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رياضة

سُيطيح الروسي دانييل ميدفيديف باإلسباني 
رافاييل نادال من وصافة التصنيف العاملي 
لالعبي التنس، في التحديث الذي سيصدر 

في 15 آذار/مارس املقبل. وكان نادال سيفقد 
املركز الثاني بالفعل قبل تصنيف الـ15 من هذا 

الشهر لكن السقوط املبكر مليدفيديف في بطولة 
روتيردام، أنقذ »املاتادور« من فقدان الوصافة. 

وسيفقد نادال 500 نقطة لعدم مشاركته هذا العام 
في بطولة أكابولكو التي يحمل لقبها.

أحرز الروسي أندري روبليف، لقب بطولة 
روتردام الهولندية الدولية في التنس املقامة 
داخل قاعة، وذلك بفوزه على املجري مارتون 

فوتشوفيتش الصاعد من التصفيات )7 - 6(، )7 
- 4( و)6 - 4(، وهو اللقب الرابع تواليًا لروبليف 
في دورات رابطة الالعبني املحترفني ذات الـ500 

نقطة في أقل من 6 أشهر، بعد فوزه في هامبورغ 
األملانية وسان بطرسبورغ الروسية وفيينا 

النمساوية العام املاضي.

وج دييغو شوارتزمان بلقب بطولة األرجنتني 
ُ
ت

املفتوحة للتنس بعد تغلبه على مواطنه 
فرانسيسكو سيروندولو )6 - 1( و)6 - 2(. وحرم 

شوارتزمان سيروندولو من الظفر باللقب والسير 
على خطى شقيقه خوان مارتني، الذي توج 

األسبوع املاضي ببطولة قرطبة املفتوحة. وُيعد 
اللقب هو الرابع لالعب األرجنتيني في النهائي 
وج بلقب إسطنبول 2016، وريو 

ُ
الـ11 له، بعدما ت

دي جانيرو 2018، ولوس كابوس 2019.

ميدفيديف يزيح نادال 
من وصافة التصنيف 

العالمي للتنس

دورة روتردام: لقب رابع 
على التوالي للروسي 

أندري روبليف

شوارتزمان يُتوج 
بلقب بطولة األرجنتين 

المفتوحة

حقق 
فريق رينجرز 
اإلسكتلندي أول 
دوري له منذ 
10 أعوام وذلك 
بعدما تعادل 
فريق سلتيك 
حامل اللقب 
خالل النسخ 
التسع األخيرة 
سلبيًا أمام 
دوندي يونايتد 
وفوزه على 
سانت مييران. 
ونجح الفريق 
بقيادة مدربه 
ستيفن جيرارد  
في حصد اللقب 
رقم 55 في 
تاريخ النادي، 
واألول له منذ 
موسم 2010 
/2011، في 
وقت يُعد هذا 
اللقب هو األول 
لجيرارد كمدرب 
بعد تحقيقه 11 
لقبًا كالعب.

)Getty( جماهير رينجرز احتفلت حتى الفجر بالتتويج

رينجيرز بطل إسكتلندا

Tuesday 9 March 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــوج الــســد رســمــيــا، بــلــقــب دوري 
ُ
ت

ــدم 2020- ــقــ الــ لـــكـــرة  قـــطـــر  نـــجـــوم 
2021، بفوزه بثالثية نظيفة على 
حــســاب نــظــيــره أم صـــالل فــي املــواجــهــة التي 
بن  الفريقني على ملعب جــاســم  بــني  جمعت 
الــســد، ضمن مــبــاريــات الجولة  بــنــادي  حمد 
الـ18 من املسابقة املحلية، ورفع السد رصيده 
إلى 50 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد 
العاشر.  املركز  النقطة 15 في  أم صــالل عند 
وسجل أهداف الفريق كل من بغداد بونجاح، 
الثاني،  الهدف  ثم أضاف يوسف عبدالرزاق 
قــبــل أن يــخــتــتــم الــبــديــل تــبــاتــا ثــالثــيــة الــســد 
ــبـــاراة. وتــوج  فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن املـ
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تقرير

الـــســـد بــلــقــبــه الـــخـــامـــس عـــشـــر فــــي تــاريــخــه 
قيادة  استثنائيا تحت  قــدم موسما  أن  بعد 
حيث  هيرنانديز،  تشافي  اإلســبــانــي  مــدربــه 
التتويج بلقب كــأس قطر 2021، ثم  سبق له 
لكرة  األمير  كــأس  إلــى نصف نهائي  العبور 
»الزعيم« عن  بـ امللقب  الفريق  القدم، ويبحث 

التتويج بثالثية هذا املوسم. 
جاءت بداية املباراة قوية ومثيرة من جانب 
العبي السد من خالل تهديد مرمى أم صالل 
في ربع الساعة األولى بقوة، حيث سدد نام 
تـــاي هــي كـــرة قــويــة اصــطــدمــت بــدفــاع فريق 
أعقبها توغل ناجح ألكــرم عفيف  أم صــالل، 
من الجانب األيسر ولعب كرة عرضية فشل 
بونجاح في وضعها بالشباك. وواصل السد 
ضغطه املكثف على دفاع فريق أم صالل الذي 

رمى بكل ثقله للخلف. وفي الدقيقة 30 لعب 
بــغــداد برأسه  كــرة عرضية حولها  تــاي  نــام 
ــــارس أم صــــالل بـــابـــا مـــالـــك أنــقــذهــا  ولـــكـــن حـ
وأبـــعـــدهـــا بــصــعــوبــة لــضــربــة ركــنــيــة لــيــحــرم 
السد من هدف التقدم. وفي الدقيقة 34 نجح 
الــجــزائــري بــغــداد بــونــجــاح فــي وضــع فريقه 
فــي املــقــدمــة، حــيــث اســتــغــل عــرضــيــة يوسف 
في  األيمن ووضعها  الجانب  من  عبدالرزاق 
مــرمــى فــريــق أم صـــالل وهـــي الــنــتــيــجــة التي 
انــتــهــى عــلــيــهــا الـــشـــوط األول. وكـــثـــف الــســد 
مــن ضغطه مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، حتى 
الهدف  نجح يوسف عبدالرزاق في تسجيل 
الثاني، عقب تبادل رائــع للكرة بني الرباعي 
للقائد حسن  الكرة  الهجومي، حتى وصلت 
الــهــيــدوس والـــذي مــررهــا ليوسف ليسكنها 
 
ً
ــاك، مــســجــال ــبــ ــشــ ــوق الـــــحـــــارس فــــي الــ ــ مــــن فــ
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــســد، ومــتــرجــمــا أفــضــلــيــة 
السد  مـــدرب  وأجـــرى   .51 الدقيقة  فــي  فريقه 
اإلســـبـــانـــي تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز تــغــيــيــريــن 

ــة واحــــــــدة، بــــخــــروج عـــبـــدالـــكـــريـــم حــســن  ــعـ دفـ
ــرزاق، ونــــــزل بــــــداًل مــنــهــمــا  ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ويــــوســــف عـ
طــارق سلمان والــذي لعب في مركز الظهير 
ــكـــوري يــونــغ والــــذي تــواجــد في  األيـــســـر، والـ
وكـــاد حسن  بــجــوار غيليرمي،  الــوســط  قلب 
الثالث للسد ولكن  الهدف  الهيدوس يسجل 
أم  ملرمى  األيسر  القائم  المست  القوية  كرته 
صالل. وواصل تشافي تغييراته في الدقائق 
ــرة بـــخـــروج ســانــتــي كـــــازورال  ــيــ الــعــشــر األخــ
وبــيــدرو، ونـــزل بـــداًل منهما ســالــم الهاجري 
ومــصــعــب خــضــر. وحــافــظ العــبــو الــســد على 

