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وجت الالعبة الروسية، فيرونيكا كوديرميتوفا، 
ُ
ت

بلقب ببطولة شارلستون األميركية للتنس بعد 
فوزها على العبة مونتينيغرو دانكا كوفينيتش 

في النهائي، بواقع مجموعتني من دون رد. وفازت 
كوديرميتوفا على كوفينيتش بنتيجة )6 - 4( 

و)6 - 2( في مباراة دامت ساعة و37 دقيقة. هذا 
وحققت كوديرميتوفا اللقب بعد الفوز خالل 
 من سلوان ستيفنز في ربع 

ّ
مشوارها على كل

النهائي، وباوال بادوسا في نصف النهائي.

أجرى مهاجم فريق غلطة سراي التركي، 
الكولومبي املخضرم راداميل فالكاو، جراحة 

ناجحة في الوجه إثر تعرضه الصطدام عنيف 
خالل مران الفريق. وفي تصريحات لوكالة األنباء 
اإلسبانية )إفي(، أكد طبيب من املستشفى: »أجرت 

طبيبة جراحات التجميل زينب سيفيم أيتوج، 
العملية لالعب. واألمور سارت من دون أّي مشاكل. 
الالعب تعرض لكسر في الوجنة، وتم تدارك األمر. 

هو متواجد اآلن في غرفته داخل املستشفى«.

 قرار 
ّ
أكد أندريا بيرلو، مدرب فريق يوفنتوس، أن

تجديد عقد املهاجم األرجنتيني باولو ديباال، 
الذي سينتهي عام 2022، متروك ملجلس اإلدارة، 
وال يعتمد فقط على رأيه. وقال املدرب بعد فوز 
فريقه على جنوى )3-1(: »في ما يخص ديباال، 

النادي هو املسؤول عن اتخاذ القرارات. من 
ي تدريب أبطال مثله. هذا العام لم نعتمد 

ّ
حظ

ه عاد حاليًا وسنستغل ذلك في 
ّ
عليه مطلقًا، لكن

املنعطف األخير من املوسم«.

كوديرميتوفا 
ُتتوج بلقب بطولة 

شارلستون للتنس 

فالكاو يُجري جراحة 
ناجحة بعد إصابته 

بكسر في الوجه

بيرلو يؤكد أّن 
قرار التجديد لديباال 

متروك لإلدارة

أحرز فريق 
فالمينغو، البطل 
الحالي للدوري 
البرازيلي، لقب 
بطولة كأس 
السوبر البرازيلي، 
إثر فوزه على 
بالميراس بركالت 
الترجيح )6-
5( وذلك بعد 
انتهاء الوقت 
األصلي للمباراة 
بالتعادل )2-2(. 
وسجل هدفي 
فالمينغو كلٌّ 
من غابرييل 
باربوسا، 
وجيورجيان دي 
أراسكايتا، فيما 
سجل رافاييل 
فيغا ثنائية 
بالميراس. وبهذا 
الفوز، أكد 
فريق فالمينغو 
الذي حقق 
اللقب في العام 
الماضي أيضًا، 
أنّه أفضل فريق 
غابرييل باربوسا يحتفل باللقب )Getty(برازيلي حاليًا.

فالمينغو بطل »السوبر«
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مجدي طايل

ــربـــي مــبــكــر،  ــغـ ــعــــود مـ ــا بـــــن صــ ــ مـ
ــو«  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ وتـــــــــعـــــــــادل فــــــــي »الـ
الــــتــــونــــســــي، وانـــــتـــــعـــــاش اآلمــــــــال 
الـــجـــزائـــريـــة، وخـــســـارتـــن مــدويــتــن مــصــريــة 
ولــيــبــيــة، ســـارت نــتــائــج األنــديــة الــعــربــيــة في 
رابع جوالت مرحلة املجموعات لبطولة كأس 
الكونفيدرالية األفريقية ملوسم 2020/ 2021.

وصعد نادي الرجاء املغربي كأول املتأهلن 
إلـــى الــــدور املــقــبــل، بــعــد فــــوزه  الكبير على 
ال  أهـــداف مقابل  بثاثة  املــصــري  بيراميدز 
شيء، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في املركز 

األول من 4 انتصارات كاملة.
وحــــســــم الـــــرجـــــاء، مــــن دون مــــديــــره الــفــنــي 
ــبـــل الـــلـــقـــاء جــــمــــال الـــســـامـــي،  املـــســـتـــقـــيـــل قـ
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ــــن دون  ــــدور املـــقـــبـــل مـ ــلـ ــ ــتــــأهــــل رســـمـــيـــا لـ الــ
انــتــظــار لــلــجــولــتــن الــخــامــســة والــســادســة. 
وتجمد رصــيــد بــيــرامــيــدز عند 6 نــقــاط في 
للفوز على  في حاجة  وبــات  الثاني،  املركز 
نــكــانــا رديــفــلــز الــزامــبــي لحسم الــتــأهــل إلــى 
الــدور ربع النهائي. وسجل ثاثية الرجاء: 
فــابــريــس نــغــومــا، وبـــن مــاالنــغــو، وسفيان 
مــن عمر  الدقائق 15 و42 و77  فــي  رحيمي 
الــلــقــاء. وقـــدم الـــرجـــاء أفــضــل عــروضــه على 
الصعيد التكتيكي، واستحق الفوز السهل 
ـــم صـــعـــوبـــة وقــــــوة املـــنـــافـــس، مــســتــفــيــدًا  رغــ
مــن ســـوء حــالــة نــجــوم األخـــيـــر؛ يتصدرهم 
رمضان صبحي، وعبد الله السعيد، وجون 

أنطوي، وشريف إكرامي. 
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد مــحــمــد الـــبـــكـــاري، الــقــائــم 
بــأعــمــال املــديــر الــفــنــي لــلــرجــاء، فــي املؤتمر 

الــصــحــافــي، ســعــادتــه بــالــفــوز الــكــبــيــر الــذي 
جاء في وقت عصيب بالنسبة للفريق. وقال 
الـــبـــكـــاري: »يــســتــحــق الـــاعـــبـــون اإلشـــــــادة... 
الطرف  وكنا  للغاية،  مميزة  مــبــاراة  قــدمــوا 
األفـــضـــل تــكــتــيــكــيــا. لــعــبــنــا عــلــى املــســاحــات 
ــيــــدز، تــوقــعــنــا  ــيــــرامــ ــــط بــ ــيـــة فــــي وســ ــالـ الـــخـ
باستراتيجية  ولعبنا  الهجومي،  اندفاعه 
ــتـــوازنـــة، وســـجـــل بـــن مـــاالنـــغـــو، وســفــيــان  مـ
رحــيــمــي املــهــاجــمــان هـــدفـــن مـــن الــثــاثــيــة. 
ــا ســعــيــد لـــلـــتـــأهـــل، كـــذلـــك زمـــيـــلـــي هــشــام  ــ أنـ
السفر  قبل  املــســؤولــيــة  تحملنا  بـــوشـــروان، 
مباشرة، وحققنا املطلوب وهو الفوز على 
بــيــرامــيــدز وحـــســـم قــمــة املــجــمــوعــة وكــذلــك 
التتويج  مبكر.  بشكل  املقبل  للدور  التأهل 
بالكونفيدرالية من األهداف الكبيرة للنادي 

هذا املوسم«.
رديفلز  نكانا  حقق  نفسها،  املجموعة  فــي 
ــلــــى نـــامـــونـــغـــو  ــي فـــــــــوزًا جـــــديـــــدًا عــ ــ ــبـ ــ ــزامـ ــ الـ
التنزاني بهدف مقابل ال شيء. ورفع نكانا 

رديــفــلــز رصــيــده إلـــى 6 نــقــاط تــســاوى بها 
مــع بــيــرامــيــدز، وبـــات ثالثا بــفــارق األهـــداف 
واملواجهات املباشرة، وأبقى على آماله في 
املنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع 
الــنــهــائــي. وهــو الــفــوز الــثــانــي على التوالي 
بقي  الـــذي  نامونغو  حــســاب  على  لرديفلز 
رصيده خاليا من النقاط في املركز األخير 
الوحيد  املــبــاراة  هــدف  وسجل  باملجموعة. 
فريدي تشيمينغا، في الدقيقة 71 من اللقاء.

