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رياضة

أعلن النجم 
األرجنتيني باولو 
ديباال رحيله عن 
نادي يوفنتوس 
بنهاية الموسم 
الحالي، بعدما 
قضى 7 مواسم 
رفقة »السيدة 
العجوز«. 
ووجه ديباال 
رسالة لجماهير 
يوفنتوس عبر 
»تويتر«، قام 
فيها بتوديع 
المشجعين، 
مؤكدًا أن القرار 
كان األصعب 
طوال مسيرته 
االحترافية.

)Getty/لعب ديباال لمدة 7 مواسم مع يوفنتوس )إيميليو أندريليو

ديباال يوّدع يوفنتوس

اختير مهاجم باريس سان جيرمان كيليان 
مبابي أفضل العب بالدوري الفرنسي للعام 

الثالث تواليًا. وهذه املرة السادسة تواليًا التي 
يحرز فيها العب من الباريسي املتوج هذا 

العام بلقب الدوري للمرة العاشرة في مسيرته 
الجائزة بعد السويدي زالتان إبراهيموفيتش 

)2016(، واألورغواياني إدينسون كافاني )2017(، 
والبرازيلي نيمار )2018(، في حني هيمن مبابي 

في األعوام الثالثة األخيرة )2019 و2021 و2022(.

أكد األرجنتيني سرخيو أغويرو أن ريال مدريد 
لديه خبرة وحظوظا كبيرة في نهائي دوري 

أبطال أوروبا ضد ليفربول، وقال: »أرى أن الريال 
لديه حظوظا كبيرة. هذا الفريق لديه خبرة في 

هذه املباريات. أنا معجب بهذا األمر، ألنني ال 
أدري من أين ُيخرجون هذه الطاقة الهائلة خالل 

الدقائق األخيرة.. الفرق تبذل عادة قصارى 
جهدها في الدقائق األولى، لكن يبدو أن العبي 

الريال لديهم رئات أخرى«.

أكد االتحاد النيجيري لكرة القدم تعيني 
البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب 

فنزويال السابق، مديرا فنيا للمنتخب الوطني. 
وقال املتحدث باسم االتحاد النيجيري في بيان، 

إن تعيني بيسيرو سيدخل حيز التنفيذ على 
الفور، بانتظار توقيع العقد. وجاء في البيان: 

»من املنتظر أن يقود بيسيرو منتخب نيجيريا 
للمرة األولى خالل الجولة املقبلة التي سيقوم 

بها الفريق في الواليات املتحدة«.

مبابي أفضل 
العب في 

الدوري الفرنسي

أغويرو يرشح 
ريال مدريد للفوز 

بلقب األبطال

البرتغالي جوزيه 
بيسيرو مدربًا 

لمنتخب نيجيريا

Tuesday 17 May 2022
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بانيايا ارتكب 
خطأ ليقع مجددًا 

في فخ األخطاء

إشبيلية يحسم تأهله رسميًا لدوري األبطال
أجل فريقا أتلتيكو مدريد وإشبيلية حسم املركز الثالث للجولة األخيرة من 
القدم بعد تعادلهما بهدف  الدرجة األولــى اإلسباني لكرة  منافسات دوري 
ملثله ضمن لقاءات الجولة الـ37 وقبل األخيرة. وحسم إشبيلية تأهله رسميا 
إلى دوري أبطال أوروبا بتعادله مع أتلتيكو مدريد بهدف ملثله وتفوقه في 
املواجهات املباشرة على ريال بيتيس. وانتصر ريال بيتيس على غرناطة 
بثنائية نظيفة حملت توقيع خوان ميغيل لوبيز ليعزز آمال فريقه في التأهل 
إلى الدوري األوروبي، في انتظار نتيجة مباراة الجولة األخيرة. ورفع بيتيس 
رصيده إلى 64 نقطة في املركز الخامس، وتجمد رصيد غرناطة عند 37 
وقــلــب سوسيداد  الهبوط  منطقة  مــن  واحـــدة  نقطة  ُبــعــد  على  ليبقى  نقطة 
الطاولة على فياريال، ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 62 نقطة في املركز 
السادس ليضمن املشاركة في أوروبا خالل املوسم املقبل. وتعادل برشلونة 
مع خيتافي بدون أهداف ليضمن رسميا وصافة الترتيب، كما رفع خيتافي 
رصيده إلى 39 نقطة في املركز الـ14. كما تعادل البطل، ريال مدريد، بهدف 

ملثله مع فريق قادش، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 85 نقطة.

كأس  بلقب  االحتفاظ  من  سسكا  يحرم  ليفسكي 
بلغاريا

وج فريق ليفسكي صوفيا بلقب كأس بلغاريا للمرة السادسة والعشرين 
ُ
ت

في تاريخه بعد التغلب في النهائي على سسكا صوفيا، الذي حقق اللقب 
في املوسم املاضي، بهدف نظيف. وحقق ليفسكي اللقب بعد مرور خمس 
اللعنة، رغــم خــوض ثالثة نهائيات في تلك  عشرة سنة، ليقضي على تلك 
الفترة انتهت جميعها بالهزيمة. ولم يخطئ ليفسكي هذه املرة في تحقيق 
بعد  ستيفانوف  إيليان  توقيع  حمل  بهدف  االنتصار  حقق  حيث  غايته، 
مــرور نحو ساعة على انــطــالق صــافــرة بــدايــة املــبــاراة. وأخــفــق سسكا في 

إعادة اللقاء إلى نقطة البداية.

إنتر يؤجل حسم لقب الدوري اإليطالي
أرجأ إنتر ميالنو هوية بطل إيطاليا هذا املوسم للجولة األخيرة بفوزه الكبير 
واملستحق خارج قواعده على كالياري 3-1 ضمن الجولة الـ37 وقبل األخيرة 
مــن الــــدوري اإليــطــالــي، وبــاالنــتــصــار الثمني هـــذا، واصـــل إنــتــر تشبثه بأمل 
الحفاظ على لقبه ملوسم ثان على التوالي، وحافظ على فارق النقطتني مع 
جاره اللدود ميالن، املتصدر، الذي فاز على ضيفه أتاالنتا بهدفني دون رد، 

حيث رفع رصيده إلى 81 نقطة في املركز الثاني. وتكبد كالياري خسارته 
الثالثة خالل آخر 5 مباريات، الـ20 هذا املوسم، ليظل رصيد الفريق 29 نقطة 
في املركز الـ18، ويقترب من مرافقة جنوى وفينيزيا للدرجة الثانية، حيث 

تفصله نقطتان عن منطقة البقاء. 

