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يواجه فريق أتلتيكو مدريد خصمًا قويًا ليس 
منافسيه في »الليغا«، ولكنه فيروس كورونا 

الذي يضرب عددًا من العبي الفريق.
ويعاني الفريق من الغيابات آخرها موسى 

ديمبيلي الذي انضم لقائمة املصابني بالفيروس، 
والتي تضم كال من جواو فيليكس وماريو 

هيرموسو ويانيك كاراسكو. وسيغيب الالعبون 
األربعة عن مباراة الفريق أمام ضيفه سيلتا فيغو 
اإلثنني املقبل في الجولة 22 من الدوري اإلسباني.

أظهر مدرب فريق بنفيكا خورخي جيسوس تحسنًا 
سريريًا ملحوظًا بعد إصابته بفيروس كورونا 

في 28 كانون الثاني/يناير املاضي. وأشار النادي 
البرتغالي في بيان رسمي: »خورخي جيسوس 

في راحة تحت إشراف القسم الطبي لفريق بنفيكا 
وأطباء مستشفى النور«. وخضع املدرب )66 سنة( 

لـ 7 اختبارات في األسبوعني املاضيني بسبب ظهور 
أعراض التهاب الجهاز التنفسي، ومع ذلك كانت 

نتيجة االختبارات السبعة سالبة.

تم تغريم العب فريق نيوكاسل يونايتد، البرازيلي 
جويلينتون بمبلغ 200 جنيه إسترليني )220 

يورو( لخرقه قوانني الحظر املفروضة في 
بريطانيا ضد انتشار فيروس كورونا، حني ذهب 
لقص شعره. ونشر الالعب البرازيلي صورة على 

مواقع التواصل االجتماعي أثناء قص شعره، 
وبموجب القوانني الصحية السارية حاليًا في 

بريطانيا ضد انتشار الفيروس، فإن صالونات 
تصفيف الشعر يجب أن تغلق أبوابها.

فيروس كورونا 
يضرب صفوف أتلتيكو 

مدريد

تحسن حالة خورخي 
جيسوس واقتراب 

عودته لقيادة بنفيكا

تغريم العب برازيلي 200 
جنيه إسترليني بسبب قص 

شعره

تشهد الجولة 
الـ23 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
اإلنكليزي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية وُمرتقبة 
بين مانشستر 
يونايتد الوصيف 
برصيد 44 نقطة 
وإيفرتون 
صاحب المركز 
السابع برصيد 
36 نقطة. 
ويسعى فريق 
»الشياطين 
الُحمر« لمتابعة 
سلسلة 
النتائج الجيدة 
والمنافسة 
على اللقب 
هذا الموسم، 
بينما سُيحاول 
»التوفيز« 
خطف االنتصار 
الذي يقربهم 
من الصدارة 
مع مباراتين 
مؤجلتين.

)Getty( »مواجهة نارية ُمنتظرة في ملعب »أولد ترافورد

»الشياطين« و»التوفيز«
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الدوحة ـ العربي الجديد

أمام  القطري  الدحيل  خسر فريق 
نظيره األهلي املصري بهدف من 
دون رد، في املباراة التي جمعتهما 
املــونــديــالــي  التعليمية  املــديــنــة  اســتــاد  عــلــى 
ضمن منافسات بطولة كأس العالم لألندية 
فبراير/   11 التي تستمر حتى   »2020 »قطر 
وبهذا  أندية.  ستة  بمشاركة  الجاري  شباط 
الــفــوز تــأهــل األهــلــي املــصــري ملــالقــاة بــايــرن 
ميونخ )بطل دوري أبطال أوروبـــا( بعد غد 
اإلثنني في الدور نصف النهائي للمونديال، 
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تقرير

أولسان  نظيره  الدحيل  فريق  فيما سيالقي 
هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد 

املركز الخامس يوم غد األحد. 
ــفــــتــــرض أن يـــســـتـــهـــل الـــدحـــيـــل  ــــن املــ وكـــــــان مـ
مسيرته في البطولة بمواجهة أوكالند سيتي 
النيوزيلندي في الدور األول للبطولة، ولكن 
مــمــثــل اتـــحـــاد أوقــيــانــوســيــا اعـــتـــذر عـــن عــدم 
املـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــنــســخــة قــبــل انــطــالقــهــا 
بــســبــب الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر في 
بـــالده ضــمــن اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة فــي ظل 
ــاءت مــــبــــاراة الــدحــيــل  ــ ــا. وجــ جــائــحــة كــــورونــ
ــلــــي املـــصـــري قـــويـــة ومــثــيــرة،  الـــقـــطـــري واألهــ

وشـــهـــدت انــطــالقــتــهــا ســيــطــرة وضــغــطــا من 
العبي الدحيل على منافسهم وقادو العديد 
اصطدمت  لكنها  الهجومية  املـــحـــاوالت  مــن 
له  سجل  الــذي  لألهلي،  الدفاعية  بالصالبة 

حسني الشحات هدف الفوز بالشوط األول.
املغربي  الدحيل،  قــال نجم  الخسارة،  وحــول 
مـــهـــدي بـــن عــطــيــة فـــي تــصــريــحــات لــلــمــوقــع 
أثبتنا  الثاني  الشوط  »في  للنادي:  الرسمي 
وأظهرنا مستوانا الحقيقي والجميع شاهد 
طريقة أدائنا القوي داخل امللعب، ومن الصعب 
ارتكبنا خطأ  الطريقة ألننا  أن نخسر بهذه 
في كرة الهدف األول ولكن اآلن ننظر للمباراة 
الثانية ويجب أن نكون فخورين بأنفسنا«. 
وأضاف »علينا أن نقاتل ونظهر بنفس أدائنا 
الذي ظهرنا به في الشوط الثاني، وأن نتحلى 
بالثقة وعلينا احترام خطة املدرب وبإمكاننا 
أن نتحسن وأن نحرز األهداف، ولكن يجب أن 
يكون الفريق مميزًا ومن الطبيعي أن نخوض 
املـــبـــاريـــات مـــع بــعــض الــصــعــوبــات، وهـــو ما 
واجهناه في شوط املباراة األول أمام األهلي«. 

وخـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء، قــال 
بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، املـــديـــر الــفــنــي لألهلي 
بعد  نشعر  بالفخر،  األهلي جعلونا  »نجوم 
تحقيق الفوز والصعود إلى نصف النهائي 
واجهنا فريقا مميزا، يضم العبني يتمتعون 
ــأطـــوال جـــيـــدة، لــكــنــنــا نــجــحــنــا فـــي تحقيق  بـ

الهدف وحققنا الفوز«. 
وأضاف »تمنيت أن يستمر تفوقنا في الشوط 
الثاني، لكننا حققنا الهدف من اللقاء ونجحنا 
في كسب املباراة، في الشوط الثاني واجهنا 
خطورة خصوصا في الدقائق الـ10 األخيرة 
ولكن في النهاية حققنا الفوز«. وأشاد املدرب 

تخطى األهلي عدد 
المباريات التي خاضها ريال 

مدريد في المونديال

قدم كارميلو 
أنتوني عرضًا قويًا مع 

فريقه بورتالند

خالل التصريحات التي نقلها املوقع الرسمي 
للنادي املصري، باملستوى الذي قدمه والتر 
بــوالــيــا مــهــاجــم الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة  الــدحــيــل 
القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان 
يتمنى أن ُيحتسب الهدف الذي  سجله الالعب 

لغي من خالل تقنية )فار(«.  
ُ
وأ

لتسجيل  »بواليا متشوق  وقــال موسيماني 
األهـــداف مــع األهــلــي ويــحــارب بقوة مــن أجل 
 ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف. 
نتطلع إلى االستفادة من أخطاء مباراة الدحيل 
قبل مواجهة بايرن  ميونخ التي تحتاج إلى 
تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا«. من 
جــهــتــه، أكـــد طــاهــر مــحــمــد، العـــب األهـــلـــي، أن 
فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الدحيل واستحق 
الفوز باملباراة والصعود للدور قبل النهائي. 
وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي 
لناديه، إن الدحيل من الفرق الكبيرة، مشيرا 
إلى أن العبي األهلي والجهاز الفني حرصوا 
على دراســتــه قبل السفر إلــى قــطــر. وأضــاف 
قــدم مــبــاراة تكتيكية مميزة،  طاهر »األهــلــي 

سجل ليبرون جيمس »تريبل دابل« ليقود 
للفوز  أنجليس اليكرز  لــوس  اللقب  حامل 
على دينفر ناغتس )114 - 93( بعد تأخره 
بــأكــثــر مـــن عــشــر نـــقـــاط عــنــد االســـتـــراحـــة، 
الشرقية  املنطقة  فــي وقـــت ســقــط مــتــصــدر 
فيالديلفيا سفنتي سيكسرز أمام منافسه 
بورتالند ترايل باليزرز بنتيجة )121 - 105( 
ضمن مباريات هذه الجولة من منافسات 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وســجــل »املـــلـــك« 27 نــقــطــة إضـــافـــة الـــى 10 
ثاني  في  تمريرات حاسمة  و10  متابعات 
»تريبل دابل« له هذا املوسم والرقم 96 في 
مسيرته ليفتتح اليكرز سلسلة من خمس 
مثير.  بفوز  أرضــه  على  متتالية  مباريات 
وارتقى ليبرون في هذه املباراة إلى املركز 
الثالث في الئحة السالت املسجلة في تاريخ 
الــــــدوري مـــتـــجـــاوزًا رقــــم األســــطــــورة ويــلــت 

تشامبرالين )681 12 محاولة ناجحة(.

في  الشباب  تحدث  إليقافهم.  بحاجة  كنا 
غرفة تبديل املــالبــس عــن ذلــك وتمكنا من 
إيقافهم والسماح لهم بـــ17 نقطة فقط في 

الربع الثالث«. 
ــان الــكــنــدي  ــن جـــانـــب فـــريـــق نــاغــتــس كــ ومــ
جمال موراي األفضل، مع 20 نقطة مقابل 
16 ملونتي موريس لم تكن كافية لتجنيب 
الفريق الخسارة الثانية في ثماني مباريات. 
الــذي سجل  أما الصربي نيكوال يوكيتش 
47 نقطة في املباراة السابقة ليقود فريقه 
للفوز على يوتا جاز فاكتفى بـ13 نقطة و10 

متابعات.
الفريقني منذ  الــلــقــاء األول بــني  وكـــان هــذا 
فــــوز اليـــكـــرز )4 - 1( فـــي ســلــســلــة نــهــائــي 
املــنــطــقــة املــوســم املـــاضـــي، فــي وقـــت خــاض 
نــاغــتــس مـــبـــاراتـــه األولــــــى بــعــد اســتــراحــة 
دامــت أربعة أيــام بعد تأجيل مباراته ضد 
ضــيــفــه ديــتــرويــت بــيــســتــونــز االثــنــني كــون 
األخير لم يتوفر لديه ثمانية العبني بسبب 

بروتوكوالت فيروس »كورونا«.
كارميلو  املــخــضــرم  ذّكـــر  فيالديلفيا،  وفــي 
أنتوني بأمجاده في الدوري عندما سجل 
22 نقطة ليقود بورتالند ترايل باليزر إلى 
فوز مفاجئ على متصدر املنطقة الشرقية 
فيالديلفيا سفنتسي سيكسرز )121 - 105(. 
وحقق باليزرز هذا الفوز رغم غياب العديد 
من عناصره بسبب اإلصابة، قبل أن يعلن 
النجم داميان ليالرد قبل ساعات من اللقاء 
عانى  البطن  في  آالم  انسحابه بسبب  عن 

منها في اآلونة األخيرة. 
وكــــــــــان هـــــنـــــاك 9 العـــــبـــــني مــــتــــاحــــني فــقــط 
لبورتالند، في ظل غياب البوسني يوسف 
مــاكــولــوم وديريك  نوركيتش، وســي جــاي 
جونز بداعي اإلصابة. وأضاف غاري ترنت 
كانتر  إينيس  للتركي   17 مقابل  نقطة   24
أضــاف إليها 18 متابعة، وقــال كانتر بعد 
املــبــاراة »على طرفي امللعب قــدم الالعبون 

 اليوم«. 
ً
أداء هائال

تصدر نجما لوس أنجليس اليكرز ليبرون 
جــيــمــس وبــروكــلــني نــتــس كــيــفــني دورانــــت 
النجوم »أول  األولــي ملباراة كل  التصويت 
ــذي كــشــفــت عـــنـــه رابــــطــــة دوري  ــ ســــتــــار« الــ
يتم  ولــم  للمحترفني.  األميركي  السلة  كــرة 
تــحــديــد تـــاريـــخ لــلــمــواجــهــة الــســنــويــة بني 
حتى  والغربية  الشرقية  املنطقتني  نجوم 
اآلن بسبب تداعيات فيروس »كورونا«، لكن 
املــحــادثــات جــاريــة بــني الــرابــطــة والالعبني 
حول تنظيم مثل هذه املباراة في شهر آذار/ 

مارس املقبل.
وحصل دورانت على أكبر عدد من األصوات 

)مــلــيــونــان و302 ألـــف صــــوت(، وهـــو الــذي 
يسجل معدل 30,8 نقطة في املباراة الواحدة 
تهديفي،  أفضل سجل  وثاني  املوسم  هــذا 
باإلضافة إلى 7,5 متابعات و5,2 تمريرات 
حاسمة مع نتس الذي يحتل املركز الثالث 
في املنطقة الشرقية مع 14 انتصارًا مقابل 

