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)Getty/فيرالند ميندي يعتبر واحدًا من عناصر زيدان المهمة )أنخيل مارتينيز

غياب ميندي
أبرز املهاجم اإلسباني الدولي ياغو أسباس 
»اإلنجاز« الذي يمثله استمرار سيلتا فيغو 

في الدوري للموسم العاشر على التوالي 
بعد الفوز على نظيره أوساسونا على ملعب 

بااليدوس. وقال املهاجم الذي سجل الهدف 
األول لسلتا فيغو: »بالنسبة لنا، البقاء ملوسم 

تلو اآلخر في دوري الدرجة األولى يعتبر 
إنجازًا. إننا طموحون ونرغب في املزيد 

وسننافس من أجل البقاء في أفضل املراكز 
بقدر اإلمكان«.

فاز تولوكا 3-1 على أميركا، ضمن الجولة 
الـ16 من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة 

القدم )كالوسورا 2021(، لينهي مسيرة 
امتدت لثمانية انتصارات متتالية ملنافسه. 

تقدم تولوكا بهدفني مبكرين، قبل أن يقلص 
إيمانويل أغيليرا الفارق من ركلة جزاء )د.51(، 

لكنها لم تمنع تولوكا من مواصلة الرغبة 
في تسجيل هدف ثالث لحسم اللقاء، وهو ما 

تحقق بالفعل )د.73( عبر بيدرو كانيرو بهدف 
من صناعة استرادا.

أبدى مدرب أثلتيك بلباو، مارسيلينو غارثيا 
تورال، سعادته بالفوز الذي تحقق على ملعب 

سان ماميس أمام أتلتيكو مدريد متصدر 
الليغا بهدفني لواحد، مشيرًا إلى أن »الالعبني 
يستحقون هذا االنتصار« بعد الفترة الصعبة 
التي مروا بها. وصرح مارسيلينو »بدون شك 

هؤالء الالعبني يستحقونه بعد الفترة الصعبة 
التي مروا بها وخسارة نهائيني متتاليني 

للكأس، سنتحسن بدنيًا مع الوقت وكذلك على 
املستوى الذهني«.

أسباس: بقاء سيلتا فيغو 
بالدوري اإلسباني إنجاز

تولوكا يهزم أميركا 1-3 
وينهي مسيرة انتصاراته

مارسيليو مدرب بلباو: 
سعيد من أجل الالعبين

Tuesday 27 April 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
ــة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، قــرعــة  الــــدوحــ
 ،2021 الــــــعــــــرب  كــــــــأس  بــــطــــولــــة 
الــتــي ينظمها االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
»فيفا« بالشراكة مع دولة قطر، نهاية العام 
الـــجـــاري؛ أي قــبــل نــحــو عـــام مــن استضافة 

الباد لبطولة كأس العالم.
منتخبًا   23 البطولة  منافسات  في  ويــشــارك 
)22 فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــودان(، وتــــقــــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي  ــ ــســ ــ ــنـــوب الــ جـ
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ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد 
استضاف عدد من هذه االستادات مباريات 
ضــمــن بــطــوالت استضافتها دولـــة قــطــر في 
اآلونــة األخــيــرة، بينما يشهد البعض اآلخر 
وستقام  البناء.  أعمال  من  النهائية  املــراحــل 
املباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 
مع  بالتزامن  املقبل،  األول  ديسمبر/كانون 
الــيــوم الــوطــنــي لــدولــة قــطــر، والـــذي سيشهد 
بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتضّم قائمة الفرق املشاركة منتخبات قطر؛ 
البلد املستضيف، والجزائر والبحرين وجزر 
الــقــمــر وجــيــبــوتــي ومــصــر والـــعـــراق واألردن 

والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب 
وعــمــان وفــلــســطــن والــســعــوديــة والــصــومــال 
ــة  ــوريــ ــــوب الــــــســــــودان وســ ــنـ ــ والـــــــســـــــودان وجـ
وتونس واإلمــارات العربية املتحدة واليمن. 
ومــن املقرر اإلعــان الحقًا عن تفاصيل أكثر 

حول نظام البطولة وجدول املباريات.
وأكد عدد من نجوم كرة القدم العربية أهمية 
ينظمها  الـــتـــي   ،2021 ــعـــرب  الـ كــــأس  بــطــولــة 
الكرة  إذ قال نجم  )فيفا( بالشراكة مع قطر، 
ــــادي األهــــلــــي الـــســـابـــق، وائــــل  ــنـ ــ املـــصـــريـــة والـ
جــمــعــة، الـــذي يــعــد أحـــد أفــضــل املــدافــعــن في 
كأس  بطولة   

ّ
إن األفريقية،  القدم  كــرة  تاريخ 

العمل  أمــام فرق  العرب ستتيح فرصة قّيمة 
الــقــائــمــة عــلــى تــنــظــيــم مــونــديــال قــطــر 2022، 
لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة اســــتــــادات الــبــطــولــة 
األمر  بها،  املرتبطة  التحتية  البنية  ومرافق 
ــــذي ســيــلــعــب دورًا فــــاعــــًا فــــي اســتــضــافــة  الــ

ناجحة لبطولة كأس العالم في قطر.
وأضــــــــاف، بــحــســب املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــنــة 

»ستمثل  قطر:  في  واإلرث  للمشاريع  العليا 
بــالــنــســبــة للمنتخبات  الـــعـــرب  كـــأس  بــطــولــة 
الــقــارة األفــريــقــيــة فــرصــة ذهبية  العربية مــن 
ضــمــن مـــشـــوار إعـــــداد فــرقــهــا لــلــمــشــاركــة في 
 

ّ
أن كـــمـــا   ،2022 أوائــــــــل  ــقـــيـــا  أفـــريـ أمـــــم  كـــــأس 
ستكون  التي  اآلسيوية  العربية  املنتخبات 
حــيــنــهــا قـــد انــتــهــت مـــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
العرب  كــأس  مــن  ستستفيد   ،2022 ملونديال 
فـــي تــحــضــيــر مــنــتــخــبــاتــهــا لــلــحــدث الــعــاملــي 

املرتقب على أرض قطر في 2022«.
من جانبه، قال النجم القطري خالد سلمان، 

سيشارك في كأس 
العرب بقطر أبطال قارتي 

آسيا وأفريقيا

بيانكا أندريسكو 
ستغيب عن بطولة مدريد 

بسبب كورونا

ــيـــة ملــنــتــخــب بـــــــاده أمــــام  ــّجــــل ثـــاثـ الـــــــذي ســ
الــعــالــم للشباب 1981:  الــبــرازيــل فــي بــطــولــة 
»ســـيـــشـــارك فـــي كــــأس الـــعـــرب أبـــطـــال قــارتــي 
آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها 
القاريتن،  البطولتن  إحــدى  بلقب  التتويج 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرق أخــــرى تــقــدم أداء رائــعــًا 
 قطر ستشهد 

ّ
في الوقت الحالي، ما يؤكد أن

نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس 
إمــــكــــانــــات املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة فــــي أفــضــل 
 إقــامــة مــبــاريــات 

ّ
ــــورة«. وتــابــع ســلــمــان أن صـ

الــبــطــولــة فـــي اســـتـــادات كـــأس الــعــالــم 2022، 
املخصصة  التحتية  البنية  مــن  واالســتــفــادة 
للمونديال، بما في ذلك شبكة النقل ومواقع 
التدريب وأماكن اإلقامة، ستضفي مزيدًا من 

