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رياضة

رياضة
كالشيو

بريميرليغ

خسارة الكأس ...مسمار جديد في نعش ماوريتسيو ساري
انتهت القمة اإليطالية التي
جمعت يوفنتوس مع نابولي في
نهائي كأس إيطاليا ،بفوز األخير عبر
الوقت
ركالت الجزاء بعد أن انتهى ٌ
األصلي بدون أهداف .بطولة أخرى
خسرها المدرب ماوريتسيو ساري
في موسمه األول مع البيانكونيري،
وضعته من جديد تحت الضغط
الكبير ،وسط غضب جماهير فريق
السيدة العجوز

لندن تستضيف «شياطين مانشستر»

أبرز مباريات اليوم
الدوري اإلنكليزي
نوريتش سيتي
x
ساوثهامبتون

20:00

توتنهام
x
مانشستر يونايتد

22:15

الدوري اإلسباني

حسين فحص
ٌ
ال جديد ُيذكر وال قديم ُيعاد .مباراة
أخ ــرى يـخـســرهــا يــوفـنـتــوس بسبب
سوء اإلدارة الفنية من املــدرب ،وهو
ّ
األمر الذي كلف خزائن النادي كأسًا
ج ــدي ــدة .ج ــاء س ــاري مطلع الصيف
ّ
الفنية
املــاضــي على رأس الـعــارضــة
َ
لـيــوفـنـتــوس خــلـفــا لـلـمــدرب الـســابــق
ماسيميليانو ألـيـغــري .تجربة هي
األصعب لـســاري ،الــذي بــدأ مسيرته
ّ
الـتــدريـبـيــة فــي ســن مـتــأخــر ،وتمكن
رغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك م ـ ــن ف ـ ـ ــرض اس ـ ـمـ ــه ع ـلــى

ريال مايوركا
x
ليغانيس

20:30

غرناطة
x
فياريال

20:30

إشبيلية
x
برشلونة

23:00

التتويج في بطولة الدوري المحلي قد تعطي ساري فرصة أخرى حتى العام المقبل (ا ف ب)

الساحة التدريبية نظرًا إلى أسلوبه
الهجومي الالفت.
مل ــع اس ــم سـ ــاري م ــع ن ــاب ــول ــي ،حيث
أع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق إل ـ ـ ــى ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــن

نابولي تحتفل
كان املشهد في شوارع وساحات مدينة نابولي مختلفًا تمامًا عن أجواء امللعب
األومل ـبــي فــي العاصمة روم ــا ال ــذي اسـتـضــاف األرب ـعــاء نهائي مسابقة الكأس
اإليطالية خلف أبــواب موصدة ،إذ احتشد اآلالف لالحتفال باللقب الذي أحرزه
نادي املدينة الجنوبية على حساب يوفنتوس بالفوز عليه بركالت الترجيح .وهو
اللقب األول لنابولي في املسابقة منذ  2014والسادس
في تاريخه ،فيما فشل يوفنتوس في رفع الكأس للمرة
الـخــامـســة فــي امل ــواس ــم الـسـتــة األخ ـي ــرة وتـعــزيــز رقمه
القياسي ( 13لقبًا حتى اآلن) .وقدرت شبكة «سكاي»
عدد املشجعني الذين تجمعوا لالحتفال باللقب الغالي
ّ
الذي تحقق بعد توقف منذ آذار /مارس بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد بقرابة خمسة آالف.
بدأت مسيرات السيارات والدراجات النارية بعد صافرة
نهاية الـلـقــاء ال ــذي احتكم خــالــه مـبــاشــرة إلــى ركــات
الترجيح بعد الـتـعــادل فــي الــوقــت األصـلــي مــن دون أه ــداف ،عوضًا عــن خوض
شوطني إضافيني ،وذلك من أجل تخفيف العبء البدني على الالعبني الذين عادوا
للتو إلــى املــاعــب .وحــدثــت التجمعات فــي أج ــزاء مختلفة مــن املدينة ،حيث قام
املشجعون بإضاءة مشاعل الدخان ،وإطــاق األلعاب النارية وعــرض األوشحة
والــاف ـتــات املــادحــة بـنــابــولــي وال ـســاخــرة مــن يــوفـنـتــوس .وك ــان أكـبــر تجمع في
ساحة ترييستي وترينتو ،مكان االلتقاء التقليدي ملشجعي النادي لالحتفال
باالنتصارات ،ورمى العشرات بأنفسهم في النافورة املوجودة وسط الساحة.

