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حـمل اإليـطـالي جورجـيـو كيـلـينـي مدافع يـوفـنتـوس نـبأ
ـسؤولي الـسـيدة الـعجـوز. وكان كـيـليـني بعـيدًا سعـيدًا 
ــوسم اجلـاري ــبـاريـات مــنـذ بــدايـة ا ــشـاركــة في ا عن ا

بـسـبب إصـابــته بـقـطع في الــربـاط الـصـلــيـبي. ووفـقًــا لـلـحـسـاب
الرسـمي ليـوفنـتـوس على مـوقع التـواصل االجتـماعي تـويتـر فإن
جـورجيو كـيليني عـاد للمـشاركة في التـدريبات اجلـماعية مع زمالئه
ـوقع تـويـتـر مـرة أخـرى. ونـشـر كــيـلـيـني عـلـى حـسـابه الـشـخــصي 

ـلـعب مع زمالئي في الـفريق". "شـعور جـمـيل بـأن أتواجـد عـلى أرض ا
وكان يوفنـتوس قد أضاف كيليني مـؤخرًا إلى قائمة الفريق اإليطالي في

األدوار اإلقصائية بدوري أبطال أوروبا.

دي مــــاريــــا جنم الــــلـــقــــاء االول بال
منازع حـيث لعب كـرة عرضيـة غير
مــدافع نــانـت اجتــاهــهــا لــتــصــطـدم
بـالعـارضـة. ومن ركلـة ركـنيـة لـعبـها
آنـخـيـل ارتـقى تـيـلـو كــيـريـر لـلـكـرة
بـرأسه مــسـجال الـهــدف الـثـاني في
تـوقـيت مـثــالي. وجتـرأ فـريق نـانت
وتــخــلى عن حــذره الــدفــاعي حــيث
اخــــتـــــرق الالعب لـــــودوفــــيك بالس
رمى الـدفـاع البـاريـسي وانـفـرد بـا
لـكنه سـدد في جـسـد كيـلـور نـافاس
ثـم ســـدد قـــادر بـــامـــبـــا كـــرة أخــرى
طــــائــــشــــة. لم يــــقف الــــبي إس جي
مكـتوف األيـدي بل سـدد مبـابي كرة
قـويـة أبـعــدهـا احلـارس بـصـعـوبـة
بــيـــنــمــا ســدد دي مــاريــا كــرة فــوق
الــعـارضــة وأهـدر بــابـلــو سـارابــيـا
فرصـة خطـيرة بـضربـة رأس غريـبة.
ومن رعــونــة مـتــبــادلـة بــ فــيـراتي
وكــيـــمــبـــيــمـــبي اســـتــغـل مــوزيس
سيمون الفرصـة وانطلق بالكرة من
لعب لـيسجل هـدف تقليص وسط ا
الـفـارق وتـزيـد أطـمـاع الـكـنـاري في
الـتـعـادل. وعـاش الـفـريق الـباريـسي
حلــظــات عــصــيــبــة لــلــغــايــة حــيث
تــصــدى حــارسه نــافــاس ألكــثــر من
ـران لـوزا مـحـاولـة خــطـيـرة عـبـر إ
ومــوزيس ســيــمــون بـيــنــمــا أضـاع
ـوند انفـرادا تاما بـتسديد البديل إ
الــــكــــرة فــــوق الــــعــــارضــــة. ووسط
الــضــغط الــشــديــد لــنـانـت سـنــحت
لــنــجـوم ســان جــيـرمــان عــدة فـرص
ـبـاراة لـكن أضـاعـهـا مبـابي لـقـتل ا
ودي ماريـا بـكل رعونـة كـما تـصدى
احلــارس بـبــراعــة لـفــرصـة تــومـاس
مــونــيـيـه. وحتـرك تــومــاس تــوخـيل
لتنشيط الصـفوف والتأم الدفاعي
لـعب حـيث أشرك جـولـيان لوسـط ا
دراكسلر ثم لـياندرو بـاريديس مكان
إيــكـاردي وســارابـيـا. وقــبل انــتـهـاء
الــــوقت األصــــلي بـ 3 دقـــائـق عـــاد
ــزعج مــوزيس ســيــمــون لــتــهــديـد ا
ـرمى البـاريـسي لـكن نافـاس أنـقذ ا
مرماه من فرصة محققة بينما أهدر
إيدمـوند فـرصة مـحقـقة لـلتـعادل في
الوقت بـدل الـضائع لـينـتـهي اللـقاء

