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كشف وكيل املهاجم النرويجي، إيرلينغ هاالند، 
مينور رايوال، عن أن فريق بروسيا دورتموند 

أخبره بأنه ليس لديه نية لبيع الالعب في نهاية 
 )sport1( املوسم. وقال رايوال في تصريحات ملوقع

األملاني: »لقد أوضحوا لي أنهم لن يبيعوه هذا 
الصيف. ال أتفق في الرأي، ولكني أحترمه. ال 

توجد حرب بيننا وبني دورتموند، على اإلطالق«. 
ُيذكر أن عقد هاالند )20 سنة( مع دورتموند يمتد 

حتى عام 2024.

تحسنت حالة الالعب اإليطالي السابق واملساعد 
الفني الحالي ملدرب منتخب إيطاليا، دانييلي 
دي روسي، ومن املحتمل أن يحصل على إذن 
طبي بمغادرة املستشفى قريبًا، وذلك بعدما 

أودع بها يوم الجمعة املاضي بعد سوء حالته 
متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وقال الطبيب، 

فرانشيسكو فايا، في تصريحات إلذاعة )راديو 
راي(: »دي روسي بصحة جيدة. لقد كان بحاجة 

في حاليًا«.
ُ

لدخول املستشفى ولكنه شاب وش

بدأ اإلسباني روبرتو باوتيستا، املصنف 11 عامليًا، 
موسمه الترابي باملشاركة في بطولة مونتي كارلو 

لتنس األساتذة، في موناكو، من خالل مباراة 
جمعته باألميركي تيلور فريتز في الدور األول. 

وكان باوتيستا، املرشح التاسع للقب، وصل إلى 
نصف النهائي في أول بطولة أساتذة هذا العام 
في ميامي، ويطمح ملواصلة تحقيق نتائج قوية 
في مونتي كارلو، ذات األلف نقطة، وسُيصاحب 

الالعب في مشاركته مدربه بابلو لوزانو.

وكيل هاالند: دورتموند 
ال يريد بيعه نهاية 

الموسم

ن حالة دي روسي  تحسُّ
وسيُغادر المستشفى 

خالل أيام

روبرتو باوتيستا يستهل 
الموسم الترابي في 

موناكو

تم إعالن فوز 
فلورنتينو 
بيريز بفترة 
رئاسية جديدة 
لفريق ريال 
مدريد بمجرد 
انتهاء الموعد 
المحدد لتقديم 
الترشيحات، 
باعتباره المرشح 
الوحيد. واعتبر 
المجلس أنه 
»بما أنه لم 
يترشح أحد آخر 
للمنصب ووفقًا 
للمادة رقم 40 
من القانون، 
تم إعالن فوز 
فلورنتينو بيريز 
رودريغيز رئيسًا 
لريال مدريد«. 
وسيواصل بيريز 
بهذا الشكل 
رئاسته للنادي 
»الملكي« 
لفترة جديدة، 
هي السادسة، 
وتستمر حتى 
عام 2025.

)Getty( لم يترشح أحد ضد بيريز لمنصب رئيس ريال مدريد

بيريز رئيسًا بالتزكية
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بغداد ـ العربي الجديد

تعود عجلة مسابقة دوري أبطال 
ــلــــدوران، من  آســيــا لــكــرة الـــقـــدم لــ
َعــــت 

ِّ
خـــالل مــشــاركــة 40 فــريــقــًا ُوز

على 10 مجموعات، وهي املرة األولى التي 
الكبير من  الــعــدد  البطولة هــذا  تــضــّم فيها 

األندية، في صراع كبير بينها.
 مــجــمــوعــة 

ّ
ــام مـــنـــافـــســـات كــــــل ــقــ وبـــيـــنـــمـــا تــ

بــطــريــقــة الــتــجــمــع فـــي بــلــد مـــحـــدد، بسبب 
منافسات  كــورونــا، ستقام  مكافحة  تدابير 
 

ّ
املجموعة الثانية في اإلمارات، بمشاركة كل
الــشــارقــة، وباختاكور  مــن أصــحــاب األرض 
ــي،  ــ ــرانـ ــ األوزبــــــكــــــي، وتــــراكــــتــــور ســـــــازي اإليـ

باإلضافة إلى فريق القوة الجوية العراقي.
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تقرير

ويلتقي اليوم األربعاء في هذه املجموعة، 
الــقــوة الــجــويــة ضـــّد الــشــارقــة فــي مــواجــهــة 
عربية، فيما ينتظر باختاكور لقاًء صعبًا 
ــكـــون مــلــعــب  ــيـ ــتــــور. وسـ ــراكــ ضــــد نـــظـــيـــره تــ
الشارقة الذي يتسع لقرابة 18 ألف متفرج، 
مــســرحــًا لــجــمــيــع املـــبـــاريـــات الـــــــ12. وســلــط 
ــوء عــلــى  ــــاد اآلســـــيـــــوي، الــــضــ ــــحـ مـــوقـــع االتـ
مــبــاريــات املــجــمــوعــة، الــتــي مــن املــتــوقــع أن 
األربــعــة  الــفــرق  بــني  كــبــيــرة  تشهد منافسة 
الـــ16،  الــتــي تــأمــل حجز مقعد لها فــي دور 
الــــــدور  ــــاوز  ــــجـ تـ مـــنـــهـــا  ألّي  يـــســـبـــق  ــم  ــ لـ إذ 
ــا يــعــكــس طــبــيــعــة  ــائـــي، وهـــــو مــ ــهـ ــنـ ربـــــع الـ
الــطــمــوحــات املــتــقــاربــة بـــني الـــفـــرق. ويــضــّم 
املميزين، ويعتبر  الالعبني  الشارقة بعض 
خوض املنافسات على أرضه ميزة أخرى، 

 »امللك« لم يصل إلى األدوار اإلقصائية 
ّ
لكن

مــشــجــعــي   
ّ
أن حــــني  فــــي   ،2004 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ

ــلـــون عـــكـــس صــــورة  ــازي، يـــأمـ ــ ــ تـــراكـــتـــور سـ
مـــغـــايـــرة عـــن تــلــك الـــتـــي ظــهــر بــهــا الــفــريــق 
والتي جمع   2018 عــام  آخــر مشاركاته  في 
فــيــهــا نــقــطــتــني مـــن ســـت مـــبـــاريـــات وخـــرج 
مـــن مــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات. بـــاخـــتـــاكـــور هــو 
ويتطلع  البطولة،  في  األكثر خبرة  النادي 
الدور  إلى   وصولهم 

ّ
أن إثبات  إلى  نجومه 

ربع النهائي املوسم املاضي لم يكن مجرد 
صـــدفـــة، فــيــمــا يــحــلــم فــريــق الـــقـــوة الــجــويــة 
بــعــكــس نـــجـــاحـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــســابــقــة 
كــــأس االتــــحــــاد اآلســــيــــوي ونـــقـــل الــتــجــربــة 
إلــــى املــســابــقــة األكـــبـــر فـــي الــــقــــارة. وأطــــاح 
باختاكور منافسه القوة الجوية في الدور 
الــفــريــق  وتـــقـــاســـم   ،2019 عــــام  الــتــمــهــيــدي 
ــتــــور فــــي دور  ــراكــ األوزبـــــكـــــي الــــفــــوز مــــع تــ
 
ّ
املجموعات قبل ثالث سنوات، ما يؤكد أن
املــنــافــســة فــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة ال تتعلق 

بــالــنــتــائــج الــتــاريــخــيــة، وتــعــتــبــر الــحــظــوظ 
متساوية بني الفرق األربعة.