وفــي املجموعة األولـــى، أنعش نــادي وفــاق 
آمــالــه فــي التأهل للدور  الــجــزائــري  سطيف 

»كالسيكو« تونس 
األفريقي ينتهي بتعادل 

مثير بين الفريقين

لعب باكس من دون 
أنتيتوكونمبو للمرة 

الخامسة تواليًا

ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد الـــفـــوز الــكــبــيــر لـــه على 
وكــان  نظيفة.  بثاثية  النيجيري  إنييمبا 
ــر أمـــــــام إنـــيـــيـــمـــبـــا فــي  وفـــــــاق ســـطـــيـــف خـــسـ
الــجــولــة املـــاضـــيـــة. وســـجـــل ثــاثــيــة الـــوفـــاق 
أمير قــراوي، ومحمد األمــن عمورة، وأكــرم 
ليرفع  و65  و45   31 الــدقــائــق  فــي  جحنيط، 
إلــى 4 نقاط مقابل 6 نقاط  الفريق رصيده 
الثاني  املــركــز  األخــيــر  بها  يحتل  إلنييمبا 
ــدو بــيــراتــس  ــ فــي املــجــمــوعــة. وانـــفـــرد أورالنــ
الجنوب أفريقي بالقمة رافعا رصيده إلى 8 
نقاط عقب فوزه الكبير على أهلي بنغازي 
في  أيــضــا،  نظيفة  بثاثية  بنتيجة  الليبي 
 

ّ
مباراة من طرف واحد. وسجل الثاثية كل

من؛ نياوزا، وماباسا، ودالمني، في الدقائق 
26 و41 و69، ليتجمد رصيد أهلي بنغازي 

عند 4 نقاط.
وفي املجموعة الثانية، واصل نادي نهضة 
بـــركـــان املـــغـــربـــي نـــزيـــف الـــنـــقـــاط فـــي رحــلــة 
الدفاع عن لقبه وتعادل من دون أهداف مع 

اقترابه  كليبرز  أنجليس  لــوس  فريق  تابع 
ــة، فــــي وقـــت  ــيـ ــربـ ــغـ ــة املـــنـــطـــقـــة الـ ــافــ ــن وصــ مــ
أوقــــــــف بـــوســـطـــن ســـلـــتـــيـــكـــس ســـلـــســـلـــة مــن 
ناغتس،  لدنفر  متتالية  انتصارات  ثمانية 
فــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
الخامس  فــوزه  كليبرز  وحقق  للمحترفن. 
تـــوالـــيـــا عــلــى ضــيــفــه ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 
)131 - 124(، رافعا رصيده إلى 37 فوزًا و18 
خــســارة فــي املــركــز الــثــالــث ضــمــن الغربية، 
وقــت  فـــي   ،)15-37( صـــانـــز  فــيــنــيــكــس  وراء 
ال يــــزال املـــفـــاجـــأة يــوتــا جــــاز مــتــربــعــا على 

الصدارة )13-40(.
وفـــي وقـــت نــجــح بــيــســتــونــز بــالــتــقــّدم أكــثــر 
مــن مــــّرة عــلــى كــلــيــبــرز، نــجــح الــثــنــائــي بــول 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة(  ــــورج )32 نــقــطــة و9  جـ
وماركوس موريس )33 نقطة( في لعب دور 
الفوز ألصحاب األرض على  هجومي منح 

متخلفا  كـــان  وبــعــدمــا   ،)87-105( نــاغــتــس 
بــفــارق 14 نــقــطــة فــي الــربــع الــثــالــث، سّجل 
الــفــريــق الــزائــر بــوســطــن 31 نقطة مــقــابــل 3 
فقط لخصمه، ليقلب النتيجة ويحقق فوزًا 

عزيزًا على رابع املنطقة الغربية. 
بتعزيز  نجحنا  أننا  »أعتقد  تايتوم  وقــال 
قّوتنا. تواصلنا بشكل أفضل. بدأنا نتبادل 
املواقع أكثر وهذا ما ساعدنا«.أضاف »كان 
فـــوزًا كــبــيــرًا. ألنـــه كـــان مــن املــمــكــن أن يهرب 
مّنا«. وأتى أداء تايتوم الجّيد، بعد يومن 
من تسجيله أعلى رصيد في مسيرته، بلغ 
53 نقطة ضد مينيسوتا تيمبروولفز. وكان 
املريض  تايتوم  الشّك يحوم حول مشاركة 
وجايلن براون املصاب بركبته قبل املباراة. 
وأضاف براون 20 نقطة و8 متابعات، فيما 
ســّجــل كـــل مـــن مـــاركـــوس ســـمـــارت وكيمبا 
ــــب االرتــــكــــاز  ــاف العـ ــ ــ ــر 14 نــقــطــة وأضـ ــ ووكــ

روبرت وليامس 10 نقاط و8 متابعات.
ولـــدى الــخــاســر الـــذي ال يـــزال ينتظر عــودة 
نجمه الكندي جمال موراي، حقق العماق 
دابــل )10  الصربي نيكوال يوكيتش تريبل 
أو أكــثــر فــي ثــاث فــئــات إحصائية( مــع 17 
متابعات،  و10  حاسمة  تــمــريــرة   11 نقطة، 
وأضاف مايكل بورتر 22 نقطة و11 متابعة، 
ــاكـــونـــدو  ــنـــي فـ ــيـ ــتـ ــنـ ــــت ســـجـــل األرجـ فــــي وقــ
ــارتــــون 13،  كــامــبــاتــســو 14 نــقــطــة وويـــــل بــ
وعــّلــق بـــراد ستيفنز مـــدرب فــريــق بوسطن 
سلتيكس سابع املنطقة الشرقية: »احتجنا 

ز دفعنا«.
ّ
إلى شيء ما يعز

سلة ديروزان 
قبل ثانية على نهاية مواجهة سان أنطونيو 
سبيرز مع مضيفه داالس مافريكس، سجل 
ــــروزان ســلــة الــفــوز لــــأول )119 -  ديــمــار ديــ
117(، واضعا حدا لخمس خسارات تواليا. 
املــبــاراة برصيد 33 نقطة،  وأنهى ديـــروزان 
في وقت أضاف ديجونتي موراي 25 نقطة 
الــذي يسافر إلى  ولوني ووكــر 13 لسبيرز 
ــال غــريــغ  ــ فـــلـــوريـــدا ملـــواجـــهـــة أورالنــــــــدو. وقـ
اإلطــار  هــذا  فــي  مـــدرب سبيرز  بوبوفيتش 
»ديمار مسّجلنا. تحّمل مسؤوليات كثيرة 
ــاع. يـــهـــدر الــبــعــض  ــوال الـــســـنـــة. هـــو شـــجـ ــ طـ
ويــســجــل ســـات أخــــرى، مــثــل كــل الــاعــبــن. 
لكنه يعود ويــحــاول«. ولــدى داالس، سّجل 
بورزينغيس  كريستابس  الاتفي  العماق 
السلوفيني  والنجم  متابعة،   15 نقطة   31
الشاب لوكا دونتشيتش 29 نقطة وجوش 
ريتشاردسون 29. وخسر مافريكس، سابع 
الــغــربــيــة )29-23( مــرتــن فـــي آخــر  املــنــطــقــة 
املــبــارة ثم عادل  التقدم في  ثــاث مباريات، 

ثانية   19 قبل   )117  -  117( ــام  األرقــ داالس 
بتسديدة جميلة من دونتشيتش، لكن دقة 
ديروزان لعبت دورها في اللحظة الحاسمة، 
ليرفع سبيرز رصيده إلى 25 فوزًا مقابل 26 

خسارة في املركز التاسع ضمن الغربية.

