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إريكسن يحسم دربي ميالنو لصالح
إنتر في ليلة طرد إبراهيموفيتش

حسم الدمناركي كريستيان إريكسن
دربي ميالنو وأهدى إنتر بطاقة العبور
إل��ى نصف نهائي ك��أس إيطاليا بهدف
رائ��ع ف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع ،مانحاً
فريقه الفوز  1-2على ميالن الثالثاء في
مباراة خسر خاللها األخير جهود جنمه
السويدي زالتان إبراهيموفيتش لطرده
بعد أن كان صاحب هدف التقدم لفريقه.
وبعد أن عانى األمرين منذ قدومه إلى
إنتر في يناير  2020قادماً من توتنهام
اإلنكليزي ،تنفس إريكسن الصعداء
الثالثاء بتسجيله ه��دف التغلب على
اجل��ار اللدود في الوقت ب��دل الضائع،
وذلك بعد دقائق على دخوله من مقاعد
البدالء.
ويلتقي إنتر القادم من تعادل أمام
أودي��ن��ي��زي م��ن دون أه���داف م��ا حرمه
انتزاع الصدارة من ميالن بعد اخلسارة
القاسية لألخير أمام أتاالنتا صفر ،-3في
نصف النهائي غرميه اآلخر يوفنتوس أو
سبال اللذين يلتقيان األربعاء.
وتقدّم ميالن عبر العب إنتر السابق
إبراهيموفيتش ( )31قبل أن يطرد في
بداية الشوط الثاني ما ساهم في تلقي
فريقه ه��دف التعادل عبر ركلة جزاء

فرحة العبي إنترميالن

لزميله السابق في مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ال��دول��ي البلجيكي روميلو
لوكاكو (.)71

واس��ت��رد إن��ت��ر بفضل ال��ه��دف ال��ذي
سجله إريكسن في الدقيقة السابعة من
الوقت بدل الضائع ،اعتباره من جاره

ال��ل��دود ال��ذي ف��از ف��ي أكتوبر  1-2في
ال��دوري بفضل ثنائية للسويدي مقابل
هدف للوكاكو.

مواجهات مرتقبة في «مجموعات أبطال آسيا»

قرعة دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور املجموعات لدوري
أبطال آسيا لكرة القدم التي أجريت أمس
األربعاء في كواالملبور ،عن مواجهات
قوية ومرتقبة في نسخة قياسية تضم
 40ناديا للمرة األولى.
ومت تقسيم األندية املشاركة الـ40
في دور املجموعات على  10مجموعات،
خمس مجموعات في منطقة غرب آسيا،
وخمس مجموعات في منطقة الشرق.
ومن بني األندية التي تشارك للمرة
األول��ى في تاريخ البطولة ،الوحدات

مجموعات متوازنة في أبطال آسيا

األردن��ي وغ��وا الهندي واالستقالل من
طاجيكستان ويونايتد سيتي الفلبيني
وتامبنيز روف��رز السنغافوري وفيتل
الفيتنامي.
ويلعب حامل اللقب أولسان هيونداي
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي ف���ي امل��ج��م��وع��ة
السادسة مع باثوم يونايتد التايالندي
وفيتيل الفيتنامي وال��ف��ري��ق املتأهل
من التصفيات ،في املقابل ج��اء الهالل
ال��س��ع��ودي ب��ط��ل نسخة ع���ام 2019
باملجموعة األول���ى إل��ى جانب شباب

