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أعلن فريق بايرن ميونخ األملاني رسميًا تعاقده 
مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، الذي يصل إلى 

صفوف الفريق »البافاري« قادمًا من منافسه 
اليبزيغ في نهاية هذا املوسم بعقد ملدة 5 

مواسم. وذكر املدير الرياضي لبايرن، حسن 
صالحميديتش، في بيان: »إننا سعداء جدًا بضم 

أوباميكانو لفريقنا. سيكون عنصرًا أساسيًا 
قدر قيمة 

ُ
بالنسبة لنا في السنوات املقبلة«. وت

الصفقة بحوالي 42.5 مليون يورو.

سيتواجه الرفاع واألهلي في نهائي مسابقة 
كأس البحرين في نسختها رقم 44، وذلك بعد 
فوز األول على الرفاع الشرقي )2 - 1( والثاني 
على الحدد بالركالت الترجيحية )5 - 4( بعد 

انتهاء الوقت األصلي بالتعادل )2 - 2( في الدور 
نصف النهائي. وتقام املباراة النهائية في الرابع 

 سيسعى 
ُ
من شهر آذار/مارس القادم، حيث

كل فريق لتحقيق أول لقب هذا املوسم على 
الصعيد املحلي.

سجل فريق ضمك السعودي فوزًا تاريخيًا هو 
األول له في تاريخ مواجهاته مع الهالل، وجاء 

بهدف نظيف، ما تسبب باقالة املدرب الروماني 
رازفان لوتشيسكو من منصبه بحسب ما أعلن 

النادي. وأعلن فريق الهالل في بيان رسمي: »قرر 
مجلس إدارة الهالل إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز 

الفني لفريق الهالل، املدرب الروماني، رازفان 
لوشيسكو. على أن يستلم البرازيلي روجيرو 

ميكالي مدرب فريق الشباب املهمة مؤقتًا«.

بايرن ميونخ يُعلن 
رسميًا ضم المدافع 

الفرنسي أوباميكانو

كأس البحرين: 
الرفاع واألهلي إلى 

المباراة النهائية

فوز تاريخي لضمك 
على الهالل يؤدي 

الى إقالة لوتشيسكو

حطمت العداءة 
الكينية بياتريس 
تشيبكويتش 
الرقم القياسي 
العالمي لسباق 
خمسة آالف متر 
بعد أن قطعت 
المسافة في 
زمن بلغ 14 
دقيقة و43 
ثانية في 
موناكو لتتفوق 
على الرقم 
القياسي السابق 
بفارق ثانية 
كاملة. وتحمل 
تشيبكويتش 
)29 عاما( أيضًا 
الرقم القياسي 
لسباق ثالثة آالف 
متر وحققت 
إنجازها الجديد 
في أجواء 
عاصفة. وقالت 
العداءة الفائزة 
بعد السباق: 
»أنا سعيدة.
أنا سعيدة 
تمامًا بهذا 
الرقم القياسي 
العالمي«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

انـــتـــصـــارات مــصــريــة، وتــونــســيــة، 
ــة، ومـــغـــربـــيـــة دشــنــتــهــا  ــريــ ــزائــ وجــ
التأهل  رحلة  في  العربية  األندية 
إلى مرحلة املجموعات لكأس الكونفيدرالية 
 ،2021/2020 ملــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة  األفــريــقــيــة 
ـــ 32  ــــاب مــلــحــق دور الــ إذ ســجــلــت جـــولـــة ذهـ
انتصارات لعدة فرق عربية، مقابل تعثر فرق 
أخرى في رحلة جني البطاقات املؤهلة للدور 
ثــمــن الــنــهــائــي ومــرحــلــة املــجــمــوعــات. ونجح 
نادي بيراميدز املصري في تحقيق فوز سهل 
على رايسنغ كلوب العاجي بهدفني مقابل ال 
بيراميدز  ليصبح  األخــيــر،  ملعب  فــي  شـــيء 
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تقرير

قريبا من حسم بطاقة التأهل إلى الدور املقبل. 
وسجل ثنائية بيراميدز نجمه إسالم عيسى 
في الدقيقتني 20، 82. وخاض بيراميدز اللقاء 
في غياب أهم نجمني في تشكيلته، وهما عبد 
الله السعيد وأحمد فتحي ونجح في التغلب 

على النقص.
العربية  القمة  املغربي  الــرجــاء  نــادي  وحسم 
بــالــفــوز عــلــى االتـــحـــاد املــنــســتــيــري التونسي 
بهدف مقابل ال شيء في ملعب األول. وسجل 
هــدف املــبــاراة الوحيد محمود بن حليب في 
الدقيقة 34. وكان الرجاء الطرف األفضل، وأهدر 
العديد من الفرص عبر عبد اإلله الحافيظي 
وكان  حليب.  بن  ومحمود  رحيمي  وسفيان 
الفريق التونسي ندا قويا للرجاء، والحت له 

فرصتان للتسجيل عبر الجالصي وتشيبامبا 
وبات  الزنيتي.  أنيس  الحارس  لهما  تصدى 
الرجاء يحتاج للتعادل على األقل، فيما يبحث 
االتــحــاد املنستيري عــن الــفــوز بــفــارق هدفني 
مــن أجــل التأهل. وحقق نــادي وفــاق سطيف 
كوتوكو  أشانتي  على  غاليا  فــوزا  الجزائري 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف فــي الــلــقــاء الــــذي جمع 
في  قــدمــا  ليضع  األخــيــر  ملعب  على  بينهما 
مرحلة املجموعات للبطولة القارية. وجاء فوز 
الوفاق عبر ريمونتادا مثيرة، بدأها كوتوكو 
بالتقدم عبر مهاجمه الواعد كوامي أبوكو في 
الدقيقة 68، ولكن سرعان ما رد وفاق سطيف 
بالتعادل عبر العبه محمد األمني عمورة في 
الدقيقة 73 ثم نجح أحمد قندوسي في خطف 
الدقيقة 80 وحسم  الثاني لفريقه في  الهدف 

النتيجة لصالح بطل الجزائر.
وشهدت املــبــاراة تألق حــارس وفــاق سطيف 
سفيان خــذايــريــة فــي الــلــقــاء، وتــصــدى لركلة 
جـــزاء بــخــالف انــفــراديــن عــبــر كــوامــي أبــوكــو 
مــهــاجــم كــوتــوكــو وســـاهـــم فـــي حــصــد الــفــوز 

والحصول على االنتصار الغالي الذي وضع 
به الفريق قريبا من التأهل للدور املقبل. وجاء 
فــوز وفــاق سطيف في أجــواء مثيرة، خاصة 
مــع تــواجــد مــا يــقــرب مــن 5 آالف مــتــفــرج، تم 
السماح لهم بالدخول من جانب إدارة كوتوكو 
أمـــال فــي تشجيع الالعبني  الــلــقــاء،  لــحــضــور 
وإحداث ضغط معنوي كبير على العبي بطل 

