
صـــدارة الــــدوري اإلســـبـــاني لـــكـــرة
الــقـدم بــخــسـارتـه اول أمس األحـد
أمـام مـضيـفه ريـال بـيـتـيس بـهـدف
لواحـد في ختـام مبـاريات األسـبوع
الـ27 من "الـلــيـغـا". وهــذه اخلـسـارة
ـلـكي في آخر هي الـرابـعة لـلـفـريق ا
ـسابقات. سبع مباريـات في جميع ا
وودع ريال مدريد مسـابقة كأس ملك
إســبـــانـــيـــا بــخـــســـارته أمـــام ريــال
سوسـيـيداد (4-3©  في الـسادس من
ـة ـاضـي ثم تـعـرض لـهـز شـبـاط ا
جــديــدة في الـ 22من الــشــهــر ذاته
بخسـارته أمام ليـفانتي (1-0© ضمن
منافسات األسبوع الـ 26من الدوري
اإلسباني قبل أن يسـقط على ملعبه
أمــام مــانـشــســتــر ســيـتي (2-1© في
ذهـــاب ثـــمن نـــهـــائـي دوري أبـــطــال
ـــثـــيـــر أن الـــريـــال قـــبل أوروبـــا. وا
خــســارته أمــام ريــال ســوســيــيــداد
ت فقط في 32 مباراة تعرض لهز
سابقات مقابل 20 فوزا في جميع ا
و 10تـعــادالت. وتـراجع الــريـال إلى
وصـــافـــة الـــدوري اإلســـبـــاني بـــعــد
خــســـارته أمـــام بـــيـــتـــيس وجتـــمــد
رصـيــده عـنـد 56 نـقــطــة ويـتــخـلف
ه بـرشلـونة بفـارق نـقطـت عن غـر
لكي تصدر بـ58 ليصبح الـفريق ا ا
مــهـددا بــاخلـروج لــلــمـوسم الــثـاني
تــوالـيــا خـاوي الــوفـاض من جــمـيع
ـسـابـقات. أهـدى كـريـسـتـيـان تـيو ا
جنم بـرشلـونـة الـسـابق والعب ريال
بـيتـيس احلـالي الـفوز لـفـريـقه على
ُباراة التي حساب ريال مدريد في ا

انتهت بفوز بيتيس بهدف لهدف.
وأبـدى الـبـرازيـلي كـاسـيـميـرو العب
ة ريال مـدريد اسـتيـاءه عقب الـهز
(2-1©  مـن ريـــال بــــيــــتـــيـس ضـــمن
مـنـافــسـات اجلـولـة 27 من الـلـيـجـا.
وقال كـاسـيمـيـرو خالل تـصريـحات
نقـلـتهـا صحـيفـة "مـاركا" اإلسـبانـية:
"من أجل الـفـوز بــالـلـيـجـا عـلـيـنـا أن
نلعب بشكل جيد في كل مباراة ولم
نـــــفـــــعل ذلـك ". وأضـــــاف: "إذا كــــان
اخلصم هو الـفريق األفضل كـما كان
بيتيس  فعلينا أن نهنئهم ونواصل
الــعـمـل ألنـنــا لم نــكن بــنـفس األداء
الــذي ظــهــرنــا به ضــد بــرشــلــونــة".
ـة قـد تـكـلـفـنـا واخـتـتم: "هـذه الـهـز
لقب الـليـجا لـكن علـينـا التـفكـير في
كل مــبــاراة عــلى حــدة". واخلــســارة
للريال منحت الصدارة لصالح فريق
ـركز األول بـرشـلـونـة الـذي يـحـتل ا
برصيد 58 نقطة بفارق نقطت عن
الــوصــيف ريــال مــدريــد الــذي يــحل
وصيفـاً برصيد 56 نقطـة. تيو الذي
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قيم ومحـبي هذه الرياضة في ظل انتشار فيروس واطن وا قال منظـمو سباق جائزة البحـرين الكبرى للفورموال 1 اول امس األحد إن السباق سيـقام بدون جمهور حفاظا على سالمـة ا
قرر أن تضـيف البحرين السباق الثاني من موسم بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات في 22 هم في هذه الدولة اخلليجية. ومن ا كورونا. ويشكل هذا القرار ضربـة لقطاع السياحة ا

