و18 
نقطة على التوالي، فيما كان ديارون فوكس 
والبديل تيرنس ديفيس األفضل في صفوف 

 منهما.
ّ

الخاسر برصيد 27 نقطة لكل
وواصــــل مــيــامــي هــيــت، وصــيــف بــطــل املــوســم 
املـــاضـــي، صــحــوتــه وحــقــق فـــوزه الـــرابـــع على 
كليفالند  على ضيفه  تغلب  عندما  الــتــوالــي، 
الجماعي  األداء  بفضل   ،101-115 كافالييرز 
لــالعــبــيــه، حــيــث بــلــغ 7 مــنــهــم حــاجــز الــنــقــاط 
 مــن بـــام أديــبــايــو ودنــكــن 

ّ
 كـــل

ّ
الــعــشــر. وســجــل

روبــنــســون 18 نــقــطــة مــع 11 مــتــابــعــة لـــألول، 
 من تريفور أريزا وجيمي باتلر 15 نقطة 

ّ
وكل

مـــع 11 تــمــريــرة حــاســمــة لــألخــيــر، والـــالعـــب 
ــيـــتـــش 13  الـــبـــديـــل الــســلــوفــيــنــي غــــــوران دراغـ
نيمانيا  الصربي  اآلخــريــن  والبديلن  نقطة، 

بييليتشا وتايلر هيرو 10 نقاط.
فــوزه  فريق داالس مافريكس  وبـــدوره، حقق 
الـــرابـــع تـــوالـــيـــًا، عــنــدمــا تــغــّلــب عــلــى مضيفه 
نقطة   26 بفضل   ،87-109 ويــــزاردز  واشنطن 
لعمالقه  حاسمة  تــمــريــرات  و6  متابعات  و8 
لــوكــا دونــتــشــيــتــش، و19 نقطة  الــســلــوفــيــنــي 

للبديل جالن برانسون.
وبــرز أيضًا في صفوف فريق مافريكس تيم 
هارداواي برصيد 16 نقطة، والصربي بوبان 
مــاريــانــوفــيــتــش بـــــ15 نــقــطــة مـــع 12 مــتــابــعــة، 
فيما كان راسل وستبروك أفضل مسجل في 

صفوف واشنطن برصيد 26 نقطة.
ــر فــــريــــق ســـان  ــات، خـــسـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــاقــــي املـ ــي بــ ــ وفــ
بيسرز  انديانا  ضيفه  أمــام  سبيرز  أنتونيو 
-126 االصلي  )الوقت  التمديد  بعد   139-133

نــظــيــره  ــام  ــ أمــ بــيــســتــونــز  126(، وديــــتــــرويــــت 
تـــغـــّلـــب  ــا  ــيـــمـ فـ  ،125-81 ــيـــكـــس  نـ ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ نـ
بـــورتـــالنـــد تـــرايـــل بـــاليـــزرز عــلــى أوكــالهــومــا 

سيتي ثاندر 85-133.
)فرانس برس(

»NBA«يوتا جاز يواصل انتصاراته المتتالية في الـ
تفوق يوتا جاز على 

نظيره أورالندو ماجيك 
بفارق كبير في الدوري 

األميركي لمحترفي كرة 
السلة بتحقيق رقم 
قياسي في الثالثيات

سعادة نجوم الزمالك بالفوز على المولودية الجزائري )محمد دبوس/األناضول(

)Getty/دونوفان ميتشل سجل 6 ثالثيات من أصل 7 في الشوط األول )أليكس غودليت

نهائي  ربع  إلى  التأهل  من  المصري  األهلي  النادي  تمكن 
خطف  بعدما  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة 
تعادًال ثمينًا أمام فريق المريخ السوداني بهدفين لمثلهما

الفرنسي باتريس  أكــد  ال شــيء. من جانبه، 
سعادته  للزمالك،  الفني  املــديــر  كــارتــيــرون، 
بــالــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الـــثـــالث وتحقيق 
الــفــوز على ملعب املــولــوديــة وإعـــادة الــروح 
القتالية لالعبن، بقوله: »قبل اللقاء تحدثت 
ــدالت لــيــاقــة  ــعــ وأكــــــــدت الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مــ
القتالية من  الـــروح  إعـــادة  الالعبن، وكــذلــك 
جــديــد، أشــكــر الــالعــبــن عــلــى مــا قــدمــوه في 
أرض املــلــعــب، هــي أفــضــل املــبــاريــات لكّنها 
البداية الحقيقية للزمالك  من وجهة نظري 
في املوسم الجاري، والفوز لم يكن مفاجأة 
التي  الهجومية  الجمل  وتدربنا جيدًا على 
ووصلنا  هــدفــن  وسجلنا  عليها  اعتمدنا 
عدة مرات للمرمى«. وأضاف: »من دون شك 
األمل موجود آلخر جولة، علينا الفوز على 
تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، لــنــرى بــعــدهــا نتيجة 
أن يفوز  املــولــوديــة والــتــرجــي، وأتمنى  لقاء 
ربع  للدور  التأهل  بطاقة  ونحسم  الترجي، 
بالتأهل  أن نحلم  اآلن  لنا  النهائي، ويمكن 
ــل، أرجـــــع لطفي  ــابـ ــقـ ــبـــل«. فـــي املـ ــقـ لـــلـــدور املـ
للمولودية،  الفني  املــديــر  مساعد  عــمــروش، 
الخسارة أمام الزمالك، إلى العشوائية التي 
الــلــقــاء وغــيــاب التركيز  الــالعــبــون  أدى بــهــا 
 

