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رياضة

وج فريق سيرو بورتينيو بلقب مرحلة إياب 
ُ
ت

الدوري الباراغواياني لكرة القدم )كالوسورا( 
بعد تعادله مع مضيفه غواراني )2 - 2( في 

الجولة األخيرة من منافسات البطولة، ليعود إلى 
منصات التتويج محليًا من جديد. وبالتعادل 
رفع سيرو رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة 

متقدمًا بفارق نقطتني على غواراني الذي أنهى 
البطولة في الوصافة، وُيعّد هذا لقب الدوري الـ34 

في تاريخ فريق سيرو.

غادر الدولي اإلسباني، غافي، العب خط وسط 
برشلونة املستشفى الذي نقل إليه، بعدما اضطر 

ملغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس إثر تعرضه 
 نتائج 

ّ
إلصابة قوية في الرأس. وأعلن برشلونة أن

االختبارات التي خضع لها غابي البالغ من العمر 
17 سنة إيجابية وغادر املستشفى. واتبع الجهاز 

الطبي لبرشلونة بروتوكول االرتجاج في املخ، 
وتم نقل الالعب إلى املستشفى بعد اللقاء الذي 

انتهى بخسارة جديدة لبرشلونة.

بعد أيام من حصوله على جائزة الكرة الذهبية 
السابعة في مشواره، أجرى النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي مقابلة مع مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية تحدث فيها عن املنافسة مع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال ميسي: 

»جمعتني بكريستيانو منافسة على مدار سنوات 
في البطولة نفسها. كانت رائعة وساعدتنا على 

مواصلة التطور في مشوارينا. أردت فقط تحسني 
نفسي ألكون األفضل عمومًا«.

سيرو بورتينيو يُتوج 
بلقب دوري الباراغواي 

للمرة الـ34

برشلونة يُعلن 
مغادرة غافي 

المستشفى بعد اإلصابة

ليونيل ميسي: 
المنافسة مع كريستيانو 

ساعدتنا على التطور

ُتختتم الجولة 
الـ15 من 
منافسات 
الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم 
موسم 2021-
2022، بقمة من 
العيار الثقيل بين 
فريقي أرسنال 
وإيفرتون، 
على ملعب 
»غوديسون 
بارك«، في 
مواجهة 
يحتاج فيها 
»المدفعجية« 
للفوز من أجل 
متابعة سلسلة 
النتائج اإليجابية، 
بينما يسعى 
فريق »التوفيز« 
من أجل تحقيق 
3 نقاط مهمة 
ُتساعده 
في الهروب 
من منطقة 
الهبوط.

)Getty/مواجهة نارية ُمنتظرة من أجل 3 نقاط مهمة جدًا )جون والتون

قمة في »البريميرليغ«
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رياض الترك

ســــتــــخــــوض جــــمــــيــــع مـــنـــتـــخـــبـــات 
املـــجـــمـــوعـــتـــني األولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
مباريات في غاية األهمية، إما من 
أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي أو 
من أجل تأكيد الصدارة أو الوصافة، وبشكل 
الـــذي  الــتــونــســي  للمنتخب  بــالــنــســبــة  خـــاص 
منتخب  منافسه  أمـــام  قــويــة  مــبــاراة  سيلعب 

اإلمارات في مواجهة الفرصة األخيرة.

المجموعة األولى: 
منافسة شرسة على بطاقة

بــعــد أن حــســم املــنــتــخــب الــقــطــري تــأهــلــه إلــى 
في  انتصارين  بتحقيقه  النهائي  ربــع  الـــدور 
املــجــمــوعــات، سيلعب  دور  مـــن  جــولــتــني  أول 
على  العراقي  املنتخب  ضــد  األخــيــرة  مباراته 
مــلــعــب »الـــبـــيـــت« فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 
مساًء بتوقيت الدوحة، وهي املواجهة التي ال 
يحتاج فيها »العنابي« إلى أي نقطة ألنها لن 
تؤثر عليه، على عكس املنتخب العراقي الذي 
يــحــتــاج لــلــفــوز وال شـــيء غــيــره كــي ال تضيع 
ــل املــنــتــخــب  ــه. ويـــدخـ ــديـ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل مـــن يـ
الـــعـــراقـــي املــــبــــاراة وفــــي رصـــيـــده نــقــطــتــان من 

