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رياضة

يستضيف أي 
سي ميالن اليوم 
الثالثاء على 
أرضه نظيره 
تورينو في 
الجولة العاشرة 
من مسابقة 
الدوري اإليطالي 
لكرة القدم، 
على ملعبه 
»سان سيرو«. 
ويسعى فريق 
المدرب ستيفانو 
بيولي لمتابعة 
النتائج اإليجابية 
محليًا، إذ لم 
يتلق أي هزيمة 
حتى اللحظة، 
بعدما فاز في 9 
مباريات وتعادل 
في لقاٍء واحد. 
ومن المنتظر 
أن يستعيد 
الروسونيري 
الفرنسي ثيو 
هيرنانديز، الذي 
تعافى من 
فيروس كورونا.

)Getty/ميالن يسعى لتحقيق لقب الدوري الغائب عن حزائنه منذ 2011 )ماركو بيرتوريلو

ميالن النتصار جديد

انتزعت اإلستونية آنيت كونتافيت، لقب بطولة 
كأس الكرملني الروسي بفوزها في النهائي على 

الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتني 
لواحدة. وحسمت كونتافيت املباراة لصالحها 
بفضل تفاصيل صغيرة للغاية، لتضيف لقبا 
جديدا إلى خزائنها التي تضم بالفعل ثالثة 

ألقاب، وسبق لها الوصول لربع نهائي أستراليا 
املفتوحة في 2020. ُيذكر أن بطلة نسخة 2019 

كانت السويسرية بليندا بينشيتش.

بيع زوج من األحذية الرياضية انتعله أسطورة 
كرة السلة األميركية مايكل جوردان في عام 

1984، في مزاد بدار »سوذبيز« بسعر قياسي بلغ 
حوالي 1.5 مليون دوالر. وأوضحت الدار في بيان 

رسمي، أن »الحذاء الرياضي األعلى قيمة على 
اإلطالق الذي طرح باملزاد هو من طراز نايك اير 

شيبس«. وأضاف البيان أن الحذاء »تم بيعه للتو 
مقابل 1.472.000 دوالر خالل مزادنا على السلع 

الفاخرة في الس فيغاس«.

طمأن النجم الليبي لنادي الترجي التونسي، 
حمدو الهوني، الجماهير العربية على حالته 

الصحية، بعد تعّرضه إلصابة خطيرة في 
لقاء ناديه ضد اتحاد طرابلس الليبي، ضمن 

منافسات دوري أفريقيا لكرة القدم. من جهته، 
قال الهوني، في تدوينة نشرها على »إنستغرام«: 

»أوّد أن أشكر الجميع، الحمد لله حمدًا كثيرًا 
 حالتي الصحية 

ّ
مباركًا فيه، أطمئنكم جميعًا أن

جيدة، والحمد الله ودفع الله ما كان أعظم«.

كونتافيت تتوج بكأس 
الكرملين للتنس بفوزها 

على ألكسندروفا

بيع حذاء انتعله 
جوردان ببداية مسيرته 

بـ1.5 مليون دوالر

الهوني يوّجه رسالة 
للجماهير بعد إصابته 

بمباراة أبطال أفريقيا

Tuesday 26 October 2021
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رياضة

فيرستابن ابتعد في 
صدارة الترتيب العام 

لبطولة العالم

تالشي أحالم بوكا جونيورز في المنافسة 
على الدوري األرجنتيني

سقط بوكا جونيورز 2-0 أمام فيليز سارسفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ18 
من الدوري األرجنتيني لتتالشى أحالم األول في املنافسة على اللقب. وسجل 
تاراخونا،  وكريستيان  مانكويو  فدريكو  مــن   

ّ
كــل سارسفيلد  فيليز  ثنائية 

ليصل صاحب األرض إلى النقطة 31 ويصبح بعيدًا عن املتصدر ريفر بليت. 
كما اقترب سارسفيلد من التأهل إلى كأس ليبرتادوريس املوسم املقبل.

وفــي مــبــاراة أخـــرى، فــاز أوراكـــان 2-1 على ســان لــورنــزو الــذي تعقدت أزمته 
بعد إقالة مدربه األوروغوياني باولو مونتيرو األسبوع املاضي، لكنه عاد هذا 
األسبوع ليتلقى الخسارة التاسعة على التوالي ويتراجع إلى املراكز الخمسة 
األخيرة من الجدول. من جانب آخر استهل نادي راسينغ مشواره مع مدربه 
وهي   ،1-2 روساريو سنترال  أمــام مضيفه  بالهزيمة  غاغو  فرناندو  الجديد 
بانفيلد،  مع  كــروز  جــودوي  مباريات جمعت  في  تكررت  التي  النتيجة  نفس 

وكولون مع إستوديانتس، وكذلك ديفينسا إي خوستيثيا ضد بالتينسي.

ديباال يقتنص تعادًال صعبًا ليوفنتوس 
أمام إنتر ميالنو

تعادل إنتر ميالنو مع يوفنتوس بهدف ملثله في اللقاء الذي جمع كال الفريقني، 
)جيوزيبي  ملعب  على  القدم  لكرة  اإليطالي  الـــدوري  من  التاسعة  الجولة  في 
مياتزا(. وجاء هدف إنتر ميالنو عن طريق إدين دجيكو في )د.17( من زمن 
الشوط األول، وعادل األرجنتيني باولو ديباال ليوفنتوس من ركلة جزاء في 
األخيرة  العجوز«  »السيدة  انتصارات  »النيراتزوري« سلسلة  وعطل  )د.89(. 
اللقب، لكن  أمــام حامل  الكالتشيو، حيث كان األخير قريبًا من الخسارة  في 
هدف ديباال أنقذه من هزيمة محققة. ورفع إنتر ميالنو رصيده إلى 18 نقطة 
 املركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الوصيف واملتصدر، ميالن ونابولي، 

ً
محتال

 املركز الـ6 في 
ً
على الترتيب، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 15 نقطة محتال

جدول الترتيب.

التعادل السلبي يحسم قمة روما ونابولي
في  )األوليمبيكو(  ملعب  احتضنها  الــتــي  ونــابــولــي  رومـــا  مــبــاراة  قمة  انتهت 
الجولة التاسعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم بالتعادل السلبي بني الفريقني. 
وشهدت املباراة ندية كبيرة من جانب أصحاب األرض، إذ أشهر الحكم بطاقة 
حمراء في وجه مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، في )د.81(، إلى جانب 
3 بطاقات صفراء أخرى لالعبني. واستطاع نابولي تحقيق 8 انتصارات في 
الجوالت الثماني املاضية، لكنه أخفق في مواصلة هذه السلسلة الرائعة وتعادل 
مع روما. ورغم ذلك ال يزال فريق نابولي في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 
25 نقطة وبفارق األهداف فقط عن الوصيف ميالن. على الجانب اآلخر رفع 

فريق روما رصيده إلى النقطة الـ16 محتال املركز الرابع في جدول الترتيب.

بنفيكا يستعيد الصدارة بانتصار قاتل على فيزيال
بــهــدفــه الــقــاتــل فـــي شــبــاك مــضــيــفــه فــيــزيــال، الــصــاعــد حــديــثــًا، خـــالل مــبــاراة 
التاسعة من املسابقة، استعاد بنفيكا صدارة ترتيب  الجولة  الفريقني ضمن 
الــدوري البرتغالي لكرة القدم. وعلى ملعب )دو فيزيال(، ظل التعادل السلبي 
املسيطر على نتيجة املباراة، حتى ظن الجميع أن املباراة في طريقها لالنتهاء 
بهذه النتيجة، ولكن كان لرافا سيلفا رأي آخر بعد أن سجل هدف اقتناص 
 مــن الضائع. 