9 خسارات. 
الغربية مع  في  األفضل  فكان  أمــا جيمس 
)مــلــيــونــان و288 ألـــف صــــوت(، وهـــو الــذي 
و7,5  متابعات   7,7 نقطة،   25 معدل  حقق 
تــمــريــرات حــاســمــة مــع حــامــل الــلــقــب الــذي 
يــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث فـــي منطقته مـــع 16 
انتصارا و6 خسارات. أما أبرز األسماء التي 
احتلت مراكز متقدمة في املنطقة الشرقية 
فــكــان الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو 
نــجــم مــيــلــووكــي بــاكــس وأفــضــل العـــب في 
الدوري في آخر موسمني )مليون و752 ألف 
ايمبيد نجم  صــوت(، والكاميروني جويل 
فيالديلفيا سفنتي سيكسرز )مليون و584 
ألف صوت(، وصاحب أفضل سجل تهديفي 
في الـــدوري هــذا املوسم بــرادلــي بيل العب 
ــزارد الـــذي حــقــق مــعــدل 34,8  ــ واشــنــطــن ويـ
نقطة في املباراة )مليون و273 ألف صوت(، 
إضافة إلى كايري ايرفينغ وجيمس هاردن 

وجايسون تايتوم.
 نجم غولدن 

ّ
أما في املنطقة الغربية، فحل

ستايت ووريــورز ستيفن كــوري ثانيًا مع 
)مليونان و113 ألف صوت(، يليه الصربي 
نيكوال يوكيتش العب ارتكاز دنفر ناغتس 
)مليون و477 ألف صوت(، ثم السلوفيني 
ــا دونــتــشــيــتــش نـــجـــم داالس  املـــتـــألـــق لـــوكـ
ــي لـــيـــنـــارد نـــجـــم لـــوس  ــواهــ مـــافـــريـــكـــس وكــ
العب  ديفيس  وأنطوني  كليبرز  أنجليس 
ليكرز وداميان ليالدر نجم بورتالند ترايل 

باليزرز. 
ُيـــذكـــر أن تــصــويــت الــجــمــاهــيــر بــــدأ حــول 
العالم منذ قرابة األسبوع، وسيختتم في 
16 شباط/ فبراير الحالي وسيتم اإلعالن 
منه،   18 فــي  األساسيتني  التشكيلتني  عــن 
في وقــت سيختار املــدربــون في 23 الشهر 
ويشكل  ــتــــار«.  »أول-ســ مــبــاراة  احتياطيي 
تــصــويــت املــشــجــعــني نــســبــة 50 فـــي املــائــة 
من إجمالي األصــوات، مقابل 25 في املائة 
لــلــصــحــافــيــني ومــثــلــه لــتــصــويــت الــالعــبــني 
لــتــحــديــد الـــتـــرتـــيـــب الـــنـــهـــائـــي لـــكـــل العــــب، 
وتجري رابطتا الدوري والالعبني محادثات 
حول إقامة مباراة »أول ستار« في السابع 
من شهر آذار/ مارس في أتالنتا خالل فترة 

استراحة منتصف املوسم. 
)فرانس برس(

السلة األميركية: ليبرون يقود ليكرز للفوز على ناغتس
قاد ليبرون جيمس فريقه 

اليكرز لتحقيق فوز 
جديد في دوري السلة 
األميركية وهذه المرة 

على أرضه، ليؤكد سعيه 
الُمستمر للمنافسة على 
لقب هذا الموسم، هذا 
وتم اختياره في قائمة 

مباراة »النجوم« عبر 
تصويت الجماهير

)Getty/حسن الشحات سجل هدف الفوز لألهلي )فادي األسعد

)Getty( ليبرون جيمس يُقدم عروضًا قويًة مؤخرًا

بلغ فريق األهلي المصري نصف نهائي مونديال األندية 
ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ األلماني، بعد فوزه على 
التي  المباراة  رد، في  بهدف من دون  القطري  الدحيل 

جمعتهما على استاد المدينة التعليمية

ونجح الالعبون في إغالق املساحات، ورغم 
أن األداء لم يكن جيدا في الشوط الثاني، فإن 
األهلي أخذ ما يريده من املباراة وهو الفوز 
والتأهل للدور قبل النهائي«. وعن املواجهة 
املقبلة لألهلي، قال طاهر »بايرن فريق كبير 
وصاحب تاريخ عريق كما أنه بطل أوروبــا، 
مواجهته بالتأكيد لن تكون سهلة، لكن األهلي 
دائما جاهز وسوف يخوض اللقاء بكل قوة 
الشناوي،  أعــرب محمد  وتركيز«. من جهته، 
حـــارس مــرمــى األهــلــي، عــن ســعــادتــه بالفوز 
عــلــى الــدحــيــل الــقــطــري، والــتــأهــل إلـــى نصف 
الشناوي  العالم لألندية. وقــال  كــأس  نهائي 
فـــي تــصــريــحــات ملــوقــع الــفــريــق املـــصـــري، إن 
الــجــهــاز الــفــنــي حـــرص عــلــى دراســــة الــدحــيــل 
ــوال األســبــوع املــاضــي، خــاصــة أنـــه يمتلك  طـ
املــبــاراة  قــوة هجومية كبيرة. وأضـــاف عقب 
»كنا األفضل خالل الشوط األول، ألن املنافس 
كان يلعب بمهاجم واحد، وفي الشوط الثاني 
تغيرت األوضاع خاصة بعدما تقدمنا بهدف، 
وهو ما أدى إلى تغير األمور«. وأضاف »قدمنا 
مباراة قوية واألهم لنا هو تحقيق الفوز، وكنا 
قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولم يدخل 
بسعادة  أشعر  وبالتأكيد  هــدف،  أي  مرمانا 
كبيرة باملحافظة على نظافة الشباك«. ووجه 
حـــــارس األهـــلـــي الــتــهــئــنــة إلــــى كـــل الــالعــبــني 
والجهاز الفني، على الصعود ملواجهة بايرن 
ميونخ بطل أوروبــا، مشيرا إلى أن املواجهة 
القادمة ستكون صعبة والفريق سوف يستعد 
لــهــا بــقــوة، وتــمــنــى تــقــديــم مــســتــوى قـــوي في 

نصف نهائي البطولة. 
ونــجــح األهـــلـــي بــعــد فــــوزه عــلــى الــدحــيــل، في 
تخطي نادي ريال مدريد في عدد املباريات التي 
خاضها في البطولة. وحملت مباراة الدحيل 
رقم الـ13 لبطل أفريقيا وممثلها التاريخي في 
مونديال األندية برصيد 6 مشاركات، ليتمكن 
من تخطي ريال مدريد اإلسباني بطل أوروبا 
الذي توقف عدد مبارياته عند 12 مباراة. وبات 
األهــلــي ثــانــي أكــثــر نـــاٍد فــي العالم ظــهــورا في 
بطولة كأس العالم لألندية بعد فريق أوكالند 
ســيــتــي الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي بـــرصـــيـــد 15 مــــبــــاراة، 
وستحتاج معادلة رقم أوكالند مسألة وقت ال 
أكثر، عندما يلتقي فريق بايرن ميونخ مساء 
اإلثنني املقبل في إطــار الــدور نصف النهائي 
للبطولة، وأيا كانت نتيجة املباراة فسيخوض 
بطل أفريقيا مباراته رقم 15 سواء في نهائي 
املركز  أو مباراة تحديد صاحب  العالم  كــأس 

الثالث وامليدالية البرونزية. 
وبــالــهــدف الـــذي أحـــرزه حسني الــشــحــات في 
في  الخامس  الالعب  أصبح  الدحيل،  مباراة 
تــاريــخ مــشــاركــات األهــلــي بــاملــونــديــال الــذي 
يتمكن من التسجيل في بطولة كأس العالم 
مونديال  فــي  أن سبق وسجل  بعد  لألندية، 
األنــديــة بقميص العني اإلمــاراتــي في نسخة 
2018 في شباك الترجي الرياضي التونسي. 
األهلي  لهدافي  التاريخية  القائمة  ويتصدر 
األهلي  أبــو تريكة نجم  املونديال محمد  في 
ومنتخب مــصــر األســبــق بــرصــيــد 4 أهـــداف، 
ومــن بــعــده األنــغــولــي أمـــادو فالفيو برصيد 
ــداف، ثــم عــمــاد مــتــعــب بــرصــيــد هــدفــني،  ــ 3 أهـ

والسيد حمدي برصيد هدف واحد.

