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رياضة

نفى ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، أي اتصال باملدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان مؤكدًا أنه سعيد للغاية باملدرب 
الحالي ماوريسيو بوكيتينو. وقال الخليفي قبل 
انطالق حفل تسليم الكرة الذهبية ملجلة »فرانس 

فوتبول«: »بوكيتينو مدربنا وهو سعيد بوجوده 
معنا ونحن سعداء به. الجميع في حاجة للوقت. 
 
ْ
لم نجِر اتصاالت مع زيدان، إنه مدرب كبير، لكن

لدينا مدرب كبير أيضًا«.

طلب فريق بيلينينسيس البرتغالي من رابطة 
الدوري املحلي إعادة املباراة التي لعبها يوم 

السبت أمام بنفيكا، والتي انتهت في بداية 
الشوط الثاني بسبب قلة الالعبني بعدما 

ظهرت في صفوفه عدة حاالت إصابة بفيروس 
كورونا. وخالل املباراة، عانى الفريق املحلي من 
خسارة 13 العبًا بسبب تفشي املتحور الجديد 

»أوميكرون« بني صفوفه، وتابع املواجهة بتسعة 
العبني فقط وخسر بنتيحة قاسية )7 - صفر(.

 
ّ
أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن
مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب 

مدة تتراوح بني 6 و8 أسابيع، بعد إصابته في 
أربطة كاحل القدم اليسرى خالل مباراة فريقه 
أمام سانت إيتيان األحد املاضي. وعلق نيمار 

عبر حسابه في »إنستغرام«: »في انتظار الشفاء. 
لسوء الحظ تعد هذه األمور جزءًا من حياة 

أّي رياضي. اآلن علّي أن أرفع رأسي وأواصل. 
سأعود أفضل وأقوى«.

ناصر الخليفي 
ينفي أي اتصال 
بزين الدين زيدان

بيلينينسيس يطالب بإعادة 
مباراته أمام بنفيكا بسبب 

المتحور »أوميكرون«

إصابة الكاحل 
ُتبعد نيمار 

من 6 إلى 8 أسابيع

أعلن فريق 
مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي عن 
التعاقد رسميًا 
مع المدرب 
األلماني، رالف 
رانغنيك، لكي 
يكون مدربًا 
مؤقتًا حتى 
نهاية موسم 
 .2022-2021
وكشفت 
صحيفة »ميرور« 
في هذا اإلطار 
أّن رانغنيك 
سيتقاضى راتبًا 
قدره 10 ماليين 
جنيه إسترليني 
)13 مليونًا و321 
ألف دوالر(، 
الرقم الذي 
يجعله رابع 
أغلى المدربين 
لناحية األجر في 
»البريمييرليغ«.
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رياض الترك

على  العربية  الجماهير  ستكون 
مــوعــد مـــع مــواجــهــات مـــن الــعــيــار 
الثقيل بني منتخبات املجموعتني 
الثاني من  اليوم  الثالثة والرابعة، وذلــك في 
فعاليات بطولة كأس العرب 2021، إذ يفتتح 
املــنــتــخــب الــجــزائــري مـــشـــواره ضــد املنتخب 
السوداني، في حني يخوض املنتخب املصري 
مواجهة قوية ضد لبنان، أما املغرب فيواجه 

فلسطني، ومنتخب السعودية ضد األردن.

المجموعة الرابعة: 
مهمة صعبة للجزائر ومصر

يـــقـــُص املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري شـــريـــط افــتــتــاح 
مشاركته رسميًا في بطولة كأس العرب ضد 
املنتخب السوداني في مواجهة ليست سهلة 
أبــدًا، وهو الذي سيبحث عن أول انتصار له 
املــنــافــســة عــلــى بطاقتي  مــا ســُيــســهــل عملية 
ستشهد  التي  الثالثة  املجموعة  مــن  التأهل 

منافسة شرسة بني املنتخبات األربعة.
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــجــزائــري عــــددًا وافــــرًا من 
منتخب  أمــام  التفوق  على  القادرين  النجوم 
السودان وخطف نقاط املباراة الكاملة، شرط 
تقديم كرة قدم مقنعة مع املدرب مجيد بوقرة، 
الذي ستكون عليه مسؤولية كبيرة في قيادة 

يوم القمم 
العربية
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رياضة

حقق املنتخب التونسي انتصارًا عريضًا على منافسه منتخب موريتانيا 
)5 - 1( فــي مواجهة كانت سهلة جــدًا على »نــســور قــرطــاج« بسبب ضعف 
املــنــافــس خـــالل 90 دقــيــقــة، لــتــبــدأ تــونــس مــشــوارهــا بــقــوة فــي بــطــولــة كــأس 
الـــدور الثاني من  الــعــرب 2021، وهــو الــفــوز الــذي ُيسهل عملية التأهل إلــى 
املنافسات. وقدم املنتخب التونسي عرضًا هجوميًا قويًا منذ البداية حتى 
النهاية، واكتفى بتسجيل 5 أهــداف في مرمى موريتانيا وكــان قــادرا على 
الثاني، بينما  أقــل في الشوط  اللعب بحدية  لــوال  الــخــروج بنتيجة أعــرض 
خرج املنافس بهدف يتيم من ركلة جزاء أعلن عنها الحكم في الشوط الثاني 
الهجومية وإمكانية  الفوز يؤكد منتخب تونس قوته  املواجهة. وبهذا  من 
حسمه لصدارة املجموعة أمام كل من سورية واإلمــارات، خصوصًا أنه من 
بني أبرز املرشحني للذهاب بعيدًا واملنافسة على اللقب، نظرًا ملا يملكه من 
أسماء ونجوم تلعب في أقوى الدوريات العربية والدولية في تشكيلته، وهو 

من أقوى املنتخبات األفريقية املشاركة.

