
27

رياضة

وج القطري ناصر العطية باملرحلة الرابعة من 
ُ
ت

رالي داكار، محققًا فوزه الثالث تواليًا. وسبق 
للعطية أن فاز باملرحلة التمهيدية والثانية 

والثالثة. وتفّوق العطية بـ11 ثانية على الفرنسي 
ستيفان بيترهانسل الذي ال يزال يتصدر الترتيب 

العام بفارق أربع دقائق و58 ثانية. ورغم أن 
اإلسباني كارلوس ساينز بقي في املركز األول في 

أغلب فترات السباق، إال أنه تراجع في الكيلومترات 
 ثانيًا.

ّ
األخيرة من السباق، وحل

أكد فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي إصابة 
العبني اثنني آخرين بفريقه وهما الحارس 

االحتياطي سكوت كارسون والعب الوسط كول 
باملر، إضافة لعضو بالجهاز الفني. وأكد سيتي 

في بيان: »يؤكد مانشستر سيتي أن االختبار الذي 
خضع له سكوت كارسون وكول باملر وأحد أعضاء 

الجهاز جاء إيجابيًا على الفيروس. الجميع 
سيخضع اآلن للعزل وفقًا للبروتوكول الصحي 

للدوري اإلنكليزي وحكومة اململكة املتحدة«.

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة 
مباراتي نهائي بطولتي كأس »ليبرتادوريس« 

التي ستقام يوم 30 من الشهر الحالي، وكأس 
سودأميركانا التي ستقام قبلها بأسبوع على 

ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، بدون جمهور 
ألسباب صحية. وأشار االتحاد في بيان رسمي: 
»فيروس كورونا الذي ال يزال ينتشر في أميركا 

الجنوبية، ال يسمح بإقامة حدث بهذا الحجم 
بحضور الجماهير، حتى لو بأعداد محددة«.
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مجدي طايل

الــعــربــيــة هيمنتها  الـــكـــرة  فــرضــت 
الــكــامــلــة عــلــى مــرحــلــة مــجــمــوعــات 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
مقاعد   7 حــجــزت  بعدما   ،2021-2020 ملــوســم 
بــنــجــاح لــــدور الـــــ32 والــتــأهــل إلـــى الــــدور ثمن 
الــنــهــائــي، حــيــث يــجــري تــوزيــع الــفــرق عــلــى 4 
مــجــمــوعــات. وتــأهــل رســمــيــا لــلــدور املــقــبــل 15 
فريقا حتى اآلن، من بينها األهلي والزمالك، 
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تقرير

قطبا الكرة املصرية، والوداد املغربي والترجي 
التونسي واملريخ السوداني وشباب بلوزداد 
ومولودية الجزائر من الجزائر، أي 7 فرق، مع 
إمكانية تأهل ثامن هو الهالل السوداني، الذي 
الغاني،  تأجلت مباراته مع أشانتي كوتوكو 
بسبب الجدل حول تقرير إصابة 5 من العبيه 
بفيروس كورونا، وفقا للمسحة الطبية التي 
أجريت قبل اللقاء. وتأهل أيضا كل من مازيمبي 
وفيتا كلوب من الكونغو، وصن داونز وكايزلر 
تشيفز، بطال جنوب أفريقيا، وحورويا الغيني 

األنغولي  أتلتيكو  وبــتــرو  التنزاني  وسيمبا 
وتونغيث السنغالي. وكتبت املواجهات تعلم 
األندية من درس الخروج املبكر للرجاء املغربي 
تأشيرات  وحــجــزت  السنغالي  تونغيث  أمــام 
التأهل للدور املقبل. والبداية من املغرب، حيث 
نجح نادي الوداد في حسم بطاقة التأهل، بعد 
فوزه الكبير على امللعب املالي بثالثة أهداف 

مقابل ال شيء.
وتـــأهـــل نــــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الــجــزائــري 
الصفاقسي  أمام  العربية  القمة  رغم خسارته 
ــابـــل ال شـــــــيء. وحــقــق  ــقـ ــتـــونـــســـي بــــهــــدف مـ الـ
املولودية الفوز ذهابا بهدفني مقابل ال شيء، 
املدير  التأهل. وأكــد نبيل نجيز،  لــه  مــا حسم 
الــفــنــي لــلــمــولــوديــة، فــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة، 
ــدارة العــبــيــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــأشــيــرة  ــ جــ
املقبل رغم الخسارة.  التأهل املستحقة للدور 
ــــاف »واجــهــنــا ظـــروفـــا كــبــيــرة، مــثــل عــدم  وأضـ
السماح ملعاذ الحداد باملشاركة بداعي إصابته 
بفيروس كورونا. قبل اللقاء كان الالعب سليما 
وكل مسحاته جاءت سالبة. واجهنا في أرض 

ــا. تــفــوقــنــا في  املــلــعــب خــصــمــا شـــرســـا وقــــويــ
الجانب الدفاعي كثيرا ولعبنا على املرتدات، 
وكان يمكن لنا التسجيل، ولكن التوفيق غاب 
في اللمسة األخيرة، وحققنا الهدف وتأهلنا 

للدور املقبل«.
وفي الوقت نفسه، جدد نادي شباب بلوزداد 
الـــجـــزائـــري تــفــوقــه عــلــى غــورمــاهــيــا الــكــيــنــي، 
بالفوز على األخــيــر بهدفني مقابل هــدف في 
ملعب األخير. وسجل لشباب بلوزداد، الفائز 
ــداف دون رد، كـــل مـــن أمــيــر  ــ ــابـــا بــســتــة أهــ ذهـ
ــقـــادر بــلــحــران، فــيــمــا سجل  ســعــيــود وعــبــد الـ

تأجل لقاء الهالل 
مع أشانتي كوتوكو 

بسبب حاالت كورونا 
بصفوف األخير

لم يُعلن اتحاد كرة 
السلة األميركية عن 

تعليق مباريات الدوري

وبهذه  الوحيد.  غورماهيا  هــدف  إيمونيغي 
بـــلـــوزداد ملــرحــلــة املــجــمــوعــات  النتيجة تــأهــل 
للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب دام 20 
عاما، ليفرض نفسه مرشحا بقوة للمنافسة 
ــوداد املــغــربــي ملرحلة  ــ عــلــى الــلــقــب. وتـــأهـــل الــ
املــجــمــوعــات بــشــكــل مــســتــحــق، بــعــدمــا سجل 
الكعبي،  الــالفــي بمناسبتني وأيـــوب  لــه مؤيد 
حــيــث قـــدم الـــــوداد أفــضــل عــروضــه مــع املــديــر 
الفني التونسي فوزي البنزرتي، وكان الطرف 
االفضل وأهدر أكثر من 5 فرص، مع تسجيل 3 
أهداف. وعاشت الجماهير العربية إثارة كبيرة 
في ديربي عربي، جمع بني الترجي التونسي 

وأهلي بنغازي الليبي. 
وجاءت املباراة مثيرة، خاصة في ظل انتهاء 
لقاء الذهاب بالتعادل السلبي. وهاجم الترجي 
بكامل قوته الضاربة، يتصدرها طه الخنيسي 
فــي الــهــجــوم. وتــقــدم الــتــرجــي بــهــدف لغيالن 
النايلي،  األهــلــي عبر سعيد  رد  ثــم  شعاللي، 
ثــم عـــاد الــتــرجــي لــلــتــقــدم بــهــدف مــحــمــد علي 
بــن رمــضــان، وعـــاد األهــلــي للتسجيل بهدف 