بفوز ثم وصعب للضيوف.
WŽd

ســحــبـت اول امس الــثالثــاء قــرعــة
الـــدور اخلـــامـس في كـــأس االحتـــاد
اإلجنلـيزي لكـرة القـدم بعد مـباريات
اإلعـــادة في الــدور الـــرابع وحـــمــلت
الـقـرعـة مواجـهـة نـاريـة بـ تـشـيلي
ولــيـــفــربـــول فــيـــمــا حـــمــلـت بــاقي
ـــبــاريـــات أخــبـــارا ســارة لـــلــفــرق ا
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عادت من جديد احلـياة الشخصيـة للنجم اجلزائـري رياض محرز إلى دائرة اهـتمامات الصـحف اإلجنليزية بعـد أن ظهرت تقاريـر تؤكد أن العب وسط مانشـستر سيتي قد
انفصل عن زوجة صـاحبة األصول الهندية ريتا جوهال.العالقة ب مـحرز وريتا في األشهر األخيرة كانت غامضة خاصة أنـهما لم يظهرا أبداً في أي صورة جتمعهما كما
الكم األمريكي انشستر سيتي مع ظهـور أخبار تتحدث عن غضب النجم اجلزائري من تصرفـات زوجته بسبب تواجدها في ملهى ليلي مع ا باريات  أنها لم تعـد حتضر ا
ديـونتاي وايـلدر.وذكـرت صحـيفة “ذا صن ”الـبريـطانيـة أن محـرز حالـياً لم يـعد عـلى عالقة بـزوجته ريـتا بـعد أن قررا االنـفصـال رسمـياً وأن الـنجم اجلـزائري تـخطى هذه
رحلة سريـعاً وبدأ في عالقة جـديدة مع فتاة اسـمها  تايلـور وهي ابنة جنمـة تلفزيون الـواقع ومصممـة الديكور داون وارد.وأضافت الـصحيفـة أن ارتباط تايلـور البالغة من ا
هاجم األرجـنتيني سـيرجيـو أجويرو زميـله في مانشسـتر سيتي لم يـكن عائقاً أمـام فكرة عالقـتهما بل كـانت الشابة اجلـميلة مـتحفظـة في البداية الـعمر 22 عـاماً سابقـاً با

بسبب استمرار زواج محرز لكن بعد انفصاله عن ريتا رسمياً بقرار من احملكمة في مانشستر صار طريق حبهما خالي من أي عقبات.
درجات أثناء مـباراة مانشستر لم يظـهر محرز مع تايـلور في صورة جتمـعهما حتى اآلن لـكن صحيفة “ذا صن ”تؤكد أن احلـبيبة اجلديدة لـلنجم اجلزائري تواجـدت في ا

طاعم لتناول العشاء. سيتي أمام مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية وهناك شهود يؤكدون وجود الثنائي معاً في أحد ا
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ــثـــلــون عن ســتــة احتــادات شــارك 
وطنية مشاركة في دوري أبطال آسيا
عن مـنـطــقـة الـشــرق في اتـخـاذ قـرار
بتأجيل مباريات األندية الصينية في
اجلـوالت الثالث األولـى من البـطـولة
وذلك فـي االجــتـــمــاع الـــطــار الــذي
نــظـمه االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم
اول امـس الــثـالثـــاء في الـــعـــاصـــمــة

بور. اليزية كواال ا
كما تـقرر أيضـاً أنه في حالة إمـكانية
إقــامـة مـبــاريـات لألنــديـة الــصـيــنـيـة
بـحسب اجلـدول األصلـي فإنـها تـقام
كـمـا هـو مـقرر وبـالـتـالي فـإن مـباراة
تـشيـانـغراي يـونايـتـد التـايالندي مع
بـك سـتقـام في اجلولـة الثـانيـة يوم
18 شـباط 2020 وذلك ألن بكـ يـقيم
حـالـيـاً مـعـسـكـراً تـدريـبـيـاً في كـوريـا
اجلنـوبيـة وبالتـالي فإنه غـير خاضع

عايير العزل الطبي. 
وشدد نادي تشيانغراي يونايتد على
أنه سـيـواصل الــعـمل مع الــسـلـطـات
ـسـؤول الـطـبـي من احلـكـومـية وا
أجل مــراقــبـــة الــوقع احلــالي والــذي

يتغير بسرعة. 

