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خضع قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس 
لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى ستبعده عن 

املالعب من 6 إلى 8 أسابيع. وكتب النادي في بيان 
رسمي: »خضع سيرجيو راموس لجراحة ناجحة 

لعالج إصابة في غضروف الركبة اليسرى«. 
وأوضح النادي أن راموس سيبدأ في األيام املقبلة 
عملية التعافي. وكان راموس قد أصيب في الركبة 
يوم 14 كانون الثاني/يناير املاضي أثناء اإلحماء 

السابق ملواجهة أتلتيك بلباو.

أثنى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، على انتصار فريقه ضد أويسكا في 

»الليغا« )2 - 1(، وقال: »نمتلك 43 نقطة، وسنقاتل 
دائمًا حتى النهاية«. وأضاف املدرب خالل املؤتمر 

الصحافي بعد املواجهة: »نحن سعداء باملباراة 
واالنتصار، ألن لقاء اليوم )أول من أمس( كان 

صعبًا، ولكن في النهاية حصدنا النقاط الثالث. 
 .»

ً
علينا مواصلة القتال، ألن املشوار ال يزال طويال
وأكد زيدان أن الفوز على أويسكا كان مهمًا جدًا.

استهلت املصنفة األولى في التنس، آشلي بارتي، 
موسم 2021 بطريقة مثالية عندما أطاحت 

اإلسبانية غاربني موغوروزا )6 - 7( و)6 - 4( 
لتحرز لقب بطولة يارا فالي للتنس التي تعد 

بمثابة إعداد لبطولة أستراليا املفتوحة. وتعني 
على الالعبة األسترالية البالغ عمرها 24 سنة، بذل 

الكثير من الجهد لتحقق ثاني لقب في مسيرتها 
على أرضها، لكنها امتلكت ما يكفي من األسلحة 

في جعبتها للتفوق على النجمة اإلسبانية.

سيرجيو راموس 
يخضع لجراحة ناجحة 

في الركبة

زين الدين زيدان: 
ريال مدريد سيقاتل 

حتى النهاية

آشلي بارتي 
ُتتوج بلقب ببطولة 

يارا فالي للتنس

فاز اإليطالي 
الشاب يانيك سينر 
على مواطنه 
ستيفانو ترافاليا 
)7 - 6( و)6 - 4(، 
لُيتوج بلقب 
بطولة »غريت 
أوشن رود« 
للتنس التي 
تأتي في إطار 
االستعداد 
لبطولة أستراليا 
المفتوحة، 
وليحصل على 
دفعة معنوية 
كبيرة قبل 
انطالق البطولة 
الكبرى األولى 
للموسم الحالي 
في مالعب 
»ملبورن بارك«. 
وهذا اللقب 
الثاني لالعب 
اإليطالي الشاب 
خالل مسيرته 
القصيرة.

)Getty( حقق يانيك سينر لقبه الثاني في مسيرته الرياضية
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القاهرة ــ العربي الجديد

عاد التعصب ليفرض نفسه وجهًا 
قبيحًا للرياضة املصرية، وليفرض 
ــرة،  ــيـ ــام األخـ ــ نــفــســه بـــقـــوة فـــي األيــ
ويهدد حالة الهدوء التي عاشتها كرة القدم، 
على خلفية اشتعال املنافسة بني األهلي حامل 
اللقب والزمالك على لقب بطل الدوري املصري 
التعصب  وبــدأت مشاهد  ملوسم 2021-2020. 
تجتاح الكرة املصرية عبر أبطالها، وتحديدا 
املدربون  أنفسهم، يتصدرهم  اللعبة  عناصر 
ــلـــون، ومـــقـــدمـــو الـــبـــرامـــج الــريــاضــيــة  ــلـ ــحـ واملـ
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تقرير

تـــطـــرقـــوا فــيــهــا ملـــا يــشــبــه الـــحـــرب الــكــامــيــة، 
أثـــاروا خالها جــدال واسعا وتعصبا غريبا 
غلبت خاله نغمة األلوان، ودخلت العديد من 
األزمــة بسبب  الجماهيرية طرفا في  األنــديــة 
الفضائيات والسوشال ميديا بصورة كبيرة 
في الفترة األخيرة. ودقت طبول التعصب في 
األيام املاضية بعد الواقعة املثيرة للجدل التي 
فجرها غايمي باتشيكو املدير الفني للزمالك 
الــذي خــرج عن النص في املؤتمر الصحافي 
بعد الفوز على مصر املقاصة 1/4 في الدوري 
املحلي، وتحدث عن األهلي بدال من الحديث 
لم  فريقه  إن  باتشيكو  وقــال  فقط.  فريقه  عــن 

يضم العبني جددا، ورغم ذلك تصدر الدوري، 
في املقابل تعاقد النادي املنافس مع العبني، 
منهم من كلفه مايني الجنيهات، ولم ينسجم 

حتى اآلن لدعم صفوفه.
فــي خــــروج محلل  مــوقــف باتشيكو  وتــســبــب 
ــنــــوات  ــقــ ــعـــب فـــــي إحــــــــدى الــ ــتـ الـــــكـــــرة عــــمــــاد مـ
الهدوء  السابق عن  األهلي  الفضائية والعــب 
باتشيكو  وهاجم  التحليلي،  االستوديو  في 
الــحــديــث عن  بــعــدم  على تصريحاته وطــالــبــه 
ــلـــي، والــتــركــيــز فــقــط مـــع فــريــقــه لتشتعل  األهـ
عبر  طرفا  الجماهير  وتــدخــل  مبكرا  األجـــواء 
حسابات التواصل االجتماعي، ما بني جماهير 
زملكاوية دعمت باتشيكو وسخرت من األهلي 
الــتــي هــاجــمــت باتشيكو،  وجــمــاهــيــر األهــلــي 

وأثنت على موقف عماد متعب تجاهه.
وخــرجــت قــنــاة الــزمــالــك عــن الــنــص مــع مقدم 
 « برنامج  يقدم  الــذي  الغندور  خالد  البرامج 
زمـــلـــكـــاوي« والـــــذي خــصــص فــقــرة كــامــلــة في 
األهلي  مباراة  لإلشادة بحكم  إحــدى حلقاته 
وبيراميدز، وأكد أن األهلي لم يتعرض للظلم 

لــه هــدف فــي مرمى بيراميدز ووجــود  وليس 
خطأ من بواليا تجاه شريف إكرامي، وتطرق 
إلى تعرض الزمالك للظلم في لعبات مماثلة، 
وهو ما أثــار الغضب األهــاوي ضد الغندور 
بشدة عبر السوشال ميديا، وهاجمته جماهير 
األهلي بقوة وطالبته بالتركيز فقط على فريقه 
في املرحلة املقبلة. ووصل التعصب إلى داخل 
النادي األهلي عقب لقائه مع بيراميدز األخير 
له في الدوري قبل السفر إلى قطر حيث يخوض 
كأس العالم لألندية في نسختها الجارية. وما 
أن انتهى اللقاء، نشر أيمن أشرف مدافع األهلي 
عبر صفحته في إنستغرام صورة له من اللقاء 

