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تحول النجم 
التونسي وهبي 
الخزري إلى 
مادة دسمة 
للمختصين في 
اإلحصاءات، بعد 
تألقه الالفت 
مع ناديه سانت 
إتيان الفرنسي 
بتسجيله ثالثية 
أمام بوردو، 
األحد الماضي. 
وكشف 
التونسي عماد 
الكيالني، 
عضو المكتب 
التنفيذي لالتحاد 
الدولي لتاريخ 
وإحصاء كرة 
القدم، لـ»العربي 
الجديد«، أّن 
الخزري بات 
ثالث العب 
تونسي يحرز 
»هاتريك« في 
أحد الدوريات 
الـ5 الكبرى في 
أوروبا، بعد 
عادل السليمي 
وصابر خليفة.

)Getty/الخزري سجل »هاتريك« في شباك بوردو )مارسيو ماكادو

الخزري ورقٌم مهم

أعلن نادي أم صالل انتهاء التعاقد مع املغربي 
عزيز بن عسكر، املدير الفني لفريق كرة القدم. 
وقال النادي في بيان رسمي، إن عدم التجديد 
للمدرب املغربي جاء بناء على رغبة الطرفن، 

مقدما الشكر له على الفترة التي قضاها مع 
الفريق. ونجح بن عسكر في قيادة أم صالل للبقاء 

في الدوري القطري لكرة القدم )دوري نجوم 
QNB(، باحتالله املركز العاشر في جدول الترتيب 

العام برصيد 21 نقطة.

اقترح العب ريال مدريد وميالن وأياكس السابق 
كالرنس سيدورف أن يعاقب الحكام ببطاقة 

صفراء الالعبن الذين يقومون بتغطية أفواههم 
بأيديهم عندما يخاطبون منافسا في امللعب، في 
محاولة لتجنب اإلهانات العنصرية. وقال خالل 

كلمته في حوار ضد العنصرية وخطاب الكراهية 
في الفعاليات الرياضية، نظمه مجلس أوروبا: »ال 

يمكننا تغطية أفواهنا إذا تحدثنا إلى منافس، 
يجب أن تكون هناك بطاقة صفراء«.

أعلن نادي كاشيما أنتلرز، بطل الدوري الياباني 
لكرة القدم ثماني مرات، أنه أقال املدرب أنطونيو 
كارلوس زاجو. وسيتولى املدافع السابق ناوكي 
سوما، البالغ من العمر 51 عاما، قيادة كاشيما 
خلفا للمدرب البرازيلي بعد انطالقة متواضعة 
هذا املوسم شهدت تحقيق فوزين فقط في أول 

ثماني مباريات خاضها. وعانى كاشيما، املتوج 
بلقب دوري أبطال آسيا 2019 مع املدرب جو 

أويوا، كثيرا في فترة زاجو.

أم صالل ينهي 
تعاقده مع مدربه 

المغربي بن عسكر

سيدورف يقدم مقترحًا 
غريبًا لمواجهة العنصرية 

بين المنافسين

كاشيما أنتلرز الياباني 
يقيل المدرب زاجو 

ويعين سوما
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الدوحة ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  مـــســـابـــقـــة  تـــشـــهـــد 
لحساب  كبيرة  مواجهات  آسيا، 
املــجــمــوعــتــني األولــــــى والــثــالــثــة، 
على أمــل تحقيق بــدايــة جيدة فــي البطولة 
ــارة الـــصـــفـــراء.  ــ ــقـ ــ األعــــــــرق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
ويـــشـــارك فـــي دوري األبـــطـــال 40 فــريــقــا تم 
يتأهل  10 مجموعات، حيث  إلــى  توزيعهم 
صاحب املركز األول إلى دور الـ16، باإلضافة 
إلــى أفــضــل ستة فــرق تحتل املــركــز الثاني، 
الـــشـــرق ومــثــلــهــا ملنطقة  بـــواقـــع 3 ملــنــطــقــة 
الغرب. وتستضيف مدينة جدة السعودية 
مباريات املجموعة الثالثة من دوري أبطال 
السعودي  األهــلــي  الــتــي تضم  آســيــا 2021، 
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والســـتـــقـــال اإليــــرانــــي والـــشـــرطـــة الــعــراقــي 
والــدحــيــل الــقــطــري. وســلــط مــوقــع التــحــاد 
اآلسيوي الضوء على هذه املجموعة، التي 
ستقام منافساتها على استاد مدينة امللك 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة أو »الـــجـــوهـــرة« كما 
يطلق عليه في السعودية، حيث يعتبر من 
أهـــم املــعــالــم الــريــاضــيــة هــنــاك، تــم افتتاحه 
لــــ62 ألـــف متفرج،  فــي الــعــام 2014 ويــتــســع 
وسبق أن أقيمت عليه الكثير من املواجهات 
الكروية الكبرى مثل كأس السوبر اإليطالي 
 2020 ــانــــي  ــبــ اإلســ الـــســـوبـــر  وكـــــــأس   2019

وغيرها من األحداث الرياضية. 
اليوم  يلتقي  الثالثة،  املجموعة  ولحساب 
الــخــمــيــس الــدحــيــل الــقــطــري أمــــام الــشــرطــة 
العراقي، في مواجهة عربية خالصة، فيما 

الــســعــودي، نظيره استقال  يــاقــي األهــلــي 
طــــهــــران اإليـــــرانـــــي. وســـتـــتـــكـــرر الــكــثــيــر مــن 
املـــواجـــهـــات، بــعــد أن وضــعــت الــقــرعــة فــرق 
األهلي والشرطة والستقال في املجموعة 
ذاتــــهــــا فــــي الـــنـــســـخـــة األخـــــيـــــرة مــــن دوري 
األبـــطـــال الـــتـــي اســتــكــمــلــت مــنــافــســاتــهــا في 
املــرة  هــذه  لكن  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
الوحدة  مــن  بــدًل  القطري  الدحيل  بتواجد 

اإلماراتي. 
وتـــبـــادل األهـــلـــي والســـتـــقـــال الـــفـــوز الــعــام 
الــجــولــة  فـــي  األول 1-2  فــــوز  بــعــد  املـــاضـــي 
كبير  بانتصار  الــثــانــي  عليه  ورد  الــثــانــيــة، 
ــداف دون مـــقـــابـــل، ويــتــقــابــل  بــلــغ ثـــاثـــة أهــــ
املجموعة.  من  األولــى  الجولة  في  الفريقان 
اللتني جمعتا  املواجهتني  أنــه في  في حني 
ــقــــال اإليــــرانــــي  ــتــ الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي والســ
اإليجابي  بالتعادل  واحــدة  النتيجة  كانت 
بــهــدف لــكــل فــريــق، لــذلــك يتطلع كــل منهما 
لــلــتــفــوق عــلــى اآلخــــر هـــذا الـــعـــام. وســتــكــون 

هناك أيضًا مواجهة ذات طابع خاص بني 
اثنني من أفضل الاعبني في العالم العربي 
وهما مدافع الدحيل مهدي بن عطية الذي 
صنع لنفسه اسمًا لمعًا في دوري الدرجة 
اإليطالي بقميص فريق يوفنتوس  األولــى 
ــــزي، وســـيـــحـــاول إيـــقـــاف  ــيـ ــ ــنـ ــ ورومـــــــا وأوديـ
قــائــد منتخب ســوريــة عــمــر الــســومــة، الــذي 
األهلي،  في  الكروية  مسيرته  معظم  قضى 
ليصبح الهداف التاريخي للنادي والدوري 
لــم يكن هذا  الــســعــودي للمحترفني. وربــمــا 
املـــوســـم جــيــدًا لــألهــلــي مـــع احــتــالــه املــركــز 

