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أشاد املهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، بتحسن 
أداء زميله األرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى 

 باريس سان جيرمان سيحتاجه في أفضل 
ّ
أن

نسخة منه في املباريات املهمة. وقال مبابي 
بعد مباراة كلوب بروج البلجيكي: »سنحتاجه 
في املباريات املهمة. الفوز اليوم سُيساعده على 

االندماج في الفريق، وفي املباريات املقبلة يمكنه 
إعطاء أقصى ما لديه. كنا نريد إسعاد الجمهور 

وهذا ما فعلناه. ما زال بوسعنا التحسن«.

اعتبر مدرب فريق يوفنتوس اإليطالي، ماسيمليانو 
 ريال مدريد اإلسباني، من ضمن األندية 

ّ
أليغري، أن

املرشحة للتتويج بلقب دوري األبطال إلى جانب 
بايرن ميونخ األملاني وليفربول ومانشستر سيتي 

اإلنكليزيني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في 
الوقت الذي استبعد فيه تشيلسي اإلنكليزي. وقال 

أليغري في مؤتمر صحافي: »ليفربول وبايرن 
ومانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان 

جيرمان أعلى من البقية«.

أصيب ماتيو كوفاسيتش، العب وسط فريق 
تشلسي اإلنكليزي، بفيروس »كورونا«، 

وسيخضع لعزل صحي مدته 10 أيام، األمر 
الذي سيؤخر عودته إلى املالعب بعد تعافيه من 

مشكالته البدنية. ولم يلعب الكرواتي بقميص 
تشيلسي منذ 23 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 

وغاب عن آخر 8 مباريات للفريق »اللندني« بسبب 
اإلصابة، على أن يستمر غياب الالعب الكرواتي 

لثالث مباريات مقبلة على األقل مع »البلوز«.

كيليان مبابي: سنحتاج 
ميسي في المباريات 

المهمة

ماسيميليانو أليغري: 
ريال مدريد مرشح للقب 

دوري األبطال

إصابة كوفاسيتش 
بفيروس كورونا واستمرار 

غيابه عن تشيلسي

نشرت بطولة 
أستراليا 
المفتوحة 
قائمة 
الالعبين الذين 
سيشاركون في 
المسابقة وجاء 
على رأسهم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف أول 
عالميًا، الذي لم 
يكن قد أعلن 
مشاركته ألول 
بطولة كبرى 
في الموسم 
بسبب عدم 
ثقته في اللقاح 
ضد فيروس 
كورونا، الذي 
يُشترط الحصول 
عليه من أجل 
خوض منافسات 
البطولة.
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الدوحة ـ العربي الجديد

تأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع 
العرب 2021«  »كــأس  النهائي من 
املقامة في قطر، بواقع 4 من قارة 
آســـيـــا؛ هـــي قــطــر واإلمــــــــارات وســلــطــنــة ُعــمــان 
الجزائر  وهــي  أفريقيا؛  من   4 مقابل  واألردن، 

وتونس واملغرب ومصر.
ــة نـــفـــســـهـــا عــلــى  ــيـ ــهـــجـــومـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــ ــــرضـ وفـ
مــبــاريــات الــــدور األول، الــتــي وصــلــت إلـــى 24 
مباراة، والتي شهدت تسجيل 61 هدفًا بمعدل 
الــواحــدة، وهو  تهديفي 2.5 هدف في املباراة 

ما يمثل معداًل تهديفيًا رائعًا.
وكـــان املنتخب املــغــربــي، تــحــت قــيــادة مــدربــه 
الحسني عموتة، األكثر إمتاعًا في الدور األول، 
وخــــاض 3 مــبــاريــات فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
ســـجـــل خـــالـــهـــا 9 أهــــــــداف، بـــمـــعـــدل تــهــديــفــي 
يصل إلى 3 أهداف في املباراة الواحدة، وهو 

املنتخب األكثر تسجيًا لألهداف.
في املقابل، نال منتخبا موريتانيا والسودان 
لقب أضعف دفاع في كأس العرب بني جميع 
 

ّ
ــــدور األول، واهـــتـــزت شــبــاك كــل مــنــتــخــبــات الـ

حصاد الدور األول 
من كأس العرب
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نهاية  الــعــرب 2021، بعد  كــأس  نهائي بطولة  ربــع  اكتملت صــورة مواجهات 
دور املجموعات بتأهل 4 منتخبات آسيوية و4 منتخبات أفريقية. فكيف هي 
بــني مدرستني  األولـــى ستكون  املــواجــهــة  الثمانية؟  املتأهلني  بــني  املــواجــهــات 
كــرويــتــني، عــنــدمــا يــواجــه املنتخب الــتــونــســي نــظــيــره الــُعــمــانــي، وهــدفــه األول 