ميامي يحاصر ليالرد
نجح دفـــاع وصــيــف املــوســم املــاضــي ميامي 
هيت في إغاق املسارات على النجم داميان 
ــرايـــل  ــد تـ ــانــ ــورتــ ــلـــى بــ ــلـــب عـ ــغـ ــتـ لــــيــــارد والـ
بايزرز )103 - 87(، واكتفى ليارد بتسجيل 
12 نــقــطــة وأضــــاف ســي جـــاي مــاكــولــوم 17. 
ــّدم فــريــق واليـــة فــلــوريــدا الـــذي غـــاب عنه  وقــ
فــيــكــتــور أوالديـــــبـــــو بــســبــب إصـــابـــتـــه، أداًء 
متوازنا وملتزما، وساهم بفوزه بام أديبايو 
)20 نقطة( ونجم نهائي املوسم املاضي أمام 
لوس أنجليس ليكرز جيمي باتلر )18 نقطة(. 
وبعد ثاث هزائم متتالية، تنفس ميلووكي 
باكس الصعداء بفوز على أورالندو ماجيك 
الخامسة  لــلــمــرة  بــاكــس  ولــعــب   .)87  -  124(
تـــوالـــيـــا مـــن دون أفـــضـــل العــــب فـــي الـــــدوري 
مـــرتـــن الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 
املــصــاب بــركــبــتــه، وســجــل كــريــس ميدلتون 
21 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة 
لــلــفــائــز صــاحــب املـــركـــز الــثــالــث فـــي املنطقة 
مايك  باكس  مــدرب  وقــال   ،)20-33( الشرقية 
ــــن مـــيـــدلـــتـــون الـــــــذي رفـــع  ــتـــســـر عـ بـــودنـــهـــولـ
رصــيــده فــي مسيرته إلــى ألــف رمــيــة ثاثية 
كبير،  ثابت، مسّجل  بامتياز،  »هو محترف 

ويقوم بذلك بطرق متنوعة«.
بوغدانوفيتش  بــوغــدان  الــصــربــي  وســجــل 
ثــاثــيــات ليسجل 32 نقطة ويــســاهــم في   8
تـــفـــّوق أتــانــتــا هــوكــس الــغــائــب عــنــه تـــراي 
دانييلو غاليناري بسبب  يونغ واإليطالي 
اإلصابة، على مضيفه تشارلوت هورنتس 
ــاز  ــ ــكـ ــ االرتـ العــــــب  وأضـــــــــاف   .)101  -  105(
و15  نقطة   20 كــابــيــا  كلينت  الــســويــســري 
مــتــابــعــة لــهــوكــس الـــــذي أصـــبـــح رابـــعـــا في 
الــشــرقــيــة فـــي وقــــت تـــراجـــع تـــشـــارلـــوت إلــى 
املركز السادس. وفي كليفاند، سّجل الشاب 
زيون وليامسون 38 نقطة، ليقود فريق نيو 
أورليانز بيليكانز إلى الفوز على كافالييرز 
)116 - 109(، ونجح وليامسون في ترجمة 
16 محاولة من أصــل 22 وأضــاف 6 رميات 
ــه بــــرانــــدون  ــلـ ــيـ ــم زمـ ــاهــ حـــــــرة، فــــي وقــــــت ســ
إينغرام بتسجيل 27 نقطة. وسّجل املبتدئ 
له هذا املوسم  ناجي مارشال أعلى رصيد 
بالتغلب  بيليكانز  لينجح  نــقــطــة،   15 مــع 

على كافالييرز للمرة السادسة تواليا.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كليبرز يُطارد وصافة المنطقة الغربية
يبحث فريق لوس أنجليس 

كليبيرز عن تحقيق 
االنتصارات التي تضمن له 

خطف مركز الوصافة 
في المنطقة الغربية قبل 

ختام منافسات الدوري 
الُمنتظم واالنتقال 

إلى مواجهات األدوار 
اإلقصائية

الصفاقسي تعادل مع النجم والرجاء هزم بيراميدز )فرانس برس(

)Getty( كليبيرز يسعى جاهدًا للتأهل من المركز الثاني

واصلت األندية العربية بحثها الجدي عن االنتصارات من خالل 
األفريقية  الكونفيدرالية  مسابقة  من  الرابعة  الجولة  نتائج 
للمباراة  للوصول  مساعيها  خضم  في  وذلك  القدم  لكرة 

النهائية

مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في لقاء 
الفريقن،  العــبــي  بــن  بالندية  حــافــل  مثير 
ــفــــرص الـــضـــائـــعـــة مــــن جــانــب  خـــصـــوصـــا الــ
الشبيبة بخاف مرتدات النهضة السريعة. 
إلــى 6 نقاط  القبائل رصــيــده  ورفــع شبيبة 
فــي املــركــز الثاني، وفقد هــو اآلخــر نقطتن 
كــانــتــا كفيلتن بــتــقــدمــه خــطــوة كــبــيــرة في 
التأهل. ورفــع نهضة بركان رصيده  سباق 
إلـــى 5 نــقــاط فـــي املـــركـــز الــثــالــث، وبــــات في 
حـــاجـــة لــلــفــوز فـــي مــبــاراتــيــه املــقــبــلــتــن مع 
تعثر للشبيبة لحسم التأهل. في املجموعة 
الكاميروني سلسلة  القطن  واصــل  نفسها، 
عـــروضـــه الــقــويــة، وحــقــق فــــوزًا كــبــيــرًا على 
ــبـــي بــخــمــســة أهــــداف  ــزامـ نــابــســا ســـتـــارز الـ
مــقــابــل هــــدف. ورفــــع الــقــطــن رصــيــده إلـــى 9 
نقاط في املركز األول مقابل نقطة لنابسا، 
وسجل خماسية القطن المبيرت، وسويبو، 
وسانو، وفــردل، وكومبي، وبــات في حاجة 
إلــى الفوز في مــبــاراة واحــدة من الجولتن 
املقبل  ــدور  الــ إلـــى  الــتــأهــل  لحسم  املقبلتن 