ـــل فـــريـــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  واصــ
ــه الـــقـــويـــة وتــمــكــن مـــن الـــصـــمـــود أمـــام  عـــروضـ
واشنطن ويـــزاردز والــفــوز عليه )136 – 114( 
رغم تسجيل نجم األخير برادلي بيل 60 نقطة، 
لــيــحــافــظ عــلــى ســجــلــه فــي الـــــدوري األمــيــركــي 
للمحترفني في كرة السلة بفضل جويل إمبيد 
وسيث كاري. وسجل كل من توبياس هاريس 
وشاك ميلتون 19 نقطة لكل منهما، وأضاف 
حاسمة،  تمريرة  و12  نقطة   17 سيمونز  بــن 
ليحقق فيالدلفيا فوزه الخامس على التوالي 
ورفــع رقمه القياسي في الــصــدارة إلــى سبعة 
ــارات مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــة واحــــــــدة. وتـــقـــدم  ــتــــصــ انــ
لكن  الثالث،  الــربــع  فــي  بـــ21 نقطة  السيكسرز 
ويزاردز استفاق وعادل النتيجة )131 – 131( 

قبل أربع دقائق من نهاية املباراة.
ــا ثـــمـــانـــي نـــقـــاط  ــيـ ــفـ ــيـــالدلـ ــا ســـجـــل فـ ــنــــدهــ وعــ
مــتــتــالــيــة لــيــبــتــعــد فـــي الــنــتــيــجــة بــشــكــل كبير 

ــــب مــبــنــى  ــرامــ ــ ــه دونــــــالــــــد تــ ــ ــتــ ــ ــة واليــ ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ املـ
املشرعني  أجبر  مــا  واشنطن،  فــي  الكونغرس 
عــلــى الــفــرار وأســفــر عــن مقتل امــــرأة. وتــطــرق 
الـــالعـــبـــون واملـــــدربـــــون إلـــــى أحـــــــداث الــعــنــف، 
الــذي صــدر قبل  الــقــرار القضائي  وخصوصًا 
يـــوم بــعــدم تــوجــيــه اتــهــامــات ألي ضــابــط في 
قضية إصابة األميركي األسود جاكوب بليك 
ــلـــق شـــرطـــي أبــيــض  بــشــلــل ســفــلــي بــعــدمــا أطـ
الـــنـــار عــلــيــه فـــي ويــســكــونــســن فـــي شــهــر آب/ 
أغسطس املــاضــي. وقــال العبون من بوسطن 
بــيــان مشترك  فــي  هــيــت،  سلتيكس ومــيــامــي 
قــبــل مــبــاراتــهــمــا: »نــلــعــب مــبــاراة الليلة بقلب 
حــزيــن بــعــد قــــرار أمـــس فـــي كــيــنــوشــا، ونعلم 
يعاملون  بــالدنــا  عاصمة  فــي  املتظاهرين  أن 
بــشــكــل مــخــتــلــف مـــن قــبــل الـــقـــادة السياسيني 

استنادًا إلى موقفهم من القضايا«.
وأضافوا أن »االختالف الكبير بني الطريقة 
الـــتـــي عـــومـــل بــهــا املـــتـــظـــاهـــرون فـــي الــربــيــع 
ــيـــع املـــقـــدم  ــتـــشـــجـ ــيــــني والـ ــيــــف املــــاضــ والــــصــ
غير  بشكل  الذين تصرفوا  اليوم  ملتظاهري 
يتعني  الــذي  املجهود  مقدار  يظهر  قانوني، 
املــبــاراة بني سلتيكس  بــذلــه«. وكانت  علينا 
وهيت األولــى بني الفريقني منذ فوز األخير 
على سلتيكس في نهائيات املنطقة الشرقية. 
وشــهــدت املـــبـــاراة فـــوز سلتيكس هـــذه املــرة 
فريق  واستغل   .)105  –  107( األنــفــس  بشق 
متتالية  نــقــاط  عشر  بــفــارق  تقدمًا  بوسطن 
قــبــل دقــيــقــة و17 ثــانــيــة مـــن نــهــايــة املـــبـــاراة، 
فتمكن هــيــت مــن املــعــادلــة، غــيــر أن بــايــتــون 
بريتشارد سجل سلة الفوز في آخر عشري 
ثــانــيــة مـــن املــــبــــاراة. وتـــصـــدر جــيــمــي بــاتــلــر 
فيما سجل  نقطة،   26 هــدافــي هيت برصيد 
و21  نقطة   27 لسلتيكس  تــاتــوم  جــايــســون 

نقطة لجايلني براون.

اإلصابة تنهي موسم فولتز 
في أورالنـــدو، سجل تيرينس روس 20 نقطة 
وزمـــيـــلـــه دوايــــــن بـــايـــكـــون 19 نــقــطــة، لــيــقــودا 
كــلــيــفــالنــد  عــلــى   )94  –  105( لــلــفــوز  مــاجــيــك 
ــابــــة فــــي الـــركـــبـــة أنــهــت  كـــافـــالـــيـــيـــرز، لـــكـــن إصــ
مــوســم مــاركــيــل فــولــتــز وعــكــرت صــفــو الــفــوز، 
ــال الــفــريــق  بــعــدمــا شــعــر بــألــم فـــي املــلــعــب، وقــ
الحقًا إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي 
األمامي. من جهة أخرى، سجل نجم تشارلوت 
هورنتس غـــوردون هــايــوارد 44 نقطة ليقود 
فريقه للفوز )102 – 94( على مضيفه أتالنتا 

هوكس.
ونجح ميلووكي باكس في تخطي ديترويت 
نقطة   25 بــفــضــل   )115  –  130( بــيــســتــونــز 
سجلها أغــلــى العـــب فــي الــــدوري األمــيــركــي 

ضــــرب فـــريـــق يــوفــنــتــوس ثـــالثـــة عــصــافــيــر 
بــفــوزه عــلــى مضيفه ميالن  ــد  بــحــجــر واحــ
الــــ16 مــن بطولة  )3 – 1( فــي ختام املرحلة 
التي شهدت  القدم،  الــدوري اإليطالي لكرة 
ــارة فـــريـــق املـــديـــنـــة اآلخـــــر إنــتــر  أيـــضـــًا خـــسـ
أمـــام مضيفه ســامــبــدوريــا )2 – 1(. وحقق 
انتصر  إذ  أهــداف،  يوفنتوس بفوزه ثالثة 
أندية  واقترب من  إيطاليا  في »كالسيكو« 
املــقــدمــة، وأصـــبـــح أول فــريــق يــذيــق مــيــالن 

طعم الخسارة املوسم الحالي.
ــائــــق 18  ــدقــ وســـجـــل فـــيـــديـــريـــكـــو كـــيـــيـــزا )الــ
)د.76(  ماكيني  ويستون  واألميركي  و76( 
)د.41(  كاالبريا  ودافيد  يوفنتوس  أهــداف 
ملــيــالن. وحــافــظ مــيــالن عــلــى الـــصـــدارة رغــم 
الخسارة بـ37 نقطة فيما أصبح يوفنتوس 
رابــعــًا بــــ30 نــقــطــة. وُتــعــتــبــر هـــذه الــخــســارة 
الثامن من  البطولة منذ  فــي  األولـــى مليالن 
ــارس املــاضــي حــني سقط أمــام  شهر آذار/مــ
جــنــوى )2 – 1(قـــبـــل فــتــرة تــوقــف الــبــطــولــة 
إذ خاض  كــورونــا،  انتشار فيروس  بسبب 
27 مباراة قبل اليوم في الدوري املحلي فاز 

