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هنأ األرجنتني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنه ونجم 
الفريق »الباريسي« ليونيل ميسي، بالحصول 

على الكرة الذهبية كأفضل العب في العالم للمرة 
السابعة في تاريخه، وهو اإلنجاز الذي وصفه 

»الكبير«. وقال بوكيتينو خالل مؤتمر صحافي:  بـ
»نحن نتحدث عن إنجاز كبير، بل هائل. أتمنى 
أن يكون هذا التتويج هو اليوم األول للتمهيد 

للحصول على الثامنة«.

ضّم املدعون الذين يحققون في وفاة األسطورة، 
دييغو مارادونا، ُمتهمًا ثامنًا للقضية واستدعوه 

الستجوابه، كما أكدت مصادر قضائية. وتمت 
إضافة الطبيب، بيدرو دي سباغنا، الذي تم 

التعاقد معه لرعاية مارادونا أثناء العزل املنزلي 
قبل وفاته، والذي يتهمه املدعون برؤية املريض 

مرتني فقط، وعدم االمتثال لواجبات مهامه. 
وينضم دي سباغنا بالتالي إلى املتهمني السبعة 

اآلخرين في القضية.

حجز املنتخب األملاني مقعده في الدور نصف 
النهائي في بطولة كأس ديفيز للتنس إثر فوزه 

في آخر مواجهات دور الثمانية أمام نظيره 
البريطاني. ونجح الزوجي املكون من كيفن 

كروتز، املصنف الـ14 عامليًا في الزوجي، وتيم 
بوتز، املصنف الـ18 عامليًا، في الفوز على الثنائي 

البريطاني جو سالزبوري ونيل سكوبسكي 
بمجموعتني من دون رد، وباللجوء إلى شوط 

كسر التعادل.

ماوريسيو بوكيتينو: 
الفوز بالكرة الذهبية 

7 مرات إنجاز هائل

ضم ُمتهم ثامن لقضية 
وفاة األسطورة دييغو 

مارادونا

ألمانيا إلى نصف نهائي 
منافسات بطولة كأس 

ديفيز

سقط فريق 
غولدن ستايت 
ووريورز أمام 
منافسه 
فينيكس صانز، 
في منافسات 
دوري كرة السلة 
األميركي )104-
96(، ليتساوى 
الفريقان في 
الصدارة برصيد 
18 فوزًا و3 
خسارات. وبهذه 
النتيجة، وصل 
فريق صانز إلى 
انتصاره الـ17 
تواليًا وأكد 
سعيه للمنافسة 
على اللقب هذا 
الموسم، بينما 
توقفت سلسلة 
انتصارات فريق 
ووريورز عند 7، 
متعرضًا للخسارة 
الثالثة.

)Getty/17 فوزا متتاليا لفريق فينيكس صانز هذا الموسم )كريستيان بيتيرسون
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــاح الــــبــــاهــــر  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد حــــفــــل االفــ
القطري  املنتخب  افتتح  ميز، 

ُ
وامل

مــــشــــواره فـــي مــنــافــســات بــطــولــة 
كأس العرب 2021، بانتصار صعب وثمني 
لُيسجل  البحريني،  املنتخب  منافسه  على 
ــوي أمــــــــام جـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــوره الـ ــ ــــضـ حـ
احتشدت فــي املــدرجــات مــن أجــل مساندته 

في أولى مباريات البطولة.

قطر تُسقط البحرين بصعوبة
البحريني سهلة  املنتخب  تكن مواجهة  لم 
املنتخب  عــلــى صــاحــب األرض والــجــمــهــور 
القطري، إذ أن األول قــدم كــرة قوية وأحــرج 
»العنابي« على أرض امللعب وكان منافسًا 
ــكـــن قــطــر  ــقــــاط الـــــثـــــالث، لـ ــنــ ــى الــ ــلـ ــًا عـ شــــرســ
وبـــخـــبـــرة مـــدربـــهـــا والعــبــيــهــا، نــجــحــت في 
حسم املواجهة ملصلحتها بانتصار صعب 
بــهــدف نــظــيــف. وال يــعــكــس تــســجــيــل هــدف 

انتصاران 
صعبان 
لقطر 

واإلمارات
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الدوحة ـ العربي الجديد

املنتخب  منافسه  الجزائري  املنتخب  أسقط 
السوداني بأربعة أهــداف نظيفة، في مباراة 
كانت سهلة وفي املتناول طوال 90 دقيقة، إذ 
عجز السودانيون عن مجاراة قوة »الخضر«، 
وخسروا املواجهة من دون أي مقاومة كبيرة 
على أرض امللعب، لُيحقق املنتخب الجزائري 
أول انتصار في بطولة »كأس العرب 2021«.

ــر املـــنـــتـــخـــب  ــ ـ
ّ

ــــش ــة األولــــــــــــى، كـ ــقــ ــيــ ــذ الــــدقــ ــ ــنـ ــ ومـ
الجزائري عن أنيابه الهجومية وضغط على 
الفرصة  الــســودانــي وصــنــع  املنتخب  مــرمــى 
 أهدرها بسبب التسرع في 

ً
تلو األخرى، تارة

 سجلها وكانت بمثابة 
ً
الفرص وتــارة إنهاء 

رصـــاصـــة الــرحــمــة لـــلـــســـودان، خــصــوصــًا أن 
الجزائر سجلت 3 أهــداف في أول 45 دقيقة، 
بينما ُسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني 

مـــن املـــواجـــهـــة. وبــعــيــدًا عـــن ضــعــف املنتخب 
املــلــعــب، قــدم املنتخب  الــســودانــي على أرض 
الجزائري مستوى هجوميا قويا في املباراة، 
وخــلــق الكثير مــن الــفــرص، وكـــان قــريــبــا من 
الخروج بنتيجة أكبر من أربعة أهداف فقط، 
فـــي حـــني ســنــحــت لـــلـــســـودان فـــرصـــة واحــــدة 
الفارق عندما احتسب الحكم ركلة  لتقليص 
جـــزاء فــي الــشــوط الــثــانــي، لكنه أهــدرهــا ولم 

