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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ّ
تقدم ثمين لبرشلونة وآخر معقد ليوفنتوس
نجح برشلونة اإلسباني في التغلب على
مضيفه مانشستر سيتي اإلنكليزي 1-2
في الــدور ال ــ 16من دوري أبطال أوروب ـا،
ومنعه من الثأر لخسارته الموسم الماضي.
ب ــدوره ،تمكن يوفنتوس اإليطالي من
التقدم على ضيفه بوروسيا دورتموند
بالنتيجة ذاتها  1-2أيضًا
ك ــان ال ـق ــرار حــاسـمــا ل ــدى بــرشـلــونــة
م ــذ أط ـل ــق ال ـح ـك ــم األملـ ــانـ ــي فـيـلـكــس
بريتش صـفــارة بــدايــة امل ـبــاراة :منع
مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ص ــاح ــب األرض
مــن الـثــأر لخسارته املــوســم املاضي
أم ــام ــه ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا.
لـيـلــة أمـ ــس ،ف ــي ال ــدور
ال ــ 16مــن دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،نـجــح ال ـنــادي
الـكــاتــالــونــي فــي الـفــوز
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه  ،1-2بـ ـع ــدم ــا
س ـي ـط ــر ع ـل ــى امل ـ ـبـ ــاراة
فــي الـشــوط األول .عاد
الـ «برسا» الى مستواه
الـســابــق ،أي ــام تقديمه
ك ـ ــرة مـ ــن أجـ ـم ــل كـ ــرات
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـ ـ ـ ــدا غ ـيــر
م ـت ــأث ــر ع ـل ــى اإلط ـ ــاق
بهزيمته األخـيــرة 1-0
أمــام ملقة فــي الــدوري
سيتواجه الفرنسي ارسين
املحلي.
فينغر مدرب ارسنال االنكليزي دخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب ل ــوي ــس
مع فريقه السابق موناكو إن ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـثـ ــاثـ ــي
فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم،
الفرنسي ،الليلة الساعة
األرج ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي
 ،21.45في موقعة
ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي
وصفها بـ
خاصة بالنسبة اليه ّ
واألوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــي
عت
توز
«الغريبة الن حياتي
ل ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــز
الناديين».
بين
والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ن ـي ـم ــار
ُ
قصي
أ
ان
ألرسنال
ولم يسبق
أمـ ــام ال ـك ــروات ــي إي ـفــان
من المسابقة امام فريق
راكـيـتـيـتــش وأنــدريــس
فرنسي في اربع مواجهات إن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا .خ ـ ـطـ ــة
سابقة .كذلك ،يحل اتلتيكو هـ ـج ــومـ ـي ــة ،وس ـي ـط ــرة
على مجريات املباراة،
مدريد االسباني على باير
أثـ ـم ــرت س ــري ـع ــا هــدفــا
ليفركوزن االلماني باحثًا عن
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة 16
دون
مباراة سادسة تواليًا من
ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــزً .اسـ ـتـ ـغ ــل
تلقيه هدفًا،
األخ ـ ـيـ ــر خـ ـط ــأ ف ــادح ــا
مــن املــدافــع البلجيكي
فـ ـنـ ـسـ ـن ــت ك ــومـ ـب ــان ــي
ل ـت ـع ـث ــره فـ ــي ت ـش ـت ـي ــت كـ ـ ــرة ع ــال ـي ــة.
وص ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ــى س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،وسـ ــددهـ ــا
ب ـي ـس ــراه ق ــوي ــة ف ــي ش ـب ــاك ال ـح ــارس
جو هارت .أخرس سواريز صفارات

فينغر أمام
ّ
«حبه األول»

ّ
سجل سواريز هدفين في مرمى هارت (بول إليس ـ أ ف ب)

اس ـت ـه ـجــان ك ـث ـيــرة رف ـع ــت ض ــده في
املدرجات منذ بداية املباراة ،في أول
ظ ـهــور ل ــه ع ـلــى امل ــاع ــب اإلنـكـلـيــزيــة
بعد رحيله عن ليفربول هذا املوسم.
استمر ضغط برشلونة على سيتي،
ولـ ــم ي ـس ـمــح ل ـل ـكــرة بـ ــأن ت ـخ ــرج مــن
ن ـصــف مـلـعـبـهــم ،لـتـثـمــر ه ــدف ــا آخــر
فــي الــدقـيـقــة  .30تـقــدم مـيـســي الــذي
أنـ ـه ــك العـ ـب ــي س ـي ـت ــي ب ـت ــاع ـب ــات ــه،
وم ــرر الـكــرة إلــى ج ــوردي ألـبــا الــذي
مررها بــدوره داخــل منطقة الجزاء،
ليتسلمها سواريز ويسجل الهدف
الثاني.
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط األول ك ـ ـ ــان الـ ـهـ ـج ــوم
شرسًا ،أما الدفاع ،فقد أنشأ جدارًا
أم ــام ال ـح ــارس األمل ــان ــي أن ــدري ــه تير
شـت ـيـغــن ،لـيـجــد سـيـتــي نـفـســه غير
قـ ــادر إال ع ـلــى ت ـســديــد ك ــرة وح ـيــدة
نهاية الشوط على مرمى األخير.
فــي الـشــوط الـثــانــي ،اسـتـعــاد العبو
س ـي ـتــي وع ـي ـه ــم ،وظ ـه ــر ط ــرف ــان في
امل ـبــاراة عكس الـشــوط األول .تبادل

