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رياضة

حظي املدرب الفرنسي، زيدان، بخبر جيد وسط 
عاصفة اإلصابات التي يتعرض لها الفريق، 

وذلك مع تعافي راموس من فيروس »كورونا« 
واقتراب عودته. ونشر راموس صورة له وهو 

ق عليها 
ّ
يتدرب بالكرة على أرضية امللعب وعل

 »سعيد بالعودة مجددًا«، ومع ذلك لن تكون 
ً
قائال

عودته للمالعب سريعة نظرًا ملواصلة التعافي من 
إصابته في الساق اليسرى التي لحقت به أثناء 

التوقف الدولي للمنتخبات.

أكد العب التنس اإلسباني رافاييل نادال بعد 
التأهل إلى ربع نهائي بطولة برشلونة املفتوحة 

على حساب الياباني كي نيشيكوري أنه تقدم 
خطوة هامة لألمام، وأنه انتصر على العب 

صاحب مستوى كبير للغاية ويلعب بشكل رائع. 
وقال نادال: »مررت بأوقات صعبة أمام العب 

صاحب مستوى مرتفع للغاية ويلعب بشكل رائع، 
ونجحت في التقدم على حسابه. أنا على الطريق 
الصحيح، أعلم املرحلة التي ينبغي أن أخوضها«.

تغلبت البلجيكية إليس ميرتنز، املرشحة األوفر 
حظًا للتتويج بلقب بطولة إسطنبول للتنس ذات 

الـ250 نقطة، بعد مباراة صعبة في الدور الـ16، 
على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش )6 - 4(، 

)6 - 4( و)6 - 1(. وستواجه ميرتنز، املصنفة الـ17 
عامليًا، في الدور ربع النهائي التشيكية كاتيرينا 

سينياكوفا. هذا وعززت الروسية فيرونيكا 
كوديرميتوفا حظوظها في التتويج بعد فوزها 

على اإلستونية كايا كانيبي.

راموس يواصل 
التعافي من اإلصابة 

بـ»كورونا«

نادال بعد التأهل 
في برشلونة: أنا في 

الطريق الصحيح

ميرتنز تهزم غولوبيتش 
في إسطنبول بعد 

مواجهة قوية

سُتقام المباراة 
النهائية 
لمسابقة كأس 
ألمانيا لكرة 
القدم المقررة 
على الملعب 
األولمبي في 
برلين في 13 أيار/
مايو، من دون 
جمهور، وذلك 
بحسب ما أعلن 
عنه االتحاد 
األلماني لكرة 
القدم. وأشار 
االتحاد األلماني 
في بيان إلى أنه 
»وفقًا للقوانين 
المرعية اإلجراء 
في مكان 
المباراة في 
برلين، من 
المستحيل 
التقدم بطلب 
الستقبال 
من نهائي الموسم الماضي الذي ُتوج بايرن ميونخ بلقبه )Getty(الجماهير«.

كأس ألمانيا
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لندن ـ العربي الجديد

 ســيــطــر مـــشـــروع »الـــســـوبـــر لــيــغ« 
عــلــى وســـائـــل اإلعــــــام الــعــاملــيــة، 
ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
والجماهير الرياضية طوال أسبوع كامل، 
بــعــدمــا شــعــر الــجــمــيــع بـــأن هــنــاك مسابقة 
ــــة فــي  ــــديـ ــطــــوالت األنـ ــدد أعــــــرق بــ ــهــ ــ بـــاتـــت ُت
أوروبـــــــا، وربـــمـــا ُتــغــيــر خــريــطــة كــــرة الــقــدم 
إلـــى األبــــد. لــكــن الــســؤال األبــــرز، الـــذي باتت 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة تــطــرحــه فـــي جميع 
مواقع التواصل االجتماعي، هو كيف سقط 
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تقرير

مشروع »السوبر ليغ« بهذه السرعة؟ إال أن 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية كشفت ما حدث 

خال 72 ساعة من الضجة الرهيبة.

اجتماعات فلورنتينو بيريز المغلقة
ــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد أصـــــل الـــخـــطـــة الــتــي  مــ
جــــرى الــحــديــث عــنــهــا فـــي جـــهـــات مختلفة 
طـــوال ســنــوات عــديــدة، ولــكــن يمكننا تتبع 
االجــتــمــاع الـــذي عقد األســبــوع املــاضــي في 
مـــوقـــع مــنــفــصــل فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة 
مدريد. التقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز، عقل ووجه عملية الدوري األوروبي 

املــمــتــاز، مــع ميغيل أنــخــيــل جــيــل، الرئيس 
التنفيذي لــنــادي أتلتيكو مــدريــد، وممثل 
كــبــيــر عــن تــوتــنــهــام هوتسبير اإلنــكــلــيــزي، 
وأنــس الغــاري، الشريك في »كــي كابيتال«، 

الصندوق االستثماري وراء املشروع.
وظــهــر فلورنتينو بيريز فــي االجتماعات 
ُمــصــمــمــا عــلــى املـــضـــي ُقـــدمـــا فـــي املـــشـــروع 
ــن رغــبــتــه فـــي أن  الـــجـــديـــد، بــغــض الــنــظــر عـ
يستضيف ملعب »برنابيو« الجديد أكثر 
مــن مــبــاراتــني أوروبــيــتــني كبيرتني كــل عــام. 
لقد شعر رئــيــس ريـــال مــدريــد بــأن اإلعــان 
كــــان يــجــب أن يــتــم قــبــل أن يــؤكــد »يــويــفــا« 
الشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

البورتا في مدريد
قــام خــوان البــورتــا، رئيس نــادي برشلونة، 
باالجتماع مع فلورنتينو بيريز في نهاية 
األســــبــــوع املــــاضــــي، واتـــبـــع خـــطـــوات سلفه 
جوسيب ماريا بارتوميو، من خــال الدعم 

الكامل لخطط رئيس ريال مدريد، ألنه كان 
متخوفا مــن الــضــيــاع الـــذي تشعر بــه كبار 
ــفـــرق فـــي الـــقـــارة األوروبــــيــــة. ورأى خـــوان  الـ
البــورتــا فــي »الــســوبــر لــيــغ« فــرصــة ممتازة 
للغاية من أجل إيجاد الحلول املالية لنادي 
برشلونة، الذي يعاني كثيرًا، وبحلول يوم 
السبت املاضي، تم إرســال الوثائق لجميع 
ــاء األنـــديـــة االثــنــي عــشــر، الــذيــن قــامــوا  رؤســ
بعقد مؤتمر فيما بينهم عبر تقنية الفيديو. 
وبعد االجتماع الكبير بني رؤســاء األندية، 
ــــى ألــكــســنــدر  ــلـــت بـــعـــض املـــعـــلـــومـــات إلـ وصـ

انهار السوبر ليغ 
مع انسحاب األندية 

اإلنكليزية الستة

تشهد المباراة عودة 
الهداف البولندي روبيرت 

ليفاندوفسكي

ــي لكرة  ــ تشيفرين، رئــيــس االتــحــاد األوروبـ
ــارع إلـــى االتـــصـــال بــأنــدريــا  الـــقـــدم، الــــذي ســ
أنييلي، رئيس نــادي يوفنتوس، الــذي أكد 
أن ما سمعه رئيس »يويفا« ُمجرد شائعات، 

وال أساس لها من الصحة.