ً
»الــنــســور« فــي الــوقــت املحتسب بــدال النقاط الــثــالث والــصــدارة لـــ

بها  استعاد  إذ  مــن عصفور،  أكثر  النتيجة  بهذه  العاصمي  الفريق  وضــرب 
بهدف  داره  عقر  في  املاضية  الجولة  في  بعد خسارته  املسابقة،  في  تــوازنــه 
أمام بورتيمونينسي. كما أن الفريق استعاد صدارة ترتيب املسابقة بعد أن 
رفع رصيده إلى 24 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن غريميه التقليديني بورتو 
وسبورتنغ لشبونة، الثاني والثالث، على الترتيب. من جانبه، فشل فيزيال في 
تــعــادالت(،  و5  )خسارتان  التوالي  على  السابعة  للجولة  انتصار  أي  تحقيق 

ليتجّمد رصيده عند 8 نقاط في املرتبة الـ12.

تــفــوق ســائــق »ريــــد بــــول« الــهــولــنــدي مــاكــس 
ــائــــق  ــــن عـــــلـــــى بـــــطـــــل الــــــعــــــالــــــم ســ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ فـ
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي  »مــرســيــدس« 
وابتعد في صــدارة الترتيب العام، بعد فوزه 
بــجــائــزة الــواليــات املــتــحــدة، الــجــولــة السابعة 
عــشــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــوال 1 على 

حلبة األميركيتني في أوسنت »تكساس«.
وأنــهــى فــيــرســتــابــن وهــامــيــلــتــون الــســبــاق من 
حــيــث انــطــلــقــا فـــي املـــركـــزيـــن األول والـــثـــانـــي، 
ــن لــلــمــوســم  ــامـ ــثـ ــنـــدي فــــــوزه الـ ــهـــولـ لـــيـــحـــرز الـ
ــامــــن عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه، مــــا ســـمـــح لــه  ــثــ والــ
باالبتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق 
مرسيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 جوالت على 
نهاية املوسم. وأكمل فريق »ريد بول« منصة 
بيريز  سيرخيو  املكسيكي  بحلول  التتويج 
ثالثًا أمام سائق »فيراري« ابن موناكو شارل 
لوكلير وسائق »ماكالرين« األسترالي دانيال 
ــيـــاردو وســـائـــق »مـــرســـيـــدس« الــفــنــلــنــدي  ريـــكـ
فالتيري بوتاس. وجــاءت نهاية السباق قمة 
فــي اإلثـــــارة بــعــدمــا قــلــص هــامــيــلــتــون الــفــارق 
الذي يفصله عن فيرستابن إلى أقل من ثانية 

فـــي لــيــلــة تــاريــخــيــة لــلــدولــي املـــصـــري محمد 
ـــن األرقــــــــام  ــد مــ ــديــ ــعــ صــــــــالح، حـــطـــم فـــيـــهـــا الــ
حقق  »هــاتــريــك«،  ثالثيته  بفضل  القياسية 
األزلــي  فــي معقل غريمه  فــوز  أكــبــر  ليفربول 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــــ5-صــــفــــر فــــي »أولـــــد 
ترافورد« ضمن املرحلة التاسعة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. 
ــــب عـــلـــى اإلطـــــــالق فــي  ــــالح أول العـ وبــــــات صـ
تـــاريـــخ الــبــرمــيــرلــيــغ« يــســجــل »هـــاتـــريـــك« في 
ملعب »أولــد ترافورد« وأول العب في تاريخ 
متتالية  مباريات  ثــالث  فــي  يسجل  ليفربول 
خـــارج الــديــار ضــد يــونــايــتــد. وقـــام الضيوف 
ــاريـــة مــفــتــتــحــني الــتــســجــيــل عبر  بــانــطــالقــة نـ
الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو 

جوتا الثاني، قبل أن يحقق صالح ثالثيته. 
وزادت محن أصحاب االرض بعدما خاضوا 
لطرد  العبني  بعشرة  األخــيــر  الساعة  نصف 
البديل الفرنسي بول بوغبا. وحافظ ليفربول 
الــدوري  فــي  الهزائم  مــن  الخالي  على سجله 
سلسلة  في  توالًيا  عشرة  التاسعة  للمباراة 
الفائت،  أبريل من املوسم  بــدأت في نيسان/ 

الثاني  نتيجة تأخر األخير في إجــراء توقفه 
الستبدال إطاراته، لكن الهولندي صمد تحت 
لهامليتون،  مثالية  البداية  وكــانــت  الضغط. 
املنعطف  إذ نجح في تجاوز فيرستابن عند 
الثالث  مركزه  على  بيريز  حافظ  فيما  األول، 
أمامه،  للبقاء  للهولندي  املجال  أفسح  بعدما 
ومــن خلفهما شــارل لوكلير. وبــدأ هامليتون 
يبتعد عــن ســائــق »ريـــد بـــول« ووصـــل الــفــارق 
بينهما الى قرابة ثانية مع الوصول الى اللفة 
 

ّ
الخامسة من أصل 56 يتكون منها السباق، إال
الفارق ودخل   الهولندي عاد بقوة وقلص 

ّ
أن

فــي مــعــركــة مــع بــطــل الــعــالــم لــكــن األخــيــر بقي 
متمسكًا بالصدارة.

وأدى هذا األمر بفيرستابن الى الدخول باكرًا 
الستبدال إطارات سيارته في اللفة 11، ليخرج 
وبيريز  هامليتون  خلف  الخامس  املركز  في 
ــاكــــالريــــن« األســـتـــرالـــي  ولـــوكـــيـــلـــر وســــائــــق »مــ
دانــيــال ريــكــيــاردو. وعلق الهولندي على هذا 
: »بالطبع خسرنا في بداية السباق 

ً
األمر قائال

فحاولنا القيام بشيء آخر. استهالك اإلطارات 
مــرتــفــع عــلــى هــــذه الــحــلــبــة. اعــتــمــدنــا مــقــاربــة 

ــًعـــا رصـــيـــده إلـــى 21 نــقــطــة فـــي الــوصــافــة  رافـ
خــلــف تــشــلــســي )22(، فــيــمــا فــشــل يــونــايــتــد 
فــي تحقيق الــفــوز لــلــمــبــاراة الــرابــعــة تــوالــًيــا 
فــي الـــدوري )ثــالث هــزائــم وتــعــادل( ليتجمد 

رصيده عند 14 نقطة في املركز السابع. 
وقال صالح بعد الفوز: »أعتقد أنه من الرائع 
الفوز هنا 5-صفر. كنا ندرك قبل املباراة أنها 
ستكون صعبة في حال لم نفرض أسلوبنا... 
حاولنا اللعب بني الخطوط لصناعة املزيد 
الــفــرص. فعلنا ذلــك وحالفنا الحظ في  مــن 
الــتــســجــيــل«. أمـــا عــن أدائــــه »أنـــا سعيد جــًدا 
ا بلعب دور 

ً
بتسجيل األهـــداف وأفــرح ايض

ــا أن الـــفـــريـــق يــحــقــق  ــاملـ ــــاب. طـ ــعـ ــ ــانـــع األلـ صـ
االنـــتـــصـــارات، أنـــا سعيد لــتــقــديــم أفــضــل ما 

لدي للفريق«. 
وفــشــل ســولــشــايــر الــــذي وصـــل إلـــى منصب 
املـــديـــر الــفــنــي لــيــونــايــتــد فـــي كـــانـــون األول/ 
لــلــبــرتــغــالــي جــوزيــه  ــا 

ً
ديــســمــبــر 2018 خــلــف

مــوريــنــيــو، فـــي الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره األملـــانـــي 
يورغن كلوب في منافسات الدوري للمباراة 
الــســادســة )ثــالثــة تــعــادالت ومثلها هــزائــم(. 
ودخـــــل صــــالح الـــــذي أصـــبـــح أول العــــب في 
تــوالــًيــا،  الــعــاشــرة  لــلــمــبــاراة  ليفربول يسجل 
ــــرى وانـــفـــرد  ـــا بــإحــصــائــيــة أخـ

