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أكدت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، مشاركتها 
في األلعاب األوملبية القادمة، وقالت بعد الفوز 

في أول مباراة لها على الرومانية باتريشيا تيغ، 
في بطولة روما للتنس »ملا ال، أنا سأكون سعيدة 

باللعب في طوكيو. لقد كنت مرة واحدة في 
األوملبياد، في ريو 2016. أنا متحمسة. بالتأكيد 

سيكون التنظيم جيدا، وأنا متحمسة لذلك«. 
هذا وأشارت الالعبة إلى أنها حصلت على لقاح 

فيروس كورونا في أميركا.

كشفت تقارير صحافية محلية أن العب فريق 
بايرن ميونخ األملاني، النمساوي ديفيد أالبا، 

اشترى 2% من أسهم فريق أوستريا فيينا، 
الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية كمحترف، 

وهو الذي يمر حاليًا بأزمة مالية حادة تهدد 
بسحب رخصته الرياضية. وأكدت صحيفة 

)كوريير( اليومية أن أالبا دفع 500 ألف يورو 
لشراء نسبة 2% من أسهم النادي العاصمي الذي 

انضم إلى مدرسته الكروية في عام 2002.

تم بيع قميص للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
مقابل 11 ألف يورو، وسيتم تخصيص عائده 
لعالج طفل صربي. ويعاني الطفل الذي يبلغ 

من العمر ثمانية أشهر من ضمور في العضالت 
الشوكية ويحتاج ملساعدة طبية في الخارج، 

بحسب صحيفة »موزارت سبورت«. وأرسل العب 
يوفنتوس قميصه املوقع إلى املزاد بعدما باع 

بمبلغ 64 ألف يورو شارة القيادة التي ألقاها على 
العشب في نهائي مباراة تصفيات للمونديال.

غاربيني موغوروزا تؤكد 
مشاركتها في منافسات 

أولمبياد طوكيو

ديفيد أالبا يشتري 
أسهمًا في فريقه األول 

لسداد ديونه

بيع قميص كريستيانو 
مقابل 11 ألف يورو 

لعالج طفل

ُتوج فريق 
سبورتينغ 
لشبونة 
بلقب الدوري 
البرتغالي لكرة 
القدم للمرة 
الـ19 في تاريخه 
واألولى بعد 
غياب 19 سنة إثر 
فوزه الصعب 
والثمين على 
ضيفه بوافيشتا 
بهدف نظيف 
في اللقاء الذي 
أقيم ضمن 
الجولة الـ32 
من المسابقة. 
وبهذا الفوز 
يُتوج فريق 
سبورتينغ رسميًا 
بلقب الدوري 
بعد انتظار دام 
19 سنة وتحديدًا 
منذ موسم 
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قتيبة خطيب

ــــي بــيــب  ــانـ ــ ــبـ ــ نــــجــــح املــــــــــدرب اإلسـ
غـــــــــــوارديـــــــــــوال بــــــقــــــيــــــادة نـــــاديـــــه 
مانشستر سيتي إلى حصد لقب 
املوسم الحالي في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم 2020 /2021، بعدما تلقى هدية 
استطاع  الـــذي  سيتي،  ليستر  منافسه  مــن 
يونايتد  مانشستر  على  االنتصار  تحقيق 
بهدفني مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات 

)36( من »البريميرليغ«. األسبوع الـ
وتمكن بيب غوارديوال من تحدي الظروف 
الــســيــئــة الـــتـــي واجـــهـــتـــه فـــي بـــدايـــة املــوســم 
الـــحـــالـــي، وقـــلـــب جــمــيــع الـــتـــوقـــعـــات، بــعــدمــا 
تــربــعــت كــتــيــبــتــه بــقــيــادة نــجــمــه الــجــزائــري 
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تقرير

ريــــاض مـــحـــرز، عــلــى عـــرش جــــدول الــــدوري 
اإلنكليزي، وأصبحت في جعبتها 80 نقطة.

ــدرب  املــ حــقــق   ،2009  /2008 مـــوســـم  ومـــنـــذ 
اإلسباني بيب غــوارديــوال مع األنــديــة التي 
أشــــرف عــلــى تــدريــبــهــا )بــرشــلــونــة، وبــايــرن 
مــيــونــخ، ومــانــشــســتــر ســيــتــي(، 12 لــقــبــا في 
والبوندسليغا،  )الليغا،  املحلية  الــدوريــات 
نجاحه  الفيلسوف  ليثبت  والبريميرليغ(، 

التكتيكي.
وخـــــال 5 مـــواســـم فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
املمتاز لكرة القدم، استطاع بيب غوارديوال 
لقب  تحقيق  إلـــى  ســيــتــي  مانشستر  قــيــادة 
باإلضافة  مناسبات،   3 فــي  »البريميرليغ« 
فقدهما  اللذين  اللقبني  على  منافسته  إلــى 
بــشــراســة، مــا جــعــل املــــدرب اإلســبــانــي يقود 

كتيبته إلى الهيمنة على منافسات املسابقة 
املحلية.

مانشستر سيتي،  نــادي  خــزائــن  وأصبحت 
تــتــزيــن بخمسة ألــقــاب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« في 
ــاب، بــفــضــل املـــــدرب  ــ ــقـ ــ تــــاريــــخــــه، مــنــهــا 3 ألـ
اإلســـبـــانـــي بـــيـــب غــــــوارديــــــوال، الــــــذي فـــرض 
كبار  أمــام مدربني  كبير،  فني  كمدير  نفسه 
في بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز، وعلى 

رأسهم األملاني يورغن كلوب.
وأصبح بيب غوارديوال يمتلك في خزائنه 
ــقـــاب في  املــلــيــئــة بـــاإلنـــجـــازات الـــفـــرديـــة 3 ألـ
ــبــــق  ــــي مـــــع نـــــاديـــــه األســ ــانـ ــ ــبـ ــ الــــــــــــدوري اإلسـ
بــرشــلــونــة، ومــثــلــهــا مـــع بـــايـــرن مــيــونــخ في 
»البوندسليغا«، ونفسها مع فريقه الحالي 

»البريميرليغ«. مانشستر سيتي بـ
عــادل اإلسباني بيب غــوارديــوال أرقــام عدد 
ــدوري اإلنكليزي  مــن املــدربــني الــكــبــار فــي الــ
ــــدرب الــبــرتــغــالــي املــخــضــرم  املــمــتــاز، مــثــل املـ
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، والـــفـــرنـــســـي الــشــهــيــر 

أرســني فينغر، وبيل شانكلي، عقب قيادته 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــــى الــلــقــب الـــثـــالـــث في 

مسيرته معهم.
وبــفــضــل مـــا فــعــلــه بــيــب غـــــوارديـــــوال خــال 
ــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«،  ــة فــ ــيـ ــاضـ الــــســــنــــوات املـ
ــــدرب الــفــيــلــســوف مـــن جــعــل نـــادي  تــمــكــن املــ
على  كبيرة، هيمنت  قــوة  مانشستر سيتي 
القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  لقب 
خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، بــفــضــل نــجــومــه 
ــبـــار، وعـــلـــى رأســـهـــم الـــجـــزائـــري ريـــاض  ــكـ الـ
وبعد  بروين.  دي  كيفن  والبلجيكي  محرز، 

