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رياضة

تأهل األملاني، ألكسندر زفيريف، والنرويجي، 
كاسبر رود، إلى ربع نهائي بطولة ميونخ 
للتنس بعدما تمكنا من إقصاء الليتواني 

ريكارداس بيرانكيس واألوروغواياني بابلو 
كويفاس. وفاز زفيريف، بطل هذه املسابقة 

مرتني بنتيجة )6 - 2( و)6 - 4( على بيرانكيس، 
ليضرب موعدًا مع البيالروسي إيليا إيفاشكا 
الذي تغلب على األميركي ماكنزي ماكدونالد 

بواقع )7 - 6(، )9 - 7( و)6 - 1( و)6 - 2(.

رفض ريان غيغز، العب فريق مانشستر يونايتد 
السابق ومدرب منتخب ويلز، أمام املحكمة التهم 

املنسوبة إليه بالعنف ضد صديقته في مطلع 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر املاضي. ونفى غيغز 

انتهاج العنف حيال صديقته في تهمة شملت 
إذاللها واستغاللها خالل ثالثة أعوام على األقل 

منذ شهر كانون األول/ديسمبر من عام 2017 
إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، وفقًا 

لوسائل إعالم بريطانية.

أبدى هاري كني مهاجم فريق توتنهام قلقه من 
عدم الفوز ببطولة، خصوصًا بعد أن تسببت 

الخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس 
الرابطة في جفاف سيستمر ملوسم إضافي 

على األقل. وقال كني في مقابلة لقناة )سكاي 
سبورتس(: »هدفي اآلن كالعب هو الفوز 

ببطوالت. رغم أن الفوز بجوائز فردية أمر رائع، 
ولكني أريد الفوز ببطوالت مع الفريق. وهو ما ال 

نفعله اآلن. إنه طعم مرير ولكن هذا ما يحدث«.

زفيريف ورود 
إلى ربع نهائي بطولة 

ميونخ للتنس

ريان غيغز يرفض 
االتهامات بالعنف 

ضد صديقته

هاري كين قلق من 
عدم الفوز بالبطوالت 

مع توتنهام

أُلغيت جائزة 
كندا الكبرى 
لسباقات 
فورموال واحد 
المقررة في 13 
يونيو/ حزيران 
في مونتريال 
بسبب فيروس 
»كورونا«، 
بحسب ما أعلنت 
سلطات كيبيك 
ومونتريال. 
وسيحل بدًال 
منه في التاريخ 
نفسه، سباق 
جائزة تركيا 
الكبرى، كما 
أعلنت الشركة 
المنظمة 
لبطولة العالم. 
وكشفت 
سلطات كيبك 
أن جائزة كندا 
الكبرى ستعود 
إلى مونتريال 
العام المقبل، 
وأشارت إلى 
اتفاق يقضي 
بإقامة السباق 
في هذه 
المدينة الكندية 
سباق جديد يخرج من »روزنامة« منافسات فورموال 1 عام Getty( 2021(حتى عام 2031.

إلغاء جائزة كندا
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القاهرة ـ العربي الجديد

شـــــــــهـــــــــدت الـــــــــجـــــــــولـــــــــة األخـــــــــيـــــــــرة 
مـــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
ــة« الــــعــــديــــد مــن  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــونــ ــكــ »الــ
الظواهر املثيرة، والتي تصّدرها إخفاق أهلي 
بــنــغــازي الــلــيــبــي ووفـــــاق ســطــيــف الــجــزائــري 
في بلوغ الــدور املقبل، بسبب هدف نيجيري 
قــــاتــــل، ســجــلــه ســـيـــريـــل إلنــيــيــمــبــا فــــي مــرمــى 
أفــريــقــي، حــرم به  أورالنــــدو بيراتس الجنوب 
الوفاق من التأهل، كما فرط األهلي بخسارته 
املباراة في بطاقة التأهل. ومع إسدال الستار 
على مرحلة املجموعات، نجح الرجاء املغربي 
فـــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز رقــمــي كــبــيــر، يــتــمــثــل في 
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تقرير

انـــتـــصـــارات متتالية،   6 مـــن  نــقــطــة  حــصــد 18 
رغم الظروف الصعبة التي عانى منها، وهي 
استقالة جــمــال الــســامــي، املــديــر الــفــنــي، بعد 
مـــرور 3 جــــوالت، والــلــجــوء إلـــى تعيني جهاز 
جــديــد بــقــيــادة األســعــد الــشــابــي مــديــرا فنيا، 
والذي نجح في مواصلة االنتصارات وإكمال 
املــشــوار بــنــجــاح. وشــهــدت الــجــولــة الــســادســة، 
حــصــول فــريــقــني عــربــيــني عــلــى الــوصــافــة بعد 
التأهل للدور املقبل، وهما بيراميدز املصري 
الرجاء  نــال  التونسي، في وقــت  والصفاقسي 
املغربي وشبيبة القبائل الجزائري القمة. كما 
اكتمل عقد الدور ربع النهائي للكونفيدرالية، 
بــتــأهــل كـــل مـــن أورالنـــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب 
أفــريــقــي وإنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري عــن املجموعة 

والقطن  الــجــزائــري  القبائل  وشبيبة  األولــــى، 
الكاميروني عن املجموعة الثانية، وغراف دي 
عن  التونسي  والصفاقسي  السنغالي  داكـــار 
املجموعة الثالثة، والرجاء الرياضي املغربي 

وبيراميدز املصري عن املجموعة الرابعة.
ــهــــدت املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى درامـــــــا عــربــيــة،  وشــ
وأهلي  الجزائري  وفــاق سطيف  كــان بطليها 
بــنــغــازي الــلــيــبــي، بــعــدمــا وّدعــــا مــعــا مــن دور 
املــجــمــوعــات، رغــــم فــــوز الـــوفـــاق عــلــى األهــلــي 
بــهــدف مــقــابــل ال شـــيء فــي الــلــقــاء الـــذي جمع 
بينهما عــلــى مــلــعــب الـــوفـــاق، لــيــرفــع الــفــريــق 
الـــجـــزائـــري رصـــيـــده إلــــى 8 نـــقـــاط فـــي املــركــز 
الثالث، فيما تجمد رصيد األهلي عند 7 نقاط 
في املركز الرابع. وكان الوفاق في حاجة للفوز 
مـــع خـــســـارة إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري، فــيــمــا كــان 
أهلي بنغازي في حاجة إلى الفوز بعيدا عن 

نتيجة إنييمبا، للتأهل.
ومنح الفوز إنييمبا بطاقة التأهل بعدما رفع 
رصــيــده إلـــى 9 نــقــاط مــتــســاويــا مــع أورالنــــدو 

ــــدوره ولــكــن وصــيــفــا،  بــيــراتــس، الــــذي تــأهــل بـ
بعدما لعبت املواجهات املباشرة دور البطولة 

في منح الصدارة إلنييمبا.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حــقــق فــريــق شبيبة 
الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري، فــــوزا مــهــمــا عــلــى نابسا 
ســتــارز الــزامــبــي بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف، ورفــع 
الشبيبة رصيده إلى 12 نقطة في املركز األول، 
فــي حــني تجمد رصــيــد نابسا ســتــارز عند 4 
نقاط في املركز الرابع واألخير. وفي املجموعة 
املــغــربــي، حامل  بــركــان  أنــهــى نهضة  نفسها، 
الــلــقــب، مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة، بــفــوز معنوي 

