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)Francesco Scaccianoce/Getty( كيير جاء بين أفضل 20 العبًا بتصويت مجلة فرانس فوتبول

كيير واإلصابة

نفى توماس توخيل مدرب تشلسي اإلنكليزي 
أن يكون ضم ساؤول نيغيز تم بقرار من اإلدارة، 

وقال إن الالعب اإلسباني يحتاج ملزيد من الوقت 
من أجل التأقلم. ونفى أن تكون الصفقة تمت 

بقرار إداري، كمعروف لوكيل الالعب، مشيرًا إلى 
أن كل الصفقات تتم بالتنسيق مع كل األقسام. 

وقال بمؤتمر صحافي »نحن ال نجري هذا النوع 
من الصفقات، إذا تعاقدنا مع أحد، فهذا ألننا 

اتفقنا عليه بيننا جميعًا«.

أعلنت البريطانية جوانا كونتا، التي وصلت في 
إحدى الفترات إلى املركز الرابع في التصنيف 

العاملي، إسدال الستار على مسيرتها في مالعب 
التنس في سن الـ30. وأعلنت كونتا عن القرار عبر 
حسابها على شبكة »تويتر« برسالة تحت عنوان 

»ممتنة«. وأكدت كونتا في رسالتها: »من خالل 
مرونتي الخاصة وتوجيهات اآلخرين، تمكنت من 

عيش أحالمي الخاصة. لقد كنت قادرة على أن 
أصبح ما أردته وقلته عندما كنت طفلة«.

أكد أسطورة روما السابق، فرانشيسكو توتي، 
أن الخيار الدائم له كان اللعب في صفوف نادي 
العاصمة اإليطالي، لكنه كان قريبا من االنتقال 

إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن لعبه لصالح 
برشلونة أيضًا كان ليصبح »أمرًا رائعًا«. وصرح 

توتي، الذي اعتزل في عام 2017 بعدما ارتدى 
قميص »الذئاب« ملدة 25 عاما، في مقابلة مع 

صحيفة »سبورت« »بالنسبة لي، االستمرار في 
روما كان هو القرار األفضل«.

توخيل يطالب 
بمنح مزيد من الوقت 

لساؤول نيغيز

البريطانية جوانا كونتا 
تعتزل التنس 

بعمر الـ30 عامًا

توتي: اللعب لبرشلونة 
كان سيصبح رائعًا وقلبي 

اختار روما
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الدوحة ـ العربي الجديد

يرتبط يوسف باليلي، نجم منتخب الجزائر 
ــقــــدم  ونــــــــــادي قــــطــــر، بــــعــــالقــــة قــــويــــة بــــكــــرة الــ
الــتــونــســيــة بــعــدمــا عــــاش تــجــربــة مــمــيــزة مع 

الترجي التونسي.
وقــــد تـــعـــززت هــــذه الــعــالقــة أكــثــر خــــالل كــأس 
العرب 2021 بقطر، بما أن املنتخبني الجزائري 

والتونسي يقيمان في الفندق نفسه.
وعــقــب مــبــاراة الــجــزائــر والـــســـودان، األربــعــاء، 
ــــاب عــنــهــا بـــاليـــلـــي بــــداعــــي اإلصــــابــــة،  الـــتـــي غـ
تــحــدث الــنــجــم الـــجـــزائـــري إلـــى مـــراســـل إذاعـــة 
ــة عــــــن املــــشــــاركــــة  ــيــ ــتــــونــــســ »إكـــــســـــبـــــريـــــس{ الــ

التونسية في هذه املسابقة. 
وقـــال نجم »الــخــضــر{ بــشــأن انتصار »نسور 
املــنــتــخــب  عـــلـــى  األول  ــقــــاء  ــلــ الــ ــــي  فـ قـــــرطـــــاج{ 
املنتخب  حقق  »لقد  5ـ1:  بنتيجة  املوريتاني 
بعد  ذلــك  واستحق  مهمًا  انــتــصــارًا  التونسي 
الـــذي بــذلــه، وآمـــل أن يــكــون النهائي  املجهود 

بني تونس والجزائر{.
وتابع باليلي حديثه عن املنتخبني التونسي 
: »أنا على تواصل مع العبي 

ً
والجزائري قائال

املنتخب التونسي وخاصة في فريق الترجي 
بما أننا نقيم في الفندق نفسه ولقد تحدثنا 

بــخــصــوص املـــشـــاركـــة، آمــــل أن تــســيــر األمــــور 
بــشــكــل جــيــد للمنتخبني{. مــن جــانــبــه، رشــح 
نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح منتخب 
تــونــس لحصد لــقــب بــطــولــة كـــأس الــعــرب في 
الوقت الذي رفض التعليق على أنباء انتقاله 

لصفوف فريق برشلونة اإلسباني.
وقــــال بــونــجــاح فـــي تــصــريــحــات بــعــد انــتــهــاء 
»املحاربون{  التي حسمها  السودان  مواجهة 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة: »مــنــتــخــب تـــونـــس مــرشــح 
لــحــصــد الــلــقــب وكـــذلـــك مــنــتــخــبــنــا، كـــل شــيء 
ســيــحــســم عــلــى أرضـــيـــة املــلــعــب. أنـــا كمهاجم 
مسؤوليتي تسجيل األهداف. تألق اليوم جاء 
بفضل املجموعة ككل{. وفي ختام لقائه رفض 
نــجــم كتيبة »الــخــضــر{ الــتــعــلــيــق عــلــى ســؤال 

حول إمكانية انضمامه لصفوف برشلونة.
وشهد انطالق بطولة كأس العرب 2021 تألق 
النجم بونجاح في أول ظهور للجزائر خالل 
مـــواجـــهـــات املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، حــيــث تــفــوق 

»الخضر{ على السودان برباعية لهدف.
وسجل مهاجم السد القطري هدفني باإلضافة 
إلـــى هـــدف آخـــر مــلــغــى، لــيــقــدم رســالــة جــديــدة 
ملدربه السابق، املدير الفني الحالي لبرشلونة 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، حــيــث أظــهــر سعيه إلــى 

تحقيق قفزة كبيرة للعب بدوري كبير.