ــقـــوة الـــجـــويـــة تـــدريـــبـــًا في  ــرى فـــريـــق الـ ــ وأجــ
ملعبه، قبل السفر إلى مدينة الشارقة، وقال 
مدير املكتب االٕعالمي للنادي عالء محمد، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا املــــوقــــع الـــرســـمـــي 
ــــدة تــدريــبــيــة  جـــــرى وحـ

ٔ
لـــلـــنـــادي: »الـــفـــريـــق ا

باستثناء الالعبني املصابني كرار علي بري، 
وعلي بهجت، وحرص املهاجم محمد قاسم 
نصيف عــلــى مــشــاهــدة الــفــريــق قــبــل السفر 
إلى االٕمــارات بعد نجاح عمليته الجراحية 

تقام منافسات 
كّل مجموعة بطريقة 
التجمع في بلد محدد

سقط يوتا جاز متصدر 
المنطقة الغربية أمام 

واشنطن ويزاردز

ضاف: »الالعبون مصممون 
ٔ
في الركبة«. وا

على تحقيق النتأيج االٕيجابية في البطولة 
ــهــــور الـــصـــقـــور  ــمــ ــة الٕســــــعــــــاد جــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ اآلســ
والشعب العراقي لكونهم سيمثلون الوطن 
فــي دوري األبـــطـــال«. وبــعــدهــا، شــّد الفريق 
الـــعـــراقـــي، الـــرحـــال، إلـــى الــشــارقــة عــلــى منت 
طـــائـــرة خـــاصـــة وفـــرهـــا الــــنــــادي، عــلــى أمــل 
عــروضــهــم  »الــصــقــور« سلسلة  يــواصــل  أن 
الدوري  لكونهم يتصدرون ترتيب  املميزة، 
املحلي بفارق 8 نقاط عن أقرب مالحقيهم، 
القوة  ويعّول  مؤجلة.  مباراة  امتالكهم  مع 
الــجــويــة عــلــى الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر، لكن 
يبقى النجم األبرز، أيمن حسني )25 عامًا(، 
الــــذي يــعــتــبــر الــعــالمــة الــفــارقــة إذا كـــان في 
إمكانات  من  يمتلكه  ومــا  املعهود  مستواه 
فنية رائعة تساعد الفريق خالل مشواره في 
الفرق  أكثر   - الجوية  القوة  وعــاد  البطولة. 
اآلسيوي  االتــحــاد  كــأس  بمسابقة  تتويجًا 
- إلــى دور املجموعات بــدوري أبطال آسيا 

بات ستيفن كوري أفضل مسجل في تاريخ 
فــريــق غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــرز، متخطيًا 
األسطورة ويلت تشامبرالين، بتسجيله 53 
نقطة فــي مــبــاراة الــفــوز على دنــفــر ناغتس 
فيالدلفيا  اســتــعــاد  وقـــت  فــي   ،)107  -  116(
الشرقية  املنطقة  سفنتي سيكسرز صــدارة 
 113( مافريكس  داالس  على  بفوزه  منفردًا 
- 95(  بــفــضــل نــجــمــه الــكــامــيــرونــي جــويــل 
إمـــبـــيـــد، فـــي مــنــافــســات دوري كــــرة الــســلــة 

األميركي للمحترفني.
ــى، احــتــاج كــــوري إلـــى 19  ــ ــبـــاراة األولـ فــي املـ
نقطة فقط من أجل تخطي رصيد أسطورة 
الـــ17.783  ونقاطه  تشامبرالين  الستينيات 
بقميص ووريــرز محتفظًا بالرقم القياسي 
ألكثر من 50 عامًا، فنجح في الوصول إلى 
مبتغاه بعد 10 دقائق فقط من الربع األول، 

الــــ33  فــي ســن  زال  مــا  )2015- 2019(، وهـــو 
املــرة  امللعب، وهــي  عــامــًا، شعلة على أرض 
الــســابــعــة يــنــجــح فــيــهــا كــــوري فـــي تسجيل 
50 نقطة على األقــل، واستعان بـــ10 رميات 
 هــذه 

ّ
ــيــــرة. إاّل أن ثــالثــيــة فـــي مـــبـــاراتـــه األخــ

باصابة  انتهت  لــكــوري  الــســاحــرة  األمسية 
اليسرى،  الركبة  في  مـــوراي،  الكندي جمال 
مــا يــشــّكــل ضــربــة مــوجــعــة لــفــريــقــه ناغتس 
رابع املنطقة الغربية الذي سيفتقد لجهوده 

في حال غاب فترة طويلة عن املالعب.
وفي داالس، قاد العب االرتكاز الكاميروني 
إمبيد، املرشح للفوز بلقب أفضل في املوسم 
العادي، فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
نقطة   36 بتسجيله  مافريكس  على  للفوز 
)10 من أصل 17 من الرميات(، إضافة إلى 7 

متابعات في 26 دقيقة فقط.
وأثنى مــدرب فريق سفنتي سيكسرز دوك 
ريـــفـــرز عــلــى أداء العــبــه بــالــقــول أنـــه »لــعــب 
ــوال األمــــســــيــــة«، مــن  ــ بـــاســـلـــوب هـــجـــومـــي طــ
دون أن يظهر أي عالمات إزعاج من دعامة 
الــركــبــة الــتــي كــان قــال فــي وقــت ســابــق انها 
ه يعتاد 

ّ
تعيق لعبه. وأردف: »من الواضح أن

هجومي  بــأســلــوب  لعب  ـــه 
ّ
أن أعتقد  عليها، 

طــــوال املـــبـــاراة ولـــم يــســتــقــر« وخــتــم مبديًا 
ســعــادتــه مـــن تــحــقــيــق فــريــقــه 3 انــتــصــارات 
فــي 4 مــبــاريــات خــارج ملعبه »كــان مــن بني 
أهدافنا قبل بداية املوسم، وفي حال أردنا 
أن نكون ما نحن عليه علينا اآلن، أن نكون 

جيدين خارج ملعبنا«.
املنطقة  بصدارة  سيكسرز  سفنتي  وانفرد 
الشرقية مع 37 فوزًا و17 خسارة، مستفيدًا 
تمبروولفز  مينيسوتا  مــبــاراة  تأجيل  مــن 
الشاب  مقتل  بعد  الثاني،  نتس  وبروكلني 
ــاء اســتــجــوابــه  ــنــ ــتــــي رايـــــــت، أثــ األســـــــود دانــ
ــد. وســيــكــون على  بــالــقــرب مــن املــديــنــة األحــ
للمنطقة  زعامته  تأكيد  سيكسرز  سفنتي 

في لقاء قمة أمام نتس األربعاء.
بالنسبة ملافريكس، تحمل السلوفيني لوكا 
دونــتــشــيــتــش عـــبء الــهــجــوم فــي ظــل غياب 
بورزينغيس  كــريــســتــابــس  الــالتــفــي  زمــيــلــه 
للراحة، فسجل 32 نقطة، إال أنه وجد نفسه 
 داالس 

ّ
املـــلـــعـــب، وظـــــل مــــعــــزواًل عــلــى أرض 

على  متقدمًا   )24-29( الــغــربــيــة  فــي  ســابــعــًا 
مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز الـــثـــامـــن والـــفـــائـــز عــلــى 
ســان  وعـــلـــى   ،)90  -  101( بـــولـــز  شــيــكــاغــو 
على  تغلب  الــذي  التاسع  سبيرز  أنطونيو 

أورالندو ماجيك )120 - 97(.

