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حسم بوكا جونيورز األرجنتيني مباراته أمام 
سانتوس البرازيلي ضمن الجولة الثانية من 
دور املجموعات ببطولة كأس ليبرتادوريس 

القارية بانتصار 2-0. تألق في املباراة املهاجم 
املخضرم كارلوس تيفيز )37 عامًا(، الذي تكفل 

بتسجيل الهدف األول )د.47( قبل أن يصنع الثاني 
للكولومبي سباستيان فيا )د.69(. وبهذا االنتصار 
يتصدر بوكا مجموعته الثالثة بست نقاط، بينما 

ال يمتلك سانتوس أي نقاط بعد.

نفت عائلة كرونكي، التي تملك أرسنال، أّي رغبة 
لديها في بيع النادي، بعد شائعات ربطت الشريك 
املؤسس ملنصة »سبوتيفاي« دانييل إيك، والعديد 

من الالعبني، بعرض لشرائه. وتعّرضت إدارة 
عائلة كرونكي النتقادات الذعة من قبل مشجعني، 
خصوصًا بعد توريط النادي في مسألة املشاركة 

ببطولة دوري السوبر األوروبي، التي لم تكتمل في 
نهاية األمر، ما أثار غضبًا لدى مشجعي »الغانرز« 

ونقمة كبيرة على املسؤولني.

لعب بطولة ويمبلدون للتنس بحضور 
ُ
ست

جماهيري يصل إلى 25% من سعة امللعب كحّد 
أدنى. وقد ترتفع النسبة وفقًا للوضع الوبائي 
 
ّ
في بريطانيا في وقت إقامة البطولة. ُيذكر أن

لعب في العام املاضي، ستنطلق 
ُ
البطولة، التي لم ت

 
ّ
في 28 يونيو/حزيران املقبل. يعني هذا األمر أن

بطولة ويمبلدون ذات املالعب العشبية، ستنطلق 
تقريبًا بعد أسبوع من الرفع املتوقع للقيود 

املفروضة في بريطانيا بسبب كوفيد-19.

بوكا جونيورز يهزم 
سانتوس البرازيلي 0-2 

بفضل تيفيز

عائلة كرونكي 
ترّد على الشائعات: 

أرسنال ليس للبيع

حضور جماهيري 
في ويمبلدون بنسبة 

25% على األقل

تعود منافسات 
التنس إلى 
العاصمة 
اإلسبانية في 
وجود جمهور 
في المدرجات 
ومع ضوابط 
صحية صارمة، 
بعد عامين 
من الغياب، 
مع إقامة 
النسخة التاسعة 
عشرة من 
بطولة مدريد 
المفتوحة 
للتنس. وتنطلق 
المنافسات، 
اليوم الخميس، 
مع منافسات 
السيدات في 
المسابقة 
الرئيسية 
بعد يومين 
من انتهاء 
التصفيات.

)Getty/بطولة مدريد تعود بعد غياٍب بسبب فيروس كورونا )أوسكار باروزو
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زهير ورد

ينطلق  العرب،  قرعة كأس  بإجراء 
ــهــــذه املــســابــقــة  ــد الـــتـــنـــازلـــي لــ ــعــ الــ
ــتـــكـــون مــــوعــــدًا هــــامــــا فــي  الــــتــــي سـ
سياق التنافس بني املنتخبات العربية، التي 
ملشاهدة  طويلة  سنوات  جماهيرها  انتظرت 
تجّمع منتخبات القارة اآلسيوية في منافسة 
بعدما  األفريقية،  القارة  منتخب  مع  مباشرة 
فصلت الجغرافيا بني مواجهات مثيرة كانت 
ستسعد الجماهير وتجعلها تتابع املباريات 

بشغف كبير.
النسخة التي ستقام في الدوحة خالل نهاية 
العام الحالي، تشهد حضور أفضل املنتخبات 
على  التنافس  ما سيجعل  وأقــواهــا،  العربية 
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تقرير

الــلــقــب قــويــا، خــصــوصــا بــحــضــور املنتخبات 
 

ّ
أن القاري، بما  العربية املميزة على الصعيد 
ــقـــارات إذ إّنــهــا  هـــذه الــبــطــولــة أشــبــه بــكــأس الـ
ستضّم منتخبني توجا بالبطولة القارية في 
 منتخبات 

ّ
آخر نسخة )قطر والجزائر( كما أن

مــصــر واملـــغـــرب والــســعــوديــة وتـــونـــس كــانــت 
حاضرة في نهائّيات كأس العالم األخيرة.

وســـتـــدور الــبــطــولــة، قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة من 
الــــكــــامــــيــــرون 2020  ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ مــــوعــــد كــــــأس أفــ
 املنتخبات ستكون في 

ّ
)املؤجلة( ما يعني أن

وستنزل  الــقــاري  للموعد  االســتــعــدادات  أوج 
ــعــــرب لــتــحــقــق مــكــاســب  بــثــقــلــهــا فــــي كـــــأس الــ
املوعد  مــع  التعامل  على  تساعدها  معنوية، 

القاري الهام.
وكانت قرعة البطولة املقرر تنظيمها ما بني 

األول والثامن عشر من ديسمبر/ كانون األول 
املــقــبــل الــتــي ســحــبــت فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الـــدوحـــة، قــد أســفــرت عــن مــجــمــوعــات مــثــيــرة، 
فــضــمــت املــجــمــوعــة األولـــــــى: قـــطـــر، والــــعــــراق، 
والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز 
ضمت  فيما  والــكــويــت  البحرين  مواجهة  مــن 
املجموعة الثانية: تونس، واإلمارات، وسورية، 
ــائـــز مـــن مـــواجـــهـــة مــوريــتــانــيــا والــيــمــن،  ــفـ والـ
واملـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة: املــــغــــرب، والـــســـعـــوديـــة، 
والفائز من مواجهة األردن وجنوب السودان، 
القمر،  والــفــائــز مــن مــواجــهــة فلسطني وجـــزر 
ومصر،  الجزائر،  الرابعة:  املجموعة  وضمت 
والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز 

من مواجهة ليبيا والسودان.
وتــعــتــبــر مــنــتــخــبــات قــطــر والــجــزائــر وتــونــس 
وحصد  البطولة  فــي  للتألق  مرشحة  ومصر 
الــلــقــب وذلــــك عــلــى حــســاب مــنــتــحــبــات أخـــرى 
ستحاول تكذيب التوقعات املسبقة كما يحدث 
 دورة. سيكون منتخب قطر، بطل آسيا 

ّ
في كل

ــر نــســخــة، فـــي واجـــهـــة املــنــافــســني على  فـــي آخـ
البطولة، فهذا املنتخب، أثبت خالل السنوات 
األخـــيـــرة تــحــســنــا كــبــيــرًا مــســتــفــيــدًا مـــن بـــروز 
العديد من الالعبني، بقيادة مدرب قوي نجح 
التي  التكتيكية  املعطيات  بعض  تعديل  فــي 
جــعــلــت هـــذا املــنــتــخــب يــظــهــر بــمــســتــوى جيد. 
 مشاركة املنتخب القطري في تصفيات 

ّ
كما أن

كأس العالم ضمن املنطقة األوروبية أكسبته 
هامة،  معنوية  دفعة  كبيرة وستعطيه  خبرة 
ــبـــة، وتــمــلــك  ــلـ ــنـــدمـــا يــــواجــــه مـــنـــتـــخـــبـــات صـ عـ

قرعة نارية 
و3 منتخبات تقود قائمة 

المرشحين للقب

أوكالهوما سيتي 
ثاندر وضع حدًا لمسلسل 

هزائمه المتتالية

رصـــيـــدًا بــشــريــا مــحــتــرمــا. وأصـــبـــح املــنــتــخــب 
القطري معتادًا على املواعيد الكبرى، باعتبار 
أمــيــركــا«، وهي  »كــوبــا  فــي  السابقة  مشاركته 
مــعــطــيــات مكنته مــن تحسني مــســتــواه ورفــع 
 بــطــولــة بهدف 

