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رياضة

قل دانييلي دي روسي، الدولي اإليطالي، والعب 
ُ
ن

وسط روما السابق، واملساعد الفني الحالي 
ملدرب منتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، 

مساء الخميس، إلى مستشفى العاصمة 
قل إليه جراء معاناته من 

ُ
اإليطالية الذي ن

مشكالت في الجهاز التنفسي بعد اكتشاف 
إصابته بفيروس كورونا األسبوع املاضي. 

ه في وضع مستقر، ومن املقرر متابعة 
ّ
عِلن أن

ُ
وأ

حالته في األيام القليلة املقبلة.

فرض االتحاد الروماني لكرة القدم عقوبة اإليقاف 
مباراة واحدة، على الحكم أوكتافيان سوفري، 

الذي طلب توقيع إيرلينغ هاالند في نهاية مباراة 
مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند. وكشفت 

صحيفة »غازيتا سبورتوريلور« الرياضية 
الرومانية عن قرار لجنة الحكام في االتحاد 

 سوفري 
ّ
الروماني لكرة القدم التي أوضحت أن

طلب توقيع نجم بوروسيا لبيعه والتبرع بعوائده 
لصالح جمعية لطيف التوحد في رومانيا.

عاد العب الوسط اإلسباني أندريس إنييستا، 
إلى التدريبات الجماعية مع زمالئه في فريق 

فيسيل كوبي الياباني، بعد غياب عن املالعب دام 
أربعة أشهر على خلفية تعرضه إلصابة بعضلة 

الفخذ املستقيمة، دفعته إلجراء عملية جراحية 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي. وكتب إنييستا 

)36 سنة( على حسابه في »تويتر«: »هناك 
لحظات ال يمكن محوها من ذاكرتي؛ العودة إلى 

الزمالء في الفريق«.

نقل دي روسي إلى 
المستشفى بعد تفاقم 

حالته الصحية

إيقاف حكم مباراة 
»سيتي« ودورتموند 
لطلبه توقيع هاالند

عودة إنييستا إلى 
تدريبات فيسيل كوبي 

الياباني بعد الجراحة

برأت محكمة 
العاصمة 
اإلسبانية مدريد، 
العب ريال مدريد 
السابق، والمدير 
الفني الحالي 
لفريق ريال 
سوسييداد، 
تشابي ألونسو، 
في القضية 
التي اتهم فيها 
باالحتيال على 
الخزانة اإلسبانية، 
بمبلغ يُقدر 
بمليوني يورو 
خالل أعوام 
2010 و2011 
و2012. وجاء 
ذلك تنفيذًا للقرار 
الذي اتخذته 
محكمة العدل 
العليا في مدريد 
في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، 
والذي ألغى 
حكم البراءة 
األول للمحكمة، 
وأمرها بإصدار 
حكم آخر وفقًا 
لمعايير قانونية 
جديدة.
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مجدي طايل

ليلة حاسمة في تحديد وجهات 
األنــــــديــــــة الــــعــــربــــيــــة، تـــنـــتـــظـــرهـــا 
مــنــافــســات كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
انــطــاق  مــع  ملــوســم 2021-2020،  األفــريــقــيــة 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن مــرحــلــة املــجــمــوعــات، 
وسط غموض يكتنف مصير أندية عربية 
التأهل للدور ربع النهائي  عدة، في صراع 

أو الخروج واالبتعاد عن الصورة. 
ــة جــــــدًا فــي  ــاقــ ــة شــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــهـ ــــدو املـ ــبـ ــ وتـ
املجموعة األولــى، حيث يبحث نــادي وفاق 
سطيف الــجــزائــري، عــن أول فــوز لــه وكذلك 
اإلبــقــاء على آمــال التأهل إلــى الــدور املقبل، 
حني يلتقي إنييمبا النيجيري على ملعب 
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تقرير

أمام  الــوفــاق. وخسر األخير بهدفني لهدف 
إنييمبا في اللقاء األول على ملعب األخير، 
ويسعى للفوز والوصول إلى 4 نقاط، فيما 

يملك إنييمبا 6 نقاط. 
وقــــال نــبــيــل الـــكـــوكـــي، املـــديـــر الــفــنــي لــوفــاق 
ســـطـــيـــف، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة عــلــى 
هــامــش تــقــديــم الـــوفـــاق صــفــقــة الــتــعــاقــد مع 
 فريقه يحتفظ 

ّ
الاعب، عبد املؤمن جابو، إن

بآماله في املنافسة على بلوغ الدور املقبل، 
 الــفــوز عــلــى إنــيــيــمــبــا، بــدايــة 

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

الــتــأهــل،  عــلــى  لاعبيه  الحقيقية  املــنــافــســة 
مـــشـــددًا عــلــى أّنـــــه لـــن يــغــامــر بـــالـــدفـــع بـــأّي 
العـــب غــيــر مــكــتــمــل الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة في 
إسعاد جماهير  في  ويأمل  الحالي،  الوقت 
ــقـــوة، رفـــقـــة العــبــيــه  الــــوفــــاق الـــتـــي دعــمــتــه بـ

فــي الــفــتــرة األخــيــرة. وفــي لــقــاء آخـــر، يدخل 
ــادي أهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي تــحــديــا بــالــغ  نــ
 ضيفا على أورالندو 

ّ
الصعوبة، عندما يحل

بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، وهو يبحث 
الخسارة  بها  يتجنب  مــريــحــة،  نتيجة  عــن 
والـــتـــراجـــع. ويــمــلــك األهــلــي 4 نــقــاط، يحتل 
الوصيف  بيراتس  خلف  الثالث  املركز  بها 
برصيد 5 نقاط، وتعاداًل من دون أهداف في 
لقائهما األخير. ويراهن األهلي على قوته 
الهجومية، ممثلة في علي مرعي، وإبراهيم 
ــال، ويــنــتــظــر أن  بــــودبــــوس، وجــبــريــل مـــرسـ
اللجوء  مــع  دفـــاعـــي،  الــلــقــاء بتكتيك  يـــؤدي 
إلى ساح املرتدات السريعة، أمًا في الفوز 
على  الــعــودة  أو  لصالحه  النتيجة  وحــســم 
األقل بالتعادل، واإلبقاء على آمال املنافسة 
على الوصافة، خصوصا في ظل احتماالت 
فــــوز الـــوفـــاق عــلــى إنــيــيــمــبــا فـــي املــجــمــوعــة 

نفسها.
وفي املجموعة الثانية، تتجه األنظار صوب 

الــقــمــة الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تــجــمــع بـــني شبيبة 
املغربي  بركان  ونهضة  الجزائري،  القبائل 
ــي لـــقـــاء صـــعـــب، وبـــالـــغ  ــلـــقـــب« فــ ــل الـ ــامــ »حــ
األهــمــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــنــاديــني. ويعتمد 
الــقــبــائــل عــلــى عــنــصــر األرض، في  شــبــيــبــة 
حسم النتيجة لصالحه وقطع 50 في املائة 
مــن رحلة الــوصــول لــلــدور ربــع النهائي، إذ 
املركز  فــي  نــقــاط   5 فــي جعبته حاليا  يملك 
الثاني، وحقق تعاداًل مثيرًا مع البركان في 
اللقاء السابق ويتيح له الفوز االبتعاد عن 
املباراة  اللقب بفارق 4 نقاط. وتأتي  حامل 