ويستبروك يُسقط جاز
ــاز مـــتـــصـــدر املــنــطــقــة  ــ ســـقـــط فـــريـــق يـــوتـــا جـ

الــغــربــيــة أمــــام مــنــافــســه واشــنــطــن ويــــزاردز 
نــجــمــه   

ّ
أن مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى   ،)121  -  125(

نقطة   42 بــفــضــل  حــــاول  دونـــوفـــان ميتشل 
فـــارق وصل  تــمــريــرات حاسمة تقليص  و6 
إلى 14 نقطة، في الدقائق الخمس األخيرة، 
الفوز.  قــاوم ببسالة  الــذي  وانــتــزع الضيف 
ــذا االنــــتــــصــــار إلـــى  ــهــ ــنــــطــــن بــ وُيـــــديـــــن واشــ
راســـل وســتــبــروك صــاحــب سلتني مهمتني 
لــه بتحقيق  الــقــاتــلــة، سمحت  الــدقــائــق  فــي 
»تريبل - دابـــل« للمرة 23 هــذا املــوســم )25 
متابعة(  و14  حــاســمــة  تــمــريــرة  و14  نقطة 
ـــ 169 فـــي مــســيــرتــه مــتــأخــرًا بـــفـــارق 12  ــ والـ
مــحــاولــة فــقــط عــن صــاحــب الــرقــم القياسي 
أوســكــار روبــرتــســون. بـــدوره، تــألــق بــرادلــي 
املزيد  ليضيف  نقطة،   34 مع   

ً
بيل تسجيال

التهديفي كأفضل  إلــى رصــيــده  النقاط  مــن 
مسجل فــي الـــــدوري. مــن نــاحــيــة جـــاز، كــان 
األفضل  بوغدانوفيتش  بــوغــدان  الــصــربــي 
 في صفوف الخاسر مع 33 نقطة، 

ً
تسجيال

فيما سجل الفرنسي رودي غوبير 12 نقطة 
والتقط نفس عدد املتابعات.

فــي مــجــارة منافسه هجوميًا،  وفــشــل جـــاز 
إذ نجح ويـــزاردز بنسبة 52,2 في املئة من 
رمياته.وسمحت خسارة املتصدر يوتا مع 
40 فوزًا مقابل 14 هزيمة، لوصيفه فينيكس 
بعد  عليه  الخناق  بتشديد   )15-38( صنز 
فــوزه على هيوسنت روكــتــس )126 - 120(. 
فـــي املــقــابــل لـــم يــتــمــكــن حــامــل الــلــقــب لــوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز مـــن املــتــابــعــة عــلــى مــنــوال 
االنتصارات ذاته بعد يومني من فوزه على 
جيمس  ليبرون  نجميه  دون  من  بروكلني، 
االصــابــة، فسقط  ديفيس بسبب  وأنــتــونــي 

أمام نيويورك نيكس )111 - 96(.
ولـــعـــب يــولــيــوس رانـــــدل دور الـــجـــالد أمـــام 
فريقه السابق ليكرز بتسجيله 34 نقطة إلى 
إلفريد  مــتــابــعــات، فيما أضـــاف زمــيــاله   10
نــقــطــة، وديــريــك روز 14 نقطة.  بــايــتــون 20 
لــدى الخاسر، كــان األفــضــل األملــانــي دنيس 
شــرودر مع 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة، 
ــــدري  ــاز أنــ ــ ــكــ ــ ــــب االرتــ ــفــــرض العــ فـــيـــمـــا لــــم يــ
درومــونــد نفسه هجوميًا مكتفيا بـــ3 نقاط 
نتس  أمــام  مباراته  بخالف  متابعات،  و10 
حني سجل 20 والتقط 11 متابعة. وحافظ 
فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز عــلــى املــركــز 
الــخــامــس فــي الــغــربــيــة مــع 33 فــــوزًا مقابل 
21 خسارة، في وقت اقترب فريق نيويورك 
الــثــالــث تــوالــيــًا من  نــيــكــس )28-27( بــفــوزه 
املركز السابع الذي يحتله منافسه بوسطن 

سلتيكس في املنطقة الشرقية )26-28(.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كوري يتخطى األسطورة تشامبرالين
قدم النجم األميركي، 
ستيفن كوري، واحدة 

من أفضل مبارياته هذا 
الموسم وسجل رقمًا 

جديدًا في مسيرته 
الرياضية، تخطى به 
حصيلة األسطورة، 

ويلت تشامبرالين، وذلك 
بعدما سجل 53 نقطة 

في المباراة

القوة الجوية يتصدر ترتيب الدوري العراقي )محمد صواف/فرانس برس(

)Getty( ستيفن كوري قدم أداًء خارقًا في المباراة

القدم  لكرة  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة  منافسات  تنطلق 
المشاركة،  األندية  بين  كبير  صراع  في  فريقًا،   40 بمشاركة 
إذ تأمل الفرق العربية في المحموعة الثانية، تحقيق نتائج 

جيدة للذهاب بعيدًا

للمرة األولـــى منذ عــام 2008، بفضل هدف 
ــام  ــ ــمــــن حـــســـني نـــفـــســـه، الـــــــذي ســـجـــلـــه أمـ أيــ
الكثير  الوحدة السعودي األربعاء املاضي. 
ــيــــزات الـــتـــي تـــتـــوافـــر فـــي هــــذا الــنــجــم  مـــن املــ
جعلته يسجل 14 هدفًا في الدوري العراقي، 
ــو مـــرشـــح ألن يـــكـــون أفـــضـــل الــالعــبــني  ــ وهـ
هــذا املــوســم، وهــو مــا يشكل تــهــديــدًا كبيرًا 

للمنافسني في املجموعة الثانية.
ــق الــــشــــارقــــة عــلــى  ــريــ ــول فــ ــعــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
الوسط  البرازيلي إيغور كــورونــادو، فنجم 
للتحكم  الكبيرة  إمــكــانــاتــه  تؤهله  املــهــاجــم 
بإيقاع املباريات التي يخوضها فريقه إلى 
الالعبان  كــان  إذ  ويليتون،  مواطنه  جانب 
من العوامل الرئيسية التي ساعدت الشارقة 
ــي عــام  ــاراتــ عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري اإلمــ
ه يقدم مستويات رائعة هذا 

ّ
2019، كذلك فإن

املوسم بتسجيله 17 هدفًا حتى اآلن. يتمتع 
كـــــورونـــــادو بـــمـــيـــزات رائــــعــــة لـــلـــغـــايـــة، فــهــو 
التسجيل من ركــالت حــرة ثابتة،  يستطيع 
ويسبب املتاعب للمنافسني، وحينما يكون 
في أفضل حاالته يصبح غير قابل لإليقاف، 
إذ سجل أربعة أهداف ضد خورفكان الشهر 
ــان خــلــف 3 تــمــريــرات حاسمة  املـــاضـــي، وكــ
األبطال  السعودي في دوري  التعاون  أمــام 

في نسخته األخيرة.
ــتـــور ســـازي  ــراكـ ويــمــكــن مــشــجــعــي نـــــادي تـ
املرمى  أن يتذكروا كثيرًا حــارس  اإليــرانــي، 
ــاري، إلـــى جــانــب الــعــديــد  ــا أخـــبـ مــحــمــد رضـ
مـــن الــعــمــالــقــة الـــــذي مـــــروا فـــي تـــاريـــخ كــرة 
الـــقـــدم اإليـــرانـــيـــة، مــنــهــم عــلــى ســبــيــل املــثــال 
ال الــحــصــر عــلــي رضـــا بــيــرانــفــانــد، وحــامــد 
نــيــازمــانــد.  ــام  ــايـ وبـ زاده،  عــبــد  وأمـــيـــر  الك، 
وقــدم أخــبــاري مستويات رائعة في بطولة 
آســيــا تــحــت 23 عــامــًا )2016(، وســاهــم في 
الــعــام نــفــســه بــوصــول فــريــقــه تــراكــتــور إلــى 
آسيا،  أبــطــال  مــن مسابقة دوري  ـــ16  الـ دور 
أربع  في  نظافة شباكه  على  حينما حافظ 
ــاريـــات مـــن دور املــجــمــوعــات.  ــبـ مـــن ســـت مـ
وفــي عــام 2021، عــاد تراكتور إلــى الواجهة 
الشهير  من جديد، بعدما ظفر مع حارسه 
بلقب كــأس حــازفــي، ومــن املتوقع أن يكون 
له شأن كبير في دوري األبطال هذا املوسم.