ينجح في تقليص الفارق.
وبهذا الفوز العريض، بدأ املنتخب الجزائري 
وأثبت  بقوة،  العربية  البطولة  في  مشاركته 
أنه سيكون واحدا من أقوى املرشحني الذين 
بل  ال  املنافسات،  في  بعيدًا  الذهاب  يمكنهم 
أكــثــر مــن ذلـــك الــتــتــويــج بــالــلــقــب فــي املــالعــب 
القطرية، في منتصف كانون األول/ديسمبر، 

وتحديدًا يوم 18 منه.
ولـــــن يـــحـــســـم املـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري صـــــدارة 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــيـــخـــوض مــنــتــخــب فــلــســطــني لــ سـ
ــعـــرب 2021 الــتــي  مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الـ
انطلقت أمس، في الدوحة، بـ23 العبًا يمثلون 
17 بلدة ومدينة فلسطينية، في مشهد تنوع 
الفــت، فــي صفوف »الــفــدائــي« الــذي سُيحاول 
العربية  البطولة  تسجيل نتائج إيجابية في 
وبــلــوغ أدوار مــتــقــدمــة مــن املــنــافــســات. وكــان 
الحساب الرسمي للمنتخب الفلسطيني نشر 
عبر حسابه في »تويتر« في وقت سابق، أسماء 

الالعبني الذين سيشاركون في العرس العربي، 
والتي برز فيها العبون يمثلون عددًا من القرى 
الفلسطينية، إذ ضمت القائمة الالعبني: محمد 
درويش من بلدة فريديس، ليث خروب وعدي 
خــــروب وأحـــمـــد قــطــمــيــش مـــن بــلــدة طــولــكــرم، 
القدس، حامد  تامر سيام وموسى سليم من 
مايور من بيت حانون، محمد صالح من غزة، 
عبد الحميد أبو حبيب من خان يونس، وعبد 
الــلــه شــقــفــة مـــن رفــــح. وضــمــت الــقــائــمــة أيــضــًا 
الالعبني: عمر قدورة من حطني، رشيد عدوي 
من طرعان، ربال دماشي من كفر كنا، محمود 

أبــو ورجــى ومحمد يمني مــن نابلس، محمد 
خليل ومحمد رشيد من رام الله، محمود عيد 
من عطارة، يزن إيوايوي من الخليل، مصعب 
البطاط من الظاهرة، عبد اللطيف بهدري من 
الطيرة.  من  السالم سالمة  وعبد  السبع،  بئر 
 منتخب فلسطني ُيشارك في منافسات 

ّ
ُيذكر أن

املــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــرب إلــى 
جانب منتخبات املغرب )الرديف(، والسعودية، 
واألردن، وسُيحاول بقيادة الالعبني املذكورين 
التأهل من دور املجموعات والذهاب بعيدًا في 

املنافسة على اللقب.

ــراس بــلــعــربــي، فـــي صناعة  ســاهــم نــجــم املــنــتــخــب الــتــونــســي، فــ
أهــداف  بخمسة  موريتانيا  على  العريض  التونسي  االنتصار 
الــعــرب«، وذلــك  مقابل هــدف فــي افتتاح مباريات بطولة »كــأس 
بتسجيله هدفني في املواجهة، وخطف الالعب األنظار في لقطة 
الــهــدف األول الـــذي سجل إثــر تــوغــل داخـــل املنطقة ثــم تسديدة 
قوية فــي أقصى زاويـــة الــحــارس املــوريــتــانــي، وذلــك بسبب عدم 
 
ّ
أن ذلــك  بعد  ليتضح  لــلــدمــوع،  وذرفـــه  الجماهير  أمـــام  احتفاله 

بلعربي فقد والده قبل يوم واحد فقط من السفر إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، ليتأثر كثيرًا بوفاته ويتذكره بعد هزه للشباك 
وتسجيل انطالقة قوية مع منتخب بالده. والتقطت الكاميرات 
بلعربي وهو يبكي بعد تسجيل الهدف الثاني ملنتخب تونس 
 أنه 

ّ
في املباراة، في وقت ركض زمالؤه نحوه لالحتفال معه، إال

لم يحتفل أبدًا.

املنتخب  قدمه  الــذي  ميز 
ُ
امل املستوى  واحــد 

فأثبت مجددًا  املــلــعــب،  أرض  على  الــقــطــري 
ــر املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة  ــثـ ــد مــــن أكـ ــ ــه واحــ ــ أنـ
ــذي يــلــعــب كــرة  ــ ــرة الــــقــــدم، والــ تـــطـــورًا فـــي كــ
تابعها 

ُ
ت الــتــي  بتلك  أشــبــه  وسريعة  سهلة 

الجماهير فــي املــالعــب األوروبــيــة، وهــو ما 
يــعــكــس الــعــمــل الــكــبــيــر لــلــمــدرب اإلســبــانــي، 

فيليكس سانشيز.
ــان املــنــتــخــب  ــ ــــي تــفــاصــيــل املــــواجــــهــــة، كـ وفـ
أكبر  بنتيجة  الــخــروج  على  قــادرًا  القطري 
الفوز بهدف نظيف فقط، وذلك بسبب  من 
ــهـــدرة عــلــى مــدى  عــــدد الـــفـــرص الــكــثــيــرة املـ
90 دقـــيـــقـــة، والـــتـــي تــفــنــن نـــجـــوم مــنــتــخــب 
ــي إهــــــدارهــــــا أمــــــــام املـــرمـــى  ــ »الــــعــــنــــابــــي« فـ
 األخـــيـــر كـــان بــإمــكــانــه 

