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تدّرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في منشآت 
توريمولينوس الرياضية في بلدة كوستا ديل 
سول في ماالغا جنوبي إسبانيا، وحجز أيضًا 
ملعبًا للتدرب، وفقًا ملا تم التحقق منه. واختار 

»نولي« هذه املرة توريمولينوس للتدرب استعدادًا 
لبطولة أستراليا املفتوحة الكبرى، التي ستقام 
في شهر شباط/ فبراير املقبل. في وقت يبحث 

ديوكوفيتش عن لقبه الـ18 في البطوالت الكبرى 
والحفاظ على لقبه في البطولة األسترالية.

استعرضت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، أمام 
الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش بانتصار 

سهل )6 - 2( و)6 - 4( في مستهل مشوارها 
في بطولة أبوظبي ذات الـ500 نقطة. لم تبدأ 

موغوروزا املباراة بشكل جيد لكنها سرعان ما 
استعادت توازنها واكتسحت منافستها بستة 
أشواط متتالية. وستواجه موغوروزا في الدور 

التالي البيالروسية ألكساندرا ساسنوفيتش التي 
فازت على املجرية آنا بوندار )6 - 2( و)6 - 3(.

بدا الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق 
برشلونة، راضيًا للغاية عن الفوز الذي حققه 

الفريق على أتلتيك بلباو، وقال الهولندي »قد 
تكون هناك إصابات ويحدث تذبذب كبير في 

املستوى على مدار املوسم، وهذا يمكن أن يؤثر 
بشكل كبير على فريق يسير بشكل جيد للغاية. 

من املمكن أن تخسر جميع املباريات. هناك منافسة 
كبيرة. سباق الدوري ما زال مستمرًا ومن الصعب 

الحفاظ على نفس املستوى طوال املوسم«.

ديوكوفيتش يتدرب 
في منشآت ماالغا 

استعدادًا لبطولة أستراليا

موغوروزا تستعرض 
في مستهل مشوارها 

في أبو ظبي

رونالد كومان مدرب 
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القاهرة ـ العربي الجديد

املجموعات  مرحلة  قرعة  سفرت  أ
ــا لـــكـــرة  ــيــ ــقــ ــريــ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أفــ
عــن   2021-2020 م  ـ ـ ـ وسـ ـ ـ ـ ـ مل دم  ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ـ ـ ل ا
وضـــع األنـــديـــة الــعــربــيــة فـــي صـــدامـــات قــويــة 
ومجموعات نارية بحثًا عن بطاقات التأهل 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة، واالســـتـــمـــرار فـــي ســبــاق 

املنافسة على كأس البطولة الحالية.
وقبل عرض نتائج القرعة، يجب التذكير بما 
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تقرير

عندما  املاضي  املوسم  منافسات  في  ل  ص ح
 على حساب 

ً
وج فريق األهلي املصري بطال

ُ
ت

الزمالك إثــر تفوقه عليه )2 - 1(، فــي واحــدة 
من النهائيات التاريخية. وفي تلك املواجهة 
ســجــل »قــفــشــة« الــهــدف الــقــاتــل مــن تــســديــدة 
عاملية من خارج منطقة الجزاء، لُيحقق اللقب 

التاسع لزعيم أفريقيا.
 هذا 

ً
ن يكون فريق األهــلــي منافسًا سهال ــ ول

افس مرة 
ُ
رجح أنه سين

ُ
املوسم أيضًا ومن امل

جــديــدة عــلــى الــلــقــب بــكــل قـــوة، ليسعى وراء 

تــحــقــيــق الــنــجــمــة الــعــاشــرة تــاريــخــيــًا والــتــي 
ســـتـــؤكـــد لــلــجــمــيــع أنـــــه األفــــضــــل فــــي الـــقـــارة 
السمراء. هذا، ولن يكون فريق الزمالك منافسًا 
 أيضًا رغم قوة املجموعة التي وقع فيها، 

ً
سهال

ميزة القادرة على 
ُ
إال أنه يملك كل العناصر امل

حمل الفريق إلى مراحل متقدمة في البطولة 
وتحقيق اللقب الذي فقده في الدقائق األخيرة 

من نهائي عام 2020.

مجموعة سهلة لألهلي
البطل وصعبة للزمالك

أوقــعــت الــقــرعــة األهــلــي املــصــري، حــامــل لقب 
النسخة األخيرة، على رأس املجموعة األولى 
)أســهــل املــجــمــوعــات(، مــع سيمبا الــتــنــزانــي 
واملريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، 
وأبعدته القرعة عن مواجهة غريمه التقليدي 
ووصيفه األخير الزمالك في مجموعة واحدة، 
ليحتفظ الفريقان بفرص التأهل مرة أخرى 
ــن املــتــوقــع أن تــكــون املــنــافــســة  لــلــنــهــائــي. ومــ
على البطاقتني املؤهلتني بني فريقي األهلي 

املصري وفيتا واملريخ وفقًا للمستوى الفني.
ــا املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فــضــمــت مــازيــمــبــي  أمــ
من الكونغو وماميلودي صانداونز القوي 
والهالل السوداني، باإلضافة لفريق اتحاد 
بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري. ومـــن املــتــوقــع أن تكون 
املجموعة مفتوحة على كل االحتماالت بسبب 

التقارب الكبير في مستوى جميع األندية.
أما املجموعة الثالثة، فضمت كال من الوداد 
املغربي على رأســهــا وخلفه حــوريــا الغيني 
وأتــلــتــيــكــو بــيــتــرولــيــوس األنـــغـــولـــي وأخــيــرًا 
كــايــزر شيفز الجنوب أفــريــقــي. وسيتنافس 
الوداد وحوريا على التأهل بشكل مؤكد نظرًا 

الزمالك المصري 
والترجي التونسي في 

مجموعة »الموت«

رفع االتحاد السكندري 
رصيده إلى 8 نقاط في 

المركز الخامس

لقوتهما املعهودة في دور املجموعات خالل 
السنوات املاضية.

وأخـــيـــرًا ضــمــت املــجــمــوعــة الــرابــعــة الــتــرجــي 
التونسي والزمالك املصري واتحاد الجزائر 
وتتونغيث السنغالي، وهي أقوى مجموعات 
دوري أبطال أفريقيا هذا املوسم. إذ إن األندية 
ــى هـــي مـــن األفـــضـــل فـــي الــقــارة  ــ الــثــالثــة األولـ
وستتنافس بشراسة بغية حجز مقعد مؤهل 

إلى الدور الثاني من البطولة األفريقية.
وشارك في سحب قرعة دوري األبطال حسام 
غالي، كابنت النادي األهلي املصري السابق 
والــفــائــز بــالــبــطــولــة 3 مــــرات مـــن قــبــل. وكـــان 
»كـــاف« قــد أعلن قبل بــدء مــراســم القرعة عن 
مستويات الفرق الـ16 والتصنيف الخاص بها 

قبل توزيع الفرق عبر 4 مستويات.
وضم املستوى األول األهلي )مصر( - الوداد 
ــرجـــي )تــــونــــس( - مــازيــمــبــي  ــتـ )املــــغــــرب( - الـ