الهالل بطل نسخة 
2019 يأمل في العودة 

للمنافسة على اللقب

تايرون لو مدرب 
كليبرز أشاد بأداء بول 

جورج المميز

الــســابــع فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الــســعــودي، 
لــكــن ذلـــك لــم يــمــنــع الــســومــة مــن الســتــمــرار 
في تسجيل األهــداف للموسم السابع على 
الــتــوالــي منذ وصــولــه قــادمــًا مــن القادسية 
الــكــويــتــي، حيث تــجــاوز الــاعــب الــبــالــغ من 
ـــ 130 هــدفــًا  الــ الــعــمــر 32 عـــامـــًا اآلن حـــاجـــز 
فــي الــــدوري، وهــو أيــضــًا مــن بــني مجموعة 
الذين سجلوا أكثر من 20 هدفًا  املهاجمني 

في دوري أبطال آسيا. 
على الجهة اآلخرى، يتألق البرازيلي دودو، 
منذ وصــولــه إلــى الــدحــيــل قــادمــًا مــن نــادي 
2020، حيث  الـــبـــرازيـــلـــي صــيــف  بـــاملـــيـــراس 
أثبت صانع األلعاب إدواردو بيريرا الشهير 
ــه عــامــل أســاســي فــي توليفة  »دودو«، أنـ بــــــــ
الفريق، وتشير األرقام إلى أن الاعب ساهم 
فـــي صــنــاعــة هـــدف فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
تمريرة  و62  فـــرص،  ثــمــانــي  2020، وصــنــع 
انتهت بالثالث األخير في ملعب املنافسني، 
ــر عــلــى ذلـــك بــل ســاهــم في  ولـــم يقتصر األمـ

ــتــــس خـــســـارتـــه  ــق بــــروكــــلــــني نــ ــ ــريـ ــ عـــــــــّوض فـ
ــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز فــي  الـــقـــاســـيـــة أمــــــام لـ
الــدوري األميركي للمحترفني في كرة السلة 
مينيسوتا  على  كبيرًا  فـــوزًا  وحــقــق   )NBA(
تـــمـــبـــروولـــفـــز، كــــان لــكــيــفــن دورانـــــــت الــفــضــل 

األكبر فيه، مع تسجيله 31 نقطة.
وتصّدر دورانــت هدافي املباراة التي انتهت 
تــأجــلــت ألربـــع وعشرين  قــد  127-97 وكــانــت 
ساعة بعد مقتل الشاب األسود داونت رايت 
)20 عــامــًا( بــرصــاص الشرطة خــال اعتقاله 
ــا أثـــــار اضــــطــــرابــــات. وفــي  األحـــــد املــــاضــــي، مـ
ظهوره الثالث منذ عودته من غياب دام نحو 
شــهــريــن بسبب اإلصـــابـــة، لــم ُيــضــع دورانـــت 
 ثــمــانــي 

ً
وقـــتـــًا فـــي تــأكــيــد حـــضـــوره، مــســجــا

نقاط في أول خمس دقائق له في امللعب.
ويعتبر دورانـــت واحـــدًا مــن أفــضــل الاعبني 

أن يترك األخير حني  2016 حتى 2019، قبل 
انتقل لصفوف بروكلني نتس.

ولــــم يــكــن فــريــق تــمــبــروولــفــز صــاحــب أســـوأ 
مع  للمحترفني  األميركي  الـــدوري  في  سجل 
14 انـــتـــصـــارًا فــقــط و41 خـــســـارة، فـــي وضــع 
ف بفارق 45 نقطة في 

ّ
تنافسي مطلقًا وتخل

إحدى فترات الربع األخير.
في املقابل، تلقى دورانت الدعم من زميله جو 
هاريس الذي أنهى املباراة برصيد 23 نقطة، 
ولنــدري شاميت الذي أضاف 19 نقطة بعد 
. وســجــل دي أنــــدري جــــوردان 

ً
دخــولــه بـــديـــا

رقمًا مزدوجًا أيضًا مع 13 نقطة. من جهته، 
قاد أنتوني إدواردز الذي كان الختيار األول 
للوولفز في »درافت« العام املاضي، أصحاب 

األرض مع تسجيله 27 نقطة.
 فريق نتس حجب خلفيات 

ّ
وقال دورانــت إن

الــتــوتــر الــعــنــصــري فــي مــيــنــيــابــولــيــس، التي 
دفعت إلــى تأجيل املــبــاراة. وأضـــاف: »أعتقد 
 الــرجــال يــدركــون بــوضــوح مــا يــحــدث في 

ّ
أن

بادنا، ونخوض محادثات حيال هذا األمر 
طـــوال الــوقــت. لــكــن، بــمــجــرد أن تــطــأ أقــدامــنــا 
األرض، نفهم ما هي وظيفتنا«. وفي غضون 
ذلك، أوضح أفضل لعب في الدوري األميركي 
سعيدًا  ببساطة  كــان  نتس  فريق   

ّ
أن سابقًا، 

ب خسارة خارج أرضــه. وقال دورانــت: 
ّ
بتجن

 الدوري األميركي للمحترفني 
ّ
»أنا سعيد ألن

نا لم نأِت إلى هنا من 
ّ
جعل املباراة تقام، وأن

أجل ل شيء، بل أنهينا األمر لصالحنا«.
ــع فــيــادلــفــيــا  ويــلــعــب نــتــس مــــبــــاراة قـــويـــة مـ
ســفــنــتــي ســيــكــســرز فـــي صــــراع عــلــى صــــدارة 
النتصارات  في  تعادل  مع  الشرقية  املنطقة 

والهزائم 37 فوزًا و17 خسارة.
وأعـــرب مــدرب بروكلني نتس، ستيف نــاش، 
ــفـــوز الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــه  ــالـ ــه بـ ــادتـ ــعـ عــــن سـ
فــريــقــه، رغـــم غــيــاب عـــدد كــبــيــر مـــن الــاعــبــني 
ــــري إيــــرفــــيــــنــــغ، وجـــيـــمـــس  ــايــ ــ ــيـــنـــهـــم كــ ــن بـ ــ مــ
 
ّ
هــاردن، ولماركوس ألدريدج. وقال ناش إن
الكثير من  لقد حققنا  »الــرجــال بذلوا جهدًا. 
النــتــصــارات هـــذا املــوســم عــنــدمــا كـــان لدينا 
أنــا فخور بهذا الجهد وكانت  نقص عــددي. 
املهمة  فيها  ننجز  التي  الليالي  إحــدى  هــذه 

التي أمامنا«.

