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نيس يستعيد «الوصافة» 
من مرسيليا.. وليل يتراجع

«NBA» صنز» يواصل انتصاراته في»

استعاد نيس املركز الثاني من مرسيليا بفوزه الثمني على مضيفه 
متز ٢-٠ أمس في املرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وانتظر نيس الشوط الثاني حلسم نتيجة املباراة، حيث منحه 
خيفرين تورام ـ جنل النجم الدولي السابق ليليان ـ التقدم في 
الدقيقة ٥٨ بتسديده بيسراه من مسافة قريبة إثر متريره من 
اجلزائــري األصل أمني غويري، الذي أضاف الهدف الثاني من 
ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦. وهــو الفوز اخلامس على التوالي 
لنيس والـ ١٣هذا املوســم، فرفع رصيده إلى ٤٢ نقطة بفارق 
نقطتني أمام مرسيليا الفائز على مضيفه لنس ٢-٠ مساء السبت، 
سجلهما دمييتري باييت (٣٤ من ركلة جزاء) وسيدريك باكامبو 
من الكونغو الدميوقراطية (٧٧)،  وملرسيليا مباراة أقل أمام ليون 
ضمن املرحلة الرابعة عشرة، بعدما توقفت في الدقيقة السابعة 
إلصابة قائد الفريق اجلنوبي دمييتري باييت في رأسه بقارورة 
ماء بالســتيكية ألقيت من املدرجات. وفي مباراة ثالثة، خاض 
الالعب الدولي الفرنســي السابق حامت بن عرفة أول مباراة له 
مع ليل، عاشــر محطاته االحترافية، لكن الالعب البالغ ٣٤ عاما 
لم يتمكن من جتنيب فريقه اخلسارة ٢-٠ أمام بريست، وهي 

الهزمية األولى حلامل اللقب منذ أواخر أكتوبر املاضي.

واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز 
١١٣-١٠٣، فيما تابع ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته بفوزه 
على ضيفه ســاكرامنتو كينغز ١٣٣-١٢٧ السبت في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني (NBA). في املباراة األولى على ملعب 
«فوتبرينت سنتر» وأمام ١٧٠٧١ متفرجا، يدين «صنز» بفوزه 
السادس تواليا والتاسع في مبارياته العشر األخيرة إلى جنمه 

ميكال بريدجز صاحب ٢٣ نقطة وست متابعات.
وعزز فينيكس صنز موقعه في صدارة الدوري واملنطقة الغربية 
(٣٦ فوزا و٩ هزائم) أمام مطارده املباشر غولدن ستايت ووريرز 
(٣٣ فوزا و١٣ خسارة)، فيما مني إنديانا بايسرز بخسارته الـ ٣٠ 
مقابل ١٧ فوزا وبقي في املركز الثالث عشر للمنطقة الشرقية.

فيمــا عزز ميلووكي باكس موقعه في املركز الرابع في املنطقة 
الشرقية برصيد ٣٠ فوزا في ٤٩ مباراة أمام كليفالند كاڤالييرز 
الذي استعاد توازنه عقب اخلسارة امام شيكاغو بولز، بتغلبه 

على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر ٩٤-٨٧.

 رأس ميليتاو ينقذ «امللكي».. و«رميونتادا األتلتي» تقهر ڤالنسيا

دجيكو ينتصر لـ «النيراتزوري»: نواجه املصاعب بالفوز
قاد البوســني إديــن دجيكو فريقه 
انتــر ميالن حامل اللقــب الى فوز ثمني 
على ضيفه فينيتســيا ٢-١ بهدف قاتل 
في الدقيقة الـ ٩٠ ضمن املرحلة الـ ٢٣ من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم السبت، ليؤكد 
«النيراتزوري» صدارته للترتيب برصيد 
٥٣ نقطة. وكاد فينيتسيا السابع عشر ان 
يخطف تعادال مفاجئا من بطل إيطاليا 
الذي أهدر ايضا نقطتني االسبوع املاضي 
بتعادله امام أتاالنتا ٠-٠، وسجل هدفي 
انتر كل من نيكولو باريال (٤٠) ودزيكو 
(٩٠) بعدما كان الفرنســي توماس 
هنري منح فينيتسيا التقدم (١٩). 
وقال دجيكو بعد املباراة: «ليســت 
هنــاك أي مباريات ســهلة، لقد جئنا 
من مباراتني اســتغرقتا ١٢٠ دقيقة وتعادل 