تأهل فريق تيغريس أونال المكسيكي 
لألندية  العالم  كأس  نهائي  نصف  إلى 
أولسان  فريق  منافسه  على  بفوزه 
ــرض  ــ 1(،وف  -  2( الــجــنــوبــي  الــكــوري 
نفسه  جينياك  بيير  ــه  ــدري أن الفرنسي 
هدفي  بتوقيعه  ــاراة  ــلــمــب ل نــجــمــً 
سّجل  حين  في  المكسيكي،  فريقه 
الكوري  الفريق  هدف  كيم  هي  كي 
نصف  في  تيغريس  ويالقي  الجنوبي. 
كأس  بطل  البرازيلي  بالميراس  النهائي 

ليبرتادوريس األحد المقبل.

تيغريس المكسيكي يتخطى أولسان

كما ساهم األملاني دنيس شرودير وتايلني 
هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي 
لفريق اليكرز الذي حقق انتصاره الـ17 هذا 
املوسم مقابل 6 هزائم ويحتل املركز الثالث 
في املنطقة الغربية. وأكد أنطوني ديفيس 
أنه كان على الفريق القيام بالتعديالت عند 
على صعيد  ال سيما  الشوطني،  استراحة 
الدفاع من أجل الفوز في املباراة، وقال في 
هذا اإلطار »لم نكن ننجح في إيقاف الكرة. 
ولكن  التسجيل،  بإمكاننا  أنـــه  نـــدرك  كــنــا 

مونديال 
األندية

األهلي يحسم بطاقة نصف النهائي
زاد فريق تشيلسي من محن جاره اللندني 
تــوتــنــهــام وألـــحـــق بـــه الـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
تــوالــيــًا فـــي بــطــولــة الـــــدوري بـــفـــوزه عليه 
في عقر داره بهدف نظيف من ركلة جزاء 
املرحلة  ختام  فــي  جورجينيو  لإليطالي 
الـ22 من املنافسات. ورفع فريق »البلوز« 
رصيده إلى 36 نقطة في املركز السادس 
بــفــارق األهـــداف عــن إيفرتون السابع، إال 
أن األخير خاض مباراتني أقل، فيما بقي 

سبيرز ثامنًا مع 33 نقطة. 
ــفـــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــًا  ــو الـ ــذا هـ وُيــعــتــبــر هــ
ــه الـــجـــديـــد  ــ ــــدربـ ــــع مـ ــريـــق تــشــيــلــســي مـ ــفـ لـ
األملاني توماس توخيل في ثالث مباريات 
ــا لــفــرانــك المــبــارد 

ً
مــنــذ تــولــيــه املــهــام خــلــف

بعدما تعادل في املباراة األولى سلبًا مع 
انتصاره  يحقق  أن  قبل  وولفرهامبتون 
األول عــلــى بــيــرنــلــي. وكـــانـــت هــــذه املـــرة 
األولى التي يخسر فيها املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو مباراتني على التوالي في 
منافسات الدوري على أرضه في مسيرته 
التدريبية )327 مباراة بيتية( بعد سقوطه 
أمام ليفربول )1-3( أواخر الشهر الفائت. 
بـــ3 خــســارات متتالية  توتنهام  كما مني 
في الدوري للمرة األولى منذ شهر تشرين 
ــراف  ــ تـــحـــت إشـ نــوفــمــبــر 2012  الـــثـــانـــي/ 
البرتغالي أندريه فياش-بواش، وفي هذا 
اإلطار قال جوزيه مورينيو »لقد عانينا 
 ولكن كم فرصة خلقوا؟ لم نستحوذ 

ً
قليال

على الكرة، هذا صحيح، لم نخلق الفرص 
فــي الــشــوط األول صــحــيــح. لــكــن املــعــانــاة 
كانت بسبب ركلة الجزاء. في النهاية ركلة 

جزاء حسمت املباراة«.

»نحن سعداء«
ــي تـــاريـــخ  أصـــبـــح تـــوخـــيـــل أول مــــــدرب فــ
تشيلسي يحافظ على نظافة شباكه في 
املـــبـــاريـــات الـــثـــالث األولـــــى لـــه فـــي بــطــولــة 
الدوري منذ أيام البرتغالي مورينيو نفسه 
الذي قاد فريق »البلوز« إلى اللقب أعوام 

2004، 2005 و2015، وقال توخيل في هذا 
اإلطار »نحن سعداء جدًا بالنتيجة. كانت 
مـــبـــاراة صــعــبــة ضــد خــصــم قـــوي ولكننا 
أدينا جيًدا وسيطرنا على املباراة. عندما 
فــريــق مــن طينة جــيــدة عليك  تلعب ضــد 
دافعنا  أحــيــانــا.  ستعاني  أنـــك  تتقبل  أن 
عن  بحثنا  وشــجــاعــة.  باستبسال  جــيــًدا 
الهدف الثاني لقتل املباراة«، في وقت قال 
جورجينيو »كنا ندرك أنها ستكون مباراة 
صعبة في الديربي ولكننا عملنا بجهد. 

خلقنا الفرص واستحقينا االنتصار«.
وخــــاض ســبــيــرز املـــبـــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــًا 
بغياب قناصه هاري كاين، الذي خرج أثناء 
اســتــراحــة الــشــوطــني خــالل الــخــســارة أمــام 
كان  حيث  كاحليه  في  إلصابته  ليفربول 
لفترة طويلة.  توتنهام يخشى من غيابه 
إال أن مــوريــنــيــو تـــوقـــع فـــي وقــــت ســابــق 
عـــودة كــايــن إلـــى املــالعــب األســبــوع املقبل 
إمكانية  إلــى  السريع، مشيرًا  تعافيه  بعد 
جـــهـــوزيـــتـــه ملـــواجـــهـــة مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون، 
األربعاء املقبل، في الدور الخامس ملسابقة 
كأس االتحاد اإلنكليزي أو في 13 شباط/ 
فــبــرايــر الــحــالــي ضــمــن املــرحــلــة الــــــ24 من 

الدوري ضد مانشستر سيتي املتصدر. 
وســاهــم كــايــن فــي تسجيل 23 هــدفــًا من 
األهــداف الـ34 للنادي اللندني في بطولة 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي )ســجــل 12 هــدفــًا مع  ــ الـ

