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رياضة

تعاقد فريق ساوثهامبتون اإلنكليزي مع 
الحارس األرجنتيني ويلي كاباييرو ملدة شهر 

وفقًا ملا أعلنه النادي، ويأتي التعاقد معه لتغطية 
غياب املصابني، أليكس ماكارثي وفريزر فورستر. 

وستكون مواجهة أرسنال السبت أول اختبار 
متوقع للحارس مع فريقه الجديد، وتأتي بعدها 
مواجهة كريستال باالس ثم برينتفورد. ُيذكر أن 

كاباييرو رحل الصيف املاضي عن فريق تشلسي 
الذي لعب معه ألربع سنوات.

ميز 
ُ
أشاد البرازيلي كاسيميرو بالعمل امل

للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، ورفع مستوى اللياقة البدنية 

والتغذية والراحة لالعبني، وقال الالعب: 
»متفاجئ من أنشيلوتي وجهازه الفني، ما زالت 
لديهم رغبة كبيرة في الفوز دائمًا. الجهاز الفني 
 ما هو متعلق بخارج 

ّ
 شيء، حتى بكل

ّ
يهتم بكل

امللعب، أنا بشري ولست آلة. هم يهتمون بفترات 
راحتنا أيضًا من أجل مواصلة اللعب«.

أعلن رئيس فريق سامبدوريا اإليطالي، ماسيمو 
فيريرو، عن رغبته في االستقالة من منصبه، 

للحيلولة دون تعرض فريقه ألي أذى غير مبرر، 
بعد اعتقاله بتهمة التورط في جرائم مالية. 

وقرر فيريرو، البالغ من العمر 70 سنة، ومالك 
سامبدوريا منذ 2014، االستقالة لحماية مصالح 

األنشطة األخرى التي يعمل فيها بشكل أفضل، 
وعلى وجه الخصوص، ملنع جميع أنواع التكهنات 

حول أي ارتباط محتمل للنادي بالتحقيقات.

ساوثهامبتون يتعاقد 
مع الحارس ويلي كاباييرو 

لمدة شهر

كاسيميرو نجم 
»الملكي« يشيد 

بمدربه أنشيلوتي

فيريرو يعتزم االستقالة 
من رئاسة فريق 

سامبدوريا بعد اعتقاله

أصيب 6 العبين 
من فريق 
توتنهام 
بفيروس 
»كورونا« 
بعد إجراء 
الفحوصات 
األسبوعية 
لالعبي 
»البريميرليغ«، 
وذلك قبل 
المواجهة 
الحاسمة أمام 
رين الفرنسي 
الخميس 
المقبل في 
دوري المؤتمر 
األوروبي. 
وإضافة إلى 
الالعبين الستة، 
انتقلت العدوى 
إلى اثنين من 
العاملين في 
النادي كذلك، 
في أسبوع 
شهد رصد 12 
حالة موجبة 
بين العبين في 
فريق يخوض 
منافسات 
»البريميرليغ«، 
وهو رقم 
قياسي منذ 
منتصف 
أغسطس/ آب 
الماضي.
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رياض الترك

الـــقـــطـــري سلسلة  املــنــتــخــب  تـــابـــع 
بطولة  منافسات  فــي  انــتــصــاراتــه 
كـــأس الــعــرب 2021، وذلـــك بــفــوزه 
العريض على منتخب العراق بثالثية نظيفة 
فــي خــتــام دور املــجــمــوعــات، لــُيــعــزز صــدارتــه 
ويؤكد تأهله من املركز األول وتجنب مواجهة 
منتخب قــوي من الصف األول في الــدور ربع 

النهائي.
ومــرة جــديــدة، أثبت املنتخب القطري أنــه من 
أقوى املرشحني املنافسني على لقب البطولة، 
إن كـــان بـــأدائـــه الــهــجــومــي الــقــوي أو بــدفــاعــه 
ــتــمــاســك، والــثــالثــيــة ضــد املنتخب 

ُ
الــصــلــب امل

العراقي خير دليل على تطور أداء »العنابي« 
لـــيـــكـــون مــنــافــســا شـــرســـا فــــي األدوار  كـــثـــيـــرًا 

اإلقصائية ألّي منتخب يلعب ضده.
فــي املــقــابــل، فــشــل املــنــتــخــب الــعــراقــي فــي تــرك 
بصمة إيجابية في بطولة »كأس العرب« وودع 
املنافسات من الدور األول من دون تحقيق أّي 
مباراتني وخسر  في  املنتخب  تعادل  إذ  فــوز، 
مواجهة وجمع نقطتني فقط، لُينهي مشاركته 
فـــي املـــركـــز الــثــالــث خــلــف املــنــتــخــب الــُعــمــانــي 
الوصيف الذي جمع 4 نقاط. وُيعتبر الثالثي 

قطر وُعمان إلى 
الدور ربع النهائي
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رياضة

