
27

C

رياضة

كشف اإلنكليزي 
جون تيري 
قائد نادي 
تشلسي سابقًا 
تأثير الالعبين 
اإليطاليين في 
مسيرته وتطرق 
لجورجيو 
كيلّيني، خالل 
مقابلة مع 
الغازيتا ديلو 
سبورت. وقال 
»درست باريزي 
وباولو مالديني. 
مالديني هو 
مثلي األعلى، 
لقد جعل كّل 
شيء يبدو 
سهًال«، مضيفًا 
أن »كيلّيني 
وبونوتشي 
هما األفضل 
في جيلهما، 
هما أسطورتان 
بالفعل، أن 
تفعل ما فعله 
كيلّيني ضد 
ساكا بنهائي 
يورو 2020 ليس 
سهًال. إذا فكرت 
في األمر فقط، 
فمن الواضح أنك 
أسطورة«.

)Getty /كيلّيني أنقذ إيطاليا في نهائي يورو 2020 ضد إنكلترا )سيمون ستاكبولي

تيري والدفاع اإليطالي

استعاد تورينو توازنه في »السيري آ« بفوزه 
الصعب على ضيفه أودينيزي بهدفني لواحد على 

امللعب )األوملبي( في ختام الجولة الـ13 بدوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعاد تورينو 

بهذه النتيجة لسكة االنتصارات بعد الخسارة 
في الجولة املاضية أمام سبيزيا، ليرفع رصيده 

إلى 17 نقطة يحتل بها املركز الـ11. بينما استقبل 
أودينيزي خسارته الخامسة هذا املوسم، والثانية 

خالل آخر 5 جوالت.

برر مدرب رايو فايكانو، أندوني إيراوال عدم 
مشاركة املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو في 

مواجهة مايوركا بأنه لم يكن هناك داع للمخاطرة 
في مباراة كان فيها الفريق مسيطرًا وفاز في 

النهاية. وتعرض فالكاو إلصابة في الفخذ 
األيمن أثناء مواجهة ريال مدريد في السادس 

من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وفي غضون 
أسبوعني، تعافى املهاجم الكولومبي وأصبح 

متاحا للعب لكنه بقي على مقاعد البدالء.

اختتم وفد فيفا، زياراته التفقدية للمدن املرشحة 
الستضافة كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا 

واملكسيك والواليات املتحدة. وقام الوفد بتفقد 
بوسطن وأتالنتا وناشفيل وأورالندو وواشنطن 

وبالتيمور ونيويورك وفيالدلفيا وميامي 
وكانساس سيتي وسينسيناتي وداالس ودنفر 

وهيوسنت ومونتيري وسان فرانسيسكو وسياتل 
وإدمونتون ومكسيكو سيتي وغواداالخارا ولوس 

أنجليس وتورنتو.

تورينو ينتصر 
على أودينيزي في 

الدوري اإليطالي

مدرب فايكانو يبرر 
غياب فالكاو عن 

مواجهة مايوركا

وفد فيفا 
ينهي زياراته لمدن 

مونديال 2026
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرب لـــكـــرة  ــغـ ــ يـــســـتـــعـــد مـــنـــتـــخـــب املـ
بطولة  منافسات  لــخــوض  الــقــدم، 
ــــرب، الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي  ــعـ ــ كـــــأس الـ
قطر، في الثالثني من نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، حتى 18 ديسمبر/كانون األول املقبل، 

وأعني »أسود األطلس« على تحقيق اللقب.
برنامج  على  كثيرًا  املغربي  املنتخب  ويعول 
ــــدرب حسني  ــراف املــ ــ الــتــحــضــيــرات، تــحــت إشــ
عــمــوتــة لــتــجــهــيــز املــنــتــخــب، مـــن أجــــل تــكــرار 
مــعــانــقــة الــلــقــب الـــــذي أحــــــرزه فـــي عــــام 2012 
الــتــاســعــة، التي  بــاالــســعــوديــة، خــالل النسخة 

أقيمت في مدينة جدة. 
ويــتــطــلــع املــنــتــخــب املــغــربــي لــتــحــقــيــق الــلــقــب 
عناصر  مــن  يملكه  بما  الحالية  النسخة  فــي 
متميزة تنشط غالبيتها في الــدوري املغربي 
ــكـــرة الــــقــــدم، والــــتــــي حــقــقــت الــــفــــوز بــبــطــولــة  لـ
أفــريــقــيــا لــالعــبــني املــحــلــيــني بــالــكــامــيــرون في 
ــاط املــــاضــــي، كـــمـــا يــطــمــع  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ شـــهـــر فـ
املــدرب حسني عموتة إلضافة لقب عربي إلى 

رصيده كمدرب.
وفــــي هــــذا االطـــــــار، أعـــلـــن عــمــوتــة عـــن رغــبــتــه 
األكـــيـــدة فــي تحقيق لــقــب كـــأس الـــعـــرب، التي 

المغرب وحلم 
لقب كأس العرب
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رياضة