مواجهات 
حاسمة للجميع
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رياضة

مع نهاية الجولة الثانية من دور املجموعات، يبدو أن أول مواجهة في الدور 
ربع النهائي ستكون نارية وُمنتظرة بني الجزائر واملغرب أو مصر واملغرب، 
البطولة، خصوصًا  لقب  على  للمنافسة  املرشحة  املنتخبات  أقــوى  من  وهــي 
بعد املستوى القوي الذي قدمه الثالثي في أول مباراتني. وستكون املواجهة 
قوية بني أفضل املنتخبات التي قدمت مستوى الفتا في دور املجموعات حتى 
اآلن، خصوصًا بعد تحقيقها 6 نقاط كاملة من مواجهتني وضمانها التأهل، 
الجماهير  وتمنح  بعضها  تــواجــه  مــا  دائــمــًا  التي  األفريقية  املنتخبات  وهــي 
تجربة فريدة من نوعها. وفي حال إنهاء الجزائر مشوار دور املجموعات في 
الوصافة فإنها ستتجنب مواجهة املغرب في الدور ربع النهائي، بينما حلول 
املنتخب املصري في املركز الثاني سيعني مواجهته ملنتخب »أسود األطلس«، 
وفــي الحالتني، فــإن هــذه املــبــاراة ستكون األقـــوى فــي هــذا الـــدور. وتــبــرز نقطة 
الكبير،  الجماهيري  بالحضور  تتمثل  والتي  املواجهة،  أخــرى مهمة من هذه 
إذ إن جماهير منتخبات مصر والجزائر واملغرب هي من األكثر حضورًا في 

املدرجات حتى اآلن.

أول بطولة كبيرة  رغــم صغر سنه )18 ســنــة( وخــوضــه 
الــشــاب، حنبعل  النجم  أن  مع منتخب بــالده تونس، إال 
املــجــبــري، يــقــدم مستوى الفــتــا فــي بطولة »كـــأس العرب 
2021« حــتــى اآلن، وكــــان مــن أبــــرز املــقــاتــلــني عــلــى أرض 
امللعب في أول مباراتني ملنتخب »نسور قرطاج«. وأثبت 

املجبري أن أمامه مستقبال كبيرا، وسيكون أفضل ُممثل 
للكرة التونسية في املالعب األوروبية عندما ينال فرصة 
للمشاركة مع الفريق األول ملانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
ليبقى السؤال األهم: هل ينجح املجبري في قيادة تونس 

إلى الدور ربع النهائي؟

ــيـــــــرة مـــــن دور  مـــــع انـــــطـــــالق الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة واألخـــــ
في  الهدافني  املنافسة على صــدارة  املجموعات، تشتد 
بطولة »كأس العرب 2021«، والتي تبدو وكأنها صراع 
الجزائري،  النجم  وحافظ  اآلن.  حتى  جزائري-مغربي 
بغداد بونجاح، على الصدارة برصيد هدفني متقدمًا 
ــدر بـــنـــون، الــــذي ســجــل هــدفــني  عــلــى الــنــجــم املــغــربــي، بـ
ــود األطـــلـــس«  ــ ــد نـــجـــوم مــنــتــخــب »أســ ــان أحــ ــ ــًا، وكـ أيـــضـ
في  الثانية.  الجولة  في  األردنـــي  املنتخب  في مواجهة 
املقابل، تضُم قائمة من سجلوا هدفني كال من املغربي 

فــراس بلعربي وسيف  الله حفيدي والتونسيني،  عبد 
الــديــن الــجــزيــري. وبــعــد تــأهــل الــجــزائــر واملــغــرب يملك 
العبو املنتخبني فرصة لرفع عدد األهــداف في األدوار 
القادمة، بينما سيكون نجوم منتخب تونس الهدافون 
في خطر كبير بسبب الحاجة للفوز في الجولة األخيرة 
مــن أجـــل حــســم الــتــأهــل، وبــالــتــالــي مــن املــمــكــن غيابهم 
 29 ويملك  هــذا  وتوقف رصيدهم،  القادمة  األدوار  عن 
العبًا في قائمة الهدافني هدفًا واحدًا بعد جولتني من 

منافسات البطولة.

تعادلني، وفوزه على املنتخب القطري سيعني 
ــن نــتــيــجــة مــواجــهــة  تـــأهـــلـــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
منتخبي ُعمان والبحرين في نفس املجموعة، 
فــي وقـــت سيؤهله فــيــه تــعــادلــه أيــضــًا بشرط 
حدوث نتيجة التعادل في املباراة الثانية. في 
الصدارة  ضِمن  القطري  املنتخب  فــإن  املقابل 
من الجولة الثانية بسبب فارق النقاط األربع 
أن يلعب  املمكن  الــوصــيــف، وبالتالي مــن  عــن 
بتشكيلة رديفة من أجل منح الراحة للنجوم 
األساسية والتحضير لخوض مواجهة الدور 
ربـــع الــنــهــائــي، الـــذي لــم ُيــعــرف منافسه بعد. 
فــي مواجهة  األمـــر كثيرًا  املــقــابــل يختلف  فــي 
ملعب  سيستضيفها  الــتــي  وُعــمــان  البحرين 
»أحمد بن علي« عند العاشرة مساًء بتوقيت 
الدوحة، ألن كل منتخب يبحث عن الفوز من 
أجــل التأهل، لكن املشكلة أن فــوز أي منتخب 
منهما لن يحسم األمر رسميًا، إذ عليه انتظار 
نتيجة املــنــتــخــب الــعــراقــي الــــذي لــو فـــاز على 
ويملك  فـــورًا.  املــؤهــلــة  البطاقة  سيحسم  قطر 
ــادل وخــــســــارة، وال  ــعـ ــن تـ املــنــتــخــبــان نــقــطــة مـ
يملك أي منتخب األفضلية على اآلخر بسبب 
تقارب املستوى الفني بينهما، وعليه سيكون 
من الصعب جدًا توقع النتيجة النهائية لهذه 

