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رياضة

ف الثامن 
َّ
يبدو أن الروسي أندريه روبليف، املصن

عامليًا، عازم على تسجيل أفضل مواسمه على 
ج  باللقب الخامس  وِّ

ُ
اإلطالق، وذلك بعد أن ت

له هذا العام في بطولة فيينا املفتوحة للتنس، 
إثر فوزه في النهائي على اإليطالي لورينزو 

سونيجو بمجموعتني دون رد. وواصل الالعب 
الروسي بهذا التتويج مسيرته الرائعة هذا 

املوسم، محققًا الفوز الـ19 له خالل آخر 20 مباراة، 
كذلك رفع حصيلته إلى 7 ألقاب.

فاز الالعب األسترالي جون ميلمان على 
الفرنسي أدريان مانارينو في نهائي بطولة 
أستانا للتنس ذات الـ250 نقطة، لُيتوج بذلك 
بأول لقب في مسيرته. وفي املباراة النهائية، 
أطاح املصنف الـ45 عامليًا بني العبي التنس 

املحترفني، بمنافسه الفرنسي )7 - 5( و)6 - 1(. 
وبهذا الفوز الذي حققه في ساعة و49 دقيقة 

وج الالعب األسترالي البالغ من العمر 31 سنة، 
ُ
ت

بأول بطولة في مسيرته االحترافية.

قال جي فورجيه مدير بطولة فرنسا املفتوحة 
للتنس إن املنظمني لن يترددوا في تأجيل نسخة 
العام املقبل إذا تطلبت الظروف الصحية ذلك لكن 

مع استشارة بقية املساهمني هذه املرة. وأبلغ 
فورجيه الصحافيني قبل قرعة بطولة باريس 

لألساتذة »إذا واجهنا نفس املشاكل ربما سنتخذ 
نفس القرار. أعرف أننا تعرضنا النتقادات عند 

تغيير مواعيد روالن غاروس لكننا تصرفنا 
بحزم وقررنا ذلك على مسؤوليتنا«.

روبليف يواصل 
ج  موسمه الكبير ويتوَّ

بخامس ألقابه

جون ميلمان 
يحصد أول لقب في 

مسيرته في أستانا

بطولة فرنسا للتنس 
قد تغير موعدها 

مجددًا بسبب »كورونا«

أصيب المالكم 
الياباني هيروتو 
كيوجوتشي 
بطل العالم 
الحالي في 
لعبة المالكمة 
بفيروس كورونا، 
مما تسبب في 
إلغاء مباراته 
التي كانت 
مقررة اليوم 
للدفاع عن 
لقبه. وأعلنت 
لجنة المالكمة 
اليابانية 
عن إصابة 
كيوجوتشي، 
بطل العالم 
في فئة الذبابة 
الخفيفة. وكان 
كيوجوتشي 
يخطط للدفاع 
عن لقبه أمام 
التايالندي 
ثانونجساك 
سيمسري، 
الذي يحتل 
حاليًا المركز 
الـ11 في ترتيب 
االتحاد العالمي 
للمالكمة.

)Getty( المالكم الياباني سيعود بعد شفائه من الفيروس

إلغاء بسبب كورونا
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البطلة البارالمبية 
اإليطالية بيبي فيو 

ستتحدث في القمة

على  صعب  بانتصار  للوصافة  توتنهام  يقود  بيل 
برايتون

قفز توتنهام هوتسبر إلى وصافة »البريميرليغ« وذلك بعد أن حقق فوزًا صعبًا 
على حساب ضيفه برايتون آند هوف ألبيون )2-1( ضمن الجولة السابعة من 
القدم. ولم يحتج بيل ألكثر من 3 دقائق من  املمتاز لكرة  الــدوري اإلنكليزي 
أجل زيارة شباك الضيوف، ليدشن سجله التهديفي مع الفريق »اللندني« في 
املوسم في جميع البطوالت. وبهذا الفوز الثاني على التوالي والرابع هذا املوسم، 
رفع فريق »السبيرز« رصيده إلى 14 نقطة اقتنص بها الوصافة من إيفرتون 
)13 نقطة( الذي سقط في فخ الخسارة على يد نيوكاسل يونايتد اليوم )2-

اللقب ليفربول. بينما تذوق  1( وبفارق نقطتني فقط خلف املتصدر وحامل 
أي  الفريق في حصد  ويستمر فشل  املــوســم،  هــذا  الرابعة  برايتون خسارته 
انتصار للجولة الخامسة تواليا )3 خسارات وتعادلني، وتجمد رصيد الفريق 

عند 5 نقاط احتل بها املركز الـ16 مؤقتًا.

بداية  في  توكومان  أتلتيكو  أمام  يسقط  راسينغ 
مشوارهما بكأس رابطة المحترفين

سقط راسينغ على ملعبه في بداية مشواره في بطولة كأس رابطة املحترفني 
أتلتيكو  أتلتيكو توكومان بنتيجة )4 - 1(، وبفوزه تصدر  أمام  األرجنتينية 
املركز  أونيون وأرســنــال ســارانــدي  األولــى، فيما يتقاسم  توكومان املجموعة 
الثاني بعد تعادلهما سلبيًا األحد،  في وقت يتذيل راسينغ الترتيب. وفي باقي 
مباريات الجولة األولى من البطولة تصدر كولون املجموعة الثانية بعدما فاز 
قد  البطولة  وكانت  بيضاء.   بثالثية  اي خوستيسيا  ديفينسا  على مضيفه 
انطلقت الجمعة بفوز خيمناسيا ال بالتا الذي يدربه األسطورة دييغو أرماندو 
مارادونا على باتروناتو بثالثية بيضاء، وفوز تاييريس على نيويلز أولد بويز 

)1 - 3(

الصعود  من  ويحرمه  فالمينغو  يسحق  باولو  ساو 
إلى الصدارة

أهدر فريق فالمينغو فرصة الصعود لصدارة بطولة الــدوري البرازيلي لكرة 
القدم بعد خسارته الكبيرة على أرضه أمام ساو باولو في ملعب »ماراكانا« في 
ريو دي جانيرو )4 - 1(، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشرة من املسابقة. 
وواصل ساو باولو نتائجه اإليجابية محتال املركز الخامس برصيد 30 نقطة 
ليقلص الفارق مع إنترناسيونال وفالمينغو، اللذين يتقاسمان نقاط الصدارة 

لكن أفضلية فارق األهداف إلنترناسيونال، إلى خمس نقاط.

في  خيتافي  من  قاتًال  تعادًال  يقتنص  فالنسيا 
مباراة مثيرة

بعد أن كان متقدما بهدف نظيف حتى الدقائق األخيرة من عمر اللقاء، نجح 
فالنسيا في اقتناص نقطة في عقر داره )املستايا( من براثن خيتافي بتعادل 
قاتل )2-2( في مباراة درامية أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات بطولة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم. تقدم فالنسيا في النتيجة منذ الدقيقة 23 بقدم 
الوسط اإلنكليزي الشاب يونس موساح. ورغم لعب فالنسيا منقوصًا  العب 
من العب منذ الدقيقة 56 بعد طرد البرتغالي ثيري كوريرا ببطاقتني صفراوين، 
إال أن الفريق حافظ على تقدمه حتى قبل نهاية الوقت األصلي بثالث دقائق، 
املــبــاراة رأســا على عقب في األمــتــار األخيرة.  قبل أن ينجح خيتافي في قلب 
أن يضيف  قبل  للمدريديني،  التعادل  أدرك خــوان هيرنانديز  الدقيقة 87  وفي 
 من الضائع. 

