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رياضة

رحل أبيالردو فرنانديز من منصبه كمدرب لفريق 
ديبورتيفو أالفيس، الذي يتذيل حاليًا ترتيب 
ه لن يكون 

ّ
»الليغا« اإلسبانية. وأعلن النادي أن

أبيالردو مدربًا للفريق، موجهًا الشكر له على 
»التزامه واحترافيته« خالل فترة تدريبه الفريق. 

وكان املدرب بدأ رحلته الثانية مع الفريق في 
منتصف يناير/ كانون الثاني املاضي، عندما 

تولى املسؤولية خلفًا لبابلو ماشني. ومنذ توليه 
للمسؤولية، حصد أالفيس 5 نقاط فقط.

انتقد اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب 
ة الراحة هذا 

ّ
مانشستر سيتي اإلنكليزي، ِقل

 االتحاد األوروبي )يويفا( 
ّ
املوسم، وأوضح أن

واالتحاد الدولي )فيفا( يقتالن الالعبني. وقال 
غوارديوال: »هذا كثير للغاية. هم بشر وليسوا 

هم يحتاجون 
ّ
ماكينات. نعم يمكنهم اللعب، لكن

 هذا 
ّ
للراحة. يويفا وفيفا يقتالن الالعبني ألن

 بأسبوع واحد من الراحة 
َ
كثير للغاية. لم نحظ

منذ بداية املوسم حتى اآلن«.

فشل إيفرتون في الدخول طرفًا في صلب الصراع 
املرير نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا، املوسم 

املقبل، بسقوطه في فخ التعادل، مع ضيفه 
كريستال باالس )1 - 1( في املرحلة الـ30 من 

منافسات »البريميرليغ«. ورفع إيفرتون رصيده 
في املركز الثامن إلى 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن 

ويستهام صاحب املركز الرابع، األخير املؤهل 
 إيفرتون 

ّ
لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، لكن

يملك مباراة مؤجلة.

ديبورتيفو أالفيس 
يُعلن رسميًا رحيل 

أبيالردو فرنانديز

بيب غوارديوال ينتقد 
»يويفا« و»فيفا« بسبب 

عدم الراحة

إيفرتون يفشل 
في دخول صراع 

دوري أبطال أوروبا

أعلن فريق 
برشلونة، أن 
العب وسطه 
الدولي البرازيلي، 
فيليبي كوتينيو، 
خضع لعملية 
جراحية ثانية 
ناجحة في 
الركبة اليسرى، 
ما سيحتم 
ابتعاده عن 
المالعب لفترة 
أطول. وأشار 
برشلونة عبر 
حسابه في 
»تويتر« أن 
كوتينيو »كان 
يعاني من كيس 
في ركبته 
اليمنى، وأجريت 
عملية جراحية 
ثانية ناجحة له. 
سيغيب كوتينيو 
عن المالعب 
لفترة، وعودته 
مرتبطة بمدى 
تجاوبه للعالج 
غياب كوتينيو عن برشلونة ُمستمر حتى نهاية الموسم )Getty(بعد العملية«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــار ســــوق  ــ ــبــ ــ ــًا أخــ ــيــ ــومــ تــــتــــزايــــد يــ
االنــتــقــاالت الــصــيــفــي، وتــتــســارع 
ــتـــراب  الـــوتـــيـــرة تـــدريـــجـــيـــًا مــــع اقـ
املنافسات من نقطة النهاية، أو بسبب تألق 
ــراب انــتــهــاء  ــتـ بــعــض الـــالعـــبـــني، أو حــتــى اقـ
عــقــود بــعــضــهــم. إلــيــكــم جــولــة ســريــعــة على 

أبرز ما جاء في حديث امليركاتو.

ماندي إلى أين؟
لــم يــحــســم الــجــزائــري عــيــســى مـــانـــدي، مــدافــع 
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رياضة

تقرير

الرياضي.  مستقبله  اإلسباني،  بيتيس  ريــال 
فقبل أشهر قليلة من نهاية عقده مع النادي 
يــدرس قائد دفــاع »الخضر« عددًا  األندلسي، 
ــــروض قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــــــراره الــنــهــائــي  ــعـ ــ مــــن الـ
وتــحــديــد وجــهــتــه املــقــبــلــة، والـــتـــي قـــد تــقــوده 

بعيدًا عن أسوار ناديه.
ــرت صــحــيــفــة »إســــتــــاديــــو ديــبــورتــيــفــو«  ــ ــ وذكـ
إشبيلية،  مدينة  فريق  من  املقربة  اإلسبانية، 
 املدافع الجزائري يملك العديد من العروض. 

ّ
أن

 االختيار انحصر بني بعض 
ّ
ها اعتبرت أن

ّ
لكن

الفرق التي تصّر على التعاقد معه، خصوصًا 
 الالعب سيكون حّرًا بنهاية املوسم الحالي.

ّ
أن

ــار مـــواصـــلـــة  ــيــ ــكــــون خــ ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــ
بــقــّوة،  مــطــروحــًا  نـــادي إشبيلية  مــع  التجربة 
فإدارة النادي سعت، منذ فترة، إلى الحصول 
على توقيع الالعب، وجماهير الفريق تساند 
بقاء هذا املدافع، وهو أحد أهم العناصر في 
مع  التجربة  مواصلة   

ّ
فــإن وبالتالي  الــفــريــق، 

الفريق قرار يسعد بيتيس وجماهيره.
ــار خــــــوض تــجــربــة  ــيــ  خــ

ّ
ــــي األثــــــنــــــاء، فـــــــإن فـ

جديدة بعيدة عن الليغا وارد بشكل كبير؛ 
 عـــرض إنــتــر 

ّ
إذ أشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن

متصدر   
ّ
وأن مغريًا،  يبدو  اإليطالي  ميالن 

املدافع إلى  الكالتشيو مصّر على ضّم هذا 
صفوفه. كما يريد نادي ليون الفرنسي أن 
 
ّ
أن مـــانـــدي، خــصــوصــًا  يستفيد مـــن خــبــرة 
هـــذا الــفــريــق قــريــب مــن تــأمــني املــشــاركــة في 
املــســابــقــات األوروبـــيـــة املــوســم املــقــبــل، وقــد 

يضمن التأهل إلى دوري األبطال.
فريق   

ّ
أن إلــى  اإلسبانية،  الصحيفة  وأشـــارت 

لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي الــــذي كـــان مهتمًا بضم 

هذا الالعب، أصبح مترددًا في اآلونة األخيرة 
ولــم يتواصل مــع مــانــدي. كــذلــك، تطّرقت إلى 
خـــيـــارات أخــــرى مـــطـــروحـــة؛ إذ يــمــلــك الــالعــب 
عروضًا من أملانيا وتركيا أساسًا، من دون أن 

تحدد أسماء الفرق التي رغبت في ضّمه.
ع 

ّ
 ماندي لم يوق

ّ
ووفق مصادر الصحيفة، فإن

أّي عقد حتى اآلن، ولم يعِط موافقته النهائّية 
عــلــى أّي عــــرض، فــهــو يــريــد الــتــمــتــع بمتسع 
من الوقت، التخاذ أفضل قــرار، وقــد كــان من 
املفترض أن ُيعلم إدارة النادي خالل األسبوع 

ه أجل ذلك.
ّ
املقبل بقراره النهائي، لكن

صفقة تبادل بين 
مبابي وفينيسيوس تلوح 

في األفق؟

هل تلحق دول أخرى 
بكوريا الشمالية وترفض 

المشاركة؟

أرسنال يريد حكيمي
ُيــعــّد نـــادي أرســنــال اإلنــكــلــيــزي، عــرضــًا مميزًا 
املــغــربــي أشـــرف حكيمي، العب  النجم  ــراء  إلغـ
ــالــــي، فــــي مــحــاولــة  ــيـــالن اإليــــطــ ــر مـ ــتـ نــــــادي إنـ
النادي اللندني لتجديد نفسه بشكٍل صحيح.

