العدد ( )3829الثالثاء  20أغسطس 2019

22

رياضة

www.alshahedkw.com

خسارة صادمة لباريس سان جيرمان
أمام رين في «الفرنسي»
�سقط باري�س �سان جريمان ،مبكر ًا ،يف م�شوار حملة الدفاع عن لقب
الدوري الفرن�سي ،حيث خ�رس �أمام م�ضيفه رين « ،»2-1يف ختام اجلولة
الثانية .تقدم �سان جريمان بهدف �إدين�سون كافاين بالدقيقة  ،36ورد
�أ�صحاب الأر�ض بهدفني ملباي نياجن ودي كا�ستييو بالدقيقتني  44و.48
و�رضب فريق رين �أكرث من ع�صفور بحجر واحد ،حيث رفع ر�صيده �إلى 6
نقاط مت�ساوي ًا يف ال�صدارة مع �أوملبيك ليون وني�س ،كما ث�أر خل�سارته
�أمام العمالق الباري�سي يف ك�أ�س ال�سوبر املحلي مطلع ال�شهر احلايل.
�أما حامل اللقب فتجمد ر�صيده عند  3نقاط يف املركز الثامن.
و�أ�ضاع بي �إ�س جي �أكرث من  30دقيقة يف بداية املباراة ،حيث بدا فري ًقا
بال هوية يف ظل تباعد اخلطوط بني ثالثي الو�سط ماركينيو�س وفرياتي
ودراك�سلر ،وثالثي الهجوم دي ماريا ومبابي وكافاين ،واختفاء
الإمدادات من ظهريي اجلنب مونييه وبرينات.
بينما كانت �أخطر الفر�ص الباري�سية من ركلة حرة لعبها دي ماريا،
وارتقى له كافاين بر�أ�سه يف القائم الأمي��ن ،بعدها ا�ستغل املهاجم
الأوروغواياين خط�أ فادح ًا من داميان دا �سيلفا مدافع رين ،عند �إعادته
الكرة بعيدا عن حار�س مرماه ،لي�سجل كافاين الهدف الأول.
وانتع�ش كافاين بعد هذا الهدف ،و�أهدى مبابي فر�صة �أخرى ،حيث
انطلق املهاجم الفرن�سي ال�شاب م�ستغال �رسعته ،لكنه �سدد الكرة يف
ال�شباك من اخلارج.
ريا يف التخل�ص
ا�ست�شعر �أ�صحاب الأر�ض اخلطر ،حيث ف�شل العبو رين كث ً
من ال�ضغط املتقدم ملناف�سهم الباري�سي ،لكن من كرة عر�ضية لعبها
تراوري من اجلهة اليمنى ،مهدها مباي نياجن لنف�سه مبهارة �شديدة،
قبل �أن ي�سدد بقوة يف الزاوية اليمنى لألفون�س �أريوال ،ليقتن�ص التعادل
لفريقه يف توقيت مثايل «.»44
وا�ستغل رين حالة عدم الرتكيز للفريق الباري�سي يف الدقائق الأولى من
ال�شوط الثاين ،حيث لعب العب الو�سط ال�شاب �إدواردو كامافينجا كرة
عر�ضية ماكرة ،ارتقى لها رومان دي كا�ستيو بر�أ�سه يف ال�شباك بالدقيقة
« ،»48م�ستغلاً �سوء رقابة قلبي الدفاع تياغو �سيلفا وعبدو ديالو.
ارتبك ديالو و�سيلفا يف التعامل مع الكرات العر�ضية ،حيث كاد جلني �أن
ي�ضيف الهدف الثالث لرين� ،إال �أن القائم الأمين �أنقذ �أريوال.
ريا يف ال�شوط الثاين ،و�أ�رسع مدربه توما�س
وتراجع �أداء بي �إ�س جي كث ً
توخيل لعالج �أزماته الفنية بتبديلني دفعة واحدة بنزول بابلو �سارابيا
وكولني داجبا مكان مونييه ودي ماريا ،وبعدها �شارك لياندرو باريدي�س
مكان دراك�سلر.
تركزت اخلطورة الهجومية ل�سان جريمان على حماوالت كيليان مبابي،
الذي هدد مرمى رين بفر�صتني ،تعامل معهما احلار�س رومان �ساالن
بثبات.
ومع مرور الوقت ،انفلتت �أع�صاب العبي ال�ضيوف ،ما �أجرب احلكم على
�إ�شهار الكرت الأ�صفر لبرينات وفرياتي وكافاين ،وكذلك مو نييه
ودراك�سلر قبل ا�ستبدالهما.