11 تمريرة حاسمة(. وكانت هذه املباراة 
الــدوري التي  الخامسة تواليًا في بطولة 
ــوز عــلــى  ــفــ ــي الــ يــفــشــل فــيــهــا تـــوتـــنـــهـــام فــ
تشيلسي، علمًا أن اللقاء األول بينهما هذا 
املوسم انتهى بالتعادل السلبي في ملعب 

»ستامفورد بريدج«. 
ــيـــل تـــغـــيـــيـــرًا وحــــيــــدًا عــلــى  وأجــــــــرى تـــوخـ
التشكيلة التي فازت على بيرنلي بهدفني 
نــظــيــفــني، إذ عــــاد الــظــهــيــر األيـــمـــن ريــس 
جيمس بـــداًل مــن املــهــاجــم تــامــي أبــراهــام. 
في وقــت أجــرى مورينيو ثالثة تغييرات 
على التشكيلة التي سقطت أمام برايتون، 
 زج بالبرازيلي كارلوس فينيسيوس 

ُ
حيث

في خط املقدمة أساسيًا للمرة األولى في 
الــــدوري بـــداًل مــن الــويــلــزي غــاريــث بــايــل، 
ــر والــعــاجــي ســيــرج  ــك دايــ واملـــدافـــعـــني إريــ
أوريــيــه بـــداًل مــن الــكــولــومــبــي دافينسون 

سانشيس والويلزي جو رودون. 
ورغم هيمنة تشيلسي على الشوط األول، 
إال أنه لم يخلق العديد من الفرص ونجح 
في استغالل سيطرته عندما تحصل فيرنر 
على ركلة جزاء إثر عرقلة من داير انبرى 
واضطر  )د.24(.  بنجاح  جورجينيو  لها 
قـــلـــب الــــدفــــاع الـــبـــرازيـــلـــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا 
اإلصــابــة  بسبب   36 الدقيقة  فــي  للخروج 
ودخول الدنماركي أندرياس كريستينسن.

بعد ذلك واصل تشيلسي فرض إيقاعه في 

الشوط الثاني وسط غياب تام لتوتنهام 
عن األجواء، وأتيحت فرصة لفيرنر عندما 
وصــلــتــه الــكــرة أمـــام املــرمــى مــن مايسون 
ماونت، أبعدها أورييه في اللحظة األخيرة 
إلى  عرضية  )د.59(. ووصلت  ركنية  إلــى 
األمــيــركــي كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش بعد 
دقيقة من دخوله إلى أمام املرمى خرج لها 
الحارس الفرنسي هوغو لويس في الوقت 
املناسب )د.66(، وكاد أن يضاعف ماونت 
املنطقة  إلــى داخــل  النتيجة عندما توغل 
وسدد بيسراه كرة زاحفة أبعدها لوريس 

ببراعة )د.76(. 
للتسديد   79 للدقيقة  تــوتــنــهــام  وانــتــظــر 
ــــى عــلــى املـــرمـــى عــبــر الــبــديــل  لــلــمــرة األولــ
األرجنتيني إريك الميال بتسديدة جميلة 
بــيــســراه مـــن خــــارج املــنــطــقــة تــصــدى لها 
الحارس السنغالي إدوار مندي، وبعدها 
رفع أصحاب األرض إيقاعهم في الدقائق 
األخيرة، ورفع أورييه عرضية متقنة عن 
الجهة اليمنى تابعها فينيسيوس رأسية 

مرت قريبة من القائم )د.87(.

أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي الكأس
تأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي 
فــوزه على ريــال  كــأس ملك إسبانيا بعد 
بــيــتــيــس فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي خــالل 
مباراة انتهت بركالت الترجيح بعد تعادل 
الفريقني إيجابيًا )1 - 1( في الوقت األصلي 
والــشــوطــني اإلضــافــيــني. وســجــل املهاجم 
خوانمي خيمينيث هدف التقدم لبيتيس 
راؤول جارسيا خطف هدف  لكن  )د.84(، 
التعادل لبلباو في الوقت القاتل وتحديدا 
املحتسب  الــوقــت  مــن  الرابعة  الدقيقة  فــي 
بدال من الضائع )د.90+4(، ليلعب الفريقان 
وقتًا إضافيًا لم يأت بجديد. واحتكم بلباو 
وبــيــتــيــس إلـــى ركــــالت الــتــرجــيــح، ليتألق 
أونـــــــاي ســـيـــمـــون حــــــارس فـــريـــق أتــلــتــيــك 
بلباو بشدة ويتصدى لركلتني من العبي 
أربــع  بلباو  العــبــو  سجل  بينما  بيتيس، 
ركالت بنجاح ليتأهلوا في نهاية املطاف 

إلى نصف نهائي الكأس. 
وُيحاول فريق أتلتيك بلباو بقيادة مدربه 
الـــجـــديـــد مــارســيــلــيــنــو مــتــابــعــة الــظــهــور 
الالفت بعد التتويج بلقب كأس »السوبر« 
اإلسبانية، ويسعى الفريق للوصول إلى 
املباراة النهائية ورفع الكأس الثانية هذا 
املوسم، وذلك في إنجاز لم ُيحققه الفريق 
»الباسكي« منذ سنوات طويلة، لكن عليه 
أن يتخطى الدور نصف النهائي أواًل ومن 
ثـــم الــتــفــكــيــر فـــي الــتــتــويــج بــطــال ملسابقة 
الكأس وأمام اختبار صعب في ظل وجود 

برشلونة وإشبيلية في املربع الذهبي.
)فرانس برس(

تشيلسي يُسقط توتنهام... 
وبلباو إلى نصف النهائي

سقط المدرب جوزيه 
مورينيو مجددًا وتلقى 

الخسارة الثالثة تواليً 
على يد تشيلسي هذه 

المرة، في وقت حقق 
المدرب األلماني توماس 

توخيل فوزه الثاني تواليً 
في »البريميرليغ«

)Getty( تشيلسي يُتابع سلسلة نتائجه الجيدة مع توخيل
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حسنًا وصل كريستيانو رونالدو 
إلى عامه الـــ36، العام الــذي ُيرعب 
جــمــاهــيــر كــــرة الـــقـــدم ألنــــه ُيــقــرب 
نهاية مسيرة املهاجم البرتغالي أكثر وأكثر 
فــي مــالعــب كـــرة الـــقـــدم. لــكــن ورغــــم الــوصــول 
إلـــى هـــذه الـــســـن، ال يــبــدو أن رونـــالـــدو يــريــد 
التوقف بل يريد متابعة نفس ما قدمه حتى 
عــمــر ربــمــا يــتــجــاوز 40 ســنــة، خــصــوصــًا أن 
 على حماسه وشغفه الكبير 

ُ
تصريحاته تدل

لالستمرار في اللعبة لفترة أطول.
ــالــــدو  ــبــــدو مــــن الـــصـــعـــب أن يـــتـــوقـــف رونــ ويــ
عــن كـــرة الــقــدم قــريــبــًا، خــصــوصــًا أن تجربة 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ــ الــنــجــم الـــســـويـــدي زالتــ
ــارت حــمــاس الــكــثــيــر مــن الــالعــبــني الــكــبــار،  أثــ
فالسويدي وصل إلى سن الـ40 وما زال ُيقدم 
الكثير فــي املــالعــب اإليــطــالــيــة، ال بــل ُيسجل 
ــــداف ويصنعها وُيــنــافــس عــلــى صـــدارة  األهـ

