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تحّدث قائد 
منتخب تونس، 
وهبي الخزري، 
ألول مرة، 
عن إمكانية 
مغادرته سانت 
إتيان، تزامنًا مع 
اقتراب عقده 
من النهاية 
في 30 يونيو/
حزيران المقبل، 
رغم المستويات 
الرائعة التي 
يقدمها مع 
الفريق. وقال 
الخزري، في 
حوار خص 
به صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية: »ال 
أدري إن كنت 
سأستمر مع 
سانت إتيان 
الموسم المقبل، 
إلى حد اآلن 
عقدي ال يسمح 
بذلك، ال أرغب 
في الرحيل وترك 
النادي، حتى لو 
كنا في دوري 
الدرجة الثانية 
الفرنسي«.

)Getty/الخزري نجم نادي سانت إتيان الفرنسي )كاثرين ستينكيستي

الخزري الوفي

سيغيب حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، عن 
مباراتي منتخب بالده أمام كندا وهندوراس 
ضمن تصفيات أميركا الشمالية والوسطى، 

املؤهلة ملونديال قطر 2022، بسبب اإلصابة. وأشار 
ه عقب خضوع الالعب 

ّ
االتحاد في بيانه الرسمي أن

ه يعاني من 
ّ
للتصوير بالرنني املغناطيسي تبني أن

 كوستاريكا ضيفة على 
ّ

التواء في املرفق. وستحل
كندا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل ضمن 

تصفيات الكونكاكاف املؤهلة ملونديال قطر 2022.

واصل الهولندي ماكس فيرستابني، سائق فريق 
ريد بول، ترّبعه على صدارة ترتيب بطولة العالم 

إثر تتويجه بسباق جائزة املكسيك الكبرى، 
املرحلة الـ18 ببطولة العالم للفورموال1. وتمكن 

فيرستابني )24 عامًا(، من تحقيق هذا االنتصار 
بفضل انطالقته القوية متفوقًا على البريطاني 

لويس هاميلتون. بهذا يواصل فيرستابني 
اقترابه من اللقب األول له في بطولة العالم، بعدما 

وسع الفارق إلى 19 نقطة مع هاميلتون.

ينتظر جيمي مكالرين، مهاجم أستراليا، على 
أحّر من الجمر، العودة للعب مع منتخب بالده، 

في مواجهة مرتقبة أمام السعودية، في تصفيات 
كأس العالم لكرة القدم، يوم الخميس، حيث 

يستعد منتخب أستراليا لخوض أول مباراة على 
أرضه وأمام جماهيره منذ أكثر من عامني. ولم 
يشارك مكالرين مع فريق املدرب غراهام أرنولد 
منذ مواجهة األردن في يونيو/حزيران املاضي، 

بسبب قيود السفر املفروضة جراء وباء كوفيد-19.

اإلصابة تحرم كوستاريكا 
من نافاس أمام 

كندا وهندوراس

فورموال1: فيرستابين 
يتوج بجائزة المكسيك 

ويواصل صدارته

مكالرين مهاجم أستراليا 
متشوق للعودة أمام 

جماهير بالده
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بطل الدوري باكس يعاني 
مع سقوطه الخامس 

في آخر 6 مباريات

بنفيكا يقسو على براغا بسداسية
استعاد بنفيكا توازنه في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما أمطر شباك 
من  الــــ11  الجولة  ختام  فــي   )1-6( قاسية  بنتيجة  بــراغــا  ضيفه سبورتنغ 
املسابقة. وعلى ملعب )النور( في لشبونة، انقض »النسور« على املباراة منذ 
البداية وحتى النهاية، حيث باغتوا الفريق الضيف بهدف مبكر بعد دقيقتني 
عن طريق املدافع اإلسباني أليكس غريمالدو. رّد براغا جاء في الدقيقة 12 
العقاب قاسيًا من  هــورتــا. ولكن جــاء  ريــكــاردو  التعادل عــن طريق  بهدف 
الدقيقتني  بهدفني في  رافــا سيلفا  فيها  تألق  أهــداف  بثالثة  بنفيكا  العبي 
42 و45، واملــهــاجــم األوروغـــويـــانـــي الــشــاب دارويــــن نــونــيــيــز. وفـــي الــشــوط 
ل بتسجيلهما الدولي 

ّ
الثاني، أجهز بنفيكا على منافسه تمامًا بهدفني تكف

البرازيلي إيفرتون سواريس في الدقيقتني 52 و59. وضرب بنفيكا أكثر من 
عصفور بهذه النتيجة العريضة، بعدما استعاد توازنه سريعًا في املسابقة 
إثر تعادله اإليجابي بهدف أمام إشتوريل في الجولة املاضية. كما واصل 
الفريق تضييق الخناق على غريميه التقليديني بورتو وسبورتنغ لشبونة، 
فقد حافظ على فارق النقطة معهما في الصدارة، إذ يمتلك 28 نقطة، مقابل 
الــدوري بفوز  29 للفريقني. وكان بورتو قد واصل سلسلة انتصاراته في 
كبير أيضًا خارج ملعبه على سانتا كالرا بثالثية نظيفة، سجلها سرجيو 
فاز  بينما  و77(،   46 الدقيقتني  في  )ثنائية  ديــاز  ولويس  )د.42(،  أوليفيرا 

لشبونة خارج ملعبه أيضًا على باسوش فيريرا بثنائية نظيفة.

إشبيلية يحسم دربي األندلس بثنائية أمام بيتيس
ــدارة الــلــيــغــا بــعــد أن نــجــح في  ــ ــل إشــبــيــلــيــة تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى صـ واصــ
اللدود ريــال بيتيس بهدفني من  حسم دربــي األندلس في عقر داره جــاره 
ختام  فــي  فيامارين(،  )بينيتو  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة  فــي  رد  دون 
ـــ13 بــدوري الــدرجــة األولــى اإلسباني لكرة الــقــدم. وبعد شــوط أول  الجولة ال
سلبي شهد بطاقة حمراء في صفوف أصحاب األرض من نصيب العب 
الوسط األرجنتيني جيدو رودريغيز، تمكن إشبيلية من حسم األمور في 
 بتوقيع األرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 55، ثم 

ً
النصف الثاني، أوال

بمساعدة النيران الصديقة عن طريق هيكتور بييرين بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 81. ورفع إشبيلية بهذا الفوز، الثاني على التوالي والثامن في املوسم، 
رصيده إلى 27 نقطة يعزز بها موقعه في املركز الثالث بفارق األهداف خلف 
املتصدر ريال سوسييداد )28 نقطة(،  الخناق على  ريال مدريد، ويضيق 
 من الريال وإشبيلية مباراة مؤجلة. في املقابل، استقبل بيتيس 

ّ
علمًا أّن لكل

خسارته الثانية على التوالي، الرابعة هذا املوسم، وبقي في املركز الخامس 
برصيد 21 نقطة.