ّ
الــبــحــريــنــي، كــمــا أن

ه 
ّ
إنهاء املباراة بالتعادل أو حتى الفوز، ألن

 
ّ
لكن أيضًا،  الخطيرة  الفرص  بعض  صنع 
كــل مــحــاوالتــه بـــاءت بــالــفــشــل مــن دون هز 

للشباك.
ــّدر املـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  ــ ــــصـ ــــوز تـ ــفـ ــ ــد الـ ــعــ وبــ

متقدمًا  نــقــاط   3 برصيد  األولـــى  املجموعة 
عــلــى مــنــتــخــبــي ُعـــمـــان والــــعــــراق صــاحــبــي 
النقطة الواحدة بعد تعادلهما في املواجهة 
فــي حني  مــبــاراة قطر،  قبل  التي جمعتهما 
ــر مـــن دون  ــيـ ــز األخـ ــركـ احــتــلــت الــبــحــريــن املـ
نقاط، مع إمكانية للتعويض في الجولتني 
املقبلتني، نظرًا ملا تملكه من عناصر ُمميزة 

الــفــوز وحــصــد 4 نقاط  ــادرة على تحقيق  قـ
ــســاعــد كــثــيــرًا فـــي الــتــأهــل إلــى 

ُ
عــلــى األقــــل ت
الدور الثاني.

مواجهة  ستشهد  الثانية  الجولة   
ّ
أن ُيذكر 

قـــويـــة بـــني ُعـــمـــان وقـــطـــر، بــيــنــمــا ســيــواجــه 
املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي نــظــيــره الــبــحــريــنــي في 

مباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبني.

الثاني من املنافسات. ففي مباراة مفتوحة 
ــي  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ ــم املــــنــــتــــخــــب اإلمـ ــســ ــًا، حــ ــيــ ــومــ ــجــ هــ
االنتصار على سورية 2-1، وأكد جهوزيته 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب الـــعـــربـــي فــــي عـــام 
2021، فـــي وقــــت أثــبــت املــنــتــخــب الــســوري 
ــقـــومـــات الــفــنــيــة مـــن أجــل  أنــــه يــمــلــك كـــل املـ
للمستوى  نظرًا  الثاني،  الــدور  إلى  التأهل 

مباراة مفتوحة تنتهي بفوز إماراتي
اإلماراتي والسوري مباراة  املنتخبان  قدم 
اليوم  ختام  في  هجوميًا،  ومفتوحة  قوية 
األول مـــن مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
املباراة  أكثر في  أهــدافــًا  2021، ومــن سجل 
ساعد 

ُ
ت التي  املهمة  الكاملة  النقاط  خطف 

عـــلـــى تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــدور 

ـــقـــدم فـــي أولــــى الـــجـــوالت. وتــأتــي 
ُ
الـــقـــوي امل

أهمية تحقيق الفوز بالنسبة لإلمارات في 
إطـــار املــنــافــســة الــتــي ســتــكــون مــبــاشــرة مع 
املجموعة،  التونسي على صدارة  املنتخب 
 املنتخبني هما أقرب املرشحني للعبور 

ّ
ألن

واالنـــــضـــــمـــــام إلـــــــى املـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــبـــيـــرة 
 
ّ
إلـــى أن الـــقـــادمـــة، مـــع اإلشـــــارة  فـــي األدوار 

 في الجولة األخيرة 
ّ

املنتخبني لن يلتقيا إال
من دور املجموعات.

ــبــــت املــنــتــخــبــان اإلمـــــاراتـــــي والــــســــوري  وأثــ
ــهــمــا يــمــلــكــان مستوى 

ّ
مــن خـــالل املـــبـــاراة أن

الخطورة  خلق  وُيمكنهما  ُمميزًا  هجوميًا 
ــل األهــــــــــــداف،  ــيــ ــجــ ــســ عــــلــــى املــــنــــافــــســــني وتــ
 رحـــلـــة املــنــتــخــب الــتــونــســي 

ّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

لــن تــكــون سهلة فــي آخــر مــبــاراتــني مــن دور 
قدم 

ُ
املجموعات، وعليه بذل جهد أكبر من امل

أمام موريتانيا لتأكيد تفوقه.
التونسي  املنتخب  تصّدر  النتيجة  وبهذه 
عريضة  بنتيجة  مــوريــتــانــيــا  أســقــط  الــــذي 
 املنتخب 

ّ
بخمسة أهداف مقابل هدف، وحل

اإلماراتي في املركز الثاني بفارق األهداف، 
بينما احتل املنتخب السوري املركز الثالث 

وموريتانيا الرابعة من دون نقاط.

في  مشوارهما  واإلماراتي  القطري  المنتخبان  بدأ 
بانتصارين   ،2021 العرب  كــأس  بطولة  منافسات 

صعبين على كّل من البحرين وسورية

)Getty/انتصار مهم لمنتخب قطر في بداية المشوار )خالد دسوقي

)Getty/المنتخب اإلماراتي أسقط السوري )جاك غيز

)Getty/حضور خجول للجماهير التونسية في المباراة األولى )خالد دسوقي

)Getty/منتخب الجزائر قدم مباراة قوية هجوميًا )كريم سهيب

بلعربي رفض االحتفال من أجل والده

الجزائر ُتسقط السودان 
بدون مقاومة

23 العبًا 
من 17 بلدة 

ومدينة 
فلسطينية

نجوم تونس يحفزون الجماهير

جلسة عربية

)Getty/بلعربي ُمحاطًا بزمالئه في المنتخب التونسي )خالد دسوقي

تعادل 
عمان 

والعراق 
في مباراة 

مثيرة )كريم 
جعفر/
)Getty

كأس العرب

تقـريـر

رحلة ميدانية في ربوع العرب

شهد اليوم األول من 
المنافسات 3 انتصارات 

مقابل تعادل

املـــجـــمـــوعـــة بـــســـهـــولـــة مــــع وجـــــــود املــنــتــخــب 
املصري الذي سيواجهه في الجولة األخيرة، 
ــتــطــور كــثــيــرًا فــي الــفــتــرة 

ُ
ومــنــتــخــب لــبــنــان امل

األخـــيـــرة ويــمــكــنــه صــنــاعــة الـــفـــارق وإحــــراج 

املنتخب  ُينهي  أن  املتوقع  من  بينما  الكبار. 
 