المهاجم سيرجيو 
أغويرو دخل تاريخ الدوري 

اإلنكليزي الممتاز

امتلك نادي مانشستر 
سيتي شخصية قوية 

ساهمت في فوزه

املمتاز  اإلنــكــلــيــزي  ــــدوري  الـ بلقب  الــتــتــويــج 
لكرة القدم، نقلت شبكة »سكاي سبورتس« 
البريطانية، عن بيب غوارديوال قوله: »هذا 
املــوســم وهـــذا الــلــقــب ال يشبه أي لــقــب آخــر، 
هذا هو األصعب، سنتذكر دائًما هذا املوسم 
أنا  بــهــا،  توجنا  الــتــي  الطريقة  إلــى  بالنظر 
فخور للغاية كوني مدرب تلك املجموعة من 

الاعبني«.
وتابع »هم مجموعة خاصة للغاية، واجهنا 
صعوبات وعوائق كبيرة هذا املوسم، ومع 
ذلك أظهرنا ثباتا في املستوى، وقاتلنا كل 
يـــوم مــن أجـــل الــنــجــاح وكـــي نــكــون أفــضــل«، 
مــضــيــفــا »يــــجــــب أن نـــتـــوجـــه بـــالـــشـــكـــر إلـــى 
الجماهير، في األوقــات الصعبة لم نستمع 
إلـــى وجـــودهـــم مـــن خــلــفــنــا، لــكــن كــنــا نــعــرف 
بأنهم معنا في كل مكان نذهب إليه، وهذا 
رفع من روحنا املعنوية، ولم يكن بمقدورنا 

صناعة ذلك بدونهم«.
واخــتــتــم املـــدرب اإلســبــانــي بيب غــوارديــوال 

مانشستر ـ العربي الجديد

ساد االعتقاد في بداية الدوري اإلنكليزي بأن 
نادي مانشستر سيتي سيكون خارج دائرة 
املنافسة على البريمرليغ، فقد واجه الفريق 
عديدًا من الصعوبات خال األسابيع األولى، 
ما جعله بعيدا عن الرباعي األول، ولكن نجح 
 

ّ
كل الطاولة على  قلب  في  »السيتي« الحقا 
منافسيه وضمن الحصول على اللقب منذ 
عديد مــن األســابــيــع، بعد تــقــّدم بــفــارق مهّم 

عن كل ماحقيه.
الطريق إلى اللقب الجديد في رصيد الفريق 
كان صعبا في بدايته، ولكن الفريق عاد بقّوة، 
بما أّنــه ضمن املركز األول، كما بلغ نهائي 
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى في تاريخه، 
وهو ما يجعل هذا املوسم تاريخيا بالنسبة 
إلى رفاق رياض محرز. فكيف نجح السيتي 

في قلب املعادلة؟

دفــاعــيــا فــي مــرحــلــة أولــــى خـــال 6 مــبــاريــات 
على التوالي حصد خالها الفريق 18 نقطة. 
وبقبوله 26 هدفا إلى حّد اآلن فإن »السيتي« 

يملك أفضل دفاع في الدوريات الكبرى.
تغيير التكتيك

أصّر غوارديوال على ترك بصمته على مردود 
الفريق، ولجأ هــذه املــّرة إلــى تغيير تكتيكي 
مهّم من خال التخلي عن فكرة اللعب بقلب 
هجوم صريح، مفضا االعتماد على ثاثية 
عناصر تتحرك باستمرار وتفتح املساحات 
تــأتــي مــن الخلف،  الــتــي  العناصر  أمـــام بقية 
أو سيلفا وغيرهم  أو غاندوغان  فــودن  مثل 
الاعبني، وهــذا األســلــوب جّسم أفضلية  من 
الفريق على مستوى التحكم في الكرة، وعددًا 

مهما من الفرص.

قّوة شخصية رهيبة
عدد مهم من الفرق كان سينهار بعد البداية 
قــّوة  لــديــه  أن  أظــهــر  السيتي  ولــكــن  الصعبة، 
شخصية رهيبة، تجسدت في حسن التعامل 
مع عديد من املباريات القوية التي وجد خالها 
الفريق صعوبات للتسجيل، ولكّنه أصّر على 
الفوز ونجح أكثر من مّرة في التهديف خال 
آخــــر دقـــائـــق فـــي مــقــابــات كــــان يــعــتــقــد أنــهــا 
ستنتهي بنتيجة التعادل، وهذا األمر أعطاه 
العديد من النقاط املهمة التي لعبت دورًا في 

حصد نقاٍط كان من املمكن أن تضيع.
فريق متماسك باملواقف الصعبة

خاضت  التي  األساسية  »السيتي«  تشكيلة 
معظم مباريات هذا املوسم تملك خبرة كبيرة، 
ذلك أن عدم إقدام الفريق على صفقات كبرى 
الصيف املاضي خدم غوارديوال الذي استفاد 
من ثراء الرصيد البشري، وخاصة من خبرة 
ما  وهــو  الكبرى،  باملباريات  الكبيرة  العبيه 
»السيتي« في تحقيق 15  تأكد عندما نجح 
انتصارًا تواليا، مكنته من تجاوز كل منافسيه 
ووضــع نفسه في املقدمة التي حافظ عليها 

إلى نهاية السباق.

موهبة محرز تصنع الفارق
املثابرة دائما ما تعطيك النجاح، واالستسام 
 اآلمال والطموحات، وبالفعل 

ّ
يعني نهاية كل

القدم  كــرة  العديد من نجوم  هكذا هي قصة 
في العالم، وريــاض محرز واحــد من أبرزهم 

بظروٍف مختلفة في بعض األوقات.
لــم يكن قبل ريـــاض مــحــرز واملــصــري محمد 
 كبيٌر وعريض 

ٌ
صاح للنجاح العربي عنوان

هناك،  والجماهير  األوروبــيــة  الصحافة  فــي 
باستثناء بعض الحاالت التي لم تدم طويًا، 
بورتو،  في  رابــح ماجر  مثًا،  املصري ميدو 

وأسماء أخرى لم تصل لشهرة الثنائي العربي.
ــع مــانــشــســتــر  ــوج رســمــيــا مـ مـــحـــرز بــعــدمــا تــ
سيتي بلقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، للمرة 
الثالثة في مسيرته والثانية مع النادي األزرق 
السماوي، في موسٍم صعب أثبت خاله قائد 
منتخب األفناك، أثبت أّنه يستحق ثقة الجميع، 

ثقة جوسيب غوارديوال تحديدًا.
رجل األلقاب العشرة، عاش فرحته األولى في 
موسم 2013-2014 حني تذوق طعم حصد لقب 
األولى  الدرجة  أي دوري  التشامبيون شيب 
مع ليستر سيتي إلى جانب زماء مغمورين 

أمثال جيمي فاردي وآخرين.
تحققت بعدها في مسيرة محرز املعجزة في 
موسم 2015-2016، ليستر سيتي حصد لقب 
الدوري على حساب الكبار بفضل تألق محرز 
كانتي  فــاردي ونغولو  أمثال  وبقية زمائه، 
والحارس غاسبر شمايكل وآخرين، مما جذب 

األضواء نحوه.
لــعــب ريـــاض املــوســمــني الــتــالــيــني مــع ليستر 
وشارك في دوري األبطال ثم كان الرحيل إلى 
مانشستر سيتي، فتوج معه بموسمه األول 
ــأس إنــكــلــتــرا وكـــأس  بــلــقــب الــبــريــمــيــرلــيــغ وكــ

