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النصر يجتاز السد بثالثية ونتائج متفاوتة في دوري أبطال آسيا
استعاد النصر توازنه في دوري 
أب��ط��ال آس��ي��ا وت��رب��ع ع��ل��ى ص���دارة 
املجموعة الرابعة، عقب ف��وزه على 
السد القطري 3-1، في املباراة التي 
جرت السبت على ملعب مرسول بارك 
بالرياض ضمن منافسات اجلولة 

الثانية.
وتناوب على تسجيل أهداف النصر 
املغربي عبد الرزاق حمدالله )37 من 
ركلة ج��زاء( وعبد املجيد الصليهم 
)79( وخالد الغنام )90+4(، فيما 
سجل ه��دف السد الوحيد اإلسباني 

سانتي كازورال )59(.
ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط 
في صدارة املجموعة وبفارق األهداف 
عن ف��والذ خوزستان اإليراني الذي 
تغلب ب��دوره على ال��وح��دات بهدف 
دون مقابل، ف��ي ح��ن جتمد رصيد 

السد والوحدات عند نقطة يتيمة.
وب��دأ النصر ش��وط امل��ب��اراة األول 
مهاجماً، والحت له فرصة لكن الكرة 
العرضية لم يتمكن املغربي نورالدين 
أم��راب��ط م��ن السيطرة عليها لتفقد 

خطورتها )13(.
ومن هجمة سريعة الحت فرصة 
للسد لكن احل��ارس األسترالي براد 
جونز تصدى لكرة الكوري نام تاي 

هي وحّولها للركنية )18(.
وأه����در ال��ن��ص��ر ف��رص��ة محققة 
للتسجيل عندما تلقى املغربي عبد 
ال���رزاق حمدالله ك��رة على مشارف 

منطقة اجلزاء، واجه على إثرها املرمى 
لكنه صوب الكرة قوية فوق العارضة 

.)28(
وتهيأت فرصة للسد عندما تلقى 
اجلزائري بغداد بوجناح كرة داخل 
منطقة اجل����زاء لكنه لعبها ف��وق 

العارضة أيضاً)35(.
وحتصل النصر على ركلة جزاء 
نفذها حمدالله بنجاح )37(، وكاد 
الفريق السعودي أن يعزز تقدمه 
لكن رأسية عبداإلله العمري أمسكها 

مشعل برشم بسهولة )45(.
ومع انطالقة الشوط الثاني اندفع 
السد للهجوم بحثاً عن هدف التعادل، 
وجنح في حتقيق ذلك من ركلة حرة 
مباشرة صوبها ك��ازورال على مين 

براد جونز )59(.
وب��ع��د ه��دف ال��س��د تخلى النصر 
عن ح��ذره الدفاعي، وك��ان قريباً من 
التسجيل عندما واجه سلطان الغنام 
املرمى وصوب الكرة في يدي احلارس 
مهدراً فرصة محققة )76(، اتبعه عبد 
ال��رزاق حمدالله بكرة رأسية لكنها 

اعتلت العارضة )77(.
وم��ن هجمة منظمة ع��اود النصر 
تقدمه عندما تلقى الصليهم كرة 
عرضية جت��اوز على إث��ره��ا املدافع 
ولعبها قوية على مين مشعل برشم 

.)79(
وكاد السد أن يعادل النتيجة لكن 
تسديدة بوجناح اعتلت العارضة 

)83( ق��ب��ل أن ي��ج��د ال��الع��ب نفسه 
أمام املرمى في مناسبة أخرى إال أّنه 

أضاعها أيضاً )86(.
وفي الوقت احملتسب بدل الضائع 
وم��ن هجمة سريعة أض��اف النصر 
هدفه الثالث عندما م��رر البرازيلي 
بيتروس ك��رة بينية لزميله الغنام 

