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رياضة

تتجه األنظار 
إلى الدوري 
اإليطالي، حين 
يلتقي نادي 
ميالن نظيره 
التسيو في 
العاصمة روما 
على الملعب 
األولمبي في 
قمة من العيار 
الثقيل. ويحتل 
الروسونيري 
المركز الثاني 
برصيد 66 نقطة، 
فيما يمتلك 
التسيو السادس 
58 نقطة ولديه 
مباراة مؤجلة. 
ويحتاج ميالن 
للفوز من أجل 
البقاء في 
الوصافة بحال 
فوز أتالنتا أو 
يوفنتوس أو 
نابولي.

ميالن يحتاج للفوز للبقاء في وصافة الدوري اإليطالي )كالوديو باسكوازي/األناضول(

قمة ميالن والتسيو

قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال 
 مواطنه وزميله في الفريق 

ّ
مدريد اإلسباني، إن

إيدن هازارد، الذي عاد للمالعب أمام ريال بيتيس 
بعد غياب 42 يومًا لإلصابة، »في حالة جيدة 

للغاية«، رغم إبداء أسفه إلهداره فرصة للتسجيل 
في الدقيقة 85 من املباراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي. وقال كورتوا في هذا الصدد بعد اللقاء: 
ه يتدرب معنا منذ أسبوعني أو 

ّ
»رأيته يتألق. إن

ثالثة، وهو في حالة جيدة للغاية«.

حسم فريق واتفورد، الذي يقوده اإلسباني 
سيسكو مونيوث، صعوده للدوري اإلنكليزي 

املمتاز، وذلك بعد عام من هبوطه للدرجة الثانية، 
قبل جولتني من انتهاء املسابقة، بفوزه على فريق 

ميلوول )1-0(. وجاء الهدف عن طريق السنغالي 
إسمايال سار، ليحقق الفريق الفوز الـ25 له هذا 
املوسم. وبهذا، يعّد واتفورد ثاني فريق ضمن 

»بريميرليغ« بعد نورويتش سيتي  الصعود للـ
الذي حسم الصعود قبل جوالت عدة.

بدا األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب 
 بشأن موقف كيليان 

ً
باريس سان جيرمان، متفائال

مبابي، الذي استبدله قبل 3 دقائق من نهاية 
مباراة فريقه أمام ميتز، بعد اصطدامه بحبيب 
مايغا. وقال لقناة »كانال دي فرانس« عقب فوز 

ى ضربة في العضلة 
ّ
فريقه )3-1(: »كيليان تلق

ه بحالة جيدة، وسيكون 
ّ
رباعية الرؤوس. أعتقد أن

جاهزًا ملباراة األربعاء« أمام مانشستر سيتي 
اإلنكليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تيبو كورتوا: 
هازارد في حالة جيدة 

للغاية حاليًا

صعود نادي 
واتفورد للدوري 

اإلنكليزي الممتاز

بوتشيتينو: مبابي تعرّض 
لكدمة وسيكون جاهزًا 

لمواجهة المان سيتي
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زهير ورد

ــــري،  ــزائـ ــ ــــجـ ســــيــــكــــون الـــــــــــدوري الـ
بفضل فريقي مولودية العاصمة 
وشباب بلوزداد، أكثر الدوريات 
الــدور ربع النهائي من   في 

ً
العربية تمثيال

منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
بعدما تأهل فريقان إلى الدور القادم، ليكون 
الـــــــدوري الـــجـــزائـــري الـــوحـــيـــد الـــــذي ضمن 

2829
رياضة

تقرير

وصــول ممثلني عنه إلــى هــذا الــدور املتقدم 
الــــدول العربية  قــيــاســًا ببقية  املــســابــقــة  فــي 
األخرى التي تعودت ضمان وصول فريقني 
إلــى هــذا الـــدور، بــل إن ربــع نهائي النسخة 
ــــرف تـــأهـــل فـــريـــقـــني مــــن تــونــس  املـــاضـــيـــة عـ
ــريـــاضـــي والـــنـــجـــم الــســاحــلــي(  ــتـــرجـــي الـ )الـ
ومــثــلــهــمــا مــــن مـــصـــر )األهــــلــــي والـــزمـــالـــك( 

ومثلهما من املغرب )الوداد والرجاء(.
أّمــــــا فــــي دور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فـــقـــد تــأهــل 

ــغـــرب،  فـــريـــقـــان مــــن مـــصـــر وفـــريـــقـــان مــــن املـ
األهلي  بني  النهائي مصريًا خالصًا  وكــان 
ــاز األول بــالــلــقــب في  والـــزمـــالـــك، حــيــنــهــا فــ
نهاية األمر بعد مباراة دراماتيكية ومثيرة. 
وخالل ربع نهائي بطولة هذه النسخة فإن 
املغرب ممثل بالوداد ومصر ممثلة باألهلي 
وتونس بالترجي إلى جانب أندية سيمبا 
الــتــنــزانــي وكــايــزرشــيــفــز وصــــان دوانــــز من 
جنوب أفريقيا. وخــالل هــذه النسخة غادر 
الــثــانــي،  تــونــس  ممثل  الصفاقسي  الــنــادي 
املــســابــقــة مــنــذ الـــــدور الــتــمــهــيــدي، وهـــو ما 
الــذي أقصي  املغربي  الــرجــاء  لفريق  حصل 
قصي 

ُ
في الدور التمهيدي األخير، في وقت أ

فيه الزمالك عند دور املجموعات.

حظ الجولة األخيرة
لـــم تــضــمــن كــــرة الـــقـــدم الـــجـــزائـــريـــة وصـــول 
ممثليها إلى ربع النهائي إال خالل الجولة 
 مــن شــبــاب بــلــوزداد 

ّ
األخــيــرة، حيث كــان كــل

ــة الــعــاصــمــة فـــي مـــوقـــف مــســاعــد  ومـــولـــوديـ
 واحـــد منهم 

ّ
بــمــا أن االنــتــصــار يضمن لــكــل

 
ّ

التأهل إلــى الـــدور الــقــادم، ولحسن حــظ كل
فــريــق فــقــد واجــهــا نــاديــًا ضــمــن الــتــأهــل في 
الجولة األخيرة، وبالتالي لم يكن متحمسًا 
 ما 

ّ
لخوض املباراة بكل قّوة. وبعيدًا عن كل

رافـــق مــبــاراة نـــادي الــتــرجــي ومــولــوديــة في 
الــجــولــة األخــيــرة واالتــهــامــات الــتــي وجهها 
فريق الزمالك إلى الترجي الذي سّهل مهمة 
املصرية،  الــروايــة  الــجــزائــري حسب  الفريق 
فإن مشوار مولودية كان مميزًا بعد أن انتزع 

تقّدم األندية الجزائرية 
في كّل مواسم مواهب 

مميزة

البطل لوس أنجليس 
ليكرز سقط أمام داالس 

مافريكس

التعادل ضد الزمالك في القاهرة ثم تقاسم 
الجولة  الرياضي خالل  الترجي  النقاط مع 
الثانية وكان قريبًا من االنتصار وقد خسر 

الفريق مّرة واحدة في دور املجموعات.
وقبل الوصول إلى هذا الدور، فإن مولودية 
التونسي  الصفاقسي  النادي  عقبة  ى 

ّ
تخط

ــّر بــفــتــرة  ــلـــك املـــرحـــلـــة يــــمــ الـــــــذي كـــــان فــــي تـ
انــتــعــاش قــصــوى وحــقــق نــتــائــج بــاهــرة في 
الدوري التونسي. أّما فريق شباب بلوزداد، 
ــه ال يــخــتــلــف كـــثـــيـــرًا عــــن وضـــع  ــعـ ــإن وضـ ــ فـ
ه تأهل في الجولة األخيرة 