اشتباك دائم بين جماهير 
األهلي والزمالك 

على مواقع التواصل 

احتفلت جماهير 
فريق الزمالك باستمرار عزل 

مرتضى منصور

وهــو فــي كــرة مشتركة ضــد رمــضــان صبحي 
العــــب األهـــلـــي الــســابــق وبـــيـــرامـــيـــدز الــحــالــي، 
حتى تحولت صفحة الــاعــب إلــى بــركــان من 
بــضــرورة  طالبته  الــتــي  الجماهيري  الغضب 
حـــذف الـــصـــورة، وعــــدم الــظــهــور مـــع رمــضــان 
صبحي واإلشارة ألي صورة أخرى من املباراة 
لــه فــي ظــل كراهية جماهير األهــلــي لرمضان 
النادي في  صبحي، بسبب واقعة رحيله عن 
إلــى صفوف  وانتقاله  املــاضــي،  املوسم  نهاية 

بيراميدز في املقابل.
ويعد رمضان صبحي ضيفا دائما للتعصب 
إكرامي حارس  برفقة شقيق زوجته شريف 
املرمى الذي رحل عن األهلي، وانتقل هو اآلخر 
إلــى بيراميدز، ودائــمــا مــا يــتــصــدران الترند 
املصري على موقع التواصل االجتماعي مع 
تغريدات  فيها  تنهال  لبيراميدز  مــبــاراة  كــل 
جــمــاهــيــر األهـــلـــي تـــنـــدد بــهــمــا وتــســخــر من 
ــة مــــع كــــل نــتــيــجــة ســلــبــيــة  أدائــــهــــمــــا، خــــاصــ

لبيراميدز أو هدف يهتز به مرمى إكرامي.
وفي واقعة مثيرة للجدل، فجر شوقي السعيد 

دائرة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي. 
وكانت وزارة الشباب الرياضة أعلنت، في 29 
تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، وقف مجلس 
إدارة فــريــق الــزمــالــك مــع ثــاثــة أنــديــة أخــرى، 
موضحة أن الفترة املقبلة ستشهد اإلعان عن 
الرياضية  الهيئات  لعدد من  الفحص  نتائج 

الهامة واألندية واالتحادات الرياضية.
ــفـــحـــص فــــي ضـــوء  ــائـــج الـ ــتـ ــثـــل إعـــــــان نـ ــمـ وتـ
ــال لــجــنــة الـــفـــحـــص والــتــفــتــيــش  ــمــ نـــتـــائـــج أعــ
املالية واإلدارية واملشكلة بقرار وزير الشباب 
بــتــاريــخ 23  والــريــاضــة رقــم 434 لسنة 2020 
سبتمبر 2020 من املختصني من وزارة الشباب 
للمحاسبات،  املـــركـــزي  والــجــهــاز  والــريــاضــة 
وذلك بهدف مباشرة أعمالها للتفتيش املالي 
الرياضية  الــهــيــئــات  مختلف  عــلــى  واإلداري 

والشبابية على مستوى الجمهورية.
هذا، وقررت الوزارة تعيني لجنة مؤقتة إلدارة 
نادي الزمالك لحني االنتهاء من التحقيقات. 
الــواردة  الــوزارة املخالفات املالية  كما أحالت 
فـــي الــتــقــريــر الـــخـــاص بــأعــمــال الــفــحــص ومــا 
تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. وكانت 
جــمــيــع الــبــاغــات الــتــي قــدمــت ضـــد مرتضى 
مـــنـــصـــور بــصــفــتــه رئـــيـــســـًا لــــنــــادي الـــزمـــالـــك 
وبــشــخــصــه مــوقــوفــة بــســبــب الــحــصــانــة التي 

عــددًا من الــدعــاوى القضائية ضد قــرار وقفه 
الصادر من اللجنة األوملبية املصرية، لكن لم 
يتم البت فيها حتى اآلن من محكمة القضاء 
قــرار وزارة الشباب  فــإن  اإلداري. ورغــم ذلــك؛ 
والرياضة يواجه مأزقًا قانونيًا، نظرًا لحظر 
التي  الصلة  ذات  والــقــوانــني  األوملــبــي  امليثاق 
ُتــدخــل الــجــهــات اإلداريــــة فــي أعــمــال الهيئات 

الرياضية.
وكــانــت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة أصــدرت 
بـــيـــانـــًا، فـــي وقــــت ســـابـــق، أشــــــارت فــيــه إلــى 
الــواردة في تقرير  »إحالة املخالفات املالية 
واإلداريــة  املالية  والتفتيش  الفحص  لجنة 
وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، 
ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك 
واملدير التنفيذي له واملدير املالي من إدارة 
انتهاء  النادي بصفة مؤقتة، لحني  شــؤون 
تحقيقات النيابة العامة«. ويتولى مجلس 
مرتضى منصور قيادة نــادي الزمالك منذ 
2014، بعد أن قاده بني عامي 2005 و2006، 
لفترة ثانية في عام 2017،  انتخابه  وأعيد 
وهي الفترة التي كان من املنتظر أن تنتهي 
فــي نوفمبر 2021، ولــكــن قـــرار اإليــقــاف من 
وزارة الشباب والرياضة كان أسبق، وتدير 

النادي اآلن لجنة قضائية مؤقتة.

جماهير الزمالك تحتفل 
بإقصاء مرتضى منصور

بــدون مرتضى منصور« عنوان  ذكــرى  »أول 
فرض نفسه بقوة على إحياء جماهير فريق 
الــزمــالــك املــصــري الـــذكـــرى الــســادســة ملذبحة 
الدفاع الجوي، ووفاة 20 مشجعًا »زملكاويًا« 
الــدوري  الزمالك وإنبي في  لقاء  على هامش 
املـــصـــري، والــتــي تــزامــنــت مــع رفـــض الــقــضــاء 
منصور،  مرتضى  مــن  املــقــدم  الطعن  اإلداري 
رئيس نادي الزمالك السابق، وبطل األحداث 
الـــشـــبـــاب  وزارة  قـــــــرار  ــة، ضــــد  ــحــ ــذبــ املــ ــت  ــ وقــ

والرياضة بتجميد عضويته.
واحـــتـــفـــلـــت جـــمـــاهـــيـــر فـــريـــق الــــزمــــالــــك بـــقـــرار 
املحكمة ورفــض عــودة مرتضى منصور عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، تزامنًا مع إحياء 
الذكرى السادسة للمذبحة، عبر وسم حمل اسم 
»التريند«  تصّدر  والــذي  منصور«  »مرتضى 
املصري على موقع »تويتر«. وكتب مغرد، في 
صباح السابع من هذا الشهر: »بعد 6 سنني من 
الظلم يشاء السميع العليم أنه يبقي يوم فيه 
ولو بعض رسائل الخير، رفض طعن مرتضى 
تأبني وتخليد  نهائي  منصور وحل مجلسه 
شهداء الزمالك من ِقبل النادي وفريق الكورة. 
ــراج عن  ــ واإلفـ للجناة  عــادلــة  فــاضــل محاكمة 
جمهور الزمالك الحق بينتصر آخر الرواية«.

