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نصح املدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند 
األملاني، هانز يواكيم فاتسكه، املهاجم النرويجي 
إرلينغ هاالند بعدم االستعجال بمغادرة فريقه. 
وقال في تصريحات ملجلة »كيكر«: »إرلينغ يعلم 

هو ووكيله مينو رايوال بما يحظى به داخل 
النادي. يمكنني فقط أن أنصحه بأن يفعل ما 
يفعله روبرت ليفاندوفسكي، الذي أخذ الوقت 

الالزم ليصبح العبًا من طراز عاملي، وهذا ال يمكن 
تحقيقه خالل عام واحد«.

أعلن فريق برشلونة عن إصابة اثنني من أفراد 
الطاقم الفني للفريق األول بفيروس كورونا، 

وذلك خالل االختبارات التي خضع لها الفريق 
بأكمله. وأشار النادي الكتالوني عبر موقعه 

الرسمي على اإلنترنت، إلى أنه »بعد االختبارات 
التي أجراها أعضاء الفريق األول، جاءت نتيجة 
تحاليل اثنني من أعضاء الطاقم الفني موجبة«. 

وعليه، سيخضع جميع أعضاء الفريق الختبارات 
جديدة كما ينص بروتوكول »الليغا«.

ال يزال الالعب السابق واملدرب أوزيبيو 
ساكريستان يتعافى من إصابة شديدة في الرأس 

عد 
ُ
تعرض لها يوم الخميس املاضي وحالته ت

مستقرة في الوقت الحالي وذلك بعد االختبارات 
التي أجريت له والتي أظهرت أنه سيحتاج إلى 

وقت طويل للتعافي، وذلك حسب ما جاء في 
البيان اإلعالمي الذي نشرته املؤسسة التي تحمل 

اسمه. هذا وتوجهت املؤسسة بالشكر باسم 
عائلته للجميع على مظاهر الحب والدعم.

فاتسكه ينصح هاالند 
بالبقاء الوقت الالزم 

في دورتموند

برشلونة يعلن عن 
إصابتين بكورونا ضمن 

الطاقم الفني

استقرار حالة الالعب 
البرازيلي أوزيبيو 

ساكريستان

أصيب هاكوهو، 
مصارع السومو 
األشهر في تاريخ 
الرياضة باليابان 
بفيروس كورونا 
وفقًا لما 
أعلنه مسؤولو 
المنافسة. 
وخضع 
هاكوهو، البالغ 
من العمر 35 
سنة والمولود 
في منغوليا، 
الختبار الفيروس 
بعد معاناته 
من أعراض 
طفيفة، وبينما 
كان يستعد 
لـ«البطولة 
الكبرى للعام 
الجديد«، التي 
ستنطلق 
األحد المقبل 
في اليابان، 
وفقًا لجمعية 
السومو 
اليابانية.
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مجدي طايل

تــتــواصــل رحـــلـــة األنـــديـــة الــعــربــيــة 
الكبيرة، بحثا عن بطاقات التأهل 
لــــدور املــجــمــوعــات ملــســابــقــة دوري 
ــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــــقــــدم، مـــن خــــال عــدة  أبـــطـ
مواجهات من العيار الثقيل. وتتجه األنظار في 
سباق دوري أبطال أفريقيا صوب تونس، حيث 
تستضيف مواجهات عربية قوية ال بديل فيها 
عن الفوز. ويتصدر املواجهات، لقاء تونسي- 
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تقرير

بنظيره  الــتــرجــي  نـــادي  يلتقي  حينما  ليبي، 
أهلي بنغازي، في مواجهة محفوفة باملخاطر 
وقـــابـــلـــة لــكــل الــســيــنــاريــوهــات بــعــد الــتــعــادل 
بأية  للفوز  الترجي  ويحتاج  ذهــابــا.  السلبي 
نتيجة، في املقابل يتيح التعادل اإليجابي مع 
أهلي بنغازي فرصة حسم النتيجة لصالحه 
على  الترجي  ويــراهــن  املقبل.  لــلــدور  والتأهل 
عنصر األرض، وخبرات العبيه ومديره الفني 
معني الشعباني، الفائز بالكأس مرتني من قبل، 
إلى جانب تشكيلة قوية، يتصدرها طه ياسني 

الخنيسي وإلياس الشتي وحمدي النقاز ومعز 
في  الهوني.  وحمدو  وكوليبالي  شريفية  بن 
املقابل، يفتقد األهلي الليبي، خدمات أحد أهم 
عــنــاصــره، وهـــو العــبــه إبــراهــيــمــا واتــــارا رأس 
الحربة بداعي اإلصابة، وهو ما يمثل خسارة 
ملا  خاصة  لألهلي،  بالنسبة  كبيرة  هجومية 
يملكه واتــارا من خبرات كبيرة، وضعته على 
رأس أبرز التعاقدات من قبل انطاق البطولة. 
للترجي  الفني  املــديــر  الشعباني،  معني  وأكــد 
في تصريحات صحافية، ثقته في قدرة العبيه 
على تقديم عرض جيد وتحقيق الفوز. وأضاف 
الشعباني: »نعيش فترة جيدة، فزنا على النجم 
الــســاحــلــي أخــيــرا فــي الـــــدوري املــحــلــي، لدينا 
العبون اكتسبوا الكثير من الخبرات، في مباراة 
الذهاب كنا رائعني لكننا افتقدنا التوفيق في 
األهــلــي  عــلــى  لــلــفــوز  األخـــيـــرة، نتطلع  اللمسة 
في  تنتظرنا  التي  الصعوبات  ونعلم  الليبي 
أرض امللعب، الترجي يريد الوصول ألبعد مدى 
في البطولة القارية، والفوز بالكأس أحد أهم 
أحام العبي الجيل الحالي«. أما اللقاء العربي 

»جزائرية– مواجهة  فهو  تــونــس،  فــي  الثاني 
تونسية«، عندما يلتقي مولودية مع مضيفه 
الصفاقسي، في واحدة من الديربيات القوية. 
الــفــوز ذهــابــا على  املــولــوديــة أفضلية  ويملك 
ملعبه بهدفني دون رد، ويحتاج إلى الفوز أو 
التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل، فيما 
الــفــوز بفارق  ال بديل أمــام الصفاقسي ســوى 
3 أهــداف على األقــل. ويدخل املولودية اللقاء 
في ظروف صعبة، حيث يفتقد ألكثر من العب 
مهم، مثل ميلود ربيعي وعبدالرحمن بورديم 
وعبداملؤمن جابو وديموندي إيسا ومهدي 
بن علجية، ما بني إصابات وأسباب فنية اتخذ 

الترجي التونسي يواجه 
نظيره أهلي بنغازي في 
لقاء محفوف بالمخاطر

سجل ستيفن كوري 
30 نقطة في 31 دقيقة 

لعبها مع فريقه

على أساسها الجهاز الفني قراره. في املقابل، 
عن  بحثا  الــضــاربــة،  قــوتــه  الصفاقسي  حشد 
الفوز أمثال فراس شواط ومحمد علي منصر 
وصالح صولة، وسط توقعات بأن يبدأ أنيس 
تغلب  بتشكيلة  اللقاء  الفني  املدير  بوجلبان 
عليها النزعة الهجومية واللعب بطريقة 2-4-