فوز سادس تواليًا لكليبرز
ــا جـــاز  ــوتـ ــي مـــبـــاريـــات أخـــــــرى، تــخــطــى يـ ــ وفـ
ــنـــني أمـــــام واشــنــطــن  خـــســـارتـــه املــفــاجــئــة اإلثـ
عــلــى   96-106 فــــــــــوزًا  لـــيـــحـــقـــق  ويـــــــــــــــــزاردز، 

أوكاهوما سيتي ثاندر.
وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش املاكينة 
بينما  نقطة،   23 ليوتا بتسجيله  التهديفية 

أنــهــى زمــيــلــه دونـــوفـــان مــيــتــشــل املـــبـــاراة مع 
الــذي يتصدر ترتيب املنطقة  22 نقطة لجاز 

الغربية بـ41 انتصارًا و14 خسارة.
ــان بــوغــدانــوفــيــتــش قــد اخــتــيــر فــي درافـــت  وكـ
ــه لــم يلعب 

ّ
2004 مــن قــبــل مــيــامــي هــيــت، لــكــن

هـــنـــاك، إذ خــــاض عــــّدة تـــجـــارب فـــي صــفــوف 
أندية أوروبية مغمورة وكبيرة قبل وصوله 

.»NBA« إلى الـ
بصفوف  السابق  في  بوغدانوفيتش  ولعب 
نادي ريال مدريد وفنربخشة، ليجد الفرصة 
فــي عـــام 2014 لــلــعــب فــي الـــــدوري األمــيــركــي 
ملحترفي كرة السلة، بصفوف بروكلني نتس، 
فــقــضــى هــنــاك 3 ســـنـــوات، قــبــل أن يــلــعــب مع 
إنديانا بيسرز،  ثم  نــادي واشنطن ويـــزاردز 

ليرحل عام 2019 لصفوف يوتا جاز.
ــك، حـــقـــق لـــــوس أنــجــلــيــس  ــ ــ وفـــــي غــــضــــون ذلـ
كليبرز فوزه السادس على التوالي 115-126 
أمـــام مضيفه إنــديــانــا بــايــســرز، وســـط تألق 
بــول جــورج الــذي سجل 36 نقطة مصحوبة 
حاسمة.  تمريرات  وثماني  متابعات  بسبع 
وهذه هي املباراة الرابعة على التوالي التي 

يسجل فيها جورج 30 نقطة أو أكثر.
وبدأ بول جورج مسيرته في عالم كرة السلة 
قبل  إنديانا بيسرز  فريق  عــام 2010 مع  في 
أن يلعب لفريق أوكاهوما سيتي ثاندر بني 
إلـــى صــفــوف  بــعــدهــا  لــيــرحــل  و2019،   2017
ــذي خــاض  لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، وهـــو الــ
 النجوم في سبع مناسبات سابقة. 

ّ
مباراة كل

ــــدرب كــلــيــبــرز، تـــايـــرون لــــو، عـــن أداء  ــــال مـ وقـ
ه »عندما يلعب بهذه 

ّ
الاعب املميز جورج إن

الطريقة، نكون فريقًا صعبًا«.
وعـــلـــى مــلــعــب تـــشـــارلـــوت هـــورنـــتـــس، تــمــّكــن 
كايل كوزما من تسجيل 24 نقطة ليفوز مع 
ليكرز 101-93 على أصحاب  أنجليس  لوس 
مسجلي  كتيبة  كــوزمــا  ــاد  قـ وفــيــمــا  األرض. 
ليكرز، كانت لزميله أليكس كاروزو 13 نقطة 
، أسهمت في قلب املواجهة 

ً
بعد دخوله بديا

رأسًا على عقب لصالح حامل اللقب. وسجل 
ليكرز  ليضع  رمية ثاثية  كــاروســو  الــاعــب 
ثانية  قبل 45  املقدمة  فــي  املقدمة 91-95  فــي 
مــن النهاية، ثــم أضـــاف رميتني حــرتــني ملنح 
فــريــقــه أريــحــيــة مــن ســت نــقــاط. وقــــال مــدرب 
ــو: »يــــؤدي  ــاروســ لــيــكــرز فـــرانـــك فـــوغـــل عـــن كــ
كثيرًا مــن األمـــور الصعبة مــن أجــلــنــا. أمــر ل 
يــصــدق. الجميع ســعــداء مــن أجــلــه«. بـــدوره، 
خسر تورونتو رابتورز أمام أتانتا هوكس 
على  صــنــز  فــيــنــيــكــس  فــــاز  فــيــمــا   ،108-103
وبــوســطــن سلتيكس   ،86-106 هــيــت  مــيــامــي 

على بورتاند ترايل بايزرز 115-116.
)العربي الجديد، فرانس برس(

31 نقطة لدورانت تعيد نتس إلى سكة االنتصارات
فاز بروكلين نتس 

على نظيره مينيسوتا 
تمبروولفز، فيما 

هزم يوتا جاز منافسه 
أوكالهوما سيتي ثاندر

)Getty/الدحيل القطري سيقابل الشرطة العراقي في أول لقاء )فادي األسعد

)Getty( كيفن دورانت سجل 31 نقطة في المباراة األخيرة

بمسابقة  والثالثة  األولى  المجموعتين  مواجهات  تنطلق 
دوري أبطال آسيا، بلقاءات من العيار الثقيل، تأمل من خاللها 
األندية العربية كسب الرهان وتحقيق بداية مميزة على أمل 

التأهل للدور التالي

الــــدوري هــذا املوسم  تسجيل 12 هــدفــًا فــي 
كأبرز هدافي النادي في املسابقة إلى جانب 

مواطنه إدميلسون جونيور. 
وعلى الرغم من انضمامه إلى فريق الشرطة 
الــعــراقــي فــي شــبــاط/ فــبــرايــر املــاضــي فقط، 
ريفاس  جيلمني  الفنزويلي  املهاجم  أن  إل 
نــجــح بــالــتــأقــلــم مـــع زمـــائـــه بــســاســة وهــو 
ثاني أفضل هــداف في الــدوري هــذا املوسم 
بــرصــيــد خــمــســة أهــــــداف، ويــتــمــتــع الــاعــب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 32 عــامــًا بــخــبــرة واســعــة 
في دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل عشرة 
أهــــــداف فـــي الــبــطــولــة مـــع الــــريــــان الــقــطــري 
والتحاد السعودي، كما سبق أن مثل أندية 
كبيرة أخرى في املنطقة كالهال السعودي 

والشارقة اإلماراتي. 
وتــنــبــأ الــكــثــيــر مـــن املــتــابــعــني لـــكـــرة الــقــدم 
النجم الصاعد مهدي قائدي،  أن  اإليرانية، 
ــي مــــاعــــب كـــرة  ــ ــه شــــــأن مـــهـــم فـ ــ ســـيـــكـــون لـ
الــقــدم، حيث بــدأت موهبته تبرز فــي فريق 
الســتــقــال حــتــى أصــبــح أهـــم الــاعــبــني في 
ــبـــق لـــقـــائـــدي أن ســـجـــل هــدفــًا  ــريـــق، وسـ ــفـ الـ
وصــنــع أخــر فــي دوري أبــطــال آســيــا 2020، 
ويتطلع النادي لستغال إمكاناته لتجاوز 
دور املجموعات للمرة الرابعة في السنوات 
الخمس األخـــيـــرة.  وفــي املجموعة األولـــى، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
العام 2019  الهال بطل  الــريــاض، سيلتقي 
مع إيه جي إم كي األوزبكي، وشباب األهلي 
دبــي وصــيــف نسخة 2015 ضــد الستقال 

الطاجيكي. 
ومــع وصــولــه إلــى ســن الخامسة والثاثني 
بافيتيمبي  الفرنسي  النجم  يحتفظ  عاما، 
غــومــيــز بــمــســتــويــات فــنــيــة وبــدنــيــة عــالــيــة 
ويــعــتــبــر مـــن األســلــحــة الــحــاســمــة لــفــريــقــه، 
ــرز جــائــزتــي أفــضــل لعــب  وســبــق لـــه أن أحــ
وهداف نسخة العام 2019، وسجل مهاجم 
الفرنسي وســوانــزي سيتي  لــيــون  أوملــبــيــك 
ــــدوري  ــًا فــــي الــ اإلنـــكـــلـــيـــزي ســـابـــقـــًا 27 هـــدفـ
الــســعــودي املــوســم املــاضــي و18 هـــذا الــعــام 
يتصدر بها ترتيب الهدافني. شباب األهلي 
دبي، وجد مديره الفني مهدي علي ضالته 
املـــنـــشـــودة فـــي املـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي إيــغــور 
جــيــســوس، الـــذي فـــرض حــضــوره بــقــوة في 
التشكيلة األساسية بعد تسجيله 12 هدفًا 
 
