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رياضة

أكد داني كارباخال مدافع فريق ريال مدريد أنه 
سيعود »أفضل وأقوى« مما كان عليه، بعدما 

أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بعضلة 
الفخذ األيمن. وكتب كارباخال عبر حساباته 

في مواقع التواصل االجتماعي: »سأعود أفضل 
وأقوى مما كنت عليه. شكرًا على كل رسائل 

التشجيع«. ُيذكر أن املدافع عاد بعد غياب شهر 
ونصف بسبب اإلصابة، ليعود وُيصاب مجددًا 

في الدقيقة 25 من آخر مباراة لعبها.

يبدأ املهاجم الفنزويلي سالومون روندون مرحلة 
جديدة خالل مسيرته الطويلة، حيث سيعود 

لكرة القدم األوروبية من جديد بانضمامه لفريق 
سيسكا موسكو على سبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوسم قادمًا من فريق داليان ييفانغ الصيني. 

وتم التعاقد مع روندون ملعرفته الجيدة بالدوري 
الروسي وألدائه الرائع، وهو ما سيساعد الفريق 
في هذه املرحلة من املوسم والذي لم يحقق لقب 

البطولة منذ موسم 2016/2015.

أعلن االتحاد الجورجي لكرة القدم تعيني 
الفرنسي الدولي السابق ويلي سانيول مدربًا 

جديدًا للمنتخب األول. وأشار االتحاد الجورجي 
إلى أن سانيول سيقود املنتخب خالل التصفيات 

املؤهلة ملونديال 2022. وأكد رئيس االتحاد 
الجورجي ألكسندر إياشفيلي، في هذا اإلطار، 

أنه »كان من الصعب إيجاد مدرب تتوافر فيه كل 
الشروط. سانيول يمتلك مسيرة رائعة كالعب. 

ويمتلك عقلية الفوز، وهو أمر مهم للغاية«.

داني كارباخال: 
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مما كنت عليه
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لشبونة ـ العربي الجديد

ســتــكــون األنـــظـــار مــتــجــهــة مــســاء 
اليوم نحو قمم جديدة في دالور 
أبطال  الـــ16 من منافسات دوري 
أوروبـــا، وبشكل خــاص القمة امُلنتظرة بني 
دورتموند  وبوروسيا  اإلسباني  إشبيلية 
ــــدو  ــالـ ــ ــيـــخـــوص رونـ ــــي حـــــني سـ األملــــــانــــــي، فـ
وزمالؤه مهمة محفوفة باملخاطر ضد فريق 

بورتو البرتغالي خارج أرضهم.

يوفنتوس من أجل الفوز
أنــدريــا بيرلو عن  املـــدرب اإليــطــالــي  يبحث 
الــعــودة مــن ملعب »دراغــــاو« بفوز معنوي 

2829
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تقرير

ــــوض مــواجــهــة  مـــهـــم عـــلـــى بــــورتــــو، قـــبـــل خـ
اإلياب في تورينو بعد شهر من اآلن تقريبًا، 
وُيــعــول املـــدرب على حنكة وخــبــرة املهاجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في األدوار 
اإلقصائية من البطولة األوروبية، وهو الذي 
كان يلعب دائمًا دورًا كبيرًا في تأهل ريال 
يوفنتوس  رحلة  تكون  ولــن  مدريد سابقًا. 
بــورتــو،  فــريــق  إلــى لشبونة سهلة ملواجهة 
الـــذي تــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي بــعــد أن قــدم 
أداء قــويــًا فــي دور املــجــمــوعــات، واســتــحــق 
الوجود بني الـــ16 الكبار، وعليه يجب على 
نـــجـــوم يــوفــنــتــوس ومـــدربـــه بــيــرلــو الــحــذر 
ثــقــة بغية تحقيق االنــتــصــار  بــكــل  والــلــعــب 
 الــذي يريح األعــصــاب قبل مواجهة اإليــاب. 

وتــــواجــــه بــــورتــــو مــــع يـــوفـــنـــتـــوس 4 مــــرات 
تــاريــخــيــًا فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، املـــرة 
-2001 لنسخة  املجموعات  دور  في  األولــى 

2002، حني انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 
بدون أهداف على أرض الفريق البرتغالي، 
ثم تفوق الفريق اإليطالي إيابًا على أرضه 

 .)1 - 3(
ـــ16 لنسخة  ثــم تــواجــه الــفــريــقــان فــي دور الــ
2016-2017، وحينها تفوق يوفنتوس ذهابًا 
ملعب  فــي  نظيفني  بــهــدفــني  األرض  خــــارج 
»دراغاو«، وكرر الفوز في اإلياب على ملعبه 
بهدف نظيف، لُيطيح الفريق البرتغالي من 
هذا الدور، فهل يتكرر هذا األمر في نسخة 
موسم 2020-2021؟ يحصل ذلك وفي وقت 
يعيش فريق يوفنتوس نتائج متذبذبة على 
األخيرة  خسارته  بسبب  املحلي،  الصعيد 
ــام نــابــولــي وتــراجــعــه إلـــى املـــركـــز الــرابــع  أمــ
عن  اإليطالي  الفريق  ويبحث  الترتيب،  في 
تعويض خيبة األمل املحلية بانتصار مهم 
على الصعيد األوروبــــي، وهــو الــفــوز الــذي 

بيرلو  للمدرب  الفنية  األمــور  ترتيب  ُيعيد 
املــبــاريــات  ومــن شــأنــه أن ُيحسن األداء فــي 

القادمة.

إشبيلية عظيم ضد األلمان
ُيقدم فريق إشبيلية أداءًا ُمميزًا هذا املوسم 
بقيادة مدربه يولن لوبيتيغي، وهو األداء 
الــعــادة لتخطي  الــذي يجعله مرشحًا فــوق 
منافسه بوروسيا دورتموند األملاني الذي 
ُيعاني من أزمات كثيرة مؤخرًا ومن نتائج 
سلبية، إال أن هذه املهمة لن تكون سهلة في 
مواجهة الذهاب على ملعب »رامون سانشيز 

خسر إشبيلية 
اإلسباني مرة واحدة أمام 

األندية األلمانية

تأجيل مباراة ديترويت 
وسان أنطونيو بسبب 

فيروس كورونا

بــيــزيــخــوان«. ويــمــلــك الــفــريــق »األنــدلــســي« 
سجال جيدا عندما يواجه األندية األملانية 
ونــادرًا  األوروبــيــة،  املنافسات  فــي  تاريخيًا 
ما يتعرض للخسارة، األمر الذي سيمنحه 
دفعة معنوية قوية ملواجهة دورتموند بقوة، 
وتقديم أداء قوي يمنحه بطاقة التأهل إلى 
الدور ربع النهائي. ولم يتعرض إشبيلية، 
الذي يستضيف بوروسيا دورتموند اليوم 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
للخسارة سوى في مباراة واحدة من بني 12 
خاضها في املنافسات األوروبية على أرضه 
أمام األندية األملانية، إذ حقق 7 انتصارات 

وتعادل في 4 مناسبات.
وجاء االنتصار األملاني الوحيد على ملعب 
»رامون سانشيز بيزخوان« في ربع نهائي 
املسابقة األوروبية منذ ثالث سنوات، حني 
تـــقـــدم إشــبــيــلــيــة عــلــى بـــايـــرن مــيــونــخ عبر 
بابلو سارابيا، لكن الفريق »البافاري« قلب 
النتيجة بهدفني من نيران صديقة، سجلهما 
خــيــســوس نـــافـــاس وإســــكــــوديــــرو بــالــخــطــأ 

ــاز، مـــتـــصـــدر املــنــطــقــة  ــ حـــســـم فـــريـــق يـــوتـــا جــ
الغربية، مباراة القمة أمام فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز، متصدر الشرقية لصالحه بنتيجة 
)134 - 123(، في منافسات دوري كرة السلة 
األمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــني. ونــــجــــح ســفــنــتــي 
سيكسرز، على الرغم من افتقاده جهود نجمه 
اللقاء  الغائب عن  الكاميروني جويل إمبيد 
بسبب إصــابــة فــي ظــهــره، فــي فـــرض تفوقه 
أن  قبل   ،)35  -  42( بنتيجة  األّول  الــربــع  فــي 
يستعيد يوتا بريقه وُيسقط مضيفه بفضل 
الثنائي دونوفان ميتشل )24 نقطة( والعب 
االرتكاز الفرنسي رودي غوبير )11 نقطة و9 

متابعات(.
وتــمــيــز الـــالعـــب جـــــــوردان كـــالركـــســـون بــأنــه 

دابــل« مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 
متابعات.