كما سيواصل االحتـاد اآلسيوي لكرة
الــقـــدم الــعـــمل عــلـى مــراقـــبــة وضع
انـتــشـار فــايـروس كـورونــا عن قـرب
حــــيث  اقــــتــــراح إعــــادة جــــدولــــة

مـبـاريات األنـدية الـصـينـيـة لتـقام في
شـــهـــري نـــيـــســـان وأيــار 2020 و

اقــتــراح إقــامــة مــبــاريــات دور الـ16
ـنــطـقــة شـرق آسـيــا يـومي 16 و17

حــــزيـــــران واإليــــاب يــــومي 23 و24
حزيران. 

ـشـاركـون عـلى ـمـثلـون ا وقـد اتـفـق ا
وعد النهائي لتقييم الوضع حتديد ا
دة 21 يومـاً قبل إقـامة أي مـباراة
باراة وإذا تقـرر عدم إمكـانية إقـامة ا
ـقــتـرح فــإن الـنـادي ــوعـد ا حـسب ا
ــضــيـف يــحـتــاج لــتــرشــيح مــلــعب ا
مــحــايــد قــبل 14 يــوم عــلى األقل من

باراة.  موعد ا
وجــاء تــنــظـــيم االجــتـــمــاع الــطــاري
اسـتـجـابـة لـتـأثـيـر انـتـشـار فـايـروس
كـــورونـــا عـــلى دوري أبـــطـــال آســـيــا
ـنــطـقـة الــشـرق والـذي  اعــتـبـاره
حــالــة طــبـيــة طــارئـة عــلى مــســتـوى
الــعــالـم من قــبل مـــنــظــمـــة الــصــحــة

ية.  العا
ويشار إلى أنه يوم 29 كانون الثاني
 تـعـديل مـواعـيـد مـبـاريـات األنـديـة
الـصـيـنـيـة من قـبـل االحتـاد اآلسـيوي
لــكـرة الــقــدم بـحــيث تــقـام أول ثالث
جوالت خارج مالعبها ولكن بعد ذلك
قـامت بـعـض احلـكـومات ومـن بـيـنـها
أســتـرالــيـا بــوضع قـيــود جــعـلت من
ـســتـحـيل سـفــر األنـديـة الـصــيـنـيـة ا

أخبار النجوم

 Q³½ qL×¹ wMOKO

”u²M uO  «ÎbOFÝ

الــدقـــيــقــة 53 من جــانـب أصــحــاب
األرض بـــتـــوقـــيع لـــويـس مــيـــجـــيل

أفونسو بيتزي من ركلة جزاء.
 ولم تــكـد تــمـر 7 دقـائـق حـتى أدرك
فامـاليكـاو التـعادل عن طـريق بيدرو
جونسالفيس. وفي الدقيقة 73 تقدم
تــوني مــارتـــيــنـــيــز لــلـــضــيــوف في
النتـيجة قـبل أن يرد بنـفيكـا سريعا
بــعـد 5 دقــائق بــهــدف الــتـعــادل عن
طريق رافائيل سـيلفا. وعـندما كانت
ــبـــاراة فـي طــريـــقـــهـــا لالنـــتـــهــاء ا
بالتعادل اقتنص "النسور" انتصارا
قاتال بفضل هدف جابرييل فرنانديز

في الدقيقة 90. 
وسيلتقي الفريقان في مباراة اإلياب
قبل على ملعب فاماليكاو األسبوع ا

البلدي.
انيا شالكه في ربع نهائي كأس أ

تــأهل شـالــكه إلى ربع نــهــائي كـأس
ـانـيـا بصـعـوبـة بـالـغـة مـساء اول أ
امس الثالثاء بـعد فوزه عـلى هيرتا
برل 2-3 في مـبـاراة امـتـدت لـوقت

إضافي. 
سجل ثـنائـية هـيرتـا برلـ باسـكال
كـوبـكه وكـريـسـتـوف بـيـونـتـيك ورد
شـالـكه بـهـدفـ أيـضـا حـمال تـوقـيع
دانـيـيل كــالـيـجـويـري وأمـ حـارث.
وفي الشوط اإلضافي الـثاني انتزع
بنـيـتو رامـان بطـاقة الـتـأهل لشـالكه

