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أّكد البريطاني 
أندي موراي 
المصنف أّول 
عالميًا سابقًا 
أنه يتطلع 
للدفاع عن 
لقبيه األولمبيين 
عامي 2012 
و2016 في 
مسابقة كرة 
المضرب في 
طوكيو 2020، 
على الرغم 
من اإلصابات 
العديدة التي 
عانى منها على 
مدى المواسم 
الماضية. وقال 
موراي »اتطلع 
قدمًا لتمضية 
أشهر ممتعة 
هذا الصيف 
مع بطولة 
ويمبلدون 
واأللعاب 
األولمبية«، 
مؤّكدًا رغبته 
»المشاركة 
في أفضل 
البطوالت«.

)Getty/موراي بطل أولمبياد لندن 2012 وريو 2016 )يان ماك نيكول

موراي واألولمبياد
قال مدرب ريال سوسييداد إيمانول الغواسيل 

إن التأهل للعب في أوروبا بات أقرب، بعد فوزه 
على إلتشي بهدفني نظيفني في املباراة التي 

جمعت الفريقني ضمن منافسات الجولة الـ35 
بالليغا. وفي تصريحات بعد املباراة، شدد 

الغواسيل على ضرورة العمل من أجل املضي 
قدمًا في الفوز باملواجهات املتبقية باملوسم. 

وأبرز أهمية التحلي بالصبر في مواجهة إلتشي، 
موضحا أنه آتى ثماره القتناص النقاط الثالث.

أّكد نائب رئيس اللجنة األوملبية الدولية، 
األسترالي جون كوتس، أن ال شيء سيمنع إقامة 

دورة ألعاب طوكيو األوملبية، على الرغم من 
املخاطر جراء جائحة كورونا. ورّد كوتس على 

سؤال لوكالة »فرانس برس« حول احتمال إلغاء 
األوملبياد الذي ينطلق في 23 يوليو: »كال، ال وجود 

)لهكذا سيناريو( نواصل العمل مع رئيس وزراء 
اليابان يوشيهيدي سوغا في ما يتعلق بجميع 

اإلجراءات الصحية، األمور تسير كما يجب«.

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم عن إقامة 
الجوالت الثالث األخيرة املتبقية في مسابقة 

الدوري املحلي، بدون جمهور، وذلك بعدما 
رفضت الحكومة السماح بعودة الجماهير 

للمالعب بشكل تدريجي خالل الفترة املاضية. 
وقال االتحاد الهولندي في بيان له عقب اجتماعه 

بالحكومة »تشعر كرة القدم االحترافية بخيبة أمل 
كبيرة، نظرا ألن اإلطار القانوني الخاص بعودة 

الجماهير للمدرجات قد تأخر لوقت طويل«.

مدرب ريال سوسييداد: 
التأهل للعب في أوروبا 

بات أقرب

طوكيو 2020: 
ال شيء سيمنع إقامة 

األلعاب األولمبية

إقامة آخر جوالت 
الدوري الهولندي 

بدون جماهير
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ــلـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي لــكــرة  أعـ
ــــن عـــقـــوبـــات  ــا(، عـ ــ ــفـ ــ ــــويـ ــــدم )يـ ــقـ ــ الـ
ــديـــة مـــن أصــل  ــاديـــة بــحــق 9 أنـ مـ
12 ناديًا شاركت في إطــاق دوري السوبر 
األوروبــــــي الــــذي انـــدثـــر بــعــد 48 ســاعــة من 
ــة الــثــاثــة  ــه، وهـــــدد »يـــويـــفـــا« األنــــديــ إطــــاقــ
األخــرى بماحقات قضائية. وأكد »يويفا« 
أرســـنـــال، وتــشــلــســي، ومانشستر  أنــديــة   

ّ
أن

سيتي،  ومانشستر  وتــوتــنــهــام،  يــونــايــتــد، 
ولــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزيــة، بــاإلضــافــة إلـــى اي 
ســي مــيــان اإليــطــالــي وجــــاره إنــتــر مــيــان، 
ــــت  ــقـ ــ ــي »وافـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد اإلسـ
يــورو،  مليون   15 مبلغ  دفــع  مجتمعة على 
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تقرير

والتخلي عن 5 في املائة من إيراداتها على 
مدى موسم كامل«. وسيخصص مبلغ الـ15 
مــلــيــونــًا »لــلــمــجــتــمــعــات املــحــلــيــة الــكــرويــة« 
ــار بــيــان لــاتــحــاد الــقــاري  فــي أوروبـــــا. وأشــ
 

ّ
 هـــذه األنــديــة »اعــتــرفــت وقــبــلــت بــأن

ّ
إلـــى أن

مشروع الدوري السوبر كان خطأ«. وكشف 
 األندية التسعة وّقعت »من دون 

ّ
»يويفا« أن

تــحــّفــظ« على أّنــهــا تحترم قــوانــن االتــحــاد 
 

ّ
ــي، و»تــعــهــدت بــاملــشــاركــة« فـــي كــل ــ ــ األوروبـ
مسابقة أوروبـــيـــة تــتــأهــل إلــيــهــا عــن طريق 
ــدارة الـــريـــاضـــيـــة«. وســتــعــود األنــديــة  ــجــ »الــ
األوروبية  األندية  رابطة  إلــى كنف  التسعة 
إثــر عملية االنــشــقــاق،  بعد خــروجــهــا منها 

وسيتعن عليها اتخاذ »جميع اإلجراءات« 
الـــدوري  لــوقــف أّي تــعــهــدات بــشــأن هيكلية 
ــقــــاري غــرامــة  الـــســـوبـــر. ووضـــــع االتــــحــــاد الــ
قدرها 100 مليون يورو في حال كررت هذه 
األندية فكرة االنضمام مجددًا إلى مسابقة 
غير مسموح بها، و50 مليون يورو في حال 

التراجع عن التزاماتها.
وقال رئيس االتحاد األوروبــي، السلوفيني 
ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــيــريــن، فــــي بـــيـــان رســـمـــي: 
ــة بــخــطــئــهــا بــســرعــة  ــديــ ــتـــرفـــت هــــذه األنــ »اعـ
واتــــخــــذت إجـــــــــراءات لـــكـــي تـــؤكـــد الــتــزامــهــا 
 

ّ
تجاه كرة القدم األوروبــيــة«. وأضــاف: »لكن

هـــذا األمــــر ال ينطبق عــلــى األنـــديـــة األخـــرى 
ــالـــدوري الــســوبــر«  الــتــي مــا زالــــت مــلــتــزمــة بـ
اإلسبانيان،  مــدريــد  وريـــال  برشلونة  وهــي 
 »يويفا 

ّ
ويوفنتوس اإليطالي، مشيرًا إلى أن

سيهتم بهذه األندية الحقًا«. وأضاف بيان 
اتخاذ  بحق  »تحتفظ  املنظمة   

ّ
أن »يــويــفــا« 

ــراءات الــتــي تــراهــا مناسبة تــجــاه هذه  ــ اإلجـ

التخلي عن  اآلن  التي رفضت حتى  األندية 
فكرة تنظيم الدوري السوبر«. وكانت أندية 
ــال مــدريــد وبــرشــلــونــة قالت  يوفنتوس وريـ
إّنــهــا أخــذت علمًا بانهيار مــشــروع الــدوري 
ــر، لــكــّنــهــا لــــم تـــعـــرب عــــن أســـفـــهـــا ملــا  ــوبـ الـــسـ
حصل وما زالت تدافع عن مبدأ إطاق هذه 
املسابقة. وأضاف البيان: »املسألة ستخضع 
في  املختصة  الــتــأديــبــيــة  اللجنة  ملــنــاقــشــات 
ــرت شــبــكــة »إي  ــ ــ ــاد األوروبـــــــــــي«. وذكـ ــحــ االتــ
إس بــي إن« الــريــاضــيــة األمــيــركــيــة، بحسب 
الثاثة   األندية 

