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رياضة

رّد الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد اإلسباني، 
على كلمات رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم 

)يويفا(، ألكسندر تشيفرين، الذي أشار إلى 
احتمال صغير لطرد الفريق املدريدي من دوري 
 ذلك غير معقول، مدافعًا 

ّ
أبطال أوروبا، مؤكدًا أن

عن حق فريقه في لعب نصف النهائي. وقال زيدان: 
ه شيء غير منطقي. في النهاية، لدينا حق 

ّ
»إن

اللعب في األبطال، هذا غير معقول، لن أدخل فيه. 
سنستعد للعب نصف النهائي، هذا أمر واضح«.

أدان هانس فليك، مدرب فريق بايرن ميونيخ 
األملاني، اإلهانات التي تعّرض لها املدير الرياضي 

لبايرن، البوسني حسن صالح حميدزيتش مع 
أسرته، وذلك على الرغم من وجود بعض الخافات 
 أّي شخص يمكنه أن 

ّ
بينهما. وقال فليك: »أعتقد أن

يتخيل كيف يكون الشعور عندما تتعرض أسرتك 
 منا 

ّ
إلهانات بهذا الشكل. هذا أمر غير مقبول. كل

نا نفكر بطريقة مختلفة 
ّ
في موقع مختلف. لكن، ألن

قّدر بعضنا البعض«.
ُ
نا ال ن

ّ
ال يعني أن

تم استبعاد ريان غيغز من منصبه مدربًا 
للمنتخب الوطني الويلزي لكرة القدم، وذلك بعد 
اتهامه رسميًا بإساءة معاملة صديقته السابقة، 

ومهاجمة امرأة أخرى. وستجري محاكمة الاعب 
السابق لفريق مانشستر يونايتد )47 عامًا( 

األربعاء املقبل، بزعم تسببه في أضرار جسدية 
لصديقته السابقة، كيت غريفيل. كما سيتوجب 
على غيغز الدفاع عن نفسه في اتهامه بالتعدي 

على امرأة أخرى في الحادث نفسه.

زيدان يرد 
على تشيفرين: لنا حق 

اللعب في األبطال

فليك يُدين اإلهانات 
التي تعرّض لها المدير 

الرياضي لبايرن

استبعاد غيغز من 
تدريب ويلز بسبب »إساءة 

معاملة صديقته«

ستواصل 
حلبة سوزوكا 
استضافة 
سباق جائزة 
اليابان الكبرى 
للفورموال 1 
لثالثة أعوام 
أخرى حتى 
2024 وذلك 
بعد اتفاق تم 
التوصل إليه 
وإعالنه رسميًا. 
وقال الرئيس 
التنفيذي 
لبطولة العالم 
للفورموال 
1، ستيفانو 
دومينيكالي، 
إن »اليابان 
تحتل مكانة 
خاصة في 
قلوب وعقول 
مشجعي 
الفورموال 
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أنحاء العالم، 
وسوزوكا كانت 
مقرًا للكثير 
من اللحظات 
األسطورية في 
هذه الرياضة«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ينتظر األندية العربية، دور ربع 
ــــوي وصــــعــــب ومـــثـــيـــر،  ــائـــي قــ نـــهـ
حــيــنــمــا تــســتــأنــف رحــلــة الــبــحــث 
أفريقيا ملوسم  أبــطــال  لقب بطل دوري  عــن 
2020-2021. وقــبــل أيـــام مــن إجـــراء االتــحــاد 
األفريقي لكرة القدم »كاف« قرعة الدور ربع 
مــن بينها 5 عربية،  أنــديــة،   8 بــن  النهائي 
هي: األهلي املصري حامل اللقب، والترجي 
الــتــونــســي، والــــــــوداد املـــغـــربـــي، ومـــولـــوديـــة 
الــجــزائــر، وشــبــاب بــلــوزداد الــجــزائــري، إلى 
جانب سيمبا التنزاني وصن داونز وكايزر 
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تقرير

تــشــيــفــز الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــن، بــــات انــتــظــار 
متابعة مباريات نهائي مبكر يفرض نفسه 
ــة املـــوزعـــة   وضـــعـــيـــة األنــــديــ

ّ
ــل ــ بــــقــــوة، فــــي ظـ

بـــن أصـــحـــاب صـــــــدارة، الـــــــوداد والـــتـــرجـــي، 
ووصافة، األهلي واملولودية وبلوزداد.

ووفـــقـــًا ألرقــــــام دور املـــجـــمـــوعـــات، يــتــصــدر 
ــربـــي قــائــمــة  ــغـ نــــــادي الــــــــوداد الــــريــــاضــــي املـ
املــرشــحــن الــعــرب إلحــــراز الــلــقــب، رغـــم عــدم 
 

ّ
ــــوام، فــي ظــل تحقيقه الــكــأس فــي آخـــر 3 أعـ

طـــفـــرة الــنــتــائــج الـــتـــي يــعــيــشــهــا مـــع مــديــره 
الفني املخضرم فوزي البنزرتي، الذي يقود 
الفريق في النسخة الجارية. ويملك الوداد 
أفضل رقم من النقاط بن األندية العربية، 

وكذلك ضمن فئة األكثر حصدًا للنقاط في 
إلى  نقطة،   13 برصيد  املجموعات  مرحلة 
جــانــب الـــفـــوز فـــي 4 مـــبـــاريـــات، وهــــو أعــلــى 
معدل من االنتصارات على مستوى الفرق، 
إلــــى جـــانـــب ســيــمــبــا، وصــــن داونـــــــز، سجل 
خالها 9 أهــداف، ليصبح ثالث أقــوى خط 
هجوم، متساويًا مع سيمبا والترجي، إلى 
جــانــب امــتــاكــه ألفــضــل خـــط دفــــاع حــالــيــًا، 
فيما لم تهتز شباكه إال مرة واحدة. ويضم 
ــبـــن،  ــيـــزة مــــن الـــاعـ الـــــــــوداد مـــجـــمـــوعـــة مـــمـ
يتصدرهم الهداف املخضرم أيوب الكعبي، 
الــذي سجل 4 أهــداف في النسخة الجارية، 
أوناجم  الهداف، محمد  لقب  وينافس على 
ويــحــيــى جـــبـــران وولـــيـــد الـــكـــرتـــي، وهــــم من 
عناصر الوسط املميزة في تشكيلة الوداد، 
ويــــراهــــن عــلــيــهــا الـــبـــنـــزرتـــي فـــي الــتــشــكــيــلــة 
األساسية في الوقت الحالي. وقال البنزرتي 
في تصريحات لقناة »الرياضية« املغربية، 
أن  املنتظر  املنافسن   

ّ
كــل يحترم  فريقه   

ّ
إن

يلتقي أحــدهــم فــي الـــدور املقبل، ســواء كان 
األهلي أو املولودية أو بلوزداد، مشيرًا إلى 
 فريقه يسعى إلى املنافسة على البطولة، 

ّ
أن

وليس لديه منافس معنَّ يتمنى مواجهته 
 الفرق 

ّ
 كــل

ّ
فــي الـــدور املقبل، مــشــددًا على أن

الوصول  عليه  ويتعن  قــويــة،  تأهلت  التي 
الــدور ربع  بــدء مرحلة  ألعلى مستوى قبل 
املربع  إلى  التأهل  النهائي لحصد تأشيرة 

الذهبي.
ــاٍن خــلــف الــــوداد النــتــزاع  ويــأتــي كــمــرشــح ثـ
الــلــقــب الــــقــــاري، نـــــادي الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 