وبحسب صحيفة »آس« اإلسبانية، يستهدف 
املـــدرب ميكيل أرتيتا ضــّم العــب ريــال مدريد 
الــســابــق، تــمــهــيــدًا ملـــغـــادرة هــيــكــتــور بيليرين 
الــــفــــريــــق هـــــــذا املــــــوســــــم. وتـــــزعـــــم الــصــحــيــفــة 
مستعٌد  اللندنية  دافع 

َ
امل فريق   

ّ
أن اإلسبانية، 

ــــورو عــلــى طــاولــة  لـــوضـــع مــبــلــغ 40 مــلــيــون يـ
الظهير األيسر، وهو نفس املبلغ الذي وضعه 
النيراتزوري، للتعاقد معه من ريال مدريد في 
عام 2020. وبحسب املصدر نفسهه، يريد إنتر 
بترك  للسماح لالعب  يــورو،  مليون   50 مبلغ 
ــه يبلغ من العمر 22 عامًا 

ّ
النادي، ال سيما أن

 موقع »كالتشيو ميركاتو« 
ّ
فقط، مع العلم أن

ـــه 
ّ
ــار، مـــؤكـــدًا أن ــبــ اإليـــطـــالـــي، خـــالـــف هــــذه األخــ

ليس لدى إنتر أّي نية لبيعه، حتى لو كانت 

السفر واملشاركة في  املــخــاوف من  أن  يبدو 
ــة الــصــيــفــيــة املـــؤجـــلـــة من  ــيـ ــبـ ــاب األوملـ ــعــ األلــ
العام املاضي بــدأت تنتشر بني الــدول التي 
 وبشكل مستمر منذ سنوات، 

ً
ــشــارك عــادة

ُ
ت

إذ إن كوريا الشمالية أعلنت عدم مشاركتها 
رسميًا، تفاديًا لعدم التنقل واالختالط ونقل 

عدوى فيروس كورونا إلى البالد.
ولـــن تــشــارك كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي أوملــبــيــاد 
من  مــخــاوف  بسبب  املقبل  الصيف  طوكيو 
جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته 
كوريا  آمـــال  على  لتقضي  الــريــاضــة،  وزارة 
الجنوبية باستخدام األلعاب إلعادة إطالق 

حة نوويًا.
ّ
محادثات مع جارتها املسل

وكــشــفــت الــــــوزارة أنـــه بــعــد اجــتــمــاع للجنة 
األلعاب  فــي  املشاركة  عــدم  ــّررت  »قـ األوملبية 
ـــ32 لــحــمــايــة الــالعــبــني مـــن أزمـــة  ــ األوملــبــيــة الـ

جارتها  مع  الدبلوماسي  للتقارب  رئيسيًا 
عــام 2018. خصوصًا بعد حــضــور، كيم يو 
الزعيم  من شقيقها  موفدة  األلــعــاب  جونغ، 
كــيــم يــونــغ أون، لــيــغــتــنــم الــرئــيــس الــكــوري 
للتوسط  الفرصة  مــون جــاي-إيــن  الجنوبي 
يــانــغ وواشنطن  فــي مــحــادثــات بــني بيونغ 
أدت إلــــى ســلــســلــة مـــن االجــتــمــاعــات رفــيــعــة 
ــيـــركـــي  ــيــــس األمـ ــرئــ ــيـــم والــ املــــســــتــــوى بــــني كـ

دونالد ترامب.
ــار دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــيـــم مــع  ــيــ ــهــ لـــكـــن مـــنـــذ انــ
الشمالية  كوريا  تجنبت   ،2019 عــام  ترامب 
ــال رســـمـــيـــا بـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أو  ــ ــــصـ االتـ
الواليات املتحدة. ووضع إعالن بيونغ يانغ 
حـــدًا آلمـــال ســيــول فــي اســتــخــدام األوملــبــيــاد 
املــقــبــل، املــؤجــل مــن 2020 إلـــى شــهــر تــمــوز/

يوليو املقبل بسبب كــورونــا، إلعــادة إحياء 
املـــحـــادثـــات املـــتـــعـــثـــرة. هــــذا فـــي وقــــت أشـــار 
أخـــرى لعبت دورًا  عــوامــل  أن  إلــى  املحللون 

في اتخاذ هذا القرار.

16 ذهبية 
في البداية، نشر موقع تديره وزارة الرياضة 
وكشف عن اجتماع للجنة األوملبية الوطنية 
فــي 25 آذار/مـــــــارس، وكــانــت وكــالــة األنــبــاء 
الرسمية في كوريا الشمالية أفادت في وقت 
سابق عن االجتماع األوملبي، دون اإلشــارة 

إلى قرار عدم املشاركة في األلعاب.
وأصــبــحــت بــيــونــغ يــانــغ فــي عــزلــة أكــثــر من 
أي وقــــت مـــضـــى، بــعــد فــــرض إغـــــالق صـــارم 
على حدودها قبل أكثر من عام في محاولة 
الــذي  فــيــروس كــورونــا  لحماية نفسها مــن 
ظهر للمرة األولــى في الصني املجاورة قبل 

تفشيه في مختلف أنحاء العالم.
الشمالية عــدم وجــود حاالت  وتؤّكد كوريا 
إصابة بفيروس كورونا رغم تشكيك خبراء، 
لكن اإلغــالق أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية 
بسبب  متعددة  دولــيــة  عقوبات  عــن  ناجمة 
ــلـــحـــة املــــحــــظــــورة. وســاهــمــت  بـــرنـــامـــج األسـ
والجنوب  الشمال  بني  تقارب  في  الرياضة 
اللذين ال يزاالن في حالة حرب رسميًا منذ 
انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية في 

عام 1953.
ــت الـــكـــوريـــتـــان بــفــريــق  ــاركــ ــي املــــقــــابــــل، شــ فــ
الجليد  الــهــوكــي على  فــي مسابقات  مــوحــد 
الشتوي،  أوملبياد 2018  للسيدات في دورة 
إضــافــة إلــى وفــد مــوحــد فــي حفل االفــتــتــاح. 
وكررت الكوريتان التجربة في دورة األلعاب 

اآلسيوية في إندونيسيا في صيف 2018.
ومنذ مشاركتها األولى في أوملبياد ميونخ 
الصيفي عام 1972، ظهرت كوريا الشمالية 