تتجه األنظار صوب 
القمة العربية، بين شبيبة 

القبائل ونهضة بركان

منافسة قوية وشرسة 
على المقاعد المؤهلة 

هذا الموسم

الغضب  انفجر  مــتــوتــرة، بعدما  أجـــواء  فــي 
ضـــد إدارة شــبــيــبــة الــقــبــائــل، مـــن الــاعــبــني 
الــــذيــــن أضــــربــــوا عــــن الـــتـــمـــاريـــن لـــســـاعـــات، 
بــســبــب املــســتــحــقــات املــالــيــة املـــتـــأخـــرة، قبل 
األزمـــــة في   

ّ
بــحــل الـــوعـــود  اإلدارة  تــقــدم  أن 

ــتـــواء املـــوقـــف. فـــي املــقــابــل،  أســــرع وقـــت الحـ
يدخل بركان املواجهة، وهو يدافع عن لقبه 
وهيبته وفي الوقت نفسه آماله في التأهل، 
ولديه في جعبته 4 نقاط في املركز الثالث، 
الكبيرة، مثل  ويــراهــن على خــبــرات العبيه 
إسماعيل املقدم، ومحسن ياجور، والعربي 
يبدأ  أن  وينتظر  لعشير،  الناجي، وحمدي 
إيجاد  مــع  مــتــوازن  بتكتيك  اللقاء  الــبــركــان 
نـــزعـــة هــجــومــيــة فــــي ظــــل حـــاجـــتـــه إلحـــــراز 
الـــفـــوز. وأكــــد بـــيـــدرو بــنــعــلــي، املـــديـــر الفني 
للبركان في مؤتمر صحافي قبل السفر إلى 
الــتــي تنتظره.  املــواجــهــة  الــجــزائــر، صعوبة 
لم  لــكــن  جــيــد،  بشكل  »لعبنا  بنغلي:  وقـــال 
ــــى، يــجــب التحلي  املـــبـــاراة األولـ نسجل فــي 

تابع فريق دينفر ناغتس سلسلة انتصاراته 
ــلـــى فـــريـــق  ــيــــا عـ ــقــــق فـــــــوزه الــــثــــامــــن تــــوالــ وحــ
- 119( ضمن   121( أنــطــونــيــو ســبــيــرز  ســـان 
األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  دوري  مـــنـــافـــســـات 
لــلــمــحــتــرفــني. وفـــــرض نــجــم دنـــفـــر الــصــربــي 
نــيــكــوال يــوكــيــتــش نــفــســه رجــــل املــــبــــاراة من 
دون منازع بتسجيله التريبل دابل الـ54 في 
حاسمة  تمريرة  و14  نقطة   26 مــع  مسيرته 
و13 متابعة(، فــي حــني كــان ديــمــار ديـــروزان 
أفــضــل مــســجــل فــي صــفــوف الــخــاســر مــع 24 
نقطة و12 تمريرة حاسمة. وفــي غياب بول 
جــورج وراجـــون رانـــدون، اعتمد فريق لوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز عــلــى كـــواهـــي لــيــنــارد فلم 
ونجاحه  نقطة   31 بتسجيله  اآلمـــال  يخيب 
فــي 8 تــمــريــرات حــاســمــة، لــيــقــود فــريــقــه الــى 
 ،)109  -  126( روكــتــس  على هيوسنت  الــفــوز 

تمبروولفز )145 - 136(. وسجل تايتوم )23 
ســنــة و37 يــومــا( 35 نقطة مــن أصـــل 53 في 
املــبــاراة فــي الــشــوط الثاني، وأضـــاف زمياه 
جــايــلــني بــــراون ومـــاركـــوس ســمــارت 26 و24 
أفضل مسجل في صفوف  أمــا  تواليا.  نقطة 
تمبروولفز فكان كارل انطوني تاونز مع 30 

نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

ويليامسون الخارق
تــألــق زيـــون ويــلــيــامــســون فــي صــفــوف فريق 
نقطة   37 بتسجيله  بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو 
ليقود  تــمــريــرات حاسمة  و8  متابعة   15 مــع 
ــفـــوز عــلــى فــيــادلــفــيــا سفنتي  ــى الـ فــريــقــه إلــ
تــوبــيــاس  ــاهــــم  وســ  .)94  -  101( ســيــكــســرز 
بعد  فيادلفيا  إلــى صفوف  العائد  هــاريــس 
غياب عن املباريات الخمس األخيرة لفريقه، 
بـ23 نقطة في حني اكتفى نجم الفريق اآلخر 

الكاميروني جويل امبيد بـ14 نقطة.
ويبدو أن الكام القاسي الــذي سمعه العبو 
بيليكانز من مدربهم ستان فــان غــودي كان 
ــم في  ــ لـــه وقـــع إيــجــابــي بــعــد أن انــتــقــد أداءهــ
فريقه  خسرهما  اللتني  األخيرتني  املباراتني 
وبروكلني   )123-107( هــوكــس  أتــاالنــتــا  أمـــام 
نتس )111-139(، بقوله إن دفــاع الفريق قام 
»بــأشــيــاء غــريــبــة«، وإن فــريــقــه »كـــان األســـوأ 
ــان غــــودي  ــ ــيــــا«. وأشــــــــاد فــ دفـــاعـــيـــا وهــــجــــومــ
ــاراة  ــبــ ــــاض املــ بـــولـــيـــامـــســـون بـــقـــولـــه »لـــقـــد خـ
ــتـــي يـــجـــب أن يـــخـــوضـــهـــا. لــقــد  بــالــطــريــقــة الـ
ــان لــســان حـــال منافسه في  كـــان خـــارقـــا«، وكـ
بقوله  مــمــاثــًا  هــاريــس  تــوبــيــاس  فيادلفيا 
»يتمتع وليامسون بقوة جسدية هائلة. إنه 
العب حقيقي. يملك القامة، السرعة والرشاقة 
لــكــي يــحــقــق أمــــورا كــثــيــرة لـــدى اخــتــراقــه في 
العمق«. أما وليامسون فشكر زماءه بالقول 
»زمــائــي كــانــوا يثقون بــقــدراتــي، وقــالــوا لي 
نــحــن نــدعــمــك فــي كــل خــطــوة تــقــوم بــهــا. هــذا 
ــم تنفع  ــر ســـاهـــم كــثــيــرًا فـــي تـــألـــقـــي«. ولــ ــ األمـ
لفريقه  زاك الفــني  التي سجلها  الــــ50  النقاط 
شـــيـــكـــاغـــو بـــولـــز الــــــذي خـــســـر أمــــــام أتــانــتــا 
يــانــغ  ــراي  تــ - 108(. وســـاهـــم   120( هـــاوكـــس 
نــقــطــة وأضـــاف  أتــانــتــا بتسجيله 42  بــفــوز 
زمياه كلينت كابيا ودانيلو غاليناري في 

22 و20 نقطة تواليا.