للبطولة القارية.
ــــرض الـــتـــعـــادل  ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، فـ ــ وفـ
2-2 نــفــســه عــلــى »الـــكـــاســـيـــكـــو« الــتــونــســي 
فـــي ســـبـــاق الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور املــقــبــل بن 
ــم الـــســـاحـــلـــي بـــعـــد 90  ــنـــجـ الـــصـــفـــاقـــســـي والـ
دقــيــقــة بــالــغــة املــتــعــة واإلثــــــارة تـــبـــادل فيها 
ــوق. ورفـــــــــع الـــصـــفـــاقـــســـي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــفــــريــــقــــان الـ
رصــيــده إلــى 6 نــقــاط مقابل 5 نــقــاط للنجم 
بشكل  الساحلي  النجم  وتــفــوق  الــســاحــلــي. 
كامل في الشوط األول، وسجل ثنائية عبر 
أيــمــن الــصــفــاقــســي، ووجـــــدي كـــشـــريـــدة، في 
ــــرج مــتــقــدمــا وســط  الــدقــيــقــتــن 10 و32 وخـ
تـــوقـــعـــات بـــفـــوز كــبــيــر لـــه والـــحـــصـــول على 
النقاط الثاث. وفي النصف الثاني، انتفض 
الصفاقسي ونجح في تسجيل هدفن عبر 
عزمي غومة، وفــراس شــواط، في الدقيقتن 
من   .2-2 بالتعادل  اللقاء  لينتهي  و90،   69
جــانــبــه أعـــــرب اإلســـبـــانـــي مـــوريـــســـا، املــديــر 
بالتعادل،  سعادته  عن  للصفاقسي،  الفني 
في  قوية ونجحنا  فعل  ردة  قــائــًا: »حققنا 
الــهــدفــن والــخــروج بتعادل  فـــارق  تعويض 
مــهــم مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي، الــحــصــول على 
نقطة أفضل من ال شيء وسنعمل على حسم 
التأهل«. في املقابل أرجع األسعد الدريدي، 
املدير الفني للنجم، التعادل بعد التفوق في 
النصف األول من عمر املباراة بهدفن، إلى 
خروج العبه عمر كوناطي لإلصابة، واصفا 
امللعب.  أرض  في  التحول  بنقطة  استبداله 
املباراة بشكل جيد.  الدريدي: »دخلنا  وقال 
لــأســف، لــم يــحــدث ذلــــك، وارتــكــبــنــا أخــطــاء 
فــرديــة كــبــيــرة فــي الــشــوط الــثــانــي ساهمت 
ــارق الــهــدفــن.  ــ فـــي تــعــويــض الــصــفــاقــســي فـ
علينا دراسة ما حدث بشكل جيد في الفترة 
املقبلة، واللعب بأسلوبنا الذي كنا عليه في 
الشوط األول وتفوقنا خاله بفارق هدفن، 
وتــقــدمــنــا قــبــل أن تــحــدث األخـــطـــاء الــفــرديــة 
وكذلك خروج كوناطي وتأثيره على الفريق 
في الشوط الثاني الذي اهتزت فيه الشباك 
مرتن وفقدنا معه نقطتن. أثق في التأهل 

إلى الدور ربع النهائي«.

الشديد بسبب تعادل  التونسي عن غضبها  الساحلي  النجم  عبّرت جماهير 
الفريق في »الكالسيكو« التونسي مع الصفاقسي، إذ اعتبرت التعادل بأنّه 
بمثابة تعادل بطعم الهزيمة، وأبدت 
األداء، وتمثل ذلك  عدم رضاها عن 
الفريق  حافلة  اعترضت  حينما  كله 
في  الالعبين  على  اإلعتداء  وحاولو 
مشهد مخيف، لكن انتهى من دون 
تسجيل أّي إصابات تذكر في صفوف 
الثاني  المركز  احتل  الذي  الصفاقسي 

بفارق نقطة عن المتصدر النجم.

جماهير النجم الساحلي تغضب

ملعب ستيبلز سنتر، في ظل إراحة كليبرز 
ــارد. ونـــســـي الــفــريــقــان  ــنـ ــيـ نــجــمــه كـــواهـــي لـ
أن يــدافــعــا فـــي هـــذه املــــبــــاراة، نــظــرا لنسبة 
التسجيل الكبيرة )62,5% لكليبرز و%52,9 
سجل  الخاسر،  الفريق  ولــدى  لبيستونز(، 

جوش جاكسون 26 نقطة وصديق بي 25.
وفي املباراة الثانية، سّجل جايسون تايتوم 
لــيــقــود بــوســطــن  28 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات 
تأخره وإيقاف سلسلة  قلب  إلى  سلتيكس 

الكونفيدرالية 
األفريقية

بــتــمــريــرة حــاســمــة مـــن الـــبـــديـــل املــغــربــي تأهل الرجاء وسقوط مصري
أشــــرف حكيمي ملــســّجــل الــهــدف الــوحــيــد 
فــريــق إنتر  مــاتــيــو دارمـــيـــان )د.77(، رفـــع 
رصــيــده إلـــى 74 نــقــطــة، مــقــابــل 63 مليان 
ــه الـــفـــائـــز الــســبــت  جـــــاره وأقــــــرب مـــطـــارديـ
لــيــقــتــرب   ،)1  -  3( ــا  ــارمــ بــ مــضــيــفــه  عـــلـــى 
إنــتــر مــن إنــهــاء احــتــكــار يــوفــنــتــوس لقب 
ــواســــــم الــتــســعــة  »الــــســــكــــوديــــتــــو« فـــــي املــــ
املــاضــيــة، قبل ثماني مــبــاريــات مــن ختام 
إنتر  أمسى  الفوز  وبهذا  الحالي.  املوسم 
ــاراة من  ــبـ مـ فـــي أول 11  يــفــوز  فــريــق  أول 
تــاريــخــيــا، متخطيا رقــم  مــرحــلــة اإليـــــاب، 

ميان في موسم 1990-1989.
التشكيلة األســاســيــة  غــيــابــهــم عــن  وبــعــد 
الــفــائــزة على ســاســولــو )2 - 1( منتصف 
األســـــــبـــــــوع، عـــــــاد إلـــــــى تـــشـــكـــيـــلـــة املـــــــدرب 
أنــطــونــيــو كــونــتــي الــاعــبــون ألــيــســانــدرو 
باستوني، وستيفانو سنسي، والكرواتي 
ــتـــــش، والـــتـــشـــيـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــــروزوفـ مـــارســـيـــلـــو بـ
سان  ملعبه  وعــلــى  سانشيز.  أليكسيس 
ســيــرو، بــحــث فــريــق »الـــنـــيـــراتـــزوري« عن 
كريستيان  الدنماركي  عبر  السبق  هــدف 
إريكسن، وسانشيز أمام الحارس الشاب 
كــان العب  وقــت  فــي  فيكاريو،  غولييلمو 
الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي رادجــــــا نــايــنــغــوالن، 
ــرب لهز  املــعــار مــن إنــتــر، فــي املــقــابــل، األقــ
هندانوفيتش  سمير  السلوفيني  شــبــاك 

في الشوط األول.
الــثــانــي، تــابــع فيكاريو تألقه  الــشــوط  فــي 
عنه  نـــابـــت  فــيــمــا  )د.57(،  إريـــكـــســـن  أمـــــام 
ــام رأســيــة املــدافــع الهولندي  الــعــارضــة أمـ
ستيفان دو فري )د.69(. واتجهت املباراة 
 

ّ
نــحــو تــعــادل قــد يــكــون مكلفا إلنــتــر، لكن

الدفع  كونتي أجــرى تغييرات عــدة بينها 
مارتينيز،  الوتــارو  األرجنتيني  بالهداف 
والجناح املغربي الدولي حكيمي. بعدها 
بثواٍن، صنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة 
البلجيكي روميلو لوكاكو، فمّرر  املهاجم 
تابعها  املرمى  بــاب  على  مقشرة  عرضية 

دارميان في الشباك الخالية )د.77(.