في 20 وتعادل في 7.
وغـــاب عــدد مــن الــالعــبــني عــن الفريقني إما 
الــســويــدي زالتــان  بسبب اإلصــابــة كالنجم 
ــــذي لـــم يــتــعــاف تــمــامــًا  إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـ
ــرواتـــي أنــتــي  ــكـ مـــن اإلصـــابـــة الــعــضــلــيــة والـ
ريــبــيــتــش والعــــب الــوســط الــبــوســنــي رادي 
كــرونــيــتــش بسبب فــيــروس »كـــورونـــا« في 
صــفــوف فــريــق مــيــالن، والكولومبي خــوان 
ــلـــي ألــيــكــس ســـانـــدرو  ــرازيـ ــبـ كـــــــــوادرادو والـ
للسبب نــفــســه واإلســبــانــي ألـــفـــارو مــوراتــا 

لإلصابة في فريق »البيانكونيري«.
وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد تمريرات 
ــاال مــــرر األخــيــر  ــبـ مــتــبــادلــة بـــني كــيــيــزا وديـ
رائــعــة واختتمها  كـــرة خلفية  أثــرهــا  عــلــى 
األول بتسديدة بيمينه في الجهة العكسية 
بعيدا عن متناول دوناروما. وأعــاد ميالن 
الــبــدايــة بتسجيل هدف  إلــى نقطة  املــبــاراة 

وشهدت  أنتيتوكونمبو.  يانيس  اليوناني 
املباراة خروجًا مبكرًا لنجم بيستونز ديريك 
روز بعد إصابته في ركبته اليمنى، وتفوق 
نيو  مضيفه  على  ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
وســاهــم   .)110  –  111( بــيــلــيــكــانــز  أولـــيـــانـــز 
مع  ثــانــدر  بفوز  غيلجوس-ألكساندر  شــاي 
رميتان  ساهمت  فيما  نقطة،   21 تسجيله 
حرتان سجلهما جــورج هيل قبل 12 ثانية 
ــبـــاراة بــضــمــان الـــفـــوز. وسجل  مــن نــهــايــة املـ
لبيليكانز،  نــقــطــة   29 ويــلــيــامــســون  زايـــــون 
إضافة إلى »تريبل دابــل« من 10 نقاط و11 
مــتــابــعــة و10 تـــمـــريـــرات مـــن الــنــيــوزيــلــنــدي 
ستيفن آدامــز، الذي حقق أول »تريب دابل« 
فــي مــســيــرتــه أمـــام فــريــقــه الــســابــق. ومـــع 21 
نقطة لكل من كوهي ليونارد وبول جورج، 
غولدن  على  كليبرز  أنجليس  لــوس  تــفــوق 
ســـان  فــــي   )101  –  108( ووريــــــــرز  ســـتـــايـــت 
ــرز  فــرانــســيــســكــو. وعـــانـــى نــجــم فــريــق ووريــ
ستيفن كــاري من شح في التسجيل مع 13 
نقطة فقط، بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة 
الــســابــقــتــني، بينها 62 نقطة،  مــبــاراتــيــه  فــي 
وهـــي األعــلــى فــي مــســيــرتــه ضــد بــورتــالنــد، 
األحد املاضي. وفي مباريات أخرى، تعرض 
جديدة  لخسارة  كافالييرز  كليفالند   فريق 
وهذه املرة على يد منافسه أورالندو ماجيك 
للخسارة  كافالييرز  ليتعرض   ،)94  –  105(
املركز  إلــى  املوسم ويتراجع  له هــذا  الرابعة 
السابع في ترتيب القسم الغربي. كما تفوق 
ــتـــس عــلــى مــنــافــســه إنــديــانــا  هــيــوســن روكـ
روكــتــس  لــيــتــعــرض   ،)107  –  114( بــيــســيــرز 
لــلــخــســارة الــرابــعــة هـــذا املــوســم ويــبــقــى في 
املركز الـ13 خارج املقاعد املؤهلة إلى األدوار 
اإلقــصــائــيــة. ولــم يظهر نجم فــريــق روكتس 
جيمس هــاردن بــأداء جيد بعدما سجل 15 

نقطة فقط وصنع 12 تمريرة حاسمة.
فــــي املـــقـــابـــل، حـــقـــق فـــريـــق نـــيـــويـــورك نــيــكــس 
انـــتـــصـــارًا مــهــمــًا عــلــى فــريــق يــوتــا جــــاز )112 
الــخــامــس هــذا  فـــوزه  الــفــريــق  لُيحقق   ،)100 –
املــوســم والــــذي أبــقــاه فــي املــركــز الــخــامــس في 
ترتيب املنطقة الغربية. ولم ُيعلن اتحاد كرة 
السلة األميركية عن تعليق املباريات في األيام 
الـــقـــادمـــة بــســبــب االضـــطـــرابـــات األمــنــيــة الــتــي 
أخيرًا،  األميركية  املتحدة  الــواليــات  تشهدها 
املــبــاريــات بشكل طبيعي دون  ُتتابع  أن  على 
أي مشاكل، وســُتــقــام الــيــوم 4 مــبــاريــات قوية 
كافالييرز  وكليفالند  نيتس  بروكلني  ألندية 
وتــريــل بـــاليـــزرز وديــنــفــر نــاغــتــس، بــاإلضــافــة 
أنجليس اليــكــرز  لـــوس  بــني  ملــواجــهــة مرتقبة 

وسان أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

الـــتـــعـــادل، بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن لــيــاو 
لكاالبريا الذي استقبلها من على مشارف 
منطقة الجزاء بتسديدة »على الطاير« في 

الزاوية العليا على يسار تشيزني )د.41(.
واســـتـــهـــل مـــيـــالن الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــهــجــوم 
ضاغط على مرمى »السيدة العجوز« وكاد 
يتقدم في الدقيقة 48 عبر البرتغالي ديوغو 
بنجاح. واستعاد  ابعدها تشيزني  دالــوت 
من  الثاني  كييزا  بهدف  التقدم  يوفنتوس 
منطقة  مــشــارف  على  مــن  بيسراه  تسديدة 

الجزاء اثر تمريرة من ديباال )د.62(.
ــدرب الـــضـــيـــوف أنــــدريــــا بــيــرلــو  ــ وأجـــــــرى مــ
ــفــــوف الــفــريــقــني  الــــالعــــب الــــســــابــــق فــــي صــ
تــبــديــلــني بــعــد دقــيــقــة واحـــــدة حــيــث أشـــرك 
وماكيني  كولوسفيكسي  ديـــان  الــســويــدي 
بـــدال مــن ديــبــاال وكــيــيــزا فــســاهــم الــبــديــالن 
كما سلفاهما بتسجيل الهدف الثالث )76( 
بعدما مرر األول كرة عرضية للثاني الذي 
أودعها الشباك، إثر إهداره فرصة سانحة 
قــبــل خــمــس دقــائــق مــن مــســافــة قــريــبــة لكن 

دوناروما انقض على كرته ببراعة )71(.
انتصارًا  »كـــان  الــلــقــاء  بعد  بيرلو  وتــحــدث 
مستحقًا ونتيجة ممتازة. الفوز على ميالن 
الترتيب  فــي أرض مــيــدانــه واالقـــتـــراب فــي 
وتــقــلــيــص الـــفـــارق مـــع بــقــيــة فــــرق املــقــدمــة. 
قــدمــنــا أداء جـــيـــدًا وكـــنـــا الـــطـــرف األفــضــل 

إحــراز  البداية واستطعنا  منذ  املــبــاراة  في 
النقاط الثالث وهذا هو األهم«.