ّ
مولودية، بما أن

بــعــد أن عــــاد بــانــتــصــار فـــي غـــايـــة األهــمــيــة 
ضد كايزرشيفز، وبدوره واجه هذا الفريق 
التأهل  هــو  األهــم  ولكن  الصعوبات  بعض 

إلى الدور القادم.
مهمة  تنتظرهما  بلوزداد  وكذلك  مولودية 
 واحــد 

ّ
كــل النهائي، بما أن  صعبة فــي ربــع 

تـــأهـــل فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي مــجــمــوعــتــه، 
ــلــــوزداد قـــد يــواجــه  ــإن فـــريـــق بــ وبــالــتــالــي فــ

املنطقة  رابـــع  نــيــويــورك نيكس  فــريــق  حقق 
ب 

ّ
تواليًا، بعدما تغل التاسع  الشرقية فوزه 

على تورونتو رابتورز 120 - 103 في أمسية 
ــاز ولــــوس  ــ ــار، أمــــثــــال يـــوتـــا جـ ــبـ ــكـ ــقـــوط الـ سـ
وفيالدلفيا  الــلــقــب،  حــامــل  لــيــكــرز  أنجليس 
السلة  كــرة  دوري  ضمن  سيكسرز،  سفنتي 
ــه«. وهــي  ــ األمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــني »إن بـــي ايـ
أفــضــل ســلــســلــة مـــن االنـــتـــصـــارات املــتــتــالــيــة 
لنيكس في غضون ثمانية أعوام، وتحديدًا 
فوزًا   13 2012-2013 حني حقق  منذ موسم 
تواليًا. وأكد نيكس الفترة الرائعة التي يمّر 
فــيــهــا، بتحقيقه فـــوزه الــســابــع تــوالــيــًا على 
مــلــعــبــه »مـــاديـــســـون ســكــويــر غــــــاردن« على 
تورونتو، في مباراة تألق خاللها جوليوس 

راندل بتسجيله 31 نقطة و10 متابعات.

الشرقية مع 34 فــوزًا مقابل 27 خسارة. وقال 
بلغنا  »لقد  تواليًا:  التاسع  الــفــوز  بعد  رانـــدل 
الــــــــذروة، لــكــن بــإمــكــانــنــا أن نــتــحــســن كــثــيــرًا« 
نا نلعب بشكل رائع 

ّ
أن الواضح  مضيفًا: »من 

مـــدار 48 دقيقة  دفــاعــيــًا وعــلــى  لكن  هجوميًا، 
ــه يمكننا أن نــكــون أفــضــل بكثير«. 

ّ
بــأن أشــعــر 

ونجح نيكس في 56 في املائة من تسديداته، 
أمـــام حوالى  رمــيــة ثالثية ناجحة  وحــقــق 16 
1900 مــتــفــرج تـــنـــاثـــروا فـــي املــــدرجــــات )تــبــعــًا 
ــــرز فـــي صــفــوف  لـــبـــروتـــوكـــوالت كــــورونــــا(. وبـ
ــانــــي -  ــريــــطــ ــبــ ــر فــــريــــد فـــانـــفـــلـــيـــت والــ ــاســ ــخــ الــ
مـــع 27 نقطة  أنـــونـــوبـــي  أو جـــي  الــنــيــجــيــري 
ــاف األّول إلـــى سجله   مــنــهــمــا، فــيــمــا أضــ

ّ
لــكــل

كــذلــك ساهم  تــمــريــرة حــاســمــة.   11 التهديفي 
الالعب النيجيري باسكال سياكام بتسجيله 
ــاراة. وبــلــغــت نــســبــة نــجــاح  ــبــ 26 نــقــطــة فـــي املــ
فريق تورونتو من التسديدات 43.4 في املائة.

أنتيتوكونمبو يتخطى روبنسون
ــكـــن فـــيـــالدلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  ــل، لــــم يـ ــابــ ــقــ فــــي املــ
قــادرًا  الــشــرقــيــة،  املنطقة  سيكسرز، وصــيــف 
عــلــى حــســم مــبــاراتــه أمــــام مــيــلــووكــي باكس 
ــالـــث، فــســقــط أمـــامـــه لــلــمــرة الــثــانــيــة في  ــثـ الـ
وحمل   .132-94 بنتيجة  أيــام  ثالثة  غضون 
نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
مــجــددًا فــريــقــه عــلــى كــاهــلــيــه، فبعدما سجل 
تمريرات حاسمة  نقطة و16 متابعة و6   27
الــكــّرة بتسجيله 24  الــفــوز األول، عـــاود  فــي 
نقطة وتقدم للمركز الثاني في الئحة أفضل 

الهدافني في تاريخ الفريق.
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 14 متابعة  الــنــجــم  ــاف  أضــ
و7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي طــريــقــه لــتــجــاوز 
غلني روبنسون بتسجيله 12.023 نقطة في 
مسيرته، ولم يعد يتخلف إال عن األسطورة 
)14.211( كأفضل مسجل  الجبار  كريم عبد 

في تاريخ النادي.
وســجــل الـــالعـــب روبـــنـــســـون بــقــمــيــص بــاكــس 
نــقــاط بــني عــامــي 1994 و2002. وقــال   12,010
»إنــهــا  الــجــديــد:  إنــجــازه  بــعــد  أنتيتوكونمبو 
مجاملة رائعة )املقارنة بروبنسون(«. وتابع: 
ـــه مــاراثــون 

ّ
»يــجــب أن أتــابــع الــعــمــل بــجــهــد. إن

العمل بجهد  وليس سبرينت. لذا يجب علّي 
ومــواصــلــة اإليـــمـــان بنفسي وصــقــل مــهــارتــي 
والــحــفــاظ على زمــالئــي الــرائــعــني الــذيــن أحب 
اللعب )معهم(، مع طاقم تدريبي رائع«. وختم 
ــهــا ثــمــار الكثير مــن العمل الــشــاق، 

ّ
: »إن

ً
قــائــال

فــي املضي قدمًا«.  االســتــمــرار  لكن يجب علّي 
وبرز في صفوف الفائز بوبي بورتيس مع 17 
نقطة، فيما أضاف برين فوربس والنيجيري 
 منهما، 

ّ
- األميركي جوردان نورا 13 نقطة لكل

ــان فـــريـــق ســفــنــتــي  ــ ــداي 12. وكــ ــيـ ــولـ ــرو هـ ــ وجــ
سيكسرز يمني النفس بتحقيق الفوز للعودة 
ــه تعرض لخسارة 

ّ
أن إلــى صـــدارة املنطقة، إال 

ــيـــاب نــجــمــيــه الــكــامــيــرونــي   غـ
ّ

ــل ــ ــة فــــي ظـ مـــؤملـ
جــويــل إمــبــيــد بسبب ألـــم فــي الــكــتــف، ليغيب 
عن 19 مباراة هذا املوسم، والالعب األسترالي 
بسبب  تواليًا  الــرابــعــة  للمباراة  سيمونز  بــن 
ثاني  فــريــق سفنتي سيكسرز  وبـــات  املـــرض. 
فـــــوزًا و21 هـــزيـــمـــة، مــهــددًا  الــتــرتــيــب مـــع 39 
الـــذي رفع  بخسارة مــركــزه مــن بــاكــس الثالث 

رصيده إلى 37 فوزًا و22 خسارة.

