
زيدان لطي صفحة النتائج السيئة
الـــــتـي حـــــقــــــقــــــهــــــا في شــــــهـــــر
ــاضي إذ ودّع شــبــاط/فـــبــرايــر ا
مــســـابــقـــة كــأس مـــلك إســبـــانــيــا
بـاخلـسـارة أمـام ريـال سـوسـيـيداد

4-3 في الدور ربع النهائي
وتعـرض لصـفعـة قويـة على أرضه
في ذهـــــــــاب الـدور ثـمن النـهائي
لدوري أبــــــطال أوروبـــا بسقوطه
أمـام مـانشـسـتر سـيـتي اإلنكـلـيزي
2-1 باإلضافة خلسارة في الدوري
ــتـواضع احملـلي أمــام لــيـفــانـتي ا
ـــرة بــــهــــدف دون مــــقــــابل.وهـي ا
األولى الـتي يــتـعـرض فــيـهـا ريـال
مــدريـد لــثالث خـســارات في شـهـر
ـسـابــقـات مـنـذ واحـد في جـمــيع ا
تشرين األول/أكتوبر 2018 الشهر
الــذي تــلــقـى فــيه أربع خــســارات
بــســقـوطه أمــام مــضــيـفه ســســكـا
مـــــوســـــكـــــو صـــــفــــر- 1في دوري
األبــطــال وفي ثالث مــبــاريـات في
الـــــدوري احملـــــلي امـــــام االفـــــيس
(صـــــفــــر-1) ولـــــيــــفـــــانــــتي (1-2)
وبــرشــلــونـة (5-1).ويــعــاني ريــال
مــــدريــــد من تــــراجـع في ســــجــــله
التـهديفي إذ سـجل العبوه في 26
عدل 1,84 مرحلة 48 هدفاً فـقط 
قابل سجل بـاراة في ا هدفا في ا
ـعـدل 2,38 بـرشـلـونـة 62 هـدفـا 

هدفا.
ـــلـــكي بـــكـــثــرة وتـــأثـــر الــنـــادي ا
االصـابـات الـتي اسـتـهـدفت بـشـكل
كبير العبي خط الهجوم لديه مثل
ـصـاب في أربـطـة أسـيـنـسـيــو ا
ــوسم الــركـبــة قــبل انــطالق ا
والــــويــــلـــــزي غــــاريـث بــــايل
والــنــجم الـــبــلــجــيــكي إدين
هازار الذي  استحضاره
من تــــشـــــلـــــــــــــسي حلل
مــعـضـلـة انـتـقـال هـداف
الـــــفــــــريـق الـــــســــــابق
البرتغالي كريستيانو
رونـــــــــــــالــــــــــــدو إلـى
يــــــــوفـــــــــنــــــــتــــــــوس
اإليـــطــــــــــــالي لــــكن
احلــــــــظ عانده بعدما
تـعــرض لـثالث اصـابـات
كــــان اخــــرهــــا كـــســــر في
ـن مـا سـيــبـعـده كــاحـله األ
عــلى األرجـح عــمــا تـــبــقى من
وسـم علـما أنه ظـهر في عـشر ا

مباريات فقط.
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أكـد االحتـاد األفـريـقي لـكرة الـقـدم اول امس اجلـمـعـة أنه يـتـابع عن قـرب اإلجراءات الـتي تـقـوم بـهـا الدول
تضررة من وجود فـيروس كورونا بها.وكانت ثمـاني دول أفريقية كشفت عن وجـود حاالت مصابة بفيروس ا
غـرب واجلزائر وتونس والكامـيرون وجنوب أفريقـيا ونيجيريـا والسنغال.وذكر (كاف) كورونا وهي مصر وا
ـنافسات التي ينظمهـا االحتاد تقام بشكل طبيعي في بيان له عبر موقـعه الرسمي على شبكة اإلنترنت أن ا
حيث تستكمل مـنافسات دوري أبطال أفريـقيا وكأس الكونـفيدرالية باإلضافـة إلى بطولة كأس األ لالعب
قـبل.وأضاف أن الكـاف شكل جلنة من دة من  4 إلى 25 من أبريل/ نـيسان ا احمللـي في الكـاميرون في ا
ـراقـبـة تـطور فـيـروس كـورونا داخـل البـلـدان األفـريقـيـة.واخـتـتم االحتاد مخـتـلف اجملـاالت وخـاصة الـطـبـية 
رض في القارة السمـراء مبديا استعداده التخاذ كافة القرارات األفريقي بيانه بأنه لـيس قلقا من تداعيات ا
نافسات اجلاريـة حاليا سواء بإقـامتها بدون حـضور جماهيري أو تـأجيلها أو حتى باريـات وا بـخصوص ا