قائمة الهدافني في »الكالتشيو« أيضًا.
وهنا ُيطرح السؤال ماذا ينقُص رونالدو لكي 
يصل إلى ما وصل إليه إبراهيموفيتش، طبعًا 
ال شيء. فرونالدو أفضل بكثير من السويدي 
ــازات الــفــرديــة  ــ ــجـ ــ عــلــى صــعــيــد األرقـــــــام واإلنـ
والجماعية، ويكفي أن البرتغالي حقق الكرة 
الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية وأثبت 
أنه األفضل دائمًا مع جميع األندية التي لعب 

رونالدو الـ36
إنجازات وألقاب

التي  األعوام  الـ36،  عامه  إلى  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  وصل 
القدم  كرة  عالم  في  آخر  العب  أي  يُحققها  لم  فردية  إنجازات  شهدت 
الـ36  سن  بعد  رونالدو  سُيقدم  ماذا  السؤال  ليبقى  ربما.  ميسي  باستثناء 

وهل يستمر على ُمعدله التهديفي الُمرتفع في السنوات القادمة؟

3031
رياضة

تقرير

معها )سبورتينغ، مانشستر يونايتد، ريال 
مدريد ويوفنتوس(.

ـــ36، يجب أن يتم  وبعد وصــولــه إلــى عامه الـ
كريستيانو  التي حققها  األرقــام  استعراض 
ــازات الــتــي  ــ ــــجـ ــالــــدو فـــي كــــرة الـــقـــدم واإلنـ رونــ
بعت في أذهان الجماهير التي لم تنَس ما 

ُ
ط

قدمه صاروخ »ماديرا« في جميع البطوالت 
وخصوصًا دوري أبطال أوروبا، التي ُيعتبر 
التهديفي واألرقــام  الصعيد  هو ملكها على 
وكذلك  اإلقصائية  واألدوار  األول  الـــدور  فــي 
فيها  حاسمًا  كــان  التي  النهائية،  املــبــاريــات 
ريـــال مدريد  كــان مــع  وبشكل خــاص عندما 
اإلسباني في الفترة الذهبية التي ال يمكن أن 

يسناها أي مشجع للنادي »امللكي«.

مسيرة ذهبية حافلة
احــــتــــفــــل الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

رونالدو بعيد ميالده الـ36 وذلك بعد مسيرة 
ألسطورة لم تنته بعد خرج فيها من مدينة 
فــونــتــشــال الــصــغــيــرة وتــغــلــب خــاللــهــا على 
الــصــعــوبــات حــتــى أصــبــح الـــثـــالثـــاء املــاضــي 
الهداف  ميالن،  إنتر  شباك  في  ثنائيته  بعد 
أحرزها  بـــ763 هدفًا  العصور  لكل  التاريخي 

في املسابقات الرسمية.
الــدوريــات واألنــديــة  الــســنــوات وتختلف  تمر 
وأيــــضــــًا مــــراكــــزه عـــلـــى أرض املـــلـــعـــب وطــــرق 
تسجيله لألهداف ولكن ال يوجد اختالف في 
أدائـــه، فــإن تواجد رونــالــدو داخــل امللعب هو 
مــرادف لألهداف وااللتزام والقيادة واألرقــام 
الــقــيــاســيــة وقـــبـــل كـــل شــــيء الـــنـــجـــاح فـــي كل 
مــرة ُيــشــارك فيها فــي املــبــاريــات إن كــان على 
الــصــعــيــديــن املــحــلــي والــــدولــــي مـــع املــنــتــخــب 

البرتغالي.
ونـــجـــح كــريــســتــيــانــو فـــي حــصــد 31 بــطــولــة 
األنــديــة  خــالل مسيرته، ســـواء على مستوى 
سلسلة  وتحقيق  الــبــرتــغــال،  منتخب  مــع  أو 
ال حصر لها من األرقام القياسية مع األندية 
ــتـــي بــــدورهــــا تــغــذي  والــشــخــصــيــة أيـــضـــا والـ

طموحه النهم ورغبته في التفوق.
ووفقًا لبعض اإلحصائيات، أحرز البرتغالي 
ــه الــقــيــاســيــة يــــوم الـــثـــالثـــاء )ســـان  ــامـ آخــــر أرقـ
ســيــرو(، إذ و بهدفيه فــي شــبــاك إنــتــر ميالن 
خــــالل ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا 
وصــل رونــالــدو للهدف رقــم »763« متخطيًا 
بــذلــك كــل مــن الــبــرازيــلــي إدســـون أرانــتــس دو 
جوزيف  والــنــمــســاوي  »بيليه«  ناسيمينتو 
بيكان برصيد 72 لكل منهما، ليصبح بذلك 

أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.
ــك، وضـــعـــتـــه بـــعـــض اإلحـــصـــائـــيـــات  ــ ــ ومـــــع ذلـ
األخرى في املركز الرابع للهدافني بعد كل من 
أهـــداف( ورومــاريــو )772 هدفا(  بيكان )805 
وبيليه )767 هدفًا(، ولكنها مسألة وقت فقط 
ليتخطى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــل تــلــك األرقـــام 
أيــضــًا، خــصــوصــًا أنـــه ال يــنــوي االعـــتـــزال في 

السنوات القادمة.
استثنائي  بشكل  بجسمه  يهتم  مــا  فــدائــمــًا 
ــتــــدرب بـــاســـتـــمـــرار ويـــأكـــل بــشــكــل صحي  ويــ
ــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــة الـ ــات الــــالزمــ ــاعـ ويــــنــــام الـــسـ
الجسد، وهــو مــا أتــاح لــه الحفاظ على أدائــه 
املتميز حتى يومنا هــذا. كما نجح رونالدو 
عــانــى  بـــعـــدمـــا  طـــاقـــتـــه  وإدارة  تـــوظـــيـــف  فــــي 
مـــن مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي الـــكـــاحـــل فـــي مــوســم 
في  مـــبـــاراة   60 خــوضــه  بــســبــب   2010/2009

املوسم ما بني النادي واملنتخب.
فــقــد خـــاض الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 43 مــبــاراة مع 
يوفنتوس في موسم 2019/2018 و46 مباراة 
في موسم 2020/2019، ومع ذلك إخراجه من 
املــلــعــب وســـط املــبــاريــات ال ًيــعــد قــــرارًا جريئًا 
ــدرب فــريــق  ــ ــ ــه. فـــقـــد رأى مـ ــيــ بــالــنــســبــة ملــــدربــ
األربعاء  يــوم  بيرلو  أنــدريــا  »البيانكونيري« 
مدى غضب وانزعاج الالعب عندما بدله خالل 
الـــ20 دقيقة األخيرة من مواجهة إنتر ميالن.