وكــتــب مــغــرد آخـــر: »مــرتــضــى منصور قاتل، 
ــــرض، مــرتــضــى الـــلـــي قــتــل  مــرتــضــى الـــلـــي حـ
بالقول واللي نفذ الشرطة املصرية، محدش 
مــات بــالــتــدافــع، مــحــدش مــات عــشــان تــذكــرة، 
ــوا عـــايـــزيـــن  ــانــ مـــحـــدش مـــــات غـــيـــر عـــشـــان كــ
يكسروا شوكة الشباب في قتلهم وحسبهم«.

ــــرى ملــذبــحــة  وكــتــبــت مـــغـــردة ثــالــثــة: »أول ذكـ
الدفاع الجوي من غير مرتضى منصور، الحق 
ينتصر آخر الرواية«. هذا، وعبر مغرد رابع عن 
رأيه وشارك في الحملة ضد مرتضى منصور 
قــائــًا: »صوتنا فــي كــل مكان هــيــدور، القاتل 

مرتضى منصور«.
وأضاف مغرد خامس، في سلسلة التغريدات 
ضد مرتضى منصور: »عظيم نادي الزمالك 
بــــدون مــرتــضــى مــنــصــور، رحــــم الــلــه شــهــداء 
الدفاع الجوي«. هذا، وكتب مغرد سادس »بعد 
6 سنني ذكرى العشرين ستقام داخل النادي 
التوقيت مرتضى منصور خارج  وفــى نفس 
النادي الزمالك يعود لجماهيره«. وكتب مغرد 
سابع »فبراير 2021، بعد 6 سنني من املذبحة 

يبقي يوم فيه ولو بعض رسائل الخير«.
ُيذكر أن اللجنة املؤقتة لنادي الزمالك برئاسة 
املــســتــشــار عــمــاد عــبــد الــعــزيــز أعــلــنــت إحــيــاء 
الــذكــرى الــســادســة لــألحــداث فــي مقر الــنــادي 

ألول مرة منذ نشوب األحداث.

القضاء اإلداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك
لم تنجح مساعي رئيس 

نادي الزمالك السابق، 
مرتضى منصور، في 

العودة إلى كرسي الرئاسة 
من جديد، وذلك بعد أن 

أعلنت محكمة القضاء 
اإلداري رفض الدعاوى 

المقدمة من قبله، 
وهو القرار الذي أسعد 

جماهير الفريق كثيرًا

جماهير األهلي بادلت نظيرتها في الزمالك االتهامات )خالد دسوقي/فرانس برس(

مرتضى 
منصور 
يواجه أزمة 
جديدة 
)Getty(

تسود حالة تشنج بين مسؤولي ومدربي والعبي األندية 
جماهير  بين  خصوصا  المصرية،  الكرة  في  عام  بشكل 
األهلي والزمالك ألسباب عديدة ومختلفة، وهي حالة 

أصبحت »موضة« العصر في مصر

العـــب الــزمــالــك الــســابــق وأحــــد مــن فــــازوا مع 
األبيض بكأس مصر عام 2016 جدال واسعا 
عندما اتهم »األهــاوي« أحمد شوبير مقدم 
البرامج الرياضية بتدميره كرويا بسبب آراء 

السعيد ضد األهلي في اإلعام.
السعيد تغريدة عبر صفحته  وكتب شوقي 
ــل مــا  ــ ــرام: »كـ ــغـ ــتـ ــع إنـــسـ ــوقـ الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـ
أخلص مع فريق الكابنت شوبير يكلم الناس 
يــبــوظ الــصــفــقــة، وأعــــرف أن عــنــدك أوالد، كل 
الشخصية  عبدالعال  لكابنت رضــا  االحــتــرام 
املــحــتــرمــة«. وجـــاءت كلمات شــوقــي السعيد 
بــعــد فــشــل صــفــقــة انــتــقــالــه إلــــى طــنــطــا أحــد 
األندية الجماهيرية الكبرى في دوري الدرجة 
الثانية املصري، وهو النادي الذي كان ينتمي 
له شوبير قبل انتقاله لألهلي وكــان شقيقه 
عضوا في مجلس إدارتـــه وال يــزال محتفظا 
ما  الحالي وهــو  الوقت  في  بمنصبه عضوا 

يتيح لشوبير النفوذ الكبير في النادي.
وظهر التعصب في موقف آخر قادته جماهير 
لها  السوشال ميديا، وانضمت  الزمالك على 
ــاد الـــســـكـــنـــدري بــشــكــل الفــت  ــحــ جــمــاهــيــر االتــ
بـــســـبـــب عـــــدم نـــقـــل قــــنــــاة أون تــــايــــم ســـبـــورت 
الفضائية مراسم توزيع الجوائز بعد تتويج 
فريق السلة بنادي االتحاد بطا للسوبر على 
حــســاب األهــلــي رغـــم أن هــنــاك قــنــاة ريــاضــيــة 
نقلت املراسم، وهي قناة نايل سبورت في ظل 
العالم  كــأس  بنقل كواليس  تايم  أون  ارتــبــاط 
لكرة اليد في مصر، واتهمت جماهير الزمالك 
بــشــدة الــقــنــاة بــمــنــاصــرة األهــلــي واعــتــبــرتــهــا 
قــنــاة »األهــلــي 2« بسبب هــذا املــوقــف، واألمــر 
السكندري  االتحاد  لجماهير  بالنسبة  نفسه 
الغاضبة من هذه األحداث. املثير في األمر أن 
جماهير االتحاد والزمالك، سرعان ما اشتبكت 
في مواقع التواصل االجتماعي بعد ذلك بسبب 
الــتــصــريــح املــثــيــر لــلــجــدل الــــذي أطــلــقــه محمد 
النقاب  الــذي كشف  الــنــادي  مصيلحي رئيس 
عن تفاصيل طلبات ناديه في مداخلة هاتفية 
بيع  ملف  لحسم  الرياضية  البرامج  أحــد  فــي 
العبه محمود رزق قلب الدفاع للزمالك مقابل 
الحصول على رزاق سيسيه نهائيا في املقابل.

ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وتـــحـــولـــت مــنــصــات الـ
بــدورهــا إلــى ســاحــة حــرب مــن التعصب بني 
جــمــاهــيــر األهــلــي والــزمــالــك ولــكــن هـــذه املــرة 
املصري  املنتخب  اليد عقب خسارة  كــرة  في 
أمام الدنمارك 3-4 برميات الترجيح في ربع 
نهائي كأس العالم السابعة والعشرين التي 
أقيمت في مصر. واتهمت صفحات أهاوية 
مثل صفحة »ألعاب الصاالت - األهلي«، أحمد 
األحمر رمز الزمالك وكابنت املنتخب بالتسبب 
فـــي الــخــســارة بــســبــب إهـــــداره رمــيــة ترجيح 
بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء بــالــتــعــادل. وردت صفحة 
زمــلــكــاويــة هـــي »ألـــعـــاب الــصــاالت-الــزمــالــك« 
لتتهم إبراهيم املصري العب األهلي، والذي 
الثواني األخيرة من عمر  للطرد في  تعرض 
اللقاء، وكان سببا في حصول الدنمارك على 
رمية جزاء سجل منها الهدف رقم 35 لتتعادل 
التي  الترجيح  رميات  إلى  وتلجأ  الدنمارك، 
ــارك لــصــالــحــهــا  ــمـ ــدنـ حــســمــتــهــا فــيــمــا بــعــد الـ
مشوار  معها  وانتهى  الفراعنة  حساب  على 

املنتخب املصري في املركز السابع عامليًا.