ً
 بديا

ً
في موسمه األول بعد أن مكث طويا

للمهاجم البارز أحمد خليل، وهو ما اضطر 
إلى إبعاد لعب الوسط األوزبكي أوديلغون 
خــامــروبــيــكــوف عـــن الــقــائــمــة املـــشـــاركـــة في 

دوري األبطال. 
إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  وتـــــــأهـــــــل أيـــــــــه جـــــــي إم كـــــــي 
ــال آســـيـــا 2021  ــطــ املـــجـــمـــوعـــات بـــــــدوري أبــ
بــطــريــقــة درامــاتــيــكــيــة، حــيــث ســجــل نجمه 
ــان دوكــيــتــش فــي الــدقــيــقــة األخــيــرة من  دوفــ
الــوقــت اإلضــافــي ملــســاعــدة فــريــقــه بالتفوق 
ــة الـــقـــطـــري وتـــحـــقـــيـــق الــحــلــم  ــرافــ ــغــ ــلـــى الــ عـ
حيث  القارية،  املسابقة  في  األول  بالظهور 
يمثل دوكــيــتــش مــصــدر إلــهــام لــزمــائــه في 
يمثل  املجموعات. حيث  دور  الفريق خــال 
الفريق  في  لزمائه  إلهام  دوكيتش مصدر 

خال دور املجموعات.

كثيرًا  عامًا(،   30( جليلوف  مانوتشير  برز 
كأس  وهي  الثانية  القارية  المسابقة  في 
فريقه  قــاد  بعدما  اآلســيــوي،  االتــحــاد 
استقالل دوشنبه إلى الوصافة مرتين عام 
2015 الذي أحرز فيه الالعب جائزة أفضل 
لنسخة  باإلضافة  البطولة،  في  العــب 
إلى  الوصول  التي كرر فيها  العام 2017، 
مشاركته  وتشكل  الختامي.  المشهد 
في دوري األبطال فرصة الختبار مستواه 

في المسابقة األبرز على صعيد األندية.

جليلوف نجم دوشنبه

في الدوري األميركي لكرة السلة، وهو الذي 
يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا، وحقق خال 
للمحترفني  األميركي  الـــدوري  لقب  مسيرته 
وكـــان  و2018،   2017 عــامــي  مــنــاســبــتــني  فـــي 

حينها من أفضل الاعبني في النهائي.
وبـــدأ دورانــــت مسيرته عـــام 2007 مــع فريق 
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر قبل أن يــرحــل إلى 
غولدن ستايت ووريرز، الذي لعب له من عام 

دوري 
أبطال آسيا

مواجهات مهمة للعرب

تــمــّكــن نــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان من 
خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى نــصــف نهائي 
الـــخـــســـارة  رغـــــم  أوروبــــــــــا،  أبــــطــــال  دوري 
بهدٍف نظيف في املباراة التي جمعته مع 
بايرن ميونخ األملاني في ملعب »حديقة 
إياب  منافسات  ضمن  الثاثاء،  األمـــراء«، 
ــقــــاريــــة، بــفــضــل  ــع نـــهـــائـــي املـــســـابـــقـــة الــ ــ ربـ
النجم  رفــاق  التي حققها  الذهاب  نتيجة 
نادي  وبسط  سيلفا.  دا  نيمار  البرازيلي 
بالهجمات  نفوذه  جيرمان  ســان  باريس 
ــاراة، بــقــيــادة  ــ ــبــ ــ ــطــــاق املــ املــــرتــــدة مـــنـــذ انــ
نــجــمــيــه كــيــلــيــان مــبــابــي، وزمــيــلــه نــيــمــار 
النتيجة  يفتتح  أن  كـــاد  الـــذي  سيلفا،  دا 
بــهــدف الـــتـــقـــدم، لــكــن املــهــاجــم الــبــرازيــلــي 

أضاعها، نتيجة الرقابة الدفاعية.
ــّكـــل نــيــمــار مــفــتــاح الـــخـــطـــورة لــنــادي  وشـ
بــاريــس ســان جيرمان فــي الــشــوط األول، 
ــاع إحـــــراز 4 أهـــــداف مــحــقــقــة،  ــ بــعــدمــا أضـ
ــارس املــخــضــرم مــانــويــل نــويــر،  ــحـ لــكــن الـ
حـــامـــي عـــريـــن بـــايـــرن مـــيـــونـــخ، اســتــطــاع 
التصدي ملحاولتني، فيما قامت العارضة 
والــقــائــم بــحــرمــان الــبــرازيــلــي مــن هــدفــني. 
وعـــاقـــب بـــايـــرن مــيــونــخ أصـــحـــاب األرض 
ــدرة، لــيــتــمــكــن املــهــاجــم  ــهــ ــ

ُ
عــلــى الـــفـــرص امل

من  موتينغ  إيــريــك تشوبو  الــكــامــيــرونــي 
 ،)40( ـــ الــ الدقيقة  الــهــدف األول فــي  إحـــراز 
بــعــدمــا تــابــع الــكــرة الــعــرضــيــة املتقنة من 
ــارس  ــحـ ــاك الـ ــبـ ــلـــه، وأســـكـــنـــهـــا فــــي شـ ــيـ زمـ
كيلور نافاس. وفي الشوط الثاني، واصل 
ــان إضـــاعـــة  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ نـــجـــوم بــ
ــبـــاك الــــحــــارس مــانــويــل  ــام شـ ــ الــــفــــرص أمــ
نـــويـــر، بــعــدمــا اعـــتـــمـــدوا عــلــى هجماتهم 
املرتدة، فيما حاول بايرن ميونخ الحفاظ 
ــبــــاراة، مـــع الــتــركــيــز على  عــلــى نــتــيــجــة املــ

إحراز الهدف الثاني.
ولـــم تفلح جميع مــحــاولت نــجــوم نــادي 
بــايــرن مــيــونــخ فــي الــدقــائــق األخـــيـــرة من 
املــبــاراة، التي شهدت فرصًا خطيرة لكا 
الطرفني، مــا جعل بــاريــس ســان جيرمان 
العماق  أمـــام  الصعب  بامتحانه  ينجح 
إلى  التأهل  بطاقة  »الــبــافــاري«، ويخطف 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل 
ــاب، لـــيـــجـــرد رفــــاق  ــ ــذهـ ــ نــتــيــجــة مــــبــــاراة الـ

الحارس مانويل نوير من اللقب القاري.