ّ
أن لم تكشف عنها،  مصادر 

رئيس »فيفا« إنفانتينو 
ساند قرارات االتحاد 

األوروبي لكرة القدم

يوتا جاز هزم دنفر 
ناغتس رغم غياب 

ميتشل وكونلي

األوروبية  املسابقات  االستبعاد عن  تواجه 
لــفــتــرة قـــد تــصــل إلـــى عـــامـــن، ألّنـــهـــا أطلقت 
 االتــحــاد األوروبـــي 

ّ
مسابقة مــحــظــورة. لــكــن

يواجه معضلة ألّنــه في حــال أنــزل عقوبات 
وهجًا  مسابقته  ستخسر  الثاثة،  باألندية 
الصعيد  األنــديــة على  ملــا تمثله هــذه  كبيرًا 
الــقــاري، وربــمــا يــواجــه مشاكل مــع شركات 
حقوق النقل التي ستخسر الكثير أيضًا في 

حال غياب هذه األندية.
ــاد الــدولــي  مـــن جــهــتــه، خــــرج رئــيــس االتـــحـ
بمجموعة  إنفانتينو،  جياني  الــقــدم،  لكرة 
ــات، تــــــطــــــّرق مــــــن خــــالــــهــــا إلــــى  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
نــــاديــــًا،  ــة عــــلــــى 12  ــ ــــروضـ ــفـ ــ املـ ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
شـــاركـــت فـــي تــأســيــس مــســابــقــة »الــســوبــر 
في تصريحات  »فيفا«،  رئيس  وقــال  ليغ«. 
لصحيفة »آس« اإلسبانية: »أنا رئيس فيفا 
ومسؤوليتي هي الدفاع عن كرة القدم في 
 مكان. وهــذا يشمل األنــديــة والبطوالت 

ّ
كــل

واالتحادات من جميع أنحاء العالم، سواء 

ضمن فريق فيادلفيا سفنتي سيكسرز نظريًا 
صدارة املنطقة الشرقية في دوري كرة السلة 
األمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن، بــفــوزه الــصــعــب على 
ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 109-107، فيما 
تابع حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز تراجعه، 

ز يوتا جاز صدارته للمنطقة الغربية.
ّ
وعز

وأمام صيحات جماهير ملعب »ولس فارغو 
مطالبن  إمبيد،  جويل  الفريق  لنجم  سنتر« 
بمنحه جائزة أفضل العب في املوسم »أم في 
بي«، تألق العماق الكاميروني مع 37 نقطة 
السابع  فــوزه  فيادلفيا  مانحًا  متابعة،  و13 
تواليًا. ورفع فريق فيادلفيا رصيده إلى 46 
فوزًا و21 خسارة في صدارة املنطقة الشرقية، 
أمام ميلووكي باكس )43-24(. ولدى بيليكانز 
الـــذي افــتــقــد نجمه الــصــاعــد زيـــون ولــيــاســون 

ميلووكي باكس الفائز على هيوسنت روكتس 
141-133 وبروكلن نتس.

وسّجل أساسيو ميلووكي بن 17 و24 نقطة، 
ــان رصـــيـــد نــجــمــه الــيــونــانــي يــانــيــس  فــيــمــا كــ
مــتــابــعــة و7  نــقــطــة و11  أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 17 

تمريرات حاسمة في 29 دقيقة.

ليكرز والملحق
ويزداد سيناريو لوس أنجليس ليكرز صعوبة، 
بعد خسارته أمام بورتاند ترايل بايزرز 101-

106، وانتزاع خصمه املركز السادس منه في 
امللحق.  يجّنب خــوض  الــذي  الغربية  املنطقة 
وكــالــعــادة فــي املــنــاســبــات الــكــبــرى، تــألــق مع 
)38 نقطة و7  بورتاند نجمه داميان ليارد 
تمريرات حاسمة(، فيما حمل أنتوني ديفيس 
عـــبء غــيــاب زمــيــلــه الــنــجــم املــخــضــرم لــيــبــرون 
جيمس، بطل الدوري مع ثاثة أندية مختلفة، 
واملصاب بكاحله، مسجًا 36 نقطة و12 متابعة.

وقبل خمس مباريات من نهاية الدور املنتظم، 
 على لوس أنجليس تخطي بورتاند، 

ّ
يتعن

لعدم خوض مباريات امللحق املؤهلة إلى الباي 
فينيكس صنز، وصيف  ليكرز  ويلتقي  أوف. 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة، فـــي مـــبـــاراة صــعــبــة. وهـــذه 
لليكرز  مــبــاريــات  فــي عشر  الثامنة  الــخــســارة 

الذي غاب عنه أيضًا األملاني دنيس شرودر.
ويبقى غياب ليبرون جيمس النقطة السوداء 
األبرز في موسم ليكرز، بعدما كان الفريق في 
بعض األوقـــات بالبداية فــي الــصــدارة وحقق 
سلسلة انتصارات مميزة، قبل االنتكاسة من 
هــذا وابتعد داالس مافريكس  يــوم اإلصــابــة. 
فـــي املـــركـــز الــخــامــس ضــمــن الــغــربــيــة، بــفــوزه 
110-90. وحــســم  كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــانــد  عــلــى 
داالس املواجهة من شوطها األول إثر تقّدمه 
لوكا  السلوفيني  نجمه  تألق   

ّ
ظــل في   ،37-62

فيما  دقيقة،   23 فــي  نقطة(   24( دونتشيتش 
أضاف تيم هاردواي جونيور 20 نقطة. وأصبح 
دونتشيتش )22 عامًا و67 يومًا( رابع أصغر 
العــب فــي تــاريــخ الــــدوري يصل إلــى حــاجــز 5 
ليبرون  أنــتــونــي،  كــارمــيــلــو  وراء  نــقــطــة،  آالف 
جيمس وكــيــفــن دورانـــــت. وفـــي الـــصـــراع على 
لتجّنب  الشرقية،  املنطقة  في  السادس  املركز 
خوض امللحق، فاز ميامي هيت، وصيف املوسم 
املاضي، على مينيسوتا تيمبروولفز 112-121، 
متخطيًا بوسطن سلتيكس السابع والخاسر 

على أرض شيكاغو بولز 99-121.
عـــن 

ّ
ــة فـــلـــوريـــدا عــلــى املـــوز ــ وعـــــّول فـــريـــق واليـ

ــيــــرو صــــاحــــب 27 نــقــطــة  ــر هــ ــلـ ــايـ ــلـــن تـ ــديـ ــبـ الـ
والسلوفيني غوران دراغيتش )23(، فيما سّجل 
 25 باتلر  املاضي جيمي  املوسم  نهائي  نجم 

نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وسيكون ميامي قادرًا على االبتعاد أكثر عن 
بأن  علمًا  األحـــد،  عليه   

ّ
يــحــل عندما  بوسطن 

األخير رضخ أمام ثنائي بولز زاك الفن واملوزع 
كوبي وايت صاحبي 25 نقطة، فيما حقق العب 
فوتشيفيتش  نيكوال  املونتينيغري  االرتــكــاز 
تــريــبــل دابــــل مــع 18 نــقــطــة و14 مــتــابــعــة و10 

تمريرات حاسمة.
وضـــمـــن فـــريـــق تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس تــقــريــبــًا 
املركز الثامن في الشرقية )33-34(، بفوزه على 
أورالندو ماجيك 122-112، بفضل 28 نقطة من 

تيري روزيير و27 لاميلو بول.

