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قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن ومنتخب بلجيكا إنه 
كان يعلم انه سيواجه مشاكل عنصرية قبل القدوم إلى دوري 
الدرجة األولــى اإليطالي لكرة القدم في بداية املوسم مطالبا 
االحتاد األوروبي )اليويفا( باجراءات أكثر صرامة للقضاء على 

الظاهرة.
وقــال املهاجم في ظهور نــادر أمــام وسائل اإلعــالم في سان 
بطرسبرج عشية مواجهة روسيا في تصفيات بطولة أوروبا 
2020 ”كنت أعلم انها ستحدث. كنت مستعدا لهذا األمر ألني 

حتدثت مع العبني آخرين بشأنه.
”يتعني على اليويفا التدخل للقضاء على العنصرية. ميكن 
للجميع أن يرفع الفتة مكتوب عليها ال للعنصرية لكن األمر لن 

يكون له أي قيمة بدون اتخاذ اجراءات“.
وتعرض لوكاكو الســاءات عنصرية من جماهير كالياري 
في سبتمبر أيلول في ثاني مباراة له في إيطاليا. وأدان الالعب 

الواقعة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وتعاني كرة القدم اإليطالية منذ فترة طويلة من مشاكل 
تتعلق بالعنصرية وتعرضت السلطات النتقادات لعدم اتخاذ 

اجراءات صارمة.
وأبلغ لوكاكو الصحفيني ”أستمتع بوقتي في إيطاليا. 

الناس في الشوارع تعاملني جيدا جدا وأرغب في التأكيد على 
هذا األمر“. ووالــد لوكاكو كان العبا دوليا في منتخب زائير 

)جمهورية الكوجنو الدميقراطية حاليا(.

وانتقل لوكاكو إلى إنتر ميالن في اغسطس اب من مانشستر 
يونايتد في صفقة قدرتها وسائل إعالم بنحو 80 مليون يورو 

)88 مليون دوالر(.

قاد جنم برشلونة اإلسباني ليونيل ميسي 
منتخب بالده األرجنتني إلى الثأر من البرازيل 
بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مباراة سوبر 
كالسيكو أميركا اجلنوبية الدولية الودية في 

كرة القدم أول من أمس في الرياض.
وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من 
ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل 

وليفربول اإلنكليزي أليسون بيكر )14(.
وكان ميسي يخوض أول مباراة في صفوف 
منتخب بــالده منذ أن طرد في مباراة املركزين 
الثالث والرابع في بطولة كأس األمم األميركية 
اجلنوبية )كوبا أميركا( في 7 يوليو املاضي، 
وذلك بعد أن مت ايقافه لثالثة أشهر بعد اتهامه 

االحتاد القاري بالفساد.
وخاضت األرجنتني أربع مباريات في غياب 

ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر وأملانيا 
2-2 وفازت على املكسيك 4 -صفر واإلكوادور 

.1-6
وثأرت األرجنتني من غرميتها التقليدية في 
أميركا اجلنوبية بعد خسارتها أمامها صفر2- 
في نصف نهائي كوبا أميركا التي استضافتها 

البرازيل وتوجت بلقبها في يوليو املاضي.
ومنذ تتويجها باللقب القاري، فشلت البرازيل 
في الفوز في خمس مباريات تواليا فتعادلت مع 
كولومبيا )2-2( والسنغال ونيجيريا )بنتيجة 
واحـــدة 1-1( وخــســرت أمــام البيرو ثــم أمــام 

األرجنتني بنتيجة واحدة صفر- 1.
وخاضت البرازيل املباراة في غياب جنمها 
نيمار املصاب بتمزق عضلي سيبعده عن املالعب 
حتى نهاية األسبوع املقبل وسنحت لها فرصة 

ذهبية إلحــراز هدف السبق عندما احتسب لها 
احلكم ركلة جزاء )10( نفذها مهاجم مانشستر 
سيتي اإلنكليزي غابريال جيزوس بجوار القائم 
األيسر ثم سرعان ما احتسب احلكم النيوزيلندي 
ماتيو كونغر ركلة جزاء لصالح األرجنتني )13( 
بعد عرقلة مدافع يوفنتوس اإليطالي أليكس 
ساندرو مليسي داخل املنطقة فانبرى لها األخير 
وتصدى لها حارس ليفربول أليسون لكن الكرة 
تهيأت مجددا أمام »البرغوث« ليتابعها داخل 