• هدف كافاين مل ي�شفع لباري�س �سان جريمان

«الدون» تحت
الضغط الجماهيري
بسبب إعالن تجاري

• كري�ستيانو رونالدو

تعر�ض الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم
فريق يوفنتو�س الإيطايل النتقادات و�سخرية
ب�سبب ظهوره يف �إعالن جتاري لإحدى املن�صات
الرتويجية.
وظهر «ال���دون» يف �إع�ل�ان ترويجي ل�رشكة «�شوبي
�سنغافورة» وهي �إحدى من�صات البيع الإلكرتوين يف
جنوب �رشق �آ�سيا.
وظهر رونالدو وهو ي�سجل �أحد الأهداف ثم يحتفل
احتفاله ال�شهري اخلا�ص ال��ذي يقوم به ب�شكل
معتاد -ويتمثل االحتفال يف الذهاب نحو راية
الركالت الركنية ثم القفز والدوران يف الهواء
حموال يده ك�أنه يهبط على الأر�ض -ثم مل يلحظ
�أي تفاعل جماهريي ليقوم بعدها بالرق�ص
وهو يقوم بال�ضغط على ا�سم ال�رشكة ليتحول
لون قمي�صه �إلى �شعار ال�رشكة وكذا �ألوان
اجلماهري اجلال�سة.
وكتب �أحد املعلقني على الإعالن الذي مت ن�رشه
قبل يومني« :ما هذا اجلحيم؟» يف �إ�شارة �إلى �أن
الإعالن �سيئ للغاية.
ون�رش ح�ساب با�سم «ج��اك» يف تعليقه على
الإع�لان�« :سيئ للغاية» ،مع �صورة متحركة
ل�شخ�ص غا�ضب ي�ضع يده على ر�أ�سه كعالمة على
اال�ستياء.
بينما كتب ح�ساب با�سم «فان �« :»10أعظم �إعالن يف
التاريخ» ،وذلك ك�سخرية من رغبة رونالدو يف �أن
ي�صبح �أف�ضل العب يف تاريخ كرة القدم مبا حقق من
�أرقام �شخ�صية وبطوالت.
وو���ض��ع ح�ساب با�سم «بيتون ياتيميز» �صورة
فيديو لطفلة يظهر على وجهها عالمات ال�ضيق من
الإعالن،وقامت ح�سابات �أخ��رى بن�رش �ألفاظ بذيئة يف
�إ�شارة �إلى ر�أيها ال�سلبي يف الإعالن.
وكتب ح�ساب عربي با�سم «لوثربوك ا�ستارك»« :احرتم تاريخك»،
يف ر�سالة للدويل الربتغايل ،ب�أنه كان ال يجب عليه امل�شاركة يف
هذا الإعالن.
يذكر �أن رونالدو ان�ضم لليويف يف �صيف العام املا�ضي قادما
من ريال مدريد بعد � 9سنوات كاملة داخل ج��دران «�سانتياغو
برينابيو» ،وا�ستطاع مع اليويف حتقيق لقبي الدوري وال�سوبر
الإيطاليني.