ً
السوداني رحلته في البطولة العربية ُمتذيال
لــلــتــرتــيــب، خــصــوصــًا بــعــد األداء املــتــواضــع 
الذي قدمه في املواجهة األولى ضد الجزائر.

الدوحة ـ العربي الجديد

على عكس املتوقع، لم تكن الجماهير التونسية حاضرة 
بأعداد كبيرة في املواجهة األولى ملنتخب »نسور قرطاج« 
ضد موريتانيا والتي انتهت بانتصار عريض )5-1(، رغم 
الــدوحــة، ما جعل اثنني من   كثيرين منهم يقيمون في 

ّ
أن

نجوم املنتخب التونسي يوّجهان رسالة إلى مواطنيهما 
من أجل مساندتهم في املباريات املقبلة للبطولة.

ــطــــري، يــــوســــف املـــســـاكـــنـــي، فــي  ــقــ وقـــــــال نـــجـــم الـــعـــربـــي الــ
تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة 
القدم، بعد نهاية مباراة »نسور قرطاج« ضد موريتانيا، 

النسق وأن  نــواصــل على نفس هــذا  أن  الــثــالثــاء: »نتمنى 
نــضــع جــمــيــعــًا الــيــد فـــي الـــيـــد، أدعــــو الــجــمــاهــيــر أن تــكــون 
املــبــاراة املقبلة،  الــحــضــور فــي  إلــى جانبنا، وأطــلــب منهم 
الــفــريــق«. وقــال العــب نــادي الترجي غيالن  وأن يشجعوا 
الشعاللي: »الجماهير جاءت لتشجيعنا، شكرًا لهم، هناك 
لذلك  الــدوحــة،  يقيم في  التونسية  الجالية  عــدد كبير من 
أتمنى أن يأتي املشجعون بأعداد غفيرة في املرة املقبلة، 

أدعوهم لدعمنا ومساندتنا«.
ويــواجــه املنتخب الــتــونــســي نــظــيــره الــســوري فــي مــبــاراة 
الــجــولــة الــثــانــيــة، يــوم الجمعة املــقــبــل، قبل اخــتــتــام الــدور 
األول بمالقاة اإلمارات، في اللقاء املقرر يوم اإلثنني املقبل.
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رياض الترك

تـــــتـــــســـــم مــــــــواجــــــــهــــــــات فــــريــــقــــي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وأرســـنـــال 
بــالــنــديــة واملـــنـــافـــســـة دائــــمــــًا، وال 
للمباراة، ما  النهائية  النتيجة  ع 

ّ
يمكن توق

يجعل املــواجــهــة أكــثــر قـــوة وحــمــاســا. وفــي 
»البريميرليغ«  منافسات  من  الـــ14  الجولة 
ســتــكــون األنــظــار مــوجــهــة نــحــو قــمــة ملعب 
الــظــروف الخاصة  تـــرافـــورد« بسبب  »أولـــد 

حيط بهذه املواجهة.
ُ
التي ت

المباراة األخيرة لكاريك كمدرب
ــك،  ــ ــاريـ ــ ــكــــل كـ ــايــ ــيــــخــــوض اإلنــــكــــلــــيــــزي مــ ســ
ــبــــاراتــــه األخـــــيـــــرة، ربــــمــــا كــــمــــدرب مــؤقــت  مــ
ــو الــــذي  ــ لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وهـ
أوليه  النرويجي  مغادرة  بعد  املهمة  م 

ّ
تسل

غونار سولشاير، وحقق نتائج طيبة على 
بعد  وذلــك  واألوروبــــي،  املحلي  الصعيدين 
الــتــفــوق عــلــى مــنــافــســه فــيــاريــال اإلســبــانــي 
بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني والــــتــــعــــادل مــــع تــشــلــســي 

متصدر »البريميرليغ« )1 - 1(.
ميزة لن تشفع لكاريك 

ُ
 هذه النتائج امل

ّ
 أن

ّ
إال

ــول، خصوصًا  لــكــي يبقى مــدربــًا لــفــتــرة أطــ
مــع اإلعـــالن رسميًا عــن التعاقد مــع املــدرب 
األملاني رالف رانغنيك، الذي سيقود الفريق 
حتى نهاية موسم 2021-2022، مع اإلشارة 
لــن ينتهي، بــل سيبقى   دور كــاريــك 

ّ
أن إلــى 

تدريب  على  ــشــرف 
ُ
امل الفني  الــجــهــاز  ضمن 

»الشياطني الُحمر«.
وعـــمـــل مــايــكــل كـــاريـــك، أحــــد نـــجـــوم الــفــريــق 
مساعدًا  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  تاريخيًا 
ــه 

ّ
لــلــمــدرب الــنــرويــجــي ســولــشــايــر، وأثــبــت أن

»يونايتد« 
و»المدفعجية«

ستكون جماهير الدوري اإلنكليزي لكرة القدم على موعد مع مواجهة 
أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب »أولد  بين فريقي  الثقيل  العيار  من 

ترافورد«، وهي المواجهة التي ُتلعب في ظروف خاصة

3031
رياضة

تقرير

سيكون من أبرز املدربني الشباب الواعدين 
ــة كـــبـــيـــرة فــي  ــديــ ــادة أنــ ــيــ ــن ُيــمــكــنــهــم قــ ــذيــ الــ
املستقبل، ولَم ال؟ قيادة مانشستر يونايتد 
عندما يكسب خبرة أكبر في األعوام القادمة.