3-1 بحثا عن الفوز. وقــال نبيل نجيز، املدير 
الفني للمولودية في تصريحات للصحافيني: 
ــاراة الــصــفــاقــســي بــمــثــابــة الـــديـــربـــي بني  ــبــ »مــ
تونس  إلــى  نذهب  لبلدين مجاورين،  فريقني 
من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، خضنا 
تــحــضــيــرات عـــديـــدة، ونــريــد مــواصــلــة إســعــاد 
الذهاب  فــي  الــفــوز  الجماهير، طوينا صفحة 

وال نفكر سوى في الفوز أو التعادل إيابا«.
وفي السودان، تترقب الجماهير ليلة سعيدة 
يتأهل خالها الهال واملريخ معا للدور املقبل 

بعد نتائج الذهاب املريحة.
متسلحا  كوتوكو،  بأشانتي  الــهــال  ويلتقي 
بالفوز ذهابا على ملعب األخير بهدف مقابل 
ال شيء، ويكفيه التعادل لحسم التأهل رسميا. 

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
فريق ميلووكي باكس للفوز على منافسه 
ديترويت بيستونز )125 – 115( بتسجيله 
تايتوم  وقــت عمق جايسون  فــي  نقطة،   43
ــــورز بــتــســجــيــلــه 40  ــتـ ــ ــو رابـ ــتـ ــراح تـــورونـ ــ جــ
نــقــطــة قــــاد بــهــا بــوســطــن ســلــتــيــكــس لــلــفــوز 
)126 – 114( في دوري كرة السلة األميركية 

للمحترفني.
ودك أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثاثني 
من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط األول، 
وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من 
أصل تسع محاوالت، وأضاف 9 متابعات و4 
تمريرات حاسمة. وبعد أن نجح بيستونز 
الــى ثماني نقاط )118  الــفــارق  فــي تقليص 
– 110( في آخر 2,38 دقيقة من اللقاء، دخل 
الــنــجــم الــيــونــانــي عــلــى الـــخـــط بــاعــتــراضــه 
محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح 

ــنـــي بــهــزيــمــة  ــرويــــت الـــــــذي مـ ــتــ وخـــــــاض ديــ
سادسة في 7 مباريات، اللقاء بغياب نجمه 
بــايــك غــريــفــني، كــمــا خــســر جــهــود الــواعــد 
كــيــلــيــان هــايــز خـــال الـــربـــع الــثــالــث نتيجة 

إصابة في الورك.
وعــلــى غــــرار أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل العــب 
ــمـــني املـــاضـــيـــني،  ــي الـــــــــدوري خـــــال املـــوسـ فــ
قـــدم تــايــتــوم مـــبـــاراة كــبــيــرة أمـــام تــورونــتــو 
الخامس في ثماني  لفوزه  وقــاد سلتيكس 
ــاي فــي  ــ بــ ــبـــا  تـــامـ يــــبــــدو أن  مــــبــــاريــــات. وال 
فـــلـــوريـــدا تــنــاســب تـــورونـــتـــو الـــــذي اضــطــر 
لهجر ملعبه بسبب القيود الكندية املشددة 
في مواجهة موجة تفشي جديدة لفيروس 
ثانية  إذ مني بطل 2019 بهزيمة  كــورونــا، 
فــي ملعبه املــوقــت مــن أصــل ثــاث مباريات 
وخامسة باملجمل هذا املوسم من اصل ست 
مباريات. وعجز رابتورز عن إيقاف تايتوم 
الـــذي ســجــل 40 نقطة بــعــدمــا نــجــح فــي 11 
ـــ19 وفــي جميع محاوالته  مــن مــحــاوالتــه الـ
الـ13 عن خط الرميات الحرة، وأنهى اللقاء 
القياسي  على بعد نقطة واحـــدة مــن رقــمــه 
الـــشـــخـــصـــي. وواصـــــــل فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي 
فــوزه  بتحقيقه  الناجحة  بدايته  سيكسرز 
السادس في 7 مباريات، وجاء على حساب 
وكـــان   .)101  –  118( هــورنــتــس  تــشــارلــوت 
توبياس هاريس بنقاطه الـ22 أفضل العبي 
سيكسرز، وكــان مــن بــني سبعة العبني من 
فــريــقــه بــرصــيــد 10 نــقــاط أو أكــثــر، أبــرزهــم 
الــكــامــيــرونــي املـــتـــألـــق جـــويـــل إمــبــيــد الـــذي 
سجل 14 مع 11 متابعة وأضاف داني غرين 
13 ودانـــــي ســيــمــونــز 12 مـــع 10 مــتــابــعــات 
و6 تــمــريــرات حاسمة. ونجح كــل العــب في 
سيكسرز،  لسيفنتي  األســاســيــة  التشكيلة 
املـــكـــونـــة مـــن خــمــســة العـــبـــني، فـــي تسجيل 
رقمني مزدوجني، ليحقق الفريق فوزه الـ19 
على التوالي على أرضه ويمتد هذا السجل 

من املوسم املاضي.
ــاريــــس الـــعـــمـــاق جــويــل  وســـجـــل زمـــيـــل هــ
إمــبــيــد 14 نــقــطــة واســتــحــوذ عــلــى 11 كــرة 
ــي غـــريـــن بـــإحـــراز  ــ ــدة فــيــمــا ســـاهـــم دانـ ــرتـ مـ
التوالي  على  الرابع  الفوز  وهــذا  نقطة.   13
ــذا املـــوســـم بــيــنــمــا  لــســيــفــنــتــي ســيــكــســرز هــ
حــقــق الــفــريــق 13 انـــتـــصـــارًا مــتــتــالــيــا على 
فــريــق هــورنــتــس بــالــتــحــديــد. هـــذا وتــصــدر 
النقاط  قائمة مسجلي  هــايــوارد  جــوردون 
في هورنتس املتعثر وسجل 18 نقطة لكن 
التوالي.  على  الثالثة  للمرة  خسر  الفريق 
وبـــعـــد هــزيــمــتــني عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــعــاد 
أورالنـــــــــدو مـــاجـــيـــك تــــوازنــــه وحـــقـــق فــــوزه 
مــبــاريــات بعد تغلبه على   7 فــي  الــخــامــس 

ــام الــجــديــد  ــعـ اســتــهــل فـــريـــق لــيــفــربــول الـ
2021 بــخــســارة مــريــرة عــلــى يــد مضيفه 
اللقاء  فــي  نظيف  بهدف  ساوثهامبتون 
ــانــــت مــــاري  ــم عـــلـــى مــلــعــب )ســ ــيـ الــــــذي أقـ
ســـتـــاديـــوم(، فــي خــتــام الــجــولــة الـــــ17 من 
مــنــافــســات الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم، ليستمر مسلسل نزيف نقاط 
حامل لقب »البريميرليغ« للجولة الثالثة 
على الــتــوالــي. وُيــديــن أصــحــاب الضيافة 
ــفـــضـــل فـــــي هــــــذا االنــــتــــصــــار الــثــمــني  ــالـ بـ
ملهاجمهم املخضرم وهدافهم داني إنغز، 
صـــاحـــب الــــهــــدف الـــوحـــيـــد واملـــبـــكـــر مــنــذ 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة بــتــســديــدة ســاقــطــة من 
داخل املنطقة من فوق الحارس البرازيلي 
ألــيــســون بــيــكــر، الــــذي اكــتــفــى بــمــشــاهــدة 
الـــكـــرة وهــــي تــســتــقــر فـــي شــبــاكــه، لــيــرفــع 
 7 إلــى  السابق رصــيــده  ليفربول  مهاجم 