من اذار اجلاري. 
ـسافرين من شتى أنحـاء العالم واجلمهـور احمللي بالتفـاعل عن قرب لن يكون اخلطوة وقال منظـمو سباق جائزة الـبحرين: "تنظـيم حدث رياضي كبيـر مفتوح أمام الـعامة ويسمح لآلالف من ا
ـعتاد". وفي إطار اإلجراءات الصحيحـة في الوقت احلالي.. وحرصا عـلى عدم تأثر الريـاضة وقاعدتهـا اجلماهيريـة حول العالم جراء ذلك فـإنه سيجري نقـل فعاليات أيـام السباق تلفـزيونيا كا
اضي فـي إطار تقييم قرر إقـامتهمـا خالل أيام السبـاق. وكان القائـمون على تنـظيم السبـاق أوقفوا مبيـعات التذاكـر السبت ا الوقائـية  أيضا في الـبحرين إلغـاء حفل مـوسيقيـ كان من ا
ي تـستضيفه البحرين واجتذب في  2019 عددا قـياسيا من اجلمهور بلغ 97 ألف مشجـع خالل األيام الثالثة للسباق من بينهم الوضع. وسباق اجلائـزة الكبرى هو أكبر حدث رياضي عا
دة سـافرين القادمـ إليها الـذين سبق لهم مـؤخرا زيارة إيطـاليا أو كوريا اجلـنوبية أو مـصر أو لبنـان أو إيران الدخول في حـجر صحي   34ألـفا في يوم السـباق. وطلبت الـبحرين من ا
. وأوقفت البـحرين أيضـا رحالتها اجلـوية إلى بعـض الدول خوفا مـن انتشار الـفيروس. وكـشفت البـحرين عن وجود 83 إصـابة بالـفيـروس في أراضيهـا قائلـة إن معظـمهم سبق أن أسبوعـ

سافروا إلى إيران.
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واشنطن - وكاالت
ســــجل 4 العــــبـــ مـن كــــلـــيــــفـالنـــد
كـافـالـيـرز رقــمـ مـزدوجـ لـيـفـوز
الفريق 129-132 على سان أنـطونيو
ســبـيـرز بــعـد وقت إضـافي في دوري
الـســلـة األمــريـكي لــلـمـحــتـرفـ اول
أمس األحـد. وأحـرز آنـدري درومـوند
 28نــقـطــة واســتــحــوذ عـلى 17 كـرة
مـــرتـــدة وســاهـم بــشـــكل مـــؤثــر في
حتـقــيق كـافــالـيــرز فـوزه الــثـاني في

 . ليلت
وكــان رودي جــاي قـد أدرك الــتــعـادل
لسـبـيرز 118-118 قـبل ثانـيـة واحدة
عـلى نـهــايـة الـوقت األصـلـي لـيـلـجـأ
الــــفـــريـــقــــان إلى وقت إضــــافي. ولم
يـــتـــأخــــر كـــلـــيـــفـالنـــد خالل الـــوقت
اإلضـافي وتـقدم 122-124 بعـد رمـية
نـاجـحـة من درومـونــد قـبل دقـيـقـتـ
و18 ثانية من النهاية. وبعد أن أهدر
سـبيـرز الكـرة سجل كـيفن الف رمـية
ثالثــيــة واســتـغـل كـلــيــفالنــد إهـدار
العبي سـان أنطـونيـو خمس من آخر

ست رميات خالل اللعب. 
وســـجل كــولـــ ســيــكـــســتــون العب
كـافــالـيـرز 26 نـقــطـة وأضـاف الرس

نانـس جونـيور 19 نـقطـة واسـتـحوذ
على 10 كـرات مـرتـدة. كـمـا تـألق الف
بـإحراز 14 نـقـطـة واالسـتـحـواذ عـلى
18 كـــرة مـــرتـــدة وأضــــاف مـــاثـــيـــو
ديالفــيـدوفـا 14 نـقــطـة ومـرر 11 كرة

حاسمة للفريق الفائز. 
وتألق 6 العـب من أورالنـدو مـاجيك
وأحــرز كل مـنـهـمـا رقـمـ مـزدوجـ

لــــيــــفـــــوز الــــفــــريق 106-126 عــــلى
هــيـوسـتــون روكـتس صـاحب األرض
فـي دوري الــــــســـــــلـــــــة األمــــــريـــــــكي

للمحترف اول أمس األحد. 
ـبـاراة دون العبه وخـاض أورالنـدو ا
البارز إيفان فورنييه بسبب معاناته