ً
الـــتـــاريـــخ أيـــض

بــفــضــل ثــالثــيــتــه بــــصــــدارة تـــرتـــيـــب هـــدافـــني 
الـــدوري املمتاز رافــًعــا  الالعبني األفــارقــة فــي 
ــا عــلــى  ــدًمـ ــقـ ــتـ ــــى 107 أهــــــــــداف، مـ رصــــيــــده إلــ
اإليفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي 
)104(. وكانت هذه الثالثية األولى لالعب في 

عدائية ولم أكن متأكدًا من أنها ستفلح، لكن 
اللفات األخيرة كانت ممتعة«. وعاد الهولندي 
املــركــز الثاني بعد لفات مــعــدودة نتيجة  الــى 
ــارات،  دخـــول السائقني أمــامــه الســتــبــدال اإلطــ
باستثناء هاميلتون الذي بقي أمام الهولندي 
حتى توقف في اللفة 14، ليخرج خلف األخير.
وكــان الــفــارق بــني الغريمني أكثر مــن 6 ثــوان 
ــــول إلـــــى الــلــفــة  ــــوصـ ونـــصـــف الـــثـــانـــيـــة مــــع الـ
الرتابة  وقــت سيطرت  فــي  عــشــرة،  الخامسة 
سائق  بــني  الــصــراع  باستثناء  السباق  على 
وثنائي  ألــونــزو  فرناندو  اإلسباني  »ألــبــني« 
ــيــــو« الــفــنــلــنــدي كــيــمــي رايــكــونــن  »ألـــفـــا رومــ
واإليطالي أنتونيو جوفيناتسي على املركز 
العاشر وتذمر الثالثة من الخروج عن حدود 
الفارق  تقليص  هاميلتون  وواصـــل  الحلبة. 
ــع فــيــرســتــابــن إلــــى اســتــعــجــال تــوقــفــه  ــا دفــ مـ
ــه، قــبــل أن يلحق  ــاراتــ الــثــانــي واســـتـــبـــدال إطــ
بـــه زمــيــلــه بــيــريــز الــــذي خــــرج خــلــف لوكلير 
الــرابــع، قبل أن يعود ويتقدم على  في املركز 
ــائـــق »فـــــيـــــراري« فــي  ــوقـــف سـ ــيــــر بـــعـــد تـ األخــ
الــلــفــة الــثــالــثــة والــثــالثــني. وفـــي ظــل خسارته 
الــقــلــيــل مــن الــوقــت لــصــالــح فــيــرســتــابــن، قــرر 
هــامــيــلــتــون تــأخــيــر تــوقــفــه الــثــانــي عــلــى أمــل 
له اإلطـــارات الجديدة في الضغط  أن تسمح 
عــلــى الــهــولــنــدي فــي أواخــــر الــســبــاق. وعــرف 
فيرستابن كيف يتعامل مع الوضع، فضغط 
من  العالم  بطل  ليمنع  الحاسمة  اللفات  فــي 

تجاوزه ليخرج في النهاية منتصرًا.
)فرانس برس(

ملعب »أولد ترافورد« منذ رونالدو البرازيلي 
مــع ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي فــي دوري أبطال 
أوروبـــا عــام 2003. ورفــع صــالح رصيده إلى 
عشرة أهــداف في الــدوري في صــدارة ترتيب 
الهدافني بفارق ثالثة عن جيمي فاردي نجم 

ا في 12 مباراة 
ً
ليستر سيتي، وإلــى 15 هدف

في مختلف املسابقات هذا املوسم. 
ودخـــل يــونــايــتــد إلـــى املــواجــهــة بــعــدمــا أفلت 
ــالــــي فــي  ــطــ ــا اإليــ ــتــ ــاالنــ مــــن خــــســــارة أمـــــــام أتــ
لــدوري  املجموعات  دور  مــن  الثالثة  الجولة 

أبــطــال أوروبـــا ، وعـــّوض تــأخــره بهدفني في 
الشوط األول إلى فوز مثير 3-2 بفضل نجمه 
ــالــــدو صــاحــب  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
الـــهـــدف الـــقـــاتـــل. أمــــا لــيــفــربــول، فــحــقــق فـــوزه 
الثالث في دوري األبطال هذا املوسم ليبقى 
أتلتيكو  على   2-3 بتفوقه  الكاملة،  بالعالمة 
األخير بفضل  دار  مدريد اإلسباني في عقر 

صالح الذي سجل له هدفني. 
ــات صــــالح أول العــــب يــحــقــق »هـــاتـــريـــك«  ــ وبـ
ــــد تــــرافــــورد ضــمــن مــنــافــســات  فـــي مــلــعــب أولـ
ــلـــدوري  الــبــريــمــيــرلــيــغ« )الـــحـــلـــة الـــجـــديـــدة لـ
ــتـــي تـــأســـســـت فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1992(  الـ
اإلنكليزية  البطولة  فــي  آخــرهــم  كــان  أن  بعد 
ديــنــيــس بــايــلــي العـــب كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز 
 .)1992 الثاني/يناير  كــانــون  مــن  األول  )فــي 
كما رفع صالح، الذي سجل في 10 مباريات 
األهــداف  في  املساهمة  من  رصيده  متتالية، 
وصوله  منذ  البريميرليغ،  فــي  ليفربول  مــع 
ا، 

ً
إلــى الــريــدز في صيف 2017، إلــى 143 هدف

حـــســـب شـــبـــكـــة »ســــكــــواكــــا« لـــإحـــصـــائـــيـــات. 
ويعتبر النجم اإلنكليزي هاري كني، مهاجم 
توتنهام، أقرب منافسي نجم الكرة املصرية 
ا، 

ً
هدف  112 في  بمساهمته  البريميرليغ،  في 

ــــالح صــــدارتــــه  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي واصـــــــل صــ
لهدافي الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 
باملوسم الحالي برصيد 10 أهــداف، متقدما 
على جيمي فاردي، نجم فريق ليستر سيتي، 

بفارق 3 أهداف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

صالح يقود ليفربول النتصار تاريخي على اليونايتدفيرستابن يحسم سباق أميركا للفورموال 1
تفوق فيرستابن على 

هاميلتون وابتعد في 
صدارة البطولة بفوزه 

بجائزة الواليات المتحدة

نجح المصري محمد 
صالح، نجم ليفربول 

بقيادة فريقه النتصار 
تاريخي على يونايتد

)Getty/ فيرستابن يحتفي مع فريقه على منصة التتويج )كريس غرايثين

)Getty/أدار أنشيلوتي الكالسيكو مثلما أراد )جوزيه برايتون

)Getty( تعقدت مهمة المدرب كومان مع البارسا

)Images/صالح واصل تحطيم األرقام التاريخية )مايكل ريغان

مباريـات
      األسبـوع

برشلونة ـ العربي الجديد

حـــــــســـــــم نـــــــــــــــــادي ريـــــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد 
ــو« أمــــــــــــام خـــصـــمـــه  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــــالســ ــكــ ــ »الــ
التاريخي برشلونة، للمرة الرابعة 
على التوالي، بعدما انتصر »امللكي« بهدفني 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، فــي ملعب »كــامــب نــو«، 
ضمن منافسات األسبوع العاشر من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ــا  واســـتـــطـــاع الــنــجــم الـــنـــمـــســـاوي، ديــفــيــد أالبـ
ــال مــــدريــــد، في  ــ افـــتـــتـــاح الــنــتــيــجــة لــصــالــح ريـ
الــشــوط األول، فيما  )32(، مــن عمر  الـــــ الدقيقة 
أضاف زميله لوكاس فاسكيز الهدف الثاني، 
)93(، في حني أحرز األرجنتيني،  في الدقيقة الـ

