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حطمت العداءة الكينية روث شيبنغيتش الرقم 
القياسي العاملي لنصف املاراثون بتتويجها 

بنصف ماراثون إسطنبول بزمن قدره ساعة و4 
دقائق وثانيتان. وفازت شيبنغيتش بنصف 

ماراثون إسطنبول للمرة الثالثة في مشوارها 
بعد نسختي 2017 و2019. وحطمت شيبنغيتش 

الرقم القياسي الذي سجلته اإلثيوبية أبابيل 
يشانه عندما فازت بنصف ماراثون رأس الخيمة 

اإلماراتي بزمن قدره ساعة وأربع دقائق و31 ثانية.

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا 
ه يجري بحث إمكانية تأجيل 

ّ
ماراسينيانو، أن

بطولة روالن غاروس للتنس للعام الثاني، بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وصرحت ماراسينيانو: 
»نجري مباحثات مع االتحاد الفرنسي للتنس 

ملعرفة ما إذا كان يجب تغيير موعد البطولة. 
نحاول الحد من فرص التجمعات في الرياضات 
االحترافية«. ومن املقرر أن تقام البطولة بني 17 

مايو/ أيار و6 يونيو/ حزيران املقبلني.

وج فريق الوحدات بلقب كأس السوبر األردني 
ُ
ت

في كرة القدم الـ14 في تاريخه بعد فوزه على 
الجزيرة بهدفني نظيفني على ملعب عمان الدولي. 

وصالح الوحدات بهذا اللقب جماهيره الغاضبة 
بعد خسارة نهائي درع االتحاد أمام الجليل 

وج املوسم 
ُ
بركالت الترجيح، وكان الوحدات ت

 للدوري األردني ودرع االتحاد، 
ً
املاضي بطال

في وقت قرر اتحاد كرة القدم إلغاء بطولة كأس 
األردن بسبب تفشي فيروس كورونا.

روث شيبنغيتش تحطم 
الرقم القياسي العالمي 

لنصف الماراثون

الحكومة الفرنسية تبحث 
إمكانية تأجيل بطولة 

روالن غاروس

كأس السوبر األردني: 
الوحدات يُتوج للمرة الـ14 

في تاريخه

كلل البولندي 
هوبرت 
هوركاتش 
مسيرته 
الرائعة في 
بطولة ميامي 
المفتوحة لتنس 
األساتذة، ذات 
الـ1000 نقطة، 
بالتتويج باللقب 
إثر فوزه في 
المباراة النهائية 
على اإليطالي 
يانيك سينر 
بمجموعتين 
دون رد، 
ليدشن ألقابه 
في بطوالت 
الماسترز. واحتاج 
صاحب الـ24 
سنة لساعة 
و44 دقيقة من 
أجل حفر اسمه 
ضمن المتوجين 
بلقب البطولة 
بنتيجة )7 - 6(، 
)7 - 4( و)6 - 4(.

)Getty( أكمل الالعب البولندي المفاجأة وُتوج باللقب

هوبرت بطل ميامي

Tuesday 6 April 2021
الثالثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة



مجدي طايل

العربية  األنــديــة  نتائج  تباينت 
في سباق الجولة الثالثة، ملرحلة 
املجموعات لكأس الكونفيدرالية 
فتصاعدت   ،2021-2020 ملــوســم  األفــريــقــيــة 
أسهم قلة مــن الــفــرق وتــراجــعــت أسهم فرق 
املؤهلة  البطاقات  رحــلــة حصد  فــي  أخـــرى، 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، واالســـتـــمـــرار في 

سباق املنافسة على اللقب.
كتبت الجولة الثالثة انتصارًا عربيًا وحيدًا، 
كــــان بــطــلــه الـــرجـــاء املـــغـــربـــي، فــيــمــا الحــقــت 
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تقرير

الـــتـــعـــادالت فـــرق األهـــلـــي الــلــيــبــي، وشبيبة 
القبائل الجزائري، ونهضة بركان املغربي، 
والنجم الساحلي والصفاقسي التونسيني، 
وأخــيــرًا خسارة بيراميدز املــصــري، ووفــاق 
سطيف الــجــزائــري. فــي املــجــمــوعــة األولـــى، 
وتعقدت آمال أهلي بنغازي الليبي، ووفاق 
سطيف الجزائري بعدما فشال في تحقيق 
أورالنــدو  مع  بنغازي  أهلي  الفوز. وتعادل 
ــراتـــس بـــطـــل جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــن دون  ــيـ بـ
أهــداف، في لقاء سيطرت الفرص الضائعة 
على أحــداثــه، ليرفع األهــلــي رصــيــده إلــى 4 
ــــدو بــيــراتــس.  نــقــاط، مــقــابــل 5 نــقــاط ألورالنـ

وفي املجموعة نفسها، تلقى وفاق سطيف 
الـــجـــزائـــري خـــســـارة مــؤملــة بــالــســقــوط أمـــام 
إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري بــهــدفــني مــقــابــل هــدف 
إنييمبا رصــيــده  األخــيــر. ورفـــع  فــي ملعب 
إلــى 6 نــقــاط فــي املــركــز األول، مقابل نقطة 
لــوفــاق سطيف الــذي بــات فــي حاجة للفوز 
في الجولة املقبلة. وكان التقدم من نصيب 
وفاق سطيف عبر العبه منصف بقرار، ورد 
ثم  إلنييمبا،  بالتعادل  أوالديــبــو  أوغستني 
أضاف توسن أومويلي الهدف الثاني. ولم 
يــقــدم وفــــاق ســطــيــف الـــعـــرض املــنــتــظــر منه 
ســوى فــي أول 30 دقــيــقــة، وتــراجــع بعدها، 
ليخطف إنييمبا 3 نقاط غالية. وأرجع نبيل 
الــكــوكــي، املــديــر الــفــنــي لــوفــاق ســطــيــف، في 
إنييمبا،  أمــام  الصحافي، خسارته  املؤتمر 
إلـــى اإلجــهــاد الــبــدنــي مــن تــوالــي املــبــاريــات 
وضغط أجندة وفاق سطيف، باإلضافة إلى 
ضعف الخبرة لدى عدد من العبي الفريق، 
 

ّ
وغياب التركيز عن املدافعني، مشيرًا إلى أن

املنافسة على  فــي  زالـــت قائمة  مــا  الــفــرصــة 
الثالث  الجوالت  في  الفوز  التأهل، شريطة 
قدرة  في  الكاملة  ثقته  على  مشددًا  املقبلة، 
العــبــيــه عــلــى تــعــويــض الـــخـــســـارة، والـــفـــوز 
التأهل  فــي  اآلمـــال  وإنــعــاش  إنييمبا،  على 
خـــالل لــقــاء الــفــريــقــني بــالــجــولــة الــرابــعــة في 
املجموعة. وأضــاف الكوكي: »أعــد جماهير 
وفاق سطيف بالقتال حتى آخر لحظة في 
املجموعة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
الــنــهــائــي، سنطوي الــخــســارة وســنــركــز في 
تحسني  على  إنييمبا  أمـــام  املقبلة  املــبــاراة 