الخصوصية والتميز على كأس العرب«.
ــرة الــــقــــدم الـــقـــطـــري الــســابــق  ــ ــار نـــجـــم كـ ــ ــ وأشـ
إبراهيم خلفان، الذي شارك مع منتخب قطر 
فــي 90 مــبــاراة دولــيــة، وكـــان ضــمــن صفوف 
العنابي الذي تأهل إلى دورة األلعاب األوملبية 

ثالثًا  املصنف  نــادال،  رافائيل  اإلسباني  أنقذ 
عامليًا، نقطة خسارة املباراة في طريقه للفوز 
تسيتسيباس،  ســتــيــفــانــوس  الــيــونــانــي  عــلــى 
الخامس، 6-4، 6-7 )8/6(، و7-5، ليحقق لقبه 
الثاني عشر في دورة »برشلونة« اإلسبانية، 
في أطول مباراة كرة مضرب ضمن منافسات 
رابطة املحترفن لعام 2021. وهذا اللقب األول 
»مــاتــادور« هـــذا الــعــام والـــــ87 فــي مسيرته  لــلـــ
االحترافية، حارمًا تسيتسيباس من لقب ثاٍن 
األول  بلقبه  تتويجه  مــن  أســبــوع  بعد  تواليًا 
في دورات املاسترز لأللف نقطة في »مونتي 
ــأر نــــادال لــخــســارتــه من  كــارلــو« بــمــونــاكــو. وثـ
الــيــونــانــي فـــي ربـــع نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا 
املفتوحة، أولــى البطوالت األربــع الكبرى، في 
فبراير/ شباط املاضي. ودخل تسيتسيباس، 
الـــدورة، والــذي بلغ نصف  املصنف ثانيًا في 
ثــانــيــة  الــفــرنــســيــة،  نــهــائــي »روالن غــــــاروس« 
إلى  املاضي،  العام  »غراند ســام«،  الـ بطوالت 

ـــ61 على  ــ ــال اإلســبــانــي الــــذي حــقــق لــقــبــه الـ وقــ
املــاعــب الــتــرابــيــة: »إّنــــه عــمــل يــومــي، أن تقبل 
الــتــحــدي وتــبــقــى مــتــواضــعــًا عــنــدمــا ال تلعب 
جيدًا أحيانًا، إذ عليك أن تحارب وتبحث عن 
حلول يوميًا«. أما تسيتسيباس فهو الاعب 
 ،)26( الــعــام  هــذا  االكــثــر تحقيقًا لانتصارات 
لكّنه خسر املباريات النهائية السبع جميعها 
ـــ500 نقطة. وقــال  الــ فــي دورات  الــتــي خاضها 
الــيــونــانــي )22 عـــامـــًا(، مــمــازحــًا بــعــد املـــبـــاراة: 
»رافـــا، بــرافــو. هــذا اللقب رقــم كــم، 28؟ 28 لقبًا 
فــي برشلونة ليس أمـــرًا ســيــئــًا«. وتــابــع: »أنــا 
أكبر  مــن  أنــت  استحقيته.  لكّنك  حقًا حــســود، 
أّنــك  مــن  فــي رياضتنا، وأنــا متأكد  املنافسن 
تعرف ذلــك«. وأضــاف الاعب اليوناني خال 
ــادال دائــمــًا مــا يمتلك  ــ املــؤتــمــر الــصــحــافــي: »نـ
كرة إضافية. ال تعرف أبدًا إذا ما انتهى تبادل 

الكرات أم ال. كما أّنه فقد نقاطًا قليلة«.

تسيتسيباس يفشل 
في الحسم ونادال يعاقبه 

لــم يخسر نــــادال أّي نــهــائــي فــي »بــرشــلــونــة«، 
إذ فــاز باللقب 12 مــرة من 12 محاولة، ليكون 
ــدة بعد  ــ ثــانــي أفــضــل ســجــل لـــه فـــي دورة واحـ
قــيــاســيــًا(. وهـــذه  رقــمــًا  ــاروس« )13  ــ غــ »روالن 
ــادال على  ــ ــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يــتــفــوق فــيــهــا نــ ــ املـ
تسيتسيباس في نهائي »برشلونة« بعد عام 
حساب  على  السابع  انــتــصــاره  ليحقق   ،2018
الــيــونــانــي فـــي املـــواجـــهـــات املـــبـــاشـــرة بينهما 
اليوناني  تــقــدم  لتسيتسيباس.  اثــنــن  مقابل 
4-2 فــي املجموعة األولـــى بعدما كسر إرســال 
ــادال فــي الــشــوط الــثــالــث، لكّنه خسر إرســالــه  نـ
مــرتــن بــعــدهــا لــيــحــقــق الــفــائــز بــعــشــريــن لقبًا 
فــي الــبــطــوالت الكبرى أربــعــة أشـــواط متتالية 
ويــحــســم املــجــمــوعــة لــصــالــحــه. وبــعــدمــا تقدم 
فــشــل  ــيـــة،  ــثـــانـ الـ املـــجـــمـــوعـــة  فــــي  و15-40   4-5
أّي مــن النقطتن السانحتن  نـــادال فــي حسم 
لحسم اللقب لصالحه، بل عــاد تسيتسيباس 
لــيــأخــذ املــجــمــوعــة الــــى شــــوط كــســر الــتــعــادل 
 العــب على 

ّ
الــذي حسمه لصالحه. وحافظ كــل

ــه فـــي املــجــمــوعــة الـــحـــاســـمـــة، وأتــيــحــت  ــالــ إرســ
فرصة لتسيتسيباس للفوز باللقب عندما كان 
 

ّ
نـــادال، إال أن متقدمًا 5-4 و30-40 عند إرســـال 

األخير حافظ على رباطة جأشه وأنقذ الفرصة 
وحسم الشوط لصالحه، قبل أن يكسر إرسال 
اليوناني في التالي وينهي املباراة في إرساله.

تصنيف التنس والتطورات األخيرة
واســـتـــعـــاد اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال املــركــز 
بعد  للتنس  الــعــاملــي  التصنيف  فــي  الــثــانــي 
الفوز في »برشلونة«. وواصل الصربي نوفاك 

ــذي ســقــط الــســبــت املــاضــي  ديــوكــوفــيــتــش، الــ
في نصف نهائي بطولة »بلغراد« الصربية 
ولــم يــشــارك فــي بطولة »بــرشــلــونــة«، تصدر 
الــتــصــنــيــف الــعــاملــي. ويــمــتــلــك ديــوكــوفــيــتــش 
11.963 نقطة فــي رصــيــده، بــفــارق مريح عن 
ولــم   .)9.700( ومــيــدفــيــديــف   ،)9.810( ــادال  نــ
فــي قائمة  املــراكــز  أّي تغيير على بقية  يطرأ 

العشرة األوائل هذا األسبوع. 
ــادت الـــهـــولـــنـــديـــة كــيــكــي  ــ ــ لـــــدى الــــســــيــــدات، عـ
بــيــرتــنــز إلــــى قــائــمــة أفـــضـــل 10 العـــبـــات في 
الــتــصــنــيــف الــعــاملــي الــجــديــد، الــــذي مـــا زالـــت 
وخلفها  بــارتــي،  آشلي  األسترالية  تتصدره 
 من اليابانية نعومي أوساكا، والرومانية 