)الكونغو الديمقراطية(.
وجــاء في املستوى الثاني الزمالك )مصر( - 
صن داونز )جنوب أفريقيا( - حوريا )غينيا( 

ســحــق فــريــق الــســد ضيفه السيلية بثمانية 
أهــداف نظيفة في املرحلة الـــ13 من منافسات 
بــطــولــة الــــــدوري الــقــطــري لـــكـــرة الـــقـــدم، وهــي 
الــنــتــيــجــة األعــــرض فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
املنافسات، ليكسر السد رقمه السابق عندما 
دك شباك األهلي )7 – 1( في الجولة الخامسة.
وواصل »الزعيم »الهيمنة على البطولة، رافعًا 
رصيده إلى 35 نقطة مبتعدًا بفارق 11 نقطة 
مؤقتًا عن الدحيل، في وقت تجمد فيه رصيد 
السيلية عند النقطة 15 مهددًا بفقدان مركزه 
الـــثـــامـــن. وبـــســـط الـــســـد ســيــطــرة مــطــلــقــة على 
املــجــريــات، مفتتحًا التسجيل عبر الجزائري 
بــــغــــداد بـــونـــجـــاح )د.23( وأضــــــــاف الـــكـــوري 

الجنوبي نام تاي-هي الهدف الثاني )د.36(.
وانـــهـــار الــســيــلــيــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي تــمــامــًا، 
 ستة أهداف بدأها علي أسد بالثالث 

ً
مستقبال

)د.51( فيما عاد نام تاي-هي ليسجل الرابع 

نحقق شيئًا سوى حصد ثالث نقاط جديدة 
ــدوري«.  ـ فــي سبيل سعينا للتتويج بلقب الـ
ــوازن بـــفـــوز ثــمــني على  ــتــ واســـتـــعـــاد الـــريـــان الــ
الــــغــــرافــــة )2 – 1( لــــيــــتــــدارك أشــــبــــال املــــــدرب 
الــفــرنــســي لــــــوران بــــالن كـــبـــوة الـــســـقـــوط أمـــام 
السيلية وكسبوا دفعة معنوية بتجاوز فريق 

ينافس في طليعة جدول الترتيب.
ورفع الريان رصيده إلى النقطة الـ19 لكنه ظل 
ســادســًا، فــي حــني فشل الــغــرافــة فــي استعادة 
الــوصــافــة بعدما تجمد رصــيــده عند النقطة 
23 متراجعًا إلى املركز الرابع بفارق األهداف 
عن قطر. ويدين الريان بفوزه لنجمه الدولي 

عبد العزيز حاتم صاحب الهدفني.
وتـــقـــدم حـــاتـــم لـــلـــريـــان مــبــكــرًا بـــهـــدف الــســبــق 
بــتــســديــدة جميلة مــن خـــارج املــنــطــقــة سكنت 
شــبــاك الــحــارس يــوســف حسن )د.5(، بيد أن 
العاجي جوناثان كودجيا عادل النتيجة من 
ركــلــة جـــزاء كسبها بنفسه بعد تــدخــل تقنية 
حكم الفيديو املساعد ونفذها بنجاح )د.41(. 
ورغم إهــدار العاجي يوهان بولي ركلة جزاء 
للريان )د.45( إال أن عبد العزيز حاتم تدارك 
األمــر بعد دقيقة واحــدة عندما سجل الهدف 
 كرة زاحفة 

ً
الثاني عقب جملة جميلة، مرسال

من داخل املنطقة إلى الشباك )1+45(.
واســــتــــعــــاد قـــطـــر نـــغـــمـــة االنـــــتـــــصـــــارات عــقــب 
ــاوز الــخــريــطــيــات )3 –  ــجـ تـــعـــادلـــني، عــنــدمــا تـ
ــلـــى الـــســـجـــل الــخــالــي  1( لــيــحــافــظ »املــــلــــك« عـ
مـــن الــخــســائــر لـــلـــمـــبـــاراة الــثــامــنــة تـــوالـــيـــًا )6 
ــارات(، رافـــعـــًا رصـــيـــده إلـــى الــنــقــطــة 23  ــتـــصـ انـ

ومتقدمًا إلى املركز الثالث.
في املقابل مني الخريطيات بالخسارة تحت 
قــيــادة مــدربــه الــجــديــد وســـام رزق بــعــد إقــالــة 
يوسف آدم عقب الخسارة من السد )5 -صفر(، 
ليبقى فــي املــركــز األخــيــر بــرصــيــد ســت نقاط 
فــقــط. وســجــل مــحــمــد ســـالم هـــدف قــطــر األول 
بالخطأ في مرماه )د.39( وأضــاف الجزائري 
يــوســف الــبــاليــلــي الـــهـــدف الــثــانــي )د.52( ثم 
سجل حامد إسماعيل الثالث )د.62( قبل أن 
يقلص الغاني إيفانز منساه النتيجة )د.88(.

 
بطولة السعودية: 

تعادل الوحدة والفتح سلبًا
تــقــاســم فــريــقــا الــوحــدة والــفــتــح نــقــاط املــبــاراة 
عبد  امللك  مدينة  ملعب  على  لتي جمعتهما  ا
الــعــزيــز الــريــاضــيــة فــي مــكــة املــكــرمــة وانــتــهــت 
بالتعادل السلبي، لحساب منافسات الجولة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن بــطــولــة الــســعــوديــة لــكــرة 
القدم. وبهذا التعادل رفع الوحدة رصيده إلى 
19 نقطة فــي املــركــز الــرابــع بينما رفــع الفتح 

رصيده إلى 17 نقطة وحاتل املركز السابع.

ــيـــو ســبــيــرز  ــان أنـــطـــونـ ــ أوقـــــــف كــــل مــــن ســ
ــارات  ــتــــصــ وبــــروكــــلــــني نـــتـــس ســـلـــســـلـــة انــ
ــيــــس لــــيــــكــــرز وفـــيـــالدلـــفـــيـــا  ــلــ لــــــــوس أنــــجــ
ًا بفوزهما على  يــ سفنتي سيكسرز تــوالــ
 – 122 109(  و)  – 118 ا ) ـ مـ ـ هـ ـ يـ ـ سـ ـ افـ ـ نـ ـ مـ
109( ضــمــن مــنــافــســات دوري كـــرة السلة 
ــلـــى مــلــعــب  ــتـــرفـــني. فـــعـ ــلـــمـــحـ ــــي لـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
»ســتــايــبــلــز ســنــتــر«، مــنــي لـــوس أنجليس 
اليـــكـــرز بــخــســارتــه الــثــالــثــة هــــذا املــوســم 
مقابل 6 انــتــصــارات بسقوطه أمـــام سان 

أنطونيو.
ــاط الــــــــ50 الـــتـــي ســجــلــهــا  ــقـ ــنـ ولـــــم تــنــفــع الـ
نجما الفريق ليبرون جيمس )27 نقطة 
و12 متابعة( وأنتوني ديفيس )23 و10 
متابعات( في إبعاد الخسارة عن ليكرز 
بــعــد ســلــســلــة مـــن 4 انـــتـــصـــارات تــوالــيــًا، 
فــي حــني كــان المــاركــوس الــدرديــج أفضل 
مسجل في صفوف سان أنطونيو مع 28 
نقطة، واضـــاف ديــمــار ديـــروزان 19 نقطة 

مع 8 تمريرات حاسمة.
وهي املــرة الثانية التي يحقق فيها سان 
أنتونيو نتيجة الفتة هــذا االســبــوع بعد 
فوزه على كليبرز الطرف األخر في مدينة 
لـــوس انــجــلــيــس عــلــى املــلــعــب ذاتــــه، ودفــع 
ليكرز ثمن انطالقته السيئة حيث تخلف 
)9 – صفر( ثــم )16 – 4( وعلى الــرغــم من 
نجاحه فــي تقليص الــفــارق الــى نقطتني 
ــالــــث، فـــــان الــكــلــمــة  ــثــ فــــي نـــهـــايـــة الــــربــــع الــ
األخــيــرة كانت لسبيرز، وبــهــذه الخسارة 
تنازل البطل اليكرز عن صدارة املجموعة 

الغربية ملصلحة فينيكس صانز.