قدمنا إشارة مهمة 
قــــال دارمــــيــــان العــــب فـــريـــق إنـــتـــر مــيــان: 
ــارة  »عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــســي أرســلــنــا إشـ
الــيــوم. لــقــد كــانــت مــبــاراة صــعــبــة. دافــعــوا 
جــيــدًا ولـــم نــتــمــكــن مـــن اخــتــراقــهــم. الــفــوز 
الــيــوم كـــان أســاســيــا لــلــبــقــاء بــعــيــديــن عن 
فريق  مــرمــى  فــي  املــنــافــســن« وبتسجيله 
جزيرة سردينيا، يكون إنتر قد فشل مرة 
 شباك خصمه فــي آخــر 38 

ّ
يتيمة فــي هــز

مباراة بينهما، وذلك في العام 2013.
ــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــفــريــق إنــتــر،  وكـــ
جــوزيــبــي مـــاروتـــا، أشـــاد بــمــدربــه كونتي 
»دازون«:  ملـــنـــصـــة  ــًا  ــ ــائـ ــ قـ املــــــبــــــاراة  قـــبـــل 
التحديات  يحب  كبير.  محترف  »كونتي 
مــــثــــل قــــــدومــــــه إلــــــــى نـــــــــاٍد كـــبـــيـــر يـــعـــانـــي 
صعوبات. لقد اجتاز االختبار. هو طموح 
وهذا ما يجعله مدربا فائزًا. أشارك أفكار 
كونتي. األلقاب ال ُتحرز باالستحواذ على 
الكرة. قال )املدرب السابق الباراغوياني( 
 االســتــحــواذ على 

ّ
هــيــريــبــرتــو هــيــريــرا إن

على  االستحواذ  من  أهمية  أكثر  املنطقة 
الكرة. وهذا ما يتأكد في الترتيب«.

يوفنتوس يواصل الصحوة 
وحقق  صحوته  يوفنتوس  فريق  واصــل 
الثاني تواليا بعد تعادل وخسارة  فــوزه 
 )1  -  3( على ضيفه جنوى  تغلب  عندما 
وأبقى يوفنتوس على حظوظه الضئيلة 

في التتويج باللقب العاشر تواليا مبقيا 
على فارق 12 نقطة بينه وبن إنتر ميان 

املتصدر.
وعانى يوفنتوس في اآلونــة األخيرة من 
ثمن  مــن  فبعد خــروجــه  املخيبة،  النتائج 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على 
يد بورتو البرتغالي، كسب أربع نقاط من 
أصــل تسع ممكنة فــي الـــدوري )فـــاز على 
مضيفه كالياري 3 - 1 وخسر أمام ضيفه 
أمــام  وتـــعـــادل  نظيف  بــهــدف  بينيفينتو 
جاره تورينو 2-2(، ما وضع مدربه بيرلو 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر دفـــع وســـائـــل اإلعـــام 
إقالته  إمكانية  إلــى  التطرق  إلــى  املحلية 

في حال التعثر أمام الفريق الجنوي.
األربعاء  أنيابه،   يوفنتوس كشر عن 

ّ
لكن

املاضي، عندما تغلب على ضيفه نابولي 
)2 - 1( في مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة 
مــنــقــذًا رأس مـــدربـــه، قــبــل أن يــكــرم وفـــادة 
جنوى. وتنتظر يوفنتوس مواجهة قوية 
الرابع،  املقبل ضد مضيفه أتانتا  األحــد 
أّنــه سيستضيف قطبي ميانو إي  علما 
ســي مــيــان وإنــتــر مــيــان، فــي املرحلتن 
والثاثن  والسابعة  والثاثن  الخامسة 
التاسع والسادس عشر  قبل األخيرة في 
من الشهر املقبل. وقال بيرلو بعد املباراة: 
ــقــــدم هــــي الــســيــطــرة  ــرة الــ ــ »فـــكـــرتـــي عــــن كـ
على املـــبـــاراة، لكن هــذا املــوســم لــم ننجح 
 يــوم 

ّ
دائــمــا فــي تفعيلها«. وأضــــاف: »كـــل

ـــك تــحــت املــراقــبــة، أنـــا عــلــى وجــه  تشعر أّن
الخصوص ألّنني في أول تجربة تدريبية 
لي. حتى اآلن أقّدر لنفسي ستة من أصل 

عشرة ألّنني أستطيع فعل املزيد«.
بالتسجيل وتحديدًا في  وبكر يوفنتوس 
الدقيقة الرابعة عبر الدولي السويدي ديان 
كولوشيفسكي، وأضاف الدولي اإلسباني 
ألفارو موراتا الهدف الثاني بعد 18 دقيقة 
عــنــدمــا اســتــغــل دربــكــة أمـــام املــرمــى فتابع 
الكرة بيسراه داخل املرمى )د. 22(. وقلص 
الــشــوط الثاني عبر  الــفــارق مطلع  جــنــوى 
جــانــلــوكــا ســكــامــاكــا، بــضــربــة رأســـيـــة، إثــر 
ركلة ركنية انبرى لها نيكولو روفيا )د. 
الــدولــي األميركي  الــوســط   العــب 

ّ
49(، لكن

القاضية  الضربة  وجــه  ماكيني  ويستون 
للضيوف بتسجيله الهدف الثالث.

ـــل، واصـــــــل أتــــانــــتــــا صــحــوتــه  ــابـ ــقــ فــــي املــ
وحــقــق فـــوزه الــرابــع تــوالــيــا عندما تغلب 
وبــدا    ،)2  -  3( فيورينتينا  على مضيفه 
أتانتا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل 
عــنــدمــا أنــهــى الــشــوط األول فــي صالحه، 
بــهــدفــن نــظــيــفــن ســجــلــهــمــا الــكــولــومــبــي 
 

ّ
دوفــان زاباتا في الدقيقتن 13 و40، لكن

الشوط  مطلع  الــطــاولــة  قلب  فيورينتينا 
ــدفـــن عـــبـــر الــصــربــي  ــل هـ الـــثـــانـــي، وســـجـ
دوشــــان فــاهــوفــيــتــش فــي الــدقــيــقــتــن 58 
و67، قبل أن يخطف السلوفيني يوسيب 
الفوز )د. 70 من ركلة  إيليتشيتش هدف 
ــزز أتــانــتــا مــوقــعــه فـــي املــركــز  جـــــزاء(. وعــ
الرابع برصيد 61 نقطة، في وقــت تجمد 
رصيد فيورينتينا عند 30 نقطة وتراجع 

الى املركز الخامس عشر.
هــــــذا واســــتــــعــــاد نــــابــــولــــي تـــــوازنـــــه عــقــب 
الخسارة أمام يوفنتوس األربعاء املاضي، 
بهدفن  سمبدوريا  مضيفه  على  وتغلب 
الــدولــي  الــوســط  نظيفن سجلهما العــب 
اإلسباني فابيان رويس )د. 35( واملهاجم 
)د.  أوسيمهن  فيكتور  النيجيري  الدولي 
87(. وحقق نابولي األهم قبل استضافته 
املقبل، ورفع  األحــد  املتصدر،  إنتر ميان 
رصيده الى 59 نقطة في املركز الخامس. 