جديد .ثــاث سنوات ناجحة عرفها
ســاري هناك بعد أن ساهم في بناء
ّ
منظومة ُ متكاملة بــأقــل اإلمكانيات
ّ
املــاديــة املـتــاحــة ،تمكنت مــن مقارعة
يوفنتوس على اللقب دون تحقيقه.
لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـ ــاري م ـط ــال ـب ــا بـتـحـقـيــق
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى ب ــرف ـق ــة ال ـن ــادي
الجنوبي ،ما جعله بعيدًا عن الضغط
اإلعالمي ،وبالتالي ساهم هذا األمر
في فــرض أسلوبه الهجومي املميز.
إثــر نجاحه في عملية البناء ،انتقل
س ــاري إل ــى تشلسي اإلنـكـلـيــزي ،في
ظروف مشابهة لفريقه القديم ،حيث
كان النادي اللندني ّ
يمر بفترة إعادة
ب ـنــاء وبـعـيــد عــن الـضـغــط اإلعــامــي
ّ
مـ ــا خ ـ ــدم س ـ ـ ــاري مـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا ،لـيـتـمــكــن
م ــن تـقــديــم فــريــق جـيــد اح ـتــل املــركــز
ال ـث ــال ــث م ـح ـل ـيــا ،ك ـمــا ت ـ ـ ّـوج بـبـطــولــة
الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ــي «ي ــوروب ــالـ ـي ــغ».
ال ـن ـج ــاح ف ــي عـمـلـيــة ال ـتــأس ـيــس مع
نابولي وتشلسي تباعًا ،جذبا إدارة
ي ــوف ـن ـت ــوس ،ال ـت ــي رأت ف ــي أس ـلــوب
س ـ ـ ـ ــاري الـ ـهـ ـج ــوم ــي آخ ـ ـ ــر الـ ـحـ ـل ــول
ل ـل ـت ـتــويــج ب ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا.
ّ
عرفت اإلدارة سلفًا املخاطر املترتبة
عن اختالف أسلوب ساري عن ثقافة
النادي ،كما عرفت الضغوطات التي
ستتعرض لها في حال فشل املدرب،
غير أنها استقدمته على أي حال.
واجــه ســاري مــع يوفنتوس العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط ،مـ ـنـ ـه ــا ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات
شخصية لـلـتـكـ ّـيــف مــع حـجــم نــادي

يــوف ـن ـتــوس ،وم ـن ـهــا ت ـحــديــات فنية
ّ
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــل وس ـ ـ ــط ي ـخ ــدم
أس ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــه ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواف ـ ـ ــق م ـ ـ ــع ج ـ ـ ــودة
الـ ــاع ـ ـبـ ــن .مـ ــع تـ ــوالـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات،
ّ
ت ـم ــك ــن سـ ـ ــاري م ــن ت ــوظ ـي ــف ّ بـعــض
الالعبني بالشكل املالئم ،فوفق بني
كريستيانو رونالدو وباولو ديباال،
ّ
كما تمكن من إشراك أغلب الالعبني
بــال ـتــداور مــن دك ــة ال ـب ــدالء .املشكلة
ك ــان ــت فـ ــي اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــىّ ان ـت ـه ــاج
بغض النظر
أسلوب هجومي واحد ّ
عن العناصر املوظفة ،وبغض النظر
عــن إمكانيات الخصم .هـكــذا ،خسر
ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـب ــاري ــات
بـفـعــل سـ ــوء ال ـ ـقـ ــراءة ال ـف ـن ـيــة ،حيث
ظهر جليًا عدم تأقلم الالعبني حتى
ال ـل ـح ـظــة م ــع أسـ ـل ــوب سـ ـ ــاري ،ال ــذي
عجز بدوره عن الثبات على تشكيلة