ً
الوقت املحتسب بدال أنخيل رودريغيز هدفًا ثانيًا للضيوف في 

وعندما كانت املباراة تسير في اتجاه خيتافي، احتسب الحكم ركلة جزاء في 
األنفاس األخيرة للقاء والتي شهدت أيضا طرد العب الضيوف داميان سواريز 
فالنسيا  إنــقــاذ  هــدف  كــارلــوس سولير  منها  ليسجل  ببطاقتني صــفــراوتــني، 
يقتسم  املثير  التعادل  وبهذا  )د.10+90(.  املوسم  في  الخامسة  الخسارة  من 
الفريقان نقطة املباراة، ليفشل »الخفافيش« في الخروج من دوامة نزيف النقاط 

 عن تعادل اليوم.
ً
للجولة الرابعة على التوالي بثالث هزائم متتالية، فضال

تــنــظــم أكــاديــمــيــة الــتــفــوق الـــريـــاضـــي أســبــايــر 
النسخة السادسة من »قمة أكاديمية أسباير 
ــرة الـــقـــدم« يــوم  ــلـــوم كــ الــعــاملــيــة حــــول أداء وعـ
الخميس املــقــبــل بــمــشــاركــة خــبــراء مــن جميع 
القمة  الــعــالــم. وســتــكــون نسخة 2020  أنــحــاء 
ــــى الــتــي تــقــام عــن بــعــد، بــســبــب الــظــروف  األولـ
ــبـــايـــر،  الـــحـــالـــيـــة، إذ اخـــــتـــــارت أكـــاديـــمـــيـــة أسـ
ــات ملــجــتــمــع »زمـــــــــالء أســــبــــايــــر حـــول  ــادثــ ــحــ مــ
ــن خــــالل قــمــة افـــتـــراضـــيـــة. وتــشــهــد  الـــعـــالـــم« مـ
النجوم  من  أربعة  مشاركة  االفتراضية  القمة 
النخبة، يمثلون تخصصات رياضية مختلفة، 
السابق جيانلوكا  الدولي اإليطالي  يتقدمهم 
فيالي، ومواطنته البطلة الباراملبية في املبارزة 
بيبي فــيــو، والــفــرنــســيــان، الـــعـــداء جـــان شــارل 
تروابال وبطل العالم في األلعاب اإللكترونية 
ــــس، والـــــذيـــــن ســيــتــحــدث  ــبـ ــ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان ديـ
 واحــــد مــنــهــم ملـــدة 15 دقــيــقــة عـــن تجربته 

ّ
كـــل

ــــول الــتــجــارب  كــــي تـــكـــون مـــحـــور مــــوضــــوع حـ
الحقيقية في مجاالت الحياة املتنوعة، وذلك 
بهدف استخدام قصص من مختلف املجاالت 
تمكن  جــديــدة  بمفاهيم  للتعريف  والــخــبــرات 

تــأهــل العــــب االســــكــــواش الــقــطــري عــبــد الــلــه 
مــن بطولة قطر  الثاني  الـــدور  إلــى  التميمي 
الــتــي  الـــدولـــيـــة لـــالســـكـــواش 2020  كــالســيــك 
انطلقت يوم األحد على مالعب مجّمع خليفة 
اإلنكليزي  فــوزه على منافسه  الــدولــي، بعد 
باتريك روني بثالثة أشواط مقابل شوطني. 
ففي منافسات الدور الرئيسي للبطولة التي 
ينظمها اتحاد التنس واالسكواش والريشة 
األوائــل  املصنفني  جميع  بمشاركة  الطائرة 
عــاملــيــًا، اســتــهــل عــبــد الــلــه التميمي مــشــواره 
بتحقيق الـــفـــوز عــلــى بــاتــريــك رونــــي بــواقــع 
10/ 12 و11/ 3 و11/ 8 و8/ 11 و11/ 3، في 

مباراة استمرت 55 دقيقة.
وســيــلــتــقــي الــتــمــيــمــي فـــي الــــــدور املــقــبــل مع 
البيروفي دييغو إلياس، املصنف الخامس، 

في املباراة املقررة اليوم الثالثاء.
وعــّبــر الــالعــب القطري فــي تصريح لــه عقب 
الــــفــــوز عــــن ســـعـــادتـــه بـــالـــتـــأهـــل إلـــــى الـــــدور 
ــال: »حــقــقــت بـــدايـــة جــيــدة الــيــوم  ــ الــثــانــي، وقـ
ــار مهمًا  ــتـــصـ بـــالـــفـــوز والـــتـــأهـــل، وجـــــاء االنـ
للغاية، خاصة أنه جاء بعد فترة غياب عن 

أعضاء »زمالء أسباير حول العالم« من تحقيق 
وســـائـــل وطــــرق لــتــعــزيــز تــجــاربــهــم الــخــاصــة. 
ــارك فـــي الــقــمــة خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــ وشــ
املاضية أبرز مدربي كرة القدم للفئات السنية 
في العالم، وبعض الشخصيات الدولية األكثر 
تأثيرًا فــي عالم كــرة الــقــدم. وفــي حديث قبيل 
النسخة السادسة، أوضح البروفيسور فالتر 
دي سالفو، املدير التنفيذي للقمة في أكاديمية 
أســبــايــر أن نسخة هـــذا الــعــام مــن الــقــمــة على 
إلــى السماح للزمالء  اإلنــتــرنــت ســوف تسعى 
بــاســتــخــالص اإللـــهـــام والــتــحــفــيــز مــن قصص 
الــتــي تشاركها شخصيات  الــواقــعــيــة  الــحــيــاة 
الرياضة. وقــال دي سالفو،  مختلفة من عالم 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن العــــب كــــرة الــقــدم 
فيالي،  الــســابــق جيانلوكا  اإليــطــالــي  الــدولــي 
ــبــــارزة اإليــطــالــيــة  والــبــطــلــة الــبــاراملــبــيــة فـــي املــ
بــيــبــي فــيــو، والـــعـــداء الــفــرنــســي الــســابــق جــان 
ــال، وبـــطـــل الـــعـــالـــم فـــي األلـــعـــاب  ــ ــروابـ ــ شـــــارل تـ
ديــبــس،  سيباستيان  الــفــرنــســي  اإللــكــتــرونــيــة 
ألكاديمية  العاملية  القمة  عناوين  يتصدرون 
قــصــصــهــم  وســـتـــكـــون   ،2020 لــــعــــام  أســـبـــايـــر 