إلغاء إقامتها إذا لزم األمر.
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أعلنت رابـطة الدوري الـفرنسي
لــكـرة الـقــدم اول امس اجلـمـعـة
ــبــاراة الـتـي كـانت عـن إرجـاء ا

مقـررة ب بـاريس سان جـرمان
ــــتــــصــــــــدر حـــامـل الـــلــــقب وا
ومضيفه سـتراسبورغ امـــــــس
الـــســـبت بـــســـبب اخملـــاوف من

تـــــفـــــشي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا
ستجد. ا

 وجـاء في بـيـان الـرابـطـة "بـنـاء
عـلى أمــر من مـحــافـظــة بـا-ران

بــــشـــــأن انـــــتــــشـــــار فـــــيــــروس
ـباراة)" كـورونـا... ستـتـأجل (ا
بـــ ســـان جــرمـــان ومـــضـــيــفه
سـتـراسـبـورغ ضـمن مـنـافـسات
رحلـة الثامنـة والعــــــــشرين ا
لــــتــــكــــــــون اول مــــبــــاراة يــــتم
إرجــــاؤهــــا فـي دوري الــــدرجـــة
االولـى مـنــذ وصــول الـفــيـروس

الى البالد.
وكانت مـباراة شـانبـلي ولومان
مـن الـــــدرجــــة الـــــثـــــانــــيـــــة هي
الــــــوحــــــيـــــدة الــــــتـي تــــــأثـــــرت
بالـفيـروس وفد أقـيمت اجلـمعة
خلف ابـواب موصدة في مـدينة
بــوفي في مـحـافــظـة واز االكـثـر

تضررا في البالد.
ومــــا ســـــرّع في اتـــــخــــاذ قــــرار
اإلرجــاء إعالن الــسـلــطـات اول
امـس اجلــــمــــعـــــة عن تـــــكــــاثــــر
ـشــخـصــة ايــجـابــيـا احلــاالت ا
بــــالــــفـــــيــــروس في هــــون-ران
ـتـاخـمـة لبـا-ران حـيث مـديـنة ا

ستراسبورغ.

أخبار النجوم
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يـسـعى ريـال مـدريـد لـلـحـفـاظ عـلى
صــدارة الـــدوري االســبــانـي لــكــرة
الــقـدم عــنـدمــا يــحل الـيــوم األحـد
ضــيـفــا عـلى ريــال بـيــتــيس ضـمن

رحلة السابعة والعشرين ا
واشتـد الصـراع على لـقب البـطولة
الذي أحرزه الفـريق الكاتالوني في
اضي بعدما استعاد وسم ا ا
لكي الـريادة بالـفوز عليه الفـريق ا
في مـبــاراة الـ"كالسـيــكـو" بــهـدفـ
دون مــــقــــابل فـي "ســـانــــتــــيــــاغـــو
بـرنـابـيـو".وعـلى الـرغم مـن ابـتـعاد
ريـال عن بـيـتـيس بـفارق 26 نـقـطة
ـضـيف لم في الـتـرتـيب ورغم ان ا
يـفـز في آخـر عشـر مـبـاريـات سوى
مــرة واحــدة بــاالضــافــة خلــمــسـة
تــــعـــادالت وأربع خــــســـارات فـــإن
الـ"ميرينـغيس" لم يفوزوا
عــــلى خــــصـــمــــهم
األنـــــدلــــسي في
اخـر مـبـاراتـ
بينهـما وكانتا
في مـدريـد (فاز
بـــــيـــــتـــــيس 2-
صـــفــر وتـــعــادال