خسارة مفاجئة ليوتا
أريــنــا«،  هــوم  »فيفينت ســمــارت  على ملعب 
الغربية  املنطقة  متصدر  جــاز  يوتا  تعّرض 
لخسارة غير متوقعة أمام ضيفه مينيسوتا 
ــرج مــن  ــ تـــمـــبـــروولـــفـــز الــــرابــــع عـــشـــر الــــــذي خـ
إلى األدوار اإلقصائية »بالي  التأهل  سباق 
اللقاء  جـــاز  فــريــق  - 101. وخـــاض   96 أوف« 
مــيــتــشــيــل، فيما  نــجــمــه دونــــافــــان  مـــن دون 
لــم تــُحــل الــنــقــاط الــــ 30 الــتــي سجلها نجمه 
الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش دون إبعاد 
- أنتوني تاونز  شبح الخسارة. وقــاد كــارل 
املــبــاراة  حملة عــودة تمبروولفز إلــى أجـــواء 
بتسجيله 24 نقطة، أضاف إليها 12 متابعة، 
تأخر  بعدما  املتصدر  على  الــطــاولــة  ليقلب 

أمامه بفارق 17 نقطة.
ولــم تكن حــال لــوس أنجليس ليكرز، حامل 
اللقب أفضل، إذ خسر أمام داالس مافريكس 
93-108، بعدما قلب األخير تأخره بفارق 17 
نقطة إلــى فــوز في مــبــاراة صادمة للجميع، 
كـــان الــبــطــل قــريــبــًا خــاللــهــا مــن الـــفـــوز. وبــرز 
ــاول كــأفــضــل مــســجــل في  ــ الــكــنــدي دوايـــــت بـ
ــفـــوف الـــفـــائـــز مــــع 25 نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف 9  صـ
مــتــابــعــات، وســـاهـــم زمــيــلــه دوريـــــان فــيــنــي - 
سميث بـ 21 و7 متابعات. وكــان الالعب بن 
فــي صفوف  األبــــرز  نقطة   20 مــع  ماكليمور 
لــيــكــرز صــاحــب ســجــل ســلــبــي عـــن الــرمــيــات 
الثالثية، حيث حقق العبوه 12 رمية بعيدة 

ناجحة فقط من أصل 45 تسديدة.
وبــــات حــامــل الــلــقــب مـــهـــددًا بــفــقــدان مــركــزه 
الغربية، بعدما تجّمد  املنطقة  الخامس في 
رصيده عند 35 فوزًا مقابل 25 خسارة، فيما 
رفـــع مــافــريــكــس مــطــارده املــبــاشــر فــي املــركــز 

السادس رصيده إلى 33 فوزًا و26 هزيمة.
ويشهد الدوري األميركي لكرة السلة نتائج 
مــتــفــاوتــة وغــيــر متوقعة بــني فــتــرة وأخـــرى، 
 غياب العديد من النجوم عن فرقها 

ّ
في ظل

بسبب تكاثر اإلصابات في الفترة األخيرة.
)فرانس برس(

فوز تاسع تواليًا لنيكس في أمسية سقوط الكبار
شهد الدوري األميركي 

لكرة السلة الخاص 
بالمحترفين نتائج صادمة 

وغير متوقعة، بعدما 
سقطت العديد من 

األندية المنافسة على 
اللقب هذا الموسم

)Getty/شباب بلوزداد ينافس في ربع النهائي ضمن المجموعة الثانية )بالل بن سالم

)Getty/نيويورك نيكس هزم  تورونتو رابتورز بفارق 17 نقطة )صالح ستير

لــدور  ــوصــول  ال الــجــزائــري  الـــدوري  مــن  فريقان  استطاع 
المجموعات الحاسم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 

وخوض غمار ربع النهائي، في إنجازٍ مهم هذا الموسم

أّما  التنزاني،  أو سيمبا  الــوداد  أو  الترجي 
ــــوداد أو  فــريــق مــولــوديــة فــقــد يلعب ضــد الـ
كـــايـــزر شــيــفــز أو ســيــمــبــا. كــمــا نــجــح وفـــاق 
إلــى دور املجموعات  الــوصــول  سطيف فــي 
األفريقية  الكونفدرالية  من منافسات كأس 
الــقــبــائــل، ورغـــم أن وضعية  وكــذلــك شبيبة 
ترتيب  فــي  مثالية  ليست  منهما  فريق   

ّ
كــل

قــيــمــة  يـــحـــجـــب  ال  ـــك  ــ ذلـ أن  إال  مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ــــرق إلـــى  ــاز الــــجــــزائــــري بــــوصــــول 4 فـ ــجــ اإلنــ

دوري املجموعات في املسابقتني.

وضع صعب ولكن
ــدوري الــتــونــســي أو املــغــربــي في  ــ لــئــن فــشــل الـ
تــأمــني وصـــول فــريــقــني إلـــى دور املــجــمــوعــات، 
فإن الفرق الجزائرية حصدت العالمة الكاملة، 
ــلـــوزداد. واقتحمت  بــعــد وصـــول مــولــوديــة وبـ
الفرق الجزائرية املنافسات القارية في ظروف 
الـــدوري الــجــزائــري توقف منذ  صعبة بما أن 
قـــرابـــة الـــعـــام وبــالــتــالــي كــانــت الـــفـــرق تــعــانــي 
الرسمية  املــبــاريــات  عــن  الــفــرق  ابتعاد  بسبب 
لفترة طويلة ورغــم ذلــك فقد نجحت في رفع 
الــهــام، فيتعلق  الثاني  اإلشــكــال  أّمــا  التحدي. 
املحلية  األنــديــة  عن  الالعبني  رحيل  بتواصل 
فــي اتــجــاه الـــدوري التونسي أســاســًا أو بقية 
الــدوريــات العربية األخــرى إلــى جانب انتقال 
بعض العناصر إلــى أنــديــة أوروبــيــة. ورحيل 
ــااًل فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة  ــكـ الــالعــبــني ســبــب إشـ
بــني االتــحــاد الــجــزائــري واالتــحــاد التونسي، 
إطــار  الــديــن زطشي بوضع  حيث طالب خير 
من  التونسية  الــفــرق  اســتــفــادة  يمنع  قانوني 
قانوني  اعتماد  بعد  وذلــك  جزائريني  العبني 
أفــريــقــيــا بمثابة  اتــحــاد شــمــال  يعتبر العــبــي 
القانون سمح للفرق  العبني تونسيني، وهــذا 
العبني  مــع  الصفقات  عــديــد  بعقد  التونسية 
جزائريني، وهذه املعارضة جعلت العالقة بني 
االتحاد  إن  إذ  كبيرًا  بــرودا  تعرف  االتحادين 
التونسية  الفرق  الجزائري يعتقد أن سيطرة 
ــعــــود الـــفـــضـــل فـــيـــهـــا إلــــــى مــســاهــمــة  ــًا يــ ــ ــاريـ ــ قـ

الالعبني الجزائريني.
ويــعــكــس الــنــجــاح الــجــزائــري فــي هـــذا املــوســم 
سياسة االعتماد على أبناء النادي في مراكز 
الــتــكــويــن أو حــســن اخــتــيــار عــنــاصــر الــخــبــرة، 
 لــجــأ إلــــى العــــب مثل 

