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رياضة

خضع العب أثلتيك بيلباو، بيرو نوالسكواين، 
لتدخل جراحي في الكاحل األيمن وسيغادر 

املركز الطبي في الساعات الـ24 املقبلة، وأجري 
التدخل الجراحي من خالل جراحة باملنظار، 

وفقًا ملا أعلنه نادي اثلتيك بيلباو. وُيعد 
نوالسكواين واويير زاراغا، الذي خضع لتدخل 
جراحي األسبوع املاضي في الركبة اليمنى، من 

بني الالعبني املؤكد غيابهما حاليًا عن نهائي 
الكأس كأس امللك أمام برشلونة.

قال مدرب اليبزيغ األملاني يوليان ناغلسمان إنه 
لم يجِر أي اتصال مع فريق بايرن ميونخ بشأن 

احتمال خالفة هانس فليك في مقعد القيادة 
الفنية للفريق »البافاري«. وقال ناغلسمان في 
تصريحات نشرها عبر حساباته اإللكترونية 
ردًا على اإلشاعات: »لم تحدث أي اتصاالت مع 

بايرن. ال أدري من أين تخرج هذه املعلومات. لن 
أبدأ صراعًا مفتوحًا أبدًا لفسخ عقدي. ال يوجد 

شيء للحديث عنه«.

باعت السباحة البيالروسية ألياكساندرا 
هيراسيمينيا امليدالية الذهبية التي حصلت 
عليها في منافسات بطولة العالم لعام 2012 

في إسطنبول لدعم املعارضة الساعية إلسقاط 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وأعلن صندوق 

التضامن الرياضي في بيالروسيا، والذي ترأسه 
السباحة، عن األمر في حسابه على »تويتر«. 
ووفقًا لتغريدة نشرها الصندوق، فقد بيعت 

امليدالية في مزاد على موقع »إيباي«.

بيرو نوالسكواين 
يخضع لتدخل جراحي 

في الكاحل األيمن

ناغلسمان ينفي 
التفاوض مع بايرن 

لخالفة هانس فليك

سباحة بيالروسيا 
تبيع ميداليتها الذهبية 

لدعم المعارضة

أكد األمين العام 
للحزب الحاكم 
في اليابان 
توشيرو نيكاي 
أن إلغاء دورة 
األلعاب األولمبية 
طوكيو 2020، 
المقررة هذا 
الصيف، يُعد 
أحد الخيارات 
المطروحة في 
حال استمرار 
تدهور وضع 
وباء فيروس 
كورونا. وقال 
نيكاي، في 
مقابلة مع 
محطة »تي بي 
إس« اليابانية: 
»إذا أتت اللحظة 
التي ال يمكن 
فيها فعل 
المزيد الحتواء 
فيروس كورونا، 
فيجب إلغاء 
األولمبياد. إذا 
انتشر الوباء 
بسبب األولمبياد 
فماذا ستكون 
فائدته؟«.

)Getty( فيروس »كورونا« ما زال يُهدد إقامة األولمبياد
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الدوحة ـ العربي الجديد

اســتــهــل الـــســـد الــقــطــري مـــشـــواره 
في دوري أبطال آسيا 2021 لكرة 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  القدم 
ملثله أمام نظيره فوالد خوزستان اإليراني، 
في املواجهة التي جمعت بني الفريقني على 
استاد امللك فهد الدولي في الرياض، ضمن 
الـــجـــولـــة األولــــــى مـــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة 

الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021. 
وتقدم فوالد عبر هدف لوسيانو تشيمبا، 
قبل أن يدرك السد التعادل في الوقت القاتل 
عـــن طــريــق بـــوعـــام خـــوخـــي. وبــعــد الــلــقــاء، 
 عــّبــر تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مـــدرب »الــزعــيــم«، 
التي حصدها  بالنتيجة  عــدم سعادته  عن 
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تقرير

ــريـــق بـــالـــتـــعـــادل، وقــــــال خـــــال املــؤتــمــر  ــفـ الـ
ــيــــر ســعــيــد  ــقـــب املــــــبــــــاراة: »غــ ــافـــي عـ الـــصـــحـ
كان  فـــوالد،  أمـــام  الــتــي حققناها  بالنتيجة 
هدفنا الفوز، لعبنا أمام فريق صعب وفعال 

ونافسنا بقوة«. 
ــام أفــضــل  ــدرب الـــســـد: »نــلــعــب أمــ ــــاف مــ وأضـ
ــــرق آســــيــــا، والـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة ربــمــا  فـ
نتطور  أن  املستقبل، يجب  في  مفيدًا  يكون 
أفضل«.  وننافس بشكل  املقبلة  املــبــاراة  في 
الفريق،  أكـــرم عفيف عــن  غــيــاب  وعــن تأثير 
قال: »بالطبع، نفتقد أكرم. هو أفضل العبي 
قطر وقارة آسيا ولكن لن يكون عذرًا، لعبنا 
بــشــكــل جــيــد وأضــعــنــا الــعــديــد مـــن الــفــرص 
وفوالد دافع جيدا«.  وأضاف مدرب الزعيم: 
»حـــالـــة أرضـــيـــة املــلــعــب لـــم تــكــن جـــيـــدة ولــم 

تــســاعــدنــا عــلــى الــلــعــب بــطــريــقــتــنــا املــعــتــادة، 
واجــهــنــا صــعــوبــات كــثــيــرة عــلــيــه ويــجــب أن 

ينتبه االتحاد اآلسيوي لذلك«. 
املباراة ومشاهدتها  نقل  أزمــة  وبخصوص 
قــال تشافي:  القطرية،  الجماهير  من جانب 
»أمـــــر غــيــر مـــفـــهـــوم، ال أســتــطــيــع تــخــيــل أن 
الــجــمــاهــيــر فـــي قــطــر لـــم تــســتــطــع مــشــاهــدة 
املــــــبــــــاراة، هـــــذا غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي، نـــحـــن نــلــعــب 
للجمهور وال أستطيع فهم هذا املوضوع«. 

ــــام، مـــدافـــع  ــــوعـ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد خـــوخـــي بـ
فــريــق الــســد، عــلــى أن »الــزعــيــم« قـــدم مــبــاراة 
جيدة أمــام فريق فــوالد اإليــرانــي، وقــال في 
أفضل  »الــتــعــادل  املــبــاراة:  تصريحاته عقب 
وسيطرنا  جيد  بشكل  لعبنا  الخسارة،  من 
على املباراة أمام فريق يدافع بقوة، حاولنا 
وحصدنا العديد من الفرص ولكن الحظ لم 

يحالفنا أمام املرمى«. 
ــــب فــــي املـــــبـــــاراة: »لــكــل  وأضـــــــاف أفـــضـــل العـ
مباراة ظروفها، لعبنا أمام فريق يدافع بقوة 

وسنعمل  البطولة  فــي  مــبــاراة  أول  وتعتبر 
املقبلة«.  املباراة  على تصحيح األخطاء في 
ــام النصر  وعـــن مـــبـــاراة الــجــولــة الــثــانــيــة أمــ
الــســعــودي، قـــال بــوعــام: »مــواجــهــة النصر 
هي املقبلة وسنحضر لها جيدا وبالتأكيد 
ستكون صعبة على الفريقني وهدفنا الفوز 

وحصد النقاط الثاث«. 
ــن ذات  ــمــ ــة ضــ ــيــ ــانــ ــثــ ــدت املـــــــبـــــــاراة الــ ــ ــهــ ــ وشــ
املجموعة، أيــضــا تــعــادل الــوحــدات األردنـــي 
مع النصر السعودي 0-0 على استاد جامعة 
ترتيب  السد وفــوالد  ليتصدر  امللك سعود، 