حــقــق املــنــتــخــب األردنـــــي الـــفـــوز عــلــى نظيره 
الــســعــودي بــهــدف نــظــيــف فـــي املـــبـــاراة الــتــي 
جـــرت بينهما فــي خــتــام مــنــافــســات الــجــولــة 
األولــى ضمن مباريات املجموعة الثالثة من 
بطولة كأس العرب قطر 2021 املقامة حاليًا 
بــالــدوحــة فـــي نــســخــتــهــا الــعــاشــرة وتستمر 
لغاية 18 من ديسمبر/كانون األول بمشاركة 
الــدولــي  االتـــحـــاد  16 منتخبا تــحــت إشــــراف 

لكرة القدم »فيفا{.
وأعرب العراقي عدنان حمد، مدرب املنتخب 
األردنــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، عـــن ســعــادتــه بــالــفــوز 
عــلــى املــنــتــخــب الـــســـعـــودي. وقـــــال بــاملــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــعــد املـــبـــاراة »بــالــتــأكــيــد الــبــدايــة 
مهمة جدا، والفوز يعني لنا الكثير{، مضيفًا 
ــددي بــعــض الــشــيء  ــعــ ــا بــالــنــقــص الــ ــرنـ ــأثـ »تـ
الدقيقة  التي حدثت مطلع  الطرد  بعد حالة 
53.. ومــع اإلصــابــة الــتــي تــعــرض لها محمد 
الدميري أجبرنا على اتخاذ بعض القرارات، 
بطريقة  املجريات  مع  التعامل  في  ونجحنا 
العالي  الضغط  الالعبني  من  وطلبت  جيدة، 
على الفريق السعودي إلجباره على ارتكاب 
األخــطــاء{. وتابع املــدرب عدنان حمد »الكرة 
املشاركات  السعودية مليئة باملواهب وهذه 
الــشــاب وتعطيهم خبرة  الــفــريــق  لــهــذا  مهمة 
السعودية متوهجة  الكرة  أن  كبيرة السيما 

في اآلونة الراهنة{.
األردنــي  للمنتخب  القادمة  الحظوظ  وحــول 
فـــي املــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، قــــال مـــــدرب األردن 

الدوحة ـ العربي الجديد

بعد يوم من الراحة تعود مجريات 
الــعــرب 2021 فــي قطر  بطولة كــأس 
لـــلـــواجـــهـــة مــــجــــددًا الــــيــــوم مــــع أربــــع 
مـــبـــاريـــات تــنــتــظــرهــا الـــجـــمـــاهـــيـــر، ال ســيــمــا 
بــعــد اإلثــــارة الــتــي شهدتها الــجــولــة األولـــى، 
الالعبون وسط  يقدمه  الــذي  الكبير  والزخم 
أهداف ونتائج مميزة ومستويات رائعة من 

منتخبات عديدة.

البحرين والعراق
مــبــكــرًا نــبــدأ رحــلــة يـــوم الــجــمــعــة مـــع مــبــاراة 
املجموعة  فعاليات  ضمن  والعراق  البحرين 
ــدرب  ــ ــيـــو ســـــــــوزا مــ ــلـ ــيـ األولـــــــــــــى. ويــــتــــطــــلــــع هـ
األولــى  الجولة  في  التعثر  لتجاوز  البحرين 
أمــام قطر، وذلــك بعدما أظهر  بعد الخسارة 
مهمة  أن  يعني  مما  مــمــيــزا،  مستوى  فريقه 
أســـود الــرافــديــن مــع املــــدرب الــحــالــي زيليكو 
بتروفيتش، لن تكون سهلة. منتخب العراق 
فــي مباراته األولـــى أمــام سلطنة عــمــان، دفع 
الــجــمــاهــيــر لــلــفــرحــة فـــي الـــشـــوط األول حني 
ظــهــر بــمــســتــوى مميز انــتــظــره الــجــمــيــع منذ 
فترة طويلة، سيما أن النتائج في التصفيات 
ــيــــرة املـــؤهـــلـــة إلــى  ــيـــويـــة بــاملــرحــلــة األخــ اآلسـ
كانت  قطر،  فــي   2022 العالم  كــأس  نهائيات 
غاب  الثانية  الحصة  في  لكن  للغاية،  سيئة 
العراق، وظهرت عشوائية  التألق عن العبي 
الفريق  وكـــاد  اللعب،  بــنــاء  عملية  فــي  كبيرة 
الكفة من  الهزيمة قبل أن يعادل  يتجه نحو 
عالمة الجزاء. على املقلب اآلخر يثق منتخب 
البحرين بقدرته على تجاوز الهزيمة األولى، 
ــه أظـــهـــر قـــــدرات هــجــومــيــة مــمــيــزة  خـــاصـــة أنــ
قـــادرة على اخــتــراق دفـــاع أي خــصــم، إضافة 
إلى القوة في خط الوسط، وسرعة نقل الكرة 

من الخطوط الخلفية إلى األمام.

قطر وُعمان
عــلــى اســـتـــاد الــجــنــوب ســتــكــون قــطــر مـــع قمة 

تنطلق اليوم الجمعة 
الجولة الثانية من بطولة 

كأس العرب حيث تقام 
4 مباريات ستحدد بشكل 

كبير هوية المتأهلين

منتخب قطر حقق 
الفوز في الجولة 
األولى )حسين بيضون(

تونس ظهرت بشكل جيد مع منذر الكبيّر )حسين بيضون(

العراق يواجه عمان في مباراة قوية )كريم جعفر/فرانس برس(

ارتياح أردني بعد 
الفوز األول

نجوم الجزائر 
يؤكدون قوة 
منتخب تونس

اإلمارات تالقي 
موريتانيا بمباراة 

سهلة نظريًا

رحلة عربية

منتخب األردن فاز بصعوبة بهدف دون مقابل )حسين بيضون( باليلي العب الترجي التونسي سابقًا )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

تغريدات العرببازار عربي

في فضاء العرب

بالتالي  خليجي،  منتخب  بمواجهة  جــديــدة 
الــلــقــاء تحتاج  فـــإن مــهــمــة الشقيقني فــي هـــذا 
لــعــمــٍل كــبــيــر ســيــمــا أنــهــمــا يــعــرفــان بعضهما 
بعدما  للتحّسن  يحتاج  قطر  منتخب  جــيــدًا. 
في  أفــضــل  مستوى  منه  يتوقع  الجميع  كــان 
االفتتاح، وهو يعلم بقيادة املــدرب اإلسباني 
فيليكس سانشيز أنه لم يظهر صورة العنابي 
الــحــقــيــقــيــة، املــنــتــخــب الــقــوي واملــتــرابــط الــذي 
يتحضر منذ سنوات لخوض غمار نهائيات 
قطر  منتخب  يمتلك  أرضــــه.  عــلــى  املــونــديــال 
منذ  البعض  بعضه  يــعــرف  متجانسًا  فريقًا 
ســنــوات، وهــو بطل آسيا 2019، ولديه خبرة 
كبيرة بعد احتكاكه بمنتخبات عاملية، إن كان 
من خالل املشاركة في كوبا أميركا ومواجهة 
الظهور  حــتــى  أو  األرجــنــتــني  مــثــل  منتخبات 
الخاصة  الذهبية  الــكــأس  فــي بطولة  املــشــرف 
بمنتخبات الكونكاكاف وحتى تحقيق نتائج 
للمونديال،  األوروبـــيـــة  التصفيات  فــي  طيبة 
حـــني لــعــب فـــي مــجــمــوعــة الــبــرتــغــال وصــربــيــا 