ــم الـــبـــحـــري فـــي تــتــويــج  ــيـ ــراهـ ســـاهـــم الــنــجــم املـــغـــربـــي إبـ
منتخب بالده بلقب بطولة كأس العرب 2012، وذلك بعد 
املنتخب  آنــذاك ضد  النهائية  املباراة  تسجيله هدفًا في 
الليبي، كما سجل هدفني في البطولة بشكل عام، وكان 
من بني أبرز النجوم املغربيني الذين ساهموا في صناعة 

ــل الــبــحــري عـــدة أنــديــة مغربية بــني ســنــوات 
ّ
الــلــقــب. ومــث

2006 و2019، وهو يبلغ من العمر اليوم 35 سنة، وشارك 
 3 أهداف، وهو 

ً
مع املغرب تاريخيًا في 14 مباراة ُمسجال

يأمل أن ُيقدم منتخب بالده مستوى جيدًا في عام 2021، 
وتحقيق اللقب مجددًا.

النجم  على  معقودة  اللبنانية  الجماهير  آمـــال  ستكون 
محمد حيدر من أجل تقديم مستوى ُمميز أمام املنتخب 
ــد املــنــتــخــب املـــصـــري،  املــــصــــري فــــي املـــــبـــــاراة األولـــــــى ضــ
ــــال األرز«  ــد مـــن نــجــوم مــنــتــخــب »رجـ ــه واحــ ــ

ّ
خــصــوصــًا أن

والـــذي يملك مــهــارة فــرديــة وقـــدرة على الــتــالعــب بالكرة 
مرمى  الــخــطــورة على  الثنائيات وصناعة  فــي  والــتــفــوق 
ــمــيــزة فــي جيل 

ُ
املــنــافــس. وُيــعــتــبــر حــيــدر مــن املـــواهـــب امل

اليوم  اللبنانية الحالي، الذي تطور كثيرًا وأمسى  الكرة 
مــن بــني أفــضــل املنتخبات اآلســيــويــة. وســُيــحــاول حيدر 

واحــدًا  يواجه  عندما  امللعب  أرض  على  البطل  دور  لعب 
من أفضل املنتخبات األفريقية، املنتخب املصري، وحفر 
اســمــه بـــأحـــرف مـــن ذهـــب عـــن طــريــق هـــز شــبــاك منتخب 
الــكــرويــة. فهل ينجح  »الــفــراعــنــة« ألول مــرة فــي مسيرته 
األرز« لتحقيق مفاجأة  حيدر في قيادة منتخب »رجــال 
أول مباراة من منافسات  كبيرة والتفوق على مصر في 
املجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، وبمساعدة من 

ميز في الفترة األخيرة؟
ُ
زمالئه في املنتخب اللبناني امل

)العربي الجديد(

في  اإلقصائية.  األدوار  نحو  الرديف  الفريق 
املــقــابــل، لــن يــكــون املنتخب الــســودانــي لقمة 
ســهــلــة لــلــجــزائــريــني، وســـُيـــحـــاول بــمــا يملك 
أن ُيــســجــل مــفــاجــأة وُيــســقــط الـــجـــزائـــر، أحــد 
املرشحني للذهاب بعيدًا في البطولة العربية 
الـــذي  األمــــر  قــطــر حــالــيــًا،  الــتــي تستضيفها 
سيجعل من املباراة قمة عربية قوية ستشهد 

الكثير من األهداف بشكل مؤكد.
وفي إطار نفس املجموعة، ستكون الجماهير 
الــعــربــيــة عــلــى مــوعــد مـــع قــمــة ُمــنــتــظــرة بني 
الـــفـــوراق  ــم  إذ ورغــ منتخبي مــصــر ولــبــنــان، 
الكبير  التطور   

ّ
فــإن بينهما،  الكبيرة  الفنية 

مــؤخــرًا  األرز«  »رجــــال  عــاشــه منتخب  الــــذي 
يفرض على املنتخب املصري االنتباه جيدًا 
والحذر من مواجهة منافس قوي على أرض 

امللعب بإمكانه تحقيق املفاجأة والفوز.