األندية العربية تأمل 
المنافسة من جديد على 

اللقب اآلسيوي

فريق »ريد بول« 
منافس قوي لمرسيدس 

هذا الموسم

مباراة  من  واحــدة  نقطة  برصيد  املجموعة 
لكل منهما، وبفارق عــدد األهــداف املسجلة 

أمام الوحدات والنصر. 
ــدا الــفــريــق الـــســـعـــودي األفـــضـــل واألكـــثـــر  ــ وبـ
ســيــطــرة فـــي الـــشـــوط األول، لــكــن الـــوحـــدات 
األرض  صاحب  ضغط  استيعاب  فــي  نجح 
ودافــــع بــشــراســة عــن مــرمــى الــحــارس أحمد 
عــبــد الــســتــار طيلة الــحــصــة األولــــى ورد كل 
أطماع زماء املحترفني املغربيني عبد الرزاق 
حمد الله ونور الدين أمرابط، معتمدًا على 
الــهــجــوم املــرتــد الـــذي لــم يغير شــيــئــا، وبــني 
هجوم نصراوي ودفاع وحداتي، انتهت فيه 

مجريات اللقاء. 
ــادي  ــ وأكــــــــد عـــبـــد الــــلــــه أبــــــو زمــــــــع، مــــــــدرب نـ
الوحدات، أن فريقه تمكن من إيقاف هجوم 
الــنــصــر، وأضــــاف خـــال املــؤتــمــر الصحافي 
هجومي،  وفريق  بطل  »فريقنا  اللقاء:  بعد 
الهجوم  الــبــطــولــة غــيــرنــا نهجنا مــن  خـــال 
ــــاف:  ــاع، خـــــال أســــبــــوع واحــــــــد«. وأضــ ــدفـ ــلـ لـ

بطل  هاميلتون،  لويس  البريطاني،  يتوّقع 
العالم ردًا قويا وسرعة رهيبة من الهولندي 
ماكس فيرستابن، األحد في جائزة إيميليا 
رومـــانـــيـــا اإليـــطـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، فــــي املــرحــلــة 
العالم لسباقات فورموال  الثانية من بطولة 
»مــرســيــدس« حقق  واحــــد، وكـــان هاميلتون 
فـــوزه الــــ96 القياسي قبل ثــاثــة أســابــيــع في 
الـــجـــولـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــوســم عـــلـــى حــلــبــة 
ــام فــيــرســتــابــن »ريــد  صــخــيــر الــبــحــريــنــيــة، أمــ

بول« الذي كان أول املنطلقني.
العالم سبع مــرات أن تتويجه  وَيــعــرف بطل 
للموسم الثاني تواليا على حلبة أوتودرومو 
إنتسو ودينو فيراري لن يكون سهل املنال، 
وفـــي وقـــت عــّبــر رئــيــس الــفــريــق الــنــمــســاوي، 
توتو وولف، عن سعادته لتتويج هاميلتون 
أن ســـيـــارة  أّكــــــد  ــن،  ــريـ ــبـــحـ الـ ــي  فــ )36 ســـنـــة( 

وذلــك  الهولندي،  مــن  مكلف  خطأ  بمساعدة 
ــيـــة. وبــعــد  ــانـ ــثـ ــن الـ ــار مــ ــشــ ــارق ســبــعــة أعــ ــفــ بــ
حصده عّدة أرقام قياسية إثر بدايته اليافعة 
في عالم الفئة األولى، حان الوقت لفيرستابن 
120 سباقا  فــي  ثــمــاره  أن يجني  ســنــة(   23(

خاضها وحقق خالها عشرة انتصارات.
ــد فــــوز هــامــيــلــتــون فـــي الــبــحــريــن، ليس  ــ ــ وأّك
الخارقة  فقط سرعته، إنما خبرته ونوعيته 
الــســبــاقــات، وســيــحــتــاجــهــا كــثــيــرًا  فـــي إدارة 
إبــعــاد خطر فيرستابن  أراد  إذا  املــوســم  هــذا 
ــرات إحــــــراز الــلــقــب الـــذي  ــ واالنــــفــــراد بـــعـــدد مـ
يتقاسمه راهنا مع األسطورة األملاني ميكيل 

شوماخر.
وكان سباق إيميليا رومانيا األخير فأل خير 
األمــان  ســيــارة  تدخل  شهد  هاميلتون،  على 
د 

ّ
في شهر تشرين األول/أكتوبر املاضي ومه

للقبه العاملي، وفوزه في إيطاليا على الحلبة 
الــروزنــامــة ألول مرة  إلــى  الضيقة والــعــائــدة 
منذ 2006، كان الثالث تواليا ضمن سلسلة 
مــن خمسة انــتــصــارات، أراحـــت صــدارتــه في 
الفنلندي   تعثر زميله 

ّ
العالم في ظــل بطولة 

فالتيري بوتاس.

حلبة عريقة 
كــان هاميلتون واضــحــا الــعــام املــاضــي أنه 
يـــحـــّب طــبــيــعــة الــحــلــبــة الــقــريــبــة مـــن كـــروم 
هي  القديمة«،  »املــدرســة  بـــ وشّبهها  العنب 
حــلــبــة ضــيــقــة يــصــعــب عليها الــتــجــاوز، ما 
املنافسة،  الــفــرق  استراتيجيات  مــن  يجعل 
اعتمدتها مرسيدس  الــتــي  تــلــك  ــرار  غـ عــلــى 
الفوز.  لتحقيق  رئيسا  البحرين، عامًا  في 
ــتـــال املـــركـــز األول عــلــى خط  وســـيـــكـــون احـ
االنــطــاق عنصرًا هــامــا، وذلـــك يــوم السبت 
ظهرًا أبكر بساعة من الوقت املحّدد سابقا 
ــر فـــيـــلـــيـــب، زوج مــلــكــة  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب دفــــــن األمـ
بــريــطــانــيــا الــيــزابــيــت الــثــانــيــة، الــــذي توفي 

األسبوع املاضي عن 99 سنة.
إيــمــوال مــســرحــا بــني 1981 و2006  وكــانــت 
ُقتل  وهــنــاك  الكبرى،  مارينو  ســان  لجائزة 
االســـطـــورة الــبــرازيــلــيــة أيـــرتـــون ســيــنــا عــام 
1994 فـــي نــهــايــة أســـبـــوع كـــارثـــيـــة شــهــدت 
أيضا رحيل النمساوي روالند راتسنبرغر. 
وأضيفت على روزنامة سباقات عام 2020 
فـــي ظـــل الـــغـــاء عــــدد مـــن الــســبــاقــات بسبب 
تفشي فيروس كورونا، ما أسعد الكثير من 

السائقني التقليديني.
وشـــارك وولـــف رأي هاميلتون قــائــًا »كــان 
الفوز الذي ضمن لنا التتويج السابع لدى 
وأيقونية  تــاريــخــيــة  الــصــانــعــني. هــي حلبة 
إذ يــمــكــن لــلــســائــقــني االســـتـــمـــتـــاع، مــلــتــويــة 

وسريعة مع تنّوع في املنعطفات«. وبعيدًا 
عن هاميلتون، سائق واحد تّوج سابقا في 
إيـــمـــوال، هــو بــطــل الــعــالــم مــرتــني اإلســبــانــي 
املخضرم فرناندو ألونسو العائد إلى عالم 
الــفــئــة األولــــى بــعــد غــيــاب سنتني مــع فريق 

ز بمحّرك رينو.
ّ

ألبني املجه
وســيــحــاول ألــونــســو الــــذي جــــّرب حــظــه في 
أولــى  اقتناص  متنّوعة،  ســيــارات  سباقات 
نقاطه هذا املوسم في إيموال، بعد انسحابه 
فــي الــبــحــريــن، عــلــى غـــرار بــطــل الــعــالــم أربــع 
السائق  فيتل  سيباستيان  األملــانــي  ــرات  مـ
الجديد فــي فريق أســتــون مــارتــن، لكن هذا 
الثنائي يبدو بعيدًا عن سرعة »مرسيدس-

ريد بول«، ثم الطامحني على غرار ماكارين، 
فيراري وألفاتاوري.