الجزائر ـ أشرف شكري

كشف االتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عن قائمة أفضل املدربني 
الفني  املدير  احتالل  شهدت  التي   ،2021 لعام  الوطنية  للمنتخبات  العالم  في 
للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، املرتبة الرابعة في جدول الترتيب. واحتل 
في  نقطة   15 برصيد  الرابعة  املرتبة  بلماضي،  الــجــزائــري، جمال  الفني  املــديــر 
ترتيب أفضل مدربي املنتخبات لعام 2021، متساويا بنفس الرصيد واملرتبة مع 
مدرب املنتخب البرازيلي، تيتي. وجاء مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني 
فــي املــرتــبــة األولــــى بــرصــيــد 225 نــقــطــة، وذلـــك بــعــد قــيــادتــه منتخب »اآلزوري« 
للفوز بلقب أمــم أوروبـــا 2020 الصيف املــاضــي، وهــو حــال املـــدرب األرجنتيني 
ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب »التانغو« للفوز بلقب كوبا أميركا 2021، 
الفرنسي،  املنتخب  مـــدرب  أمــا  نقطة،   30 برصيد  الثانية  املــرتــبــة  بــذلــك  ليحتل 
ديديه ديشامب، فجاء ثالثا برصيد 25 نقطة. ويواصل جمال بلماضي مسيرته 
الناجحة مــع املنتخب الــجــزائــري، إذ قــاد »املــحــاربــني« فــي 36 مــبــاراة، وتعرض 

لخسارة واحدة فقط، في وقت لم يذق طعم الخسارة في 33 مباراة متتالية.

ــالـــد الــــهــــاجــــري، فــــي تـــأهـــل املــنــتــخــب  ســـاهـــم املـــهـــاجـــم خـ
الـــُعـــمـــانـــي لـــلـــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن مــنــافــســات بــطــولــة 
لــهــدفــني في  الـــعـــرب« 2021، وذلـــك بــعــد تسجيله  »كـــأس 
املباراتني األخيرتني ضد املنتخبني القطري والبحريني. 
وفــي املــبــاراة األخيرة من دور املجموعات ضد املنتخب 

في  الثالث وســاهــم  الــهــدف  الــهــاجــري  البحريني، سجل 
تقديم  املهاجم  وسُيحاول  نظيفة.  بثالثية  ُعمان  تفوق 
نــفــس املــســتــوى الـــقـــوي فـــي املـــبـــاريـــات املــقــبــلــة مـــن أجــل 
محاولة قيادة بالده إلى الدور نصف النهائي وبعد ذلك 

إلى النهائي.

الــعــرب 2021«  فــي بطولة »كـــأس  الــهــدافــني  تغير ترتيب 
بــعــد نــهــايــة مــبــاريــات املجموعتني األولــــى والــثــانــيــة، إذ 
تصّدر املهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، القائمة 
قــاد منتخب  الـــذي  أهـــداف حتى اآلن، وهــو  بتسجيله 3 
»نــســور قــرطــاج« إلــى التفوق على منتخب اإلمـــارات في 
الجولة األخيرة. وخلف الجزيري هناك 6 العبني يحتلون 
املركز الثاني بتسجيلهم هدفني مع منتخبات بالدهم في 
الهداف،  الجزائري  املهاجم  إذ هناك  البطولة،  منافسات 
بــغــداد بــونــجــاح، واملــغــربــي، بـــدر بــنــون، الـــذي أســهــم في 

تأهل منتخب »أســود األطلس« إلى الــدور ربع النهائي، 
واملغربي، عبد الله الحفيدي، والُعماني، خالد الهاجري، 
ــطـــري، أكـــــرم عــفــيــف، والـــتـــونـــســـي، فـــــراس بــلــعــربــي.  ــقـ والـ
ويملك هؤالء الالعبون فرصة لتعزيز عدد األهداف التي 
ربع  الــدور  مباريات  عندما يخوضون  وذلــك  سجلوها، 
الفارق على أرض امللعب  النهائي، إذ سيحاولون صنع 
وقيادة بالدهم إلى الذهاب بعيدًا من أجل بلوغ املباراة 
املواجهة  فــي  الذهبية  الــكــأس  على  واملنافسة  النهائية 

التي سيحتضنها ملعب »البيت« املونديالي.

أكــرم عفيف واملــعــز علي وحسن الــهــيــدور من 
الـــبـــطـــولـــة، وال سيما  فـــي  األفـــضـــل هــجــومــيــا 
الــثــالثــيــة الــتــي صنعت الــفــارق فــي املــبــاريــات 
الـــثـــالث الــتــي لــعــبــهــا املــنــتــخــب الــقــطــري حتى 
 من عفيف وعلي والهيدوس 

ٌّ
كــل اآلن، ويملك 

ُمــمــيــزة تجعلهم قـــادريـــن دائــمــا على  صــفــات 
حسم االنتصارات باألهداف التي يصنعونها 

ويسجلونها.
»العنابي«  منتخب  رفع  الجديد  الفوز  وبهذا 
عــدد انــتــصــاراتــه فــي عــام 2021، إلــى 11 فــوزًا 
مقابل 4 تعادالت و6 خسارات في 21 مباراة 
 الــخــســارات كــانــت فــي املــبــاريــات 