الوصول إلى الدور نصف النهائي وتأكيد منافسته على اللقب.
املنتخبني املصري  أعلى طــراز بني  الثانية، فستكون قوية ومــن  املواجهة  أمــا 
القوية، والفائز سيلعب ضد  األفريقية  الفكر اآلسيوي والكرة  واألردنـــي، بني 
تونس أو ُعمان. أما املواجهة الثالثة، فهي خليجية خالصة بني صاحب األرض 
والجمهور املنتخب القطري ومنافسه اإلماراتي، وهما اللذان سبق أن التقيا 

كثيرًا في املنافسات اآلسيوية.
النهائي، قمة املنتخبني املغربي والجزائري،  الــدور ربع  أقــوى مواجهات  لكن 
وذلــك ألن املــبــاراة بني أقــوى مرشحني على لقب بطولة »كــأس الــعــرب«، وهما 
اللذان يمكنهما التفوق على أي منتخب في الدورين نصف النهائي والنهائي 

في حالة التأهل طبعًا.

عبد  والُعماني  عفيف،  أكــرم  القطري  النجمان،  خطف 
الله فواز، األضواء في بطولة كأس العرب 2021، وذلك 
لــألهــداف  األكــثــر صناعة  لقائمة  مــن خــال تصّدرهما 
في الــدور األول، بعد 3 مباريات. وصنع عفيف وفواز 
لتعزيز  فرصة  ويملكان  وُعــمــان،  قطر  مــن  لكل  هدفني 

الــدور  هــذه األرقـــام، عندما يخوض الثنائي منافسات 
ربع النهائي وربما أكثر من ذلك. في املقابل، صنع 24 
العبًا هدفًا على األقل في دور املجموعات، ومن بينهم 
5 العبني من منتخب الجزائر ونفس العدد من منتخب 

املغرب.

شــهــدت بطولة كــأس الــعــرب 2021، اعــتــمــادًا كــامــًا على 
الحكام األجانب من أجل قيادة املباريات بطريقة سلسة، 
وهــو األمــر الــذي نجح بنسبة كبيرة، في ظل عــدم بروز 
التي  التحكيمية  الـــقـــرارات  على  االعــتــراضــات  مــن  كثير 
التصريحات  وغــابــت  األول.  الــــدور  مــنــافــســات  شهدتها 
التي تتهم التحكيم بالتأثير بنتائج املباريات، عن هذه 
النسخة، مثل ما شهدته بطوالت أخرى قارية أو عاملية، 
حيث كان الحكام مصدر رضى كل املنتخبات املشاركة، 
وكان  اآلن.  حتى  املسابقة  نجاح  في  مهمًا  دورًا  ولعبوا 

اللجوء إلى حكام من غير الجنسيات العربية لإلشراف 
التي  الجانبية  املــشــاكــل  تــفــادي  فــي  املــســابــقــة، دور  على 
العربية، واملكاسب  البطوالت  أجــواء  أّثــرت في  ما  كثيرًا 
التي تحققت من هذا القرار عديدة، رغم أن البعض أراد 

تفسيرها بأنها إساءة إلى الحكام العرب.
الــقــدم على مقاييس  الــدولــي لكرة  هــذا واعتمد االتــحــاد 
صارمة الختيار الحكام الذين يديرون املباريات، وضمت 
القائمة التي وقع االختيار عليها ُحكامًا لهم خبرة كبيرة 

في أبرز الدوريات األوروبية.

منهما بـــ10 أهــداف في 3 مباريات، وهو أكبر 
عدد من األهداف اهتزت به شباك أّي فريق في 

سباق الدور األول للبطولة.
وحـــجـــز الــــســــودان، وبــرفــقــتــه الــبــحــريــن، لقب 
أّي منهما  لــم يسجل  إذ  األضــعــف هــجــومــيــًا، 
أهــدافــًا فــي 3 مــبــاريــات، وخــرجــا مــن البطولة 
ا فــي ذيل  مــن دون أّي نقطة، أو هـــدف، وجـــاء

املنتخبات التي خاضت املنافسات.

العالمة الكاملة لقطر والمغرب
ونجاح المدربين 

ــن الــــظــــواهــــر الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا نــجــاح  مــ
منتخبني في الحصول على العامة الكاملة، 
وحــصــد 3 انــتــصــارات فــي الـــدور األول، وهما 
قــطــر الـــتـــي تـــصـــدرت املــجــمــوعــة األولــــــى بــــ 9 
والبحرين  ُعمان  على  انتصارات   3 من  نقاط 
ــــرب الـــــــذي فــــــاز عــلــى  ــغـ ــ ــــك املـ ــذلـ ــ والـــــــعـــــــراق، وكـ
فلسطني واألردن والسعودية، وحصد 9 نقاط 

من 3 مباريات.
للمدرسة  تألقًا الفتًا  املنافسات  كذلك شهدت 
األجنبية، إذ قاد 4 مدربني أجانب منتخباتهم 
لـــلـــتـــأهـــل إلـــــــى الــــــــــدور ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي، وهــــم 
اإلسباني فيلكس سانشيز، والصربي برانكو 
إيفانكوفيتش، مدربا منتخبي قطر وسلطنة 
ُعمان على الترتيب، لبلوغ الدور ربع النهائي 
عن املجموعة األولى، والهولندي فان مارفيك 
 وصيفًا في 