غياب غريب لفيراري
ــم فــــورمــــوال 1  بـــعـــد الـــبـــدايـــة الــســيــئــة ملـــوسـ
الجديد، يبدو أن فريق »فيراري« سُيعاني 
القوي واالنتصارات  أدائه  كثيرًا الستعادة 
التي لم تعد حليفا له في السنوات األخيرة. 
ومــــن املــتــوقــع أال يـــكـــون مــنــافــســا قـــويـــا في 
املـــوســـم الـــجـــديـــد أيـــضـــا، فـــي ظـــل الــتــراجــع 

الكبير على حلبات السباق.
ــريـــق  فـ إدارة  ــه  ــنــ عــ ــدثــــت  ــحــ تــ ــا  ــ مــ ــــس  ــكـ ــ وعـ
»مرسيدس«، لم تظهر إدارة فريق »فيراري« 
املوسم  عــن  كثيرًا  تتحدث  ولــم  العلن  على 
الـــجـــديـــد، وكــأنــهــا تـــعـــرف جـــيـــدًا عــــدم قـــدرة 
وفي  العالم.  لقب  على  املنافسة  في  الفريق 
حال لم ُيقدم سائقو فريق »فيراري« األداء 
امُلنتظر في هذا املوسم، فإن الفريق سيواجه 
مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي قـــدرتـــه عــلــى املــنــافــســة 
وسيفقد قيمته الفنية في السنوات القادمة.

وكان فريق »فيراري« حل في املركز الثامن 
فــي تــرتــيــب الــســائــقــني فــي املــوســم املــاضــي، 
ليكريك،  السائق، شارلز  أن حل  بعد  وذلــك 
فـــي املـــركـــز الــثــامــن بــرصــيــد 98 نــقــطــة، في 
املقابل فــإن خــروج فريق »فــيــراري« من أول 
يؤثر  »الصانعني«  ترتيب  في  مراكز  ثاثة 
سلبا على قــدرة الفريق فــي االســتــمــرار في 
املشاركة في سباقات هذه الرياضة، وأيضا 
على األربــاح املالية التي يحصدها الفريق 
من الصعود على منصات التتويج وحصد 

لقب بطولة العالم.
فــي  »فــــــيــــــراري«  فــــريــــق  إدارة  تـــنـــجـــح  فـــهـــل 
التغلب على كل الصعوبات والعودة بقوة 
أم  للمنافسة هــذا املوسم قبل فــوات األوان، 
أن »فــيــراري« لــن تــعــود إلــى املنافسة خال 

هذه السنوات؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

مرسيدس تعترف بتفّوق ريد بول وتسعى لفوز ثان
مع انطالق موسم 

فورموال 1، بدا واضحًا أن 
المنافسة ستكون شرسة 

بين فريقي »مرسيدس« 
و»ريد بول«، في ظل 

ابتعاد فريق »فيراري« عن 
الواجهة وعدم قدرته 

على المنافسة في 
الوقت الحالي

)Getty/السد سيواجه النصر السعودي في الجولة القادمة )سيمون هولمس

)Getty( منافسة قوية بين »مرسيدس« و»ريد بول« هذا الموسم

دوري  مسابقة  في  متباينة  نتائج  العربية  الفرق  حققت 
خوزستان  وفوالد  القطري  السد  تعادل  بعد  آسيا،  أبطال 
اإليراني 1-1، وخسارة الجوية العراقي أمام الشارقة اإلماراتي 

بهدف دون رد

ــاراة جــيــدة،  ــبـ »الــنــصــر فــريــق كــبــيــر وقــــدم مـ
بفضل  خطورته  من  الحد  من  تمكنا  لكننا 
أســـلـــوبـــنـــا، لــســنــا جـــاهـــزيـــن مــثــل املــنــافــس، 
اقترب  بينما  اآلن،  حتى  يبدأ  لم  فموسمنا 

املوسم من النهاية في السعودية«. 
ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات  ــولــ ــجــ وتـــــقـــــام الــ
النصر  يلتقي  السبت، حيث  يوم  املجموعة 
بـــالـــســـد، وفــــــــوالد خــــوزســــتــــان بــــالــــوحــــدات. 
ـــ16 صــاحــب املـــركـــز األول  ــ ويــتــأهــل لـــلـــدور الـ
فـــي كـــل مــجــمــوعــة، إلـــى جــانــب أفــضــل ستة 
ــي فــي  ــانــ ــثــ أنـــــديـــــة تـــحـــصـــل عــــلــــى املـــــركـــــز الــ
ــادل  ــعـ ــه، تـ ــتـ ــهـ ــــن جـ املــــجــــمــــوعــــات الــــعــــشــــر. مـ
ــوا الـــهـــنـــدي  ــ ــان الـــقـــطـــري مــــع غــ ــ ــريـ ــ نـــــــادي الـ
مــســتــضــيــف املـــجـــمـــوعـــة ســـلـــبـــيـــا، وشـــهـــدت 
الثانية ضمن ذات املجموعة، أيضا  املباراة 
الــوحــدة  على  اإليــرانــي  بيرسيبوليس  فــوز 

اإلماراتي 1-0 على ذات امللعب. 
املجموعة  تــرتــيــب  بيرسيبوليس  وتــصــدر 
ــدة، مقابل  برصيد 3 نــقــاط مــن مــبــاراة واحــ
نــقــطــة لــكــل مــن الـــريـــان وغــــوا، فــي حــني بقي 
ــقـــاط. وأكـــد  ــنـ رصـــيـــد الــــوحــــدة خــالــيــا مـــن الـ
الفرنسي لوران بان مدرب الريان القطري، 
أن فريقه قدم مستوى جيدا أمام غوا الهندي 
فــي الــجــولــة األولـــى مــن دوري أبــطــال آسيا، 
لكنه لم ينجح في استغال الفرص العديدة 
الفريق تأثر بحالة  أن  لــه، كما  التي توفرت 

الطقس والرطوبة. 
وقال بان في املؤتمر الصحافي الذي عقد 
الطقس والرطوبة  إن  املواجهة،  عقب نهاية 
الريان  األكبر على مستوى  األثــر  كــان لهما 
خال املباراة، كما أن عدم استغال الفرص 
الــلــقــاء، صــعــب مهمة  بــدايــة  والتسجيل فــي 
الــفــريــق، وأعــطــى الــثــقــة للخصم الـــذي لعب 

بطريقة دفاعية محكمة. 
ــرنـــســـي قـــــائـــــًا: »كـــنـــا  ــفـ وأضـــــــــاف املـــــــــدرب الـ
ــتـــصـــار، خــســرنــا  قـــادريـــن عــلــى تــحــقــيــق االنـ
أمــام  الــفــوز  نحقق  أن  علينا  يجب  نقطتني، 
بيرسيبوليس اإليراني في الجولة القادمة، 
مــنــافــســنــا قــــدم مـــبـــاراة قـــويـــة، تــحــكــمــنــا في 
حوالي 70% من مجريات اللقاء، يجب غلق 
مــلــف هــــذه املـــواجـــهـــة لــلــتــركــيــز عــلــى مـــا هو 
ــادم«. واخــتــتــم املــــدرب تــصــريــحــاتــه قــائــا:  ــ قـ
ــن أجـــــل تــحــقــيــق  »الـــــريـــــان جـــــاء إلـــــى هـــنـــا مــ
االنتصارات وتقديم أفضل أداء ولكن أحيانا 
األمور ال تسير كما هو مخطط لها، ما زلنا 
مــبــاريــات، سنعمل عــلــى تقديم  ثـــاث  ــام  أمــ
األفضل من أجل حصد النقاط والتواجد في 

