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رياضة

انضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عامليًا إلى املجموعة الخضراء في البطولة 

الختامية للتنس التي تحتضنها تورينو، 
والتي ستقام بني 14 و21 من الشهر الحالي على 
ملعب باال البيتور بجانب اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس والروسي آندريه روبليف 
والدنماركي كاسبر رود. وسيتنافس ديوكوفيتش 

على اللقب السادس في بطولة املاسترز ويسعى 
للتساوي مع السويسري روجيه فيدرير.

تم إطالق سراح الالعبة الفرنسية، أميناتا ديالو، 
دون توجيه تهمة لها بعد 36 ساعة من حبسها 
لالشتباه في تورطها في الهجوم على زميلتها 

في باريس سان جيرمان خيرة حمراوي. وذكرت 
مصادر قضائية أنه تم أيضا إطالق سراح أحد 

معارف ديالو والذي كان يشتبه في أنه نظم 
الهجوم، وال يستبعد إطالق سراحهما اتخاذ 
إجراءات قانونية ضدهما. كما تم استجواب 

الالعبة سكينة كرشاوي، من قبل املحققني.

أبدى فريق نوريتش سيتي اهتمامه بالتعاقد 
مع فرانك المبارد كمدرب جديد للفريق عقب 

إقالته لدانيل فريك نهاية األسبوع املاضي. 
ووفقًا لوسائل اإلعالم اإلنكليزية، فإن نوريتش 
بدأ مفاوضات مع المبارد للتعاقد معه لتدريب 

الفريق الذي يتواجد في قاع ترتيب جدول 
املسابقة بفوز واحد في 11 مباراة. وتمت إقالة 
فريك نهاية األسبوع املاضي بعدما حقق فوزه 

األول في املوسم أمام منافسه برينتفورد.

نوفاك ديوكوفيتش 
ينضم إلى المجموعة 

الخضراء 

إطالق سراح العبة 
النادي »الباريسي« من 

دون توجيه اتهام

نوريتش سيتي يسعى 
للتعاقد مع المدرب 

فرانك المبارد

كشفت صحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية عن أن 
عودة الظهير 
البرازيلي، داني 
ألفيش، باتت 
وشيكة وسيتم 
اإلعالن عنها 
بشكل رسمي 
من إدارة فريق 
برشلونة األسبوع 
المقبل، وذلك 
بعدما أعطى 
المدرب الجديد، 
تشافي، الضوء 
األخضر إلتمام 
الصفقة. 
ووفقًا 
للمعلومات 
التي نشرتها 
الصحيفة، فإن 
ألفيش سينضم 
إلى الفريق 
األول لبرشلونة 
مباشرًة في 
سوق االنتقاالت 
الشتوية 
القادمة.
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كأس العرب بالدوحة 
ستقام بإشراف من االتحاد 

الدولي »فيفا«

البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام إيرلندا
ــنــدي في  ســقــط املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فــي فــخ الــتــعــادل الــســلــبــي مــع نــظــيــره اإليــرل
فــي صــدارة  البرتغالي  املنتخب  استمر  الــتــعــادل،  ورغـــم  األوروبـــيـــة،  التصفيات 
املجموعة برصيد 17 نقطة متفوقا فارق األهداف عن املنتخب الصربي الثاني في 
الترتيب. ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى تسع نقاط في املجموعة بفوزه 
)3 - 1( على أذربيجان صاحبة املركز األخير بنقطة واحدة. جاءت ثالثية منتخب 
لوكسمبورغ عن طريق غريسون رودريغيز )الدقائق67 و90( وسيباستني ثيل 
الدقيقة  أزيــر صالحي في  )د.78( بينما جاء هدف أصحاب األرض عن طريق 
82. ويحتاج املنتخب البرتغالي للتعادل في الجولة األخيرة أمام منتخب صربيًا 
لضمان التأهل املباشر إلى املونديال، إذ إن الخسارة ستعني التراجع إلى املركز 

الثاني وبالتالي خوض امللحق األوروبي بنظام مباراتني )ذهاب وإياب(.

إسبانيا ُتسقط اليونان بهدف وتقصي السويد 
من الصدارة

اليونان سجله  حققت إسبانيا انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على مضيفتها 
الجولة قبل األخيرة من  الالعب بابلو سارابيا )د.26( من ركلة جــزاء ضمن 
الثانية  مجموعتها  إسبانيا  تصدرت  االنتصار  وبهذا  األوروبــيــة.  التصفيات 
على حساب السويد التي سقطت بثنائية نظيفة في ملعب جورجيا. وسيطرت 
اللقاء األول بنسبة استحواذ على الكرة وصلت إلى %74،  إسبانيا على شوط 
لكن اليونان أهدرت أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني كانت كفيلة بإدراك 
التعادل. ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، مقابل 15 نقطة 
للسويد التي تراجعت بهذه الخسارة الثانية لها في التصفيات إلى مركز الوصافة. 
وستكون الجولة األخيرة حاسمة بني املنتخبني، إذ ستستضيف إسبانيا نظيرتها 
السويد وستحتاج وقتها للتعادل من أجل حسم تذكرة التأهل املباشر للمونديال، 

علمًا بأن صاحب املركز الثاني سيخوض منافسات امللحق األوروبي.

ألمانيا تكتسح ليشتنشتاين بتسعة أهداف 
في تصفيات المونديال

الــعــام 2022، منتخب  كــأس  إلــى  تأهله  الـــذي ضمن  األملــانــي  املنتخب  اكتسح 
ليشتنشاتني بتسعة أهداف نظيفة في الجولة التاسع من التصفيات األوروبية. 
أن ضمن مبكرًا  الصدارة برصيد 24 نقطة، وسبق  األملاني  املنتخب  ويحتل 
للملحق منتخب مقدونيا  املــؤهــل  الــثــانــي  املــركــز  فــي  ملــونــديــال، ويليه  الــتــأهــل 
صاحبة  أرمينيا  مضيفته  على  نظيفة  بخماسية  الكبير  بــفــوزه  الشمالية 

املركز الرابع بـ12 نقطة، أحرز أنيس بارداهي ثالثية في فوز املنتخب املقدوني 
)الدقائق 36 و67 و90 من ركلة جزاء( وسجل كل من ألكسندر تراجكوفسكي 
وميالن ريستوفسكي هدفًا في املباراة. وفي نفس املجموعة، حسم التعادل 
بــرصــيــد 14 نقطة مع  الــثــالــث  املــركــز  الــتــي تحتل  السلبي مــواجــهــة رومــانــيــا 

ضيفتها أيسلندا الخامسة في الترتيب برصيد 9 نقاط.

