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اجتمع مدرب
برشلونة رونالدو
كومان ألكثر
من ساعتين
برئيس النادي،
خوان البورتا،
ونائب الرئيس
الرياضي ،رافاييل
يوست ،إليضاح
أسباب النتائج
السيئة األخيرة
للفريق والتي
أبعدته عن
المنافسة على
لقب «الليغا»،
من دون إعالن
شيء عن
مستقبل الجهاز
الفني .هذا
وقللت مصادر
من النادي من
أهمية االجتماع
وأنه مثل جميع
االجتماعات
التي عقدت بين
كومان والبورتا
منذ تولي األخير
رئاسة النادي.

اجتماع حاسم؟
هل يستمر رونالد كومان مع برشلونة في الموسم المقبل؟ ()Getty

ناصر العطية يفوز
بالمرحلة األولى لرالي
األندلس

تشيفرين يشكر روابط
الجماهير لرفضها دوري
السوبر األوروبي

بيع قميص لميسي
بـ 9400يورو لعالج
طفل صربي

فاز السائق القطري ناصر العطية باملرحلة
األولى للنسخة الثانية لرالي األندلس ،املرحلة
التحضيرية لرالي داكار  ،2022والتي تقام حتى
األحد املقبل .وقطع العطية مسافة السباق (219
كلم) في ساعة و 39دقيقة و 25ثانية بفارق
دقيقة و 25ثانية عن الالتفي فادوتاس زاال،
ودقيقتني و 32ثانية عن اإلسباني كارلوس
ساينز الثالث .ويتصدر العطية بذلك الترتيب
العام متفوقًا على فايدوتاس الوصيف.

اجتمع ألكسندر تشيفرين ،رئيس «يويفا»،
بمجموعة من املشجعنيّ ،
توجه لهم بالشكر
على رفضهم لبطولة «السوبر األوروبي» ،وقال
تشيفرين خالل اجتماعه بروابط املشجعني في
إنكلترا وإسبانيا« :من خالل التزاماتنا املتبادلة
بروح كرة القدم األوروبية سنتمكن من إنقاذ
بنيتها الهرمية الفريدة والثمينة .يجب أن نكون
مبدعني ومبتكرين معًا وأن نكون واضحني
ّ
(أوجه) شكرًا كبيرًا لكم».
بشأن أهدافنا،

تم بيع قميص العب كرة القدم األرجنتيني،
ليونيل ميسي ،في املزاد مقابل تسعة آالف و400
يورو وهو املبلغ الذي سيخصص لعالج طفل
صربي يعاني من ضمور العضالت الشوكي ،وفقًا
لصحيفة «موزارت سبورت» .وأشارت الصحيفة
إلى أن القميصني املوقعني من أكبر نجمي في كرة
القدم العاملي وهما ميسي وكريستيانو رونالدو
واملعروضني في املزاد األسبوع الحالي جمعا 20
ألف يورو لعالج الطفل املريض.
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تقرير
يطمح نادي األهلي المصري إلى المحافظة على لقب
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ،لكنه يواجه خصمًا
عنيدًا للغاية ،عندما يالقي بذهاب ربع النهائي ،صن داونز
بطل جنوب أفريقيا

دوري
أبطال أفريقيا
األهلي يريد استعادة هيبته

مجدي طايل

تتواصل مواجهات جولة ذهاب
الـ ـ ـ ـ ــدور رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ـ ــدوري
أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم
 ،2021/2020وت ـب ـحــث  3فـ ــرق عــرب ـيــة عن
نتائج طيبة ،تقترب بها من حصد بطاقات
التأهل للدور نصف النهائي ،واالستمرار
فــي سـبــاق املـنــافـســة عـلــى لـقــب بـطــل دوري
األبطال األفريقي في النسخة الجارية.
ويلتقي النادي األهلي املصري ،حامل لقب
النسخة األخيرة ،وصاحب الرقم القياسي
ف ــي ع ــدد م ــرات ال ـت ـتــويــج ،مــام ـيـلــودي صن
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السالم
بالعاصمة املـصــريــة الـقــاهــرة فــي مواجهة

نارية وسيناريو مكرر من لـقــاءات جمعت
بــن الـفــريـقــن فــي الـ ــدور نـفـســه ،خ ــال آخــر
نسختني لدوري أبطال أفريقيا.
وتأتي املباراة في ظروف مثيرة ،حيث يقود
األه ـل ــي بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي كـمــديــر فـنــي،
والـ ــذي يـعــد املـ ــدرب الــذه ـبــي لـصــن داونـ ــز،
وهو من قــاده للفوز ببطولة دوري جنوب
أفــريـقـيــا ،والـتـتــويــج ببطولة دوري أبـطــال
أفريقيا عام .2016
وك ـتــب ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي لـلـبـطــولــة عــام
 2019قيادة موسيماني صن داونــز للفوز
على األهلي  1-5بنتيجتي الذهاب واإلياب،
ل ـي ـح ـصــد ت ــأش ـي ــرة ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدور نـصــف
ال ـن ـهــائــي ،ث ــم ال ـت ـقــى ال ـن ــادي ــان ع ــام ،2020
ووق ـت ـه ــا تـخـطــى األه ـل ــي ن ـظ ـيــره الـجـنــوب

رسالة الشعباني

أكد معين الشعباني مدرب فريق الترجي
ثقته فــي قـــدرة الالعبين على تقديم
مستوى مميز ضد شباب بلوزداد الجزائري،
وقـــال الــشــعــبــانــي« :لــديــنــا فــريــق مميز،
المباراة لن تكون سهلة ،شباب بلوزداد
تخطى عقبة فريق كبير وهو مازيمبي
الكونغولي ،وكذلك الهالل السوداني،
وضعنا خطة مناسبة للمباراة ،والتسجيل
فــي مرمى شباب بــلــوزداد على ملعبه
سيُعزز من فرص التأهل».

يريد األهلي تحقيق االنتصار في لقاء الذهاب ()Getty

أفريقي بنتيجة  1-3في املباراتني ليحصد
تأشيرة التأهل ،وينجح في الحصول على
لـقــب الـبـطــولــة ليحل ع ــام  2021باملواجهة
الثالثة على التوالي بني الفريقني في الدور
ربــع النهائي لــدوري أبطال أفريقيا ،بحثا
ع ــن ح ـل ــم ح ـص ــد ال ـل ـق ــب ال ـع ــاش ــر لــأه ـلــي،
واالستمرار على رأس األندية األفريقية في
التصنيف القاري.
وي ــدخ ــل األهـ ـل ــي امل ـ ـبـ ــاراة ب ـعــد أي ـ ــام قليلة
مــن تعادله مــع الــزمــالــك  1-1فــي قمة الــدور
الثاني لـلــدوري املـصــري ،وهــو يــراهــن على
قوته الضاربة ،ممثلة في محمد الشناوي
ح ــارس املــرمــى وب ــدر بــانــون ورام ــي ربيعة
قلبي الــدفــاع ومحمد هــانــي وأيـمــن أشــرف
ظ ـه ـي ــري الـ ـجـ ـن ــب ،وإل ـ ـيـ ــو ديـ ــانـ ــغ وع ـم ــرو
الـســولـيــة م ـحــوري ارت ـك ــاز ومـحـمــد مجدي
ق ـف ـشــة وح ـس ــن ال ـش ـح ــات وط ــاه ــر مـحـمــد
طــاهــر ثــاثــي ال ــوس ــط ال ـه ـجــومــي ومـحـمــد
شــريــف رأس الـحــربــة بطريقة  1-3-2-4مع

