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العب السد الهيدوس مير من مدافع الوكرة  
)أرشيفية(

أطلــت العنصرية بوجههــا القبيح مرة 
أخرى، في أفضل دوريات كرة القدم العاملية 
وباجتاه العب أحد أفضل األندية االجنليزية 
وأعرقها، مان يونايتد، والضحية هذه املرة 
من الوزن الثقيل بطل كأس العالم بنسخته 

األخيرة النجم الفرنسي بول بوغبا.
وســرعان ما أعلــن نادي مــان يونايتد 
اإلجنليــزي »إدانتــه الشــديدة« لإلســاءات 
العنصرية التي وجهــت لالعبه بول بوغبا 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، وذلك بعد 
أن أهدر الالعب الفرنسي ضربة جزاء خالل 
املباراة التي انتهت بالتعادل مع وولڤرهامبتون 
١-١ في املرحلة الثانية من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز. وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيان 
أنه يشعر باالشــمئزاز إزاء اإلساءة لالعب، 
مضيفا في بيانه »األفراد الذين أبدوا تلك اآلراء 
)املسيئة( ال ميثلون قيم نادينا الكبير، ومن 
اجليد أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا 
تدين هذه التصرفات عبر وسائل التواصل 

االجتماعي أيضا«.
وتابع: »مــان يونايتد ال يتســامح على 
اإلطــالق إزاء أي مــن أشــكال العنصرية أو 
التمييز ودائما ما يلتزم بتعهداته للتصدي 

لذلك«.
وأضاف: »سنعمل على حتديد هوية القلة 
املتورطة في تلك اإلساءات لنتخذ اإلجراءات 
الصارمة جتاههم. كما نشجع شركات وسائل 
التواصل االجتماعي على اتخاذ إجراءاتها إزاء 
هــذه احلاالت«. رفض مــدرب مان يونايتد، 
النرويجي أولي غونار سولسكاير، لوم العبه 
الدولي الفرنســي بول بوغبــا إلهداره ركلة 
جزاء كانت كفيلة بإهداء الفوز لفريقه على 

حســاب مضيفه ولفرهامبتــون )١-١(، في 
ختام مباريات املرحلــة الثانية من الدوري 

االجنليزي املمتاز.
وأهدر بوغبا ركلة اجلزاء التي تسبب بها 
بنفسه بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان 
التعادل اإليجابي ١-١ سيد املوقف بني الفريقني 
حيث جنح احلارس البرتغالي روي باتريسيو 
في صد الكرة، وفوت على فريق »الشياطني 
احلمر« فرصة حتقيق فــوزه الثاني تواليا 
بعدما كان اكتســح على ارضه في االفتتاح 

تشلسي برباعية نظيفة.
وحرم الالعب الفرنسي فريقه من اعتالء 
صدارة الدوري للمرة االولى منذ 6٩5 يوما، 

بحسب صحيفة »ليكيب الفرنسية«. 
وكان بوغبــا الذي اهدر ركلتــه الرابعة 
منذ بداية املوســم املنصرم، طلب من زميله 
املهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه 
ركلة اجلزاء، على الرغم من أن االخير جنح 
فــي ترجمة ركلة جزاء الــى هدف في مرمى 

تشلسي االسبوع املاضي.
وعلق سولسكاير على هذه احلادثة بالقول 
»االثنان اخترتهما لتنفيذ ركالت اجلزاء واألمر 
عائد لهما لالختيار بينهما«، مضيفا »في بعض 
األحيان يشعر الالعبون بثقة للتسديد، وبوغبا 
سجل لنا الكثير من ركالت اجلزاء لكن اليوم 
)اإلثنني( قام روي باتريسيو بصدة رائعة«. 
واســتهل »اليونايتد« اللقاء بشكل واعد 
من خالل التقدم في الدقيقة ٢7 عبر الفرنسي 
أنتوني مارسيال، لكن البرتغالي روبن نيفيس 
أدرك التعادل في الدقيقة 55 من تسديدة رائعة. 
وأصبــح ملان يونايتــد 4 نقاط، في حني 

حصل »الوولفز« على نقطته الثانية.