إرجاء حدث جتريبي
ألوملبياد طوكيو
بسبب قيود السفر
قبل أشهر معدودة على استضافة طوكيو
أللعاب األوملبية التي أرجئت لعام بسبب
فيروس كورونا املستجد ،وجد اليابانيون
أنفسهم مضطرين إلى إرجاء احلدث التجريبي
األول لهذا العام بسبب قيود السفر ،وذلك
بحسب م��ا أف���ادت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام احمللية
األربعاء.
وك���ان م��ن امل��ق��رر أن تستضيف طوكيو
ب�ين ال��راب��ع وال��س��اب��ع م��ن م���ارس بطولة
السباحة الفنية التي ستشكل في الوقت نفسه
التصفيات النهائية املؤهلة للمسابقة في
ألعاب طوكيو الصيف املقبل ،وذلك مبشاركة
عشر دول في مركز طوكيو لأللعاب املائية.
لكن وسائل اإلعالم اليابانية كشفت نقالً
عن مصادر مقربة من املوضوع أن هناك توجه
إلرجاء البطولة الى أبريل أو مايو.
وذك��رت التقارير أن االحت��ادي��ن الدولي
والياباني للسباحة اعتبرا ً أن قيود السفر
املفروضة على األجانب القادمني الى اليابان
جتعل تنظيم احلدث صعبا ً للغاية.
ول��م يعلق االحت���ادان ال��دول��ي والياباني
على ال��ف��ور على ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ،فيما قال
منظمو ألعاب طوكيو إنهم لن ي��ردوا على
«الشائعات».
وح��دود اليابان مغلقة حاليا أمام الزوار
األج��ان��ب ،مع وج��ود طوكيو وأج��زاء أخرى
من البالد في حالة طوارىء حتى السابع من
الشهر املقبل على أقل تقدير ،بسبب ارتفاع
حاالت اإلصابة بفيروس «كوفيد.»-19
ومت إعفاء الرياضيني القادمني الى اليابان
من أجل التحضير لأللعاب األوملبية من حظر
الدخول ،لكن احلكومة ألغت هذا االمتياز في
وقت سابق من الشهر احلالي.
وجُ دوِ لَ حدث السباحة الفنية ليكون أول
اختبار تطبق فيه تدابير مكافحة الفيروس
حتضيرا ألوملبياد الصيف املقبل.
وفي ديسمبر املاضي ،كشف منظمو ألعاب
طوكيو  2020النقاب عن كتاب قواعد ملكافحة
ال��ف��ي��روس��ات م��ن  53صفحة ي��ق��ول��ون إنه
سيسمح بإقامة األلعاب بأمان من دون لقاح،
حتى لو لم يكن الوباء حتت السيطرة بعد.

األه��ل��ي دب���ي اإلم���ارات���ي واالس��ت��ق�لال
والفريق املتأهل من التصفيات ،وفي
املجموعة الرابعة يلعب السد القطري
مع النصر السعودي والوحدات األردني
املشارك للمرة األولى في تاريخ البطولة
إضافة إلى الفريق املتأهل من التصفيات.
ويتأهل إلى دور الـستة عشر ،متصدر
املجموعة ،إلى جانب أفضل ثالثة أندية
حتصل على املركز الثاني في مجموعات
كل منطقة.
ويقام دور املجموعات ملنطقة الغرب

خالل الفترة من  30-14أبريل ،والشرق
بني  21أبريل و 7مايو بنظام التجمع.
وت��ق��ام م��ب��اري��ات دور الـ 16ضمن
األدوار اإلقصائية خالل الفترة 15-13
سبتمبر ،وربع النهائي في الفترة -27
 29سبتمبر ،حيث جتري املنافسة من
جولة واح���دة ،في حني تقام مباريات
ال��دور قبل النهائي من مباراتي ذهاب
وإي���اب ف��ي الفترة  20-19و27-26
أكتوبر .ويقام الدور النهائي من مباراتي
ذهاب وإياب يومي  21و 27نوفمبر.

