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لم يتمكن األملاني يورغن كلوب، مدرب فريق 
ليفربول اإلنكليزي، من حضور جنازة والدته 

بسبب قيود السفر إلى أملانيا والتي تمنع 
استقبال أي رحالت جوية قادمة من بريطانيا. 
وتوفيت والدة مدرب فريق »الريدز«، إليزابيث، 

عن عمر ناهز 81 سنة، وقال كلوب تأبينا لوالدته: 
»كانت تعني الكثير بالنسبة لي. لقد كانت أمًا 

رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أعلم أنها 
في مكان أفضل اآلن«.

جدد الالعب اإلسباني جوني أوتو عقده مع 
وولفرهامبتون حتى عام 2025، وجاء تجديد عقد 

الظهير الشاب )26 سنة( مع الفريق اإلنكليزي 
بعد عودته إلى امللعب إثر غياب دام ملدة 6 أشهر 
بسبب إصابته الخطيرة في الركبة. وانضم أوتو 
إلى صفوف فريق وولفرهامبتون في عام 2018 

على سبيل اإلعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد قبل 
أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل 

جيد في املباريات.

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، اإلسباني بيب 
غوارديوال، في مقابلة مع خدمة البث الرياضي 

)DAZN( أنه يحب النادي اإلنكليزي كثيرًا، 
وأنه محاط باألصدقاء الذين يعملون بشكل 

جيد للغاية وتربطه بهم عالقة جيدة. وأوضح 
املدرب اإلسباني )50 سنة( األسباب التي تدفعه 
لالستمرار مع الفريق اإلنكليزي: »أحب أن أكون 

هنا، أنا حقًا أحب النادي، أنا محاط بأصدقاء 
يعملون بشكل جيد للغاية«.

كلوب لم يحضر 
جنازة والدته بسبب قيود 

السفر أللمانيا

جوني أوتو يجدد 
عقده مع ولفرهامبتون 

حتى 2025

غوارديوال: أحب النادي 
حقًا ومحاط باألصدقاء 

في »سيتي«

كشفت 
عدة مصادر 
صحافية، أن 
يوشيرو موري 
رئيس اللجنة 
المنظمة 
ألولمبياد 
طوكيو 
2020 سيقدم 
استقالته بعد 
تصريحاته عن 
تحدث السيدات 
لفترات طويلة 
األسبوع 
الماضي. 
ووفقًا 
للمصادر، 
فإن موري 
سيترك منصبه 
إلى سابورو 
كاوابوتشي 
الرئيس السابق 
لالتحاد الياباني 
لكرة القدم 
ورئيس القرية 
األولمبية والبالغ 
عمره 84 سنة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

تنتظر األندية العربية مهام صعبة، 
مــــع انــــطــــاق مـــرحـــلـــة املــجــمــوعــات 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ أبــــــطــــــال  دوري  لـــــكـــــأس 
منافسة  عبر   2021/  2020 ملوسم  القدم  لكرة 
شرسة تجمع 16 فريقا، جرى توزيعها على 
بطاقات   8 عــن  مــجــمــوعــات، تبحث خالها   4

للعبور إلى الدور ربع النهائي.
ومع انطاق مرحلة املجموعات تتجه األنظار 
كــلــهــا صـــوب الــقــمــة الــعــربــيــة الــكــبــرى، حينما 
يلتقي نـــادي الــزمــالــك املــصــري مــع مــولــوديــة 
الـــجـــزائـــر الـــجـــزائـــري فـــي الــعــاصــمــة املــصــريــة 
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تقرير

الــقــاهــرة فــي أولــى جــوالت املجموعة الرابعة. 
وتعد املجموعة الرابعة هي األقــوى، و يطلق 
عليها مجموعة املــوت، لكونها تضم 3 أندية 
ــلـــى بـــطـــاقـــتـــي الــــصــــدارة  ــة تـــتـــنـــافـــس عـ ــيـ ــربـ عـ
والــوصــافــة فقط، وبــلــوغ الـــدور ربــع النهائي، 
التونسي  والترجي  واملولودية  الزمالك  وهي 

إلى جانب تونغيث السنغالي.
ويسعى الزمالك واملولودية إلى تدشني ضربة 
بداية قوية لهما في رحلة املنافسة على لقب 
البطولة، من خال حصد أول 3 نقاط في مرحلة 
الجد، والسعي وراء الفوز والتقدم في سباق 
ــى مــبــاريــات  املــجــمــوعــة. ويـــدخـــل الــزمــالــك أولــ
البطولة القارية، بعدما انسحب أمامه الغزالة 

الــتــشــادي فــي الـــدور الــســابــق، ليصعد ملرحلة 
يــذكــر ومــدخــرا طاقة  بـــدون جهد  املجموعات 

العبيه إلى مرحلة املجموعات.
ويــراهــن الزمالك على الــقــوام األســاســي، الذي 
صـــعـــد إلـــــى نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة املـــاضـــيـــة قــبــل 
نجمه  باستثناء   2-1 األهــلــي  ــام  أمـ الــخــســارة 
السابق مصطفى محمد هداف الفريق املنتقل 
إلــى صــفــوف غــاالطــا ســـراي الــتــركــي فــي فترة 
االنتقاالت الشتوية األخيرة، يتصدرهم محمد 
أبوجبل فــي حــراســة املــرمــى، وأمــامــه محمود 
عاء ومحمود الونش قلبا دفاع وحازم إمام 
الــصــغــيــر الــظــهــيــر األيـــمـــن وفــرجــانــي ســاســي 
وطارق حامد محورا االرتكاز ويوسف أوباما 
وأشـــرف بــن شــرقــي وأحــمــد سيد زيـــزو مثلث 
الــوســط املــهــاجــم بــطــريــقــة لــعــب 4-2-3-1 وقــد 
يظهر في التشكيلة الواعد إمام عاشور أفضل 
العبي الزمالك في الفترة األخيرة والذي بات 
من العناصر األساسية في التشكيلة املفضلة 

للمدرب البرتغالي غايمي باتشيكو.
في املقابل يخوض املولودية املواجهة بكامل 

قوته الضاربة، ناقصا عنصرين من التشكيلة 
النجم  عبداملؤمن جابو  األول هو  األساسية، 
املــخــضــرم الـــذي دخــل فــي خــافــات مــع اإلدارة 
في الفترة األخيرة، والثاني مهدي بن علجية 
املصاب  والذي ال يزال يخضع للتأهيل الطبي 

وفشلت محاوالت تجهيزه للمباراة الصعبة.
وتعد املباراة اختبارا قويا للمدير الفني الجديد 
عبدالقادر عمراني الذي تولى املسؤولية قبل 
أيام قليلة، وسط أحام كبيرة معقودة عليه من 
جانب اإلدارة في قيادة الفريق للمربع الذهبي 
على األقل، ووقع عمراني عقدا بناء على طلبه 
مع النادي لستة أشهر فقط أي لنهاية املوسم 

افتتاح دور المجموعات 
من المسابقة األفريقية 

بطموحات عربية

تأثر لوس أنجليس ليكرز 
كثيرًا بغياب نجمه 

أنطوني ديفيس

املستقبل  في  للمولودية  التجديد  أولوية  مع 
بموافقة الطرفني.