أهداف ويعتلي صدارة هدافي فريقه.
ورغــم أن الــهــدف جــاء بعد دقيقتني فقط 
مـــن بـــدايـــة املــــبــــاراة، إال أن العـــبـــي فــريــق 
»الــــريــــدز« فــشــلــوا فـــي الـــعـــودة لــلــقــاء، إذ 
ــرة بـــــدفـــــاع قــــوي  ــ ــ ــــوا فـــــي كـــــل مـ ــــدمـ ــــطـ اصـ
ومــتــمــاســك مـــن العــبــي ســاوثــهــامــبــتــون، 
ومـــن خلفهم الـــحـــارس فــريــزر فــورســتــر. 
وضـــرب »الــقــديــســون« أكــثــر مــن عصفور 
بـــهـــذه الــنــتــيــجــة، حــيــث إنـــهـــم اســتــعــادوا 
بها نغمة الفوز التي غابت خال آخر 4 

مباريات بثاثة تعادالت وخسارة.
الفوز  كما أن ساوثهامبتون تذوق طعم 
على ملعبه أمام ليفربول في البريميرليغ 
بعد غياب 5 سنوات، وتحديدا منذ شهر 
آذار/مارس 2016 عندما فاز بنتيجة )3 – 
2(، واملفارقة أن السنغالي ساديو ماني، 
نجم ليفربول حاليا، سجل فيها هدفني 
من أهداف فريقه السابق ساوثهامبتون، 

كما أهدر ركلة جزاء في تلك املباراة.
ــــع ســاوثــهــامــبــتــون رصـــيـــده إلــــى 29  ورفـ
نقطة ارتقى بها إلى املركز السادس، أما 
حــامــل الــلــقــب فــواصــل مسلسل الــتــراجــع 
على  لثالث جولة  النتائج  على مستوى 
الــــتــــوالــــي بـــعـــد تـــعـــادلـــيـــه األخــــيــــريــــن مــع 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ثــم نيوكاسل 
الــتــرتــيــب.  عــلــى  و)0-0(   )1-1( يــونــايــتــد 
ــانـــي يــورغــن  وتــجــمــد رصــيــد كــتــيــبــة األملـ
كلوب عند 33 نقطة في الصدارة، ليتفوق 
ــام مــانــشــســتــر  ــ بــــفــــارق األهــــــــداف فـــقـــط أمــ

83(  بفضل   –  103( كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــانــد 
آرون غوردون الذي سجل 24 نقطة، بينها 
الــفــريــق بمجمله  كــمــا وتـــألـــق  ثـــاثـــيـــات.   6
من خارج القوس بتسجيله 15 ثاثية في 
في  كبير  الــى حــد  مــبــاراة حسمها ماجيك 
الــربــع الــثــالــث بــعــد أن تــفــوق عــلــى مضيفه 

.)18 – 38(

تألق كوري مجددًا
أفــضــل حصيلة  فــي  نقطة   62 بــعــد تسجيل 
فــي مسيرته، أحــرز ستيفن كــوري 30 نقطة 
فـــي 31 دقــيــقــة فــقــط لــيــقــود غـــولـــدن ستايت 
ووريورز للفوز )137 – 106( على سكرامنتو 
مــن ووريـــورز  كينغز. وسجل سبعة العبني 
منهم ثــاثــة بـــدالء أرقــامــا مــزدوجــة، وأوقــف 
الفريق سلسلة من ثاث هزائم متتالية أمام 
بــارنــز،  هــاريــســون  بالتحديد.ونجح  كينغز 
وهـــو أحـــد أعــضــاء تشكيلة غــولــدن ستايت 
الفائزة باللقب في 2015، في إحراز 18 نقطة 
مع سكرامنتو، وبعد االنتصار )137 – 122( 
عــلــى بـــورتـــانـــد تـــريـــل بـــلـــيـــزرز يــــوم األحــــد، 
لــم يــهــدر غــولــدن ســتــايــت الكثير مــن الــوقــت 
وسجل أول ثماني نقاط ولم يتراجع الفريق 
في النتيجة حتى النهاية. ونجح كوري في 
تسجيل 23 نقطة في أول 24 نقطة وساعد 
جولدن ستيت على التقدم )68 – 48(. وأنهى 
الاعب املباراة بإحراز خمس رميات ثاثية 
من 12 محاولة ليحقق انتصاره الرابع هذا 
املـــوســـم مــقــابــل ثـــاث خـــســـارات، وهــــذه أول 
مـــرة يــحــقــق فــيــهــا غــولــدن ســتــايــت عـــددًا من 
االنتصارات يزيد على عدد الخسارات منذ 

نهاية موسم 2019. 

انتصارات وأرقام 
وفــي أبــرز املــبــاريــات األخـــرى، حسم داالس 
مــافــريــكــس مــواجــهــتــه مـــع جــــاره فـــي واليـــة 
تــكــســاس هــيــوســن روكـــتـــس بــالــفــوز عليه 
الــســلــوفــيــنــي  جـــهـــود  بــفــضــل   )100  –  113(
»تريبل  أول  حقق  الــذي  دونتشيتش  لــوكــا 
ـــ26 فــي مسيرته في  دابـــل« لهذا املــوســم والـ
الدوري األميركي بتسجيله 33 نقطة مع 16 
متابعة و11 تمريرة حاسمة. كما لعب تيم 
هارداواي جونيور دورًا أساسيا في الفوز 
ــذا املـــوســـم بتسجيله  الــثــالــث ملــافــريــكــس هـ
30 نــقــطــة، فـــي وقــــت كــــان كــريــســتــيــان وود 
)23( وجيمس هــاردن )21 مع 10 تمريرات 
حــاســمــة( األفـــضـــل فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة من 
دون أن يجنبا روكتس هزيمته الثالثة في 

