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جاء االختبار الذي خضع له العب خط وسط 
»امللكي«، فيدي فالفيردي، املعزول منذ يوم 17 

التصاله بشخص مصاب بفيروس كورونا، 
إيجابيًا باملرض، حسبما أعلن النادي. وُيعد 

الالعب هو الثامن في ريال مدريد الذي ُيصاب 
بكورونا بعد ميليتاو وكاسميرو وهازارد 

ويوفيتش وناتشو وفاران وسيرخيو راموس، 
كما أصيب بالفيروس في وقت سابق، املدرب زين 

الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

سجل اإلسباني الشاب بيرنابيه ثاباتا مفاجأة 
من العيار الثقيل بعد أن أطاح اإليطالي 

املخضرم فابيو فونيني من الدور الثاني في 
بطولة برشلونة املفتوحة للتنس بالفوز عليه 

بمجموعتني دون رد. وبهذا الفوز سيضرب 
صاحب الـ24 سنة موعدًا إسبانيًا خالصًا في الدور 

الثالث مع مواطنه بابلو كارينيو بوستا الذي 
تأهل على حساب البريطاني جوردان طومسون 

بمجموعتني نظيفتني بواقع )6 - 4( و)6 - 0(.

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عامليًا، مسيرته في بطولة بلغراد املفتوحة 

للتنس باكتساح منافسه الكوري الجنوبي كوون 
سون وو بمجموعتني دون رد في الدور الثاني. 
ولم يترك ديوكوفيتش أي مجال للمفاجآت في 

عودته األولى للبطولة، وحسم األمور سريعا 
لصالحه بنتيجة )6 - 1( و)6 - 3(. وسيضرب 

»نولي« في دور الثمانية موعدًا صربيا خالصًا 
مع مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.

إصابة فيدي فالفيردي 
العب ريال مدريد 

بفيروس كورونا

بيرنابيه ثاباتا يطيح 
فونيني خارج بطولة 

برشلونة للتنس

ديوكوفيتش يكتسح 
سون وو ويبلغ ربع 

نهائي بطولة بلغراد

أمسى ريان 
مايسون، 
الذي استلم 
مهمة تدريب 
فريق توتنهام 
اإلنكليزي خلفًا 
للبرتغالي جوزيه 
مورينيو، أصغر 
مدرب في 
تاريخ منافسات 
»البريميرليغ«. 
وقاد مايسون 
أول مباراة له 
بعمر الـ29 سنة 
و331 يومًا، 
وهو الذي اعتزل 
كرة القدم 
بعمر الـ26 سنة 
بسبب إصابة 
خطيرة على 
مستوى الرأس، 
ليتجه نحو عالم 
التدريب وها هو 
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»سبيرز«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ما بني صعود مصري وتونسي 
وجــزائــري، ووداع مغربي حزين 
ــارت الــجــولــة  ــ لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب، ســ
الخامسة وقبل األخيرة من عمر مرحلة دور 
الكونفيدرالية  كـــأس  ملسابقة  املــجــمــوعــات 
الـــجـــولـــة  وكــــتــــبــــت   .2021-2020 ملـــــوســـــم 
ــيـــدز املـــصـــري  ــيـــرامـ ــــرة نـــجـــاح بـ ــيـ ــ قـــبـــل األخـ
القبائل  الــتــونــســي وشــبــيــبــة  والــصــفــاقــســي 
الــجــزائــري فــي حجز تــأشــيــرات التأهل إلى 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــشــكــل رســـمـــي، فيما 
كتبت الجولة مفاجأة خروج نهضة بركان 
املــغــربــي، حــامــل اللقب الــقــاري، مــن السباق 
مبكرا. وفشل نهضة بركان في عبور عقبة 
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تقرير

نابسا ستارز الزامبي وخسر بهدف مقابل 
ال شــيء، في مباراتهما على ملعب نابسا، 
ليتجمد رصــيــد الــبــركــان عــنــد 5 نــقــاط في 
ــــودع  املــــركــــز الـــثـــالـــث بــــجــــدول الـــتـــرتـــيـــب ويـ
البطولة. وقدم بركان عرضا مخيبا لآلمال، 
مــتــأثــرا بــغــيــاب الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة رغــم 
الدفع بأكثر من العب من أصحاب القدرات 
الــتــهــديــفــيــة، مــثــل الـــعـــربـــي الـــنـــاجـــي وأمـــني 

الكأس وزكريا حدراف والشيخ واتارا.
الهفوات  من  العديد  البركان  دفــاع  وارتكب 
من  أكثر  تراجع مستوى  في ظل  الدفاعية، 
العـــب، مثل محمد عــزيــز ويــوســوفــا اللذين 
الفني،  املدير  بنعلي،  بيدرو  عليهما  راهــن 
الذي بات مهددا بفقدان منصبه على خلفية 
الخسارة من نابسا ستارز ووداع البطولة 

الــقــاريــة. وهــاجــمــت جــمــاهــيــر الــبــركــان عبر 
حــســابــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــالعــبــني 
الذي  الدفاعي  بشراسة، وانتقدت األسلوب 
أدى به املدير الفني بنعلي اللقاء، ما سمح 
بــتــفــوق نــابــســا ســـتـــارز وتــســجــيــلــه لــهــدف 
ــقــــاط، ورفــــــع نـــابـــســـا ســـتـــارز  وحــــصــــده 3 نــ
رصــيــده بــهــذا الــفــوز إلــى 4 نــقــاط فــي املركز 
الرابع. وفي املجموعة نفسها، صعد شبيبة 
النهائي،  ربع  الــدور  إلى  الجزائري  القبائل 
القطن  على  الـــذي حققه  الغالي  الــفــوز  بعد 
الــكــامــيــرونــي بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف. ورفـــع 
الــشــبــيــبــة الــجــزائــري رصــيــده إلـــى 9 نــقــاط، 
تقدم بها إلى صدارة جدول الترتيب بفارق 
ــداف عــن الــقــطــن، الــــذي تــجــمــد رصــيــده  األهـــ
عند 9 نقاط. وجــاء الفوز، مع تعثر نهضة 
ستارز،  نابسا  أمــام  بعدها  املغربي  بركان 
ليمنح الفريق الجزائري بطاقة التأهل إلى 
الدور ربع النهائي. وسجل ثنائية الشبيبة 
في اللقاء رضا بن سايح ووليد بن شريفة، 

فــيــمــا أحــــرز تــومــبــي هـــدف الــقــطــن الــوحــيــد، 
وجــــــــــاءت األهـــــــــــداف الــــثــــالثــــة فـــــي الــــشــــوط 
أول متوسط  الثاني للمواجهة، بعد شوط 
الدفاعية  النزعة  خالله  سيطرت  املستوى، 
الشبيبة عرضا  وقـــدم  فــريــق.  كــل  أداء  على 
رائـــعـــا، خــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، وتــألــق 
أكثر من العب في تشكيلته، مثل بن سايح 
وبن شريفة وسوياد، ويحسب ملديره الفني 
دينس الفاني إدارته الجيدة للمواجهة على 
الخطورة  الشوطني، ومراقبة مصادر  مــدار 
القطن، وخــاصــة خــط هجومه  فــي تشكيلة 