صوبها قوية داخل املرمى )4+90(.  
الشارقة يحافظ على الصدارة

وحافظ الشارقة اإلم��ارات��ي على 
ص��دارت��ه للمجموعة الثانية رغم 
تعادله مع تراكتور سازي اإليراني 

صفر-صفر في الشارقة.
كما انتهت امل��ب��اراة الثانية في 
املجموعة بن القوة اجلوية العراقي 
وباختاكور األوزبكستاني بالتعادل 

السلبي أيضاً.
وبقي الشارقة في الصدارة برصيد 
4 نقاط، مقابل نقطتن لباختاكور 

وتراكتور ساز  ونقطة للقوة اجلوية.
تعثر جديد للريان والوحدة 

وس��ق��ط ال���ري���ان ال��ق��ط��ري أم���ام 
بيرسبوليس اإلي��ران��ي 1 3-، فيما 
تعادل الوحدة االماراتي سلباً مع غوا 
الهندي، في مباراتن ضمن منافسات 

املجموعة اخلامسة.
وع��زز الفريق اإلي��ران��ي صدارته 
للمجموعة بفوز ث��اٍن توالياً رافعاً 
رصيده إلى النقطة السادسة وبات 
مرشحاً لقطع بطاقة التأهل املباشر 
إلى الدور ثمن النهائي، مقابل نقطتن 

لغوا صاحب املركز الثاني، في حن 
جتمد رصيد ال��ري��ان وال��وح��دة عند 
نقطة وحيدة. وبعد عرض جيد في 
الشوط األول للريان بإشراف املدرب 
الفرنسي ل��وران ب��الن منحه التقدم 
عبر رأس��ي��ة ال��الع��ب ال��ش��اب نايف 

احلضرمي )19(، إالّ أنه انهار مطلع 
الشوط الثاني عندما استقبل هدفن 

في غضون ثالث دقائق.
واستثمر الفريق اإليراني ضعف 
تغطية دفاعية ليسجل كمال كميابينيا 
هدف التعادل )47( قبل أن يضيف 

ش��ه��ري��ار موغانلو ال��ه��دف الثاني 
مستثمراً عرضية سيماك نعتمي 
)49(، قبل أن يؤمن الالعب نفسه 
انتصار فريقه بهدف ثالث مستغالً 

عرضية اوميد علي شاه )57(.
وللمباراة الثانية على التوالي فشل 

الوحدة في التسجيل، رغم سيطرته 
املطلقة على املجريات في ظل اعتماد 
غوا الذي يشارك في البطولة للمرة 
األول���ى ف��ي تاريخه طريقة دفاعية 
بحتة، على غرار ما فعله في االفتتاح 

أمام الريان.

لقطة من مباراة النصر والسد

ما زالت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم، تناقش 
إمكانية عزل فرق دوري الدرجتن األولى والثانية، في 

فنادق مجهزة.
وقال شتيفان شنيكلوث، رئيس نادي هولستاين 
كيل، املنافس بالدرجة الثانية، ونائب رئيس رابطة 
ال���دوري األمل��ان��ي، لصحيفة كيلر ناخريشنت، اليوم 

السبت “هذا امل��وض��وع يتم مناقشته بشكل دوري 
وتقييمه بن فريق العمل”. وبحسب شنيكلوث، فإنه 
قد يتم إجبار جميع األندية على البقاء في فنادق عزل، 
مبوجب القواعد الصحية املشددة ، في ض��وء تزايد 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، خاصة في 
دوري الدرجة الثانية. ويخضع هيرتا برلن، املنافس 

بالبوندسليجا، لعزل طبي ملدة 14 يوما، عقب ظهور 
أربع حاالت إصابة بالعدوى بن صفوفه، هذا األسبوع، 

ما تسبب في تأجيل مبارياته الثالث املقبلة.
ويعتبر كيل أحد ثالثة فرق، تنافس بدوري الدرجة 
الثانية، وتخضع حاليا للعزل الطبي، ويدرس الفريق 

إمكانية البقاء في فندق عزل، بشكل تطوعي.

