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هنأ املهاجم البرازيلي السابق بيليه، النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تحطيم رقمه 

القياسي كأفضل هّداف في مباريات رسمية على 
مستوى منتخبات أميركا الجنوبية. وكتب بيليه 
من داخل املستشفى عبر حسابه في »إنستغرام«: 

»مرحبًا ميسي. عذرًا إن كنت أكتب لك متأخرًا، 
ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على 

رقم قياسي آخر حطمته في بداية هذا الشهر. 
صدق«.

ُ
موهبتك ال ت

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق 
أتلتيكو مدريد، أن األندية لم تعد تلعب ضدهم 

مثل السابق، مشيرًا إلى أنه يتوجب عليهم 
التغيير والعمل بصورة أفضل. وقال سيميوني، 
بعد نهاية املباراة ضد إسبانيول، أول من أمس: 

»عندما يستغل أحد األندية املساحات بصورة 
جيدة، فليس من السهل تجاوز الخطوط. حدث 

هذا في الشوط األول وفي جزء من مباراة بورتو، 
األندية لم تعد تلعب ضدنا مثل املوسم املاضي«.

أمسى املدرب اإلسباني بيب غوارديوال، أكثر 
من حقق انتصارات في تاريخ فريق مانشستر 

به على 
ّ
سيتي، بإجمالي 221 فوزًا، وذلك بعد تغل

تشيلسي بهدف نظيف. وبانتصار غوارديوال، 
يكون قد تجاوز عدد االنتصارات التي حققها 

املدرب االسكتلندي ليس ماكدويل مع »سيتي« 
بني سنوات 1950 و1963 )220 انتصارًا(. مع 

التنويه إلى أن املدرب اإلسباني احتاج إلى 303 
مباريات فقط للوصول إلى هذا الرقم الكبير.

بيليه يُهنئ ميسي بعد 
تحطيم رقمه القياسي 

كاألفضل تهديفيًا

سيميوني: األندية 
لم تعد تلعب ضدنا مثل 

الموسم الماضي

غوارديوال أكثر مدرب 
يحقق انتصارات في 

تاريخ »سيتي«
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اليابانية هينا 
هياتا حصدت لقب فئة 

فردي السيدات

ويغينز نجم NBA في ورطة بسبب لقاح كورونا
رفضت رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، طلبًا من الكندي أندرو 
ويغينز، العب فريق غولدن ستايت ووريرز، للحصول على إعفاء تلقي اللقاح 
املــضــاد لفيروس كــورونــا، ألســبــاب دينية، مــا يعني عــدم قــدرتــه على خوض 
أن رفض  الرابطة،  بيان  املقبل. وجــاء في  املوسم  أرضــه  مباريات فريقه على 
ويغينز تلقي اللقاح، ينتهك قواعد إدارة الصحة في مدينة سان فرانسيسكو، 
أحــداث مغلقة كبرى.  املتواجدين في  تلقيح جميع األشخاص  والــذي يفرض 
وطلب ويغينز )26 عامًا( إعفاء من القاعدة لخلفيات دينية، لكن رابطة الدوري 
الطلب ورفضت  الرابطة  الرابطة: »راجعت  الطلب. وجــاء في بيان  رفضت هذا 
اإلعفاء الديني ألندرو ويغينز من قواعد إدارة الصحة في سان فرانسيسكو 
املتطلب تلقيح كل املشاركني فوق عمر 12 سنة في األحداث الداخلية املغلقة. 
لن يكون ويغينز قادرًا على خوض مباريات ووريرز أمام جماهيره، حتى يفي 

بمتطلبات التلقيح في املدينة«. 

لماذا فضل حكيمي عرض سان جيرمان؟
لباريس سان  االنــضــمــام  منذ  األنــظــار،  أشـــرف حكيمي  املغربي  النجم  خطف 
جيرمان قادمًا من إنتر ميالنو هذا الصيف، بعد حصده لقب الكالشيو رفقة 
رفضه عرض  لسبب  األيــمــن،  الظهير  وتطرق  املــاضــي.  املوسم  إيطاليا  عمالق 
تشلسي، مفضاًل االنتقال للفريق »الباريسي«، وحول هذا القرار قال الالعب في 
تصريحات لصحيفة )ليكيب( الفرنسية: »تلقيت عرضني، أحدهما من تشلسي 

واآلخر من باريس سان جيرمان، فضلت األخير كونه فريقا رائعا، وأنا أقدر 
أنني بحالة جيدة في  الــفــور. أشعر  الجماهير على  لي  الــذي قدمته  الدعم  حقا 

باريس سان جيرمان، لدينا فريق أحالم ويسعدني أن أكون جزًءا منه«.

دياز يُعيد هيبة الرقم 10 في ميالن
أنقذ اإلسباني، إبراهيم دياز، فريق ميالن من خسارة نقطتني، خالل املباراة 
الــدوري اإليطالي لكرة  ضد سبيزيا، ضمن منافسات األسبوع السادس من 
القدم. وسجل دياز هدف انتصار ميالن في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق بدياًل 
لــم يكن مجاملة،  القميص رقــم 10 فــي ميالن  أن منحه  لُيثبت  املــواجــهــة،  فــي 
ألنه تميز بشكل الفٍت مع ميالن وكان من أفضل الالعبني في آخر موسمني 
وساعد الفريق على العودة إلى دوري األبطال. وبعد أن فشل عدد كبير من 
الالعبني في تحمل ثقل هذا الرقم في ميالن، فإن دياز أعاد للرقم 10 توهجه 
لتنسى الجماهير خيبات الغاني بواتينغ أو الياباني هوندا، حيث نال كل واحد 
منهما شرف حمل قميص كان يرمز إلى أساطير نادي ميالن مثل الصربي 
الــذي قاد ميالن للحصول على دوري األبطال في سنة  ديــان سافيزيفتيش 
1995، أو الكرواتي بوبان الذي ُيعتبر من أعظم العبي ميالن على مر التاريخ 
أو الهولندي سيدورف الذي كان من نجوم الفريق في السنوات املاضية. وبات 
اإلسباني رقمًا مهمًا في خيارات نادي ميالن، فاملدرب بيولي وجد لدى دياز 
رغبة كبيرة في محو الخيبات التي عاشها قبل قدومه إلى »الروسينيري«، إذ 

كان مميزًا في صناعة األهداف أو التهديف.