الصحافة اإليطالية تكشف تفاصيل
شجار زالتان ولوكاكو

ع��ادت الصحافة اإليطالية
األربعاء إلى تفاصيل الشجار
ال���ذي ح��ص��ل ف��ي م��ب��اراة رب��ع
نهائي الكأس بني جنمي ميالن
السويدي زالتان إبراهيموفيتش
وإنتر البلجيكي روميلو لوكاكو،
وذل��ك في نهاية الشوط األول
من اللقاء ال��ذي حسمه األخير
ورفاقه  1-2في الوقت القاتل.
ودخل الزميالن السابقان في
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
في مشادة حامية نهاية الشوط
األول ،وقد دفع إبراهيموفيتش
ثمنه غاليا وكذلك فريقه ،إذ نال
بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى
في الشوط الثاني ،ليُطرد من
اللقاء بعد أن كان صاحب هدف
التقدم مل��ي�لان ،م��ا سمح إلنتر
ب��ال��ع��ودة بفضل رك��ل��ة ج��زاء
سجلها لوكاكو بالذات قبل أن
يخطف ال��ف��وز ف��ي ال��وق��ت بدل
الضائع من ركلة حرة للدمناركي
البديل كريستيان إريكسن.
وتطرّقت وسائل اإلعالم الى
م��ا حصل ب�ين إبراهيموفيتش
ولوكاكو وكشفت أن السويدي
ق���ال لزميله ال��س��اب��ق باللغة
اإلنكليزية «هل عدت الى حماقات
الفودو (الشعوذة) اخلاصة بك
أيها احلمار الصغير».
وميكن تفسير م��ا ص��در عن
ابن الـ 39عاما بحق هداف إنتر
على أن��ه إش���ارة ال��ى األص��ول
الكونغولية لالعب البلجيكي
الدولي وكتذكير مبا حصل خالل
تواجده في ال��دوري اإلنكليزي
حني اتهمه مالك فريقه السابق
إي��ف��رت��ون ف��ره��اد م��ش��ي��ري في
يناير  2018بأنه رفض متديد
ع��ق��ده بسبب «رس��ال��ة ف��ودو»
قالت له باالنتقال الى تشلسي.
ان���ت���ه���ى األم������ر ب��ل��وك��اك��و
ب��االن��ض��م��ام ال���ى مانشستر
يونايتد في صيف  2017بعقد
خلمسة أع����وام ل��م ي��ص��ل ال��ى
نهايته إذ انتقل في صيف 2019
الى إنتر.
ون��ف��ى ل��وك��اك��و ف��ي حينها
مزاعم مشيري ،مؤكدا أن قرار
الرحيل عن الفريق ليس له أي
ع�لاق��ة مب��ث��ل ه���ذه امل��ع��ت��ق��دات،
السيما أنه كاثوليكي ملتزم.
ول����م ي��ن��ت��ه اإلش����ك����ال بني
الالعبني ف��ي أرض امللعب ،بل
ت��واص��ل ف��ي طريقهما لغرف
املالبس وحتى أن لوكاكو الذي
نال بدوره بطاقة صفراء ،طلب
م��ن إبراهيموفيتش مالقاته
خارج امللعب لتصفية احلساب

شجار زالتان ولوكاكو

بينهما ،فرد عليه األخير «حسنا،
اتصل بوالدتك» ليأخذ إذنها.
وق��ل��ل م��درب��ا إن��ت��ر وم��ي�لان
أن��ت��ون��ي��و ك��ون��ت��ي وستيفانو
بيولي من أهمية ما حصل بني
الالعبني ،وقاال إنهما لم يسمعا
م��ا دار ب�ين هدافيهما وك��ل ما
حصل نابع من حماوة مواجهات
الدربي بني اجلارين اللدودين.
ل��ك��ن ال��ص��ح��اف��ة اإلي��ط��ال��ي��ة
أسفت من جانبها على «العرض
السيء الذي أفسد مباراة جيدة»
بحسب م��ا كتبت صحيفة «ال
ري��ب��وب��ل��ي��ك��ا» ،ف��ي��م��ا حت��دث��ت
«كورييري ديلو سبورت» عن
«العار».
ره����ان اخل��م��س�ين ج��ن��ي��ه -
بالنسبة لصحيفة «غازيتا ديلو
س��ب��ورت» حت��وّل «امللعب إلى
حلبة مصارعة» ،متحدثة عن
«إهانات عنصرية» ،كاشفة بأن
إبراهيموفيتش اعتذر لرفاقه
ع��ن ال��ط��رد ال���ذي ك�لّ��ف الفريق
بطاقة العبور إلى نصف النهائي
وتسبّب بهزمية ثانية للفريق
بعد التي تلقاها في عطلة نهاية
األس��ب��وع ضد أتاالنتا (صفر-
 )3في الدوري ،لكنه أكد أنه لم
يستخدم مصطلحات عنصرية
ضد لوكاكو.
وأك��د بيولي بعد اللقاء أن
«زالت�����ان اع���ت���ذر» ع��ن ال��ط��رد