الصعبة دون احتساب نتائجه.
ــم فــي االفــتــتــاح  ربــمــا لــم يظهر منتخب األدعــ
االفتتاح  حــدث  ضخامة  بسبب  مميز،  بشكٍل 
والتوتر من البدايات، لكن األهــم كان تحقيق 
النقاط الثالث، وهو لن يكون أمام مهمة سهلة 
حـــني يـــواجـــه مــنــتــخــب عــمــان الــســاعــي بـــدوره 
لتعويض التعادل والبقاء في أجواء املنافسة. 
بنسبة  املقبل  لــلــدور  العبور  يعني  قطر  فــوز 
على  ينصب  الالعبني  جميع  وتركيز  كبيرة، 
مــبــاراة عــمــان، وهـــذا مــا أكـــده كــريــم بوضياف 
العـــــــب خـــــط الــــــوســــــط، رغـــــــم ســــعــــادتــــه بـــفـــوز 
الــبــحــريــن، مــشــيــدا بحضور  قــطــر األول عــلــى 
بها  اكتظت  التي  الكبيرة  القطرية  الجماهير 
للفريق  وتشجيعها  ومــســانــدتــهــا  املـــدرجـــات 
نقاط.  بالثالث  والخروج  الفوز  حتى تحقيق 
وأضاف بوضياف أن الفوز يعد مهما للغاية 
ــنــــوي بــالــنــســبــة  ــانــــب املــــعــ ــــن الــــجــ ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ
االفتتاحية  املباريات  أن  إلــى  إضافة  لالعبني 
ــالـــحـــذر، لكن  دائـــمـــا تـــكـــون صــعــبــة وتــتــســم بـ
بر  إلى  املطلوب والعبور  نجحنا في تحقيق 
األمـــــان مـــن خـــالل حــصــد ثـــالث نــقــاط ثمينة. 

واشــار العــب املنتخب القطري إلــى أن مباراة 
البحرين أصبحت طي النسيان، والتركيز اآلن 
املنتخب  امـــام  املقبلة  املــواجــهــة  على  سيكون 
املنتخبني  مـــبـــاريـــات  أن  مــوضــحــا  الــعــمــانــي، 
الــعــمــانــي والــقــطــري تــعــد كــتــابــًا مــفــتــوحــًا من 
خالل املواجهات السابقة بينهما والتي دائما 

تشهد ندية وإثارة كبيرة.

سورية وتونس
يلتقي املــنــتــخــب الــتــونــســي نــظــيــره الــســوري 

ه أمل مع املدرب منذر 
ّ
على استاد البيت، وكل

الثاني بعدما هزم  الفوز  الكبير في تحقيق 
 .1-5 بنتيجة  األولــــى  الــجــولــة  فــي  موريتينا 
بعيدًا  الــذهــاب  إلــى  تونس  ويتطلع منتخب 
فـــي الــبــطــولــة وحــصــد الــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة 
في تاريخه بعد فــوزه بلقب النسخة األولى 
عام 1963 بلبنان، وتأكيد زعامته لتصنيف 
املنتخبات العربية على الئحة فيفا. ويغيب 
 مـــن حــمــزة 

ّ
عـــن مــنــتــخــب نـــســـور قـــرطـــاج كــــل

كورونا،  بفيروس  اإلصــابــة  بسبب  املثلوثي 

وعــلــي مــعــلــول ويـــاســـني الــشــيــخــاوي بسبب 
موريتانيا،  مــبــاراة  عقب  بها  شــعــرا  مشاكل 
ــــذي يـــخـــوض الــلــقــاء  ــا مــنــتــخــب ســـوريـــة الـ أمــ
فلم يكن  السومة،  بــدون عمر خريبني وعمر 
سيئا أمام اإلمــارات في املباراة األولــى، لكنه 
التأهل  في  آماله  على  لإلبقاء  للفوز  يحتاج 

للدور املقبل.
ويـــطـــمـــح املـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي إلــــــى تــأكــيــد 
سيطرته على منافسه السوري بعد أن تغلب 
املواجهات  طيلة  مناسبات  خمس  فــي  عليه 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فــــي مــخــتــلــف 
املسابقات.

اإلمارات وموريتانيا
تبدو مهمة اإلمارات سهلة نسبيًا حني يالقي 
موريتانيا، الذي قدم مباراة سيئة أمام تونس 
وارتــكــب أخــطــاء عــديــدة، بينما ظهر األبيض 
بشكل جــيــد أمـــام ســوريــة حــني ســجــل هدفني 
لكنه عرف  واحـــدة،  مــرة  تهتز شباكه  أن  قبل 

كيف يحافظ على تقّدمه.

ــه الــعــربــي ســـودانـــي رســـالـــة إلــى  ــ بــــــدوره، وّجـ
جميع املنافسني على لقب بطولة كأس العرب 
2021، بــقــولــه فـــي تــصــريــحــاتــه لــقــنــاة الــكــأس 
الــســودانــي  املنتخب  احترمنا  »لــقــد  الــقــطــريــة: 
ولـــم يــكــن ضــعــيــفــًا، والــحــمــد لــلــه كــنــا قــادريــن 

على تسجيل أكثر من هــدف{. وتــابــع: »األهــم 
املنافسة،  فــي  الــدخــول بقوة  لنا هــو  بالنسبة 
مـــن أجــــل أن يــــرى الــجــمــيــع أنـــنـــا فـــي منتخب 
الجزائر لم نحضر إلى قطر حتى نقوم بنزهة 
هــنــا، ونـــريـــد تــقــديــم بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب في 

القمة{. وأردف: »منتخب الجزائر ال يوجد فيه 
شيء اسمه فريق أول أو ثان أو احتياطي أو 
أساسي، نحن نمثل بالدنا، ومتواجدون في 
العاصمة القطرية حتى نقدم أفضل ما لدينا 

في البطولة العربية{.