أهلي بنغازي تعادل 
مع أورالندو بيراتس بطل 

جنوب أفريقيا

يتصدر السائق زاركو 
بطولة العالم برصيد 

40 نقطة

جانبنا الهجومي. ما زلت أرى فريقي قادرًا 
 علينا التحسن 

ّ
على بلوغ الدور املقبل، لكن

القتالية، وهــو ما أسعى  بــالــروح  والتحلي 
لبثه في قلوب الالعبني خالل األيام املقبلة 
مع طّي صفحة الخسارة األخيرة أمام بطل 

نيجيريا«.
وفــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، تـــعـــادل نــهــضــة 
بــركــان املــغــربــي، حــامــل الــلــقــب مــع شبيبة 
الــقــبــائــل الــجــزائــري مــن دون أهــــداف، على 
نــقــطــتــني  الــــبــــركــــان  لـــيـــفـــقـــد  األول،  مـــلـــعـــب 
غــالــيــتــني، ويــرفــع رصــيــده إلـــى 4 نــقــاط في 
ــز الـــثـــالـــث، مــقــابــل 5 نـــقـــاط لــلــشــبــيــبــة  ــركـ املـ
تراجع خطوة وأصبح وصيفًا. وفي  الــذي 
املجموعة نفسها، نجح القطن الكاميروني 
في حصد 3 نقاط غالية خارج ملعبه، بعد 
الزامبي  نابسا ستارز  على مضيفه  الفوز 
رصيده  القطن  ليرفع  رد،  دون  مــن  بــهــدف 
املركز األول، ولديه فرصة  6 نقاط في  إلى 
ــر عــلــى مــلــعــبــه، وتــعــزيــز  ــوز آخــ تــســجــيــل فــ

الـــفـــرنـــســـي  ــا«  ــ ــاهـ ــ ــامـ ــ »يـ ــريــــق  فــ دراج  أحـــــــرز 
فــابــيــو كــــوارتــــارارو، املــركــز األول فــي سباق 
فئة »مــوتــو جــي بــي« خــالل جــائــزة الــدوحــة 
الثانية  املرحلة  النارية،  للدراجات  الكبرى 
الــجــديــد، بتقدمه عــلــى مواطنه  املــوســم  مــن 
ــو. وبــعــدمــا كــان  ــ دراج دوكـــاتـــي، يــــوان زاركــ
الثاني ضمن فئة  املنطلقني في سباقه  أول 
الـــكـــبـــار، أنـــهـــى اإلســـبـــانـــي خـــورخـــي مــارتــن 
)دوكاتي-أفينتيا( السباق، في املركز الثالث، 

ليكمل منصة التتويج.
وفي أول تعليق له بعد الفوز، قال كوارتارارو 
الليلة،  اللحظة  بــهــذه  »ســأســتــمــتــع  مــازحــًا: 
ــدز لــــذيــــذة« مــضــيــفــًا: »شــقــقــت  ــالـ ــدونـ ــاكـ ــمـ بـ
والحلبة  السرعة  الثامن.  املركز  من  طريقي 
كانتا مختلفتني عن التجارب الحرة الرابعة 
واألخـــيـــرة ولــفــة اإلحـــمـــاء«، وكــشــف: »لطاملا 

األولني، فيما تعود املرة األخيرة التي صعد 
إلى  التتويج  منصة  إلــى  فرنسيان  خاللها 
عام 1954 في رينس الفرنسية، حني فاز بيار 
 

ّ
 جاك كولو ثالثًا. وبعدما حل

ّ
مونوريه، وحل

ثانيًا في السباق االفتتاحي خلف اإلسباني 
مارك فينياليس )ياماها(، تمكن زاركــو من 
العام برصيد  الترتيب  التربع على صــدارة 
40 نقطة، بفارق أربــع نقاط عن كوارتارارو 
 خامسًا قبل أسبوع، ثم نجح أول 

ّ
الذي حل

من أمس األحد، في تحقيق فوزه الرابع في 
الفئة الكبرى والخامس عمومًا.

ويــخــوض الــفــرنــســيــان املــوســم الــجــديــد مع 
فريقني جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه 
اإلسبانيان  وأكمل  القطريني.  السباقني  في 
ــنــــس )ســــــوزوكــــــي( وفــيــنــيــالــس  ــيـــكـــس ريــ ألـ
)يــامــاهــا( املـــراكـــز الــخــمــســة األولــــى فــي هــذا 
ــدًا لـــدراجـــي  ــ ــان مــخــيــبــًا جـ ــ ــذي كـ ــ الـــســـبـــاق الــ
»يــامــاهــا - أس أر تـــي« اإليــطــالــيــني فــرانــكــو 
مــوربــيــديــلــي وصــيــف بــطــل املــوســم املــاضــي 
 فــي املــركــز الــثــانــي عــشــر( واألســـطـــورة 

ّ
)حـــل

 فــي املــركــز الــســادس 
ّ

فالنتينو روســـي )حـــل
عــشــر، بــعــدمــا انــطــلــق مـــن املـــركـــز الــــــ21 قبل 
األخير في أســوأ انطالقة له خــالل مسيرته 

في الفئة الكبرى(.
بانيايا  فرانتشيسكو  اآلخـــر  اإليــطــالــي  أمــا 
 ثالثًا األحد قبل املاضي، 

ّ
)دوكاتي( الذي حل

ــاء فــــي املــــركــــز الــــــســــــادس، أمـــــــام حــامــل  فــــجــ
الــلــقــب اإلســـبـــانـــي جـــــوان مــيــر )ســــوزوكــــي( 
والجنوب أفريقي براد بايندر )كاي تي أم( 
واألسترالي جاك ميلر )دوكاتي( واإلسباني 
ــر ألــيــكــس إســـبـــارغـــارو )أبــريــلــيــا( على  اآلخــ
الـــتـــوالـــي. وبــعــدمــا أمــضــت قـــرابـــة شــهــر في 
قطر، حيث أقيمت أيضًا التجارب الشتوية، 
تــنــتــقــل بــطــولــة الــعــالــم الـــى أوروبـــــا اعــتــبــارًا 
مــن 18 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــع جائزة 

بورتيماو البرتغالية.

فوز لّوز مجددًا
بــعــدمــا بـــات األحــــد قــبــل املـــاضـــي أول دراج 
ــن املـــرحـــلـــة  ــ ــرج مـــنـــتـــصـــرًا مـ ــخــ بـــريـــطـــانـــي يــ
االفتتاحية، حقق سام لّوز، فوزه الثاني على 
التوالي في مستهل املوسم، في فئة موتو 2، 
متقدمًا مجددًا على زميله األسترالي، ريمي 
غـــاردنـــر، بــفــارق 0.190 ثــانــيــة. وعــلــى غــرار 
الخمسة  املــراكــز  كانت  االفتتاحية،  املرحلة 
 

ّ
األولــى من نصيب فريق »كاليكس« إذ حل

أمـــام  ثــالــثــًا  فـــرنـــانـــديـــس  راوول  ــبـــانـــي  اإلسـ
اإليــطــالــي مـــاركـــو بــيــتــزيــكــي والــيــابــانــي آي 

أوغورا تواليًا.
ورفع لّوز رصيده في الصدارة الى 50 نقطة 

كــامــلــة، بــفــارق 10 عــن غـــاردنـــر، فيما يحتل 
نقطة.   27 الثالث برصيد  املركز  فرنانديس 
 »الرياح كانت حاضرة 

ّ
وكشف البريطاني أن

ــان مــن الــســهــل الــبــقــاء فــي الــخــلــف )خلف  وكـ
الـــدراجـــني املــتــواجــديــن أمـــامـــه(، لــكــن بعدما 
أصبحت في املقدمة عانيت لالبتعاد بسبب 
الرياح«. وتابع: »قمت بعمل جيد حقًا خالل 
هـــذه األســابــيــع الــثــالثــة فــي قــطــر. بإمكاني 
الـــذهـــاب إلــــى )الـــســـبـــاق الــبــرتــغــالــي املــقــبــل( 

بورتيماو بمعنويات جيدة«.

