
27

رياضة

تأهلت اإلسبانية باوال بادوسا، املصنفة 
العاشرة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 

إلى نصف نهائي البطولة الختامية املقامة في 
مدينة غواداالخارا املكسيكية، بعدما تغلبت 

على اليونانية ماريا ساكاري. وتمكنت بادوسا 
من هزيمة ساكاري، املصنفة السادسة عامليًا 

بمجموعتني لواحدة، في ساعتني وأربع دقائق، 
لتتصدر مجموعتها بانتصارين وبدون خسارة 

وتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

خرجت، أميناتو ديالو، العبة كرة القدم في فريق 
باريس سان جيرمان من قائمة الفريق ملواجهة 

ليون في الدوري الفرنسي، بعدما أمضت 36 
ساعة محتجزة ثم أطلق سراحها من دون توجيه 
تهم على خلفية واقعة اعتداء على زميلتها خيرة 
الحمراوي. ويتزامن خروج ديالو من القائمة مع 

تطور مجريات التحقيق التي أصبحت تشير اآلن 
إلى انتقام شخصي كان هو الدافع وراء االعتداء 

وليس التواطؤ كما كان يعتقد.

فاز الالعب األميركي، تومي بول بلقبه األول 
في مسيرته بالتنس وهو بطولة »استوكهولم« 
املفتوحة بعدما أطاح في النهائي حامل اللقب، 

الكندي دينيس شابوفالوف، بمجموعتني 
لواحدة. واحتاج املصنف الـ52 عامليًا لساعتني 

و12 دقيقة من أجل حسم املباراة لصالحه، ومن 
ثم حصد اللقب األول في مسيرته بنتيجة )6 - 4( 

و)6 - 2( و)6 - 4(، هذا وفشل شابوفالوف في 
إضافة اللقب الثاني في مسيرته.

اإلسبانية باوال بادوسا 
تتأهل إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

خروج ديالو العبة 
»الباريسي« من قائمة 

مباراة ليون

تومي بول يُجرد 
شابوفالوف من لقبه في 

بطولة استوكهولم

أثارت تصريحات 
جديدة للنجم 
الفرنسي كيليان 
مبابي، جماهير 
ريال مدريد، 
بعدما تراجع 
عن إصراره 
على المغادرة 
نحو فريقهم 
وتغيير رأيه 
بالكامل، وهو 
الذي أكد مرارًا 
وتكرارًا أنّه لن 
يستمر مع باريس 
سان جيرمان. 
وفي تصريحات 
لصحيفة »تي 
إن تي« البرازيلية، 
اعتبر الهداف 
العالمي أنه لم 
يحسم موقفه 
بعد، فقال: 
»مستقبلي؟ 
ال أعلم، ما زلت 
في باريس، 
وصرحت سابقًا 
أنّي أمضيت 5 
سنوات رائعة 
هنا، لم أقرر بعد، 
وسنرى في 
المستقبل«.

)Getty/مبابي سجل »سوبر هاتريك« مع منتخب فرنسا )ماريو هومس

مبابي غيّر رأيه؟
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حسين غازي

أّثــــرت جــائــحــة كـــورونـــا كــثــيــرًا في 
عالم الرياضة، منذ بدايتها نهاية 
الـــبـــطـــوالت  فــتــوقــفــت   ،2019 ــام  ــ عـ
لفترة من الزمن، إلى حني العودة تدريجًا من 
خالل خوض املباريات خلف أبــواب موصدة، 
 

ّ
مرورًا بعّدة مراحل مع تلقي اللقاح. وسط كل

هذه األحداث والتطورات، كانت قطر حاضرة 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــريـــاضـــيـــة بـــقـــوة خــــالل فــتــرة 
العديد  تستضيف  أن  واستطاعت  الجائحة، 
من البطوالت في مختلف الرياضات، وها هي 
العرب  اليوم على أعتاب تنظيم بطولة كأس 
بـــروفـــة مهمة  تــشــكــل  أن  يــنــتــظــر  الــتــي   ،2021

ملونديال 2022.