خسر نادي يوفنتوس
نهائيين ّ هذا العام
ولم يسجل لمباراتين
متتاليتين

متوازنة من حيث األداء والنتائج.
في نهائي الكأس األخير الذي خسره
الفريق أمام نابولي ،ظهر جليًا عقم
ّ
الفريق أمام تكتل فريق املدرب اآلخر
غـيـنــارو غ ــات ــوزو ،ال ــذي لـعــب ب ــدوره
عـلــى نـقــاط قــوتــه مستخدمًا التكتل
الدفاعي .بعد خسارة النهائي ،أعاد
سـ ـ ــاري األمـ ـ ــر إلـ ــى سـ ــوء ال ـجــاهــزيــة
ال ـب ــدن ـي ــة وال ــذه ـن ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــه ،غـيــر
ّ
أن ذل ــك ال يـخـفــي حقيقة ع ــدم تعلم
سـ ـ ـ ــاري مـ ــن أخ ـ ـطـ ــائـ ــه ،إذ سـ ـب ــق لــه
أن خ ـس ــر م ــن ن ــاب ــول ــي ف ــي الـ ـ ــدوري
وب ـن ـفــس األسـ ـل ــوب ،م ــن دون إغ ـفــال
خسارته خــال استحقاقات املوسم
الحالي مرتني متتاليتني أيضًا أمام
الت ـس ـي ــو ف ــي الـ ـ ـ ــدوري وف ـ ــي نـهــائــي
ك ــأس ال ـســوبــر اإلي ـط ــال ــي .وال ـجــديــر
ذك ــره أن يــوفـنـتــوس خـســر نهائيني
م ـت ـت ــال ـي ــن ،ولـ ـ ــم ي ـس ـج ــل مل ـب ــارات ــن
م ـت ـت ــال ـي ـت ــن .بـ ـط ــولـ ـت ــان خ ـســره ـمــا
ســاري في موسمه األول مع اليوفي
ضغط
حتى اللحظة ،وضعتاه تحت
ٍ
إع ــام ــي وج ـم ــاه ـي ــري ه ــائ ــل .ره ــان
ّ
اإلدارة ك ــان عـلــى ال ـتــألــق األوروبـ ــي
والتتويج في بطولة دوري األبطال،
ّ
غير أن ذلك يبدو بعيد املنال أيضًا.
ال ـف ــري ــق م ـت ـخـ ّـبــط وغ ـي ــر ج ــاه ــز هــذا
العام.
التتويج ببطولة الــدوري املحلي قد
ت ـع ـطــي س ـ ــاري ف ــرص ــة أخ ـ ــرى حـتــى
ّ
ال ـعــام املـقـبــل ،ال ــذي سـيـشــكــل فرصة
أخيرة ملاوريتسيو.

ب ـ ـعـ ــد أن ع ـ ـ ـ ــاود ن ـ ـشـ ــاطـ ــه األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
عقب توقف منذ
بمباراتني مؤجلتني ّ
آذار /م ــارس بسبب تـفــشــي فـيــروس
ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجــد ،ي ــواص ــل الـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم رحـلــة الـعــودة
خ ـل ــف أب ـ ـ ــواب م ــوص ــدة اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
اليوم ،حني يخوض توتنهام مواجهة
م ـص ـي ــري ــة ض ـ ــد ض ـي ـف ــه مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد (ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 22:15
ب ـتــوق ـيــت ب ـ ـيـ ــروت) ،وذلـ ـ ــك بــان ـت ـظــار
درب ــي األح ــد بــن لـيـفــربــول املـتـصـ ّـدر
وجاره إيفرتون.
وافـ ـتـ ـتـ ـح ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة بـ ـع ــد ال ـت ــوق ــف
األرب ـ ـعـ ــاء ب ـم ـب ــارات ــن مــؤج ـل ـتــن من
املــرح ـلــة ال ـثــام ـنــة وال ـع ـشــري ــن ،حيث
تغلب مانشستر سيتي على آرسنال
(-3صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر) م ـ ــا سـ ـيـ ـح ــرم ل ـي ـف ــرب ــول
م ــن ف ــرصــة ح ـســم ال ـل ـقــب األحـ ــد ضد
إي ـفــرتــون ،فيما ت ـعــادل أ ّس ـتــون فيال
الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط،
من دون أهداف مع شيفيلد يونايتد
الذي يملك فرصة حقيقية للمشاركة
ّ
ف ــي دوري األب ـ ـطـ ــال ك ــون ــه يـتـخــلــف
بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع.
وفـ ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى ال ـكــام ـلــة بعد
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،ت ـغ ـي ــر امل ـش ـه ــد ك ـث ـي ـرًا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ومـ ـ ّ
ـدربـ ــه
ال ـبـ ّـرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ال ــذي
تـمــنــى بـعــد ال ـظ ـهــور األخ ـي ــر لفريقه
عـ ـل ــى أرض امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ،ل ـ ــو ب ــإم ـك ــان ــه
االنـتـقــال مباشرة إلــى املــوســم املقبل
فــي ظــل األداء املـتــواضــع ال ــذي عانى
منه الفريق اللندني.
ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ف ـش ــل س ـب ـي ــرز فــي
تحقيق الفوز في آخر ست مباريات
له في جميع املسابقات ،ما ّأدى إلى
خ ــروج ــه م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
وكــأس االتحاد اإلنكليزي ،وتراجعه
ب ـفــارق سـبــع نـقــاط عــن املــركــز الــرابــع
ّ
األخ ـي ــر امل ــؤه ــل إل ــى دوري األب ـط ــال
يستفد
املــوســم املـقـبــل .ومــع ذل ــك ،لــم
ِ
ّ
أي مدرب من فترة التوقف التي دامت

