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كأس ملك إسبانيا (الدور ربع النهائي)

١ ١٠sscڤالنسيا - أتلتيك بلباو

٢ ١١sscريال مدريد - أتلتيكو مدريد

نيس ميدد تعاقده 
مع بوداوي حتى ٢٠٢٧

مطالب أوكرانية مبنع روسيا 
من أوملبياد باريس ٢٠٢٤

نوڤاك يقترب من لقب «أستراليا»
وسابالينكا لنصف النهائي

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم أمس متديد عقد العب 
وسطه الدولي اجلزائري هشام بوداوي حتى يونيو ٢٠٢٧.

وانضم بوداوي (٢٣ عاما) الى صفوف نيس في سن التاسعة 
عشرة عام ٢٠١٩ قادما من بارادو اجلزائري وبعدما توج بلقب 
كأس األمم االفريقية مع منتخب بالده في العام ذاته في مصر.

وقال املدير الرياضي لنادي نيس فلوران غيســولفي على 
املوقع الرسمي للنادي إن بوداوي الذي أصبح ركيزة أساسية 
في صفوف الفريق «يجسد بشكل مثالي هوية اللعبة التي نريد 

فرضها في نيس في السنوات املقبلة».
وخــاض بوداوي الذي عانى من اإلصابة لفترة طويلة هذا 
املوســم، ١٥ مباراة في جميع املسابقات مع نيس، وبات ثاني 
العب بعد جان كلير توديبو ميدد عقده مع الفريق منذ تسلم 

غيسولفي اإلدارة الفنية في أكتوبر املاضي.

دعا الرئيس األوكراني فولودميير زيلينســكي نظيره 
الفرنسي إميانويل ماكرون إلى منع الرياضيني الروس من 
املشاركة في األلعاب األوملبية التي تستضيفها باريس في ٢٠٢٤، 
وذلك مع مضي ١١ شهرا على احلرب الروسية في أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي على منصة تلغرام في أعقاب اتصال 
هاتفي مع ماكرون «لقد شــددت بشــكل خاص على أنه ال 
ينبغي أن يكون للرياضيني الروس مكان في األلعاب األوملبية 

في باريس».
انطالقا من األراضي الروسية وأراضي بيالروس شنت 
موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا في ٢٤
فبراير أي بعد ثالثة أيام فقط من حفل ختام دورة األلعاب 
الشــتوية ٢٠٢٢ في بكني، في انتهاك للهدنة األوملبية التي 
تبدأ قبل أسبوع من بدء دورة األلعاب األوملبية وتنتهي بعد 
أسبوع من انتهاء دورة األلعاب الباراملبية. ويومها سارعت 
اللجنة األوملبية الدولية إلى معاقبة كل من موسكو ومينسك.

واصل الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش، املصنف رابعا، عودته 
املوفقة لبطولة أستراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى 
في التنس، ببلوغه نصف النهائي للمرة العاشــرة في مسيرته 
اثر فوزه على الروسي أندري روبليف اخلامس ٦-١ و٦-٢ و٦-٤

أمس من دون صعوبة تذكر.
وقال نوڤاك: «بصراحة، ال ميكنني أن أكون أكثر ســعادة 
بالطريقة التي ألعب بها حاليا، ألعب بشكل قوي جدا من اخلط 
اخللفي للملعب وأنا أحب عادة أن ألعب في ظروف مماثلة على 

هذا امللعب».
وسيكون ديوكوڤيتش أمام اختبار سهل على الورق في نصف 
النهائي، إذ يلتقي تومي بول الذي حسم املواجهة األميركية مع 
الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطوالت األربع 
الكبرى للمرة األولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين 

عاما ٧-٦ (٨-٦) و٦-٣ و٥-٧ و٦-٤.
وعند السيدات، بلغت سابالينكا نصف النهائي ألول مرة في 
ملبورن بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش ٦-٣ و٦-٢، لتواجه 
بذلك الپولندية ماغدا لينيت التي واصلت مفاجآتها وبلغت دور 

األربعة ألول مرة في الـ «غراند سالم».

نيوكاسل يقترب من نهائي «الرابطة».. وهاو: «الكرة مجنونة»!

التسيو ُيسقط «الروسونيري» برباعية.. وبيولي: أيام صعبة!

