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)Getty/رونالدو قّدم أفضل مستوياته في اليونايتد )جيم هولمس

رونالدو... صفقة البريمييرليغ

أثار نيمار حالة من السخط في البرازيل، بعد 
 بمشاركة مئات األشخاص في خضم 

ً
إقامته حفال

جائحة كورونا، والتي حصدت أرواح 190 ألف 
برازيلي على األقل، حسبما تناقلت الصحافة 
املحلية. ونال العب باريس سان جيرمان كما 

هائال من االنتقادات عقب كشف صحيفة »غلوبو« 
عن هذا الحفل، الذي كان بمنزل الالعب في ريو دي 

جانيرو بحضور 500 مدعو. ووفقا للمصدر، فقد 
تعاقد نيمار مع فرقة غنائية لتسلية زواره.

تعثر فالمنغو في الجولة الـ27 من الدوري 
البرازيلي لكرة القدم، حيث خرج بتعادل سلبي 

من أرض فورتاليزا. وأصبح رصيد الضيوف 49 
نقطة وضعته في املركز الثالث، مقابل 31 نقطة 
يحتل بها صاحب األرض املرتبة الـ13. وضمن 

منافسات نفس الجولة، خرج ساو باولو من 
أرض فلومينينزي بفوز 2-1، ليعزز صدارته 

للدوري برصيد 56 نقطة، في حني تجمد رصيد 
صاحب األرض عند 40 نقطة في املركز السابع.

اختتمت منافسات بطولة دوري التصنيف 
الكويتي لكرة القدم ملوسم )2020 - 2021( بتأهل 

10 فرق إلى مسابقة الدوري  املمتاز للموسم 
الحالي، وهبوط خمسة فرق أخرى إلى دوري 

الدرجة األولى. وتشارك الفرق العشرة املتأهلة 
للدوري املمتاز وهي كل من )القادسية والنصر 
والكويت والعربي وكاظمة والساملية وخيطان 

والشباب والساحل والفحيحيل( في البطولة 
بنظام الذهاب واإلياب تلعب من قسمني.

نيمار يثير الجدل 
من جديد بأزمة 

جائحة كورونا

البرازيل: فالمنغو 
يسقط في فخ التعادل 

أمام فورتاليزا

10 فرق تتأهل 
لمسابقة الدوري 

الممتاز بالكويت
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رأى املدرب العاملي فابيو كابيلو 
قــطــر 2022  مـــونـــديـــال  إقـــامـــة  أن 
الــشــتــاء ستنعكس  خـــال فــصــل 
إيجاًبا على املنتخب اإليطالي، الذي يعتقد، 
التأهل كمتصدر  أنه لن يواجه مشاكل في 
عن مجموعته في التصفيات. وأشاد املدير 
الـــفـــنـــي األســــبــــق لـــفـــريـــق مــــيــــان، فــــي حــــوار 
خاص مع صحيفة »العربي الجديد«، بأداء 
أن  لكنه توقع  املوسم،  »الروسونيري« هذا 
يكون غريمه اإلنتر املرشح األقرب ملنافسة 

يوفنتوس على لقب »الكالتشيو«. 
الستضافة  قطر  بجهوزية  كابيلو  وأشـــاد 
املونديال بعد عامني، كما عّلق على ما تردد 
في الصحف عن رحيل نجم ليفربول محمد 
صاح إلى ريال مدريد أو برشلونة بالقول: 
»صاح وجد في ليفربول املدرب واألسلوب 

املناسب للتألق«. 
ويــعــتــبــر فــابــيــو كــابــيــلــو واحـــــدًا مـــن أفــضــل 
املـــدربـــني الــتــاريــخــيــني فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
بعدما قاد العديد من األندية أللقاب كبيرة، 
ال سيما حني كــان مع ميان في عــام 1994 
وفــاز معه بـــدوري أبــطــال أوروبـــا، يــوم هزم 
فـــريـــق األحــــــام الـــخـــاص بـــيـــوهـــان كــرويــف 
بــقــيــادة الـــبـــرازيـــلـــي رومــــاريــــو والــهــولــنــدي 
بــربــاعــيــة نظيفة بقيت في  رونــالــد كــومــان 
ذاكرة الجميع حتى يومنا هذا، كما أشرف 
ــال مـــدريـــد فـــي مناسبتني  ــ عــلــى تـــدريـــب ريـ
ونـــادي رومـــا ويــوفــنــتــوس وكــذلــك منتخب 
عــام 2007 حتى 2012 وبعدها  إنكلترا من 
كان على رأس منتخب روسيا من عام 2012 
تحليل  فــي  حاليًا  يعمل  وهــو   ،2015 حتى 
املباريات، بعدما اعتزل التدريب في موسم 
مع  تــجــربــة  خــوضــه  إثــــر  عــلــى   2018-2017

نادي جيانغسو سونينغ.

■ بداية، كيف ترى حظوظ املنتخب اإليطالي في 
بــطــولــة أوروبــــا )يــــورو( الــصــيــف املــقــبــل، علمًا أنــه 

سيواجه منتخبات تركيا، ويلز، وسويسرا؟
 

ٌ
فريق حــالــيــًا،  اإليــطــالــي  املنتخب  أن  أعتقد 
جيد خصوصًا أنه يضّم العبني شبابا لكن 
عالية.  تكتيكية  وإمكانيات  جيدة  بنوعية 
املـــــدرب يــتــمــتــع بـــالـــذكـــاء، وأعــتــقــد أن عليه 
الحذر من املواجهة مع املنتخب السويسري، 
فــعــنــدمــا نــلــتــقــي مـــع هــــذا املــنــتــخــب، نحقق 

الفوز لكن بعد مجهود كبير.

الـــعـــالـــم »قـــطـــر 2022«،  ــــأس  كـ فــــي تــصــفــيــات   ■
ستتكرر مواجهة إيطاليا مع سويسرا باإلضافة 
إلى منتخبات أيرلندا الشمالية وبلغاريا ولتوانيا. 
هــل تـــرى مــــرورًا ســهــًا للمنتخب اإليــطــالــي إلــى 

النهائيات؟
أعتقد أن املنتخب اإليطالي سيبلغ نهائيات 
كــمــتــصــدر  قـــطـــر 2022  ــــي  فـ ــالــــم  ــعــ الــ كــــــأس 
ــن املــنــتــخــبــات  ــ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة ألنــــــه أقـــــــوى مـ
املتبقية في املجموعة. ال أعتقد أن املنتخب 
سيواجه مشاكل في هذا الشأن، خصوصًا 
أن املنتخب يتحسن مباراة بعد أخرى. هذا 
األمر مهم جًدا بأن تبلغ نهائيات مثل كأس 
العالم أو كأس أوروبا وأنت في قمة العطاء 

ذهنيًا وبدنيًا.

■ كــيــف تــقــّيــم أداء املــنــتــخــب اإليــطــالــي فـــي عهد 
املدرب روبيرتو مانشيني؟ 

بعمٍل  روبــيــرتــو مانشيني  املـــدرب  قــام  لقد 
ــّدم تــشــكــيــلــة جــديــدة  ــقــ ــ مـــمـــتـــاز. حـــــاول أن ُي
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الــاعــبــني  الــشــبــاب، وأرى أن  مــعــظــمــهــا مـــن 
الشباب يقدمون حتى اآلن مباريات مميزة. 