رفق.  من إصابة في ا
وسجل دي جـيه أوجسـت 24 نقـطة

وأضاف نيكوال فوتشفيتش 16 نقطة
واســـتـــحـــوذ عـــلى 16 كـــرة مـــرتـــدة
وأحــــرز آرون جـــوردون 19 نــــقــــطـــة
إضافة إلى االسـتحواذ على 10 كرات
مــرتـدة. وخــسـر روكـتس 4 مـبـاريـات
مـتتـالـيـة بـينـمـا هـذا التـعـثـر الـثاني

على التوالي على أرضه. 
وكـان روكـتس قـد تـأخـر بـفارق وصل

أخبار النجوم
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قـال روي ك قائـد مانشسـتر يونـايتد السـابق إن ناديه قطع خـطوة عمالقة في
عـمــلـيـة تــطـويــر مـسـتــواه حتت قـيــادة أولي جـونــار سـولــسـكـايــر بـالــفـوز أمـام
مانشستـر سيتي. وسجل مارسيـال ومكتوميناي هـدفي فوز اليونايتد 0-2 على
ــركــز اخلــامس بــالـدوري ــان ســيـتـي اول أمس األحــد لـيــعــزز مــوقــعه في ا ا
ة في 10 مبـاريات متتالية في كل اإلجنلـيزي ويحافظ علـى سجله دون هز

ـسـابـقات. وأضـاف كـ لـشـبـكـة سـكـاي سـبـورتس "ال يـزال الـطـريق ا
طـويـلًــا لـكـنـهـا خـطـوة عـمالقـة. أشـدت بــالـسـيـتي كـثـيـرًا في الـسـنـوات
اضـية... لكـن شعرت أن الـفوز أهم للـيونـايتد من الـسيتي". األخـيرة ا
وتـابع "كـان الــفـريق يــتـعــرض لـضـغط كــبـيــر وانـتـقــادات. كـنت أوجه
انـتقـادات لـكن الـيونـايتـد أدى بـشكـل رائع. هذه دفـعـة كبـيـرة للـمدرب
سـولسكـاير. األجواء كـانت مذهلة لـكن عندمـا حتقق فوزا كـبيرا يجب
أن تـواصل ذلك". وأشاد جـاري نيـفيل زمـيل ك الـسابق في تـشكـيلة
الـيونـايتـد وزميـله احلـالي في التـحلـيل التـلفـزيوني بـفوز الـفريق ذهـابا

ـمـتـاز ألول مـرة مـنـذ عـشـر سـنوات. وإيـابـا علـى الـسـيـتي في الـدوري ا
وقـال نيـفيل مـشيـدا بربـاعي الوسط مـكتومـينـاي وفريـد ونيـمانـيا مـاتيتش
وبـرونـو فـرنـانديـز "هـذا االنـتـصـار ال يـكـفي بـعد لـلـحـصـول عـلى مـا يـريده
ربع ـوسم في ا الـفـريق فيـمـا يتـعلق بـالـتأهل لـدوري أبـطال أوروبـا وإنهـاء ا
الذهبي لـكنها حلظة رائعة". وأضـاف "كنت أفكر في خط الوسط وكان حديث

دة 18 شـهرا.. كل مـشجعي يـونايـتد حول الـعالم يـنصب علـى وجود معـاناة 
لك خط وسط". فجأة ودون مقدمات أصبح اليونايتد 

العـب الـــــــــوسـط روس بـــــــــاركـــــــــلي
واحلــارس كـيــبــا أريـزابــاالجـا كــمـا
منح المـبارد الـفرصـة لالعب الوسط
الـشـاب بـيـلي جـيـلـمور (18 عـاما)
لــلــمــشـاركــة أســاســيــا ألول مـرة في
الــــدوري. وأشـــاد المــــبـــارد بــــشـــكل
خـــاص بـــالـالعــبـــ الـــذيـن كـــانــوا
يعانون مـن اإلحباط في وقت سابق
ـدرب اإلجنـلـيزي ـوسم. وقال ا من ا
"هذا ما نريده هذه كرة القدم سواء
كـان عـقــدك يـنـتـهي مـع الـنـادي بـعـد
أربعة شهور أو مـجرد شهر واحد".
وأردف "يــنــبـغـي أن تـتــدرب يــومــيـا
بـجديـة وقـوة يـجب أن تـكـون زميال
رائـعـا في الـفــريق وعـنـد مـشـاركـتك
عــلــيـك أن حتــاول". وأشــاد المــبــارد
بـــجــيــرو الــبـــالغ عــمــره 33 عــامــا
وبتركيزه على عـمله حتى بعد فشل
رحـيــله عن سـتـامــفـورد بـريـدج إثـر
إخـــفـــاق الـــنــادي في الـــتـــعـــاقــد مع
مــهـاجـم آخـر خـالل كـانــون الــثـاني
ـاضي. وأضــاف المـبــارد "أحـتـرمه ا
بــشـــدة واآلن يــلــعب جــيــدا ويــقــدم
مـــبــاريـــات جــيــدة". وحـــذر المــبــارد
ركز العبيه بقوله إن الصراع على ا
الـــرابع في الـــدوري الــذي يـــحـــتــله
الـفـريق حـاليـا ال يـزال قـائـمـا. وقال
"ال أعـتــقـد أن األمـر  حـســمه عـنـد
الـتـفـكـيـر في انـتـهـاء األمـر عـنـد هذا