بــعــد ذلــــك قــضــى رويـــــس أونـــيـــل عــلــى آمـــال 
فيالدلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبل 
بتسجيله  النهاية،  قليلة من صافرة  دقائق 
زميله  تكفل  فيما  »قاتلة«،  ثالثية  رميات   3
غوبير بالحّد من خطورة دوايت هاوارد )14 
يوتا  فريق  أمسى،  النتيجة،  وبهذه  نقطة(. 
جاز متصدر املنطقة الغربية صاحب أفضل 
سجل في بطولة الــدوري هذا املوسم مع 23 

فوزًا و5 خسارات فقط.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى، فـــاز فــريــق نــيــويــورك 
 - أتــالنــتــا هــوكــس )123  عــلــى ضيفه  نيكس 
تــوالــيــًا، ويــديــن  الــثــالــث  فــــوزه  112(، محققًا 
بانتصاره  الشرقية،  املنطقة  نيكس ســادس 
إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ 44، منها 
11 في الربع األخير، إلى جانب 9 متابعات 

و5 تمريرات حاسمة. 
هذا وقدم الالعب راندل أداًء قويًا، خصوصًا 
عندما وّجه الضربة القاضية آلمال هوكس 
اللقاء بفضل تسديدته  أجــواء  إلــى  بالعودة 
في  البعيدة  املسافة  مــن  الناجحة  السابعة 
الوقت القاتل، كما تألق في صفوف الخاسر 
تراي يونغ الذي سجل 23 نقطة في املواجهة. 
ــاز فـــريـــق غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز على  ــ وفـ
حقق  كما   ،)98  -  129( كافالييرز  كليفالند 
فريق لوس أنجليس كليبرز فوزًا مهمًا على 
وكذلك   ،)118  -  125( هيت  ميامي  منافسه 
ــن ويــــــــــزاردز عـــلـــى هــيــوســن  ــطـ ــنـ فـــريـــق واشـ

روكتس )131 - 119(.

فوز بولز وبروكلين نتس
 واصل زاك الفني عروضه القوية وسجل 30 
نقطة، ليقود شيكاغو بولز للفوز )120 - 112( 
على فريق إنديانا بيسرز بعد وقت إضافي، 
للمحترفني.  األميركي  السلة  كــرة  دوري  في 
وســجــل الفـــني 12 مـــن آخـــر 15 نــقــطــة لبولز 
في الوقت األصلي، ثم سجل جاريت تيمبل 
وكــوبــي وايـــت فــي الــوقــت اإلضـــافـــي ليحقق 
شيكاغو فوزه األول خارج أرضه أمام بايسرز 

منذ 29 آذار/مارس عام 2016.
وسجل الفــني بذلك 30 نقطة أو أكثر في 12 
املوسم واجتاز حاجز 20 نقطة  هــذا  مباراة 
ــهـــى وايـــت  ــوالـــي، وأنـ ــتـ لـــلـــمـــبـــاراة 13 عــلــى الـ
املــــبــــاراة بــتــســجــيــل 19 نــقــطــة فــيــمــا أضـــاف 
تيمبل 16 نقطة، ليحقق بولز فوزه األول بعد 
وقت إضافي هذا املوسم، كما أنه االنتصار 
األول عــلــى بــايــســرز خـــالل املــوســم الــحــالــي. 
هــذا وتــصــدر دامــونــتــاس سابونيس قائمة 
مسجلي النقاط في بايسرز برصيد 25 نقطة، 

كما استحوذ على 10 كرات مرتدة. قدم فريق 
بروكلني نتس مباراة كبيرة وسجل 27 رمية 
الفوز  للفريق خــالل  رقــم قياسي  فــي  ثالثية 
)136 - 125( على منافسه ساكرامنتو كينغز. 
إيرفينغ 40 نقطة في  النجم كايري  وسجل 
املــوســم، منها تسع  لــه هـــذا  أفــضــل حصيلة 
رميات ثالثية، في وقت أضاف زميله جيمس 
ــاردن ســت رمــيــات ثــالثــيــة وأنــهــى املــبــاراة  هــ
بتسجيل 29 نقطة وتمرير 14 كــرة حاسمة 

ومتابعة 13 كرة.
ــاء اإلبــــــداع الــهــجــومــي لــفــريــق بــروكــلــني  ــ وجـ
نـــتـــس، رغــــم غـــيـــاب الــعــمــالق كــيــفــن دورانـــــت 
بسبب معاناته من إصابة في عضالت الفخذ 
القياسي  الــرقــم  هــذا  نتس  الخلفية، وسجل 
من الرميات الثالثية من 47 محاولة، وبلغت 
نسبته 57.4 باملائة، بينما سجل 57.3 باملائة 

من رمياته كلها.
الــرقــم السابق لنتس عندما أحــرز 24  وكــان 
رمية ثالثية خالل الفوز )124 - 96( على فريق 
شيكاغو بولز في السابع من شهر نيسان/

إبــريــل عــام 2018، وتــصــدر حسن وايتسايد 
أن  بــعــد  فــي كينغز  الــنــقــاط  قــائــمــة مسجلي 
سجل 26 نقطة، وهي النقاط التي لم تشفع 
لــلــفــريــق الــخــاســر بــالــســقــوط لــلــمــرة الــرابــعــة 

تواليًا هذا املوسم.

تأجيل مباراة ديترويت 
وسان أنطونيو بسبب كورونا

أعــلــنــت رابـــطـــة دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
كانت  الــتــي  املــبــاراة  تأجيل  عــن  للمحترفني 
ــــان  ــــررة بـــــني ديــــتــــرويــــت بـــيـــســـتـــونـــز وسـ ــقـ ــ مـ
أنــطــونــيــو ســبــيــرز بسبب فــيــروس كــورونــا، 
إذ ال يتوفر لدى األخير ثمانية العبني على 
األقــل لخوض املــبــاراة. وأشــارت الرابطة إلى 
أن »عضوًا من سبيرز ثبتت نتيجته إيجابية 
بفيروس كورونا«، من دون تحديد ما إذا كان 
العبًا أم عضوًا إداريــًا، وأضافت الرابطة في 
بيانها الرسمي أنه »نتيجة لذلك، تم إطالق 
عملية تتبع للمخالطة مع األعضاء اآلخرين«.

وكــان فريق سان أنطونيو لعب آخر مباراة 
له، األحد، أمام تشارلوت هورنتس وانتهت 
بفوزه )122 - 110(، ما سمح له باالحتفاظ 
الــســادس في جــدول ترتيب املنطقة  بمركزه 
الصحية  الــبــروتــوكــوالت  وبحسب  الغربية. 
للدوري األميركي للمحترفني، يجب عزل أي 
أو  إيجابية  اخــتــبــاره  نتيجة  ثبتت  شخص 
الــدوري  هــذا وشهد  خالط شخصًا مصابًا، 
منذ انطالقته في 22 كانون األول/ديسمبر، 

تأجيل 25 مباراة بسبب فيروس »كورونا«.
)فرانس برس، رويترز(

السلة األميركية: جاز يحسم القمة مع فيالدلفيا
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية هذا 
الموسم وتفّوق في 

القمة ضد فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز، وأصبح 

بالتالي صاحب أفضل 
سجل في بطولة الدوري 

هذا الموسم مع 23 فوزًا 
و5 خسارات فقط

)Getty( 2017 من مواجهة يوفنتوس وبورتو األخيرة عام

)Getty( فوز مهم لفريق يوتا جاز في الدوري

إنه اليوم الثاني من منافسات الدور الـ16 لبطولة دوري 
األبطال والذي سيشهد مباريات قوية وُمنتظرة كالعادة. 
فيما  البرتغالي،  بورتو  ضد  اإليطالي  يوفنتوس  ويلعب 

يواجه إشبيلية اإلسباني منافسه دورتموند األلماني

الــزيــارة السابقة  فــي مــرمــى فريقهما. وفــي 
في  الفريقان  تعادل  دورتموند،  لبوروسيا 
مباراة ضمن منافسات الجولة األخيرة من 
دور املجموعات في الدوري األوروبي 2010-

2011. وفي نفس املسابقة، تعادل إشبيلية 
عــلــى أرضــــه مـــرتـــني: أمــــام مــايــنــتــس سلبيًا 
فــي نسختي 2005- ملثله  بــهــدف  وهــانــوفــر 