ّ
كل

أّنها لم تحَظ ببداية  سيمونا هاليب. ورغــم 
بطولتي  مبكرًا  توديعها  بعد  للعام،  جــيــدة 
ــــى قــائــمــة  ــــي ومـــيـــامـــي، عــــــادت بــيــرتــنــز إلـ دبـ
عليها خال  اعتادت  والتي  األفضل مجددًا، 
األعوام الثاثة األخيرة، وكان أفضل مراكزها 
الرابع خال العام املاضي. وعززت بارتي من 
بلقب  تتويجها  بــعــد  للتصنيف  صــدارتــهــا 
بـــطـــولـــة »شـــتـــوتـــغـــارت« األملــــانــــيــــة، مــحــتــفــلــة 
ـــ25، إذ أصــبــحــت تتفوق  ــ بــبــلــوغــهــا عــامــهــا الـ
ــا بـــــــ1.855 نــقــطــة وعــلــى هاليب  ــاكـ عــلــى أوسـ
 مــن األمــيــركــيــة 

ّ
بـــــــ2.605. وتــكــمــل الــقــائــمــة كـــل

صــوفــيــا كــيــنــن، رابـــعـــة، واألوكـــرانـــيـــة إلــيــنــا 
أنــدريــســكــو.  بــيــانــكــا  والــكــنــديــة  سفيتولينا، 
سابالينكا  آرينا  البياروسية  تحتل  بينما 
املركز السابع، ثم األميركية سيرينا ويليامز 
ثـــامـــنـــة، والــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــســكــوفــا 

تاسعة، إضافة لبيرتنز في املركز العاشر.

غياٌب بسبب كورونا
أندريسكو،  بيانكا  الكندية  الــاعــبــة  ستغيب 
املصنفة الــســادســة عامليًا بــن العــبــات التنس 
ــن بــطــولــة »مــــدريــــد املــفــتــوحــة«  املـــحـــتـــرفـــات، عـ
بعد إصابتها بفيروس كورونا. وأكــدت بطلة 
»أمــيــركــا املفتوحة« عــام 2019 فــي بــيــان، أنها 
لن تشارك في نسخة هــذا العام من »مــدريــد«، 
وهي البطولة ذات الـ1000 نقطة، بعدما ظهرت 
كـــورونـــا. وقــالــت: »بعدما  بــفــيــروس  إصابتها 
جاءت فحوصي سالبة مرتن قبل سفري إلى 
 حزن بأّنها ظهرت موجبة 

ّ
مدريد، أخبروني بكل

لــدى وصــولــي، وبالتالي لــن أتمكن مــن اللعب 
في البطولة هذا األسبوع«. وأكدت أندريسكو 
»حــالــة جــيــدة« و»تخضع  أّنــهــا تشعر بأّنها بـــ
للراحة«، وتتبع بروتوكوالت الصحة واألمان. 
وأضافت: »آمل العودة للماعب قريبًا«. وتقام 
ــد املـــفـــتـــوحـــة« بـــن 29 إبـــريـــل/  بــطــولــة »مــــدريــ

نيسان الجاري و8 مايو/ أيار املقبل.
)فرانس برس/ إفي(

نادال بطل »برشلونة« مجددًا
يؤكد النجم اإلسباني 

رافائيل نادال أنّه الرقم 
واحد في التاريخ على 
المالعب الترابية، وذلك 

بعدما فاز بلقب بطولة 
»برشلونة« على حساب 

اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس، في لقاء 

دراماتيكي

)Getty/منتخب قطر بطل القارة اآلسيوية ومستضيف البطولة )كوجي واتانابي

)Getty/نادال استعاد المركز الثاني في تصنيف العبي التنس المحترفين )أليكس كاباروس

تعّد بطولة كأس العرب »قطر 2021« فرصة الختبار العمليات 
من  األولــى  النسخة  منافسات  قبيل  والمرافق  التشغيلية 

مونديال كرة القدم في الشرق األوسط والعالم العربي

 
ّ

الصيفية 1984 في الواليات املتحدة، إلى أن
بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي 
تاريخي سُيختتم باستضافة مونديال قطر 
ــال: »يــقــف املــنــتــخــب الــقــطــري على  2022، وقــ
مــشــارف شــهــور مــهــمــة خـــال هـــذا الـــعـــام، إذ 
سيواصل املشاركة في التصفيات األوروبية 
املؤهلة للمونديال، إضافة إلى مشاركته في 
 .»2021 الذهبية  الــكــونــكــاكــاف  كــأس  بطولة 
 حــضــور مــنــتــخــب قــطــر في 

ّ
وأكــــد خــلــفــان أن

املشهد الرياضي اإلقليمي والدولي سيسهم 
فــي تــحــســن أداء الــفــريــق وتــطــويــر مــهــارات 
إلى  مشيرًا  للمونديال،  اســتــعــدادًا  الاعبن 
منافسات  في  القطري  املنتخب  مشاركة   

ّ
أن

كأس العرب تأتي ضمن خطة أعدها االتحاد 
لخوض  الفريق  إلعـــداد  الــقــدم  لكرة  القطري 
مــنــافــســات املــونــديــال الـــكـــروي املــرتــقــب على 
العام املقبل. وأكــد نجم منتخب قطر  أرضــه 
الــذي يعد أول العب  السابق عــادل خميس، 
قطري يلعب في الخارج ضمن صفوف نادي 
الــقــادســيــة الــكــويــتــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، 
كأس  بطولة  منافسات  العنابي  خــوض   

ّ
أن

الــعــرب كبطل لــلــقــارة اآلســيــويــة ســيــعــزز من 
ثقة الاعبن بأدائهم وقــال: »على الرغم من 
تمّيز الكثير من املنتخبات العربية املشاركة 
في كأس العرب باعبن يشاركون في أفضل 
 املنتخب 

ّ
أندية العالم، إاّل أّني على يقن بأن

القطري سيمثل خصمًا قويًا يصعب التغّلب 
الواسعة  الشعبية  الــرغــم مــن  عــلــيــه«. وعــلــى 
لكرة القدم في املنطقة العربية، فاملنتخبات 
الــــــ23 املــشــاركــة فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب لم 
تــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي مــن بــطــولــة كــأس 
استهلها  مــعــدودة،  مـــرات  باستثناء  الــعــالــم 
املـــنـــتـــخـــب املــــغــــربــــي كـــــــأول مـــنـــتـــخـــب عـــربـــي 
يــتــجــاوز دور املــجــمــوعــات خـــال مــشــاركــتــه 
ــذ ذلـــك  ــنـ املــكــســيــك 1986. ومـ مـــونـــديـــال  فــــي 
والجزائر  السعودية  منتخبا  نجح  الــحــن، 
في التأهل للدور الثاني عامي 1994 و2014 

على التوالي.
نــجــم منتخب قطر  مــبــارك مصطفى  ــار  وأشــ
العنابي بلقب بطولة  فــاز مع  الــذي  السابق، 
 أداء 

ّ
كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي مـــرتـــن، إلــــى أن

املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة شــهــد تـــطـــورًا ملحوظًا 
خال األعوام األخيرة، ويتجلى ذلك في تأهل 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات عــربــيــة ملــنــافــســات بطولة 
كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا عـــام 2018. وأعـــرب 
مــصــطــفــى، الــــذي تــولــى فـــي الــســابــق تــدريــب 
املنتخب القطري، عن تطلعه ملنافسات بطولة 
القّيمة  بالفرصة  إياها  واصفًا  العرب،  كأس 
الــتــي ستسهم فــي تــعــريــف الــعــالــم بــاملــواهــب 
التي تحفل بها كرة القدم العربية. وأضاف: 
أداًء  العربية ستقدم  املنتخبات   

ّ
أن في  »أثــق 

كـــرويـــًا مــبــهــرًا فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب. لقد 
كنا نرى في السابق التوتر الذي يبدو على 
الاعبن أمام أعرق املنتخبات مثل األرجنتن 
والــبــرازيــل، والـــذي كــان ينعكس على أدائهم 
وتــمــريــر الــكــرة على أرضــيــة املــلــعــب، إاّل أّننا 
بدأنا نرى في اآلونة األخيرة كيف تغير ذلك 
بشكل ملحوظ، إذ باتت ثقة الاعبن العرب 
الكثير  نــظــرًا الحــتــراف  أكــبــر،  إمكاناتهم  فــي 

منهم في أفضل الدوريات األوروبية«.