سيدات أميركا يقتربن 
من حتقيق املساواة

10 دول مهتمة باستضافة 
مونديال السيدات 2023

اقتربت سيدات املنتخب األميركي لكرة القدم اللواتي أحرزن 
الشهر املاضي لقبهن العاملي الرابع، خطوة إضافية من حتقيق 
املساواة في األجور وظروف العمل مع منتخب الرجال، بعدما 
حــددت احملكمة موعد البــت بالقضية املرفوعــة ضد االحتاد 

احمللي للعبة.
ومت رفع دعوى التمييز فيما يتعلق بعدم املساواة في األجور 
وظــروف العمل بني الالعبات والالعبــني في 8 مارس من قبل 
٢8 العبة، وقد حدد املدعي العام في لوس أجنيليس، آر غاري 

كالوسنر، موعد اخلامس من مايو ٢٠٢٠ للبت في القضية.
وحدد هذا املوعد بعد أسبوع من وصول الالعبات واالحتاد 
األميركي لكرة القدم إلى طريق مســدود في الوساطة من أجل 
التوصل الى حل يرضي الطرفني. وستقدم الالعبات قضيتهن 
أمام احملكمة في خضم التحضيرات خلوض منافسات كرة القدم 
في أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠، حيث يسعى املنتخب األميركي الى 
استعادة امليدالية الذهبية التي أحرزها 3 مرات متتالية و4 مرات 
من أصل 5 مشــاركات قبل أن يســقط في السادســة عام ٢٠١6 
في ريو عند حاجز الدور ربع النهائي بخســارته أمام السويد 
بــركالت الترجيح. وعلى الرغم من حتديد موعد احملاكمة، فال 
تزال الفرصة قائمة أمام الالعبات واالحتاد احمللي للتوصل الى 

اتفاق قبل اخلامس من مايو املقبل.

ارتفع عدد الدول املهتمة باســتضافة كأس العالم للسيدات 
لعام ٢٠٢3 الى ١٠، بانضمام بلجيكا الى الالئحة الطويلة بحسب 

ما أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وكان االحتاد الدولي أعلن أواخر الشهر املاضي، بعد النجاح 
الالفت الذي حققه املونديال الفرنســي مبشــاركة ٢4 منتخبا 
وبهــدف »تعزيــز تطوير كرة القدم النســائية«، عن رفع عدد 

املنتخبات املشاركة في نسخة ٢٠٢3 الى 3٢.
وسبق لتســع دول أن أعلنت رغبتها في استضافة نسخة 
٢٠٢3 قبل أن يتخذ قرار رفع املنتخبات إلى 3٢، وهي: األرجنتني، 
أستراليا، نيوزيلندا، جنوب افريقيا، اليابان، بوليڤيا، البرازيل، 
كولومبيا، كوريا اجلنوبية التي أعربت عن رغبتها في أن تكون 

االستضافة مشاركة مع جارتها الشمالية.
ثــم انضمت بلجيــكا الى الالئحة الطويلــة لتصبح الدولة 
العاشــرة الراغبة في االســتضافة، على أن يكون أمام كل من 
الدول العشر حتى ٢ سبتمبر املقبل لتأكيد هذه الرغبة بشكل 

رسمي قبل التقدم بامللفات بحلول ١3 ديسمبر.
وســيعلن عن اســم البلد الفائز بحق اســتضافة النسخة 

التاسعة من مونديال السيدات في مايو ٢٠٢٠.

زوما يستعيد ذكريات »الرحلة الطويلة«
يعتقد مدافع تشلسي، 
كورت زومــا، أن العودة 
إلى التشــكيلة األساسية 
لناديه متثل تتويجا لثالث 
سنوات من املعاناة تعرض 
خاللهــا إلصابــة خطيرة 
وذهــب إلــى ناديني على 
سبيل اإلعارة في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وقال زوما للصحافيني 
»إنها رحلــة طويلة جدا 
جدا، ال أريد احلديث عن 
ذلك اآلن ألن هذا بات من 
املاضي لكنني قاتلت بقوة 

كبيرة«. 
وأضــاف »النــاس ال 
تعرف والنــاس ال ترى، 
لكننــي كنــت فــي الظل 
وكنــت أعمــل بجدية من 
أجل العودة ألنني تعرضت 
إلصابة سيئة جدا، كنت 
بعيــدا ملدة عام واحد عن 
الفريق األول لكن الناس 
تنســى ذلــك، كنــت أثق 
دائما في نفسي، عائلتي 
كانت تدعمني باستمرار 
واآلن عدت، أنا سعيد جدا 
باللعب هنا وأريد مواصلة 

ذلك«. 
وقال املدافع الفرنسي 
البالغ عمره ٢4 عاما »أنا 
في فريق كبيــر ويرغب 
اجلميــع فــي املشــاركة، 
جــدا  قويــة  املنافســة 
وهناك الكثير من الالعبني 