حقق بيراميدز المصري 
والصفاقسي التونسي 

الوصافة

يتصدر لويس هاميلتون 
الترتيب حتى اآلن برصيد 44 

نقطة

الكاميروني بهدفني مقابل هدف  القطن  على 
في ملعب بركان، ورفــع بركان رصيده إلــى 8 
الــثــالــث، فيما تجمد رصيد  املــركــز  نــقــاط فــي 
الــقــطــن عــنــد 9 نــقــاط فـــي وصـــافـــة املــجــمــوعــة، 

وتأهل برفقة الشبيبة إلى الدور املقبل.
وفي املجموعة الثالثة، فشل فريق الصفاقسي 
ــفـــى  ــتـ ــتــــونــــســــي فـــــي حــــســــم الــــــــصــــــــدارة، واكـ الــ
بالوصافة، بعد التعادل مع ضيفه غراف دي 
داكــار السنغالي بــدون أهــداف في مباراتهما 
ــع الــصــفــاقــســي  ــ ــــرت فــــي تــــونــــس، ورفــ ــتـــي جـ الـ
رصــيــده إلـــى 10 نــقــاط فــي املــركــز الــثــانــي. في 
وقــت ذهبت القمة إلــى غــراف داكــار الــذي رفع 
رصيده إلى 11 نقطة. وفي املجموعة نفسها، 
فاز النجم الساحلي التونسي على ساليتاس 
البوركيني بهدفني مقابل هدف، لينهي النجم 
الساحلي  النجم  مــشــواره بشكل جــيــد، ورفـــع 
رصــيــده إلــى 8 نــقــاط فــي املــركــز الــثــالــث، فيما 
تــجــمــد رصـــيـــد ســالــيــتــاس عــنــد 4 نـــقـــاط في 
املركز الرابع واألخير، وكانت املباراة تحصيل 

ُتنبئ  ملحمة  مــن  الــجــديــد  الــتــحــّدي  ينتقل 
بواحدة من أشــرس املعارك على اللقب منذ 
ســـنـــوات، إلـــى حــلــبــة »ألـــغـــارفـــي« فــي جــائــزة 
من  الثالثة  الجولة  ضمن  الكبرى  البرتغال 
بــطــولــة الـــعـــام لــلــفــورمــوال واحـــــد، إذ يــدخــل 
هاميلتون  لويس  البريطاني  اللقب  حامل 
الهولندي  عن  يتيمة  نقطة  بفارق  متصدرًا 

ماكس فيرستابن.
ومن املمكن أن يكون ترّبع حامل اللقب سبع 
مرات على صدارة ترتيب السائقني مفاجئا 
لــلــمــرة األولـــــى، نــظــرًا لــلــتــفــوق الــــذي يظهره 
فــريــق »ريـــد بـــول« هــذا املــوســم على حساب 
مــن فيرستابن في  أن خــطــأ  إال  مــرســيــدس، 
في  ساهم  البحرين  في  االفتتاحية  الجولة 
ل سيارة 

ُّ
فوز هاميلتون، في وقت صّب تدخ

األمـــــــان فــــي الــــوقــــت املـــنـــاســـب فــــي مــصــلــحــة 

الـــســـيـــارات أمـــامـــه بــاســتــثــنــاء فــيــرســتــابــن، 
ليحافظ على صدارة ترتيب السائقني على 
الــهــولــنــدي بــفــضــل تسجيله أســرع  حــســاب 
لفة، والتي تمنح صاحبها نقطة )44 مقابل 
النمساوي توتو وولــف، مدير  43(. واعتبر 
فريق مرسيدس، أن فريق »ريــد بــول« فشل 
فــي اســتــغــال الــتــفــّوق الــواضــح فــي السرعة 
فــي ســيــارتــهــم، وقــــال فــي حــديــث مــع املــوقــع 
نــتــصــدر  لـــلـــفـــريـــق األملـــــانـــــي: »أن  الـــرســـمـــي 
تــرتــيــَبــي الــبــطــولــة )الــســائــقــني والــصــانــعــني( 
بــدا وكــأنــه خـــروج مجاني مــن الــســجــن، ألن 
التي  الــفــرصــة  مــن  يستفيدوا  لــم  منافسينا 

أعطيناهم إياها«.
ــــذا يــظــهــر تماما  وتـــابـــع حــديــثــه قـــائـــًا: »وهـ
املوسم  هــذا  ينتظرنا  الــذي  الكبير  التحدي 
في  تتغّير سريعا  أن  لــأمــور  يمكن  وكــيــف 
فـــورمـــوال واحـــــد«. ولــحــلــبــة ألــغــارفــي مكانة 
خــاصــة فــي قــلــب هــامــيــلــتــون، فــهــنــاك، وقبل 
ســتــة أشــهــر، حــقــق فـــوزه الــثــانــي والتسعني 
الذي  القياسي  الرقم  متجاوزًا  مسيرته  في 
أملانيا« مايكل  كــان يتشاركه مع »أســطــورة 

شوماخر.
ــكـــون الــحــلــبــة مـــســـرحـــا إلنــــجــــاز آخـــر  ــد تـ ــ وقـ
لــلــبــريــطــانــي، حــيــث الــفــرصــة ســانــحــة أمــامــه 
لــانــطــاق مــن املــركــز األول للمرة املــائــة في 
ــالـــم، والـــتـــاريـــخ ســيــكــون أيــضــا  بــطــولــة الـــعـ
الــفــوز  إن  إذ  لكتابته،  فيرستابن  يـــدي  بــني 
سيرتقي بابن الـ23 سنة إلى صدارة ترتيب 

السائقني للمرة األولى في مسيرته.

سيارة تنافسية
رّحب هاميلتون باملنافسة التي يترقبها هذا 
املوسم بعدما فرض فريق »األسهم الفضية« 
هيمنته في السنوات األخيرة، إذ فشل فريق 
»فــيــراري«، األقـــرب إلــيــه، فــي مقارعته، وقــال 
الــبــريــطــانــي الـــطـــامـــح لــلــقــبــه الـــثـــامـــن عــاملــيــا 
مع  يتشاركه  الــذي  القياسي  بالرقم  لينفرد 
ــــى منذ  ــرة األولــ ــ شـــومـــاخـــر: »أعــتــقــد أنـــهـــا املـ
وقــت طويل التي يملك فيها فريق ريــد بول 
البطولة«،  على  املنافسة  على  قــادرة  سيارة 
وتابع حديثه قائًا: »لذلك أعتقد أن املنافسة 
ستكون متقاربة طيلة العام، سنرى على أمل 

املزيد من هذه املعارك«.
وشــهــدت جــائــزة »إيــمــيــلــيــا رومــانــيــا« على 
ســبــاق مــثــيــر، إذ خــطــف الــبــريــطــانــي النـــدو 
ــز الــثــالــث،  ــركـ نـــوريـــس ســـائـــق مـــاكـــاريـــن املـ
فالتيري  الفنلندي  بــني  قـــوّي  ووقـــع حـــادث 
بـــوتـــاس ســائــق مــرســيــدس ومـــواطـــن األول 
 

ٌ
جـــورج راســـل )ولــيــامــس(، كما غـــادر سائق

املكسيكي  وهـــو  محبًطا  إيــمــوال  حلبة  آخـــر 

سيرخيو بيريس، زميل فيرستابن الجديد 
في فريق »ريد بول«. 

