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يلتقي ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية غدا 
السبت في قمة نارية ضمن املرحلة العشرين 
من الدوري اإلسباني، فيما يخوض برشلونة 
املتصدر اختباراً سهالً أمام ضيفه ليغانيس 

الثالث عشر األحد.
وتتجه األن��ظ��ار غ��دا السبت إل��ى ملعب 
»سانتياغو برنابيو« حيث تقام قمة فض 
شراكة املركز الثالث بني ريال مدريد وضيفه 
األندلسي إذ ميلك كل منهما 33 نقطة مع 
أفضلية فارق األهداف إلشبيلية و10 نقاط 
خلف برشلونة املتصّدر بفارق 5 نقاط عن 
مطارده املباشر أتلتيكو مدريد ال��ذي يحل 
السبت أيضاً ضيفاً على هويسكا صاحب 

املركز األخير.
وي��دخ��ل ال��ف��ري��ق��ان امل��ل��ك��ي واألن��دل��س��ي 
مواجهة الغد وكالهما منتش بتأهله إلى 
ال��دور ربع النهائي ملسابقة الكأس احمللية 
رغم خسارتيهما إياباً األربعاء، األول أمام 
مضيفه ليغانيس، والثاني أمام ضيفه أتلتيك 

بلباو بنتيجة واحدة صفر1-.
وي��ح��اول ري���ال م��دري��د اس��ت��غ��الل عامل 
األرض واجلمهور لكسب النقاط الثالث ورد 
االعتبار خلسارته املدوية على أرض ضيفه 
صفر3- ذهاباً والتي كانت األول��ى للنادي 
امللكي في الليغا هذا املوسم قبل أن تتواصل 
خيباته حيث مني حتى اآلن بست هزائم 
آخرها في املرحلة قبل املاضية أمام ضيفه 

ريال سوسييداد.
وإدراكاً منه لصعوبة املهمة أمام إشبيلية 
وأهمية الفوز السبت، أراح مدرب ريال مدريد 
األرجنتيني سانتياغو سوالري أبرز الركائز 
األساسية في تشكيلته خالل مباراة الكأس 
فلعب فقط الفرنسي رافايل فاران والبرازيلي 
مارسيلو ومواطنه كاسيميرو ولوكاس 
فاسكيث. ويعاني ريال مدريد الذي سيحاول 
هذا العام أن ينسي جماهيره عروضه املخيبة 
ونتائجه املخيبة في النصف األول من أسوأ 
موسم له منذ 2005-2006، من العديد من 
اإلصابات في صفوفه آخرها لرأس حربته 
الفرنسي ك��رمي بنزمية بكسر ف��ي أصبع 
يده في املباراة ضد املضيف األندلسي ريال 

بيتيس )1-2(.
وي��ح��وم ال��ش��ك ح��ول م��ش��ارك��ة بنزمية 
ال��ذي أك��د س��والري أهميته بالنسبة خلط 
الهجوم. وق��ال »نتمنى أن يكون معنا في 
نهاية األس��ب��وع، نحن بحاجة إل��ي��ه، هذا 
واض���ح«، مضيفاً »إن��ه مرجعيتنا في خط 
الهجوم«، علماً بأن الدولي الفرنسي السابق 
هو هداف النادي امللكي في الليغا حتى اآلن 

برصيد 7 أهداف.
ويغيب الويلزي غاريث بايل وماركو 
أسينسيو وحارس املرمى الدولي البلجيكي 