كرة القدم
ــا، اســـتـــضـــافـــت قـــطـــر الـــعـــديـــد مــن  ــ ــرنـ ــ كـــمـــا ذكـ
ــا. عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــــورونـ ــتـــرة كـ األحــــــــداث فــــي فـ
ــرة الـــقـــدم، كــانــت مــســرحــًا ملــونــديــال األنــديــة  كـ
2020، وكـــانـــت الــبــطــولــة قـــد شــهــدت حــضــورًا 
السليم  التخطيط  بفضل  وذلـــك  جــمــاهــيــريــًا، 
وحينها  الصحي،  املستوى  على  والتنسيق 
حــضــر أكــثــر مــن 7 آالف مــتــفــرج الــنــهــائــي بني 

قطر 
رائدة االستضافة 

الرياضية
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رياضة

فــي هـــذا األلــبــوم تظهر صـــور 6 مــدربــني ســيــتــواجــدون فــي كـــأس الــعــرب، على 
رأسهم فيليكس سانشيز، املتوج مع قطر بكأس آسيا 2019، والساعي لتحقيق 
الــبــالد في  الــذي تستضيفه  املــونــديــال  فــي  العنابي  نتائج طيبة قبل مشاركة 
العراق رغم  املقابل، ُيشرف ديك أدفوكات على تدريب منتخب  عام 2022. في 
قدميه  تثبيت  البطولة  هــذه  في  املــونــديــال، وسيحاول  في تصفيات  معاناته 
ومحاولة الذهاب بعيدًا في هذه النسخة. أما برانكو إيفانكوفيتش فقد ظهر 
 البعض يطالب بمدرٍب أفضل منه، فيما 

ّ
بمستوى جيد مع سلطنة عمان، لكن

تبدو  ومهمته  السابق  البرتغال  العــب  ســوزا،  هيليو  البحرين  منتخب  يقود 
صعبة في املجموعة التي تضّم قطر والعراق وسلطنة ُعمان. وُيعتبر منتخب 
تونس من املرشحني لحصد اللقب وهو الذي يقوده املدرب منذر الكبّير، الذي 
الــفــارق ال سيما  الــقــادريــن على صناعة  الالعبني  مــن  يمتلك تشكيلة واســعــة 
بأوروبا  املحترفني   

ّ
أن باعتبار  األول  املنتخب  في  ينشطون  منهم  العديد   

ّ
أن

سيغيبون عن املنافسات. أما منتخب سورية فيدربه نزار محروس، الذي بدأ 
مسيرته في هذا املجال عام 1996.

الــذيــن خــاضــوا بطولة كأس  الكبار  النجوم  واحـــد مــن 
العرب، هو املصري حسام حسن، الذي ولد عام 1966. 
قصة حسام حسن معنا اليوم تعود إلى نسخة 1992، 
حني تصّدر منتخب مصر مجموعته بعد فوز وتعادل، 
ثم تأهل لــأدوار اإلقصائية، فواجه الفراعنة أصحاب 

ــازوا بــركــالت الــتــرجــيــح، قــبــل لقاء  ــ األرض ســـوريـــة، وفـ
النتيجة تشير  كــانــت  الــنــهــائــي. بينما  فــي  الــســعــوديــة 
إلى التعادل اإليجابي 2-2، صدم حسام حسن الجميع 
بتسجيله الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 85، لــيــتــوج مع 

بالده باللقب.

ــي عـــام  ــرب فــ ــعــ انـــطـــلـــقـــت أول نــســخــة بـــطـــولـــة لـــكـــأس الــ
شمعون  كميل  مدينة  ملعب  على  حينها  جــرت   ،1963
الــذي  وهــو  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة  فــي  الرياضية، 
شيد في عام 1957. شارك في تلك البطولة 5 منتخبات 
الــحــال  لــبــنــان بطبيعة  أولــهــا املستضيف  فــقــط،  عــربــيــة 
الــذي كــان يدّربه يومها جوزيف نلبنديان، وهــو واحد 
مــن األســـمـــاء املــعــروفــة فــي الــبــالد بفضل نــجــاحــاتــه مع 

نادي الهومنتمن.
 من منتخب تونس الذي 

ّ
وإلــى جانب لبنان تواجد كــل

نهاية  باللقب في  وتــوج  الجميع  التفوق على  استطاع 

األمر عقب تحقيقه 4 انتصارات متتالية، حاصدًا العالمة 
الكاملة مع املدرب الفرنسي أندريه جيرارد الذي توفي 
 6 الوصافة برصيد   منتخب سورية 

ّ
عــام 1994. واحتل

نــقــاط عــقــب تحقيقه 3 انــتــصــارات وهــزيــمــتــه فــقــط أمــام 
تونس بعهد املدرب ميكلوس ڤاداس، فيما جاء أصحاب 
بينما  وهزيمتني،  بانتصارين  الــثــالــث  بــاملــركــز  األرض 
احــتــل منتخب الــكــويــت املــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد نقطتني 
عقب فوٍز وحيد جاء على منتخب األردن، الذي لم يحقق 
ت 

ّ
أي نقطة ولم ينجح في تسجيل أي هدف بعدما اهتز

شباكه 17 مرة.