«فيفا» يعتمد أربعة مرشحني النتخابات االحتاد اإلفريقي
صادق االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
على اعتماد أربعة مرشحني ملنصب رئيس
االحت��اد اإلفريقي لكرة القدم من بينهم
املوريتاني أحمد ولد يحيى ،فيما استبعد
الرئيس امللغاشي أحمد أحمد املوقوف
بتهم فساد.
وب��ع��د اخل��ض��وع لفحوص إضافية،
منحت جلنة املراجعة ف��ي فيفا الضوء
األخ���ض���ر ل��ي��ح��ي��ى واجل���ن���وب إف��ري��ق��ي
باتريس موتسيبي لينضما إلى السنغالي
أوغ��وس��ت�ين سنغور واإلي���ف���واري جاك
أنوما .ومن املقرر أن تقام االنتخابات في
 12م��ارس املقبل في العاصمة املغربية
الرباط .وكتب ولد يحيى في حسابه على
موقع تويتر «سعيد لإلعالن عن اعتماد
ترشحي ل��رئ��اس��ة ك��اف ومنصب نائب
رئيس فيفا من قبل جلنة املراقبة في فيفا».
ووجّ ه االحتاد الدولي رسالتني اطلعت
عليهما وكالة فرانس برس إلى موتسيبي
وول��د يحيى البالغهما بـ»املصادقة على
الترشح ملنصب رئيس االحت��اد االفريقي
ونائب رئيس فيفا».
وك��ان��ت جلنة احل��وك��م��ة ف��ي االحت��اد
االفريقي قد أعلنت في  6يناير املاضي ان
ترشيحي املوريتاني واجلنوب افريقي
كانا بحاجة لـ»فحوص إضافية».
واستبعد الرئيس امللغاشي أحمد أحمد
من التقدم لوالية ثانية بعد ايقافه من
قبل فيفا خلمس سنوات عن كل األنشطة
الكروية بسبب قضايا فساد في  23نوفمبر
املاضي ،وذلك برغم استئنافه القرار لدى
محكمة التحكيم الرياضية.
وادان���ت الغرفة القضائية ف��ي جلنة
األخالقيات أحمد ( 61عاما) الذي يرأس
االحت��اد ال��ق��اري منذ  ،2017بخرق عدة
م��واد متعلقة ب��ـ»واج��ب ال���والء ..عرض
وق��ب��ول ه��داي��ا أو م��زاي��ا أخ���رى ..إس��اءة
استخدام املنصب» باإلضافة إلى «إساءة
ادارة األموال».
وك��ان أحمد ق��د اوق��ف لفترة قصيرة
وخضع للتحقيق في فرنسا في يونيو
 2019بشبهات فساد قبل إخالء سبيله،
علماً بانه وصل إلى منصبه منهياً حكماً

االحتاد اإلفريقي لكرة القدم

دام  29ع��ام�اً لعيسى حياتو بنيله 34
ص��وت�اً مقابل  20للكاميروني الواسع
النفوذ ال��ذي الحقته أيضا فضائح فساد
عديدة.
وي���رأس احمل��ام��ي سنغور ( 55عاما)
االحت��اد السنغالي منذ  11عاما ون��ادي
غوريه ،اجلزيرة الواقعة قبالة العاصمة
دك��ار والتي يشغل فيها منصب العمدة
أيضا ً.
وراف��ق اخلبير املالي اإليفواري أنوما
( 69عاما ً) الذي رئس احتاد بالده سابقا،
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الصعود ال��ق��وي ملنتخب ب�لاده م��ا أهله
للمشاركة في مونديالي  2010و.2014
بدوره ،يرأس رجل األعمال املوريتاني
ول��د يحيى ( 44عاما) احت��اد ب�لاده منذ
 .2011وفي واليته ،شارك «املرابطون»
للمرة األول��ى في ك��أس أمم إفريقيا عام
.2019
بعد انتخابه رئيسا الحت��اد ب�لاده في
 ،2011قال ولد يحيى الرئيس السابق
لنادي أف سي نواذيبو «إن اخلمول الذي
تعاني منه كرة القدم املوريتانية ليس قدرا ً

محتوماً حتى نستسلم له ،ولكنه مرض
يحتاج إلى عالج».
أم���ا رج���ل األع��م��ال اجل��ن��وب إفريقي
موتسيبي فصنع ثروته في عالم املناجم.
ي���رأس ن���ادي ماميلودي ص��ن��داون��ز في
بريتوريا والذي أحرز لقب دوري أبطال
إفريقيا في .2016
وميلك كل من االحتادات الـ 54املنضوية
ص��وت��ا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ي ح�ين يفوز
من يحقق االكثرية البسيطة في اجلولة
األولى.

