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بعد أكثر من ٢٣ عامًا.. ليدز يثأر من كريستال باالس

حقق ليدز يونايتد ثأرا عمره أكثر 
من ٢٣ عاما على ضيفه كريســتال 
بــاالس بالفوز عليه ٢-٠ في ختام 
املرحلــة الثالثــة والعشــرين من 

الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
ويدين فريق املدرب األرجنتيني 
مارســيلو بييلســا الذي ثأر أيضا 
خلسارته ذهابا أمام منافسه ١-٤ في 
نوفمبر، بفوزه الثالث في املراحل 

األربع األخيرة والعاشــر باملجمل 
إلى جاك هاريســون الــذي افتتح 
التســجيل بعــد أقل مــن ٣ دقائق 
على البداية، والعب باالس السابق 
باتريك بامفورد الذي عزز النتيجة 
في الدقيقة ٥٢. ورفع ليدز رصيده 
إلى ٣٢ نقطة في املركز العاشر على 
حساب خصمه املقبل أرسنال الذي 
خسر السبت أمام أستون ڤيال (٠-

١)، فيمــا جتمد رصيــد باالس عند 
٢٩ في املركز الثالث عشــر بتلقيه 

الهزمية العاشرة.
إلى ذلك، وجه مان سيتي متصدر 
الــدوري اإلجنليــزي أنظــاره إلى 
مسابقة كأس االحتاد هذا األسبوع 
عندمــا يســافر إلــى ويلــز ملالقاة 
سوانسي سيتي بهدف حجز مقعده 

في الدور ربع النهائي.

ويشــهد الــدور اخلامــس عدة 
مواجهات جتمع بني فريقني ينافسان 
بالدوري اإلجنليــزي املمتاز، لعل 
أبرزها عندما يلتقــي إيڤرتون مع 
ضيفه توتنهام، وليستر سيتي مع 
ضيفه برايتون. وفي مباراة أخرى، 
يلعــب شــيفيلد يونايتــد املتعثر 
بالدوري اإلجنليزي مع بريستول 

سيتي.

مان سيتي إلضافة سوانسي إلى قائمة ضحاياه عندما يلتقيه اليوم في كأس إجنلترا

باريس في ضيافة كاين بالكأس
يحل باريس ســان جرمان ضيفا ثقيال 
على كيان اليوم على ملعب ميشيل دورنانو 

في الدور الـ ٣٢ من كأس فرنسا. 
وقد تواجــه الفريقان في البطولة مرة 
وحيــدة فقط جــاءت عــام ٢٠١٨ في الدور 
نصف النهائي، وفاز باريس سان جرمان 

حينها بثالثية مقابل هدف. 
يذكر أن باريس سان جرمان هو حامل 
اللقب، وكذلك يعد األكثر تتويجا باملسابقة 
بـــ ١٣ بطولة.  وفي أبرز املباريات األخرى 
يلعب أوكســيير مع مرســيليا، وديغون 

مع ليل.

موسيماني: سنعالج األخطاء.. وهدفنا برونزية «املونديال»
الدوحة - فريد عبدالباقي

شدد املدير الفني لفريق األهلي املصري، اجلنوب أفريقي 
بيتســو موســيماني، حرصه على دراســة إيجابيات 

وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن ميونيخ 
األملانــي في منافســات كأس العالم لألندية، من 

أجل حتقيق أكبر اســتفادة ممكنة قبل خوض 
مباراة حتديد املركزيــن الثالث والرابع أمام 

بامليراس البرازيلي غدا اخلميس.
وقــال موســيماني عقب اخلســارة من 
«العمالق الباڤاري» ٠-٢ في نصف النهائي: 
«بالطبــع نتطلــع لتحقيق املركــز الثالث 
وامليدالية البرونزية، ومن ثم علينا االستفادة 
من مباراتي الدحيل وبايرن ميونيخ لتحقيق 
هدفنا املتبقي في هذه املرحلة من املنافسات».