2006، و2011-2012 على الترتيب.
تــعــادل إشبيلية مــرة  األبـــطـــال،  وفـــي دوري 
واحـــدة على أرضـــه أمـــام ممثل عــن الـــدوري 
األملاني على يد شتوتغارت )1-1( في مباراة 
ضــمــن دور املــجــمــوعــات فــي نــســخــة 2009-

ضيفًا  حــل  نفسه  شتوتغارت  وكـــان   .2010
الفريق »األندلسي« قبلها بعام  على معقل 
-2008 األوروبــــي  الـــدوري  منافسات  ضمن 
2009، وفاز صاحب األرض بهدفني من دون 
الــتــي حققها  رد. وفـــي بــاقــي االنـــتـــصـــارات 
أمــام األندية  الفريق األنــدلــســي على أرضــه 
األملــانــيــة، جـــاء اثــنــان منها عــلــى بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــالدبــاخ بــهــدف نــظــيــف فـــي الـــدور 
الـ32 من الدوري األوروبي في موسم 2014-

2015، وبثالثية نظيفة في دور املجموعات 
من نسخة املوسم التالي من دوري األبطال. 
الباقية، فحققها  األربــعــة  االنــتــصــارات  أمــا 
إشبيلية في مسابقة الدوري األوروبي على 
موسم  فــي   )0-1( كايسرسالوترن  ضيوفه 
-2004 في   )0-2( آخــن  وأملانيا   ،1983-1982

الــتــالــي،  املــوســم  فــي   )0-1( 2005، وشــالــكــه 
وفيربيرغ )2-0( في 2014-2013.

ــحــــدث مــــــــدرب فـــريـــق  وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، تــ
ــا دورتــــمــــونــــد إيـــــــدن تــيــرزيــتــش  ــيــ بــــوروســ
وأشاد بمنافسه إشبيلية قبل القمة املرتقبة 
فــريــقــه  إلــــى أن  فـــي دوري األبــــطــــال، ولـــفـــت 
املتكامل  األداء  من  مباراتني  إلــى  سيحتاج 
خالل الـ90 دقيقة لتخطي الدور اإلقصائي. 
وقال تيرزيتش في املؤتمر الصحافي: »إذا 
أو أكثر،  أداء ملــدة 180 دقيقة  قدمنا   أفضل 
فستكون لدينا فرصة جيدة. علينا أن نكون 
في حالة تأهب، لقد رأينا بالفعل ما يحدث 
عندما يتم لعب نصف املباراة بشكل جيد. 
مـــع جــــودة املـــنـــافـــس، نــحــتــاج إلــــى الــتــركــيــز 
الكامل«. واعتبر تيرزيتش، الذي يمر فريقه 
بفترة صعبة في الدوري األملاني، أن إشبيلية 
الدفاعية  يمثل تحديًا كبيرًا بسبب قدراته 
والهجومية، وأضاف املدرب »لقد استقبلوا 
القليل من األهداف ولديهم العبون جيدون 
في الدفاع والهجوم. سيكون تحديًا كبيرًا 
لنا. هــم يلعبون كــرة قــدم جيدة فــي الوقت 

الحالي ويقدمون أداء جيدا«.
في املقابل، بدا ترزيتش واثًقا من أنه على 
التي يمر بها فريقه، إال  الرغم من املشاكل 
أنه سيكون قادرًا على إظهار أفضل نسخة 
ــــرى: »نــحــن عــلــى ثــقــة فـــي جـــودة  ــرة أخـ لـــه مـ
الفريق. ال نتوقع شيئا لم نشهده من قبل«. 
هذا وأبــرز أن حارس املرمى رومــان بوركي 
واملدافع دان أكسل زاجادو، وثوران هازارد، 
لــن يتمكنوا مــن الـــوجـــود فــي املــلــعــب، رغــم 
عودتهم للتدريبات بعد إصابات مختلفة، 
وأعرب عن أمله أن يتمكن من االعتماد على 

الظهير األيمن توماس مونييه مرة أخرى.

ثمن  ذهاب  مواجهة  إلدارة  لي  ي ك ا م داني  الهولندي  الحكمان؛  اختير 
نهائي دوري األبطال بين فريقي إشبيلية وبروسيا دورتموند، واإلسباني 
كارلوس ديل ثيرو غراندي لمباراة 
آخر  أن  يُذكر  ويوفنتوس.  بورتو 
الدولي  ماكيلي،  أدارهــا  مباراة 
منذ عام 2011، للفريق األندلسي 
دوري  نهائي  ثمن  فــي  كانت 
األبطال موسم 2018/2017 أمام 
وقبلها   )2-1( يونايتد  مانشستر 
دور  فــي   )2-2( ليفربول  أمــام 

المجموعات.

حكما المواجهتين

الــهــجــومــي األول لفريقه يــوتــا جــاز،  املــحــرك 
ثالثية  رمــيــات   8 منها  نقطة،   40 بتسجيله 
فـــي 29 دقــيــقــة، ورّد  نــاجــحــة مـــن أصــــل 13، 
على أداء كالركسون في صفوف الخاسر بن 
»تريبل- تحقيق  مــن  اقــتــرب  الـــذي  سيمونز 

دوري األبطال
اختبارات صعبة 

ــاد أرمــيــنــيــا بــيــلــيــفــيــلــد يــحــقــق مــفــاجــأة ليوفنتوس وإشبيلية كــ
مـــدويـــة ويـــعـــود مـــن مــعــقــل فـــريـــق بــايــرن 
ميونيخ حامل اللقب واملتصدر بفوز أول 
لــم يــحــدث مــنــذ عـــام 1979، إال أن الــنــادي 
»الــبــافــاري« الــقــادم مــن تتويج أول بلقب 
بطل العالم لألندية، عاد من بعيد وأدرك 
التعادل )3 - 3(  في ختام املرحلة 21 من 

الدوري األملاني. 

»البافاري« يخطف الفوز
وبــدا بايرن، الــذي ُتــوج األسبوع املاضي 
ــلـــى حــســاب  ــة عـ ــ ــديـ ــ ــال األنـ ــديــ ــونــ بـــلـــقـــب مــ
تيغريس املكسيكي بهدف نظيف وأكمل 
ســداســيــتــه، فـــي طــريــقــه لــتــلــقــي الــهــزيــمــة 
الثالثة هذا املوسم بتخلفه بهدفني نظيفني 
ثــم )3 - 1( في  الــشــوط األول،  فــي نــهــايــة 
مستهل الثاني، لكنه، وعلى غرار العديد 
مــن املــبــاريــات هــذا املــوســم، تـــدارك املوقف 
وأنقذ نقطة في نهاية املطاف بفضل هدف 
جميل للظهير الكندي ألفونسو ديفيس. 
لكن تعادل فريق املدرب هانزي فليك أمام 
العائد إلــى الــدرجــة األولــى ألول مــرة منذ 
موسم 2008-2009 منح األمل مجددًا لفريق 
الــفــارق مع  األخــيــر  اليبزيغ بعدما قلص 
النادي البافاري إلى خمس نقاط بفوزه، 
- 1(. ورغــم  الجمعة، على أوغــســبــورغ )2 
انتصارات  مسلسل  أوقــف  الــذي  التعادل 
فريقه عند 5 مباريات متتالية، أشاد فليك 
لشبكة  قــائــاًل  لــالعــبــيــه،  القتالية  بــالــروح 
»دازون«: »لم ندافع جيدًا في الشوط األول. 
امللعب الذي غطته الثلوج ليس عذرًا. يجب 
أن نــدافــع بشكل أفــضــل، لــكــن فــي الــشــوط 
الــثــانــي أظــهــرنــا شــخــصــيــتــنــا حــتــى بعد 
هدفهم الثالث، وهذا أمر إيجابي بحسب 
رأيي. تخلفنا بهدفني مرتني. بإمكاننا أن 

نكون سعيدين بنقطة التعادل«.
وبــغــيــاب تــومــاس مــولــر إلصــابــتــه بسبب 
فيروس كورونا وسيرج غنابري لإلصابة 
وفـــاة صديقته  بسبب  بواتينغ  وجــيــروم 

السابقة، عانى بايرن وسط تساقط الثلج 
أرينا«  »أليانز  ملعب  عشب  فــوق  بكثافة 
ضد فريق لم يفز على النادي »البافاري« 
 1979 مـــــارس  آذار/   10 مــنــذ  مــلــعــبــه  فـــي 