كرواتيا تسحق مالطا بسباعية 
وتواصل مالحقة روسيا

األوروبــيــة،  التصفيات  - 1( ضمن   7( املالطي  سحق منتخب كرواتيا نظيره 
وواصلت كرواتيا بهذه النتيجة منافسة روسيا على صدارة املجموعة الثامنة، 
أهــداف كرواتيا كل من  أهــداف نظيفة. سجل  بعد فوزها على قبرص بستة 
ايفان بيريسيتش )د.6( ودويي كاليتا كار )د.22( وماريو باساليتش )د.39( 
وأنــدريــه كراماريتش  )د.47 و64(  مــاجــر  ولــوفــرو  )د.45(  مــودريــتــش  ولــوكــا 
الــكــرواتــي مارسيلو  الوحيد عبر  االرض  أصــحــاب  هــدف  بينما جــاء  )د.53(، 
 20 إلــى  رصيدها  كرواتيا  ورفعت  مــرمــاه.  في  بالخطأ  )د.31(  بروزوفيتش 
التأهل  بطاقة  تتطلع لخطف  التي  بفارق نقطتني خلف روسيا  لتبتعد  نقطة، 
وستكون  األخــيــر.  املــونــديــال  بطلة  وصيفة  حــســاب  على  للمونديال  املباشر 
الحاسمة في تحديد  بالتصفيات بني كرواتيا وروســيــا هي  األخــيــرة  املــبــاراة 

املتصدر، إذ يحتاج الكروات للفوز من أجل التأهل مباشرة إلى قطر.

أعــلــنــت الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة لــبــطــولــة 
كــأس الــعــرب »قطر 2021« عــن تدشني املقر 
ــدار بــطــاقــات  ــ الــرئــيــســي لــبــيــع الــتــذاكــر وإصـ
)هيا( )بطاقة املشجع( لبطولة كأس العرب 
تستضيفها  الــتــي  الــعــاشــرة،  نسختها  فــي 
دولة قطر للمرة الثانية في تاريخها، وذلك 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــني 30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــــجــــاري و18 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــانـــي  ــثـ الـ
تحت  منتخبا   16 بــمــشــاركــة  املــقــبــل،  األول 
القدم »فيفا«.  الدولي لكرة  إشــراف االتحاد 
ــاء ذلـــك خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته  وجــ
الــلــجــنــة، وتـــمـــت خـــالـــه إزاحـــــة الــســتــار عن 
كــأس  ببطولة  املتعلقة  األمــــور  مــن  الــعــديــد 
العرب بخصوص نظام التسجيل والتذاكر 
ــك بـــحـــضـــور حــســن  ــ وبـــطـــاقـــة املـــشـــجـــع، وذلــ
ــكــــواري، مــديــر خــدمــة املــشــجــعــني،  ربــيــعــة الــ
وخالد علي املولوي، رئيس تجربة البطولة 
وأحمد  واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة 
محمد آل ثاني، مدير منشأة مركز الدوحة 
املدير  الشمري،  للمعارض، وسامي محمد 
العليا  بــالــلــجــنــة  للتكنولوجيا  الــتــنــفــيــذي 

أبقى فريق الدحيل على فارق النقاط الثاث 
الــــــــذي يـــفـــصـــلـــه عـــــن الــــســــد املــــتــــصــــدر خــــال 
تعادلهما األسبوع املاضي، مع ختام الجولة 
ــن الـــــــدوري الـــقـــطـــري لـــكـــرة الــقــدم  الــتــاســعــة مـ
)دوري نجوم( للموسم )2021/ 2022(. ويملك 
الدحيل في رصيده 22 نقطة بعد تحقيقه 7 
انتصارات، جاءت على حساب الخور بأربعة 
االفتتاحية،  الجولة  فــي  أهـــداف مقابل هــدف 
وعلى العربي بهدفني مقابل هدف في الجولة 
مقابل  أهــداف  بثاثة  الغرافة  وعلى  الثانية، 
هــــدف فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة، وعـــلـــى السيلية 
الرابعة،  الجولة  في  رد  دون  أهــداف  بخمسة 
وفـــي الــجــولــة الــخــامــســة، تــغــلــب عــلــى الــريــان 
بثاثة أهداف دون رد، قبل تعرضه لخسارته 
ــــرة بــأربــعــة  ــــوكـ ــم أمــــــام الـ األولـــــــى هـــــذا املــــوســ
أهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي الــجــولــة الــســادســة، 
االستفهام.  عامات  من  العديد  تركت  والتي 
واستعاد الدحيل توازنه في الجولة السابعة 
الشمال بهدف دون رد، ومــن ثم  بــفــوزه على 
بهدفني  الثامنة  الجولة  فــي  قطر  نــادي  على 
مــقــابــل هـــدف، وفـــي املــواجــهــة األخــيــرة ضمن 

عــلــي  ــد  ــالــ خــ ــــن  ــلـ ــ وأعـ واإلرث.  ــلـــمـــشـــاريـــع  لـ
باللجنة  البطولة  تجربة  رئــيــس  املــولــوي، 
الــتــدشــني  عـــن  واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
الرسمي لبطاقة املشجع )هيا(، وهي عبارة 
عن بطاقة ذكية تتيح لحاملها الدخول إلى 
املحتضنة  الرياضية  املرافق  وكذلك  البلد، 

مباريات البطولة بكل أريحية وسهولة.
وأشــار املــولــوي إلــى أنــه سيتم فتح العديد 
من الفروع األخــرى لبيع التذاكر، سواء في 
بعض املجمعات أو األماكن العامة، من أجل 
واملشجعني.  لألفراد  الشراء  عملية  تسهيل 
العديد  البطاقة ستمنح حاملها  أن  وتابع 
مــن االمـــتـــيـــازات، أهــمــهــا اســتــخــدام وســائــل 
املـــواصـــات الــعــامــة، كــمــا ســتــكــون البطاقة 
ــددا فــي  ــشــ ــدخــــول املــــبــــاريــــات، مــ ــيــــة لــ إلــــزامــ
أن بطاقة )هــيــا( ستكون  الــوقــت ذاتـــه على 
أساسية لدخول البلد بالنسبة للمشجعني 
من خــارج الدوحة. ومن جانبه، أكد سامي 
ــا( الــذكــيــة  ــيـ مــحــمــد الــشــمــري أن بــطــاقــة )هـ
ســتــحــمــل جـــمـــيـــع املـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات 
ــة بـــحـــامـــلـــهـــا، حــيــث  ــاصــ ــخــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ

الــجــولــة الــتــاســعــة، كــانــت آمـــال الــدحــيــل تنظر 
لــقــلــب املــعــطــيــات عــلــى الـــســـد، لــكــن الــتــعــادل 

بثاثة أهداف لكل منهما حسم اللقاء. 
الدحيل 24 هدًفا، وهو ثاني  وسجل هجوم 
أقوى هجوم خلف السد الذي سجل 36 هدًفا، 
وأحرز مهاجم الدحيل الكيني مايكل ألونغا 
نصف أهداف فريقه، ليتصدر قائمة الهدافني 
ــــاه املـــعـــز عـــلـــي وعــبــد  بـــرصـــيـــد 12 هــــدًفــــا، تـ
الــرحــمــن فــهــمــي بــثــاثــة أهــــداف لــكــل منهما، 
فــيــمــا تــلــقــت شــبــاك الــدحــيــل 11 هـــدًفـــا، وهــو 
ثالث أقوى دفاع في الجوالت التسع املاضية 
خلف الوكرة والعربي. وسيواجه الدحيل في 
الجولتني األخيرتني من القسم األول أم صال 
الثامن  لقبه  لتحقيق  واألهلي، حيث يسعى 
ــدرب الــبــرتــغــالــي لــويــس  ــ فـــي تــاريــخــه مـــع املــ
كــاســتــرو، الــــذي يــعــد املــــدرب الــخــامــس الــذي 
يتولى اإلدارة الفنية للفريق منذ عام 2018، 
وحـــل الــبــرتــغــالــي كــاســتــرو خــلــًفــا للفرنسي 
صــبــري ملــوشــي الــــذي لـــم يــحــقــق الــتــطــلــعــات، 
الذي  الركراكي  وليد  املغربي  وسبقه كل من 
حقق لقب الدوري، بعد رحيل البرتغالي روي 
فاريا الذي فشل هو اآلخر وحقق كأس قطر 
فقط، لتتم إقالته بعد سنة في يناير/ كانون 
البرتغالي  قبل  املهمة  وتسلم   ،2019 الثاني 
فــاريــا املــــدرب الــتــونــســي نــبــيــل مــعــلــول الــذي 
لم يستمر سوى 6 أشهر مع النادي، بعد أن 
عني بديًا للمدرب الجزائري جمال بلماضي 