انطلقت جولة الكأس الخاصة بمونديال العرب 2021، والذي تستضيفه قطر 
العالم  الجاري، في ستة من استادات كأس  الثاني  في 30 نوفمبر/ تشرين 
2022. وتشمل جولة الكأس عددًا من مدارس ووزارات ومؤسسات الدولة، إلى 
جانب أبرز املعالم واملواقع السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، 
تسوق شهيرة  مراكز  إلــى  إضافة  أسباير،  الــدوحــة، وحديقة  قلب  ومشيرب 
مثل قطر مول، ودوحة فستيفال سيتي وغيرهما، بهدف الترويج للبطولة، 

وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر املباريات. 
الثقافة  الــذي يجسد  الــعــرب،  املميز لكأس مونديال  التصميم  يأتي هــذا مع 
العربية وبعض رموزها ودالالتها، إذ ترمز الكرة أعلى الكأس إلى البطولة 
وأهــمــيــة كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم الــعــربــي، كــمــا ُنــقــشــت خــريــطــة الــعــالــم العربي 
بشكل بارز على الكرة لتمييزها عن بقية مناطق العالم، وذلك في إشارة إلى 

البطولة الجامعة للمنتخبات العربية. 
وتضمن شعار البطولة حروفًا عربية من كلمة »موطني« ُنحتت بطريقة فنية 
على الجزء السفلي من الكأس، في إشــارة إلى فنون الخط العربي وتكاتف 

العرب ووحدتهم. 

لــفــت الــنــجــم املــــصــــري، أحـــمـــد مـــجـــدي، قـــائـــد خـــط وســط 
»الفراعنة«، األنظار إليه وبقوة، في بطولة كأس العرب، 
استطاع  بعدما   ،2012 عــام  السعودية  فــي  أقيمت  الــتــي 
ــــدف فــــي شـــبـــاك مــنــافــســيــه، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  تــســجــيــل هـ
وأسهم  املجموعات.  دور  في مرحلة  لألهداف،  صناعته 

التعادل  أحمد مجدي في قيادة منتخب مصر، بخطف 
أمــام منتخب الــســودان، بعدما سجل الــهــدف فــي شباك 
ليعود مرة  بــالده نقطة ثمينة،  املــرمــى، ليعطي  حــارس 
أخرى ليصنع هدف »الفراعنة« ضد منتخب العراق، ما 

جعله أحد أبرز الالعبني مع منتخب بالده في البطولة.

الرباط ـ  العربي الجديد

في كأس العرب لكرة القدم 2012، وهي النسخة التاسعة 
مـــن الــبــطــولــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة، اســتــطــاع 
منتخب املــغــرب إحـــراز اللقب للمرة األولـــى فــي تاريخه، 
وشـــهـــدت املــنــافــســة مـــشـــاركـــة 11 مــنــتــخــبــا وزعـــــت على 
ــن املــجــمــوعــة األولــــــى تـــأهـــل منتخب  3 مــجــمــوعــات. ومــ
الــســعــوديــة بــأربــع نــقــاط. ومـــن املــجــمــوعــة الــثــانــيــة تأهل 
املغرب بسبع نقاط، ومنتخب ليبيا بسبع نقاط كأفضل 
الثواني. ومن املجموعة الثالثة تأهل العراق بسبع نقاط. 

وفي الدور نصف النهائي فاز منتخب ليبيا على منتخب 
على  املــغــرب  منتخب  وانتصر   ،0–2 بنتيجة  السعودية 
العراق بنتيجة 2–1. وفي مباراة املركزين الثالث والرابع، 
الــرافــديــن« على منتخب السعودية بنتيجة  فــاز »أســود 
1–0 ليحرز امليدالية البرونزية. وفي املباراة النهائية، فاز 
منتخب املغرب على ليبيا بركالت الترجيح 3–1 بعدما 
انــتــهــى الــوقــت األصــلــي واإلضـــافـــي بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 
1–1، لــيــحــرز الــلــقــب. وحــصــل صــاحــب املــركــز األول على 
مليون دوالر أميركي، بينما حصل صاحب املركز الثاني 

على 600 ألف دوالر أميركي.

ــــل الـــحـــصـــول، عــلــى  ســـتـــقـــام فــــي قـــطـــر، مــــن أجـ
اعتماد  بعد  املغربية،  للكرة  أفضل  تصنيف 
للبطولة  »فيفا«،  القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد 

في سجالته رسميًا. 
وقــــــال عـــمـــوتـــة فــــي تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى الــقــنــاة 
الرسمية التابعة لالتحاد املغربي لكرة القدم، 
 

ّ
 هدفه سيكون التتويج باللقب، مضيفًا أن

ّ
إن

»املنتخب املغربي يخوض البطوالت دائمًا من 
أجل املنافسة على اللقب وليست املشاركة«.