الرابطة وكذلك درع املجتمع.
في موسم 2019-2020 توج مع السيتي بلقب 
كأس الرابطة، وكان له شرف حصد لقب كأس 
أفريقيا 2019 مــع منتخب بــاده ليصل  أمــم 

للقب الثامن.
ثم انطلق موسم 2020-2021، فوجد صعوبة 
مستوى  تقديم  من  عانى  بعدما  البداية  في 
مميز، فجلس أحيانا على مقاعد البدالء ولم 
يجد نفسه يلعب دور الرجل املهم في تشكيلة 
أن ينفض عنه غبار  املـــدرب اإلســبــانــي، قبل 

الوهم، ليصبح الجندي
األبرز في سبيل تحقيق االنتصارات وكذلك 
لقب الدوري اإلنكليزي والوصول إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا ملواجهة تشلسي، وذلك 
بعدما تفوق بشكٍل الفت على نادي باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي كــــان أحــد 
املــرشــحــني لتحقيق الــلــقــب، بــعــدمــا كـــان قد 
بلغ نسخة الــعــام املــاضــي وأزاح فــي طريقه 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي بــقــيــادة األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي وكذلك البطل الحالي للمسابقة 
نادي بايرن ميونخ األملاني. اآلن تتجه األنظار 
إلى مستقبل محرز، ماذا سيفعل في الفترة 
أم سيختار  النادي  املقبلة؟ هل سيبقى في 
خــــوض تــجــربــة أخـــــرى، خــاصــة أنــــه يسعى 
 اقتراب بطوالت 

ّ
للتطور والبقاء في القمة، بظل

مهمة على صعيد املنتخب، إن كان في أمم 
أفريقيا أو حتى التصفيات القارية املؤهلة 

إلى مونديال قطر 2022.

عوامل ساهمت في تتويج السيتي: محرز بينها
توج نادي مانشستر سيتي 

بلقب الدوري اإلنكليزي 
رسميًا، مستغًال خسارة 
مانشستر يونايتد أمام 
ليستر سيتي، وتحقق 

هذا اإلنجاز بفضل العديد 
من العوامل بينها تألق 

رياض محرز

)Getty /صنع بيب غوارديوال التاريخ مع مانشستر سيتي )ماثيو اشتون

محرز قّدم مستوى مميزًا وصنع الفارق في العديد من األوقات )آني كريستين بوجوالت/ فرانس برس(

سيتي  مانشستر  ناديه  غوارديوال  بيب  اإلسباني  المدرب  قاد 
إلى تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم في 
3 مرات، من أصل 5 مواسم أشرف فيها على إدارة الجهاز 

الفني

حديثه بقوله »آمــل أن نحتفل معا يوما ما 
في مكان ليس ببعيد، كان ذلك العام صعبا 
لــلــغــايــة عــلــى الــكــثــيــر مــن األشـــخـــاص، وهــذا 
اللقب من أجل الجماهير وكولني بيل )نجم 

مانشستر سيتي السابق( وأسرته«.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، دخــــــــــل الــــنــــجــــم 
األرجــنــتــيــنــي املــخــضــرم ســيــرجــيــو أغــويــرو 
مـــهـــاجـــم نــــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــاريـــخ 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، بعدما 
استطاع حصد لقب »البريميرليغ« باملوسم 
املـــدرب  كتيبة  رفــقــة   ،2021/  2020 الــحــالــي 

اإلسباني بيب غوارديوال.
وأصـــبـــح املـــهـــاجـــم األرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو 
أغويرو يمتلك 5 ألقاب في الدوري اإلنكليزي 
أن فعلها ألول مرة  القدم، منذ  لكرة  املمتاز 
مــا يجعل صاحب   ،2012/2011 مــوســم  فــي 
»البريميرليغ«،  تــاريــخ  يدخل  عــامــا(   32( ـــ الـ
في  مانشستر سيتي  نـــادي  مــغــادرتــه  قــبــل 

سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ــٍب من  ــ ــثـــر  العـ ــات ســيــرجــيــو أغــــويــــرو أكـ ــ وبـ
لقب  تحقيق  مــن  يتمكن  الجنوبية،  أميركا 
ــاز لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي املـ الــــــــدوري اإلنـــكـ
بـــواقـــع 5 مـــــرات، حــقــقــهــا فـــي مـــواســـم 2011 
/2012، و2013 /2014، 2017 /2018، و2018 
أكــدتــه  مـــا  بــحــســب   ،2021 و2020/   ،2019/
البريطانية لإلحصائيات  شبكة »سكواكا« 

الرياضية.
وبذلك، سيرحل سيرجيو أغويرو عن نادي 
جديد  لقب  جعبته  وفــي  سيتي،  مانشستر 
ــالـــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، بــعــدمــا أعلن  بـ
مع إدارة الفريق، عن مغادرته أسوار كتيبة 
انتهاء عقده  غـــوارديـــوال، عقب  املـــدرب بيب 

في الصيف املقبل.
وعــــاش ســيــرجــيــو أغـــويـــرو عــقــدًا كــامــًا من 
ــل قــلــعــة مــانــشــســتــر  ــ ــنـــجـــاح، داخـ الـــتـــألـــق والـ
سيتي، وجاءت البداية رائعة بكل املقاييس، 
الفريق  مــع  الــظــافــرة  مسيرته  استهل  حيث 
بتحقيق لقب انتطرته جماهير »السيتيزن«، 
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« في  ـــ عــنــدمــا ُتــــــّوج بـــطـــًا لـــ
 44 غياب  بعد   2012/  2011 األول،  موسمه 

عاما.
ــــان أغـــويـــرو هـــو صـــاحـــب كــلــمــة الــنــهــايــة  وكـ
والتتويج  الــفــوز  هـــدف  بتسجيله  املــذهــلــة، 
فـــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة بــعــد الــتــســعــني، خــال 
األسبوع األخير من الــدوري اإلنكليزي، في 
شباك كوينز بــارك رينجرز، يوم 13 مايو/ 
األرجــنــتــيــنــي  املــهــاجــم  ليتمكن   ،2012 ــار  أيــ
مــن تــحــويــل الــلــقــب فــي أمـــتـــاره األخـــيـــرة من 

يونايتد إلى مانشستر سيتي.
ــم تـــتـــوقـــف املـــاكـــيـــنـــة الــتــهــديــفــيــة لــلــنــجــم  ــ ولـ
أهمها  لكن  10 سنوات،  طــوال  األرجنتيني، 
نــــادي مانشستر سيتي  أهــــداف مــع  كـــان 8 
ويونايتد،  ليفربول  البطوالت ضد  بجميع 
ــــداف  ــهـ ــ ــبـــح الـ ــه يـــصـ ــلـ ــعـ ــام، مـــــا جـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ وتـ
التاريخي لفريقه، برصيد 258 هدفا، ويرفع 
رصيده من األلقاب إلى 15 لقبا، ليصبح أكثر 
اإلنكليزية  الرابطة  لكأس  حصدًا  الاعبني 
)6 مرات(، فيما حصل املهاجم املتألق، على 
»البريميرليغ«  فــي  الــذهــبــي  الــحــذاء  جــائــزة 

بمناسبة وحيدة في موسم 2014 /2015.