ً
فــفــريــق مـــولـــوديـــة مـــثـــال

بــالل بــن ساحة الــقــادم مــن الترجي، وقــد وفر 
مهمًا  دورًا  ولعب  الفريق  لهذا  الحلول  عديد 
في نجاح الفريق. على صعيد آخر فإن طريقة 
لــعــب الــفــريــقــني تــتــمــيــز بــالــواقــعــيــة الــكــبــيــرة، 
هناك  بل  االستعراضي  اللعب  عن  واالبتعاد 
ذكاء في وضع الخطط وخاصة التركيز على 
الــجــانــب الــدفــاعــي الـــذي يــكــون أهـــم عــامــل في 
مرضية.  نتائج  تحقيق  على  الــفــرق  مساعدة 
ومـــن الـــواضـــح أن كـــرة الــقــدم الــجــزائــريــة تمّر 
بــفــتــرة انـــتـــعـــاش عــلــى مــخــتــلــف املــســتــويــات، 
باعتبار أن منتخب الجزائر هو بطل أفريقيا 
ــر نــســخــة فـــي ســنــة 2019 تــحــت قــيــادة  فـــي آخـ
املدرب جمال بلماضي، كما أن الجزائر تملك 
عديد العناصر املميزة في مختلف البطوالت 
ريــاض محرز وعيسى  مثل  فيها  تلعب  التي 
ماندي وبغداد بونجاح وإسماعيل بن ناصر 

إلى جانب تميز الفرق على الصعيد القاري.

 يعّول المدير الفني للمنتخب الجزائري المحلي، مجيد بوقرة، على بعض 
المتألقة في الدوري، من أجل الذهاب بعيدًا في بطولة كأس  األسماء 
ستستضيفها  التي  القدم،  لكرة  لعرب  ا
ــدت  وأك الــحــالــي.  الــعــام  نهاية  طر  ق
مجيد  أن  الجديد«،  »العربي  صادر  م
ــدد 3 أســمــاء مــن الـــدوري  ــوقــرة ح ب
نجم  ــم:  وه المنتخب  ــواة  ن كل  ش ت س
مولودية معاذ حداد، ومدافع شباب 
وفاق  ونجم  بوشار،  سفيان  زداد  و ل ب

سطيف الصاعد محمد أمين عمورة.

3 أسماء من الدوري

»نلعب بشكل رائع هجوميًا«
وحصل راندل على مساعدة من زميله الكندي 
آر جـــي بـــاريـــت، صــاحــب 25 نــقــطــة، مــنــهــا 20 
في الشوط الثاني، و12 متابعة و4 تمريرات 
ــريــــك روز 19 و7  فــيــمــا أضــــــاف ديــ ــة،  ــمـ اسـ ـ ـ حـ
تمريرات حاسمة وريــدجــي بولوك 16 نقطة. 
ــك، عــزز نيكس مــركــزه الــرابــع فــي املنطقة  كــذل

أسرار 
العودة

الجزائر في دوري 
أبطال أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

يشهد سوق انتقاالت الالعبني )ميركاتو( 
ــــوم يــمــضــي،   يـ

ّ
ــل ــ ــــوراٍت جــــديــــدة فــــي كـ ــــطـ تـ

خصوصًا مع اقتراب املوسم من نهايته، 
 ناٍد في تحسني وضعه.

ّ
ورغبة كل

ريبيري والتجديد
ـادي فيورنتينا اإليــطــالــي، إلــى  ـ يسعى نـ
ــاق مـــع نــجــمــه املـــخـــضـــرم، الــفــرنــســي  ــفـ االتـ
فرانك ريبيري، من أجل تمديد عقده، الذي 
ينتهي بنهاية املوسم الحالي، رغم تقّدم 
، إذ يبلغ حاليًا 38 عامًا.

ّ
الالعب في السن

ووفـــق مــا أكـــده مــوقــع »ســبــور ف ر« فقد 
بــاشــر الـــنـــادي اإليــطــالــي مــفــاوضــاتــه مع 
نجم بايرن ميونخ األملاني السابق، بهدف 
ــاق ســـريـــع بــخــصــوص  ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
تــمــديــد الــعــقــد، إذ اقــتــرح »الــفــيــوال« عليه 

تمديد التجربة هناك في إيطاليا.
واقــتــرح الــفــريــق اإليــطــالــي، الـــذي لــم تكن 
نــتــائــجــه هـــذا املــوســم جــيــدة، عــلــى نجمه 
األول تخفيض أجــره الشهري بنسبة 50 
في املائة، نظرًا إلى املصاعب التي يعاني 
ــالــــي، ال  ــادي عــلــى املـــســـتـــوى املــ ــنــ مــنــهــا الــ

 أزمة كورونا.
ّ

سيما في ظل
ولــم يعلن ريبيري عــن موقفه مــن عرض 
ه عّبر في وقت سابق 

ّ
النادي اإليطالي، لكن

 وقت 
ّ
عن رغبته في مواصلة اللعب، وأن

االعتزال لم يأِت بعد، وقد أظهر خالل آخر 
املباريات حماسًا كبيرًا من أجل مساعدة 
الفريق، ولعب باندفاع كبير كلفه الطرد 

في إحدى املباريات في الفترة األخيرة.
ونــجــح ريـــبـــري هـــذا املـــوســـم فـــي تسجيل 
هدفني وصنع سبعة أهداف وهي أرقام ال 
 مباراة، 

ّ
تعكس ما يقدمه من عطاء في كل

 مشاكل الفريق على مستوى ضعف 
ّ
لكن

الــرصــيــد الــبــشــري جعلته يــعــانــي كــثــيــرًا. 
وكــانــت أخــبــار عــدة تحدثت عــن إمكانية 

عودة الالعب إلى الدوري األملاني.
ــادي فيورنتينا تــأثــر كثيرًا   نـ

ّ
ويــبــدو أن

بــــقــــرار إدارة نــــــادي مـــيـــالن تـــمـــديـــد عــقــد 
»شــيــخ الــالعــبــني« فــي الــفــريــق، الــســويــدي 
زالتـــان إبراهيموفيتش، الــذي سيواصل 

الــتــجــربــة ملـــوســـم إضــــافــــي، فــهــل سيقبل 
ريبيري العرض الجديد؟

ميسي في الواليات المتحدة؟
لــــم يـــحـــدد الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ــى اآلن، مستقبله فــي املــوســم  ميسي حــت
املــقــبــل، بــاالســتــمــرار رفــقــة فــريــقــه الحالي 
ــانـــي، أو خـــوض تجربة  ــبـ بــرشــلــونــة اإلسـ

جديدة في مسابقة بعيدًا عن الليغا.
 جــديــدًا 

ً
 »الــبــولــغــا« قـــدم دلـــيـــال

ّ
ويـــبـــدو أن

عــلــى قــربــه مـــن خـــوض تــجــربــة بـــالـــدوري 
األميركي، بعد شرائه شقة فخمة، مكونة 
ــــة حــمــامــات  ــعـ ــ ــن أربــــــع غـــــرف نـــــوم وأربـ مــ
وبإطاللة على البحر، في مبنى فريد من 

نوعه بالقرب من وسط مدينة ميامي.
»ذا ريــــــــال ديــــــــل« وهــــــو مـــوقـــع  ــًا لــــــــــ ــ ــقـ ــ ووفـ
 الشقة املذكورة تتميز 

ّ
عقاري خاص، فإن

ــرًا مربعًا  ــيــة تبلغ 511 مــت بمساحة داخــل
و195 مترًا مربعًا للشرفة، ودفــع ميسي 
مبلغ 7.3 ماليني يورو )8.8 ماليني دوالر( 

لشرائها.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــحــتــوي الــشــقــة على 
ستة حمامات سباحة، ومنتجع صحي، 
ومركز للياقة البدنية ولليوغا، وحديقة 
لألطفال، ومطبخ مجهز بأعلى التقنيات.

