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أعلن فريق سيلتا فيغو عن إصابة العبه إياغو 
أسباس بتمزق في ألياف عضلة الفخذ اليمنى 

ذات الرأسني، وبهذا سيفقد النادي خدمات 
هدافه على األقل خالل مواجهتي إبيزا في ثاني 

أدوار كأس امللك ثم فياريال في »الليغا«. وأصيب 
أسباس في بداية الشوط الثاني ملواجهة ريال 

مدريد، في وقت ُيذكر أن نوليتو العب الفريق لم 
يتمكن أيضًا من استكمال اللقاء بسبب إصابة 

ولكن طفيفة في نفس عضلة الفخذ.

ال يزال الالعب السابق واملدرب أوزيبيو 
ساكريستان يتعافى من إصابة شديدة في 

الرأس تعرض لها يوم الخميس وبسببها اضطر 
للخضوع لعملية جراحية. وفي بيان لها، ذكرت 
املؤسسة التي تحمل اسم املدرب أن أوزيبيو في 

»غيبوبة مستحثة« في وحدة العناية املركزة في 
مستشفى ريو أورتيغا في انتظار تطور حالته 

التي تعتبر حاليًا مستقرة. ُيذكر أن الالعب خضع 
لجراحة  في الجمجمة لتحسني ضغط الدم.

وصل املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
إلى منشآت باريس سان جيرمان ليقود في 

غضون ساعات أول مران له مع الفريق الفرنسي 
بعد يوم من إعالن توليه منصب املدير الفني 
خلفًا لألملاني توماس توخيل. ومن املقرر أن 

يلتقي بوكيتينو بالعبي الفريق ألول مرة في 
أول مران بعد عطلة عيد امليالد، أما أول مباراة 

سيقودها بوكيتينو فستكون األربعاء أمام سان 
إيتيان في منافسات الدوري الفرنسي.
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المقاصة يتحضر 
لمواجهة مرتقبة في 

بطولة األندية العربية

تير شتيغن: مثل هذه المباريات تحدد مصير »الليغا«
أندريه-تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة، أهميه  أبرز األملاني مارك 
أكد  حــن  أويسكا  على حساب  نظيف  بهدف  الفريق  الــذي حققه  االنــتــصــار 
أنه مثل هذه املباريات هي التي تحدد مصير البطولة. وقــال تير شتيغن في 
تصريحات بعد اللقاء: »حصدنا 3 نقاط مهمة للغاية من أجل بداية جيدة للعام 
الجديد، رغم صعوبة الفوز بعد فشلنا في قتل املباراة بهدف آخر. لم نفلح في 
قتل املباراة سواء في الشوط األول أو الثاني. علينا تحسن هذا الجانب. بعيدا 
عن هذه النقطة، أعتقد أننا لعبنا بتركيز شديد، ال سيما خالل أول 35 دقيقة 
أعجبني فيها أداء الفريق«. وحول حظوظ النادي »الكتالوني« في الفوز بلقب 
»الليغا«، السيما مع األداء القوي لقطبي العاصمة مدريد أتلتيكو وريال مدريد، 
أشار تير شتيغن إلى أن مواصلة الفوز باملباريات هو ما سيساعدهم على 

تحقيق هذا األمر.

يوفنتوس يتخطى أودينيزي برباعية
املباراة  أودينيزي برباعية مقابل هدف في  فاز فريق يوفنتوس على ضيفه 
التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري اإليطالي. افتتح 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى أهداف »البيانكونيري« في الدقيقة 
31 بعد تسديدة قوية بيمناه من داخل املنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس. 
وفي الدقيقة 49 أحرز الالعب فيديريكو كييزا الهدف الثاني ألصحاب األرض 
بعد تلقيه كرة بينية من رونالدو انفرد بها باملرمى قبل أن يسدد الكرة بيسراه 
على يسار الحارس. وسجل الالعب آرون رامسي هدفًا ليوفي في الدقيقة 53 
إال أن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الـــVAR. وعاد رونالدو للتألق من 
جديد بتسجيل الهدف الثالث للسيدة العجوز بعد انفراده بالحارس الذي سدد 
الكرة بيسراه على يساره. وكان هذا الفوز هو السابع هذا املوسم ليوفنتوس 
بعد الخسارة في مباراة والتعادل في 6 أخرى، بينما كانت الهزيمة السابعة 
النتيجة،  الــذي تعادل في 3 مباريات وخسر في 4 أخــرى. وبهذه  ألودينيزي 
رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 27 في املركز الخامس، في وقت تجمد 

رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في املركز الـ14.

كومان: علينا تعلُم قتل المباريات 
وحظوظنا قائمة للفوز باللقب

أشار الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة بعد الفوز الصعب بهدف 
الـــ17 من منافسات »الليغا«، إلى أن  نظيف على حساب أويسكا ضمن الجولة 
املباراة بهدف  إنهاء  الفريق قد يواجه متاعب كثيرة في حالة عدم قدرته على 
الــدفــاع ألننا غير معتادين  »الفريق يعاني عند  املــبــاراة  ثــان. وقــال كومان بعد 
يهدد مرمانا بخطورة حقيقية.  لم  املنافس  أن  أيضًا  الحقيقة  ولكن  هــذا،  على 
التي  دقيقة   20 آخــر  باستثناء  ينجحوا.  لم  ولكنهم  أويسكا  حــاول العبو  لقد 
شهدت بعض الصعوبات، صنعنا 3 أو 4 فرص خطيرة للتسجيل«. وأكد مدرب 
النصف  الثاني بنفس قوة  الشوط  لم يظهر في  الفريق  أن  »البالوغرانا«  فريق 
األول، ولكنه أثنى في نفس الوقت على حالة التركيز لدى العبيه، وأكد ضرورة 
رأى  املنافسن. كما  أمــام مرمى  األخــيــرة  اللمسة  االستمرار هكذا مع تحسن 
الفريق سيخوض  للغاية، ألن  الحالي مهم  الثاني/يناير  كومان أن شهر كانون 
آمــالــه في  الــفــوز بها سيحافظ على  مــبــاريــات كثيرة خـــارج ملعبه، وأن  خــاللــه 
املنافسة على اللقب، ولكنه اعترف أيضًا بأن األمر متوقف على نتائج املنافسن.