املــبــاريــات بسبب جــائــحــة كـــورونـــا«. وحــول 
املباراة، أكد التميمي أنها كانت صعبة، وأنه 
ــه مــنــافــســًا قـــويـــًا، وهـــو مــصــنــف بــالــرقــم  واجــ
31، لــكــنــه نــجــح فـــي حــســم نــتــيــجــة الــشــوط 
وأوضح  باملباراة.  والفوز  الفاصل  الخامس 
أنه تأثر بعض الشيء بسبب عدم الوصول 
إلــــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــكــامــلــة بــســبــب عــدم 
اللعب فترة طويلة، وقال: »اعتدت أن أخوض 
مباريات  ألعب  وأن  املعسكرات،  مــن  العديد 
مع العبني عامليني، إال أن هذا لم يكن متاحًا 
بسبب الظروف التي يمّر بها العالم أجمع، 

لكنني سعيد بالفوز في أول مباراة«.
البيروفي  املقبلة مع الالعب  وحــول مباراته 
ــمـــي: »لــعــبــنــا  ــيـ ــمـ ــتـ ــــاس، قــــــال الـ ــيــ ــ ديـــيـــغـــو إلــ
مــبــاريــات قــويــة، أنـــا وديــيــغــو كــثــيــرًا، وأعــلــم 
أنــهــا لــن تــكــون مــبــاراة سهلة عــلــى اإلطـــالق، 
الــخــامــس، والعـــب مميز جــدًا،  فهو املصنف 
وأنا سأحاول أن أجهز نفسي بأفضل صورة 
وأقــدم مستوًى جيدًا من أجل تحقيق الفوز 

ومواصلة املشوار«.
وتوجه عبد الله التميمي بالشكر إلى ناصر 
التنس واالسكواش  اتحاد  الخليفي، رئيس 
الــطــائــرة، ورئــيــس اللجنة املنظمة  والــريــشــة 
لــلــبــطــولــة، عــلــى حـــضـــوره املــــبــــاراة، مضيفًا: 
»ســعــدت كــثــيــرًا بـــوجـــوده ومــشــاهــدتــي وأنــا 
ــوز، كـــذلـــك فــإنــنــي ســـعـــدت أيــضــًا  ــفــ أحـــقـــق الــ
بوجود والدي، وإن شاء الله أكون عند حسن 

ظن الجميع في املباريات املقبلة«.
مـــن جــانــبــه قــــال الــخــلــيــفــي إن بــطــولــة قطر 

أساس النقاش خالل ورش العمل التي تعقب 
ذلـــك. وأضـــاف »أنـــه على مــّر الــســنــني، تطورت 
أكــاديــمــيــة أســبــايــر الــتــي تــقــود مــبــادرة دولــيــة 
وبرنامج »زمالء أسباير حول العالم« ليشكال 
إلى  الخبراء يهدف  مــن  رائـــدا  مجتمعا عامليا 
تتخطى  التي  املركزية  الشخصية  يصبح  أن 
حـــدود املــعــرفــة حـــول أداء كـــرة الـــقـــدم«. وأشـــار 
املدير التنفيذي للقمة إلــى أن »زمــالء أسباير 
ــــول الـــعـــالـــم« يــمــثــلــون مــجــتــمــعــا رائـــــــدا في  حـ
العالم في مجال تطوير أداء العبي كرة القدم 
الــشــبــاب، الفــتــًا إلـــى أن هـــذا الــتــجــمــع نــشــأ من 
منطلق االهتمام بخلق منصة لجمع وتبادل 
املعرفة حول الخبرات العاملية، وبهدف تقديم 
الــتــدريــب  بـــشـــأن إدارة ومــنــهــجــيــة  تــوصــيــات 
الــحــديــث لالعبي كــرة الــقــدم الــشــبــاب مــن أجل 
تعزيز أدائــهــم النفسي والــبــدنــي، وقــد أطلقته 
أكاديمية أسباير سنة 2014، بهدف احتضان 
ــادة أفـــضـــل املــــمــــارســــني لــتــعــزيــز  ــ ــيـ ــ وجـــمـــع وقـ
وتــطــويــر املــعــرفــة فـــي مــجــال أداء كــــرة الــقــدم. 
وســيــوجــد فــي الــقــمــة االفــتــراضــيــة لــهــذا الــعــام 
مدربون وخبراء في أداء وعلوم كرة القدم من 
ناديًا واتحادًا مرموقا، حيث سينضمون   50
ومانشستر  ليفربول،  أنــديــة  عــن  ممثلني  إلــى 
يــونــايــتــد، وتــوتــنــهــام هوتسبر، بــاريــس سان 
)فرنسا(، يوفنتوس، روما،  جيرمان، موناكو 
انــتــر مــيــالن، مــيــالن، بــرشــلــونــة، ريـــال مــدريــد، 
وبــورتــو،  بنفيكا،  أيــاكــس،  مــدريــد،  وأتلتيكو 
بوكا جونيورز، وريفر باليت، الترجي، أوبني.
)قنا(

أقوى  من  َعّد 
ُ
ت لالسكواش  الدولية  كالسيك 

بطوالت رابطة الالعبني املحترفني وأكبرها،  
وتــشــهــد ســنــويــًا مــشــاركــة جــمــيــع املصنفني 
األوائــل على مستوى العالم، الذين حضروا 
إلــى الــدوحــة هــذا الــعــام برغم الــظــروف التي 

يمّر بها العالم بسبب كورونا، ولكنهم أكدوا 
ثقتهم باإلجراءات القطرية املتبعة والتنظيم 

املتميز بالحضور واملشاركة.
ورحــــــب الــخــلــيــفــي فــــي تـــصـــريـــح لــــه مـــجـــددًا 
بأبطال االسكواش ووسائل اإلعالم وعشاق 

بــأن الجميع  الرياضة، معربًا عن ثقته  هــذه 
خالل  املنافسة  مستويات  بــأرقــى  سيحظى 
عــن  ــًا  مـــعـــربـ ــيـــك 2020،  كـــالسـ قـــطـــر  بـــطـــولـــة 
تمنياته بالتوفيق لجميع نجوم االسكواش 

املشاركني في البطولة.
 

ّ
وقــــــال إن الــلــجــنــة املــنــظــمــة تــســعــى فــــي كـــل

نسخة من البطولة إلى أن تخرج بطولة قطر 
كالسيك بشكل تنظيمي مميز يليق باملكانة 
الــعــاملــيــة الـــتـــي تــتــبــوأهــا دولـــــة قــطــر فـــي ما 
يتعلق باستضافة األحــداث الكبرى. وتابع: 
البطولة  الــجــديــدة مــن  »تــأتــي هــذه النسخة 
ــــروف اســتــثــنــائــيــة بــســبــب الــتــحــديــات  فـــي ظـ
املــضــاعــفــة الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة كــورونــا، 
التدابير  أقصى  اتخاذ  على  حرصنا  ولذلك 
املسؤولة  الجهات  مع  بالتعاون  االحترازية 
تعيد  للجميع  آمنة  بيئة  لتوفير  البالد  في 
الحياة مــجــددًا إلــى مــالعــب االســكــواش بعد 
فـــتـــرة مـــن الـــتـــوقـــف«. وحـــــول تـــأهـــل الــالعــب 
القطري عبد الله التميمي إلى الدور الثاني، 
: »نحن سعداء جــدا بفوز العبنا 