اإلعالن الكبير
ــو املـــوعـــد  ــ ــــي هـ ــاضـ ــ ــاح األحــــــــد املـ ــبــ كــــــان صــ
الــنــهــائــي لــتــســلــيــم جــمــيــع األوراق، وأكـــدت 
جميع األندية الـ12 مشاركتها في »السوبر 
ــيــغ«، على الــرغــم مــن أن مانشستر سيتي  ل
ــلـــيـــزي كـــانـــت لـــديـــه مــعــظــم الـــشـــكـــوك،  اإلنـــكـ
بعدما فشلوا بإقناع بايرن ميونخ األملاني 
وبــاريــس ســان جيرمان باالنضمام إليهم، 
إال أن الجميع اعتبر أن عليهم املضي قدما 
في خطتهم. الهدف األول لألندية الـ12 كان 
اإلعــان عن بطولة »السوبر ليغ«، وبعدها 
سيتم تأمني الدعم العام، والفوز في النهاية 
باملعارك القانونية التي ال مفر منها، لكن 

ســيــكــون فــريــق بــايــرن مــيــونــيــخ عــلــى موعد 
مع التتويج بلقبه التاسع تواليا في بطولة 
ــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يحل  الـــــــدوري األملــ
ضــيــفــا عــلــى مــايــنــتــس فــي املــرحــلــة الـــــ31 من 
املــنــافــســات، إذ يــتــصــدر الــنــادي »الــبــافــاري« 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــفـــــارق 10 نــــقــــاط عـــــن وصــيــفــه 
ــاج لـــلـــفـــوز عــلــى  ــتــ ــحــ ــغ ويــ ــزيــ ــبــ ــر اليــ ــاشــ ــبــ املــ
مضيفه ليضمن اللقب قبل ثاث مراحل من 
نهاية »البوندسليغا«. ويأمل العبو بايرن 
ميونخ في إحــراز اللقب الثاثني في تاريخ 
منافسات »البوندسليغا« الــذي انطلق عام 
1963، ليوّدعوا مدربهم الناجح هانس فليك 
لــن األخير  بأفضل طريقة ممكنة بعدما أعــ
رغــبــتــه فـــي تــــرك الــفــريــق فـــي نــهــايــة املــوســم 
ــات الــنــظــر  ــهــ الــــحــــالــــي، بـــعـــد تـــبـــايـــن فــــي وجــ
بينه وبني املدير الرياضي البوسني حسن 
صاحميدزيتش. وفاجأ فليك إدارة النادي 

بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا وكــــأس الــعــالــم 
لألندية والــكــأس السوبر األملــانــيــة والــكــأس 

السوبر األوروبية والكأس املحلية.
وفـــي حـــال ُتـــوج »الــبــافــاري« بلقب الــــدوري، 
ــه لـــلـــكـــرة األملــــانــــيــــة ســتــســتــمــر  ــتــ ــامــ فــــــإن زعــ
للعام العاشر على الــتــوالــي، دون أن ينجح 
بــوروســيــا دورتــمــونــد أو أي فــريــق آخـــر في 
كسر هذه الهيمنة، حتى في السنوات التي 
ــا، إال أنــه  ــيــ كـــان فــيــهــا الــفــريــق ُيــعــانــي أوروبــ

محليا بقي امللك.

عودة ليفاندوفسكي
تـــبـــرز عــــــودة املـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي روبـــيـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى صـــفـــوف فـــريـــق بــايــرن 
ميونخ، وهو الذي غاب عن املباريات الست 
األخــــيــــرة لــفــريــقــه فــــي مــخــتــلــف املــســابــقــات 
بــداعــي إصابته فــي أربــطــة الركبة، وأبــرزهــا 
ضـــد بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــفــرنــســي الـــذي 
ــع نــهــائــي املــســابــقــة الــقــاريــة  أخـــرجـــه فـــي ربــ

بفارق األهداف )3-3( ليفقده اللقب.
ويــحــتــاح ليفاندوفسكي إلـــى 5 أهــــداف في 
املراحل األربع األخيرة ليعادل رقم أسطورة 
الــنــادي الــبــافــاري »املــدفــعــجــي« غــيــرد مولر، 
الـــذي ســجــل 40 هــدفــا فــي مــوســم واحـــد في 
الــدوري املحلي، وتحديدًا في موسم 1971-
1972. وقــــال لــيــفــانــدوفــســكــي، الــــذي تــوقــف 
عداد أهدافه عند 35 لدى إصابته: »ال أدري 
مـــا إذا كــنــت ســأبــلــغ هــــذا الـــهـــدف )تــحــطــيــم 
الــــرقــــم(، لــكــن آمــــل عــنــدمــا أعـــــود إلــــى أرض 
املــلــعــب أن أســتــعــيــد مــســتــواي الــســابــق من 

الدقيقة األولى وأسجل األهداف«.
هـــــذا، ومــــن املــمــكــن أن يــنــضــم إلــــى تشكيلة 
بايرن ميونخ أيضا املهاجم سيرج غنابري، 
الذي تعافى من إصابته بفيروس »كورونا« 
وعاد إلى التدريبات في األيام األخيرة. وكان 
ماينتس قــد فـــاز فــي 4 مــن مــبــاريــاتــه الست 
األخيرة ليقترب من منطقة األمــان، لكنه لم 

يفز على بايرن منذ خمس سنوات.

معركة دوري أبطال أوروبا
يـــخـــوض بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الــخــامــس 
مــبــاراة مصيرية ضــد مضيفه فولفسبورغ 
الــثــالــث الــــذي يــتــقــدم عــلــيــه بـــفـــارق 5 نــقــاط، 
واســتــعــاد فــريــق مدينة »الــــرور الصناعية« 
ــرة لـــكـــنـــه ال  ــ ــيــ ــ ــي األســــابــــيــــع األخــ ــ ــه فـ ــ ــوازنــ ــ تــ
يــــزال بــعــيــدًا بـــفـــارق 4 نــقــاط عـــن آيــنــتــراخــت 
ــرابـــع صــاحــب املـــركـــز األخــيــر  فــرانــكــفــورت الـ
املـــؤهـــل إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، والــــذي 
سيحل ضيفا على باير ليفركوزن في مباراة 
قوية. ويعتبر التأهل إلى دوري األبطال في 

غاية األهمية بالنسبة إلــى دورتــمــونــد، ألن 
خـــاف ذلـــك سيجعله مــضــطــرًا للتخلي عن 
أبرز نجومه، وعلى رأسهم النروجي إيرلينغ 
ــزي جـــــايـــــدون ســـانـــشـــو.  ــيــ ــلــ ــكــ ــد واإلنــ ــ ــاالنـ ــ هـ
وســـيـــغـــيـــب عـــــن دورتـــــمـــــونـــــد نــــجــــم دفــــاعــــه 
ماتس هوملز، الــذي تلقى بطاقته الصفراء 
الخامسة هذا املوسم، في املقابل، سيخوض 
سانشو مباراته الرقم 100 في صفوفه منذ 
انــتــقــالــه قــادمــا مــن فــريــق مانشستر سيتي 