بايرن ميونخ يستعيد صدارة »البوندسليغا« 
اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه ماينز بخماسية مقابل هدفن في املباراة 
القدم.  الــدوري األملاني لكرة  الـــ14 من بطولة  التي جمعتهما في إطــار الجولة 
»الــبــافــاري« كل من جوشوا كيميتش )د.50( ولــيــروي ساني  سجل أهــداف 
ليفاندوفسكي  روبــيــرت  البولندي  واملهاجم  )د.70(  زولــه  ونيكالس  )د.55( 
الضيوف كل من  أحــرز هدفي  بينما  ود.83(.  ركلة جــزاء  )د.76 من  هدفن 
استعاد  الــفــوز،  وبهذا  )د.44(.  هــاك  وألكسندر  )د.32(  بــوركــاردت  جوناثان 
بايرن ميونخ الصدارة بعد رفع رصيده إلى 33 نقطة، في وقت تجمد رصيد 

ماينز عند 6 نقاط في املركز قبل األخير.

تعادل قطر والغرافة بهدفني لكل منهما في 
قمة مثيرة في ختام الجولة الـ12 من بطولة 
الغرافة  ليفقد  القدم،  لكرة  القطري  الــدوري 
فـــرصـــة اســـتـــعـــادة وصـــافـــة الــتــرتــيــب وبـــات 
ثالثًا برصيد 23 نقطة، في حني رفع »امللك« 

رصيده إلى النقطة 20 في املركز الخامس.
وفـــرط قطر بتقدم مــريــح فــي الــشــوط األول 
بهدفني من دون رد، إذ سجل أحمد فاضل 
هدف السبق إثر تمريرة الجزائري يوسف 
باليلي التي وضعته في مواجهة الحارس 
ــًا الــــكــــرة فــــي املـــرمـــى  يـــوســـف حـــســـن واضــــعــ
)د.43(. وأضاف الباليلي الهدف الثاني من 
ونفذها  بنفسه  عليها  تحصل  جـــزاء  ركــلــة 
الوقت بدل الضائع من الشوط  بنجاح في 
النتيجة  الــغــرافــة  قــلــص  ثــم   ،)2+45( األول 
مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي عــبــر الــبــديــل أحــمــد 
األمني  همام  تابع عرضية  الــذي  الجانحي 

وأودعها الشباك )د.53(.
وعادل اإليفواري جوناثان كودجيا الكفتني 
بــعــد ســت دقــائــق، عــنــدمــا كــســب ركــلــة جــزاء 
بــعــد تــدخــل تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد 

قــاد ستيفن كــوري غولدن ستايت ووريــرز 
للفوز على مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
بـــ62  بــعــدمــا دك ســلــة األخــيــر   )122 – 137(
ــلـــة األمـــيـــركـــيـــة  الـــسـ كـــــرة  فــــي دوري  نـــقـــطـــة 
للمحترفني. وقــدم كــوري أفضل مــبــاراة في 
ــات أول  مــســيــرتــه مـــن نــاحــيــة الــتــســجــيــل وبــ
العــب يصل الــى هــذا الــعــدد مــن الــنــقــاط في 
املـــوســـم الـــحـــالـــي بــعــدمــا نــجــح فـــي 18 من 
من  ثماني ثالثيات  بينها  الـــ31،  محاوالته 

أصل 16 محاولة.
وضــرب كــوري منذ الربع األول الــذي أنهاه 
ــل إلــى  ــ ــل تــألــقــه ووصـ ــ ـــ21 نــقــطــة، ثـــم واصـ ــ بـ
30 نــقــطــة أو أكــثــر فـــي شــــوط واحــــد لــلــمــرة 
الــعــاشــرة فــي مــســيــرتــه، لــيــدخــل فــريــقــه الــى 
 .)54  –  66( مــتــقــدمــًا  الـــشـــوطـــني  ــتـــراحـــة  اسـ
فــي هـــذه األمسية  الــوحــيــد  السلبي  ــر  واألمــ
التي حقق خاللها فريق املدرب ستيف كير 
فــــوزًا ثــأريــًا عــلــى بــورتــالنــد الــــذي اكتسحه 
مسلسل  أن  الجمعة،  يــوم  نقطة   25 بــفــارق 
ــحـــرة الــقــيــاســي انــتــهــى عــنــد 80  رمـــيـــاتـــه الـ
)بدأه في 29 آذار/مارس 2019 ضد ممفيس 

في   .59 الدقيقة  فــي  بنجاح  نفذها   )VAR(
املــقــابــل حــقــق الــدحــيــل فـــوزًا صعبًا عــلــى أم 
صـــــالل بـــهـــدف نــظــيــف هــــو الــــرابــــع تــوالــيــًا 
لحامل اللقب الذي ارتقى إلى وصافة جدول 
الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 24 
بفارق ثماني نقاط عن املتصدر السد الذي 

تجاوز الخريطيات السبت )5 – صفر(.
وتجمد رصيد أم صالل الذي قبل الخسارة 
ــات الـــخـــمـــس األخـــيـــرة  ــاريــ ــبــ ــي املــ األولــــــــى فــ
العاشر. وسجل  املــركــز  فــي  النقطة 10  عند 
هــدف  )دودو(  بــيــريــرا  إدواردو  الــبــرازيــلــي 
املــبــاراة الــوحــيــد )11( إثــر تــســديــدة جميلة 
ســكــنــت شـــبـــاك الـــحـــارس بـــابـــا مـــالـــك، الـــذي 
حرم الدحيل من إضافة أهداف أخرى بتألق 
الفت.وواصل العربي الصحوة بعدما سجل 
الفوز الثالث تواليًا على حساب الخور )3 – 
صفر( ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدمًا 

للمركز السابع.
 في وقت تجمد رصيد الخور عند النقطة 
السابعة في املركز قبل األخير، بعدما قبل 
الخسارة الثالثة على التوالي والسابعة في 

غريزليز( بعدما نجح في 18 من أصــل 19 
فيها  التي حقق  املــبــاراة  محاولة. وشهدت 
ووريرز فوزه الثالث في ست مباريات حتى 
الثانية لدرايموند غرين مع  اآلن، املشاركة 
الفريق منذ أن غاب عنه بعد إصابة تعرض 
لها في 27 شباط/فبراير املاضي ضد لوس 

أنجليس لياكرز.
ــــن 18 دقـــيـــقـــة فــي  وبــــعــــدمــــا شـــــــارك ألقــــــل مـ
مــبــاراة الجمعة ضــد بــاليــزرز، خــاض غرين 
28 دقــيــقــة فــي املــواجــهــة الــتــي تــألــق خاللها 
أنــدرو ويغينز )21 نقطة مع  الكندي  أيضا 
7 متابعات( وكيلي أوبر جونيور )17 نطة( 
مــن ناحية أصــحــاب األرض، وحــقــق ثماني 
تمريرات حاسمة فيما اكتفى بنقطة واحدة.
ومن ناحية باليزرز الذي مني بهزيمة ثالثة 
في ست مباريات، دخل داميان ليالرد تاريخ 
النادي بعدما أصبح ثاني العب فقط يصل 
الى الـ15 ألف نقطة بقميصه بعد األسطورة 
كايل دراكسلر، وذلك بتسجيله 32 نقطة، في 

