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حقق ليفربول فـوزا في غاية األهمية
على مضيفه ساوثهامـبتون بنتيجة
مــســاء اول امس اجلــمــعــة في 3-1
اجلـولـة 33 من الــدوري اإلجنـلــيـزي

متاز لكرة القدم. ا
وتقدم ساوثهامبتون أوال عن طريق
ش لوجن  قبل أن يسجل نابي كيتا
الـتـعـادل لـلـفـريق الـضـيف بـالـدقـيـقة
وانـتـظـر لـيـفـربـول حـتى الـدقـيـقة36
إلحــراز هــدف الــتـقــدم بــإمــضـاء 80
صري محمد صالح ثم جاء النجم ا
الــــدور عـــلى جــــوردان هـــنـــدرســـون
لـــيــــســـجل الـــهــــدف الث......الث في

الدقيقة 86.
وبـهــذه الـنـتـيــجـة اعـتـلـى لـيـفـربـول
نـقـطة صـدارة الـدوري بـرصـيد  82 

بـــــــفــــــارق
نقـطـت
أمـــــــــــام
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وجود في أحد مسـتشفيات العاصمـة الفرنسية باريس حيث أكد أسطـورة كرة القدم البرازيليـة بيليه ا
سالك البولية أنّ صحته "أفضل بكثير" وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي يعالج من الـتهاب في ا

على "تويتر".
ـتوج مع مـنـتخب بالده بـلـقب كأس الـعالم وكـانت مـصادر مـتطـابـقة أفـادت في وقت سـابق أنّ النـجم ا
ـستشفـى كإجراء احتـرازي قبل رحلـة العودة الـطويلـة إلى البرازيل من الـعاصمة ثالث مرات أدخل ا

الفرنسية.
ضـادات احلـيويـة تـعطي مـفـعولـهـا... أشعـر أنني ـلك" الـبالغ  78عـامـاً اول امس اجلمـعـة: "ا وأورد "ا
ـازحاً متابـعيه: "أعتقد أفضل بكـثير" شاكراً اجلـماهير عـلى مساندتـها وتعاطفـها.كما أضـاف بيليه 

أنني مستعد للعب مرة ثانية".
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حـسم مـيـلـووكي بـاكس صـدارة تـرتيب
ـوسم مع ــنـطـقـة الــشـرقـيـة وإنــهـاء ا ا
أفـــضل ســـجـل في دوري كـــرة الـــســـلــة
األمـيركي للمـحترف ليـدخل منافسات
الـ "بـالي أوف" في أفضل تـرتيب لـلمرة
األولـى في تـاريخ الـنـادي.وأتى احلـسم
ـيلووكي قبل ثالث مباريات من انتهاء
ـنـتـظم بـفـوزه عـلى مـضـيفه مـوسـمه ا
فـيالدلفـيا سـفنـتي سيـكسرز 128-122
في مـباراة سجل فيهـا جنمه  اليوناني
بو 45 نـقطة.ورفع يـانيس أنـتيـتوكـو
مــيــلـووكي رصــيـده الى 59 فــوزا و20
خـسارة متقدما عـلى تورونتو رابتورز
(56 فــوزا و23 خـــســارة) الـــثــاني مع

تبقي ثالث مباريات لكل منهما.
وسـتـمنح الـصـدارة ميـلـووكي أفـضلـية
الـلـعب على أرضه في األدوار الـنـهائـية
الــتي تــنــطـلق في  13نــيــســان/أبـريل
وتـسـتمـر حتى أواخـر أيـار/مايـو.وقال
يزا مـدربه مايك بودنهولـز "كان عاما 
جـدا (...) أنـا فـخـور بـالـفـريق". وضـمن
ــوسـم مع أفــضل مـــيــلـــووكي إنــهـــاء ا
ـــنـــطـــقـــتــ اذ أن ســـجـل بـــ فـــرق ا

مــتـصـدر الــتـرتــيب احلـالي لــلـمـنــطـقـة
ــاضــيـ ـوســمــ ا الــغــربــيــة بـطـل ا
غــولــدن ســتــايت ووريــرز حــقـق فـوزه
الـ54 مـقـابل 24 خــسـارة عـلى حـسـاب
مـضيفه لـوس أجنليـس ليكرز 108-90
لــكــنـه لن يــتــمــــكن من مــعــادلــة ســجل
مـيـلـووكي نـظـرا لـتـبـقي أربع مـبـاريات
ـرة الـثالـثة وسم. وهي ا فـقط له هـذا ا
تـوالــيـا الـتي يـبـلغ فــيـهـا مـيـلـووكي الـ
"بـالي أوف" عــــلــــمــــا بــــأنـه خــــرج في
اضـي من الدور األول في ـوسمـ ا ا
مــنــطــقــته. ولم يــتــحــدد بــعــد مـنــافس
وسم رحلـة هذا ا مـيلووكي فـي هذه ا
ـنـطـقـة الـغـربـيـة حـيث اذ عـلـى عـكس ا
تأهلة حـسمت أسماء الفرق الـثماني ا
نـافسة قـائمة بـ خمس فرق ال تـزال ا