اإلنكليزي عام 2017.
ــذي يــرغــب  ــ وعــــانــــى ســـانـــشـــو )21 ســــنــــة(، الــ
مانشستر يــونــايــتــد فــي الــتــعــاقــد مــعــه، هــذا 
املوسم من اإلصابات، فلم يتمكن من االقتراب 
مــن األهـــداف الــــ17 التي سجلها فــي الــدوري 
خــال املوسم املاضي و16 تمريرة حاسمة. 
في املقابل، يعّول فرانكفورت، الذي خسر آخر 
4 مباريات من أصل 6 ضد ليفركوزن، على 
هدافه البرتغالي أندري سيلفا، صاحب الـ24 
هدفا هــذا املــوســم. وعلق مــدرب فرانكفورت 
إدي هــيــوتــر، الـــذي سينتقل لــإشــراف على 
ــــب بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ فــي  ــدريـ ــ تـ
املوسم املقبل: »اآلن مرحلة تجميع النقاط. 
دورتموند يعاني من ضغوطات أكثر منا«. 
وفــي املــبــاريــات األخـــرى، يلتقي أوغسبورغ 
مــع كــولــن، أونــيــون برلني مــع فــيــردر بريمن، 
ــبــــزيــــغ مــع  ــــع هـــوفـــنـــهـــايـــم، اليــ ــــورغ مـ ــبـ ــ ــرايـ ــ فـ
شتوتغارت، بوروسيا مونشنغادباخ مع 

أرمينيا بيليفيلد.

تشديد إجراءات مكافحة كورونا
ــي »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«  ــ ــانـ ــ شـــــدد الـــــــــدوري األملـ
ات املــضــادة لفيروس كــورونــا خال  اإلجــــراء
املنعطف األخير من املوسم وذلــك للحد من 
خطر تفشي الفيروس بني األندية. وبدءًا من 
الثالث من شهر أيار/ مايو املقبل، سيتوجب 
على األندية التحرك بشكل منفرد في املاعب 
ــن الـــتـــدريـــب. وبــــدايــــًة مـــن 12 مــايــو  ــاديـ ــيـ ومـ
وحتى نهاية املوسم، سيتوجب على األندية 
الـــدخـــول فـــي مــعــســكــر دائــــم مــمــاثــل لــظــروف 
الحجر الصحي، كما وسُتطبق هذه التدابير 
على أندية الدرجتني األولى والثانية. وكان 
فريق هيرتا برلني هو آخر األندية املتضررة 
ــذي تــســبــب فــــي تــأجــيــل  ــ ــ مــــن الــــفــــيــــروس، والـ
ثاث مباريات له. في املقابل، حــددت رابطة 
الـــدوري األملــانــي مواعيد املــواجــهــات الثاث 
التي سيخوضها هيرتا برلني، إذ سيواجه 
ــايـــو، ثم  مــايــنــز أواًل فـــي الــثــالــث مـــن شــهــر مـ
ــادس مـــن الــشــهــر نفسه  ــســ فـــرايـــبـــورغ فـــي الــ

وشالكه في 12 منه.
)فرانس برس(

بايرن ميونخ على موعد مع التتويج التاسع تواليًا
يسعى فريق بايرن ميونخ 

لتحقيق أول ألقاب 
موسم 2021-2020، 

وذلك عندما يلعب ضد 
فريق ماينتس. وفوزه 
سيعني التتويج رسميًا 

بلقب »البوندسليغا« 
بغض النظر عن نتائج 

الجوالت المتبقية

)Getty/مشروع السوبر ليغ لم يصمد بسبب الضغوط الكبيرة التي واجهها )أرويو مورينو

)Getty( بايرن ميونخ لن يتأخر في التتويج باللقب

انهار مشروع السوبر ليغ بين ليلة وضحاها، سقط من أعلى 
الجبل الذي وصل إليه بسرعة أكبر مما كان متوقعًا، وهنا 

القصة لما حصل من البداية حتى النهاية

بعد ظهر األحد، بدأت األخبار تتسرب حول 
ــدث، بعدما كشفت صحيفة »تايمز«  ا حـ مــ
ــة، عــن  ــيـ ــانـ ــبـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، و»مـــــاركـــــا« اإلسـ
قـــرب إطـــاق مسابقة جــديــدة. وبــعــد بــدايــة 
التسريبات، كان هناك بعض من التوتر بني 
األنــديــة الـــــ12، لكن الــفــرق اإلنكليزية كانت 
حريصة للغاية على إعان بطولة »السوبر 
ليغ« قبل يوم االثنني، ليأتي بالفعل البيان 
األول، الـــذي تمت إعـــادة صياغته 26 مــرة. 
ــدأت الــبــيــانــات فــي الــظــهــور عــلــى مــواقــع  وبــ
األندية املشاركة في بطولة »السوبر ليغ« 
قبل نصف يوم فقط من موعد نشر االتحاد 
ــقـــدم إصــــاحــــات بــطــولــة  األوروبـــــــي لـــكـــرة الـ
دوري أبطال أوروبا، التي ستطبق بعد عدة 

سنوات.

بدأ الزلزال
ــــان لــلــجــمــهــور،  ــائـــق مـــن اإلعــ قــبــل عــشــر دقـ
اتــصــل الــكــيــان الــقــانــونــي الــــذي تــم إنــشــاؤه 
حــديــثــا بــاملــحــاكــم فــي الــعــاصــمــة اإلسبانية 
مــــدريــــد، بـــهـــدف مــنــع الــعــقــوبــات املــحــتــمــلــة 
وضمان حل أي نزاعات في إسبانيا، وليس 
ســــويــــســــرا. بـــحـــلـــول صــــبــــاح يـــــوم االثــــنــــني، 
اهــتــزت كــل أركـــان عالم كــرة الــقــدم وصــدرت 
التهديدات من االتحاد األوروبي لكرة القدم 
»يـــويـــفـــا«، وحـــتـــى مـــن الــســيــاســيــني، وعــلــى 

رأسهم في اململكة املتحدة وفرنسا.

رفض ال يمكن وقفه
لم تهدر أندية الـــدوري اإلسباني أي وقت، 
بعدما أصدرت بياناتها الخاصة، وانتقدت 
بــشــدة الــخــطــط وانــضــمــت إلــيــهــا أنــديــة في 
ــرى، مــثــل لــيــدز يــونــايــتــد وبعض  أمــاكــن أخــ
الاعبني، بما فــي ذلــك أنــديــر هيريرا، نجم 
ســان جــيــرمــان الــفــرنــســي، وجيمس ميلنر، 
قائد خط وسط ليفربول اإلنكليزي. وظهر 
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز مــســاء االثــنــني فــب أحــد 
أشهر الــبــرامــج اإلسبانية الرياضية كــأول 
ــيــغ« يظهر علنا، لكن  ممثل عــن »الــســوبــر ل
رســالــتــه حـــول إنـــقـــاذ كـــرة الـــقـــدم والــحــاجــة 
إلـــــى املــــــال لــــم تـــــؤد إال إلـــــى إشــــعــــال نـــيـــران 
الرفض بني خصوم بطولة األغنياء. وكانت 
ـم يحتجون  ـ ــورة مشجعي تشلسي وهـ ـ صـ
قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــهــم ضــد بــرايــتــون، مساء 
الثاثاء، لحظة مميزة في سقوط »السوبر 
ليغ«، وأبرزت أنه، على األقل في إنكلترا، لم 
تكن هناك رغبة في املنافسة الجديدة، فيما 
التزم الاعبون من األندية املشاركة الصمت 
إلــــى حـــد كــبــيــر، لــكــن الــبــعــض أحــــب انــتــقــاد 

الخطط على وسائل التواصل االجتماعي.