وقت أضاف سي دجاي ماكولم 28.
وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بهزيمتني 
ــــوس أنــجــلــيــس اليـــكـــرز  ــن، واصــــــل لـ ــ ــوزيـ ــ وفـ
على  تواليًا  الثالث  فـــوزه  وحــقــق  استفاقته 
حــســاب مــضــيــفــه مــمــفــيــس غــريــزلــيــز، وجـــاء 
أنــهــى  مـــــبـــــاراة  فــــي   )94  –  108( بــنــتــيــجــة 
األخير ربعها األول متقدمًا بفارق 11 نقطة 
بعدما سجل 17 نقطة متتالية من دون رد 

للضيوف.
ــبــــادرة فـــي الــدقــائــق  لــكــن إيـــكـــرز اســتــعــاد املــ

الــبــطــولــة.ومــنــح اإليـــرانـــي مــهــرداد محمدي 
)د.18(،  زاحفة  بتسديدة  للعربي  األسبقية 
في حني أضاف مواطنه مهدي ترابي الهدف 
الثاني بمجهود فردي )د.38(، ثم أكد البديل 

عبد الرحمن عناد التفوق بالثالث )د.71(. 
الـــدوري املــصــري عمق مصر املقاصة  وفــي 
جــراح ضيفه اإلسماعيلي بفوز كبير عليه 
)3 – 1( عــلــى مــلــعــب املـــقـــاولـــون الـــعـــرب في 
بطولة  من  السابعة  للمرحلة  مبكر  افتتاح 
ــبــــاط  ــكــــرة الـــــقـــــدم، الرتــ الـــــــــدوري املــــصــــري لــ
اإلســمــاعــيــلــي بــإيــاب نــصــف نــهــائــي بطولة 

األندية العربية.
تقدم مصر املقاصة عن طريق مروان حمدي 
)د.9(، وعادل النتيجة لإلسماعيلي شكري 
نجيب )د.25 من ركلة جزاء(، قبل أن يضيف 
عــصــام صــبــحــي الـــهـــدف الــثــانــي ألصــحــاب 
األرض )د.56 من ركلة جزاء( وحمدي الهدف 
ليتصدر  )د.58(،  لفريقه  والثالث  له  الثاني 
قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف.

ورفع مصر املقاصة رصيده إلى سبع نقاط 
ارتقى بها إلى املركز السابع، في حني تراجع 
اإلسماعيلي إلى املركز التاسع برصيد ست 
نــقــاط بــعــد خــســارتــه الــثــانــيــة هـــذا املــوســم. 
وقاد اإلسماعيلي املــدرب املوقت أبو طالب 
العيسوي خلفًا للمدرب املوقت أيضًا محّمد 
وهبه الذي اعتذر عن استكمال مهمته عقب 
إقالة البرازيلي هيرون ريكاردو في الجولة 

الثالثة.
)فرانس برس(

األخيرة من الربع الثاني بتسجيله 20 نقطة 
مــقــابــل 9 ملــضــيــفــه، لــيــدخــل إلـــى االســتــراحــة 
متقدمًا بفارق نقطتني، وبقي الفارق على ما 
هو عليه في نهاية الربع الثالث الذي تعادل 
»امللك«  أن يفرض  الفريقان 21-21، قبل  فيه 

ليبرون جيمس نفسه في الربع األخير الذي 
سجل فيه 13 من نقاطه الـ24 في اللقاء، كما 

حقق 13 متابعة مع 8 تمريرات حاسمة.
ــًا بـــهـــذا  ــ ــيــــس أيـــــضـ ــفــ وســـــاهـــــم أنــــتــــونــــي ديــ
ــع 9  ــ االنـــــتـــــصـــــار بـــتـــســـجـــيـــلـــه 17 نـــقـــطـــة مــ

ــهــــد الــــلــــقــــاء الـــــــذي يــتــجــدد  مـــتـــابـــعـــات. وشــ
الــثــالثــاء بــني الــفــريــقــني، مــشــاركــة اإلسباني 
ــارك غــــاســــول لـــلـــمـــرة األولــــــــى فــــي مــلــعــب  ــ ــ مـ
الى  غـــادره  أن  منذ  ممفيس  السابق  فريقه 
تورونتو رابتورز قبل عامني بعدما أمضى 

11 موسمًا في صفوفه.
ــقـــاط مــــع 6  ــــول غــــاســــول 7 نـ كـــمـــا وســـجـــل بـ
ــة فـــــوق عــيــنــه  ــابــ ـــرض إلصــ ــعـ مـــتـــابـــعـــات وتــ
األرض. وفي  نتيجة سقوطه على  اليسرى 
أبرز املباريات األخرى، قاد توماس براينت 
ــفـــوزه الــثــانــي تــوالــيــًا  واشــنــطــن ويـــــــزاردز لـ
بعدما استهل املوسم بخمس هزائم، وذلك 
 14,9 آخــر  فــي  استعراضية  بتسجيله سلة 
ثانية من اللقاء الذي أنهاء فريقه لصالحه 

)123 – 122( أمام مضيفه بروكلني نتس.
تيمبروولفز  مينيسوتا  فريق  وتــفــوق  هــذا 
على دينفر ناغتس )124 – 109( وأطاح سان 
 130( جــاز  يوتا  بمنافسه  أنطونيو سبيرز 
مباراى  فــي  بولز  وتــفــوق شيكاغو   ،)109  –
 ،)108 – 118( كبيرة على داالس مافريكس 
عــلــى منافسه  فــريــق فينيكس صــانــز  وفـــاز 

لوس أنجليس كليبيرز )112 – 107(.
املباريات غدًا بمواجهات  ستكمل 

ُ
على أن ت

قوية تجمع بني تورونتو رابتورز وبوسطن 
سلتيكس وميامي هيت وأوكالهوما سيتي 
ثــانــدر، بــاإلضــافــة ملواجهة غــولــدن ستايت 
وكذلك  كينغز،  ساكرامينتو  ضــد  ووريـــوز 

ميلووكي باكس ضد ديترويت بيستونز.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كوري يُسجل 62 نقطة في مباراةتعادل الغرافة وقطر وفوز كبير للمقاصة
فقد فريق الغرافة 