وفي حال حقق كاريك االنتصار أمــام فريق 
 املدرب سيكتسب شعبية كبيرة 

ّ
أرسنال، فإن

لــدى جماهير »يــونــايــتــد«، ألنــه سيكون من 
دون خــســارة فــي 3 مــبــاريــات متتالية، وهو 
ــر الــــذي لـــم يــحــصــل فـــي الــفــتــرة األخــيــرة  األمــ
ــًا لـــلـــفـــريـــق،  ــ ــدربـ ــ عـــنـــدمـــا كــــــان ســـولـــشـــايـــر مـ
 املدرب النرويجي 

ّ
وسيؤكد كاريك بالتالي أن

التي لم  الفنية  الكثير من املشاكل  كان لديه 
ساعد في تطور »الشياطني الُحمر«.

ُ
ت

حضور رانغنيك في المدرجات
رغم اإلعــالن رسميًا عن التعاقد مع املدرب 
 األخير 

ّ
األملاني الجديد رالف رانغنيك، فإن

لن يقود فريقه الجديد من دكة البدالء، ومن 
ــه ســيــكــون حـــاضـــرًا فـــي مــدرجــات  ــ

ّ
املـــؤكـــد أن

ملعب »أولـــد تــرافــورد« للوقوف أكــثــر على 
التعليمات  كــتــاب  وتحضير  الــفــريــق  حــالــة 
 املــالحــظــات الــتــي 

ّ
الـــخـــاص بـــه وتـــدويـــن كـــل

ســتــظــهــر مـــن مــتــابــعــتــه املـــواجـــهـــة. وينتظر 
املــــــدرب رانــغــنــيــك إنـــهـــاء فـــريـــق مــانــشــســتــر 
 املــتــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى 

ّ
ــل ــ يـــونـــايـــتـــد كـ

تـــأشـــيـــرة عـــمـــل والــــبــــدء رســـمـــيـــًا فــــي مــهــمــة 
تدريب »الشياطني الُحمر«، ومن املتوقع أن 
بـــاالس في  فــريــق كريستال  تــكــون مواجهة 
الـــدوري أول مــبــاراة يقودها املــدرب  بطولة 

األملاني هذا املوسم.
ــي إلـــى  ــ ــانـ ــ ــال حــــضــــور املــــــــدرب األملـ ــ ــــي حــ وفــ
ملعب »أولـــد تــرافــورد« ودخــولــه املقصورة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــجـــلـــوس إلـــــى جـــانـــب الــســيــر 
 جــمــاهــيــر فــريــق 

ّ
ألــيــكــس فــيــرغــيــســون، فــــإن

حّييه بشكل كبير وتستقبله 
ُ
مانشستر ست

عّول عليه 
ُ
ه املدرب الذي ت

ّ
بحرارة، وذلك ألن

الفريق مــن الحالة السيئة  مــن أجــل إخـــراج 
النتائج  بــهــا، وبــالــتــالــي تحسني  الــتــي يمر 

السلبية التي سجلها الفريق مؤخرًا.
ــدرب رالــف   املــ

ّ
ــارة إلـــى أن ــ وهــنــا تــجــدر اإلشـ

رانــغــنــيــك، ُيعتبر مــن أكــثــر املــدربــني األملـــان 
خبرة في عالم التدريب، والذي يملك أفكارًا 
فنية ُمميزة يمكنها تغيير الكثير من األمور 
فــي فــريــق مــانــشــســتــر، وهـــو الــــذي كــانــت له 
وساعد  »البوندسليغا«،  في  قوية  تجارب 
أنـــديـــة كــثــيــرة عــلــى الــصــعــود إلــــى الـــدرجـــة 
املمتازة، وكذلك التأهل إلى منافسات دوري 

أبطال أوروبا، وتقديم مستوى جيد.

أرتيتا ومواصلة النتائج اإليجابية
بعيدًا عن مانشستر يونايتد، يسعى فريق 
أرسنال مع املدرب اإٍلسباني ميكيل أرتيتا، 
منافسات  فــي  اإليــجــابــيــة  النتائج  ملــواصــلــة 
بطولة الدوري اإلنكليزي، خصوصًا بعد أن 
األخيرة وحقق  الفترة  في  استعاد مستواه 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، مــن بينها الــخــســارة مــرة 
واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها. وال 
يريد املدرب أرتيتا السقوط أمام مانشستر 

رالف رانغنيك لن يقود 
»يونايتد« في هذه 

المواجهة القوية

األرجنتيني المخضرم خوسيه بيكرمان مدربًا 
لمنتخب فنزويال

جديد  كمدرب  بيكرمان،  نيستور  املخضرم، خوسيه  األرجنتيني  املــدرب  تقديم  تم 
املنصب بشكل مؤقت ملدة  الذي شغل  لليوناردو غونزاليس،  ملنتخب فنزويال خلفًا 
8 مباريات بعد اعتذار البرتغالي جوسيه بيسيرو، الذي قضى عامًا دون الحصول 
على راتبه. وقال بيكرمان خالل املؤتمر الصحافي لتقديمه أمام وسائل اإلعالم: »كنت 
أينما ذهبت كان  األفــكــار، بعيدًا عن االنتصارات والبطولة واأللــقــاب  متسقًا جــدًا مع 
هناك دائمًا نمط، هناك فكرة: الحفاظ على الهوية، وعشق القميص، والشعور بالفخر 
 ما لديه«. 

ّ
لتمثيل بلدك، والقول إّن الالعب الذي يرتدي هذا القميص، يجب أن يقدم كل

ويأتي تولي بيكرمان للمهمة الفنية لفنزويال في الفترة التي فقد فيها املنتخب فرصته 
في  واألخير  العاشر  املركز  يحتل  إذ  بقطر،   2022 ملونديال  التأهل  في  »إكلينيكيًا« 
الهدف األول  الجنوبية برصيد 7 نقاط. وسيكون  القارة األميركية  ترتيب منتخبات 
عن   

ً
2024، فضال في  املقبلة  أميركا«  »كوبا  بطولة  هو  الـــ72 سنة  للمدرب صاحب 

محاولة قيادة املنتخب الالتيني للتأهل للمونديال للمرة األولى في تاريخه.