في كل النسخ باستثناء لوس أنجليس عام 
1984 عــنــدمــا انــضــمــت إلـــى مــقــاطــعــة الـــدول 
املــقــربــة مـــن االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وســيــول 
عـــام 1988. وأحــــرز الــريــاضــيــون الــكــوريــون 
الشماليون 16 ذهبية في تاريخ مشاركاتهم 
ــال،  ــقــ فــــي األلـــــعـــــاب، مــعــظــمــهــا فــــي رفـــــع األثــ
ــة، الــجــمــبــاز، املـــالكـــمـــة والــــجــــودو،  ــارعـ املـــصـ
ــذا ويــــؤكــــد مــمــثــلــو الــــبــــالد فــــي مــخــتــلــف  ــ هــ
مــشــاركــاتــهــم الــدولــيــة عــلــى مــصــدر اإللــهــام 

الذي يشّكله الزعيم كيم لهم.
في املقابل، ال يــزال أوملبياد طوكيو يعاني 
ــا، إذ اتــــخــــذ املــنــظــمــون  ــ ــورونــ ــ ــات كــ ــيــ ــداعــ تــ
ـــرارًا غــيــر مــســبــوق الــشــهــر املــاضــي بحظر  قـ
الجماهير اآلتية من الخارج بسبب كورونا، 
مفر  ال  ولكن  مخيبة  الخطوة  أن  معتبرين 
ــا مــن تفشي الــفــيــروس، 

ً
مــنــهــا، وذلـــك تــخــوف

كما أنه من املحتمل أن يتم فرض قيود في 
املــالعــب عــلــى عـــدد املــتــفــرجــني املــقــيــمــني في 

اليابان.
ــــاب الـــصـــيـــف املـــاضـــي،  ــعـ ــ وبـــعـــد إرجــــــــاء األلـ
أمــــل املــنــظــمــون واملــــســــؤولــــون الــيــابــانــيــون 
بانحسار انتشار الفيروس مع حلول ربيع 
عام 2021، وأعلنوا أن الحدث سيمثل ضوءًا 
في نهاية نفق كورونا واحتفاال بعد نهاية 
مـــع دوران عجلة  لــكــن حــتــى  عـــاملـــيـــة.  أزمـــــة 
يستمر  العالم،  أنحاء  مختلف  في  التلقيح 
كورونا في إحداث الفوضى ويبدو أن رواية 

املسؤولني اليابانيني بدأت تتغّير.
ورغــــــم الــتــطــمــيــنــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــجــانــب 
ــابــــق، إال أن بــعــض  ــيـــابـــانـــي فــــي وقـــــت ســ الـ
الدول ما زالت متخوفة من إرسال بعثاتها 
الــريــاضــيــة لــلــمــشــاركــة فــي األلــعــاب انطالقًا 
من أواخــر شهر تموز القادم والتي تستمر 
حتى شهر آب/أغسطس. وبعد إعالن كوريا 
الشمالية عــدم املــشــاركــة فــي األوملــبــيــاد، لن 
يكون من املستبعد أن تلحق بها عــدة دول 
الرياضية  بعثتها  ــال  إرســ وتــرفــض  أخـــرى 
للمشاركة في األلعاب، وذلك في حال استمر 

وضع فيروس كورونا السيئ حاليًا.
فــهــل تــســيــر دول أخــــرى عــلــى خــطــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وتـــرفـــض املـــشـــاركـــة فـــي األلــعــاب 
التي  الـــدول  أن بعض  األوملــبــيــة؟ خصوصًا 
تــمــلــك مــعــداًل مــرتــفــعــًا مــن اإلصـــابـــات تعمل 
جـــاهـــدة بــغــيــة تــخــفــيــف حــــدة الــتــفــشــي، وال 
ــاء غـــيـــر ضـــروريـــة  ــطــ ــــاب أي أخــ ــكـ ــ تـــريـــد ارتـ
كلفها العودة خطوات إلى الوراء وربما 

ُ
ست

الــــعــــودة لـــفـــتـــرة اإلغـــــــالق الـــكـــامـــل، مــــن أجـــل 
احتواء الفيروس الذي لم يرحم أحدًا خالل 

أكثر من عام كامل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أولمبياد طوكيو: كوريا الشمالية لن تشارك بسبب كورونا
أعلنت كوريا الشمالية 
عدم مشاركتها في 

األلعاب األولمبية القادمة 
هذا الصيف، وذلك حرصًا 

على سالمة رياضييها 
وعدم نقل فيروس 

كورونا إلى البالد، في 
وقت لم ُتسجل أي 

حالة هناك بحسب وزارة 
الصحة

)Getty/أرسنال يرغب في ضّم أشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو )إيميليو أندريولي

)Getty( علم كوريا الشمالية لن يكون حاضرًا في األولمبياد

انطالقه  على  أشهر  قبل  الصيفي  الميركاتو  أخبار  تشهد 
تطورات يومية، في ظّل رغبة العديد من األندية في تدعيم 

صفوفها رغم استمرار جائحة كورونا عالميًا

أراد  مالية. وبحال  الصفقة ستحقق مكاسب 
 بيع الالعب، سيتعني عليه التحّدث 

ً
إنتر فعال

 لديه اتفاقًا في 
ّ
مع ريال مدريد، الذي يقال إن

العقد، يخوله إعادة شراء الالعب.

هاكان إلى يوفنتوس؟
توقفت محادثات تجديد عقد الالعب التركي 
هــاكــان تــشــالــهــان أوغــلــو مــع إي ســي مــيــالن، 
ــادي يــوفــنــتــوس بــطــل الــــــدوري في  ــ لــيــدخــل نـ
املـــوســـم املـــاضـــي عــلــى الـــخـــط، لـــضـــّم الــالعــب 
بشكٍل مجاني في امليركاتو الصيفي. وأفادت 
 العــب 

ّ
قــنــاة »ســـكـــاي ســـبـــورت إيــطــالــيــا« بــــأن

الـــوســـط الــتــركــي لـــم يــتــوصــل بــعــد إلـــى اتــفــاق 
مــع مــيــالن، الــذي يعرض عقدًا جــديــدًا  بقيمة 
 الالعب 

ّ
4 ماليني يــورو في املــوســم. ويقال إن

يطلب مبلغًا قيمته 5 ماليني يورو سنويًا من 
 الروسونيري ال يتطلع لرفع 

ّ
دون مكافآت، لكن

يوقع  لم  وإذا  الحالي.  الوقت  في  العقد  قيمة 
هــاكــان عــقــده خـــالل الــفــتــرة الــقــصــيــرة املقبلة، 
فيمكنه ترك »الديافولو« في صفقة انتقال حّر 
 يوفنتوس 

ّ
أن هــذا الصيف، وتــزعــم »ســكــاي« 

السابق.  ليفركوزن  باير  فــي ضــّم العــب  يفكر 
ــال وتــشــلــســي يــتــابــعــان  ــنــ ويــبــقــى نـــــادي أرســ
املوقف في ميالنو، عن ُبعد، في الوقت الراهن، 
ــهــمــا قـــد يـــدخـــالن فـــي أّي لــحــظــة فـــي هــذه 

ّ
لــكــن

الصفقة للتوقيع مع الالعب.