ـرشحـة لـلـقب. وفيـمـا يلي الـكبـرى ا
نتـيجـة القرعـة: شيـفيـلد ونزداي مع
مـــانــشــســتــر ســيـــتي وريــديــنج مع
شــيـفـيـلــد يـونـايــتـد وتـشــيـلـسي مع
ليـفـربول ووست بـرومـيتـش ألبـيون
مـع نـيــوكــاسل يــونــايــتـد ولــيــســتـر
سيتي مع برمنـجهام سيتي وديربي
كــاونــتي مع مــانــشـســتــر يـونــايــتـد
وساوثامبتون أو توتنهام هوتسبير
مع نوريتش سيتي وبورتسموث مع

آرسنال. 
غامرات ووضع فريق ليفربـول حدا 
ضـــيـــفه فـــريق الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة
"شـــروزبـــري" بـــإقــصـــائه مـن الــدور
ــــســـابــــقـــة كــــأس االحتـــاد الـــرابع 
اإلجنـلـيـزي لــكـرة الـقـدم عـقب فـوزه
عليه بهدف وحيد في مباراة اإلعادة
بـينـهـما. وجـاء هـدف الـفوز الـوحـيد
"لــلـريـدز" بـ"نــيـران صــديـقــة" سـجـله
الالعب رو شـاون ويلـيـامـز خـطأ في
مــرمــاه عــنـد الــدقــيــقـة 75 من عــمـر
ــبــاراة الــتي جــمــعــتــهــمــا الــيــوم ا
الثالثاء على ملعب "آنـفيلد". وانتزع
ليفربول بفضل شبابه بطاقة العبور
إلى الـــدور الــتــالـي ألعــرق بــطــوالت
العـالم التي انـطلـقت في عام 1871.
واضـطــر لـيــفـربـول خلــوض مـبـاراة
اإلعـــــادة بــــــعــــــد أن فـــــرض فــــــريق
ـغـمـور الـتـعـادل علـيه "شـروزبـري" ا
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ـبــاريـات. وقــال داتـو خلـوض هــذه ا
ويــنــدســور جــون أمــ عــام االحتـاد
اآلســـــــــــيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم: نـــحن
اجـتمـعـنـا في ظروف صـعـبة من أجل
إيــجــاد حــلــول تـســمـح لــنــا بــإقــامـة
مبـاريات كرة القـدم مع ضمـان حماية
صـــحـــة وسالمـــة جـــمـــيع الـالعـــبــ
ــــســــؤولـــ وأطــــراف الــــلـــعــــبـــة وا

واجلماهير. 
وأضــــــاف: نـــــــحن كـــــــذلك نــــــدرك أن

فايـروس كـورونا
قــضــيـة أكــبـر
من كرة القدم
ونــــــتــــــمــــــنى
جلـــــــــــمـــــــــــيـع
ـــــصـــــابـــــ أن ا
يــتــعـــافــوا بــأســرع

وقت.

شعار االحتاد االسيوي لكرة القدم

كيليان مبابي
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أكـدت شـبـكـة ديـفـنـسـا سـنـترال
ــقـــربــة من ريــال اإلســـبــانــيـــة ا
مـدريد أن صـفـقة تـعـاقد الـنادي
ـــلــكي مـع الــنـــجم الــفـــرنــسي ا
كيـلـيان مـبابي من بـاريس سان
جـيـرمـان الـفـرنـسي بـاتت
ـــــؤكـــــدة. فـي حـــــكـم ا
وأشــارت ديــفــنــســا
إلـى أن مـــــــبــــــــابي
سيصبح العباً في
صــــــفــــــوف ريــــــال
مــــدريــــد بــــشــــكل
رسمي بـداية من
قبل  وسم ا ا

(2-2) في اللـقاء الـذي جمـعهـما يوم
ــاضـي عــلى 26 كـــانــون الـــثـــاني ا
ـدينة ملـعب (مونـتكـومري مـيداو) 