 الفوز بكأس العرب هو الهدف، 
ّ

وأكد عموتة أن
الــــذي يــعــمــل مــن أجــلــه. لــذلــك وضـــع برنامجًا 
ــاريـــات وديـــة  ــبـ تــحــضــيــريــًا مــمــيــزًا تــتــخــلــلــه مـ
متنوعة مع منتخبات قوية وصاحبة أسلوب 
مميز في اللعب، وذلك الختبار قدرات العبيه 

والوصول بهم ألفضل جاهزية بدنية وفنية.
القادمني  املــدربــني  أكــثــر  أحــد  عموتة  ويعتبر 
ــــع املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة مــعــرفــة  ــلــــدوحــــة مـ لــ
بــمــالعــب قــطــر مـــن حــيــث األرضــــيــــة املــنــاســبــة 
للتدريبات البدنية وتدريبات السرعة بالكرة، 
إذ لعب عموتة بصفوف نادي السد لسنوات، 
قبل أن يتولى تدريب الفريق القطري، ويحقق 
معه عدة ألقاب محلية كمدرب ودوري أبطال 
آسيا كمساعد مدرب لألورغوياني، خورخي 

فوساتي، في العام 2011 . 
وتــضــم قــائــمــة املنتخب املــغــربــي املــشــارك في 
البطولة مجموعة من أبرز الالعبني املحترفني 
ــلـــى رأســـهـــم مــدافــع  ــة الــخــلــيــجــيــة وعـ ــديـ ــاألنـ بـ

بوفتيني،  الــقــطــري( سفيان  )األهــلــي  الــنــادي 
ــقـــطـــري( إســمــاعــيــل  والعـــــب وســــط )الــــخــــور الـ
القطري(  )السيلية  ميدان  ومتوسط  الــحــداد، 
إدريـــس فــتــوحــي، بــاإلضــافــة إلــى عبد العالي 
ــروان ســعــدان،  املــحــمــدي )أبــهــا الــســعــودي(، مــ
النفاتي  آدم  الــســعــودي(،  )الفتح  باطنا  مـــراد 
)اإلمـــارات اإلمــاراتــي(، سفيان رحيمي )العني 
اإلماراتي(، وليد الكرتي )بيراميدز املصري(، 
ــكـــويـــت الـــكـــويـــتـــي(، كــريــم  املـــهـــدي بــرحــمــة )الـ
بــركــاوي و محمد فــوزيــر )الــرائــد السعودي(، 
ــري(، أشــــــرف بــن  ــ ــــصـ ــانــــون )األهــــلــــي املـ ــدر بــ ــ بـ
شرقي )الزمالك املصري(، وليد أزارو )االتفاق 
املــغــربــي كثيرًا  املنتخب  الــســعــودي(. ويــعــول 
ــاء املـــغـــرب  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــة مـــشـــجـــعـــيـــه مـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى رابـ
الالعبني ودفعهم  أجــل مساندة  من  بالدوحة 
معنويًا لتحقيق االنتصارات، إذ تمثل رابطة 
 األندية 

ّ
جمهور املغرب وجودًا فاعاًل خلف كل

املــغــربــيــة الــتــي لعبت بــالــدوحــة فــي الــســنــوات 
املاضية، ال سيما السوبر األفريقي، مما يعني 
 وجــودهــا ســيــزداد فــي كـــأس الــعــرب خلف 

ّ
أن

املنتخب املدافع عن لقبه العربي. 
ويــقــص املــنــتــخــب املــغــربــي شــريــط مــبــاريــاتــه 
أمــام  الثالثة  املجموعة  لحساب  البطولة  فــي 
األول من ديسمبر/ الفلسطيني في  املنتخب 
كانون األول، بملعب استاد الجنوب بالوكرة 
الــثــانــيــة  ــاراة  ــبــ املــ فـــي  يـــواجـــه األردن  عــلــى أن 
على ملعب استاد أحمد بن علي بالريان في 
مواجهات  ويختتم  نفسه،  الشهر  مــن  الــرابــع 
بملعب  الــســعــودي  املنتخب  بلقاء  املجموعة 

الثمامة في السابع من ديسمبر.
وتــشــكــل الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة طموحًا 
كبيرًا للكرة املغربية هذا العام والعام املقبل، 
الــعــرب 2021، كما  كــأس  يــخــوص فيها  حيث 
إلــى خــوض مواجهات مونديال قطر،  يتطلع 

الذي سيقام في عام 2022.

يعتمد منتخب المغرب 
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مانشستر ـ العربي الجديد

ــد مــــــواجــــــهــــــات األربــــــــعــــــــاء،  ــهــ ــشــ تــ
ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــدم، قــمــمــا مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل،  ــقـ الـ
مرحلة  مــن  الخامسة  الجولة  لحساب  تأتي 
املجموعات. وتحاول األندية الكبيرة ضمان 
الــتــأهــل، أو وضــع قــدم فــي الـــدور الــثــانــي، في 
الوقت الذي ستحاول فيه فرق أخرى خطف 
اليوربا  إلــى مسابقة  املــؤهــل  الــثــالــث،  املــركــز 

ليغ، على أقل تقدير.

قمة االتحاد
سيكون ملعب السيتي مسرحا لقمة مباريات 
سيتي  مانشستر  يستقبل  عــنــدمــا  الــجــولــة، 
اإلنـــكـــلـــيـــزي نــظــيــره بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ــو يــتــصــدر تــرتــيــب املــجــمــوعــة  الــفــرنــســي، وهـ
األولى برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة 
عن وصيفه الباريسي، حيث يبحث الفريقان 
عن ضمان التأهل إلى دور الـ16، قبل الجولة 

الختامية.
 