لـعـب سـابــقــاً كــمــا أشــرنــا لــكــبــيـر
كتالـونيا برشـلونة خـاض بقميص
الـــبــلـــوجــرانــا 86 مُــبـــاراة ســجل
خاللهم 20 هـدفاً وصـنع 13 هـدفاً
لــــزمالئـه ومــــنح بــــهــــدفـه الــــرائع
األفضـلـية من جـديد لـفـريقه الـقد

الـذي عـاد لـصـدارة جـدول الـترتـيب
بفضل هدف جنمه السابق.

اخلـــســـارة أمــام بـــيــتـــيس بـــأقــدام
كــتــالــونـيــة تُــعـيــد لألذهــان تــعـادل
لكي علـى أرضه ملعب سانـتياجو ا
بـرنــابـيـو أمــام سـلـتـا فــيـجـو يـوم
ـاضي الـسـادس عـشـر من شـبـاط ا
بــنـتــيــجـة هــدفــ لـكـل فـريق وهي
ُـبـاراة الــتي سـاهـمت فـي تـعـطـيل ا
وسم. وقدم ـيرجني هذا ا مسيرة ا
رافـيـنـيـا ألـكـانـتـارا العب بـرشـلـونة
الــســابـق أداءً رائــعــاً هــو وزمــيــله
ديــنــيـس ســواريــز الــذي شــارك في
ُـــبـــاراة كـــبـــديل لـــيـــصـــنع هـــدف ا
الــتـعــادل الــثـمــ في الــدقـيــقـة 85
لـسـانـتي مـيـنـا بعـد تـمـريـرة بـيـنـية

رائعة.
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حقق يوفنتوس انتصارًا مهما على
ضــيــفه إنــتــر مــيالن بــهــدفـ دون
مــقــابـل اول امس األحــد في إطــار
مـنـافــسـات اجلـولـة 26 من الـدوري
اإليـطـالي. واســتـعـاد يـوفي صـدارة
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إلى 30 نقـطة
ــة خالل الـــهــز
 120-105أمــــــام
لـوس أجنــلـوس
كــــلـــــيــــبـــــرز يــــوم
ـــاضي اخلـــمـــيس ا

وحــــدث أمــــر مــــشــــابه
بالتـأخر بفارق وصل إلى
32 نـــقــــطـــة خالل الـــشـــوط
الــثـانـي يـوم األحــد. واشـتـرك
راسـل وســـتــــبــــروك وجـــيــــمس
هــاردن فـي تـــســجـــيل 47 نـــقـــطــة

واالســـــــــتـحـواذ على 15 كـرة مـرتدة
وتــمــريــر 10 كــرات حــاسـمــة لــفــريق
روكـتس لــكن هـذا الــثـنــائي فـقـــــــــد

الكرة بسهولة 12 مرة.

جانب من
منافسات

دوري السلة
االمريكي

 إيلينا سفيتولينا

ÍdO²½u  VI  “d% UMO u²OHÝ

 UŽUÝ ≥ ÕUH  bFÐ
 ôU Ë ≠ pO J*«

صنفة كافحت إيليـنا سفيتولـينا ا
األولى عـــــلى مــــدار حـــــوالي ثالث
ســــاعــــات قــــبل أن تــــهــــزم مــــاري
بـوزكــوفـا 5-7 و6-4 و4-6 لـتــحـرز
ـفـتـوحـة لـقب بـطـولـة مـونـتـيـري ا
ـــكــســـيك اول امس لـــلــتـــنس في ا
األحـــد وحتــــصـــد لــــقـــبــــهـــا األول