صاحب اإلنجازات الكبيرة مع الفريق. 
وتعاقد نادي الدحيل هذا املوسم مع الثنائي 

الــخــاصــة طيلة  الــخــدمــات  ستسهل جــمــيــع 
ــه، أكــد  ــ فــتــرة الــبــطــولــة. وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـ
التصاريح  أن مــركــز  ثــانــي  آل  أحــمــد محمد 
ــر جــمــيــع  ــ ــوفـ ــ ــا« يـ ــ ــيــ ــ ــع »هــ ــجــ ــشــ لــــبــــطــــاقــــة املــ
لــلــجــمــاهــيــر مـــن أجــــل التسجيل  الـــخـــدمـــات 
والحصول على البطاقة والطباعة الفورية، 
وأيضا املواقف املخصصة للجماهير. وقال 
إن توقيت العمل سيكون اعتبارا من السبت 
غاية  إلــى  ظهرا  الثانية  الساعة  مــن  املقبل، 
الساعة العاشرة مساء، حيث سيقدم املركز 
الــخــدمــات ويــذلــل جــمــيــع الــصــعــوبــات أمــام 
في عملية  يواجهون مشاكل  الذين  األفـــراد 
التسجيل أو كيفية الحصول على البطاقة. 
وفي معرض رده على سؤال لوكالة األنباء 
الــقــطــريــة »قــنــا« حـــول اإلقــبــال الجماهيري 
القطري،  املنتخب  تــذاكــر  على عملية شــراء 
الـــكـــواري إن عملية بيع  قـــال حــســن ربــيــعــة 
الــتــذاكــر تشهد إقــبــاال مــتــزايــدا يــومــيــا منذ 
فيفا،  مــوقــع  على  إلكترونيا  الــتــذاكــر  طــرح 
فــاقــت نسبتها  املــبــاريــات  بــعــض  أن  مبينا 
خمسني بــاملــائــة، خــاصــة فــي مــواجــهــة قطر 
االفتتاحية، وأضاف مدير خدمة املشجعني 
أنــه مــع فتح مــراكــز الــبــيــع، سيكون اإلقــبــال 
الشراء،  عملية  على  كبيرة  بنسبة  متزايدا 
متوجها بالنداء إلى جميع األفراد بضرورة 
تذاكرهم، سواء  اقتناء وحجز  في  اإلســـراع 
إلكترونيا عن طريق املوقع الرسمي أو من 

خال مراكز البيع.
)قنا(

التونسي فرجاني ساسي قادما من الزمالك 
املصري والبلجيكي توبي ألدرفيريلد قادما 
من نادي توتنهام اإلنكليزي لتعزيز صفوف 
الفريق، إلى جانب إدميسلون وأولونغا ونام 
تـــاي هـــي، فــيــمــا رحـــل عــن صــفــوفــه الــيــابــانــي 

والــكــرواتــي  علي  مهند  والــعــراقــي  ناكاجيما 
وينتظر  دودو.  والــبــرازيــلــي  مــانــزودكــيــتــش 
جــمــهــور الــدحــيــل عـــودة فــريــقــه إلـــى الــواجــهــة 
مرة أخــرى بعد غيابه عن منصات التتويج 
فــي املــوســم املـــاضـــي، حــيــث حــل وصــيــًفــا في 

ــدوري بـــفـــارق 13 نــقــطــة عـــن الــســد  ــ تــرتــيــب الــ
الــبــطــل، وهـــو ثــانــي أســــوأ فــــارق فـــي الــنــقــاط 
الــرقــم األســوأ  كــان  للدحيل منذ 2011، حيث 
في موسم 2016 وبفارق 18 نقطة عن الريان 
الــبــطــل، وبــالــتــالــي، هــنــاك آمـــال كــبــيــرة تعول 
ــتـــرو إلعـــــادة  ــاسـ عـــلـــى الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس كـ
الدحيل إلى الواجهة مجدًدا، ويبقى الطموح 
ــدوري أبـــطـــال آســيــا الـــذي  ــ ــرز الــتــتــويــج بـ ــ األبـ
الكيني  الدحيل. وواصــل  أبناء  يــراود جميع 
تألقه  الدحيل،  نجم هجوم  أولــونــغــا،  مايكل 
الــافــت هـــذا املــوســم، ونــجــح أخــيــرًا فــي فض 
الــشــراكــة عــلــى قــمــة جـــدول تــرتــيــب الــهــدافــني، 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى 12 هــدفــا، متقدما 
السد  الجزائري بغداد بونجاح، هــداف  على 
)11 هـــدفـــا(. ويــشــهــد الـــــدوري الــقــطــري لكرة 
الـــقـــدم تــوقــفــا خــــال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة بسبب 
االســتــحــقــاقــات الــرســمــيــة املـــقـــررة واملـــدرجـــة 
عــلــى الــرزنــامــة، ومــنــهــا بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
الفترة من  الــتــي ستقام خــال  »قــطــر 2021«، 
30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري حتى 
املــقــبــل، بجانب  األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   18
القطري  املنتخب  تنتظر  التي  االستحقاقات 
الــراهــنــة، خــاصــة خوضه  الفترة  األول خــال 
ــة املــؤهــلــة  ــ ــيـ ــ مـــواجـــهـــات الــتــصــفــيــات األوروبـ
لبطولة كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022«، 
حيث مــن املــقــرر أن يلتقي »األدعـــم« منتخب 
أذربيجان يوم غد األحد في العاصمة باكو، 

بعد لقاء منتخب صربيا.
)قنا(

دوري نجوم قطر: الدحيل يطارد السد على اللقبكأس العرب »قطر 2021«: تدشين المقر الرئيسي لبيع التذاكر
دشنت اللجنة المحلية 

المنظمة لبطولة كأس 
العرب 2021 المقر الرئيسي 

لبيع التذاكر

يواصل الدحيل مالحقته 
السد المتصدر في الصراع 

على لقب دوري نجوم 
قطر لكرة القدم

)Getty/البطولة ستشهد مشاركة أبرز المنتخبات العربية )محمد فرج

)Getty( نسور قرطاج عين على الفوز والتأهل

منتخب موريتانيا فقد األمل في التأهل )فرانس برس(

الفريقان تعادال 3-3 في آخر لقاء بالدوري )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ــار، صــــوب املــنــتــخــب  ــظــ تــتــجــه األنــ
مواجهة  يخوض  الــذي  التونسي 
صعبة للغاية، عندما يحل ضيفا 
لقاء حاسم على  على غينيا االستوائية في 
صــــــراع صــــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
قطر  ملونديال  املؤهلة  األفريقية  التصفيات 
2022، واملنافسة بينهما على التأهل. ويدخل 
نسور قــرطــاج، املــبــاراة ولديهم 10 نقاط في 
املركز األول، مقابل 7 نقاط لغينيا االستوائية 
الوصيف، برصيد 7 نقاط، ليحتدم الصراع 
بينهما على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث 
بالنسبة  الفوز  ويتيح  للتصفيات.  واألخير 