ــجـــم الــــصــــربــــي دراغــــــــــان ســـيـــران  ــنـ وقـــــــدم الـ
مستويات كبيرة خالل املوسمني األخيرين 
برفقة فريق باختاكور، جعله يحتل مكانة 
ــفـــوق عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم  كـــبـــيـــرة، وتـ
الــكــبــار فــي جميع أنــحــاء الـــقـــارة، مــا يشكل 
عنصرًا رئيسيًا في تشكيلة الفريق. وسجل 
سيران الهداف املتميز في الدوري األوزبكي 
منذ  املسابقات  في جميع  هدفًا   67 املمتاز 
ــه لم  ــ

ّ
بـــدايـــة عـــام 2019، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

يسجل الكثير فــي دوري أبــطــال آســيــا، كما 
 هدفه 

ّ
أن إال  املحلية،  املسابقات  في  يسجل 

الحاسم ضد االستقالل اإليراني، في املوسم 
ــريـــق دور الــــــــ16 لــفــريــقــه.  املــــاضــــي، مـــهـــد طـ
ومـــع مـــغـــادرة املــديــر الــفــنــي الــســابــق شوتا 
أرفيالدزه، ومجيء جالل الدين مشاريبوف، 
تغير الكثير في باختاكور، لكن يظل الفريق 
يعتمد على إمكانات سيران لتحقيق نتائج 

جيدة في البطولة.

احتجزت سلطات الطيران اإلماراتية، أحمد 
ونجم  الجوية  الــقــوة  ــب  الع إبــراهــيــم، 
المنتخب العراقي، لوجود مشكلة إدارية 
فــي جــواز ســفــره، وذلــك بعد وصــول 
الفريق إلى مطار الشارقة على متن طائرة 
عسكرية خاصة، قبل أن تخلي سبيله بعد 
ساعات من دون الكشف رسميًا عن أسباب 
فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في  احتجازه، 
ضد  سابقًا  مقدمة  شكوى  عن  أنباء، 

الالعب، من أحد المقيمين في اإلمارات.

احتجاز العب الجوية

منهيًا املباراة مع 53 نقطة، ورافعًا رصيده 
التاريخي إلى 17.818 نقطة.

شعلة على أرض الملعب
ُيعتبر ستيفن كــوري، هذا املــوزع العبقري، 
رمــــزًا فـــي فــريــق ووريــــــرز مــنــذ زمــــن طــويــل، 
ــــدوري 3 مــرات  بــعــدمــا قــــاده لــلــفــوز بــلــقــب الـ
وإلــــى نــهــائــيــني فـــي غــضــون خــمــســة أعــــوام 

دوري 
أبطال آسيا
بسبب اســتــمــرار تفشي فــيــروس »كــورونــا« قمتا المجموعة الثانية

خصوصًا  لــه،  والكبير  املفاجئ  واالنــتــشــار 
لأللعاب  االســتــعــدادات  تتعطل  اليابان،  في 
إمكانية وصوابية  حــيــال  الــشــكــوك  وتــــزداد 
اســتــضــافــة الــحــدث املنتظر بــني 23 تــمــوز/ 
يوليو و8 آب/ أغسطس املقبلني، بعد تأجيله 
لسنة كاملة. فقد تّم تأجيل أحداث تجريبية، 
وتقليص مسار تتابع الشعلة األوملبية إلى 
الحد األدنـــى، ووضــع قيود صحية جديدة 
في طوكيو ومدن يابانية أخرى. ورغم ذلك، 
تبقى نبرة املنظمني واملسؤولني األوملبيني 
واثقة، إذ لم تركز تصريحاتهم العامة على 
إجرائها.  كيفية  على  ولكن  األلــعــاب،  إقــامــة 
ولدى هؤالء أسباب عدة للتفاؤل، منها بدء 
تتابع الشعلة األوملبية في فوكوشيما )في 
شمال شــرق الــيــابــان(، الشهر املــاضــي، رغم 
عدم تمكن املشجعني من حضور االنطالقة 
واملرحلة األولى، إلى جانب عمليات التلقيح 
ــدة مـــع وجــــود بعض  الــجــاريــة فـــي بـــلـــدان عـ
اللقاح.  الــتــي سبق وتلقت  األوملــبــيــة  الــفــرق 
وال تشترط اليابان أن يتم تطعيم املشاركني 
في األوملبياد، لكن اللجنة األوملبية الدولية 
من  التلقيح وحصلت على جرعات  تشجع 
اللقاح الصيني للرياضيني من البلدان التي 
تتواصل  هــذا،  عليه.  الحصول  تستطيع  ال 
األحــــداث الــريــاضــيــة فــي الــيــابــان مــع وجــود 
عــدد مــحــدود مــن املشجعني الــذيــن يتبعون 
ــاب،  ــعــ إجــــــــــراءات ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا فــــي األلــ
الصيف الحالي، خصوصًا حظر الهتافات.

»ألعاب آمنة«
حيط بــاألوملــبــيــاد، 

ُ
رغــم كــل املــشــاكــل الــتــي ت

أكــــد مــنــظــمــو طــوكــيــو 2020 أنــهــم واثــقــون 
ــــادرون عــلــى تنظيم ألــعــاب آمــنــة، ونشر  وقـ
بمكافحة  لقواعد خاصة  »كتّيبات«  هــؤالء 
ــتـــي ســيــتــم تــحــديــثــهــا خــالل  الـــفـــيـــروس والـ
 بـــتـــهـــدئـــة مـــخـــاوف 

ً
ــال ــ ــ ــالــــي، أمـ الـــشـــهـــر الــــحــ

الجمهور الياباني الذي ال يزال يعارض إلى 
حّد كبير إقامة األلعاب التي تأجلت للمرة 
األولـــى فــي زمــن السلم. ولــن يجبر عشرات 

الرياضيني واملشاركني اآلخرين  اآلالف من 
في األوملبياد اآلتني من الخارج على االلتزام 
تقديم  منهم  ُيطلب  ولن  الصحي،  بالحجر 
اللقاح، لكن سيتعنّي على  دليل على تلقي 
في  والبقاء  تحركاتهم،  تقييد  الرياضيني 
القرية األوملبية في وقت مشاركاتهم فقط، 
ــذا، ولــن  والــخــضــوع لــفــحــوص مــنــتــظــمــة. هــ
وقد  أجانب،  مشجعني  األلعاب  تستضيف 
املحليني  املتفرجني  عــدد  قــرار بشأن  يتخذ 

الشهر الحالي أيضًا. 
وفي كل األحــوال، ستكون األجــواء بعيدة 
عــــن املــــهــــرجــــانــــات االحـــتـــفـــالـــيـــة الــكــبــيــرة 
العاملي.  الــحــدث  لهذا  املصاحبة  املعتادة 
لــــذا، ســيــكــون الــتــلــفــزيــون مــلــكــًا. وأظــهــرت 
اليابانيني  معظم  أن  الـــرأي  اســتــطــالعــات 
 جديدًا أو إلغاًء للحدث، 

ً
لون تأجيال

ّ
يفض

لكن أولــئــك الــذيــن يــؤيــدون إقــامــتــه باتوا 
ارتـــفـــعـــت  إذ  ــل،  ــبــ قــ ــــن ذي  مـ  

ً
ــال ــيـ ــلـ قـ ــر  ــثــ أكــ

ــانـــون  ــة فــــي كـ ــئــ نــســبــتــهــم مــــن 11 فــــي املــ
آذار/  املئة في  إلــى 27 في  الثاني/ يناير 
مارس. وقال املنظمون ردًا على أسئلة من 
وكالة فرانس برس، إنه »من الطبيعي أن 
الــرأي العام في  يؤثر وضع كورونا على 
األلعاب«، وأشــاروا إلى أن معظم األلعاب 
انــتــقــادات قبل إقامتها،  األوملــبــيــة تــواجــه 

وهذا أمر طبيعي.