ــم يــســتــبــعــد قـــائـــد بــرشــلــونــة االنــتــقــال  ولــ
إلــى الــواليــات املــتــحــدة فــي مرحلة مــا في 
املستقبل عندما يقرر مغادرة أوروبا، في 
الوقت الذي اشترى فيه ميسي أيضًا لكن 
قبل عامني شقة في برج »بورش ديزاين« 
وهو مبنى مكون من 60 طابقًا في ساحل 
ميامي، مقابل خمسة ماليني دوالر، علمًا 
 ميامي هــي موطن نــادي إنتر ميامي 

ّ
أن

ــي، ملــالــكــه  املـــنـــافـــس فـــي الـــــــدوري األمـــيـــركـ
النجم اإلنكليزي السابق ديفيد بيكهام.

بديل دوناروما
ــي  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ أضـــــــحـــــــى رحـــــــيـــــــل الـــــــــحـــــــــارس اإليــ
جيانلويجي دونـــارومـــا عــن مــيــالن مسألة 
وقــت فقط، بعدما وصــل وكــالء أعماله إلى 
طريق مسدود في مفاوضات التجديد مع 
 عــن إصـــرار يوفنتوس على 

ً
اإلدارة، فــضــال

تدعيم صفوفه بخدماته.
وقـــرر املــديــر الفني لــلــنــادي املــيــالنــي باولو 
ــفـــاوضـــات مكثفة  مــالــديــنــي الـــشـــروع فـــي مـ
مــع خليفة دونـــارومـــا، بــعــد تــوصــل األخــيــر 
إلى اتفاق شفهي مع الغريم يوفنتوس، إذ 
خطا النادي اإليطالي خطوة كبيرة لترسيم 
الــتــحــاق الـــحـــارس الـــدولـــي الــفــرنــســي مــايــك 
مينيان. وكشفت صحيفة »الغــازيــتــا ديلو 
 ميالن مستعد لدفع 

ّ
سبورت« اإليطالية أن

قيمة مالية مقدرة بـــ18 مليون يــورو )نحو 
ــيــون دوالر( مــن أجـــل تحقيق صفقة  22 مــل
الحارس املميز، إذ تتجه الصفقة للترسيم 
بــعــد مــوافــقــة مــيــنــيــان عــلــى تــحــقــيــق حلمه 

باللعب مع ناٍد عاملي.
ــذي لـــم يــعــد في  ــ ــوقـــت الـ ويـــســـابـــق مـــيـــالن الـ
ـــراب انـــقـــضـــاء عــقــد  ــتــ ــ  اقـ

ّ
ــل ــ صـــالـــحـــه، فــــي ظــ

دونـــارومـــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، ما 
جعل مفاوضي النادي يكثفون اتصاالتهم 
بــالــحــارس الفرنسي الــذي سيشكل إضافة 
حقيقية لــلــنــادي، نــظــرًا لــلــمــســتــويــات التي 

يقدمها في السنوات األخيرة.
ويساهم مايك مينيان في تألق ناديه ليل 
بشكل مبهر هــذا املــوســم، إذ قـــاده الحتالل 
صـــدارة الـــدوري متفوقًا على بــاريــس سان 

 أهميته 
ّ
جيرمان بفارق نقطة واحدة، غير أن

ســتــكــون أكـــبـــر قــبــل 5 جـــــوالت مـــن انــقــضــاء 
املوسم، إذ يحمل أحالم النادي في تحقيق 

لقب الدوري بعد غياب طويل.
واستدعى املدير الفني للمنتخب الفرنسي 
ديــديــيــه ديـــشـــان الـــحـــارس مــيــنــيــان لــيــكــون 
ضمن قائمة أبطال العالم، إذ يمتلك فرصة 
كبيرة في مستقبل الحراسة بفرنسا، رغم 
ــه يـــأتـــي فـــي املـــركـــز الــثــالــث خــلــف هــوغــو  ــ ـ

ّ
أن

لوريس وستيف مانداندا.

رونالدو ويوفنتوس
 الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

ّ
يـــبـــدو أن

رونالدو ال يعيش أفضل أيامه رفقة فريقه 
يوفنتوس اإليطالي، بعد الوداع من مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، وابتعاد 
»السيدة العجوز« عن منافسة الكبار على 
لــقــب الــكــالــتــشــيــو. ووفـــقـــًا لــتــقــريــر صحيفة 
»ال غــازيــتــا ديــلــو ســبــورت« اإليــطــالــيــة، فإن 
خــورخــي مينديز، وكيل الــالعــب، سيحاول 
الـــســـعـــي فــــي خـــطـــوة احـــتـــمـــال عــــــودة العـــب 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــحـــالـــي إلـــــى فـــريـــقـــه الــســابــق 
مانشستر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، بــعــد فشل 
فكرة خــوض تجربة أخــرى مع ريــال مدريد 
اإلسباني، والتي أكدها فلورنتينو بيريز، 

رئيس النادي امللكي.
 املــديــر 

ّ
ــإن وبــحــســب الصحيفة اإليــطــالــيــة، فـ

ــنــرويــجــي أولـــي غونار  الفني لليونايتد، ال
ســولــشــايــر، ســيــوافــق عــلــى عـــودة »الــــدون«، 
لــكــن ســتــكــون املشكلة األكــبــر، هــي محاولة 
تــخــفــيــض راتــــب الــبــرتــغــالــي مـــن 31 مليون 
يـــورو )37.5 مليون دوالر( إلــى 20 مليونًا 
)24 مــلــيــون دوالر( فـــي الــســنــة، فـــي الــوقــت 
 الالعب يحاول 

ّ
الــذي يؤكد فيه التقرير، أن

فعل أّي شيء من أجل عدم إكمال عقده مع 
اليوفي، والذي ينتهي  في يونيو/ حزيران 
2022. ولــعــب رونـــالـــدو بــالــفــعــل ملانشستر 
يونايتد بني موسمي 2003-2004 و2008-
2009، في مسيرة حصد من خاللها العديد 
مــن األلــقــاب، منها دوري أبــطــال أوروبـــا في 

عام 2008.

مرياح: نهاية تجربة
اقــتــربــت تــجــربــة املـــدافـــع الـــدولـــي الــتــونــســي 
ياسني مرياح مع فريقه قيصري ريزا سبور 
 النادي التركي 

ّ
التركي من نهايتها. ومع أن

يمكنه شراء عقد الالعب من فريقه األصلي 
 
ّ
 من الواضح أن

ّ
أوملبياكوس اليوناني، إاّل أن

مرياح نفسه لم يعد راغبًا في البقاء هناك، 
بدليل ما نشره موقع تركي فضح تصرفًا 
قــام بــه مــريــاح عبر حساباته على مختلف 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. فــقــد أشـــار 
 مــريــاح 

ّ
مــوقــع »caytvhaber.com« إلــــى أن

 صــوره بقميص الفريق 
ّ

عمد إلــى حــذف كــل
من مختلف حساباته على مواقع التواصل 

االجتماعي، ما يعني إعالن نهاية العالقة.