»سيتي« إلى نهائي كأس الرابطة
ــتـــي حـــامـــل  ــيـ تــــأهــــل فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر سـ
كأس  ملسابقة  النهائية  املــبــاراة  إلــى  اللقب 
بفوزه  املحترفة  اإلنكليزية  األنــديــة  رابــطــة 
يونايتد  مانشستر  ومــضــيــفــه  جـــاره  عــلــى 
بهدفني نظيفني  في الدور نصف النهائي. 
والــبــرازيــلــي  )د.50(،  جــون ستونز  وســجــل 
وسيلعب  الــهــدفــني،  )د.83(  فــيــرنــانــديــنــيــو 
ــاراة الــنــهــائــيــة ضــــد تــوتــنــهــام  ــ ــبـ ــ ســيــتــي املـ
من  برنتفورد  الــثــالثــاء على ضيفه  الــفــائــز 

الدرجة األولى بهدفني نظيفني. 
ولــم يستفد يونايتد مــن غــيــاب عــدد كبير 
ــيـــني لــفــريــق املــــدرب  مـــن الـــالعـــبـــني األســـاسـ
إلصابتهم  غــوارديــوال  جوسيب  اإلسباني 
ــيــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، وتـــعـــرض  ــفــ بــ
للخسارة األولــى محليًا بعد 11 مباراة )9 
انــتــصــارات وتـــعـــادالن(. وعـــادل غــوارديــوال 
النرويجي أولي غونار سولسكاير  نظيره 
ــدد االنــــتــــصــــارات فــي  ــعـ مــــــدرب يـــونـــايـــتـــد بـ
لكل  وأصبح  بينهما،  املباشرة  املواجهات 
واحد منهما ثالثة انتصارات مقابل تعادل 

في املباريات السبع التي جمعتهما.
املــبــاراة »التغلب على  وقــال اإلسباني بعد 

ــه أمــــر مــمــيــز ونــتــيــجــة  ــ يــونــايــتــد عــلــى أرضـ
لكننا  مــحــبــطــا  كــــان  األول  الـــشـــوط  رائـــعـــة. 
الثاني وفزنا  الشوط  أجرينا تعديالت في 
بــــاملــــبــــاراة. الــــوصــــول إلــــى الــنــهــائــي مــرتــني 
باللقب  بالفوز  رائــع ونأمل  أمــر  متتاليتني 

مرة أخرى«.

بداية متعثرة لبوتشيتينو
بوكيتينو  مــاوريــســيــو  األرجــنــتــيــنــي  تعثر 
فــي أول امتحان لــه مــع فريق بــاريــس سان 
جــيــرمــان حــني تــعــادل )1 – 1( مــع منافسه 
ـــ18 مــن بطولة  ســانــت إتــيــان فــي املــرحــلــة الــ
التي شهدت  القدم،  لكرة  الفرنسي  الــدوري 
 3( ليون بفوزه  لنادي  الصدارة  انفرادًا في 
– 2( على منافسه النس، وخسارة مفاجئة 

لليل أمام أنجيه )2 – 1(. 
وتــخــلــف ســــان جـــيـــرمـــان بـــثـــالث نـــقـــاط عن 
املــــتــــصــــدر، بـــعـــدمـــا افـــتـــتـــح ســــانــــت إتـــيـــان 
ــاع فــريــق  ــ الــتــســجــيــل مــســتــغــاًل خــطــأ مـــن دفـ
العاصمة، عندما وصلت الكرة إلى الالعب 
رومان هاموما الذي أسكن الكرة في الشباك 
أكثر  ينتظر  لــم  لكن ســان جــيــرمــان  )د.19(. 
من ثالث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق 
اإليــطــالــي مــويــس كــني الــــذي تــلــقــى تــمــريــرة 
في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو 
فيراتي ليضع الكرة سهلة في املرمى )د.22(.
ــة ملــهــاجــم ســانــت  ــيـ وبـــعـــدمـــا ارتـــطـــمـــت رأسـ
إتيان الغابوني دينيس بوانغا بالعارضة 
فــي الــدقــيــقــة 70، أضـــاع كــني فــرصــة التقدم 
ــرة مــــن أمــــــام املــــرمــــى، اعــتــلــت  ــ ــدد كـ ــ حــــني سـ
فــرصــة  وســـنـــحـــت  كـــمـــا  )د.71(،  الـــعـــارضـــة 
مـــاريـــا، حــني ســدد  أنــخــل دي  لألرجنتيني 
كـــرة قــويــة مــن داخـــل منطقة الـــجـــزاء تمكن 

الحارس من صدها ببراعة )د.76(.
ــــدر اإلســبــانــي بــابــلــو ســارابــيــو فــرصــة  وأهـ
خــطــيــرة حـــني أضــــاع بــتــســديــدة قــويــة كــرة 
له كني )90+3(. وبالتالي بات سان  هيأها 
جيرمان ثانيًا بـ36 نقطة، خلف ليون الذي 
رفــع رصــيــده إلــى 39. وقـــال بوكيتينو )48 
أشعر بخيبة  »بالطبع  املــبــاراة  بعد  عــامــًا( 
ــان جـــيـــرمـــان، نــريــد  ــ ــا بــــاريــــس سـ ــنـ ــل ألنـ ــ أمـ
ــا ســعــيــد بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا  الــــفــــوز. أنــ
ــــذه مـــجـــرد بــــدايــــة. عــلــيــنــا أن  الــــالعــــبــــون، هـ
نــتــعــرف عــلــى بــعــضــنــا الــبــعــض. كـــان األمـــر 
قصيرة  كــانــت  التحضير  فــتــرة  ألن  صعبًا 
ــدًا. هـــذا أمـــر إيــجــابــي ولــكــن هــنــاك أشــيــاء  جـ
يــجــب تــحــســيــنــهــا«. فـــي املــقــابــل عـــزز لــيــون 
ــوزه الـــثـــمـــني عـــلـــى النــــس،  ــ ــ ــه إثـــــر فـ ــ ــدارتـ ــ صـ
الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي )د. 39  بــهــدفــي 
الــرأس  و52(، وآخــر لستيفان فورتيس من 
األخضر خطأ في مرماه، فيما سجل هدفي 
واملالي شيخ   )56( فلوريان سوتوكا  لنس 
دوكوري )90(، وُيعتبر هذا الفوز الـ11 هذا 
املوسم لليون الذي جمد رصيد النس عند 