وسم.  با
وفي مـواجـهـة مـتــكـافـئـة حـصـلت
بـوزكـوفـا عـلى ســبع فـرص لـكـسـر
إرسال مـنافـستـها خالل اجملـموعة
األولى وجنــحت أخــيـرا في كــسـر
اإلرســال فـي الــفــرصــة الــســابــعــة
ــبــاراة الــنــهــائــيــة ــتــاحــة في ا ا
لـلـمـسابـقـة. وكـسـرت سـفـيـتـولـيـنا
إرسال بوزكوفا خمس مرات خالل
ـبـاراة لـتـنهي صـيـامـا عن حـصد ا

األلقاب منذ أكثر من عام واحد. 
وقالت األوكـرانية سـفيتـولينـا بعد
االنتـصار والـتتـويج "كانت مـعركة
رائـــعـــة.. قـــاتـــلت مـــاري بـــصــورة

ـتازة وأعـتقـد أنهـا كانت مـباراة
ستوى كثيرا.  عالية ا

وأضافت "كل مـنا قـدمت أداء جيدا
وكــنــا نــقــاتل ولم تــكـن هــنـاك
أشـواط سـهلـة. وأعـتـقد أن
اجلمهور دفعـنا لتقد
أفـــضل مــا لـــديـــنــا
ـمتع وكـان من ا
احلـــــصـــــول
عــــــــــــــــلـى

جـدول التـرتـيب من التـسيـو بـعـدما
رفع الـبيـانـكـونيـري رصـيده إلى 63
نقـطـة فيـمـا تراجع التـسيـو لـلمـركز
الثاني (62) وجتمد رصيد إنتر عند
ـركــز الـثــالث. وذكـرت 54 نــقـطــة بـا
شــبــكــة "أوبــتــا" لإلحــصــائــيـات أن
يوفنـتوس حافظ عـلى نظافـة شباكه
في 5 مبـاريـات متـتـاليـة علـى ملـعبه
ضـــد إنــتـــر مــيـالن لــيـــكــرر إجنــازا
يــحــدث لــلـمــرة الــثــانــيـة فـي تـاريخ
مــواجـــهـــات الـــفــريـــقـــ بـــالــدوري
ـرة األولى اإليـطـالي. ونــوهت بـأن ا
التي حقق فيها يوفي هذا الرقم كان
في كـانـون األول عام 1999 مـشـيرة
إلى أنه حـيـنــهـا حـقق يـوفـنـتـوس 7

لعبه. انتصارات متتالية 
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حول فـرانك المبارد مـدرب تشـيلسي
أزمة في تشكيلـته إلى فرصة ذهبية
لـــنــــصف دســـتــــة العـــبــــ كـــانـــوا
يــكـافــحــون لـلــمــشـاركــة في الـدوري
ـمـتـاز لـكــنـهم تـألـقـوا اإلجنـلــيـزي ا
خالل الـــفـــوز الــكـــبـــيــر (0-4) عــلى
إيفـرتـون اول امس األحـد. وشـهدت
الـتـشـكـيـلـة األسـاسـيـة ثالثـة العـبـ
مخضرم فشـلوا حتى في الظهور
ب الـبدالء فـي بعض األحـيان وهم
بيدرو رودريجيز وماركوس ألونسو
وأوليفيه جيرو. وانضم الثالثي إلى

 زين الدين زيدان

ضـــــــمـن اجلــــــــولـــــــة 25 من
الـدوري التـركي لـكرة الـقدم
لـقـطــة طـريـفـة بــطـلـهـا العب
الــضـيـوف الـســنـغـالي بـادو

 ôU Ë ≠ …dI½«

شـهــدت مـبـاراة فـريق غـازي
شــهــيــر وضــيــفه طــرابــزون
سبور (1-1) التي جمعتهما
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u“∫ حقق يوفنتوس فوزاً مهماً على االنتر في الكالتشيو

طريقة جديدة للحفاظ على سري التعليمات
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احلـد سـتـكـون ثــقـة مـبـالغ فـيـهـا من
جانبنا".