خسارة ثالثة تواليًا لباكس
ُمـــنـــي فـــريـــق مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس بــخــســارتــه 
الثالثة تواليا أمام تشارلوت هورنتس )129 
- 117(، وتــأثــر بــاكــس كــثــيــرًا بــغــيــاب نجمه 
للمباراة  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
الرابعة تواليا إلصابة في ركبته، باإلضافة 

وتألق  إلــى جــرو هوليداي إلصابة مماثلة. 
ــبــــروك فــــي صــــفــــوف واشـــنـــطـــن  ــتــ ــل وســ ــ ــ راسـ
ــفــــوز عـــلـــى غـــولـــدن  ويـــــــــزادرز وقـــــــاده إلـــــى الــ
ستايت ووريرز )110 - 107( بفضل تحقيقه 
ــع 19 نــقــطــة و14 تــمــريــرة  الــتــريــبــل دابـــــل مـ
حـــاســـمـــة ومـــثـــلـــهـــا مـــتـــابـــعـــات. لـــكـــن هــــداف 
الــدوري برادلي بيل هو الــذي حسم نتيجة 
املباراة بفضل تسجيله 6 نقاط من أصل 20 
في املباراة في الثواني الست األخيرة منها. 
في املقابل، كان ستيفن كوري أفضل ُمسجل 
في صفوف فريق غولدن ستايت ووريــورز 

مع 32 نقطة. 
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، فـــاز فــريــق نــيــويــورك 
 )129  -  133( غريزليز  ممفيس  على  نيكس 
بعد التمديد، وإنديانا بيسرز على أورالندو 
ماجيك )111 - 106(. بعد نهاية هذه الجولة 
مـــن بــطــولــة الـــــدوري امُلــنــتــظــم، حــافــظ فــريــق 
ــه لــلــمــنــطــقــة  ــ ــدارتـ ــ ــلـــى صـ بـــروكـــلـــني نـــتـــس عـ
فـــــوزًا و16 خـــســـارة،  بــرصــيــد 36  الــشــرقــيــة 
بينما بقي خلفه مباشرًة فريق فياديلفيا 
سفنتي سكيسرز الذي حقق 35 فوزًا مع 17 
خسارة حتى اآلن، أما صاحب املركز الثالث 
الــذي حقق 32  فكان فريق ميلووكي باكس 
فوزًا مع 20 خسارة، في وقت يأتي في املركز 
الرابع فريق تشارلوت هورنيتس الذي حقق 
27 فـــوزًا مــع 24 خــســارة، فــي حــني يــأتــي في 
املركز الخامس فريق أتانتا هاوكس الذي 

حصد حتى اآلن 28 فوزًا مع 25 خسارة.
فـــي املــقــابــل وفـــي تــرتــيــب املــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــــدارة  ــــصـ ــا جــــــاز عـــلـــى الـ ــوتــ ــريــــق يــ ــافــــظ فــ حــ
برصيد 39 فــوزًا و13 خسارة، وهــو الفريق 
ــــدوري  األكـــثـــر تــحــقــيــقــا لـــانـــتـــصـــارات فـــي الـ
األمــيــركــي هــذا املــوســم، بينما حــافــظ فريق 
 36 فينيكس صــانــز على وصــافــتــه برصيد 
فـــوزًا و15 خــســارة، بينما جــاء فــريــق لوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز ثــالــثــا بــرصــيــد 36 فــوزًا 
و18 خسارة. أما دينفر ناغتس الذي ُيحقق 
الرابع  املركز  فيحتل  مــؤخــرًا،  ُمميزة  نتائج 
برصيد 34 فوزًا و18 خسارة، في حني يأتي 
فـــي املـــركـــز الــخــامــس فــريــق لـــوس أنجليس 
ــر بــغــيــاب  ــأثـ ــع كــثــيــرًا وتـ ــراجـ لــيــكــرز الـــــذي تـ
نجمه ليبرون جيمس وأمسى رصيده )32 
فــــوزًا و20 خــــســــارة(. هــــذا ولــــم ُتــحــســم بعد 
الثاني  الــدور  إلــى  املؤهلة  البطاقات  جميع 
هذا املوسم، إذ إن الكثير من األندية ما زالت 
ُتصارع من أجــل دخــول »التوب 8« وخطف 
إحدى البطاقات املؤهلة، وذلك في منافسة 
ــام مــنــافــســات  ــتـ ــة لــــن تــنــتــهــي قـــبـــل خـ شـــرسـ

الدوري امُلنتظم.
)فرانس برس، العربي الجديد(

السلة األميركية: فوز ثامن تواليًا لدينفر ناغتس
عزز فريق دينفر ناغتس 

تواجده في المراكز 
المؤهلة إلى الدور الثاني 

من بطولة الدوري 
األميركي لكرة السلة، في 
وقت سجل الالعب نيكوال 
يوكيتش »تريبل دابل« رقم 

54 في مسيرته الرياضية

الرجاء يتصدر مجموعته بـ9 نقاط )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty( دينفر ناغتس يُتابع عروضه الُمميزة في الدوري

من  النهائي  ربع  للدور  التأهل  عن  العربية  األندية  تبحث 
منافسات كأس الكونفيدرالية األفريقية، مع انطالق الجولة 
الرابعة من مرحلة المجموعات، وتبدو المهمة شاقة جدًا 

في المجموعة األولى

في  أفضل  بشكل  واللعب  القتالية  بــالــروح 
الــلــقــاء املــقــبــل، فــرصــتــنــا قــائــمــة وبـــقـــوة في 
بماقاة  نبدأها  مــبــاريــات   3 لدينا  الــتــأهــل، 
شبيبة القبائل، ويجب أن نسعى فيها إلى 
الفوز والتخلص من األخطاء التي صاحبت 
مــبــاريــاتــنــا األولــــى. أثـــق فــي قـــدرة الاعبني 
ــلـــى تـــخـــطـــي هـــــذا الــــوضــــع والـــــعـــــودة مــن  عـ
الفريق  بها  يقترب  طيبة  بنتيجة  الجزائر 

من التأهل«. 
ــــي املـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يــلــتــقــي الــقــطــن  وفــ
ــدر جـــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــتــــصــ الــــكــــامــــيــــرونــــي مــ
املــجــمــوعــة مــع نــابــســا ســتــارز الــزامــبــي في 
نقاط،   6 حاليا  القطن  ويملك  األول،  ملعب 
نقطة  مقابل  الترتيب،  جـــدول  بها  يتصدر 
واحــدة لنابسا في املقابل. وعــاد القطن من 
ملعب نابسا بفوز غاٍل في الجولة املاضية، 
ويتيح له الفوز التقدم بنسبة 90 في املائة 

إلى الدور ربع النهائي.
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، تــتــجــه األنـــظـــار  ــ وفـ
التوالي،  الثاني على  التونسي  للكاسيكو 
حني يلتقي الصفاقسي مع النجم الساحلي 
في لقاء بالغ الصعوبة. ويملك الصفاقسي 
فــي جعبته 5 نــقــاط مــقــابــل 4 لــلــنــجــم، وقــد 
تعادال من دون أهداف في مباراتهما األولى 
قــبــل أيــــام، وكــاهــمــا يبحث عــن الــفــوز اآلن. 
منعطفا  للفريقني  بالنسبة  املــبــاراة  وتمثل 
إلى  التأهل  كبيرًا، في رحلة حسم بطاقتي 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي، ويــحــصــد الــفــائــز في  ــ الـ
اللقاء 50 في املائة من بطاقة التأهل، بخاف 
إلى صــدارة املجموعة والحصول  الوصول 
على دفعة معنوية كبيرة قبل آخر جولتني. 
وفي املجموعة نفسها، يلتقي غراف دي كار 
الــبــوركــيــنــي، في  مــع ســالــيــتــاس  السنغالي 
عن  للفريقني  فيها  بــديــل  ال  مــبــاراة صعبة 
الفوز، سعيا وراء التقدم، ويملك غراف دي 