شروزبري اإلجنليزية.
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اقتـرب بورتـو من بلـوغ نهـائي كأس
الــبــرتـــغــال بــعـــدمــا حـــقق تــعــادال
إيــــجــــابــــيــــا 1-1 أمــــام مــــضــــيــــفه
ـــيـــكـــو فـــيـــســيـــو اول امس أكــاد
الـثالثـاء في الـلـقـاء الذي أقـيم عـلى
مـلـعب فـونـتـيـلـو الـبـلـدي في ذهـاب
نــصف الــنــهــائـي. وبــعــد شـوط أول
سلبي بـ الفريـق تذكـر الالعبون
طريق الشبـاك في الدقيقة 59 بهدف
زي لــــويس لــــصـــالح بــــورتـــو. وفي
الـدقـيـقة 71  أدرك فـيسـيـو الـتـعادل
عن طريق جواو ماريـو. وبهذا يضع
بـورتو أكـثـر من قـدم في الـنـهائي ال
ســيــمــا وأنه ســيــخــوض مــواجــهــة
قـبل ب جماهيره اإلياب األسبوع ا
على ملعب الدراجاو. وحـقق بنفيكا
فوزا غير مطمئن على حساب ضيفه
فاماليـكاو بنـتيجة (2-3)  في اللقاء
الـذي جـمـعــهـمـا اول امس الـثالثـاء
في ذهـــــاب نــــصف نـــــهـــــائي كــــأس

البرتغال. 
وعلى مـلعب الـنور وبـعد شوط أول
سـلـبي بـ الـفـريـقـ شـهـد الـشوط
الثـاني تسـجيل 5 أهداف بـدأت منذ جورجيو كيليني

لـيحـقق الالعب الـفرنـسي حـلمه
بــاالنــضـمــام لــلــوس بالنــكـوس
ـوسم اجلـاري. ـجـرد نـهـايـة ا
ويــنــتــظــر ريــال مــدريــد وصـول
مــبـابـي بـأذرع مــفــتــوحــة حـيث
ســــيــــكـــون الــــصـــفــــقــــة األغـــلى
ـــلـــكي في واألقـــوى لــــلـــنـــادي ا
الـــــعـــــقـــــد األخــــيـــــر لـــــيـــــكــــون
اجلـــاالكــــتـــيــــكـــــــــــــوس الـــذي
دريديستا أحالم سيبني عليه ا
و طـــــمــــــوحــــــات الـــــســــــنـــــوات

قـــــــــبلة.  ا
وأوضـــحت ديـــفــنـــســـا أن ريــال
مــدريـد ســيــجــعل مــبـابـي أغـلى
العب في العالم من خالل صفقة
تـصـل قـيـمــتـهــا اإلجـمــالـيـة إلى
300 مــلـيــون يـورو بـواقع 250
مليون يور و50 مليون يورو
أخــــــــــرى كـــــــــحـــــــــوافـــــــــز
واضـــــــــافات مـتـعلـقة

باألداء. 
وسـيـتـخـطى مـبابي
بـذلك زمـيلـه احلالي
في بــاريس نـيــمـار
دا ســـيـــلـــفـــا الــذي
يــــعـــتــــبــــر صـــاحب
أغـــلـى صـــفــــقـــة في
الـتاريخ بـعـد رحـيله
عـن بــــــرشـــــــلــــــونــــــة
اإلســـبــــاني ألثــــريـــاء
الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية
2017 فــي صــــــــــــــيـف 
مـــقـــابل 222 مـــلـــيـــون

يورو.

تــأخـره بــفـارق 15 نــقــطـة ويــهـزم
تــشــارلــوت هــورنــتس (125-110)
بــدوري الـــســلــة األمـــريــكي. وقــدم
هــاردن أداءً اســتــثــنــائــيًــا طــيــلـة
ـــبــــاراة خـــاصــــة في الــــدقـــائق ا
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أحــرز جــيــمس هـاردن 40 نــقــطـة
وكـان على بـعد مـتـابعـة واحدة من
حتـقـيق 3 أرقــام مـزدوجـة لــيـقـود
هــيــوســتــون روكـتـس لــتـعــويض
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u“∫ حقق سان جيرمان فوزاً صعباً على نانت في الدوري الفرنسي
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بـفـضل الـهــدف الـثـالث الـذي سـجـله
في الوقت القاتل (الدقيقة 115).
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أنـهى غــرنـاطـة مـســيـرة حـامل لـقب
كأس ملك إسبانيا فـالنسيا بعد أن
حـقق انـتصـارا قـاتال عـلـيه بنـتـيـجة
(1-2) فـي الـــلـــقــــاء الـــذي أقـــيم اول
امس الـثـالثـاء في أولى مــواجـهـات