الريال يحسم 
»الكالسيكو«

أنشيلوتي يتفوق 
ومهمة كومان تتعقد

الثالثة  للمرة  الفوز  تحقيق  من  الريال  تمكن 
برشلونة،  أمام  »الكالسيكو«  بتاريخ  التوالي  على 
كومان  أصبح  فيما  نو«،  »كامب  ملعب  في 
3 مرات ضد  يخسر  البارسا  تاريخ  ثاني مدرب في 

»الملكي«

تقرير

لبرشلونة  الوحيد  الهدف  أغــويــرو  سيرجيو 
)97(. وتــعــقــد مـــوقـــف املــــدرب  فـــي الــدقــيــقــة الـــــــــ
الهولندي، رونالد كومان، املدير الفني لنادي 
بــرشــلــونــة، بــعــد الــخــســارة فــي »الــكــالســيــكــو«، 
أمام الخصم التاريخي ريال مدريد، الذي عاد 
منتصرًا من ملعب »كامب نو«، للمرة الثالثة 

عــلــى الــتــوالــي فــي تــاريــخ املــواجــهــات بينهما 
بني  والــثــانــيــة  و1930،   ،1929 عــامــي  ــى  ــ )األولـ
1963، و1956(، حني انتصر »امللكي« 3 مرات 

متتالية في معقل البارسا.
ــد كــــومــــان ثــــانــــي مـــــــدرب فــي  ـــالـــ وأصــــبــــح رونــ
أول ثالث مواجهات  تاريخ برشلونة، يخسر 
ضــد الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد، بــعــد املــديــر الفني 
األيرلندي السابق، باتريك أكونيل، بي أعوام 
أفــضــل  »املـــلـــكـــي«  حــقــق  فــيــمــا  و1940،   ،1935
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات عــلــى الـــبـــارســـا، مـــن عــام 
1965، حني حقق انتصاره السابع تواليًا على 
»البالوغرانا« عام 1965، في سلسلة تضمنت 
االنتصار في مسابقة الكأس و6 في »الليغا«.

لكن املـــدرب كــومــان نجا مــن اعــتــداء جماهير 
ــه مــــن مــلــعــب  بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــيـــه، عـــقـــب خــــروجــ
ــــو«، بــعــدمــا عـــّبـــر بــعــض املــشــجــعــني  »كـــامـــب نـ
سيارته  ضــربــوا  بعدما  الكبير،  غضبهم  عــن 
وطــالــبــوه عــبــر عـــبـــارات قــاســيــة بــالــرحــيــل عن 
الــفــريــق فــــورًا، والــتــوقــف عــن الــتــبــريــرات التي 

أضحت عادة يمارسها عقب كل لقاء.
ــد، بــســبــب عـــدد  ــديــ ــان بـــرعـــب شــ وشـــعـــر كــــومــ
ــلـــهـــروب  ــبــــني، وســـــــــارع لـ ــغــــاضــ ــعـــني الــ املـــشـــجـ
خشية على حياته، بعد أن أفسحوا له املجال 
لــذلــك، ولحسن الحظ أنــه تــفــادى التسبب في 
حادث مروري، خاصة أن الوضع كان خطيرًا 
ــارع  ــ ــاب مــتــشــنــجــة لـــحـــد بـــعـــيـــد. وسـ ــ ــــصـ واألعـ
مــجــلــس إدارة نــــادي بــرشــلــونــة، إلــــى إصــــدار 
اإللكتروني،  مــوقــع  على  اللهجة  بــيــان شــديــد 
بعدما توعد جميع املشجعني، الذين حاولوا 
االعتداء على املدرب الهولندي رونالد كومان، 

باللجوء مباشرة إلى القضاء، ملحاسبتهم.
وجــــاء فــي نــص الــبــيــان »يــديــن مــجــلــس إدارة 
نـــادي بــرشــلــونــة أعــمــال الــعــنــف والــتــجــاوزات 
ضــد مــدربــنــا رونـــالـــد كــومــان خـــالل مــغــادرتــه 
ملعب كــامــب نــو، وســنــأخــذ الــتــدابــيــر الــالزمــة 
واالنــضــبــاطــيــة ضــد املــعــتــديــن، لــكــي ال تتكرر 

.»
ً
مثل هذه األحداث املؤسفة مستقبال

بــــــــــــــدوره، نــــجــــح املــــــــــــدرب اإليـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 
مدريد،  ريــال  لنادي  الفني  املدير  أنشيلوتي، 
فـــي قــتــل »الــكــالســيــكــو« الـــنـــاري فــنــيــًا، بعدما 
قـــاد »املــلــكــي« إلـــى ضـــرب خــصــمــه الــتــاريــخــي 
ــــو« بــهــدفــني  بـــرشـــلـــونـــة فــــي مــعــقــلــه »كــــامــــب نـ
اعتمد  أنشيلوتي  تكتيك  مقابل هدف وحيد. 
عـــلـــى امـــتـــصـــاص حـــمـــاس نـــجـــوم بــرشــلــونــة 
فــي الــدقــائــق األولــــى مــن عــمــر »الــكــالســيــكــو«، 
البرازيلية  املــوهــبــة  والــتــركــيــز عــلــى تــحــركــات 
ــفــــرنــــســــي كـــريـــم  ــيــــور والــ ــونــ فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــ
بنزيمة، قــائــد ريـــال مــدريــد، مــن أجــل صناعة 

نجح كارلو أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد بإدارة 

»الكالسيكو«

)Getty/سعادة نجوم الريال بالفوز في »الكالسيكو« )إريك ألونسو

الــهــجــمــات املــــرتــــدة. وجــنــى أنــشــيــلــوتــي ثــمــار 
فينيسيوس  استطاع  بعدما  الــرائــع،  تكتيكه 
جونيور قيادة هجمة مرتدة، وأعطى تمريرة 
لتصل  برشلونة،  خطوط  فيها  ضــرب  متقنة 
إلى مواطنه رودريغو، الذي لم يضّيع الوقت، 
ــام بإعطائها عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لزميله  وقـ
ريــال  لصالح  التسجيل  ليفتتح  أالبـــا،  ديفيد 

.)32( مدريد في الدقيقة الـ
أمـــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــاعــتــمــد أنشيلوتي 
ــدة،  ــ ــرتـ ــ ــمــــات املـ ــهــــجــ ــقـــة والــ ــنـــطـ عـــلـــى دفــــــــاع املـ
مـــع الــقــيــام بــالــدفــع بــنــجــمــه األوروغــــوايــــانــــي 
في  فاسكيز  لــوكــاس  يساعد  حتى  فالفيردي 

سيرجيو  األرجنتيني  هــدف  رغــب  داره،  عقر 
.)97( أغويرو في الدقيقة الـ

بفوز  الكبيرة  سعادته  عن  أنشيلوتي  وعّبر 
ريــــال مـــدريـــد، فـــي »الــكــالســيــكــو«، بــقــولــه في 
ــبــــاراة بــاملــؤتــمــر  تــصــريــحــاتــه عــقــب نــهــايــة املــ
ــفــــريــــق مـــعـــتـــاد عـــلـــى الــلــعــب  الـــصـــحـــافـــي: »الــ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــر  ــ ــهـ ــ وظـ  ،)3-3-4( بــــطــــريــــقــــة 
ــغــــو بـــصـــورة جــيــدة لــلــغــايــة، وأيــضــًا  ورودريــ
اللعب.  يريدون  الالعبني  وجميع  أسينسيو، 
أعــتــقــد أنـــه يــمــكــنــنــا الــتــنــافــس ضـــد الــجــمــيــع، 
والفريق صلب للغاية، وعلينا أن نكون أكثر 
فريق  ضــد  لعبنا  لكننا  الهجوم،  فــي  فعالية 