يُعبتر رونالدو الهداف 
التاريخي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا

في  للصحافيين  المخصصة  المقاعد  عــدد  تقليص 
األولمبياد إلى النصف

التي ستستضيف  املالعب  في  للصحافيني  املخصصة  املقاعد  تقليص عدد  سيتم 
على  األمـــر. وسيتوجب  بـــادئ  فــي  املتوقعة  األعــــداد  لنصف  أوملــبــيــاد طوكيو 2020 
إال  العامة  النقل  وســائــل  استقالل  مــن  يتمكنوا  لــن  الــذيــن  واملــصــوريــن،  الصحافيني 
بحصولهم على تصريح بذلك األمر، حجز املقاعد املخصصة لهم بالقاعات مسبقًا، 
بني  مسافات  وجـــود  يضمن  بشكل  التصاريح  تــوزيــع  مــن  املنظمون  ليتمكن  وذلـــك 
األشخاص وغيرها من اإلجراءات األمنية في مواجهة الوباء. وظهرت هذه التعليمات، 
فــي دليل  الصحية،  األزمـــة  لتطور  املقبلة وفــقــًا  يتم تعديلها خــالل األشــهــر  قــد  الــتــي 
التي  اللوائح  املنظمة، والتي نشرت قبل يوم واحد  اللجنة  الصحافة الصادر من قبل 
طبق جميع هذه القواعد سواء على 

ُ
يجب على االتحادات الدولية االلتزام بها. هذا وست

األشخاص الذين تلقوا اللقاح املضاد للفيروس أو من لم يتم تطعيمهم. لن يكون تلقي 
اللقاح شرطًا أساسيًا من أجل حضور فعاليات دورة األلعاب األوملبية، على الرغم من 

أن اللجنة املنظمة أوصت بذلك.

عودة ناتشو إلى تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه 
من فيروس كورونا

عاد ناتشو فرنانديز مدافع فريق ريال مدريد 
تعافيه  بعد  املجموعة  بقية  مــع  التدريبات  إلــى 
مــن فــيــروس كــورونــا الـــذي أصــيــب بــه فــي الـــ25 
املــاضــي، وذلــك  الثاني/ يناير  مــن شهر كــانــون 
فــي حــصــة تــدريــبــيــة شــهــدت غــيــاب البلجيكي 
ــازارد الـــذي تــم تشخيص إصــابــتــه في  إيـــدن هــ
»العضالت األمامية من الساق اليسرى«. وكانت 
ــذي تــوقــع  ــ ــرى لـــالعـــب الـ ــ ــذه ضـــربـــة مـــؤملـــة أخـ هــ
للفريق  الهجومي  الخط  نجم  يكون  أن  الجميع 
منذ انضمامه إلى فريق »امليرينغي« في صيف 
عام 2019، ولكن منذ ذلك الحني تعرض هازارد 
لعشر إصــابــات وهــو مــا تسبب فــي غيابه عن 
44 مباراة. ومع ذلك، من األخبار الجيدة األخرى 
للمدرب زين الدين زيدان بخالف عودة ناتشو 
التوالي  على  الثاني  لليوم  الــتــدريــب  فــي  رامـــوس  الفريق سرخيو  قائد  مشاركة  هــي 
إمكانية مشاركته مع  إلــى  األمــور تشير  أن جميع  الوتيرة مع زمــالئــه، كما  وبنفس 

الفريق خالل مواجهة أويسكا.

عمدة مارسيليا يعرض ملعب المدينة للبيع
قرر عمدة مارسيليا، بينوا بايان، طرح ملعب كرة القدم املوجود في املدينة للبيع وهو 
ملعب »فيلودروم« الشهير الذي يخوض عليه فريق أوملبيك مارسيليا مبارياته، نظرًا 
شر على حسابه في 

ُ
ألنــه يــراه إهـــدارًا ألمــوال املدينة. وقــال بايان في مقطع فيديو ن

موقع فيسبوك »أريد بيعه ألنه إهدار أموال. سأفعل ذلك إذا وجدت مشتريًا«، مبررًا 
ذلك بأن مجلس املدينة مثقل بالديون، وهو أمر يلقي بمسؤوليته على سلفه اليميني. 
كذلك شدد على أن »خزينة املدينة شبه فارغة« وأن نية التخلص من امللعب قد طرحها 
إذا وجــدت مشتريًا. وسأتمكن في  املــعــارضــة«، وأضــاف »سأفعل  كــان في  »عندما 
األشهر والسنوات القادمة من العثور على مشتر«. هذا وتبلغ تكلفة امللعب 15 مليون 
يورو سنويًا، بينما يتقاضى مقابل إيجار من فريق أوملبيك مرسيليا 5 ماليني يورو 
فقط في املوسم الواحد. ويبلغ دين البلدية 1.54 مليار يورو، أي ما يعادل 1.812 يورو 
لكل مواطن. ويتزامن إعالن رئيس البلدية مع أزمة خطيرة يعيشها فريق مارسيليا، 
الــذي شهد السبت املاضي يومًا أســود عندما اقتحم العشرات من املشجعني مركز 

التدريب احتجاجًا على اإلدارة، وعلى وجه الخصوص الرئيس جاك هنري إيرو.

إعادة انتخاب ألكسندر ديوكوف رئيسًا 
التحاد كرة القدم الروسي

انــتــخــب ألــكــســنــدر ديـــوكـــوف رئــيــســًا لــالتــحــاد 
الـــروســـي لــكــرة الــقــدم بــاإلجــمــاع، بــعــد أقـــل من 
عــامــني مـــن تــولــيــه قـــيـــادة هــــذه املــنــظــمــة. وقـــال 
ديوكوف »أشكركم على الثقة والعمل املشترك. 
لقد تمكنا من القيام بالكثير خالل تلك الفترة«، 
وذلك وفقًا ملا نقلته وكالة )تاس( لألنباء. ودعم 
إنفانتينو  جياني  السويسري  »فيفا«  رئيس 
انتخاب ديوكوف قبل التصويت، وشكره على 
الرائع«  والتعاون  إنجازه  تم  الــذي  املهم  »العمل 
خالل العامني املاضيني، وأضاف »أتطلع إلى مواصلة عملنا املشترك«، وأكد ديوكوف 

أنه سيواصل العمل لتحقيق تطور أكبر لكرة القدم في روسيا.