سلبا).
ويـــطـــمـح فـــريق
الفـرنسي زين الدين
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وسم اجلاري سـيحدد النـجم الكرواتي لوكـا مودريتش مسـتقبله في ريـال مدريد بنـهاية ا
رغم أن عقـده ينـتهي صـيف عام Æ2021وبـحسب صـحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفـو" اإلسبـانية
فـإن إدارة ريـال مــدريـد تـرى أن مـودريـتش "34 سـنـة" أدى واجـبـه مع الـفـريق عـلى أكـمل
وجه لذلـك سيـمـنحـونه حـرية حتـديـد مسـتـقبـله سـواء بالـبـقاء أو الـرحـيل.وأشارت إلى أن
ـيـرجني أوصـلـوا لالعب أن بـقـاءه لنـهـايـة عـقـده سـيـسعـدهم وفـي الوقت ـسـؤولـ في ا ا
نــفـسه لن يـقـفــوا في طـريـقه إن أراد اخــتـيـار وجـهــة أخـرى.وكـان مـودريــتش عـلى أعـتـاب
الـرحـيل عقب نـهـائـيات كـأس الـعالم 2018 حـ سعى إنـتـر ميالن لـلـظفـر بخـدمـاته لكن
لك الـكرواتي عدة عروض في الوقت احلالي حيث لكي جـددت عقده لعام آخر.و إدارة ا
ـلكه ديفيـد بيكـهام الطامح الزال إنـتر ميالن مهـتمًا به وكـذلك نادي إنتر األمـريكي الذي 
في الـتعاقـد معه.وأفاد الـتقريـر أنه حال كان قـرار مودريتش الـرحيل سوف يـسترد ريال
وسـم لـكن يحق ُعـار لصـفـوف ريال سـوسيـداد  مـدريد الـنـرويجي مـارتن أوديجـارد ا

وافقة الالعب. للملكي قطع اإلعارة 

ـسـابـقـة الـربـاط.وبـدورهـا بـلـغت ا
شاركة خمسة إياب ربع النهائي 
فــرق عــربــيــة هي نــهــضــة بــركــان
الـــوصـــيـف وحـــســـنـــيـــة أغـــاديـــر
ـصري الـبورسـعيدي ـغربـيان وا ا
ـصــريــان والـنــصـر وبــيـرامــيــدز ا
الـــلـــيـــبـي إضـــافـــة إلى هـــورويـــا
كوناكري الغـيني وزاناكو الزامبي
وإنــيـــيــمــبــا الــنـــيــجــيــري.وتــقــام
مـــبـــاريـــات اإليــاب الـــيـــوم األحــد
فيلعـب بيراميدز مـع ضيفه زاناكو
(-3صـفر ذهـابا) وحـسنـية أغـادير
مع الــنــصــر (-5صــفــر) ونــهــضــة
صري (2-2)  وهورويا بركان مع ا
مـع إنـيــيــمــبـا (1-1).ويــقــام الـدور
نـــــــصف الـــــــنــــــهــــــائـي في  3و10
أيـــار/مــايـــو ذهــابـــا وإيــابـــا عــلى
التـوالي.وأوضح االحتاد االفـريقي
ان الـقـرار الـنـهائـي الختـيـار الـبـلد
ـــضـــيـف ســـيـــتم اتـــخـــاذه خالل ا
اجـتـمـاع جلـنـة الـطـوار الـتـابـعة

للكاف.
Êu łœu¼ bIŽ

فـي مــــوضــــوع اخـــر أعــــلـن نـــادي
كـريـسـتـال بـاالس اإلنـكـلـيـزي لـكرة
الــقــدم تـــمــديــد عــقــد مــدربه روي
هـودجــسـون حـتـى نـهـايــة مـوسم
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وتـابع بـيـان مـحـافـظـة بـان-ران
"وصـــول 26 الـف مـــشــــجع الى
مـــلــعب مـــيــنــو حــيـث ســيــأتي
ربــعـهـم من هـو-ران هــو عـامل
ـــــــرجح أن يـــــــســــــاهـم في من ا

تفشي كوفيد-19. 
وبعـد دقائق قـليلـة على الـبيان
أعــــــلـن رئــــــيـس الـــــوزراء ادوار
فــيــلــيـب إغالق دور احلــضــانــة
دة 15 ؤسسـات التعلـيمية  وا
يومـا في مقاطـعتي واز وهون-
ران حــيث الـفــيــروس "يــتــفـشى

بسرعة كبيرة".
ويـأتي هـذا الـــــــــتـأجيـل قــــبل
خــمــســـة ايــام عــلى لــقــاء ســان
جـرمــان مــتــصــدر الـدوري مع
بــــوروســـــيــــا دورتــــــــــــمــــونــــد
ــــــــــــــــانــي فـي "بــــــــــــــــارك دي اال
بــــرانـــــــــس" فـي الـــعــــاصــــمـــة
الـفـرنـسـيـة في ايـاب الـدور ثمن
الـنــهـائي من دوري ابـــــــــــطـال