اإلنتر يشن غارة مفاجئة

على صفقة الريال «المحبطة»
مفاج�أة مدوية تتعلق باملهاجم ال�رصبي لوكا يوفيت�ش ،العب
ك�شفت تقارير �صحفية
َ
نادي ريال مدريد الإ�سباين ،املن�ضم �إلى النادي امللكي يف �سوق االنتقاالت اجلارية،
املريكاتو ال�صيفي .وقالت �صحيفة «كوريري ديلو �سبورت» الإيطالية� ،إن
نادي �إنرت ميالن يرغب ب�شدة يف التعاقد مع يوفيت�ش ،قبل �إغالق �سوق
االنتقاالت يف الثاين من �سبتمرب املقبل يف العديد من الدول الأوروبية،
وعلى ر�أ�سها �إيطاليا و�إ�سبانيا وفرن�سا .و�أ�شارت ال�صحيفة الإيطالية،
يف تقرير ن�رشته� ،إلى �أن م�س�ؤويل «النرياتزوري» و�ضعوا يوفيت�ش
بو�صفه اخليار الهجومي الأول قبل نهاية املريكاتو .ويرغب �أنطونيو
كونتي ،مدرب االنرت يف �ضم مهاجم �آخر �إلى جانب البلجيكي روميلو
لوكاكو ،املنتقل �إلى الإن�تر من مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي،
خا�صة بعد �أن ف�شلت �صفقة �ضم البو�سني �إدين دزيكو ،عقب جتديد
الالعب لعقده مع ناديه روما الإيطايل .وانتقل يوفيت�ش 21 ،عام ًا،
�إلى ريال مدريد من نادي انرتاخت فرانكفورت الأملاين مقابل 60
مليون يورو� ،إال �أن تقارير �إ�سبانية �أ�شارت �إلى �أن الفرن�سي زين
الدين زيدان مدرب املريينغي لي�س مقتنع ًا ب�إمكانات يوفيت�ش،
وفتح الباب �أمام انتقاله �إلى ناد �آخر .وكان يوفيت�ش تعر�ض
للإ�صابة يف مباراة املريينغي و�أتلتيكو مدريد الودية التي �أقيمت
ال�شهر املا�ضي يف نيوجري�سي ،وانتهت بفوز الروخي بالنكو�س
 ،3-7وعاد �إلى تدريبات الريال مرة �أخرى مطلع ال�شهر احلايل،
ولعب ملدة  9دقائق فقط يف انت�صار الريال على �سلتا فيغو 1-3
�أم�س يف افتتاح مباريات املريينغي بالدوري الإ�سباين.

بوصلة التسيو اإليطالي

تتجه نحو المصري «كوكا»

يفكر نادي الت�سيو الإيطايل
يف التعاقد مع امل�رصي
�أح���م���د ح�����س��ن «ك��وك��ا»
مهاجم �سبورتنغ براجغ
ال�برت��غ��ايل خ�لال فرتة
االن���ت���ق���االت ال�صيفية
احلالية.
وذكرت �صحيفة «كوريريي
ديلو �سبورت» الإيطالية
�أن كوكا دخل �ضمن قائمة
اهتمامات الت�سيو للتعاقد
م��ع��ه خ�ل�ال املريكاتو
ال�صيفي احل��ايل ،حت�سبا
لف�شل �ضم الإ�سباين فرناندو
يورينتي مهاجم توتنهام
االنكليزي ال�سابق ،والذي يواجه
ال��ن��ادي الإي��ط��ايل �صعوبات يف
�ضمه رغم �أنه العب حر عقب انتهاء
عقده مع توتنهام االنكليزي .وت�شهد
عملية انتقال يورينتي لالت�سيو بع�ض
ال�صعوبات نظرا لدخول �أكرث من ٍ
ناد
يف مناف�سة على التعاقد مع الالعب،

 100مليون يورو باإلضافة إلى ديباال

يوفنتوس يشعل النار بعرض خيالي
لضم نيمار
يف الوقت الذي ينتظر فيه اجلميع انتقال الربازيلي نيمار دا
�سيلفا ،جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي� ،إلى �أحد عمالقي
الليغا ،بر�شلونة �أو ريال مدريد ،ف�إن نادي يوفنتو�س الإيطايل
ميكن �أن يح�سم الأمور ل�صاحله على طريقة «القادمون من
اخللف» .وقال موقع � Caughtoffsideإن م�س�ؤويل يوفنتو�س
متحم�سون للغاية حل�سم �صفقة نيمار ل�صاحلهم ،ويرون
�أن الأمور ميكن �أن ت�صب يف �صالح البيانكونريي يف نهاية
املطاف ،يف ظل توتر العالقات بني باري�س �سان جريمان
وبر�شلونة ،ورحيل الربازيلي فيليبي كوتينيو من البار�شا
�إلى بايرن ميونخ� ،إذ كان الالعب �أقرب املر�شحني لدخول
�صفقة تبادلية تنتهي بعودة نيمار �إلى البلوغرانا.
قدمت
و�أ�شار املوقع ،يف تقرير ن�رشه� ،إلى �أن �إدارة يوفنتو�س ّ
بالفعل عر�ض ًا لنادي باري�س �سان جريمان ،يت�ضمن انتقال
الأرجنتيني باولو ديباال �إلى الـ«بي �إ�س جي» �إ�ضافة �إلى 100
مليون يورو ،للح�صول على خدمات نيمار يف اليويف.
ويعترب ديباال �أحد املر�شحني خلالفة نيمار يف �سان جريمان