للهجمات ،ومرتدة بأخرى .ضغطوا
منذ البداية واقتربوا من التسجيل
غ ـي ــر م ـ ــرة .األرج ـن ـت ـي ـن ــي سـيــرجـيــو
أغ ـ ــوي ـ ــرو ك ـ ــان األخـ ـ ـط ـ ــر ،س ـ ــدد ك ــرة
ّ
ردها القائم األيسر في أخطر فرصة
لسيتي.
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،69ن ـجــح األخـ ـي ــر فــي
الـتـسـجـيــل ،إث ــر اق ـت ـنــاص الـفــرنـســي
غ ــاي ــل كـلـيـشـيــه ك ــرة م ــن ب ــن قــدمــي
مـ ـيـ ـس ــي ،وم ـ ــرره ـ ــا الـ ـ ــى اإلسـ ـب ــان ــي
داف ـي ــد سـيـلـفــا الـ ــذي لـعـبـهــا بكعبه
إلى أغويرو وسددها داخل الشباك.
بـ ـع ــده ــا بـ ـ ـ ــ 5دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،ن ـ ـ ــال ك ـل ـي ـشــه
البطاقة الحمراء لتدخل عنيف ضد
البرازيلي داني ألفيش.
وف ــي ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة أضـ ــاع ميسي
ف ــرص ــة ال ـت ـق ــدم م ــن ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا
صـ ّـد الحارس جو هــارت ركلة جزاء
لــه ،ليطلق الـحـكــم ص ـفــارة النهاية،
معلنًا قطع برشلونة نصف املسافة
الى دور ربع النهائي.

يوفنتوس  -بوروسيا دورتموند
ف ـ ـ ــي م ـ ـه ـ ـمـ ــة ص ـ ـع ـ ـبـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ت ـم ـك ــن
ي ــوف ـن ـت ــوس االيـ ـط ــال ــي م ــن الـتـغـلــب
ع ـلــى ضـيـفــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملاني  ،1-2مهددًا األخير بالغياب
عن مسرح البطوالت األوروبية ملدة
ع ــام ون ـصــف ع ــام عـلــى األقـ ــل ،نـظـرًا
إلى ابتعاده عن املنافسة في أملانيا.
وج ــاء ت ال ـبــدايــة مـثــالـيــة ل ـ «الـسـيــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،إذ ت ـم ـك ــن مـ ــن اف ـت ـت ــاح

ّ
صد هارت ركلة جزاء
لميسي في الدقيقة
األخيرة من المباراة

التسجيل في الدقيقة  13بعدما مرر
اإلسباني ألفارو موراتا كرة عرضية
الـ ــى األرج ـن ـت ـي ـن ــي ك ــارل ــوس تـيـفـيــز
ال ــذي تــابـعـهــا ف ــي ال ـش ـبــاك .ســريـعــا،
ّ
رد دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد ،وأدرك الـ ـتـ ـع ــادل
بهدية من جورجيو كييليني الذي
ف ـقــد ت ــوازن ــه وس ـق ــط أرضـ ــا ف ــي كــرة
سهلة تمامًا ،ما سمح ملاركو رويس
بخطفها ،والتقدم بها ليسددها في
شباك الـحــارس جانلويجي بوفون
( .)18وتمكن يوفنتوس من الدخول
الـ ــى اس ـت ــراح ــة ال ـش ــوط ــن وهـ ــو فــي
املـقــدمــة م ـجــددًا ،بـعــد ه ــدف ملــوراتــا
ال ــذي تـسـلــم ك ــرة مــن الـفــرنـســي بــول
ب ــوغ ـب ــا ،وتــاب ـع ـهــا وحـ ـيـ ـدًا م ــن دون
مراقبة في الشباك (.)43
حاول صاحب األرض جاهدًا تعزيز
تـقــدمــه فــي ال ـشــوط الـثــانــي مــن أجــل
ال ـس ـفــر ال ــى أمل ــان ـي ــا وه ــو ف ــي وضــع
جـيــد ،لكنه افـتـقــد الـلـمـســة االخ ـيــرة،
لـتـنـتـهــي امل ـب ــاراة عـلــى حــالـهــا بـفــوز
يوفنتوس.