كار 4 نقاط مقابل 3 نقاط لساليتاس.
املوعد بني  يتجدد  الرابعة،  املجموعة  وفي 
الرجاء املغربي وبيراميدز املصري،  ناديي 
ــاع الــجــوي  لــكــن هـــذه املــــرة فـــي اســـتـــاد الـــدفـ
مواجهة  فــي  الــقــاهــرة،  املصرية  بالعاصمة 
املجموعة  الرجاء  ويتصدر  نارية وصعبة. 
برصيد 9 نقاط، ويليه بيراميدز وصيفا بـ6 
الــرجــاء على بيراميدز بهدفني  نقاط. وفــاز 
مــن دون رد فــي مــبــاراتــهــمــا األخـــيـــرة. وأكــد 
الفني لبيراميدز  رودلفو أروابارينا، املدير 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، جــاهــزيــة فريقه 
لــخــوض املـــبـــاراة والــحــصــول عــلــى 3 نــقــاط، 
ــدارة املــجــمــوعــة،  ــبـــاق اســـتـــعـــادة صـــــ فــــي سـ
ــام الـــرجـــاء.  ــى أمــ ــ وتــعــويــض خــســارتــه األولـ
 قوة، 

ّ
وقــال أروابــاريــنــا: »نــؤدي املــبــاراة بكل

صــفــوفــنــا اكــتــمــلــت بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، لــديــنــا 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الــاعــبــني، اســتــعــدنــا 
عــنــاصــر مــهــمــة لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي لــقــاء 
نفسها،  املجموعة  وفــي  املــاضــيــة«.  الجولة 
نامونغو  مع  الزامبي  رديفلز  نكانا  يلتقي 
الـــتـــنـــزانـــي، فـــي لـــقـــاء يـــبـــدو ســـهـــًا لــرديــفــلــز 
الذي يملك في جعبته 3 نقاط حاليا، مقابل 
عن  نكانا  ويبحث  لنامونغو،  خــاٍل  رصيد 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، لــإبــقــاء على 

آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

اللقاء  التونسي،  الساحلي  النجم  يدخل 
الصفاقسي،  ومواطنه  غريمه  أمــام 
مفتقدًا أحد أهم العبيه، وهو محمد 
أمين بن عمر، الذي تعرض أخيرًا لإلصابة 
الوقت  في  الصليبي،  الرباط  في  بقطع 
على  الفني  الجهاز  فيه  يــراهــن  ــذي  ال
سليمان  مثل  الخبرات،  أصحاب  العبيه 
كوليبالي، وفرج القيرماني، وجاك أمبي، 
في  النجم  ويملك  وناس.  بن  ومرتضى 

جعبته 4 نقاط، مقابل 5 للصفاقسي.

النجم وغياب بن عمر

في حني أضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 
تمريرات حاسمة.

إنجاز تايتوم
بات جايسون تايتوم أصغر العب في تاريخ 
نقطة   50 يــســجــل  بــوســطــن سلتيكس  نــــادي 
على األقل في مباراة احتاج فيها فريقه إلى 
مينيسوتا  منافسه  ليتخطى  إضــافــي  وقــت 

الكونفيدرالية 
األفريقية

جولة حاسمة لألندية العربية
ــلــــي املــــصــــري مــــن ضــيــفــه  ثـــــأر فـــريـــق األهــ
سيمبا الــتــنــزانــي، فــي الــجــولــة الــســادســة 
واألخـــيـــرة مـــن دور املــجــمــوعــات، لـــدوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، بــفــوز صعب 
ــلـــه مـــحـــمـــد شـــريـــف  بــــهــــدف نـــظـــيـــف ســـجـ
فــي الــدقــيــقــة 32 مــن املــواجــهــة، فــي ملعب 
ــرة، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات  ــاهــ ــقــ ــالــ الـــــســـــام، بــ
املجموعة األولـــى. وكــان سيمبا فــاز على 
األهــلــي فــي الــعــاصــمــة دار الــســام بهدف 
نظيف أيضا في مواجهة الذهاب. وكانت 
إذ تأهل  املباراة بمثابة تحصيل حاصل 
ســيــمــبــا كــمــتــصــدر لــلــمــجــمــوعــة واألهــلــي 

كوصيف، إلى الدور ربع النهائي.
الشوط  فــي  أداء جيدًا  اللقب  وقــدم حامل 
األول إذ سيطر األهلي على أغلب فتراته، 
مجدي  محمد  الــثــاثــي  تــحــركــات  بفضل 
ــة« وعـــمـــرو الــســولــيــة، والــنــيــجــيــري  »أفـــشـ
جــونــيــور أجــايــي، فــي وقــت اعتمد العبو 
ــاع املــنــظــم مـــع ســرعــة  ــدفــ ســيــمــبــا عــلــى الــ
الهجوم املرتد، وإن لم يشكل خطورة على 

مرمى الحارس الدولي محمد الشناوي. 
ــلـــي مـــن الــجــانــبــني  تــنــوعــت هــجــمــات األهـ
والـــعـــمـــق، اســـتـــغـــااًل لــســرعــة الــظــهــيــريــن 
أحــمــد رمــضــان »بــيــكــهــام« وأيــمــن أشــرف 
في إرسال الكرات العرضية، ومن إحداها 
كاد محمد شريف يضع فريقه في املقدمة 
بــعــدمــا تلقى عــرضــيــة »بــيــكــهــام« حولها 
رأســيــة مــرت بــجــوار القائم األيــمــن ملرمى 
آيشي مانوال )د.21(، ونجح الشريف في 
لــأهــلــي مستغًا  األول  الـــهـــدف  تــســجــيــل 
عــرضــيــة مــحــمــد مــجــدي »أفـــشـــة« حولها 
ــن مـــــانـــــوال، وتـــابـــعـــهـــا  ــ ــة ارتـــــــــدت مـ ــ ــيـ ــ رأسـ
)د.32(.  من حارسه  الخالي  املرمى  داخــل 
وتابع العبو األهلي ضغطهم الهجومي، 
ــمـــن أشــــــرف مــــراوغــــا مــدافــعــي  وتــــوغــــل أيـ
سيمبا وانفرد وسدد ارتدت من الحارس 
وشتتها الدفاع )د.36(. وهدأ إيقاع اللعب 
ــانـــي، إذ انــحــصــر  ــثـ مــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـ

اللعب في وسط امللعب، وتأثر أداء األهلي 
هجوميا بخروج أجايي مصابا، في وقت 
نــشــط العـــبـــو الـــفـــريـــق الــضــيــف هــجــومــيــا 
الــشــنــاوي  الـــتـــعـــادل. وكــــاد  ســعــيــا إلدراك 
يــتــســبــب فــــي هـــــدف الــــتــــعــــادل لــلــضــيــوف 
الــكــرة من  الخاطئ اللتقاط  بعد خــروجــه 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة، لــتــســقــط أمـــــام لــويــس 
الجزاء سددها  ميكيسوني داخل منطقة 

اصطدمت بالعارضة )د.87(. 
تغلب  نفسها،  املجموعة  منافسات  وفــي 
الديمقراطي على  الكونغولي  فيتا كلوب 
1( على   –  3( الـــســـودانـــي  ــريـــخ  املـ ضــيــفــه 
واحتاج  كينشاسا.  في  »الشهداء«  ملعب 
فــقــط  دقـــــائـــــق   9 إلـــــــى  األرض  أصـــــحـــــاب 
مانغوبا  جــاك  عبر  التسجيل  ليفتتحوا 
)د.9(،  مولوكو  دوكــابــل  تمريرة  مستغًا 
تـــوي إدجــومــاريــغــوي  الــنــيــجــيــري  وأدرك 
تمريرة  بعد  الــســودانــي  للفريق  الــتــعــادل 
مــتــقــنــة مـــن ســيــف الـــديـــن بــخــيــت )د.31(. 
ــقـــوة فــــي الـــشـــوط  ــلـــوب بـ وضـــغـــط فــيــتــا كـ
الــثــانــي وتــمــكــن مـــن انـــتـــزاع الــتــقــدم عبر 
فيستون ماييلي إثر تمريرة من وابانتو 
كابوي )د.52(. بعد ذلك عزز تولينغي فوز 
الفريق الكونغولي الديمقراطي بتسديدة 
قــويــة مــن داخــــل املــنــطــقــة اثـــر تــمــريــرة من 

ماييلي في الدقيقة 80 من املباراة.
وبـــهـــاتـــني الـــنـــتـــيـــجـــتـــني، تــــصــــدر ســيــمــبــا 
أمــام  نقطة   13 برصيد  النهائي  الترتيب 
األهلي 11 نقطة، وفيتا ثالثا بسبع نقاط، 

وتذيل املريخ الترتيب بنقطتني.