تترقب الجماهير
القمة بين الترجي وشباب
بلوزداد الجزائري
وجـ ــود دك ــة بـ ــدالء ق ــوي ــة ،يـتـصــدرهــا ولـيــد
سليمان ومحمود عبداملنعم كهربا ومروان
محسن وصــاح محسن واألخـيــر نجح في
تـقــديــم مـسـتــوى مـمـيــز ف ــي ق ـي ــادة الـهـجــوم
األهـ ــاوي وسـجــل هــدفــا جميال فــي مرمى
الزمالك خالل آخر قمة.
ويــواجــه موسيماني ضغوطًا جماهيرية
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وص ـل ــت إلــى
ح ــد تـفـكـيــر إدارة األه ـل ــي ف ــي تـغـيـيــره ،إذا
م ــا ف ـشــل ف ــي مـهـمـتــه األفــري ـق ـيــة أمـ ــام صن
داونز بطل جنوب أفريقيا ،ثم أمام نهضة

بركان املغربي على لقب بطل كأس السوبر
األف ــري ـق ــي ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ن ـتــائــج الـفــريــق
تـحــت قـيــادتــه فــي بـطــولــة الـ ــدوري املـصــري
خ ـ ــال ال ـ ـجـ ــوالت األخ ـ ـيـ ــرة وفـ ـق ــدان ــه لـقـمــة
ج ــدول الـتــرتـيــب لـصــالــح الــزمــالــك بـفــارق 4
ن ـق ــاط ،وتـلـقـيــه ألك ـثــر م ــن هــزيـمــة وت ـعــادل
أم ــام ف ــرق ال ــوس ــط ،مـثــل املـحـلــة وسـمــوحــة
والجونة ،وأيضا كثرة املشكالت الداخلية
بينه وبــن أكـثــر مــن العــب فــي الـفــريــق ،من
بينهم مـحـمــود عبداملنعم كـهــربــا الجناح
األيسر املهاجم.
وفي املقابل يراهن صن داونز على نجومه،
زوانـ ـ ـ ــي وري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو نــاس ـي ـم ـي ـن ـتــو وب ـي ـتــر
شالوليلي واليل الكاي وسفيلي مخولسي
وموتوبا ومـفــاال بطريقة لعب  3-3-4التي
يعتمد عليها روالني موكوينا املدير الفني
للفريق منذ توليه املسؤولية خلفا لبيتسو
موسيماني.
ومن جانبه ،أكد بيتسو موسيماني املدير

السلة األميركية :سان أنطونيو سبيرز يضمن الملحق
نجح فريق سان أنطونيو
سبيرز في العبور مع
األندية الكبيرة إلى مرحلة
المواجهات اإلقصائية
وحقق أحد أهم
أهداف الموسم الحالي،
في وقت تسبب فريق
فينيكس صانز بتأخر تأهل
فريق بورتالند باليزرز

ضمن فريق ســان أنطونيو سبيرز بطاقة
امللحق رغم خسارته أمام مضيفه نيويورك
ن ـي ـكــس ف ــي م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة دوري كــرة
السلة األميركية للمحترفني ،في وقت َّ
أجل
فينيكس صانز التأهل املباشر لبورتالند
تــرايــل بــايــزرز عـنــدمــا تغلب عليه (– 118
.)117
وتضمن األنــديــة صاحبة املــراكــز مــن األول
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــادس ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن ال ـش ــرق ـي ــة
والـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـت ــأه ــل املـ ـب ــاش ــر إل ـ ــى األدوار
اإلقصائية (البالي أوف) ،في وقت تخوض
الفرق من املراكز السابع إلى العاشر ملحقا
من أجل البطاقتني األخيرتني.
ويلعب صاحبا املــركــزيــن السابع والثامن
مباراة من أجل بطاقة التأهل املباشر ،على

نجح فريق سان أنطونيو سبيرز في تحقيق الهدف ()Getty

أن يلتقي الـخــاســر مــع الـفــائــز بــن التاسع
والعاشر لحجز البطاقة األخيرة.
إثارة في المنطقة الغربية

في املباراة األولى ،وعلى الرغم من خسارته
أم ــام نـيـكــس ،ضـمــن سـبـيــرز املــركــز العاشر
فــي املنطقة الغربية مستفيدا مــن خسارة

واصل ميامي هيت
انتفاضته وحقق فوزه
الرابع تواليًا

س ــاك ــرام ـن ـت ــو ك ـي ـن ـغــز ( )110 – 116أمـ ــام
مـضـيـفــه مـمـفـيــس غــريــزل ـيــز الـ ــذي يـنــافــس
بـقــوة غــولــدن سـتــايــت ووريـ ــرز عـلــى املــركــز
الثامن .واستسلم سبيرز في الربع األخير
أمام تألق البديل أليك بوركس الذي فرض
نفسه أفضل مسجل في املباراة برصيد 30
نقطة محققا «دابل دابل» مع  10متابعات،
في وقت كان زميله جوليوس براندل قريبا
مــن تحقيق الــ«تــريـبــل داب ــل» مــع  25نقطة
وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
وأضـ ـ ـ ــاف آر ج ـ ــاي ب ــاري ــت  24ن ـق ـطــة م ــع 9
م ـت ــاب ـع ــات ،ف ــي وق ـ ــت ك ـ ــان ديـ ـم ــار ديـ ـ ــروزان
أف ـضــل مـسـجــل ف ــي ص ـفــوف سـبـيــرز برصيد
 27نقطة مع ثماني متابعات .وبلغت اإلثارة
ذروتها بخسارة بورتالند ترايل باليزرز أمام
فينيكس صانز ،ألن ذلك منح لوس أنجليس
لـيـكــرز حــامــل الـلـقــب فــرصــة الـتــأهــل املـبــاشــر.
وتخلى بــايــزرز عــن املــركــز الخامس لــداالس
مافريكس وبات سادسا قبل مباراة من نهاية
الــدوري املنتظم بفارق فوز واحــد أمــام ليكرز
السابع ،وال ــذي تبقى لــه مـبــاراتــان على غــرار
مــافــريـكــس .وج ــاءت بــدايــة امل ـب ــاراة قــويــة بني
الفريقني وفرض التعادل نفسه في الربع األول
( ،)26-26وكسب باليزرز الثاني بصعوبة (27
–  )26قـبــل أن ي ـفــرض ص ــان ــز ،ثــانــي املنطقة
الغربية ،أفضلية نسبية في الثالث (،)24-33
لكن بــايــزرز انتفض فــي الــربــع األخـيــر (-40
 )33وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما
حصل العبه روبرت كوفينغتون على رميتني
ح ــرت ــن أه ــدرهـ ـم ــا ،ل ـي ــرت ــد ص ــان ــز مـهــاجـمــا
ويحصل ديـفــايــن بــوكــر على رميتني حرتني
سجلهما قبل ثانيتني من نهاية الوقت مانحا
ف ــوزا قــاتــا لـفــريـقــه ( .)117 – 118ول ــم ينفع
باليزرز تألق نجمه داميان ليالرد صاحب 41
نقطة ،فــي وقــت بــرز الثالثي كريس بــول (26
نقطة و 7تمريرات حاسمة) وميكال بريدجز
( 21نقطة و 11متابعة) والبديل كامرون باين
( 21نقطة) في صفوف الفائز.
وعــزز فريق ممفيس غريزليز حظوظه في
منافسة غولدن ستايت ووريرز على املركز
الثامن بفوزه على ساكرامنتو كينغز (116
–  )110بـفـضــل  30نـقـطــة لــديـلــون بــروكــس
و 24نقطة لليتواني يوناس فاالنسيوناس.
وي ـل ـت ـقــي ووريـ ـ ـ ــورز م ــع غــريــزل ـيــز ف ــي قمة
ن ــاري ــة األح ـ ــد ف ــي خ ـت ــام ال ـ ـ ــدوري املـنـتـظــم،
وقبلها يلعب األول مع ضيفه نيو أورليانز
بيليكانز ،والـثــانــي مــع ضيفه ساكرامنتو
ك ـي ـن ـغــز ،وه ـ ــي املـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي سـتـحـســم
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة آخ ــر األن ــدي ــة امل ـتــأه ـلــة إلــى
املرحلة اإلقصائية ملوسم .2021-2020