الفني  املدير  باتشيكو  أكــد جيمي  من جانبه 
للزمالك في تصريحات إعامية جاهزية العبيه 
لخوض لقاء املولودية في افتتاح املشوار. وقال 
باتشيكو« املولودية فريق قوي، تأهله للدور  
ثمن النهائي يعكس التقدم في مستواه، لديه 
دفاع جيد ووسط متوازن، درسنا تسجيات 
ــبــــاراة ســتــكــشــف عـــن أســــرار  لـــه وبــالــتــأكــيــد املــ
أخــرى، علينا أن نكون قادرين على استغال 
أنــصــاف الــفــرص فــي التسجيل، مــا أتمناه أن 
يكون التوفيق حليف الاعبني من أجل حصد 
للزمالك«  الفني  املــديــر  ويضيف  االنــتــصــار«. 
لدينا ظروف صعبة دون شك، الغيابات عديدة، 
هناك الجبهة اليسرى غائبة بسبب اإلصابة، 
ــبـــني فــــي الــفــتــرة  ــقـــت العـ ــنـــاك إصــــابــــات الحـ هـ
األخيرة مثل عبدالله جمعة، إلى جانب رحيل 
مصطفى محمد قبل أيام، لدينا مهاجم مميز 
غير مقيد في القائمة هو سيف الدين الجزيري 
وهو العب مهم في مسيرتنا بالدوري، ولكن 

سابع  دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  حقق 
»تريبل دابل« له هذا املوسم، في منافسات 
السلة،  لكرة  للمحترفني  األميركي  الـــدوري 
تمريرات  مــع 10  نقطة  وذلــك بتسجيله 28 
حاسمة و10 متابعات، ليقود فريقه داالس 
مافريكس إلى الفوز )118-117( على منافسه 
احتاج حامل  املقابل،  في  هــاوكــس.  أتانتا 
التمديد  إلـــى  لــيــكــرز  لـــوس أنجليس  الــلــقــب 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــا، لــلــتــخــلــص مــن 
أوكاهوما سيتي بفارق نقطة )113-114(. 

في املباراة األولى، عاد مافريكس إلى املباراة 
في الربع األخير بعدما كان متأخرًا بفارق 
تسع نقاط، ليواصل شق طريقه في ترتيب 
املنطقة الغربية. وحقق مافريكس أول تقدم 
فــي املــبــاراة قبل 5.29 دقــائــق مــن انتهائها، 
وضعت  ثاثية  دونتشيتش  سجل  عندما 

الدقيقتني األخيرتني. لكن في نهاية املباراة، 
لم يتمكن أتانتا من إيصال الكرة إلى يونغ، 
وجاءت تسديدة املخضرم دانيلو غاليناري 
قبل تسعة أعشار الثانية من نهاية املباراة 
خارجا، وقال دونتشيتش بعد املباراة »لقد 
شــعــرت بــاالرتــيــاح حــقــا. كــنــت ســعــيــدًا جــدًا 
عــنــدمــا أضــاعــوا الــفــرصــة وعــدنــا إلـــى سكة 
للتو، ونتحسن في  لقد بدأنا  االنتصارات. 

كل مباراة«.
النشيد  بــعــزف  املــبــاراة  مافريكس  وافــتــتــح 
الوطني للمرة األولى على أرضه في املوسم 
الحالي، بعدما أصــدرت الرابطة قــرارًا ُيلزم 
التقليد،  بــالــحــفــاظ عــلــى هـــذا  الــفــرق  جميع 
ُبــعــيــد قــــرار اتـــخـــذه مــالــك مــافــريــكــس مـــارك 

كيوبان بعدم عزف النشيد.

كليبرز يتفادى خسارة 
ثالثة تواليًا وفوز ليكرز

في مينيسوتا، تفادى لوس أنجليس كليبرز 
بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 
تواليا،  ثالثة  خــســارة   )112-119( بنتيجة 
ــــول جـــــــورج، حـــمـــل عـــبء  ــيـــاب بـ ــــي ظــــل غـ وفـ
التسجيل كواهي لينارد مع 36 نقطة، إلى 
جانب 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما 
أضاف زماؤه لو ويليامز 27 نقطة، وريجي 
جاسكون 15 ونيكوالس باتوم 8 نقاط و10 
متابعات. واستعاد الفريق الخاسر جهود 
تاونز  أنتوني  كــارل  الدومينيكاني  نجمه 
املتعافى من فيروس كورونا، علما أنه فقد 
والدته والعديد من أفراد عائلته بسبب هذه 
الذي استمر لفترة  الجائحة. وبرغم غيابه 
13 مباراة، إال أن تاونز نجح في تسجيل 18 
نقطة و10 متابعات، إال أن ذلك لم يكن كافيا 

إلبعاد شبح الخسارة عن فريقه.
وبخاف كليبرز، عانى »الجار« ليكرز للفوز 
بشق األنفس وبفارق نقطة على أوكاهوما 
سيتي ثاندر )114-113( بعد فترتي تمديد، 
وهــي املـــرة الثالثة تــوالــيــا الــتــي يــفــوز فيها 
حامل اللقب بعد التمديد، والفوز السادس 
تواليا لرجال املدرب فرانك فوغل في أفضل 

سلسلة في املنطقتني.
وأرخى غياب أنطوني ديفيس بسبب إصابة 
فـــي وتـــر أخــيــل عــلــى أداء لــيــكــرز فـــي بــدايــة 
املباراة حيث تخلف )37-23( في الربع األّول، 
التعادل  ويــفــرض  تــوازنــه  يستعيد  أن  قبل 
ومن ثم الفوز. وبغياب ديفيس، حمل »امللك« 
ليبرون جيمس على كاهليه فريقه فسجل 
رمية ثاثية فرضت التعادل على الفريقني 
مع نهاية الشوط الرابع، قبل أن يتحول إلى 
لثاندر.  اللعبة األخيرة  مدافع شرس خال 

خرج جيمس من املباراة على وقع تسجيله 
25 نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة و6 

متابعات.