الصفاقسي وشبيبة 
القبائل حجزا تأشيرتي 

التأهل إلى ربع النهائي

بيريز يُشكك في 
إمكانية التعاقد مع 

كيليان مبابي

بشكل جيد. وكتبت املجموعة الثالثة دراما 
تــونــســيــة، حــيــث كـــان بــطــل املــشــهــد السعيد 
نــــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، الــــذي حقق 
فـــــوزا غــالــيــا عــلــى ســالــيــتــاس الــبــوركــيــنــي 
بــهــدفــني مــقــابــل ال شـــيء، فــي لقائهما على 
مــلــعــب األخــيــر بــالــجــولــة الــخــامــســة، ليرفع 
ــقـــاط فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي.  ــــى 9 نـ رصــــيــــده إلـ
وســجــل ثــنــائــيــة الــصــفــاقــســي فـــراس شــواط 
الفرص  مــن  العديد  إهـــدار  مــع  وكينسغلي، 
بالثنائية  واكتفى  التهديفية،  الغلة  لزيادة 

ليحصد تأشيرة التأهل. 
وعــقــب الــلــقــاء، أكـــد مــوريــســا، املــديــر الفني 
لــلــصــفــاقــســي، ســعــادتــه بــالــفــوز، الــــذي جــاء 
ــــي حــصــد  لــيــحــقــق أهــــدافــــه مــــن الـــلـــقـــاء، وهـ
الحصول  الوقت نفسه  الثالث وفي  النقاط 
على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
ــكـــأس  ــة الــــزحــــف نـــحـــو إحــــــــراز الـ ــلــ ومــــواصــ
األفريقية في املوسم الجاري. وفي املجموعة 
نــفــســهــا، ودع الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 

ريــال مدريد، فلورنتينو بيريز،  أكد رئيس 
أنـــه »حــزيــن ومــحــبــط« بسبب كــل األحـــداث 
التي وقعت عقب اإلعــالن عن بطولة دوري 
»العدوانية  السوبر األوروبي، مبديًا أسفه لـ
والــــتــــهــــديــــدات واإلهــــــانــــــات« الـــتـــي تــلــقــتــهــا 
الــــ12 التي كانت تنوي »إنــقــاذ كرة  األنــديــة 

القدم«.
الـــســـوبـــر، في  بـــيـــريـــز، رئـــيـــس دوري  وأكـــــد 
ــيـــرو« على  تــصــريــحــات لــبــرنــامــج »إل الرجـ
إذاعــة »كادينا سير« اإلسبانية، »نعُد منذ 
الــكــثــيــر مـــن األعـــــوام ملـــشـــروع لـــم أتــمــكــن من 
شــرحــه. أنـــا حــزيــن ومــحــبــط. األمـــر كـــان من 
ــالـــدوري ال يــمــكــن املــســاس  الــســهــل فــهــمــه، فـ
بــه ويجب الحصول على دخــل مــن املــبــاراة 
ـــوع. نــظــام  ــبـ الـــتـــي تـــقـــام فـــي مــنــتــصــف األســ
دوري األبـــطـــال مــر عــلــيــه الــزمــن والــبــطــولــة 
صبح مثيرة فقط من الدور ربع النهائي«.

ُ
ت

اإلعــالن  بعد  جميعًا.  فوجئنا  لقد  منسقة. 
عــن الــبــطــولــة طلبنا الــتــحــدث مــع الــرئــيــس 
وهـــو لــم يـــرد عــلــيــنــا. لــم أر هـــذه الــعــدوانــيــة 
والتهديدات واإلهانات من قبل إنه وكأننا 
قتلنا كرة القدم. لقد عملنا من أجل املساعدة 
في إنقاذ كرة القدم«. ورغم انسحاب األندية 
وإنتر  مــدريــد  أتلتيكو  وبعدها  اإلنكليزية 
ميالن، يرى بيريز أن الوضع يبقى كما كان 
 »لم يدفع أي منهم العقوبة. 

ً
قبل أيام قائال

جميعنا تقريبا في نفس القارب، ولو مؤقتا 
ألن األندية الـ12 ما زالت في املشروع«.

كما دافــع بيريز عن قــراره برئاسة مشروع 
ريال  أعضاء  استشارة  دون  السوبر  دوري 
مـــدريـــد قــائــال »هــــل يــجــب عــلــي أن أســألــهــم 
أيضا عمن يجب ضمه؟«. وطلب بيريز من 
رئــيــس رابــطــة الــــدوري اإلســبــانــي »الليغا« 
النظر في  وإعــادة  التوقف  تيباس  خابيير 
ســلــوكــه، وصــــرح »الــســيــد تــيــبــاس هــو أحــد 
أولئك الذين يتعني عليهم إعــادة النظر في 

أداء صناعة كرة القدم«.
ــــي«: »خـــلـــق  ــكـ ــ ــلـ ــ ــيــــس الـــــنـــــادي »املـ ونــــــــوه رئــ
نقضي  إننا  قائلني  تالعب  بحملة  البعض 
ــا نــقــضــي عـــلـــى كـــرة  ــنــ عـــلـــى الـــــدوريـــــات وأنــ
بقائها.  أجـــل  مــن  نعمل  نــحــن  بينما  الــقــدم 
هناك أشخاص لديهم امتيازات ال يريدون 
خسارتها ، ويكون ذلك على حساب تدمير 
أنــديــة«. ورأى أن »نظام دوري األبطال عفا 
عليه الزمن وتصبح البطولة مثيرة فقط من 
ربع النهائي«، مشيرًا إلى أن الخسائر التي 
وراء تشكيل  الدافع  كانت  األندية  تتكبدها 
ـــ12  ــ ــة الـ ــ ــديـ ــ بـــطـــولـــة جــــديــــدة، وأوضـــــــح »األنـ
املاضي.  املــوســم  يــورو  خسرت 650 مليون 
هذا الشكل مر عليه الزمن. فكرنا في أن تقام 
منتصف األســبــوع مــبــاراة بني الفرق األهم 
فـــي أوروبـــــــا، وهـــكـــذا يــمــكــن تــحــقــيــق املــزيــد 
مـــن إيــــــرادات لــلــجــمــيــع. فــهــذه الـــفـــرق لديها 
نــصــف مشجعي كـــرة الــقــدم حـــول الــعــالــم«، 
هــذا وأبـــدى بيريز ثقته فــي أنــه إذا لــم يتم 
أخــرى  »فستظهر  الجديدة  البطولة  تنفيذ 

مشابهة«.
ــًا عــن  ــد أيــــضــ ــ ــدريـ ــ ــيــــس ريــــــــال مـ وأعـــــــــرب رئــ
اليويفا، ألكسندر  أســفــه مــن ســلــوك رئــيــس 
لكرة  ــــي  األوروبـ »االتـــحـــاد  وقـــال  تشيفرين، 
ــا فــاجــأنــي، يجب أن يكون 

ً
الــقــدم قــدم عــرض

األمــر  وبــدا  املناسب  الشخص  هــو  الرئيس 
وكأننا أسقطنا قنبلة ذرية. ربما لم نطرح 
لــم يمنحونا  لكنهم  بــشــكــل جــيــد  املـــشـــروع 
شـــيء  أي  يــــريــــد  ال  ــبـــعـــض  الـ ألن  الـــفـــرصـــة 
يحدث«، وقال بيريز إنه ال يخشي »انتقام 
يـــويـــفـــا« فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن دوري 

أبطال أوروبـــا حني يواجه ريــال مدريد في 
نصف النهائي منافسه تشيلسي.