بلوزداد يتأهل
فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، اقـــتـــنـــص فــريــق 
ــاقـــة  شـــــبـــــاب بــــــــلــــــــوزداد الــــــجــــــزائــــــري بـــطـ
النهائي،  الـــدور ربــع  إلــى  الثانية  الــتــأهــل 
وذلــــك بــعــد فــــوزه عــلــى املــتــصــدر مضيفه 
مــامــيــلــودي صــانــداونــز الــجــنــوب أفريقي 
بــهــدفــني نــظــيــفــني عــلــى مــلــعــب »لـــوكـــاس 

ماستربيسز« في بريتوريا. 
ودخل بطل الدوري الجزائري في املوسم 
من  مستفيدًا  الــفــوز،  بنّية  اللقاء  املــاضــي 
اعــتــمــاد مــــدرب الــفــريــق الــجــنــوب أفــريــقــي 
غلب  تشكيلة  عــلــى  منغكيثي،  مــانــكــوبــا 
عـــلـــيـــهـــا العــــبــــو االحـــــتـــــيـــــاط، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ناسيمنتو،  ريـــكـــاردو  الــبــرازيــلــي  املـــدافـــع 
مباراتني  سيخوض  الــفــريــق   

ّ
أن سيما  ال 

أيــام ضد شيبا  قويتني في غضون ستة 
يــونــايــتــد فــي الــــدوري املــحــلــي، ثــم غريمه 
أورالنــــدو بــايــرتــس فــي ربــع نهائي كأس 
النتيجة  أفــريــقــيــا. وسمحت هــذه  جــنــوب 
معنوي  ثــأر  بتحقيق  الــجــزائــري  للفريق 
مباريات  1( ضمن   –  5( ذهابا  لخسارته 
الجولة الثانية التي أجريت في العاصمة 
بالجنوب  ملحقا  الــســام،  دار  الــتــنــزانــيــة 
أفريقي خسارته األولــى هذا املوسم، كما 
أّنــهــا أول هــزيــمــة قــاريــة لــلــفــريــق األصــفــر 
مــبــاراة منذ سقوطه  على ملعبه بعد 22 

أمام الترجي التونسي عام 2017. 
وقدم الفريق الجزائري عرضا نموذجيا، 
الفاعلية، رغم  كــان األفضل من ناحية  إذ 
ســيــطــرة الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي على 

الجزائري  الفريق  دفــاع  الــكــرة، واستطاع 
تضييق املساحات على العبي الخصم في 
االنقضاض  مع  امللعب  من  األخير  الثلث 

عبر املرتدات السريعة. 
افتتاح  عــن  االستراتيجية  هــذه  وأثــمــرت 
الــتــســجــيــل عــنــدمــا أخـــطـــأ حـــــارس مــرمــى 
ماميلودي، ريكاردو غوس، في لعب ركلة 
مرمى فمررها بالخطأ إلى أمير سعيود 
بتسديدة  التسجيل  وافتتح  توغل  الــذي 
في قلب املرمى )د.29(، وقبل نهاية الشوط 
عــنــدمــا  تـــقـــدمـــه  ــوزداد  ــ ــلـ ــ بـ ــاعـــف  األول ضـ
املدافعني  مــن خلف  أحــمــد قاسمي  انــســل 
وخطف الكرة برأسه في مرمى صنداونز، 
إثــــر عــرضــيــة مـــن زيــــن الــعــابــديــن بــلــخــوة 
للفريق  املـــؤقـــت  املـــــدرب  وحـــافـــظ  )د.44(. 
ــو، عــلــى النسق  الـــجـــزائـــري، ســلــيــمــان رحــ
نفسه فــي الــشــوط الــثــانــي، وأقــفــل منافذ 
العــبــي مــامــيــلــودي نــحــو شــبــاك الــحــارس 
 توفيق موساوي، بينما حاول منغكيثي 
تنشيط صفوف فريقه بإجراء 5 تبديات 
يــنــجــح  أن  دون  ــــن  مــ نـــســـبـــيـــا،  ــة  ــعــ ــريــ  ســ
ــة، وعــــــــرف الــــدفــــاع  ــيـــجـ ــتـ ــنـ فـــــي تـــبـــديـــل الـ
الــجــزائــري كــيــف يــواصــل إغـــاق منطقته 

حتى نهاية اللقاء. 
ــــي، بــــــــدد مـــازيـــمـــبـــي  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــوبـ ــ وفــــــــي لـ
الكونغولي آمال ضيفه الهال السوداني 
املــجــمــوعــة  بـــفـــوزه عــلــيــه )2 – 1( ضــمــن 
عــيــنــهــا. ولــــم يــــؤدِّ فــريــق »املـــــوج األزرق« 
ــم تــقــدمــه فـــي الــدقــيــقــة  املـــطـــلـــوب مـــنـــه، رغــ
مقدم،  عيد  الــدولــي  مهاجمه  عبر  الثالثة 
بتسديدة في املرمى املشرع، إثر مجهود 
فـــــردي عـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى ملــحــمــد عبد 

الرحمن »الغربال«. 
ــيـــــف قــــوتــــه  ــ ــــع الـــــفـــــريـــــق املـــــضـ ــمـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واسـ
مستعيدًا زمام املبادرة، وتمكن من إدراك 
التعادل عندما أرسل الظهير الكونغولي 
إيــســامــا مبيكو كـــرة أمــــام مــرمــى الــهــال، 
في  واتـــارا خطأ  العاجي محمد  فتابعها 
مـــرمـــى فــريــقــه مــغــافــًا الـــحـــارس الـــدولـــي 
الفريق  وضغط   .)18 )د.  بوعشرين  علي 
اللقاء  الثاني مــن  الــســودانــي فــي النصف 
 مــازيــمــبــي، على 

ّ
ــفـــوز، إال أن الـ بــحــثــا عـــن 

عــكــس املـــجـــريـــات أضــــاف الـــهـــدف الــثــانــي 
إتيان مايومبو كرة طويلة  أرســل  عندما 
إلى أمام املرمى السوداني فحولها البديل 
إلى قلب مرمى  ايساك تشيبانغو برأسه 

بوعشرين )د.76(.
ــــل مــامــيــلــودي  بــهــاتــني الــنــتــيــجــتــني، واصـ
صـــانـــداونـــز تـــصـــدره الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
للمجموعة برصيد 13 نقطة أمام شباب 
ليتأها  التسع  النقاط  صاحب  بــلــوزداد 
مازيمبي  النهائي، وصعد  ربــع  إلــى  معا 
وتراجع  نقاط  بخمس  الثالث  املركز  إلــى 

الهال إلى ذيل الترتيب بأربع نقاط.
)فرانس برس(

دوري أبطال أفريقيا: األهلي يثأر من سيمبا
أنهى فريق األهلي 

مشواره في دور 
المجموعات وصيفًا 

لفريق سيمبا وثأر منه 
بعد خسارة الذهاب 

ليرد االعتبار بفوز بهدف 
نظيف في اإلياب. 