الجزائر في أرض امللعب.
وأعـــــرب نــبــيــل الــكــوكــي املـــديـــر الــفــنــي لــوفــاق 
سطيف الجزائري عن سعادته الكبيرة بالفوز 
الكوكي  وقـــال  لــهــدف.  بهدفني  كوتوكو  على 
»لعبنا  املــبــاراة:  الصحافي عقب  املؤتمر  في 

العرب يسجلون 
نتائج طيبة في استهالل 

المسابقة األفريقية

خروج إيلينا 
سفيتولينا على يد 
األميركية جيسيكا 

بيغوال

مباراة رائعة، شكرا لالعبني على األداء املميز، 
ســيــطــرنــا عــلــى مــنــطــقــة الـــوســـط كــنــا األقــــرب 
للتسجيل، الحت لنا فرص لم تترجم ألهداف، 
يحسب لالعبني الروح القتالية التي لعبوا بها 
في الدقائق األخيرة وكانت سببا في تحويل 
التأخر للفوز، البطاقة لم تحسم بعد وعلينا 
الحذر من كوتوكو في لقاء اإلياب والعمل على 
الفوز من جديد لتأمني التأهل للدور املقبل، 
ونريد املنافسة على لقب بطل الكونفيدرالية 

هذا املوسم«.
ــــادي شــبــيــبــة الــقــبــائــل  وفــــي املـــقـــابـــل، خــســر نـ
مقابل  بهدفني  املالي  امللعب  أمــام  الجزائري 
هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في مالي. 
وبـــات الشبيبة فــي حــاجــة إلــى الــفــوز بهدف 
ــل حــســم  ــ أجـ مــــن  ــدفـــني  هـ ــفــــارق  بــ أو  رد  دون 
بطاقة التأهل. في املقابل يكفي امللعب املالي 
ــاءت  الـــتـــعـــادل لــحــســم بــطــاقــة الـــصـــعـــود. وجــ
بالتقدم  املالي  امللعب  بدأها  املــبــاراة صعبة، 
عبر إيسياكا ساماندي في الدقيقة 32، ورد 
الشبيبة بالتعادل عبر بدر الدين سوياد في 

ــادال،  واصـــــل الــنــجــم اإلســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نـــ
املباراة  نحو  زحفه  عامليًا،  الثاني  املصنف 
النهائية بسجل مثالي، بفوزه على اإليطالي 
 )3 – 6( فابيو فونييني بثالث مجموعات 
و)6 – 4( و)6 – 2(، ليبلغ الدور ربع النهائي 
من بطولة أستراليا املفتوحة للتنس )أولى 
الـــبـــطـــوالت األربــــــع الـــكـــبـــرى فـــي مــنــافــســات 

الغراند سالم(.
وهــذه املــرة الـــ43 التي يبلغ فيها اإلسباني 
املخضرم الدور ربع النهائي في البطوالت 
الكبرى، وهو الساعي إلى إحراز لقبه الثاني 
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا بــعــد عـــام 2009. وإذا 
ُقّدر له ذلك، فإنه سيحرز لقبه الـ21 الكبير، 
يتقاسمه  الــذي  القياسي  بالرقم  وسينفرد 

جون نيوكومب )14 مرة(. وقال نادال: »أنا 
سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي. إنها بداية 
إيجابية. عندما تلعب في ثمن النهائي في 
فــإنــك تواجه  فــابــيــو،  مــواجــهــة منافس مثل 
معركة حقيقية. ال تنتظر أن تخوض املباراة 
من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من 
الـــالعـــبـــني«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاتــه من 
ــاع فــي أســفــل الــظــهــر، لــم يخسر نـــادال  أوجــ
مع  نـــادال  ويلتقي  اآلن،  أي مجموعة حتى 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس املصنف 
سادسًا الذي تأهل إلى ربع النهائي من دون 
مــنــافــســة، بــعــد انــســحــاب اإليــطــالــي ماتيو 
بيريتيني بسبب آالم في عضالت البطن إثر 
إصابة تعرض لها في املباراة السابقة. وقال 
»لدي  العالم:  في  عاشرًا  املصنف  اإليطالي 
مشاكل في عضالت البطن. قال لي األطباء إن 
هناك خطرًا في أن تتفاقم. قّررت عدم اللعب، 
ألن األمر ال يستحق العناء«، وسبق أن التقى 
مناسبات،  سبع  في  وتسيتسيباس  نــادال 
كــان الفوز من نصيب »املــاتــادور« في ست 

منها مقابل واحدة لليوناني.

في  ويستمر  يــتــقــدم  مــيــدفــيــديــف 
المنافسة

أكد الالعب دانييل ميدفيديف،  املقابل،  في 
أنـــه مــنــافــس قـــوي عــلــى إحــــراز لــقــب بطولة 
سحق  عندما  للتنس،  املفتوحة  أســتــرالــيــا 
ماكنزي ماكدونالد )6 – 4(، )6 – 2( و)6 – 
3(، ليبلغ دور الثمانية في أولى البطوالت 
الــكــبــرى لــلــمــوســم الــحــالــي، ويــمــدد سلسلة 

انتصاراته إلى 18 مباراة.
الــروســي املصنف رابعًا بأول  وفــاز الالعب 
مواجهة في مسيرته منذ خمس مجموعات 
في الدور الثالث، لكن لم يكن هناك أي تكرار 
ملثل هــذه املــبــاراة الطويلة في املــبــاراة على 
ملعب مارغريت كورت، وحالف بعض الحظ 
ماكدونالد املصنف الـ 192 عامليًا في التقدم 
على الشبكة، لكنه لم يستطع مواجهة قوة 
إرسال ميدفيديف أو شراسة الالعب الروسي 

في النقاط املهمة.
فـــرص لكسر   7 مــن   6 واســتــغــل ميدفيديف 
إرسال منافسه األميركي، وفي األخيرة فاز 
باملباراة ليضرب موعدًا في دور الثمانية مع 
مواطنه أندريه روبليف )23 سنة( املصنف 
السابع الذي فاز على النرويجي كاسبر رود 
بــانــســحــاب األخــيــر بسبب اإلصـــابـــة، وجــاء 
متقدمًا  روبليف  كــان  عندما  رود  انسحاب 

)6 – 2( و)7 – 6(.
وقال ميدفيديف )25 سنة( بعد الفوز على 
مــاكــدونــالــد: »كــانــت مــبــاراة كــبــيــرة، وكانت 

أداًء جيدًا.  إرسالي جيدة، وقدمت  ضربات 
ــيـــدًا، وأنــهــيــت املــواجــهــة  ــان جـ إحــســاســي كــ
فــي ســاعــة ونــصــف، وهــو أمــر مهم فــي هذه 
نجحت  أنني  وأعتقد  البطولة.  من  املرحلة 
في االستفادة من جميع الفرص التي أتيحت 