كأس العالم 2022

اقتراح «الفيفا» لموعد مونديال  2022يلقى استنكارًا أوروبيًا

جيروم فالكه عند وصوله إلى اإلجتماع (أ ف ب)

لــم يـكــد فــريــق عـمــل ك ــأس الـعــالــم لكرة
ال ـ ـقـ ــدم يـ ـق ــدم «إخـ ـ ــراجـ ـ ــه» ل ـح ــل مـ ــأزق
موعد تنظيم مونديال  2022في قطر،
بتوصيته بإقامته بني تشرين الثاني
وكانون األول من العام املذكور لتفادي
درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة املــرت ـف ـعــة ف ــي ال ــدول ــة
الخليجية ،حتى خرجت أصوات تمثل
الـبـطــوالت األوروب ـيــة الوطنية منددة
به باعتبارها أكثر من سيدفع الثمن
لتضارب املوعد مع برنامجها ،ليبقى
هـ ــذا امل ــون ــدي ــال األغ ـ ــرب ف ــي ال ـتــاريــخ
ل ـنــاح ـيــة ت ـهــم ال ـف ـس ــاد وال ــرش ــى الـتــي
رافـقـتــه منذ نيله حـقــوق االستضافة،
ولم ينته الجدل حوله حتى في موعد
تنظيمه.
وقال رئيس الفريق ،البحريني سلمان
بن ابراهيم ال خليفة ،رئيس االتحاد

اآلس ـي ــوي مــن الــدوحــة بـعــد االجـتـمــاع
الـثــالــث« :أعـتـقــد أن التوصية ستكون
باتجاه شهري تشرين الثاني وكانون
األول ،لكن هناك خيارات أخرى».
وأض ـ ــاف إن ه ــذه ال ـخ ـي ــارات تتضمن
االستضافة في شهري كانون الثاني
وشباط.
من جهته ،رأى األمني العام لـ«الفيفا»،
جيروم فالكه ،الذي حضر االجتماع أن
«تشرين الثاني ـ كانون األول هو الحل
الوحيد إلقامة مونديال .»2022
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـت ــوص ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـن ـه ــائ ـي ــات
س ـت ـن ـط ـل ــق ف ـ ــي  26تـ ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
وت ـخ ـت ـتــم ف ــي  23ك ــان ــون األول ،كـمــا
علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر
مقرب من امللف.
وف ــي ح ــال اع ـت ـمــاد ه ــذه امل ــواع ـي ــد من

االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،س ـت ـت ـق ـل ــص م ــدة
املــونــديــال الــى أربـعــة أســابـيــع ،أي أقل
ً
بأربعة أيام مثال من مونديال البرازيل
.2014
ل ـكــن ري ـت ـش ــارد سـ ـك ــوادم ــور ،الــرئـيــس
التنفيذي لـلــدوري اإلنكليزي املمتاز،
كشف أن كل األندية األوروبية الكبرى
«خ ــائ ـب ــة ج ـ ـ ـدًا» ل ـل ـتــوجــه ن ـح ــو إق ــام ــة
املونديال في الفترة املذكورة.
وق ــال سـكــودامــور ،عضو فــريــق العمل
إن ــه شـعــر بـتـخـلــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
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لكرة القدم ،الذي أعلن دعمه للتوصية،
عن األندية« :نعم خاب أملي جدًا ،نيابة
عن كل األندية األوروبـيــة ،وبالتحديد
األن ــدي ــة ال ـت ــي ت ــوف ــر م ـع ـظــم الــاع ـبــن
لكأس العالم».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـفــرن ـســي فــريــديــريــك
ت ـ ـي ـ ـيـ ــريـ ــه ،رئ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة رواب ـ ـ ـ ــط
البطوالت األوروبية املحترفة لـ»فرانس
بــرس» ،إن الفترة املقترحة هي «الحل
األسوأ» للبطوالت األوروبية.
وأوض ــح تيرييه أن «الـفـتــرة املقترحة
ت ــم االت ـف ــاق عـلـيـهــا مـنــذ ف ـتــرة بـعـيــدة.
الـفـيـفــا واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي يحميان
مصالحهما وال أحــد يحمي مصالح
الـ ـبـ ـط ــوالت امل ـح ـل ـي ــة .أذكـ ـ ــر بـ ــأن %75
مــن الــاعـبــن املـشــاركــن فــي املــونــديــال
قادمون من البطوالت األوروبية».