ّ
عن العبي الوسط والــدفــاع، مشددًا على أن
األخطاء واردة وسيجرى تالفيها قبل لقاء 

الترجي الصعب.
وفي املجموعة األولــى، نجا األهلي املصري 
من فخ الخسارة، وتعادل بصعوبة مع املريخ 
 فــريــق فــي لقائهما 

ّ
الــســودانــي بــهــدفــن لــكــل

على ملعب أم درمان ليحصد تأشيرة التأهل 
رسميًا للدور ربع النهائي، بعدما وصل إلى 

النقطة الثامنة باملرتبة الثانية.
وكشفت املباراة عن مشاكل فنية بالجملة، 
ــي، تـــتـــصـــدرهـــا حــالــة  ــ ــلـ ــ يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا األهـ
ــوء مــســتــوى  ــدا عـــن ســ اإلجــــهــــاد الـــبـــدنـــي، عــ
املـــدافـــعـــن، والـــبـــطء فـــي املــراقــبــة والــتــحــرك، 
ـــن العــــــب مــثــل  ــع مـــســـتـــوى أكــــثــــر مــ ــ ــراجــ ــ وتــ
ــــروان محسن  مــحــمــد شـــريـــف، وأغـــايـــي، ومــ
الــثــالثــي املــهــاجــم الـــذي راهـــن عليه بيتسو 
أكد  اللقاء،  عقب  الفني.  املدير  موسيماني، 
النهائي  ربــع  للدور  التأهل   

ّ
أن موسيماني 

يعّد املكسب األكبر من لقاء املريخ الصعب 
في  مــؤكــدة  نتيجة  »ال  بــقــولــه:  ملعبه،  على 
دوري األبطال، فاملباريات بالغة الصعوبة، 
لعبنا 3 مباريات خارج ملعبنا، وفزنا على 
فيتا كلوب وتعادلنا مع املريخ وخسرنا من 

سيمبا. 
 يبحث عن 

ّ
املباريات لن تكون سهلة، والكل

 فريقه 
ّ

أن أفريقيا« مضيفًا  الفوز على بطل 
يـــــؤدي بــشــكــل جــيــد ورغـــــم ظـــهـــور أخـــطـــاء، 
لكّنه حقق هدفه وهو التأهل للدور املقبل، 
قــبــل نــهــايــة املـــشـــوار بــجــولــة، مـــشـــددًا على 
 

ّ
فــي كل يــواجــه صعوبات كبيرة   األهــلــي 

ّ
أن

مباراة بسبب طموح املنافس في الفوز.
ــــوداد  ــا فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــتــلــقــى الـ أمــ
ــنـــي فــــوزي  ــفـ ــيــــاب مــــديــــره الـ املـــغـــربـــي فــــي غــ
ــوم مـــثـــل أيــــوب  ــنـــجـ ــع كـــبـــار الـ الـــبـــنـــزرتـــي، مــ
الــكــعــبــي، ومــحــمــد أونـــاجـــم، أول خــســارة لــه، 
بالسقوط أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 

بهدف مقابل ال شيء في ملعب األخير.

منافسه  أمام  مفاجئة،  لخسارة  التونسي  الرياضي  الترجي  نادي  تعرض 
التي  المواجهة  في  وحيد  هدف  مقابل  بهدفين  السنغالي،  تونغيث 
منافسات  ضمن  بينهما،  جمعت 
دور  مـــن  ــة  ــس ــام ــخ ال الـــجـــولـــة 
دوري  بطولة  في  المجموعات 
أبطال أفريقيا. ورفع نادي تونغيث 
رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 10 نقاط 
للترجي الذي بات في حاجة للفوز 
أو التعادل مع المولودية الجزائري 
لحسم صدارة المجموعة الرابعة.

خسارة مفاجئة للترجي التونسي

7 في الشوط األول، وأضــاف جو إينغلز 4 
من 6 محاوالت، وجوردان كالركسون 3 من 

6 محاوالت.
وعــّلــق جـــاز بــاســتــخــفــاف، عــبــر حــســابــه في 
الــكــاســح فــي الشوط  »تــويــتــر«، على تفوقه 
األول، قائاًل: »لم يكن هذا الشوط األول في 

مستوى أحالمنا«.
ــدو مــاجــيــك فــي الــربــع الــثــالــث  ــ وصــمــد أورالنــ