ّ
لعبها، وكـــل

الودية التي لعبها ضد املنتخبات األوروبية، 
ــارة أمـــــام أي  ــم يــتــعــرض ألي خـــسـ فـــي وقــــت لـ
منتخب عربي لعب ضده وحافظ على سجله 
الذهبي. ومع الدعم الجماهيري في املدرجات 
ــات عــلــى املـــالعـــب الــقــطــريــة،  ــاريـ ــبـ وخـــــوض املـ
 »الــعــنــابــي« بـــات الــيــوم أقــــوى املــرشــحــني 

ّ
فــــإن

للوصول إلــى املــبــاراة النهائية شــرط متابعة 
ميز الذي ُيقدمه منذ بداية املشوار 

ُ
املستوى امل

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ُعمان تُثبت قوتها
حــســم املــنــتــخــب الــُعــمــانــي تــأهــلــه لـــلـــدور ربــع 
ــأس الــــعــــرب« 2021،  ــ الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة »كـ
وأثـــبـــت أنـــه ســيــكــون مـــن بـــني املــنــافــســني على 
ــــذي تـــطـــور كــثــيــرًا في  ــو الـ لــقــب الــبــطــولــة، وهــ

الــســنــوات األخــيــرة وقـــدم مــســتــوى ُمــمــيــزًا في 
املباريات التي لعبها في املنافسات اآلسيوية 

والخليجية.
ــة  ــهـ وتــــفــــوق املـــنـــتـــخـــب الـــُعـــمـــانـــي فــــي املـــواجـ
األخـــيـــرة مــن دور املــجــمــوعــات عــلــى املنتخب 
البطاقة  ليخطف  نظيفة،  بثالثية  البحريني 
الــثــانــيــة املــؤهــلــة بــعــد حــلــولــه وصــيــفــا خلف 
املنتخب القطري املتصدر، وسجل املنتخب 5 
أهــداف في 3 مباريات مقابل تلقيه 3 أهــداف 
في الشباك. وكان املنتخب الُعماني تعادل في 
الجولة األولى ضد املنتخب العراقي )1 - 1(، 
ثم خسر بصعوبة كبيرة أمام صاحب األرض 
- 1(، ليحسم  القطري )2  والجمهور املنتخب 
الــعــراقــي )3 -  املــواجــهــة الثالثة أمــام املنتخب 

صفر( ويضمن التأهل للدور الثاني.
ــام 2021، حــقــقــت ُعــمــان 9 انــتــصــارات  وفـــي عـ
مقابل 5 خــســارات و4 تــعــادالت، ومعظم هذه 
املـــبـــاريـــات كـــانـــت فـــي الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
املؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وكذلك في 
بطولة »كأس العرب« واملباريات الودية أيضا.
ــاريــــات املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى، حــســم  ــبــ ــبــــل مــ وقــ
لــلــدور  تــأهــلــهــمــا  منتخبا تــونــس واإلمـــــــارات 
ــار الــجــولــة األخـــيـــرة من  ــع الــنــهــائــي فــي إطــ ربـ
منافسات املجموعة الثانية، وذلك بعد تفوق 
»نسور قرطاج« على اإلمــارات بهدف نظيف، 
ــــني خـــســـر املـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري بــشــكــل  ــــي حـ فـ
مــفــاجــئ أمـــــام مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا )2 - 1(، 
ه 

ّ
أن رغــم  املقبل،  للدور  التأهل  فرصة  لُيضّيع 

املنتخبني  حــســاب  على  األفضلية  يملك  كــان 
التونسي واإلماراتي.

وجـــــاء الــتــرتــيــب الــنــهــائــي لــلــمــجــمــوعــة على 
الشكل التالي: تونس في الصدارة برصيد 6 
نــقــاط واإلمــــارات فــي الــوصــافــة بنفس رصيد 
الـــنـــقـــاط، وســـوريـــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 3 نــقــاط 

وبنفس الرصيد موريتانيا في املركز الرابع.

كما كان متوقعًا، 
تابع المنتخب القطري 

عروضه القوية وحقق 
الفوز الثالث تواليًا ليتأهل 

مع المنتخب الُعماني 
من المجموعة األولى
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رياض الترك

ــد املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ سـ
ــى الــــســــابــــعــــة  ــ ــتــ ــ ــة حــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ ــخــ ــ الــ
مــبــاريــات قــويــة وُمــنــتــظــرة وذلــك 
ــحــدد هــويــة املــتــأهــلــني إلـــى الـــدور 

ُ
ألنــهــا ســت

أوروبــا  أبــطــال  مــن منافسات دوري  الثاني 
إلــى  املــنــتــقــلــني  وكــذلــك   ،2022-2021 ملــوســم 
منافسات بطولة »الدوري األوروبي«، وهو 
ليلة  فــي  الحماسة  مــن منسوب  مــا سيرفع 

األبطال األخيرة من الدور األول.