ّ
الفريقان من بعض اإلصابات، لعل ويعاني 
بــرويــن  كــيــفــن دي  البلجيكي  غــيــاب  أبـــرزهـــا 
املصاب بفيروس كورونا خالل فترة التوقف 
الــدولــي املاضية، إضــافــة إلــى فــيــران توريس 
إمكانية عــدم وجــود غريليتش، لكن  وكــذلــك 
لــلــمــدرب  الـــحـــال  الــحــلــول مـــوجـــودة بطبيعة 
الــقــادر على  غــوارديــوال،  اإلسباني جوسيب 
إقحام العبني آخرين، أمثال رحيم ستيرلينغ 
وغندوغان وكذلك برناردو سيلفا الذي وجد 

نفسه هذا املوسم أكثر من أي وقٍت مضى.
على املقلب اآلخر سيدخل املدرب ماوريسيو 
بوكيتينو اللقاء وكّله أمل في تحقيق الفوز 

جولة أبطال 
أوروبا الخامسة

تستكمل مواجهات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تتصّدر الواجهة 
في مالعب كرة القدم حاليًا، حين تقام اليوم األربعاء الجولة الخامسة من 
سان  وباريس  سيتي  مانشستر  بين  منتظرة  مواجهة  وتشهد  المنافسات، 

جيرمان، فيما يلتقي ميالن بنظيره أتلتيكو مدريد

3031
رياضة

تقرير

يمتلك  أنــه  عنه، خاصة  الضغوطات  إلزاحـــة 
كــتــيــبــة مــــن الــــنــــجــــوم لـــكـــنـــه لــــم يـــصـــل حــتــى 
تمّكنه  التي  املناسبة  التوليفة  إلــى  اللحظة 
مـــن اكــتــســاح الــخــصــوم، وســيــعــول بطبيعة 
ــنــــاري؛ األرجــنــتــيــنــي  الـــحـــال عــلــى الــثــالثــي الــ
سيلفا  دا  نيمار  والبرازيلي  ميسي  ليونيل 
والفرنسي كيليان مبابي، فيما من املحتمل 
ــي جــيــانــلــويــجــي  ــالــ ــطــ ــيــــاب الـــــحـــــارس اإليــ غــ
دونــارومــا عــن الــلــقــاء، الـــذي قــد يشهد عــودة 
سيرخيو راموس للمالعب بعد غياب طويل 
دام لستة أشهر، تحديدًا منذ املوسم املاضي 

حني كان العبا في ريال مدريد اإلسباني.
فريق كلوب  ذاتــهــا، يستقبل  املجموعة  وفــي 
بــروج البلجيكي ضيفه اليبزيغ األملــانــي، إذ 
نقاط،   4 برصيد  الــثــالــث  املــركــز  األول   

ّ
يحتل

مقابل نقطة يتيمة لألخير.

مواجهة الحسم
وعلى ملعب )واندا ميتروبوليتانو( يستعد 
ــبـــانـــي ملــقــابــلــة مــيــالن  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلسـ
اإليطالي، الذي ال بديل له عن النقاط الثالث 
للفريقني، للحفاظ على آماله في التأهل لثمن 

النهائي.
وســيــســتــعــيــد »الــروخــيــبــالنــكــوس« خــدمــات 
الــنــجــم الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، وذلـــك 

بعد غيابه آخر مباراتني في الشامبيونزليغ 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــراء فــ ــ ــمــ ــ إثـــــــر طـــــــــرده بــــبــــطــــاقــــة حــ
األتلتي  بمشوار  حاسمة  قمة  فــي  ليفربول، 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث يــحــتــل الـــفـــريـــق حــالــيــا 
املــركــز الثالث برصيد 4 نــقــاط، بــفــارق نقطة 
وحــيــدة خلف الــوصــيــف بــورتــو، فيما حسم 
لــيــفــربــول الـــصـــدارة بــالــعــالمــة الــكــامــلــة حتى 
اآلن )12 نــقــطــة(، قــبــل لــقــاء بــطــل الــبــرتــغــال، 
الترتيب  ذيل  في  فيقبع  »الروسونيري«  أما 

بنقطة وحيدة.
فـــي أتــلــتــيــكــو ال يـــــزال األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
جــواو  مــشــاركــة  إمــكــانــيــة  ينتظر  سيميوني 
مــن إصــابــة عضلية  يــعــانــي  الـــذي  فيليكس، 
مــنــذ الــخــمــيــس املـــاضـــي، فــيــمــا ســيــغــيــب عن 
تريبير لإلصابة  كــيــران  مــؤكــد  بشكٍل  الــقــّمــة 
باقي  ويــوجــد  للعقوبة.  مونتيرو  وفيليبي 
سابونغيتش  إيــفــان  بينهم  ومـــن  الــالعــبــني 

الذي تدور أيضا حوله بعض الشكوك.
ــر، يـــريـــد مـــيـــالن رّد الــديــن  ــ عــلــى املــقــلــب اآلخــ
ألتلتيكو الذي كان قد هزمه في سان سيرو 
قبل فترة بصعوبة رغم سيطرة الروسونيري 
املـــدرب ستيفانو  اللقاء، ويــدخــل رجــال  على 
ــذه املـــواجـــهـــة بــعــد الـــخـــســـارة يــوم  بــيــولــي هــ
ــام فــيــورنــتــيــنــا بـــالـــدوري  الــســبــت املـــاضـــي أمــ
بــنــتــيــجــة 3-4 فـــي فـــلـــورنـــســـا، عــقــب ارتـــكـــاب 
الفريق عديدًا من األخطاء الدفاعية، ال سيما 
في غياب اإلنكليزي توموري واالعتماد على 