هم بالفعل جيدون. 
غالبًا ال ُيقِدم مدربو املنتخبات على خطوة 
إشــــراك الــاعــبــني الــشــبــاب، لــذلــك، لــم يظهر 
مباراتني،  أول  في  الجيد  بالشكل  املنتخب 
ــك، نــجــح الــاعــبــون فـــي تقديم  لــكــن بــعــد ذلــ
ــكــــون هــنــاك  ــات جــــيــــدة. وعــــنــــدمــــا يــ ــاريــ ــبــ مــ
ثــم دربـــه، غالبًا ما  للمنتخب  شخص لعب 

تحصد النتائج الجيدة.

■ كيف ترى انعكاس إقامة نهائيات كأس العالم 
شتاًء على املنتخب اإليطالي؟

للمنتخب  بالنسبة  جــيــدة  األمـــور  ستكون 
السابق عندما كنا نخوض  فــي  اإليــطــالــي، 
بطوالت كأس العالم، كّنا نلعب في الصيف 
مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة. 
وأعــتــقــد أن الــفــتــرة املـــقـــررة، وهـــي فـــي مثل 
هــــذه األيــــــام فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
لذا  جيدة  ستكون  األول  وديسمبر/كانون 
أرى أن املــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي لـــن يـــواجـــه أي 

مشاكل.

■ ما هي توقعاتك للظهور األول للمنتخب القطري 
في كأس العالم؟

لــيــس لــــدي مــعــلــومــات كــافــيــة عـــن املنتخب 
القطري، لكن أذكر جيًدا أنه عندما زرت قطر 
)عــام 2009(، تحدثت مع بعض األشخاص 
مــــن الــــذيــــن الــتــقــيــتــهــم، واقـــتـــرحـــت حــيــنــهــا 
والعمل عليهم  اختيار العبني صغار جدد 
وإعـــدادهـــم جـــيـــًدا. ال أعــلــم إذا قــامــوا بهذه 
الــخــطــوة أم ال. ال أعــلــم كــيــف ســيــكــون شكل 
املقبل، لكن يجب  العالم  كــأس  املنتخب في 
املونديال  في  أنهم سيلعبون  إدراك  عليهم 
وبمتابعة  جماهيرهم  وبــني  أرضــهــم  على 
الفوز بكأس  من أمير الباد. أعلم جيًدا أن 

التقديرات تشير إلى أن 
الريال سيكسب 150 مليون 

يورو سنويًا من ملعبه

سجل نجم روكتس 
جيمس هاردن 44 نقطة 

و17 تمريرة حاسمة

أرسنال يستأنف انتصاراته من بوابة تشلسي
عــاد أرســنــال إلــى سكة االنــتــصــارات وخــفــف الضغط عــن مــدربــه اإلسباني 
بالفوز عليه 1-3  أمــام جــاره تشلسي  اللندني  الدربي  أرتيتا بحسمه  ميكل 
الفوز  وهــو  الــقــدم.  لكرة  اإلنكليزي  الـــدوري  الخامسة عشرة من  املرحلة  في 
األول ألرسنال في مبارياته الثماني األخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه 
على مضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر في املرحلة السابعة في األول من 
تشرين الثاني/نوفمبر املاضي. وهو الفوز الثالث ألرسنال على جاره اللندني 
الثاث جميعها بملعب اإلمارات  الـ18 األخيرة بينهما والهزائم  املباريات  في 
)صفر-3 في أيلول/سبتمبر 2016، وصفر-2 في كانون الثاني/يناير 2019(. 
وجــدد أرســنــال تفوقه على جــاره بعدما كــان تغلب عليه 2-1 فــي األول من 
االنكليزي.  االتحاد  كأس  ملسابقة  النهائية  املباراة  في  املاضي  آب/أغسطس 
د أرسنال جراحه بفوزه الكبير على ضيفه تشلسي وحرمه من اللحاق  وضمَّ
بليستر سيتي إلى املركز الثاني فتجمد رصيده عند 25 نقطة وتراجع إلى 
في  والثالثة  املوسم  هــذا  الرابعة  بخسارته  تشلسي  ومني  الــســادس.  املركز 
مبارياته األربع األخيرة. ودخل أرسنال وتحديدا مدربه أرتيتا املباراة تحت 
الشهر  مطلع  منذ  الفريق  يحققها  التي  املخيبة  النتائج  بسبب  كبير  ضغط 

املاضي في أسوأ بداية موسم للفريق منذ موسم 1975-1974.

تعادل يونايتد وليستر بالبريميرليغ
فّرط مانشستر يونايتد وليستر سيتي بحسم الوصافة بتعادلها 2-2 في 
نقطة  فريق  كل  وأضــاف  اإلنكليزي.  الـــدوري  من  الخامسة عشرة  املرحلة 
و27  الثالث  املركز  إلــى  تراجع  الــذي  لليستر  بالنسبة   28 ليصبح  لرصيده 
الــرابــع مــع مــبــاراة مؤجلة.  املــركــز  إلــى  الــذيــن تــراجــعــوا  »الشياطني الحمر«  لـ
الحصول  أن  سولسكاير  غونار  أولــي  النرويجي  اليونايتد،  مــدرب  واعتبر 

لم  ألنــنــا  أمــل  بخيبة  »لكننا نشعر  نتيجة،  أســـوأ  ليست  واحـــدة  نقطة  على 
نحظ بثاث نقاط«. وأضاف »سجل ماركوس راشفورد هدفا رائعا أيضا، 
وأنا سعيد من أجله، فهو يعرف أن الفرصة التي أهدرها كانت كبيرة )في 
الشوط األول(«. وتابع »كان لدينا الكثير من الفرص الخطيرة وكان بإمكاننا 
أظهر  فـــاردي  كــانــوا خطيرين جــدا، و)جــايــمــي(  التسجيل منها. كذلك هــم 
اللذين سكنا شباكنا.. الهدفني  نمنع  أن  »كــان يجب  وأتــم  جودته كاعب«، 

الهدف األول كان يجب منعه بصورة واضحة، والثاني كان من الضروري 
إيقاف العرضية..دائما ما تنظر إلى األهداف التي تسكن شباكك، وما كان 
يتوجب عليك القيام به بصورة أفضل«، وختم حديثه بالقول »أمامنا مباراة 

بعد 3 أيام، نملك فرصة للتعافي وعلينا استغالها بشكل جيد«.

فوز مهم للسيتي على حساب نيوكاسل
ــيــا عــنــدمــا  ــثــانــي تــوال واصــــل مــانــشــســتــر ســيــتــي صــحــوتــه وحــقــق فــــوزه ال
غوندوغان  إيلكاي  األملاني  بهدفني سجلهما  نيوكاسل  على ضيفه  تغلب 
لاعبيه  »سيتيزينز«  الـ افتقاد  من  الرغم  وعلى  توريس.  فيران  واإلسباني 
البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر املصابني بفيروس كورونا، إال أنه 
كان الطرف األفضل على مدى الدقائق التسعني دقيقة، ليرفع »السيتيزن« 
رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضيفه 

عند 18 نقطة في املركز الـ12.