)صفر-4(.
ــا أنفسهم  ــ ــ ووجــــد أبـــطـــال الــعــالــم وأوروبـ
ــــول إلـــــى الــدقــيــقــة  ــــوصـ مــتــخــلــفــني قـــبـــل الـ
ــعــــاشــــرة عـــنـــدمـــا بـــاغـــتـــهـــم الـــنـــمـــســـاوي  الــ
وصلت  سريعة  بتمريرة  بريتل  مانويل 
الــذي أطلقها  إلــى الهولندي ميشل فــالب 
الــحــارس  مــن مــشــارف املنطقة على يمني 
الــقــائــد مــانــويــل نــويــر )د.9(. ثـــم تــوقــفــت 
املباراة لدقائق معدودة بعد تخلف بايرن 
أمام بيليفيلد للمرة األولى في ميونخ منذ 
1999 )حول حينها تخلفه إلى فوز )2 - 1 
بفضل البوسني حسن صالحميدزيتش(، 
وذلك من أجل استبدال الكرة بأخرى ملونة 
وإزالــة الثلوج عن خطوط امللعب بعد أن 

ُطِمَر العشب بالكامل.
ــاول بـــايـــرن الـــعـــودة إلــــى الــلــقــاء رغــم  ــ وحــ
ــظــــروف املــنــاخــيــة الــقــاســيــة وصــعــوبــة  الــ
كينغسلي  الفرنسي  وكـــان  الــكــرة،  تمرير 
كومان قريبا من إدراك التعادل بتسديدة 
الــحــارس ستيفن  من خــارج املنطقة، لكن 
الشباك  إلــى  الــوصــول  أورتيغا حرمه من 

)د.23(. 
واكتملت املــفــاجــأة وتــعــقــدت األمـــور على 
بايرن حني اهتزت شباكه بهدف ثان من 

فــالب وانــقــض عليها  ركــلــة ركنية نفذها 
أموس بييبر وحولها برأسه في الشباك 
بعدما أخطأ نيكوالس زوله والنمساوي 

دافيد أالبا في مراقبته )د.37(.
املناخية وظــروف  األجــــواء  ورغـــم تحسن 
ــول إلـــى  الـــلـــعـــب، عـــجـــز بــــايــــرن عــــن الــــوصــ
الشباك وبقيت النتيجة على حالها حتى 
نهاية الشوط األول. وفي مستهل الشوط 
الــثــانــي، اعتقد بــايــرن أنــه عــاد إلــى اللقاء 
حني قلص الفارق بهدف للبولندي روبرت 
ليفاندوفسكي بتسديدة هوائية من داخل 
املنطقة بعد عرضية من أالبا )د.48(، معززًا 
صدارته لترتيب الهدافني بـ25 هدفا. لكن 
رد بيليفيلد جــاء بعد ثــوان مــعــدودة، إذ 
أعـــاد الـــفـــارق إلـــى هــدفــني عــنــدمــا تخلص 
أنـــدريـــاس فــوغــلــســامــر مـــن الــغــيــنــي بــونــا 
ســار ومـــرر الــكــرة إلــى الــبــديــل النمساوي 
كريستيان غيباور الذي حولها في شباك 

نوير )د.49(.
وعادت الحياة مجددا إلى بايرن حني سجل 
األول  هــدفــه  توليسو  كــرونــتــان  الفرنسي 
للموسم بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية 
متقنة من لوروا سانيه )د.57(، ثم كاد أن 
يدرك التعادل لوال تألق الحارس أورتيغا 
في وجه محاولة الفرنسي اآلخر كينغسلي 
كومان )د.61(. واكتملت العودة في الدقيقة 
التعادل  ديفيس  ألفونسو  أدرك  حــني   69
إثر  املنطقة  مشارف  من  رائعة  بتسديدة 

عرضية من سانيه فشل الدفاع والحارس 
ثم حصل  املناسب،  بالشكل  إبعادها  في 
ليفاندوفسكي على فرصة ذهبية لوضع 
فريقه في املقدمة لكن رأسيته مرت بجانب 
القائم األيسر رغم أنه كان أمام مرمى خال 

من حارسه )د.72(.

تشلسي وويست هام 
يستغالن سقوط ليفربول

اســـتـــغـــل كــــل مــــن تــشــلــســي وويــــســــت هـــام 
سقوط ليفربول حامل اللقب أمام ليستر 
ــــاه  ــه، وأزاحـ ســيــتــي )1-3( عــلــى أكــمــل وجــ
عــن املــركــز الــرابــع بفوز األول على ضيفه 
على  والثاني  نظيفني  بهدفني  نيوكاسل 
نظيفة  بثالثية  يونايتد  شيفيلد  ضيفه 
في ختام املرحلة 24 من منافسات الدوري 
ــفـــورد  ــامـ ــتـ ــلـــى مـــلـــعـــب »سـ ــيــــزي. عـ ــلــ ــكــ اإلنــ
الواعدة  بدايته  بــريــدج«، واصــل تشلسي 
مع مدربه الجديد األملاني توماس توخل، 
محققًا فوزه الخامس تواليًا، بينها واحد 
املباراة  الكأس، مقابل تعادل كان في  في 
األولى مع النادي اللندني لخليفة فرانك 
ــفــــوز لــتــشــلــســي  ــذا الــ ــ ــمـــح هـ ــارد. وسـ ــ ــبـ ــ المـ
بالصعود إلى املركز الرابع األخير املؤهل 
إلى دوري األبطال، املسابقة التي يتواجه 
أتلتيكو مدريد  اللندني مع  النادي  فيها 
اإلســبــانــي فــي 23 مــن الشهر الــحــالــي في 
ذهاب ثمن النهائي، مستفيدًا من سقوط 
لــيــفــربــول أمـــام ليستر يـــوم الــســبــت، لكي 
عــن حامل  نقطتني  بــفــارق  رابــعــًا  يصبح 
الــلــقــب الـــذي تــراجــع إلـــى املــركــز الخامس 

بفارق نقطتني أيضًا عن وست هام.
كــمــا حــقــق تــشــلــســي، يــــوم اإلثـــنـــني، فـــوزه 
الثامن تواليًا على نيوكاسل في ملعبه في 
إنجاز هو األول من نوعه بالنسبة للنادي 
»اللندني« ضد فريق واحد منذ فوزه على 
وست بروميتش 9 مرات متتالية في معقله 
»أوبتا«  بني 1984 و2013، بحسب موقع 
لــإلحــصــاءات. وعــلــى امللعب األوملــبــي في 
لندن، دخــل ويست هــام في الصراع على 
املــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا للمرة 
ــفـــوزه على  ــك بـ ــ ــى فـــي تـــاريـــخـــه، وذلـ ــ األولــ
نظيفة.  بثالثية  يونايتد  شيفيلد  ضيفه 
ديفيد  االسكتلندي  املـــدرب  فــريــق  ودخـــل 
مــويــز الــلــقــاء عــلــى خلفية خــروجــه املــؤلــم 
الــكــأس على  الـــدور الخامس ملسابقة  مــن 
يد مانشستر يونايتد بهدف نظيف بعد 
التمديد، وكــان مصممًا على نسيان هذا 
الخروج واالستفادة من سقوط ليفربول، 
السبت، أمام ليستر سيتي. ونجح النادي 
على  والــحــصــول  التعويض  فــي  اللندني 
نقطته الـ19 منذ بداية العام الجديد )وحده 
مانشستر سيتي املتصدر جمع أكثر منه 
في 2021 بحصوله على 27 نقطة(، محققًا 

فوزه الثاني عشر هذا املوسم.
)فرانس برس(

بايرن يفلت من الخسارة... وتشلسي رابعًا
كاد فريق بايرن ميونخ 

أن يتعرض لسقوط 
ُمدٍوّ أمام صاحب 

المركز الـ16 في ترتيب 
الدوري األلماني وسط 
سقوط كثيف للثلوج، 

بينما استغل فريق 
تشلسي سقوط ليفربول 

وخطف المركز الرابع 
في »البريميرليغ«

)Getty( مباراة صعبة خرج منها »البافاري« بتعادل
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¶ كيف بدأت مسيرتك مع كرة القدم؟
ذكــريــاتــي الــكــرويــة األولـــى بــدأت 
مــن مــنــزلــي، مــع أشــقــائــي الكبار 
الفريق املحلي  الــقــدم فــي  الــذيــن لعبوا كــرة 
في ملقة. لكن املباراة األولــى التي أتذكرها 
جيًدا كانت بني إسبانيا ومالطا )تصفيات 
إسبانيا  حينها  واحــتــاجــت   ،1983 أوروبــــا 
لــلــفــوز بــفــارق 11 هــدفــا، وفــــازت 12-1. هــذه 
املباراة كانت تعكس تميز جيل كامل حيث 
كــانــت الــتــوقــعــات عــالــيــة جــــًدا. لــم يــكــن أحــد 
النتيجة.  تــحــقــق إســبــانــيــا هـــذه  أن  يــتــوقــع 
وكذلك كان كأس العالم في املكسيك 1986، 
ــــك فــــي غــايــة  ــان ذلـ ــ ــا، وكــ ــ ــارادونــ ــ ــــن مــ فــــي زمـ

األهمية للجيل الذي أنتمي إليه.