غابيا في الخط الخلفي.
ــــالن األخــــــيــــــرة تـــألـــق  ــيـ ــ وشـــــهـــــدت مــــــبــــــاراة مـ
الذي سجل  السويدي زالتان إبراهموفيتش 
هدفني، وهو سيكون حاضرًا بطبيعة الحال 
في قمة مدريد، وتأمل الجماهير في تحقيق 
الــفــوز إلنــعــاش آمــــال الــديــافــولــو فــي الــتــأهــل 

I

ميالن يريد الفوز 
على أتلتيكو لإلبقاء 

على حظوظه

توخيل يدافع عن ضرورة التجديد 
لروديغر في تشلسي

الفريق  لنجم  التجديد  تــومــاس توخيل، عــن ضـــرورة  األملــانــي  مــدرب تشلسي،  دافــع 
انــتــهــاء عقده  قــرابــة نصف عــام فقط على  الـــذي ال يتبقى ســوى  أنطونيو روديــغــر، 
ويتردد في تمديد صلته بالنادي اللندني. وتهتم أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ 
الذي سيكون  العمر 28 عامًا،  البالغ من  الدفاع األملاني  بالحصول على خدمات قلب 
قادرًا على بدء التفاوض مع فرق من خارج الجزر البريطانية اعتبارًا من أول يناير/ 
روديغر  أّن  من  واثــق  توخيل،  الحالي،  مدربه  أّن  يبدو  ذلــك،  مع  املقبل.  الثاني  كانون 
سينتهي به األمر بالبقاء في لندن. وفي هذا الصدد، قال توخيل: »في الوقت الحالي 
هو ملتزم بنسبة 100% تجاه تشلسي. أنا متأكد من أّنه يشعر بثقة واحترام الجميع 
في النادي والجماهير«. وتابع: »إنه منافس عظيم وهو في أفضل مكان. إنه في الدوري 
األكثر تنافسية، وهو ناٍد يكون فيه بطل الرواية وهذا يناسبه تمامًا. لذلك، علينا فقط 
يمنع روديغر من تجديد  نهاية سعيدة«. ما  أن تكون هناك  بالصبر ونأمل  التحلي 
عقده مع تشلسي هو توقعاته بشأن راتبه، إذ تأتي بعيدة عما يقدمه النادي. وال يريد 
بطبيعة الحال توخيل أن يفقد واحدًا من أهم عناصره في التشكيلة التي استطاعت 
الــدوري  لقب  وتنافس حاليًا على  املاضي،  املوسم  أوروبــا  أبطال  لقب دوري  تحقيق 
اإلنكليزي الذي يتصدره الفريق، خاصة أن التوليفة الحالية تتمتع بصالبة استثنائية.

االتحاد البرازيلي يهنئ نيمار وأليسون 
بالترشح لجوائز »األفضل«

هنأ االتحاد البرازيلي لكرة القدم املهاجم نيمار والحارس أليسون بيكر على ترّشحهما 
لجائزة »األفضل« لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. ونشر االتحاد رسالة على مواقع 
التواصل قال فيها: »البرازيل تم تمثيلها بشكل جيد في ترشيحات جائزة األفضل«. 
أّن »نيمار هو واحــد من 11 رياضيًا يتنافسون على جائزة أفضل العــب في  وأكــد 
التهاني  املوسم.  أليسون كأفضل حــارس مرمى في  العالم، في حني قد يتم اختيار 
املنتخب  مــدرب  األساسية في تشيكلة  الركائز  وأليسون من  نيمار  ويعد  لكليهما«. 
البرازيلي أدينور ليونارتدو باتشي »تيتي«. ويتنافس نيمار على جائزة أفضل العب 
مع املصري محمد صالح )ليفربول( واألرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة/ باريس 
)باريس  مبابي  وكيليان  مــدريــد(  )ريــال  بنزيمة  كريم  والفرنسيني  جيرمان(  ســان 
سان جيرمان( والبلجيكي كيفني دي بروين )مانشستر سيتي( والبولندي روبرت 
دورتــمــونــد(  )بــوروســيــا  هــاالنــد  إرلينغ  والــنــرويــجــي  ميونخ(  )بــايــرن  ليفاندوفسكي 

والفرنسي نغولو كانتي )تشلسي( واإليطالي البرازيلي جورجينيو )تشلسي(.
دونــارومــا  االيطالي جيانلويجي  مع  حــارس  أفضل  على جائزة  بيكر  ينافس  بينما 
)ميالن/ باريس سان جيرمان( والسنغالي إدوارد ميندي )تشلسي( واألملاني مانويل 

نوير )بايرن ميونخ( والدنماركي كاسبر شمايكل )ليستر سيتي(.