وعبر العب وسط مانشستر يونايتد
سكوت ماكـتومينـاي عن فخره بفوز
فريـقه على جـاره وضيـفه مانـشسـتر
سيتي (0-2) اول امس األحد ضمن
اجلــولــة الــتــاســعــة والــعــشــرين من
ـمـتـاز. وشارك الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
مــاكـتــومــيـنــاي في الــشـوط الــثـاني
لــيـسـجـل الـهــدف الـثــاني في الـوقت
بـدل الـضـائـع. وقـال الالعب الـشـاب
في تــصــريـــحــات لــشــبـــكــة "ســكــاي
سبورتس": "كانت تلك حلـظة جميلة
الـشـبـان يسـتـحـقـون اإلشـادة مـررنا
بـ20 دقـيـقـة صعـبـة وتـوجب عـلـيـنا
مواصلـة العمل". وأردف: "سـنكتسب
الـــثــــقــــة من هــــذا الـــفــــوز لــــكن في
ـقــبـلـة عــلـيـنــا مـواصـلـة األســابـيع ا
االنـــتــــصــــارات". وعـن هـــدفـه عــــبـــر
تــســـديـــدة في الـــشـــبــاك اخلـــالـــيــة
مــسـتــغال كـرة خــاطـئــة من احلـارس
إيديرسون قال ماكتوميناي: "شعور
جميل أن تـسجل بهـذه الطريـقة أمام
اجلــمــهــور لـكن ال يــجب عــلــيــنـا أن
واصـلة ننـجـر وراء الفـوز.. نحـتـاج 
الــضـغط مـن أجل الـتــأهل إلى دوري

األبطال".
وأكد العب مانشسـتر سيتي برناردو
ـباراة سيـلـفـا أن أداء فريـقه خالل ا
الـتي خـســرهـا أمـام مـضـيـفه وجـاره
مانـشـستـر يونـايتـد لم يـكن مقـبوال.
وحقق يـونايـتد فـوزا مسـتحـقا بـعد
أن استـغل ثغرات مـانشـستـر سيتي
الذي بـدوره لم يـتمـتع بـالشـراسة أو
الـكــفـاءة الـهــجـومـيــة في ظل غـيـاب
جنم الـــــفــــريـق كــــيـــــفن دي بـــــروين

لإلصابة. 
وقـال سيـلـفا في تـصـريحـات لـشبـكة
"ســـكــاي ســبـــورتس" عــقب انـــتــهــاء
الــلـــقــاء: "كـــانت مـــواجــهـــة ســيـــئــة
بالـنسبـة إليـنا مـباراة غيـر مقـبولة
لم نبدأ بشكل سيئ وكـنا نلعب جيدا
حتى تلـقينـا هدفا". وأضـاف: "نعرف
كم تـمـيز العـبي مـانـشـسـتر يـونـايـتد
ــــرتـــــدة إنــــهم في الـــــهــــجــــمـــــات ا
عدوانـيون لـلغـاية ولـذلك فإن أداءنا
لم يـكن مـقــبـوال". وخـتم: "سـيـتـوجب
ــبــاراة مــجـددا عــلــيــنــا مــشـاهــدة ا
ـــا ســــيــــقـــولـه بـــيب واالســـتــــمــــاع 
(جــوارديــوال) لــكن فــريـق مــثــلــنـا ال
يــــجب أن يــــخــــســــر هـــــذا الــــكم من
بـاريـات نحـتاج لـلـتأكـد من األمور ا
التي ال حتدث بطريقة صحيحة وأن
نــحــاول عـدم ارتــكــاب أخـطــاء بــهـذا

العدد".
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تـعـامل مهـاجم نادي يـوفـنتـوس الدولـي البـرتغـالي كـريسـتيـانو
رونالـدو بـطريـقة طـريـفة مع إقـامـة مبـاريـات الدوري اإليـطالي
بدون جمـهور بسبب انتـشار فيروس "كـورونا". وسادت العالم

ـا فـيه الـعـالم الـريـاضي العـبـ وإداريـ حـالة مـن الهـلع أجـمع 
بـسبب فـيـروس "كورونـا" الـذي انتـشـر وأخـذ يتـمـدد ليـطـال الكـثـيرين في
اآلونة األخيرة وكـانت قد اتخذت بالفعل العديد من االحتادات الرياضية
مـجمـوعـة من اإلجـراءات الوقـائـية لـلـحـد من انـتشـار هـذا الفـيـروس الـقاتل
وكـان من بينـها االحتاد اإليـطالي الذي اسـتقر عـلى إقامة مـباريات الدوري
احمللـي بدون جـمـهـور. ومع غـيـاب اجلـمـاهـير عن مـبـاراة يـوفـنـتـوس وإنـتر
مـيالن الـتي أقـيمـت اول أمس األحد حلـسـاب األسـبوع الـ26 من الـدوري
اإليـطـالـي لم يـجـد رونـالــدو خـيـارا آخــر سـوى الـسـخــريـة من "فـيـروس
وصدة. فخالل باريات خلف األبواب ا كرورنا" الـذي تسبب في إقامة ا
ـواجهة وصول احلـافلـة اخلاصـة بفـريق "السيـدة العـجوز" إلى مـلعب ا
ــثل مــشـــهــدا كــأنه يــصــافح ونــزول الالعــبــ ظـــهــر رونــالــدو وهــو 