األدوار املقبلة. 
ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات  ــولــ ــجــ وتـــــقـــــام الــ
املجموعة يوم السبت، حيث يلتقي الوحدة 
بـــــغـــــوا، والــــــريــــــان بـــبـــيـــرســـيـــبـــولـــيـــس. وفـــي 
املــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، خــســر الـــقـــوة الــجــويــة 
ــام نــظــيــره الـــشـــارقـــة اإلمـــاراتـــي  ــ الـــعـــراقـــي أمـ
بـــاوزيـــر في  بـــهـــدف دون رد، ســجــلــه خـــالـــد 
الدقيقة الـــ62، في لقاء لم يقدم فيه متصدر 
الــــدوري الــعــراقــي مــا هــو منتظر مــنــه. وفــي 
تركتور  فيه  انتزع  الثانية،  املجموعة  إطــار 
سازي تبريز اإليراني، تعاداًل مثيرًا 3-3 من 
ملعب مضيفه باختاكور طشقند األوزبكي، 

لحساب املجموعة.

غير  بنتائج  العربية،  األندية  أغلبية  خرجت 
مسابقة  منافسات  افتتاح  في  مرضية 
األكبر  األزمـــة  لكن  آســيــا،  أبــطــال  دوري 
العربية  الجماهير  غضب  ــارت  أثـ الــتــي 
نقل  بغياب  متعلقة  كانت  والخليجية، 
المواجهات عبر التلفاز، واقتصار عملية 
السعودية.   »GSA« منصة  على  البث 
مواقع  إلى  الجماهير  من  العديد  ولجأ 
متابعة  عن  بحثا  االجتماعي،  التواصل 

فرقها المفضلة.

أزمة النقل التلفزيوني

»مــرســيــدس« لــم تثبت بعد أنها قـــادرة على 
الـــلـــحـــاق بـــســـرعـــة ريـــــد بـــــول »صـــحـــيـــح أنــنــا 
واهمني  لسنا  لكننا  األولــى،  الجولة  أحرزنا 

أن املوسم سيكون سهًا«.
وَضــــمــــن فـــيـــرســـتـــابـــن فــــي ســــبــــاق الــبــحــريــن 
االنطاق من املركز األّول بفارق ثاثة أعشار 
مــــن الـــثـــانـــيـــة، لـــكـــن هــامــيــلــتــون اســـتـــفـــاد مــن 
استراتيجيته وحرفيته للتفّوق في السباق، 

دوري 
أبطال آسيا
إمبيد نتائج متباينة للعرب جويل  الكاميروني  العماق  سّجل 

39 نــقــطــة وقــــاد فــريــق فــيــادلــفــيــا سفنتي 
ــــي قـــمـــة مـــنـــافـــســـات  ســـيـــكـــســـرز لـــلـــتـــفـــوق فـ
املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى ضــيــفــه بــروكــلــني 
نتس املنقوص )123 – 117( في دوري كرة 
قّدم  للمحترفني، في وقت  األميركي  السلة 
لوكا  والسلوفيني  كـــوري  ستيفن  مــن  كــل 

دونتشيتش أداًء خارقا.
إلحــراز  الطامح  فيادلفيا،  فــريــق  ويبحث 
لقبه األول في الــدوري منذ عــام 1983، عن 
الشرقية والحصول  املنطقة  حسم صــدارة 
على أفضلية األرض في األدوار اإلقصائية، 
وابتعد بفارق بسيط عن بروكلني، مع 38 
فوزًا و17 خسارة، مقابل )37 – 18( لنتس، 
وفي وقت سّجل إمبيد 13 من 29 محاولة 
والــتــقــط 13 مــتــابــعــة، شــاهــد تـــقـــّدم فــريــقــه 
الربع  فــي   3 إلــى  بــفــارق 22 نقطة يتقّلص 
األخير، هذا وأضــاف توبياس هاريس 26 
نقطة واألسترالي بن سيمونز 17 نقطة و9 
الــفــائــز فــي 3  تــمــريــرات حاسمة لسيكسرز 

مباريات تواليا.
في املقابل، لعب نتس دون هدافه الجديد 
الــذي يتعافى من إصابة  جيمس هــاردن 
عــضــلــيــة بــفــخــذه، بـــاالضـــافـــة إلــــى الــنــجــم 
املــخــضــرم كيفن دورانـــــت، وكـــان دورانـــت 
ــر( خــال  ــورن أوفــ خــســر الــكــرة 8 مـــرات )تــ
ــرة ضـــد لــــوس أنجليس  ــيـ الـــخـــســـارة األخـ
ليكرز )126 – 101(، وفي ظل غياب هاردن 
ودورانـــــــت، ســّجــل الــنــجــم الــثــالــث كــايــري 
حاسمة،  تــمــريــرات  و9  نقطة   37 إرفــيــنــغ 
ــامـــيـــت 17 وجـــيـــف   وأضـــــــــاف النـــــــــدري شـ
غرين 15، وشّكل إيرفينغ إضافة متأخرة 
ــلــــني، بـــعـــد ابـــتـــعـــاده  إلـــــى تــشــكــيــلــة بــــروكــ

»أسباب خاصة«. لـ
ــتــــس مــعــظــم  ــــق بــــروكــــلــــني نــ ــريـ ــ وخـــــــــاض فـ
يتمكن من  أن  املــوســم، دون  هــذا  مبارياته 
جــمــع »الـــثـــاثـــي الــكــبــيــر«، لــكــنــه يـــأمـــل في 
حــضــوره فــي الــوقــت املــنــاســب فــي »الــبــاي 
تــقــّدم فياديلفيا سفنتي  وفــي ظــل  أوف«، 

الــثــانــي، كان  الــشــوط  فــي  الكبير  سيكسرز 
إمبيد يــأمــل فــي أن يحصل على راحـــة في 

الربع األخير.
لــكــن نــتــس كـــان لــه خــطــط مختلفة وقــّلــص 
فارق النقاط إلى 22 نقطة، وقال إمبيد )27 
ســنــة(: »ارتــحــت فــي الــربــع األخــيــر فــي آخر 
السيناريو  أن  واعــتــقــدت  مــبــاريــات،  ثـــاث 
األخطاء  بعض  ارتكبنا  مشابها.  سيكون 
وخسرنا الكرة. هكذا أمور تحصل«. وتقّدم 
فيادلفيا )2 – 1( في املواجهات املباشرة 

بني الفريقني هذا املوسم.
وبـــرغـــم غــيــابــه نــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، حــقــق مــيــلــووكــي بــاكــس 
فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــا بنتيجة كــبــيــرة على 
مــيــنــيــســوتــا تــيــمــبــروولــفــز مــتــذيــل تــرتــيــب 
الــدوري )130 – 105(، في ظل تألق كريس 
ميدلتون صاحب 27 نقطة و8 متابعات و7 

تمريرات حاسمة في 25 دقيقة فقط.
وغــــاب يــانــيــس، أفــضــل العـــب فـــي الــــدوري 
مرتني، عن آخــر ست مباريات إلصابة في 
ركبته، وبهذ النتيجة رفع فريق ميلووكي 
بــاكــس رصــيــده إلــى 34 فـــوزًا و20 خــســارة، 

في املركز الثالث ضمن الشرقية.