ً
قــائــال ق 

ّ
عل

املتألق عبد الله التميمي في مباراته األولى 
ــدور الــثــانــي، ونــحــن نتمنى  ــ وتــأهــلــه إلـــى الـ
ــــالل هـــذه  أن يـــذهـــب بـــعـــيـــدًا فــــي مــــشــــواره خـ
الــبــطــولــة، وال سيما أنـــه أظــهــر فــي أكــثــر من 
ــدًا، بــمــا فــي ذلــك  مناسبة إمــكــانــات عــالــيــة جـ
بطولة العالم املاضية لإلسكواش التي بلغ 
فيها الــدور ثمن النهائي، وقدم خاللها أداًء 

مشّرفًا جدًا«.
)قنا(

التميمي يتألقق والخليفي يتمنى له مواصلة التقدمفيالي أبرز المتحدثين في قمة أسباير العالمية
ستشهد القمة حضور 

العديد من ممثلي األندية 
واالتحادات وكذلك 

الخبراء بكرة القدم

تلقى عبد اهلل التميمي 
إشادات كبيرة بعد تألقه 

في بطولة قطر الدولية 
لالسكواش

)Getty/فيالي يمتلك مسيرة ذاخرة باأللقاب العبًا ومدربًا )مايكل ريغان

)Getty/يطمح ريال مدريد للعودة لنتائجه اإليجابية في األبطال )غونزالو مورينو

)Getty/يعتمد ليفربول على نجومه في المباريات )كليف برونسكيل

)Getty/التميمي سيالقي دييغو إلياس المصنف الخامس في الدوري المقبل )ييفان دانغ

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
الـــيـــوم  مــــســــاء  ــم  ــالــ ــعــ الــ فـــــي دول 
الــثــالثــاء إلــى املــواجــهــات النارية 
الـــتـــي تــجــمــع بـــني األنـــديـــة املــتــنــافــســة فيما 
بينها في الجولة الثالثة من دور املجموعات 
في بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم. 
القوية  للمواجهة  مترقبة  األعــني  وستكون 
فــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا يــحــل نــادي 
 على 

ً
ــالـــي ضــيــفــًا ثــقــيــال إنـــتـــر مـــيـــالن اإليـــطـ

ــــذي يــعــانــي في  ــانـــي، الـ ــبـ ــال مـــدريـــد اإلسـ ــ ريـ
بــدوري أبطال أوروبـــا، بعد  الحالي  املوسم 
الــخــســارة املــفــاجــئــة الــتــي ُمــنــي بــهــا عــلــى يد 
شاختار دونيستك األوكراني بثالثة أهداف 

ليلة جديدة 
في أبطال أوروبا
ريال مدريد يواجه إنتر ميالن

اإلقصاء  اإلسباني خطر  ريال مدريد  نادي  يواجه 
من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم للمرة األولى في تاريخه بالمسابقة، 
بحال تعرض لخسارة أمام ضيفه الثقيل إنتر ميالن

تقرير

مــقــابــل هـــدفـــني، ثـــم تـــعـــادل بــهــدفــني ملثلهما 
بشق األنفس أمام بروسيا مونشنغالدباخ 
األملــــانــــي، مـــا جــعــل كــتــيــبــة زيـــــدان تــقــبــع في 
املركز األخير برصيد نقطة واحــدة. ويدرك 
املـــدرب الفرنسي زيـــدان الــديــن زيـــدان املدير 
لــنــادي ريــال مــدريــد اإلسباني جيدًا،  الفني 
أن عــلــى نــجــومــه تحقيق الــفــوز فــي املــبــاراة 

أمــام إنتر ميالن، ألنه يواجه شبح الخروج 
من دور املجموعات للمرة األولى في تاريخ 

»امللكي« بدوري أبطال أوروبا.
ــدوره، يــتــقــاســم إنــتــر مــيــالن املــصــيــر ذاتـــه  ــ بــ
ــه اإليـــطـــالـــي  ــ ــدربـ ــ ــع ريــــــــال مـــــدريـــــد، ألن مـ ــ مـ
أنــطــونــيــو كــونــتــي يــعــلــم أن الــهــزيــمــة أمـــام 
فريقه  أمــام  املهمة  تعقد  تعني  »امليرنيغي« 
في دور املجموعات، وبخاصة أن »األفاعي« 
تـــعـــادلـــوا فـــي أول مـــبـــاراتـــني ضـــد شــاخــتــار 
ومونشنغالدباخ. ويعاني زين الدين زيدان 
في املوسم الحالي مع ريــال مــدريــد، بسبب 
ــابــــات العــبــيــه فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر  كـــثـــرة إصــ
األيــــمــــن، وآخــــرهــــا الـــضـــربـــة املـــوجـــعـــة الــتــي 
لها، بعدما خرج اإلسباني لوكاس  تعرض 
به  انتصر  الــذي  اللقاء  مــن  فاسكيز مصابًا 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف عــلــى منافسه 

هويسكا في الليغا.
وبــــــات زيـــــــدان يــفــتــقــد اآلن لـــخـــدمـــات دانــــي 
ــفـــارو أودريــــــــوزوال، ولــوكــاس  كــاربــخــال، وألـ
لذلك تترقب جماهير ريال مدريد  فاسكيز، 
كــيــفــيــة خـــــــروج مــــدربــــهــــا مــــن األزمــــــــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر األيــــمــــن، لــذلــك 
سيكون أمام املدير الفني الفرنسي عددًا من 
الــحــلــول فــي املــبــاراة ضــد إنــتــر مــيــالن، الــذي 

يعتمد اللعب من األطراف.
ــيـــرالنـــد مـــيـــنـــدي خـــيـــارًا  ــد الـــفـــرنـــســـي فـ ــعــ ــ وُي
ــه في  جـــيـــدًا لــــزيــــدان، حــتــى يـــقـــوم بـــالـــدفـــع بـ
اليمنى، لكن يبقى ذلك ُمعتمدًا على  الجهة 
الــذي  مارسيلو،  للبرازيلي  البدنية  الحالة 
املباراة  تنتظره مهمة صعبة في حــال لعب 
ضد النجم العربي املغربي أشرف حكيمي، 
نظرًا ملهارته الكبيرة وسرعته القوية، التي 
جعلته يتألق كثيرًا مع فريقه في املباريات 

التي خاضها.
لكن في حال قرر زيدان االعتماد على فيرالند 
ميندي في الجهة اليسرى، فإن خيار الدفع 
بـــالـــبـــرازيـــلـــي إيـــديـــر مــيــلــيــتــاو يــصــبــح أمـــرًا 
واردًا، وبخاصة أنــه لعب في هــذا املركز مع 
قــدرة دفاعية جيدة  السابق، ويمتلك  فريقه 
وماتيو  بيريسيتش،  إيــفــان  انطالقات  ضــد 
ــدان حــل لم  ــام زيــ ــان، وكــــــوالروف. وأمــ ــيـ درامـ
ريــال مدريد منذ سنوات  تشاهده جماهير 
ــــالل االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــقــائــد  ــلـــة، مــــن خـ طـــويـ
ــــوس، الــــذي بـــدأ مــســيــرتــه مع  ســيــرجــيــو رامــ
الــقــدرة  اليمنى، ولــديــه  الجهة  فــي  »املــلــكــي« 
ــاع إيــديــر  ــدفــ الــكــبــيــرة عــلــى قـــيـــادة قــلــبــي الــ
فـــاران بكل ســهــولــة، ما  ميليتاو، ورافــايــيــل 
يعني أن الخط الدفاعي سيتم تأمينه بشكل 
باملجموعة  الثانية  املواجهة  فــي  أمــا  كــامــل. 