لي اليوم«.
انــتــصــارات ميدفيديف  مــســيــرة  وتــتــضــمــن 
نــوفــاك ديوكوفيتش،  الــصــربــي  الــفــوز على 
الــثــانــي  املــصــنــف األول عـــاملـــيـــًا، واملـــصـــنـــف 
ــانــــي رفـــايـــيـــل نـــــــــادال، والـــنـــمـــســـاوي  ــبــ اإلســ
زفيريف.  ألكسندر  تيم، واألملاني  دومينيك 
وشـــمـــلـــت أيــــضــــًا الــــفــــوز بـــألـــقـــاب الــبــطــولــة 
الختامية للرجال وبطولة باريس لألساتذة، 
وأخيرًا كأس اتحاد املحترفني مع املنتخب 

الروسي.
دور  في  الخالصة  الروسية  املواجهة  وعــن 
الثمانية، قال روبليف: »سيكون واحد منا 
عــلــى األقـــل فــي قــبــل الــنــهــائــي، وهـــذه أخــبــار 
انتصر هو،  بيننا  آخــر مواجهة  في  طيبة. 
ــك فـــي دور الــثــمــانــيــة فـــي أمــيــركــا  ــان ذلــ ــ وكـ
املــفــتــوحــة، وســنــلــتــقــي مـــن جـــديـــد فـــي دور 
ما  املفتوحة. سنرى  أستراليا  الثمانية في 
سيحدث«. وأضــاف روبليف خالل حديثه: 
»أتــمــنــى تــقــديــم أداء كــبــيــر، وســتــكــون هــذه 
معركة كبيرة«. كذلك عّبر روبليف عن أسفه 
الشفاء  له  وتمنى  وانسحابه،  رود  إلصابة 

العاجل. 
ــذه أفـــضـــل نــتــيــجــة ملــيــدفــيــديــف  ــر أن هــ ــذكـ ُيـ
الكبرى، وهي  البطوالت  املصنف رابعًا في 
 2019 عــام  مــيــدوز  فالشينغ  نهائي  بلوغه 

عندما خسر أمام اإلسباني رافاييل نادال.

فوز روبليف ومنافسات السيدات
وفاز الروسي أندري روبليف على النروجي 
3(، ثم   – )7 – 6( و)7   ،)2  –  6( كاسبر رود 
بانسحاب األخير بداعي االصابة. وسيلتقي 
النهائي،  ربــع  فــي  ميدفيديف  مــع  روبليف 
كبير هو  بلقب  تـــوج  روســـي  آخـــر  أن  علمًا 
مارات سافني في منافسات بطولة أستراليا 

املفتوحة بالذات عام 2005. 
ولدى السيدات، أقصت األميركية جيسيكا 
األوكرانية  نظيرتها  الـــ61  املصنفة  بيغوال 
إيلينا سفيتولينا املصنفة الخامسة عامليًا 
في مباراة مثيرة )6 – 4(، )6 – 3( و)6 – 3(. 
وتلتقي بيغوال في الدور القادم مواطنتها 
ــرايـــدي )املــصــنــفــة الــــــ24 عــاملــيــًا(،  جــيــنــيــفــر بـ
التي تفوقت على الكرواتية دونا فيكيتش 
)املصنفة الـ33 في التصنيف(، وذلك بنتيجة 

)6 – 1( و)7 – 5(.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: نادال يواصل زحفه نحو النهائي
تابع النجم اإلسباني 

رافاييل نادال، عروضه 
القوية وأطاح منافسه 
اإليطالي فابيو فونييني، 

وتأهل إلى الدور ربع 
النهائي من بطولة أستراليا 
المفتوحة، ليؤكد سعيه 

وراء حصد اللقب 
هذا الموسم

النجم التونسي حقق االنتصار على بطل إسواتيني )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( »نادال يواصل تقدمه في أولى بطوالت »الغراند سالم

أكدت األندية العربية تفوقها، من جديد، في مسابقة 
»الكونفيدرالية«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس 
بعدما سجلت أغلب تلك الفرق انتصارات مستحقة في 

الطريق للحفاظ على اللقب األفريقي عربيًا

الدقيقة 50، ثم نجح امللعب في انتزاع الفوز 
مــامــادو  طريقه  عــن  الــثــانــي  بهدفه  لصالحه 
كولو في الدقيقة الرابعة من الوقت املحتسب 

بدال من الضائع خالل الشوط الثاني.
وعــاد نــادي النجم الساحلي التونسي بفوز 
غاٍل من ملعب يونغ بوفالوز بطل إسواتيني 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــــدف، لــيــصــبــح فـــي حــاجــة 
للتعادل فقط من أجل التأهل. ويدين النجم 
العاجي  نجمه  إلــى  انــتــصــاره  فــي  الساحلي 
الخطير،  الحربة  رأس  كوليبالي  سليماني 
الفريق  برفقة  والتوهج  التألق  واصــل  الــذي 
وســــجــــل لــــه هــــدفــــي الــــفــــوز فــــي مــــرمــــى بــطــل 
إسواتيني في الدقيقتني 6، 74 قبل أن يسجل 
 .87 الدقيقة  الوحيد في  بونغوا هدف يونغ 
وقــــدم الــنــجــم الــســاحــلــي عــرضــا قــويــا، وكــان 
كوليبالي  وأهــدر  اللقاء،  في  األخطر  الطرف 
الفريق  مرمى  فــي  ثنائيته  لتعزيز  فرصتني 
وعـــاد فــي النهاية بــفــوز اقــتــرب بــه مــن حسم 

بطاقة التأهل. 
في املقابل، تلقى نادي أهلي بنغازي الليبي 
بهدف  بالتعادل  اكتفي  بعدما  قوية  ضربة 
الكونغولي  بيمبي  موتيمبا  مــع  فــريــق  لكل 
في اللقاء الذي جرى في ملعب بترو سبورت 
العبه  عبر  التقدم  األهلي  وافتتح  بالقاهرة. 
الشامخ العبيدي في الدقيقة 6 ولكن سرعان 
العبه  عبر  بالتعادل  بيمبي  موتيما  رد  مــع 
كابونغو في الدقيقة 43 وقبل نهاية الشوط 
الليبي  الفريق  وفـــرط  فــقــط.  بدقيقتني  األول 
فــي فـــوز كبير بــعــدمــا أهـــدر 7 فـــرص محققة 
للتسجيل، عبر عبد الله العرفي وطه شريف 
وجــواد  مرسال  وجبريل  العبيدي  والشامخ 
رزق على مدار شوطي اللقاء، بخالف إهدار 
ــزاء عـــن طــريــق عــبــدالــلــه الــعــربــي في  ركــلــة جــ
في حاجة  األهلي  وبــات  بغرابة.   53 الدقيقة 
للتعادل بهدفني لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة 
وتجنب التعادل السلبي في لقاء اإلياب على 
ملعب موتيما بيمبي من أجــل حسم بطاقة 
التأهل إلى الدور املقبل. وخسر نادي عربي 
آخر هو االتحاد البيضاوي املغربي لقاءه مع 
نكانا رد يفلز الزامبي بهدفني مقابل ال شيء 
البيضاوي  في ملعب األخير. وبات االتحاد 
في حاجة لريمونتادا والفوز بفارق 3 أهداف 
عــلــى األقــــل فــي جــولــة اإليــــاب مــن أجـــل حسم 