خسارة باكس واستعراض انتيتوكومبو 
لم تكِف 47 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات 
حـــاســـمـــة حــقــقــهــا نـــجـــم مـــيـــلـــووكـــي بــاكــس 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل العب 
في الدوري املنتظم في املوسمني األخيرين 
إلنـــقـــاذ فــريــقــه مـــن الـــخـــســـارة أمــــام صــاحــب 
األرض فينيكس صنز )125-124( على ملعب 

»توكينغ ستيك ريزورت أرينا«.
وتقدم باكس بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع 
الثاني )71-59(، إال أن صانز عرف كيف يذلل 
الفارق ويفوز باملباراة بفضل الثنائي ديفن 
بوكر )30 نقطة و6 متابعات( وكريس بول 
)28 نــقــطــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة(. وبــرغــم 
الثاني  املركز  على  باكس  حافظ  الخسارة، 
في املنطقة الشرقية خلف املتصدر فيادلفيا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز، وأمـــــام بــروكــلــني نتس 
إنــديــانــا بايسرز  أمـــام  الــفــوز  املتصالح مــع 

.)94-104(
وبـــرغـــم الــضــعــف الـــدفـــاعـــي لــفــريــق ســيــكــرز 
في الربعني األخيرين، حافظ زمــاء كايري 
إيــرفــيــنــغ صـــاحـــب 35 نــقــطــة و8 تــمــريــرات 
إلــى 24  الــذي وصــل  حاسمة، على تقدمهم 

نقطة بني الشوطني.
وفي مباريات أخرى، تفّوق فريق واشنطن 
ويزاردز على فريق تورونتو رابتورز )137-

115(، وأطاح فريق مينيسوتا تيمبروولفز 
على منافسه لوس أنجليس كليبيرز )119-

على  غريزليز  ممفيس  فريق  وتفّوق   ،)112
منافسه تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 

.)114 – 130(
أمـــا شــيــكــاغــو بــولــز، فــأطــاح بمنافسه نيو 
حني  فــي   ،)116-129( بيليكانس  أورلــيــانــز 
أسقط فريق دينفر ناغتس منافسه كليفاند 
كافالييرز بنتيجة كبيرة وصلت إلى )133-

95(، وهي خسارة قاسية لبطل نسخة عام 
.2016

بمباريات  اليوم  فجر  املباريات  وُتستكمل 
قــــويــــة ســتــجــمــع بــــني بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس 
وديترويت بيستنوز، واشنطن ويزاردز ضد 
نيويورك نيكس وتشارلوت هورنتس ضد 
مينيسوتا تيمبيروولفز. أما فريق شيكاغو 
بـــولـــز فــيــلــعــب ضـــد فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس 
ميلووكي  يوتا جــاز ضد  ويلعب  كليبيرز، 
بــاكــس، فــي حــني يلعب دينفر ناغتس ضد 

أوكاهوما سيتي ثاندر.
)فرانس برس، العربي الجديد(

السلة األميركية: »تريبل دابل« لدونتشيتش
حقق فريق داالس 

مافريكس انتصارًا مهمًا 
في منافسات السلة 

األميركية، بعد أن قدم 
عرضًا قويًا بقيادة نجمه 
لوكا دونتشيتش، بينما لم 
ينجح لوس أنجليس ليكرز 

في حسم المواجهة 
من دون التمديد ألشواط 

إضافية

مواجهة عربية بين الزمالك ومولودية الجزائر )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( حقق مافريكس انتصارًا مهمًا في بطولة الدوري

الجمعة  اليوم  أفريقيا  أبطال  دوري  سباق  ينطلق 
والبحث  التألق  مواصلة  في  عربية  طموحات  وسط 
األهلي  به  الذي ظفر  عربيا وهو  باللقب  االحتفاظ  عن 

المصري العام الماضي بانتظار بطل عربي جديد

الجهاز الفني اكتسب خبرات كبيرة وقدرة على 
التعامل مع هذه الغيابات، فالفريق لم يلعب 

يوما كامل الصفوف«.
وأشــار باتشيكو إلى رهانه بشكل كبير على 
الفوز  أن  إستراتيجية هجومية مشددا، على 
هو طريقه الوحيد من أجل افتتاح مشواره في 
البطولة القارية بشكل جيد، وحصد 3 نقاط 
في ظل صعوبة املجموعة التي تضم الترجي 

التونسي وتونغيث السنغالي.
ــرانــــي فــي  ــمــ ــل قــــــال عــــبــــدالــــقــــادر عــ ــابــ ــقــ ــي املــ ــ فـ
الزمالك  صعبة،  مــبــاراة  إذاعــيــة«  تصريحات 
فريق كبير، وعلينا أن نكون جيدين وفي قمة 
املباراة،  الصغيرة تحسم  التفاصيل  التركيز، 
يجب اللعب بتوازن دفاعي وهجومي، الزمالك 
من الفرق القوية عندما يلعب في القاهرة ولي 
تجارب سابقة في مواجهات أمامه، وهو يندفع 
كــثــيــرا لــلــهــجــوم ويــمــلــك العــبــني مـــن أصــحــاب 
الخبرات، واكتسبوا ثقة كبيرة بفضل وصول 
الـــزمـــالـــك لــنــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا في 
الفوز ببطولة كأس  األخيرة وقبلها  النسخة 

الكونفيدرالية األفريقية في 2019« .
هجوم  خط  لديه  »الزمالك  عمراني  ويضيف 
ــى تــــصــــدره جــــــدول تــرتــيــب  ــ قــــــوي، انــــظــــروا إلـ
ــدوري املـــصـــري، لــعــبــت أمـــامـــه فـــي الــقــاهــرة  ــ الــ
ــاز الــزمــالــك  ــ ــا لــبــجــايــة وفـ حــيــنــمــا كــنــت مـــدربـ
حاضرة  التحكيمية  األخطاء  وكانت  بهدفني 
أمــر واحــد يدعو  وسببا في خسارتنا، هناك 
للقلق بالنسبة لي وهو تولي املسؤولية قبل 

أيام قليلة«.
قــدرات العبي  الفني »ثقتي في  املدير  ويكمل 
املولودية با حدود، يملكون إمكانات فردية 
كبيرة، سندرس الزمالك جيدا ونضع الخطط 
الفنية في ضوء متابعة مواطن القوة والضعف 
لديه، لدي العبون تدربوا في املولودية معي 
في أندية سابقة وأتمنى الوصول بالاعبني 
ألفـــضـــل مـــســـتـــوى فــــي أســــــرع وقـــــــت«. وتـــابـــع 
في حصتني  الجزائر  مولودية  على  »أشرفت 
تدريبيتني حتى اآلن، وال أعتقد نفسي شخصا 
جــديــدا، ألنني سبق ودربـــت بعض الاعبني، 

فضا عن معرفتي باآلخرين«.
وكشف عمراني، أن الاعبني مهدي بن علجية 
وعـــبـــد املـــومـــن جـــابـــو، لـــن يـــســـافـــرا مـــع بعثة 
الفريق إلى القاهرة، األول ملعاناته من اإلصابة 
والثاني لغيابه عن الفريق ألسباب يجهلها، 
يتواجدون تحت  الاعبني  بقية  أن  إلــى  الفتا 
تصرف الجهاز الفني. وتشهد الجولة األولى 
األفريقي،  األبطال  لــدوري  املجموعات  ملرحلة 
مواجهات أخرى خارج دائرة األندية العربية.

وفــــي املــجــمــوعــة األولــــــى، يــلــتــقــي فــيــتــا كــلــوب 
الــكــونــغــولــي مـــع ســيــمــبــا الــتــنــزانــي فـــي لــقــاء 
 3 الــفــوز لحصد  عــن  يبحثان  لفريقني  صعب 
نقاط والتصدر املؤقت للمجموعة، قبل مباراة 
األهلي املصري واملريخ السوداني التي تأجلت 
بطولة  منافسات  في  األهلي  مشاركة  بسبب 

كأس العالم لألندية في قطر.
أتلتيكو  بترو  يلتقي  الثالثة،  املجموعة  وفي 
األنــغــولــي مـــع حـــورويـــا الــغــيــنــي فـــي عــقــر دار 
األخير، وتضم املجموعة ذاتها الوداد املغربي 
الــــذي يــلــعــب مـــع كـــايـــزر تــشــيــفــز بــطــل جــنــوب 

أفريقيا.