ــال مــــدريــــد، فــلــورنــتــيــنــو  ــ ــتـــرف رئـــيـــس ريـ اعـ
بيريز، بأنه لم يتحدث مع نظيره على رأس 
باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حول 
نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي، وأكد 
العام  هــذا  امللكي  للنادي  لــم ينضم  إذا  أنــه 
لـــن تــكــون نــهــايــة الــعــالــم. وفـــي تــصــريــحــات 
لــقــنــاة )كــاديــنــا ســيــر( اإلذاعـــيـــة، قـــال بيريز 
»لم أتصل ولن أتصل بالخليفي ألسئله عن 
أعـــرف الجميع  مـــدار 20 سنة  مــبــابــي. على 
وأنا صديق، يعلمون ماذا قدمت لكرة القدم 

ولدي مصداقية«.
وأضاف في حديثه »ال نعلم ماذا سيحدث 
فــي الــصــيــف. الــســوبــر لــيــغ كــانــت ستخفف 
األضرار االقتصادية. إذا لم يأت مبابي هذا 
العام، لن يطلق أحد على نفسه الرصاص، 
أفــعــلــه وإذا لم  الــنــاس تعرفني وتــعــرف مــا 
يـــحـــدث أمــــر مـــا يــعــلــمــون أن هــــذا ألنــــه غير 
ــال مــدريــد  ــ مــمــكــن«. كــمــا اعـــتـــرف رئـــيـــس ريـ
أن الــصــيــف املــقــبــل يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
استبعد حدوث  لكنه  الفريق،  في  تغييرات 
»ثورة«، وأبدى ثقته في أن املدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان مستمر في منصبه، نافيًا 
أن يكون قد أوشــك على إقالته هــذا املوسم 
بسبب النتائج السيئة، وأكد في هذا اإلطار 
»ال أتخيل ريال مدريد بدون زيدان على دكة 
املدرب العام القادم. لم أكن على وشك إقالته 
في أي لحظة. إنه أسطورة مدريدية ويوما 
مــا سيرحل كــأســطــورة. سيقرر هــو ذلــك أو 
نحن االثنان، لكنه لن يستيقظ يوما ليعلم 

أنه قد تم إقالته«.
ــه تــــم تـــجـــديـــد عــقــد  ــ ــــى أنــ وأشــــــــار بـــيـــريـــز إلــ
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش، لــكــن بالنسبة 
لــــوضــــع قــــائــــد الـــفـــريـــق ســـرخـــيـــو رامـــــــوس، 
أقــر بــأنــه ينتظر لــيــرى املــيــزانــيــة فــي نهاية 
ــــح فـــي هــذه  ــر، وأوضــ ــ املـــوســـم لــتــحــلــيــل األمــ
النقطة »لقد توصلنا التفاق مع مودريتش 
مــنــذ وقـــت، لــكــن هـــذا لــم يــحــدث مــع رامـــوس 
وتحدثنا مرات عديدة، لكنني ال أريد إلقاء 
 »عــلــيــنــا أن 

ً
ــد«. وتــابــع قــائــال الــلــوم عــلــى أحــ

أكبر. سنرى  بــذل جهد  الالعبني  نطلب من 
تــداعــيــات فــيــروس »كـــورونـــا«. كــيــف لــي أال 
أحب راموس، إنني أحبه مثل ابني. تعاقدت 
معه في 2005. األمر يتوقف على وضع ريال 
مدريد وهذا العام تراجع دخلنا بواقع 300 
نــقــوم بحساباتنا  أن  يــجــب  يــــورو.  مــلــيــون 
ونبيع العبني. هكذا هو الوضع وهو يعلم 

ذلك«.
)إفي(

فلورنتينو بيريز: أنا حزين ومحبط
تحدث رئيس فريق ريال 

مدريد اإلسباني ألول 
مرة عن سقوط فكرة 

»السوبر ليغ«، وبدا حزينًا 
من التفاصيل التي حصلت 

في األيام الماضية، 
كما تحدث عن سوق 

انتقاالت النادي »الملكي«

نهضة بركان ودع المنافسة مبكرًا )فرانس برس(

)Getty( فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

شهدت الجولة الخامسة وقبل األخيرة من عمر مرحلة دور 
المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية لموسم 2020-

2021، نتائج متباينة للفرق العربية

أمام  مباراته  خسر  بعدما  البطولة،  سباق 
غــراف دي داكــار السنغالي بهدف مقابل ال 
شيء. وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 
الــثــالــث، وودع البطولة  5 نــقــاط فــي املــركــز 
ــيـــده إلــــى 10  ــراف رصـ ــ ــع غـ مـــبـــكـــرا، فــيــمــا رفــ
ــدول الـــتـــرتـــيـــب، وصــعــد  ــ ــقـــاط وتــــصــــدر جــ نـ
بــرفــقــة الــصــفــاقــســي الــتــونــســي إلــــى الــــدور 
ربع النهائي. وفي املجموعة الرابعة، حقق 
نادي بيراميدز املصري الفوز على مضيفه 
نكانا رديفلز الزامبي بهدف مقابل ال شيء، 
لينتزع  رديفلز،  ملعب  على  مباراتهما  في 
بــطــاقــة الــتــأهــل مــســتــفــيــدا مـــن الــتــفــوق في 
املـــواجـــهـــات املــبــاشــرة والــنــقــاط فـــي الــوقــت 
نــفــســه، دون االنـــتـــظـــار لــلــجــولــة الــســادســة 
ــيــــرة. ورفــــع بــيــرامــيــدز رصـــيـــده بــهــذا  واألخــ
الثاني، مقابل  الفوز إلى 9 نقاط في املركز 
6 لنكانا رديفلز، مع أفضلية بيراميدز في 
الفوز على بطل زامبيا مرتني ذهابا وإيابا 

في مصر وزامبيا. 
ــاراة الــوحــيــد املــخــضــرم  ــبــ وســـجـــل هــــدف املــ
عــبــد الـــلـــه الــســعــيــد، كـــابـــن مــنــتــخــب مصر 
الــســابــق، مــســتــفــيــدا مـــن تــمــريــرة رائـــعـــة من 
زمــيــلــه رمـــضـــان صــبــحــي أســكــنــهــا الــشــبــاك 
بنجاح. وعقب اللقاء، أكد أروابارينا، املدير 
الصحافي،  املــؤتــمــر  فــي  لــبــيــرامــيــدز،  الفني 
سعادته بالفوز الذي جاء في الوقت املثالي 
ــا »حــســمــنــا  ــنــ ــاريــ ــه ولـــلـــفـــريـــق. وقـــــال أروابــ لـ
الدخول  دون  الكونفيدرالية  في  مستقبلنا 
فــــي حـــســـابـــات مـــعـــقـــدة. الــــفــــوز عـــلـــى نــكــانــا 
بشكل  لعبنا  للفريق.  الحياة  قبلة  رديفلز 
جيد على مــدار الشوطني. خبرات الالعبني 

كانت سببا مباشرا في الفوز املهم«.
ــفــــوز رغــــم تــأخــره  ــا »الــ ــنــ ــاريــ وأضــــــاف أروابــ
ولــكــنــه جـــاء وفــقــا لــســيــنــاريــو املـــبـــاراة الــذي 
قوية  بداية  توقعنا  الفني.  الجهاز  وضعه 
مـــن رديـــفـــلـــز. عــمــلــنــا عــلــى غــلــق املــســاحــات 
فــي  ونـــجـــحـــنـــا  األول،  الــــشــــوط  فــــي  أمــــامــــه 