نتظرة.
ُ
املواجهة امل

المجموعة الثانية: صراع ثالثي
ــحــســم أي بــطــاقــة مــؤهــلــة إلـــى الــــدور ربــع 

ُ
لــم ت

الــنــهــائــي فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة حــتــى اآلن 
ُمنتظرة  األخــيــرة ستكون  الجولة  فــإن  وعليه 
ملعرفة هوية املتأهلني إلى الدور ربع النهائي، 
مع اإلشارة إلى أفضلية اإلمارات التي تتصدر 
برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليني على 
كل من سورية وموريتانيا. وتشهد املجموعة 
ــارات  ــ قــمــة نـــاريـــة بـــني مــنــتــخــبــي تــونــس واإلمــ
السادسة  الساعة  عند  مامة« 

ُ
»الث ملعب  على 

الدوحة، والتي سيبحث فيها  مساًء بتوقيت 
إلى  وتؤهله  ترضيه  نتيجة  عــن  منتخب  كــل 
الــذي يملك  الــدور املقبل، فاملنتخب التونسي 
3 نــقــاط أمــامــه خــيــار واحـــد فــقــط وهـــو الــفــوز 
على اإلمــارات لضمان التأهل شرط عدم فوز 
املنتخب السوري بنتيجة كبيرة على منافسه 
املــوريــتــانــي. ويـــعـــرف املــنــتــخــب الــتــونــســي أن 
خــســارتــه فــي الــجــولــة الــســابــقــة أمـــام منتخب 
التأهل  مهمة  دت 

ّ
عق نظيفني  بهدفني  سورية 

أمــام خيار واحــد في مواجهة  كثيرًا وجعلته 
ــــي الـــجـــولـــة  مـــنـــافـــس قــــــوي مـــثـــل اإلمــــــــــــارات فـ
األخيرة، وهو الذي كان قبل بداية البطولة من 
بني املرشحني للذهاب بعيدًا وحتى املنافسة 
على اللقب. في املقابل فإن املنتخب اإلماراتي 
يكفيه الــتــعــادل أو الــخــســارة شـــرط عـــدم فــوز 
ســوريــة مــن أجــل ضــمــان الــتــأهــل مــن املركزين 

األول أو الثاني.
الـــســـوري فيملك فــرصــة ذهبية  املــنــتــخــب  أمـــا 
لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا املـــتـــواضـــع عــلــى ملعب 
»الـــجـــنـــوب« عــنــد الـــســـادســـة مـــســـاًء بــتــوقــيــت 
الدوحة، إذ وفي حالة فوزه سيضمن التأهل 
ــــن نـــتـــيـــجـــة تـــونـــس  رســـمـــيـــًا بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
واإلمارات، ألن تعادلهما لن يؤثر على ترتيب 
سورية وخسارة واحد منهما ستسهل مهمة 
الـــعـــبـــور، وبــالــتــالــي فــــإن الـــســـوريـــني يــمــلــكــون 

فرصة تاريخية للعبور من هذه املجموعة.

تنطلق اليوم الجولة 
األخيرة من منافسات دور 

المجموعات لبطولة 
كأس العرب 2021، والتي 
ستكون مهمة للجميع 

من أجل حسم التأهل
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رياض الترك

ــافــــســــات الــــــدوريــــــات  ــنــ ــــدت مــ ــهـ ــ شـ
ــة الــكــثــيــر مـــن األحـــــداث  ــ ــيـ ــ األوروبـ
ميزة، من تفوق مدربني 

ُ
املثيرة وامل

صغار وتقديمهم مستوى أكثر من رائع إلى 
سقوط تشافي األول مع برشلونة أمام ريال 
بيتيس، مرورًا بتذكير ميليتاو جماهير ريال 
والتأثير  رامــوس،  سيرجيو  باملدافع  مدريد 
وفان  لكل من محمد صــالح  ستمر 

ُ
امل الكبير 

دايك في فريق ليفربول اإلنكليزي.

ديفيد مويس »حصان أسود«
بــوصــولــه إلـــى النقطة رقـــم 27، أثــبــت املـــدرب 
ــازم على  ــه عــ االســكــتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــس أنـ
حصد لقب »الحصان األسود« في منافسات 
تفوقه  بعد  خــاص  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وبشكل 
ـــد أبـــــرز املــرشــحــني  عــلــى فـــريـــق تــشــلــســي، أحـ
الذين ينافسون على اللقب في موسم 2021-

.2021
ويــحــتــل فـــريـــق ويـــســـت هــــام يــونــايــتــد الـــذي 
ُيـــدربـــه ديــفــيــد مــويــس املـــركـــز الـــرابـــع حــالــيــًا، 
وهـــو أحـــد املــنــافــســني عــلــى مقعد مــؤهــل إلــى 
ــال أوروبــــــــا فــــي املـــوســـم  أبــــطــ بـــطـــولـــة دوري 
املوسم  هــذا  تفوق  أن مويس  لفت 