الترجي حصد اللقب في 
نسختي 2018 و2019 تحت 

قيادة معين الشعباني

تابع ستيفن كوري 
عروضه المميزة مع 

فريقه ووريرز

فـــاز  ــذي  ــ ــ الـ و2019،   2018 نــســخــتــي  بـــطـــل 
الشعباني،  معن  الحالي  مــدربــه  مــع  بهما 
الساعي إلى كتابة التاريخ، وحصد الكأس 
قياسي  رقــم  وتحقيق  لــه  الثالثة  األفريقية 
ــيـــة. ويـــمـــلـــك الــتــرجــي  ــبـ فــــي رحـــلـــتـــه الـــتـــدريـ
بــتــصــدره ملجموعته  ــــوداد،  الـ مــثــل  أفضلية 
مثل  مميزة،  بأرقام  املجموعات  مرحلة  في 
الــحــصــول عــلــى 11 نــقــطــة، وتــحــقــيــق الــفــوز 
فــي 3 مــبــاريــات منها، بنسبة 50 فــي املائة 
والتعادل مرتن، وساهم في إبعاد الزمالك 
املــاضــيــة بالفوز  النسخة  املــصــري وصــيــف 
عليه ذهابًا وإيابًا وسجل العبوه 9 أهداف 
)ثــالــث أقــــوى هــجــوم( مــقــابــل نــقــطــة ضعف 
يعاني منها، هي سوء دفاعه الذي استقبل 
6 أهــداف. ويلتقي الترجي في الــدور املقبل 
األهلي أو شباب بلوزداد أو كايزر تشيفز، 
ويسعى إلى تخطي عقبة صعبة، قد يلتقي 
فيها مــرشــحــًا عــربــيــًا أو يــواجــه فــريــقــًا أدى 
إلــى  الثمانية  مــرحــلــة  بشكل جــيــد، وعــبــور 

ــلـــن نـــتـــس عـــلـــى ضــيــفــه  ــّوق فـــريـــق بـــروكـ ــفــ تــ
رغــم كثرة   ،)104 –  109( بوسطن سلتيكس 
اإلصــابــات في صفوفه، في نيويورك ضمن 
لــلــمــحــتــرفــن  األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  ــرة  ــ كـ دوري 
الشرقية  املنطقة  »NBA«، مستعيدًا صــدارة 

من فيادلفيا سفنتي سيكسرز.
وصحيح أن كايري إيرفينغ، نجم بروكلن، 
كان قريبًا من تحقيق تريبل دابل )أكثر من 
عـــشـــرة فـــي ثــــاث فـــئـــات إحــصــائــيــة( مـــع 15 
نــقــطــة و11 تــمــريــرة حــاســمــة و9 مــتــابــعــات، 
للغاية  كــان منخفضًا  ان معّدل تسجيله  إال 
)4 مــن 19 مــحــاولــة(. وصمد فريق بروكلن 
نــتــس أمـــام عـــودة قــويــة لبوسطن فــي الــربــع 
األخير )31-21(، أمام جمهور محدود بسبب 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــلـــغ 1700  ــوكــــول فــ ــروتــ بــ

الشرقية )40-20( بفارق مباراة عن فيادلفيا 
سفنتي سيكسرز الخاسر ثاث مرات تواليًا. 
ــــت لــلــمــبــاراة الثالثة  وغــــاب املــخــضــرم دورانـ
تــوالــيــًا إلصـــابـــة بــفــخــذه تــعــرض لــهــا األحـــد 
خال الخسارة ضد ميامي. وخاض دورانت 
24 مــن أصــل 59 مــبــاراة لنتس هــذا املــوســم، 
في وقت يفتقد فيه بروكلن هدافه جيمس 
هــــاردن لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــًا، إلصــابــة 
عضلية بــفــخــذه. وكــــان جــو هــاريــس أفضل 
مــســّجــل لــبــروكــلــن مـــع 20 نــقــطــة، وأضــــاف 
جيف غرين 19، فيما لم تكن 38 نقطة و10 
مــتــابــعــات لــلــنــجــم جــايــســون تــايــتــوم كافية 
 32 مقابل  ـــ28  الـ خسارته  بوسطن  لتجنيب 
ع »الــروكــي« 

ّ
ــار، قــال مـــوز فـــوزًا. فــي هــذا اإلطــ

نقطة   22 بعد تسجيله  بــريــتــشــارد  بــايــتــون 
لبوسطن بينها 6 ثاثيات من 7 محاوالت: 
»إذا خسرت الكثير من الكرات ومنحت فريقًا 
املرتدات، تسديد كرات  مثل بروكلن فرصة 
سهلة وأمور مماثلة، سيكون من الصعب أن 

تفوز في املباريات«.

كوري يواصل تألقه
وتابع املوزع النجم ستيفن كوري تألقه مع 
ــرز، وقــــاده إلــى  ــ فــريــقــه غــولــدن ســتــايــت ووريـ
وعماقه  ناغتس  دينفر  ضيفه  على  الــفــوز 
 .)97  –  118( يــوكــيــتــش  نـــيـــكـــوال  ــربـــي  الـــصـ
وبــتــســجــيــلــه 32 نــقــطــة، بــيــنــهــا 4 ثــاثــيــات، 
يــكــون كـــوري قــد تخطى حــاجــز الـــ 30 نقطة 
للمرة الـ12 في آخر 13 مباراة. واكتفى كوري 
ام واشـــنـــطـــن األربــــعــــاء  أم  الـــخـــســـارة  ــــال  خـ
املـــاضـــي، بتسجيل فــقــط 18 نــقــطــة، وســاهــم 
بتحقق ووريــورز فوزه الثاثن هذا املوسم 

مقابل 30 خسارة.
الــذي  الغربية،  املنطقة  رابــع  ناغتس،  ولــدى 
ــاراة إلصــابــة  ــبـ ــل بـــارتـــون مــطــلــع املـ خــســر ويـ
عــضــلــيــة، ســجــل يــوكــيــتــش 19 نــقــطــة، فيما 
األفضل  بــورتــر جــونــيــور  كــان زميله مايكل 
ــيـــاب نــجــمــيــه تــــراي  ــم غـ ــ مــــع 26 نـــقـــطـــة. ورغــ
يــونــغ )كــاحــل( والــســويــســري كلينت كابيا 
)الــفــقــرات الــســفــلــيــة(، قـــاد الــصــربــي بــوغــدان 
بــوغــدانــوفــيــتــش فــريــقــه أتــانــتــا هــوكــس إلــى 
الــفــوز على وصــيــف املــوســم املــاضــي ميامي 
هيت )118 – 103(، بتسجيله 21 نقطة. ويبلغ 
معدل يونغ وكابيا معًا 41 نقطة في املباراة 
املــوســم، فيما يتصدر كابيا  هــذا  الــواحــدة 
ترتيب املتابعات في الــدوري. وفيما أضاف 
للفائز جــون كولينز 21 نقطة، كــان كندريك 
نان األفضل لدى هيت مع 21، وأضاف النجم 