دونتشيتش المذهل
ــلـــى وقـــــع صــــافــــرة نـــهـــايـــة املــــــبــــــاراة، بــني  عـ
ــدة، أطــلــق النجم  مــدافــَعــني وعــلــى قـــدم واحــ
السلوفيني رمية مذهلة من خارج القوس 
منحت فريقه داالس مافريكس سلة الفوز 

على أرض ممفيس غريزليز )114 – 113(، 
سّلة بالغة الروعة، دفعت ليبرون جيمس 
ــلـــقـــب مــــع لـــوس  نـــجـــم الـــــــــدوري وحــــامــــل الـ
أنجليس ليكرز إلى التغريد »واو واو واو، 

لوكا دونتشيتش لست جادًا يا صاح«.
فريق  دونتشيتش، العــب  عــّلــق  وبــــدوره، 
ريال مدريد اإلسباني سابقا، على سلته 
الـــرائـــعـــة، وعــمــا إذا كــــان فـــي مــوقــع جــّيــد 
للتسديد »بــصــراحــة، ال أتــذّكــر. كــدت أقــع. 
كــنــت مـــحـــظـــوظـــا«، وأنـــهـــى دونــتــشــيــتــش 
نــقــطــة   29 بـــرصـــيـــد  املـــــبـــــاراة  ســــنــــة(   22(
تــمــريــرات  ــانـــي( و9  ــثـ الـ الـــشـــوط  فـــي   25(
الغربية،  املنطقة  ســابــع  لـــداالس  حاسمة 
وأضـــــاف الــعــمــاق الــاتــفــي كــريــســتــابــس 

بورزينغيس 21 نقطة.
ــا، جـــلـــس ســتــيــفــن كــــوري  ــــي أوكــــاهــــومــ وفـ
مــوزع غولدن ستايت ووريــرز على مقاعد 
الــبــدالء فــي الــربــع األخــيــر، ليحرمه مدربه 
ســتــيــف كــيــر مـــن تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــن الــــرمــــيــــات الـــثـــاثـــيـــة فــي  ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ ألكــ
مــبــاراة واحــــدة. زرع كـــوري 11 ثــاثــيــة من 
16 مــحــاولــة فــي 29 دقــيــقــة، لــيــقــود غــولــدن 
ستايت إلــى فــوز كبير )147 – 109(. وكان 
في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لزميله 
أن مدربه فّضل  بيد   ،)14( كــاي تومسون 
إراحــتــه، لكنه أصبح أول العــب فــي تاريخ 
الــدوري يسجل 10 ثاثيات على األقــل في 
مـــبـــاراتـــني تـــوالـــيـــا، بــعــدمــا ســجــل 11 يــوك 

اإلثنني في سلة دينفر.

نيويورك يحتوي زيون 
بــعــد تسجيله مــعــدل 35 نــقــطــة فــي آخـــر 3 
اكتفى  بيليكانز،  لنيوأورليانز  انتصارات 
ــــون ولـــيـــامـــســـون بـــــ25  الـــنـــجـــم الـــصـــاعـــد زيــ
ــام نــيــويــورك  ــ نــقــطــة فـــي خـــســـارة فــريــقــه أمـ
الــــ25،  نــقــاطــه  وإلـــى    ،)106  –  116( نيكس 
أضاف وليامسون 8 متابعات و7 تمريرات 
وانتزع  احتواه  دفــاع نيكس  لكن  حاسمة، 
الربع األخير. ويدين  الكرة منه مرتني في 
إلى جوليوس  تواليا  الرابع  بفوزه  نيكس 
رانــدل )32 نقطة و8 متابعات(، ليبقى في 
املركز السابع ضمن املنطقة الشرقية أمام 
تــشــارلــوت هــورنــتــس الــخــاســر عــلــى أرضــه 

أمام كليفاند كافالييرز )103 – 90(.
ــاب الـــخـــمـــاســـي األســــاســــي فــي  ــيـ وبــــرغــــم غـ
لوس أنجليس كليبرز، تخّطى فريق والية 
بيستونز  ديــتــرويــت  مضيفه  كاليفورنيا 
بــفــارق  تـــأخـــره  قــلــب  بــعــدمــا   ،)98  –  100(
خمس نقاط في آخر دقيقتني. وسجل سلة 
الفوز ريجي جاكسون قبل ثانيتني لينهي 
ــاراة بــرصــيــد 29 نــقــطــة لــكــلــيــبــرز ثالث  ــبـ املـ
السابع  فـــوزه  حقق  الـــذي  الغربية  املنطقة 
تواليا. أما دينفر ناغتس رابع املنطقة، فقد 
تــفــّوق عــلــى مــيــامــي هــيــت وصــيــف املــوســم 
املاضي )123 – 106(، في مباراة برز فيها 
مايكل بورتر جونيور الذي سجل 25 نقطة 

و10 متابعات.
وُتــســتــكــمــل مـــبـــاريـــات الــــــدوري األمــيــركــي، 
بــمــواجــهــة مــهــمــة ســتــجــمــع بـــني ديــتــرويــت 
بــيــســتــونــز وأوكــــاهــــومــــا ســيــتــي ثـــانـــدر، 
ويلعب فريق واشنطن ويزاردز ضد فريق 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز، ويــلــعــب فــريــق 
فــيــادلــفــيــا سفنتس ســيــكــســرز ضــد فريق 
لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز، ويـــواجـــه فــريــق 
أورالنـــدو  رابــتــورز ضــد منافسه  تورونتو 
مــاجــيــك. أمــــا فــريــق بــروكــلــني نــتــســر الـــذي 
ــذا املـــوســـم  ــ ُيـــنـــافـــس عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري هـ
فــيــلــعــب ضــــد فـــريـــق تـــشـــارلـــوت هـــورنـــس، 
فــي مــحــاولــة منه لــاســتــمــرار فــي املنافسة 
التصفيات  مرحلة  إلــى  االنتقال  قبل  بقوة 
ــريـــق  اإلقـــــصـــــائـــــيـــــة. هــــــــذا ويـــســـتـــضـــيـــف فـ
غريزليز  ممفيس  منافسه  بولز  شيكاغو 

في مباراة مهمة للطرفني.
أما فريق هيوسنت روكتس فيواجه فريق 
دينفر ناغتس الذي يسعى لضمان التأهل 
سيكون  والـــفـــوز  اإلقــصــائــيــة،  األدوار  إلـــى 
ــقـــني. أمــــــا مــيــنــيــســوتــا  ــريـ ــفـ ــلـ مـــهـــمـــا جــــــدًا لـ
ــد فـــريـــق مــيــامــي  تــيــمــبــروولــفــز فــيــلــعــب ضـ
ــان أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــ هــــيــــت، ويــــــواجــــــه فــــريــــق سـ
سبيرز ضد فريق بورتاند تريل بايزرز، 
ضد  مافريكس  داالس  فريق  يلعب  بينما 
ــيــــرًا يــلــعــب الــبــطــل  نـــيـــويـــورك نــيــكــس، وأخــ
لوس أنجليس ليكرز ضد فريق يوتا جاز، 
في مواجهة قوية جــدًا بني منافسني على 