فريق السد نجح 
في حصد البطولة رقم 

75 بتاريخه

مهمة البورتا األولى 
هي تجديد عقد 

األرجنتيني ليونيل ميسي

اللعب  املباراة في ظل تنوع  سيطرتهم على 
أم صالل  اكتفى  العمق واألطـــراف. فيما  بني 
بــالــدفــاع طـــوال املــواجــهــة. وســـاد الــهــدوء في 
الدقائق األخــيــرة مــن املــبــاراة، حتى احتسب 
حكم املباراة 3 دقائق كوقت بدل من الضائع، 
سجل خاللها السد الهدف الثالث عن طريق 
الــبــديــل تــبــاتــا، ليطلق بــعــدهــا حــكــم املــبــاراة 
صافرته معلنًا نهاية الشوط الثاني واملباراة 
بنتيجة 3-0 ملصلحة السد الذي حسم رسميا 
الــدوري وتوج بلقه الـــ75 بتاريخه، قبل أربع 
جوالت من النهاية وبفارق 13 نقطة عن أقرب 
مالحقيه الــدحــيــل. ولــم يخسر الــســد أمـــام أم 
صالل منذ 9 مــارس/آذار 2018، وتغلب على 
منافسه في مواجهتهما األولى هذا املوسم. 
لــم يخسر في  الــذي  الوحيد  الفريق  أنــه  كما 
الـــدوري فــي املــوســم الحالي، إذ لعب الفريق 
18 مــبــاراة فـــاز فــي 16 مــواجــهــة وتــعــادل في 
اثنتني. ويتصدر السد الفرق األكثر تسجيال 
لألهداف، بـ69 هدفا، كما أنه أقل الفرق التي 

برشلونة ـ العربي الجديد

بعد 4 أشهر من استقالة الرئيس بارتوميو 
خب 

ُ
انت وبعد 11 عامًا من مغادرته منصبه، 

خوان البورتا )58 عامًا( رئيسًا جديدًا لفريق 
برشلونة اإلسباني، في مسعى إلدارة عملية 
إعادة بناء الفريق الذي فقد بعضًا من هيبته 
ــة. رئــيــس جــديــد هـــو ما  ــيــ فـــي الـــقـــارة األوروبــ
كـــان يــنــقــص بــرشــلــونــة النــتــشــالــه مـــن أزمــتــه 
املتواصلة منذ عام في الفريق الذي لم يحقق 
لــقــبــًا مــنــذ شــهــر نـــيـــســـان/إبـــريـــل عــــام 2019، 
وفتح صفحة جديدة  فيه  الـــروح  لبث  سعيًا 
لتكون مهمته األساسية تمديد  تاريخه،  في 
عقد نجم الفريق األرجنتيني ليونيل ميسي 
الـــذي ينتهي فــي 30 حــزيــران/يــونــيــو املقبل. 
برشلونة  لفريق  الرسمية  النتائج  وبحسب 
بـــ54,28 في املائة  اإلسباني، فإن البورتا فاز 
)30184 صــوتــًا(، متقدمًا على  األصــــوات  مــن 
املــرشــحــني اآلخـــريـــن فــيــكــتــور فــونــت )16679 

مليسي«. وتوافد العبو الفريق األول إلى ملعب 
ــو« لـــــإدالء بــأصــواتــهــم كسيرجيو  »كـــامـــب نـ
بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر 

مع أحد أبنائه في الصباح الباكر.
حتى مع بدء هطول األمطار في برشلونة بعد 
النادي  دقائق من فتح مراكز االقــتــراع، أشــار 
على موقعه الرسمي صباحًا إلى أنه »يستمر 
التدفق الكبير لألعضاء نحو امللعب«، ونشر 
صـــورة للمشجعني فــي الــصــف وهــم يــرتــدون 
وتجري  باملعقمات.  أياديهم  ويفركون  أقنعة 
مقر  في  بأصواتهم  األعضاء  يدلي  أن  العادة 
الـــنـــادي فــي مــلــعــب »كــامــب نـــو« ولــكــن بسبب 
الوضع الصحي جراء تفشي فيروس »كورونا«، 
ُسمح لهم بإجراء العملية االنتخابية عن طريق 
البريد. ومن بني أنصار النادي الذين يحق لهم 
التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، شارك 
إلى  التصويت حضوريًا،  35014 شخصًا في 
جانب 20663 تصويتًا عبر البريد، في تعداد 
بعد إغــالق صناديق االقــتــراع، فــي مــا ُيعتبر 

سابقة في تاريخ النادي.
االنتقالي  الرئيس  توسكيتس  كارليس  وقال 
لــبــرشــلــونــة بــعــد اســتــقــالــة بــارتــومــيــو نــهــايــة 
ــتــــوبــــر: »لــقــد فــاجــأنــي  شــهــر تــشــريــن األول/أكــ
اإلقبال الكبير نظرًا إلى صعوبات التنقل بني 
لــم يكن مــن السهل )تنظيم ذلــك(  املــقــاطــعــات. 
الــتــي ســـارت بها  الطريقة  لكننا راضـــون عــن 
األمور« حيث أمكن لجماهير النادي التصويت 
في مقر النادي في برشلونة، أو في جيرونا، 
تاراغونا، تورتوسا، لييدات واندورا من أجل 
كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

 
ً
وتم تأجيل االنتخابات التي كانت مقررة أصال
في 24 كانون الثاني/يناير إلى السابع من آذار/

مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن 
املسؤوليات ال تزال كبيرة وامللف األكثر سخونة 
بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي 

الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو املقبل. 
وكان أفضل العب في العالم ست مرات أعلن في 
27 كانون األول/ديسمبر أنه لم يقرر أي شيء 
بشأن مستقبله، علمًا بأنه اتخذ قرارًا بالرحيل 
عن النادي »الكتالوني« الصيف املاضي قبل أن 
يعدل عنه. أما املهمة األخرى الطارئة فهي كيفية 
تسديد ديــون الــنــادي على مــراحــل، ومناقشة 

إمكانية تقليص رواتب الالعبني.
وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر 
شهر كانون الثاني/يناير املاضي، يتعني على 
برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون 
نهاية حزيران/يونيو، باإلضافة  يورو حتى 
إلى أكثر من مليار يــورو )1,19 مليار دوالر( 

على املدى البعيد.
في املقابل، فإن الفريق فشل في تحقيق أي لقب 

منذ عام 2019، كما ويواجه خطر الخروج من 
الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد 
سقوطه على أرضه أمام باريس سان جيرمان 
)4 - 1( قبل مباراة اإلياب األسبوع املقبل على 
ملعب »حديقة األمراء« في العاصمة الفرنسية. 
وفي أول رد فعل، ظهر الرئيس الجديد، خوان 
الــتــهــانــي وســـط فريقه  البـــورتـــا، وهـــو يتلقى 
ــفــــوزه بــاالنــتــخــابــات  االنـــتـــخـــابـــي احـــتـــفـــااًل بــ
وبتفوق كبير. من جانبه، هنأ القائد السابق 
»البالوغرانا« واملدافع الدولي، كارليس بويول،  لـ
البورتا بحسم السباق االنتخابي عبر حسابه 
: »أتمنى لك النجاح 

ً
على شبكة »تويتر« قائال

املرشحني  مشاهدة  رائــعــة  صــورة  والتوفيق. 
الثالثة معًا وهم يتعانقون. فليحَي البرسا«.