الفوز أو »الدوري األوروبي« 
لبرشلونة

ــة بــالــنــســبــة  ــاديـ ــاء عـ ــعــ لـــن تـــكـــون لــيــلــة األربــ
لــفــريــق بــرشــلــونــة اإلســبــانــي الـــذي يخوض 
مــبــاراة »حــيــاة أو مـــوت« ضــد فــريــق بــايــرن 
مــيــونــخ األملــانــي عــلــى أرض ملعب »ألــيــانــز 
أرينا«، وهو الذي يحتاج للفوز بأي طريقة 
من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من 
منافسات دوري أبطال أوروبــا هذا املوسم 
وتجنب االنــتــقــال إلــى »الــــدوري األوروبـــي« 

ألول مرة منذ سنوات طويلة.
ويحتاج فريق برشلونة للفوز بأي طريقة 
وعــــدم انــتــظــار مــفــاجــأة مـــن فــريــق ديــنــامــو 
كييف األوكــرانــي الــذي إذا فــاز على بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي ســُيــقــدم هـــديـــة كــبــيــرة لــلــنــادي 
حتى  التأهل  بطاقة  ويمنحه  »الكتالوني« 
ــام الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري«، ولــكــن  لـــو خــســر أمــ
مهمة برشلونة لن تكون سهلة أمــام فريق 

قوي مثل بايرن. 
ــــى أمـــام  وبـــعـــد الـــخـــســـارة فـــي الــجــولــة األولــ
ــــو« بــثــالثــيــة  بــــايــــرن عـــلـــى مــلــعــب »كــــامــــب نـ

يوم حاسم 
في »األبطال«

من  الثاني  الدور  إلى  للتأهل  تطمح  التي  األندية  لبعض  حاسم  يوم  هو 
منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبشكل خاص فريق برشلونة، 

الذي سيلعب مواجهة نارية ضد بايرن ميونخ األلماني

3031
رياضة

تقرير

أمام  الثانية  الجولة  في  والخسارة  نظيفة 
وجد  نفسها،  بالنتيجة  البرتغالي  بنفيكا 
ــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي« نــفــســه فــــي مــوقــف  ــنـ ــ الـ
صعب جــدًا مــن أجــل تحسني ترتيبه، وهو 
ما حصل بالفوز ذهابا وإيابا على دينامو 
كــيــيــف األوكــــرانــــي، فــفــي وقـــت كـــان يحتاج 
للفوز على بنفيكا في »كامب نو« من أجل 
حسم التأهل، خرج متعاداًل، وهي النتيجة 
الــتــي أجــلــت كــل شــيء إلــى الــجــولــة األخــيــرة 

الحاسمة.
الجديد،  اإلسباني  املـــدرب  مهمة  وستكون 
تــشــافــي، فــي غــايــة الــصــعــوبــة أمـــام منافس 
ــونـــخ األملــــــانــــــي، وفــــــي ظــل  ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ ــثـــل بـ مـ
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــنــادي 
أمام  الخسارة  وبشكل خاص  »الكتالوني« 
ريـــال بيتيس اإلســبــانــي فــي الــــدوري، التي 
أثرت معنويا على جهوزية الفريق ملواجهة 
النادي »البافاري«. هذا، وتستبعد وسائل 
اإلعالم األملانية واإلسبانية أن يلعب مدرب 
فـــريـــق بــــايــــرن مـــيـــونـــخ يـــولـــيـــان نــاغــلــزمــان 
بالتشكيلة الرديفة بعدما ضمن التأهل من 
املركز األول، فالنادي »البافاري« من نوعية 
كانت  أبـــدًا مهما  ال تستهتر  الــتــي  األنــديــة 
املواجهة  تــكــون  لــن  وعليه  املـــبـــاراة،  نوعية 

سهلة على رجل املدرب تشافي.

معركة البطاقة الثانية 
بين أتالنتا وفياريال

بــعــدمــا حــســم فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــزي بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل األولــــــــــى مــن  ــيــ ــلــ ــكــ اإلنــ
املـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، ســيــتــنــافــس فــريــقــا 
فــيــاريــال اإلســبــانــي وأتــالنــتــا اإليــطــالــي من 
أجــــل خــطــف الــبــطــاقــة املــؤهــلــة الــثــانــيــة في 
نــاريــة على ملعب »أتــلــتــي أزوري  مــواجــهــة 
ديتاليا«، والصراع على النقاط الكاملة هو 

عنوان املواجهة األبرز. 
ويــتــصــدر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي 
الــــذي يــخــوض مــواجــهــة ســهــلــة ضـــد يــونــغ 
ــلــــى مـــلـــعـــب »أولـــــــد  ــز الــــســــويــــســــري عــ ــ ــويـ ــ بـ
تـــــرافـــــورد« املـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 10 نـــقـــاط، 
مــتــقــدمــا عــلــى فــيــاريــال اإلســبــانــي بــفــارق 3 
نــقــاط وبـــفـــارق 4 نــقــاط عــلــى فــريــق أتالنتا 