دوري 
أبطال أفريقيا

أمل جديد للزمالك 
وصعود األهلي

أحــرز ريــال سوسييداد كأس اسبانيا لكرة 
القدم املؤجلة من عام 2020 بسبب تداعيات 
بلباو  أثلتيك  كــورونــا، بفوزه على  فيروس 
1-صــفــر فــي ديــربــي الباسك على ملعب »ال 
ــذا هـــو اللقب  كـــارتـــوخـــا« فـــي إشــبــيــلــيــة. وهــ
الثالث لسوسييداد في الكأس املحلية بعد 
عامي 1909 و1987. وسجل قائد سوسييداد 
مــيــكــيــل أويـــــارزابـــــال هــــدف الـــفـــوز مـــن ركــلــة 
جــزاء فــي الدقيقة 63، إثــر عرقلة مــن مدافع 
إينيغو مارتينيس على كريستيان  أثلتيك 
»بورتو« مانسانيرا. وأشهر الحكم البطاقة 
الحمراء بوجه مارتينيز، قبل أن يستعيض 
عنها بــصــفــراء إثــر عــودتــه إلــى تقنية حكم 
أيـــــه آر«. وانـــضـــم  ــد »فـــــي  ــاعـ املـــسـ الـــفـــيـــديـــو 
أويـــارزابـــال إلـــى أكــاديــمــيــة ســوســيــيــداد في 
سن الـ 14 عامًا، علمًا أن 18 العبًا من أصل 
22 العبًا خاضوا اللقاء يتحدرون من إقليم 
املتخرجن  الشبان  من  العديد  مع  الباسك، 
الفريقان  الفريقن. وسيلتقي  أكاديمية  من 
للمرة الثانية تواليا في غضون 4 أيام ضمن 
املحلي،  الــــدوري  مــن   29 املــرحــلــة  منافسات 
عندما يستقبل سوسييداد منافسه بلباو. 
وتوج سوسييداد أسلوب لعبه الرائع منذ 
عــامــن بــقــيــادة مــدربــه إيــمــانــول ألغواسيل 
بالفوز املنتظر منذ 34 عامًا في أول نهائي 
يــجــمــع بـــن الـــجـــاريـــن الـــلـــدوديـــن فـــي إقــلــيــم 
الباسك. وتميز العبو »ســان سيباستيان« 
في املباراة التي أقيمت تحت أمطار غزيرة، 
بــفــضــل تـــمـــريـــراتـــهـــم الـــقـــصـــيـــرة وتـــحـــركـــات 
إيساك  ألكسندر  السويدي  الــشــاب  املهاجم 
)21 عامًا( الذي كاد أن يفتتح التسجيل في 
املقابل،  ثالث مناسبات )19 و25 و41(. في 
وكــاد  املــرتــدة  الهجمات  على  بلباو  اعتمد 
مترا   30 من  بتسديدة  التسجيل  يفتتح  أن 
أليكس  الحارس  صدها  مارتينيز  للمدافع 

ريميرو )32(.

نهائيان في ظرف أسبوعين
وجــمــع نــهــائــي الـــكـــأس املـــؤجـــل مـــن املــوســم 
ــيــــات فـــيـــروس  املــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة تــــداعــ
ــا، لـــلـــمـــرة األولـــــــى بــــن ســوســيــيــداد  ــ ــــورونـ كـ

وبلباو في »دربــي« الباسك، حيث يخوض 
األخير النهائي األول له قبل أن يلعب الثاني 
امللعب  على  برشلونة  أمـــام  أســبــوعــن  بعد 
ذاته. وكان من املقرر أن تقام املباراة النهائية 
فـــي 18  املــلــك ملــوســم 2020-2019  كـــأس  مـــن 
نيسان/ إبريل 2020، إال أن جائحة »كوفيد 
-19« أرغمت املنظمن على تأجيلها. وجاء 
قرار التأجيل على أمل أن ينحصر الفيروس 
والسماح للجماهير بالعودة إلى املدرجات، 
غــيــر أن اســتــمــرار تفشي كــورونــا حـــال مــرة 
جــديــدة دون الـــعـــودة املــرتــقــبــة إلـــى املــالعــب 
نهائي  إقامة  قــرار  مع  بالتزامن  االسبانية، 
املوسم املاضي خلف أبــواب مــوصــدة، على 
أن يليه نــهــائــي هـــذا املــوســم فــي 17 الشهر 
استاد  ذاتها وعلى  الشروط  الحالي ضمن 
»ال كــارتــوخــا« فــي إشبيلية أيــضــًا. ومــا زال 
مــرة، فرصة  الفائز بالكأس 23  أمــام بلباو، 
الــفــوز عــنــدمــا يــقــابــل بــعــد أســبــوعــن الفائز 
بــالــلــقــب 26 مـــرة بــرشــلــونــة. ويــعــتــبــر بلباو 
من األندية املعتادة على خوض النهائيات، 
فهو كان قد خسر ثالث مرات أمام برشلونة 
في النهائي في األعــوام الـ 12 االخيرة، كما 
خــســر نــهــائــي مــســابــقــة الــــــدوري األوروبـــــي 
»يوروبا ليغ« أمام مواطنه أتلتيكو مدريد 
عام 2012. ويعيش بلباو التغيير منذ تسلم 
مــارســيــلــيــنــو مــهــمــة اإلشـــــــراف عــلــيــه خلفًا 
لسلفه غايسكا غاريتانو في كانون الثاني/ 
يــقــف خلف  أن األخـــيـــر  عــلــًمــا  يــنــايــر 2021، 
وصـــول الــفــريــق إلــى نهائي الــكــأس املوسم 

املاضي بعدما أزاح من طريقه برشلونة.
وكان مارسيلينو فاز بالنسخة األخيرة من 
فالنسيا  السابق  فريقه  مع  كمدرب  الكأس 

في عام 2019، حيث أشرف عليه بن عامي 
ملعب  إلــــى  وصـــولـــه  ومـــنـــذ  و2019.   2017
»سان ماميس« قاد املدرب اإلسباني فريقه 
لــلــفــوز بـــالـــكـــأس الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــيـــة على 
حــســاب بــرشــلــونــة بـــالـــذات. ويــعــتــمــد بلباو 
التعاقد مع العبن من خارج  عــدم  سياسة 
تخلى سوسييداد  حــن  فــي  الباسك،  إقليم 
القيود حــن تعاقد مــع اإلنكليزي  عــن هــذه 
جون ألدريدج قادما من ليفربول عام 1989.