الـ»ميركاتو«: ريبيري وتمديد العقد مع فيورنتينا
يتطلع نادي فيورنتينا 

لتمديد عقد المخضرم 
فرانك ريبيري، فيما حدد 

نادي ميالن خليفة 
الحارس جيانلويجي 

دوناروما، بحال رحيله 
عن النادي اللومباردي

)Getty/ريبيري سجل هدفين وصنع 7 أهداف مع فيورنتينا )غابرييلي مالتينتي
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برشلونة ـ العربي الجديد

لم يحقق الالعب البوسني ميرالم 
ــنـــه خـــالل  بـــيـــانـــيـــتـــش مــــا بـــحـــث عـ
انــتــقــالــه مــن يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي 
إلـــى بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، وفــشــل الــبــرازيــلــي 
آرثـــور ميلو فــي أن يصل إلــى مــا يصبو إليه 
مــن مــغــادرتــه بــرشــلــونــة وســيــره فــي االتــجــاه 
ــــك لـــــم يــســتــفــد  ــذلـ ــ املــــعــــاكــــس لـــبـــيـــانـــيـــتـــش. كـ
بـــرشـــلـــونـــة مــــن انــــتــــداب الــــالعــــب الــبــوســنــي، 
 مــكــاســب يــوفــنــتــوس مــن انــتــداب 

ّ
وكــذلــك فــــإن

آرثور شبه معدومة.
 األطـــراف 

ّ
 كـــل

ّ
ويــتــضــح مــن هـــذه املــعــطــيــات أن

كانت خاسرة من صفقة التبادل التاريخية 
 املــؤشــرات 

ّ
بــني بــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس، وكــــل

 طــرف تــســّرع فــي هــذا االخــتــيــار، 
ّ

 كــل
ّ
تــؤكــد أن

 فريق العبًا 
ّ

بدليل عدم االستفادة، ليخسر كل
 العــب موسمًا 

ّ
في مركز مهم، فيما أضــاع كــل

في مسيرته قد يكون له انعكاس سلبي على 
 واحد منهما في الفترة املقبلة.

ّ
مستقبل كل

 الصفقة جرت في 
ّ
ولحسن حظ الفريقني، فإن

 الــخــســارة كانت 
ّ
إطـــار الــتــبــادل، مــا يعني أن

ريــاضــيــة فــقــط، مــن دون أن تــكــون مكلفة من 
 فريق دفع 

ّ
الناحية املالية، بعدما تفادى كــل

 
ّ
مبلغ مالي كبير لضّم الــالعــب، وال سيما أن

أزمة 
آرثور وبيانيتش

انتقل البرازيلي آرثور ميلو والبوسني ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية بين 
يوفنتوس وبرشلونة بهدف وطموح مختلف بينهما لتطوير مستواهما 
وتحقيق األلقاب، لكّن القدر شاء أن تتراجع مسيرتهما بدًال من التحسن، 

بعد خوضهما دقائق قليلة

3031
رياضة

تقرير

الظروف االقتصادية التي يعيشها عالم كرة 
 تفشي فيروس 

ّ
ــوأ فــي ظــل ــقــدم تعتبر األسـ ال

 الــنــاديــني يــعــانــيــان 
ّ
كـــورونـــا، إضـــافـــة إلـــى أن

من الناحية املالية إلى جانب بعض األندية 
بــســبــب الــنــفــقــات الــكــبــيــرة والـــرواتـــب العالية 
لــالعــبــني بــغــيــاب املـــداخـــيـــل، ومــنــهــا إيـــــرادات 
حضور الجماهير إلى املالعب. وال أحد يمكنه 
أن يــتــكــهــن بــمــصــيــر الــالعــبــني خــــالل املــوســم 
 هــــذه الــصــفــقــة تــّمــت 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
املــقــبــل، لـــكـــن

قبل مــجــيء اإليــطــالــي أنــدريــا بيرلو لتدريب 
يوفنتوس، والهولندي رونالد كومان لقيادة 
برشلونة، وبالتالي لم يكن املدربان موافقني 
عــلــى الصفقتني، وهـــو مــا قــد يفسر الظهور 

الضعيف لالعبني مع فريقيهما الجديدين.

بيانيتش... رسائل بال جواب
ــــى كـــومـــان،  ــــدة إلـ ــه بــيــانــيــتــش رســــائــــل عـ ــ وّجــ

ــه يرغب فــي أن يتمتع بفرصة مع 
ّ
مفادها أن

ـــــه يــســتــحــق أن 
ّ
الـــفـــريـــق يــثــبــت مـــن خــاللــهــا أن

يــنــضــم إلــــى فـــريـــق األحــــــالم، فــقــد كــــان الــلــعــب 
لـــهـــذا الــــنــــادي مــطــمــح العــــب لـــيـــون الــفــرنــســي 
ــيـــني الـــســـابـــق،  ــالـ ــتـــوس اإليـــطـ ــنـ ورومـــــــا ويـــوفـ
وبــهــدف الحصول على دوري أبــطــال أوروبــا 
الذي اقترب منه أكثر من مرة مع يوفنتوس، 
انضم إلــى النادي اإلسباني. فبعد موسمني 
إلــى جانب البرتغالي كريستيانو رونــالــدو، 
 اللعب إلــى جانب النجم 

ّ
اعتقد بيانيتش أن

األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، قـــد يــضــمــن له 
إسعاف مسيرته بتتويج أوروبي، يتمناه أّي 

العب في عالم الساحرة املستديرة.
 كـــومـــان الـــــذي لـــم يــكــن وراء هــذه 

ّ
ويـــبـــدو أن

ــعــًا، فالثالثي  الصفقة، قــد حسم موقفه ســري
األهـــم فــي اخــتــيــاراتــه هــم: بــيــدري وسيرجيو 
 
ّ
بـــوســـكـــيـــتـــس وفــــرانــــكــــي دي يـــــونـــــغ. بـــــل إن
بــيــانــيــتــش خـــســـر مـــكـــانـــه ضـــمـــن الـــخـــيـــارات 
ــارج قــائــمــة الــفــريــق خــالل  ــ ــان خـ ــ الــبــديــلــة، وكـ
نهائي كأس ملك إسبانيا، ضد نادي أثلتيك 
بيلباو، وهي رسالة قوية من كومان، مفادها 
 الــبــعــد عـــن خططه 

ّ
 هـــذا الـــالعـــب بــعــيــد كـــل

ّ
أن

املستقبلية، وال سيما إذا ما استمّر على رأس 
الجهاز الفني، وهو أمٌر متوقع.

 بيانيتش وّجه الرسالة تلو األخرى 
ّ
ورغم أن

إلى املدرب الهولندي، فقد غاب الرّد اإليجابي 
عن هذه الرسائل، أو لنقل كان التفاعل سلبيًا، 
لــيــجــد الــنــجــم الــبــوســنــي نــفــســه فـــي مــوقــف ال 
 

ّ
يحسد عليه. فبعدما كــان أساسيًا خــالل كل
املحطات التي عرفها طــوال مسيرته، أصبح 
فــي الــوقــت الــراهــن عجلة ســادســة فــي النادي 

الكتالوني.
ودفــــع الــالعــب ثــمــن اســتــعــادة الــهــولــنــدي دي 
يـــونـــغ مـــســـتـــواه املـــعـــتـــاد مـــع فــريــقــه الــســابــق 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، أو تــألــق الـــالعـــب الــواعــد 
بــيــدري الــــذي يعتبر مــن أفــضــل األســـمـــاء في 

مركزه بالوقت الراهن.
وكان مجموع مشاركات الالعب البوسني مع 
برشلونة، 28 ظهورًا في مختلف املسابقات، 
معظمها كـــان فــي الــدقــائــق األخــيــرة ملختلف 
 مجموع الدقائق بلغ 1265 

ّ
املباريات، بدليل أن

دقيقة طوال املوسم، وهو رقم ال يتماشى مع 
طموح الالعب أو قدراته أو الهدف من انتقاله 

إلى برشلونة.