48 نقطة لبوغدانوفيتش
وبرغم غياب نجميه دونوفان ميتشل ومايك 
كونلي، حقق يوتا جاز، صاحب أفضل رصيد 
فــي الـــدوري، فــوزه الــرابــع تواليًا على حساب 
العبه  تعملق  بعدما   ،120-127 ناغتس  دنفر 
الكرواتي بويان بوغدانوفيتش، وحقق أفضل 
رصيد في مسيرته، مسجًا 48 نقطة بينها 8 
ثاثيات من 11 محاولة. وقال بوغدانوفيتش: 
»ألــعــب أفــضــل. أســـّدد الــكــرة أفــضــل. أصــل إلى 
اللياقة املثالية في الوقت املناسب قبل الباي 
أوف«. وغاب ميتشل عن آخر 11 مباراة بسبب 
مباريات  كاحله، وكونلي عن ست  في  التواء 
وُحسمت  بــفــخــذه.  عضلية  إلصــابــة  متتالية 
املباراة في الثواني األخيرة، بعد مساهمة من 
جوردان كاركسون )21 نقطة( والفرنسي رودي 
غوبير )14 نقطة و9 متابعات(، فيما كان مايكل 
بورتور جونيور )31( أفضل مسّجل لدى دنفر 
الذي يفتقد نجمه الكندي جمال موراي حتى 
نهاية املوسم، إلصابة قوية في ركبته، وأضاف 
نقطة   24 يوكيتش  نيكوال  الصربي  العماق 

و13 تمريرة حاسمة و9 متابعات.
واحتفظ يوتا )48-18( بفارق فوز عن وصيفه 
في املنطقة الغربية فينيكس صنز الذي قلب 
تأخره أمام نيويورك نيكس إلى فوز 105-128، 
بفضل العب االرتكاز دي أندري ايتون صاحب 

26 نقطة و15 متابعة.
ــــدارة املــنــطــقــة الــغــربــيــة  ــاز صـ ويــحــتــل يــوتــا جـ
انــتــصــارًا مقابل 18 خــســارة،   49 بعدما حقق 
فــوزًا و19 هزيمة  بـــ48  وخلفه فينيكس صنز 
وخلفهما لوس أنجليس كليبرز بـ45 انتصارًا 
ودنفر ناغتس رابعًا بـ44 انتصارًا، وهذه الفرق 

ضمنت التأهل إلى الباي أوف.
 76 فيادلفيا  يتصّدر  الشرقية  املنطقة  وفــي 
فــوزًا و21 حالة خسارة،  الترتيب برصيد 46 
وخلفه مياووكي باكس بـ43 فوزًا و24 هزيمة 
ومثله بروكلن نتس بذات الرصيد، وهذه الفرق 

تأهلت إلى األدوار اإلقصائية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فيالدلفيا يضمن نظريًا صدارة الشرقية
تابع فيالدلفيا سفنتي 

سيكسرز عروضه المميزة، 
وعزز صدارته للمنطقة 
الشرقية فيما عاش ليكرز 

نكسة جديدة بغياب 
قائده ليبرون جيمس مع 

استمرار إصابته

)Getty/يويفا« قد يتخذ إجراءات قاسية بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس )روبرت هارديل«

)Getty/فيالدلفيا  سفنتي سيكسرز فاز بصعوبة على نيو أورليانز بيليكانز )تيم نواشوكوو

عقوبات  فرض  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبــي  االتحاد  قرر 
السوبر  دوري  إطــاق  في  شاركت  أندية   9 بحق  مادية 
األخرى  الثاثة  األندية  وهدد  سريعًا،  اندثر  الذي  ــي  األوروب

بماحقات قضائية

كــبــيــرة«.  كـــانـــت صــغــيــرة أو مــتــوســطــة أو 
وأضاف: »لقد كنت واضحًا جدًا في موقفي 
ومــوقــف فيفا بشأن هــذا األمــر. نحن ندعم 
يويفا في رفضه لدوري السوبر. نحن ضد 
أّي مسابقة ليست جزءًا  وسنعارض دائمًا 
من الهيكل الدولي لكرة القدم، والتي تهدد 
الـــوحـــدة والــتــضــامــن الــــذي يــجــب أن يــكــون 
موجودًا دائمًا في هرم كرة القدم. مع ذلك، 
 من واجبي أيضًا التوسط بن الطرفن 

ّ
فإن

حـــتـــى يـــبـــدأ حـــــوار بـــّنـــاء عــمــيــق بــحــثــًا عــن 
ندعم  وفيفا  »أنــا  وتــابــع:  إيجابية«.  حلول 
القدم ورئيسه في  االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
مــوقــفــهــم ضـــد دوري الـــســـوبـــر. أعــتــقــد أّنـــه 
الــخــطــوات  فــي  مليًا  التفكير  علينا  يتعن 
التالية، ألّنها قضية معقدة تتجاوز مجرد 
املــنــافــســة. يتعلق األمـــر بــنــظــام كـــرة الــقــدم. 
بالنسبة للعقوبات، هناك هيئات مختصة 
ومــســتــقــلــة ســتــحــلــل مـــا يــمــكــن ومـــا ينبغي 
فعله حيالها، لذا فليس من شأني الحديث 
ــقـــول: »نــعــلــم  ــالـ عـــنـــهـــا«. وواصــــــل حــديــثــه بـ
)ريــال  الكبيرة  األنــديــة  هــذه  أهمية  جميعًا 
مدريد وبرشلونة ويوفنتوس( وكيف أّنها 
قــــادرة عــلــى جــعــل املــايــن مــن جماهيرها 
ــاء الـــعـــالـــم، لــكــن  تــنــتــفــض فــــي جــمــيــع أنــــحــ
علينا أيضًا االهتمام باألندية التي ليست 
كبيرة جدًا، تلك البطوالت واالتحادات التي 
ليست في قمة الهرم. علينا أن نضمن نمو 
كرة القدم ولعبها في جميع أنحاء العالم. 
ســيــقــرر االتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم ما 
هو اإلجــراء األنسب الذي يجب اتخاذه في 
مسابقاته. بالطبع علينا أن نكون صارمن 
ومستعدين التــخــاذ إجـــراءات حــازمــة، لكن 
مـــن دون إغـــفـــال إمــكــانــيــة مــحــاولــة إيــجــاد 

حلول للمشاكل«. 
ــول الــــخــــســــارة املـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــ ــ وحـ
تــعــرضــت لــهــا األنــــديــــة املـــؤســـســـة لــلــســوبــر 
ليغ، قال رئيس »فيفا«: »كما ذكرنا سابقًا، 
أيضًا  املالية مهمة جــدا  الرقابة  آليات   