نطقة الشرقية. على ثالثة مراكز في ا
وضـمن ميلووكي وتورونتو وفيالدلفيا
وبـوسـطن سلـتـيكـس وإنديـانـا بايـسرز
الــتــأهل عن الـشــرقــيـة وتــتــبـقى ثالث
مـــراكــز مــحل تـــنــافس بـــ ديــتــرويت
بـــيــســتــونــز ( 39فــوزا و39 خــســارة)
وبــروكـلـ نـتس (39 و40) وأورالنــدو
مــاجـيك (39 و40) ومــيــامي هـيت (38

و40)  وتــــشــــارلــــوت هــــورنــــتس (36
ـيـلووكي في و42). وكـان فـوز الـثـاني 
ثـالث مــواجــهــات مع فـــيالدلــفــيــا هــذا
ـنافسـة "الشخـصية" ب ـوسم لكن ا ا
ــبــو جنــمي الــفــريــقــ أنــتــيــتــوكــو
(مـيلووكي) والكاميروني جويل إمبييد
(فـيالدلـفـيا) انـتـهت بـأفضـلـيـة نسـبـية
لـلــثـاني: فـعـلى رغم تـسـجـيل األول 45
نــقـطـة مع 13 مــتـابـعـة أنـهـى إمـبـيـيـد
ـبـاراة مع الـ "تريـبل دبل" الـثانـية في ا
مـسـيـرته بـتـسـجـيله 34 نـقـطـة مع 13
مـتابعة و 13تـمريرة حاسمـة علما بأن
ـبـاراة كـانت األولى له بـعـد غـياب عن ا
ثـالث مـبـاريـات بـســبب آالم في الـركـبـة
الـــيــســـرى. وقــدم الـــفــريـــقــان مـــبــاراة
مــتــكــافــئــة الى حــد كــبــيــر مع تــبـادل
األفضلية في الشوط األول حيث انتهى
الــربع األول لـصـالح مـيـلـووكي 30-26
بــيــنـمــا تـفــوق فــيالدلــفـيــا في الــثـاني
بــنــتـيــجـة 26-32 وفـي الـثــالث بــفـارق
نــقـطــتـ فـقط 26-28 قــبل أن يــتــفـوق
مـيلـووكي بشكل أكـبر في الـربع األخير
ـبـاراة شهـدت تـوترا مع 36-46. لـكن ا
لعـب ب الالعـب السـيما فـي أرض ا

فـي الـدقــائق األولى مـن الـربع األول اذ
تـعـرض العب مـيـلووكي إريك بـلـيـدسو
لـلطرد لنيـله خطأين فنـي اثر احتكاك
مــعه إمـبـيـيـد وقـيــامه بـرمي الـكـرة في
اجتاهه وإصابة الكاميروني في بطنه.

ووريرز يقترب وجيمس يتعهد
الـى ذلك تـفـوق ووريـرز عــلى مـضـيـفه
لـيـكرز 90-108 فـي لقـاء بـرز فيه العب
ـاركـوس كـازنـز مع  21نـقـطـة األول د
و 10مـتـابـعـات بـيـنـمـا اكـتـفى زمـياله
كــيــفن دورانت وســتــيــفن كـوري بـ 15
وســـبع نـــقـــاط عــلـى الــتـــوالي.وحـــقق
غـولدن سـتايت فـوزه السـادس في آخر
ســبـع مــبــاريــات فـي ســلــســلــة طــوى
عــبـرهــا تـذبـذب أدائه فـي الـقـسم األول
مـن آذار/مـارس عــنــدمـا تــلــقى خـمس
هـزائم في  11مـبـاراة.ويـتصـدر غـولدن
نطقـة الغربـية ويليه سـتايت ترتـيب ا
دنـــــفـــــر نـــــاغـــــتس مع 52 فـــــوزا و26
خـسـارة مع تـبـقي أربـع مـباريـات لـكل
ـنـتـظم يــلـيـهـمـا ــوسم ا مــنـهـمـا في ا
هــيــوسـ روكــتس مع  51 فــوزا و28
خــــــــســـــــــارة وتــــــــتـــــــــبــــــــقـى لـه ثالث
مـبـاريـات.وهـيمن غـولـدن سـتـايت على
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أول مبـاراة على مـلعـبه اجلديـد بعد
تغـلبه عـلى كريـستـال باالس بـهدف

دون رد.
ودخـل الــــكــــوري اجلــــنــــوبي ســــون
هـيـوجن مـ تـاريخ الـنـادي بـعـدمـا
ســـجل أول أهــداف تـــوتــنــهـــام عــلى
ـنـتـقل إليه حـديـثًـا قبل أن ـلعب ا ا
يـضيف كـريـسـتـيان إريـكـسن الـهدف

الثاني.
ــدرب األرجـنــتـيـني ويـطــمح رجـال ا
مــاوريـسـيــو بـوكـيــتـيـنــو في تـفـادي
ة في أول مباراة أوروبية على الهز