االعتراف بالهزيمة
أكــد بــيــريــز، مــســاء الــثــاثــاء املــاضــي، أنــه لن 
يتخلى أحــد عن الــدوري األوروبـــي املمتاز، 
ــات تــراجــعــت األنــــديــــة. أواًل  ــاعـ لــكــن بــعــد سـ
انــســحــبــت األنـــديـــة اإلنــكــلــيــزيــة الــســتــة قبل 
ــــوم. وبـــحـــلـــول بـــعـــد ظــهــر  ــيـ ــ انـــتـــهـــاء ذلـــــك الـ
األربعاء، حذا إنتر وأتلتيكو مدريد حذوها، 
كما فعل ميان الشيء نفسه، فيما اعترف 

يوفنتوس في وقت الحق بالهزيمة.

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، أنه ظن أن اإلعالن عن السوبر ليغ 
مجرد مزحة، وقال إنه يستحيل أن ينجح هذا المشروع. وقال المدرب 
اإليطالي: »أول رد فعل لي كان أنهم 
يمزحون، وإنها بالتأكيد نكتة«. وأضاف 
»إنها مزحة ألنهم سألوني قبل أسابيع 
ــت إنه  ل ــ ــن هــذا وق التلفزيون ع ــي  ف
 . ل ي ح ت س م ه  ـــ ن أل ث  د ــ ح ــ ي ن  أ ن  ك م ي ال 
الثقافة الرياضية األوروبية مختلفة عن 
األميركية، ليس ألنهم مخطئون ونحن 

ال، ولكن الناس والثقافة مختلفان«.

ظننت أنها مزحة

بإعانه نبأ رحيله من دون التنسيق معها، 
بقوله »إنــه قــراري الــذي اتخذته بعد تفكير 
عميق. شرحُت األسباب داخليا مع املعنيني، 
وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن«. 
وكان فليك قد تسلم منصبه في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر 2019 خلًفا للكرواتي نيكو 
كــوفــاتــش عــنــدمــا كـــان الــفــريــق يــحــتــل املــركــز 
الخامس قبل أن يقوده إلى اللقب املحلي في 
املوسم ذاتــه وإلــى سداسية تاريخية بفوزه 

قصة سقوط 
»السوبر ليغ«
تفاصيل نهاية القصة 

في 72 ساعة

يــانــيــس أنتيتوكونمبو  ــونــانــي  ي ـ ـ ل ا ق  ـ ـ أل ـ ـ ت
27 نقطة وأضـــاف 16 متابعة  بتسجيله 
و6 تــــمــــريــــرات حــــاســــمــــة، لـــيـــقـــود فــريــقــه 
مـــيـــلـــووكـــي بــــاكــــس لـــحـــســـم قـــمـــة املــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة بــفــوزه عــلــى فــيــادلــفــيــا سفنتي 
سيكسرز املتصدر )124 – 117(، في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني. وأضاف 
للفائز كريس ميدلتون 24 نقطة وبوبي 
بورتيس 23، فيما سجل بــروك لوبيز 16 
وغرو هوليداي 12 ومرر 11 كرة حاسمة، 
وتـــفـــادى بــاكــس أمــــام ســفــنــتــي سيكسرز 
خسارته الثالثة تواليا، وعزز بهذا الفوز 
مــركــزه الــثــالــث فــي الــشــرقــيــة مــع 36 فــوزًا 
ــاكـــس أجــــواء  مــقــابــل 22 خــــســــارة. دخــــل بـ
املــبــاراة منذ الــبــدايــة، ونــجــح فــي تسجيل 
رمــيــاتــه الــعــشــر األولــــــى، مــوســعــا الـــفـــارق 
إلى 17 نقطة مع نهاية الشوط األّول )77 
– 60(، وتــألــق العــبــو بــاكــس فــي الــرمــيــات 
الثاثية، فسجلوا 13 رمية من التسديدات 
الـ 21 األولى، لينهي الفائز املباراة مع 20 

سلة بعيدة ناجحة من أصل 40 محاولة.

»علينا أن نحافظ على تواضعنا«
 قـــــال أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفـــضـــل العـــــب فــي 
الدوري في املوسمني املاضيني بعد الفوز: 
»فــيــلــي )فــيــادلــفــيــا( هـــو فــريــق يــمــكــن أن 
نقابله في األدوار اإلقصائية »باي أوف«، 
ـان متشوقا للمباراة  مضيفا »الجميع كـ
وخــرج إلــى امللعب مــع الكثير مــن الطاقة. 
كـــان اخــتــبــارًا جــيــدًا لــنــا«. وأضــــاف ابـــن الـــ 
26 سنة في حديثه »اليوم، املباراة كانت 
وكــأنــهــا فــي األدوار اإلقــصــائــيــة بالنسبة 
لــي، هــي خــطــوة أخـــرى. علينا أن نحافظ 
عــلــى تــواضــعــنــا. كــنــا نــحــتــل املـــركـــز األّول 
فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة ولــكــن خــرجــنــا في 
وقت باكر في العامني املاضيني. في حال 
تأهلنا مــن املــركــز السابع أو الــســادس أو 
الــخــامــس، فــاألمــر ال يــهــم. علينا أن نفوز 
على الفرق الكبيرة من أجل الفوز باللقب«. 
وخــتــم حديثه قــائــًا »فــي حــال حللنا في 

املـــركـــز األول، فـــاألمـــر عــظــيــم. وإال علينا 
ــل، افــتــقــد سفنتي  ــابـ ــقـ ــطـــور«. فـــي املـ ــتـ أن نـ
ــــذي ســقــط لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة  ســيــكــســرز الـ
تــوالــيــا، لــجــهــود الــعــديــد مــن العــبــيــه على 
غرار بن سيمونز بسبب املرض والتركي 
فوركان قرقماز )إصابة في الكاحل(. وبرز 
فــي صــفــوف الــخــاســر الــكــامــيــرونــي جويل 
إمــبــيــد مـــع 24 نــقــطــة، فــيــمــا ســاهــم شــايــك 
ميلتون بـ 20 وسجل توبياس هاريس 18 
في مباراته األولى بعد عودته من إصابة 

في الركبة.