جيمي باتلر 19 نقطة في املواجهة.
ثالث  كليبرز،  أنجليس  لــوس  فــريــق  وحــقــق 

املــنــطــقــة الــغــربــيــة، فـــوزه الـــرابـــع تــوالــيــًا على 
هــيــوســنت روكـــتـــس مــتــذيــل تــرتــيــب الــــدوري 
بعد رحيل هاردن إلى نتس، بنتيجة )109 – 
104(. وكان النجم بول جورج أفضل مسجل 
لكليبرز )43 فوزًا و19 خسارة(، مع 33 نقطة 
و14 مــتــابــعــة، فــيــمــا ســجــل لــلــخــاســر املـــوزع 
تــمــريــرة حــاســمــة  نــقــطــة و13  وال 27  جــــون 
والعـــب االرتـــكـــاز كــريــس وود 24 نقطة و19 
فريقن  بــن  مــبــاراة هجومية  وفــي  متابعة. 
يــتــنــافــســان عــلــى املــركــز الــســابــع فــي املنطقة 
الخسارة  غريزليز  ممفيس  ألحق  الغربية، 
الــرابــعــة تــوالــيــًا بــبــورتــانــد تـــرايـــل بــايــزرز 
مـــورانـــت  ــا  جـ املــــــوزع  ــق  ــألـ وتـ  ،)128  –  130(
حاسمة،  تــمــريــرة  و13  نقطة   33 بتسجيله 
وأضــاف ديلون بروكس 25، في وقت سجل 
لــيــارد 27 نقطة  لــبــورتــانــد نجمه دامـــيـــان 
والعب االرتكاز البوسني يوسف نوركيتش 
26 نــقــطــة و17 مــتــابــعــة. ويــحــتــل بــورتــانــد 
املركز السابع في الغربية )32-27( وممفيس 

الثامن )28-30(. 

المباريات القادمة
ــلـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــافـــســـات الـــسـ ــنـ ـــســـتـــكـــمـــل مـ

ُ
وت

بــمــبــاريــات مــتــوســطــة املــســتــوى بــن األنــديــة 
ــصــارع مــن أجــل حجز مقاعد مؤهلة 

ُ
الــتــي ت

 مـــن فــريــق 
ً
ــى املـــرحـــلـــة اإلقـــصـــائـــيـــة، بــــدايــــة إلــ

واشــنــطــن ويــــــزاردز الــــذي يــلــعــب ضـــد فــريــق 
ــــي مـــــبـــــاراة مــهــمــة  كـــلـــيـــفـــانـــد كـــافـــالـــيـــيـــرز فـ
الفريق  آمـــال  ُيــعــزز  فــوز  عــن  للفريقن بحثًا 
األول. أما فريق أتانتا هاوكس، فيلعب ضد 
فــريــق ميلووكي بــاكــس فــي مــبــاراة ُمنتظرة 
على  املنافسة  في  الكثير  نتيجتها  حدد 

ُ
ست

أما فريق أورالنــدو ماجيك،  املقاعد املؤهلة. 
فيلعب ضــد فــريــق إنــديــانــا بــايــســرز، بينما 
يلعب فــريــق غــولــدن ستايت ووريــــورز ضد 
فــريــق ســاكــرامــنــتــو كــيــنــغــز. ويــســعــى فــريــق 
ووريــورز الذي قّدم أخيرًا أداًء مميزًا بقيادة 
نــجــمــه األول، ســتــيــفــن كـــــوري، إلــــى مــتــابــعــة 
ــه يريد  ــذا الــعــرض الـــقـــوي، وخــصــوصــًا أنـ هـ
األدوار  إلى  التأهل  تعزيز حظوظه من أجل 
اإلقــصــائــيــة هـــذا املــوســم. فــي املــقــابــل، يلعب 
فريق فيادلفيا سفنتي سيكسرز ضد فريق 
ثــانــدر، ويــخــوض فريق  أوكــاهــومــا سيتي 
نــيــويــورك نيكس مــواجــهــة قــويــة ضــد فريق 
الــتــي تسعى  فينيكس صــانــز، أحـــد األنــديــة 
املوسم.  هــذا  بقوة  اللقب  على  املنافسة  إلــى 
وأخيرًا، يلعب فريق مينيسوتا تيمبروولفز 
ضد فريق يوتا جاز، ويخوض فريق ميامي 

هيت مواجهة قوية ضد شيكاغو بولز. 
)فرانس برس(

السلة األميركية: بروكلين يستعيد صدارة »الشرقية«
تابع فريق بروكلين نتس 

عروضه الجيدة في 
منافسات بطولة الدوري 

األميركي لكرة السلة، 
وذلك بعد إسقاطه 

بوسطن سلتيكس، لينجح 
في العودة إلى الصدارة 

من جديد بعد غياب 
بسبب قوة فيادلفيا

)Getty/ج بلقب النسخة الماضية )أحمد عواد األهلي ُتوِّ

)Getty( بروكلين نتس يُتابع عروضه القوية في الدوري

أبطال  دوري  في  التألق  مواصلة  عن  العربية  األندية  تبحث 
التي  النهائي،  ربع  الدور  قرعة  من  أيام  قبل  وذلك  أفريقيا، 

ستضم 5 أندية عربية من أصل 8 بلغت هذا الدور

 امتاكه 
ّ

املربع الذهبي، وخصوصًا في ظل
أفضلية خوض اإلياب في رادس.

ويأتي نادي األهلي املصري »حامل اللقب« 
مرشحًا قويًا فوق العادة، لاحتفاظ باللقب 
وحــصــده للمرة الــعــاشــرة فــي تــاريــخــه، رغم 
نتائجه التي تبدو غير جيدة بالنسبة إلى 
أعلى  األهلي  التأهل. ويملك  جماهيره بعد 
مــعــدل مـــن الــنــقــاط حــقــقــهــا أّي وصــيــف في 
مرحلة املجموعات )11 نقطة(، إذ حقق في 
املجموعة األولى 3 انتصارات، وتعادل مرتن 
وخــســر مـــرة واحــــدة، وهـــو يملك أقـــوى خط 
برصيد  املتأهلة  الثمانية  الفرق  في  هجوم 
11 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وهو 
مــعــدل يــبــدو مرتفعًا أيــضــًا. ويــضــم األهــلــي 
بالنسخة  فــازوا  الذين  الاعبن،  كوكبة من 
ــة، مثل  ــاربـ األخــــيــــرة، ويــمــثــلــون قـــوتـــه الـــضـ
ــرمــــى، ورامــــي  ــنـــاوي حـــــارس املــ مــحــمــد الـــشـ
ــــرف، وحــســن الــشــحــات،  ربــيــعــة، وأيـــمـــن أشـ
ومــحــمــود كــهــربــا، ومــحــمــد مـــجـــدي قــفــشــة، 
إلى جانب بدر بانون، قلب الدفاع املغربي، 
وطاهر محمد طاهر، الجناح األيسر، وأحد 
الفريق في املوسم الجاري،  أبــرز اكتشافات 
برفقة محمد شريف، هدافه األول في املوسم 
الجاري، الــذي سجل 3 أهــداف في البطولة. 
وأكـــــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، املـــديـــر الــفــنــي 
فريقه   

ّ
أن إعامية،  تصريحات  في  لأهلي، 

جاهز لخوض منافسات الدور ربع النهائي 
ــدارة  أمــــــام أّي مـــنـــافـــس مــــن أصــــحــــاب الــــصــ
الــوداد  أو  مثل صن داونــز الجنوب أفريقي 
ــهــا فرق 

ّ
املــغــربــي أو الــتــرجــي الــتــونــســي، وكــل

مرشحة للتتويج، وكان سيلتقي بأّي منها 
في الدور نصف النهائي أو املباراة النهائية 
ه 

ّ
أن في حال تصدره ملجموعته، مشيرًا إلى 

فور  أقصى جهد،  لتقديم  جاهز مع العبيه 
إعـــان نتيجة قــرعــة الــبــطــولــة ويــســعــى إلــى 