اوروبا.
ووفـقـا آلخر الـتـقاريـر الـرسمـية
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مدرب ليفربول يتحدث عن
اإلصابات التي يعاني منها
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ـبي الكـونـغولي إضـافة غـلى مـاز
ــــوقــــراطي ومــــامــــيــــلـــودي الــــد
صنـداونز اجلنـوب إفريـقي.ويلعب
الـتــرجي مع ضـيـفه الـزمـالك إيـابـا
(3-1 ذهـابـا)  ويـقـام الـدور نـصف
الـــنــهـــائي فـي األول والــثـــامن من
قبل ذهابا وإيابا على أيار/مايو ا
ــرة األولـى الــتي الــتـــوالي.وهـي ا
ـسابقـة القارية يقـام فيهـا نهائي ا
الـعـريــقـة من مـبــاراة واحـدة فـقط
واألمـــر ذاته بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــأس
االحتـاد.وكـان االحتـاد الـقـاري قرر
في اجـتمـاع للـجنـته التـنفيـذية في
اضي القـاهرة في تـموز/يـوليـو ا
ـبــاراة الـنـهــائـيـة اعـتــمـاد نــظـام ا
ـسـابقـتي دوري األبـطال الـواحدة 
وكـأس االحتـاد ("الــكـونـفــدرالـيـة")
عــــلى أرض مــــحـــــايــــدة بــــدءا من
ـــــــوسم احلــــــالـي بــــــدال من دور ا
باراتي ذهاب وإياب على نهائي 
أرض كـل طــــــرف.وأكــــــد االحتــــــاد
ــغــرب كــان الــبــلــد اإلفــريــقـي أن ا
الــوحــيــد الــذي تـقــدم بــتــرشــيـحه
السـتـضــافـة نـهــائي كـأس االحتـاد

قبل. قرر في 24 أيار/مايو ا ا
ـمــلـكــة مـلــعب األمـيـر واقـتــرحت ا
مــوالي عـــبــدالـــله في الـــعــاصـــمــة

 ليونيل ميسي

ـكنك الـقيـام بذلك من ك إلى الـطريق و
خالل الـعمل اجلاد علينـا القتال للعودة
إلى الـطريق وعليـنا القيـام بذلك كوحدة

واحدة".
وأضـاف: "طريـقة لـعب اخلصـوم أمامـنا
لــيــست جــديــدة األمــر كــمــا هــو دفـاع
ـرتدة شـديد واالعـتمـاد على الـهجـمات ا
وث خطير للغاية والكرات الثابتة وبور
في تـلك األمور وبـالتـالي علـينـا التـركيز
بـنــسـبـة %100 عـلـيـنــا لـعب كـرة الـقـدم
ــلـــعب وخـــلق والـــتـــنـــقل بـــ جـــانــبـي ا
ـــثـــالـــيــة ـــســـاحـــات وحــمـــايـــة ذلك  ا
ـوث خـطيـر لـلـغـاية في الـهـجـمات فبـور
رتـدة بـاالعـتـمـاد على كـيـنج وويـلـسون ا

وفراسير".
ر وتابـع: "نواجه فريـقًا يـقاتل لـلبـقاء و
ـدة صعبة نحتـرم ذلك نتمنى لهم كل
األفـضل ولكن ليـس غدًا األمر ال يـتعلق
حاولة حتقيق باألرقام القياسية ولكن 
االنـتـصـار ".وتـطـرق كلـوب لـلـحـديث عن
باريات: "ما صافحات باليد في ا منـع ا
أعـرفه أن إجـابـتـي لن تـخـتـلـف بـالـطـبع
ـــعـــلــومـــات ولــكن حـــصــلـــنـــا عــلى ا
كــشـخـص جـمــيـعــنــا يـرى األخــبـار
ـيــرلـيج نـثق في وبـنـاء عـلى الــبـر
علومات التي يقولها لنا وبالتالي ا
ال مـصافحات باليد بعيدًا عن ذلك
لديـنـا عـملـنـا الـطبـيـعي األشـخاص
ـعـرفـة األكـبـر يـجدون لـكـون ا ـا 
احلـلول وإذا اتـخـذوا القـرارات نثق

بهم ونتبعهم".
وأشاد كـلوب بتأثير ملعب األنفيلد في
ـباريـات قائـلًا: "تـأثيـر األنفـيلد حسم ا
ــا كـنـت أظن ولــكـنــني أدركت أكــبــر 
ذلك مـنذ مدة ال نشعر بـأننا ربحنا آخر

 22مباراة على أرضنا ال ننكر ما
يــحـدث لــنــا ولــكن عـلــيــنــا خـلق
األجـــواء واســـتــــخـــدامـــهـــا
خــســرنـــا في أتــلــتــيــكــو
وكـانت األجـواء رائـعـة

هناك".