5 مباريات.
)فرانس برس(

مــبــاراة مؤجلة  له  الــذي تتبقى  يونايتد، 
أمـــــــام بـــيـــرنـــلـــي. فــــي املـــقـــابـــل لـــفـــت دانــــي 
إنـــغـــس، مــهــاجــم فــريــق ســاوثــهــامــبــتــون، 
إلــى أن حماس رالــف هازنهوتل انعكس 
على الــاعــبــني، وقـــال إنــه كــان مــن الــرائــع 
متابعة رد فعل املدرب النمساوي املفعم 
ــوز بــــهــــدف نــظــيــف  ــ ــفـ ــ بـــاملـــشـــاعـــر بـــعـــد الـ
عــلــى لــيــفــربــول، فـــي لــحــظــات مـــؤثـــرة لن 
تــنــســاهــا جــمــاهــيــر الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي. 
وتــســاقــطــت دمـــوع الــفــرح مــن هازنهوتل 
وجــثــا عــلــى ركبتيه بــعــد نــهــايــة املــبــاراة، 
حــيــث فـــاز ســاوثــهــامــبــتــون بفضل هــدف 
مبكر من إنجس في شباك ناديه السابق 
وحامل لقب الدوري. وقال إنغس لشبكة 
»سكاي سبورتس«: »نعم هو مفعم جدًا 
بالنسبة  الرائع  من  أنه  أعتقد  باملشاعر. 
لنا جميعا أن نشاهد ذلك ألنه جلب لنا 
الحماس في أدائنا. يمكن متابعة أنه في 
إلى  التقدم  نحاول  كنا  األخيرة  الدقائق 
ــام وكــنــا نـــحـــاول الـــدفـــاع بــأرواحــنــا.  ــ األمـ
شــــارك العـــبـــون شــبــان وبـــذلـــوا مــجــهــودا 

ضخما وهذا ليس سهًا«.
بـــاألداء  وأشـــار هازنهوتل إلــى أنــه سعيد 
الدفاعي للفريق، ما ساعده على الخروج 

بالنقاط الثاث أمــام فريق املــدرب يورغن 
كلوب، وأضــاف »لــم يسبق لي أن حصلت 
على نقطة واحدة أمام يورغن من قبل. هذا 
فريق قوي جدًا، لقد دافعنا بطريقة رائعة 
وتابع  لنا«.  بالنسبة  مثالية  ليلة  وكانت 
الــعــديــد من  املـــبـــاراة: »حققنا  املـــدرب بطل 
االنتصارات الرائعة األخرى، لكن في هذه 
املباراة لم يتوقع أحد أن نفوز أمام مثل هذا 
الفريق«. وأشاد كلوب باملدرب النمساوي 
وقــــال إن ســاوثــهــامــبــتــون اســتــحــق الــفــوز 
قائًا: »لو كنا نملك املزيد من الوقت لكان 
من املرجح أن نصبح أصدقاء، لكننا نقيم 
في أماكن بعيدة عن بعضنا. أحترم عمله 
كــثــيــرًا«، وأضــــاف املــــدرب األملـــانـــي »لــديــنــا 
ساوثهامبتون  وســنــواجــه  أخـــرى  فــرصــة 
مجددًا، ويجب أن نظهر أننا نستطيع أن 

نلعب بشكل أفضل«.
حــجــز فــريــق االتـــحـــاد الــســعــودي بطاقة 
الــتــأهــل األولــــى إلـــى نــهــائــي كـــأس محّمد 
األبــطــال، بعد  العربية  الــســادس لألندية 
فوزه على ضيفه الشباب )2 – 1( في إياب 
نصف نهائي البطولة على ملعب مدينة 
امللك عبد الله الرياضية. وسجل لاتحاد 
والصربي  )د.74(  رومارينيو  البرازيلي 

)د.90+3(، في وقت  بريوفيتش  ألكسندر 
البرتغالي فابيو مارتينيس هدف  أحرز 
مــبــاراة  الــوحــيــد )د.1(. وكـــانـــت  الــشــبــاب 
الذهاب بني الفريقني في الثاني من شهر 
كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر املـــاضـــي انــتــهــت 
االتــحــاد  بــالــتــعــادل )2 – 2(، وســيــواجــه 
الفوز  له  التي سبق  البطولة،  نهائي  في 
بــلــقــبــهــا عـــام 2005، الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
الرجاء البيضاوي املغربي واإلسماعيلي 
املصري، علما أن األخير تقدم ذهابا على 

ملعبه بهدف نظيف.
ولم يمِض على بداية الشوط األول سوى 
ثوان معدودة حتى فاجأ الشباب مضيفه 
إثر كرة عرضية استقبلها  بهدف سريع 
الجزاء،  منطقة  مشارف  على  مارتينيس 
ولعبها »على الطائر« في املقص األيسر 
للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في 

الدقيقة األولى.
ــة، كـــــاد الـــشـــبـــاب أن  ــيــ ــاعــ ومـــــن هــــفــــوة دفــ
يضاعف النتيجة، ولكن غروهي تصدى 
وحولها  بانيغا  إيــفــر  األرجنتيني  لــكــرة 
وتـــهـــيـــأت   .)14( بـــصـــعـــوبـــة  ــيـــة  ــنـ ركـ ــــى  إلــ
فــرصــة أخـــرى للشباب، ولــكــن كــرة تركي 
املــــرمــــى )د.16(.  أمــــــام  مــــن  ــرت  ــ مـ الـــعـــمـــار 
والحـــت فــرصــة لــاتــحــاد إثــر ركــنــيــة، لكن 
رأســــيــــة زيـــــــاد الـــصـــحـــفـــي جـــــــاءت ســهــلــة 
ــبــــواردي )د.27(. وأنــقــذ  الــ يـــدي زيـــد  بـــني 
غــروهــي مــرمــاه مــن هــدف محقق، عندما 
تــصــدى لــكــرة مــارتــيــنــيــس، قــبــل أن تعود 
ويشتتها الدفاع عن منطقة الخطر )35(. 
وكــان االتحاد قريبا من التعديل لوال أن 
رأســيــة املــصــري أحمد حــجــازي مــرت إلى 
جانب القائم )د.43(. ومع انطاقة الشوط 
الثاني، سدد رومارينيو كرة من ركلة حرة 
ثم  )د.49(.  القائم  مباشرة مرت بمحاذاة 
ومن خطأ دفاعي أدرك االتحاد التعادل، 
حيث استغل رومارينيو الكرة التي فشل 
الــدفــاع والــحــارس فــي إبعادها ليضعها 
أن  الــشــبــاب  ــاد  املـــرمـــى )د.74(، وكــ ـــل  داخـ
الــتــقــدم ولــكــن كــرة بانيغا القوية  يــعــاود 

مرت إلى جانب القائم )د.78(.
وفـــــي الــــوقــــت املـــحـــتـــســـب بـــــدل الـــضـــائـــع، 
ــاد  ومــــــن هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة، أضـــــــاف االتــــحــ
هدفه الثاني عندما لعب فهد املولد كرة 
لعبها  الــذي  بريوفيتش  لزميله  عرضية 
ــبــــواردي. وبــدأ  بــكــل ســهــولــة إلـــى يــمــني الــ
االتــــحــــاد مــــشــــواره فـــي الــبــطــولــة بــالــفــوز 
- صفر(   3( اللبناني  الــعــهــد  عــلــى  ذهــابــا 
في جدة والتعادل إيابا بدون أهداف في 
بيروت. وفي ثمن النهائي تخطى الوصل 
اإلماراتي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة )2 
– 1( فــي دبــي وجـــدة على الــتــوالــي، وفي 
ربـــع الــنــهــائــي تــعــادل ذهــابــا مــع أوملــبــيــك 
آســفــي املــغــربــي 1-1 فــي جـــدة، وفـــاز إيابا 