حصد تأشيرة التأهل.
في الوقت نفسه، يظهر ناديا شباب بلوزداد 
ومولودية الجزائر ممثلن للكرة الجزائرية 
ــالــــدور ربــــع الــنــهــائــي.  فـــي حـــضـــور كــبــيــر بــ
ويملك بلوزداد واملولودية أرقامًا متساوية 
ــــي املــجــمــوعــتــن  ــــا وصـــيـــفـــن فـ بـــعـــدمـــا حـ
نقاط   9 حصد  فكاهما  والــرابــعــة،  الثانية 
ــبـــاراتـــن والـــتـــعـــادل فـــي 3  مـــن الـــفـــوز فـــي مـ
مباريات والــخــســارة مــرة واحـــدة، وتخطيا 
اللقب  على  للمنافسة  مرشحة  كــانــت  فــرقــًا 
ــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي، والــــزمــــالــــك  ــمـ ــازيـ ــل مـ ــثـ مـ
أقوى  بلوزداد خط هجوم  املصري. ويملك 
من املولودية، وسجل 6 أهــداف في مرحلة 
 مـــبـــاراة، 

ّ
املــجــمــوعــات بـــواقـــع هــــدف فـــي كــــل

هدافي  الئحة  متصدر  صفوفه  بن  ويضم 
الــبــطــولــة، وهـــو أمــيــر ســعــيــود، فيما سجل 
املولودية في البطولة 4 أهداف في جوالته 
الــســابــقــة، ولــديــه أحـــد املــهــاجــمــن املميزين 
ــــوي، الــــذي  ــريـ ــ ــو ســـامـــي فـ ــة، هــ ــبـــطـــولـ ــي الـ فــ
سجل 3 أهداف حتى اآلن، وكاهما ينتظر 
مواجهة شديدة الصعوبة بماقاة أحد فرق 
النهائي. فبلوزداد  الــدور ربع  الصدارة في 
سيواجه صن داونز أو سيمبا أو الترجي، 
ــة صـــن داونــــــز أو  ــولـــوديـ فــيــمــا ســـيـــواجـــه املـ

سيمبا أو الوداد.

لن تكون المنافسة سهلة على اللقب األفريقي عربيً بوجود 3 فرق أخرى 
منافسة، قدمت عروضً رائعة في مرحلة المجموعات، وهي صن داونز 
الفرق،  أقــوى  أحد  أفريقي،  الجنوب 
بعدما حصد 13 نقطة، وكذلك سيمبا 
التنزاني »الحصان األسود«، بعدما حصد 
تشيفز  كايزر  وأخــيــرًا  أيضً،  نقطة   13
وصيفً  حــّل  ــذي  ال أفريقي،  الجنوب 
للوداد في المجموعة الثالثة، وجمع 
 3 وتعادل  انتصارين  وحقق  نقاط،   9

مرات، وخسر مرة.

3 فرق أخرى مرشحة

متفرج على ملعب باركليز سنتر أرينا، وقال 
إيــرفــيــنــغ: »نـــدرك أنــنــا لــن نحقق انــتــصــارات 
املــبــاريــات، وعليه يجب أن  سهلة في بعض 
نــمــّر فــي بعض املـــعـــارك«. وغـــاب مــجــددًا عن 
فريق نتس، النجمان كيفن دورانت وجيمس 
هــاردن بسبب اإلصــابــة، لكنه نجح بالتقّدم 
املنطقة  ــدارة  ــ صـ ليستعيد  ــبــــاراة،  املــ مــعــظــم 

دوري أبطال 
أفريقيا

صراع عربي بربع النهائي
جــدد الــوحــدة اإلمــاراتــي فــوزه على فريق 
الريان القطري عندما تغلب عليه بهدف 
منافسات  من  الرابعة  الجولة  في  نظيف 
آسيا  أبــطــال  لـــدوري  الخامسة  املجموعة 
النصر السعودي  القدم، فيما أحكم  لكرة 

قبضته على املجموعة الرابعة. 
وعلى استاد »بانديت جواهر الل نهرو« 
ــديـــة، خـــــرج فــريــق  فــــي مـــديـــنـــة غـــــوا الـــهـــنـ
الــوحــدة منتصرًا مــرة أخــرى أمــام الريان 
بعد لقاء طرد خاله ثاثة العبن، وسجل 
الـــســـوري عــمــر خــربــن هـــدف الـــوحـــدة من 
ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 من املواجهة. 

وكــان الوحدة قد فاز على الريان )3 – 2( 
الثاثاء في الجولة الثالثة، لُيعزز مركزه 
الــثــانــي فـــي املــجــمــوعــة بــرصــيــد 7 نــقــاط، 
نــقــاط عــن بيرسبوليس  وبـــفـــارق خــمــس 
ــقـــق فــــوزه  ــدر، الـــــــذي حـ ــتــــصــ ــي املــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
على  كبيرة  بنتيجة  تواليًا، وجــاء  الرابع 
نظيفة  برباعية  املستضيف  الهندي  غوا 
سجلها شهريار موغانلو )د. 24( ومهدي 
تــرابــي )د. 43 مــن ضــربــة جـــزاء( وعيسى 
كاميابينيا  كمال  والبديل   )47( كثير  آل 
املــــركــــز األخـــيـــر  فــــي  الــــريــــان  ــقـــي  )58(. وبـ
برصيد نقطة خلف غوا )نقطتان( وخرج 
مــن ختام دور  قبل جولتن  املنافسة  مــن 

املجموعات. 
إذ  االثــنــن،  يــوم  الخامسة  الجولة  وتــقــام 
الوحدة مع بيرسبوليس وصيف  يلتقي 
النسخة املاضية، والــريــان مــع غــوا،  بطل 
ــد الــهــولــنــدي هــيــنــك تــن كــــات، مــدرب  وأكــ
الوحدة، أن فريقه »في الطريق الصحيح 
وأصبح يحتاج إلى 3 نقاط على األقل من 

مباراتن للحصول على بطاقة التأهل«.
هـــذا ويــتــأهــل إلـــى دور الـــــ16 مــن البطولة 
أصــحــاب املـــراكـــز األولــــى فــي املــجــمــوعــات 
 إلــى 

ً
الــخــمــس ملنطقة غـــرب آســيــا، إضــافــة

أفضل 3 أندية من أصحاب املركز الثاني. 
للريان بعدما حقق  الوحدة عقدته  وأكــد 
قيمت 

ُ
فوزه السابع من أصل 8 مباريات أ

في  االنتصار  منها  البطولة،  في  بينهما 
آخر 5 مباريات. وكانت نقطة التحول في 

الــريــان  املــبــاراة عندما طــرد الحكم العــب 
أحمد عبد املقصود لعرقلته عبد الله أنور 
القطري  الفريق  لعب  ثــم   .)45 )د.  املنفرد 
ــرد الــكــامــيــرونــي  بــتــســعــة العـــبـــن بــعــد طــ
فرانك كوم لنيله البطاقة الصفراء الثانية 
لم  فــارس جمعة،  الوحدة  مدافع  لعرقلته 
يــتــردد الــحــكــم فــي احتسابها ركــلــة جــزاء 
ســددهــا الــبــديــل خــربــن بــنــجــاح )د. 71(. 
وشـــهـــدت املـــبـــاراة رفـــع الـــدولـــي الــكــويــتــي 
الثالثة  الــحــمــراء  البطاقة  العليلي  أحــمــد 
في املــبــاراة، لكن هــذه املــرة لقائد الوحدة 
على  العتدائه  مطر،  إسماعيل  املخضرم 

دامي تراوري )1+90(.