إنجاز هائل لإلسباني آكوستا 
فـــي فــئــة مـــوتـــو 3، حــقــق الــــــدراج اإلســبــانــي 
ــذي يــخــوض  ــ ــ ــا، الـ ــتــ ــافــــع، بــــيــــدرو آكــــوســ ــيــ الــ
مــع »كـــاي تــي أم« موسمه األول فــي بطولة 
الـــ16  ابــن  العالم، إنجازًا هائاًل بعدما خــرج 
 مــا حققه 

ّ
ســنــة مــنــتــصــرًا. وأكــــد آكــوســتــا أن

 ثانيًا 
ّ

األحد قبل املاضي في لوسيل حني حل
خلف اإلسباني خاومي ماسيا )كاي تي إم(، 
لم يكن وليد الصدفة بل إّنه يتمتع بموهبة 
كــبــيــرة جـــدًا وهـــو بـــات أول دراج فــي تــاريــخ 
من  انطالقه  بعد  بالسباق  يفوز  الفئة  هــذه 

خط الحظائر.
وتقدم اإلسباني في نهاية اللفات الـ18 التي 
شـــهـــدت اصـــطـــدامـــًا بـــني مـــواطـــنـــه جــيــريــمــي 
ألكوبا واالسكتلندي جون ماكفي، حني كانا 
ــدارة الــســبــاق، على الــجــنــوب أفريقي  فــي صـ
داريـــن بــايــنــدر )هــونــدا( بــفــارق ضئيل جدًا 
بــلــغ 0.039 ثــانــيــة، فــي وقـــت جـــاء اإليــطــالــي 
نيوكولو أنتونيلي )كاي تي أم( ثالثًا بفارق 
0.482 ثــانــيــة. وتــربــع آكــوســتــا على صــدارة 
الــتــرتــيــب الــعــام بــرصــيــد 45 نــقــطــة، وبــفــارق 
تــســع نـــقـــاط عـــن بـــايـــنـــدر الـــثـــانـــي، فـــي وقــت 
بـــ32 نقطة  الثالث  املركز  إلــى  تراجع ماسيا 
باملركز  األحـــد،  أمــس  مــن  أول  اكتفى  بعدما 

التاسع.
ــيـــب الــــــدراجــــــني الـــخـــمـــســـة األوائــــــــــل فــي  ــرتـ تـ
ســبــاق مــوتــو جــي بـــي: 1- الــفــرنــســي فابيو 
دقــيــقــة،   42:23.997 )يـــامـــاهـــا(  ــارارو  ــ ــــوارتـ كـ
2- الفرنسي يــوان زاركــو )دوكــاتــي-بــرامــاك( 
خورخي  اإلسباني   -3 ثانية،   1.457 بفارق 
مارتن )دوكاتي-براماك( بفارق 1.500 ث، 4- 
أليكس رينس )سوزوكي( بفارق  اإلسباني 
فينياليس  مافريك  اإلسباني   -5 ث،   2.088

)ياماها( بفارق 2.110 ث.
فـــي املـــقـــابـــل أمـــســـى تــرتــيــب بــطــولــة الــعــالــم 
فــي املــوســم الــحــالــي: 1- زاركـــو 40 نقطة، 2- 
كوارتارارو 36 نقطة، 3- فينياليس 36 نقطة، 

4- بانيايا 26 تقطة، 5- رينس 23 نقطة.
)فرانس برس(

جائزة الدوحة الكبرى: ثنائية فرنسية تاريخية
تواصلت منافسات 

»موتو جي بي« للموسم 
الحالي، وشهدت هذه 

الجولة تفوقًا فرنسيًا 
واضحًا، بعدما صعد 

كلٌّ من فابيو كوارتاراو، 
ويوان زاركو، إلى منصة 

التتويج، مع تسجيل رقم 
تاريخي في المنافسات 

العالمية

الرجاء حسم مواجهته أمام بيراميدز )رزق عبد المجيد/ فرانس برس(

)Getty( الثنائي الفرنسي حقق إنجازًا تاريخيًا

حققت األندية العربية نتائج متباينة في الجولة الثالثة، لمرحلة 
المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية، في 
النهائي من  البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع  سباق حصد 

المنافسة

في  نابسا  مــالقــاة  عند  املقدمة  فــي  موقعه 
املقبلة. الجولة 

وفــــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، انــتــهــى الــديــربــي 
ــداف، بني  ــ الــتــونــســي بــالــتــعــادل مــن دون أهـ
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي وضـــيـــفـــه الــصــفــاقــســي، 
 مــنــهــمــا نــقــطــة. ورفـــــع الــنــجــم 

ّ
لــيــحــصــد كــــل

ــقـــاط فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي،  ــــى 4 نـ رصــــيــــده إلـ
مقابل 5 نقاط للصفاقسي، الذي عاد بنقطة 
وحافظ على تصدره جدول الترتيب. ونجح 
ــر الــفــنــي لــلــصــفــاقــســي، في  مـــورســـيـــا، املـــديـ
راقــب خالله  دفــاعــي محكم،  تكتيك  تطبيق 
تشكيلة  فــي  التهديفية  الــخــطــورة  مــصــادر 
النجم، التي يتصدرها سليمان كوليبالي، 
كما  كشريدة،  ووجــدي  الصفاقسي،  وأيمن 
ــدات عـــبـــر فــــراس  ــ ــرتـ ــ ــــالح املـ اعـــتـــمـــد عـــلـــى سـ
شــواط، ومحمد صولة، ولم يوفق في أكثر 
من هجمة، ليفقد النجم نقطتني غاليتني في 
ملعبه تحت قيادة مدربه األسعد الدريدي. 
وفي املجموعة نفسها، حقق دي غراف كار 
السنغالي أول فوز له في املجموعة، بتغلبه 
على ساليتاس البوركيني بهدفني من دون 
رد، لــيــرفــع دي كــــار رصـــيـــده إلــــى 4 نــقــاط، 

