
سلط االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
الضوء على عدد من نجوم األندية 
املجموعات  دور  في  شاركت  التي 
باملسابقة القارية. وبرز هؤالء في املواجهات 
األنــظــار وبقوة  فيها، وخطفوا  التي شــاركــوا 
ــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــعــ ــرائــ نــتــيــجــة أهــــدافــــهــــم الــ

قدرتهم على املساهمة في تحقيق الفوز.
الغرب،  منطقة  مــن  عربية  أنــديــة   4 ونجحت 
)16( فـــي بــطــولــة دوري  ــدور الــــــــ ــ فـــي بـــلـــوغ الــ
ــي الــــهــــال  ــ ــ أبـــــطـــــال آســــيــــا لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وهـ
إلى  باإلضافة  األهــلــي،  ومواطنه  السعودي، 
الــشــارقــة اإلمــاراتــي ومــواطــنــه الــوحــدة، فيما 
شــكــل خــــروج الــســد والــدحــيــل الــقــطــريــن من 

املنافسات مفاجأة من العيار الثقيل. 
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وركـــز االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى 8 
نجوم من أندية الغرب، بفضل تأثيرهم على 
نــتــائــج فــرقــهــم، مـــن خـــال تــســجــيــل وصــنــاعــة 
األهداف، وترتيب الفريق على صعيد املسابقة 
التي  املباريات  أهمية  إلى  باإلضافة  القارية، 
خــاضــوهــا، ودورهــــم مــع منتخب بــادهــم في 
املباريات الدولية إن وجــدت. وكشف االتحاد 
ــة فــي  ــ ــديــ ــ ــاء نــــجــــوم األنــ ــ ــمـ ــ ــن أسـ ــ ــــوي عـ ــيــ ــ اآلســ
غــرب الــقــارة الــصــفــراء، الــذيــن تــألــقــوا فــي دور 
املــجــمــوعــات بــاملــوســم الــحــالــي، وهـــم املغربي 
باوزير  وخالد  )النصر(،  حمدالله  عبدالرزاق 
البريك  محمد  العصري  والظهير  )الــشــارقــة(، 
)الـــهـــال(، والـــســـوري عــمــر خــربــن )الـــوحـــدة(، 
والـــهـــّداف مــايــكــل أولــونــغــا )الـــدحـــيـــل(، وعمر 

الــســومــة )األهــــلــــي(، والــلــبــنــانــي أحـــمـــد زريـــق 
)الوحدات(، واملخضرم سانتي كازورال )السد(.

المغربي عبد الرزاق حمد اهلل
الــســعــودي منافسة قوية  نــادي النصر  واجــه 
في املجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال 
آسيا باملوسم الحالي، لكنه نجح في النهاية 
في حسم الصدارة، بعدما جمع 11 نقطة في 
ست مباريات، وكالعادة كان املهاجم املغربي 
عبدالرزاق حمد الله النجم األبرز في صفوف 
الفريق. واستطاع املهاجم املغربي عبد الرزاق 
ــداف لـــنـــادي النصر  ــ حــمــد الــلــه تــســجــيــل 4 أهـ
السعودي في مباريات الدور األول، وكانت في 
شباك السد مرتن وفوالد اإليراني، والوحدات 
اإليراني، كما صنع هدفن، و6 فرص لزمائه، 

ومرر 87 تمريرة ناجحة.

المهاجم خالد باوزير
ــي دور  ــ بــــــرز نــــــــادي الــــشــــارقــــة اإلمـــــــاراتـــــــي فـ

في  ونجح  آسيا،  أبطال  بــدوري  املجموعات 
الفوز بصدارة املجموعة الثانية برصيد 11 
نقطة من ست مباريات، وبرز أكثر من العب 
فـــي صــفــوف الـــفـــريـــق، كــــان مـــن بــيــنــهــم العــب 

الوسط خالد باوزير.
ــائــــد خــــط الـــوســـط  ــالــــد بـــــاوزيـــــر قــ وتــــألــــق خــ
فــي مــبــاريــاتــه مــع نـــادي الــشــارقــة، مــن خــال 
ــداف جـــاءت فــي مــرمــى كــل من  تسجيل 3 أهــ
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي مــرتــن، وبــاخــتــاكــور 
األوزبكي، وصنع هدفن، ومرر 145 تمريرة 

ناجحة وصنع 4 فرص لزمائه.

برز اسم مايكل أولونغا 
هّداف الدحيل القطري 

بالبطولة

لقاء الهالل والشباب 
سيكون حاسمًا في 
تحديد هوية البطل

 الظهير العصري محمد البريك
تأهل نادي الهال السعودي للدور الثاني في 
املركز  على  بعد حصوله  آسيا،  أبطال  دوري 
الثاني فــي املجموعة األولـــى بــفــارق األهــداف 
البطولة  مفاجأة  خلف  املباشرة  باملواجهات 
االســـتـــقـــال الـــطـــاجـــيـــكـــي. وبــــــرز فــــي صــفــوف 
الــهــال الــســعــودي، الــظــهــيــر الــعــصــري محمد 
البريك، الذي صنع 4 أهداف في ست مباريات، 
ــل 320  ــ كــمــا صــنــع 10 فــــرص لـــزمـــائـــه، وأرســ
تمريرة ناجحة، وكانت نسبة دقة التمريرات 
لديه عالية في جميع املباريات، التي خاضها.

القناص عمر خربين
بعد أقل من ثاثة أشهر على انتقاله إلى نادي 
الــوحــدة، واصــل عمر خربن أفضل العــب في 
قارة آسيا عام 2017 التألق، حيث قدم عروضًا 
قوية في مباريات دور املجموعات وساهم في 
تأهل الفريق إلى الدور الـ16 بعد منافسة قوية 
في املجموعة الخامسة. وبدأ خربن بالتألق 

واصل فريق اإلسماعيلي انتصاراته، عندما 
حقق فوزه الثالث تواليًا وكان على حساب 
ضيفه الجونة )3 – 2(  في ملعب اإلسماعيلية 
في املرحلة الـ20 من منافسات بطولة الدوري 
التونسي فخر  الــقــدم. ومنح  لكرة  املــصــري 
الدين بن يوسف التقدم لإلسماعيلي )د.10(، 
الــتــعــادل للجونة  الــســعــداوي  وأدرك عــمــرو 
)د.21(، وعزز زميله نور السيد تقدم الضيوف 
)د.57 من ركلة جزاء(، قبل أن يرد اإلسماعيلي 
بهدفن لنب يوسف من كرة مرتدة اثر ركلة 
جزاء انبرى لها بنفسه )د.66( ومحمد صادق 

)د.71(.
نقطة،   20 إلــى  اإلسماعيلي رصــيــده  ورفـــع 
وابــتــعــد قليًا عــن شبح الــهــبــوط الـــذي ظل 
ــــوال الـــــدور األول، بــعــدمــا تــقــدم  يـــطـــارده طـ

مضيفه أسوان )3 – 2( في ملعب اإلسكندرية.
وتقدم املصري عبر عمر كمال عبد الواحد 
)د.1( ليلحق بمهاجم طائع الجيش أحمد 
سمير إلى صدارة الئحة الهدافن برصيد 10 
أهداف، وعادل النتيجة محمد جابر )د.36(، 
ثــم تــقــدم املــصــري عــن طــريــق أحــمــد جمعة 
)د.51(، وأدرك محمد أسامة التعادل ألصحاب 
النيجيري  يسجل  أن  قــبــل  )د.54(،  األرض 
أوسنت أوموتو هدف الفوز للضيوف )د.65(.