أولمبياد  قبل  تــحــّول  عملية 
1964

تــشــريــن  10 و24  بــــني  طـــوكـــيـــو  اســتــقــبــلــت 
أوملــبــيــة  ألـــعـــاب  أول   1964 أكــتــوبــر  األول/ 
 الــفــرصــة إلظــهــار 

ً
ــارة آســـيـــا، مــغــتــنــمــة فـــي قــ

التحتية  وبنيتها  التكنولوجية  براعتها 
األلعاب  تلك  قّصة  يأتي  مــا  وفــي  الحديثة. 
اســتــنــادًا إلــى مــا بثته وكــالــة فــرانــس برس 

فـــي أوملـــبـــيـــاد يـــرمـــز بــالــنــســبــة لــلــيــابــانــيــني 
ــــاش االقــــــتــــــصــــــادي بــــعــــد الــــحــــرب  ــعــ ــ ــتــ ــ االنــ
وعودتهم إلى مسرح األمم املتحدة، بعد أقل 
الحرب  في  من هزيمتهم  عامًا  من عشرين 

العاملية الثانية.
زت املدينة األكثر اكتظاظًا بالسكان في 

ّ
عز

العالم تجهيزاتها الفندقية بمقدار النصف 
ــن عــشــرة  ــع أكـــثـــر مــ ــة، مــ ــرفــ إلـــــى 30 ألـــــف غــ
نجزت 

ُ
فنادق جديدة، بينها أربعة قصور. ا

املواقع الـــ36 األوملبية قبل أسبوع من حفل 
االفــتــتــاح. مــن بــني املــواقــع الــرمــزيــة: نيبون 
الــذي ُبني الستضافة مــبــارزات  بــودوكــان، 
اليابانية  الرياضة الوطنية  الجودو، وهي 
ــاب. كــمــا ُبنيت  ــعـ الــتــي دخــلــت بــرنــامــج األلـ
لـــهـــذه املــنــاســبــة قـــاعـــة الـــريـــاضـــة الــوطــنــيــة 
كنزو  من  معمارية  بهندسة  يويوجي،  في 
بــجــائــزة بريتسكر  الــفــائــز الحـــقـــًا  تــانــغــي، 
املعمارية،  للهندسة  نوبل  لجائزة  املوازية 
ــــي. وكـــرمـــز  ــبـ ــ ــــى املـــلـــعـــب األوملـ بـــاإلضـــافـــة إلـ
العاملية، اختير  الحرب  ليابان مساملة بعد 
الــعــداء يــوشــيــنــوري ســاكــاي لــيــكــون حامل 
الشعلة األخير، وذلك بسبب تاريخ والدته 
في 6 آب/ أغسطس 1945 الذي يتزامن مع 

إسقاط القنبلة النووية على هيروشيما.
وقبل وصول األلعاب، تحّولت طوكيو لعدة 
ســنــوات إلـــى »ورشــــة ضــخــمــة«، وذكـــر خبر 
بعد نهاية األلــعــاب أنــه »بــدأ الحفر في كل 
مــكــان والــتــدمــيــر إلعــــادة الــبــنــاء، لــم يــتــرّدد 
الـــبـــعـــض فــــي تـــوقـــع إخــــفــــاق كــبــيــر أللـــعـــاب 
أكتوبر 1964، لكن عندما عادوا إلى طوكيو 
هذه السنة، وجدوا أن كل شيء كان جاهزا 
بشكل ملحوظ«. وجاء في خبر آخر عشية 
األلعاب: »لتنفيس تجّمع ضخم من القرى 
ــّددة بـــاالخـــتـــنـــاق بــســبــب الــصــعــوبــات  ــ ــهـ ــ املـ
املرورية، تم إنشاء شبكة شاسعة من الطرق 

أحيانًا  ارتفعت  كيلومترًا،   113 بلغ طولها 
ــارات املـــوجـــودة،  ــاٍن فـــوق املـــسـ إلـــى طــابــق ثــ
وفي أحيان أخــرى غرقت في طابق سفلي. 
تـــجـــاوزت تــلــك الــشــبــكــة املــصــانــع واملــبــانــي 
تدريجًا   

ّ
تحل بــدأت  التي  الهياكل  املعدنية 

بدل املنازل الخشبية الصغيرة«.
ــعـــاب لــلــيــابــانــيــني  فـــي املـــقـــابـــل، ســمــحــت األلـ
بـــإظـــهـــار مـــهـــارتـــهـــم الــتــكــنــولــوجــيــة لــبــقــيــة 
التلفزيوني:  الــنــقــل  مــن خـــالل  الــعــالــم،  دول 
ــت بــاأللــوان، 

ّ
احــتــفــاالت وأحــــداث عــديــدة ُبــث

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــر األقــــــــمــــــــار االصـ ــ ــبـ ــ ــــل عـ ــقـ ــ نـ
لقارة  املتحدة، نسخ على أشرطة  الواليات 
أوروبـــــا، اســتــخــدام نــظــام اإلعــــادة البطيئة 
واملــــيــــكــــروفــــونــــات غــــيــــر الــــحــــســــاســــة أمـــــام 
لسباق  مباشرة  متابعة  املحيط،  الصخب 
املـــاراثـــون فــي مــركــز الــتــســّوق داخـــل القرية 

األوملبية.
قبل  أكــتــوبــر،  األول/  تشرين  مــن  األّول  فــي 
أيـــام مــن انــطــالق األلـــعـــاب، افتتحت  تسعة 
هيروهيتو  إمبراطورها  بحضور  اليابان 
»ســوبــر اكــســبــرس«. ربـــط أســــرع قــطــار في 
ــم »شــيــنــكــانــســن«،  ــاسـ الـــعـــالـــم، املــــعــــروف بـ
ــــو وأوســـــــــاكـــــــــا بـــســـرعـــة  ــيـ ــ ــــوكـ مــــديــــنــــتــــي طـ
كــــلــــم/ســــاعــــة، بــعــد  بـــلـــغـــت 160  مـــتـــوســـطـــة 
خمس سنوات ونصف من األعــمــال. وعلى 
طوكيو  أوملبياد  تمّيز  الرياضي،  الصعيد 
بــالــفــوز الــثــانــي لــإلثــيــوبــي أبــيــبــي بيكيال، 
الــــذي أصــبــح أّول عــــداء يــحــرز مــاراثــونــني 
أوملبيني، والتتويج الثالث تواليًا للسباحة 
األســتــرالــيــة داون فــرايــزر فــي ســبــاق 100 م 
حـــرة والــذهــبــيــات الــثــالث لــالعــبــة الجمباز 
التشيكوسلوفاكية فيرا تشاسالفسكا، كما 
امليداليات،  فــي الئــحــة  الــيــابــان ثالثة  ــت 

ّ
حــل

وراء العمالقني األميركي والسوفييتي.
)فرانس برس(

100 يوم على األولمبياد: قلق »كورونا«
تمرّ الشعلة األولمبية 

حاليًا عبر اليابان ويكثف 
رياضيون من أنحاء 

العالم تدريباتهم 
تحضيرًا ألولمبياد 

طوكيو، لكن على 
بعد مئة يوم من 
الحدث المرتقب، 

ال يزال المنظمون أمام 
تحديات هائلة

)Getty( مخاوف كبيرة من تأثير كورونا السلبي على األولمبياد
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أيوب الحديثي