ثيبو كورتوا بسبب اإلصابة.
ولن تكون مهمة امللكي سهلة أمام إشبيلية 

الذي سيسعى إلى استغالل املستوى املهزوز 
لريال هذا املوسم وإحلاق اخلسارة الثانية به 
توالياً على أرضه معتمداً على قوته الضاربة 
في الهجوم بقيادة الدوليني الفرنسي وسام 
ب��ن ي��در )9 أه���داف(، والبرتغالي أندريه 
سيلفا )8 أهداف( إلى جانب قائده خيسوس 
نافاس وصانع األلعاب الدولي األرجنتيني 
إيفر بانيغا واملنضم إليه حديثاً من برشلونة 
منير احل���دادي. ويطمح الفريق األندلسي 
أيضاً للعودة إل��ى سكة االنتصارات التي 
غابت عنه ف��ي امل��ب��اري��ات ال��ث��الث األخيرة 
وإيقاف نزيف النقاط في آخر ست مباريات 
والتي حقق فيها فوزاً واحداً، علماً بأنه كان 

يتصدر قبل مراحل الترتيب العام.
وق��د يجد ال��ن��ادي��ان امللكي واألندلسي 
نفسيهما حتت ضغط كبير من ديبورتيفو 
أالفيس اخلامس بفارق نقطة واحدة عنهما 
ك��ون��ه ميلك ف��رص��ة ان��ت��زاع امل��رك��ز الثالث 
اجلمعة عندما يحل ضيفاً على خيتافي 

السادس في افتتاح املرحلة.
اختبار سهل لبرشلونة

ويبدو برشلونة مرشحاً بقوة ملواصلة 
انتصاراته املتتالية ورفع عددها إلى سبعة 
واحل��ف��اظ على ف��ارق النقاط اخلمس التي 
تفصله ع��ن أتلتيكو، ع��ن��دم��ا يستضيف 

ليغانيس الثالث عشر.
ويعول الفريق الكاتالوني على جنميه 

األرجنتيني ليونيل ميسي، متصدر الئحة 
الهدافني برصيد 17 هدفاً، واألوروغواياني 

لويس سواريز الثاني )14 هدفاً(.
وقدم ليغانيس مباراة رائعة أمام الفريق 
الرديف لريال مدريد في الكأس األربعاء، 
وك��ان بإمكانه اخل��روج منتصراً بأكثر من 
ه��دف بالنظر إل��ى ال��ف��رص الكثيرة التي 
سنحت ملهاجميه ولوال تألق حارس املرمى 
الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس لودع 

ريال مدريد املسابقة بخسارة مذلة.
لكن ليغانيس سيواجه خصماً شرساً 
األحد يتربع على الصدارة بعروض هجومية 
رائ��ع��ة حيث ميلك أق��وى خ��ط هجوم )53 
ه���دف���اً(، وق���د س��ج��ل ل��ه ميسي وس��واري��ز 
مبفردهما ما يعادل غلة صاحبي ثاني أفضل 
خط هجوم في ال��دوري حتى اآلن: إشبيلية 

وسلتا فيغو )31 هدف لكل منهما(.
ب��دوره، يخوض أتلتيكو مدريد اختباراً 
سهالً عندما يحل ضيفاً على هويسكا صاحب 
املركز األخير. ويدخل املمثل الثاني للعاصمة 
م��ب��اراة السبت مبعنويات م��ه��زوزة بعد 
خروجه من مسابقة الكأس على يد عقدته 
جيرونا بتعادلهما 3-3 في مدريد بعدما 

تعادالً 1-1 ذهاباً في جيرونا.
وفشل العبو امل��درب األرجنتيني دييغو 
سيميوني في فك عقدة جيرونا الذي أرغمهم 
على التعادل ف��ي امل��ب��اري��ات اخلمس التي 

جمعت بينهما حتى اآلن.
وخ���رج أتلتيكو م��دري��د م��ن ال���دور ثمن 
النهائي وهو ال��ذي بلغ ال��دور ربع النهائي 
على األقل في املواسم الستة األخيرة حتى 

أنه رفع كأس املسابقة عام 2013.
ويلعب السبت أي��ض��اً سلتا فيغو مع 
فالنسيا، واألح��د ريال بيتيس مع جيرونا، 
وفياريال مع أتلتيك بلباو، ورايو فايكانو مع 