ربع النهائي. 
وعـــلى مــلـــعب لـــوس كــارمــيـــنــيس
انـتــهى الــشـوط األول بــهـدف في كل
شبكة حيث تقـدم أصحاب الضيافة
في الـنـتـيـجـة بـعد 3 دقائـق فقط من
ـهـاجم صـافـرة الـبــدايـة عن طـريق ا

اخملضرم روبرتو سولدادو. 
لـكن قـبل نـهـايـة الـشوط بـ 5 دقائق
أدرك حامل اللقب التعادل عن طريق
مهاجمه الدولي رودريجو مورينو. 
وعندما كـان اللقاء في طـريقه للوقت
اإلضافـي واصل سولـدادو مـسـلسل
ـرور الـتـألق وأهـدى فـريـقه بـطـاقـة ا
لــنــصف الــنــهــائي بــهــدف قــاتل في
الوقت احملتسب بدال من الضائع من

عالمة اجلزاء. 
ــرة األولى الــتي يــبـلغ وتــعـد هــذه ا
فيها غرناطة نصف النهائي منذ 75
عــــامـــا وحتــــديــــدا مـــوسم (-1944
1945)  عندما ودع البطولة على يد

نفس الفريق.

األخيـرة وقاد فـريقه لـلتـفوق (-12
3) بـــالـــربع األخـــيـــر لـــيـــســـيـــطـــر
هـيــوسـتــون عـلى الــلـقــاء. وسـجل
هــاردن 40 نـــقــطــة ومــرر 12 كــرة
حـاسـمـة ليـسـاعـد هيـوسـتـون على
االنـــــتـــــصـــــار رغم غـــــيـــــاب راسل
وسـتبـروك وكلـينت كـابيال; بـسبب

اإلصابة. 
وأضـاف دانـويل هـاوس جـونـيور
22 نقـطة واسـتحـوذ على 9 كرات
مـرتـدة بيـنـمـا أحرز بي جـيه تـاكر
13 نقطة واسـتحوذ على 10 كرات
مـرتـدة ومـرر 3 كـرات حــاسـمـة مع

روكتس. 
وســـجل كل مـن مــايـــلــز بـــريــدجــز
وتـيــري روزيـر 20 نــقــطـة لــصـالح
هـــورنــتس الـــذي خــســر مـــبــاراته
الـرابـعـة عــلى الـتـوالـي كـمـا سـقط
لـــلـــمــرة 12 في آخــر 13 مـــبــاراة.
وأحـرز مـالـيك مـونك 19 نـقـطـة مع
تـشـارلـوت بـيـنـمـا سـجل ديـفـونتي
جـراهام 16 نـقـطـة ومـرر  10كرات
حـاسـمة. واسـتـحـوذ بريـدجـز على

15 كرة مرتدة.
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أعـلن االحتـاد السـعـودي لـكـرة الـقـدم تـقدمه
بـطلب اسـتـضافـة بطـولـة كأس آسـيا 2027
عـنـد إعالن االحتاد الـقاري لـلعـبة الـبدء في
اسـتقـبال مـلفـات االحتادات األهـليـة الراغـبة
ـسـابـقـة الـريــاضـيـة األكـبـر في في تـنـظـيـم ا
قـارة آسيـا. وأكـد االحتاد الـسعـودي لـلعـبة
ــقـرر أن يــتم تـقــد مـلف مــتـكـامل أنه من ا
ـتطلبات مدعماً بالفعاليات واألحداث بكافة ا
ـملكة ـية التي اسـتضافـتها ا الـرياضيـة العا
اضيـ وحظـيت بكـثير عـلى مدى الـعامـ ا
ـيــ بـعـد أن من الــتـقــديـر واالهـتــمـام الــعـا