مبابي مقابل فينيسيوس... 
صفقة مثيرة

أعــــرب خـــورخـــي فـــالـــدانـــو، نــجــم ريــــال مــدريــد 
الالعب  استخدام  على  انفتاحه  عــن  السابق، 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس جــونــيــور، كــجــزٍء من 
كيليان  الفرنسي  الــالعــب  مــع  التعاقد  صفقة 

مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.
وما زال مستقبل الالعب الفرنسي لغزًا حتى 
اللحظة، لكن ُيعتقد بحسب صحيفة »ماركا« 
 

ّ
الــنــادي الباريسي بــدأ ينفد، في ظل  صبر 

ّ
أن

انــتــظــار رّد بــطــل الــعــالــم عــلــى اقـــتـــراح الــعــقــد 
الــجــديــد. وقــد يقبل ســان جــيــرمــان فــي نهاية 
األمــر فتح بــاب مفاوضات رحيل الــالعــب عن 
ــراء هــــذا الــصــيــف، تجنبًا  ــ مــلــعــب حــديــقــة األمــ
ملــغــادرتــه فــي املــيــركــاتــو الــتــالــي أي عــام 2022 
مــن دون أي مــقــابــل. وظــهــر اســم فينيسيوس 
جــونــيــور عــلــى الــســطــح لــيــكــون ضــمــن صفقة 
الــتــبــادل مــع دفـــع املــلــكــي ملــبــلــغ مــالــي إضــافــي 

لضّم مبابي إلى العاصمة اإلسبانية مدريد.
للفريق  السابق  العام  املدير  فالدانو،  ق 

ّ
وعل

املـــلـــكـــي، عـــلـــى ذلـــــك فــــي حـــديـــثـــه ملــــوقــــع »إل 
تــرانــزيــتــور« اإلســبــانــي: »هــل ســأضــع اسمه 
فــي الــصــفــقــة؟ إذا كــانــت املــبــادلــة هــي مبابي 
نــعــم«.  ســأقــول  حينها  فينيسيوس  مــقــابــل 
وتــابــع فــالــدانــو حــديــثــه: »لـــن يقتصر األمــر 
على التعاقد مع أحد أكثر الالعبني جاذبية 
وقوة في العالم، لكن أيضًا ستضم شخصًا 

في العمر نفسه واملركز نفسه«.
ــدًا من  ــ وبــطــبــيــعــة الـــحـــال يــعــتــبــر مــبــابــي واحــ
العبي الصف األول عامليًا، بعدما حقق العديد 
من األلقاب، من بينها مونديال روسيا 2018، 
 لــديــه 

ّ
 فـــالـــدانـــو أكــــد فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن

ّ
لــكــن

إيمانًا كبيرًا في قدرات فينيسيوس.

أكد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، 
يلقاها،  التي  المعاملة  بسبب  الباريسي  الفريق  مع  جــدًا«  »سعيد  أنـّـه 
وعالقته مع بقية الالعبين والجهاز 
في  يفكر  ال  وأنّه  واإلداريين،  الفني 
بقاءه.  الــنــادي  أراد  ما  إذا  الرحيل 
مع  مقابلة  في  نافاس  وأوضــح 
ــد  »أري فــوتــبــول«:  »فــرانــس  مجلة 
لسنوات  جي،  إس  بي  مع  االستمرار 
طويلة، ألنّني أشعر بالراحة الذهنية، 

وكذلك الجسدية«.

نافاس سعيد مع الباريسي

ــيـــروس  ــمـــة عــــن فـ ــنـــاجـ ــة الـ ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ الـــصـــحـ
كورونا، وبحال غيابها، ستكون املرة األولى 
التي تعتذر كوريا الشمالية عن املشاركة في 
األلعاب الصيفية، منذ أوملبياد سيول 1988 

الذي أقيم في عاصمة جارتها اللدود. 
حة 

ّ
واملسل املعزولة  الــدولــة  مشاركة  وكــانــت 

نـــوويـــًا فـــي األوملـــبـــيـــاد الــشــتــوي األخـــيـــر في 
بــيــونــغــتــشــانــغ )كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة( حــافــزًا 

تطورات 
الميركاتو 

الصيفي
لوكا دونتشيتش حكيمي وماندي من العرب السلوفيني  النجم  قاد 

فريقه داالس مافريكس للفوز على منافسه 
يوتا جاز متصدر املنطقة الغربية )111 – 
103( بتسجيله 31 نقطة، معّوضًا غياب 
بورزينغيس  كريستابس  الالتفي  زميله 
لإلصابة وليضع حدًا لسلسلة من تسعة 
انتصارات متتالية لضيفه، في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
وتألق دونتشيتش )22 سنة( هجوميًا أمام 
جاز الساعي لفوزه العاشر تواليًا، فسجل 

6 رميات ثالثية من نقاطه
 الـ31، وأضاف إلى سجله 9 متابعات و8 
تمريرات حاسمة. وحقق مافريكس فوزه 
الخامس تواليًا، وحافظ على مركزه السابع 
في املنطقة الغربية مع 28 فوزًا مقابل 21 

خسارة.
ودخـــــــل مـــافـــريـــكـــس الـــلـــقـــاء عـــلـــى مــلــعــبــه 
أهمية  مدركًا  سنتر«،  إيرالينز  »أميركان 
غياب العبه الالتفي بورزينغيس بسبب 
التواء في املعصم األيمن قبل ساعات من 
موعد اللقاء املنتظر، إذ توجب على زمالئه 
بذل املزيد من الجهد، فبرز دوريان فيني 
- سميث مع 23 نقطة، منها 5 رميات من 
خارج القوس، وجايلن برونسون من على 
مقاعد البدالء مع 20 نقطة، وأضاف الثنائي 
جــوش ريتشاردسون 17 وتيم هــاردواي 

جونيور 16 نقطة. 
البداية،  منذ  املــبــاراة  على  داالس  سيطر 
األول،  الــربــع  نهاية  مــع   )25  –  27( فتقدم 
ليعود ويسجل 37 نقطة مقابل 27 ملنافسه 
في الربع الثالث. وأكد مدرب مافريكس ريك 
كاراليل أن فريقه كان مصمما على الفوز 
بعد الخسارة املؤملة التي تلقاها أمام يوتا 
)120 – 101( في كانون الثاني/يناير 2021.

وقــــال كـــاراليـــل »الـــفـــارق هــو أنــنــا فرضنا 
أســلــوبــنــا الــبــدنــي أكــثــر مــن الــســابــق. كــان 

أنه  ذلــك قبل سنوات ضوئية. كنا نعرف 
أكبر  بــحــضــور  نــلــعــب  أن  علينا  يــتــوجــب 
 - فيني  أداء  كــاراليــل على  الليلة«. وأثنى 
سميث الذي استعاد مستواه بعدما غاب 
عــن 9 مــبــاريــات هــذا املــوســم إثــر إصابته 

بفيروس كورونا.
وتحدث مدرب مافريكس عن أهمية الالعب 
العائد إلــى املالعب بقوله »هــو جــزء مهم 
الدفاعي،  أسلوبه  إلــى  احتجنا  لفريقنا. 
والتقاطه للكرات املرتدة وتسجيله للنقاط. 