يرغب مانشستر سيتي 
بمواصلة نتائجه الجيدة 

بدوري األبطال

)Getty/يريد بايرن ميونخ مواصلة سلسلة انتصاراته باألبطال )لوكاس توتاس

الــثــانــيــة، فــيــحــل بــروســيــا مــونــشــنــغــالدبــاخ 
األملـــــانـــــي ضـــيـــفـــًا عـــلـــى مـــنـــافـــســـه شـــاخـــتـــار 
دونــيــســتــك األوكـــرانـــي، املــتــســلــح بــالــصــدارة 
برصيد 4 نقاط، ويطمح إلى تحقيق الفوز 

من أجل حصد املزيد من النقاط.
ويعلم شاختار دونيستك األوكــرانــي حجم 
فرض  الـــذي  مونشنغالدباخ،  بروسيا  قــوة 
التعادل على ناديي إنتر ميالن وريال مدريد 
فـــي الــجــولــتــني األولــــــى والـــثـــانـــيـــة، ويــرغــب 
على  واملنافسة  الجيدة،  نتائجه  بمواصلة 
إلـــى دور )16( من  خــطــف بــطــاقــة الــصــعــود 
املــســابــقــة الــقــاريــة. وإلـــى املــجــمــوعــة األولـــى، 

كتيبة املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
للمتصدر  مــطــاردتــهــا  بــالــنــقــاط، وتـــواصـــل 

بايرن ميونخ )6 نقاط(.
ــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، ســـتـــكـــون كــتــيــبــة  وفـ
ــدرب اإلســـبـــانـــي بــيــب غــــوارديــــوال املــديــر  ــ املــ
اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  لــنــادي  الفني 
مع لقاء حماسي ضد منافسه أوملبياكوس 
الــيــونــانــي، الــطــامــح إلـــى تــحــقــيــق املــفــاجــأة، 
اليوناني يريد نسيان  الفريق  وبخاصة أن 
بورتو  يد  على  املاضية  بالجولة  الخسارة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي. ويـــحـــتـــل مــانــشــســتــر صـــــدارة 
املــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، يــلــيــه بــورتــو 

 نادي بايرن ميونخ بطل دوري أبطال 
ّ

يحل
 على 

ً
أوروبا في املوسم املاضي، ضيفًا ثقيال

ق 
ّ
منافسه سالزبورغ النمساوي، بعدما حق

حتى  الكاملة  العالمة  »الــبــافــاري«  العمالق 
أتلتيكو مدريد اإلسباني،  اآلن، بفوزه على 

ولوكوموتيف موسكو الروسي.
وفي نفس املجموعة، يستقبل لوكوموتيف 
مــوســكــو الــــروســــي صـــاحـــب املـــركـــز األخــيــر 
بــنــقــطــة وحـــيـــدة، مــنــافــســه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــــذي تــعــافــي فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا  الـ
حــقــق انــتــصــارًا مــســتــحــقــًا عــلــى ســالــزبــورغ 
لــذلــك ستطمع  اثــنــني،  أهـــداف مقابل  بثالثة 

الـــوصـــيـــف بـــثـــالث نـــقـــاط، والــــــذي ســيــواجــه 
أوملبيك مرسيليا الفرنسي متذيل املجموعة 
بال نقاط، لذلك سيحاول الفريق البرتغالي 
خطف النقاط، واملنافسة على هطف بطاقة 

التأهل إلى دور )16(.
ونختم مع املجموعة الرابعة، التي ستشهد 
ليفربول  نــاديــي  بــني  للغاية  قــويــة  مواجهة 
اإلنــكــلــيــزي وُمــضــيــفــه أتـــالنـــتـــا، الــــذي حقق 
املفاجأة الكبيرة في املوسم املاضي بدوري 
أبطال أوروبا، بعدما وصل إلى ربع النهائي. 
ويعتمد املدرب األملاني يورغن كلوب املدير 
الفني لنادي ليفربول على نجومه في خط 

الهجوم باملباراة، من أجل حسمها وخطف 
نقاطها، ومواصلة الصدارة، التي ينافسهم 
ــز الـــثـــانـــي )4  ــركـ عــلــيــهــا أتـــالنـــتـــا صـــاحـــب املـ
املقدمة،  الــذي يمتلك خطًا ناريًا في  نقاط(، 
ولديه العبون قادرون على تسجيل األهداف 
أهــداف   6 سجلوا  أنهم  وبخاصة  بسهولة، 
في جولتني فقط. وبنفس املجموعة، يسعى 
أياكس أمستردام الهولندي إلى اإلبقاء على 
حــظــوظــه فـــي املــنــافــســة عــلــى خــطــف بطاقة 
التأهل إلى دور )16(، عندما يلتقي بُمضيفه 
ميتيالند الدنماركي، الذي يتذيل املجموعة 

بال نقاط حتى اآلن.
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ــــس  ــويـ ــ تـــــــابـــــــع الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي لـ
ــه عـــلـــى  ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــــون سـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ هـ
لــلــفــورمــوال واحــد  بطولة الــعــالــم 
بــــإحــــرازه املـــركـــز األول فـــي ســـبـــاق جــائــزة 
من  الـــ13  املرحلة  الكبرى  رومانيا  إيميليا 
املـــوســـم الـــحـــالـــي عــلــى حــلــبــة إيـــمـــوال أمـــام 
زمــيــلــه فــالــتــيــري بــوتــاس لــيــقــودا فريقهما 

مرسيدس إلى اللقب السابع تواليًا. 
ــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــ ــرابـ ــ وُيــــعــــد هـــــذا الــــفــــوز الـ
ــذا املــــوســــم بــعــد  ــ لــهــامــيــلــتــون والـــتـــاســـع هـ
ــنـــمـــســـا واملـــجـــر  ــــي الـ ــيـــريـــا فـ ــتـ ــاقــــات سـ ــبــ ســ
وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا 
ــال،  ــغـ ــرتـ ــبـ ــل األملــــانــــيــــة والـ ــفــ ــة وإيــ ــيـ ــالـ  اإليـــطـ
والــــــــــــــــــــ93 فــــــــي مـــــســـــيـــــرتـــــه االحــــــتــــــرافــــــيــــــة. 