وجه النجم البرازيلي فيرناندينيو، قائد نادي 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، رسالة إلى جميع 
زمالئه في كتيبة المدرب بيب غوارديوال، 
»البريميرليغ«  لــقــب  حــقــقــوا  بــعــدمــا 
الرسمي  الحالي. ونقل الموقع  بالموسم 
قوله:  فيرناندينيو  عن  سيتي  لمانشستر 
»فخور للغاية بما تحقق. البريميرليغ هو 
القدم،  كرة  عالم  في  األصعب  الــدوري 
يعني  التتويج  للغاية.  صعبة  مباراة  كل 

العالم لي ولباقي الالعبين«.

رسالة فيرناندينيو

دفاع قوي
قــّوة دفاعه  التتويج إلى  يدين السيتي بهذا 
الــــذي يعتبر مــن أفــضــل خــطــوط الـــدفـــاع في 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي، ومــنــذ أن وضـــع املـــدرب  الـ
غوارديوال ثقته بالثنائي روبن دياز وستونز، 
نجح الفريق في تفادي قبول األهداف طوال 
عديد من األسابيع، فقد أدرك املدرب اإلسباني 
أن املشاكل الدفاعية في حال تواصلها ستقود 
الفريق إلى خسارة عديد من املباريات التي 
املــتــنــاول، وقــد صمد الفريق  كانت تبدو فــي 

فلسفة 
غوارديوال

فريقه »سيتي« يُهيمن على »البريميرليغ« تــوديــع  ناغلسمان  يــولــيــان  يــنــوي 
ــقـــابـــه كــــمــــدرب، عــنــدمــا  ــبـــزيـــغ بــــــأول ألـ اليـ
ــيـــا دورتـــمـــونـــد  يـــواجـــه مــنــافــســه بـــوروسـ
إرلينغ هاالند  العائد من إصابة  ونجمه 
ــرة الــقــدم  ــأس أملـــانـــيـــا فـــي كــ فـــي نــهــائــي كــ
ــبـــي وراء أبـــواب  عــلــى مــلــعــب بــرلــني األوملـ
ــكـــون مــهــمــة نــاغــلــســمــان  ــتـ مــــوصــــدة. وسـ
صعبة مع عودة الهداف الفتاك النروجي 
إلـــى الــتــمــاريــن، بــعــد غــيــابــه عــن املــواجــهــة 
األخـــيـــرة ضــد اليــبــزيــغ )3-2( الــســبــت في 
ــاب هــــاالنــــد )20 ســـنـــة( عــن  ــ الـــــــــدوري. وغــ
مباراتي فريقه األخيرتني ضد هولشتاين 
كيل )5 - صفر( في نصف نهائي مسابقة 
ــد اليـــبـــزيـــغ، وســـجـــل هــاالنــد  ــكـــأس وضــ الـ
53 هــــدفــــا مــــع دورتــــمــــونــــد فــــي مــخــتــلــف 
املــســابــقــات مــنــذ انــتــقــالــه الـــى صــفــوفــه في 
شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر عــــام 2020 
ويملك  النمساوي،  ســالــزبــورغ  فريق  مــن 
فــرصــة إحـــراز بــاكــورة ألقابه فــي صفوف 
ــة لــلــمــبــاراة  ــي بـــروفـ ــي. وفــ ــانــ الـــفـــريـــق األملــ
النهائية، تألق اإلنكليزي الشاب جايدون 
ــاد فــريــقــه إلــــى فــــوز خــامــس  ــ ســانــشــو، وقـ
إلى  املؤهل  الرابع  املركز  واحتال  تواليا 
هــدفــني  بتسجيله  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 

لفريقه من أصل ثاثة. 
ــال مــــدافــــع اليــبــزيــغ  ــ ــذا اإلطــــــــار، قـ ــ ــــي هـ وفـ
لــوكــاس كــلــوســتــرمــان الــــذي ســجــل خــال 
خسارة فريقه السبت خارج أرضه »حتى 
فرصة  نملك  أننا  أعتقد  هــاالنــد  لعب  إذا 
جــيــدة لــلــفــوز فــي الــنــهــائــي«، ويــغــيــب عن 
دورتــمــونــد حــارســه الــســويــســري مــارفــني 
السبت وسيحل  بركبته  املصاب  هيتس، 

بداًل منه مواطنه رومان بوركي. 
فــي املــقــابــل، يبحث دورتــمــونــد عــن اللقب 
الــخــامــس فـــي تـــاريـــخـــه، عــلــمــا بـــأنـــه تـــّوج 
مـــرتـــني فــــي األلـــفـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي 2012 
و2017. قال مدافعه ماتس هوملس املتوج 
مرتني في املسابقة »ستكون األمور قوية 
الـــريـــاضـــي  ــر  جـــــــدًا«. وبـــــــــدوره، رأى املــــديــ

لوكالة سيد  لدورتموند ميكايل تسورك 
التابعة لفرانس برس »بدأت الكأس منذ 
نحو 85 سنة، وأحــرزنــاهــا أربــع مــرات. ال 

ترفعها كل سنة«.
هذا و تأسس اليبزيغ املدعوم من شركة 
ــد بـــول ملــشــروبــات الــطــاقــة، حــديــثــا في  ريـ
في  األول  لــقــبــه  يـــطـــارد  وهــــو  عــــام 2009، 
املـــســـابـــقـــة، بـــعـــد خـــســـارتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
نــهــائــي 2019 ضــد فــريــق بــايــرن ميونيخ 
بــثــاثــة أهـــــداف نــظــيــفــة. ُيـــذكـــر أن بــايــرن 
ميونخ يحمل الرقم القياسي مع 20 لقبا، 
مقابل 6 لفيردر بريمن و5 لكل من شالكه 

وأينتراخت فرانكفورت.
وســيــواجــه اليــبــزيــغ الـــذي تخطى فــيــردر 
بــريــمــن )2 – 1( بــعــد الــتــمــديــد فــي نصف 
مبارياته  في  فــاز  عنيدًا  خصما  النهائي 
الــــخــــمــــس األخـــــــيـــــــرة، بــــعــــد خـــــروجـــــه مــن 
ــام  ــا أمـ ــ ــ ــال أوروبـ ــع نــهــائــي دوري أبـــطـ ربــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي. كـــمـــا لــم 
يـــخـــســـر الــــفــــريــــق األصــــفــــر واألســــــــــود فــي 
آخـــر ســبــع مــبــاريــات ضــد اليــبــزيــغ، وقــال 
بايرن  تــدريــب  الــذي سيتولى  ناغلسمان 
ميونخ انطاقا من املوسم املقبل »السجل 

ليس خارقا، لدينا عمل للقيام به«.
وفــي 11 مــبــاراة ضــد دورتــمــونــد، كمدرب 
لـــايـــبـــزيـــغ أو هــوفــنــهــايــم قـــبـــلـــه، لــــم يــفــز 
املـــدرب الــشــاب ســوى مــرة يتيمة، ويمكن 
للمدرب البالغ 33 سنة أن يدخل التاريخ 
اللقب، متفوقا على  كأصغر مدرب يحرز 

بعمر  كـــان  الـــذي  تيبنهاور  هــانــس-ديــتــر 
فورتونا  قــاد  عندما  والثاثني  الخامسة 

دوسلدورف إلى لقب 1979.