ــن الـــخـــط األمــــامــــي لــلــمــرة  وبـــعـــد انـــطـــاقـــه مـ
بـــفـــارق 0,035 ثــانــيــة  األولــــــى فـــي مــســيــرتــه 
فــقــط عـــن هــامــيــلــتــون، أنــهــى الــســبــاق الـــذي 
بــدأه في املركز الثاني عند خط البداية في 
املركز الحادي عشر مع وصوله إلى النهاية، 
وقال بيريس )31 سنة(: »فّوتنا الفرصة في 
املركزين  أن نحتل  كــان علينا  إيــمــوال حيث 
ــل أن نــحــقــق ذلــك  ــانـــي، ولـــكـــن آمــ ــثـ األول والـ
نهاية هذا األسبوع«، وتابع في حديثه: »في 
البرتغال، آمل أن أكون في املقدمة وأستخرج 

األفضل من سيارتي«.
 آخر 

ٌ
املقابل، يوكي تسونودا هو سائق في 

يــدخــل حــلــبــة ألــغــرافــي مــع تــطــلــعــات كــبــرى، 
وحقق الياباني املبتدئ )20 سنة( على منت 
ألفاتاوري انطاقة الفتة في البحرين عندما 
حل تاسعا، إال أن اصطداما في إيموال أدى 
إلـــى حــلــولــه فــي املــركــز الــثــانــي عــشــر، وقـــال: 
ــان مــن املــمــكــن أن أحــصــد بــعــض الــنــقــاط  »كــ
هذه املــرة، أتعّلم من ذلــك، لذا علّي أن أحقق 
ــدم ســبــاقــا أفــضــل في  ــ ذلـــك املــــرة املــقــبــلــة وأقـ

بورتيماو نهاية األسبوع«.

»فيراري« خارج المنافسة؟
يبدو أن فريق »فيراري« سيفشل مجددًا في 
املنافسة على لقب بطولة العالم هذا املوسم، 
خصوصا مع عدم قدرة سائقيه على مجاراة 
قــــوة فــريــقــي »مـــرســـيـــدس« و»ريـــــد بــــول« في 
اإليطالي  الفريق  أن  يــبــدو  وال  سباقني،  أول 
جديا  منافسا  تجعله  الــتــي  املــقــومــات  يملك 
على الكأس في نهاية املوسم. وبعدما حقق 
الفريق 20 نقطة حتى اآلن عبر سائقه، شارلز 
لــيــكــلــيــرك، بـــفـــارق 24 نــقــطــة عـــن هــامــيــلــتــون 
املــتــصــدر، يــبــدو أن فــــارق الــنــقــاط كــبــيــر منذ 
بداية املوسم وستكون من الصعب املنافسة 
في ظل هذا األداء املخيب لأمال، مع اإلشارة 
ــراري« تــســعــى مـــنـــذ 3 مـــواســـم  ــ ــيــ ــ إلـــــى أن »فــ

للعودة إلى املنافسة، لكن دون جدوى.
كــمــا أن ثــبــات الــســائــق الــبــريــطــانــي، لــويــس 
وتقديم  »مــرســيــدس«  فريق  مــع  هاميلتون، 
مستوى قوي ُمستمر منذ سنوات يضعان 
ــيــــراري« فـــي حـــرج كــبــيــر حــتــى مع  فــريــق »فــ
الفريق، إذ إن السائق  تجديد السائقني في 
الــبــريــطــانــي مــا زال فــي الــقــمــة مــهــمــا حصل 
وما زال »فيراري« بعيدًا كثيرًا عن الوصول 
إلـــى املــركــزيــن األول والـــثـــانـــي، ومـــع دخـــول 
املوسم،  هــذا  املنافسة  خــط  على  فيرستابن 

ستصعب األمور أكثر على »فيراري«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فورموال واحد: معركة هاميلتون وفيرستابن إلى البرتغال
منافسة قوية ُمنتظرة 

هذا األسبوع بين 
لويس هاميلتون سائق 

»مرسيدس« وماكس 
فيرستابن سائق فريق 

»ريد بول«، ويبدو أنهما 
سيكونان األبرز للمنافسة 

على اللقب في منافسات 
عام 2021

)Getty( وفاق سطيف يفشل في التأهل إلى الدور الثاني

)Getty( من سيفوز في السباق الثالث هذا الموسم؟

ما بين دراما ليبية - جزائرية، وعالمة كاملة مغربية، ووصافة 
من  واألخيرة  السادسة  الجولة  تميزت  تونسية،   - مصرية 
منافسات مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية األفريقية 
لكرة القدم لموسم 2020-2021، بنتائج جيدة لألندية العربية

الــســاحــلــي بعد  الــنــجــم  إلـــى  حــاصــل بالنسبة 
وداعه املنافسات منذ الجولة قبل األخيرة.

وفـــي املــجــمــوعــة الــرابــعــة، نــجــح فــريــق الــرجــاء 
املغربي في تحقيق العامة الكاملة بالحصول 
عــلــى االنـــتـــصـــار الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي في 
مجموعته، بالفوز على نكانا رديفلز الزامبي 
بــهــدفــني نــظــيــفــني. وبــهــذا الـــفـــوز، رفـــع الــرجــاء 
رصيده إلــى 18 نقطة في املركز األول، ووجه 
رســالــة قوية ملنافسيه عــن قــدرتــه على إحــراز 

اللقب القاري هذه النسخة.
ونجح الرجاء في تحقيق إنجاز كبير بخاف 
ـــ 6  الـــعـــامـــة الـــكـــامـــلـــة يــتــمــثــل فــــي الــــخــــروج بــ
مــبــاريــات بــدون أن تهتز شباكه بــأي أهــداف. 
هـــذا وشـــهـــدت املـــبـــاراة تــألــقــا الفــتــا ألكــثــر من 
العب، مثل زكريا الهبطي وأيوب نناح ونوح 
الحداد  وإلياس  مكعازي  ومحمد  السعداوي 
وعــــبــــد الـــرحـــيـــم شـــاكـــيـــر وعــــبــــداإللــــه مـــدكـــور 
ــي مـــنـــافـــســـات املــجــمــوعــة  ــ وريـــــــاض إدبـــــــو. وفـ
نفسها، حــقــق فــريــق بــيــرامــيــدز املــصــري فــوزًا 
مقابل  بهدف  التنزاني  نامونغو  على  صعبا 
الــدفــاع الجوي بالعاصمة  ال شــيء في ملعب 
القاهرة في ختام املجموعات، ورفع  املصرية 
بــيــرامــيــدز رصـــيـــده إلــــى 12 نــقــطــة فـــي املــركــز 
ــال لــنــامــونــغــو في  الـــثـــانـــي، مــقــابــل رصـــيـــد خــ
التي خاضها، وسجل هدف  الستة  الــلــقــاءات 

املباراة الوحيد إبراهيم عادل في الدقيقة 65.
وجــاء الفوز الصعب منطقيا، في ظل اعتماد 
ــر الـــفـــنـــي لــفــريــق  ــا، املــــديــ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ رودلــــفــــو أروابـ
بيراميدز، على العناصر البديلة، مثل إبراهيم 
عـــــــادل، الـــعـــائـــد مــــن الـــحـــســـابـــات بـــعـــد غـــيـــاب، 
ــيــــم حـــســـن وأحـــمـــد  ــر وإبــــراهــ ــابـ ومـــحـــمـــود صـ
املرمى وعبدالله بكري قلب  الشناوي حارس 
للمشاركة من  العائد بعد طول غياب  الدفاع 
جديد في تشكيل بيراميدز مع إراحة العناصر 
األساسية، مثل عبدالله السعيد كابنت الفريق 
ورمـــضـــان صــبــحــي الــجــنــاح األيــســر وشــريــف 