الذي يحتل املركز الثالث. 
ووفقا لهذا الترتيب، فإن فياريال اإلسباني 
بينما  املقبل،  للدور  للتأهل  التعادل  يكفيه 
يــحــتــاج فــريــق أتــالنــتــا اإليــطــالــي لــلــفــوز من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــنــقــطــة الــتــاســعــة التي 
اإلشــارة  مع  الثاني،  املركز  تحقيقه  تضمن 
إلى أن مواجهة الذهاب بني الفريقني انتهت 
بالتعادل )2 - 2( على ملعب »ال سيراميكا« 

في إسبانيا. 
املقابل، فإن تصدر فياريال للمجموعة  في 
يــــبــــدو شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــل، حــــتــــى لـــــو خــســر 
»يـــــونـــــايـــــتـــــد« أمــــــــــام فـــــريـــــق يـــــونـــــغ بـــويـــز 
بــالــنــقــاط )10 مقابل  الــســويــســري وتـــعـــادل 
ملــصــلــحــة  األهــــــــداف  فــــــارق  ألن  وذلــــــك   ،)10
ــدد األهـــــــداف  الــــفــــريــــق اإلنـــكـــلـــيـــزي وفــــــي عــــ
سجلة أيضا، وهو ما ُيصعب مهمة تأهل 

ُ
امل

»يونايتد« من الوصافة.

معركة كبيرة في 
المجوعة السادسة 

من أجل التأهل

ممفيس: سنقدم كّل شيء 
أمام البايرن في دوري األبطال

أكد مهاجم فريق برشلونة، ممفيس ديباي، أّن النادي سُيقدم كل شيء أمام بايرن 
أبطال  التالي في دوري  الــدور  إلى  التأهل  أهمية  الفريقني، مؤكدًا  ميونخ في مواجهة 
أرينا«  »أليانز  إّن ملعب  الــنــادي  إعــام  أوروبـــا. وقــال ديباي في تصريحات لوسائل 
سيشهد مباراة كبيرة بني بايرن ميونخ وبرشلونة في ختام دور املجموعات. وتابع: 
»نريد تقديم أداء جيد في املباريات الكبيرة. الفوز في أملانيا وبقاء فرصنا في دوري 
أبطال أوروبا سيكونان بمثابة دفعة إيجابية للغاية الكتساب الثقة. لدينا مشروع في 
 وجود عدد من الاعبني الشباب الذين يحتاجون إلى وقت للتطور، وستكون هذه 

ّ
ظل

»البافاري«  أّن  ــه ال يعتقد 
ّ
أن البناء«. هذا وأوضــح ديباي  نقطة انطاق جيدة ملواصلة 

ه تأهل بالفعل إلى الدور التالي، مشيرًا إلى أّن املنافس 
ّ
سيكون منافسًا أقل خطورة، ألن

يتمتع دائمًا بأداء جيد وعقلية جيدة للغاية.

تجديد ملعب »ماراكانا« التاريخي
ــهــم 

ّ
أعــلــن مــديــرو اســتــاد »مـــاراكـــانـــا« الــتــاريــخــي فــي ريـــو دي جــانــيــرو، الــبــرازيــلــيــة، أن

االصطناعية،  األلــيــاف  مــع  الطبيعي  العشب  يخلط  جديد  عشب  بتثبيت  سيقومون 
بعد االنتقادات التي تعّرض لها خال املوسم الحالي بسبب الحالة السيئة ألرضيته. 
وتبدأ عملية تثبيت العشب الجديد خال الشهر الحالي، مع انتهاء موسم كرة القدم 
الرئيس  بــراغــا،  وقــال سيفيريانو  يومًا.  الــبــرازيــل، وستستمر حوالى 90  في   2021
»ماراكانا« في بيان: »إنه تدخل ضروري، تعود أسبابه الرئيسية إلى حجم  التنفيذي لـ
التقديرية  القيمة  ر  وتقدَّ املناخية«.  العوامل  امللعب، وكذلك  أقيمت على  التي  املباريات 
ألعمال التجديد بأربعة مايني ريال )حوالى 700 ألف دوالر(، وتشير التوقعات إلى أّن 
ماراكانا سيكون جاهزًا الستضافة الدور نصف النهائي من بطولة كاريوكا املحلية 

عام 2022. 

ريكاردو رودريغيز أفضل مدرب في اليابان 
وإنييستا ضمن التشكيلة المثالية

اختير اإلسباني، ريكاردو رودريغيز، املدير الفني لفريق أوراوا ريد ديامونز، أفضل 
مدرب للموسم في الــدوري الياباني لكرة القدم، بينما ضّمت التشكيلة املثالية العب 
الوسط اإلسباني املخضرم أندريس إنييستا. وصّرح رودريغيز عند تسلمه الجائزة: 
»أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة، كان موسمًا جيدًا للغاية، إذ كان الجميع يسير في 
االتجاه نفسه. أنا ممنت للغاية ألوراوا على الوثوق بي. أتمنى أن نواصل التفوق والفوز 
إلــى احتال املركز السادس في  الفريق  املــدرب اإلسباني  بكأس اإلمــبــراطــور«. وقــاد 
ه على بعد مباراة 

ّ
الــدوري، والوصول إلى نصف نهائي كأس ليفاين كــاب، كذلك فإن

من الوصول إلى نهائي كأس اإلمبراطور، إذ سيلعب السبت املقبل في نصف النهائي 
املختارين في  الاعبني  الجائزة باسم  إنييستا على  أمام سيريزو أوساكا. وحصل 
التشكيلة املثالية، التي ضمت أيضًا البرازيلي لياندرو داميام، مهاجم فريق كاوازاكي 

فرونتالي.