لعب اجلديد. ا
ويـرغب العـبـو تـوتـنـهـام في احلـفاظ
على الـتاريخ األبـيض للـملـعب ببدء
سلسلة طويلة من االنتصارات وعدم

ة عليه. الهز
وتـخـشى جـماهـيـر الـفـريق الـلـندني
الــســقــوط في أول مــبــاراة أوروبــيـة
ـلعب اجلديـد السيـما مع قوة على ا
ــــدرب اإلســـبـــانـي بـــيب كـــتـــيــــبـــة ا

جوارديوال.
وفي آخر مبـاراة استـضاف توتـنهام
فـيــهـا الـســيـتي وكـانت عــلى مـلـعب
بـلي استـطـاع الفـريق السـماوي و
التغلب على الـسبيرز بهدف دون رد

أحرزه اجلزائري رياض محرز.
W¹ËU ²  WH

وعلى مـدار آخر 10 سنـوات خاض

الثـاني في الـدقـيـقة 19 عـنـدما فـشل
لوجن في التعامل مع كرة مرسلة من
بـيــرتـرانـد لـيـبــعـدهـا فـان ديك فـوق

مرمى فريقه.
ووقـف بـــيـــدنـــاريك أمـــام مـــحـــاولـــة
وبـــقي لــــصـالح في الــــدقــــيــــقـــة 23 
ليفربـول مسيطـرا على اجملريات من
أجل تسجيل هدف الـتعادل وهو ما
حتقق في الدقـيقة 36 عندما وصلت
الـــكــرة إلى ألـــكــســنـــدر-أرنــولــد في
الـنـاحـيـة الــيـمـنى لـيـرسل عـرضـيـة
قــابــلـهــا كــيـتــا بــرأسه مــسـجال أول

أهدافه بقميص الفريق األحمر.
تـواصلت مـشـاكل لـيفـربـول الـدفاعي
في الـشوط الـثـاني وفـشل ريـدمـوند
في الــتــعــامل مع عــرضـيــة فــالــيـري
بالـدقـيـقة 48 وطـالب العـبـو الفـريق
الضيف بـركلـة جزاء في الدقـيقة 58

لكن احلكم لم يعلن شيئا.
وأجــرى لــيــفـربــول تــبــديـلــ دفــعـة
واحـدة بإشـراك جـوردان هـنـدرسون
وجــيــمس مـيــلـنــر مــكـان فــيـنــالـدوم

وألكسندر أرنولد.
وسـيطـر فـيـرمـينـو عـلى عـرضـية من
كـيتـا في الـدقـيـقة 66 لـكنـه سدد من
ـــدافع وضـع صـــعب لــــيـــتـــصــــدى ا
يوشيدا حملاولته ووصلت الكرة في
الـنــاحـيـة الـيـســرى إلى روبـرتـسـون
ـتحـفز الذي ابـتـعدت عـرضيـته عن ا

ـلك مباراة مانـشستـر سيـتي الذي 
مؤجـلة أمـا ساوثـهامـبتـون فتـجمد
ـركـز رصـيــده عـنـد  33 نـقـطــة في ا

.16
وجلأ مـدرب لـيفـربـول يورجن كـلوب
ـعـتـادة 4-3-3 إلى طـريــقـة الـلــعب ا
ولـم تـشــهــد الـتــشــكـيــلــة تـغــيــيـرات
عــديـدة فــتـكــون اخلط الــدفـاعي من
الــربـاعي تـريــنت ألـكــسـنــدر أرنـولـد
وجـويل مــاتـيب وفـيــرجـيل فـان ديك

وآندي روبرتسون.
ولــعب الـبــرازيـلـي فـابــيـنــيـو كالعب
وسط مــــتــــأخــــر خــــلف الــــثــــنــــائي
جـورجيـنـيـو فيـنـالـدوم ونابي كـيـتا
أما خط الهجوم فتشكل كالعادة من
الثالثي ساديو مـاني ومحمد صالح

وروبرتو فيرمينو.
ــقــابـــلــة اعـــتــمــاد في الــنـــاحــيـــة ا
ساوثهامبتون على طريقة اللعب -3
فوقف في اخلط اخلـلفي كل من 5-2
يـانـيك فـيـستـرجـارد ومـايـا يـوشـيدا
ويان بيدناريك وتـواجد يان فاليري
ورايان بيرتراند عـلى الطرف فيما
تـــبــادل أوريـــول رومـــيــو وجـــيــمس
وارد-براوس وبـيير إمـيلي هـويبرج
ــــلــــعب بــــهـــدف األدوار فـي وسط ا
مــســانــدة ثـــنــائي الــهـــجــوم نــاثــان