مباريات  المونديالية  االستادات  تستضيف 
جاهزية  عن  اإلعالن  سبق  إذ  العرب،  كأس 
استاد أحمد بن علي، وسبقه تدشين ثالثة 
خليفة  استاد  هــي:   2022 االســتــادات  من 
المدينة  واستاد  الجنوب،  واستاد  الدولي، 
استاد  في  العمل  اكتمل  كما  التعليمية. 
للعمل  النهائية  المراحل  وتتواصل  البيت، 
راس  واستاد  الثمامة،  استاد  من  كّل  في 
أبو عبود، واستاد لوسيل، على أن تكتمل 

جميعها قبل البطولة بوقت كاٍف.

استادات مونديالية للبطولة العربية

املباراة بعد فوزه باملباريات التسع جميعها 
التي خاضها هذا املوسم على املاعب الترابية. 
وقــال نــادال )34 عامًا(، بعد الفوز: »يعني لي 
الــنــهــائــي هــنــا وأفــــوز. رفعت  ألــعــب  الكثير أن 
اللقب يعني  مستواي خــال األســبــوع، وهـــذا 
ــادال نفسه بــعــد خــروج  لــي الــكــثــيــر«. وكــافــأ نــ
 

ّ
لكن مفاجئ من ربع نهائي »مونتي كارلو«، 
فــي طريقه  الــتــي خسرها  الــثــاث  املجموعات 
إلــــى الــلــقــب فـــي »بــرشــلــونــة« هــــذا الـــعـــام، هي 
األكثر مقارنة باملرات اإلحدى عشرة السابقة. 

قرعة 
كأس العرب

مونديال مصّغر 
في قطر

ــقـــة مــن  ــقـــق كـــيـــفـــن دورانــــــــــت عـــــــودة مـــوفـ حـ
متصدر  نتس،  بروكلن  بقيادته  اإلصــابــة 
املنطقة الشرقية، للفوز على فينيكس صنز 
دوري  في   110-128 الغربية  املنطقة  ثاني 
كرة السلة األميركي للمحترفن الذي شهد 
رقمًا قياسيًا لنجم غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري من حيث عدد الثاثيات في 
شــهــر واحــــد، وهـــو الـــذي يعتبر واحــــدًا من 
الناحية،  الــدوري بهذه  األفضل في تاريخ 
نظرًا ملهارته الكبيرة وقدرته على التسديد 

من أي نقطة.
وسجل دورانـــت 33 نقطة في غضون 28 
دقيقة فــي أول مــشــاركــة لــه بعد اإلصــابــة 
التي تعرض لها في الفخذ األيسر خال 
الخسارة أمام ميامي هيت األحد املاضي 
الفريق في املباريات الثاث  وأبعدته عن 

املاضية.
وقال دورانت بعد املباراة التي بدأها على 
مــقــاعــد الـــبـــدالء ونــجــح خــالــهــا فــي 12 من 
مــحــاوالتــه الــــــ21، إنــهــا »بـــدايـــة جــيــدة. أمــل 
الــبــنــاء عــلــى هـــذه املـــبـــاراة لــلــمــواصــلــة على 

هذا املنوال«.
دورًا  إيرفينغ  كايري  اآلخــر  النجم  ولعب 
أساسيًا في الفوز الـ25 لنتس على أرضه 
من أصل 32 مباراة هذا املوسم والعشرين 
من أصل 26 ضد فرق من املنطقة الغربية، 
وذلــك بتسجيله 34 نقطة مع 12 تمريرة 
حــاســمــة و6 مــتــابــعــات فـــي ظـــل اســتــمــرار 
ــمـــس هـــــــاردن  ــيـ ــنــــجــــم اآلخـــــــــر جـ ــــاب الــ ــيـ ــ غـ
للمباراة العاشرة تواليًا بسبب اإلصابة، 
فيما ساهم بايك غريفن بـ15 نقطة. أما 
مــن نــاحــيــة صــنــز الــــذي يــخــســر مــبــاراتــن 
الــتــوالــي للمرة األولـــى منذ  أكــثــر على  أو 
الثاني/ يناير،  أن خسر ثاث في كانون 
فــــكــــان ديــــفــــن بــــوكــــر األفــــضــــل بــتــســجــيــلــه 
ــانــــدري أيـــتـــون 20  ــــاف ديــ  36 نــقــطــة وأضــ

مع 13 متابعة.
ــان صــنــز الـــطـــرف األفـــضـــل فـــي الــشــوط  ــ وكـ
فتراته،  تقّدم على مضيفه معظم  إذ  األول 
لكن نتس حقق الفارق مع انطاق الشوط 
الــثــانــي تــزامــنــًا مــع االعــتــمــاد على دورانـــت 
بشكل أكبر بعدما انتظر في النصف األول 

حتى الربع الثاني ليدخل امللعب.
السابع  استراتيجية  نفس  نتس  واعتمد 

مــن نــيــســان/ أبــريــل حــن عـــاد دورانــــت من 
إصــابــة عضلية أبــعــدتــه عــن الــفــريــق لفترة 
طويلة، إذ اكتفى حينها بخوض 19 دقيقة 
ضد نيو أورليانز بيليكانز سجل خالها 

17 نقطة.
ــــت فــي 25 مـــبـــاراة فــقــط منذ  ــارك دورانـ وشــ
الــذي شهد دخوله  انطاق املوسم الحالي 
من مقاعد البدالء عوضًا عن البدء أساسيًا 

للمرة األولى في مسيرته.
وتـــحـــدث غــريــفــن عـــن دورانــــــت قـــائـــًا »مــا 
أحبه أكثر شيء هو مدى عشقه للعب كرة 
السلة. بالتالي، نحن نعلم أن جلوسه على 

مقاعد البدالء بمثابة قتله«.
وتابع في هذا الصدد عن العبه »بمجرد 
أن ترى السعادة لقدرته وحسب على لعب 
كرة السلة، فهذا أمر مفرح بالنسبة لنا«. 
وسجل دورانت 10 نقاط في الربع الثالث 
ثــم كـــان صــاحــب الــنــقــاط الــخــمــس األولـــى 
لــفــريــقــه فـــي الـــربـــع األخـــيـــر، لــيــمــنــح نتس 
التقدم بفارق رقم مزدوج )102-92( للمرة 
ــذي تــقــدم فــيــه صنز  ــى فـــي الــلــقــاء الــ ــ األولـ
بفضل  الثاني  الربع  في  نقطة   13 بفارق 
10 نــقــاط و10 مــتــابــعــات مــن أيــتــون، قبل 
أن يستقر الفارق مع نهاية الشوط األول 

نجح  وبــعــدمــا   .59-61 فقط  نقطتن  عند 
ـــ19 الجمعة  ــ فـــي 4 فــقــط مـــن مــحــاوالتــه الـ
إيرفينغ  عــوض  بوسطن سلتيكس،  ضد 
في املباراة األخيرة وأبقى نتس في أجواء 
الــشــوط األول بتسجيله 24  الــلــقــاء خــال 

نقطة من سبع محاوالت فقط.