تحركات  على  فقط  وتــركــيــزه  اليمنى،  الجهة 
فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

الـــهـــولـــنـــدي  املــــــــــدرب  أنـــشـــيـــلـــوتـــي أن  ــــم  ــلـ ــ وعـ
ــه في  ــ ــد كـــومـــان قـــد رمــــى بــجــمــيــع أوراقــ ــالـ رونـ
ــــع بـــاإلســـبـــانـــي  ــــدفـ ــرر الـ ــقـ ــيـ ــكــــو«، لـ ــيــ »الــــكــــالســ
ليواصل  كارفخال،  ودانــي  أسينسيو،  ماركو 
االستراتيجية بالهجمات املرتدة، مع إشارته 

لجميع نجومه بضرورة إضاعة الوقت.
واســتــطــاع الــبــديــل مــاركــو أســيــنــســو تسجيل 
الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة 
تكتيكاته  بجميع  أنشيلوتي  لينجح   ،)93( الــــ
فـــي »الـــكـــالســـيـــكـــو«، ويـــضـــرب بــرشــلــونــة في 

عظيم وعــانــيــنــا«. وتــابــع »لــقــد كــانــت مــبــاراة 
عــمــلــيــة وذكــــيــــة، وظـــهـــرنـــا بــشــكــل جـــيـــد جـــدًا 
فــي الـــدفـــاع، وأخــطــأنــا فــي بــعــض الــتــمــريــرات 
وكــنــا مــؤثــريــن جـــدًا فــي الــهــجــمــات العكسية، 
ــذا الــفــريــق بــالــكــثــيــر مـــن الـــجـــودة  ويــتــمــتــع هــ
لم تكن مباراة سهلة  به،  وعليكم االستمتاع 
ــداء«. وأضـــــــاف »قــلــق  ــ ــعـ ــ والــــفــــوز يــجــعــلــنــا سـ
الــحــارس تيبو كـــورتـــوا؟ بـــدا بسقوطه  حـــول 
فــي الدقائق األخــيــرة مــن املــبــاراة، أنــه ُيعاني 
مــن شـــيء خــطــيــر، لكنه بــعــد ذلـــك كـــان جــيــدًا، 
وانتظرت  األخــيــر،  التغيير  إجـــراء  أريـــد  كنت 
ملــا ســيــحــدث، وحـــني تــأكــدنــا مــن عـــدم وجــود 

خــطــورة دفــعــت بالتغيير الـــذي فــكــرت فــيــه«. 
وعن تحقيقه ألول فوز كمدرب لريال مدريد 
أجاب  نــو«،  »كامب  على برشلونة في ملعب 
ألنها  بالكالسيكو  بالفوز  »سعيد  اإليطالي 
أهم مباراة، والخصم قدم مباراة جيدة أيضًا. 
لــكــن فــالــفــيــردي تــعــرض لــضــربــة فــي الــركــبــة، 

وسيقوم الجهاز الطبي بتقييم حالته«.
واخــتــتــم املـــدرب اإليــطــالــي، كــارلــو أنشيلوتي 
املدير الفني لنادي ريال مدريد حديثه »القلق 
من التعادل أمام برشلونة؟ لم أشعر بالخوف 
القلق إطــالقــًا، لكن دائــمــًا مــا تــكــون خائفًا  أو 

قليال قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

سطوتها  العربية  األنــديــة  فرضت 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  على 
 ،2022-2021 ملـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
عــــقــــب نــــجــــاح 10 أنـــــديـــــة دفــــعــــة واحــــــــــدة فــي 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى مرحلة 
املــجــمــوعــات والــــدور ثــمــن الــنــهــائــي. ونجحت 
التونسي،  والترجي  السوداني،  الهالل  أندية 
ــوداد املــغــربــي، وشــبــاب بـــلـــوزداد، ووفـــاق  ــ والــ
ســطــيــف الــجــزائــريــان، فــي حــصــد 5 بــطــاقــات، 
لتنضم إلى الزمالك واألهلي املصريني واملريخ 
السوداني والرجاء املغربي والنجم الساحلي 
التونسي، في الدور املقبل ليصل عددها إلى 
10 أندية من إجمالي 16. وإلى جانب األندية 
العربية العشرة، تأهل ماميلودي صن داونز، 
ــو مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا وســــاغــــرادا،  ــ ــازولـ ــ وأمـ
وبيترو أتلتيكو من أنغوال، وحورويا الغيني 
وغــاالكــســي الــبــتــســوانــي، مــمــا يــتــيــح متابعة 
مــبــاريــات »ديـــربـــي« عــربــيــة قــويــة، وصــدامــات 
إقامة مرحلة  العشرة عند  األنــديــة  نارية بني 
املجموعات. ويتم توزيع األندية الـ16 املتأهلة 
على 4 مجموعات، وفقا لتصنيف املستويات، 
ويضم املستوى األول األهلي والوداد والترجي 
والرجاء، فيما يضم املستوى الثاني الزمالك 
ــز وحـــورويـــا والــنــجــم الــســاحــلــي،  ــ وصـــن داونـ
الــهــالل ووفـــاق سطيف وبترو  الثالث  ويضم 
أتلتيكو وشباب بلوزداد، ويضم الرابع املريخ 

وساغرادا وغاالكسي وأمازولو.
وصـــعـــد الـــــــوداد املـــغـــربـــي، فـــي »ريـــمـــونـــتـــادا« 
مثيرة  إلى دور املجموعات في الليلة الثالثة 
واألخــيــرة لجولة إيــاب دور الـــ 32، بعدما فاز 
أهــداف  الغاني بستة  أوك  أوف  هــارتــس  على 

دوري أبطال 
أفريقيا

واصلت األندية العربية، تألقها على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم لموسم 2021-2022، عقب نجاح 10 منها في الحصول على 
تأشيرة التأهل إلى مرحلة المجموعات والدور ثمن النهائي من المسابقة 

األولى على المستوى القاري.
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مقابل هدف، ليعوض خسارته ذهابا بهدف 
ــوداد،  ــ ـــرب الـ ــيء فـــي الـــذهـــاب. وضـ مــقــابــل الشــ
بــقــوة فــي الــشــوط األول، الـــذي شهد تسجيله 
ــمـــن  ــبـــر ســــايــــمــــون مــــوســــوفــــا وأيـ ــة عـ ــيـ ــاعـ ــربـ لـ
الحسوني وأشـــرف داري ويحيى جــبــران في 
العملود وسيمون  أيــوب  أضــاف  ثم  الدقائق، 
مــوســوفــا هــدفــني فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مقابل 
الــفــريــق  لــيــحــصــد  أوك،  أوف  لــهــارتــس  هــــدف 

املغربي بطاقة التأهل.
ــهـــالل الـــســـودانـــي، بــعــد فـــــوزه على  ــل الـ ــأهـ وتـ
ريفرز يونايتد النيجيري بهدف ياسر مزمل 

مستفيدا من تعادله 1-1 في جولة الذهاب.
كــمــا صــعــد شــبــاب بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري، بعد 
»ريمونتادا« مثيرة، حقق خاللها الفوز على 
أسيك ميموزا العاجي بهدفني مقابل ال شيء، 
ــداد وخــــالــــد بــوســيــلــيــو،  ــ ســجــلــهــمــا شــعــيــب قــ
ليعوض خــســارتــه فــي جــولــة الــذهــاب بثالثة 