إقالة جيسي مارش من تدريب اليبزيغ
لم يعد األميركي، جيسي مارش، مدربًا لفريق اليبزيغ بعد الخسارة التي تلقاها يوم 
الجمعة املاضي أمام فريق يونيون برلني، النتيجة التي تركت الفريق في املركز الـ 11 
في الــدوري األملاني، متأخرًا بأربع نقاط عن املراكز املؤهلة إلى الــدوري األوروبــي و7 
نقاط عن دوري أبطال أوروبا. ووفقًا ملا أفاد به النادي األملاني، قرر اليبزيغ ومارش 
بعد  مكثفة  ومناقشات  متعمق  تحليل  بعد  بينهما  العقد  فسخ  املتبادل«  »باالتفاق 

مباراة يونيون برلني في الدوري. 
وأعلن النادي أّنّ »جيسي مارش سُيعفى على الفور، وسيتولى املدرب املساعد أخيم 
بيرلورتسر مسؤولية الفريق قبل املباراة املقبلة على أرضه أمام مانشستر سيتي. 
ن خليفة جيسي مارش قريبًا«. هذا واعترف املدير التنفيذي للنادي، أوليفر 

َ
وسُيعل

ه لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار، ألنه يكّن للمدير الفني للفريق 
ّ
مينتساف، بأن

»تقديرًا كبيرًا كشخص وكمدرب«.

أسعد املهاجم اإلنكليزي، ديماراي غراي )25 سنة(، جماهير 
فريق إيفرتون بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة )2+90( 
الجولة  التي جمعتهما في  املواجهة  ضد فريق أرسنال خال 
نقاط   3 »التوفيز«  ليمنح  »البريمييرليغ«  منافسات  من  ـــ15  ال
ــدأ، ديـــمـــاراي غــــراي، رحــلــتــه فــي كـــرة الــقــدم املحترفة  ثمينة. بـ
الـــ 17 سنة  بعمر  بيرمينغهام سيتي  فــريــق  »أكــاديــمــيــة«  فــي 
في عــام 2013، وفــي موسمني ونصف خــاض 78 مــبــاراة في 
التي شــارك فيها ومن بينها 51 مباراة في  جميع املسابقات 
أهــداف. وفي  ثمانية  اإلنكليزية، وسجل  األولــى  الدرجة  بطولة 
عام 2016، وقع غراي عقده االحترافي األول مع فريق ليستر 
لقب  حققت  الــتــي  التشكيلة  فــي  ــارك  وشــ اإلنــكــلــيــزي،  سيتي 

»البريمييرليغ« آنذاك مع املدرب اإليطالي، كاوديو رانييري.
وخــاض غــراي مع فريق ليستر سيتي 133 مباراة وسجل 
10 أهــداف، ثم انتقل إلى فريق باير ليفركوزن األملاني عام 
2021، وشارك في 10 مباريات وسجل هدفًا، وبعدها وقع 
رسميًا مع فريق إيفرتون اإلنكليزي وخاض حتى اآلن 15 
مــبــاراة وسجل 5 أهـــداف. وعلى الصعيد الــدولــي، بــدأ غــراي 
مسيرته مع منتخب إنكلترا تحت 18 سنة ولعب 3 مباريات، 
ثــم مــثــل منتخب إنــكــلــتــرا تــحــت 19 ســنــة ولــعــب 4 مــبــاريــات 
ــًا، ثـــم مــثــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا تــحــت 20 سنة  وســـجـــل هـــدفـ

وخــاض 5 مباريات وسجل هدفني، وبعد ذلك مثل منتخب 
إنكلترا تحت 21 سنة وخاض 26 مباراة وسجل 8 أهداف. 
في املجموع لعب النجم الشاب، ديماراي غــراي، 277 مباراة 
وســجــل 27 هــدفــًا مــع جميع األنــديــة الــتــي لــعــب معها حتى 
اآلن بني سنوات 2013 و2021، وهو اليوم حجر أساس في 
الــذي سُيحاول  بينيتيز،  رافاييل  اإلسباني،  املــدرب  تشكيلة 
مــركــز جيد في  أجــل تحقيق  مــن  إيــفــرتــون  مساعدة فريقه 

ترتيب »البريمييرليغ« مع نهاية املوسم.
ميز، فــإّن املــدرب 

ُ
وفــي حــال حافظ غــراي على هــذا املستوى امل

الـــوطـــنـــي، غـــاريـــث ســـاوثـــغـــايـــت، ســيــضــمــه لــتــشــكــيــلــة املــنــتــخــب 
شارك في بطولة كأس العالم 2022، وسيكون 