كذلك، تمكن فريق 
شباب بلوزداد الجزائري 

من التأهل

)Getty( فوز مستحق ومهم لألهلي المصري في ختام دور المجموعات
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تخوض األندية األوروبية اليوم 
ــي بـــطـــوالت  ــ مــــبــــاريــــات مـــهـــمـــة فـ
الـــــدوري، مــنــهــا يــســعــى لتوسيع 
فــــارق الــنــقــاط فــي الـــصـــدارة واالقـــتـــراب من 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب، ومــنــهــا ُيـــنـــافـــس مـــن أجــل 
مؤهلة  مقاعد  على  املحافظة  أو  الحصول 
إلى البطوالت األوروبية في املوسم املقبل. 

صراع الدوري اإليطالي
باملحافظة  مــيــان  فــريــق  ينشغل  وقـــت  فــي 
الى  التراجع  تجنب  أو  الثاني  مــركــزه  على 
املركز الخامس واالكتفاء باملشاركة املوسم 
املــقــبــل فـــي »يــــوروبــــا لـــيـــغ«، املــســابــقــة الــتــي 
ودعها هذا العام من ثمن النهائي على يد 
إنتر  ُيحلق  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
بــعــيــدًا بــعــد خــــروج رجــــال املــــدرب أنتونيو 
العشر  مــبــاريــاتــهــم  مــن  منتصرين  كــونــتــي 
املــاضــيــة. ويــبــدو أن فــريــق »الــنــيــراتــزوري« 
مرشح إلضافة فوز جديد حني يستضيف 
كالياري األحد، ال سيما أن األخير متواجد 
في منطقة الهبوط وقادم من ثاث خسارات 
مرة  »كــل  فــإن  لكونتي  وبالنسبة  متتالية، 
نــفــوز، نــحــن نــقــتــرب خــطــوة إضــافــيــة )نحو 
الذين  أكــبــر على  الــلــقــب(، مــا يشكل ضغطًا 
ياحقوننا أيضًا«. وأضاف في حديثه قبل 

مواجهات 
األحد الممتاز

الممتاز  األحد  في  متنوعة  مباريات  األوروبية  القدم  كرة  جماهير  تنتظر 
الدوري  في  الُمحتدمة  المنافسة  من  األوروبية،  الدوريات  مختلف  في 
اإليطالي، مرورًا ببعض اللقاءات المهمة في الدوري اإلسباني، وصوًال إلى 

قمة توتنهام و»يونايتد« في بطولة الدوري اإلنكليزي

3031
رياضة

تقرير

أكثر نضوجًا وصابة  اآلن  »بتنا  املــبــاراة: 
عما كنا عليه في املاضي. سيكون من الرائع 
الفوز بلقب مجددًا بعد فترة انتظار طويلة 
الــذي  واألخــيــر  يوفنتوس،  وإنــهــاء سلسلة 
املاضية،  التسعة  املواسم  في  اللقب  احتكر 
بــيــنــهــا ثــاثــة ألـــقـــاب بــقــيــادة العــــب وســطــه 

السابق كونتي بني 2012 و2014.
ويـــبـــدو الــــصــــراع عــلــى الـــتـــأهـــل إلــــى دوري 
األبــطــال املــوســم املــقــبــل مــشــتــعــًا، إذ يحتل 
بفارق نقطتني عن  الخامس  املركز  نابولي 
غاتوزو  فريق جينارو  انتقال  قبل  نابولي 
الى جنوى ملواجهة سمبدوريا األحد. وكان 
في  الجنوبي  الفريق  على  يوفنتوس  فــوز 
مــنــتــصــف األســـبـــوع بــمــثــابــة فـــرصـــة ملـــدرب 
ــا بـــيـــرلـــو لــكــي  ــ ــدريـ ــ ــيــــدة الــــعــــجــــوز« أنـ »الــــســ
يــتــنــفــس الـــصـــعـــداء بــعــض الــــشــــيء، بــعــدمــا 
الريح.  في مهب  تواليا  العاشر  اللقب  بــات 

ارتكب  السابق بأنه  الــوســط  واعــتــرف نجم 
أخطاء في موسمه األول كمدرب، قائًا بعد 
الـــفـــوز عــلــى نــابــولــي »أخـــطـــاء؟ نــعــم. هــنــاك 
أن  التي أخــطــأت فيها، لكن  بعض األشــيــاء 
تــكــون فــي عــامــك األول كــمــدرب فــهــذا ليس 
باألمر السهل. سيفيدني كثيرًا للمستقبل«.
وشدد على أنه »يجب أن نتعلم من األخطاء 
ألننا نريد خوض مبارياتنا العشر األخيرة 
بأفضل طريقة ممكنة لكي نتحضر لنهائي 
»بيانكونيري«  الذي يجمع  إيطاليا«  كأس 

بأتاالنتا في 19 أيار/مايو. 
وُيعّول فريق يوفنتوس وبيرلو على عودة 
نجمه األرجنتيني باولو ديباال الذي غاب 
عــن املــاعــب لثاثة أشــهــر بسبب اإلصــابــة، 
ــبــــوع ضد  لــكــنــه شـــــارك فـــي مــنــتــصــف األســ
نابولي وسجل الهدف الثاني بعدما افتتح 
التسجيل،  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
معززًا صدارته لترتيب الهدافني بـ25 هدفًا.

وتحدث بيرلو عن عودة األرجنتيني الذي 
رفــع رصــيــده إلــى 99 هــدفــًا فــي 245 مــبــاراة 
ــى يــوفــنــتــوس من  ــه الــ خــاضــهــا مــنــذ قـــدومـ
قــائــًا »عــنــدمــا يكون  ــام 2015،  بــالــيــرمــو عـ
 فــي تــصــرفــك العـــب مــثــلــه، فــأنــت تــحــاول أن 
تشركه قدر اإلمكان ألنه يرفع املستوى في 

الفريق«.
هـــذا ويــحــل التــســيــو الـــســـادس ضــيــفــًا على 
ــد مــــن دون مـــدربـــه  ــ ــ هــــيــــاس فـــيـــرونـــا األحـ
ــنــــزاغــــي إلصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس  ســـيـــمـــونـــي إيــ
الـــلـــدود رومــا  الــجــار  كـــورونـــا، فيما يلتقي 
السابع ضيفه بولونيا في اليوم نفسه مع 
األمل بأن يكون الفوز الذي حققه الخميس 
خـــارج ملعبه على أيــاكــس الــهــولــنــدي )2 – 
1( فــي ذهـــاب ربــع نهائي بطولة »الـــدوري 
األوروبــي«، مفتاح عودته إلى االنتصارات 
محليًا بعدما فشل في تحقيق الفوز خال 

املراحل الثاث املاضية.