قام بكل شيء هذه الليلة«.
واعــتــمــد يــوتــا، صــاحــب أفــضــل ســجــل في 
ــم )38 فــــــوزًا مــقــابــل  ــذا املــــوســ الــــــــدوري هـــ
12 خـــســـارة(، عــلــى جــهــود صــانــع ألعابه 
دونوفان ميتشل، فسجل 16 نقطة ومرر 
4 كــرات حاسمة، إال أن ذلك لم يكن كافيًا 
املسجلني  أبـــرز  وكـــان  الــخــســارة.  لتجنب 
الخاسر مايك كونلي مع 28  في صفوف 
نقطة، فيما أضاف الثنائي الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش وجــوردان كالركسون من 

على مقاعد البدالء 16 نقطة لكل منهما.

»يجب علينا حمايته«
في مباراة ثانية، سجل كايري إرفينغ 40 
نقطة ومرر 7 كرات حاسمة لفريقه بروكلني 
نتس، في مباراة الفوز على نيويورك نيكس 
»التفاحة  )114 – 112( في ديربي مدينة 
الكبيرة«. وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة 
في املباراة، قبل أن ينجح بروكلني في سّد 

فجوة مــن 14 نقطة فــي الــربــع الثاني في 
طريقه للفوز. وأشاد إيرفينغ بقدرة فريقه 
 »أنا 

ً
على العودة إلى أجواء املباراة، قائال

آسف للجماهير في املنزل ولعائلتي، يجب 
أن أكون أفضل. نريد أن نبقى معًا. تعّرضنا 
إلصابات ولكننا نريد متابعة اللعب بقوة«. 
إال أن إصابة النجم جيمس هاردن نغصت 
فرحة الفوز لنتس الذي شاهد العبه يخرج 
باكرًا من أرض امللعب، وتحديدًا بعد أربع 
دقــائــق مــن صــافــرة الــبــدايــة بعدما مــرر 3 
كرات حاسمة والتقط كرة مرتدة من دون 
أن يسجل، بسبب آالم شعر بها في أوتار 

الركبة اليمنى.
ــــى الئـــحـــة طـــويـــلـــة مــن  ــاردن إلـ ــ ــ وانــــضــــم هـ
الغائبني على غرار الالعبني باليك غريفني 
وكيفن دورانت وتايلر جونسون والندري 
شــامــيــت. قـــال مــــدرب نــتــس ســتــيــف نــاش 
ــاردن مــن امللعب  إن الــفــريــق قــرر سحب هـ
كإجراء احترازي من دون أن تكون هناك 
أي مؤشرات تظهر إمكانية تعرض العب 
هيوسنت روكتس السابق إلصابة ستبعده 

لفترة طويلة.
وأكد ناش في هذا اإلطار أن الفريق الطبي 
»تــنــبــه إلـــى وجــــود عــيــب فــي ركــبــتــه« وأن 
»تمارين القوة جاءت طبيعية. يجب علينا 
حمايته، األمر مخيب جدا لجيمس ولكن 
ال يمكننا املخاطرة به إذا كنا قادرين على 
عدم القيام بذلك. اعتقدت أن القرار الصحيح 
 
ً
املــخــاطــرة«، وتابع حديثه قائال هو عــدم 

الحذر.  لذا سنعتمد جانب  »شعر بشيء 
ال يوجد أي مؤشر على أنها إصابة لفترة 
نمضي  أن  فقط  »علينا  خاتمًا  طــويــلــة«، 
يــومــًا بــعــد يـــوم ونــراقــب ونــأمــل أاّل تكون 

فترة طويلة«. 
ولعب جيف غرين دور املساند األول لزميله 
إيرفينغ، فسجل 23 نقطة مقابل 16 لجو 
هاريس. وأضاف أليز جونسون من على 
مقاعد البدالء 12. وكان أفضل مسجل في 
صفوف الفريق الخاسر آر جي باريت مع 
22 نقطة، فيما أضــاف ريجي بــولــوك 21 
ويوليوس راندل 19. هذا واستعاد نتس 
بفضل هذا الفوز صدارة املنطقة الشرقية 
منفردًا مع 35 فوزًا مقابل 16 خسارة، فيما 

يحتل نيكس املركز الثامن )26-25(.
وبــهــذه الــنــتــائــج، تــقــدم فــريــق نــتــس ألول 
مرة في صدارته للمنطقة الشرقية بفارق 
سفنتي  فيالديلفيا  منافسه  عن  انتصار 
سيكسرز )35 انتصارًا مقابل 34(، أما يوتا 
جاز فبقي متصدرًا )38 فوزًا و12 خسارة(، 
في وقــت بقي فريق نيويورك نيكس في 

املركز الثامن )25 فوزًا مع 26 خسارة(.
أما املباريات القادمة من منافسات الدوري 
نتظم، فيلعب فريق أورالندو ماجيك مع 

ُ
امل

إنديانا  ويستضيف  ويــــزاردز،  واشنطن 
بايسرز منافسه مينيسوتا تيمبيروولفز، 
مــع فريق نيو  أمــا بروكلني نتس فيلعب 
أورليانز بيليكانز، ويواجه فريق بوسطن 

سلتيكس فريق نيويورك نيكس.
فــي املــقــابــل يلعب فــريــق أتــالنــتــا هاوكس 
على  األول  وعــني  غريزليز،  ممفيس  ضــد 
املؤهلة  املقاعد  يبقيه ضمن  الــذي  الــفــوز 
فــي حــني يلعب  إلـــى األدوار اإلقــصــائــيــة، 
ــبــــاراة صــعــبــة أمـــام  هــيــوســنت روكـــتـــس مــ
ضمن  للبقاء  الطامح  مافريكس،  داالس 

أندية النخبة.
ــتـــظـــرة فـــســـتـــكـــون بــني  ــنـ ـ

ُ
أمـــــا املــــواجــــهــــة امل

الغربية  املنطقة  فينيكس صانز وصيف 
واملتصدر يوتا جاز متصدرها، وذلك في 
منافسات شرسة من أجل تثبيت بقائهما 
فريق  ويريد  والثاني.  األول  املركزين  في 
الثانية  لــلــخــســارة  الــتــعــرض  جـــاز تجنب 
تواليًا، بينما يبحث صانز عن فوز ُيقربه 
من الصدارة ألول مرة هذا املوسم رغم فارق 

االنتصارات الثالثية في الترتيب.
الــجــولــة مــواجــهــة قوية  كما وتشهد هــذه 
ومنافسه سان  ناغتس  دينفر  بني  أيضًا 
أنطونيو سبيرز، وكذلك يلعب أوكالهوما 
سيتي ثاندر مع تشارلوت هورنتس، وهذه 
ــنــافــس عــلــى مــقــاعــد مــؤهــلــة إلــى 

ُ
األنــديــة ت

األدوار اإلقصائية هذا املوسم.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية 
دونتشيتش يُنهي سلسلة انتصارات جاز