بهدف نظيف في آسفي.
)فرانس برس(

السلة األميركية: 43 نقطة ألنتيتوكونمبو و40 لتايتوم

خسارة ليفربول في إنكلترا والشباب في البطولة العربية

شهدت منافسات الدوري 
األميركي لكرة السلة 

أرقامًا قياسية مميزة 
خصوصًا ما سجله النجم 
يانيس أنتيتوكونمبو، كما 

شهدت ظهورًا مميزًا 
للنجم ستيفن كوري 

بعد يومين فقط من 
تسجيله 62 نقطة في 

مباراة واحدة

فشل ليفربول في 
تحقيق أول انتصار له 

في عام 2021، بينما 
تأهل فريق االتحاد 

السعودي في البطولة 
العربية

األهلي المصري حصد لقب النسخة الماضية )صالح حبيبي/فرانس برس(

)Getty/يانيس أنتيتوكونمبو قدم مباراة كبيرة )مايكل ريفز

)Getty( »ليفربول ُمهدد بفقدان الصدارة في »البريميرليغ

أبطال 
أفريقيا

تستعد الفرق العربية لخوض منافسات 
مهمة في سباق حجز بطاقات التأهل 

لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم

قمم عربية مثيرة

ويراهن زوران املدير الفني للهال على قوته 
الـــضـــاربـــة مــمــثــلــة فـــي مــحــمــد مــوســى الــضــي، 
والــكــونــغــولــي فيني صــاحــب هـــدف الــفــوز في 
لقاء الذهاب، ونصر الدين الشغيل وأبوعاقلة 
عبدالله ووليد الشعلة ومؤيد عابدين ونزار 
حامد ويلعب الهال على ملعبه بطريقة 3-4-

3. في املقابل، يحل املريخ ضيفا على إنييمبا 
النيجيري متسلحا بفوز كبير ذهابا بثاثية 
نظيفة، سجلها هدافه سيف تيري ليصبح في 
حاجة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق 

هدفني للتأهل للدور املقبل.
ويراهن الفرنسي ديديه غوميز، املدير الفني 
لــلــمــريــخ عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر، مثل 
سيف تيري وبكري املدينة ومصعب كردمان 
وضياء  الصيني  وعماد  وكرنقو  آدم  وأحمد 
الدين والسماني الصاوي ومنجد النيل وأمير 
كمال وأحمد تمبش. وقال ديديه غوميز املدير 
الــفــنــي لــلــمــريــخ، فــي آخـــر مــؤتــمــر صــحــافــي له 
قبل السفر إلى نيجيريا إنه حريص على عدم 
إرهاق العبيه بدنيا في مباريات الــدوري من 
أجل لقاء إنييمبا الحاسم في تقدم املريخ لدور 
املــجــمــوعــات ومــواصــلــة املــشــوار فــي البطولة 
القارية، مشيرا إلى طي صفحة الفوز بثاثية 

نظيفة في لقاء الذهاب بني الفريقني. 
ويحل نادي شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا 
على غورماهيا الكيني، في لقاء يبدو تحصيل 
حاصل بعدما حقق بلوزداد فوزا كبيرا على 
بطل كينيا بستة أهداف مقابل ال شيء، في لقاء 
أمير سعيود  تناوب على تسجيلها  الــذهــاب 
»هــاتــريــك«، وثــابــتــي الــعــربــي وحــمــزة بلحول 
الــتــعــادل  أو  الــفــوز  ويكفيه  نغوميو  ومــايــكــي 
أو الخسارة بـ5 أهداف، وهو أمر مستبعد في 
املنافس  الفريق  بــني العبي  التمرد  حالة  ظــل 
وعــــدم انــتــظــامــهــم فــي الــتــدريــبــات إال بسبعة 
مستحقاتهم  تلقيهم  تــأخــر  بــســبــب  العـــبـــني، 
املالية. ويفتقد شباب بلوزداد أكثر من العب 
مثل عادل جرار وشعيب كداد وسمير عيبود 
وحمزة بحلول وخالد بوسيلو. ويدخل فريق 
عندما  الصعوبة،  بالغة  مواجهة  آخــر  عربي 
يلتقي الوداد املغربي نظيره امللعب املالي في 
لقاء ال يحتمل سوى الفوز. وخسر الوداد لقاء 
الــذهــاب بــهــدف مقابل ال شـــيء، وبـــات يسعى 
األقــل لحسم بطاقة  للفوز بفارق هدفني على 
التأهل للدور املقبل. ويعيش الفريق املغربي 
أجواء عصيبة أخيرا، بسبب طلبات التونسي 
فــــوزي الــبــنــزرتــي املـــديـــر الــفــنــي، الــــذي تمسك 
امليركاتو  فــي  جــديــدة  مــع صــفــقــات  بالتعاقد 
الـــشـــتـــوي، رغــــم ضـــم 23 العـــبـــا فـــي انــتــقــاالتــه 
الصيفية، واستبعاده العبه أيوب سكومة من 
تشكيلته املقرر لها خوض موقعة امللعب املالي.

وتأمل جماهير الوداد تخطي الوضع الصعب 
الفوز  الفريق من خــال تحقيق  الــذي يعيشه 

على امللعب املالي بفارق هدفني.
ـــ32 مــواجــهــات  وتــشــهــد مــرحــلــة إيـــاب الــــدور الــ
أخـــــرى، حــيــث يــلــتــقــي مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
بــبــونــغــويــدي الـــغـــابـــونـــي، ويـــواجـــه حـــورويـــا 
ــواري،  ــفــ الــغــيــنــي نــظــيــره رايـــســـنـــغ كـــلـــوب اإليــ
فيما يتواجه فيتا كلوب الكونغولي مع يونغ 
بوفالويس بطل إسواتيني، وسيمبا التنزاني 

مع باتينيوم الزيمبابوي.

في سباق بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية، تتجه األنظار صوب 
مواجهات صعبة تنتظر األندية العربية بحثًا عن التأهل لملحق الدور 
المقاولون  ــادي  ن ويحل  ـــ32.  الـ
ــري ضــيــفــا على  ــص ــم ال الــعــرب 
في  التونسي  الساحلي  النجم 
تعادلهما  بعد  نارية  مواجهة 
بدون أهداف ذهابا، فيما يلتقي 
حامل  المغربي  بــركــان  نهضة 
الموريتاني  زينة  تفرغ  مع  اللقب 
يبدو  بلقاء  األول،  ملعب  فــي 

سهال لألول.