ّ
تغلب مانشستر سيتي على آرسنال بعد العودة ما سيحرم ليفربول من فرصة حسم اللقب األحد (أ ف ب)

ل ـث ــاث ــة أشـ ـه ــر أكـ ـث ــر م ــن مــوري ـن ـيــو،
حيث سيعود إلــى صفوف توتنهام
صــاحــب املــركــز ال ـثــامــن (بــرص ـيــد 41
ن ـق ـطــة) ،ق ــائ ــده وه ــداف ــه هـ ــاري كــايــن
ون ـج ـم ــه الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي س ــون
هـ ـي ــون ــغ-م ــن والـ ـه ــولـ ـن ــدي سـتـيـفــن
بيرغوين واألرجنتيني إريــك الميال
وال ـفــرن ـســي م ــوس ــى سـيـســوكــو بعد
ت ـع ــاف ـي ـه ــم واسـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــم ل ـيــاق ـت ـهــم
البدنية.
ّ
ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن يـ ـش ــك ــل ذل ـ ـ ــك ال ــدفـ ـع ــة
امل ـث ــال ـي ــة ل ـل ـفــريــق ف ــي ال ـس ـب ــاق نـحــو
التأهل لدوري أبطال أوروبــا ،خاصة

ّ
ّ
ُ
االتحاد يقر النظام الفني لـ«النخبة» و«التحدي»
الدوري من مرحلة واحدة .وفي نهاية
ه ــذه املــرحـلــة ،ينتقل الـفــريـقــان ّ
األول
والـثــانــي مــن كــل مجموعة للعب في
ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـن ـخ ـبــة ،ف ـي ـمــا ينتقل
ال ـفــري ـقــان ال ـثــالــث وال ــراب ــع لـلـعــب في
ّ
التحدي.
بطولة كأس
ُ ّ
وفي البطولتني ،تــوزع األندية الستة
املـ ـت ــأهـ ـل ــة مـ ــن امل ــرحـ ـل ــة ال ـت ـم ـه ـيــديــة
بالقرعة على مجموعتني ،وتضم كل
مـجـمــوعــة ثــاثــة فـ ــرق ،تـلـعــب ف ــي ما
بينها على طريقة الدوري من مرحلة
ّ
واح ـ ــدة .وف ــي نـهــايــة املــرح ـلــة يـتــأهــل
م ـت ـص ـ ّـدر ك ــل م ـج ـمــوعــة إلـ ــى امل ـب ــاراة
النهائية لتحديد الـبـطــل .وف ــي حــال
انتهاء املباراة النهائية بالتعادل ،يتم
الـلـجــوء إلــى رك ــات الـتــرجـيــح لحسم
ّ
هوية الفائز.