ّ
املــديــر الفني لــإلمــارات الـــذي حــل

املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، والـــبـــرتـــغـــالـــي كـــارلـــوس 
ــر الـــفـــنـــي الــــــذي قـــــاد املــنــتــخــب  ــديــ ــيــــروش املــ كــ

املصري للتأهل عن املجموعة الرابعة.
في الوقت نفسه، نجح املدرب الوطني بدوره 
في الظهور بقوة، عبر منذر الكبير والحسني 
وعــدنــان حمد مدربي  بــوقــرة  عموتة ومجيد 
منتخبات تونس، واملغرب، والجزائر، واألردن 
للدور  العبور  مــن خــال  الترتيب، وذلــك  على 
ليظهر  تــصــدر مجموعته  مــن  ومنهم  املــقــبــل، 
البطولة  فــي  عــامــة مضيئة  الــعــربــي  املــــدرب 
ويــســتــمــر الــتــنــافــس بـــني 4 مـــدربـــني عــــرب و4 

أجانب.

تفّوق رؤوس الحربة وواقعة مثيرة
الحربة  الـــدور األول تألق رؤوس  مــن ظــواهــر 
كبيرًا  دورًا  لعبوا  الــذيــن  البطولة،  فــي  الكبار 
ويتصدر  بادهم،  منتخبات  كفة  ترجيح  في 
هــــؤالء أكــــرم عــفــيــف واملـــعـــز عــلــي نــجــمــا قــطــر، 
ــــداف، وســيــف الــديــن  ــلـــذان ســّجــا مــعــًا 3 أهــ الـ
الجزيري مهاجم تونس األبــرز الــذي سجل 3 
وبغداد  الهدافني،  بها الئحة  أهــداف وتصدر 
هدفني  الــذي سجل  الجزائر  مهاجم  بونجاح 

للمحاربني.
كما تألق عدد ال بأس به من الوجوه الجديدة، 
في خريطة الكرة العربية، مثل الطيب املزياني 
جــنــاح أيــمــن الــجــزائــر، وحــســني فــيــصــل العــب 
النعيمات مهاجم  وسط مهاجم مصر، ويــزن 
األردن الواعد، وحنبعل املجبري العب وسط 
مــهــاجــم تــونــس، وعــبــد الــلــه الــحــمــدان مهاجم 

السعودية، وأوليفر كاسكاو مهاجم سورية.
هــذا وشــهــدت البطولة واقــعــة مــثــيــرة، تمثلت 
الــرابــعــة لصالح  املجموعة  فــي حسم صـــدارة 
املنتخب املصري، الذي تعادل مع الجزائر )1 
- 1( وتعادال في النقاط 7 نقاط، وتعادال في 
األهداف املسجلة 7 أهداف، وتعادال في فارق 
 اللعب النظيف هو ما 

ّ
األهداف 6 أهداف، لكن

املــركــز األول بسبب حصول  »الــفــراعــنــة«  منح 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« عــلــى بــطــاقــات صــفــراء 

أكثر من »الفراعنة«.

رباعي من آسيا 
ورباعي من أفريقيا 

وغزارة تهديفية في 
المجموعات األربع، 

ومواجهات مرتقبة 
في ربع النهائي، عناوين 

فرضت نفسها على 
حصاد الدور األول 

لبطولة كأس العرب
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رياض الترك

نـــجـــح املـــــــدرب اإليــــطــــالــــي كـــارلـــو 
تأكيد  في  عامًا(   62( أنشيلوتي 
قـــدرتـــه عــلــى اســـتـــخـــراج األفــضــل 
مــــن املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي ُيــــدربــــهــــا، وذلــــــك فــي 
يبدو  التي  مدريد  ريــال  مع  الثانية  حقبته 
الطريق الصحيح، مع تأكد  أنها تسير في 
املحلية واألوروبية،  األلقاب  منافسته على 
فــي ظــل اســتــمــرار الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة منذ 

بداية املوسم حتى اآلن.