إكرامي حارس املرمى.
وعانى بيراميدز من سوء توفيق في ترجمة 
العديد من الفرص عبر جون أنطوي وإبراهيم 
حـــســـن وإبــــراهــــيــــم عـــــــادل، وافـــتـــقـــد لـــلـــدقـــة فــي 
اللمسة األخيرة، مما حرمه من إضافة أهداف 
أخرى في مرمى نامونغو. وفي هذا اإلطار، أكد 
رودولــفــو أروابــاريــنــا، مــدرب فريق بيراميدز 
على  بالفوز  سعادته  الصحافي،  املؤتمر  في 
نامونغو بهدف، رغم كونها تحصيل حاصل 
بــعــد حــســم الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، 
وقال أروابارينا: »حققنا العديد من املكاسب 
الثالث  الــفــوز وهـــو  املـــبـــاراة، حققنا  مــن وراء 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي تــوقــيــت صــعــب الســتــعــادة 
بديل إلكسابهم  بأكثر من العــب  الدفع  الثقة، 
إبراهيم  مثل  األفريقية،  املــبــاريــات  حساسية 
ــر وأحــــمــــد الـــشـــنـــاوي،  ــابـ عــــــادل ومـــحـــمـــود صـ
وأنهينا املشوار في مرحلة املجموعات بشكل 
جيد ووصلنا إلى 12 نقطة«. وأضاف املدرب 
في حديثه »نفتقد للشراسة الهجومية وهذا 
نامونغو،  مرمى  في  وحيد  بهدف  الفوز  سر 
لــديــنــا أخـــطـــاء نــســعــى لــتــافــيــهــا، املـــبـــاريـــات 
املقبلة في الدور ربع النهائي لن تكون سهلة، 
املرحلة  في  مستوى  بأفضل  التحلي  وعلينا 

املقبلة إلحراز اللقب«.

أكد األسعد الشابي، مدرب فريق الرجاء 
رديفلز  على  بالفوز  سعادته  المغربي،  
الشابي:  وقــال  الثالث،  النقاط  وحصد 
كونها  المباراة  استغالل  على  »حرصنا 
الفرصة  مــنــح  ــي  ف حــاصــل  تحصيل 
يشاركون  لم  الذين  الالعبين  من  للعديد 
من  المطلوب  الهدف  وحققنا  كثيرًا، 
المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثالث 
والحصول  الكاملة  بالعالمة  والتأهل 

على دفعة معنوية كبيرة«.

مدرب الرجاء سعيد

البريطاني بعد خطأ غير معهود على حلبة 
إيموال في جائزة إيميليا رومانيا اإليطالية 

في الجولة الثانية.
وارتــكــب ســائــق مــرســيــدس )36 ســنــة( الــذي 
انــطــلــق مــن املــركــز األول خــطــأ فــي منتصف 
السباق جعله يتراجع في الترتيب، ما هّدد 
إنــهــاءه الــســبــاق خـــارج مــراكــز الــنــقــاط، قبل 
أن يـــقـــود حــمــلــة صـــعـــوده مـــتـــجـــاوزًا جميع 

الكونفيدرالية 
األفريقية

العرب يكتفون بأربعة 
مقاعد في ربع النهائي

بلغ فينيكس صانز، ثاني املنطقة الغربية، 
دوري  مــن  أوف«  »بـــاي  اإلقصائية  األدوار 
ــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني لــلــمــرة  كــــرة الــســلــة األمـ
األولـــى منذ 11 سنة، وذلــك بعد فــوزه على 
ثالث املنطقة نفسها لوس أنجليس كليبرز 
بــول  كـــريـــس  نــجــمــه  بــقــيــادة   ،)101  –  109(
صــاحــب 28 نــقــطــة، وحـــذا حـــذوه فيادلفيا 
سفنتي سيكسرز عن الشرقية بتفّوقه على 

أتانتا هوكس )127 – 83(.
ولـــحـــق الـــفـــريـــقـــان بـــيـــوتـــا جــــــاز، الــــــذي كـــان 
الفرق  أول  نتس  وبــروكــلــني  املــتــأهــلــني،  أول 
املــتــأهــلــة عـــن الــشــرقــيــة. ســجــل بــــول 15 من 
نقاطه فــي الــربــع األخــيــر ليقود صــانــز إلى 
انتصاره الـ44 مقابل 18 خسارة في وصافة 
املنطقة الغربية، بفارق مباراتني عن كليبرز 
الثالث ومباراة عن يوتا املتصدر )45 – 17(.

ــز إلــــى  ــ ــانـ ــ ــريــــق صـ ــفــ وكـــــــــان آخـــــــر وصـــــــــول لــ
 2010-2009 مــــوســــم  فــــي  أوف«  »بـــــاي  الــــــ
أمــام  سقط  إذ  الــغــربــيــة،  نهائي  بلغ  عندما 
لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز الــــذي مــضــى وتـــوج 
بــالــلــقــب عــلــى حــســاب بــوســطــن سلتيكس، 
ودخــل صانز إلى املباراة آتيا من رحلة في 
انتصارات  بثاثة  أنهاها  الشرقي  الساحل 
وخــســارتــني، حيث وضــع حـــًدا لسلسلة من 
تسعة انتصارات متتالية لنيويورك نيكس.

وأضـــاف بــول 10 تــمــريــرات حاسمة وثــاث 
ســرقــات لــلــكــرة، فــي وقـــت أحـــرز ديــفــن بوكر 
21 نقطة وست متابعات، ولم يشارك الوافد 
الجديد إلــى كليبرز ديــمــاركــوس كــازنــز في 
ــاراة بــعــدمــا ســجــل 16 نــقــطــة فــي الــلــقــاء  ــبـ املـ
لينارد  كواهي  غياب  استمر  فيما  السابق، 
لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تــوالــيــا بــســبــب إصــابــة 
فــي رجــلــه. مــن جــانــب الــخــاســر، ســجــل بــول 
جورج 25 نقطة و10 متابعات، فيما أضاف 

ماركوس موريس 16 نقطة.

فيالدلفيا أيضًا إلى »البالي أوف« 
في فيادلفيا، سجل سيث كــوري 20 نقطة 
لــيــقــود ســفــنــتــي ســيــكــســرز إلــــى فــــوز كبير 
)127 – 83( على أتانتا هاوكس املنقوص 
وبــلــوغ األدوار اإلقــصــائــيــة، كما أضـــاف كل 
مـــن الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد وتــوبــيــاس 
ــاريــــس 17 نــقــطــة وســـبـــع مـــتـــابـــعـــات مــن  هــ

جانب الفائز، حيث تجاوز ستة العبني في 
صــفــوفــه عــتــبــة الــعــشــر نــقــاط. وحــقــق فريق 
الـــ41 هذا املوسم مقابل  سيكسرز انتصاره 
ـــ15 جميًعا  الـ 21 خــســارة، إذ سجل العــبــوه 
في اللقاء، وكان فيادلفيا قد خرج من الدور 
املــاضــي  املـــوســـم  فـــي  »بــاي أوف«  لــلـــ األول 
بخسارته السلسلة أمام بوسطن سلتكيس 
)4 – صفر(. وقال إمبيد بعد الفوز »دخلنا 
إلـــى املــوســم والــهــدف الــفــوز بلقب الــــدوري. 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــخــطــوات لتحقيق ذلــك، 

ولكن نملك كل اإلمكانات لتحقيقها«.
وخــــاض أتــانــتــا هــوكــس املــواجــهــة بغياب 
ــن نـــجـــومـــه، أبــــرزهــــم تـــــراي يــونــغ  الـــعـــديـــد مـ
)كاحله األيــســر(، كــام ريديش )وتــر أخيل(، 
اليمنى(. وسجل  أنــدري هنتر )ركبته  ودي 
فــوركــان كوركماز  شــايــك ميلتون والــتــركــي 
تايريز  أضـــاف  فيما  لفيادلفيا،  نقطة   12
ماكسي 11، أما من جانب الخاسر، فسجل 
جون كولينز 21 نقطة مقابل 14 لسولومون 
للو وليامس.  هيل، 11 لسكايلر مايز، و11 
فــي وقـــت أنــهــى الــســويــســري كلينت كابيا 
ــلـــقـــاء بــثــمــانــي مـــتـــابـــعـــات لــيــفــشــل لــلــمــرة  الـ
األولــــى خـــال 15 مـــبـــاراة فــي الـــوصـــول إلــى 

عتبة العشر متابعات.