ُ
وامل املقبل، 

سيتي،  مانشستر  لــيــفــربــول،  تشلسي،  على 
مانشستر يونايتد، توتنهام وليستر سيتي.
ووفــقــًا لــهــذه النتائج فــإن فــريــق ويــســت هام 
الكبيرة  لــأنــديــة  بــات مــن أصــعــب املنافسني 
ــنــافــس عــلــى الــلــقــب هــــذا املـــوســـم، في 

ُ
الــتــي ت

وقت غّير املدرب مويس الكثير من أداء فريق 
»الــهــامــيــرز« وجــعــلــه يلعب كـــرة قـــدم جميلة 

حقق االنتصارات.
ُ
ُيمكنها أن ت

بين مويس 
وبيولي

شهد يوم السبت الكروي الممتاز بعض اللقطات الُمميزة في أبرز الدوريات 
األوروبية الكبيرة، والتي كان المدربان بيولي وديفيد مويس وكذلك فان 

دايك وصالح نجما فريق ليفربول اإلنكليزي أبطالها

3031
رياضة

تقرير

ميليتاو »راموس« 
ريال مدريد الجديد

ــاد املـــدافـــع الـــبـــرازيـــلـــي مــيــلــيــتــاو ذكـــريـــات  ــ أعـ
املدافع اإلسباني سيرجيو راموس، في فريق 
ريــــال مـــدريـــد، وذلــــك بــفــضــل مــســتــواه الــقــوي 
ــــذا املــــوســــم وخـــصـــوصـــًا فــي  ــــذي ُيـــقـــدمـــه هـ الــ
املباراة األخيرة ضد فريق ريال سوسييداد 
فـــي الــجــولــة الــــــ16 مـــن مــنــافــســات »الــلــيــغــا«، 
والــذي جعله واحــدًا من أفضل املدافعني في 

إسبانيا حاليًا.
وأمـــســـى مــيــلــيــاتــو مـــن أفـــضـــل املـــدافـــعـــني في 
ــفــــارق  فــــريــــق ريـــــــال مــــدريــــد الـــــــذي يـــصـــنـــع الــ
وُيــســاهــم فــي الــحــفــاظ على انــتــصــارات ريــال 
»امللكي«  النادي  فيه  ُيقدم  مدريد في موسم 
مــســتــوى خــارقــًا مــع املــــدرب اإليــطــالــي كــارلــو 
أنشيلوتي، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 
39 نقطة متقدمًا بفارق 8 نقاط عن الوصيف 

إشبيلية.
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــلــــمــــدافــــع الــ ــقــــطــــات لــ ــــرت لــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ
ــو ُيــــدافــــع بــطــريــقــة مــثــالــيــة من  مــيــلــيــتــاو وهــ
ــتــــدخــــالت الـــقـــويـــة عـــلـــى املــنــافــســني  خـــــالل الــ
وكذلك طريقة التغطية في الهجمات املرتدة، 
لُيصبح املدافع الذي يعتمد عليه أنيشلوتي 
كثيرًا في املباريات املحلية واألوروبية، كما 
أن املدرب اإليطالي طّور مستواه الفني كثيرًا.

تشافي وأول سقوط
تعرض املدرب اإلسباني تشافي هيرنانديز 
ألول ســقــوط مـــع فــريــقــه الــجــديــد بــرشــلــونــة، 
وذلـــك بعد الــخــســارة مــن أمـــام منافسه ريــال 
ــو« بــهــدف  ــ ــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نــ بــيــتــيــس عـ
ــنــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي« في  نــظــيــف، لــيــدخــل الــ
إلــى دوري  التأهل  عقد مهمة 

ُ
ت أزمـــة جــديــدة 

أبطال أوروبا في املوسم املقبل، وكذلك مهمة 
ميونخ  بــايــرن  أمــــام  ُمــمــيــزة  نتيجة  تحقيق 
األملــانــي فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن منافسات 
دور املــجــمــوعــات هــذا املــوســم. ورغـــم تحسن 
مــســتــوى الــنــادي »الــكــتــالــونــي« مــنــذ اســتــالم 
أمام  الخسارة  أن  إال  التدريب،  تشافي ملهمة 
بــيــتــيــس حــصــلــت بــســبــب عـــدم قــــدرة الــفــريــق 
ــام  ــفـــرص الـــتـــي يــصــنــعــهــا أمـ عــلــى تــرجــمــة الـ
ــارة إلــى أن الفريق  املــرمــى، وهــنــا تجب اإلشــ
أهدر الكثير من الفرص أمام بيتيس وعانده 
الــحــظ كــثــيــرًا وصــــواًل إلـــى تسجيل املــنــافــس 
ــــل مــن  ــاتـ ــ ــــي وقــــــت صـــعـــب وقـ ــــوز فـ ــفـ ــ هــــــدف الـ

املواجهة.
وســـيـــواجـــه تــشــافــي أســبــوعــًا صــعــبــًا عــنــدمــا 
يلعب ضد بايرن ميونخ مباراة حياة أو موت 
قــيــادة برشلونة  قـــادرًا على  كــان  لتحديد إن 
إلــى الـــدور الــثــانــي مــن  دوري أبــطــال أوروبـــا 
هــذا املــوســم، واإلقــصــاء سيضرب املعنويات 

أكثر وُيعقد موقف املدرب.