ريال سوسييداد، وليفانتي مع بلد الوليد.
وتختتم املرحلة اإلثنني املقبل بلقاء إيبار 

مع إسبانيول.
2 - لقطة من مواجهة سابقة بني ريال 

مدريد وإشبيلية

يوفنتوس بطال للسوبر اإليطالي على حساب ميالن
توج يوفنتوس بلقب السوبر اإليطالي، 
األرب��ع��اء، عقب ف��وزه على ميالن )0-1(، 
في ملعب اجل��وه��رة املشعة، مبدينة جدة 

السعودية.
وسجل كريستيانو رونالدو هدف املباراة 
الوحيد، ف��ي الدقيقة 61 بضربة رأسية، 
ليتوج البيانكونيري بطاًل لهذه املسابقة، 

للمرة الثامنة في تاريخه.
وبدأت املباراة فعلًيا في الدقيقة 4، حيث 
اقترب دوجالس كوستا من التسجيل، بعد 
عمل مميز من كانسيلو في الناحية اليمنى، 
ومتريرة إلى البرازيلي ال��ذي سدد بالقدم 

اليسرى، بجوار القائم.
وانتظر ميالن حتى الدقيقة 12، ليطلق 
أولى تصويباته على مرمى يوفنتوس، عن 
طريق هاكان كالهانوجلو، إال أن تسديدته 

ذهبت بعيدة عن املرمى.
وحصل املتألق كانسيلو على الكرة خارج 
املنطقة، وتوغل إلى الداخل بالدقيقة 17، 
وسدد من الناحية اليمنى كرة قوية، مرت 

مبحاذاة القائم.
وأخطأ تشيزني، حارس يوفنتوس، في 
اإلم��س��اك بركلة ركنية مل��ي��الن، لتصل إلى 
كاستييخو على ح��دود املنطقة، حيث سدد 

فوق العارضة.
وس��ج��ل بليز م��ات��وي��دي ه��دًف��ا لصالح 
يوفنتوس، بالدقيقة 34، لكن حكم املباراة 

ألغاه، بداعي وجود حالة تسلل.
واستمرت م��ح��اوالت السيدة العجوز، 
وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل هدًفا، 
بضربة مقصية، بعدما حصل على عرضية 
من أليكس ساندرو، وسددها لتخرج فوق 

العارضة، بالدقيقة 43.
وأه����در ك��ال��ه��ان��وج��ل��و ف��رص��ة ذهبية، 

بالدقيقة 45، بعد ت��س��دي��دة ت��ص��دى لها 
تشيزني على مرتني.

ومع انطالقة الشوط الثاني، كاد كوتروني 
أن يسجل الهدف األول مليالن، من قذيفة قوية 

بالدقيقة 47، ارتطمت بالعارضة.
وفي الدقيقة 58، راوغ رونالدو كاالبريا، 
م��داف��ع م��ي��الن، وس���دد ال��ك��رة م��ن الناحية 
اليسرى، ليبعدها دون��اروم��ا ببسالة عن 

مرماه.
ورد هاكان سريًعا بتصويبة مليالن، من 

خارج املنطقة، مرت بجوار املرمى.
وسجل »الدون« هدف يوفنتوس الوحيد، 
ف��ي الدقيقة 61، بعد عرضية متقنة من 
بيانيتش على رأسه، لتمر الكرة من بني يدي 

دوناروما، وتسكن الشباك.
وألغى حكم املباراة هدًفا ثانًيا ليوفنتوس، 
سجله ديباال بالدقيقة 68، لوجود حالة 

تسلل.
وأجرى جاتوزو تبدياًل مزدوًجا، بالدقيقة 
70، ب��ن��زول هيجواين وب��وري��ن��ي، محل 

كاستييخو وباكيتا.
وشهدت الدقيقة 74 حالة ط��رد لفرانك 
كيسي، العب ميالن، بعد تدخل عنيف على 
ق��دم إمي��ري تشان، ع��اد بسببه حكم اللقاء 
لتقنية الفيديو، ومنح اإلي��ف��واري البطاقة 