المجموعة الثالثة: 
اختبار صعب للمغرب والسعودية

بطولة  في  املغربي مشواره  املنتخب  يفتتح 
كأس العرب 2021 ضد املنتخب الفلسطيني 
السنوات األخــيــرة، والــذي  املتطور كثيرًا في 
الكبيرة  املنتخبات  ُيــحــاول إحـــراج  مــا   

ً
ــادة عـ

على أرض امللعب وُيسجل نتائج جيدة. وفي 
أكــبــر من  الــحــافــز  الــعــربــيــة، سيكون  البطولة 
أجـــل تحقيق االنــتــصــار، خــصــوصــًا مــع دعــم 
ــات. وال  جــمــاهــيــري كبير مــتــوقــع فــي املـــدرجـ

باالنتصار  التفريط  املغربي  املنتخب  يريد 
ــة األولـــــــــى، حـــتـــى ولـــــو كـــــان عــلــى  ــولـ ــي الـــجـ فــ
حـــســـاب املــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي، ألنــــه يعلم 
نــقــاط سُيسهل كثيرًا   3 أول  أن حصد  جــيــدًا 
عــمــلــيــة الــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي، مـــع الــتــنــويــه 
ــد املــرشــحــني  ــأن املــنــتــخــب املـــغـــربـــي هـــو أحــ بــ
ملا يملكه  البطولة نظرًا  لقب  للمنافسة على 

من أسماء ُمميزة في التشكيلة.
املــنــتــخــب الفلسطيني  املــقــابــل، ســُيــقــاتــل  فــي 
ــل مــحــاولــة  بـــاألســـمـــاء الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــن أجــ
تــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة وحـــصـــد 3 نــقــاط 
ــســاعــده كــثــيــرًا فــي بــلــوغ الـــدور 

ُ
تــاريــخــيــة ســت

املقومات  يملك  وهــو  املنافسات،  مــن  الثاني 
الــتــي تــجــعــلــه قـــــادرًا عــلــى الـــخـــروج بنتيجة 

طيبة من هذه املواجهة.
ــنـــافـــســـات نـــفـــس املـــجـــمـــوعـــة،  ــــي إطـــــــار مـ وفــ
دجج بالنجوم 

ُ
سيبدأ املنتخب السعودي امل

مشواره في البطولة العربية بمواجهة من 
العيار الثقيل ضد املنتخب األردني القوي، 
وهي املباراة التي ستكون لها ميزة خاصة 
واألردنــي  السعودي  الجمهورين  بحضور 
فـــي املــــدرجــــات بــنــســبــة كــبــيــرة، نــظــرًا لــقــرب 
أردنية  جالية  ووجـــود  قطر  مــن  السعودية 

كبيرة في الدوحة. 
وفـــــــي وقـــــــت ُيـــعـــتـــبـــر املـــنـــتـــخـــبـــان مـــــن بــني 
 
ّ
فإن البطولة،  في  بعيدًا  للذهاب  املرشحني 
كــرة الــقــدم ال تعترف بــأّي شــيء، فهناك 90 
حدد إن كان واحد منهما 

ُ
دقيقة بينهما ست

قــــادرًا عــلــى الــتــأهــل مــن هـــذه املــجــمــوعــة، أو 
االثـــنـــان مــعــًا، وفــقــًا لــلــمــســتــوى عــلــى أرض 
املــنــتــخــب   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ مـــــع اإلشـــــــــــارة  ــب،  ــعــ ــلــ املــ

ــيــــوم مــــن بــــني أفــضــل  الـــســـعـــودي ُيــعــتــبــر الــ
ه يفوز على 

ّ
املنتخبات اآلسيوية، ويكفي أن

منتخبات كبيرة مثل اليابان في التصفيات 
املؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

يشهد اليوم الثاني من 
منافسات بطولة كأس 

العرب مباريات من العيار 
الثقيل في المجموعتين 

الثالثة والرابعة

)Getty/(يخوض المنتخب المصري مواجهة صعبة ضد منتخب لبنان )شاون بوتيريلGetty/نجم منتخب »األرز« من نجوم البطولة )محمد فرج

إبراهيم البحري

حيدر والفرحة اللبنانية

تونس تستعرض أمام موريتانيا

مواجهة نارية 
ُمنتظرة بين منتخبي 

السعودية واألردن

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/من مشاركة البحري مع منتخب بالده المغرب )فضل سنا

مدرب تونس منذر الكبير سعيد بهذه البداية 
)Getty/خالد دسوقي( )Getty/صنع الجزيري فارقًا كبيرًا في الهجوم وسجل هدفين )كريم سهيب

)Getty/الجماهير التونسية ساندت منتخبها في المدرجات )خالد دسوقي )Getty/سجل بلعربي هدفين في المباراة وبكى بسبب وفاة والده )خالد دسوقي

قدم منتخب 
تونس مباراة قوية 

وسجل خمسة 
أهداف)خالد 

)Getty/دسوقي
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رياض الترك

بــعــد أشــهــر مـــن الــتــكــهــنــات حــول 
ــتـــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة،  ـ

ُ
هــويــة امل

فوتبول«  »فــرانــس  مجلة  كشفت 
النجم األرجنتيني  أخــيــرًا عــن االســـم وهــو 
الــجــائــزة للمرة  الـــذي رفـــع  ليونيل مــيــســي، 
ــراده في  ــفــ ــزز انــ ــ الــســابــعــة فـــي مــســيــرتــه وعـ
ــتــوجــني بــجــائــزة أفضل 

ُ
صــــدارة الــنــجــوم امل

العب املقدمة من املجلة الفرنسية.