خطف فريق داالس 
مافريكس فوزًا ُمستحقًا 

على متصدر المنطقة 
الغربية يوتا جاز، وأثبت 

أنه قادر على التأهل 
إلى األدوار اإلقصائية 
هذا الموسم، وذلك 

في ظل ظهور الفت 
لنجمه لوكا دونتشيتش

)Getty( داالس مافريكس يُعزز حظوظه في التأهل إلى األدوار اإلقصائية
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ــّوة الــنــاريــة«  ــقـ تــجــوز مــقــارنــة »الـ
الـــريـــاضـــيـــة واملـــالـــيـــة بـــني بــايــرن 
ــانـــي وبـــاريـــس ســان  مــيــونــخ األملـ
جــيــرمــان الــفــرنــســي قــبــل مــواجــهــة الفريقني 
ــــي ذهـــــــاب ربــــــع نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة دوري  فـ
أبطال أوروبا، إال أنهما ُبنيا على قاعدتني 
تعكسان  جــذريــًا،  مختلفتني  إقتصاديتني 

رؤيتني لتطوير كرة القدم األوروبية.
»الباريسي« 400  النادي  أنفق مالكو  عندما 
مليون يــورو في عام 2017 من أجل التعاقد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــع الــبــرازيــلــي نــيــمــار في 
اإلسباني  برشلونة  من  قادمًا  عاملية  صفقة 
)222 مليون يــورو( واملهاجم كيليان مبابي 
مـــن مــونــاكــو )180 مــلــيــونــًا(، اعــتــقــد إداريــــو 
بايرن أنهم يأتون من مجرة أخرى، وحينها 
قال الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينتس 
ــال مـــدريـــد  ــ ــيـــس بــــايــــرن أو ريــ رومــيــنــيــغــه »لـ
أو بــرشــلــونــة مــن ينفق هـــذا الــكــّم مــن املـــال«، 
ــان جــيــرمــان  مــضــيــفــًا »وحـــدهـــمـــا بـــاريـــس ســ
اعتماد  على  يتجاسران  سيتي  ومانشستر 
مثل هــذه السياسة. ولــكــن ال شــيء يــؤكــد أن 
باريس سان جيرمان سيفوز بــدوري أبطال 

»البافاري« 
و»الباريسي«

أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  منافسات  من  الثاني  اليوم  يشهد 
مواجهتين من الطراز الرفيع، األولى إعادة لنهائي الموسم الماضي بين 
بورتو  بين  والثانية  الفرنسي،  جيرمان  سان  وباريس  األلماني  ميونخ  بايرن 

المفاجأة وتشلسي الطامح للوصول إلى المربع الذهبي
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أوروبا«. وبالفعل، ومن دون الكثير من القلق، 
لم نشاهد بايرن يتراجع للصفوف الخلفية 
كرويًا، بسبب عدم قدرته على االعتماد على 
الالعبني.  أفضل  مــع  للتعاقد  مالية  إيـــرادات 
ففي عام 2019، أنفق بايرن 80 مليون يورو 
لشراء املدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من 
أتلتيكو مدريد اإلسباني، في أغلى صفقة في 
عــدم دخوله  البافاري«. ورغــم  النادي  تاريخ 
في سوق االنتقاالت »الجنوني«، إال أن بايرن 
ما زال قادرًا على مقارعة كبار أوروبا وأكبر 
مثال على ذلك تحقيقه سداسية تاريخية في 
املوسم املــاضــي، أبــرزهــا دوري األبــطــال على 

حساب سان جيرمان تحديدًا. 
ــــذي »يــتــنــفــس« من  هـــو الــفــريــق الــوحــيــد الـ

إيرادات خاصة، ومن دون أن يرهق خزينته 
ممول  على  مصيره  يعتمد  أن  أو  بالديون 
أجــنــبــي. هـــذا االســتــقــرار هــو »تــحــفــة« عمل 
الــســابــق  لــلــرئــيــس  مــثــالــيــة  40 ســنــة إلدارة 
أولـــــي هـــونـــيـــس، الـــــذي بــــات الـــيـــوم رئــيــســا 
فخريًا. ومن أجل أن ينجح، اعتمد الرئيس 
الثمانينيات  التاريخي على سنوات حقبة 
األملانية  للشركات  املــقــدســة  املــبــادئ  وعــلــى 
الــصــغــيــرة بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة: 
الــتــحــّكــم بـــالـــديـــون، واملــحــافــظــة دائـــمـــًا على 
احتياطي مالي من أجل درء األزمــات خالل 
أيام الشّدة، ما سمح لبايرن ميونخ بتخطي 
األزمة التي خلفها وما زال، فيروس كورونا 

في أنحاء العالم من دون أضرار هيكلية.
الــيــوم يــعــود الــفــريــقــان ليلتقيا وهـــذه املــرة 
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا موسم 
الــذهــبــي  املـــربـــع  عــلــى  والـــعـــني   ،2021-2020
األملاني  دورتــمــونــد  بوروسيا  إمــا  ملواجهة 
أو مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي، والــفــائــز 
ســيــكــون أول طـــرف فـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــاري«  ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــكــــون مــــواجــــهــــة »الــ ــتــ فـــكـــيـــف ســ

و»الباريسي« على مدى 180 دقيقة؟

عام كورونا
ــرن، مـــــّر ســـــان جـــيـــرمـــان بــعــام  ــ ــايـ ــ بــــخــــالف بـ
فــيــروس  تفشي  بــدايــة بسبب  2020 صــعــب، 
»كــــورونــــا«، وثــانــيــًا بــســبــب املــشــاكــل املــالــيــة 
ــة ـ اإلســــبــــانــــيــــة لــلــنــقــل  ــيـ ــنـ ــيـ لـــلـــشـــركـــة الـــصـ
التلفزيوني »ميديا برو«، ما تسبب بخسائر 

باملاليني ألندية الدوري الفرنسي.
ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ وقـــــــــــــــــّدرت شــــــركــــــة »ديـــــــلـــــــويـــــــت« الــ
بطل  املالية خسائر  بالخدمات  املتخّصصة 
فرنسا بحوالي 95 مليون يــورو في املوسم 
األخير فقط، مقابل أرباح وصلت إلى حوالي 
540 مــلــيــونــًا لــيــتــراجــع الـــنـــادي »الــبــاريــســي 
»مـــن املــركــز الــخــامــس للمرتبة الــســابــعــة في 
الئحة أغنى األندية. في املقابل، يحتل بايرن 
املركز الثالث في هذه الالئحة مع 634 مليون 
ولكن  مليونًا    715( برشلونة  خلف  يـــورو، 
مــع ديـــون تــقــدر بــحــوالــي 1,2 مــلــيــار( وريــال 
مدريد )715 مليونا مع ديون تصل إلى 900 
مليون يــورو(.ومــن أجــل الــخــروج مــن األزمــة 
املالية، بامكان سان جيرمان االعتماد على 
القدرة املالية ملالكه، وبفضل املوارد القطرية، 
يبقى النادي قبلة جاذبة ما يمنحه األوراق 
املــنــاســبــة بـــني يــديــه لــوضــعــهــا عــلــى طــاولــة 
املــفــاوضــات لــتــمــديــد عــقــدي نــيــمــار ومبابي 
اللذين ينتهيان في عام 2022. إال أن باريس 
ســـان جــيــرمــان ينظر إلـــى آفـــاق أبــعــد، فمنذ 
وصول الشركة القطرية املالكة في عام 2011 
استثمر النادي في مجال التسويق، إذ يريد 

أن يفرض نفسه كنادي الجيل الجديد.