بطاقة التأهل.
جولة  شهدت  العربية،  النتائج  عــن  وبعيدا 
إنييمبا  فــوز  أبــرزهــا  نتائج مثيرة،  الــذهــاب 
عــلــى ريـــفـــرز يــونــايــتــد فـــي ديـــربـــي نيجيريا 
بالبطولة بهدف مقابل الشيء سجله سيريل 
املــبــاراة  59. وشــهــدت  الدقيقة  فــي  أوليسيما 
التوقف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بسبب 
غزارة األمطار والرياح الشديدة، ولجأ الحكم 
إلى اإليقاف لحني هدوء األمطار، ثم استكمال 
نايسا  إنييمبا بهدف. وعــاد  املــبــاراة ويفوز 
ستارز الزامبي من كينيا بفوز على غورماهيا 
الــكــيــنــي بــهــدف مــقــابــل ال شـــيء لــيــقــتــرب من 
الصعود. ولعبت األرض ضد أصحابها في 
ثــالــث، وســقــط غاالكسي بطل بتسوانا  لــقــاء 
أمــام أورالنـــدو بيراتس بطل جنوب أفريقيا 
بثالثة أهداف دون رد في لقاء من طرف واحد 

ليصبح بيراتس قريبا من التأهل.

يخوض األهلي المصري موقعة مثيرة ضد ضيفه المريخ السوداني في 
القاهرة  الجولة األولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد 
عن  تأجل  اللقاء  بأن  علما  الدولي 
بسبب  ســابــقــا  ــمــحــدد  ال ــده  ــوع م
العالم  كــأس  في  األهلي  مشاركة 
االتــحــاد  وكـــان  قــطــر.  فــي  لألندية 
األفريقي لكرة القدم »الكاف« وافق 
القاهرة  الستاد  المباراة  نقل  على 
األهلي  مــســؤولــو  تــقــدم  بعدما 
ملعب  من  اللقاء  نقل  بشأن  بطلب 

السالم إلى استاد القاهرة.

األهلي يتحدى المريخ

حــالــيــًا مــع الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر )20 
لكل منهما(. كذلك فإنها املرة الثالثة عشرة 
التي يبلغ فيها نادال ربع النهائي في بطولة 
يتفوقان  اثنني  بــأن العبني  علمًا  أستراليا، 
عــلــيــه، هــمــا فـــيـــدرر )15 مــــرة( واألســـتـــرالـــي 

كأس 
الكونفيدرالية

انتصارات عربية مهمة
تعرض فريق لوس أنجليس ليكرز حامل 
الــلــقــب املــوســم املــاضــي لــضــربــة مــزدوجــة 
بسقوطه أمام دينفر ناغتس )122 – 105( 
ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، في مباراة خسر فيها جهود 
من  يعاني  الــذي  ديفيس  أنطوني  نجمه 
إصــابــة فــي وتـــر أخــيــل، والــتــي قــد تبعده 

طوياًل عن املالعب.
وثـــأر فــريــق نــاغــتــس بــالــتــالــي مــن الفريق 
الــذي أوقــف زحفه فــي منافسات »البالي 
أوف« املوسم املاضي في مواجهة مثيرة، 
أن يبسط  الشوط األول قبل  ال سيما في 
الــفــائــز ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب، 
ال سيما بــعــد إصــابــة ديــفــيــس الـــذي كــان 
متألقًا في املباراة بتسجيله 15 نقطة في 

14 دقيقة قبل أن يترك أرضية امللعب. 
وسيخضع ديفيس لفحص بأشعة الرنني 
املغناطيسي ملعرفة مدى خطورة إصابته، 
وقــد عــانــى مــن أوجـــاع فــي وتــر أخــيــل في 
األونـــة األخــيــرة، ويــبــدو أنها تفاقمت في 
اللقاء ضد ناغتس، مع أن االطباء طمأنوا 
الــــالعــــب بـــأنـــه ال يــتــعــني عــلــيــه أن يــقــلــق، 
املناطيسي  بالرنني  للفحص  وخضوعه 
مــجــرد مــحــاولــة لــلــتــأكــد مـــن أن كـــل شــيء 

على ما يرام.
وقــال مــدرب فريق ليكرز فــرانــك فوغل أن 
ديفيس في »مزاج جيد«، مشيرًا إلى ثقته 
االنتصارات  بفريقه في مواصلة تحقيق 
فــي حــال اضــطــر ديفيس إلــى الغياب عن 
ــبــــاراة مــواجــهــة على  املـــالعـــب، وكـــانـــت املــ
ــة املـــلـــعـــب بــــني نـــجـــم فـــريـــق لــيــكــرز  ــيــ أرضــ
ليبرون جيمس ومنافسه الصربي نيكوال 
ضئيلة  بنسبة  األخير  فتفوق  يوكيتش، 
بتحقيقه »تريبل دبــل« مع 23 نقطة و16 
فــي حني  تــمــريــرات حاسمة،  متابعة و10 
جاراه األول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 

تمريرات حاسمة. وفي مباراة أخرى، أهدر 
فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس فــرصــة االقــتــراب 
من فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر 
املنطقة الشرقية، بسقوطه أمام أوكالهوما 
سيتي ثاندر )114 – 109(، على الرغم من 
املساهمة الكبيرة لنجمه اليوناني يانيس 
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو صـــاحـــب »تـــريـــبـــل دبـــل« 
تمريرات  و10  متابعة  و17  نقطة   24 مــع 
التي يسجل  الرابعة  املــرة  حاسمة، وهــي 

فيها يانيس »تريبل دبل« هذا املوسم.
وقــاد النجم جاسنت جاكسون، 22 نقطة، 
لصناعة  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  فريقه 
هــــذا االنـــتـــصـــار، وذلــــك بــعــد أن نــجــح في 
محاوالته األربع لتصويب رميات ثالثية، 
ــدة قــبــل 14 ثــانــيــة على  ومـــن بــيــنــهــا واحـــ
املقدمة بفارق  ثاندر في  النهاية وضعت 

خمس نقاط.
ولــــم ُيـــشـــارك جــاكــســون كــثــيــرًا فـــي بــدايــة 
املوسم، لكن في ظل الغيابات العديدة في 
أوكالهوما سيتي في اآلونة األخيرة، فإن 

دوره تنامى في الفريق. 
ــــي آخـــر  ــاكــــســــون 42 نـــقـــطـــة فـ ـــل جــ ــجـ وســ
مباراتني، في وقت سجل آل هورفورد 20 
نقطة ومــرر تسع كــرات حاسمة. وأضاف 
نــقــطــة وداريــــوس  لــوغــويــنــتــس دورت 19 
بازلي 18 نقطة، بينما استحوذ حميدو 

ديالو على 13 كرة مرتدة.
وُتــعــتــبــر هــــذا الـــخـــســـارة الــثــالــثــة لــفــريــق 

ميلووكي باكس تواليًا.
وبعيدًا عن نقاط يانيس أنتيتوكونمبو، 

نقطة   23 ميدلتون  كريس  الــالعــب  سجل 
وبوبي بورتيس 21 نقطة، كما أحرز باكس 
ولـــم يسجل  األول،  الــشــوط  فــي  نقطة   41
ميلووكي أقل من 45 نقطة في الشوط األول 

في أي مباراة خاضها هذا املوسم.