بطولة فرنسا: 
عودة تروا إلى دوري النخبة

عاد فريق تروا إلى دوري الدرجة األولى 
الفرنسية لكرة القدم بعد ثاث سنوت من 
هــبــوطــه، بــإشــراف العــب وســط مرسيليا 
الـــســـابـــق لــــــوران بــاتــلــيــس ومـــدعـــومـــا من 
مجموعة سيتي فوتبول غروب اإلماراتية 
املـــالـــكـــة لــــنــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل 

إنكلترا.
وبـــالـــرغـــم مـــن اســـتـــحـــواذ »ســــي أف جــي« 
يونايتد  أبوظبي  مجموعة  مــن  اململوكة 
التابعة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
ــــوزراء اإلمـــاراتـــي،  نــائــب رئــيــس مجلس الـ
عــلــى الــفــريــق فــي شــهــر أيـــلـــول/ سبتمبر 
ــعـــود إلـــــى دوري  ــم يـــكـــن الـــصـ املــــاضــــي، لــ
ــواء الــهــدف األســــاس لــفــريــق مدينة  ــ األضـ
مــعــروفــة بــإنــتــاج الــشــمــبــانــيــا. لــكــنــه كــان 
مكافأة نجاح لفريق أصبح العاشر ضمن 
مــجــمــوعــة تــضــّم أمــثــال نــيــويــورك سيتي 
األمــــيــــركــــي، مـــلـــبـــورن ســيــتــي األســـتـــرالـــي 

ويوكوهاما مارينوس الياباني.
الثانية  الدرجة  تــروا على صــدارة  وترّبع 
وحسم لقبها السبت بفوزه على دانكيرك 
تعكير  مــن  مــوســم  بعد  نظيفني،  بهدفني 
فـــيـــروس كـــورونـــا عـــودتـــه إلـــى مــنــافــســات 

الدرجة األولــى. وفيما يتنافس كليرمون 
وتــولــوز على املــركــز الــثــانــي، يمكن لتروا 
 78( السابق  القياسي  يتخّطى سجله  أن 

نقطة( بحال فوزه على لوهافر السبت.
ومــــارس تــــروا لــعــبــة الــقــفــز بــني الــدرجــات 
أن  برغم  املاضي،  القرن  منذ خمسينيات 
الــشــكــل الــجــديــد لــلــنــادي بــاســم تـــروا أوب 
شمبانيي ظهر في عام 1986. بلغ الدرجة 
األولــــى تــحــت إشــــراف املــــدرب آالن بــيــران 
في 1999، لكنه هبط في 2003 بعد رحيل 

مدربه إلى مرسيليا. 
ومنذ ذلك الوقت، عاد إلى الدرجة األولى 
أربع مرات، متفاديا مّرة يتيمة العودة إلى 
املستوى الثاني، لكن باتليس ومعاونيه 
ــنــــاريــــو،  ــيــ الــــســ بـــتـــغـــيـــيـــر  اآلن  ــــون  ــبـ ــ ــــرغـ يـ
الــــجــــديــــدة  اإلدارة  ظـــــل  فـــــي  ــا  خــــصــــوصــ
بــعــد االســـتـــحـــواذ اإلمــــاراتــــي. وأصــبــحــت 
الرئيسة  املــالــكــة  غـــروب  سيتي  مجموعة 
لــلــنــادي، بعد شـــراء حصة املــالــك السابق 
دانـــيـــال مـــازونـــي. وقــــال اإلســبــانــي فــيــران 
الــتــنــفــيــذي ملجموعة  ســوريــانــو الــرئــيــس 
سيتي غروب آنذاك »في مجموعة سيتي 
ــا مــــمــــارســــة كـــرة  ــنـ ــول، يـــبـــقـــى هـــدفـ ــبــ ــوتــ فــ
ــدم جــمــيــلــة، تــحــديــد وتـــطـــويـــر املـــواهـــب  قــ
الـــصـــغـــيـــرة والـــحـــضـــور بــشــكــل دائــــــم فــي 
مراكز كرة القدم في العالم«. وبنى املدرب 
ــنـــة( املــــعــــنّي فــــي مــهــمــتــه  بــاتــلــيــس )45 سـ
ــى كــمــدرب رئــيــس مــن قــبــل تـــروا في  األولــ
2019 فريقا يقّدم مستوى جاذبا، معتمدًا 

على نواة صلبة دون نجوم حقيقيني.
توزغار  يــوان  املخضرم  املهاجم  وخــاض 
)34 ســنــة( تــجــربــة مـــع لــنــس فـــي الــدرجــة 
ــالـــث أفـــضـــل مـــســـّجـــل فــي  ــــو ثـ األولــــــــى، وهـ
ــذا املــــوســــم، فـــي وقــت  الــــدرجــــة الــثــانــيــة هــ
ُيعّول املــدرب أيضاW على العــب الوسط 
فلوريان تارديو والحارس غوتييه غالون. 
وتــــرّبــــع الــــنــــادي عـــلـــى صـــــــدارة الــتــرتــيــب 
مــبــاراة دون خسارة  مــن 12  بعد سلسلة 
بــــني أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر وكــــانــــون األول/ 
االنــزالقــات  بعض  مــن  وبالرغم  ديسمبر، 
فــي شــبــاط/ فــبــرايــر وآذار/ مـــارس تــأّكــد 
صـــعـــوده بــعــد تــحــقــيــقــه ســتــة انــتــصــارات 
في آخر سبع مباريات. وأضاف باتليس 
»كاعب،  دنكيرك  على  الفوز  بعد  املتأثر 
بشكل  مختلف،  بشكل  الــعــواطــف  تختبر 
فردي تقريبا. هنا، اختبرها على صعيد 
الاعبني.  الفني،  الجهاز  بأكمله،  الــنــادي 
هناك عمل كبير وراء ذلــك«. وُتعّد سيتي 
ــــروب مــمــلــوكــة أيـــضـــا جــزئــيــا  فـــوتـــبـــول غــ
ــم الـــخـــاصـــة األمــيــركــيــة  ــهـ مـــن شـــركـــة األسـ
سيلفر اليك التي حصلت الشهر املاضي 
للرغبي  النيوزيلندي  االتــحــاد  دعــم  على 
ــي املــنــتــخــب  ــتـــحـــواذ عـــلـــى حـــصـــة فــ لـــاسـ
النيوزيلندي )أول باكس(، باإلضافة إلى 

تحالف تشاينا ميديا كابيتال الصيني.
)فرانس برس(

نهائي في ألمانيا... وعودة تروا الفرنسي
تشهد الكرة األلمانية 

نهائيًا ناريًا ُمرتقبًا 
بين فريقي اليبزيغ 
ودورتموند، في 

المباراة األخيرة للمدرب 
يولن ناغلزمان، في حين 

تشهد الكرة الفرنسية 
عودة فريق تروا إلى 
مصاف أندية الدرجة 

األولى بعد طول غياب

)Getty( قمة مرتقبة بين دورتموند واليبزيغ
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أيــام مــن نهاية منافسات  قبل 10 
املـــوســـم امُلــنــتــظــم، دخــلــت األنــديــة 
إلــى  بــعــد  لــم تحسم تأهلها  الــتــي 
نـــاريـــة من  فـــي مــنــافــســة  األدوار اإلقــصــائــيــة 
أجـــل حــجــز املــقــاعــد قــبــل فــــوات األوان. ومــن 
بني األندية التي ُتقاتل من أجل التأهل، بطل 
املوسم املاضي، فريق لوس أنجليس ليكرز، 
الـــذي أمــســى فــي وضــع حــرج جــدًا رغــم فــوزه 

األخير.