أودينيزي يستعيد ذاكرة االنتصارات في »السيري آ« 
بفوز صعب على ساسولو

اســتــعــاد أوديــنــيــزي تـــوازنـــه فــي »الــســيــري آ« بــفــوزه الــصــعــب عــلــى ضيفه 
ســاســولــو )3-2( فــي إطـــار مــواجــهــات الــجــولــة الــــ12 بـــدوري الــدرجــة األولــى 
اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب »داتشيا أرينا« انتهى الشوط األول بهدفني 
الدقيقة 8  النتيجة منذ  في كل شبكة حيث تقدم أصحاب األرض أوال في 
بهدف اإلسباني جيرارد ديولوفيو، قبل أن يرد ساسولو بهدفني سجلهما 
الترتيب.  على  و28   15 الدقيقتني  في  فراتيسي  ودافيد  بيراردي  دمينيكو 
وفي الدقيقة 39 أدرك أودينيزي التعادل بمساعدة النيران الصديقة بهدف 
فراتيسي في مرماه. وفي الشوط الثاني، سجل املهاجم البرتغالي بيتو هدف 
انتصار أودينيزي في الدقيقة 56. وبهذه النتيجة يستعيد أودينيزي ذاكرة 
االنتصارات بعد االبتعاد لثماني جوالت كاملة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة 
في املركز الـ14. بينما سقط ساسولو في فخ الخسارة الثانية على التوالي، 

السادسة هذا املوسم، ليظل رصيده عند 14 نقطة أيضًا في املركز الـ13.

ــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــرز وبــروكــلــني  واصـــــل غـ
نتس انتصاراتهما املتتالية بفوز األّول على 
والثاني   ،107-120 روكــتــس  هيوسنت  ضيفه 
رابــتــورز 116-103 في  على مضيفه تورونتو 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
في املقابل، تابع ميلووكي باكس حامل اللقب 
ويـــوتـــا جــــاز هــزائــمــهــمــا بــســقــوطــهــمــا لــلــمــرة 
واشنطن  مضيفه  أمــام  األول  تــوالــيــًا،  الثانية 
مــضــيــفــه  أمــــــام  والــــثــــانــــي   ،101-94 ويــــــــــزاردز 

أورالندو ماجيك 107-100.
ــاراة األولــــــــى، حـــقـــق غــــولــــدن ســتــايــت  ــ ــبـ ــ فــــي املـ
ووريــرز فوزه الرابع تواليًا والثامن في تسع 
مباريات حتى اآلن هذا املوسم، عندما تغلب 

على ضيفه هيوسنت روكتس 107-120.
ــن كــــــوري  ــفـ ــيـ ــتـ وكــــــعــــــادتــــــه، تـــــألـــــق الــــنــــجــــم سـ
كان  فيما  دقيقة،   27 فــي  نقطة   20 بتسجيله 
زميله جوردان بول أفضل مسجل في املباراة 
برصيد 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة 
في 30 دقيقة، وأضاف أندرو ويغينز 16 نقطة 
والــبــديــل أوتـــو بــورتــر جــونــيــور 15 نقطة مع 
تــســع مــتــابــعــات. وفـــي الــثــانــيــة، رفـــع بروكلني 

الدوحة ـ العربي الجديد

تــنــطــلــق فـــي الـــدوحـــة نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري 
بمشاركة ستة  قــطــر،  الــعــرب  كــأس  منافسات 

عشر منتخبًا من أنحاء العالم العربي.
ــّكـــل الـــبـــطـــولـــة فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لـــالرتـــقـــاء  وتـــشـ
ــرافــــق  بـــالـــخـــطـــط الــتــشــغــيــلــيــة وجــــاهــــزيــــة املــ
الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، قبل 
نحو عام على بدء منافسات النسخة األولى 
مـــن املـــونـــديـــال فـــي الـــشـــرق األوســـــط والــعــالــم 

العربي.
وتشهد بطولة كأس العرب، التي تقام للمرة 
األولى تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الــفــيــفــا(، 32 مـــبـــاراة عــلــى مـــدى 19 يــومــًا من 
 18 إلـــى  الــجــاري  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   30
وتستضيف  املــقــبــل،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
اســتــادات مونديال قطر  منافساتها ستة من 
2022، ومن بينها استاد البيت واستاد راس 
ــقـــرر تــدشــيــنــهــمــا فـــي أول أيـــام  ــبـــود، املـ أبــــو عـ

البطولة.
ويقام نهائي البطولة في 18 ديسمبر، أي قبل 

نــتــس عـــدد انــتــصــاراتــه املــتــتــالــيــة إلـــى خمسة 
بــفــوزه على مضيفه تــورونــتــو رابــتــورز 116-

103، بــفــضــل تــألــق نــجــمــه كــيــفــن دورانـــــت في 
الضيوف منذ تعّرضه  بملعب  له  مباراة  أّول 
لقطع في وتر أخيل قدمه اليسرى في املباراة 
الــخــامــســة ضــمــن الـــــدور الــنــهــائــي عــــام 2019 
عــنــدمــا كـــان يــدافــع عــن ألــــوان غــولــدن ستايت 
ــى املــــالعــــب فــي  ــ ووريـــــــــــرز. وعـــــــاد دورانــــــــــت إلــ
يواجه  لم  لكنه   ،2020 األول  ديسمبر/كانون 
تورونتو بملعبه كون مبارياته البيتّية كانت 
تقام املوسم املاضي في تامبا بوالية فلوريدا 
بسبب جائحة كورونا. وكلل دورانــت عودته 
ــى مــلــعــب »إيـــــر كـــنـــدا ســنــتــر« الـــــذي أصــبــح  إلــ
بالنجاح  إســـم »ســكــوتــيــابــنــك«  حــالــيــا  يحمل 
مع  نقطة   31 بتسجيله  مــتــفــرج   19800 أمـــام 

سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
وساهم النجم اآلخر جيمس هاردن في الفوز 
مــع 28  دابـــل«  السابع لنتس بتحقيقه »دابـــل 
»تريبل  مــن  قريبًا  وكــان  متابعات  و10  نقطة 
دابــــــل« بــتــمــريــراتــه الــحــاســمــة الـــثـــمـــانـــي. في 
املــقــابــل، اكــتــفــى الــنــجــم الــكــامــيــرونــي باسكال 

ملونديال  النهائية  املــبــاراة  مــن  بالضبط  عــام 
2022، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

البطولة
يــتــنــافــس خــــالل بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب أفــضــل 
العربية من قارتي آسيا وأفريقيا  املنتخبات 
عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة، والـــتـــي تنطلق 
تتواصل  الــذي  املجموعات  بــدور  منافساتها 

مبارياته ما بني 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.
عـــت املــنــتــخــبــات املــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 

ّ
ــوز وتـ

أربعة منتخبات  أربع مجموعات بواقع  على 
 منها، وتضم املجموعة األولى منتخبات 

ّ
لكل

قطر والعراق وعمان والبحرين. وتتنافس في 
املجموعة الثانية منتخبات تونس واإلمارات 
وسورية وموريتانيا، وفي الثالثة منتخبات 
وفي  وفلسطني،  واألردن  والسعودية  املــغــرب 
املجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال أفريقيا 
الــجــزائــر ومــصــر، إلــى جــانــب منتخبي لبنان 
 مجموعة 

ّ
كــل والــســودان. وسيتأهل متصدرا 

إلى ربع نهائي البطولة الذي تقام منافساته 
يــومــي 10 و11 ديــســمــبــر، ثــم مــبــاراتــي نصف 
النهائية  واملــبــاراة  ديسمبر،   15 فــي  النهائي 
يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة 