«كالبطل الذي هو عليه».
و َذ َّك َر موقع «فوتبول إيطاليا»
املتخصص بالتصريح القاسي
ال��ذي أدل��ى به إبراهيموفيتش
بحق البلجيكي ال��ذي لعب الى
جانبه في يونايتد بني 2017
و( 2018داف���ع ال��س��وي��دي عن
ألوان يونايتد من صيف 2016
حتى مارس  ،)2018حني نصح
جمهور إنتر في حديث لصحيفة
«غ��ازي��ت��ا دي��ل��و س��ب��ورت» في
« 2019أال ينتظر الفنيات» من
البلجيكي.
وق��ال السويدي ال��ذي سبق
له ان دافع أيضا عن ألوان إنتر
بني  2006و 2009بعدما انتقل
اليه من الغرمي اآلخر يوفنتوس
عقب إن��زال األخير الى الدرجة
الثانية بسبب فضيحة التالعب
ب��ال��ن��ت��ائ��ج «ك��ال��ت��ش��وب��ول��ي»:
«سأقول هذا األمر عن روميلو:
ال تتوقعوا فنيات ج��ي��دة من
ل��وك��اك��و .ق��وّت��ه ف��ي صالبته
وحسب».
وك���ش���ف «ف����ي م��ان��ش��س��ت��ر
ي��ون��اي��ت��د ق��م��ت ب��ره��ان معه:
سأعطيك  50جنيه لكل ملسة
أولى جيدة تقوم بها ،فأجابني:
م��ا س��أن��ال��ه إذا جن��ح��ت فيها
جميعا؟ .فقلت ال ش��يء ألنك
ستصبح ببساطة العبا أفضل
مما أنت عليه حاليا».

منظمو أوملبياد
باريس يؤكدون
إقامتها في موعدها
أعلنت اللجنة الفرنسية املنظمة
ألوملبياد باريس  2024أمس األربعاء
أن األلعاب ستقام في موعدها احملدد
دون النظر إلى مصير أوملبياد طوكيو
هذا العام وسط أزمة كوفيد.-19
وأك��دت اليابان واللجنة األوملبية
ال��دول��ي��ة األس���ب���وع امل��اض��ي إق��ام��ة
األومل��ب��ي��اد ه��ذا ال��ع��ام ون��ف��ي تقارير
وسائل إع�لام بريطانية بشأن قرار
للحكومة اليابانية بإلغاء األلعاب.
وق����ال ت��ون��ي اس��ت��اجن��ي��ه رئيس
أومل��ب��ي��اد ب��اري��س لصحيفة لوموند
الفرنسية اليومية «منذ بداية األزمة
تأقلم عالم الرياضة بالطبع وستنظم
طوكيو األوملبياد إذا سمحت الظروف
بذلك» .وأض��اف «يعمل املنظمون في
طوكيو على ايجاد حلول للتكيف مع
الوضع الصحي في وج��ود أو غياب
اجلماهير ومسألة الفحوص والبيئة
الصحية املعزولة وفكروا في كل شيء
ل��ذا ميكن أن تقام األل��ع��اب األوملبية
بأعلى مستوى من السالمة».
وأعلنت اليابان حالة الطوارئ بعد
زي���ادة ح��االت اإلص��اب��ة بكوفيد-19
ف��ي وق��ت س��اب��ق ه��ذا الشهر وطالب
البريطاني ماثيو بينسنت الفائز بأربع
ميداليات ذهبية بتأجيل نسخة طوكيو
إلى .2024
وش���دد استاجنيه على أن موعد
أوملبياد باريس لن يتغير.
وأوض����ح «أت���ش���اور م��ع اللجنة
األوملبية الدولية وال يوجد لدي انطباع
بشأن تأجيل خر ،التأثير محدود على
أوملبياد باريس  2024ومنلك جدوال
خ��اص��ا ول��م نتأثر بتأجيل أوملبياد
طوكيو العام املاضي ،سيقام األوملبياد
في  2024بغض النظر عما يحدث في
طوكيو وأمتنى مثل الكثيرين أن تقام
األلعاب في موعدها ألن هذا سيشكل
مناخاً حيوياً قويا لكن نسخة باريس
ليست مرتبطة مبصير طوكيو».