عرب أفريقيا 
والتصفيات

مهمة تونسية للتأهل

األفريقية  التصفيات  ليالي  من  جديدة  ليلة 
بدوره  المؤهل  الثالث  الدور  إلى  المؤهلة 
تبحث   2022 قطر  في  العالم  كأس  لنهائيات 
خاللها منتخبات عربية عديدة عن بطاقة التأهل 

رسميا للدور المقبل

تقرير

لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي، حـــســـم الـــتـــأهـــل دون 
االنتظار للجولة السادسة واألخيرة، وكذلك 
يتيح له التعادل بأية نتيجة، التأهل في ظل 
تفوقه فــي املــواجــهــات املــبــاشــرة، على غينيا 
االستوائية. ويخوض منتخب تونس اللقاء، 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه مــنــذر الــكــبــيــر متسلحا 

بعروضه القوية في آخر عامني، حيث تأهل 
إلى نهائيات كأس  التصفيات  بسهولة عبر 
ــم األفــريــقــيــة املــقــبــلــة فـــي الــكــامــيــرون، ثم  األمــ
الــحــصــول عــلــى 10 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات، 
وتــــعــــادل فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة ملــنــافــســات 
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم.
ويراهن منذر الكبير، على تشكيلة مدججة 
ــنـــجـــوم فــــي جــعــبــتــه مــــن مـــحـــتـــرفـــني فــي  ــالـ بـ
أوروبــــــا واملــنــطــقــة الــعــربــيــة، بــخــاف نــجــوم 
الدوري التونسي، يتصدرهم في الحسابات 
علي معلول وديــان بــراون ووهبي الخزري 
وفــرجــانــي ســاســي ومــحــمــد دراجــــر وسيف 
ــاح وغـــيـــان  ــريــ ــاســــني مــ ــن الــــخــــاوي ويــ ــديــ الــ
الشعالي ومحمد علي بن رمضان وتونكتي 
وأنيس بن سليمان، وسط توقعات بأن يبدأ 
املدير الفني منذر الكبير اللقاء املرتقب أمام 
غــيــنــيــا االســتــوائــيــة بــطــريــقــة لــعــب مــتــوازنــة 
4-3-3، يــراهــن فــيــهــا عــلــى 3 مــحــاور ارتــكــاز 
وجـــنـــاحـــني ورأس حـــربـــة صـــريـــح، وتــنــفــيــذ 
الــضــغــط مــن وســـط املــلــعــب، وعــــدم االنــدفــاع 
فــي الــهــجــوم، ومــحــاولــة امــتــصــاص حماس 
املـــنـــافـــس، ســعــيــا وراء تجنب  لــــدى  الـــبـــدايـــة 
استقبال أي أهداف مع العمل على استغال 
سرعات، وخبرات العبيه في تنفيذ املرتدات 
العروض  ومواصلة  الشباك  وهــز  السريعة، 
القوية، وتحقيق فوز آخر يؤمن به صعوده 

للدور الثالث.
مـــن جــانــبــه أكــــد مـــنـــذر الــكــبــيــر املـــديـــر الــفــنــي 
ملنتخب تونس في مؤتمر صحافي جاهزية 
من  االستوائية،  غينيا  لقاء  لخوض  العبيه 
أجل تحقيق الفوز في ماالبو، والعودة بتذكرة 
الــتــأهــل إلــــى الـــــدور الــثــالــث واألخــــيــــر. وقــــال: 
»نلعب من أجل الفوز، وحصد بطاقة التأهل، 
ــام املــنــافــس املباشر  لــديــنــا مــبــاراة صعبة أمـ
االستوائية  غينيا  املــجــمــوعــة،  قمة  على  لنا 
ــبـــني جـــيـــديـــن فــي  ــريـــق مـــتـــطـــور ويـــضـــم العـ فـ
ــا املـــنـــافـــس جــيــدا  ــنـ ــهـــجـــوم، درسـ الـــوســـط والـ
وراقــبــنــا مــبــاريــاتــه مــع مــوريــتــانــيــا وزامــبــيــا 
وشــرحــنــا لــاعــبــني طيلة أيـــام فــتــرة التجمع 
املبكر  الحسم  أجــل  مــن  اللقاء  كيفية خــوض 
سلسلة  حققنا  الكبير«  وأضـــاف  والــتــأهــل«. 
من النتائج اإليجابية منذ بداية التصفيات، 
لــكــن علينا الــفــوز فــي آخـــر مــبــاراتــني لحسم 
التأهل، لدينا مجموعة مميزة من الاعبني، 
ولــديــنــا ثــوابــت فــي الــفــريــق وهـــي الــلــعــب من 
ــفــــوز وتـــلـــك إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــنــتــخــب  ــل الــ ــ أجـ
ــــدوام وإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر التونسية  عــلــى الـ
هدفنا«. وأشاد املدير الفني ملنتخب تونس، 

تونس تتطلع للفوز أو 
التعادل وموريتانيا النتصار 

للذكرى

منتخب ساحل العاج يواجه موزمبيق في لقاء قوي )إسوف سانوجو/فرانس برس(

باملستوى الذي يقدمه العبه، وهبي الخزري 
حاليا في مسيرته االحترافية، برفقة سانت 
إتيان الفرنسي، مشيرا إلى أن الخزري العب 
تــونــس، مع  بــالــنــســبــة لتشكيلة  رائــــع ومــهــم 
علي  مثل  الفريق،  فــي  الكبار  الاعبني  باقي 
معلول وفرجاني ساسي ويوسف املساكني، 
وتـــجـــرى االســـتـــفـــادة مــنــهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
للمنتخب  الفني  املدير  املــبــاريــات. ووعــد  كل 
الــتــونــســي، جــمــاهــيــره بــالــعــمــل عــلــى تحقيق 
حلم التأهل إلى كأس العالم املقبلة في قطر، 
واملنافسة على لقب بطل كأس األمم األفريقية 
املقبلة أيضا في الكاميرون مطلع عام 2022.