تحديد الفائز باملركز الثالث.
يتاح اآلن شراء تذاكر جميع مباريات البطولة، 
وتــتــوافــر بــاقــة مــتــنــوعــة مــن الــتــذاكــر بأسعار 
معقولة تبدأ من 25 ريااًل قطريًا لتذاكر الفئة 
فــي دولــــة قطر(  للمقيمني  الــرابــعــة )حــصــريــًا 
مباراتي  باستثناء  املباريات  لحضور جميع 

ـــ15 نــقــطــة وأربــــع مــتــابــعــات فــي 25  ســيــاكــام بــ
دقيقة بأول مباراة له بعد غيابه عن املباريات 
ــذا املــــوســــم بــســبــب عــمــلــيــة  ــ الـــعـــشـــر األولـــــــى هـ

جراحية في كتفه اليسرى.
الثالث في  املــركــز  إلــى  بروكلني نتس  وصعد 
املنطقة الشرقية إلى جانب واشنطن ويزاردز، 
الذي ألحق الخسارة الثانية تواليًا والخامسة 
في املباريات الست األخيرة بميلووكي باكس 

حامل اللقب عندما تغلب عليه 94-101.
وهـــو الــفــوز األول لـــويـــزاردز عــلــى بــاكــس في 
املــواجــهــات الــتــســع األخـــيـــرة بــيــنــهــمــا. ويــديــن 
ويـــــــــزاردز بــــفــــوزه لـــبـــرادلـــي بـــيـــل صـــاحـــب 30 
نقطة وثماني تمريرات حاسمة وكايل كوزما 
الــــذي ســجــل 15 نــقــطــة، فــيــمــا لــم يــنــفــع باكس 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  تألق نجمه 
صــاحــب الــــ29 نقطة. وحــســم ويــــزاردز نتيجة 
املباراة في الربع الثالث بنسبة كبيرة بعدما 
األّول لصالحه  الربع  انتهى  إذ   ،19-33 كسبه 
بفارق سلة )26-24(، ورّد الضيوف 28-23 في 

الثاني و23-19 في الربع األخير دون جدوى.
توازنه  ماجيك  أورالنــــدو  استعاد  جهته،  مــن 
بــعــد خــســارتــني مــتــتــالــيــتــني وألـــحـــق الــهــزيــمــة 
ــاز عــنــدمــا  ــ ــا جـ الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــًا بــضــيــفــه يـــوتـ
تغلب عليه 107-100 بفضل 33 نقطة لنجمه 
كارميلو أنتوني. وقاد اإلسباني ريكي روبيو 
إلى فوز غــاٍل على  فريقه كليفالند كافالييرز 
126-109 بتسجيله  نيكس  نيويورك  مضيفه 

37 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

نصف النهائي واملباراة النهائية للبطولة.
بلمحة  االستمتاع  من  املشجعون  وسيتمكن 
عما ينتظرهم خالل مونديال 2022، وحضور 
أكثر من مباراة في يوم واحد، بفضل الطبيعة 
املتقاربة املسافات للبطولة والتي توفر الوقت 

الــكــافــي لــلــوصــول إلــى اســتــاد املــبــاراة التالية 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــامـــة، وتــتــوفــر 
هــنــا قــائــمــة بــاملــبــاريــات الــتــي يــمــكــن حــضــور 
مباراتني منها في يــوم واحــد. ويشترط على 
مباريات  بحضور  الــراغــبــني  املشّجعني  كــافــة 

كـــأس الـــعـــرب تــقــديــم رقـــم املــوافــقــة عــلــى طلب 
بطاقة املشجع حتى يتمكنوا من الدخول إلى 
البطولة. وسُيطلب  دولة قطر وإلى استادات 
من املشجعني التوّجه الستالم بطاقة املشّجع 
الــذكــيــة مــن مــراكــز خــدمــة بــطــاقــة املــشــجــع في 
قــطــر. وجــــرى تصميم بــطــاقــة املــشــجــع، وهــي 
بــطــاقــة تــعــريــف ذكــيــة، لــتــزويــد املشجعني في 
قطر بتجربة رائعة تشمل الكثير من الخدمات 
واملــزايــا، وهــي إلــزامــيــة لكل مــن يحمل تذكرة 
لــحــضــور مــبــاريــات كـــأس الـــعـــرب، وتستخدم 
لتحديد الهوية، وتتيح الدخول إلى استادات 

البطولة مرفقة بتذكرة صالحة.
ويــمــكــن لــلــمــشــجــعــني الـــوافـــديـــن مـــن الـــخـــارج 
اســتــخــدام بــطــاقــة املــشــجــع لــلــدخــول إلـــى قطر 
عدة مرات، بشرط أن تقديم جواز سفر ساري 

املفعول ومعترف به من السلطات القطرية.
وفــي ضــوء الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة للوقاية من 
فــيــروس كــوفــيــد-19ســتــطــبــق كــافــة اإلجــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة لــــضــــمــــان صــــحــــة وســـــالمـــــة كـــافـــة 
املــشــاركــني فــي املــنــافــســات. ويتعني على كافة 
بــإرشــادات السفر الصادرة  الحضور االلــتــزام 
ــن الــســلــطــات الــقــطــريــة وتـــوجـــيـــهـــات وزارة  عـ

الصحة العامة.
كـــمـــا ُيـــشـــتـــرط عـــلـــى جــمــيــع حـــامـــلـــي الـــتـــذاكـــر 
من  الكاملة  التطعيم  جــرعــات  على  الحصول 
أحد اللقاحات املعتمدة من قبل وزارة الصحة 
العامة في قطر، وذلــك لحضور املباريات في 
ظل استمرار انتشار الوباء في العالم وحفاظًا 

على منع تفشيه أكثر.

اقتراب انطالق كأس العرب في قطرووريرز ونتس يواصالن انتصاراتهما وباكس وجاز هزائمهما
ووريرز يتابع مستوياته 

المميزة مع استمرار تألق 
كوري وحال نتس مشابه 

لدورانت

تستضيف قطر مع نهاية 
الشهر الحالي بطولة 

كأس العرب في بروفة 
مونديالية استثنائية

)Getty/كوري سجل 20 نقطة في 27 دقيقة فقط )إيزرا شو

بوشير مدرب مؤقت في موريتانيا )جاك مونش/فرانس برس(

)Getty/كيروش حقق بداية جيدة مع منتخب مصر )غابرييل أبونتي

مالعب قطر المونديالية ستكون جاهزة الحتضان الحدث )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

التنازلي، النطالق  العد  بــدء  مــع 
والسادسة،  الخامسة  الجولتني 
التصفيات  الستار على  وإســدال 
األفــريــقــيــة املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس العالم 
لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي قــــــطــــــر2022، بـــــــدأت ريــــاح 
التغيير تهدد مستقبل العديد من املديرين 
الفنيني في الكثير من املنتخبات، في رحلة 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــبـــور إلـ ــاقـــات الـــعـ الـــبـــحـــث عــــن بـــطـ
أقل  وقبل  التصفيات،  من  واألخــيــر  الثالث، 
مــن شــهــريــن عــلــى انــطــالق مــنــافــســات كــأس 
األمــــم األفــريــقــيــة بــالــكــامــيــرون فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني املقبل.
مــــدرب أجنبي  مــن  أكــثــر  ويــتــوقــف مستقبل 
ووطـــنـــي، عــلــى نــتــائــج الــجــولــتــني الــخــامــســة 

ضحايا التصفيات 
األفريقية

إقاالت واستقاالت قبل الحسم

القدم  لكرة  األفريقية  القارة  تصفيات  تشهد 
من  العديد   2022 قطر  لمونديال  والمؤهلة 
حاالت اإلقالة واالستقالة سابقًا، والتي باتت أيضًا 
تنتظر مدربين جددًا مع قرب انطالق الجولتين 

الخامسة والسادسة

تقرير

 في حصد االنتصار، سواء 
ً
والسادسة، أمال

الــوضــع،  أو تحسني  الــثــالــث،  لــلــدور  للتأهل 
وزيادة أسهم االستمرار، والبقاء في منصبه.