آرثور... المشاكل تالحقه
رغم رحيل الالعب الفرنسي بليس ماتودي، 
ــًا فــي  ــيـ ــاسـ ــم يـــفـــرض نــفــســه أسـ  آرثـــــــور لــ

ّ
فــــــإن

خــيــارات بيرلو الـــذي راهـــن هــذا املــوســم على 
ــيــــركــــي الــــشــــاب وســــتــــون مـــكـــيـــنـــي، الــــذي  األمــ
كــان غير مــعــروف على الساحة الكروية قبل 
انضمامه إلى يوفنتوس، مثلما راهن بيرلو 
عــلــى مــنــح الــفــرصــة مــجــددًا لــالعــب الفرنسي 
رابيو، ونجح في الخيارين. فاألميركي يعتبر 
من أفضل اكتشافات هذا املوسم في الــدوري 

بيانيتش لم يلعب 
إألا دقائق قليلة جدًا مع 

برشلونة

إصابة جاستون بيريرو العب كالياري بفيروس كورونا
أصيب األوروغــوايــانــي جاستون بيريرو، العــب وســط كــالــيــاري، بفيروس كــورونــا، 
ليخضع للحجر الصحي بموجب البروتوكول الصحي لالتحاد اإليطالي لكرة القدم، 
وفقًا ملا أعلنه فريقه في بيان رسمي. وذكر بيان النادي أّن »كالياري يعلن اكتشاف 
الفحوصات األخيرة إصابة جاستون بيريرو بفيروس كورونا. خضع الالعب للحجر 

الصحي وفقًا لإلجراءات املتبعة«.
وأوضح الفريق الذي يدربه ليوناردو سيمبليتشي، أّن بقية العبي الفريق ثبتت سلبية 
إصابتهم. وكان بيريرو يشهد أفضل لحظاته في كالياري، إذ منحه األسبوع املاضي 

فوزًا عريضًا على بارما بأربعة أهداف مقابل ثالثة في الدوري املحلي.

مطالبات بمعاقبة يوفنتوس وإنتر وميالن
أرسل 11 ناديًا بدوري الدرجة األولى اإليطالي »السيري آ« خطابًا رسميًا إلى رئيس 
رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم، باولو دال بينو، طالبوا خالله بتوقيع عقوبات على 
 من يوفنتوس وإنتر ميالن وإيه سي ميالن، وهي األندية الثالثة التي شاركت في 

ٍّ
كل

عملية إطالق بطولة دوري السوبر األوروبي. ووفقًا ملا نشرته صحيفة )ال ريبوبليكا(، 
فقد قامت أندية روما وتورينو وبولونيا وجنوى وسامبدوريا وساسولو وسبيزيا 
وبينيفينتو وكروتوني وبارما وكالياري، من خالل رؤسائها، بتوقيع خطاب رسمي 
نابولي والتسيو وفيورنتينا  أندية  امتنعت  بينما  آ«،  »السيري  رابطة  إلــى  وإرســالــه 
وأتاالنتا وفيرونا عن املشاركة في هذه الخطوة. وطالبت األندية، في خطابها، رابطة 
»تحليل األفــعــال الــخــطــيــرة لــهــذه األنــديــة ورؤســائــهــا التنفيذيني  ـدوري اإليــطــالــي بـ ـ ـ ـ ل ا

وتبعاتها«.
يذكر أن اليوفي واإلنتر وامليالن كانت األندية اإليطالية الثالثة التي شاركت في عملية 
 مــن ريـــال مــدريــد وبرشلونة 

ّ
إطـــالق بطولة دوري الــســوبــر األوروبــــي إلــى جــانــب كــل

وليفربول  سيتي  ومانشستر  يونايتد  ومانشستر  )إســبــانــيــا(،  مــدريــد  و  ك ي ت ل ت أ و
وتشلسي وأرسنال وتوتنهام )إنكلترا(.

الهولندي ماكيلي يدير مباراة ريال مدريد - تشيلسي
أعلن االتحاد األوروبـــي لكرة القدم )يويفا( أّن 
الهولندي داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراة 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا املقررة 
يوم الثالثاء املقبل بني ريــال مدريد وتشلسي 
مدريد.  فــي  دي ستيفانو  ألفريدو  عب  مل ى  عل
وســـبـــق ملــاكــيــلــي، وهــــو شـــرطـــي وحـــكـــم دولـــي 
ــذ 2011، تحكيم مـــبـــاراة لــريــال مــدريــد في  ــن م
ــارس/ آذار املــاضــي حــني فــاز امللكي على  16 مـ
أتــاالنــتــا اإليــطــالــي )3-1( فــي إيـــاب ثمن نهائي 
املسابقة. كذلك أدار مباراتني لتشلسي، آخرهما 
ضمن دور املجموعات في نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد وانتهت بتعادل 
1( على ملعب ستامفورد بريدج. وسيكون في مساعدة ماكيلي يوم  الفريقني )1-
الثالثاء مواطناه هيسيل ستيغسترا ويان دي فريز، بينما سيكون الهولندي أيضًا 

»فار«. كيفن بلوم على رأس الـ

روبرتو كارلوس بعد تعادل الريال أمام بيتيس: 
هذا ليس وداعًا لليغا

استبعد البرازيلي روبرتو كارلوس، سفير ريال 
ــد، أن يكون امللكي قد ودع املنافسة على  مــدري
لقب الـــدوري اإلسباني لكرة القدم بعد تعادله 
سلبًا أمام ريال بيتيس. وقال الالعب البرازيلي 
ــحــات ملحطة »موفيستار«  ــق فــي تــصــري ــســاب ال
عقب املباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ32 من 
الــدوري اإلسباني: »هــذا ليس وداعــًا لليغا. ُبذل 
أقصى جهد أمــام ريــال بيتيس الــذي قــدم أداًء 
كبيرًا. الــالعــبــون حــاولــوا، لكن هــنــاك مباريات 
تمّر هكذا. تبقى خمس مباريات«. وتابع: »ريال 
 املباريات. 

ّ
 ثالثة أيام. من الصعب الحفاظ على مستوى عاٍل في كل

ّ
مدريد يلعب كل

ال أعتقد أّن الالعبني يعانون من اإلجهاد، ألّن هذا القميص يجعلك تقدم أقصى ما 
ه 

ّ
لديك، رغم أّن شعورهم باإلرهاق أمر طبيعي«. وأضاف: »يجب أن يستريح الفريق ألن

يخوض الثالثاء مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبــا«، في إشــارة إلى ذهاب نصف 
النهائي أمام تشلسي.

ب روبرتو كارلوس التعليق على مشروع دوري السوبر األوروبـــي الــذي قاده 
ّ
وتجن

فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قبل أن يجري تعليقه وقال: »ما يخّصنا هو لعب 
كرة القدم واالستمتاع والحضور في امللعب ومواصلة العمل. ال نتدخل في الجدال، 
ونفكر حاليًا في تقديم مباراة كبيرة أمام تشلسي الذي نكّن له الكثير من االحترام«.

 
ّ

أو فــي تــحــديــد ســيــاســة واســتــراتــيــجــيــة الــفــريــق فــي كــل
موسم.