فرصة استعادة الوصافة 
بينما ضرب المقاصة 

بقوة في مصر

قدم كوري عرضًا قويًا 
وساهم بفوز عريض 
لفريقه ضد بورتالند 

ترايل باليزرز

)Getty( الغرافة فقد نقطتين مهمتين في الدوري

)Getty /عانى موسيماني مدرب األهلي من فيروس كورونا )أحمد عواد

)Getty( يعتمد الرجاء على نجومه في لقاء اإلياب الصعب

)Getty( كوري يحتفل مع زميله درايموند غرين

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

تـــحـــت شــــعــــار »حــــصــــد بـــطـــاقـــات 
التأهل« تخوض األندية العربية 
الـــــ32 لبطولتي  إيـــاب دور  رحــلــة 
الكونفيدرالية  أفريقيا وكأس  دوري أبطال 
لكرة القدم ملوسم 2020-2021، ما بني البحث 
عــن انــتــصــارات كــبــيــرة، وتــأكــيــد الــتــفــوق، أو 
إحــداث »ريمونتادا«، سعيًا وراء البقاء في 
دائــرة املنافسة على لقب البطل، واستمرار 

التفوق العربي في املسابقات القارية.
الــبــدايــة مـــن ســبــاق دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، 
الـــنـــادي األهــلــي املــصــري  حــيــث يستضيف 
ــر تــتــويــجــًا بــرصــيــد 9  ــثـ حــامــل الــلــقــب واألكـ
في  النيجر  بطل  سونيديب  نظيره  مـــرات، 
ــاد الـــســـالم بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي لـــقـــاء يــبــدو  ــتـ اسـ
ــلـــي، بــحــكــم فـــوزه   بــالــنــســبــة إلـــى األهـ

ً
ســهــال

العرب 
وبطوالت أفريقيا

يتطلع ناديا األهلي المصري والرجاء المغربي إلى حسم نتائج المواجهات 
إلى دور  الوصول  أجل  أفريقيا، من  أبطال  الـ32 في دوري  إياب دور  في 

المجموعات ومواصلة مسيرتهما في المسابقة القارية
تقرير

رد. ويستعيد  الذهاب بهدف دون  لقاء  في 
األهــلــي فــي هـــذه املــواجــهــة »قـــاريـــًا« مــديــره 
عن  غــاب  الـــذي  موسيماني،  بيتسو  الفني 
إصابته  بسبب  الفريقني  بــني  األول  الــلــقــاء 
بفيروس كورونا، لكنه يفتقد العبني عانوا 

من الوباء.
-2-4 لعب  بطريقة  املصري  الفريق  ويلعب 
3-1، التي يعتبرها موسيماني املفضلة له 
مــنــذ تــولــيــه املــســؤولــيــة وســـط جـــدل يفرض 

نفسه حول مدى إمكانية إراحة األساسيني 
في ظل سهولة اللقاء نظريًا لألهلي.

ومن جانبه، أكد بيتسو موسيماني، املدير 
الــفــنــي لــألهــلــي، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة، 
 في تحقيق 

ً
خوض املباراة بكل جدية، أمال

ــى مــرحــلــة  ــ ــتـــأهـــل إلـ ــه الـ ــؤكـــد لــ ــوز كــبــيــر يـ ــ فـ
ــــارات فــي  ــتـــــصـ ــ ــل االنـ ــ ــــواصـ ــات ويـ ــوعـ ــمـ ــجـ املـ
»األهلي حامل  وقــال موسيماني:  البطولة. 
الــلــقــب، الجميع يلعب بــقــوة أمــامــه، الــدفــاع 
الــكــأس بالغ الصعوبة، لكي نــدافــع عن  عــن 
املــبــاريــات، ال  الفوز في جميع  اللقب علينا 
أعتبر األهلي تأهل إلى الدور املقبل، لدينا 
أمــام سونيديب، هو فريق  مواجهة صعبة 
ال يحمل أي ضغوط، والعبوه يرغبون في 
ــر يــجــب أخـــذه  ــو أمـ تــقــديــم عـــرض جــيــد، وهـ
ــتـــي يــخــوضــهــا  ــات الـ ــار، واملــــبــــاريــ ــبـ ــتـ ــاالعـ بـ
املنافس دون ضغوط هي األخطر بالنسبة 

إلّي وإلى العبي األهلي في أي بطولة«.
أمر صعب،  كورونا  »لدينا مشكلة،  وتابع: 
تــأملــت مــنــهــا لــفــتــرة وابــتــعــدت عـــن الــفــريــق. 
فهناك العبون  املشكلة،  من  أعاني  كمدرب، 
يــغــيــبــون مـــن وقــــت إلــــى آخـــــر، أتــــســــاءل في 
ــــرات َمـــن ســيــكــون الــتــالــي في  الــكــثــيــر مـــن املـ
اإلصـــابـــة، لــديــنــا غــيــابــات بــســبــب كـــورونـــا، 
وهـــم العــبــون يــحــتــاجــون إلـــى الــوقــت أيضًا 
لــلــتــعــافــي مــنــهــا قـــبـــل الـــســـمـــاح ألي العـــب 
امللعب، ال يوجد تقصير في  إألى  بالعودة 

اإلجراءات االحترازية مطلقًا«.
ــادي الــــرجــــاء  ــ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــدخــــل نـ
الــقــوة،  اخــتــبــارًا شــديــد  املغربي  البيضاوي 
إياب  السنغالي في  عندما يلتقي تونغيث 
دور الــــ32 لـــدوري األبــطــال، وال بديل أمامه 
ســــوى الـــفـــوز بـــأيـــة نــتــيــجــة لــحــســم بــطــاقــة 
ــدور املـــقـــبـــل، بــعــدمــا تــعــادل  ــ ــى الــ الـــتـــأهـــل إلــ

سلبيًا في لقاء الذهاب.
ويسعى الرجاء إلى الفوز وحصد تأشيرة 
الــتــأهــل إلــــى مــرحــلــة املــجــمــوعــات، ليتفرغ 
بعدها دون ضغط ملباراته مع اإلسماعيلي 
ــاب دور األربــــعــــة لــلــبــطــولــة  ــ املـــصـــري فـــي إيـ
إلـــى تحقيق لقبها  يــســعــى  الــتــي  الــعــربــيــة، 

بخالف جائزتها املالية الكبيرة.
وأكد جمال السالمي، املدير الفني صعوبة 
لــقــاء تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، مــشــيــرًا إلــــى أن 
فريقه يلعب من أجل الفوز، وحصد بطاقة 
التأهل إلى دور املجموعات في دوري أبطال 
من  مجموعة  »تخطينا  مضيفًا:  أفــريــقــيــا، 
أبرزها عقبة  األخيرة،  الفترة  الضغوط في 
وداد فــاس في كــأس الــعــرش، الــرجــاء يلعب 

على كل البطوالت في املوسم الجاري«.
وتـــابـــع: »لــديــنــا مــواجــهــات صــعــبــة، ومنها 
مالقاة الفريق السنغالي. ما أتمناه ابتعاد 
املقبلة،  املرحلة  الالعبني في  اإلصابات عن 
ــــات املــحــلــيــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــغـــط املـ ــــع ضـ ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ
ــيـــة، ونـــضـــع املــنــافــســة  والـــعـــربـــيـــة واألفـــريـــقـ
أفريقيا على رأس  أبطال  كــأس دوري  على 

يواجه نادي شبيبة 
القبائل الجزائري منافسه 

غيندراميري

حصد األهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في 9 مناسبات )خالد دسوقي/ فرانس برس(

ــم الـــــجـــــاري، بــعــدمــا  ــات فــــي املــــوســ ــ ــويــ ــ األولــ
اقــتــربــنــا مــنــه فــي النسخة األخــيــرة حينما 
تأهلنا إلى الدور نصف النهائي للبطولة«.