هاميلتونـ  مرسيدس

حقق فريق »مرسيدس« لقبًا جديدًا في فئة »الصانعين« في عالم فورموال 1، وذلك بعد تتويج 
لويس هاميلتون بجائزة سباق إيميليا رومانيا الكبرى، ليقترب األخير أيضًا من تحقيق لقب جديد في 

مسيرته الرياضية، إذ يحتاج للفوز في السباقين القادمين لضمان التتويج رسميًا

3031
رياضة

تقرير

»مرسيديس« يُحقق لقب جديد
ـــ11 فـــي 13  ــ ــوزه الـ حــقــق فــريــق مــرســيــدس فــ
ســبــاقــًا حــتــى اآلن هـــذا املــوســم والــــــ113 في 
تـــاريـــخـــه فــضــمــن لـــقـــب الـــصـــانـــعـــني لــلــمــرة 
الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي وهـــو رقـــم قــيــاســي، 
إلــى 11 نقطة فقط لتحقيقه،  وكــان بحاجة 
املوسم  هــذا  الخامسة  بثنائيته  أكــده  لكنه 
ــا  ــانــ ــكــ ــوشــ ــا وتــ ــكــ ــيــ ــلــــجــ ــا وبــ ــريــ ــيــ ــتــ ــــد ســ ــعـ ــ بـ

والبرتغال.
واستفاد ثنائي فريق مرسيدس من خروج 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن 
من اللفة الـ51 عندما انفجر اإلطار الخلفي 
األيمن لسيارته، إذ كان يحتل املركز الثاني 
خلف هاميلتون وأمام بوتاس. وحل سائق 

رينو االسترالي دانيال ريكياردو ثالثًا في 
السباق الذي أقيم للمرة األولــى على حلبة 
إيموال منذ عام 2006 بعد أن استضافت 27 

سباقًا تواليًا منذ عام 1980. 
ــبـــاق  ـــل الـــسـ ــ وعــــــــزز هـــامـــيـــلـــتـــون الــــــــذي دخــ
القياسي في عدد  الرقم  منتشيًا بتحطيمه 
االنــتــصــارات فــي »فـــورمـــوال 1« والــــذي كــان 
يــتــقــاســمــه مــع األســـطـــورة االملـــانـــي ميكايل 
شــــومــــاخــــر األحـــــــد املـــــاضـــــي، صـــــدارتـــــه فــي 
الــتــرتــيــب الـــعـــام بــعــدمــا رفــــع رصـــيـــده الــى 
ــات تــحــطــيــمــه لـــرقـــم قــيــاســي  ــ 288 نــقــطــة وبـ
»شــومــي« فــي عـــدد االلـــقـــاب العاملية  آخـــر لـــ
)7( مسألة وقت ليس إال. وبــات هاميلتون 
بوتاس  زميله  عــن  نقطة   85 بــفــارق  يتقدم 
املــوســم، في  أربــع سباقات على نهاية  قبل 
وقــــت تــجــمــد رصـــيـــد فــيــرشــتــابــن عــنــد 162 
الثالث. وفــرض هاميلتون  املركز  في  نقطة 
استراتيجيته على فريقه عندما فضل عدم 
املــرآب مفضال استغالل  الدخول املبكر إلى 
دخـــول منافسيه واملــضــي قــدمــا أكــثــر لفات 
ممكنة طاملا إطاراته كانت جيدة وتحديدًا 
ــان أول  مــنــذ دخــــول زمــيــلــه بــوتــاس الــــذي كـ

املنطلقني، الى املرآب في اللفة 20.
وأصـــــــاب هــامــيــلــتــون فــــي اســتــراتــيــجــيــتــه، 
وخـــدمـــتـــه أيـــضـــًا ظــــــروف الـــســـبـــاق عــنــدمــا 
اللفة  في  االفتراضية  اآلمــان  دخلت سيارة 
31 بعد خروج سيارة سائق رينو الفرنسي 
ــن الـــحـــلـــبـــة، فــاســتــغــل  اســـتـــيـــبـــان اوكـــــــون عــ
املــرآب حيث  الــى  البريطاني املوقف ودخــل 
ــرج فـــي الـــصـــدارة أمـــام  كـــان قــريــبــًا مــنــه وخــ
بوتاس وفيرشتابن. واشتدت املنافسة بني 
املركز  على  وفيرشتابن  بــوتــاس  السائقني 
الــثــانــي ونــجــح األخـــيـــر بــانــتــزاع الــوصــافــة 
ــة فـــي الــلــفــة 43، لــكــنــه تلقى  ــعـ بــطــريــقــة رائـ
ضربة موجعة عندما انفجر االطار الخلفي 
األيــمــن لــســيــارتــه فــي الــلــفــة 51 لــيــخــرج عن 

الحلبة ويضطر الى االنسحاب.

موسم جديد مجهول 
كــشــف لــويــس هاميلتون بــطــل الــعــالــم ست 
مرات أنه ال توجد ضمانات باستمراره في 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 
فـــي املـــوســـم املــقــبــل، واعـــتـــرف تــوتــو فــولــف 
رئـــيـــس مـــرســـيـــدس بــاحــتــمــال حـــــدوث ذلــك 
أنه  منفصل  بشكل  الصحافيني  أبلغ  لكنه 
الفريق  البريطاني مع  السائق  بقاء  يتوقع 
في  التوالي  على  السابع  لقبه  الــذي حصد 

يحتاج هاميلتون للفوز 
في سباقين 

قادمين للتتويج باللقب

نادال: في سن الـ19 أخبروني بأنني لن ألعب التنس مرة أخرى
ــادال،  ــ أكــــد العــــب الــتــنــس اإلســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نـ
الــحــائــز عــلــى 20 بــطــولــة »غــرانــد ســـالم« خــالل 
ــشــرت أنـــه عــنــدمــا كـــان فــي ســن الــــ19 

ُ
مــقــابــلــة ن

وبعد فــوزه بــأول بطولة لــه أخــبــره األطــبــاء بأنه 
لن يمارس التنس مرة أخرى بسبب تشوه في 

القدم اليسرى. 
وقال نادال خالل مقابلة مع صحيفة )كوريري 
ـــ19 وبعد  ال ديــال سيرا( »عندما كنت في سن 
للتو بأول بطولة أخبرني األطباء بأنني  فوزي 
لــن ألــعــب التنس مــرة أخـــرى بسبب تــشــوه في 
ــألـــم كــبــيــر لــدرجــة  ــيـــســـرى. شـــعـــرت بـ الـــقـــدم الـ
أنــنــي تــدربــت وأنــــا جــالــس عــلــى كــرســي داخــل 
نعل  بفضل  ذلــك  بعد  تعافيت  ولكنني  امللعب. 
في  التهابات  ولكن حدثت  قدمي  غيرت وضــع 
 ركبتّي«. واعترف أالسطورة اإلسبانية بأنه يعيش التنس بشكل عاطفي للغاية سواء 
نــادال »بعد خسارة نهائي بطولة »ويمبلدون«  الهزائم. وأضــاف  أو  االنتصارات  في 
أمــرا فظيعًا حتى ولو  اإلحباط  أحيانا يكون  ملــدة ساعة ونصف.  عــام 2007 بكيت 
كانت مجرد مباراة للتنس. بكيت من شدة األلم في نهائي بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس أمام ستان فافرينكا عام 2014 بعد إصابتي في الظهر بعد الفوز باملجموعة 
نهائي  االنسحاب من  يمكنك  املباراة ألنه ال  أكملت  ولكنني  األولــى. خسرت حينها 

بطولة غراند سالم«.