ريدموند وش لوجن.
ــبـاراة وبــدأ ســاوثــهـامــبــتــون ا
بــفــاعــلــيــة عــالــيــة وافـتــتح
التسـجيل في الدقـيقة
التاسعـة عندما
رفع بــيـرتــرانـد
كـرة عــرضــيـة
قـــــــصـــــــيــــــرة
غــــــــمـــــــزهـــــــا
هــــــويــــــبـــــرح
برأسه لـلوراء
لـــلــــخـــالي من
الـرقـابـة لوجن
الــذي ســـيــطــر
عـلـيـهـا قـبل أن
يـضــعـهـا بــثـقـة

في الشباك.
وهــدد لـيــفــربـول
مـــرمـى مـــضـــيـــفه
لـــلــمـــرة األولى في
الـدقـيـقـة 16عـنـدمـا
وجه صالح عــرضـيـة
قـابـلــهـا مـاني بـرأسه
لكن احلارس أجنوس

جان كان حاضرا.
واقــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرب
سـاوثـهـامـبـتـون من
إضــــافــــة الــــهــــدف
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ـوسم بشـكل جيـد مع الالعب قال زيـدان خالل تصـريحـات نقلـتهـا صحيـفة مـاركا "سـننهي ا
تـبقيـة". وأضاف "غـياب اجلمـاهير? هم بـاريات الثـمانـية ا ـوجودين وسيـشارك اجلـميع في ا ا
وسم وسم مُعـقد وفي ا يريدون أن يـروا الفريـق ينتـصر فقط إنه أمـر طبيـعي هذا يعـني أن ا
قـبل سنرى مـا سيحدث".وعـن أنباء رحيل كـيلور نـافاس أجاب "لن أعـلق على أي شيء فهو ا
رمى يرتبط بـعقد مـعنا سـنرى في الـنهايـة أنا أحبه كـثيـرًا كالعب وكشخص".وعن حـراسة ا
أوضـح "لن أقـول مــاذا سـيــحـدث ومـن سـيــرحل ومن ســيـظل أو يــأتي فـقـط كل شيء سـيــكـون
ـقبل".وأردف "لـقد خسرنـا ضد فالـنسيـا رغم الضغط الـعالي نحن وسم ا ا من بـداية ا واضحً
باراة أرى في التدريبات نعيش حلظة صـعبة لكني رأيت أداء الفريق بشكل جماعي في هذه ا
كل العب يريد القتال حـتى النهاية والهزائم تـوضح أن اخلصم كان أفضل لكننـا فعلنا أشياء
ـقارنـة مع عام  2006 لـقد عـشت مـا حدث وقـتهـا كالعب ولم يكن جـيدة أيـضًا".واسـتـكمل "ا
ســهال وحــ حتــدث أمـور كــهــذه يـكــون أفــضل طــريق هــو الـعــمل وأن تــكــون سـعــيــدا حـ
وسم لم ينته تفوز".وبسـؤاله عن هازارد جنم تشيلسي أجاب "لن أقول أي رأي شخصي ألن ا
ا مــنـذ أن كــان يـلــعب في الــدوري الـفــرنــسي وهـو العب ــا أحــتـرمه وتــابـعــته كــثـيــرً بـعــد دائـمً

رائع".وواصل "فينيسيوس جونيور يتعافى لكنني ال أعلم متى سيكون جاهزًا للعودة".

الــفــريــقـان  11مــبــاراة عــلى مــلــعب
ـيرليج وحقق كل توتنهـام في البر
فـريق 5 انــتـصــارات بــيـنــمــا حـسم

التعادل مباراة وحيدة.
وعـلى مـسـتـوى األهـداف فـإن هـنـاك
تــفــوقــا طــفــيــفــا لــصــالح الــســيــتي
بــتـــســجــيل  18 هــدفًـــا مــقــابل 17 

للفريق اللندني.
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ـــدرب األرجــنــتـــيــني ورغم بـــراعــة ا
ماوريـسيـو بـوكيـتيـنو أمـام السـيتي
يرليج إال أن في بداية عهـده بالبـر
نــتــائــجه األخــيــرة أمــام جــوارديـوال

تُقلق جماهير فريقه.
وفي أول  9 مــــبـــاريــــات خـــاضــــهـــا
ان سـيتي بوكـيتـيـنو كـمدرب ضـد ا
اســـتــطـــاع حتـــقــيق 4 انــتـــصــارات
وخــســـر في 3 بـــيـــنـــمـــا تــعـــادل في

. مواجهت
ــــبــــاريـــات الـ3 األخـــيــــرة لم وفي ا
يــسـتـطـع تـوتــنـهـام حتـــــــــــقـيق أي
فــــــوز على الـــــــسـيتي بخـسارتها
جمـيعا لـيسـتقـبل خاللها 8 أهداف
بـيـنـمــا اكـتـفــــــــى بـإحـراز هـــــدفـ