ورفــع فريق املــصــري رصــيــده إلــى 32 نقطة 
وتقدم إلى املركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد 
رصيد أسوان عند 20 نقطة في املركز الـ15، 
اإليجابية  نتائجه  الجيش  وواصــل طائع 
تــوالــيــًا بتغلبه على  الــثــانــي  فــــوزه  مــحــقــقــا 
مضيفه مصر املقاصة في ملعب املقاولون 
الــعــرب بهدفن ألحمد سمير )12 مــن ركلة 

جزاء( وناصر منسي )د.20(.
ورفــع فريق طائع الجيش رصيده إلى 23 
نقطة في املركز الثاني عشر، وتجمد رصيد 
مصر املقاصة عند 26 نقطة في املركز العاشر. 
وتـــعـــادل ســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا مــع ضيفه 
املقاولون العرب )1 – 1( في ملعب السويس 
الجديد. وكان سيراميكا البادئ بالتسجيل 
املــقــاولــون  وأدرك  )د.21(،  جــابــر  مــيــدو  عبر 
العرب التعادل عن طريق عمر فتحي )د.62(. 
هذا ورفــع سيراميكا رصيده إلى 27 نقطة 
في املركز السابع، واملقاولون العرب إلى 20 

نقطة في املركز الرابع عشر.
ملعب  على  والــشــبــاب  الــهــال  فريقا  يلتقي 
األخير في »ديربي« شبه حاسم على اللقب 
مؤجل من املرحلة الـ26 من منافسات بطولة 
الفريقان  الــقــدم. ويضع  كــرة  في  السعودية 
اللذان يتقاسمان الصدارة برصيد 48 نقطة 
مــن 25 مــبــاراة مــع أفضلية فـــارق األهـــداف 
للهال حــامــل الــلــقــب، الــنــقــاط الــثــاث هدفًا 
رئيسًا لهما مــن أجــل فــض الــشــراكــة وقطع 

خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.
ويسعى فريق الشباب إليقاف هيمنة الهال 
والتتويج بلقبه األول منذ عام 2012، بينما 
يتطلع األخير إلى تأكيد تفوقه على مضيفه، 
في السنوات األخيرة التي تقابا خالها 14 
مرة، منها 12 في الدوري، ومرتان في كأس 
الــعــهــد، إذ فــاز 10 مـــرات مقابل أربعة  ولــي 

تعادالت آخرها في الدور األول.
ورغم افتقاد الشباب ملدافعه أحمد شراحيلي، 
إال أنه يملك البديل الجاهز بتواجد حسان 
ــى جـــانـــب بــقــيــة نـــجـــوم الــفــريــق  تــمــبــكــتــي إلــ
بانيغا  إيفر  األرجنتينيان  يتقدمهم  الذين 
وكــريــســتــيــان غــوانــكــا، والــبــرتــغــالــي فابيو 
مــارتــيــنــيــس والــنــيــجــيــري أوديــــــون إيــغــالــو 

والبرازيلي سيبا. في املقابل، يطمح الهال 
جوزيه  البرتغالي،  الجديد  مــدربــه  بقيادة 
مـــورايـــس، ملــحــو املــســتــويــات الــبــاهــتــة التي 
قدمها في دوري أبطال آسيا وكاد بسببها 
أن يودع البطولة لوال نتائج بقية املجموعات 
التي صبت في صالحه ليتأهل كأفضل ثان، 
إلى مصالحة جماهيره، والخروج بالعامة 
االحتفاظ  مــن  كثيرًا  ستقربه  التي  الكاملة 

بلقبه.
وأشــــــارت تــقــاريــر إعــامــيــة إلــــى احــتــمــالــيــة 
غياب مورايس عن مواجهة الشباب، بسبب 
تواجده في الحجر الطبي ضمن اإلجراءات 
االحترازية املتبعة للحد من انتشار فيروس 
كورونا. ويفتقد الهال ملدافعه الكوري جانغ 
هيون سو بسبب إصابة عضلية تعرض لها 
إلــى جانب نجمه سالم  التمارين،  فــي أحــد 
الدوسري الذي تعرض إلصابة أثناء املسابقة 
القارية، في وقت لم تتحدد مشاركة قائده 
سلمان الفرج بعد تعافيه من اإلصابة التي 
أبعدته كثيرًا عن فريقه. ويضم الهال نخبة 
من الاعبن املميزين أمثال ياسر الشهراني 
ومحمد البريك وعبدالله عطيف، والبيروفي 
أندي كاريو واألرجنتيني لوسيانو فييتو، 
والفرنسي بافيتيمبي غوميس، واإليطالي 

سيباستيان جيوفينكو.
وفي مباراة ثانية مؤجلة من املرحلة نفسها، 
يسعى التعاون الرابع إلى استعادة توازنه 
سريعًا وتجاوز خسارته األخيرة أمام الفتح 
)4 – 3( والبقاء في دائرة املنافسة على املركز 
األهلي على ملعب  الثالث، عندما يستقبل 
مدينة امللك عبدالله الرياضية ببريدة. وقال 
املدرب الصربي للتعاون نيستور آل مايسترو 
إنــه لــم يضع فــي حساباته أن يفوز فــي كل 
املــبــاريــات عــنــدمــا تــولــى املــســؤولــيــة الفنية 
للفريق، موضًحا: »سنخسر بعض املباريات 

ولكن من املهم أن ننهض ونكمل رحلتنا«.
وُيدرك التعاون أن الخسارة مع فوز النصر 
الحالي،  املقبلة ستفقده مركزه  املرحلة  في 
خصوصًا وأن الفارق بينه وبن النصر حاليًا 
تركيزه  ولهذا سيكون  نقطتن،  يتجاوز  ال 
منصبًا على الفوز وتأكيد فوزه على ضيفه 
بعدما تغلب عليه بثاثية نظيفة في الدور 

األول.
وبدوره يتطلع فريق األهلي الستعادة نغمة 
الــفــوز الــغــائــبــة عــنــه فــي مــبــاريــاتــه الثماني 
)تـــعـــادالن و6 خـــســـارات متتالية(  األخـــيـــرة 
وتــحــديــدًا مــنــذ الــســادس مــن شــهــر شــبــاط/

فبراير املاضي، والعمل على تحسن موقعه 
في الدوري.

)فرانس برس(

الدوريات العربية: فوز اإلسماعيلي و»ديربي« سعودي
تابع فريق اإلسماعيلي 

سلسلة نتائجه الجيدة 
في بطولة الدوري 

المصري وحصد الفوز 
الثالث تواليًا، في وقت 

تشهد منافسات الدوري 
السعودي »ديربي« 

ُمرتقبًا بين الهالل والشباب 
من أجل حسم اللقب

يواصل عبد الرزاق حمد اهلل التألق بدوري أبطال آسيا )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الهالل السعودي يسعى لتحقيق انتصار والتتويج باللقب

لـ8 نجوم  القدم في اختياره  االتحاد اآلسيوي لكرة  اعتمد 
النتائج،  في  تأثيرهم  على  المجموعات،  بدور  األندية  من 
األهداف، وترتيب فرقهم على  من خالل تسجيل وصناعة 

صعيد المسابقة

في الدور التمهيدي وسجل في مرمى الزوراء 
العراقي، ثم واصل التألق في دور املجموعات 
وسجل هدفن في مرمى كل من الريان القطري 
وغوا الهندي، وصنع هدفًا، كما صنع 8 فرص 

لزمائه، وأكمل 154 تمريرة ناجحة.