ّ
ــل ســقــف طــمــوحــاتــه ويــدخــل كـ

الهامة،  الدولية  املشاركات  وتعدد  االنتصار. 
إلــى واقـــع جــديــد ومختلف  نقل منتخب قطر 
بــمــا أّنـــه أصــبــح أقـــوى واكــتــســب خــبــرة كبيرة 
أّنــه سيلعب  إلــى  إضافة  الصعبة،  باملباريات 
ــد تــقــلــب املــعــطــيــات  أمــــــام جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي قــ

وتسانده في األوقات الحاسمة. 
وهــــذا األمــــر يــنــطــبــق عــلــى مــنــتــخــب الــجــزائــر، 
يملك  املنتخب  فــهــذا   .2019 فــي  أفريقيا  بطل 
الــواعــدة، ورغــم إمكانية  العناصر  العديد من 
ــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــلــعــب فــي  غـــيـــاب عـــــدد مــ
أوروبــا والتي تعتبر من أفضل العناصر في 
 حضور العديد من املحترفني في 

ّ
العالم، فــإن

الـــدوريـــات الــعــربــيــة يــجــعــل منتخب الــجــزائــر 
قــــادرًا عــلــى كــســب الــتــحــدي وتــأكــيــد تتويجه 

بات فريق بروكلني نتس أول الفرق املتأهلة 
في  أوف«  ــــالي  »بـ اإلقــصــائــيــة  األدوار  إلــــى 
املنطقة الشرقية والثاني باملجمل بعد يوتا 
جـــاز، وذلـــك بــفــوزه عــلــى مضيفه تــورونــتــو 
الــســلــة  كــــرة  دوري  فـــي   103-116 رابــــتــــورز 

األميركي للمحترفني.
وحسم نتس الفوز الثاني واألربعني في 62 
مباراة في الدقائق األولــى من الربع األخير 
حني حول تخلفه بفارق ست نقاط إلى تقّدم 
بفضل كيفن دورانـــت الــذي سجل سبع من 
نقاطه الـ17 خالل هذا الربع في ثاني مباراة 

له بعد العودة من اإلصابة.
كما حقق دورانت 10 متابعات مع 4 تمريرات 
حاسمة، في وقت اكتفى النجم اآلخر كايري 
الجماعي  األداء  لكن  نــقــاط،  بتسع  إيرفينغ 
كان كفياًل بتعويض هذا املردود الهجومي 

غضون 22 دقيقة، بينما ساهم جو هاريس 
بـ16 نقطة والندري شاميت بـ14.

أفضل  كايل الوري  كــان  املقابلة،  الجهة  في 
نقطة،   24 عــام 2019 بتسجيله  العبي بطل 
وأضــاف أو دجــاي أنونوبي 21 من دون أن 
يكون ذلــك كافيا لتجنيب رابــتــورز هزيمته 
األولــــى فــي آخـــر ســت مــبــاريــات عــلــى ملعبه 
املوقت في تامبا باي وقيادته لتجديد الفوز 
على نتس الذي خسر على امللعب ذاته 103-

114 األسبوع املاضي.
الـــذي حجز  فريقه  نــاش بشخصية  وأشـــاد 
»بـــالي أوف« رغـــم معاناته  ـــ الـ إلـــى  بــطــاقــتــه 
طــيــلــة املـــوســـم مـــن اإلصــــابــــات الــتــي حــرمــت 
الثالثي الكبير، دورانت وإيرفينغ وهاردن، 
الــوجــود معا فــي امللعب فــي الكثير من  مــن 

املباريات.
وقــال نــاش »نضع نصب أعيننا أمــورًا أهم 
إلــى  بــالــتــأهــل«  أولــــى جميلة  لكنها خــطــوة 
لهذه  »بالنسبة  اإلقصائية، مضيفا  األدوار 
ــا واجــــهــــنــــاه )مـــن  ــه مــ ــواجــ املـــجـــمـــوعـــة، أن نــ
إصابات(، وأن نكون في هذا املوقع مع بقاء 
املنتظم(،  املوسم  انتهاء  )على  مباريات   10

فهذا أمر إيجابي جدًا«.
ــــاص بــمــا  ــــاش إعـــجـــابـــه بـــشـــكـــٍل خـ وأبـــــــدى نـ
ــان رائـــعـــا بــذكــائــه،  يــقــّدمــه غــريــفــني الــــذي »كــ
قــوتــه، حــضــوره الــبــدنــي، إرادتـــــــه... إنـــه دور 
ــان عــلــيــه مع  مــخــتــلــف بــالــنــســبــة لـــه )عـــمـــا كــ
عن  وبــيــســتــونــز(  كليبرز  الــســابــقــني  فريقيه 
ــه اآلن العــب  مــطــالــبــتــه بــحــمــل الـــفـــريـــق... إنــ
ُمَكِمل )للفريق( وقد تقبل ذلك بفرح وفخر. 

كان رائعا«.

باكس يعزز مركزه الثالث بالترتيب 
فــــي تــــشــــارلــــوت، ســـجـــل الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 29 نــقــطــة مـــع 12 مــتــابــعــة 
وقاد ميلووكي باكس لتعزيز مركزه الثالث 
بالفوز على تشارلوت  الشرقية  املنطقة  في 

هورنتس 104-114.
وســـاهـــم بــــروك لــوبــيــز وكـــريـــس مــيــدلــيــتــون 
بــالــفــوز الــثــامــن والـــثـــالثـــني لــبــاكــس فـــي 61 
مباراة بعدما سجل األول 22 نقطة والثاني 
17، فيما كــان ديفونتي غــراهــام )25 نقطة( 
ومــايــلــز بــريــدجــز )21( األفــضــل فــي صفوف 
ــزال فـــي قــلــب املــنــافــســة  هــورنــتــس الــــذي ال يــ
على مركز مؤهل إلى األدوار الفاصلة التي 
تشارك فيها الفرق أصحاب املراكز من 7 إلى 
املؤهلة  الثامنة  البطاقة  على  للحصول   10

إلى »بالي أوف« املنطقة الشرقية.
 

ّ
وبثالثني انتصارًا مقابل 31 هزيمة، يحتل
هورنتس حاليا املركز الثامن خلف ميامي 

هيت وصيف البطل )32-30( وأمام إنديانا 
قاسية  هزيمة  تلقى  الـــذي   )32-29( بيسرز 
عــلــى أرضــــه أمــــام بــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز 

.133-112
ويــديــن بـــاليـــزرز بــالــفــوز الــثــالــث والــثــالثــني 
ــزز بـــه مـــركـــزه الــســابــع فـــي املــنــطــقــة  ــــذي عــ الـ
الغربية وأبقاه في قلب الصراع على التأهل 
أنفيرني  إلـــى  »بـــالي أوف«،  الــــ الـــى  املــبــاشــر 
سيمونز الــذي تألق بشكٍل ملفت من خارج 
الــقــوس بتسجيله تــســع ثــالثــيــات مــن أصــل 
10 محاوالت خالل 24 دقيقة له في امللعب، 

منهيا اللقاء بـ27 نقطة.
)23 نقطة( وسي  ليالرد  داميان  لعب  كذلك 
دجي ماكولوم )20 نقطة( دورًا أساسيا في 
هذا الفوز الكبير الذي أبقى فريقهما قريبا 
جدًا من داالس مافريكس السادس )27-33( 
الذي حقق بدوره فوزًا كاسحا على مضيفه 
بفضل   103-133 ــرز  ــ ووريــ ســتــايــت  غـــولـــدن 
السلوفيني لوكا دونتيشتش )39 نقطة مع 
وضــرب  حاسمة(.  تمريرات  و8  متابعات   6
الــــذي  ــربــــع األول  الــ بـــقـــوة مـــنـــذ  مـــافـــريـــكـــس 
أمامه  الــبــاب  فتح  مــا   ،12-36 أنــهــاه متقدما 
الــفــارق  املــبــاراة حتى وصــل  للسيطرة على 
في إحدى فتراتها إلى 43 نقطة بعد سلسلة 
مـــن 28 نــقــطــة مــتــتــالــيــة بــــدون رّد مـــن فــريــق 
املــدرب ستيف كير الــذي كان ستيفن كوري 

أفضل العبيه مجددًا بتسجيله 27 نقطة.