مــطــلــع الـــعـــام املـــقـــبـــل، بــعــد رحـــيـــل كــوريــنــن 
مــارتــيــنــز املــديــر الــفــنــي الــســابــق مــن منصبه 

على خلفية النتائج األخيرة.
على  اللقاء  في  موريتانيا،  منتخب  ويراهن 
ــادي  نــجــومــه بــكــر ديـــوب وبــكــاري نــغــاي وديـ
ــاو والـــحـــســـن ملـــرابـــط  ــ ــ ديــــــــارا ومـــصـــطـــفـــى ديـ
ــالـــي عــبــيــد وعــبــدالــلــه مــحــمــود ومــحــســن  وعـ
بــده وفــوفــانــا وإدريــســا تــيــام ومـــوالي خليل 
ومـــامـــادو نـــيـــاس، وســـط تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ 
سعيا  هجومي،  بتكتيك  اللقاء  الفني  املدير 
في  والتقدم  املجموعة،  في  األول  الفوز  وراء 
املراكز، وتجميل الصورة للفريق قبل نهاية 

ــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، يـــخـــوض منتخب  وفــ
زامبيا  مع  لقاء تحصيل حاصل  موريتانيا 
بعد ضياع آمال املرابطني في املنافسة على 
القمة. ويملك منتخب موريتانيا في جعبته 
نــقــطــة واحـــــدة، مـــن تـــعـــادل، و3 هـــزائـــم، فيما 
تملك زامبيا 4 نقاط تحتل بها املركز الثالث 
في الجدول. وتعد املباراة األولى ملوريتانيا 
تحت واليـــة املـــدرب املــؤقــت جــيــرارد بوشير، 
ــيـــة مــــؤخــــرا، ويــســعــى  الــــــذي تـــولـــى املـــســـؤولـ
أقـــدامـــه في  تثبيت  أجـــل  مــن  الــفــوز  لتحقيق 
األمــم  كــأس  فــي  منصبه، وقــيــادة موريتانيا 
الكاميرون  في  لها  واملقرر  املقبلة،  األفريقية 

والتقدم  العالم  كــأس  فــي تصفيات  مــشــواره 
الصادر  للمنتخبات  العاملي  التصنيف  فــي 

شهريا من جانب »فيفا« في املرحلة املقبلة.
ــثـــة، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــالـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
نيجيريا صاحب الصدارة، في لقاء صعب مع 
9 نقاط في  ليبيريا، وتملك نيجيريا حاليا 
املركز األول، مقابل 3 نقاط ملنتخب ليبيريا 
ــرابــــع واألخــــيــــر، ويــتــيــح الــفــوز  فـــي املـــركـــز الــ
القمة  عــلــى  الــحــفــاظ  نيجيريا  إلـــى  بالنسبة 
التأهل  وحسم  واألخــيــرة،  السادسة  للجولة 
الــرأس األخضر أمام  مرهون بتعثر منتخب 
األخضر،  الـــرأس  وتلتقى  الوسطى.  أفريقيا 

7 نــقــاط، مــع أفــريــقــيــا الــوســطــى 4 نــقــاط في 
املــجــمــوعــة نفسها. وفـــي املــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
مــع موزمبيق  الــعــاج  يلتقي منتخب ســاحــل 
فـــي لـــقـــاء قـــــوي، يــســعــى  مـــن خـــالـــه األفـــيـــال 
للفوز، وحصد 3 نقاط للحفاظ على صدارة 
 10 العاج  ساحل  منتخب  ويملك  املجموعة، 
نـــقـــاط، مــقــابــل نــقــطــة ملــوزمــبــيــق. فـــي الــوقــت 
برصيد  الوصيف  الكاميرون  يلتقي  نفسه، 
ــــاالوي، صــاحــب املــركــز الثالث  9 نــقــاط مــع مـ
الكاميرون  أمـــام  بــديــل  نــقــاط، وال   3 برصيد 
ســـوى الــفــوز عــلــى أمـــل تــعــثــر ســاحــل الــعــاج، 

وحصد تأشيرة التأهل للدور الثالث.
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رياض الترك

سيشهد اليوم الثالث من الجولة 
الــثــامــنــة لــلــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
العالم  إلــى بطولة كــأس  املــؤهــلــة 
2022 تأهل 3 منتخبات جديدة إلى الحدث 
الرياضي الكبير، والحديث هنا عن فرنسا 
لتحقيق  تحتاج  الــتــي  وهــولــنــدا،  وبلجيكا 
انتصار ثمني يضمن لها العبور من صدارة 

املجموعة التي تلعب فيها.

من التتويج إلى المونديال
بدايًة من املنتخب الفرنسي الذي سيخوض 
ــاول عـــلـــى أرضــــه  ــنـ ــتـ ــــي املـ ــاراة ســهــلــة وفـ ــبــ مــ
كازاخستان،  منتخب  وأمــام جماهيره ضد 
وهو يدخل املواجهة وفي رصيده 12 نقطة 
ـــ15،  الـ النقطة  إلـــى  وفــــوزه سيعني وصــولــه 
ومــع فــارق الثالث نقاط مع أوكرانيا وبقاء 
مــبــاراة واحــــدة فــقــط، فـــإن بــطــل دوري األمــم 
األوروبــــيــــة ســيــضــمــن الـــعـــبـــور رســمــيــا إلــى 

املونديال.
طبعا  األفضلية  الفرنسي  املنتخب  ويملك 
على كازاخستان متذيلة املجموعة برصيد 
3 نــقــاط، وذلـــك ألن منتخب »الــديــوك« لديه 
ــيــــزون قـــــــــادرون عـــلـــى الــتــفــوق  العــــبــــون ُمــــمــ
تــعــقــيــدات، خــصــوصــا بعد  بــســهــولــة ودون 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب دوري األمــــــم عــلــى  ــوة  نـــشـ
حــــســــاب مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا فـــــي املـــــبـــــاراة 

النهائية.
وفـــي حـــال حــقــق املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــفــوز، 
ــقــــطــــة مــــــن 4  ســــيــــرفــــع رصــــــيــــــده إلــــــــى 15 نــ
انتصارات و3 تعادالت دون تلقي أي خسارة 
فــي 7 مــبــاريــات، وبالتالي سيحسم صــدارة 

مهمات من 
أجل التأهل

تخوض منتخبات فرنسا وبلجيكا وهولندا مهمات صعبة وُمنتظرة في 
التصفيات األوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وذلك من أجل 

ضمان التأهل رسميًا قبل جولة من الختام

3031
رياضة

تقرير

املــجــمــوعــة مــتــقــدمــا عــلــى كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا 
الــوصــيــفــة وفــنــلــنــدا صــاحــبــة املـــركـــز الــثــالــث 
ومنتخب البوسنة صاحب املركز الرابع. في 
املقابل، فإن التأهل سيعني مشاركة منتخب 
فرنسا للمرة الـ17 في منافسات كأس العالم 
تاريخيا ويبقى في املركز الخامس بني أكثر 
املنتخبات مشاركًة في املونديال، وسُيحاول 
املحافظة على اللقب الــذي حققه في نسخة 
عــلــى  فـــرنـــســـا  ــفـــوقـــت  تـ ــنـــدمـــا  عـ ــام 2018،  ــ عــ
منتخب كرواتيا في النهائي )4 – 2(. وُيعتبر 
املنتخب الــفــرنــســي مــن املــنــافــســني الــدائــمــني 
دائما  والـــذي  العالم  كــأس  بطولة  لقب  على 
ما يصل إلــى مراحل متقدمة في املنافسات 
سعيا وراء رفع الكأس الذهبية في النهاية، 
فهل ينجح في املنافسة مع تشكيلة ُمميزة 
يــمــلــكــهــا والـــتـــي تــضــم نــجــومــا يــلــعــبــون في 

أفضل الدوريات األوروبية.