إصابة بورزينغيس
ــمــــاق  ــعــ ــــل الــ ــــجـ ــي مــــــــبــــــــاراة ثـــــانـــــيـــــة، سـ ــ ــ فـ
30 نقطة  السلوفيني لــوكــا دونتشيتش 
لفريقه داالس مافريكس وقاده للفوز على 
لــوس أنجليس ليكرز حــامــل اللقب )115 
– 110(، وعـــاد إلـــى صــفــوف لــيــكــرز العبه 
أنتوني ديفيس بعدما غاب عن 30 مباراة 
إلصــابــة فــي ربــلــة الــســابــق، وبـــدا واضــحــا 
أنــه يحتاج للمزيد مــن الــوقــت الستعادة 
مــســتــواه الــســابــق حــيــث لــم يــســجــل ســوى 
سلتني من أصل 12 محاولة، منهيا اللقاء 
مــع أربــع نقاط فقط. واستمر غياب نجم 
ليكرز اآلخر ليبرون جيمس الذي لم يلعب 
منذ 20 آذار/مــــارس عــام 2021، مــا أرخــى 

بظاله على حامل اللقب الذي مني بهزائم 
عدة وتراجع للمركز الخامس في املنطقة 
الــغــربــيــة مــع 35 فــــوزًا و24 خـــســـارة. ومــع 
جلوس ديفيس على مقاعد البدالء، تمكن 
ليكرز من تقليص الفارق من 11 نقطة مع 
نهاية الشوط األّول إلى أربع قبل 3 دقائق 
من صافرة النهاية، لكن من دون أن يتمكن 
من االقتراب أكثر. وخسر فريق مافريكس 
جهود العبه العماق الاتفي كريستابس 
بــورزيــنــغــيــس فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، بــعــدمــا 
أصــيــب فــي كــاحــلــه األيــســر وغــــادر امللعب 
متوجها إلى غرف تبديل املابس، وتألق 
بــورزيــنــغــيــس عــلــى املــلــعــب قــبــل اإلصــابــة، 
6 متابعات في  19 نقطة والتقط  فسجل 
29 دقيقة. وفي مباراة ثالثة، سجل كيمبا 
ووكر 32 نقطة مع 11 تسديدة ناجحة من 
أصل 17، ليلحق فريقه بوسطن سلتيكس 
خــســارة بمنافسه فينيكس صــانــز )99 – 
86(، وعـــزز سلتيكس بــفــوزه الــتــاســع في 
مبارياته الـ 11 األخيرة، رصيده في املركز 
السادس في املنطقة الشرقية مع 32 فوزًا 

مقابل 27 خسارة.
وساهم جايسون تاتوم بـ 15 نقطة و11 
متابعة على الــرغــم مــن أنــه خــاض اللقاء 
وهو يعاني من التهاب في الكاحل األيسر، 
وافتقد سلتيكس لجهود كــل مــن جايلن 

بــــــراون )إصــــابــــة فـــي الـــكـــتـــف( والــفــرنــســي 
ــيـــروس  ــــول فـ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــيـــه )بـ ــيـ إيــــفــــان فـــورنـ
كورونا( والعب االرتكاز روبرت وليامس 
)ركبة(. كما وبرز في صفوف فريق صانز، 
كـــريـــس بــــول مـــع 22 نــقــطــة و8 مــتــابــعــات 
والــعــدد ذاتــه من التمريرات الحاسمة، لم 
تــحــل دون الــخــســارة الــثــالــثــة لــفــريــقــه في 
ــرة، وأضــــاف ديفن  ــيـ ـــ 16 األخـ مــبــاريــاتــه الـ

بوكر 15 نقطة.
وبــعــد نهاية هــذه الــجــولــة، يتصدر فريق 
فـــيـــادلـــفـــيـــا ســـفـــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز تــرتــيــب 
املــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــرصــيــد 39 فــــوزًا و20 
خسارة، ويأتي خلفه بروكلني نتس الذي 
حقق نفس الرصيد حتى اآلن. أما صاحب 
املركز الثالث فهو فريق ميلووكي باكس 
الذي حقق 36 فوزًا مع 22 خسارة، بينما 
يحتل فريق نيويورك نيكس املركز الرابع 
في موسم استثنائي حقق فيه 33 فوزًا مع 

27 خسارة.
في املقابل يبرز صراع ناري على املقاعد 
ــلــــة إلــــــى األدوار  ة األخـــــــــرى املــــؤهــ ـ ـ ـ ــاثـ ـ ثـ ـ ـ ـ ـ ل ا
اإلقصائية بني أندية أتانتا هاوكس )32 
فـــوزًا و27 خــســارة( وبــوســطــن سلتيكس 
)32 فــوزًا مــع 27 خــســارة(، وميامي هيت 
ـــت  ـــارولـ ـــشـ ـــارة( وتـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ــوزًا و28 خـ ـ ـ ـ ـ ـ )31 فـ

هورنتس )28 فوزًا و30 خسارة(.
ــغــربــيــة، فما زال  أمــا فــي ترتيب املنطقة ال
فريق يوتا جاز ُيحافظ على صدارته بعد 
أن وصل إلى فوزه الـ44 مقابل 15 خسارة 
فقط، وهو أقل األندية تعرضا للخسارات 
هــذا املــوســم، ويــأتــي خلفه مــبــاشــرًة فريق 
فينيكس صــانــز الـــذي حــقــق 42 فـــوزًا مع 
17 خــــســــارة، وفـــــي املــــركــــز الـــثـــالـــث لـــوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز الـــــذي حــقــق 42 فـــوزًا 
مــع 19 خــســارة. أمــا صاحب املــركــز الرابع 
فيملكه فريق دينفر ناغتس الذي جمع 38 
فــوزًا مع 20 خــســارة(، أمــا املركز الخامس 
فما زال لفريق لوس أنجليس ليكرز بطل 
املوسم املاضي، والذي جمع حتى اآلن 35 

فوزًا مع 24 خسارة. 
ــن الـــســـادس  ــي املـــقـــابـــل تــشــهــد املــــراكــــز مـ فـ
إلــى الثامن معركة نارية من أجــل التأهل 
إلــى األدوار اإلقصائية، فبورتاند تريل 
بــــايــــزرز حــقــق 32 فـــــوزًا مـــع 26 خــســارة 
ومـــثـــلـــه فـــريـــق داالس مـــافـــريـــكـــس بــنــفــس 
الــرصــيــد، بينما يــأتــي فــي املــركــز الــثــامــن 
ممفيس غريزليز الذي جمع حتى اآلن 29 
فـــوزًا مــع 28 خــســارة. وســتــكــون مباريات 
ــجــــوالت الـــقـــادمـــة حـــاســـمـــة فــــي تــحــديــد  الــ
هــويــة األنـــديـــة الـــــ16 املــتــأهــلــة إلـــى األدوار 
اإلقصائية، خصوصا أن 4 بطاقات تقريبا 
من كل قسم لم ُتحسم بعد بشكل رسمي، 
وهـــنـــاك إمــكــانــيــة كــبــيــرة لــتــغــيــيــر تــرتــيــب 
ــز  ــراكـ ــتـــي تــحــتــل مــــن املـ مــــراكــــز األنــــديــــة الـ

الخامس حتى الثامن.
)فرانس برس(

السلة األميركية: أنتيتوكونمبو يتألق أمام سيكسرز
خطف فريق ميلووكي 

باكس انتصارًا مهمًا 
على منافسه فيالديلفيا 

سفنتي سيكسرز، ليُعزز 
آماله بالتأهل إلى األدوار 

اإلقصائية والمنافسة 
على لقب هذا الموسم، 

خصوصًا مع احتالله 
المركز الثالث

)Getty( يانيس يُتابع عروضه القوية في الدوري األميركي
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بيروت ـ العربي الجديد

ستتجه أنــظــار كــل جــمــاهــيــر كــرة 
القدم اللبنانية إلى ملعب »جونية 
الـــبـــلـــدي« فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان إلـــى 
»الديربي« الكبير الذي يجمع بني الغريمني 
األنــصــار والــنــجــمــة والــهــدف الــتــتــويــج بلقب 
الـــدوري لهذا املــوســم. وهــي املواجهة  بطولة 
كمباراة  مــن جديد  الواجهة  إلــى  تعود  التي 

فاصلة بعد مرور 15 سنة تقريبا.