جماهير  بين  المشجعين  حرب  وصلت 
األندية  مونديال  إلى  والزمالك  األهلي 
العاصمة  تحتضنه  الـــذي  العالمي 
أعلنت  حيث  حاليًا،  الدوحة  القطرية 
صراحة  الزمالك  جماهير  من  العديد 
القطري نكاية في  للدحيل  تشجيعها 
الفوز  فــي  نجح  األخــيــر  لكن  األهــلــي، 
األلماني.  ميونخ  بايرن  لمالقاة  والتأهل 
أن  تتمنى  الغريم  جماهير  عــادت  ثم 
»فضيحة  فــخ  فــي  األهــلــي  يسقط 

مدوية« أمام الفريق البافاري.

حرب التواصل االجتماعي

رسوبه  قبل  برملاني  كنائب  بها  يتمتع  كــان 
في االنتخابات األخيرة، ولصداقته الوطيدة 
بــعــدد مــن الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة فــي نظام 
السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه مؤخرًا. 
إدارة فريق  القرار استبعاد مجلس  وتضّمن 
املــالــي من  الزمالك واملــديــر التنفيذي واملــديــر 
إدارة شــؤون النادي بصفة مؤقتة، إلــى حني 
انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر 
عنه من نتائج، أو لحني انتهاء املدة القانونية 

املقررة قانونًا ملجلس اإلدارة، أيهما أقرب.
وفي هذا اإلطار، كلفت الوزارة مديرية الشباب 
والـــريـــاضـــة فـــي الـــجـــيـــزة، بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة 
املــخــتــصــة، بــــاإلشــــراف عــلــى فـــريـــق الــزمــالــك 
النادي،  وتشكيل لجنة مؤقتة إلدارة شــؤون 
واخـــتـــيـــار مـــن يــقــوم بــعــمــل املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
اللجنة. وكــان مرتضى رفع  وضمه لعضوية 

التعصب 
العدائي

مانشستر الوجه القبيح للكرة المصرية إيــفــرتــون مضيفه  فــريــق  مــنــع 
يونايتد من مواصلة الضغط على جاره 
وغريمه مانشستر سيتي املتصدر عندما 
فرض عليه تعاداًل قاتًا ومثيرًا )3 - 3( في 
الدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع في 
املرحلة الـ23 من بطولة الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم. واكتفى يونايتد الثاني بنقطة 
رافعًا رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطتني 
عن سيتي املتصدر، علمًا أن سيتي يملك 
ثــاث نقاط  أيضًا مباراة مؤجلة وبفارق 
عن ليستر سيتي. وسجل األوروغوياني 
ادينسون كافاني )د.24(، البرتغالي برونو 
سكوت  واالسكتلندي  )د.45(  فرنانديش 
أصــحــاب  أهــــــداف  )د.70(  مــاكــتــومــيــنــاي 
»توفيز«  الـ األرض، في وقت أحــرز لفريق 
هدفني في غضون ثاث دقائق الفرنسي 
والكولومبي  )د.49(  دوكــوريــه  عــبــودالي 
خاميس رودريغيز )د.52( قبل أن يسجل 
دومينيك كالفيرت-لوين هدف التعادل في 
الدقيقة 90+5. ورفع فريق املدرب اإليطالي 
كارلو انشيلوتي رصيده إلى 37 نقطة في 

املركز السادس مؤقتًا. 

أرسنال يعود الى دوامة الخسارات
ــال إلـــى دوامـــــة الــنــتــائــج  ــنـ عـــاد فــريــق أرسـ
السيئة بسقوطه أمام مضيفه أستون فيا 
بهدف نظيف. وكــان أرســنــال عــرف بداية 
ويحقق  ينتفض  أن  قبل  للموسم  سيئة 
خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه 
األخيرة  بعد  تواليًا  ثانية  بخسارة  مني 
ضــد وولــفــرهــامــبــتــون الــتــي شــهــدت طــرد 
العبني في صفوفه، هما املدافع البرازيلي 
دافيد لويز والحارس األملاني برند لينو. 
ــز الـــعـــاشـــر بــفــارق  ويــحــتــل أرســــنــــال املـــركـ
سيتي  مانشستر  املتصدر  عــن  نقطة   16
وأستون فيا الثامن مؤقتًا. وقال املدرب 
الــخــســارة:  أرتــيــتــا بعد  اإلســبــانــي ميكيل 
الـــدوري املــمــتــاز، عندما تمنح هدفًا  »فــي 

ملنافسك، وقد منحناهم ثاث فرص أخرى 
ألكــون صريحًا، ومــن ثم ال تكون حاسمًا 
في منطقة منافسك، لن تفوز باملباريات«. 
وُمني أرسنال بهدف مبكر ألولي واتكنز 
بعد 74 ثانية على البداية بكرة ارتدت من 
املــدافــع روب هولدينغ، ولــم يعرف طــوال 
املباراة كيف يعود بالنتيجة، وهذا أسرع 
الــــدوري منذ عام  هــدف لفيا فــي بطولة 
2014. ويفتقد أرسنال في اآلونة االخيرة 
الــنــجــاعــة الــهــجــومــيــة، فــلــم يــســجــل ســوى 
مــرة فــي آخــر 3 مــبــاريــات. وفــي ظــل غياب 
لينو املوقوف، خاض األسترالي مات راين 
ظهوره األول مع فريق شمال لندن، بعد 
انضمامه على سبيل اإلعارة من برايتون.

ــنــــال الـــغـــابـــونـــي بــيــار  ونـــــزل مــهــاجــم أرســ
إيمريك أوباميانغ في آخر نصف ساعة، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد غــيــابــه بسبب مــرض 
والدته، على غرار العب الوسط النروجي 
مــارتــن أوديـــغـــارد املــعــار مــن ريـــال مدريد 

االسباني.