قمم في »البريميرليغ«
ـــ31 مــن بطولة  تشهد مــنــافــســات الــجــولــة الــ
ُمنتظرة  نارية  مواجهة  اإلنكليزي  الــدوري 
بني توتنهام السادس ومانشستر يونايتد 
الوصيف، وهي املواجهة التي يحتاج فيها 
الفريقان للفوز من أجل أهداف مختلفة قبل 
»البريميرليغ«  فــي  الــكــروي  املــوســم  نهاية 
ــــث فــــريــــق  ــحـ ــ ــبـ ــ بــــســــبــــع جـــــــــــوالت فــــــقــــــط. ويـ
الثأر  الُحمر« قبل أي شيء عن  »الشياطني 
للخسارة امُلذلة التي تعرض لها في مباراة 
الذهاب على ملعبه »أولد ترافورد« )6 – 1(، 
من  قريبة  على مسافة  للبقاء  الفوز  ويريد 
املتصدر مانشستر سيتي، وكذلك االبتعاد 
بــــفــــارق مـــريـــح عــــن الـــثـــالـــث لــيــســتــر ســيــتــي 
والـــرابـــع ويــســت هـــام يــونــايــتــد والــخــامــس 
تشلسي. في املقابل ال يريد فريق توتنهام 
بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، 
الــتــعــثــر مـــجـــددًا بــعــد الـــتـــعـــادل فـــي الــجــولــة 

G G

إنتر ميالن من أجل 
فوز جديد يُقّربه 

من اللقب أكثر

أويسكا يُغادر منطقة الهبوط في 
الدوري اإلسباني بعد أكثر من 5 أشهر

الــدوري  غــادر أويسكا منطقة الهبوط في بطولة 
اإلسباني، بعدما تغلب على ضيفه إلتشي )3 - 
الفريقني ضمن  التي جمعت بني  املباراة  1(، في 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ30. وعــلــى ملعب ألــكــوراز، 
جــاءت أهــداف أصحاب األرض بواسطة رافائيل 
جــزاء،  ركلة  مــن  و)د.88(  )د.3(  فيسينتي  مير 
املــقــابــل، جــاء  وســـانـــدرو رامــيــريــز )د.30(. فـــي 
الهدف الوحيد للضيوف من توقيع دينيس فافرو 
بالخطأ في مرماه. وبعد خمسة أشهر ونصف، 
تمّكن أويسكا من مغادرة منطقة الهبوط، بعدما 
ارتقى إلى املركز السادس عشر بواقع 27 نقطة. 
نقطة   26 عند  إلتشي  تجمد رصيد  املقابل  في 

في املركز الثامن عشر.

وولفرهامبتون يفوز في الوقت القاتل 
على فولهام في الـ»بريمييرليغ«

فاز فريق وولفرهامبتون بهدف نظيف في الوقت القاتل على مضيفه فولهام، في الجولة 
الـ31 من بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم )بريمييرليغ(. وبعد تعادل سلبي دام 
طوال الوقت األصلي، أحرز أداما تراوري هدف اللقاء في الدقيقة 90+2 من املباراة. وبهذه 
النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة في املركز الثاني عشر، في حني تجمد 

رصيد فولهام الثامن عشر في الترتيب عند 26 نقطة.

»يويفا« يؤكد حضور جمهور 
في 8 من مالعب »يورو« 2020

في  متفاوتة  بنسب  الجمهور سيحضر  أّن  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  أعلن 
ثمانية من املالعب التي ستستضيف منافسات أمم أوروبا 2020 وترك الباب مفتوحًا أمام 
أربعة مالعب أخرى، وهي بلباو وميونيخ وروما ودبلن، حتى 19 إبريل/نيسان الجاري، 
بيان:  في  »يويفا«  وأشــار  إضافية عن خططها الستضافة مشجعني.  معلومات  لتقديم 
»في ذلك املوعد، سيتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن إقامة املباريات في هذه املالعب األربعة« 
وسيتم إرسال مزيد من املعلومات ملن اشتروا تذاكر فيها. وأعرب االتحاد عن ارتياحه، ألّن 
املالعب في سانت بطرسبرغ، وبودابست، وباكو، وأمستردام، وبوخارست، وكوبنهاغن، 
وغالسكو، ولندن، أكدت استعداد مالعبها الستضافة مشجعني بنسب تتراوح بني 25 في 
املائة و100 في املائة، بناء على توقعاتها بتحّسن الوضع الصحي في بلدانها بني يونيو/
حزيران ويوليو/تموز املقبلني. كما لفت االتحاد األوروبــي إلى امتنانه لكّل من االتحادات 
والسلطات الوطنية واملحلية لتعاونها من أجل »ضمان العودة اآلمنة« للجمهور إلى املالعب.

بوكيتينو: »الباريسي« ومبابي يعمالن 
على بقاء الالعب ألطول وقت ممكن

مــدرب  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  األرجنتيني  أكــد 
فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، خــالل 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، ردًا عـــلـــى الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
مبابي،  كيليان  انضمام  حــول  مــؤخــرًا  انتشرت 
إلى فريق ريال مدريد اإلسباني، الصيف املقبل، 
ــنـــادي ومــهــاجــم مــنــتــخــب فــرنــســا، يعمالن  الـ أّن 
الفريق ألطول  الالعب ضمن صفوف  بقاء  على 
تحديدا  األرجنتيني  املـــدرب  وقـــال  ممكن.  وقــت 
إلى  الوصول  على  يعمل  »الباريسي«  النادي  إّن 
اتفاق يوسع االرتباط الحالي لالعب الذي سينتهي عقده في يونيو/حزيران 2022 مع 
النادي. ووفقًا للمعلومات التي أذاعتها قناة »ديبورتيس كواترو«، فإّن املهاجم الفرنسي 
قرر عدم تجديد تعاقده مع الفريق »الباريسي«، في انتظار أن يتوصل مسؤولو الفريق 
اتفاق مع نظرائهم في باريس ســان جيرمان، من أجــل ضّمه. وأوضحت  إلــى  »امللكي« 

بعض وسائل اإلعالم أّن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 180 مليون يورو.

سيميوني يُعيد خيمينيز للتشكيلة األساسية أمام بيتيس
بكّل  الــفــوز  إلــى  يحتاج  والـــذي  »الليغا«  ترتيب  مــدريــد، متصدر  أتلتيكو  فريق  يــواصــل 
مبارياته من أجل ضمان لقب الدوري اإلسباني، استعداداته لخوض مباراته أمام ريال 
األرجنتيني دييغو سيميوني على خوسيه ماريا  املــدرب  اعتماد  بيتيس، بمران شهد 
خيمينيز في مركز قلب الدفاع مكان فيليبي مونتيرو. وسيجري »التشولو« على األرجح 
خمسة تغييرات مقارنة بمباراة إشبيلية األخيرة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، وهم: 
سافيتش، الذي كان يعاني من مشكالت في الجهاز الهضمي، وكاراسكو، الذي أكمل 
عقوبة اإليقاف مباراة، والعب الوسط هيكتور إيريرا، واملهاجمان كوريا، وجواو فيلكس 

الذي تعافى من كدمة في الكاحل غاب بسببها عن مواجهة إشبيلية.