بايرن «يفلت» من اخلسارة.. وناغلسمان: التعادالت ال حتقق أهدافنا

وضع نيوكاســل قدما في 
نهائي كأس الرابطة االجنليزية 
لكــرة القدم عقــب فوزه على 
مضيفــه ســاوثمبتون ١-٠

الثالثاء في ذهاب الدور نصف 
النهائي. وسجل نيوكاسل هدف 
الفوز في الدقيقة ٧٣ عن طريق 

البرازيلي غويلنتون.
انه  واعتقد ســاوثمبتون 
ادرك التعادل بعدها بدقيقتني 
عن طريق ادام آرمسترونغ، اال 
ان فرحــة اصحاب االرض لم 
تدم طويــال بعدما الغى حكم 
الڤيديو املســاعد VAR الهدف 

بداعي ملسة يد (٧٥).
وشهدت املباراة طرد قلب 
الكرواتي  دفاع ســاوثمبتون 
دويــي كاليتــا-كار بعد نيله 

بطاقتني صفراوين (٨٦).
وتقام مباراة اإلياب الثالثاء 

املقبل في ٣١ اجلاري.
ومتكــن نيوكاســل هــذا 
املوسم من املنافسة بقوة، حيث 

أســدى التســيو خدمــة 
لنابولي املتصدر بفوزه على 
أبرز مطارديــه ضيفه ميالن 
٤-٠، وذلك في ختام منافسات 
املرحلة التاســعة عشرة من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

الذي عزز  وتقدم التسيو 
حظوظه مبقعــد اوروبي في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا 
إلى املركز الثالث برصيد ٣٧
نقطــة وبفارق األهــداف عن 
إنتر الرابع الذي خســر أمام 
إمبولــي ٠-١ اإلثنني. وتأخر 
نــادي العاصمة بفارق نقطة 
عــن ميالن الثانــي الذي بات 
بدوره يتخلف بفارق ١٢ نقطة 

عن نابولي املتصدر.
ويحلم نابولي بلقب ثالث 
في تاريخه بعد اثنني بقيادة 
االسطورة الراحل االرجنتيني 
دييغو أرماندو مارادونا الذي 
ســمي امللعب تيمنــا به بعد 
وفاته فــي ٢٠٢٠، بعدما قاده 

أنقــذ يــوزوا كيميــش 
فريقه بايرن ميونيخ حامل 
اللقب من خسارة وشيكة 
ومنحه التعادل امام كولن 
١-١ بهدف قاتل في الدقيقة 
٩٠، وذلــك ضمــن املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري 

االملاني لكرة القدم.
ورفــع بايــرن ميونيخ 
رصيده إلى ٣٦ نقطة متقدما 
بفارق ٤ نقاط عن اليبزيغ 

املتقدم للمركز الثاني. 
وسجل الدولي التونسي 
إليــاس الســخيري الــذي 
شارك مع منتخب بالده في 
مونديال قطر هدف السبق 
لكولــن (٤)، وبعد ضغط 

يحتل حاليا املركز الثالث في 
الدوري برصيد ٣٩ نقطة بفارق 
١١ نقطة عن ارسنال املتصدر، 
وســت نقاط عن مانشســتر 

سيتي الثاني.
وانهى نيوكاسل، الساعي 
للتأهل إلى أول نهائي له منذ 
عام ١٩٩٩، املوسم املاضي في 

املركز احلادي عشر.
وينافس نيوكاســل بقوة 
للتأهل الى مسابقة دوري أبطال 
اوروبــا الذي غــاب عنها منذ 

موسم ١٩٩٨-١٩٩٩.
وكان ساوثمبتون فجر اكبر 
مفاجــآت كأس الرابطة عندما 
أقصى مان سيتي بطل اجنلترا 
من الدور ربع النهائي بفوزه 

عليه ٢-٠.
ويطمح نيوكاسل ان يحرز 
لقبه االول «الكبير» منذ قرابة 
٦٨ عاما عندما توج بلقب كأس 

إجنلترا عام ١٩٥٥.
وابــدى مدرب نيوكاســل 

الى لقبيه الوحيدين في ١٩٨٧
و١٩٩٠.