ــن ســـيـــكـــون فــي  ــرب ســـتـــقـــرر مــ ــغــ »مـــــبـــــاراة املــ
الــدور ربــع النهائي الــذي سيكون هدفنا في 
املقام األول{، مضيفًا »البطولة فرصة مهمة 
لالعبني الشباب إلظهار قدراتهم واكتسابهم 

الفرصة{.
وحول الدور الذي يتطلع له مع الكرة األردنية، 
أجــاب عدنان حمد »لقد تسلمت املهمة بعد 
ــفـــاق األخـــيـــر بــالــخــروج مـــن الــتــصــفــيــات  اإلخـ
اآلســيــويــة ونــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 
بناء منتخب يتمكن من الصعود التدريجي 

واألهداف واضحة بالنسبة لنا{.
من جانبه، أبدى علي علوان مهاجم املنتخب 
ــــي والــحــائــز عــلــى جــائــزة أفــضــل العــب  األردنـ
اللقاء. وقال  بالفوز في  املــبــاراة سعادته  في 
الــالعــب خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي »احــتــرمــنــا 
الفريق املنافس حتى الدقيقة األخيرة، وتمكنا 
من التعامل مع املباراة بطريقة جيدة.. لدينا 
العديد من الالعبني البارزين الذين ينتظرهم 
مستقبل كبير{. وختم أفضل العب في املباراة 
 »الــجــهــاز الــفــنــي قـــدم لــي الــدعــم 

ً
حــديــثــه قــائــال

الكامل وشاركت في عدة مراكز خالل املباراة، 
كما كلفت بمركز الظهير بعد تعرضنا لحالة 
الـــطـــرد، ومـــن ثــم شــاركــت كــمــهــاجــم بــنــاء على 

طلب الجهاز الفني{.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــفــرنــســي لـــــوران بـــونـــادي، 
ــــه ســيــســعــى  ــــدرب املــنــتــخــب الــــســــعــــودي، أنـ مــ
ــتـــي تـــعـــرض لــهــا  لـــطـــي صــفــحــة الـــخـــســـارة الـ
ــــي. وقـــال »الــهــدف الــذي  أمـــام املنتخب األردنـ

ســجــلــه املــنــتــخــب األردنــــــــي ســـبـــب اإلحـــبـــاط 
وتـــســـرب الــقــلــق لــنــفــوس الــالعــبــني وحــاولــنــا 
ترتيب صفوف الفريق خالل مجريات اللقاء، 
ولكن املنتخب األردنــي لعب بطريقة منظمة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي، وتــمــكــن مـــن إغـــالق 

مــنــاطــقــه بــشــكــل جــيــد واســتــفــاد مـــن النقص 
العددي لدينا.. وعلينا أن نستفيد مما حدث 
والــتــصــرف بطريقة مــمــتــازة{. وتــابــع »كانت 
من  وتمكنا  الــجــيــدة  الهجمات  بعض  هــنــاك 
بنقطة  الخروج  يمكن  وكــان  بالكرة،  التحكم 

لنا،  التي سنحت  الفرص  التعادل من خــالل 
لــم يحالفنا فــي نهاية املــطــاف،  الــحــظ  ولــكــن 
تجهيز  على  بالعمل  يكمن  الحالي  وهدفنا 

الفريق للمباراة املقبلة{.
)قنا(

لم كثيرًا من قبل... أنت أعلى من الدوري 
ُ
¶ ربيع عطايا ظ

املاليزي بكثير، أتمنى أن أراك بدوري مهم قريبًا.

¶ العب لبنان ربيع عطايا صراحة العب مميز، أتمنى 
رؤيته يلعب مع أي ناٍد بالدوري السعودي.

¶ شكرًا أهلنا في املغرب، ما أجملكم وما أجمل 
مشاعركم، كانت كلماتكم صادقة في ُحب فلسطني.

أثبتت الجماهير مجدًدا أنها أكثر وعًيا، وأثبتت أن الرهان 
عليها رهان رابح. مبارك الفوز للمغرب، والحقيقة أننا 
ا ألننا سمعنا أصواتكم وهي تهتف للحبيبة 

ً
فزنا أيض
فلسطني.

¶ أتمنى أن يكون أمير مرتضى قد تابع مباراة لبنان 
حتى يرى }الواد{ ربيع عطايا }نظامه إيه{.

¶ بكل إنصاف وبعيدًا عن أي انتماء، هناك العبون 
ال يستحقون االنضمام للمنتخب: عمر كمال ومروان 

حمدي وأحمد رفعت، وهناك أسماء مفترض انضمامها: 
طارق حامد وحسني الشحات ورمضان صبحي. أداء 

املنتخب متواضع جدًا الحقيقة رغم الفوز، وهاردلك 
ملنتخب لبنان ظهر بشكل مشرف، وحارسهم مصطفى 

مطر رائع.

¶ ظهور مميز لنجوم األهلي والزمالك وبيراميدز مع 
منتخبي تونس واملغرب في مباريات كأس العرب، 

حمزة املثلوثي والجزيري وفخر الدين بن يوسف فازوا 
مع تونس 5-1 على موريتانيا.. وبنشرقي وبدر بانون 

والكرتي فازوا مع املغرب 4-0 على فلسطني.

¶ مستوى جيد ظهر به منتخب الشباب السعودي، 
ولكن خبرة العبي منتخب األردن األول حسمت املنافسة 

لصالحهم.

¶ سيترك الكابنت وليد عبدالله حارس مرمى النصر 
املالعب وهو مطمئن على وجود خليفته بني الخشبات 

الثالث. هذا األمر كان واضحًا بعد مباراة السعودية 
واألردن.

¶ في رأيي، إن أكبر أخطاء كيروش }حقل التجارب{ 
الذي يقوم به، في وقت يجب التركيز على الالعب الدولي 

الجاهز ألن الوقت ال يحتمل تجارب لالعبني جدد.

¶ مبروك للفريق الوطني املغربي، وحظا سعيدا 
للفريق الفلسطيني، لدينا مدرب عاملي، ال أفهم ملاذا 
نتجاهله ونجري وراء األجنبي، حسني عموتة من 

أفضل املدربني العامليني: أخالق وفكر، يتأقلم مع 
جميع الظروف، زيادة على قدرته على السيطرة على 

املجموعة، ماذا نريد غير هذا؟

كأس العرب
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لندن ـ العربي الجديد

يــشــعــل ســـوق املــيــركــاتــو الــشــتــوي 
دائمًا بال مسؤولي األندية، وهي 
الــتــي تــخــطــط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الشتوي،  امليركاتو  في  األسماء  لضّم بعض 
عينه  الوقت  في  أيضًا  الجميع  يتطلع  فيما 
إلــــى املـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي، وإمـــكـــانـــيـــة حسم 
بعض الصفقات في وقٍت مبكر من اآلن. وهنا 
نستعرض أبرز آخر التطورات على الساحة.