ردود فعل الباريسي
أعـــــرب الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس 
نــادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن 
ســعــادتــه بتأهل الــفــريــق إلــى الـــدور نصف 
وفخره  ــا،  أوروبـ أبطال  دوري  من  النهائي 
بما حققه الفريق خال املباراة ضد بايرن 

ميونخ، بطل أوروبا العام املاضي.
 RMC ــال الــخــلــيــفــي فـــي تــصــريــح لــقــنــاة وقــ
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ بـ الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
قـــادرًا خــال مباراة  التأهل، وكــان  استحق 
اإلياب رغم هزيمته، على تسجيل أكثر من 
هدف بعدما صنع عديد الفرص السانحة 

للتهديف ولكن الفريق لم يكن محظوظًا.
التي  الصعوبات  أن  إلــى  الخليفي  ــار  وأشـ
ــاراة كــانــت  ــبـ وجـــدهـــا الــفــريــق فـــي نــهــايــة املـ
متوقعة بما أن فريقه واجه واحدًا من أفضل 
الفترة، ولكنّه  العالم خــال هــذه  الفرق في 
كان يثق في قدرة الفريق على التأهل إلى 
واجه  الفريق  أن  وخاصة  النهائي،  نصف 
هـــذا املــوســم أنــديــة قــويــة، مــثــل مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي أو برشلونة اإلسباني، 
ــه فــي كــل مـــرة كــســب الــتــحــدي، ولــهــذا 

ّ
ولــكــن

ه لم يشك بقدرة الفريق على العبور.
ّ
فإن

ــــه كــشــف مــنــذ بــدايــة  ـ
ّ
وأضـــــاف الــخــلــيــفــي أن

الــنــادي الفرنسي، عــن رغبته  املــشــروع مــع 
األبــــطــــال، وأن  عــلــى دوري  الـــحـــصـــول  فـــي 

ه أصبح من األندية الكبرى 
ّ
الفريق أثبت أن

في أوروبا، وأنه فخور بما يقوم به املدرب 
والــاعــبــون وكــذلــك املــديــر الــريــاضــي، ولكن 

.
ً
الحصول على هذا اللقب لن يكون سها

وبـــخـــصـــوص إمـــكـــانـــيـــة رحـــيـــل نـــيـــمـــار أو 
مبابي عن الفريق، قال الخليفي إن باريس 
ــه من أكبر األندية في 

ّ
سان جيرمان أكد أن

أوروبا، وأن ما يبحث عنه الاعبان يتوفر 
في الفريق.

ــال نـــيـــمـــار فــــي تــصــريــحــات  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
ــاراة، إن بــاريــس ســان  ــبـ تــلــفــزيــونــة عــقــب املـ
»نــاديــًا كبيرًا« ول يرضى  جيرمان أصبح 
بــالــوصــول إلــى هــذه املرحلة فــقــط. وصــّرح 
الـــاعـــب »أنـــــا ســعــيــد رغــــم هــزيــمــتــنــا أمـــام 
الــعــالــم. نحن فريق كبير.  أحــد أفضل فــرق 
أقــصــيــنــا بـــطـــل أوروبـــــــــا. نـــحـــن فــــي نــصــف 

النهائي. علينا العمل والتطور«.
ــال نــيــمــار »أثــبــتــنــا أنــنــا فــريــق متحد.  وقــ
تحدثنا كثيرًا في امللعب ونظمنا أنفسنا 
جيدًا«. وأضاف الاعب »لحت لنا فرص 
كـــثـــيـــرة، أهـــدرنـــاهـــا بـــفـــارق ضــئــيــل، لكن 
أهــــم شــــيء أنـــنـــا تـــأهـــلـــنـــا«. وخـــتـــم نــيــمــار 
ــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان فـــريـــق كــبــيــر ل  »بــ
 يرضى بالقليل. نحن على أقل تقدير في 

نصف النهائي«.
أنخيل دي  األرجنتيني  قــال  املــقــابــل،  فــي 

مــاريــا عــقــب املـــبـــاراة: »لــقــد جــربــنــا أشــيــاء 
الفريق األفضل خال املوسم  أمــام  كثيرة 
املــاضــي وكــذلــك حــامــل الــلــقــب. إنــهــا ميزة 
الــتــدريــبــات،  فــي  بجد  عملنا  جميعا،  لنا 
إنه شيء مهم جدا بالنسبة لنا. أنا سعيد 
أشياء  األحيان تحدث  في بعض  للغاية. 
أشياء  ليست  إنها  امللعب.  خــارج  قبيحة 
ممتعة للغاية، لكننا اآلن سعداء للغاية«.

ردود فعل الجانب البافاري
وقال املدير الفني لبايرن ميونخ األملاني 
ــع نـــهـــائـــي  ــ ــ عــــقــــب إقـــــصـــــاء فــــريــــقــــه مـــــن ربـ
األفــضــل  ــان  كــ فــريــقــه  إن  ــال،  ــطــ األبــ دوري 
في مباراتي الذهاب واإليـــاب. وأكــد فليك 
بــعــد املــــبــــاراة قــائــا »أعــتــقــد أن مـــا حــدث 
فــي الـــذهـــاب هــو الـــذي جعلنا نــخــرج من 
ربما  كثيرة.  فرصًا  أهــدرنــا  لقد  البطولة. 
كان من األفضل أن تنتهي املباراة بهدفني 
ملثلهم«. وصّرح املدرب بأنه »لم يحالفنا 
التوفيق الــيــوم فــي الــدقــائــق األخــيــرة من 
املـــبـــاراة، على األخـــّص فــي فــرصــة ليروي 
ساني الذي كان في وضعية جيدة وفضل 
املــدرب  وأضـــاف  التسديد«.  على  التمرير 
ــع بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان جــيــدًا  »لــقــد دافــ
جــــدًا، وكــمــا حـــدث فـــي الـــذهـــاب لـــم نتحل 
بــالــحــســم الـــكـــافـــي. افــتــقــرنــا إلــــى الــلــمــســة 
األخـــيـــرة«. وتــابــع فليك »أعــتــقــد أنــنــا كنا 
املــبــاراتــني، لكن على أي حال  األفضل في 
لعبه  على  لفريقي  التهنئة  أقــدم  أن  علّي 
التهنئة  نــقــدم  أن  ـــا 

ً
أيـــض عــلــيــنــا  الـــجـــيـــد.. 

لباريس سان جيرمان على التأهل«.
ــر، مــهــاجــم  ــ ــولـ ــ ــــاس مـ ــومـ ــ بــــــــــدوره، أعــــــــرب تـ
بــايــرن مــيــونــيــخ، عــن أســفــه إلقــصــاء فريقه 
مـــن هــــذا الــــــدور، مـــؤكـــدًا أن لعــبــي الــفــريــق 
الكافي  الضغط  مــمــارســة  فــي  ينجحوا  لــم 
عــلــى الــفــرنــســيــني. وفــــي تــصــريــحــات عقب 
ــبــــاراة لـــم تكن  املـــواجـــهـــة، قـــال مــولــر إن »املــ
مثل تلك التي أقيمت في ميونخ. لم ننجح 
في ممارسة الكثير من الضغط عليهم في 
بــاريــس  الـــبـــدايـــة، وحــصــل  مــنــذ  منطقتهم 
سان جيرمان على أفضل الفرص. قام نوير 

بالتصديات بشكل جيد«.
وتابع: »في الشوط الثاني، تحسن الجهد، 
لكن املباراة كانت مغلقة للغاية، ولم نتمكن 

من تسجيل أهداف أكثر في شباكهم«.
وأضاف: »إنه ألمر مخيب لآلمال للغاية أن 
الفوز  املنافسة بعد  يتم إقصاؤك من هــذه 

في باريس«.
وتــعــد هـــذه هــي املـــرة الــثــانــيــة الــتــي يــغــادر 
فــيــهــا الــفــريــق الــبــافــاري الــبــطــولــة مــن دور 
الثمانية خال آخر 5 سنوات، حيث كانت 
املــنــاســبــة املــاضــيــة فــي مــوســم )17-2016(، 
عندما خرج على يد ريال مدريد اإلسباني، 

بطل تلك النسخة.
)العربي الجديد، إفي(

سان جيرمان وبايرن قمة أوفت بالوعود
جرّد باريس سان جيرمان 

الفرنسي نظيره بايرن 
ميونخ األلماني من لقبه 
في دوري أبطال أوروبا 
بعدما أزاحه من الدور 