ليكرز يُحافظ على آمال التأهل
ــقـــى فـــريـــق لـــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز حــامــل  أبـ
اللقب على آماله بالتأهل املباشر إلى األدوار 
اإلقــصــائــيــة »بـــاي أوف«، وذلـــك بــفــوزه على 
بعد   )99  –  101( نــيــكــس  نـــيـــويـــورك  ضــيــفــه 
ــرة الـــســـلـــة األمـــيـــركـــي  ــ الـــتـــمـــديـــد فــــي دوري كـ
للمحترفني، وقبل ثاث مباريات على انتهاء 
املـــوســـم املــنــتــظــم، يــتــخــلــف لــيــكــرز فـــي املــركــز 
السابع بفارق مباراة خلف كل من بورتاند 

ترايل بايزرز وداالس مافريكس تواليًا.
مــبــاشــرة  اإلقـــصـــائـــيـــة  األدوار  الــــى  ويـــتـــأهـــل 
املــراكــز من  أصــحــاب  الجديد  النظام  بحسب 
الــى 6، في وقــت يتواجه صاحبا املركزين   1
الــســابــع والــثــامــن مــن كــل منطقة فــي مــبــاراة 
ــدة عــلــى أن يــتــأهــل الــفــائــز بــهــا مباشرة  واحــ

السلة األميركية
منافسة نارية

اإلقصائية  األدوار  إلى  المؤهلة  األخيرة  المقاعد  على  المنافسة  تشتد 
المباريات  وستكون  السلة،  لكرة  األميركي  الدوري  بطولة  منافسات  من 
القادمة حاسمة في تحديد مشوار كل فريق قبل ختام لقاءات الدوري 

الُمنتظم وانطالق المرحلة اإلقصائية بعد أسبوعين
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إلــى »الــبــاي أوف«، هــذا ويــخــوض الخاسر 
ــاراة  ــبــ ــن مــ ــ ــز مـ ــائــ ــفــ ــد الــ ــ ــة أخــــــــرى ضـ ــهــ مــــواجــ
صاحبي املركزين التاسع والعاشر، والفائز 
إلى  املتأهلني  يكمل عقد  املــواجــهــة  هــذه  مــن 

املرحلة اإلقصائية في موسم 2021-2020.
وبــفــوزه الــرقــم 39 هــذا املــوســم والـــذي تحقق 
بثاثية قــاتــلــة مــن تــالــني هــورتــون-تــاكــر في 
اإلضــافــي، حرم  الشوط  األخيرة من  الثواني 
تأهله  حسم  مــن  نيكس  ضيفه  ليكرز  فــريــق 
الى الباي أوف للمرة األولى منذ عام 2013، 
وســجــل هـــورتـــون-تـــاكـــر الــثــاثــيــة الــحــاســمــة 
فـــي آخـــر 21,1 ثــانــيــة مـــن الــلــقــاء الــــذي شهد 
أن  قبل  املتقدم،  الفريق  في هوية  تغييرًا   23
يحسمه ليكرز في الوقت القاتل ليبقي على 

آماله بالتأهل املباشر الى الباي أوف.
ولعب هورتون-تاكر الدور األبرز في صناعة 
هذا االنتصار بعدما سجل 7 من نقاطه الـ13 

ــان كــايــل  ــي، فـــي وقــــت كــ ــافــ فـــي الـــشـــوط اإلضــ
كـــوزمـــا )23 نــقــطــة( وأنـــطـــونـــي ديــفــيــس )20 
نقطة( األفضل تسجيًا لدى أصحاب األرض 
جيمس  ليبرون  نجمهم  غياب  استمرار  مــع 

لإلصابة.
فــي صفوفه العب  بــرز  الـــذي  نيكس  ويحتل 
الــســابــق جــولــيــوس رانـــدل )31 نقطة(  ليكرز 
وديريك روز )27(، املركز السادس في املنطقة 
ــــدد انــــتــــصــــارات أتــانــتــا  الـــشـــرقـــيـــة بــنــفــس عـ
هوكس الخامس وميامي هيت السادس )38 
مقابل 31 خــســارة( لكن وحــده األخير حسم 
بــطــاقــتــه حــتــى اآلن بــني هـــذا الــثــاثــي بــفــوزه 
الـــثـــاثـــاء عــلــى مــضــيــفــه بــوســطــن سلتيكس 

.)121 – 129(
وفـــي أبــــرز املــبــاريــات األخـــــرى، عـــوض فريق 
ــرز تــخــلــفــه بـــفـــارق 16  ــ غـــولـــدن ســتــايــت ووريــ
ــرج فــــائــــزًا مــن  ــ نــقــطــة فــــي الــــشــــوط األول وخــ
مـــبـــاراتـــه مـــع فــيــنــيــكــس صــنــز ثــانــي املنطقة 
الغربية )122 – 116(، وذلك بفضل 38 نقطة 
مــن ستيفن  أنـــدرو ويغينز و21  الكندي  مــن 
كـــوري، فــي وقــت ذهــب مجهود ديــفــني بوكر 

)34 نقطة( سدى لدى الضيوف.

سيكسرز يُفرط بفرصة 
حسم الصدارة

حـــرم فــريــق إنــديــانــا بــيــســرز الــتــاســع ضيفه 
فــيــاديــلــفــيــا ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز مــــن حــســم 
صدارة املنطقة الشرقية بالفوز عليه )103 – 
94( بقيادة كاريس الفيرت )24 نقطة(، وبدا 
سيكسرز في طريقه لحسم املباراة وصدارة 
املــنــطــقــة حـــني تــقــدم عــلــى بــيــســرز بـــفـــارق 16 
عــاد من  األخير  لكن  الثاني،  الربع  نقطة في 
ــــرج مــنــتــصــرًا  بــعــيــد فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وخـ
بــفــضــل جــهــود الفـــيـــرت ودوغ مــاكــديــرمــوت 
والــلــيــتــوانــي دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس   )20(
تــمــريــرة حــاســمــة(  مــتــابــعــة و15  مـــع 13   16(

وجاسنت هوليداي )16 نقطة(.
نـــقـــطـــة(   27( هـــــــاريـــــــس  ــــاس  ــيــ ــ ــوبــ ــ تــ وكـــــــــــان 
واألسترالي بن سيمونز )20 مع 8 متابعات 
و7 تــمــريــرات حــاســمــة( األفــضــل فــي صفوف 
ــيــــكــــســــرز الــــــــــذي افــــتــــقــــد خــــــدمــــــات نــجــمــه  ســ
الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمـــبـــيـــد بــســبــب تــوعــك 
لــه بفيروس كــورونــا. ورأى  صحي ال عــاقــة 
مدرب سيكسرز دوك ريفرز »أننا افتقدنا الى 
افتقدنا ذلك حقًا.  الليلة،  التنفيذ )هجوميًا( 
لــقــد فــقــدنــا تــركــيــزنــا ولـــم يــكــن باستطاعتنا 