رونالدو يقود يوفنتوس 
إلى المركز الثالث

ــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  حـــســـم الـــنـــجـــم الـ
ـــ36 مــواجــهــة  ــ ــذي بــلــغ عــامــه الـ رونـــالـــدو الــ
املركز الثالث عندما قاد يوفنتوس للفوز 

عــلــى ضــيــفــه رومـــــا بــهــدفــني نــظــيــفــني في 
املرحلة الـ21 من منافسات بطولة الدوري 
األول. وسجل  الهدف  االيطالي بتسجيله 
رونالدو )13( والبرازيلي روجيه إبانييز 
)69 خطأ في مرمى فريقه( هدفي السيدة 
املواسم  فــي  الــعــجــوز. ورفــع بطل إيطاليا 
التسعة األخيرة رصيده إلى 42 نقطة في 
املــركــز الــثــالــث مــتــأخــرًا عــن قطبي ميانو 
ــًا، فـــي وقــت  ــيـ ــوالـ بـــأربـــع وخـــمـــس نـــقـــاط تـ
تــجــمــد رصـــيـــد فـــريـــق الــعــاصــمــة عــنــد 40 
الــرابــع، آخــر املراكز املؤهلة إلى  في املركز 
بطولة دوري أبطال أوروبا. واستعد فريق 
املدرب أندريا بيرلو بأفضل طريقة للقاء 
اإليـــاب ضــد إنــتــر غــدًا الــثــاثــاء فــي نصف 
نهائي مسابقة الكأس بعد أن وضع قدمًا 
فـــي الــنــهــائــي بـــفـــوزه عــلــيــه فـــي عــقــر داره 
 )1 -  2( املاضي  ذهاًبا منتصف األسبوع 
بثنائية لرونالدو. وقال بيرلو: »لقد وجدنا 
الحماس، بتنا أكثر تماسكًا وأكثر تنبهًا 
في الدفاع. تتعلم من املباريات والخسارات. 
تتعلم شيئًا من كل مــبــاراة خاصة وأنها 
إيــطــالــيــا وال يمكنك  فـــي  تــكــتــيــكــيــة جـــــًدا 
خوض أي مباراة مثل األخرى. كما أحظى 
بدعم فريق عظيم«. وعاد رونالدو حامل 
إلى  مناسبات  خمس  فــي  الذهبية  الــكــرة 
األهـــــداف في  املــفــضــلــة بتسجيل  هــوايــتــه 

الـــدوري بعد صيامه فــي آخــر 3 مباريات 
رافــعــًا رصــيــده إلـــى 16 هــدفــًا هـــذا املــوســم 
فـــي مسيرته  رقــــم 300  الـــهـــدف  ومــســجــًا 
بعد بلوغه عامه الثاثني. وكانت املباراة 
األولــــى بــني الــفــريــقــني هـــذا املــوســم انتهت 
بــالــتــعــادل اإليــجــابــي )2 - 2( عــلــى امللعب 
األوملــبــي فــي رومـــا بثنائية لــرونــالــدو في 
أيلول/سبتمبر  شهر  فــي  الثانية  املــرحــة 
الفائت والــتــي شهدت طــرد العــب الوسط 
الفرنسي أدريان رابيو. ويحل يوفنتوس 
على نابولي فــي الـــدوري االســبــوع املقبل 
الدور  في  البرتغالي  بورتو  قبل مواجهة 
ــا.  ــ ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـ
بنتانكور  األوروغوياني رودريغو  وغاب 
ــيــــة لــيــوفــنــتــوس  عــــن الــتــشــكــيــلــة االســــاســ
بــســبــب تــراكــم الــبــطــاقــات بــعــد أن تحصل 
ــذار خـــال الــفــوز عــلــى ســمــبــدوريــا  عــلــى إنــ
األســبــوع الــفــائــت وحـــل مــكــانــه رابــيــو، في 
ــارك الــبــرازيــلــي ألــيــكــس ســانــدرو  وقـــت شــ
بداًل من الكولومبي خوان كوادرادو. أما من 
جانب روما، فغاب القائد الثاني لورنتسو 
بيليغرني بسبب تراكم البطاقات واستبدل 
اإلنكليزي  واملــدافــع  كريستانتي،  ببراين 
كــريــس سمولينغ بــداعــي إصــابــتــه خــال 
الــفــوز ضــد فــيــرونــا االحــــد املـــاضـــي، فحل 
مكانه األلــبــانــي مـــاراش كــومــبــوال. وتقدم 
أصحاب األرض بعد فاصل مهاري مميز 
لساندرو مرر على إثره الكرة إلى اإلسباني 
ألفارو موراتا ومنه إلى الدولي البرتغالي 
مباغتة  بتسديدة  تابعها  املنطقة  خــارج 
بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى ملرمى 
الــحــارس اإلســبــانــي بـــاو لــوبــيــس )د.13(. 
كـــوادرادو والسويدي  البديان  ثم تعاون 
ديان كولوسيفسكي بعد أربع دقائق من 
ليوفنتوس،  الثاني  الــهــدف  فــي  نزولهما 
ــــرة بــيــنــيــنــة لــلــثــانــي  ــــرر األول كـ بـــعـــدمـــا مـ
داخل املنطقة مررها األخير عرضية نحو 
رونالدو، إال أن أباييز تابعها عكسية في 
يوفنتوس  وتــعــرض  هـــذا  )د.69(.  مــرمــاه 
لنكسة مع نهاية املباراة بإصابة ساندرو 
ــاردو بــونــوتــشــي ما  ــونـ ــيـ وقـــلـــب الــــدفــــاع لـ
اضطرهما للخروج في الدقيقة 85. وبهذه 
يوفنتوس في  فريق  دفــاع  النتيجة نجح 
إيقاف زحــف رومــا التهديفي الــذي سجل 
سبعة أهداف في آخر مباراتني في الدوري 
بعد خسارته في »ديربي« العاصمة أمام 
التسيو منتصف الشهر الفائت. وفي مباراة 
أخــــرى، فــشــل فــريــق نــابــولــي فــي استغال 
ســقــوط رومـــا واالرتــقــاء إلــى املــركــز الــرابــع 
عــلــى حـــســـاب فـــريـــق الــعــاصــمــة بــســقــوطــه 
أمام مضيفه جنوى )2 - 1(. وتجمد رصيد 
الفريق الجنوبي عند 37 نقطة في املركز 
الخامس كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد 

يوفنتوس من املرحلة الثالثة.
)فرانس برس(

إيفرتون يُعادل يونايتد... وفوز يوفنتوس
توقفت سلسلة نتائج 

مانشستر يونايتد اإليجابية 
مع تعثره أمام منافسه 

فريق إيفرتون، في 
وقت تعرّض فريق 

أرسنال لخسارة جديدة 
في الدوري. أما 

في إيطاليا، فصعد 
يوفنتوس بفضل 

رونالدو، إلى المركز الثالث

)Getty( إيفرتون انتزع التعادل مع يونايتد في وقت قاتل
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القاهرة ــ العربي الجديد

قضت محكمة القضاء اإلداري برفض دعاوى 
رئيس نادي الزمالك والنائب السابق مرتضى 
النادي  قــرار عزله من رئاسة  منصور إللغاء 
وعـــزل مجلسه، وذلـــك فــي مــؤشــر جــديــد على 
فقدانه نفوذه الذي كان معروفًا عنه بقربه من 



الدوحة ـ العربي الجديد

مــن نصف  الثانية  املــبــاراة  تشهد 
نــهــائــي بــطــولــة مــونــديــال األنــديــة 
ــلـــي  ــتـــظـــرة بــــن األهـ ــنـ مــــواجــــهــــة ُمـ
ــــي، والـــتـــي  ــانـ ــ ــرن مـــيـــونـــخ األملـ ــايــ املــــصــــري وبــ
النهائية  املــبــاراة  إلــى  املتأهل  سُتحدد هوية 
فـــي الــنــســخــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة. وطـــبـــعـــا، يـــدخـــل الـــنـــادي 
»البافاري« بصفته املرشح األوفر حظا، نظرًا 
لفارق اإلمكانيات الفنية مع الفريق املصري، 
خــصــوصــا أنـــه دائـــمـــا مـــا ُتــــوج بــطــل أوروبــــا 

بلقب البطولة خالل السنوات املاضية.