فقط.
وخـســر بـوكـيـتـيـنــوأمـام الـسـيـتي 6
مرات مقابل 4 انتصارات وتعادل

عــلى مــدار 12 مــبــاراة من بــيــنــهــا
مواجهت كمدرب لساوثهامبتون.
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أكـد الظـهيـر األيسـر لنـادي توتنـهام ومـنتـخب إنكـلتـرا داني روز أنه يتـطلع قـدما إلنـهاء مـسيرته
ـتزايـدة في مالعب كرة القـدم وضعف اإلجـراءات للحـد منـها. وقال الالعب بسبب الـعنـصرية ا
الـبالغ  28عاما والـذي كان عرضـة للهـتافات الـعنصـرية "لقد ضـقت ذرعا. تتـبقى لي خمس أو
ـا نـشهـده حـالـيـا".وألقى ست سـنـوات في كـرة القـدم وأتـطـلع قـدما لـكي أضـعـهـا خـلفي نـظـرا 
سـؤول في عالم اللـعبة ألنهم يقـومون بفرض غـرامة محدودة على مدافع تـوتنهام بالـلوم على ا
األنديـة أو الـدول الـتي ال تـستـطـيع الـتـحكم بـسـلـوك مشـجـعـيـها قـائال بـهـذا الصـدد "عـنـدما ال
كننا أن نأمل?". وأشار نعاقب الدول سوى بغرامة توازي ما أنفقه خالل حفلة في لندن ماذا 
إلى أن جهـود مكـافحـة هذه الظـاهرة هي مـجرد "مـهزلـة".وسجـلت حوادث الـهتـافات الـعنـصرية
العب األوروبـيـة ما دفـع رئيس االحتـاد الـقـاري الـسـلـوفـيني تـزايـدا في األعـوام األخـيـرة في ا
ـسـؤولـ من ألـكــسـنـدر تـشــيـفـيـريـن هـذا األسـبـوع إلى إبــداء "خـجـله" بــسـبـبـهــا ومن تـقـلـيـل ا
أهميتها.وشهـدت مباراة يوفنتوس ومضـيفه كالياري ضمن منـافسات الدوري اإليطالي  توجيه
مشجعي الثاني هـتافات عنصرية و"صيحات القردة" إلى العبي األول مويز ك والفرنسي بليز
نتخب اإلنكليزي من ذوي البشرة السمراء مثل روز ورحيم سترلينغ ماتويدي.كما كان العـبو ا
اضي مع منتخب وكـالوم هودسون-أودوي ضحـايا هتافات عـنصرية لدى مشـاركتهم الشهـر ا
ــؤهــلـة لــنـهــائــيـات كــأس أوروبـا بالدهـم في مـبــاراة ضـد مــونــتـيــنــيـغــرو ضـمن الــتــصـفــيـات ا
وأشـار روز إلى أن هـذه الـهـتـافـات لم تفـاجـئه مـشـددا في الـوقت ذاته عـلى أن مـثـيري2020 .
. وأضاف "لـعبت في صربيا قـبل ثماني سنوات شجع الـشغب ال يشكلـون سوى "أقلية" بـ ا

وحـصل هذا األمـر (هتـافات عـنصـرية) وقلـت إن ثمة
إمكانية حلصوله مجددا وهذا ما جرى".

Æ74 صالح في الدقيقة
واســـتــغل لـــيــفـــربــول تــقـــدم العــبي
ـضـيف لـلـمـواقع األمـامـيـة الـفـريق ا
ليـشن هـجمـة مرتـدة سـريعـة وصلت
عـلـى إثـرهــا الـكــرة إلى صالح الـذي
انطـلق بـها سـريـعا وسـدد من خارج
مـنـطـقـة اجلـزاء لـتـسـتـقـر كـرته عـلى
يسار احلارس جان في الدقيقة 80.
ومـن هــجــمــة خـــاطــفــة أخــرى مــرر
ـرمـى لتـصل فـيـرمـيـنـو الـكـرة أمام ا
إلى البـديل هـندرسـون الذي تـابعـها

في الشباك بالدقيقة 86.
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يــســتــعـــد تــوتــنــهــام هـــوتــســبــيــر
الســتـضـافــة مـانـشــسـتـر ســيـتي في
مواجهة إجنـليزية خالـصة بعد غدا
الـــــثـالثــــاء  فـي ذهــــاب الـــــدور ربع
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا
باراة عـلى ملعب توتنهام وستقام ا
) الـــذي اجلـــديـــد (وايت هـــارت لـــ
يـحـتضن أول مـبـاراة أوروبـيـة بـعد

افتتاحه هذا األسبوع.
وخاض الـفريق الـلنـدني أول مباراة
عـــلى مـــلـــعـــبه اجلـــديـــد حـــيـــنـــمــا
اســتـــضــاف كــريــســتــال بــاالس في
مباراة مؤجلة من األسبوع الـ 31من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
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واستطاع السبيرز حتقيق الفوز في

rN∫ حقق   “u

ليفربول فوزا في
غاية األهمية على

مضيفه
ساوثهامبتون في
اجلولة  33من

الدوري اإلجنليزي
متاز لكرة القدم ا
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لـــــقب الــــدوري فـي األعــــوام األربــــعــــة
ـاضـيـة اذ تـوج خاللـهـا ثـالث مرات ا
رات األربع مع عـلـما بـأن تـنـافس في ا
كـلـيــفالنـد كـافـالـيـيـرز وجنـمه الـسـابق
لـيبرون جميس.وعـانى جيمس الغائب
حـاليا بسبب اإلصابـة من خيبة كبيرة
ـــوسـم اذ ســيـــغـــيب عن الـ فـي هــذا ا
"بـالي أوف" لـــلـــمــــرة األولى مـــنـــذ 14
عـامـا عـلـمـا بـأنه شـارك في الـسـلـسـلة
ــواسم الـــنــهــائـــيــة عــلـى الــلــقـب في ا
لك" البالغ اضـية.وانتقـل "ا الـثمانـية ا