غوارديوال: ميسي استحق الحصول على الكرة الذهبية
أّن منح  اإلنكليزي،  مــدرب فريق مانشستر سيتي  غــوارديــوال،  بيب  اإلســبــانــي،  أكــد 
اإلطــالق  على  يكون  أن  يمكن  »ال  الذهبية  الــكــرة  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني،  النجم 
غير منصف«. وقال غوارديوال أثناء مؤتمر صحافي: »ال يمكننا القول أبدًا إّن منح 
الكرة الذهبية مليسي غير منصف. األمر بالنسبة لي بمثابة عرض، طريقة لجعل كرة 
القدم أكثر إمتاعًا. إنه إنجاز كبير مليسي وألليكسيا، وكذلك بيدري«. وأضاف املدرب 
الــذي يقرر هذا  الشخص  أنا  أم ال، لست  الجائزة  »إذا كان يستحق   :

ً
اإٍلسباني قائال

الفوز بها أيضًا بالنظر للموسم  أّن ليفاندوفسكي كان بإمكانه  األمــر. حقيقة األمر 
. لكن في مستويات مثل هذه، أّي العب يستحق 

ً
الذي قدمه. األمر كان ليصبح عادال

الفوز بالجائزة«.

بايرن وباقي أندية »البوندسليغا« تستعد للّعب 
من دون جمهور

سيضطر بايرن ميونخ وأندية أخرى للعودة إلى خوض مبارياتها من دون جمهور، 
وأقيمت  كــورونــا.  فــيــروس  مــن  الرابعة  املــوجــة  انتشار  جــراء  املفروضة  للقيود  نظرًا 
مباراة اليبزيغ- باير ليفركوزن من دون جمهور وفقًا للقرارات املطبقة من قبل والية 
ساكسونيا، األكثر تضررًا في البالد. في املقابل، خاض كولن مباراته ضد بوروسيا 
مونشنغالدباخ أمام 50 ألف مشجع، ما قوبل بانتقادات من قبل الحكومة الفيدرالية 
التحالف  قــبــل  مــن  وكــذلــك  مــيــركــل،  أنــجــيــال  واليــتــهــا،  املنتهية  األملــانــيــة  للمستشارة 
املستقبلي بني االشتراكيني الديمقراطيني والخضر والليبراليني. وسيؤثر هذا القرار 
بايرن ميونخ، حامل  العام على فريق بحجم  األقــل حتى نهاية  الــذي سيسري على 
اللقب، الذي تتبقى له مباراتان في الدوري األملاني وأخرى في دوري أبطال أوروبا ضد 

برشلونة على ملعبه قبل نهاية 2021.

يورغن كلوب: صالح يستحق مركزًا متقدمًا عن السابع
أكد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول اإلنكليزي أّن محمد صالح العب الفريق كان 
الذهبية. وقال  الكرة   فيه خالل جوائز 

ّ
الــذي حل السابع  يستحق مركزًا متقدمًا عن 

التصنيف،  أكثر في  كــان يستحق مركزًا متقدمًا  ذلــك،  أنــا صــادق في  »نعم،  كلوب: 
لكن األمر ال يعتمد علّي«. وأضاف املدرب األملاني: »أال يصوت الصحافيون على هذه 
ه يستحق مركزًا أقرب كان 

ّ
ه ذنبكم. إذا كنتم تعتقدون أن

ّ
الجائزة؟ ال تسألني إذًا. إن

الجائزة  منح  »بوسعك   :
ً
قائال كلوب حديثه  وتابع  زمالئكم«.  مع  الحديث  بكم  يجدر 

ليفاندوفسكي!  لــروبــرت  إعــطــاءهــا  تستطيع  ال  لكن  مسيرته،  مجمل  على  مليسي 
األمر معقد، وصالح كان يستحق مركزًا متقدمًا عن ذلك«. ُيذكر أّن املهاجم الدولي 
ميسي  من   

ّ
كــل خلف  السابع  املركز  في  الذهبية  الكرة  جائزة  أنهى سباق  املصري 

التي تصدرها  القائمة  وليفاندوفسكي وجورجينيو وبنزيمة وكانتي ورونالدو، في 
ميسي ُمتوجًا بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الكروية.

واشنطن ـ العربي الجديد

ُيــقــدم العــب كــرة السلة األمــيــركــي، ديفن بــوكــر، صاحب الـــ25 
سنة، مستوى ُمميزًا هذا املوسم مع فريقه فينيكس صانز في 
الــدوري األميركي »NBA«، وهو ابن النجم السابق  منافسات 
املهمة  األسماء  اليوم من  أمسى  ه 

ّ
لكن بوكر،  ملفني  اللعبة،  في 

في عالم هذه الرياضة بدوره. بدأ بوكر مسيرته في عالم كرة 
السلة على مستوى الجامعات مع فريق كنتاكي وايدكاتس، ثم 
تم اختياره من فريق فينيكس صانز في »الدرافت« األول لعام 
2015، وفي عام 2017، أمسى بوكر أصغر العب ُيسجل أكثر 
من 60 نقطة في مباراة واحدة، عندما أنهى مواجهة بوسطن 

سلتيكس برصيد 70 نقطة آنذاك.
الـــ22 سنة، بوكر أصبح أصغر العب في تاريخ السلة  وبعمر 
الذي ُيسجل 50 نقطة في مباراتني متتاليتني، كما  األميركية 
 النجوم في عامي 2020 