85 ثالثية لكوري في نيسان/إبريل
حقق ستيفن كوري رقمًا قياسيًا من حيث 
عدد الثاثيات في شهر واحــد بعدما رفع 
رصيده إلى 85 محاولة ناجحة من خارج 
القوس خال نيسان/ أبريل، ليقود غولدن 
ســـتـــايـــت لـــلـــفـــوز عـــلـــى جــــــاره ســاكــرامــنــتــو 

كينغز 113-117.
وأنــهــى كـــوري الــلــقــاء بــــ37 نــقــطــة، بينها 7 
ثــاثــيــات رفــع بها رصــيــده إلــى 85 ثاثية 
هذا الشهر، محطمًا الرقم القياسي السابق 
الذي حققه جيمس هاردن )82( في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2019.
ــرز حــتــى الــثــوانــي األخــيــرة  ــ وانــتــظــر ووريــ
مــن الــلــقــاء لحسم الــفــوز إذ تــقــدم 111-112 
بتسديدة من كيلي أوبر جونيور قبل 1,42 
دقــيــقــة عــلــى الــنــهــايــة، ثــم أخــفــق ريــتــشــاون 
فــي رمــيــتــن حــرتــن لكينغز فاتحًا  هــوملــز 

املجال أمام ووريرز لحسم النتيجة نهائيًا 
بثماني  اكتفى  الــذي  غرين  درايموند  عبر 
نقاط في اللقاء، لكنه حقق 14 متابعة مع 
في  فاته  مــا  ليعوض  حاسمة،  تمريرة   13

الناحية التهديفية.
لووريرز على  تواليًا  الرابع  الفوز  ويعتبر 
أرضه، معاداًل أطول سلسلة انتصارات له 
هــذا املــوســم على ملعب »تــشــايــس سنتر« 
الــــــذي شـــهـــد حـــضـــور 3252 مــشــجــعــًا فــي 
املدرجات، بعدما كان العدد 1935 الجمعة 
في أول مباراة له أمام جمهوره منذ توقف 
الدوري في شهر آذار/ مارس 2020 بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
نقطة   23( بارنز  هاريسون  ورغــم جهود 
مع 7 متابعات( أمام فريقه السابق وبادي 
هــيــلــد )25 مـــع 6 مـــتـــابـــعـــات( وتــايــريــس 
هاليبورتن )24 مع 8 تمريرات حاسمة(، 
مني كينغز بهزيمته السادسة والثاثن 
فــي 60 مــبــاراة، فيما حقق جــاره ووريــرز 

فوزه الحادي والثاثن في 61 مباراة.
ويـــحـــتـــل فـــريـــق ووريــــــــرز املــــركــــز الــعــاشــر 
األخــيــر املــؤهــل فــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة الــى 
امللحق الفاصل الذي يجمع بن أصحاب 
املراكز من 7 الى 10 من أجل نيل البطاقة 
األدوار  ــى  ــ الـ ــة  ــلـ املـــؤهـ األخــــيــــرة  الـــثـــامـــنـــة 
النظام  بحسب  اوف«  »بـــاي  اإلقــصــائــيــة 
ــان فـــي الــســنــوات  ــه كــ الـــجـــديـــد، خـــاصـــة أنــ
ــيــــرة واحــــــدًا مـــن أفـــضـــل الـــفـــرق الــتــي  األخــ

سيطرت على البطولة.
من جانٍب آخــر وضــع أتانتا هوكس حدًا 
ملسلسل هزائمه املتتالية عند 6 مباريات، 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى ضــيــفــه مـــيـــلـــووكـــس بــاكــس 
يــانــيــس  الـــيـــونـــانـــي  تـــألـــق  رغـــــم   104-111
ــريـــس مــيــدلــيــتــون في  أنــتــيــتــوكــونــمــبــو وكـ
نقطة   31 بتسجيلهما  الــضــيــوف  صــفــوف 

مع 14 متابعة و23 نقطة تواليًا.
ويــــديــــن هــــوكــــس بـــالـــفـــوز إلـــــى الـــصـــربـــي 
ولو  نقطة(   32( بوغدانوفيتش  بــوغــدان 
ـــ15  ولــيــامــز الــــذي ســجــل جــمــيــع نــقــاطــه الـ
ثـــاث ثاثيات  الــربــع األخـــيـــر، بينها  فــي 
مقابل  لــفــريــقــه  نقطة   19 مــن  فــي سلسلة 
لــه بتعويض تخلفه  مــا سمح  6 لضيفه، 
ومــهــد الــطــريــق أمــامــه لــلــخــروج منتصرًا. 
وفــي املــبــاريــات األخـــرى، سجل ديفونتي 
تــــشــــارلــــوت  ــقــــود  ــيــ لــ ــة  ــقـــطـ نـ غــــــراهــــــام 24 
بوسطن سلتيكس  على  للفوز  هورنتس 
125-104، فيما فاز ممفيس غريزليز على 
بورتاند ترايل بايزرز 120-113 بفضل 
متابعات(،   8 مــع  نقطة   28( مــورانــت  جــا 
ــلــــى كــلــيــفــانــد  ــن ويـــــــــــــزاردز عــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
بيل  بــرادلــي  بفضل   110-119 كافالييرز 
)33 نــقــطــة مـــع 6 مـــتـــابـــعـــات(، وإنـــديـــانـــا 
ــــدو مــاجــيــك 112-131  بــيــســرز عــلــى أورالنـ
بقيادة مالكولم بروغدون )24 نقطة مع 8 

متابعات و9 تمريرات حاسمة(.
)فرانس برس(

عودة موفقة لدورانت ورقم قياسي لكوري
استطاع كيفن دورانت 

التألق ليقود فريقه 
بروكلين نتس النتصار 

مهم في ظّل غياب 
زميله جيمس هاردن 

بسبب اإلصابة منذ فترة 
عن المالعب

)Getty/كوري واحد من أفضل مسددي الرميات الثالثية )دانييل تشيري
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مدريد ـ العربي الجديد

أبـــطـــال  دوري  مـــنـــافـــســـات  تـــعـــود 
أوروبا لكرة القدم، مرة أخرى إلى 
الـــدوران، بعد هــدوء حــذر، نتيجة 
ــارة  ــقــ ــوع عـــاصـــف لـــلـــغـــايـــة شـــهـــدتـــه »الــ ــبــ أســ
العجوز«، عقب إعالن 12 ناديًا كبيرًا إطالق 
بطولة »السوبر ليغ«، التي تم التراجع عنها، 
بسبب ضــغــوط »يــويــفــا«، واالتــحــاد الــدولــي 

»فيفا«، باإلضافة إلى الجماهير الرياضية.
وســـيـــخـــوض الـــنـــاجـــون األربــــعــــة مــنــافــســات 
ذهـــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
الذي سينطلق مساء اليوم الثالثاء، وينتهي 
ــٍد األربـــعـــاء، واألعــــن متعلقة بــالــفــوز  يـــوم غـ
في  قــدمــًا  األنــديــة  نتيجة، حتى تضع  بأكبر 
النهائي املنتظر في مدينة إسطنبول التركية 
يوم التاسع والعشرين من مايو/أيار املقبل.