تألق ليالرد
قــاد نجم فــريــق بــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز 
داميان ليالرد فريقه مرة جديدة لتحقيق 
منافسه  على  األخــيــرة  الثواني  في  الفوز 
داالس مافريكس )121 – 118(، بتسجيله 
التسعني  الــثــوانــي  فــي   7 بينها  نقطة   34
األخيرة، كما نجح في 11 تمريرة حاسمة. 
فـــي املــقــابــل لـــم تــنــفــع الــنــقــاط الــــــ44 الــتــي 
دونتشيتش  لــوكــا  الــســلــوفــيــنــي  سجلها 
ــاد الـــخـــســـارة عـــن مــافــركــيــس، علما  ــعـ إلبـ
أنـــه حــقــق أيــضــا 9 تــمــريــرات حــاســمــة و7 
متابعات، كما أهدر رمية ثالثية في الرمق 
األخير كانت كفيلة بفرض وقت اضافي. 
وأشــــاد تــيــري ســكــوت، مــــدرب بــورتــالنــد، 
ــدرك أنـــه يــتــخــذ دائــمــًا  ــ بــلــيــالرد بــقــولــه »نـ
هو  التسجيل،  ويجيد  الصائبة  الــقــرارت 
األهم  فترة طويلة،  منذ  األمــر  بهذا  يقوم 
أما  الكرة«،  أن نعطيه  في بعض األحيان 
النجم ليالرد فقال »أعتقد أننا استحقينا 
هذا الفوز. قمنا بما يجب علينا القيام به 

خالل مجريات املباراة«.
أعــرب دونتشيتش عن خيبة  املقابل،  في 
أمله من عدم تسجيل الرمية الثالثية في 
نهاية املباراة بقوله »األمــر ال يتعلق بما 

إذا كنت واثقًا أم ال. شعرت بأن الكرة قد 
دخلت السلة وبالتالي لقد خاب أملي، كان 

يتعني علي أن أسجل«.
هذا وتخطى فريق سان أنطونيو تخلفه 
في الربع األول بنتيجة )33 – 17( ليخرج 
فــائــزًا عــلــى تــشــارلــوت هــورنــتــس )122 – 
110(. وكـــان ديــجــورنــاي كـــوراي وديــريــك 
وايــت أفضل مسجلني في صفوف الفائز 
ولكل منهما 25 نقطة، في حني كان تيري 
الخاسر مع  روزيــيــه األفضل في صفوف 
33 نــقــطــة. وقــــاد هــــداف الــــــدوري بــرادلــي 
للفوز على  بيل فريقه واشنطن ويـــزادرز 
بوسطن سلتيكس )104 – 91( بتسجيله 
املــواجــهــة. وتــقــدم واشنطن  35 نقطة فــي 
)55 – 43( في نهاية الشوط األول ثم وسع 
نقطة  بــفــضــل 11   )53 –  77( إلـــى  الـــفـــارق 
تواليًا، لكن سلتيكس رد التحية بسلسة 
قبل  ملنافسه  واحـــدة  مقابل  نقطة   11 مــن 
أن تكون الكلمة األخيرة لفريق العاصمة.

ــاريــــات األخــــــــرى، فـــــاز مــمــفــيــس  ــبــ ــي املــ وفـــ
غــــريــــزلــــيــــز عــــلــــى ســــاكــــرامــــنــــتــــو كــيــنــغــز 
كليبرز  أنــجــلــيــس  ولــــوس   ،)110  –  124(
 ،)111  –  128( كــافــالــيــيــرز  كليفالند  عــلــى 
ماجيك  أورالنــــدو  على  صانز  وفينيكس 
)109 – 90(، ومينيسوتا تيمبروولفز على 
تورنتو رابتورز )116 – 112(، وديترويت 
بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو  عــلــى  بيستونز 

.)112 – 123(

المباريات القادمة
ــات الــــــــدوري األمـــيـــركـــي  ــاريـ ــبـ ُتــســتــكــمــل مـ
لكرة السلة فجر األربعاء بمباريات قوية 
ومنتظرة، بدايًة من قمة ميلووكي باكس 
يبحثان  اللذان  رابــتــورز، وهما  وتورنتو 
عن الفوز لتعويض الخسارة في الجولة 
الــســابــقــة واســتــعــادة الـــتـــوازن فــي بطولة 

الدوري.
فريق بوسطن  املــقــابــل، سيستضيف  فــي 
ســلــتــيــكــس مــنــافــســه ديــنــفــر نــاغــتــس في 
مباراة قوية وُمنتظرة، خصوصًا بعد الفوز 
الكبير لناغتس على بطل املوسم املاضي 
ـــرز. فــيــمــا ســيــلــعــب  ــكـ لـــــوس أنــجــلــيــس اليــ
ممفيس غريزليز ضد منافسه فريق نيو 
أورليانز بيليكانس. أما فريق أوكالهوما 
سيتث ثاندر فسيلعب ضد بورتالند تريل 
باليزرز في مباراة قوية، ويبحث عن فوزه 
الثاني تواليًا في بطولة الدوري. أما لوس 
أنجليس اليكرز فسيلعب ضد مينيسوتا 
تيمبروولفز، وهدفه تعويض الخسارة في 

الجولة املاضية.
أمــا  فريق فينيكس صانز فسيلعب ضد 
بروكلني نتس بحثًا عن فوز يعيد ترتيب 
األمور في بطولة الدوري، بينما يخوض 
فريق ديترويت بيستونز مواجهة صعبة 

ضد فريق سان أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

السلة األميركية: سقوط ليكرز وإصابة نجمه
فشل فريق لوس 

أنجليس ليكرز في متابعة 
سلسلة االنتصارات 

المتتالية، وسقط أمام 
منافسه دينفر ناغتس 
في منافسات دوري 
السلة األميركي، في 

وقت تعرّض فيه نجمه 
أنطوني ديفيس إلصابة 

قوية، ستؤثر سلبًا في 
أداء بطل الموسم 

الماضي

)Getty( ليكرز يتعرض لسقوط جديد في الدوري
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رياض الترك