¶ سبق أن أحرزت دوري األبطال مع ريال مدريد 
3 مرات. هل تعتقد أن جماهير النادي امللكي تقدر 

هذا الجيل؟
نــعــم، أعتقد نحن غــّيــرنــا الــتــاريــخ فــي ريــال 
مـــدريـــد. تــوجــد فـــي الـــنـــادي أجـــيـــال عــديــدة 
مثل الجيل الذي فاز بسّت كؤوس أوروبية 
ــا جــيــل  ــ ــًضـ ــ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ ــــي عـــشـــر ســـــنـــــوات. وهـ فـ
الفوز  لــم يستطع  الـــذي  الــنــســر«،  »خماسي 
بدوري األبطال، ولكنه فاز بخمسة دوريات 
كّلهم  الثمانينيات.  فــي  متتالية  إسبانية 
كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــــى األكـــاديـــمـــيـــة وقـــدمـــوا 
أســلــوًبــا جمياًل. ثــم ربطنا بــني ذلــك الجيل 
ألقاب في دوري  الفوز بثالثة  وجيلنا بعد 
األبطال في 5 سنوات، ووصلنا مرتني إلى 
الــدوري،  في  ألقاًبا  وحققنا  نهائي،  نصف 
ــا كـــأس  ــ ــًضـ ــ ــأس إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال وأيـ ــ ــ وكـ
ــرة فــــي تـــاريـــخ  ــ الـــســـوبـــر األوروبـــــــــي ألول مـ
ــالـــي، مـــع 4  الــــنــــادي. ثـــم هـــنـــاك الــجــيــل الـــحـ
بــطــوالت فــي دوري األبــطــال فــي 5 ســنــوات، 
ــــأس الــعــالــم لــأنــديــة،  ــا الـــــــدوري، وكـ وأيـــضـ

وكأس السوبر األوروبية.

¶ كان خروجك من ريال مدريد مثيًرا للجدل. ما 
الذي حدث بينك وبني النادي؟

هـــذا األمــــر أصــبــح مــن املـــاضـــي. لـــدي عالقة 
جيدة جًدا مع النادي. في الواقع، عدت إلى 
ريال مدريد بعد ذلك. لقد مضى وقٌت طويل 
عــلــى هـــذا املـــوضـــوع. لــم أقـــل شــيــًئــا حينها 
وال أحــب أن أنــظــر إلــى الــــوراء ألنــنــي أعتقد 
أن الوقت كفيل بوضع األمــور في نصابها 
الــصــحــيــح. أنـــا لــســت الــشــخــص الـــذي يحب 
ــاًء عــلــيــه، سيبقى  ــنـ الــنــظــر إلـــى الــخــلــف. وبـ

قلبي دائًما كما هو.

¶ هــل تعتقد أن ريـــال مــدريــد أخــطــأ فــي السماح 
لرونالدو بالرحيل؟

ومن ال يفتقد كريستيانو؟ فهو على الدوام 
مـــن بـــني أفــضــل الــالعــبــني فـــي الــعــالــم. إنــهــا 
مسألة ذوق، لكن كريستيانو موجود دائًما، 
ومن بني األفضل. ما حققه في مسيرته هو 
ــداف في  ــ ــــرس، فــهــو اآلن أفـــضـــل هـ شــــيء شـ
الــقــدم، يمكنك أن تتخيل مــدى  كـــرة  تــاريــخ 
أهــمــيــة ذلــــك. ســُيــفــَتــَقــد كــريــســتــيــانــو دائــًمــا 
ألنه قــّدم في ريــال مدريد أعلى املستويات، 
ليس فقط مــن حيث األهــــداف، ولــكــن أيًضا 
في أسلوبه االحترافي. أي فريق في العالم 
يفتقد العبا مثله، وكريستيانو من األفضل. 
ــه عــنــدمــا  ــ لـــكـــن عــلــيــنــا أيــــًضــــا أن نـــــــدرك أنــ
يـــرحـــل الــــالعــــب، يــصــبــح ذلــــك أمــــــًرا واقـــًعـــا، 
وعــلــى الــالعــبــني اآلخـــريـــن إثـــبـــات أنــفــســهــم. 
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المقابلة

 لــكــن بــالــطــبــع العــــب مــثــلــه ســُيــفــتــقــد دائـــًمـــا. 

يحدث  أن  يمكن  مشابًها  أن شيًئا  تعتقد  هل   ¶
لبرشلونة إذا غادر ميسي النادي؟

ــبــــني  الــــالعــ أهـــــــــــــداف  أن  نـــــــــــدرك  أن  ــــب  ــــجـ يـ
وأولــويــاتــهــم تــتــحــول مــع مــــرور الــســنــوات، 
النهاية،  إلــى خــط  الــقــدم عندهم تصل  كــرة 
وهو األمر نفسه الذي يحدث عند وصولك 
إلى فريق جديد، على شخص ما أن يغادر، 
وهــذه ُسّنة الحياة. يمرُّ الوقت، على الرغم 
مـــن حــقــيــقــة أن مــســيــرة الــريــاضــيــني تــطــول 
التقنيات.  وتــقــدم  الــفــريــق  احـــتـــراف  بسبب 
الشيء الوحيد الذي ال يمكنك القيام به هو 
املقارنة، ومحاولة البحث عن الشيء التالي 
إذا غـــــادر مــيــســي. إنــهــمــا العـــبـــان فـــريـــدان 
ــــدو(، ومـــن الــخــطــأ البحث  ــالـ ــ )مــيــســي ورونـ
عن مقارنات. ال أعرف ما الذي سيحدث مع 
ميسي، لكنه العب ال يمكنك استبداله ألنه 

ال يوجد العبون من أمثاله.

¶ قد يكون سرخيو راموس من نفس العينة. هل 
مــدريــد، وهل  ريــال  يؤثر على  أن  لخروجه  يمكن 

تعتقد أنه سيحدث؟
أتمنى أن يبقى راموس وأن يختتم مسيرته 
كــالعــب فــي ريـــال مــدريــد. هــنــاك الــعــديــد من 
االعــتــبــارات فــي مثل هــذه الحالة. فــي املقام 
الــذي ال يزال  األول، نــوع الالعب واملستوى 
يقدمه. ال يمكنك أن تنسى ذلك. عندما ُيقِدم 
ــقـــده، عــلــيــه تحليل  الــــنــــادي عــلــى تــمــديــد عـ
ــــى مــــدريــــد عــنــدمــا  ــــل إلـ مـــســـيـــرتـــه، فـــقـــد وصـ
كان عمره 19 عاًما، وكذلك هو يمثل لريال 
مدريد الكثير، فهو القائد والشعار. وهناك 
شــيء آخــر، وهــو حقيقي: مستوى أدائـــه لم 
ينخفض رغم أنه يبلغ من العمر 34 عاًما، 
أراه  أنني  حتى  وسلوكه.  احترافيته  أيضا 
ا مـــن أي وقـــت مــضــى. 