أوروبا تقترب من الفوز بكأس »ليفر«
للتنس  ليفر االستعراضية  بلقب بطولة كأس  الفوز  أوروبــا من  اقترب فريق 
للمرة الرابعة على التوالي، بعدما هيمن على ثاني أيام البطولة املقامة بالواليات 
املتحدة ليتقدم على فريق العالم بنتيجة )11 - 1(. واختتمت منافسات اليوم 
األميركية  بوسطن  مدينة  في  املقامة  البطولة  من  الرابعة  النسخة  من  الثاني 
بفوز الثنائي املكون من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف الثالث 
عامليًا، والروسي أندري روبليف، املصنف خامسا. ومنح كل انتصار في اليوم 
نقطني من  بعد  1( ويصبح على   -  11( ليتقدم  نقطتني  أوروبـــا  فريق  الثاني 
الفوز بالبطولة، إذ تنص القواعد على فوز الفريق الذي يحصد 13 نقطة أواًل، 
أقيمت  التي  الزوجي  الوحيدة من مباراة  العالم حصد نقطته  علمًا بأن فريق 
الجمعة. وكان فريق أوروبا ُتوج بالنسخ الثالث األولى من البطولة التي أقيمت 

في سنوات 2017 و2018 و2019.

ــرانـــو، بلقب  ــالـــديـ ُتـــــوج الـــبـــرازيـــلـــي هـــوغـــو كـ
ــيـــة لـــبـــطـــولـــة نــــجــــوم الـــعـــالـــم  ــانـ ــثـ الـــنـــســـخـــة الـ
املحترفني لكرة الطاولة التي نظمها االتحاد 
مــع مؤسسة كرة  بــالــتــعــاون  للعبة،  الــقــطــري 
الــــطــــاولــــة الـــعـــاملـــيـــة واخـــتـــتـــمـــت عـــلـــى صــالــة 
ــــدت مـــنـــافـــســـات  ــهـ ــ ــة. وشـ ــيــ ــريــــاضــ ــل الــ ــيـ لـــوسـ
ــــور مــــســــؤولــــي االتــــحــــاديــــن  ــام، حـــــضـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الـ
الــقــطــري والـــدولـــي لــكــرة الــطــاولــة، وعـــدد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
الــدولــيــة. وجـــاء فــوز كــالــديــرانــو بلقب فــردي 
الرجال للبطولة، بعد تغلبه على السلوفيني 
داركو غورجيتش بنتيجة )3-1( في املباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وقـــــــام خـــلـــيـــل املــــهــــنــــدي، رئـــيـــس 
االتحادين القطري والعربي للطاولة النائب 
بتتويج  اآلسيوي  االتحادين  لرئيسي  األول 
كالديرانو باللقب. وفي فئة فردي السيدات، 
توجت اليابانية هينا هياتا، بلقب البطولة 
بعد تخطيها دو هــوي كــام من هونغ كونغ 

بنتيجة 1-4.
أما في فئة زوجي الرجال، فقد أحرز الثنائي 

أشاد محمد الرمزاني، رئيس االتحاد القطري 
لــلــبــلــيــاردو والــســنــوكــر، بـــدور قــطــر فــي عــودة 
الــحــيــاة ملــنــافــســات الــلــعــبــة، بــعــد فــتــرة غــيــاب 
طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأكد 
الرمزاني، أن النجاح الكبير الذي حققته قطر 
في تنظيم البطوالت الثالث القوية، بداية من 
بطولة آسيا للسنوكر ومرورا ببطولة العالم 
املجمعة  الخليج  لبطولة  ووصـــواًل  للسنوكر 
لوال  ليتحقق  يكن  لــم  والــســنــوكــر،  للبلياردو 
الـــدعـــم مـــن وزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة وكــافــة 
عن  معربا  القطرية،  الــريــاضــة  على  القائمني 
التي تلقاها من  العديدة  سعادته باإلشادات 
رؤســاء الــوفــود املشاركة. وقــال الــرمــزانــي، في 
هذه  تنظيم  نجاح  إن  صحافية،  تصريحات 
الـــبـــطـــوالت الـــثـــالث تــحــقــق بــفــضــل الـــدعـــم من 
وزارة الثقافة والرياضة وكافة القائمني على 
الــريــاضــة الــقــطــريــة. وأضــــاف، فــي تصريحات 
ــبـــاء الــقــطــريــة: »ال يــســعــنــي إال أن  لــوكــالــة األنـ
أتقدم بكل عبارات الشكر إلى السيد صالح بن 
لم  الذي  الثقافة والرياضة،  العلي وزير  غانم 

ــــني وان  ــو ســـيـــنـــغ مـ ــ ــــوري الـــجـــنـــوبـــي شـ ــكــ ــ الــ
جــاهــيــون الــلــقــب، بــعــد الـــفـــوز عــلــى الــثــنــائــي 
بيتشفورد  وليام  درينكهال  بــول  اإلنكليزي 
ــي  ــ زوجــ ــقــــب  لــ ذهـــــــب  فـــيـــمـــا   ،1-3 بـــنـــتـــيـــجـــة 
ماجازاكي  ميو  الياباني  للثنائي  السيدات، 
الثنائي  على  تغلبهما  بعد  انــدو،  ومينامي 
الكوري الجنوبي يانغ هوين وجيون جيهي 
بنتيجة 3-0. وبهذه النتائج سيطرت اليابان 
عــلــى ألــقــاب الــســيــدات فــي الــفــردي والــزوجــي 
ــــي املـــخـــتـــلـــط أيــــضــــا، بـــعـــد أن تـــوج  ــــزوجــ والــ
الــثــنــائــي الــيــابــانــي شـــون ســيــوكــي تــوجــامــي 
وزمــيــلــتــه هــيــنــا هــايــاتــا بــلــقــب فــئــة الــزوجــي 
املختلط، إثر تخطيهما عقبة الثنائي الكوري 
الجنوبي جانج وو جني وزميلته جيون جي 
هي بنتيجة 3-1 في املباراة النهائية. وأعرب 
خــلــيــل املــهــنــدي، رئــيــس االتــحــاديــن الــقــطــري 
االتحادين  لرئيسي  األول  النائب  والــعــربــي، 
اآلسيوي والدولي لكرة الطاولة، عن سعادته 
بالنجاح الباهر للنسخة الثانية من البطولة 
أن  مــؤكــدا  والــفــنــيــة،  التنظيمية  الناحية  مــن 
استضافة قطر للنسخة الثانية من البطولة 

يدخر أي جهد في سبيل دعمنا ومساعدتنا 
أن  املشرق، وأتمنى  الوجه  الظهور بهذا  على 
يستمر هذا التعاون املثمر في كافة البطوالت 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــبــلــيــاردو 
والـــســـنـــوكـــر عـــلـــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات املــحــلــيــة 
واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة«. وأضــــــــاف: »الــشــكــر 
موصول أيضا إلى وزارة الصحة التي عملت 
جـــاهـــدة طــــوال الــفــتــرة املــاضــيــة عــلــى تسهيل 
الكبير من  الــعــدد  فــي استضافة هــذا  مهمتنا 
الــالعــبــني الـــذيـــن يــمــثــلــون أكــثــر مـــن 28 دولـــة، 
الصعبة  والظروف  الوجيزة  الفترة  تلك  وفي 
انتشار فيروس  الجميع بسبب  التي يعلمها 
كـــورونـــا. ورغــــم تــمــّســك الــــــوزارة بـــاإلجـــراءات 
االحــتــرازيــة الــصــارمــة، إال أن هــذا لــم يمنعها 
املجموعة من  من مساعدتنا في تواجد هــذه 
الــالعــبــني دون خــــرق هــــذه الـــقـــواعـــد«. وتــابــع 
الجادة  أن بدأنا تحضيراتنا  الرمزاني: »منذ 
والــقــويــة الســتــضــافــة هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الــبــطــوالت، ونــحــن لــم نــدخــر جــهــدا فــي سبيل 
الوصول إلى أعلى معدالت النجاح، ولم نترك 
وتحدثنا  وناقشناها،  إال  كبيرة  وال  صغيرة 
عن كيفية توفير كافة سبل الراحة أمام جميع 
ــــذه الـــوفـــود  ــود املــــشــــاركــــة، خـــاصـــة أن هـ ــوفــ الــ
 