ثاندر يتجنب الهزيمة الـ15 تواليًا
وتـــجـــّنـــب أوكــــالهــــومــــا ســيــتــي ثــــانــــدر رقــمــا 
الــنــادي، بوضعه  قياسيا سلبيا فــي تــاريــخ 
حّدًا ملسلسل هزائمه املتتالية عند 14 مباراة 
فــوزه على مضيفه بوسطن سلتيكس  بعد 
منذ  األول  بــفــوزه  ثــانــدر  ويــديــن   .115-119
31 آذار/ مـــارس حــني تــغــّلــب عــلــى رابــتــورز 
إلــى جهود لو دورت )24 نقطة( وداريــوس 
بايزلي )21(، في حني لم ينفع تألق جايلن 
بـــــــراون )39 نـــقـــطـــة( فــــي صـــفـــوف املــضــيــف 
الرابعة في آخر خمس  الــذي مني بهزيمته 
حاليا  سلتيكس  فــريــق  ويــحــتــل  مـــبـــاريـــات. 
ــادس األخــــيــــر املــــؤهــــل مــبــاشــرة  ــســ املــــركــــز الــ
»بــــالي أوف« فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة  ـــ إلــــى الــ
ميامي  انتصارات وهزائم  عــدد  بنفس  لكن 
مــبــاراة هامشية بني  وفــي   .)30-32( السابع 
فــريــقــني بـــاتـــا خـــــارج دائــــــرة املــنــافــســة على 
الــتــأهــل، فـــاز مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز على 
كـــارل  بــقــيــادة  هــيــوســن روكـــتـــس 107-114 
أنتوني تاونز )31 نقطة مع 7 متابعات و5 

تمريرات حاسمة(.
)فرانس برس(

نتس يحسم أولى بطاقات الشرقية إلى الـ»بالي أوف«
أكد فريق بروكلين نتس 

أنه واحد من أفضل 
الفرق في الدوري 

األميركي لكرة السلة، 
وهو الذي يعتبر مرشحًا 

فوق العادة للقب، 
إذ يضّم في صفوفه 

العديد من الالعبين 
المميزين

بطال آسيا وأفريقيا قطر والجزائر مرشحان للقب كأس العرب )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty /بروكلين نتس يضم العديد من النجوم في صفوفه )جوليو أغويار

بعد سحب قرعة كأس العرب، أعطت البطولة فرصة للتعرف 
لحصد  منافسيها  على  األفضلية  صاحبة  المنتخبات  على 

اللقب خصوصًا أنّها تشارك بانتظام في أفضل البطوالت

في  املنتشرة  عناصره  بفضل  األخير  الــقــاري 
مختلف الدوريات القوية مثل بغداد بونجاح، 
ويوسف الباليلي، وعبد القادر بدران، ورايس 
النجوم. وسينزل هذا  مبولحي، وغيرهم من 
الكبيرة  الصحوة  لتأكيد  ثقله   

ّ
بكل املنتخب 

الــتــي تعرفها كـــرة الــقــدم الــجــزائــريــة فــي املــدة 
األخيرة.

ــر فــــي االســـتـــفـــادة  ــزائــ ويــــرغــــب مــنــتــخــب الــــجــ
مــن هـــذه الــبــطــولــة لــتــوســيــع قــاعــدة االخــتــيــار 
 مستوى التنافس 

ّ
بالنسبة إليه، خصوصا أن

في الدوري املحلي تحّسن كثيرًا بدليل وصول 
مــن مسابقة  النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  فريقني 

دوري أبطال أفريقيا.
 رابـــعـــا في 

ّ
أّمــــا املــنــتــخــب الــتــونــســي، فــقــد حــــل

كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، بعد مشوار 
بــطــولــي عــانــد فــيــه الــحــظ هـــذا املنتخب خــالل 
ــــرب مــوعــد  ــرة وحــــرمــــه مــــن ضـ ــيــ ــار األخــ ــتــ األمــ
مـــع الـــجـــزائـــر فـــي الــنــهــائــي. ويـــعـــّول منتخب 
»نسور قرطاج« على قوة املنافسة في الدوري 
املــحــلــي مــن أجـــل دخـــول الــبــطــولــة بطموحات 
من  العديد  يملك  التونسي  فاملنتخب  كبيرة، 
العناصر املــمــيــزة الــتــي ســاعــدت الــتــرجــي في 
السيطرة قاريا، إلى جانب عدد من العناصر 
العربية مثل  الــدوريــات  املحترفة في مختلف 
والفرجاني ساسي، وعلي  املساكني،  يوسف 
 منتخب 

ّ
فإن السليتي. ولهذا،  معلول، ونعيم 

تــونــس ســيــكــون مــن بــني املــنــافــســني الــجــديــني 
أّنــه كــان دائما حاضرًا  على اللقب، خصوصا 
 الفرق التونسية كثيرًا 

ّ
في أهم املواعيد، كما أن

ما نجحت في التألق خالل املسابقات العربية.
ــدوره، يـــعـــّول املــنــتــخــب املــغــربــي األول على  ــ بــ
الــعــنــاصــر الــتــي تنشط فــي أوروبــــا والــتــي قد 
تغيب عن البطولة، لكّنه في اآلن نفسه، يملك 
ــادوا  ــدوري املــحــلــي قــ ــ ــ العـــبـــني مــمــيــزيــن فـــي الـ
منتخب املغرب إلى التتويج ببطولة أفريقيا 
لالعبني املحليني في بداية العام الجاري، وهو 
 منتخب »أســود األطلس« قد 

ّ
معطى يثبت أن

يــلــعــب دورًا مــهــّمــا فــي هـــذه الــبــطــولــة ويــكــّذب 
 األنـــديـــة 

ّ
الـــتـــوقـــعـــات املـــســـبـــقـــة، خـــصـــوصـــا أن

املغربية تسجل نجاحات كبيرة على الصعيد 
القاري.

ــــر يــنــطــبــق عــلــى املــنــتــخــب املــصــري  ــــذا األمـ وهـ
ــب فــــي الـــتـــعـــويـــض بـــعـــد املـــشـــاكـــل الــتــي  ــراغــ الــ
ــر، ورغــــــــم هــيــمــنــة  ــ ــيــ ــ عـــرفـــهـــا فـــــي الـــــعـــــام األخــ
الــعــنــاصــر املــحــتــرفــة عــلــى املـــراكـــز الــهــامــة في 
 »منتخب الفراعنة« يملك 

ّ
الفرق املصرية، فإن

القادرة على مساعدته  مخزونا من العناصر 
فــي نــســيــان خــيــبــة كـــأس أفــريــقــيــا 2019 التي 
ــه. فـــالـــكـــرة املـــصـــريـــة الــتــي  ــيــ دارت عــلــى أراضــ
هيمنت على الصعيد األفريقي، تريد أن تثبت 
 املهمة 

ّ
أّنها األفضل على الصعيد العربي، لكن

األول  املنتخب   
ّ

أن خصوصا  سهلة  تكون  لــن 
ــى نــهــائــيــات كــأس  تـــأهـــل بــصــعــوبــة كـــبـــرى إلــ

أفريقيا رغم مجيء محترفيه في أوروبا.
بّوابة  الــعــرب،  تكون بطولة  أن  وال يستبعد 
ــودة فــي  ــعــ ــــل الــ ــعـــودي مــــن أجـ املــنــتــخــب الـــسـ
بــعــدمــا  األولــــــــى  األدوار  ولــــعــــب  املـــنـــافـــســـة، 
تــراجــعــت نــتــائــجــه نــســبــيــا خـــالل الــبــطــوالت 
 »الخضر« قادرون على 

ّ
األخيرة. مع ذلك، فإن
التقدم في املسابقة.