ــان ثــالثــة مــن األنـــديـــة األربـــعـــة املتنافسة  وكــ
ــنـــهـــائـــي تــــشــــارك فــــي مـــشـــروع  فــــي نـــصـــف الـ
ريــال مدريد وتشلسي  ليغ«، وهــي  »السوبر 
 »البلوز« والسيتي 

ّ
ومانشستر سيتي، إاّل أن

أعــلــنــا انــســحــابــهــمــا ومــعــهــمــا بــقــيــة األنـــديـــة 
ـــ12 املــروجــة  ــ اإلنــكــلــيــزيــة وغــالــبــيــة األنـــديـــة الـ

للمسابقة الجديدة.
ولذا تتجه األنظار نحو عودة دوري األبطال، 

نصف نهائي 
التشامبيونزليغ

يواجه نادي ريال مدريد اإلسباني منافسه تشلسي اإلنكليزي، للمرة األولى 
في المسابقات القارية منذ 23 عامًا، عندما تلّقى حينها »الملكي« خسارة 
على يد »البلوز« في بطولة كأس السوبر األوروبي عام 1998، في ملعب 

»ستامفورد بريدج«. لذلك يريد زيدان تحقيق االنتصار
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ــدًا األربــــعــــاء، بــمــبــاريــات  ــ ــيـــوم الـــثـــالثـــاء وغـ الـ
ذهاب نصف النهائي التي قد تكون حاسمة، 
بعدما كانت الفرق الثمانية التي بلغت ربع 
الــنــهــائــي هــي الــتــي فـــازت فــي الـــذهـــاب بثمن 
ــه حــدث  ــر ذاتــ نــهــائــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة. األمــ
في ربع النهائي، فتأهلت الفرق األربعة إلى 
ذهــابــًا، حيث  فــوزهــا  النهائي بفضل  نصف 
تغلب ريــال مــدريــد اإلســبــانــي على ليفربول 
اإلنكليزي، ومانشستر سيتي على بوروسيا 
ــاريـــس ســان  ــك بـ ــذلـ ــد األملــــانــــي، وكـ ــونـ ــمـ دورتـ
بايرن  اللقب  حامل  على  الفرنسي  جيرمان 
على  اإلنكليزي  وتشلسي  األملــانــي،  ميونيخ 

بورتو البرتغالي.
وتجمع مباراتا ذهاب نصف النهائي، ناديي 
»ألفريدو  ريــال مدريد وتشلسي على ملعب 
دي ســتــيــفــانــو« فــي مـــدريـــد، الــيــوم الــثــالثــاء، 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ فـــيـــمـــا ســـيـــخـــوض بـ

الــفــرنــســي مــواجــهــتــه مــع مــانــشــســتــر سيتي، 
بــقــيــادة املــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال، 
على ملعب »حديقة األمراء« في باريس، غدًا 
األربــعــاء. ومــن بــن الــفــرق األربــعــة املتنافسة 
في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
فــي املــوســم الــحــالــي، هــنــاك اثــنــان تــّوجــا من 
قبل بالكأس ذات األذنــن، وهما ريال مدريد 
 13 بــواقــع  القارية  باملسابقة  تتويجًا  األكــثــر 
باريس  يتطلع  بينما  بلقب،  وتشلسي  لقبًا 
ســـان جــيــرمــان ومــانــشــســتــر سيتي إلـــى نيل 

هذا الشرف للمرة األولى في تاريخهما.
ويــتــواجــه نــاديــا ريـــال مــدريــد وتشلسي في 
املسابقات القارية، للمرة األولى منذ 23 عامًا، 
إذ يستقبل فريق املدرب الفرنسي زين الدين 
زيــــدان الــــذي يــخــوض أول نــصــف نــهــائــي له 
منذ 2018، عندما توج »امللكي« بآخر ألقابه 
فـــي الــبــطــولــة، تــشــلــســي الــلــنــدنــي. أمــــا نـــادي 
منذ  األداء  فــي  تــطــورًا  يشهد  الـــذي  تشلسي 
أن تولى األملاني توماس توخيل تدريبه في 
يناير/كانون الثاني املاضي ولم يخسر معه 
ســـوى مــبــاراتــن، كــمــا أطـــاح فــي ثــمــن نهائي 
»التشامبيونزليغ« بمنافسه أتلتيكو مدريد 
اإلســـبـــانـــي ثـــم بــبــورتــو الــبــرتــغــالــي فـــي ربــع 
جيدة  نتيجة  تحقيق  إلــى  فيطمح  النهائي، 

للغاية في ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«.
ويخوض ريال مدريد، الذي أطاح في طريقه 
بأتاالنتا اإليطالي من ثمن النهائي وليفربول 
النهائي  نصف  النهائي،  ربــع  مــن  اإلنكليزي 
ـــ30 لــه فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ  الــ
سبق له الفوز بـ16 وخسارة 13. أما تشلسي 
الــذي تــوج بالبطولة للمرة األولـــى واألخــيــرة 
عام  منذ  النهائي  يبلغ نصف  فلم   ،2012 فــي 
2014 عندما أطاح به أتلتيكو مدريد. وكانت 
املــرة األخــيــرة التي تــواجــه فيها الفريقان في 
ــا عــام 1998 بــكــأس الــســوبــر األوروبــــي،  أوروبــ
عــنــدمــا فــــاز تــشــلــســي عــلــى ريـــــال مـــدريـــد في 
ملعب »ســتــامــفــورد بـــريـــدج«. ويــجــمــع نصف 
النهائي اآلخر باريس سان جيرمان الفرنسي 
ــيـــزي،  ــلـ ــكـ ــه مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـ ــافـــسـ ــنـ ومـ
ــــراء«.  ــاء، عــلــى ملعب »حــديــقــة األمـ ــعـ غـــدًا األربـ
للمرة  اللقب  حصد  إلــى  يتطلعان  والفريقان 
ــذر بـــمـــواجـــهـــة مـــثـــيـــرة تـــبـــدأ  ــنــ ــا يــ ــ األولــــــــــى، مـ
بــلــقــاء الــذهــاب الـــذي يــقــام عــلــى أرض الفريق 
ثاني  سيتي  مانشستر  ويخوض  الباريسي. 
نــصــف نــهــائــي لـــه فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبا منذ عام 2016، عندما سقط أمام ريال 
مــدريــد اإلســبــانــي، حــن كــان املـــدرب التشيلي 
الــفــريــق  تــدريــب  يــتــولــى  بيليغريني  مــانــويــل 
اإلنكليزي، باإلضافة إلى العام املاضي تحت 
قــيــادة مــديــره الفني الــحــالــي، اإلســبــانــي بيب 
غوارديوال، حن وّدع املسابقة القارية على يد 