صعب في بيرغامو ضد أتاالنتا، بني احلني 
واآلخر ستواجه صعوبات»، مضيفا كانت 
أهدافــي مفقودة ولكن عندما يفوز الفريق، 
هذا هو الشــيء املهم، كان التسجيل رائعا 

في النهاية.
وسجل دجيكو هدفه االول في ٩ مباريات 
بجميع املسابقات. وكاد الضيوف أن يفاجئوا 
املشجعني البالغ عددهم ٥٠٠٠ في سان سيرو 
بســبب إجراءات احلد من تفشــي ڤيروس 
كورونا، عندما انتزعوا تقدما مبكرا بخالف 
مجريات اللعب، حيث متكن توماس هنري 
مــن االختراق في دفاع انتر وتصويب كرة 
رأســية قوية في شباك احلارس البوسني 
سمير هاندانوفيتش (١٩)، ومتكن باريال من 
تسجيل هدف التعادل من مسافة قريبة (٤٠)، 
وأضاف دزيكو الهدف الثاني لالنتر (٩٠).

وفي مباراة أخرى، تعادل التسيو وضيفه 
أتالنتــا ٠-٠، كما اكتفى أودينيزي بتعادل 
مخيب أمــام مضيفه جنــوى املتعثر الذي 
خــاض مباراته األولى حتــت قيادة مدربه 

اجلديد ألكساندر بليسني ٠-٠.
وفــي مجموعــة مــن املباريــات أقيمت 
امس، حقق نابولي فوزا كبيرا على ضيفه 

ساليرنيتانا األخير ٤-١.
وأهدر كالياري فرصة الهروب من املنطقة 
املؤدية الى الدرجة الثانية بسقوطه في فخ 
التعــادل اإليجابي أمام ضيفــه فيورنتينا 

املنقوص ١-١.
وحقق سبيزيا فوزه السابع هذا املوسم 
بتغلبه على سمبدوريا بهدف دانييلي فيردي 
(٦٩) فــي لقاء أكمله اخلاســر بـ ١٠ العبني 
منذ الدقيقة ٧٣ لطرد السويدي لبني إيكدال.

اقتنــص ريــال مدريـــــد 
تعــادال مثيــرا أمــام إلتشــي 
٢-٢ فــي املرحلة الـــ ٢٢ من 
الدوري اإلسباني على ملعب 
«سانتياغو برنابيو»، ليرفع 
«امللكي» رصيده إلى ٥٠ نقطة 
في صدارة وبفارق ٤ نقاط عن 
إشــبيلية الوصيف، في حني 
رفع إلتشــي رصيــده الى ٢٣ 
نقطة في املركز اخلامس عشر. 
سجل هدفي ريال مدريد كل 
من لــوكا مودريتش (٨٢ من 
ضربة جــزاء) واملدافع ايدير 
ميليتاو (٩٠+١)، بعد أن تقدم 
إلتشــي بهدفي لوكاس بويي 