وأش ـ ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد إلـ ــى أنـ ــه ال ُيـسـمــح
العب أجنبي في البطولة،
بمشاركة أي ٍ
ُ
فـيـمــا يـحــق لــأنــديــة أن تـسـ ّـجــل على
َ
َ
فلسطينيي (من
العبي
كشف املباراة
ّ
الفلسطينيني املسجلني لدى املديرية
ال ـعــامــة لــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،شــرط
ُ
أن تـ ـش ــرك ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب العـبــا
فلسطينيًا واحدًا.
كـ ـم ــا يـ ـح ــق لـ ــأنـ ــديـ ــة أن تـ ـض ــم إل ــى
ّ
مسجلني على
صفوفها  5العبني غير
ّ
كـشــوفــات االت ـحــاد ،شــرط أل يكونوا
ّ
محلية أخرى.
منتسبني إلى أندية
ُ
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد م ـ ـبـ ــدأ ت ـ ــراك ـ ــم اإلنـ ـ ـ ـ ـ ــذارات
(الـبـطــاقــات الـصـفــراء) خــال البطولة
ك ـم ــرح ـل ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ،ب ـح ـي ــث يــوقــف
الالعب عن اللعب في مبارا ٍة واحــدة،

يختلف نظام موسم
 2021-2020عن
المواسم السابقة،
بسبب إلغاء الدوري
لموسم -2019
 ،2020من دون
تحديد مراكز األندية

سيعود إلى صفوف توتنهام
قائده وهدافه هاري كاين ونجمه
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين
وف ــي املـقـلــب اآلخـ ــر ،الــوضــع مختلف
ت ـمــامــا ،ألن يــونــايـتــد صــاحــب املــركــز
الخامس ( 45نقطة) بفارق أربع نقاط

ّ
وسجل فيرنر  32هدفًا مع  13تمريرة حاسمة في 43
املغربي حكيم زياش.
مباراة في مختلف املسابقات هذا املوسم ،بينها  26هدفًا في  30مباراة في
بوندسليغا.

ّ
لبرشلونة
قوي
اختبار
ّ

فيرنر رسميًا في لندن

تلي املباراة التي يكون قد نال خاللها
اإلنـ ــذار الـثــانــي ،وال يـكــون ألي إن ــذار
متراكم مفعول عقب انتهاء البطولة.
ّ
وح ــدد االت ـحــاد طــريـقــة تــأهــل الفريق
فــي ح ــال ال ـت ـســاوي مــع فــريـ ٍـق آخ ــر أو
أكثر ،عبر قواعد ّ
فنية ،تبدأ باعتماد
نتيجة املباراة التي جمعت الفريقني
املتساويني بالنقاط ،على أن ُيعتبر
ً
متأهال مــن فــاز فــي املـبــاراة املباشرة.
ُ
وفــي حــال التعادل بالنتيجة ،يعتمد
فـ ــارق األهـ ـ ــداف ف ــي مـجـمــل م ـبــاريــات
ال ـب ـطــولــة ،وف ــي ح ــال ال ـت ـعــادل أيـضــا،
ُيعتمد فوز من ّ
سجل أهدافًا أكثر خالل
ُ
البطولة ،وإذا استمر التعادل ،يعتمد
مبدأ اللعب النظيف ،باحتساب عدد
البطاقات الصفراء والحمراء.
(األخبار)

م ــع م ـب ــاراة أولـ ــى حــاسـمــة م ــع ع ــودة
املـنــافـســات ضــد أح ــد منافسيه على
بلوغ نفس الهدف مانشستر يونايتد.

ع ــن تــوتـنـهــام وث ــاث خـلــف تشلسي
ال ــراب ــع ك ــان ف ــي أف ـضــل ح ــاالت ــه ،قبل
ّ
أن يعك ّر فـيــروس «كــوف ـيــد »19-فترة
تألق حقق خاللها ثمانية انتصارات
وثــاثــة تـعــادالت فــي آخــر  11مـبــاراة،
عدا عن كونه قطع ثالثة أرباع املسافة
ن ـحــو الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ل ـل ــدوري
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي «يـ ـ ــوروبـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ» بـ ـف ــوزه
خـ ــارج أرضـ ــه ع ـلــى الس ــك الـنـمـســوي
ب ـخ ـمــاس ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ف ــي ذهـ ـ ــاب ثـمــن
النهائي.
وبـ ـع ــد عـ ــودتـ ــه امل ـخ ـي ـب ــة إل ـ ــى مـلـعــب
ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق ف ــي ك ــان ــون األول/

