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 ق��دم الفرن�سي زين الدين زي��دان، املدير الفني لفريق 
ريال مدريد الإ�سب��اين، طلباًا عاجلاً لرئي�س امللكي 
��ا مل��ا ذكرت��ه �سحيف��ة  فلورنتين��و بريي��ز. ووفقاً
ديل��ي �ست��ار، نق��لاً ع��ن تقاري��ر اإ�سباني��ة، فاإن 
زيدان يريد م��ن برييز التعاقد مع مهاجم جديد 
للفريق، لتعوي�س رحيل الإ�سباين األفارو موراتا 
اإىل ت�سيل�س��ي، يف ف��رة النتق��الت ال�سيفي��ة 
املا�سي��ة. وي��رى زي��دان، اأن ري��ال مدريد بات 
يعتمد اأكرث من اللزم على الربتغايل كري�ستيانو 
رونال��دو، كم��ا اأن��ه فق��د الثق��ة مبواطن��ه كرمي 
بنزمي��ة، اإ�ساف��ة لعتق��اده اأن الويل��زي جاريث 
ا حقيقياًا عل��ى مرمى اخل�سم.  بي��ل ل ي�س��كل تهديداً
وت�ساع��دت اأزم��ة الهج��وم يف ري��ال مدري��د، بعد 
التعادل الأخري اأمام ليفانتي يف الدوري الإ�سباين، 
وهو الثاين على التوايل يف امل�سابقة. وكان زيدان قد 
عرب ع��ن عدم �سعادته بعم��ل الفريق اأم��ام ليفانتي، وقال 
يف ت�رصيحات��ه عق��ب املباراة "ل ميكنن��ا اأن نكون �سعداء، 
لق��د فقدنا نقطت��ني اأم��ام فالن�سيا ونقطتني اأم��ام ليفانتي، 
يج��ب علينا اإيجاد احللول". يذكر اأن كرمي بنزمية قد تعر�س 
للإ�ساب��ة يف املب��اراة الأخرية اأمام ليفانت��ي، ومن املتوقع 
اأن يغي��ب املهاج��م الفرن�سي عن 6 مباري��ات للفريق امللكي 
خلل الأ�سابيع املقبلة. وتق��ول �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، 
اإن م�سكل��ة زيدان يف مباراته القادمة اأم��ام ريال �سو�سييداد، 
تتمثل يف غياب كرمي بنزمية للإ�سابة ومار�سيلو للطرد اأم�س، 
وكر�ستيانو رونال��دو للإيقاف. واأو�سحت اأن املدرب الفرن�سي 
�سيلج��اأ اإىل ثي��و هرناندي��ز لتعوي���س غي��اب مار�سيل��و، فيم��ا 
�سيك��ون من املتوق��ع اأن يعو�س غياب كر�ستيان��و وبنزمية كلاً 
من جاريث بيل ومايورال الذي ا�ستبعد من املباراة الأخرية 

لأ�سباب فنية

 ت��وج الإ�سب��اين رافائيل نادال بلقب بطولة اأمري��كا املفتوحة للتن�س، خامتة 
البط��ولت الأرب��ع الك��ربى )اجلراند �س��لم(، اإث��ر تغلبه ب�سهول��ة يف املباراة 
النهائي��ة، التي اأقيم��ت م�ساء الأحد، عل��ى اجلنوب اإفريقي، كيف��ن اأندر�سون، 

يع��د بث��لث جمموع��ات دون رد، بواق��ع 3-6 و3-6 و6-4.   و
بعد ه��ذا هو اللقب الثال��ث لنادال يف البطول��ة الأمريكية، 

اإ�ساف��ة  م��ن  ليتمك��ن  و2013(،   2010( عام��ي 
البطول��ة ال���16 للجراند �س��لم اإىل خزائن��ه، ويبقى 
الأ�سط��ورة،  م��ن  فق��ط  األق��اب  ثلث��ة  بع��د  عل��ى 
ال�سوي���رصي روجر فيدرير، الذي ودع هذه الن�سخة 
م��ن رب��ع النهائي، عل��ى ي��د الأرجنتين��ي خوان 