بيولي وصدارة الكالتشيو 
بنصف تشكيلة

أكد املدرب اإليطالي ستيفانو بيولي نجاحه 
مـــرة جــديــدة مــع فــريــق مــيــالن، وذلـــك بــعــد أن 
تــصــدر »الــكــالــتــشــيــو« ألول مـــرة هـــذا املــوســم 
نقطة  بــفــارق  إنتر ميالن  فريق  على  متقدمًا 

I

بيولي تصدر »الكالتشيو« 
بنصف تشكيلة بسبب 

اإلصابات

مدرب ريال سوسييداد يشيد بفينسيوس: 
يمكنه حسم أي مباراة

لــم ُيــبــِد مـــدرب فــريــق ريـــال ســوســيــيــداد، إيــمــانــول ألــغــواســيــل، أي اعــتــراض على فوز 
ريال مدريد الواضح بهدفني نظيفني، ولكنه انتقد أداء فريقه، وأشاد بأداء البرازيلي 
فينيسيوس جونيور العب امليرينغي معتبرًا أنه كان صاحب الدور الحاسم في اللقاء. 
املباراة: »علموا بإمكانياتنا وقد كانوا فريقا قويا ومتحدا. كان  املــدرب بعد  وصرح 
املفتاح عدم ارتكاب أخطاء وخسائر ألنهم كانوا سيقتلوننا بفينيسيوس كما حدث«. 
وسبق أن أشاد ألغواسيل بأداء املهاجم البرازيلي الشاب عدة مرات، وقال عنه الليلة 
املاضية إنه »العب يمكن أن يحسم أي مباراة، لقد ألحق بنا الضرر وتمكن من إحراز 

هدف عقب تسديدة عالية املستوى«. 
هذا ولم ُيبد املدرب اهتماما كبيرا لتعرض ريال سوسييداد ألول خسارة له على أرضه 
نظرًا لقوة املنافس الذي كان يواجهه. في وقت أعلن املدرب أنه يفكر اآلن في مواجهة 
آيندهوفن املقررة الخميس املقبل في الــدوري األوروبــي، وتمنى التوفيق لالعبيه في 
هذه املباراة، مشددًا على ضرورة »االستعداد لها جيدا، ومواجهتها بتواضع وطموح 

وأتمنى أن يكون يومًا سعيدًا للجمهور«. 

أنشيلوتي يرفض المبالغة في االحتفال 
بالتحليق بصدارة »الليغا«

أبدى املدرب اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، رضاه بالفوز على ريال سوسييداد بهدفني 
في  املبالغة  ولكنه رفض  اإلسباني  الــدوري  منفردًا بصدارة  فريقه  وتحليق  نظيفني 
االحتفال. وقال أنشيلوتي بعد املباراة وتصدر فريقه البطولة بـ39 نقطة متقدمًا بثماني 
نقاط على إشبيلية أقرب مالحقيه: »لم نقترب من لقب الليغا. كانت جولة جيدة لنا 
ولكن هناك فرق تتنافس بشكل جيد للغاية«. وأشار أنشيلوتي إلى أنه »أمامنا اختبار 
آخر أمام إنتر ميالن في دوري أبطال أوروبا بعد ثالثة أيام واألمور ربما تتغير«، وذلك 
على الرغم من رضاه عن أداء الفريق في آخر ثالث جوالت. وأضاف املدرب في حديثه 
أن »األرقام تقول إننا نقوم بعمل جيد وقدمنا أداء جيدا في ملعب صعب أمام فريق 
قوي. قدمنا مباراة متكاملة وفارق النقاط هذا يعد انعكاسا للصالبة واالستمرارية 

في النتائج«.

ليون يتأهل إلى نهائي الدوري المكسيكي
تأهل ليون إلى نهائي مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2021( بعد 
تغلبه على تيغريس )2 - 1( في إياب نصف النهائي. سجل اإلكــوادوري أنخل مينا 
)د.16(.  تيغريس  هــدف  رييس  دييغو  أحــرز  بينما  8 و85(،  )الدقيقتني  ليون  هدفي 
وعلى الرغم من أن نتيجة مواجهتي نصف النهائي بني الفريقني انتهت بتعادلهما )2 
- 2( بعدما كان تيغريس قد فاز في لقاء الذهاب )2 - 1(، فإن ليون بلغ النهائي إلنهائه 
الدور األول من البطولة في مركز أفضل. وسيواجه ليون في النهائي الفائز بمواجهة 
إياب  لقاء  اليوم  اللذين يخوضان  أونــام  النهائي األخــرى بني أطلس وبوماس  نصف 