مقابل 3 نقاط لساليتاس.
وفي املجموعة الرابعة، حسم نادي الرجاء 
املـــغـــربـــي املـــواجـــهـــة املـــصـــريـــة – املــغــربــيــة، 
بــالــفــوز عــلــى بــيــرامــيــدز بــهــدفــني مــقــابــل ال 
شــيء فــي املــغــرب. ورفــع الــرجــاء بهذا الفوز 
ــــز األول،  ــــركـ املـ ــــي  فـ ــاط  ــقــ نــ  9 إلــــــى  ــــده  ــيـ ــ رصـ
مقابل 6 نقاط لبيراميدز في املركز الثاني، 
وتــلــقــى معها أول خــســارة. مــن جــانــبــه أكــد 
جــمــال الــســالمــي، املــديــر الفني لــلــرجــاء، في 
 الفوز يعد خطوة 

ّ
تصريحات تلفزيونية، أن

مهمة في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
النهائي. وأرجع املدير الفني فوز فريقه إلى 
الهجوم الضاغط في الشوط األول والسعي 
وقـــــال: »سجلنا  مــبــكــرًا،  املـــبـــاراة  قــتــل  وراء 
ــــذي ســاهــم  ــر الـ ــ هـــدفـــني مــبــكــريــن، وهــــو األمـ
فــي تــراجــع األداء بعض الــشــيء فــي الشوط 
الــثــانــي. نــريــد الــعــودة مــن الــقــاهــرة بنتيجة 
املجموعة  قــمــة  عــلــى  للحفاظ  طيبة  أخـــرى 
بـــخـــالف حــســم بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 
ربع النهائي للبطولة القارية«. في املقابل، 
أرجع األرجنتيني رودلفو أروابارينا املدير 
إلــى سوء  فريقه،  خــســارة  لبيراميدز  الفني 
األفضلية  ومــنــح  اللقاء  إدارة  فــي  التحكيم 
ــاء. وقـــــــال أروابـــــاريـــــنـــــا فــــي املـــؤتـــمـــر  ــرجــ ــلــ لــ
الــصــحــافــي لــلــمــبــاراة: »الــحــكــم لــم يــوفــر لنا 
الـــحـــمـــايـــة، هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــــحــــاالت الــتــي 
القوية،  االلــتــحــامــات  أثـــارت جـــداًل ال سيما 
مما أثـــار القلق لــدى الــالعــبــني، وهــو سبب 
مقابل ال شيء،  بهدفني  الخسارة  في  كبير 
كــمــا فــقــدنــا العــبــًا مــهــمــًا بــســبــب اإلصـــابـــة«. 
وفي املجموعة نفسها، حقق نكانا رديفلز 
الزامبي، أول فوز له في البطولة، وجاء على 
مقابل  بهدف  التنزاني،  نامونغو  مضيفه 
ال شــيء فــي ملعب األخــيــر، ليحصد أول 3 
نقاط له في سباق املجموعة. وسجل هدف 
املــــبــــاراة الــوحــيــد ديـــامـــونـــد تــشــيــكــويــكــوي، 
املنافسة  في  آماله  الزامبي  الفريق  لينعش 

على وصافة املجموعة على األقل.

السالمي،  جمال  المدرب،  تعرض  بيراميدز،  على  الرجاء  انتصار  عقب 
بالرحيل،  السابق  قراره  عن  والتراجع  باالستمرار  إقناعه  أجل  من  لضغوط 
في ظّل تحسن النتائج، مع دعمه 
معنويًا وجماهيريًا بشكل الفت في 
السالمي  وقــال  المقبلة.  المرحلة 
على  الالعبين  »أشكر  اللقاء:  بعد 
وموقفهم.  الكامل  دعمهم 
إعالني  بعد  الــبــقــاء  مني  طلبوا 
موقفي  لكّن  الرحيل،  في  رغبتي 

الجديد لن أكشف عنه حاليًا«.

ضغوط لبقاء السالمي

حلمت بالفوز في قطر، لكن لسوء الحظ لم 
أكــن األول« الــذي يفوز في قطر هــذا املوسم 
بــســبــب إقـــامـــة ســبــاقــني عــلــى الـــتـــوالـــي على 
وهي  األولــى  املرحلة  )أقيمت  لوسيل  حلبة 
ــارس/ آذار  ــ جـــائـــزة قــطــر الــكــبــرى فـــي 28 مــ

املاضي على الحلبة نفسها(.
ــى فــي تــاريــخ الــفــئــة األولـــى  وهـــي املـــرة األولــ
 فــيــهــا فـــرنـــســـيـــان فــــي املـــركـــزيـــن 

ّ
ــتـــي يـــحـــل الـ

الكونفيدرالية 
األفريقية

ــــي« مـــديـــنـــة لـــــوس أنــجــلــيــس نتائج متباينة للعرب ــربـ ــ انـــتـــهـــى »ديـ
لــصــالــح فــريــق كــلــيــبــرز، الــفــائــز عــلــى حامل 
ألــحــق  وقــــت  فـــي   ،)84-104( لــيــكــرز  الــلــقــب 
شيكاغو بولز الخسارة الثانية تواليًا بضيفه 
من  الشرقية،  املنطقة  ثاني  نتس،  بروكلني 
في   ،)107-115( هــاردن  نجمه جيمس  دون 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. في 
أنــجــلــيــس وعــلــى مــلــعــب »ستايبلس  لـــوس 
سنتر« خلف أبواب موصدة أمام الجماهير 
)سيسمح لها بالدخول بــدءًا من 15 الشهر 
الحالي(، انتهى »ديربي« املدينة بفوز كليبرز 
على ليكرز، املفتقد لجهود الثالثي: »امللك« 
الكاحل  فــي  ليبرون جيمس بسبب إصــابــة 
األيمن، وأنتوني ديفيس )ربلة الساق ووتر 
العرقوب( والوافد الجديد أندري دروموند 
)أصبع القدم(. ولم يشّكل ليكرز عبئًا كبيرًا 
على كليبرز، الذي أنهى سلسلة من خسارتني 
تواليًا للعودة إلى سكة االنتصارات وتعزيز 
مركزه الثالث في املنطقة الغربية، بفوزه الـ 
33 مقابل 18 هزيمة. وتألق في صفوف الفائز 
كواهي لينارد مع 19 نقطة و10 متابعات و8 
تمريرات حاسمة، وأضاف بول جورج 16 و7 
متابعات. في املقابل، كان ماركوس موريس 
الفريق مع 22 نقطة و7  أبــرز املسجلني في 
نقطة   15 كينارد  لوكي  وأضـــاف  متابعات. 
من على مقاعد البدالء، فيما استهل القادم 
الجديد العب االرتكاز راجون روندو مبارياته 

مع كليبرز بخوضه 13 دقيقة.