ُ
اإلنكليزي التي ست

أرض  على  الفارق  الذين يصنعون  الشباب  املهاجمني  بني  من 
في  األول  املنتخب  لتمثيل  فرصه  على  يحصل  عندما  امللعب 
»البريمييرليغ«  لم ُيحقق سوى لقب  أّن غراي  ُيذكر  املستقبل. 
في عام 2016، ولم يحصد أّي لقب آخر خال مسيرته الكروية 
ليستر  لعب معها قبل خــوض تجربة  الــتــي  األنــديــة  مــع جميع 
وبعدها. وسُيحاول الاعب متابعة العروض القوية في موسم 
الــتــرتــيــب هــذا  إيــفــرتــون فــي  2021-2022، وتــحــســني وضــعــيــة 

املوسم، خصوصًا أّن الفريق يحتل املركز الثاني عشر.
)العربي الجديد(

ديماراي غراي

على هامش الحدث

مهاجم إنكليزي شاب يلعب مع فريق إيفرتون وكان بطل الدوري مع 
ليستر في عام 2016

برشلونة أمام 90 
دقيقة حاسمة 
من أجل التأهل 
)مارك ألوما/
)Getty

سجل الكاميروني جويل إمبيد 43 نقطة في 
)Getty/المباراة )جاريد تيلتون

مجموعة االحتماالت المفتوحة
ســـتـــشـــهـــد املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة مــنــافــســة 
حقيقية من أجل التأهل إلى الدور الثاني من 
منافسات دوري أبطال أوروبا، خصوصا مع 
عدم حسم البطاقتني املؤهلتني، إذ تتنافس 
أندية ليل الفرنسي وسالزبورغ النمساوي 
األملاني  وإشبيلية اإلسباني وفولسفبورغ 
عــلــى الــتــأهــل، واملــنــافــســة مفتوحة عــلــى كل 
ــــرض تـــرتـــيـــب املــجــمــوعــة  االحــــتــــمــــاالت.  وفــ

في املــبــاراتــني، فــإن األمــور ستبقى كما هي 
ــزبــــورغ، بينما  ــالــ ويـــتـــأهـــل فــريــقــا لــيــل وســ
ــــدوري  يــتــأهــل إشــبــيــلــيــة إلـــى مــنــافــســات »الـ
ــي الــبــطــولــة الـــتـــي ُيــحــبــهــا  األوروبـــــــــي«، وهــ
كثيرًا وُيعتبر أكثر األندية تتويجا بلقبها 

تاريخيا.
اليوم األخير مباريات هامشية  كما يشهد 
الــتــي سيلعب فيها  الــرابــعــة،  فــي املجموعة 
السويدي  مــاملــو  اإليــطــالــي ضــد  يوفنتوس 

ــيـــنـــاريـــو، إذ يـــتـــصـــدر فـــريـــق لــيــل  هـــــذا الـــسـ
برصيد 8 نقاط مقابل 7 لفريق سالزبورغ 
»الــوصــيــف« وإشــبــيــلــيــة الــثــالــث بــرصــيــد 6 
الرابع برصيد  نقاط وفولفسبورغ األملاني 
5 نـــقـــاط، وســتــكــون املــواجــهــة عــلــى الشكل 
لــيــل ضـــد فــولــفــســبــورغ وإشبيلية  الــتــالــي: 
ضد سالزبورغ، وكل فريق من بني األربعة 
ــــل ضــــمــــان الـــتـــأهـــل  ــلـــفـــوز مــــن أجــ يـــحـــتـــاج لـ
التعادل  رسميا.  وفي حال شهدت الجولة 

اإلنكليزي.  تشلسي  ضد  الروسي  وزينيت 
و»البيانكونيري«  »الــبــلــوز«  ضــمــان  وبــعــد 
ــة الـــســـابـــعـــة، فـــــإن هـــذه  ــن الـــجـــولـ ــأهـــل مــ ــتـ الـ
املــبــاريــات ســتــكــون تحصيل حــاصــل لهذه 
األنـــديـــة، فـــي وقـــت يــأمــل الـــنـــادي اإليــطــالــي 
الــصــدارة  مــن  يــتــأهــل  لــكــي  بتعثر تشلسي 
ويتجنب مواجهة األندية الكبيرة في الدور 
»البلوز«  ينطبق على  نفسه  واألمــر  املقبل، 

الذي حقق اللقب في املوسم املاضي.