»تريبل دابل« ويستبروك تُسقط ليكرز 
ــقـــق راســـــــل ويـــســـتـــبـــروك  ــن، حـ ــطــ ــنــ فــــي واشــ
»تريبل دابل« مع 18 نقطة، 18 متابعة و14 
تمريرة حاسمة، فيما أضاف برادلي بيل 27 
نقطة ليقودان ويــزاردز للفوز )116 – 107( 
ز 

ّ
الــجــريــح. وعــز ليكرز  أنجليس  لــوس  على 

بــبــلــوغ األدوار اإلقــصــائــيــة  آمـــالـــه  ويــــــزاردز 
بتحقيقه فوزه الـ28 مقابل 34 هزيمة، حيث 
الشرقية  في  واألخــيــر  العاشر  املركز  يحتل 

الـــــذي يـــخـــّولـــه خــــوض مــلــحــق الـــتـــأهـــل إلــى 
»باي أوف«. وقال مدرب فريق واشنطن  الـ
بــروكــس »استحققنا هذا  ويــــزاردز ســكــوت 
ــــذي قـــدمـــنـــاه. لــديــنــا  ــــأداء الــ ــ الــــفــــوز نـــظـــرًا لـ
العــــبــــان مــــن الـــــطـــــراز الــــعــــالــــي جـــــــدًا، ولــكــن 
الــاعــبــني اآلخـــريـــن يــرتــقــون إلــــى املــســتــوى 
ــل« رقــم  »تــريــبــل دابــ أيـــضـــا«، وكــانــت هـــذه الـــ
أنتوني  املوسم لويستبروك. وكــان  30 هــذا 
بعد  املنافسات  إلــى  أخــيــرًا  العائد  ديفيس، 
األفضل من  اإلصــابــة،  فترة بسبب  ابتعاده 
جانب حامل اللقب خامس املنطقة الغربية 
مع 26 نقطة، إذ اكتفى الفريق بـ49 متابعة 
مقابل 61 لويزاردز واكتفى بنسبة تسجيل 

بلغت 43 في املئة في األمسية.
وأضـــــاف أنـــــدري درومــــونــــد 17 نــقــطــة و11 
بخسارته  مني  الــذي  ليكرز  لفريق  متابعة 
الرابعة في آخر خمس مباريات مع استمرار 
غياب نجمه »امللك« ليبرون جيمس بسبب 
اإلصـــابـــة. وفـــي ســولــت اليـــك ســيــتــي، حقق 
فريق يوتا جاز رقما قياسيا بتسجيله أكبر 
عدد من النقاط في مباراة واحدة في تاريخ 
النادي بفوزه )154 – 105( على ساكرامنتو 
كينغز، حيث سجل ثمانية العبني 10 نقاط 
عــلــى األقــــل، كـــان أفضلهم الــكــرواتــي بــويــان 

بوغدانوفيتش مع 24.
ــارات  ــ ــــصــ ــتــ ــ وعــــــــــاد جــــــــاز إلــــــــى ســــكــــة االنــ
ــــاف  ــا، حـــيـــث أضـ ــ ــًيـ ــ ــوالـ ــ بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــني تـ
الفيليبيني-األميركي جوردان كاركسون 
23 نــقــطــة مــقــابــل 19 لـــجـــورج نــيــانــغ، في 
وقــــت حــقــق الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر 10 

نقاط ومثلها متابعات.
فجر  امُلنتظم  الـــدوري،  مباريات  وُتستكمل 
ــبــــت، بـــمـــواجـــهـــة قــــويــــة ســـتـــجـــمـــع بــني  الــــســ
فــيــاديــلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز ومــنــافــســه 

أتانتا هاوكس، ويسعى فريق فياديلفيا 
لتحقيق انتصار جديد يؤكد أنه أحد أبرز 

املنافسني على اللقب في املوسم الحالي.
أما فريق بوسطن سلتيكس، فيواجه فريق 
فريق  يلعب  كما  ســبــيــرز،  أنطونيو  ســانــت 
ويــزاردز،  واشنطن  مع  كافالييرز  كليفاند 
فريق  فيواجه  غريزليز،  ممفيس  فريق  أمــا 
ــدو مــاجــيــك فــي مــبــاراة ُمــنــتــظــرة. في  ــ أورالنـ
ــد املـــرشـــحـــني عــلــى الــلــقــب،  ــه أحــ وقــــت يـــواجـ
ــق بــــورتــــانــــد تـــريـــل  ــريــ ــتــــس، فــ ــكــــني نــ بــــرولــ
فريق شيكاغو  يلعب  املقابل،  فــي  بــايــزرز. 
بــولــز ضــد فــريــق ميلووكي بــاكــس، ويلعب 
فــــريــــق فــيــنــيــكــس صــــانــــز، أحـــــد املـــرشـــحـــني 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــكـــأس أيـــضـــا، ضـــد فــريــق 
يـــوتـــا جــــــاز، فــــي حــــني يــلــعــب الـــبـــطـــل لـــوس 
أنــجــلــيــس لــيــكــرز ضـــد فـــريـــق ســاكــرامــنــتــو 
كينغز، على أمل تعويض النتائج السلبية 

التي حققها الفريق في الجوالت املاضية.
وبــعــد نــهــايــة هـــذه الــجــولــة، يــتــصــدر فريق 
بــروكــلــني نــتــس تــرتــيــب املــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
ــوزًا و20 خـــســـارة، فـــي حني  ــ فـ بــرصــيــد 42 
يـــأتـــي خــلــفــه فـــريـــق فــيــاديــلــفــيــا ســفــنــتــي 
بينما  خـــســـارة(،  و21  فـــوزًا   41( سيكسرز 
يحتل فريق ميلووكي باكس املركز الثالث 

)38 فوزًا و23 خسارة(.
ــدارة املــنــطــقــة الــغــريــبــة، فــبــقــيــت بيد  ــ أمـــا صـ
فريق يوتا جــاز الــذي حقق 45 فــوزًا مع 17 
خـــســـارة، وخــلــفــه مــبــاشــرًة فــريــق فينيكس 
صانز )44 فوزًا و18 خسارة(، في وقت يأتي 
الذي  الرابع فريق دينفر ناغتس  املركز  في 
حقق حتى اآلن 41 فــوزًا مقابل 21 خسارة، 
وخلفه مباشرًة فريق لوس أنجليس ليكرز 

الذي حقق 36 فوزًا مع 26 خسارة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: فينيكس يعود إلى األدوار اإلقصائية
دخل فريق فينيكس صانز 