فاتي ضحية جديدة لعصابات سرقة منازل الالعبين
تعّرض منزل أنسو فاتي، مهاجم برشلونة البالغ من العمر 19 عامًا، لعملية سطو ليلة 
السبت، بينما كان النجم الشاب في »كامب نو« خالل لقاء الديربي ضد إسبانيول. 
الــالعــب في  اللصوص دخــلــوا منزل  فــإّن  فــانــوغــرديــا«،  وحسب تقرير لصحفية »ال 
كانت  بينما  العلوي،  بالطابق  الثمينة  األشياء  بعض  بسرقة  وقاموا  كوجات  سانت 

عائلته تشاهد املباراة على شاشة التلفزيون في الطابق السفلي من املنزل.
وحسب التقرير ذاته، فإّنه قرابة الساعة العاشرة لياًل بتوقيت إسبانيا، تلقت الشرطة 
نداء للمساعدة، بعدما سمعت عائلة املهاجم الشاب أصواتًا مريبة في الجزء العلوي 
من املنزل« فيما قرروا عدم الصعود لهناك، حتى ال يعرضوا نفسهم ملواجهة مباشرة 
مع العصابة. وفي ما يبدو، فإّن اللصوص فتحوا أحد الشبابيك، ليدخلوا بهدوء عبر 
أمــوال  قــدم فيه فاتي شكوى حــول سرقة  الــذي  الوقت  العلوي، في  الطابق  غرفة في 

ومجوهرات وساعات، اإلثنني، في مركز شرطة موسوس في سانت كوجات.
أّن األمــر مرتبط بإحدى  السرقة كان لالعب، ومع احتمال  التقرير، نظرًا ألّن  وأشــار 
مجموعات اللصوص املنظمني املتخصصني في سرقة منازل نجوم كرة القدم، فقد 

تم نقل القضية إلى قسم التحقيقات الجنائية.

أيوب الحديثي

الــدوري  يعتبر إيسايا ستيوارت، واحــدا من أبــرز النجوم، في 
املــوســم، خصوصًا على  هــذا  السلة  كــرة  األمــيــركــي ملحترفي 
الجانب البدني، الذي جعله حاسمًا للعديد من لقاءات ديترويت 
يفرض  نجم  عــامــًا،  العمر 20  مــن  يبلغ  ســتــيــوارت  بيستونز. 
لــكــنــه يتحرك  كــيــلــوغــرامــًا،  مــتــر، و113  بــطــول 2.03  تـــواجـــده 
برشاقة خالل مواجهات الدوري األميركي. نشأ ستيوارت في 

مدينة روتشستر، إحدى املناطق الخطرة بنيويورك.
في البداية، كان يلعب كرة القدم األميركية ثم مارس املالكمة، 
اكتشف موهبته بكرة السلة في سن العاشرة، وجعله حجمه 
يتقدم بسرعة فائقة، ففي عمر 12 عامًا، كان قد بلغ 1.83 متر، 
بعدها في عمر الـــ14، بلغ 2.01 متر. الطول كان عاماًل وراثيًا 
في عائلته، فقد بلغ طول والده، ديال، وهو جامايكي هاجر إلى 
الواليات املتحدة في أوائل السبعينيات، 1.92 متر، وفي البداية، 
الطول  تبلغ من  والدته  البناء. وكانت  في  ثم  الحقول  في  عمل 
1.82، لكن الجد، الذي كان يعمل في الزراعة وصيد األسماك 

في جامايكا، وصل طوله إلى 2.06.
الــحــالــي االنــتــبــاه مــن املــدرســة الثانوية،  جــذب العــب بيستونز 
بعدما شارك في أفضل املباريات االستعراضية لفئة الشباب، 

تــجــاهــل الـــعـــروض مـــن جــامــعــة كــنــتــاكــي وبـــواليـــة ميشيغان 
للتواجد في واشنطن، بسبب ثقته باملدرب مايك هوبكنز. لعب 
مع فريق الجامعة ملدة عام واحد فقط، بلغ متوسطه نقاطه 17 
بــاليــزرس في 2020، وفــي نوفمبر/  نقطة، وضــع على أجندة 
تشرين الثاني من ذلك العام، اقترب من صفوف روكتس، وبعد 

بضعة أيام، انتهى األمر به في ديترويت.
فـــي مــوســمــه األول فـــي الــــــدوري األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني، بلغ 
متوسط تسجيل   ستيوارت 7.9 نقاط في 68 مباراة، وبدأ في 
املوسم الحالي املباريات الـ16 مع بيستونز، بمتوسط 7.3 نقاط، 
وحصل منذ فترة طويلة على احترام أقرانه، لدوره الكبير في 

الدوري األفضل بالعالم.
وفــي مــواجــهــة جمعت ديــتــرويــت بــلــوس أنــجــلــوس ليكرز قبل 
ليبرون جيمس،  الالعب بلكمة من  الدماء من فم  ُأريقت  أيــام، 
ستيوارت  حــاول  بعدما  إليقافه،  ًا  جيش بعدها  األمــر  وتطلب 
تجاوز زمالئه في الفريق واملدربني وطاقم العمل للوصول إلى 
جيمس. وقع الحادث مع بقاء 9.18 ثوان فقط على نهاية الربع 
الثالث وبتراجع ليكرز بالنتيجة 79-67، ليطرد النجم جيمس 
ملــدة 19 عامًا،  التي استمرت  في ثاني مــرة فقط في مسيرته 
بعدما كان األول في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، 

عندما استضاف كليفالند كافالييرز فريق ميامي هيت.