مارت��ني ديل بوت��رو. يف املقابل، يبقى ما 
حقق��ه اأندر�سون، امل�سن��ف ال�32 عامليا، 
اإجن��ازا يف ح��د ذات��ه، حي��ث اأنه��ا امل��رة 
الأوىل يف م�سريته، التي ي�سعد فيها على 
من�س��ات التتوي��ج يف اأي بطول��ة جران��د 
�س��لم. ب��داأ اللق��اء ب�س��كل متكاف��ئ بني 
اللعب��ني، ومتك��ن كليهما م��ن احلفاظ 
عل��ى �س��وط اإر�ساله، حتى حم��ل ال�سوط 
ال�سابع اأنب��اءاً �سارة لنادال، بعدما متكن 

م��ن ك�رص اإر�س��ال اجلن��وب اإفريق��ي، ثم عاد 
وك��رر الأمر جمددا يف ال�س��وط التا�سع، ليتمكن من 

الفوز باملجموعة الأوىل )3-6(. ويف املجموعة 
الثانية، مل يتغري ال�سيناريو حتى ال�سوط ال�ساد�س، 
عندما كانت النتيجة ت�سري لتقدم املايوركي )-3
2(، والإر�سال يف حوذة اأندر�سون، ليتمكن نادال 
بخربت��ه من ك�رص الإر�س��ال والتقدم )2-4(، قبل 
اأن يوا�س��ل امل�سرية ويح�س��م املجموعة ل�ساحله 
بنتيج��ة )3-6(.            ومل يتغ��ري الأم��ر يف 
املجموع��ة الثالث��ة، الت��ي بداأت بك���رص مبكر من 
نادال لإر�سال اأندر�سون، لتدنو الأف�سلية خللها 

من��ذ البداية للع��ب الإ�سباين، ال��ذي ظل حمافظا 
على تقدمه بثبات حتى النهاية ليح�سم املجموعة، 

بنتيج��ة )4-6(، واللقاء، ويتوج باللقب.  وقال نادال 
)31 عاما(: "ما حدث هذا العام �سيء ل ي�سدق بعد عامني 
من املتاع��ب والإ�سابات، ويف بع���س الأوقات عدم اللعب 
ب�س��كل جيد". واأ�ساف: "من��ذ اأول بطولة مهمة يف العام يف 
اأ�سرالي��ا كنت اأقدم عل��ى ما اأعتقد م�ست��وى مرتفعا للغاية 
من التن�س، واأنهيت البطولت الأربع الكربى بالفوز هنا يف 

نيويورك".

أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة نتائجه المميزة ضد الطليان في التشامبيونز ليغ 

مواجهات ساخنة في سباق الكبار نحو العاصمة األوكرانية كييف 
الجولة األولى من دوري أبطال أوروبا

 ينطلق هذا الي��وم ال�سباق نحو نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
املق��رر يف 26 مايو/اآي��ار املقب��ل بالعا�سم��ة الأوكرانية 
كييف، الت��ي �سيتناف���س للو�سول اإليه��ا 32 فريقا بينهم 
ري��ال مدري��د، بط��ل الت�سامبيونز ليج يف ث��لث ن�سخ من 
الأرب��ع الأخرية، كمل��ك متوج ي�سعى اخل�س��وم لزعزعته 

من على عر�س القارة العجوز.
وعل��ى الرغم م��ن اأن اإجنلرا هي �ساحب��ة العدد الأكرب 
م��ن الفرق امل�ساركة هذا املو�سم، مل يتمكن اأي فريق من 
هذا البلد من التتوي��ج بلقب الت�سامبيونز ليج، منذ اأن فعلها 

ت�سيل�سي يف مو�سم 2011-2012.
اأم��ا اإ�سبانيا، فتاأت��ي يف املركز الثاين من حيث عدد الأندية 

امل�سارك��ة، بواقع اأربعة، ه��ي ريال مدري��د واأتلتيكو مدريد 
وبر�سلونة واإ�سبيلية.