املدير  ويواجه اإلسباني خافيير كليمنتي 
الــفــنــي ملــنــتــخــب لــيــبــيــا، وصــيــف املــجــمــوعــة 
ــة، قـــبـــل مــبــاراتــيــه  ــ ــالـ ــ الــــســــادســــة، شـــبـــح اإلقـ
مــع الــغــابــون وأنــغــوال، حــال التعثر فيهما، 
وتكرار سيناريو السقوط، الذي عانى منه 

في مواجهة املنتخب املصري ذهابا وإيابا 
كليمنتي،  املاضيتني. وحقق  الجولتني  في 
بداية مثالية مع ليبيا في التصفيات، وفاز 
في أول جولتني، وتصدر املجموعة، قبل أن 
يسقط أمام املنتخب املصري مرتني؛ بهدف 
من دون رد، ثم بثالثية نظيفة، فقد إثرهما 
الحديث  وبــدأ  السادسة.  املجموعة  صــدارة 
يـــدور عــن رحــيــل كليمنتي، فــي حــال تجدد 
أجنبي جديد،  مــدرب  عــن  والبحث  التعثر، 
ليبدأ التحضير لقيادة ليبيا، أمال في بناء 

منتخب جديد للمنافسات املقبلة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الـــجـــولـــتـــان الــخــامــســة 
مــدرب  لتجربة  نهائيا  تقييما  والــســادســة، 
ــــي وهــــو  ــربـ ــ ــبــــي آخـــــــر فـــــي مـــنـــتـــخـــب عـ ــنــ أجــ
جيرارد بوشير املدير الفني املؤقت ملنتخب 
مــوريــتــانــيــا، الـــذي تــولــى املــســؤولــيــة أخــيــرًا، 
على خلفية فشل صفقة التعاقد املوريتاني 
التونسي،  الفني  املــديــر  النفطي  مهدي  مــع 
املرابطني  قــيــادة  لتولي  كــان مرشحًا  الـــذي 

في الفترة املقبلة.
ــا،  ــيـ ــانـ ــتـ ــــي مـــوريـ ــام كـــبـــيـــر فـ ــقــــســ ويـــــــــدور انــ
تيار يدعو  بــني  مــا  حــول مستقبل بوشير، 
املقبلة  األفــريــقــيــة  األمــــم  كـــأس  فــي  لتثبيته 
فــي الــكــامــيــرون الــتــي يــخــوضــهــا املنتخب، 
وتيار آخر يدعو للبحث عن مدرب أجنبي، 
ــبـــرات فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، من  صـــاحـــب خـ
، بعد رحيل 

ً
أجل تحسني النتائج مستقبال

الفرنسي  الفني  املــديــر  مارتينز  كورينتني 
في وقت سابق. ويقود بوشير، وفقًا التفاقه 
مع إدارة االتحاد املوريتاني، املرابطني في 
مـــبـــاراتـــي مــوريــتــانــيــا مـــع زامــبــيــا وغــيــنــيــا 
ــــي الـــتـــصـــفـــيـــات األفـــريـــقـــيـــة  ــة فـ ــيــ ــوائــ ــتــ االســ
 فــي الــفــوز لــوداع 

ً
ملــونــديــال قطر 2022، أمــال

املنافسات بشكل جيد.
وهــنــاك جـــدل واســــع، حـــول مستقبل مــدرب 
آخر مرهون بالتأهل للدور الثالث واألخير، 
وواجـــه مشكالت مــع االتــحــاد املحلي، وهو 
ــو بـــــــروس، املــــديــــر الــفــنــي  الــبــلــجــيــكــي هـــوغـ
ملــنــتــخــب جــنــوب أفــريــقــيــا، مــتــصــدر جـــدول 
تـــرتـــيـــب املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بـــرصـــيـــد 10 
ــــذي اصـــطـــدم فـــي تــصــريــحــات له  نـــقـــاط، والـ
بــمــســؤولــي االتـــحـــاد فـــي وقــــت ســـابـــق رغــم 
انــطــالقــتــه الــقــويــة، بــســبــب رفــضــهــم إقــامــتــه 
الرسمية  املــبــاريــات  قبل  طويلة  معسكرات 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وتـــــــــرددت أنــــبــــاء الــشــهــر 
االتحاد  بني  تجمع  مفاوضات  عن  املاضي 
لألهلي  الفني  املدير  موسيماني  وبيتسو 
ــــروس فـــي مــنــصــبــه في  املـــصـــري، لــخــالفــة بـ

الفترة املقبلة. 
ويــظــهــر فــي الـــصـــورة أيــضــًا، مــــدرب وطني 

مدربون على وشك 
اإلقالة بناء على نتائج 

المنتخبات في التصفيات

)Getty/كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا )أيمن عارف

ــقــــارة الــســمــراء  ــن أكـــبـــر األســــمــــاء داخـــــل الــ مـ
حاليًا، وهو محمد مجاسوبا، املدير الفني 
ملنتخب مالي، متصدر املجموعة الخامسة 
برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتني عن أوغندا 
الــوصــيــف، ويــنــص عــقــده عــلــى بــلــوغ الـــدور 
باإلضافة  املــونــديــال،  تصفيات  مــن  الثالث 
إلى بلوغ ربع نهائي األمم األفريقية املقبلة 
في الكاميرون، على األقل لالستمرار عامني 
اإلقالة  شبح  وتجنب  منصبه،  فــي  مقبلني 
البرتغالي  املشهد،  في  ويبرز  منصبه.  من 
ملنتخب  الفني  املــديــر  غونزالفيس،  بــيــدرو 
أنــغــوال، صــاحــب املــركــز الــرابــع واألخــيــر في 

أفضل  قائمة  تــواجــده ضمن  رغــم  الترشح، 
10 منتخبات أفريقية في التصنيف الدولي 
التغيير، ضربت  رياح  للمنتخبات. وكانت 
السمراء،  الــقــارة  فــي  املــدربــني  بقوة خريطة 
على مدار شهر كامل، بعد الجولتني الثالثة 
ــة الــغــانــي تــشــارلــز  ــالـ والـــرابـــعـــة، أبـــرزهـــا إقـ
أوكــــونــــور املـــديـــر الــفــنــي ملــنــتــخــب الــنــجــوم 
تــعــيــني ميلوفان  مــع  مــن منصبه  الـــســـوداء 
ــاتــــش، بـــــدال مـــنـــه، بـــعـــد 11 عـــامـــا مــن  رايــــفــ
الــرحــيــل، حــيــث قـــاد مــيــلــوفــان غــانــا للتأهل 
لربع نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا 
2010، بخالف نهائي كأس األمم األفريقية 