ردود فعل
ــال  ــ أهــــــــدى مـــيـــكـــيـــل أويـــــــــارزابـــــــــال، قــــائــــد ريـ
ســوســيــيــداد، لــقــب كـــأس مــلــك إســبــانــيــا لكل 
األشـــخـــاص الــذيــن لــم يتمكنوا مــن مــرافــقــة 
الفريق في ملعب )ال كارتوخا( في النهائي 
بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا. واحــتــفــل الــالعــب 
ــال، والـــدمـــوع تــمــأل عينيه، بــقــدرة  ــارزابــ أويــ
فــريــقــه عــلــى إهـــــداء الــلــقــب لــكــل األشــخــاص 
ــذا الــعــام بسبب  الــذيــن عــانــوا عــلــى مــــدار هـ
الفيروس التاجي. وقال في تصريحات عقب 
املباراة »إهــداء اللقب لكل هــؤالء هو أفضل 
شيء يمكن أن نقدمه«. وتابع قائد الفريق: 
»هذا اللقب للجميع، لعائلتي، وألصدقائي 
ولكل املنتمن لسوسييداد«. وأضاف »أحب 
الجميع، نحن األبطال، ويوما ما سنحتفل 
به معا بكل تأكيد«. وأتم صاحب الـ23 عاما 
التي منحت  الجزاء  ركلة  تصريحاته حــول 
لــقــب الـــكـــأس لــلــفــريــق، حــيــث قــــال إنــــه »كـــان 
يعرف مــاذا سيفعل تحديدا«، و»كــان يثق« 
في نفسه، وكذلك زمالئه في الفريق، ولهذا 
ــٍب آخــر  ــانـ ــتـــردد فـــي تــســديــدهــا. مـــن جـ ــم يـ لـ
الفني  املدير  تـــورال،  غارثيا  مارسلينو  أقــّر 

لــبــلــبــاو، عــقــب الــخــســارة املـــريـــرة، بــشــعــوره 
»الحزن الشديد«، في الوقت الذي هنأ فيه  بـ

جاره الباسكي على اللقب »املستحق«.
الصحافي  املؤتمر  خــالل  مارسلينو  وقــال 
بعد املباراة »أعتقد أننا لم نكن في يومنا، 
وعــنــدمــا تــبــتــعــد عـــن مــســتــواك الــطــبــيــعــي، 
فـــهـــذا قـــد يـــحـــدث. أن يـــفـــوز املـــنـــافـــس، رغــم 
أحقيته، بلقب في لحظة حاسمة. يجب أن 
الواجب  الريال، وأن نحلل الجوانب  نهنئ 
ــام  تــحــســيــنــهــا بــــهــــدوء، ألنـــنـــا ســـنـــكـــون أمــ
فرصة أخرى للفوز باللقب في غضون 15 
يــومــا«، في إشــارة إلــى نهائي الكأس لهذا 
املــوســم أمـــام بــرشــلــونــة عــلــى نــفــس امللعب 
فــي 17 مــن الــشــهــر الـــجـــاري. ويـــرى املـــدرب 
أثلتيك  الكبيرة« في  املخضرم أن »املشكلة 
هي »املسؤولية الكبيرة والواجب من أجل 
الرئيسي  الفوز بهذه املباراة« ألن »الشيء 
في أذهــان« العبيه »كــان الفوز باللقب من 
فريقه  أن  إلــى  أشـــار  كما  الجماهير«.  أجــل 
لــم يــكــن »عــلــى هـــذا املــســتــوى مــن الــســعــادة 
عــاطــفــيــًا«، وهـــو األمـــر الـــضـــروري مــن أجــل 
ــار »أفــضــل  ــهــ »االســـتـــمـــتـــاع« بــالــلــعــب وإظــ
إمكانات« للفريق. وأكد أيضا أن »املشكلة 
كـــانـــت  األداء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ الــــكــــبــــيــــرة« 
»بــالــكــرة« ألنــهــم كــانــوا يــشــعــرون »بــخــوف 
مـــن فــقــدانــهــا أكـــبـــر مـــن الــرغــبــة فـــي الــلــعــب 
بطريقتهم«، ولهذا لم ينجحوا في الخروج 
»مــــن هــــذه الــــدائــــرة الــســلــبــيــة«. وســتــشــهــد 
للنادي  أكبر  تركيزًا  بالتالي  املقبلة  األيــام 
الباسكي، الذي يرغب في إسعاد جماهيره 

بعد خيبة األمل األخيرة.
)فرانس برس، إفي(
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لندن ـ العربي الجديد

ــقــــاالت  ــتــ ــع اقـــــتـــــراب ســــــوق االنــ ــ مـ
األنــديــة  بعض  تعيش  الصيفية 
األوروبـــــيـــــة قــلــقــا كـــبـــيـــرًا، بسبب 
إمــكــانــيــة خـــســـارة بــعــض األســـمـــاء الــكــبــيــرة 
ــي لـــعـــبـــت خــــــال الـــســـنـــوات  ــتــ والــــنــــجــــوم الــ
األلــقــاب  صناعة  فــي  كبيرًة  أدوارًا  املاضية 
واإلنجازات في الدوريات األوروبية ودوري 
األبــطــال، فيما تسعى أنــديــة أخــرى لتعزيز 
صفوفها باعبني شباب لتفادي دفع مبالغ 
 اســتــمــرار جــائــحــة كــورونــا، 

ّ
طــائــلــة فــي ظـــل

التي أرخت بظالها اقتصاديا على خزائن 
أندية أوروبا الكبرى.