الكونفيدرالية األفريقية
ــيـــة، ال  ــقـ ــبـــاق الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة األفـــريـ فــــي سـ
يختلف الوضع، حيث تتجه األنظار صوب 
مواجهات عربية صعبة مرتقبة في سباق 
بيراميدز  يلتقي  عندما  الــقــاريــة،  البطولة 
املـــصـــري مـــع االتـــحـــاد الــلــيــبــي فـــي منافسة 
تبدو فيها كل السيناريوهات مفتوحة على 

مصراعيها. 
وانــتــهــى الــلــقــاء األول بــني الــفــريــقــني وأقــيــم 
نظريًا على ملعب االتحاد الليبي املؤقت في 
اإلسكندرية، بفوز بيراميدز بهدف مقابل ال 
شيء، لكن الفريق املصري يراهن على قوته 
السعيد ورمــضــان  الــلــه  الــضــاربــة مثل عبد 
صبحي وعــمــر جــابــر وعــلــي جــبــر وشــريــف 
ــريـــك تــــراوري  ــرامـــي ومــحــمــود وادي وإيـ إكـ

ونبيل دونغا وأحمد أيمن منصور.
ويــلــعــب مــديــره الــفــنــي رودلـــفـــو أروابــاريــنــا 
بطريقة 4-3-3، فيما يراهن االتحاد الليبي 
 بــعــلــي مـــادي 

ً
عــلــى قــوتــه الـــضـــاربـــة، مــمــثــلــة

ــــدي الـــهـــونـــي وعــبــد  ــهـ ــ ومــــعــــاذ عـــيـــســـى واملـ
الــعــزيــز الــصــويــعــي وصــهــيــب بـــن سليمان 
وعمر الخوجة وعلي سالمة وربيع الشادي 
ونــاجــي درا وســنــد الــكــوري ومــعــاذ الــالفــي 
التي   3-3-4 بطريقة  ويلعب  املرمى  حــارس 
تتغير إلى 4-2-3-1 وفقًا لسير أحداث اللقاء.

مــن جــانــبــه أكـــد رودلــفــو أروابـــاريـــنـــا، املــديــر 
إعالمية  تصريحات  فــي  لبيراميدز،  الفني 
طــّي صفحة الــفــوز ذهــابــًا بــهــدف، والتركيز 
فــي كيفية تــكــرار الــتــفــوق، بــقــولــه: »املــبــاراة 
صــعــبــة، االتــحــاد كـــان نـــدًا فــي الــلــقــاء األول، 
هدد مرمانا بأكثر من فرصة. لدينا إجهاد 
أريــد  املــبــاريــات،  ضغط  بسبب  منه  نعاني 
ــارات الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى نـــغـــمـــة االنـ الـــحـــفـــاظ عـ

شهدها الفريق في آخر 3 مباريات«.
ــادي شــبــيــبــة  ــه نــــــ ــ ــــواجـ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـ مـ
القبائل الجزائري في أجواء صعبة منافسه 
غيندراميري بطل النيجر، بعدما حقق فوزًا 
الذهاب بهدفني من دون  لقاء  مستحقًا في 
رد، ما يجعله يحتاج للفوز أو التعادل بأية 
بطاقة  أجـــل حــســم  مــن  ملعبه  عــلــى  نتيجة 

التأهل إلى الدور املقبل.
وعـــــــاش الـــشـــبـــيـــبـــة أجــــــــــواًء مــــتــــوتــــرة، بــعــد 
خــالفــات بــوزيــدي املــديــر الــفــنــي مــع اإلدارة 
فسخ  على  موافقته  بــإعــالنــه  وتصريحاته 
التعاقد مع الفريق، والحصول على حقوقه 
ــفــــاوض الـــنـــادي  ــة بـــعـــد تـــســـريـــبـــات تــ ــيـ ــالـ املـ
ــــالل األبـــيـــض  ــا هــ ــ مــــع مــــدربــــني آخـــــريـــــن. أمــ
التنزاني  نامونغو  مع  فيلتقي  الــســودانــي، 
فـــي مـــواجـــهـــة بــالــغــة الــصــعــوبــة فـــي ملعب 
إلــى  الـــســـودانـــي  الــبــطــل  يــحــتــاج  إذ  األول، 
»ريمونتادا«، وتحقيق فوز بفارق 3 أهداف 

على األقل لحسم بطاقة التأهل.

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة



رياض الترك

ـــن لــــيــــلــــة عـــــــاديـــــــة ألبـــــــرز  ــكــ ــ لـــــــم تـ
ــقــــدم حــالــيــًا،  نــجــمــني فــــي كـــــرة الــ
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي وذلــــك بعد 
قــيــادة كــل واحــــد فــريــقــه النــتــصــار مــهــم في 
ــام 2021. كــمــا  ــ الـــكـــرويـــة عـ املـــســـيـــرة  بــــدايــــة 
أنهما سجال أرقامًا قياسية جديدة في كرة 
وستتذكرها  للتاريخ  ستبقى  والتي  القدم 

.
ً
الجماهير طويال

أرقام قياسية لرونالدو
ســـجـــل الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
قياسية بعد مشاركته مع  أرقامًا  رونــالــدو 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس ضــد أوديــنــيــزي فــي أول 
مـــبـــاراة فــي عـــام 2021. بــدايــة مــن تفاصيل 
ــاء عـــنـــدمـــا ســـجـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي هــدفــني  ــقـ ــلـ الـ
وصــنــع هــدفــًا لــيــرفــع رصــيــده إلـــى 14 هدفًا 
في صدارة هدافي بطولة الدوري اإليطالي 
البلجيكي  املهاجم  الوصيف  على  متقدمًا 
روميلو لوكاكو الذي وصل إلى الهدف رقم 

12 مع فريقه إنتر ميالن.
فــي املــقــابــل وبــهــدفــيــه الــلــذيــن سجلهما مع 
فــريــقــه يـــوفـــنـــتـــوس، حـــافـــظ رونــــالــــدو على 