الشارقة يبقى في الصدارة 
مبارياتها  املقامة  الثانية  املجموعة  فــي 
فــي الــشــارقــة، حــافــظ الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي 
على صــدارتــه بعد تعادله مع باختاكور 
ــح  ــتــ ــتــ وافــ  ،)1  –  1( ــــي  ــانــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ األوزبــ
الـــســـويـــســـري اريـــــن ديــــرديــــوك الــتــســجــيــل 
ــمــــريــــرة  لــــبــــاخــــتــــاكــــور بــــعــــدمــــا وضــــــــع تــ
الــيــغــونــوف فــي شــبــاك عــادل  خوجياكبر 
الــبــديــل محمد  لــكــن   ،)59 )د.  الــحــوســنــي 
خــلــفــان جــنــب الــشــارقــة الــخــســارة األولـــى 
بتسجيله التعادل إثر تمريرة من البديل 
وفي   .)87 )د.  الكعبي  العزيز  عبد  اآلخـــر 
املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، خـــســـر فـــريـــق الـــقـــوة 
الــجــويــة الــعــراقــي أمـــام تــراكــتــور اإليــرانــي 

بهدف نظيف سجله مهدي تيكدارينجاد 
مــنــذ الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الـــلـــقـــاء، أكــمــلــه 
الــخــاســر بــعــشــرة العــبــن مــنــذ الــدقــيــقــة الـــ 
38 بعد طرد املدافع ميثم جبار. ويتصدر 
برصيد  املجموعة  ترتيب  الشارقة  فريق 
ولباختاكور  لتراكتور   6 مقابل  نقاط،   8

ونقطتن للقوة الجوية.

النصر يحكم قضبته على المجموعة 
الرابعة

ــلــــى صـــــــدارة  ــتـــه عــ ــبـــضـ ــر قـ ــنــــصــ ــم الــ ــ ــكـ ــ أحـ
املجموعة الرابعة، عقب فــوزه على فوالد 
خوزستان اإليراني 2-صفر. وسجل عبد 
واملــغــربــي عبد  )د. 54(  الــفــتــاح عــســيــري 
الــــرزاق حــمــد الــلــه )د. 85( هــدفــي املــبــاراة 
التي جــرت على ملعب مــرســول بــارك في 

الرياض.
ورفـــع فــريــق النصر رصــيــده إلــى 8 نقاط 
مـــن فـــوزيـــن وتــعــادلــن تــربــع مـــن خالها 
ــــدارة املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، بــفــارق  عــلــى صـ
نقطة عن السد القطري الذي تغلب بدوره 
نظيفن  بهدفن  األردنــــي  الــوحــدات  على 
وأخـــرجـــه مـــن املــنــافــســة )نــقــطــة واحـــــدة(، 
فــيــمــا تـــراجـــع فـــــوالذ إلــــى املـــركـــز الــثــالــث 
بــرصــيــد 5 نـــقـــاط. وظـــهـــر الـــشـــوط األول 
ــأمـــول، خصوصًا  املـ فــنــي دون  بــمــســتــوى 
من جانب النصر الذي سنحت له فرصة 
ثــمــيــنــة، عــنــدمــا انــطــلــق ســـامـــي الــنــجــعــي 

بــكــرة مــن الــعــمــق قــبــل أن يــصــوبــهــا قوية 
لــتــرتــطــم بـــاملـــدافـــع وتـــأخـــذ طــريــقــهــا إلــى 
الركنية )د. 18(. ومن هفوة دفاعية خطف 
سامي النجعي الكرة ومررها إلى املغربي 
أمــرابــط، لكن األخير تباطأ في  نورالدين 
تصويبها لتفقد خطورتها )د. 29(، ومن 
ركــلــة حــــرة كــــاد فــــوالد أن يــخــطــف هــدفــًا، 
الحارس  أمسكها  ميري  محمد  كــرة  لكن 
ولــيــد عــبــد الــلــه بــبــراعــة )32(. ومـــن خطأ 
ــذ الـــنـــصـــر األســـبـــقـــيـــة عــنــدمــا  ــ ــاعــــي أخـ دفــ
اقتنص حمدالله الكرة ومررها إلى زميله 
الــــذي لعبها قوية  الــفــتــاح عــســيــري  عــبــد 
فــي سقف املــرمــى )د. 54(. وكــاد فــوالد أن 
يعادل النتيجة لوال براعة وليد عبد الله 
الذي تصدى لرأسية باتوسي أياندا قبل 
أن تعود ويبعدها الدفاع )د. 66(. وواصل 
ــقـــه عـــنـــدمـــا تــصــدى  ــألـ ــلــــه تـ ولــــيــــد عـــبـــد الــ
لــكــرة ســـاســـان أنـــصـــاري الــقــويــة، وأنــهــى 
يطير  أن  قبل   )67 )د.  بــبــراعــة  خطورتها 
بأطراف  ويحولها  القوية  باتوسي  لكرة 
)د. 80(. ومــن هجمة  إلــى ركنية  أصابعه 
سريعة قادها وليد عبد الله، انطلق عبد 
الرزاق حمدالله خلف الكرة وتجاوز أكثر 
مــن مــدافــع قــبــل أن يضعها بــكــل ثــقــة في 

الشباك )د. 85(.

السد يجدد تفوقه على الوحدات 
في املباراة الثانية ضمن هذه املجموعة، 
جــــدد فـــريـــق الـــســـد الـــقـــطـــري تــفــوقــه على 
الوحدات بفضل هدفن لإلسباني سانتي 
كازورال )13 من ركلة جزاء( والبديل علي 
أسد )د. 90(، وأراد فريق املدرب اإلسباني 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــس تــكــرار مــا فعله في 
في  الــذهــاب عندما سجل ثاثية  مــبــاراة 
غــضــون نصف ســاعــة، وتــقــدم مبكرًا عبر 
كــازورال من ركلة جــزاء كسبها الجزائري 
بــغــداد بــونــجــاح بــعــد تــعــرضــه لخطأ من 
املــدافــع يــزن الــعــرب. لكن الــفــريــق القطري 
اصطدم بعناد كبير ملنافسه الذي أحرجه 
كــثــيــرًا، وخــصــوصــًا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
أن  التعديل. بيد  العديد من فرص  مهدرًا 
الــوحــدات عقب  نقصًا عدديًا في صفوف 
ــع يــــزن الـــعـــرب لــنــيــلــه بــطــاقــة  ــدافــ طــــرد املــ
السد  مهمة  سّهل   ،)78 )د.  ثانية  صــفــراء 
في تأكيد التفوق بهدف ثاٍن عبر البديل 
اآلخر  البديل  الــذي استثمر تمريرة  أســد 
يوسف عبد الرزاق )د. 89(. ويسعى فريق 
الــســد لــلــمــنــافــســة بــقــوة عــلــى لــقــب دوري 
أبطال آسيا هذا املوسم بعد فشل املدرب 
اإٍلســــبــــانــــي، تـــشـــافـــي هـــيـــنـــرنـــانـــديـــز، فــي 
تحقيق  اللقب اآلسيوي، وخصوصًا أنه 
فرض سيطرته محليًا دون النجاح قاريًا، 
ــريـــق بــرشــلــونــة  فـــهـــل يــنــجــح أســــطــــورة فـ
السابق في الوصول إلى املباراة النهائية 

هذا املوسم ورفع الكأس؟
)فرانس برس(

أبطال آسيا: الوحدة يجدد فوزه على الريان
تستمر منافسات بطولة 

دوري أبطال آسيا، 
وشهدت هذه الجولة 

مواجهات عربية ُمميزة 
انتهت بانتصارات لكل من 
الوحدة اإلماراتي والسد 

القطري، وذلك في 
سعيهما للمنافسة على 

اللقب هذا الموسم

)Getty( الوحدة اإلماراتي يُحقق فوزًا مستحقًا على الريان
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ســيــكــون يـــوم األحـــد مــمــتــازًا لكل 
جماهير كرة القدم التي تريد أن 
كــرة  مــبــاريــات  بــأجــمــل  تستمتع 
القدم في أوروبــا، إذ يشهد اليوم مباريات 
ــأس الـــرابـــطـــة  ــ ــة ونــــاريــــة فــــي بـــطـــولـــة كـ ــويـ قـ
اإلسباني،  الـــدوري  بطولة  وفــي  اإلنكليزية 
اللقب  عــلــى  مشتعلة  منافسة  يشهد  الـــذي 
هـــذا املــوســم بــن الــثــاثــي أتلتيكو مــدريــد، 

برشلونة وريال مدريد.

