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س ُتقام اليوم
قرعة منافسات
كرة القدم
في أولمبياد
طوكيو،
لمعرفة شكل
المجموعات
التي ستضم
منتخبًا من ّ
كل
تصنيف .عربيًا،
يأتي المنتخب
المصري في
التصنيف الثالث،
والسعودي
في التصنيف
الرابع .ووفقًا
لمعايير «فيفا»
جرى تصنيف
المنتخبات
بحسب أدائها
في آخر 5
دورات أولمبية
وتصفياتها.

قرعة كرة األولمبياد
البرازيل ُتدافع عن اللقب الذي حققته في أولمبياد )Getty( 2016

ديوكوفيتش يبدأ مشوار
بلغراد أمام الفائز
من كوون وكاربايس

إيا إيفاشكا أول
منافسي رافاييل نادال
في بطولة برشلونة

كيفن دي بروين
يغيب عن مباراة أستون
فيال لإلصابة

انطلقت بطولة بلغراد املفتوحة للتنس والتي
ُيشارك فيها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش
كأبرز املرشحني لحصد اللقب هذا العام ،إذ
يستهل مسيرته في البطولة أمام الفائز من
مواجهة الكوري الجنوبي كوون سون وو
واإلسباني روبيرتو كاربايسُ .يذكر أن النجمني
النمساوي دومينيك تيم ،املصنف الـ 4عامليا،
والفرنسي جايل مونفيس ،املصنف الـ ،15قررا
التغيب عن البطولة في اللحظات األخيرة.

سيكون الالعب البيالروسي ،إيا إيفاشكا ،القادم
من مرحلة التصفيات واملصنف  111عامليًا ،أول
منافسي اإلسباني رافاييل نادال في بطولة
برشلونة املفتوحة للتنس ،وذلك بعد تأهل
األول إلى الدور الثاني إثر فوزه على الهولندي
تالون غريكسبور بمجموعتني دون رد في
الدور األول للبطولة .ونجح صاحب الـ 27سنة
في حسم املباراة لصالحه خالل  57دقيقة فقط
بنتيجة ( )3 - 6و(.)1 - 6

يغيب العب الوسط البلجيكي ،كيفني دي بروين،
عن مباراة أستون فيال اليوم ،وذلك بسبب
اإلصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل
في مباراة نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
أمام تشلسي .وال ُيعرف بعد حجم إصابة الالعب،
ولكنه من املمكن أن يشارك في نهائي كأس
الرابطة السبت القادم وفي نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا بني «سيتي» وباريس سان جيرمان
في  28نيسان/إبريل و 4أيار/مايو.

27

28

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

رياضة

األربعاء  21إبريل /نيسان  2021م  9رمضان  1442هـ ¶ العدد  2424السنة السابعة
Wednesday 21 April 2021

تقرير
تدخل الفرق العربية مواجهات مهمة بالجولة الخامسة
قبل األخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية
األفريقية ،أمًال في حصد بطاقات العبور للدور المقبل

الكونفيدرالية
األفريقية
مواجهات
حاسمة للعرب

القاهرة ــ العربي الجديد

تحت شعار «ال بديل من الفوز»
تتجه األنظار صــوب ليلة بالغة
اإلث ـ ـ ــارة ،ع ـنــدمــا ت ـق ــام م ـبــاريــات
الجولة الخامسة ،قبل األخيرة ،من مرحلة
املـ ـجـ ـم ــوع ــات ف ـ ــي ك ـ ـ ــأس ال ـك ــون ـف ـي ــدرال ـي ــة
األفــريـقـيــة لـكــرة ال ـقــدم ملــوســم ،2021-2020
أمال في حصد بطاقات العبور للدور املقبل.
ً
وتـسـعــى األن ــدي ــة الـعــربـيــة لتحقيق ال ـفــوز،
وإضافة  3نقاط لرصيدها على أمل حصد
ب ـطــاقــات ال ـتــأهــل إل ــى ال ـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي
وال ـل ـحــاق ب ـنــادي ال ــرج ــاء املـغــربــي صاحب
أولى البطاقات.
في املجموعة األولــى ،يلتقي وفــاق سطيف

الجزائري مع أورالندو بيراتس بطل جنوب
أفريقيا في ملعب األخير ،في إحدى أصعب
املواجهات .ويدخل وفاق سطيف املواجهة،
ول ــدي ــه  4ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ــراب ــع ،األخ ـيــر،
مقابل  8نقاط لبيراتس في القمة ،وال بديل
أم ــام الــوفــاق مــن ال ـفــوز ،وال ـع ــودة بالنقاط
الـثــاث ،لالحتفاظ بآماله كاملة حتى آخر
ج ــول ــة ،ل ـل ـتــأهــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
ت ـحــت ق ـي ــادة م ــدرب ــه نـبـيــل ال ـك ــوك ــي .وق ــال
الكوكي« :نلعب مباراتي أورالندو بيراتس
الـجـنــوب أفــريـقــي ،وأهـلــي بـنـغــازي الليبي،
من أجــل الفوز فقط ،للتقدم إلــى الــدور ربع
النهائي .فزنا على إنييمبا النيجيري في
الجولة املاضية وهي  3نقاط غالية ،منحت
ال ـفــريــق األمـ ــل ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـتــأهــل،

بيراميدز وصراع إنقاذ المشوار

يُنتظر أن يراهن بيراميدز «وصيف النسخة
الماضية « على نجومه عبد اهلل السعيد،
وأحمد فتحي ،ورمضان صبحي ،وإسالم
عيسى ،وروالن ،وعلي جبر في ترجيح
كفته وإنقاذ مشواره في سباق البطولة،
خصوصًا فــي ظـ ّ
ـل إنــفــاق إدارة النادي
مبالغ ضخمة فــي سبيل بــنــاء الفريق
الحالي تخطت  250مليون جنيه (16
مليون دوالر) ،على أمــل الفوز ببطولة
كأس الكونفيدرالية للعام الجاري.

الصفاقسي التونسي يحتل وصافة مجموعته ()Getty

ونلعب للفوز في املباراتني املقبلتني» .وفي
لقاء آخــر ،يلتقي أهلي بنغازي الليبي مع
إال
إنـيـيـمـبــا الـنـيـجـيــري فــي ل ـقــاء ال يـحـمــل ّ
عـنــوان الـفــوز للفريق الليبي ،لإلبقاء على
ّ
آماله في املنافسة على أي من الـصــدارة أو
الــوصــافــة .ويـمـلــك أه ـلــي بـنـغــازي  4نـقــاط،
م ـق ــاب ــل  6ن ـق ــاط إلن ـي ـي ـم ـبــا ،وي ـت ـي ــح ال ـف ــوز
لــأه ـلــي ال ـت ـقــدم إل ــى امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،فيما
ي ــؤدي التعثر إلــى االبـتـعــاد الـتــام وانتهاء
البطولة بالنسبة له مبكرًا.
وفي املجموعة الثانية ،يدخل نهضة بركان
امل ـغــربــي ،حــامــل ال ـل ـقــب ،تـحــديــا صـعـبــا في
رحلة الدفاع عن لقبه ،عندما يلتقي نابسا
سـتــارز الــزامـبــي ،فــي ملعب األخـيــر .ويملك
ب ــرك ــان حــال ـيــا  5ن ـق ــاط ،يـحـتــل ب ـهــا املــركــز
الثالث ،ويحتاج للفوز في آخر مباراتني له
فــي املجموعة للتأهل لـلــدور ربــع النهائي.
ويخوض بركان اللقاء في ظــروف صعبة،
بـ ـع ــد م ــوج ــة مـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات بـ ــن الع ـب ـيــه