(٤٢) وبيــري ميــال (٧٦)، 
علما أن جنم «امللكي» كرمي 
بنزمية أضاع ركلة جزاء 

بالدقيقة ٣٣.
أتلتيـكو  وانتفض 
مدريــد حامــل اللقــب 

بشــكل مذهـــــل 

وحــول تأخــره بهدفــني إلى 
فوز ٣-٢ على ضيفه ڤالنسيا، 
بعدما عاد برميونتادا مجنونة 
سجل خاللها هدفني في الوقت 
بدل الضائع، ويحتل أتلتيكو 
الرابــع برصيــد ٣٦  املركــز 
نقطــة من ٢١ مبــاراة وبفارق 
١٣ نقطــة عن جــاره وغرميه 
ريــال مدريد املتصــدر. وكان 
«األتلتــي» مرة أخرى ضحية 
ألخطائه حيث سجل ڤالنسيا 
في الشــوط األول بواســطة 
يونس موسى (٢٥) واملهاجم 
هوجو دورو، قبل االستراحة 
بعد ارتباك دفاعي. لكن فريق 
املدرب دييغو سيميوني تعافى 
عقب االستراحة وضغط بكل 
قوة، وسجل البديل ماتيوس 
كونيا الهدف األول بعد متابعة 
ركلة ركنية عقب مرور نحو 
ساعة من اللعب. وأدرك املهاجم 
األرجنتينــي أنخيــل كوريــا 

التعــادل في الدقيقــة األولى 
من الوقت بــدل الضائع، قبل 
أن يســجل ماريو هرموســو 
هدف االنتصار بعد دقيقتني، 
أتلتيكــو احتفاالت  ليشــعل 
املشــجعني املتحمســني فــي 
امللعب. وقال سيميوني عقب 
الفــوز: «أحيانــا تتعلق كرة 
القــدم بالرغبــة فــي التغلب 
على احملن، هذه ليلة ال تنسى 
وستبقى في الذاكرة»، مضيفا 
يجــب أن نتعلم من أخطائنا، 
ويجب علينا التعلم مما حدث 
في الشوط األول، لكننا عدنا 
كفريق بعد االســتراحة وهذا 
من الرائع حدوثــه. إلى ذلك، 
سقط إشبيلية في فخ التعادل 
للمباراة الثانية على التوالي 
وذلك أمام سلتا ڤيغو ٢-٢. 

وحقــق أوساســونا فوزا 
ثمينا علي مضيفــه غرناطة 

.٢-٠

«الريدز» يحبط طموحات «الباالس»

قّلص ليڤربول الفارق مع املتصدر مان سيتي 
إلى ٩ نقاط، بفوزه على مضيفه كريســتال باالس 
٣-١ مســاء أمس ضمن املرحلة الـــ ٢٣ من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وسجل فيرجيل فان دايك (٨) وأليكس أوكسليد 
تشامبرلني (٣٢) وفابينيو (٨٩ من ركلة جزاء) أهداف 
«الريدز»، فيما أحرز أودسون إدوارد هدف «الباالس» 

الوحيد (٥٥).
وارتفع رصيد الفريق الفائز إلى ٤٨ نقطة في املركز 
الثاني ولــه مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريســتال 

باالس ٢٤ نقطة في املركز الثالث عشر.
وفي مباراتني أخريني، تعادل أرسنال مع ضيفه بيرنلي 
٠-٠، وليســتر ســيتي مع ضيفه برايتون ١-١، وسجل 
باتسون داكا في البداية لـ «الثعالب» (٤٦) وأحرز داني 

ويلبيك هدف التعديل للضيوف (٨٢).
من جهة اخرى، أبدى مدرب مان سيتي بيب  غوارديوال  
رضاه على أداء فريقه رغم التعادل مع  ساوثمبتون  ١-١ 

ضمن اجلولة ٢٣ من الدوري اإلجنليزي املمتاز. 
وقــال: «أعتقــد إلى حد بعيد أن هــذا كان أحد أفضل 
عروضنا هذا املوســم، لكنهم علــى اجلهة األخرى كانوا 
منظمني بشــكل ال يصــدق، وهذا أحد أفضــل العروض 
التــي قدمناها ضدهم، لم تكن النتيجة جيدة لكن األداء 

والطريقة التي لعبنا بها كانا مميزين».
وعن إمكانية تقلص الفارق املريح في الصدارة أمام 
ليڤربول، قال  غوارديوال : «أود أن أتقدم بفارق ٤٠ نقطة 
علــى ليڤربــول لكن هذا غيــر ممكن في ينايــر، لم أكن 
أحظى بهذه الصدارة، لكننا اآلن سنرتاح ونعود بأفضل 

شكل ممكن».