ومير ميالن، حامل اللقب، 
بفتــرة ســيئة إذ لــم يفز في 
مبارياته اخلمس االخيرة في 
مختلف املسابقات، فخسر في 
نهائي كأس السوبر اإليطالية 
أمام غرميه إنتر في الرياض 
األربعــاء، وقبلهــا خرج من 
ثمن نهائي الكأس بخسارته 
أمام تورينو ٠-١ مطلع العام 
احلالــي، فيما ســقط في فخ 
التعادل أمام روما وليتشــي 
بالنتيجــة ذاتهــا ٢-٢ فــي 
املرحلتــني الســابقتني في الـ 
«سيري أ»، قبل اخلسارة أمام 

التسيو.
وبخالف «الروسونيري»، 
يتألق التســيو الــذي يفتقد 
خلدمات جنمه املصاب تشيرو 
إميوبيلــي صاحــب ٧ أهداف 
حتى الشهر املقبل، في الفترة 
االخيرة حيث لــم يذق طعم 

كبير، سجل كيميش هدف 
التعــادل لبطــل املانيا في 
املواسم العشــرة األخيرة 

.(٩٠)
وفشل العمالق الباڤاري 
للمبــاراة الثانيــة تواليــا 
منــذ اســتئناف مباريــات 
الدوري االملاني عقب انتهاء 
العطلة الشتوية التي تلت 
منافسات مونديال ٢٠٢٢، 
في حتقيق الفــوز، بعدما 
تعادل في املرحلة السابقة 
امام اليبزيغ بالنتيجة ذاتها.

وقال جوليان ناغلسمان، 
الفني لفريق بايرن  املدير 
ميونخ، بعد التعادل: «نقطة 
التعادل مســتحقة، لعبنا 

يونايتــد إيدي هاو ســعادته 
بفوز فريقه، وقال بعد املباراة 
«سعداء جدا بالفوز، هذا كان 
هدفنــا، كانت مبــاراة صعبة 
وحظينــا بفــرص عديــدة، 
نحن بوضع جيد اآلن ميكننا 
الوصول للنهائي، ولكن كرة 

القدم مجنونة».
على اجلهة األخرى، يحتاج 
أبناء املدرب ناثان جونز إلى ما 
يشبه املعجزة لقلب الطاولة 
على نيوكاسل والوصول إلى 
املرحلة النهائية من البطولة، 
وتشــير اإلحصــاءات إلى أن 
ســاوثمبتون لم يحقق فوزا 
بهدفــني علــى نيوكاســل في 
«ســانت جيمــس بــارك» في 
الســنوات األخيرة في جميع 
املسابقات، وهذا يشمل جميع 
املواجهات املباشرة بني الفريقني 
من اآلن وحتى عام ١٩٩٣، وهو 
نفس الفــارق املطلــوب اآلن 

للتأهل لنهائي الكأس.

اخلسارة في مبارياته االربع 
األخيرة فتعــادل مع إمبولي 
٢-٢ وفاز على ساسوولو ٢-٠

فــي الدوري، قبــل أن يقصي 
بولونيا من ثمن نهائي الكأس 
بفوزه عليه بهدف نظيف وثم 

ميالن.
لفريــق  يشــفع  ولــم 
«الروسونيري» فوزه مبباراتي 
الذهاب واإليــاب في الدوري 
املوســم املاضي على التسيو 
٢-٠ و٢-١، ليتعرض خلسارته 

الثالثة هذا املوسم.
وقــال ســتيفانو بيولي، 
مدرب ميالن بعد اخلســارة: 
«نحن منر في اوقات صعبة، 
علينا أن نعود حاال إلى ميالنو 
للعمل، أنا أحتدث معكم ألنه 
مــن واجبي أن أحتــدث لكن 
علينا أن نصمت جميعا بعد 
هذه اخلســارة، احلل الوحيد 
للخــروج مــن هــذه األوقات 

الصعبة هو العمل».

مبــاراة جيــدة للغاية في 
الشــوط الثاني، التعادالن 
حتى اآلن هذا العام ال تكفيان 
ملا يدور في أذهاننا»، مضيفا 
كولن دافــع بعمق وجعل 
األمر صعبا بالنسبة لنا، إذا 
سجلنا هدف التعادل مبكرا، 
لكان األمــر صعبا عليهم، 
الطريقة التي لعبنا بها في 
الشــوط الثاني كانت كما 
كنت أريد، أنا واثق من أننا 
سنعود إلى طريق الفوز إذا 
لعبنا مثل الشوط الثاني.

ليــون  تبديــل  وعــن 
غوريتســكا بــني شــوطي 
اللقاء، قال مدرب الباڤاري: 
«تغيير ليون بسبب الدوار 

بعد اصطدام رأسه مع العب 
كولن قبل نهاية الشــوط 
األول وليس بسبب أدائه».

وتقدم اليبزيغ إلى املركز 
الثاني مؤقتا بفوزه الساحق 

على مضيفه شالكه ٦-١.
ولم يخسر اليبزيغ في 
مبارياته الـ ١٥ االخيرة في 
جميع املسابقات، وحتديدا 
منذ ٢٢ ســبتمبر املاضي، 
حيــث فاز فــي ١٢ وتعادل 

في ثالث.
وحقق فولڤسبورغ فوزا 
ساحقا على حساب مضيفه 
هرتا برلني ٥-٠، كما انتزع 
هوفنهامي تعادال قاتال امام 

شتوتغارت ٢-٢.