رونالدو وميسي
ملكا األرقام

ميسي  ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  من  كل  ساهم 
في  وذلك  اإليطالي،  ويوفنتوس  اإلسباني  برشلونة   فريقيهما  بانتصارات 
آخر  وصنع  هدفين  سجل  األول   .2021 عام  في  النجمين  مباريات  افتتاح 

والثاني صنع هدف الفوز لفريقه »الكتالوني«

3031
رياضة

تقرير

سجل تهديفي رائع خالل مسيرته الكروية، 
إذ سجل البرتغالي للموسم الـ20 تواليًا مع 
جميع األندية التي لعب معها )سبورتينغ 
اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  البرتغالي، 
ــتــــوس  ــنــ ريــــــــــال مــــــدريــــــد اإلســـــبـــــانـــــي ويــــوفــ

اإليطالي(.
إلى  املقابل وصل كريستيانو رونالدو  في 
الهدف رقم 758 في مسيرته الكروية لُيطيح 
بــالــرقــم الــتــاريــخــي لــألســطــورة الــبــرازيــلــيــة 
فــي مسيرته  الـــذي ســجــل 757 هــدفــًا  بيليه 
 
ً
تسجيال األكثر  رونــالــدو  لُيصبح  الكروية. 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم وُيثبت أنــه واحــد من 

األفضل على مدار 20 موسمًا متتاليًا.
ميزة، أصبح رونالدو 

ُ
امل األرقــام  وبعد هذه 

 فــي الــتــاريــخ بــرصــيــد 758 
ً
األكــثــر تسجيال

 فــــي فـــريـــق ريــــال 
ً
ــر تــســجــيــال ــثــ هــــدفــــًا، واألكــ

 
ً
مدريد برصيد 450 هدفًا، واألكثر تسجيال

هــدف،   102 الــبــرتــغــال برصيد  فــي منتخب 
وكـــذلـــك الـــهـــداف الــتــاريــخــي لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا بعد أن سجل 134 هدفًا. كما ُيعبتر 
ــدو هـــــداف بــطــولــة »يـــــــورو« وهــــداف  رونــــالــ
ــــداف  ــهـ ــ ــة«، والـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــال األنـ ــــديـ ــــونـ ــة »مـ ــولـ ــطـ بـ
إلــى بطولة  املــؤهــلــة  للتصفيات  الــتــاريــخــي 
كأس العالم والتصفيات املؤهلة إلى بطولة 

»يورو« مع املنتخب البرتغالي.
البرتغالي عدد  النجم  ومــع يوفنتوس رفــع 
إلــى 83 في 103 مباريات لعبها في  أهدافه 
جــمــيــع املــســابــقــات، بــيــنــمــا ســجــل 65 هــدفــًا 
وصنع 15 هدفًا في بطولة الدوري اإليطالي، 
وهي األرقام التي تعني أنه ساهم بتسجيل 

80 هدفًا في 75 مباراة لعبها في إيطاليا.
ــنـــصـــف أهــــــــــداف فـــريـــق  ــــم بـ ــــاهـ ــا أنـــــــه سـ كــــمــ
 ،2021-2020 الــدوري موسم  في  يوفنتوس 
ـــ16 هــدفــًا )ســجــل 14  وذلـــك بعد أن ســاهــم بـ
وصنع هــدفــني( مــن أصــل 29 هدفًا سجلها 

»البيانكونيري« هذا املوسم.
ــادو مـــرة جــديــدة أنـــه واحــــد من  ــ لــيــؤكــد رونـ
أفـــضـــل نـــجـــوم يــوفــنــتــوس واألكــــثــــر تــأثــيــرًا 
املسابقات  جميع  فــي  والنتائج  األداء  على 
املــحــلــيــة واألوروبـــــيـــــة، لــيــبــقــى الــــســــؤال هل 
ينجح البرتغالي في قيادة »البيانكونيري« 
الــذي  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  بلقب  للتتويج 
يهم إدارة الفريق كثيرًا، خصوصًا أن سبب 
التعاقد مع البرتغالي كان محاولة التتويج 

باللقب القاري.

ميسي و500 مباراة مع برشلونة
قاد النجم األجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
مــهــم وصعب  انــتــصــار  لتحقيق  بــرشــلــونــة 
ضـــد أويــســكــا فـــي مــنــافــســات الــجــولــة الــــ17 
في بطولة الــدوري اإلسباني، وذلك بعد أن 
صــنــع الــهــدف الــوحــيــد الـــذي سجله النجم 
الــهــولــنــدي فــريــنــكــي دي يــونــغ فـــي الــشــوط 

األول من املواجهة.
ونجح ميسي في الوصول إلى »األسيست« 
ـــ500 الــتــي خاضها  رقــم 200 فــي مــبــاراتــه الــ
مع النادي »الكتالوني« في بطولة الدوري 
اإلسباني، كما أن »البولغا« وصل إلى 300 
الكروية )260 مع  »أســيــســت«  فــي مسيرته 

برشلونة و40 مع منتخب األرجنتني(.
وفي 500 مباراة خاضها ليونيل ميسي مع 
برشلونة، سجل 451 هدفًا وصنع 185 هدفًا 
وهي أرقام خارقة لواحد من أفضل الهدافني 
في تاريخ كرة القدم. لتصل مساهمة ميسي 
مع برشلونة إلى 636 هدفًا في 500 مباراة 
الهداف  أنــه  وُيثبت  »الليغا«،  فــي  تاريخيًا 

التاريخي األفضل للنادي »الكتالوني«.
ــاراة خـــاضـــهـــا مـــيـــســـي فــي  ــ ــبـ ــ وبــــعــــد 500 مـ
الــــدوري اإلســبــانــي، حــقــق األرجــنــتــيــنــي مع 
بــرشــلــونــة 10 ألــقــاب وجـــائـــزة أفــضــل العــب 
8 مــرات تاريخيًا وجــائــزة هــداف الـــدوري 7 
 بجميع 

ً
مــــرات، لــيــؤكــد أنـــه األفــضــل مــقــارنــة

نجوم بطولة الدوري اإلسباني. في املقابل 

رونالدو كسر رقم بيليه 
التاريخي بعد أن وصل 

إلى 758 هدفًا

غوارديوال يفكر في مواصلة التدريب 
لفترة أطول مما كان يخطط

كشف اإلسباني بيب غوارديوال مدرب فريق مانشستر سيتي، أنه يفكر في مواصلة 
التدريب لفترة أطول مما كان يخطط، وفقًا ملا أكده في تصريحات نشرتها وسائل 
اإلعــالم اإلنكليزية. وكــان غــوارديــوال أشــار سابقًا إلى أنه ال يخطط لتمديد مسيرته 
الكروية أطول من الالزم، ألن لديه أمورًا أخرى يرغب في السعي وراء تحقيقها. لكن 
بعد تمديد عقده مع النادي اإلنكليزي مؤخرًا ملوسمن آخرين، حتى صيف 2023، 
بأنه يشعر  البريطانية،  اإلعــالم  في تصريحات نشرتها وسائل  غــوارديــوال  اعترف 
أن التقاعد ال يزال بعيدًا. وقال غوارديوال في هذا اإلطار »الخبرة تساعدك، ال سيما 
الطريقة التي أعيش بها هذه املهنة. في السابق كنت أعتقد أنني سأعتزل قريبًا. اآلن 

أعتقد أنني سأتقاعد أكبر سنا. لذلك ال أعرف«.