منطقة البرانس تحتضن طواف 2021
ستكون منطقة جبل البرانس مسرحا لطواف 2021 للدراجات، بعد أن أعلن املنظمون 
عن مسار السباق، والذي سيشهد أيضًا منافسات ضد عقارب الساعة. وستكون بلدة 
تني في جبال األلب أيضًا من ضمن محطات السباق. وستنطلق النسخة املقبلة في 26 
حزيران/يونيو عام 2021 في مدينة بريست الفرنسية، التي انطلق منها السباق في 3 

مرات سابقة وهو رقم قياسي لم يتفوق فيه سوى العاصمة الفرنسية باريس.

بايرن يسحب عرضه لتجديد عقد أالبا
قرر فريق بايرن ميونخ سحب عرضه لتجديد عقد مدافعه ديفيد أالبا لخمسة مواسم، 
وذلك بعد خمسة أشهر من مفاوضات غير مثمرة مع ممثلي الالعب النمساوي. وقال 
للغاية  لــه عرضًا جيدًا  »قدمنا  األملــانــيــة  آ(  )بــي  لشبكة  هاينر  هيربرت  الــنــادي،  رئيس 
، خصوصًا مع الوضع في الحسبان الوضع الحالي، قلنا لوكيل أعمال أالبا خالل 

ً
وعادال

أواخــر شهر تشرين األول، نحتاج  إننا نرغب في الحصول على رد قبل  آخر اجتماع 
لوضع خطط لنا في هذا التوقيت املهم للغاية«. وتابع »لم يصل إلينا شيء حتى السبت، 
وبعدها تواصل مديرنا الرياضي حسن صالح حميديتش مع الوكيل وأخبره أن العرض 
ال يزال غير مرٍض وأننا ينبغي أن نفكر مرة أخرى، لذلك قررنا سحب العرض، هذا يعني 

أنه ال يوجد أي عرض للتجديد«.

أرتيتا  سالح  االبتسامة  »البريمييرليغ«:  مدربي  حول  دراسة 
والفكاهة أداة كلوب

يستخدم اإلسباني ميكيل أرتيتا »لغة موجزة« 
يرفقها »بابتسامة«، في حني أن األملاني يورغن 
»الــفــكــاهــة« بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة  كــلــوب يــلــجــأ لـــ
للتعامل مع األسئلة والجدل، وذلــك وفقًا  رائعة 
 Comunicar« شركة  أجرتها  مفصلة  لدراسة 
es Ganar«. وأعدت هذه الشركة، التي تأسست 
النخبة،  قــدم  عــام 2011 ومتخصصة في كــرة 
تقريرًا  املتحدة،  والــواليــات  مدريد  في  ومقرها 
ــزت فــيــه عــلــى طــريــقــة الــتــواصــل لـــدى كــبــار  ركــ
املـــدربـــني عــلــى الــســاحــة حــالــيــًا فــي مؤتمراتهم 
ــجـــوالت الــســت األولـــــى من  الــصــحــفــيــة خــــالل الـ
الدوري اإلنكليزي املمتاز. وبالنسبة لواحد من 
بني أكثر املدربني الذين يتمتعون بكاريزما في 
كرة القدم حاليًا، مثل كلوب، املدير الفني لفريق 
ليفربول، أشارت الدراسة إلى »تعامله الرائع مع الفكاهة كوسيلة للتعاطي مع األسئلة 
والجدل« معتبرة هذا األمر من بني نقاط القوى لديه. في املقابل فإن اإلسباني أرتيتا، 
مدرب آرسنال، يتميز بإجاباته املوجزة التي يرفقها عادة بابتسامة. وحللت الدراسة 
أيضًا مدربني كبارا آخرين مثل اإلسباني بيب غوارديوال )مانشستر سيتي(، الذي 
تتمثل نقطة قوته في »أسلوبه الذي ال تشوبه شائبة من حيث االنسجام والترابط بني 
الكالم اللفظي وغير اللفظي« وقدرته  من خالل كلماته على »إدخــال قضايا جديدة 

على جدول أعمال وسائل اإلعالم«.

وبعد  ساسنوفيتش.  ألياكسندرا  جانب  إلــى  لعبت  عندما 
مشاركتها في بطولة »فيد كــاب« عام 2017، بــدأت تحظى 
آنــذاك 4 مباريات  العاملية وبلغت  البطوالت  أكبر في  بنجاح 
في  أول عشرة مصنفات  من  ثمانية  على  وتفوقت  نهائية 
في  القوية  عروضها  البيالروسية  الالعبة  وتابعت  العالم. 
ألقاب في بطوالت الصني من بينها  عام 2019، وحققت 3 
بطولة »ووهان الدولية«. وأنها منافسات عام 2019 و2019 
»الــفــردي«. كما  لفئة  العاملي  التصنيف  ـــ11 في  ال املركز  في 
ونــجــحــت ســابــالــيــنــكــا بــعــد ذلـــك فـــي حــصــد لــقــبــي بطولتي 
»إنديان ويلز« و»ميامي« املفتوحة، ونجحت في الوصول إلى 
البطولة الختامية للسيدات ألول مرة في مسيرتها الرياضية.

كثيرًا  النقاط  تفقد  الشرس وال  بأدائها  وتتميز سابالينكا 
فــي املــبــاريــات بسبب عـــدم ارتــكــابــهــا الكثير مــن األخــطــاء، 
يبلغ  إذ  القوية  إرســاالتــهــا  فــي  دائــمــًا  وبسبب طولها تنجح 

طولها مترا و82 سنتمترا. وحققت سابالينكا أرباحًا مالية 
مــن الــبــطــوالت الــتــي شــاركــت فيها قــدرهــا 6 مــاليــني و381 
»الــفــردي«، حققت  أميركي، وفــي منافسات فئة  ألــف دوالر 
سابالينكا 214 فوزًا مقابل 115 خسارة بنسبة انتصارات 
بلغت 65%. وعلى صعيد مشاركتها في منافسات »الغراند 
الثالث  الــدور  ســالم« فئة »الــفــردي«، خرجت سابالينكا من 
الــدور  املفتوحة عــام 2019، ومــن نفس  في بطولة أستراليا 
الثاني  الـــدور  عــام 2020، ومــن  املفتوحة  فــي بطولة فرنسا 
في بطولة »ويمبلدون« في عام 2017، ومن الدور الرابع في 

بطولة أميركا املفتوحة عام 2018.
وعلى صعيد املشاركة في فئة »الزوجي«، حققت سابالينكا 
66 فوزًا مقابل 57 خسارة بنسبة انتصارات بلغت %53، 
وجت بلقب 

ُ
وفي منافسات »غراند سالم« لفئة »الزوجي« ت

بطولة أميركا املفتوحة عام 2019.