مـــن املــتــوقــع أن تــكــون قــمــة ريـــال 
ــدة مــن  ــ ــ ــفـــربـــول، واحـ ــيـ مــــدريــــد ولـ
أكــثــر املــواجــهــات إثــــارة فــي إيــاب 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، حيث  نــهــائــي دوري  ربــــع 
ســيــحــاول فــريــق »الـــريـــدز« الــلــيــلــة االنــتــقــام 
من خسارته أمام الريال ذهابًا، وفي نهائي 
ــر إلــى   آخــ

ً
ــاراة فـــصـــال ــبــ 2018. وأضــــافــــت املــ

ليفربول،  الكبير ضــد  مــدريــد  ــال  ريـ تــاريــخ 
حــيــث بـــدا الــفــائــز بــلــقــب أبـــطـــال أوروبـــــا 13 
مرة، وكأنه قريب من تحقيق فوز كبير في 
مباراة الذهاب، لكن هدفًا من النجم املصري 
محمد صالح، أبقى فرص الزوار في نصف 
النهائي، على قيد الحياة. ويأمل مشجعو 

يوم »الريمونتادا« 
الممكنة

مواجهة  في  اإلسباني  مدريد  ريال  على  الطاولة  قلب  إلى  اإلنكليزي  ليفربول  فريق   يسعى 
برشلونة  ضد  صنعها  التي  بتلك  شبيهة  »ريمونتادا«  وصناعة  الليلة،  أوروبا،  أبطال  نهائي  ربع   إياب 
وإقصاء  به،  خاصة  »ريمونتادا«  صناعة  إلى  أيضًا  دورتموند  يسعى  المقابل،  في   .2019 عام  في 

مانشستر سيتي

3031
رياضة

قضية

نسى، لكن األمور 
ُ
»الريدز« عودة أخرى ال ت

لـــن تـــكـــون ســهــلــة، وســيــتــعــني عــلــى املــــدرب 
التفاصيل  ببعض  االهتمام  كلوب،  يورغن 
»أنفيلد«،  ملعب  فــي  التأهل  بطاقة  لحسم 
ســنــعــرضــهــا مــثــلــمــا قـــدمـــهـــا تـــقـــريـــر ملــوقــع 

.»sportskeeda«

تشكيل الفريق والتغييرات التكتيكية
مباراة  في  ألكانتارا  تياغو  يكون  أن  يجب 
اإليـــاب، حيث كــان الــفــارق في أداء ليفربول 
واضـــحـــًا عــنــدمــا دخــــل الـــالعـــب قــبــل نــهــايــة 
الذهاب، حيث صنع  لقاء  الشوط األول في 
توني كــروس 5 كــرات مــن أصــل 24 للريال، 
 3 تقديم  اإلسباني في  الالعب  بينما نجح 
ـــ45 دقــيــقــة، فيما كـــان عـــدم بـــدء فيرمينو،  بـ

 آخــر ارتكبه كلوب، في الوقت الــذي ال 
ً
خطأ

البرتغالي  قيمة  عــن  الــتــغــاضــي  فــيــه  يمكن 
دييغو جوتا في الخط األمامي. على الورق، 
بــدا تشكيل ليفربول األســاســي فــي مــبــاراة 
الـــذهـــاب مـــتـــوازنـــًا، بـــوجـــود جــوتــا الـــهـــداف، 
ونــابــي كيتا لــقــدرتــه عــلــى إيــجــاد الــثــغــرات، 
لكن هــذا األمـــر لــم يتحقق بــوجــود الثنائي 
كــــروس ومـــودريـــتـــش عــلــى الــجــهــة األخــــرى، 
حــيــث تــمــكــن كــيــتــا مـــن تــقــديــم 21 تــمــريــرة 
فــقــط، فــيــمــا كــانــت أرقــــام الــبــديــلــني روبــرتــو 
أقل من العب  فيرمينو وشيردان شاكيري، 
خــط الــوســط الــغــيــنــي. لــــذا، فــبــدء ألــكــانــتــارا 
ــهـــة ســيــوفــر إصـــالحـــات  وفــيــرمــيــنــو املـــواجـ
الـــعـــودة إلــى  لــيــفــربــول مــن  ــمــكــن 

ُ
تكتيكية، ت

الضغط املعتاد.

أرقام تزيد من اإلثارة
بفضل روحهم القتالية في املواسم املاضية، 
أطــلــق يــورغــن كــلــوب عــلــى مــجــمــوعــتــه لقب 
»وحــوش العقلية«، حيث يدرك ليفربول أن 
البطولة،  فــي  الــهــاويــة  عــلــى شفير  وجــــوده 
أمــام فريق كبير يعتبر  وسيخوض تحديًا 
األنــــجــــح فــــي تــــاريــــخ الـــبـــطـــولـــة. لـــكـــن فــريــق 
»الريدز« سيكون على موعد لقلب الطاولة، 
لــصــنــع لــيــلــة أوروبـــيـــة أخــــرى ال تــنــســى في 
»أنفيلد«. وسيحاول ريال مدريد اإلسباني، 
عــبــور عــقــبــة مضيفه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، 
وتــســبــق الــقــمــة املــرتــقــبــة الــتــي ســتــقــام على 
ملعب »أنفيلد«، مجموعة من األرقام املهمة، 
فــي 13 مـــبـــاراة ســابــقــة بمرحلة  أبـــرزهـــا أن 
ــة،  ــيــ ــروج املــغــلــوب فـــي املــســابــقــة األوروبــ ــ خـ
خسر ليفربول مباراة الذهاب بفارق هدفني 
أو أكـــثـــر، ونــجــح الــفــريــق فـــي الــعــبــور مـــن 2 
منها، كان آخرها قلب تأخره 0-3 في مباراة 
الـــذهـــاب أمــــام بــرشــلــونــة فــي نــســخــة 2018-

.2019
ــوزه فـــي أول 3 لــــقــــاءات ضـــد ريـــال  ــ وبـــعـــد فـ
ــــي املـــســـابـــقـــة األوروبـــــــيـــــــة، خــســر  ــد فـ ــ ــــدريـ مـ
ــات لــــه أمــــام  ــهــ ــر أربـــــــع مــــواجــ ــ ــفـــربـــول آخــ ــيـ لـ
العمالق اإلسباني، كأكثر من أي فريق آخر، 
برفقة بنفيكا البرتغالي )خسر في 4 أيضًا(. 
و5 من أصل 11 خسارة لفريق ليفربول على 
أرضه في دوري أبطال أوروبــا، جاءت أمام 
منافس إســبــانــي، فــي حــني أن ريـــال مدريد 
قـــد يــصــبــح ثـــانـــي فـــريـــق فــقــط يـــفـــوز خـــارج 

G G

يحتاج ليفربول للفوز 
بهدفين نظيفين فقط 

من أجل التأهل

لوبيتيغي: أفكر فقط في المباراة المقبلة
إشبيلية  فــريــق  مـــدرب  لوبيتيغي،  يــولــن  سلط 
الشوط  في  فريقه  أداء  على  الضوء  اإلسباني، 
فاز فيها على مضيفه  التي  املباراة  الثاني من 
الـــحـــديـــث عن  وتــجــنــب   ،)3 -4( فــيــغــو  ســيــلــتــا 
ــلــيــغــا« بــعــدمــا  احــتــمــال املــنــافــســة عــلــى لــقــب »ال
أصـــبـــح عــلــى بــعــد 6 نـــقـــاط فــقــط مـــن أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد املــتــصــدر. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
ــاراة الــتــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب »بــــااليــــدوس«،  ــبـ املـ
على  املنافسة  مسألة  على  ردًا  لوبيتيغي  قــال 
الوحيد  »الشيء  اإلسباني:  الــدوري  بطولة  لقب 
ــذي نــعــرف كــيــف نــفــعــلــه حــالــيــا هـــو الــتــعــافــي  ــ ال
جيدًا، وإعداد الفريق للمباراة املقبلة ضد ريال 
ســوســيــداد، بطل الــكــأس الــحــالــي، وأحــد أفضل 
ه توقع مباراة 