ليون الفرنسي في ربع النهائي.
ويخوض مانشستر سيتي في املوسم الحالي 
أّي هزيمة في   

َّ
لم يتلق النهائي، وهــو  نصف 

ــذا الــــــدور، كــمــا حـــافـــظ على  مـــشـــواره نــحــو هــ

يأمل باريس سان 
جيرمان في تجاوز عقبة 

مانشستر سيتي

مؤسس )سبوتيفاي( مهتم بشراء أرسنال
نــادي أرسنال، وبدعم  إيــك، مؤسس منصة )سبوتيفاي(، اهتمامًا بشراء  أبــدى دانييل 
فييرا. وشهدت  وباتريك  بيركامب  ودينيس  تييري هنري  السابقني  الفريق  من العبي 
األيام املاضية تطورات بالنسبة للنادي اإلنكليزي، على خلفية قراره االنضمام إلى دوري 
السوبر األوروبــــي، مــا تسبب فــي خــروج تظاهرات مــن الجمهور حــول ملعب اإلمـــارات 
املوسيقى  منصة  وكشف مؤسس  كرونكه.  الحالي ستان  النادي  مالك  برحيل  تطالب 
الــنــادي، حيث قــال »أشــجــع أرسنال  الــجــاري، اهتمامه بــشــراء  الشهيرة، مطلع األســبــوع 
منذ الصغر. إذا كان لديهم رغبة في البيع، فيسعدني محاولة ذلك«، عبر حساباته على 
شبكات التواصل االجتماعي. وذكرت مصادر إنكليزية أن رجل األعمال السويدي يتمتع 
بدعم هنري وبيركامب وفييرا، ثالثة من أساطير النادي أثناء فترته الذهبية مطلع األلفية 
والذين فازوا بالدوري اإلنكليزي من دون هزيمة. إال أن آل كرونكه مالكي أرسنال أكدوا، 
األسبوع املنصرم، أنهم ليس لديهم نية للبيع، وتعهدوا باحترام الجمهور بعد ما حدث 

بشأن دوري السوبر.

سيميوني: سيتوج بلقب الليغا الفريق األقوى ذهنيًا
شدد األرجنتيني دييغو سيميوني، املدير الفني 
ألتلتيكو مدريد، عقب خسارة الفريق املؤملة على 
الـــ32 لليغا،  أثلتيك بلباو )2-1( ضمن الجولة  يد 
على أن الفريق »األقوى ذهنيا« سيكون »األقرب 
األرجنتيني  املــــدرب  ــح  وأوضــ بــالــلــقــب.  للتتويج« 
أثناء املؤتمر الصحافي بعد املباراة التي شهدها 
ملعب )سان ماميس( »ليس لدي أدنى شك في أن 
العامل الذهني سيكون كلمة السر. لم نقدم األداء 
األمــور  تغيرت  بينما  األول،  الــشــوط  فــي  املطلوب 
في الشوط الثاني. الفريق الذي سيحدث التوازن 
الليغا«.  للقب  أقـــرب  سيكون  املــطــلــوب،  العاطفي 
»تشولو« أنه رغم أنه مع نهاية الدور  كما أوضح الـ
األول كان الفريق »يبتعد بنقاط كثيرة« أمام ريال 
أنه كانت هناك قناعة بأن  إال  مدريد وبرشلونة، 
الفريقني »لن يخرجا من سباق الصراع على اللقب« الذي انضم إليه إشبيلية أيضًا هذا 
املوسم. وبسؤاله عن أداء الفريق خالل الشوط األول الذي شهد تفوقا ألصحاب األرض، 
أقر سيميوني بأنه »عندما تتكرر املواقف، وال يستطيع املدرب إيجاد حل لها، فهذه هي 
مشكلة املدرب، وليس الفريق«. وأتم »املوقف الحالي، الذي أحبه، يخلق لنا مواقف مهمة، 
األقــوى ذهنيًا سيكون  والفريق  اللقب،  تتنافس على  األقــل  فــرق على   4 ألننا أصبحنا 
األقرب للفوز بالليغا. مصيرنا ما زال بأقدام العبينا، وسيتوقف أيضًا على هذه القوة 
الذهنية، وعلى شخصية الفريق ومدى قدرته على الحسم في األوقات املهمة«. وتعد هذه 
هي الخسارة الثانية التي يتكبدها »الروخيبالنكوس« خالل آخر 5 مباريات، بعد سقوطه 
بهدف نظيف أمام إشبيلية، والرابعة هذا املوسم، لتصبح آماله في حصد اللقب في مهب 
الريح. وبفقدان النقاط الثالث تجمد رصيد األتلتي عند 73 نقطة، لتصبح صدارته في 
خطر، حيث ستذهب لبرشلونة )71 نقطة( في حالة فوزه بمباراته املؤجلة يوم الخميس 

املقبل أمام غرناطة على ملعب )الكامب نو(.

ريفر بليت يخسر أمام سان لورنزو ويتراجع للمركز الثالث
سقط ريفر بليت بهدفني لواحد على أرضه أمام 
سان لورنزو، ضمن الجولة الـ11 من كأس رابطة 
الــدوري األرجنتيني لكرة القدم. وبهذه الخسارة 
الــثــالــثــة لــلــفــريــق يــتــراجــع ريــفــر لــلــتــرتــيــب الــثــالــث 
فــي املــجــمــوعــة األولــــى بــرصــيــد 18 نــقــطــة، حيث 
برصيد  الــجــدول  لوصافة  إستوديانتيس  صعد 
على  نظيف  بــهــدف  انــتــصــاره  بفضل  نقطة،   19
مضيفه روساريو سنترال بنفس الجولة. وتأخر 
ريفر بهدفني لنيكوالس فرنانديز )د.16( وجاليل 
الياس )د.52(، قبل أن يحاول العودة بتسجيل هدف )د.75( من خالل فيدريكو غريوتي، 
لكنه لم يكن كافيًا إلدراك التعادل. وبهذا االنتصار، رفع سان لورنزو رصيده إلى 18 نقطة 
أيضا، ليحل رابعا بفارق األهداف خلف ريفر. بينما سجل هدف انتصار إستوديانتيس 
الالعب مارتني كاوتيروتشيو )د.54( على روساريو الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة 
األولـــى فريق كولون  املنافسة. ويتصدر املجموعة  احــتــدام  الــســادس، وســط  املــركــز  فــي 
برصيد 21 نقطة، رغم سقوطه أمــام راسينج كلوب 2-1، والــذي يحل خامسا برصيد 
18 نقطة. وفي املجموعة الثانية، فاز تاييريس خارج قواعده على أتلتيكو توكومان 3-2. 
وقلب تاييريس تأخره بهدف سجله راميرو رويز )د.12( إلى انتصار بثالثية عبر مايكل 
سانتوس صاحب الهاتريك )د.39 ود.57 ود.69(، قبل أن يضيف غييرمو لويس الهدف 
الثاني ألصحاب األرض )د.88(. ورفع تاييريس رصيده إلى 19 نقطة في املركز الثالث 
بفارق األهداف خلف بوكا جونيورز، الذي كان قد فاز بنفس الجولة مساء على مضيفه 

هوراكان بهدفني نظيفني.