الشباك )14(.
ومــن هجمة منسقة كــادت الــبــرازيــل تــدرك 
التعادل لكن كرة مدافع يوفنتوس دانيلو القوية 

مرت بجانب القائم )35(.
وأنقذ أليسون مرماه من هدف محقق عندما 
انطلق ميسي بكرة من منتصف امللعب قبل أن 

يصوبها قوية تصدى لها األول وأمسكها ببراعة 
.)45(

وفي الشوط الثاني استمر اللعب سجاالً بني 
املنتخبني ولكن دون خطورة حتى صوب ميسي 
كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تألق أليسون في 

التصدي لها وحولها للركنية )66(.
واعتمد املنتخب األرجنتيني على الهجمات 
املرتدة ومن إحداها أطلق العب وسط باريس 
سان جيرمان الفرنسي لياندرو باريديس كرة 
لولبية من خــارج املنطقة تصدى لها أليسون 

ببراعة )77(.
وحاولت البرازيل في ربــع الساعة األخير 
من خــالل إشــراك مهاجمي إيفرتون اإلنكليزي 
ريشارليسون وريال مدريد اإلسباني رودريغو 

لكن من دون طائل.

ميسي يرفع كأس السوبر كالسيكو الودية

تقارير: كونتي يتسلم ظرفًا 
فيه تهديدات ورصاصة!

أوردت العديد من التقارير اإليطالية خبراً صادماَ لعشاق كرة القدم 
مفاده استالم مدرب إنتر أنطونيو كونتي لظرف احتوى على بعض 

التهديدات ورصاصة.
ــرت كوريري ديــال سيرا أمــس السبت أّن كونتي العائد إلى  وذك
إيطاليا لتدريب إنتر استلم ظرفاً »مجهول املصدر« أمام منزله تضمن 

بعض عبارات التهديد ورصاصة.
وأشارت التقارير إلى أّن كونتي اتخذ املزيد من اإلجــراءات األمنية 
حول منزله وسط اهتمام كبير من إنتر العائد للمنافسة بقوة على لقب 

الدوري اإليطالي حتت قيادة مدرب منتخب إيطاليا السابق.
وتعاملت الشرطة مع احلادثة بجدية وستحاول معرفة مصدر 
التهديد من خالل التعّرف على بصمات اليد علماً أنها تعتقد بأّن الغرض 

من الظرف املرسل لفت النظر ال أكثر.
وخاض كونتي عدة جتارب تدريبية في العديد من أبرز أندية العالم 
وكــان تدريبه إلنتر مثيراً للجدل خاصة وأّنــه سبق واستلم تدريب 
يوفنتوس وحّقق معه عدة جناحات قبل أن يذهب لتدريب إيطاليا ومن 

ثم تشيلسي اإلنكليزي.

هيربرت هاينر الرئيس اجلديد 
لبايرن ميونيخ

بات هيربرت هاينر الرئيس اجلديد لنادي بايرن ميونيخ بعدما مت 
انتخابه خالل اجلمعية العمومية للنادي األملاني خلفا ألولي هونيس.

وتنحى هونيس الالعب السابق، بعد مسيرة طويلة في النادي 
ــة اإلداريــة  متعددة األدوار واملناصب استمرت 49 عاماً بني األروق

والرياضية.
لكن هونيس الذي دعم بنفسه خليفته لترؤس النادي في أغسطس 
املاضي حني أعلن نيته التنحي، لن يكون خــارج النادي متاما وهو 
سيكمل في مجلس االشراف في النادي حتى 2023، وقد بات الرئيس 

الفخري السادس في النادي البافاري.
وكان هاينر الرئيس التنفيذي السابق للشركة األملانية العمالقة في 

مجال التجهيزات الرياضية »أديداس« وكسب سمعة كبيرة  من عمله.
وانضم هونيس إلى بايرن العبا في سن الثامنة عشرة عام 1970.

وامتدت واليته االخيرة في النادي بني 2016 و2019، علما أن 
واليته األولى كانت بني 2009 و2014.