خسارة جديدة لسيكسرز

فــي املنطقة الـشــرقـيــة ،واص ــل مـيــامــي هيت
وصيف حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز،
انتفاضته في اآلونــة األخـيــرة وحقق فوزه
ال ــراب ــع ت ــوال ـي ــا وك ـ ــان ع ـلــى ح ـس ــاب ضيفه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز (،)94 – 106
وحـ ــرم م ـيــامــي ه ـيــت ال ـخ ــام ــس ضـيـفــه من
تأمني صــدارة املنطقة وألحق به الخسارة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــد األول ـ ـ ــى أم ــام
إنديانا بيسرز.
وف ـ ــرض م ـيــامــي أفـضـلـيـتــه ع ـلــى مـجــريــات
األربــاع الثالثة األولــى  22-38و 19-22و-29
 26على التوالي ،قبل أن يعود سيكسرز في
الربع األخير  17-27دون تفادي الخسارة،
وبرز جيمي باتلر ( 21نقطة) وبام أديبايو
( 18نقطة و 12متابعة) والبديل تايلر هيرو
( 18نقطة) فــي صـفــوف الـفــائــز ،وتوبياس
ه ــاري ــس ( 21نـقـطــة) ف ــي ص ـفــوف الـخــاســر
الـ ـ ــذي اك ـت ـف ــى ن ـج ـمــه ال ـك ــام ـي ــرون ــي جــويــل
إمبيد بتسجيل ست نقاط فقط .وقال باتلر
«أعتقد أننا وصلنا إلــى حيث نحن نرغب
في الجاهزية قبل مباريات األدوار الفاصلة.
أحــب حظوظنا ضد أي فريق ،بصراحة .ال
أحد يخيفنا».
واستغل ميلووكي باكس خـســارة سيكرز
وشـ ـ ــدد ع ـل ـيــه ال ـخ ـن ــاق ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي
ب ـعــدمــا ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
مـنــذ خـســارتــه أم ــام سـبـيــرز اإلث ـن ــن ،وذلــك
على حساب مصيفه بيسرز (.)133 – 142
ُ
ويدين باكس بفوزه إلى عمالقه اليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل  40نقطة
مع  15متابعة وست تمريرات حاسمة ،إلى
جانب الثالثي كريس ميدلتون ( )22وبروك
لــوبـيــز ( )21وغ ــرو هــول ـيــداي ( .)20وتــألــق
جــاســن ه ــول ـي ــداي ( 26ن ـق ـطــة) وت ــي جــاي
مــاكــون ـيــل ( )23ف ــي ص ـف ــوف ال ـخ ــاس ــر .في
صفوف الخاسر وبات باكس ( 46فوزا و24
خسارة) على بعد فوز واحــد من سيكسرز
( 47فوزًا و 23خسارة).
وي ـخ ــوض سـيـكـســرز م ـبــارات ـيــه األخـيــرتــن
ضــد ضيفه أورالنـ ــدو مــاجـيــك ،فيما يلعب
م ـي ـل ــووك ــي مـ ــع ض ـي ـفــه م ـي ــام ــي ومـضـي ـفــه
شـيـكــاغــو بــولــز .وف ــي بــاقــي امل ـبــاريــات ،فــاز
أت ــانـ ـت ــا ه ــوك ــس ع ـل ــى أورالنـ ـ ـ ـ ــدو مــاج ـيــك
( ،)93 – 116وشيكاغو بولز على تورونتو
رابـ ـ ـت ـ ــورز ( ،)102 – 114فـ ــي وق ـ ــت خـســر
مينيسوتا تمبروولفز امــام دنفر ناغتس
( ،)103 – 114وت ـشــارلــوت هــورنـتــس أمــام
لوس أنجليس كليبرز (.)90 – 113
(فرانس برس)