ــرى أنـــقـــذ العــــب الــوســط  ــ وفــــي مــــبــــاراة أخـ
ميلينكوفيتش  الصربي سيرغي  الدولي 
سافيتش، فريقه التسيو من فخ مضيفه 
ــــدف الـــــفـــــوز فــي  ــ ــا، وســــجــــل لـــــه هـ ــ ــــرونـ ــيـ ــ فـ
الضائع،  بــدل  الــوقــت  مــن  الثانية  الدقيقة 
وعــزز التسيو موقعه في املركز السادس 
برصيد 55 نقطة، في وقت تجمد رصيد 

فيرونا عند 41 نقطة في املركز التاسع.
ــا الـــى ســكــة االنـــتـــصـــارات بعد  ــاد رومــ وعــ
هزيمتن متتاليتن وتعادل، وذلك عندما 
حــقــق فــــوزًا صــعــبــا عــلــى ضــيــفــه بــولــونــيــا 
بهدف وحيد، وعزز فريق »الجياروسي« 
موقعه في املركز السابع برصيد 54 نقطة 

مقابل 34 نقطة لبولونيا.
)فرانس برس(

الفوز الـ11 تواليًا إلنتر يُقّربه أكثر من اللقب
اقترب فريق إنتر ميالن 

المتصدر مسافة 
إضافية من لقبه األول 

في الدوري اإليطالي 
لكرة القدم منذ عام 
2010، بفوزه رقم 11 

تواليًا والذي كان صعبًا 
على حساب ضيفه 

كالياري بهدف نظيف

)Getty( إنتر ميالن يسير بخطى ثابتة لتحقيق اللقب
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رياض الترك

ــاب فــي  تــنــطــلــق مــــواجــــهــــات اإليــــــ
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
بــمــواجــهــتــن بـــن بـــاريـــس ســان 
األملاني،  الفرنسي وبايرن ميونخ  جيرمان 
البرتغالي،  وبــورتــو  اإلنــكــلــيــزي  وتشلسي 
وذلـــــك فـــي صـــــراع شــــرس ونــــــاري مـــن أجــل 
ــنـــهـــائـــي فــي  ــى الــــــــدور نـــصـــف الـ ــ الـــتـــأهـــل إلــ

منافسات موسم 2021-2020.

احتماالت تأهل الفريقين
بعد تقدم النادي »الباريسي« ذهابًا خارج 
مــيــونــيــخ  ــايــــرن  بــ ســيــســعــى   ،)2-3( أرضــــــه 
ــانـــي إلـــى تــســجــيــل هــدفــن نــظــيــفــن من  األملـ
دون تلّقي أّي هدف بغية التأهل إلى الدور 

يوم الحسم 
في األبطال

يحتاج بايرن ميونيخ األلماني لقلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة اإلياب 
خارج أرضه بعد سقوطه ذهابًا )3 - 2(، في وقت يسعى تشلسي اإلنكليزي، بقيادة مدربه األلماني 

توماس توخيل، لتأكيد أفضليته على بورتو البرتغالي والتأهل إلى الدور نصف النهائي

3031
رياضة

تقرير

 فــــوزه بــهــدف نظيف 
ّ

الــنــهــائــي، ألن نــصــف 
الــعــبــور بسبب تسجيل  لــضــمــان  يكفي  لــن 
الفريق الفرنسي ثالثة أهداف خارج أرضه.

الــنــادي »الــبــافــاري«  وعــلــيــه، ستكون مهمة 
 

ّ
صعبة جدًا في ملعب »حديقة األمراء«، ألن
مستحيلة  ليست  األهـــداف  تسجيل  عملية 
على الفريق األملاني، بل املشكلة في عملية 
كيليان  الفرنسي  بقيمة  مهاجمن  احــتــواء 
مــبــابــي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا، في 

املقابل.
املـــدرب األملــانــي، هــانــس فليك، عن  ويبحث 
ــراز،  تــقــديــم 90 دقــيــقــة أو أكــثــر مــن أعــلــى طـ
ــادا« ضــد  ــتــ ــونــ ــمــ »ريــ ســعــيــًا وراء صـــنـــاعـــة 
بطاقة  وخطف  الطاولة  وقلب  »الباريسي« 
التأهل إلى املربع الذهبي. في وقت سيكون 
املدرب األرجنتيني بوتشيتينو، أمام مهمة 

مــمــكــنــة إن حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه أو 
الن املباراة أمام 

ّ
سجل هدفًا أو اثنن، ُيسه

بايرن ميونيخ.
للمهاجم  »الــــبــــافــــاري«  الـــنـــادي  وســيــفــتــقــد 
ــرت لــيــفــانــدوفــكــســي، فــي  ــيــ الـــبـــولـــنـــدي روبــ
مباراة اإلياب أيضًا، وهو ما ُيهدد إمكانية 
استغالل الفرص أمام املرمى، مثلما حصل 
 مشكلة بايرن 

ّ
إن إذ  الــذهــاب.  مــواجــهــة  فــي 

إهـــداره  كــانــت  فــي أول 90 دقــيــقــة،  ميونيخ 
كــثــيــرا مــن الــفــرص الــســهــلــة، وفــشــلــه فــي هز 
شــبــاك بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي أكــثــر من 

مرتن.
األرجنتيني  املــــدرب  سيبحث  املــقــابــل،  فــي 
بعد  نفسه،  األداء  تقديم  عــن  بوتشيتينو، 
تسجيل 3 أهـــداف فــي الــذهــاب. وتــبــرز إلى 
الــــواجــــهــــة الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــكــبــيــرة 
ملــهــاجــمــي »الــبــاريــســي«، خــصــوصــًا مبابي 
أّي دفاع  ُيزعجان  اللذين دائمًا ما  ونيمار، 
يواجهانه، وهــو ما ظهر بشكل واضــح في 
الكبيرة  املــعــانــاة  الــذهــاب، بسبب  مــواجــهــة 

لدفاع النادي »البافاري«.
أمـــا الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي تسمح بتحول 
املــــبــــاراة إلــــى شــوطــن إضــافــيــن فــهــي فــوز 
املـــبـــاراة  نــتــيــجــة  بـــايـــرن مــيــونــيــخ )3-2( أي 
 أّي نتيجة أخرى 

ّ
األولى نفسها، في حن أن

ــيــــن. ومـــن  ــافــ لــــن تـــــــؤدي إلـــــى شــــوطــــن إضــ
أهـــداف  املـــبـــاراة تسجيل  أن تشهد  املــتــوقــع 
ــاراة الـــذهـــاب،  ــبـ كــثــيــرة مــثــلــمــا حــصــل فـــي مـ
وذلك بسبب قوة »البافاري« و»الباريسي« 

هجوميًا.
وفـــي حـــال فــشــل فــريــق بــايــرن مــيــونــيــخ في 
تعويض خسارة مباراة الذهاب، فإن البطل 
سُيوّدع دوري أبطال أوروبا باكرًا من الدور 
الحفاظ  فــي  بالتالي  ويفشل  النهائي  ربــع 
على لقبه، والحصول على اللقب السابع في 
املسابقة القارية األكبر، الذي يجعله يعادل 
ــيـــالن اإليـــطـــالـــي فــــي املـــركـــز  ــم اي ســــي مـ ــ رقـ
الثاني )7 ألقاب( بعد ريال مدريد اإلسباني 

)13 لقبًا(.

5 معلومات ُمثيرة
ملعب  إلــى  العاملية  الجماهير  أنظار  تتجه 
ــراء«، مــســاء الــثــالثــاء، مــن أجل  ــ حديقة »األمـ
مــتــابــعــة املـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة الـــتـــي ستجمع 
الفرنسي  بن ناديي باريس سان جيرمان 
وضــيــفــه الــثــقــيــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ األملـــانـــي، 
ــع نــهــائــي دوري  ضــمــن مــنــافــســات إيــــاب ربـ

احتواء نيمار ومبابي 
أبرز مهام دفاع النادي 

»البافاري«

بيليه: دائمًا ما كنت أمزح مع مارادونا حول من كان األفضل
»بيليه«  أرانــتــس دو ناسيمينتو  إدســـون  األســبــق  البرازيلية  الــقــدم  كــرة  أســطــورة  ذّكـــر 
أكتوبر/  فــي  توفي  الــذي  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  الــراحــل،  األرجنتيني  مــع  بصداقته 
تشرين األول املاضي، وأوضح أّنه دائمًا ما كان يمزح معه حول »من منا كان األفضل«.