و�ستك��ون اجلماهري على موعد مع الإثارة منذ البداية، حيث 
ت�سه��د اجلولة الأوىل م��ن دور املجموعات، مواجهة �ساخنة 
الي��وم الثلثاء بني بر�سلون��ة ويوفنتو���س، و�سيف الن�سخة 
املا�سي��ة من دوري الأبط��ال الأوروبي، يف م�سهد مكرر من 

معركة ربع النهائي يف املو�سم الفائت.
ومتكن حينه��ا فريق "ال�سي��دة العجوز" من اإق�س��اء النادي 
الكتال��وين، الذي يناف�س هذا املو�سم متاأثرا برحيل مهاجمه 
الربازيل��ي، نيم��ار دا �سيلف��ا، لي�س��ع اآمال��ه عل��ى الفرن�سي 

عثمان دميبلي، ليعو�س غياب جنم ال�سيلي�ساو.

وت��ربز يف هذه اجلول��ة اأي�سا مواجه��ة اإ�سبيلي��ة وليفربول، 
اللذي��ن التقي��ا يف نهائ��ي ال��دوري الأوروب��ي "2015 - 
2016"، ح��ني حقق الفريق الأندل�سي لقبا اأوروبيا جديدا، 

على ح�ساب طموحات "الريدز".
وبجان��ب البار�س��ا والي��ويف الي��وم، ي�ستكم��ل اأوليمباكو�س 
اليوناين و�سبورتينج ل�سبونة الربتغايل مناف�سات املجموعة 
الرابعة، يف اليوم ذاته. من جانبه، ي�ست�سيف روما الإيطايل 
�سمن مواجهات املجموعة الثالثة، نظريه الإ�سباين، اأتلتيكو 
مدريد، ال��ذي يكافح للو�سول اإىل املج��د يف م�سابقة طاملا 
اأدارت ظهره��ا ل��ه. ويف نف���س جمموع��ة الأتلت��ي وروم��ا، 
ي�ست�سي��ف ت�سيل�سي يف نف�س الي��وم كارباكا اجدام الآذري، 

الذي يخو�س الت�سامبيونز ليج للمرة الأوىل يف تاريخه.
اأما مان�س�سر يونايتد، فيعود للت�سامبيونز حينما ي�ست�سيف 
مناف�س��ات  �سم��ن  الق��ادم،  الثلث��اء  ال�سوي���رصي،  ب��ازل 
املجموعة الأوىل، التي ت�ستكملها مواجهة بنفيكا الربتغايل 
و�سي�سكا مو�سكو الرو�سي، على ملعب النور، يف نف�س اليوم.

وتنطل��ق مناف�س��ات املجموع��ة الثاني��ة، الي��وم، حني يحل 
اأندرخلت البلجيكي �سيفا على بايرن ميونيخ الأملاين، على 
ملعب األيانز اآرينا، وي�ست�سيف �سيلتيك ال�سكتلندي، باري�س 
�س��ان جريمان، الذي ي�سعى للمناف�سة بقوة هذا املو�سم، بعد 
اأن انتزع نيمار م��ن بر�سلونة، والفرن�سي كيليان مبابي من 

موناكو.

نادال يتوج بلقب بطولة أميركا 
للتنس 

البريطاني فروم يفوز بسباق إسبانيا للدراجات

شتاينهوس أول امرأة تتولى التحكيم في البوندسليغا 

 ب��ات كري���س ف��روم، اأول بريطاين يف��وز ب�سب��اق اإ�سبانيا 
للدراجات وثالث مت�سابق على الإطلق ينال لقبي �سباقي 
اإ�سباني��ا وفرن�سا يف مو�سم واحد، بعدما اأنهى �سباق اليوم 

ا بتفوقه على ح�ساب فين�سنزو نيبايل. حمتفظاً
ا، وهو  وع��رب ف��روم، ونيبايل، خ��ط النهاية يف مدري��د معاً
ما �سم��ح للربيطاين املنتمي لفريق �س��كاي باحلفاظ على 
تفوق��ه بفارق دقيقتني، و15 ثانية عل��ى ح�ساب مناف�سه 

بنهاية مرحلة ختامية بلغ طولها 117.5 كيلومر.
ون��ال الإيطايل ماتيو ترينتني الف��وز باملرحلة اخلتامية، 
يف راب��ع مرحلة يفوز بها يف �سباق اإ�سبانيا هذا العام، اإل 
اأنه فق��د القمي�س الأخ�رص اخلا�س، بلق��ب النقاط ل�سالح 

فروم.
وبات فروم، ثالث مت�سابق يفوز ب�سباقي فرن�سا، واإ�سبانيا 

يف نف���س الع��ام، عقب جاك انكيتيل ع��ام 1963، وبرنار 
اينو عام 1978.