الكونفيدرالية: مواجهات مهمة

في الجهة املقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة 
لــزمــيــلــه دونــــتــــي ديــفــيــنــتــشــيــنــزو، مــوجــهــا 

ضربة آلمال الضيوف بالعودة إلى اللقاء.
الذي  مايك بودنهولزر  باكس  مــدرب  ورأى 
حــقــق فــريــقــه فــــوزه الـــرابـــع فــي 7 مــبــاريــات، 
ــتــــراض واملــتــابــعــة فـــي الــســلــة كــانــا  أن »االعــ
كـــبـــيـــريـــن«، مــضــيــفــا بـــأنـــه لـــم يــشــأ أن يــرى 
الــى أكثر من ذلك.  الــفــارق  ديترويت يقلص 
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فريق  سيفعله  مــا  ينتظر  الجميع 
مـــيـــان ضــــد مــنــافــســه يــوفــنــتــوس 
ــي،  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ فـــــــي قـــــمـــــة الــــــــــــــــدوري اإليــ
خصوصًا في ظل املوسم العاملي الذي ُيقدمه 
»الـــروســـونـــيـــري« حــتــى اآلن. وعــلــى الــرغــم أن 
إلــى منتصفه، يسعى فريق  لــم يصل  املــوســم 
ميان إلى تأكيد جديته باملنافسة على لقبه 
األول مــنــذ عـــام 2011، وذلـــك مــن خـــال الــفــوز 
عــلــى ضيفه وغــريــمــه يــوفــنــتــوس فــي املرحلة 
الـــ17 من الـــدوري اإليطالي لكرة الــقــدم. وبعد 
اللقب  اكتفى بمشاهدة يوفنتوس يحتكر  أن 
ــم الــتــســعــة املـــاضـــيـــة، فــيــمــا عــانــى  فـــي املــــواســ
ــــى دوري األبــــطــــال،  حـــتـــى لــحــجــز بــطــاقــتــه إلـ
فرض ميان نفسه هذا املوسم منافسًا جديًا 
باستثناء  الكبيرة  األســمــاء  إلــى  افتقاده  رغــم 
إبراهيموفيتش  زالتـــان  الــســويــدي  املــخــضــرم 
املرشح غيابه مجددًا عن الفريق لعدم تعافيه 
تمامًا من إصابة تعرض لها في الفخذ خال 
فـــي 22 من  نــابــولــي )3 – 1(  فــريــق  مــواجــهــة 
فريق  ويـــدرك  نوفمبر.  الثاني/  تشرين  شهر 
املدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر الترتيب 
ــارق نــقــطــة فـــقـــط عــــن جــــــاره الــــلــــدود إنــتــر  ــفــ بــ

كالسيكو 
إيطالي ُمنتظر

تشهد الجولة الـ17 من بطولة الدوري اإليطالي كالسيكو إيطاليًا ُمنتظرًا 
ويسعى  الخامس.  المركز  صاحب  يوفنتوس  والبطل  ميالن  المتصدر  بين 
»الروسونيري« لتعزيز صدارته، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن »البيانكونيري«، 

ومن المتوقع أن تكون القمة نارية بين فريقين قويين
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مــيــان، أن الــفــوز بــمــبــاراة األربـــعـــاء سيخوله 
إزاحــــة يــوفــنــتــوس عــن الــســبــاق ألنـــه سيبتعد 
عن األخير بفارق 13 نقطة مع مباراة ناقصة 

»للبيانكونيري«.

ما زال الوقت مبكرًا
رفض بيولي مقولة إن هذه املواجهة ستحدد 
ــقــــول يــــــوم األحـــــــــد، بــعــد  ــالــ ــم بــ ــ ــــوسـ مـــصـــيـــر املـ
رغم  نظيفني  بهدفني  بينيفينتو  على  الــفــوز 
إكـــمـــال الــلــقــاء بــعــشــرة العـــبـــني: »أعــتــقــد أنــهــا 
ستكون مــبــاراة رائــعــة بــني فريقني فــي أفضل 
ــأن يــوفــنــتــوس وإنــتــر  ــرر بــ ــ مــســتــويــاتــهــمــا. أكـ
ــة األقــــــوى فـــي الـــــدوري  ــديــ ــابـــولـــي هـــي األنــ ونـ
اإليـــطـــالـــي. كـــل مـــا عــلــيــنــا فــعــلــه هـــو مــواصــلــة 

السير في طريقنا«. وتابع بيولي حديثه قبل 
مــواجــهــة يــوفــنــتــوس: »مـــا زال الــوقــت مــبــكــرًا، 
سنرى أين سنكون في الترتيب بحلول شهر 
نيسان/ إبريل لنفهم إألى أين يمكن أن نصل«، 
وعــن املــواجــهــة امُلــنــتــظــرة »لــن تــكــون حاسمة، 
قــوتــنــا هــي أنــنــا نتعامل مــع كــل مــبــاراة على 

حدة، وبالتالي ال نريد تغيير هذه املقاربة«.
ــر 12  ــم يــــذق مـــيـــان طــعــم الــهــزيــمــة فـــي آخــ ولــ
مــرحــلــة مـــن املـــوســـم املـــاضـــي، وتـــحـــديـــدا منذ 
السقوط أمام جنوى )2 – 1( في 8 آذار/مارس، 
الـــ15 هذا املوسم، لكن هذه  وجميع املباريات 
قــدم  إذا  ال سيما  األربـــعـــاء،  مــهــددة  السلسلة 
في  ورفــاقــه  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ــا بــيــرلــو نــفــس املــســتــوى  ــدريـ فــريــق املـــــدرب أنـ
أمــام أودينيزي )1-4(.  الــذي ظهروا به األحــد 
األكبر على ميان  الخطر  رونــالــدو  وسيكون 
ـــ29 لــفــريــق  ــ ــ ــداف ال ــ ــ بــعــدمــا ســجــل 14 مـــن األهـ
»الــســيــدة الــعــجــوز« هـــذا املـــوســـم، بينها ست 
ثنائيات، وأثبت ابن الـــ35 عاما أنه لم يخسر 
شيئا من قوته وغريزته التهديفية ومهاراته 
األســـاس في  بالعمر، وأنـــه حجر  التقدم  رغــم 
الفريق الذي تعثر بغياب »الدون« ضد أندية 
مثل كروتوني وهياس فيرونا وبينيفينتو، 
وســيــفــتــقــد يــوفــنــتــوس فـــي املــــبــــاراة مهاجمه 
الـــجـــديـــد-الـــقـــديـــم اإلســـبـــانـــي ألــــفــــارو مـــوراتـــا 

بسبب اإلصابة. 
فــــــــي املـــــــقـــــــابـــــــل، ورغــــــــــــم افـــــــتـــــــقـــــــاده خـــــدمـــــات 
إبراهيموفيتش، ابن الـ39 عاما الذي سجل 10 
أهــداف في ست مباريات هــذا املوسم، واصل 
ميان مشواره الناجح وفاز بخمس مباريات 
وتعادل في اثنتني بغيابه. وتميز ميان هذا 
التسجيل،  فــي  الجماعية  باملساهمة  املــوســم 
الــشــبــاك 13 العــبــًا مختلفًا، من  الـــى  إذ وصـــل 
ضــمــنــهــم إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، مـــقـــابـــل 8 فــقــط 
ليوفنتوس الذي سقط في زيارته األخيرة إلى 
ملعب »سان سيرو« بنتيجة )4 – 2( في شهر 

تموز/ يوليو املاضي.
وستكون املباراة الزيارة األولى لبيرلو املدرب 
دافع  الــذي  السابق ميان  فريقه  في مواجهة 
عــن ألــوانــه مــن 2001 حــتــى 2011 وتـــوج معه 
بالدوري مرتني ومثلهما في منافسات دوري 
أبــطــال أوروبــــا قــبــل االنــتــقــال الـــى يوفنتوس. 
واعترف بيرلو بأن فريقه يعاني من نقص في 
مهاجم  مــع  التعاقد  وسيحاول  الهجوم  خــط 
جديد هذا الشهر قد يكون غراتسيانو بيليه، 
قرر  أن  بعد  املحلية،  اإلعـــام  بحسب وســائــل 

األخير ترك الدوري الصيني.