سيتي الطامح وتوتنهام الجريح
يواجه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب 
والــــذي مــا زال يــحــارب عــلــى ثـــاث جبهات 
بعد  واملــتــجــّدد  الجريح  توتنهام،  منافسه 
إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في 
نهائي كأس الرابطة على ملعب »ويمبلي«، 
على وقع تــرددات الفشل الــذي رافــق إطاق 
مــســابــقــة الــــــدوري الــســوبــر األوروبـــــــي ومــا 
نـــتـــج عــنــهــا مــــن انــــتــــقــــادات واســــعــــة. وبــعــد 
ــام مــن »قــنــبــلــة« الــكــشــف عــن كــون  ســبــعــة أيــ
سيتي وتوتنهام من ضمن 12 فريقًا قرروا 
إطاق الدوري السوبر األوروبي، سيتواجه 
املاعب  في  رسمي  لقب  أّول  على  الناديان 

قمم أوروبية 
منتظرة

األندية  بين  ُمنتظرة  نارية  مواجهات  األوروبية  القدم  كرة  جماهير  تنتظر 
المتنافسة وخصوصًا في نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية الذي يجمع بين 
ناريتين  بينما تشهد منافسات »الليغا« قمتين  توتنهام ومانشستر سيتي، 

بالنسبة ألتلتيكو المتصدر وبرشلونة صاحب المركز الثالث

3031
رياضة

قضية

الرابطة  نهائي كأس  اإلنكليزية. وسُيشّكل 
عندما  مــا حصل  لتناسي  رياضية  فــرصــة 
يجمع نادين من بن عدة مؤّسسن لدوري 
ــــارت بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن  الــســوبــر. وأشـ
بانتظار  حتمًا  ستكون  مــعــارضــة  اصــواتــًا 
»ويمبلي«،  ملعب  دخولهما  عند  النادين 
لهم بحضور  آالف متفرج ُسمح   8 من بن 
املباراة النهائية هذا األسبوع، إال أن الهدف 
اإلسباني  سيتي  ملـــدرب  بالنسبة  األســـاس 
ــدرب املـــؤقـــت الــجــديــد  ــ بــيــب غــــوارديــــوال واملــ
لتوتنهام رايــن مايسون الــذي حل بــداًل من 
هو  النتائج،  تــردي  بسبب  املقال  مورينيو 
إبقاء الاعبن خارج أجواء ما يحصل وأن 

ينصب اهتمامهم على أرض امللعب فقط.
بأفضل  ر 

ّ
يتحض أن  »سيتي«  فريق  ويأمل 

طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة الســـتـــحـــقـــاقـــه األوروبــــــــــي 
بــالــفــوز بــكــأس الــرابــطــة لــلــمــرة الــثــامــنــة في 
تـــاريـــخـــه، قـــبـــل أن يـــقـــوم بـــرحـــلـــة مــحــفــوفــة 
ــارك دي  ــ بــاملــخــاطــر األربـــعـــاء إلـــى مــلــعــب »بـ
بــرانــس« ملواجهة بــاريــس ســان جــرمــان في 
ذهاب الــدور نصف النهائي ملسابقة دوري 
ــا. وكــــان ســيــتــي أحــــرز الــلــقــب  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
الــعــام املــاضــي لــلــمــرة الــثــالــثــة تــوالــيــًا، وهــو 
يسعى لاحتفاظ بلقبه ورفع الكأس للمرة 

السادسة في األعوام الثمانية األخيرة.
ــكـــوك حـــــول إمــكــانــيــة  ــا حـــامـــت الـــشـ ــعـــدمـ وبـ
مشاركة العب وسط سيتي النجم البلجيكي 
كــيــفــن دي بــرويــن إثـــر خــروجــه مــصــابــًا في 
التي خسرها  الكأس املحلية  نصف نهائي 
فريقه أمام تشلسي بهدف نظيف، لينتهي 
املوسم،  هــذا  تاريخية  رباعية  تحقيق  حلم 
كــــشــــف مــــــدربــــــه عــــــن جــــهــــوزيــــتــــه لـــخـــوض 
إلى  توتنهام  يصل  ناحيته،  مــن  الــنــهــائــي. 
مــلــعــب »ويــمــبــلــي« فـــي خـــال أســـبـــوع شهد 
إقـــالـــة مـــدربـــه مــوريــنــيــو اإلثـــنـــن، وتــعــرض 
مهاجمه هـــاري كــايــن إلصــابــة فــي الكاحل، 
وتعين العبه السابق مايسون مدربًا حتى 
نهاية املوسم. وغاب كاين عن مباراة فريقه 
أمام ساوثمبتون )2 – 1( األربعاء، في أول 
الــجــديــد، حيث من  فــوز ملايسون مــع فريقه 
غير املؤكد أن يعود إلى امللعب أمام سيتي. 
ــايـــســـون أن يـــقـــود الــــنــــادي الــــذي  ــل مـ ــأمــ ويــ
شجعه منذ صغره إلى أول ألقابه منذ عام 
2008 والفوز بكأس الرابطة املتوج بها في 4 

مناسبات )1971، 1973، 1999 و2008(. 

قمم »الليغا«
ــن مـــنـــافـــســـات »الـــلـــيـــغـــا«  ــوع مــ ــبــ ال يـــمـــُر أســ
إال وتـــــكـــــون املــــنــــافــــســــة عــــلــــى أشـــــدهـــــا بــن 
ــد  ــدريــ ــلــــتــــيــــكــــو مــ ــة وأتــ ــونــ ــلــ ــرشــ ــــي بــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــال مــدريــد، وهـــذا األســبــوع يــخــوض كل  وريـ
ــكـــوس« و»الـــكـــتـــالـــونـــي«  ــبـــانـ ــيـ مــــن »الـــروخـ
مـــواجـــهـــتـــن مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، والـــهـــدف 
االســتــمــرار فــي املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب بقوة 
وتــجــنــب نـــزف أي نقطة قــبــل الــخــتــام بست 
ــلـــونـــة ســيــلــعــب  ــبـــرشـ جـــــــــوالت. بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــارج  ــد فـــريـــق فـــيـــاريـــال خـ ــة ضـ ــاريـ مــــبــــاراة نـ
إمكانية  ُيعزز  انتصار  األرض، وعينه على 
ــم، ألن فــــوزه  ــوســ ــذا املــ ــ تــتــويــجــه بــالــلــقــب هـ
ــه املــؤجــلــة  ــاراتـ ــبـ فـــي املــــبــــاراة وفــــــوزه فـــي مـ
سيجعان الفارق مع أتلتيكو نقطتن فقط 
قبل املواجهة املرتقبة بينهما في األسبوع 
الذي بعده، وبالتالي انتصار »الكتالوني« 
الـــصـــدارة ألول مـــرة هـــذا املــوســم.  سيمنحه 
ويــعــيــش فـــريـــق بــرشــلــوة انــتــعــاشــة كــبــيــرة 
التتويج بلقب بطولة كأس  خصوصًا بعد 
أتلتيك بلباو )4  ملك إسبانيا على حساب 
– صفر(، ونتائجه الجيدة محليًا باستثاء 
خــســارتــه أمـــام ريـــال مــدريــد قــبــل أسبوعن 
جمل أداء برشلونة أفضل 