المالعب  الحظر عن  القدم من قرار رفع  لكرة  األفريقي  االتحاد  يقترب 
واألوضاع  السياسية  االنقسامات  بسبب  سنوات   7 استمر  والذي  الليبية 
انفراجا  تشهد  باتت  التي  األمنية 
المحلية  المسارات  من  العديد  في 
االتحاد  من  وفد  وجال  والدولية. 
الدولي  االتحاد  من  بطلب  القاري 
»فيفا« في ملعب طرابلس للوقوف 
ومعاينة  جــاهــزيــتــه،  ــدى  م على 
الستضافة  بالمدينة  الفنادق  أكبر 
القارية مستقبال وغيرها  المنافسات 

وعودة أندية ليبيا للمشاركات.

رفع الحظر عن مالعب ليبيا

تيم  وســجــل   .)105-104( املقدمة  فــي  فريقه 
هارداواي جونيور 13 نقطة من أصل نقاطه 
الـ16 في الربع الرابع، في وقت أضاف جايلن 
برانسون 11 من 21 نقطة في الدقائق األخيرة 
لصالح مافريكس. أما هاوكس، الذي سجل 
له جــون كولينز 33 نقطة، وتــراي يونغ 25 
نقطة وسبع متابعات و15 تمريرة حاسمة، 
فقلص الــفــارق مرتني إلــى نقطة واحــدة في 

دوري 
أبطال أفريقيا

قمة عربية بين الزمالك 
ومولودية الجزائري

لــحــقــت أنــديــة مــانــشــســتــر ســيــتــي وليستر 
سيتي وإيفرتون بمانشستر يونايتد إلى 
الــدور ربع النهائي ملسابقة كأس االتحاد 
بـــفـــوز األول على  الـــقـــدم  لـــكـــرة  االنــكــلــيــزي 
مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة األولى 
)3 - 1(، والثاني على ضيفه برايتون بهدف 
نظيف، والثالث على ضيفه توتنهام )5 - 4( 

بعد التمديد، األربعاء، في ثمن النهائي.
في املباراة األولى، سجل كايل ووكر )د.30(، 
والـــبـــرازيـــلـــي  )د.47(،  ســتــرلــيــنــغ  ورحــــيــــم 
غابريال جيسوس )د.50(، أهداف مانشستر 
هدف  )د.77(،  وايتايكر  ومــورغــان  سيتي، 
سوانسي سيتي. وكان مانشستر يونايتد 
وبورنموث من الدرجة الثانية أول املتأهلني 
األول على ضيفه  بفوز  النهائي  ربــع  إلــى 
ــام يــونــايــتــد بـــهـــدف نــظــيــف بعد  وســــت هــ
الــتــمــديــد، والـــثـــانـــي عــلــى مــضــيــفــه بــرنــلــي 
بــهــدف نــظــيــف فــي افــتــتــاح مــبــاريــات ثمن 

النهائي.
وُيعتبر هذا هو الفوز الـ15 تواليا ملانشستر 
أكد  والـــذي  املسابقات  فــي مختلف  سيتي 
بــه اســتــعــداده الــجــيــد للقمم املــرتــقــبــة ضد 
توتنهام، السبت املقبل، وإيفرتون، األربعاء 
املقبل، وأرسنال في 21 شباط/ فبراير، في 
املراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى 
إلى استعادة لقبه وهو الذي يتصدر بفارق 
خمس نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد 
مع مباراة مؤجلة لرجال املدرب اإلسباني 
يحل ضيفا  أن  قبل  غـــوارديـــوال،  جوسيب 
على بوروسيا مونشنغادباخ األملاني في 
النهائي ملسابقة دوري  الــدور ثمن  ذهــاب 

أبطال أوروبا.
ويرغب مانشستر سيتي، والذي بلغ املباراة 
النهائية ملسابقة كأس الرابطة للعام الرابع 
في  توتنهام  سياقي  حيث  الــتــوالــي  على 
للقب  فــي سعيه  املقبل  إبــريــل  نيسان/   25
رابع تواليا والثامن ملعادلة الرقم القياسي 
لقب  باستعادة  ليفربول،  بحوزة  املوجود 
كأس االتحاد الذي فقده في املوسم املاضي 
بخسارته امام أرسنال في نصف النهائي، 
وبالتالي تحقيق رباعية تاريخية )الدوري 

والكأسان املحليان ودوري األبطال(. وعلق 
املــــدرب اإلســبــانــي بــعــد الــفــوز رقـــم 200 له 
ــال: »إنـــه  ــ فـــي 268 مـــبـــاراة مـــع »ســيــتــي« وقـ
أمــــر مـــدهـــش بــالــنــســبــة لـــنـــا، ال يــمــكــنــنــا أن 
ننكر مدى سعادتنا وفخرنا بتحطيم هذا 
ليتم  موجودة  فالسجات  القياسي.  الرقم 
تحطيمها، لكن يتعني عليهم القيام بعمل 
جيد لتحطيمها، ليس من السهل في العصر 
الحديث تحقيق 15 انتصارًا على التوالي«.

في املقابل، حقق فريق إيفرتون فوزًا مثيرًا 
عــلــى ضــيــفــه تــوتــنــهــام فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
مهرجانا تهديفيا بتسجيل تسعة أهداف، 
وتفوق  األرض.  ألصحاب  خماسية  بينها 
فريق »التوفيز« بنتيجة كبيرة )5 - 4( بعد 
التمديد، ليودع املدرب البرتغالي مورينيو 
بطولة جديدة في موسم قد ينتهي بدون 

تحقيق أي شيء.