بريمين يعود إلى »البوندسليغا« سريعًا
واحــد  بعد موسم  »البوندسليغا«  إلــى  عــودتــه  بريمني  فــيــردر  فريق   حسم 
الهبوط وبعد تغلبه على فريق يان ريجينسبورغ بهدفني نظيفني في  من 
الــقــدم، وكــان  األملــانــي لكرة  الثانية  الــدرجــة  الجولة األخــيــرة مــن دوري  لقاء 
بريمني يحتاج إلى نقطة واحدة فقط ملرافقة شالكه في التأهل إلى الدرجة 
األولى. ويحتل فيردر بريمني املركز الرابع في ترتيب أكثر األندية تتويجا 
بــالــدوري األملــانــي برصيد 4 ألــقــاب، كــان آخــرهــا فــي عــام 2004. ويتفوق 
عليه فقط في عدد ألقاب البوندسليغا بايرن ميونخ )31 لقبا( ودورتموند 
وبــروســيــا مــونــشــنــغــالدبــاخ )5 ألــقــاب( لــكــل فــريــق. وســيــخــوض هــامــبــورغ 
مباراة فاصلة لحسم صعوده إلى البوندسليغا بعد انتصاره بثالثة أهداف 

لهدفني على روستوك.

أحرز اإليطالي إينيا باستيانيني )دوكاتي-
غــريــزيــنــي( املـــركـــز األول فـــي ســـبـــاق جــائــزة 
بطولة  من  السابعة  املرحلة  الكبرى،  فرنسا 
النارية فئة موتو جي بي،  العالم للدراجات 
وتقّدم  املــوســم.  هــذا  الثالث  انتصاره  محققًا 
عــن  ثــانــيــتــني   2.718 ــفــــارق  بــ بــاســتــيــانــيــنــي 
 

ّ
ــاتـــي(، فيما حــل األســتــرالــي جـــاك ميلر )دوكـ
اإلسباني أليكس إسبارغارو )أبريليا( ثالثًا. 
وتجاوز باستيانيني مواطنه فرانتشيسكو 
بــانــيــايــا فــي الــلــفــات األخـــيـــرة عــنــدمــا ارتــكــب 
سائق دوكاتي خطأ، ليقع األخير مجددًا في 
فخ األخطاء عندما سقط عن دراجته بينما 
ــان يــحــاول الــــرد فــي الــلــفــة الــعــشــريــن. وفــي  كـ
املركز  معركة  السباق جمعت  مراحل  إحــدى 
 اإلســبــانــي خــوان 

ّ
األول ثــالثــة دراجـــــني، لــكــن

مــيــر عــلــى مـــن ســـوزوكـــي خــــرج مـــن الــحــلــبــة 
الــعــودة  مــن  الثالثة عــشــرة، وتمكن  اللفة  فــي 
أن  قبل  اإلسفلت  التسابقي على  املــســار  إلــى 
الفوز:  بعد  باستيانيني  قال  يسقط مجددًا. 
»أنــا سعيد بهذا السباق ألن الفوز كــان غير 
كان  إيقاعي   

ّ
أن رأيــت  السباق  خــالل  متوقع. 

الصربي نوفاك  األوالن عامليًا  املصنفان  أكد 
شفيونتيك  إيــغــا  والــبــولــنــديــة  ديوكوفيتش 
غــاروس  روالن  بطولة  لخوض  جهوزيتهما 
ــع الكبرى  الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الــبــطــوالت األربــ
في كرة املضرب، بفوزهما تباعًا بدورة روما 
املاسترز لأللف نقطة عند الرجال واأللف عند 
السيدات. وحقق ديوكوفيتش لقبه السادس 
في العاصمة اإليطالية بفوزه على اليوناني 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الـــخـــامـــس 0-6 
لقبها  شفيونتيك  حققت  فيما   ،)5-7( و6-7 
الــرابــع هــذا العام في دورات األلــف بسحقها 
التونسية أنس جابر السابعة 6-2 و6-2. وهو 
هذا  عــامــًا،   34 الــبــالــغ  للصربي،  األول  اللقب 
اإلسباني  الفائزين  سجل  في  ليخلف  العام 
رافــايــل نـــادال املــتــوج 10 مــرات فــي العاصمة 
رومــــا والــــذي خـــرج مــن ثــمــن الــنــهــائــي. وأكــد 
السابق، بعدما  إلــى مستواه  ديــوكــو عــودتــه 
ــراء عــــدم تلقيه  ــ ــــى صــعــبــة جـ ــّر بــأشــهــر أولـ مــ
من  كــورونــا ومنعه  لفيروس  املــضــاد  اللقاح 

جــيــدًا«. فــي املــقــابــل، حــافــظ الــفــرنــســي فابيو 
 رابــعــًا على 

ّ
كـــوارتـــارارو )يــامــاهــا( الـــذي حـــل

ــهــا تقلصت 
ّ
أن  

ّ
إال الــســائــقــني،  صـــدارة ترتيب 

ــبـــارغـــارو وثــمــانــي  إلــــى أربــــع نــقــاط أمــــام إسـ
»كنت  إســـبـــارغـــارو:  قـــال  باستيانيني.  أمـــام 
 من 

ّ
أن أدرك  فــابــيــو خــلــفــي وكــنــت   

ّ
أن ــرف  أعــ

»السباق  مضيفًا:  تــجــاوزي«،  عليه  الصعب 
كان عبارة عن عدم ارتكاب األخطاء«، وتابع: 
»كــــان ســبــاقــًا صــعــبــًا، األصـــعـــب هـــذا املــوســم 
اآلن«. ووصــل صاحب األرض جوهان  ى 

ّ
حت

الخامس  املركز  إلى  )دوكاتي-براماك(  زاركو 
إلى  طريقه  في  ونجح  تاسعًا  انطلق  بعدما 
هذا االنجاز في تجاوز بطل العالم اإلسباني 
مارك ماركيس )هوندا( بدعم من الجماهير 

الفرنسية.
فــــي فـــئـــة مــــوتــــو2، حـــقـــق الــــــــدراج اإلســـبـــانـــي 
ــا تــــي أم أجــــو(  ــ ــو فـــرنـــانـــديـــس )كــ ــتــ ــوســ أوغــ
باكورة انتصاراته في ثالثة أعوام مستفيدًا 
مــن ســقــوط زميله ومــواطــنــه بــيــدرو أكوستا 
األخير متصدرًا. وبرغم وصوله  عندما كان 
فييتي  سيليستينو  اإليطالي  حافظ  ثامنًا، 

ديوكوفيتش:  قــال  دورات.  عــدة  في  املشاركة 
»كنت أقوم ببناء مستواي خالل األسبوعني 
املاضيني، وعلى غرار السنوات السابقة، كنت 
أعــــرف أن أفــضــل مــســتــوى لـــي عــلــى املــالعــب 
الــتــرابــيــة عـــادة مــا يــأتــي فــي وقـــت قــريــب من 
)دورة( روما«. وتابع: »لذلك ال يمكن أن يكون 
الوقت أفضل من الــقــدوم إلــى روالن غــاروس 
ــبــــرت املـــــبـــــاراة بــــني الـــصـــربـــي  ــتــ بـــلـــقـــب«. واعــ
في  املاضي  العام  لنهائي  إعــادة  واليوناني 
بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة، لــكــن مـــن دون أن 
تــرافــقــهــا اإلثــــــارة الــتــي كــانــت حـــاضـــرة على 
مــالعــب روالن غــــاروس فــي بــاريــس وانتهت 
بعد 5 مجموعات لصالح ديوكوفيتش. وكان 
ديوكوفيتش ضمن البقاء في صدارة ترتيب 
القياسي  رقمه  وتمديد  املحترفني  الالعبني 
لألسبوع 370 عقب تحقيقه لفوزه األلف في 
الــنــرويــجــي كــاســبــر رود  بــمــواجــهــة  مسيرته 
في الــدور نصف النهائي، ليدخل ضمن ناٍد 
مــقــفــل يــضــم أمــثــال صــاحــب الــرقــم القياسي 
فـــوزًا( روجــيــه فيدرر  جيمي كــونــورز )1274 