ّ
األندية في إسبانيا«. وأشار إلى أن

قوية للغاية بسبب أسلوب لعب سيلتا، لكن ليس بهذا الكّم الكبير من األهداف. وأشاد 
الشوط  انتهى  بعدما  الثاني  الــشــوط  فــي  النتيجة  لتعديل  فريقه  وشخصية  بعقلية 
إّن  اإلسباني  للمنتخب  السابق  املـــدرب  وقــال   .)2  -3( األرض  أصــحــاب  بتقدم  األول 
ه أكد على تمسكه 

ّ
فريقه ارتكب أخطاء أكثر من املعتاد بسبب ضغط املنافسن، لكن

بالجوانب اإليجابية التي تتمثل في عقلية املجموعة من أجل إيجاد حلول. 

أتلتيكو يُعلن عن حجم إصابَتي جواو فيليكس 
وكيران تريبيير

أعلن فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني عن طبيعة إصابة العبيه البرتغالي جواو فيليكس 
بالتواء في كاحل القدم اليمنى، واإلنكليزي كيران تريبيير بآالم أسفل الظهر، إذ لم 
يكمل الالعبان مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله. وخرج 
مع  لعبة مشتركة  فــي  قوية  لضربة  تعرضه  بعد  الثاني  الــشــوط  بــدايــة  مــع  فيليكس 
اللقاء في  بينما غادر تريبيير  بيتيس،  الجزائري عيسى ماندي، مدافع وقائد ريال 
الدقيقة 78 بعدما تلقى ضربة أسفل الظهر. وخضع الالعبان لفحوصات طبية، والتي 
كشفت عن معاناة النجم البرتغالي الشاب من التواء في الكاحل، وزميله البريطاني من 
آالم أسفل الظهر، وسيتم تحديد موعد عودتهما للتدريبات »وفقا لتحسن حالتهما«، 
ــدريــــدي«. ويـــواجـــه األرجــنــتــيــنــي دييغو  بحسب مــا أعــلــنــه الــطــاقــم الــطــبــي لــلــنــادي »املــ
سيميوني، مدرب فريق »الروخيبالنكوس«، موقفا ال يحسد عليه، مع كثرة اإلصابات 
الــتــي ضــربــت الــفــريــق، ال سيما فــي الــهــجــوم، والــتــي طــاولــت املــهــاجــم األوروغــوايــانــي 
في  تعرض النخفاض  الــذي  ديمبيلي،  والفرنسي موسى  لويس سواريز،  املخضرم 
ضغط الــدم تسبب في سقوطه خالل املــران منذ 3 أسابيع، وانضم إليهما فيليكس 
وتريبيير. وينتظر الفريق تحسن حالة الفرنسي توماس ليمار الذي غاب قبل ساعات 

قليلة عن مباراة ريال بيتيس، بعد شعوره بآالم في عضلة الفخذ.

داني غارسيا العب بلباو: الطموح داخل فريقنا 
ضعفا مثيله في برشلونة

قــال دانـــي غــارســيــا، العــب فــريــق أثلتيك بلباو، 
إّن فــريــق بــرشــلــونــة »هـــو املـــرشـــح لــلــفــوز« في 
ــيـــا 2021  ــانـ ــبـ ــلـــك إسـ ــــأس مـ ــائـــي بـــطـــولـــة كــ نـــهـ
ــوم الــســبــت املــقــبــل  ـــذي ســيــجــمــع الــفــريــقــن يــ ــ ال
ــح أّن الــطــمــوح داخــل  ــه أوضــ

ّ
فــي إشــبــيــلــيــة، لــكــن

لدى  مثيله  ضعفا  »الباسكي«  فريقه  صفوف 
الوسط خالل  وقــال العب  »الكتالوني«.  الفريق 
نا 

ّ
أن »بــمــا  ليثاما:  مدينة  فــي  صحافي  مؤتمر 

الفنية،  فريق أقل في املستوى وفقا للمعطيات 
ــهــم ســيــدخــلــون الــلــقــاء وســـط ضــغــط كبير 

ّ
فــإن

أمــام  أّن خسارتهم  أعتقد  ال  بــرشــلــونــة.  ــهــم 
ّ
ألن

هم معتادون على 
ّ
ريال مدريد ستؤثر فيهم ألن

مثل هــذه األمــور. هم املرشحون األقــوى للفوز 
لدينا ضعفا طموحهم«. وأضاف  الطموح  لكّن 
ه بعد مرورهم بأسبوع قاٍس بعض الشيء، بعد خسارتهم لنهائي كأس امللك 

ّ
الالعب أن

ه أقيم قبل أيام( أمام ريال سوسييداد، تمكنوا من العودة مجددًا وتتملكهم 
ّ
)2020 لكن

حماسة كبيرة أمام فرصة جديدة للفوز ببطولة من شأنها أيضا أن تمنحهم بطاقة 
للغاية. منذ  ــه تحدٍّ هــام 

ّ
املشاركة األوروبــيــة في املوسم املقبل. وأضــاف غارسيا: »إن

3 أشهر فزنا بكأس السوبر بعد االنتصار على ريال مدريد وبرشلونة في أسبوع 
ه خيار 

ّ
نا سنتمكن من رفع كأس أخرى. إن

ّ
واحد، وإذا تحلينا بالجماعية فأعتقد أن

فريد بحصد لقب مع بلباو والتأهل لبطولة أوروبية«.

تصنيف له في فئة »الزوجي« عام 2017، وهو املركز الـ68 
ــدرب الــالعــب األســتــرالــي منذ عام  ُيـ فــي التصنيف الــعــاملــي. 
الروسي  الــالعــب  ــودراي وهــو مــدرب  2019، مارسيل دو كـ
نــيــكــوالي دافــيــديــنــكــو ســابــقــا. كــمــا ســبــق أن درب بــوملــانــز، 
املدرب، بيتير لوكزاك، في املعهد الوطني للتنس في ملبورن 
بــوملــانــز مسيرته االحــتــرافــيــة  بـــدأ  عـــام 2012،  األســتــرالــيــة. 
السنوات  التصنيف رقم 1813 سريعا، وخــالل  إلى  وتقدم 
املولود في جنوب  الالعب األسترالي،  الثالثة األولــى، شارك 
وج بأول لقب في »الزوجي« إلى 

ُ
أفريقيا، في عدة بطوالت وت

 F9« أستراليا  بطولة  فــي  وارد،  دي  ستيفن  زميله،  جــانــب 
وج الثنائي بخمسة ألقاب بعد 

ُ
Futures« في عام 2014، وت

ذلك في عام 2015. يبلغ طول الالعب األسترالي مترًا و88 
سنتيمترًا وهو يلعب باليد الُيمنى وحقق أرباحا مالية خالل 
مسيرته قدرها 693 ألف دوالر أميركي. في منافسات فئة 

»غــرانــد ســـالم«، شـــارك بــوملــانــز فــي بطولة  »الــفــردي« فــي الـــ
أستراليا املفتوحة عام 2020، وخرج من الدور الثاني، وكذك 
من الدور نفسه في بطولة فرنسا املفتوحة في العام نفسه، 
ومن التصفيات التمهيدية األولى في بطولة ويمبلدون عام 
عام  املفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  فــي  األول  الـــدور  ومــن   ،2019
»الــفــردي« عموما حقق بوملانز  2020. وفــي منافسات فئة 

256 انتصارًا مقابل 192 هزيمة.
أما في فئة »الزوجي«، حقق 153 انتصارًا مقابل 92 خسارة، 
»غراند سالم« للزوجي، خرج بوملانز من  وفي منافسات الـ
الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2017، 
ومن الدور األول في بطولة ويمبلدون، عام 2017، ومن الدور 
األول في بطولة أميركا املفتوحة عام 2017. كما شارك في 
»غراند سالم« في فئة »الزوجي املختلط« وخرج  منافسات الـ

من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا عام 2021.