التاريخ في المربع الذهبي والنهائي
قــبــل انــطــالق صــافــرة الــبــدايــة ســبــق لــكــل من 
الفريقن أن وصال إلى الدور نصف النهائي 
العاملية منذ تأسيسها في عام  البطولة  في 
الذي  األهلي املصري  بــدايــًة من فريق   .2000
ــع الـــذهـــبـــي مـــرتـــن ســابــقــا  ــربــ وصـــــل إلـــــى املــ
هذه  سيخوض  وعليه  و2012،   2006 عــامــي 
التجربة للمرة الثالثة في تاريخه عام 2021. 
وفــــي تــفــاصــيــل املـــرتـــن الـــتـــي وصــــل فيهما 
األندية،  مونديال  نهائي  نصف  إلــى  األهلي 
وصـــل فــي نسخة عـــام 2006 ملــواجــهــة فريق 

األهلي وبايرن 
معركة النهائي

لن تكون مواجهة بايرن ميونخ األلماني واألهلي المصري عادية، خصوصًا 
بالنسبة للجماهير العربية التي تأمل في وصول »الشياطين« إلى النهائي 
ألول مرة. لكن بين الطرفين تاريخ في مونديال األندية ومشاركات انتهت 

بإنجازات مهمة قبل خوض الدور نصف النهائي في 2021

3031
رياضة

تقرير

إنــتــرنــاســيــونــالــي الـــبـــرازيـــلـــي. تــقــدم الــفــريــق 
الــبــرازيــلــي آنـــــذاك فـــي الــدقــيــقــة 23 ثـــم عـــادل 
األهـــلـــي عـــن طــريــق فــالفــيــو فـــي الــدقــيــقــة 54، 
لــيــخــطــف إنــتــرنــاســيــونــالــي هـــدف الـــفـــوز في 

الدقيقة 72 بعد ذلك.
وفــــي تــلــك الــنــســخــة، حــصــد فـــريـــق األهــلــي 
املصري املركز الثالث في البطولة، وذلك إثر 
املكسيكي  أميركا  كلوب  فريق  على  تفّوقه 
والرابع  الثالث  املركزين  مباراة تحديد  في 
للفريق  إنــجــاز  أفضل  وهــو   ،)1-2( بنتيجة 
املصري، الذي يسعى إلى تكراره على األقل 
فـــي نسخة  بــيــنــمــا  عــــام 2021.  نــســخــة  فـــي 
بمنافسه  األهـــلـــي  فــريــق  أطــــاح   ،2012 عـــام 
هيروشيما الياباني من الدور ربع النهائي 
النهائي ملواجهة فريق  إلــى نصف  ووصــل 
كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي، لــكــن لــســوء حظه 
خسر بهدف نظيف ووّدع من املربع الذهبي، 

لــيــخــوض مـــبـــاراة تــحــديــد املــركــزيــن الثالث 
والـــرابـــع ضـــد فــريــق مــونــتــيــري املــكــســيــكــي. 
ــّوق الـــفـــريـــق املــكــســيــكــي فـــي املــواجــهــة  ــفــ وتــ
ــلـــي بــهــدفــن  ــاألهـ بــشــكــل واضــــــح وأطـــــــاح بـ
ــواره  نــظــيــفــن، لــيــخــتــم بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا مـــشـ
املــونــديــالــي فـــي املـــركـــز الـــرابـــع، وهـــو ثــانــي 
البطولة  في  املصري  للفريق  إنجاز  أفضل 
العاملية. فهل يذهب إلى النهائي ألول مرة، 
أم ُيحقق واحدا من املركزين اللذين حققهما 

في 2006 و2012؟
إلى  بايرن ميونخ  فريق  املقابل، وصــل  في 
األندية  النهائي في مونديال  الــدور نصف 
مرة واحدة في تاريخه، وذلك بعد تتويجه 
 ،2013 عـــــام  أوروبـــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري  بــلــقــب 
وتـــأهـــلـــه لـــلـــمـــشـــاركـــة. وحـــيـــنـــهـــا، لـــعـــب ضــد 
فــريــق غــوانــغــزو الصيني فــي الـــدور نصف 
املـــبـــاراة النهائية،  إلـــى  الــنــهــائــي، وتــخــطــاه 

بتفوقه بثالثة أهداف نظيفة.
الــنــادي  الــتــي لعبها  النهائية  املــبــاراة  وفــي 
ــام 2013، فــاز  »الــــبــــافــــاري« فـــي الــبــطــولــة عــ
على فريق الرجاء املغربي بهدفن نظيفن، 
لــيــرفــع لــقــب الــبــطــولــة لــلــمــرة الـــوحـــيـــدة في 
النادي، وهو يسعى في نسخة عام  تاريخ 
ــكـــأس لــلــمــرة الــثــانــيــة، وكــل  2021، لـــرفـــع الـ
ــادي »الــــبــــافــــاري»  ــنــ ــــرات تـــؤكـــد أن الــ ــــؤشـ املـ
ــو األقـــــــرب إلـــــى خـــطـــف لـــقـــب هـــــذا الـــعـــام،  هــ
نـــظـــرًا لــإمــكــانــيــات الــفــنــيــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا، 
خصوصا في خط الهجوم بقيادة املهاجم 
ليفاندوفسكي.  روبـــرت  الــهــداف  الــبــولــنــدي 
وامُلــلــفــت أن 4 العــبــن فقط مــن فــريــق بايرن 
ميونخ الذي ُتوج في عام 2013، يخوضون 
عــام 2021، وهــي األســمــاء  غــمــار منافسات 
امُلتمثلة في الحارس األملاني مانويل نوير 
واملدافعن النمساوي ديفيد أالبا واألملاني 
توماس  األملاني  واملهاجم  بواتينغ  جيروم 
مولر، أما باقي الجيل فلم يعد ُيمثل النادي 

»البافاري» منذ سنوات.