والتشيكي األميركي إيفان لندل ونادال.
الفوز على  الصربي صعوبة في  ولم يواجه 
تسيتسيباس الذي وصل إلى املربع الذهبي 
فــي دورة مــدريــد األســبــوع املــاضــي، ومــا زال 
يتصدر قائمة الالعبني األكثر فوزًا بالدورات 
مــنــذ الـــعـــام الــحــالــي بــــإحــــرازه أربـــعـــة ألــقــاب. 
كارلو  مونتي  في  املتوج  اليوناني  واحــتــاج 
فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان لــنــصــف ســـاعـــة لــدخــول 
الــرد  قـــادرًا على  لــم يكن  أجـــواء اللقاء بعدما 

)في آر 46( على صدارة ترتيب الدراجني.
في موتو3، كان الفوز أيضًا من نصيب دراج 
إسباني آخــر هــو جــاومــي ماسيا )كــا تــي أم 
أجو( الذي تجاوز الياباني أيومو ساساكي 
للتتويج.  طــريــقــه  فــي  األخــيــر  املنعطف  عــنــد 
الحمراء في  األعـــالم  السباق  إدارة  وأشــهــرت 
الــلــفــة األولـــــى إثــــر تــســاقــط األمــــطــــار، قــبــل أن 
يستأنف مجددًا. وحافظ اإلسباني سيرخيو 
ــلـــى صــــــــدارة تــرتــيــب  غـــارســـيـــا )غــــــازغــــــاز( عـ
وصيفه  أمـــام  سابعًا  حلوله  بــرغــم  البطولة، 

الجديد غارسيا.
ــة األوائـــــــــــــــــل فـــي  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــــــاء تـــــرتـــــيـــــب الـ
جــــائــــزة فـــرنـــســـا الـــكـــبـــرى بــــدايــــة بــاإليــطــالــي 
إيــنــيــا بــاســتــيــانــيــنــي )دوكـــاتـــي-غـــريـــزيـــنـــي( 
41:34.6130 دقيقة، ثم األسترالي جاك ميلر 
اإلسباني  ثم  ثانية،   2.718 بفارق  )دوكاتي( 
أليكس إســبــارغــارو )أبــريــلــيــا( بــفــارق 4.182 
ــارارو  ــ ــــوارتـ  الــفــرنــســي فــابــيــو كـ

ّ
ثــــــوان، وحـــــل

)ياماها( رابعًا بفارق 4.288 ثوان، فيما جاء 
خــامــســًا الــفــرنــســي جــوهــان زاركــــو )بـــرامـــاك( 
بفارق 11.139 ثانية. وجاء  ترتيب الخمسة 
األوائـــــــل فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم فـــي مـــوتـــو جي 
ــارارو  بـــي كــالــتــالــي: الــفــرنــســي فــابــيــو كــــوارتــ
)يــامــاهــا( 102 نــقــطــة، ثــم اإلســبــانــي أليكس 
إينيا  اإليطالي  ثم   ،98 )أبريليا(  إسبارغارو 
بــاســتــيــانــيــنــي )دوكـــاتـــي-غـــريـــزيـــنـــي( 94، ثم 
أليكس رينس )ســوزوكــي( 69، ثم  اإلسباني 

األسترالي جاك ميلر )دوكاتي(.
)فرانس برس(

على الصربي في املجموعة األولى ليخسرها 
ديوكوفيتش  يــتــرك  لــم  فيما  أشــــواط،  بستة 
ــه. فــــي املــجــمــوعــة  ــافـــسـ ــنـ ــقــــاط ملـ ــــوى 10 نــ ســ
في  مستواه  مــن  تسيتسيباس  رفــع  الثانية، 
وقــــت خــســر الــصــربــي تــركــيــزه لــيــتــقــدم 1-3، 

 »نولي« استعاد املبادرة على املالعب 
ّ
غير أن

الــتــرابــيــة وصــالبــتــه املــعــتــادة ليكسر إرســـال 
منافسه ويحرز املجموع في املباراة ويتوج 

بلقب سادس في 12 نهائيًا في روما.
تقدم  الــتــي  عــامــًا(   20( شفيونتيك  ونجحت 

في  لقبها  عــن  الــدفــاع  فــي  مستويات مذهلة 
ــا عــلــى املـــالعـــب الــتــرابــيــة، لتضيفه إلــى  رومــ
دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي لأللف 
إلــى دورة شتوتغارت.  العام، باإلضافة  هــذا 
ــتـــي تـــوجـــت األســــبــــوع املـــاضـــي  ــر الـ ــابـ ــا جـ ــ أمـ
بدورة مدريد لأللف نقطة، محققة أكبر لقب 
انتصاراتها  سلسلة  فتوقفت  مسيرتها،  في 
عند 11 تواليًا. في املقابل، رفعت شفيونتيك 
ها 

ّ
انتصاراتها إلى 28 على التوالي مؤكدة أن

املرشحة األبرز لتحقيق لقب روالن غاروس، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى، التي تنطلق 
فـــي 22 الــشــهــر الــحــالــي بــعــدمــا أحـــرزتـــه في 
»أهنئك  الــفــوز:  بعد  شفيونتيك  قالت   .2020
ِك قدمت مستويات رائعة على أرض 

ّ
أنس، ألن

امللعب، تلعبني كرة مضرب جميلة ومتنوعة 
ومــثــيــرة االهــتــمــام«. وتــابــعــت بعد تحقيقها 
ــم يــكــن من  الــلــقــب الــثــامــن فـــي مــســيــرتــهــا: »لــ
السهل اللعب كل يوم. شكًرا للجماهير على 
خصمتها  ومــازحــت  قدمتها...«  التي  الطاقة 
التونسية بالقول: أوافق مع أنس جابر على 
 الباستا )معكرونة( رائعة وآمــل اليوم أن 

ّ
أن

آكل تيراميسو أيضًا«. وكانت هذه املواجهة 
شفيونتيك  فعادلت  الالعبتني،  بــني  الرابعة 
األرقــام 2-2، بعدما فــازت التونسية في آخر 
مواجهتني )الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 
الــــ16 فــي ويمبلدون مــن العام  2021 والـــدور 
ذاتــه(، بعد انتصار أول للبولندية في الدور 