من جهته، أعرب املدير الفني لبايرن ميونيخ 
هانــزي فليك عن ســعادته بالفوز الذي حققه 

فريقه على حساب األهلي.
وأردف فليك: «قدمنا إلى قطر من أجل الفوز بلقب 

البطولة، واآلن أمامنا املباراة النهائية (غدا اخلميس) 
أمام تيغريس املكســيكي، وأنا شاهدت مباراته وهو فريق 

يتمتع بالسرعة واللياقة البدنية العالية».

وأجهض الپولندي روبيرت ليڤاندوفســكي حلم النادي األهلي املصري 
«بطــل أفريقيا» في بلوغ نهائي بطولة العالم للمرة األولى في 
تاريخه بعد تسجيله هدفي الفوز لبايرن ميونيخ األملاني 
«بطــل أوروبا» خالل اللقــاء الذي جمع الفريقني أول 
من أمس على ستاد أحمد بن علي املونديالي ضمن 
منافســات الدور نصف النهائــي للبطولة التي 
تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) للمرة 

الثانية على التوالي.
ليڤاندوفسكي الذي سجل هدفي الفوز في 
الدقيقتني (١٧ و٨٥)، نال جائزة أفضل العب 
في املباراة، وبذلك اقترب الفريق الباڤاري 
من حتقيق السداسية التاريخية حيث توج 
بدوري وكأس أملانيا ودوري أبطال أوروبا 

وكأسي السوبر األملاني واألوروبي.
وبهذا الفوز سيواجه بايرن ميونيخ في 
الدور النهائي نظيره تيغريس أونال املكسيكي 
بطل أميركا الشــمالية والوســطى والكاريبي 
(الكونكاكاف) في الـ ٩:٠٠ مســاء الغد بتوقيت 
الكويت على ستاد املدينة التعليمية، يسبقه لقاء 
املركز الثالث بلقاء يجمع األهلي املصري مع بامليراس 
البرازيلــي الفائز بلقب احتاد أميركا اجلنوبية لكرة القدم 

(كومنيبول) ليبرتادوريس التي ستقام في الـ٦:٠٠ مساء.

ً «الباڤاري» يواجه تيغريس املكسيكي بالنهائي.. واألهلي يلعب مع بامليراس لتحديد املركز الثالث غدا

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

كأس اجنلترا (دور الـ ١٦)
٨:٣٠beIN sports HD١سوانسي - مان سيتي

١٠:٣٠beIN sports HD٤ليستر - برايتون
١٠:٣٠beIN sports HD٢شيفيلد - بريستول
١١:١٥beIN sports HD١إيڤرتون - توتنهام

كأس إسبانيا (ذهاب نصف النهائي)
١١إشبيلية - برشلونة

كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)
ليبيا الرياضية ١٠:٤٥أتاالنتا - نابولي

كأس فرنسا (دور الـ ٣٢)
٤:٤٥beIN sports HD٦أوكسيير - مرسيليا

٩beIN sports HD٥ديجون - ليل
١١:٠٥beIN sports HD٦كاين - باريس

نادال يبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازيبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازيبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازنادال يبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازيبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازالشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازالشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازالشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازالشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازالشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازيبدد الشكوك في بطولة أستراليا.. وشريف حتقق اإلجنازنادال يبدد الشكوك في بطولة 
بدد اإلســباني رافايل نادال املصنف ثانيا الشــكوك بشأن 
وضعــه البدني وبدأ مشــواره في بطولة أســتراليا املفتوحة 
للتنس، بفوز ســهل على الصربي الســلو دييري ٦-٣ و٦-٤ 
و٦-١، فيمــا بــدأت األميركيــة صوفيا كينــني املصنفة رابعة 
حملة الدفاع عن لقبها بشكل متعثر بعد فوزها الصعب على 
األســترالية ماديســون إينغليس ٧-٥ و٦-٤ في الدور األول 

ألولى بطوالت الغراند سالم للموسم.
وأقر نادال «كان الوضع صعبا علي في األيام الـ ١٥ املاضية، 
بالتالي كنت بحاجة لتخطي هذا اليوم (مباراته األولى)، وهذا 
ما فعلته. أنا سعيد بالتأهل وأعتقد أنني قمت بعمل جيد. الفوز 

بـ ٣ مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه».
وواصل الروســي أندري روبليف املصنف ســابعا بدايته 
القوية لهذا العام وبلغ الدور الثاني بفوزه على األملاني يانيك 
هانفمان ٦-٣ و٦-٣ و٦-٤ بعدم جنح في ١٧ إرساال ساحقا.