كنا األفضل بدنيًا وفزنا بالصراعات
بعد الفوز، قال مدرب كليبرز، تايرون لو »كنا 
رائعني من الناحية الدفاعية، وفرضنا إيقاعنا 
باكرًا. كنا األفضل بدنيًا وفزنا بالصراعات«، 
كما أبدى لو رضاه عما قدمه روندو في وقت 
قليل، حيث سجل نقطتني إلى جانب سرقتني، 
وقال »سيكون مفيدًا لنا على املدى الطويل. 
يجعل املباراة أسهل، ومن الجيد رؤيته في 
املــلــعــب«. فــي املــقــابــل، كـــان اإلســبــانــي مــارك 

غاسول مع 11 نقطة األساسي الوحيد الذي 
تخطى حاجز الـ 10 نقاط لفريق ليكرز، فيما 
كان العب االحتياط مونتريزل هاريل أفضل 
أن يجّنب  مــن دون  مــع 19 نقطة،  املسجلني 
الـ  مبارياته  في  لفريقه  السادسة  الخسارة 
11 األخيرة. وخسر ماركيف الذي بدأ املباراة 
أساسيًا بقميص ليكرز أمام شقيقه التوأم 
كــلــيــبــرز، مــن دون أن يتمكن  مـــاركـــوس مــع 
من تسجيل أكثر من 9 نقاط. وعن كليبرز، 
قــال مـــدرب ليكرز، فــرانــك فــوغــل »لــم نتمكن 
الدفاعي«، مضيفًا  التعامل مع الضغط  من 
»خضنا أمسية صعبة من ناحية التسديدات. 
السلة  على  التسديدات  مــن  الكثير  خسرنا 
والكرات الحاسمة و21 تسديدة«. وأنهت هذه 
أرضه  على  ليكرز  لفريق  األخيرة  الخسارة 
قبل أن يستهل سلسلة من خمس مباريات 
خارجها ستبدأ أمام تورونتو رابتورز الذي 
سحق غولدن ستايت ووريرز بفارق 53 نقطة 
في الفوز )150-77(.  وُمني ليكرز بخسارته 
الـــ 19 جعلته يتخلى عــن املــركــز الــرابــع في 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة لــصــالــح ديــنــفــر نــاغــتــس، 
الــفــائــز عــلــى أورالنـــــدو مــاجــيــك )109-119(.

بولز يُعزز فرصه بالتأهل 
للـ»بالي أوف«

وفي املباراة الثانية، حاول نتس قلب الطاولة 
على بولز، بعدما تأخر بفارق 17 نقطة في 
الربع الرابع األخير، إال أن املهمة كانت شاقة 
بالرغم من الجهود التي بذلها كايري إيرفينغ 
بتسجيله 24 نقطة و15 تمريرة حاسمة، هي 
األعــلــى لــه هــذا املــوســم، إاّل أن البعض عاب 
عليه قلة دقته في التسديدات )12 من 27(.  

وفــي ظــل غياب هـــاردن أفضل الالعبني في 
اليمنى  الــركــبــة  ــار  أوتـ فــي  نتس بسبب آالم 
الــوافــدان الجديدان  وكيفت دورانـــت، ساهم 
املخضرمان باليك غريفني )تحّرر من عقده 
مع ديترويت بيستونز( والماركوس ألدريدج 
)سان أنتونيو سبيرز سابقًا( في إضافة 10 
و11 نقطة تواليًا. واجه بولز، اللعب الفردي 
لضيفه بأسلوب لعب جماعي، فسّجل العبوه 
الخمسة الذين دفع بهم املدرب أساسيني على 
الــنــقــاط )د.89(،  ــاع  أرض املــلــعــب، ثــالثــة أربــ
فبرز زاك الفــني )25 نقطة(، فــي وقــت فرض 
نفسه  فوتشيفيتش  نيكوال  املونتينيغري 
سريعًا منذ وصــولــه مــن أورالنــــدو ماجيك 
مع 22 نقطة إلــى جانب 13 متابعة. وحقق 
فريق بولز، الذي عزز حظوظه لبلوغ األدوار 
اإلقصائية »بالي اوف« فوزه العشرين في 
املركز العاشر في املنطقة الشرقية، مقابل 28 
هزيمة. وفــّوت فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
فرصة تعزيز صدارته في املنطقة الشرقية 
واالستفادة من خسارة مالحقه املباشر نتس، 
بسقوطه بدوره أمام ممفيس غريزليز )116-

108(، ومني سفنتي سيكسرز بخسارته الـ 
16 مقابل 34 فوزًا، في سجل مماثل لنتس.

وتأخر زمالء النجم الكاميروني جويل إمبيد، 
الغائب للراحة عقب عودته للمالعب بعد فترة 
توقف دامت 10 مباريات بسبب إصابة في 
الثالث،  الــرابــع  مــع نهاية  الــركــبــة، 26 نقطة 
ولم يظهروا باملستوى املطلوب، باستثناء 
ــاحـــب 21 نــقــطــة و8  تـــوبـــيـــاس هــــاريــــس صـ
متابعات. عند الفريق الفائز، برز جا مورانت 
مع 8 نقاط و10 تمريرات حاسمة، والليتواني 
يوناس فاالنتسيوناس بتسجيله 16 نقطة 

والتقاطه 12 متابعة، فيما كان أفضل مسجل 
ديــلــون بــروكــس مــع 17 نــقــطــة. وفـــي مــبــاراة 
أخرى، صعد غريزليز للمركز الثامن متساويًا 
مع فريق سان أنطونيو سبيرز )24 فوزًا و23 
هــزيــمــة(، وأمــــام غــولــدن ســتــايــت ووريــــورز، 
العاشر الذي تعّرض لخسارته الثالثة تواليًا 
أمام أتالنتا هوكس )117-111(، بالرغم من أنه 
استعاد نجمه ستيفن كوري. وانتهز كوري 
فرصة تسجيله 37 نقطة لإلشادة بالجالية 
اآلسيوية في أتالنتا بعد حادثة إطالق نار في 
ثالث صاالت للتدليك أسفرت عن مقتل ثمانية 
أشخاص، من خالل ارتداء حذاء رياضي رسم 
عليه صورة ألسطورة الفنون القتالية بروس 
السماء،  »تحت  بكتابة  مرفقة  وعائلته  لــي 

هناك عائلة واحدة فقط«.
وبالنسبة للترتيب، يتصدر فريق فيالديلفيا 
سفنتي سيكسرز املنقطة الشرقية برصيد 34 
فوزًا و16 خسارة، وخلفه في املركز الثاني 
فـــوزًا مــع 16  الـــذي حقق 34  بروكلني نتسر 
خسارة أيضًا، أما صاحب املركز الثالث فهو 
ميلووكي باكس الذي حقق 32 فوزًا مقابل 17 
خسارة، في وقت يحتل فريق أتالنتا هاوكس 
املركز الرابع برصيد 26 فوزًا مع 4 خسارات.