ّ
فــإن

لقد  واملــتــوازنــة.  الــعــادلــة  املنافسة  لضمان 
ــه يــجــب علينا  ــ ــــرات عــــدة قـــائـــًا إّنـ عــلــقــت مـ
الــتــفــكــيــر فــي تــنــظــيــم الــعــمــوالت والــاعــبــن 
أن  التي يمكن  الفرق والقواعد األخــرى  في 
ــة النفقات  تــســهــم فــي الــســيــطــرة عــلــى دوامــ
التي تضر كــرة الــقــدم. الــجــدال الــذي أحدثه 
الــســوبــر لــيــغ طــغــى عــلــى الــنــقــاش بــأكــمــلــه، 
للتركيز  الــفــرصــة  هــذه  نــؤيــد  أن  لكن يجب 
»العالم  وتــابــع:  الــقــدم«.  كــرة  على مستقبل 
يــتــغــيــر بــســرعــة وهـــنـــاك جـــوانـــب مــعــيــنــة ال 
أن  لنا  ينبغي  ال  أو  عنها  الــتــنــازل  يمكننا 
أيضًا  القدم  كــرة  يبرز جمال  نتنازل عنها. 
 شيء على حاله تمامًا 

ّ
بجوهرها. إبقاء كل

لـــن يــجــذب املـــزيـــد مـــن الــجــمــاهــيــر الــشــبــاب 
أّنه سيتعن  بقدر ما كان من قبل، وأعتقد 
 االستثمار 

ّ
علينا النقاش والتوسع، كما أن

الــذي نقوم بــه فــي لعبة كــرة القدم  الضخم 
الــنــســائــيــة ســيــكــون وســيــلــة جـــيـــدة لــجــذب 
العديد  هناك   

ّ
أن مــن  متأكد  أنــا  املشجعن. 

 كــرة الــقــدم ستظل 
ّ

مــن األفــكــار الــجــيــدة وأن
شيئًا مميزًا«.

)العربي الجديد، فرانس برس(

ليغ، وجاء  السوبر  المنسحبة من بطولة  األندية  اإلنكليزية أول  األندية  كانت 
شخصيات  من  تصريحات  عبر  ظهرت  كبيرة  سياسية  ضغوط  بعد  ذلك 
األمير هاري، ورئيس  بينها  مختلفة، من 
األخير  وقــال  جونسون.  بوريس  ــوزراء  ال
في تصريحات صحافية: »دوري السوبر، 
كرة  أو  الجماهير  مصلحة  فــي  ليس 
مغلقة  ببطولة  نسمح  كيف  القدم. 
واللعب  التنافس  مــن  األنــديــة  ستمنع 
حّل  إلى  سنسعى  بعض؟  مع  بعضها 

تشريعي، لمنع إقامة البطولة«.

الضغوط السياسية

املصاب بكسر في إصبعه سيبعده لفترة غير 
محددة، تضررت آمال الفريق باحتال مركز في 
املنطقة الغربية يؤهله لخوض ملحق األدوار 

اإلقصائية »باي أوف«.
 راهنًا املركز الحادي عشر بفارق فوزين 

ُّ
يحتل

ويتفّوق  الــعــاشــر.  سبيرز  أنتونيو  ســان  عــن 
 من 

ّ
فيادلفيا بفارق ثاثة انتصارات على كل

تداعيات 
السوبر ليغ
يويفا يعاقب األندية المؤسسة

لندن ـ العربي الجديد

يقترب املوسم من نهايته، وتتسارع أخبار 
ــــوق االنــــتــــقــــاالت )املـــيـــركـــاتـــو( الــصــيــفــي  سـ
آخر  نستعرض  وهنا  الحالية،  الفترة  فــي 

التطورات، في سوق االنتقاالت املقبلة:

خطط عائلة غاليزر
بفريق  األمــيــركــيــة  غــايــزر  عــائــلــة  تتشبث 
التفريط  إذ رفــضــت  يــونــايــتــد،  مــانــشــســتــر 
بــمــلــكــيــة الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي الــعــريــق رغــم 
ــنـــوي االســتــعــانــة  ضـــغـــوط الــجــمــاهــيــر، وتـ
 الــطــرق مــن أجــل إيــقــاف الهجوم الــذي 

ّ
بــكــل

تتعرض له منذ أيــام بعدما وصلت درجة 
االحتقان إلى أقصاها.

وكشفت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية 
 العائلة املالكة ال تنوي 

ّ
في هذا اإلطــار، أن

املـــغـــادرة، بــل تعتمد هــجــومــًا مــعــاكــســًا، إذ 
فريق  تعمل حاليًا على حسم صفقة نجم 
توتنهام هوتسبيزر، اإلنكليزي هاري كن، 

وضمه للتشكيلة تحسبًا للموسم املقبل.
فــريــق   

ّ
أن الـــتـــقـــاريـــر اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  وأكــــــــدت 

ــمـــر« وضــــع عــلــى طــاولــة  ــُحـ »الـــشـــيـــاطـــن الـ
»سبيزر« عرضًا ماليًا كبيرًا مقدرًا بحوالي 
90 مليون جنيه إسترليني، على أن تكون 
ــــورة فــــي الـــتـــعـــداد  أول خـــطـــوة لــتــحــقــيــق ثــ
ــة  ــافـ ــي، بــــالــــرغــــم مــــن احــــتــــالــــه وصـ ــالــ ــحــ الــ

الترتيب خلف الغريم مانشستر سيتي.
وتـــوجـــهـــت مــجــمــوعــة مـــن جــمــاهــيــر فــريــق 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« إلـــى مــركــز تــدريــبــات 
النادي، ثم اقتحمت ملعب »أولد ترافورد«، 
وألــغــت مــبــاراة القمة ضــد ليفربول، األحــد 
املــــاضــــي، احــتــجــاجــًا عــلــى رفــــض الــعــائــلــة 
املالكة الرحيل، وهي القضية التي ستشهد 

فصواًل جديدة في ظل انسداد الوضع.

صالح إلى تشلسي؟
التأهل  اإلنكليزي  نادي تشلسي  استطاع 
إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا للموسم 
 ذلك لم يمنع مدربه األملاني 

ّ
الحالي، إال أن

تــومــاس تــوخــيــل، مــن الــدخــول فــي مرحلة 

البحث عن أسماء هجومية جديدة تكون 
قادرة على تقديم اإلضافة والعودة املوسم 
املقبل إلى منصة التتويج في البريميرليغ.