العبون بين التجديد وانتهاء العقود
يـــواجـــه فــريــق مــيــان اإليـــطـــالـــي قــلــقــا كــبــيــرًا 
بسبب عدم تجديد نجمي الفريق، الحارس 
والتركي  دونــارومــا،  جانلويجي  اإليــطــالــي، 
ــو لــعــقــديــهــمــا حتى  ــلـ ــان تــشــالــهــان أوغـ ــاكـ هـ
ُيـــغـــادر  ــــأن  اآلن، وهــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة بـ
املوسم  نهاية  مــع  »الــروســونــيــري«  الثنائي 
اإلدارة وتتفق مع  لم تتحرك  الحالي، بحال 
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دونــارومــا،  وتكمن مشكلة  الاعبني.  وكيلي 
األعمال  لوكيل  الكبيرة،  املالية  املطالب  فــي 
- اإليطالي مينو رايوال،  الهولندي  الشهير، 
الــذي يطالب بمبلغ 16 مليون يــورو كراتب 
سنوي، وهو األمر املرفوض بشكٍل كلي من 
إدارة ميان، حيث جاء العرض األخير بقيمة 
ــٍم جــيــد بالنسبة  ــ يـــــورو، وهــــو رقـ 8 مـــايـــني 
لــحــارس فــي عــمــره وبــالــظــروف االقتصادية 
العاملية حاليا. من جانٍب آخر ما زال مصير 
املدافع النمساوي، ديفيد أالبــا، والعــب خط 
الـــوســـط الـــفـــرنـــســـي، بــــول بـــوغـــبـــا، مــجــهــواًل 
حتى هذه اللحظة، األول لم ُيجدد عقده مع 
بــايــرن ميونخ األملــانــي ويــنــوي املــغــادرة مع 
نهاية املوسم، وهناك محاولة من برشلونة 
وريال مدريد للتعاقد معه. بينما بوغبا لم 

ُيجدد عقده مع مانشستر يونايتد وما زالت 
وجهته مجهولة حتى هذه اللحظة، مع العلم 
أن يوفنتوس قد يكون منفتحا على إعادته 
ــم بــاولــو ديــبــاال ضــمــن الصفقة  وإقـــحـــام اسـ
نحو الشياطني الحمر، لتفادي دفع أي مبلغ 
مــالــي. وفـــي الــســيــاق عــيــنــه انــتــشــرت الكثير 
الهولندي،  املهاجم  تربط  التي  األخــبــار  مــن 
ممفيس ديباي، بفريق برشلونة اإلسباني، 
ــو الــــــذي ســُيــصــبــح العـــبـــا مــجــانــيــا هـــذا  ــ وهـ
الــصــيــف بــعــدمــا تــألــق رفــقــة لــيــون مــنــذ تركه 
نــادي مانشستر يونايتد. بينما العــب خط 
الهولندي  اإلنكليزي،  ليفربول  فريق  وســط 
اآلخـــــر، فــيــنــالــدوم، يــبــحــث عـــن فــريــق جــديــد 
ــا زال لــــم يــحــســم مـــصـــيـــره مــع  ــ لـــلـــخـــروج ومـ
»الريدز«، وهو ُمستهدف من برشلونة أيضا.
راموس،  اإلسباني، سيرجيو  املدافع  وُيثير 
قــلــق إدارة ريــــال مـــدريـــد وجـــمـــهـــوره، وذلـــك 
ألنه لم يحسم مستقبله بعد في نهاية هذا 
املوسم، وهو ال يريد تجديد عقده في الوقت 
الحالي، ولم يدخل في مفاوضات مع النادي 
ــا كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، فــلــم ُيــجــدد  ــكـــي«. أمــ ــلـ »املـ
عــقــده مــع بــاريــس ســان جيرمان حتى اآلن، 
وهــنــاك عــدة أنــديــة تبحث عــن التعاقد معه 
وخصوصا ريــال مــدريــد، رغــم تأكيد ناصر 
أكثر  في  الباريسي  النادي  رئيس  الخليفي 

من مناسبة تمّسكه بالاعب.
األرجنتيني،  النجم  مصير  زال  مــا  بـــدوره، 
لــيــونــيــل مــيــســي، مـــجـــهـــواًل حــتــى اآلن ولــم 
ــم إن كـــــــان ســـيـــبـــقـــى مـــــع بـــرشـــلـــونـــة  يـــحـــسـ
اإلســبــانــي أو ســُيــغــادر، وهـــو الـــذي ُيصبح 
العــبــا مــجــانــيــا نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي مع 
العلم أن اإلدارة الحالية بقيادة البورتا قد 
التي تسبب  تنجح في إنهاء هــذه املعضلة 
الرئيس  بــارتــومــيــو،  مــاريــا  فيها جــوســيــب 

السابق للنادي.

أغويرو والبقاء في إنكلترا
عن  البريطانية  الرياضية  الصحف  كشفت 
أن املهاجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو ال 
بعدما  حتى  »البريميرليغ«  مــغــادرة  ينوي 
الــحــالــي مانشستر سيتي،  فــريــقــه  تـــرك  قـــرر 
وهناك حرب كبيرة بني عدة أندية إنكليزية 
مـــن أجــــل مــحــاولــة خــطــف املــهــاجــم الـــهـــداف 
مــــع »ســـيـــتـــي« ومــنــتــخــب األرجــــنــــتــــني. وفـــي 
»دايــلــي ميل«  اإلطــــار، كشفت صحيفة  هـــذا 
البريطانية أن فريق تشلسي، بقيادة مدربه 
ــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل، يسعى  الــجــديــد األملـ
سيرجيو  األرجنتيني  املهاجم  مع  للتعاقد 
البريطانية  الصحيفة  نوهت  كما  أغــويــرو، 
إلــــى أن فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــرشــح 
أيــضــا لــلــمــنــافــســة عــلــى صــفــقــة أغـــويـــرو في 
الصيف القادم. وكان نادي مانشستر سيتي 
اإلنــكــلــيــزي قــد أكـــد أن املــهــاجــم األرجنتيني 
سيرجيو أغــويــرو ســيــرحــل نــهــايــة املــوســم، 
وهــــــــذا مـــــا أكــــــــده الحــــقــــا املــــــــــدرب جـــوســـيـــب 
ــكـــون فــريــق  ــن املـــمـــكـــن أن يـ ــ غــــــوارديــــــوال. ومـ