أهداف مقابل هدف.
وســــار نــــادي وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري، على 
ــتـــادا«  ــوال نـــفـــســـه، بـــعـــدمـــا حـــقـــق »ريـــمـــونـ ــنــ املــ
بالفوز على نواذيبو املوريتاني في الديربي 
الـــعـــربـــي بـــهـــدفـــني مـــقـــابـــل الشـــــــيء، ســجــلــهــمــا 
ليعوض  درفــلــو،  وخليل  دغــمــوم  عبدالرحيم 

خسارته ذهابا بثالثة أهداف لهدف.
وحــســم نـــادي الــتــرجــي الــتــونــســي »الــديــربــي« 

العربي، الذي جمعه مع االتحاد الليبي بالفوز 
بهدف مقابل الشيء، سجله نسيم بن خليفة، 
التعادل  من  مستفيدا  التأهل،  بطاقة  لينتزع 
السلبي في جولة الذهاب على ملعب االتحاد.
ولــحــق بــاألنــديــة الــعــربــيــة، كــل مــن صــن داونــز 
ــقـــي، بــعــد فـــــوزه عــلــى مــانــيــمــا  ــريـ الـــجـــنـــوب أفـ
الــكــونــغــولــي بــهــدفــني مــقــابــل ال شـــــيء، عقب 
الــذهــاب، وتــأهــل غاالكسي  تعادلهما 2-2 فــي 
ــــوزه الـــتـــاريـــخـــي عــلــى  الـــبـــوتـــســـوانـــي، عـــقـــب فــ
مضيفه سيمبا التنزاني بثالثة أهداف لهدف، 
ليعوض خسارته بهدفني دون رد ذهابا، كما 
تــأهــل حــورويــا الــغــيــنــي، بــعــد أن جـــدد تفوقه 
على امللعب املالي، وفــاز بهدفني مقابل هدف 

في جولة اإلياب.
ــلـــى ردود  وفــــرضــــت االحــــتــــفــــاالت نــفــســهــا عـ
التأهل.  بطاقات  العربية، عقب حسم  األفعال 
وقال راضي الجعايدي، املدير الفني للترجي 
الــذي عقده  املؤتمر الصحافي،  التونسي، في 
عــقــب نــهــايــة الــلــقــاء، إن الـــفـــوز لـــم يــكــن سهال 
أدى به االتحاد  الــذي  الدفاعي،  األداء  في ظل 
ــــاراة، ومــنــهــا  ــبـ ــ الــلــيــبــي، بـــخـــالف مــعــطــيــات املـ
تــعــرض محمد بــن رمــضــان وحــمــدو الهوني 
ــــاول  ــتــــي حـ ــــاب املــــســــاحــــات الــ ــيـ ــ لــــلــــرقــــابــــة، وغـ
اإلصــابــة  إلــى  بــاإلضــافــة  للهجوم،  صناعتها 
التي تعرض لها الهوني في اللقاء، مشيرا إلى 
أن الفريق التونسي كسب التحدي الصعب في 
أرض امللعب، ونجح في التعامل مع الهجمات 
املــرتــدة ملنافسه وحــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل عبر 

هدف نسيم بن خليفة.
الفني لشباب  املــديــر  باكيتا،  مــاركــوس  وقـــال 
بـــلـــوزداد الــجــزائــري، فــي املــؤتــمــر الصحافي، 
إن فريقه استحق »الريمونتادا« التي حققها 
التعليمات  تنفيذ  بفضل  أسيك  حساب  على 

األندية العربية تأمل في 
االحتفاظ باللقب األفريقي 

لموسم جديد

اعتقال 21 مشجعًا لمرسيليا بسبب أحداث الشغب
أّدت األحــداث التي وقعت في محيط ملعب »فيلودروم« حيث أقيمت مباراة كالسيكو 
الدوري الفرنسي لكرة القدم بني أوملبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان، إلى اعتقال 
21 شخصًا. وأفــادت مصادر من الشرطة لقناة »بي إف إم تي في« ومحطة »فرانس 
إنفو« اإلذاعية، بوقوع تسع إصابات بني عناصر قوات األمن خالل االشتباكات. ووقع 
املئات من  املــبــاراة، عندما حــاول  األول من  الشوط  املشاجرات خــالل  األكبر من  القدر 
مشجعي مرسيليا دخــول امللعب رغم أن األبــواب كانت قد أغلقت بالفعل، األمــر الذي 
امللعب،  للدموع. وفي داخــل  الغاز املسيل  التي استخدمت  قــوات األمــن  استدعى تدخل 
معقل مرسيليا، كان هناك 65 ألف شخص في املدرجات ملشاهدة املباراة التي لم تخل 
أيضًا من أحداث الشغب، بعدما رميت مقذوفات عديدة إلى أرض امليدان، خاصة نحو 
البرازيلي نيمار، أّدت إلى توقف اللقاء مرتني. كما تسببت األلعاب النارية والشماريخ في 
ه في ظل املخاوف من حدوث أعمال عنف 

ّ
إحداث ضباب كثيف في امللعب. يشار إلى أن

التي أقيمت في املدينة في السنوات  بسبب السوابق في مباريات الكالسيكو األخــرى 
السابقة، حظرت الشرطة على مشجعي باريس سان جيرمان التوجه إلى مرسيليا.

كاراتسيف يحصد لقب كأس الكرملين بتغلبه على سيليتش
حصد الروسي أصالن كاراتسيف لقب كأس الكرملني للتنس بعد تغلبه على الكرواتي 
منذ  املــبــاراة  مجريات  على  الــروســي  وسيطر  و4-6(.   2-6( بنتيجة  مــاريــن سيليتش 
وج بكأس الكرملني في عامي 

ُ
 وعرضًا على الكرواتي، الذي ت

ً
اإلرسال األول وتفوق طوال

باوتيستا، ولم يرتكب أخطاًء  آنــذاك على اإلسباني روبرتو  2014 و2015 بعد تفوقه 
كبيرة في املباراة. وبهذا يحصد كاراتسيف لقبه الثاني طوال مسيرته في عالم التنس. 
لغيت العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا في 

ُ
ُيذكر أن بطولة كأس الكرملني أ

روسيا، أما بالنسبة إلى مباراة النسخة األخيرة )2019(، فجمعت بني الروسي أندريه 
وج باللقب.

ُ
روبليف والفرنسي أدريان مانارينو، وانتصر األخير وت

إقالة مدرب فولفسبورغ مارك فان بوميل
أعلن نادي فولفسبورغ األملاني في بيان رسمي، عن إقالة مدربه الهولندي مارك فان 
التي  السيئة  النتائج  خلفية  على  للفريق  فني  كمدير  منصبه  من  عــامــا(،   44( بوميل 
يحققها الفريق منذ بداية املوسم. وقال يورغ شمادتك، املدير العام للنادي األملاني: »في 
نهاية األمر كانت هناك جوانب تفرقنا أكثر من الجوانب التي كانت توحدنا«، مشيرًا 
إلى عدم وجود قناعة داخل النادي بأن املدرب الهولندي قادر على الخروج من »الوضع 
الصعب« الذي يعيشه الفريق »وعكس األمور في أسرع وقت ممكن«. وأضاف شمادتك: 
التوفيق ملارك في  التي تجمعنا. نتمنى  »هذا قادنا إلى اتخاذ قرار إنهاء عالقة العمل 
حياته الشخصية واملهنية«. من جانبه، اعترف فان بوميل بأنه »فوجئ بالقرار وشعر 
بخيبة أمل«، وقال: »كنت متأكدًا من قدرتنا على العودة إلى املسار الصحيح، أتمنى أن 

يصحح الفريق مساره سريًعا«. 