لعب. اجلماهير رغم عدم وجود أي فرد خارج أسوار ا
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ـلكي قدم أسـوأ مبارياته قـال زين الدين زيدان مـدرب ريال مدريـد إن الفريق ا
ة ضد ريال وسم في الدوري اإلسبـاني مؤكداً أنه يتـحمل مسؤوليـة الهز هذا ا
بـيـتيس لـكـنه شـدد على ضـرورة الـقتـال إلى الـنـهايـة. وقـال زيـزو عقب الـلـقاء: “ال
سؤول. كل شيء كان غائباً كـما أننا فقدنا الكثير من ا حدث.. أنا ا يوجد تفسيـر 
الكرات وارتـكبنـا العـديد من األخطـاء وعنـدما ال تكـون في مسـتواك فإن األمـور تكون
وسم لم يكن لديـنا ما يكفي من معـقدة وصعبة .”وتابع: “إنها أسوأ مـباراة لنا هـذا ا
ذنـب وإذا كان عـلـي قول شـيء لالعـب الـتـواصل لـتـشـكـيل خـطـورة علـى اخلصـم أنـا ا
فــســأحتــدث مــعـهـم عــلى انــفـراد .”وأضــاف: “لــقــد افــتــقـرنــا إلى كـل شيء وخــاصـةً
االستـحواذ عـلى الكـرة لم يسـبق لنـا أن فقـدنا الـكثـير من الـكرات بـهذا الـشكل أبداً
وكانت هـذه مشكلـتنا الرئـيسية أنـا مسؤول عن كل شيء وال ينـبغي أن نفكـر كثيرا
في األمر .”واختـتم بالـقول:  ”ال بد لي من حتلـيل ما حـدث ونحن سنـقاتل على
الدوري اإلسباني حـتى النهاية. أخـطاء الدفاع? كان كل شيء سـيئاً في الدفاع

” والهجوم وليس الدفاع فقط رغم أننا استقبلنا هدف

نــــداي. ورصــــدت عــــدســـات
الـكـاميـرات بـادو نـداي وهو
يبتـلع "بشهـية" ورقة تـلقاها
مـن مــــــدربه بــــــعــــــد قــــــراءة

محتواها. 
ورفع طــــــرابـــــزون ســـــبـــــور
رصـيــده بـعــد هـذا الــتـعـادل
إلى 49 نـقـطـة (24 مـبـاراة)
ــركــز الــثــاني في ويــحــتل ا
الــدوري بـفــارق ثالث نـقـاط
ــتـــصــدر إســـطــنـــبــول عـن ا
باشـاك شهـير. بيـنمـا يشغل
ــركـز فــريق غــازي شـهــيــر ا
الــتــاسع عــلى ســلم تــرتــيب

الدوري برصيد 32 نقطة.
من جانب اخر أعلن االحتاد
الـسوري لـكـرة القـدم تـأجيل
الــنـــشــاط الــكـــروي جلــمــيع
الـدرجـات والـفـئـات اعـتـبـارا
من 10 اذار اجلـاري ولـغـاية

W½uKýdÐ …«—U³  W U ≈ VKDð UO½u U²

—uNLł ÊËbÐ w uÐU½Ë
 ôU Ë ≠ W½uKýdÐ

أشــار تــقــريــر صــحــفي امس
االثــنـ إن مـبـاراة بـرشـلـونـة
ونــابـــولي في إيــاب دور الـ16
مـن دوري أبــطــال أوروبــا قــد
ــغـلـقـة تـلـعب خــلف األبـواب ا
دون جــمـاهـيـر بـسـبب تـفـشي
ـقـرر فــيـروس كــورونـا. ومـن ا
ـــبـــاراة يــوم 18 آذار إقـــامــة ا
اجلاري عـلى مـلعب كـامب نو
مـــعــقـل بـــرشـــلـــونـــة. وذكــرت
صحيـفة "سبـورت" أن حكومة
كـتــالـونـيــا تـريـد لــعب مـبـاراة
الـــبــــارســــا ونـــابــــولي خــــلف
ــغــلــقـــة لــلــحــد من األبـــواب ا