فعل أي شيء في الشوط الثاني«.
وفي بوسطن، حسم ميامي وصيف البطل 
بفوزه  أوف«  »الباي  إلى  املباشرة  بطاقته 
على بوسطن سلتيكس )129 – 121( بفضل 
جــهــود تــايــلــر هــيــرو الــــذي ســجــل 24 نقطة 
مع 11 متابعة، ووصل 5 العبني آخرين في 
فريق املدرب إيريك سبويلسترا إلى حاجز 
العشر نقاط أو أكــثــر، إذ ساهم كــل مــن بام 
ــكــــن روبـــنـــســـون بــــــ22 نــقــطــة،  أديـــبـــايـــو ودانــ

يحتل ليكرز المركز 
السابع في ترتيب 
المنطقة الغربية

فالمينغو يتعادل للمرة األولى في ليبرتادوريس 
ويقترب من ثمن النهائي

خــارج  مثيرًا  تــعــاداًل  الــبــرازيــلــي  فالمينغو  حقق 
التشيلي  كاليرا  أونــيــون ال  أمــام مضيفه  أرضــه 
ضمن الجولة الرابعة من دور املجموعات لبطولة 
الــتــعــادل هو  الــقــاريــة. وُيــعــد  كــأس ليبرتادوريس 
في   ،2019 نسخة  بطل  فالمينغو،  لفريق  األول 
مبارياته  الفوز في  له  إذ سبق  املجموعات،  دور 
ــى، لــيــقــتــرب كــثــيــرًا مـــن بـــلـــوغ ثمن  ــ ــ ــثـــالث األولـ الـ
ــمـــن املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، حـــول  الـــنـــهـــائـــي. وضـ
فــالمــيــنــغــو تـــأخـــره بــهــدفــن مــبــكــريــن سجلهما 
أونيون عبر أرييل مارتينيز )د.8(، وويليان أراو، 
البرازيلي  فريقه  في مرمى  بالخطأ  الــذي سجل 
بــواســطــة جــابــريــيــل  مــثــيــر  تـــعـــادل  ــــى  إل )د.27(، 
بــاربــوســا »غــابــي غــول« )د.31(، مــن ركلة جــزاء 
وويليان أراو مجددًا ليتدارك خطأه )د.77(. ورفع 
فالمينغو رصيده بهذا التعادل للنقطة العاشرة في الصدارة، مبتعدا بست نقاط مؤقتًا 
عن ليغا دي كيتو اإلكـــوادوري الــذي لم يخض مباراته بعد بالجولة نفسها أمــام فيليز 

سارسفيلد األرجنتيني صاحب املركز الثالث برصيد 3 نقاط.

بالميراس حامل اللقب يفوز ويضمن 
التأهل مبكرًا لثمن نهائي ليبرتادوريس

الـ16 لبطولة كأس ليبرتادوريس  البرازيلي مبكرًا مكانه في دور  حجز فريق بامليراس 
التي يحمل لقبها، بفوزه خارج أرضه على إندبنديينتي ديل بايي اإلكــوادوري  القارية 
الـــ12 محققًا العالمة كاملة، وليضمن التأهل مبكرًا قبل  بهدف نظيف، ليحصد نقطته 
ليبرتادوريس أي صعوبة  ولــم يجد بطل  األولــى.  املجموعة  جولتن من ختام مباريات 
لتخطي منافسيه في املجموعة، إذ يبتعد عنه بفارق كبير كل من ديفنسا إي خوستيثيا 
األرجنتيني وإندبنديينتي ديل بايي، ولكل منهما 4 نقاط، ثم أونيفرسيتاريو البيروني 
بدون رصيد. وعاد ديل بايي ليخسر أمام بامليراس، الذي فاز عليه في ساو باولو بلقاء 
الذهاب بخماسية نظيفة، وسجل هدف املباراة الوحيد العب الوسط البرازيلي رافائيل 

فيجا )د.43(.

كومان: حظوظنا في لقب »الليغا« أصبحت صعبة للغاية
اعــتــرف الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، مـــدرب فريق 
برشلونة، بعد التعادل أمام ليفانتي )3-3( ضمن 
»الليغا«، بأن حظوظ  الـــ36 من منافسات  الجولة 
فــريــقــه فـــي الــتــتــويــج بــالــلــقــب أصــبــحــت ضئيلة. 
ــنـــاء املــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد  وأشـــــار كـــومـــان أثـ
إلــى أن »األمـــور أصبحت أكثر صعوبة،  املــبــاراة، 
وحظوظنا أصبحت تعتمد على نتائج اآلخرين، 
ــفــوز بــاملــبــاريــات  ولــكــن هــدفــنــا األســـاســـي كـــان ال
الثالث املتبقية، واالنتظار، ولكن األمور أصبحت 
أبدى كومان استعداده  اآلن«. كما  أكثر صعوبة 
التام لالستمرار على رأس اإلدارة الفنية للفريق 
بأن  اعــتــرافــه  املقبل، رغــم  املــوســم  فــي  الكتالوني 
خسارة نقطتن في مباراة كان متقدمًا فيها بهدفن نظيفن، تثير الكثير من الشكوك. 
وأضــاف كومان »كمدرب، أنت املسؤول األول عن كل شــيء. تحدثنا بن الشوطن عن 
ضرورة الحفاظ على كثافة اللعب نفسها، وتحسن بعض الجوانب، ولكن هذا لم يحدث 
لدينا  أيضا  الشديد، ألننا  بالتأثر  الثاني. كمدربن نشعر  الشوط  في  ملا حدث  بالنظر 

طموحات، وبعد التقدم بهدفن، لم نكن ننتظر التعادل«.

ديوكوفيتش يكتسح فريتز في ظهوره األول في روما
استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول عامليًا، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة 
روما لتنس األساتذة ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه املستحق في الدور الثاني من البطولة 
على األميركي تيلور فريتز بمجموعتن دون رد.  وفي التفاصيل، لم يظهر ديوكوفيتش 
أي شفقة تجاه منافسه األميركي تيلور فريتز وهزمه بمجموعتن دون رد بواقع )6 - 
4(، )7 - 6( و)7 - 5(، وبعد ذلك توقفت املباراة ملدة 3 ساعات بسبب األمطار الغزيرة قبل 
نهاية املجموعة الثانية. وسينتظر »نولي« في الدور الثالث املتأهل من مباراة البريطاني 
كاميرون نوري واإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش. أما الكندي شابوفالوف، الذي بلغ 
نصف نهائي العام املاضي، فحقق انتصارا واضحا على البولندي كاميل ماجشرزاك 
بمجموعتن دون رد بواقع )6 - 2( و)6 - 3(، ليواجه اإليطالي ستيفانو ترافاغليا، الذي 

تأهل على حساب الفرنسي بينوا بيير، بمجموعتن نظيفتن أيضًا )6 - 4( و)6 - 3(.