األمور في إنـديـان ويلـز حـيث يدافع
ـكنه الـصعود عن  45نقـطة فقط و
إلى التـصـنيف الـرابع الـذي يتـواجد
به روجــر فـيــدرر حـيـث يـفــصـله عن
الـنـجم الـسـويـسـري 185 نـقطـة في
ي.ويغـيب فيدرر عن التصـنيف الـعا
وسم شاركة في إنديان ويلز هذا ا ا
بسبب اإلصابـة في الركبـة وبالتالي
لن يتـمكن من الـدفاع عن 600 نقطة
حـصل عــلـيـهـا بـوصــوله إلى نـهـائي
ــاضي وبــالــتــالي بــإمــكـان الــعــام ا
ميـدفـيديف الـوصـول إلى التـصـنيف
ـيًـا حـال وصل إلى نـصف الـرابع عـا
الـنـهـائي.أمـا عن بـاقي الالعـبـ ب
ــيًـا ــصــنـفــ الــعـشــر األوائل عــا ا
الذين يـدافعون عن 45 نقـطة أو أقل
في إنــديــان ويــلــز هــذا الــعـام فــهم:
"ســتـيـفــانـوس تـســيـتـســيـبـاس (10
نقاط) وألكسندر زفيريف (45 نقطة)
وماتيو بيريتيني (10 نقاط) وديفيد
جـــوفــ (10 نــــــقـــــاط)".ويــــــشـــــارك
تسـيـتسـيبـاس في إنـديان ويـلز وفي
رصيده 745.4 نقطـة في التـصنيف
ـي كـــمـــا يـــشــــارك زفـــيـــريف الـــعـــا
بـ 3,630نقطـة ولن يتمـكن الثنائي
ي من الــتــقـدم في الــتــصـنــيف الــعـا
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قبل صوب تتجه األنظار األسبوع ا
إنديان ويلز أولى بطوالت األساتذة
الــتـــسـع في الـــعـــام حـــيث يـــشـــتــد
الــصــراع عــلى صــدارة الــتــصــنــيف
ي بـ صـاحب الـريـادة نـوفاك الـعـا
ــصــنف الــثــاني ديــوكــوفــتـــيش وا
نـتظر أن يشهد رافائيل نادال.ومن ا
ـي الــعـــديــد من الــتـــصــنـــيف الـــعــا
التـغيـرات عقب الـبطـولة خـاصة أن
ـصنـف الـ20 هـناك 7 العبـ من ا
األوائل يــدافــعـون عن 10 نـقـاط أو
ـصنـف أقل وهـناك 5 العبـ من ا
ــيًـا يــدافــعـون عن الـ 20األوائل عــا
 45نقطة وبالتالي إذا حظي أي