ناديي بايرن ميونخ األملاني وتيغريس أونال 
أحلك  وفــي  األنــديــة،  مونديال  قبل  املكسيكي. 
الـــظـــروف، كــانــت قــطــر أيــضــًا حـــاضـــرة إلنــقــاذ 
املــبــاريــات  فُلعبت   ،2020 آســيــا  أبــطــال  دوري 
في الدوحة، وأقام الالعبون في فقاعة صحية 
خــاصــة، ونــجــحــت فــي نــهــايــة األمـــر الــتــجــربــة، 
 الجماهير عادت إلى املالعب، وحضر 

ّ
حتى إن

8500 مــشــجــع الــنــهــائــي فـــي مــلــعــب الــجــنــوب 
بــالــوكــرة، بــني فــريــقــي بــرســبــولــيــس اإليــرانــي 

وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

رياضات أخرى
ــلــــى كـــــــرة الــــــقــــــدم، فــقــد  ــتـــصـــر األمـــــــــر عــ ــقـ ــم يـ ــ لــ
ــبــــالد بـــطـــولـــة »قـــطـــر كــالســيــك  اســـتـــضـــافـــت الــ
أكتوبر/تشرين   23 في  لالسكواش«،  الدولية 
خــلــيــفــة  مـــجـــمـــع  مــــالعــــب  ــلـــى  عـ  ،2021 األول 
ــــواش فــــي الـــدوحـــة  ــكــ ــ الــــدولــــي لــلــتــنــس واإلســ
ــــل على  بــمــشــاركــة كــبــيــرة مــن املــصــنــفــني األوائـ
مــســتــوى الــعــالــم. ســبــق ذلـــك تنظيم ســبــاقــات 
الــدراجــات النارية في موتو 2 و3 عــام 2020، 
 الــبــرتــغــالــي جــــورج فــيــغــاس، رئيس 

ّ
حــتــى إن

االتحاد الدولي للعبة، خرج ببيان صحافي، 
قـــــال فـــيـــه: »لـــيـــس بـــغـــريـــب عـــلـــى قـــطـــر جــــودة 
وقد  العاملية،  املعايير  وفــق  للجولة  التنظيم 
ســبــق لـــي الــحــضــور إلــــى قــطــر كــثــيــرًا، نــجــاح 
كبيرًا  للجولة شكل ضمانًا  القطري  التنظيم 
في  كبيرًا  بذلوا جهدًا  الــجــوالت،  الستمرارية 

األمر  لوسيل،  الــالزمــة بحلبة  التدابير  وضــع 
لتعود  تفاصيلها«،  بكل  الــذي جعلها مميزة 
قــطــر وتــســتــضــيــف ســـبـــاقـــات مـــوتـــو جـــي بي 
األولــى في 2021. واستضافت قطر  الفئة  في 
بطولة العالم ملحترفي كرة الطاولة في صالة 
لــوســيــل بــمــشــاركــة 260 العــبــًا والعــبــة مــن 34 