ّ
ونال شرف املشاركة في تشكيلة كل

و2021، بصفة العب احتياطي.
وخـــاض بــوكــر فــي املــوســم األول مــع فــريــق صــانــز 76 مــبــاراة 
 مباراة، وفي موسم 2016-

ّ
وكان معدل نقاطه 13.8 نقطة كل

2017، خاض 78 مباراة وارتفع معدل نقاطه إلى 22 في املباراة 
الواحدة، ثم في موسم 2017-2018، خاض 54 مباراة وارتفع 

مــعــدل نقاطه أكــثــر إلــى 24 فــي املــبــاراة الـــواحـــدة. وفــي موسم 
2018-2019، لعب بوكر 64 مباراة وكان معدل نقاطه 26 في 
املباراة الواحدة، ثم في موسم 2019-2020، حافظ على نفس 
سجل   ،2021-2020 موسم  وفــي  تواليًا،  الثاني  للعام  املــعــدل 

معدل 25 نقطة في املباراة الواحدة.
وعلى الصعيد الدولي، تم اختياره لتمثيل منتخب أميركا لكرة 
السلة في عام 2016، وشارك معه في منافسات األلعاب األوملبية 
بــالده في االستحقاقات  للمشاركة مع  عام 2020، وسيطمح 
الدولية القادمة من أجل تقديم مستوى قوي وإثبات أنه واحد 

من أفضل املواهب الشابة في كرة السلة األميركية حاليًا.
وساهم بوكر في تقديم فريقه فينيكس صانز ملستوى قوي 
عــن جــدارة  الغربية  املنطقة  ترتيب  فهو يتصدر  املــوســم،  هــذا 
واستحقاق حتى اآلن برصيد 18 فوزًا مقابل 3 خسارات، في 
وقت حقق فريقه 17 فوزًا متتاليًا، وهو ما دفع بوكر لالحتفال 
عبر حسابه الرسمي في »تويتر« بعدم الخسارة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي بأكمله. وسيكون لبوكر مستقبل كبير 
السلة األميركية في حــال حافظ على هذا  في منافسات كــرة 
األداء القوي الذي ُيقدمه هذا املوسم مع فريقه فينيكس صانز، 
ه سُيتوج هذا 

ّ
وفي حال وصول فينيكس إلى أدوار متقدمة، فإن

املجهود القوي بأفضل طريقة.

ديفين بوكر

على هامش الحدث

العب كرة سلة أميركي شاب، في الخامسة والعشرين، ويتصدر مع 
فريق صانز الترتيب

يونايتد وأرسنال 
في مواجهة نارية 
من أجل البقاء مع 
فرق المقدمة 
)شاون بوتيريل/
)Getty

)Getty/إميليو أندريولي(

حامل لقب الدوري اإلسبان

يونايتد فــي ملعب »أولـــد تـــرافـــورد«، وذلــك 
ــي الــحــالــة  ألن الــــخــــســــارة ســـتـــؤثـــر ســلــبــًا فــ
الــذهــنــيــة الــخــاصــة بــالــالعــبــني وربــمــا تعيد 
األمـــــور إلــــى نــقــطــة الــصــفــر مـــن جـــديـــد، كما 
الفريق  قـــدرة  على  سلبًا  سيؤثر  التعثر  أن 
ــة، خــصــوصــًا  ــقـــدمـ عــلــى الـــلـــحـــاق بـــأنـــديـــة املـ
بعدما قلص فارق النقاط كثيرًا بتقدمه من 
املــركــز العشرين إلــى املــركــز الــخــامــس. وبــدأ 
بثالث  أرســنــال موسمه بشكل سيئ  فــريــق 

على نيوكاسل يونايتد. وفي املجموع خسر 
مــرة واحــدة في آخــر 10 مباريات لعبها في 
الـــدوري، وهــي محصلة تؤكد عــودة الفريق 

إلى سكة االنتصارات من جديد.
ــقــــدم فـــريـــق »املـــدفـــعـــجـــيـــة« بــفــضــل هـــذه  وتــ
النتائج الجيدة من املركز األخير إلى املركز 
أن  مــن  بــداًل  الكبار  بــني  ليتواجد  الخامس، 
يكون في مركز بني الهابطني، وبدأ املنافسة 
بقوة على مقعد مؤهل إلى بطولة الــدوري 

برينتفورد  أمــام  األولـــى  خــســارات متتالية، 
خــارج األرض، ثم أمــام تشلسي على ملعب 
»اإلمارات«، وبعد ذلك أمام مانشستر سيتي 
في ملعب »االتحاد«، ليجد نفسه في املركز 
األخير ومهددًا بالهبوط إلى الدرجة األولى. 
 فــريــق املـــدرب اإلســبــانــي ميكي أرتيتا، 

ّ
لــكــن

استعاد توازنه سريعًا وحقق 3 انتصارات 
مــتــتــالــيــة، وبــعــد تــعــادلــني ثـــم 3 انــتــصــارات 
متتالية، خسر بعدها ضد ليفربول ثم فاز 

األوروبي أو دوري أبطال أوروبا في موسم 
.2023-2022

ُيــعــانــي فريق  وفـــي وقـــت تــوقــع الجميع أن 
ــذا املـــوســـم  ــ أرســــنــــال مــــن نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة هـ
بــعــد االنــطــالقــة بــثــالث خـــســـارات متتالية، 
املــدرب أرتيتا في صناعة االنتفاضة  نجح 
ــتــــعــــاد نــغــمــة االنــــتــــصــــارات  املـــطـــلـــوبـــة واســ
بفارق  املقدمة  أندية  تبتعد  أن  قبل  سريعًا 

كبير من النقاط.