شـهـدت جنـاحــاً كـبـيـراً وإقـبـاالً مـتـزايـداً من
كـافــة أقــطــار الــعــالم. وقــال رئـيـس االحتـاد
ـسـحل أن الـســعـودي لـكـرة الـقــدم يـاسـر ا
الـتقـدم بطـلب االستـضافـة جاء بـرغبـة أكيدة
في الـنـجـاح وبـدعم كـبـير مـن الهـيـئـة الـعـامة
للريـاضة الستـضافة أهم الـبطوالت الـقارية
الفتاً إلى أن الدعم الالمحدود من القيادة.
مـن جانب اخـر قـرر احتاد غـرب آسـيا لـكرة
الـقــدم إقـامــة الـنــسـخــة الـثــانـيــة من بـطــولـة
الـشـبـاب حتت 19 عـامـاً في مـديـنـة الـعـقـبـة
ــــــدة 17 إلـى 26 آذار األردنـــــــيــــــة خـالل ا
ـقـرر أن يُـضـيف االحتاد ـقـبل. وكـان من ا ا

الـلــبــنـانـي الـبــطــولــة لـكــنه اعــتــذر عن عـدم
إمـكــانـيـته لــذلك بـســبب األوضـاع الــراهـنـة
هـناك لـيـتـصدى احتـاد غـرب آسيـا بـالـتالي
لتنظيمها عبر كوادره وبالتعاون مع االحتاد
األردني واجلهـات الرسمـية ذات العالقة في

مدينة العقبة. 
ويشارك في البطولة 7 منتخبات هي: لبنان
الـســعــوديــة الــعــراق فــلــســطــ ســوريـا
الـبـحرين اإلمـارات وسـيتم سـحب قـرعتـها
يـوم 20 مـن الشـهـر احلـالي في مـقـر احتاد

غرب آسيا بالعاصمة األردنية عمّان
. يـذكــر أن الـنـسـخـة األولى
من بــــطـــولــــة الـــشــــبـــاب
ـاضي أقــيـمت الـعـام ا
2019 في مدينة رام
الـلـه الـفــلــســطــيــنــيـة
وتوج فـيها منـتخبنا
العـراقي باللـقب بعد
فـــــــــــــــــوزه عـــــــــــلـى
ـنتـخب اإلماراتي ا
ــــــــــــبــــــــــــاراة فـي ا
النهائية بنتيجة -4

2 بــــــــفــــــــارق ركالت
التـرجيح إثر تعـادلهما

فـي الــــــــــــــــــــوقـت
األصلي 0-0.

جانب منمنافسات سلة للمحترف
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مازال النـجم البرتغـالي كريستـيانو رونـالدو حاضراً بـقوة في العاصـمة اإلسبانـية مدريد رغم
أنه يلـعب اآلن في صفوف يـوفنتـوس اإليطالي مـنذ انتـقاله للفـريق في صيف عام 2018. ظهر
رونالـدو على هيئة بطل خارق “سوبر هيرو ”في سلـسلة قصص مصورة “كوميكس ”صدرت
اول امس الثالثاء في إسبانـيا. وأصبح الهداف البرتـغالي بطالً لسلسلة “ستـرايكر فورس ”7
قـرر أن تتحول هذه التي تـنشرها دار “ديسـتينو ”اإلسبانـية وبحسب صحيفة “ماركا ”من ا
صـورة أيضاً إلى سـلسلـة رسوم متـحركة. وفي بـيان صادر من دار “ديسـتينو..” القـصص ا
فإن رونالدو يريد أن يستخدم صورته بهذه الطريقة بهدف الترويج للقراءة ب األطفال الصغار

. تابع استغالالً لتأثيره على مالي ا
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دافع الـنـجم األرجـنـتيـني لـيـونـيل مـيـسي قـائـد برشـلـونـة عن زمالئه بـعـد االتـهـامـات التي
درب السابق دير الرياضي للفريق لبعضهم خالل فترة ا وجهها الفرنسي إريك أبيدال ا

إرنـستو فـالفـيردي. وصـرح أبيـدال قائال: "فـي فترة فـالفـيردي لم
يـكن الــكـثـيـر من الـالعـبـ راضـ أو يــعـمـلـون بــجـد وجـدنـا
مـشـكـلــة في الـتـواصل الــداخـلي صـحـيـح أن الـعالقـة كـانت
كنني أن البس لكن هناك أشياء  درب وغرفة ا جيدة بـ ا
أدركــهــا بـصــفــتي العب ســابق". ونــشــر مــيـسـي صـورة من
تـصريحـات أبيـدال عبر حـسابه على مـوقع "إنستـغرام" وعلق
عـلـيـهـا قـائال: "بـصـراحـة ال أحب الـقـيـام بـهـذه األشـيـاء لـكن
أعــتــقـد أن كل شــخص يــجب أن يــكـون مــســؤوال عن مــهـامه