ً
أفــضــل وأكـــثـــر تــركــيــز

سواريز انتقل ألتليتكو 
من صفوف برشلونة 

الصيف الماضي

ألونسو عاد لصفوف 
فريق رينو الفرنسي في 

موسم 2021

سيميوني يستعيد مدافعه خيمينيز 
وفيرساليكو يعود للتشكيل أمام ليفانتي

انضم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع فريق أتلتيكو مدريد، للتدريبات مع 
تحت  وأصبح  منها  يعاني  كــان  التي  اآلالم  من  تعافيه  بعد  املجموعة  بقية 
إمرة املدرب دييغو سيميوني قبل مواجهة األربعاء املقبل أمام ليفانتي في 
منافسات »الليغا«، والتي من املنتظر أن ُيشارك فيها الظهير األيمن شيمي 
فيرساليكو كأساسي. وأصبح املدافع األوروغواياني جاهزًا للمشاركة مع 
الفريق  مواجهة  عن  غيابه  بعد  وذلــك  جديد  من  »الروخيبالنكوس«  فريق 
بـــصـــورة طبيعية  تــــدرب  إذ  بــعــض اآلالم،  بــســبــب  أمــــام غــرنــاطــة  املــاضــيــة 
وبنفس إيقاع بقية زمالئه، ولذلك فهو مستعد للمشاركة مع الفريق خالل 
في  اإلنكليزي  تشلسي  ثم  »الليغا«  في  ليفانتي  أمــام  املقبلتني  املواجهتني 
دوري األبطال. وشهد املران الصباحي غياب ستة العبني من الفريق وهم 
الزائد وفيكتور ماشني »فيتولو«  الحمل  البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب 
بسبب معاناته من التهاب حاد في املعدة واألمعاء وكل من توماس ليمار 
بفيروس  ديمبيلي إلصابتهم  وموسى  فيليكس  وجــواو  هيريرا  وهيكتور 
كورونا.  كما سيستمر غياب املدافع كيران تريبيير بسبب اإليقاف من قبل 

بسبب املراهنات، والذي سينتهي في 28 من الشهر الحالي.

أستراليا المفتوحة تواجه احتمال 
تمديد اإلغالق بسبب كورونا

أكدت سلطات والية فيكتوريا األسترالية أنها ال تستبعد تمديد العزل العام 
املقبل، ما سيمنع عودة  األربــعــاء  يــوم  لتفشي فيروس كورونا بعد  تجنبا 
في  املقامة  للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  مباريات  لحضور  الجمهور 
الذي أصدر  أنــدروز،  ملبورن. وقال رئيس حكومة والية فيكتوريا، دانييل 
املــاضــي وحتى  السبت  يــوم  بــني  اإلغـــالق  بــفــرض  مبدئي  تعليمات بشكل 
لــم ترصد  إذ  إيجابية  الــتــطــورات  أن  فــي مؤتمر صحافي،  املقبل،  األربــعــاء 
ســوى حــالــة عـــدوى محلية الــيــوم، ومــع ذلــك فإنها ال تضمن أن الــقــيــود لن 
تستمر، وقــال أنـــدروز: »أعتقد أننا في وضــع جيد«، لكنه شــدد على أنــه ال 
يستطيع طرح توقعات. وتم فرض إغالق في فيكتوريا، حيث يعيش قرابة 
الـ6.7 ماليني شخص، عقب رصد بؤرة تفشي محلية للعدوى عبر حالة في 
فندق يخضع فيه الوافدين من الخارج للحجر الصحي، وقد أصابت العدوى 

17 شخصًا.

ماركو روز يترك مونشنغالدبخ لتولي 
مسؤولية دورتموند الموسم المقبل

قرر ماركو روز مدرب فريق بوروسيا مونشنغالدباخ الحالي ترك الفريق 
واالنتقال إلى بوروسيا دورتموند املوسم املقبل، بموجب بند في عقده مع 
غالدبخ.  وقال ماكس إبرل املدير الرياضي لفريق مونشنغالدبخ:  »أجرينا 
املاضية بشأن مستقبل ماركو. قرر لألسف  األسابيع  محادثات عدة في 
تفعيل بند فــي عــقــده الــســاري حتى 2020 كــي ينتقل إلــى دورتــمــونــد في 
الصيف. سنعمل حتى ذلك الوقت مع ماركو بكل قوة كي نحقق أهدافنا في 
يواكيم  املقابل  قال هانز  األبطال«. في  أملانيا ودوري  البوندسليغا وكأس 
فاتسكه املدير اإلداري لدورتموند إن الجميع في النادي ابتهجوا بقرار روز، 
مضيفًا أن األخير ال يزال مدربا ملونشنغالدباخ حتى نهاية املوسم، لذلك 
ومــن منطلق احــتــرام املــنــافــس.  هــذا وأشـــار فاتسكه »إنــه مــدرب بوروسيا 
لــن نــعــود للخوض فــي هذه  الــفــريــقــان فــي وســط املــوســم.  مونشنغالدباخ. 

املسألة حتى انتهاء املوسم احترامًا لجميع األطراف«.

أثلتيك بلباو يكتسح قادش برباعية في »الليغا«
مــبــاراة  خــالل  نظيفة  برباعية  قـــادش  مضيفه  بلباو  أثلتيك  فــريــق  اكتسح 
اإلسباني. وعلى  الـــدوري  الـــ23 من  األســبــوع  الفريقني في ختام منافسات 
الباسكي أربعة  الفريق  ملعب »رامــون كارانثا« معقل قــادش، سجل العبو 
أهــداف حملت توقيع كل من أليكس بيرينغير )د.4( وأونــاي لوبيز )د.15( 
وبيرينغير )د.29( وإينياكي ويليامز )د.52(. وبهذا الفوز العريض، حصد 
بلباو ثالث نقاط رفع بها رصيده إلى 28 نقطة وتقدم إلى املركز الـ10 من 

ترتيب »الليغا«، بينما تجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في املركز الـ15.

مدريد ـ العربي الجديد

ــد اإلســــبــــانــــي،  ــ ــدريــ ــ ــم نـــــــــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ ــ ضــ
ــز قـــادمـــا من  ــواريــ األوروغــــويــــانــــي لـــويـــس ســ
غريمه املحلي برشلونة بعقد يمتد ملوسمني 
في امليركاتو الصيفي املاضي، بعدما أمضى 
ــداف املـــتـــألـــق ســـتـــة مــــواســــم مــــع الـــفـــريـــق  ــ ــهـ ــ الـ
الكتالوني. وعندما تعاقد األتلتي مع سواريز، 
أمــضــى الـــنـــادي وقــتــا فــي الــعــمــل عــلــى جميع 
ــتـــوى على  ــــذي احـ تــفــاصــيــل عــقــد املـــهـــاجـــم، الـ
باملكافآت  الــخــاصــة  تلك  مثل  مختلفة،  بــنــود 
املتعلقة بعدد األهداف، من حيث الوصول إلى 
15 هدفا أو تجاوز 20 هدفا. لكن أحد البنود 
على مستقبل  فعليا  يؤثر  أن  يمكن  األخـــرى، 
هداف الليغا، حيث يوجد بند في عقد الدولي 
أتلتيكو  بمغادرة  لــه  األوروغــوايــانــي، يسمح 

في 30 يونيو/ حزيران املقبل مجاًنا. 
ومع ذلك، فإن الالعب البالغ من العمر 34 عاما، 
ليس لديه أي نية للقيام بذلك، ألنه سعيد في 
الفني دييغو  املدير  العمل مع  الفريق ويحب 

غــــادر بــطــل الــعــالــم الــســابــق فـــي مــســابــقــات 
الــفــورمــوال 1، اإلســبــانــي فــرنــانــدو ألونسو، 
املــســتــشــفــى بــعــد الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة الــتــي 
تعّرض  فــّكــه،  فــي  كسر  ملعالجة  لها  خضع 
ــه يـــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي فــــي ســويــســرا  لــ
نتيجة حــادث فــي دراجــتــه الهوائية، وذلــك 
بحسب ما أفاد، فريقه »ألبني«. وقال الفريق 
الــفــرنــســي الـــذي يحمل اعــتــبــارًا مــن املــوســم 
ــبــــني« عـــوضـــا عـــن »ريـــنـــو«،  املــقــبــل اســــم »ألــ
ــه »بــعــد فــتــرة مــراقــبــة ملـــدة 48 ســاعــة في  إنـ
مستشفى بسويسرا، خرج فرناندو ألونسو 
اآلن ملــواصــلــة عــمــلــيــة تــعــافــيــه فـــي املـــنـــزل«. 

