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أشارت اإلسبانية غاربيني موغوروزا بعد تغلبها 
على البيالروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 

وبلوغها ثمن نهائي بطولة أبوظبي املفتوحة 
إلى أن كل تفكيرها وتركيزها منذ التحضير 

للموسم كان يتركز على بطولة أستراليا. وقالت 
موغوروزا: »أفكر في بطولة أستراليا منذ فترة 

التحضير للموسم الجديد. ما زلت أتدرب بدنيًا 
أكثر من كونه تنافسيًا. ُيعد هذا األسبوع الدفعة 

األخيرة للتحضير لجولة أستراليا«.

تأهل البلجيكي ديفيد غوفني إلى ربع نهائي 
بطولة أنطاليا التركية للتنس بعد تغلبه على 

اإلسباني نيكوال كون، وفي 56 دقيقة تغلب 
غوفني على كون بواقع )6 - صفر( و)6 - 2(، 

ليواجه في الدور ربع النهائي اإليطالي ستيفانو 
ترافاليا الذي أطاح بدوره الفنلندي إميل 

روسوفوري بواقع )7 - 6( و)6 - 3(. هذا وتأهل 
أيضًا األسترالي أليكس دي مينياور بعد تغلبه 

على البلغاري أدريان أندرييف.

تغلب الكرواتي إيفو كارلوفيتش على اإلسباني 
بابلو أندوخار في الدور األول من بطولة ديلراي 

بيتش األميركية. وبفضل 27 ضربة مباشرة 
تمكن كارلوفيتش البالغ من العمر41 سنة من 
هزيمة أندوخار املرشح السابع للقب بنتيجة 

)6 - 3( و)7 - 5( و)6 - 4( في ساعتني و18 دقيقة. 
ويواجه كارلوفيتش في الدور الثاني اإلكوادوري 

روبيرتو كيروز الذي تأهل بعد تغلبه على 
األميركي نواه روبن )7 - 6( و)6 - 3(.

موغوروزا: أفكر في 
بطولة أستراليا منذ فترة 

اإلعداد للموسم

ديفيد غوفين يتأهل 
إلى ربع نهائي بطولة 

أنطاليا المفتوحة

إيفو كارلوفيتش 
يهزم أندوخار 

في ديلراي بيتش

أثبت المغربي 
أشرف حكيمي 
أنه واحد من 
هدافي بطولة 
الدوري اإليطالي 
والصفقة 
الرابحة لفريق 
إنتر ميالن هذا 
الموسم، وذلك 
بعد أن سجل 
هدفًا ضد فريق 
روما في الجولة 
الـ17 من بطولة 
الدوري. ليرفع 
رصيده إلى 6 
أهداف مقابل 
صناعته ألربعة. 
وعليه وصلت 
نسبة مساهمته 
إلى عشرة 
أهداف )%23 
من مجموع 
أهداف إنتر 
ميالن( محليًا.

)Getty( أشرف حكيمي نجم فريق إنتر في الدوري اإليطالي
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الدوحة ـ العربي الجديد

جاء إعالن االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم عن قائمة الالعبني املرشحني 
لجائزة أفضل العب شاب في عام 
2020 لــيــؤكــد تــطــور الـــقـــدرات املــمــيــزة لــهــؤالء 
الــالعــبــني، إذ تــم اخــتــيــار 20 العــبــًا تــألــقــوا في 
جميع مسابقات العام املاضي، على أن يكون 
تــصــويــت الــجــمــاهــيــر هــو مــن ســُيــحــدد أفضل 

العب تحت 23 سنة خالل العام املاضي.
وتضمنت قائمة الالعبني الذين واصلوا التألق 
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في مالعب قارة آسيا وخارجها 20 العبًا، من 
ــنـــدرج ضمن  ــــرب، وهــــي تـ بــيــنــهــم 6 العـــبـــني عـ
ســلــســلــة جـــوائـــز أعــلــن عــنــهــا االتـــحـــاد الــقــاري 
تنظم على أربــع فئات، بحيث تشكل أصــوات 
الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن 
يتم اإلعالن عن النتائج النهائية يوم 24 كانون 

الثاني/يناير الحالي.
وكان عام 2020 استثنائيًا بكل املقاييس. ولكن 
رغم التحديات، برز نجوم قارة آسيا وواصلوا 
ــقـــارة وخـــارجـــهـــا، حيث  الــتــألــق فـــي مــالعــب الـ
بلقب  الجنوبية  كــوريــا  فــوز   2020 عــام  شهد 

بطولة آسيا تحت 23 عامًا في تايالند، والتي 
أقيمت في شهر كانون الثاني/يناير املاضي، 
كما تألق النجوم الشباب في قارة آسيا على 

مستوى األندية داخل وخارج القارة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي، بــــرز ســتــة العــبــني؛ 
أولــهــم الــعــراقــي مهند علي )20 عــامــًا( والعــب 
والسيلية  السابق  البرتغالي  بورتيمونيسي 
الــقــطــري. إذ انــتــقــل الــنــجــم الــعــراقــي إلـــى قطر 
ثــم إلــى الــبــرتــغــال، وعـــاد بعد ذلــك ليلعب مع 
نادي السيلية، حيث واصل التألق من خالل 7 
أهداف في 12 مباراة مع نادي السيلية خالل 
األشهر الثالثة األخيرة من عام 2020. وسجل 
مهند علي في املباراة التي فاز فيها منتخب 
العراق على أوزبكستان 2-1 خالل شهر تشرين 
15 هدفا  إلى  ليرفع رصيده  الثاني/نوفمبر، 

دوليا في 30 مباراة.
كــمــا يــبــرز الــســعــودي عــبــد الــلــه الــحــمــدان )22 
عامًا( العــب الشباب السعودي الــذي بــدأ عام 
التألق في بطولة آسيا  2020 بقوة من خــالل 
بــلــوغ منتخب  فــي  عــامــًا واملساهمة  تحت 23 

السعودية املباراة النهائية، ثم واصل العروض 
املميزة خالل العام. وفي الدوري السعودي، قدم 
الحمدان مساهمة كبيرة في تسجيل وصناعة 
األهداف مع نادي الشباب، وشارك مع املنتخب 
الوطني في املباراة الودية التي أقيمت نهاية 
العام. كما يبرز النجم األردني موسى التعمري 
)23 عامًا( العب فريق أبويل القبرصي السابق 
ولويفن البلجيكي الحالي، فقد أكد التعمري 
مــكــانــتــه مــــن قـــبـــل فــــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة 
ملنتخب األردن، وقدم مستويات مميزة خالل 
عام 2020، ساهم من خاللها في قيادة نادي 
أبويل القبرصي لبلوغ األدوار اإلقصائية في 

مهند علي والتعمري 
ووعد والحمدان من أبرز 

المواهب الشابة

غاب راسل ويستبروك 
عن فريقه واشنطن 

ويزاردز لإلصابة

الدوري األوروبي. وفي بداية املوسم الجديد، 
انتقل التعمري إلى بلجيكا في شهر تشرين 
األول/أكتوبر ليواصل التألق مع نادي لويفن.