نهضة بركان حامل
تحد صعب
اللقب في
ٍ
برحلة الدفاع عن لقبه
مؤخرًا ،يتصدرهم يوسوفا دايو ،ومحسن
ياجور ،وحمزة الركراكي ،بخالف أزمة بكر
الهاللي مع اإلدارة ،وتوصية الجهاز الفني
باالستغناء عن خدمات الالعب.
وأك ــد بـيــدرو بنعلي ،املــديــر الفني لنهضة
بـ ـ ــركـ ـ ــان ،خـ ــوضـ ــه ل ـ ـقـ ــاء ن ــابـ ـس ــا م ـ ــن أج ــل
الحصول على النقاط الثالث واإلبقاء على
آم ــال الـتــأهــل .وق ــال بنعلي فــي تصريحات
صـحــافـيــة« :ال يمكن تـصــور ّأن ـنــا سنغادر
دور املجموعات والبركان هو حامل اللقب،
عـلـيـنــا أن نـثـبــت ّأن ـن ــا فــريــق ق ــوي ونحقق

ّ
الفوز على نابسا ،ال أنظر إلــى أي غيابات
وتركيزي ينحصر في كيفية قيادة الالعبني
لتحقيق الفوز والتقدم للدور املقبل» .وفي
املـجـمــوعــة نفسها ،يلتقي شبيبة القبائل
ال ـجــزائــري ،الــوصـيــف بــرصـيــد  6نـقــاط مع
ال ـق ـطــن ال ـك ــام ـي ــرون ــي امل ـت ـص ــدر بــرص ـيــد 9
نقاط ،في مواجهة صعبة واختبار شرس
لفرص الشبيبة في التأهل.
وفي املجموعة الثالثة ،تتجه األنظار صوب
م ــواج ـه ــة ن ــاري ــة تـنـتـظــر ال ـن ـجــم الـســاحـلــي
الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه غـ ـ ـ ــراف دي ك ــار
السنغالي ،تمثل عنق زجاجة بالنسبة إلى
النجم في رحلة املنافسة.
وي ـت ـص ــدر غـ ـ ــراف دي كـ ــار ال ـق ـم ــة بــرصـيــد
 7ن ـقــاط م ـقــابــل  5ن ـقــاط لـلـنـجــم ف ــي املــركــز
الثالث ،ويحتاج األخير لسيناريو التعادل
مع بطل السنغال ،ثم الفوز على ساليتاس
الـبــوركـيـنــي ،مــا يعني حصد  4نـقــاط على
األقـ ـ ـ ــل ،ل ـض ـم ــان الـ ـعـ ـب ــور إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور رب ــع

السلة األميركية :ووريورز يُسقط سفنتي سيكسرز

لم يتوقف ستيفن كوري
المميز
عن تقديم األداء ُ
مع فريقه غولدن ستايت
ووريورز في بطولة
الدوري األميركي لكرة
السلة ،ليُساهم في انتصار
فريقه وإبقاء حظوظه
في المنافسة على التأهل

ت ــاب ــع س ـت ـي ـفــن كـ ـ ـ ــوري ،ن ـج ــم ف ــري ــق غ ــول ــدن
ستايت ووريورز ،تألقه الهجومي بتسجيله
 49نقطة ،وقــاد فريقه للفوز على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز متصدر املنطقة الشرقية
( ،)97 – 107فــي دوري كــرة السلة األميركي
لـلـمـحـتــرفــن .وه ــي املـ ـب ــاراة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
تواليًا التي ُيسجل فيها كــوري ،صاحب 47
نقطة ،في الخسارة أمــام بوسطن سلتيكس
الـسـبــت 30 ،نقطة أو أكـثــر ،ليمنح ووري ــورز
فــوزًا مستحقًا فــي صــراعــه على مركز مؤهل
إلــى األدوار اإلقصائية «بــاي أوف» .وفرض
ك ــوري نـفـســه كــأبــرز املــرش ـحــن لـلـفــوز بلقب
أف ـضــل الع ــب ف ــي امل ــوس ــم ال ـع ــادي م ــع مـعــدل
تـسـجـيـلــي ه ــذا امل ــوس ــم ب ـلــغ  31,4نـقـطــة في
امل ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ،وب ـ ـ ــات ال ـ ـسـ ــاح ال ـف ـت ــاك
لصاحب املركز التاسع في املنطقة الغربية مع

 29فوزًا ونفس عدد الخسارات .وحقق كوري
 10رميات ثالثية 5 ،منها من أصل  20نقطة
سجلها في الربع الرابع األخير ،من إجمالي
نقاطه أمام منافسه سفنتي سيكسرز ،وهي
املرة الـ  21بقميص فريقه الحالي يسجل فيها
 10رميات ثالثية أو أكثر في مباراة واحــدة،
متقدمًا على زميله كالي تومسون الذي حقق
هذا اإلنجاز في خمس مباريات فقط.

ع ّزز يوتا جاز صدارته
للمنطقة الغربية بفوزه
على مضيفه ليكرز

«ال أعرف ماذا أقول»

بدا مــدرب ووريــورز ستيف كير عاجزًا عن
وصف ما حققه كوري ،وقال «ال أعرف ماذا
أقول .عندما تسألونني بعد كل مباراة عن
رأيي بشأن كوري واألداء الذي يقدمه ،فكل
مــا قلته بعد آخــر مباريات يمكن اقتباسه
مجددًا .ببساطة ،ألن األمر نفسه يتكرر بعد
كــل م ـب ــاراة .دهـشــة مطلقة ملـسـتــوى مـهــارة
هذا الالعب ،قلبه ،عقله وتركيزه .من الرائع
مشاهدته يلعب».
ف ــي امل ـق ــاب ــل وصـ ــف ك ـيــر األرق ـ ـ ــام الـقـيــاسـيــة
لنجمه عن املسافات البعيدة بـ «أشياء محيرة
للعقل» ،مــا يضع ابــن الـ ـ  33سنة فــي دوري
خــاص به في تاريخ ال ـ «أن بي إيــه» في هذا
قائال «كان لدى كوبي
االمتحان .وأردف كير
ً
براينت في بداية مسيرته بعض االمتدادات،
وكذلك مايكل جوردان حيث كان يسجل مثل
املجنون» ،ولكن ال أحــد ســدد بهذه الطريقة
وحتى وفقًا ملعايير ستيف
في تاريخ اللعبةّ .
النبيلة الخاصة به ،هذا أعلى وأبعد» .ختم
قائال «نحتاج إلى كل فوز .نلعب بشكل
كير
ً
رائع خالل األسبوعني املنصرمني .نحن على
وتيرة جيدة ونملك الروح والطاقة في الوقت
الحالي» .وبدأ سفنتي سيكسرز اللقاء بقوة
فتقدم  12نقطة أم ــام ضيفه ال ــذي عجز عن
دخول أجواء املنافسة ،قبل أن ينجح األخير
في معادلة األرقام ( )24 – 24مع نهاية الربع
ّ
األول .وفــرض الفريقان التعادل مرة جديدة
( )55 – 55مــع نـهــايــة الــربــع الـثــانــي ،قـبــل أن
ي ـت ـقــدم ووري ـ ـ ــرز بـ ـف ــارق  5ن ـق ــاط م ــع نـهــايــة
الربع الثالث ،ليبدأ بعدها استعراض كوري
مانحًا فريقه التقدم في الربع األخير (– 32
 )26وش ــرف ال ـفــوز بــامل ـبــاراة .وأض ــاف زميل
كــوري ،الكندي أنــدرو ويغينز  16نقطة و10
م ـتــاب ـعــات ،ف ــي وق ــت ســاهــم دام ـي ــون ل ــي من
على مقاعد البدالء في  12نقطة .وبهذا الفوز
املهم أنهى فريق ووريورز سلسلة من أربعة
انتصارات متتالية لسفنتي سيكسرز ،الذي
ب ــرز فــي صـفــوفــه نجمه الـكــامـيــرونــي جويل
إمبيد مع  28نقطة و 13متابعة و 8تمريرات
حاسمة .وتألق شقيق كوري األصغر ،سيث،
فــي صـفــوف الـخــاســر مــع  15نقطة ،وأضــاف
ماتيس ثيبول .13
جاز يعزز صدارته