كأس إسبانيا: 
إشبيلية يُسقط برشلونة

وضع فريق إشبيلية قدما في نهائي كأس 
إســبــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا فـــاز بهدفني 
ملعب  على  برشلونة  على ضيفه  نظيفني 
ذهــاب  فــي  »رامـــون سانشيس بيسخوان« 

الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــلــنــســخــة الـــــــ119. 
الــفــرنــســي جــــول كــونــديــه )د.25(،  وســـجـــل 
إيفان  الــكــرواتــي  السابق  برشلونة  والعــب 
الــذي  إشبيلية،  هدفي  )د.85(،  راكيتيتش 
بـــات قـــاب قــوســني مـــن تـــكـــرار إنـــجـــازه عــام 
2010 عــنــدمــا أطــــاح بــبــرشــلــونــة فــي الـــدور 
ثمن النهائي لكأس إسبانيا في طريقه إلى 
اللقب الخامس واألخير له عندما تغلب على 
أتلتيكو مدريد بهدفني نظيفني في املباراة 

النهائية.
»كامب  إيابا على ملعب  الفريقان  ويلتقي 
نو« في الثالث من شهر آذار/ مارس املقبل، 
كبيرة  فرصة  »الكتالوني«  الــنــادي  ويملك 
أنــه فعلها  الــخــســارة، خصوصا  لتعويض 
سابقا في عام 2018، عندما تأخر بهدفني 
ذهابا ثم تفوق إيابا )6 - 1( بعد استعراض 
هجومي وجنون النجم ليونيل ميسي على 

أرض امللعب.
وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور األربعة 
بشق النفس، وتحديدًا برشلونة، الذي حقق 
ريــمــونــتــادا مــثــيــرة أمــــام مضيفه غــرنــاطــة 
محواًل تخلفه بهدفني نظيفني حتى الدقيقة 
88 إلى فوز )5 - 3( بعد التمديد، واحتاج 
عقبة  لتخطي  الترجيح  ركــات  إلــى  قبلها 

رايو فايكانو من الدرجة الثانية، فيما وضع 
إشبيلية حــدا ملــغــامــرة أملــيــريــا مــن الــدرجــة 
الثانية بالفوز عليه بهدف نظيف وسحق 

قبلها فالنسيا بطل 2019 بثاثية نظيفة.
وقـــال مـــدرب بــرشــلــونــة الــهــولــنــدي رونــالــد 
كــومــان بــعــد خــســارة فــريــقــه »إنــهــا نتيجة 
ــــي مـــكـــافـــأة  ــــي هـ ســـيـــئـــة، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـ
يلعب  برشلونة  رأيـــت  لــهــم،  للغاية  كبيرة 
بشكل جيد جــدًا. فعلنا كل شــيء، صنعنا 
الفرص، ضغطنا كثيرًا في الشوط الثاني، 
وال يمكنني لــوم الفريق«. وأضــاف املــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي »لـــديـــنـــا مــــبــــاراة مــتــبــقــيــة لــنــا. 

سنحاول الفوز فيها ولعب النهائي«.
وعـــن أومــتــيــتــي، قـــال كـــومـــان »لــقــد ارتــكــب 
أخطاء مثل أي شخص آخر، وهذا جزء من 
كرة القدم. ليس من العدل استهدافه، فنحن 

جميعا نفوز معا ونخسر معا أيضا«.
ــال مــــــدرب إشــبــيــلــيــة يــولــن  ــ فــــي املـــقـــابـــل، قـ
الــنــصــف األول من  لــوبــيــتــيــغــي: »حــســمــنــا 
املواجهة والنصف الثاني سيكون أصعب«، 
ــاراة اإليـــــاب فـــي ملعب  ــبـ فـــي إشـــــارة إلــــى مـ
ــــو«. وأضـــــاف »األصـــعـــب لـــم يــأت  »كـــامـــب نـ
بعد. هناك صعوبات كبيرة سيشهدها لقاء 
اإلياب، ألن املواجهة تتكون من 180 دقيقة. 
نــحــن فــي فــتــرة الــراحــة بــني الــشــوطــني وإن 
بلوغ النهائي ال يزال معقدًا للغاية بسبب 
ما حدث من قبل مع أندية أخرى في ملعب 

برشلونة«.
كــمــا أثـــنـــى املـــــدرب عــلــى العــبــيــه، وخــاصــة 
أن إشــبــيــلــيــة يــعــانــي مـــن الــغــيــابــات، وقـــال 
»الــاعــبــون املــتــاحــون يــــؤدون عــلــى الــوجــه 
ــو األمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس عــلــى  ــ األمــــثــــل، وهـ
ــريــــق«. هـــذا،  األهـــمـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــكــلــمــة فــ
الــذي  بالعمل  ســعــادتــه  لوبيتيغي  وأبـــدى 
قدمه العبوه أمام فريق رائع يضم العبني 
هم بني الصفوة في العالم وبجميع املراكز 

ويمر بمرحلة جيدة.
وجـــــاءت قــمــة الــفــريــقــني قــبــل أســـبـــوع على 
مــواجــهــتــيــهــمــا املــرتــقــبــتــني فــي ذهــــاب ثمن 
نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ 
ســيــلــعــب إشــبــيــلــيــة مـــع ضــيــفــه بــوروســيــا 
ــبـــل،  ــقـ دورتـــــمـــــونـــــد األملــــــانــــــي األربـــــــعـــــــاء املـ
وبرشلونة مع ضيفه باريس سان جرمان 
الفرنسي، يوم الثاثاء، على ملعب »كامب 
نو«. ويعيش إشبيلية فترة جيدة في اآلونة 
األخـــيـــرة، حــيــث حــقــق الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه 
األربـــــــع األخــــيــــرة فــــي الــــــــدوري ودخــــــل فــي 
مدريد  وريــال  برشلونة  مع  قوية  منافسة 
على املركز الثاني، إذ يتخلف عنهما بفارق 
نقطة واحدة وبفارق 8 نقاط خلف أتلتيكو 
مدريد املتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة. 
أما برشلونة، فيعاني من غيابات في خط 
دفـــاعـــه بــســبــب اإلصــــابــــات، أبـــرزهـــا جــيــرار 
أراوخــــو  بيكيه واألوروغــــوايــــانــــي رونـــالـــد 

وسيرجي روبيرتو.
)فرانس برس(

تأهل مانشستر سيتي وإيفرتون... وسقوط برشلونة
ضمن فريق مانشستر 

سيتي المشاركة في ربع 
نهائي كأس إنكلترا مرة 

جديدة، بينما سقط 
فريق برشلونة في 

ذهاب نصف نهائي 
الكأس ويملك 90 دقيقة 
حاسمة في مباراة اإلياب 

للتعويض

)Getty( تابع مانشستر سيتي عروضه القوية محليًا

Friday 12 February 2021 Friday 12 February 2021
الجمعة 12 فبراير/ شباط 2021 م  30  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2356  السنة السابعة الجمعة 12 فبراير/ شباط 2021 م  30  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2356  السنة السابعة



3031
رياضة

تعادل إيجابي بين براغا وبورتو في ذهاب نصف نهائي 
كأس البرتغال

وضع بورتو قدمًا في نهائي كأس البرتغال بعد أن عاد من عقر دار سبورتينغ براغا 
بتعادل ثمني )1 - 1( في ذهاب الدور نصف النهائي. تقدم فريق »التنانني« في النتيجة 
بهدف مبكر منذ الدقيقة 9 بفضل اإليراني الدولي مهدي طارمي. ولكن في الدقيقة 70، 
وجد بورتو نفسه منقوصًا من العب بعد طرد لويس دياز ببطاقة حمراء مباشرة، قبل 
الكولومبي  الوسط  اللقاء مع العــب  األخيرة من عمر  الدقيقة  األمــر في  يتكرر نفس  أن 
ماتيوس أوريبي، ليستغل أصحاب األرض النقص العددي ويعودوا في النتيجة بهدف 
التعادل في الوقت املحتسب بداًل من الضائع بتوقيع العب الوسط البرازيلي فرانسرجيو. 
وبهذه النتيجة تأجل حسم املتأهل ملباراة اإلياب التي سيحتضنها ملعب )الدراغاو( في 

3 آذار/مارس املقبل، رغم األفضلية الطفيفة لبورتو بفضل قاعدة الهدف خارج األرض.

تشافي: مونديال 2022 سيكون تاريخيًا
برشلونة  أســطــورة  هيرنانديز،  تشافي  اعتبر 
ومدرب فريق السد، أن مونديال 2022 في قطر 
الــاعــبــني سيحظون  تــاريــخــيــًا«، وأن  »ســيــكــون 
بميزة خوضه في شهر كانون األول/ديسمبر، 
فضًا عن املسافات القصيرة بني املاعب. وقال 
كانت  إذا  كبير.  نجاح  املــوعــد  »تغيير  تشافي: 
الحرارة  فهي  الباد  هــذه  في  ما  هناك معضلة 
وتــكــون املــنــافــســة صــعــبــة لــلــغــايــة فــي الــصــيــف، 
فإن  لــذلــك،  أيــضــًا.  للمشجعني  بالنسبة  خاصة 
الــلــعــب فــي شــهــر كــانــون األول/ديــســمــبــر ميزة 
أقيم  كبيرة لاعب ألنــه يكون في أفضل حــال. 
املــونــديــال تــاريــخــيــًا فــي نــهــايــة املــوســم، ويصل 
ــًا. سيظهر  ــيـ ــدنـ ــبـــون مــرهــقــني ذهــنــيــًا وبـ الـــاعـ
ــذه مــيــزة  ــ ــال لـــهـــم وهــ ــ ــون فــــي أفـــضـــل حـ ــبـ الـــاعـ
الذي  الجمهور  التي سيشهدها  اإليجابية  األمــور  اإلسباني  النجم  أبــرز  كما  كبيرة«. 
ذات مساحة  دولــة صغيرة،  »قطر  أن  املباريات، موضحًا  ملتابعة  إلــى قطر  سيسافر 
محدودة ولن يتعني على الاعب السفر. سينزل دائما بالفندق ذاته. إنها ميزة بالنسبة 
للجمهور واللعبة، حيث سيمكن للمشجع مشاهدة مباراتني في نفس اليوم. سيكون 
موندياال تاريخيا. ليس لدي أدنى شك في أن الناس سينبهرون. هناك الكثير من اآلراء 

املسبقة غير الصحيحة عن هاتني الثقافة والباد«.

كارباخال أمل زيدان لتعويض غيابات »الملكي« أمام فالنسيا
يأمل الفرنسي زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 
استعادة خدمات الظهير األيمن املخضرم داني 
املقبل  األحـــد  يــوم  فالنسيا  ملواجهة  كــاربــاخــال 
الجولة  )ألفريدو دي ستيفانو( في  على ملعب 
أجــل تعويض  »الليغا«، من  الـــ23 من منافسات 
الفريق. ويدخل  التي ضربت صفوف  الغيابات 
فــريــق »الخفافيش«  »املــلــكــي« مــواجــهــة  الــفــريــق 
وســــط غــيــابــات عـــديـــدة يــعــانــي مــنــهــا وبــشــكــل 
خــاص في خط الــدفــاع، حيث سيفتقد كــًا من 
رامــوس  سيرخيو  والقائد  مارسيلو  البرازيلي 
أودريـــوزوال،  والــفــارو  ميليتاو  إيــدر  والبرازيلي 
أيــام من  لــوكــاس فاسكيز. وقبل 4  فضًا عــن 
املباراة املهمة والثأرية لاعبي ريال مدريد إثر خسارتهم في الدور األول على ملعب 
وهم  الخلفي  الخط  فــي  فقط  العبني  ثاثة  زيـــدان  يمتلك   ،)1-4( بنتيجة  )ميستايا( 
الكثيرة في هذا  للغيابات  رافاييل فاران وفيرالن ميندي، وناتشو فيرنانديز. ونظرًا 
املؤجلة من  الخططي في مباراة خيتافي  الشكل  تغيير  الفرنسي  املــدرب  الخط، قرر 
الجولة األولى الثاثاء وحسمها »امليرينغي« بثنائية نظيفة، حيث لعب بثاثة مدافعني 

وقد يستمر األمر أيضًا أمام فالنسيا.

جوردي كرويف يعتقد أن والده 
كان سيصوت من أجل البورتا

اعتبر جــوردي كرويف، نجل يوهان كرويف والــذي يمكن أن يكون جــزءًا من املشروع 
الرياضي لفيكتور فونت كمدير رياضي لفريق برشلونة، أن والده الراحل كان سيصوت 
ملرشح آخر لرئاسة برشلونة جوان البورتا. وفي تصريحات إلذاعة )كادينا سير(، قال 
جــوردي: »ملن كان سيصوت والــدي؟ أعتقد أن اإلجابة واضحة جــدًا: خــوان البورتا. أنا 

متيقن من أنه كان سيصوت له. دائمًا، ليس فقط اآلن«.

»إنتركونتينتال«  كأس  بطولة  لقب  وكذلك  فقط،  مباريات 
عام 1960(.

اعتزل باشني كرة القدم في عام 1971، وعمل كمدرب ملدة 
16 سنة لعدة أندية صغيرة، وأفضل إنجاز تدريبي له كان 
الــصــعــود مــع فــريــق هيرقل إلــى منافسات الــدرجــة األولــى 
املباريات مع منتخب  باشني في جميع  وفــاز  عــام 1984. 
»ال روخا«، وفوزه األول كان في عام 1960، ضد املنتخب 
اإلنكليزي فــي مــبــاراة وديـــة، وشـــارك مــع بــاده فــي بطولة 
كأس العالم 1962، وشارك في النسخة التي أقصيت فيها 
فــي مركز  لعب  ــذاك، وهــو  آنـ املجموعات  مــن دور  إسبانيا 

الدفاع منذ بداية مسيرته الكروية حتى االعتزال.
ــال مــــدريــــد عــــن حــزنــه  ــ ــ ــــرب ري ــــورة أعــ ــطـ ــ ــاة األسـ ــ وبـــعـــد وفــ
»الشديد« لوفاة إنريكي بيريز، عن عمر 82 سنة، بوصفه 
إحدى أساطير النادي إذ دافع عن قميص النادي »امللكي« 

ملـــدة 9 ســنــوات، فـــاز خــالــهــا بلقب دوري األبــطــال مرتني 
ولقب الدوري 9 مرات. وجاء في البيان الذي أصدره النادي 
»املــلــكــي«: »ُيــعــرب نــادي ريــال مــدريــد لكرة الــقــدم ورئيسه 
بيريز،  إنريكي  لوفاة  الشديد  إدارتــه عن حزنهم  ومجلس 
األســـطـــورة الـــذي ارتــــدى قميص نــاديــنــا بــني عــامــي 1959 

و1968«
التي قضاها مع  التسعة  املــواســم  البيان: »خــال  وأضــاف 
فريق ريال مدريد اإلسباني، لعب 218 مباراة وفاز بلقب 
دوري األبطال مرتني وكأس االنتركونتيننتال مرة وبطولة 
الـــدوري سبع مــرات وكــأس إسبانيا مــرة، كما كــان العبا 
في صفوف املنتخب اإلسباني. توفي باشني عن عمر 82 
سنة. يتقدم ريال مدريد، النادي الذي ارتبط به طوال حياته، 

بتعازيه لكل مشجعي الفريق«.
)العربي الجديد(

ولد أسطورة كرة القدم اإلسبانية إنريكي بيريز دياز امُللقب 
األول  ديسمبر/كانون   28 في  توريافيغا  في  »باشني«  بـ
1938 وتوفي في العاشر من شهر فبراير/ شباط الحالي. 
وقع مع فريق ريال مدريد في عام 1959 قادمًا من فريق 
أوساونا. خاض أول مباراة له في منافسات »الليغا« في 11 
سبتمبر/ أيلول عام 1960 وخسر بهدف نظيف أمام فريق 
أتلتيكو مدريد، لُيصبح بعد ذلك العبًا أساسيًا في تشكيلة 

النادي »امللكي« ألربع سنوات متتالية.
ترك باشني فريق ريال مدريد في عام 1968، بعد أن خاض 
معه 218 مباراة وسجل هدفني، ليلعب بعد ذلك مع فريق 
آنـــذاك 24  ريــال بيتيس فــي موسم 1968-1969، وخــاض 
ألقاب  لقبًا )7  بــاشــني خــال مسيرته 11  مــبــاراة. وحــقــق 
لقبا  الــكــأس،  لقبا في بطولة  الـــدوري اإلسباني،  في بطولة 
الــذي مثله في 8  »الــيــورو« مع منتخب إسبانيا  في بطولة 

إنريكي بيريز »باشين«

على هامش الحدث

هو أسطورة 
إسبانية، وقد مثّل 
فريق ريال مدريد 
وتوفي عن عمر 

ناهز الـ82 سنة

وجه رياضي

التحقيق مع كل من جيرارد  القدم،  لكرة  قــررت لجنة املسابقات في االتحاد اإلسباني 
قــادش، بسبب تصريحاتهما حول  بيكيه مدافع برشلونة، ومانويل فيزكايينو رئيس 
التحكيم. وأكد االتحاد بدء اإلجراءات الازمة للتحقيق فيما إذا كانت التعليقات تتضمن 
أي خرق للوائح. في حالة بيكيه تتعلق الحادثة عندما وصف الحكام بعد مباراة ريال 
مدريد بأنهم »مدريديون«، وتساءل »كيف لن يكونوا في صف ريال مدريد«، وذلك في 
حوار عبر اإلنترنت. أما في ما يتعلق برئيس قــادش، فطالب رئيس االتحاد اإلسباني 

.»VAR« بضرورة »إيجاد حل ملشكلة تقنية حكم الفيديو املساعد

صورة في خبر

معاقبة بيكيه ورئيس قادش؟
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ــة  اســـــتـــــمـــــرت مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـ
الرابع،  لليوم  املفتوحة  أستراليا 
والــــــــــذي شــــهــــد مــــفــــاجــــأة كـــبـــيـــرة 
كينني  صوفيا  األمــيــركــيــة  النجمة  بــإقــصــاء 
لخسارة  تعرضها  إثــر  وذلــك  اللقب،  حاملة 
ــام اإلســتــونــيــة كــايــا كــانــيــبــي في  قــاســيــة أمــ
الدور الثاني، في وقت عبرت املصنفة األولى 

األسترالية آشلي بارتي إلى الدور الثالث.
وعـــانـــت الــنــجــمــة األمــيــركــيــة مــنــذ وصــولــهــا 
إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، 
ــام 2020،  ــ وكــــانــــت تــحــلــم بـــتـــكـــرار إنــــجــــاز عـ
ــاراة الــنــهــائــيــة لــلــعــام  ــ ــبـ ــ ــى املـ ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ والـ

أستراليا المفتوحة
إقصاء كينين

مفاجآت  من  واحدة  في  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  من  كينين  صوفيا  األميركية  النجمة  أقصيت 
الثاني،  الدور  إلى  بارتي  النجمة آشلي  البطولة األولى في منافسات »الغراند سالم«. هذا وتأهلت 

كما ودعت البطلة المصرية ميار شريف باكرًا بخسارتها أمام يافا غوفان

تقرير

أيضًا،  اللقب  تحقيق  ال  ولــَم  تواليًا،  الثاني 
لــهــا رأي آخــر  الــاعــبــة كــانــيــبــي كــــان  إال أن 
لتحرمها من فرصة املحافظة على إنجازها 
وأسقطتها بمجموعتني متتاليتني )6 – 3( 
لديها  كـــان  الــتــي  كانيبي  وقــالــت   .)2  – و)6 
10 إرساالت حاسمة: »لقد قدمت أداًء جيدًا، 
وكــانــت خــطــتــي هــي الــلــعــب بـــقـــوة«، وكــانــت 
كــيــنــني قـــد بـــــدأت حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن لقبها 
بــفــوز صــعــب عــلــى األســتــرالــيــة مــايــديــســون 
إينغليس )7 – 5( و)6 – 4( في الدور األول، 
وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير 
اإلسبانية  على  النهائي  فــي  بفوزها  األول 

غاربيني موغوروتسا.
ــــوى فـــي املـــبـــاراة  وأثــبــتــت كــانــيــبــي أنــهــا األقـ
مــن خـــال إرســاالتــهــا، فيما ارتــكــبــت كينني 
ُتــظــهــر مقاومة  22 خــطــًأ ســهــًا مــن دون أن 
كــانــت جــاهــزة بدنيًا  أن كانيبي  ًتــذكــر، كما 
بعدما حلت وصيفة بطلة كأس جيبساند 
ــتـــمـــهـــيـــدي، قـــبـــل أن تــــفــــوز بــمــجــمــوعــتــني  الـ
مـــتـــتـــالـــيـــتـــني عـــلـــى الـــاتـــفـــيـــة أنـــاســـتـــاســـيـــا 
البطولة  مــن  األول  الــــدور  فــي  سيفاستوفا 

االسترالية.
البالغة  اإلســتــونــيــة  الــاعــبــة  هـــذا وستلعب 
مــن العمر 35 عــامــًا، والــتــي سجلت مفاجأة 
العاملية،  الرياضية  الصحف  عنها  تحدثت 
في الدور املقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش.

جانبًا  الصداقة  بارتي  وضعت  املقابل،  في 
غافريلوفا  داريـــا  مواطنتها  على  وتغلبت 
رغم تعثرها في البداية، لتنهي املباراة بفوز 
)6 – 1(، )7 – 6( و)9 – 7(، على زميلتها في 
كأس االتحاد. وكانت بارتي تلف مشدًا على 
لكنها بدت وكأنها تتحرك  األيسر،  فخذها 
بسهولة. وقالت بارتي في هذا اإلطار: »هذا 
ليس خفيًا للغاية. أنا بكامل لياقتي. عندما 
يختفي  أخـــرى،  أسترالية  العبة  تلعب ضــد 
التصنيف، لذلك كانت دائمًا مباراة صعبة«.