بطولة إيطاليا: وجه رياضي
أتالنتا يتابع انتصاراته

ســجــل الـــكـــرواتـــي مـــاريـــو بــاســالــيــتــش ثــالثــة 
ــا لـــلـــفـــوز عــلــى  ــتــ أهـــــــــداف وقـــــــاد فـــريـــقـــه أتــــالنــ
ــة، فــي  ــفـ ــيـ ضـــيـــفـــه فــيــنــيــتــســيــا بـــربـــاعـــيـــة نـــظـ
افــتــتــاح مــبــاريــات املــرحــلــة 15 مـــن مــنــافــســات 
بطولة الـــدوري اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وحقق 
باساليتش »هاتريك« في الدقائق 7 و12 و67، 
فــي وقـــت أضـــاف الــهــولــنــدي تـــون كوبماينرز 

الثالث في الدقيقة 57.
ــزه الـــرابـــع  ــركــ ــا مــ ــتـ ــذا الــــفــــوز، عـــــزز أتـــالنـ ــهــ وبــ
إنتر  على  الخناق  وضيق  نقطة،   31 برصيد 
حــامــل الــلــقــب، الــثــالــث مــع نــفــس عـــدد الــنــقــاط، 
ومــتــأخــرًا بــفــارق نقطة عــن الــوصــيــف مــيــالن، 
الترتيب   نابولي يتصدر 

ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  مع 

بــرصــيــد 35 نــقــطــة. كــمــا رفـــع أتــالنــتــا رصــيــده 
إلـــى 9 مــبــاريــات مــن دون خــســارة فــي جميع 
مقابل  انتصارات   5 املسابقات، حقق خاللها 
4 تعادالت، وذلك منذ خسارته أمام مانشستر 
أكتوبر/  20 فــي   )2  -  3( االنــكــلــيــزي  يونايتد 

الثالثة من مسابقة  الجولة  في  األول  تشرين 
دوري أبطال أوروبا.

ــيــــرة في  كــمــا فــــاز فـــي مـــبـــاريـــاتـــه األربــــــع األخــ
الــــــدوري، مــنــهــا الـــفـــوز املــهــم عــلــى يــوفــنــتــوس 
بــهــدف نــظــيــف فـــي املــرحــلــة الــســابــقــة، محققًا 
سلسلة مــن 8 مــبــاريــات لــم يــذق خاللها طعم 

ــتــــصــــارات وتــــــعــــــادالن(، مــنــذ  الـــخـــســـارة )6 انــ
ســقــوطــه عــلــى أرضــــه أمــــام مــيــالن )3 - 2( في 

املرحلة السابعة.
ورفــــع بــاســالــيــتــش الــــذي كــــان ســجــل قــبــل 10 
أيــــام ثــنــائــيــة مـــن خــمــاســيــة فــريــقــه فـــي مــرمــى 
مع  أهــــداف   7 إلـــى  رصــيــده   ،)2-5( سبيتسيا 
5 تـــمـــريـــرات حــاســمــة فـــي »الــكــالــتــشــيــو« هــذا 

املوسم. 
ــة، فـــــاز فــيــورنــتــيــنــا عــلــى  ــيـ ــانـ ــاراة ثـ ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
فيورنتينا  ورفـــع   ،)1  -  3( سمبدوريا  ضيفه 
رصيده إلى 24 نقطة في املركز السادس، في 
وقــت تجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة 
فــي املــركــز الـــــ15، متقدمًا بــفــارق األهــــداف عن 

فينيتسيا.
وفــــي ســـالـــيـــرنـــو، اســـتـــعـــاد فـــريـــق يــوفــنــتــوس 
ــفـــوزه عــلــى مــضــيــفــه ســالــيــرنــيــتــانــا  تــــوازنــــه بـ
نظيفني، سجلهما  بــهــدفــني  الــتــرتــيــب  مــتــذيــل 
بـــاولـــو ديـــبـــاال )د.21( والــبــديــل  األرجــنــتــيــنــي 
ألــفــارو مــوراتــا )د.70(. ورفــع فريق  اإلسباني 
نقطة في   24 إلــى  العجوز« رصــيــده  »السيدة 
األهــداف عن فيورنتينا  بفارق  السابع  املركز 

السادس.
لــيــوفــنــتــوس بعد  الـــفـــوز االّول  وُيــعــتــبــر هــــذا 
أمام  املسابقات  خسارتني تواليًا في مختلف 
تشلسي االنكليزي بأربعة أهــداف نظيفة في 
مسابقة دوري ابطال أوروبــا وأتالنتا بهدف 
للدوري. ويعاني  السابقة  املرحلة  في  نظيف 
يوفنتوس هذا املوسم من أجل إيجاد توازنه 
كريستيانو  البرتغالي  نجمه  رحــيــل  ظــل  فــي 
ــقـــديـــم  ــلـــم مــــدربــــه الـــجـــديـــد-الـ ــدو وتـــسـ ــ ــالــ ــ رونــ
الفنية،  األمــــور  زمـــام  ألــيــغــري  ماسيميليانو 
تأهله  ضمان  فبرغم  نتائجه،  تتأرجح  حيث 
إلى ثمن النهائي للمسابقة القارية األم، إال أن 
نتائجه محليًا ال تعكس تطلعاته خصوصًا 
ــام أنــــديــــة مـــتـــواضـــعـــة مــثــل  ــ بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــ

إمبولي وساسوولو وفيرونا.
وتواجه يوفنتوس وساليرنيتانا 5 مرات منذ 
عام 1948، فكانت الغلبة للنادي التوريني إذ 
فــاز ثــالث مـــرات مقابل مــرة ملنافسه وتــعــادال 
مرة واحــدة، في وقت لم يفز ساليرنيتانا في 
الــدوري سوى مرتني هذا املوسم أمام جنوى 
وتــعــادل   ،)1  -  2( وفينيتسيا  نظيف  بــهــدف 

مرتني، مقابل 11 خسارة.
وعلى يوفنتوس املحافظة على سلسلة نتائج 
إيجابية في املباريات القادمة من أجل التقدم 
على  الخناق  تضييق  ومحاولة  الترتيب  في 
أصحاب الصدارة وعدم االبتعاد كثيرًا عنهم.
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