الخروج بنتيجة سلبية. 
فــي الــشــوط الــثــانــي كــانــت هــنــاك تغييرات 
هــجــومــيــة ســاهــمــت فــي الــتــســجــيــل وحصد 
الــنــقــاط الـــثـــالث«. وفـــي املــجــمــوعــة نفسها، 
دشــــن الـــرجـــاء املــغــربــي بـــدايـــة قــويــة لـــه مع 
مــــديــــره الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد األســــعــــد الـــشـــابـــي، 
الــــــذي تــســلــم املـــهـــمـــة أخــــيــــرا، بـــالـــفـــوز عــلــى 
أهــداف مقابل ال  التنزاني بثالثة  نامونغو 
شيء، في مباراتهما على ملعب نامونغو. 
ورفـــع الــرجــاء رصــيــده إلـــى 15 نقطة مــن 5 
انتصارات متتالية، محققا العالمة الكاملة، 
ووضع نفسه مرشحا قويا للحصول على 
لــقــب بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة. وســجــل ثالثية 
ــيــــاس حــــداد  ــاء كــــل مــــن إلــ ــقـ ــلـ الــــرجــــاء فــــي الـ
وفاريس نغوما وزكرياء الهبطي. وحرص 
الرجاء على فرض سيطرته وحسم املباراة 
بتكتيك  خـــاضـــه  ــذي  ــ الـ األول  شــوطــهــا  فـــي 

هجومي قوي.
وفــي املجموعة األولـــى، تعقدت آمــال وفــاق 
سطيف الجزائري في املنافسة، عقب تعادله 
مع أورالندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، 
بــدون أهــداف، ليرفع الوفاق رصيده إلــى 5 

نقاط مقابل 9 نقاط ألورالندو بيراتس.

نكانا رديفلز  المضيف  الفوز على  جاء 
إلى  بالنسبة  الموسم  لينقذ  الزامبي 
بعدما  الــمــصــري،  بــيــرامــيــدز  فــريــق 
المنافسة  تام عن سباق  ابتعد بشكل 
في  المحلي  الدوري  بطل  لقب  على 
مؤقتا  أغلق  حيث  األخيرة،  الجوالت 
باب االنتقادات التي تعرض لها مديره 
الخسارة  بعد  أروابارينا  رودلفو  الفني 
وإيابا  ذهــابــا  المغربي  الــرجــاء  أمــام 

مرتين في المجموعة.

إنقاذ موسم بيراميدز

ومــــع ذلـــــك، أكــــد بــيــريــز أن مـــشـــروع دوري 
السوبر بات في »وضعية االستعداد« نظرًا 
لعدم انسحاب يوفنتوس وميالن منه كما 
األمـــر، مبديًا  فــي  مــا زال يفكر  أن برشلونة 
اإلعـــالن عن  الــتــي سببها  للعدوانية  أســفــه 
الــجــديــدة. وأضـــاف بيريز فــي هذا  البطولة 
اإلطـــار »لــم أر قــط قـــدرًا أكــبــر مــن العدوانية 
مـــن رئــيــس االتـــحـــاد األوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
الدوريات بطريقة  »يويفا« وبعض رؤســاء 

الكونفيدرالية 
األفريقية

نتائج متباينة 
تــصــّدر فــريــق الــهــالل الــســعــودي والــدحــيــل للفرق العربية

والــثــالــثــة  ــــى  األولـ مجموعتيهما  الــقــطــري 
ــقــــالل  ــتــ االســ ــلــــى  عــ األول  ــــوز  ــفـ ــ بـ تـــــوالـــــيـــــًا، 
عــلــى  ــانــــي  ــثــ والــ  )1  -  3( الـــطـــاجـــكـــســـتـــانـــي 
االســتــقــالل اإليـــرانـــي )4 - 3(، فـــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة مــن مــنــافــســات دوري أبــطــال آسيا 
املجموعة  منافسات  من   

ً
بداية القدم.  لكرة 

األولـــــى، فـــاز الـــهـــالل عــلــى االســتــقــالل على 
الرياض،  استاد األمير فيصل بن فهد في 
بفضل كل من علي البليهي )د.39( وهتان 
باهبري )الدقائق 52 و64(، في وقت سّجل 
وشهد  )د.40(،  حنونوف  وحــدت  للخاسر 
اللقاء مشاركة العب الهالل سالم الدوسري 

 بعد عودته من اإلصابة.
ً
بديال

بدأ الهالل املباراة بقوة فسجل هدف السبق 
عـــن طــريــق الــبــيــروفــي أنـــدريـــه كـــارّيـــو لكن 
وراوغ  )د.7(،  التسلل  بــداعــي  ألــغــاه  الحكم 
الــفــرنــســي بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــس مــدافــعــي 
رائـــع،  بشكل  الطاجيكي  الــفــريــق  وحــــارس 
ولكنه سدد كرة علت املرمى )د.11(، وبعد 
مرور 6 دقائق فقط كاد يسجل أّول أهداف 
ــن ركــلــة  ــده.  ومــ ــانــ ــاراة ولـــكـــن الـــحـــظ عــ ــبــ املــ
ركنية، وصلت الكرة للمدافع علي البليهي 
ا 

ً
ســّددهــا قــويــة فــي منتصف املــرمــى معلن

تقدم الهالل )39(. ولم ينتظر كثيرًا العبو 
االستقالل إلدراك التعادل بفضل حنونوف 
)د.40(. ومع انطالقة الشوط الثاني، واصل 
الهالل خطورته على املرمى فسدد باهبري 
)د.52(،  ا تقدم فريقه 

ً
املــرمــى معلن فــي  كــرة 

الشخصي  الثاني  الهدف  ليعود ويضيف 
لــه والــثــالــث لفريقه بــكــرة ساقطة مــن فوق 

الحارس )د.64(. 
الــهــالل للصدارة برصيد 7 نقاط،  وارتــقــى 
بينما تجمد رصيد االستقالل عند 4 نقاط 
فــي املــركــز الــثــالــث، بــفــارق األهـــداف عــن أيه 
جــي أم كــاي األوزبــكــي الــثــانــي الــفــائــز على 
شــبــاب األهــلــي دبـــي مــتــذيــل الــقــاع بهدفني 
مقابل واحد. ويلتقي الهالل مع االستقالل 

مجددًا ضمن الجولة الرابعة السبت.

وقـــال مــدربــه الــبــرازيــلــي روجــيــرو ميكالي 
»سجلنا 3 أهداف وكان بإمكاننا تسجيل 
ــبـــي الــــهــــالل عــلــى  ــكـــر العـ ــد، لــكــنــي أشـ ــزيــ املــ
املـــجـــهـــودات الـــتـــي بـــذلـــوهـــا«. وتـــابـــع »كــنــا 
األفضل في مجمل فترات املباراة وفرضنا 
أسلوبنا واستحققنا الفوز، وسوف أشرك 
أســمــاء جــديــدة حــال ضــمــان الــتــأهــل للدور 
ــــدى هــتــان  املـــقـــبـــل«. وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أبـ
ــهــــالل ســـعـــادتـــه بـــفـــوزه  بـــاهـــبـــري العـــــب الــ
ــذه  ــا »هــ ــًحـ ــاراة، مـــوضـ ــ ــبــ ــ ــائـــزة رجـــــل املــ بـــجـ
لتقديم األفضل  الجائزة ستعطيني دافعا 

خالل الفترة املقبلة«.
وفــي املــبــاراة الــثــانــيــة، قلب ايــه جــي ام كاي 
األوزبكي تأخره في الدقائق األخيرة ليحقق 
فوز ثمينا على شباب األهلي دبي اإلماراتي 
)2 - 1( عــلــى اســتــاد املــلــك فــهــد الـــدولـــي في 
الـــريـــاض. تــقــّدم شــبــاب األهــلــي فــي الــشــوط 
أن  قبل  )د.28(،  الهاشمي  أحــمــد  عبر  األول 
يـــرد ايـــه جـــي ام كـــاي بــهــدفــني فـــي الــدقــائــق 
األخيرة عن طريق يوفان دجوكيتش )د.87( 

وأكرمجون كاملوف )1+90(.