نصف النهائي على ملعب أطلس الذي فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

مورينيو: القدرات الهجومية لروما 
كانت منعدمة أمام اإلنتر

بثالثية  أرضــه  على  الخسارة  بعد  رومــا،  مــدرب  البرتغالي جوزيه مورينيو،  اعترف 
إلى  أقــوى بكثير مــن مجموعته، مشيرًا  بــأن منافسه كــان  أمــام إنتر مــيــالن،  نظيفة 
الهجومية  التي يعاني فريقه منها جعلت قدراته  الطويلة من اإلصابات  السلسلة  أن 

»منعدمة« عمليًا خالل املواجهات. 
وقال مورينيو في تصريحات مقتضبة بعد املباراة إن »إنتر أقوى منا في ظل الظروف 
الظروف  أنه »في ظل  أقــوى بكثير«، وتابع  العادية، هم  الظروف غير  العادية. في ظل 
العادية، سجلوا العام املاضي 29 نقطة أكثر منا واليوم كان وضعنا مقيدًا للغاية. في 
ظل انعدام القدرات الهجومية التي كانت لدينا في امللعب تقريبا عمليًا، كان من املهم 
االستفادة من واحدة من الفرصينت أو الثالث التي الحت لنا. كانت لدينا ثالث فرص 

ولم نستغلها«.

خطف نجم فريق ريال بيتيس خوانمي األنظار في املباراة ضد 
الــدوري  ـــ16 من منافسات بطولة  ال الجولة  إطــار  برشلونة في 
اإلســبــانــي، وذلــك بتسجيله هــدف الــفــوز فــي الــوقــت القاتل من 
ُمميز  بيتيس ملوسم  تقديم  فــي  ُيساهم  الــذي  وهــو  املــواجــهــة، 

حتى اآلن باحتالل الفريق املركز الثالث برصيد 30 نقطة.
ُولد الالعب خوانمي عام 1993، ويبلغ من العمر 28 سنة. بدأ 
مسيرته الكروية مع فريق ملقة الثاني في موسم 2010-2009، 
وفي عام 2010 تم تصعيده للمنافسة مع الفريق األول وخاض 
 21 هدفًا. 

ً
بقميصه 99 مباراة في مختلف املسابقات، ُمسجال

عام 2013، انتقل الالعب على سبيل اإلعارة إلى فريق راسينغ 
سانتادير وخاض 19 مواجهة من دون تسجيل أي هدف.

في موسم  اإلنكليزي  فريق ساوثهامبتون  مع  لعب  ذلــك  بعد 
2015-2016، وخاض 19 مباراة فقط، من دون تسجيل. وفي 
عام 2016، وقع مع فريق ريال سوسييداد اإلسباني وخاض 
 31 هدفًا، لينتقل بعد ذلك إلى فريق 

ً
معه 113 مباراة، ُمسجال

ريــال بيتيس الــذي مثله في 45 مــبــاراة حتى اآلن وسجل 16 
هدفًا. ُيذكر أن عقد خوانمي مع بيتيس هو األعلى في مسيرته، 
إذ سيتقاضى 8 ماليني يورو بعقد يمتد لخمس سنوات مع 
النادي »األندلسي«، وهو اليوم من أبرز نجوم الفريق وُيساهم 
 9 الفريق  إذ حقق  املــوســم،  هــذا  لبيتيس  القوية  االنطالقة  فــي 

انتصارات مع 3 تــعــادالت و4 خــســارات ويبدو أنــه عــازم على 
املوسم  أوروبـــا  أبــطــال  إلــى دوري  مــؤهــل  املنافسة على مقعد 

املقبل.
تحت  اإلسباني  املنتخب  خوانمي  ل 

ّ
مث الدولي  الصعيد  وعلى 

 
ً
ُمسّجال مباريات،   6 وخــاض  و2010،  عامي 2009  17 سنة 

أهـــداف، فــي وقــت مثل منتخب إسبانيا تحت 18 سنة في   5
عام 2011، ولعب 3 مباريات وسجل هدفني، كما مثل منتخب 
وخـــاض  و2012،   2011 عــامــي  ســنــة   19 تــحــت  ــادور«  ــ ــاتـ ــ »املـ
املنتخب  ومــثــل  أهــــداف،   8 تسجيله  مــع  مــبــاراة   19 بقميصه 

اإلسباني األول مرة واحدة فقط عام 2015.
وفــــي املــجــمــوع خــــاض خــوانــمــي حــتــى اآلن 295 مـــبـــاراة في 
 68 لها وسجل  لعب  التي  األنــديــة  مع جميع  الكروية  مسيرته 
ريــال سوسييداد  فريق  مع  كانت  له  األعلى  والحصيلة  هدفًا، 
الذي سجل معه 31 هدفًا. وعلى صعيد األلقاب، حقق خوانمي 
لقب بطولة »يورو تحت 19 سنة« مرتني عامي 2011 و2012.