مودريتش والريال
ريــال  نــادي  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  يعمل 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، خــــالل الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
عــلــى إغــــالق تــجــديــد عــقــد الــنــجــم الــكــرواتــي، 
لــوكــا مــودريــتــش، قــائــد خــط وســط »امللكي«، 
ـــع حــتــى اآلن، بــســبــب الــشــروط 

ّ
لــكــنــه لـــم يـــوق

ــر  ــوبــ ــة »ســ ــفـ ــيـ ــفــــت صـــحـ ــشــ املــــــوضــــــوعــــــة. وكــ
ديــبــورتــي« اإلســبــانــيــة، أن الــنــجــم الــكــرواتــي 
يشعر بأهميته القصوى في تشكيلة املدرب 
بفكرة  مقتنع  غــيــر  لكنه  أنــشــيــلــوتــي،  كــارلــو 
قــيــام فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، بــعــرض عــقــٍد ملــدة 
لوكا مودريتش طلب  أن  وتابعت  فقط.  عــام 
عقدًا ملدة موسمني مع ريال مدريد، باإلضافة 
إلــــى عــــدم املــــّس بــراتــبــه نــهــائــيــًا، األمــــر الـــذي 
التردد  إلى  بيريز،  فلورنتينو  الرئيس،  دفع 
الكرواتي، ما سيجعل  النجم  ي 

َ
بقبول شرط

الحالة مشابهة ملا حدث للمخضرم سيرجيو 
رامـــوس فــي الصيف املــاضــي. وأوضــحــت أن 
بالعرض  نهائيًا  يرحب  لــم  مودريتش  لوكا 
املقدم من إدارة نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي، 
مانشستر سيتي،  مــن  يقبل عرضًا  قــد  لكنه 
)36 عامًا(، تجذبه فكرة العودة  ألن صاحب الـ

تطورات سوق 
الميركاتو

يحظى سوق االنتقاالت »الميركاتو« باهتمام كبير من قبل الجماهير في 
العالم، نظرًا لألسماء والتفاصيل التي تثار حوله. وأخيرًا برز اسم النرويجي 
عن  الحديث  يكثر  فيما  األندية،  لجميع  مطمعًا  يَُعّد  الذي  هاالند،  إرلينغ 

لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد اإلسباني

3031
رياضة

تقرير

مـــرة أخــــرى إلـــى الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم، الذي لعب فيه مع توتنهام، قبل 

الرحيل إلى ريال مدريد.
وخــتــمــت بــــأن لــوكــا مـــودريـــتـــش يــريــد حسم 
الــرحــيــل في  أو  مـــدريـــد،  ريــــال  مـــع  مستقبله 
ســـوق االنــتــقــاالت الصيفي املــقــبــل، إلـــى أحــد 
األندية الراغبة في خدمات النجم الكرواتي، 
الذي سيشارك مع منتخب بالده، في بطولة 
كــــأس الــعــالــم 2022، الــتــي ســتــقــام فـــي قــطــر. 
يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
ــّدم فــي املــوســم املــاضــي  مــدريــد اإلســبــانــي، قــ
سيرجيو  الــســابــق،  املخضرم  لنجمه  عــرضــًا 
ل 

ّ
راموس، ملدة موسم وحيد، لكن القائد فض
الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

هاالند وزياش وبرشلونة
ال تــمــنــح املــشــاكــل املــالــيــة لـــنـــادي بــرشــلــونــة، 
من  بتعاقدات  للقيام  كبيرة  مساحة  اإلدارة، 
القصير، ولكن في  املــدى  الثقيل على  العيار 
»كـــامـــب نـــو« يــعــمــلــون بــجــد مـــن أجـــل تذليل 
العاملي.  الطراز  من  بهداف  للظفر  املصاعب، 
ورغم رغبة النادي في ضم نجم دورتموند، 
إرلينغ هاالند، بحسب تقرير إلذاعة »كادينا 
ســـيـــر«، لــكــن بــرشــلــونــة يـــــدرك جـــيـــدًا أن من 
للمهاجم  املالية  املطالب  تلبية  الصعب جدًا 

الــنــرويــجــي حــالــيــًا. سعر هــاالنــد املــبــدئــي 75 
مليون يـــورو، وهــو شــرط الــالعــب الــجــزائــي، 
ــال والـــــراتـــــب،  ــقــ ــتــ ــــى ســـعـــر االنــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
وسيتعني على النادي الكتالوني أيضًا دفع 
عموالت تصل إلــى 60 مليون يــورو، إذا كان 
فريقه.  فــي  كعنصر  إرلينغ  يشاهد  أن  يــريــد 
ويريد مينو رايوال، وكيل أعمال الالعب، 40 
مــلــيــون يــــورو، كــدفــعــة أولـــى لصفقة الــهــداف 
الــنــرويــجــي، لـــذا مــن املــمــكــن أن تــصــل رســوم 
انــتــقــالــه إلـــى 135 مــلــيــون يــــورو، وهـــو مبلغ 
البارسا،  إمكانات  عن  جــدًا  بعيدًا  اآلن  يبدو 
إذا لـــم يــتــحــســن وضـــعـــه املـــالـــي فـــي األشــهــر 
ــراه فـــي كــامــب نـــو؟ ويــواصــل  املــقــبــلــة، فــهــل نــ
نادي برشلونة في الوقت عينه رحلة البحث 
آخــر عن العبني يعيشون أوضاعًا  في مكاٍن 
غـــيـــر مـــريـــحـــة فــــي فـــرقـــهـــم. وأكـــــــدت صــحــيــفــة 
»ديـــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة، فـــي تــقــريــر لــهــا، 
ــّم نجم  ــّر عــلــى ضــ ــ األربــــعــــاء، أن تــشــافــي أصـ
مــنــتــخــب املــــغــــرب حــكــيــم زيـــــــاش، لــتــعــويــض 
رحــيــل األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي صــوب 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، إذ يـــرى فــيــه الــالعــب 
املــنــاســب لتولي هــذه املــهــمــة، ملــا يمتلكه من 
قدرات فنية عالية. يعاني زياش من وضعية 
صعبة مع تشلسي، رغم مشاركاته في الفترة 
األخيرة ببعض املباريات، إذ عجز عن فرض 
نــفــســه مــثــلــمــا كـــان عــلــيــه الـــحـــال مـــع أيــاكــس، 
وســيــكــون االنــتــقــال صـــوب بــرشــلــونــة مفتاح 
الليغا مسابقة تعتمد  العودة، خصوصًا أن 