ولم تأِت التهنئة فحسب من أساطير النادي، بل 
أيضًا من منافسي البورتا على كرسي الرئاسة، 
حيث أكــد فونت أنــه يجب تقبل النتيجة، في 
الوقت الذي انتظر فيه حتى اللحظات األخيرة 
داخل أروقة »كامب نو« لتهنئة البورتا بالفوز. 
أما ثالث املتنافسني، فريتشا، فأكد أن هذا هو 
وقـــت تــقــديــم الــدعــم الــكــامــل لــلــرئــيــس الــجــديــد 
لبرشلونة، مطالبًا الجميع باالتحاد في هذا 

اليوم املهم في تاريخ النادي.
وستكون هذه املرة الثانية التي يجلس فيها 
البرسا،  رئاسة  كرسي  على  الشهير  املحامي 
بــعــد الــفــتــرة األولــــى بــني عــامــي 2003 و2010، 
وج النادي خالل تلك الحقبة بـ12 لقبًا 

ُ
حيث ت

بواقع 4 في »الليغا«، ولقب في كل من كأس امللك 
وكأس »السوبر األوروبي« ومونديال األندية، 
و3 ألقاب في كأس السوبر اإلسباني، ولقبني 
في دوري األبطال. وقال البورتا بعد انتخابه 
عائلة عظيمة يجمعنا  »نحن  جــديــدًا:  رئيسًا 
الشعور باالنتماء لهذا النادي وهذا ما يجعلنا 
نتكاتف من أجل مواجهة الصعاب الكبرى. يجب 
أن نفعل ذلك بروح إيجابية وروح الفوز، بعيدًا 
عن النظريات الكوارثية، من أجل عودة السعادة 

إلى برشلونة«.
ــقـــة مــســاعــديــه  ــيـــه بـــرفـ ــــدث ظـــهـــر فـ وخـــــــالل حــ
ارتــدوا جميعًا كمامات  الذين  وفريق حملته، 
باللون البرتقالي تحمل الرقم 14 الذي ارتداه 
»أسطورة النادي الهولندي« يوهان كرويف، 
أكد البورتا »أنه يلهمنا في جميع القرارات التي 
الحملة كرويفية  اتخاذها، هذه  يتعني علينا 
وبرشلونية بامتياز«. وتابع البورتا: »في نفس 
هذا اليوم وقبل نحو 20 سنة لعب فتى يدعى 
ليو ميسي أول مباراة له مع فريق الناشئني، 
ورؤيته اليوم يأتي مصطحبًا نجله لهي دليل 
على أن صوته يكشف بوضوح طوال الحملة أن 
أفضل العب في العالم يحب برشلونة. لعل هذا 

يساهم في استمرار ليو مع النادي«.

البورتا رئيسًا جديدًا لبرشلونة سعيًا إلعادة ترتيب البيت
انتهت انتخابات الرئاسة 

في نادي برشلونة بفوز 
خوان البورتا المرشح الذي 

كان األقرب لنيل المقعد 
منذ بداية إعالن الترشح، 

لتبدأ عملية ترميم صورة 
الفريق التي اهتزت في 

السنوات السابقة على 
مختلف األصعدة: 

الرياضي، اإلداري وغيرهما

)Getty/السد تألق بشكل كبير بقيادة تشافي )سيمون هولمس

)Getty( البورتا يقود مرحلة جديدة في برشلونة

القدم،  لكرة  قطر  نجوم  دوري  لقب  السد  فريق  حصد 
بعد فوزه في الجولة الـ18 على أم صالل ليرفع رصيده إلى 
50 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الدحيل أقرب مالحقيه، قبل 

4 جوالت من نهاية البطولة

كما  هــدفــا،  بــــ12  أهـــدافـــا،  شباكها  استقبلت 
يــحــتــل مــهــاجــمــه الــجــزائــري بــغــداد بــونــجــاح 

صدارة الهدافني برصيد 20 هدفا.
ــدرب الــفــريــق  ــ ــبـــر اإلســـبـــانـــي تـــشـــافـــي، مــ وعـ
السداوي عن سعادته بالتتويج بلقب دوري 
النجوم، وقال في تصريحات ملوقع النادي: 
»صنعنا تاريخا جديدا لنادي السد، سعيد 
بالتتويج بلقب الدوري ألول مرة كمدرب مع 
الــدوري كالعب مع  الزعيم بعد الفوز بلقب 
بتواجدي ضمن  »سعيد  وأضــاف  الفريق«. 
هذه املجموعة من العبني وإدارة وجهاز فني 
وطــبــي، وهدفنا الــفــوز بكل الــبــطــوالت التي 
املـــدرب اإلسباني في  نــشــارك فيها«. ووجــه 
الزعيم،  لجماهير  الشكر  كــل  حديثه  نهاية 
وقال »شكر خاص للجماهير السداوي التي 
دعمت الفريق بكل قوة طوال املوسم وأيضًا 
في مباراة التتويج أمام أم صالل، ونعدهم 
املزيد  وحصد  إلسعادهم  العمل  بمواصلة 
السد«. من جهته، قال  البطوالت لنادي  من 
السد،  بنادي  الرياضي  املدير  غــالم،  محمد 
في تصريح نقله املوقع الرسمي للنادي بعد 
التتويج: »سعداء بحصد اللقب الغالي بعد 
موسم مميز للغاية لالعبي السد قدم خالله 
الفريق مستويات رائعة وأثبت تفوقه على 
املنشود  الــهــدف  إلــى  الجميع حتى وصلنا 
وهو معانقة الدرع، وتتويج جهود الجميع 
السد على  »العــبــو  قائال  باللقب«. وأضـــاف 
واستحقوا  األفضل  وكــانــوا  املسؤولية  قــدر 
التتويج عن جدارة واستحقاق، فاألداء كان 
رائعا واملستوى مميزا بشكل كبير وهو ما 
التألق  الجميع ملواصلة  لــدى  دافــع كبير  له 
ــطــــوالت«. وتــابــع  ــبــ فـــي قـــــادم املـــبـــاريـــات والــ
ــــالم: نــتــوجــه بــالــتــحــيــة لــلــجــمــهــور  مــحــمــد غـ
الــــســــداوي عــلــى دعـــمـــه ومــســانــدتــه لــلــفــريــق 
طوال املوسم ونهدي لهم اللقب، لكي يكون 
ــة لــجــمــهــور الـــزعـــيـــم، ونــعــدهــم  ــديـ ــل هـ ــمـ أجـ