املوهوبني«. 
فــي  زومــا  وشــارك 
األساســية  التشــكيلة 
لتشلسي في أول 3 مباريات 
باملوسم رغم ظهوره بشكل 
متواضــع خــالل الهزمية 
أمام مان يونايتد ٠-4 في 

اجلولة االفتتاحية. 
وتعرض زوما إلصابة 
خطيرة في الركبة في ٢٠١6 
وغاب عن املالعب ٩ أشهر 
وانضم إلى ستوك سيتي 

مــن الــدوري اإلجنليزي 
املمتــاز مع شــيفيلد، من 
بينهــا املبــاراة التــي فاز 
فيها الفريق على كريستال 
باالس بهدف دون رد األحد 

املاضي.
وقال بالدوك: »هي بداية 
مميزة للموســم، كنا نثق 
فــي قدرتنا علــى البداية 
بشــكل جيد، ومن الرائع 
الفوز على كريستال باالس 
وحصد نقطــة من مباراة 

بورمنوث«.

وإيڤرتون في آخر موسمني 
قبل أن يعتمد عليه مدرب 
»البلــوز« اجلديــد فرانك 
التشــكيلة  المبــارد فــي 

األساسية.

»شيفيلد« يجدد عقد بالدوك 
من جهــة أخرى، أعلن 
نــادي شــيفيلد يونايتد 
اإلجنليــزي عــن جتديــد 
عقد العبه جورج بالدوك 
حتى ٢٠٢٢. وشارك بالدوك 
)٢6 عاما( في أول جولتني 

مدافع تشلسي كورت زوما خالل املباراة املاضية أمام ليستر سيتي 

ساري يعاني من التهاب رئوي

رئيس بلد الوليد يترك منصبه لصالح »الظاهرة«

أعلن يوڤنتوس اإليطالي 
الذي يســتعد لبــدء حملة 
دفاعه عــن لقــب الدوري 
احمللي، عــن إصابة مدربه 
اجلديد ماوريتسيو ساري 
بالتهاب رئوي ما تسبب في 
غيابه عن متارين اإلثنني.

وكشف »اليوڤي« الذي 
يبدأ مســعاه إلحراز لقب 
التاسع  الدوري للموســم 
تواليــا مبواجهــة مضيفه 
بارما الســبت في املرحلة 
ســاري  أن  االفتتاحيــة، 
»خضــع في نهاية فترة ما 
بعد الظهر لفحوص جديدة 
أكدت تشــخيص االلتهاب 
الرئــوي الــذي وصف له 

العالج«.
ووفقا لعمالق تورينو، 
بقي ساري في مركز متارين 
الفريق من أجل التخطيط 
مع مســاعديه للعمل الذي 
يجب القيام به هذا األسبوع.
وســبق لســاري الــذي 

الوعكة الصحية.
واستبعدت وسائل إعالم 
إيطاليــة أن يكون ســاري 
متواجــدا برفقــة الفريــق 
حني يواجه بارما في افتتاح 

الدوري.

وصل الــى يوڤنتوس هذا 
الصيف خلفا ملاسيميليانو 
أليغري بعد موســم وحيد 
مع تشلسي اإلجنليزي، أن 
ابتعد عن التمارين في نهاية 
األســبوع املاضي بســبب 

أعلن رئيــس نادي بلد 
الوليد اإلسباني لكرة القدم 
كارلوس سواريز، تنازله 
عــن منصبه بعــد ١8 عاما 
قضاها على رأس صناعة 
القــرار في هذه املؤسســة 
العريقــة، تــاركا قيــادة 
النادي للمساهم األكبر فيه، 
السابق  البرازيلي  الالعب 

»الظاهرة« رونالدو.
الذي  وقــال ســواريز، 
أصبح رئيسا شرفيا لبلد 
الوليد: »أشــعر باالمتنان 

لتواجدي هنا طوال ١8 ســنة و3 أشهر و3 
أيام«. 

وأضاف: »أود أن أعرب عن امتناني لفريق 
العمل الرائع الذي حظيت به طوال هذا الوقت 

في اإلدارة، إنهم أشخاص 
جيدون وهم السبب وراء 

تقدم النادي إلى األمام«. 
وحتدث سواريز أيضا 
عن مستقبل النادي قائال: 
»أنا مقتنع بــأن قرار بيع 
النادي كان جيدا وصحيحا، 
رونالــدو يتعلم بســرعة، 
إنــه ذكــي، وإن كان هناك 
شــخص يعرف كرة القدم 
فهــو رونالدو، ســأقدم يد 
املســاعدة قدر اإلمكان، ما 
زلت موظفا في بلد الوليد«.
واختتم قائال: »لقد حانت اللحظة التي 
يتعني فيها على أحدهم أن يأتي لكي يجعل 
من هذا النادي شــيئا أكبر والقيام بالعمل 

على نحو جيد«.