دولة، ولم تسجل أي إصابة بكورونا.
االستضافة  مــن   

ٌ
حــيــز أيــضــًا  للسباحة  وكـــان 

الثالثة  القطرية، بعدما شهدت إقامة الجولة 
مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2021، وذلــــك خــالل 
ــاضـــي في  ــن 21 إلــــى 23 أكـــتـــوبـــر املـ الـــفـــتـــرة مـ
املـــائـــيـــة، وسبقتها   لــلــريــاضــات  مــجــمــع حــمــد 
املفتوحة  املــيــاه  فــي  للسباحة  الــعــالــم  بــطــولــة 
ماراثون »فينا«2021، التي أقيمت على شاطئ 
كتارا خالل مارس/ آذار املاضي، وبطولة دول 
مجلس التعاون الخليجي لألعاب املائية في 
استضافة  عــن  املــاضــي، فضاًل  آب  أغسطس/ 
ــة الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
لالتحاد الدولي للسباحة في يونيو/ حزيران 
املاضي. في 2021 أيضًا اتجهت عيون محبي 
رياضة كرة إلى مجمع خليفة الدولي للتنس 
إذ تابع  الــدوحــة،  العاصمة  فــي  واالســـكـــواش 
الــجــمــيــع مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة قـــطـــر املــفــتــوحــة 
للتنس للرجال وكذلك السيدات. وكانت قطر 
صــاحــبــة الــضــيــافــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
للجمباز الفني للرجال والسيدات في نسختها 
الجمباز على مدى  اتحاد  التي نظمها  الـــ13، 
أربعة أيام في الصالة املغطاة بأسباير وسط 
إجـــراءات احترازية. وُينتظر من قطر يــوم 21 
استضافة  الــجــاري،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
سباق جائزة الفورموال 1 الكبرى على حلبة 
امليكانيكية  الرياضات  عالم  لتدخل  لوسيل، 
أيــضــًا مسرحًا  أنــهــا ستكون  العلم  بــقــوة، مــع 
برياضة  األبطال  لأندية  اآلسيوية  للبطولة 

كرة اليد في يونيو 2022.

ننطلق في رحلة تقارير 
بطولة كأس العرب التي 
تستضيفها قطر تحت 

مظلة فيفا، وهي التي 
أثبتت قدرات كبيرة في 

هذه الناحية

)Getty/منتخب تونس كان أول من توج بلقب كأس العرب بنسخة لبنان 1963 )فرانس برس(قطر استضافت كأس العالم لألندية الذي توج به نادي بايرن ميونخ )سيمون هولمز

حسام حسن

بطولة العرب عام 1963

مدربون ينتظرون انطالق كأس العرب ]1[

قطر كانت مسرحًا 
لرياضات السباحة والتنس 

والفورموال 1

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/حسام حسن صاحب هدف الفوز بنسخة 1992 ضد السعودية )ليويغ كريستيان

منذر الكبيّر من المرشحين للقب مع تونس 
)فرانس برس( نزار محروس مدرب منتخب سورية )كريم جعفر/فرانس برس(

فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بطل آسيا 2019 )كريم صاحب/فرانس برس( إيفانكوفيتش قدم نتائج طيبة مع سلطنة عمان )فرانس برس(

سوزا العب 
البرتغال 
السابق 

مدرب البحرين 
)محمد فرج/

)Getty

أدفوكات 
مدرب 

العراق 
يمّر بفترة 

صعبة 
)كريم 

جعفر/
فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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رياض الترك

يــعــيــش املــنــتــخــب اإليــطــالــي بطل 
أوروبــــــــــــــا مــــــع جــــمــــاهــــيــــره عــلــى 
األعـــصـــاب قــبــل املـــبـــاراة املــرتــقــبــة 
الجولة  في  الشمالية،  أيرلندا  منتخب  ضد 
املؤهلة  األوروبـــيـــة  التصفيات  مــن  األخــيــرة 
إلــى املونديال، وذلــك ألن أي تعثر ممكن أن 
يذهب بـــاألزوري إلــى امللحق الــذي ال يريده 

املدرب روبيرتو مانشيني، طبعًا.
ووصــــــل املــنــتــخــب اإليــــطــــالــــي إلـــــى الــجــولــة 
األخيرة وفــي رصيده 15 نقطة، وهــو نفس 
الذي يملكه املنتخب السويسري في  العدد 
املــجــمــوعــة، وذلـــك بــعــد الــتــعــادل فــي الجولة 
ــكـــو«.  ــيـ ــبـ املـــاضـــيـــة عـــلـــى أرض مــلــعــب »أوملـ
 منتخب يحتاج للفوز مع 

ّ
 كل

ّ
وبالتالي، فإن

أفضلية إيــطــالــيــا بــفــارق األهـــــداف، إذ وفــي 
إيطاليا  ستتأهل  معًا،  املنتخبان  فــاز  حــال 

من املركز األول.