ميسي يستحق دائمًا
ميسي  ليونيل  يستحق  كــثــيــريــن،  بحسب 
التتويج بالجائزة الذهبية دائمًا مهما كان 
مــســتــواه الــفــنــي عــلــى أرض املــلــعــب ومهما 
كــانــت أرقــامــه مــع الــنــادي الـــذي يلعب معه 
أو مع املنتخب األرجنتيني، فميسي يبقى 
القدم وصانع  النجم األول في كــرة  ميسي، 
التاريخ على مدى سنوات وسنوات إن كان 

مع برشلونة أو مع منتخب بالده.
وفــي حفل تــوزيــع جــائــزة »الــكــرة الذهبية« 
ــرانـــس فـــوتـــبـــول«، فــإن  الــخــاصــة بــمــجــلــة »فـ
مــيــســي صــعــد إلـــى املــنــصــة مـــجـــددًا ُمــتــوجــًا 
ــرة الـــذهـــبـــيـــة الـــســـابـــعـــة فــــي مــســيــرتــه  ــكـ ــالـ بـ
منفردًا برقم قياسي لم يسبق أن حققه أي 
العــب فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، ومتقدمًا على 
ــالـــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
وج بالجائزة 5 مرات خالل 

ُ
الذي سبق أن ت

مسيرته الكروية.
ونـــــال مــيــســي فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت 613 
لـــلـــمـــهـــاجـــم  صـــــوتـــــًا   580 مــــقــــابــــل  صـــــوتـــــًا 
البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، في وقت 
حل نجم خط الوسط اإليطالي جورجينيو 
ثالثًا برصيد 460 نقطة، أما صاحب املركز 

الكرة الذهبية 
السابعة

خطف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية السابعة متفوقًا على 
الجميع بعدد النقاط، وأبرزهم الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، 

وذلك في حفل الجوائز الخاص بمجلة »فرانس فوتبول«

3031
رياضة

تقرير

الرابع فكان املهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
الذي جمع 239 نقطة، وحل نجم خط وسط 
تشلسي اإلنكليزي نغولو كانتي في املركز 
الــخــامــس بــرصــيــد 186 نــقــطــة، بــيــنــمــا جــاء 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو ســادســًا 

برصيد 178 نقطة.
وبعيدًا عما فعله ميسي في موسم 2020-

لطاملا كان صاحب  األرجنتيني  فإن   ،2021
القدم األعلى في املنافسة على جائزة »الكرة 
الــذهــبــيــة«، فهو األفــضــل بــاألرقــام وبـــاألداء 
ــرة، وال يــوجــد  ــيـ ـــ15 األخـ ــ خـــالل الــســنــوات الـ
العب نجح في التفوق عليه في تلك الفترة 
أنه  يعني  مــا  رونـــالـــدو،  ســوى كريستيانو 
مـــن بـــني األفـــضـــل فـــي كـــل مـــوســـم، وعــلــيــه ال 
ُيمكن القول إن ميسي ال يستحق التتويج 

بهذه الجائزة.
، تحدث ميسي عن 

ً
التتويج مباشرة وبعد 

الحضور والصحافيني،  أمــام  اإلنــجــاز  هــذا 
ــال: »الـــشـــيء األكــثــر أهــمــيــة هــو الــجــوائــز  وقــ
الجماعية. من الواضح أن لقب بطولة كوبا 
الجائزة.  الفوز بهذه  أميركا أعطاني خيار 
أنــا في مرحلة جديدة بعدما أمضيت  اآلن 
ــا أتــأقــلــم  حــيــاتــي كــلــهــا فــي املــكــان نــفــســه. أنـ
أنــا سعيد  نــاد جديد ومدينة مختلفة،  مــع 
ملروري بهذه اللحظة، وهذا يمنحني الكثير 

من القوة ملواجهة التحديات الجديدة«.

ــا  ــ : »أنـ
ً
ــا« حـــديـــثـــه قـــــائـــــال ــغــ ــولــ ــبــ ــع »الــ ــ ــابـ ــ وتـ

متحمس مع فريق يوجد فيه أفضل العبني 
فـــي الـــعـــالـــم، ونــنــمــو شــيــئــًا فــشــيــئــًا كــفــريــق، 
في  أفكر  ال  لكنني  الــفــردي.  الصعيد  وعلى 
ما هو فردي بالكرة الذهبية الثامنة. أعتقد 
أنني أمضيت عامًا جيدًا في برشلونة، على 
الرغم من أننا لم نتمكن من الحصول على 
دوري أبطال أوروبا أو الدوري، فقد كافحنا 
امللك«. وأضاف  بكأس  وفزنا  النهاية  حتى 
ميسي: »الفوز بلقب كوبا أميركا كان شيئًا 
 
ّ
مميزًا للغاية، وفي أحيان أخرى شعرت أن
شيئًا ما ينقصني، وأنني لم أحقق أهدافي 
الــوطــنــي. كنت قريبًا مــن ذلــك.  مــع املنتخب 
املرحلة  لهذه  القوة  تمنحني  الجائزة  هــذه 
الجديدة من حياتي، أبدأ بأفضل طريقة في 

هذا النادي الجديد«.