وقال بيليه خالل مقابلة مع قناة »راي 3« اإليطالية: »كنا نلتقي في بعض األحيان وعلى 
الرغم من أّننا لم تجمعنا عالقة وثيقة إاّل أّننا كنا نمزح معًا. فقد قال لي مرة: احذر ألّنهم 
يقولون إّنني أفضل منك... وأنا أخبرته: من املمكن أن تكون أفضل لكّنني أحرز أهدافًا 
بيليه:  أضــاف  كثيرًا«.  يمكنك... وضحكنا  ال  وأنــت  وبــالــرأس،  واليسرى  اليمنى  بالقدم 

»دائمًا ما كنا نمزح بشأن من كان األفضل، لكننا جميعًا واحد أمام الرب«.

بيليغريني بعد التعادل أمام أتلتيكو: 
سعيد باألداء ال بالنتيجة

التشيلي، مانويل بيليغريني، مدرب فريق  أبدى 
ريال بيتيس، سعادته الكبيرة بأداء العبيه، لكن 
أتلتيكو مدريد  أمــام  التعادل  بالنتيجة بعد  ليس 
بهدف ملثله في الجولة الـ30 من منافسات الدوري 
اإلسباني. وقال بيليغريني في تصريحات بعد 
بيامارين«:  »بينيتو  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء 
الثاني على مستوى  الــشــوط  »كــنــا األفــضــل فــي 
السيطرة والفرص. راٍض عن املستوى التنافسي 
لــفــريــقــي والــلــعــب نـــدًا لــنــّد أمـــام أّي مــنــافــس. كنا 
نستحق الفوز. اللعب أمام متصدر الليغا، اختبار 
ــــك إذا لــم تــفــز، فــمــن الــجــيــد أن تحصد  مــهــم، ألّن
نقطة«. كما أثنى املــدرب املخضرم على رّد فعل 
في منتصف  النتيجة  تعديل  ليتمكن من  املــبــاراة،  بداية  مع  بهدف  التأخر  رغــم  العبيه 
الشوط. كما أشار املدرب إلى أنه أجرى تغييرًا على الشكل الخططي وليس األداء، وأّنه 
مقتنع بأّن التجربة خرجت بشكل طيب ألّن الفريق حقق »نتيجة طموحة ملواصلة القتال 

حتى نهاية املوسم من أجل التأهل للمقاعد األوروبية«.

... وسيميوني حزين على الفرص الكثيرة 
الضائعة أمام بيتيس

بعد  الشديد  مــدريــد، حزنه  أتلتيكو  فريق  مــدرب  دييغو سيميوني،  األرجنتيني،  أبــدى 
الـــ30 من منافسات »الليغا«  تعادل فريقه أمــام مضيفه ريــال بيتيس )1-1( في الجولة 
ال سيما أّن الفريق صنع فرصًا كثيرة مع نهاية الشوط األول. وقال سيميوني، خالل 
املؤتمر الصحافي بعد املباراة: »كنا قريبني من التقدم )2-0( لكّننا في املقابل استقبلنا 
للغاية  سعيد  االنتصار.  عن  الفريقان  بحث  الثاني،  الشوط  في   .)1-1( التعادل  هــدف 
في  كوريا  أنخيل  نجاح  لعدم  حزين  »لكّنني  سيميوني:  وأضــاف  الالعبني«.  بمجهود 
التسجيل مع كّل املجهود الذي يبذله. إذا استمر هكذا، سيأتي الهدف، ألّنه يستحقه«. كما 
»تشولو« بأّن الفريق »عانى في الشوط الثاني أمام فريق يهاجم بشكل جيد  اعترف الـ
جدًا« مؤكدًا أّن التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس »يعشق كرة القدم هذه، 

وتدريب أندية تقدم كرة قدم جميلة« ولهذا يعتقد أّن »التعادل مستحق«.

روبن بعد عودته للمالعب: ال أستسلم أبدًا
أكــد الــالعــب الهولندي آريــني روبـــن، الــذي شــارك 
الــثــانــي من  الــشــوط  مــع فريقه غرونينغن خــالل 
ــدوري الــهــولــنــدي لكرة  ــ مــواجــهــة هــيــرنــفــني فــي الـ
الـــالعـــب في  ــال  ــدًا. وقــ ــ أبـ ــه ال يستسلم  ــ أّن الـــقـــدم، 
»وصــلــت   :»ESPN« قــنــوات  لشبكة  تــصــريــحــات 
اســتــمــراري في  كــان  إذا  مــا  فــي  التفكير  ملرحلة 
مــا فــي داخــلــي  لــكــّن شيئًا  أم ال،  الــلــعــب منطقيًا 
يقول لي إّن االستسالم ليس ضمن قاموسي«. 
وأضاف روبن الذي وصف مشاركته في املباراة 
بمثابة التعويض: »لقد قطعت مشوارًا طوياًل وال 
للغاية  تــعــاٍف صعبة  عملية  مــا خضت  إذا  أعلم 
مثل هــذه من قبل أم ال«. ودخــل الالعب األسبق 
لنادي ريال مدريد اإلسباني، وتشيلسي اإلنكليزي، وبايرن ميونخ األملاني، امللعب في 
الدقيقة 78 بدياًل لالعب أليسيو دا كروز في املباراة التي خسر فيها غرونينغن بهدفني 
من دون رد، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب اإلصابة. وكان روبن أعلن اعتزاله عام 
بــدأ فيه  الــذي  الــنــادي  2019، لكّنه فاجأ الجميع وتــراجــع عن قــراره ليلعب في صفوف 

مسيرته الرياضية بعدما عرض عليه الفريق الهولندي األمر في مايو/ أيار 2020.

العام نفسه، دخلت ألول مرة في تصنيف أول 100 العبة. 
وأمست  سنتيمترًا،  و76  مترًا  الصربية  الالعبة  طــول  يبلغ 
الُيمنى.  باليد  تلعب  وهــي  عــام 2014،  تنس محترفة  العبة 
دربها فيلكو رادوييفيتش، بني عامي 2016 و2018، وحاليًا 
الالعبة  حققت   .2019 عــام  منذ  فيفانشو  أنــدونــي  ُيدربها 
الصربية في مسيرتها الرياضية أرباحًا مالية قدرها 889 

ألف دوالر أميركي.
»الــفــردي«، حققت ستويانوفيتش، 209  فئة  في منافسات 
انـــتـــصـــارات مــقــابــل 137 خـــســـارة، بــنــســبــة فـــوز بــلــغــت 60 
فــي املــائــة، وهــي تحتل الــيــوم املــركــز الــــ87 فــي تصنيف هذه 
»غــرانــد ســـالم« لــلــفــردي، خرجت  ـــ الــفــئــة. وفـــي مــنــافــســات ال
ستويانوفيتش من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة 
عام 2021، ومن الدور األول في بطولة فرنسا املفتوحة عام 
لبطولة ويمبلدون  األولى  التمهيدية  التصفيات  2020، ومن 

املفتوحة  أمــيــركــا  فــي بطولة  األول  الـــدور  ومــن  عــام 2017، 
عــام 2020. وفــي منافسات فئة »الــزوجــي«، حققت الالعبة 
بلغت 68 في  فــوز  بنسبة  انتصارات مع 94 خسارة   206
العاملي  التصنيف  الـــ60 في  املركز  اليوم  املــائــة، وهــي تحتل 
»غراند سالم« للزوجي، خرجت  لهذه الفئة. وفي منافسات الـ
ستويانوفيتش من الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا 
فــي بطولة فرنسا  الثاني  الـــدور  عــام 2021، ومــن  املفتوحة 
الــدور األول في بطولة  املفتوحة عامي 2018 و2020، ومن 
ويمبلدون املفتوحة عام 2017، وكذلك من الدور الثاني في 

بطولة أميركا املفتوحة عام 2018.
فــي بطولة  بــالدهــا  مــع منتخب  الصربية  الالعبة  وشــاركــت 
كأس »فيد«، وحققت 9 انتصارات و9 خسارت بنسبة فوز 

بلغت 50 في املائة.
رياض...