الــثــاثــاء منافسات  الــيــوم  تــعــود 
ــا مــن جديد  ــ أبــطــال أوروبـ دوري 
وهــــذه املــــرة فـــي دور الــــــ16 الـــذي 
سيشهد مــبــاريــات قــويــة مــنــتــظــرة لــكــل من 
فـــريـــقـــي بـــرشـــلـــونـــة اإلســــبــــانــــي ولـــيـــفـــربـــول 
اإلنكليزي، اللذين يسعيان لحسم مواجهة 
الذهاب والتقدم بنتيحة مريحة قبل خوض 
مــنــافــســات اإليــــاب والــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع 

النهائي. 
ــد مــع  ــ ــوعـ ــ ــى مـ ــلــ ــــون الــــجــــمــــاهــــيــــر عــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ

عودة األبطال
قمة برشلونة وباريس

تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية وُمنتظرة بين فريقي برشلونة 
بينما  نو«.  »كامب  ملعب  على  وذلك  الذهاب،  مباراة  في  الفرنسي  جيرمان  سان  وباريس  اإلسباني 

يواجه فريق ليفربول اإلنكليزي منافسه اليبزيغ األلماني في المباراة الثانية

3031
رياضة

تقرير

مــبــاريــات كــبــيــرة فـــي الـــيـــوم األول مـــن دور 
الـ16، وبشكل خاص القمة الكروية امُلنتظرة 
الـــتـــي ســتــجــمــع بـــن الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« 
والنادي »الباريسي«، في وقت يلعب فريق 
اإلنكليزي قمة مرتقبة ضد فريق  ليفربول 

اليبزيغ األملاني القوي.

»الكتالوني« و»الباريسي«
وباريس  اإلسباني  برشلونة  فريقا  يقص 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي شــريــط دور الــــ16 
ــا، وذلــــك فـــي املـــبـــاراة  ــ ــ لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـ
الـــنـــاريـــة الـــتـــي تــنــتــظــرهــا الــجــمــاهــيــر على 

ملعب »كامب نو« في مواجهة الذهاب، رغم 
أن القمة ستشهد غيابات كثيرة في الطرفن 
فريق برشلونة  اإلصابات. ويسعى  بسبب 
لتجنب السقوط الكبير على ملعب »كامب 
نــو« وإنهاء املــبــاراة بفوز مريح بهدفن أو 
أكثر ومحاولة الخروج بشباك نظيفة، وذلك 
عند  معقدة  فــي حسابات  الــدخــول  لتجنب 
خــوض مــبــاراة اإليـــاب على ملعب »حديقة 
األمــــراء« فــي بــاريــس. وفــي وقــت سيخوض 
الــقــمــة بتشكيلة كــامــلــة فــي خط  بــرشــلــونــة 
الوسط والهجوم، إذ إن املنتظر أن ُيشكل كل 
مــن بــيــدري املــوهــوب، دي يونغ وسيرجيو 
بوسكيتس قــوة خــط وســط »الــكــتــالــونــي«، 
وسيتكون خط هجوم برشلونة من الهداف 
ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان 
غريزمان، سيكون هناك شكوك حول شكل 
خــط الـــدفـــاع. وتــــأزم مــوقــف بــرشــلــونــة بعد 
ــو الـــذي ُيــقــدم موسم  إصــابــة رونــالــد أراوخــ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي لـــلـــنـــادي 
املــدرب رونالد كومان  ليكون  »الكتالوني«، 
أمام خيارات محدودة والتي قد تؤثر سلبا 
على األداء الدفاعي أمام هجوم »الباريسي« 

امُلرعب بقيادة الفرنسي كيليان مبابي.
وفــــي هــــذا اإلطـــــار أشـــــارت بــعــض الــتــقــاريــر 
ــــدرب كـــومـــان ينتظر  الــصــحــافــيــة إلـــى أن املـ
التقارير الطبية األخــيــرة عــن حــالــة كــل من 
العائد مؤخرًا من  أراوخــو وجيرارد بيكيه 
اإلصابة، إذ هناك إمكانية كبيرة أن يحصل 
أراوخــــــــو عـــلـــى إبــــــرة طــبــيــة ُتـــســـاعـــده عــلــى 
خوض مواجهة باريس سان جيرمان، في 
وقــت قــد يعود بيكيه ألول مــرة بعد غيابه 

ألشهر عن املاعب.
فـــي املـــقـــابـــل يــســعــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
لــتــقــديــم صـــــورة قـــويـــة مـــع مـــدربـــه الــجــديــد، 
األرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو، في 
أول مباراة يقودها في دوري أبطال أوروبا، 
ــارج األرض عـــلـــى مــلــعــب  ــ والــــفــــوز ذهــــابــــا خــ
»كامب نــو«، سيمنح وصيف نهائي املوسم 
املـــاضـــي فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــتــأهــل إلــــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي. وُيــعــانــي فــريــق بــاريــس ســان 
جيرمان أيضا من غيابات كثيرة على شاكلة 
برشلونة، وخصوصا غياب النجم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا الــذي من املفترض أن يكون 
مؤثرًا على أرض امللعب، وخصوصا في خط 
الهجوم، وهو الذي كان سُيشكل خطر كبير 
املقابل  فــي  املــهــزوز.  »الكتالوني«  دفــاع  على 
سُيشكل كل من إيكاردي وكيليان مبابي خط 
هجوم »الباريسي«، وفي الوسط باريديس، 
مهارة  على  بوتشيتينو  املـــدرب  وسيعتمد 
وسرعة الجناح كيليان مبابي، الذي سيكون 

يسعى المدرب 
يورغن كلوب إلنهاء 

سلسلة النتائج السلبية

مورييل مهاجم أتالنتا: بدأنا التفكير قليًال بريال مدريد
انتصار  أتالنتا وصــاحــب هــدف  فــريــق  مــوريــيــل، مهاجم  لــويــس  الكولومبي  اعــتــرف 
فريقه القاتل في شباك كالياري ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري، بأن 
فريقه بات يفكر قلياًل في مواجهة ريال مدريد اإلسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري 
األبطال على ملعب )جيويس ستاديوم( في بيرغامو يوم 24 من الشهر الحالي. وقال 
مورييل في تصريحات لشبكة )سكاي سبورتس( بعد املباراة التي احتضنها ملعب 
)ساردينيا أرينا( وسجل فيها مورييل هدف االنتصار الوحيد والقاتل في الدقيقة 
قبل  ولكن  تقترب.  املباراة  مدريد،  ريــال  مواجهة  في  قلياًل  نفكر  »بالتأكيد  األخيرة: 
مباراة ريال مدريد، أمامنا مباراة مهمة في الدوري أمام نابولي. سيكون أمامنا الوقت 
للتفكير في مباراة الريال. ولكن بالطبع نفكر قليال في املباراة، وقطعا الفوز بمباراة 
بهذا الحجم سيمنحنا ثقة كبيرة«. وتابع صاحب الـ29 عاما تصريحاته حول املباراة 
التي حسمها بعد أن شارك كبديل قائاًل: »ال أعلم ماذا يخبئ لي القدر، ولكني سعيد 
للغاية بالتسجيل وبالفوز. لقد كانت مباراة صعبة، أمام كالياري الذي كان ندا قويا. 
الفوز بهذه الطريقة يعني الكثير، كما أن التسجيل بعد الدخول من على مقاعد البدالء 

يعطي إشارة جيدة للمدير الفني«.