ليفاندوفسكي يستحق أيضًا
و2020-  2020-2019 مــوســمــني،  آخـــر  خـــالل 
الــبــولــنــدي روبــيــرت  املــهــاجــم  أثــبــت   ،2021
ه يستحق التتويج بالكرة 

ّ
ليفاندوفسكي أن

الــذي ساهم  املوسم  في  الذهبية، وتحديدًا 
بـــتـــتـــويـــج فـــريـــقـــه بــــايــــرن مـــيـــونـــخ األملــــانــــي 
)البوندسليغا، دوري  التاريخية  بالثالثية 
أبـــطـــال أوروبــــــا، كـــأس أملـــانـــيـــا(، كــمــا ســاهــم 
أيضًا بتحقيق لقب مونديال األندية ولقبي 

»السوبر« األوروبي و«السوبر« املحلي.
وأثير الكثير من الجدل في الفترة األخيرة 
خــصــوصــًا عــنــدمــا نــشــرت وســـائـــل اإلعــــالم 
ــشــيــر إلـــى اقـــتـــراب لــيــونــيــل ميسي 

ُ
تــقــاريــر ت

ــابـــعـــة،  ــرة الـــذهـــبـــيـــة الـــسـ ــ ــكـ ــ ـــن تـــحـــقـــيـــق الـ مــ
ليفاندوفسكي يستحق   

ّ
بــأن الجدل  وتمثل 

ــه فـــــي آخــــر  ــ ــــدمـ ــلــــى مـــــا قـ ــزة عــ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ هـــــــذه الـ
أيضًا.  املاضية  الــســنــوات  وخـــالل  موسمني 

روبيرت ليفاندوفسكي 
حقق جائزة أفضل 
مهاجم في العالم

ديوكوفيتش يتدرب في مدريد استعدادًا 
لألدوار النهائية لكأس ديفيز

وصل الفريق الصربي للتنس بقيادة املصنف األول عامليًا، نوفاك ديوكوفيتش، إلى 
بطولة  منافسات  من  النهائية  األدوار  لخوض  استعدادًا  مدريد،  اإلسبانية  العاصمة 
كأس ديفيز. وفور وصوله، خاض ديوكوفيتش مرانا داخل منشآت »مدريد أرينا« 
دانييل  الــروســي  عامليًا،  الثاني  املصنف  مــع  تــدرب  إذ  األدوار،  هــذه  التي ستحتضن 
ميدفيديف. وتوجه الالعب الصربي إلى ملعب التدريبات فورًا، في الوقت الذي اعترف 
فيه لوسائل اإلعالم بشعوره باإلرهاق بعد حالة التوتر التي عاشها يوم األحد بسبب 
الصربي  الفريق  يواجه  أن  املنتظر  ومــن  األخــيــرة،  اللحظات  التأهل حتى  عــدم حسم 

نظيره الكازاخي يوم األربعاء املقبل في دور الثمانية.

سواريز: يجب أن نعتاد على االنتقادات
ه ينبغي »االعتياد على التعايش 

ّ
صرح لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد بأن

املاضية هو »إظهار«  الجولة  قــادش في  الفوز 1-4 على  أن  االنــتــقــادات«، مضيفًا  مع 
الثاني  أتلتيكو فــي موسمه  الــفــريــق. ويــشــارك ســواريــز مــع  يــكــون عليه  أن  ملــا يجب 
»الليغا« وسجل 21 هدفًا ساهمت  بلقب  املاضي  املوسم  الــذي توج معه  أتلتيكو  مع 
التي تمنحها صحيفة »ماركا« اإلسبانية  »ألفريدو دي ستيفانو«  في فوزه بجائزة 
ألفضل العب في املوسم. وقال سواريز: »الفوز بلقب الليغا صعب خصوصًا في ظل 
غياب الجمهور، لكن هذه الجائزة تقدير ملا كان عليه أتلتيكو ورغم أنها فردية لكنها 
أقيم في مدريد. وما زال سواريز يعاني  الــذي  الحفل  للفريق« خالل  الكثير  تضيف 
املــبــاراة، كما  التهديفية هــذا املوسم إذ ضل طريق مرمى قــادش في  ضعف الشهية 

سجل ثمانية أهداف فقط في 18 مباراة رسمية.