كثيرًا على الجانب املهاري.
ولـــم تــكــن الــوعــود الــتــي قــّدمــهــا املــديــر الفني 
األملاني توماس توخيل كافية لضمان فرص 
أكبر لنجم »أسود األطلس«، لنيل دقائق أطول 
مناسبة،   13 فــي  باملشاركة  اكتفى  إذ  للعب، 

برشلونة يريد هاالند، 
فهل يسمح وضعه 

المالي بذلك؟

مارسيلينو: اللعب بهذه الجودة 
وعدم الفوز أمر ال يصدق

اعتبر مدرب أثلتيك بلباو، مارسيلينو غارسيا تورال أن هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 
بهدف دون رد، »أمر ال يصدق«، ألن الفريق الباسكي قدم »مباراة جيدة«، لكنه ذكر بأن 
أقيم على ملعب سانتياغو  الــذي  اللقاء  انتهاء  القدم قد تكون ظاملة أحيانا. وعقب  كرة 
قال  الــقــدم،  لكرة  اإلســبــانــي  بــالــدوري  التاسعة  الجولة  مــن  مــبــاراة مؤجلة  فــي  بيرنابيو 
مارسيلينو في مؤتمر صحافي إن »كرة القدم متقلبة لدرجة أنه برغم أننا لعبنا مباراة 
جيدة وصنعنا العديد من الفرص، بينما حصل ريال مدريد على القليل جدا منها... لم 
نفز«. وتابع قائال: »عدم فوزنا )بهذه املباراة( أمر ال ُيصدق، لكن كرة القدم قد تكون غير 
عادلة هكذا في بعض األحيان«. وأضاف أن »تحليل مباراة اليوم بسيط للغاية، وهو ما 
يحدث لنا منذ عدة مباريات، دعونا نأمل أن تتغير ديناميكية اللعب قريبًا ألنني أعمل 
مدربًا منذ فترة طويلة ولم أر هذا في حياتي. يمكن أن يحدث األمر في مباراة ما، ولكن 
بشكل متكرر هكذا من الصعب أن يحدث ذلك ولكنه يحدث لنا«. وأكد مارسيلينو: »أنا 
مع العبي فريقي حتى املوت وعليهم االستمرار على هذا املنوال ألن هذا هو الطريق وفي 

الجزء الثاني من املوسم سنجني الثمار«.

ديوكوفيتش يدعم اتحاد العبات 
التنس المحترفات في قضية بينغ

استغل نوفاك ديوكوفيتش، الذي تأهل مع املنتخب الصربي لنصف نهائي كأس ديفيز 
للتنس بالفوز 2-1 على منتخب كازاخستان، ظهوره أمام الصحافة للتعبير عن دعمه 
حتى  الصني  في  بطوالت  إقامة  بتعليق  املحترفات  التنس  العبات  اتحاد  لقرار  الكامل 
أنا  يتم توضيح موقف الالعبة بينغ شــواي. وقــال: »إنها منظمة تخص الالعبات، لذلك 
أؤيد اتحاد العبات التنس املحترفات بشكل كامل«. وأكد املصنف األول عامليا أن موقفه 
سيكون هو نفسه إذا كان األمر مع دولة أخرى. وأضاف: »ليست لدينا معلومات كافية 
عن بينغ. إنه إجراء شجاع للغاية، ومن املهم أن ندعم بعضنا البعض«. وكانت بينغ قد 
أعلنت تعرضها العتداء جنسي من جانب مسؤول صيني سابق، ومنذ ذلك الحني لم 
يكن هناك أي دليل على وضعها أو مكان تواجدها، على الرغم من أن اللجنة األوملبية 
الــتــي طالبت باحترام  الــالعــبــة،  اإلنــتــرنــت مــع  الــدولــيــة كشفت عــن إجــرائــهــا مقابلة عبر 

خصوصيتها.

أنشيلوتي: افتقدنا الجودة أمام بلباو
عّبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن فخره بقتال و»التزام« العبيه خالل الفوز 
الــدوري اإلسباني،  الفارق في صــدارة  ليوسع  بلباو  أثلتيك  الصعب بهدف نظيف على 
املباراة:  رغم االعتراف »باالفتقار للجودة«. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب 
»لعبنا ضد فريق جيد ومنافس قوي لم يخسر خارج أرضه ونال يومي راحة أكثر منا، 
أبلينا بالء حسنا في الشوط األول لكن في الشوط الثاني مع غياب الهدف الثاني عانينا 
وأهدرنا الكثير من التمريرات«. ويتصدر ريال مدريد جدول الليغا بفارق 7 نقاط عن 
غريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد، و13 نقطة عن برشلونة السابع 
عندما  يعاني  كيف  يعرف  أن  للفريق  ميزة  »إنها  اإليطالي:  املــدرب  وتابع  الترتيب.  في 
التي يريدها، هناك فــرق أخــرى تستسلم عندما ال يمكنها فرض  الكرة  ال يمكنه لعب 
أسلوبها، يوجد التزام كبير جدًا بالفريق والفوز في سبع مباريات متتالية ليس ضربة 
حظ، أشعر بالرضا التام وأحببت نهاية الشوط األول بشكل أكبر، افتقدنا الجودة ولكن 
تغييرًا واحــدًا على تشكيلته األساسية  أنشيلوتي  االلتزام وكافحنا«. وأجــرى  لم نفقد 
التي هزمت إشبيلية قبل أيام رغم أنه أعلن عن تدوير بني الالعبني، وبدا اإلرهاق واضحًا 
مما قد يدفعه لتغييرات أكبر قبل مواجهة أخرى قوية ضد ريال سوسييداد يوم السبت. 
وواصل: »أنهى الفريق اللقاء مرهقا وسنحلل األمر، هذا طبيعي عند اللعب ضد فريق 
إجــراء  إمكانية  أدرس  أن  يجب  النهاية،  فــي  قليال  التراجع  الطبيعي  ومــن  نشاطا  أكثر 
تغييرات في املباراة القادمة«. وكال املديح للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حافظ 
أبــدا، يجب أن نحسن  على االنتصار بتدخالته، قائال: »يقوم بأشياء رائعة، ال يقلقني 
الجوانب الدفاعية ألننا عانينا في الكرات الثابتة، لدينا كورتوا ونستمتع بأدائه وبالنسبة 

لنا هو أفضل حارس في العالم حاليًا«.