فوز نتس رغم غياب 
دورانت وإيرفينغ

ــبــــاراة الــثــانــيــة، تـــألـــق جـــو هــاريــس  فـــي املــ
في صفوف بروكلني نتس ليقوده فريقه 
للفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
بتسجيله 28 نقطة ليضع حدًا لسلسة من 
خمسة انتصارات تواليًا ملنافسه. وجاء 
فــوز نتس على الرغم من خوضه املباراة 
في غياب أبــرز نجمني في صفوفه وهما 
كيفن دورانــــت وكــايــري إيــرفــيــنــغ إذ غــاب 
األول بسبب بروتوكول فيروس »كورونا« 

والثاني »ألسباب شخصية«.

وجاء الشوط األول سريعًا من الفريقني، وكان 
الفتح قريبًا من التسجيل لوال العارضة التي 
ــّدت لـــكـــرة مـــــراد بــاتــنــا وأخــــــذت طــريــقــهــا  تـــصـ
خارج امللعب )د.19(. وكرر باتنا املحاولة من 
ركلة حــرة مباشرة، لكن عبد الله العويشير 
أبعد الكرة بقبضته وألغى خطورتها )د.29(. 
والحــــت فــرصــة لــلــوحــدة، ولــكــن كـــرة هــرنــانــي 
فــورتــيــس أمــســكــهــا مــاكــســيــم كـــوفـــال بــبــراعــة 
)د.35( وواصـــل ماكسيم كــوفــال تألقه عندما 
تصدى لكرة حسني العيسى وأمسكها على 

دفعتني )د.44(.
ومع انطالقة الشوط الثاني كاد الفتح يقص 
شريط األهداف، لكن كرة علي الزقعان تصدى 
لها العويشير ببراعة )د.46(، وأضاع الوحدة 
فرصة محققة عندما انفرد هرناني فورتيس 
باملرمى ولعب الكرة في قدم الحارس كوفال 

)د.65(.
وواصـــــــل الـــعـــويـــشـــيـــر تـــألـــقـــه عـــنـــدمـــا تــصــدى 
يــة ميتشيل تــي فــريــدي قــبــل أن ترتطم  لــرأســ
بالقائم وتعود ليشتتها الدفاع )د.73(، وفي 
الدقائق املتبقية حاول كل فريق حسم املباراة 
لصالحه ولكن هجماتهما لم تشكل خطورة 

على املرميني. 
وخـــطـــف أبـــهـــا ثــــالث نـــقـــاط ثــمــيــنــة إثــــر فـــوزه 
هــدف نظيف سجله  لــى ضيفه الفيصلي بــ عــ
التونسي كريم العواضي بكرة رأسية )د.85(، 
ليرفع فريق أبها رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم 
للمركز السابع مؤقتًا، بينما بقي الفيصلي 
على رصيده السابق 13 نقطة في املركز الـ11.

بطولة مصر: تعادل 
االتحاد السكندري والمصري

ســقــط االتـــحـــاد الــســكــنــدري فـــي فـــخ الــتــعــادل 
اإليجابي مع ضيفه املصري )1 – 1( في ملعب 
الــجــيــش بــبــرج الــعــرب فــي افــتــتــاح منافسات 
الجولة السادسة للدوري املصري املمتاز لكرة 
الــقــدم. تــقــدم املــصــري عــن طــريــق أحــمــد رفعت 
)د.10 من ركلة جزاء( سددها على يمني عماد 
السيد، وتــعــادل لالتحاد السكندري محمود 
رزق )د.78( بــرأســيــة مـــرت مــن فـــوق الــحــارس 

أحمد مسعود.
ــــري عــــــدة فــــــرص كـــانـــت  ــــصـ ــو املـ ــبــ وأهـــــــــدر العــ
كفيلة بمنحهم الفوز والثالث نقاط واعتالء 
صدارة الترتيب مؤقتًا، خاصة الرباعي أحمد 
رفــعــت وكــريــم الــعــراقــي والــكــونــغــولــي كـــازادي 
كــاســيــنــغــو والــــبــــديــــل مــحــمــد عـــنـــتـــر. وبـــهـــذه 
النتيجة رفع االتحاد السكندري رصيده إلى 
8 نقاط في املركز الخامس، في وقت رفع فيه 
املصري رصيده إلى 10 نقاط في املركز الرابع.
)فرانس برس(

وســاهــم أيــضــًا كــاريــس لــوفــيــر للفائز مع 
ــال األخـــيـــر  ـــ 22 نــقــطــة و10 مـــتـــابـــعـــات وقـ
»نـــحـــن فـــريـــق مــخــتــلــف تــمــامــًا فـــي غــيــاب 
هــذيــن النجمني لكني أعتقد باننا قمنا 
بــعــمــل رائــــع ألن املــجــمــوعــة قــامــت بجهد 
جماعي لسد الثغرة«. في املقابل، اكتفى 
نجما فريق سيكسرز الكاميروني جويل 
إمبييد واألسترالي بن سيمونز بـ22 و14 

نقطة تواليًا.
في املقابل أعرب مدرب نتس ستيف ناش 
عن ان غياب ايرفينغ شكل مفاجأة له وال 
يزال غير متأكد من األسباب الذي دفعته 
ــتــغــيــب عـــن املــــبــــاراة وقــــال فـــي نهايتها  ــل ل
ــة نــصــيــة ولـــــم أســمــع  ــالــ ــه رســ ــــت لــ ــلـ ــ »أرسـ
مــنــه أي رد حــتــى اآلن. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
آمــل أن يكون على مــا يــرام ونحن نحترم 

خصوصيته«.
ــــت الـــذي  فـــي حـــني كــشــف نـــاش بـــأن دورانــ
يـــعـــزل نــفــســه حـــالـــيـــًا ملــخــالــطــتــه شــخــصــًا 
إيجابيًا بــفــيــروس كــورونــا قــد يــعــود إلى 
املــالعــب األحــــد ضــد مــنــافــســه أوكــالهــومــا 
ســيــتــي. وازدات األمــــــور ســـــوءًا بــالــنــســبــة 
لـــفـــريـــق فـــيـــالدلـــفـــيـــا لـــــدى ظــــهــــور نــتــيــجــة 
إيجابية بفيروس كورونا تتعلق بالعبه 
ــوري، فـــاضـــطـــر الـــفـــريـــق لــلــحــجــر  ــ ــ ســـيـــث كـ
الصحي فــي نــيــويــورك علمًا بــأن الفريق 
ــفـــر نـــاغـــتـــس الــســبــت،  مـــدعـــو ملـــواجـــهـــة دنـ
ــو شــقــيــق نـــجـــم فــريــق  وُيـــعـــتـــبـــر ســـيـــث هــ
غــولــدن ســتــيــات ووريـــــرز ستيفن كـــوري. 