انتصار أول لإلنتاج الحربي في الدوري المصري
حقق اإلنتاج الحربي انتصاره األول هذا املوسم في الــدوري املصري لكرة 
القدم عندما تغلب على ضيفه املقاولون العرب 1-صفر في املرحلة الرابعة. 
وسجل محمد عبد املجيد الهدف الوحيد. كما هو الفوز األول لإلنتاج على 
حــســاب املــقــاولــون الــعــرب منذ مــوســم 2015-2016، فــرفــع رصــيــده إلــى 4 
نقاط وارتقى إلى املركز الرابع عشر. في املقابل، ُمني املقاولون العرب، رابع 
املسابقة املوسم املاضي، بخسارته الثالثة تواليا بعد سقوطه أمام الزمالك 
ووادي دجلة، فبقي في املركز األخير من دون رصيد مع مباراة مؤجلة مع 
العرب كثيرا بغياب عدد من العبيه  املقاولون  سيراميكا كليوباترا. وتأثر 
بسبب إصابتهم بــفــيــروس كــورونــا. واقــتــنــص املــصــري تــعــادال قــاتــا من 
مضيفه مصر املقاصة 1-1، ليرفع املقاصة رصيده إلى 4 نقاط في املركز 

الثالث عشر، واملصري إلى 6 نقاط في املركز الرابع.

مدريد ـ العربي الجديد

تــتــواصــل أعــمــال إعــــادة الــتــطــويــر فــي ملعب 
»ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو«، الـــذي ُيــعــد املــشــروع 
نــادي ريــال مدريد اإلسباني  الطموح إلدارة 
يكون  أن  ويتوقع  بيريز،  فلورنتينو  بقيادة 
جاهزًا بشكل كامل في صيف عام 2022، من 

أجل افتتاح التحفة املعمارية.
املشروع  بإنجاز  املكلفة  البناء  وتقوم شركة 
الجديد، بإنهاء األبــراج في الجانب  الغربي 
مـــن مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو«، بــعــدمــا 
وضع القائمون عليه اللمسات األخيرة، لكن 
ال تزال هناك 6 أسئلة حول التحفة الهندسية 
الــجــديــدة لـــم تــتــم اإلجـــابـــة عــنــهــا حــتــى اآلن، 
ــة.  ــيــ ــانــ ــبــ ــفـــة »مـــــــاركـــــــا« اإلســ ــيـ بـــحـــســـب صـــحـ
ــال مـــدريـــد بــنــشــر الــعــديــد من  ــادي ريــ ــام نــ وقــ
الــتــفــاصــيــل حـــول األرضـــيـــة الــجــديــدة لــغــرف 
تبديل املابس، لكن التركيبة النهائية ال تزال 
مجهولة. هل ستكون دائرية أكثر؟ املعلومات 
إلـــى تغيير  اإلدارة تشير  ــــواردة مــن داخـــل  الـ

ــقـــه كــلــيــفــانــد  ــاد كــــولــــني ســـيـــكـــســـتـــون فـــريـ ــ قــ
كــافــالــيــيــرز لــلــفــوز عــلــى ديــتــرويــت بيستونز 
التمديد  بعد  نقطة   32 بتسجيله   119-128
مرتني في املباراة التي جمعت بني الفريقني 
للمحترفني.  األميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
وشـــهـــدت املــــبــــاراة تــقــلــبــا فـــي الــنــتــيــجــة بني 
الفريقني ليحسمها بطل عام 2016 لصالحه 
أندريه  تألق سيكستون ومعه  من  مستفيدا 
دروموند )23 نقطة و5 تمريرات حاسمة و15 
الشمالي سيدي عثمان  متابعة(، واملقدوني 
نــقــطــة(، وداريـــــوس غـــارالنـــد ) 21 نقطة   22(
و12 تمريرة حاسمة و5 متابعات(. وتعادل 

مــدخــل الــاعــبــني. وســيــظــل هــيــكــل املــدرجــات 
وســـعـــة املـــلـــعـــب كـــمـــا هـــمـــا فــــي »ســانــتــيــاغــو 
بــرنــابــيــو« الــجــديــد، لكن ال أحــد يــعــرف كيف 
ستبدو املقاعد الفعلية، ومن املتوقع أن تكون 
هناك مساحة أكبر للمشجعني في مقاعدهم. 
لكن  تمامًا،  نفسها جديدة  املقاعد  وستكون 
لونها لم يتم توضيحه بعد، ومن املرجح أن 
تظل زرقاء، كما كانت في ملعب »سانتياغو 
هناك  يكون  أن  يمكن  لكن  القديم،  برنابيو« 
مجموعة من األلوان بما في ذلك البنفسجي 

واألبيض واألصفر أيضًا. 
ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك فـــنـــدق ضـــخـــم فــــي مــوقــع 

تــقــدم  ثـــم   26-26 األول  الـــربـــع  فـــي  الــفــريــقــان 
كــافــالــيــيــرز بـــواقـــع 59-53 قــبــل الـــدخـــول إلــى 
االستراحة، لكن البيستونز عــادوا في الربع 
ــاد الــضــيــوف  الــثــالــث وتــقــدمــوا 86-81، ثــم عـ
واستعادوا زمام األمور وأنهوا الربع الرابع 
متفوقني 20-15 ليفرضوا التعادل 101-101. 
وقال مدرب كافالييرز دجاي بي بيكرستاف 
»عــدة  الــلــقــاء:  بعد  فــي تصريحات صحافية 
مــرات كنا على وشــك خــســارة املعركة، ولكن 
قررنا  الاعبون متحدون كرجل واحــد،  كــان 
أن ذلــــك لـــن يـــحـــدث« وتـــواصـــلـــت الــنــديــة في 
الشوط اإلضافي األول لينتهي بالتعادل 11-
11، لينجح بعد ذلك كافالييرز بحسم نتيجة 
الـــثـــانـــي 16-7 وبــالــتــالــي  ــافــــي  الـــشـــوط اإلضــ

املباراة بفارق 9 نقاط 117-128. 
فريقه بورتاند  ومنح سي دجــاي ماكولوم 
ترايل بايزرز فوزه األول في املوسم الجديد 
بــالــتــغــلــب عــلــى هــيــوســن روكــتــس 126-128 
بــعــد الــتــمــديــد، بــتــســجــيــلــه ثــاثــيــة قــبــل 6.9 
ثوان من نهاية الوقت اإلضافي بعدما كانت 

قد  أنــه  مــن  الــرغــم  الجديد، على  »البرنابيو« 
يكون هناك فندق أصغر وأكثر فخامة، ألنه 
فــي املخططات األولـــى، كــان مــن املفترض أن 
على  وكأنها  تبدو  بغرف  فندق  يكون هناك 
أرض امللعب، إال أن ذلــك تم تجاهله من قبل 
مــدريــد. وســتــكــون هناك  ريـــال  إدارة  مجلس 
»البرنابيو«  ملعب  في  مختلفتان  أرضيتان 
ــات وراء  ــيــ ــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اآللــ ــديـ الـــجـ
ــزال غـــيـــر مــــعــــروفــــة، والـــفـــكـــرة  ــ ــ الــعــمــلــيــة ال تـ
يكون هناك ملعب عشبي  أن  األساسية هي 
اســتــخــدام  سيتم  فيما  الـــقـــدم،  لــكــرة  طبيعي 
ــر لــــأحــــداث غــيــر الــريــاضــيــة مثل  ســطــح آخــ
الـــحـــفـــات املـــوســـيـــقـــيـــة. وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات 
ــال مـــدريـــد ســيــكــســب 150  ــ األولـــــى إلــــى أن ريـ
مليون يورو سنويًا من ملعب »البرنابيو«، 
ــه الــقــديــمــة، وهـــذا  مـــا يــعــنــي أكــثــر مـــن أربـــاحـ
الرقم بالطبع يمكن أن يتغير بسبب جائحة 
فيروس كورونا. لكن إذا سارت األمور بشكل 
طبيعي حتى حلول صيف عام 2022 سيكون 

األمر أكثر دقة إلى حد ما.

الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلــــى تـــأخـــره بـــفـــارق نــقــطــة. 
وسجل ماكولوم 44 نقطة، منها تسع رميات 
ثاثية، وأضاف داميان ليارد 32 نقطة، في 
املــقــابــل سجل نجم روكــتــس جيمس هــاردن 
فيما أضاف  تمريرة حاسمة،  نقطة و17   44
كريستيان وود 31 نقطة. وقال ماكولوم بعد 
الــزاويــة. كنت  اللقاء: »لقد وصلت لتوي إلــى 
ــيـــارد( ســيــكــون  ــان لـ ــيـ أعــــرف أن )زمــيــلــه دامـ
شرسا، لقد جذب الاعبني باتجاهه. زميلي 
أّمــــن لــي املــســاحــة لــذلــك انــتــقــلــت إلـــى منطقة 

مفتوحة ورميت الكرة بنجاح«. 
ــتــــس تــســعــة العــبــني  وضـــمـــت تــشــكــيــلــة روكــ

فــقــط )الـــحـــد األدنــــــى بــحــســب الـــبـــروتـــوكـــول 
ــه فــــي الـــبـــطـــولـــة( بـــعـــدمـــا جــــاءت  املـــعـــمـــول بــ
ــيـــد-19« الثــنــني من  نــتــائــج اخـــتـــبـــارات »كـــوفـ
أربعة العبني  العبيه موجبة، كما تم وضــع 
آخرين في الحجر الصحي بسبب إجــراءات 
تتبع املخالطني. وقــال هــاردن بعد املواجهة 
›‹حاولنا أن نفعل كل ما يتطلبه األمر كفريق 
إليــقــافــهــم. كــاهــمــا )مــاكــولــوم ولـــيـــارد( بــدأ 
ببطء ثم اشتعا في بقية املباراة«. وأضاف 
بشكل  نتكييف  أن  علينا  يجب  أنــه  »أشــعــر 
ــبــــاراة تفلت  أفـــضـــل، وأعــتــقــد أنــنــا تــركــنــا املــ
مــنــا«. وتــم تأجيل مــبــاراة روكــتــس املاضية 
مــع أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر الـــذي فـــاز في 
تشارلوت  على  البطولة  في  مبارياته  أولــى 
لــقــاء حسم فــي آخر  هــورنــتــس 109-107 فــي 
الكندي شاي جيلجو- 1.4 ثانية برمية من 

ألكسندر. وكانت املباراة بني الطرفني مقررة 
ــاء املــاضــي لكنها تــأجــلــت بــنــاء على  ــعـ األربـ
اإلجـــــراءات االحــتــيــاطــيــة املــرتــبــطــة بفيروس 
»كــوفــيــد-19« كــون املضيف روكــتــس لــم يكن 

لديه العدد األدنــى املسموح به من الاعبني 
مبلغ  هـــاردن  تغريم  تــم  كما  اللقاء،  لخوض 
التي  البروتوكوالت  ألف دوالر النتهاكه   50
تهدف إلى منع انتشار الفيروس. ولم تنفع 
بريدجز  مايلز  سجلها  التي  التسع  النقاط 
في الثواني الـ 25 األخيرة من ثاث ثاثيات 
بــحــســم املـــبـــاراة لــتــشــارلــوت هــورنــتــس بعد 
الكلمة  ألن   107-107 التعادل  على  الــوصــول 
العليا كانت للكندي الذي نفذ رمية ناجحة 
ــفــــوز  ــقـــه الـــتـــقـــدم بــنــقــطــتــني والــ مـــنـــحـــت فـــريـ
»تريبل دوبل«  باملباراة 109-107. ولم تكن الـ
نقطة،   15( ويــســتــبــروك  راســـل  الــتــي حققها 
12 تمريرة حاسمة و15 متابعة( و39 نقطة 
ويــزاردز  واشنطن  ملنع  كافية  بيال  لبرادلي 
مـــن الــســقــوط أمــــام أورالنـــــــدو مــاجــيــك 120-

النخبة  نــادي  إلــى  لينضم ويستبروك   .130
ليصبح رابــع العــب فقط في تاريخ الــدوري 
األميركي للمحترفني، يحقق »تريبل دوبل« 

في أول مباراتني لفريقه في املوسم. 
)فرانس برس(

انتصاران مهمان لكافالييرز وباليزرز بدوري السلة األميركيما نعرفه عن ملعب »البرنابيو« الجديد
نجح كافالييرز وباليزرز 

في تجاوز عقبة بيستونز 
وروكتس على التوالي 
بدوري السلة األميركي

)Getty/كابيلو: المنتخب اإليطالي لن يعاني في التأهل لمونديال قطر 2022 )سيمون هوفمان

)Getty/أزمة كورونا لم تسبب أي تأخير في جدول المشروع )غونزالو مورنو

تحدث المدرب اإليطالي فابيو كابيلو في حوار مع العربي الجديد عن 
للمنافسة  إضافة  حاليًا  إيطاليا  منتخب  ووضع   ،2022 قطر  مونديال 

التي يشهدها الدوري اإليطالي حاليًا ومستوى ميالن

العالم قد يكون مستحيًا لكن الوصول إلى 
الدور نصف النهائي أو حتى ربع النهائي 

ربما يكون جيًدا.

ــيـــرات قـــطـــر الســتــضــافــة  ــرى تـــحـــضـ ــ ــ ــيـــف ت ■ كـ
ــا قــبــل نــيــل شــرف  ــهـ املــــونــــديــــال، وأنـــــت الـــــذي زرتـ
االستضافة عام 2009 عندما كنت تقود املنتخب 
اإلنكليزي في لقاء ودي مع البرازيل في الدوحة؟ 

ــــى الـــعـــديـــد مــن  ــا أتــــحــــدث دائــــمــــا إلـ ــ نـــعـــم، أنـ
ــيــــمــــني فــــــي قـــــطـــــر، ســــــواء  ــقــ األشـــــــخـــــــاص املــ
كــانــوا أصـــدقـــاء أو مــن الــجــالــيــة اإليــطــالــيــة، 
 شـــيء يــســيــر عــلــى ما 

ّ
ويــبــلــغــونــنــي بـــأن كـــل

يرام لناحية التحضيرات، بدءًا من املاعب 
 ما يتعلق باملونديال. أضف 

ّ
وصواًل إلى كل

إلــى ذلــك أن الطقس سيكون رائعًا في مثل 
هذا الوقت من العام. 

■ كيف يمكن للمنتخب القطري أن يستفيد من 
املشاركة في التصفيات األوروبية للمونديال؟

القطري أن يواجه منتخبات  على املنتخب 
مختلف،  وأسلوب  مختلفة،  بطريقة  تلعب 
ألن اللعب الدائم مع منتخبات آسيوية فقط 
سهل مقارنة باللعب مع منتخبات أوروبية 

أو أميركية جنوبية. 
يــجــب فــهــم االخـــتـــاف فــي الــســرعــة والــقــوة، 
وهـــــــذه األمــــــــور لــــن تـــجـــدهـــا إال بــمــواجــهــة 
مــنــتــخــبــات أوروبـــــيـــــة. أســـالـــيـــب وســـرعـــات 
ــا تــجــري  ــ مــخــتــلــفــة تــمــامــًا. الـــكـــرة فـــي أوروبــ
سريًعا. يجب أن تدرك كثيرًا من األمور قبل 
اســتــام الــكــرة، فــاألمــور فــي أوروبـــا مغايرة 

تمامًا. 