وكيل أعمال 
دوناروما يشكل صداعًا 

إلدارة  نادي ميالن

بوكا يعود لالنتصارات وريفر يتعادل مجددًا
 ، إي خوستيسيا 1-2  لالنتصارات وتغلب على ضيفه ديفينسا  بوكا جونيورز  عاد 
بينما تعادل ريفر بليت سلبيًا مع مضيفه أرسنال ساراندي، وذلك في أبرز مواجهات 
الجولة الثامنة من كأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة القدم. وتمكن بوكا من هزيمة 
ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا من خالل هدفي كارلوس تيفيز وماورو زاراتي بينما 
نقطة في  الــذي تجمد رصيده عند 11  الضيف  للفريق  الوحيد  الهدف  بو  والتر  أحــرز 
املرتبة السادسة باملجموعة الثانية. وعاد بوكا جونيورز لالنتصارات التي غابت عنه في 
آخر ثالث جوالت ورفع رصيده إلى 13 نقطة في املركز الثالث باملجموعة الثانية بفارق 
لــصــدارة املجموعة مؤقتا بعد تغلبه على مضيفه  الــذي صعد  ثــالث نقاط عن النــوس 
ليتجمد رصيد أصحاب األرض عند  أهــداف مقابل هــدف،  بأربعة  خيمناسيا ال بالتا 
عشر نقاط في املرتبة الثامنة. وفي باقي منافسات املجموعة الثانية، فاز تاييريس على 
نقطة  بـــ12  الخامس  للمركز  األرض  ليصعد صاحب  بنتيجة 1-3  إندبنديينتي  ضيفه 
أتلتيكو توكومان على  الرابعة. وتغلب  املرتبة  إندبنديينتي صاحب  بفارق نقطة خلف 
مضيفه سارميينتو 1-2. وفي املجموعة األولى سقط ريفر بليت في فخ التعادل للجولة 
الثانية على التوالي بتعادله سلبًا مع مضيفه أرسنال ساراندي ليحل في املركز الثاني 
بـ12 نقطة مبتعدًا بسبع نقاط عن كولون املتصدر، أما أرسنال ففشل مجددًا في تحقيق 

انتصاره األول بالبطولة وما زال يتذيل الترتيب بنقطتني.

فلورنتينو بيريز يكمل 1000 مباراة كرئيس لريال مدريد
أقيمت  التي  وإيــبــار  مــدريــد  ريــال  كانت مواجهة 
السبت هي املباراة رقم 1000 لفلورنتينو بيريز 
الـــذي تــولــى رئــاســتــه في  لــلــنــادي امللكي  كرئيس 
اآلن(  و2009-حــــتــــى   2006-2000( مــرحــلــتــني 
ــي 5 بــطــوالت  والـــتـــي حــقــق خــاللــهــا 26 لــقــبــًا وهـ
للدوري و5 بطوالت  لــدوري األبطال و5 بطوالت 
اإلسباني  السوبر  لألندية و5 كأس  العالم  كأس 
ــأس الــســوبــر األوروبــــــي وبــطــولــتــان لــكــأس  و4 كـ
ملك إسبانيا. ومن املمكن أن تــزداد هذه األرقام 
عــلــى األقــــل لــفــتــرة جـــديـــدة، وذلــــك بــعــدمــا طــالــب 
انتخابات  إلــى  بالدعوة  االنتخابية  اللجنة  بيريز 
على رئاسة النادي ومجلس اإلدارة، والتي لم يترشح لها أحد حتى هذه اللحظة. ووفقا 
للبيانات الصادرة عن موقع )BeSoccer(، فقد نجح الفريق امللكي تحت إدارة بيريز في 
إحراز لقب كّل 38 مباراة وبمعدل انتصارات 65.6% و2.3 هدف. وتولى بيريز منصب 
الرئيس ألول مرة في عام 2000 بعد تغلبه على رامون ميندوثا في سباق االنتخابات. 
وفي عام 2004 أعيد انتخابه من جديد قبل أن يتقدم باستقالته في عام 2006. ويتذكر 
الكثيرون مرحلته األولى هذه بالتعاقدات »االستثنائية« التي أبرمها ومنها لويس فيغو 
وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام، إضافة لحصد لقبني لليغا وبطولة لدوري 
األبطال. وبعد 3 أعوام من التقدم باستقالته بسبب سوء نتائج الفريق، عاد رجل األعمال 
للترشح لالنتخابات وبالفعل تم تنصيبه رئيسًا دون أي معارضة، وحينها قام بالتعاقد 
مع العبني بارزين أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة 
األزلــي برشلونة تحت  ألونسو بهدف محاربة هيمنة غريمه  والبرازيلي كاكا وتشابي 
قيادة مدربه آنذاك بيب غوارديوال. ومنذ 2009 وحتى هذه اللحظة حقق الفريق نجاحات 
كبيرة وقدم أفضل مشاركة بدوري األبطال في تاريخ النادي في وجود الفرنسي زين 

الدين زيدان مدربا للفريق ونجاحه في حصد 3 بطوالت متتالية.