عــام 2014 شاركت ألول مــرة في منافسات بطولة أميركا 
ــا تــاتــيــشــفــلــي في  املــفــتــوحــة وتـــفـــوقـــت عــلــى مــنــافــســتــهــا آنــ

التصفيات التمهيدية.
يبلغ طول هيبينو حوالي متر و63 سنتيمترًا وتلعب باليد 
الرياضية  مسيرتها  خــالل  مالية  أربــاحــًا  وحققت  الُيمنى 
قدرها مليون و746 ألف دوالر أميركي. وفي منافسات فئة 
 190 مقابل  فــوزًا   263 اليابانية  الالعبة  »الــفــردي«، حققت 
اليوم  انــتــصــارات بلغت 58%، وهــي تحتل  خــســارة بنسبة 

املركز الـ73 في تصنيف هذه الفئة.
ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــالم« فــئــة »ال
هيبينو من الدور الثاني لبطولة أستراليا املفتوحة عام 2020، 
الثاني لبطولة فرنسا املفتوحة في العام نفسه،  الــدور  ومن 
ومن الدور األول لبطولة »ويمبلدون« املفتوحة عامي 2016 
املفتوحة  أميركا  لبطولة  الثاني  الـــدور  مــن  وكــذلــك  و2017، 

عــام 2017. وفــي منافسات فئة »الــزوجــي«، حققت الالعبة 
انتصارات  بنسبة  مقابل 133 خسارة  فــوزًا  اليابانية 155 
الـــ68 في ترتيب هذه  املركز  اليوم  بلغت 54%، وهــي تحتل 
الفئة. بينما في منافسات »الغراند سالم« للزوجي، خرجت 
الثاني لبطولة أستراليا املفتوحة  الدور  اليابانية من  الالعبة 
عام 2017، ومن الدور الثاني أيضًا لبطولة فرنسا املفتوحة 
أعوام 2016، 2017 و2018، بينما ودعت بطولة »ويمبلدون« 
من الدور األول عام 2016، ومن الدور الثالث لبطولة أميركا 

املفتوحة عامي 2016 و2018.
ــدة من  ــ ــوز لــهــا ضـــد واحــ ُيـــذكـــر أن هــيــبــيــنــو حــقــقــت أول فــ
املصنفات العشر األوائل في عام 2020، وذلك عندما أطاحت 
»هــوا  بطولة  فــي  سفيتولينا  إيلينا  األوكــرانــيــة  بمنافستها 
هني« الصينية، وفي العام نفسه تفوقت أيضًا على األميركية 

سلوان ستيفينز ثم زارينا دياس ويليينا أوستيبينكو.

رياض الترك

الــيــابــانــيــة نـــاو هيبينو فــي 28 تشرين  ولـــدت العــبــة الــتــنــس 
إلــى املركز  الــتــي وصــلــت  الــثــانــي/ نوفمبر عــام 1994 وهــي 
الـ56 في التصنيف العاملي للسيدات كأفضل مرتبة لها بني 
مصنفات التنس. كما وصلت إلى املركز الـ43 في التصنيف 
وجت بأول لقب في 

ُ
العاملي لفئة »الزوجي«، وفي عام 2015 ت

مسيرتها وتحديدًا في بطولة »تاشخانت« املفتوحة.
الــيــابــان  شــاركــت هيبينو ألول مـــرة فــي مــنــافــســات بــطــولــة 
املفتوحة في فئة »الزوجي«، ولعبت إلى جانب زميلتها ريكو 
ــام يــوريــكــا سيما وإريــكــا  ســاوايــانــغــي، لكنهما خــســرتــا أمـ
ســيــمــو. وعــلــى صــعــيــد مــشــاركــتــهــا فـــي بـــطـــوالت الــســيــدات 
املختلفة، حققت الالعبة اليابانية 4 انتصارات في منافسات 
وفي  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  فــي  ولقبني  »الـــفـــردي«  فئة 

ناو هيبينو

على هامش الحدث

العبة تنس يابانية 
تحتل المركز الـ73 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

حقق رونالدو 
إنجازات كثيرة في 
عالم كرة القدم 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ال ينوي البرتغالي كريستيانو رونالدو إنهاء مسيرته الكروية باكرًا حتى لو 
وصل إلى عمر الـ36 سنة، لكن الُعمر قد يخونه في السنوات المقبلة. 
البرتغال،  منتخب  مع  دوليتين  بطولتين  آخر  رونالدو  يخوض  وربما 
عندما يلعب في »يورو« 2020 هذا الصيف مع بطل النسخة الماضية، 
خوض  في  رونالدو  ينجح  فهل   .2022 قطر  مونديال  يخوض  ثم 
أم  سنة(،   41(  2026 مونديال  وثم  سنة(   39(  2024 »يــورو«  منافسات 

ستنتهي مسيرة رونالدو الدولية عند هذا الحد؟

آخر بطولتين دوليتين؟

وجه رياضي

ألقاب وإنجازات
حــــقــــق الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو الــكــثــيــر مــن األلــقــاب فــي مسيرته 
ألــــقــــاب دوري  ــا 5  أبــــرزهــ ــعـــل  الــــكــــرويــــة، ولـ
األبـــطـــال و5 كــــرات ذهــبــيــة بــجــانــب ألــقــاب 
الــــدوري فــي إنــكــلــتــرا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وأيـــضـــا كـــأس الــســوبــر األوروبــــــي ودوري 

و451  يونايتد  مانشستر  مــع  أخــرى  و118 
مــع ريـــال مــدريــد و87 مــع يوفنتوس و102 

مع منتخب البرتغال.
كما ُيعد رونالدو الهداف التاريخي لبطولة 
دوري األبطال بإجمالي 134 هدفا، واألكثر 
تسجيال في البطولة في موسم واحــد )17 
هــدفــًا( وأكــثــر العــب تسجيال فــي أكــبــر عدد 

ــة مـــع مــنــتــخــب »الـــبـــحـــارة«  ــيــ األمــــم األوروبــ
ــام الــقــيــاســيــة الــتــي  ــ تــعــد فــقــط بــعــض األرقــ
وتــوضــح مسيرته  رونــالــدو  مــســيــرة  تميز 

في عالم كرة القدم.
وعــلــى الــصــعــيــد الــتــهــديــفــي خـــالل مسيرته 
ــة، نـــجـــح »صــــــــــاروخ مــــــاديــــــرا« فــي  ــ ــــرويـ ــكـ ــ الـ
لشبونة  مــع سبورتينغ  أهـــداف   5 تسجيل 

من مباريات متتالية بالبطولة )11 مباراة( 
اإلقــصــائــيــة  األدوار  فـــي   

ً
تــســجــيــال واألكـــثـــر 

الوحيد  الالعب  وهــو  هدفًا(   67( بالبطولة 
الــــذي ســجــل فـــي ثــالثــة نــهــائــيــات للبطولة 
ــر فـــــوزا بــنــهــائــيــات )5(، ومــــا زالـــت  ــثــ واألكــ

القائمة تطول في كل عام.
)العربي الجديد، إفي(

أوضح اإلسباني رافاييل نادال أن األلم الذي يشعر به في الظهر ودفعه لالنسحاب من 
بطولة كأس اتحاد العبي التنس املحترفني، ليس شديد السوء، لكنه اعترف أيضًا بأنه 
ليس في حالة جيدة بما يكفي للعب مباراة بهذا املستوى. وقال نــادال: »لقد تحسنت، 
لكنني لست جاهزًا لخوض مباراة تتطلب مستوى عاليًا من األداء. أمس ذهبت لإلحماء 
ألرى ما إذا كان بإمكاني اللعب لكنني شعرت بأنني ال أستطيع، لذلك نزل بابلو كارينيو 
 منه، حيث فاز 

ً
الذي قام بعمل رائع«، في إشارة إلى خوض مواطنه مباراة الفردي بدال

بسهولة على األسترالي جون ميلمان.

صورة في خبر

نادال: لست في حالة شديدة السوء
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