بلجيكا لحسم التأهل 
دون تعقيدات

ســيــخــوص املــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي مــواجــهــة 
فــي املــتــنــاول ضــد منتخب إســتــونــيــا سعيا 
التأهل رسميا  الــذي يضمن  الفوز  لتحقيق 
إذ يملك 16  الــقــطــري 2022،  املــونــديــال  إلـــى 
نقطة من 6 مباريات جمعها من 5 انتصارات 

فــي  ــارة  خــــســ ــتـــعـــرض ألي  الـ دون  وتــــعــــادل 
التصفيات حتى اآلن. وفي حال فوز املنتخب 
ــي املـــــبـــــاراة ســـيـــرفـــع رصـــيـــده  الــبــلــجــيــكــي فــ
إلـــى 19 نــقــطــة بــفــارق 5 نــقــاط عــن املنتخب 
الــذي لن يلعب هــذه الجولة وهو  التشيكي 
متقدم أصاًل بمباراة عن املتصدر، ما يعني 
حسم بطاقة التأهل املباشر رسميا لصالح 

منتخب »الشياطني الُحمر«.
في  املــشــاركــة  عــن  بلجيكا  منتخب  ويبحث 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم مـــجـــددًا بــعــد الــنــتــائــج 
امُلــمــيــزة الــتــي حققها فــي نسخة عــام 2018، 
وهــــو ســيــلــعــب ربـــمـــا آخــــر نــســخــة بــالــجــيــل 
الجديد امُلميز الذي يضُم العبني من األفضل 
فــي كـــرة الــقــدم األوروبـــيـــة حــالــيــا، كــمــا يريد 
إثبات  املــدرب اإلسباني روبيرتو مارتينيز 
أنــــه قــــادر عــلــى املــنــافــســة، مـــع اإلشــــــارة إلــى 
أن عـــدم تــقــديــم نــتــائــج جــيــدة فــي املــونــديــال 
ســيــعــنــي رحــيــل مــارتــيــنــيــز ونــهــايــة رحلته 
مع بلجيكا. في املقابل، سيخوص منتخب 
ويلز مباراة في غاية األهمية ضد منتخب 
ــــدد نــقــاطــه  ــوز ســـيـــرفـــع عـ ــفــ بـــيـــالروســـيـــا والــ
إلــــى 14 وُيـــصـــبـــح املــنــتــخــب فـــي الـــوصـــافـــة، 
وبــالــتــالــي ســيــلــعــب مـــبـــاراة حــيــاة أو مــوت 
أمـــام بلجيكا فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن أجل 
املؤهل  الثاني  املركز  على  تشيكيا  منافسة 

إلى امللحق األوروبي.
ــذكــــر أن املـــنـــتـــخـــبـــات الـــثـــالثـــة )بــلــجــيــكــا،  ُيــ
ــز(، املـــنـــافـــســـة عـــلـــى بــطــاقــة  ــ ــلـ ــ تــشــيــكــيــا وويـ
ــلـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وبـــطـــاقـــة مــلــحــق،  مـــؤهـ
»يـــورو 2020« األخيرة  فــي بطولة  شــاركــت 
الــتــي انــتــهــت بــتــتــويــج املــنــتــخــب اإليــطــالــي، 
التي  أبـــرز املنتخبات األوروبـــيـــة  وهـــي مــن 
ُتــشــارك بــاســتــمــرار فــي الــبــطــوالت الكبيرة.

هولندا من أجل 
العودة إلى المونديال 

بتشكيلة شابة ُمميزة

كاسيميرو يغيب عن مواجهة األرجنتين لإليقاف
سيغيب العـــب الــوســط الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو عــن مــبــاراة يـــوم الــثــاثــاء املــقــبــل أمــام 
األرجنتني في سان خوان في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى كأس العالم قطر 
2022، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وحصل العب ريال مدريد على بطاقة 
صفراء في الدقيقة 83 في املباراة التي فاز بها منتخب الكناري على نظيره الكولومبي 
بهدف نظيف في ملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو. ونظرًا ألن هذه هي البطاقة 
الصفراء الثانية له خال التصفيات، فلن يتمكن كاسيميرو من خوض املباراة القادمة 
الكناري بهدف  الــذي سبق وفــاز على  »األلبيسيليستي«،  والتي ستكون مع منتخب 

نظيف في نهائي »كوبا أميركا« في البرازيل 2021. 

بداية جيدة لباوال بادوسا في البطولة الختامية
ــا، املــصــنــفــة الــعــاشــرة عــاملــيــا بــني العــبــات التنس  اســتــهــلــت اإلســبــانــيــة، بــــاوال بـــادوسـ
البياروسية  بالفوز على  السيدات  لتنس  الختامية  البطولة  املحترفات، مشوارها في 
أرينا سابالينكا، املرشحة األولى للقب. وفي أول مباراة لها بالبطولة الختامية املقامة في 
مدينة غواداالخارا املكسيكية، تغلبت بادوسا، املرشحة السابعة للقب، على املصنفة 
بادوسا  املــبــاراة، صرحت  انتهاء  - 4( و)6 - صفر(. وبعد  بنتيجة )6  الثانية عامليا 
قائلة »كنت واثقة في ضرباتي واألمور سارت بشكل جيد. كل مباراة ستكون بمثابة 
معركة، لكنني متحمسة لوجودي في غواداالخارا«. وفي وقت سابق، فازت اليونانية 
ماريا ساكاري، املصنفة السادسة عامليا واملرشحة الرابعة للقب، على البولندية إيغا 
وفي   .)4  - و)6   )2  -  6( بنتيجة  الخامسة(  واملرشحة  التاسعة  )املصنفة  شفيونتك 
إطار منافسات املجموعة األخرى في البطولة، ستلعب اإلسبانية غاربيني موغوروزا، 
ستتواجه  بينما  كريتشيكوفا،  بــاربــورا  التشيكية  أمـــام  عــاملــيــا،  الخامسة  املصنفة 

التشيكية أيضا كارولينا بليسكوفا أمام اإلستونية أنيت كونتافيت.

السلة األميركية: الفوز السادس تواليًا لكليبرز
قلب فريق لوس أنجليس كليبرز تخلفه مبكرًا بفارق 17 نقطة ليحقق فوزه السادس 
األميركي  السلة  كــرة  دوري  ضمن   )109  -  112( بنتيجة  هيت  ميامي  على  تواليا 
للمحترفني، في حني شهدت مباراة انديانا بايسرز ويوتا جاز عراكا أدى إلى طرد 4 

العبني من الطرفني. 
ولم يكن فوز كليبرز سهًا ألنه تخطى تخلفه بفارق 17 نقطة مبكرًا في املباراة ليقلب 
األمور تدريجيا لصالحه ويخرج فائزًا بفارق 3 نقاط ملحقا بمنافسه الخسارة الثانية 
في غضون ثاثة أيــام في لوس أنجليس بعد خسارة ميامي أمــام ليكرز أيضا بعد 
التمديد. وتألق في صفوف الفائز بول جورج الذي سجل 27 نقطة في حني أضاف 
الثاني. كما سجل أريــد بليدسو 21  ريجي جاكسون 22 نقطة جميعها في الشوط 

نقطة بينها 7 أواخر املباراة.