هاتريك أولونغا 
مايكل  الكيني  قــاد  الثالثة،  املجموعة  فــي 
الــقــطــري لتحقيق  الــدحــيــل  أولــونــغــا فريقه 
فـــوز ثــمــني عــلــى االســتــقــالل اإليـــرانـــي )4 - 

السعودي فوزه  3(، في وقــت حقق األهلي 
األول معمقًا جراح الشرطة العراقي بثالثة 
أهـــــداف نــظــيــفــة، لــيــتــصــدر الــدحــيــل بسبع 
ــقـــاط مـــقـــابـــل 6 لـــالســـتـــقـــالل و4 لــأهــلــي.  نـ
ــا ثــالثــيــة »هـــاتـــريـــك« من  ــغـ وســـجـــل أولـــونـ
بينها هدف متأخر قبل خمس دقائق من 
الــنــهــايــة، مــانــحــًا فــريــقــه صــــدارة املجموعة 
ــارة  ــة ومـــلـــحـــقـــًا الـــخـــسـ ــعـ ــابـ ــسـ بـــالـــنـــقـــطـــة الـ
ــــى بــاالســتــقــالل الــــذي تــجــمــد رصــيــده  األولـ
عــنــد النقطة الــســادســة فــي املــركــز الــثــانــي، 
التأهل  بــطــاقــة  عــلــى  املــنــافــســة  بـــاب  لُيفتح 
املـــبـــاشـــرة إلــــى الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي على 
مصراعيه. وفاجأ الفريق اإليراني منافسه 
مبكرًا بهدف بعد أربــع دقائق فقط عندما 
أرسل أحمد موسوي عرضية حولها أمير 
أرسالن برأسه الى الشباك، لكن سرعان ما 
تابع  النتيجة عندما  القطري  الفريق  عدل 
أولونغا كرة سددها البلجيكي إدميسلون 

جونيور وارتدت من الحارس )د.10(. 
املقدمة،  في  الدحيل  ليضع  أولونغا  وعــاد 
مستثمرًا خــطــأ دفــاعــيــًا فــادحــًا مــن محمد 
مرادمند ليواجه الحارس ويسجل الهدف 
عـــادل عبر  الــثــانــي )د.27(، لكن االســتــقــالل 
جميلة  تمريرة  بعد  دياباتيه  شيخ  املالي 
أن يستعيد  قبل  )د.34(،  قايدي  من مهدي 
الفريق القطري األسبقية عندما هيأ املعز 

علي كــرة على طبق لعبد الله عبد السالم 
عالجها في املرمى )43(. وضغط االستقالل 
التعادل  هــدف  ليسجل  الثاني  الشوط  في 
بــعــد خــطــأ مــن الـــحـــارس صـــالح زكــريــا في 
التعامل مع كرة عرضية وصلت لفارشيد 
اسماعيلي لــم يــجــد أي عــنــاء فــي ايــداعــهــا 

الشباك )د.74(.
ــــدرب الــفــرنــســي صــبــري  وتــخــلــى فــريــق املـ
عززت  تبديالت  بعد  الحذر  عن  الموشي 
الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة، لــيــخــطــف األــونــغــا 
 تــمــريــرة 

ً
ــوز الـــثـــمـــني مـــســـتـــغـــال ــفــ هـــــدف الــ

قـــال  )د.85(.  مــحــمــد  اســـمـــاعـــيـــل  ــبـــديـــل  الـ
الفوز  بعد  الدحيل  العــب  البريك  سلطان 
»حققنا فوزًا في غاية األهمية أمام فريق 
قوي وتصدرنا املجموعة، لكنا لم نحسم 
ــــرى أمـــام  شــيــئــًا بـــعـــد، هـــنـــاك مــواجــهــة أخـ
لكنا  جـــدًا،  نفسه ستكون صعبة  الــفــريــق 
املـــردود نفسه ونظهر ذات  أن نقدم  نأمل 

الروح من أجل تحقيق فوز جديد«.
بــــدوره، قـــال ســيــفــاش يــزدانــي العـــب فريق 
االســتــقــالل »لــم نظهر بــالــصــورة الــتــي كنا 
ارتكبنا  السابقتني،  املــبــاراتــني  فــي  عليها 
أكثر  التأخر  كلفتنا  كثيرة  دفاعية  أخطاء 
بالفوز،  3( طمعنا   -  3( التعادل  بعد  مــرة. 

لكنا استقبلنا هدفًا من هجمة مرتدة«.
آماله  الثانية، أنعش األهــلــي  املــبــاراة  وفــي 
فـــي تـــجـــاوز دور املــجــمــوعــات عــقــب فـــوزه 
عــلــى الــشــرطــة الـــعـــراقـــي بــثــالثــيــة عــبــدالــلــه 
إدريـــس فتوحي  حــســون )د.22( واملــغــربــي 
)د.4+90(  غـــريـــب  وعـــبـــدالـــرحـــمـــن  )د.37( 
عبدالله  املــلــك  ملدينة  الــرديــف  امللعب  على 
الــريــاضــيــة بـــجـــدة. ورفــــع األهـــلـــي رصــيــده 
إلى أربع نقاط فيما ُمني الشرطة بخسارة 
األول،  الشوط  بداية  أن  ومــع  تواليا.  ثالثة 
كانت دون املأمول، إال أن األهلي نجح في 
افتتاح التسجيل عندما لعب عبد الرحمن 
غريب كرة عرضية لم يتمكن السوري عمر 
السومة من السيطرة عليها لتصل لزميله 
عبدالله حسون الذي وضعها بكل سهولة 
بــاســل )د.22(، والحـــت  يــســار أحــمــد  عــلــى 
فرصة أخرى لأهلي عندما صوب عبدالله 
حــســون كــرة قــويــة مــن مسافة بــعــيــدة، لكن 

أحمد باسل أمسكها ببراعة )د.32(.
الشرطة بكرة من أمجد  رّد عليه  بعد ذلــك 
ثقة  بكل  العويس  محمد  أمسكها  عــطــوان 
)د.35(، ومن هفوة دفاعية، أضــاف األهلي 
ــانـــي عـــنـــدمـــا اســتــقــبــل املــغــربــي  ــثـ هـــدفـــه الـ
إدريـــس فتوحي كــرة على مــشــارف منطقة 
ــى يــمــني أحــمــد  الــــجــــزاء وأرســـلـــهـــا قـــويـــة إلــ
الفنية  الشرطة  باسل )37(. ورغــم أفضلية 
في نهاية املــبــاراة، إال أن األهلي تمكن من 
إضـــافـــة هـــدف ثــالــث فـــي الـــوقـــت املحتسب 
البدل عن ضائع، عندما كسر عبد الرحمن 
غريب مصيدة التسلل وواجه املرمى ولعب 

الكرة إلى يمني أحمد باسل )د.4+90(.
)فرانس برس(
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آسيا، ليؤكد كل فريق 
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للمنافسة على لقب 
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قتيبة خطيب