األهلي المصري يفتتح مشواره 
في مونديال األندية أمام مونتيري

فبراير/شباط 2022  فــي  اإلمــــارات  التي تحتضنها  األنــديــة  مــونــديــال  قرعة  أســفــرت 
)بطل  املكسيكي  مونتيري  أمــام  أفريقيا،  بطل  املــصــري،  لألهلي  قوية  مواجهة  عــن 
القرعة في مقر  الثمانية. وأقيمت  بالبطولة من دور  بداية مشواره  الكونكاكاف( في 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في مدينة زيوريخ السويسرية، والتي أسفرت أيضًا 
عن وقوع الهالل السعودي، بطل آسيا، في مواجهة الفائز من مباراة الدور األول من 
الجزيرة اإلماراتي، صاحب األرض، أو أوكالند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، في 

دور الثمانية. 
وفي حالة تأهل »املارد األحمر« إلى الدور نصف النهائي، سيصطدم مجددًا ببامليراس 
من أجل مقعد تاريخي في النهائي لبطل القارة السمراء، في وقت سيسعى حامل لقب 
كوبا ليبرتادوريس آخر عامني لرد االعتبار بعد خسارة مباراة النسخة املاضية في 
قطر بركالت الترجيح في مباراة تحديد املركز الثالث. أما في نصف النهائي اآلخر، 
فسينتظر تشيلسي، بطل أوروبا، املتأهل من مواجهة الهالل السعودي، والفائز من 

الجزيرة أو أوكالند سيتي.

أليغري: االنتقادات لموراتا غير عادلة
دافع ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن العبه الدولي اإلسباني، ألفارو 
 من تقييم أدائه 

ً
ه يتلقى انتقادات ال يستحقها وغير عادلة، بدال

ّ
موراتا، الذي اعتبر أن

بالنسبة  األشــيــاء  أوضــح بعض  أن  »أود  أليغري:  وأكــد  امللعب،  أرضية  كالعب داخــل 
أن  أتمنى  املسبقة.  األحــكــام  لكن يجب تحليل  )الصحافة(،  بعملكم  أقــوم  أللــبــارو. ال 
أفهم النقاط التي تبنون عليها تقييمكم« وذلك خالل مؤتمر صحافي قبيل مواجهة 
الــدوري اإليطالي. أضــاف: »ال يــروق لي ذلــك. هناك مصلحة ما في  ساليرنيتانا في 
مهاجمة موراتا وهذا ليس جيدًا«. وتلقى املهاجم اإلسباني، ألفارو موراتا، انتقادات 
حادة مثل باقي زمالئه بعد الخسارة التي مني بها يوفنتوس على أرضه أمام أتالنتا 
السبت املاضي في منافسات بطولة الدوري، وهو الذي سجل هدفني في 13 جولة من 
منافسات »الكالتشيو« وهدفني آخرين خالل أربع جوالت من منافسات دوري أبطال 

أوروبا 2022-2021.

خطفت النجمة اإلسبانية أليكسيا بوتياس األنظار في حفل 
توزيع جوائز مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، ليل أول من 
الذهبية« ألول مرة  »الكرة  االثنني، وذلــك بعد حصدها  أمس 
 شيء 

ّ
في مسيرتها، في أعقاب موسم »خارق« قدمت فيه كل

وجت معه بلقب دوري 
ُ
مع فريقها برشلونة اإلسباني، الذي ت

أبطال أوروبا. 
بالنسخة  املتوجة  آدا هيغربيرغ،  النروجية  وخلفت بوتياس 
ــى فــي الــتــاريــخ مــن هـــذه الــجــائــزة، عـــام 2018، والبطلة  ــ األول
بالثانية  التي ظفرت  رابينوي  ميغان  األميركية  واألســطــورة 
عام 2019. وبعد تسلمها الجائزة تحدث الالعبة اإلسبانية 
ها جائزة 

ّ
أمام الجميع في الحفل، فقالت: »أنا متأثرة كثيرًا، إن

ها عمل جماعي«.
ّ
فردية لكن

وقدمت بوتياس موسمًا رائعًا مع برشلونة وقادته لتحقيق 
أبطال  ودوري  املحليني  والــكــأس  )الــــدوري  تاريخية  ثالثية 
أوروبا( مع تسجيلها هدفًا في املباراة النهائية ضد تشلسي 
اإلنــكــلــيــزي بــأربــعــة أهـــــداف نــظــيــفــة. وبــلــغــت بــوتــيــاس )27 
سنة( هذا املوسم قمة مستواها في مسيرتها الكروية التي 
بدأتها في ساباديل وتابعتها في إسبانيول برشلونة حيث 
ليفانتي، وفي عام 2012،  ثم  استهلت مشوارها االحترافي 
انضمت أخيرًا إلى فريقها املفضل برشلونة وفازت معه في 

موسمها األول بالثنائية )الدوري والكأس املحليني(. وخالل 
 150 مــن  أكثر  بوتياس  الالعبة  سجلت  الــكــرويــة  مسيرتها 
اإلسباني منذ  املنتخب  بوتياس  مثل 

ُ
ت لبرشلونة، كما  هدفًا 

ــا تحت 17 سنة  ــوجــت بطلة ألوروبـ
ُ
ت التي  عــام 2013، وهــي 

مرتني )عامي 2010 و2011(.
ومنذ   ،2012 عــام  منذ  برشلونة  فريق  مــع  بوتياس  وتلعب 
ألقاب في  وجت بخمسة 

ُ
ت »الكتالوني«،  النادي  إلى  وصولها 

الدوري و6 ألقاب في بطولة كأس امللك ولقب في دوري أبطال 
حقق جائزة جديدة وهي »الكرة الذهبية« األولى في 

ُ
أوروبا، لت

مسيرتها، وهي اليوم رابع أكثر الالعبات خوضًا للمباريات 
مع النادي »الكتالوني«.