احلمراء.
وأن��ق��ذ دون���اروم���ا م��رم��اه م��ن عرضية 
س��ان��درو، التي ك��ادت أن تسكن الشباك، 

بالدقيقة 77.
وعاد حارس الروسونيري للتصدي من 
جديد، لتسديدة رونالدو في الدقيقة 91، 

لتنتهي املباراة بهدف وحيد لليوفي.
1 - جانب من تتويج يوفنتوس بكأس 

السوبر اإليطالي
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نيشيكوري يتأهل بصعوبة للدور الثالث 
في »أستراليا املفتوحة للتنس«

 جن���ا ك���ي ن��ي��ش��ي��ك��وري، من 
موقف عصيب أم��ام الكرواتي إيفو 
كارلوفيتش، قبل أن يتأهل للدور 
الثالث في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس بفوزه 3 � 2 ب��واق��ع:  3-6 
و7-6 )6( و5-7 و5-7 و6-7 )7( 

أمس اخلميس.
ووس��ط أج��واء شديدة احل��رارة 
في ملعب مارجريت ك��ورت ب��دا أن 
الياباني نيشيكوري ف��ي طريقه 
ل��الن��ت��ص��ار ب��ع��د ال��ت��ق��دم ف��ي أول 
مجموعتني لكنه تراجع أمام منافسه 
صاحب ض��رب��ات اإلرس���ال القوية 

والبالغ من العمر 39 عاما.
وبعد أن واجه 59 إرساال ساحقا 
من كارلوفيتش صمد نيشيكوري 
في آخر عشر نقاط عصيبة بالشوط 
الفاصل وجثا على ركبتيه بعد أن 
فشل الالعب الكرواتي في التعامل 

مع آخر ضربة إرسال.
وسيلتقي نيشيكوري مع الفائز 
من م��ب��اراة جتمع بني ج��واو سوزا 
وفيليب كولشرايبر من أجل مقعد 

بالدور الرابع. 
وب����ل����غ ال����ك����ن����دي دي��ن��ي��س 
ش��اب��وف��ال��وف، والبلجيكي ديفيد 
ج��وف��ني، ال����دور ال��ث��ال��ث لبطولة 

أستراليا املفتوحة للتنس.
وفاز شابوفالوف على الياباني 
ت���ارو دان��ي��ي��ل ب��واق��ع 6-3 و6-7 
)7-2( و6-3 ف��ي ساعتني و10 
دق��ائ��ق ليواجه ف��ي ال���دور الثالث 
الفائز من مواجهة الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش املصنف األول عامليا 

والفرنسي جو ويلفريد تسوجنا.
أم��ا جوفني ففاز على الروماني 
ماريوس كوبيل بواقع 5-7 و5-7 
و6-2 و6-4 ل��ي��واج��ه ف��ي ال��دور 
القادم الروسي دانيل ميدفيديف، 
ال�����ذي أط�����اح ب��األم��ري��ك��ي ري���ان 
هاريسون، ب� 3 مجموعات بنتيجة 
واح��دة هي 6-3 في ساعة ونصف 
الساعة. وأن��ه��ت اإلص��اب��ة مشوار 
دومينيك ثيم، املصنف السابع في 
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، 
قبل األوان، بعد انسحاب الالعب 
م��ن م��واج��ه��ت��ه ف��ي ال����دور الثاني 
أم��ام األسترالي أليكسي بوبيرين، 

املشارك ببطاقة دعوة.
وب��دا اإلح��ب��اط على النمساوي 
خالل املباراة، وحطم أحد مضاربه 
بعدما تأخر 7-5 و6-4 و-2صفر 

قبل االنسحاب.
وسيلعب األسترالي بوبيرين 
م��ع الفائز م��ن مواجهة لوكا بوي 
ومكسميليان م��ارت��رر ف��ي ال��دور 
املقبل. وبعد 3 سنوات من معاناته 
من أزم��ة ثقة خالل مسيرته، جنح 