املــوســم فــي منافسات  لــخــوانــمــي دور كبير هـــذا  يــكــون  فــهــل 
»الــلــيــغــا« وُيــســاهــم فـــي تــطــويــر مــســتــوى بــيــتــيــس كــثــيــرًا عبر 
صناعته وتسجيله لألهداف في محاولة لضمان مركز مؤهل 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
رياض...

خوانمي

على هامش الحدث

مهاجم إسباني شاب هداف بدأ يلفت األنظار مع فريق ريال بيتيس في 
منافسات »الليغا«

حقق مويس 
نتائج استثنائية في 
»البريميرليغ« هذا 
الموسم )أليكس 
)Getty /بانتلينغ

يُقدم شيكاغو بولز موسمًا استثنائيًا في بطولة 
)Getty/الدوري )مايك ستوب

حامل لقب الدوري اإلسبان

 سقوط فريق نابولي مرة جديدة.
ً
وُمستغال

ــه صـــنـــع مــجــمــوعــة قــويــة  ــ ــبــــت بـــيـــولـــي أنـ وأثــ
ــادرة عــلــى املــنــافــســة رغـــم األســـمـــاء الــعــاديــة  قــ
الفريق  التي ضربت  وكذلك كثرة اإلصــابــات 
اليوم بنصف  يلعب  بيولي  فاملدرب  مؤخرًا، 
تشكيلة تقريبًا لكنه ما زال ُيقدم كرة ُممتعة 
تجعله منافسًا قويًا على اللقب هذا املوسم. 
وتــصــدر فــريــق مــيــالن بــطــولــة الـــــدوري ألول 
مــــرة هــــذا املـــوســـم بــرصــيــد 38 نــقــطــة مــقــابــل 
37 لــفــريــق إنــتــر مــيــالن، وأعــــاد »ســيــنــاريــو« 

اإلنــــكــــلــــيــــزي، فـــــــــاألول مــــؤثــــر جــــــدًا فـــــي خــط 
هجوم »الريدز« من خالل صناعة وتسجيل 
األهــداف، والثاني من خالل التأثير الدفاعي 
ــفــــارق هــجــومــيــًا عبر  وقــــدرتــــه عــلــى خــلــف الــ

البناء من الخلف والتمريرات.
ــــق  ــــريـ وفـــــــــــي املـــــــــــبـــــــــــاراة األخــــــــــيــــــــــرة أمــــــــــــــام فـ
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون لـــعـــب املــــدافــــع الــهــولــنــدي 
تــمــريــرة طــويــلــة مباشرة  فـــان دايـــك  فيرجيل 
إلـــى الــجــنــاح املــصــري محمد صـــالح، وكــأنــه 
صانع ألعاب في خط الوسط يصنع الفارق 

املـــوســـم املـــاضـــي عــنــدمــا نـــافـــس عــلــى الــلــقــب 
الجوالت األخيرة، وخسر كل حظوظه  حتى 
بعد تعرضه لعدة خسارات متتالية جعلته 
يــبــتــعــد تــدريــجــيــًا عـــن الــصــعــود إلــــى منصة 

التتويج.

تأثير صالح وفان دايك
ــم املــــــصــــــري مـــحـــمـــد صــــالح  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ يـــلـــعـــب املـ
كبيرة  أدوارًا  دايــك  فــان  فيرجيل  والهولندي 
ــق لـــيـــفـــربـــول  ــريــ ــارات فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي صـــنـــاعـــة انـ فـ

ــداف  ــ هــجــومــيــًا وُيـــســـاهـــم فــــي تــســجــيــل األهــ
وصناعة االنتصارات. وعندما استلم صالح 
تمريرة املدافع فان دايك انطلق فيها سريعًا 
وتفوق على املدافعني كعادته ثم توغل داخل 
أوريجي  تابعها  كــرة عرضية  ومــرر  املنطقة 
»للريدز« في  فــوزًا مثيرًا  الشباك، مانحًا  في 
املــواجــهــة الــصــعــبــة، وفـــي مــثــل هـــذه الهجمة 
يــظــهــر الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــفــان دايــــك وصـــالح، 
املــرة األولـــى التي يصنع فيها  وهــذه ليست 

النجمان الفارق على أرض امللعب.

السلة األميركية: سبيرز وبولز وجه رياضي
يطيحان بووريورز ونتس

أنطونيو  وســان  بولز  فريق شيكاغو  أطــاح 
املنطقتني  مــتــصــدري  بمضيفيهما  ســبــيــرز 
ــاز األول على  الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، عــنــدمــا فـ
على  ــانـــي  ــثـ والـ  )107-111( نــتــس  بـــروكـــلـــني 
في   )107-112( ووريــــــــورز  ســتــايــت  ــولـــدن  غـ

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
فـــي املــــبــــاراة األولـــــــى، تـــابـــع شــيــكــاغــو بــولــز، 
الغابرة  أيامه  أمجاد  استعادة  إلــى  الساعي 
واألســــطــــورة مــايــكــل جــــــوردان، صــحــوتــه في 
اآلونـــة األخــيــرة، وحــقــق فـــوزه الــثــالــث تواليًا 
والسادس عشر هذا املوسم، وألحق الخسارة 
املباريات  في  والثانية  املوسم  هــذا  السابعة 