عقلية الفوز التي ال تغيب
ــال  ــي عـــقـــول العـــبـــي ريــ زرع أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــ
مــدريــد »عقلية الــفــوز« مــنــذ بــدايــة املــوســم، 
وهو ما ُترجم فعاًل على أرض امللعب خالل 
أبطال  دوري  في  أو  »الليغا«  في  املباريات 
 العب اليوم ُيقاتل من أجل 

ّ
 كل

ّ
أوروبا، إذ إن

الفوز، فيتمركز في املكان الصحيح ويلعب 
الــفــارق  الــتــي تصنع  امُلمتعة  السهلة  الــكــرة 

على أرض امللعب دائمًا.
وربما الفارق الوحيد بني حقبة زيــدان في 
الثانية  أنشيلوتي  وحقبة  األخــيــرة  األيـــام 
 األخير نجح في تغيير األمــور فنيًا 

ّ
هو أن

كــانــت تلفظ  الــتــي  الفريق هيبته  واســتــعــاد 
أنــفــاســهــا األخـــيـــرة، خــصــوصــًا فـــي املــوســم 
املــــاضــــي، فــالــفــريــق الـــيـــوم يــلــعــب مـــن أجــل 
الفوز وال يخاف من مهاجمة املنافس بكل 
ُيـــدافـــع بالطريقة  األســلــحــة املــمــكــنــة، فــريــق 

أنشيلوتي 
والشخصية 
»الملكية«

تابع كارلو أنشيلوتي العروض الكروية القوية مع فريقه ريال مدريد بعد 
الطريق  في  يسير  وهو  أوروبا،  أبطال  دوري  من  الثاني  الدور  إلى  التأهل 

الصحيح لتحقيق األلقاب هذا الموسم

3031
رياضة

تقرير

ــم بــالــطــريــقــة املــثــالــيــة  ــاجـ ــهـ الــصــحــيــحــة وُيـ
عــبــر ســـالح »املــــرتــــدات« الــــذي أمــســى الــيــوم 
أقــوى أسلحة أنشيلوتي. نجاح  واحــدًا من 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي زرع عــقــلــيــة الــــفــــوز طـــور 
مــســتــوى الــــنــــادي »املـــلـــكـــي« كــثــيــرًا وجــعــلــه 
أكثر اســتــقــرارًا وقــوة فــي املــبــاريــات، وجعل 
ــثـــر تـــمـــاســـكـــًا، خـــصـــوصـــًا فــي  املـــجـــمـــوعـــة أكـ
املواجهات التي يتخلف فيها الفريق بهدف 
الطاولة سريعًا  مثاًل، وهــو ينجح في قلب 

من خسارة إلى انتصار.

شخصية »ملكية« وانتصارات وتكرار 
موسم »العاشرة«؟

لفريق  أنــشــيــلــوتــي شخصية خــاصــة  خــلــق 
ريال مدريد في املباريات التي لعبها حتى 
نتائج  مــوســم 2021-2022، وحــقــق  فــي  اآلن 
ــعـــة عــلــى الــصــعــيــديــن املــحــلــي  أكـــثـــر مـــن رائـ
 

ّ
واألوروبــــــــي وبــــات مــنــافــســًا قــويــًا عــلــى كــل
 سلسلة النتائج 

ّ
األلقاب املمكنة، ويكفي أن

اإليجابية ُمستمرة من دون توقف.
وحـــتـــى فـــي املـــواجـــهـــات الـــتـــي يــظــهــر فيها 

ــدريــــد ضــعــيــفــًا وبــمــســتــوى  فـــريـــق ريــــــال مــ
الدفاعي،  الجانب  في  خصوصًا  متواضع، 
ــال مـــدريـــد عــلــى شخصيته في  ُيــحــافــظ ريــ
امللعب وينجح في تسجيل األهــداف دائمًا، 
مـــا يــجــعــلــه يــتــفــوق فـــي املـــبـــاريـــات وُيــحــقــق 
االنتصارات، رغم أّنه يكون الطرف األضعف 
حينها. وتؤكد هذه األمور على الشخصية 
ريــال مدريد مع  فريق  يملكها  التي  القوية 
يخسر  وال  يفوز  تجعله  والــتــي  أنشيلوتي 
ــم ألي فـــريـــق فـــي بـــدايـــة املـــوســـم،  ــ ــو األهـ وهــ
 حــصــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــقــاط يضمن 

ّ
ألن

بداية  األلــقــاب  على  بــقــوة  املنافسة  للفريق 
من منتصف املوسم في عام 2022، وُيريحه 
كثيرًا عندما يــخــوض أكــثــر مــن مــبــاراة في 

أسبوع واحد.
ــا ُتــعــيــد ســلــســلــة الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة  ــمـ وربـ
واالنــتــصــارات املتتالية إلــى األذهـــان موسم 
ــرة« الـــتـــاريـــخـــي، حـــني حــقــق املــــدرب  ــاشـ ــعـ »الـ
العاشر  أوروبـــا  أبطال  دوري  لقب  اإليطالي 
ــنــــادي  ــد، وأعــــــــاد الــ ــ ــدريـ ــ فــــي تــــاريــــخ ريـــــــال مـ
»املــلــكــي« إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج األوروبـــيـــة 
بعد سنوات من الغياب، وهو اإلنجاز الذي 
تــحــقــق بــفــضــل الــعــمــل الــكــبــيــر الــــذي صنعه 
ــذاك. ورغـــم غــيــاب أكــثــر مــن اسم  اإليــطــالــي آنــ
الــتــاريــخ  الــتــي صنعت  التشكيلة  عــن  ُمــمــيــز 
 أبرزهما 