ربع النهائي

)Getty/سان جيرمان خسر بهدف دون رّد إيابًا )خافيير لين
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لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تــــــتــــــوجــــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
الخميس،  اليوم  مساء  الرياضية، 
ــن املـــاعـــب فـــي الـــقـــارة  ــى عـــــدٍد مـ إلــ
األوروبــــــيــــــة، ملـــتـــابـــعـــة مــــواجــــهــــات إيــــــاب ربـــع 
املباراة  رأسها  وعلى  »اليوروباليغ«،  نهائي 
التي ستجمع بني ناديي مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، وضيفه غرناطة اإلسباني. واقترب 
إلــى نصف  الــوصــول  مــن  يونايتد  مانشستر 
الـــدوري األوروبــــي، بعدما انتصر في  نهائي 
لـــقـــاء الــــذهــــاب بــهــدفــني مــقــابــل ل شـــــيء، لكن 
»الشياطني الُحمر« ُيدركون جيدًا أن أي شيء 
الــفــريــق اإلسباني  لــم يحسم بــعــد، خــاصــة أن 
يـــعـــد مـــفـــاجـــأة املــــوســــم الـــحـــالـــي فــــي الــــــدوري 
الرائعة. لكن نادي  األوروبــي، نتيجة نتائجه 
غــرنــاطــة تــعــّرض لــضــربــة مــؤملــة فــي مــواجــهــة 
الذهاب ضد مانشستر يونايتد، بفضل خبرة 
أولـــي غونار   النرويجي  املـــدرب  كتيبة  نــجــوم 
سولشاير، إل أن كل شيء سيكون مفتوحًا في 
لقاء اإليـــاب فــي ملعب »أولـــد تــرافــورد«، الــذي 
سيكون حاسمًا للغاية لجماهير »الشياطني 
ــن يــــريــــدون رؤيـــــة فــريــقــهــم في  ــذيـ ــر«، الـ ــمـ ــُحـ الـ
ــــي. وسيعتمد  األوروبـ الــــدوري  نهائي  نصف 
سولشاير على عدد من نجومه الذين نجحوا 

الدوري 
األوروبي

إلى  اإلنكليزي،  وأرسنال  اإليطالي،  وروما  اإلسباني،  فياريال  أندية  تطمح 
تجنب المفاجآت في مواجهات إياب ربع نهائي بطولة الدوري األوروبي، 
من أجل خطف مقعد التأهل إلى نصف المسابقة القارية، فيما يريد رفاق 

بول بوغبا في مانشستر يونايتد تأكيد االنتصار على منافسه غرناطة

3031
رياضة

تقرير

أهــداف  أمــام توتنهام بثاثة  القمة  فــي حسم 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي، 
ــلــــى رأســــهــــم األوروغــــــوايــــــانــــــي املـــخـــضـــرم  وعــ
إديــنــســون كــافــانــي، الـــذي عــاد مــرة أخـــرى إلى 
تشكيلة املــــدرب الــنــرويــجــي، عــقــب غــيــاب عن 
الحالي،  املوسم  املهمة في  املباريات  عــدد من 

بسبب اإلصابات التي تعرض لها.
وأصــــبــــح املـــخـــضـــرم كـــافـــانـــي يـــمـــنـــح نـــاديـــه 
خط  فــي  مختلفا  بــعــدا  يــونــايــتــد  مانشستر 
الــهــجــوم، بعد أن فشل اعــتــمــاد املـــدرب أولــي 
غــونــار ســولــشــايــر، عــلــى الــفــرنــســي أنــطــونــي 
ــاب مـــاركـــوس  مـــارســـيـــال أو اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــشـ

راشفورد في مركز املهاجم الرئيسي.
ــهـــاجـــم األوروغـــــوايـــــانـــــي إديـــنـــســـون  وبــــــات املـ
كـــافـــانـــي، ُيــشــكــل تــهــديــدًا خــطــيــرًا فـــي منطقة 
جزاء خصومه، حيث يجيد توقيت انطاقاته 
ــتـــغـــال املـــســـاحـــات لســتــقــبــال تــمــريــرات  واسـ

الجناحني العرضية، بعدما استطاع إحراز 5 
أهداف بالرأس، باإلضافة إلى إجادته األدوار 
الدفاعية، ما سيجعله أحد األعمدة األساسية 
ضد غرناطة في حال قرر سولشيار الستعانة 
يونايتد  مانشستر  مواجهة  عد 

ُ
وت بخدماته. 

ضد منافسه غرناطة، هي اللقاء الوحيد الذي 
مــا، مقارنة باملباريات  حسمت نتيجته نوعا 
األخرى التي لم تشهد تفوقا مؤكدا. ويحاول 
فياريال وروما استكمال الطريق نحو نصف 
ــيـــاب  وغـ الــــحــــالــــي  الــــوضــــع  أن  إل  الـــنـــهـــائـــي، 
الجمهور واملاعب الخاوية تدفع إلى التكهن 
بنتائج غير متوقعة، وربما مفاجآت مدهشة. 
واستطاع نادي فياريال اإلسباني خطف فوٍز 
صــعــب بـــهـــدٍف نــظــيــف عــلــى مــنــافــســه ديــنــامــو 
زغـــــرب، الــــذي ســيــكــون مــحــط أنـــظـــار الجميع 
ــام تــوتــنــهــام  ــ بـــا اســتــثــنــاء، نـــظـــرًا ملـــا فــعــلــه أمـ
اإلنكليزي، بعدما أقصاه من املسابقة القارية 
فياريال  ويــحــاول  ومــثــيــر.  متوقع  غير  بشكل 
الســتــفــادة مــن الــتــفــوق فــي مــواجــهــة الــذهــاب، 
البطولة، خاصة مع  كي يواصل مسيرته في 
وجــــود أونـــــاي إيـــمـــري، املـــــدرب املــخــضــرم في 
»اليوروباليغ«. ويبدو الفريق اإلسباني أقرب 
إلى التأهل رغم حقيقة إقصاء دينامو زغرب 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مورينيو  لـــرجـــال املـ
في الــدور السابق. وجــاء 4 من نــادي فياريال، 
ضمن تشكيلة األسبوع، التي نشرها التحاد 
األوروبي لكرة القدم »يويفا«، وهم األرجنتيني 
خوان فويث، وزميله داني باريخو، وألفونسو 
تألقوا في  الذين  بيدراسا وجــيــرارد مورينو، 
مواجهة دينامو زغــرب في ذهــاب ربع نهائي 

املسابقة القارية.
من جانبه، فرض نادي روما اإليطالي كلمته 
أرينا«  كــرويــف  »يــوهــان  ملعب  على جنبات 
كي  البداية  فــي  الهولندي  الفريق  تقدم  رغــم 
ــرة  ــ ــتــــمــــرار داخــــــل دائـ ــالــــه فــــي الســ يــحــيــي آمــ
املنافسة، ويخوض لقاء اإلياب متسلحًا بأنه 

لم يهزم على امللعب األوليمبي.
بـــــدوره، طــلــب إيــريــك تــني هــــاغ، مــــدرب نــادي 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، مـــن حــــارس مـــرمـــاه كيل 
ــه املــعــنــويــة بعد  شــيــربــن الــحــفــاظ عــلــى روحــ
خطأ أهــدى املنافس رومــا هدف التعادل في 
املباراة بني الفريقني في ذهاب دور الثمانية 