اللقب هذا املوسم.
)فرانس برس(

السلة األميركية: فيالدلفيا يحسم قمة الشرقية
خطف فريق فيالدلفيا 

فوزًا مهمًا في إطار 
مسعاه للمنافسة على 

لقب بطولة الدوري 
األميركي لكرة السلة 

هذا الموسم، وذلك 
بفضل الجهود الكبيرة 
التي بذلها نجمه األول، 

جويل إمبيد، في المباراة 
األخيرة

)Getty( فيالدلفيا يُحقق فوزًا جديدًا ويُتابع عروضه الجيدة
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ميونخ  بايرن  فريق  يخوض  لن 
مع  املقبل  املوسم  األبطال  دوري 
مثلما  الــلــقــب«  »حــامــل  مصطلح 
حصل هذا املوسم، وذلك بعدما ودع نسخة 
الــجــاري لينتهي املــشــوار عند ربع  املــوســم 
ــدًا مــن  ــديــ ــأنـــف فـــصـــًا جــ ــتـ ــائـــي، وَيـــسـ ــهـ ــنـ الـ
الــتــجــديــد وبــالــطــبــع الــتــســاؤالت الــتــي تبدأ 
تتوقف  وال  فليك  هانس  املـــدرب  بمستقبل 

عند هذا الحد.
ــلــــيــــك، لـــــم يــعــد  ــيـــر فــ وفـــــــي مـــــا يــــخــــص مـــصـ
الــصــدام بينه وبــن املدير  خافيًا على أحــد 
الــريــاضــي حــســن صــالــح حــمــيــديــتــش، ومــن 
ناحية أخرى، يبرز فليك ضمن أبرز األسماء 
املــرشــحــة لــخــافــة يــواكــيــم لـــوف فــي تــدريــب 
منتخب أملانيا. وفي ظل هذه املعطيات، فإن 
الــنــادي  مــع  غــامــضــًا  زال  مــا  فليك  مستقبل 
»الــبــافــاري« ومــن املمكن أن ينتهي املشوار 

سريعًا.
ــار، يملك فليك عــقــدًا ســاريــًا،  وفــي هــذا اإلطــ
لــكــن الـــخـــاف مـــع حــمــيــديــتــش واحــتــمــالــيــة 
تـــدريـــب مــنــتــخــب أملــانــيــا قـــد يــدفــعــان إدارة 

مستقبل النادي 
»البافاري«

ميونخ  بايرن  فريق  يواجه  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  من  الخروج  بعد 
األلماني مصيرًا مجهوًال حتى هذه اللحظة، خصوصًا مع إمكانية مغادرة 
المدير  مع  الكبير  الصدام  بسبب  الموسم،  نهاية  فليك،  هانس  المدرب، 

الرياضي للنادي »البافاري« وعدم التدعيم بصفقات جديدة
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رياضة

تقرير

النادي برئاسة كارل هاينز رومنيغيه لفك 
ــه. واملــــغــــادرة ال تــعــنــي أن فليك  ــاط بـ ــبـ االرتـ
لــم ُيــقــدم أي شـــيء لــبــايــرن مــيــونــخ فــي هــذا 
املــوســم، بــل على العكس قــدم كــل مــا ُيمكن 
تقديمه للفريق، وعلى العكس كان ينقصه 
أجل  من  والتدعيمات  الصفقات  من  الكثير 
ــرار فـــي املـــنـــافـــســـة، ورغـــــم ذلــــك فــإن  ــمـ ــتـ االسـ
الوصول  قريبًا من  كان  »البافاري«  النادي 
إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
فـــي املــقــابــل، ال يــمــكــن إغـــفـــال أيــضــًا حقيقة 
وجـــــــــــود إصــــــــابــــــــات وبــــعــــضــــهــــا ال يـــمـــكـــن 
الــبــولــنــدي، روبــرت  املــهــاجــم  تعويضه مثل 

لــيــفــانــدوفــســكــي ولـــيـــون جــوريــتــســكــا، ومــا 
زاد الطن بلة أن اإلصــابــات جــاءت في هذا 
لفليك  املوسم. وُيحسب  الوقت تحديدًا من 
حــصــده ستة ألــقــاب فــي أول مــوســم لــه. أما 
املوسم الحالي فيبتعد البافاري فيه بفارق 
خمس نقاط عن اليبزيغ في صدارة الدوري 
األملاني، على أن املشكلة الحقيقية تكمن في 
يقدر  والــتــي  الــريــاضــي  باملدير  فليك  عاقة 

الكثيرون أنها أضحت غير قابلة للترميم.
هذا ومن املتوقع أن ُيغادر مع نهاية املوسم 
الخاصة  العــبــن وضــعــوا بصمتهم  ثــاثــة 
على هــذه الحقبة فــي تــاريــخ الــنــادي، إذ لم 
أالبـــا  ديــفــيــد  مـــع  اإلدارة التـــفـــاق  تــتــوصــل 
حــــــول تـــجـــديـــد عــــقــــده بـــســـبـــب مــتــطــلــبــاتــه 
مارتينيز  عــقــدا خــابــي  ينتهي  كما  املــالــيــة، 
وجــيــروم بــواتــيــنــغ وأيــضــًا ال تــوجــد خطط 
بالثاثية  الاعبون  هــؤالء  وفــاز  للتجديد. 
في مناسبتن، هذا ولم يبق من مخضرمي 
ــام 2013 ســـوى مــانــويــل نــويــر وتــومــاس  عـ
عــن تحول مهم  الحديث  لذلك يمكن  مــولــر. 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« فــي الــوقــت 
الحالي. وعلى الرغم من أن رحيل أالبا هو 
األكثر تأثيرًا، إال أن مغادرة بواتينغ كانت 
فليك  وأن  للمشكات خــاصــة  إثــــارة  األكــثــر 

طلب عانية التجديد له والحفاظ عليه.
لكن صالح حميديتش خرج ليعلن قرار عدم 
تقدم النادي بعرض لبواتينغ وفي توقيت 
ــرج؛ قــبــل مـــبـــاراة بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان  حــ
ــان لــــذلــــك بـــالـــطـــبـــع تـــأثـــيـــر عــلــى  ــ األولـــــــــى، كــ
بعد وصــول  املتوقع  ومــن  املعنوية.  الـــروح 
بــايــرن ميونخ  أن يمأل  أوباميكانو  دايـــوت 
الدفاع باعب  قلب  املقبل مكان  املوسم  في 
قادر على تعويض رحيل بواتينغ. أما قلب 
الدفاع الثاني، في ضوء مغادرة أالبا، فعلى 
األرجح سيكون لوكاس هرنانديز الذي قد 

يعود إلى مركزه املفضل أخيرًا.
بدائل  على  األملاني  الجنوب  فريق  ويتوفر 
أخرى مثل نيكاس زوله وتانجغي نيانزو، 
كـــان هـــذا الــثــنــائــي هــو األســاســي مــع بــدايــة 
املوسم، رغم أن ثنائية أالبا-بواتينغ ظهرت 

بصورة طارئة بعد إصابة زوله ونيانزو.
ــذه فــي  ــ ــــذي يـــجـــب أخــ ــر الــ ــ ــا الـــعـــامـــل اآلخــ ــ أمـ
الــقــريــب  للمستقبل  الــنــظــر  عــنــد  الــحــســبــان 
للعماق البافاري فا عاقة له بغرف خلع 
املابس، بل بأروقة مجلس اإلدارة. فبنهاية 
ــام الـــحـــالـــي، ســيــشــهــد الــــنــــادي األملـــانـــي  ــعـ الـ
ـــارل هــايــنــز  ــ ــتـــرك كـ تــغــيــيــرًا مــرتــقــبــًا حــــن يـ
اإلدارة  مــجــلــس  ــي  فــ مــنــصــبــه  رومـــيـــنـــغـــيـــه 
ويخلفه فيه أوليفر كان الذي بدأ قبل أعوام 
فــي الــتــعــرف إلـــى كــل تفصيل داخـــل أليانز 