وكـــشـــف الــصــحــافــي األملــــانــــي الــشــهــيــر في 
ــالـــك، عن  ــوق االنـــتـــقـــاالت، كــريــســتــيــان فـ ســ
 النجم املصري 

ّ
مفاجأة جديدة، مفادها أن

يتواجد  صـــاح،  محمد  ليفربول،  وهـــداف 
ــبـــن الـــذيـــن  ــن الـــاعـ فــــي قـــائـــمـــة قـــصـــيـــرة مــ
املــدرب توخيل ضمهم في فترة  يستهدف 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
 صــاح يدخل ضمن 

ّ
وأكــد املــصــدر ذاتــه أن

خيارات املــدرب األملــانــي، إلــى جانب هداف 
الــنــجــم البلجيكي  إنــتــر مــيــان اإليـــطـــالـــي، 
ــــاض تــجــربــة  ــو، الـــــــذي خــ ــاكــ رومـــيـــلـــو لــــوكــ
ــــع نـــــــادي تـــشـــلـــســـي، بـــاإلضـــافـــة  ســـابـــقـــة مـ
ــانــــي،  ــد األملــ ــمــــونــ ــهــــداف بـــوروســـيـــا دورتــ لــ
الــاعــب الــنــرويــجــي إيرلينغ هــاالنــد، الــذي 
مــن املــنــتــظــر أن يــكــون أحـــد أكــثــر الــاعــبــن 

املطلوبن في »امليركاتو« املقبل.
ومن غير املستبعد أن يغادر صاح فريقه 
ليفربول بعد نهاية املوسم الحالي، فقد أكد 
األسبوع  تصريحات  فــي  »الفراعنة«  نجم 
املاضي، عدم وجــود أّي مفاوضات تخص 
تجديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2023، 
مع إمكانية عدم تأهل »الريدز« إلى دوري 
ــو مـــا ال  أبـــطـــال أوروبـــــا املـــوســـم املــقــبــل، وهـ

يلبي طموحات صاح.
وســبــق لــلــهــداف املـــصـــري، خـــوض تجربة 
لــم تكن في  لكّنها  عــام 2014،  مــع تشلسي 

مستوى طموحاته.

نفي شائعات حكيمي
ــمـــي، فــي  ــيـ ــكـ ســــاهــــم املــــغــــربــــي أشــــــــرف حـ
لقب  اإليــطــالــي،  ميان  إنتر  فريقه  حصد 
»الــكــالــتــشــيــو« فـــي املـــوســـم الـــحـــالـــي، مما 
كــبــيــرة، كان  أنــديــة  جعله على رادار عــدة 
آخــــرهــــا عــــمــــاق الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، بـــايـــرن 

ميونخ.
وكيل حكيمي  كامانو،  أليخاندرو  وعّلق 
ــقــــال إلـــــى الــعــمــاق  ــتــ عـــلـــى شـــائـــعـــات االنــ
البافاري، مؤكدًا عدم وجود أّي اتصاالت 
معه، وقال في تصريحات ملوقع »فوتبول 
إيــطــالــيــا«: »ال أعــــرف مـــن أيـــن تــأتــي هــذه 
الـــشـــائـــعـــات، لــكــن لـــن يــفــاجــئــنــي إذا كــان 
الــاعــب سعيد  بــحــكــيــمــي،  بــايــرن مهتمًا 
للغاية في إنتر، ال يفكر في أّي شيء آخر. 

لكن من ال يريد اللعب لبايرن؟«.
مـــن جــهــتــه، أشــــار هـــربـــرت هــيــنــز، رئــيــس 
 الــنــادي لــن ينفق 

ّ
بــايــرن ميونخ ، إلــى أن

املقبلة، وقال  أمـــوااًل كبيرة خــال األشهر 
في تصريحات نقلها املوقع ذاته: »ال أرى 
الــحــاجــة إلـــى أّي انــتــقــاالت مــالــيــة مكلفة، 
لــديــنــا فـــريـــق قــــوي وشـــــاب مـــع إمــكــانــات 
ــا لـــســـت قـــلـــقـــًا«. واصــــل  ــ هـــائـــلـــة، لــــذلــــك أنــ
حديثه بالقول: »أنا سعيد عندما يرتبط 
الــاعــبــون الــكــبــار بــبــايــرن، وعــنــدمــا يقال 
ــم يـــرغـــبـــون فـــي املـــجـــيء إلـــيـــنـــا، لــكــّنــه  ــهـ إّنـ

)حكيمي( سيكلف الكثير من األموال«.

مستقبل الجزيري
يحيط الغموض مستقبل مهاجم منتخب 

تونس لكرة القدم، سيف الدين الجزيري، 
الذي  املصري،  الزمالك  الحالي  ناديه  مع 
لم يعلن حتى اآلن قراره بخصوص شراء 
املقاولون  فريق  مواطنه  من  الاعب  عقد 

العرب.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب مــن الــجــزيــري، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الــزمــالــك يتجه نحو عــدم تجديد عقد   

ّ
أن

الـــاعـــب الــتــونــســي، الــــذي مـــن املــنــتــظــر أن 
يــعــود إلـــى املـــقـــاولـــون إثـــر نــهــايــة املــوســم 

الحالي في الدوري املصري املمتاز.
ــان الـــجـــزيـــري قـــد انــتــقــل مــطــلــع الــعــام  ــ وكـ
الــحــالــي إلـــى الــزمــالــك، ملـــدة 6 أشــهــر على 
 فريق 

ّ
ــارة مــن املــقــاولــون، لــكــن سبيل اإلعــ

»القلعة البيضاء« يتجه إلى عدم تجديد 
التجربة معه، بعدما عجز عن تسجيل أّي 
هدف خال الـ8 مباريات التي خاضها مع 

الفريق.
الــفــرنــســي،  الـــفـــنـــي  املــــديــــر  عــــــودة  وزادت 
ــى الـــزمـــالـــك مــن  ــ ــرون، إلـ ــيــ ــارتــ بـــاتـــريـــس كــ
تعقيد مهمة الجزيري، الذي فقد حظوظه 
في اللعب خال املباريات املاضية، كما لم 
يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
بطولة  فــي  الــعــرب  للمقاولون  لعب  كونه 

الكونفدرالية هذا املوسم.
وســطــع النجم الــســابــق لــأفــريــقــي، سيف 
الــــديــــن الــــجــــزيــــري، مــــع مــنــتــخــب تــونــس 
بتسجيله 3 أهــداف في ختام التصفيات 
ــــك  ــلــــة لـــبـــطـــولـــة أمــــــم أفــــريــــقــــيــــا، وذلـ املــــؤهــ
بإحرازه هدفن في مواجهة ليبيا، وهدفًا 

آخر في شباك غينيا االستوائية.

الجعايدي يلّمح
ــي، راضـــــــي  ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــ يــــعــــيــــش املــــــــــــــدرب ال
ــــدوري  الـــجـــعـــايـــدي، أيــــامــــًا جــمــيــلــة فــــي الــ
البلجيكي املمتاز لكرة القدم، وذلك بعدما 
ساهم من موقعه كمدرب مساعد في إنقاذ 
فريقه كلوب بروج البلجيكي من الهبوط 

إلى منافسات بطولة الدرجة الثانية.
ونــشــر الــجــعــايــدي تــدويــنــة على صفحته 
الرسمية في »فيسبوك«، قال فيها: »بعدما 
ــانـــت نـــهـــايـــة املــــوســــم عــاطــفــيــة لــلــنــادي  كـ
املاضية  القليلة  األيــام  بأكمله، خصصنا 
لــاســتــرخــاء وتــقــويــة أواصــــر املــجــمــوعــة، 
يمكننا اآلن االقتراب من املستقبل بهدوء 
وثقة«. وهكذا يلمح نجم منتخب تونس 
إلى مواصلة  الجعايدي،  السابق، راضــي 
ــع كـــلـــوب بــــــروج فــــي املـــوســـم  الـــتـــجـــربـــة مــ
املــقــبــل، بــعــدمــا وّقـــع مطلع الــعــام الحالي 
عــقــدًا مــدتــه 6 أشــهــر، قابلة للتجديد، في 
حــال خـــروج الــنــادي مــن املــراتــب األخــيــرة 

في الدوري املحلي.