رياض الترك

ُولــد العــب التنس األســتــرالــي، مــارك بوملانز، فــي الثاني من 
ّوج بلقب بطولة أستراليا املفتوحة للصغار 

ُ
مايو/ أيار 1997. ت

فئة »الزوجي« عام 2015، وذلك عندما لعب إلى جانب زميله 
األسترالي جايك ديالني، وتفوق الثنائي آنذاك على الثنائي 
مولكان  أليكس  والسلوفاكي  هوركاسز  هوبيرت  البولندي 
في املباراة النهائية )0- 6( و)6 - 2( ثم )10 - 8(. كما وصل 
بوملانز إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا املفتوحة 
للرجال، للزوجي، عام 2017، رفقة زميله أندرو واينتينغون.
وصل بوملانز إلى املركز 116 في التصنيف العاملي للرجال، 
عـــن فــئــة »الــــفــــردي« عــــام 2020، وهــــو أعـــلـــى مـــركـــز لـــه في 
وفي  الــــ149.  املركز  حاليا  يحتل  بينما  الرياضية،  مسيرته 
ـــ131، بينما وصــل إلــى أعلى  الـ فئة »الــزوجــي« يحتل املركز 

مارك بولمانز

على هامش الحدث

العب تنس أسترالي 
احتل المركز الـ116 

في التصنيف 
العالمي للرجال 

العام الماضي

هل يصنع ليفربول 
»ريمونتادا« تاريخية؟ 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

وريال  اإلنكليزي  ليفربول  لقاء  كويبرس  بيورن  الهولندي  الحكم  يُدير 
دوري  نهائي  ربع  إيــاب  في  »أنفيلد«،  ملعب  على  اإلسباني  مدريد 
المباراة  إدارة   -  2006 عام  منذ  الدولي   - للحكم  وسبق  اليوم.  األبطال 
»الميرنيغي«  فيها  وفاز  الماضي،  أيلول  سبتمبر/   12 في  أقيمت  التي 
دور  في  نظيفين  بهدفين  األلماني  مونشنغالدباخ  بوروسيا  على 
طاقم  كويبرس  وسيساعد  األبطال.  دوري  بمسابقة  المجموعات 

مكون من مواطنيه ساندر فان رويكل وإرفين زينسترا.

كويبرس حكم مباراة ليفربول

وجه رياضي

ــه عــلــى »الـــريـــدز« مــرتــني فــي املسابقة،  أرضـ
بعد برشلونة. من جهته، َعبر ريال مدريد 
للدور التالي بأبطال أوروبا، في 15 مباراة 
من أصل 16 سابقة في دور خروج املغلوب، 
عندما فاز في مباراة الذهاب بفارق هدفني 
 2004-2003 نهائي  ربع  باستثناء  أكثر،  أو 
ضد موناكو )4-2 ذهابًا(، وخسر إيابًا 3-1. 
وستكون هذه الزيارة الثالثة لريال مدريد 
إلى األنفيلد ملواجهة ليفربول في املسابقة 
األوروبية، حيث خسر 0-4 في مارس/ آذار 
األول  أكتوبر/ تشرين  2009، وفــاز 3-0 في 
2014، وكان كالهما في دوري أبطال أوروبا.

»ريمونتادا« صعبة لدورتموند
ــلــــيــــزي  ــقـــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنــــكــ ــتـ ــلـ يـ
ومضيفه بروسيا دورتــمــونــد األملــانــي، في 
إيــاب دور ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا 
بعد  ــارك«،  بــ إيــدونــا  »سيغيال  ملعب  على 
انــتــهــاء مــبــاراة الــذهــاب فــي ملعب االتــحــاد 
ملصلحة »سيتي« بنتيجة صعبة، وليست 

مضمونة )2 - 1(.
ــدو أن الــــتــــاريــــخ يـــصـــّب فــــي مــصــلــحــة  ــبــ ويــ
لكونه في  اإليـــاب،  لقاء  إنكلترا قبل  عمالق 
ســـبـــع مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة، خـــســـر بــروســيــا 
ــاب فــــي مــرحــلــة  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ دورتــــمــــونــــد مـ
خروج املغلوب بدوري أبطال أوروبا، حيث 
قـــصـــي ســـت مــــــرات، واالســـتـــثـــنـــاء الــوحــيــد 

ُ
أ

كان ضد بنفيكا في موسم 2016-2017 في 
إيــــاب(.  )0-1 ذهــــاب، 0-4  الــســتــة عــشــر  دور 
ــقـــدم مـــان  ــة كــــبــــرى، تـ ــ ــيـ ــ ــــي بـــطـــولـــة أوروبـ وفـ
ســيــتــي فـــي 13 مــنــاســبــة مـــن أصــــل 15 في 
فــاز فــي مــبــاراة  األدوار اإلقــصــائــيــة، عندما 
ــام يــوفــنــتــوس في  الـــذهـــاب، حــيــث خــســر أمــ
كأس االتحاد األوروبــي 1976-1977، وضد 
أوروبــــــا 2016- أبـــطـــال  فـــي دوري  مــونــاكــو 

2017. فـــي املــقــابــل، خــســر دورتـــمـــونـــد آخــر 
مباراتني على أرضه أمام أندية إنكليزية في 
أبــطــال أوروبـــا )ضــد توتنهام فــي موسمي 
خسر  أن  بعد   ،)2019-2018 و   2018-2017
مباراة واحدة فقط من أول سبع مباريات له 
)فوز 4 وتعادل 2(. وفي تاريخ دوري أبطال 
قــصــي الــفــريــق الــفــائــز فــي مــبــاراة 

ُ
أوروبـــــا، أ

الــذهــاب من مرحلة خــروج املغلوب )2 - 1( 
على أرضه 15 مرة، فيما تقدم للدور التالي 
ــاء بــروســيــا  ــقـ فــــي 12 مـــنـــاســـبـــة. وانـــتـــهـــى لـ
أرضــه مع  الوحيد على  السابق  دورتموند 
مانشستر سيتي بفوز الفريق األملاني 0-1، 
فــي دور املجموعات بـــدوري أبــطــال أوروبــا 

في ديسمبر/ كانون األول 2012.

طمأن مهاجم فريق غلطة سراي، راداميل فالكاو، جماهيره بصورة نشرها على مواقع 
التواصل االجتماعي ويظهر فيها مبتسما وفي حالة جيدة، رغم وجــود ضمادة على 
الــوجــه خالل  فــي عظمة  رأســـه ووجــــوده على ســريــر املستشفى، بعد إصــابــتــه بكسر 
مع زوجته  فيها  يظهر  التي  الصورة،  »إنستغرام« تحت  على  فالكاو  وكتب  التدريبات. 
روليلي تارون في مستشفى ليف الخاص في إسطنبول »مع رفيقتي في املعركة، سنظل 
معا يا حبيبتي. كل شيء جيد بحمد الرب«. وقال أطباء باملستشفى إن خروج فالكاو 

سيكون خالل يوم أو اثنن، ومن املمكن أن يعود إلى املالعب في غضون ثالثة أسابيع.

صورة في خبر

فالكاو يطمئن جماهيره
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