باألفضل في املستقبل. 
ووجه عبد الله البريك، مدير الفريق، التهنئة 
الــنــادي  فـــوز  بمناسبة  الـــســـداوي  للجمهور 
ــــدوري، وأضــــاف الــبــريــك: »ســعــداء  ببطولة الـ
بــالــدوري بعد مــشــوار حافل  بــالــفــوز  للغاية 
طـــوال املــوســم أثــبــت خــاللــه الــســد أنــه األجــدر 
للفوز باللقب«. وأضــاف قائال: »العبو السد 
خالله  حققوا  للغاية  مميزا  موسما  قــدمــوا 
الفوز بكأس قطر والتتويج بالدوري والقادم 
أفــضــل ألن ثــقــتــنــا كــبــيــرة لــلــغــايــة فـــي جميع 
املواصلة على نفس  الالعبني وقدرتهم على 
النهج في مقبل البطوالت، فالسد دائما هدفه 
البطوالت والتواجد على منصات التتويج«. 
وتـــابـــع الــبــريــك: »يــجــب أن نــشــيــد بــاملــجــهــود 
املــوســم، فالنجاح  مــدار  الكبير لالعبني على 
لم يأِت من فراغ بل نتيجة عمل وجهد كبير 

لكي يكون املوسم سداويا بامتياز«. 
وحسم السد اللقب قبل 4 جــوالت كاملة من 
نهاية البطولة، وهو ما يحصل للمرة األولى 
ــذات الــلــقــب فـــي مــوســم  ــ مــنــذ تــتــويــج الـــســـد بـ
نهاية  مــن  جـــوالت  وقــبــل خمس   2007-2006
ذلـــك املــوســم، وحـــدث ذلـــك عــلــى نــفــس امللعب 
ولكن بالفوز برباعية نظيفة على نادي قطر 

في 3 مارس 2007. 

واصل فريق الريان عروضه المميزة في 
فوزه  بعد  القطري،  الدوري  منافسات 
ملعب  على   ،1-3 بنتيجة  األهلي  على 
ضمن  قــطــر،  ــنــادي  ب حمد  بــن  سحيم 
منافسات الجولة 18. سجل األهداف كل 
من يوهان بولي وياسين براهيمي وعبد 
هدف  سجل  حين  فــي  حــاتــم،  العزيز 
األهلي الوحيد ناصر صالح خلفان. بهذه 
النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 31 نقطة 

في المركز الثالث.

الريان يواصل التألق

صــوتــًا أي 29,99 فــي املــائــة(، وطــونــي فريشا 
ووفــقــًا  املــــائــــة(.  فـــي   8,58 أي  صـــوتـــًا   4769(
ــا  ــورتــ ــد البــ لـــلـــصـــحـــافـــة الـــكـــتـــالـــونـــيـــة، شــــوهــ
فرحًا  ويقفز  االستطالعات  بــأرقــام  متحمسًا 
ومبتسمًا، في وقت بدا الوجوم على وجهي 
ــا فـــي أول  املــرشــحــني اآلخــــريــــن. وقــــال البـــورتـ
الــنــتــائــج: »قــبــل 20 سنة من  لــه بعد  تصريح 
يــدعــى ميسي مسيرته مع  بــدأ شخص  اآلن، 
شــبــاب بــرشــلــونــة. وأن يــأتــي ويــدلــي بصوته 
اليوم، فهذا يعني أن ليو يحب برشلونة. من 
بــالــبــقــاء. صفقوا  نقنعه  الجميع، ســوف  بــني 

دوري 
نجوم قطر

فـــــّوت أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــرصـــة االبــتــعــاد السد بطال للمرة الـ15
ــة  ــاحــ ــا« واإلطــ ــغـ ــيـ ــلـ ــدارة »الـ أكـــثـــر فــــي صــــــ
بــأحــد مــنــافــســيــه عــلــى لــقــب هـــذا املــوســم، 
ــــي« الــعــاصــمــة  ــربــ ــ بـــعـــد تـــعـــادلـــه فــــي »ديــ
ــار الـــلـــدود  اإلســـبـــانـــيـــة بـــهـــدف أمــــــام الــــجــ
ريــــال مـــدريـــد، األحــــد، عــلــى مــلــعــب »وانــــدا 
ــانـــو«، فــــي مـــــبـــــاراة أحــكــم  ــتـ ــيـ ــولـ ــتـــروبـ ــيـ مـ
سيطرته عليها بشكل كبير منذ البداية، 
أمام منافس ظل داخل اللقاء بفضل تألق 
حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، ومهارة 
هدافه الفرنسي كريم بنزيمة. وفي مباراة 
هناك  كانت  قطعًا  واألهــمــيــة،  الثقل  بهذا 
عالمات فارقة في النتيجة التي آلت إليها 

في النهاية.
وبهذا التعادل بني الفريقني، عزز أتلتيكو 
ــقـــاط عــن  ــفــــارق 3 نـ صــــدارتــــه لــلــتــرتــيــب بــ
مــنــافــســه بــرشــلــونــة، و6 نـــقـــاط عـــن ريـــال 
ــاراة مـــؤجـــلـــة قــــد تــعــنــي  ــ ــبـ ــ ــد، مــــع مـ ــ ــدريـ ــ مـ
وبرشلونة  أتلتيكو  بني  الفارق  )توسيع 
إلى 6 نقاط و9 نقاط مع النادي »امللكي«(، 
على  املنافسة  اشتعال  يعني  الــذي  األمــر 

لقب الدوري في األسابيع القادمة.

ماركوس يورنتي وصورة القائد
هـــو أحــــد أبــــرز اكــتــشــافــات »الــلــيــغــا« هــذا 
املوسم، وشارك بالنصيب األكبر في لقطة 
هدف التقدم لصاحب األرض، الذي حمل 
توقيع املهاجم املخضرم األوروغواياني، 
لويس ســواريــز، بعد مــرور 15 دقيقة من 
الــبــدايــة، ليثبتا فــي كــل مــرة حجم الخطأ 
القطبان ريال مدريد  ارتكبه  الذي  الكبير 
الــتــرتــيــب بالتفريط في  وبــرشــلــونــة عــلــى 
خــدمــاتــهــمــا. وكــــان »الــديــربــي املـــدريـــدي« 
ــيـــكـــي لـــلـــمـــدرب  ــتـ ــكـ ــتـ ــع الـ ــ ــرجــ ــ بـــمـــثـــابـــة املــ
األرجــنــتــيــنــي، ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، الـــذي 
نجح في مفاجأة الفرنسي زيدان بتطبيق 
الضغط العالي منذ البداية، مع مساعدة 
»العقل  مفعول  امللعب، إلبطال  في وســط 

املــفــكــر« لــوكــا مــودريــتــش، وجــعــل طريقة 
لــعــب املــيــريــنــغــي مــتــوقــعــة. وكـــــان العــبــو 
ــاب الــيــد  ــم أصـــحـ »الـــروخـــيـــبـــالنـــكـــوس« هـ
ــكـــرات املــشــتــركــة بفضل  الــعــلــيــا فـــي كـــل الـ

الكثافة الكبيرة للعب. 
وكــــان مـــاركـــوس يــورنــتــي هــو املــثــل الــذي 
يـــحـــتـــذى بــــه بــالــنــســبــة لـــالعـــبـــي فـــريـــقـــه، 
بداية من األداء البدني لالعب حاسم في 
كـــل مــنــطــقــة يــظــهــر بــهــا داخــــل املستطيل 
لتمرير  تكتيكي  بــذكــاء  مــــرورا  األخــضــر، 
الكرة بني الخطوط وفي املساحات، نهاية 
بــاألداء القتالي في كرة جــاءت من العدم، 
األسبقية  هـــدف  عــن  الــنــهــايــة  فــي  لتسفر 

لفريقه في املباراة.