لنهائيات  المؤهلة  التصفيات  تشهد 
ــان في  ــم ــات؛ ُع ــاري ــب الــبــطــولــة ســبــع م
مواجهة الصومال، ولبنان في مواجهة 
جنوب  مواجهة  في  واألردن  جيبوتي، 
مواجهة  ــي  ف ــبــحــريــن  وال ــودان،  ــسـ الـ
الكويت، وموريتانيا في مواجهة اليمن، 
القمر،  جــزر  مواجهة  في  وفلسطين 
وتنضم  السودان.  مواجهة  في  وليبيا  
تسعة  إلى  المتأهلة  السبعة  المنتخبات 

منتخبات تأهلت مباشرة.

مواجهات الملحق

املتواضع، إذ تجاوز سبعة من العبي فريق 
املـــدرب الــكــنــدي ستيف نــاش حــاجــز العشر 
نــقــاط بــغــيــاب الــنــجــم الكبير اآلخـــر جيمس 
ــة عـــشـــرة تــوالــيــا  ــاديـ ــاردن لـــلـــمـــبـــاراة الـــحـ ــ ــ هـ

بسبب اإلصابة.
ــان الــالعــب جــيــف غــريــن أفــضــل مسجلي  وكـ
الضيوف بـ22 نقطة، فيما قّدم باليك غريفني 
فــي  نــقــطــة  بــتــســجــيــلــه 17  ــر  ــ آخـ أداء صــلــبــا 

كأس العرب 
في قطر

صراع مثير ومرتقب
الــالعــبــني في  ــام بسرعة على  األيـ تمضي 
الدوريات األوروبية، ومعها يفكر العديد 
مــنــهــم فـــي املــســتــقــبــل، فـــي املـــوســـم املــقــبــل 
الجديدة  التحديات  كانت  تحديدًا، سواء 
تــجــربــة مختلفة  أو خــــوض  نــاديــهــم  مـــع 
بــعــد فــشــل أو ربـــمـــا ســـنـــوات طــويــلــة بني 
جــــدران الــنــادي عــيــنــه، فــمــا هــي أبـــرز آخــر 
»مـــيـــركـــاتـــو«؟  الـــتـــطـــورات يـــا تــــرى فـــي الــــ
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  عن  ماذا 
واألرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي، الــلــذيــن 
املــواســم لهما فــي عالم  يخوضان أواخـــر 
، بعدما 

ّ
السن القدم مع تقّدمهما في  كــرة 

ســيــطــرا عــلــى عــالــم الــســاحــرة املــســتــديــرة 
لسنوات طويلة.

مستقبل  يوفنتوس:  في  رونــالــدو 
على المحك

كريستيانو  البرتغالي  النجم  فشل  شّكل 
ــيــــادة نــــاديــــه يــوفــنــتــوس  ــدو فــــي قــ ــ ــالـ ــ رونـ
دوري  بطولة  لقب  تحقيق  إلــى  اإليطالي 
أبــطــال أوروبـــــا، مــنــذ انــضــمــامــه مــن ريــال 
مــدريــد اإلســبــانــي فــي صــيــف عـــام 2018، 
أبرز مشكلة واجهت »صاروخ ماديرا«، ما 
دفعه إلى التفكير جديا بمغادرة »السيدة 
الــعــجــوز« فــي ســوق االنــتــقــاالت الصيفي 
املقبل. وكشفت صحيفة »توتو سبورت« 
 بــقــاء الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو 

ّ
اإليــطــالــيــة أن

املحك،  أصــبــح على  نـــادي يوفنتوس  مــع 
بــســبــب مــعــانــاة الــفــريــق فـــي حــجــز مــكــان 
ــال أوروبـــــــا بــاملــوســم  ــطـ مـــؤهـــل لــــــدوري أبـ
ــــدرة إدارة  املــقــبــل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــدم قـ
»السيدة العجوز« على دفع راتبه السنوي 
بــات يدرك   رونــالــدو 

ّ
أن الضخم. وتابعت 

تــقــدمــه فــي الــســن، ولـــن يــكــون قــــادرًا على 
قيادة يوفنتوس إلى منصة التتويج في 
دوري أبطال أوروبـــا، األمــر الــذي سيدفع 
املــهــاجــم الــبــرتــغــالــي إلـــى الــتــفــكــيــر بشكل 
جدي للغاية، حتى يستمع إلى العروض 
املقدمة من مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

أو باريس سان جيرمان الفرنسي.
 خــــيــــار بـــقـــاء 

ّ
وخــــتــــمــــت الـــصـــحـــيـــفـــة بــــــــأن

ــالـــدو مــع يــوفــنــتــوس غــيــر مــمــكــن، إاّل  رونـ
في حال قرر املهاجم البرتغالي تخفيض 
لن  أّنـــه  خصوصا  الكبير،  السنوي  أجـــره 
يــحــصــل عــلــى االمـــتـــيـــازات الــضــريــبــيــة إن 
باريس  أو  يونايتد  إلــى مانشستر  غــادر 

سان جيرمان.

العرض الباريسي لميسي
تعمل إدارة نادي باريس سان جيرمان في 
الحالي على وضع قائمة بأسماء  الوقت 
ــــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــوم، وعــ ــجــ ــنــ الــ
لــيــونــيــل مــيــســي، الــذيــن ســيــتــعــاقــد معهم 
الــفــريــق الــفــرنــســي فـــي ســــوق االنــتــقــاالت 
الصيفي، من أجل تعزيز صفوف الكتيبة 

للموسم املقبل.
وكــشــفــت شــبــكــة »تـــي إن تـــي ســبــورتــس« 
 إدارة باريس سان جيرمان 

ّ
البرازيلية أن

قــــّدمــــت عــــرضــــا ملـــيـــســـي قــــائــــد بــرشــلــونــة 
اإلســـبـــانـــي، يــتــمــثــل بــعــقــد ملــــدة مــوســمــني 
حــتــى يـــكـــون ضــمــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق في 

املوسم املقبل.
بــاريــس ســان جيرمان  إدارة   

ّ
أن وتــابــعــت 

وضــعــت عــرضــا، ال يمكن مليسي رفــضــه، 
التي  الــقــويــة،  االقــتــصــاديــة  لقيمته  نــظــرًا 
املنافسني،  جميع  على  يتفوق  ستجعله 
ــــوق  ــة فـــــــي سـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ لــــخــــطــــف قــــــائــــــد بـ
االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــي املــقــبــل. وأوضــحــت 
 باريس سان جيرمان يعلم جيدًا قوة 

ّ
أن

املـــشـــروع الــريــاضــي املــســتــقــبــلــي لــلــفــريــق، 

بــعــدمــا اســتــطــاع الــهــيــمــنــة عــلــى األلـــقـــاب 
املحلية في فرنسا، وقــدرتــه على تحقيق 

األمر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 عقد ميسي مع نادي برشلونة 