أداء الفتًا في المباريات ()Getty
ستيفن كوري يُقدم
ً

فــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،عــزز يــوتــا جــاز صــدارتــه
لـلـمـنـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة بـ ـف ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز حــامــل الـلـقــب (111
–  )97وك ــان جـ ــوردان كــاركـســون مــن على
مقاعد البدالء أفضل املسجلني في صفوف

الـفــائــز مــع  22نقطة ،وخ ــاض ليكرز اللقاء
مــن دون نجميه ليبرون جيمس وأنتوني
ديـفـيــس ،وب ــرز فــي صـفــوفــه تــالــن هــورتــون
 تــوكــر بتسجيله  24نـقـطــة ،فـيـمــا أضــافكــايــل كــوزمــا  17واألمل ــان ــي دن ـيــس ش ــرودر
وكنتافيوس كــالــدويــل-بــوب  15نقطة لكل
منهما .في املقابل قاد ديفن بوكر بتسجيله
رمـ ـي ــة حـ ـ ــرة ق ـب ــل  0,3ث ــان ـي ــة مـ ــن ص ــاف ــرة
النهاية فريقه فينيكس صانز للفوز على
ميلووكي باكس بفارق نقطة ()127 – 128
بعد التمديد ،وعزز صنز مركزه الثاني في
املنطقة الغربية ّبفوزه الـ  41هذا املوسم في
مقابل  16خسارة.
وتـصـ ّـدر بوكر الئحة املسجلني عند الفائز
مع  24نقطة ،وأضاف زمياله صانع األلعاب
كريس بول  22نقطة مع  13تمريرة حاسمة
و 7مـتــابـعــات ،ومـيـكــال بــريــدجــز  21نقطة.
ودخــل بول الئحة أفضل  5ممررين للكرات
الـحــاسـمــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري م ــع 10.142
ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ،م ـت ـق ــدم ــا ب ـ ـفـ ــارق تـ ـم ــري ــرة عـلــى
أسطورة ليكرز إيرفني «ماجيك» جونسون،
ك ـمــا ت ــأل ــق ديـ ــانـ ــدري أيـ ـت ــون م ــع  20نقطة
و 13مـتــابـعــة ،وكــام ـيــرون بــايــن وكــامـيــرون
ج ــون ـس ــون م ــع  12و 13ن ـق ـطــة ت ــوال ـي ــا .في
امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـحــل ال ـن ـقــاط ال ـ ـ  33لـلـيــونــانــي
يانيس أنتيتوكونمبو دون خسارة فريقه،
فيما أنهى كريس ميدلتون وغرو هوليداي
املباراة مع  26و 25نقطة تواليًا .وفي دينفر،
سجل العمالق الصربي نيكوال يوكيتش 47
نقطة لفريقه دنفر ناغتس وقاده للفوز على
ممفيس غريزليز ( )137 – 139بعد شوطني
إض ــاف ـي ــن .وأض ـ ــاف يــوكـيـتــش  15مـتــابـعــة
و 8تمريرات حاسمة إلى سجله التهديفي،
وس ــاه ــم زم ـي ـلــه وي ــل ب ــارت ــون ب ـ ـ  28نـقـطــة،
إلبقاء ناغتس في املركز الرابع في املنطقة
الغربية مع  37فوزًا مقابل  20هزيمة.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ب ـم ــواج ـه ــة مـهـمــة
ُ
سـتـجـمــع ب ــن فــري ـقــي ت ــورون ـت ــو رابـ ـت ــورز
وبروكلني نتس ،بينما يواجه فريق إنديانا
بايسرز منافسه أوكالهوما سيتي ثاندر،
ويلعب واشنطن ويزاردز ضد فريق غولدن
ستايت ووري ــوز ،ويلعب فريق فيالديلفيا
س ـف ـن ـتــي س ـي ـك ـســرز م ــع ف ـي ـن ـي ـكــس ص ــان ــز.
أم ــا فــريــق كليفالند كــافــالـيـيــرز فيلعب مع
ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز وي ــواج ــه ف ــري ــق هـيــوســن
روك ـتــس منافسه يــوتــا ج ــاز ،بينما يلعب
فريق نيويورك نيكس مع أتالنتا هاوكس،
وأخ ـي ـرًا يلعب ســان أنطونيو سبيرز ضد
فريق ميامي هيت.
(فرانس برس)