)21 عامًا(  الــقــطــري محمد وعــد  اســم  ويظهر 
العـــب الــوكــرة والــســد، حــيــث قـــدم محمد وعــد 
عـــام 2020 ليحجز  مــســتــويــات مــمــيــزة خـــالل 
السد،  لنادي  األساسية  التشكيلة  في  موقعه 
ويحجز موقعه في تشكيلة املنتخب القطري 
عندما شــارك فــي املــبــاراة أمــام بنغالدش في 
التصفيات اآلسيوية لكأس العالم وكأس آسيا. 
وظهرت مساهمات محمد وعد مع نادي السد، 
سواء على املستوى املحلي أو في دوري أبطال 
غريب  الرحمن  عبد  السعودي  ويتألق  آسيا. 
السعودي  األهلي  ناديه  )23 عامًا( ســواء مع 
أو منتخب السعودية خالل بطولة آسيا تحت 
للمباراة  الفريق  تأهل  فــي  ليساهم  عــامــًا،   23
النهائي. وعلى مستوى النادي األهلي، ساهم 
الالعب في بلوغ الفريق إلى ربع نهائي دوري 
أبطال آسيا، وكانت أبرز مساهماته صنع هدف 
الفوز في املباراة أمام الشرطة العراقي. ويظهر 

ــاكـــس بــغــيــاب  ــريـــق مـــيـــلـــووكـــي بـ لــــم يـــتـــأثـــر فـ
يانيس أنتيتوكومبو أفضل العب في دوري 
 100( وفــاز  للمحترفني،  األميركي  السلة  كرة 
من  مستفيدًا  كافاليرز  كليفالند  على   )90  –
تـــألـــق كـــريـــس مــيــدلــتــون وبـــوبـــي بــورتــيــس، 
وسجل ميدلتون 27 نقطة وأضاف بورتيس 
ــــرة مـــرتـــدة  ــتـــحـــوذ عـــلـــى 11 كـ 17 نــقــطــة واسـ
غياب  آثـــار  على  التغلب  مــن  بــاكــس  ليتمكن 
أنتيتوكومبو  أنتيتوكومبو. وغاب  العمالق 
املسابقة في  الفائز بجائزة أفضل العــب في 
املوسمني املاضيني عن املباراة بسبب إصابة 
في الظهر إذ سقط أرضــًا بشكل سيئ خالل 
الخسارة أمام يوتا جاز في الجولة املاضية. 
وبــدأ باكس املــبــاراة بـــأداء دفــاعــي قــوي، ولم 
بتسجيل  ســوى  كليفالند  للمنافس  يسمح 
األول، وتــأخــر  الـــربـــع  فــقــط خــــالل  نــقــطــة   14
السادسة على  املباراة  الذي خاض  كافاليرز 
الــتــوالــي خــــارج أرضــــه بــفــارق وصـــل إلـــى 19 

الــتــوالــي وســجــل 26 نــقــطــة واســتــحــوذ على 
24 كـــرة مـــرتـــدة. وعـــن غــيــاب الــنــجــم يانيس 
ــــدرب فـــريـــق بــاكــس  أنــتــيــتــوكــومــبــو  كــشــف مـ
من  يعاني  »يــانــيــس  أن  بودنهولتسر  مــايــك 
آالم في الظهر، نأمل أن يعود الى املالعب في 
فترة قصيرة. سنرى خالل الساعات الـ24 أو 
48 كيف يتطور وضعه الصحي لكنه غالبًا 
ما يتعافى بسرعة. لن نستعجل عودته ألننا 

نفكر على املدى البعيد«.
لــيــقــود ميامي  ســجــل تــايــلــر هــيــرو 31 نقطة 
واشــنــطــن  124(عـــــلـــــى   –  128( لـــلـــفـــوز  هـــيـــت 
ــــرة الـــســـلـــة األمـــيـــركـــي  ويـــــــــزاردز فــــي دوري كـ
لــلــمــحــتــرفــني، واســـتـــحـــوذ هـــيـــرو أيـــضـــًا على 
تــســع كــــرات مـــرتـــدة كــمــا تــألــق جــيــمــي باتلر 
وســجــل 26 نقطة وتــابــع عــشــر كـــرات مــرتــدة 
تــمــريــرات حاسمة. وساهم  إلــى جــانــب تسع 
غــوران دراغيتش في االنتصار أيضًا بعدما 
كـــرات حاسمة،  أحـــرز 21 نقطة ومـــرر خمس 
ــاف زمـــيـــلـــه كــيــلــي أولـــيـــنـــك 18  ــ ــــت أضــ فــــي وقـ
نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر 
ــقـــق هـــيـــت فــــوزه  ــرات حـــاســـمـــة. وحـ ــ خـــمـــس كــ
السابع في آخر تسع مباريات أمام ويزاردز 
ــطـــالق مـــوســـم 2018.  ــع انـ ــانـــت الـــبـــدايـــة مـ وكـ
وتـــصـــدر جـــاريـــســـون مــاثــيــوز وديـــنـــي أفــديــا 
مسجلي النقاط في واشنطن برصيد 22 و20 
نقطة عــلــى الــتــرتــيــب، فــي وقـــت أضـــاف روي 
هاتشيمورا 17 نقطة. هذا وخاض واشنطن، 
الـــذي خــســر لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
أغلب دقائق املــبــاراة دون أبــرز ثالثة العبني 
فــي صــفــوفــه لــُيــشــارط بـــرادلـــي بــيــل متصدر 

قائمة مسجلي النقاط.
ــقــــط فــــيــــالدلــــفــــيــــا ســفــنــتــي  ــــي املــــقــــابــــل ســ فــ
الــذي  الــشــرقــيــة  املنطقة  مــتــصــدر  سيكسرز 
فقط  العــبــني   8 ضمت  تشكيلة  على  اعتمد 
بسبب اإلصابات وتطبيق بروتوكل تفشي 
ــا« أمـــام مــنــافــســه وضيفه  فــيــروس »كـــورونـ
دنفر ناغتس )115 – 103(  ضمن منافسات 
هــذه الجولة. وجــاءت نتيجة فحص سيث 
كـــــوري مــوجــبــة الــخــمــيــس، فــاضــطــر 4 من 
ــــن خــــالــــطــــوه وهــــــم تـــوبـــيـــاس  ــــذيـ ــه الـ ــ ــــالئـ زمـ
ــاريـــس، مــاتــيــس ثــيــبــول، شــايــك ميلتون  هـ
وفـــانـــســـان بـــواريـــيـــه لــحــجــر أنـــفـــســـهـــم، فــي 
حني غاب نجما الفريق الكاميروني جويل 
إمــبــيــيــد واألســـتـــرالـــي بـــن ســيــمــونــز بــداعــي 
االصابة في الظهر والركبة تواليًا. ومن بني 
الالعبني الثمانية املتاحني أمام املدرب دوك 
ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزا لخوض 
املـــبـــاراة لــكــنــه جــلــس عــلــى مــقــاعــد الــالعــبــني 
االحـــتـــيـــاطـــيـــني لــيــســمــح لـــفـــريـــقـــه بـــتـــواجـــد 
ثــمــانــيــة العــبــني كــمــا تــنــص قـــوانـــني رابــطــة 