100 مليون متابع
يسعى ســـان جــيــرمــان لــدمــج كـــرة الــقــدم مع 

الفائز من المواجهة 
يواجه أو دورتموند 

أو »سيتي«

زيدان يُطالب بعدم التسامح مع العنصرية
دعا الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اإلسباني، إلى عدم التسامح مع أّي 
تعبير عنصري في كرة القدم اإلسبانية، بعد الحادث الذي وقع في املباراة التي جمعت 
بني قادش وفالنسيا، والذي تجنب إبداء الرأي بشأنه لعدم التأكد من تعرض الفرنسي 
مختار دياكابي لإلهانة. وفي مؤتمر صحافي، قال زيــدان: »ما يمكنني قوله واضح، 
في ما يتعلق بمسألة العنصرية فهو عدم التسامح مطلقًا، ال أعرف ما حدث بالضبط 
 شيء هو 

ّ
 وقبل كل

ً
ني لم أكن هناك، لكن يمكنني أن أقول ما أشعر به في داخلي، أوال

ّ
ألن

االحترام بالنسبة للشخص وهذا أهم شيء«. بالنسبة للمدرب الفرنسي، فإّن الحادث 
الذي وقع في قادش يعّد من األمور الخطيرة، وطالب بعدم معاقبة اإلهانة العنصرية بل 

أيضًا السعي إلى معالجة السلوكيات. 

كومان: كنا بعيدين عن المستوى الذي أظهرناه مؤخرًا
رونــالــد  الــهــولــنــدي  لبرشلونة،  الفني  املــديــر  أكــد 
كـــومـــان، أّن فــريــقــه »كــــان بــعــيــدًا عـــن املــســتــوى 
ــفــوز بهدف  ــــك بــعــد ال الــــذي أظــهــره مـــؤخـــرًا« وذل
نــظــيــف عـــلـــى بـــلـــد الـــولـــيـــد، بــتــوقــيــع الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيلي، في الدقيقة 90، ليضع الفريق 
أتلتيكو  »الكتالوني« على بعد نقطة واحــدة من 
مــدريــد املــتــصــدر. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
نــو« قال  التي احتضنها ملعب »كــامــب  املــبــاراة 
»في  اللقاء:  برشلونة خــال  معاناة  كومان عن 
الشوط األول، افتقرنا إلى ما هو أكثر من خلق 
لــم نكن كذلك جيدين في  الهجوم.  فــي  الــفــرص 
وقت بدء اللعب من الخلف، والضغط في األمام. 
لقد رأيت برشلونة بطيئًا ومتعبًا، ولهذا السبب 
غــيــرت خــطــة الــلــعــب فــي نــهــايــة الــشــوط األول«. 
التوقف  »الــنــضــارة، ربما بسبب فترة  إلــى  افتقر  أّن فريقه  الهولندي  املــدرب  وأوضــح 
ه سيكون قادرًا على 

ّ
ه إذا عاد الفريق إلى مستواه السابق، فإن

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
الدولي«. لكن

الفوز باملباريات من أجل املنافسة على لقب البطولة، رغم الصورة السيئة التي أظهرها 
أمام بلد الوليد. وليس من الجديد هذا املوسم أن يحسم برشلونة مباراة في اللحظات 
األخيرة، لكن بالنسبة لكومان، هذه ليست مسألة حظ، إذ قال في هذا اإلطــار: »هناك 
لحظات في الحياة تكون فيها محظوظًا، وغيرها تكون فيها غير محظوظ. لكّن الفريق 
بحث عن الهدف، ويجب أن نسلط الضوء على عقلية الفريق الذي كان دائمًا يبحث عن 

النقاط الثاث«.

ريبيكا ويلش تدخل التاريخ كأول امرأة تدير مباراة 
رجال للمحترفين في إنكلترا

كرة  في  التاريخ  ويلش،  ريبيكا  الحكمة  دخلت 
القدم اإلنكليزية، بعدما أصبحت أول امرأة تدير 
للمحترفني بني فريقي هاروغيت  مباراة رجال 
تاون وبورت فايل، في منافسات دوري »الدرجة 
الــبــطــوالت املحترفة  الــرابــع فــي ترتيب  الــثــانــيــة«، 
التحكيم، مايك  فــريــق  بــإنــكــلــتــرا. وعـــنّي رئــيــســا 
ولدت  التي  ويلش،  الحكمة  رايلي ومايك جونز، 
في مدينة واشنطن، شمالي الباد، لهذه املهمة، 
ــوال املـــوســـم. وعـــلـــى هــذا  ــ بــعــد أدائـــهـــا الــجــيــد طـ
الــنــحــو، أصــبــحــت ويــلــش )37 عــامــًا( أول امـــرأة 
بريطانيا،  في  للمحترفني  مباراة  لقيادة  ختار 

ُ
ت

ه في عام 2010، قادت إيمي فيرن آخر 
ّ
علمًا أن

الثانية بني  الفئة  عشرين دقيقة من مباراة في 
إصابة  بسبب  فورست  ونوتينغهام  كوفنتري 
الحكم األساسي. ووصفت ويلش، التي أتيحت لها بالفعل فرصة إدارة مباراة نهائي 
ه »أعظم نجاح« 

ّ
كأس اللغة اإلنكليزية للسيدات في ويمبلي عام 2017، هذا التعيني بأن

ها عندما قررت أن تكون حكمة قبل حوالي 11 عامًا، لم 
ّ
في مسيرتها، مشيرة إلى أن

حقق هذا اإلنجاز. وكانت العاملة السابقة في الخدمة 
ُ
تكن تتخيل أن تكون أول امرأة ت

الصحية الوطنية قبل بضع سنوات، قد لعبت كرة القدم عندما كانت طفلة وتدربت على 
التحكيم في جمعية دورهام. وبدأت، ريبيكا ويلش، التدريب في مباريات جامعية، لكن، 
بعد وصولها إلى دوري السوبر للسيدات، في ديسمبر/ كانون األول تم إدراجها في 

قائمة النخبة النسائية في االتحاد األوروبي لكرة القدم.