فولف: أليسون يرفض رئاسة مرسيدس
يرى توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس بطل 
العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات، أن املدير 
التقني جيمس أليسون، ال يرغب في تولي رئاسة 

الفريق خلفا له، رغم أنه مناسب جدا للمهمة.
وإل��ى جانب رئاسة الفريق، يشارك فولف 
وه��و منساوي في ملكية الفريق املهمن على 
البطولة منذ سنوات، ووافق في ديسمبر املاضي 
على البقاء ف��ي املنصب األول لثالث سنوات 
أخ��رى، بينما يجري العمل على خطة الختيار 

رئيس جديد خلفا له.
وفي يوليو املقبل سيتولى أليسون منصبا 
ج��دي��دا ه��و الرئيس التقني، وسيكون بذلك 
مسؤوال عن جميع برامج وأنشطة مرسيدس 
اخل��اص��ة برياضات ال��س��ي��ارات، وه��و منصب 

يعتبره البعض مقدمة لتجهيزه خلالفة فولف.
وق��ال فولف للصحفين قبل سباق جائزة 
إمييليا روم��ان��ي��ا ال��ك��ب��رى ف��ي حلبة إمي��وال 
اإليطالية: “ميكنني القول إنه بالنظر للوضع 
احلالي فإنه بكل تأكيد ميكنه االضطالع مبهام 

رئيس الفريق”.
وأض��اف: “لكنه يرفض ذل��ك رفضا قاطعا، 
قائال إن تولي رئاسة الفريق يتطلب مهارات 

مختلفة. ورفض”.
وتابع فولف: “أنا على توافق تام مع أليسون 
فيما يتصل بإستراتيجية الفريق، وحتدثنا عن 

دور الرئيس، لكنه أوضح بكل جالء أنه ال يرغب 
في تولي املنصب”.

وسيطر مرسيدس منذ بداية حقبة احملركات 
ذات الست أس��ط��وان��ات ون��ال لقبي السائقن 
والصانعن في 7 مواسم متتالية، وهو إجناز لم 

يسبقه إليه أي فريق.

جائزة ميامي الكبرى تنضم إلى رزنامة الفورموال واحد
انضمت جائزة ميامي الكبرى 
إل��ى بطولة العالم للفورموال 
واحد اعتباراً من 2022 وبعقد 
لعشرة أع���وام، وذل���ك بحسب 
ما أعلنت األح��د إدارة سباقات 
الفئة األول��ى. ومنذ أن انتقلت 
ملكية بطولة العالم ملجموعة 
“ليبرتي ميديا” األميركية عام 
2017، ك��ان��ت النية واضحة 
بالتوسع أك��ث��ر ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة من أجل تعزيز شعبية 
ه��ذه ال��ري��اض��ة، وك��ان��ت هناك 
رغبة بإقامة سباق في ميامي 
منذ 2019 لكن لم يتم التوصل 

إلى اتفاق مع سلطات املدينة.
وت��س��ت��ض��ي��ف ال����والي����ات 
املتحدة سباقاً في أوس��نت منذ 
2012 )مقرر هذا املوسم في 24 
أكتوبر(، واآلن سيكون هناك 
سباقان في بالد سباقات اإلندي 

كار والناسكار.
وسيبلغ ط��ول حلبة ميامي 
التي سيكون موقعها بالقرب 
من ملعب “هارد روك ستاديوم” 

اخل��اص بفريق ميامي دولفنز 
لكرة ال��ق��دم األميركية، 5،41 
كلم وتتألف من 19 منعطفاً و3 

خطوط مستقيمة.
وقالت إدارة الفورموال واحد 

في بيان األح��د إنها: “ومروج 
اجلائزة الكبرى يعمالن بشكل 
وثيق مع املجتمع احمللي لتأمن 
تخصيص تذاكر مخفضة السعر 
لسكان ميامي غاردنز:” الذين 

ك��ان��وا العقبة األس��اس��ي��ة في 
السابق أمام إقامة هذا السباق.