ماوريتسيو ساري

الظاهرة رونالدو

العنصرية تضرب إجنلترا مجددًا.. 
و»مان يونايتد« يستنكر بشدة

»الريدز« و»املدفعجية« في قمة الترتيب.. وبوكي يخطف األنظار
يحيى حميدان

طوى الدوري اإلجنليزي املمتاز 
»البرميييرليــغ« صفحتني فقط من 
نســخته احلالية، ولم يتغير الرأي 
السابق حول الفرق املرشحة إلحراز 
اللقب وهما: املتصدر احلالي ليڤربول 
الفائز على ساوثمبتون 2-1، وصاحب 
الذي تعثر  الثالث مان سيتي  املركز 
أمام توتنهام 2-2 بعدما حرمت تقنية 
الڤيديو )VAR( الفريق السماوي من 
الفوز بعد إلغــاء الهدف القاتل الذي 
سجله غابرييل جيسوس في الدقيقة 
93، في حني يتشــارك أرسنال مع 
»الريدز« في صــدارة الترتيب بعد 
فوزه على بيرنلي 2-1، ليحقق الفوز 
في أول جولتــني من البطولة للمرة 

األولى في تاريخه.
وينتظر أن تكون املوقعة املنتظرة 
بني املتصدرين، ليڤربول وأرسنال، 
املقررة السبت املقبل ضمن اجلولة 
الثالثة مهمة جدا بالنســبة للطرفني 
كونه ال مجال للتفريط بأي نقطة إذا 
ما أراد األول استعادة اللقب الغائب من 
1990، في حني اليزال الفريق امللقب 
بـ »املدفعجية« يبحث عن نفسه بعدما 

املميزة، بعدما ســجل جميع أهداف 
فريقه نوريتش في أول جولتني )4 
أهداف(، فإن مسألة بقائه مع »الكناري 
األصفر« تبدو صعبة في ظل مراقبة 
التي  الكبيرة له، خاصة تلك  األندية 
تعاني من أزمات في تسجيل األهداف.
وأثبت جنم »السيتي« البلجيكي 
كيفن دي بروين جنوميته الكبيرة كما 
اعتاد منه جماهير فريقه ذلك، بعدما 
ساهم في صناعة 3 أهداف من أصل 
7 سجلها مان سيتي في أول جولتني.
وفتحت حادثــة العنصرية التي 
تعرض لها جنم مــان يونايتد بول 
بوغبا عبر وسائل التواصل االجتماعي 
احلديث من جديد حول هذه املشكلة 
التي تعاني منهــا الكرة االجنليزية، 
عقب إضاعته ركلة اجلزاء واإلطاحة 
بفرصة حتقيق الفوز على حســاب 

ولڤرهامبتون.
وذكر »اليونايتــد« في بيان أنه 
يشعر باالشمئزاز إزاء اإلساءة لالعب، 
مضيفا »األفراد الذين أبدوا تلك اآلراء 
املسيئة ال ميثلوا قيم نادينا الكبير، 
ومن اجليد أن نرى الغالبية العظمى من 
جماهيرنا تدين هذه التصرفات عبر 
وسائل التواصل االجتماعي أيضا«.

الفوز على حساب نيوكاسل 3-1، ليرفع 
رصيده الى 4 نقاط ويتفادى الهزمية 
في اختباره الثاني عقب صعوده الى 

»دوري الكبار«.
وجذب مهاجم »الكناري األصفر« 
تيمــو بوكي األنظار بعدما ســجل 
أهداف فريقه الثالثة أمام »املاكبايس«، 
ليتصدر قائمــة الهدافني برصيد 4 
أهداف بالتساوي مع مهاجم مان سيتي 

رحيم سترلينغ.
وفي حال واصل بوكي عروضه 

غاب عن البطولة عقب حتقيقه اللقب 
عام 2004 من دون هزمية آنذاك وهو 

ما يعد إجنازا فريدا.
وبعيدا عن املتصدرين، لم يحقق 
الـ 4 الكبار اآلخرون في قائمة »التوب 
6« الفــوز، حيث تعادل »الســيتي« 
و»السبيرز«، وتعثر مان يونايتد امام 
ولڤرهامبتون 1-1، وسقط تشلسي في 

فخ التعادل امام ليستر سيتي 1-1.
وواصل نوريتش سيتي خطف 
األضواء في النسخة احلالية بعدما حقق 