ملحمة طرابس 2006... 
آخر مواجهة فاصلة 

في 13 أيار/مايو شهدت كرة القدم اللبنانية 
الــخــتــام   ،2006-2005 ملــوســم  خــتــام  أفــضــل 
الذي شهد قمة مماثلة ملا سيحدث في عام 
2021، إذ التقى األنصار والنجمة في ملعب 
طرابس على لقب الدوري في مباراة فاصلة، 
وتحديدًا في الجولة األخيرة من منافسات 
بطولة الــــدوري آنــــذاك. كــان األنــصــار آنــذاك 
يتصدر بطولة الدوري برصيد 46 نقطة مع 
وعليه  الــوصــيــف،  النجمة  لفريق  نقطة   43
فإن النجمة كان بحاجة لالنتصار من أجل 
التتويج باللقب والوصول إلى النقطة رقم 

»ديربي« لبنان
أنصاري أم نجماوي؟

تشهد بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم قمة ُمنتظرة و«ديربي« الكرة 
هوية  سُتحدد  مباراة  والنجمة.  األنصار  بين  األخيرة  الجولة  في  اللبنانية 
الدقيقة 90  البطل لموسم 2020-2021، في ظل منافسة ستستمر حتى 

بين الغريمين التقليديين في الكرة اللبنانية

3031
رياضة

تقرير

تفوق  »النبيذي«  الفريق  أن  خصوصًا   ،46
ذهابًا بهدف نظيف، ما يعني أن انتصاره 
فــارق  بسبب  الــلــقــب  سيمنحه  نتيجة  بـــأي 
انتهت  امللعب  أرض  على  لكن  املــواجــهــات. 
ــوج فــريــق  ــ املــواجــهــة بــالــتــعــادل )2 – 2( وُتـ
األنصار بلقبه رقــم 13 آنــذاك، لينتهي بعد 
ذلــــك زمــــن الـــفـــريـــق »األخــــضــــر« بــفــشــلــه في 
التتويج بلقب الــدوري على مــدى 15 سنة. 
بــيــنــمــا فـــريـــق الــنــجــمــة نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق 
و)2013-  )2009-2008( موسمي  في  مرتني 
2014(. بعد امللحمة الكروية في »طرابلس«، 
لــم يــتــواجــه األنـــصـــار والــنــجــمــة فــي مــبــاراة 
فاصلة على لقب الدوري أبدًا، إذ إن األنصار 
ابتعد عن املنافسة كثيرًا ودخل النجمة في 
صراع على اللقب مع أندية العهد والصفاء، 
مـــع الــتــنــويــه بـــأن األنـــديـــة الــثــالثــة األخــيــرة 

تقاسمت األلقاب في املواسم الـ12 بعد هذه 
القمة على الشكل التالي )7 ألقاب للعهد، 3 

ألقاب للصفاء ولقبني للنجمة(.

قصة مشابهة في 2021؟
ــور  ــ ــ األمـ تــــبــــدو   ،2021-2020 مــــوســــم  فـــــي 
متشابهة كثيرًا، فاألنصار متصدر برصيد 
النجمة صاحب  37 نقطة مقابل 35 لفريق 
ــر مــواجــهــة فـــي بطولة  املـــركـــز الــثــانــي، وآخــ
الــــدوري ستجمعهما الــيــوم ظــهــرًا مــن أجل 
تحديد هوية البطل، إما اللقب الـ14 لألنصار 
فريق  ويــحــتــاج  للنجمة.  الــتــاســع  اللقب  أو 
للفوز فقط من أجل  املــدرب موسى حجيج 
الـــدوري هــذا املــوســم، بينما  التتويج بلقب 
سُيتوج األنصار في حال تعادله بأي نتيجة 
ألنــــه يــتــقــدم فـــي الــتــرتــيــب بـــفـــارق نقطتني، 
»النبيذي« ستحرمه  فــوز  غير  نتيجة  وأي 
من رفــع الكأس في عــام 2021، بعد انتظار 
ُمستمر منذ حــوالــي 7 ســنــوات تقريبًا. في 
املقابل فإن األنصار يريد استعادة زعامته 
الـــدوري  بلقب  والــتــتــويــج  اللبنانية  لــلــكــرة 
15 سنة،  حــوالــي  منذ  ُمستمر  انتظار  بعد 
مع التنويه بأن األخضر هو األكثر تتويجًا 
باللقب تاريخيًا مع 13 لقبًا. وهو ما يسعى 
روبيرت  األملــانــي  الجديد،  املــدرب  لتحقيقه 
يــاســبــرت. ومــن املــتــوقــع أن يــكــون »ديــربــي« 
عام 2021، هجوميًا من الفريقني، خصوصًا 
أنهما يملكان أقوى خط هجوم في بطولة 
الـــدوري، إذ سجل األنصار 35 هدفًا مقابل 
30 لفريق النجمة، بينما يتساوى الفريقان 
تقريبًا في الجانب الدفاعي، إذ تلقت شباك 
ــــداف حــتــى اآلن مــقــابــل 8  ــر« 7 أهــ »األخــــضــ
أهداف »للنبيذي«، ُيذكر أن مواجهة الذهاب 

انتهت بفوز فريق النجمة )2 – 1(.

حجيج وياسبرت والمواجهة
تــــحــــدث مــــــــدرب فــــريــــق األنــــــصــــــار، روبــــــرت 
»الديربي« وقــال: »ال  ياسبرت عن مواجهة 
لــقــب البطولة  املــوعــد الكبير عــلــى  أنـــه  شــك 
بالخبرات  يتمتع  قويًا  فريقًا  نمتلك  حيث 
إنه  إذ  قــوٌي   

ٌ
فــريــق النجمة  أن  كما  العالية، 

الــوحــيــد الــــذي لــم يــخــســر فــي املــســابــقــة الــى 
اليوم ولديه عناصر مميزة جدًا عبارة عن 
مدرب  وتابع  والخبرة«.  الشباب  من  مزيج 
أن  »أعتقد  املرتقبة  املواجهة  قبل  األنــصــار 
الفريقني  املــبــاراة ستكون صعبة جــًدا على 
ومــتــقــاربــة، وأعــتــقــد أنـــه إذا جـــرى كــل شــيء 
االنتصار  يــرام سيكون  ما  فريقي على  في 
حليفنا«. هذا وأشرف ياسبرت على الفريق 
فــي املــبــاريــات الــثــالث الــســابــقــة حــيــث حقق 
الخروج  مــع  فيها  الكاملة  النقاط  األنــصــار 
في  األملــانــي  املـــدرب  وأردف  نظيفة،  بشباك 
هذا اإلطار »النجمة فريق قوي ويسعى إلى 
تحقيق األهداف نفسها التي نطمح إليها«.
في املقابل قلل ياسبرت من أهمية الخروج 