 30 في  نينا ستويانوفيتش،  الصربية،  التنس  العبة  ولــدت 
يوليو/ تموز 1996، وقد توجت خالل مسيرتها بـ23 لقبًا في 
منافسات »الزوجي« و9 ألقاب في منافسات »الفردي«. في 
الثاني من مــارس/ آذار 2020، وصلت الصربية إلى أفضل 
مركز لها في التصنيف باحتاللها املركز 81، كما ووصلت 

إلى املركز الـ50 في تصنيف فئة »الزوجي«.
خـــالل مــســيــرتــهــا فـــي مــنــافــســات فــئــة »الـــصـــغـــار«، وصــلــت 
منافسات  فــي  الــنــهــائــي  نــصــف  ــــدور  ال إلـــى  ستويانوفيتش 
املفتوحة وبطولة  مــرات )بطولة فرنسا  »غــرانــد ســالم« 3  الـــ
ويمبلدون عام 2013، وبطولة أستراليا املفتوحة عام 2014(. 
السيدات عام 2016، وبدأت  املشاركة في منافسات  وبــدأت 
التنس عام 2019، وتحديدًا عندما  تظهر بقوة على ساحة 
ُتوجت بلقب بطولة البلطيق الدولية، وذلك بعد وصولها إلى 
وفي  املفتوحة.  جياكسي  بطولة  فــي  النهائي  نصف  الـــدور 

نينا ستويانوفـيتش

على هامش الحدث

العبة تنس صربية 
تحتل المركز الـ87 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

بايرن يحتاج 
للفوز بهدفين 
نظيفين من أجل 
)Getty( التأهل

النهائي من  للدور نصف  التأهل  لتأكيد  اإلنكليزي  يسعى فريق تشلسي 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه فريق بورتو البرتغالي 
في مواجهة اإلياب وهو الذي تقدم بهدفين نظيفين في الذهاب. 
وفي حال وصول »البلوز« إلى المربع الذهبي، سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا 
بتكرار نفس ما صنعه في الموسم  األلماني، توماس توخيل،  للمدرب 
الماضي مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي، في محاولة 

للوصول إلى المباراة النهائية.

تشلسي لتأكيد التأهل

وجه رياضي

أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، واألعـــن تترقب 
الــفــريــق الــــذي ســيــحــجــز مــقــعــده فـــي نصف 

نهائي املسابقة القارية.
ــان جــيــرمــان  ــ واســـتـــطـــاع نــــــادي بــــاريــــس سـ
خــطــف فــــوز صـــعـــب، أمـــــام ُمــضــيــفــه بــايــرن 
مــيــونــيــخ األملــــانــــي، بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــدفــن فــي ملعب »ألــيــانــز«، فــي ذهـــاب ربع 
 عمالق 

ّ
ــا، لــكــن ــ نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ

الــدوري الفرنسي تنتظره مهمة صعبة في 
»بــارك دي برينس )حديقة األمــراء(«. إليكم 

أبرز 5 معلومات مثيرة عن املواجهة:
يــتــســلــح بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بــالــتــاريــخ 
أمـــام األنــديــة األملــانــيــة، على أرضــيــة ملعبه 
في بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
على  مباريات   4 في  الفوز  استطاع  بعدما 
 العمالق »البافاري« 

ّ
منافسيه، لكّنه يعلم أن

سينتفض بــقــوة مــن أجــل الــدفــاع عــن لقبه، 
الذي حققه املوسم املاضي.

ــى الــفــوز  ــايـــرن مــيــونــيــخ إلــ ــادي بـ ــ يــتــطــلــع نـ
فــي مــبــاراة خـــروج املــغــلــوب ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما خسر لقاء 
منذ موسم 2015/2014،  مــرة  الذهاب ألول 
عندما تجّرع طعم الهزيمة في ربع نهائي 
املسابقة القارية، على يد بورتو البرتغالي 

بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.
لــم يــواجــه  مــنــذ بــدايــة مــوســم 2004/2003، 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان تحديًا مثيرًا 
ــا، بعدما  ــ ومــمــاثــاًل فــي دوري أبــطــال أوروبـ
ــاري« مــرمــى  ــافــ ــبــ هـــــّدد نـــجـــوم الـــعـــمـــالق »الــ
الحارس كيلور نافاس 31 مرة، في مواجهة 
الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب »ألـــيـــانـــز«، مــا سيرفع 
حّدة املنافسة ُمجددًا في لقاء اإليــاب، الذي 

يترقبه الجميع.
تمكنت 3 أنــديــة فقط مــن أصــل 50، خسرت 
مــواجــهــة الـــذهـــاب عــلــى أرضــهــا فــي مــبــاراة 
خــروج املغلوب بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، من 
 أحد هؤالء الثالثة 

ّ
التقدم بلقاء اإلياب، لكن

كـــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي الــذي 
أقــصــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان بـــالـــذات، من 
بعدما   ،2019/2018 مــوســم  فــي  الـــــ16  دور 
قلب تأخره في مباراة الذهاب 0-2، إلى فوز 
 بــاريــس ســان جيرمان 

ّ
فــي اإليـــاب 3-1. لــكــن

بعدما  اآلن،  للغاية  رقمًا مميزًا  يمتلك  بــات 
ــفـــرنـــســـي أن يــصــبــح  اســـتـــطـــاع الـــعـــمـــالق الـ
قيادة  بــايــرن ميونيخ تحت  يــهــزم  نـــاٍد  أول 
املــدرب هانز فليك، الذي لم يفشل في الفوز 
فــي مــبــاراتــي الــذهــاب واإليــــاب فــي املسابقة 
الــقــاريــة، منذ فعلها بــه ليفربول فــي موسم 
2019/2018، عندما تمكن الريدز من خطف 

انتصار وتعادل ثمن.

لقب  نقطتني فحسب في سباقه على  أتلتيكو مدريد عند خسارة  تتوقف خسائر  لم 
»الليغا«، بل امتدت أيضًا لإلصابات التي ضربت الثنائي البرتغالي جواو فيليكس بتورم 
»آالم في الظهر«، ليصار إلى استبدالهما  في الكاحل األيمن، واإلنكليزي كيران تريبيير بـ
فــي املــبــاراة. وتــجــددت إصــابــة النجم البرتغالي الــشــاب، الــذي غــاب عــن مــبــاراة إشبيلية 
األسبوع املاضي، وخرج من امللعب رفقة الطبيب، مباشرة إلى غرف املالبس، ثم دخل 
مع فريقه لبداية الشوط الثاني، لكن بعد دقائق جلس على األرض وطلب استبداله. أما 

تريبيير فغادر اللقاء في الدقيقة 78 بسبب كدمة أسفل الظهر.
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