ُ
تقريبًا، لكن في امل

برشلونة وأتلتيكو 
يخوضان قمتين 

ُمنتظرتين في »الليغا«

تايغر وودز ينشر صورة له بعكازين في منزله 
نشر العب الغولف األميركي تايغر وودز صورة 
عبر »إنستغرام« يظهر فيها ممسكا بعكازين 
يملكه في  الـــذي  املــنــزل  فــي حــديــقــة  ومبتسما 
ــعــد هـــذا الــظــهــور األول  غــوبــيــتــر )فـــلـــوريـــدا(. وُي
لوودز، الذي يضع جبيرة صغيرة على الكاحل 
تــعــّرض، في 23 شباط/فبراير  أن  األيــمــن، منذ 
املاضي، لحادث سير خطير في ضواحي لوس 
أنجليس )كاليفورنيا(. وتعّرض املصنف األول 
والقدم  الساق  في  عديدة  لجروح  عامليًا سابقًا 
اليمنى نتيجة الحادث الذي وقع في طريقه إلى 
املشاركة في حدث لشركة يمثلها. وظل وودز 
)45 عاما( في املستشفى ملا يقرب من شهر، 
قبل أن يعود إلــى منزله في لــوس أنجليس في 
لتقرير  املــاضــي. ووفــقــًا  ــارس/آذار  ــ مـ منتصف 
شر قبل أسبوعني، فإن العب الغولف كان يقود السيارة بضعف حد السرعة 

ُ
شرطي ن

املسموح بها في الطريق الذي تعّرض فيه للحادث.

من  الـــ16  الجولة  في  بوماس  مع  سلبيًا  يتعادل  بويبال 
الدوري المكسيكي

ـــ16 من مرحلة  ال الجولة  انطالقة  في  أونـــام،  بوماس  بويبال سلبيًا مع ضيفه  تعادل 
إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2021(. وبالتعادل في املباراة، أضاف 
احتالل   

ً
مــواصــال نقطة،   27 بويبال  لــدى  ليصبح  رصيديهما،  إلــى  نقطة  الــفــريــقــان 

املركز الثالث بفارق عشر نقاط عن كروز أزول املتصدر الذي لم يخض بعد مباراته 
بـــ18 نقطة. وفي أول مباراة للمدرب  الـــ13  في الجولة. بينما يحل بوماس في املرتبة 
األوروغواياني روبيرت دانتي سيبولدي على رأس اإلدارة الفنية لتيخوانا، فاز الفريق 
على ضيفه نيكاكسا بهدف نظيف أحرزه اإلكوادوري فيدل مارتينيز. وبهذا الفوز، 
رفع فريق تيخوانا رصيده إلى 19 نقطة في املرتبة الـ11، بينما تجمد رصيد نيكاكسا 
عند 11 نقطة في ذيل الترتيب. وفي مباراة أخرى، فاز مازاتالن على ضيفه ليون )4-
3( ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في املركز الثامن ويتجمد رصيد الزوار عند 23 نقطة 

في املرتبة السادسة.

قطر تستضيف قرعة كأس العرب في 27 إبريل
تستضيف قطر قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 يوم الثالثاء القادم، وهي البطولة 
بمثابة  البطولة  وستكون   .2021 عــام  نهاية  في  منتخبًا   23 بمشاركة  قام 

ُ
ست التي 

لعب 
ُ
وست التالي.  العام  في  أراضيها  على   2022 مونديال  تنظيم  قبل  لقطر  اختبار 

مــبــاريــات كـــأس الــعــرب عــلــى ســتــة مــالعــب مــن الــتــي ستستضيف مــواجــهــات كــأس 
والبحرين، وجزر  والجزائر،  العرب بمشاركة قطر،  قام بطولة كأس 

ُ
وت العالم 2022. 

وموريتانيا،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  واألردن،  والــعــراق،  ومصر،  وجيبوتي،  القمر، 
واملغرب، وعمان، وفلسطني، واململكة العربية السعودية، والصومال، وجنوب السودان، 

والسودان، وسورية، وتونس، واإلمارات، واليمن.

سواريز وجواو فيليكس وليمار يتدربون مع أتلتيكو
شارك املهاجمان األوروغواياني لويس سواريز 
والـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو فــيــلــكــس والعــــــب الـــوســـط 
ــران الجماعي  الــفــرنــســي تــومــاس لــيــمــار فــي املــ
االستعداد  ليواصلوا  مدريد،  أتلتيكو  لفريقهم 
للمشاركة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو في 

ملعب سان ماميس.
ويبدو أن جواو هو األقرب للعودة إلى املستطيل 
األخضر يــوم األحــد، بعدما غــاب عن مباراتني 
ــمـــن، إذ شـــارك  ــتـــواء فـــي الــكــاحــل األيـ بــســبــب الـ
في مباراة مصغرة أثناء املــران ضد فريق من 
العــبــي الــرديــف. وشـــارك ســواريــز، الـــذي تــدرب 
مــع املجموعة يــوم األربــعــاء املــاضــي، فــي املــران 
املــبــاراة املصغرة، لكنه انسحب  وفــي جــزء من 
منها الحــقــًا. وغـــاب النجم األوروغــوايــانــي عن 
ثالث مباريات لفريقه، ما بني عقوبة إيقاف ومشكالت عضلية. أما ليمار، فغاب عن 
عن  أبعده  األيسر،  الفخذ  في  التهاب  بسبب  »الروخيبالنكوس«  لـ السابقة  املباريات 
مواجهتي بيتيس وإيبار، كما حرمه أيضًا من املشاركة ضد أويسكا. هذا ويسعى 
أتلتيكو لتحقيق انتصار ال غنى عنه أمام بلباو في سان ماميس، ملواصلة الحفاظ 
على فارق النقاط التي تفصله عن أقرب مالحقيه، ريال مدريد، حامل اللقب، وكذلك 
برشلونة، الذي قد يقلص الفارق مع »األتلتي« إلى نقطتني حال فاز بمباراته املؤجلة 

ضد غرناطة.

قوة شخصيتها ونجاحها في التعامل مع عديد املباريات 
الصعبة. ودخلت ستيفاني في مارس/ آذار املاضي، سجل 
لقاء  أدارت  القدم، وذلك عندما  العالم لكرة  تصفيات كأس 
هولندا وليتوانيا، لتصبح أول امرأة تنال هذا الشرف. وكانت 
ودينامو  اإليــطــالــي  يوفنتوس  لقاء  أدارت  قــد  الحكمة  هــذه 
كييف األوكراني في ديسمبر/ كانون األول 2020، ضمن 
تدير  أول حكمة  لتصبح  أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  منافسات 
مباراة في هذه املسابقة. كذلك كانت ستيفاني أول حكمة 
تدير مباراة السوبر األوروبي، وذلك بني ليفربول وتشلسي 
الــنــجــاحــات  ــــى هــــذه  إل فـــي أغــســطــس/ آب 2019. تـــضـــاف 
جعلت  فرنسا،  فــي  املحلي  الصعيد  على  أخــرى  مكاسب 
من ستيفاني نجمة النجوم. ففي عام 2014، أصبحت أول 
امرأة تدير مباراة في الدرجة الفرنسية الثانية، وفي 2019 
أصبحت أول امرأة تدير مباراة في الدرجة الفرنسية األولى. 