الهّداف مايكل أولونغا
ــوار املــنــافــســة بــقــوة،  بــــدأ نـــــادي الـــدحـــيـــل مـــشـ
وحــصــد 8 نــقــاط فــي أول أربـــع مــبــاريــات، قبل 
في  ويتعادل  الخامسة  الجولة  في  أن يخسر 
الــجــولــة األخـــيـــرة لــيــودع املــنــافــســة مــن الـــدور 
األول، لــكــن بـــرز فــي صــفــوف الــفــريــق متصدر 
ــة، الــكــيــنــي مــايــكــل  ــاريــ ــقــ ــدافــــي املـــســـابـــقـــة الــ هــ
أولــونــغــا. نــجــح املــهــاجــم مــايــكــل أولــونــغــا في 
تسجيل 9 أهداف في ست مباريات خال دور 
املجموعات، ليتقدم بفارق 4 أهداف أمام أقرب 
منافسيه، كما أنه صنع 5 فرص لزمائه، وقام 

بعمل 103 تمريرات ناجحة.

عمر السومة
خرج نادي األهلي السعودي من الــدور األول 
بــعــدمــا خــســر 9 نــقــاط مــن ســت مــبــاريــات في 
املــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، ولـــكـــن بــــرز فـــي صــفــوف 
الفريق كالعادة املهاجم السوري عمر السومة.

وتــألــق الــســومــة مــن خـــال تسجيل 4 أهـــداف 
في مباريات دور املجموعات، رغم أنه لعب 5 
مباريات، وصنع هدفن لزمائه، كما صنع 5 

فرص، وعمل 89 تمريرة ناجحة.

اللبناني أحمد زريق
قـــّدم نـــادي الــوحــدات األردنـــي عــروضــًا مميزة 
خال املشاركة األولى لألندية األردنية في دوري 
أبطال آسيا، حيث حصد انتصارين وتعاَدل 
فــي مبارياته مــع الــســد، ليجمع 7 نــقــاط، كما 
برز في صفوف الفريق أكثر من العب قدموا 
عروضًا قوية، كان من ضمنهم اللبناني أحمد 
زريق. وبرز اسم النجم اللبناني، أحمد زريق، 
الوحدات  نــادي  السريع مع  تأقلمه  من خــال 
األردنـــي، وقــد سجل هــدف التقدم في املباراة 
أمــام النصر السعودي، وعــاد ليصنع الهدف 
الثاني، كما صنع 4 فرص لزمائه، وأرسل 109 

تمريرات ناجحة.

المخضرم سانتي كازورال
أخفق نــادي السد القطري في الحصول على 
بطاقة التأهل للدور الـ16، من املسابقة القارية، 
وذلك بعدما حصل »الزعيم« على املركز الثاني 
في املجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 
نقطة واحدة خلف النصر السعودي، لكن برز 
في صفوف كتيبة املدرب تشافي، نجم الوسط 
ونجح  كـــازورال.  املخضرم، سانتي  اإلسباني 
كـــازورال،  سانتي  املخضرم،  اإلسباني  النجم 
في تسجيل 3 أهداف بشباك منافسيه، ورغم 
أن هدفن كانا من ضربات الجزاء، إال أن كازورال 
برز أيضًا في كافة اإلحصائيات، حيث صنع 
هــدفــًا، وصــنــع 11 فــرصــة لــزمــائــه، ومـــرر 286 
خاضها  التي  املواجهات  في  ناجحة  تمريرة 
في مرحلة املجموعات من دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.
)العربي الجديد(

األنظار  القطري،  الريان  نادي  قائد  إبراهيمي  ياسين  الجزائري  النجم  خطف 
وبقوة في المواجهات التي خاضها بدور المجموعات من بطولة دوري 
أبطال آسيا. وبحسب االتحاد القاري، فإن 
إبراهيمي يُعد ملك المراوغات في دور 
القارية،  المسابقة  من  المجموعات 
مــراوغــة   30 تنفيذ  اســتــطــاع  بعدما 
أي شخص  ناجحة، وهي ضعف عدد 
يعد  فيما  المجموعات،  دور  في  آخر 
أقرب منافسه له هو خليل إبراهيم من 

الوحدة اإلماراتي )15 مراوغة(.

ياسين إبراهيمي ملك المراوغات

للمركز الثالث عشر، في غياب مديره الفني 
الجديد إيهاب جال للمباراة الثانية تواليا 
إلصابته بفيروس كورونا، فيما تجمد رصيد 
الجونة عند 25 نقطة في املركز الحادي عشر. 
عقب  االنتصارات  نغمة  املصري  واستعاد 
ــام األهــلــي )2 – 1( فــي املرحلة  خــســارتــه أمـ
املـــاضـــيـــة، وذلـــــك بـــفـــوز ثــمــن عــلــى حــســاب 

نجوم دوري 
أبطال آسيا

االتحاد القاري يكشف األسماء
يستمر صراع حبس األنفاس بن سائَقي 
فـــريـــق »مــــرســــيــــدس«، بــطــل الـــعـــالـــم سبع 
ــرات، الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون،  ــ ــ مـ
في  املــائــة  انطاقته  تحقيق  إلــى  الساعي 
الــتــجــارب الــرســمــيــة والـــفـــوز الــثــالــث هــذا 
الهولندي  بــول،  العام، وسائق فريق ريد 
ماكس فيرستابن، الطامع إلى لقبه األّول 
ــى« فــي جــائــزة إسبانيا  ــ فــي »الــفــئــة األولـ
الـــكـــبـــرى عــلــى حــلــبــة بــرشــلــونــة، املــرحــلــة 
ــة مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــلــفــورمــوال  ــعـ ــرابـ الـ

واحد، األحد.
ــة إلــــــى ذروتـــــهـــــا بــعــد  ــافـــسـ ــنـ ــــت املـ ــلـ ــ ووصـ
انــتــهــاء 3 مــراحــل حــتــى اآلن، فــي حــن لم 
ُتترجم الترجيحات التي رافقت التجارب 
البحرينية  صخير  حلبة  على  الشتوية 
قــبــل انــطــاق املــوســم الــحــالــي عــلــى مسار 
حظيرة  أظهرته  الــذي  والتفوق  الحلبات 
هاميلتون  فخالف  النمساوية،  بــول  ريــد 
الـــتـــوقـــعـــات بـــتـــصـــّدره تــرتــيــب الــســائــقــن 
برصيد 69 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط 

عن »ماد ماكس«.
االفتتاحي  الــســبــاق  فــي  هاميلتون  وفـــاز 
فــي الــبــحــريــن، وأعـــاد الــكــّرة فــي البرتغال 
األحد، ما جعله يتربع على الصدارة كما 
اعتاد أن يفعل في األعــوام األخيرة، فيما 
كـــان الــفــوز فــي جــائــزة إيــمــيــلــيــا رومــانــيــا 
على حلبة إيموال من نصيب فيرستابن، 
فيما اســتــعــّرت املــنــافــســة عــلــى أســـرع لفة 
خال السباق التي تمنح صاحبها نقطة 

يتيمة.
وتــــــعــــــرف الــــــفــــــرق جـــــيـــــدًا أســــــــــــرار حــلــبــة 
برشلونة، كونها مهد التجارب الشتوية 
في  العاملية  البطولة  انطاق  التي تسبق 
كل عام، ومع سمعتها كحلبة تقّدم القليل 
اليانصيب  التجاوز، فإن ورقــة  من فرص 

ستكون خال التجارب الرسمية، السبت، 
لــحــجــز مـــركـــز مــتــقــدم عــلــى خـــط انــطــاق 

سباق األحد.