في تحسني مستواه، ما ساعده على االنضمام إلى املنتخب 
األول واملشاركة في دورة األلعاب األوملبية 1980 و1984، 
وأحرز ميدالية فضية. وتعتبر الكرة الطائرة ركنًا مهمًا في 
حياة ريزيند، فقد نجح في تمرير هذا العشق الكبير للعبة 
ويعتبر  البرازيل  منتخب  اآلن  يقود  الــذي  برونو  ابنه  إلــى 
من أفضل الالعبني البرازيليني. كما أن الرغبة الكبيرة في 
إلى  الــتــدريــب دفعته  االبــتــعــاد عــن  النشاط وعــدم  مواصلة 
تدريب فريق فالمنغو للفتيات، وهو الفريق الذي تربطه به 
عالقة قوية، قبل أن يصله عرض لتدريب منتخب فرنسا، 
ليخوض أول تجربة له خارج البرازيل مع منتخب، بما أّنه 
درب فرقًا إيطالية، وذلــك بعد أن قــّرر وضــع حــّد العتزاله 

على الصعيد الدولي.
أّنـــه قاد  بــكــّل املقاييس، بما  يملك ريــزيــنــد ســجــاًل مــمــتــازًا 
دورة  في  مّرتني  الذهبية  امليدالية  على  للحصول  البرازيل 

األلعاب األوملبية، 2004 و2016. كما فاز بكأس العالم في 
ثالث مناسبات، إضافة إلى التتويج بالدوري العاملي في 8 
مناسبات. ولن يكون من السهل على أي مدرب معادلة هذه 
األرقــام القياسية التي نجح ريزيند في تحقيقها، وحّولت 
إلى قوة ضاربة. ووصف مدرب منتخب فرنسا  البرازيل 
قرارًا  يعتبر  ريزيند  التعاقد مع  بأن  بالني،  فيليب  السابق 
مــمــتــازًا، ألن االتــحــاد الــفــرنــســي ضــمــن مــشــروع ريــاضــي 
الكبيرة،  واالستعانة بخبرته  املــدرب  باستقدام هذا  مميز، 

بما أّنه يصنف أفضل مدرب في التاريخ.
بعد  املنتخبات،  اإلشـــراف على  إلــى  الــعــودة  وقـــّرر ريزيند 
إيطاليا في  الــفــوز على  الــبــرازيــل عقب  مــع  إنــهــاء تجربته 
نهائي األلعاب األوملبية 2016. ولن تكون مهمته سهلة، بما 
أن املنتخب الفرنسي يريد الحصول على بطولة العالم بعد 

تتويجه بكأس أوروبا 2015.

زهير ورد

لجأ االتحاد الفرنسي للكرة الطائرة، إلى املدرب البرازيلي 
األول.  املنتخب  بتدريب  تكليفه  أجــل  من  ريزيند،  برناندو 
وحصل االتفاق على أن يتولى البرازيلي مهمته بعد نهاية 
دورة األلعاب األوملبية املقبلة. التعاقد مع هذا املدرب سينقل 
املنتخب الفرنسي من املنافسة على الصعيد األوروبي إلى 
األفضل  املــدرب يصنف  ألن  العاملي،  املستوى  على  التألق 
الطائرة،  الكرة  في  التدريب  ملك  ويعتبر  التاريخ،  مــّر  على 
ــر، ودفــعــت  وتــتــويــجــاتــه مــع منتخب »الــســامــبــا« تــؤكــد األمــ
االتـــحـــاد الــفــرنــســي إلـــى الــتــعــاقــد مــعــه لــلــمــرور إلـــى مرحلة 
بأنه  توحي  ريزيند  تكن مسيرة  لــم  فــي مسيرته.  جــديــدة 
سيصبح مدربًا من الصف األول، فقد كان العبًا بقدرات 
متوسطة وتمّيز في كرة الطائرة الشاطئية، قبل أن ينجح 

برناردو ريزيند

على هامش الحدث

مدرب برازيلي 
مميز، يعتبر 

األفضل في 
التاريخ، قرر خوض 

تجربة جديدة 
حاليًا مع منتخب 

فرنسا

يسعى ريال 
مدريد بقوة 
للوصول إلى 
النهائي )هيلوس 
)Getty/روبيا

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« في بيان رسمي، أّن الهولندي 
داني ماكيلي سيتولى تحكيم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
ملعب  على  وتشلسي  مدريد  ريال  بين  الثالثاء،  اليوم  المقررة  أوروبــا 
»ألفريدو دي ستيفانو«. وسبق للحكم الهولندي داني ماكيلي، وهو 
شرطي وحكم دولي منذ 2011، إدارة مباراة لريال مدريد في 16 مارس/ 
آذار الماضي، حين فاز »الملكي« على أتاالنتا اإليطالي )3-1( في إياب ثمن 

نهائي المسابقة.

حكم هولندي لمواجهة الريال وتشلسي

وجه رياضي

نــظــافــة شــبــاكــه فــي دور املــجــمــوعــات، وأطـــاح 
ببوروسيا مونشنغالدباخ  النهائي  ثمن  في 
أن يقصي بوروسيا دورتموند  قبل  األملاني، 
ــن ربــــع الـــنـــهـــائـــي. ويــطــمــح املــــدرب  األملــــانــــي مـ
اإلسباني بيب غوارديوال، املدير الفني لنادي 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، إلـــــى اســـتـــغـــالل الــعــامــل 
الــبــدنــي والـــــروح املــعــنــويــة الــعــالــيــة لنجومه، 
الــذيــن اســتــطــاعــوا تحقيق لــقــب بــطــولــة كــأس 

املاضي، فُمني بهزيمتن في دور املجموعات 
أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي، واليبزيغ 
ــّنــــه انــــتــــفــــض بــــعــــدهــــا لــيــطــيــح  ــي، لــــكــ ــ ــ ــانـ ــ ــ األملـ
ببرشلونة اإلســبــانــي مــن ثــمــن الــنــهــائــي، ثم 
نهائي  ربــع  بايرن ميونيخ من  اللقب  حامل 

املسابقة القارية.
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــي تــــأهــــل بـ ــ ــود الـــفـــضـــل فـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــــذي يـــأمـــل فـــي خــــوض الــنــهــائــي  جـــيـــرمـــان، الـ

رابــطــة املــحــتــرفــن اإلنــكــلــيــزيــة، أول مــن أمــس 
النهائية  املــبــاراة  في  انتصروا  بعدما  األحــد، 
على منافسهم توتنهام بهدف مقابل ال شيء، 
بــمــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« الــشــهــيــر فــــي الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن.
ــيـــرمـــان، بــقــيــادة  أمــــا نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـ
بوتشيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  مدربه 
الثاني  يناير/كانون  فــي  املهمة  تولى  الــذي 

الثاني له على التوالي بعد خسارته نهائي 
ــام الــبــايــرن، بشكل كبير،  املــوســم املــاضــي أمـ
إلــــى مــهــاجــمــه الـــشـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي الـــذي 
البطولة وحــارســه  فــي  أهـــداف  أحـــرز ثمانية 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس، الـــذي ساهم 
إلــى نصف  بشكل مباشر فــي وصــول فريقه 
الــنــهــائــي، نــتــيــجــة تــصــديــاتــه الــحــاســمــة في 

مواجهتي برشلونة وبايرن ميونيخ.

أكدت قناة »سبورت 1« وصحيفة »بيلد« األملانيتان، أّن نادي بايرن ميونيخ بدأ مفاوضات 
لتعيني املدرب الشاب لنادي اليبزيغ، يوليان ناغلسمان، على رأس اإلدارة الفنية للفريق 
البافاري، خلفًا لهانزي فليك، في املوسم املقبل. مشيرتني إلى صفقة قياسية قيد املناقشة. 
وأوضحت صحيفة »بيلد« األكثر شعبية في أملانيا، أّن اليبزيغ، املنافس الرئيسي لبايرن 
ميونيخ هذا العام في »البوندسليغا«، يطلب 30 مليون يورو من أجل تحرير ناغلسمان 

البالغ من العمر 33 عامًا، واملرتبط معه بعقد حتى عام 2023.
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