أدوار  لــكــّل 9  مــبــاراة ملارتينيز 10.04  كــّل  فــي  الــضــربــات 
ويتقدم عليه فقط الالعب راندي جونسون فقط )10.61( 

بني الرماة مع أكثر من 1500 جولة.
الالعب  كــان  و2003،   1997 بــني سنتي  مسيرته  وخـــالل 
 عــطــائــه ودخـــل تشكيلة الــــدوري املــثــالــيــة 8 

ّ
بــيــدرو فــي عـــز

مرات، وأمسى واحدًا من أساطير هذه الرياضة في أميركا. 
وُتوج مارتينيز بثالثة جوائز »سي يونغ« الخاصة بأفضل 
البيسبول لسنوات 1997، 1999، 2000،  رامــي كــرات في 

وكذلك جائزة أفضل راكض سنتي 1998 و2002. 
وُيعتبر رودريغيز صاحب أقل معدل لناحية نجاح املنافس 
في قطع املسافة بعد رمي الكرة، إذ كان سريعًا جدًا، فيقطع 
املسافات بسرعة كبيرة، ويمنع املنافس من الوصول إلى 
القاعدة قبله. ورغم أّن مستواه الفني انخفض سنة 2004، 
لكّن مارتينيز ساهم في إنهاء فريق بوسطن ريد سوكس، 

لــه بعد 86  لقب  بــأول  لُيتوج  لقب،  مــن دون  مرحلة طويلة 
ما  وهــو  و80 سنتيمترًا،  مترًا  مارتينيز  طــول  يبلغ  سنة. 
يعني أّنه واحد من الالعبني قصار القامة بالنسبة لالعب 
يلعب في مركز »الرامي«. تعرض في بداية الثالثينيات من 
عمره إلصابات عدة أبعدته عن املالعب وأثرت في مستواه 
عــلــى أرض املــلــعــب خـــالل ســنــواتــه األخـــيـــرة مــن مسيرته 
الــريــاضــيــة. ســنــة 2015، اخــتــيــر رودريــغــيــز لــدخــول قاعة 
األساطير  من  مجموعة  إلــى  لينضم  البيسبول،  مشاهير 
التي صنعت التاريخ في هذه الرياضة. ُيذكر أّن مارتينيز 
أندية: لوس أنجليس دودجــرز في موسم 1992- لعب مع 
و1997،   1994 سنتي  بــني  إكسبوس  ومونتريال   ،1993
وبوسطن ريد سوكس بني سنتي 1998 و2004، ثم مثل 
فريق نيويورك ميتس بني 2005 و2008، وأخيرًا لعب مع 

فريق فيالديلفيا فيليز سنة 2009، قبل اعتزاله.

رياض الترك

ولــــد العــــب الــبــيــســبــول الـــســـابـــق، الــدومــيــنــيــكــانــي، بــيــدرو 
مارتينيز، في 25 أكتوبر/ تشرين األول 1971، وهو الذي 
لعب في بطولة الدوري األميركي بني سنتي 1992 و2009، 
ومّثل خمسة أندية في تلك السنوات، أبرزها فريق بوسطن 

ريد سوكس بني سنتي 1998 و2004. 
إلى  مارتينيز  الــريــاضــة سنة 2009، وصــل  اعــتــزالــه  ومــع 
رصيد ذهبي بـ219 انتصارًا و100 خسارة خالل مسيرته 
الالعبني تحقيقًا  أكثر  رابــع  األرقـــام جعلته  الطويلة، وهــذه 

لالنتصارات في تاريخ هذه اللعبة. 
وصل إلى حاجز 3000 ضربة في جوالت أقل من أّي راٍم 
باستثناء راندي جونسون، وهو الرامي الوحيد الذي جمع 
أكثر من 3000 ضربة بأقل من 3000 جولة؛ وكان معدل 

بيدرو رودريـغيز

على هامش الحدث

أسطورة في 
رياضة البيسبول 

األميركية بين سنتي 
1997 و2009

يسعى »يونايتد« 
للثأر من خسارة 
)Getty( الذهاب

القدم،  لكرة  اإلسباني  الــدوري  متصدر  مدريد  أتلتيكو  فريق  يخوض 
مواجهة صعبة جدًا أمام منافسه ريال بيتيس خارج األرض، وأّي تعثر 
في هذه المباراة سيعني ضياع فرصة التتويج باللقب بنسبة كبيرة هذا 
الموسم. ويسعى المدرب دييغو سيميوني، لتجنب أّي تعثر جديد بعد 
الخسارة في الجولة السابقة أمام فريق إشبيلية، وتحقيق انتصار يبقيه 
اللذين  مدريد،  وريال  برشلونة  غريميه  عن  صغير  بفارق  الصدارة  في 

يُنافسان بشراسة على لقب »الليغا« هذا الموسم.

قمة أتلتيكو وبيتيس

وجه رياضي

ــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد )2 – 2(  الــســابــقــة أمـ
الخامس  املركز  إلى  التقدم  وتفويت فرصة 
األبــطــال.  مقاعد  أحــد  على  بقوة  واملنافسة 
والـــخـــســـارة أمـــــام »يـــونـــايـــتـــد« مــقــابــل فــوز 
وإيفرتون،  ليفربول  هــام،  ويست  تشلسي، 
ســيــعــنــي تــقــلــص حـــلـــم مـــوريـــنـــيـــو بــخــطــف 
ــا  ــ بــطــاقــة مــؤهــلــة إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبـ

أنــه فعًا  مع مــدربــه، ديفيد مويس، سيعني 
ــود لــلــبــطــولــة وســيــكــون على  ــ الــحــصــان األسـ
ُبــعــد نقطة فــقــط مــن صــاحــب املــركــز الــثــالــث، 
وبــالــتــالــي ُيــعــزز تــواجــده فــي املــربــع الذهبي 

بعد سنوات طويلة من الغياب.
هــــذا ويـــحـــتـــاج فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي لــلــفــوز 
بــــأي طــريــقــة بــغــيــة االســـتـــمـــرار فـــي مــاحــقــة 

وحتى تقلص حظوظ الفريق بالتأهل إلى 
بطولة »الدوري األوروبي« أيضًا.

وفي نفس الجولة، يخوض فريق ويست هام 
ليستر  مع  ُمنتظرة  نارية  مواجهة  يونايتد 
سيتي، وهي معركة خاصة على أحد املقاعد 
املؤهلة إلــى دوري أبطال أوروبــا في املوسم 
الــقــادم، مــع التنويه إلــى أن فــوز ويــســت هام 

الوصافة  فريق »يونايتد«، ومحاولة خطف 
الــجــوالت السبع األخــيــرة، وبالتالي  منه في 
ــم الــــذي  ــأة ثـــانـــيـــة فــــي املــــوســ ــفـــاجـ تــحــقــيــق مـ
خصوصًا  اللحظة،  هــذه  حتى  غريبًا  ُيعتبر 
مع تواجد أندية مثل ليفربول وأرسنال في 

املراكز السابع والعاشر تواليًا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أكد فريق فالنسيا اإلسباني، دعمه الكامل لالعبه الفرنسي مختار دياكابي، على الرغم 
من أّن تقرير رابطة »الليغا« لم يجد أّي أدلة تثبت أّن العب قادش، خوان كاال، وجه إهانات 
عنصرية له. وأوضح النادي، الذي أعرب عن أمله في أن يدفع ما حدث إلى إجراء تغييرات 
في اللوائح، أّنه »وفقًا ملقاطع الفيديو واألدلة الصوتية املتوفرة، ال يمكن للتحقيق التأكد 
من الكلمات التي سمعها دياكابي كافة في مباراة قادش وفالنسيا. عدم العثور على أدلة 
ال يعني أّن هذه الواقعة لم تحدث«، مؤكدًا أّن »النادي لن يغير في أّي حال رأيه حول ما 

حدث أثناء املباراة، ويحتفظ بدعمه الكامل لدياكابي«.

صورة في خبر

فالنسيا يدعم دياكابي
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