فوز خامس تواليًا؟
ــــي لــــويــــس  ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعــــى الـــــســـــائـــــق الـ يــــســ
هــامــيــلــتــون إلــــى تــحــقــيــق فـــــوزه الــخــامــس 
ــذ عــــــام 2017،  ــنـ ــــي كـــتـــالـــونـــيـــا مـ ــًا فـ ــيــ تــــوالــ
ــوز أّول  ــ ــادس فــــي مـــســـيـــرتـــه، بـــعـــد فـ ــ ــسـ ــ والـ
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  ــُيـــعـــادل  لـ فـــي عــــام 2014، 
الـــذي بــحــوزة األســـطـــورة األملـــانـــي ميكايل 
املــرقــط في  شــومــاخــر )6(، إذ شــاهــد العلم 
تواليًا من  فــي ثاثة سباقات  األّول  املــركــز 
انــتــصــاراتــه األربــعــة األخــيــرة بعد انطاقه 

من الصدارة.
وفي حال تمّكن من تسجيل أسرع توقيت 
بهذا  فسيحتفل  السبت،  يــوم  امتحان  فــي 
بعدما  فــي مسيرته،  املــائــة  للمرة  اإلنــجــاز 
فــالــتــيــري بــوتــاس  الفنلندي  حــرمــه زمــيــلــه 
ــــرف، بـــتـــفـــوقـــه عـــلـــيـــه بـــفـــارق  ــشـ ــ مــــن هـــــذا الـ
0.007 ثانية، األسبوع املاضي، على حلبة 

بورتيماو البرتغالية.
وبرز فيرستابن وفريق ريد بول كمنافسن 
شرسن على اللقب، ما انعكس إيجابًا على 
خلف  املــشــاهــديــن  وعــلــى  العاملية  البطولة 
شاشات التلفزة. فيما أكد مدير مرسيدس، 
ــه يــســتــمــتــع  ــ الـــنـــمـــســـاوي تـــوتـــو وولـــــــف، أنـ
باألحاسيس ذاتها التي شعر بها حن علم 
أن »األسهم الفضية« ستدخل في منافسة 
مـــع فــريــق ريـــد بـــول املــهــيــمــن حــيــنــهــا على 
السائقن والصانعن  البطولة )أحرز لقب 
بن عامي 2010 و2011(، قبل سبعة أعوام.

وقـــال وولــــف، فــي هـــذا اإلطــــار »عــنــدمــا كنا 
ــــي الــــتــــجــــارب الـــشـــتـــويـــة فــي  مـــتـــأخـــريـــن فـ
الــبــحــريــن، حــدثــت ضجة لــم أشــعــر بها في 
الفريق منذ عام 2013، عندما تــوارد إلينا 
أنــنــا ســنــكــون هــنــا »فـــي فـــورمـــوال واحــــد«، 
أريد  يــزال.  وال  »الجميع متحمس  مضيفًا 
أن أكــــون ســعــيــدًا بــعــد أبــوظــبــي فــي نهاية 
الــعــام، ولــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، سنخطو 

خطوة واحدة في كل مرة«.
وفي وقت يواصل هاميلتون إظهار جميع 
قدراته القيادية وموهبته التي حولته إلى 
»بطل متسلسل« حقق 97 فوزًا في مسيرته 
ــع حـــرفـــة ســـبـــاق ال تــشــوبــهــا  حــتــى اآلن، مـ
ــتـــراف بــــارع وتــركــيــز فــــوالذي،  شــائــبــة واحـ
تــغــّيــرت مــعــالــم ورغـــبـــات مـــطـــارده املــبــاشــر 

فيرستابن هذا العام.

»يُقارب البطولة بطريقة مختلفة«
تتركز  الهولندي  أنظار  أن  يبدو واضحًا 
عــلــى الــــصــــورة الــكــبــيــرة، أي عــلــى املــركــز 
الـــتـــتـــويـــج،  ــات  مـــنـــصـ عـــتـــبـــة  ــلـــى  عـ األّول 
وهـــو أمـــر أكــــده مــديــر بــطــولــة الــفــورمــوال 
بــــــراون، ورأى  الــبــريــطــانــي روس  واحـــــد، 
هـــذا األخــيــر أنـــه »مـــن الــواضــح أن ماكس 
بطريقة  البطولة  هــذه  ُيــقــارب  فيرستابن 
مختلفة، ألنــه، وأخــيــرًا، بــات يملك سيارة 
ــادرة عــلــى الــفــوز بــالــلــقــب. كـــان يــجــب أن  قــ
يــتــبــّدل، ألنـــه عــنــدمــا تــكــون مــنــافــســًا على 
الــلــقــب، يــجــب عليك الــتــركــيــز عــلــى الــدمــج 
)بن عدة عناصر( عندما ال تكون أسرع 
مثل مشكلة  فــرص  تظهر  سائق وعندما 
سيارة  )دخـــول(  أو  للمنافس  ميكانيكية 

األمــــان، حينها يجب أن تــكــون فــي موقع 
يسمح لك بالضرب«.

وال تــشــذ حـــالـــة مـــديـــر حــظــيــرة ريــــد بـــول، 
نظيره  عن  هــورنــر،  كريستيان  البريطاني 
في مرسيدس، إذ بدوره يعيش أّول معركة 
ضارية على اللقب منذ فترة طويلة، وقال 
ــار »الـــصـــورة بـــدأت تتوضح.  فــي هـــذا اإلطــ
ريد بول ومرسيدس هما الفريقان األفضل، 

ولويس وماكس هما السائقان األفضل«.
وأضــاف في حديثه »إن املنافسة محتدمة 
بشكل ال يصدق. الفائز األكبر مما يحصل 
هــو الــفــورمــوال واحـــد، وفــي حــال استمرت 
األمور على املنوال ذاته لـ 23 سباقًا، ستكون 
منافسة ضارية«. ومن بن السائقن الذين 
األسباب  العديد من  أوراقــهــم  يملكون بن 
البطولة،  إلى  العائد  للتألق في برشلونة، 
ألبن  سائق  ساينس،  كــارلــوس  اإلسباني 

)رينو سابقًا(.
ويـــبـــدو أن بــطــل الــعــالــم مــرتــن ســابــقــًا مع 
ريــنــو بــدأ يجد نفسه مــع فريقه الــجــديــد - 
القديم، إذ تمكن من حصد النقاط، للسباق 
الثاني تواليًا، إثر تألقه في ألغارفي، حيث 
ــه خــامــســًا على  ــولـ  ثـــامـــنـــًا، وبـــعـــد وصـ

ّ
حــــل

الــســائــق املخضرم  إيــمــوال. ووصـــف  حلبة 
قـــبـــل خــــــوض غــــمــــار مـــنـــافـــســـات جـــائـــزتـــه 
»رائع«،  بالـ البرتغال  في  عاشه  ما  الكبرى 
لــقــد اســتــمــتــعــت. كــنــا نــتــنــافــس مـــع ســيــارة 
ملاكارين وأخرى لفيراري، وهو أمر لم نكن 
نفكر فيه في إيموال أو البحرين. لذا أعتقد 
أداء  ناحية  من  كبيرة  أننا خطونا خطوة 

السيارة«.