وأض����اف ال��ب��ي��ان “سيتم 
وضع برنامج لدعم الشركات 
احمل��ل��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع م��ن أج��ل 

االستفادة من إقامة السباق”.
وف��ي مقابلة ل��ه م��ع وكالة 
فرانس برس في فبراير املاضي، 
قال مدير احلقوق اإلعالمية في 
الفورموال واح��د إي��ان هوملز إن 
الرياضة ب��دأت تتمتع بنجاح 
متزايد ف��ي ال��والي��ات املتحدة، 
السيما بفضل سلسلة “درايف 
تو سورفايف” الوثائقية على 

“نتفليكس”.
س��ت��ك��ون م��ي��ام��ي ال��وج��ه��ة 
احل���ادي���ة ع��ش��رة الستضافة 
ال��ف��ورم��وال واح��د ف��ي ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة ب��ع��د ري��ف��رس��اي��د، 
سيبرينغ، واتكينز غلن، لونغ 
بيتش، الس فيغاس، ديترويت، 
داالس، فينيكس، إنديانابوليس 

وأوسنت.
وي��ش��ه��د امل���وس���م احل��ال��ي 
توسعاً قياسياً ف��ي روزن��ام��ة 
البطولة مع إقامة 23 سباقاً بعد 
إضافة جائزة اململكة العربية 
السعودية )في ديسمبر( وعودة 

جائزة هولندا )في سبتمبر(.

سباق ميامي للفورموال واحد 
توتو فولف

»NBA« ليكرز يستفيد من غياب ميتشل ويسقط يوتا جاز في الـ
استفاد لوس أجنليس ليكرز حامل 
اللقب على أكمل وجه من افتقاد ضيفه 
ي��وت��ا ج���از، متصدر املنطقة الغربية 
والترتيب ال��ع��ام، إل��ى جنمه دونوفان 
ميتشل بسبب اإلصابة لكي يسقطه بعد 
ش��وط إض��اف��ي 127-115 السبت في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفن.
وتعرض ميتشل إلصابة في كاحله 
األيسر خ��الل الربع الثالث من مباراة 
اجلمعة التي فاز بها جاز على إنديانا 
ب��اي��س��رز 119-111، لكن الفحوص 
أظهرت بأنه يعاني من التواء وحسب 
وغيابه عن الفريق لن يكون ألكثر من 

أسبوع.
ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن 
فريق امل���درب كوين سنايدر، إذ غاب 
أيضاً الع��ب االرت��ك��از الفرنسي رودي 
غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز، 
في حن يتواصل غياب النجمن ليبرون 
جيمس وأن��ت��ون��ي ديفيس ع��ن ليكرز 

بسبب اإلصابة أيضاً.
شرويدر ينقذ ليكرز من اخلسارة

ولعب األملاني دينيس شرويدر الدور 
األساسي في الفوز اخلامس والثالثن 
لليكرز ه��ذا امل��وس��م، وذل��ك بتسجيله 
سلة التعادل في الوقت القاتل من الربع 
الرابع، فارضاً شوطاً إضافياً هيمن عليه 
حامل اللقب متاماً بتسجيله 17 نقطة 
مقابل 5 فقط للضيوف الذين سيحصلون 
على فرصة الثأر حن يواجهون الفريق 
ذات���ه اإلث��ن��ن ف��ي “ستايبلس سنتر” 

أيضاً.
وسجل ش��روي��در سلة التعادل قبل 
ثالث ثوان على نهاية الربع الرابع، في 
طريقه إلنهاء اللقاء ب�25 نقطة، وهو 
نفس الرصيد ال��ذي حققه كنتافيوس 
ك��ال��دوي��ل-ب��وب ف��ي ح��ن ك��ان أن��دري 
دروموند األفضل تسجيالً في صفوف 

صاحب األرض ب�27 نقطة.