ال ـف ـن ــي ل ــأه ـل ــي ف ــي ت ـص ــري ـح ــات إعــام ـيــة
خوضه لقاء صن داونــز تحت شعار الفوز
واالق ـت ــراب خـطــوة مــن بـلــوغ ال ــدور املقبل،
واالس ـت ـم ــرار ف ــي س ـبــاق امل ـنــاف ـســة ،بـقــولــه:
«نعم صن داونز النادي الذي عشت خالله
أجمل سنوات حياتي ،أنا اآلن مسؤول عن
األه ـلــي ،سنلعب مــن أجــل الـفــوز وتسجيل
أكـبــر ع ــدد مــن األه ـ ــداف ،صــن داون ــز فريق
قوي ولم يختلف عن الفترة التي كنت فيها
مسؤوال عن قيادته ،ولديه مجموعة مميزة
مــن الــاعـبــن ،أعـلــم نـقــاط ال ـقــوة والضعف
ل ــدي ــه ،وه ـ ــم ي ـع ـل ـم ــون مـ ـص ــادر الـ ـق ــوة فــي
األهلي واكتسبوا خبرات اللعب أمــام بطل
مصر ،هي مباراة صعبة وكذلك لقاء اإلياب
في جنوب أفريقيا ،وسنلعب من أجل الفوز
بفارق كبير من األهــداف إن أمكن لتسهيل
مأموريتنا في جولة اإلياب».
وأض ـ ـ ــاف« :الـ ـف ــوز بـ ـ ــدوري أب ـط ــال أفــريـقـيــا
مــرة أخــرى هــو حلم حياتي مــع األهـلــي في
النسخة الجارية ،لدينا فريق مميز ،نعاني
مــن غـيــابــات بـسـبــب ك ـثــرة اإلص ــاب ــات التي
طاولت الالعبني في الفترة األخيرة ،سنركز
عـلــى كيفية اسـتـغــال ن ـقــاط الـضـعــف لــدى
صن داونــز وتدربنا بشكل جيد عليها في
املباريات األخيرة».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وص ـ ـ ــف روالنـ ـ ـ ـ ــي م ــوك ــوي ـن ــا
املــديــر الفني لصن داون ــز مــواجـهــة األهلي
بالصعبة التي لن تحسم ســوى مع نهاية
لقاء اإلياب ،بقوله« :صن داونز فريق كبير،
املــواجـهــة صعبة ،تابعنا األهـلــي جيدا في
املـبــاريــات األخـيــرة وعلى رأسـهــا لـقــاؤه مع
الزمالك ،سنلعب بتوازن ونسعى للتسجيل
في مرماه والخروج بنتيجة مريحة».
وتــابــع« :وجــود بيتسو موسيماني مدربا
لــأهـلــي يـضـيــف ق ــوة ل ـل ـم ـبــاراة ،هــو مــدرب
ك ـب ـيــر ولـ ــه ت ــاري ــخ ح ــاف ــل م ــع ص ــن داون ـ ــز،
الوضع اآلن مختلف بالنسبة لنا ،سنواجه
األهلي وموسيماني وتركيزنا ينصب على
كيفية العودة من القاهرة بما يساعدنا في
أداء اإلياب».
وف ـ ــي ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي أيـ ـض ــا ،تـتـجــه
األنظار صــوب قمة عربية كبرى «تونسية
– جـ ــزائـ ــريـ ــة» ح ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـض ـيــف ش ـبــاب
بلوزداد الجزائري نظيره الترجي التونسي
في مواجهة صعبة ،بعدما صعدت كتيبة
املدرب معني الشعباني متصدرة للمجموعة
الرابعة برصيد  11نقطة ،فيما احتل شباب
بلوزداد الوصافة في املجموعة الثانية بـ 9
نقاط.
ويــراهــن الترجي تحت قيادة مديره الفني
معني الشعباني على مفاتيح لعبه ،أنيس
البدري وطه ياسني الخنيسي ومحمد علي
بن رمضان وف ــاروق بن مصطفى وحمدي
ال ـن ـق ــاز ،إلـ ــى ج ــان ــب ح ـم ــدو ال ـه ــون ــي ال ــذي
يسود الشك حول مشاركته في ظل معاناته
من إصابة سابقة تعرض لها ،فيما يعتمد
ش ـ ـبـ ــاب بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزداد عـ ـل ــى عـ ـنـ ـص ــر األرض،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـص ــادر ق ــوت ــه ،مـمـثـلــة في
أمير سعيود هداف الفريق ومتصدر الئحة
هدافي البطولة القارية برصيد  7أهداف.
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مستمر
صراع المقاعد األوروبية ُ
في الدوريات

لم ُتحسم بعض
المقاعد المؤهلة إلى
بطوالت دوري أبطال
أوروبا والدوري األوروبي
في الدوريات ،إذ تأمل
بعض األندية في
استمرار المنافسة بغية
حجز بطاقات تأهيلية
للموسم القادم

اسـتـمــر ال ـص ــراع عـلــى امل ـقــاعــد املــؤه ـلــة إلــى
منافسات دوري أبـطــال أوروب ــا و«ال ــدوري
األوروب ــي» قبل  3جــوالت مــن ختام املوسم
الـكــروي ،وذلــك في مباريات أندية ليفربول
وإي ـفــرتــون فــي «الـبــريـمـيـيــرلـيــغ» وفـيــاريــال
فــي «الـلـيـغــا» ،املنافسني على خطف إحــدى
الـبـطــاقــات .ب ــداي ـ ًـة مــن فــريــق لـيـفــربــول ،عــزز
بـ ـط ــل امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي آم ـ ــال ـ ــه ب ــإم ـك ــان ـي ــة
ال ـتــأهــل ال ــى دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا املــوســم
املقبل عندما تـفــوق على غريمه التقليدي
مانشستر يونايتد في عقر داره ( )2 – 4في
مباراة مؤجلة من املرحلة ال ــ 34من الــدوري
اإلنكليزيُ .
ويعتبر هــذا الفوز األول لفريق
لـيـفــربــول عـلــى مـلـعــب «أولـ ــد ت ــراف ــورد» في
جـمـيــع امل ـســاب ـقــات م ـنــذ ع ــام  ،2014وب ـهــذا
الفوز رفع فريق املدرب األملاني يورغن كلوب
رصيده الى  60نقطة من  35مباراة في املركز
الخامس خلف تشلسي الرابع ( 64من )36
وليستر سيتي الثالث ( 66من  ،)36علمًا أن
االخيرين يلتقيان في املرحلة  37في لندن،
وعليه أي نتيجة ستصب في مصلحة الفريق
األحـ ـم ــر .أم ــا مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ال ـثــانــي،
الـضــامــن مسبقًا تــأهـلــه ال ــى دوري االبـطــال
وال ــذي يفكر فــي نـهــائــي الـ ــدوري األوروب ــي
«يوروبا ليغ» ضد فياريال االسباني في 26
الشهر الحالي في غدانسك البولندية ،فمني
ً
تواليا في الــدوري في ثالثة
بخسارة ثانية
أيام بعد أن خسر ( )1 – 2أمام ليستر سيتي،
ُيذكر أن مانشستر يونايتد خسر ست مرات
في الدوري هذا املوسم ،جميعها على أرضه.
وكــان مــن املـقــرر أن ُتـقــام امل ـبــاراة فــي الثاني
مــن الشهر الـحــالــي ،إال أن اقتحام جماهير
يــونــايـتــد «أولـ ــد ت ــراف ــورد» احـتـجــاجــا على
سياسة عائلة «غــايــزر» األميركية املالكة،
ال سـيـمــا ب ـعــد انـ ـخ ــراط الـ ـن ــادي ف ــي دوري
الـســوبــر االنـفـصــالــي قـبــل انـسـحــابــه ،حالت
دون ذلك .وكانت هناك مخاوف من أن يتكرر

شباط/فبراير عند نزوله في الدقيقة ،72
حيث عانى الفريق من تراجع في النتائج
في غيابه بسبب اإلصابة.
فياريال يعزز حظوظه القارية بانتظار
نهائي «الدوري األوروبي»