النهائي مــن عمر البطولة وهــو سيناريو
لكنه األمل الوحيد في التأهل.
يبدو صعبًاّ ،
وأكــد األسعد الدريدي ،املدير الفني للنجم
الـســاحـلــي ،ثـقـتــه الـكــامـلــة فــي ق ــدرة العبيه
عـلــى تـقــديــم ع ــرض مـمـيــز ،وح ـصــد نتيجة
ط ـي ـب ــة أمـ ـ ـ ــام بـ ـط ــل الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ،وال ـت ـم ـس ــك
ب ــآم ــال ال ـتــأهــل ل ـل ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي .وق ــال
الدريدي في تصريحات صحافية« :أتمنى
أن يـسـتـعـيــد ال ــاع ـب ــون لـيــاقـتـهــم الـبــدنـيــة،
والـتـخـلــص م ــن اإلجـ ـه ــاد ،لـعـبـنــا مـنــذ أي ــام
قليلة م ـبــاراة صعبة أم ــام الصفاقسي في
ال ــدوري التونسي ،وحققنا الـفــوز وهــو ما
منح الالعبني دفعة معنوية كبيرة كنا في
حــاجــة لـهــا قـبــل الـتــوجــه ملــاقــاة غ ــراف دي
كـ ــار» .كــذلــك ،ي ـحــل الـصـفــاقـســي الـتــونـســي،
ّ
وصيف املجموعة برصيد  6نـقــاط ،ضيفًا
على ساليتاس البوركيني في لقاء صعب
ال بديل خالله للصفاقسي من الفوز .وتعود
صـعــوبــة امل ـب ــاراة إل ــى ام ـتــاك ســالـيـتــاس 3
نقاط في املركز الرابع ،ولديه فرصة ذهبية
في التأهل حال الفوز.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،ي ـخ ــوض ن ــادي
الــرجــاء املغربي مواجهة سهلة وتحصيل
ح ـ ــاص ـ ــل ،عـ ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـق ــي م ـ ــع ن ــام ــون ـغ ــو
الـتـنــزانــي فــي ملعب ال ـثــانــي ،بـعــدمــا حسم
تــأه ـلــه إل ــى ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي .ويـسـعــى
ال ــرج ــاء لـتـحـقـيــق فـ ــوز ك ـب ـيــر ت ـحــت ق ـيــادة
م ــدي ــره ال ـف ـن ــي ال ـج ــدي ــد األسـ ـع ــد ال ـش ــاب ــي،
الـ ـ ــذي ت ــول ــى امل ـس ــؤول ـي ــة ق ـب ــل أيـ ـ ــام قـلـيـلــة
ل ـلــوصــول للنقطة  ،15مـقــابــل رص ـيــد خــال
ّ
لنامونغو ال ــذي لــم يحقق أي انـتـصــارات.
ويسعى األسعد الشابي إلــى تقديم عرض
ج ـيــد ،ي ـقــدم ب ــه أوراق اع ـت ـمــاده لجماهير
الــرجــاء ،والتأكيد على املنافسة بقوة على
اللقب الـقــاري .وأكــد الشابي تطلعه لكتابة
اإلنجازات رفقة الفريق وتأكيد ثقة اإلدارة
في قدراته ،وقال في تصريحات صحافية:
«عقدي ملدة  6أشهر ،سيجرى التجديد وفقًا
للطرفني في نهاية املوسم .بكل تأكيد ،الفوز
ّ
بالبطوالت هــو هــدفــي هـنــا ،عــرض الــرجــاء
لم يكن ليرفض ،فخور بتولي املسؤولية».
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ت ـت ـجــه األنـ ـظ ــار
صـ ــوب م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ح ــاس ـم ــة ف ــي رح ـلــة
فريق عربي آخر نحو التأهل للدور املقبل،
وهــو بيراميدز املـصــري ،الــذي يحل ضيفًا
ّ
على نكانا رديفلز الزامبي في لقاء صعب.
ويـمـلــك بـيــرامـيــدز  6ن ـقــاط ،ومثلها لنكانا
رديفلز الــزامـبــي ،ومــن يحقق الـفــوز يحسم
مـبـكـرًا تــأهـلــه إل ــى ال ــدور املـقـبــل ،خصوصًا
نكانا في حال فوزه بثالثة أهداف من دون
رد وتعويض خسارة الذهاب ،أو بيراميدز
ف ــي ح ــال فـ ــوزه وت ـفــوقــه بــال ـن ـقــاط ،وأي ـضــا
املــواج ـهــات امل ـبــاشــرة .وي ـخــوض بيراميدز
املواجهة فــي ظــروف صعبة بسبب انهيار
نـتــائـجــه فــي بـطــولــة ال ـ ــدوري امل ـصــري آخــر
جولتني ،إلى جانب خسارتيه أمــام الرجاء
امل ـغــربــي ف ــي الـجــولـتــن الـثــالـثــة والــراب ـعــة،
وابـ ـتـ ـع ــاده ع ــن ق ـمــة امل ـج ـم ــوع ــة ،ومــاح ـقــة
االنـتـقــادات مــدربــه األرجنتيني أروابــاريـنــا
الفترة األخيرة.
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عودة الدوريات :الخطأ ممنوع في «الليغا»

تعود عجلة الدوريات
األوروبية في منتصف
األسبوع بمباريات مهمة
ومصيرية ال تحتمل أي
خطأ في «الليغا» ،بينما
تشهد بطولة الدوري
اإليطالي مباريات مثيرة
للكبار في إطار المنافسة
على المقاعد األوروبية

تدخل بطولة إسبانيا لكرة القدم أمتارها
األخـ ـي ــرة وسـ ــط ص ـ ــراع ث ــاث ــي ن ـ ــاري بــن
أتلتيكو مــدريــد املتصدر ومـطــارديــه ريــال
مــدريــد وبــرشـلــونــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن الخطأ
ممنوع على أي منهم لصعوبة التعويض
ويتصدر
قبل  7مراحل من نهاية املوسم.
ّ
متقدمًا
نقطة
فــريــق أتلتيكو بــرصـيــد 70
ّ
ع ـل ــى جـ ـ ــاره ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة بـ ـث ــاث ن ـقــاط
وبـفــارق  5نقاط عــن برشلونة الــذي يملك
م ـب ــاراة مــؤجـلــة ضــد غــرنــاطــة .وإذا كــانــت
األنــديــة الـثــاثــة سـتـخــوض مـبــاريــات ضد
أن ــدي ــة م ـت ــواض ـع ــة ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـح ــادي ــة
والثالثني التي تنطلق األربعاء وتستكمل
ال ـخ ـم ـيــس ،ي ـت ـعـ ّـن عـلـيـهــا أخ ــذ ال ـع ـبــر من
مواجهاتها ضد هــذه األندية ذهابًا ألنها
فشلت فــي الـفــوز عليها .فأتلتيكو مدريد
اك ـت ـفــى ب ـت ـعــادل سـلـبــي م ــع هــوي ـس ـكــا ،في
حني حقق قــادش مفاجأة مدوية بإلحاقه
الخسارة بريال مدريد في عقر دار األخير
ب ـه ــدف ،ك ـمــا خ ـســر بــرش ـلــونــة أي ـض ــا أم ــام
خ ـي ـتــافــي بـ ـه ــدف .وك ـ ــان أت ـل ـت ـي ـكــو مــدريــد
يسير بثبات نحو إح ــراز أول لقب لــه في
تقدم بفارق
«الليغا» منذ عام  ،2014عندما ّ
ش ــاس ــع ل ـك ـنــه أه ـ ــدر ال ـن ـق ـطــة ت ـلــو األخـ ــرى
فــي الشهرين األخـيــريــن ،فــي حــن استعاد
عمالقا الكرة اإلسبانية توازنهما ليقلصا
الفارق وينعشا آمالهما بإحراز اللقب.
وبــالـنـسـبــة ل ـل ـمــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،دييغو
س ـي ـم ـي ــون ــي ،ي ـس ـت ـمــر غـ ـي ــاب ث ـن ــائ ــي خــط
الـهـجــوم املـكــون مــن األوروغــويــانــي لويس
ســواريــز ،والبرتغالي جــواو فيليكس ،عن
صفوف أتلتيكو بداعي اإلصابة ،علمًا بأن
ّ
األول ّ
سجل  19هدفًا ويحتل املركز الثالث
في صدارة ترتيب الهدافني ،في حني أضاف
الثاني  7اهداف .وبالتالي سيكون االعتماد
على األرجنتيني أنخل كــوريــا ومــاركــوس
يــورنـتــي الـلــذيــن سـجــا ثـنــائـيــة فــي مرمى
إي ـ ـبـ ــار ،خـ ــال الـ ـف ــوز ال ـس ــاح ــق لـلـمـتـصــدر
بخمسة أهداف نظيفة في نهاية األسبوع.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـت ـعــن ع ـل ــى ريـ ـ ــال م ــدري ــد