أليكس بولت، املشارك في بطولة 
أستراليا املفتوحة للتنس ببطاقة 
دعوة، في الفوز على الفرنسي جيل 
سيمون ف��ي ال���دور ال��ث��ان��ي اليوم 
اخلميس، ليمنح ال��دول��ة املضيفة 

أفضل انطالقة خالل 15 عاًما.
وفي أج��واء تنافسية شرسة في 
ملعب رقم 3، أطلق الالعب البالغ 
من العمر 26 عاًما، ضربة خلفية 
مب��ح��اذاة اخل��ط اجلانبي للملعب 
ليحسم الفوز بنتيجة 2-6 و4-6 

و4-6 و7-6 و4-6.
وت���أه���ل أل��ي��ك��س دي م��ي��ن��اور 
املصنف األول ف��ي أستراليا، إلى 
ج��وار املصنفة األول���ى ف��ي البالد، 
آشلي ب��ارت��ي، والالعبة املشاركة 

ببطاقة دعوة، كيمبرلي بيريل.
وق��ال ب��ول��ت، ال��ذي ع��اد للتنس 
في 2016 بعد فترة غياب »هذا أمر 
ال يصدق. وال��دي ووالدتي حضرا 
خصيصا إل��ى ملبورن ملشاهدتي، 
جيل العب كبير. هذا منحني الثقة 

بإمكانية حتقيق املزيد«.
سيرينا تكتسح ب��وش��ار  وفي 
منافسات السيدات ف��ازت سيرينا 
ول��ي��ام��ز ب��س��ه��ول��ة ع��ل��ى أوجيني 
بوشار 6-2 و6-2، أمس اخلميس، 
بعدما اكتسحت آخر 5 أش��واط في 
املباراة، لتتقدم إلى الدور الثالث في 

استراليا املفتوحة للتنس.
وبعد خسارة املجموعة األولى، 
ضغطت الكندية ب��وش��ار وصيفة 

بطلة ومي��ب��ل��دون س��اب��ق��ا، وال��ت��ي 
حت��اول استعادة مستواها الرائع 
قبل 5 سنوات، في بداية املجموعة 

الثانية لتتقدم 2-1 في األشواط.
وردت سيرينا بطريقة رائعة ولم 
تخسر أي ش��وط آخ��ر، في طريقها 

إلنهاء املباراة لصاحلها.
وت��س��ع��ى ال��الع��ب��ة األم��ري��ك��ي��ة 
ملعادلة الرقم القياسي لعدد مرات 
الفوز بألقاب في البطوالت األربع 
الكبرى، والبالغ 24 لقبا، وستلتقي 
األوكرانية ديانا ياسترمسكا في 

الدور الثالث.
وح��ج��زت ال��روم��ان��ي��ة سيمونا 
هاليب، املصنفة األول��ى عامليا بني 
الع��ب��ات التنس احمل��ت��رف��ات، اليوم 
مقعدها في الدور الثالث من بطولة 
أستراليا املفتوحة، بفوزها على 
األمريكية صوفيا كينني، مبجموعتني 
لواحدة 6-3 و6-7 )5-7( و4-6، 
ف��ي ل��ق��اء اس��ت��غ��رق ساعتني و31 
دقيقة. وتواصل هاليب بهذا الشكل 
سعيها للتتويج باللقب للمرة األولى 
والتأهل للنهائي للعام الثاني تواليا. 
وستصطدم هاليب في الدور الثالث 
باألمريكية املخضرمة صاحبة ال�38 
ع��ام��ا، فينوس ويليامز، وصيفة 
أستراليا مرتني في 2003 و2017 
واملصنفة 36 عامليا، التي أقصت 
الفرنسية أليز كورنيه من ال��دور 
السابق بالفوز عليها 6-3 و6-4 

و0-6.