إنتر ميالن متربص 
الفريقني، يمني  رغم الخصومة الشديدة بني 
إنتر ميان النفس بأن يكون الفوز في مباراة 
»سان سيرو« من نصيب فريق يوفنتوس ألن 
ذلك سيمنحه فرصة إزاحة جاره عن الصدارة 
فقط  نقطة  بــفــارق  األخــيــر  يتربع عليها  التي 
ــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي. ويــحــل  عـــن فـــريـــق املــ

يبتعد فريق ميالن 
عن منافسه يوفنتوس 

بفارق 10 نقاط

»ليكيب« تعلن التشكيل المثالي لـ2020: سيطرة من البايرن
ضم التشكيل املثالي لعام 2020 الذي اختارته صحيفة »ليكيب« الفرنسية العبًا وحيدًا 
من الدوري اإلسباني هو مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، وشهد سيطرة من العبي 
فــي حصد  »الــبــافــاري«  الفريق  نجح  بعدما  السابقني  أو  الحاليني  ســواء  ميونخ  بــايــرن 
الفرنسية  الصحيفة  اختارتهم  الذين  الخمسة  الالعبون  وهــؤالء  األبطال.  دوري  بطولة 
هــم الــبــولــنــدي روبـــيـــرت لــيــفــانــدوفــســكــي واإلســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا )العـــب ليفربول 
الــحــالــي(، والــكــنــدي ألفونسو ديفيز واألملــانــيــني جــوشــوا كيميتش ومــانــويــل نــويــر. كما 
كان في الجانب الهجومي بجوار ليفاندوفسكي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بروين  والبلجيكي كيفني دي  )باريس سان جيرمان(،  نيمار  والبرازيلي  )يوفنتوس(، 
الهولندي  الدفاع فضاًل عن رامــوس وديفيز- كل من  )مانشستر سيتي(. وأكمل خط 
فيرجيل فان دايك واإلنكليزي ألكسندر أرنولد. هذا وأبرزت الصحيفة الفرنسية أهداف 
راموس العشرة في املوسم املاضي بالدوري اإلسباني ُمعّلقة »إنه أفضل مدافع هداف 

في الدوريات الخمس الكبرى«.

برشلونة يكشف عن تحسن حالة أنسو فاتي بشكل كبير
حالة جناحه  أن  اإلسباني  برشلونة  فريق  أعلن 
وذلك  كبير،  بشكل  تتحسن  فاتي  أنسو  الــواعــد 
بعدما أجرى جراحة لغضروف الركبة في شهر 
الالعب  وكــان  املــاضــي.  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
)18 سنة(، قد أصيب بقطع في غضروف الركبة 
خالل مباراة ريال بيتيس في منافسات »الليغا«، 
ثم خضع بعدها لجراحة في 9 نوفمبر املاضي، 
إذ توقع األطباء حينها أنه سيغيب ألربعة أشهر. 
ــيــــرة لــعــالج  وخـــضـــع الـــالعـــب خــــالل اآلونــــــة األخــ
بيولوجي بمعرفة الطبيب رامون كوجات، وتحت 
إشراف أطباء النادي »الكتالوني«، والذي بدأ يأتي 
بنتائج إيجابية للغاية، وقد يقلل من فترة العالج 
للمالعب. وكــان فاتي  ثــم عــودتــه  الطبيعي، ومــن 
قد خاض حتى موعد اإلصابة 10 مباريات مع 

برشلونة منذ بداية املوسم )7 في الليغا و3 في دوري األبطال(، وسجل 5 أهداف.

ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار
ــازو  ــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة )تــــويــــوتــــا غــ ــقـ فـــــاز الـ
في  ــار،  داكـ رالــي  مــن  الثانية  باملرحلة  ريسينغ(، 
تــنــازل فيه اإلسباني كــارلــوس ساينز عن  وقــت 
لزمليه في فريق  العام  السيارات  صــدارة سباق 
ســتــيــفــان  الـــفـــرنـــســـي   ،X-Raid Mini JCW
بــيــتــرهــانــســل. وبــعــد املــرحــلــة الــثــانــيــة بــني بيشة 
ووادي الـــدواســـر، تــراجــع كـــارلـــوس ســايــنــز إلــى 
دقائق   6 بفارق  العام  الترتيب  في  الثاني  املركز 
و37 ثــانــيــة عــن ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل. واحــتــل 
العطية  الطويلة، حيث فرض ناصر  الرملية  الكثبان  الثاني في مرحلة  املركز  الفرنسي 
مهارته وأداءه القوي. وفاز القطري، الذي بدأ من املركز العاشر باملرحلة الثانية متفوقًا 

بدقيقتني و35 ثانية على ستيفان بيترهانسل.
وكان الفرنسي في طليعة السباق في معظم األوقات، لكنه احتل املركز الثاني في النهاية. 
وُيعد الشيء األكثر إيجابية بالنسبة له هو أنه تمكن من التفوق بـ7 دقائق على كارلوس 
ساينز، وبالتالي صعد إلى القمة في الترتيب العام للسيارات. وبفوزه في هذه املرحلة، 
ثانية عن  دقــائــق و14  بــفــارق 9  الــعــام  الترتيب  فــي  الثالث  املــركــز  العطية  نــاصــر  يحتل 
بيترهانسل وساينز  الفارق مرة أخرى مع  تقليص  القطري  املتصدر. كما وسيحاول 
في املرحلة الثالثة، والتي ستقام الثالثاء في صحراء وادي الدواسر، بـ227 كيلومترًا من 
الجانب  الجمع بني  فيها  يتم  التي  الخاصة  الطرق  الرابطة و403 كيلومترات من  الطرق 

التقني والسرعة.
 

بطولة مصر: إصابة 9 من العبي بيراميدز بفيروس كورونا
القدم عن إصابة 9 من  الــدوري املصري لكرة  أعلن فريق بيراميدز املنافس في بطولة 
أن  املــقــرر  ومــن  الطبية.  للمسحة  الفريق  العبي  بعد خضوع  كــورونــا  بفيروس  العبيه 
املعسكر  التي ستدخل  الفريق  قائمة  لتحديد  بيراميدز ملسحة إضافية  يخضع العبو 
استعدادًا للمباريات القادمة. هذا ورفض مسؤولو بيراميدز اإلفصاح عن أسماء الالعبني 

وفضلوا دخولهم العزل املنزلي لحني ظهور نتيجة املسحة اإلضافية.