أتلتيكو مدريد ال يريد تفويت فرصة التتويج هذا الموسم ()Getty

اس ـت ـعــادة نـغـمــة ال ـف ــوز بـعــد سـقــوطــه في
فخ التعادل مع خيتافي ،وتحمل املباراة
رائحة الثأر لفريق العاصمة اإلسبانية،
ألن قادش الصاعد هذا املوسم إلى مصاف
الدرجة األولــى ،فاز ذهابًا في معقل ريال
مدريد بهدف وحيد في  17تشرين األول/
أكتوبر املاضي ضمن منافسات املرحلة
السادسة.
وك ــان م ــدرب ري ــال مــدريــد الفرنسي ،زين
الدين زيدان ،يمني النفس بإشراك نجمه
البلجيكي ،إدين هــازارد ،في هذه املباراة
بعد إصابة عضلية أبعدته فترة طويلة
عن املالعب ،لكن صحيفة «ماركا» أشارت
إلى أن هــازارد غاب عن تمارين فريقه ما
يثير الشك حول مشاركته ضد قادش.
ولـ ـ ــم ي ـ ـش ـ ــارك ه ـ ـ ـ ـ ــازارد الـ ـ ـ ــذي عـ ــانـ ــى مــن
إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف
الـ ـ ـن ـ ــادي «امل ـ ـل ـ ـكـ ــي» قـ ــادمـ ــا مـ ــن تـشـلـســي
اإلن ـك ـل ـي ــزي س ـ ــوى ف ــي  6مـ ـب ــاري ــات ه ــذا
املوسم وسجل هدفني في مرمى هويسكا
وأالفيس .في املقابل ،تعافى قلب الدفاع
ال ـف ــرن ـس ــي راف ـ ــاي ـ ــل فـ ـ ـ ــاران مـ ــن إص ــاب ـت ــه
ب ـف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» وان ـت ـه ــى م ــن فـتــرة
الحجر الصحي وشارك في التمارين .أما
برشلونة املنتشي بـفــوزه الـســاحــق على
أتـلـتـيــك بـلـبــاو بــربــاعـيــة نـظـيـفــة سجلها

فــي مــدى  12دقيقة فــي نهائي كــأس ملك
إسبانيا ليحرز لقبه رقم  31في املسابقة
واألول ت ـحــت قـ ـي ــادة م ــدرب ــه ال ـهــول ـنــدي
رونالد كومان ،فيستقبل خيتافي .وأعرب
كومان عن تفاؤله بقدرة فريقه على إحراز
ال ـث ـنــائ ـيــة امل ـح ـل ـيــة ب ـقــولــه ب ـعــد الـتـتــويــج
بالكأس« :أنا متفائل بقدرتنا على إحراز
بـطــولــة الـ ـ ــدوري .كــل م ـب ــاراة سـتـكــون في
غاية األهمية من اآلن وصاعدًا وسنقاتل
حتى الــرمــق األخ ـيــر»ُ .يــذكــر أن برشلونة
خ ـ ــرج امل ــوس ــم امل ــاض ــي خ ــال ــي ال ــوف ــاض
ت ـمــامــا وه ــو م ــا ح ـصــل ل ــه ل ـل ـمــرة االول ــى
مـنــذ ع ــام  .2008وف ــي امل ـبــاريــات األخ ــرى،
يلتقي أوساسونا مع فالنسيا ،ليفانتي
م ــع إشـبـيـلـيــة ،ريـ ــال بـيـتـيــس م ــع أتلتيك
بـلـبــاو ،أالف ـيــس مــع ف ـيــاريــال ،إلـتـشــي مع
ب ـلــد ال ــول ـي ــد ،غ ــرن ــاط ــة م ــع إيـ ـب ــار وريـ ــال
سوسييداد مع سلتا فيغو.
معارك كبيرة في إيطاليا

بعد ساعات من اإلعالن عن إقامة بطولة
دوري ال ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ــي وس ـي ــل ردود
األفـ ـع ــال الـ ــذي تـبـعــه م ــن ع ــال ــم الــريــاضــة
والـسـيــاســة ،يـعــود دوري الــدرجــة األولــى
اإلي ـط ــال ــي بـجــولـتــه ال ـ ــ 33ال ـت ــي ستشهد
م ــواج ـه ــات ق ــوي ــة م ــا ب ــن روم ــا-أت ــاالن ـت ــا

ون ـ ــاب ـ ــول ـ ــي-التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو .وت ـ ـ ـخـ ـ ــوض أبـ ـ ــرز
مواجهتني في الجولة ال ــ 33أربعة أندية
مستبعدة مــن دوري الـســوبــر األوروب ــي،
وه ـ ــي م ـســاب ـقــة ج ــدي ــدة ت ــم اإلع ـ ـ ــان عــن
إقــامـتـهــا فــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة مــن يــوم
األحـ ــد وت ـض ــم أه ــم وأك ـب ــر  15فــري ـقــا في
أوروب ـ ــا ي ـتــواجــد مــن بينها فــي إيطاليا
ك ـ ــل م ـ ــن ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وإيـ ـ ـ ــه س ـ ــي م ـي ــان
وإنـتــر مـيــان .وسيستقبل فــريــق الــذئــاب
ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـس ــاب ــع م ـنــاف ـســه فــريــق
أتــانـتــا صــاحــب املــركــز الـثــالــث ال ــذي يمر
بحالة جيدة للغاية بعد تحقيقه خمسة
انـ ـتـ ـص ــارات م ـت ـتــال ـيــة ك ـ ــان آخ ــره ــا عـلــى
يوفنتوس ،وهو ما جعل مشاركة األخير
في النسخة املقبلة من دوري األبطال غير
مؤكدة.
والق ــت بـطــولــة دوري ال ـســوبــر ان ـت ـقــادات
كـبـيــرة فــي إيـطــالـيــا إذ سـيـشــارك بـهــا 15
ف ــري ـق ــا ب ـش ـكــل أسـ ــاسـ ــي ،وه ـ ــم مــؤس ـســو
ال ـب ـط ــول ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  5أنـ ــديـ ــة أخـ ــرى
سـتـتــأهــل سـنــويــا وف ـقــا ألدائـ ـه ــا .وب ـهــذا،
سيكون مــن الصعب تــأهــل األنــديــة األقــل
قـ ـ ــدرة اق ـت ـص ــادي ــة وان ـض ـم ــام ـه ــا ألن ــدي ــة
الـ ـصـ ـف ــوة ،وه ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ن ـج ــح فـيــه
أت ــاالنـ ـت ــا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
خالل التنظيم واإلدارة الجيدة للميزانية
والنتائج.
يعد فريق روما املمثل
آخر،
جانب
وعلى
ُ
الوحيد حاليًا للكرة اإليطالية هذا املوسم
في البطوالت األوروبية ،وذلك بعد تأهله
إل ـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
وال ــذي سيواجه فيه مانشستر يونايتد
اإلنكليزي .كما سيستضيف أيضًا ملعب
(دييغو أرماندو مارادونا) مواجهة قوية
بــن نــابــولــي والتـسـيــو ،خــامــس وســادس
ال ــدوري ،اللذين يمتلكان خيار املشاركة
بدوري األبطال في نسخته الجديدة.
وي ـم ـت ـلــك ن ــاب ــول ــي ف ــي جـعـبـتــه  60نقطة
وب ـفــارق نقطتني عــن يوفنتوس صاحب
املــركــز ال ــراب ــع ،بينما يمتلك التـسـيــو 58
نقطة ولـكــن ب ـم ـبــاراة أق ــل عــن األول .هــذا
وسـيـسـتـضـيــف فــريــق «الـبـيــانـكــونـيــري»
فريق بارما (صاحب املركز قبل األخير)
بينما سيستضيف الــروســونـيــري فريق
ساسولو على ملعب «ســان سـيـ ُّـرو» .أما
املتصدر فريق إنتر ميالن فسيحل ضيفًا
على فريق سبيزيا بفارق نقاط مريح (9
نـقــاط) بينه وبــن الــوصـيــف مـيــان ،قبل
 7ج ــوالت عـلــى انـتـهــاء املـســابـقــة ،ويملك
«ال ـن ـي ــرات ــزوري» فــرصــة كـبـيــرة لتحقيق
انتصار جديد ُيقربه أكثر وأكثر من لقب
الــدوري اإليطالي بعد انتظار دام حوالي
 10سنوات ،إذ يحتاج الفريق لتحقيق 4
انتصارات فقط من أجل التتويج رسميًا
باللقب.
(فرانس برس ،إفي)
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صورة في خبر