جدول ترتيب املجموعة السادسة، برصيد 
3 نقاط فقط، ويواجه هو اآلخر شبح اإلقالة 
بــقــوة، وبـــدأ هــو نفسه فــي الــبــحــث عــن نــاد 
أفريقيا  فــي منطقة شــمــال  تــدريــبــه  يــتــولــى 
أخيرًا، تحسبًا لإلقالة في حال تعثره أمام 

مصر وليبيا.
ــع، فــي الــوقــت نفسه على  وســـاد جـــدل واســ
األرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كــوبــر، املــديــر الفني 
ملنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي يحتل 
املـــركـــز الـــثـــالـــث، خــلــف تــنــزانــيــا وبـــنـــني في 
املــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، وحــصــد 5 نــقــاط في 
أول 4 مباريات، وبات مهددا بفقدان فرصة 

فــي الــعــام نفسه، ووقـــع ميلوفان عــقــدا ملدة 
إدارة  أقالت  للتجديد. كما  قابل  عــام واحــد 
الـــكـــرة فـــي مــوريــتــانــيــا الــفــرنــســي كــوريــنــنت 
مــارتــيــنــز املــديــر الــفــنــي، وكــذلــك تــمــت إقــالــة 
غينيا  ملنتخب  الفني  املدير  ديديه سيكس 
مـــن مــنــصــبــه، بــعــد الــفــشــل فـــي املــنــافــســات، 
املــغــرب،  لصالح  التاسعة  املجموعة  خــالل 
الـــتـــي تـــصـــدرت الــــجــــدول، وحــســمــت مــبــكــرا 
بطاقة الــتــأهــل لــلــدور املــقــبــل، كما رحــل عن 
منصبه الصربي ميتشو من تدريب زامبيا، 
ولــكــنــه انــتــقــل لــلــعــمــل مـــديـــرا فــنــيــا ملنتخب 
أوغـــنـــدا، الــتــي قـــادهـــا أيــضــا فـــي تصفيات 

املاضية روسيا 2018، وخسر  العالم  كأس 
البطاقة في اللحظات األخيرة.

وافتتح االتحاد املصري في سبتمبر/أيلول 
املاضي بعد نهاية الجولة الثانية من عمر 
األجــهــزة  فــي  التغيير  مسلسل  التصفيات، 
الــفــنــيــة، عــنــدمــا قــــرر إقـــالـــة حـــســـام الـــبـــدري 
مــن تــدريــبــه، وتــعــيــني الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كيروش، بداًل منه، والذي دشن بداية قوية 
لــه فــي رحــلــة املــنــافــســة، بــالــفــوز عــلــى ليبيا 
ذهــابــًا وإيـــابـــًا، والـــوصـــول إلـــى الــنــقــطــة 10، 
وتصدر املجموعة السادسة، واالقتراب من 

بلوغ الدور الثالث واألخير.
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حسين غازي

أقــــــفــــــلــــــت صـــــفـــــحـــــة الـــــــــــدوريـــــــــــات 
األوروبـــــــيـــــــة لـــفـــتـــرة وجـــــيـــــزة، مــع 
الدوليني لخوض  الالعبني  ذهاب 
مباريات التصفيات القارية املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، لكن الحديث سيتواصل عن هذا 
العديد من  اللحظة  الــذي حمل حتى  املوسم 

األمور الالفتة، التي سنتحدث عنها.

الدوري اإليطالي
تبدو املنافسة في إيطاليا شرسة هذا املوسم 
بــشــكــٍل كــبــيــر، إذ يـــتـــشـــارك مـــيـــالن ونــابــولــي 
ر بالتعادل 

ّ
الصدارة حتى اللحظة، فاألخير تعث

أمـــام فــيــرونــا فيما شهد ديــربــي الغضب بني 
ميالن وإنتر التعادل، ليبقى النيراتزوري في 
املرتبة الثالثة، خلف املتصدرين بعدد النقاط. 
ــاٍل جـــيـــد، اســتــطــاع  ــحــ ــم بــ مـــيـــالن هـــــذا املــــوســ
الــدوري،  صعيد  على  مميزة  مباريات  تقديم 
وهـــــو يــنــمــو مــــع مــــــرور الــــوقــــت، تــصــريــحــات 
الديربي  نهاية  بعد  بيولي  ستيفانو  مــدربــه 
تــثــبــت أنــــه ســعــيــد بــمــا تــحــقــق، هـــو عــلــى حق 
فقد واجـــه فــريــق إنــتــر الــبــطــل، الـــذي يضم في 
أكـــثـــر، بعضهم  صــفــوفــه العـــبـــني ذوي خـــبـــرة 
خــاض مــبــاريــات عظيمة لــســنــوات على غــرار 
فيدال وإيدين دجيكو وبروزوفيتش  أرتــورو 
ــتــــش، لــكــن  ــيــ ــوفــ ــدانــ ــانــ والـــــــحـــــــارس ســـمـــيـــر هــ
الــروســونــيــري مــن دون شــك يثبت أنـــه يلعب 
بــــروح املــجــمــوعــة، ســـانـــدرو تــونــالــي تــحــديــدًا 
يتطور أكــثــر وكـــان مــن األفــضــل فــي الــديــربــي. 
نابولي  يقدمه  ما  إغفال  يمكن  ال  املقابل،  في 
مع لوتشيانو سباليتي إذ لم يخسر أي لقاء، 
وقد يتحول األخير أليقونة هناك في جنوب 

المنافسة 
في القمة

تعيش األندية األوروبية في الدوريات اإلنكليزي واإليطالي واإلسباني على 
وقع منافسة شديدة هذا الموسم مع اختالف وضع كّل فريق عن اآلخر، 
ال سيما أن البعض يظهر بمستوى مميز فيما يعاني آخرون من سوء النتائج 

التي وصلت إلى حد إقالة مدربين

3031
رياضة

تقرير

إيطاليا بحال حقق اللقب الغائب عن خزائن 
النادي منذ عام 1990، وقد يرتفع ليصبح إلى 
جانب دييغو أرماندو مارادونا بني العظماء، 
آخــر من جلب  كــان   األرجنتيني 

ّ
أن خصوصًا 

لقب السكوديتو لهم العبًا.
الجولة األخــيــرة وبقي قريبًا  فــي  فــاز  اليوفي 
ــيـــة، ربــمــا الــحــديــث سابق  مــن املــقــاعــد األوروبـ
ــه عــن فــقــدان حظوظه فــي املنافسة على  ألوانـ
التأكيد على صعوبة املهمة، لكن  اللقب، رغم 
 شيء وارد، لكن ماسمليانو أليغري يدرك 

ّ
كل

ــذا املـــوســـم، الــفــريــق  ــامـــه عــمــال كــبــيــرا هــ أن أمـ
لــيــس بــأفــضــل حـــال مـــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة 
فــــي الـــكـــالـــتـــشـــيـــو، كـــمـــا أنـــــه يـــحـــتـــاج إليـــجـــاد 
التوليفة املناسبة، في الحقيقة الفريق يحتاج 
للتحضير والتغيير، فخالل الحقبة األولى له 
أكــثــر صــالبــة، لكن  البيانكونيري  هــنــاك، كــان 
بــعــد تــجــربــتــي مــاوريــســيــو ســــاري ثــم أنــدريــا 

بيرلو ال تبدو األمور كمان عهدناها سابقًا.