املنتخب  بقميص  بوتياس  خــاضــت  الــدولــي  الصعيد  وعــلــى 
اإلســبــانــي، 92 مــبــاراة وسجلت 22 هــدفــًا، وهــي الــيــوم ثاني 
الالعبة،  عن  متخلفة  املنتخب،  تاريخ  في  املسجالت  أفضل 

جينيفر هيرموسو املتصدرة. 
الذهبي هذا  السجل  هــذا  حافظ على 

ُ
ت بوتياس ألن  وتسعى 

املوسم وفي السنوات القادمة، خصوصًا في حال استمرت 
حافظ 

ُ
مع فريق برشلونة أحد أفضل األندية األوروبية، فهل ت

ميز؟
ُ
الالعبة اإلسبانية على سجلها التهديفي امل

)العربي الجديد(

أليكسيا بوتياس

على هامش الحدث

نجمة إسبانية ُتوجت بالكرة الذهبية ألول مرة في مسيرتها الكروية 
وذلك بعد تألقها مع نادي برشلونة

ميسي حمل الكرة 
الذهبية السابعة 
كأول العب يُحقق 
هذا اإلنجاز 
)Getty/فرانك فيفي(

شيكاغو بولز يُتابع سلسلة النتائج الجيدة 
)Getty/جوناثان دانييل(

فليفاندوفسكي مهاجم هداف وموهوب وال 
 موسم 

ّ
أبــدًا، ففي كــل يتوقف عن التسجيل 

ُيبهر الجماهير بأهدافه الجميلة وفعاليته 
التهديفية الكبيرة إن كان مع فريقه بايرن 
ميونخ األملاني أو مع منتخب بالده بولندا، 
لكن رغــم كل هــذا ما زال ليفاندوفسكي من 
دون كرة ذهبية، وفي عام 2021، كانت املرة 
األقــرب له بسبب فــارق النقاط الضئيل مع 

ليونيل ميسي )613 مقابل 580 صوتًا(.
ليفاندوفسكي  ُيتابع  مــن   

ّ
كــل جمل 

ُ
امل وفــي 

بيدري أفضل العب شاب
وج النجم اإلسباني الواعد بيدري، 

ُ
بدوره، ت

العـــب وســـط بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، بجائزة 
»كــوبــا« ألفــضــل العــب شــاب فــي عــام 2021. 
وتفوق بيدري )19 سنة(، على اإلنكليزيني 
ــســــون غـــــريـــــنـــــوود )العـــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر  ــيــ مــ
بيلينعهام  وجــــود  اإلنـــكـــلـــيـــزي(،  يــونــايــتــد 

)العب بوروسيا دورتموند األملاني(. 
وقـــدم الــالعــب الــشــاب مــوســمــًا كــبــيــرًا ســواء 
بلقب  بالتتويج  »الــبــالوغــرانــا«  فــريــقــه  مــع 

ه يستحق 
ّ
في آخر موسمني يعرف جيدًا أن

ــه لـــم ينل 
ّ
الــتــتــويــج بـــالـــكـــرة الـــذهـــبـــيـــة، لــكــن

 على 
ً
ــوات الــكــافــيــة الــتــي تجعله بــطــال األصــ

الــعــالــم مــتــفــوقــًا عــلــى الــجــمــيــع، فميسي ما 
زال يــســتــحــوذ عــلــى عـــقـــول الــجــمــيــع حتى 
فــي أســوأ مواسمه، ومــا زال يخطف أنظار 
ــــذي يــجــعــلــه  ــر الــ ــ ــمـــرار، األمــ ــتـ الــجــمــيــع بـــاسـ
مرة   

ّ
كــل فــي  الجميع  على  بخطوة  متقدمًا 

لم  لــو  آخــريــن، حتى  بالعبني  مقارنته  تتم 
ُيقدم مستوى ُمميزًا على أرض امللعب.

األول  إسبانيا  منتخب  مــع  أو  املــلــك،  كــاس 
الذي تأهل معه لنصف نهائي بطولة األمم 
األوروبــيــة الصيف املــاضــي، هــذا باإلضافة 
للميدالية الفضية في أوملبياد طوكيو هذا 

العام أيضًا. 
ــي  ــدولــ ــذا اإلنـــــجـــــاز يـــخـــلـــف الـــنـــجـــم الــ ــ ــهـ ــ وبـ
الواعد الهولندي ماتس دي ليخت )مدافع 
بالجائزة  الــذي توج  اإليطالي(،  يوفنتوس 
النجم كيليان  عــام 2019، ومــن قبلهما  فــي 

مبابي في نسختها األولى في 2018.