27 نقطة في املركز الثامن.
)فرانس برس(

السلة األميركية: سيكسرز يُعزز سجل انتصاراته

يوفنتوس يُسقط ميالن و»سيتي« إلى النهائي

خاضت األندية 
األميركية مباريات مهمة 

في ظل التوترات 
التي شهدتها أميركا 

وشهدت تفوقًا كبيرًا 
لفريق سيفنتي سيكسرز 

ليُحافظ الفريق على 
سجل مثالي مع بداية 

الموسم الجديد

شهدت مباريات 
منتصف األسبوع تفوقا 

ُمستحقا ليوفنتوس 
على متصدر الدوري 

ميالن في ملعب األخير 
»سان سيرو«، في وقت 
شهد انطالقة المدرب 

ماوريسيو بوتشيتينو 
تعثرًا مع فريقه الجديد 

باريس سان جيرمان 
الفرنسي

الوداد تأهل على حساب الملعب المالي )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty( أداء قوي ُمستمر من فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز

)Getty( »يوفنتوس قدم عرضًا قويًا أمام »الروسونيري

دوري 
أبطال أفريقيا

نجحت الفرق العربية في حجز مقاعدها 
بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2020، 
بعد نتائجها الملفتة في إياب دور الـ32 من 

المسابقة القارية األعرق

تأهل عربي ملفت

2-2 مستمرا  التعادل  العرفي، وظل  الله  عبد 
حــتــى كــتــبــت الــدقــيــقــة 80 نــجــاح الــتــرجــي في 
إحـــــراز الـــهـــدف الــثــالــث عــبــر عــــالء املـــرزوقـــي، 
لــيــخــرج فـــائـــزا 3-2، ويــحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل 
تعرض  كبيرة  انتقادات  وســط  املقبل،  للدور 
للترجي،  الفني  املــديــر  الشعباني،  معني  لها 
بــســبــب هـــبـــوط املـــســـتـــوى الــــالفــــت، ومــعــانــاة 
الــتــرجــي مــن أخــطــاء دفــاعــيــة قــاتــلــة أصبحت 
تــهــدد منافسته عــلــى الــلــقــب. وانـــتـــزع املــريــخ 
السوداني بطاقة التأهل، بالرغم من خسارته 
مباراته مع إنييمبا النيجيري بهدفني لهدف، 
مستفيدا من فوزه ذهابا بثالثة أهداف مقابل 
هدف ليحسم التأهل 4-2. وأدى ديديه غوميز، 
بتكتيك متوازن،  اللقاء  للمريخ،  الفني  املدير 
وراهن خالله على مهاجمه املميز سيف تيري 
الذي واصل تألقه، وسجل هدف املريخ الوحيد 
ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، تصدر بها الئحة 
هدافي البطولة. وفي باقي املواجهات، صعد 
مازيمبي الكونغولي بعد فوزه على بونغيدي 
الغابوني بهدفني لهدف، فيما تغلب سيمبا 
التنزاني على بالتينيوم الزيمبابوي بأربعة 
أهداف دون رد، وصعد فيتا كلوب الكونغولي 
بــعــد تغلبه الــكــبــيــر عــلــى يــونــغ بــافــلــوز بطل 
إسواتيني بأربعة أهداف لهدف، وصعد بترو 
رد  نكانا  على  فـــوزه  بعد  األنــغــولــي  أتلتيكو 
يفلز الزامبي بهدف دون رد، وصعد حورويا 
الــغــيــنــي بــعــد فـــوزه عــلــى راســيــنــغ اإليـــفـــواري 
الــكــونــفــيــدرالــيــة  كــــأس  بــهــدف دون رد. وفــــي 
األفريقية، تأهل نهضة بركان املغربي حامل 
اللقب إلى الدور املقبل، بعد فوزه على ضيفه 
تفرغ زينه املوريتاني بهدفني مقابل ال شيء 
ذهابا.  تعادله  من  األول مستفيدا  ملعب  في 
وخاض بركان اللقاء بضغط هجومي كبير، 
ودفع مدربه طارق السكتيوي بالثالثي زكريا 
حدراف وحمدي لعشير ومحسن ياجور في 
الهجوم. وافتتح ياجور التقدم لبركان من ركلة 
جزاء، ثم أضاف الالعب نفسه الهدف الثاني 
الوقت املحتسب بدال  الثالثة من  الدقيقة  في 
من الضائع، ليحصد بركان فوزا غاليا يفتتح 
به رحلته للدفاع عن لقبه بطال للكونفيدرالية 
األفــريــقــيــة ويــتــأهــل إلــى الـــدور املــقــبــل. وتأهل 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي عـــلـــى حــســاب 
فــوزه 2-1، في  العرب املصري بعد  املقاولون 
من  مستفيدا  ســوســة  ملعب  على  مثير  لــقــاء 

تعادله سلبا ذهابا. 
وجاءت املباراة قوية ومثيرة وحافلة باألزمات 
أيضا، بعد اعتراض املقاولون على ركلة الجزاء 
الــتــي ودع معها  الــدقــيــقــة 88،  فــي  املــحــتــســبــة 
مقررا  الــقــاريــة،  البطولة  منافسات  املــقــاولــون 
الــتــقــدم بالشكوى لــالتــحــاد األفــريــقــي ضــد ما 
سماه الظلم التحكيمي. ويدين النجم الساحلي 
إلــى مهاجمه اإليـــفـــواري سليماني  فـــوزه  فــي 
أحــرز  فيما  الــثــنــائــيــة،  الـــذي ســجــل  كوليبالي 
سيف الدين الجزيري، مهاجم املقاولون،هدف 
التونسي  املنستيري  االتــحــاد  وتــأهــل  فريقه. 
إلى الدور املقبل بعد تعادله مع أهلي طرابلس 
الليبي بدون أهداف، مستفيدا من فوزه ذهابًا. 
املغربي بعد تعادله مع  االتــحــاد  كما وتــأهــل 
فريق، مستفيدا  لكل  بهدف  البنيني  أدغوبي 

من فوزه في لقاء الذهاب 0-4.

رغم  التأهل العربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فرضت األزمات 
تصدرتها  ـــ32،  ال الــدور  إيــاب  أحــداث  على  بقوة  نفسها  التحكيمية 
أمين  المصريين  الحكمين  أخطاء 
مباراتي  في  البنا  ومحمود  عمر 
الملعب  ــع  م الــمــغــربــي  الــــوداد 
مع  التونسي  والــتــرجــي  الــمــالــي، 
أزمة  بخالف  الليبي،  بنغازي  أهلي 
الدين  نــور  المغربي  للحكم  ثالثة 
المقاولون  لقاء  في  الجعفري 
العرب مع النجم الساحلي التونسي 

في الكونفيدرالية األفريقية.

جدل تحكيمي كبير

ويلحق بفريق ويزاردز الهزيمة األكثر إيالمًا، 
خــصــوصــًا مــع خــــروج راســــل ويــســتــبــروك في 
الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة إلصـــابـــة فـــي الـــيـــد، بــعــدمــا 
ـــ20 نــقــطــة وثـــمـــانـــي مـــتـــابـــعـــات و12  ــ ســـاهـــم بــ

تمريرة حاسمة.