مازيبين خارج السرب 
ــادور« املـــركـــز 12 فـــي تــرتــيــب  ــ ــاتـ ــ يــحــتــل »املـ
السائقن، متأخرًا بفارق 9 مراكز و32 نقطة 
عـــن ســـائـــق مـــاكـــاريـــن، الــبــريــطــانــي النـــدو 
الرائع في  الثالث وصاحب األداء  نوريس، 
بداية العام، مع وصوله ثاث مرات ضمن 
املــراكــز الخمسة األولـــى. فــي املــقــابــل، يغرد 
ســائــق هـــاس »الـــروكـــي«، الــروســي نيكيتا 
مازيبن، خــارج السرب في صــورة سلبية 
عكسها منذ وصوله إلى فوموال 1 في أول 

ثاثة سباقات له.
وفـــي الــبــحــريــن تـــعـــّرض لـــحـــادث فـــي اللفة 
ــتــــدارت ســيــارتــه،  األولــــــى، وفــــي إيـــمـــوال اســ
وفــي الــبــرتــغــال كــاد أن يتسبب فــي حــادث 
خطير مــع سائق فريق »ريــد بــول« اآلخــر، 
املـــكـــســـيـــكـــي ســـيـــرخـــيـــو تــشــيــكــو بـــيـــريـــس. 
بمجرد  الــروســي سيكون سعيدًا  أن  يبدو 
مــشــاهــدة خــط نــهــايــة ســبــاق إســبــانــيــا من 

دون ارتكاب املزيد من األخطاء.
)فرانس برس(

جائزة إسبانيا الكبرى 
هاميلتون من أجل فوز جديد

يسعى السائق البريطاني 
لويس هاميلتون، إلى 

تحقيق الفوز الثالث 
له هذا الموسم في 

االنطالقة رقم 100 
لبطل العالم، وسط 
منافسة شرسة غير 

مسبوقة من السائق 
الهولندي ماكس 

فيرستابن

)Getty( لويس هاميلتون يسعى إلى تحقيق لقب هذا الموسم أيضًا
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املــبــاراة  اإلنــكــلــيــزي  بلغ تشلسي 
أوروبـــا  أبــطــال  لــــدوري  النهائية 
لــكــرة الـــقـــدم، بــفــوزه عــلــى ضيفه 
ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي 2-صـــفـــر، فــي لندن 
بإياب الدور نصف النهائي. وسجل األملاني 
تــيــمــو فــيــرنــر ومــايــســون مـــاونـــت الــهــدفــن. 
وكـــــان تــشــلــســي عــــاد بـــالـــتـــعـــادل اإليــجــابــي 
1-1 مـــن مـــدريـــد فـــي لــقــاء الـــذهـــاب املــاضــي. 
وهي املرة الثالثة التي يبلغ فيها تشلسي 
املـــبـــاراة النهائية لــــدوري األبـــطـــال، بــعــد أن 
خــســر أمـــــام مـــواطـــنـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يفوز  أن  قبل   ،2008 عــام  الترجيح  بــركــات 
باللقب على حساب بايرن ميونيخ األملاني 
ــام 2012.  ــ ــا فــــي عـ بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح أيـــضـ
وسيلتقي تشلسي في النهائي مع مواطنه 
مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي 
فـــي إســـطـــنـــبـــول. وهــــي املـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 
يلتقي فيها فريقان من إنكلترا في النهائي 

تشلسي 
بنهائي األبطال

حصد فريق تشلسي اإلنكليزي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
نصف  الدور  بإياب  لندن  في  رد،  دون  بهدفين  اإلسباني  مدريد  ريال  ضيفه  على  فوزه  بعد  القدم، 

النهائي، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بهدف لمثله على ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«

3031
رياضة

تقرير

عـــام 2008، وعـــام 2019 عــنــدمــا تغلب  بــعــد 
ــفــــر. ونــجــح  لــيــفــربــول عــلــى تــوتــنــهــام 2-صــ
ــــدرب تــشــلــســي األملـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل  مـ
الذي تسلم تدريبه مطلع العام الحالي في 
بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية تواليا، 
بعد أن خسر العام املاضي عندما كان على 
لباريس سان جيرمان  الفني  الجهاز  رأس 
الفرنسي أمام بايرن ميونخ صفر-1. ونجح 
تــوخــيــل أيــضــا فــي قــيــادة الــفــريــق اللندني 
إلـــى نــهــائــي كـــأس إنــكــلــتــرا، حــيــث سيلتقي 
مـــع لــيــســتــر ســيــتــي خــــال الــشــهــر الــحــالــي 
1-صــفــر  سيتي  مانشستر  هـــزم  بــأنــه  علما 
في نصف نهائي هذه املسابقة. في املقابل، 
تابع ريال سلسلة خيباته خارج أرضه في 
نــفــســه على  يــفــرض  لـــم  إذ  األبــــطــــال،  دوري 
األول/  تشرين   22 منذ  اإلنكليزية  املــاعــب 
لــيــفــربــول  أكـــتـــوبـــر 2014، وكـــــان ذلــــك أمـــــام 
ودفع  املجموعات.  دور  في  نظيفة  بثاثية 