تشافي يستدعي 7 العبين من شباب برشلونة 
في انتظار عودة الدوليين

استدعى مدرب فريق برشلونة الجديد، تشافي هرنانديز، 7 من العبي فريق الشباب أ 
في ثالث مران يقوده كمدير فني للفريق الكتالوني، في انتظار عودة الاعبني الدوليني 

الـ11 املنضمني ملنتخبات بادهم. 
الهولندي رونالد كومان  والــذي يخلف  السابق  القطري  السد  واختار تشافي، مدرب 
في قيادة النادي »الكتالوني« من عثرته، كا من املدافعني دييغو أمليدا وأرنــاو سوال، 
واملهاجمني خواندا  ومــارك كاسادو  وأليكس جاريدو  ألبا  الوسط خيسوس  والعبي 
الـــ41 سنة 4 العبني  فوينتيس واستانيساو بيدروال. كما استدعى املــدرب صاحب 
من فريق برشلونة ب وهم إز أبدي وارناو كوماس وفيران غوتغا وإلياس أكوماتش، 
كليمو  بينيا،  اينياكي  وهـــم:  األول  بالفريق  املــتــاحــني  الستة  الــاعــبــني  إلــى  لينضموا 
لونغليه، صامويل أومتيتي، أوسكار مينغويزا، ريكي بوتش ولوك دي يونغ. ويستعد 
أمــام إسبانيول  له مع برشلونة في »ديربي« كتالونيا«  أول مواجهة  تشافي لخوض 
على ملعب كامب نو يوم السبت 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن الجولة الـ14 

من منافسات »الليغا«.

حسين غازي

الحكام على قصٍص مثيرة خــال مسيرتهم  العديد من  شهد 
ــد مـــن األشــهــر  ــ بـــاملـــاعـــب، لــكــن األملـــانـــي مـــاركـــوس مـــيـــرك واحـ
حقيقة بسبب األحداث التي عاشها. ولد في كايسرساوترن، 
يــوم 15 مـــارس/ آذار 1962. فــي عــام 1988 بــات ميرك أصغر 
حكم فــي تــاريــخ الـــدوري األملــانــي على اإلطـــاق بعمر 25 عاما، 
ومن ثم حاز على الشارة الدولية الخاصة بفيفا بعد 4 سنوات، 
وشارك في األلعاب األوملبية الصيفية لعام 1992 في برشلونة، 
ليصعد سّلم النجاح في هذا املجال. في تصفيات كأس العالم 
1994، خـــال مــبــاراة هــولــنــدا وإنــكــلــتــرا عـــام 1993، قـــام ميرك 
الغاضب غــراهــام تيلور،  إنكلترا  مــرارًا وتــكــرارًا بضبط مــدرب 
باالمتنان مليرك  أنه يشعر  األخير  اعترف  مــرور سنوات  وبعد 
لعدم طــرده عندما كــان بإمكانه فعل ذلــك. كــان ميرك حاضرًا 
أيضا في يــورو 2000 التي حققت لقبها فرنسا وكــأس العالم 
2002 في كوريا الجنوبية واليابان وكذلك يورو 2004. بنهائي 
النهائية  البرتغال بشدة ان يقود ميرك املباراة  2004 عارضت 
لــلــيــورو ضــد الــيــونــان! لكن مــا الــســبــب؟ القصة أنــه كــان يعمل 
طبيب أسنان، واملدرب أوتو ريهاغل كان مريضا لديه. بالنهاية 
قاد اللقاء بطريقة مميزة وحصل على تقدير ممتاز. كما كان 

ميرك حكم مباراة إياب ربع نهائي أبطال أوروبــا 2005-2004 
بني ميان وإنتر، وقتها تقدم ميان بهدف شيفشينكو ولعب 
ديدا مباراة رائعة، لكن مع رفض قاضي امليدان احتساب هدف 
مفرقعات  النيراتزوري  جماهير  ألقت  كامبياسو،  األرجنتيني 
وشماريخ صوب الحارس البرازيلي وتوقفت املباراة في الدقيقة 
72، وانتصر ميان حينها 3-0 بقرار من يويفا. لحظة مثيرة 
أخرى حدثت بمسيرة ميرك، تحديدًا في الدقيقة 71 من مباراة 
األول  ديسمبر/كانون   6 يــوم  بــورتــو  السلوفاكي  أرمــيــديــا  بــني 
2005، يوم تغاضى عن ملسة يد على بيبي داخل منطقة الجزاء، 

لو منح فريق أرميديا تلك الفرصة وسجل لتأهل لدور الـ16.
بـــالـــعـــودة إلــــى عــــام 2003، شــهــد مــيــرك عــلــى أصــعــب لــحــظــات 
مسيرته، حني لقي الاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه حتفه 
إثر سقوطه على أرض امللعب خال مباراة منتخب باده ضد 
كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات، فطلب الحكم بسرعة 
تدخل الجهاز الطبي الذي قدم اإلسعافات األولية ملدة 45 دقيقة 
إلعــادة نبضات القلب، لكن ذلك لم ينقذ حياته. ُيذكر أن ميرك 
كان من املؤيدين لتقنية الفيديو، إذ اعترف أن واحــدة من أكثر 
اللحظات مرارة في مسيرته، كانت يوم سجل ماركوس روزنبرغ 
مهاجم فيردر بريمن هدفا من موقف تسلل واحتسبه، ثم أدرك 
بعدها أنه لم يصب في قراره، لكن لم يكن باليد حيلة كما اليوم.

ماركوس ميرك

على هامش الحدث

حكم ألماني سابق عاش العديد من اللحظات المثيرة في مسيرته وهنا 
نروي أبرزها

يسعى المنتخب 
الفرنسي لتحقيق 
انتصار يضمن له 
التأهل من الصدارة 
)Getty/جون بيري(

تيتي يحتفل مع صاحب الهدف باكيتا 
)Getty/في المباراة )بودا مينديش

هولندا لعودة طال انتظارها
ــيـــكـــون املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي أمـــــــام فــرصــة  سـ
تاريخية للعودة إلى بطولة كأس العالم بعد 
غياب عن النسخة املاضية، وذلك عندما يلعب 
ضد منتخب مونتينيغرو في الجولة التاسعة 
ــو يــحــتــاج  قــبــل األخــــيــــرة مـــن الــتــصــفــيــات، وهــ
للفوز فقط من أجــل الوصول إلــى النقطة رقم 
22 وضـــمـــان الــتــأهــل رســمــيــا إلــــى املـــونـــديـــال. 
وحـــقـــق املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي فـــي الــتــصــفــيــات 
حتى اآلن 6 انتصارات مقابل تعادل وخسارة، 

والـــذي كــان أحــد أبـــرز املــرشــحــني للمنافسة 
لــوال الــخــروج أمــام  على لقب »يـــورو 2020، 
الــــ16. وفي  دور  فــي  تشيكيا بشكل مفاجئ 
مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، ســيــلــعــب 
مــبــاراة مهمة جــدًا ضد  النرويجي  املنتخب 
نقطة   17 يملك  الـــذي  وهـــو  التــفــيــا  منتخب 
الثاني وفـــوزه سُيعزز كثيرًا من  املــركــز  فــي 
إمكانية التأهل إلى امللحق األوروبــي، وهو 
ُيـــعـــول عــلــى »هــــدافــــه« إرلــيــنــغ هـــاالنـــد لكي 
التركي  املنتخب  أما  يقوده نحو االنتصار. 