ليفربول يهزم أرسنال ويؤكد جاهزيته لمالقاة الريال
في  املرتقبة  ملواجهته  جاهزيته  ليفربول  أكــد 
ذهــــاب ربـــع نــهــائــي دوري األبـــطـــال أمــــام ريـــال 
ــثــالثــاء املــقــبــل بــفــوزه  مـــدريـــد اإلســبــانــي يـــوم ال
املستحق خــارج قــواعــده على أرســنــال بثالثية 
ـــدوري  ــ ــ نــظــيــفــة فــــي قـــمـــة الـــجـــولـــة الـــــــــ30 مــــن ال
»البريميرليغ«.  الــقــدم  لــكــرة  املــمــتــاز  اإلنــكــلــيــزي 
وعلى ملعب )اإلمارات(، فشل الفريقان في فك 
األولـــى قبل  الــــ45 دقيقة  الشباك خــالل  شيفرة 
األرض  أصحاب  من جانب  االنفراجة  تأتي  أن 
فــي الــشــوط الــثــانــي. وحــقــق »الـــريـــدز« أكــثــر من 
تفوقه  أنــه واصــل  أولها  هــذه  بثنائيته  استفادة 
على الفريق اللندني هذا املوسم في البريميرليغ، بعد أن حسم مباراة الدور األول على 
ملعب )أنفيلد رود( بنتيجة )3-1(. الفوز أيضًا هو األول لحامل لقب البريميرليغ في 
البطولة في عقر دار »الغانرز« منذ 2016، وتحديدا أغسطس/آب في مباراة الدور األول 

ملوسم )2016-17(، عندما فاز الفريق )4-3(.

أجل املواصالت، و200 لنفسي، أي ما يعادل 10 يورو. 
الــطــعــام، كــانــت أســرتــي تمنحني ســلــة كــّل  إلـــى  بالنسبة 
اليوم  أنــا  لــذلــك،  كثيرًا.  وعانيت  تكفيني،  تكن  لــم  شــهــر. 
سعيد بما قدمه إلّي الله، وكرة القدم«. إذًا، طفولة أراوخو 
كانت صعبة بشكٍل عام، لكن كيف كانت حياته يا ترى 
على مستوى كرة القدم؟ هل امتلك حذاًء خاصًا وجديدًا؟ 
عن تلك الفترة، قال الالعب املميز »لم يكن لدي حذاء للعب 
ــقــدم، حــيــث كـــان عــلــى والــدتــي أن تــدفــع ثمنه على  كـــرة ال
أقساط. كــان األمــر يستغرق 8 أو 9 أشهر للقيام بذلك. 
والــداي بــذال جهدًا كبيرًا لشراء حــذاء لــي. وسأظل دومًا 
نايكي  أملك عقدًا مع شركة  فأنا  اليوم،  أما  لهما.  ممتنًا 

العاملية لألحذية«.
وعـــن بــدايــة مـــشـــواره بــكــرة الـــقـــدم، تــابــع حــديــثــه بــالــقــول: 
ــام املــنــزل كـــان لــديــنــا حــقــل نصفه عــشــب، والنصف  »أمــ

اآلخــــر رمــــل، كــنــا نــصــنــع أهـــدافـــًا مــن الــخــشــب، الحقيقة 
أنها شــيء جميل جــدًا. عندما  أتذكرها دائمًا على  أنني 
العاصمة  للعب في  تلقيت عروضًا   ،9 أو   8 كــان عمري 
»مــا زلــت صغيرًا  لــي:  أمــي كانت تقول  لكن  مونتفيديو، 
جــدًا. عليك أن تــدرس. لم تــأِت اللحظة بعد«. وعن بدايته 
ــَعــّد واحـــدًا مــن أفــضــل الــفــرق عامليًا  فــي الــبــارســا، الـــذي ُي
وتاريخيًا، قال املدافع الصلب: »بأول يوم لي مع برشلونة 
شــاءت  العقد،  وّقــعــت  وحينما  ســواريــز.  بلويس  التقيت 
الفريق. توجهت  أن يكون ذلك موعد تدريبات  املصادفة 
إلى امللعب حيث رحب بي سواريز. عشت اللحظة وكأنها 
وسيرجيو  بيكيه  وجــيــرارد  ميسي  ليونيل  رأيــت  فيلم. 
بوسكيتس. باألمس كنت أرى سواريز في التلفاز، واآلن 

أنا أتكلم معه. كنت سعيدًا جدًا يومهًا«.
)العربي الجديد(

تــألــق املــدافــع األوروغـــوايـــانـــي الــصــاعــد  رونـــالـــدو  أراوخــــو، 
الـــذي حمل  األخــيــرة،  الــفــتــرة  فــي  فريقه برشلونة  برفقة 
قميصه في عام 2018، بعقد ملدة خمسة مواسم، حيث 
مثل الفريق الرديف  للفريق الكتالوني في بادئ األمر، بعد 
أن حّط الرحال من  بوسطن ريفر  األوروغواياني، مقابل 

مليون و700 ألف يورو. 
واقــع أراوخــو لم يختلف عن الكثير من نجوم كرة القدم 
في أميركا الجنوبية، الذين ُولدوا من رحم املعاناة، وسط 
الحياة  العديد مــن مقومات  إلــى  الفقر، واالفــتــقــار  أحــيــاء 