زيدان: ليس لدي تفسير لهذا العدد الكبير من اإلصابات
أبدى الفرنسي زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 
تـــأثـــره بــتــجــدد إصـــابـــة الــظــهــيــر األيـــمـــن دانـــي 
كارباخال العضلية خالل مباراة فالنسيا والتي 
حسمها الفريق »امللكي« بثنائية نظيفة، مؤكدًا 
ــعــدد الــكــبــيــر من  أنـــه لــيــس لــديــه تفسير لــهــذا ال
اإلصابات في الفريق. وأكد زيدان خالل املؤتمر 
ــــذي أقــيــم عــلــى ملعب  الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء ال
السبب، وال  أعــرف  )ألفريدو دي ستيفانو( »ال 
الــوضــع، هناك إصــابــات كثيرة، وأنــا قلق  أفهم 
ألنك عندما تخسر العبًا، يصبح األمر مزعجًا. 
إصابة كارباخال تجددت، وأشعر باألسف من 
أجله. حالته كانت جيدة، ولعب 25 دقيقة بشكل 
لنا.  بالنسبة  جــدًا  هــو العــب مهم  للغاية.  طيب 
ليس لــدي تفسير لكل هــذه اإلصــابــات«. وعــاد 
كارباخال للمالعب بعد غياب استمر 3 أشهر ونصف، وسيجري أشعة رنني على 
الحديث  الفرنسي  املــدرب  موضع اإلصابة لتحديد مدى قوتها، ومدة غيابه. ورفض 
عن وجهات النظر املختلفة بني االتحاد اإلسباني ورابطة )الليغا( حول تقليص املدة 
اإلصابات  أسباب  أحد  املباريات هو  أن تالحم  »الليغا«، مؤكدًا  مباريات  الزمنية بني 
أبدى زيــدان سعادته بمواصلة سلسلة االنتصارات  املقابل  الفريق. في  في صفوف 
للمباراة الثالثة على التوالي خالل أسبوع واحد، وقال في هذا اإلطار »سنواصل بنفس 
األداء، دون النظر لنتائج اآلخرين، الفريق يمر بفترة طيبة، ونثق في أنفسنا، وفيما 

يقدمه الالعبون، وهذا أمر يسعدني«.

فياريال يواصل نزيف النقاط بخسارة 
في ملعبه أمام بيتيس

لفياريال  املتواضعة  النتائج  مسلسل  استمر 
على  الخامسة  للمباراة  »الليغا«  منافسات  في 
ــرة بـــخـــســـارة فـــي عــقــر داره  ــ ــذه املـ ــ الـــتـــوالـــي وهـ
الـــ23  أمــام ريــال بيتيس )2 - 1( ضمن الجولة 
مــن مــنــافــســات بــطــولــة الـــــدوري. انــتــظــر الفريق 
»األنـــدلـــســـي« حــتــى الــدقــيــقــة األخـــيـــرة مــن عمر 
الشوط األول من أجل افتتاح سجل األهداف عن 
طريق النجم الفرنسي نبيل فقير. وفي الشوط 
الثاني وتحديدًا بعد 7 دقائق، عزز بيتيس من 
تقدمه بالهدف الثاني عن طريق املدافع البرازيلي 
إيمرسون. عاد فياريال في النتيجة في الدقيقة 
65 من ركلة جزاء نفذها هداف الفريق جيرارد 
الخسارة.  لم ينقذه من  املوسم، ولكنه  إلى 13 هدفا هذا  الــذي رفع رصيده  مورينو، 
وبهذا التعثر يفشل فريق »الغواصات الصفراء« في العودة لدرب االنتصارات للمباراة 
الخامسة على التوالي بأربعة تعادالت متتالية فضاًل عن الخسارة األخيرة. وتجمد 
رصيده عند 36 نقطة في املركز السادس، أما ريال بيتيس فرفع رصيده إلى 33 نقطة 

في املركز السابع.

الفرنسية  بطولة هارموني  بلقب  ُتــوج ماجشرزاك   ،2019
بطولة  نهائي  إلى  وبعد شهرين وصلت  للتنس،  املفتوحة 
ــع عــلــى أرض  ــــوج باللقب بــعــد أداء رائـ »بــروســبــيــريــتــا«، وُت
امللعب. وفي نفس العام وصل البولندي إلى نصف نهائي 

بطولة »إيلكاي« املفتوحة.
وبعد ذلك شــارك في بطولة »ويمبلدون« وخسر من أمام 
املفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  بينما  فيرداسكو،  فيرناندو 
خــســر فــي املـــبـــاراة األخـــيـــرة مــن الــتــصــفــيــات ضــد الــالعــب 
ميلوس راونيش، لكن مع انسحاب األخير من البطولة، عاد 
البولندي للمشاركة من جديد وتفوق على نيكوالس غاري 
ثم بابلو كويفاس، قبل أن يودع البطولة بخسارة من أمام 

غريغور ديميتروف في الدور الثالث من املنافسات.
وفي منافسات عام 2020، انسحب كميل ماجشرزاك في 
البداية من بطولة أستراليا املفتوحة ثم بطولة »ماهاراسترا« 

بسبب اإلصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة. عاد 
في  وشـــارك  الصيف  فــي  التنس  منافسات  إلــى  البولندي 
بطولة أميركا املفتوحة وخسر من أمام إرنستو إسكوبيدو 
في الدور األول. وخاض بعد ذلك منافسات بطولة تشيكيا 
املفتوحة للتنس، ووصل إلى املباراة النهائية آنذاك، ليتفوق 
على بابلو أندوخار وُيتوج بطاًل ألول مرة. وبعد ذلك شارك 
كميل ماجشرزاك في بطولة فرنسا املفتوحة وخسر من 

أمام كارين خاشانوف في الدور األول.
انتصارا وحيدا  عــام 2021، فقد حقق  أمــا في منافسات 
أستراليا  لبطولة  التحضيرية  أوشـــني«  »غــريــن  بطولة  فــي 
البولندي من  البطولة، ودع  األول من  الــدور  املفتوحة، وفي 
 )3 -  6( ،)2 -  6( الصربي ميومير كيسمانوفيتش  أمــام 

و)6 - 4(.
رياض...