التي ساعدتها  الفرنسية بقوة شخصيتها  الحكمة  برزت 
في فرض قراراتها خالل مختلف املباريات، وهي ال تخشى 
اتــخــاذ أصعب الــقــرارات، وآخــرهــا طــرد مــدرب نــادي ليون، 
املاضي،  األربــعــاء  فرنسا،  كــأس  لقاء  فــي  رودي غارسيا، 
الحكام واإلفــالت  املتواصلة مع  الــذي عرف بخالفاته  وهو 
من العقاب. ويبدو أّن فرابارت استفادت من الخبرة الكبيرة 
التي تملكها في عالم كرة القدم، فقد باشرت التحكيم في 
لناٍد صغير في منطقة  سّن 13 عامًا، عندما كانت تلعب 
كالعبة  تجربتها  خـــالل  فــمــن   ،)Val d’Oise( دواز  فـــال 

انطلق عشقها لعالم التحكيم.
نجمة  إلــى  الفرنسية  الحكمة  تحولت  عــامــًا،   37 ســّن  وفــي 
املؤسسات   

ّ
كــل بثقة  عت 

ّ
تمت ــهــا 

ّ
أن بما  الــصــافــرة،  عــالــم  فــي 

الرياضية الفرنسية واألوروبية والعاملية.
)العربي الجديد(  

 Stephanie( فــــرابــــارت  ســتــيــفــانــي  الــفــرنــســيــة  تـــواصـــل 
مــن خــالل  التحكيم،  عــالــم  فــي  الــتــاريــخ  كــتــابــة   )Frappart
منها  التي جعلت  املسبوقة،  غير  اإلنــجــازات  من  مجموعة 
واحـــدة مــن أشــهــر الــحــكــام فــي الــعــالــم فــي املــرحــلــة الحالية، 
بــعــدمــا احــتــكــرت الـــتـــألـــق، وهــــي بـــصـــدد فــــرض الــحــضــور 
النسائي بقوة أكبر في مسابقات الرجال. ستكون فرابارت 
أول حكمة تشارك في منافسات بطولة أمم أوروبا )يورو( 
التي ستقام خالل الصيف املقبل، إذ أعلن االتحاد األوروبي 
الفرنسية ضمن  اختار  ــه 

ّ
أن أيــام،  قبل  »يويفا«  القدم  لكرة 

طــاقــم الــحــكــام، لــتــكــون حكمًا رابــعــًا فــي مــبــاريــات الــيــورو، 
لتؤكد هذه الحكمة تميزها على الصعيد الدولي، وتثبت من 
ها تصعد سلم التحكيم بشكل سليم. الحضور في 

ّ
جديد أن

بطولة أمم أوروبــا، لن يكون اإلنجاز األول في مسيرة هذه 
بفضل  فرنسا  فــي  الجميع  حديث  أصبحت  التي  الحكمة 

ستيفاني فرابـارت

على هامش الحدث

تعتبر ستيفاني 
فرابارت أشهر امرأة 

حملت الصافرة 
في العالم، كذلك 
فإنّها أول َحكمة 
تدير مباراة السوبر 

األوروبي، وذلك 
في 2019

من سُيتوج 
بلقب كأس 
الرابطة 
اإلنكليزية؟ 
)Getty(

بأّن تحقيق  بلباو،  أتلتيك  تورال، مدرب فريق  اعترف مارسيلينو غارسيا 
الفوز على أتلتيكو مدريد »سيكون دفعة معنوية غاية في األهمية« 
بعد الخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا وست جوالت في »الليغا« من 
وذهنيً،  بدنيً  حالة  أفضل  في  »لسنا  مارسيلينو:  وقال  انتصارات.  دون 
 30 ليس عذرًا لمحاولة تقديم أقصى ما عندنا. عندما تمرّ  لكّن هذا 
جولة ويظّل فريق في الصدارة فألنّه متوازن جدًا. من الصعب الفوز 

على أتلتيكو مدريد، لكن علينا المحاولة«.

مارسيلينو: الفوز دفعة معنوية

وجه رياضي

بكثير وأمسى أقــوى وقــادرًا على الفوز في 
املباريات السبع املتبقية له.

فـــي املــقــابــل يــســعــى فــريــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
لــتــجــنــب أي نــــزف جـــديـــد لــلــنــقــاط فـــي هــذه 
ــــة وخـــــصـــــوصـــــًا قـــبـــل  ــــاسـ ــــسـ ــــحـ املـــــرحـــــلـــــة الـ
تــعــثــرًا  إن  إذ  ــة،  ــلـــونـ بـــرشـ فـــريـــق  مـــواجـــهـــة 
»للروخيبانكوس« سيفتح الطريق بنسبة 

أتلتيكو األفضلية في التتويج حاليًا كونه 
متصدرًا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد و5 
نقاط عن برشلونة مع فارق مباراة لأخير، 
وفوزه في جميع مبارياته املتبقية سيعني 
ُيــذكــر أن  حسمه للكأس فــي نهاية املــطــاف. 
الدوري اإلسباني هو الوحيد الذي ما زالت 
بنسبة  فيه  حسم 

ُ
ت لــم  اللقب  على  املنافسة 

كبيرة أمام ريال مدريد وبرشلونة من أجل 
خــطــف لــقــب »الــلــيــغــا« هـــذا املــوســم. ويلعب 
أتلتيك  مــبــاراة صعبة ضــد  أتلتيكو  فــريــق 
بلباو خارج األرض، في هذه الجولة وعن 
مدربه األرجنتيني، دييغو سيميوني، على 
النقاط الكاملة وإال ستتعقد فرص تتويجه 
بــالــلــقــب هــــذا املـــوســـم كــثــيــرًا. ويــمــلــك فــريــق 

كــبــيــرة رفــقــة الـــــدوري الــفــرنــســي، وذلــــك ألن 
الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي أمــســى قــريــبــا جـــدًا من 
ــايـــرن مــيــونــخ  ــذلـــك بـ مــانــشــســتــر ســيــتــي وكـ
بالنسبة »للبوندسليغا«، في حن يمضي 
فريق إنتر ميان بثبات نحو التتويج بلقب 

الدوري اإليطالي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قال كريم الجزيري، وكيل أعمال الالعب الفرنسي كريم بنزيمة، إّن هداف ريال مدريد 
ديدييه  املــدرب  ليس  يمنعه  من  وإّن  الفرنسي،  املنتخب  لتمثيل  العودة  يريد  اإلسباني، 
الفرنسي، نويل لو غراييه. وقال الجزيري، في مقابلة مع  ديشامب، بل رئيس االتحاد 
ه 

ّ
محطة »آر إم سي«، إّن »ديشامب وكريم تربطهما عالقة مقربة جدًا، عالقة أب بابن. إن

ه يتصل به، وهو لم يتصل بكريم 
ّ
مثل ابنه. إذا كان ديشامب لديه مشكلة مع أحد فإن

ه »في عام 2017، طلب منه كريم بأن يتصل بلو غراييه لتنظيم 
ّ
أبدًا«. وأضاف الجزيري أن

لقاء مع ديشامب لتوضيح األمور، لكن لو غراييه لم يرغب في ذلك«.

صورة في خبر

الجزيري: بنزيمة يريد العودة للمنتخب
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