أما في ترتيب املنطقة الغربية، فيتصدر يوتا 
جاز بـ38 فوزًا مع 11 خسارة، وخلفه فينيكس 
صانز برصيد 34 فوزًا و14 خسارة، بينما 
يأتي في املركز الثالث لوس أنجليس كليبيرز 
بـ33 فوزًا و18 خسارة، أما فريق دينفر ناغتس 
فيحتل املــركــز الــرابــع برصيد 31 فــوزًا و18 
خسارة، وأخيرًا يحتل ليكرز املركز الخامس 

برصيد 31 فوزًا و19 خسارة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كليبرز يحسم 
»ديربي« لوس أنجليس

تعرّض ليكرز لخسارة 
جديدة في منافسات 
دوري السلة األميركية، 

وذلك أمام منافسه 
لوس أنجليس كليبيرز، 

في وقت عزز شيكاغو 
بولز حظوظه في 

التأهل

)Getty( لوس أنجليس كليبيرز يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية
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تــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات الــــــــدور ربـــع 
النهائي من دوري أبطال أوروبا 
يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني 
بــمــواجــهــات تــخــيــم عــلــيــهــا الــرغــبــة فـــي فك 
العقد بالنسبة للبعض وفي الثأر بالنسبة 
لــلــبــعــض اآلخـــــــر، لـــكـــن الــجــمــيــع بــالــتــأكــيــد 
في  يتمثل  رئــيــســي  واحــــد  هـــدف  يجمعهم 
التقدم خطوة جديدة نحو اللقب األهم في 
املــوســم. وســتــكــون تصفية الــحــســابــات هي 
ليفربول وباريس  الرئيسي لكل من  الدافع 
سان جيرمان في هذا الدور اإلقصائي أمام 
ميونخ  وبـــايـــرن  مــدريــد  ريـــال  منافسيهما 
على الترتيب، في حني ستواجه أندية مثل 
دورتــمــونــد  وبــوروســيــا  ســيــتــي  مانشستر 
وبـــورتـــو وتــشــيــلــســي الــتــحــدي املــتــمــثــل في 
تجاوز هذه املرحلة وبلوغ نصف النهائي 

الذي استعصى عليها كثيرًا.
مــن بــني الــحــســابــات املعلقة فــي هـــذا الـــدور 
اإلقــصــائــي، تــبــرز مــواجــهــة ليفربول وريــال 
مدريد يوم الثالثاء في تكرار لنهائي 2018 
حني توج النادي »امللكي« في كييف بلقبه 
الــثــالــث عــشــر فـــي الــتــشــامــبــيــونــز لــيــغ على 

ربع نهائي 
أبطال أوروبا

حيُث  أوروبا،  أبطال  دوري  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  منافسات  تنطلق 
البطوالت  ألغلى  الذهبي  المربع  إلى  التأهل  أجل  من  أندية   8 تتنافس 
أن  سبق  التي  لألندية  ثأريا  طابعا  يحمل  المواجهات  وبعض  األوروبية. 

خسرت في مباريات حاسمة خالل السنوات الماضية
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حساب »الريدز«. وعلى الرغم من أن الفريق 
الـــذي يــقــوده املـــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب 
توج بالبطولة في العام التالي على حساب 
توتنهام، إال أنــه لم يصفِّ حسابه بعد مع 
ريال مدريد وسيسعى للثأر من امللكي في 
لــإصــابــة، سيرخيو  مــبــاراة سيغيب عنها 
ــان املــصــري مــحــمــد صــالح  رامــــوس الــــذي كـ
ربما ينتظر مواجهته مجددًا بعدما تسبب 
فــي إصــابــتــه قــبــل ثـــالث ســنــوات وحــرمــانــه 
الــذي  ليفربول،  وُيــعــد  اللقاء.  استكمال  مــن 
نــهــائــي  ــع  ــ ربـ 15 دور  بــــني  مــــن   11 تــــجــــاوز 
خاضه في هذه املسابقة، في أمس الحاجة 
للتشبث بفرصه في املسابقة األوروبية هذا 
الــدفــاع عن  العام خاصة في ظل عجزه عن 

لــقــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« هـــذا املــوســم الـــذي قد 
يفشل فيه حتى في اللحاق باملراكز املؤهلة 
إلى دوري األبطال. من جانبه، يواجه ريال 
ــائـــي فـــي لحظة  مـــدريـــد هــــذا الــــــدور اإلقـــصـ
حــاســمــة بــاملــوســم، مــع مــعــركــة الكالسيكو 
أمام املنافس األزلي برشلونة بني مباراتي 
الـــذهـــاب واإليــــــاب، فـــي تــحــد لـــرجـــال املـــدرب 
الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــــدان الـــذي يعلم أن 
مفترق  يمثل  الحالي  نيسان  إبــريــل/  شهر 
طرق لفريقه. ويضع ريال مدريد اإلسباني 
نصب عينيه عندما يدخل اختباره الصعب 
أمـــــام لــيــفــربــول اإلنـــكـــلـــيـــزي، الـــحـــفـــاظ على 
ــو عــدم  ــذا الـــــدور، وهـ ســجــلــه الــذهــبــي فـــي هـ
إليه على مدار  السقوط في كل مــرة يتأهل 
17 ســنــة مــنــذ 2004، حينما خـــرج عــلــى يد 
ــرة في  ــ ــانـــت تــلــك املـ مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي. وكـ
الفرنسي  وجــد  )2003-2004(، حيث  موسم 
زين الدين زيدان، املدير الفني الحالي لريال 
مـــدريـــد وكــــان حــيــنــهــا العــبــا بــالــفــريــق، هو 
وزمــالؤه أنفسهم خــارج البطولة بأفضلية 
الهدف خارج األرض، بعد نهاية مواجهتي 

الذهاب واإلياب بالتعادل )5 – 5(.
وتمكن كل فريق من الفوز على ملعبه، حيث 
حسم »امليرينغي« مواجهة الذهاب في ملعب 
»سانتياغو برنابيو« بنتيجة )4-2(، وسجل 
حينها »صديق األمس« وأحد نجوم الفريق 
موريينتيس  فــرنــانــدو  الــســابــقــني  »املــلــكــي« 

الهدف الثاني للفريق الفرنسي.
وكانت األفضلية في اإليــاب لفريق اإلمــارة 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى مــلــعــبــه )لــــويــــس الـــثـــانـــي( 
بنتيجة )3 – 1(، وتمكن خاللها موريينتيس 
أيــضــا مـــن هـــز شــبــاك ريــــال مـــدريـــد، وأكــمــل 
قبل  النهائي  نحو  طريقه  مــونــاكــو  بعدها 
أن يصطدم ببورتو البرتغالي، تحت قيادة 

جوزيه مورينيو، ويسقط بثالثية نظيفة.
وظل بعدها صاحب املقام الرفيع في دوري 
األبــطــال برصيد 13 لقبا عــاجــزًا عــن تخطي 
النهائي لست سنوات، حتى أتت  عقبة ثمن 
الــذي  مورينيو،  جــوزيــه  بالبرتغالي  اإلدارة 
الــفــريــق لتخطي عقبة هــذا  قــيــادة  مــن  تمكن 
الدور، ولكنه ظل عاجزًا أيضا عن رفع »الكأس 
ذات األذنني«، على مدار املواسم الثالثة التي 
الــفــنــي امللكي  املــديــر  جــلــس فيها عــلــى مقعد 
نــجــح  مــــــــرات،  الــــثــــالث  ــــالل  ــ وخـ  .)13-2010(
فــريــق »املــيــريــنــغــي« فــي عــبــور دور الثمانية 
أمـــام تــوتــنــهــام هوتسبر اإلنــكــلــيــزي وأبــويــل 
نــيــقــوســيــا الــقــبــرصــي وأخـــيـــرًا غــلــطــة ســـراي 
الــتــركــي عــلــى الــتــرتــيــب. واســـتـــمـــرت سلسلة 
الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــلــعــمــالق اإلســبــانــي في 
ربــــع الــنــهــائــي حــتــى بــعــد رحـــيـــل مــوريــنــيــو 
وقدوم اإليطالي كارلو أنشيلوتي، الذي نجح 
في أول محاولة في قيادة الفريق نحو نصف 