ـسيرة جيـدة فسيقـفز قفزات منهم 
كـبـيـرة في الـتـصـنـيف.وبـالـنظـر إلى
ـــيًــا دانــيل ـــصــنف اخلـــامس عــا ا
ميدفيديف والذي كان أكثر الالعب
باريات النهائية العام وصولًا إلى ا
اضي بـ9 نـهـائـيـات فـحـافظ عـلى ا
ـوسم مـسـتـواه الــعـالي في بـدايـة ا
بـــالـــفــوز بـ 7مـــبـــاريـــات من أول 8
لــقــاءات خــاضـهــا في 2020 إال أنه
خــــســــر 3 مــــبـــــاريــــات من آخــــر 4
خــاضــهــا. وبــإمــكــان الــروسي قــلب
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2021-2020.وأعرب مدرب منتخب
إنـكـلتـرا ولـيفـربـول السـابق الـبالغ
من الــعـمـر  72عــامـا عن ســعـادته
بـتمـديد عقـده مع الـنادي اللـندني
ـفتـرض أن يـنـتهي الـذي كـان من ا
هـذا الــعــام.وقـال هــودجــسـون في
تـصـريح لـلـموقع الـرسـمي لـلـنادي
ا حققناه منذ تعييني "أنا فخور 
قبل عـام ونـصف العـام وأتطلع
ــسـتــقـبل إلى أن نـعــمل مــعـا في ا
ـنـظور".وأضـاف "اجلـمـيع يـعرف ا
شـعــوري جتـاه الـنـادي الـذي كـنت
أدعـمـه عـنـدمـا كنـت صـبـيـا. أشـعر
ـــيـــزة مع اجلـــمــاهـــيــر بـــروابط 
وأعـــــرف أنــــــني ومـالك الـــــنـــــادي
والالعــبــ نــعــمل مــعــاً جــمــيــعــاً
لـتـحـقـيق نـفس الـهـدف".من جـانبه
قـال رئـيس مـجـلس اإلدارة سـتـيف
بـاريش "أنــا سـعـيـد ألن روي وافق
على تمديد عـقده مع النادي وعزز
ـسـاعدتـنـا في اسـتـمرار الـتـزامه 
ــدة مـن االســـتـــقـــرار غـــيــر هـــذه ا

متازة". سبوق في الدرجة ا ا
ــركـز ويــحـتل كــريـســتــال بـاالس ا
الـثــاني عـشــر عـلى جــدول تـرتـيب
الـبـطـولـة اإلنـكـلـيـزيـة بـرصـيد 36

نقطة.
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دير الفني لبرشـلونة أنه لم يستطع النـوم عقب اخلسارة في الكالسيكو أكد كيكي سيتـ ا
ــبـاراة مـرة أخـرى عـلى مـ ـشـاهـدة ا ضــد ريـال مـدريـد بـهـدفــ دون رد حـيث قـام 
ـة.وقال سـيتـ خالل تصـريحـات نقـلتـها الطـائرة أثـناء الـعودة لـتحـديد أسـباب الـهز
صـحيفة "موندو ديـبورتيفو" اإلسـبانية: "لقـد تغيرت الكـثير من األشياء الـتي كانت غالبا
ـبـاراة واالستـفـادة مـنـها مـا حتـدث ويجب الـنـظـر في الـتـفـاصيل الـتي أضـاعت مـنـا ا
ـا حدث في لـلتـحـسن".وأضاف: "العب كـرة الـقدم نـفـسه ال يكـون لـديه تصـور حـقيـقي 
ـلعب ح تتـحدث معه عن لـعبة مُعـينة لكـن إذا عرضت له مقاطع وصـور يكون األمر ا
ضي قدمًا".وتـابع كيكي: "ح يتمتع أفضل بكثيـر وهذه األشياء تُساعد كـثيرًا على ا
ـيل إلى فـعل كل شيء بـشـكل صـحـيح ولكن ـسـتوى عـالٍ من الـثـقـة فهـو  الالعب 
لكون شخصية رائعة ح يتراجع الفـريق ماذا يحدث عادة? باستثناء أولئك الذين 
ـنافـس وال يـقاتـلون على الـكرة والـتغـلب على تـلك اللـحظات يـختبـئ بعضـهم خلف ا
لــيس ســهال فــنـحـن نـتــحــدث عن بــعض األشــخـاص الــذين يــعــانـون".وعن هــدوئه في
البـرنابيـو علق: "أحاول أن أكـون هادئًا حـيث أصاب بالـتوتر في بـعض األحيان لـكنني

تعلمت السـيطرة على نفـسي ومن الصعب عليـكم رؤيتي هادئا تمـاما حيث يكون
لي بـعض الـلحـظـات أيضًـا".واخـتـتم باحلـديث عن تـصـرفـات مسـاعـده إيدر
سـارابـيـا: "مـا قـام به سـلـوك ال يـجب أن يـكـون لـديـنـا ألن هـنـاك طـريـقـة
أخرى للتعـبير ونحن لسنا مـرتاح لهذه األشياء وهـذا خطأ ارتكبناه

ويجب أن نحاول جتنبه".