بالدوري األوروبي لكرة القدم.
وقال مدرب أياكس أمستردام، في تصريحاته 
للصحافيني: »لقد سيطرنا بقوة على مباراة 
الــذهــاب، ولــم يكن هناك ما يشير إلــى دخول 
أي أهــداف مرمانا، وطلبت من الحارس كيل 
شــيــربــن أن يـــرفـــع رأســــــه. لــقــد قــــدم مــواجــهــة 
ــادة مــا  ــ ــارس املــــرمــــى عــ ــ جــــيــــدة، لـــكـــن خـــطـــأ حــ
ــــودة فــي  ــعـ ــ يــتــســبــب فــــي هـــــــدف«، مــضــيــفــًا »الـ
الصعوبة،  فــي  غاية  مهمة  ستكون  النتيجة 
ــذا املـــســـتـــوى،  ــ لـــكـــن بــوســعــنــا الـــلـــعـــب عـــلـــى هـ
وسنحصل على فرصة التأهل لو قدمنا نفس 
املستوى الـــذي ظهرنا بــه فــي لــقــاء الــذهــاب«. 
كـــمـــا يــســتــطــيــع ســـافـــيـــا بــــــراغ بـــلـــوغ نــصــف 

يريد أرسنال تحقيق
الفوز على منافسه 

سالفيا براغ

كونميبول يعلن تبرع سينوفاك بـ 50 ألف جرعة لقاح
أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية )كونميبول( عن تبّرع شركة األدوية الصينية 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا لتحصني  ألف جرعة من  )سينوفاك( بإجمالي 50 
للرجال والنساء ألعلى مؤسسة رياضية لكرة  الرئيسية  البطوالت  الفرق املشاركة في 
ل »دعما 

ّ
تمث الــجــرعــات  أن  بــيــان  فــي  الكونميبول  ــح  الجنوبية. وأوضـ أمــيــركــا  فــي  الــقــدم 

ملموسا من قبل الشركة الصينية لتنظيم بطولة كوبا أميركا واملنافسات الكروية األخرى 
في أميركا الجنوبية«. وفي هذا الصدد، قال رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، إن 
»هذه هي أفضل األخبار التي يمكن أن تتلقاها عائلة كرة القدم في أميركا الجنوبية«. 
وتابع: »إنها خطوة كبيرة لألمام للتغلب على وباء كوفيد-19، لكن هذا ال يعني، بأي حال، 
أننا نتخلى عن حذرنا. سنحافظ على عملنا املسؤول، والذي سمح لنا باختتام بطوالتنا 
البادرة  »هذه  لـ الكونميبول عن امتنانه  البطوالت«. وأعرب رئيس  بساسة ودون تغيير 
القدم هي نشاط  التي أدركــت أن كرة  العظيمة والدعم من شركة سينوفاك،  التضامنية 

أساسي لاقتصاد والثقافة والصحة البدنية والعقلية ألميركا الجنوبية«.

دي روسي يغادر المستشفى
ومساعد  السابق  اإليــطــالــي  الــدولــي  النجم  حصل 
روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، دانييلي 
دي روســي، على اإلذن الطبي ملغادرة املستشفى 
الذي كان فيه بسبب مشاكل في الرئة ناتجة عن 
برنامجه  وسيواصل  كــورونــا،  بفيروس  إصابته 
الــعــاجــي فــي مــنــزلــه. وكــــان قــائــد رومــــا اإليــطــالــي 
سابقا قد دخل املستشفى، الجمعة املاضي، بعد 
أســبــوع قضاه فــي الــعــزل داخــل منزله، بعد ثبوت 
التاجي،  الــفــيــروس  عــن  الكشف  اخــتــبــار  إيجابية 
خال معسكر منتخب باده، أثناء التوقف الدولي 
ــود مــشــاكــل فــي الــرئــة. وانــضــّم دي  األخــيــر، ووجــ
اإليطالي  واملنتخب  يوفنتوس  ثنائي  إلــى  روســي 
بيرنارديسكي،  وفيديريكو  بونوتشي  ليوناردو 
ــاء معسكر  ــنـ الـــلـــذيـــن أصــيــبــا أيـــضـــا بـــالـــعـــدوى أثـ
»اآلتــزوري«. واعترف العب الوسط اإليطالي السابق، املوجود بالفعل في املستشفى، في 
ل األطباء، على الرغم من أنه في هذا الوقت 

ّ
ب تدخ

ّ
رسالة، بأنه يعاني من التهاب رئوي تطل

خارج نطاق الخطر. وإثر تحسن حالة صاحب الـ37 عاما، قرر األطباء السماح له بمغادرة 
املستشفى واستكمال البرنامج العاجي في منزله.

عزل خابيير أغيري عن فريقه رايادوس مونتيري
ــــدرب رايـــــادوس  تـــقـــّرر عــــزل خــابــيــيــر أغـــيـــري، مـ
انتهاكه  بــعــد  الــفــريــق  عــن  املكسيكي،  مــونــتــيــري 
انــتــشــار كــوفــيــد-19،  للحد مــن  الصحية  الــلــوائــح 
حسبما أعــلــن االتـــحـــاد املــكــســيــكــي لــكــرة الــقــدم. 
وأوضح االتحاد في بيان أن مدرب أتلتيكو مدريد 
السابق ضبط أثناء مشاركته في حدث ال عاقة 
له بالنادي ودون التزام باملعايير الصحية املعمول 
وانتشر  الجائحة.  على  للسيطرة  الباد  في  بها 
فيديو  مقطع  االجتماعي  التواصل  عبر شبكات 
يظهر فيه أغيري بينما يرقص في أحد األفــراح، ما دعا االتحاد املكسيكي إلى تكليف 
لجنة االنضباط بالتحقيق في الواقعة وفرض عقوبة. وتولى أغيري )62 عاما( مسؤولية 
رايــادوس مونتيري مطلع العام الجاري، ويحتل الفريق املركز الثالث في جدول الدوري 
أتلتيكو  الخميس  يستقبل  كونكاكاف، حيث  أبطال  دوري  في  يشارك  كما  املكسيكي، 

بانتوخا الدومينيكاني الذي فاز عليه في ذهاب ثمن النهائي 3-0.

حرمان حكم مساعد لم يحتسب هدفا لكريستيانو 
من المشاركة في اليورو

لن يشارك الحكم املساعد ماريو ديكس، الذي لم يحتسب للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
في كأس  العالم 2022،  كــأس  في مواجهة صربيا خــال تصفيات  هدفا شرعيا سجله 
األمم األوروبية )يورو 2020( التي ستلعب هذا الصيف، وفقا ملا أكده مصدر من االتحاد 
)إفي( إنه من املتوقع أن يدخل الحكم يان دي فرايس  الهولندي لكرة القدم. وقال املصدر لـ
بدال منه في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي. ويأتي قرار االستغناء 
والتي  والبرتغال،  التي شهدتها مواجهة صربيا  اللعب  عن ديكس بعد ثاثة أسابيع من 
للفوز. وال تطبق  املباراة  لرونالدو كان سيغير نتيجة  لم يحتسب بسببها هدفا شرعيا 
تقنية حكم الفيديو املساعد في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر، لهذا فكان القرار نهائيا. 
انتهت  اعتراضاته. وحــني  على  الرئيسي  الحكم  من  بطاقة صفراء  رونــالــدو  تلقى  بعدها 
املباراة، ألقى النجم البرتغالي بشارة القيادة على أرض امللعب. وبعد ثاثة أيام، أبلغ الحكم 
الرئيسي مساعده أنه سيستبدله ألنه لم يعد واثقا في التعاون معه، كما قال ديكس نفسه 

في تصريحات صحفية في هولندا.