ليلة عنيفة 
مع  تزامنًا  األميركية  السلة  مــبــاريــات  أقيمت 
اقــتــحــام حشد مــن أنــصــار الــرئــيــس األميركي 
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رياض الترك

ــى الـــواجـــهـــة فـــي مــوســم  بـــــرزت إلــ
2020-2021 الثنائيات الهجومية 
ــارق عــلــى أرض  ــفـ الــتــي تــصــنــع الـ
املــلــعــب مـــع أنــديــتــهــا فـــي جــمــيــع املــســابــقــات 
املحلية واألوروبية حتى اآلن، ولعل أبرزها 
ــلــــيــــزي هـــــــاري كــن  ــكــ ــهــــاجــــم اإلنــ ثـــنـــائـــيـــة املــ
والكوري الجنوبي سون هيونغ من، نجما 
فـــريـــق تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي. وُتــعــتــبــر هــذه 
لألندية  األهـــم  الهجومية  الــقــوة  الثنائيات 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا بــفــضــل صـــنـــاعـــة وتــســجــيــل 
ــالــــي،  ــذ بـــــدايـــــة املـــــوســـــم الــــحــ ــنــ األهــــــــــــداف مــ
والـــتـــي ُتــســاعــد هــــذه األنـــديـــة عــلــى تحقيق 
الــبــطــوالت املحلية  فــي جميع  االنــتــصــارات 
واألوروبية. وهناك ثنائيات خطفت األنظار 
حتى اآلن بعد الوصول إلى منتصف املوسم.

أقوى الثنائيات 
الهجومية

صناعة  في  ُتساهم  والتي   ،2021-2020 موسم  في  ُمميزة  ظاهرة  الهجومية  الثنائيات  ُتشكل 
االنتصارات لألندية التي يلعبون فيها. وهي الثنائيات التي حصدت أكبر عدد من األهداف هذا الموسم 

)صناعة وتسجيل(، وذلك في منافسات البطوالت المحلية واألوروبية

3031
رياضة

تقرير

ثنائية سون-كين
هــاري  اإلنكليزي  املهاجم  ثنائية  ساهمت 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون  ــكـ ــ كــــن واملــــهــــاجــــم الـ
هـــيـــونـــغ مــــن بــتــســجــيــل 45 هــــدفــــا لــفــريــق 
والقاري  املحلي  الصعيدين  على  توتنهام 
هذا املوسم، وأثبت الثنائئي أنهما من بن 
األفـــضـــل هــجــومــيــا )فـــي تــســجــيــل وصــنــاعــة 
بــقــيــادة   2021-2020 مــوســم  فـــي  األهــــــداف( 
فعلى  مورينيو.  جــوزيــه  البرتغالي  املـــدرب 
وســون  كــن  ساهم  »البريميرليغ«،  صعيد 
ـــ22 هــدفــا لــفــريــق تــوتــنــهــام صــاحــب املــركــز  بـ
ــع فــــي الـــتـــرتـــيـــب )ســــجــــل اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــ ــرابـ ــ الـ
ــدف مــقــابــل 12 لـــســـون، بــيــنــمــا صنع  10 أهــ
لـــلـــكـــوري(، لتكون  اإلنــكــلــيــزي 11 مــقــابــل 5 
مــســاهــمــة الــثــنــائــي 22 هـــدفـــا مـــن أصــــل 29 
سجلها »السبيرز« )مساهمة بنسبة %75(.

أما في منافسات باقي املسابقات )الدوري 

األوروبـــي، الــكــؤوس(، فساهم الثنائي كن-
سون بتسجيل 23 هدفا، ما يعني أن ثنائية 
 45 بتسجيل  ساهمت  الهجومية  توتنهام 

هدفا حتى هذه اللحظة.
وتحولت هذه الثنائية مع املدرب البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــــى واحــــــدة مـــن أخــطــر 
ــقــــدم هـــذا  وأشـــــــرس الـــثـــنـــائـــيـــات فــــي كـــــرة الــ
املوسم، خصوصا مع طريقة لعب مورينيو 
ــدات الــســريــعــة، إذ  ــرتــ الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املــ
يتمركز كن وسون دائما في املساحة التي 
ــكـــرات واالنـــطـــاق  تــســمــح لــهــمــا بــاســتــام الـ
على  الخطورة  تصنع  هجمات  في  بسرعة 

مرمى املنافسن.

ثنائية ليفاندوفسكي-مولر
روبيرت  البولندي  املهاجم  ثنائية  تستمر 
ــــي تــــومــــاس مــولــر  ــانـ ــ لــيــفــانــدوفــســكــي واألملـ
بـــاإلبـــداع فــي املــاعــب األوروبـــيـــة مــع فريق 
بايرن ميونخ األملاني، إذ إن الثنائي ساهم 
بــتــتــويــج الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« بــلــقــب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا املــوســم املــاضــي عــن جـــدارة 

واستحقاق.
هـــذه  زالــــــت  ــا  مــ  ،2021-2020 مـــوســـم  وفـــــي 
الثنائية من بن األفضل هجوميا، إذ ساهم 
اآلن،  هــدفــا حتى   45 بتسجيل  ومــولــر  ليفا 
ليفاندوفسكي  سجل  الـــدوري:  بطولة  ففي 
19 هدفا مقابل 6 ملولر، بينما صنع ليفا 5 
أهداف ومولر 8 أهداف، وفي دوري األبطال: 
ــداف مــقــابــل هــــدف ملــولــر،  ــ ســجــل لــيــفــا 3 أهــ

وصنع مولر هدفا فقط.
وتــمــيــزت هـــذه الــثــنــائــيــة فـــي مــوســم 2019-
تشكيلة  فــي  األنــظــار  خطفت  بعدما   ،2020
املــــدرب هــانــس فــلــيــك صــانــع املــجــد لــلــنــادي 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن املـــحـــلـــي  »الــــــبــــــافــــــاري« عــ
واألوروبي. وتتميز ثنائية ليفاندوفسكسي 
الكبير على  بــالــتــفــاهــم واالنــســجــام  ومــولــر 
املــلــعــب مــن خـــال صــنــاعــة وتسجيل  أرض 
األهــداف، والتي تجعل فريق بايرن ميونخ 
يلعبها،  الــتــي  املــبــاريــات  فــي جميع  يتفوق 

باإلضافة إلى تسجيل عدد أهداف كبير.

ثناية برونو-راشفورد
ــو  ــ ــرونــ ــ ــت ثـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــنـــــجـــــمـــــن بــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ســ
فيرنانديش وماركوس راشفورد بتسجيل 
ــذا املــوســم  43 هــدفــا ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـ
في مختلف املسابقات املحلية واألوروبية، 
إذ فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، ســجــل راشـــفـــورد 7 

ثنائية ليفاندوفسكي 
ومولر ُمستمرة في األداء 

القوي

ميسي يُعيد انتصارات برشلونة أمام بلباو
آمال  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  أنعش 
فريقه برشلونة في املنافسة على لقب »الليغا«، 
بعد أن سجل هدفني في انتصار فريقه الصعب 
أثلتيك بلباو )3 - 2( في  والثمني في عقر دار 
الــلــقــاء املــؤجــل مــن الــجــولــة الــثــانــيــة فــي الـــدوري 
ــــفــــوز يـــضـــرب بــرشــلــونــة  اإلســــبــــانــــي. وبــــهــــذا ال
أكــثــر مــن عصفور، إذ إنــه واصـــل بــه مسلسل 
االســتــفــاقــة فــي »الــلــيــغــا« لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة على 
التوالي، كما أن الفوز أعاد الفريق مجددًا ملكانه 
املــفــضــل فــي مــنــاطــق املــقــدمــة بــعــد أن قــفــز إلــى 
املــركــز الــثــالــث إثــر رفــع رصــيــده إلــى 31 نقطة، 
ليبتعد بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال 
علما  املتصدر  أتلتيكو  عــن  و7  الثاني،  مــدريــد 
بـــأن لــكــل مــن الــبــرســا والـــريـــال مــبــاراة مؤجلة، 
الهولندي  املــدرب  فريق  نجح  املقابل،  في  مؤجلتني.  مباراتني  »األتلتي«  يمتلك  بينما 
رونالد كومان أيضًا في إنهاء العقدة التي طاملا الزمته في كل مرة يذهب فيها إلى 
ملعب )سان ماميس( في »الليغا«، إذ إن آخر انتصار له يعود إلى شهر تشرين األول/

أكتوبر عام 2017 بهدفني نظيفني.