وانتقل  الفريق،  أفضل العــب وجــائــزة  حصل على جائزة 
إلى عالم االحتراف بعد إنهائه الدراسة، وبدأ املشاركة في 
مــبــاريــات الــرجــال. وفــي شهر شــبــاط/فــبــرايــر عــام 2020، 
بيتش«  »ديــلــراي  إلــى بطولة  ناكاشيما بطاقة دعــوة  تلقى 
املفتوحة، ووصل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تفوق على 
منافسيه جيري فيسيلي وكاميرون نوري، قبل أن يخسر 

أمام منافسه يوشيهيتو نيشيوكا.
ــارك الـــاعـــب األمـــيـــركـــي فـــي بــطــولــة  ــ ــام 2020، شـ ــي عــ وفــ
»شــيــكــاغــو ســمــاش«، ولــعــب إلـــى جــانــب راجــيــيــف رام في 
منافسات فئة »الزوجي«. ثم تأهل إلى املباراة النهائية، لكنه 

خسر في مباراة طويلة.
يبلغ طول الاعب ناكاشيما مترًا و85 سنتيمترًا، وأمسى 
الُيمنى،  باليد  يلعب  وهــو   ،2019 عــام  فــي  محترفًا  العــبــًا 
ألـــف دوالر أمــيــركــي.  ــًا مــالــيــة قـــدرهـــا 250  ــاحـ وحــقــق أربـ

انتصارات مقابل  »الــفــردي«، حقق 3  فئة  وفــي منافسات 
3 خسارات، وهو اليوم يحتل املركز الـــ143 في التصنيف 
ــــام« فئة  الــعــاملــي لـــلـــرجـــال. وفــــي مــنــافــســات »الـــغـــرانـــد سـ
في  التأهيلية  التصفيات  مــن  ناكاشيما  خــرج  »الــفــردي«، 
بطولة أستراليا املفتوحة، ومن التصفيات التأهيلية األولى 
الثاني  الــدور  في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2020، ومن 
منافسات  وفــي   .2020 عــام  املفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  فــي 
فئة »الــزوجــي«، خسر مرة واحــدة ولم ُيحقق أي انتصار، 
للرجال  العاملي  التصنيف  الــــ500 فــي  املــركــز  إلــى  ووصـــل 
فــي فئة »الـــزوجـــي«. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـام« فئة 
»الزوجي«، خرج من الدور األول في بطولة فرنسا املفتوحة 
عام 2018، ومن الدور ربع النهائي في بطولة »ويمبلدون« 
عام 2018. وهو سُيحاول، في منافسات عام 2021، تقديم 

أداء ُمميزًا من أجل التقدم في التصنيف العاملي للرجال.

رياض الترك

ولد العب التنس األميركي، براندون ناكاشيما، في الثالث من 
شهر آب/أغسطس عام 2001، وهو الذي وصل إلى املركز 
الـ133 في التصنيف العاملي لفئة الرجال عام 2021. كما أنه 
وصل إلى املركز الثالث في التصنيف العاملي للصغار عام 
وج خال مسيرته بلقبني في املنافسات الدولية، 

ُ
2018، وت

وكذلك لقبني في منافسات »تشالينجير«.
»املاسترز«  بطولة  بلقب  ناكاشيما  ــوج 

ُ
ت عــام 2018،  وفــي 

للصغار، وتفوق في املباراة النهائية على الاعب الصيني 
تسينغ شون هسني في املباراة النهائية )6 - 2( و)6 - 2(. 
وفي املنافسات الجامعية، أنهى مسيرته في رياضة التنس 
بـ17 فوزًا مع 5 خسارات في فئة »الفردي«، و20 فوزًا مع 3 
خسارات في فئة »الزوجي«. وفي نهاية املوسم الجامعي، 

براندون ناكاشـيما

على هامش الحدث

العب تنس 
أميركي يحتل 

المركز الـ143 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

مواجهة 
ُمنتظرة بين 
)Getty( النجوم

اإليطالي  العبه  إصابة  عن  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  فريق  أعلن 
أليساندرو فلورينزي بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن مواجهة الفريق 
أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال، وهو ما حدث 
حسابه  عبر  »الباريسي«  النادي  وأكد  فيراتي.  ماركو  مواطنه  مع  أيضًا 
بضعة  منذ  وقائيًا  عزله  وتم  بالوباء  فلورينزي  »إصابة  »تويتر«:  في 
أيام في فرنسا وسيتّبع  تبلغ 10  التي  العزل  الالعب سيواصل فترة  أيام. 

البروتوكول الصحي المناسب«.

إصابة فلورينزي بكورونا

وجه رياضي

»نمط الحياة« )اليف ستايل(، ولهذا الهدف 
دخل بشراكة مع العالمة التجارية جوردان 
مــن أجــل تصميم بــذاتــه الــريــاضــيــة وإنــشــاء 
فريق »إي سبور« في آسيا. ويتفاخر النادي 
»الباريسي« بأنه يملك أكثر من 100 مليون 
مــتــابــع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وتحديدًا في البرازيل والصني، مقابل العدد 

وبايرن. ويبدو أن سان جيرمان يسير على 
أولــي هونيس  أوروبــيــة عّبدها قبله  طريق 
نفسه. فقبل 40 عاما استلهم حينها املدير 
الــشــاب مــمــا يــحــصــل فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة مــن أجـــل تــحــويــل الـــنـــادي املبني 
على قاعدة حرفية شيئا فشيئا إلى شركة 
مـــزدهـــرة. كــمــا كـــان هــونــيــس أّول مـــن أدرك 

نــفــســه لـــبـــايـــرن، بــحــســب مـــا يـــدعـــي األخـــيـــر. 
وعــلــى غـــرار كــرة الــثــلــج، تــزامــن ارتــفــاع عدد 
املتابعني في عام 2019 مع توقيع عقد شراكة 
مـــع شـــركـــة »نـــايـــكـــي« األمـــيـــركـــيـــة الــعــمــالقــة 
لــلــتــجــهــيــزات الــريــاضــيــة وأول تــجــاريــة من 
مجموعة أكــور، ما يسمح للنادي الفرنسي 
ــال  ــهـــوة مـــع كـــل مـــن بــرشــلــونــة وريــ بـــهـــدم الـ

أن  يمكن  التلفزيونية  الــحــقــوق  إيــــرادات  أن 
مغامرة  فــي  وانطلق  للذهب،  منجمًا  تكون 
التسويق وبيع املنتجات التي تتأتى عنها. 
لقد بات »نموذج أعمال - هونيس« أمثولة 
اململوكة  األندية  فيها  بما  الكبيرة،  األندية 

من أثرياء.
)العربي الجديد، إفي(

من  »بوغوتا«  بطولة  عامليًا،   109 املصنفة  كارولينا شميدلوفا،  آنا  السلوفاكية  ودعــت 
 )3 -  6(  ،)4 -  6( لواحدة  بولسوفا، بمجموعتني  أليونا  اإلسبانية  يد  األول على  الــدور 
- 4(. وأطاحت بولسوفا، املصنفة 108 عامليًا، بشميدلوفا، بطلة عام 2018، »في  و)6 
بوغوتا«، في لقاء استغرق ساعتني وست دقائق، لتواجه في الدور ثمن النهائي الفائزة 
أّن البطولة األبرز  من مباراة مواطنتها سارا سوريبيس واإليطالية سارا إيراني. ُيذكر 
قام من دون جمهور بسبب فيروس كوورنا، فيما 

ُ
لتنس السيدات في أميركا الاتينية ت
تبلغ جوائزها حوالي 250 ألف دوالر.

صورة في خبر

شميدلوفا تودع بطولة بوغوتا
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