رياض الترك

ولدت العبة التنس البيالروسية أرينا سابالينكا في الخامس 
التي حافظت  الالعبة  أيار/مايو عــام 1998، وهــي  من شهر 
في  لسنوات  العــبــات  عشر  أول  قائمة  فــي  على حضورها 
فئتي »الفردي« و»الزوجي«، إذ وصلت إلى املركز التاسع في 

فئة »الفردي« والوصافة في »الزوجي«.
ــأول لــقــب لــهــا فــي مــنــافــســات »غــرانــد  ــوجــت سابالينكا بـ

ُ
وت

املفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  تحديدًا  »الــزوجــي«  فئة  ســالم« 
وجت 

ُ
إليز ميرتينز. كما وت إلى جانب زميلتها  عام 2019، 

ـــ11 لــقــبــًا )7 في  الــبــيــالروســيــة فــي مــســيــرتــهــا الــريــاضــيــة بــ
منافسات الفردي و4 في منافسات الزوجي(.

ونجحت سابالينكا في فرض نفسها بقوة منذ منافسات 
الصغار عندما احتلت الوصافة في بطولة بيالروسيا الدولية 

أريانا سابالينكا

على هامش الحدث

العبة تنس 
بيالروسية تحتل 
المركز الـ11 في 

التصنيف العالمي 
للسيدات

لويس هاميلتون 
ُتوج بجائزة سباق 
إيميليا رومانيا الكبرى 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

هاميلتون  لويس  البريطاني  السائق  بقيادة  »مرسيدس«  فريق  سيطر 
لقب  يضيف  هو  وها  الصانعين  ألقاب  على  األخيرة  السنوات  في 
جديد في عام 2020، ليرفع رصيده من األلقاب إلى 7 )2014، 2015، 
في  الفريق  زال  ما  وقت  وفي  و2020(.   2019  ،2018  ،2017  ،2016
عن  ولقبين  »ماكالرين«  فريق  عن  لقب  بفارق  متأخرًا  الثالث  المركز 
لقبًا  بـ16  الرياضة  فريق »ويليامز«، يبقى فريق »فيراري« عميد هذه 

للصانعين حققها بين سنوات 1961 و2008.

سيطرة متواصلة لـ»مرسيدس«

وجه رياضي

بــطــولــة الــصــانــعــني وضــمــن لــقــب السائقني 
الـــذي مــدد رقمه  أيــضــًا. وأجـــاب هاميلتون 
الــقــيــاســي بــانــتــصــاره 93 فـــي مــســيــرتــه في 
فورموال 1 واقترب من لقبه السابع ردًا على 
سؤال بشأن مستقبله: »حتى أنا ال أعلم هل 
سأكون هنا في العام املقبل أم ال«. وتحدث 
وولــــف الــــذي يــمــلــك أســهــمــا فــي الــفــريــق عن 
زمام  تسليم  في  ورغبته  القمة  في  الرحيل 

األمور. 
ُيــذكــر أن عــقــد هــامــيــلــتــون الــبــالــغ عــمــره 35 
ولم  الحالي  املوسم  نهاية  ينتهي مع  سنة 
يـــجـــدد عـــقـــده مـــع الـــفـــريـــق حــتــى اآلن على 
ــك. وأضـــاف  الــرغــم مــن تــوقــعــات بــحــدوث ذلـ
هاميلتون الذي فاز بجائزة إميليا رومانيا 
ــه فـــالـــتـــيـــري  ــلـ ــيـ ــنــــاك ســــــوى زمـ ــد هــ ــعـ ولــــــم يـ
بوتاس لينافسه على اللقب في هذا اإلطار: 
»أشــعــر بــحــالــة رائــعــة ومـــا زلـــت قــويــًا جــدًا، 
لكنكم ذكــرتــم وولـــف والــحــيــاة وهــنــاك عدة 
أشياء ما زالت في قمة تفكيري. أود البقاء 
هنا في العام القبل لكن ال توجد ضمانات 
لذلك بالتأكيد. هناك العديد من األمور التي 
تــجــذب انــتــبــاهــي بــعــد حــيــاة )الــســبــاقــات(، 

لذلك فالوقت هو من سيحسم األمر«.
ــال  ــ وعـــــــــن رحــــــيــــــل لــــــويــــــس هــــامــــيــــلــــتــــون قـ
النمساوي وولف إنه ال يعتقد أن هاميلتون 
سيرحل، وتمنى أال يحدث ذلــك: »أعتقد أن 
جنونيا  سيكون  السائقني  انتقاالت  ســوق 
)لــو رحـــل(«. وصعق نيكو روزبــيــرغ، زميل 
ــيـــدس«  ــابـــق فـــريـــق »مـــرسـ هـــامـــيـــلـــتـــون الـــسـ
عندما أعــلــن اعــتــزالــه بعد أيـــام مــن حصده 
لــقــب الــســائــقــني فــي 2016. وأضــــاف وولـــف: 
»أعتقد أنه ال يوجد أي شيء مضمون. مثل 
نيكي الودا في سبيعنات القرن املاضي كان 
يمكن أن يستيقظ صباح الجمعة أو السبت 
في حلبة ويقول لم أعد استمتع باألمر. هذا 
نريد  لكننا  يــحــدث ألي شــخــص  أن  يــمــكــن 
ــا والــفــريــق لم  مــواصــلــة الــرحــلــة. لــويــس وأنـ

ننتِه بعد«.
ويــحــتــاج هــامــيــلــتــون لــلــفــوز فـــي الــســبــاقــني 
ــتـــواجـــد بني  ــادمـــني أول أقـــلـــه ضـــمـــان الـ ــقـ الـ
املــراكــز األربــعــة األولــــى، وذلـــك لــكــي يضمن 
لقب هذا املوسم رسميًا، وذلك بسبب فارق 
بوتاس،  فالتيري  زميله  مع  الكبير  النقاط 
إذ يملك هاميلتون 287 نقطة مقابل 197 مع 
بوتاس، ومن الصعب أن يلحق بوتاس بهذا 
السباقات  لــو خسر هاميلتون  الــرقــم حتى 
األربعة األخيرة، وذلك ألن حلول البريطاني 
في املــراكــز األربــعــة األولــى سُيصعب مهمة 

خطف اللقب. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

ظهر الفرنسي جيفري كوندوغبيا، العب وسط فريق فالنسيا، األحد، في مدريد، وفقًا 
للصور التي نشرتها العديد من القنوات التلفزيونية، وذلك من أجل التوقيع لفريق أتلتيكو 
مدريد، إذ سيعوض رحيل الالعب توماس بارتي ويدعم خط وسط »الروخيبالنكوس«. 
وُيعد العب الوسط الفرنسي الخيار األبرز لتعويض رحيل توماس بارتي، الذي انضم 
إلى نادي أرسنال اإلنكليزي، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده )50 مليون يورو(، لذلك 
حصل أتلتيكو على شهر إضافي )يبدأ من ذلك الوقت( للتوقيع مع بديل، طاملا أن هذا 

البديل متواجد في الدوري اإلسباني.

صورة في خبر

كوندوغبيا إلى أتلتيكو
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