ّ
تعودت من قطر على كل ما هو متميز«. وبني

أن النجاحات التي تحققت في بطولتي آسيا 
الجوانب  على  تقتصر  لــم  للسنوكر،  والعالم 
ــتـــدت لــتــشــمــل أيــضــا  الــتــنــظــيــمــيــة، ولــكــنــهــا امـ
الـــنـــجـــاحـــات الـــفـــنـــيـــة، بـــعـــد أن تـــابـــع الــجــمــيــع 
قـــــوة املــــبــــاريــــات وصـــعـــوبـــة املـــنـــافـــســـات بــني 

في حد  يعد  التوالي وبصفة حصرية،  على 
ذاته نجاحا لقطر ال سيما وأن البطولة تقام 
ــة مـــشـــددة بسبب  ــرازيـ ــتـ وســــط إجــــــــراءات احـ
فــي تصريح  جائحة كــورونــا. وقــال املهندي 
صحافي: »بطوالت مؤسسة الطاولة العاملية 
تشكل نقطة مفصلية في تاريخ اللعبة التي 
ــدا جـــديـــدا  ــهــ ــديــــدة وعــ ســتــشــهــد انـــطـــالقـــة جــ
بأعلى معايير االحتراف، ونجحنا في كسب 
والصحية«.  والفنية  التنظيمية  التحديات 
وأضاف »هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق 
مؤسسات  مختلف  مع  الكبير  التعاون  لــوال 
الـــوزارات  العديد من  الــدولــة واملسؤولني في 
على غرار وزارة الصحة العامة وأيضا وزارة 
الداخلية ووزارة الثقافة والرياضة الى جانب 
ــا جــعــل الــبــطــولــة  ــو مـ ــة، وهــ ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
تخرج بأفضل صورة ممكنة رغم التحديات 
الــكــبــيــرة الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة الصحية 
الــعــاملــيــة«. مـــن جــهــتــه، أكـــد عــبــدالــلــه يــوســف 
املال، عضو االتحاد الدولي لكرة الطاولة، أن 
الثانية  للنسخة  الكبير  التنظيمي  النجاح 
الواحد  الفريق  روح  إلــى  يعود  البطولة  مــن 
ــــرة االتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الــطــاولــة  بـــني أسـ
بــرئــاســة خــلــيــل املــهــنــدي وكــــل فـــريـــق الــعــمــل 
ــاء الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، الــذيــن  وأعـــضـ
بذلوا جهودا كبيرة، قطر عالمة مضيئة في 
العاملية بعدما نجحت  الــطــاولــة  كــرة  تــاريــخ 
للمرة  للعبة  املــوســعــة  العائلة  استقبال  فــي 

الثانية على التوالي هذا العام«.
)قنا(

جميع الــالعــبــني، وهــذا أمــر طبيعي، ألن هذه 
الالعبني  وأمــهــر  أشــهــر  الــبــطــوالت استقطبت 
االتحاد  رئيس  وتــطــّرق  العالم.  على مستوى 
إلــى مستوى  والــســنــوكــر،  للبلياردو  الــقــطــري 
العبي »األدعم« في هذه البطولة، وقال: »هناك 
بــعــض الــنــجــاحــات الــتــي تــحــقــقــت فـــي بطولة 
آسيا للسنوكر وبطولة العالم للعبة، إال أننا 

كــنــا نــتــمــنــى تــحــقــيــق نــتــائــج أفــضــل مـــن ذلـــك، 
ــادة بالعبينا  ــ اإلشـ مــن  يمنعنا  هـــذا ال  ولــكــن 
الــذيــن وصـــل خمسة منهم دفــعــة واحــــدة إلــى 
دور الـ16 في بطولة آسيا للسنوكر، فضاًل عن 
وصول أحد العبينا وهو علي العبيدلي إلى 

دور الثمانية في بطولة العالم«.
في ما يخص نتائج العبي املنتخب القطري 

في بطولة الخليج املجمعة، أوضح الرمزاني 
أن النتائج األولية كانت أقل بكثير من املنتظر 
مـــن العـــبـــي »األدعــــــــم« الـــذيـــن بـــاتـــوا يــمــلــكــون 
ــتـــحـــديـــات.  ــذه الـ ــ ــثـــل هــ ــيـــرة فــــي مـ ــبـ خــــبــــرات كـ
بقوة  اعترافي  »رغــم  بالقول:  وواصــل حديثه 
بقية املنتخبات الخليجية، إال أننا كنا ننتظر 
مــن العبينا نتائج أفضل مــن ذلــك، كما أنني 
أؤكــد أن الفرصة مــا زالــت قائمة فــي اليومني 
األخــيــريــن لــلــبــطــولــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــذهــب 
ــات،  ــيـ ــدالـ ــيـ ــن املـ وحـــصـــد أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــ
ــاح العــبــيــنــا فــــي املـــبـــاريـــات  ــكـــون نـــجـ حـــتـــى يـ
وفــي ختام  التنظيمية«.  نجاحاتنا  قــدر  على 
إلى مبارك  بالتهنئة  الرمزاني  حديثه، توجه 
الخيارين، املدير التنفيذي باالتحاد القطري، 
ــــدورة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــلـ ــ ــوزه لـ ــ ــ بـــعـــد فـ
ــاد  بــرئــاســة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســنــوكــر، وأشـ
بجهوده الرائعة خالل الدورة السابقة لخدمة 
إلقامة  الـــالزم  املــنــاخ  وتهيئة  السنوكر  أســـرة 
مـــنـــافـــســـات قـــويـــة تـــضـــاعـــف شــعــبــيــة الــلــعــبــة 
القطري مبارك  أن  العالم. يذكر  على مستوى 
الخيارين، رئيس االتحاد اآلسيوي للسنوكر 
واملدير التنفيذي لالتحاد القطري للبلياردو 
ــاد الــدولــي  ــحـ والــســنــوكــر، هـــو مـــن يــــرأس االتـ
للعبة، بعد انتخابه خالل الجمعية العمومية 
لالتحاد. وتضم الجمعية العمومية لالتحاد 
الدولي 90 دولة، من بينها 39 دولة أوروبية، 
و33 دولـــة آســيــويــة، و9 دول فــي أفــريــقــيــا، و5 
دول في األميركتني، و4 دول في أوقيانوسيا.
)قنا(

3 بطوالت للبلياردو والسنوكر في قطر بعد انقطاعالبرازيلي كالديرانو بطًال لنجوم محترفي كرة الطاولة
حصد البرازيلي هوغو 
كالديرانو، لقب بطولة 

نجوم العالم المحترفين 
لكرة الطاولة التي أقيمت 

في قطر

نجحت قطر في تنظيم 
3 بطوالت مميزة 

للبلياردو والسنوكر، 
بعد فترة غياب بسبب 

تداعيات كورونا

كالديرانو واصل تألقه بالبطوالت الكبرى )جونغ يون/فرانس برس(

)Getty( يُعّد إنسينيي أحد أعمدة منتخب إيطاليا

)Getty/تونالي نجم ميالن أحد أبرز مواهب إيطاليا )ستيفانو غيدي

)Getty/عادت الحياة إلى اللعبة )كريستوف كيبسل

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

لقب  الصيف  هــذا  إيطاليا  حققت 
يورو 2020 بعدما دخلت البطولة 
غــيــر مــرشــحــة لــذلــك، والــيــوم تقف 
عــلــى أحـــالم بــلــوغ املــونــديــال بــعــد غــيــاب لها 
عن نسخة 2018 في روسيا، ويبدو وضعها 
أفضل من ذي قبل، خاصة مع انطالق املوسم 
الكروي الحالي، إذ عاد العديد من الالعبني 
إلــــى واجـــهـــة الـــتـــألـــق مــــجــــددًا، لــكــن بطبيعة 
الحال قد تكون أحوال بعض الالعبني مقلقة 
للمدرب. صحيفة »ال غازيتا ديلو سبورت« 
ــــو  ــرتـ ــ ــيــــة »روبـ ــونـــت خــــــالل األيـــــــــام املــــاضــ ــنـ عـ
مانشيني يستمتع بما لديه: تونالي الجديد 

وباريال السوبر والقائد إنسينيي«.

مانشيني 
ومنتخب إيطاليا

تطلعات للمستقبل 
مع تألق الالعبين

الواجهة  إلى  للعودة  إيطاليا  منتخب  يسعى 
العالمية من خالل مونديال قطر 2022، ويقدم 
العديد من الالعبين مستوى مميزًا يفرح المدرب 

روبرتو مانشيني الذي حقق لقب يورو 2020

تقرير

أسماء تسعد مانشيني
وجــــوه إيــطــالــيــا الــقــادمــة فـــي مــونــديــال قطر 
املــــعــــالــــم، وركـــائـــزهـــا  ــة  ــحــ تـــبـــدو واضــ  2022
ستكون من ثالثة أندية متألقة على الساحة 
حــالــيــا، وهـــي إنــتــر ومــيــالن وكــذلــك نــابــولــي، 
وال سيما أن الجميع يرشح أحدهم لتحقيق 
الحالي، هــذا ما  املــوســم  فــي  الكالتشيو  لقب 

أكده األسطورة أريغو ساكي الذي تحّدث عن 
أن صاحب النفس األطــول سيكون له الغلبة 
في النهاية إذا لم يستفق يوفنتوس، ليعود 
البيانكونيري  مـــدرب  ألــيــغــري  ماسمليانو 
الــثــالثــة هي  بـــدوره للتأكيد على أن األنــديــة 
فريقه  إبــعــاد  مفضاًل  للسكوديتو،  املفضلة 
العودة  اآلن  الهدف  أن  باعتبار  الواجهة  عن 
إلــى املــراكــز األربــعــة األولـــى والــتــأهــل لــدوري 

أبطال أوروبا.
إيطاليا  إن وجـــوه  قــالــت  صحيفة »غــازيــتــا« 
مشكلة اآلن من دبابات ميالن وإنتر ونابولي، 
فهذا املوسم أبرز موهبة هو ساندرو تونالي 
مجددًا، الالعب الذي يتم وصفه حاليا بالعب 
ظهر  التي  نسخته  استعاد  وكأنه  املستقبل 
عليها بطاًل حني كان في بريشيا، من خالل 
الــوســط والحيوية  فــي  التوجيه  قــدرتــه على 
ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا وقــــدرتــــه عـــلـــى االخــــتــــراق  الـ
فـــي الــعــمــق ومـــســـاعـــدة زمـــالئـــه مـــن الــنــاحــيــة 
الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة. تـــونـــالـــي عــــاش في 
املــاضــي أوقـــاتـــا عصيبة ولـــم يظهر  املــوســم 
الجماهير  أن  منه، حتى  املطلوب  باملستوى 
اعتبرته صفقة فاشلة، قبل أن ينفجر ويظهر 
بأفضل حّلة، هي مسألة وقت ليس إال ليكون 
حــجــر األســــاس فــي تشكيلة املــــدرب روبــرتــو 
مــانــشــيــنــي، خــاصــة مـــع اكــتــســابــه املـــزيـــد من 
أوروبــا  أبطال  الخبرة وخوضه غمار دوري 
هذا املوسم في مجموعة صعبة للغاية تضّم 
فــرق ليفربول وأتلتيكو مــدريــد وبــورتــو، ما 
أعلى مستوى  على  بالعبني  احتكاكه  يعني 

واللعب تحت الضغوط في كافة املسابقات.
يـــكـــون مــانــشــيــنــي سعيد  الــطــبــيــعــي أن  مـــن 
بتونالي، لكنه أيضا يستعد الحتضان العب 
جــديــد إذا مــا اســتــمــّر مــســتــواه فــي الصعود، 
الذي  ميالن،  قائد  رومانيولي  أليسيو  وهــو 
ربــمــا يــعــود لــواجــهــة املــنــتــخــب، فبعدما كــان 
ــه كــخــلــيــفــة لـــجـــورجـــيـــو كــيــلــلــيــنــي  ــيـ يــنــظــر إلـ
املــوســم  تــراجــع فــي  ولــيــونــاردو بونونتشي 
املــاضــي ثــم عــانــى مــن الــجــلــوس عــلــى مقاعد 
البدالء لصالح توموري وسيمون كيير، لكن 
مـــع إصـــابـــة األخـــيـــر وكـــثـــرة مــبــاريــات مــيــالن 
اســتــطــاع الــتــألــق مــجــددًا فــي تشكيلة املــدرب 
منافسا  بالطبع  وسيكون  بيولي،  ستيفانو 
 مـــن أتــشــيــري وبـــاســـتـــونـــي، خـــاصـــة مع 

ّ
لـــكـــل

تقّدم ثنائي يوفنتوس كيلليني وبونوتشي 
بــالــســن، وتــرجــيــح أن يــكــون مـــونـــديـــال قطر 
األخير لهما على املستوى الدولي، إذ تسعى 
إيـــطـــالـــيـــا لــتــجــديــد دمـــائـــهـــا لـــتـــفـــادي تـــكـــرار 

سيناريو نكسة مونديال روسيا.
العـــــٌب آخــــر مـــن مـــيـــالن يــثــبــت بــفــضــل عمله 

روبيرتو مانشيني قلق 
من عدم لعب حارسه 

دوناروما كثيرًا

)Getty/قاد مانشيني منتخب إيطاليا إلى لقب »يورو 2020« )كالوديو فيال

املــتــواصــل أنــه سيكون أحــد أعــمــدة املنتخب 
اإليطالي وهو دافيدي كاالبريا، الذي كان من 
املمكن أن يوجد في يورو 2020 لوال العملية 
الجراحية التي خضع لها مع نهاية املوسم 
املنصرم، لكن الالعب يثبت قدرات هائلة في 
الناحية الدفاعية وحتى اإلضافة الهجومية 
على الجهة اليمنى كالعب ظهير، ومن دون 
ملانشيني على  أساسيا  خــيــارًا  شــك سيكون 

حساب فلورنزي ودي لورنزو.
لــورنــزو إنسينيي  إلــى جانب هــؤالء يستمّر 
في تقديم مستوى استثنائي صحبة نابولي 
تحت قيادة املدرب لوتشانو سباليتي، وهو 

مستوى  عــلــى  بالقلق  مانشيني  يشعر  وال 
الــجــنــاح األيـــمـــن بــتــواجــد فــيــديــريــكــو كــيــيــزا، 
لــكــن يــنــتــظــر مــنــه أن يـــقـــدم مــســتــوى أفــضــل 
مـــع يــوفــنــتــوس، رغــــم أن أحـــــوال الــفــريــق في 
أن  أمــامــه، خاصة  الحالي تقف عائقا  الوقت 
البيانكونيري يحتاج للتحّسن في أكثر من 

ناحية لكي يعود متينا وقويا.

أمور تقلق مانشيني
مانشيني حاليا هو  فيه  يفكر  مــا  أبــرز   

ّ
لعل

الــحــارس جيانلويجي دونــارومــا في  وضــع 
باريس سان جيرمان، أفضل حارس والعب 

ــات الــــالعــــب الــــقــــادر عــلــى  ــفـ الــــــذي يــمــتــلــك صـ
ــبـــاراة،  ــفـــارق فـــي أي لــحــظــة مـــن املـ صــنــاعــة الـ
بفضل مهارته وخبرته التي اكتسبها طوال 

السنوات املاضية.
بــــــدوره يــظــهــر بـــاريـــال العــــب إنـــتـــر مــيــالنــو 
الــــ24 عــامــا، يقدم  تــطــورًا مستمرًا، صــاحــب 
مــســتــوى يــلــيــق بــإنــتــر ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، 
يــورو 2020 بمستوى مميز ومن  فــي  ظهر 
قـــطـــر 2022  نـــســـخـــة  ــلــــول  حــ مــــع  شــــك  دون 
سيكون قد اكتسب املزيد من الصالبة بخط 
الوسط ليشكل مع تونالي ثنائيا مميزًا إلى 

جانب املخضرم ماركو فيراتي.

فــــي يـــــــورو 2020 يـــجـــد مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــن 
الحارس الكوستاريكي الخبير كيلور نافاس، 
مــا اســتــمــّر  يــتــبــادل األدوار مــعــه، وإذا  وهـــو 
الوضع على هذا الحال، سيعني أن مشاركة 
دوناروما بشكل دائم محّط شك، وهذا األمر 
يفقد الــحــارس في بعض األوقـــات حساسية 
املباريات، إذ حصل األمر في السابق مع إيكر 
كاسياس في ريال مدريد ومن ثم مع نافاس 
تيبو  البلجيكي  الفريق  استقدم  حني  نفسه 
آخـــر، ينتظر مانشيني  مــن جــانــٍب  كـــورتـــوا. 
السابق مع  لوكاتيلي العــب ساسولو  تأقلم 
فريقه الحالي يوفنتوس والظهور بمستوى 

الئــــق كـــي يــحــظــى بــأكــثــر مـــن خــيــار فـــي خط 
مستوى،  أعلى  على  إيطاليا  منتخب  وســط 
املشكلة األساسية تبقى في مركز رأس  لكن 
الحربة، خاصة أن الجميع يؤمن بأن مهاجم 
التــســيــو تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي لــيــس األنــســب 
ليقادة هجوم األزوري في قادم املواعيد، مع 
أي مهاجم  اللحظة  يــبــرز حتى  لــم  أنــه  العلم 
على الساحة في ظل تذبذب مستوى أندريا 
بــيــلــوتــي، لــكــن هــل نــشــهــد مــفــاجــأة تاريخية 
الـــذي ســجــل ثالثة  مــاريــو بالوتيلي  بــعــودة 
ــــداف مــتــتــالــيــة فـــي الـــــدوري الــتــركــي بــآخــر  أهـ

ثالث مباريات لعبها وصنع هدفا كذلك؟
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لندن ـ العربي الجديد

ــافــــســــات الــــــدوريــــــات  ــنــ ــــدت مــ ــهـ ــ شـ
ــا  ــ ــداثــ ــ األوروبــــــــــيــــــــــة الــــــكــــــبــــــرى، أحــ
ســـاخـــنـــة لـــلـــغـــايـــة، بـــعـــدمـــا واصــــل 
النجم املصري محمد صالح تألقه مع ناديه 
ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز، الذي 
سقط فيه تشلسي على يد مانشستر سيتي 
بهدف نظيف، فيما تلقى مانشستر يونايتد 
الــهــزيــمــة أمـــام أســتــون فــيــال، فــي حــن سجل 
دانييل مالديني هدفه األول في دوري الدرجة 
األولـــى اإليطالي مــع ميالن أمــام أعــن والــده 
باولو. نبدأ مع النجم املصري، محمد صالح، 
مهاجم نادي ليفربول، الذي واصل تألقه في 
في  ساهم  بعدما  »البريميرليغ«،  منافسات 
يــورغــن كلوب  املـــدرب األملــانــي  خطف كتيبة 
في   ،)3-3( برينتفورد  ُمضيفه  أمــام  التعادل 
ــاراة الـــتـــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا، عــلــى ملعب  ــبــ املــ
األســبــوع  ــارك«، ضمن منافسات  بــ »غــريــفــن 

السادس من »البريميرليغ«.
وتــمــكــن مــحــمــد صــــالح مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الــثــانــي، لــصــالــح لــيــفــربــول، لــكــن حــكــم الــرايــة 
ألغاه بداعي التسلل، إّل أن املسؤول عن تقنية 
الفيديو املساعد »فار« تدخل واحتسب هدف 
)54(، مــن عمر  ـــ ــ الـ الدقيقة  النجم املــصــري فــي 
الــشــوط الــثــانــي مــن املـــبـــاراة. وأصــبــح محمد 

أحداث أوروبية 
ساخنة

أصبح محمد صالح رابع العب في تاريخ نادي ليفربول بالدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم يصل إلى الهدف رقم 100 في منافسات »البريميرليغ«، 
»الريدز«  تاريخ  في  العب  أسرع  أصبح  المصري  المهاجم  أن  إلى  باإلضافة 

يصل إلى 100 هدف في 151 بالمسابقة المحلية

3031
رياضة

تقرير

صــالح رابـــع لعــب فــي تــاريــخ نـــادي ليفربول 
القدم يصل  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  بــالــدوري 
الهدف رقــم 100 في »البريميرليغ«، بعد  إلــى 
)128 هدفا(، وستفن  فاولر  روبــي  األساطير 
جيرارد )120 هدفا(، ومايكل أوين )118 هدفا(، 
باإلضافة إلى أن املهاجم املصري أصبح لعبا 
فــي تــاريــخ »الــريــدز« يصل إلــى 100 هــدف في 
151 باملسابقة املحلية. وتمكن النجم املصري، 
مــحــمــد صــــالح، مـــن الــتــســجــيــل فـــي شــبــاك 26 
ناديا من أصل 27 فريقا، لعب ضدها مهاجم 
ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز، بعدما 
ــــرز الـــهـــدف الــثــانــي لــصــالــح »الــــريــــدز« في  أحـ
شـــبـــاك ُمــضــيــفــه بــريــنــتــفــورد، بــحــســب شبكة 
ونبقى  الــريــاضــيــة.  لإلحصائيات  »ســكــواكــا« 
مـــع الــنــجــوم الـــعـــرب فـــي أوروبــــــا، حــيــث أثــبــت 
النجم الجزائري، أندي ديلور، نفسه مع ناديه 
نــيــس، بــعــدمــا قــادمــهــم إلـــى تحقيق فـــوز هــام 
أهـــداف مقابل ل  إيــتــيــان، بثالثة  على ســانــت 

السابع في  األســبــوع  شــيء، ضمن منافسات 
الجزائري  املهاجم  وتــألــق  الفرنسي.  الـــدوري 
ــلــــور طــــــوال الـــلـــقـــاء، بـــعـــد أن تــحــرك  أنــــــدي ديــ
بانتظام وكــان وراء عديد من املــحــاولت قبل 
الــلــقــاء، محرزًا  الــحــظ فــي نهاية  لــه  أن يبتسم 
التشويق  املــبــاراة، وينهي  فــي  الثالث  الــهــدف 
بعد عـــودة ســانــت إيــتــيــان فــي الــفــتــرة الثانية 

بهدف التعديل.
وسجل ديلور هدفه الثاني في آخر 3 مباريات 
مع فريقه الجديد قادما من مونبيلييه، رافعا 
رصـــيـــده إلــــى أربـــعـــة أهــــــداف، بــعــد أن سجل 
هدفن مع فريقه السابق، وساعد نيس على 
الصعود إلى املركز الثالث في الترتيب العام، 
ليؤكد البداية القوية في انتظار إقامة اللقاء 
التونسي  ينجح  لــم  بــــدوره،  مرسيليا.  ضــد 
وهــبــي الــخــزري فــي مــســاعــدة ســانــت إيتيان 
عــلــى تـــفـــادي الــهــزيــمــة مــــجــــددًا، ولــكــنــه كــان 
أفضل لعب في صفوف فريقه وتحرك بشكل 
مــتــواصــل ولــكــنــه لــم يــكــن مــحــظــوظــا، خاصة 
في إحدى العمليات التي حرمه في نهايتها 

زميله من النفراد بالحارس.
وبرز الخزري في نهاية اللقاء بلقطة مميزة، 
عــنــدمــا أصــبــح أول لعـــب مــن ســانــت إيــتــيــان 
كانت  الــتــي  الجماهير  لتحية  الــتــوجــه  يقبل 
ــرة، كــمــا تـــحـــادث مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء  حـــاضـ
للتعبير  امليدان  إلى  الذين نزلوا  »أولــتــراس« 
عن غضبهم من النتائج األخيرة، ما يؤكد بال 
شــك قــوة شخصيته، خــاصــة أن املــوقــف كان 
صعبا للغاية، وسط هيجان الجماهير التي 
لم تعد مستعدة ملشاهدة فريقها يتراجع في 
الترتيب. أما في الــدوري األملاني لكرة القدم، 
فــأحــرز الــالعــب الــتــونــســي إلــيــاس السخيري 
»البوندسليغا«،  في  املوسم  هــذا  األول  هدفه 
ــاراة فـــريـــقـــه كــــولــــن أمــــــــام نــظــيــره  ــ ــبــ ــ خــــــالل مــ
آينتراخت فرانكفورت على ملعب »كومرزبنك 
)14(، من عمر املباراة  أرينا«. وفي الدقيقة الـــ
 الــســخــيــري تــمــريــرة زمــيــلــه األملـــانـــي 

ّ
اســتــغــل

جوناس هيكتور )31 عاما(، ليضع الكرة في 
تـــراب. ورغــم  الــحــارس املخضرم كيفن  شباك 
هـــدف الــســخــيــري انــقــاد كــولــن لــلــتــعــادل أمــام 
رافائيل  الــالعــب  أصــحــاب األرض حــن نجح 
الدقيقة 45، في معادلة  بــوري في  سانتوس 
الكفة. من جهة أخرى، سجل دانييل مالديني 
هدفه األول في دوري الدرجة األولى اإليطالي 
مــع ميالن أمــام أعــن والـــده بــاولــو، الــذي كان 
يشاهده بفخر من املدرجات، لتصبح العائلة 
التسجيل  التي تنجح في  األولــى من نوعها 

لثالثة أجيال في نفس النادي.
الــالعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 19 عــاًمــا هــو نجل 
باولو وحفيد  الحالي  »الــروســونــيــري«  مدير 
أســـطـــورة الـــنـــادي تــشــيــزاري مــالــديــنــي، الــذي 
كان أول قائد إيطالي يحمل لقب دوري أبطال 
ــا. وفــــي مـــبـــاراتـــه األولـــــى الــتــي يــبــدأهــا  ــ ــ أوروبـ
 
ّ
أســاســيــا، نــجــح دانــيــيــل ضــد سبيزيا فــي هــز
الــشــبــاك مـــن ضـــربـــة رأســـيـــة إثــــر عــرضــيــة من 
 
ّ
وهــز كــالــولــو.  بيير  الفرنسي  األيــمــن  الظهير 

يواصل التونسي 
إلياس السخيري التألق 

في »البوندسليغا«

تاييريس يكتسح روساريو ويعزز صدارته للدوري األرجنتيني
ليعزز  هــدف  مقابل  أهـــداف  بأربعة  روســاريــو سنترال  تاييريس ضيفه  فريق  اكتسح 
التي  البطولة  الـــ13 من  الجولة  إطــار  وذلــك في  القدم،  لكرة  األرجنتيني  للدوري  صدارته 
شهدت أيضًا تغلب ريفر بليت على مضيفه سنترال كوردوبا )3 - 1(، ليعزز مركزه 
هو اآلخر في وصافة الترتيب. وبهذا الفوز حصد تاييريس انتصاره التاسع في البطولة 
ورفع رصيده إلى 29 نقطة معززًا صدارته، وما زال يتقدم بنقطتني على أقرب مالحقيه 
ريفر بليت الذي تغلب هو اآلخر )3 - 1( على سنترال كوردوبا. وفي مباراة أخرى أهدر 
النوس فرصة احتالل املركز الثالث بعدما سقط أمام مضيفه أرسنال ساراندي متذيل 
الترتيب بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في املركز الرابع بفارق نقطة عن 

إستوديانتس الثالث الذي تعادل )1 - 1( مع ضيفه بالتينسي.

كورتوا: التعادل ليس مرضيًا وفياريال كان األخطر 
حــارس  كـــورتـــوا،  تيبو  البلجيكي،  اعــتــرف 
مــرمــى ريـــال مــدريــد، بعد الــتــعــادل السلبي 
ــام فـــيـــاريـــال فــــي الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــن  ــ أمــ
ــذه الــنــتــيــجــة  ــ ــأن هـ ــ ــا«، بـ ــغـ ــيـ ــلـ مـــنـــافـــســـات »الـ
»لــيــســت مــرضــيــة« بــالــنــســبــة لــهــم، رغـــم أن 
املباراة.  في  أخطر«  »فرصًا  املنافس صنع 
وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية بعد 
)سانتياغو  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة 
»لــم نستطع فــرض نفس كثافة  بــرنــابــيــو(: 
الــلــعــب كــمــا حـــدث أمــــام مــايــوركــا. الــتــعــادل 
املنافس  ولكن  لنا،  بالنسبة  مرضيًا  ليس 
نظافة  على  والحفاظ  أخــطــر،  فرصًا  صنع 
األهــداف  الشباك مهم بعد استقبال بعض 
»النتيجة مريرة  كــورتــوا   وتــابــع  مــؤخــرًا«. 
بعض الشيء. في النهاية أنت تبحث عن الفوز على ملعبك، وإذا خسر منافس مباشر 
لك اليوم )يقصد أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو أالفيس(، كنا نرغب في حصد النقاط 

الثالث، ولكن فياريال فريق جيد، ويلعب في دوري األبطال، ويقوم بتدوير الكرة جيدًا«.

أوناي إيمري: هذا هو الطريق
أكد أوناي إيمري، مدرب فريق فياريال، بعد 
تعادل فريقه بدون أهداف مع ريال مدريد، 
أن هذا هو الطريق الذي يجب على فريقه أن 
إلى  افتقاره  رغم  فائز،  فريق  لبناء  يسلكه 
الــدقــة فــي بعض الــفــرص املــؤكــدة. وأوضــح 
ــي تـــصـــريـــحـــات خـــــالل املــؤتــمــر  ــري فــ ــمــ إيــ
ــاراة أن »الـــتـــعـــادالت  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد املـ
إيجاد  علينا  ينبغي  نقطتني.  منك  تنتزع 
اللعب وأن  يتعلق بخطة  استمرارية في ما 
االنتصار؛  لتحقيق  التفاصيل  على  نعمل 
واليوم  إلتشي  ملعبنا ضد  في  ذلــك  فعلنا 
لكي  وطــورنــا خطتنا  مــدريــد  ــال  ريـ عطلنا 
نشعر بالراحة. افتقرنا إلى الدقة في فرص 
لعبنا  إذا  سننتصر  أنــنــا  أعــتــقــد  مـــؤكـــدة، 
بــصــورة جــيــدة، والــيــوم لعبنا جــيــدا، وهــذا 
الذي ينبغي علينا أن نسلكه«.  الطريق  هو 
وأضاف مدرب فياريال: »في خطتنا التي كنا نتوقعها قبل املباراة كانت األمور أسهل، 
وانتزاع  املنافس  لتعطيل العبي  امللعب  في  تحدث  مماثلة  أشياء  ولكننا حاولنا تصور 
الكرة منهم وأال يكونوا بالقرب من مرمانا، لذا كان علينا انتزاع الكرة منهم«، وأضاف 
إيمري في حديثه »إلى جانب ذلك، استطعنا خلق فرصتني أو ثالث واضحة للتسجيل. 
العمق مثل كامافينجا،  آخــر في  وأقحم العبا  الخصم خطته  عــدل  الثاني  الشوط  وفــي 

وعانينا بعدها من صعوبات في الخروج بالكرة بصورة جيدة«.

كأس مصر: األهلي إلى ربع النهائي بفوز صعب على إنبي
تأهل فريق األهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي ملسابقة كأس مصر في كرة القدم 
بفوز صعب على إنبي بهدف نظيف في ملعب اإلسكندرية في اللقاء املؤجل بينهما من 
الدور ثمن النهائي. وانتظر فريق األهلي حتى الدقيقة 74 ليسجل هدف الفوز عن طريق 
البديل صالح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي »أفشه« سددها 
على يسار الحارس محمود جاد. وسيطر األهلي على شوطي املباراة، وأهدر مهاجموه 
محمد شريف ومحمود عبد املنعم »كهربا« والعائد من اإلعارة أحمد عبد القادر فرصًا 
االعتماد  للدفاع مع  الــذي تراجع العبوه  انبي  أمــام مرمى  الرعونة والتسرع  عدة بسبب 
على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي. ويلتقي األهلي 

في الدور املقبل مع بيراميدز الذي حجز بطاقته الجمعة بفوزه على سموحة )3 - 1(.

استقدمه  إذ  الفرنسي،  الـــدوري  في  مسيرته  فترات  معظم 
نـــادي ليل شــابــا وســاهــم فــي صقل مــواهــبــه، قبل أن يعزز 
إلــى 2015،  لــه مــن 2010  الـــذي لعب  الفريق األول  صــفــوف 
البداية  الــدوري اإلنكليزي، فانضم في  إلى  االنتقال  ليختار 
الباريسي  ينجح  أن  قبل  إيفرتون  إلــى  ثم  إلــى أستون فيال 
في استقدامه. وتعتبر التجربة مع ليل مميزة، فهذا الفريق 
على  الحصول  على  ســاعــده  ولكّنه  السنغال  مــن  استقدمه 
أول لقب في مسيرته عندما توج ليل بطاًل للدوري الفرنسي 
سنة 2011، وكّون ليل جيال مميزًا بقيادة البلجيكي إيدين 
ــازارد ولــكــن مساهمة غــي كــانــت كــبــيــرة. وتــمــيــز غــي في  هــ
وهو  البدني  بتفوقه  أساسًا  بــرز  اإلنكليزي، حيث  الـــدوري 
الصفقات  أولــويــات  الباريسي تضعه ضمن  إدارة  ما جعل 
في  استقدامه  تــم  فقد  وفــعــاًل  بها  القيام  الفريق  يريد  التي 
ــه نجح في  عــام 2019، وذلــك فــي أعــقــاب موسم رائــع بما أّن

ــى الــــدور الــنــهــائــي مــن بــطــولــة أفــريــقــيــا. وراهـــن  الـــوصـــول إلـ
في  بديلة  حــلــول  لتوفير  الــالعــب  مــهــارات  على  الباريسي 
وسط امليدان وفعاًل فقد كان االختيار موفقًا إلى أبعد حد 
بما أن الفريق استفاد من قدراته الرائعة إضافة إلى أّنه بات 
السنغالي  ويملك  املميزة.  األهـــداف  تسجيل  فــي  مختصًا 
الباريسي حيث  شخصية مميزة جعلته قريبًا من نجوم 
تربطه عالقة صداقة بالبرازيلي نيمار، كما أّنه أحاط حياته 
الخاصة بجدار يصعب اختراقه إذ من النادر أن يظهر مع 
يرفض  أّنــه  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  عائلته 
التطرق إلى مواضيع بعيدًا عن كرة القدم، وال يتصرف مثل 
مشاهير كرة القدم، رغم أّنه كان محظوظا بمجاورة أفضل 
الالعبني في العالم وخاصة ميسي ونيمار ومبابي رفاقه 
فــي بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي إضــافــة إلــى هــازارد 

زميله السابق.

زهير ورد

في صفوف  رائعة  مستويات  غي  إدريسا  السنغالي  يقدم 
الفريق  إلى  انضّم  أن  الفرنسي، منذ  باريس سان جيرمان 
قادما من الدوري اإلنكليزي، فقد مثل السنغالي خيارًا مهمًا 
بالنسبة إلى مختلف األسماء التي دربت الفريق الباريسي 
في املواسم األخيرة. ويوفر غي، خصااًل مختلفة عن بقية 
العبي الوسط الذين يملكهم الباريسي مثل اإليطالي فيراتي 
أو البرتغالي باريرا، فهو قوي بدنيًا ومميز في كّل الصراعات 
الثنائية وقادر على كسب أصعب املعارك في الوسط، إضافة 
في  املساهمة  على  تساعده  التي  العالية  الفنية  مهاراته  إلى 

العمل الهجومي للفريق بشكل متواصل وتوفير الحلول.
وال تختلف مسيرة صاحب الـ31 عامًا، عن تلك التي عاشها 
نجوم منتخب السنغال في سبيل تحقيق أحالهم، فقد كانت 

إدريسا غي

على هامش الحدث

العب سنغالي 
مميز يقدم 

مستوى مميزًا 
مع نادي باريس 

سان جيرمان ويبلغ 
من العمر حاليًا 31 

عامًا

سعادة صالح 
بعد احتساب 
هدفه في 
شباك برينتفورد 
)Getty(

يشعر  ال  أنه  مدريد،  ريال  فريق  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  أكد 
في  أنشيلوتي  وقــال  فياريال،  أمــام  سلبيًا  فريقه  تعادل  رغم  بالحزن 
وحاولنا  الفريقين،  بين  متكافئة  مباراة  »كانت  المباراة:  بعد  تصريحات 
التسجيل، ولكن األمور لم تكن سهلة، وهذا ما كنا ندركه قبل اللقاء. 
علينا  ولكن  نقطتين،  فقدنا  نعم  الكرة.  تدوير  يجيد  فريق  فياريال 
المضي قدمًا. لست حزينًا من النتيجة ألن الفريق بذل جهده، وحاول 

القيام بما هو مطلوب للفوز«.

أنشيلوتي: لست حزينًا

وجه رياضي

ــة األولــــى  دانـــيـــيـــل الـــشـــبـــاك فـــي دوري الــــدرجــ
مــن هدف  يوما  عاما و179   13 بعد  اإليطالي 
بــاولــو األخــيــر ضــد أتــالنــتــا فــي مـــــارس/آذار 
2008، فيما كان آخر هدف للجد تشيزاري في 
اإليطالي ضــد كاتانيا  األولـــى  الــدرجــة  دوري 
في سبتمبر/أيلول 1961. املصادفة التاريخية 
أن شهر سبتمبر/ أيلول دائما ما حمل أمورًا 

هـــدف الــفــوز عــن طــريــق إبــراهــيــم ديـــاز بعدما 
املــواجــهــات  نــتــائــج  وفـــي   .1-1 النتيجة  كــانــت 
األوروبية الساخنة، تعرض تشلسي لخسارة 
قاسية بهدف نظيف على يد ضيفه مانشستر 
ســيــتــي، بــفــضــل نــجــمــه غــابــريــيــل جــيــســوس، 
)53(، ليتفوق بذلك  الذي سجله في الدقيقة الـ
توماس  غــوارديــول على نظيره  بيب  املـــدرب 

سارة للعائلة، إذ شهد يوم 19 سبتمبر 1954 
 
ّ
تسجيل الجد هدفه األول، ثم أتى باولو ليهز

الشباك يوم 8 سبتمبر، وها هو اليوم دانييل 
يفعلها بتاريخ 25 سبتمبر 2021.

ــه الـــــــهـــــــدف، خــــطــــف بــــاولــــو  ــلـ ــيـ وبـــــعـــــد تـــســـجـ
ــات حـــن احــتــفــل بــهــدف  األضــــــواء فـــي املــــدرجــ
ميالن  تسجيل  بعد  فرحته  واكتملت  نجله، 

»البلوز«، بعدما تعرض  توخيل املدير الفني لـ
»السيتي« للهزيمة الشهيرة في نهائي دوري 
األبطال باملوسم املاضي، فيما مني مانشستر 
يــونــايــتــد بــهــزيــمــة مــفــاجــئــة عــلــى يـــد أســتــون 
)88(، مــن عــمــر الــلــقــاء، رغــم  ـــ ــ ــ فــيــال بــالــدقــيــقــة ال
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

وزمالئه في »الشياطن الُحمر«.

أكد سمير نصري أن بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي »عبقري« من ناحية الخطط، 
موضحًا أنه فوجئ بمدى براعة املدرب اإلسباني خالل الفترة التي لعب فيها تحت إمرته 
لكنه يملك شيئًا  في مانشستر سيتي. وقــال نصري »عملت مع مدربني كبار كثيرين، 
خاصًا. يذهب األمــر معه لدرجة الهوس. يعرف وملّم بكل شــيء«، وذلــك في تصريحات 
نشرتها صحيفة »جورنال دو ديمونش«. وأضــاف نصري في حديثه »حني كنا نواجه 
برشلونة الحقيقي لم نكن نظهر على اإلطــالق. كان مستحياًل الضغط عليهم. ثم عملت 

مع بيب وفهمت األمر. مع التنظيم الذي يضعه تعرف موقع زمالئك، بشكل دقيق جدًا«.

صورة في خبر

سمير نصري: غوارديوال عبقري
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