مواجهة مثيرة ُمنتظرة
نجح األهلي املصري في تجاوز أول امتحان 
في بطولة كأس العالم لألندية املقامة حاليا 
في قطر، بعدما تغّلب بصعوبة على منافسه 
الثاني من  الـــدور  فــي  بــهــدٍف نظيف  الدحيل 
املــســابــقــة الــدولــيــة. لــكــن االخــتــبــار الحقيقي 
سيكون اليوم اإلثنن في نصف النهائي أمام 
الــعــمــالق بــايــرن ميونخ األملــانــي بطل دوري 

أبطال أوروبا. 
ــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة في  وتــتــجــه أنـــظـ
العالم إلى استاد أحمد بن علي في مدينة 
املرتقبة  املواجهة  أجــل متابعة  مــن  الــريــان، 
بـــن الـــنـــادي األهـــلـــي املـــصـــري )بــطــل دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا( ومــنــافــســه الــعــنــيــد بــايــرن 
ميونخ )بطل دوري أبطال أوروبا( الباحث 
بعدما  إلــى خزائنه،  لقب جديد  عن إضافة 
ــقـــاب امُلــمــكــنــة فـــي املــوســم  تـــوج بــجــمــيــع األلـ

وصل األهلي المصري 
إلى المربع 

الذهبي مرتين تاريخيًا

الدوري الهولندي يلغي مباريات األحد 
بسبب عاصفة »دارسي«

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم إلغاء جميع مباريات دوري الدرجتني األولى والثانية 
التي كانت مقررة أمس األحــد بسبب هبوب عاصفة ستسفر عن تكوين طبقة جليد. 
وفيلم  أياكس-أوترخت وغرونينغن-فينورد  مواجهات  إلغاء  في  القرار  هذا  وسيتسبب 
الجديدة،  تو تيلبورغ-أدو دين هاغ وفينلو-سبارتا روتــردام، ولم تتحدد بعد مواعيدها 
كما أنه تم تقديم موعد ثالث مباريات مقرر إقامتها اليوم وذلك لتجنب إمكانية إلغائها. 
وفّعل املعهد امللكي الهولندي لألرصاد الجوية الرمز األحمر ليوم األحد بسبب عاصفة 
»دارسي«، والتي من املتوقع أن تستمر لعدة أيام وأيضًا ستتسبب في رياح تبلغ سرعتها 

90 كيلومترًا في الساعة في املناطق الساحلية.

منظمو أولمبياد طوكيو يعتذرون للمتطوعين 
ــتـــذر مــنــظــمــو أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2020  اعـ
للمتطوعني  الــبــارالــيــمــبــيــة  األلــعــاب  ودورة 
الرياضي  الــحــدث  فــي  الــذيــن سيشاركون 
عــبــر رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة، بــعــد اســتــقــاالت 
أدلــى بها  التي  التصريحات  عــديــدة جــراء 
رئــيــس الــلــجــنــة املــنــظــمــة يــوشــيــرو مـــوري 
الرسالة  وتعبر  للنساء.  مسيئة  واعتبرت 
ــتـــي تــمــت مــشــاركــتــهــا مـــن قــبــل بعض  الـ
مـــن تــلــقــاهــا عــبــر الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة 
اللجنة  العميق« مــن جانب  »االعــتــذار  عــن 
املــنــظــمــة إزاء »الــتــعــلــيــقــات غــيــر املــنــاســبــة 
التي تتعارض مع الروح األوملبية«. وتقول 
الــرســالــة: »نــريــد االحــتــفــال بحدث يساهم 
في تحقيق مجتمع يتم فيه التعرف على 
نأمل  معكم.  البطولة  تنجح  أن  نتمنى  طبيعي.  بشكل  وقبولها  الــعــديــدة  اختالفاتنا 
بصدق أن نتمكن من مواصلة السير معا«. وكان موري )83 سنة( قال في اجتماع 
استثنائي للجنة األوملبية اليابانية كانت تتم فيه مناقشة زيادة عدد النساء األعضاء 
من 20% حاليًا إلى 40% »سمعت أحدهم يقول إننا إذا قمنا بزيادة عدد النساء في 
املجلس، فعلينا تنظيم وقت التحدث بطريقة ما وإال فلن ننتهي أبدًا«. واعتذر موري 
علنا الخميس بعد تصريحاته املسيئة التي أثارت انزعاجًا واسع النطاق قبل الدورة 

التي من املقرر أن تدشن في 23 تموز/يوليو املقبل.

إشبيلية يكرم ضيافة خيتافي بثالثية
واصــــــــــل فـــــريـــــق إشـــبـــيـــلـــيـــة عــــــــزف نــغــمــة 
بفوزه  »الليغا«  منافسات  في  االنتصارات 
على حساب ضيفه  نظيفة  بثالثية  الكبير 
ـــ22 مــن بطولة  خيتافي فــي إطـــار الــجــولــة الـ
الــــــــدوري. وحـــصـــد فـــريـــق إشــبــيــلــيــة بــهــذه 
التوالي والـ13  الرابع على  النتيجة انتصاره 
هذا املوسم، ليرفع به رصيده إلى 42 نقطة. 
الثالثة خالل  أما خيتافي فتجرع خسارته 
آخـــر 5 مـــواجـــهـــات، الــتــاســعــة هـــذا املــوســم، 
ليظل رصيده عند 24 نقطة في املركز الـ12، 
مع مباراة مؤجلة أمــام ريــال مدريد. وبهذا 
الــفــوز أيــضــَا يتحضر الــنــادي »األنــدلــســي« 
ذهــاب نصف  في  برشلونة  فريق  ملواجهة 
ــوم األربـــعـــاء  نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا يـ
األول، وذلــك في محاولة  القادم على ملعب 
لنسخة  النهائية  املــبــاراة  فــي  مقعد  لحجز 

موسم 2021-2020.

العبو بايرن ميونخ يبيتون في الطائرة
اإلقالع  في  األندية  مونديال  لخوض  قطر  إلى  املتجهة  ميونخ  بايرن  طائرة  تأخرت 
بــرلــني حتى  الــطــائــرة فــي مــطــار  للمبيت داخــل  الفريق  لنحو 7 ســاعــات مما اضــطــر 
الفريق بعد مواجهة هيرتا برلني  أن يسافر  املقرر  السبت. وكان من  أقلعت صباح 
في الدوري مساء الجمعة والتي تم تقديم موعدها نصف ساعة لهذا السبب. ووصل 
وكــان  املحلي  بالتوقيت   22:45 الساعة  فــي  الــدولــي  بــرانــدبــورغ  برلني  مطار  الفريق 
الساعة  قبل  لذلك  تكن مستعدة  لم  لكنها   23:15 الساعة  الطائرة  تقلع  أن  املفترض 
أنه كانت  الليل. وبما  الطائرات بعد منتصف  23:59. وال يسمح مطار برلني بإقالع 
يطلب  أن  الفريق  على  فكان  للتحليق،  بايرن  طائرة  أمــام  فقط  واحــدة  دقيقة  تتبقى 
تصريحًا خاصًا من السلطات الفيدرالية التي رفضت منح التصريح، لتقلع الطائرة 

في النهاية الساعة 06:52 صباح السبت.