تقرير

استمرت ردود الفعل في عالم كرة القدم على تأسيس فكرة «السوبر ليغ» من قبل  12فريقًا
أوروبيًا كبيرًا ،وتواصلت الردود الرافضة لتأسيس البطولة التي من شأنها أن ُتدمر كرة القدم
وتنشر الفوضى في جميع المنافسات المحلية واألوروبية

كلوب :أنا والعبو ليفربول لسنا طرفًا

ّ
أكد األملاني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول اإلنكليزي ،أن رأيه لم يتغير عندما انتقد منذ
وأنه والعبيه ليسوا طرفًا في عملية
أشهر عدة بطولة دوري السوبر األوروبي (سوبر ليغ) ّ
اإلعالن عن هذه املسابقة .أدلى املدرب األملاني بهذه التصريحات لشبكة قنوات «بي بي
قائال« :شعوري ورأيي لم يتغيرا .لقد علمت باألمر أمس .لدينا القليل من املعلومات
سي» ً
وليس الكثير .الناس ليسوا سعدا بهذا األمر وأتفهم ذلك تمامًا .لم أتمكن من قول الكثير
ألني لم أكن طرفًا في هذه العملية وال الالعبني أيضًا .لم نكن نعلم شيئًا ولذلك
من األمور ّ
سيتوجب علينا االنتظار لنرى كيف ستتطور األمور».

السوبر ليغ

البطولة المرفوضة
لـ ــم تـ ـه ــدأ ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ول ـ ــم يـهـنــأ
جمهورها بــراحــة بــال فــي األيــام
األخيرة مع تواصل ردود الفعل
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء ب ـط ــول ــة «الـ ـس ــوب ــر ل ـ ـيـ ــغ» ،إذ
انتشرت تصريحات مــن هنا وهـنــاك ُتندد
بهذه الفكرة ُاملدمرة لكرة القدم وفقًا ألكثرية
امل ـعــارضــن .ول ـعــل أب ــرز تـلــك التصريحات
مــا أش ــار إلـيــه مــؤســس البطولة األوروب ـيــة
الـجــديــدة ،رئـيــس ري ــال مــدريــد ،فلورنتينو
بيريز ،ورئيس «فيفا» ،جياني إنفانتينو.
إنفانتينو يُهدد األندية المنشقة

لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة من إعالن
بطولة «الـســوبــر لـيــغ» األوروب ـي ــة ،وآخــرهــا
تـصــريـحــات رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة

القدم ،جياني إنفانتينو ،الذي حذر األندية
امل ـن ـش ـقــة م ــن م ـغ ـبــة ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة وال ـت ــي
ستكلفها الكثير فــي كــرة الـقــدم األوروب ـيــة
ُ
والعاملية.
وتحدث رئيس «فيفا» ،جياني إنفانتينو،
فــي تـصــريـحــات نـشــرهــا مــوقــع االت ـحــاديــن
ال ــدول ــي واألوروب ـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ع ــن فـكــرة
«السوبر ليغ» واألزمــة املشتعلة حاليًا في
اللعبة الشعبية األول ــى فــي الـعــالــم ،وأشــار
إلى أن األندية املنشقة عليها تحمل عواقب
قــرارتـهــا مــن اآلن .وق ــال إنـفــانـتـيـنــو« :نحن
ف ــي ف ـي ـفــا ال ي ـم ـكــن إال أن نـ ـع ــارض ب ـشــدة
إن ـشــاء الـ ــدوري الـســوبــر .إن ــه دوري مغلق،
انشقاق عن الهيئة الحالية ،من الدوريات،
م ــن االتـ ـ ـح ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة ،م ــن وي ـف ــا ومــن

يرد على
بيريز ُ
الجميع ويطمئن
األندية والالعبين
فيفا .مــن واجبنا حماية نـمــوذج الرياضة
األوروبية ،وبالتالي إذا قررت مجموعة ما
ال ــذه ــاب فــي طــريـقـهــا يـتـعــن عليها تحمل
عواقب خياراتها».
وأضاف جياني إنفانيتينو ،رئيس «فيفا»،
في أول رد على إنشاء البطولة في حديثه
«إنها مسؤولة عن خياراتها .إما أن تكون
ف ــي الـ ــداخـ ــل (امل ـن ـظ ــوم ــة) أو ف ــي الـ ـخ ــارج،
ال يـمـكــن أن ت ـكــون م ــا ب ــن ب ــن .ف ـك ــروا في
املوضوع ،يجب أن يكون هذا األمر واضحًا،
واضحًا تمامًا».
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي أص ـب ـحــت م ـعــروفــة
ل ـل ـج ـم ـيــع ،أع ـل ـن ــت س ـت ــة أنـ ــديـ ــة إن ـك ـل ـيــزيــة
(ل ـي ـفــربــول ،مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،أرس ـن ــال،
تشلسي ،مانشستر سيتي ،توتنهام) ،مع
بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد وأتلتيكو مــدريــد
اإلس ـب ــان ـي ــة ،وي ــوف ـن ـت ــوس وإنـ ـت ــر وم ـي ــان
اإلي ـطــال ـيــة ،إطـ ــاق مـســابـقــة م ــن امل ـم ـكــن أن
ُتنهي فكرة دوري أبطال أوروبا.
هدد باستبعاد
وكان االتحاد األوروبي قد ّ
ه ــذه األن ــدي ــة وم ـنــع العـبـيـهــا م ــن املـشــاركــة
في البطوالت القارية واملسابقات املحلية،
وم ــن ضمنها دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،إال أن
رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر
ال ـجــديــد فـلــورنـتـيـنــو بـيــريــز اعـتـبــر أن هــذا
األمر مستحيل.
بيريز :من أجل إصالح
\وضع الكرة السيئ

تركيا تدعم قرار «يويفا»

أبدى االتحاد التركي لكرة القدم معارضته إقامة دوري السوبر ،وحذر
من أنّه سيطبق القرارات التي سيتخذها االتحاد األوروبي لكرة القدم
تجاه األندية التركية التي ستقرر المشاركة .وقال رئيس االتحاد التركي،
ألي فريق تركي
نهاد أوزدمير ،لقناة «فوكس تي في»« :ال يمكن ّ
االنضمام إلى دوري السوبر األوروبي الجديد .إذا شارك أحدها ،فسوف
ندعم قرار االتحاد األوروبي .نحن ضد مشروع دوري السوبر األوروبي.
وزير الرياضة لدينا حسم ذلك».