تاريخ الدروي األميركي 
لكرة السلة بعد ضمانه 

العودة إلى منافسات 
األدوار اإلقصائية بعد 

انتظار دام 11 سنة، وذلك 
بعدما أسقط منافسه 

فريق لوس أنجليس كليبيرز

)Getty( فينيكس صانز فرض نفسه منافسًا على اللقب هذا الموسم
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ــــاض مــحــرز  ــ مـــنـــح الــــجــــزائــــري ريـ
ــه مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســــيــــتــــي  ــ ـــقـــ ـــ ــريـ ـــ فــ
على   1-2 ثمينًا  فـــوزًا  اإلنــكــلــيــزي 
الفرنسي في  مضيفه باريس سان جيرمان 
ذهـــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
»سيتيزينز« قاب قوسني من بلوغ  ليصبح الـ
نهائي البطولة في انتظار اإلياب، األسبوع 
املـــقـــبـــل. وســـجـــل ثــنــائــيــة ســيــتــي الــبــلــجــيــكــي 
ــرز، فـــيـــمـــا ســجــل  ــ ــحــ ــ ــن ومــ ــ ــرويـ ــ كـــيـــفـــن دي بـ
ماركينيوس  اإلصابة  من  العائد  البرازيلي 
هدف سان جرمان الوحيد. ويحتاج سيتي، 
ــاب املــقــررة  ــ الــثــاثــاء املــقــبــل، فـــي مـــبـــاراة اإليـ
على أرضه، إلى التعادل فقط ليبلغ النهائي 
لــلــمــرة األولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه. وفــــي حــــال بلغ 
مانشستر سيتي النهائي، قد يكون حصاده 
ــالـــي، بــعــدمــا  رائـــعـــًا فـــي نــهــايــة املـــوســـم الـــحـ
اإلنكليزية  األنــديــة  رابــطــة  تــوج بطًا لكأس 
املـــحـــتـــرفـــة، بـــفـــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 1-صـــفـــر، 
كــمــا أن الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
اإلسباني  لرجال  بالنسبة  بات مسألة وقت 
بيب غــوارديــوال. وعلق غــوارديــوال على أداء 
اللقاء  بعد  صحافية  تصريحات  فــي  فريقه 
قائا: »في الشوط األول لم نلعب بالطريقة 
الــتــي تــعــودنــا عليها فــي هــذه املــســابــقــة. في 
كــل مـــرة خــســرنــا فيها الــكــرة، شــكــل الثاثي 

نصف نهائي 
األبطال

حقق فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي فوزًا مهمًا 2-1 على مضيفه باريس 
سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصبح 
األسبوع  اإلياب،  لقاء  انتظار  في  البطولة،  نهائي  بلوغ  من  قوسين  قاب 

المقبل، الذي يقام على استاد »االتحاد« الخاص بالنادي اإلنكليزي

3031
رياضة

تقرير

ــاف  نــيــمــار-مــبــابــي-دي مـــاريـــا خـــطـــرا«. وأضـ
»فـــي الــشــوط الــثــانــي أظــهــرنــا قــتــالــيــة عالية 
عندما لم تكن الكرة في حوزتنا. بفضل ذلك 
علينا  يــتــعــني  هــدفــني.  تسجيل  فــي  نجحنا 
بلوغ  أردنــا  إذا  إيابا  نلعب بشخصيتنا  أن 
الجزائري  النجم  وبرهن  النهائية«.  املــبــاراة 
رياض محرز عن قيمته العالية ومستوياته 
الكبيرة، بعد قيادته فريقه مانشستر سيتي 
في  الكبير  التحول  كذلك  ليؤكد  مهم،  لفوز 
مــســيــرتــه مــع مــدربــه بــيــب غـــوارديـــوال، الــذي 
وضــعــه فـــي الــكــثــيــر مـــن املـــبـــاريـــات الــســابــقــة 
خـــارج حــســابــاتــه، وهــو مــا طــرح الــعــديــد من 
اإلسباني.  املــدرب  التساؤالت حــول خيارات 
ــام الــرائــعــة  ــ وتــجــلــت أهــمــيــة مــحــرز فـــي األرقــ
التي حققها فــي املــبــاريــات األخــيــرة، خاصة 
في دوري أبطال أوروبا، حيث كان قد أهدى 
هــدفــًا ثــمــيــنــًا لــزمــيــلــه كــيــفــني دي بـــرويـــن في 

ذهــــاب الــــدور ربـــع الــنــهــائــي أمــــام بــوروســيــا 
دورتموند األملاني، قبل أن يعود في اإلياب 
ويعيد فريقه من إقصاء مؤكد بعدما سجل 
هدفًا من ركلة جزاء وتحت ضغط كبير، لكن 
كسبها،  التي  املميزة  والشخصية  بخبرته 
وتحويل  الــضــغــوطــات  تحمل  بها  اســتــطــاع 

الكرة إلى شباك الفريق األملاني.
ــاربــــني« لـــيـــؤكـــد حـــضـــوره  ــائـــد »املــــحــ ــاد قـ ــ وعــ
بمرمى  املسجل  بهدفه  الكبيرة  املواعيد  في 
القوي  األداء  بــاريــس ســان جيرمان صاحب 
فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، حــيــث لـــم تــقــف أمـــام 
ــه فــــي الــتــســجــيــل خــبــرة  ــتـ ــبـ كـــــرة مـــحـــرز ورغـ
الذي  نافس،  كيلور  الكوستاريكي  الــحــارس 
يعد أحد أحسن الحراس في تاريخ املسابقة 
األوروبية، خاصة مع الخبرة التي اكتسبها 
ــم تكن  ــال مــــدريــــد. ولــ ــ خــــال مــســيــرتــه مـــع ريـ
الــقــدرات الــتــي أظــهــرهــا ريـــاض مــحــرز وليدة 
الــيــوم، فالنجم الــجــزائــري كــان قــد بــرهــن عن 
معدنه في الدوري اإلنكليزي املمتاز، خاصة 
مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2021 بــأهــدافــه وتــمــريــراتــه 
الحاسمة، ليتحول بعد ذلك إلى الاعب رقم 
ــوارديــــوال، وعــلــى  ــد فـــي تشكيلة بــيــب غــ واحــ
النجم  مقدمتهم  فــي  آخــريــن،  حساب العبني 
اإلنـــكـــلـــيـــزي رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ. مـــن جــانــبــه، 
اعـــتـــرف ريــــاض مــحــرز بـــأن فــريــقــه لـــم يــدخــل 
املباراة بالشكل املطلوب، وقال في تصريحات 
بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة: »فـــي الــشــوط األول كــان 
ــل، ولـــكـــن املــعــطــيــات تــغــّيــرت.  املـــنـــافـــس أفـــضـ
خال الشوط الثاني دخلنا بعزيمة مختلفة 
ومـــقـــاربـــة مـــغـــايـــرة، ونــجــحــنــا فــــي الــظــهــور 
تحقيق  مــن  مكننا  الـــذي  املــعــتــاد  بمستوانا 
االنتصار«. وتابع رياض حديثه عن املباراة 
ــال »مــثــل هـــذه املــبــاريــات  ضــد الــبــاريــســي، وقـ
الكبرى تحسم من خال التفاصيل الصغيرة، 
والتأهل لم يحسم نهائيا والحظوظ ما زالت 
قائمة بالنسبة باريس سان جيرمان. علينا 
أن نتحلى بالصابة نفسها التي ظهرنا بها 
في الشوط الثاني«. وكشف محرز سّر الهدف 
الذي سّجله في نهاية املباراة وكان حاسما، 
وقال النجم الجزائري »الهدف الذي سجلته 
بفضل ميندي. قام بدعاء الله، والله أعطاني 