ّ
وختمت أن

ينتهي في يونيو/ حزيران املقبل، وإدارة 
خـــوان ال بــورتــا تــريــد بــقــاء الــقــائــد ملوسم 
 عرض باريس سان جيرمان 

ّ
إضافي، لكن

سيجعل »الــبــرغــوث« ُيفكر بــاملــغــادرة في 
»ميركاتو« الصيفي. الـ

فليك للمنتخب؟
عقد  نهاية  األملــانــي  ميونيخ  بايرن  أعلن 
املـــدرب هــانــزي فليك مــع الفريق، وتعيني 
للبافاري،  فنيا  مديرًا  ناغلسمان  يوليان 
ــيــــة إلـــى  ــل اإلعــــــــالم األملــــانــ ــائــ ـــا دفـــــع وســ مـ
املدير  فليك منصب  تــولــي  بــقــرب  التكهن 
الــفــنــي ملــنــتــخــب أملــانــيــا لــخــالفــة يــواخــيــم 

لوف في تدريب »املانشافت«.
االتـــــحـــــاد   

ّ
أن »ســــــيــــــد«  وكــــــالــــــة  وذكـــــــــــرت 

القدم سيبدأ محادثات مع  لكرة  األملــانــي 
هـــانـــزي فــلــيــك عــقــب اإلعــــــالن عـــن رحــيــلــه 
لخالفة  املوسم،  نهاية  ميونخ  بايرن  عن 
ــــوف، بــحــســب مــتــحــدث بـــاســـم االتـــحـــاد،  لـ
كبير  بتقدير  يحظى  فليك   

ّ
أن أكـــد  الـــذي 

ــاد. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم  ــحــ ــن قــبــل االتــ مـ
أّنــــه فــي هــذا  االتـــحـــاد: »يمكننا أن نــؤكــد 
السياق سنجري اآلن مناقشات معه ومع 
أّنــه  املتحدث  بــايــرن«. وأوضـــح  مسؤولي 
»في الوقت الحالي لن نقوم بأّي تعليقات 

إذ سنقوم  اإلجــــــراءات،  عــلــى بقية  أخـــرى 
أواًل بالتنسيق داخليا مع جميع األطراف 

 عناية وهدوء الزمني«.
ّ

املعنية، بكل
الفنية  اإلدارة  إلـــى  فليك  طــريــق  وفــتــحــت 
»املانشافت« منذ اإلعالن صباح الثالثاء  لـ
ــايــــرن فــــي نــهــايــة  ــع بــ ــاء عـــقـــده مــ ــهــ عــــن إنــ
بناًء على طلبه، بسبب خالفات  املــوســم، 
ــريـــاضـــي الـــبـــوســـنـــي، حسن  مـــع املـــديـــر الـ

صالح حميديتش.
وكان االتحاد األملاني قد شّدد منذ أسابيع 
عـــدة عــلــى عـــدم رغــبــتــه فــي الــتــفــاوض من 
مدرب ما زال مرتبطا بعقد مع فريقه. كما 
اســتــبــعــد دفـــع تــعــويــض لــحــســم الصفقة. 
وسيخلف فليك الذي يعتبر الخيار األول 
ــــوف، الـــذي  ــانــــي، يــواخــيــم لـ لــالتــحــاد األملــ
أعلن في مارس/ آذار املاضي أّنه سيترك 
منصبه عقب نهائيات كأس أمم أوروبــا، 
الــصــيــف املــقــبــل، وذلـــك بــعــد خمسة عشر 
ألبــطــال  الــفــنــيــة  اإلدارة  رأس  عــلــى  عـــامـــا 
العالم 2014. ويعرف فليك جيدًا املنتخب 
ملدى  للوف  بعدما عمل مساعدًا  األملــانــي 
بــلــقــب  تـــوجـــهـــا   )2014-2006( ــامـــا  عـ  12

مونديال البرازيل 2014.

ماندي باٍق في الليغا ولكن؟
بــــات الــنــجــم الـــجـــزائـــري عــيــســى مـــانـــدي، 
ــال بــيــتــيــس، عــلــى بــعــد خــطــوة  ــ مـــدافـــع ريـ
ــواره مــــع فــريــقــه  ــ ــشـ ــ واحــــــــدة مــــن إنــــهــــاء مـ
ــالـــي، إذ يــنــتــهــي عـــقـــده فـــي يــونــيــو/  الـــحـ

حزيران املقبل.
وبعد خمسة مــواســم، بــات مــانــدي قريبا 
ــــدوري  مـــن خــــوض تــجــربــة جـــديـــدة فـــي الـ
اإلســبــانــي، والــتــوجــه إلـــى صــفــوف فريق 
فياريال، وفقا لتقارير صحافية إسبانية.

وقـــرر مــانــدي صــاحــب الـــــ29 عــامــا خــوض 
تــجــربــة مـــع فـــريـــق مـــن املــمــكــن أن يــوجــد 
ــدوري األوروبـــــــي، وحــتــى  ــ فـــي مــســابــقــة الــ
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي املــواســم املقبلة، 
لـــذا قـــرر االنــتــقــال لــصــفــوف »الــغــواصــات 
 ABC« الصفراء« بحسب تقرير لصحيفة

.»de Sevilla
ومــــؤخــــرًا، تـــطـــرق مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي، 
مــدرب نــادي ريــال بيتيس، خــالل مؤتمر 
صــحــافــي، إلـــى وضـــع قــلــب الـــدفـــاع املميز 
قائاًل: »هو يجري محادثات. ال أعرف ما 
إذا كان قريبا من التوصل إلى اتفاق أم ال. 
التوصل  أن يتم  آمــل  البقاء.  الالعب يريد 

إلى اتفاق في وقت ما«.
ــان مـــانـــدي يــســيــر مــنــذ فـــتـــرة بــاتــجــاه  ــ وكـ
طويلة  مسيرة  بعد  بيتيس،  عــن  رحيله 
 املــدافــع الدولي 

ّ
بــدأت فــي عــام 2016، لكن

الــجــزائــري قـــرر تــأجــيــل الــتــفــاوض بشأن 
تجديد عقده في أكثر من مناسبة، حتى 
ــالــــي، الــــذي  ــحــ ــى الــــوضــــع الــ ــ الـــــوصـــــول إلــ

سيسمح له باالنتقال مجانا.
)العربي الجديد(

تطورات الـ»ميركاتو«: مستقبل ميسي ورونالدو
تحظى أخبار سوق 

االنتقاالت الصيفي 
باهتمام إعالمي 

وجماهيري كبير لما 
تشهده من إثارة، إن 

كان على مستوى 
مفاوضات التجديد 
أو حتى االنتقال من 

ناٍد إلى آخر

هل سيفاجئ ميسي ورونالدو سوق االنتقاالت؟ )جوسيب الغو/ فرانس برس(
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مدريد - العربي الجديد

يــتــحــّدى نـــاديـــا فــيــاريــال ورومـــا 
ــنـــفـــوذ اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي بــطــولــة  الـ
الـــــــــــــــــدوري األوروبـــــــــــــــــــــي، الـــــيـــــوم 
الخميس، إذ سيستضيف الفريق اإلسباني 
الذي لم يتأهل قط لنهائي بطولة أوروبية 
 روما ضيفًا على 

ّ
نظيره أرسنال، فيما يحل

مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي 
»اليوروباليغ«.

ــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ـــرق املــ ــ ــفـ ــ ــ ــح ال ــمــ ــطــ وتــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، إلــــى الــتــتــويــج بلقب 
الـــــــدوري األوروبــــــــي لــلــمــرة األولـــــــى، بينما 
هــنــاك مـــدرب واحـــد سيطر على هــذا اللقب 
ثـــاث مــــرات مــن قــبــل، وهـــو أونــــاي إيــمــري، 
املدير الفني لنادي فياريال، الذي حققه في 
املرات السابقة مع إشبيلية. ومع إيمري، لم 
ألّي  الصفراء«  »الــغــواصــات  فريق  يتعرض 
هزيمة طوال 12 مباراة، وحتى وصوله إلى 
انتصارًا   11 بتحقيقه  النهائي،  قبل  الــدور 
وتــعــاداًل، ما يعزز من حظوظ املــدرب الذي 

مواجهات التحدي في 
اليوروبا ليغ

أرسنال اإلنكليزي، في مباراة ذهاب  يطمح نادي فياريال اإلسباني إلى تحقيق الفوز على منافسه 
النهائية  المواجهة  في  قدمه  يضع  حتى  القدم،  لكرة  األوروبي  الدوري  بطولة  نهائي  نصف 

للمسابقة القارية، التي يريد نجوم »الغواصات الصفراء« تحقيقها للمرة األولى في تاريخ الفريق

3031
رياضة

تقرير

سيشارك للمرة الخامسة في نصف نهائي 
»اليوروبا ليغ«.

ــدم إيــــــــمــــــــري بــــــأرســــــنــــــال،  ــ ــطـ ــ ــــصـ ــيـ ــ  لـــــكـــــن سـ
 فـــــريـــــقـــــه الــــــســــــابــــــق قـــــبـــــل عــــــــامــــــــن، الــــــــذي
 يـــقـــوده حــالــيــًا مــواطــنــه مــيــكــيــل أرتــيــتــا، إذ 
قــاد األخــيــر »الــغــانــرز« للتأهل إلــى نهائي 
نــســخــة الــــعــــام قـــبـــل املــــاضــــي لـــكـــّنـــه خــســره 
ــا يــعــطــي فـــريـــقـــه حـــافـــزًا  أمــــــام تـــشـــلـــســـي، مــ
إضافيا للوصول إلى النهائي مجددًا بغية 

التتويج باللقب. 
ونــقــل املــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد األوروبــــي 
لكرة القدم »يويفا« عن أوناي إيمري قوله: 
لي،  فــرق سابقة  مواجهة  على  معتاد  »أنـــا 
ليست املــرة األولــى التي سألعب فيها ضد 
أرسنال. إّنها فرصة لكي أضع فياريال في 
مــصــاف كــرة الــقــدم األوروبـــيـــة. إّنــهــا فرصة 
قــدمــنــاه وبتخطي نصف  بــمــا  لــاســتــمــتــاع 
إلى  فياريال  األولــى وقيادة  للمرة  النهائي 

اللقب األوروبي األول«.
أّنــه يحمل »ذكريات  وأكــد املــدرب الباسكي 
ــام وأربـــعـــة أو  ــدة عــ ــ رائـــعـــة« عـــن إقــامــتــه »ملـ

خــمــســة أشـــهـــر« فـــي أرســـنـــال، بــعــدمــا عــاش 
املـــلـــعـــب، مثل  »لـــحـــظـــات رائـــعـــة عــلــى أرض 
ــول إلــــى نــهــائــي الـــــــدوري األوروبــــــي  الــــوصــ
بوكايو  املوهبة   

ّ
أن أمــام تشلسي«، مضيفًا 

)الـــدوري اإلنكليزي(  ساكا »ظهر ألول مــرة 
في أول يناير )2019( أمــام فولهام، وأتذكر 
الــثــمــانــي  الـــدقـــائـــق  لــعــب  فـــزنـــا )1-4(.  ــا  ــنـ أّنـ
لكّنه  الــكــرة،  العشر األخــيــرة ولــم يلمس  أو 
وتــابــع: »محمد  عــالــيــًا«.  اآلن مستوى  يقدم 
ـــع وشـــخـــص اســتــثــنــائــي،  ــــب رائـــ الـــنـــنـــي العـ
إيمريك  وبيير  الكــازيــت،  ألكسندر  ولديهم 
أوبــامــيــانــغ، وغــابــريــيــل مــارتــيــنــيــلــي، الـــذي 
أصبح أكثر أهمية اآلن بعد تعرضه إلصابة 
خطيرة، باإلضافة إلى نيكوالس بيبي وهو 
العب مهم أيضًا، وأعتقد أّنه يكتسب املزيد 

من الثقة‹‹.
»يقوم  أرتيتا  ميكيل   

ّ
أن على  أيضًا  وشـــّدد 

بــتــثــبــيــت بــصــمــتــه الــخــاصــة عــلــى الــفــريــق«. 
وأضـــاف: »كــان لديه وقــت ليلعب هناك مع 
أرسن فينغر، لذلك أنا متأكد من أّنه يمكنه 
إليمري،  وبالنسبة  تعلمه«.  ما   

ّ
كــل تطبيق 

عندما يكون أرسنال في حالة جيدة، يكون 
الحال  فريقًا مــن »املــســتــوى األول« كما هــو 
فــي رأيـــه هــذا املــوســم. واخــتــتــم تصريحاته 
بقوله: »سيكون علّي التخلي عن مشاعري 
 

ّ
ــر إلـــــى بـــــذل كـــل ــطـ تـــجـــاه أرســـــنـــــال، وســـأضـ
طــاقــتــي حــتــى تــتــفــّوق الــغــواصــة الــصــفــراء. 

ستكون مباراة كبيرة«.
ولــــم يــتــأهــل فـــيـــاريـــال إلــــى الــنــهــائــي مطلقًا 
ــي أوروبــــــــــــا، رغــــــم أّنــــــــه يــــخــــوض خـــامـــس  ــ فـ
نصف نهائي قــاري له، والرابع في الــدوري 
لــه أن تعرض لإلقصاء  األوروبــــي، إذ سبق 
االتحاد  كــأس  فــي بطولة  فالنسيا  يــد  على 
 ،2004-2003 موسم  في  السابقة،  األوروبـــي 
وبــعــدهــا أقــصــي مـــن نــصــف نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا عــلــى يــد أرســنــال فــي موسم 
2005-2006. وفي موسم 2010-2011 أقصي 
ــال مـــن نــصــف الــنــهــائــي على  ــاريـ ــيـ نـــــادي فـ
يــد بــورتــو الــبــرتــغــالــي، ثــم تــكــرر األمـــر أمــام 
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي فـــي الــبــطــولــة نفسها 

بموسم 2016-2015.  
ويــصــطــدم الــفــريــق اإلســبــانــي، الـــذي أقصى 
ســــالــــزبــــورغ، وديـــنـــامـــو كـــيـــيـــف، وديـــنـــامـــو 
زغرب في طريقه للمربع الذهبي، هذه املرة 
في  تهديفي  معدل  أكبر  صاحب  بأرسنال، 
البطولة، والذي حقق العامة كاملة في دور 
املجموعات، قبل أن يواجه صعوبات الحقة 

يعلم الجهاز الفني 
ليونايتد صعوبة المباراة 

ضد روما اإليطالي

روبرتو كارلوس: تاريخ مدريد يجعلك تتطلع إلى األمام
يراهن روبرتو كارلوس، سفير ريال مدريد، على تاريخ النادي امللكي في تغيير مسار 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا بعد التعادل أمــام تشلسي )1-1( في لقاء الذهاب 
بــمــدريــد، مــؤكــدا أنــه على الــرغــم مــن ضـــرورة »الــتــزام الــتــواضــع«، فــإن »تــاريــخ« الــنــادي 
»يسمح لنا بالتطلع إلى األمام«. وفي تصريحات بعد املباراة، قال روبرتو كارلوس إن 
القدم تعيش على األهــداف. وإذا ذهبنا إلى هناك وسجلنا هدفًا، سنكون أكثر  »كــرة 
هــدوءًا. بتواضع، نقول إن تاريخ مدريد يسمح لك بالتطلع إلى األمــام«. وأضــاف »لقد 
هاجموا في البداية، وتمكنا من التعادل، لقد مررت بمثل هذه املواقف عدة مرات، حيث 
يستغرق األمر وقتًا للدخول إلى أجواء اللعب«. وقال روبرتو كارلوس معربا عن تفائله: 
»متحمس للذهاب إلى لندن ورؤية ريال مدريد في النهائي«. وعلى هذا النحو، تأجل 
حسم بطاقة املتأهل إلى النهائي بني الفريقني إلى لقاء اإلياب املرتقب في 5 مايو/أيار 

على ملعب ستامفورد بريدج.