مانشستر سيتي يسعى 
لتخطي عقدة الدور ربع 

النهائي

لوبيتيغي: انتصرنا على أحد أفضل أندية العالم
ــــدرب فـــريـــق إشبيلية  لــوبــيــتــيــغــي، مـ ــدا يـــولـــن  بــ
ــيــــدًا، وبـــشـــكـــل خــــــاص بـــالـــاعـــبـــن الـــذيـــن  ــعــ ســ
انــتــصــروا عــلــى مــتــصــدر »الــلــيــغــا« وعــلــى أحــد 
أفضل أندية العالم أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف 
ــة الــــــ29 مـــن »الــلــيــغــا«.  ضــمــن مــنــافــســات الــجــول
وأوضح لوبيتيغي خال املؤتمر الصحافي بعد 
)رامـــون سانشيث  ملعب  التي شهدها  املــبــاراة 
بيثخوان(: »قدمنا مباراة كبيرة، وحصلنا على 
املــكــافــأة، فــي مــبــاريــات أخــــرى لــم تــســر األمـــور 
أن ُتهدر  السهل  املــدرب حديثه قائًا: »ليس من  اليوم«. وتابع  بشكل جيد كما حدث 
ركلة جزاء، وبعد ذلك ال تتأثر بذلك«، كما أكد املدرب الباسكي أن إهدار الركلة »لم يؤثر 
على الفريق وال على لوكاس أوكامبوس«، مضيفًا أن »املكافأة جاءت« في الشوط الثاني 

بهدف الفوز على الفريق املدريدي الذي وصفه باملنافس الكبير.

سيميوني: إشبيلية استحق االنتصار ولم نظهر 
بالشكل المطلوب

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بهدف 
نظيف أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري اإلسباني، أن الفريق 
أن تكون صعبة. وصــرح سيميوني  يتوقع  الفوز في مباراة كان  األندلسي استحق 
خال املؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب )رامون سانشيث بيثخوان(: 
»األداء تغير بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، وتحسنا في الشوط الثاني، ولكننا جعلنا 
أنه  إلــى  »تشولو«  الـ أشــار  مــنــا«. كما  املنتظر  األداء  نقدم  ولــم  بأيدينا،  األمـــور صعبة 
»عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء، فهذا يكون بخطأ من املدرب«، 
وذلك في إشارة إلى خروج البرازيلي رينان لودي ودخول األرجنتيني أنخيل كوريا. 
للمباراة  االستعداد  اآلن  وعلينا  مباريات،   9 »تتبقى  قائًا:  حديثه  وختم سيميوني 

الصعبة أمام ريال بيتيس يوم األحد املقبل على ملعب »بينيتو فيامارين«.

دياخابي يخبر حكم اللقاء بأن خوان كاال نعته 
بـ»األسود المقرف«

أخبر الفرنسي مختار دياخابي، مدافع فريق فالنسيا، حكم املباراة التي جمعت بن 
فريقه وقــادش، ديفيد ميديي خيمينيز، بــأن العــب الفريق املنافس خــوان كــاال نعته 
»األسود املقرف«، وهو األمر الذي أدى إلى توقف اللقاء ملدة 24 دقيقة بعد انسحاب  بـ
تقرير  ملا جــاء في  »الخفافيش«. ووفقًا  العبي 
الدقيقة  فــي  املــبــاراة  الحكم  أوقـــف  الــحــكــم، فقد 
الفريقن«،  العــبــي  بــن  اشــتــبــاكــات  »بسبب   29
وأوضــح أن الاعب رقم 12 في فريق فالنسيا 
باألسود  »نعتني  بأنه  أخبره  دياخابي  مختار 
املــقــرف« فــي إشـــارة إلــى العــب الفريق املنافس 
رقـــم 16 خــــوان كــــاال. وأكــــد مــيــديــي خيمينيز 
لــم يلحظها أي من  الواقعة  أن هــذه  فــي تقريره 
الحكام املساعدين، وأنه بعد لحظات قليلة قرر 
العبو فالنسيا مغادرة أرضية امللعب ولذلك تم 
إيــقــاف املــبــاراة مؤقتًا ودخـــل كــل فــريــق لغرفة 
خلع املابس الخاصة به. وأضاف الحكم: »بعد 
دقــائــق قليلة مــن تــوقــف الــلــقــاء أخــبــرنــي ممثل 
باستور وممثل  رانخيل  ديفيد  فالنسيا  فريق 
قادش أنطونيو ناباريتي رييس بأنهما قررا تغيير الاعب رقم 12 مختار دياخابي 
واستئناف اللقاء. كما اتفقا على الحصول على 5 دقائق من اإلحماء ليتجنب الاعبون 
اإلصابة. وتم استئناف املباراة عقب توقفها ملدة 24 دقيقة وســارت منذ ذلك الحن 

بشكل طبيعي«.

عودة ثالثي يوفنتوس الُمعاقب للتدريبات الجماعية
آرثـــور ميلو واألمــيــركــي وستون  بــاولــو ديــبــاال والــبــرازيــلــي  الثاثي األرجنتيني  عــاد 
مكيني لتدريبات يوفنتوس اإليطالي بعدما تم استبعادهم من مباراة »الديربي« أمام 
تورينو، عقابًا لهم على خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، واملشاركة 
للمواجهة  للتحضير  الجماعية  للتدريبات  »البيانكونيري«  في عشاء جماعي. وعاد 
املهمة يوم األربعاء املقبل أمام نابولي على ملعب )أليانز ستاديوم( واملؤجلة من الجولة 
الثالثة، والتي يسعى الفريق خالها للعودة لدرب االنتصارات بعد تعثريه األخيرين 
بخسارة وتعادل أمام بينيفينتو وتورينو على الترتيب، ومن ثم الحفاظ على موقعه 
في املركز الرابع )املؤهل لدوري األبطال(، ال سيما وأنه يمتلك نفس عدد نقاط فريق 

الجنوب برصيد 56 نقطة.

الرومانية إلى نهائي بطولة كأس كرملن عام 2014، وخسرت 
من أمام منافستها أناستازيا بافليوكينكوفا. كما ووصلت 
إلى الدور ربع النهائي مرتن في بطولة مدريد املفتوحة عام 
2015 وبطولة إيطاليا املفتوحة عام 2016. وفي منافسات 
»الزوجي«، وصلت إلى نهائي بطولة »ووهان« املفتوحة عام 
2015، وكذلك إلى نهائي بطولة كأس »الكرملن« عام 2015، 
وبطولة »إيستبورن« عام 2018. يبلغ طول الاعبة الرومانية، 
مترا و81 سنتيمترًا، وأمست العبة تنس محترفة في عام 
فيكتور  املــدرب  وُيدربها  الُيمنى،  باليد  تلعب  وهــي   ،2005
كريفوي، وحققت أرباحًا مالية قدرها 5 ماين و471 ألف 
دوالر أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت الاعبة 
409 انتصارات مقابل 290 خسارة، بنسبة فوز بلغت %58، 
وهي تحتل اليوم املركز الـ74 في التصنيف العاملي للسيدات. 
وفي منافسات »الغراند سام« فئة »الفردي«، خرجت بيغو 