وســيــخــضــع العــبــو الــفــريــق لــســلــســلــة من 
الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا 
ــد تـــرايـــل  ــورتــــالنــ ــقــــق بــ فــــي صــــفــــوفــــه. وحــ
 عـــلـــى مــيــنــيــســوتــا 

ً
ــوزًا ســــهــــال ــ ــ ــزرز فـ ــ ــــاليـ بـ

تمبروولفز )135 – 117( بفضل 39 نقطة 
ــيـــان لــيــالرد وأضــــاف إلــيــهــا 7  لنجمه دامـ

متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. 
وأضـــــــاف ســــي جـــــاي مـــالـــكـــولـــم ويـــوســـف 
نوركيتش 20 و17 نقطة تواليًا، في وقت 
كــــان دانــجــيــلــو راســــل وأنـــتـــونـــي إدواردز 
افضل مسجلني فــي صفوف الخاسر مع 
26 نقطة لكل منهما. وحقق باليزرز رقمًا 
قياسيًا شخصيًا عندما سجل 45 نقطة 
في الربع الثاني، وكان الرقم القياسي له 
45 نقطة حققها مرتني عامي 1973 و2014. 
وفاز داالس مافريكس على دنفر ناغتس 
)124 – 117( بــعــد الــتــمــديــد فـــي مـــبـــاراة 
شــهــدت مــواجــهــة مــثــيــرة بــني السلوفيني 
ــوكــا دونتشيتش مــن داالس والــصــربــي  ل
نــيــكــوال يــوكــيــتــش فــســجــل كـــل مــنــهــمــا 38 
ــان دونــتــشــيــتــش حـــاســـمـــًا فــي  ــ نـــقـــطـــة. وكــ
ترجيح كفة فريقه النه سجل 9 نقاط في 
الدقائق الخمس االخيرة ليحسم النتيجة 

في صالح مافريكس. 
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــــرى، فــــــاز كــلــيــفــالنــد 
 – 94 كافالييرز على ممفيس غريزليز )
90( وتفوق مينيسوتا تمبروولفوز على 
منافسه بــورتــالنــد تريل بــاليــزرز )135 – 
117( فــي مــبــاراة قــدم فيها الــفــائــز عرضًا 

قـــويـــًا وســيــطــر عــلــى مـــجـــريـــات املــواجــهــة 
مـــن الــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة. وبـــهـــذا الــفــوز 
تقدم بورتالند إلى املركز السابع بعد أن 
حقق 4 انتصارات مقابل 4 خسارات منذ 
بداية املوسم الحالي، ويبحث عن فرصة 
لــلــتــقــدم فـــي الــتــرتــيــب مـــن خــــالل تحقيق 

االننتصارات املتتالية. 
هــــذا وحـــقـــق فـــريـــق ديــنــفــر نــاغــتــس فـــوزًا 
مستحقًا عــلــى داالس مــافــريــكــس )124 – 
117(، وقدم الفائز مباراة جيدة ونجح في 
اســتــغــالل معظم الــفــرص الــتــي سنحت له 
مقابل دفــاع منطقة قــوي سنح له بحسم 
املـــواجـــهـــة وتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار املــطــلــوب. 
وبهذا الفوز حقق ناغيتس فــوزه الثالث 

هذ املوسم مقابل 5 خسارات.

المباريات القادمة
ــقــادمــة مــن منافسات  ة ال ستكمل الــجــولــ

ُ
ت

دوري الــســلــة األمـــيـــركـــي، إذ يــلــعــب فــريــق 
ديترويت بيستونز مع منافسه فينيكس 
ــتــــرويــــت بــيــســتــونــز  ــافــــس ديــ ــنــ ــ صــــانــــز وُي
ــة  ــة قـــويـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــز فــــــي مـ ــ ــانـ ــ فـــيـــنـــيـــكـــس صـ
ــرة. أمــــا نـــيـــويـــورك نــيــكــس فيلعب  ــظـ ــتـ ــنـ ُمـ
ضــد أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر فــي مباراة 
ُمنتظرة ويلعب بوسطن سلتيكس ضد 

منافسه واشنطن ويزاردز.
ويــلــعــب فــريــق نــيــو أورلــيــانــز بيليكانس 
ضــد تــشــارلــوت هــورنــتــس، أمــا ميلووكي 
بــاكــس فــيــواجــه يــوتــا جــاز فــي واحـــدة من 
ــبــــاريــــات الـــقـــويـــة، كـــمـــا ويــــواجــــه فــريــق  املــ
ــه بـــروكـــلـــني  ــافـــسـ ــنـ مـــمـــفـــيـــس غـــريـــزلـــيـــز مـ
نتس. أمــا هيوسنت روكــتــس فيلعب ضد 
ـــدو ماجيك ويــواجــه ساكريمينتو  أورالنـ

كينغز  منافسه تورونتو رابتورز.
وأخـــيـــرًا يلعب غــولــدن ســتــايــت ووريــــورز 
منافسًا قويًا وهو لوس أنجليس كليبيرز 
ويحتاج فريق النجم ستيفن كوري للفوز 
ملتابعة االستفاقة بعد التعرض لبعض 
النكسات منذ بــدايــة املــوســم. كما ويلعب 
الــبــطــل لــــوس أنــجــلــيــس اليـــكـــرز شيكاغو 
بولز، ويبحث اليكرز عن انتصار يعيده 
إلــى السكة الصحيحة بعد النكسة أمــام 

سبيرز بالخسارة في الجولة السابقة.
ُيذكر أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
ارتفع مؤخرًا في صفوف األندية األميركية 
املنافسة في بطولة السلة، وهو األمر الذي 
قــد ُيــعــرض البطولة ألزمــة التوقف وعــدم 
اســـتـــكـــمـــال املــــوســــم، خـــصـــوصـــًا فــــي حـــال 
ارتـــفـــع عـــدد اإلصـــابـــات أكــثــر فـــي صــفــوف 
الالعبني ما سيتسبب بغياب الكثير من 
األسماء وبالتالي عدم قدرة بعض األندية 

على خوض اللقاءات بشكل منتظم.
)فرانس برس(

السد يسحق السيلية بثمانية وتعادل الوحدة في السعودية

السلة األميركية
توقف سلسلة انتصارات اليكرز وسيكسرز

حقق فريق السد 
القطري انتصارًا عريضًا 

جديدًا في دوري 
النجوم، بينما سقط 

الوحدة السعودي في 
فخ التعادل أمام منافسه 

الفتح سلبًا، في وقت 
سار فيه فريق االتحاد 

المصري على نفس 
الطريق وفقد نقطتين

لم ينجح فريقا 
لوس أنجليس اليكرز 
وفيالدلفيا سيكسرز 

في متابعة مسلسل 
االنتصارات بعد خسارتين

)Getty( األهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ضد فريق سيمبا التانزاني

)Getty( السد يُحافظ على صدارته للدوري برصيد 35 نقطة

)Getty( سان أنطونيو حقق فوزًا مستحقًا

قرعة أفريقيا

أوقعت قرعة بطولتي أفريقيا األندية العربية 
أجل  من  وُمنتظرة  صعبة  جهات  ا و م ي  ف
من  متقدمة  مراحل  في  لمشاركة  ا ن  ا م ض
اللقب  الكروية، وخصوصًا حامل  لمنافسات  ا

فريق األهلي المصري

مواجهات قوية 
لألندية العربية

وفي  الديمقراطية(.  )الكونغو  كلوب  ا  ت ي ف  -
الثالث حل الهالل )السودان( - سيمبا )تنزانيا( 
- بترو أتلتيكو )أنغوال( - مولودية الجزائر 
ــع املـــريـــخ )الــــســــودان(  ــرابـ )الـــجـــزائـــر(. وفــــي الـ
ــبـــاب بــــلــــوزداد  ــنـــغـــال( – شـ - تــونــغــيــت )الـــسـ
)الجزائر( - كايزر تشيفز )جنوب أفريقيا(. 
وحدد الكاف 12 فبراير/ شباط املقبل موعدًا 
لبدء مرحلة املجموعات في الجولة األولــى، 
على أن تقام الجولة السادسة واألخيرة بني 
يومي 9 و10 نيسان/ إبريل املقبل. في حني 
سيتأهل إلى الــدور الثاني صاحبا املركزين 
األول والثاني في كل مجموعة، على أن يتُم 
إجراء قرعة ثانية لتحديد مواجهات األدوار 

اإلقصائية.

قرعة ملحق الكونفيدرالية: 
اختبارات صعبة لألندية العربية

اختبارات صعبة فرضتها قرعة ملحق دور 
الـــــ32 لــكــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة لكرة 
القدم ملوسم 2020-2021 للعديد من األندية 
العربية، بحثًا عن بطاقات التأهل إلى مرحلة 
املجموعات. وأسفرت قرعة ملحق دور الـ32 
عــن ديــربــي عربي فــي صـــدارة املشهد بعدما 
أوقعت الرجاء املغربي القادم من دوري أبطال 
أفريقيا مع االتحاد املنستيري التونسي في 

مواجهة صعبة للغاية.
في الوقت نفسه، أصبح نهضة بركان املغربي 
على موعد مــع التأهل إلــى دور املجموعات 
مــبــاشــرة، بــعــدمــا جنبته الــقــرعــة رســمــيــًا في 
مواجهة سادسة عشرة يفترض أن تجمعه 
مــــع الـــغـــزالـــة الـــتـــشـــادي املــنــســحــب مــــن دور 
الــــ32 لـــدوري األبــطــال، وســط ترقب لــقــرار من 
»كـــاف« رسميًا باعتماد تأهل بــركــان للدور 
املقبل عقابا للغزالة على االنسحاب وفقًا ملا 
تنص عليه اللوائح. هذا وسيواجه االتحاد 
ــريـــق نــكــانــا رد يفلز  الــبــيــضــاوي املــغــربــي فـ
الــزامــبــي فــي اختبار صعب للفريق املغربي 

الذي يخوض أول بطولة قارية له.
كما أوقعت القرعة الصفاقسي التونسي مع 
كــيــغــالــي الـــروانـــدي فــي اخــتــبــار يــبــدو سهال 
للصفاقسي الوافد من دوري أبطال أفريقيا. 
فــي الــوقــت نفسه سيذهب النجم الساحلي 
ــث األنــديــة التونسية ملواجهة  ــال التونسي ث

 للنجم.
ً
يانغ بافلوز في اختبار يبدو سهال

ويــــواجــــه وفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري نــظــيــره 
أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي الــوافــد مــن دوري 
أبطال أفريقيا في صــدام قــوي. والسيناريو 
نفسه تكرر مع ناد جزائري آخر هو شبيبة 
القبائل الــجــزائــري، الــذي أوقعته القرعة في 
مواجهة فريق قوي هو امللعب املالي الوافد من 
دوري أبطال أفريقيا. كما يلتقي أهلي بنغازي 
الليبي مع موتيمبا بيمبي الكونغولي في 
مــواجــهــة صعبة لــلــغــايــة لــأهــلــي الـــوافـــد من 
دوري األبـــطـــال، وأوقـــعـــت الــقــرعــة بــيــرامــيــدز 
املصري وصيف النسخة املاضية والساعي 

إلحراز اللقب مع رايسنغ كلوب اإليفواري.
ويلتقي إنييمبا النيجيري مع الفائز من ريفرز 
ــنــيــجــيــري وبــلــومــفــونــتــني سيلتك الجنوب  ال
أفــريــقــي، فيما يــواجــه بــريــمــيــرو ظــو أغستو 

األنغولي نامونغو التنزاني املوزميبقي.

يتصدر األهلي المصري قائمة الُمتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا، 
بعد أن حقق اللقب 9 مرات وخلفه فريق الزمالك الذي حقق اللقب 
د  ي ص ر ل ا س  ف ن ب ه  ف ل خ و ت  ا ر ـــ م  5
فريق مازيمي. في وقت حصد 
فريق الترجي التونسي 4 ألقاب في 
من  ل  ك ل ب  ا ق ل أ  3 ل  ب ا ق م ه  خ ي ر ا ت
هافيا الكاميروني والرجاء المغربي 
ا أصحاب  ــ ــون السنغالي. أم ان ــ وك
التتويج مرتين، فهم أندية أسانتي 
كوتوكو الغاني والوداد المغربي 

والقابلية الجزائري.

سجل األبطال

)د.54( وأضــــاف اإلســبــانــي ســانــتــي كــاســورال 
الخامس )د.61(، وفي الدقائق العشر األخيرة 
ســجــل بــونــجــاح ثـــالثـــة أهـــــداف )الـــدقـــائـــق 80 
 )ســوبــر هــاتــريــك( ومــنــفــردًا 

ً
و86 و89( مــكــمــال

بصدارة الهدافني برصيد 12 هدفًا.
وتــحــدث اإلســبــانــي تشافي مـــدرب الــســد بعد 
 »قــدمــنــا أداء مــثــالــيــًا وأظــهــرنــا 

ً
املـــبـــاراة قــائــال

مستوى ربما يكون األفضل لنا في البطولة 
حــتــى اآلن، يــجــب أن نــواصــل الــعــمــل ألنــنــا لم 
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لندن ـ العربي الجديد

ــة حــديــثــًا  ــيـ ــالـ ــحـ ــتــــرة الـ ــفــ تـــشـــهـــد الــ
ــتــــي قــد  ــات الــ ــقـ ــفـ مــــطــــواًل عــــن الـــصـ
تحصل خـــالل املــيــركــاتــو الشتوي 
أو حتى الصيفي، ونستعرض في هذا التقرير 

أبرزها، وما تتناول الصحف.

الرقيق إلى أرسنال
انضّم النجم التونسي من أصل هولندي عمر 
الــرقــيــق إلـــى نـــادي أرســنــال اإلنــكــلــيــزي قــادمــًا 
من فريقه السابق هيرتا برلني األملاني، بعد 
أن تعطلت الصفقة في اللحظات األخيرة من 
ــاضـــي، نتيجة  عــمــر »املــيــركــاتــو« الــصــيــفــي املـ
ــور اإلداريــــــــة. وبـــعـــد مـــفـــاوضـــات طــويــلــة،  ــ األمــ
وافقت إدارة أرسنال على دفع 540 ألف دوالر 
لضم املــدافــع الــشــاب، وفــقــًا ملــا نشرته تقارير 
إعالمية إنكليزية، من بينها موقع »فوتبول 
إنسايدر« الذي كشف أن الرقيق سينضم أواًل 

إلى الفريق الرديف للفريق اللندني.
وظهر الرقيق ألول مــرة في تدريبات الفريق 
الرديف لنادي أرسنال، بعد أن اجتاز الفحص 
الطبي عند وصوله إلى العاصمة البريطانية 

تطورات 
الميركاتو

تتسارع وتيرة األخبار حول الصفقات والميركاتو في الوقت الحالي بظّل 
فتح باب االنتقاالت الشتوية ورغبة العديد من الالعبين في تغيير األجواء، 
ال سيما أولئك الذين لم يجدوا الفرصة خالل الموسم الحالي، فيما يتحدث 

البعض عن انتقاالت كبيرة في فترة الصيف

3031
رياضة

تقرير

ــنــــدن، لـــيـــدخـــل الــــالعــــب مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي  لــ
مسيرته على أمل أن يصبح في يوم من األيام 

أحد نجوم »املدفعجية«.
وكان مدرب منتخب تونس لكرة القدم، منذر 
الكبّير، قد وجه الدعوة لعمر الرقيق لاللتحاق 
استعدادًا ملواجهة  قرطاج«  بمعسكر »نسور 
ــودان وديـــــًا فـــي شــهــر أكــتــوبــر/  ــ ــسـ ــ لــيــبــيــا والـ
تشرين األول املاضي، لكن الالعب اعتذر عن 
ــقـــدوم، بــســبــب انــشــغــالــه بــصــفــقــة انــضــمــامــه  الـ

ألرسنال.
ــقـــة،  ــابـ ــــق، فـــــي تــــصــــريــــحــــات سـ ــيـ ــ ــرقـ ــ ووعــــــــد الـ
االنــضــمــام قريبًا إلى  الجماهير التونسية بــ
زمــالء يوسف املساكني، معربًا عــن سعادته 
وافتخاره باللعب ملنتخب تونس، كما يسعى 
منتخب الشباب إلــى ضمه خــالل بطولة أمم 

أفــريــقــيــا الــتــي ســتــقــام فــي مــوريــتــانــيــا الشهر 
 28( املـــقـــبـــل. ولـــعـــب عــمــر الـــرقـــيـــق صـــاحـــب الــــــ
ــفــئــات السنية الهولندية،  عــامــًا( ملنتخبات ال
قبل أن يراجع قراره باختيار منتخب تونس، 
على عكس شقيقه كريم الرقيق مدافع نادي 
إشبيلية اإلسباني الذي ينتمي إلى منتخب 

هولندا األول.

أوزيل إلى تركيا
ــات الــنــجــم األملــانــي مــســعــود أوزيــــل مرشحًا  بـ
بقوة لالنتقال إلى صفوف فريق تركي عريق، 
وذلــــك فـــي ظـــل األزمـــــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مع 
ــال اإلنــكــلــيــزي بحسب  ــنــ فــريــقــه الـــحـــالـــي أرســ
تقارير صحافية تركية، إذ يستعد فنربخشة 

الستقبال صانع ألعاب املدفعجية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مــيــل« الــبــريــطــانــيــة 
تقريرًا عن النجم ذي األصول التركية، أشارت 
فيه إلــى أن أوزيــل بــات قريبًا جــدًا من االتفاق 
مع فنربخشة التركي الــذي يعد أحــد األندية 
الثالثة الكبرى في إسطنبول إلى جانب غلطة 
ســــراي وبــشــكــتــاش، ويــحــتــل املــركــز الــخــامــس 
فـــي الــــــدوري. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 
عــن وكــالــة »دي ايتش ايــه« التركية أن أوزيــل 
سيوقع على عقد ملــدة ثــالث سنوات ونصف 
مـــع بــطــل تــركــيــا 19 مـــــرة، مــشــيــرة إلــــى تــقــدم 
املفاوضات بني الطرفني، لكن في ذات الوقت 
نقلت تصريحات وكيل أعماله الدكتور إركوت 
ــي األملـــانـــي  ــدولــ ســـوغـــوت قـــولـــه إن الـــالعـــب الــ
السابق لم يقرر ما إذا كان سيغادر في يناير 
وسط اهتمام أندية في أميركا وآسيا وقطر. 
وأشارت صحيفة »فاناتيك« اليومية التركية 
ــر فــنــربــخــشــة عــلــي كــــوخ ومــديــر  ــديـ إلــــى أن مـ
الــفــريــق أمـــري بيلوز أوغــلــو ســافــرا إلــى لندن 
إلقناع الالعب باالنتقال إلى صفوف الفريق. 
فيما أشــارت تقارير أخــرى إلى أن العب ريال 
مدريد السباني السابق يتفاوض مع دي سي 

يونايتد في الدوري األميركي.
ــل مــن أزمــة مــع أرســنــال حيث ال  ويعاني أوزيـ
يدخل في مخططات املدرب اإلسباني ميكيل 
ــًرا فــي تاريخ  أرتــيــتــا، وهــو الــالعــب األعــلــى أجـ
النادي اللندني، إذ إنه يتقاضى وفق التقارير 
350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا )480 ألف 
دوالر(، ولكنه لــم يلعب أي مــبــاراة طيلة هذا 

املوسم.

ديلور والمستقبل
أظهر النجم الجزائري أندي ديلور مستويات 
كبيرة في مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم مع فريقه مونبلييه، جعلت النقاد 
والخبراء يختارونه أحسن العب في املنافسة، 
الــحــديــث عــن إمكانية رحيله لفريق  دأ  ـ ـ ب كما 
أفضل في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية. 
ووفــقــًا ملــوقــع »فـــوت 01« الفرنسي فــإن نــادي 
أوملــبــيــك مرسيليا وضـــع أنـــدي ديــلــور ضمن 
أولــويــاتــه فــي هــذا »املــيــركــاتــو«، وذلــك لحاجة 

ديلور محّط أنظار 
نادي مرسيليا الفرنسي 

خالل الصيف

بيترهانسل يحافظ على الصدارة في رالي داكار للسيارات
ــافـــظ الــفــرنــســي ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل على  حـ
صــدارة فئة السيارات في رالــي داكــار املقام في 
السعودية بنسختها الـ43 بعد املرحلة الخامسة، 
والتي عاد فيها حامل اللقب، اإلسباني كارلوس 
ساينز، ليفقد مــزيــدًا مــن الدقائق ملشكالت في 
املــالحــة. بينما شهدت هــذه املرحلة التي امتدت 
لـــــ457 كــلــم مــن الـــريـــاض إلـــى الــقــصــيــم، متصدر 
جديد في فئة الدراجات النارية، وهو األرجنتيني 
كــيــفــن بــيــنــافــيــديــس. وانــتــصــر الــجــنــوب أفــريــقــي 
جينيل دي فيليرز )تويوتا( باملرحلة الخامسة 
ــارات متقدمًا على مــواطــنــه بريان  ــســي فــي فئة ال
باراغواناث بفارق بسيط بلغ 58 ثانية، يليهما 
بيترهانسل )ميني( الذي حل ثالثًا، لكنه ال يزال 
في صدارة الترتيب العام، بفارق 6 دقائق و11 ثانية عن أقرب منافسيه القطري ناصر 

وج باملراحل الثالث األخيرة.
ُ
العطية الذي حل رابعًا في هذه املرحلة وسبق له أن ت

شوارتزمان: آمل في مواصلة التألق في 2021
قال األرجنتيني دييغو شوارتزمان املصنف التاسع عامليًا بني العبي التنس املحترفني، 
إن عــام 2020 كــان رائعًا بالنسبة له رياضيًا، بعدما صعد للتصنيف الثامن عامليًا، 
مشيرًا إلــى أنــه يريد مواصلة التألق في العام الجديد. وفــي مقابلة هاتفية مع الوكالة 
اإلسبانية أشار شوارتزمان »تقييمي للعام جيد للغاية، من الصعب القول إنه كان عامًا 
جيدًا للغاية بالنسبة لي بالنظر ملا يحدث حاليًا في العالم، من ظروف اقتصادية ووفيات 
بسبب كوفيد، لكنه كان رائعًا من الناحية الرياضية فقط«. وخالل العام املنصرم نجح 
شوارتزمان في الدخول لنادي العشرة األوائل بالتصنيف العاملي ألول مرة في مشواره، 
 »حققت أمـــورًا فــي 2020 لــم أنــجــح في 

ً
ــاســع قــائــال ــت وهــو حاليًا يحل فــي التصنيف ال

تحقيقها من قبل«. ونجح شوارتزمان العام املاضي في بلوغ نصف نهائي بطولة روالن 
غاروس الكبرى قبل أن يخسر أمام بطلها اإلسباني رافاييل نادال، في حني بلغ نصف 
نهائي روما لألساتذة بعد فوزه على نفس املنافس، وخسر في النهائي أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش، ليصعد في 12 تشرين األول/أوكتوبرإلى التصنيف الثامن عامليًا.

هازارد يطلب ظمأ كريستيانو 
وقدم ميسي اليسرى وطراز زيدان الرفيع

قال البلجيكي إدين هازارد مهاجم  ريال مدريد 
أنه يتمنى أن يحظى بظمأ كريستيانو رونالدو 
لـــالنـــتـــصـــارات وقـــــدم لــيــونــيــل مــيــســي الــيــســرى 
والـــطـــراز الـــكـــروي الــرفــيــع ملــدربــه الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان. وتحدث هازارد في مقابلة مع شبكة 
راديــو وتلفزيون »RTBF« العامة بمناسبة عيد 
مــيــالده الــــ30 حــول إذا طلب مــن املــلــوك املجوس 
)شخصيات تاريخية مرتبطة بأعياد امليالد( أن 
يعطوه صفة من ميسي وكريستيانو وزيــدان. 
ــك بـــخـــصـــوص مـــيـــســـي قـــدمـــه  ــ وقـــــــال بـــــــدون شـ
اليسرى، وبخصوص رونالدو عطشه لالنتصار 
والفوز والتسجيل دومًا، أما زيــدان، فقال طرازه 
ــازارد مــازحــًا »رغــم  الــكــروي الــرفــيــع. وأضـــاف هــ
أنني أمتلك أيضًا طــرازًا جيدًا في اللعب، أليس كذلك؟ لكنه يمتلك طــرازًا أعلى«. وحول 
الالئحة التي يتمنى إزالتها من كرة القدم إذا عرض عليه »فيفا« ذلك قال »تقنية الفيديو« 
موضحًا »تسلب الكثير من املتعة من كرة القدم. نسجل وبعدها نتساءل إذا كان الحكم 
سيحتسبها أم ال، حسنا، لقد صححت الكثير من األخطاء، لكن الظلم أيضًا يعد جزءًا 

من جمال كرة القدم. بدون شك، كنت ألقول وداعًا للفار«. 

برشلونة يتدرب بعد انتصاره على بلباو 
استعدادًا لمواجهة غرناطة

خاض فريق برشلونة مرانًا بعد يوم من انتصاره الهام خارج أرضه على أتلتيك بلباو 
)3 - 2(. وشارك العبو الفريق األول في املران تحت قيادة املدرب الهولندي رونالد كومان، 
ــي جلسة تــعــاٍف. ويستعد برشلونة للتحدي الــقــادم، وهــو زيـــارة غرناطة فــي ملعبه.  ف
وبانتصاره الثالث في آخر أربع جوالت ارتقى برشلونة للمركز الثالث في الترتيب بـ31 

نقطة وبفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد وسبع عن أتلتيكو مدريد املتصدر.

دي أملــيــدا، ستكون قـــادرة على نقل النساء إلــى مستوى 
جديد في رياضة ذكورية جدا.

ولدت إيدينا ألفيس في غويوري، في منطقة ريفية بوالية 
بــارانــا )جــنــوب الــبــالد( بالقرب مــن الــحــدود مــع بــاراغــواي، 
بدأت مسيرتها االحترافية كحكم عام 2000، بعد أن قادت 
مباريات في كرة الصاالت ألعوام عدة. في منطقتها، القليل 
ــقــدم، نظرا لصعوبة العثور على  من الفتيات يلعنب كــرة ال
11 العبة لبطوالت على مالعب كبيرة، ما دفعها بشكل 

طبيعي الى كرة الصاالت التي تلعب بنظام 5 ضد 5.
وكشفت بأسف »لقد لعبت لفريق املدينة لكن لم تكن هناك 
كــرة نسائية محترفة في املنطقة«. في عــام 1999، بينما 
كانت الشابة تعمل في مشتل للزهور إلى جانب مواصلتها 
ــا املــســائــيــة، وصــلــتــهــا دعــــوة غــيــرت حــيــاتــهــا: تم  ــهـ دروسـ
استدعاؤها كاحتياطية لتكون مساعًدا في مباراة للهواة. 

ــك بداية مشوارها مع التحكيم، ووجــدت ضالتها.  كــان ذل
بعد التناوب ملــدة 14 عاما على مهام الحكمني الرئيسي 
واملساعد، تخلت ألفيش نهائيا عن راية الحكم املساعد في 
2014. وفي أيــار/ مايو 2019، باتت أول امــرأة منذ 2005 
تــقــود مـــبـــاراة فــي دوري الـــدرجـــة األولــــى الــبــرازيــلــي خــالل 
مـــبـــاراة بــني ســنــتــرو ســبــورتــيــفــو آالغـــوانـــا وغـــويـــاش. منذ 
ذلك الحني، قادت 13 مباراة في دوري النخبة. خالل كأس 
العالم للسيدات عام 2019 في فرنسا، قادت أربعة لقاءات، 
ــات املتحدة التي  ــوالي بينها نصف النهائي بني إنكلترا وال
فازت 2-1. وتسير ألفيش على خطى مجموعة من النساء 
الرائدات في التحكيم. في الثاني من كانون األول/ديسمبر 
املـــاضـــي، كـــان دور الــفــرنــســيــة ســتــيــفــانــي فـــرابـــار لــدخــول 
التاريخ كأول امرأة تحكم في دوري أبطال أوروبا للرجال.

)فرانس برس(

ــلــبــرازيــلــيــة إيــديــنــا ألــفــيــش »ال شـــيء يــهــبــط من  بــالــنــســبــة ل
السماء« بل املــرء يكافأ على جهوده، وذلــك غــداة تعيينها 
ــاراة فــي مسابقة كــرويــة كبرى  لتكون أول امـــرأة تقود مــب
للرجال ينظمها االتحاد الدولي »فيفا«، وسيكون ذلك في 
ــذي تستضيفه قطر بني األول و11 من  مونديال األندية ال
شباط/ فبراير. وكشفت ابنة األربعني عاما في حــوار مع 
وكالة فرانس بــرس أن »املشاركة في حــدث من هــذا النوع 
حلم« بعد تعيينها لقيادة بطولة يشارك فيها نجوم من 
عيار العبي بايرن ميونيخ األملــانــي بطل أوروبـــا. ويشكل 
اختيارها لتكون أحد حكام البطولة التي تجمع بني أبطال 
الــقــارات وممثل البلد املضيف، تتويجًا لهذه السيدة التي 
أمضت قسًما كبيرًا من شبابها في ملء أكياس من التربة 
في مشتل من أجل دفع تكاليف دراستها في اختصاص 
التربية البدنية. وبمساعدة حكمتي الراية نوزا باك وماريانا 

إيدينا ألفيش

على هامش الحدث

حكمة برازيلية 
تستعد لخوض 

تجربة جديدة في 
مسيرتها خالل 

مونديال األندية 
بقطر

ليفربول 
سينافس ريال 
مدريد لضّم 
كيليان مبابي 
)أوريليان مونييه/ 
)Getty

مع  التعاقد  في  النادي  إدارة  تفكير  من  يوفنتوس  جماهير  ت  ر خ س
النادي  إدارة  أن  )38 عامًا(، واعتبرت  فابيو كوالياريال  مهاجم سمبدوريا، 
غير جادة في مسعاها من أجل دعم رفاق رونالدو حتى يكون الفريق 
األبطال.  بدوري  والفوز  اإليطالي  الدوري  على  المحافظة  على  ًا  ر د ا ق
إمكانية  بخصوص  األخبار  بيرلو،  أندريا  يوفنتوس  نــادي  مــدرب  د  ــ ك أ و
استقدام كوالياريال وذلك في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة ميالن، 

وأشار بيرلو إلى أنه مهاجم مميز وأثنى على قدراته التهديفية الرائعة.

كوالياريال إلى يوفنتوس؟

وجه رياضي

املدير الفني البرتغالي فيالش بواش ملهاجم 
جديد، في ظل العجز الهجومي الــذي ُيعاني 
منه نادي الجنوب الفرنسي هذا املوسم. وأكد 
ــدر ذاتــــه أن أنــــدي ديـــلـــور لــيــس املــهــاجــم  املـــصـ
د فــي مونبلييه الـــذي تستهدفه إدارة  يــ الــوحــ
أوملبيك مرسيليا، بــل إنها تسعى كذلك إلى 
ضم غايتان البورد كخيار ثاٍن، ولو أن األزمة 
املــالــيــة الـــتـــي يــمــر الـــنـــادي بــهــا قـــد تــعــيــق أي 
تحرك في حالة تمسك الطرف اآلخر بمطالبه 
املالية العالية. ونقل موقع »فوت ناسيونال« 

ــال مــــدريــــد فــــي املـــيـــركـــاتـــو الـــشـــتـــوي، بــعــد  ــ ريــ
دخــولــه الــقــوي تــجــاه نــجــوم يضعهم الفريق 

امللكي على راداره من أجل تدعيم صفوفه.
ــافـــس  ــنـ ــيــــس بـــبـــعـــيـــد، كـــــــان املـ ــــذ وقـــــــت لــ ــنـ ــ ومـ
األكبر لريال مدريد في سوق االنتقاالت، هو 
ــــّم قطبا 

َ
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة، ومـــن ث

مــديــنــة مانشستر، يــونــايــتــد والــســيــتــي، ومــن 
بعدهما باريس سان جيرمان.

وبحسب تقرير لصحيفة »آس« اإلسبانية، 
فإن ليفربول دخل دائرة منافسة الريال بقوة، 

ــفـــرنـــســـي تـــصـــريـــحـــات أنـــــــدي ديــــلــــور الــتــي  الـ
ــال: »أعتقد  يتحدث فيها عــن مستقبله، إذ قـ
 العبيه في 

ّ
أن الــنــادي سيعمل على إبــقــاء كــل

هــذا امليركاتو، لكن في كــرة القدم ال يمكن أن 
نعد بكل شــيء إال أن طموحي األول معروف 
وهو البقاء والتأهل للمنافسة األوروبية مع 

 شيء من أجل ذلك«.
ّ

مونبلييه، سأبذل كل

ليفربول منافس الريال
أصبح نــادي ليفربول املنافس األكــبــر لفريق 

بــعــد مــحــاولــتــه ضـــّم الــنــجــم الــفــرنــســي كيليان 
مبابي، ومدافع بايرن ميونخ، ديفيد أالبا، إذ 
يعتبر األول أحــد أهــم مشاريع امللكي ضمن 
 إذا لم 

ً
مــشــروعــه املــســتــقــبــلــي، والــثــانــي بــديــال

يجدد راموس عقده في نهاية املطاف.
ومــن الناحية االقتصادية والرياضية، يملك 
ليفربول وضعًا مميزًا إلتــمــام أي صفقة، لذا 
يأمل ضــم مبابي مــن أجــل الحفاظ على لقب 
الــدوري، والعودة من جديد للتتويج بدوري 

أبطال أوروبا.

أعلن فريق ريــال مدريد سلبية عينة )pcr( للكشف عن فيروس كورونا التي كان قد 
خضع لها مــدرب الفريق، الفرنسي زيــدان بعد اختالطه بأحد أقاربه الــذي تبني الحقًا 
إصابته بالفيروس. وغــاب زيــدان عن تدريبات الفريق »امللكي« احترازيًا لحني صدور 
. وسيتمكن زيدان بهذا الشكل من حضور مواجهة 

ً
نتيجة الفحص، وعزل نفسه مباشرة

فريقه القادمة أمــام أوســاســونــا، في حــال حصل على اإلذن املخول له بذلك من رابطة 
»الليغا«. ويحتل النادي »امللكي« وصافة الدوري برصيد 36 نقطة بفارق نقطتني خلف 

أتلتيكو مدريد املتصدر و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

صورة في خبر

سلبية عينة زيدان من »كورونا«
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