نيشيكوري

االحتاد البريطاني للتنس يتفاعل مع انتقادات موراي
نقلت وسائل إعالم بريطانية عن مسؤولني بارزين 
في االحتاد البريطاني للتنس، قولهم إن االحتاد يتطلع 
للعمل مع آندي م��وراي، بعد أن يقرر االعتزال لتطوير 
اللعبة في البالد ومساعدة املزيد من الالعبني على دخول 
قائمة أفضل 100 الع��ب في التصنيف العاملي خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
وانتقد موراي، الذي ودع أستراليا املفتوحة للتنس 
من الدور األول يوم اإلثنني املاضي، االحتاد البريطاني 
للتنس بداعي إخفاق األخير في توظيف تألق الالعب 

االسكتلندي لصالح تطوير اللعبة في السنوات العشر 
األخيرة.

وعقب تصريحات موراي قال سكوت لويد، الرئيس 
التنفيذي اجلديد لالحتاد البريطاني، لصحيفة »ديلي 
تليجراف« إنه يرغب في معاجلة كل األمور التي أوردها 

موراي بطل وميبلدون مرتني في تعليقاته.
وأوضح للصحيفة: »نرغب جميعا في حتقيق نفس 
الشيء، وهو البناء على اإلجنازات الرائعة التي حققها 

موراي لنضمن استمرار إرثه وجناحه«.

وتابع: »أجرينا محادثات بناءة مع الفريق املعاون 
آلن��دي ووال��دت��ه ج��ودي بشأن إنشاء مدرسة لتطوير 
املواهب«. وواصل: »كما قال آندي نسعى جلذب األطفال 
لرياضتنا في أصغر سن، وسيكون األمر رائعا من خالل 
مدرسة تطوير املواهب. نحن جاهزون للمضي قدما في 
هذا املشروع«. وقال مدير األداء ساميون تيمسون، إن 
االحتاد البريطاني للتنس يحرص على تأسيس برنامج 
طويل األمد لتطوير املواهب ضمن إستراتيجية لعشر 
سنوات تشمل العديد من امل��ب��ادرات ورمب��ا يتم أيضا 

تضمني »إرث موراي« في البرامج الدراسية.
وأض��اف: »نرحب دوما بأي مشاركة آلندي في هذا 
البرنامج ومع الالعبني. أصبح من أيقونات الرياضة 
ومن مصادر إلهام األجيال اجلديدة. ونبراسا ملا ميكن 

لرياضة التنس في بريطانيا أن حتققه«.
وواص��ل: »في أول 5 سنوات نرغب في مساعدة 5 
العبني بريطانيني جدد على دخ��ول قائمة أفضل 100 
العب. كاتي بولتر )املصنفة 97( فعلت ذلك. نرغب في 

مساعدة 4 آخرين على دخول القائمة بحلول 2023«.

قمة نارية بني ريال مدريد وإشبيلية.. واختبار سهل لبرشلونة

امللكي تأهل 
بصعوبة في 
كأس إسبانيا 

تأهل ريال مدريد لدور الثمانية بكأس ملك 
اسبانيا لكرة القدم رغم خسارته -1صفر 
أمام ليغانيس في مباراة أخرى باهتة لبطل 
أوروب���ا ال��ذي استفاد م��ن تفوقه 3-1 في 

النتيجة اإلجمالية.
سجل املهاجم الدمنركي مارتن بريثويت 
هدف اللقاء الوحيد بعد مرور نصف ساعة 
بتسديدة قريبة امل��دى بعد أن سدد الالعب 

املعار من ميدلسبره في القائم وارت��دت إليه 
ال��ك��رة. وأع��اد امل��درب سانتياجو س��والري 
الع��ب الوسط إيسكو، ال��ذي ال يعتمد عليه 
في أغلب األحيان، للتشكيلة األساسية يوم 
األربعاء بجانب البرازيلي مارسيلو الذي 
غ��اب ع��ن ال��ف��وز الصعب 2-1 على ري��ال 
بيتيس في الدوري يوم األحد بينما أراح بقية 

العناصر املعتادة بالتشكيلة.

نيشيكوري