اضي34 وسم ا  عاما بعد نهاية ا
ـتـوج بـلقـب الدوري لـصـفـوف لـيـكـرز ا

مرة أمال في أن يقوده الى الـ 16
"بـالي أوف" لـلـمـرة األولى مـنـذ .2013
لــكن الـفـريـق عـانى من سـوء الــنـتـائج
ـة في 14 ومـنـهـا سـلـسـلة من 12 هـز
مــبـاراة بـ 23 شــبــاط/فــبــرايــر و22
آذار/مـارس.ومع بـدء حتضـيره إلجازة
ـعتـاد أكد جـيمس صـيـفيـة أطول من ا
وقع "بليتشر ريبورت" في تـصريحات 
الـرياضي "سأكون نشـطا بقدر ما يجب
أن أكـون جلــعل هـذا الـفـريق يـتـحـسن.
لــهــذا أتــيت الى هــنــا".وأضــاف "أتـيت
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"الـطـريـقـة الـتي يـرغـبـون من خاللـهـا
تـــطـــويـــر مـــســـابـــقـــات كـــرة الـــقـــدم

االحترافية في أوروبا".
وسـيـأتي الـلـقـاء عـشـيـة اجـتـمـاع في
سويسرا ب االحتاد االوروبي للعبة
ـنـاقـشـة (ويـفــا) ورابـطـة الـبـطــوالت 
تـعـديالت اقــتـرحـتـهـا رابـطـة األنـديـة
األوروبيـة من شأنـها تـبديل هـيكـلية
سابقـة القارية األبـرز على مستوى ا

األندية.

أضاف: "هـدفنـا الرئـيسي هـو حمـاية
البـطـوالت احمللـية" مـتـابعـاً "األعوام
الــعـــشــرة األخــيـــرة كــانـت ســلـــبــيــة

سابقات الوطنية". بالنسبة إلى ا
وأشـــار أولـــســون إلى أنّ الـــرابـــطــة
ـنظمـة للدوريـات احمللية في اجلهة ا
القارة العجوز ستدعو أكثر من 900
نــادٍ مـــشــارك في مــســابــقــاتــهــا إلى
اجـتـمـاع في مـدريـد في الـسـادس من
ــنـاقــشـة أيــار/مـايــو والــسـابع مــنه 

 ôU Ë ≠ ÊbM

أعـلــنت رابـطـة الـبــطـوالت األوروبـيـة
لـكـرة الـقــدم مـعـارضـتـهـا الـتـعـديالت
ـقـتـرحـة عـلى نـظـام مـسـابـقة دوري ا
األبــــطـــــال وذلك عـــــقـب اجــــتـــــمــــاع
جلــمـعــيـتــهـا الـعــمـومــيـة في مــديـنـة

لشبونة البرتغالية.
وقـــال رئـــيس الــرابـــطـــة الــســـويــدي
الرس-كـــريــــســـتــــر أولـــســــون بـــعـــد

االجتماع: "كل البطوالت متحدة".

غاريث
ساوثغيت

سـتـقلـة بـاالحتاد اإلجنـلـيزي الـتنـظـيمـيـة ا
والـتي لم تـثـبت الـتـهمـة.وقـال هـيـنـيسي في
بـيـان: "أنـا سـعـيـد ألن االحتـاد اإلجنـلـيـزي
وجــد أنــني غـيــر مــذنب في هــذه الـتــهــمـة.
كانت هذه حلظة بريئة للغاية والتي ظهرت
كـشـيء مـخــتـلـف تـمــامــا عـنــدمـا الــتــقـطت
بالـكامـيـرا".وختم: "أؤكـد أنـني أكره جـميع
أشـكـال العـنـصـرية أو الـفـاشيـة أو مـعاداة

السامية أو التمييز من أي نوع".