توخيل: إنها نتيجة مخيبة لآلمال
قــال األملــانــي تــومــاس توخيل، مــدرب تشلسي، 
إن الــتــعــادل أمـــام ريـــال مــدريــد بــهــدف ملثله في 
أوروبـــا كان  أبطال  ذهــاب نصف نهائي دوري 
»نتيجة مخيبة لآلمال« بالنسبة لفريقه، مشيرًا 
إلــى أنــه كــان ينبغي عليهم تسجيل هــدف آخر 
على األقل خالل الشوط األول. وفي تصريحات 
عقب املباراة، أوضح توخيل: »لقد بدأنا بشكل 
األمتار  الدقة في  لم نحسن  لكننا  للغاية،  جيد 
األخيرة. كنا نستحق التقدم في الشوط األول، 
وكــان يجب أن نسجل هدفا آخــر على األقــل«. 
وتابع: »لقد كان حظًا سيئًا بالنسبة لنا، ألنهم 
لقد  ثابتة.  كــرة  مــن  فــي شباكنا  هدفًا  سجلوا 
ــعـــدم. إنــهــا نــتــيــجــة مخيبة  تــلــقــيــنــا هــدفــًا مـــن الـ
ــّر  ــثــقــة«. وأقـ لـــآلمـــال، لــكــن مــن املــهــم أال نــفــقــد ال
توخيل بأنه يشعر باألسف، ألن فريقه حصل على راحة ملدة يومني فقط منذ مواجهة 
فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري اإلنكليزي املمتاز، يوم السبت املاضي. وفي 
هذا الصدد، قال »لقد كنا متعبني بعض الشيء. لقد الحظنا أن لدينا يومني فقط من 
الراحة. فقدنا الكثير من الكرات، وارتكبنا الكثير من األخطاء الفنية، نأمل أن نتغلب 

على ريال مدريد في لقاء اإلياب«.

أزبيليكويتا: كنا نستطيع تسجيل المزيد
ذهاب  في  للمباراة  رائعة  بداية  قــدم  الفريق  أن  قائد تشلسي،  أزبيليكويتا،  أكــد سيزار 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يستطيعون تسجيل املزيد من 
األهــداف في أول 25 دقيقة رغم التعادل بهدف ملثله. وفي تصريحات بعد املباراة، قال 
أول 20-25 دقيقة. كنا نستطيع تسجيل  للغاية خالل  »بدأنا بشكل جيد  أزبيليكويتا 
أمــام ريــال مدريد«. وأضــاف: »بدأنا بشجاعة،  اللعب  أنه من الصعب  املزيد. كّنا نعرف 
وعرفنا أننا يجب أن نكون على أعلى مستوى، ألنه نصف نهائي. ربما جانبنا الصواب 
في التمريرة األخيرة، وكان من املمكن أن تكون نتيجة مختلفة«. وعن هدف كريستيان 
القرار  اتخذ  األميركي  إن  أزبيليكويتا  قال  أواًل،  التقدم  الــذي منح تشلسي  بوليسيتش 
األفضل أمــام حــارس املرمى وأنــه »العــب ال يصدق«، مشيرًا إلــى أنــه »ينمو ويتحسن« 
في صفوف النادي اإلنكليزي. وتابع اإلسباني: »في هدف مدريد فازوا برأسيتني داخل 

املنطقة. بنزيمة مهاجم رائع، علينا أن نكون مستعدين ملنعه في اإلياب«.

مارسيلو: مباراة اإلياب ستكون مختلفة
ــال الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو فــيــيــرا، مـــدافـــع ريـــال  قــ
أمـــام تشلسي )1-1( في  الــتــعــادل  بــعــد  مــدريــد، 
ــا، إن  ــ ــ ذهــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروب
مباراة اإلياب املرتقبة األربعاء املقبل أمام الفريق 
تصريحات  وفي  مختلفة«.  »ستكون  اإلنكليزي 
الفريدو دي  أقيمت على ملعب  التي  املباراة  بعد 
ستيفانو، صرح »لقد نزلنا إلى امللعب برغبة في 
فعل العديد مــن األمـــور لكن لــم نتمكن مــن ذلــك، 
عندما بدأنا في القيام بذلك كانت األمور مختلفة 
تماما. كنا نعلم أن هذا يمكن أن يحدث وأن هناك 
مباراة أخرى. نحن بخير ونعرف ما يتعني علينا 
ــاب ســيــكــون األمـــر مختلفا«.  الــقــيــام بـــه. فــي اإليــ
وتــابــع: »نــحــن ال نــخــتــار إيــقــاع الــلــعــب. علينا أن 
نــعــرف كــيــف نتكيف مــع مــا هــو مــوجــود. الــيــوم 
كانت مباراة صعبة أخرى، لكننا بخير وهدوء ألننا سنلعب مباراة رائعة أخرى هناك«. 

وبعث مارسيلو برسالة تفاؤل للجماهير قائاًل »ريال مدريد سيقاتل حتى النهاية«.

شــارك بــداًل من ذلك في سباقات »فورموال 3000« عام 
إلى  وانضّم  البطولة،  تلك  في  الثالث  املركز  احتّل   .1992
فريق جوردان للفورموال 1 في موسم البطولة عام 1993. 
خالل تلك الفترة، عاش باريكيلو في كامبريدج، بإنكلترا، 
قبل أن ينتقل في عام 1997 لفريق ستيوارت الذي بقي 
معه حتى 1999. شارك باريكيلو مع فريق فيراري من 
»أسطورة  لـ عام 2000 حتى 2005، وكان حينها زمياًل 

أملانيا« مايكل شوماخر. 
الــعــديــد مــن األوقـــات  لــعــب باريكيلو فــي  الــحــال،  بطبيعة 
دور املساعد في خطط الفريق اإليطالي لفتح الباب أمام 
الثاني في  املــركــز  األلــقــاب، وحــّل فــي  شوماخر لتحقيق 
بطولة العالم في مناسبتني؛ عامي 2002 و2004، وجاء 

في املركز الثالث عام 2001.
فـــي نــهــايــة عـــام 2005 غــــادر بــاريــكــيــلــو فــريــق فــيــراري 

لخوض تجربة أخرى وكانت مع فريق هوندا. عام 2009، 
»بــراون  السائقني، لصالح  بطولة  الثالث في  املركز  احتّل 
جي بي«. بعد عامني مع فريق ويليامز، انتقل باريكليو 
إلــى سلسلة سباقات »إنـــدي كــار« عــام 2012 مــع فريق 
»كي في رايسينغ«، لكّنه لم يستمّر طوياًل هناك، بعدما 
»فــي 8«، وفاز  للمشاركة في سلسلة  البرازيل  إلــى  عــاد 
بالبطولة عام 2014. دخل خالل تلك الفترة عالم اإلعالم 
البرازيلية، حيث عمل  »غلوبو«  قناة  بوابة  الرياضي من 

في تغطية سباقات الفورموال 1 عام 2013.
اشتهر باريكيلو بخوذته البرتقالية والحمراء في الخلف، 
مع دائرة زرقاء في األعلى وأسطوانات باللون السماوي 
نفسه، مماثلة للتي كانت موجودة على خوذة بطل العالم 