ّ
مع ريال مدريد في عام 2014، ولعل

املــهــاجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
 

ّ
واملـــدافـــع اإلســبــانــي سيرخيو رامــــوس، فــإن

أنشيلوتي نجح في التفوق بأسماء جديدة، 

I

ريال مدريد حقق 4 
انتصارات متتالية في 

دوري األبطال

بوكيتينو راٍض عن تحسن أداء فريقه
أعرب املدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن 
رضــاه بخصوص الفوز الــذي حققه فريقه على كلوب بــروج البلجيكي )4 - 1( في 
دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أّنه خطوة نحو األمام في تحسن اللعب. وقال املدرب بعد 
الالعبني. كانوا  التفاهم بني  األول. شاهدنا  الشوط  »أنــا راٍض عما فعلناه في  الفوز: 
الطبيعية بني  والعالقة  للفريق  العام  األداء  هــذه. يسعدني  إلى مباراة مثل  في حاجة 
الثالثي الهجومي« كيليان مبابي وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا. واعتبر بوكيتينو 
أّن فريقه عثر على »التوازن« بني موهبة العبيه واالنضباط الفني، وأضاف: »تحتاج 
املوهبة إلى حدود. اليوم شاهدنا التوازن. بعض األمور سارت بشكل جيد وأتمنى أن 

تكون هذه نقطة انطالق من أجل التحسن«.

مانشستر  جهاز  إلى  رياضي  نفسي  اختصاصي  انضمام 
يونايتد الفني

ضم املدير الفني الجديد ملانشستر يونايتد رالف رانغنيك، ساشا لينزه، إلى جهازه 
ليصبح اختصاصيًا نفسيًا رياضيًا للفريق. وضم املدرب إلى جهازه أيضًا كريس 
أرماس ليصبح مساعدًا له، بعد رحيل مايكل كاريك عقب انتهاء حقبته كمدرب مؤقت. 
وقال رانغنيك في مؤتمر صحافي: »في أملانيا، يوجد اختصاصي نفسي رياضي في 
أغلب األندية. إّنه أمر منطقي بالنسبة لي. إذا كان لديك مدرب خاص لحراس املرمى 
واملهاجمني والنواحي البدنية، فال بّد أن يضم جهازك مدربًا للعقل«. وسيشارك لينزه 

في تدريبات الفريق وسيقدم النصائح لالعبني عند الضرورة.

كريم أديمي رفض عرضًا لالنتقال إلى برشلونة
كشفت تــقــاريــر صحافية أّن الــدولــي األملــانــي، كــريــم أديــمــي، مهاجم فــريــق ريــد بول 
سالزبورغ النمساوي، رفض عرضًا لالنتقال إلى برشلونة اإلسباني. وُيعد املهاجم 
صاحب الـ19 سنة، الذي يتصدر ترتيب الهدافني في النمسا برصيد 11 هدفًا في 16 
مباراة، وأربعة في دوري أبطال أوروبــا، واحدًا من نجوم سالزبورغ. وبحسب شبكة 
»سكاي« التلفزيونية، رفض الالعب، املرتبط بعقد مع النادي النمساوي حتى يونيو/

حزيران 2024، عرضًا من فريق برشلونة ويفضل اللعب لصالح بوروسيا دورتموند 
األملاني. 

غريزمان بعد الفوز على بورتو: هذا هو »األتلتي«
أشاد أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بتأهل فريقه للدور ثمن النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبــا بعد الفوز في معقل بورتو )3 - 1( في الجولة األخيرة من دور 
التي أقيمت على  املباراة  املجموعات، قائاًل: »هذا هو األتلتي«. وصرح غريزمان بعد 
لكننا استعددنا  املــبــاراة.  البرتغال: »كنا نعلم مــدى صعوبة  ملعب »دو دراغـــاو« في 
بشكل جيد لها. أنا فخور بهذا الفريق. قدمنا كل شيء حتى النهاية. ركلة الجزاء التي 
سجل منها بورتو هدفه مؤسفة، لكن أعتقد أننا عملنا جميعًا بشكل مميز، كما أن 
الجماهير استمتعت بهذه املباراة«. وأضاف غريزمان صاحب الهدف األول: »هذا هو 
أستمتع  أنا  املجموعات.  كّل مباريات دور  األخيرة هي ملخص  املباراة  األتلتي. هذه 

كثيرًا اآلن وأتمنى أن نواصل التقدم في األبطال«.

بطولة إيطاليا: أودينيزي يقيل مدربه لوكا غوتي
أقال نادي أودينيزي مدربه، لوكا غوتي، وذلك بعد السقوط أمام فريق إمبولي، والذي 
وضع الفريق في املركز الرابع عشر في الدوري اإليطالي لكرة القدم، مع ثالثة انتصارات 
فقط في 16 مرحلة حتى اآلن. وجاء في بيان على موقع النادي أنه »أقال لوكا غوتي 
في شهر  أودينيزي  في  منصبه  )54 سنة(  غوتي  وتولى  األول«.  الفريق  قيادة  من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلفًا للمقال الكرواتي إيغور تودور الذي كان مساعًدا 
له. وتحت قيادته، أنهى النادي موسمي 2019-2020 و2020-2021 في املركز الثالث 
عشر، بينما في هذا املوسم، اكتفى أودينيزي بثالثة انتصارات ولم يحقق الفوز في 
املباريات األربع األخيرة، النتائج التي أجبرت إدارة الفريق على اتخاذ قرار اإلقالة من 

أجل محاولة إنقاذ ما تبقى من املوسم.

ُيعتبر الجناح البرازيلي ديفيد نيريس، من نجوم فريق أياكس 
أمستردام الهولندي، الذي ُولد في الثالث من شهر آذار/مارس 
ُمــمــيــزا ويصنع  ُيــقــدم هــذا املــوســم مستوى  عــام 1997، وهــو 
املــبــاريــات على  فــي  ُيــشــارك  امللعب عندما  الــفــارق على أرض 
الكروية  مسيرته  نيريس  بــدأ  واألوروبــــي.  املحلي  الصعيدين 
مــع فــريــق ســاو بــاولــو الــبــرازيــلــي فــي عــام 2007، عندما كان 
إلى  تم تصعيده  العشر سنوات فقط. وفي عام 2016،  بعمر 
مباريات   8 لــه  مــوســم  أول  فــي  وخـــاض  األول رسميًا،  الفريق 
ــداف، فــي حــني أن أول مــبــاراة لعبها كــانــت ضد  وســجــل 3 أهــ
فريق فلوميننزي في الدوري البرازيلي. وفي 22 تشرين األول/
أكتوبر عام 2016، سجل نيريس أول هدف له مع فريق ساو 
باولو، وبعد 14 يومًا سجل الهدف الشخصي الثاني في مرمى 
فريق  إلــى  انتقل رسميًا  عــام 2017،  وفــي  فريق كورينثيانز. 
أياكس الهولندي مقابل حوالي 12 مليون يورو. في أول موسم 
للبرازيلي نيريس، نجح في تسجيل 3 أهداف في 8 مباريات، 
وشارك أيضًا في منافسات بطولة »الــدوري األوروبــي« آنذاك. 
وفي املوسم الثاني، سجل نيريس 14 هدفًا وصنع 13 في 32 
مباراة، أي أنه ساهم بـ27 هدفًا وهي حصيلة ُمميزة للمهاجم 
الشاب، وبعدها أمسى واحدا من أهم العبي الفريق الهولندي 
والذي ال يغيب عن التشكيلة األساسية. وفي موسمه الثالث مع 

فريق أياكس، سجل نيريس أول هدف أوروبــي له ضد فريق 
ستاندار لييج في بطولة »الدوري األوروبي«. وعانى في موسم 
2018-2019، من بعض اإلصابات وابتعد عن املالعب لفترة، 
أن  الصيني، إال  إلــى فريق غوانغزو  املــغــادرة  وكــان قريبا من 
ليبقى نيريس وُيــشــارك مع  مــغــادرتــه،  أيــاكــس رفــضــت  إدارة 

الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وكــان نيريس أحــد نجوم املــبــاراة التاريخية ضد ريــال مدريد 
املواجهة  تلك  وفي   ،)3-5( أياكس  بفوز  انتهت  التي  اإلسباني 

سجل نيريس هدفا مهما جدًا.
ــــدوري، وكــذلــك لقب الــكــأس،  وحــقــق نيريس مــع أيــاكــس لقب ال
بعد التفوق على فريق ويليم في املباراة النهائية بأربعة أهداف 
أنــديــة مثل  اهــتــمــام  مــوســم 2019-2020، ورغـــم  وفــي  نظيفة. 
به،  اإلسباني  مدريد  وأتلتيكو  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر 
رفض نيريس املغادرة وجدد عقده مع أياكس حتى عام 2023. 
وعلى الصعيد الدولي، تلّقى نيريس دعوة من مدرب منتخب 
ــبــرازيــل، تــيــتــي، ألول مـــرة فــي عـــام 2019، لــكــي يــكــون بديل  ال
الجناح فينيسيوس، املصاب، وشارك في مباريات ودية ضد 
بنما وتشيكيا آنذاك. وفي مباراة تشيكيا، صنع نيريس هدفا 

وسجل آخر في مواجهة انتهت بفوز البرازيل )1-3(.
رياض...

ديفيد نيريس

على هامش الحدث

نجم برازيلي يلعب في المركز الجناح، ويُعتبر من أبرز العبي فريق أياكس 
أمستردام الهولندي

أنشيلوتي 
يُقدم مستوى 
خارقًا مع ريال 
مدريد )ديفيد 
بوستامانتي/ 
)Getty

سجل جيمس هاردن 23 نقطة في المواجهة 
)Getty/مايك ستوب(

 أفكاره 
ّ

خصوصًا في خط الهجوم، وأثبت أن
الفنية تجد النجاح دائمًا وفي معظم املواسم 
ُتحقق األلقاب. ففي بطولة الدوري اإلسباني 
تــعــرض ريــــال مــدريــد لــخــســارة واحــــدة فقط 
ضــد فــريــق إســبــانــيــول، بينما تــعــادل فــي 3 
 الفريق 

ّ
مباريات وحقق 12 فوزًا، وامُللفت أن

انتصارات   6 بتحقيقه  ذهبية  فترة  يعيش 
العيار  متتالية ومن بينها 3 مواجهات من 
الثقيل؛ بهدفني لواحد على إشبيلية، وهدف 
نظيفني  بلباو، وهدفني  أتلتيك  على  نظيف 

على ريال سوسييداد.
ــــي« 5  ــكـ ــ ــلـ ــ ــــل، حــــقــــق الــــــنــــــادي »املـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ

ومــحــاولــة الــذهــاب بــعــيــدًا فــي بــطــولــة كــأس 
ملك إسبانيا وبطولة »السوبر« اإلسباني.

بطل الدوريات الخمسة الكبرى
تــابــع فــريــق ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي عــروضــه 
الـــقـــويـــة هـــــذا املــــوســــم مــــع املــــــــدرب اإليـــطـــالـــي 
عــزز صدارته  أنشيلوتي، وذلــك بعدما  كارلو 
 12 مــن  نقطة   39 برصيد  »الليغا«  ملنافسات 
ــعــــادالت وخــــســــارة، مــتــقــدمــًا على  فـــــوزًا و3 تــ
ـــ 31  مــنــافــســه إشــبــيــلــيــة الــوصــيــف صــاحــب الــ
نقطة. وفي حال تابع أنشيلوتي هذه العروض 
القوية في بطولة الدوري، فإّنه سيكون األقرب 

مقابل  أوروبـــا  أبطال  دوري  في  انتصارات 
ــــدة، ومـــن بينها 4 انــتــصــارات  خــســارة واحـ
 مـــن شـــاخـــتـــار دونــتــســك 

ّ
مــتــتــالــيــة ضـــد كــــل

ــًا ثـــم ضـــد شــريــف تــيــراســبــول  ــابـ ذهـــابـــًا وإيـ
ــالــــي فــي  ــرًا ضــــد إنــــتــــر مــــيــــالن اإليــــطــ ــ ــيـ ــ وأخـ

الجولة األخيرة من دور املجموعات.
وســــُيــــحــــاول املــــــــدرب أنـــشـــيـــلـــوتـــي مــتــابــعــة 
سلسلة النتائج امُلميز في املباريات املقبلة 
 الــجــدول الصعب الـــذي سيخوضه 

ّ
فــي ظــل

ــدة، وعــلــيــه  ــ ــعـ ــ الـــفـــريـــق عـــلـــى مــخــتــلــف األصـ
تخطي معظم اللقاءات والقمم التي تنتظره 
ــدارة »الــلــيــغــا«  ــ مـــن أجـــل املــحــافــظــة عــلــى صـ

لتحقيق لقب »الليغا« في موسم 2022-2021، 
اإليـــطـــالـــي سُيحقق   

ّ
أن األمــــر ســيــعــنــي  وهــــذا 

إنجازًا تاريخيًا لم يسبق أن حققه أّي مدرب 
 ألقاب الدوريات 

ّ
في كرة القدم، إذ سيجمع كل

ــة الــــكــــبــــرى. فـــقـــد ســبــق  ــمـــسـ األوروبـــــــيـــــــة الـــخـ
ألنــشــيــلــوتــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري اإليــطــالــي 
مع اي سي ميالنو، عام 2004، ولقب الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي مـــع تــشــلــســي، عــــام 2010، ولــقــب 
الـــدوري الفرنسي مــع بــاريــس ســان جيرمان، 
عــام 2013، ولــقــب الــــدوري األملــانــي مــع بايرن 
ميونخ، عام 2017، بينما ينتظره لقب الدوري 

اإلسباني مع ريال مدريد عام 2022.

هاردن ودورانت يقلبان وجه رياضي
الطاولة على مافريكس

ــمـــس هــــــــــاردن وكـــيـــفـــن  ــيـ ــائــــي جـ ــنــ ــثــ ــلــــب الــ قــ
ــر فــريــقــهــمــا بـــروكـــلـــني نــتــس  ــأخـ دورانــــــــت تـ
بــفــارق 17  مــافــريــكــس  أمـــام مضيفه داالس 
نقطة فــي الــربــع الــثــالــث، إلــى فــوز مستحق 
أنجليس  لـــوس  ــاز  فـ وقـــت  فــي   ،)99  -  102(
ليكرز بفضل تألق ليبرون جيمس وراسل 
أمام منافسه  »الكالسيكو«  في  ويستبروك 
 )102  -  117( سلتيكس  بوسطن  التقليدي 
فــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفني.
في املباراة األولى سجل هاردن ودورانت 47 
لُيعززا  للثاني(،  لــأّول و24   23( نقطة معًا 
صــــــدارة نــتــس لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــع 17 
فوزًا مقابل 7 خسارات، كما ساهم الثنائي 
الماركوس ألدريدج وجيمس جونسون في 