وقراراته". وتابع: "عندما يكون الالعبون ليسوا على ما
ـلعب. نـحن أول من نعـترف بـذلك لكن يرام في ا
ـــســـؤولـــون عن اإلدارة يـــجب أن يـــتـــحـــمـل ا
الـــريـــاضــــيـــة مـــهــــامـــهم وقــــبل كل شيء

يـتحـمـلـون مسـؤولـيـة القـرارات. أخـيرا..
أعـتـقد أنه عـنـدمـا نتـحـدث عن العـب
يـــجب أن نــحـــدد أســمــاء ألن إذا لم
نــقم بـذلـك فـإن االتــهـامـات ســتـوجه
إلى اجلمـيع وسيـدعم ذلك األشياء
غير الـصحيحة الـتي تشاع". يذكر
أن إدارة نــادي بـــرشــلــونـــة أقــالت
مــدرب الــفـريق الــســابق أرنــســتـو
فـــالـــفـــيـــردي في كـــانـــون الـــثـــاني
ـته أمام أتلـتيكو اضي بـعد هز ا
مـدريــد في الـدور نــصف الـنــهـائي
لـــــكــــــأس الـــــســـــوبـــــر اإلســــــبـــــاني
بــالــســـعــوديــة وعــيـــنت مــدرب فــريق
بيتيس السابق كيكي سيت بدال عنه.
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فـاز باريس سـان جـيـرمان بـصـعـوبة
على مضيفه نـانت بنتيجة 1-2  اول
امس الــثالثـاء فـي إطـار اجلــولـة الـ
23 من عمر الدوري الفرنسي. تقدم
الــبي إس جـي بــهــدفــ ســجــلــهــمـا
مــاورو إيـكــاردي وتـيــلــو كـيــريـر في
الدقـيـقـت 29 و57 وقلـص موزيس
سـيـمـون الـفـارق بـهـدف في الـدقـيـقـة
 .68
ورفع حــامل الـلــقب رصــيـده إلى 58
نـقـطـة في الصـدارة بـيـنـمـا جتـمد
رصيد نانت عند 32 نقطة في

ركز العاشر.  ا
وكـاد الـفـريق الـباريـسي
أن يحـسم األمـور مبـكرًا
لــصــاحلـه حــيث أهــدر
إيـــــكــــاردي انـــــفــــرادا
صـريحـا بـعـد مرور
دقـيـقــتـ مـسـددا
الكـرة في جـسد
احلــــــــــــــــــــارس
ديـــــــــــنــــــــــيـس
بـــيــــتـــريـــتش.
وبــعــد مـرور
ربـــــــــــــــــــع
ســـــاعــــة
مــــــــــــــــــرر
آنـــــخـــــيل
دي مـــاريـــا كـــرة
رائـعـة لـكـيـلـيـان مبـابي
الـذي انــفــرد ولـكــنه سـدد
الـــكــرة فـــوق الــعـــارضــة.
وشكـلت انطالقـات مبابي
ـيـنـا يـسـارا ومـونــيـيه 
خطورة كبيرة على مرمى
أصـــحــاب األرض الـــذين
لم يـصـمــدوا كـثـيـرا
عـــنــدمـــا قــابل دي
مـــاريــا عـــرضــيــة
مـبابـي بقـدمه في
ــــست ــــرمى لــــكـــــنــــهــــا  ا
إيكـاردي ليـحتـسب الهدف
هاجم األرجنتيني. باسم ا
الـفــريق الــكـنــاري كـان بال
أنــيــاب طـوال 45 دقــيــقـة
باستـثناء مـحاولة طـائشة
من عبد القـادر بامبا الذي
مــرر كــرة لــزمـيــله مــوزيس
سـيـمون لـيـسـددهـا بـرعـونة
فــــوق الـــعـــارضـــة. الـــشـــوط
الـــثــــانـي كــــان أكــــثــــر إثـــارة
ــرمى وكـان وخــطـورة عــلى ا