السابق، إيمرسون فيتيبالدي.
)العربي الجديد(

سائق سباقات برازيلي، اشتهر في عالم الفورموال 1 بني 
بروبينيو  املعروف  باريكيلو  روبينز  1993 و2011، هو 

)الفتى الصغير باللغة البرتغالية(.
بلدة  من  إيطاليا  في  فينيتو  من  باريكيليو  والــد  يتحّدر 
ريزي بمقاطعة تريفيزو، أما األم فهي من أصل برتغالي، 
أطلق والده وجده عليه اسم روبينز، مع العلم أّنه يتشارك 

مع أبيه يوم امليالد نفسه، وهو 23 مايو/ أيار.
فاز باريكيلو بخمسة ألقاب للكارتينغ في البرازيل قبل 
إلــى أوروبــــا للمشاركة فــي سلسلة »فــورمــوال  يــذهــب  أن 
فــاز  األول  عـــامـــه  فـــي  ــام 1990.  عــ ــوتـــس«  لـ فــوكــســهــول 
بالبطولة وهــو إنــجــاز كـــرره فــي الــعــام الــتــالــي فــي بطولة 

»فورموال 3« البريطانية.
التي تعتبر أعلى فئة  الفورموال 1،  إلــى عالم  كــاد ينضّم 
لكّنه  فقط،  عامًا   19 بعمر  السريعة  السيارات  لسباقات 

روبينز باريكيلو

على هامش الحدث

شارك السائق 
البرازيلي روبينز 

باريكيلو مع فريق 
فيراري اإليطالي 

إلى جانب شوماخر

يريد أرسنال بلوغ 
المباراة النهائية في 
الدوري األوروبي 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

السابق، خوان ريكيلمي، في لقاء نظمه نادي  النجم األرجنتيني  شارك 
نهائي  نصف  خاضوا  الذين  الالعبين  من  العديد  مع  اإلسباني  فياريال 
دوري أبطال أوروبا قبل 15 عامًا أمام أرسنال اإلنكليزي. ووجه ريكيلمي 
في  أرسنال  مع  المتجددة  مواجهتهم  قبل  فياريال  نجوم  إلى  رسالة 
لكّل  كبيرة  بقبلة  أبعث  أن  »أريد  األوروبي، فقال:  الدوري  نهائي  نصف 
أبناء فياريال. أتمنى أن يتمكنوا من بلوغ النهائي وأن يتمكنوا من الفوز 

باللقب، ألنّني أعتقد أنّهم يستحقون ذلك«.

ريكيلمي يوجه رسالة لفياريال

وجه رياضي

أمــــام بــنــفــيــكــا، وأولــيــمــبــيــاكــوس، وســافــيــا 
براغ.

ويــتــطــلــع أرســــنــــال، الـــــذي أقـــصـــى فــيــاريــال 
األبــطــال مرتن في 2006 و2009  من دوري 
فالفريق  البطولة.  في  له  لقب  أول  لتحقيق 
ــكـــأس الـــكـــؤوس  ــــوج بـ الـــلـــنـــدنـــي ســـبـــق أن تـ
األوروبــيــة عام 1994، كأفضل إنجاز له في 
 وصيفًا لكأس االتحاد 

ّ
القارة العجوز، وحل

األوروبــي في 2000، وكــان غلطة ســراي هو 
الــبــطــل، وكـــذلـــك قــبــل عـــامـــن حــيــنــمــا سقط 
ــام مــواطــنــه تشلسي فــي الــنــهــائــي. وكــان  أمـ
»الــغــانــرز« عــلــى مــقــربــة مــن الــتــتــويــج بلقب 
عـــام 2006 لكّنه  فـــي  لــيــغ«  »الــتــشــامــبــيــونــز 

خسر أمام برشلونة اإلسباني.
ــي املــــواجــــهــــة األخـــــــــرى، فــيــســتــضــيــف  أمـــــا فــ
نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي نظيره 
رومــا اإليطالي في ملعب »أولــد تــرافــورد«، 
األبـــــطـــــال،  دوري  مـــــن  ــر  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ وجـــــــــاء 
بصفته ثالث مجموعته خلف باريس سان 
جيرمان الفرنسي واليبزيغ األملاني. ويقدم 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« مــبــاريــات قــويــة خــارج 
أرضــهــم خــصــوصــًا، إذ فـــازت كتيبة املــدرب 
الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار ســولــشــايــر خــارج 
الــثــاث اإلقصائية،  املــبــاريــات  فــي  قواعدها 
ــال ســـوســـيـــيـــداد وغـــرنـــاطـــة  ــ ــام أنــــديــــة ريــ ــ أمــ
نادي  وكــان  اإليطالي.  وميان  اإلسبانين، 
قبل  مماثل  وضــع  فــي  يونايتد  مانشستر 
ــام، حــيــنــمــا أطـــاحـــه إشــبــيــلــيــة اإلســبــانــي  ــ عـ
إلــى أول  النهائي، ليتطلع اآلن  وحــرمــه مــن 
لقب قاري له منذ 2017 حن توج بالبطولة 
نفسها، بقيادة املدرب البرتغالي املخضرم 

جوزيه مورينيو.
ــال ســولــشــايــر فـــي تــصــريــحــاتــه للموقع  وقــ
الــرســمــي لــاتــحــاد األوروبـــــــي لــكــرة الــقــدم: 
»أشــعــر بــأّنــهــا مــواجــهــة أوروبـــيـــة حقيقية، 
 روما ناٍد يمتلك تاريخًا عريقًا«. وسبق 

ّ
ألن

ليغ«  »التشامبيونز  بـ التتويج  لليونايتد 
ــقـــب كـــأس  ــبـــل وكــــذلــــك لـ ــــاث مـــــــرات مــــن قـ ثــ

الكؤوس األوروبية. 
أما نادي روما اإليطالي، بقيادة البرتغالي 
مباراتن  بعد  على  فهو  فونسيكا،  بــاولــو 
إلــى أول نهائي قــاري منذ  التأهل  فقط من 
البطولة  له بلوغ نهائي  إذ سبق  30 عامًا، 
ــــأس االتـــحـــاد األوروبـــــــي فـــي حــيــنــه( في  )كـ
مــيــان، وكذلك  إنتر  أمــام  لكّنه خسر   1991
أمــام  لكّنه سقط  األبــطــال  فــي نهائي دوري 
اإلنكليزي في موسم 1984-1983.  ليفربول 
ويـــعـــتـــمـــد فــــريــــق »الــــــذئــــــاب« عـــلـــى هـــدافـــيـــه 
اإلسباني بورخا مايورال، صاحب السبعة 
البوسني  واملــخــضــرم  البطولة،  فــي  أهـــداف 

إدين دجيكو.

راؤول  رقــم  مــع تشلسي   )1-1( الــتــعــادل  هــدف  بتسجيله  بنزيمة  كــريــم  الفرنسي  عـــادل 
أوروبــا برصيد 71 هدفًا. ووصل  أبطال  التاريخيني في دوري  الهدافني  كرابع  غونزاليز 
بنزيمة، الفائز بلقب دوري األبطال أربع مرات، إلى هذا الرقم في 130 مباراة في مقابل 142 
مباراة لراؤول، متضمنة التي خاضها الالعب اإلسباني السابق بقميص شالكه األملاني. 
ويتفوق بنزيما وراؤول على الثنائي البولندي روبرت ليفاندوفسكي )73( واألرجنتيني 
ليونيل ميسي )120( والبرتغالي كريستيانو رونالدو )135(. وكان بنزيمة قد كسر رقما 

قياسيًا قبل ستة أيام لراؤول، بالتسجيل في 35 فريقا مختلفًا في الليغا.
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