لصحيفة  تقرير  أكــده  ما  بحسب  سيميوني، 
ــلــــى هــــــذا الـــنـــحـــو،  ــة. وعــ ــيــ ــانــ ــبــ »مــــــاركــــــا« اإلســ
فـــإن أتــلــيــتــيــكــو غــيــر قــلــق بــشــأن هـــذه الــفــقــرة، 
خــصــوصــا أن الـــالعـــب يـــبـــدو يــمــتــلــك الـــدافـــع 
في  كــانــوا مخطئني  أنــهــم  لــبــرشــلــونــة  ليثبت 
السماح له بالرحيل إلى الغريم التقليدي. وال 
يوجد أحد في استاد »واندا ميتروبوليتانو« 
يــشــكــك فــي بــقــاء ســـواريـــز للسنة الــثــانــيــة في 
عقده، حيث من املحتمل أن يؤدي تألق الهداف 
األوروغوياني إلى فوز أتلتيكو بلقب الليغا. 
فيا،  وتمت مقارنة موسم سواريز مع ديفيد 
عندما ذهب ألتلتيكو من برشلونة في صيف 

وتابع »سيحصل اآلن على فترة قصيرة من 
التدريبات  يستأنف  أن  قبل  التامة  الــراحــة 
املوسم«، متوجها  لبدء  استعدادًا  تدريجيا 
 الذين تمنوا الشفاء العاجل 

ّ
بالشكر إلى كل

إلى  يعود مجددًا  الــذي  اإلسباني،  للسائق 
الفورموال 1 للدفاع عن ألوان فريقه الجديد-

القديم رينو بمسّماه الجديد. وتعّرض ابن 
الـ39 عاما الخميس املاضي، للحادث أثناء 
ــه لـــدراجـــتـــه الــهــوائــيــة فـــي ســويــســرا،  ركـــوبـ
يكملها  التي  البدنية  اللياقة  برامج  ضمن 
استعدادًا لعودته إلى الفورموال 1 في 2021. 
وكانت هناك مخاوف بشأن حجم اإلصابة 
الـــتـــي تـــعـــّرض لــهــا اإلســـبـــانـــي، وإن كــانــت 
ــــى الــحــلــبــة،  ســتــســبــب بـــتـــأخـــيـــر عــــودتــــه إلــ
لــكــن »ألـــبـــني« أكــــد بــعــد خــضــوعــه للعملية 
الــراحــة  أيـــام مــن  أنــه بعد بضعة  الجراحية 
ــانـــه أن يــــعــــاود تــدريــجــيــا  ــكـ ــإمـ الـــكـــامـــلـــة، بـ
تــمــاريــنــه. »نــتــوقــع أن يــكــون جــاهــزًا تماما 
ــم«. وتــــبــــدأ  ــمــــوســ ــلــ ــل الـــتـــحـــضـــيـــر لــ ــ ــ مـــــن أجـ
الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد بــجــولــة 

2013 وفاز باللقب مع سيميوني، لكنه غادر 
ــى فــريــق  ــد فــقــط لــالنــضــمــام إلــ ــ ــام واحـ بــعــد عــ
النهاية  أن  األتليتي يعتقد  أن  بيد  نيويورك، 
مع سواريز ستكون مختلفة، وأنه سيتجاهل 
البند الــذي سيسمح لــه بــاملــغــادرة فــي صيف 

عام 2021. 
وكــان سواريز قد وضــع بصمته في مواجهة 
أتــلــتــيــكــو األخــــيــــرة ضــــد ســيــلــتــا فــيــغــو الــتــي 
انتهت بنتيجة 2-2، بعد أن رفع رصيده إلى 
16 حّلق من خاللها في صدارة هدافي الليغا، 
متفوقا على املغربي يوسف النصيري مهاجم 
ــابـــق فــــي بــرشــلــونــة،  ــه الـــسـ ــلـ ــيـ إشــبــيــلــيــة وزمـ
سواريز  وحقق  ميسي.  ليونيل  األرجنتيني 
التفريط بخدماته  نــادي برشلونة  قــرر  الــذي 
رقــمــا مــمــيــزًا وقــيــاســيــا، بــعــدمــا حــّطــم إنــجــاز 
رونالدو. وكان  البرتغالي كريستيانو  النجم 
صاروخ ماديرا قد سجل 15 هدفا في أول 17 
مباراة له مع النادي امللكي في عام 2009، لكن 
ســواريــز وصــل للهدف الــســادس عشر بنفس 

عدد املباريات.

الدولية بني 12  البحرين  تجارب في حلبة 
يفتتح  أن  عــلــى  املــقــبــل،  آذار  مـــــارس/  و14 
فيروس  بسبب  املعدلة  بروزنامته  املــوســم 
كـــورونـــا فــي 28 مــن الــشــهــر ذاتــــه مــن حلبة 
 

ّ
البحرين الدولية بالذات. وكشف »ألبني« أن

والفك،  الوجه  في  تركزت  ألونسو  إصابات 
وأنــه أجــرى عملية جراحية للقسم العلوي 
مـــن فـــّكـــه. وأفـــــادت صــحــيــفــة »غــازيــتــا ديــلــو 
 الــحــادث وقـــع في 

ّ
ــأن ســبــورت« اإليــطــالــيــة بـ

مدينة لوغانو حيث يسكن ألونسو، كاشفة 
أن ســيــارة صدمته وهــو يعاني مــن كسور 
عــلــى مــســتــوى الــفــك وفـــي األســـنـــان. ويــعــود 

ألونسو بطل العالم مرتني مع »رينو« عامي 
للفورموال  العالم  إلى بطولة  2005 و2006، 
1 خالل املوسم املقبل، بعد موسمني خاض 
الشهير  الفرنسي  خاللهما سباق »لومان« 
وأحــرز لقبه عامي 2018 و2019، باإلضافة 
الى مشاركاته في رالي دكار وسباق الـ500 

ميل في إنديانابوليس األميركية. 
وســـتـــكـــون املـــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي يـــقـــود فيها 
ــو« بـــعـــد أن دافــــع  ــ ــنـ ــ ألـــونـــســـو لـــصـــالـــح »ريـ
ثــم  و2006   2003 بــــني  ــفـــريـــق  الـ ألـــــــوان  ــن  عــ
قـــيـــادتـــه  ــب  ــانــ جــ إلــــــى  و2009،   2008 ــــني  بـ
-2010( »فــــيــــراري«   ،)2001( »مـــيـــنـــاردي«  لــــ

2014(، و»ماكالرين« )2007، و2018-2015(. 
وابــتــعــد الــســائــق اإلســبــانــي املــخــضــرم عن 
مــنــافــســات الـــفـــورمـــوال 1، فـــي خــتــام مــوســم 
مع  أعـــوام مخيبة نسبيا  أربــعــة  بعد   2018
أكبر  ثاني  ألونسو  وسيكون  »مــاكــالريــن«. 
ــذا املــوســم  الــســائــقــني ســنــا فـــي الــبــطــولــة هــ
كيمي  الفنلندي  رومــيــو«  »ألــفــا  بعد سائق 
ــا(. وأجــــــرى اإلســبــانــي  ــامــ ــكـــونـــن )41 عــ رايـ

عــددًا من التجارب في األشهر األخــيــرة من 
املوسم املاضي، الذي شهد تتويجا جديدًا 
لسائق مرسيدس زميل ألونسو السابق في 
هاميلتون،  لويس  البريطاني  »ماكالرين« 
قبل أن يسجل عودته رسميا إلى الحلبات 
فـــي جـــولـــة الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الــفــرق 
عــلــى حلبة أبــوظــبــي فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الـــخـــتـــامـــي.  الـــســـبـــاق  بـــعـــد  مـــبـــاشـــرة  األول 
وكـــان ألــونــســو بطل الــعــالــم مــرتــني، قــد عاد 
للدفاع عن ألوان فريق رينو الفرنسي الذي 
»ألــبــني«، املــشــارك في بطولة  لـــ تحول اسمه 
بــعــد أكثر  لــلــفــورمــوال 1، فــي 2021،  الــعــالــم 
مــن عــامــني على ابــتــعــاده عــن الفئة األولـــى. 
وقاد ألونسو الذي يبلغ من العمر 39 عاما، 
ــدأت في  خـــالل مسيرته االحــتــرافــيــة الــتــي بـ
العام 2001، لصالح فرق عدة هي ميناردي 
)2001(، ومن ثم رينو )2003-2006 و2008-

وماكالرين   ،)2014-2010( فــيــراري   ،)2009
)2007، و2018-2015(.

)فرانس برس(

ألونسو يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحيةبند بعقد سواريز يسمح له بالمغادرة في يونيو المقبل
خضع بطل الفورموال 1، 
اإلسباني فرناندو ألونسو، 

لعملية جراحية ناجحة 
بعد إصابة في فّكه

)Getty( فرناندو هييرو العب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق

)Getty/سواريز هداف الدوري اإلسباني )أوريو مورينو

أشاد فرناندو هييرو في حوار مطول مع »العربي الجديد« بمستوى 
النجم المصري محمد صالح والنجم الجزائري رياض محرز، وتحّدث 
عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وتمنى بقاء سرخيو راموس في 

ريال مدريد كما تطرق لزين الدين زيدان

وهـــذا شــيء يجب على الــنــادي أخـــذه بعني 
االعتبار. إذا اضطررت التخاذ القرار، أود أن 
إنــهــاء مسيرته كالعب  مــن  يتمكن سرخيو 

في مدريد.