الدوري اإلنكليزي
في إنكلترا أحاديث كثيرة ال بّد منها؛ البداية 
مع تشلسي رغم تعادله األخير لكنه بقي في 
الصدارة، ربما مع مانشستر سيتي قد يكون 
اللقب هــذا املوسم ومن  األوفــر حظًا لتحقيق 
ــــدرب تـــومـــاس توخيل  ثـــم لــيــفــربــول. فــريــق املـ

يــنــتــظــر عـــــودة املــهــاجــمــني رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
وتيمو فيرنر الستعادة قوته الهجومية أكثر، 
وإراحة الالعبني اآلخرين، فأمامهم العديد من 

الجبهات املحلية وحتى األوروبية.
ــا الــســيــتــي مــــع بـــيـــب غـــــوارديـــــوال فـــهـــو مــن  ــ أمـ
دون شـــك قـــــادٌر عــلــى حــســم أي لـــقـــاء، تــجــاوز 
بــاالس وهزم  أمــام كريستال  بسرعة سقوطه 
مانشستر يونايتد، لكن الفريق يحتاج رأس 
الكّم  قـــادرا على ترجمة  أو لنقل هــدافــا  حربة 
الـــهـــائـــل مـــن الـــفـــرص املـــتـــاحـــة بــفــضــل العــبــي 

الوسط واألجنحة إلى أهداف.
فــــي لـــيـــفـــربـــول الــجــمــيــع يـــتـــحـــدث عــــن مــحــمــد 
ــم، يــقــابــلــه انــخــفــاض في  ــدائـ صـــالح املــتــألــق الـ
أن يستعيد  املنتظر  مــانــي،  مــســتــوى ســاديــو 
ــريـــدز بــطــبــيــعــة الــحــال  تــألــقــه الــســابــق، لــكــن الـ
سيحتاج لــالعــب جــنــاح آخــر فــاملــوســم طويل 

وأمامه الكثير من االستحقاقات.
ننتقل إلى مانشستر يونايتد، حاله ال يبشر 
أبــــدًا بــالــخــيــر حــتــى الــلــحــظــة، خــســر املــواعــيــد 
ــام مــانــشــســتــر  ــ الـــكـــبـــرى، آخــــرهــــا الـــديـــربـــي أمــ
في  ليفربول  أمـــام  النتكاسة  تــعــّرض  وقبلها 
أولد ترافورد، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لوحده ال يمكنه القتال، حتى أن روي كني قائد 
 :

ً
املــدافــعــني متسائال مــن  الــنــادي سابقًا سخر 

»أهـــؤالء العــبــون دولــيــون؟ مــا يقوم بــه هــاري 
بايلي  وإريـــك  ليندلوف  والــســويــدي  ماغواير 

أقل ما يقال عنه مهزلة«.
الحديث  آخــر دون  لـــدوري  أن ننتقل  ال يمكن 
عــن أرســنــال أرتيتا. كــان الجميع فــي املاضي 
اآلن  الجميع  يــمــّجــده  بينما  برحيله  يــطــالــب 
من منتصف  أعادته  متتالية  انتصارات  بعد 
ينتظر  بينما  األوائـــل.  الخمسة  إلــى  الترتيب 
أنــطــونــيــو كــونــتــي الــســيــنــاريــو ذاتـــــه، بــعــدمــا 

برشلونة استقبل 
تشافي استعدادًا لبداية 

حقبته هناك

التونسية جابر تفّضل الخلود إلى الراحة 
في نهاية الموسم

َول 
ُ
ل التونسية أنس جابر، أول العبة كرة مضرب عربية تدخل الئحة العشر األ

ّ
تفض

عامليًا، الخلود إلى الراحة والتعافي من موسم مرهق، بعد إعالنها االنسحاب من دورة 
عامليًا، في حسابها  املصنفة سابعة  وقالت جابر،  للسنة.  الختامية  إيــه«  تي  »دبليو 
على موقع »تويتر«: »يؤسفني اإلعالن عن عدم قدرتي على الذهاب إلى غواداالخارا 
كالعبة بديلة. أحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي واإلعــداد للموسم املقبل«. وتابعت 
الالعبة البالغة 27 عامًا »أنا فخورة كثيرًا بتحقيق هدفي وأفضل تصنيف عاملي لي: 

7... شكرًا لكم على دعمكم وأراكم السنة املقبلة«. 
نوفمبر/ و17  بني 10  املكسيكية  غــواداالخــارا  في  للموسم  الختامية  البطولة  ــقــام 

ُ
وت

آشلي  األسترالية  انسحبت  وفيما  العبات.  ثماني  بمشاركة  الجاري  الثاني  تشرين 
بارتي، املصنفة أولى عامليًا، من الدورة للبقاء في بالدها والتركيز على بطولة أستراليا 
جابر  كــانــت  فيما  املــشــاركــة،  العــبــات  ثماني  ضمنت  املقبلة،  السنة  مطلع  املفتوحة 
 

ّ
ها تحتل

ّ
ستلعب دور البديلة بحال إصابة إحداهن قبل أو خالل الدورة. وصحيح أن

املركز السابع عامليًا، إال أنها جاءت عاشرة في »سباق« التأهل إلى غوداالخارا، بعد 
معاناتها أخيرًا من إصابة في معصم اليد. 

وبدأت جابر تشد األنظار نحوها خالل بطولة أستراليا املفتوحة في العام 2020 )78 
عامليًا( وكانت أّول العبة عربية تبلغ ربع النهائي في دورة غراند سالم، وكررت هذا 
اإلنجاز في »ويمبلدون« 2021. وفي يونيو/حزيران املاضي )24 عامليًا(، فازت بدورة 
»برمنغهام« لتكون تبعًا لذلك أّول العبة مغاربية تحقق هذا اإلنجاز. و توقف مشوارها 
املميز في دورة »إنديان ويلز« األميركية عند الدور نصف النهائي، بعد خسارتها أمام 

اإلسبانية باوال بادوسا.

سيميوني: أنا المسؤول عن التعادل أمام فالنسيا
أمام  التعادل  عقب  مدريد،  ألتلتيكو  الفني  املدير  دييغو سيميوني،  األرجنتيني  أكد 
هم قدموا 

ّ
أن الدقيقة األخيرة،  الفريق متقدمًا )3-1( حتى  فالنسيا )3-3( بعدما كان 

مباراة استثنائية على مدار80-85 دقيقة، لكّن الفريق لم يفز في النهاية بسببه.
»ال  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة  بعد  تلفزيونية  تصريحات  فــي  سيميوني  وقــال 
مستايا«: »لقد قلت لتوي هذا لالعبني. لقد قدموا مباراة استثنائية، وكانوا رائعني على 

مدار 85 إلى 88 دقيقة. املدرب أخطأ، والفريق خسر نقطتني بسبب املدرب«.
وكلفتهم خسارة  ارتكبها  التي  األخــطــاء  يحدد  لم  الــذي  األرجنتيني،  املــدرب  وشــدد 
هم أخطأوا، وكلفهم 

ّ
نقطتني، أن العبيه قدموا »مباراة عظيمة«، وأظهروا »شخصية« لكن

 من الضائع. 
ً
هذا نقطتني باستقبال هدفني في الوقت املحتسب بدال

 شيء من 
ّ

 أوراقه ألنه لم يكن لديه ما يخسره، وراهن بكل
ّ

وأوضح: »املنافس رمى بكل
أجل هدف من ركلة ثابتة أو من كرة عرضية داخل املنطقة. لقد كانوا جاهزين، ولعبوا 

بتركيز، وهم يستحقون التعادل«.