يد  على  أتلتيكو  بخروج  تتوالى  الملك  كأس  مفاجآت 
كورنيال

تواصلت مفاجآت كأس ملك إسبانيا لليوم الثاني على التوالي بخروج أتلتيكو مدريد 
على يد كورنيال، الدرجة الثالثة، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما األربعاء في 
الدور الثاني بالبطولة. وعلى ملعب )كورنيال البلدي(، حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع 
أدريان خيمينيز منذ الدقيقة السادسة. كما شهد اللقاء طرد مدافع أتلتيكو مدريد 
الشاب ريكارد سانشيز ببطاقتني صفراوين في الدقيقة 63. وبهذه النتيجة تواصل 
أقــصــى كــل مــن إيبيزا  »الــلــيــغــا«، بعد أن  املــغــمــورة مسلسل اإلطــاحــة بكبار  األنــديــة 
وقرطبة الثالثاء سيلتا فيغو وخيتافي على الترتيب، ليلحلق كورنيال بركب املتأهلني 
لــلــدور الــــ32. وفــي مــبــاريــات أخـــرى، حجز كــل مــن ليفانتي وإلــتــشــي وريـــال بيتيس 
وليغانيس  ألمليريا  باإلضافة  »الليغا«،  أندية  من  الـــ32  الــدور  في  مقاعدها  وغرناطة 
الثالثة.  الــدرجــة  مــن  وكــورنــيــال  ونافالكارنيرو  الثانية،  الــدرجــة  مــن  فاييكانو  ورايـــو 
وربما اإلقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا سيكون مفيدًا »للروخيبالنكوس«، ألنه 
سيمنحه مساحة أكبر للتركيز على لقب الدوري اإلسباني ولقب دوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم، خصوصًا أن املدرب سيميوني قدم فريقًا قويًا حتى اآلن بقيادة املهاجم 

لويس سواريز صفقة املوسم.

... وإصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو في كاحله
أصيب األوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، بكدمة قوية في 
كاحله األيسر خالل مباراة فريقه أمام كورنيال في الدور الثاني من منافسات كأس 
ملك إسبانيا. وكان املدافع الدولي تعرض لإلصابة خالل كل مشاركة مع أحد العبي 
الالعب سيجري أشعة على موضع  أن  الطبي  الطاقم  الدقيقة 7. وأعلن  كرونيال في 

اإلصابة لتحديد مدى قوتها، والفترة املنتظرة لغيابه.

موغوروزا تستهل عام 2021 بانتصار
افــتــتــحــت اإلســـبـــانـــيـــة غــاربــيــنــيــي مــــوغــــوروزا 
بانتصار   ،2021 الجديد  العام  في  منافساتها 
في الدور األول في منافسات الزوجي في بطولة 
األميركية  جانب  إلــى  للتنس  املفتوحة  أبوظبي 
األميركي  الزوجي  بــرادي على حساب  جنيفر 
املـــكـــون مـــن كــوغــو جـــوف وجــيــســيــكــا بيجوال 

بمجموعتني لواحدة. 
واحــتــاجــت الــالعــبــتــان لــســاعــة و35 دقــيــقــة من 
ــي املـــجـــمـــوعـــة األولـــــى  أجـــــل قـــلـــب تـــأخـــرهـــمـــا فــ
املجموعتني  انتصار في  إلــى   ،)6 -  4( بنتيجة 
التاليتني بنتيجة )6 - 4( و)8 - 10(. وستلتقي 
مـــــوغـــــوروزا وبـــــــرادي فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي أمـــام 
الزوجي املتأهل من مباراة الروسيتني إيكاترينا 
ألكسندروفا ويانا سيزيكوفا، والزوجي املكون 
ستشارك  كما  جــواراتــشــي.  أليكسا  والتشيلية  كراوتشيك  ديــزيــريــه  األميركية  مــن 
موغوروزا أيضًا في منافسات الفردي، إذ ستبدأ مسيرتها أمام الفرنسية كريستينا 

مالدينوفيتش )املصنفة الـ50 عامليًا(.

فاز الالعب اإلسباني في بطولة »كوينتو« املفتوحة عام 
2018، وتفوق على منافسه ألبيرت راموس فينوالس في 
املباراة النهائية، وسببت هذه النتيجة الوصول إلى أعلى 

ترتيب له في التصنيف العاملي لفئة »الفردي«.
ويبلغ طول الالعب اإلسباني مترًا و83 سنتيمترًا، وأمسى 
العبًا محترفًا في عام 2011، ويلعب بايينا باليد الُيمنى 
أربــاحــًا مالية خــالل مسيرته  وُيــدربــه بيري ريبا وحقق 
الرياضية قدرها مليونا دوالر و107 آالف دوالر أميركي. 
وفي منافسات »الفردي«، حقق بايينا 52 فوزًا مقابل 62 
خسارة ويحتل اليوم املركز الـ102 في التصنيف العاملي 

للرجال.
وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« فــئــة »الـــفـــردي«، خــرج 
فــي بطولة أستراليا  األول  الـــدور  مــن  اإلســبــانــي  الــالعــب 
الــثــالــث في  ــــدور  ال املــفــتــوحــة عــامــي 2019 و2020، ومـــن 

ــرج الــالعــب  ــة فــرنــســا املــفــتــوحــة عــــام 2020، وخـــ بــطــول
»ويمبلدون«  بطولة  في  األول  الــدور  من  أيضًا  اإلسباني 
عامي 2018 و2020، وكذلك من الدور الثاني في بطولة 

»أميركا املفتوحة« عامي 2018 و2020.
»الــزوجــي« حقق بايينا 16 فــوزًا مقابل  وفــي منافسات 
26 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 38% ويحتل اليوم 
املــركــز الــــــ148 فــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي لــهــذه الــفــئــة. وفــي 
بايينا من  الفئة، خــرج  لهذه  »الــغــرانــد ســالم«  منافسات 
عــام 2019  املفتوحة  أستراليا  بطولتي  في  الثاني  الــدور 
ومن الدور الثاني في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2018. 
ــــدور األول فــي بطولة  ال كــذلــك ودع الــالعــب اإلســبــانــي مــن 
»ويمبلدون« عام 2018، وكذلك من الدور الثاني في بطولة 