مدينة  فــي  سنة   14 تحت  للماسترز  أوروبـــا  بطولة  بلقب 
»ويمبلدون«  بطولة  منافسات  وفي  اإليطالية،  »أوربيتيلو« 
عــام 2010، لعب بـــرودي إلــى جــانــب تــوم فــاركــوهــارســون 
لويس  البريطاني،  النهائية وتفوق على  املباراة  إلى  وتأهل 

بورتون ثم جورج مورغان.
ــرودي على  وفــي بطولة »ويــمــبــلــدون« عــام 2011، تــفــوق بـ
األملاني روبن كيرن )7 – 6( و)7 – 4( و)6 – 4( و)13 – 
11(، ليبلغ الدور نصف النهائي في منافسات »الصغار«، 
األسترالي، جايسون كوبلير،  انتصارا على  آنــذاك  وحقق 
لتنتهي املواجهة )6 – 4( و)6 – 3(. لكن الالعب البريطاني 
خسر املباراة النهائية أمام األسترالي، لوك سافيل )6 – 2( 

و)6 – 4( و)6 – 2(.
وفــي عــام 2012، وصــل بــرودي إلــى الــدور نصف النهائي 
في بطولة أميركا املفتوحة ألول مرة للصغار ووصل إلى 

املباراة النهائية، لكنه خسر أيضًا أمام، فيليب بيليوو )6 – 
2(، )6 – 2( و)7 – 5( في مباراة قوية.

يبلغ طول الالعب ليام برودي حوالي متر و83 سنتيمترًا، 
وأمسى العبا محترفا في عام 2014، ويلعب باليد الُيسرى 
وُيدربه، ديفيد ساميل منذ عام 2014 حتى اليوم، وحقق 
أرباحًا مالية قدرها 758 ألف دوالر أميركي. وفي منافسات 
فئة »الفردي«، حقق الالعب 5 انتصارات مقابل 12 خسارة 

ويحتل اليوم املركز الـ145 في التصنيف العاملي للرجال.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حقق الالعب فوزًا مقابل 4 
خسارات ويحتل اليوم املركز الـ314 في التصنيف العاملي 
لهذه الفئة، وفي منافسات »الغراند سالم« فئة »الزوجي«، 
الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2018،  الــدور  خرج من 
ومن الدور الثاني في بطولة »الغراند سالم« فئة »الزوجي 

املختلط« عام 2017.

رياض الترك

ولد العب التنس البريطاني، ليام تاركن برودي، في الرابع 
من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1994، وهو حاليًا خامس 
أفضل مصنف بريطاني في التنس. وفي عام 2010، ُتوج 
الالعب بلقب بطولة »ويمبلدون« للصغار فئة »الزوجي« إلى 

جانب زميله توم فاركوهارسون.
وكذلك ُتوج بلقب بطولة »أستراليا« املفتوحة لفئة »الزوجي« 
للصغار إلى جانب زميله جوشوا وارد-هيبيرت ووصل إلى 
نهائي بطولة »ويمبلدون« عام 2011 ونهائي بطولة أميركا 
املفتوحة عام 2012، ليصل إلى املركز الثاني في تصنيف 

الصغار، وهو ُينافس حاليًا في منافسات املحترفن.
وبــدأ بـــرودي مسيرته فــي التنس عــام 2005، وُتـــوج بلقب 
بطولة »ناتويست دوريست« املفتوحة، وفي عام 2008 ُتوج 

ليام برودي

على هامش الحدث

العب تنس بريطاني 
يحتل المركز الـ145 

في التصنيف 
العالمي للرجال

هل ينجح ليكرز 
في حسم 
بطاقة مؤهلة 
إلى األدوار 
اإلقصائية؟ 
)Getty(

الشرقية،  المنطقة  متصدر  سيكسرز،  سفنتي  فيالديلفيا  نادي  ضمن 
فريق  وكذلك  اإلقصائية،  األدوار  إلى  التأهل  نتس  بروكلين  ووصيفه 
ميامي هيت، في وقت ضمنت أندية يوتا جاز وفينيكس صانز ولوس 
وتبقى  الغربية.  المنطقة  من  التأهل  ناغتس  وديفنر  كليبيرز  أنجليس 
اآلن، في  لم ُتحسم حتى  الغربية  الشرقية وبطاقتان من  بطاقتان من 
وقت أقصيت أندية تورونتو رابتورز، أورالندو ماجيك، كليفالند كافالييرز 

وديترويت بيستونز وكذلك هيوستن روكتس.

المتأهلون حتى اآلن

وجه رياضي

في  نقطة   13 باتلر  وقــت سجل جيمي  فــي 
الــشــوط األول قبل أن يــتــرك املــبــاراة بسبب 

إصابة في عينه.
املنطقة  ثاني  بدأ بروكلني نتس،  املقابل  في 
الــشــرقــيــة، تــحــضــيــراتــه لــــــأدوار اإلقــصــائــيــة 
رغم   )107  –  115( بولز  شيكاغو  على  بفوز 
الـــ41 التي سجلها زاك الفــني لصالح  النقاط 

 10 مـــع   15( بــــــراون  وبــــــروس   )17( هـــاريـــس 
مــتــابــعــات(، فــي وقــت اكتفى كــايــري إيرفينغ 
بـــ13 نقطة فــي 21 دقيقة مــع استمرار غياب 
النجم اآلخر جيمس هاردن بسبب اإلصابة.

املــبــاريــات األخــيــرة مهمة لجميع  وســتــكــون 
األنـــديـــة فـــي املــنــطــقــتــني الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
تأهلها  بعد  تحسم  لــم  الــتــي  تلك  خصوصًا 

أصحاب األرض، وكان كيفن دورانت األفضل 
)21 نقطة( في أمسية منح من خالها املدرب 
الــكــنــدي ســتــيــف نــــاش الــفــرصــة لــلــعــديــد من 

الاعبني.
الذين  التسعة  الــاعــبــني  مــن  ثمانية  ووصـــل 
خــاضــوا الــلــقــاء الـــى حــاجــز الــعــشــر نــقــاط أو 
أكــثــر، وكـــان أفضلهم، مــن بعد دورانــــت، جو 

ــلـــقـــاءات  وتـــحـــتـــاج لـــانـــتـــصـــار فــــي جــمــيــع الـ
ــــدف، فــــي حــني  ــهـ ــ املــتــبــقــيــة بـــغـــيـــة تــحــقــيــق الـ
على  للمحافظة  املتصدرة  األنــديــة  ستسعى 
ــار ســعــيــهــا لــخــوض  املـــراكـــز املــتــقــدمــة فـــي إطــ
ــي املــرحــلــة  ــا أكـــثـــر فــ ــهــ ــبــــاريــــات عـــلـــى أرضــ مــ

اإلقصائية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وافق مجلس الوزراء في إسبانيا على منح الجنسية اإلسبانية ملدافع فريق مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، الفرنسي أيمريك البورت، إذ سيكون بمقدوره اآلن دخول حسابات 
األوروبية  األمــم  إنريكي مارتينيز، مــدرب منتخب إسبانيا، خالل بطولة  لويس  املــدرب 
)يــورو 2020( التي تنطلق الشهر املقبل، وذلــك وفقًا ملا صرحت به مصادر من داخل 
االتحاد اإلسباني للعبة لوكالة األنباء اإلسبانية »إفــي«. وأمسى البــورت اليوم أحد أهم 
فريقه  تتويج  فــي  ســاهــم  والـــذي  الخلفي،  الــخــط  فــي  مانشستر سيتي  فــريــق  عناصر 

اإلنكليزي بلقب الدوري والكأس، وُينافس في نهائي األبطال هذا املوسم.
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