القدرة على تسجيل هذا الهدف«. 
أما سان جيرمان الذي يمني النفس ببلوغ 
بعد خسارته  تواليًا  الثانية  للمرة  النهائي 
الــعــام املــاضــي أمــــام بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي 
صفر-1، قبل أن يقصي حامل اللقب في ربع 
نــهــائــي املــســابــقــة املـــوســـم الـــحـــالـــي، فيتعني 
عليه الفوز بفارق هدفني، أو هدف في حال 
كانت النتيجة أعلى من 2-1. وبحسب شبكة 
»أوبـــتـــا« لــإحــصــائــيــات، فـــإن مــاركــيــنــيــوس 
سجل خمسة أهـــداف فــي آخــر 12 مــبــاراة له 
فــي دوري األبـــطـــال. وبــــات الــبــرازيــلــي ثالث 
العــب فــي تــاريــخ دوري األبــطــال يسجل في 
البطولة خــال مواسم  نهائي  ونــصــف  ربــع 
مــتــتــالــيــة، إذ لـــم يــحــقــق هـــذا اإلنـــجـــاز ســوى 

باريس سان جيرمان حصد 
الوصافة في النسخة 

الماضية للبطولة

ماركينيوس: تلقينا هدفين غبيين
أعرب ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان، عن أسفه لخسارة فريقه في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي )1-2(، وأكد أن الفريق استقبل 
هدفني غبيني خالل املباراة. وفي تصريحات بعد املباراة، قال ماركينيوس »في الشوط 
الثاني كانوا أكثر شراسة. علينا أن نحاول أن نكون أكثر انتظاما. في مباريات أخرى 
تسببوا أيضا في صعوبات لنا، لكننا كنا أقوياء ولم يسجلوا في شباكنا. الليلة تلقينا 
هدفني غبيني«. وأوضح البرازيلي، الذي سجل الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان: »هذا 
السيطرة على هذه األمــور. في  التفاصيل، وعلينا  املباريات يتحدد بناء على  النوع من 
املقابل سيكون علينا إظهار املزيد من شخصيتنا. إذا لم نؤمن بخياراتنا، فمن األفضل 
أال نذهب. علينا أن نذهب إلى مانشستر برغبة في الفوز. علينا تحسني األمور التي قمنا 

بها بشكل خاطئ الليلة، لكن لدينا كل ما نحتاجه لتغيير هذه النتيجة«.

غوارديوال: في الشوط الثاني ضيقنا عليهم الخناق
ــوال، مـــدرب فــريــق مانشستر  ــوارديـ أكـــد بــيــب غـ
لكنه  األول  الــشــوط  فــي  عانى  فريقه  أن  سيتي، 
استعاد قوته في الشوط الثاني وفرض أسلوبه 
ــاراة، قــال  ــبــ عــلــى أرض املــلــعــب. وبــعــد نــهــايــة املــ
غـــوارديـــوال فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »آر إم سي 
لــم نكن في  الــهــدف،  ســبــورت«: »عــنــدمــا تلقينا 
الــبــطــولــة. ال يكون  الـــذي تتطلبه هـــذه  املــســتــوى 
لديك منافسون مثل  األمــر سهاًل عندما يكون 
نــيــمــار أو مــبــابــي. فــي الــشــوط الــثــانــي كــنــا أكثر 
الكرة  على  السيطرة  من  وتمكنا  للهجوم  نزعة 
وحــقــقــنــا نــتــيــجــة جـــيـــدة. حـــاولـــوا الــتــقــدم لكننا 
لـــم نــســمــح لــهــم بـــذلـــك. إذا ســمــحــت لــفــيــراتــي أو 
نيمار  مع  بالتواصل  ماركينيوس  أو  باريديس 
فإنك ستخسر، لكننا أحكمنا الخناق عليهم«. وأضــاف املــدرب اإلسباني: »أنا هادئ 
ألن الالعبني كانوا هادئني، وبعد الفوز لم تكن هناك إثارة كبيرة، نحن نعلم أن هناك 

مباراة أخرى تنتظرنا«. 

مدرب بورتو يغيب عن الكالسيكو أمام بنفيكا 
بعد تلقي عقوبة

أعلن املجلس التأديبي التابع لالتحاد البرتغالي لكرة القدم إيقاف مدرب بورتو سيرجيو 
ليغيب عن  لفريقه،  األخــيــرة  املــبــاراة  في  الحكم  إهانة  لتورطه في  يومًا  كونسيساو 21 
املباريات األربع املقبلة، وبينها »الكالسيكو« املرتقب أمام بنفيكا. ويشمل قرار املجلس 
أيضًا فرض غرامة بقيمة عشرة آالف و200 يورو بحق املدرب الذي سيغيب عن مباريات 
فاماليساو وبنفكيا وفارينسي وريو آفي. وُطرد املدرب في نهاية مباراة االثنني املاضي، 
وُألغي فيها هدف لإلسباني تورني  بتعادل بهدف ملثله  انتهت  التي  أمــام موريرينسي، 
مارتينيز، ليتوجه املدرب بعد صافرة النهاية نحو الحكم وأهانه، وأظهر الحكم البطاقة 
الحمراء للمدرب الذي بدأ في التصفيق. هذا وُتعد هذه املرة الرابعة التي ُيطرد فيها مدرب 

فريق »التنانني« خالل املوسم الحالي.

تقارير: نوايا حسنة من ميسي لالستمرار مع برشلونة
بعد أول لقاء بني رئيس برشلونة خوان البورتا، 
ميسي،  خــورخــي  ميسي  ليونيل  ومــمــثــل  ــــد  ووال
بدت نوايا حسنة بني الطرفني الستمرار الالعب 
األرجــنــتــيــنــي فــي صــفــوف الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي«، 
الكتالونية  القناة  وأكــدت  »تــي في 3«.  لقناة  وفقًا 
أن البــورتــا لــم يقدم أي عــرض مــادي فــي انتظار 
النادي  طلبها  التي  املراجعة  تقارير  عن  الكشف 
ملــعــرفــة الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي لــلــنــادي 
املــتــضــرر لــلــغــايــة مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأوضحت القناة أن »النادي طالب الالعب بالتحلي 
بالكرم مع األخذ في االعتبار أن التوقعات ليست 
متفائلة للغاية وأن والــده أعــرب عن انفتاحه إزاء 
ـــرام عــقــد ملـــدة طــويــلــة«. هـــذا وبحسب  احــتــمــال إبـ
التفاصيل، سُيقسم العقد على ثالث مراحل، األولى ستسمح مليسي بالتجديد ملوسمني 
الثانية، سيحقق  املرحلة  املقبل، وفي  العام  آخرين مع برشلونة وخــوض مونديال قطر 
الالعب رغبته في اللعب في ميامي وأن يصبح أيضا سفير برشلونة في الواليات املتحدة 
الثالثة  مع فكرة »إنجاز بعض املشروعات االستراتيجية« ملجلس البورتا. وفي املرحلة 
برشلونة  إلــى  الــقــدم، سيعود ميسي  لكرة  األميركي  الـــدوري  في  انتهاء مسيرته  وبعد 

لالنضمام إلى الهيكل الرياضي للنادي.