األربع األخيرة لنتس.
ويــديــن بــولــز بــفــوزه إلـــى الــثــنــائــي زاك الفــني 
نقطة   31 األول  إذ ســجــل  ديــــــروزن؛  وديـــمـــار 
مـــع 8 مــتــابــعــات وســــت تـــمـــريـــرات حــاســمــة، 
وأضــاف الثاني 29 نقطة مع ست متابعات. 
للمباراة،  فــرض دورانـــت نفسه نجما  بينما 
ــع 28 نــقــطــة و10  بــتــحــقــيــقــه »دابــــــل دابــــــل« مـ
مــتــابــعــات، وأضـــاف المــاركــوس ألــدريــدج 20 
نــقــطــة مـــع ســبــع مــتــابــعــات، فـــي وقـــت اكتفى 
ــاردن بــتــســجــيــل 14  ــ الــنــجــم اآلخــــر جــيــمــس هـ

نقطة فقط لكنه تألق بـ14 تمريرة حاسمة.

ــزز فـــريـــق مــيــلــووكــي بــاكــس  ــذا الــــفــــوز، عــ ــهـ وبـ
الشرقية  للمنطقة  الــثــالــث  املــركــز  فــي  مــوقــعــه 
الــســابــق ميامي  بــفــوزه على ضيفه وشــريــكــه 
اليوناني  غياب نجمه  رغــم   ،)102-124( هيت 
يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو املــــصــــاب فــــي ربــلــة 
الساق، وهو الفوز السابع تواليًا لباكس على 
أرضه بمعدل 115.7 نقطة في املباراة الواحدة.

وفـــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــاجــأ فــريــق سبيرز 
ووريـــرز فــي بــدايــة املــبــاراة وضـــرب بــقــوة في 
الربع األول، عندما حسمه في صالحه بفارق 
تألقه في  أن يواصل  قبل   ،)21-36( 15 نقطة 
الــثــانــي ويــوســع الـــفـــارق إلـــى 22 نــقــطــة، لكن 
أصحاب األرض تداركوا املوقف في الدقائق 
األخيرة وقلصوا الفارق إلى تسع نقاط )58-
ليتقدم  األخير  الربع  وانتظر ووريـــورز   .)64
وايــت  ديــريــك  لــكــن   ،)103-106( النتيجة  فــي 
سجل ست نقاط من نقاطه الـــ25 في املباراة 
ــثـــوانـــي الــــــــ100 األخــــيــــرة، لـــيـــؤّمـــن فــوز  فـــي الـ
 عــن وايـــت، أفضل مسجل 

ً
الــضــيــوف. وفــضــال

فـــي صــفــوف الــفــائــز، تــألــق ديــغــونــت مـــوراي 
بتسجيله 23 نقطة مع 12 متابعة، والبديل 
لــونــي ووكـــر صــاحــب 21 نــقــطــة. فــي املــقــابــل، 
 27 كـــوري بتسجيله  كــالــعــادة ستيفن  تــألــق 

نقطة مع ثماني متابعات.
ــافـــظ ووريـــــــــورز عــلــى  ــتـــس، حـ ــرار نـ ــ ــلـــى غــ وعـ
ــم الـــخـــســـارة  ــ ــيـــة رغــ صــــــــدارة املـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـ
الصربي  العمالق  املوسم، وقــاد  الرابعة هــذا 
نــيــكــوال يــوكــيــتــش، أفــضــل العـــب فــي الـــدوري 
املـــوســـم املـــاضـــي، فــريــقــه دنـــفـــر نــاغــتــس إلــى 
تحقيق الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 
)113-99(. وسجل يوكيتش 32 نقطة مع 11 
مــتــابــعــة وخــمــس تــمــريــرات حــاســمــة، ليعيد 
الخسارة  بعد  االنــتــصــارات  إلــى سكة  فريقه 

أمام أورالندو ماجيك.
إزيكيال توبيتشوكوو »زيكي«  البديل  وبرز 
الــذي حقق فوزه  ناجي في صفوف ناغتس 
الــثــالــث فــقــط فــي مــبــاريــاتــه الــعــشــر األخــيــرة، 
بــتــســجــيــلــه 21 نــقــطــة مـــع ثــمــانــي مــتــابــعــات، 
فــي حــني تــألــق جــولــويــس رانـــدل فــي صفوف 

الخاسر برصيد 24 نقطة.
وفي مباريات أخرى، سقط داالس مافريكس 
رغم   )90-97( غريزليز  ممفيس  ضيفه  أمـــام 
تألق نجمه تيم هارداواي صاحب 29 نقطة، 
باين  ديسموند  الضيوف  العــب  عليه  رد  إذ 
بــالــرصــيــد ذاتــــه مــع تــســع مــتــابــعــات. وخسر 
أيــضــًا بــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز أمـــام ضيفه 

بوسطن سلتيكس )117-145(.
)فرانس برس(
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