الـتـصـرف بـ"خـرق مــشـدد" لـلـقـواعـد الـتي
تــشـيـر إلى األصل الــعـرقي أو الـساللـة أو

عتقدات. الدين أو ا
وأنــكــر هــيــنــيـسـي ذلك وقــال إنه اضــطـر
لـوضع يـده عــلى فـمه حـيث قـام بـالـصـراخ
علـى الشخص الذي الـتقط له الصورة وأن
أي تــشـابه لــتــحـيــة الـنــازي هـو "من قــبـيل
الــصــدفـة الــبــحــثـة".وطــلب احلــارس عــقـد
جــلــســة اسـتــمــاع قـبـل اجـتــمــاع الـلــجــنـة
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بـرأ االحتــاد اإلجنـلـيـزي لــكـرة الـقـدم اول
امـس اجلــمــعــة واين هــيــنــيــسي حــارس
مرمى كـريسـتال بـاالس من اتهـامه بتـحية
.واتُـهم هـيـنـيـسي (32 عـامـا) في الـنــازيـ
اءة ـاضي بقيـامه بإ كانـون ثان / ينـاير ا
اني في صورة نـشرهـا زميـله بالـفريق األ
مــــاكس مـــايــــر عـــلى وســـائـل الـــتـــواصل
االجــتـمــاعي.ووصف االحتــاد اإلجنــلــيـزي

كما انتقدت رابـطة الدوري اإلنكليزي
متاز في بـيان منفـصل  التعديالت ا
ـــقـــتـــرحــــة مـــؤكـــدة أنّ: "األنـــديـــة ا
ــرلــيغ نــاقـشت الــعــشـريـن في الـبــر
مـخـاوفـهـا اجلـديـة بـشـأن اقـتـراحـات
تـغـيـيـر صـيـغـة وطـريـقـة الـتـأهل إلى
مــســابــقــات االحتــاد األوروبي لــكـرة

القدم بدءاً من موسم 2024-2025.
أضافت "األنـدية أجمـعت على أنه من
الئم أن تـــضع هــيـــئــات كــرة غـــيــر ا
الـقـدم األوروبـية خـطـطـاً تـعـدّل بـنـية
وبــرنـامج وتــنـافــسـيــة الـلــعـبــة عـلى

ستوى احمللي". ا
وبــحــسب الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة
تـتـمـحـور اإلصالحـات اجلـذرية الـتي
تأمـل رابطـة األنديـة بـاعتـمـادها بـعد
خمـسة أعـوام حـول تغـييـر كبـير في
دور اجملمـوعات يـشـمل توزيع الـفرق
على أربع مـجمـوعات من ثـماني فرق
بـدالً مـن الـصـيـغــة احلـالـيــة لـثـمـاني

مجموعات من أربعة فرق.
كمـا تشـمل اقتـراحات متـعلـقة بـبلوغ
ـقـبل ــوسم ا األدوار اإلقـصــائـيـة وا

حسم ميلووكي 
باكس صدارة
نطقة ترتيب ا
الشرقية وإنهاء
وسم مع ا

أفضل سجل في
دوري كرة السلة

األميركي

وإقامـة مـباريـات في نـهـاية األسـبوع
بـــدالً مـن الـــثالثـــاء واألربـــعـــاء فـــقط
(باستـثناء النـهائي) ما سـيؤثر على
برامج الدوريـات التي تقـام غالبـيتها

السبت واألحد.
ويشـمل االقتـراح تـأهل الفـرق السـتة
األولى في كلّ مجـموعـة إلى النـسخة
سابقة بدالً من أن يكون قبلة من ا ا
ذلك مرتبطاً - كما هو احلال حالياً -
وسم الكروي بتصـنيفهـا في نهايـة ا

في بالدها.
 وقــــــال رئـــــيـس رابــــــطــــــة الـــــدوري
اإلسـبــاني خـافـيــيـر تـيـبــاس لـوكـالـة
فــرانس بـــرس إنّ وســائل اإلعالم لم
"تــخـــتــرع" االقـــتــراحـــات مــضـــيــفــاً
"يــتــوجب اآلن مــعــرفــة كــيــفــيـة مــنع
الطـريق الـذي سلـكه +ويـفا+ ورابـطة
األنــديـــة األوروبــيــة من أجـل تــبــديل
مـســابـقـة سـتــحـتـفظ بـاســمـهـا ولـكن

ستكون في الواقع مختلفة للغاية".
ــــــكن ألحــــــد أن يــــــرغم وتـــــابـع "ال 
الــبـطــوالت (الــوطـنــيـة) عــلى تــبـديل

نظامها".

رابطة البطوالت
األوروبية تعلن
معارضتها

قترحة التعديالت ا
على نظام دوري

األبطال
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نـتخب اإلنـكلـيزي وسام نـال غاريث ساوثـغيت مـدرب ا
اإلمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة عـقب قـيـادته األسـود الـثالثـة

لنصف نهائي كأس العالم روسيا 2018.
( وقدم األمـيـر تـشـارلز الـوسـام إلى سـاوثـغيت (48 عـاماً

عتادة بسبب خـدماته لكرة القدم بعد الذي ظهر بصـدريته ا
لـكـة إلـيزابـيث لـلـعام أن  ضمه لـالئحـة الـشـرف اخلاصـة بـا

اجلديد 2019 .
وقال ساوثغيت لشـبكة سكاي سبـورتس التلفزيونـية عقب االحتفال
"األمـر في غـايـة اخلصـوصـيـة. إنـهـا مـزية أن أكـون مـدربـا لـلـمـنـتخب