الـ32 من دورة واشنطن 2019.
)فرانس برس(

ديوكوفيتش وشفيونتيك مستعدان لبطولة روالن غاروسباستيانيني يتوج بجائزة فرنسا للدراجات النارية
واصل الدراج اإليطالي 
إينيا باستيانيني تفوقه 
ليحصد انتصاره الثالث 

هذا الموسم

بدا أّن الصربي 
ديوكوفيتش والبولندية 

شفيونتيك مستعدان 
بقوة لخوض غمار 

»روالن غاروس«

)Getty( باستيانيني على منصة التتويج

خرج أهلي طرابلس الليبي من نصف النهائي )فيل ماغوكي/فرانس برس(

هاجمت الجماهير الليبية الحكم غاساما بسبب قراراته )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty( الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل دورة روما للتنس

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

حفظ نادي نهضة بركان املغربي 
ماء وجه الكرة العربية في الشمال 
فــي سباق  باالستمرار  األفــريــقــي، 
املنافسة على لقب بطل كأس الكونفيدرالية 
 ،2022-2021 ملــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة  األفــريــقــيــة 
ليعوض خروج فريق أهلي طرابلس الليبي 
من الدور نصف النهائي من املسابقة القارية.
املسابقة  نهائي  نصف  إيـــاب  جــولــة  وكتبت 
الـــقـــاريـــة »ريـــمـــونـــتـــادا« تــاريــخــيــة بــالــنــســبــة 
لـــنـــادي نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي بــطــل نسخة 
ــقـــاري  الـ الـــلـــقـــب  ــادة  ــعـ ــتـ الـــســـاعـــي السـ  ،2020
ــلـــى الــــكــــأس الــتــي  ــاظ عـ ــفــ ــحــ مــــن جــــديــــد، والــ

الكونفيدرالية 
األفريقية

نهضة بركان يتأهل للنهائي

نجح نهضة بركان المغربي بالوصول إلى المباراة 
األفريقية،  الكونفيدرالية  بطولة  في  النهائية 
يسعى  فيما  أعوام،  أربعة  آخر  في  مرة  لثالث 

نجومه للتتويج للمرة الثانية بتاريخه

تقرير

حــصــدهــا الــرجــاء املــغــربــي أيــضــًا فــي املــوســم 
املـــاضـــي، بــعــدمــا فــــاز عــلــى مــنــافــســه العنيد 
أهــداف  بــأربــعــة  الكونغولي  مازيمبي  فــريــق 
فائزًا  ليخرج  مقابل هــدف في ملعب بركان، 
بــعــد خــســارتــه   )2-4( املـــبـــاراتـــني  بــمــجــمــوع 

ذهابًا بهدف من دون رد.

في املقابل، ودع أهلي طرابلس الليبي، املمثل 
املثير  فــوزه  رغــم  املنافسات،  الثاني،  العربي 
عــلــى ُمــضــيــفــه أورالنـــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب 
ــيء فـــي جــنــوب  أفـــريـــقـــي بـــهـــدف مــقــابــل ال شــ
أفــريــقــيــا، لــخــســارتــه ذهـــابـــًا عــلــى مــلــعــبــه في 
لــيــبــيــا بــهــدفــني مـــن دون رد، وخــــرج خــاســرًا 

باملباراتني )1-2(.
وبهاتني النتيجتني انحصر لقب الكأس بني 
ــدو  ــ نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي وخــصــمــه أورالنـ
بيراتس الجنوب أفريقي في مباراة تترقبها 
ــلـــى مـــلـــعـــب غـــودســـويـــل  ــراء عـ ــمــ ــســ الـــــقـــــارة الــ
النيجيرية  أويــو  الــدولــي في مدينة  أكبابيو 
الــجــاري، بحثًا  أيــار  في العشرين من مايو/ 
عــن حــســم هــويــة بــطــل أول ألــقــاب الــبــطــوالت 
الــقــاريــة الــكــبــرى، وســط أحـــالم عربية كبيرة 
ــقـــدرة نــهــضــة بـــركـــان املــغــربــي عــلــى حصد  بـ

الكأس للمرة الثانية في تاريخه.
ــان لــيــمــنــح  ــركــ وجــــــاء تـــأهـــل نــــــادي نــهــضــة بــ
الحالي،  املوسم  إلنقاذ  لالعبيه  الحياة  قبلة 
وفرصة الحصول على لقب كبير، كما منحت 
املدير الفني فلوران إبينجي فرصة التتويج 
والــبــقــاء فــي منصبه، بــعــدمــا كـــان قــريــبــًا من 
شبح اإلقالة على هامش تراجع املستوى في 
الكثير من األوقات هذا املوسم. وتفوق نهضة 
بركان في مباراته املثيرة مع مازيمبي بشكل 
درامـــي، إذ كــان حتى الدقيقة 79 هــو األقــرب 
لوداع املسابقة القارية، فالفريق املغربي بادر 
بكر  بداية مثالية عبر العبه  بالتسجيل في 
الجماهير  الدقيقة 10، وتوقعت  الهاللي في 
ــه ســرعــان مــا تلقى 

ّ
مــزيــدًا مــن األهـــــداف، لــكــن

ضــــربــــة قــــويــــة بـــتـــســـجـــيـــل مـــازيـــمـــبـــي هـــدف 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 11، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
وفي  ملثله.  بهدٍف  اإليجابي  بالتعادل  األول 
املباراة، حافظ مازيمبي  الثاني من  النصف 
على التعادل حتى الدقيقة 79، التي شهدت 
ــــاش آمـــالـــه  ــعـ ــ ــي إنـ ــ ــان فـ ــ ــركـ ــ نــــجــــاح نـــهـــضـــة بـ
ه 

ّ
بــالــهــدف الــثــانــي عبر الــعــربــي الــنــاجــي، لكن

لـــم يــكــن كــافــيــًا، وتـــوالـــت الــهــجــمــات مـــن بكر 
الهاللي وشــادراك لوكومبي ويوسوفا دايو 
ونجح  البحري.  والشرقي  الفحلي  ويوسف 
يـــوســـوفـــا املـــتـــقـــدم فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ركــلــة 
جــزاء في الدقيقة 87، قبل النهاية بـ3 دقائق 
املساعد  الفيديو  لتقنية حكم  االحتكام  وتــم 
»فــــار«، الــتــي أشـــارت إلــى ركــلــة جـــزاء تصدى 
الهدف   

ً
مسجال الفحلي  يوسف  بنجاح  لها 

الــثــالــث لــتــبــدأ االحـــتـــفـــاالت فـــي الــدقــيــقــة 88، 
التفوق  املــوهــوب،  املهاجم  الفحلي،  أطلق  ثم 
البركاني بهدف ثاٍن له ورابع لنهضة بركان 

وجه أهلي طرابلس 
الليبي اتهامات مباشرة 

للحكم غاساما

)Getty( بلغ نهضة بركان نهائي الكونفيدرالية األفريقية

فــي الــدقــيــقــة الــســادســة مــن الــوقــت املحتسب 
بداًل من الضائع، ومنح الفريق املغربي فوزًا 
بأربعة  الكونغولي  مازيمبي  على  تاريخيًا 
 مــســتــحــقــًا لــلــمــبــاراة 

ً
أهــــــداف لـــهـــدف وتــــأهــــال

الــنــهــائــيــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
األفريقية لكرة القدم.