الطبيعية والسليمة. 
وتـــحـــدث الـــالعـــب أخـــيـــرًا فـــي مــقــابــلــة نــقــلــتــهــا صحيفة 
الــطــفــولــة،  خـــالل  واقــعــه  عــن  اإلســبــانــيــة   )Elperiodico(
أحترف  أن  »قــبــل  املــثــيــرة:  التفاصيل  مــن  الــعــديــد  كاشفًا 
الـــقـــدم، كــانــت أســرتــي تعطيني 500 بــيــســوس من  كـــرة 

رونالد أراوخو

على هامش الحدث

العب أوروغواياني 
شاب يلعب في 

صفوف برشلونة 
اإلسباني ويتميز 

بقوته الدفاعية

ميسي ونيمار قد 
يجتمعان مجددًا في 
برشلونة أو سان جيرمان 
)Getty/أليكس كاباروس(

لكن  هاالند،  إرلينغ  النرويجي  مع  للتعاقد  األندية  من  العديد  تسعى 
بعض  تفكر  لذلك  مكلفًا،  يكون  قد  أندية  عّدة  بين  الكبير  التنافس 
األندية، مثل مانشستر سيتي وبرشلونة، حتى في اللجوء إلى هاري كين، 
نادي  األخبار صدم  إنكلترا. وفي ظّل هذه  قائد خط هجوم منتخب 
مستعدًا  ليس  السبيرز  أن  ماركا  صحيفة  أكدت  إذ  الجميع،  توتنهام 
الذي  وهو  ــورو،  ي مليون   100 من  أقل  بمبلغ  هدافه  عن  للتخلي 

يتقاضى 12 مليونًا كراتب سنوي ويتبقى ليه 3 أعوام في عقده.

هاري كين بـ100 مليون يورو

وجه رياضي

فــي سوق  املرشحني لخطفه  أحــد  برشلونة 
ملهاجم  بحاجة  كونه  الصيفية،  االنــتــقــاالت 
رأس حـــربـــة مــنــذ مـــغـــادرة األوروغـــوايـــانـــي 

لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

نيمار والعودة إلى برشلونة
فتح النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، باب 
الــرحــيــل عــن بــاريــس ســان جــيــرمــان مــجــددًا، 
إذ خلط تفصيل بسيط حول رغبة صديقه 

نــجــم »الــســيــلــيــســاو« نــيــتــه تــحــقــيــق حلمه 
مع  انــســجــامــه  فــي  تتمثل  كــبــيــرة  بتضحية 
الوضعية املالية للفريق، وبالرغم من علمه 
املــســبــق بـــأن بــرشــلــونــة يــعــانــي مــاديــا حتى 
فــي عــهــد الــرئــيــس الــجــديــد، خـــوان البــورتــا، 
إال أن ذلـــك لـــن يــشــكــل عــائــقــا لـــه. واســتــنــدت 
الوكالة أيضا إلى تصريحات وكيل األعمال 
البرازيلي، أندري كوري، الذي يعرف نيمار 
جيدًا وكان وراء انتقاله إلى برشلونة سنة 

كل  برشلونة  في  االستمرار  ليونيل ميسي 
حساباته، وهو الذي كان يأمل في أن يلعبا 
مع بعض بألوان النادي الفرنسي. وكشفت 
قــد  نـــيـــمـــار  أن  األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة،  »آرا«  وكــــالــــة 
برشلونة  إدارة  مجلس  ممثلي  مع  تواصل 
الجديد، وعبر عن نيته العودة إلى صفوف 
النادي واللعب إلى جانب ميسي مرة ثانية، 
حيث جاءت خطوته بموازاة تعمده تعطيل 
مــفــاوضــات الــتــجــديــد فــي الــبــاريــســي. وأكــد 

2013، حيث صــرح مــؤخــرًا قــائــًا: »سيلعب 
نــيــمــار ومــيــســي مــع بــعــض قــريــبــا، لــيــس في 
باريس سان جيرمان ولكن في برشلونة«. 
وارتــبــط اســم نيمار فــي كــل فــتــرة انتقاالت، 
لــم يــخــِف عن  أنــه  بناديه برشلونة، خــاصــة 
مقربيه تعلقه الشديد بناديه السابق، حيث 
ــادره قــبــل ســـنـــوات بــعــد أن نــجــح بــاريــس  ــ غـ
ســـان جــيــرمــان فــي كــســر قــيــمــة فــســخ العقد 

التي بلغت 222 مليون يورو.

ز إنتر موقعه في صدارة الدوري اإليطالي لكرة القدم، بتحقيقه فوزه التاسع تواليًا على 
ّ
عز

بولونيا 1-صفر، فيما استفاد أتاالنتا ونابولي من تعادل ميالن مع ضيفه سمبدوريا 
1-1 وتعّثر يوفنتوس أمام تورينو 2-2، بعد فوز األول والثاني على ضيفيهما أودينيزي 
»سيري أ«. ويدين إنتر  3-2 وكروتوني 4-3 تباعًا، في املرحلة التاسعة والعشرين من الـ
ليرفع   ،)31( الوحيد  املــبــاراة  هــدف  الــذي سجل  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  إلــى  بــفــوزه 
رصيده إلى 68 نقطة مع مباراة مؤجلة، وبفارق ثماني نقاط عن وصيفه ميالن، ليغرد 

وحيدًا خارج السرب ويقترب من اللقب.

صورة في خبر

إنتر يعزز صدارته
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