■ ما هو تقييمك لتشكيلة »فريق األحــام« التي 
اختارتها مجلة »فرانس فوتبول«؟

بــــخــــصــــوص فــــريــــق األحـــــــــــام، وبــــصــــراحــــة 
شــديــدة لــم أتــابــع جميع األســمــاء، بالتالي، 

مباريـات
      األسبـوع

مونديال قطر في الشتاء 
سيكون ُمناسبًا إليطاليا

مانشيني مدرب ذكي 
والمنتخب جيد

إنتر مرشح حقيقي 
لتحقيق الكالتشيو

ال يــمــكــن أن أقـــّيـــم تــشــكــيــلــة فــريــق األحــــام، 
بــاولــو مالديني مــوجــود في  لكن علمت أن 
باولو،  الختيار  جــدًا  سعيٌد  أنــا  التشكيلة. 
فهو كــان العــبــًا معي فــي نفس فــريــقــي. بدأ 
مسيرته معي بعمر الـ16 عامًا، وهو صديق 
حــقــيــقــي ومـــقـــّرب لـــي اآلن كــمــديــر ريــاضــي 
لنادي ميان، وأخيرًا أعتقد أنه أحد أفضل 
ــوا مـــعـــي فــي  ــبـ ــعـ ــن مــــــروا ولـ ــذيــ ــبـــني الــ الـــاعـ
مسيرتي إضافة إلى فرانكو باريزي، وهما 

يستحقان الكرة الذهبية. 

األحـــام،  تشكيلة  لسانك  على  سابقًا  ُذِكــــرت   ■
وقد غاب عنها األرجنتيني ليو ميسي والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو، ملاذا؟
أحدهم كتب أن فابيو كابيلو اختار تشكيلة 
مــثــالــيــة.. ال. هــــذا الـــكـــام غــيــر دقـــيـــق وغــيــر 

صحيح إطاًقا.

■ كيف تقّيم مسيرة فريق ميان في الدوري هذا 
املوسم؟

قــبــل الــحــديــث عــن مــيــان، أعــتــقــد أن بطولة 
الــــــدوري اإليـــطـــالـــي تــحــّســنــت هــــذا املـــوســـم، 
ويمكن معرفة ذلك من خال نتائج األندية 
ــا  األبــــطــــال ويــــوروبــ فــــي دوري  اإليـــطـــالـــيـــة 
لـــيـــغ. بــالــنــســبــة لــفــريــق مـــيـــان فــهــو يشبه 
املنتخب اإليطالي مع تشكيلة معظمها من 
الشباب ويقدمون األداء الجيد، لكنهم اآلن 
ســيــواجــهــون بــعــض املــشــاكــل بسبب غياب 
إبراهيموفيتش  زالتـــان  السويدي  املهاجم 
الذي تعّرض لإلصابة للمرة الثانية، وهي 

حًقا مشكلة كبيرة للفريق.

لفريق  سالكة  ستكون  الطريق  أن  تعتقد  هــل   ■
يـــوفـــنـــتـــوس إلحـــــــراز لـــقـــب الــكــالــتــشــيــو كـــمـــا فــي 

السنوات السابقة؟

هــذا املــوســم سيكون مــتــوازًنــا بشكٍل كبير. 
من الصعوبة بمكان تحديد من هو الفريق 
ــــوى. أعــتــقــد حــالــيــًا أن هــنــاك واحــــدًا من  األقـ
الـــفـــرق املــفــضــلــة واملــرشــحــة بــقــوة لـــدي هو 
ــه يــمــتــلــك الــــعــــديــــد مــــن الـــاعـــبـــني  ــ ــتــــر ألنــ إنــ
الـــجـــيـــديـــن. أضــــف إلــــى ذلــــك أن الـــفـــريـــق لن 
الخروج  قارية بعد  أي استحقاقات  يواجه 
دولـــيـــة  مـــبـــاريـــات  وال  األبــــطــــال  دوري  مــــن 
لــاعــبــيــه، فــســيــكــون الــتــركــيــز مــنــصــبــًا فقط 

على الكالتشيو. 

ليفاندوفسكي  روبــرت  البولندي  يستحق  هل   ■
ــل الـــتـــي تــــوج بها  ــزة »فـــيـــفـــا« لـــاعـــب األفـــضـ ــائـ جـ

مؤخرًا؟
ــزة تـــنـــحـــصـــر فــي  ــ ــائـ ــ ــــجـ عــــــــادة مـــــا كــــانــــت الـ
الــســنــوات األخـــيـــرة بــني مــيــســي ورونـــالـــدو، 
ألنهما دائمًا ما كانا يحققان لقبًا ما، لكن 

باملقابل ليفاندوفسكي حقق دوري األبطال 
وبطولة الـــدوري، وهــو فــي األســـاس يعتبر 
العـــبـــًا مـــمـــتـــازًا. صـــحـــيـــٌح أن الـــجـــائـــزة هــي 

لاعب، لكنها أيضًا للفريق ككل.

■ هل تتوقع أن ينتقل محمد صاح إلى برشلونة 
أو ريال مدريد؟ 

هـــذا ســـؤال جــيــد اآلن. أتــذكــر محمد صــاح 
جـــيـــدًا عــنــدمــا لــعــب مـــع فـــريـــق رومـــــا وكـــان 
حــيــنــهــا العـــبـــا جـــيـــدًا. هـــو يــلــعــب الـــيـــوم مع 
ليفربول، وهــو العــب جيد جــًدا، وأنــا أعني 
مــا أقــــول. ال أعــلــم إذا كـــان مــن األفــضــل إليه 
أن يذهب إلــى ريــال مــدريــد أو برشلونة. ال 
شك أن هذا الاعب تحسن في ليفربول. لقد 
وجد املــدرب الذي يجعله متألًقا، كما وجد 
ُتخِرج  التي  واألجـــواء  تناسبه  التي  البيئة 

منه أفضل ما لديه.

فابيو كابيلو من مواليد 18 يونيو/حزيران 
.1946

■ ■ ■
لعب كرة القدم من عام 1964 حتى 1980.

■ ■ ■
مّثل أندية سبال وروما ويوفنتوس 

وميان. ولعب للمنتخب اإليطالي من 
.1978-1972

■ ■ ■
حقق كمدرب لقب الدوري اإليطالي مع 
ميان 4 مرات، ومع روما وريال مدريد 

مرة واحدة.

■ ■ ■
فاز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع 

ميان عام 1994.

■ ■ ■
أشرف على منتخبني هما إنكلترا 

وروسيا.