ويـــديـــن نــهــضــة بـــركـــان بــشــكــل كــبــيــر فـــي هــذا 
يوسف  الكبير  نجمه  إلــى  املثير  السيناريو 
الــفــحــلــي، الــــذي ســجــل هــدفــني، وكــــان مصدر 
التوهج األكبر في اللقاء، وهو واحد من أكبر 
االنتصارات املحققة ألي فريق على مازيمبي 
ــان فــــي الـــوصـــول  ــركــ الـــكـــونـــغـــولـــي. ونـــجـــح بــ

التحكيمي »األسود« للنادي األهلي طرابلس 
الــلــيــبــي، عــبــر ظــلــم فــــادح مـــن جــانــب بــكــاري 
غــاســامــا، الــحــكــم الــغــامــبــي الـــذي أدار الــلــقــاء، 
ــزاء لصالح  وتــغــاضــى عــن احــتــســاب ركــلــة جـ
األهلي وكان سببًا في خروج بطل ليبيا من 
أهــلــي طرابلس على  الــقــاريــة. وفـــاز  املسابقة 
أورالنـــدو بيراتس بهدف مقابل ال شــيء في 
ملعب األخير، لكنه لم يكن كافيًا بالنسبة له 
دون  بهدفني  ذهابًا  خسارته  بسبب  للتأهل 
الـــــدور نصف  إلــــى خـــروجـــه مـــن  رد، مـــا أدى 
الـــنـــهـــائـــي. وســــجــــل هـــــدف األهــــلــــي الـــوحـــيـــد 
قبل   ،88 الدقيقة  فــي  أبــوعــرقــوب  نجمه علي 

للمرة  النهائي  الـــدور  أو  النهائية  لــلــمــبــاراة 
الثالثة في آخر 4 سنوات، باحثًا عن التتويج 

القاري الثاني له في تاريخه.
فــي املــقــابــل، تــعــرض أهــلــي طــرابــلــس الليبي، 
مــمــثــل الــــعــــرب الـــثـــانـــي، لــســيــنــاريــو مــشــابــه 
العالم  كــأس  فــي تصفيات  الــجــزائــر  ملنتخب 
2022 فـــي قـــطـــر، حــيــنــمــا تـــعـــرض »مــحــاربــو 
جانب  مــن  كبير  تحكيمي  لظلم  الــصــحــراء« 
ــــذي  ــا، الـ ــامــ ــاســ ــــاري غــ ــكـ ــ ــبـــي بـ ــامـ ــغـ ــم الـ ــكـ الـــحـ
تــســبــب فـــي فــــوز الـــكـــامـــيـــرون عــلــى الــجــزائــر 
التأهل  بهدفني مقابل هدف، وانتزاع بطاقة 
ــرر الــســيــنــاريــو  ــكـ ــادم. وتـ ــقــ ــال الــ ــديـ ــى املـــونـ إلــ

الــنــهــايــة بــدقــيــقــتــني مـــن تـــســـديـــدة قـــويـــة هز 
فاصل  وبعد  أفريقية،  الجنوب  الشباك  بها 
مـــن الـــفـــرص الــضــائــعــة الـــتـــي الحــــت لــألهــلــي 
املواجهة،  نهاية  وبعد  الشوطني.  مــدار  على 
أصـــدر نـــادي األهــلــي طــرابــلــس الليبي بيانًا 
رســمــيــًا، أكـــد خــاللــه تــعــرضــه لظلم كبير في 
لقاء أورالندو بيراتس، بسبب أخطاء الحكم 
بكاري غاساما، وكشف النقاب عن محاوالت 
انــطــالقــة  قــبــل  الــحــكــم  لــه للعمل عــلــى تغيير 
ــه 

ّ
املــبــاراة دون جـــدوى. وذكــر بيان األهــلــي أن

لكن  غــاســامــا،  بتغيير  طــالــب بشكل رســمــي 
طــلــبــه قـــوبـــل بـــالـــرفـــض مــــن جـــانـــب االتـــحـــاد 

األفريقي )كاف( قبل أن يتعرض للظلم. وقال 
األهــلــي فــي بــيــانــه: »يــؤكــد غــاســامــا خيانته 
لـــألمـــانـــة، ومــســاهــمــتــه فـــي وأد حــلــم األهــلــي 
مؤكدًا  النهائي،  إلــى  بــالــوصــول  وجماهيره 
 مخاوفنا كانت في محلها«. وأنهى البيان 

ّ
أن

برسالة إلى الجماهير قال فيها: »جمهورنا 
الكونفيدرالية  الكريم، لقد غادرنا منافسات 
قاعدة صلبة  لألهلي  وبنينا  بــرأس مرفوع، 
كنتم  لقد  للمنافسة.   

ً
مستقبال منها  ينطلق 

خــيــر ســنــد ودعــمــكــم املــتــواصــل هــو الضامن 
األول الستمرار تطور النادي وازدهاره على 

 األصعدة«.
ّ

كل
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رياض الترك

حقق املدرب، تشافي هيرنانديز، 
ــا عــنــدمــا  ــددهــ األهـــــــــداف الـــتـــي حــ
ــلـــم مـــهـــمـــتـــه الــــتــــدريــــبــــيــــة مــع  تـــسـ
ــك بــعــدمــا  ــ ــبـــانـــي، وذلـ فـــريـــق بــرشــلــونــة اإلسـ
لـــ 37 من  أنهى مــبــاراة خيتافي فــي الجولة 
منافسات الليغا بالتعادل السلبي، ليختتم 
الثاني بعيدًا عن نتيجة  املركز  موسمه في 

الجولة األخيرة.

الوصافة بعد البداية الكارثية
هذا  برشلونة  لفريق  الكارثية  الــبــدايــة  بعد 
املوسم مع املدرب الهولندي، رونالد كومان، 
وتـــراجـــع الــفــريــق فـــي املـــراكـــز وابـــتـــعـــاده عن 
املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بــســبــب هــــروب كــل من 
املــدرب  أعــاد  ريــال مدريد وإشبيلية حينها، 
تــشــافــي الــكــثــيــر مـــن هــيــبــة فـــريـــق بــرشــلــونــة 
وتـــحـــســـن املـــســـتـــوى كـــثـــيـــرًا وبـــــــدأت ســلــســلــة 
تدريجيًا  الــصــعــود  سلم  ليبدأ  االنــتــصــارات 
من أجل استعادة ما فقده النادي الكتالوني 
املاضية. وبعد استالم تشافي  السنوات  في 
من  تدريجيًا  برشلونة  فــريــق  تــقــدم  للمهمة 
املركز التاسع في الترتيب إلى املركز الثاني، 
وهـــو املـــركـــز الــــذي كـــان ســبــبــه الــعــمــل الفني 

تشافي 
حقق األهداف

المطلوبة  األهداف  كل  حقق  بل  ال  سيئا،  األول  تشافي  موسم  يكن  لم 
الفني  الصعيدين  على  الفريق  منها  عانى  التي  الصعوبات  كل  ظل  في 
والمالي، وبالتالي المدرب اإلسباني بناء فريق قوي قادر على المنافسة 

على األلقاب

3031
رياضة

تقرير

الــكــبــيــر الـــــذي صــنــعــه تـــشـــافـــي، والــصــفــقــات 
الــتــي دعــمــت الــصــفــوف وســاهــمــت فــي تطور 
من  الكثير  وتغيير   

ً
قليال الــكــروي  املــســتــوى 

األمــور على أرض امللعب، وضمان الوصافة 
ُيعتبر إنجازًا للمدرب في ظل كل الصعوبات 
التي يعيشها برشلونة في السنوات األخيرة.