أرينا تمهيدًا لتوليه هذه املسؤولية.
لــكــن فــــوز كــــان وصـــالـــح حــمــيــديــتــش بلقب 
دوري األبــطــال عــام 2001 حــن كانا العبن 
ال يعني بــالــضــرورة أن كـــان ســيــأخــذ صف 
صــالــح حميديتش فــي صــدامــه الــحــالــي مع 
فــلــيــك، بـــل أن الــكــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن كــان 
ــا يــعــنــي أن  ربـــمـــا يــلــعــب دور الـــوســـيـــط، مــ
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هل يُغادر فليك 
بايرن ميونخ مع نهاية 

الموسم الحالي؟

غوارديوال يُشيد بأداء فريقه 
وبالتأهل لنصف نهائي دوري األبطال

أثــنــى اإلســبــانــي بــيــب غــــوارديــــوال، مــــدرب فــريــق 
فريقه  أداء  عــلــى  اإلنــكــلــيــزي،  سيتي  مانشستر 
أمــام بوروسيا دورتــمــونــد األملــانــي فــي إيــاب ربع 
نهائي دوري األبطال، وأكــد أن ما فعله يعد أمرًا 
مذهاًل، ولكنه ذَكر بأن العبيه لم يصنعوا التاريخ 
بــعــد. وقـــال غـــوارديـــوال، فــي تــصــريــحــات لشبكة 
»بـــي تــي ســبــورت« بــعــد املـــبـــاراة الــتــي احتضنها 
ملعب »سيغنال إيدونا بارك«: »سعيد للغاية من 
أجــل هــذا الــنــادي، ومــن أجــل رئيسه والجماهير، 
التي نتأهل فيها  الثانية  املــرة  والجميع. هــذه هي 
للنادي  تاريخًا  لم نصنع  ولهذا  النهائي،  لنصف 
بعد، ولكننا في طور التمهيد له«. وأضاف املدرب 
اإلسباني: »األداء كان رائعًا باستثناء أول عشر 
أنــا سعيد جــدا بكون فريقنا  املــبــاراة.  دقائق في 
أحد أفضل أربعة أندية في أوروبــا«. هذا، وُتعد هذه املرة األولى التي يبلغ فيها »سيتي« 
املربع الذهبي منذ عام 2016، عندما كان تحت قيادة املدرب التشيلي مانويل بيليغريني.

كورتوا: ال أعرف ما إذا كنت أفضل حارس مرمى في العالم
قدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أداء يستحق الثناء مع ما يصل 
إلى ثالث تصديات رئيسية في مواجهة ليفربول )0-0(، وهو ما ساهم في تأهل فريقه 
إلــى نصف نهائي دوري أبطال أوروبـــا، وأكــد بعد اللقاء أنــه يشعر بأنه في وضــع جيد 
للغاية رغم أنه ال يستطيع أن يقول ما إذا كان هو األفضل في العالم في مركزه. وفي 
تصريحات عقب املباراة، قال كورتوا »أشعر بأنني بحالة جيدة للغاية، لقد قلت بالفعل 
إننا نعمل بجد، أريد أن أفوز بالعديد من األلقاب مع ريال مدريد، وأعطي كل شيء من 
أجل ذلك. ال أستطيع أن أخبرك ما إذا كنت األفضل أم ال، هناك حراس مرمى رائعون، 
الرحيل من هنا بشباك نظيفة يجعلني سعيدًا جدًا«.  عــال.  لكننا جميعا في مستوى 
وأضاف الحارس البلجيكي: »في الشوط األول أنقذت شباكي مرتني بشكل جيد. وفي 
بداية الشوط الثاني كان علي أن أتصدى لتسديدة أخرى. دافعنا جيدًا، وشتت ميليتاو 

الكرة مرتني بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا باملباراة«.

زيدان: علينا أن نكون فخورين بأنفسنا
اعترف الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب فريق 
ملعب  على  عانوا  بأنهم  اإلسباني،  مدريد  ريــال 
نهائي  نصف  ببطاقة  العبور  أجــل  مــن  »أنفيلد« 
إيـــــاب دور  ــي  بـــتـــعـــادل ســلــبــي فـ دوري األبــــطــــال 
الثمانية، ولكنه أكد أن بإمكانهم الشعور بالفخر 
بـــالـــعـــودة لــنــصــف الــنــهــائــي بــعــد غــيــاب عـــن آخــر 
نسختني. وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية 
سنعاني  أننا  نــدرك  وكنا  »عانينا،  املــبــاراة:  بعد 
الليلة، ولكننا في النهاية بحثنا عن التأهل للدور 
التالي. األمور كانت تحت سيطرتنا إلى حد كبير، 
وكـــانـــت هــنــاك لــحــظــات صــعــبــة، ولــكــن بإمكاننا 
ــددًا«.  ــيـــوم مـــجـ الـــشـــعـــور بــالــفــخــر بــمــا قـــدمـــنـــاه الـ
وأضاف املدرب الفرنسي »كنا ندرك أننا سنعاني مع بداية املباراة. املنافس دخل بقوة 
كبيرة خالل أول 15 دقيقة، وهو أمر طبيعي في إياب ربع نهائي دوري األبطال. النتيجة 
كانت في صالحنا، وسعداء بالتأهل«. كما أثنى مدرب فريق »امليرينغي« على استجابة 
العبيه إزاء كم اإلصابات الكبير في صفوف الفريق، وقال في هذا اإلطــار: »نحن فريق 
واحد، وإزاء كل ما نمر به من غيابات وإصابات، الفريق حاضر دائما، ويرغب في املزيد، 

وهذا أمر جيد. لم نفز بأي شيء بعد، ولكننا ما زلنا ننافس في بطولتني«.

كلوب: لم نخسر المنافسة في أنفيلد إنما في مدريد
أشار األملاني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري 
األبطال على يد ريال مدريد اإلسباني، إلى أنه كان ينبغي التسجيل من الفرص التي 
سنحت لالعبني. وقال كلوب في مؤتمر صحافي بعد املباراة التي احتضنها ملعب 
»آنفيلد«: »كان يجب أن نسجل األهداف في الفرص التي سنحت لنا. لو تقدمنا   بهدف 
نظيف، لكان األمر مختلفًا. لقد سيطروا على املباراة في أوقات محددة. ونحن كانت 
لدينا في مرتني فرص أكبر للتأهل إلى الدور نصف النهائي. لم نخسر املنافسة في 
لهم. كنا جيدين وتميزنا  لم يكن مريحًا  اليوم  أنفيلد، خسرناها في مدريد.  مباراة 

بالنزعة الهجومية، وصنعنا فرصا«.

لسن الـ18 عاما، مما أثر سلبا على مشواره بعالم كرة القدم، 
النادي  املدنية، وقــع طارمي مع  الحياة  إلــى  لكن بعد عودته 
ذاتــه الــذي كــان يلعب بـــدوري الــدرجــة الثانية اإليــرانــي، وبــدأ 
هناك بتسجيل األهــداف. 12 هدفا في موسمه األول، لفتت 
بيرسيبوليس،  مــع  ليوقع  بـــالده،  فــي  الكبرى  األنــديــة  انتباه 
املحلية، من خالل حصد  باأللقاب  القياسي  الرقم  صاحب 
الــــدوري 13 مـــرة. وبــعــد مــوســم أول لــم يكن بمستوى  لقب 
مواسم  في  الـــدوري  هــداف  ليصبح  انطلق طارمي  الطموح، 
متتالية، وفاز باللقب في عام 2017، ليستدعيه املدير الفني 
البرتغالي كارلوس كيروش للمنتخب الوطني، حيث سجل 
ثمانية أهداف، مساعدا بالده على التأهل لكأس العالم 2018.