وسجل املنتخب 29 هدفا مع تلقي 6 أهداف في 
التصفيات  في  هولندا  بداية  وكانت  الشباك. 
صــعــبــة جــــدًا، لــكــن األمـــــور تــحــســنــت بــعــد ذلــك 
وأمــــســــى عـــلـــى ُبـــعـــد خـــطـــوة واحـــــــدة فـــقـــط مــن 

العودة إلى كأس العالم من جديد.
الــيــوم تشكيلة  الــهــولــنــدي  املنتخب  ويــمــلــك 
ــم العـــبـــني  ــتــــي تـــضـ ــــن الــــنــــجــــوم الــ ــيــــزة مـ ُمــــمــ
ليخت،  ماتياس دي  ديباي،  أمثال ممفيس 
ــن أمـــســـوا نـــواة  ــذيــ فــريــنــكــي دي يـــونـــغ، والــ
ــاب الـــجـــديـــد،  ــ ــــشـ مـــنـــتـــخـــب »الـــــطـــــواحـــــني« الـ

جبل  منتخب  ضــد  مهمة  مــبــاراة  فسيلعب 
طارق وهدفه األول الفوز وال شيء سواه من 
النقطة 18، قبل خوض  إلــى  الــوصــول  أجــل 
مونتينيغرو  منتخب  األخيرة ضد  الجولة 
التي ستلعب  مــن هولندا  انتظار هدية  مــع 
ضــد الــنــرويــج فــي آخــر الــجــوالت، وبالتالي 
ســتــكــون بــطــاقــة الـــتـــأهـــل مـــن وصـــافـــة هــذه 
املجموعة بني تركيا والنرويج وبنسبة أقل 
مونتينيغرو التي تملك 11 نقطة ولحاقها 

بصاحب املركز الثاني صعب جدًا.

البرازيل إلى مونديالوجه رياضي
 قطر 2022 رسميًا

لـــم يــتــوقــف اســتــعــراض املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
الجنوبية املؤهلة  قــارة أميركا  في تصفيات 
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، لــيــبــقــى من 
دون خـــســـارة ويــضــمــن الــتــأهــل رســمــيــا إلــى 
املـــنـــافـــســـات عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، وذلـــك 
بــعــد فــــوز صــعــب عــلــى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا 
بــهــدف نــظــيــف. وخــطــف املنتخب الــبــرازيــلــي 
انتصارا ثمينا أمام كولومبيا بهدف نظيف 
فــي الــجــولــة الــــ12 مــن تصفيات قـــارة أميركا 
الجنوبية، وهو الهدف الذي سجله املهاجم، 
بــاكــيــتــا، فــي الــدقــيــقــة 72 مــن املــواجــهــة التي 
شــهــدت اكــتــســاحــا بــرازيــلــيــا بــكــل شـــيء على 

أرض امللعب.
وبــهــذا الــفــوز رفـــع املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي عــدد 
ــــدارة مــــن 11 فــــوزًا  ــــصـ ــــى 34 فــــي الـ نـــقـــاطـــه إلـ
وتعادل دون أي خسارة بفارق حوالي 9 نقاط 
عن األرجنتني الثانية التي ستلعب مباراتها 
فــجــر الــســبــت، فـــي وقــــت ســجــل املــنــتــخــب 27 

هدفا وتلقى 4 أهداف في شباكه فقط.
العالم  كــأس  بطولة  في  البرازيل  وسُتشارك 
الــتــي تحمل  الــــ22 فــي تاريخها، وهــي  للمرة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد الــتــتــويــجــات مــقــارنــًة 
 5 فــي  اللقب  حصدت  إذ  املنتخبات،  بجميع 

مـــرات تــاريــخــيــا متقدمة عــلــى كــل مــن أملانيا 
»املونديالي«  اللقب  حققتا  اللتني  وإيطاليا 
ــدًا عـــــن املــنــتــخــب  ــيــ ــعــ ــات. وبــ ــبــ ــاســ ــنــ فـــــي 4 مــ
تحقيق  في  فشلت  كولومبيا  فــإن  البرازيلي 
الرابعة  للجولة  التصفيات  فــي  انتصار  أي 
ــيــــد الـــنـــقـــاط عـــنـــد 16،  تـــوالـــيـــا وتـــجـــمـــد رصــ
لــتــتــراجــع إلــــى املـــركـــز الــخــامــس املـــؤهـــل إلــى 
امللحق، وسيكون عليها الفوز على باراغواي 
الــقــادمــة مــن أجــل املحافظة على  فــي الجولة 

آمال التأهل.
وفي مباراة أخرى حقق منتخب تشيلي فوزًا 
لــُيــعــزز فــرص  بـــاراغـــواي  مهما عــلــى منتخب 
تأهله إلى املونديال بسبب تعزيز عدد نقاطه 
ــرابــــع، وهــــو يــحــتــاج الســتــمــرار  ــز الــ ــركـ فـــي املـ
النتائج الجيدة لضمان العبور، بينما خطف 
منتخب بيرو فوزًا كبيرًا على ضيفه بوليفيا 
بثالثة أهـــداف نظيفة ورفـــع رصــيــده إلــى 14 
نــقــطــة. كــمــا حــقــقــت اإلكـــــــــوادور فـــــوزًا صعبا 
بذلك  لتحافظ  فنزويال،  على  رد  دون  بهدف 
على املركز الثالث، وجاء هدف اللقاء الوحيد 
من   41 الدقيقة  في  هينكابي  بييرو  بتوقيع 
زمــــن املــــبــــاراة الـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن مــنــافــســات 
ـــ13 مــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة لكأس  الــجــولــة الــ
العالم، وبهذه النتيجة تجمد رصيد فنزويال 
عند 7 نقاط باملركز العاشر في قاع الترتيب. 
ــاول املـــديـــر الــفــنــي للمنتخب  وبــعــد الـــفـــوز حــ
الـــبـــرازيـــلـــي، تـــيـــتـــي، الــتــحــكــم فــــي انــفــعــاالتــه 
والسيطرة على كلماته إزاء فرحة التأهل إلى 
مونديال قطر 2022، وكشف عن األهداف التي 
يتعني تحقيقها قبل انتهاء تصفيات أميركا 
املدرب  العالم. وقال  املؤهلة لكأس  الجنوبية 
البرازيلي في مؤتمر صحافي في ملعب »نيو 
كويميكا أريــنــا« في ســاو بــاولــو، بعد نهاية 
املباراة أمام منتخب كوملبيا »ال أستطيع أن 
أقولها«.  أن  أردت  التي  البذيئة  الكلمة  أقــول 
وفـــي جــو مــن الــفــكــاهــة، قــفــز مــســاعــده الفني، 
كليبر كزافييه، الذي رافق تيتي أثناء املؤتمر 
الــصــحــافــي االفــتــراضــي، فــي حــمــام السباحة 

وصرخ قائاًل »نحن في قطر«.
وقبل 5 جوالت في التصفيات املؤهلة لكأس 
تم  التي  األرجنتني  العالم، فضاًل عن مباراة 
املاضي،  أيلول/سبتمبر  شهر  فــي  تعليقها 
وضع تيتي لنفسه أهدافا تتمثل في »صالبة 
وإبداع وهدف«، قائاًل »الفوز. هذا هو التميز 
واإلبـــــداع وتــســجــيــل هـــدف وصــالبــة دفــاعــيــة 
والــفــوز؛ هــذا ما يدفعنا. يجب أن نقترب من 

ذلك قدر اإلمكان«.
)العربي الجديد، إفي(
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