ضمان التواجد في السوبر اإلسباني
نجح املــدرب تشافي في تحقيق هــدف مهم 
لفريق برشلونة،  مــدربــًا  ُعــني  حـــدده عندما 
السوبر  املشاركة في منافسات  تأمني  وهو 
ــانــــي والــــــــذي يــتــحــقــق فــــي 4 حــــاالت  ــبــ اإلســ
ــــي الـــــــصـــــــدارة، تـــحـــقـــيـــق املـــركـــز  )الــــحــــلــــول فـ
إسبانيا  ملك  كــأس  بلقب  التتويج  الــثــانــي، 
النادي  وبالتالي ضمن  الــوصــافــة(،  نيل  أو 
الـــكـــتـــالـــونـــي خــــــوض مـــنـــافـــســـات الـــســـوبـــر 
اإلســبــانــي فــي مــوســم 2022-2023، وهــو ما 

كــثــيــرًا عــلــى الصعيدين  الــفــريــق  ســُيــســاعــد 
في  وبمشاركته  فبرشلونة  والــفــنــي.  املــالــي 
ــبــــاريــــات الـــســـوبـــر اإلســــبــــانــــي، ســيــضــمــن  مــ
ــســاعــد فـــي تحسني 

ُ
ــاح مــالــيــة ت ــ تــحــقــيــق أربـ

وضـــعـــه املـــالـــي وكـــذلـــك املــنــافــســة عــلــى أول 
األلــقــاب فــي عهد املـــدرب تشافي، إذ إن رفع 
الــســوبــر ســيــكــون مهمًا جـــدًا للمدرب  كـــأس 
اإلســبــانــي الــــذي يــحــتــاج لــتــحــقــيــق األلــقــاب 
مـــن أجــــل الــتــأكــيــد عــلــى ســيــره فـــي الــطــريــق 
الــصــحــيــح لــلــعــودة إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج، 
ــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي ســيــكــون  ــنـ ــ وعـــلـــيـــه فـــــإن الـ
منافسًا قــويــًا عــلــى الــلــقــب الـــذي ســُيــقــام في 

بداية عام 2023.

ضمان مقعد أبطال 
أوروبا وهو األهم

نــجــح فــريــق بــرشــلــونــة بــقــيــادة تــشــافــي في 
ضمان التأهل ملنافسات دوري أبطال أوروبا 
أهــم  طــبــعــًا  وهــــو   ،2023-2022 مـــوســـم  فـــي 
األهـــداف الــتــي حــددهــا املـــدرب منذ وصوله 
إلـــى الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، وذلــــك ألن الــتــأهــل 
ــة لـــه مــنــافــع اقــتــصــاديــة  ــيــ لــلــبــطــولــة األوروبــ
الفريق  خـــروج  أن  خصوصًا  كبيرة،  وفنية 
املـــوســـم تسبب  هــــذا  املـــجـــمـــوعـــات  مـــن دور 

بأزمات كبيرة وخسارة مالية كبيرة.
ــــت أنـــــــه قــــبــــل وصــــــــول تــــشــــافــــي كــــان  ــفـ ــ ــلـ ــ ـ

ُ
وامل

برشلونة خارج سباق التأهل لدوري أبطال 
أوروبا، خصوصًا مع احتالل الفريق املركز 
التاسع في الترتيب وبفارق كبير عن أول 4 
أندية في الترتيب والتي كانت )ريال مدريد، 
إشبيلية، ريال بيتيس وريال سوسييداد(. 
وبالتالي العودة إلى املراكز املؤهلة لألبطال 
وحصد الوصافة وبالعبني متوسطني هما 
إنـــجـــاز كــبــيــر لــتــشــافــي، والـــــذي لــــوال فــقــدان 
األنــديــة الصغيرة، لكان  أمــام  النقاط  بعض 
ربــمــا ُيــنــافــس عــلــى لــقــب الــــــدوري. وُيــعــتــبــر 
التأهل لدوري األبطال من أهم األهداف التي 
كان تشافي يريدها هذا املوسم، خصوصًا 
وكانت  صوتها  ارتفع  الجماهير  بعض  أن 
ــشــيــر إلــــى أن بــرشــلــونــة لـــن يــتــأهــل حتى 

ُ
ت

للدوري األوروبــي، وسيواجه مصير ميالن 
وأرسنال، اللذين ابتعدا لسنوات عن دوري 
األبطال، إال أن تشافي وبعمله الكبير ضمن 

التواجد في املسابقة األوروبية الكبيرة.

انتفاضة تشافي في اإلياب
تشافي  مــع  برشلونة  فــريــق  نتائج  شــهــدت 
ــي مـــرحـــلـــة اإليـــــــــاب. ووفـــقـــًا  نـــتـــائـــج الفـــتـــة فــ
ــام، فــــإن الـــنـــادي الــكــتــالــونــي ســيــكــون  لــــألرقــ
وصــيــفــا خــلــف ريـــال مــدريــد بــفــارق نقطتني 
فقط، إذ إن برشلونة ستكون معه 56 نقطة 
مقابل 58 للنادي امللكي وفقًا لنتائج مرحلة 
اإليــاب فقط، ما يعني أن املــدرب تشافي لو 
حــصــل عــلــى مــبــاريــات أكــثــر وجـــاء فــي وقــت 
أبكر، لكان ربما نافس على لقب الليغا. وهذا 

تشافي حقق 
أهم هدف وهو التأهل 

ألبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يُعلن رحيل سواريز
الــذي  لويس ســواريــز  على العبه  مــدريــد،  أتلتيكو  نــادي  رئيس  إنريكي سيريزو،  أثنى 
أنه »العــب وشخص رائع«  ودع جمهوره في ملعب »وانــدا ميتروبوليتانو«، مشيرا إلى 
التواجد في مكان مهم للغاية من هذا امللعب. وقال سيريزو في مقابلة  وأنه »يستحق 
مع شبكة )موفيستار(: »لويس سواريز العب وشخص رائع، والتقيت به عند وصول 
الفريق ودخلنا مباشرة إلى غرفة املالبس، لكن لويس يستحق كل شيء في هذا النادي، 
وسيحظى بمكان مميز للغاية في النادي واملتحف وفي أي مكان من هذا امللعب«. وتابع: 
»لدينا ذكرى رائعة من سواريز، لقد كان العبا رائعا، وكان أحد الالعبني الذين حققوا 
لقب الليغا بعد مرور عدة سنوات، وأعتقد أنه يستحق التواجد في مكان مهم للغاية منذ 
»الروخيبالنكوس« وخــاض 81 مباراة، سجل  امللعب. ولعب سواريز موسمني مع  هذا 

خاللها 34 هدفا، منها 21 هدفا في موسمه األول.