سواريز: علينا انتقاد نقاط ضعفنا
أكـــد األوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســـواريـــز، مــهــاجــم فــريــق أتلتيكو مــدريــد، أنـــه ينبغي على 
العبي فريقه »انتقاد نقاط ضعفهم« التي ظهرت خالل الدقائق األولى من مباراة ريال 
سوسييداد، التي احتضنها ملعب »واندا ميتروبوليتانو« وانتهت بتعادل الفريقني 2-2.
وأجرى لويس سواريز مقابلة مع شبكة »موفيستار« بعد انتهاء املباراة قال فيها: »دخلنا 
امللعب منذ اللحظة األولى ونحن نريد التقدم في النتيجة، لكن أحيانا يكون األمر صعبا. 
في  التي ظهرت  نقاط ضعفنا  ننتقد  وأن  أكــبــر،  باهتمام  املــبــاريــات  دخــول  علينا  ينبغي 
املهاجم األوروغواياني:  املباراة لكي ال نكررها مرة أخــرى«. وأضــاف  الدقائق األولــى من 
»علينا إدراك أن الخصم يتمتع بإمكانيات. لقد لعب بتشكيلة فاجأتنا بعض الشيء، وفي 
الشوط الثاني صححنا أخطاءنا لكي نتعادل في املباراة«. وأشار سواريز إلى أن نتيجة 
التعادل »غير جيدة« بالنسبة له، وفي هذا السياق قال: »نحن نلعب في ملعبنا، علينا أن 
نكون أكثر قوة هنا، لكن بالنظر إلى ظروف املباراة واستقبال هدف في أول املباراة وآخر 
في بداية الشوط الثاني، فأنا أعتقد أن الفريق تمتع بالشخصية وخلق الكثير من الفرص 

نا أخفقنا في تحقيق االنتصار«.
ّ
واستطعنا تحقيق التعادل. حاولنا حتى النهاية، لكن

زهير ورد

أصــبــح املــهــاجــم مــهــدي طـــارمـــي، نــجــم كـــرة الــقــدم اإليــرانــيــة في 
مالعب أوروبــا، كما أنه يسير على خطى األسطورة علي دائي 
الــتــاريــخ، ولعب دورًا  الــذي ُيعتبر أفضل العــب إيــرانــي على مــّر 

مهمًا في التعريف بكرة القدم اإليرانية.
نجح  أن  منذ  الدولية  الساحة  على  يبرز  اإليــرانــي  املهاجم  وبــدأ 
في إياب الدور ربع النهائي من رابطة األبطال األوروبية عندما 
سجل هدفًا رائعا في مرمى تشلسي اإلنكليزي حقق بفضله 
عــديــد املــكــاســب، حــيــث تسبب فــي خــســارة تشلسي الــوحــيــدة 
بإبداعه على جائزة أفضل هــدف في  في املسابقة كما حصل 
النسخة السابقة من املسابقة األوروبية األهم وذلك بعد مقصية 
فــي اخــر دقيقة مــن الــلــقــاء لــم يــقــدر أفــضــل حـــارس فــي أوروبـــا 
املوسم  هــذا  إنــجــازه  التعامل معها. وكــرر طارمي  ميندي على 
عندما سجل هدفًا رائعًا في بداية الدوري البرتغالي بعد أن رفع 
الكرة بالحارس من وسط امليدان تقريبًا في مشهد جاء ليؤكد 
مرة أخرى مهاراته العالية. وبرز اإليراني في موسمه األول في 
آفــي، وأنهى  البرتغالي عندما سجل 18 هدفًا مع ريــو  الـــدوري 
للمشاركة  فريقه  قــاد  كما  الهدافني  ترتيب  في صــدارة  املوسم 
األوروبـــيـــة األولـــى فــي تــاريــخــه عندما تــأهــل ملنافسات يــوروبــا 

ليغ. وهذا التميز مكنه من االنتقال إلى فريق بورتو في موسم 
2020ـ2021 مقابل 10 مليورو يورو، ولم ُيخيب ثقة الجماهير 
الثالث في ترتيب  املركز  عندما سجل 16 هدفًا، ليحصل على 
الهدافني. وكانت بداية طارمي في الدوري اإليراني، بعد أن خاض 
8 سنوات تنقل خاللها بني ثالثة فرق قبل أن يتعاقد مع الغرافة 
القطري في موسم 2018ـ2019، وتألق مع الفريق بشكل الفت، 
مكنه من االنتقال للدوري البرتغالي، بعد التعاقد مع ريو آفي في 

موسم 2019ـ2020 ثم انضم إلى بورتو.
على  يساعده  مميز  تهديفي  بحس  عامًا   29 صاحب  ويتمتع 
مميزة  فنية   

ً
خــصــاال ويــمــلــك  وضــعــيــات صعبة  مــن  التسجيل 

ــادر عــلــي تغيير تــمــركــزه حــســب حــاجــة الفريق  ــــه قـ
ّ
خــاصــة وأن

ويمكنه أن يلعب في دور مهاجم ثان حسب حاجة الفريق، وهو 
ما ساعده على أن يكون ثنائيًا قويًا مع موسى ماريغا املهاجم 
السابق لفريق بورتو، قبل أن يحيله على دكة االحتياط،  املالي 
كما أن قدراته البدنية مميزة إضافة إلى روحه املعنوية العالية. 

كذلك تثبت أرقــام طارمي مع املنتخب اإليــرانــي هــذا التميز بما 
ــه شــارك في 

ّ
ــه سجل 22 هدفا فــي 46 مــبــاراة، إضــافــة إلــى أن

ّ
أن

كأس العالم روسيا 2018 وُيعتبر حاليًا أبرز العب في صفوف 
املنتخب، وخالل هذا املوسم تميز بتسجيل 7 أهداف مع بورتو 

وأحرز في اخر لقاء »هاتريك«.

مهدي طارمي

على هامش الحدث

تمكن النجم اإليراني، مهدي طارمي، من مواصلة تألقه في المالعب 
األوروبية، بسبب أهدافه الحاسمة والرائعة مع بورتو البرتغالي

ماميلودي صن 
داونز مرشح بارز 
لحصد البطولة 
)فيل ماغوك/
فرانس برس(

كارميلو أنتوني سجل 28 نقطة لليكرز 
)Getty/هاري هو(

الــهــجــومــيــة، مـــشـــددا عــلــى أن الــتــســجــيــل في 
الـــشـــوط األول مــبــكــرا، ثـــم إضـــافـــة هــــدف ثـــاٍن 
ســريــعــا فــي الــشــوط الــثــانــي، أنــهــى كــل شــيء، 
ومــنــح الــفــريــق النتيجة الــتــي كـــان يــلــعــب من 
أجــلــهــا، وهــو الــفــوز بهدفني مــن دون رد على 
األقـــل، والــتــحــرر مــن الــخــســارة األولـــى، مشيرا 
إلــى أنــه شـــارك فــي احــتــفــاالت الــالعــبــني داخــل 
غـــرفـــة خــلــع املــــالبــــس، وحـــــرص عــلــى تــوجــيــه 

الشكر لهم على املستوى الذي ظهروا عليه.
ــد الـــبـــرتـــغـــالـــي ريــــــكــــــاردو، املــــديــــر الــفــنــي  ــ ــ وأكـ

نــمــنــح فـــرصـــة لــلــفــريــق الــنــيــجــيــري لــصــنــاعــة 
خطورة حقيقية على مرمانا«.

وفـــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، تــأهــل 
نـــاديـــا شــبــيــبــة الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري ونــهــضــة 
بركان املغربي، إلى ملحق الدور ثمن النهائي، 
واتحاد  املغربي  امللكي  الجيش  حساب  على 
بــنــقــردان الــتــونــســي، عــلــى الــتــرتــيــب، لينضما 
إلــــى كـــل مـــن املـــصـــري وبــيــرامــيــدز املــصــريــني، 
وشــبــيــبــة الـــســـاورة الـــجـــزائـــري والــصــفــاقــســي 
وقت  فــي  املتأهلة  الليبي،  واألهــلــي  التونسي 

لــلــهــالل الــســودانــي، أن الــتــأهــل لــلــدور املقبل، 
جاء مستحقا وبعد 90 دقيقة قوية وصعبة. 
املطلوب،  الــهــدف  ريـــكـــاردو: »حققنا  وأضـــاف 
التسجيل  التأهل،  بطاقة  الفوز وحصد  وهو 
املبكر، كان هدفنا من البداية، بعدها لم يحدث 
فرصة هجومية، وهي  مــن  أكثر  فــي  التوفيق 
مــن املــشــكــالت الــتــي نبحث لــهــا عــن عـــالج في 
الـــفـــريـــق، خــاصــة وأنـــنـــا كــنــا الـــطـــرف األفــضــل 
داخــــل املــلــعــب، ونــجــحــنــا فــي فـــرض أسلوبنا 
املساحات، ولم  الشوطني، وأغلقنا  مــدار  على 

ســابــق، أي 7 فـــرق عــربــيــة مــن بــني 16 فــريــقــا. 
القبائل الجزائري، على الجيش  وفاز شبيبة 
امللكي بهدفني لهدف في ملعب األخير، بعدما 
فــاز ذهــابــا بــهــدف مــن دون رد، وســجــل العبه 
علي هـــارون هــدفــا جميال مــن تــســديــدة قوية 
املنتصف، منح به فريقه االنتصار.  قبل خط 
كما تأهل نهضة بركان، بعد فوزه على اتحاد 
بنقردان بأربعة أهداف مقابل الشيء، سجلها 
إبــراهــيــم الــبــحــراوي »هـــدفـــني« وبــكــر الهاللي 

واملودن، ليحصد تأشيرة الصعود بسهولة.

فوز أول لليكرز وثالث وجه رياضي
لووريرز وهورنتس

حـــقـــق لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس لـــيـــكـــرز فـــــــوزه األول 
للموسم الجديد من دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، وجاء على حساب ضيفه ممفيس 
غريزليز 121-118 رغــم تألق جا مــورانــت في 

صفوف األخير بتسجيله 40 نقطة.
ولـــعـــب الـــوافـــد الــجــديــد املــخــضــرم كــارمــيــلــو 
أنتوني دورًا أساسيًا في الفوز األول لليكرز 
فــــي ثـــــالث مــــبــــاريــــات بــتــســجــيــلــه 28 نــقــطــة، 
وأضــاف أنتوني ديفيس 22 مع 8 متابعات 
وليبرون جيمس 19 مع 6 متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة، فيما ساهم الوافد الجديد 
بــــ13 نقطة ومثلها  اآلخـــر راســـل وســتــبــروك 

تمريرات حاسمة مع 7 متابعات.
نقطة،   27.423 إلـــى  أنــتــونــي رصـــيـــده  ورفــــع 
وبــــات تــاســعــًا عــلــى الئــحــة أفــضــل املسجلني 
فــــي تــــاريــــخ الــــــــدوري عـــلـــى حـــســـاب مـــوزيـــس 
مالون، لكن سيكون من شبه املستحيل على 
ابن الـ37 عامًا التقدم كثيرًا في هذه الالئحة 
 )38387( الجبار  عبد  كريم  يتصدرها  التي 
أمــام كــارل مالون )36928( وليبرون جيمس 
 )33643( بــرايــنــت  كــوبــي  والـــراحـــل   )35445(

واألسطورة مايكل جوردان )32292( تواليًا.
 
ً
الفوز األول لصاحب األرض سهال ولــم يكن 
ــــالق، إذ كـــان غــريــزلــيــز قــريــبــًا جــدًا  عــلــى اإلطــ
مــن إرســـال املــبــاراة إلــى شــوط إضــافــي، حني 

حصل نجمه مورانت على خطأ في آخر 2.5 
ثــانــيــة خـــالل مــحــاولــتــه الــتــســديــد مـــن خـــارج 
القوس. لكنه أخفق في رميته الحرة الثالثة 
واألخيرة، ما أبقى التقدم لليكرز الذي أضاف 
لينهي  مــن رميتني حــرتــني  أخــريــني  نقطتني 
الــلــقــاء بـــفـــارق ثــــالث نـــقـــاط، مــلــحــقــًا بضيفه 

الهزيمة األولى بعد فوزين افتتاحيني.
وبدا املدرب فرانك فوغل مطمئنًا على وضع 
ــــع خــلــفــه بــدايــتــه  فـــريـــقـــه لـــيـــكـــرز بـــعـــدمـــا وضـ
: »أعــتــقــد أن الــشــعــور الــعــام 

ً
املــتــعــثــرة، قـــائـــال

بشأن املجموعة التي لدينا، أننا على ما يرام. 
ونــحــن مستعدون  العمل  مــن  الكثير  أمــامــنــا 
لــبــذل املـــجـــهـــود«. وشــــدد فــوغــل عــلــى أهمية 
التي  الــكــثــيــرة  الــتــغــيــيــرات  »الــصــبــر« نتيجة 
أجــراهــا الــفــريــق عــلــى تشكيلته هـــذا املــوســم 
وستبروك  يتقّدمهم  كثر  العــبــني  بــاســتــقــدام 
»تـــريـــبـــل دابــــــل« وكـــارمـــيـــلـــو أنــتــونــي  مــلــك الــــ
وراجون روندو ودي أندري جوردان ودوايت 
هاورد وتريفور أريزا، مضيفًا: »لكن الشعور 

جيد حيال هذه املجموعة«.
غولدن ستايت  أكــد  أيضًا،  كاليفورنيا  وفــي 
ووريــرز أنه عاد مجددًا ليلعب دور املنافس 
عن  عــجــز خاللهما  للنسيان  مــوســمــني  بــعــد 
قبلها  تــوج  أوف، بعدما  الــبــالي  الــى  التأهل 
ثــــالث مـــــرات بــالــلــقــب فـــي خــمــس مــشــاركــات 
بتحقيقه  وذلــك  النهائي،  الــدور  في  متتالية 
ــاء على  ــوزه الــثــالــث فـــي ثــالــث مـــبـــاراة، وجــ فــ
حساب جــاره في الوالية ساكرامنتو كينغز 

119-107 خارج الديار.
ــرز بــالــفــوز إلـــى نــجــمــه ستيفن  ــ ويــديــن ووريـ
كيري الذي بات أول العب في تاريخ النادي 
يصل إلى التمريرة الحاسمة الـ5 آالف وذلك 
بعدما حقق 10 تمريرات حاسمة إلى جانب 
أيضًا  وبـــرز  السبع.  ومتابعاته  ـــ27  الـ نقاطه 
 من 

ّ
في صفوف فريق املــدرب ستيف كير كل

ــــوردان بـــول )22 نــقــطــة( والـــوافـــد الــجــديــد  جــ
الكندي أندرو ويغينز )17 نقطة( ودرايموند 
تمريرات  ومثلها  متابعات   6 مــع   14( غرين 
حــاســمــة(، فــيــمــا كـــان هــاريــســون بـــارنـــز )24 
نقطة مع 7 متابعات( ودايفيني ميتشل )22( 
األفضل في صفوف كينغز الذي سقط للمرة 

الثانية في أرضه مقابل فوز خارج القواعد.
ــارلــــوت  ــقــــق تــــشــ ــــى غـــــــــرار ووريــــــــــــــرز، حــ ــلـ ــ وعـ
األولى  الثالث  مبارياته  في  الفوز  هورنتس 
في إنجاز هو األول من هذا النوع في تاريخ 
الـــنـــادي، وجـــاء عــلــى حــســاب مضيفه الــقــوي 

بروكلني نتس 111-95.
)فرانس برس(
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