ن دواعي ـالكة..كما أنه  اإلنكليـزي وأن أحصل على وسام من الـعائلة ا
الكة هذا في غاية اخلصوصية. إنها حلظة ستظل عجـب بالعائلة ا فخري أن أكون من أشد ا
ـاضي مـيدالـية اإلمـبراطـورية ـهاجـم هاري كـ الشـهر ا حاضـرة في ذهني إلـى األبد".وتـلقى ا
الـبـريـطـانـيـة. وتـصدر كـ قـائـمـة الـهـدافـ برصـيـد سـتـة أهـداف في روسـيـا لـكن الـفريق ودع
الـنهـائيـات عقب اخلـسارة أمـام كرواتـيا 1-2 في الـدور قبل الـنهـائي.وجاء وسـام اإلمبـراطورية
ـركـز واحـد نـحو الـرابع في أحـدث تـصـنيف الـذي حـصل عـليـه ساوثـغـيت عـقب تـقدم إنـكـلـترا 
لالحتاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) بعد الفـوز على التشيك واجلبل األسـود في تصفيات بطولة

أوروبا 2020.
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ـــارســــة األلـــعـــاب قـــرر مـــنـع العـــبـــيـه عن 
بـاريـات للـحـيلـولة دون اإللكـتـرونيـة عشـيـة ا

. تشتت تركيز الالعب
ركـز السـادس عشر ويـحتل سـاوثهـامبتـون ا
في جـدول تـرتـيب أنـديـة الـدوري اإلجنـلـيزي
ويـبـتعـد عن أول مـراكـز الهـبوط (18) بـفارق
 نقاط بعد 9 نقاط فقط. واختتم: "حصدنا 5

 مباراة اآلن لدينا نقاط أكثر ولكننا ال16
نزال في مـوقف خطـير إال أنني أرى أنـنا قد

جتاوزنا اللحظة األسوأ".

يــنـطــبق عــلى إدمــان ألـعــاب الــفـيــديــو".وأكـد
درب النـمساوي أن األلعاب اإللكـترونية لها ا
تـأثيـر كبـير عـلى الشـباب مـضيـفًا: "رغم كل
هذا الشعور باحلماس يجب أن ندرك ونقدر
الـــوقت الـــذي يـــتم اســـتـــنـــفـــاذه فـي ألـــعــاب
الفيـديو".وتابع: "كمدرب يدفعنا واجبنا إلى
حـمـايـة الالعـبــ ومـراقـبـة تـعـامـلـهم مع هـذا

وضوع ألنهم أيضا مثال يحتذى به". ا
وكان مدرب ساوثهامبتون الذي يواجه شبح
الهبـوط إلى دوري الدرجة الثانـية اإلجنليزي
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ــديـر الــفــني لــنــادي ســاوثـهــامــبــتـون دافع ا
نع اإلجنلـيزي رالف هـازنهـاتل عن قراره 
ألعاب الـفيديو اإللكترونية عن العبيه مشددا
ـشكالت الـتي يسـببـها عـلى ضرورة تـقديـر ا
ـارسة هذه األلـعاب.وقال هـازنهاتل إدمان 
فـي مـــــقــــابـــــلـــــة مـع مـــــوقع "ســـــبـــــور إكس"
اإللـكــتـرونـي: "في الـوقـت الـذي يــنـتــشــر فـيه
اعـتـراف عام بـأن إدمـان الكـحـول واخملدرات
هو مـرض أشعر بـاألسف ألن األمر نفسه ال
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لـتحقيق االنـتصارات. ومن الواضح أن
عــلـيـنـا أن نـتـحــسن (...) لـديـنـا فـرصـة

للتحسن. 
ـواهب والـعـديـد من ثـمـة الـعـديـد من ا
الـالعب (في ليكـرز وخارجه) القادرين
عـلى مـسـاعـدة فـريـقـنا" فـي إشارة الى
تـــغــيــيـــرات واســعــة مـــحــتــمـــلــة عــلى
دة الـفـاصلـة مـا ب الـتـشكـيـلـة خالل ا

.ولـم يـــخـف أحـــد أفــــضل ــــوســــمـــ ا
الـالعـبــ فـي الـتــاريـخ احلـديـث لــكـرة
الــســـلــة رغــبــته فـي تــعــزيــز رصــيــده
الــشــخــصي مـن ألــقــاب الــدوري (بــعـد
مع 2016مع ميامي و 2013و 2012

كليفالند). 
وأوضـح "هـذا صـيـف دقـيق بــالـنــسـبـة
إلي".وتــابع "بــطــبـيــعــة احلـال الــنـادي

ســيـبـقى (...) لــكن بـالـنـســبـة إلي عـلى
ـستوى هذا فصل صيف دقيق ألنني ا
أريـــــد أن أنــــافـس وأريـــــد أن أنــــافس

اآلن".
ــوسم ولـم يــكـن حــال جـــيـــمس هـــذا ا
أفـضل من حال فريقه السـابق كليفالند
الــــذي تـــلـــقـى خـــســـارته الـ60 في 79

مباراة بسقوطه.