غياب الكثافة في مباراة بمثابة
النهائي وشكوك ناتشو

افــتــقــد حــامــل الــلــقــب لــكــثــافــة الــلــعــب منذ 
الــبــدايــة، والــرغــبــة الــقــويــة الــتــي يــجــب أن 
يظهر بها فــي مــبــاراة حاسمة مثل هــذه، 
الحفاظ على  تتسبب في ضياع حلم  قد 
الــلــقــب. وتـــأكـــدت الــكــارثــة الــتــكــتــيــكــيــة في 
للفرنسي  الغريب  باملركز  امللكي  صفوف 
فيرالن ميندي، الذي تم تثبيته في مكان 
كان ينبغي أن يظهر فيه املختفي ماركو 
أسينسيو، وهو ما أدى إلى انكشاف ظهر 
الـــالعـــب الـــفـــرنـــســـي. وهـــنـــا ظـــهـــرت طعنة 
يــورنــتــي، حــيــث حـــاول نــاتــشــو فــرنــانــديــز 
إصالح الخطأ بالخروج ملواجهة يورنتي 
ــــول لــلــكــرة،  ــي الـــــوصـ الــــــذي كـــــان أســــــرع فــ

لـــيـــضـــرب خــــط دفـــــــاع الـــضـــيـــوف ويــضــع 
سواريز وجها لوجه أمام كورتوا.

يد فيليبي مونتيرو ومعيار
يجب إيضاحه

شهد اللقاء لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، 
ــكـــرة يـــد مـــدافـــع األتــلــتــي،  بــعــد أن ملــســت الـ
البرازيلي فيليبي مونتيرو، داخل املنطقة، 
وقت أن كان فريقه متقدما بهدف نظيف، 
خالل  للريال  الوحيدة  الركنية  الركلة  في 
الشوط األول، حيث لم ير الالعب الكرة، ولم 
لتفادي اصطدامها  يــده  يبعد  أن  يستطع 
الريال على  بالكرة. ورغم اعتراض العبي 
الــلــعــبــة، إال أن الــحــكــم، بــعــد الــلــجــوء إلــى 
لم   ،»VAR« املساعد  الفيديو  حكم  تقنية 
ــر بــاســتــئــنــاف اللعب  يــحــتــســب شــيــئــا وأمــ
بشكل طبيعي. وجاء االعتراض من جانب 
املعايير حول  اخــتــالف  بسبب  الــضــيــوف، 
احتساب ركالت الجزاء بداعي ملسة اليد، ال 
سيما مع التعديالت الجديدة التي أجراها 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« في هذا 

الجانب بشكل خاص.

تيبو كورتوا وتراجع سيميوني 
وعقاب بنزيمة

ــان بـــإمـــكـــان مــتــصــدر تــرتــيــب »الــلــيــغــا«  كــ
ــز بــــآخــــر، فــــي أكــثــر  ــواريــ ــــدف ســ تـــعـــزيـــز هـ
فــي  ــا  ــوحــ أكـــثـــرهـــا وضــ أن  إال  مـــنـــاســـبـــة، 
كفيلتني  كانتا  حيث  و55،   53 الدقيقتني 
بقتل املباراة تماما. إال أن وجــود حارس 

حافظ  كـــورتـــوا،  تيبو  البلجيكي  بحجم 
على آمال فريقه حتى النهاية في إمكانية 
الـــعـــودة، ســـواء فــي االنـــفـــراد وجــهــًا لوجه 
ــام مــواطــنــه يــانــيــك كـــاراســـكـــو، أو أمـــام  أمــ
ســــواريــــز بــعــدهــا مـــبـــاشـــرة فـــي املــنــاســبــة 
الثانية، ليدين الفريق امللكي بالفضل من 
جديد لعمالق عرينه البلجيكي في تجدد 

آماله في املنافسة على اللقب.
ــيــــرة مـــن مــواجــهــة  لـــم تــــأت الـــدقـــائـــق األخــ
ــي بــــجــــديــــد فـــــي تـــفـــكـــيـــر املـــــــدرب  ــ ــربـ ــ ــديـ ــ الـ
سيميوني، الذي قرر طواعية التراجع إلى 
الضئيل،  االنتصار  على  للحفاظ  الخلف 
بــعــد أن شــاهــد العــبــيــه يــهــدرون الفرصة 
تلو األخرى، مع عدم وجود رد فعل قوي 

من العبي ريال مدريد.
لــــم تـــســـر حــســبــمــا خــطــط،  إال أن األمـــــــور 
حيث أنــقــذه فــي الــبــدايــة الــحــارس األمــني، 
ــنـــه قـــرر  ــكـ ــان أوبـــــــــالك، ولـ ــ الـــســـلـــوفـــيـــنـــي يــ
ــــن أســـلـــحـــتـــه الـــهـــجـــومـــيـــة،  االســــتــــغــــنــــاء عـ
ــا  ــيــــل كــــوريــ ــنــــي أنــــخــ ــيــ ــتــ ــنــ فـــــأخـــــرج األرجــ
جيوفري  الفرنسي  الوسط  العــب  وأقحم 
كــونــدوغــبــيــا، لــيــأتــي الــعــقــاب فـــي الــوقــت 
الــقــاتــل مــن الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة الــذي 
ضــــرب دفــــاع األتــلــتــي بــلــعــبــة ثــنــائــيــة مع 
ــام الــشــبــاك  ــ كــاســيــمــيــرو، لــيــجــد نــفــســه أمـ
الخالية من حارسها، وُيبقي الصراع على 
لــقــب »الــلــيــغــا« داخـــل املستطيل األخــضــر 
بــني الــثــالثــي أتلتيكو ثــم بــرشــلــونــة ومــن 

بعدهما النادي »امللكي«.
)إفي(

5 عالمات فارقة في »ديربي« مدريد
لم يكن »ديربي« مدريد 

على قدر التوقعات، 
بعد التعادل اإليجابي بين 

ريال مدريد وأتلتيكو، 
وهي النتيجة التي 

أشعلت المنافسة على 
اللقب، خصوصًا مع 

الضغط الكبير الذي 
فرضه برشلونة بسبب 

نتائجه الُمميزة

)Getty( تعادل عادل بين الفريقين أعاد المنافسة بقوة
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كأس فرنسا: ليل إلى ثمن النهائي 
وخروج مفاجئ لمرسيليا

إلى  الفرنسي  الــدوري  ليل متصدر  تأهل 
الدور ثمن النهائي ملسابقة الكأس املحلية 
أجاكسيو  غازيليك  مضيفه  على  بــفــوزه 
من الدرجة الرابعة )3 - 1( في دور الـ 32. 
ثنائية  بتحقيق  ــه  آمــال عــلــى  لــيــل  وحــافــظ 
الـــــدوري والـــكـــأس املــحــلــيــن لــلــمــرة األولـــى 
مــنــذ أن حــقــق هــــذا اإلنـــجـــاز عــــام 2011، 
نقطتن  بفارق  الـــدوري  أنــه يتصدر  علمًا 
 عـــن حــامــل الــلــقــب بـــاريـــس ســـان جــرمــان 
مــدويــة  مــفــاجــأة  وفــــي  مــقــابــل 60(.   62(
ــام فـــريـــق كـــانـــي أون  ــ خــســر مــرســيــلــيــا أمـ
روســـيـــلـــون لــلــهــواة مـــن الـــدرجـــة الــرابــعــة، 
النادي املتوسطي  بنتيجة )2 - 1(. وكان 
صاحب املركز الثامن في الدوري، يخوض 
املــدرب األرجنتيني خورخي سامباولي زمام األمور  مباراته األخيرة قبل أن يتسلم 
بعدما تولى التدريب مؤقتًا املغربي األصل ناصر الرغيت اثر إزاحة البرتغالي أندريه 

فياش بواش من منصبه من قبل النادي بداية الشهر الحالي.