بويان يسافر إلى برشلونة للعالج من اإلصابة
الــعــالج مــن إصابة  لتلقي  إلــى برشلونة  بــويــان كركيتش  املــهــاجــم اإلســبــانــي  ســافــر 
عضلية تعّرض لها مع فريقه الحالي فيسيل كوبي في الــدوري الياباني، األمر الذي 

سيجعله يغيب حتى باقي املوسم، بحسب ما أعلنه النادي الياباني.
وأصيب العب نادي برشلونة السابق في مباراة أقيمت يوم 24 أكتوبر/ تشرين األول 
املاضي، بحسب النادي، الذي أوضح أن الالعب أصيب بتمزق في العضلة ذات الرأسني 
إلى برشلونة  الالعب والنادي أن يسافر بويان )31 عامًا(  اليمنى. وقــرر  الساق  في 
أن يستغرق تعافيه نحو ثمانية أسابيع. وأعــرب بويان  املتوقع  لعالج إصابته، ومن 
عن أسفه إلصابته »بينما كان في مستوى أفضل وبنى عالقة جيدة مع زمالئه في 

الفريق« بحسب النادي. 
أّن  وقال الالعب الدولي السابق مع املنتخب اإلسباني: »توصلنا إلى استنتاج مفاده 
أفضل شيء هو العودة إلى بلدي لالستعداد للعب مرة أخرى« وأعرب أيضًا عن ثقته 

في أّن زمالءه »يمكنهم تحقيق األهداف« التي حددها الفريق لهذا املوسم.

زهير ورد

يعد  ولم  األخيرة  السنوات  الفرنسي في  التنس  نتائج  تراجعت 
ــة، ونــتــائــج املــشــاركــة  ــيـ ــــدول األوروبـ ال ــادرًا عــلــى منافسة بقية  قــ
الفرنسية في بطولة روالن غاروس األخيرة تكشف عن التراجع 
الكبير الذي تعرفه، بعد خروج كل ممثليها سريعًا ومنذ األدوار 
األولى. في األثناء، برز الشاب هوغو غاستون في دورة باريس 
ه لم يصل إلى دور متقدم إال أن مستواه في 

ّ
لألساتذة، فرغم أن

البطولة جعل منسوب األمل لدى الفرنسيني يرتفع مرة أخرى، 
أمال في مشاهدة العب ينافس أبطال التنس في العالم.

وأصبح غاستون العبًا محترفًا في سنة 2018، التي مثلت نقلة 
ليفرض  تقريبًا  3 سنوات  انتظر  ــه 

ّ
أن غير  في مسيرته،  تحول 

نفسه على الساحة الدولية، بعد لقاء بطولي ضد الروسي دانييل 
ميدفدييف، انتهى بانتظار الالعب الروسي، ولكن الفرنسي كان 
قــدم مستويات  أن  بعد  املتابعني،  قبل  مــن  كبيرة  إشـــادة  محل 
مميزة، وكان قريبًا من إحراج ميدفدييف الذي يفوقه من حيث 

القدرات الفردية أو الخبرة.
صحيفة  نقلتها  تصريحات  فــي  املــبــاراة،  بعد  الفرنسي  وأكـــد 
عــازم  وهــو  الرياضية  لطموحاته  توجد حــدود  ــه ال 

ّ
أن »ليكيب«، 

ه متلهف لتحقيق ذلك، 
ّ
ه أكد أن

ّ
على نحت مسيرة بطولية، غير أن

بل سيحاول عدم تجاوز املراحل حتى يواصل مسيرته بثبات.
إلــى قائمة  الــالعــب  الفرنسية بضم  األطـــراف  وقــد طالبت عديد 
املنتخب الفرنسي التي ستخوض منافسات كأس ديفيس، رغم 

ه لم يكن ضمن الرباعي الذي وقع االختيار عليه في البداية.
ّ
أن

كــمــا تــألــق الــالعــب الــفــرنــســي فــي مــنــافــســات الــشــبــان، إذ نجح 
فــي ســنــة 2017 فــي الــحــصــول عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لأللعاب 
على  حصل  كما  األرجنتني،  في  أقيمت  التي  للشباب  األوملبية 
الزوجي والزوجي املختلط،  ميداليتني برونزيتني في منافسات 
في  عامليًا  الثاني  املركز  على  الحصول  من  مكنته  نتائج  وهــي 
تصنيف الالعبني الشبان. وشهدت سنة 2020 بداية مشاركته 
في بطوالت »غراند ســالم«، ولكن حضوره في دورة أستراليا 
 بعد خروجه منذ الدور األول، وتمتع بدعوة خاصة 

ً
كان فاشال

الــدور الثالث  للمشاركة في بطولة روالن غــاروس، ووصــل إلــى 
ــــدور، وأقصى  وكـــان الــالعــب الفرنسي الــوحــيــد الـــذي بلغ هــذا ال
عامليًا،   17 املركز  فاريفنكا صاحب  السويسري ستنيسالس 
ولكن مسيرته  بعد خمس مجموعات،  ُحسم  بطولي  لقاء  بعد 
توقفت ضد النمساوي دومنيك ثيم الذي كان مصنفًا في املركز 
الثالث. كما تابع تألقه في سنة 2021، خاصة بعد أن أطاح في 
دورة باريس لتنس األساتذة باإلسباني ألكارييز، وهو ما مكنه 

من الوصول للمركز 39 في الترتيب العاملي في أسبوع واحد.

هوغو غاستون

على هامش الحدث

يعتبر الشاب هوغو غاستون أحد النجوم الصاعدين لعالم األضواء في 
التنس العالمي، فقد تألق بشكل الفت في دورة باريس لألساتذة

ميالن يعيش موسمًا 
مميزًا... وتعادٌل مثيرٌ 
أمام إنتر في الديربي 
)بييرو كروشاتي/ 
األناضول(

تير شتيغن على رادار نادي نيوكاسل يونايتد 
)Getty/خافيير بونيا(

توتنهام،  مع  البريميرليغ  في  رحلته  استهل 
ــح 

ّ
ــداف إيـــفـــرتـــون املــتــرن ــ بـــتـــعـــادٍل مـــن دون أهــ

بدوره مع اإلسباني رافائيل بينيتيز. بدوره، 
ــقــــارع نــــــادي ويـــســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد الــجــمــيــع  يــ
لــدوري   

ً
اللحظة مركزًا مؤهال باحتالله حتى 

متراجعًا  ليستر سيتي  نــرى  بينما  األبــطــال، 
بعد مستويات سيئة وتعثرات متتالية.