احــتــاج أرســـنـــال حــامــل الــلــقــب إلـــى الــشــوط 
الثاني من التمديد لحسم مواجهته القوية 
ــريـــق نـــيـــوكـــاســـل بــهــدفــني  أمــــــام مــنــافــســه فـ
الثالث من بطولة كأس  الــدور  نظيفني في 
إنكلترا لكرة القدم، في وقت بلغ مانشستر 
ــفــــوزه  ــًا الــــــــــدور الــــــرابــــــع بــ ــ ــــضـ ــتــــد أيـ ــايــ يــــونــ
عــلــى ضــيــفــه واتـــفـــورد مـــن الـــدرجـــة األولـــى 
»تــشــامــيــونــســيــب« بــهــدف وحـــيـــد. وســجــل 
والـــغـــابـــونـــي  )د.109(  رو  ســمــيــث  إيـــمـــيـــل 
هــدفــي   )117( أوبـــامـــيـــانـــغ  بــيــار-إيــمــيــريــك 
الــنــادي الــلــنــدنــي، وحــقــق فــريــق املدفعجية 
الــلــقــب املـــوســـم املـــاضـــي فـــي الــنــهــائــي على 
حساب جاره وغريمه تشلسي معززا رقمه 
القياسي لعدد األلقاب في املسابقة األعرق 
في البالد )د.14(. وأشرك املدرب اإلسباني 
مــيــكــيــل ارتـــيـــتـــا تــشــكــيــلــة مــــن األســـاســـيـــني 
والبدالء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في 
ثالثة  بتحقيقه  بطيئة  بداية  بعد  الـــدوري 
انتصارات متتالية، إذ أبقى على أوباميانغ 
فيما دخل الحقا كل من سميث رو، الشاب 
الكسندر  الفرنسي  ســاكــا،  بوكايو  املتألق 
من  تشاكا  غرانيت  والسويسري  الكــازيــت 
دكة البدالء. وبعد أن فرض أرسنال هيمنته 
على الشوط األول من دون فــرص خطيرة، 
الطرفني من دون  الثاني متكافئا بني  جاء 
نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص 
لــلــضــيــوف عـــن طـــريـــق أنـــــدي كــــــارول مــرت 
بجانب القائم، وأفلت سميث رو من الطرد 
فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع مـــا كـــان سيجبر 
فريق أرسنال على خوض التمديد بعشرة 
البطاقة  عــن  الحكم  تــراجــع  العــبــني، بعدما 
بالصفراء  مكتفيا  أشهرها  الــتــي  الــحــمــراء 
بعد العودة الى حكم الفيديو املساعد بعد 
ارتــكــاب اإلنــكــلــيــزي خــطــأ عــلــى أحـــد العبي 
ــنــــال هــيــمــنــتــه على  املـــنـــافـــس. وفـــــرض أرســ
الــشــوطــني اإلضــافــيــني، ونــجــح فــي تسجيل 
بــعــد أن رفــع  الــهــدف األول عــبــر سميث رو 

الدوري. وأسف ريفرز لخوض فريقه املباراة 
في هذه الظروف بقوله »ال أعتقد بأنه كان 
يجب أن نخوض املباراة لكن القرار ال يعود 
لــــي. أنــــا قــلــق عــلــى صــحــة الـــالعـــبـــني«. هــذا 
واضطر ريفرز إلشــراك املخضرمني دوايــت 
هــــاورد ودانــــي غــريــن الـــى جــانــب مجموعة 
مـــن الــشــبــاب بــيــنــهــم إيــســايــه جـــو وداكـــوتـــا 
مــاتــيــاس وتــيــريــز مــاكــســي وتـــألـــق االخــيــر 
ونجح في تسجيل 39 نقطة مع 7 متابعات 

و6 تمريرات حاسمة.
ــــوف الـــفـــائـــز  ــفـ ــ ــــي صـ ــل مـــســـجـــل فــ ــ ــــضـ أمـــــــا أفـ
فــكــان غــــاري هــاريــس مــع 21 نــقــطــة فــي حني 
نقطة،   15 يوكيتش  نيكوال  الصربي  أضــاف 
ــــى لــســيــكــســرز فـــي أخــر  والـــخـــســـارة هـــي األولـ
ــبــــاراة خــاضــهــا عــلــى مــلــعــبــه. وبـــــات ال  20 مــ
مــيــلــو بـــول أصــغــر العـــب فــي تــاريــخ الــــدوري 
األميركي لكرة السلة يسجل »تريبل دبل« مع 
حاسمة  تمريرة  و11  متابعة  و12  نقطة   22
ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز على 

منافسه أتالنتا هوكس )113 – 105(.
ـــ19 ســنــة تــفــوق بـــول عــلــى صاحب  وبــعــمــر الــ
الرقم القياسي السابق مارالكل فولتس بـ177 
يومًا، وساهم تيم هارداواي وتري بورك في 
فوز داالس مافريكس على أورالنــدو ماجيك 
نقطة  و29   36 بــتــســجــيــلــهــمــا    )98  –  112(
تـــوالـــيـــًا أي أكـــثـــر مـــن نــصــف نـــقـــاط الــفــريــق، 
ونجح هـــارداواي بتسجيل 8 رميات ثالثية 
من أصل 13 سددها على سلة فريق ماجيك. 
هذا وغاب راسل ويستبروك بسبب اإلصابة 
في  إلصابة  برايانت  توماس  تعرض  بينما 
الــركــبــة خـــالل الــربــع األول وخـــرج للخضوع 
لفحوص، وقبل مواجهة هيت، بلغ متوسط 
هذا الثالثي معًا في املباراة الواحدة تسجيل 
70.2 نقطة واالستحواذ على 21.5 كرة مرتدة 

وتمرير 17.6 كرة حاسمة.
وفــي املــبــاريــات األخـــرى فــاز فــريــق بورتالند 
ــل بــــاليــــزرز عـــلـــى ســـاكـــرامـــنـــتـــو كــيــنــغــز  ــرايــ تــ
على  ســبــيــرز  أنــطــونــيــو  وســــان   )99  –  125(
بعد   )122  –  125( تيمبروولفز  مينيسوتا 
بمنافسه  فينيكس صــانــز  وأطـــاح  الــتــمــديــد، 

إنديانا بايسرز )125 – 117(. 
ــســتــكــمــل مــنــافــســات املـــبـــاريـــات الــقــادمــة 

ُ
وســت

بمباريات مهمة ستجمع بني لوس أنجليس 
اليــكــرز وهــيــوســن روكــتــس ومــواجــهــة قوية 
ُمنتظرة بــني غــولــدن ستايت ووريــــورز ضد 
ــتــــورز، فـــي وقـــت يــواجــه  فــريــق تــورونــتــو رابــ
بوسطن سلتيكس منافسه ميامي هيت، في 
وقت يلعب مينيسوتا تيمبروولفز ضد سان 

أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

ســاكــا الـــكـــرة إلـــى الكـــازيـــت الــــذي دخـــل في 
مررها  املنطقة  مشارف  على   ،105 الدقيقة 
برأسه إلى اإلنكليزي الذي أسكنها الشباك 
بعد  النتيجة  أوبــامــيــانــغ  وحــســم  )د.109(. 
عرضية من االسكتلندي كيران تييرني عن 

الجهة اليسرى على باب املرمى )د.117(.
الفرق  أكــثــر  ثــانــي  يونايتد  مانشستر  بلغ 
الــدور  أيضًا  لقبًا(   12( باملسابقة  تتويجا 
ــع بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه واتــــفــــورد من  ــرابــ الــ
الدرجة األولى بهدف لالسكتلندي سكوت 
ماكتوميناي. وأشرك املدرب النروجي أولي 
غونار سولسكاير تشكيلة رديفة نسبيا إذ 
أبــقــى الــعــديــد مــن العــبــيــه األســاســيــني على 
مــقــاعــد الــبــدالء أبــرزهــم الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فرنانديش وماركوس راشفورد والفرنسي 
ماغواير.  هــاري  والقائد  مارسيال  انتوني 
ودخـــــل يــونــايــتــد الـــلـــقـــاء إثــــر خـــروجـــه من 
الرابطة على يد جاره  كــأس  نصف نهائي 
وغريمه مانشستر سيتي بهدفني نظيفني. 
وســجــل مــاكــتــومــيــنــاي الــهــدف الــوحــيــد من 
رأســـيـــة إثــــر ركــنــيــة مـــن الــبــرازيــلــي ألــيــكــس 
تيليس ليبقي يونايتد على آماله بتحقيق 
اللقب للمرة األولى منذ عام 2016، علمًا أنه 
خرج من نصف نهائي املوسم املاضي أمام 