أميركا املفتوحة عام 2019.
)العربي الجديد(

ولـــد العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي كــاربــالــيــس بــايــيــنــا فــي 23 
الـ72  آذار/ مــارس عام 1993، ووصــل الالعب إلى املركز 
في التصنيف العاملي عام 2018، كذلك وصل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي بــطــولــة »كــازبــالنــكــا«، بــعــد أن تلقى 
بطاقة دعوة في عام 2014، وهو الالعب الشاب الذي ُيقدم 

مستوى الفتًا في منافسات التنس أخيرًا.
وحقق العب التنس اإلسباني  أول فوز له في املنافسات 
غــوفــني في  ديــفــني  البلجيكي  تــفــوق على  الــدولــيــة عندما 
في  امُلميزة  مسيرته  تفاصيل  وفــي  »كازبالنكا«،  بطولة 
البطولة وصل الالعب إلى الدور الثاني ولعب ضد منافسه 

البرتغالي جواو سوزا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
إال أن مسيرته الرياضية توقفت في الدور نصف النهائي 
عندما خسر أمام غييليرمو غارسيا لوبيز، بعد أن فشل 
في مجاراة منافسه في ثالث مجموعات نظيفة. بعد ذلك 

روبيرتو كاربالـيس بايينا

على هامش الحدث

العب تنس 
إسباني يحتل 

المركز الـ102 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

ثنائية كين-سون 
األفضل في 
)Getty( »البريميرليغ«

حامل لقب الدوري اإلسبان

تبرز إلى الواجهة أيضًا ثنائيات أخرى مثل ثنائية لويس سواريز وماركوس 
بتسجيل  اآلن  حتى  ساهما  اللذان  وهما  مدريد  أتلتيكو  في  يورينتي 
روميلو  البلجيكي  من  المكونة  ميالن  إنتر  ثنائيات  وكذلك  هدفًا.   15
هدفًا  بـ21  ساهما  اللذان  وهم  مارتينيز،  الوتارو  واألرجنتيني  لوكاكو 
في بطولة الدوري اإليطالي، وال يمكن إغفال ثنائية نيمار-مبابي مع 
 26 هو  حاليًا  التهديفي  رصيدهما  إن  إذ  جيرمان،  سان  باريس  فريق 

هدفًا في الموسم الحالي.

رصيد تهديفي

وجه رياضي

أهــــداف مــقــابــل 11 لــبــرونــو، فــي وقـــت صنع 
راشفورد 4 أهداف مقابل 7 لبرونو.

ــا الـــذي خــرج منه  وفــي دوري أبــطــال أوروبــ
املــجــمــوعــات،  دور  مــن  يــونــايــتــد  مانشستر 
سجل راشفورد 6 أهداف وبرونو 4، بينما 
البرتغالي هدفا،  الــوســط  صنع العــب خــط 
بينما ســجــل راشــفــود هــدفــن فــي بــطــوالت 
الكأس حتى اآلن، ليكون مجموع مساهمات 

هذه الثنائية ليونايتد 43 هدفا.
ــــول الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو  ومـــنـــذ وصــ
تبدل  يــونــايــتــد  إلـــى مانشستر  فــيــرنــانــديــز 
الشكل الهجومي لفريق مانشستر يونايتد 
وصنع ثنائية ُمميزة مع املهاجم اإلنكليزي 
الشاب ماركوس راشفورد. وانسجم برونو 
ــبــــح صــانــع  ــع »يـــونـــايـــتـــد« وأصــ ســـريـــعـــا مــ
غــونــار سولسكاير  أولــيــه  لــلــمــدرب  البهجة 

في منافسات »البريميرليغ«.
بالفعالية  برونو-راشفورد  ثنائية  وتتميز 
الثنائي  إن  إذ  »يــونــايــتــد«،  مــع  الهجومية 
الوقت نفسه،  األهـــداف في  يصنع وُيسجل 
مع التنويه بأن راشفورد ينطلق بسرعة في 
األخير،  الثلث  في  الفارق  املرتدات ويصنع 
بينما برونو يتمركز في املساحات ويصنع 
أصبح  حتى  لــزمــائــه،  الجميلة  التمريرات 

أفضل من يصنع األهداف في إنكلترا.

ثنائية رونالدو-موراتا
ــنـــجـــمـــن الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيـــة الـ ــائـ ــنـ ســـاهـــمـــت ثـ
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو واإلســـبـــانـــي ألــفــارو 
ــفــــريــــق يـــوفـــنـــتـــوس  مــــــوراتــــــا بـــــــــ37 هــــدفــــا لــ
إذ محليا  اإليطالي في موسم 2021-2020، 
ــالــــدو 14 هــدفــا وصــنــع هــدفــن،  ســجــل رونــ
ــداف وصــنــع 5،  ــ ــا 4 أهـ بــيــنــمــا ســجــل مـــوراتـ
أهـــداف فريق  الــلــذان ساهما بنصف  وهما 
»البيانكونيري« في الدوري حتى اآلن )16 

من 29(.
أما في دوري أبطال أوروبا، فسجل الهداف 
ــالــــدو 4 أهــــــداف، مــقــابــل 6  الــبــرتــغــالــي رونــ
أهــــداف ملـــوراتـــا، فــي صــــدارة الــهــدافــن، في 
حـــن صــنــع الــبــرتــغــالــي هــدفــا واإلســبــانــي 
ــا، لـــيـــكـــون مـــجـــمـــوع مــســاهــمــة  هـــدفـــا أيــــضــ
ــمـــن 37 هــــدفــــا. وتــــمــــيــــزت ثــنــائــيــة  ــاجـ ــهـ املـ
ــذا املــــوســــم بــقــدرتــهــا  ــ ــا هـ ــ ــــوراتـ ــــدو-مـ ــالـ ــ رونـ
املباريات،  في  الهجومي  اإليــقــاع  رفــع  على 
التي  الخطيرة  الفرص  لصناعة  باإلضافة 

تأتي منها األهداف.
 كـــمـــا أن املـــــــدرب اإليـــطـــالـــي أنــــدريــــا بــيــرلــو 
ــذه الــثــنــائــيــة  ــ مـــهـــد الـــطـــريـــق لـــكـــي تـــكـــون هـ
وُتساهم  »البيانكونيري«  فريق  مع  فعالة 
الصعيدين  على  االنــتــصــارات  صناعة  فــي 

املحلي واألوروبي.

وضع النوس قدمًا في نهائي بطولة كوبا »سود أميريكانا« بتغلبه على مضيفه فيليز 
سارسفيلد بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي. وأحرز الهدف الوحيد في املباراة 
العب النوس املخضرم صاحب الـ40 سنة خوسيه »بيبي« ساند في الدقيقة الـ 39 من 
املواجهة. وُأتيحت لفيليز فرصة التقدم في املباراة باحتساب ركلة جزاء للفريق )د. 
26(، لكن حارس النوس، الوتارو موراليس، صّد تسديدة كريستيان تاراجونا. ومن 
املقرر أن ُيقام لقاء اإلياب في 13 من الشهر الحالي، في وقت يجمع فيه نصف النهائي 

اآلخر بني كوكيمبو أونيدو التشيلي، وديفينسا إي خوستيسيا األرجنتيني.
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اقتراب النوس من نهائي »سود أميريكانا«

Friday 8 January 2021 Friday 8 January 2021
الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة


