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رياضة

سيغيب النجم البرازيلي نيمار، مهاجم فريق 
باريس سان جيرمان، ملدة 4 أسابيع بسبب 

إصابة عضلية تعرض لها، وبهذا لن يشارك 
في املواجهة أمام برشلونة في ذهاب الدور ثمن 

النهائي لدوري األبطال، وفقًا ملا أعلنه النادي 
الفرنسي. وأظهرت الفحوصات الطبية التي 
خضع لها نيمار وجود إصابة في العضلة 

املقربة الكبيرة اليسرى ومن املتوقع غيابه ألربعة 
أسابيع وستعتمد املدة أيضًا على تطور حالته.

نشر املدافع اإلسباني سيرجيو راموس قائد 
فريق ريال مدريد عبر الشبكات االجتماعية 

مقطع فيديو ُيظهر فيه أنه بدأ مرحلة التعافي في 
منزله، بتدريبات ال تتضمن مجهودًا عنيفًا على 

الركبة اليسرى التي أجرى جراحة فيها السبت 
املاضي. وكتب راموس تعليقًا مع الفيديو »أبذل 

جهدا أكبر كل يوم«، إذ يظهر في املقطع وهو 
يؤدي تمرينات تقوية عضالت البطن بينما يرفع 

ساقه اليسرى وال يحركها كثيرًا.

خصص العب فريق وولفرهامبتون راؤول 
خيمينيث أمواال تم جمعها ووصلت قيمتها إلى 

حوالي 16 ألف جنيه استرليني من قبل مشجعني 
لصناعة الفتة تكريمًا له بعد إصابته بكسر في 

الجمجمة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، 
ألعمال خيرية. وقال خيمينيث: »أنا وعائلتي 

نحظى بكل مظاهر الدعم من عائلة وولفرهامبتون 
وكرة القدم ومن جميع أنحاء العالم، بعد إصابتي 

والعملية الجراحية التي خضعت لها«.

غياب نيمار 4 أسابيع
ولن يلعب ضد برشلونة 

في دوري األبطال

سيرجيو راموس 
يبدأ فترة التعافي من 

إصابته في الركبة

راؤول خيمينيث 
يخصص أموال إصابته 

ألعمال خيرية

تم نقل مباراة 
اإلياب من الدور 
الـ32 لمسابقة 
الدوري 
األوروبي بين 
أرسنال اإلنكليزي 
وبنفيكا 
البرتغالي التي 
كانت مقررة 
أصًال على ملعب 
اإلمارات في 
لندن إلى اليونان، 
وذلك بحسب ما 
أعلنه االتحاد 
األوروبي )يويفا( 
لكرة القدم. 
وستقام المباراة 
على ملعب 
يورغيوس 
كارايسكاكيس 
الخاص بفريق 
أولمبياكوس 
في 25 شباط/
فبراير، علمًا أن 
مباراة الذهاب 
نُقلت في 
وقت سابق من 
لشبونة إلى روما 
بسبب تداعيات 
فيروس كورونا.

)Getty( عملية نقل المباريات بسبب فيروس »كورونا« ُمستمرة

نقل مباراة أرسنال
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الدوحة ـ العربي الجديد

توج بايرن ميونخ بلقب بطولة 
كأس العالم لألندية للمرة الثانية 
ــه، بـــعـــد أن اســتــطــاع  ــخـ ــاريـ فــــي تـ
تحقيق الفوز الصعب على منافسه تيغريس 
أونال املكسيكي بهدٍف نظيٍف، في املواجهة 
استاد  على  بينهما  جمعت  التي  النهائية 
القطرية  الــعــاصــمــة  فــي  التعليمية  املــديــنــة 

الدوحة.
ــيـــونـــخ ملــنــافــســه  ــر احـــــتـــــرام بــــايــــرن مـ ــهــ وظــ
ــال املــكــســيــكــي فــــي الـــدقـــائـــق  ــ ــ تــيــغــريــس أونـ
األولى من عمر املواجهة، بعدما غير العمالق 
اعتماد  إثر  اللعب،  في  طريقته  »البافاري« 
بطل أوروبا على الهجمات املرتدة السريعة، 
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بقيادة ليروي ساني، وديفيد أالبا، وكومان، 
ومن أمامهم املخضرم ليفاندوفسكي.

واستطاع نجم نادي بايرن ميونخ، جوشوا 
كيميتش، تسجيل الهدف األول في الدقيقة 
)18(، لكن الحكم قرر التوجه إلى شاشة  الــــ
الفيديو املساعد »فار«، من أجل رؤية اللقطة، 
أونـــال  احــتــج عليها العــبــو تيغريس  الــتــي 
املكسيكي، بسبب ملس ليفاندوفسكي الكرة 
قبل دخولها الشباك، ليقرر قاضي املواجهة 
ليفاندوفسكي  قــيــام  بــســبــب  الــهــدف  إلــغــاء 

بحجب الرؤية عن حارس املرمى.
ــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــاخــتــلــفــت طريقة  أمـ
لعب بايرن ميونخ، بعدما بسط نفوذه في 
بحرية،  الظهيران  وتحرك  الــوســط،  منطقة 
فيما أصبح ليفاندوفسكي بني قلبي دفاع 

تيغريس أونال املكسيكي، كي ُيعطي الحرية 
لزميله سيرج غنابري القادم من الخلف.

وتــمــكــن لــيــفــانــدوفــســكــي مـــن كــســر مصيدة 
التسلل املفروضة على بايرن ميونخ، وقّدم 
تمريرة على طبق من ذهب لزميله الفرنسي 
بــنــيــامــني بــــافــــارد، الــــذي ســجــل الـــهـــدف في 
)59(، لكن حكم الراية أعلن وجود  الدقيقة الـ
الــقــائــمــني عــلــى تقنية  أن  إال  تــســلــل،  حـــالـــة 
الفيديو املساعد »فار« أكدوا صحة الهدف 
الذي سجله نجم العمالق »البافاري«، ليهدي 

اللقب الثاني في تاريخه إلى الجماهير.
ــيــــونــــخ األملــــــانــــــي الــــرقــــم  وعــــــــــادل بـــــايـــــرن مــ
ــلـــونـــة  ــم بـــرشـ ــ ــاسـ ــ األســـــــطـــــــوري امُلــــســــجــــل بـ
اإلسباني، بعدما نجح العمالق »البافاري« 
السادس في موسم 2019  في تحقيق لقبه 
العالم  /2020، عقب تتويجه ببطولة كأس 

لألندية التي أقيمت قطر.
وأصبح بايرن ميونخ ثاني ناٍد في تاريخ 
كرة القدم بالعالم يتمكن نجومه من تحقيق 
6 ألقاب كاملة، بعدما فعلها سابقًا برشلونة 

اإلســـبـــانـــي، عــنــدمــا نــجــحــت كــتــيــبــة املــــدرب 
السابق بيب غوارديوال في اكتساح األلقاب 
أبطال  عــام 2009، وهــي )دوري  أمامهم في 
أوروبا، وكأس السوبر األوروبية، و»الليغا«، 
وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر املحلية، 

باإلضافة إلى مونديال األندية(.
واحـــتـــاج بــايــرن مــيــونــخ إلـــى 6 أشــهــر فقط 
حتى يحصد جميع األلقاب امُلمكنة، بعدما 
مهمة  بإسناد  األملــانــي  الفريق  إدارة  قامت 
الجهاز الفني للمدرب هانز فليك، الذي أتى 
فــي وقـــت صــعــب جـــدًا، وســـط أزمـــة فــيــروس 
كورونا، التي أوقفت النشاط الرياضي في 

حقق المدرب هانز 
فليك إنجازًا شخصيًا كبيرًا 

مع بايرن ميونخ

حقق جيمي باتلر
 عاشر »تريبل دابل« له 

هذا الموسم

شهر مارس/ آذار املاضي. واستطاع مدرب 
بـــايـــرن مــيــونــخ إعـــــادة تــشــغــيــل املــاكــيــنــات، 
لــدى نــجــوم الــعــمــالق »الــبــافــاري«، وحققوا 
لقب »البوندسليغا«، وكأس أملانيا، وكأس 
السوبر املحلي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس 
السوبر األوروبي، لكنهم انتظروا قلياًل حتى 
ينالوا لقب مــونــديــال األنــديــة، بسبب أزمــة 

فيروس كورونا.
التي الحقته  العقدة،  ميونخ  بايرن  وأنهى 
منذ عام 2013، بعدما تمكن من تحقيق كل 
لكنه فاجأ  املوسم،  امُلمكنة في ذلك  األلقاب 
الجميع عندما خسر لقب السوبر األملاني، 
لــيــواصــل الــعــمــالق »الــبــافــاري« العمل على 
وبفضل  األسطوري.  برشلونة  رقم  معادلة 
تتويج بايرن ميونخ بلقب مونديال األندية 
2020 فــي قــطــر، واصــلــت الــفــرق األوروبـــيـــة 
منذ  الــدولــيــة،  البطولة  على  نفوذها  بسط 
عــــام 2013، نــتــيــجــة فــــوز ريـــــال مـــدريـــد في 
4 مــنــاســبــات، فــيــمــا حــقــق بــرشــلــونــة اللقب 
اإلنكليزي عام 2019.  عام 2015، وليفربول 

ســجــل دامـــيـــان لــيــالرد ثــنــائــيــة مــن الــســالت 
الـــحـــرة فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل، فـــي وقــــت تــألــق 
الــدفــاع قبل  زميله روبـــرت كوفينغتون فــي 
3 ثواٍن من صافرة النهاية، ليقودا فريقهما 
بورتالند ترايل باليزرز للفوز على مضيفه 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز متصدر املنطقة 
- 114(، في منافسات دوري  الشرقية )118 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
ــــوان مـــن الــنــهــايــة تـــقـــدم بــورتــالنــد  قــبــل 3 ثـ
سرق  عندما   ،)114  -  116( نقطتني  بــفــارق 
كوفينغتون تمريرة ألحد منافسيه، ووضع 
الــحــرة بعد خطأ  الــرمــيــات  فريقه عند خــط 
من املضيف، حينها لم يتردد ليالرد إلبعاد 
فريقه  وقــيــادة  املــتــصــدر،  عــن تهديد  فريقه 

للفوز عليه للمرة الثانية هذا الشهر.
أنــهــى لــيــالرد املــبــاراة برصيد 30 نقطة و7 

الفريقني بتسجيله  ارتباط  ثالثية، كما فك 
رميتني حرتني عندما كانت النتيجة تشير 
إلى )114 - 114(، ليترك إنهاء املهمة بنجاح 
لزميليه كوفينغتون وليالرد. وتابع أنتوني 
»بــدأت أشعر بأني بحالة جيدة وأن السلة 
باتت أكبر. حاولت اللعب بالشكل الصحيح 
واالستفادة من الفرص التي حصلت عليها«.

في املقابل، سجل لسفنتي سيكسرز نجمه 
الكاميروني جويل إمبيد 35 نقطة وأضاف 
9 مـــتـــابـــعـــات، فــــي خـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة فــقــط 
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي األخـــيـــرة، عــلــمــا أن 
الخسارتني حملتا اسم املنافس ذاتــه وهو 

ترايل باليزرز.

عاشر »تريبل ـ دبل« لباتلر
في هيوسنت، قاد جيمي باتلر بفضل تحقيقه 
»تريبل دابل« مع 27 نقطة و10 متابعات و10 
تمريرات حاسمة، فريقه ميامي هيت لفوزه 
الرابع تواليًا أمام منافسه هيوسنت روكتس 
)101 - 94(، مفتتحًا سلسلة من 7 مباريات 
خارج ملعبه، ستكون األطول منذ عام 2009.

ــرة الـــعـــاشـــرة يــحــقــق فــيــهــا بــاتــلــر  ــ ــــي املــ وهـ
»تــريــبــل دابــــل« )أكــثــر مــن 10 فــي ثـــالث في 
فئات إحصائية( في مسيرته والسادسة مع 
فريقه الحالي، ليتجاوز دواين وايد كثاني 
أفضل محقق لهذا اإلنجاز في تاريخ ميامي. 
وأضـــــاف لــلــفــريــق الــفــائــز مــاكــس ســتــروس 
21 نقطة وبـــام أديــبــايــو 10 إلـــى جــانــب 13 
مــتــابــعــة، عــلــمــًا أن هــيــت تــخــلــف )53 - 47( 
بني الشوطني قبل أن يستعيد املــبــادرة في 

الربعني األخيرين.
سيطر ميامي هيت على الربع الثالث وسجل 
28 نقطة مقابل 10 فقط لهيوسنت، الذي عاد 
وانتفض في الرابع األخير ليسجل 31 نقطة 
مقابل 26 للضيف من دون أن يمنع الهزيمة 
عنه أمام حشود محددة العدد بلغ عددها 
فــيــروس  ــيـــات  تـــداعـ 3200 مــشــاهــد بــســبــب 
»كورونا«. وقال باتلر »أعتقد اننا تمسكنا 
بالفوز مع سالت ذات نوعية. بهذه الطريقة 

تمكنا من الفوز«.
ويحاول ميامي هيت وصيف البطل املوسم 
املاضي التقدم في املنطقة الشرقية إلى مركز 
مؤهل ألدوار الـ »بالي أوف«، علما أنه يحتل 
املــركــز الــتــاســع حــالــيــا إثـــر تــراجــع نتائجه 
بــســبــب وقــــوع الــعــديــد مـــن العــبــيــه ضحية 
جائحة »كـــورونـــا«، إلــى جــانــب الــعــديــد من 
اإلصـــابـــات فــي صــفــوفــه مــنــذ بــدايــة املــوســم 
ــال هــيــت ضــربــة جــديــدة  الــحــالــي. وتــلــقــت آمـ
عــنــدمــا عــلــم بــعــدم إمــكــانــيــة مــشــاركــة تايلر 
هــيــرو فـــي املـــبـــاراة إثـــر إصــابــتــه بــكــورونــا. 

أعــــذار،  أي  تــوجــد  »ال  قـــائـــاًل  بــاتــلــر  وأردف 
يتوجب علينا الفوز، أو على االقل أن نكون 
األوقــات  »مــررنــا ببعض  منافسني«، مؤكدًا 
لم نفعل ذلك، ولكن بعد استعادة الالعبني، 
يــســتــعــيــد الــجــمــيــع الــثــقــة وبـــــات املــســتــوى 
البدني أفضل. آمل أن نتابع سلسلة الفوز«.

وعــنــد هــيــوســنت روكــتــس، ســجــل جـــون والـــ 
17 نــقــطــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة، وأضـــاف 
ديماركوس كوزينز 16 إلى جانب 11 متابعة 
وإيريك غــوردن 17 أخــرى، ورغــم ذلك افتقد 
الفريق لجهود العب االرتكاز كريستيان وود 

للمباراة الرابعة تواليًا.
وفـــــاز بــوســطــن ســلــتــيــكــس عــلــى تــورونــتــو 
رابتورز )120 - 106(، بفضل الرباعي سمي 
أوجيلي صاحب 24 نقطة وبايتون بريتشارد 
)20( وكيمبا والتر )21( وجايسون تايتوم 
مـــع 17 نــقــطــة و9 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، هــذا 
وسجل العبو سلتيكس 20 رمية ثالثية في 
الخمس  مبارياتهم  فــي  فقط  الثاني  الــفــوز 
األخيرة. وفي مباريات أخرى شهدتها هذه 
الجولة، سقط فريق ديترويت بيستنز أمام 
منافسه إنديانا بايسرز بنتيجة )111 – 95(، 
وحقق فريق غولدن ستايت ووريورز بطل 
نسخة عــام 2018، فــوزًا مهمًا على منافسه 
لــُيــتــابــع   ،)105  –  111( مــاجــيــك  أورالنــــــــدو 
في  ويتقدم  مــؤخــرًا  الجيدة  نتائج  سلسلة 

الترتيب العالم.

المباريات القادمة
وُتستكمل املباريات فجر األحد، حيُث يلعب 
بايسرز على  إنديانا  أتالنتا هاوكس ضد 
أرض األول في محاولة لتعويض خسارته 
األخيرة، في حني سيلعب فريق نيويوررك 
نيكس ضــد هــيــوســنت روكــتــس الـــذي ُيــقــدم 
مستوى قويا والفتا مؤخرًا. أما فريق غولدن 
ستايت ووريورز فيلعب ضد فريق بروكلني 
نتس على أرض األول، ويسعى بطل السلة 
عام 2018، ملتابعة سلسلة النتائج الجيدة 
وتــحــقــيــق فـــوز جــديــد. أمـــا يــوتــا جـــاز الــذي 
فـــرص نــفــســه مــرشــحــًا مــنــافــســًا عــلــى اللقب 
هــذا املــوســم، فيلعب ضــد ميامي هيت، في 
حني يستضيف واشنطن ويــزاردز منافسه 
ــا ديــتــرويــت  الــقــوي بــوســطــن ســلــتــيــكــس. أمـ
أورليانز  نيو  فريق  ضد  فيلعب  بيستونز 
ضد  رابــتــورز  تــورونــتــو  ويلعب  بيليكانز، 
فريق مينيسوتا تيمبروولفز، أما تشارلوت 
هورنتس فيستضيف منافسه سان أنطونيو 
سبيرز في مباراة قوية، بينما يلعب داالس 

مافريكس ضد بورتالند تريل باليزرز.
)فرانس برس(

السلة األميركية: باليزرز يُسقط المتصدر فيالديلفيا
خطف فريق بورتالند 

باليزرز فوزًا مهمًا على 
متصدر المنطقة الشرقية 

فيالديلفيا سفنتي 
سيكسرز في منافسات 
الدوري األميركي لكرة 

السلة، وذلك بعد تقديم 
الفريق عرضًا قويًا أثبت 

فيه علو كعبه في 
الملعب

فرحة بايرن ميونخ بلقب مونديال األندية في قطر )كريم جعفر/ فرانس برس(

)Getty( فوز خاطف ومهم لبورتالند في الدوري

باسم  الُمسجل  األسطوري  الرقم  ميونخ  بايرن  عــادل 
برشلونة، بعدما نجح العمالق »البافاري« في تحقيق 
نتيجة فوزه  السادس في موسم 2019/ 2020،  لقبه 

بمونديال األندية في قطر

ــفــــوزه فـــي مــوقــعــة نــهــائــي كــــأس الــعــالــم  وبــ
لألندية في قطر لم ينجح املدرب هانز فليك 
في كتابة التاريخ مع بايرن ميونخ وتكرار 
إنجاز برشلونة بتحقيق ستة ألقاب بالتمام 
والكمال فحسب، بل حّقق إنجازًا شخصيًا 
مميزًا. فقد أصبح ابن الخامسة والخمسني 
أول مدرب يظفر بكأس العالم لألندية )عام 
2000( ولقب كأس العالم )عام 2014( بصفته 
مدربًا مساعدًا ليواكيم لوف، بحسب املوقع 

الرسمي للفيفا.
صحيح أن فليك فاز مع العمالق »البافاري« 
كالعب وسط بلقب الــدوري األملاني املمتاز 
أربع مرات، ودافع عن ألوان املنتخب األملاني 
في فئات الناشئني، غير أنه لم يتمكن أبدًا من 
اللعب ملنتخب أملانيا للكبار. وبعد نهائيات 
 مساعدًا ليواكيم لوف 

ّ
كأس العالم 2006 عني

عند تولي هذا األخير اإلشراف على كتيبة 
املاكينات األملانية. هكذا شّكل كالهما منذ 
البداية ثنائيًا منسجمًا ومتكاماًل، وبعيدًا 
عن األضــواء كان فليك يؤدي دورًا محوريًا 

داخل املنتخب األملاني.
ــــدؤوب بــوضــوح  وقـــد ظــهــرت ثــمــار عــمــلــه الـ
فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــعــاملــي ســنــة 2014؛ 
فبسبب ضــيــق الــوقــت لــم يــكــن لـــوف يولي 
أهمية كبيرة لتمارين الكرات الثابتة خالل 
أهميتها  فليك على  بينما أصر  البطوالت، 
في البرازيل. وصّرح فليك وقتها، وهو الذي 
كان يتزّود بالنصائح واإلرشادات من خبراء 
الضربات الثابتة في الدوري األملاني، قائاًل 
الثابتة  الــكــرات  التركيز على أهمية  »أردنـــا 

خصوصًا في بطولة كبرى كهذه«.
على سبيل املزاح، راهن لوف مع مساعديه 
األملــانــي لن  املنتخب  أن  على وجــبــة عــشــاء 
يــتــمــكــن فـــي بــطــولــة الـــبـــرازيـــل 2014 أيــضــًا 
من تسجيل أي هدف من ركلة ثابتة. وفي 
الــرابــعــة،  بالنجمة  التتويج  نحو  الــطــريــق 
تمكّنت كتيبة لوف وفليك في نهاية املطاف 
من هز الشباك أربع مرات من ضربة حرة أو 
غانا  أمام  التعادل  بينها هدف  ركنية، من 
الوحيد  الفوز  املجموعات وهــدف  دور  في 
إلى  إضافة  الثمانية،  دور  في  فرنسا  ضد 
الـــبـــرازيـــل خــالل  الـــهـــدف األول فـــي شـــبـــاك 
فليك  وعلق  النهائي.  الــدور نصف  مــبــاراة 
فــي ذلـــك الــوقــت قــائــاًل »لــقــد تــدربــنــا كثيرًا 
الثابتة، وقــد أعــطــى كــل ذلك  الــركــالت  على 
املــجــهــود ثــمــاره. يــوجــي إذن ســيــدفــع، وأنــا 
أما  الطعام«.«  ذلك  بتناول  سأكون سعيدًا 

لوف فأوفى بوعده بكل سرور.
فليك  واصــل  العاملي،  باللقب  التتويج  بعد 
أيضًا  األملــانــي، واشتغل  املنتخب  عمله في 
مسؤواًل إداريــًا لدى نادي هوفنهايم 1899 
ــانــــي، قــبــل أن يــلــتــحــق في  فـــي الــــــدوري األملــ
ميونخ  بايرين  بــنــادي   2020-2019 مــوســم 
مدربًا مساعدًا لنيكو كوفاتش، وكانت تلك 
بداية مسار حافل بالنجاحات، حيث خاض 
32 مباراة رسمية دون هزيمة، وفــاز بلقب 
الــــدوري وكـــأس أملــانــيــا ولــقــب دوري أبطال 
ــي، عــالوة  ــ أوروبـــــا، وكـــأس الــســوبــر األوروبــ
عــلــى الــســوبــر األملـــانـــي، وأخـــيـــرًا لــقــب كــأس 

العالم لألندية.

عقدة  الــمــصــري  ــي  ــل األه حــطــم 
األندية البرازيلية، بعد أن حقق المركز 
التي  لألندية  العالم  كأس  في  الثالث 
استضافتها قطر، وأثبت علو كعبه 
فصًال  ليكتب  العالمية  األندية  أمام 
باأللقاب. المرّصع  بتاريخه  جديدًا 
الــشــنــاوي  محمد  ــارس  ــح ال ــاد  وقـ
في  الثالث  المركز  لتحقيق  األهلي 
تألق  بعدما  لألندية،  العالم  كــأس 
الجزاء  لركالت  بالتصدي  كبير  بشكل 
)3-2( ضد منافسه بالميراس البرازيلي.

األهلي يحطم عقدة األندية البرازيلية

تــمــريــرات حــاســمــة، أمـــا املــخــضــرم كارميلو 
أنتوني الذي دخل من على مقاعد االحتياط، 
فسجل 24 نقطة، منها 17 في الربع األخير. 
ــم ألـــعـــب كـــثـــيـــرا فــــي الـــربـــع  ــ ــال أنـــتـــونـــي »لـ ــ قـ
الثالث. كنت أشجع رفاقي وانتظرت لحني 

تم استدعائي«.
وسّدد املخضرم البالغ 36 سنة، 9 تسديدات 
ناجحة من أصــل 15 و4 من أصــل 5 رميات 

نهائي 
مونديال األندية

بايرن يتوج باللقب للمرة الثانية
دخــلــت بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة لــكــرة 
املضرب حالة من الفوضى، بعد صدور قرار 
مفاجئ بإغالق مدينة ملبورن لخمسة أيام، 
مع حظر املشجعني وإجبار الالعبني على 
التنافس داخل »فقاعة« صحية، وهو األمر 
الذي أربك تنظيم املباريات وسيضع ضغطًا 
أكــبــر عــلــى منظمي الــبــطــولــة األســتــرالــيــة، 
كبيرة  تــعــرضــوا لضغوط  أن  الــذيــن سبق 
التوقيت في  البطولة في هذا  إقامة  تجاه 

ظل التفشي الكبير لفيروس »كورونا«.
أن  مــن  السلطات  تخشى  التفاصيل  وفــي 
موجة  على شفير  فيكتوريا  واليـــة  تــكــون 
ثــالــثــة مــن فــيــروس »كـــورونـــا«، وهـــو األمــر 
الذي دفعها للطلب من سكان املدينة البالغ 
عددهم 5 ماليني نسمة البقاء في منازلهم 
منذ منتصف الليل، باستثناء عدد محدود 

من األنشطة األساسية املسموح بها.
وقــال رئيس وزراء الــواليــة دانــيــال أنــدروز 
فـــي هــــذا اإلطـــــار إن مــتــنــزه مــلــبــورن لــكــرة 
أن  »مــكــان عمل« يمكنه  املــضــرب سُيعتبر 
علمًا  املوظفني،  من  محدود  بعدد  يستمر 
أن القرار يبدأ سريانه بالنسبة للجماهير 
منتصف ليل السبت بتوقيت ملبورن. لكن 
الى  بالحضور  لها  ُسمح  التي  الجماهير 
أيـــام مــن البطولة  املــالعــب فــي أول خمسة 
سيتم حظرها بــدءًا من يــوم السبت، فيما 
البطولة  املستمرون في  الالعبون  يخضع 

لقيود جديدة صارمة.
وتعليقًا على هذا القرار قال مدير البطولة 
سيشارك  اللعب.  »سيستمر  تايلي  كــريــغ 
الالعبون في نظام الفقاعة، سُيسمح فقط 
لــالعــبــني وأجـــهـــزتـــهـــم الــفــنــيــة بــالــحــضــور 
إلــى املوظفني غير  إلــى املالعب، باإلضافة 
القادرين على متابعة عملهم من بيوتهم«، 
وأضاف »سيحضر إلى املوقع فقط من هو 

ضروري إلنهاء الحدث فقط ال أكثر«.
هذا وقال تايلي إن الالعبني تعاملوا بشكل 
ــمــوا مــوقــف حكومة 

ّ
جــيــد مــع الــقــرار وتــفــه

واليــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا »أعـــتـــقـــد أن مــعــظــمــهــم 

ســيــمــضــي وقـــتـــه هــنــا )مـــتـــنـــزه مـــلـــبـــورن(. 
ال يمكنهم الــتــجــّول فــي املــديــنــة، لــن يكون 

بمقدورهم ذلك«.
وكـــان فــيــروس كــورونــا قــد عــرقــل البطولة 
قبل انطالقها، فُفرض على 72 العبًا والعبة 
الدخول في حجر صحي ملدة 14 يومًا بعد 
وصــولــهــم إلــــى مــلــبــورن بــســبــب إصــابــات 
كـــورونـــا عــلــى مـــنت طــائــراتــهــم، مـــا دفعهم 
لخوض التمارين في غرفهم الفندقية. ومن 
أصل أكثر من ألف العب ومسؤول، أصيب 
8 أشخاص على منت الرحالت، من بينهم 

الالعبة اإلسبانية باوال بادوسا.
البطوالت  على  كبيرة  تــعــديــالت  وطـــرأت 
الــتــحــضــيــريــة ألولـــــى بـــطـــوالت »الـــغـــرانـــد 
ــذه الــســنــة، خــصــوصــًا بــعــد أول  ســــالم« هـ
حالة موجبة في ملبورن منذ 28 يومًا، ما 
اللعب وإجــراء  إلــى تعليق  املنظمني  دفــع 
اختبارات على شكل واسع. ورغم كل ذلك، 
انــطــلــقــت الــبــطــولــة الــتــي تــأجــل مــوعــدهــا 
الــرســمــي ثــالثــة أســابــيــع بسبب كــورونــا، 
الجماهير  عدد  وتقّلص  املاضي،  االثنني 
إلــى 30 ألفًا في يــوم األحــد، علمًا أن عددًا 
أقل حضر إلى مدرجات املالعب. لكن حتى 
هذا الحضور الخجول من الجماهير كان 

الذين عاشوا  محط ترحيب من الالعبني 
موسمًا رهيبًا مع تأجيل وإلغاء البطوالت 

أو اقامتها دون جماهير.

آخر المباريات قبل القرار
من  الخامس  اليوم  في  املباريات  انطلقت 
املــنــافــســات أمــــام الــجــمــاهــيــر خـــالل مــوعــد 
صــــدور الـــقـــرار الــرســمــي الـــهـــادف ملكافحة 
ــا«. وشــهــدت املــنــافــســات  فــيــروس »كــــورونــ
الجمعة  تأهل األميركية سيرينا ويليامز 
ــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــبــطــولــة أســتــرالــيــا  لـ
املــفــتــوحــة الــكــبــرى لــلــتــنــس، بــفــوزهــا على 
الــروســيــة الــشــابــة أنــاســتــاســيــا بــوتــابــوفــا 
 ،)6 -  7( العمر 19 سنة بواقع  البالغة من 

)7 - 5( و)6 - 2(.
ــمــــورة قـــريـــبـــة مــن  ــغــ ــة املــ ــيــ وكــــانــــت الــــروســ
تصعيب األمور على سيرينا، املتوجة بـ23 
لقبًا في منافسات »الغراند سالم«، بعدما 
كانت متفوقة )5 - 3) في شوط كسر التعادل 
البالغة  لكن خبرة سيرينا،  بــريــك«.  »تــاي 
مـــن الــعــمــر 39 ســـنـــة، ســاعــدتــهــا فـــي قلب 
التأخر واقتناص الفوز باملجموعة األولى 
والتقدم إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة 
مـــشـــوارهـــا نــحــو الــلــقــب الـــــــ24. وســتــواجــه 

ســيــريــنــا، املــصــنــفــة األولـــــى ســابــقــًا والـــــ11 
حاليًا، في الدور القادم البيالروسية آرينا 
التي  عامليًا،  السابعة  املصنفة  ساباليندا، 
حققت انتصارها الثالث تواليًا في البطولة 
دون أي خسارة ملجموعة أمام األميركية آن 
لي )6 - 3( و)6 - 1(، في مواجهة ستكون 
بــــدون حــضــور جــمــاهــيــري نــظــرًا النــتــشــار 

فيروس »كورونا« في ملبورن.
وتعليقًا على القرار الصحي الجديد، علقت 
لقب  األميركية سيرينا ويليامس، حاملة 
23 بطولة كبرى والتي بلغت الدور الرابع 
أناستازيا  الشابة  الروسية  على  بفوزها 
املــبــاراة.  أعــرف حتى نهاية  »لــم  بوتابوفا 
مــن األفــضــل أنـــي لــم أعــــرف. ســتــكــون أيــامــًا 
أن  فــي  آمــل  لكن  للجميع.  بالنسبة  صعبة 

نتجاوز ذلك«.
أما اإلسبانية غاربينيي موغوروسا والتي 
خــاضــت مــبــاراة أيــضــًا قــبــل صـــدور الــقــرار 

الرسمي، فنجحت في تخطي منافستها 
ــا ديـــــاس بــمــجــمــوعــتــني  ــنــ الـــكـــازاخـــيـــة زاريــ
 ،)1  - و)6   )1  -  6( ــاراة  ــبــ املــ فـــي  نــظــيــفــتــني 
لتتأهل عن جدارة إلى الدور ثمن النهائي 
لبطولة أستراليا املفتوحة الكبرى للتنس، 
أولــى بطوالت »الغراند ســالم« األربــع هذا 
العام. وقدمت موغوروزا، املصنفة األولى 
ســابــقــًا عــلــى الــعــالــم والـــــ14 حــالــيــًا، مــبــاراة 
مــتــكــامــلــة وحــافــظــت عــلــى إرســالــهــا طـــوال 
الــلــقــاء وتــمــكــنــت مـــن اســتــغــالل خــمــس من 
أصل ثماني كرات لكسر إرسال منافستها.

وتواصل الالعبة اإلسبانية وبطلة فرنسا 
 2017 في  وويمبلدون   2016 في  املفتوحة 
مشوارها في بطولة أستراليا التي بلغت 
نــهــائــيــهــا الــــعــــام املــــاضــــي قـــبـــل أن تــســقــط 
كينني. وستواجه  األميركية صوفيا  أمــام 
موجوروزا في الدور ثمن النهائي الفائزة 
مــن مــواجــهــة الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا، 
جابر،  أنــس  والتونسية  الثالثة،  املصنفة 

املصنفة 30 عامليًا.
القرار  على  فعلقت  اإلسبانية  الالعبة  أمــا 
الـــجـــديـــد، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا مـــع اســتــمــرار 
الــبــطــولــة رغــــم الــقــيــود الـــجـــديـــدة، وقــالــت: 
»نـــحـــن ســــعــــداء ملـــواصـــلـــة الـــلـــعـــب. حــزيــنــة 
بالطبع لعدم حضور الجمهور وآمل عودته 
في وقــت الحــق«. في املقابل أطــاح الالعب 
األملاني ألكسندر زفيريف الفرنسي أدريان 
أستراليا  مــن  الثالث  الـــدور  فــي  مانارينو 
املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، وتـــأهـــل لــثــمــن نــهــائــي 
أولـــى الــبــطــوالت الــكــبــرى )الــغــرانــد ســالم( 
البالغ  األملاني،  الالعب  العام. وحقق  لهذا 
من العمر 23 عامًا واملرشح الخامس للقب، 
)املرشح 32(  الفرنسي  الفوز على خصمه 
بنتيجة )6 - 3(، )6 - 3( و)6 - 1(، وسيواجه 
زفيريف في الدور املقبل الفائز من املواجهة 
التي تجمع بني اإلسباني بدور مارتينز مع 

الصربي دوشان اليوفيتش.
)فرانس برس، إفي(

أستراليا المفتوحة: إغالق لخمسة أيام 
تعرضت بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس لضربة 
جديدة بسبب تفاقم 
أزمة تفشي فيروس 
»كورونا« في مدينة 

ملبورن األسترالية، وهو 
ما سيُعكر أجواء الالعبين 

المشاركين في أولى 
بطوالت »الغراند سالم« 

لهذا العام

)Getty( الالعبون سيدخلون في فقاعة »صحية« بعد القرار الجديد
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رياض الترك

ستخوض األندية األوروبية التي 
انــطــاق منافسات  فــي  ســُتــشــارك 
ــا  دور الـــــ16 لــــدوري أبــطــال أوروبــ
املقبلني مباريات  الــثــاثــاء واألربــعــاء  يــومــي 
صـــعـــبـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املـــحـــلـــي تــحــضــيــرًا 
لاختبارات األوروبية املعقدة في مواجهات 
الــــذهــــاب، وبــشــكــل خــــاص فــريــقــي لــيــفــربــول 
ــالـــي الــلــذيــن  اإلنـــكـــلـــيـــزي ويـــوفـــنـــتـــوس اإليـــطـ

سيلعبان مباراتني صعبتني.

ليفربول ومهمة صعبة
فـــي وقــــت يــعــيــش فــيــه فـــريـــق لــيــفــربــول أزمـــة 
تحقيقه  بسبب  متذبذبًا  ومستوى  حقيقية 
فوزين فقط في آخر 6 مباريات و3 انتصارات 
ــــر 11 مــــبــــاراة لــعــبــهــا عـــلـــى الــصــعــيــد  فــــي آخـ
املــحــلــي، سيخوض الــفــريــق مــبــاراة فــي غاية 
الــصــعــوبــة قــبــل مــبــاراتــه املــرتــقــبــة ضــد فريق 

اليبزيغ األملاني في دوري األبطال.
ويلعب ليفربول الذي تراجع إلى املركز الرابع 
فـــي تــرتــيــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ«  ضـــد مــنــافــســه 
ليستر سيتي صاحب املركز الثالث في إطار 
الـــدوري،  بطولة  منافسات  مــن  ـــ23  الـ الجولة 
وهـــي املـــبـــاراة الــتــي ال تحتمل تــعــثــرًا جــديــدًا 

قبل األبطال
قمم للكبار

ستكون نهاية هذا األسبوع محط أنظار جماهير كرة القدم، وذلك بسبب 
كثيرًا  سُتحدد  والتي  األوروبية،  الدوريات  جميع  في  المنتظرة  القمم 
أبطال  لدوري  الـ16  دور  منافسات  خوض  قبل  األندية  وجهوزية  مستوى 

أوروبا يومي الثالثاء واألربعاء المقبلين
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تقرير

»للريدز«، إذ إن خسارته أو تعادله حتى قد 
يعني تراجع الفريق إلى املركز السابع.

ويحتاج فريق ليفربول الستعادة معنوياته 
كي  امُلنتظرة،  األوروبية  مباراة اليبزيغ  قبل 
ال يدخل الفريق في أزمة نتائج حقيقية، في 
وقت يبحث املدرب األملاني يورغن كلوب عن 
فوز ُيعيد لفريقه الكثير من الثقة التي فقدها 
خصوصًا  السلبية،  النتائج  سلسلة  بسبب 
أمــام مانشستر سيتي  امُلـــدوي  بعد السقوط 
على ملعب »أنفيلد« بنتيجة عريضة )4 - 1(.
لــن يلعب مواجهة  لــيــفــربــول  ُيــذكــر أن فــريــق 
بــل فــي العاصمة  اليبزيغ فــي ملعب األخــيــر 
بــودابــســت، وذلـــك بسبب الضوابط  املــجــريــة 
أي  ومــنــعــت  أملــانــيــا  الــتــي فرضتها  الصحية 
شخص قادم من بريطانيا دخول أراضيها، 
بسبب ارتفاع عدد اإلصابات هناك وانتشار 

الُسالة البريطانية املتحورة من »كورونا«.

يوفنتوس وقمة إيطالية
ــاق األوروبــــــــــي املـــهـــم لــفــريــق  ــقـ ــحـ ــتـ قـــبـــل االسـ
البرتغالي يوم  يوفنتوس ضد فريق بورتو 
األربـــعـــاء، سيلعب فــريــق يــوفــنــتــوس مــبــاراة 
فــي غــايــة األهــمــيــة ضــد منافسه نــابــولــي في 
إطــار الجولة الـــ22 من بطولة الـــدوري. وهي 
»البيانكونيري  فيها  يحتاج  التي  املواجهة 
للفوز، كي ال يبتعد كثيرًا عن ميان املتصدر 

وإنتر وصيفه.
ومن املتوقع أال ُيضحي املدرب أندريا بيرلو 
فــي تشكيلته  املــهــمــة  الــعــنــاصــر  مــن  بالكثير 
ضــد نــابــولــي، حــتــى لــو كــانــت أمــامــه مــبــاراة 
مــهــمــة ضـــد فـــريـــق بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي على 
الصعيد األوروبــــي، وذلــك ألن املـــدرب يعرف 
ــابـــولـــي فــــي هـــذه  ــفــــوز عـــلـــى نـ جـــيـــدًا قــيــمــة الــ

املرحلة على الصعيدين املعنوي والفني.
ورغم أن فريق نابولي ال ُيقدم مستوى كبيرًا 
هذا املوسم، إال أنه يبقى من أصعب األندية 
اإليـــطـــالـــيـــة عــلــى أرضـــــه فـــي مــلــعــب »ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا« في جنوب إيطاليا. وهنا 
يــجــب الــتــنــويــه بــتــرتــيــب الــفــريــقــني، إذ يحتل 
فــريــق يــوفــنــتــوس املــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 42 
نــقــطــة، بــيــنــمــا يــحــتــل فـــريـــق نـــابـــولـــي املــركــز 
السادس برصيد 37 نقطة )مع مباراة مؤجلة 

للفريقني(.
وتــفــاوتــت الــنــتــائــج فــي مــواجــهــات الفريقني 
فــوز ليوفنتوس وفــوز نابولي،  األخيرة بني 
ولــــم يــكــن هـــنـــاك فـــريـــق ُمــســيــطــر خــــال قمم 
ــنــــوات األخـــــيـــــرة، فـــيـــوفـــنـــتـــوس فـــــاز فــي  الــــســ
مواجهة »السوبر« اإليطالي، وسبق لنابولي 
أن تفوق عليه في نهائي الكأس العام املاضي 

بركات الترجيح )4 - 2(.
ــاب املــوســم  بــيــنــمــا فـــاز فــريــق نــابــولــي فـــي إيــ
املاضي )2 - 1( في ملعبه، وسبق ليوفنتوس 
أن فــاز فــي مــواجــهــة الــذهــاب بنتيجة كبيرة 
فــي مــوســم 2018-2019، فإن  - 3(، وحــتــى   4(
نــابــولــي فـــاز ذهــابــًا خــــارج األرض ثــم تفوق 
ــاب عــلــى ملعب  ــ يــوفــنــتــوس فـــي مــــبــــاراة اإليــ
بملعب  تسميته  قبل  سابقًا،  بــاولــو«  »ســـان 

»دييغو أرماندو مارادونا«.

برشلونة و»الباريسي« 
التحضير المعنوي 

تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر قــمــة كـــرويـــة نـــاريـــة بني 
جيرمان  ســان  وباريس  اإلسباني  برشلونة 
الفرنسي في ذهــاب دور الـــ16 لبطولة دوري 
أبطال أوروبــا على ملعب »كامب نــو«، وذلك 
فـــي لــيــلــة الـــثـــاثـــاء املـــقـــبـــل. ورغـــــم الــغــيــابــات 
الكثيرة من الطرفني، إال أنها ستبقى مباراة 

كبيرة مهمة »للكتالوني« و»الباريسي«.
ويخوض فريق برشلونة مباراة في املتناول 
على أرضه في ملعب »كامب نو« ضد فريق 
ديبورتيفو أالفيس، ويبدو أن الفوز سيكون 
النتائج  سلسلة  مع  خصوصًا  املتناول،  في 
ــرًا فــي  ــفـــريـــق مــــؤخــ امُلـــمـــيـــزة الـــتـــي حــقــقــهــا الـ

يوفنتوس يلعب 
قمة قبل مواجهة بورتو 

في دوري األبطال

كرة القدم اإلنكليزية ُتندد بسلبية 
تويتر وفيسبوك تجاه العنصرية

انتقدت العديد من مؤسسات كرة القدم في إنكلترا شبكتي )تويتر( و)فيسبوك( لعدم 
ضد  تمييزية  أو  عنصرية  رســائــل  فــي  تظهر  التي  االنتهاكات  مواجهة  فــي  تحركهما 
العــبــي كــرة الــقــدم على هــذه الشبكات االجتماعية. وفــي رســالــة إلــى مـــارك زوكــربــيــرغ، 
ــي، مــؤســس )تــويــتــر(، نـــددت منظمات كــرويــة بأنه  مــؤســس )فــيــســبــوك(، وجـــاك دورســ
»ال تــزال هناك إســاءة على هذه املنصات«. وجــاء في الرسالة املوقعة من »البريميرليغ« 
 Kick( واالتحاد اإلنكليزي وكرة القدم النسائية ورابطة الحكام واتحاد املدربني ومنظمة
يوجهون  الذين  األشــخــاص  توجهًا جعل  التحرك من جانبكم خلق  عــدم  »إن   ،)It Out
اإلهانات فوق الخير والشر. ويتم تغذية التدفق املستمر للرسائل العنصرية والتمييزية. 
أكثر طبيعية«.  األمــر  أصبح  وإنستغرام  وفيسبوك  تويتر  على  بذلك  السماح  تم  وكلما 
وفي األسابيع األخيرة، تلقى العديد من العبي كرة القدم إهانات عنصرية عبر شبكات 
الالعب  االجتماعي، وهي ممارسة أصبحت شائعة في كل مرة يرتكب فيها  التواصل 
)تويتر( و)فيسبوك( »نطلب منكم قبول مسؤولياتكم  خطأ. وأضافت الرسالة املوجهة لـ

ملنع هذه املمارسة من الظهور على منصاتكم«.

مرشح لرئاسة برشلونة ينتقد البورتا: 
ال يملك مشروعًا ويحب التفاخر

انتقد فيكنور فونت، أحد املرشحني لرئاسة 
األكبر  واملــرشــح  منافسه  برشلونة،  فريق 
للرئاسة، خوان البورتا، وأوضح أنه ال يمتلك 
مشروعًا ألنه أعلن ترشحه خالل شهرين 
فقط من خالل أصدقائه ومعارفه وأنه يجب 
أن يختار ما بني برشلونة والتفاخر، وذلك 
في إشارة إلى الالفتة الضخمة التي وضع 
عليها شعاره االنتخابي على بعد 100 متر 
»سانتياغو  مدريد  ريــال  الغريم  معقل  من 
برنابيو«. وقال فونت »يجب أن تكون لديك 
خطة وأن تكون ُمفصلة بشكل جيد للغاية 
وقـــودًا«.  الــطــائــرة تطير ونحن ال نملك  ألن 
حــول مشروعه  الرئاسي  املرشح  وأضــاف 
»نعمل منذ سنوات ونتوافق ونصمم خطة 
وإعــالن  إعــالنــات والفــتــات  املظاهر.  أو  إمــا برشلونة  لعرضها على شركائنا.  رياضية 
ترشح خالل شهرين فقط مع األصدقاء واملعارف في مواجهة مشروع يتم العمل عليه 
منذ سنوات«، هذا وأوضح فونت أنه يواجه رئيسًا أسبق »ال يحب املناظرات« وأنه أمامه 

فقط سيواصل تقديم املقترحات حتى آخر يوم.

ياسين بونو: ساعدت في اقتراب إشبيلية من نهائي الكأس
أبـــــدى حـــــارس مـــرمـــى إشــبــيــلــيــة، املــغــربــي 
على  الثمني  بالفوز  سعادته  بــونــو،  ياسني 
برشلونة بهدفني نظيفني في ذهاب نصف 
نهائي كأس إسبانيا. وأشاد بونو باملباراة 
برشلونة،  أمام  الفريق  قدمها  التي  الكبيرة 
الــذي قدمناه في  بالعمل  »أنــا سعيد  وقــال 
النصف األول من املواجهة قبل لقاء العودة. 
بــرشــلــونــة يــحــظــى فـــي صــفــوفــه بــالعــبــني 
الضروري  كــان من  لهذا  الــفــرق،  يصنعون 
ــاء«. وأضـــاف  ارتــكــاب أقـــل عـــدد مــن األخـــطـ
بــونــو خـــالل حــديــثــه »اســتــطــعــت الــتــصــدي 
لكرات من هجمات في أوقات حاسمة، األمر 
قربًا  أكثر  إشبيلية  فــي جعل  الــذي ساهم 

من نهائي البطولة«.

أنجيه يهزم رين ويتأهل لثمن نهائي كأس فرنسا
إلى ثمن نهائي كأس فرنسا على  أنجيه  ليقود فريقه  أنجيلو فولجيني هدفني،  سجل 
الفريقني فــي ملعب رايــمــون كــوبــا. وانتهى  الــذي جمع  اللقاء  حساب ريــن )2-1( خــالل 
اللقاء بني الفريقني اللذين يلعبان في دوري الدرجة األولى الفرنسي بتأهل رجال املدرب 
ستيفان موالن، الذين استغلوا تراجع أداء رين بقيادة جوليان ستيفان والذي لم يذق طعم 
الفوز منذ أربع مباريات. وافتتح فولغيني ثنائيته بهدف أول في الدقيقة الرابعة، ثم بعدها 
بـ10 دقائق أحرز الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء. حاول رين تغيير النتيجة في 
الشوط الثاني، وتمكن من تقليص الفارق بهدف سيهرو جيراسي، لكنه عجز عن إدراك 
التعادل. وبهذه النتيجة يلحق أنجيه بركب املتأهلني إلى ثمن النهائي الذي يضم سوشو 
ولوريان وفالنسيان وليون ومارسيليا ومونبلييه وتولوز وموناكو ولينز وميتز وبرست 

ونيس وليل وباريس سان جيرمان.

العاملي لفئة  الــــ45 فــي التصنيف  املــركــز  الــيــوم  وهــي تحتل 
»الــفــردي«. وفــي منافسات »الغراند ســالم« فئة »الــفــردي«، 
الثاني في بطولة أستراليا  الــدور  خرجت بودوروسكا من 
الــدور نصف النهائي في بطولة  املفتوحة عام 2021، ومن 
التمهيدية  التصفيات  ومــن   ،2020 عــام  املفتوحة  فرنسا 
عــام 2017، ومن  األولــى في منافسات بطولة »ويمبلدون« 

الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة عام 2016.
»الــزوجــي«،  فئة  منافسات  فــي  مشاركتها  صعيد  وعــلــى 
ــبـــة 89 فــــــوزًا مـــقـــابـــل 67 خــــســــارة بــنــســبــة  حــقــقــت الـــالعـ
انتصارات بلغت 57%، في حني كان أعلى تصنيف لها هو 
املركز الـ353 في هذه الفئة. وفي منافسات »الغراند سالم« 
عن هذه الفئة، خرجت الالعبة األرجنتينية من الدور األول 

في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2021.
هـــذا وشــاركــت نــاديــا بــودوروســكــا فــي مــنــافــســات بطولة 

»فيد كـــاب«، وحققت 12 فــوزًا مقابل 5 خــســارات بنسبة 
األول/أكتوبر  تشرين  وفــي شهر   .%70 بلغت  انتصارات 
عام 2020، أمست بودوروسكا أول العبة تصل إلى الدور 
املفتوحة عندما تفوقت  النهائي في بطولة فرنسا  نصف 
النهائي. ونالت لقب  الــدور ربع  على إيلينا سفيتولينا في 
أفــضــل العــبــة وافــــدة فــي الــعــالــم آنـــــذاك، كــمــا وتــقــدمــت في 
التصنيف العام بسبب هذا اإلنجاز التاريخي في مسيرتها 
الــريــاضــيــة. وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي ُتــمــثــل الــالعــبــة نــاديــا 
فوزًا   12 معه  وحققت  األرجنتيني  املنتخب  بودوروسكا 
مقابل 5 خسارات حتى اآلن، وهي تسعى لفرض نفسها 
بقوة في البطوالت القادمة وتصدر قائمة أفضل املصنفات 
األرجنتينيات في عالم التنس، فهل تستمر في هذا الطريق 

وُتحقق املزيد من النجاحات؟
)العربي الجديد(

نــاديــا بــودوروســكــا في  الــتــنــس األرجنتينية  ــدت العــبــة  ولـ
العاشر من شهر شباط/فبراير عام 1997، وُتوجت خالل 
صعيد  على  »الـــزوجـــي«  منافسات  فــي  بلقبني  مسيرتها 
البطوالت النسائية وكذلك 14 لقبًا في منافسات »الفردي« 
و7 ألقاب في »الزوجي« على صعيد بطوالت املوسم العاملية. 
وفي 12 تشرين األول/أكتوبر عام 2020، وصلت إلى أعلى 
الـ48،  التصنيف، وذلك عندما احتلت املركز  مركز لها في 
وذلـــك بسبب وصــولــهــا إلـــى نــصــف نــهــائــي بــطــولــة فرنسا 
ـــ111 في  الـ املفتوحة، وفــي عــام 2011، وصلت إلــى املــركــز 

منافسات فئة »الزوجي«.
الالعبة األرجنتينية حوالي متر و70 سنتيمترًا  يبلغ طول 
وحققت أرباحًا مالية خالل مسيرتها قدرها 777 ألف دوالر 
أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت الالعبة 275 
انــتــصــارات بلغت %65،  فــوزًا مقابل 145 خــســارة بنسبة 

ناديا بودوروسكا

على هامش الحدث

العبة تنس 
أرجنتينية تحتل 

المركز الـ45 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

ليفربول يريد 
تعويض سلسلة 
النتائج السلبية 
)Getty(

تشهد نهاية األسبوع مباريات قوية أيضًا، حيُث يلعب المتصدر مانشستر 
غوارديوال  بيب  المدرب  فريق  يلعب  ولن  توتنهام،  فريق  ضد  سيتي 
مباراة في دوري األبطال يومي الثالثاء واألربعاء القادمين، بل سيلعب 
ريال مدريد مباراة  إسبانيا سيلعب فريق  القادم. وفي  األسبوع ما بعد 
مهمة ضد فريق فالنسيا في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري. أما 
في إيطاليا فهناك قمة ُمنتظرة بين إنتر ميالن والتسيو، والفريقان لن 

يخوضا أي مباراة أوروبية.

مباريات قوية أخرى

وجه رياضي

الخسارة  آثــار  يريد محو  أنــه  كما  »الليغا«، 
أمــام إشبيلية في ذهــاب نصف نهائي كأس 

ملك إسبانيا.
أالفيس  الــفــوز على  إلــى  برشلونة  ويــحــتــاج 
الــقــويــة  ــعــــروض  الــ لــســبــبــني؛ األول مــتــابــعــة 
الــدوري والبقاء في املركز الثاني  محليًا في 
مع مباراة مؤجلة، وعليه منافسة ريال مدريد 

الدوري على ملعبه »حديقة األمراء«، وطبعًا 
يحتاج النادي »الباريسي« إلى الفوز للبقاء 
ــدارة بــطــولــة  ــ فـــي املـــقـــدمـــة واالقــــتــــراب مـــن صــ

الدوري الفرنسي.
في املقابل سيفتقد لخدمات النجم البرازيلي 
ــــذي ســيــكــون تــأثــيــره كــبــيــرًا فـــي مــواجــهــة  والـ
ــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نـــــــو«، لــكــن  ــلـــونـــة عـ بـــرشـ

الترتيب، أما  وأتلتيكو على أول 3 مركز في 
السبب الثاني فهو معنوي لتحضير الفريق 
للمواجهة الصعبة ضد النادي »الباريسي« 

في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وال يــخــتــلــف األمـــــر كــثــيــرًا بــالــنــســبــة لــفــريــق 
الــذي يخوض مباراة  بــاريــس ســان جيرمان 
سهلة على الورق ضد فريق نيس في بطولة 

بوتشيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  املــدرب 
سُيحاول إيجاد الحلول املنطقية واملناسبة 
ملنع تأثر الفريق بأي غياب مهما كان حجمه، 
خصوصًا أنه تسلم دفة قيادة النادي مؤخرًا 
ويحتاج إلى الفوز على برشلونة إلثبات أنه 
في  لقب  أول  نحو  »الباريسي«  لقيادة  قــادر 

البطولة األوروبية.

تعرض اإلسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم مرتني في سباقات الفورموال 1 لحادث 
سير على دراجته في سويسرا بحسب ما أعلن فريقه ألبني )رينو سابقًا(. وأصدر فريق 
ألبني بيانًا جاء فيه »نؤكد أن فيرناندو ألونسو كان ضحية حادث سير خالل ممارسته 
رياضة الدراجات في سويسرا. فيرناندو بكامل وعيه وبحالة جيدة وهو ينتظر نتائج 
تجارب  انطالق  من  قبل شهر  الحادثة  هــذه  وتأتي  لها«.  أخضع  التي  الطبية  الفحوص 
سيارات فورموال 1 في البحرين في الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس املقبل في البحرين، 

وقبل شهر ونصف الشهر من انطالق موسم بطولة العالم لعام 2021.

صورة في خبر

حادث سير قوي أللونسو
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