وتربط بني النمساوي )50 عامًا( وعالم السيارات، عالقة 
ــه كــان مغرمًا بالسباقات منذ سّن 

ّ
أن قوية وقديمة، بما 

الناتجة عن وفاة  الصعبة  املادية  هقة، فرغم ظروفه  ملرا ا
والـــده إثــر إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان، فقد حــرص على 
التمتع بتكوين علمي ممتاز إذ درس في مدرسة فرنسية 
في النمسا، ساعدته في الحصول على الشهادات العلمية 

الحقًا.
وشارك وولف في سباقات مختلفة، إذ استهل مسيرته، 
ام 1992 في بطولة النمسا »فورميال فـــورد«، وخالل  عــ
عــام 1994 فــاز بسباق »24 ســاعــة نــورغــنــبــورنــغ« وفي 
 في املركز السادس في الترتيب النهائي 

ّ
عام 2006 حل

لبطولة االتــحــاد الــدولــي »ج.ت.أ«. ولــم يكن وولــف سائقًا 

بارعًا، إذ كانت السيارات هواية بالنسبة إليه، لكن تميز 
في مجال االستثمار املالي من خالل تكوين شركات أو 
االستثمار في مجال الصناعة، كما أصبح مساهمًا في 
فريق ويليماز، قبل تعيينه مديرًا تنفيذيًا لفريق ويليامز 

ف 1 في عام 2012. 
ـــالل عـــام 2013 تـــّم تــعــيــيــنــه مـــديـــرًا تــنــفــيــذيــًا لفريق  وخـ
 امللفات الرياضية. 

ّ
 عن كل

ً
مرسيدس األملاني، ومسؤوال

ومـــن الـــواضـــح أّن وولــــف خــطــط لــيــصــل إلـــى هـــذه الخطة 
ه كان مغرمًا بعالم السباقات منذ شبابه.

ّ
باعتبار أن

ع نقلة 
ّ
ه على فريق مرسيدس، حقق املصن فــ را منذ إشــ

 يحتذى به في تسيير الفريق، بعدما 
ً
هامة إذ أصبح مثاال

نجح في وضع استراتيجية رياضية ساعدت الفريق في 
تحقيق مكاسب عدة.

)العربي الجديد(

نجح النمساوي توتو وولــف في أن ينهي سيطرة فريق 
يــراري اإليطالي في عالم سباقات السيارات السريعة  فــ
فــورمــوال واحــــد، ليجعل مــن فــريــق مــرســيــدس األفــضــل 
في سباقات الفئة األولــى، بدليل النجاحات الكبيرة التي 
ع وسيطرته على بطولة العالم خالل 

ّ
يحققها هذا املصن

املواسم األخيرة في بطولة السائقني وحتى املّصنعني.
ولم تشهد منافسات فورموال 1 هيمنة فريق مثلما يفعل 
مرسيدس خالل املواسم األخيرة، إذ يحقق الفريق تحت 

 املقاييس. 
ّ

قيادة وولف نتائج باهرة بكل
ــود ســـائـــق مثل  ــ ــد مـــن املــتــابــعــني أن وجـ ــديـ ــعـ ويــعــتــبــر الـ
ه 

ّ
 أن

ّ
البريطاني لويس هاميلتون صنع مجد الفريق، إال

ال يمكن إنكار الدور الكبير الذي يقوم به مدير الفريق 
توتو وولف، الذي يتحكم في مقاليد تسيير مرسيدس، 
وهو من يتخذ القرارات االستراتيجية خالل السباقات 

توتو وولف

على هامش الحدث

رجل مؤثر في 
عالم الفورموال 

1 قاد فريق 
مرسيدس للسيطرة 

على الرياضة 
الميكانيكية

بيانيتش وآرثور 
لم ينجحا في 
تجربتيهما 
)ماركو 
)Getty/كانونييرو

حامل لقب الدوري اإلسبان

فاجأ المدرب اإليطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس اإليطالي، 
الجميع، بتصريحاته التي أكد فيها، أّن إدارة »السيدة العجوز« لم تخف 
من عقوبات االتحاد األوروبي« لكرة القدم »يويفا« بعدما شاركت مع 
11 فريقًا بإطالق بطولة »السوبر ليغ«، التي توقفت. ونقلت صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية عن بيرلو قوله حول منافسات بطولة »السوبر ليغ«، 
جدًا  هادئون  نحن  خائفين،  يوفنتوس  في  نكن  »لم  وقفت:  ت ي  ت ل ا

ومرّكزون على عملنا في الموسم الحالي«.

بيرلو والسوبر ليغ

وجه رياضي

اإليــطــالــي، فيما الــفــرنــســي عـــاد إلـــى مستواه 
السابق مــع نــادي بــاريــس ســان حــيــرمــان، ما 
ســاعــده على أن يــعــود إلــى صــفــوف املنتخب 

الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشان. 
أّمـــا الــبــرازيــلــي آرثــــور، فقد عــانــى فــي البداية 
مــن اإلصــابــة الــتــي حــالــت دون مــشــاركــتــه في 
عدد من املباريات الهامة، قبل أن يجد نفسه 

الــهــزيــمــة الــتــي أبــعــدت الــفــريــق عــن املنافسة 
عــلــى الــلــقــب. ولـــم يــكــتــِف آرثــــور بفشله خــالل 
ه كان عرضة 

ّ
املباريات التي شارك فيها، فإن

لــلــعــقــوبــة مــــن قـــبـــل املـــــــدرب وإدارة الـــنـــادي 
بعدما خرق الترتيبات املعتمدة في إيطاليا 
ملواجهة فيروس كورونا، وشارك في احتفال 

أساء إلى الالعب وكذلك إلى النادي العريق.

مجبرًا على منافسة بنتنكور الذي كان يبدو 
 املدرب اإليطالي راهن 

ّ
في موقف قوة، بما أن

عليه واعتمد عليه بشكل متواصل.
ــه ارتــكــب هفوات 

ّ
ولــســوء حــظ الــبــرازيــلــي، فــإن

ــبــــاريــــات، وآخــــرهــــا ضد  قــاتــلــة فـــي بــعــض املــ
بينيفينتو عندما مّرر بالخطأ إلى املنافس 
ليقبل فريقه هدفًا سّبب خسارته 1ـ 0، وهي 

 ميلو شـــارك فــي 28 مــبــاراة مع 
ّ
وبــــدوره، فـــإن

نـــــادي يــوفــنــتــوس هــــذا املـــوســـم فـــي مختلف 
املسابقات، بمجموع دقائق بلغ 1521 دقيقة، 
وإن بدا وضع البرازيلي أفضل من بيانيتش، 
 إضافته خالل املباريات كانت غائبة، فإما 

ّ
فإن

أن يدخل في أثناء اللعب أو يكون أول تبديل 
للمدرب بيرلو.

صّرحت العبة التنس اإلسبانية، غاربيني موغوروزا، املصنفة الـ13 عامليًا بني العبات 
العام بشكل جيد، تتطلع كثيرًا  ها عقب استهاللها 

ّ
أن لتنس املحترفات، لوكالة »إفــي«  ا

التي تحلم بالتتويج بميدالية  املنافسة في دورة األلعاب األوملبية في طوكيو،  إلمكانية 
فيها، مؤكدة أّن ذلك سيكون »أمرًا مميزًا للغاية«. وتعمل موغوروزا، الالعبة ذات األصل 
الفنزويلي والبالغة من العمر 27 عامًا، حاليًا على االستعداد ملشاركتها في بطولة مدريد 
 
َّ
ها ما زالــت عصية عليها، فهي لم تتخط

ّ
التاسعة، لكن التي تخوضها للمرة  املفتوحة، 

مطلقًا دور الـ16 في هذه البطولة.

صورة في خبر

موغوروزا وحلم األولمبياد
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