نبذة

فابيو كابيلو
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ميسي يشيد من جديد بغوارديوال
أشاد نجم كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
مهاجم برشلونة، بمدربه السابق بيب غوارديوال 
ــــذي عــمــل تــحــت قــيــادتــه فــي الـــنـــادي الــكــتــالــونــي  ال
بأنه متميز في  بــن 2008 و2012، ووصــفــه  مــا 
مجال التدريب. ويتوقع أن تعزز هذه التصريحات 
ــتــي تــحــدثــت عـــن إمــكــانــيــة انــضــمــام  الــتــكــهــنــات ال
الحالي، مانشستر  غــوارديــوال  إلى فريق  ميسي 
سيتي، في املوسم املقبل. وكان ميسي أحد أهم 
قيادة غوارديوال،  أعمدة تشكيلة برشلونة تحت 
تقارير  وتحدثت  كبيرا.  لقبا   14 والتي حصدت 
عن إمكانية انتقال ميسي إلى سيتي بعد تمديد 
عقد املدرب اإلسباني مع النادي اإلنكليزي حتى 
نهاية موسم 2022-2023. وينتهي عقد ميسي 
مع برشلونة في نهاية املوسم الحالي، وقد سبق 
وحاول الرحيل قبل بداية هذا املوسم، لكنه قرر االنتظار حتى نهاية التعاقد. ونقلت قناة 
تلفزيونية إسبانية عن ميسي قوله »بيب صاحب أسلوب متميز« في التدريب. وأضاف 
الصورة واضــحــة.. صــورة تتضمن كيفية  لك  يقدم  »إنــه  املخضرم  األرجنتيني  الالعب 
اإلعداد للمباريات دفاعيا وهجوميا، ويقدم لك صورة دقيقة للمباراة مقدما ويشرح لك 

كيف تهاجم وتحقق الفوز«.

ولفرهامبتون يمنع العبيه من التسوق بسبب كورونا
وسط  املتاجر،  في  التسوق  من  العبيه  القدم  لكرة  اإلنكليزي  ولفرهامبتون  نــادي  منع 
مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا، مع تزايد العدوى في أنحاء البالد. ومن املقرر 
اختبار كوفيد-19 مرتن أسبوعيًا، في  إلــى  املمتاز  الــدوري  أن يخضع العبو وموظفو 
مناطق تخضع لقيود املستوى الرابع بحسب لوائح السلطات البريطانية. وكشفت الجولة 
األخيرة من الفحوصات عن سبع حاالت موجبة من أصل 1569 اختبارًا. وقال مدرب 
ولفرهامبتون، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في تصريح صحافي: »لدينا موظفون 
للذهاب للتسوق واملتاجر من أجلهم«. وأضــاف »علينا تجنب أي نوع من املخاطر، ألن 
لدينا فريقا صغيرا ولدينا مشاكل مع بعض الالعبن الغائبن. ال يمكننا تحمل خسارة 
أي العب، نقول لهم بشكل يومي »ال تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حــذرًا«. وطلب 
النادي من الالعبن تجنب املتاجر الكبيرة خالل األشهر الثالثة األولى من اإلغالق بن 

آذار/مارس وأيار/مايو املاضين.

أنشيلوتي: هدفنا احتالل مركز مؤهل ألوروبا 
ــرتـــون، أنــه  ــفـ ــدرب إيـ ــ ــو أنــشــيــلــوتــي، مـ ــارلـ ــد كـ أكــ
بـــارك«. وقــال  يستمتع بوقته فــي »جــوديــســون 
اإلذاعــة  لهيئة  في تصريحات  اإليطالي،  املــدرب 
»أنا سعيد حقا ألني  البريطانية )بي.بي.سي(: 
وجدت النادي املناسب، وهو ناٍد لطيف وعائلي. 
بعد  الــقــول  يمكن  لـــذا  منطقة جميلة،  فــي  أقــيــم 
عام واحد )في املنصب( إنني محظوظ«. وتابع: 
»يــبــقــى الــطــمــوح والــهــدف كــمــا هــو هـــذا املــوســم، 
وهـــو احــتــالل مــركــز مــؤهــل ألوروبــــــا«. وافــتــقــد 
إيفرتون، الذي توج بلقب الدوري آلخر مرة في 
مثل جيمس  املهمن،  من العبيه  العديد   ،1987
أنشيلوتي  لكن  وآالن،  ديني  ولــوكــا  رودريــغــيــز 
ال يـــرى ســبــبــا لــتــدعــيــم الــتــشــكــيــلــة خـــالل فــتــرة 
االنتقاالت الشتوية. وقال أنشيلوتي »مع عودة 
نفكر في  أن  أن نقضي موسما جــيــدا، وال يجب  الــالعــبــن، سيكون بوسعنا  هــؤالء 

انتقاالت يناير/كانون الثاني املقبل«.

دندي يونايتد يعلن وفاة أسطورته جيم ماكلين 
قال نادي دندي يونايتد، املنافس في الــدوري االسكتلندي املمتاز، في بيان رسمي، إن 
مدربه األسبق جيم ماكلن توفي عن 83 عاما. وقــاد ماكلن، فريق دنــدي يونايتد إلى 
الفوز بلقبه الوحيد في دوري اسكتلندا املمتاز في 1983. كما قاد الفريق للوصول إلى 
نهائي كأس االتحاد األوروبي لكرة القدم في 1987، بعد الفوز على برشلونة وبروسيا 
مونشنغالدباخ. ووصف البيان ماكلن بأنه جزء من تاريخ النادي وتراثه. وظل ماكلن 

مدربا لدندي طوال 22 عاما قبل اعتزاله في 1993.

الــبــدايــة، عندما  و148 يــومــا. لعب 29 مــبــاراة منها 21 منذ 
فاز أندرلخت بالدوري البلجيكي للمحترفن 2013–2014، 
وتـــوج بجائزة أفــضــل العــب شــاب بلجيكي فــي السنة في 
كل من موسميه األولن. سجل تيليمانس 13 هدفا في 37 
البلجيكية، ليقود أندرلخت للقب  الدرجة األولــى  مباراة من 
دوري الدرجة األولى البلجيكي 2016–2017. في 24 مايو 
الفرنسي في صفقة  2017، انضم تيليمانس إلى موناكو 
مدتها خمس سنوات مقابل حوالي 25 مليون يورو. خاض 
أول مباراة له مع موناكو في 13 سبتمبر/أيلول في دوري 
أبطال أوروبــا خــارج ملعبه ضد اليبزيغ، ولعب بعدها 90 
يناير/ فــي 31  ملــونــاكــو.  األول  هــدفــه  دقيقة كاملة وســجــل 
ليستر سيتي في  نـــادي  إلــى  انــضــم  الثاني 2019،  كــانــون 
نهاية  اإلعــارة حتى  اإلنكليزي على سبيل  املمتاز  الــدوري 
املوسم، وسجل تيليمان هدفه األول للنادي في الفوز 1-3 

تيليمانس  انتقل   ،2019 يوليو/تموز   8 فــي  فــولــهــام.  على 
بشكل دائم إلى ليستر سيتي بصفقة مدتها أربع سنوات 
هدًفا  سجل  إسترليني،  جنيه  مليون   40 بـــ  تقدر  بتكلفة 
في الفوز على أرضه 3-1 على بورنموث في 31 أغسطس/

مستويات  ــدة  عـ فــي  بلجيكا  تيليمانس  مــثــل  دولـــيـــا،  آب. 
الــفــئــات العمرية، وفــي يــونــيــو/حــزيــران 2015، تم  مــن فــرق 
استدعاؤه إلى املنتخب البلجيكي األول في تصفيات كأس 
األمم األوروبية ضد ويلز، وخاض أول مباراة دولية له في 
مع   1-1 الــودي  بالتعادل   ،2016 الثاني  نوفمبر/تشرين   9
 .82 الدقيقة  فــي  ديــفــور  هــولــنــدا، حيث حــل محل ستيفن 
أدرج في تشكيلة املــدرب روبرتو مارتينيز املكونة من 23 
العبا لكأس العالم في روسيا 2018، لعب أربع مباريات في 
البطولة، بما في ذلك الفوز بهدفن دون مقابل على إنكلترا 

في مباراة تحديد املركز الثالث.