أين وصلت مفاوضات منتخب تونس مع المجبري؟
اإلنكليزي،  يونايتد  ملانشستر  الشاب  الالعب  ملشاهدة  التونسية  الجماهير  تتطلع 
، خصوصًا أن النجم الصغير حظي 

ً
حنبعل املجبري، في صفوف منتخبها مستقبال

األول  الفريق  إلى  الــذي ضمه  أوليه غونار سولشاير،  النرويجي،  بثقة مدربه  مؤخرًا 
في  الــقــدم،  لكرة  التونسي  االتــحــاد  مــن  مــســؤول  ونفى مصدر  الحمر«.  »الشياطن  لـ
التي تحدثت مؤخرًا عن  اإلعالمية  التقارير  الجديد«،  »العربي  بها  تصريحات خص 
الحصول على  يتمثل في  والــذي  تونس،  املجبري لالنضمام ملنتخب  به  تقدم  شــرط 
مقابل مادي، مضيفًا أن هذا األمر لم يحدث إطالقًا. وكشف املصدر نفسه، أن اتحاد 
الكرة لم يغلق ملف املجبري ويسعى إلى ضمه في القريب العاجل، ألن الالعب يمثل 
الفني ملنتخب تونس، مؤكدًا أن املفاوضات ستعود مع حنبعل  أحد أولويات الجهاز 
قريبًا بعد أن توقفت بسبب انشغال املسؤولن بمشاركة منتخب »نسور قرطاج« في 

بطولة كاس أمم أفريقيا للشباب.

أوناس يدفع ثمن تألقه بتعرضه إلساءات عنصرية
ــاس،  ــ ــ أونـ آدم  ــــري،  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الـــنـــجـــم  انــــضــــم 
لضحايا العنصرية في إيطاليا، وهذا بعد 
نهاية مباراة فريقه كروتوني أمام تورينو، 
ضمن األسبوع الـ26 من منافسات الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، وهو اللقاء الذي شهد 
تألقًا الفتًا للالعب بهدٍف وتمريرة حاسمة.
ونشر أوناس صورًا لرسائل على حسابه 
فـــي »انـــســـتـــغـــرام«، والـــتـــي تــحــمــل كــلــمــات 
حيث  واألفريقية،  العربية  ألصوله  تسيء 
أتــتــه مــبــاشــرة بــعــد نــهــايــة املـــبـــاراة مــن أحــد 
لم  أنــه  الــذي يبدو  نــادي تورينو،  مشجعي 
يتحمل األداء الكبير الذي قدمه الالعب أمام 
فريقه. ووقع العديد من الالعبن في السنوات األخيرة ضحايا للعنصرية في الدوري 
اإليطالي، على غرار ما حدث سابقًا مع النجم، ماريو بالوتيلي، الذي لم يتردد في قذف 
الكرة على مشجعي كالياري عندما كان العبًا في صفوف بريشيا، وهو حال الغاني 
السابق بيسكارا بسبب  فريقه  إحــدى مباريات  الــذي اضطر ملغادرة  سولي مونتاري 
كبيرة بفضل موهبته  تورينو مستويات  مــبــاراة  في  أونــاس  وقــدم  هتافات عنصرية. 
املميزة، حيث نجح في تسجيل هدف عاملي وتقديم تمريرة حاسمة، إال أن ذلك ال يبدو 

كافيًا إلنقاذ فريقه كروتوني من النزول إلى دوري الدرجة الثانية اإليطالية. 

هدف قاتل يعيد بلباو لسكة االنتصارات في »الليغا«
استعاد فريق أثلتيك بلباو نغمة االنتصارات في »الليغا« بفوزه القاتل والصعب على 
حساب ضيفه غرناطة بنتيجة )2 - 1( ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري. 
وعاد فريق أثلتيك بلباو بهذه النتيجة لتذوق طعم النقاط الثالث بعد تعادلن متتالين، 
ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في املركز الثامن، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام أتلتيكو 
لعب يوم األربعاء القادم. في املقابل، تكبد الفريق »األندلسي« خسارته 

ُ
مدريد والتي ست

ـــ11 هــذا املــوســم، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في  ال الثالثة خــالل آخــر 5 مباريات، 
منتصف الترتيب.

املــفــتــوحــة عــامــي 2008 و2012، ويــمــبــلــدون عــام  فــرنــســا 
عــامــي 2010  املــفــتــوحــة  أمــيــركــا  وبــطــولــة  و2010،   2010

و2017(.
العبة   20 أول  قائمة  تدخل  إستونية  أول  الالعبة  وأمست 
ميزة 

ُ
في التصنيف العاملي للسيدات، وبسبب إنجازاتها امل

أكثر  كانيبي،  كايا  أصبحت،  الرياضية،  مسيرتها  خــالل 
الالعبات اإلستونيات شهرة ونجاحًا.

سنتيمترًا،  و81  مــتــر  حــوالــي  كانيبي  الــالعــبــة  طـــول  يبلغ 
قــدرهــا 6   

ً
مالية أربــاحــًا  الُيمنى وحققت  باليد  تلعب  وهــي 

محترفة  العبة  وأمست  أميركي  دوالر  ألــف  و635  مالين 
ــفــــردي«، حققت  ــ ــي مــنــافــســات فــئــة »ال ــام 1999. وفـ فـــي عـ
انتصارات  بنسبة  فــوزًا مقابل 298 خسارة  الالعبة 523 
التصنيف  الـــ62 في  املركز  اليوم  بلغت 63%، وهــي تحتل 
لــلــســيــدات. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـالم« لهذه  الــعــاملــي 

الفئة، خرجت كانيبي من الدور الثالث في بطولة أستراليا 
ربع  األدوار  ومــن  و2021،  و2018   2009 أعـــوام  املفتوحة 
النهائية في بطوالت )فرنسا املفتوحة، ويمبلدون وأميركا 

املفتوحة بن سنوات 2008 و2017(.
فــوزًا  الــالعــبــة 46  »الـــزوجـــي«، حققت  فئة  وفــي منافسات 
وفي   ،%42 بلغت  انــتــصــارات  بنسبة  خــســارة   63 مقابل 
منافسات »الغراند سالم« لفئة »الزوجي«، خرجت الالعبة 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  الثاني  الــدور  من  اإلستونية 
الثالث في بطولة  الــدور  أعــوام 2011، 2012 و2014، ومــن 
الثالث  الــدور  ومــن  املفتوحة عامي 2012 و2014،  فرنسا 
من  وكذلك  و2009،   2008 عامي  »ويمبلدون«  بطولة  في 
الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة أعوام 2006، 2007، 

2008، 2009، 2010 و2013(.
رياض...