ديـسـمـبــر ح ــن خ ـســر تــوت ـن ـهــام على
«أولـ ــد ت ــراف ــورد» ( )2-1بـعــد ثنائية
لراشفورد ،يأمل مورينيو أن يستعيد
اع ـت ـبــاره ال ـي ــوم وق ـي ــادة سـبـيــرز إلــى
ف ــوزه األول على يونايتد فــي ملعبه
منذ  31كانون األول /ديسمبر 2018
(-2صفر) ،وإن كان بغياب الجمهور.
وق ـب ــل املـ ـب ــاراة املــرت ـق ـبــة ب ــن سـبـيــرز
ويونايتد ،يخوض نوريتش مباراة
حـ ـ ـي ـ ــاة أو مـ ـ ـ ــوت ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـ ـ ــه ضــد
ســاوثـمـبـتــون ،بما أنــه يقبع فــي ذيل
الـتــرتـيــب ب ـفــارق  6ن ـقــاط عــن منطقة
األمان.

حول العالم

الكرة اللبنانية

أقـ ـ ّـر االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـف ـن ــي
لـ ـبـ ـط ــولـ ـت ــي كـ ـ ـ ــأس الـ ـنـ ـخـ ـب ــة وكـ ـ ــأس
ال ـت ـح ـ ّـدي الـتـنـشـيـطـ ّـيـتــن ،بـمـشــاركــة
أندية الــدرجــة األولــى ال ــ .12ويختلف
نظام موسم  2021-2020عن املواسم
السابقة ،بسبب إلغاء الــدوري ملوسم
 ،2020-2019مــن دون تـحــديــد مــراكــز
األندية.
ويتم تحديد املشاركني في البطولتني،
ُ
عـبــر مــرح ـلــةٍ تـمـهـيــديــة ،ت ـقـ ّـســم فيها
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ّـ 12إلـ ـ ــى  3م ـج ـم ــوع ــات،
ب ـح ـيــث ي ـ ـتـ ــرأس ك ــل م ـج ـم ــوع ــة ،أول
وث ــان ــي وث ــال ــث الـ ـ ـ ــدوري ف ــي مــوســم
 ،2019-2018أي ال ـع ـه ــد واألنـ ـص ــار
والـنـجـمــة ،وتـتـنــافــس ال ـفــرق األرب ـعــة
في كل مجموعة في ما بينها بطريقة
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ّ
أعلن نادي تشلسي رابع الدوري اإلنكليزي لكرة القدم ّ
توصله إلى اتفاق مع
نادي اليبزك األملاني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر .وقال النادي
اللندني فــي بـيــان إن الــاعــب الـبــالــغ مــن العمر  24عــامــا «واف ــق على البنود
الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه األملاني حتى نهاية موسم بوندسليغا.
سيلتحق بــزمــائــه ال ـجــدد فــي تـمــوز /يــولـيــو املـقـبــل بـعــد الـخـضــوع للفحص
الطبي» ،من دون اإلشارة إلى قيمة الصفقة ومدتها .وقال فيرنر ملوقع النادي:
ّ
«يسعدني أن أوقع مع تشلسي ،إنها حقًا لحظة فخر بالنسبة لي االنضمام
إلــى هــذا ال ـنــادي الــرائــعّ .
أود ّبالطبع أن أشـكــر الي ـبــزك ،ال ـنــادي ّوالجماهير،
على أربع سنوات رائعة .ستظل في قلبي إلى األبــد» .وتابع «أتطلع للموسم
املقبل مع زمالئي الجدد ومدربي الجديد (فرانك المبارد) وبالطبع جماهير
تشلسي .معًا أمامنا مستقبل ناجح جدًا».
من جهتها قالت مديرة النادي اللندني الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا:
ّ
متحمسون جدًا لكون فيرنر اختار االنضمام إلى تشلسي .إنه العب
«نحن
كــان َمطمعًا للجميع فــي أنـحــاء أوروب ــا وليس مستغربًا أن لديه هــذا املزيج
ومجربًاّ .
َّ
نتلهف لوجود تيمو معنا ،ولكن حتى
النادر من كونه شابًا ومثيرًا
ّ
ذلك الحني نتمنى له ولاليبزيغ كل التوفيق في ما تبقى من هذا املوسم».
وبــات فيرنر الــذي ســاهــم هــذا املــوســم فــي بـلــوغ فريقه ربــع نهائي مسابقة
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه ،ثاني العب يتعاقد معه النادي
اللندني للموسم املقبل ،بعد العب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي

ّ
اختبار حقيقي منذ استئناف
يخوض برشلونة املتصدر وحامل اللقب أول ّ
عقب توقفها ألكثر من ثالثة أشهر
منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم
ّ
بسبب فيروس كورونا املستجد ،عندما يحل ضيفًا على إشبيلية في قمة
ّ
املــرحـلــة الـثــاثــن (ال ـيــوم  23:00بتوقيت ب ـيــروت) .ودش ــن برشلونة عودته
لـلــدفــاع عــن النقطتني اللتني كانتا تفصالنه عــن م ـطــارده املـبــاشــر وغريمه
التقليدي ريــال مدريد ،بفوز كاسح على مضيفه مايوركا برباعية نظيفة،
ّ
قبل أن ّ
يعمق جــراح ضيفه ليغانيس الــذي يترنح في املركز األخير بثنائية
نظيفة.
بدوره ضرب إشبيلية بقوة في مباراته األولى عندما حسم «الغران دربي»
ّ
لكنه ّ
فرط بفوز ثمني على
أمام جاره ريال بيتيس في صالحه بثنائية نظيفة،
مضيفه ليفانتي وسقط في ّ
فخ التعادل اإليجابي (.)1-1
وتكتسي املـبــاراة أهمية كبيرة بالنسبة إلــى الفريقني ،فالنادي الكاتالوني
يأمل في مواصلة طريقه نحو تكريس هيمنته على الليغا والظفر باللقب
الـثــالــث تــوالـيــا والـخــامــس فــي الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة والـ ــ 27فــي تاريخه،
فيما يطمح إشبيلية إلى حجز إحدى البطاقتني األخيرتني املؤهلتني ملسابقة
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

ّ
مستمرة
التحقيقات في حادثة مقتل كوبي براينت

كشف التحقيق فــي حــادثــة املروحية التي أدى تحطمها إلــى وفــاة أسطورة
كرة السلة األميركية السابق كوبي برايت وثمانية أشخاص آخرين بينهم
ابنته جيانا في مطلع العام الحالي ،أن طيارها أبلغ املراقبني الجويني بأنه كان
يحاول الخروج من ضباب كثيف قبل أن تصطدم بتل .وأوضــح الطيار آرا
ّ
أنه سيصعد إلى مستوى  4آالف قدم
زوبيان للمراقبني في اتصال السلكي ّ
( 1200متر) قبل وقت قصير من تحطم املروحية بالقرب من كاالباساس
في  26كانون الثاني /يناير املاضي ،ما تسبب بوفاة جميع ركابها .ويوجد
ّ
جوي من بني
تسجيل جزئي من االتصاالت التي دارت بني زوبــان ومراقب
الوثائق التي نشرها األربعاء املجلس الوطني لسالمة النقل املكلف بالتحقيق.
وق ــال زب ـيــان« :آه ،نحن نتسلق على بعد أربـعــة آالف» ،وبـعــد ذلــك ّ
رد عليه
املــراقــب «ثــم مــاذا ستفعل عندما تـكــون على مستوى هــذا االرت ـفــاع؟» دون
جواب .وكشفت التحقيقات األولية أن املروحية هوت لعدة مئات من األقدام
قبل تحطمها.
وشـ ّـدد املجلس الــذي يواصل التحقيق على أن «امللف العام» لم يكن تقريرًا
نهائيًا «وأنه ال يحتوي على تحليالت أو استنتاجات أو توصيات أو تحديدات
محتملة ألسباب الحادث».
وأكــد املجلس الــذي سينشر تقريره النهائي في وقت الحق لم يتم تحديده
بعد أنه «على هذا النحو ،ال ينبغي استخالص ّأي استنتاجات حول سبب
الحادث والطريقة التي وقع بها من املعلومات الواردة في امللف».