وبات فروم اأول مت�سابق يفوز بال�سباقني منذ عام 1995، 
عندما غ��ري �سباق اإ�سبانيا موعد انطلقه القدمي يف اأواخر 
اأبريل/ني�سان اإىل اأواخر اأغ�سط�س/اآب حيث تكون درجات 
احل��رارة باإ�سبانيا يف اأعلى درجاتها، وهو ما ي�سع املزيد 

من ال�سغط على املت�سابقني.
وقال��ت ج��ويل هارينجت��ون، الرئي���س التنفي��ذي للحتاد 
الربيط��اين للدراجات: "م��ا حققه كري�س ف��روم على مدار 
ا عزَّز من مكانته كاأحد اأعظم الريا�سيني يف  اآخر 12 �سهراً

بريطانيا". 
واأ�ساف "ف��وزه ب�سباقي فرن�س��ا واإ�سبانيا يف نف�س العام 
ي�سعه م��ع اأف�سل مت�سابقي ال�سباق��ات الكربى يف تاريخ 

الريا�سة. اأو�س��اط ريا�سة الدراجات يف 
البلد، والبلد باأ�رصها فخورة به".

وعلى الرغم من اأنَّ ح�سم �سدارة الرتيب 
ا بالفع��ل، فاإن فروم  الع��ام كان م�سموناً
مل يته��اون يف املرحلة الأخ��رية وان�سم 

ملجموع��ة ال�سدارة قرب النهاي��ة، واأنهى 
يف املركز 11 وه��و اأف�سل اإنهاء ملت�سابق 

�سمن جمموعة القمة يف الرتيب العام.
واأنه��ى الرو�س��ي ايلن��ور زاكاري��ن، �ساح��ب 

املرك��ز الثالث يف الرتيب الع��ام، املرحلة يف 
املرك��ز 18، بينما اأنهى نيب��ايل، و�سيف البطل 

يف املركز 22.

 اأ�سبح��ت بيبيان��ا �ستاينهو���س اأول ام��راأة تت��وىل 
حتكي��م مب��اراة يف دوري الدرج��ة الأوىل الأمل��اين 
لك��رة الق��دم وكان��ت حمظوظ��ة يف ع��دم التعر�س 
ملواق��ف �سعب��ة خلل تع��ادل هريت��ا برلني 1-1 
م��ع فريدر برمين يوم الأحد. و�سجل توما�س ديلين 
ه��دف التع��ادل لربمي��ن يف ال�س��وط الث��اين ليمنح 
فريق��ه اأول هدف واأول نقط��ة يف املو�سم خلل 
لق��اء مل ي�سه��د اأي بطاق��ة �سفراء اأو حم��راء اأو 
اأي لقطة مث��رية للجدل. والتحق��ت �ستاينهو�س 
)38 عاما(، والت��ي تعمل يف ال�رصطة، بالحتاد 
الأمل��اين للعم��ل يف التحكيم من��ذ 1999 واأدارت 

.2007 80 مباراة يف الدرجة الثانية منذ 
اأ�سع��ر  اأمين��ة  اأك��ون  ”حت��ى  �ستاينهو���س  وقال��ت 