حال رحيل قائد املنتخب الربازيلي ال�سابق ،وهي الورقة
التي ا�ستغلها م�س�ؤولو يوفنتو�س يف حماولة
حل�سم «العملية نيمار» .وي�ضع م�س�ؤولو
اليويف التتويج مب�سابقة دوري �أبطال
�أوروب��ا لكرة القدم لهذا املو�سم يف
�صدارة �أولويات النادي الإيطايل،
خا�صة بعد �أن دعم النادي الفريق
بالعديد من ال�صفقات املميزة،
وعلى ر�أ�سها الفرن�سي �أدري���ان
رابيو ،والويلزي �آرون رام�سي
واملدافع الهولندي ماتيا�س دي
ليخت.
وتغلق �سوق االنتقاالت �أبوابها يوم
الثاين من �سبتمرب املقبل؛ ما يعني �أن
م�صري نيمار يتعني ح�سمه خالل الأ�سبوعني
املقبلني على �أق�صى تقدير.

وه��و م��ا يدفع الت�سيو للتفكري يف
التعاقد مع كوكا .وما قد ي�سهل من
انتقال كوكا �إلى الت�سيو ،هو �أن وكيل
�أعمال الالعبني الربتغايل ال�شهري
خ��ورخ��ي مينديز ه��و وكيل كوكا،
والذي ميتلك عالقات قوية مع �إدارة
نادي العا�صمة الإيطالية .ويرتبط
كوكا « 26عاما» بعقد مع �سبورتنغ
براجغا حتى �صيف عام  ،2020علما
�أنه املو�سم املا�ضي لعب معارا يف
�صفوف �أوملبياكو�س اليوناين .ولعب
كوكا مباراتني مع براغا باملو�سم
احل����ايل ،ح��ي��ث �صنع ه��دف��ا �أم���ام
بروندبي الدمناركي يف الدور الثالث
ببطولة ال��دوري الأوروب���ي ،و�سجل
هدفا �أم���ام موريرن�سي يف اجلولة
الأولى من الدوري الربتغايل .و�شارك
كوكا يف  103مباريات بكل البطوالت
مع براغا منذ ان�ضمامه للفريق يف
 ،2015وقد �سجل  25هدفا و�صنع 15
�آخرين ،وتوج الدويل امل�رصي بك�أ�س
الربتغال مع الفريق عام .2016

نابولي يتقدم بعرض مغ ٍر
للتعاقد مع إيكاردي

• نيمار دا�سيلفا

حتدثت و�سائل الإعالم الإيطالية عن الكثري من التحديثات حول م�ستقبل
الأرجنتيني ماورو �إيكاردي مع فريق �إنرت ميالن و�إمكانية مغادرته النادي
خالل عمليات �سوق االنتقاالت احلالية .وذكر موقع «كال�شيو مريكاتو»
الإيطايل �أن نادي نابويل تقدم بعر�ض مغرٍ للتعاقد مع ماورو �إيكاردي
من �صفوف �إنرت ميالن قبل انتهاء عمليات �سوق االنتقاالت ال�صيفية بعد
ب�ضعة �أيام .وتابع املوقع الإيطايل اخلا�ص بعمليات �سوق االنتقاالت،
�أن نابويل عر�ض مبلغ ًا مالي ًا زائد مهاجمه البولندي ميليك من �أجل
التعاقد مع ماورو �إيكاردي .وانتهى م�ستقبل �إيكاردي مع �إنرت ميالن
عندما قام نادي مدينة ميالنو املو�سم املا�ضي بقيادة مدربه ال�سابق
الإيطايل لوت�شيانو �سباليتي با�ستبعاد املهاجم الأرجنتيني من مباريات
الفريق و�سحب �شارة القيادة منه وت�سليمها للحار�س البو�سني �أ�سمري
هندانوفيت�ش.ون�شبت �أزمة كبرية من ناحية ماورو �إيكاردي وزوجته
ووكيلة �أعماله واندا نارا �ضد �إدارة �إنرت ميالن ب�سبب جتديد عقد الالعب
وبع�ض ال�رشوط التي فر�ضتها زوجته يف العقد اجلديد.