ــــدرب ريـــــال، الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان  مـ
بـــاعـــب الـــجـــنـــاح الــبــلــجــيــكــي إيـــديـــن هــــازار 
ــلـــوز« والـــعـــائـــد إلــى  ــبـ »الـ ـــ الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لـ
ــريــــدج« بــعــد عــامــن  مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بــ
املــدريــديــة، بعدما  العاصمة  إلــى  من رحيله 
غاب عن الذهاب بسبب اإلصابة. كما أشرك 
أساسيا في الدفاع القائد سيرخيو راموس 
الغائب عن املاعب منذ آذار/مــارس بسبب 
املــهــاجــم كريم  اإلصــابــة، والثنائي مــواطــنــه 
جونيور،  فينيسيوس  والبرازيلي  بنزيمة 
األملاني  الوسط  في  االعتيادي  الثاثي  مع 
تــونــي كـــروس والــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش 
ــيـــرو. وقـــــــال مـــاونـــت  ــمـ ــيـ ــلــــي كـــاسـ ــبــــرازيــ والــ
ــانـــي فــــي تــصــريــحــات  ــثـ ــهــــدف الـ صـــاحـــب الــ
صحافية بعد اللقاء: »ال أستطيع أن أصف 
بــكــلــمــات شـــعـــوري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. إنــه 
ــانـــت مـــبـــاراة  انـــتـــصـــار مـــمـــيـــز«. وأضــــــاف »كـ
صعبة لــكــن بــذلــنــا جــهــودًا مــضــاعــفــة وكــان 
األهـــداف.  مــن  املــزيــد  تسجيل  باستطاعتنا 
لكننا  لقد بلغنا نهائي مسابقتن هامتن 
لـــم نــفــز بـــأي لــقــب بـــعـــد«. أمـــا قــائــد الــفــريــق، 
»كنا  فــقــال  أزبيليكويتا  ســيــزار  اإلســبــانــي 
نواجه منافسا عريقا في هذه املسابقة لكننا 
ــعـــة وســجــلــنــا هـــدفـــن«.  لــعــبــنــا بــطــريــقــة رائـ
وأضاف »نؤمن بحظوظنا في إحراز اللقب 
يــبــذل جــهــودا  فــريــقــا متماسكا  ألنــنــا نملك 
شاقة في التدريبات«. وصنع النجم األملاني 
تيمو فيرنر مهاجم نادي تشلسي التاريخ 
فــــي دوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا، بـــعـــدمـــا ســجــل 
هــدفــه فــي شــبــاك ضــيــفــه ريــــال مـــدريـــد، بعد 
أن عانى كثيرًا في الفترة األخيرة مع نادي 
تشلسي بدوري أبطال أوروبا، بعدما فشل 
فــي تسجيل األهـــــداف، وبــخــاصــة مــا حــدث 
معه في لقاء الذهاب ضد ريال مدريد، لكن 
املهاجم األملاني تمكن من كسر نحسه، عقب 
إحرازه لهدف في شباك الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا. واستطاع فيرنر معادلة رقم 
أســـطـــورة الـــكـــرة األملـــانـــيـــة الـــســـابـــق، مــايــكــل 
بــــــاالك، مـــع نـــــادي تــشــلــســي اإلنـــكـــلـــيـــزي في 
دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفه في 
شباك الــريــال، ليصل رصيده إلــى 4 أهــداف 
فـــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
لإلحصائيات  البريطانية  »أوبـــتـــا«  شبكة 
الــريــاضــيــة. وتــابــعــت أن فــيــرنــر أصــبــح أول 
العب أملاني في تاريخ دوري أبطال أوروبا، 

تشلسي بلغ المباراة 
النهائية لدوري األبطال 

للمرة الثالثة

كورتوا: خروجنا من دوري األبطال ضربة قاسية
البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى  وصف 
ــال مــدريــد خــــروج فــريــقــه مــن نصف  فــريــق ريــ
يد تشيلسي  على  أوروبـــا  أبطال  نهائي دوري 
ــرح كــورتــوا ملحطة  »الــضــربــة الــقــاســيــة«. وصـ بـــ
النهائي  نصف  إيــاب  نهاية  بعد  »موفيستار« 
مــبــاراة صعبة. استحوذنا على  »كــانــت  قــائــًا: 
الكرة في الشوط األول ولكننا لم نخلق الفرص 
مع  كــريــم  أمـــام  كبيرة  فــرصــة  الكافية. سنحت 
مــيــنــدي ولــكــن بــعــد بــضــع دقـــائـــق هـــم تــقــدمــوا 
بهدف وعقدوا األمور علينا. حاولنا في الشوط 
إنها  للغاية.  الثاني ولكنهم دافعوا بشكل جيد 
ضــربــة قــاســيــة لــنــا، ولــكــن هـــذه هــي كـــرة الــقــدم 
والهزيمة موجودة بها أحيانًا«. وأضاف كورتوا 
فــي حــديــثــه: »حــاولــنــا أن نــكــون أكــثــر حـــدة في 
واليوم  الذهاب  مباراة  في  عانينا  املرتدة.  الهجمات  في  فريق سريع  ولكنهم  الهجوم 
أيضًا«. كما وأبرز كورتوا صعوبة بلوغ نهائي األبطال عندما قال: »ليس من السهل 
العام املقبل  الكفاح  اليوم هم كانوا أفضل منا. تجب مواصلة  النهائي كل عام.  بلوغ 

ولكن هناك الكثير من الفرق الجيدة«.

... وزيدان حول مستقبله: أفكر فقط في »الليغا«
لم يؤكد الفرنسي، زيــدان، وجــوده في النسخة املقبلة من دوري األبطال على مقعد 
املــديــر الفني لفريق ريــال مــدريــد اإلســبــانــي، مــشــددًا على أن تركيزه حاليًا هــو على 
املنافسة على لقب »الليغا«، وذلك إثر خروج فريقه من نصف نهائي دوري األبطال. 
وأثناء تواجده في املؤتمر الصحافي بعد املبارة، رد زيدان على سؤال حول مستقبله 
مع الفريق »امللكي«، وقال: »متأكد من أن ريال مدريد سينافس دائمًا على لقب دوري 
األبــطــال، لــن أتــحــدث عــن هــذا األمــر حاليًا، ألننا نقترب مــن نهاية املــوســم وأمامنا 4 
مباريات فقط في »الليغا«، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك«. وتحدث املدرب الفرنسي 
عن املباراة وقال: »حاولنا بكل الطرق، ولكن تشيلسي تفوق علينا وتجب علينا تهنئة 
العبيه. أهنئ العبي فريقي أيضًا على ما قدموه في البطولة، األمــور لم تكن سهلة، 
ولكني فخور للغاية بهم. لقد حاولوا ولكن األمر لم يكن ممكنا، وواجهنا فريقًا أفضل 
منا«. في املقابل، أكد مدرب »امليرينغي« أن فريقه كان ضحية اإلصابات الكثيرة على 
للفريق في االستمرار  الفضل األكبر  مــدار املوسم، وتذبذب املستوى، وهو ما يمنح 

حتى نصف النهائي.

العبا سيلتا فيغو أسباس وأيدو يجريان مرانًا بعيدًا 
عن المجموعة

أيدو بعيدًا عن املجموعة في جلسة  إياغو أسباس، واملدافع جوزيف  املهاجم،  تدرب 
تدريب سيلتا فيغو استعدادًا ملواجهة فياريال التي سيغيب عنها املدافع الكولومبي 
جيسون مــوريــيــو والعـــب الــوســط الــبــيــروانــي ريــنــاتــو تابيا بــداعــي اإلصــابــة. وأجــرى 
أسباس الذي يعاني من تقلص في أوتــار الركبة اليمنى وأيــدو الذي أصيب بمشكلة 
في نفس املنطقة مرانًا فرديًا في محاولة للحاق باملباراة التي سيحاول فيها فريقهما 

العمل من أجل حجز بطاقة تأهل لبطولة أوروبية.