ــراود الــهــداف  وبـــات حلم االنــتــقــال إلــى نـــاٍد أوروبــــي كبير، يـ
ــادي  ــ ــع نـ ــ ــده مـ ــقــ ــرفــــض تـــمـــديـــد عــ ــ ــه ل ــعــ ـــي، مـــمـــا دفــ ــ ــ ــران ــ ــ اإليـ
بيرسيبوليس، رغم تحسن بنوده، وبعد قبوله عرضا من 

البداية، قرر مواصلة مشواره  التركي في  فريق ريزاسبور 
إلــى فيفا،  التركي لرفع قضية  الــنــادي  ــران، مما دفــع  إيـ فــي 
أشهر  أربعة  ملــدة  القدم  كــرة  الالعب من ممارسة  منع  ليتم 
إلى  الحظر انضم  االتــفــاق. وبعد أن عــاد مــن  بسبب نقض 
الــغــرافــة بـــدوري نــجــوم قــطــر، ومــن ثــم تــواجــد رفــقــة منتخب 
بـــالده فــي مــونــديــال روســيــا، لــكــن لــســوء حــظ كــيــروش، لم 
يسجل في املونديال، الذي ودعته إيران من الدور األول، في 
مجموعة ضمت إسبانيا والبرتغال واملغرب. وبعدها، وبناًء 
على توصية مدرب ريال مدريد السابق، انتقل طارمي إلى 
الــنــادي الكبير، لكنه  لــم يكن ذلــك  الــذي  ريــو أفــي البرتغالي، 
له.  أول ظهور  بـــ3 مناسبات، في  الشباك  نجح معه في هز 
الـــدوري، مما  املاضي، سجل 18 هدفا في  املوسم  وبنهاية 
الــدوري  آفــي في  البرتغال، ليضع ريــو  جعله أفضل هدافي 
األوروبي، وينتقل بعدها إلى بورتو، عمالق الكرة البرتغالية.

أيوب الحديثي

رغم وداع فريق بورتو البرتغالي ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
اإلنــكــلــيــزي، سيبقى  أمـــام تشلسي  النهائي  الـــدور ربــع  مــن 
هدف العبه اإليراني مهدي طارمي، عالمة فارقة في النسخة 
النجم  الحالية من املسابقة األوروبــيــة األعــرق. طارمي، هــذا 
العجوز، رغــم بــزوغ موهبته  القارة  الــذي خطف األنظار في 
بعيدا عــن منبع ظــواهــر كــرة الــقــدم الــبــرازيــل أو األرجــنــتــني، 

قصة تألقه قد تكون مختلفة تماما.
ــي، الــــــذي ســـاعـــد كــتــيــبــة املــــــــدرب ســيــرجــيــو  ــ ــارمـ ــ طـــريـــق طـ
من  الــــ16،  دور  في  يوفنتوس  على  التغلب  في  كونسيساو 
أنــديــة صغيرة فــي إيـــران إلــى قمة كــرة الــقــدم الــعــاملــيــة، كان 
الالعب مــشــواره بنادي مدينة مسقط  طويال وشــاقــا. وبــدأ 
رأسه، شاهني بوشهر، ثم تم تجنيده في الجيش بعد وصوله 

مهدي طـارمي

على هامش الحدث

قرر النجم اإليراني 
مهدي طارمي 
االنتقال للدوري 

البرتغالي، بعدما 
استمع إلى توصية 

من المدرب 
المخضرم كارلوس 

كيروش

بايرن ميونخ 
يُنافس على 
لقب الدوري 
والكأس فقط 
)Getty(

نهاية  مع  رحيله  ألمانيا  منتخب  مدرب  لوف،  يواكيم  أعلن  أن  بعد 
المدرب، هانس  أن  األلمانية  أشارت وسائل اإلعالم  بطولة »يورو 2020«، 
في  لوف  لخالفة  األقــرب  هو  حاليًا،  ميونخ  بايرن  يقود  الذي  فليك، 
منتخب »المانشافت«. وال يُمانع فليك استالم تدريب المنتخب الوطني 
وتحضيره لبطولة كأس العالم 2022، وكان أبدى في وقت سابق عن 
تشرفه واهتمامه الكبير في تدريب المنتخب الوطني وأنه ال مشكلة 

لديه في استالم هذا المنصب.

فليك إلى منتخب ألمانيا؟

وجه رياضي

ــورة تــقــريــبــيــة  ــ ــر املــقــبــلــة ســتــرســم صـ ــهـ األشـ
العماق  نــوايــا  أمــا  الجديد.  البايرن  ملوسم 
»الــبــافــاري« فــي ســوق االنــتــقــاالت فما زالــت 
هناك عامة استفهام كبيرة حولها، وحتى 
مع إتمام صفقة املدافع أوباميكانو بنجاح 
بــالــفــعــل، إذ أشــــار رومــيــنــغــيــه فـــي أكــثــر من 
الـــذي خلفه تفشي  الــوضــع  أن  إلــى  مناسبة 

للجلوس  األقـــرب  املــرشــح  فليك؟  لــم يستمر 
عــلــى مــقــاعــد بـــدالء هــو يــولــيــان ناجلسمان 
مدرب اليبزيغ الحالي، ال سيما وأن الرجل 
لـــم يــخــف مــطــلــقــًا رغــبــتــه فـــي تـــولـــي تــدريــب 
تكتمل صورة  فهل  مــا.  يومًا  بايرن ميونخ 
الــــنــــادي »الــــبــــافــــاري« قـــبـــل انــــطــــاق مــوســم 
مــجــاريــهــا  إلـــى  املـــيـــاه  وتـــعـــود   ،2021-2020

فيروس »كورونا« ُيجبر النادي على التأني 
فـــي مــســألــة اإلنــــفــــاق.  ولـــعـــل هــــذا مـــا يفسر 
انــتــهــاء مــفــاوضــات الــتــجــديــد ألالبــــا، وكــذلــك 
عدم تفعيل بند الشراء في عقدي كوتينيو 
وإيــفــان بيرزيتش، وهــو ما ساهم فعًا في 
خفض الرواتب املدفوعة. أما التساؤل اآلخر 
الذي ال يمكن تناسيه فهو ماذا سيحدث إذا 

بن فليك وحميديتش ويتم إجراء صفقات 
ــل الــــعــــودة إلــى  جـــيـــدة لـــدعـــم املــــــدرب مـــن أجــ
املشكلة  أن  أم  األوروبــيــة،  التتويج  منصات 
ســتــتــفــاقــم وســـُيـــغـــادر فــلــيــك بـــايـــرن مــيــونــخ 
املنتخب  قــيــادة  ويستلم  املــوســم  نهاية  مــع 
األملاني تحضيرًا لبطولة كأس العالم 2022؟
)العربي الجديد، إفي(

أهدى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ثالثة قمصان موقعة من برشلونة تحمل اسمه 
ألــف جرعة من  الصينية »سينوفاك«، وذلــك بسبب إرسالها 50  األدويــة  ورقمه لشركة 
لقاحها املضاد لفيروس كورونا إلى اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية )كونميبول( 
»كوبا  بطولة  ذلــك  فــي  بما  فــي مسابقاتها  املشاركة  األنــديــة  فــي تحصني  الستخدامها 
أميركا« املرتقبة هذا الصيف. وفي هذا اإلطار قال غونزالو بيوسو، نائب األمني العام لكرة 
القدم في »الكونميبول«، عبر حسابه في »تويتر«، »أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم 

بليونيل ميسي، الذي أرسل إليهم بكل ود ثالثة قمصان«.

صورة في خبر

ميسي ولقاحات »سينوفاك«
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