44 عامًا..  بعد ترقب دام 
راسل يستلم خامت الشهرة

تسلم الالعب األسطوري بيل راسل خامت قاعة املشاهير لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني بعد انتظار 44 عاماً، بعدما رفضه بداية 
العتباره أّن العبني آخرين من ذوي البشرة السوداء يستحقون هذا 

التكرمي قبله.
تسلم الالعب األسطوري بيل راسل خامت قاعة املشاهير لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني بعد انتظار 44 عاماً، بعدما رفضه بداية 
العتباره أّن العبني آخرين من ذوي البشرة السوداء يستحقون هذا 

التكرمي قبله.
وقاد راسل البالغ من العمر حاليا 85  عاما، فريقه السابق بوسطن 
سلتيكس لتحقيق لقب الــدوري 11 مرة بني العامني 1957 و1969، 

واختير أفضل العب خمس مرات خالل تلك الفترة.
كما أصبح أول مدرب أسود في تاريخ البطوالت الرياضية في أميركا 

الشمالية، وقاد بوسطن الى حتقيق اللقب مرتني عامي 1968 و1969.
وخالل مسيرته، اعتبر العب االرتكاز السابق األول من ذوي البشرة 
السوداء يكتسب موقع النجم في منافسات دوري احملترفني، لكنه رفض 
أن يكون أول العب من هؤالء يدرج اسمه في قاعة املشاهير، معتبرا أن 

آخرين سبقوه الى حتقيق اجنازات تستحق هذا التكرمي.
وتقبل راسل تسلم اخلامت بعد إدراج اسم تشاك كوبر في وقت سابق 

من العام احلالي في قاعة مدينة سبرينغفيلد بوالية ماساتشوستس.
وفي العام 1950، أصبح كوبر وإيرل لويد ونات كليفتون )املدرجان 
أيضا في قاعة املشاهير( أول العبني من أصل إفريقي في دوري كرة 
السلة األميركية. وكان كوبر أول العب أسود يضمه الى صفوفه ناٍد 

مشارك في الدوري في »درافت« املوسم، وذلك مع بوسطن سلتيكس.
وتسلم راســل الــذي ساهم في قيادة املنتخب الى ذهبية أوملبياد 
ملبورن 1956، اخلامت في احتفال خاص أقيم اجلمعة، حضره العبون 
معتزلون من أمثال بيل والتون وألونزو مورينيغ والالعبة السابقة آن 

مايرز.
وكتب راسل عبر حسابه الرسمي على »تويتر«، »في العام 1975 
رفضت أن أصبح أول العب أسود يدرج اسمه في قاعة مشاهير كرة 
السلة، وكنت أعتبر أن آخرين يجب أن ينالوا هذا الشرف قبلي. من 
اجليد أن أرى أن تقدما قد حتقق في هذا املجال«، ذاكــرا تشاك كوبر 

باالسم.
ويعد راسل من أبرز العبي جيله، وهو سجل خالل مسيرته 14522 
نقطة، وحقق 21620 ألف متابعة، و4100 متريرة حاسمة.منحه 
الرئيس السابق باراك أوباما عام 2011 »ميدالية احلرية« الرئاسية 
تقديرا الجنازاته في عالم اللعبة ونشاطه في حركة احلقوق املدنية 
التي نادت باملساواة بني البيض والسود على مدى عقود في الواليات 

املتحدة.

لوكاكو

مشاكل سيواجه  أنه  يعلم  كان  لوكاكو 
إيطاليا إلى  القدوم  قبل  عنصرية   

منح جيمس هــاردن وليبرون جيمس كل من 
هيوسنت روكتس ولوس أجنليس ليكرز توالياً 
فوزين مهَمّني في دوري كــرة السلة األميركي 
للمحترفني بتسجيل األول 44 نقطة ضد 
إنديانا بايسرز، والثاني نقطتني حاسمتني ضد 

ساكرامنتو كينغز.
وحسم هيوسنت مباراته ضد ضيفه إنديانا 
بنتيجة 111-102 ما أتاح له التقدم إلى املركز 
الثاني في ترتيب املنطقة الغربية، خلف ليكرز 
الــذي عزز صدارته للمنطقة ذاتها بفوز صعب 

بنتيجة 99-97 على كينغز.
وأنهى هــاردن أمسيته مع 44 نقطة وثماني 
ــرات حاسمة وأربــع  ــري متابعات وخــمــس مت
سرقات للكرة، ليقود فريقه إلى حتقيق فوزه 
السادس توالياً، والتاسع إجماالً في 12 مباراة 

هذا املوسم.
وهــي املــرة الــرابــعــة فــي آخــر ســت مباريات 
يتمكن هـــاردن، أفضل العــب في الـــدوري لعام 
2018، من تسجيل 40 نقطة على األقل، ليعّوض 
بالتالي سلسلة إصابات يعاني منها فريقه الذي 
افتقد أمس كلينت كابيال وإريك غوردون ودانويل 