عـقب الـبــطـولـة بـصـرف الـنـظـر عـمـا
ســــيـــحــــقــــقـــاه مـن نـــتــــائج ولــــكن
بــإمــكـــانــهـــمــا االبـــتــعـــاد عن بــاقي

الالعب من خلفهما.
ومن الالعــبــ الــذين يــصــلــون إلى
إنديان ويلـز في مستـوى مرتفع هو
ـصنف الـفرنـسي جـايل مـونفـيس ا
ــيًـــا وعــلـى الــرغم من الـــتــاسع عـــا
امـتالكه الـرصــيـد نـفـسه من الـنـقـاط
مع بيريتيني (2,680 نقطة) إال أن
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جنــا ابن عم نــابي كــيــتــا جنم
وسـط لـــيــــفـــربــــول من حـــادث
مـروع في غــيـنــيـا عــلى الـرغم
من إعالن االحتـاد الغيني لكرة

القدم عن وفاته.
وتعـرضت حافـلة فـريق "إيتوال

الفـرنـسي ينـتظـره تـقد الـكثـير من
العـمل لـتخـطي نـظيـره اإليـطالي في
الــتــصــنــيف حــيث يــدافع عن 180
نــقــطـة بــوصــوله إلى ربع الــنــهـائي
ــــاضي بــــيـــنـــمــــا يـــدافع ـــوسم ا ا

بيريتيني عن 10 نقاط فقط.
وحـــقق مـــونــفـــيس هــذا الـــعــام 16
انتـصارا وتـعرض لـ3 هزائم وتوج
بـلـقـبي روتـردام ومـونـبلـيـيه ووصل

إلى نصف نهائي دبي.
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قـال تقريـر صحـفي فرنسي اول امس اجلـمعة إن لـيونيل
مـيــسي جنم بــرشـلـونــة سـيــرحب بـرحــيل زمـيــله أنـطـوان
جـريـزمان إلى بـاريس سـان جيـرمـان في صفـقـة تبـادلـية
قـبل إذا كان ذلك هو السبيـل الوحيد الستعادة الصيف ا

نـيـمـار دا سـيـلـفـا.وحـاول بـرشـلـونـة اسـتـعـادة نـيـمار الـصـيف
اضي لـكنه لم يتـوصل التفاق مع سـان جيرمـان بشأن قـيمة الـصفقـة.وبحسب ا
وسم موقع ""le10sport الفرنسي فإن الـنادي الكتالـوني سيقاتل بعـد نهاية ا
وقع أن اخليار الوحيد لبرشلونة هو عقد من أجل ضم نيمار مجـددا.وأضاف ا
صفـقـة تبـادلـية تـتضـمن انـتـقال جـريزمـان لـنادي الـعـاصمـة الـفرنـسـية في ظل
سـتقر للبلـوجرانا حاليـا والذي سيجعل من الـصعب تلبية الي غير ا الـوضع ا
مطـالب بـي إس جي.ونـظرا لـرغـبـة مـيـسي الـكـبـيـرة في عـودة زمـيـله الـبرازيـلي

انع األرجنتيني في رحيل الدولي الفرنسي. السابق لن 
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عــلى صـــعــيــد اخــر أعــلن االحتــاد
اإلفـريـقي لـكـرة الـقـدم ("كـاف") اول
امس اجلـمعـة أن ثالث دول بـينـها
ـغـرب وتـونس طلـبت اسـتـضـافة ا
ـسـابـقـة دوري ـبـاراة الـنـهـائـيـة  ا
وسم 2019-2020. أبطال إفريقيا 
وأوضح االحتاد االفريقي في بيان
ـغــرب وتــونس والــكـامــيـرون أن ا
ـهـلـة التي تـقـدمت بـطلـبـاتـها في ا
ــدة بـ 11 حــددهــا االحتــاد فـي ا

اضي. و20 شباط/فبراير ا
ــغـــرب مــلــعـب مــحــمــد واقــتــرح ا
اخلــــامس في الــــدار الـــبـــيـــضـــاء
ـبي في وتـونس مـلـعب رادس األو
العاصمة فيـما عرضت الكاميرون
اسـتــضـافــة الـنـهــائي عـلـى مـلـعب
"جــابــومــا ســتــاديــوم" في مــديــنـة
ـبـاراة الـنـهـائـيـة في دواال.وتـقـام ا

قبل.وبلغت  29أيار/مايو ا
ـسـابـقـة الـدور ربع الـنـهائي اآلن ا
حيث تشارك فيه  6فرق عربية هي
الـــتـــرجي الـــريـــاضي حـــامل لـــقب
الــنــسـخــتــ األخـيــرتــ والــنـجم
الــسـاحــلي الــتــونـســيــان والـوداد
ـغـربـيان والـرجـاء الـبـيـضـاويـان ا
ـــصـــريـــان واألهـــلـي والـــزمـــالك ا
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ــاني يــورجن كــلــوب مــدرب حتـــدث األ
لــيـفــربـول عـن اإلصـابــات الـتي يــعـاني
منـها الـفريق وكـيفـية الـعودة إلى طريق