املفتوحة عــام 2015،  فــي بطولة أستراليا  الــرابــع  الـــدور  مــن 
ومن الدور الرابع في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2016، ومن 
الدور  الثالث في بطولة »ويمبلدون« عام 2015، ومن  الــدور 
الثانث في بطولة أميركا املفتوحة عامي 2012 و2014. هذا 
األوملبية في نسختي 2012 و2016،  األلعاب  وشاركت في 

وخرجت من الدور األول دون تحقيق أي نتيحة.
الرومانية  الــاعــبــة  حققت  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  وفــي 
بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  مــقــابــل 172 خــســارة  فـــوزًا   267
60%، وهي تحتل اليوم املركز الـ125 في التصنيف العاملي 
لهذه الفئة. وشاركت بيغو أيضًا في فئة »الزوجي« املختلط 
وتحديدًا في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2017، وخرجت 
آنــذاك. كما وشاركت بيغو في منافسات  الثاني  الــدور  من 
كــأس »فــيــد كـــاب«، وحققت 15 فـــوزًا مقابل 10 خــســارات 

بنسبة انتصارات بلغت %60.

رياض الترك

إيرينا كاميليا بوغو، في 26  الرومانية  التنس  ولــدت العبة 
الـ22  آب/أغسطس عام 1990، وهي التي وصلت إلى املركز 
في التصنيف العاملي )أعلى مركز لها في مسيرتها(، كما 
ووصــلــت إلــى املــركــز الــــ22 أيضًا فــي منافسات »الــزوجــي«. 
وحققت بيغو خال مسيرتها 4 ألقاب في فئة »الفردي« و9 
ألقاب في فئة »الزوجي«.  وخال منافسات فئة »الصغار«، 
بلغت بيغو نصف نهائي بطولة »ويمبلدون« عام 2007، في 
فئة »الزوجي«، ولعبت إلى جانب أوكسانا كاالشنيكوفا. وبعد 
ذلك تابعت نجاحها في فئة »السيدات«، ووصلت إلى نصف 
املفتوحة وربع نهائي بطولة فرنسا  نهائي بطولة أستراليا 
نهائي بطولة »وبمبلدون«  املفتوحة عام 2017، وكذلك ربع 
عام 2018.  وفي منافسات فئة »الــفــردي«، وصلت الاعبة 

إيرينا بوغو

على هامش الحدث

العبة تنس رومانية 
تحتل المركز الـ74 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

لن تتجدد 
المواجهة بين 
سيرجيو راموس 
ومحمد صالح 
بسبب إصابة األول 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ريال  أن  اإلنكليزي،  ليفربول  لفريق  الثاني  الحارس  أدريان سان ميغل،  أكد 
»ريال  أدريان:  الماضية، وقال  األعوام  ليس قويًا مثلما كان في  مدريد 
مدريد ليس قويًا كما كان في األعوام الماضية. يحدث لنا شيء مشابه، 
الهجمات  في  مميزون  العبون  لديه  دائمًا.  خطير  مدريد  ريال  أن  إال 
المرتدة. يمتاز الفريق اإلسباني بسرعة الحركة أيضا، ويشبه أسلوب لعبنا. 

الريال سيظل الريال دوما، والتأهل سيكون في غاية الصعوبة«.

أدريان: ريال مدريد ليس قويًا

وجه رياضي

النهائي، بل والعودة ملنصات التتويج بلقب 
»العاشرة« الذي تأخر 12 سنة.

املــدريــديــة بعد  الهيمنة  تــواصــلــت  ذلــك  بعد 
ــدار 4 ســـنـــوات  ــ ــدور عـــلـــى مــ ــ ــ ــذا الـ ــ ــــك فــــي هـ ذلـ
متتالية، منها مرة اكتفى فيها الفريق ببلوغ 
نصف النهائي )2014-2015( مع أنشيلوتي، 
قبل أن يجلس زيدان على مقعد املدير الفني 
التاريخ من أوسع أبوابه بالتتويج  ويطرق 
و2018.   2016 بــني  متتالية  مـــرات   3 باللقب 
وهــا هــو ريــال مــدريــد على موعد مــع فرصة 

سورًا عاليا للفريق اإلنكليزي لم يتجاوزه 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي مــوســم 2016-2015 
ــويـــل  ــانـ ــلـــي مـ ــيـ ــتـــشـ تــــحــــت إمــــــــرة املــــــــــدرب الـ
النهائي حيث  بيليغريني حني بلغ نصف 

تعرض لإقصاء على يد ريال مدريد.
ويــواجــه الفريق الــذي يــقــوده حاليا املــدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال هذا الوضع منذ 
الــثــمــانــيــة  تـــجـــاوز دور  أربــــع ســـنـــوات دون 
في دوري األبطال، لكنه يعد اآلن من أقرب 
املرشحني للقب في هذا املوسم الذي يتصدر 

جــديــدة لــلــتــأكــيــد عــلــى هيمنته فــي كــل مــرة 
البطل  يــواجــه  الـــدور عندما  يبلغ فيها هــذا 
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، إذ ســُتــقــام  فـــي 2019، 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب الــيــوم الــثــالثــاء عــلــى ملعب 
بــيــنــمــا سيحتضن  )ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو(، 
ملعب »أنفيلد رود« مواجهة اإلياب في الـ14 

من نفس الشهر.
فــــي املـــقـــابـــل يــســتــقــبــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
وسُيحاول  دورتــمــونــد،  بوروسيا  منافسه 
فــك عــقــدة ربـــع الــنــهــائــي الـــذي أصــبــح يمثل 

فــيــه الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز وبـــفـــارق 
شاسع عن أقرب مالحقيه فريق مانشستر 
يــونــايــتــد. لكن نجم بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
الرئيسي  التهديد  يكون  قد  هاالند  إرلينغ 
وكان  املسابقة  هــداف  فهو  »سيتي«،  لحلم 
لــه الــــدور الــحــاســم فــي صــعــود فــريــقــه لربع 
لم  أنــه  كما  إشبيلية،  النهائي على حساب 
يتوقف عن التسجيل في آخر ست مباريات 

لعبها في املنافسات األوروبية.
)العربي الجديد، إفي(

أكد خوسيه لويس غايا، قائد فريق فالنسيا، أنهم انسحبوا من امللعب أمام قادش ألن 
زميلهم الفرنسي مختار دياكابي أكد لهم أنه تعرض »إلهانة عنصرية«، ولكنهم عادوا 
بعد ذلك بعد موافقته، ألنهم أخبروهم أنهم »سيتعرضون لخصم النقاط الثاث« أو حتى 
العودة. وأوضــح غايا في تصريحات تلفزيونية: »دياكابي  أكثر من ذلك في حالة عدم 
ولكنهم  املــابــس،  لغرف  ودخلنا  األمــر  نتقبل  لــم  إلهــانــة عنصرية.  تعرض  أنــه  أخبرنا 
الــوارد أكثر من  أخبرونا أنه يجب علينا اللعب، وإال ستخصم منا النقاط الثاث، ومن 

ذلك. دياكابي طلب منا العودة للملعب«.

صورة في خبر
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