هل ينجح ليفربول في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ ()Getty

الـسـيـنــاريــو ذات ــه بـعــد اح ـت ـشــاد الجماهير
أيضًا خارج امللعب للسبب نفسه واعتراض
حافلة ليفربول املتوجهة إلى امللعب ،إال أن
القوى األمنية التي فرضت حراسة مشددة
ه ــذه املـ ــرة ضـمـنــت إق ــام ــة املـ ـب ــاراة م ــن دون
مشاكل .وبعد الظهور ُاملميز للنجم محمد
ص ــاح ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ،أم ـس ــى امل ـص ــري ثــانــي
العب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتني
في ملعب «أولــد تــرافــورد» في موسم واحد
منذ هاري تشامبرز في  ،1921-1920بعدما
سجل خسارة فريقه ( )2 – 3في الدور الرابع
مــن مـســابـقــة ال ـك ــأس .وس ـي ـكــون أم ــام فريق
ليفربول  3مباريات من أجل محاولة ضمان
مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا
فــي املــوســم ال ـق ــادم ،خـصــوصــا إذا بـقــي في
املــركــز الخامس فــي الترتيب ،إذ إن وصــول
تشلسي إلى نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
ووص ـ ــول مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد إل ــى نهائي
بـطــولــة «ال ـ ــدوري األوروبـ ـ ــي» ،وتتويجهما
بــالـلـقـبــن سـيـعـنــي تــأهــل «الـ ــريـ ــدز» ورب ـمــا
صاحب املركز السادس أيضًا ،ألن بطاقتني
مــؤهـلـتــن س ـي ـكــونــان م ــن نـصـيــب تشلسي
و«ي ــون ــايـ ـت ــد» دون الـ ــرجـ ــوع إل ـ ــى تــرت ـيــب
«البريمييرليغ».
إيفرتون يفرّط بفرصة المنافسة
على «الدوري األوروبي»

فـ ّـرط فريق إيفرتون بفرصة االرتقاء إلى

ّ
يخوله املنافسة في
املركز الخامس الذي
ال ــدوري األوروب ــي «يــوروبــا ليغ» املوسم
املـقـبــل ،بــاكـتـفــائــه بــالـتـعــادل الـسـلـبــي مع
مضيفه أسـتــون فيال فــي م ـبــاراة مؤجلة
مــن املــرحـلــة الـ ــ 19مــن الـ ــدوري االنكليزي
لكرة القدم.
وب ـعــد أن ع ــاد فــريــق إي ـفــرتــون إل ــى سكة
االنتصارات في املرحلة  35بهدف نظيف
ض ـ ــد وس ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــام ،أهـ ـ ـ ــدر فـ ــريـ ــق امل ـ ـ ــدرب
اإلي ـطــالــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي م ــرة أخ ــرى
الـنـقــاط فــي األم ـتــار االخ ـيــرة مــن املــوســم،
وبات في رصيد إيفرتون الثامن  56نقطة
مــن  35م ـب ــاراة أس ــوة بـتــوتـنـهــام الـســابــع
املتفوق بفارق األه ــداف ،مقابل  57نقطة
ل ـل ـي ـفــربــول م ــن  34م ـ ـبـ ــاراة وال ـ ـ ــذي يـحــل
الحقًا على مانشستر يونايتد في مباراة
مؤجلة من املرحلة  ،33بينما يحتل فريق
ويست هــام املركز الخامس مع  58نقطة
من  35مواجهة.
وكــان الفريق األزرق فــي مدينة ليفربول
الطرف األفضل في املـبــاراة نسبيًا وسط
تــألــق ال ـح ــارس األرجـنـتـيـنــي ايميليانو
مارتينيس ،فيما خاض أصحاب األرض
امل ـب ــاراة بـغـيــاب مهاجمهم أول ــي واتكنز
بـعــدمــا ط ــرد ف ــي ال ـخ ـســارة ( )1 – 3أم ــام
فــريــق مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد .كـمــا شـهــدت
املباراة عودة صانع ألعاب وقائد أستون
فيال جاك غريليش للمرة األولــى منذ 13

ع ــزز فــريــق فـيــاريــال حـظــوظــه بــاملـشــاركــة
القارية املوسم املقبل بفوزه على مضيفه
بلد الوليد الذي يصارع من أجل البقاء،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـه ــدف ــن ن ـظ ـي ـف ــن ف ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
الـ ـ ــ 36م ــن م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدمُ .
وي ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ف ـ ــري ـ ــق املـ ـ ـ ــدرب
أونـ ــاي إي ـم ــري ب ـف ــوزه ال ـ ــ 13ه ــذا املــوســم
إلــى هــدافــه جـيــرارد مورينو الــذي افتتح
التسجيل في الدقيقة  ،68لينفرد باملركز
الـثــانــي عـلــى الئـحــة هــدافــي ال ــدوري بــ22
ه ــدف ــا ،ق ـب ــل أن ي ــؤك ــد ال ـف ــرن ـس ــي إت ـي ــان
كابويه النقاط الـثــاث بهدف فــي الوقت
بدل الضائع.
وبانتظار خوض نهائي الدوري األوروبي
«ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ضــد مـنــافـســه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في  26الحالي والذي
سيمنحه بطاقة دوري األبـطــال للموسم
املقبل في حال توج باللقب ،ورفع فياريال
رصـيــده إلــى  55نقطة فــي املــركــز السابع
بنفس عــدد نقاط ريــال بيتيس السادس
الــذي اكتفى بالتعادل مــع مضيفه إيبار
األخـيــر ( )1 – 1بعدما كــان متقدمًا منذ
الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة  .84ويأمل
فـيــاريــال أقله أن يحتفظ باملركز السابع
الـ ـ ــذي ي ـخ ــول ــه خ ـ ــوض امل ـل ـح ــق ال ـفــاصــل
لـلـمـســابـقــة ال ـق ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة «ي ــوروب ــا
كونفرنس ليغ» ،لكن مهمته في املرحلتني
األخ ـيــرتــن صـعـبــة جـ ـدًا ألن ــه يستضيف
إشبيلية الــرابــع ويـحــل ضيفًا على ريــال
مدريد حامل اللقب.
ومــن جهته ورغ ــم الـخـســارة ،ال ي ــزال بلد
ال ــول ـي ــد أم ـ ــام ف ــرص ــة ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ــدرج ــة
األولــى بما أنــه يتخلف في املركز الثامن
عـشــر ب ـفــارق نقطتني عــن منطقة األم ــان،
في وقت تخلف فريق إيبار األخير بفارق
ثالث نقاط عن أول مراكز النجاة.
وسيكون فريق فياريال أمام فرصة ذهبية
للتأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا
فــي املــوســم ال ـقــادم ،وذلــك فــي حــال تفوقه
ع ـلــى «ي ــون ــاي ـت ــد» ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة الـنـهــائـيــة
لبطولة «الـ ــدوري األوروبـ ـ ــي» ،وبالتالي
سـيـنــال مـقـعــد مــؤهــل بـشـكــل مـبــاشــر إلــى
البطولة األوروبية دون الرجوع لترتيب
«الليغا» النهائي ،مهما كــان مركز فريق
«الغواصات الصفراء».
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يخوض المدرب األلماني ،توماس توخيل ،النهائي األول له هذا الموسم ضد فريق ليستر سيتي في
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي على ملعب «ويمبلي» ،ويسعى لتحقيق أول لقب له في الموسم
قبل خوض القمة النارية ضد منافسه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم  29أيار/
مايو القادم على ملعب «دراغاو» في بورتو