أيوب الحديثي

خاض الالعب إلياس أخوماش )17 عامًا(، أول مباراة له، عندما 
هيرنانديز  تشافي  لبرشلونة،  الجديد  الفني  املدير  ثقة  كسب 
الليغا، بعد سنوات من  أيــام في  خــالل مواجهة إسبانيول قبل 
التألق في »الماسيا«. في عام 2008، عندما تولى بيب غوارديوال، 
الفريق، ألول مرة،  للتواجد مع  الالعب  تدريب برشلونة، اختير 
وأثار الدهشة، عندما حضر اسمه في التشكيلة األساسية في 

مباراة الديربي ضد إسبانيول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
ال سيما أن الالعب الشاب لم يكن قد شارك تحت قيادة رونالد 
كومان. وسلط تقرير ملوقع »غول« العاملي الضوء على مسيرة 
بعد  املشهد  لتتصدر  عــادت  أن »الماسيا«،  أكــد  بعدما  الالعب، 
عودة الرئيس جوان البورتا، فربما لم يكن من املفاجئ أن ُيمنح 
الفرصة  األخيرة، مثل هذه  السنوات  األكاديمية في  أحد نجوم 

لبدء أولى خطوات مشوار التألق. 
ولطاملا كــان إلياس أحــد املــواهــب الكبيرة في »المــاســيــا«، حيث 
تألق الالعب البالغ من العمر 17 عاًما، في جيل 2004 املوهوب 
الحالي، غافي.  الوسط  الــذي خــرج منه نجم  الــنــادي،  للغاية في 
ــًيـــا، بسبب  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن اســـتـــدعـــاء إلـــيـــاس كــــان جـــزئـ
اإلصابات التي تعرض لها أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارتن 
بريثويت، إال أنه يبدو مستعدا للسير على خطى مواهب الفريق 
إلــى صفوف  وانــضــم  إلــيــاس ألبــويــن مغربيني،  ولــد  الكتالوني. 
الشباب في برشلونة بسن مبكرة للغاية، قبل أن ينتقل لفريق 
جيمانستيك مانسيرا، حيث لعب معه ملدة أربع سنوات، قبل أن 

يعود لبرشلونة مرة أخرى عام 2017. 
وقال وكيل أعماله، هوراسيو غاغيولي، في تصريحات سابقة 
إلذاعـــة »كــاديــنــا ســيــر«: »كــانــت لديه عــروض مــن عــدة أنــديــة في 
أوروبـــا، وريـــال مــدريــد كــان أحــد األطـــراف املهتمة«. إلــيــاس أراد 
الفئات  مختلف  عبر  طريقه  شــق  حيث  فقط،  برشلونة  تمثيل 
العمرية للنادي، وحظي باهتمام أوسع ألول مرة في عام 2019، 
ــذاك، بــاتــريــك كــلــويــفــرت، خالل  عندما قــال مــديــر األكــاديــمــيــة آنــ
مقابلة مع »كادينا سير« أيضا، إنه »وجد ميسي الجديد«، حيث 
شبهه بالفائز بالكرة الذهبية 7 مرات. وظهرت السمات الشبيهة 
بميسي في األشهر األولــى من موسم 2021-2022 مع النادي 
الــرغــم من  على  إسبانيا  تمثيل  إلــيــاس  قــرر  أن  بعد  واملنتخب، 
 ،B لبرشلونة  فقط  له  مباريات   4 وفــي  املغربية.  عائلته  جــذور 
سجل إلياس هدفني ضد إشبيلية وأتلتيكو في أوائل نوفمبر/
ويبقى  الفرصه،  بمنحه  تشافي  ليقنع  املاضي،  الثاني  تشرين 
أن نرى ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مستويات نجوم كبار 
كبوسكيتس أو حتى ميسي، ولكن ليس هناك شك، في أن رحلة 

إلياس باملالعب، تستحق املتابعة.

إلياس أخوماش

على هامش الحدث

العب من أصول مغربية ويحمل الجنسية اإلسبانية، ظهر بقميص نادي 
برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز

مودريتش 
يرغب في عقد 
لعامين مع ريال 
مدريد )غونزالو 
)Getty/مورينو

أنتيتوكونمبو سّجل 40 نقطة و12 متابعة و9 
)Getty/تمريرات حاسمة )ستايسي ريفيري

، وسجل خاللها هدفني 
ً
كان في أغلبها بديال

فقط هذا املوسم. ولم تكن قناعات توخيل في 
مصلحة زياش، لكن نادي تشلسي لن يسمح 
برحيله من دون مقابل، بعد أن استقدمه من 
أياكس مقابل قيمة مالية كبيرة، عام 2020، 

بلغت 45 مليون جنيه إسترليني.

محرز وتجديد العقد
قـــــرر فــــريــــق مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي اإلنـــكـــلـــيـــزي 
ضي قدمًا في تجديد عقد نجمه الجزائري 

ُ
امل

إسترليني  جــنــيــه  ألـــف   60 قيمته  أســبــوعــيــًا 
في  ُيمانع  وال  مانشستر،  مدينة  فــي  سعيد 
تــجــديــد عــقــده فـــي حــالــة تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 
مــع إدارة »الـــســـمـــاوي«، خــاصــة مــنــذ أن عقد 
تايلور  البريطانية  الــشــقــراء  على  خطوبته 

وارد، واستقر في املقاطعة الشمالية.
إدارة مانشستر  نــجــاح  عـــدم  فــي حــالــة  لــكــن 
ســيــتــي فـــي االتـــفـــاق مـــع ريــــاض مــحــرز على 
تــجــديــد عــقــده الــــذي يــنــتــهــي بــعــد 18 شــهــرًا، 
أكــــدت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أن مــســؤولــي 

رياض محرز، الذي ينتهي صيف عام 2023، 
وذلــك وفقًا لــشــروط جــديــدة حسب مــا أكدته 
تقارير إعالمية بريطانية. ونشرت صحيفة 
إدارة  بــأن  يفيد  خبرًا  البريطانية  صــن«  »ذا 
مفاوضاتها  كثفت  سيتي  مانشستر  فــريــق 
مع وكيل أعمال رياض محرز لتجديد عقده، 
قبل املغادرة مع منتخب بــالده الجزائر إلى 
في  للمشاركة  املقبل  العام  الكاميرون مطلع 
بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم. وأكد املصدر 
ــال راتـــبـــًا  ــنـ ــذي يـ ــ ــــاض مـــحـــرز الــ نــفــســه أن ريــ

الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي ســيــضــطــرون إلــــى بيعه 
نهاية املوسم الــجــاري ألحــد األنــديــة الراغبة 
في خدماته على غرار باريس سان جيرمان 
الفرنسي. وكــان ريــاض محرز )30 سنة( قد 
انتقل إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018 
قـــادمـــًا مـــن فــريــق لــيــســتــر ســيــتــي، فـــي صفقة 
قــدرت قيمتها بـــ60 مليون جنيه إسترليني، 
غــوارديــوال  بيب  املـــدرب  كتيبة  مــع  ولُيحقق 
املهمة، وخصوصًا على  األلــقــاب  مــن  العديد 

املستوى املحلي.