وب��دا ليكرز في طريقه حلسم اللقاء 
في وقته األصلي حن كان متقدماً بفارق 
14 نقطة على ضيفه في مستهل الربع 
ال��راب��ع، لكن ج��از ع��اد من بعيد بعدما 
سجل 18 نقطة مقابل 4 فقط ملضيفه، 
مقلصاً ال��ف��ارق إل��ى نقطتن ث��م تقدم 
بثالثية جل��وردن كالركسون قبل 8،7 

ثانية على نهاية الربع.
لكن شرويدر ق��ال كلمته في الوقت 
القاتل بإدراكه التعادل، ممهداً الطريق 
بعد ذل��ك أم��ام فريقه إلحل��اق الهزمية 
اخلامسة عشرة بجاز في 57 مباراة رغم 
جهود كالركسون ال��ذي سجل 10 من 
نقاطه ال�27 في الربع الرابع ضد فريقه 
السابق، والتركي إرس��ان إيلياسوفا 
الذي سجل 20 قبل أن يخرج باألخطاء 
الستة في الشوط اإلضافي، واألسترالي 
جو إينغلس الذي سجل 20 نقطة مع 14 

متريرة حاسمة.
واعتبر إينغلس أن اخلسارة مبررة 
إل��ى ح��د م��ا ألن الفريق “يفتقد أربعة 

العبن مهمن ج��داً. لقد قمنا بعمل جيد 
جداً ملعظم فترات املباراة. كنا على بعد 
مجهود دفاعي واحد )في أواخ��ر الربع 
الرابع خالل محاولة شرويدر( من الفوز 

باملباراة”.
وف��ي اجل��ه��ة املقابلة، كشف م��درب 
ليكرز فرانك فوغل أنه اضطر “إلجراء 
تعديالت تكتيكية خالل املباراة أكثر مما 
فعلنا )في أي مباراة أخرى( طيلة العام 

من أجل الوقوف في وجه هجومهم”.
ورأى أن قدرة فريقه على التعامل مع 
الوضع بعدما فرط بتقدمه وصوالً الى 
تخلفه في وقت حاسم اللقاء “من دون أن 
يهلع، أمر ميكننا البناء عليه مع تقدمنا 

)في املوسم(”.
توقف انتصارات صنز في ملعبه

وأوقف سان أنطونيو سبيرز مسلسل 
انتصارات فينيكس صنز في ملعبه عند 
10 مباريات متتالية، وذلك بالفوز عليه 
111-85 بفضل جهود رودي غاي )19 

نقطة( ودرو يوبانكس )13 نقطة مع 13 
متابعة( ورغم غياب جنمه األبرز دميار 
دي���روزن. وسيطر سبيرز مت��ام��اً على 
مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه 
مفاجأة هذا املوسم، وأحلق به الهزمية 
السادسة عشرة في 56 مباراة واألولى 
في ملعبه منذ 18 مارس حن خسر أمام 

مينيسوتا متبروولفز 123-119.
ويدخل فينيكس اآلن في فترة صعبة 
جداً، إذ يخوض 12 من مبارياته ال�16 
األخيرة في املوسم املنتظم خارج ملعبه، 
ما يجعله مهدداً بالتنازل عن وصافة 
املنطقة الغربية، السيما أنه مطارد من 
قبل ف��رق مثل ل��وس أجنليس كليبرز 

وجار األخير ليكرز.
ورغ���م ت��أل��ق جن��م��ه ستيفن ك��وري 
ال���ذي وص��ل ال��ى ال�32 نقطة أو أكثر 
للمباراة العاشرة توالياً بتسجيله 47، 
خسر غولدن ستايت ووري��رز مباراته 
مع مضيفه بوسطن سلتيكس 114-
119 بعدما عجز عن احلد من خطورة 
جايسون تايتوم ال��ذي دك سلته ب�44 
نقطة. ولعب كمبا ووك��ر دوراً حاسماً 
في الفوز السادس توالياً لسلتيكس، 
وذلك بتسجيله ثالثية في آخر 24 ثانية 
من اللقاء ما وجه ضربة قاضية آلمال 