والدة رونالدو تتمنى عودته
أكــدت ،دولوريس افيرو ،والــدة النجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،أنها تتمنى عودة
ابنها إلى فريق سبورتينغ لشبونة ،وقالت في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي بعد فوز
سبورتينغ لشبونة بلقب الــدوري« :سأذهب غدًا لرؤيته وسأتحدث معه .سيلعب العام
املقبل في الفالدي (ملعب سبورتينغ) .سأقنعه بالعودة» ،واستقبلت جماهير النادي
الرسالة بالهتاف أثناء االحتفال باللقب .وكان كريستيانو هنأ النادي الذي لعب له في
البرتغال بفوزه بلقب الــدوري على حسابه في «إنستغرام»ُ .يذكر أن رونالدو لعب مع
سبورتينغ من عام  1997حتى .2003

توماس توخيل واأللقاب
رياض الترك

منذ وصــولــه إلــى فريق تشلسي
اإلنكليزي ،لفت امل ــدرب األملــانــي،
تـ ــومـ ــاس ت ــوخـ ـي ــل ،كـ ــل األنـ ـظ ــار
وأث ـب ــت أن ــه واحـ ــد م ــن أف ـضــل امل ــدرب ــن في
«البريميرليغ» والعالم حاليًا ،وذلك بسبب
أداء فريق «البلوز» القوي والــذي مكنه من
الــوصــول إلــى نهائي بطولة كــأس االتحاد
اإلنـكـلـيــزي ونـهــائــي أبـطــال أوروبـ ــا ،وكذلك
دخـ ــولـ ــه ق ــائ ـم ــة أول  4أنـ ــديـ ــة فـ ــي تــرت ـيــب
الدوري اإلنكليزي.
وسيخوض توخيل نهائيني فــي  15يومًا
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وسـيـكــونــان بـمـثــابــة ن ـجــاح كـبـيــر لـلـمــدرب
ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل الـ ــذي ق ــاد تـشـلـســي قبل
 4أش ـه ــر ت ـقــري ـبــا وحـ ــول ال ـف ــري ــق إل ــى قــوة
أوروبـ ـ ـي ـ ــة ضـ ــاربـ ــة ،والـ ـت ــي م ــن امل ـم ـك ــن أن
تـحـصــد لـقـبــن ه ــذا املــوســم بـفـضــل الــذكــاء
التكتيكي للمدرب األملاني.

توماس توخيل يصل إلى
المباريات النهائية في كل
موسم

توخيل ملك النهائيات

خ ــاض امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ،ت ــوم ــاس تــوخـيــل،
ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ف ــي املــوســم
املــاضــي عـنــدمــا ك ــان مــدربــا لـفــريــق بــاريــس
سان جيرمان الفرنسي ،والذي خسره أمام
فريق بايرن ميونخ األملاني بهدف نظيف،

ولم يكن هذا النهائي الوحيد الذي خاضه
توخيل في املوسم املاضي.
ف ـب ـع ــد ض ـم ــان ــه ال ـت ـت ــوي ــج ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ــدوري
الفرنسي آنذاك ،تأهل باريس سان جيرمان
ب ـق ـيــادة املـ ــدرب األمل ــان ــي ،تــومــاس تــوخـيــل،
إلى املباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة
الفرنسية وك ــأس االت ـحــاد الـفــرنـســي ،وفــاز
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراتـ ــن ،ل ـ ُـي ـت ــوج ت ــوخ ـي ــل بــال ـتــالــي
بثالثة ألقاب محلية في آخــر موسم له مع
النادي «الباريسي».
وفـ ــي أول م ــوس ــم ل ــه م ــع ف ــري ــق تـشـلـســي،
أثبت توخيل أنه مدرب عظيم وأينما ذهب
ي ـن ـج ــح ف ـ ــي حـ ـص ــد األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب واألهـ ـ ـ ـ ــم هــو
الوصول إلى املباريات النهائية عن جدارة
واس ـت ـح ـقــاق .ف ــامل ــدرب األمل ــان ــي وص ــل إلــى
املـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة لـبـطــولــة ك ــأس االت ـحــاد
اإلن ـك ـل ـي ــزي وك ــذل ــك ن ـه ــائ ــي دوري أب ـط ــال
أوروبـ ــا ملــواجـهــة فــريــق مانشستر سيتي،
ل ـي ـصــل إلـ ــى م ـب ــارات ــن ن ـهــائ ـي ـتــن ف ــي أول
موسم لهُ ،
ويكرر ما فعله في املوسم األخير
مع «الباريسي».
أول لقب من أول موسم

رودجيرز والنهائي اإلنكليزي األول

يسعى المدرب األيرلندي ،برندن رودجيرز ،لتحقيق أول لقب له في
المالعب اإلنكليزية ،وهو الذي استلم تدريب فريق ليستر سيتي في عام
 ،2019وسبق له أن كان قريبًا من تحقيق لقب «البريميرليغ» مع فريق
ليفربول في عام  .2015ولم يسبق لرودجيرز أن وصل إلى نهائي بطولة
كأس االتحاد اإلنكليزي ،وجميع ألقابه كمدرب كانت مع فريق سلتيك
االسكتلندي (حين ُتوج المدرب بلقب الدوري والكؤوس) ،فهل يُسقط
رودجيرز منافسه توخيل في النهائي األول؟

ي ـم ـلــك امل ـ ـ ــدرب األمل ـ ــان ـ ــي ،ت ــوم ــاس تــوخـيــل
فــرصــة ذهـبـيــة لـلـتـتــويــج بـ ــأول لـقــب ل ــه مع
فــريــق تـشـلـســي بـعــد ح ــوال ــي  5أش ـهــر فقط
مــن قيادته «لـلـبـلــوز» ،وذل ــك عندما يواجه
منافسًا شرسًا هو ليستر سيتي في نهائي
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي ،وهو الذي
سبق أن أقصى فريق مانشستر سيتي في
ال ــدور نصف النهائي ،منافسه فــي نهائي
أبطال أوروبا.
ويسعى توخيل لتحقيق اللقب الشخصي
ال ـثــامــن خ ــال  4س ـن ــوات تــدري ـب ـيــة ،والـتــي
بدأت بلقب كأس أملانيا مع فريق بوروسيا
دورتموند ،ثم استكملها بلقبني في بطولة
الـ ـ ـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي ،ول ـق ـب ــن ف ــي ب ـط ــوالت
الـ ـ ـك ـ ــأس الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ولـ ـقـ ـب ــن ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
«ال ـس ــوب ــر ال ـف ــرن ـس ــي» خـ ــال ف ـت ــرة ق ـيــادتــه
للنادي «الباريسي».
كما وسيسعى توخيل ملنح فريق تشلسي
لـ ـق ــب ك ـ ـ ــأس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ل ـل ـم ــرة
التاسعة في تاريخه ،إذ سبق «للبلوز» أن
حقق اللقب في سنوات (،2000 ،1997 ،1970
 2012 ،2010 ،2009 ،2007و .)2018في وقت
ظهر فريق تشلسي فــي  15مـبــاراة نهائية
ت ــاري ـخ ـي ــا ،وس ـب ــق ل ــه أن خ ـس ــر  6ل ـق ــاءات
ختامية كان آخرها في عام .2020
ف ــي امل ـق ــاب ــل ي ـت ـف ــوق ف ــري ــق ت ـش ـل ـســي عـلــى
ليستر سيتي فــي املــواج ـهــات الـتــاريـخـيــة،
إذ ف ــاز «ال ـب ـلــوز» فــي  57م ـب ــاراة مـقــابــل 27