ولدت العبة التنس اإلستونية، كايا كانيبي، في العاشر من 
شهر حــزيــران/يــونــيــو عــام 1985، وصــلــت إلــى أعــلــى مركز 
لها في التصنيف عندما احتلت املرتبة الـ15 في عام 2012، 
فئة  فــي  ألــقــاب  بأربعة  الرياضية  ــوجــت خــالل مسيرتها 

ُ
وت

»الفردي«. ونالت الالعبة في عام 2021، لقب »املختصة التي 
تغضب الجميع في الغراند سالم« من صحيفة »ذا غارديان«.
مباراة  أول  إلى  اإلستونية  الالعبة  في عام 2006، وصلت 
نهائية لها في عام 2006، وأمست أول العبة إستونية تصل 
إلــى مــبــاراة نهائية، وذلــك فــي بطولة »نــجــوم غــاز فرنسا«، 
وجت 

ُ
آنذاك أمام الالعبة كيم كليستيرز، كما وت وخسرت 

بأول لقب لها في بطولة باليرمو اإليطالية في عام 2010.
وكذلك  بلقب،  ــتــوج 

ُ
ت إستونية  العبة  أول  كانت  املقابل  فــي 

وصلت ســت مــرات إلــى الـــدور ربــع النهائي فــي منافسات 
)بطولة  فيها  ثــالث نسخات شاركت  في  »الغراند ســالم« 

كايا كانيبي

على هامش الحدث

العبة تنس إستونية 
تحتل المركز الـ62 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

وجه رياضي

نجح يانيس أنتيتوكومبو في كل محاوالته الـ16 للتصويب ليسجل 35 نقطة تاريخية 
ويقود فريق ليبرون للفوز )170 - 150( على فريق دورانت في مباراة كل النجوم. وبعد 
فوزه بمسابقة التصويبات الثالثية، أحرز ستيفن كري ست ثالثيات في الشوط األول 
 28 نقطة مع فريق ليبرون، الذي تفوق في أول ثالثة 

ً
وثماني ثالثيات في املجمل مسجال

علن في وقت 
ُ
أرباع في طريقه للتقدم )146 - 125(. وفقد كل فريق العبًا واحدًا عندما أ

سابق أن جويل إمبيد وبن سيمونز، ثنائي فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز، لن يتمكنا من 
املشاركة بسبب مخالطتهما مصابًا بفيروس »كورونا«.

صورة في خبر

مباراة كل النجوم
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انقالب إشبيلية ويوفتوس؟
رياض الترك

تنطلق منافسات إياب دور الـ16 
أوروبــــــا  أبــــطــــال  دوري  لــبــطــولــة 
بـــمـــبـــاريـــات نــــاريــــة ُمـــنـــتـــظـــرة، إذ 
يــســعــى فــريــق إشــبــيــلــيــة إلـــى قــلــب الــطــاولــة 
على منافسه األملاني بوروسيا دورتموند. 
بينما يسعى يوفنتوس إلى حسم مباراته 
ضــد بــورتــو الــبــرتــغــالــي مــن دون تعقيدات 
ــع عـــــــــودة املـــهـــاجـــم  ــ ــًا مــ كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــ

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

دوري أبطال أوروبا
سيكون كل من إشبيلية اإلٍسباني ويوفنتوس اإليطالي أمام فرصة ذهبية خالل 90 دقيقة، وذلك 
فهل  البرتغالي.  وبورتو  األلماني  دورتموند  من  كل  على  الطاولة  وقلب  التأهل  صناعة  لمحاولة 

يقلب المدربان أندريا بيرلو ويولن لوبيتيغي األمور في اإلياب؟

تقرير

هل يقلب إشبيلية الطاولة؟
بعد أن سقط فريق إشبيلية اإلسباني في 
ــام مــنــافــســه بــوروســيــا  ـــ16 أمــ ــ ــاب دور الـ ذهــ
ــانــــي عــلــى مــلــعــب »رامـــــون  دورتـــمـــونـــد األملــ
النادي  )3-2(، يسعى  سانشيز بيزيخوان« 
»األنــدلــســي« إلـــى قــلــب الــطــاولــة فــي مــبــاراة 
اإلياب وخطف انتصار مهم يمنحه بطاقة 
العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة 
األوروبية. وتعّرض فريق إشبيلية لخسارة 
قاسية، بعد أن اهتزت شباكه بثالثة أهداف 
عــلــى أرضــــه، وعــلــيــه صــنــاعــة »ريــمــونــتــادا« 

الفريق  أن فوز  إذ  صغيرة ضد دورتموند، 
»األندلسي« بهدفني نظيفني سيعني تأهله 
إلــى الـــدور املقبل، فــي حــني أن أي هــدف في 
مـــرمـــاه ســُيــصــعــب املــهــمــة كــثــيــرًا، وسيضع 
ضغطا كبيرا على املدرب يولن لوبيتيغي، 
ألنــه سيكون بحاجة إلــى تسجيل أكثر من 

هدفني في املواجهة.
ــتـــرة جــيــدة  وال يــعــيــش فـــريـــق إشــبــيــلــيــة فـ
مـــؤخـــرًا، بــســبــب تــعــّرضــه لــثــالث خــســارات 
5 مباريات  آخــر  فــي  متتالية وفـــوز وحــيــد 
فبعد  ــي.  واألوروبــ املحلي  الصعيدي  على 
الــفــريــق ضـــد دورتـــمـــونـــد )2-3(،  أن خــســر 
تـــفـــّوق عــلــى مــنــافــســه أوســـاســـونـــا بــهــدفــني 
ــة فــي  ــلـــونـ ــقـــط أمـــــــام بـــرشـ نـــظـــيـــفـــني، ثــــم سـ
الدوري بهدفني نظيفني، وتبعها بخسارة 
ثانية تواليًا في إياب نصف نهائي الكأس 
ضد برشلونة أيضًا بثالثة أهداف نظيفة، 
وآخر خسارة كانت ضد فرق إلتشي خارج 

األرض في الدوري )1-2(.
فــي املــقــابــل، وبــعــد تــفــّوق فــريــق دورتموند 
عــلــى إشــبــيــلــيــة فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب، حقق 
بطولتي  في  متتالية  انتصارات   3 الفريق 
ــكـــأس، لــكــنــه تـــعـــّرض لــخــســارة  الـــــدوري والـ
التقليدي  السبت، ضد غريمه  قاسية، يوم 
تـــقـــدم  أن  ــبـــعـــد  فـ  ،)2-4( مــــيــــونــــخ  بـــــايـــــرن 
الــنــادي  دورتــمــونــد بــهــدفــني نظيفني، قــلــب 

»البافاري« النتيجة وتفوق )2-4(.
وُيـــعـــول فــريــق دورتـــمـــونـــد عــلــى مــهــاجــمــه، 
الـــهـــداف الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هـــاالنـــد، الــذي 
ــم،  ــ ــــوسـ ــة هـــــــذا املـ ــ ــتـ ــ ــات الفـ ــويــ ــتــ ــســ ــدم مــ ــ ــقــ ــ ــ ُي
خصوصًا في دوري األبطال، بعد أن سجل 
6 أهداف في املسابقة األوروبية حتى اآلن، 
وهـــو الـــذي ســاهــم فــي صــنــاعــة انــتــصــارات 
األخــيــرة، بفضل  الفترة  في  األملــانــي  فريقه 
داخـــل  الـــحـــاســـم  الــجــمــيــلــة ودوره  أهــــدافــــه 

منطقة الجزاء.
ُيعول على  إشبيلية  فريق  فإن  املقابل،  في 
العبيه  وتحركات  القوي  الدفاعي  تنظيمه 
ــفــــوف فـــريـــق  ــــني الــــخــــطــــوط الخـــــتـــــراق صــ بـ
دورتموند، وتسجيل عدة أهداف وتحقيق 
الــنــادي  الــتــأهــل. وفـــي حـــال تسجيل  مهمة 
»األنــــدلــــســــي« هـــدفـــًا فــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
لقلب  كبيرة  فرصة  أمامه  ستكون  األولــى، 

الطاولة في املباراة.