الفوز، فسجل األّول 15 نقطة والثاني 12. 
عاد بروكلني إلى أجــواء املنافسة في الربع 
األخير مسجاًل 27 نقطة مقابل 13 ملنافسه، 
بعدما كان تقدم للمرة األولى في املباراة إثر 
رمية حرة لهاردن منحت األفضلية لفريقه 
دقــائــق   6.41 قــبــل   )90  -  91( نــقــطــة  بـــفـــارق 
الــنــهــايــة، ثـــم رّد نــجــم داالس،  مـــن صـــافـــرة 
السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب الـ28 

 
ّ

أن غير  مــرتــني،  الــتــقــدم  فريقه  بمنح  نقطة، 
ثــالثــيــة األســـتـــرالـــي بــاتــي مــيــلــز )ســجــل 10 
 97-98 املقدمة  إلــى  بروكلني  أعـــادت  نــقــاط( 
قبل أقل من ثالث دقائق على النهاية. وعاد 
هاردن الذي أضاف إلى سجله التهديفي 12 
تمريرة حاسمة و9 مرتدات، للتألق فسجل 
تــابــع دورانــــت  فـــي وقـــت   ،)97 - ســلــة )100 
بــدوره 3  نجاح فريقه بسلة أخــيــرة، ليمرر 

كرات حاسمة ويلتقط 7 مرتدات.
وفي لوس أنجليس وعلى ملعب ستيبليس 
فـــوزًا ســهــاًل على  فــريــق ليكرز  سنتر، حقق 
ــتـــاريـــخـــي بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس  مــنــافــســه الـ
)117 - 102(، وقّدم ليكرز األكثر تتويجًا في 
الدوري مع سلتيكس )17 لقبًا لكل منهما( 
أفضل مباراة له منذ بداية املوسم الحالي، 
وفــّعــااًل  دفاعيًا  2020 صلبًا  عــام  بطل  فبدا 
التي  االنــتــقــادات  بقوة على  ليرد  هجوميًا، 
طاولت مدربه فرانك فوغل فيما وقف نجم 

الفريق ليبرون جيمس مدافعًا عنه.
ـــ 133 في  تــقــدم لــيــكــرز الــــذي حــقــق فــــوزه الــ
296 مواجهة ضد بوسطن سلتيكس، أمام 
جينيفير  املغنية  الشهير  الثنائي  نــاظــري 
لوبيز وصديقها املمثل بن أفليك بـ 20 نقطة 
فـــي فــتــرة مـــن املــــبــــاراة، وســجــل جــمــيــس 30 
»الــســام« راســـل ويستبروك  نقطة وأضـــاف 
24 نقطة و16 مرتدة، ليعزز ليكرز رصيده 
في املركز السادس للمنطقة الغربية مع 13 
فوزًا مقابل 12 خسارة، كما وساهم أنتوني 
ـــ 17 نــقــطــة و16 مـــرتـــدة لــلــفــريــق  ديــفــيــس بـ
الفائز، في وقت أضاف تالن هورتون-توكر 

12 نقطة.
وهـــي املــــرة الــرابــعــة فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
نقطة   30 جيمس  »املـــلـــك«  يسجل  األخـــيـــرة 
إلــى املالعب في  أو أكثر، وذلــك منذ عودته 
األسبوع املاضي بعدما خضع لبروتوكول 
فــيــروس كــورونــا بسبب نــتــائــج اخــتــبــارات 
»لقد  قال جيمس:  املباراة  متضاربة. وبعد 
الــجــيــدة هذه  اللحظات  مــن  بالكثير  مــررنــا 
ذلك.  تعزيز  في  االستمرار  ونريد  األمسية 
الــــذي يمكننا تــطــويــره، لكن  الــكــثــيــر  هــنــاك 
ــــدة مـــن أفــضــل املــبــاريــات  الــلــيــلــة كــانــت واحـ
التي خضناها حتى اآلن«. وأضاف: »لسوء 
ــده هــذا  ــ ــــذي أريــ ــم ألـــعـــب بـــالـــقـــدر الـ الـــحـــظ، لـ
الليلة.  املوسم، لكنني شعرت بحالة جيدة 
ــاولـــت  ــفـــريـــق وحـ اخـــتـــارنـــي زمــــالئــــي فــــي الـ
ـــل أن نــتــمــكــن مــن  ــ ـــى األمــــــــــام. آمـ ــ ــم إلـ ــهـ ــعـ دفـ

االستمرار في املستقبل املنظور«.
)فرانس برس(
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