ُولد العب التنس البولندي، كميل ماجشرزاك، في 13 كانون 
أميركا  بطولة  لقب  حصد  في  ونجح   ،1996 الثاني/يناير 
»الــزوجــي«، وذلك  للذكور في عــام 2013 في فئة  املفتوحة 
عــنــدمــا لــعــب إلـــى جــانــب زمــيــلــه مــارتــني ريــدلــيــكــي، وتــفــوق 
الثنائي آنذاك على كل من كوينتي هاليز وفيديريكو فيريرا 
سيلفا فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. ووصـــل مــاجــشــرزاك خــالل 
لــه في  مرتبة  كأعلى  الــــ84  املــركــز  إلــى  الرياضية  مسيرته 
املركز  إلى  بينما وصل  »الــفــردي«،  لفئة  العاملي  التصنيف 
الــــ241 في تصنيف فئة »الــزوجــي« في عــام 2016. سجل 
البولندي حضوره األول في منافسات »العراند سالم« عام 
2019، عندما شارك في بطولة »أستراليا املفتوحة«، وتأهل 
الياباني كي  وتفوق على  التصفيات،  األول من  الــدور  إلــى 
املغادرة  ذلــك على  بعد  أجبر  لكنه  البداية،  في  نيشيكوري 
ــة. فـــي شــهــر آذار/مــــــــــارس عــام  ــابـ بــســبــب تــعــرضــه لـــإصـ

كميل ماجشرزاك

على هامش الحدث

العب تنس 
بولندي يحتل 

المركز الـ109 
في التصنيف 

العالمي للرجال

من مواجهة برشلونة 
وباريس سان جيرمان في 
)Getty( 2017 عام

سيُدير الحكم الهولندي بيورن كويبرس مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الثالثاء على ملعب »كامب نو بين فريقي 
برشلونة اإلسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. في وقت أعلن االتحاد 
السلوفيني  الحكم  على  االختيار  وقوع  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 
اليبزيغ  بين  ستقام  التي  األخرى  المباراة  يدير  لكي  فينتشيتش،  سالفكو 
من  الدور  نفس  إطار  في  بودابست،  المجرية  العاصمة  في  وليفربول 

اليوم األول لدور الـ16.

حكما المواجهتين

وجه رياضي

أمامه دفاع غير متوازن من املمكن أن يستغل 
ــي الـــخـــلـــف وصـــنـــاعـــة الـــفـــرص  املــــســــاحــــات فــ

الخطيرة وربما تسجيل األهداف.

ليفربول ضد اليبزيغ
إذا أراد فريق ليفربول إنقاذ موسمه وتحسن 
مستواه الفني، عليه أن يظهر بأفضل صورة 
على أرض امللعب أمام منافسه فريق اليبزيغ 
األملاني، وذلك بعد أن حقق 6 انتصارات فقط 
في آخر 12 مباراة، وتعرض لثاث خسارات 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  الـ متتالية فــي مــنــافــســات 
)منها خسارة ُمدوية ضد مانشستر سيتي 
الذهاب على ملعب  ُتلعب مباراة  4-1(. ولــن 
فريق اليبزيغ األملاني بسبب إغاق الحدود 
األملانية ومنع بعثة فريق »الريدز« من السفر، 
»بوشكاش«  ملعب  املواجهة على  وسُتلعب 
فـــي الــعــاصــمــة املـــجـــريـــة بـــودابـــســـت، وعــلــيــه 
ستكون الحظوظ متوازنة ألن اللقاء سيكون 

على أرض ُمحايدة للطرفن.
ــن كــلــوب،  ــي، يـــورغـ ــانــ ويــعــيــش املــــــدرب األملــ
أســــــوأ فـــتـــرة فــــي مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة مــع 
سلسلة  بسبب  اإلنــكــلــيــزي،  ليفربول  فــريــق 
النتائج السلبية التي أضرت بالفريق كثيرًا 
وأســفــرت عــن تــراجــعــه مــن املــركــز األول إلى 

الخامس في منافسات »البريميرليغ«.
ويـــخـــوض لــيــفــربــول مــواجــهــتــه األوروبـــيـــة 
امُلــنــتــظــرة ضــد مــنــافــســه اليــبــزيــغ بتشكيلة 
االعتيادية  الدفاعية  ما عدا مشاكله  كاملة 
التي ُيعاني منها الفريق هذا املوسم، وفي 
حال لم يظهر البدالء في الخط الخلفي بأداء 
قوي أمــام الفريق األملاني، فإن ليفربول لن 

يخرج بنتيجة جيدة من مباراة الذهاب.
ــلـــوب، خطف  ــن كـ ــاول املـــــــدرب، يـــورغـ ــُيـــحـ وسـ
ــتــــصــــار بـــهـــدفـــن أو أكــــثــــر مــــن مـــواجـــهـــة  االنــ
الذهاب، وذلك قبل خوض مباراة اإلياب على 
ملعب »أنفيلد« الشهر القادم، وفي حال حقق 
ليفربول الفوز ذهابا سيتقدم بخطوة كبيرة 
ــع الــنــهــائــي في  ــدور ربــ ــ ــى الــ نــحــو الـــتـــأهـــل إلــ
البطولة األوروبية. في املقابل، لن يكون فريق 
لليفربول، خصوصا  منافسا سهًا  اليبزيغ 
أن مــدربــه ناينغلزمان هــو واحـــد مــن أفضل 
املدربن في عالم كرة القدم حاليا، والذي ُيقدم 
كرة قدم جميلة وسريعة وُيمكنه إسقاط أي 
يعرف  والجميع  حجمه.  كــان  مهما  منافس 
املــســتــوى الـــرائـــع الــــذي قــدمــه فــريــق اليــبــزيــغ 
املاضي ووصــل بعيدًا في دوري  املوسم  في 
أبطال أوروبا، ويملك الفريق األملاني عناصر 
قوية على الصعيد الفني والذهني، كما يملك 
العبوه مهارات ُمميزة على الكرة،  تجعلهم 
فهل  منافس.  أي  تهديد مرمى  قــادريــن على 
تخطي  في  اإلنكليزي  ليفربول  فريق  ينجح 
منافسه األملاني الصعب في مباراة الذهاب، 
أم أن املـــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب سيدخل 
في أزمة حقيقية معقدة هذه املرة في دوري 

أبطال أوروبا.

ج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، بعد فوزه الساحق واملستحق  ُتوِّ
 .)73-88( بنتيجة  النهائية  املــبــاراة  »كالسيكو«  في  مدريد  ريــال  التقليدي  غريمه  على 
إذ  الــكــأس،  فــي بطولة  األبــيــض  للفريق  العقدة  التتويج واصــل برشلونة تكريس  وبــهــذا 
التقيا في النهائي 3 مــرات خالل آخر 5 سنوات، انتهت جميعها ملصلحة  إن الفريقني 
النادي »الكتالوني«، وكانت املناسبتان السابقتان في عامي 2018 و2019. هذا وأضاف 
الـــ26 له في البطولة، ليبقى على ُبعد لقبني من فريق »امليرينغي«، فيما  برشلونة اللقب 

فشل ريال مدريد في الحفاظ على اللقب.

صورة في خبر

برشلونة بطل كأس السلة

Tuesday 16 February 2021 Tuesday 16 February 2021
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