السلة األميركية: 43 نقطة وجه رياضي
إلمبيد في سلة هورنتس

ســّجــل الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد 43 نقطة 
ــّرر 7 كــــرات حــاســمــة،  ــ والــتــقــط 15 مـــرتـــدة ومـ
فــيــالدلــفــيــا سفنتي سيكسرز  فــريــقــه  لــيــقــود 
ــارلـــوت هــورنــتــس  لــلــفــوز عــلــى مــضــيــفــه تـــشـ
)127 - 124(، بعد التمديد ألشواط إضافية، 
فـــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
للمحترفني. وسدد إمبيد 15 رمية ناجحة من 
أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها 
ســت نــقــاط فــي الــوقــت اإلضــافــي، كما ساهم 
في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خالل 
باستثناء  الــســالت  جميع  لُيسّجل  التمديد، 
واحدة ويمرر كرة حاسمة، وأضاف توبياس 
هاريس 21 نقطة، وشايك ميلتون 16 للفريق 
أوبـــري، أفضل  كــان، كيلي  املقابل  الفائز. في 
نقطة   35 الخاسر مع  الفريق  املسجلني عند 
)13 من أصل 24(، منها ست رميات ثالثية، 
ــنــــطــــن ومـــايـــلـــز  وأضـــــــــاف بــــــول جــــامــــني واشــ
ساهم  فيما  منهما،  لــكــل  نقطة   16 بــريــدجــز 
كـــودي مــارتــن بـــ 14. ولــعــب هــورنــتــس للمرة 
الثانية مفتقدًا لعدد كبير من العبيه، وذلك 
بــســبــب غـــيـــاب كــــل مــــن المـــيـــلـــو بــــــول، تــيــري 
روزيير، جالني ماكدانيالز ومايسون بالملي 

بسبب بروتوكول تفشي فيروس »كورونا«.

ــلـــووكـــي، ســـّجـــل الـــنـــجـــم الــيــونــانــي  ــيـ وفـــــي مـ
يانيس أنتيتوكونمبو، الذي احتفل بأفضل 
 27 والعشرين،  السابع  ميالده  بعيد  طريقة 
فــريــقــه ميلووكي  لــيــقــود  نــقــطــة و12 مـــرتـــدة، 
بـــاكـــس حـــامـــل الــلــقــب لــلــفــوز عــلــى كليفالند 
كافالييرز )112 - 104(، وعاد أنتيتوكونمبو 
إلــــى املـــالعـــب بــعــدمــا غــــاب ملـــبـــاراتـــني بسبب 
ــة فـــي ربـــلـــة ســـاقـــه الــُيــمــنــى،  ــابـ تـــعـــّرضـــه إلصـ
الربع  فــي  نقطة   15 دقيقة وسجل   27 فلعب 
لــُيــســاهــم فــي تحقيق فــريــقــه باكس  األخـــيـــر، 
ثالث املنطقة الشرقية الفوز العاشر في آخر 

11 مباراة. 
وفي مباراة ثالثة، سجل زاك الفني 32 نقطة 
ــانـــب خــمــســة  ــــى جـ و8 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة إلـ
العبني سجلوا 10 نقاط وما فوق في صفوف 
شــيــكــاغــو بـــولـــز الـــفـــائـــز عــلــى دنـــفـــر نــاغــتــس 
تواليا  الــرابــع  انــتــصــاره  محققا   ،)97  -  109(
مركزه  ليعزز  األخيرة  الخمس  مبارياته  في 

الثاني في املنطقة الشرقية.
وخــــاض فــريــق شــيــكــاغــو بــولــز املـــبـــاراة من 
دون نجمه ديمار ديروزان بسبب خضوعه 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي بــســبــب »كــــــورونــــــا«، مــن 
وطاقته  الهجومية  فعاليته  أن يخسر  دون 
واملونتينيغري  بول  لونزو  الثنائي  بفضل 
نــيــكــوال فــوتــشــيــفــيــتــش مـــع 20 نــقــطــة و10 
ــق في 

ّ
مـــرتـــدات لــكــل مــنــهــمــا. فــي املــقــابــل تــأل

صـــفـــوف نــاغــتــس ثـــامـــن الــغــربــيــة الــعــمــالق 
الصربي نيكوال يوكيتش بحقيقة »تريبل-
تــمــريــرة حاسمة  نــقــطــة و15  مـــع 17  ــل«  ــ دابـ
و12 مرتدة. وعلى ملعب تشايس سنتر في 
سان فرانسيسكو، فاز فريق غولدن ستايت 
ووريــرز على ضيفه أورالنــدو ماجيك )126 
- 95(، بفضل نجمه ستيفن كــوري صاحب 
الـــ31 نقطة، منها 7 رميات ثالثية من أصل 
كــــوري  وبــــــات  حـــاســـمـــة.  تـــمـــريـــرات  12، و8 
الــرقــم القياسي  يتأخر بــفــارق 15 رمــيــة مــن 
التاريخي للرميات الثالثية الذي يملكه راي 
ــــورز أن  ألـــن )2.973(، إذ بــإمــكــان نــجــم ووريـ
يحطمه هذا األسبوع. وحذا أندرو ويغينز 
ــوري، ال بـــل تـــفـــّوق عــلــيــه في  ــ حـــذو زمــيــلــه كـ
امتحان الــرمــيــات مــن خــارج الــقــوس بعدما 
سجل 8 ثالثيات من أصــل 10، من إجمالي 
ــــورز  28 نــقــطــة. وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة رفـــع ووريـ
رصيده في صــدارة املنطقة الغربية إلى 20 
فوزًا مقابل 4 خسارات، على غرار فينيكس 
صــنــز الــفــائــز عــلــى ســــان أنــطــونــيــو ســبــيــرز 
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