أيوب الحديثي

ولد العب كرة القدم البلجيكي يوري تيليمانس، في 7 مايو/
أيار 1997، ويعتبر واحــدًا من أملع النجوم الشباب في كرة 
الــقــدم العاملية، بــدأ مــشــوراه فــي أنــدرلــخــت، حيث لعب 185 
مباراة رسمية وسجل 35 هدًفا في أربعة مواسم، فاز بلقب 
الدوري مرتن وتم اختياره أفضل العب كرة قدم بلجيكي 
محترف بعام 2017. وقع أول عقد احترافي له مع النادي في 
سن 16 عاما، في 21 يوليو/تموز 2013، تم ضمه إلى الفريق 
األول ألندرلخت للمرة األولى، وخاض أول مباراة للفريق في 
رابع  ما جعله  البلجيكي  الــدوري  االفتتاحية ملوسم  الجولة 
أصغر العب في تاريخ الدوري. في 2 أكتوبر/تشرين األول 
أبطال  فــي دوري  يلعب  بلجيكي  بــات أصغر العــب   ،2013
أوروبا، حيث ظهر ألول مرة في املسابقة وهو في سن 16 

يوري تيليمـانس

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
بلجيكي تألق في 

الدوري المحلي 
قبل أن ينتقل إلى 
موناكو وبعدها 

إلى ليستر سيتي، 
وتواجد رفقة 

منتخب بالده 
بمونديال 2018

فريق  بنجم  اهتمامها  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  نادي  إدارة  جددت 
نابولي اإليطالي، فابيان رويز، والمعروض عقده للبيع من قبل فريقه، 
بعد  المقبلة،  الشتوية  االنتقاالت  سوق  في  بخدماته  الظفر  أجل  من 
توصية خاصة من المدرب دييغو سيميوني. وسبق إلدارة أتلتيكو أن 
رويز، عندما كان العًبا في صفوف  اإلسباني فابيان  النجم  حاولت ضم 
ريال بيتيس قبل موسمين، إال أن نابولي اإليطالي تدخل وحسم الصفقة 

لصالحه، مقابل دفع 30 مليون يورو.

دييغو سيميوني و»الميركاتو«

وجه رياضي

الفريق  بقاء نجوم  ليون،  أوملبيك  لنادي  الرياضي  املدير  بيرنامبوكانو،  أكد جونينيو 
وعدم التفريط بأي منهم خالل فترة االنتقاالت الشتوية في يناير/كانون الثاني املقبل. 
وقال جونينيو في تصريحات لوسائل اإلعالم »سيكون هناك بعض الالعبن الذين 
للفريق،  الفني  املدير  غارسيا  رودي  طلب  لقد  لــه.  ملا خططنا  وفقا  الفريق  يــغــادرون 
الالعب جان لوكاس باملغادرة للحصول على فرصة أكبر«. وتابع »الركائز األساسية 
ونجوم الفريق، لن يتم االستغناء عنهم.. بل نأمل أن يستمر الفريق بمسيرته القوية 
إلى  ديــبــاي  بيع ممفيس  إمكانية  أمــام  الــبــاب  التصريحات  بتلك  ليغلق  املــوســم«.  هــذا 

صفوف برشلونة اإلسباني. 

صورة في خبر

ليون متمسك بنجومه

Monday 28 December 2020 Monday 28 December 2020
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مدريد ـ العربي الجديد

دييغو  األرجنتيني  املــدرب  حافظ 
ســيــمــيــونــي املــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
ــبـــانـــي على  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلسـ
شــعــاره »كــل مــبــاراة على حـــدة«، ليجد نجوم 
على  متربعني  أنفسهم  »الــروخــيــبــانــكــوس« 
عــــرش صـــــدارة تــرتــيــب »الــلــيــغــا« فـــي املــوســم 
يعلم  دييغو سيميوني  املـــدرب  لكن  الــحــالــي. 
ــاره الــــذي  ــعــ جـــيـــدًا أن عــلــيــه اإلبــــقــــاء عـــلـــى شــ
الحالي 2021/2020،  املــوســم  بــدايــة  فــي  رفعه 
حتى يــواصــل أتلتيكو مــدريــد تــصــدر جــدول 
ترتيب الدوري اإلسباني، ألن لديه 10 أسباب 
تجعله يتوج بلقب »الليغا، بحسب ما ذكرته 

صحيفة »ماركا«.

الهجوم
بــات فــي جعبة نـــادي أتلتيكو مــدريــد ضعف 
ــتــــي ســـجـــلـــهـــا نـــجـــومـــه فــي  عــــــدد األهــــــــــداف الــ
نــفــس هـــذه املــرحــلــة بــاملــوســم املــاضــي، بعدما 
ــا فــــي 13  اســـتـــطـــاع العــــبــــوه إحــــــــراز 26 هــــدفــ
مباراة، بمعدل هدفني في كل مواجهة، نتيجة 

أتلتيكو مدريد 
والليغا

طالبت جماهير نادي أتلتيكو مدريد إدارة الفريق بضرورة استمرار المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
في منصبه بالجهاز الفني، نتيجة المستويات الرائعة التي يقدمها »الروخيبالنكوس« في الموسم 

الحالي بالدوري اإلسباني، وبخاصة أنهم انتصروا على الغريم الكبير برشلونة

تقرير

إيـــجـــاد ســيــمــيــونــي مـــصـــادر جـــديـــدة فـــي هز 
شــبــاك مــنــافــســيــه. وفـــي حـــال تــواجــد املــهــاجــم 
األوروغــوايــانــي املخضرم لويس سواريز في 
فترة راحــة، فــإن كــًا من ماريو هيرموسو أو 
ماركوس يورينتي على استعداد للمساعدة، 
كــمــا فــعــلــوا فــي املـــبـــاراة الصعبة األخــيــرة مع 

منافسهم ريال سوسيداد.

الصالبة الدفاعية
ــــاك نــفــســه بــالــطــريــق  وجـــد الـــحـــارس يـــان أوبـ
الــصــحــيــح لــلــفــوز بــجــائــزة زامــــــورا الــخــامــســة 
ألفــضــل حــامــي عــريــن فــي الــــدوري اإلســبــانــي، 
فقط،  منافسات   5 فــي  شباكه  اهــتــزت  بعدما 
ــالـــي فــــي »الـــلـــيـــغـــا«.  ــم الـــحـ ــة املــــوســ ــدايــ مـــنـــذ بــ

يـــعـــود الـــفـــضـــل بـــعـــدم تــلــقــي نــــــادي أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد الــكــثــيــر مـــن األهــــــداف فـــي املــواجــهــات 
الــتــي خــاضــهــا نــجــومــه إلـــى الـــجـــدار الــدفــاعــي 
الصلب، الذي بناه املدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني أمام الحارس يان أوباك، لذلك لم 
يتأثر العبوه كثيرًا أمام جميع املنافسني، رغم 
قائد  ليونيل ميسي  امتاكهم نجوما بحجم 

برشلونة.