كــأس عالم و3 بــطــوالت »كــوبــا أمــيــركــا«، وُتـــوج بلقبها في 
عام 2011. وفي 26 نيسان/إبريل عام 2019، أعلن أبريو 
التدريب مع فريق سانتا تيكال،  عن االنطالق في مشوار 
وهناك تدرب لشهر ونصف. ثم ُعني العبا ومدربا مع فريق 
بوسطن ريفر. وحقق أبريو 13 لقبًا في مسيرته الكروية 
مع األندية التي لعب معها مع منتخب بالده األوروغواياني 

)كوبا أميركا 2011(.
العمر 44 سنة خــالل مقطع  الـــذي يبلغ مــن  أبــريــو  وكــتــب 
فــيــديــو نـــشـــره فــريــقــه الــجــديــد عــلــى حــســابــاتــه بــشــبــكــات 
التواصل االجتماعي: »األسبوع القادم سأكون هنا معكم، 
حصد  أجــل  من  للتدريبات  حاليًا  التحضير  يتم  حسنًا؟ 
بطولة إقليمية جيدة للغاية«. وعّلق فريق أتلتيك البرازيلي 
الذي صعد للتو لدوري الدرجة األولى لبطولة مينيرو بعد 
مــع العبه  تــعــاقــده  بمناسبة  قـــرن،  اســتــمــر لنصف  غــيــاب 

األوروغواياني بالقول »سنعيش سويًا الكثير من الجنون 
رقم  أثلتيك سيكون  أن  ُيــذكــر  واالنـــتـــصـــارات«،  واألهــــداف 
ــذي يــرتــدي أبــريــو قميصه  »30« عــلــى مــســتــوى األنــديــة الـ
وهو  »السيليستي«،  منتخب  مــع  املــشــاركــة  بجانب  وذلـــك 
تم تسجيله في موسوعة »غينيس« لألرقام  رقم قياسي 

الخاصة بعالم كرة القدم.
وينضم أبريو بهذا القرار إلى مجموعة من األساطير الذين 
ــرروا االســتــمــرار فــي عــالــم كــرة الــقــدم رغــم بلوغهم سن  قـ
الـ40 ولعل أبرزهم النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
أنه  في وقت سيكون أبريو أمام تجربة جميلة خصوصًا 
ويكتسب خبرة  الوقت  نفس  في  مــدرب  سيكون مساعد 
قبل إنهاء مسيرته واالتجاه إلى عالم التدريب وقيادة فريق 

ألول مرة في املستقبل.
)العربي الجديد، إفي(

أعلن املهاجم األوروغواياني سيباستيان »لوكو« أبريو عن 
توقيعه لفريق أتلتيك البرازيلي، وهو فريق في والية ميناس 
جيرايس وامُللفت أنه سيكون النادي رقم »30« الذي يشارك 
املهاجم في صفوفه على مدار مسيرته الرياضية كالعب 

محترف، فمن هو أبريو؟
سيباستيان »لوكو« أبريو هو العب أوروغواياني ولد في 
17 تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1976، ويــلــعــب فــي مركز 
املهاجم كما أنه مدرب أيضًا في نفس الوقت. اشتهر خالل 
مسيرته الــكــرويــة بلقب »ألــــ لــوكــو« أو الــرجــل املــجــنــون في 
اللغة اإلسبانية، وذلك نظرًا لسجله التهديفي الضخم على 
صعيد األندية واملنتخب. واملثير أن الالعب األوروغواياني 
فريق  إن  إذ  خــالل مسيرته،  بــلــدًا   11 فــي  فريقًا   30 مثل 
أتلتيك البرازيلي سيكون الفريق رقم 30. وهو العب دولي 
محترف ألكثر من 15 سنة ومّثل منتخب بالده في بطولتي 

سيباستيان »لـوكو« أبريو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
أوروغواياني 
سيلعب مع 

الفريق رقم 30 
في مسيرته 

الكروية

بايرن ميونخ 
يسعى لتحقيق 
اللقب للمرة 
)Getty( الثانية

التاريخ  بصناعة  األلماني والمدرب هانس فليك  بايرن ميونخ  يحلم فريق 
تحقيق  بغية  ــك  وذل الــعــام،  هــذا  األنــديــة  مونديال  بلقب  والتتويج 
ألقاب  عدد  سيرفع  اللقب  »البافاري«  حقق  ولو  التاريخية.  »السداسية« 
والكأس  الــدوري  بلقب  التتويج  بعد  وذلك   ،6 إلى   2021-2020 موسم 
اإلنجاز  وهو  األلماني،  والسوبر  األوروبــي  والسوبر  أوروبا  أبطال  ودوري 
الذي لم يسبق أن حققه أي فريق سوى برشلونة اإلسباني في عام 2009.

حلم السداسية

وجه رياضي

املـــاضـــي. ويــرغــب نــــادي بــايــرن مــيــونــخ في 
تسجيل رقـــم قــيــاســي جــديــد فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم عــبــر تــحــقــيــق »الـــســـداســـيـــة«، بــعــد أن 
وضــع نــجــوم الــعــمــالق »الــبــافــاري« أعينهم 
عــلــى الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لألندية، ما يجعلهم ثاني فريق يحقق نفس 
اإلنجاز، بعدما سبقهم إليها برشلونة في 

فــي مواجهة  نــاديــا عربيا  أن واجـــه  ميونخ 
النهائية  املــبــاراة  في  التقى  رسمية، عندما 
ــام  ــأس الــــعــــالــــم لــــألنــــديــــة فــــي عـ ــ لـــبـــطـــولـــة كــ
العمالق  فيها  وتــفــوق  الـــرجـــاء،  أمـــام   2013
ــــيء، مــا  »الــــبــــافــــاري« بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل ال شــ
جعل الفريق ُيحقق أول ثالثية تاريخية له 
فــي تلك الــســنــة. ومــع تسّلح بــايــرن ميونخ 

عام 2009. لكن مهمة بايرن ميونخ لن تكون 
سهلة أمــام األهلي املــصــري، الــذي استطاع 
أبطال  )دوري  التاريخية  الثالثية  تحقيق 
أفــريــقــيــا، والـــــدوري املــمــتــاز، وكــــأس مصر( 
في املوسم املاضي، ويسعى نجومه بقيادة 
التاريخ  كتابة  إلــى  معلول  علي  التونسي 
في مونديال األندية في قطر. وسبق لبايرن 

األهلي  فــإن  الــضــاربــة،  الهجومية  بكتيبته 
املـــصـــري يــطــمــح إلــــى الـــوصـــول لــلــمــواجــهــة 
الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا تــمــكــن مـــن بـــلـــوغ نصف 
نــهــائــي مــونــديــال األنـــديـــة فــي 3 مناسبات 
»الــقــلــعــة الــحــمــراء«  مــن أصـــل 6 مــشــاركــات لـــ
ــمـــن ســـتـــكـــون  ــلـ  فـــــي املــــســــابــــقــــة الـــــدولـــــيـــــة، فـ

الغلبة في النهاية؟

قالت الالعبة اإلسبانية غاربيني موغوروزا، قبل انطالق بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، 
أمام الصحافيني: »ال أشعر أنني مرشحة للفوز بلقب أستراليا. أخوض اآلن بطولة ألعب 
فيها بشكل جيد، لكن التنس أمر مثير للفضول، ألنه حتى لو لعبت بشكل جيد، فهذا ال 
يعني أنه بشكل سحري كل شيء سيكون على ما يرام األسبوع املقبل. أنا سعيدة ألنني 
أجني ثمار عملي. أخوض كل املباريات املمكنة وأحاول اكتساب تلك الثقة التي يصعب 

تحقيقها. هناك فتيات متقدمات عني في التصنيف وهن مرشحات أقرب للقب«.

صورة في خبر

موغوروزا: ال أشعر أنني مرشحة
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