أخبار الميركاتو: صالح وحكيمي 
ينظران للمستقبل

تشهد أخبار الميركاتو 
الصيفي قبل أشهر 

على انطالقه تطورات 
يومية، في ظّل رغبة 

العديد من األندية في 
تدعيم صفوفها

)Getty/محمد صالح قد ال يستمر في نادي ليفربول )جون بويل
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حسين غازي

يـــاقـــي يــوفــنــتــوس ضــيــفــه مــيــان 
في مباراة »ديربي إيطاليا«، بقمة 
األسبوع 35 من الدوري اإليطالي، 
وستتميز املواجهة باملنافسة الكبيرة بينهما 
عــلــى مــرتــبــة مــؤهــلــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ــي يـــتـــقـــاســـمـــهـــا بــعــض  ــتــ ــر الــ ــاعــ ــك املــــشــ ــ ــذلـ ــ وكـ

الاعبني الذين لعبوا للفريقني.

لمحة عن الكالسيكو
الــتــنــافــس بــني يــوفــنــتــوس ومــيــانــو هــو عــداء 
ــــي الـــبـــاد  ــــني فـــريـــقـــني نـــاجـــحـــني فـ يـــتـــجـــلـــى بـ
لسنوات طويلة، إضافة إلى الشعبية الجارفة 

التي يمتلكها الناديان في الداخل والخارج.
كانت املواجهة بني يوفنتوس وميان في ما 
يتعّلق ببطولة دوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم، في كثير من األحيان، مباراة بني 
ــــى في  فــريــقــني يــتــنــافــســان عــلــى املــــراكــــز األولــ
الترتيب، وهو الحال حاليًا، لكن الخسارة قد 
التأهل  فــي  الفشل  أي  غاليًا  صاحبها  تكّلف 

كالسيكو 
إيطاليا الناري

تتجه األنظار اليوم األحد إلى مباراة الدوري اإليطالي بين ميالن ويوفنتوس 
في الكالسيكو الكبير هناك، الذي سيكون مهمًا للطرفين في ظّل سعيهما 
للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وستقام هذه المواجهة في 
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لدوري أبطال أوروبــا. وتعتبر هذه املواجهة، 
أقدم مباراة ال تزال تلعب حتى اليوم، بعدما 
أقــيــمــت لــلــمــرة األولــــى رســمــيــًا يـــوم 28 أبــريــل 
1901. غـــالـــًبـــا مـــا يـــتـــّم الـــحـــديـــث عـــن املـــبـــاراة 
بطريقة  والــروســونــيــري،  البيانكونيري  بــني 
مــشــابــهــة لــديــربــي إيــطــالــيــا حـــني يــلــعــب إنــتــر 
للتنافس  انعكاًسا  باعتبارها  ويــوفــنــتــوس، 
تورينو  مدينتي  بني  والسياسي  االجتماعي 
ــــرب إيــطــالــيــا  ــمـــال غـ ــــدن شـ ــبـــر مـ ومـــيـــانـــو، أكـ

وكذلك، جنًبا إلى جنب مع جنوى.
ــنـــاعـــي،  ــلـــث الـــصـ ــثـ ــاملـ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــات مـ ــونــ ــكــ مــ
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ املـــنـــطـــقـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
ــبـــاد من  شـــهـــدت أكـــبـــر تـــطـــور ريـــاضـــي فـــي الـ

عرف  ولطاملا  تقريبًا،  الثمانينيات  منتصف 
اللقاء بينهما بمواجهة ثنائية عائلة أنييلي 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــكـــونـــي الــ وســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــسـ
بعد  غريب  بشكٍل  النادي  بيعه  قبل  للميان، 
الكاسيكو  كــان  املنافسات.  سلم  فــي  تراجعه 
اإليطالي من بني أولى مباريات كرة القدم التي 
التلفزيون  على  مباشرة  الهواء  على  بثها  تم 

اإليطالي )وإن كانت في مرحلة تجريبية(.

قصٌة من البدايات
جرت أول مباراة بينهما يوم 22 أبريل 1900، 
وكان لقاًء وديًا شهد فوز ميان بثنائية، قبل 
خوض الرسمية األولى عام 1901، شهدت تلك 
انتصر مثًا  الذي  الروسونيري  الفترة تفوق 
بــنــتــيــجــة 7-0، فــيــمــا انــســحــب يــوفــنــتــوس من 
بطولة 1906، وفاز ميان باللقب على الطاولة، 
املــبــاراة  عـــدم حــضــور  قـــرر  البيانكونيري  ألن 
احــتــجــاجــًا عــلــى املــلــعــب املــخــتــار، كـــان حينها 
ملعب فريق »لومبارد ميانيز«، والحجة أنه 

لم يكن استادًا محايدًا إلى الحّد املطلوب.
ــيـــان  مـ ــح  ــســ ــتــ اكــ  1912-1911 ــة  ــولــ ــطــ بــ فــــــي 
تألق  بفضل   1-8 بنتيجة  يوفنتوس  نظيره 
الخماسية، ومع  فان هيغ صاحب  البلجيكي 
ــــى، تــم اســتــبــدال  انــــدالع الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
بكأس  الغربي  الشمال  في  العادية  البطوالت 
فــيــدرالــيــة خــاصــة، بــمــشــاركــة مــيــان وتحالف 

بني يوفنتوس ومودينا.

المنافسة حاليًا
حسم نـــادي إنــتــر لقب الــــدوري اإليــطــالــي هذا 
املـــوســـم، فيما تــتــنــافــس 5 فـــرٍق أخـــرى عــلــى 3 
املقبل.  املوسم  األبــطــال  لــدوري  مقاعد مؤهلة 
أتــاالنــتــا ومــيــان ويوفنتوس ونابولي  وهــي 
الكاسيكو  في  الخسارة  والتسيو. وستؤدي 
ــــى تــــضــــاؤل حــــظــــوظ املـــــهـــــزوم فــــي الـــتـــأهـــل  إلــ

لألبطال بطبيعة الحال.
ويعول ميان على املخضرم السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش في خط املقدمة، مع العلم أن 
إمكانية  عــن  تتحدث  الصحافية  التسريبات 
لــعــب مــيــان بــطــريــقــة 4-4-2 الــكــاســيــكــيــة من 
قبل املدرب ستيفانو بيولي، وذلك باالعتماد 
عــلــى ســالــيــمــاكــرز عــلــى الــيــمــني وهـــاكـــان على 
ــزّج بــإبــراهــيــم ديـــاز إلـــى جانب  الــيــســار، مــع الــ
ــام، عــلــى الـــرغـــم من  ــ إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي األمــ
عبر  األطـــراف  على  االعتماد  اعتاد  الفريق  أن 
لياو أو الكرواتي ريبيتش، واستخدام هاكان 