في دوري األبطال، فلم ينجح ربما سيريغو رغم براعته 
ــــذود بالشكل املــطــلــوب عن  وبــعــدهــا تـــراب وأريــــوال فــي ال
عرين الباريسي، حتى إن املخضرم جيانلويجي بوفون، 
الـــذي ضــّمــتــه اإلدارة، ارتــكــب هــفــوة أطــاحــت بحلم ســان 

جيرمان في إحدى املناسبات باألبطال.
انضّم  يــوم  يـــورو،  مليون   15 الصفقة  قيمة  تتجاوز  لــم 
إلى باريس سان جيرمان، لكنه أثبت أنه قطعة أساسية 
في النجاح إلى جانب نجوم آخرين، على غرار الفرنسي 
ف خزينة النادي 180 مليون يورو، 

ّ
كيليان مبابي الذي كل

والبرازيلي نيمار دا سيلفا 222 مليون يورو.
ــم حـــصـــده لــقــب دوري األبـــطـــال ســابــقــا مع  ــافـــاس رغــ نـ
في  شــغــفــا  أظــهــر  و2018  و2017   2016 فــي  املــيــرنــغــي 
الريال كان  املضي قدما، ربما يريد أن يثبت للجميع أن 
على خطأ يوم تخلى عنه، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة 

ستلعب دورًا مــهــمــا فــي نــصــف الــنــهــائــي، مــع الــعــلــم أنــه 
العالم، إضافة إلى نهائي  خاض أيضا ربع نهائي كأس 
األبطال في العام املاضي، الذي خسره الفريق الفرنسي 
أمام بايرن ميونخ. ُولد نافاس في بيريس سيليدون عام 
1986، وظهر ألول مرة مع ديبورتيفو سابريسا في 6 
الكوستاريكي  الــدوري  لقب  معه  وحقق   ،2005 نوفمبر 

وبطولة كونكاكاف لألندية.
فــي دوري  ألباسيتي  نــافــاس مــع  ـــع 

ّ
فــي يوليو 2010، وق

الدرجة الثانية في إسبانيا، ليجد نفسه في أوروبا للمرة 
األولى، فلعب 36 مباراة من أصل 42 خال موسمه األول، 
لكن فريقه عانى من الهبوط بعد أن احتل املركز األخير.

أعير بعدها إلى نادي ليفانتي في موسم 2012-2011، 
قــبــل أن يــضــّمــه األخــيــر فــي املــوســم الــتــالــي ليستمّر في 

صفوفه حتى عام 2014، قبل رحيله إلى ريال مدريد.

حسين غازي

تحقيق  نافاس  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس  استطاع 
لقب دوري أبطال أوروبــا في صفوف نادي ريال مدريد 
اإلسباني، وساهم في العديد من التتويجات، قبل أن يقرر 
النادي امللكي التفريط فيه، بعد وصول الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا إلى صفوف النادي املدريدي.
ــادي بـــاريـــس ســان  ــى نــ بــعــد تــركــه مـــدريـــد وانــضــمــامــه إلـ
أنــه واحــٌد من األفضل في  أثبت كيلور نافاس  جيرمان، 
العالم، وهذا ما كان واضحا للعلن في مباراتي برشلونة 
اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، بعدما وقف سدًا منيعا 

من خال تصدياته املذهلة، وإعطاء الثقة لزمائه.
لطاملا عانى باريس سان جيرمان في السنوات املاضية 
من مشاكل في حراسة املرمى حرمته من الذهاب بعيدًا 

كيلور نافاس

على هامش الحدث

حارس كوستاريكي 
متألق، ساهم في 

تأهل باريس سان 
جيرمان لدور نصف 

النهائي

تمكن مانشستر 
يونايتد من 
الفوز ذهابًا 
بهدفين من 
)Getty( دون رد

اإليطالي،  روما  نادي  مهاجم  مايورال،  بورخا  اإلسباني  النجم  يطمح 
إلى هز شباك منافسه أياكس أمستردام الهولندي في المواجهة التي 
نهائي  ربع  إياب  منافسات  ضمن  الخميس،  اليوم،  مساء  تجمعهما 
الدوري األوروبي، من أجل أن ينافس على لقب هّداف المسابقة القارية.
أمامه  الطريق  أصبح  بعدما  أهــداف،   7 رصيده  في  مايورال  ويملك 
مفتوحًا في المسابقة القارية، بعدما خرج ُمعظم الهدافين، الذين 

هزوا شباك منافسيهم، وعلى رأسهم هاري كين.

هّداف »يوروباليغ«

وجه رياضي

النهائي، بعد أن فرض التعادل في العاصمة 
البريطانية لندن، أمام ُمضيفه أرسنال بهدٍف 
ملثله، حيث اعترف املدرب التشيكي يندريش 
إلنهاء  فــرصــة  »هــنــاك  بقوله:  تربيسوفسكي 
املــهــمــة فـــي مــلــعــبــنــا«، رغـــم أن مــايــكــل أرتــيــتــا 
ولعــبــيــه يـــدركـــون أن بــطــولــة »يــوروبــالــيــغ« 
هــي فــرصــة للعودة إلــى دوري األبــطــال، بعد 

ساكا وغابرييل مارتينيلي، أصبحا جاهزين 
بعدما  »الــيــوربــالــيــغ«،  فــي  املرتقبة  للموقعة 

تبني أنهما ل يعانيان من اإلصابة.
وخــرج ساكا من امللعب في مباراة أرسنال 
األخــــيــــرة أمــــــام شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، مــســاء 
األحــد املاضي، وتبني لحقا أنه يعاني من 
إجهاد في الساق، من دون وجود أي إصابة 

أن كشف املدرب اإلسباني »الفكرة هي الفوز 
باملباراة. هذه هي العقلية. يجب أن نسجل«. 
ــى الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي أرســنــال أنــبــاء 

ّ
وتــلــق

ســارة قبل موقعته أمــام سافيا بــراغ، مساء 
اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي مسابقة 
الـــــدوري األوروبـــــــي، بــعــدمــا كــشــفــت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية، أن الثنائي بوكايو 

ــــذي اســتــبــدل  ــا مــارتــيــنــيــلــي الــ ــ عــضــلــيــة. أمـ
أيضا، فإنه لئق للمشاركة، بعدما تبني أنه 
تبعده  لــن  الكاحل،  فــي  فقط  لكدمة  تعرض 
الظهير  تأكد عدم لعب  املاعب، بعدما  عن 
الســكــتــلــنــدي كـــيـــران تــيــرنــي حــتــى نــهــايــة 
املوسم، فيما لن يلعب املخضرم ديفيد لويز 

املباراة ضد سافيا براغ.

وافقت السلطات اإليطالية على أن تلعب املباريات املقررة على امللعب األوملبي في العاصمة 
رومــا خال كأس أوروبــا لكرة القدم الصيف املقبل، أمــام مدرجات ممتلئة »بنسبة 25 
اإليطاليني  والكأس  الــدوري  مباريات  وتقام  االستيعابية.  قدرتها  من  األقــل«  على  باملئة 
ومسابقتا دوري األبطال ويوروبا ليغ من دون جمهور هذا املوسم بسبب كورونا، لكن 
إيطاليا وجدت نفسها تحت ضغط كبير من االتحاد األوروبــي لكرة القدم )يويفا( من 
أجل السماح بحضور الجمهور ولو بعدد محدود خال املباريات املقررة الصيف املقبل 

على أرضها بعدما أرجئت املسابقة لصيف هذا العام.
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