السلة األميركية: شيكاغو وجه رياضي
بولز يُحقق فوزه الـ14

تفوق لونزو بول على شقيقه األصغر الميلو 
الرابع  وقــاد فريقه شيكاغو بولز النتصاره 
عشر بالفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 
)133 - 119(، في منافسات دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني. وعلى ملعب »يونايتد 
حـــاملـــني  مـــتـــفـــرجـــًا   21366 وأمــــــــــام  ــتــــر«  ــنــ ســ
الغابرة واألسطورة  باستعادة أمجاد األيام 
مايكل جــوردن، دخــل بولز إلــى مباراته ضد 
ضيفه هورنتس على خلفية ثالث خسارات 
في آخــر أربــع مباريات وكــان بالتالي عازمًا 

على تجنب هزيمة تاسعة للموسم.
الذي  بــول )24 سنة(،  وبمساهمة من لونزو 
الثانية من أصــل ثالث  خــرج منتصرًا للمرة 
مواجهات جمعته حتى اآلن بشقيقه الميلو 
)20 سنة(، فرض بولز هيمنته املطلقة على 
الــفــارق بينه وبــني ضيفه  اللقاء حتى وصــل 
املونتينيغري  جــهــود  بفضل  نقطة   23 إلـــى 
نيكوال فوتشيفيتش )30 نقطة مع 14 متابعة 
و5 تمريرات حاسمة(، وديــمــار ديـــروزن )28 

نقطة(، وزاك الفني )25(.
وكـــان بــولــز مــوفــقــًا تــمــامــًا فــي هـــذا الــلــقــاء، إذ 
نجح في 59.6 باملئة من محاوالته وتجاوز 
خـــمـــســـة مــــن العـــبـــيـــه حــــاجــــز الـــعـــشـــر نـــقـــاط، 

بينهم لونزو بــول، الــذي سجل 16 نقطة مع 
ــار، الــذي  ــده الفــ 8 مــتــابــعــات تــحــت أنــظــار والــ
شــاهــد نجله اآلخـــر المــيــلــو يــقــدم أيــضــًا أداًء 
جــيــدًا حــتــى أفــضــل مــن شقيقه عــلــى صعيد 
األرقام، إذ سجل 18 نقطة مع 7 متابعات و13 
تمريرة حاسمة من دون أن يكون ذلك كافيًا 
لتجنيب فريقه خسارة ثانية تواليًا وعاشرة 
لــونــزو على مواجهته  فــي 23 مــبــاراة. وعلق 
مع شقيقه بالقول »أنا ألعب من أجل الفوز. 
ما زلت الشقيق األكبر على كل حال ويتوجب 

علي أن أضيف الفوز تلو اآلخر«.
أمـــا الــالعــب المــيــلــو، الــــذي يــخــوض موسمه 
بــدأ شقيقه األكبر  الــــدوري فيما  الــثــانــي فــي 
مــســيــرتــه فــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـلـــة األمــيــركــيــة 
عــام 2017 بألوان لــوس أنجليس ليكرز قبل 
االنتقال في 2019 إلى نيو أورليانز بيليكانز 
وهذا املوسم إلى بولز، فقال »كنا نتحدث عن 
السلة منذ الطفولة. أن أدخل إلى امللعب من 
ــده، فــهــذا دائــمــًا حــلــم يتحول  أجـــل الــلــعــب ضـ
بني  »الحب  للونزو  وبالنسبة  حقيقة«،  إلــى 
األشقاء موجود دائمًا خارج امللعب، لكن في 
امللعب هناك عمل يتوجب عليه تأديته، وأنا 

أيضًا لدي عمل يجب القيام به«.
وفـــي تــفــاصــيــل املــواجــهــة، تــألــق فــي صفوف 
هورنتس تيري روزيير وغوردون هايوورد 
بــعــدمــا ســجــل األول 31 نــقــطــة والــثــانــي 22، 
عــودة فريقهما  فــي  أســاســي  فساهما بشكل 
من بعيد وتقليص فارق الـ23 نقطة إلى أربع 

فقط قبل 7.31 دقائق فقط من نهاية اللقاء.
ــرب بــقــوة  ــ ــكـــن فــــريــــق شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز ضــ لـ
رد  أي  مــن دون  متتالية  نقاط   9 بتسجيله 
أفضليته  ثم حافظ بعدها على  للضيوف، 
حــتــى أنــهــى الــلــقــاء بـــفـــارق 14 نــقــطــة. وفــي 
ــيــــانــــز  ــيـــو أورلــ ــــات األخــــــــــرى، فــــــاز نـ ــاريـ ــ ــبـ ــ املـ
بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز )124 
على  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا   ،)123  -
ناغتس  دنــفــر   ،)96 -  101( أورالنـــد ماجيك 
111(، هيوسنت   -  120( هــيــت  مــيــامــي  عــلــى 
روكتس على أوكالهوما سيتي ثاندر )102 
- 89(. كما تغلب مينيسوتا تمبروولفز على 
منافسه إنديانا بايسرز )100 - 98(، وحقق 
على  مهمًا  فــوزًا  كافالييرز  كليفالند  فريق 
داالس مافريكس )114 - 96(، وأطــاح فريق 
واشنطن  بمنافسه  سبيرز  أنتونيو  ســان 
ــــزاردز )116 - 99(، فــي حــني تــفــوق يوتا  ويـ
جاز على منافسه بورتالند ترايل باليزرز 
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