مطعما  اشــتــرى  وهــنــاك  عائلته،  رفقة  هولندا  إلــى  إيطاليا 
وتمّيز في هذا املجال، قبل أن يغّير اهتمامه إلى عالم كرة 
الــقــدم، ورغـــم ذلـــك فــإّنــه يفضل دائــمــًا إبــــرام الــصــفــقــات أو 

املفاوضات داخل أحد املطاعم.
ــــدوري املــحــلــي، ليمتد  وكــانــت بــدايــتــه مــع عــدد مــن نــجــوم ال
نشاطه بشكل تدريجي، وينجح في ضّم نخبة من الالعبني 
جعلت منه الوكيل األشهر. ويحظى رايوال بمعاملة خاصة 
الــفــرق، ذلــك أن البعض منها يخشى الــدخــول معه في  من 
مفاوضات، نظرا إلى قّوة شخصيته التي تفرض على كل 
الفرق قبول طلباته. ويحصل رايوال على عموالت تتجاوز 
القانونية  الحصة  الوكالء وتتجاوز  بقية  ما يحصل عليه 

التي حددها قانون االتحاد الدولي.
فرض  على  ترتكز  مختلفة،  تعامل  طريقة  رايـــوال  فــرض 
شروطه ألن الالعبني الذين يمثلهم هم األفضل، وما حدث 

قبل أسبوعني بخصوص ملف هاالند يثبت هذا األمر، فقد 
تنقل الوكيل اإليطالي بني عديد املدن للتفاوض بخصوص 

مستقبل النجم النرويجي.
وأسلوب هذا الوكيل جلب له انتقادات، واعتبر بعض الوكالء 
أنه يسيء إلى املهنة. وقال عنه الوكيل جياكومو بيتراليتو، 
إّنه »ُيلوث مهنتنا وأنا أخجل أنني زميله«. وعاقب االتحاد 
اإليطالي، في سنة 2019، رايوال بعدم مباشرة مهامه ملدة 
بالعمولة  القوانني، في عالقة  ثالثة أشهر بسبب مخالفته 

التي كان سيحصل عليها من صفقة دي ليخت.
وال يتردد رايوال في مهاجمة املدربني في حال عدم التعويل 
على العبيه، بل إّنه انتقد االتحاد الدولي لكرة القدم بشكل 
علني، وهي تصرفات جعلته عرضة لالنتقادات، ولكّنه ال 

يأبه لها بما أن عالقته القوية بالالعبني توفر له الحماية.
)العربي الجديد(

نجح مينو رايـــوال فــي أن يخرج مهمة وكيل األعــمــال، من 
الــدور الكالسيكي إلى بعد جديد ومختلف تحّول بفضله 
يتدخل في سياسات  قد  قــرار فعلي  إلــى صاحب  الوكيل 

الفرق ويفرض قانونه على الفرق الكبرى.
فصاحب الجنسية املزدوجة اإليطالية والهولندية، تعاقد مع 
نخبة من الالعبني في العالم، ليتحّول إلى قّوة ضاربة، وإلى 

شخصية شديدة التأثير في املشهد األوروبي.
البعض  يعتقد  إذ  للجدل،  مثيرة  شخصية  أصبح  رايـــوال 
ــه لـــم يــعــد يــهــتــم بــعــقــد الــصــفــقــات بــقــدر مـــا بـــات مهتمًا  ــ أّن
بالتحكم في القرارات الرياضية. بوغبا وهاالند ودوناروما 
وإبراهيموفيتش ودي ليخت وغيرهم من ترسانة النجوم، 
تــعــاقــدوا مــع هـــذا الــوكــيــل الـــذي يــحــدد الــخــطــوط العريضة 

ملسيرتهم ويفرض كلمته من دون خوف أو تردد.
لم يكن رايوال مرشحًا ليكون وكيل أعمال، فقد هاجر من 

مينو رايوال

على هامش الحدث

واحد من أنجح 
وأقوى وكالء 

أعمال الالعبين في 
كرة القدم حاليًا

السيتي يطمح 
لحصد لقب 
البطولة )توم 
)Getty/فاليذر

ظهر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عاجزًا عن التألق في مباراة ذهاب 
الضيف  أمام  فريقه  انهزم  عندما  أوروبــا،  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
عكست  كارثية  إحصائية  سجل  حيث  لواحد،  بهدفين  سيتي  مانشستر 
الذي قدمه. ووفقًا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«  السيئ  المستوى 
اإلسبانية، اكتفى مبابي بلمس الكرة 30 مرة فقط طيلة أطوار المباراة، 
الباريسي كيلور نافاس  البرازيلي إيديرسون، وحارس  فيما لمس الحارسان، 

الكرة أكثر منه.

أين ذهب مبابي؟

وجه رياضي

الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو مــع ريــال 
مدريد في مواسم )2012-2011، 2013-2012، 
غريزمان  أنطوان  والفرنسي  و2014-2013(، 
مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي مــوســمــي )2015-
مــاريــا  دي  بــــات  كــمــا  و2017-2016(.   2016
املــمــرريــن لباريس ســان جيرمان في  أفــضــل 
دوري األبطال منذ موسم 2003-2004 مع 17 

يملك األسلحة لقلب األمــور في صالحه في 
مباراة اإلياب بقوله »صحيح أننا تراجعنا 
الثاني،  الــشــوط  فــي  الخلفية  خطوطنا  إلــى 
عالية،  قتالية  أظــهــر  سيتي  مانشستر  لكن 
هنا كانت تكمن الصعوبة«. وأضاف »يتعني 
عــلــيــنــا أن نــكــون أكــثــر اســـتـــقـــرارًا عــلــى مـــدار 
التي  الصعوبات  نحلل  أن  يجب  الشوطني. 

الــدولــي  أصــبــح  مــن جهته،  تمريرة حاسمة. 
ــع العــب  ــ الــبــلــجــيــكــي كــيــفــني دي بــــرويــــن، رابـ
يسجل في ثاث مباريات متتالية في دوري 
األبطال ضد سان جيرمان، بعد األرجنتيني 
ليونيل ميسي )3(، ماركوس راشفورد )3(، 
ونــيــمــار قــبــل أن يــنــضــم لــلــفــريــق )4(.  ورأى 
قــائــد ســـان جــيــرمــان مــاركــيــنــوس أن فريقه 

االستحواذ  في  صعوبة  وجدنا  واجهناها. 
على الكرة والخروج من وسط امللعب وشن 
الــهــجــمــات املـــرتـــدة«. وخــتــم قــائــا »نــمــلــك كل 
املـــقـــومـــات لــقــلــب األمـــــــور فــــي صــالــحــنــا فــي 
مـــبـــاراة الـــعـــودة. يــجــب أن نــذهــب إلـــى هناك 

متسلحني بإرادة الفوز«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أقال فريق برشلونة، أوسكار غراو، من منصب األمني العام الذي يشغله منذ عام 2016 
منه،  بــداًل  ريفيرتر  فــيــران  وعــني  بارتوميو،  مــاريــا  السابق جوسيب  الرئيس  عهد  فــي 
مجلس  بدعم  يحظون  ال  الذين  املديرين  من  غــراو  وُيعد  للنادي.  بيان رسمي  بحسب 
النادي، ناتشو رودريغيث  أقال  الجديد بقيادة خوان البورتا. وفي وقت سابق،  اإلدارة 
وألبرت سولير املسؤولني عن األقسام االحترافية ورومان غوميث بونتي املسؤول عن 
الخدمات القانونية. ُيذكر أن غراو عمل في الفترة املاضية على االنتقال السلس لإلدارة 

مع فيران ريفرتو، واملدير الجديد للكرة ماتيو أليماني.
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