فــوزًا لفريق ليستر ،أمــا التعادل فكان بني
الفريقني فــي  34مــرة ،كما أن الفريق خسر
مباراتني فقط في آخر  14مباراة لعبها ضد
فريق املدرب ،برندن رودجيرز.
وسـيـعـنــي ت ـتــويــج تــوخ ـيــل ب ــأن ــه سينضم
إل ــى امل ــدرب ــن الــذيــن حـقـقــوا ألـقــابــا مــن أول
مــوســم لـهــم م ــع فــريــق «ال ـب ـل ــوز» تــاريـخـيــا،
ولعل آخرهم كان اإليطالي أنطوني كونتي
الــذي حقق لقب ال ــدوري في أول موسم له،
واإليطالي اآلخــر ،ماوريسيو ســاري ،الذي
ح ـصــد ل ـقــب «ال ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي» ف ــي أول
موسم له (.)2019-2018
وبالتأكيد ستكون نتائج توخيل بمثابة
ورقة ضغط على املالك ،رومان أبراموفيتش،
الذي سيكون من الصعب عليه إقالة املدرب
األملاني مع نهاية املوسم.
دفعة معنوية قبل نهائي األبطال

سـيـكــون تـتــويــج امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ،تــومــاس
تـ ــوخ ـ ـيـ ــل ،بـ ـلـ ـق ــب بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد
اإلن ـك ـل ـيــزي بـمـثــابــة دف ـع ــة مـعـنــويــة كـبـيــرة
ل ـ ـفـ ــريـ ــق تـ ـشـ ـلـ ـس ــي ق ـ ـبـ ــل م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ب ـط ــل
«ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» ،مــانـشـسـتــر سـيـتــي ال ــذي
يـقــوده امل ــدرب اإلسـبــانــي ،بيب غــوارديــوال،
في مباراة نارية تكتيكية ُمنتظرة.
وبـعــد أن كــان فــريــق تشلسي خ ــارج قائمة
املــرشـحــن لـلــوصــول إلــى امل ـبــاراة النهائية
ل ــدوري األب ـطــال ه ــذا املــوســم ،فــاجــأ امل ــدرب
األملاني ،توماس توخيل ،الجميع بقيادته
«لـلـبـلــوز» إل ــى الـنـهــائــي بـعــد أن ق ــدم فريقًا
ـا ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن الـ ــدفـ ــاعـ ــي
م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ـ ً
وال ـه ـجــومــي وأث ـب ــت أن ــه مـ ــدرب ذك ــي ج ـدًا،
وص ـن ــع وج ـه ــا ج ــدي ـدًا لـلـفــريــق اإلنـكـلـيــزي
محليًا وأوروبيًا.
وحـصــد تــومــاس توخيل وفــريـقــه أول لقب
في املوسم الحالي سيعني أن تشلسي عاد
إلى منصات التتويج بعد غيابه ملوسمني
تقريبًا ،لتفتح الطريق أمام استعادة الهيبة
ال ـت ــي ف ـقــدهــا ب ـعــد أن ت ـع ــرض لـلـكـثـيــر من
السقطات املختلفة فــي املنافسات املحلية
واألوروبية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ف ـ ــإن ت ـت ــوي ــج ت ـش ـل ـســي بـلـقــب
ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي سيمنح الفريق
معنويات مرتفعة للتفوق على مانشستر
س ـي ـت ــي مـ ـ ـج ـ ــددًا ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد الـ ـتـ ـف ــوق فــي
املباراتني األخيرين محليًا ،إذ فاز تشلسي
في نصف نهائي كــأس االتـحــاد اإلنكليزي
بـهــدف نظيف وكــذلــك فــي املــرحـلــة ال ــ 35من
منافسات «البريميرليغ» (.)1 – 2
كما أن التتويج سيعني أن فريق تشلسي
سيكون فــي املــوســم الـقــادم منافسًا شرسًا
ع ـل ــى ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري ،م ــع ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
توخيل لن ُيغادر تشلسي مع نهاية املوسم،
نظرًا للنتائج ُاملميزة التي حققها في أول 4
أشهر من قيادته «للبلوز».

على هامش الحدث
موناكو ينهي مغامرة روميلي ويتأهل لنهائي كأس
فرنسا
أن ـه ــى م ــون ــاك ــو م ـغ ــام ــرة ف ــري ــق روم ـي ـل ــي ،ال ــذي
يـنــافــس فــي الـقـســم ال ــراب ــع ،وف ــاز عـلـيــه ()1 - 5
ليتأهل ملواجهة باريس سان جيرمان في نهائي
كأس فرنسا لكرة القدم ،وكان روميلي صاحب
امل ـبــادرة بالتسجيل فــي الدقيقة  20عــن طريق
أليكسي بوجيه ،قبل أن يرد موناكو بخماسية.
وس ـجــل خـمــاسـيــة فــريــق اإلمـ ـ ــارة ك ــل م ــن أرث ــر
بــوزون بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة 27
وأوريـ ـل ــن ت ـكــومــانــي ف ــي الــدق ـي ـقــة  32ووي ـســام
ب ــن ي ــدر (د )55.وسـيـســك فــابــري ـغــاس (د)78.
وألكسندر غولوفني (د .)81.وسيخوض موناكو
ث ــام ــن ن ـهــائــي ل ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة بـحـثــا ع ــن لقبه
السادس ،واألول له منذ  ،1991حني يواجه حامل
اللقب بــاريــس ســان جيرمان الــذي فــاز األربـعــاء
على مونبلييه .وسـيـكــون هــذا ثــالــث نهائي في
الكأس بني الفريقني ،بعد نهائي  1985-1984الذي فاز به فريق اإلمارة ونهائي موسم
 2010-2009والذي فاز به النادي «الباريسي».
«الليغا» تقترح انطالق الموسم الجديد في  15أغسطس
اتفقت رابطة الــدوري اإلسباني لكرة القدم على بــدء املوسم الجديد  2022 /2021في
 14و 15آب/أغسطس املقبل وسترسل هذا املقترح لالتحاد اإلسباني لكرة القدم بعد
مناقشته مع رابطة العبي كرة القدم اإلسبان .وعقدت أندية الدرجتني األولــى والثانية
اجتماعًا ناقشت فيه مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة الــدوري إضافة إلى قضايا
أخرى ومنها عودة الجماهير للمالعب وهو اإلجــراء الذي سمحت به الحكومة منذ 24
ساعة في املناطق التي ال يشكل بها الوضع الوبائي خطورة .وسيسمح هذا القرار ،الذي
نــادت به رابطة «الليغا» منذ فترة طويلة في ظل تطور األزمــة الصحية وأيضًا بسبب
تــواجــد املشجعني فــي مسابقات رياضية أخــرى وخــال مـبــاريــات لكرة الـقــدم للفئات
غير املحترفة ،بحضور الجماهير في مباريات الدرجتني األولى والثانية .وأكثر املناطق
التي ستستفيد من هذا القرار هي فالنسيا وغاليسيا وإكستريمادورا وجزر البليار
ومورسيا ،على الرغم من تفاوت األوض ــاع بني بعض املناطق واألخ ــرى وأيضًا هناك
مناطق منها تنتظر التأكيد النهائي.