اســتــطــاع رجــــل األعـــمـــال الــقــطــري 
نــــاصــــر الـــخـــلـــيـــفـــي، إجــــــــادة لــعــبــة 
»الــكــراســي« فــي الــكــرة األوروبـــيـــة 
بــــشــــكــــل ُمــــمــــيــــز لــــلــــغــــايــــة، بــــعــــدمــــا صــنــعــت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فــــي األيــــــــام املـــاضـــيـــة الــــفــــارق، 
واستطاع »يويفا« الخروج من مأزق بطولة 
ــم إيــقــافــهــا، نتيجة  ــيـــغ«، الـــتـــي تـ »الـــســـوبـــر لـ
الـــ12، التي قامت بإطالقها  انسحاب األندية 
يــوم األحـــد املــاضــي. وأثــبــت نــاصــر الخليفي 
مــن طــراز رفيع على  أنــه دبلوماسي  للعالم، 
املـــســـتـــوى الــــكــــروي فـــي أوروبـــــــا، بــعــد إعـــالن 
مــوقــفــه صــراحــة مــن »الــســوبــر لــيــغ«، بــقــولــه: 
»أي مــقــتــرح ال يــحــظــى بـــدعـــم يـــويـــفـــا، وهــو 
القدم  كــرة  مصالح  بتطوير  ملتزمة  منظمة 
األوروبية منذ 70 عاما، ال يحل املشاكل التي 
تواجه عالم كــرة الــقــدم، ألن وراءهـــا مصالح 
شخصية«. ونجح ناصر الخليفي في ُمهمته 
كــرئــيــس لـــنـــادي بــــارس ســـان جــيــرمــان، أحــد 
أكبر األندية في البطوالت األوروبية الخمس 
ــع عــلــى بــيــان إطـــالق  ــ

ّ
الــكــبــرى، بــجــعــل َمـــن وق

»الـــســـوبـــر لـــيـــغ«، يــتــراجــع ســريــعــًا، وهــــذا ما 
شاهده العالم، عندما قامت الفرق اإلنكليزية 

الخليفي 
في سماء أوروبا

صنع ناصر الخليفي الفارق في األزمة التي شهدتها الكرة األوروبية خالل 
األيام الماضية، بعدما شّكلت تصريحاته القوية ضد بطولة »السوبر ليغ« 
منها  استمد  الذي  »يويفا«،  األوروبي  لالتحاد  قويًا  دعمًا  توقفت،  التي 

القوة في مواجهة مشروع يشكل خطرًا على الساحرة المستديرة

3031
رياضة

تقرير

تباعًا  باالنسحاب  واإلســبــانــيــة،  واإليطالية 
من البطولة الجديدة وإيقافها.

ونـــــال الــخــلــيــفــي نــتــيــجــة حــكــمــتــه الــكــبــيــرة 
فــي إدارة أزمـــة »الــســوبــر لــيــغ«، جــائــزة من 
ى دعــمــًا من 

ّ
األنــديــة األوروبـــيـــة، بعدما تلق

قبل جميع األعــضــاء، وجــرى انتخابه على 
ــة، لــيــحــل  ــ ــيــ ــ ــديــــة األوروبــ رأس جــمــعــيــة األنــ
مـــكـــان أنـــدريـــا أنــيــيــلــي، رئـــيـــس يــوفــنــتــوس 
اإليــطــالــي، الــذي قــّدم استقالته، بعد إعــالن 
اختيار  يكن  ولم  إيقافها.  تم  التي  البطولة 
رجل األعمال القطري ناصر الخليفي على 
الــنــجــاح  ــة،  ــيــ األوروبــ األنـــديـــة  رأس جمعية 
ــان جــيــرمــان في  األول لــرئــيــس بـــاريـــس ســ
ــــادة  ــًا إعـ الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، بــــل ســبــقــه أيـــضـ
انــتــخــابــه فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد 
األوروبي لكرة القدم حتى عام 2024. وأعيد 

انــتــخــاب نــاصــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس مجلس 
سان  لــبــاريــس  التنفيذي  والــرئــيــس  اإلدارة 
جيرمان، ليشغل عضوية اللجنة التنفيذية 
لــالتــحــاد األوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم »يــويــفــا«، 
 عن رابطة األندية األوروبــيــة، لوالية 

ً
ممثال

إضافية مدتها ثالث سنوات. وصّرح ناصر 
للمؤتمر  الــعــاديــة  الــــدورة  خـــالل  الخليفي، 
الـــخـــامـــس واألربــــعــــني لـــالتـــحـــاد األوروبــــــي 
لكرة القدم في مونترو في سويسرا، بقوله: 
»أتشرف بالثقة التي منحني إياها زمالئي 
ــيـــة ألمــثــلــهــم في  فــي رابــطــة األنـــديـــة األوروبـ
لكرة  األوروبـــي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 
ــة بلحظة  ــيــ ــقـــدم. تــمــرُّ كـــرة الـــقـــدم األوروبــ الـ
الجهات  جميع  تعمل  أن  ويجب  مفصلية، 
 بحسن نية وشــرف من أجل 

ً
املعنية ســوّيــة

حماية اللعبة التي نحبها جميًعا«.
ــة لــتــطــويــر  ــ ــحـ ــ ــاك حــــاجــــة واضـ ــ ــنـ ــ ــع »هـ ــ ــابـ ــ وتـ
النموذج الحالي لبطوالت االتحاد األوروبي 
لــكــرة الــقــدم، وهـــو مــا قــدمــه االتــحــاد بــعــد 24 
بني  واملشتركة  املكثفة  املــشــاورات  مــن  شهرًا 

كافة أطراف املشهد الكروي األوروبي«.
لكن بزوغ نجم الخليفي خالل األيام املاضية 
في الكرة األوروبية، لم يأِت من فراغ، خاصة 
أن الــرجــل الــقــطــري تمكن مــن انــتــشــال نــادي 
بــاريــس ســان جيرمان مــن أزمــاتــه الداخلية، 
أمــجــاده، ويبسط  الــفــريــق يستعيد  مــا جعل 
نـــفـــوذه عــلــى جــمــيــع املــســابــقــات املــحــلــيــة في 

فرنسا.
ــار الــجــمــيــع  ــ ــظـ ــ ــا لـــفـــت الـــخـــلـــيـــفـــي أنـ ــدمــ ــعــ وبــ
فــــي فـــرنـــســـا، نــتــيــجــة قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــقـــدام 
كــبــار املــواهــب الــكــرويــة لــنــادي بــاريــس ســان 
القطري أعينه  جيرمان، وضع رجل األعمال 
عــلــى بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، كــهــدف 
أساسي لوضع كأس ذات األذنني في خزائن 
الباريسي  العمالق  وصــل  وبالفعل  الــفــريــق، 
ــة فــــي املـــوســـم  ــاريـ ــقـ ــــى نـــهـــائـــي املـــســـابـــقـــة الـ إلـ
املاضي، فيما تأهل نجومه إلى نصف نهائي 

األبطال في املوسم الحالي.
وشــّكــل الــخــلــيــفــي عــالمــة فــارقــة فــي مــحــاربــة 
األوروبــيــة، خاصة  املالعب  في  »العنصرية« 
ــام بـــهـــا الــحــكــم  ــ ــتـــي قـ الـــحـــادثـــة الـــشـــهـــيـــرة، الـ
عندما  كوليستكو،  سيباستيان  الــرومــانــي 
وّجـــه عــبــارات عنصرية إلـــى أســطــورة الــكــرة 
الــكــامــيــرونــيــة الــســابــق بــيــيــر ويــبــو، مساعد 
مــــدرب نــــادي بـــاشـــاك شــهــيــر الـــتـــركـــي، أثــنــاء 
املــبــاراة ضــد بــاريــس ســان جيرمان، فــي دور 

املجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وتوجه حينها ناصر الخليفي بعد إيقاف 
الكاميرونية  الــكــرة  إلـــى أســطــورة  املـــبـــاراة، 
الــســابــق بــيــيــر ويـــبـــو، حــتــى يـــقـــّدم قميصًا 
خاصًا لنادي باريس سان جيرمان يحمل 
الرقم )9( واسم مساعد مدرب فريق باشاك 
شهير التركي عليه، في رسالة واضحة من 
ــــدوري الــفــرنــســي تظهر  قــبــل رئــيــس بــطــل الـ
رفـــضـــه لــلــتــصــرف الــعــنــصــري الـــــذي عــانــى 

صنع الخليفي ناديًا 
قويًا قادرًا على خوض 

المنافسات القارية

كونتي يفتح النار على »يويفا«
أكـــد أنــطــونــيــو كــونــتــي، املــديــر الــفــنــي لــفــريــق إنتر 
ميالن اإليطالي، أن »الجدارة الرياضية« تأتي في 
املقام األول في إشــارة إلى فشل مشروع دوري 
السوبر األوروبــي، لكنه أبدى أسفه ألن »االتحاد 
األوروبــــي لــكــرة الــقــدم يكسب املـــال مــن الحقوق 
ويترك جزءًا صغيرًا لألندية«. وقال كونتي، في 
يمكن  »ال  »ســكــاي ســبــورت«،  لقناة  تصريحات 
أن  يجب  احــتــرامــهــا.  يجب  أبـــدًا.  التقاليد  نسيان 
الــجــدارة. نحن نعمل  قائمة على  الرياضة  تكون 
ــل الـــفـــوز وحـــتـــى نــحــصــل عــلــى مــكــافــأة.  مـــن أجــ
االتحاد  النظر.  يعيد  أن  عليه  »يويفا«  عليه  بناء 
األوروبي ُينظم بطوالت ويربح من خالل الحقوق 
ولكنه يترك جزءًا صغيرًا لألندية. أرى أنه يجب 
عليه أن يعيد النظر«. وأضاف كونتي في حديث 
مثل  املختلفة  املنافسات  فــي  الالعبني  عصر  ويتم  وتستثمر  العبني  تشتري  »األنــديــة 
الليمون. »يويفا« يجب أن يكافئ األندية بشكل أفضل. »يويفا« ال يستثمر في أي شيء 

في حني أن األندية تستثمر في الالعبني«.

الصحافة اإليطالية: أنييلي بات وحيدًا 
ومستقبله في رئاسة يوفنتوس موضع شك

أكدت الصحافة اإليطالية أن أندريا أنييلي، رئيس فريق يوفنتوس وأحد أكثر املروجني 
ملشروع دوري السوبر األوروبي، بات وحيدًا في إيطاليا وأوروبا ومستقبله في رئاسة 
النادي أصبح في موضع شك أكثر من أي وقت مضى. وكتبت صحيفة »ال غازيتا ديلو 
ســبــورت« فــي عنوانها »أحجية أنيللي« مــبــرزة كيف بــات رئيس »يــوفــي« بــال دعــم في 
إيطاليا وأوروبــا بعد انسحاب 9 أندية من الـــ12 املؤسسة لــدوري السوبر األوروبــي من 
في  فإن مستقبله  للصحيفة  ووفقًا  املاضيني.  واألربعاء  الثالثاء  يومي  املشروع خالل 
رئاسة يوفنتوس أصبح في موضع شك وأن القرار النهائي سيتخذه جون إلكان رئيس 
)توتوسبورت(  وسلطت صحيفة  كما  الــنــادي.  في  املساهمني  أكبر  »إكــســور«،  شركة 
إلــى أن رئاسة يوفنتوس ليست في خطر  أنها تشير  أنييلي ورغــم  الضوء أيضًا على 
في الوقت الحالي، برزت حاجة أنييلي »إلعادة العالقات مع االتحاد األوروبي لكرة القدم 

ورابطة الدوري اإليطالي«.

تشيفاس دي غواداالخارا يهزم مونتيري في عقر داره
تغلب تشفياس دي غواداالخارا على مضيفه مونتيري )2 - 1( في مباراة مؤجلة من 
الجولة الـ12 من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2021(. جاء هدفا 
تشفياس في املباراة عن طريق إيساك بريثويال وأليكسيس فيغا بينما أحرز الهولندي 
مــدربــه خابيير  بــوجــود  لــم يحظ  الــذي  الوحيد  فينسنت يانسن هــدف صاحب األرض 
أغيري للعقوبة بسبب انتهاك العزل الوقائي لفيروس كورونا. وبفوزه رفع غواداالخارا 
رصيده إلى 19 نقطة في املرتبة التاسعة، بينما تجمد رصيد مونتيري عند 25 نقطة في 

املركز الرابع بالترتيب الذي يتصدره كروز أزول بـ37 نقطة.

زيدان: سعيد من أجل بنزيمة والجميع يستمتع بوجوده
ــدان، املــديــر الفني  ــ قـــال الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
الكبير على  االنتصار  بعد  مــدريــد،  ريــال  لفريق 
قــــادش بــثــالثــيــة نظيفة ضــمــن الــجــولــة الـــــ31 من 
أجل مهاجمه  إنه سعيد من  »الليغا«،  منافسات 
اللقاء  ونجم الفريق كريم بنزيمة، الذي تألق في 

بهدفني وصناعة آخر.
وصـــــرح زيــــــدان خــــالل املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي بعد 
املباراة الذي احتضنه ملعب )رامون دي كارانثا( 
ــل الـــفـــريـــق.  ــ »ســـعـــيـــد بـــمـــا يـــقـــدمـــه كـــريـــم مــــن أجـ
نستمتع بوجوده، وأتمنى أن نستمتع بما يقدمه 
ــول«. وأضــــاف زيــــدان فــي تصريحاته  ــ لــوقــت أطـ
الخلف،  في  مدافعني  بثالثة  »لعبنا  املباراة  حول 
وبثنائي هجومي للغاية، واألمور سارت بشكل جيد. األهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على 
معنويات الفريق، وهي املباراة الثالثة التي ال تستقبل شباكنا أي هدف، وهذا أمر مهم 
جــدا لــنــا«. وحــول اســتــعــادة الــصــدارة بشكل مؤقت أوضــح زيـــدان فــي حديثه: »مــا زلنا 
ننافس في بطولتني، والنقاط الثالث كانت مهمة بشكل كبير بالنسبة لنا، ولكن أمامنا 

مباريات كثيرة واملنافسة لم تنتِه بعد«.

األخرى، وبحث في القمامة من أجل كسب قوته ومساعدة 
 املقاييس، خصوصًا 

ّ
عائلته. كانت طفولة ظللها البؤس بكل

بعد طالق والديه، ما حّمله مسؤولية مضاعفة.
باريس،  في  قانونية  إقامة  دون  من  فترة  أمضى  وبعدما 
أحد  إلــى  االنضمام  أمكنه  عــدة،  تجارب  بني  تنقل خاللها 
ه في الكاميرون، شارك في ناٍد 

ّ
أندية املالكمة، خصوصًا أن

السهل  من  كان  وبالتالي  اإلنكليزية،  املالكمة  اختصاصه 
عليه إظهار قدراته في باريس.