كصانع ألعاب.
وســتــحــاول جماهير مــيــان دعــم الــفــريــق قبل 
الــقــمــة، إذ أكــــدت جــمــاعــة »كـــورفـــا ســــود« أنها 
األحد  بالفريق في ميانيلو صباح  ستلتقي 
قبل املغادرة إلى تورينو لخوض اللقاء بهدف 
تــحــفــيــزهــم. عــلــى املــقــلــب اآلخـــــر، الــضــغــوطــات 
ــا بــيــرلــو  ســتــكــون كــبــيــرة عــلــى املــــــدرب أنــــدريــ
ــالــــدو،  ونــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
فالفشل سيعني رحيل األخير إلى فريٍق آخر 

الفريقان يسعيان 
للتأهل لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم

محرز العب الجولة في دوري أبطال أوروبا
حــقــق الــنــجــم الـــجـــزائـــري، ريــــاض مـــحـــرز، جــائــزة 
أفضل العب في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بعدما قّدم مستوى مميزًا للغاية. واختار 
ــــدوري أبــطــال أوروبــــا محرز  الــحــســاب الــرســمــي ل
األفـــضـــل مـــع تــنــافــٍس مـــع زمــيــلــه فـــي مانشستر 
الفرنسي  تشلسي،  وثــنــائــي  ديـــاز،  روبـــن  سيتي 
واألملاني كاي هافيرتس. واستحق  نغولو كانتي 
بعدما سجل هدفي  الجولة،  جــائــزة العــب  محرز 
فريقه في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، 
وكان مميزًا من ناحية التمريرات الدقيقة، مع العلم 
أنــه تم اختيار ديــاز أفضل العــب في املــبــاراة يوم 
أمام  مميز  بشكٍل  ديــاز  لعب  املقابل  في  الثالثاء. 
سان جيرمان، فيما كان كانتي وهافيرتس أحد أهم األسباب التي أّدت فوز تشلسي على 

نظيره ريال مدريد اإلسباني.

خالل  قيمته  تضاعفت  فريق  أكثر  جيرمان  سان  فوربس: 
السنوات الخمس األخيرة

ارتفعت قيمة نادي باريس سان جيرمان بنسبة 207% خالل السنوات الخمس األخيرة، 
الــفــريــق صــاحــب أكــبــر ارتــفــاع فــي القيمة فــي تصنيف مجلة )فــوربــس(  وهـــو مــا جعله 
االقتصادية املرموقة، والتي ضمت خمسني من الفرق الكبرى من الدوري األميركي لكرة 
السلة للمحترفني )إن بي إيه( والدوري الوطني لكرة القدم األميركية ودوري الهوكي الوطني 
ودوري كرة القاعدة الرئيسي ودوريات كرة القدم األوروبية. وقال ناصر الخليفي، رئيس 
الفريق الباريسي، في بيان له »نحن فخورون باالرتقاء بنادي باريس سان جيرمان ضمن 
األندية واملاركات الرياضية األعلى قيمة في العالم. راضون عن النمو والتقدم الذي حققناه 
وسنواصل التركيز على أهدافنا املستقبلية«. وأبدى الخليفي اقتناعه بأن املشاريع التي 
يعمل عليها النادي، سواء داخل أو خارج امللعب »ستعزز مؤسستنا وستساهم في تنمية 

ماركة النادي لألجيال القادمة«.

استضافة  أجل  من  »يويفا«  مع  يتفاوض  اإلنكليزي  االتحاد 
نهائي دوري األبطال

يتفاوض االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مع االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، من أجل 
فريقي تشلسي ومانشستر سيتي في 29  األبطال بني  بطولة دوري  نهائي  استضافة 
مايو/ أيار في إنكلترا، وذلك بعد أن ضّمت بريطانيا إسطنبول )املقر املحدد الستضافة 
النهائي( ضمن قائمة املناطق املحظور السفر إليها. وكان وزير النقل البريطاني، غرانت 
شابس، قد أقر، خالل مؤتمر صحافي، بأّن الحكومة »كان عليها وضع تركيا في القائمة 
الحمراء«، وبهذا لن يتمكن أي مواطن بريطاني من السفر إلى هناك إال تحت ظروف خاصة 
واستثنائية للغاية، ومن يعود من هناك يتوجب عليه الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام 

في الفنادق امُلجهزة من قبل السلطات.

نيوكاسل يجرح كبرياء ليستر سيتي في البريميرليغ
سقط ليستر سيتي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بشكل مذل بعدما خسر 2-4 خالل 
املباراة التي جمعت بني الفريقني ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم. وعلى ملعب ووكرز، جاءت أهداف الضيوف بواسطة جوزيف ويلوك )د.22( 
أصحاب  سجل  املقابل،  فــي  و)د.74(.  )د.64(  ويلسون  وكاليوم  )د.34(  دومــيــت  وبـــاول 
األرض هدفني من توقيع مارك البرايتون )د.80( وكيليتشي إيهياناتشو )د.87(. وبهذه 
النتيجة، ارتقى نيوكاسل يونايتد إلى املركز الثالث عشر بإجمالي 39 نقطة بينما تجمد 

رصيد ليستر سيتي عند 63 نقطة باملركز الثالث.

يلماز يقود ليل للفوز بثالثية نظيفة على النس في ليغ آ
في  نظيفة  بثالثية  النــس  مضيفه  على  ليل  فــاز 
املباراة التي جمعت بني الفريقني، ضمن منافسات 
الفرنسي  األولـــى  الــدرجــة  ـــ36 مــن دوري  الـ الجولة 
لكرة القدم »ليغ آ«. وعلى ملعب بوليرت ديليليس، 
جاءت أهداف ليل بواسطة املهاجم التركي الدولي 
ــزاء و)د.40(  مـــن ضــربــة جــ )د.4(  يــلــمــاز  ــــوراك  بـ
)د.60(. ولعب النس  دايفيد  واألميركي جوناثان 
منقوصًا بعدما تعّرض كليمنت ميشلني )د.35( 
للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية 
الــنــتــيــجــة، عــــزز ليل  الـــشـــوط األول. وبـــهـــذه  أثـــنـــاء 
مكانته فــي صــــدارة الــــدوري الــفــرنــســي بــفــارق 4 
أقــرب مالحقيه باريس ســان جيرمان،  نقاط عن 
الــذي سيحل ضيفًا على رين في نفس الجولة. في املقابل، تجّمد رصيد النس عند 56 

نقطة باملركز السادس بالدوري الذي يقام بحضور جمهور محدود.

ــــدوري اإليــطــالــي، قــاد خاللها مــبــاريــات، منها  مــبــاراة فــي ال
ثــالث مــبــاريــات فــي قمة يوفنتوس وإنــتــر، وديــربــي ميالنو 
موسم 2012-2013 وديربي تورينو، إضافة إلى كالسيكو 

يوفنتوس وميالن موسم 2018-2017.
بات فاليري حكمًا دوليًا يوم 1 يناير 2011، وحصل على 
املرموقة املخصصة ألفضل حكم  جائزة جيوفاني مــاورو 
إيطالي متميز في موسم 2010-2011، وحاز جائزة رياضي 

العام من عمدة روما جياني إليمانو في كامييدوجليو.
سنحت له فرصة خوض تحكيم أول مباراة دولية يوم 29 
ثم شــارك في  النمسا وفنلندا،  فبراير 2012، وكانت وديــة 
ثم حصل على فرصة  يــورو 2012 تحت 19 عامًا،  بطولة 
الـــدوري األوروبـــي في العام عينه في دور  إدارة مــبــاراة في 
املــجــمــوعــات بـــني بــــازل الــســويــســري وســبــورتــنــغ لشبونة 
البرتغالي. يوم 22 ديسمبر 2014، أدار نهائي كأس السوبر 

أقيم بني يوفنتوس  اإليطالي ألول مرة في مسيرته، والــذي 
ونابولي في الدوحة في قطر على استاد جاسم بن حمد.