األهلي يشكو االتحاد األفريقي للمحكمة الرياضية الدولية 
قرر النادي األهلي تقديم شكوى رسمية ملحكمة 
ــرار االتــحــاد  التحكيم الــريــاضــيــة الــدولــيــة ضــد قـ
ــاراة  ــبـ ــة املـ ــامـ ــقـــدم بــتــحــديــد إقـ األفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـ
الخامس  محمد  بملعب  األبطال  لــدوري  النهائية 
بالدار البيضاء، التي ستجمع بني الوداد املغربي 
واألهــلــي فــي 30 مــايــو الـــجـــاري. واعــتــبــر األهــلــي 
جاء  الرياضية  التحكيم  محكمة  إلــى  اللجوء  أن 
ــادي مـــن الــســلــبــيــات الــتــي  ــنــ ــ تــصــعــيــدًا ملـــوقـــف ال
مقدمتها  وفــي  األفــريــقــيــة،  املــســابــقــات  تشهدها 
منذ  التنظيم  عملية  تحكم  معايير  وجـــود  عــدم 
الــنــادي فــي شكواه  فــتــرات طويلة، قبل أن يطلب 
البّت العاجل في أزمة ملعب املباراة النهائية قبل 
اللقاء  بإقامة  العدالة  وإرســـاء  لها،  املحدد  املوعد 

في ملعب محايد.

مغامر ُعماني يتسلق قمتي إيفرست ولوتسي
ارتفاعها  البالغ  إيفرست  قمتي  تسلق  من  الناعبي  حمود  بن  سليمان  الُعماني  تمكن 
8849 مــتــرًا فـــوق مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، ولــوتــســي رابـــع أعــلــى قــمــة فــي الــعــالــم، والــبــالــغ 
ارتفاعها 8516 مترًا فوق مستوى سطح البحر خالل الرحلة نفسها. وأشــار الناعبي 
إلى أن املغامرة بدأت بتاريخ 4 من شهر إبريل املاضي، حيث تمكن من الوصول لقمة 
إيفرست يوم 12 مايو الجاري، وفي يوم 13 مايو استكملت الرحلة بالصعود والوصول 
املغامرة تهدف  العالم، موضحا أن هذه  إلى قمة لوتسي والتي تعد رابــع أعلى قمة في 

للوصول إلى القمم العاملية السبع.

حسابه  تجميد  بعد  تشلسي  عاشها  صعوبات  يروي  فيرنر 
البنكي

أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى عواقب وخيمة 
نــادي تشلسي، بسبب عقوبات طاولت  تحملها 
رئــيــســه الـــروســـي رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، وأنــهــت 
مشواره اإلداري الطويل مع النادي اللندني، لكن 
لم  فترة  املتضررين خــالل  أبــرز  كــانــوا  الالعبني 
تكن قصيرة، وهو ما رواه الالعب األملاني تيمو 
تصريحات  في  األملــانــي  النجم  واشتكى  فيرنر. 
خـــص بــهــا صــحــيــفــة »مــــيــــرور« الــبــريــطــانــيــة من 
ولــم يسبق  وقتها،  التي عاشها  التنظيم  ظــروف 
الــكــروي، وحــول هذا  أن صادفها طيلة مــشــواره 
أضاف: »تحولت حياتنا من الفنادق الفاخرة إلى 
العادية، وخالل مباريات دوري أبطال أوروبا، كنا مطالبني بإخراج حقائبنا في الساعة 
التفاصيل  »هـــذه  وتــابــع:  ــادة(«.  عــ بالفنادق  الحجز  يــوم  فيه  ينتهي  الـــذي  )التوقيت   11
الصغيرة تبدو غير مهمة، لكنها كذلك، كانت تؤثر على حياتنا، واجهنا صعوبات في 
املباريات ومن الصعب أن نتدارك تأخرًا بهدفني ومعنوياتنا متدنية، لقد طالبونا بترشيد 

النفقات في بعض األحيان«.

وفاة نجم برشلونة السابق بحادث مروع
وفاة  أعلن عن  بعدما  الرياضية،  الجماهير  إلى  التعزية  اإلسباني،  برشلونة  نــادي  قدم 
األرجنتيني، ماكسي رولون، في حادث سير مروع في بالده، ورحل عن 27 عامًا، بعدما 

لعب لعدد من الفرق، على رأسها البرسا والديوانية العراقي.
وجاء في بيان الفريق الكتالوني: »نشعر بالحزن لوفاة ماكسي رولون، العب كرة القدم 
الشاب في نادي برشلونة من 2010 إلى 2016. نعرب عن أعمق تعازينا وندعم عائلته. 
ارقد في سالم«، لتتهاطل بعدها التعليقات من الجماهير التي أعربت عن حزنها الكبير 

لرحيل إحدى مواهب أكاديمية »ال ماسيا«.

الــنــادي وجماهيره.  احــتــرام  عــدم  بمعاقبته بسبب  مطالبًا 
وتفاعلت إدارة النادي مع الحادثة بكل صرامة، حيث قّررت 
ليتدرب بعيدًا عن  الثاني  إلحاقه بالفريق  أولى  في مرحلة 
الــعــنــاصــر األســاســيــة، قــبــل أن تــطــرده مــن الــفــريــق بسبب 
تصرفاته ومــا صــدر عنه مــن تــجــاوزات خاصة وأنــه وقع 
تـــداول الــحــادثــة بــقــوة فــي أملــانــيــا بــني الجماهير، وكــل هذا 
بسبب ســوء الــحــظ الـــذي أوقــعــه فــي إشــكــال كبير كــاد أن 

يعصف بمسيرته الرياضية. 
وبعدما كان قريبًا من توديع كرة القدم، فإن الحظ أسعف 
النجم الواعد، حيث أبدى فريق بوروسيا دورتموند، رغبة 
إلثبات  كبيرة  فــرصــة  ومنحه  بخدماته  الــفــوز  فــي  كبيرة 
لــه مع  تــوفــرت  التي  الكبيرة  الفرصة  مــن  قــدراتــه واستفاد 
هذا النادي لينحت مسيرة جديدة، وخاض خمسة مواسم 
مع دورتموند من 2015 إلى 2020، وخاض خاللها 171 