االنتصارات
وقـال كلـوب: "تـدرب نابي (كـيـتا) مـعـنا
أمـا جوردان (هنـدرسون) فيمـلك فرصة
وث باراة أتـلتيكـو وليس بور للـحاق 
شــاكـيـري غـيــر مـسـتــعـد ولـسـوء احلظ
ـعـاناته ـبـاراة  ألـيسـون خـارج قـائـمة ا
مـن إصــابـــة عـــضـــلـــيـــة ســيـــغـــيب عن
ـقبل علـينـا حتليل بـاريات األسـبوع ا ا
الـوضع ولكنه سـتعـافى بنـسبة 100%

بعد مدة التوقف الدولي".
وعـن مـــــســــــتــــــوى الــــــفــــــريـق أوضح:
"االنـتـصـارات تـمـنــحك الـثـقـة وجتـردك
ـة هذا أمـر طبـيعـي شعور منـها الـهز
ـة في ـة في مــبــاراة مـثل الــهــز الــهــز
مـبارات ال يـوجد اختالف كـبير األمر

يـتـعـلق بــكـيـفـيـة
عـودت

الـصـادرة اجلـمـعـة لـقي تـسـعـة
أشخاص حـتفهم جـراء فيروس
كورونا في فرنسا فيما أصيب

 .577
وتـــــأجـل مــــــاراتـــــون بــــــــاريس
ـقـــــــرر في 5  نيـسـان/ابريل ا
ـشــاركـة نـحــــــــــو 60 ــقـبل  ا
ألـف عــــــــداء وعــــــــداءة إلى 18
تـشـرين االول/اكـتـوبـر عـلـمـا

ان الــسـلـــطـات اتــخـذت
قــــرار إلـــــغــــاء كل
ــنـــاســـبــات ا
فـي االمـــــاكن
غلـقة التي ا
تــضم اكــثـر
من خـمـسة

آالف
شــــــــــخص
مـــــن أجـــــل
جتـــــــــــــنـب
انــــتــــشـــار
الفـيروس.
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دي غــيـــنــيـــا" حلــادث مــروري
. أسفر عن مقتل تسعة العب
وقـال بـيـان صادر عـن االحتاد
ــامي كـيــتـا ابن الـغــيـني إن ا
عم جنم لــيـفــربـول كــان واحـدًا
من تـســعـة العــبـ من الــفـريق
الـنـاشط بـالـقـسم الـثـاني لـقـوا

حتفهم في حادث احلافلة.
وأفـــــادت األنــــــبــــــاء بـــــأن 19
شخـصًا أصـيبـوا في احلادث

منهم 17 في حالة خطيرة.
لكن وبحسب صحيفة "ليفربول
ــامي كـيـتـا عـلى إيـكـو": "فـإن ا
قيـد احلياة ويـتلقى العالج في

ستشفى حاليًا". ا
وأكـــد أمـــادو مــــكـــادجي أحـــد
ــراسـلــ الــصـحــفــيــــ في ا
غـيـنـيـا أن كـيـتـا كـان بـاحلـافـلـة
ـت وهــــو اآلن في لــــكـــــنه لم 

ستشفى. ا
ووقع احلـــادث خـــارج مـــديـــنــة
مـامو على بعد 250 كـيلومتر
من العـاصمة كـوناكـري بيـنما
كـان الــفـريق في طــريـقه لــلـعب
أول مـبـاراة له في الـدوري هذا

وسم في كانكان. ا
وكـتب كـيـتـا عـبـر حـسـابه عـلى
"إنـــــســــتــــجــــرام" فــــور عــــلــــمه
بـالــواقـعــة: "أشـعــر بـالــصـدمـة
واحلــــزن جتــــاه هــــذا اخلــــبــــر

فزع". ا
وأضاف: "أتـقدم بأحر التعازي
إلـى جمـيع عـائالت الـضـحـايا
وكــذلك جلـمــيع أفــراد الـعــائـلـة

الرياضية في غينيا". ابن عم نابي كيتا جنم وسط ليفربول ينجو من حادث مروع في غينيا