براح��ة كبرية لنته��اء املب��اراة.. كان بو�سعي حقا 
ال�ستمت��اع باللق��اء م��ع باق��ي فريق��ي“. وو�س��ف 
راينه��ارد جرين��دل رئي���س الحت��اد الأمل��اين لكرة 
الق��دم م��ا ح��دث ”باأنه��ا مبثاب��ة حلظ��ة تاريخي��ة 
حق��ا“. واأ�س��اف ”اتخ��اذ كل الق��رارات ال�سحيح��ة 
بثقة ميث��ل اأداء رفيعا“. وقال �سيبا�ستيان لنكامب 
مداف��ع هريتا ”اأدت عم��ل رائعا رغم اأن هذا ل ميثل 
مفاج��اأة“ بينما ق��ال األك�سندر ن��وري مدرب برمين 
”لقد �سبق اأن قلت اإنه ل يهم اإن كان حتكيم املباراة 
بوا�سط��ة رجل اأو امراأة. الأداء هو الفي�سل وهذا كان 
جي��دا“. ويف 2015 تعر���س ك��رمي دمريباي، الذي 
كان يلعب يف �سفوف فورتونا دو�سدلورف يف ذلك 
الوقت، للإيقاف خم�سة اأ�سابيع ب�سبب تعليق م�سيء 

بع��د ط��رده يف مب��اراة اأدارته��ا �ستاينهو�س يف 
الدرج��ة الثانية وذكرت ه��ذا التعليق 

يف تقريرها عن املباراة.
وتق��دم هريتا بهدف يف الدقيقة 
تعر���س فلدميري  38 عندم��ا 
داريدا خلطاأ لك��ن �ستاينهو�س 
منح��ت الأف�سلية يف موا�سلة 

اللعب لي�سجل ماثيو ليكي.
وتعادل برمين، الذي كان غري 
حمظوظ يف التاأخر بهدف، عن 
طريق دليني عندما �سدد كرة 
من حافة املنطقة يف الدقيقة 
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 واج��ه اأتلتيكو مدري��د الإ�سباين الف��رق الإيطالية 15 
م��رة م��ن قب��ل يف البط��ولت الأوروبي��ة، حمقق��ا 9 
انت�س��ارات وتعادلني واأربع هزائ��م، بينما كان الفوز 
م��ن ن�سيبه يف مواجهتيه الوحيدت��ني اأمام روما منذ 

18 عاما.
وتع��ود املواجهتان الوحيدتان ب��ني "اجليالورو�سي" 
و"الروخيبلنكو�س" للدور ربع النهائي ببطولة كاأ�س 
الحت��اد الأوروب��ي، الدوري الأوروب��ي حاليا، ملو�سم 
املدري��دي  الفري��ق  ا�ستط��اع  حي��ث   ،)1998-99(

التفوق ذهابا واإيابا بنف�س النتيجة )2-1(.
وحتم��ل املواجهات ب��ني الأتلت��ي والف��رق الإيطالية 
تاريخ��ا طويل، حي��ث تعود املواجه��ة الأوىل بينهما 
ملو�سم )98-1997( يف ن�سف نهائي كاأ�س الحتاد، 
عندما �سقط اأتلتيكو يف عقر داره "في�سنتي كالديرون" 
به��دف نظيف اأمام لت�سيو، قبل اأن يف�سل يف تعوي�س 
اله��دف يف مب��اراة الإياب على ملع��ب "الأوليمبيكو" 

حيث انتهت املواجهة بتعادل �سلبي.
وبعدم��ا متك��ن اأتلتيك��و م��ن تخط��ي عقب��ة روما يف 
املب��اراة املذكورة �سلف��ا بينهما، ع��اد ليلتقي جمددا 

فري��ق اإيط��ايل اآخ��ر وهو بارم��ا، ولكن احل��ظ مل يقف 
بجان��ب ممث��ل اإ�سبانيا هذه املرة حي��ث �سقط بنتيجة 
)3-1( عل��ى ملع��ب "في�سنت��ي كالدي��رون"، قب��ل اأن 
يتك��رر الأمر يف مباراة الإياب باإيطاليا بهدف مقابل 

اثنني. 
وبع��د 11 عام��ا، ع��اد اأتلتيكو جم��ددا ليواج��ه فريق 
اإيط��ايل وه��ذه امل��رة كان اإن��ر مي��لن، حت��ت قيادة 
الإ�سب��اين رافائي��ل بنيتيز، يف مب��اراة كاأ���س ال�سوبر 
الأوروب��ي يف 2010 عل��ى ملع��ب "لوي���س الث��اين" 