يوفنتوس في مهمة 
غير مستحيلة

لـــن تـــكـــون مــهــمــة تـــأهـــل فـــريـــق يــوفــنــتــوس 
ــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة دوري  ــدور ربــ ــ ــى الــ إلــ
ــا صــعــبــة، عــنــدمــا يستضيف  أبــطــال أوروبــ
مــنــافــســه فـــريـــق بـــورتـــو الـــبـــرتـــغـــالـــي، عــلــى 

رونالدو يعود إلى 
تشكيلة فريق يوفنتوس 

ليرفع من آمال الفريق

هل يقلب يوفنتوس 
الطاولة على بورتو؟ 
)Getty(

سيغيب العب جناح بوروسيا دورتموند اإلنكليزي جايدون سانشو عن 
موقعة إشبيلية اإلسباني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا بسبب إصابة في الفخذ، بحسب ما أفاد النادي األلماني لوسائل 
»كيكر«  لمجلة  الرياضي  المدير  زورك  مايكل  وقال  محلية.  إعالم 
الذي  المستوى  إلى  بالنظر  لنا، خصوصًا  »إنها خسارة كبيرة  الرياضية: 
ثالثة  اإلنكليزي  تسجيل  إلى  إشارة  في  مؤخرًا«،  سانشو  يقدمه  كان 

أهداف في المباريات الثالث األخيرة.

غياب جايدون سانشو

»ألــــيــــانــــز ســــتــــاديــــوم«، ولـــن  أرض مــلــعــبــه 
تــكــون هــنــاك صــعــوبــات كــبــيــرة لــتــعــويــض 
الــخــســارة فــي مــبــاراة الــذهــاب )2-1( خــارج 
وســـقـــط  »دراغــــــــــــــــاو«.  مـــلـــعـــب  فـــــي  األرض 
بــطــل إيــطــالــيــا ذهـــابـــًا أمـــــام فـــريـــق بــورتــو 
الــبــرتــغــالــي  ــفـــريـــق  الـ ــدم  ــ قـ أن  بـــعـــد   ،)1-2(
مــــبــــاراة عــظــيــمــة عــلــى مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي، 
ــاء املــــواجــــهــــة بــفــوز  ــهــ ــن إنــ وكــــــان قـــريـــبـــًا مــ
فــيــديــريــكــو كييزا  أن  إال  نــظــيــفــني،  بــهــدفــني 
ــفــــارق فـــي الــوقــت  ســجــل هــــدف تــقــلــيــص الــ
ــل، ومـــنـــح فـــريـــقـــه »الــبــيــانــكــونــيــري«  ــاتـ ــقـ الـ
ــــض إيـــــــابـــــــًا. ــويــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــرا فــــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ أمــــــــــال كــ

ومن املتوقع أال يلعب فريق بورتو مدافعًا 
ــــي مـــــبـــــاراة اإليــــــــــاب، ألن مــــــــدرب الـــفـــريـــق  فـ
ــيـــدًا أن جـــلـــوســـه فــي  الـــبـــرتـــغـــالـــي يـــعـــرف جـ
الخلف سيضع ضغطا كبيرا عليه خالل 90 
في  يوفنتوس  سينجح  وبالتأكيد  دقيقة، 
هــدف وحيد  الدفاعي وتسجيل  التكتل  فك 
الـــدور ربع  كــاف لخطف بطاقة التأهل إلــى 

النهائي.
وفــــي حــــال كــــان فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
ــائـــي  ــهـ ــنـ ــع الـ ــوغ الـــــــــــدور ربــــــ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــر فــ ــكــ ــفــ ــ ُي
وتــســجــيــل مــفــاجــأة كــبــيــرة، عــلــيــه أن يدخل 
الذهاب وعــدم تسليم امللعب  بنفس طريقة 
هدف  تسجيل  ومحاولة  »للبيانكونيري«، 
عــلــى األقــــل لــقــلــب األمــــور عــلــى مــنــافــســه في 
اللقاء. في املقابل، ال يحتاج فريق يوفنتوس 
النهائي،  ربــع  الـــدور  لبلوغ  إلــى عمل كبير 
وذلــــك ألنـــه يــحــتــاج إلـــى هـــدف وحــيــد فقط 
الــذي لن يكون صعبًا  للتأهل، وهو الهدف 
على فريق يوفنتوس ومهاجمه البرتغالي 
اإلسباني  ومهاجمه  رونالدو،  كريستيانو 

اآلخر ألفارو موراتا.
وفــي وقــت ال يعيش فريق يوفنتوس فترة 
جيدة على الصعيد املحلي وابتعاده كثيرًا 
ــدارة الــتــرتــيــب، عــلــيــه الــتــركــيــز على  ــ عـــن صـ
ــد فـــريـــق بــــورتــــو، فـــي مــحــاولــة  مـــبـــاراتـــه ضـ
األوروبــيــة  البطولة  في  بعيدًا  للذهاب  منه 
ــيـــق نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة، خــــصــــوصــــًا أن  ــقـ وتـــحـ
بإمكانه تحقيق لقب على األقل هذا املوسم، 
ألنه سيخوص نهائي بطولة كأس إيطاليا، 
ــيـــرة لــــرفــــع الــــكــــأس فــي  ــبـ ــة كـ ــلـــك فــــرصــ ــمـ ويـ

النهاية.
وُيعول املدرب اإليطالي أندريا بيرلو، على 
 بــاألســمــاء الــعــاديــة 

ً
عــنــاصــر الــقــوة مــقــارنــة

التي تلعب في فريق بورتو، خصوصًا أنه 
أراح رونالدو في املباراة األخيرة من بطولة 
الدوري، وذلك تحضيرًا إلشراكه في املباراة 

املصيرية الحاسمة في دوري األبطال.
اإلقصاء  تفادي  في  يوفنتوس  ينجح  فهل 
من دور الـ16 أمام فريق بورتو، أم أن الفريق 
الــبــرتــغــالــي ســُيــقــدم مــبــاراة ُمــمــيــزة مــثــل ما 
فعل في الذهاب وُيحقق فــوزًا مهمًا يقوده 
مــنــذ ســنــوات،  مـــرة  الثمانية ألول  إلـــى دور 
ومــحــاولــة صــنــاعــة إنــجــاز تــاريــخــي جديد 

على الصعيد األوروبي.