أنتيتوكونمبو يقود وجه رياضي
باكس للفوز بسلة حاسمة

سّجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو السلة 
الــحــاســمــة قــبــل ثــانــيــتــني مــن نــهــايــة املـــبـــاراة، 
للفوز  اللقب  حــامــل  بــاكــس  ميلووكي  ليقود 
127-125 على ضيفه تشارلوت هورنتس، في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، فيما 
حقق داالس مافريكس رقًما قياسًيا للنادي 
بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز 139-

107 بقيادة السلوفيني لوكا دونتشيتش.
وســـجـــل أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، أفـــضـــل العــــب في 
ــدوري املــنــتــظــم مـــرتـــني وأفـــضـــل العــــب في  ــ ــ الـ
ــي، 40 نــقــطــة و12  ــاضــ نــهــائــيــات املـــوســـم املــ
باكس  ليقود  حاسمة  تــمــريــرات  و9  متابعة 

إلى انتصاره الثامن توالًيا.
وبـــدأ هــورنــتــس املــبــاراة بــقــّوة بتسجيله 10 
من 17 محاولة عن خط الثالثيات في الربع 
األّول فقط، وتقّدم بفارق 18 نقطة في الشوط 
املــحــافــظــة على  مــن  لــم يتمكن  أنـــه  إال  األول، 
هذه االفضلية بعد أن نجح أصحاب األرض 
إلى  الدخول  إلى 68-60 مع  الفارق  بتقليص 

االستراحة.
وتــقــّدم باكس للمّرة األولــى قبل 2:29 دقيقة 
بثالثية   )90-91( الــثــالــث  الـــربـــع  نــهــايــة  مـــن 
لـــجـــورج هــيــل، لــيــشــهــد الـــربـــع األخـــيـــر تــبــادل 
التقدم بني الفريقني 10 مرات. وأحرز كريس 
مــيــدلــتــون الـــذي أنــهــى املـــبـــاراة مــع 21 نقطة، 
ثالثية قبل 52 من نهاية املباراة مانًحا باكس 
تقدًما 123-122 قبل أن يرفعه إلى ثالث نقاط 

أفضل  بـــول،  الميلو  أن  إال  حــرتــني،  برميتني 
مسجل لهورنتس مع 36 نقطة،عادل األرقام 
النهاية. كــان هذا  ثــواٍن من  بثالثية قبل 5.9 
طريقه  ليشق  ألنتيتوكونمبو  كافًيا  الــوقــت 
نــحــو الــســلــة ويــســجــل ثــنــائــيــة حــاســمــة قبل 

ثانيتني من النهاية.
ورفع باكس رصيده إلى 17 انتصاًرا مقابل 
ثماني هــزائــم فــي املــركــز الــثــالــث فــي املنطقة 
الشرقية. في نيو أورليانز، سجل دونتشيتش 
فيما أضاف  تمريرة حاسمة،  نقطة و14   28
نقطة   20 بورزينغيس  كريستابس  الالتفي 
للفوز  مافريكس  داالس  ليقودا  و19 متابعة 
إلــى  داالس  وعـــاد  بيليكانز.  عــلــى   107-139
االنـــتـــصـــارات بــعــد خــســارتــه أمــــام كليفالند 
ــا انـــتـــصـــاره الـــثـــانـــي فقط 

ً
كــافــالــيــيــرز مــحــقــق

فــي ســبــع مــبــاريــات. وحــقــق مــافــريــكــس رقــًمــا 
قياسًيا في تاريخ النادي بنسبة التسديدات 
الناجحة في مباراة واحدة بلغت %68.7 )57 
 18 بينها  مــحــاولــة،   83 مــن  ناجحة  تسديدة 
السابق في  القياسي  الرقم  ثالثية(، محطًما 

العام 1983 )%68.6(.
وقــــال بــورزيــنــغــيــس بــعــد املـــبـــاراة »كـــل شــيء 
بــدأ مــع لــوكــا...الــطــاقــة كــانــت مــوجــودة وكــان 
هــو يــقــود الــهــجــمــات«. وســجــل دونتشيتش 
الشوط  فــي  تمريرات حاسمة  و10  نقطة   22
األول لينضّم إلى داميان ليالرد وتراي يونغ، 
وهم الذين نجحوا في تحقيق أقله 20 نقطة 
و10 تمريرات حاسمة في الشوط االول منذ 

موسم 2019-2018.
فـــي بـــوســـطـــن، ســجــل جـــايـــســـون تـــايـــتـــوم 26 
نــقــطــة والــتــقــط 16 مــتــابــعــة، هـــي األعـــلـــى في 
مــســيــرتــه، لــيــقــود سلتيكس إلـــى فـــوز صعب 
فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز.  88-87 عــلــى 
ــــرز تــايــتــوم 11 نــقــطــة فـــي الـــربـــع األخــيــر  وأحـ
فيما تــصــدى روبــــرت ولــيــامــس لــكــرة جــورج 
بوسطن  ليحقق  النهاية  صــافــرة  مــع  نيانغ 

انتصاره الثاني توالًيا.
وقـــال تــايــتــوم »نــأمــل فــي أن يبقى الالعبون 
بصحة جيدة ونــرى إلى أي مدى يمكننا أن 
نتحسن«. في ميامي، حصل هيت على فكرة 
ملـــا يــمــكــن أن يــعــانــيــه مـــع غــيــاب نــجــمــيــه بــام 
أديبايو وجيمي باتلر بسقوطه 111-85 أمام 
يغيب  أن  املــتــوقــع  مــن  كــافــالــيــيــرز.  كليفالند 
أديبايو لستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة 
ــاراة  ــبـ ــاب بــاتــلــر عـــن املـ ــام، فــيــمــا غــ ــهــ فـــي اإلبــ
الثانية تــوالــًيــا إلصــابــة فــي أســفــل الظهر قد 

تبعده لبضع مباريات إضافية.
)فرانس برس(
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