يحتاج فريق 
النجمة للفوز من أجل 

التتويج باللقب

تعليق جولة في الدوري اإلكوادوري 
بسبب تفشي فيروس كورونا

البطولة  القدم عن تعليق الجولة العاشرة من  الــدوري اإلكـــوادوري لكرة  أعلنت رابطة 
لينني مورينو في 16 من أصــل 24  البالد  أعلنها رئيس  التي  الــطــوارئ  بسبب حالة 
العاشرة  الجولة  قــرار تأجيل  اتخاذ  وتــم  كــورونــا.  للحد من تفشي فيروس  مقاطعة 
الطوارئ  إعــالن حالة  بعد  الرابطة  في  اإلداريـــة  اللجنة  استثنائية عقدتها  في جلسة 
وفرض حظر تجول من االثنني إلى الجمعة ملدة تصل إلى 9 ساعات، بني الثامنة مساء 
والخامسة صباحًا، بينما في عطالت نهاية األسبوع يكون اإلغالق مطلقًا بني الساعة 
الثامنة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح اإلثنني وذلك حتى 20 أيار/

مايو املقبل. وكان من املنتظر أن تنطلق الجولة الجمعة وتختتم االثنني. وعلى الرغم 
من أنه لم يتم اإلعالن عن مواعيد املباريات الحقًا في ظل حالة الطوارئ، أكد مصدر 
من الرابطة للوكالة اإٍلسبانية أن من املمكن تغيير املواعيد بني االثنني والجمعة حتى ال 

تتعارض مع ساعات الحظر، أي تقام اللقاءات قبل الساعة الثامنة مساء.

كومان ينتقد أداء العبيه في الشوط الثاني 
من مواجهة خيتافي

ـــدرب فــريــق  ــان مــ ــومـ ــــد كـ ــال الــهــولــنــدي رونــــال قــ
برشلونة إن العبيه افتقدوا التركيز في الشوط 
في  تألقوا  بعدما  خيتافي  مواجهة  مــن  الثاني 
ــذي أقــيــم فـــي إطـــار  ــ الـــشـــوط األول مـــن الــلــقــاء ال
ــة الــــــ31 مـــن الــــــدوري اإلســـبـــانـــي وانــتــهــى  الــجــول
بفوز برشلونة )5 - 2(.  وأبــدى كومان أسفه 
لتسبب رونالد أراوخو في احتساب ركلة جزاء 
ــرز مــنــهــا الــفــريــق الــضــيــف هــدفــه  لــخــيــتــافــي أحــ
املـــبـــاراة بالدقيقة 69 مــبــرزًا »ركــلــة  الــثــانــي فــي 
الجزاء كانت مؤسفة ألنه في مباراة مثل هذه ال 
ينبغي أن تحدث مشكالت في النهاية. لحسن 
أداء  كومان  وانتقد  بعدها«.  أننا سجلنا  الحظ 
أراوخــو وأوسكار مينغيزا في بعض اللحظات 
وقال »بالتأكيد كنت غاضبًا. تغيير أوسكار لم 
يكن بسبب غضبي منه ألنه إذا كان هناك العب يقدم موسمًا رائعًا فهو أوسكار«. 
وأوضح كومان أيضا أن تغيير املدافع جيرارد بيكيه في استراحة ما بني الشوطني 
الفريق  أداء قائد  امــتــدح كــومــان  أخـــرى،  الــصــبــاح. ومــن ناحية  كــان متفقا عليه منذ 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز ثنائية في اللقاء مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يبقى 

لسنوات كثيرة في النادي.

بورداالس: أهدينا الشوط األول لبرشلونة
أكد املدير الفني لخيتافي، خوسيه بورداالس، أنه رحل عن ملعب »كامب نو« بشعور 
»حلو ومر« ألن فريقه »أهــدى الشوط األول« لبرشلونة. وقال بــورداالس في املؤتمر 
في  هــدفــا  عندما سجلنا  فرصتنا  أهــدرنــا  دقــائــق  »فــي خمس  اللقاء  بعد  صحافي 
مرمانا بعدما أدركنا التعادل ثم تعثرنا وجاء األذكى في الصف دائما ليونيل ميسي 
وأحرز الهدف الثالث«، وأبرز املدرب تحسن فريقه في الشوط الثاني ومن ناحية أخرى، 
أبــدى بــورداالس اعتراضه على مشروع دوري السوبر األوروبــي الــذي أعلن عنه 12 
فريقًا في أوروبا قبل أن يتم التراجع فيه بسبب انسحاب الكثير من الفرق، وقال في 
هذا اإلطار »دوري السوبر يغلق األبواب أمام الفرق املتواضعة ، يغلق االحتماالت أمام 

فرق تمكنت على مستوى تاريخها من تحقيق شيء مهم«.

ديلبونيس يحقق المفاجأة 
في بلغراد بالفوز على اليوفيتش

اســـتـــهـــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي، فـــدريـــكـــو ديــلــبــونــيــس، 
للتنس  بــلــغــراد  الــثــانــي لبطولة  ــــدور  ال مــبــاريــات 
بالفوز على الصربي دوسان اليوفيتش، املرشح 
الــرابــع األوفـــر حظًا للقب، بــواقــع )6 - 3(، )6 - 
- 4(.  ونجح ديلبونيس، املصنف 84  2( و)6 
عامليًا، في اإلطاحة بصاحب األرض واملصنف 
بعد  ليصرح  بالبطولة،  مفاجأة  في  عامليًا،   37
ومتكافئة، كالنا  مــبــاراة جميلة  »كانت  املــبــاراة 
لــعــب تــنــس جــيــدا لــلــغــايــة فـــي مـــراحـــل مختلفة 
ــبـــاراة«. مــن ناحية أخـــرى، فــاز اإليطالي  املـ مــن 
جيانلوكا ماجر على األسترالي أليكسي بوبرين بواقع 7-5 و6-2 وسيواجه الروسي 
أصالن كارتسيف الذي فاز على السلوفيني ألجاز بيدن بواقع )6 - 3(، )6 - 4( و)7 

- 6( و)7 - 5(.

ــرابـــع فـــي تــصــنــيــف الــصــغــار، لــكــنــهــا بـــني ســـنـــوات 2008  الـ
و2014، فشلت الالعبة األميركية في الظهور في أي بطولة 
في لعنة حلت عليها آنــذاك، إذ غابت عن 24 بطولة رسمية 

ولم تنجح في تخطي التصفيات نهائيًا.
انــتــهــت هـــذه الــســلــســلــة عــنــدمــا حــصــلــت عــلــى بــطــاقــة دعـــوة 
املفتوحة عام 2014، وحققت  أميركا  للمشاركة في بطولة 
املــنــافــســات، لتدخل عندها في  لها فــي  انــتــصــار  أول  ــذاك  آنـ
قائمة أول 100 العبة في التنس ألول مرة خالل مسيرتها. 
كما وشاركت برينغل في تدريبات املعهد األميركي للتنس.