له،  توفرت  التي  الفرصة  من  االستفادة  في  نجانو  ونجح 
انتصارات عدة جعلت أسهمه ترتفع بشكل كبير  وحقق 
ــعــالــم، مــنــتــصــرًا على  إلـــى أن نــجــح فــي الــتــتــويــج بــبــطــولــة ال
منافسه بالضربة القاضية، ما جعل البعض يشبهه بنجم 

املالكمة السابق األميركي مايك تايسون.
وقال نجانو بعد تتويجه: »ما عشته خالل مسيرتي عانى 

منه كثير من الشباب من قبل، ولهذا فإّن نجاحي األخير 
اإلصــرار  أجل  إليهم من  بالنسبة  الرسالة  بمثابة  سيكون 
 األهداف«. وتعهد املالكم قبل عام 

ّ
والعمل على تحقيق كل

بأن يزور الكاميرون ومعه اللقب العاملي، كما أسس ناديًا 
للمالكمة من أجل توفير الفرصة أمام املواهب في بلده.

ال يبدو أّن لطموحات نجانو حدودًا، خصوصًا بعدما القى 
اإلشادة من الجميع، كما أّن عالقته القوية بمايك تايسون 
تعطيه دافعًا مهّمًا من أجل تحقيق االنتصارات، إذ تتالت 
واملدربني  املختصني  من  عــدد  عن  الــصــادرة  التصريحات 
التي تؤكد أّن املالكم الكاميروني قادر على هزم أّي منافس.
وترغب أطراف عدة في تنظيم نزال من الحجم الكبير بني 
للوزن  الــعــالــم  فــيــوري، بطل  تــايــســون  نجانو والــبــريــطــانــي 
سيكون  الــنــزال  وهـــذا  للمالكمة،  الــعــاملــي  للمجلس  الثقيل 

بمثابة الحدث التاريخي في ميدان املالكمة العاملي.

باريس ـ العربي الجديد

احتاج املالكم الكاميروني فرانسيس نجانو، إلى 52 ثانية 
فقط، خالل الجولة الثانية ليهزم خصمه األميركي ستيب 
ميوسيتش. وبفضل قوة لكماته اليسرى، نجح الكاميروني 
الحلبة، وبالتالي  في طرح منافسه ميوسيتش على أرض 

ثأر منه إثر خسارته عام 2018.
الـــ34 عامًا، في تحقيق ما خطط له عندما  ونجح صاحب 
اقتحم عــالــم املــالكــمــة وهــو الــفــوز ببطولة الــعــالــم، مــا سمح 
الحرمان،   من يعانون من 

ّ
إلــى كــل له بتوجيه رسائل عــدة 

 األهداف باإلصرار والعزيمة.
ّ

ه يمكن تحقيق كل
ّ
مفادها أن

ه وصل 
ّ
عرفت حياة نجانو تجارب صعبة وقاسية، بما أن

إلى فرنسا مهاجرًا سريًا عام 2013. وطوال سنني طويلة 
الصعبة  املهن  ومختلف  املناجم  فــي  عمل  الكاميرون  فــي 

فرانسيس نجـانو

على هامش الحدث

عاش المالكم 
الكاميروني 

فرانسيس 
نجانو، طفولة 
صعبة للغاية، 

إذ عمل في 
المناجم، وبحث 

في القمامة، 
لمساعدة عائلته

يواصل ناصر 
الخليفي 
تحقيق النجاح 
في أوروبا 
)ميشيل ريغان/
)Getty

آنجيه،  ضيفه  على  عريضًا  ــوزًا  ف جيرمان  ســان  باريس  ــادي  ن حقق 
بينهما على  التي جمعت  المباراة  رد، في  نظيفة من دون  بخماسية 
سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  النجم  رفاق  ليبلغ  ــراء«،  األم »حديقة  ملعب 
نصف نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم. واستطاع النجم األرجنتيني 
ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تسجيل 3 أهداف 
)هاتريك(، فيما أحرز زميله نميار دا سيلفا هدفًا، في حين أحرز فنسنت 

مونسو هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه.

سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا

وجه رياضي

الحكم  قبل  التركي من  الفريق  منه مساعد 
الروماني الرابع سيباستيان كوليستكو.

ونــــال تــصــّرف الــخــلــيــفــي اســتــحــســانــًا كــبــيــرًا، 
األمـــر الـــذي جعل إدارة نـــادي بــاشــاك شهير 
الــتــركــي تــقــوم بــنــشــر بــيــان تــقــول فــيــه »قـــدم 
مساعد  إلــى  خاصًا  قميصًا  الخليفي  ناصر 
مــدربــنــا بــيــيــر ويـــبـــو، الــــذي تـــعـــّرض لهجوم 
الــرابــع. نحن معًا«،  الحكم  قبل  مــن  عنصري 

الكلمة مــن معنى، ألنــه يــرأس إحــدى أضخم 
»بي  العالم، وهي  في  التلفزيونية  الشبكات 

إن سبورتس« القطرية.
وباإلضافة إلى ما سبق، فإن ناصر الخليفي 
يتولى رئاسة االتحاد القطري للتنس، ونجح 
املــضــرب، كونه  كــرة  بحنكته وُحــبــه لرياضة 
أن يجعل بطولة قطر  فــي  كــان العبًا سابقًا، 
التي  الدولية،  املسابقات  أهم  للتنس، إحدى 

األمر الذي جعل الجماهير الرياضية تتفاعل 
باريس ســان جيرمان، ألنه  رئيس  بقوة مع 
عــّبــر عـــن الـــــروح الــريــاضــيــة الــتــي تــقــف ضد 

جميع أشكال العنصرية.
صــحــيــح أن الــخــلــيــفــي أبـــهـــر الــجــمــيــع خــالل 
ــيـــة، بــعــدمــا أصـــبـــح رئــيــســًا  الـــســـنـــوات املـــاضـ
لنادي باريس سان جيرمان، لكنه في الوقت 
ــا تــحــمــل  بـــكـــل مــ نـــاجـــح  نــفــســه رجـــــل إداري 

يــتــســابــق كــبــار الــنــجــوم إلـــى املــشــاركــة فيها. 
الخليفي  نــاصــر  الــقــطــري  تمكن  بــاخــتــصــار، 
)48 عاما(، من ضرب نموذج رائع،  صاحب الـ
حول كيفية أن تكون دبلوماسيًا ناجحًا قادرًا 
املهمات  على تجاوز الصعاب، رغم صعوبة 
التي  الرائعة  اإلنــجــازات  نتيجة  بها،  كلف 

ُ
امل

بما  العرب  يفتخر  أن  لذلك يستحق  حققها. 
يفعله وسيقوم به في املستقبل.

أبلغ االتحاد األوروبــي لكرة القدم »يويفا« رسميًا املؤسسات في إقليم الباسك شمالي 
إسبانيا أن ملعب سان ماميس في مدينة بلباو لن يستضيف مباريات بطولة كأس األمم 
األوروبية املقبلة، بينما أعربت هذه املؤسسات عن رفضها لهذا القرار وأنها ستطالب 
بتعويض مادي. وكانت مدينة بلباو إحدى املدن الـ12 التي حددها »يويفا« الستضافة 
يورو 2020 بني 12 من حزيران/ يونيو و12 من تموز/يوليو، لكنها تأجلت العام املاضي 
مــبــاريــات  مــامــيــس سيستضيف  ــان ملعب ســـان  وكـ كـــورونـــا.  فــيــروس  بسبب تفشي 

املنتخب اإلسباني في الدور األول من البطولة.
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