وحققت املصرية ميار شريف اإلجناز وبلغت الدور الثاني 
للمرة األولى في ثاني مشاركة لها في القرعة الرئيسية إلحدى 
بطوالت الغراند ســالم، وذلك بفوزها على الفرنســية كلويه 

باكيه ٧-٥ و٧-٥.

شابوفالوف للحكم: «أريد دورة املياه.. لدي أصغر مثانة»!
الكندي دينيس  التنــس  طلب العب 
شابوفالوف من حكم مباراته مع اإليطالي 
يانيك سينر خالل الدور االول من بطولة 
أستراليا املفتوحة للتنس اولى البطوالت 
األربع الكبرى، ان يذهب الى دورة املياه 
ليقضي حاجته لكن احلكم رفض طلبه، 
فرد عليه الالعب شابوفالوف بانه ميلك 

«أصغر مثانة» بني املشاركني.
للحكم  (٢١ عاما)  وتوجه شابوفالوف 
قائال: «ماذا ســيحدث لــو ذهبت؟ هل 

سأتعرض لغرامة؟ ال أكترث».
وتابع: «ماذا تعني أنه ال ميكنني الذهاب؟ 

هل ستقصيني من املباراة؟ أريد أن أتبول».
وبعد أن الحظ أن احلكم لن يتراجع عن 
قراره، صعد نبرته «سأتبول في سروالي! 

سأتبول في زجاجة».
واحتاج شابوفالوف املصنف ١٢ عامليا 
الى ٥ مجموعات لتخطي عقبة سينر في 
غضون نحو ٤ ساعات وبدا منزعجا من 
قرار احلكم األملاني نيكو هيلفيرث الذي 
منعه مــن قضاء حاجته. وبعد أن جتاوز 
أخيرا منافســه بنتيجة ٣-٦، ٦-٣، ٦-٣، 
٤-٦ و٦-٤، شرح أنه بحاجة الى استخدام 

املرحاض أكثر من العبني آخرين.

سيميوني: «األتلتي» ليس في أفضل حاالته

ســّلط مــدرب أتلتيكو مدريــد دييغو 
ســيميوني عقــب التعادل ٢-٢ مع ســلتا 
ڤيغو، الضوء على أن فريقه تلقى ١٠ أهداف 

خالل آخر ١٠ مباريات.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هناك «أمورا 

إيجابية وأخرى سلبية» بعد اللقاء.
وأوضح خالل املؤمتــر الصحافي بعد 
املباراة: «ينبغي النظر إلى األرقام وتأملها 
ودراســتها واالهتمام بها. ومن املؤكد أننا 
نســتقبل الكثيــر مــن األهــداف فــي هذه 
املباريات. سيكون علينا التحسن في هذا 
اجلزء املهم، والفريق ليس في أفضل حاالته 

اآلن».
وعن الغيابات التــي أثرت على فريقه 
بسبب اإلصابات بـ «كوفيد- ١٩»، حذر «إل 
تشــولو» من أن اإلصابات ال متس فريقه 
فقط بل املجتمع كله، مبرزا أن اجلميع في 
أتلتيكو يحاول االهتمام بسالمة الالعبني.
وتابع: «نحن في فترة حرجة بالنسبة 
للمجتمــع والعالم، معقــدة للغاية. نريد 
احلفاظ على أنفسنا. نحن مستعدون حلدوث 
ذلك لدينا، هناك العبون ينتظرون الفرصة 
كي يحســنوا اســتغاللها، وأمتنى الشفاء 
العاجــل للمصابــني كي يلحقــوا بالفريق 