ُتــوجــت الــالعــبــة األمــيــركــيــة بــلــقــب بطولة  وفـــي عـــام 2006، 
»إيستر بول« لفئة »الزوجي« إلى جانب زميلتها كريستي 
فريلينغ، وتفوقتا آنذاك على كل من ساناز ماراند وآشلي 
وينهولد في املباراة النهائية. وفي عام 2007، وصلت برلينغ 
الصغار،  فئة  للتنس  املفتوحة  أستراليا  بطولة  نهائي  إلــى 

بافليوشينكوفا.  أناستازيا  منافستها،  أمــام  من  وخسرت 
إلى  املفتوحة  بطولة فرنسا  فــي  برينغل  ذلــك شــاركــت  بعد 
جانب زميلتها يوليا كوهني، لكنهما خرجتا من الدور األول 
و68 سنتيمترًا  مترا  األميركية  الالعبة  طــول  يبلغ  سريعًا. 
أرباحًا  وحققت  كوين،  يولي  وُيدربها  الُيمنى  باليد  وتلعب 
ألــف دوالر  قــدرهــا 3 مــاليــني و302  مالية خــالل مسيرتها 
أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت الالعبة 490 
بلغت %57،  انــتــصــارات  فــوزًا مقابل 369 خــســارة بنسبة 
وهي تحتل اليوم املركز الـ80 في التصنيف العاملي للسيدات.

 121 برينغل  حققت  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  فــي  بينما 
بلغت %40،  انــتــصــارات  فــوزًا مقابل 177 خــســارة بنسبة 
الفئة، بينما  ـــ259 فــي تصنيف هــذه  الـ املــركــز  الــيــوم  وتحتل 
أعلى مركز لها في هذه الفئة كان املركز الـ86 والذي وصلت 

إليه عام 2017.

رياض الترك

الثالث  التنس األميركية ماديسون برينغل، في  ولدت العبة 
من شهر نيسان/أبريل عام 1990، وكان أفضل إنجاز لها 
التنس عام 2015، عندما وصلت إلى نهائي  في منافسات 
الرابعة في  للمرة  املفتوحة، وبعد ذلك شاركت  بطولة رومــا 
مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« وتــحــديــدًا فــي بــطــولــة أستراليا 
املــفــتــوحــة. وفـــي شــهــر أيـــار/مـــايـــو مــن نــفــس الـــعـــام، وصلت 
للسيدات،  الــعــاملــي  التصنيف  فــي  الــــ35  املــركــز  إلــى  برينغل 
كما وحققت انتصارا تاريخيا على املصنفة رقم 2 في عام 
في  بلقب  وُتوجت  هــذا  ويليامز.  األميركية سيرينا   ،2017
منافسات فئة »الـ125 ألف نقطة« باإلضافة لـ15 لقبًا في فئة 

الفردي و7 ألقاب في فئة »الزوجي«.
املركز  إلــى  الصغار، وصلت  منافسات  في  وفــي مسيرتها 

ماديسون بريـنغل

على هامش الحدث

العبة تنس أميركية 
تحتل المركز الـ80 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

يسعى األنصار لتحقيق 
اللقب الـ14 ويسعى 
النجمة لتحقيق اللقب 
التاسع )حسين بيضون(

بأي  السطات  تسمح  ال  لبنان،  في  »كورونا«  فيروس  تفشي  ظل  في 
األنصار  »ديربي«  أن  يعني  ما  الحالي،  الوقت  في  ضخم  رياضي  تجمع 
عن  وبعيدًا  الكبيرة.  أهميته  رغم  جمهور  بدون  سيُعلب  والنجمة 
ظروف »كورونا«، اعتادت األندية اللبنانية على خوض مباريات الدوري 
بسبب  وتــارًة  والسياسية  األمنية  األوضــاع  بسبب  تــارًة  جمهور،  بدون 
الظروف الصحية الحالية. لكن تكرار هذه المواجهة بعد 15 سنة كان 

سيكون لقاء تاريخيًا لو حضر فيه الجمهور.

قمة بدون جمهور

وجه رياضي

بالتعادل الذي يكفي الفريق لحصد اللقب، 
الــفــوز،  لتحقيق  سيتطلع  فــريــقــه  ان  ورأى 
الالعبون  الفريق،  كل  »ببساطة  قال  عندما 
ســيــبــذلــون  واإلداري  الـــفـــنـــي  والــــجــــهــــازان 
كـــل الــجــهــد لــتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى الــنــجــمــة 
والتتويج بأفضل طريقة، التعادل أمر جيد 
الفوز  لتحقيق  النجمة  لكننا سنلعب ضد 

الديربي، فكيف إذا كانت هذه املباراة على 
لــقــب الــبــطــولــة؟ الــفــريــق مــتــعــطــش لــلــعــودة 
لحصد لقب الدوري واألجواء ممتازة حيث 
انخرط الفريق في معسكر خاص لالبتعاد 
ــدرك تــمــامــًا أن األنــصــار  ــ عـــن الــضــغــوط، ونـ
فــريــق قـــوي ويــمــتــلــك إمــكــانــات كــبــيــرة إنما 
ال يـــوجـــد فـــريـــق خــــال مـــن نـــقـــاط الــضــعــف، 

برغم أن التعادل يفيدنا«. في املقابل ُيدرك 
السابقة  وأســطــورتــه  النجمة  فــريــق  مـــدرب 
بأن  بـ«املايسترو« موسى حجيج  املعروفة 
التتويج،  الــى منصة  يقودهم  الفوز وحــده 
وهـــذا مــا أكـــده مــديــر الــفــريــق أيــضــًا، حسني 
حــمــدان: »املــبــاراة الــوحــيــدة الــتــي ال يحتاج 
فــيــهــا العــبــو الــنــجــمــة الـــى الــحــافــز هــو لقاء 

واعتبر  كما  متساوية«،  الحظوظ  أن  وأرى 
حـــمـــدان أن مـــن األفـــضـــل لــفــريــقــه أن يــدخــل 
النقاط  املــبــاراة بخيار وحيد وهــو تحقيق 
الثالث فقط. وتواجه الفريقان في 67 مباراة 
تــاريــخــيــًا، ويــتــفــوق النجمة بــالــفــوز فــي 21 
حدث  بينما  لــألنــصــار،   20 مقابل  مناسبة 

التعادل بينهما في 27 مباراة.

جدد املهاجم السويدي زالتــان إبراهيموفيتش عقده مع فريق ميالن ملدة عام إضافي 
لينتهي في 30 حزيران/يونيو من عام 2022، وبذلك سيواصل اللعب حتى عامه الـ40 
على األقل، وذلك حسب ما أعلن النادي اإليطالي في بيان رسمي له، ووفقًا ملا أعلنه املدير 
الرياضي باولو مالديني. وجاء في بيان فريق »الروسونيري«: »يعلن فريق ميالن عن 
أكبر  الــذي خاض معه  اإليطالي  الفريق  إبراهيموفيتش. ميالن هو  تجديد عقد زالتــان 
عدد من املباريات، وبعد تسجيله 84 هدفًا خالل 130 مباراة، سيرتدي البطل السويدي 

قميص )الروسونيري( أيضًا في املوسم املقبل«.

صورة في خبر
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