»فيفا« يُعلق عقوبة إيقاف تريبيير حتى النظر 
في استئناف »األتلتي«

أكد االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن عقوبة 
والتي  أسابيع،   10 ملــدة  تريبيير  كيران  إيقاف 
تم  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  عليه  وقعها 
تعليقها فــي الــوقــت الــحــالــي طـــوال الــفــتــرة التي 
أتلتيكو مدريد  ستدوم خالل استئناف فريقه 
القرار أمام لجنة االستئناف في »فيفا«، وعليه 
طبيعي  بشكل  املشاركة  من  الالعب  سيتمكن 
مع فريقه. وصرحت مصادر من فيفا للوكالة 
ــة بـــأنـــه »عـــلـــى هـــامـــش االســتــئــنــاف  ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ
وتـــحـــديـــدًا طــلــب الـــتـــدابـــيـــر املـــؤقـــتـــة الـــــذي قــدمــه 
في  االســتــئــنــاف  لجنة  قـــررت  مــدريــد،  أتلتيكو 
تريبيير  كــيــران  عــقــوبــة  تــمــديــد  تعليق  »فــيــفــا« 
اللجنة«.  على مستوى دولــي حتى انتهاء عمل 
ولكن  دييغو سيميوني،  مــدربــه  أمــام  متاحًا  اإلنكليزي  الــدولــي  الــقــرار أصبح  وبــهــذا 
نظرًا لغيابه عن تدريبات الفريق خالل األيام األخيرة بسبب إيقافه لم يتواجد الالعب 
خالل مواجهة ديبورتيفو أالفيس. وكان قد تقرر إيقاف ظهير أيمن أتلتيكو مدريد 
اإلسباني، اإلنكليزي كيران تريبيير، 10 أسابيع عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة 
القدم، وذلك بسبب خرق القواعد الخاصة باملراهنات من االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.

أتلتيك بلباو يقيل مدربه غاريتانو بعد الفوز على إلتشي
بــلــبــاو إقــالــة مــدربــه غايزكا  أتلتيك  قـــرر فــريــق 
ــم من  ــرغـ غـــاريـــتـــانـــو وجــــهــــازه املــــعــــاون عــلــى الـ
إلــتــشــي بــهــدف نظيف في  الــفــوز عــلــى  تحقيق 
بعد وقت  الــنــادي  أفــاد  وذلــك حسبما  »الليغا«، 
الشكوك  اللقاء. وأثيرت بعض  انتهاء  قليل من 
حــول غاريتانو خــالل األسابيع األخــيــرة ولكن 
تحقيق  بعد  إقالته وخصوصًا  أحــد  ينتظر  لم 
االنــتــصــار األخـــيـــر.  وتــســلــم غــاريــتــانــو قــيــادة 
الــفــريــق األول فــي الــخــامــس مــن كــانــون األول/

ديسمبر من عام 2018 خاض معه 89 مباراة خالل هذه الفترة وكان أبرز إنجازاته 
املدرب  أن غاريتانو هو  ُيذكر  املنصرم.  املوسم  امللك في  لنهائي كأس  الوصول  معه 
الــثــانــي الـــذي تتم إقــالــتــه هــذا املــوســم فــي »الــلــيــغــا« وذلـــك بعد إقــالــة أوســكــار غارسيا 
األرجنتيني  املسابقة، وتعين  التاسعة من  الجولة  بعد  مــدرب سيلتا فيغو  جونينت 

إدواردو »تشاتشو« كوديت مدربًا جديدًا للفريق حتى شهر حزيران/يونيو 2022.

زيدان: أسينسيو أصبح اآلن أفضل بكثير
أشاد الفرنسي زيدان مدرب فريق ريال مدريد، بأداء العبه ماركو أسينسيو الذي أبرز 
عنه أنه أصبح اآلن أفضل بكثير. وبعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو بهدفن نظيفن 
أحدهما بتوقيع أسينسيو قــال زيـــدان »إنــنــي سعيد مــن أجــل مــاركــو. لقد تقدم شيئًا 
فشيئًا بعد إصابة كبيرة واصبح اآلن أفضل بكثير، ويتحسن مع مرور الوقت«. وأضاف 
اللعب بشكل جيد منذ  الفريق ألن  أجــل  أجله ومــن  »إنني سعيد من  الفرنسي  املــدرب 
البداية وحتى النهاية أمر يعتمد على الجميع. لقد قدمنا مباراة جادة جدًا على املستوين 
الدفاعي والهجومي. أنا سعيد من أجل كافة الالعبن«. وعن لوكاس فاسكيز قال زيدان 
أنــه يقوم بعمل جيد جــدًا. لطاملا كــان العبًا  »األمــر ليس أن لوكاس يعجبني كثيرًا، بل 
ُيعتمد عليه ومنخرطا جدا، هو العب ينتمي بشدة للنادي »امللكي« ويقدم كل شيء في 

امللعب. أنا سعيد جدا بما يقدمه. لست مندهشا ونفس الشيء بالنسبة لزمالئه«.