إيسايا ستيوارت

على هامش الحدث

نجم كرة سلة تألق بشكل بارز بمباريات دوري السلة األميركي للمحترفين 
في الموسم الحالي، وكأنه أحد أعمدة ديترويت بيستونز

قمة تجمع 
السيتي وباريس 
سان جيرمان 
على ملعب 
)Getty( االتحاد

دورانت سجل 27 نقطة في سلة كافالييرز )آل 
)Getty/بيلو

لـــلـــدور املــقــبــل، بــعــدمــا كــــان الــفــريــق قـــد غــاب 
لــســنــوات عــن املــســابــقــة إثـــر هــبــوط مــســتــواه، 
بــعــد بــيــع الــنــادي مــن قــبــل الــرئــيــس الــســابــق، 

سيلفيو برلسكوني.

ريال لرد االعتبار
ســيــحــاول ريــــال مـــدريـــد رد اعـــتـــبـــاره عــنــدمــا 
يــــواجــــه مــضــيــفــه شـــيـــريـــف تـــيـــراســـبـــول، فــي 
املجموعة الرابعة، بعد أن هزمه بلقاء الذهاب 
مواصلة  أمــل  على  »البرنابيو«،  ملعب  على 
صدارة الترتيب التي يعتليها الفريق امللكي 

الــعــالــم. وغـــاب الــالعــبــان عــن الــفــوز 4-1 على 
غرناطة يــوم األحـــد، فــي نتيجة دفــعــت ريــال 
لتصدر الــدوري اإلسباني. وشهدت تشكيلة 
ولوكا  بنزيمة  كريم  الهجومية وجــود  ريــال 
يوفيتش وفينيسيوس جونيور ورودريغو 
ومـــاريـــانـــو ديـــــاز ضــمــن 23 العـــبـــا تــوجــهــوا 

ملولدوفا.

صراع المجموعة الثالثة
يــســتــقــبــل ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، حيث 

برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لتيراسبول الثاني، 
فيما تذهب الوصافة إلنتر ميالن برصيد 7 
الـــذي سيستقبل شــاخــتــار دونيتسك  نــقــاط، 

األوكراني، والذي يملك نقطة يتمية.
ــال مــــدريــــد غـــيـــاب الـــثـــنـــائـــي إيــــدن  ــ وأعــــلــــن ريــ
هــــــازارد وغـــاريـــث بــيــل عـــن تــشــكــيــلــة الــفــريــق 
قبل مواجهة شريف تيراسبول. وقال كارلو 
يعاني  ــازارد  هــ إن  الــريــال  مـــدرب  أنشيلوتي 
ــدة، بــيــنــمــا تـــعـــّرض بيل  ــعـ مـــن إصـــابـــة فـــي املـ
لــكــدمــة األســبــوع املــاضــي خـــالل الــوجــود مع 
كأس  تصفيات  في  للمشاركة  ويلز  منتخب 

يــتــســاوى الــفــريــقــان بــســت نــقــاط، بــاملــركــزيــن 
ــاكـــس  ــدر أيـ ــتـــصـ الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث، فـــيـــمـــا يـ
أمــســتــردام الــهــولــنــدي، املــتــصــدر بــــ12 نقطة، 
ــــذي ســـيـــواجـــه بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي، مــتــذيــل  الـ

الترتيب من دون أي نقطة.
تــجــاوز خسارته  أن عليه  ويعلم دورتــمــونــد 
أمــــام أيـــاكـــس فـــي الــجــولــة املــاضــيــة، للعبور 
لــلــدور املــقــبــل، رغـــم الــغــيــابــات الــكــثــيــرة التي 
ــرار املــهــاجــم  ــ تـــضـــرب قــائــمــة الـــفـــريـــق عــلــى غـ
إرلـــيـــنـــغ هـــاالنـــد ومـــحـــمـــود داهــــــود ومــاتــس 

هوملز وتورغان هازارد.

دورانت يقود نتس وجه رياضي
لالنفراد بصدارة الشرقية

سّجل كيفن دورانت 27 نقطة في سّلة مضيفه 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز لــيــقــود بــروكــلــني نتس 
املنطقة  بـــصـــدارة  واالنـــفـــراد   112-117 لــلــفــوز 
الشرقية مستفيدًا من خسارة مطارده املباشر 
 ،109-77 بايسرز  إنديانا  أمــام  بولز  شيكاغو 
ـــ 13  فــيــمــا حــقــق فــيــنــيــكــس صــنــز انـــتـــصـــاره الــ
أنتونيو سبيرز  فــوزه على ســان  بعد  تواليا 
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  115-111 ضــمــن دوري 

للمحترفني.
وأثـــبـــت دورانـــــــت، الــعــائــد بــعــد غـــيـــاب ملـــبـــاراة 
واحــــــدة إلراحــــــة كــتــفــه الــيــمــنــى، نــجــاعــتــه في 
أي خطأ  10 من دون  الحرة مسجاًل  الرميات 
فـــي هــــذا االمـــتـــحـــان، مــنــهــا أربــــع حــاســمــة في 
الــثــوانــي الـــ 13 األخــيــرة، وأضـــاف إلــى سجله 
التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 مرتدات و3 
صدات، ليساهم في قلب تأخر نتس بفارق 12 

نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث تواليا.
وشّكل الماركوس ألدريدج أيضا ورقة رابحة 
في عودة نتس إلى أجواء اللقاء بتسجيله 21 
نقطة إلــى 11 مــرتــدة، فيما أضــاف األسترالي 
ــاردن 14.  ــ بـــاتـــي مــيــلــز 17 نــقــطــة وجــيــمــس هــ
ــــاض نــتــس الــلــقــاء مـــن دون جـــو هــاريــس  وخـ
ــة فـــي كــاحــلــه وكـــايـــري  ــابـ عــقــب تـــعـــّرضـــه إلصـ
ــريـــق بــســبــب رفــضــه  ــفـ ــن الـ ــد عــ ــعـ ــبـ ــع امُلـ ــنـ ــيـ إرفـ
تــلــقــي لــقــاح فـــيـــروس كــــورونــــا. وانـــفـــرد نتس 
الشرقية  املنطقة  بــصــدارة  الــفــوز  هــذا  بفضل 
بــرصــيــد 13 انـــتـــصـــارًا مــقــابــل خــمــس هـــزائـــم، 
مــســتــغــاًل الـــخـــســـارة املــفــاجــئــة لـــبـــولـــز. وعــّبــر 
مـــدرب نتس الــكــنــدي ستيف نــاش عــن رضــاه 

بها  قــام  التي  فريقه واالنتفاضة  رّد فعل  مــن 
في الشوط الثاني، قائاًل: »هم رجال فخورون 
ويستجيبون وقد وجــدوا أنفسهم في حفرة، 
وهذا هو الشيء األكثر أهمية«، مضيفا: »لقد 
قــامــوا بـــرّد فعل هــذه األمــســيــة«. وتــابــع: »لقد 
ما  نــوعــا  التسجيل(  )إمكانية  عليهم  أغلقنا 
في الشوط الثاني. هذا ما قلناه لهم، يجب أن 
نفوز بهذه املباراة في الدفاع. وقد فعلنا ذلك«.

في  مرتفعة  الفريق  روحــيــة  تكن  »لــم  وأردف: 
لــكــنــهــا كــانــت اســتــثــنــائــيــة في  الـــشـــوط األّول، 
ــور سهلة  ــ الـــشـــوط الــثــانــي. الـــدفـــاع جــعــل األمـ
بالنسبة لــلــهــجــوم«. وأثــنــى نــاش أيــضــا على 
بعدما  اليابان،  في  املولود  توماس  كاميرون 
الــــ 20 عــامــا فــي تسجيل 11 نقطة،  نــجــح ابـــن 
منها ثالثيتان ساهمتا في عودة الفريق. قال 
ناش: »كان كام رائعا. نّفذ تسديداته بثقة. هو 
تــألــق فــي هــذه  شـــاب يملك مستقباًل مــشــرقــا. 
األمــســيــة وقــــام بــبــعــض الــتــســديــدات الــرائــعــة 
ــا. كــنــت فـــخـــورًا بـــــه«. وانـــضـــّم  ــيـ ــاعـ وتـــمـــّيـــز دفـ
دورانت إلى مدربه مبديا إعجابه بأداء زميله 
نحتاجها.  التي  الدفعة  منحنا  »لقد  الــشــاب: 
هو العب يمكنه التسجيل بعد املراوغة ومن 
خــــارج الــقــوس بــهــذه الــطــريــقــة«. وخــتــم: »مــن 
الواضح أّنهم تغاضوا عنه وتركوه يسدد من 
دون مراقبة، فلعب بشكل رائع«. عند الخاسر، 
كان داريوس غارالند األبرز مع 24 نقطة و11 
أن يتمكن مــن منع  تــمــريــرة حاسمة مــن دون 
الخسارة الرابعة تواليا والتاسعة هذا املوسم 
املنطقة  فــي  العاشر  املــركــز  فــي  القابع  لفريقه 

الشرقية.
في شيكاغو، لم ينجح بولز املتأخر مع نهاية 
الربع األّول 16-31 في مجاراة ضيفه بايسرز 
ــــوي بـــفـــضـــل مـــجـــهـــود العـــبـــيـــه الــخــمــســة  ــقـ ــ الـ
ــرز مـــنـــهـــم الـــلـــيـــتـــوانـــي  ــ ــيـــث بــ األســــاســــيــــني، حـ
دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس مـــع 21 نــقــطــة، فيما 
بـــــــروغـــــــدون 16 وجــــاســــن  أضــــــــاف مــــالــــكــــوم 
هوليداي 14. وفّوت واشنطن ويزاردز فرصة 
ضيفه  أمــام  بخسارته  الثاني  للمركز  التقدم 
ســمــح  مــــا   ،109-103 هـــورنـــتـــس  ــارلــــوت  تــــشــ
مليامي هيت بالعودة للمركز الثالث من دون 
ز صنز مركزه 

ّ
أن يلعب. في سان أنتونيو، عز

الــغــربــيــة، بــفــوزه الصعب  الــثــانــي فــي املنطقة 
بفارق أربع نقاط على سبيرز. ونجح صاحب 
األرض في تقليص الــفــارق بينه وبــني ضيفه 
الثواني األخيرة من عمر  إلى ثالث نقاط في 
املــبــاراة، ليلهب جماهيره في ملعب »آيــه تي 

أند تي سنتر«.
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