هل يُحقق
توخيل لقبين هذا
الموسم؟ ()Getty

بوروسيا دورتموند يُتوج بطًال لكأس ألمانيا
ُتوج بروسيا دورتموند بطال لكأس أملانيا للمرة
الخامسة في تاريخه بفوزه الساحق في املباراة
الـنـهــائـيــة عـلــى الي ـبــزيــغ ( )1 - 4افـتـتــح ج ــادون
سانشو التسجيل ألسود فستفاليا في الدقيقة
الخامسة من املباراة ،وأضاف إرلينغ برات هاالند
الهدف الثاني عند الدقيقة  ،28ثم عاد سانشو لهز
الشباك قبل نهاية الشوط األول ُليسجل الهدف
الثالث لفريقه في الدقيقة  ،1+45وقلص اليبزيغ
النتيجة عند الدقيقة  71بتسجيل هــدفــه األول
عــن طــريــق دانـيــل أومل ــو ،ليختم هــاالنــد مسلسل
األهداف قبل نهاية الشوط الثاني ليختتم رباعية
بوروسيا دوتموند في الدقيقة .88

وجه رياضي

أنطونيو فالنـسيا
العب كرة قدم
إكوادوري ،مثّل
عدة أندية مثل
ويغان ومانشستر
يونايتد ،وحصد
مع األخير لقب
الدوري اإلنكليزي
الممتاز

قــرر نجم ويـغــان ومانشستر يونايتد ســابـقــا ،والــاعــب
الـحــالــي لـنــادي كـيــريـتــارو املكسيكي ،أنطونيو فالنسيا،
اعـتــزال كــرة القدم عن عمر يناهز  35عامًا ،بعد مسيرة
مميزة فــي عــالــم كــرة ال ـقــدم .النجم ال ــذي ولــد فــي ال ــ 4من
أغسطس /آب  ،1985بــدأ مـشــواره االحـتــرافــي فــي موسم
 2004-2003برفقة ن ــادي «إل نــاسـيــونــال» اإلكـ ــوادوري،
شــارك معه فــي  84مـبــاراة سجل فيها  20للفريق .وفي
عــام  2005انتقل إلــى نــادي فـيــاريــال اإلسـبــانــي ولكنه لم
يلعب إال مــواجـهـتــن ،وف ــي يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي ،2006
أعير إلى نــادي ريكرياتيفو هويلفا اإلسباني لعام واحد
لعب فيه  14مباراة سجل فيها هدفا واحدا .وبعد موسم،
انتقل لويغان اإلنكليزي على سبيل اإلع ــارة ،وكانت أول
مباراة له في  19أغسطس /آب  ،2006أمام نيوكاسل .وفي
العام التالي ،مدد نادي ويغان إعارته من فالنسيا ،قبل أن

ينتقل بشكل دائم إلى ويغان لثالث سنوات ونصف ،حيث
خاض  83مباراة سجل فيها  7أهداف .وفي  2009أصبح
فالنسيا أولى الصفقات التي يقوم بها مانشستر يونايتد
فــي الصيف ،حيث وقــع على عقد مدته  4سـنــوات بمبلغ
وصل إلى  16مليون جنيه إسترليني ،لعب ألول مرة مع
يونايتد في عام  2009في مباراة الدرع الخيرية .وفي 17
نوفمبر /تشرين الثاني ،سجل أول هدف له مع النادي ضد
بولتون ،وبعدها أول هدف له في دوري أبطال أوروبا خالل
الفوز  0-1أمام سيسكا موسكو .في  14مايو /أيار ،أصبح
أول العب إكــوادوري يفوز بالدوري اإلنكليزي املمتاز في
موسم  ،2011-2010كما كان متواجدا في نهائي دوري
أبطال أوروبــا بني مانشستر يونايتد ضد برشلونة في
استاد ويمبلي .وبعد قرار اعتزاله ،كتب فالنسيا في بيان
له على «تويتر»« :كانت تجربة ويغان فريدة من نوعها

ومن ثم منحني الله فرصة االنضمام ملانشستر يونايتد».
وأضاف« :لن أنسى أبدًا كل ما عشته في أولد ترافورد ،ولن
أنسى أبدًا كل هدف وكل كأس واملشجعني الرائعني» .وتابع
قائد مان يونايتد السابق« :لم أكن أعتقد أن هذه اللحظة
ستأتي قريبًا ،لكن جسدي طلب مني اتخاذ هذا القرار».
ودولـيــا ،بــدأ فالنسيا باللعب مع منتخب اإلك ــوادور لكرة
الـقــدم فــي  ،2005خــاض  38مـبــاراة سجل بها  4أهــداف،
واستطاع أن يـشــارك فــي كــأس العالم لكرة الـقــدم ،2006
وقــد رشــح للحصول على جائزة أفضل العــب شــاب في
كأس العالم مع واين روني وكريستيانو رونالدو ولوكاس
بودولسكي ،وفــي يونيو  ،2014كــان اسمه فــي تشكيلة
اإلك ــوادور كقائد للفريق ،في نهائيات كــأس العالم لكرة
القدم عام .2014
(العربي الجديد)

كوبا أميركا ما بين موافقة االتحاد األرجنتيني ورفض
الحكومة
ضربت املوجة الثانية من فيروس كورونا األرجنتني بقوة وذلك قبل شهر واحد من
بدء فعاليات بطولة كوبا أميركا ،والتي ستستضيفها كل من األرجنتني وكولومبيا
على أراضيها .وفي الوقت الذي يرغب فيه االتحاد األرجنتيني بإقامة البطولة ،تشكك
حكومة الرئيس األرجنتيني ،ألبرتو فرنانديز ،بإقامتها محتفظة بتطبيق القيود
الصارمة املفروضة في البالد بهدف منع انتشار العدوىّ .
وأقرت الحكومة األرجنتينية
منذ أكثر من شهر سلسلة من التدابير تم تشديدها بمرور األيام في محاولة للتخفيف
من آثار فيروس كورونا في الوقت الذي يتم فيه تطعيم أكبر عدد ممكن من املواطنني.
وستنتهي القيود املفروضة ،والتي على سبيل املثال تحظر التجول في العاصمة ما
بني الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ،في  21أيار/مايو الحالي
ولكن جميع األمور تشير إلى أنه سيتم تمديد تلك القيود .وأكد وزير الصحة ملدينة
بوينوس آي ــرس ،فــرنــان كـيــروس ،أن «املدينة وج ــزءا كبيرا مــن الـبــاد ذات التكتالت
الحضرية ليست في ظروف تسمح بتنظيم مسابقات بتواجد جماهيري كبير» ،وهو
ما فتح الباب أمام إقامة بطولة كوبا أميركا بدون جمهور مثل ما يحدث في جميع
مباريات الدوري.