باإمارة موناكو الفرن�سية.
ويف تل��ك املب��اراة، اأدخ��ل الثنائ��ي خو�سي��ه اأنطونيو 
ريي���س والأرجنتين��ي �سريجي��و اأجويرو ه��ذة الكاأ�س 

خلزائن الفريق املدريدي للمرة الأوىل.
ويف بطول��ة الدوري الأوروب��ي مو�سم )2011-12(، 
توا�سلت مواجهات اأتلتيكو مدريد مع الفرق الإيطالية 
عندم��ا التق��ى اأوديني��زي ب��دور املجموع��ات، حي��ث 
تف��وق علي��ه ذهابا واإياب��ا بنتيجت��ي )0-2( و4-0 
عل��ى الرتيب. توا�سل م�سل�س��ل تفوق املدريديني على 
الإيطالي��ني، حيث واجهت كتيب��ة الأرجنتيني دييجو 

�سيمي��وين هذه امل��رة لت�سيو يف دور ال���32 من نف�س 
البطولة، حيث فاز الفريق يف عقر دار الن�سور )1-3(، 

قبل اأن يكرر تفوقه يف مدريد بهدف نظيف.
ووا�سل رجال ال�"ت�سولو" م�سوارهم يف البطولة حتى 
توج��وا باللقب يف النهائي على ح�س��اب اأتلتيك بلباو 

يف بوخار�ست.
وا�ستمر تفوق الأتلتي حتى يف بطولة دوري الأبطال، 
بعدم��ا متك��ن م��ن اإق�س��اء العري��ق مي��لن م��ن ثمن 
النهائ��ي ملو�س��م )14-2013( بعدم��ا تف��وق علي��ه 

ذهابا واإيابا )0-1( و)1-4( على الرتيب.
ويف املو�س��م الت��ايل مبا���رصة، ف�س��ل بط��ل اإيطالي��ا، 
يوفنتو���س، اأي�س��ا يف الفوز على اأتلتيك��و بعدما �سقط 
اأمام��ه يف مب��اراة الذه��اب بهدف نظي��ف على ملعب 
الكالديرون، قب��ل اأن تنتهي مباراة الإياب يف تورينو 

بتعادل �سلبي.
وعل��ى اجلان��ب الآخر، يحم��ل �سجل مواجه��ات روما 
اأم��ام الف��رق الإ�سباني��ة نتائ��ج متوازن��ة، حيث خرج 
منت�رصا يف 10 منا�سب��ات، وتعادل يف خم�س، بينما 

تلقى اخل�سارة يف 11.

"ذئ��اب  فيه��ا  يلتق��ي  الت��ي  الأوىل  امل��رة  وكان��ت 
العا�سم��ة" اأمام فري��ق اإ�سباين يف مو�س��م )-1986
87( ببطول��ة كاأ���س الكوؤو���س �سد ري��ال �رصق�سطة، 
ومتك��ن خلله��ا الفري��ق الأندل�س��ي من العب��ور للدور 

التايل بركلت الرجيح.
اأم��ا النت�سار الأول لروما فكان على ح�ساب فالن�سيا 
يف دور ال���32 ببطولة كاأ�س الحتاد مو�سم )-1990
91( عندم��ا خرج بتعادل اإيجابي )1-1( من ملعب 
"امل�ستاي��ا"، قب��ل اأن يخط��ف بطاق��ة التاأه��ل للدور 

التايل بالفوز يف روما بهدفني مقابل واحد.
اأما اآخر مواجهة ل�"اجليالورو�سي" اأمام فريق اإ�سباين 
يف املو�سم املا�سي بالدوري الأوروبي اأمام فياريال 
ومتكن الفريق حينها من اإغراق "الغوا�سات ال�سفراء" 
برباعي��ة نظيف��ة يف عقر داره، بينم��ا انتهت مواجهة 

الإياب يف اإيطاليا بالتعادل الإيجابي )1-1(.
يذك��ر اأن قرع��ة دور املجموعات ل��دوري الأبطال هذا 
املو�س��م اأوقعت روما يف جمموعة واحدة، الثالثة، مع 
اأتلتيك��و مدريد اإىل جانب كل م��ن ت�سيل�سي الإجنليزي 

وقره باغ الآذري.
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