¶ هل تعتقد أن زيدان يستحق البقاء مدرًبا لريال 
مدريد؟ هل تتفق أنه يظلم بعض الالعبني؟

فــي كـــرة الــقــدم، هــنــاك دائــًمــا نسبة ضئيلة 
اآلن  بالنتائج.  العدالة  وتتميز  العدالة.  من 
 شيء عن طريق النقر 

ّ
يمكن الوصول إلى كل

الكومبيوتر(، اآلن أصبحت  )فأرة  باملاوس 
األمــور أســرع بكثير من قبل. وربما أصبح 

دور املدير الفني أضعف من قبل.
فــي أوقــــات أخــــرى، لــن يــحــدث شـــيء إذا مر 
املدير الفني بموسم سيئ بعد ثالثة مواسم 
مــن املــجــد. واملـــديـــر الــفــنــي هــو أول مــن يتم 
اســتــجــوابــه، رغــم أنــه يــحــدث دائــًمــا فــي كرة 
القدم، لكنني أعتقد أن املدرب اآلن هو األكثر 
اتهاًما. إّنها ليست مجرد وجهة نظر، زيزو 
مدرب خاص ومختلف. هو هادئ وجماهير 
ــك. إذا نــظــرنــا إلــى  ــال مـــدريـــد يــحــبــون ذلــ ريــ
جميع املدربني الذين لديهم مسيرة طويلة 
ــإن الـــصـــورة مــتــشــابــهــة: رجــل  فــي مـــدريـــد، فـ
الـــنـــادي، الـــذي يــعــرف ثــقــافــة املــؤســســة. فــاز 
زيزو بثالثية في دوري األبطال ويبدو كأنه 
لم يفعل شيًئا. إنها نفس الصورة التي كان 
يتمتع بها كالعب، الهدوء بعد فوزه حتى 
بكأس العالم، أو عندما فاز بدوري األبطال 

كالعب عام 2002.

¶ لــنــتــحــدث عــن الــالعــبــني الـــعـــرب. هــل تعتقد أن 
إذا  مــحــرز سينجحان  ريـــاض  أو  محمد صـــالح 

انتقال إلى ريال مدريد؟
كالهما العــب ذو جــودة عالية، وموهوبان 
ــــرة الـــقـــدم  لـــلـــغـــايـــة. لــديــهــمــا مــــا تــحــتــاجــه كـ
ــيـــدة،  ــــة الـــســـريـــعـــة والـــجـ ــراوغـ ــ الـــحـــديـــثـــة، املـ

مباريـات
      األسبـوع

أتمنى أال يغادر راموس 
ريال مدريد

مونديال قطر سيكون 
رائعًا وغير نمطي

الريال يفتقد إلى 
كريستيانو رونالدو

عندما  الخصم  مرمى  عــن  دائــًمــا  ويبحثان 
أن  إنهما العبان أحب  الكرة.  لديهما  تكون 
الصغيرة  املساحات  في  دائــًمــا.  أشاهدهما 
ُيــظــهــر الــالعــبــان أداًء جــيــًدا وســريــًعــا، مما 
لكن  لــلــمــشــاهــدة،  جــاذبــيــة  أكــثــر  يجعلهما 
هناك مشكلة، فهما يلعبان اآلن مع ناديني 
رائـــــعـــــني أحــــدهــــمــــا مـــــع الـــســـيـــتـــي واآلخـــــــر 
ــفـــربـــول، وال تــــوجــــد عـــمـــلـــيـــات انـــتـــقـــال  ــيـ ــلـ لـ
ــتـــوى. أعــتــقــد أنــهــمــا  ســهــلــة عــلــى هــــذا املـــسـ
القدم الحديثة، ألنهما  العبان مهّمان لكرة 
ــان لـــلـــغـــايـــة. بــالــطــبــع  ــوبــ ــوهــ مــخــتــلــفــان ومــ
ســيــكــونــان مــســتــعــديــن لــلــعــب ملـــدريـــد، لكن 
أحدهما ينتمي إلى فريق فاز بالبطولة قبل 
 لقب. لن 

ّ
عامني واآلخــر في نــاٍد يتحّدى كــل

يكون من السهل إخراجهما.

في  ا 
ً
مميز أداًء  يقدمان  عربيان  العــبــان  هناك   ¶

الـــدوري اإلســبــانــي، مثل عيسى مــانــدي ويوسف 
النصيري. كيف تقّيمهما؟

 مــــدرب في 
ّ

عــيــســى مـــانـــدي العـــب مــهــم لــكــل
ريال بيتيس، إذا كان الئًقا طبًعا. هو العب 
يمكن أن يــبــدأ اللعب بــجــودة عــالــيــة، وهــذا 
املدربني في املستوى  العديد من  ما يطلبه 
العالي من العــب في مــركــزه. لديه إمكانات 
كبيرة. اآلن هو يناقش تمديد عقد بيتيس 
وأنــا أحــبــه. إنــه يتأقلم جــيــًدا مــع كــرة القدم 
يملك  فهو  النصيري  يوسف  أمــا  الحديثة. 
إمكانات كبيرة، وقوة جسمانية على الرغم 
من عمره الصغير، هو دائًما يعطي %100، 
لقد أظهر دائًما حضوًرا جيًدا، وحتى اآلن 
للغاية  ا 

ً
مــمــيــز خــالل شهرين مستوى  قـــّدم 

ــم. فـــهـــو يــســجــل األهـــــــــداف كــمــا  ــ ــــوسـ هـــــذا املـ
هــو مــتــوقــع مــن مــهــاجــم. لــطــاملــا كــانــت لديه 
تضحيات منذ وصوله من أكاديمية املغرب 
إلى ملقة، ثم ليغانيس واآلن إشبيلية. فهو 
يسجل األهـــداف دائــًمــا وهـــذا سيعزز ثقته 

بنفسه.

¶ بعد ريال مدريد ذهبت لالحتراف مع الريان في 
أيضًا عن  التجربة، ومــاذا  تلك  تتذكر  قطر. كيف 

استضافة البالد لكأس العالم؟
املـــودة.  مــن  الكثير  مــع  التجربة  تلك  أتــذكــر 
عندما غادرت ريال مدريد أردت الذهاب إلى 
والثالثني  الخامسة  فــي  كنت  هـــادئ.  مكان 
من عمري وأردت أن أستمتع بسنوات كرة 
القدم األخيرة في مكان هــادئ، وال يتطلب 

الــكــثــيــر. وفـــي قــطــر، وجــــدت مــا كــنــت أبحث 
ــادة األعــمــال. وفي  عــنــه. بلد آمــن بعقلية ريـ
ذلك الوقت، بدأت قطر في إظهار الرغبة في 

تنظيم كأس العالم يوًما ما.
ــانـــوا عــلــى يقني  كـــان لــديــهــم هـــذا الــحــلــم وكـ
عــلــيــه، وبـــدأت  أن يحصلوا  أنــهــم يمكن  مــن 
التحركات بالفعل لتحقيق هذا األمر، شعب 
الكثير  يعتقد  لم  ربما  مبدع وطموح.  قطر 
أنــهــم يستطيعون تحقيق ذلــك.  الــنــاس  مــن 
أعتقد أن كأس العالم 2022 ستكون منافسة 
جميلة، غير نمطية، حيث يمكن للجماهير 
حــضــور ثـــالث مــبــاريــات فـــي الـــيـــوم، جميع 
املسافات، واملالعب عاملية  املالعب متقاربة 
التي  بالجهود  نعترف  أن  يجب  املــســتــوى. 

يبذلونها. وأنا شخصيا سعيد لهم.

ولد هييرو يوم 23 مارس 1968
■ ■ ■

لعب ألندية بلد الوليد وريال مدريد 
والريان القطري وبولتون اإلنكليزي 

■ ■ ■
لعب ملنتخب إسبانيا تحت 21 سنة 

)1990- 1989(
■ ■ ■

لعب ملنتخب إسبانيا األول )1989 
)2002-
■ ■ ■

أحرز الدوري اإلسباني 5 مرات 
ودوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال 

مدريد
■ ■ ■

أفضل مدافع في أوروبا عام 1998
■ ■ ■

اعتزل اللعب عام 2005
■ ■ ■

تولى تدريب املنتخب اإلسباني أثناء 
كأس العالم »روسيا 2018«

نبذة

فرناندو هييرو
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أجراها باسم الرواس