بــرر فلورنتينو بيريز ،رئيس ريــال مدريد
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ،قـ ـ ـ ــرار إنـ ـ ـش ـ ــاء بـ ـط ــول ــة دوري
«الـســوبــر لـيــغ» بــاعـتـبــاره وسـيـلــة إلصــاح
وض ـ ـ ــع سـ ـي ــئ جـ ـ ـ ـدًا ت ـع ـي ـش ــه ك ـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ولـتـخـفـيــف آثـ ــار امل ــداخ ـي ــل ال ـضــائ ـعــة على
األندية الكبيرة .وقال بيريز في تصريحات
تليفزيونية «األنــديــة الكبيرة فــي إنكلترا
ـا
وإسـبــانـيــا وإيـطــالـيــا عليها أن تـضــع حـ ً
لـلــوضــع ال ـس ـيــئ .فـقــدنــا  5م ـل ـيــارات ي ــورو.
لــدي ـنــا م ـيــزان ـيــة ت ـب ـلــغ  800م ـل ـيــون يـ ــورو،
وع ــوض ــا ع ــن ه ــذا أنـهـيـنــا امل ــوس ــم املــاضــي
بميزانية بلغت  700مليون فقط .هذا العام
بدال من  900مليون ،سنرى إن كنا سننهيه
ً
ب ــ 600مليون .ريــال مدريد فقد  400مليون
خالل عامني فقط».
وتابع رئيس النادي «امللكي» تصريحاته
ـا «عـنــدمــا ال تمتلك مــداخـيــل إضافية
قــائـ ً
بـعـيـدًا ع ــن ال ـبــث الـتـلـيـفــزيــونــي ،فالطريقة

الوحيدة هي تقديم مباريات أكثر تنافسية،
تكون الجماهير قادرة على متابعتها حول
العالم .إذا استطعنا تكوين دوري السوبر
بدال من دوري األبطال ،سنكون قادرين على
ً
تعويض املداخيل التي خسرناها سابقًا».
وعن إمكانية طرد األندية من بطولة دوري
أبطال أوروبــا وخصوصًا ريال مدريد ،قال
الرئيس بيريز في تصريحات لبرنامج «إل
تشيرينغيتو» التلفزيوني« :هي تهديدات
مــن أحــد يخلط بــن االحـتـكــار واملـلـكـيــة .لن
ُيطرد مدريد من دوري األبطال ،بالطبع ال.
وال حتى سيتي أو أي فريق آخر .لن يحصل
ذلك .ال أريد الدخول في األسباب القانونية،
لكن هــذا لــن يحصل .هــذا مستحيل» .وعن
تـلــويــح االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أي ـضــا بـحــرمــان
الــاعـبــن مــن تمثيل منتخباتهم الوطنية
ف ــي ح ــال م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي امل ـســاب ـقــة ،شــرح
بيريز البالغ من العمر  74سنة «أي العب
يمكنه أن يبقى هادئًا ألن هــذا لن يحصل.
يــويـفــا احـتـكــار ويـجــب أن يـكــون شـفــافــا .ال
يملك يويفا صورة جيدة في تاريخه .يجب
ُ
هدد».
أن يكون منفتحًا للحوار وال ي ّ
وكان بيريز قد قال في وقت سابق إن األندية
اتخذت هذه الخطوة إلنقاذ الرياضة «يجب
أن تستمر كــرة الـقــدم فــي التغيير والتأقلم
ط ـ ــوال ال ــوق ــت .كـ ــرة الـ ـق ــدم ت ـف ـقــد االه ـت ـم ــام.
يجب القيام بشيء .كرة القدم هي الرياضة
ّ
يتغير التلفزيون
الوحيدة عامليًا .يجب أن
ّ
نفكر في سبب
أن
يجب
للتكيف مع العصر.
ّ
عدم اهتمام الشبان املتراوحة أعمارهم بني
 16و 24عامًا بكرة الـقــدم» .كما أشــار بيريز
خ ــال حــديـثــه األول إل ــى أن هـنــاك مـبــاريــات
مـمـلــة وم ـن ـصــات أخـ ــرى لـلـتــرفـيــه .ي ـجــب أن
ّ
قائال« :هناك مجموعة من
تتغير كرة القدم،
ً
األندية األوروبية تريد القيام بشيء لجعل
هذه الرياضة أكثر جاذبية عامليًا» .هذا ورأى
الرئيس أن فيروس كورونا ّ
عجل في حاجة
األن ــدي ــة للتغيير وأن ـهــا ال تـتـحـ ّـمــل انـتـظــار
إص ــاح ــات «ي ــوي ـف ــا» ع ـلــى دوري األب ـط ــال،
مشيرًا إلى أنه «يتوقع أن يبدأ دوري األبطال
ال ـجــديــد ف ــي  .2024ف ــي  ،2024س ـت ـكــون كل
األنــديــة قــد مــاتــت» .ورأى بيريز أن البطولة
الجديدة ستساعد األندية الصغيرة «قالوا
إنـهــا بطولة األغـنـيــاء وهــذا ليس صحيحًا.
هــذه بطولة ستنقذ كــرة ال ـقــدم .امل ــال يذهب
للجميع ،هذا هرمي .إذا امتلك األقوياء املال
فهو يتدفق إلى أسفل .هناك  15فريقًا تلعب
ب ـح ـســب قـيـم ـت ـهــا ،وخ ـم ـســة أخ ـ ــرى بحسب
ج ــدارتـ ـه ــا ال ــري ــاض ـي ــة .ل ـي ـســت م ـغ ـل ـقــة .هــي
نفكر أبدًا في بطولة مغلقة».
مفتوحة .لم ّ
(العربي الجديد ،إفي)

على هامش الحدث
كروز أزول يتمسك بصدارة الدوري المكسيكي
تمسك فريق كــروز أزول بـصــدارة ال ــدوري املكسيكي رغــم تعادله مع كلوب أميركا
( ،)1 - 1ويواصل األرجنتيني بــدرو كانيلو تربعه على عــرش هدافي املسابقة بعد
مــرور  15جولة .وخــال املـبــاراة املرتقبة منذ بداية العام وحتى اآلن ،تعادل السبت
متصدر الترتيب ووصيفه بهدف لكل منهما جاءا من ركلتي جزاء سجلهما إيمانويل
أغيليرا لصالح أميركا وجوناثان رودريغيز لصالح كروز أزول .وحافظ كروز أزول
على صــدارة الترتيب بــ 37نقطة جمعها من  12انتصارًا وتـعــادل وخسارتني ،يليه
أميركا في الوصافة بفارق نقطتني فحسب ،ليضمنا التأهل إلى البطولة املصغرة التي
تتكون من أفضل ثمانية أندية .ويبتعد الفريقان بأفضلية مريحة عن أقرب منافسيهم
بويبال ومونتيري وسانتوس الغونا الذي سيتصارعون على بطاقتي التأهل املباشر
املتبقيتني .وستقام مباريات الجولة الــ 16وقبل األخيرة بني الجمعة واإلثنني املقبلني
بلقاءات بويبال وبوماس ،تيخوانا ونيكاكسا ،ومازاتالن وليون ،وكروز أزول مع سان
لويس ،وأطلس ضد غواداالخرا ،وتيغريس أمام مونتيري ،وتولوكا في مواجهة أميركا،
وكيريتارو ضد خواريز ،وأخيرًا باتشوكا مع سانتوس.
ليدز يونايتد :الكرة للجماهير

إنفانتينو رئيس «فيفا» يُهدد
المنشقة ()Getty
األندية ُ

أنس جابر تقفز إلى المركز 25
ارتقت التونسية أنس جابر مركزين وأصبحت في املركز  25ضمن تصنيف العبات
كــرة التنس ،وذلــك بعد حلولها وصيفة فــي دورة تشارلستون األميركية .وحرمت
األسترالية أسترا شارما ،املصنفة  165عامليًا ،التونسية جابر من إحراز لقبها ّ
األول
في مسيرتها اإلحترافية ،بفوزها عليها ( )2 - 6و( )5 - 7و( .)1 - 6وكانت جابر (26
سنة) تخوض النهائي الثاني في مسيرتها االحترافية بعدما فشلت في املحاولة األولى
في نهائي دورة موسكو عام  2018عندما سقطت أمام الروسية داريــا كاساتكينا.
وتلقت التونسية خسارتها الثامنة هــذا الـعــام فــي مقابل  18ف ــوزًا ،وهــو ثاني أعلى
رصيد انـتـصــارات فــي  2021بعد اإلسبانية غاربينيي مــوغــوروســا .هــذا وحافظت
األسترالية آشلي بارتي على صدارتها املريحة للتصنيف ،مبتعدة بفارق  1300نقطة
عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا ،وذلك قبل انطالق دورتي شتوتغارت ()500
وإسطنبول ( .)250ولدى الرجال ،صعد الروسي أندري روبليف ،وصيف دورة مونتي
كارلو للماسترز ،إلى املركز السابع على حساب السويسري املخضرم روجيه فيدرر
الغائب عن املالعب منذ مشاركته في الدوحة.