فريق تشلسي.
وسيكون يونايتد قــادرًا على االرتــقــاء إلى 

صدارة الدوري املمتاز بحال فوره الثالثاء 
على بيرنلي في مباراة مؤجلة من املرحلة 
األولـــــى قــبــل مـــبـــاراتـــه املــرتــقــبــة مـــع غــريــمــه 
اآلزلي ليفربول في 17 الشهر الحالي. وفي 
مـــبـــاراة أخـــــرى، بــلــغ لــيــســتــر ســيــتــي الــــدور 
الرابع برباعية نظيفة على مضيفه ستوك 
سيتي مــن الــدرجــة األولــــى. ويــديــن ليستر 
مــــارك  )د.34(،  جـــاســـن  لــجــمــيــس  بـــالـــفـــوز 
ألبرايتون )د.59(، اإلسباني أيوزي بيريس 
بطل  ويقدم  )د.81(.  بارنز  وهــارفــي  )د.79( 
إنــكــلــتــرا عـــام 2016 مــســتــويــات مــمــيــزة هــذا 
املــــوســــم حـــيـــث يـــحـــتـــل املــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الـــــدوري ويــســتــضــيــف ســاوثــهــامــبــتــون في 

السادس عشر من الحالي.
الفرق وصوال  أكثر  ليستر سيتي  وُيعتبر 
الــكــأس مــن دون الفوز  الــى نهائي مسابقة 
بــهــا، حــيــث بلغها أربــــع مــــرات آخــرهــا عــام 
املـــدرب األيــرلــنــدي الشمالي  1969. وأشـــرك 
براندن رودجرز تشكيلة قوية في مسابقة 
ــا املــــــدربــــــون فــــرصــــة إلراحـــــــــة بــعــض  ــ ــراهـ ــ يـ
املزدحم،  الجدول  في ظل  الالعبني السيما 
التشكيلة  عــلــى  فــقــط  تــغــيــيــريــن  ــــرى  أجـ إذ 
الــتــي بـــدأت املــبــاراة فــي الــفــوز )2 – 1( أمــام 
نــيــوكــاســل فــي الـــــدوري، حــيــث أراح هــّدافــه 
فـــاردي وجيمس مــاديــســون ونــاب  جايمي 

عنهما بيريس والبلجيكي دوني براييه. 

ــهـــدف رائــــع  وافـــتـــتـــح جـــاســـن الــتــســجــيــل بـ
عــنــدمــا ســـدد كـــرة قــويــة بيمناه عــن الجهة 
ــــارج املــنــطــقــة اســتــقــرت في  الــيــســرى مـــن خـ
ــيـــســـرى ملـــرمـــى الـــحـــارس  أعـــلـــى الـــــزاويـــــة الـ
ليستر  )د.34(. وضاعف  بورسيك  جوزيف 
تقدمه بعدما مرر البلجيكي يوري تيليمنز 
كــــرة جــمــيــلــة خــلــف املـــدافـــعـــني وصـــلـــت الــى 
ألبرايتون على مشارف املنطقة، توغل الى 
داخلها مراوغًا املدافع بيمناه قبل أن يسدد 

بيساره في املرمى )د.54(. 
وفــــرض الــضــيــوف هــيــمــنــتــهــم أمــــام ســتــوك 
الــــذي هــبــط إلـــى الـــدرجـــة األولــــى مــع نهاية 
في  مــواســم  عشرة  بعد   2018-2017 موسم 
دوري األضواء، وسجلوا الثالث عندما مرر 
براييه كرة عن الجهة اليمنى داخل املنطقة 
الى مواطنه تيموثي كاستاين قبل أن يمرر 
األخــيــر إلـــى بــيــريــس غــيــر املـــراقـــب أسكنها 
مهرجان  ليستر  واخــتــتــم  )د.79(.  الــشــبــاك 
األهداف عندما شتت دفاع ستوك عرضية 
من جاسن إلــى داخــل املنطقة لتتهيأ أمام 
بارنز الذي وضعها في املرمى )د.81(. كما 
الــدور الرابع بفوزه  بلغ إيفرتون بصعوبة 
)2 – 1( عــلــى ضيفه روثـــرهـــام مــن الــدرجــة 
التركي جنك  التمديد، وسجل  بعد  األولــى 
تــوســون )د.9( واملــالــي عــبــدوالي دوكــوريــه 
عـــــادل  بــــعــــدمــــا  ــز«  ــ ــيـ ــ ــــوفـ »تـ هــــدفــــي  )د.93( 
األمــيــركــي مــاثــيــو اولـــوســـونـــدي للضيوف 

)د.56(. 
ــقـــابـــل زّج املـــــــدرب اإليـــطـــالـــي كـــارلـــو  فــــي املـ
فيما  نــســبــًيــا  رديــفــة  بتشكيلة  أنــشــيــلــوتــي 
شــــارك الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــس 
ــًيـــا لـــلـــدخـــول فـــي أجــــــواء املــنــافــســات  أســـاسـ
بعدما دخل بديال في الخسارة ضد وست 
ــوم مـــن الــســنــة  ــدوري فـــي أول يــ ــ ــ ــام فـــي الـ هــ
اإلصابة.  لفترة بسبب  إثــر غيابه  الجديدة 
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى تــأهــل بــلــيــمــوث بعد 
أن تــخــطــى مــنــافــســه هــاديــرســفــيــلــد وأطـــاح 
برينتفورد بفريق ميدلزبروه وتفوق فريق 
ــذا وتـــأهـــل  ــ ويـــكـــومـــبـــي عـــلـــى بـــريـــســـتـــون. هـ
فـــريـــق ســــوانــــزي ســيــتــي بــعــد أن فــــاز على 
ــريـــق ســتــيــفــيــنــاج بـــهـــدفـــني نــطــيــفــني، أمـــا  فـ
فولهما فتأهل بعد فوزه على كوينز بارك 
رينجيرز، في حني فاز فريق بيرنلي على م 
كي دونز. أما شيفيلد يونايتد فحقق فوزًا 
على فريق بريستول روفيرز )3 – 2( لينضم 
املقبل، في  الـــدور  إلــى  املتأهلني  قائمة  إلــى 
حــني أقــصــي فــريــق ويــســت بروميتش أمــام 
منافسه بالكبول بركالت الترجيح )3 – 2( 
في واحدة من مفاجآت البطولة اإلنكليزية. 
كما تأهل فريق برونموث بعد تفوقه على 

نافسه أولدهام )4 - 1(.
)فرانس برس(

السلة األميركية: باكس يُسقط كافالييرز بدون نجمه

كأس إنكلترا: تأهل أرسنال حامل اللقب 
ومانشستر يونايتد

حقق فريق ميلووكي 
باكس انتصارًا مهمًا في 

ظل غياب نجمه األول 
يانيس أنتيتوكومبو، ليُتابع 

سلسلة نتائجه الجيدة 
هذا الموسم. هذا 

وقاد تايلر هيرو فريقه 
ميامي هيت لتحيق فوز 

مهم بعد أن سجل 
31 نقطة في المباراة 
ضد واشنطن ويزاردز

تأهل كل من أرسنال 
ومانشستر يونايتد 

وإيفرتون إلى الدور 
المقبل من منافسات 

بطولة كأس إنكلترا، 
في وقت أقصي 

فريق ويست بروميتش 
أمام بالكبول في 

مفاجأة كبيرة

)Getty/النجم العراقي مهند علي من أفضل الواعدين في آسيا )إيتسو هارا

)Getty( تابع ميلووكي باكس نتائجه الجيدة

)Getty( أرسنال يتابع صحوته في إنكلترا

مواهب آسيا 
الواعدة

خاصة  آسيا،  قارة  في  المواهب  هي  كثيرة 
الذين  الصغيرة  األعمار  أصحاب  الالعبين  أولئك 
والوصول  الصعود  مواصلة  إلى  يطمحون 

إلى النجومية، خصوصًا الالعبين العرب

جائزة أفضل العب شاب

اسم اإلماراتي زايد العامري )23 عامًا( العب 
فريق الجزيرة ومنتخب اإلمارات، وهو العب 
يمتاز باملهارات العالية، وقد بدأ العام من خالل 
التسجيل في ثالث مباريات على التوالي في 
بطولة آسيا تحت 23 عــامــًا، مــن بينها هدف 
مميز في مرمى كوريا الشمالية. ورغم إلغاء 
جائحة  بسبب  اإلمـــاراتـــي  الــــدوري  منافسات 
كــوفــيــد-19 إال أن الــعــامــري نجح فــي تسجيل 
5 أهـــداف فــي 12 مــبــاراة بعد انــطــالق املوسم 

الجديد.
أما غير عربي، يبرز العديد من الالعبني مثل 
وون دو-جـــاي )23 عــامــًا، أولــســان هيونداي/

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة( والـــــــذي ســـاهـــم فــــي فـــوز  كــــوريــ
آسيا  بطولة  بلقب  الجنوبية  كوريا  منتخب 
قــدم مستوى مميزا على  تحت 23 عامًا، كما 
 23( عبدالخالقوف  وبوبير  الــنــادي  مستوى 
عــامــًا، نــاســاف/أوزبــكــســتــان( الـــذي ســاهــم في 
بلوغ منتخب أوزبكستان للدور قبل النهائي 
في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، ثم قدم مستوى 
مميزا في الدوري املحلي، حيث سجل 17 هدفا 
وجاء باملركز الثاني في ترتيب الهدافني إلى 
جــانــب كــــاورو مــيــتــومــا )22 عــامــًا، كـــاوازاكـــي 
 22( تومياسو  وتاكيهيرو  فرونتال/اليابان( 
عامًا، بولونيا/اليابان( والذي يعتبر من بني 
أفضل املدافعني في قارة آسيا، رغم أنه ال زال 
يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث فرض موقعه في 
التشكيلة األساسية لنادي بولونيا اإليطالي.

وهـــنـــاك اإليــــرانــــي مـــهـــدي قـــائـــدي )22 عــامــًا، 
االستقالل( الــذي قدم عروضا قوية مع نادي 
أهــداف وصنع  ثالثة  االستقالل، حيث سجل 
هدفا في ست مباريات في دوري أبطال آسيا. 
وساهم تألق قائدي في حصول االستقالل على 
وصافة الدوري اإليراني ووصافة كأس حاذفي.

وضمت القائمة العبني جيدين أمثال تاكيفوسا 
كوبو )19 عامًا، مايوريكا وفياريال/اليابان( 
الـــذي وصـــل إلـــى إســبــانــيــا أواســــط عـــام 2019 
لينضم إلى ريال مدريد، وقد أمضى النصف 
األول من عام 2020 على سبيل اإلعارة مع نادي 
إلــى فياريال في عقد ملدة  مايوركا، ثم انضم 
ــد، وحــقــق الــعــديــد مــن اإلنــجــازات  مــوســم واحــ
مــع كــال الــنــاديــني. وقــد شـــارك كــوبــو فــي أغلب 
املـــبـــاريـــات مـــع مـــايـــوركـــا، وتــــم اخـــتـــيـــاره بني 
اإلسباني  بــالــدوري  الشباب  النجوم  تشكيلة 
ــي لــكــرة الــقــدم،  ــ الــتــي أعلنها االتــحــاد األوروبـ
ورغم أنه لم يشارك كثيرًا مع فياريال، إال أنه 
املستوى  على  األول  هدفه  تسجيل  فــي  نجح 
األوروبي ونال جائزة أفضل العب في املباراة 
ــام ســيــفــاســبــور ضــمــن الــــــدوري األوروبـــــي  ــ أمـ
ــر. كــمــا تضم  ــتــــوبــ فـــي شــهــر تــشــريــن األول/أكــ
الــقــائــمــة مــمــيــزيــن مــثــل كـــل مـــن: جــارويــنــســاك 
براكان/تايالند(  عامًا، ســاوت   23( وونغورن 
يونايتد  أديــاليــد  )22 عامًا،  ورايــلــي ماكغري 
غانييف  وعزيزجون  وبيرمنغهام/أستراليا( 
)22 عــامــًا، شــبــاب األهــلــي/أوزبــكــســتــان( ولــي 
كانغ-اين )19 عامًا، فالنسيا/كوريا الجنوبية( 
وصفاوي رشيد )23 عامًا، جوهور دار التعظيم 
مني-كيو  وســونــغ  وبورتيمونيزي/ماليزيا( 
)21 عامًا، بوهانغ ستيلرز/كوريا الجنوبية( 
اينرجتيك  عامًا،   23( ياخشيبويف  وجاسور 

وشاختار سوليغورسك/أوزبكستان(.

عامًا(   22( قارا  عبدي  مهدي  فاز 
بلقب  اإليراني  بيرسيبوليس  والعب 
لكن  بيرسيبوليس،  مــع  الـــدوري 
من  الثاني  النصف  في  كان  تألقه 
العام عندما قدم عروضًا مميزة 
ــي تأهل  ــن خــاللــهــا ف ســاهــم م
أبطال  دوري  نهائي  إلى  الفريق 
لبيرسيبوليس  آسيا. وسجل مهدي 
دور  خالل  آسيا  أبطال  دوري  في 
المجموعات والدور قبل النهائي 

ثم النهائي.

مهدي عبدي

نقطة فــي الــربــع الــثــانــي، وبــدا التأثر بغياب 
وداريــوس  كولني سيكستون  املميز  الثنائي 

غارالند.
ــاراة الـــرابـــعـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــاب غــــارالنــــد عــــن املـ ــ وغــ
الـــتـــوالـــي بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــكــتــف بينما 
تــســبــبــت إصــــابــــة فــــي الـــكـــاحـــل فــــي ابـــتـــعـــاد 
ســيــكــســتــون عـــن ثــانــي مـــبـــاراة مــنــذ إصــابــتــه 
ــــادس مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي،  ــسـ ــ فــــي الـ
وتـــصـــدر أنـــدريـــه درومـــونـــد قــائــمــة مسجلي 
الــنــقــاط فــي كــافــالــيــرز لــلــمــبــاراة الثانية على 
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القاهرة ـ العربي الجديد

تــضــم املــجــمــوعــة الــثــانــيــة لبطولة 
الــعــالــم لــكــرة الــيــد املـــقـــررة بــني 13 
و31 الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــــي مــصــر، 
إلــى جــانــب بطل  التونسي  املنتخب   مــن 

ً
كــال

أوروبــا، إسبانيا، وحامل لقب بطولة العالم 
املركز  الــحــائــزة  وبــولــنــدا  سنة 2005 و2013، 
الثاني في نسخة 2007، إضافة إلى املنتخب 
البرازيلي، إحدى املدارس الصاعدة في لعبة 

كرة اليد خالل السنوات املاضية.
ال يــحــلــم مــنــتــخــب »نــــســــور قــــرطــــاج« كــثــيــرًا 
بإحداث املفاجأة في مباراته االفتتاحية ضد 
منتخب بــولــنــدا، رغــم أن األخــيــر يــشــارك في 
الــدولــي  االتــحــاد  البطولة ببطاقة دعـــوة مــن 
لــكــرة الــيــد، وتــعــّول تــونــس عــلــى مواجهتها 
الثانية ضد البرازيل لحسم التأهل إلى الدور 
الفوز  منتخب  كــل  يكفي  منطقيًا،  الرئيسي. 
في لقاء واحد للتأهل إلى املركز الثالث على 
األقل، ما يعني أن مواجهة البرازيل وتونس 
ستكون مصيرية لألخير دون انتظار املباراة 
الثالثة ضد العمالق اإلسباني، إذ ُيَعّد الفوز 
فــيــهــا أمــــرًا صــعــبــًا نــظــرًا لــلــفــرق الـــواضـــح في 
الــفــريــقــني. وتــدخــل تــونــس صاحبة  مستوي 
املــركــز الــرابــع والــتــاريــخــي فــي نسخة 2005، 

مونديال اليد
حظوظ العرب

تشهد بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام بمصر في الفترة الممتدة من 
13 إلى 31 كانون الثاني/ يناير الحالي، حضورًا عربيًا مميزًا يتمثل بمشاركة 6 
منتخبات، هي قطر والبحرين وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى البلد 

المنظم مصر

3031
رياضة

تقرير

بــطــولــة الـــعـــالـــم بــجــيــل جـــديـــد يــتــقــدمــه نجم 
األهــلــي املــصــري أســامــة الــجــزيــري وعـــدد من 
الـــالعـــبـــني الـــشـــبـــان فــــي الــــــــدوري الــتــونــســي، 
نسخة  اليد  لكرة  التونسي  االتحاد  ويعتبر 
مصر بمثابة املحطة اإلعدادية لتكوين فريق 

قوي للسنوات القادمة.
من  بكثير  أسهل  فمهمته  قطر،  منتخب  أمــا 
القرعة  أوقعته  الــذي  التونسي، وهــو  نظيره 
في املجموعة الثالثة مع فريقني في متناوله، 
هــمــا أنــغــوال والــيــابــان، إضــافــة إلـــى العمالق 
ج بنسخة 2003 وصاحب املركز  كرواتيا املتوَّ

الثاني في بطولة أمم أوروبا األخيرة.
ــدور  ــ ــى الــ ــ ــى الـــتـــأهـــل إلــ ــ وال تــتــطــلــع قـــطـــر إلــ
َعّد وافرة 

ُ
الرئيسي فحسب، بل إن حظوظها ت

من أجل الظفر باملركز الثاني خلف كرواتيا 
التي ستكون منطقيًا متصدر املجموعة، ومن 
حسن حظ منتخب »العنابي« أنه سيتجنب 

منتخب كرواتيا في املباراة االفتتاحية على 
أن يواجهه في املباراة األخيرة.

ويسعى بطل آسيا، منتخب قطر، في إفتتاح 
الثأر من منافسه  البطولة إلى  مشاركته في 
أنــغــوال الــذي هزمه فــي النسخة األخــيــرة في 
واحدة من أكبر مفاجآت البطولة عام 2019، 
الــورق ضد  إلــى مواجهة سهلة على  لينتقل 
الــيــابــان الــتــي تعجز دائــمــًا عــن هــزم قطر في 

املنافسات اآلسيوية.
الــدائــرة،  العــب  نجمه،  قطر  منتخب  ويفتقد 
يوسف بن علي، لإلصابة التي تعرض إليها 
ــنـــاء فـــتـــرة الــتــحــضــيــرات، فــيــمــا يــعــّول  فـــي أثـ
ــــدرب اإلســبــانــي املــخــضــرم ألـــفـــارو ريــفــيــرا  املـ
املتميزين،  الالعبني  من  كبيرة  ترسانة  على 
إلعادة اإلنجاز التاريخي الذي حققه منتخب 

قطر باحتالل املركز الثاني سنة 2015.
ويـــصـــطـــدم مــنــتــخــب الـــبـــحـــريـــن فــــي افــتــتــاح 
مــبــاريــات املــجــمــوعــة الــرابــعــة بــحــامــل اللقب 
اللعبة على  الدنمارك وأحد عمالقة  منتخب 
ــّر الــتــاريــخ، قــبــل أن يــواجــه األرجــنــتــني في  مـ
املـــبـــاراة الــثــانــيــة ثـــم الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
رابعة الترتيب األفريقي، في ختام منافسات 
الدور األول. ويسعى صاحب املركز الرابع في 
بطولة أمم آسيا األخيرة، منتخب البحرين، 
إلى تحسني ترتيبه الدولي بعد أن كان املركز 
الـ20 بمونديال أملانيا والدنمارك قبل عامني، 
السابقة  الثالث  له ضمن مشاركاته  األفضل 
منتخب  إن  أي   ،2010 ســنــة  انــطــلــقــت  الـــتـــي 
املسابقة.  فــي  العهد  حديث  يعتبر  البحرين 
ــكــــون مــــواجــــهــــة الـــكـــونـــغـــو  ــتــ ومـــنـــطـــقـــيـــًا، ســ
إذا  للبحرين  الــوحــيــد  املــطــمــع  الــديــمــقــراطــيــة 
ــدور الــرئــيــســي، نــظــرًا  ــ الــ ــى  الـــتـــأهـــل إلــ أرادت 
منافسيه،  بقية  وبــني  بينه  املــســتــوي  لــفــارق 
فــالــبــحــريــن ال تــمــلــك أي العــــب مــحــتــرف في 
ــا، وتــعــتــمــد فــقــط عــلــى نــجــوم الــــدوري  ــ أوروبــ

املحلي وبعض الدوريات الخليجية.
ــلــــى املـــجـــمـــوعـــة  وتــــتــــركــــز أنـــــظـــــار الـــــعـــــرب عــ
ــتـــي تـــضـــم الـــجـــزائـــر واملــــغــــرب،  الــــســــادســــة، الـ
الــذي استفاد  البرتغال  إلــى منتخب  إضــافــة 
مــن احــتــالل املــركــز الـــســـادس فــي بــطــولــة أمــم 
أوروبا األخيرة وتأهل مباشرة إلى املونديال 
َعّد 

ُ
ت التي  وأيسلندا  التصفيات،  إلــغــاء  بعد 

أحد أقوى املنتخبات في البطولة.
ــــني املـــغـــرب  ــعــــربــــي بـ ــتــــصــــدر الــــديــــربــــي الــ ويــ
والجزائر املباراة االفتتاحية للمجموعة، في 
مــواجــهــة نــاريــة يطمح كــل منهما إلــى كسب 
نــقــاطــهــا وضـــمـــان الــتــأهــل املــبــكــر إلـــى الـــدور 
البرتغال  إلى مالقاة  الرئيسي، قبل االنتقال 
وأيسلندا في بقية منافسات املرحلة األولى.

وحــســم منتخب الــجــزائــر آخـــر مــواجــهــة بني 
الـــدور  فــي  وذلـــك   ،30-33 بنتيجة  املنتخبني 
التي  األخــيــرة  أفريقيا  أمــم  بطولة  مــن  األول 
أقــيــمــت فـــي تـــونـــس، لــكــن الـــوضـــع سيختلف 
على األراضي املصرية، وخصوصًا أن املغرب 
الــعــودة إلـــى بــطــوالت العالم  يتسلح بــحــافــز 

منتخب قطر 
يُنافس في مجموعة 

سهلة نسبيًا

زيدان غاضبًا بعد التعادل أمام أوساسونا: 
لم تكن مباراة كرة قدم

ــدان، مـــدرب فــريــق ريــال  ــ اعــتــبــر الــفــرنــســي زيـ
مــــدريــــد، بـــعـــد تــــعــــادل فـــريـــقـــه الــســلــبــي أمــــام 
أوساسونا على ملعب )إل سادار( في الجولة 
لم  املواجهة  أن  »الليغا«،  منافسات  مــن  الــــ18 
تكن مباراة كرة قدم، إذ إن الظروف املناخية 
كـــانـــت صــعــبــة لــلــغــايــة، وكـــــان يــجــب تــأجــيــل 
املــبــاراة. ُيذكر أن املــبــاراة أقيمت وســط درجة 
حـــــرارة مــنــخــفــضــة وأرضـــيـــة مــلــعــب غطتها 
الثلوج، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت 
عـــــددًا مـــن مــــدن إســـبـــانـــيـــا. وأوضــــــح املــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي بـــنـــبـــرة غـــاضـــبـــة خـــــال املــؤتــمــر 
الصحافي بعد املــبــاراة أنــه كــان يجب بالطبع 
تأجيل اللقاء بسبب حالة أرض امللعب. وقال 
لب 

ُ
زيدان في هذا اإلطار: »لعبنا املباراة ألنه ط

منا ذلك، ولكننا في النهاية شاهدنا ما شاهدناه داخل امللعب«. واعترف مدرب الفريق 
املــبــاراة، ولم يستطع  التي سبقت  الساعات  امللكي بأنهم مــروا بلحظات سيئة خال 
تحديد موعد عودتهم إلى مدريد، موضحًا بقوله: »ال نعرف متى سنعود إلى مدريد، 
غدًا أو بعد غد. في النهاية، علينا التحمل، وسنطوي هذه الصفحة، وسنفكر في مباراة 

الخميس أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني.

إسبانيا: العاصفة الثلجية تسبب تعليق 26 مباراة
أعلن االتحاد اإلسباني لكرة القدم تعليق 26 مباراة في جميع أنحاء الباد، ومن بينها 
إلى مواجهات  »الليغا«، إضافة  بلباو في منافسات  وأتلتيك  أتلتيكو مدريد  مواجهة 
بــدوري  أملــيــريــا   - وليجانيس  فاييكانو  رايـــو   - ومــيــرانــديــس  ألباسيتي   - ألــكــوركــون 
الدرجة الثانية. وتتابع لجنة األزمات في االتحاد املوقف في املسابقات الوطنية بسبب 
املباريات  من  العديد  ــل  جِّ

ُ
أ إثرها  على  والتي  إسبانيا  التي ضربت  الثلجية  العاصفة 

العاصفة  بسبب  اللحظة  هذه  ت حتى 
َ
ل جِّ

ُ
أ التي  املهمة  واملباريات  الدرجات.  بمختلف 

هي: في دوري الدرجة األولى: أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وفي دوري الدرجة الثانية: 
ألكوركون - ألباسيتي وميرانديس - رايو فاييكانو وليغانيس - أمليريا.

ليون يتمسك بالصدارة بتعادل صعب مع رين
تشبث فريق ليون بصدارة »الليغ 1« بتعادله الصعب واملثير أمام مضيفه ستاد رين 
)2-2( بعد أن كان متأخرًا بهدفني نظيفني، بينما استعاد باريس سان جيرمان توازنه 
بثاثية في شباك ضيفه بريست، وذلك ضمن أبرز مواجهات الجولة الـ19 في بطولة 
الدوري الفرنسي. وعلى ملعب )راوزهون بارك(، تقّدم أصحاب األرض بهدفني حما 
الترتيب.  على  و55   20 الـــ  الدقيقتني  في  بوريغو  وبنجامني  غرينييه  كليمون  توقيع 
انتفض العبو ليون في الدقائق العشر األخيرة، وتمكنوا من قلب الطاولة على أصحاب 
امللعب في غضون 3 دقائق بدأت، حيث قلص القائد الهولندي ممفيس ديباي الفارق 
بثاث  بعدها  التعادل  دينايير  البلجيكي جيسون  يــدرك  أن  قبل   ،79 الـــ  الدقيقة  في 
دقائق. وجاء التعادل ليوقف مسلسل انتصارات ليون خال الجوالت الثاث األخيرة، 
ليضيف الفريق نقطة رفعت رصيده إلى 40 في الصدارة، بفارق نقطة أمام باريس 

سان جيرمان.
في املقابل، استعاد باريس سان جيرمان توازنه بانتصار كبير على حساب ضيفه 
بريست بثاثية نظيفة على ملعب )حديقة األمــراء(، وهو الفوز األول له تحت قيادة 
أكــثــر من  »الــبــاريــســي«  الــجــديــد، األرجنتيني مــاوريــســيــو بوكيتينو. وضـــرب  مــدربــه 
عصفور بحجر، وذلك بعد أن عاد إلى سكة االنتصارات بعد تعثره في الجولة املاضية 
الفارق مع املتصدر ليون إلى  الفوز  أمــام سانت إيتيان، بعد أن قلص بهذا  بالتعادل 

نقطة وحيدة، بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة.

ميالن يُعزز صدارته بثنائية في شباك تورينو
فاز فريق ميان على ضيفه تورينو بهدفني 
الــتــي جمعتهما ضمن  املــبــاراة  فــي  رد،  دون 
بطولة  منافسات  من  ـــ17  ال الجولة  منافسات 
الـــــــدوري اإليـــطـــالـــي. وكـــــان هــــذا الـــفـــوز الـــــ12 
لــلــمــيــان هـــذا املــوســم الــــذي حــقــق فــيــه أيضًا 
التعادل في 4 مباريات وخسارته في واحدة، 
الــذي  لتورينو  التاسعة  الهزيمة  كانت  بينما 
تعادل في 6 مباريات، وفاز في اثنتني فقط. 
وبــهــذه النتيجة، عــزز فــريــق مــيــان صــدارتــه 
لجدول الترتيب بعد رفع رصيده إلى 40 نقطة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 12 

نقطة في املركز قبل األخير.

بينما  هــيــركــوغ )6 – 0( و)6 – 2(.  بــولــونــا  أمـــام  الــثــانــي 
شاركت في منافسات »الزوجي« في نفس البطولة ولعبت 
أمام أنديا ميتو، ووصلت إلى املباراة النهائية لكنها خسرت 
وفشلت بالتتويج باللقب. بعد ذلك قدمت الاعبة الرومانية 
عرضًا قويًا في بطولة »باكو« بعد أن تفوقت على أوكسانا 
كاالشنيكوفا )6 – 1( و)6 – 3( في التصفيات التأهيلية، 
ثم تفوقت على أولغا إيانشوك )6 – 4( و)6 – 2( وأولغا 
سافشوك )7 – 5( و)6 – 4( وبعد ذلك أطاحت منافستها 
ــدور نصف  ــ الـ وفـــي   ،)2  – و)6   )3  –  6( فــيــكــيــتــش  دونــــا 
آناستازيا  آنـــذاك   42 رقــم  املصنفة  على  تفوقت  النهائي 
النتائج  )6 – 3( و)6 – 2(. وبعد سلسلة  بافليشينكوفا 
اإليجالية، نجحت باتريسيا تيغ في دخول قائمة أول 120 
الاعبة  طـــول  يبلغ  لــلــتــنــس.  الــعــاملــي  التصنيف  فــي  العــبــة 
الرومانية مترًا و80 سنتيمترًا وأمست العبة تنس محترفة 

فــي عـــام 2009، وحــقــقــت أربــاحــًا مــالــيــة خـــال مسيرتها 
وفي  أمــيــركــي.  دوالر  ألــف  و17  مليون  بــمــقــدار  الرياضية 
منافسات فئة »الفردي«، حققت تيغ 271 فوزًا مقابل 159 
اليوم  بلغت 63%، وهي تحتل  انتصارات  بنسبة  خسارة 
»الغراند  منافسات  وفــي  العاملي.  الترتيب  في  ـــ56  ال املركز 
سام« فئة »الفردي«، خرجت تيغ من الدور األول في بطولة 
أستراليا املفتوحة عام 2017، ومن الدور الثالث في بطولة 
فرنسا املفتوحة عام 2020، وخرجت من الدور األول في 
بطولة »ويمبلدون« عام 2016، ومن الدور الثاني في بطولة 
أميركا املفتوحة عام 2020. وفي منافسات فئة »الزوجي«، 
حققت الاعبة الرومانية 73 فوزًا مقابل 75 خسارة بنسبة 
انتصارات بلغت 49%، وهي اليوم تحتل املركز الـ312. وفي 
الفئة، خرجت تيغ من  منافسات »غــرانــد ســام« عن هــذه 

الدور الثالث في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2020.

رياض الترك

الرومانية باتريسيا تيغ في 27 تموز/ التنس  ولدت العبة 
إلــى أعلى ترتيب لها  التي وصلت  يوليو عــام 1994، وهــي 
الـ56  املركز  احتلت  للسيدات عندما  العاملي  التصنيف  في 
والذي وصلت إليه في 26 تشرين األول/أكتوبر عام 2020، 
فــي حــني أن أفــضــل تــرتــيــب لــهــا فــي مــنــافــســات »الــزوجــي« 
كــــان املـــركـــز الـــــــ155 والـــــذي وصــلــت إلــيــه فـــي 14 تــشــريــن 
مسيرتها  خــال  تيغ  ــوجــت 

ُ
وت  .2016 عــام  الثاني/نوفمبر 

الرياضية بـ14 لقبًا في منافسات فئة »الفردي« و4 ألقاب 
في منافسات فئة »الزوجي«. 

بدأت تيغ في منافسات بطولة بوخارست املفتوحة وتلقت 
سيلفيا  منافستها  على  وتفوقت  للمشاركة  دعــوة  بطاقة 
الــدور األول، ثم خسرت في الــدوري  سولير إسبينوزا في 

باتريسيا تيغ

على هامش الحدث

العبة تنس 
رومانية تحتل 

المركز الـ56 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

المنتخب 
التونسي يُنافس 
في مجموعة 
)Getty( صعبة

في  الحافل  بتاريخه  مصر  منتخب  والجمهور  األرض  صاحب  يتسلح 
البطولة بعد أن احتل المركز الرابع في نسخة 2001 بفرنسا، إال أنه يدخل 
المسابقة في ثوب أحد المرشحين لنيل اللقب أو على األقل تكرار إنجاز 
قطر ببلوغ المباراة النهائية. وتعيش كرة اليد المصرية أفضل فتراتها 
وفوز   ،2020 أفريقيا  أمم  بطولة  بلقب  األول  المنتخب  تتويج  بعد 
المركز  الشباب  العالم سنة 2019 واحتالل  الناشئين بلقب بطولة  منتخب 

الثالث في المونديال في العام ذاته.  

منتخب مصر والحلم

وجه رياضي

بــعــد 14 ســنــة مــن الــغــيــاب. ويـــعـــّول منتخب 
بني  تجمع  متجانسة  مجموعة  على  املغرب 
العــبــي الــخــبــرة مــثــل ســفــيــان إيــديــر وأشـــرف 
ثنائي  غـــرار  الــشــابــة، على  عــدلــي والعناصر 
ــفـــرنـــســـي، رضـــــا رزوقـــــي  نــــــادي تـــرومـــبـــلـــي الـ
وريــاض العقبي، وكــان لهؤالء دور كبير في 
احتالل املركز السادس في بطولة أمم أفريقيا 

وبــعــد االنــتــهــاء مــن ســحــب قــرعــة املــونــديــال، 
الدولي األحقية للبلد املنظم  يعطي االتحاد 
االلتحاق  لتفضل مصر  الختيار مجموعته، 
بــاملــجــمــوعــة الــســابــعــة الـــتـــي تــضــم الــســويــد 
والــتــشــيــلــي وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، وعــيــنــهــا 
التي  السهلة نسبيًا،  الثامنة  املجموعة  على 
ســتــنــدمــج مـــع 3 مــنــتــخــبــات مــنــهــا فـــي الـــدور 

ــزائــــر صــاحــبــة  ــا الــــجــ ــ األخـــــيـــــرة بـــتـــونـــس. أمــ
أفريقيا  أمــم  بطولة  فــي  الــبــرونــزيــة  امليدالية 
الفرنسي  فتعتمد على خبرة مدربها   ،2020
آالن بــورت الــذي يــعــّول بـــدوره على عــدد من 
ويتقدمهم  أوروبــــا،  فــي  املحترفني  الــالعــبــني 
الــنــجــم الـــصـــاعـــد لـــنـــادي تـــولـــوز الــفــرنــســي، 
ــــوب عــــابــــدي )23 ســـنـــة(.  الــظــهــيــر األيــــمــــن أيــ

املــصــري منتخب  املنتخب  املــوالــي. ويــواجــه 
ــبــــاراة االفــتــتــاحــيــة لبطولة  الــتــشــيــلــي فـــي املــ
»الفراعنة«  لـ األســهــل  املواجهة  وهــي  العالم، 
قــبــل مـــالقـــاة مــنــتــخــب الــتــشــيــك الــــذي تــراجــع 
ــواه كـــثـــيـــرًا فـــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة،  ــتــ ــســ مــ
ــد فـــي املــــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة، وهــــي قمة  ــويـ والـــسـ

لقاءات هذه املجموعة.

ودعت التونسية أنس جابر بطولة أبوظبي املفتوحة للتنس بخسارتها أمام البياروسية 
إرينا سابالينكا، وتمكنت الاعبة البياروسية من هزيمة جابر املصنفة الـ31 عامليًا بواقع 
)6 - 2( و)6 - 2( في 67 دقيقة. وتواجه سابالينكا في الدور ربع النهائي. كما تأهلت 
اإلسبانية سارة سوريبيس أيضًا إلى الدور نفسه بعد تغلبها على الروسية أناستازيا 
األوكرانية  النهائي  ربــع  وتــواجــه سوريبيس في   ،)3 - - 5( و)6   7( بنتيجة  غاسانوفا 
مارتا كوستيوك التي فازت على السلوفينية تامارا زيدانسيك بواقع مجموعتني نظيفني 

)6 - 1( و)6 - 1(.

صورة في خبر

إقصاء أنس جابر

Monday 11 January 2021 Monday 11 January 2021
االثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة االثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2021 م  27  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2324  السنة السابعة