ويواصلوا املنافسة».
وكانت قائمــة مصابي «األتلتي» تضم 
كال من جواو فيليكس وموســى دميبيلي 
وماريو إرموسو، وحلق بهم هيكتور إيريرا 

وتوماس ليمار.
كأس إسبانيا

إلى ذلك، يســعى اشــبيلية الى تكرار 
إجنازه عام ٢٠١٠ عندما أطاح ببرشلونة في 
الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس إسبانيا، 
وذلك عندما يستضيفه اليوم على ملعب 
رامون سانشيس بيسخوان في ذهاب الدور 

نصف النهائي للنسخة الـ ١١٩.
ومير اشــبيلية بفترة جيدة في اآلونة 
األخيــرة، حيث حقق الفــوز في مبارياته 
األربع األخيرة في الدوري ودخل في منافسة 
قوية مع برشلونة وريال مدريد على املركز 
الثانــي، حيث يتخلف عنهما بفارق نقطة 
واحدة وبفارق ٨ نقاط خلف اتلتيكو مدريد 

املتصدر والذي ميلك مباراة مؤجلة.
ويعاني برشلونة بدوره من غيابات في 
خط دفاعه بســبب اإلصابة أبرزها جيرار 
بيكيــه واالوروغويانــي رونالــد اراوخو 

وسيرجي روبرتو.

برشلونة يواجه إشبيلية في اختبار صعب بكأس ملك إسبانيا

ليبرون يقود ليكرز لهزمية أوكالهوما
احتاج لوس أجنيليس 
ليكــرز حامــل اللقب الى 
شوط إضافي لتحقيق فوزه 
اخلامــس تواليا وتخطي 
عقبة ضيفــه أوكالهوما 
سيتي ثاندر ١١٩-١١٢ في 
دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
وخاض ليكرز التمديد 
الثانية تواليا،  للمبــاراة 
بعدمــا اختبــر األمر ذاته 
أمــام ديترويت  الســبت 
بيستونز الذي أجبره على 
خوض شوطني إضافيني 
قبل أن ينحني في نهاية 
أمــام ليبــرون  املطــاف 

جيمس ورفاقه.
أنتونــي  وبغيــاب 
ديفيس بسبب إصابة في 
وتر أخيــل، حمل «امللك» 
جيمس ليكرز على كتفيه 
بتحقيقه الـ «تريبل دابل» 
الثالــث لــه لهذا املوســم 
بعدما سجل ٢٨ نقطة مع 

١٤ متابعة و١٢ متريرة حاسمة.
وعلى غــرار ليكرز الــذي يحتل املركز 
الثاني في املنطقة الغربية خلف يوتا جاز 
(١٩ فوزا مقابل ٥ هزائم)، واصل ميلووكي 
باكس مسلسل انتصاراته وصعد الى املركز 
الثاني في املنطقة الشــرقية على حســاب 
بروكلني نتس، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع 
تواليــا، بينها ٣ خــارج ملعبه، وجاء على 

حساب مضيفه دنفر ناغتس ١٢٥-١١٢.
وقــاد ديجونتي موراي ســان أنتونيو 
سبيرز الى الفوز الثالث تواليا والرابع عشر 
هذا املوسم، بتسجيله ٢٧ نقطة ضد الضيف 
غولدن ســتايت ووريرز، بينها ثالثية في 

آخــر ١٢٫٦ ثانية منحت فريقه التقدم ١٠١-
٩٧ ومهدت الطريق أمامه للخروج منتصرا 

.١٠٥-١٠٠
وبعــد بداية موســم صعبة جــدا بعيدا 
عن موطنه كندا بســبب قيود السفر الذي 
يفرضها تفشــي ڤيروس كورونا، يبدو أن 
تورونتو رابتورز استعاد شيئا من املستوى 
الذي خوله الفوز بلقب البطولة املوسم قبل 
املاضــي، بتحقيقه فــوزه الرابع في آخر ٥ 
مباريات وجاء على حساب مضيفه ممفيس 
غريزليز ١٢٨-١١٣ رغم خسارته جهود جنمه 
كايل الوري في الشوط األول بسبب أوجاع 

في ظهره.