بــطــولــة كــرواتــيــا املــفــتــوحــة عـــام 2019. يــبــلــغ طـــول العــب 
الــتــنــس الــصــربــي اليــوفــيــتــش مــتــرا و83 ســنــتــمــتــرا وهــو 
أمسى العبا محترفا في عام 2007 ويلعب باليد الُيمنى 
وُيدربه جوزيه بيرالس. حقق اليوفيتش خالل مسيرته 
الرياضية أرباحًا مالية كبيرة وصلت إلى حوالي 5 مالين 

و888 ألف دوالر أميركي.
»الفردي«، حقق اليوفيتش 134 فوزًا  وفي منافسات فئة 
بلغت 44% وهو  انــتــصــارات  مقابل 166 خــســارة بنسبة 
يحتل اليوم املركز الـ26 في التصنيف العاملي للرجال. وفي 
»الــفــردي«، خرج اليوفيتش  منافسات »غراند ســالم« فئة 
الثالث في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020،  الــدور  من 
الــرابــع في بطولة فرنسا املفتوحة عــام 2014،  الــدور  ومــن 
ــــدور الــثــانــي فــي بــطــولــة »ويــمــبــلــدون« عــامــي 2014  ومـــن ال
أمــيــركــا املفتوحة  بــطــولــة  الــثــالــث فــي  ــدور  ــ ال و2017، ومـــن 

الالعب  »الــزوجــي«، حقق  عــام 2018. وفــي منافسات فئة 
انتصارات  بنسبة  خــســارة   63 مقابل  فــوزًا   39 الصربي 
بلغت 38% ويحتل اليوم املركز الـ94 في التصنيف العاملي 
للرجال. وفــي منافسات »غراند ســالم«، خــرج اليوفيتش 
الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2017،  الــدور  من 
ومن الدور ربع النهائي في بطولة فرنسا عام 2019، ومن 
الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2018، ومن الدور 
و2018.   2014 عامي  املفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  الثاني 
كما شارك الالعب الصربي في منافسات كأس »ديفيس« 

ووصل في عام 2013 إلى املباراة النهائية.
تحقيق   ،2021 عــام  منافسات  في  اليوفيتش  وسُيحاول 
االنــتــصــارات ومــحــاولــة الــتــفــوق على أفــضــل الــنــجــوم بغية 

التقدم في التصنيف العاملي ألفضل الالعبن في العالم.
رياض...

ــــد العــــب الــتــنــس الــصــربــي دوســـــان اليــوفــيــتــش فـــي 30  ول
ــــوج بــلــقــب فـــي مــنــافــســات  ـ

ُ
ــام 1990، وت حــزيــران/يــونــيــو عـ

فئة »الــفــردي« ولقبن في منافسات فئة »الــزوجــي« خالل 
نــيــســان/إبــريــل عـــام 2019،  الــريــاضــيــة. وفـــي 29  مسيرته 
وصل اليوفيتش إلى أفضل ترتيب له في التصنيف العاملي 
للرجال عندما احتل املركزالـ23، كما أن أفضل ترتيب له في 

فئة »الزوجي« هو املركز الـ104.
الصلبة  املــالعــب  عــلــى  بتميزه  الــصــربــي  الــالعــب  يشتهر 
والــضــربــات األرضـــيـــة الــقــويــة خــصــوصــًا بــالــيــد الـــواحـــدة. 
وفي السنوات املاضية أثبت أنه بات عنصرا أساسيا في 
كأس  بطولة  في  شارك 

ُ
ت التي  الصربي  املنتخب  تشكيلة 

»ديــفــيــس« وهـــو الـــذي ُيــســاهــم فــي تحقيق االنــتــصــارات 
بعد أن وصل مع منتخب بالده إلى نهائي واحــد، نصف 
ــــوج بلقب 

ُ
ــع نــهــائــي، كــمــا ت نــهــائــي واحــــد، ثــالثــة أدوار ربـ

دوسان اليوفـيتش

على هامش الحدث

العب تنس صربي 
يحتل المركز الـ26 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ميسي ورونالدو 
األفضل
)Getty(

يخوض فريق برشلونة مباراة في غاية األهمية ضد أتلتيك بلباو، يوم 
غد األربعاء، وهو اللقاء المؤجل منذ بداية الموسم. وتأتي األهمية 
الكبيرة لهذه المواجهة كون فوز النادي »الكتالوني« سيجعله يتقدم 
الوصيف  مدريد  ريال  خلف  الموسم  هذا  مرة  ألول  الثالث  المركز  نحو 
الذي يملك 36 نقطة وأتلتيكو مدريد المتصدر الذي يملك 38 نقطة. 
كما تتبقى للنادي »الكتالوني« مباراة مؤجلة أخرى ضد إليتشي، وفوزه 

فيها سيُحسن من ترتيبه كثيرًا.

مباراة مهمة لبرشلونة

وجه رياضي

بــــدا واضـــحـــًا أن لــيــونــيــل مــيــســي اســتــعــاد 
الكثير مــن أدائـــه فــي املــبــاريــات األخــيــرة مع 
برشلونة، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفني 
فــي منافسات  لعبها  مــبــاريــات   9 آخـــر  فــي 
الــــــدوري. كــمــا وخــلــق »الــبــولــغــا« 10 فــرص 
على  فــرصــة   26 وخــلــق  للتسجيل  حقيقية 
الفريق املنافس، في وقت صنع 38 مراوغة 

وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــام بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي  بــعــد أن ســقــط أمـ

بنتيجة كارثية )8 – 2(.
في املقابل أكد النجم األرجنتيني في وقت 
ســابــق أنـــه لــن ُيــغــادر فــي ســـوق االنــتــقــاالت 
الشتوية وسيبقى مع النادي »الكتالوني« 
حتى نهاية املوسم، في حني يعتمد بقاؤه 

ناجحة وحصل على جائزة أفضل العب في 
املباراة 8 مرات، في حني حصد معدل تقييم 

8,41 في جميع اللقاءت التي خاضها.
وسيسعى ليونيل ميسي لقيادة برشلونة 
نـــحـــو مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج مــــن جـــديـــد بــعــد 
عــنــدمــا   ،2020-2019 فــــي  صـــفـــري  مـــوســـم 
الــدوري  حــل وصيفًا فــي  منافسات بطولة 

أكــثــر عــلــى خــطــة الــرئــيــس الــجــديــد للفريق 
الــذي سُيحدد مصير  الرياضي  ومشروعه 

األرجنتيني مع برشلونة.
فــهــل يـــعـــود مــيــســي إلــــى مـــســـتـــواه املــعــهــود 
وُيـــســـجـــل األهــــــــداف الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــصــنــع 
القادمة  املباريات  في  برشلونة  مع  الــفــارق 

على الصعيدين املحلي واألوروبي.

- 2(، في مواجهة  بليت )2  األرجنتينية بوكا جونيورز وريفر  القدم  تعادل قطبا كرة 
وبهذا  مـــارادونـــا«.  دييغو  »كـــأس  بطولة  فــي  بينهما  الــتــي جمعت  »الــســوبــر كالسيكو« 
أمــام ريفر  األهــداف  األولــى بثماني نقاط بفارق  التعادل، احتل بوكا صــدارة املجموعة 
ب روساريو سنترال على 

ّ
تغل التصفيات،  أخــرى ضمن مرحلة  الوصيف. وفي مباراة 

ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا بثالثية نظيفة، لينفرد بصدارة املجموعة األولى بعشر 
نقاط. ومن املقرر أن يتواجه متصدرا املجموعتن األولى والثانية في مرحلة البطولة في 

مباراة تحديد البطل في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

صورة في خبر

»سوبر كالسيكو« عادل
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