سولشاير: الجماهير تمادت ولكن علينا االستماع إليها
ثاني  يونايتد  مانشستر  فــريــق  مـــدرب  اعتبر 
ترتيب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، النروجي 
أولي غونار سولشاير، أن جماهير »الشياطني 
الحمر« تمادت في رّد فعلها باجتياحها ملعب 
ــــورد«، ولـــكـــن يــجــب االســـتـــمـــاع إلــى  ــرافـ ــ »أولـــــد تـ
األصوات املعارضة للسياسة الرياضية للنادي. 
»علينا  صحافي:  مؤتمر  فــي  سولشاير  وقــال 
هو  التظاهر  الجماهير.  إلــى صــوت  نستمع  أن 
يــكــون حضاريًا.  أن  يجب  ولــكــن  للجميع،  حــق 
يجب أن يكون سلميًا. لسوء الحظ، عندما يتم 
الشرطة،  مــن  عناصر  ويــصــاب  امللعب  اقتحام 
ويــتــعــرضــون لــنــدوب ملــدى الــحــيــاة، فــإن األمــور 
األمــور  تخرج  عندما  تصاعديًا.  منحًى  تأخذ 
عن السيطرة بهذه الطريقة، يصبح ذلك متروكًا 
مانشستر  فريق  وكــان جمهور  اآلراء«.  بالتعبير عن  يتعلق  األمــر  يعد  لم  للشرطة. 
البريميرليغ  ليفربول في  الغريم  يونايتد اجتاح ملعب »أولــد ترافورد« قبيل مواجهة 
النادي األميركيني، ما تسبب بتأجيل  إطــار االحتجاج على مالكي  األحــد، وذلــك في 

املباراة إلى موعد الحق.

ــكــّنــه أنــهــى املـــوســـم أفــضــل هـــــداف، مـــع تـــواصـــل تــمــاريــن  ول
الجودو، ثم اختار الجودو، بما أن نتائجه كانت مميزة، وكان 
مشروع بطل، مثلما يذكر والــده في حديثه عن بداية رينر 
املقربني من هذا املصارع، عن  الجودو. ويتحدث بعض  مع 
العالم  بطل  بفرصة مشاهدة  تمّتع  ناشئًا،  كــان  عندما  أّنــه 
الــذي كــان من أفضل املصارعني في  السابق دافيد دويــيــه، 
تاريخ فرنسا، وأن هذا املصارع أدى دورًا مهمًا في تحفيز 
رينر على تحقيق النجاحات والوصول إلى مستويات عالية. 
معنوية  دفعة  إلــى  يحتاج  مشابه  اختصاص  فــي  فالنجاح 
تــمــّكــن الــريــاضــي مــن تحمل الــضــغــط الــيــومــي الختصاص 
يصّنف من أصعب الرياضات. وُتوج املصارع رينر ببطولة 
العالم في 10 مناسبات، وفاز بذهبية األلعاب األوملبية مّرتني، 
امليداليات يغني عن مزيد تقديم  الكبير من  الحصاد  وهــذا 
هذا املصارع، باعتبار أّنه ينافس في وزن صعب )فوق 100 

كغم(، واملحافظة على اللياقة في هذا الوزن تحتاج من رينر 
الــرقــم املــمــّيــز األهـــم فــي مسيرة رينر،  أّمـــا  عــمــًا مضاعفًا. 
نــزااًل تواليًا، من 14 سبتمبر/ 2010 إلى  بـــ154  فهو فــوزه 
9 شباط/ فبراير من عام 2020، أي إن النجم الفرنسي لم 
يعرف الخسارة خال 10 سنوات كاملة، وهو مّدة تحتاج 
إلـــى قـــوة الــتــركــيــز حــتــى ينجح املــصــارع فــي تــفــادي فــتــرات 
الــفــراغ أو الــصــعــوبــات، خــاصــة أن كــل املــصــارعــني يسعون 
باستمرار إلى هزم املصارع الفرنسي. ولم يعرف الفرنسي 
خال مسيرته غير 3 هزائم في دورات كبرى، وهو معطى 
العالية والافتة في عالم  الدليل على مهاراته  إضافي يقدم 
اللعبة. ويؤكد املصارع رينر أن النجاح يتطلب منه 6 ساعات 
من التدريب يوميًا، وهو معدل يؤكد صعوبة االختصاص، 
لكّنه يكشف عن احترافية رينر، فهو يعلم أن البقاء في القّمة 

يتطلب منه قّوة تحّمل وصبرًا.

زهير ورد

ف املصارع الفرنسي املميز تيدي رينر، أنه من أعظم  ُيصنَّ
في مختلف  بالنجوم  الحافل  فرنسا  تاريخ  في  الرياضيني 
ــذا املــــصــــارع على  االخـــتـــصـــاصـــات الـــريـــاضـــيـــة. فــهــيــمــنــة هــ
منافسات الجودو في العالم طوال العشرية األخيرة، مكنت 
البطوالت  فــي مختلف  املــيــدالــيــات  عــديــد  مــن حصد  فرنسا 
الــجــودو  األوملــبــيــة، وجعلت شعبية  األلــعــاب  وكــذلــك  العاملية، 
ترتفع كثيرًا. وانضّم رينر منذ سّن الخامسة من عمره، فهو 
االختصاصات،  متعّدد  فريق  إلــى   ،1989 سنة  مواليد  مــن 
والغولف  التنس  فــجــّرب  تناسبه،  الــتــي  الــريــاضــة  عــن  بحثًا 
والسباحة وكرة القدم، ولكّنه لم يكن مغرمًا بهذا الرياضات، 
القّوة، واستقر قراره  إلى رياضات  أّنه يميل  وكان واضحًا 
املدافع،  إذ شغل خطة  القدم،  كــرة  البداية على ممارسة  في 

تيدي رينر

على هامش الحدث

يحسب لتيدي رينر 
أنه المصارع الذي 

جعل الجودو 
تنافس كرة القدم 

في فرنسا بسبب 
تألقه ونجوميته 

على صعيد اللعبة 
الشعبية

تشلسي سيواجه 
مواطنه مانشستر 
سيتي بالنهائي 
)بيدور ساالدو/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

تألق نغولو كانتي العب الوسط الفرنسي بشكل مميز، ليقود تشلسي 
لقاء  في  األول  الفريق  محرك  كان  أن  بعد  ــا،  أوروب أبطال  نهائي  إلى 
ملعب  على   1-1 ثمينا  تعادال  الضيوف  فيه  خطف  الــذي  الذهاب، 
»ألفريدو دي ستيفانو«. وظهر بشكل مبهر في اإلياب، بعد أن ساهم 
على  كرة  قدم  حيث  فريقه،  ميدان  أرضية  على  الفوز  هدفي  في 
الهدف،  فيرنر  يسجل  أن  قبل  هافيرتز،  كاي  لأللماني  ذهب  من  طبق 

وقبل النهاية بدقائق قليلة كان حاسما في الهدف الثاني.