وجه رياضي

أندريا أنييلي
تمكن أنييلي من
إنقاذ يوفنتوس
من الفضيحة
التي هزت أركان
الكرة اإليطالية
عام  ،2006وأعاد
لـ«السيدة العجوز»
أمجادها

أظهر أندريا أنييلي ،مالك نادي يوفنتوس اإليطالي ،تأييده
لتوسيع دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ،قبل تفضيل
م ـشــروع «ال ـســوبــر ل ـيــغ» ،ال ــذي تــم اإلعـ ــان عـنــه رسميًا
مـســاء األح ــد املــاضــي ،بعدما نــال الـثـنــاء مــن أجــل إعــادة
«الـسـيــدة الـعـجــوز» إل ــى الـحـيــاة ،عـقــب فضيحة التالعب
ّ
التاريخية .وقال أنييلي أخيرًا إن دوري أبطال أوروبا الذي
سيخضعه االتحاد القاري إلصالحات «قريب جدًا جدًا
من دوري أبطال مثالي» وذلك قبل استقالته من منصبه
كرئيس لرابطة األندية األوروبية.
عملت الرابطة كثيرًا على نظام جــديــدة ل ــدوري األبـطــال،
ّ
لكن يوفنتوس كان من بني  12ناديًا أطلقت «السوبر ليغ»
الخاص ،الــذي سينافس دوري األبطال في إعــان حرب
ضد االتحاد القاري.
استقالة أنييلي املـســرحـيــة ،لــم تفاجئ مــن ي ــراه بالفعل

وضـ ـ ــع ف ــري ــق لـ ـي ــدز ي ــون ــايـ ـت ــد الفـ ـت ــة فــي
امل ـ ــدرج ـ ــات ق ـب ــل م ــواجـ ـه ــة ل ـي ـف ــرب ــول فــي
منافسات «البريميرليغ» موجهة لبطولة
دوري السوبر األوروبي حملت رسالة تقول
«فز بها في امللعب .الكرة للجماهير وليس
ل ــأم ــوال» .وق ـبــل ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة ،حلقت
طــائــرة صـغـيــرة فــوق ملعب (إيــانــد رود)
برسالة تقول «قل ال لــدوري السوبر» كما
أن هناك بعض املشجعني في انتظار فريق
لـيـفــربــول فــي محيط املـلـعــب لـلـهـتــاف ضد
تلك البطولة .ولم يكن فريق ليدز املعترض
الــوحـيــد عـلــى الـبـطــولــة األوروبـ ـي ــة ،إذ ظهر
الـكـثـيــر مــن امل ـعــارضــن حـتــى اآلن للفكرة
جدال كبيرًا في عالم كرة القدم.
التي أثارت ً

إداريــا يعمل فقط ملصلحة األندية الغنية قبل كرة القدم.
في افتتاحية الذعة ،وصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية
ّ
يضر
بأنه «أكثر رجل
في فبراير /شباط املاضي ،أنييلي ّ
فكرة عاملية هذه اللعبة».
تـطــويــر دوري األب ـطــال ك ــان دائ ـمــا فـكــرتــه الـثــابـتــة ،قبل
كـ ّـل شــيء لــزيــادة قيمته االقـتـصــاديــة ،بحسب مــا شرح
الصحافي في «ال غازيتا ديلو سبورت» ماركو إياريا،
سابقًا لـ«فرانس برس» مشيرًا إلى إعجاب أنييلي بكرة
القدم األميركية ومباراة «سوبر بول».
ُولد أندريا في تورينو قبل  45عامًا ّ
وتدرب على التسويق
م ــن خ ــال ت ـج ــارب ع ــدة ف ــي إي ـطــال ـيــا وال ـ ـخـ ــارج .وضــع
رجــل األع ـمــال ذو الحاجبني الكثيفني واللحية الــداكـنــة،
رؤيـتــه لعوملة كــرة الـقــدم مــع يوفنتوس منذ عــام .2010
وتبوأ رئاسة النادي املهتز بفضيحة منشطات أدت إلى

ّ
معاقبته بالهبوط إلى الدرجة الثانية في  ،2006لكن نجل
أومـبــرتــو أنييلي صنع ثــورة فــي «الـسـيــدة الـعـجــوز» ،من
خالل تنويع األنشطة (فندق ،متحف) ،وتطوير الرعاية،
وتهيئة الشعار لجعله أكثر «عاملية» .نجح في هذا اإلطار
وحققت أسهم النادي ارتفاعًا كبيرًا.
ّ
مؤلف كتاب عن تاريخ
يقول امل ــؤرخ جوفاني دي لوناّ ،
ال ـن ــادي« :جـ ّـســد جــوفــانــي أنـيـيـلــي (ع ـ ّـم ــه ،املــالــك الـســابــق
لـشــركــة «ف ـيــات» لـلـسـيــارات) ال ـفـ ّ
ـورديــة (تخفيض كلفة

اإلنتاج والتوسع في التسويق) في كرة القدم ،أما أندريا
أنـيـيـلــي فـهــو تجسيد لـلـعــوملــة فــي الــريــاضــة ،عـلــى غــرار
شركة فيات التي أصبحت معوملة بالكامل» .وتابع« :سواء
كان هذا املستقبل لصالح كرة القدم أم ال ،لست أعرف،
ّ
لكن أنييلي يخوض تمامًا كرة القدم الجديدة».
(العربي الجديد)

مورينيو يحصل على  17مليون يورو بعد إقالته
من توتنهام
سـيــدفــع فــريــق تــوتـنـهــام  15مـلـيــون جيه
إسـتــرلـيـنــي ( 17مـلـيــون يـ ــورو) لـلـمــدرب
الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو بـعــد إقــالـتــه،
وذكــرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية
أن املـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـقــى لــه
مــوسـمــان فــي عـقــده ،سيحصل على 15
مليون إسترليني كتعويض عــن إقالته.
ويحتل فريق توتنهام املركز السابع في
الدوري اإلنكليزي املمتاز على بعد خمس
نقاط من املراكز األربعة األولى ،ما يصعب
مـهـمــة الـفــريــق فــي الـتــأهــل املــوســم املقبل
لــدوري األبطال األوروبــي .وكــان مورينيو
تولى مسؤولية «سبيرز» براتب يصل إلى
 20مليونًا في املوسم ،في شهر تشرين
الثاني/نوفمبر عــام  ،2019وبعقد يمتد
حتى عام .2023