وفــــي مـــبـــاراتـــني أخــــريــــني، تــفــوقــت املــصــنــفــة 
بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  الــســادســة 
على األميركية دانييل كولينز )7 – 5( و)6 
الــســويــســريــة بليندا  فــــازت  فـــي وقــــت   ،)2 –
املــصــنــفــة 12، بــصــعــوبــة على  بــيــنــشــيــتــش، 
الروسية املخضرمة سفيتانا كوتزنتسوفا 
)7 – 5(، )6 – 2(، و)6 – 4( في ساعتني و39 

دقيقة.

خسارة ميار شريف
خــــــســــــرت املـــــصـــــريـــــة مــــــيــــــار شــــــريــــــف أمـــــــام 
بنتائج   )1  –  2( غــوفــان  يــافــا  السلوفينية 
مجموعات )6 – 3( ،)6 – 7(، )6 – 3( في الدور 
املصرية  البطلة  وخسرت  للبطولة،  الثاني 
بــعــد مـــبـــاراة مـــاراثـــونـــيـــة امـــتـــدت ألكـــثـــر من 
ساعتني ونصف الساعة، وهي تحتل حاليًا 

املركز الـ131 عامليًا.
وكــــانــــت مــــيــــار شــــريــــف قــــد حـــقـــقـــت إنــــجــــازًا 
تاريخيًا بالفوز على الفرنسية كلوي باكيه 
العــبــة  أول  لــتــصــبــح  رد  دون  بــمــجــمــوعــتــني 
مـــن األدوار  فـــي دور  ــوزًا  ــ فـ تــحــقــق  مــصــريــة 

الرئيسية بإحدى بطوالت »غراند سام«.
ــة الـــريـــاضـــة  ــقـــونـ وُتـــعـــتـــبـــر مـــيـــار شـــريـــف أيـ
كنجمة  اسمها  توهج  بعد  حاليا  املصرية 

إقصاء البطلة 
المصرية ميار شريف 

من الدور الثاني

صوفيا كينين تودع 
باكرًا في واحدة من 
مفاجآت البطولة 
)Getty(

مواطنه  على  وتفوق  طويلة  ملحمة  تيتيباس  ستيفانوس  اجتاز 
 ،)7  -  6( بنتيجة  دعوة،  ببطاقة  المشارك  كوكيناكيس،  تاناسي  اليوناني 
الثالث من بطولة  ليبلغ الدور  )7 - 6(، )6 - 4( و)6 - 1( و)7 - 6( و)6 - 4(، 
كيريوس  نيك  نجاح  من  واحد  يوم  وبعد  للتنس.  المفتوحة  أستراليا 
اليوناني- كاد  كين،  جون  ملعب  في  مذهلة  انتفاضة  تحقيق  في 
الوصول  بعد  مفاجأة  يحقق  أن   267 المصنف  كوكيناكيس  األسترالي 

إلى المجموعة الخامسة، لكن االنتفاضة لم تنجح.

تيتيباس يجتاز كوكيناكيس

واعدة في آخر عامني حققت خالهما الكثير 
مــن اإلنــــجــــازات، يــتــصــدرهــا الــحــصــول على 
األفريقية  األلــعــاب  لــدورة  الذهبية  امليدالية 
وحصد تأشيرة التأهل كأول العبة مصرية 
ــيــــة طـــوكـــيـــو 2021  ــبــ ــــاب األوملــ ــعـ ــ لــــــــدورة األلـ
ــلـــدور الــرئــيــســي لــبــطــولــة روالن  والـــتـــأهـــل لـ
غـــــــاروس فــــي الــــعــــام املــــاضــــي، كــــــأول العــبــة 
بطولة  فــي  الرئيسي  لــلــدور  تتأهل  مصرية 

كبرى من بطوالت غراند سام.
ــــى أن  ــيـــار شـــريـــف إلـ ــل، تــســعــى مـ ــابـ ــقـ فــــي املـ
العالم، وفقًا  تكون بني أفضل 50 العبة في 
عام  نهاية  في  للسيدات  الفردي  للتصنيف 
2021 واملــنــافــســة عــلــى مــيــدالــيــة أوملــبــيــة في 
طوكيو التي سُتقام هذا الصيف، خصوصًا 
أنــهــا بــــدأت تــفــرض نــفــســهــا بــقــوة فـــي عــالــم 
امُلميزة  للنتائج  وفــقــًا  وذلـــك  أخــيــرًا،  التنس 
التي ُتحققها في البطوالت التي تخوضها.

تقدم فليسيانو لوبيز
لم يتأثر املخضرم فليسيانو لوبيز بتقدمه 
في العمر وحسم الفوز في مباراة من خمس 
ــدور الــثــالــث في  مــجــمــوعــات ليصعد إلـــى الــ
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس ألول مرة 
لوبيز،  الخميس. وتعافى  أمــس  منذ 2016، 
البالغ مــن العمر 39 عــامــا، مــن خــســارة أول 
اإليطالي لورينتسو  مجموعتني وفاز على 
سونيغو )5 – 7(، )3 – 6(، )6 – 3( و)7 – 5( 

و)6 – 4(.
ــاراة »كــمــا تــعــلــم، فــإن  ــبـ ــال لــوبــيــز بــعــد املـ وقــ
ــن الــبــطــوالت  ــفـــوز بـــمـــبـــاراة فـــي واحــــــدة مـ الـ
األربع الكبرى بالنسبة لي يمثل اآلن شيئًا 
التي  بالطريقة  ذلــك  أفــعــل  وأن  استثنائيًا، 

فعلتها اليوم فهذا أكبر«.
ويخوض لوبيز، املصنف 65 عامليًا، بطولته 
75 على التوالي في البطوالت األربع الكبرى، 
كل  في  القياسي، حيث يشارك  رقمه  ليعزز 
املــســابــقــات الــكــبــرى مــنــذ فــرنــســا املــفــتــوحــة 
الــذي  فــي 2002. بينما يبقى روجـــر فــيــدرر، 
بسبب  الحالية  أستراليا  بطولة  عن  يغيب 
اإلصابة، الوحيد الذي خاض عددًا أكبر من 
البطوالت األربع الكبرى برصيد 79 مشاركة 

مقابل 76 للوبيز.
وظــهــر لــوبــيــز ألول مــــرة فـــي بــطــولــة كــبــرى 
املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  اشــتــرك  عندما 
عــــام 2001، وســيــلــعــب لــوبــيــز مـــع الــروســي 
املتألق أندريه روبليف املصنف السابع على 

بطاقة الظهور في دور الـ16.
كــمــا بــلــغ الــنــجــم الـــروســـي الــصــاعــد أنــدريــه 
روبـــلـــيـــف، املــصــنــف ســابــعــا، الـــــدور الــثــالــث 
بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو )6 – 

4(، )6 – 4( و)7 – 6( و )10 – 8(.
)العربي الجديد، فرانس برس(