الضيوف بفوز خامس توالياً.
ورأى تايتوم أن ما يقدمه سلتيكس 
في اآلون��ة األخيرة ناجم “عن مساهمة 
اجلميع. ه��ذا م��ا يحتاجه األم��ر للفوز 

باملباريات. سنكون على ما يرام”.
ويحتل سلتيكس حالياً املركز الرابع 
في املنطقة الشرقية ب�31 ف��وزاً مقابل 
26 هزمية، خلف ميلووكي باكس الثالث 
)35-21( ال��ذي سقط على أرض��ه أمام 
ممفيس غريزليز 115-128 رغم جتاوز 
العبيه اخلمسة األساسين حاجز ال�15 
نقطة، وعلى رأسهم النجم اليوناني 
يانيس أنتيتوكومنبو )28 نقطة مع 11 

متابعة و8 متريرات حاسمة(.

لقطة من مباراة لوس أجنليس ليكرز ويوتا جاز

ميونخ ترفض تقدمي ضمانات
بشأن حضور اجلماهير في اليورو

أك��د ديتار رايتر عمدة ميونخ أم��س األح��د، أن 
املدينة األملانية ليست ف��ي وضعية ميكنها من 
خاللها ضمان إمكانية حضور اجلماهير خالل 
املباريات التي تستضيفها في ي��ورو 2020 في 

يونيو املقبل.
ويرغب االحتاد األوروبي )يويفا( في احلصول 
على ضمانات بشأن احلضور اجلماهيري، قبل 
اجتماع جلنته التنفيذية غدا اإلثنن، التخاذ القرار 

النهائي بشأن املدن املضيفة.
وقال رايتر لصحيفة “فيلت ام سونتاج” اليوم 
األح��د، إن��ه ال ميكن حسم األم��ور بسبب جائحة 

كورونا.
وأضاف: “ببساطة ال ميكن حاليا إصدار بيانات 
بشأن ما إذا كان معدل اإلصابة بالعدوى في يونيو 
املقبل، سيسمح بحضور اجلماهير في امللعب من 

عدمه”.
وزاد: “نتمنى أن تهدأ وضعية اجلائحة بحلول 
يونيو، وأن نتمكن من السماح بنسبة محددة من 
املقاعد في ملعب اليانز أرينا للجماهير، بجانب 
معايير صحية إضافية واستراتيجيات محتملة 

إلجراء مسحات كورونا للجماهير بناء على طلب 
يويفا”.

وتعهدت 9 من أصل 12 مدينة مستضيفة ليورو 
2020 بالسماح بحضور نسبة %25 على األقل 
من اجلماهير للمباريات، لكن مدن ميونخ وبيلباو 

ودبلن لم حتسم مصيرها بعد.
وأملح يويفا إلى إمكانية استبعاد املدن التي ال 
تسمح بحضور اجلماهير خالل يورو 2020 التي 
تقام بن 11 يونيو و11 يوليو املؤجلة من العام 

املاضي بفعل جائحة كورونا.
وش��دد رايتر على أنه م��ازال متفائال بإقامة 4 
مباريات في ي��ورو )2020( مبدينة ميونخ في 
الصيف، لكنه أكد أن معدل اإلصابة في ذلك الوقت 
سيكون العنصر احملدد إلمكانية حضور اجلماهير 

من عدمه.
كما أع��رب رايتر عن اندهاشه من سماح املجر 
بإقامة مباريات املجموعة التي حتتضنها بودابست 
رفقة ميونخ، في حضور السعة الكاملة للجماهير، 
مشيرا إلى أن املجر تصنفها السلطات األملانية بأنها 

منطقة ذات معدل إصابات مرتفع.
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