وكشف غوارديوال  انه سيحسم مستقبله مع النادي 
في نهاية املوسم احلالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن 
يخدع ناديه الذي يرتبط معه بعقد من ٢٠١٦ حتى نهاية 
موســم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خاصة انه منحه كل شيء، مشيرا 

الى انه ليس جيدا مبا يكفي ليفكر في املدى البعيد.
من جهة أخرى، قال املــدرب األملاني رالف رانغنيك، 
املدير الفني لفريق مان يونايتد، بعد تغلب فريقه على 
وســت هام ١-٠ في الدقيقــة األخيرة من املبــاراة التي 
أقيمــت على ملعب أولــد ترافورد: «التســجيل في آخر 
ثانيــة من املباراة هو أفضل أنواع االنتصارات، كما أننا 
خرجنا بشباك نظيفة، في النهاية أعتقد أننا نستحق ذلك 
الفوز»، مضيفا يجب التحلي بالصبر عند مواجهة وست 
هام، هناك بعض اللحظات في النهاية كنت أفضل خاللها 

مترير الكرة بدال من التسديد من أي مكان في امللعب.

غوارديوال: حسم مستقبلي نهاية املوسم.. ورانغنيك: الفوز في آخر ثانية أروع االنتصارات

تابع اإلسباني رافايل نادال املصنف خامسا عامليا مشواره 
الرائع في بطولة أستراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع 
الكبرى في التنــس، ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما فجر 
الكندي دينيس شابوڤالوف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه 
األملاني ألكسندر زڤيريڤ الثالث وأحد أبرز املرشحني للقب 
مــن ثمن النهائي. وجنح نادال فــي الصمود أمام مقاومة 
الفرنسي أدريان مانارينو في املجموعة االولى حيث فرض 
عليه التعادل ٦-٦ وشوطا فاصال ماراثونيا كسبه املاتادور 
١٦-١٤ في ٢٨ دقيقة، وبالتالي املجموعة ٧-٦، قبل أن يكسب 
املجموعتني الثانية والثالثة بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة ٦-٢.
وقــال نادال: «كنت محظوظا بعض الشــيء في نهاية 
الشوط الفاصل، لقد أتيحت لي فرصي لكن بعد ذلك سنحت 

له العديد من الفرص أيضا».
وضرب نادال موعدا في ربع النهائي مع شابوڤالوف الرابع 
عشر والبالغ من العمر ٢٢ عاما والذي خالف التوقعات وحرم 
اجلماهير من قمة نارية بني املاتادور اإلسباني والواعد األملاني.
وعلق نادال على مواجهة شــابوڤالوف قائال: «إنه أحد 

الالعبــني الذين يتمتعون مبؤهالت كبيرة، لديه الكثير من 
األشياء املدهشــة في املباريات، عندما يلعب بشكل جيد، 
من الصعب جدا إيقافه». وأحلق شابوڤالوف، وصيف بطل 
وميبلدون العام املاضي، خسارة قاسية بزڤيريڤ (٢٣ عاما) 
الذي بلغ ثمن النهائي بسهولة كبيرة. وحسم شابوڤالوف 
املجموعة االولى ٦-٣، وكسب الثانية بعد شوط فاصل ٧-٦ 

(٧-٥)، قبل أن يفرض نفسه في الثالثة ٦-٣.
ولدى السيدات، أوقفت األسترالية آشلي بارتي املصنفة 
أولى عامليا مغامرة األميركية الواعدة أماندا أنيسيموڤا عندما 

تغلبت عليها ٦-٤ و٦-٣ وبلغت ربع النهائي.
وضربت بارتي موعدا في الــدور املقبل مع األميركية 
األخرى جيســيكا بيغوال احلادية والعشرين والتي تغلبت 

على اليونانية ماريا ساكاري اخلامسة ٧-٦ (٧-٠) و٦-٣.
وحجزت التشيكية باربورا كرايتشيكوڤا الرابعة واملتوجة 
بالنسخة األخيرة من بطولة روالن غاروس الفرنسية بطاقتها 
الى ربع النهائي بتغلبها على البيالروسية فيكتوريا أزارنكا 

الرابعة والعشرين ٦-٢ و٦-٢.

نادال وبارتي لربع النهائي.. وزڤيريڤ يغادر «أستراليا»