أسبوع املوضة يتسبب 
في انتقادات لغنابري!

انتقد املدير الرياضي في نــادي بايرن ميونيخ األملاني 
املهاجم الدولي سيرج غنابري بسبب تصرفه «الهاوي» بعد 
حضوره أسبوع املوضة في باريس خالل يوم راحة، معتبرا ان 
لقب الدوري على احملك بعد تعادلني متتاليني للفريق الباڤاري.

وسافر غنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه 
ضد اليبزيغ ١-١ اجلمعة، ونشر صورا من رحلته على مواقع 
التواصل االجتماعي. ورد مدير النادي البوسني حسن صالح 
حميدزيتش «هذا تصرف هاو، وهذا بالضبط ما ال يفعله بايرن 

ميونيخ، املرح في مكان ما عندما حتصل على يوم راحة».

«الريال» و«األتلتي»
«ديربي» ناري في الكأس

«ميكن أن يكون نعم ولكننا فريق يلعب 
بشكل جيد للغاية في خارج ملعبنا، إن 
حماسنا للعودة إلى ملعبنا بعد شهرين 
سيساعدنا وهذا واضح، اللعب بدعم من 
جماهيرنا أمر أساسي دائما، العودة إلى 

برنابيو شيء مميز».
وعن احلافز الكبير لريال مدريد إلقصاء 
أتلتيكو، رد مدرب امللكي: «لم نفكر في ذلك، 
إنها فرصة مهمة ال أكثر، إنه منافس رائع 
والفوز عليهم سيكون صعبا، إنها ليست 
مجرد مباراة أخــرى، هي مباراة ديربي، 
إنهم يتحسنون وسيكون األمر ممتعا».

وكشف أنشــيلوتي عن جاهزية أالبا 
للمشاركة مع الريال أمام أتلتيكو، قائال: 
«أالبا متاح لكن تشواميني اليزال بحاجة 
إلــى التدريب وكذلــك كارفاخال وهازارد 

وفاسكيز».
البــدء بالثنائــي كــروس  وحــول 
ومودريتش بشكل أساسي مع ريال مدريد 
ضد أتلتيكو، قال أنشــيلوتي: «بالطبع 
ميكنهم اللعب معا، إنهم يساهمون هذا 
املوســم وكانوا حاســمني، سيستمرون 

في ذلك».

٢٠١٤، قــد يكون صاحب الكفة الراجحة 
بالعبور من هــذه املواجهة، ذلك أنه لم 
يخسر في آخر ٧ مباريات «ديربي» خاضها 
علــى ملعبه ســانتياغو برنابيو، مع ٤

انتصارات و٣ تعادالت.
ومع أتلتيكو مدريد حتديدا، فاز النادي 
امللكــي في آخر ٣ مواجهــات بينهما على 

ملعبه، من دون أن يستقبل أي هدف.
من جانبــه، قال مــدرب الريال كارلو 
انشيلوتي في مؤمتر صحافي قبل املباراة: 
«إنهــا مواجهة (ديربي) ضد فريق قوي، 
سنعود إلى ملعبنا بعد شهرين ونتطلع 

إلى ذلك».
وعــن امتالك ريال مدريــد األفضلية 
أمام األتلتي في «الديربي»، بسبب إقامته 
في سانتياغو برنابيو، قال أنشيلوتي: 

يواجه مساء اليوم ريال مدريد غرميه 
أتلتيكو مدريد في قمة «ديربي» مثيرة 
بربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، 
واملواجهة تعد األولى بني فريقي العاصم 
في الكأس منذ عام ٢٠١٥. فيما يحل أتلتيك 
بلبــاو ضيفا على ڤالنســيا في مواجهة 

ثانية ضمن ذات الدور.
ولــن يكــون «ديربــي مدريــد» ممرا 
ســهال لـ«امليرينغي» أمام فريق املدرب 
األرجنتيني دييغو سيميوني الذي انتعش 
فريقه أخيرا بفوز على بلد الوليد ٣-٠
بفضل الفرنســي أنطوان غريزمان، في 
مبــاراة ظهر فيها العبــه اجلديد القادم 
من برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي.

رغم ذلك، فإن ريال مدريد الساعي إلى 
التتويج بالكأس للمرة األولى منذ العام 