عندما   ،2016 فــي سنة  قياسيًا  رقــمــًا  كما حطم  مــبــاراة. 
ــد كـــولـــن في  ــي لـــقـــاء ضـ ــرة فـــي 214 مــنــاســبــة فـ ــكـ ملـــس الـ
الدقيقة 83، وكان  يتم تغييره في  أن  الــــ34، قبل  األســبــوع 
الــنــادي األملــانــي، قبل أن يغادر   مــع 

ً
للبقاء طــويــال مرشحًا 

ــــى فــي مــســيــرتــه، فــفــي موسم  »الــبــونــدســلــيــغــا« لــلــمــرة األول
يــورو من  مليون  البرتغالي 20  بنفيكا  دفــع فريق   ،2020
األساسيني  الفريق  العبي  من  ويصبح  معه  التعاقد  أجــل 
واملهمني وهو من العناصر التي تشارك بانتظام مع النادي 
البرتغالي. واإلشكال الوحيد الذي يواجهه هذا الالعب هو 
ضــعــف عـــدد مــشــاركــاتــه مــع املنتخب األملـــانـــي، حــيــث كــان 
مباريات   6 في  إال  يشارك  ولــم  تقريبًا،  منعدمًا  حضوره 
ه يواجه منافسة قوية للغاية، رغم مشاركاته مع بقية 

ّ
بما أن

منتخبات الشبان في بداية مسيرته ولكن من الصعب عليه 
إثبات حضوره بمنتخب »املانشافت«.

زهير ورد

كــشــف األملـــانـــي يــولــيــان ويــغــل )26 عـــامـــًا(، العـــب بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي، عـــن حـــادثـــة كــــادت أن تــقــضــي عــلــى مسيرته 
القدم بعدما كان  االبتعاد عن كرة  إلى  الرياضية، وتقوده 
عــلــى وشـــك الــرحــيــل عــن مــيــونــخ 1860. وقــــال ويــغــل، في 
إحــدى  بعد  ــه 

ّ
إن اإلســبــانــي،  »آس«  نقلها موقع  تصريحات 

السهرات مع رفاقه في الفريق، عاد إلى الفندق، في سيارة 
تاكسي، وخالل طريق العودة، تحّدث مع رفاقه عن األزمات 
التي ُيعاني منها مع الفريق، وعدم رضاه على وجوده مع 
التالي، عّبرت إدارة النادي عن غضبها  النادي. وفي اليوم 
التاكسي  الــالعــب، حيث اتــضــح أن ســائــق  مما صــدر عــن 
كان من جماهير ميونخ 1860 وغضب مّما قاله، فاتصل 
التي كان شاهدًا عليها،  الواقعة  لها  النادي، وســرد  بــإدارة 

يوليان ويغل

على هامش الحدث

عاش يوليان ويغل 
ظروفًا صعبة 

للغاية في بداية 
مسيرته االحترافية، 

لكنه استطاع 
تجاوزها وأصبح 
أحد أهم نجوم 
بنفيكا البرتغالي

تشافي يسعى 
لصناعة ثورة 
في برشلونة 
في الموسم 
الثاني )جوزيه 
)Getty/بريتون

الموسم  هذا  برشلونة  فريق  هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني،  المدرب  قاد 
في 37 مباراة )حقق 21 فوزًا مع 9 تعادالت مع 7 خسارات(، ووصلت 
مع  الخسارة  عدم  نسبة  أن  العلم  مع   ،%56,8 حوالي  إلى  الفوز  نسبة 
بالنسبة  سيئة  النتائج  هذه  تبدو  وال  فقط.   %19 حوالي  كانت  تشافي 
ألول موسم لتشافي الشاب، الذي حضر من أجل تطوير الفريق وبناء 
جيل واعد يُمكنه المنافسة على األلقاب، وهو مع بعض الصفقات 

الجديدة من الممكن أن ترتفع نسبة االنتصارات أكثر.

أرقام جيدة

وجه رياضي

يؤكد أن تشافي حقق نجاحات كبيرة وأعاد 
الكثير لفريق برشلونة على الصعيد الفني، 
ــه حـــقـــق الـــنـــتـــائـــج الــتــي  ــ ــــاص ألنـ وبـــشـــكـــل خـ
تــجــعــلــه يــســتــحــق فــرصــة ثــانــيــة فـــي املــوســم 
ــو املــــوعــــود بـــتـــعـــاقـــدات كــبــيــرة  ــ ــادم، وهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــغــيــر شــكــل الــفــريــق مــن أجــل 

ُ
مــن املــمــكــن أن ت

واألوروبــيــة  املحلية  األلــقــاب  على  املنافسة 

خـــط الـــهـــجـــوم، وهــــو ســيــكــون أقــــوى صفقة 
للفريق في السنوات األخيرة، في وقت هناك 
محادثات مع مدافع فريق نابولي اإليطالي، 
الــســنــغــالــي، كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، الـــذي ربما 
الفريق في الصيف أيضًا،  ُيــدّعــم خط دفــاع 
اقــتــراب ظهير من  في حني هناك أخبار عن 
ــنــــادي الــكــتــالــونــي وكــذلــك  الــــوصــــول إلــــى الــ

ــنــــادي الــكــتــالــونــي من  واســـتـــعـــادة هــيــبــة الــ
جديد. وكانت الصحف اإلسبانية املناصرة 
ــال مـــدريـــد قــبــل بــرشــلــونــة نــوهــت  لــفــريــق ريــ
تشافي  فــريــق  صنعه  الـــذي  الكبير  بالعمل 
وخصوصًا في مرحلة اإليــاب. ومن املتوقع 
املهاجم  الكتالونية، وصــول  للصحف  وفقًا 
لتدعيم  ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي، 

العــب خــط وســط جــديــد. مــع العلم أن فريق 
بــرشــلــونــة حــســم صــفــقــة العــــب خـــط وســط 
فــريــق مــيــالن الــحــالــي، فــرانــك كــيــســي، الــذي 
أعلن رحيله عن الروسونيري في منتصف 
املـــوســـم وتـــوصـــل التـــفـــاق رســمــي ووقــــع مع 
قوة ضاربة  برشلونة، وهو سُيشكل  فريق 

في خط الوسط الجديد بقيادة تشافي.

قــام نــجــوم بــاريــس ســان جــيــرمــان بطل الــــدوري الفرنسي، بــزيــارة مستشفى »ســدرة 
 
ً
20 طفال نحو  التقى  إذ  السرطان،  دعــم مرضى  في  الفريق  من جهود  للطب«، كجزء 
واملدافع  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  مثل:  الفرنسي،  الــنــادي  في  النجوم  أملــع  من  بعدد 
اإلسباني املخضرم سيرجيو راموس، وبريسنيل كيمبيمبي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، 
وزارت  لألطفال.  تذكارية  هدايا  وتقديم  التذكارية،  الصور  التقاط  وتــم  غــاي،  وإدريــســا 
بعثة الفريق الباريسي في العاصمة الدوحة، عددًا من املنشآت الرياضية الكبرى بهدف 

الترويج ملونديال 2022، الذي سيقام للمرة األولى بالشرق األوسط.

صورة في خبر

»الباريسي« في قطر
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