عمق الفريق
فقد نادي أتلتيكو مدريد تركيز بعض نجومه 
ــواو فــيــلــيــكــس  ــ ــلـــى رأســــهــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي جــ وعـ
ببعض املباريات املهمة في الدوري اإلسباني، 
الثغرة،  املــدرب سيميوني تمكن من سد  لكن 
عــبــر اســتــدعــاء شــــاول، جــيــوفــري كــونــدوبــيــا، 
وديــيــغــو كــوســتــا، وريــنــان لـــودي ملــلء الــفــراغ. 
وبــات سيميوني يمتلك دكــة بــدالء قوية تدل 
أنه  أتلتيكو مدريد، وبخاصة  على عمق قوة 
يمتلك خيار الزج بخمسة تغييرات كاملة، ما 
يجعله قادرًا على االستعانة بخدمات نجومه 
في حال الحاجة إليهم باألوقات الصعبة من 

املباريات.

ال نجم حصريًا
ظهر عدم تواجد نجم واحد في نادي أتلتيكو 
مدريد باملوسم الحالي، بل مجموعة متكاملة 
النتائج  تحقيق  على  الــقــادريــن  الاعبني  مــن 
الجيد، وهذا ما حدث في املواجهة القوية التي 
برشلونة،  على  »الروخيبانكوس«  فيها  فاز 
من دون الحاجة إلى لويس سواريز أو جواو 
فــيــلــيــكــس. وأصـــبـــح لــــدى ســيــمــيــونــي عــامــة 
فــارقــة فــي املــوســم الــحــالــي، ألن لــديــه الــبــدائــل 
مـــن نــفــس املــســتــوى أو حــتــى بـــجـــودة أفــضــل 
مما يتوفر في تشكيلته األساسية، وهــذا ما 
سيعتمد عليه ملا تبقى من املواجهات املقبلة 

في املوسم الحالي.

خطر األجنحة
قرر دييغو سيميوني تحويل النجم البلجيكي 
ــي مــــاركــــوس  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــو، واإلسـ ــ ــكـ ــ ــاراسـ ــ يـــانـــيـــك كـ
يشكان  ما جعلهما  إلــى جناحني،  يورينتي 
خطرًا حقيقيا على منافسيهم في املواجهات 
الــتــي خــاضــهــا، وبــخــاصــة أنهما قــــادران على 
تــفــكــيــك الــهــيــاكــل الــدفــاعــيــة لــلــخــصــوم. ورغـــم 
ــو، مـــاركـــوس  ــكـ ــاراسـ االعـــتـــمـــاد عــلــى يــانــيــك كـ
يورينتي كجناحني في املباريات، لكن ذلك ال 
يعني نسيان واجباتهما الدفاعية، وقدرتهما 
على الجري ملدة 90 دقيقة كاملة، لذلك يحرص 
املــــدرب األرجــنــتــيــنــي عــلــى تــواجــدهــمــا بشكل 

مستمر في تشكيلته األساسية.

اإليمان
جـــعـــل املـــــــدرب ســيــمــيــونــي نـــجـــومـــه يــؤمــنــون 
بــأنــفــســهــم، وهـــــذا مـــا ظــهــر جــلــيــا فـــي جميع 
ــــي خــــاضــــوهــــا فـــــي املــــوســــم  ــتـ ــ املـــــواجـــــهـــــات الـ
الحالي بالدوري اإلسباني، وبخاصة عندما 

يمتلك أتلتيكو مدريد 
نجومًا قادرين على 

التتويج بـ»الليغا«

يُقدم أتلتيكو مدريد 
أفضل أداء في الموسم 
)Getty( الحالي

أو تسجيل  ــتـــصـــار  االنـ بــتــحــقــيــق  يــحــتــفــلــون 
األهــــــــــداف. ويـــشـــعـــر نـــجـــوم أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
من  كاملة،  كمجموعة  معا  العمل  عليهم  بــأن 
اللحظات  والنهوض من  الــفــوز،  أجــل تحقيق 
الصعبة، التي واجهتها التشكيلة التي خسرت 
الديربي أمام الجار اللدود ريال مدريد، لذلك 
قاموا بتحقيق عدد من االنتصارات املتتالية، 

كنوع من ردة الفعل القوية.

التفوق البدني
مدريد  أتلتيكو  لنجوم  البدني  الجانب  لعب 
ــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لـــلـــغـــايـــة فــي  ــ ــاسـ ــ ــامــــل حـ ــعــ كــ
التي  املــواجــهــات الصعبة  مــن  الثاني  الــشــوط 
فعله  مــا  وبخاصة  مــدريــد،  أتلتيكو  خاضها 
مـــاركـــوس يــوريــنــتــي فـــي املـــوســـم الــحــالــي مع 
»الــروخــيــبــانــكــوس«، بــســبــب الـــقـــوة الــكــبــيــرة 
التي أظهرها، باإلضافة إلى حيويته امُلطلقة 

في مركزه الجديد.

التعطش لأللقاب
أتلتيكو مدريد متعطشا لأللقاب  نــادي  ظهر 
املحلية، بعد أن فاز »الروخيبانكوس« بلقب 
ــــدوري اإلســبــانــي فــي عـــام 2014، لــكــن قــادة  الـ
الــفــريــق وعــلــى رأســـهـــم الـــحـــارس يـــان أوبـــاك 
الحالي،  املــوســم  فــي  اإلنــجــاز  يرغبون بتكرار 

مع عدم نسيان دوري أبطال أوروبا أيضا.

وحدة المجموعة
ــنـــدمـــا تــــحــــدث املـــشـــاكـــل بــــني الـــاعـــبـــني فــي  عـ
أتلتيكو مدريد، يتدخل قادة الفريق مباشرة 
ــل إيــقــافــهــا، والـــقـــيـــام بــالــتــحــدث فيها  مـــن أجــ
جسما  أنفسهم  يعتبرون  ألنهم  انــفــراد،  على 
تجاوز  على  واحـــدًا ضمن مجموعة مصممة 
ــود  الــــصــــعــــاب، والـــجـــمـــيـــع يــعــلــم بـــأنـــه ال وجــ
ــويــــس ســـــواريـــــز بـــات  لـــنـــجـــم واحـــــــــد، حـــتـــى لــ
يــدرك ما يحدث داخــل غــرف خلع املاعب في 
»الروخيبانكوس«، وكيف تدار األمور هناك، 

وهذا يناسب الجميع با استثناء.

دييغو سيميوني
ُيــعــد املــــدرب األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
مــفــتــاح كـــل شــــيء فـــي أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ألنــه 
بــاخــتــصــار قــائــد املــجــمــوعــة واملـــشـــرف الفني 
انتصار   300 تحقيق  استطاع  بعدما  عليها، 
الـــذي جعله يتطلع  مــع »الــروخــيــبــانــكــوس«، 
ــراز جميع األلــقــاب قبل بــدايــة كــل موسم.  إلحـ
وتتطلع إدارة نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني 
ــغـــو ســيــمــيــونــي  ــيـ إلــــــى اســــتــــمــــرار املـــــــــدرب ديـ
فــــي عـــمـــلـــه، وتــــريــــد مـــنـــه الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــقــد 
الــجــهــاز الفني  جــديــد يتضمن تــواجــده عــلــى 
لكن   ،2022 »الروخيبانكوس« حتى صيف  لـ
في حال قيامه بجلب األلقاب باملوسم الحالي 

ربما تقوم بزيادة مدة العقد الجديد.