 
الدوري اإلسباني

في إسبانيا، يتصدر نادي ريال سوسييداد 

فينيسيوس  البرازيلي  وكذلك  بنزيمة  كريم 
جونيور، وتقديم دافيد أالبا مستوى مميزًا 
البلجيكي  يظهر  ال  فيما  الخلفي،  الخط  في 
ــح لـــتـــرك  ــرشــ ــن هــــــــــازارد أبـــــــــدًا، وهــــــو مــ ــ ــديـ ــ إيـ

امليرنغي في أقرب فرصة.
نــخــتــم مـــع بــرشــلــونــة الــــذي اســتــقــبــل اإلثــنــني 
مـــدربـــه الــجــديــد تــشــافــي هــيــرنــانــديــز. قــّدمــه 
لــلــجــمــاهــيــر لــيــبــدأ مــعــه الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 
مرحلة جديدة رغم صعوبة األجواء املحيطة 
للتحضير وتحليل  أيــــام  لــديــه  ســتــكــون  بـــه، 

الترتيب حاليًا بفارق نقطة عن ريال مدريد، 
، كما 

ً
يأمل األخير استمراره على القمة طويال

حصل في موسم 2002-2003، لكنه بطبيعة 
 أحــداث تلك القصة، 

ّ
الحال ال يريد تكرار كــل

 املـــركـــز الــثــانــي بــعــد منافسة 
ّ

فــيــومــهــا احـــتـــل
شــرســة مــع الــريــال تــحــديــدًا، فقد فيها اللقب 

في آخر جولة.
أمــا نــادي ريــال مــدريــد، فيبدو وضعه جيدًا، 
صحيح أنه لم يصل إلى قمة مستواه، لكنه 
الفرنسي  تــألــق  بفضل  مــنــه  املــطــلــوب  يحقق 

مـــا عــاشــه الـــبـــالوغـــرانـــا مــنــذ بـــدايـــة املــوســم، 
والـــجـــلـــوس مــــع طـــاقـــمـــه الـــتـــدريـــبـــي لــلــبــحــث 
والــغــوص أكثر فــي األخــطــاء، وبعدها وضع 
الئـــحـــة األســـمـــاء املــنــاســبــة لــضــّمــهــا لــلــفــريــق 
الــحــال،  الــظــروف املالية بطبيعة  مــع مــراعــاة 
ــات  ــابــ ــطـــرق إلـــــى مــشــكــلــة اإلصــ ــتـ ــًا الـ ــامـ ــتـ وخـ

والطاقم الطبي والبدني في النادي.
تــنــتــظــرنــا مــتــعــة كــبــيــرة فـــي هــــذه الـــدوريـــات 
الـــثـــالثـــة بــعــد عـــــودة املـــنـــافـــســـات عــقــب فــتــرة 

التوقف الدولي.

تير شتيغن إلى إنكلترا وبن وجه رياضي
طالب إلحياء مسيرته

لندن ـ العربي الجديد

انطالق  الرياضية موعد  الجماهير  تترقب 
سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة، الذي يبدأ 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، مــن أجــل 
متابعة تنقالت الالعبني، ومنها ما ستفعله 
اإلنــكــلــيــزي، نتيجة  نــيــوكــاســل  نـــادي  إدارة 
ــاء الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــريـــدهـــا لــتــعــزيــز  ــمــ األســ

صفوف الفريق.
اإلســبــانــيــة  نــاســيــونــال«  »إل  لــكــن صحيفة 
كشفت عن صفقة ستحدث ضجة كبيرة في 
املقبلة، في حال  الشتوية  االنتقاالت  ســوق 
نيوكاسل  إدارة  أن  علمت  بعدما  حدوثها، 
خطط لخطف الحارس 

ُ
يونايتد اإلنكليزي ت

األملــانــي، مــارك أنــدريــه تير شتيغن، حامي 
عرين برشلونة. وتابعت أن إدارة نيوكاسل 
ــم الـــحـــارس األملـــانـــي،  وضـــعـــت بــالــفــعــل، اســ
املقبل،  امليركاتو  فــي  أولوياتها  رأس  على 
ألنها تعتبر تير شيتغن، أحد أفضل ُحماة 
العرين، املتواجدين في الدوريات األوروبية 
نيوكاسل  أن  وأوضــحــت  الــكــبــرى.  الخمسة 
ــاة املـــالـــيـــة لــــنــــادي بــرشــلــونــة،  يــعــلــم املـــعـــانـ
إقــنــاع خــوان  لذلك يعمل بشكل جــدي على 

البورتا، رئيس الفريق الكتالوني، بالتخلي 
عن خدمات الحارس.

من جانب آخر، على صعيد الالعبني العرب، 
يواصل الدولي الجزائري السابق، نبيل بن 
ــاٍد جــديــد ينتقل إلــيــه،  طــالــب، الــبــحــث عــن نـ
بــعــدمــا فــشــلــت مــفــاوضــاتــه مـــع الــعــديــد من 
األنــديــة األوروبــيــة وحتى العربية، فــي ظل 
عدم لعبه لناٍد منذ مغادرته شالكه األملاني 
نــهــايــة املــوســم املـــاضـــي. ووفــقــًا للصحافي 
 بن طالب بات 

ّ
الكندي نيلتون جــورج، فــإن

ــعــــودة لــلــمــالعــب، عــبــر بــوابــة  قــريــبــًا مـــن الــ
للدوري  واملنتمي  الكندي  مونتريال  نــادي 
األميركي لكرة القدم، إذ دخل في مفاوضات 
متقدمة مع مسؤوليه. وأكد املصدر نفسه، 
ــرًا فــــي مــديــنــة  ــّر مــــؤخــ ــقـ ــتـ  بــــن طـــالـــب اسـ

ّ
أن

ــد قــــــرب حــســم  ــؤكــ ــال، كــتــلــمــيــح يــ ــريــ ــتــ ــونــ مــ
املفاوضات بني الطرفني بشكل إيجابي، مما 
للمنافسة،  بالعودة  الوسط  لالعب  يسمح 
بــعــد غــيــاب طــويــل لـــوجـــوده مـــن دون نـــاٍد، 
املوسم  نهاية  الهابط  منذ مغادرته شالكه 
املاضي إلى دوري الدرجة الثانية األملانية. 
وفي حال إتمام الصفقة، سيكون بن طالب 
اللعب مــن جديد مــع زميله  على موعد مــع 
الــســابــق فــي تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي، الكيني 
ثاني  يكون  أن  ُيمكن  كما  وانياما،  فيكتور 
الكندي،  مــونــتــريــال  لفريق  يلعب  جــزائــري 
 ،)2020-2018( تــايــدر  ســفــيــر  مــواطــنــه  بــعــد 
الذي خاض معه 86 مباراة وسجل 22 هدفًا 

وصنع 22 هدفًا.
نـــادي جنوى  أعــلــن  إذ  إيطاليا،  مــع  الختام 
اإليطالي رسمًيا، تعيني أسطورة كرة القدم 
األوكرانية، أندريه شيفتشينكو، مديرًا فنيًا 
أعـــوام، خلفًا للمقال دافيدي  للفريق ملــدة 3 
ــنــــادي اإليـــطـــالـــي في  بــــاالرديــــنــــي. وكـــتـــب الــ
 أندريه 

ّ
بيان رسمي: »يعلن نادي جنوى أن

ــفــــاق مــع  ــى اتــ ــ ــل إلـ شــيــفــتــشــيــنــكــو قــــد تـــوصـ
الفريق وسيقوده حتى 30 يونيو/حزيران 
الــبــيــان: »بصفته العــب كرة  2024«. وتــابــع 
قدم، فاز شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية 
في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 
2003. وفي مسيرته التدريبية مع املنتخب 
األوكراني، قاده في يوليو/تموز 2016 إلى 
إنــجــاز تاريخي مــع أفضل ثمانية فــرق في 

أوروبا بيورو 2020«.
الــــ45 عــامــًا، كــان قد  شيفتشينكو، صــاحــب 
رحــل عــن تــدريــب املنتخب األوكـــرانـــي عقب 
يــورو 2020، بعد 5 ســنــوات مــن العمل، من 

دون أن يتولى أي مهمة تدريبية بعدها.
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