بعمر السبع سنوات، كما لعبت مع شقيقها رياضة التنس 
الـــ12  املــنــزل، وعندما بلغت عامها  القريبة مــن  املــالعــب  فــي 
اختارت االحتراف في رياضة التنس على رياضة كرة اليد. 
وانتقلت الالعبة التشيكية للتدرب في مدينة براغ عام 2019، 
الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر أيقونة  الــنــجــم  وهـــي تعتبر أن 
بالنسبة لها، مع اإلشارة إلى أنها عانت كثيرًا من اإلصابات 

في مسيرتها منذ الصغر.
ــتــنــس بــعــمــر الـــــــ17 سنة  ــدأت مـــوشـــوفـــا فـــي مــنــافــســات ال ـــ ب
وأول تــتــويــج لــهــا كـــان فــي بــطــولــة »دوبــرونــفــيــك« وحــصــدت 
جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا 10 آالف دوالر أمــيــركــي. وبــعــد ذلــك 
في  »ميشالوفسي«  بطولة  بلقب  التشيكية  الالعبة  ُتــّوجــت 
سلوفاكيا، ثم حققت لقب بطولة شرم الشيخ الدولية. يبلغ 
طول العبة التنس التشيكية مترًا و80 سنتيمترًا وهي تلعب 
باليد الُيمنى وكان ُيدربها إيميل ميسكي حتى عام 2019، 

ثم دربها دافيد كوتييزا وهو ُمستمر حتى اليوم. وحققت 
الرياضية  كارولينا موشوفا أرباحًا مالية خالل مسيرتها 

ناهزت امليلون و908 آالف دوالر أميركي.
في منافسات فئة الفردي، حققت موشوفا 211 فوزًا مقابل 
103 خسارات بنسبة انتصارات بلغت 67%، وتحتل اليوم 
املركز الـ27 في التصنيف العاملي للسيدات. وفي منافسات 
الــفــردي، خرجت التشيكية مــن الــدور  »الــغــرانــد ســالم« فئة 
الدور  الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020، ومن 
من  وكــذلــك  عــام 2019،  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  الثاني 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة »ويـــمـــبـــلـــدون« عـــام 2019،  ــ الـ
وخرجت أيضًا من الدور الرابع في بطولة »أميركا املفتوحة« 
عام 2020. وفي منافسات فئة الزوجي، حققت موشوفا 30 
فوزًا مقابل 26 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 53%، وهي 
تحتل اليوم املركز الـ368 في التصنيف العاملي لفئة الزوجي.

رياض الترك

ولـــدت العــبــة الــتــنــس التشيكية كــارولــيــنــا مــوشــوفــا فــي 21 
آب/ أغسطس عام 1996، ووصلت إلى أعلى ترتيب لها في 
ووصلت  ـــ21.  ــ ال التصنيف  وهــو  للتنس  الــعــاملــي  التصنيف 
الالعبة في مسيرتها إلى مباراتني نهائيتني في املنافسات 
الدولية وُتوجت بلقب في منافسات بطولة »كوريا« املفتوحة 
عام 2019. وأمست موشوفا العبة تنس محترفة في عام 
2013، وقدمت نفسها بقوة في بطولة أميركا املفتوحة عام 
وبطلة  آنـــذاك   12 رقــم  املصنفة  على  تفوقت  أن  بعد   ،2018
مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« غــابــريــن مـــوغـــوروزا فــي الـــدور 
الثاني من املنافسات. كذلك تفّوقت موشوفا على منافستها 
كارولينا بليسكوفا. تتحدر موشوفا من عائلة رياضية، إذ 
الجماهير  أمــام  قدمها  موشا  التشيكي جوزيف  والدها  إن 

كارولينا موشـوفا

على هامش الحدث

العبة تنس تشيكية 
تحتل المركز الـ27 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

فوز ميالن 
سيؤكد 
منافسته 
الجدية على 
)Getty( اللقب

حامل لقب الدوري اإلسبان

أصيب الالعب البرازيلي أليكس ساندرو مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي 
األعراض  بعض  ظهور  »بعد  أنه  إلى  النادي  وأشــار  كورونا،  بفيروس 
العمر 29 عامًا موجبة  البالغ من  الالعب  الخفيفة، جاءت فحوصات 
إلى  النادي  ولفت  الصحي.  العزل  في  الالعب  وضع  وتم  بالفيروس، 
لتنفيذ  الفعالة  اآللية  لتحديد  الصحية  بالسلطات  اتصال  »على  أنه 
البروتوكوالت المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق«. 

وسيغيب ساندرو عن المواجهة ضد فريق ميالن.

إصابة ساندرو بكورونا

وجه رياضي

إنــتــر ضــيــفــًا عــلــى فــريــق ســامــبــدوريــا بــاحــثــًا 
يفتقد  قــد  لكنه  تواليًا،  التاسع  انتصاره  عــن 
جهود هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
الكاسح  الفوز  في  الفخذ  تعرض إلصابة في 
عــلــى كــروتــونــي )6 – 2( بفضل ثــاثــيــة أولــى 
لألرجنتيني الوتــارو مارتينيس في الــدوري 
األحد  مــبــاراة  بعد  كونتي  اإليطالي. وتحدث 

الى  وخلف قطبي ميان، يسعى فريق رومــا 
التمسك باملركز الثالث حني يحل ضيفًا على 
الــذي  كــروتــونــي األخــيــر، ال سيما أن نابولي 
بــدوره  يــخــوض  بــفــارق نقطتني  يتخلف عنه 
اختبارًا سهًا ضد سبيتسيا. وبعد هزيمته 
املذلة في مستهل العام الجديد أمام أتاالنتا 
املركز  إلــى  وتــراجــعــه   )1  –  5( كبيرة  بنتيجة 

الثاني  الــذي سجل هدفه  لوكاكو  إصابة  عن 
عشر فــي الــــدوري هــذا املــوســم، كاشفًا »شعر 
روميلو بمشكلة عضلية طفيفة في عضات 
الفخذ، سنرى ما إذا كان في خطر )بالنسبة 
ملــشــاركــتــه األربــــعــــاء( ضـــد ســمــبــدوريــا أم ال. 
بمجرد أن شعر بوخز، قمنا باستبداله على 

الفور، لذلك نأمل أال يكون األمر خطيرًا«.

السادس، يلتقي ساسوولو مع ضيفه جنوى 
وهو متقدم بفارق نقطة فقط عن أتانتا الذي 
أيضًا  يلتقي  كذلك  بــارمــا.  بـــدوره  يستضيف 
كالياري مع منافسه بينيفينتو، والتسيو مع 
وبولونيا  فيرونا،  مع  وتورينو  فيورنتينا، 

مع أودينيزي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بطولة  في  سيشاركون  الذين  لالعبني  الصحي  الحجر  أن  األسترالية  السلطات  أكــدت 
أستراليا املفتوحة آمن، وذلك بعد الكشف عن نية مجموعة من املقيمني في املجمع الذي 

سيمكث فيه الرياضيون رفع دعوى قضائية خشية تعرضهم لإلصابة بالفيروس.
وذكــرت صحيفة )ذي إيــدج( أن مالك 36 شقة في فندق )ويسنت( هــددوا برفع دعوى 
الصحي  للحجر  كمقر  املبنى  استخدام  بسبب  األسترالي  التنس  اتحاد  قضائية ضد 
لالعبني ملدة 14 يومًا. في املقابل، أكدت القائمة بأعمال رئيس حكومة والية فيكتوريا، 

جاسيندا آالن، أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة حتى ال يخالط سكان املباني الالعبني.

صورة في خبر

تهديدات لبطولة أستراليا
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