في موسم 2015، أشرف على مباراة في الدوري التمهيدي 
لدوري أبطال أوروبا بني فريقي »إف كي سراييفو )البوسنة 

والهرسك( وليس بوزنان )بولندا(.
وفــي 30 إبــريــل 2018، اخــتــاره االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
العالم  الفيديو في كأس  ليكون ضمن طاقم حكام  رسمًيا 

2018 في روسيا.
فيديو مساعد  ليكون حكم  اختياره  تم  يناير 2019،  وفــي 
لكأس أمم آسيا 2019، حيث تم اختياره ملباراتني في ربع 

النهائي ثم نصف النهائي والنهائي بني قطر واليابان.
في يناير 2021، اختير حكمًا لنهائي كأس السوبر اإليطالي 

بني يوفنتوس ونابولي.
)العربي الجديد(

يقود الحكم باولو فاليري مباراة القمة بني يوفنتوس وميالن 
في الدوري اإليطالي اليوم، في مواجهة مهمة للفريقني وكذلك 

لقاضي اللقاء.
ُولد فاليري في روما وبدأ ممارسة التحكيم في أقسام الهواة 
عام 1994. في عام 1999، استطاع الدخول إلى عالم التحكيم 
االحترافي، لينتظر بعدها عامني حتى تمت ترقيته لإلشراف 

على مباريات دوري الدرجة الرابعة.
أن يظهر ألول  قبل  الفترة،  تلك  الجوائز خــالل  حقق بعض 
الثانية يوم 1 سبتمبر 2007 خالل  الدرجة  مرة في دوري 
مباراة بيزا وفروزينوني )0-1(، ثم في الدرجة األولى خالل 
لقاء أودينيزي ونظيره إمبولي )2-2(، يوم 23 ديسمبر العام 
عينه. ومنح في نهاية املوسم لقب أفضل حكم ألول مرة في 

الدوري اإليطالي.
إلـــى 191  قـــد وصـــل  نــهــايــة مــوســم 2019-2020 كـــان  مـــع 

باولو فاليري

على هامش الحدث

حكم إيطالي مميز 
سيقود مباراة 

ميالن ويوفنتوس 
النارية في الدوري 

اإليطالي اليوم 
األحد

مواجهة 
منتظرة بين 
زالتان ورونالدو 
)ألبرتو بيتزولي/
)Getty

الموسم،  هذا  األهداف  تسجيل  على  القدرة  ويوفنتوس  ميالن  يمتلك 
على  الجماهير  وتعّول  نظيفة.  الشباك  إبقاء  هي  األبرز  المشكلة  لكّن 
الشباك،  اهتزاز  دون  من  فالخروج  المرمى،  وحارسي  الخلفي  الخط 
كيير  سيمون  الدنماركي  على  سيعتمد  ميالن  كبيرة.  بنسبة  الفوز  يعني 
في الخط الخلفي إلى جانب توموري أو رومانيولي، وخلفهما الحارس 
جيانلويجي دونارما بطبيعة الحال، أما يوفنتوس فيعول على ليوناردو 
البولندي  الحارس  إلى  إضافة  ليخت،  بونوتشي والهولندي ماتياس دي 

فويتشيك شتشيسني.

مفتاح الفوز

وجه رياضي

ألن الــــدون قــد ال يــرضــى بــالــغــيــاب عــن دوري 
األبطال، فيما تعتبر مسألة إقالة بيرلو شبه 

محسومة مع نهاية املوسم.

بين األمس والحاضر
»السيدة العجوز«، أندريا  وُيعد املدير الفني لـ
ــوان  ــذيـــن حــمــلــوا ألــ بـــيـــرلـــو، أبـــــرز الـــاعـــبـــني الـ
الفريقني خال مشواره الطويل، وكانت البداية 
مــع مــيــان ضــمــن حقبة ذهــبــيــة تــوجــت بعدة 

تــكــن تجربته مــع مــيــان أفــضــل بكثير ســوى 
على الصعيد الشخصي، حيث تصدر قائمة 
هــدافــي الــــدوري فــي موسمه األول.  ولــم يكن 
انتقل  الــذي  الوحيد  الاعب  السويدي  النجم 
من يوفنتوس إلى ميان، حيث عاش املدافع 
نفس  بونوتشي  ليوناردو  اإليطالي،  الدولي 
كانت  التي  انتقاله  أسباب  باختاف  الحالة، 
بــالــدرجــة األولـــى مــن أجــل أن يــكــون قريبًا من 
نجله املريض، غير أن عودته نحو يوفنتوس 

ــا، قبل  ــ ألــقــاب، مــن بينها دوري أبــطــال أوروبـ
يوفنتوس،  مع  تجربة جديدة  في  ينطلق  أن 
كانت أقل توهجًا على صعيد األلقاب القارية، 
ــفـــردي.  لــكــنــهــا كـــانـــت مــمــيــزة بــفــضــل تــألــقــه الـ
»الروسونيري«، زالتان  وجاء النجم الحالي لـ
قــائــمــة الاعبني  إبــراهــيــمــوفــيــتــش، عــلــى رأس 
لهم  اللعبة، وسبق  زالــوا يمارسون  الذين ما 
اللعب للناديني، وكانت البداية في يوفنتوس 
لكنها صادفت فضيحة »كالتشيو بولي«، ولم 

كــانــت ســريــعــة، ووصــــف ذلـــك وقــتــهــا بــأنــه لم 
يــقــدر على فـــراق فــريــق الــقــلــب.  وكـــان املهاجم 
الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، آخر الاعبني 
الذين حملوا ألوان الفريقني، حيث رحل نحو 
نادي ميان قادمًا من الدحيل القطري، بعد أن 
لعب في نادي يوفنتوس 117 مباراة، غير أنه 
لم يقدر على تقديم اإلضافة بعد أن صادفت 
اللونني  ألصــحــاب  مخيفًا  تراجعًا  مشاركاته 

األسود واألحمر.

استنكر الحارس اإلسباني السابق إيكر كاسياس املضايقات اإلعالمية »الدائمة« التي 
التي  القلب،  مشكلة عضلة  بسبب  النتكاسة  تعرضه  ونفى  وعائلته،  هو  لها  يتعّرض 
أبعدته عن املالعب منذ مطلع مايو/ أيار 2019. وكان إيكر قد انفصل عن زوجته السابقة 
الصحافية سارة كاربونيرو في 12 مارس/ آذار املاضي. وتابع: »املضايقات اإلعالمية 
أن  أؤكــد  أن  أود  لنا أضـــرارًا ال يمكن إصالحها.  أنــا وعائلتي تسبب  لها  أتعرض  التي 
انفصالنا كان وديًا، وفي البيان الذي أصدرته أنا وزوجتي، نطالب باالحترام لها )سارة( 

وألوالدي ولي. لألسف، ال يحدث هذا األمر، ما يتجلى في مضايقات دائمة«.

صورة في خبر

كاسياس يخرج عن صمته

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة


