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رياضة

تأهل الالعب الفرنسي جيريمي شاردي إلى 
ثمن نهائي بطولة »إشتوريل« املفتوحة للتنس 
ذات الـ250 نقطة، وذلك بعدما أطاح باإلسباني 

خاومي مونار. ونجح شاردي )34 سنة( املصنف 
رقم 52 عامليًا في إلحاق الهزيمة بحق مونار )23 
سنة( املصنف رقم 90 عامليًا بواقع )6 - 3( و)6 - 

3( و)6 - 4(، في املباراة التي بدأت في وقت متأخر 
عما كان مخططًا لها، وتوقفت بسبب هطول 

األمطار بغزارة.

مدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده 
مع فريقه باريس سان جيرمان لعام إضافي 
لينتهي بذلك في عام 2024، وذلك بحسب ما 

أعلن عنه النادي الفرنسي في بيان رسمي. وكتب 
رئيس النادي، ناصر الخليفي، عبر حسابه في 
»تويتر« »أنا سعيد للغاية بتمديد عقد كيلور 

نافاس. فهو أفضل حارس في العالم. يلهمنا ثقة 
كبيرة وجماهيرنا تعشقه. سيكون حاسمًا في 

املواجهات الكبيرة وفي السنوات القادمة«.

تلقى نيكولو بيرلو )17 سنة( نجل أندريا بيرلو، 
مدرب فريق يوفنتوس، تهديدات بالقتل من قبل 

منتقدين ألبيه والنادي اإليطالي، وتلقى االبن 
رسالة نصية جاء فيها: »يجب أن تموت أنت 

عتبر 
ُ
وأبوك«، ونشر صورتها في »إنستغرام«. وت
هذه واحدة من رسائل كثيرة يقول االبن أنه 

يتلقاها يوميًا من جانب مستخدمني للشبكات 
االجتماعية ينتقدون أداء أبيه، وذلك ربما على 

خلفية األداء املتواضع لفريق يوفنتوس.
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القاهرة ـ العربي الجديد

يــســدل الــســتــار، الــيــوم األربـــعـــاء، 
عــــــــلــــــــى مــــــــنــــــــافــــــــســــــــات مـــــرحـــــلـــــة 
ــات لــــبــــطــــولــــة كـــــأس  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ املــ
ملوسم  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية 
2020-2021، عبر سلسلة من املباريات التي 
السادسة واألخــيــرة،  الجولة  تقام في إطــار 
ــر بـــطـــاقـــتـــني فــــي ســبــاق  ــ والــــتــــي تــــحــــدد آخــ
الــتــأهــل إلــى الـــدور املــقــبــل، ســـواء للمتصدر 
ــيـــف، والـــتـــي تــرتــفــع فــيــهــا درجـــة  أو الـــوصـ

املنافسة.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة األولــــــى  وتـــتـــجـــه األنـــــظـــــار فـ
صوب املواجهة العربية املرتقبة بني وفاق 
الليبي،  بنغازي  وأهلي  الجزائري  سطيف 

2829
رياضة

تقرير

وكالهما ما زالت فرصته قائمة في التأهل، 
ها مرهونة بنتيجة أخرى في املواجهة 

ّ
لكن

بـــني أورالنـــــــدو بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
وإنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري فــي الــجــولــة نفسها. 
ويــمــلــك وفــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري 5 نــقــاط 
ــرابــــع، مــقــابــل 7 نــقــاط  يــحــتــل بــهــا املـــركـــز الــ
ألهلي بنغازي صاحب الوصافة، ويحتاج 
وفــــاق ســطــيــف إلـــى فــــوزه أواًل، عــلــى أهــلــي 
بنغازي، للتأهل، لكن مع خسارة أو تعادل 
إنييمبا )6 نقاط( في مواجهة بيراتس. في 
الــوقــت نــفــســه، يتيح الــفــوز املــبــاشــر ألهلي 
بنغازي التأهل إلى الدور ربع النهائي دون 
وأكــد  وإنييمبا.  أورالنـــدو  مــبــاراة  االنتظار 
ديغان أرسوف، املدير الفني ألهلي بنغازي 
في تصريحات إعالمية، ثقته الكاملة بقدرة 

العــبــيــه عــلــى تــقــديــم مـــبـــاراة قــويــة والــلــعــب 
آلخر دقيقة، في سبيل حصد بطاقة التأهل 

إلى الدور املقبل. 
وأضــاف: »أهلي بنغازي فريق رائع ويضّم 
 وصــــول 

ً
ــم يـــكـــن ســـهـــال العـــبـــني مـــمـــيـــزيـــن، لــ

الــفــريــق إلـــى مــرحــلــة املــجــمــوعــات، ولـــم يكن 
صــدفــة، بــل المــتــالك الفريق العــبــني رائعني 
عروضًا  وقدموا  بقدراتهم،  الجماهير  تثق 
ــاراة صــعــبــة أمـــــام وفـــاق  ــبــ ــة. لــديــنــا مــ ــعــ رائــ
وتدربنا  املثالية  الخطة  ووضعنا  سطيف 
أجــل حصد نتيجة طيبة يتأهل  مــن  جــيــدًا 
بها الفريق إلى الدور ربع النهائي، ويواصل 
البطولة. سنلعب بشكل  املشوار في سباق 

متوازن«. 
في الوقت نفسه، تلقى نبيل الكوكي، املدير 
دفعة  العبيه،  برفقة  سطيف،  لوفاق  الفني 
مــعــنــويــة كــبــيــرة، بــعــد احــتــشــاد املـــئـــات من 
االحترازية  ــراءات  اإلجـ رغــم  الفريق،  أنصار 
ــيــــروس كــــــورونــــــا، أمـــــــام مـــقـــر الـــتـــدريـــب  ــفــ لــ

ــوا  ــبـ ــالـ الـــرئـــيـــســـي، وهــــتــــفــــوا لــــالعــــبــــني، وطـ
 فـــي تــعــثــر إنــيــيــمــبــا، 

ً
الــكــوكــي بــالــفــوز، أمــــال

وتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي. ففي 
ــــدو بــيــراتــس بطل  لــقــاء آخــــر، يلتقي أورالنــ
جــنــوب أفــريــقــيــا، مــتــصــدر جــــدول الترتيب 
بــرصــيــد 9 نــقــاط مـــع إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري، 
ثــالــث الـــجـــدول بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، وكــالهــمــا 
فـــأورالنـــدو  املــطــلــوبــة،  النتيجة  يــبــحــث عــن 
فيما  للتأهل،  التعادل  أو  الــفــوز  عــن  يبحث 

األندية العربية تقدم 
مستويات مميزة في 
بطولة الكونفيدرالية 

األفريقية

ساهم أنطوني ديفيس 
في إنجاز عودة سعيدة 

لفريق ليكرز

يخشى من سيناريو فوز إنييمبا واألهلي 
الليبي، وبالتالي وداعه للبطولة.

وفــــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، تــقــام مــواجــهــات 
فــي نهاية   

ً
أمــــال أخــــرى كتحصيل حــاصــل، 

جميلة لرحلة املجموعات، إذ يلتقي شبيبة 
القبائل الجزائري صاحب الصدارة برصيد 
9 نــقــاط مــع نــابــســا ســتــارز الــزامــبــي الــرابــع 
ــل الــشــبــيــبــة الــفــوز  ــأمـ ــاط، ويـ ــقـ بــرصــيــد 4 نـ
ــدارة  ــقـــاط الــــثــــالث، لــحــســم صـــ ــنـ وحـــصـــد الـ
املــجــمــوعــة والـــحـــصـــول عــلــى أفــضــلــيــة أداء 
النهائي على ملعبه،  ربــع  فــي  اإليـــاب  لــقــاء 
تــحــت قــيــادة مــديــره الــفــنــي ديــنــس الفــانــي، 
الدين  بــدر  لعبه  يــراهــن على مفاتيح  وهــو 
سوياد، ووليد بن شريفة، ورضا بن سايح، 
وزكريا بولحية، ورزقي الحمروني، ومليك 
رياح. من جانبه، أكد الفاني خوض العبيه 
الفوز،  وراء  قــوة، سعيًا   

ّ
بكل نابسا  مــبــاراة 

رغم كونها مباراة تحصيل حاصل لحسم 
صــــدارة املــجــمــوعــة، والــحــصــول عــلــى دفعة 

حرم ديفني بوكر فريق نيويورك نيكس من 
نيل العالمة الكاملة في 10 مباريات متتالية، 
وذلــــك حـــني أوقــــف ســلــســلــة انــتــصــاراتــه من 
خـــــالل تــســجــيــلــه 33 نــقــطــة لـــيـــقـــود فــريــقــه 
فينكس صانز للعودة من بعيد بفوز )118 
للمحترفني  األمــيــركــي  ــــدوري  الـ فــي   )110  -

بكرة السلة »إن بي إيه«.
على ملعب »ماديسون سكوير غاردن« عاد 
فريق فينيكس صانز ليظفر باملباراة بعد 
تــأخــره بــفــارق 15 نقطة فــي الــشــوط األول، 
 -  31( بنتيجة  املتألق  نيكس  على  ليتفوق 
23( في الربع األخير ويضمن فــوزه بفارق 
ثــمــانــي نـــقـــاط. وإلـــــى جـــانـــب بـــوكـــر، سجل 
مــيــكــال بــريــدجــز 21 نــقــطــة لــفــيــنــيــكــس، في 
وقــت أحــرز املخضرم كريس بــول 20 نقطة 
غالبيتها مع نهاية املباراة، ملساعدة صانز 

ـــهـــا ســتــكــون معركة 
ّ
ــاراة: »كــنــا نــعــلــم أن ــبــ املــ

عنيفة من البداية إلى النهاية. من الواضح 
أردنــا أن  نا 

ّ
 سلسلة نتائجهم رائعة. لكن

ّ
أن

نأتي إلى هنا ونريهم ما لدينا«.
الــفــارق إلى  وكــان نيكس نجح في تقليص 
4 نــقــاط قــبــل أقـــل مــن دقــيــقــتــني عــلــى نهاية 
 ثماني نقاط سريعة مــن بول 

ّ
املــبــاراة، لكن

بينها سلة ثالثية، ضمنت انتصار صانز، 
وقال بوكر عن نقاط بول في نهاية املباراة: 
»لقد كان هنا من قبل. التجربة أكبر برهان. 
لــقــد رأيـــنـــا مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه هـــذا الــرجــل 
على مدى 16 سنة، لم يكن ذلك مفاجئًا ألّي 

شخص«. 
نــقــطــة  ــريــــك روز 22  مــــن جـــهـــتـــه، ســـجـــل ديــ
لــنــيــكــس، فـــي حـــني أنــهــى جــولــيــوس رانـــدل 
املــبــاراة مــع 18 نقطة، إضــافــة إلــى 17 نقطة 

 من آر جي باريت وريجي بولوك.
ّ

لكل
إذ  مينيابوليس،  في  كانت  األكبر  الصدمة 
ــل قــبــل 4.2  أســهــمــت ســلــة دي أنــجــيــلــو راســ
املــبــاراة، بــفــوز تمبروولفز  ثـــواٍن مــن نهاية 
على يوتا )105 - 104(. وأنهى راسل املباراة 
فيها يوتا  افتقد  مــبــاراة  فــي  نقطة،  مــع 27 
نــجــمــه دونــــوفــــان مــيــتــشــل ومـــنـــي بــهــزيــمــة 
أمــام صاحب ثاني أســوأ سجل في  قاسية 
املركز  فــي  خــســارة   44 مــع  الغربية  املنطقة 
الـــرابـــع عـــشـــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــوقــفــت 
سلسلة انتصارات أخرى  عبر نيوأورليانز 
بيليكانز الذي أسقط لوس أنجليس كليبرز 
بعد فوزه بأربع مباريات متتالية، بنتيجة 
ويليامسون  زايـــون  وتــصــدر   .)103  –  120(
الئحة مسجلي بيليكانز برصيد 23 نقطة، 
 من إريــك بليدسو ولونزو 

ّ
بينما سجل كل

بول 18 نقطة.

عودة ليكرز
فـــي واشـــنـــطـــن، لـــم تــكــن الــنــقــاط الــــــ45 الــتــي 
سجلها برادلي بيل كافية ملنع سان أنتونيو 
ــيـــرز مــــن إيــــقــــاف ســلــســلــة انــــتــــصــــارات  ــبـ سـ
واشـــنـــطـــن ويـــــــــزاردز فــــي ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات 
التمديد،  بعد   )143  -  146( بفوز  متتالية، 
وأخــطــأ بــيــل رمــيــة ثــالثــيــة مــع انــتــهــاء وقــت 
املــبــاراة وفشل في فــرض التعادل، في وقت 
سجل راســل ويستبروك »تريبل دابــل« مع 
22 نقطة و13 متابعة و14 تمريرة حاسمة 
لصالح واشنطن ويزاردز لكن من دون منع 
الــخــســارة. مــن جهته، قــاد ديــمــار ديــــروزان، 
سبيرز مع تسجيله 37 نقطة و10 تمريرات 
ــتـــي  ــي وقــــــت أضــــــــاف ديـــجـــاونـ ــ ــة، فـ ــمــ ــاســ حــ
مـــوراي 25 نقطة، وكــيــلــدون جــونــســون 21، 
وعزز سبيرز سجله إلى 31 فوزًا مقابل 29 

خسارة، فيما تراجع واشنطن إلى 27 فوزًا 
و34 خسارة.

وفــي مــبــاراة أخــرى، أسهم الالعب أنطوني 
ديـــفـــيـــس بــتــحــقــيــق عــــــودة ســـعـــيـــدة لــلــوس 
- 103( على   114( بــفــوزه  لــيــكــرز  أنــجــلــيــس 
ديفيس  وأحـــرز  أورالنـــدو ماجيك،  منافسه 
البدنية  لياقته  اســتــعــادة  على  يعمل  الـــذي 
اإلصابة،  بسبب  طويل  غياب  بعد  الكاملة 
ليكرز  الــتــي خاضها  املــبــاراة  فــي  نقطة   18
فــي أورالنـــــدو لــلــمــرة األولــــى مــنــذ فــــوزه في 

نهائيات الدوري املوسم املاضي. 
وبذل ليكرز مجهودًا كبيرًا للظفر باملباراة، 
إذ كان متخلفًا بنتيجة كارثية )40 - 22( في 
الطاولة  قلب  من  تمكن  ه 

ّ
لكن الثاني،  الربع 

فــي الــربــع الــثــالــث، وكـــان لــديــنــيــس شـــرودر 
دور في هــذا الــفــوز، إذ سجل 13 من نقاطه 

الـ21 في الربع األخير من املباراة. 
ــر مـــرة كــنــا هــنــا، حدثت  ــال ديــفــيــس: »آخـ وقـ
أشــيــاء جــيــدة. أنــا سعيد بــالــعــودة إلــى هنا 
وأن يــحــدث شــيء جيد آخــر مــع الــفــوز. كان 
علينا العودة إلى ما نفعله، مساعدة بعضنا 
وفعلنا  البعض،  ببعضنا  والثقة  البعض، 
ذلك في الشوط الثاني« وأضاف في حديثه: 
»عــلــيــنــا فـــقـــط االســــتــــمــــرار فــــي الـــبـــقـــاء مــعــًا 
التصفيات«.  فــي  النفس  بــهــذا  واالســتــمــرار 
وأنهى ديفيس وشــرودر املــبــاراة مع »دابــل 
ليكرز  أنجليس  لــوس  فريق  دابـــل« لصالح 
عزز نتائجه في املركز الخامس من املنطقة 

الغربية مع 36 انتصارًا و25 خسارة.
ــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات الــــــدوري األمــيــركــي 

ُ
وت

لكرة السلة بمواجهة ستجمع بني كليفالند 
كــافــالــيــيــرز وأورالنـــــــــدو مـــاجـــيـــك، ويـــواجـــه 
فريق فيالديلفيا سفنتي سيكسرز منافسه 
فــي مــبــاراة مهمة، ويلعب  أتالنتا هــاوكــس 
فريق نيويورك نيكس ضد فريق شيكاغو 
فيلعب  فريق بوسطن سلتيكس  أمــا  بولز. 
ضد فريق تشارلوت هورنتس في مواجهة 
قــويــة وُمــنــتــظــرة، ويــلــعــب فــريــق واشــنــطــن 
ويــزاردز مواجهة نارية ُمنتظرة ضد فريق 
فريق  يلعب  بينما  لــيــكــرز،  أنجليس  لــوس 
ــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز،  مــيــامــي هــيــت ضــد سـ
ــيــــز ضــد  ــــق مـــمـــفـــيـــس غــــريــــزلــ ــريـ ــ ــلــــعــــب فـ ويــ
ــا فريق  فــريــق بــورتــالنــد تــريــل بـــاليـــزرز. أمـ
ديــنــفــر نــاغــتــس فيلعب ضــد نــيــوأورلــيــانــز 
صانز  فينيكس  فريق  ويخوض  بيليكانز، 
لقب بطولة  للمنافسة على  املرشحني  أحــد 
الدوري هذا املوسم، مباراة مهمة ضد فريق 
لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، كــمــا يــلــعــب فريق 

ساكرامنتو كينغز ضد فريق يوتا جاز.
)فرانس برس(

السلة األميركية: بوكر وبول يوقفان انتصارات نيكس
توقفت مسيرة فريق 

نيويورك نيكس الُمميزة 
في الدوري األميركي 

لكرة السلة، وذلك بعد 
سقوطه من أمام فريق 

فينيكس صانز، لتتوقف 
سلسلة انتصاراته عند 

تسعة انتصارات متتالية 
فقط

)Getty/وفاق سطيف يبحث عن العبور إلى ربع نهائي )بالل بنسالم

)Getty( بقي فريق نيويورك نيكس في المركز الرابع في المنطقة الشرقية

كأس  لبطولة  المجموعات  مرحلة  األربعاء  اليوم  تختتم 
الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم، بعدة مواجهات تقام 

في إطار الجولة األخيرة، لحصد آخر بطاقتين للدور المقبل

كبيرة قبل بدء مرحلة ربع النهائي، مشيرًا 
ه سيمنح الفرصة ألكثر من العب بديل 

ّ
إلى أن

االحتكاك  العبيه  كسب  لضمان  الــلــقــاء  فــي 
الالزم وتجنب تعرض عناصر أساسية ألّي 
يخوض  نفسها،  املجموعة  وفــي  بــطــاقــات. 
نهضة بــركــان املــغــربــي، حــامــل الــلــقــب، لقاء 
تحصيل حــاصــل مــع الــقــطــن الــكــامــيــرونــي، 
ــه أيــضــًا لــقــاء اســتــعــادة الــثــقــة والــــوداع 

ّ
لــكــن

 5 حاليًا  بركان  نهضة  ويملك  بشكل جيد. 
 9 مقابل  بالجدول،  الثالث  املركز  في  نقاط 
إهــداء  للبركان  الــفــوز  ويتيح  للقطن،  نقاط 
الجزائري،  الشبيبة  إلــى  املجموعة  صــدارة 
أوراق  بـــنـــعـــلـــي  بـــــيـــــدرو  مـــــدربـــــه  وتــــقــــديــــم 
النتائج  سلسلة  بعد  الجماهير،  مصالحة 

املخيبة لآلمال أخيرًا.
ــــادي  وفــــــي املـــجـــمـــوعـــة الــــثــــالــــثــــة، يـــلـــتـــقـــي نـ
داكــار  غــراف دي  مــع  التونسي  الصفاقسي 
الـــســـنـــغـــالـــي، فـــــي لــــقــــاء حــــاســــم عـــلـــى قــمــة 
املــجــمــوعــة، بــعــد تــأهــلــهــمــا مــعــًا إلـــى الـــدور 
ــل. ويـــمـــلـــك الـــصـــفـــاقـــســـي 9 نـــقـــاط فــي  ــبـ ــقـ املـ
املــركــز الــثــانــي، فيما يملك غــراف دي داكــار 
فــي جعبته 10 نقاط فــي املــركــز األول. وفي 
الساحلي  النجم  يلتقي  نفسها،  املجموعة 
الــتــونــســي صــاحــب املـــركـــز الــثــالــث برصيد 
بوركينافاسو  مــن  ساليتاس  مــع  نــقــاط،   5
الــرابــع واألخــيــر في الجدول  صاحب املركز 
برصيد 3 نقاط، في لقاء يأمل خالله النجم 
بطريقة  البطولة  وإنــهــاء  االنــتــصــار  حصد 
جيدة ومصالحة الجماهير، بعد فشله في 
الــحــصــول على تــأشــيــرة الــتــأهــل إلــى الــدور 
املــقــبــل، خــصــوصــًا مـــع إقـــامـــة املـــبـــاراة على 

ملعبه.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يــلــتــقــي الـــرجـــاء 
ــي املـــــغـــــربـــــي صـــــاحـــــب الــــعــــالمــــة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ال
 5 مــن  نقطة   15 اآلن، برصيد  الكاملة حتى 
انــتــصــارات، مــع نكانا رديفلز الــزامــبــي، في 
لــقــاء تــحــصــيــل حــاصــل أيـــضـــًا، لــكــن يسعى 
خــاللــه الــرجــاء إلــى تحقيق الــفــوز الــســادس 
على التوالي وحصد رقم قياسي له في عدد 
االنتصارات املتتالية. وتمثل املباراة فرصة 
الجديد  الفني  املــديــر  إلــى  بالنسبة  جــديــدة 
لــلــرجــاء األســعــد الــشــابــي، ملــواصــلــة بدايته 
القوية برفقة الفريق، وتحقيق فوز شرفي، 
الفترة  فــي منصبه خــالل  أقــدامــه  بــه  يثّبت 
يلتقي بيراميدز املصري مع  املقبلة. كذلك، 
بلقاء  األول  ملعب  فــي  الــتــنــزانــي  نامونغو 
الذي  األول،  إلــى  بالنسبة  تحصيل حاصل 
حــســم تــأهــلــه إلـــى الــــدور املــقــبــل، فــيــمــا ودع 
نامونغو املنافسات مبكرًا. ويملك بيراميدز 
9 نــقــاط فـــي املـــركـــز الــثــانــي، مــقــابــل رصــيــد 
رودولفو  أكد  لنامونغو. ومن جانبه،  خال 
ــنـــي لـــبـــيـــرامـــيـــدز،  ــفـ ــر الـ ــ ــــديـ أروابــــــاريــــــنــــــا، املـ
ــوة، لــلــفــوز وحــصــد   قــ

ّ
خــوضــه املـــبـــاراة بــكــل

ثــالــث انــتــصــار عــلــى الــتــوالــي. وأضــــاف في 
املباراة  سيستغل  ــه 

ّ
أن إعالمية  تصريحات 

إلشـــراك عــدد مــن العبيه الــبــدالء إلكسابهم 
حــســاســيــة املــبــاريــات الــكــبــرى فــي البطولة 
واألجواء األفريقية، بخالف إراحة العناصر 
الفريق ضغطًا   مواجهة 

ّ
األساسية، في ظل

كبيرًا من املباريات.

المغربي،  الرياضي  الرجاء  أندية  نجحت 
والصفاقسي  ــري،  ــص ــم ال ــدز  ــرامــي ــي وب
التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، وغراف 
دي داكار السنغالي، والقطن الكاميروني، 
ربع  الدور  إلى  التأهل  في حسم بطاقات 
بإجمالي 6  السابقة  الجوالت  النهائي في 
بطاقات، من بينها 4 فرق عربية تمكنت 
من البقاء واالستمرار في سباق المنافسة 
على اللقب، وما زالت هناك فرصة ذهبية 

لزيادة غلة البطاقات العربية.

حسم 6 بطاقات قبل الجولة الختامية

أكثر من تحصني مقعده في  على االقتراب 
وبالتالي،  أوف(.  )بــالي  اإلقصائية  األدوار 
 نــتــائــجــه مـــع هــذا 

ّ
عـــزز فــريــق صــانــز ســجــل

الفوز إلى 43 انتصارًا في مقابل 18 هزيمة، 
ــانـــي فــــي جــــدول  ــثـ ــزه الـ ــركــ ــافــــظ عـــلـــى مــ وحــ
تــرتــيــب املــنــطــقــة الــغــربــيــة، خــلــف املــتــصــدر 
يوتا جاز الذي مني بخسارة مفاجئة أمام 
بــوكــر بعد  ــال  وقـ تــيــمــبــروولــفــز.  مينيسوتا 

الكونفيدرالية 
األفريقية

منافسة عربية لبلوغ ربع النهائي
ـــ16  تـــأهـــل الـــشـــارقـــة اإلمــــاراتــــي إلــــى دور الــ
مــن دوري أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم، للمرة 
األولــــى مــنــذ عـــام 2004، فــي وقـــت اســتــفــاد 
ــد الــــقــــطــــري مـــــن الــــســــقــــوط املـــفـــاجـــئ  ــ ــــسـ الـ
ــمــــن مـــنـــافـــســـات  ــلـــنـــصـــر الـــــســـــعـــــودي، ضــ لـ
األخيرة من دور  قبل  ما  الخامسة  الجولة 
املجموعات، ليرتقي إلى صدارة املجموعة.

ــة، تـــأهـــل الـــشـــارقـــة  ــيـ ــانـ ــثـ فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
اإلمـــاراتـــي إلــى دور الــــ16 بعد فـــوزه املثير 
على الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي )3 – 2( على 
ــة، وســـجـــل خـــالـــد بـــاوزيـــر  ــارقــ ــشــ ســـتـــاد الــ
)الــدقــائــق 35 و60(  )د.25( وســالــم صــالــح 
جيفرسون  والكولومبي  الــشــارقــة،  أهـــداف 
هــدفــي  و52(   15 )الــــدقــــائــــق  كـــــوالســـــوس 
الـــشـــارقـــة. وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة رفــــع الــشــارقــة 
ــدارة  ــ ــــصــ الــ ــي  ــ ــى 11 نـــقـــطـــة فــ ــ ــ ــ ــده إل ــ ــيــ ــ رصــ
ضـــامـــنـــًا تـــأهـــلـــه بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل الـــتـــعـــادل 
اإليراني وباختاكور  تراكتور  السلبي بني 
لــيــتــجــمــد رصـــيـــد األول  األوزبـــكـــســـتـــانـــي، 
وبقي  نقاط.   4 عند  والثاني  نقاط،   7 عند 
ــرًا بــنــقــطــتــني  ــ ــيـ ــ ــــوة الــــجــــويــــة أخـ ــقـ ــ ــق الـ ــريــ فــ
وفــشــل فــي الــفــوز لــلــمــبــاراة الــخــامــســة على 
 مجموعة من 

ّ
التوالي. ويتأهل متصدر كل

املجموعات الخمس عن منطقة الغرب إلى 
األدوار اإلقصائية، إضافة إلى أفضل ثالثة 

منتخبات تحتل املركز الثاني.

السد إلى الصدارة 
ــقــــطــــري إلــــــى صــــــدارة  ــد الــ ــســ ــريــــق الــ قـــفـــز فــ
املــجــمــوعــة الــرابــعــة بــعــد فــــوزه عــلــى فــوالد 
خوزستان اإليراني بهدف نظيف مستفيدًا 
من سقوط مفاجئ للنصر السعودي أمام 
الوحدات األردني )2 – 1(.  وسجل الكوري 
ــاراة الـــوحـــيـــد في  ــبــ ــام تــــاي-هــــي هــــدف املــ نــ
الدقيقة 65 من املواجهة، ليرفع فريق السد 
رصيده إلى 10 نقاط في صدارة املجموعة 
أمـــام الــنــصــر الــثــانــي الـــذي تجمد رصــيــده 

عــنــد 8 نــقــاط مــقــابــل خــمــس لــفــوالد وأربـــع 
للوحدات الذي حقق فوزه األول.

ــى نــقــطــة الــتــعــادل  ــات الـــســـد بــحــاجــة إلــ ــ وبـ
أمـــام الــنــصــر فــي الــجــولــة األخــيــرة للعبور 
 لــلــمــجــمــوعــة، وبـــــدا فــريــق 

ً
مـــبـــاشـــرة بـــطـــال

ــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز  ــانــــي تـــشـ ــبــ املــــــــدرب اإلســ
الــــشــــوط األول مــن  فــــي  األفــــضــــل  الــــطــــرف 
خــالل االســتــحــواذ والــوصــول املتتالي إلى 
مــنــاطــق الــفــريــق اإليــــرانــــي مـــن دون طــائــل 
فــي التسجيل، فــي حــني اعتمد فــوالد على 
املرتدات التي لم تشكل الخطورة املطلوبة.

ــثـــف الـــســـد مــــن مـــحـــاوالتـــه فــــي الـــشـــوط  وكـ
الــثــانــي لــيــنــجــح نــــام تــــاي، فـــي الــتــســجــيــل، 
عـــنـــدمـــا اســـتـــقـــبـــل عـــرضـــيـــة الـــقـــائـــد حــســن 
ــى الــشــبــاك  ــه إلــ الـــهـــيـــدوس وحـــولـــهـــا بـــرأسـ
بحثًا  اإليــــرانــــي  الـــفـــريـــق  وضـــغـــط  )د.65(. 
تــســديــدة  الـــعـــارضـــة  الـــتـــعـــديـــل وردت  عــــن 
وقت  فــي  )د.68(.  كوليبالي  مــوســى  املــالــي 
ــــاد وحـــيـــد حــــيــــدري أن يــســجــل الـــتـــعـــادل  كـ
مــن تــســديــدة قــويــة تــألــق الـــحـــارس مشعل 
اإلسباني  وقــال  )د.79(.  إبعادها  فــي  رشــم 
سانتي كــازورال، العب فريق السد: »كانت 
مــبــاراة صعبة أمـــام فــريــق قــوي خصوصًا 
ـــنـــا تــحــكــمــنــا 

ّ
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة، لـــكـــن

ــار كــان  ــتـــصـ  االنـ
ّ
بــالــتــفــاصــيــل وأعـــتـــقـــد أن

مستحقًا«.

أول خسارة للنصر 
صــّعــب النصر مــن مهمته فــي تــجــاوز دور 
املـــجـــمـــوعـــات بــعــدمــا كــــان الـــطـــريـــق أمــامــه 
ــام الــــوحــــدات في  ــ ســالــكــًا، إثــــر خــســارتــه أمـ

ــاراة الـــتـــي جــــرت عــلــى مــلــعــب مــرســول  ــبــ املــ
بارك في الرياض، ورغم األفضلية امليدانية 
اللبناني  طــريــق  عــن  هــدفــني،  النصر  تلقى 
أحمد زريق )د.44( والسنغالي عبد العزيز 
نداي )د.72( قبل أن يسجل هدفًا بواسطة 
املغربي عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء 
)90+5(. وهــذه الخسارة ألولــى للنصر في 
البطولة بعد فوزين وتعادلني مقابل فوز 
الفوز  إلــى  النصر  ويحتاج  للوحدات،  أول 
فــي مــبــاراتــه األخــيــرة ضــد الــســد ليستعيد 
أمــا أّي نتيجة  الــتــأهــل،  الــصــدارة ويضمن 
أخــرى فمن املمكن أن تدخله في حسابات 
معقدة. وفرض النصر سيطرته على معظم 
مــجــريــات الـــشـــوط األول، وكــــان قــريــبــًا من 
بــراعــة حــارس  لــوال  بــاب التسجيل  افتتاح 
الوحدات، عبد الله الفاخوري، الذي تصدى 
لكرة املغربي عبد الــرزاق حمد الله القوية 
لــلــركــنــيــة )د.20( ومــن  وحــولــهــا بــصــعــوبــة 
ركلة ركنية كاد الوحدات يخطف هدفًا لوال 
الــذي  النصر  بــراعــة ولــيــد عبدالله حـــارس 
تــصــدى لــلــكــرة الــرأســيــة وحــولــهــا للركنية 

)د.22(.
ومن هجمة منظمة لعب خالد الغنام كرة 
عــرضــيــة لــكــن لــم تــجــد مــن يكملها داخــل 
املرمى )32(، والحت فرصة أخرى للنصر 
املرمى  الفتاح عسيري  عندما واجــه عبد 
الــعــارضــة )35(. ثم  الــكــرة فــوق  ه لعب 

ّ
لكن

ها مرت 
ّ
سدد سامي النجعي كرة قوية لكن

بجوار القائم )د.43( ومن ركلة ركنية أخذ 
الوحدات األسبقية عندما انبرى اللبناني 
أحمد زريــق للكرة بني املدافعني، ولعبها 

على يمني وليد عبد الله لتسكن الشباك 
)د.44(. 

الثاني، حــاول النصر تعديل  وفــي الشوط 
له فرصة محققة عندما  النتيجة وتهيأت 
تــــجــــاوز رائــــــد الـــغـــامـــدي أكـــثـــر مــــن مـــدافـــع 
وصوب كرة قوية ارتطمت بالدفاع وأخذت 
طريقها للركنية )د.64(. ومن هجمة مرتدة 
ســريــعــة أضـــــاف الــــوحــــدات هـــدفـــه الــثــانــي 
عــنــدمــا طـــار السنغالي عــبــد الــعــزيــز نــداي 
املرمى  رأسية سكنت  ولعب  عرضية  لكرة 
)د.72(، وبمرور الوقت فقد النصر التركيز 
وغـــابـــت الـــفـــرص بــســبــب الـــتـــســـرع، قــبــل أن 
يتحصل على ركلة جزاء نفذها عبد الرزاق 

حمد الله بنجاح )د.5+90(.

الوحدة يُلحق الخسارة 
األولى ببيرسيبوليس 

ــاراتـــي الــخــســارة  ألــحــق فــريــق الـــوحـــدة اإلمـ
األولــــــى بــفــريــق بــيــرســيــبــولــيــس اإليـــرانـــي 
ــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، عــنــدمــا  بــعــد أربـــعـــة انـ
هـــزمـــه بـــهـــدف نــظــيــف فـــي ســـتـــاد بــانــديــت 
جــواهــر آلل نــهــرو فــي غــوا الهندية، ضمن 
مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــخــامــســة، وســجــل 
الــســلــوفــيــنــي تــيــم مـــاتـــافـــز هــــدف الـــوحـــدة 
للثأر  فريقه  ليقود  الخامسة،  الدقيقة  فــي 
مــن الفريق اإليــرانــي الـــذي فــاز فــي الجولة 
ــقــــي فــريــق  ــا. وبــ ــ ــهـ ــ األولــــــــى بــالــنــتــيــجــة ذاتـ
املاضية  النسخة  وصيف  بيرسيبوليس، 
ــاراة ضــامــنــًا تــأهــلــه إلــى  ــبــ ــل املــ ــــذي دخــ والــ
لــلــمــواجــهــات  نــــظــــرًا  اإلقـــصـــائـــيـــة  األدوار 
املـــتـــبـــقـــيـــة فــــي املـــجـــمـــوعـــات االخــــــــــرى، فــي 
ــدارة بـــرصـــيـــد 12 نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل 10  ــ ــــصـ الـ
لــلــوحــدة الــــذي ضــمــن املـــركـــز الــثــانــي على 
األقـــل. وأمــســت مــبــاراة غــوا الهندي الثالث 
الــقــطــري األخــيــر بنقطة  بنقطتني والــريــان 
ـــا هــامــشــيــة، بــعــدمــا أدى 

ً
الـــتـــي تـــقـــام الحـــق

البطولة  مــن  إلــى خروجهما  الــوحــدة  فــوز 
الــوحــدة  لفريق  األول  الــفــوز  وهـــذا  رسميًا، 
عــلــى بــيــرســيــبــولــيــس بــعــد ثـــالث خــســارات 

متتالية في دوري أبطال آسيا.
بدأ الوحدة املباراة بقوة وافتتح التسجيل 
مـــبـــكـــرًا بـــعـــد عـــمـــل فـــنـــي رائــــــع مــــن مــاتــافــز 
تخطى على أثره مدافعني ثم سدد بقوة في 
شباك حامد الك )د.5(. وكاد السوري عمر 
خــربــني يــضــيــف الــثــانــي بــعــد تــســديــدة من 
منتصف امللعب عندما ملح الك متقدمًا عن 
 األخير عــاد خطوة إلــى الــوراء 

ّ
مــرمــاه، لكن

إلـــى ركــنــيــة )د.34(.  الــكــرة بصعوبة  وصـــد 
ورغـــــم ضــغــط وصـــيـــف الــنــســخــة املــاضــيــة 
بـــقـــوة بــحــثــًا عـــن الـــتـــعـــديـــل، عـــانـــده الــحــظ 
ــــدت تــســديــدة إحـــســـان بــهــلــوان  عــنــدمــا ارتــ
البديل أحمد  من العارضة )د.56( ورأسية 
الوحدة  وأكمل  )د.80(.  القائم  من  الله  نور 
املـــبـــاراة بــعــشــرة العــبــني بــعــد طـــرد الــبــديــل 

عبد الله أنور )د.83(.
)فرانس برس(

أبطال آسيا: السد يستفيد من سقوط النصر
اقترب فريق السد 

القطري من ضمان 
التأهل رسميًا كمتصدر 

لمجموعته في 
دوري أبطال آسيا، 

وذلك بعد تفوقه 
على فوالد خوزستان 

اإليراني، مستغًال سقوط 
فريق النصر السعودي 

المفاجئ أمام الوحدات 
األردني

)Getty( السد يُتابع عروضه القوية في دوري أبطال آسيا
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رياضة

تشيتشاريتو يفوز بجائزة أفضل العب 
للمرة الثانية في الدوري األميركي

حصل املهاجم املكسيكي، خافيير تشيتشاريتو 
هيرنانديز، على جائزة أفضل العب في األسبوع 
فــي الـــدوري األمــيــركــي لــكــرة الــقــدم للمرة الثانية 
تــوالــيــا، بــعــدمــا ســجــل »هـــاتـــريـــك« لــصــالــح لــوس 
ــــال األســــبــــوع الـــثـــانـــي.  أنــجــلــيــس غـــاالكـــســـي خـ
يونايتد  مانشستر  مــهــاجــم  أهــــداف  وســاهــمــت 
وريال مدريد السابق في انتصار حاسم لفريقه 
)3 - 2( عــلــى نــيــويــورك ريـــد بـــولـــز، لــتــعــزز من 
صـــدارتـــه للقسم الــغــربــي بــســت نــقــاط، حــاصــدًا 
يوم  قــد سجل  هيرنانديز  وكــان  كاملة.  العامة 
19 نيسان/إبريل الحالي في الجولة األولى هدفني 
ليقودا فريقه على الفوز خــارج أرضــه أمــام إنتر 
ميامي )3 - 2(، ليحصل على جائزة أفضل العب 
باألسبوع. وُيعد هيرنانديز )32 عاما( أول العب 
يحصد الجائزة ألسبوعني متتاليني منذ حصول مواطنه كارلوس فيا عليها مع فريق 

إل أيه أف سي، خال آخر جولتني من موسم 2019.

االتحاد اإليطالي سيشطب أي فريق 
يشارك في مسابقة غير ُمعترف بها

صدق االتحاد اإليطالي لكرة القدم على تغيير في لوائحه تمنع األندية من املشاركة في 
مسابقات غير معترف بها من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، االتحاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( واالتحاد اإليطالي نفسه، لتجنب مخاطر إطاق مشاريع من دوري 
الوطنية،  البطولة  »للتسجيل في  فإنه  إيطالية،  إعــام  لوسائل  األوروبــي. ووفقا  السوبر 
سيلتزم النادي بعدم املشاركة في بطوالت منظمة من قبل هيئات خاصة غير معترف 
بها من »فيفا«، »يويفا« واالتحاد اإليطالي«. وأضاف البيان الرسمي ألن »املشاركة في 
هذه املنافسات غير املعترف بها ستؤدي إلى سحب العضوية«، وفقا لإلضافة الجديدة 
االتحاد  رئيس  وأوضــح  الفيدرالية.  الداخلية  التنظيمية  املعايير  يسمى  مما   16 للمادة 
هو  املقبل  21 حزيران/يونيو  أن  االجتماع  بعد  غرافينا،  غابرييل  القدم،  لكرة  اإليطالي 
الــدوري اإليطالي من بطولة دوري  الراغبة باملشاركة في  النهائي لخروج األندية  املوعد 
السوبر األوروبـــي، وقــال: »مــن يرغبون في املشاركة في بطوالت غير معترف بها من 
»فيفا« و»يويفا« واالتحاد اإليطالي سيفقدون عضويتهم باالتحاد اإليطالي لكرة القدم. 
في الوقت الحالي ال نعلم من ال يزال في بطولة دوري السوبر ولكن من الواضح أنه في 
21 حزيران/يونيو املقبل إذا أراد أي فريق املشاركة في مسابقات خاصة فلن يشارك 

في الدوري«.

بطولة مصر: الزمالك يواصل انتصاراته 
ــل فــريــق الــزمــالــك انــتــصــاراتــه بـــفـــوزه على  واصــ
القاهرة  ملعب  في   )1  -  4( األهلي  البنك  ضيفه 
الدولي في اللقاء املؤجل بينهما من املرحلة الـ17 
من منافسات الدوري املصري لكرة القدم. سجل 
الزمالك عن طريق يوسف إبراهيم »أوباما« )د.7( 
واملغربي حميد أحداد )الدقائق 18 و43(، وقلص 
من  )د.67  عاصم صــاح  األهلي  للبنك  النتيجة 
ركلة جزاء(، ثم أضاف أحمد السيد زيزو الهدف 
الرابع ألصحاب األرض )90+9 من ركلة جزاء(. 
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة 
الترتيب بــفــارق 6 نقاط عــن األهلي  فــي صـــدارة 
الثاني، ولألخير ثاث مباريات مؤجلة، في وقت تجمد رصيد البنك األهلي عند 14 نقطة 

في املركز الـ17 في الترتيب.

جماهير رايو فايكانو تتظاهر 
ضد زيارة حزب شعبوي ملعبها

دعت جماهير رايو فايكانو ملظاهرة أمام أبواب ملعب الفريق إلظهار استيائها من إدارة 
رئيس النادي، راؤول مارتني بريسا، بعد زيارة مسؤولني من حزب »فوكس« الشعبوي 
ملباراة فريقهم األخيرة ضد ألباسيتي في دوري القسم الثاني، وجلوسهم في املقصورة. 
وحضر رئيس حزب »فوكس«، سانتياغو أباسكال، ومرشحة الحزب السياسي لرئاسة 
إقليم مدريد، روثيو موناستيريو، مباراة فايكانو أمام ألباسيتي االخيرة والتي انتهت 
الزيارة »رحبنا بتلك  النادي تعليقا على تلك  بالتعادل اإليجابي )2 - 2(. وقــال رئيس 
الــنــاس«.  يستقبل جميع  حــي  وفاييكاس  الجميع  على  منفتح  فــريــق  رايـــو  ألن  الــزيــارة 
وردًا على تلك التصريحات ورفضا لها، دعت الجماهير التابعة ملنصة »ايه دي آر في« 
التي تضم أكبر روابط مشجعني لرايو فايكانو، للتظاهر أمام أبواب امللعب تحت عنوان 

»تنظيف املقصورة«.

وقع عقدًا مع فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي مقابل 68 
مليون يورو، ليبدأ رحلة جديدة في »البريمييرليغ«.

مــع »ســيــتــي«، خــاض ديــاز حتى اآلن 29 مــبــاراة فــي جميع 
ه 

ّ
ــدوري، لكن ــ ــ املــســابــقــات، وســجــل هــدفــا واحــــدًا فــقــط فــي ال

كان من أبــرز الاعبني املساهمني في تحسني دفــاع املدرب 
اإلسباني، بيب غوارديوال، واملحافظة على نظافة الشباك في 
10 مباريات متتالية في الدوري اإلنكليزي، وهو األمر الذي 
إلــى نصف  أكثر ويصل  األلقاب  ُينافس على  الفريق  جعل 

نهائي دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار.
وأمسى دياز عنصرًا أساسيا في تشكيلة منتخب البرتغال 
وهو الذي مثل جميع الفئات العمرية للمنتخب منذ كان في 
 إلى الفريق األول عام 2018 للمرة 

ً
السادسة عشرة، وصوال

األولى. وشارك دياز مع البرتغال في منافسات بطولة كأس 
وج 

ُ
العالم 2018، وكذلك بطولة دوري األمم األوروبية التي ت

منتخبه بلقبها، ونال جائزة أفضل العب في املباراة النهائية 
آنذاك.

وعلى صعيد األلقاب حقق روبن دياز، لقب الدوري البرتغالي 
 وصيفا في دوري 

ّ
ولقب الكأس مع فريق بنفيكا، كما حل

أبطال أوروبا للشباب موسم 2016-2017. ومع مانشستر 
-2020 ملوسم  اإلنكليزية  الرابطة  كــأس  لقب  حقق  سيتي، 
2021، وهو اللقب الــذي ُحقق قبل أيــام عندما تفوق فريقه 

على توتنهام بهدف نظيف في نهائي »ويمبلي«.
الــدوري اإلنكليزي املمتاز ألول  ويسعى ديــاز لتحقيق لقب 
لــفــوزيــن فقط لضمان التتويج  مــرة مــع »ســيــتــي«، ويــحــتــاج 
رسميا، وكذلك محاولة الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن 
 منع نيمار وكيليان مبابي من التسجيل في الدور 

ً
عليه أوال

نصف النهائي لباريس سان جيرمان.
رياض...

ــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــد املــــدافــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي، نـــجـــم فـ ــ ولـ
اإلنكليزي، روبن دياز، في 14 مايو/ أيار 1997، وهو اليوم 
»البريمييرليغ« والــعــالــم، ما  املــدافــعــني فــي  واحــد مــن أفضل 
فريقه  بني  املواجهة  في  كبير  ذا شــأن  ه سيكون 

ّ
بأن يبشر 

اإلنــكــلــيــزي وبــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، فــي نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا املوسم.

بــدأ ديـــاز مسيرته فــي أكــاديــمــيــة فــريــق بنفيكا عــام 2008 
 
ً
وشق طريقه بنجاح نحو الفريق الثاني عام 2015، وصوال

إلى الفريق األول، عام 2017، ألول مرة في مسيرته الكروية، 
كما نال جائزة أفضل العب برتغالي شاب في العام نفسه.

في موسم 2018- 2019، ساعد دياز في تتويج فريق بنفيكا 
بلقب بطولة الدوري، وبعدها لقب الكأس في موسم 2019-
2020، كما نال جائزة أفضل العب في الدوري خال املوسم 
إلــى 100 مباراة في مسيرته. وعــام 2020،  نفسه، ووصــل 

روبن دياز

على هامش الحدث

مدافع برتغالي 
يلعب مع فريق 

مانشستر سيتي، 
أمسى من بين 

أفضل المدافعين 
في العالم

وجه رياضي

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« أنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق السويدي، زالتان 
إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميان اإليطالي بسبب تورط مزعوم مع شركة مراهنات، 
وقال االتحاد في بيان: إنه فتح تحقيقا تأديبيا بحق ابن الـ39 سنة بشأن انتهاك محتمل 
للوائح االنضباط في االتحاد األوروبي من إبراهيموفيتش لوجود مصلحة مالية مزعومة 
الكشف عــن معلومات إضافية الحــقــا. وكــانــت صحيفة  مــراهــنــات، وسيتم  فــي شركة 
»أفتونباديت« السويدية أشارت في قت سابق إلى أن زالتان مساهم في »بيتهارد« منذ 

عام 2018، وهو موقع مراهنة على اإلنترنت.

صورة في خبر

تحقيق مع إبراهيموفيتش
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رياض الترك

ســيــكــون طــابــع مــواجــهــة بــاريــس 
ســـــــــــــان جــــــــيــــــــرمــــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
ــهـــجـــوم وال شـــيء  ــــدى 90 دقـــيـــقـــة »الـ عـــلـــى مـ
غــيــره« وطبعًا هــذا الطابع لــم يــأِت مــن فــراغ 
 
ً
فعال الفريقني   

ّ
أن ذلــك  الخيال،  ُصنع  أو من 

ــة الــهــجــومــيــة فـــي الـــقـــارة  ــديــ مـــن أفـــضـــل األنــ
األوروبية حاليًا، واملواجهة بينهما ستكون 

حماسية ومثيرة إلى أبعد حدود.

المواجهات التاريخية
لـــم يـــتـــواجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي كثيرًا عبر 
املـــبـــاشـــرة على  املـــواجـــهـــات   

ّ
إن إذ  الـــتـــاريـــخ، 

»سيتي« و»باريس«
90 دقيقة هجومية

تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية ُمنتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر 
سيتي اإلنكليزي في الدور نصف النهائي، وسيكون عنوان المواجهة األول هو الهجوم وال شيء 

غيره، خصوصًا أّن الفريقين يمتلكان أسلحة نارية في المقدمة

تقرير

الصعيد األوروبي اقتصرت على 3 مباريات 
األعلى  الكعب  »سيتي«  فــريــق  ويملك  فــقــط، 
فيها، وهو الذي يبحث عن انتصاره الثاني 
في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري األبطال 

هذا املوسم.
فــــي بــطــولــة  ــاء األول بــيــنــهــمــا  ــقـ ــلـ الـ وحــــــدث 
وانـــتـــهـــت   ،2008 عــــــام  األوروبـــــــــــي  الــــــــــدوري 
املــواجــهــة آنـــذاك بــالــتــعــادل السلبي مــن دون 
الثانية  املــواجــهــتــان  حــدثــت  بينما  ــــداف،  أهـ
ــال  أبـــطـ ــائـــي دوري  ــهـ نـ ــع  ــ ربــ فــــي  والـــثـــالـــثـــة 
أوروبا عام 2016، في مباراتني ذهابًا وإيابًا 
ــان الــتــفــوق ملــصــلــحــة »ســيــتــي«. وانــتــهــت  وكــ
مباراة الذهاب على ملعب »حديقة األمــراء« 
وُيحقق  »سيتي«  ليعود   ،)2  -  2( بالتعادل 
انتصارًا مهمًا في مباراة اإلياب على ملعب 
الدور  إلى  ليتأهل  »االتحاد« بهدف نظيف، 

األوروبــيــة بعد  البطولة  النهائي من  نصف 
طول انتظار، وواجه آنذاك فريق ريال مدريد 
اإلسباني، وخرج بصعوبة كبيرة وفشل في 

الوصول إلى النهائي.
نصف  الـــدور  فــي  الفريقان  سيتواجه  واآلن 
النهائي ألول مرة في تاريخ دوري األبطال، 
ــول إلـــــى املــــبــــاراة  ــ ــــوصـ  فــــريــــق الـ

ّ
وهـــــــدف كـــــل

النهائية سعيًا وراء حصد اللقب األوروبــي 
ــرة فـــي تــاريــخــهــمــا، وســـبـــق لــلــفــريــق  ألول مــ
»الــبــاريــســي« الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي الــعــام 
»سيتي« الحصول  املاضي، بينما لم يسبق لـ

على هذا الشرف أبدًا.

بين دي بروين والثنائي نيمار- مبابي
اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  مــواجــهــة  قــبــل 
إلى  يبرز  الفرنسي،  وباريس ســان جيرمان 
الــواجــهــة 3 نــجــوم يــمــكــن أن يــكــونــوا األكــثــر 
تأثيرًا في املواجهة ويلعبوا دورًا كبيرًا في 
تــحــديــد النتيجة ذهــابــًا وإيـــابـــًا، وربــمــا في 
املباراة  إلى  االثنني  لفريق من  التأهل  صنع 

النهائية في موسم 2020- 2021.
ــريــــق »ســـيـــتـــي«  فــ نـــجـــم  ــو  ــ هـ األول  ــــب  ــــالعـ الـ
الــــذي ُيعتبر  الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن، 
مــن بــني أفــضــل نــجــوم خــط الــوســط فــي كــرة 
القدم حاليًا، وهو الالعب الذي من املمكن أن 
الــفــارق فــي أســلــوب لعبه على أرض  يصنع 
ــذا الـــفـــارق  املـــلـــعـــب، وقــــدرتــــه عــلــى إحــــــداث هــ

هجوميًا وخلق فرص خطيرة لزمالئه.
وُيعتبر كيفن دي بروين حجرًا أساسيًا في 
املـــدرب اإلســبــانــي بيب غــوارديــوال،  تشكيلة 
على  يتفوق  يقود خــط هجومه ويجعله  إذ 
أّي منافس يلعب ضده، وهو ما حصل هذا 
املــوســم حــتــى اآلن، وذلــــك بــفــضــل تــمــريــراتــه 
ــي جــمــيــع  ــ ــــمــــيــــزة فـ

ُ
الـــحـــاســـمـــة وأهــــــدافــــــه امل

البطوالت.
وفي مواجهة كيفن دي بروين، هناك نجمان 
ــــرة الـــقـــدم  ال يــمــكــن االســـتـــهـــانـــة بــهــمــا فــــي كـ
األوروبــــيــــة، وهــمــا أمـــل فــريــق بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي في التتويج بلقب األبطال 
الفرنسي كيليان  هذا املوسم، والحديث عن 
وهما  سيلفا،  دا  نيمار  والــبــرازيــلــي  مبابي 

 هجمة.
ّ

مهاجمان يصنعان الفارق مع كل
وُيــعــتــبــر الــثــنــائــي نــيــمــار - مــبــابــي األخــطــر 
هما 

ّ
على فريق مانشستر سيتي ودفاعه، ألن

ســريــعــان ويــنــطــلــقــان بــالــكــرة بـــني املــدافــعــني 
وُيــشــكــالن خــطــرًا كبيرًا على ربــاعــي الخلف 
لــلــمــدرب بيب غـــوارديـــوال. وال يتوقف األمــر 

لم يفز باريس  
سان جيرمان على 

مانشستر سيتي أبدًا

مواجهة هجومية 
بانتظار الجماهير 
)Getty(

ماوريسيو  واألرجنتيني  غــوارديــوال،  بيب  اإلسباني  المدربان،  تواجه 
إذ  كبير،  بفارق  األول  ويتفوق  تاريخيًا،  مواجهة   18 في  بوتشيتينو، 
حقق الفوز في 102 مواجهة مقابل تعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 
مباريات فقط. وستكون المواجهة األولى بينهما بعد رحيل بوتشيتينو 
عن تدريب فريق توتنهام، خصوصًا أن معظم المباريات في السنوات 
السابقة كانت في إنكلترا، وليس في األبطال. فهل يُكرر غوارديوال فوزه 

على بوتشيتينو أم لألخير رأي آخر؟

مواجهة غوارديوال وبوتشيتينو

العالية  قــدرتــهــمــا  بــل  فــقــط،  عــنــد سرعتهما 
عــلــى املـــراوغـــة وصــنــاعــة الـــفـــرص الــخــطــيــرة 

وتسجيل األهداف داخل منطقة الجزاء.
والجميع يعرف ما فعله نيمار ومبابي هذا 
وأبرزها  األندية،  املوسم في دفاعات جميع 
برشلونة اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، 
فمبابي كان الهداف الكبير ضد »الكتالوني« 
ــاري«، بــيــنــمــا املـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي  ــ ــافـ ــ ــبـ ــ و»الـ
كــان العبًا حاسمًا فــي خــط الــوســط وصانع 

الفرص الخطيرة للنادي »الباريسي«.

هجوم حاسم والدفاع في خطر
ــة ونــــاريــــة بــــني مــانــشــســتــر  ــويـ فــــي مــــبــــاراة قـ
تأخذ طابع  وبــاريــس ســان جيرمان  سيتي 
الهجوم، لن يكون دفــاع أّي من الفريقني في 
ــان عــلــى مـــدى 180 دقــيــقــة ذهــابــًا وإيــابــًا،  أمــ
 مـــــدرب، إن كـــان األرجــنــتــيــنــي 

ّ
 كـــل

ّ
وذلــــك ألن

بيب  اإلســبــانــي  أو  بوتشيتينو  ماوريسيو 
غــوارديــوال، لديه أفكار تكتيكية ُمميزة ذات 
طــابــع هــجــومــي بــحــت ســعــيــًا وراء تسجيل 

األهداف.
وفـــي وقـــت هــنــاك تحسن كبير لــدفــاع فريق 
ــا جــعــلــه  ــم مــ ــذا املــــوســ ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي هـ
 مواجهة 

ّ
تاحة، فإن

ُ
 األلقاب امل

ّ
ُينافس على كل

العــبــني، مــثــل نــيــمــار ومــبــابــي واألرجنتيني 
الـــدفـــاع في  ــذا  أنــخــل دي مـــاريـــا، ستجعل هـ
ــهــــود ضـــخـــمـــة بــغــيــة  خـــطـــر وعـــلـــيـــه بــــــذل جــ
الدفاعي  واملستوى  التركيز  على  املحافظة 

القوي نفسه.
فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة، ســيــكــون دفــــاع الــنــادي 
»الــبــاريــســي« على موعد مــع 180 دقيقة من 
عتاد، الذي ُيسقط أّي دفاع 

ُ
ضغط »سيتي« امل

ُمتكتل في الخلف مهما كان ُمركزًا، فطريقة 
لعب غوارديوال تفرض دائمًا الحصار على 
أّي دفــاع وتجعله يرتكب األخــطــاء أو يفتح 
االنــتــشــار في  الــثــغــرات نتيجة حسن  بعض 

امللعب، وعندها ُيسجل »سيتي« األهداف.
وتبرز األرقام الدفاعية لكل فريق هذا املوسم، 
خــصــوصــًا فـــي بــطــولــة الــــــدوري املــحــلــي، إذ 
تلقت شباك النادي »الباريسي« 26 هدفًا في 
بطولة الدوري الفرنسي، بينما تلقت شباك 
فريق »سيتي« 24 هدفًا في »البريميرليغ«، 
وهـــو مــا ُيــشــيــر إلـــى تــقــارب كــبــيــر فــي الــقــوة 

الدفاعية.
الــــذي يقتل  الــحــاســم  الــهــجــوم  فــمــن سيملك 
ــًا وإيــــابــــًا، ومــــن ســيــنــجــح في  ــابـ املــــبــــاراة ذهـ
املمكنة دفاعيًا نظرًا  األضــرار  بأقل  الخروج 
لـــقـــوة هـــجـــوم الـــفـــريـــقـــني؟ بـــني بــوتــشــيــتــيــنــو 
وغــوارديــوال، ستكون املــبــاراة مفتوحة على 
 شيء تقريبًا، ومن املمكن أن تشهد كثيرًا 

ّ
كل

من األهداف.