تألق كانتي

وجه رياضي

يــســجــل ضــد ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي، لــنــاٍد 
غير أملاني، باإلضافة إلى أول العــبٍ أملاني 
يـــحـــرز هـــدفـــا فـــي شـــبـــاك »املـــلـــكـــي« بــرأســيــة 
متقنة، منذ موسم 2003-2004 في املسابقة 
ــة. وتــمــكــن فــيــرنــر مـــن املـــشـــاركـــة في  ــقـــاريـ الـ
بــاملــوســم الحالي  لــنــادي تشلسي  22 هــدفــا 
ــل إلـــى 12  بــجــمــيــع املــســابــقــات، بــعــدمــا وصـ
هــدفــا، وقـــام بــإعــطــاء 10 تــمــريــرات حاسمة 
لــــزمــــائــــه، لـــيـــعـــادل رقـــــم الــبــلــجــيــكــي إيــــدن 
ــازارد، الـــذي أعــطــى 10 تــمــريــرات حاسمة  هــ
من   .2019-2018 مــوســم  فـــي  »الـــبـــلـــوز«  مـــع 
جهته، تمكن املدرب األملاني توماس توخيل 
مـــن كــتــابــة رقـــم قــيــاســي أســـطـــوري، بعدما 
أصبح أول مــدرب فــي تــاريــخ بطولة دوري 
أبطال أوروبا، يصل إلى نهائين متتالين 
فــي املسابقة الــقــاريــة، مــع نــاديــن مختلفن 
)باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشلسي 
اإلنــكــلــيــزي(. وبــعــد أن تــولــى تــوخــيــل زمــام 
األمور في »البلوز« خلفا لألسطورة فرانك 
المـــبـــارد، تــوقــعــت جــمــاهــيــر نـــادي تشلسي 
املــدرب  ووســائــل اإلعـــام فــي بريطانيا، أن 
الـــ47  لكن صاحب  األملــانــي سيعاني كثيرًا، 
من  التكتيكي  أسلوبه  بفضل  تمكن  عــامــا، 
وبــدأت  السلبية،  الفريق  لنتائج  حــٍد  وقــف 
ــــي املـــــبـــــاريـــــات. وأثـــبـــتـــت  ــــوز فـ ــفـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
نــادي تشلسي  القياسية مــع  أرقـــام توخيل 
اإلنــكــلــيــزي، قــوة شخصيته فــي غــرف خلع 
ــاق  ــه، بـــعـــدمـــا قـــــاد رفــ ــومـ ــجـ املــــابــــس بــــن نـ
املغربي حكيم زيــاش فــي 24 مــبــاراة، حقق 
الفوز في 16 مباراة، وتعرض للخسارة في 
 شــبــاك حــارســه 

َ
مــنــاســبــتــن، فــيــمــا لــم تــتــلــق

الفرنسي األهــداف في 18 مــرة. وانضم زين 
الــديــن زيــــدان إلـــى قــائــمــة ضــحــايــا تــوخــيــل، 
الـــذي تمكن مــن قــيــادة تشلسي إلـــى الــفــوز 
على كبار الكرة في إنكلترا ودوري األبطال، 
الخبرة  يمتلكون  الــذيــن  مدربيهم،  بقيادة 
ــهــــم اإلســـبـــانـــي بــيــب  الـــكـــبـــيـــرة، وعـــلـــى رأســ
مورينيو،  جوزيه  والبرتغالي  غــوارديــوال، 
ومواطنه يــورغــن كــلــوب، واإليــطــالــي كارلو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي. وقــــــاد تـــوخـــيـــل تــشــلــســي إلـــى 
تحقيق كأس االتحاد اإلنكليزي، باإلضافة 
أبــطــال  إلـــى وصــولــه لنهائي بــطــولــة دوري 
ــبـــح قــريــبــا مـــن تــحــقــيــق أحــد  أوروبـــــــا، وأصـ
املراكز الـ4 في »البريميرليغ«، حتى يحجز 

مكانه في املسابقة القارية باملوسم املقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس(  

أكد االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عن عودة الجمهور إلى املاعب في آخر جولتني من 
إلى  بالدخول  مشجع  آالف  لـــ10  للسماح  بريطانيا  تتطلع  إذ  »البريميرليغ«،  منافسات 
املاعب اعتبارًا من 17 أيار/مايو، وهو اإلجراء الذي ال يزال ينتظر قرارًا نهائيًا ينبغي 
على الحكومة البت فيه قبل 10 من الشهر الحالي. هذا وأدخل االتحاد اإلنكليزي األسبوع 
لجمهور جميع  السماح  بهدف  األخيرة  الجولة  مباريات  جــدول  على  تعديات  املاضي 
األندية باالستمتاع بمباراة واحدة على األقل. وسُتلعب مباريات األسبوع الـ37 يومي 18 

و19 أيار/مايو بداًل من 15 و16 من نفس الشهر.

صورة في خبر

عودة الجمهور اإلنكليزي
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رياضة

قال مدرب فريق روما اإليطالي، البرتغالي باولو 
فونسيكا، إن مواطنه جوزيه مورينيو سيصنع 

عمال عظيما مع »ذئاب العاصمة« حني يتولى 
تدريبهم املوسم املقبل. وقال فونسيكا في مؤتمر 

صحافي: »املهنية قيمة مقدسة بالنسبة لي. أنا 
بخير حال ولدي نفس حماس أول أيامي هنا. 

مورينيو مدرب كبير، كلنا نعرف هذا، وسيصنع 
عمال عظيما مع روما. هذه ليست أصعب لحظة 

في مسيرتي. سأركز في عملي حتى آخر يوم«.

اعترف رئيس فريق فالنسيا، أنيل مورثي، أنه بدأ 
البحث عن مدرب للموسم املقبل، مؤكدًا أنه يسعى 

للتعاقد مع مدير فني قوي يتمتع بشخصية 
قيادية. وجاءت تصريحات مورثي بعد يومني من 

إقالة، خابي غارثيا، رغم تبقي موسم في عقده 
 مؤقتًا 

ً
مع الفريق وتعيني فورو غونثالث بديال

حتى نهاية املوسم. وقال رئيس النادي أمام 
الصحافيني: »لدينا عدة خيارات ألسماء مهمة، 

سنختار الشخصية القيادية«.

قضت لجنة االستئناف في االتحاد اإلسباني 
لكرة القدم برفض الطعن املقدم من فريق برشلونة 

على إيقاف مدربه رونالد كومان مباراتني، وذلك 
بعد طرد كومان في الدقيقة 66 من مباراة غرناطة 
الخميس املاضي إثر توجيهه إهانة للحكم الرابع. 
ونفذ املدرب العقوبة في أول مباراة ضد فالنسيا 
في الجولة املاضية، وسيغيب عن مقاعد القيادة 

الفنية في املباراة الحاسمة على لقب 
»الليغا« أمام أتلتيكو مدريد.

فونسيكا: جوزيه 
مورينيو سيصنع عمًال 

عظيمًا مع روما

رئيس فالنسيا: سنتعاقد 
مع مدرب قوي ذي 

شخصية قيادية

رفض استئناف برشلونة 
على إيقاف رونالد 

كومان مباراتين

استعاد فريق 
يوتا جاز صدارة 
المنطقة 
الغربية بفوزه 
على ضيفه 
سان أنطونيو 
سبيرز )126 - 94( 
في دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين 
مستفيدًا من 
خسارة فينيكس 
صانز المتصدر 
السابق، أمام 
مضيفه أتالنتا 
هوكس 
 .)103 - 135(
ويدين يوتا جاز 
بفوزه الثالث 
تواليًا والـ48 
في 66 مباراة 
حتى اآلن إلى 
البديل جوردان 
كالركسون 
صاحب 30 نقطة 
مع 6 متابعات 
و4 تمريرات 
حاسمة.

)Getty( يوتا جاز استعاد المركز األول من فينيكس صانز

جاز يستعيد الصدارة
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