هاوس جونيور.
وجنح هاردن في 13 من محاوالته من مختلف 
املسافات، بينهما ست رميات ثالثية من أصل 14، 

وأضاف 12 رمية حرة من 14. 
وكان األقرب إليه بالنقاط في فريقه، البديل 
بني ماكليمور مع 21 نقطة هي األعلى له هذا 
املوسم، بينها عشر نقاط في الربع الثالث الذي 
جلس هــاردن خالله بعض فتراته على مقاعد 

االحتياط من أجل الراحة.
وكان إنديانا قد أمسك في الربع الثاني بزمام 
املبادرة وتقدم بفارق تسع نقاط، لكن هيوسنت 

متكن من استعادة األفضلية في املراحل األخيرة 
للشوط األول، وفرض هيمنته في الربع الثالث 

وتقدم بفارق عشر نقاط. 
وعــاد الضيوف في مطلع الربع األخير، قبل 
أن يــقــود هـــاردن فريقه الســتــعــادة األفضلية 
مجدداً، السيما بتسجيله 12 نقطة متتالية في 
هذا الربع. في املقابل، كان األميركي-الليتواني 
دومانتاس سابونيس األفضل في إنديانا مع 18 
نقطة و13 متابعة، وزميله دوغ ماكدرموت مع 

18 نقطة.

 رميتان جليمس وتصٍد لديفيس
وبنتيجة فـــوزه أمـــس، متكن هيوسنت من 
ــراب مــن ليكرز متصدر ترتيب املنطقة  ــت االق
الغربية، والذي حقق أمس فوزه العاشر في 12 

مباراة.
ــوس أجنليس الــذي  ويــديــن فــريــق مدينة ل
يفرض نفسه من بداية املوسم ضمن املرشحني 
للذهاب بعيداً في محاولته العودة إلى مصاف 
الكبار في الـــدوري، بفوزه إلــى جنمه ليبرون 
ــع مــرات،  جيمس أفضل العــب فــي الـــدوري أرب

والذي كان أبرز املسجلني في فريقه مع 29 نقطة.
وكان جيمس حاسماً في اللحظات األخيرة من 
الربع األخير، فالصربي بوغدان بوغدانوفيتش 
متكن قبل 22،1 ثانية من النهاية، من منح فريقه 
ساكرامنتو التعادل بنتيجة 95-95 بفضل 
محاولة من داخل املنطقة، لكن جيمس انتزع خطأ 
وسجل رميتني حرتني مع تبقي 5،5 ثــواٍن على 

صافرة النهاية.
وحاول إنديانا التعويض في الوقت املتبقي، 
لكن الالعب اجلديد في صفوف ليكرز أنطوني 
ديفيس صد محاولة هاريسون بارنز قبل ثانيتني 
على النهاية، ما أبقى على تقدم فريقه وضمن له 

الفوز الثالث توالياً.
وسجل جيمس 18 من نقاطه الـ29 في الشوط 
الثاني، وأضاف إلى نقاطه أربع متابعات و11 
متريرة، بينما ساهم ديفيس بـ17 نقطة وخمس 

متابعات وأربع تصديات للكرة.
في املقابل، كان بادي هيلد األفضل لكينغز مع 

21 نقطة وثماني متابعات.
ــرى حسمت فــي وقــت قاتل،  وفــي مــبــاراة أخ
تغلب تشارلوت هورنتس على ضيفه ديترويت 
بيستونز 109-106 بفضل العبه ماليك مونك 
الذي سجل سلة ثالثية من مسافة بعيدة وحتت 

الضغط عند صافرة النهاية متاماً.
وفي بقية املباريات، فاز بوسطن سلتيكس 
متصدر املنطقة الشرقية على غولدن ستايت 
ووريــرز 105-100، وأوكالهوما سيتي ثاندر 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 127-119 بعد 
التمديد، وممفيس غريزليز على يوتا جاز 107 
ـــزاردز على مينيسوتا  - 106، وواشنطن وي
متبروولفز 137-116، وأورالنــدو ماجيك على 

سان انتونيو سبيرز 111 - 109.

جيمس هاردن جنم هيوسنت روكتس

السعودية في  البرازيل  من  للثأر  األرجنتني  يقود  »العائد«  ميسي 

وليكرز لروكتس  بفوزين  تتوهج  وجيمس  هاردن  أمسية 

أنطونيو كونتي

هيربرت هاينر