انتـشار الـفيروس.
وكــــــــــــــــانـت وزارة
الصـحة اإلسبـانية
قــد أوصت بـإقــامـة
ــــــبــــــاراة بــــــدون ا
جــمــاهـيــر بــسـبب
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تـــنــــازل نـــادي ريـــال
مدريد عن

كسيكي."  تشجيع اجلمهور ا
ورفــضت الــتـــشــيــكــيـــة بــوزكــوفــا
ـصنـفة الـتاسـعة االسـتسالم بـعد ا
خــــــســــــارة اجملــــــمــــــوعــــــة األولى
واسـتغـلت تراجع أداء سـفيـتولـينا
خالل فــــتـــرة قـــصــــيـــرة وكـــســـرت
إرســـالــهـــا لــتـــتــقــدم  3-5ثم تــدرك
التعادل بالفوز بـاجملموعة الثانية.
وانـــتـــفـــضت ســـفـــيـــتـــولـــيــنـــا في
اجملــمـــوعــة األخـــيـــرة وبــدا أنـــهــا
سـتـحـقق االنـتـصار بـعـدمـا تـقدمت

بنتيجة 4-1.
ومـع امـتالك سـفـيـتـولـيـنـا اإلرسـال
والـــتـــقــدم 2-5 قـــاتــلت بـــوزكـــوفــا
لتقلص النتيجة إلى 4-5 بعد كسر
ــــصـــــنــــفـــــة األولى. ولم إرســــال ا
تـــســتـــغل بـــوزكـــوفـــا هــذا الـــزخم
وخــسـرت الــشـوط الــتــالي بـعــدمـا
ارتكبت خـطأ في رد ضربـة ساقطة

من سفيتولينا. 
ـبـاراة نـفـذت سـفيـتـولـيـنا وخالل ا
ست ضــربـات إرســال ســاحــقـة من

النوع الذي ال يرد. 
وعـن ذلك قـــالت ســــفـــيـــتــــولـــيـــنـــا
"شــــعـــوري رائـع. وأضـــافـت "هـــذه
خــطـوة جـديـدة في ســبـيل حتـقـيق
أهـــدافـي. أنـــا اســـيـــر في االجتـــاه
الـصــحـيح. وأنــا سـعــيـدة أن
األمـــور تـــســـيـــر بـــصــورة

طيبة".

ب بــ الــفـريــقــ قــد انــتـهت
بالتـعادل اإليجابي (1-1) على
مـــلــعـب ســان بـــاولــو. جـــديــر
بــالـذكــر أن مـبــاراة فـالــنـســيـا
ـقـرر لـهـا الـيـوم وأتــاالنـتـا وا
الــثالثـاء ســتـــــــــلــعب أيـضًـا
بـدون جــمـاهــيــر فــــــيــمـا من
احملـــتـــمل أن تـــلـــعـب مـــبــاراة
بــــــاريس ســــــان جـــــيــــــرمـــــان
وبــوروسـيـا دورتـمـونـد أيـضًـا

غلقة. خلف األبواب ا

اخملـــاوف بـــشـــأن زيـــادة عــدد
اإلصـابــات بـفـيـروس كـورونـا
خــــــصــــــوصــــــا في
التجمعـات الكبيرة
بــــــ احلـــــشـــــود.
وكــــانـت مــــبــــاراة
الـذهـا

15 أبــــــريل 2020. ونــــــشـــــر
االحتـاد بـيانـا عـبر صـفـحته
عـلـى مـوقع "فـيـسـبـوك" جـاء
فـيه: "تـمـاشيـا مع تـوصـيات
االحتـــــــــــــــاديــن الـــــــــــــــدولـي
واآلســـيــــوي لــــكـــرة الــــقـــدم
ــــتـــــضـــــمــــنـــــة تــــأجـــــيل وا
الـــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات
الــــكــــرويــــة خالل الــــفــــتــــرة
احلـالـيــة بـسـبب اعــتـبـارات
الصحة والسالمة العامة". 
وبـــــــــدوره كـــــــــان االحتــــــــاد
الــســوري لــكــرة الــســلــة قــد
أعــلن وقف جــمــيع أنــشــطـة
كـــرة الــــســـلـــة بـــدءا من اول
امس األحـد وحتى الـعـاشر
من الــشـهـر الـقـادم وقـال إن
ذلك يــــأتي "تــــمــــاشــــيــــا مع
ســيــاسـة االحتــاد اآلســيـوي

لكرة السلة".

برشلونة
ونابولي
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