نقاط مهدورة كانت السبب
كان التأهل املباشر إلى بطولة كأس العالم 
2022، بيد إيطاليا منذ البداية، لكن بعض 
ــــرت بـــــــاألزوري كــثــيــرًا، ومــنــهــا  الــنــتــائــج أضـ
الـــتـــعـــادل مـــع بــلــغــاريــا )1 - 1( فـــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة، ثـــم الـــتـــعـــادل مـــع ســويــســرا خـــارج 
األرض في الجولة الخامسة، ما يعني إهدار 
4 نــقــاط تــقــريــبــًا كــانــت كــفــيــلــة بــمــنــح رجـــال 

مانشيني التأهل بسهولة.
املــنــتــخــب   

ّ
أن إلـــــــى  الـــتـــنـــبـــيـــه  يــــجــــب  وهــــنــــا 

اإليــطــالــي قـــدم مــبــاراتــن كــبــيــرتــن وأضـــاع 
الكثير من الفرص لكنه لم ينجح في تحقيق 
الفوز، كما أهدر ركلتي جزاء أمام سويسرا 

يوم حاسم 
إليطاليا

أيرلندا  منتخب  ضد  األهمية  غاية  في  مباراة  اإليطالي  المنتخب  يخوض 
إلى  المؤهلة  األوروبية  التصفيات  من  األخيرة  الجولة  في   الشمالية، 
بطولة كأس العالم 2022، إذ يحتاج للفوز فقط من أجل ضمان العبور من 

دون تعقيدات

3031
رياضة

تقرير

ذهابًا وإيابًا، وهــذا األمــر كلفه عدم التفوق 
ــلـــى ســـويـــســـرا وإبــــعــــادهــــا عــــن املــنــافــســة  عـ
أصاًل، األمر الذي عّقد موقف إيطاليا كثيرًا 
وجعلها تنتظر حتى الجولة األخيرة ملعرفة 

مصيرها.
اإليطالي  املنتخب  لكان  النقاط  هــذه  ولــوال 
الـــيـــوم 19 نــقــطــة ولـــيـــس 15، ولــكــان  يــمــلــك 
ضامنًا العبور بسهولة من دون أي مشكلة، 
وهو الذي ستكون األنظار عليه يوم االثنن 
يتأهل  أو  امللحق  كــان سيخوص  إن  ملعرفة 
أوروبـــا  أّنـــه بطل  مــبــاشــر، خصوصًا  بشكل 
الفائت  الصيف  »يــورو 2020«  بلقب  املتوج 

على ملعب »ويمبلي«.
يريد  ال  أوروبــــا،  بطل  بلقب  التتويج  وبعد 
متواضعة  بــصــورة  الظهور  أبــدًا  مانشيني 
ــام أيـــرلـــنـــدا  ــ وال يـــريـــد الـــتـــفـــريـــط بـــالـــفـــوز أمــ
كبيرة  متاهة  فــي  يــدخــل  ال  لكي  الشمالية، 
اإليطالية  الصحافة  وتجعل  موقفه  ُتعقد 
مع  الــذي صنعه  الكبير  العمل  بعد  تنتقده 
كونه  املــاضــيــة،  الــســنــوات  خـــالل  »األزوري« 
للمستوى  »األزوري«  استعادة  فــي  السبب 
الـــذي فــقــده بعد الفشل فــي التأهل  الــذهــبــي 

إلى مونديال روسيا عام 2018.
وطبعًا لن تتحمل الجماهير اإليطالية فكرة 
ــدم تــأهــل املــنــتــخــب اإليــطــالــي إلـــى بطولة  عـ

كــأس العالم، ألن هــذا األمــر سيكون بمثابة 
بلقب  التتويج  بعد  كبيرة خصوصًا  كارثة 
الــكــرة  تحتمل  أن  يمكن  وال   ،»2020 »يــــورو 
املونديال  اإليطالية أصــالً غيابًا جديدًا عن 

بعد الغياب عن روسيا في عام 2018.
 نــــجــــوم املــنــتــخــب 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــلــــيــــه، يـــجـــب عـ وعــ

اإليــــطــــالــــي الـــقـــتـــال أمــــــام مــنــتــخــب أيـــرلـــنـــدا 
الشمالية على أرض امللعب، من أجل تفادي 
يـــؤثـــر عــلــى مستقبل  أي ســيــنــاريــو ســلــبــي 
ــرتــــو  ــيــ ــل املــــــــــدرب روبــ ــبـ ــقـ ــتـ املـــنـــتـــخـــب ومـــسـ
 األخير أمامه مهمة 

ّ
مانشيني أيضًا. كما أن

قـــادرة  قــويــة  تشكيلة  لصناعة  جـــدًا  صعبة 
عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز األهــــم فـــي الــتــصــفــيــات 
العبور، كما  الــذي يحسم بطاقة  األوروبــيــة 
النتائج  يريد متابعة سلسلة   مانشيني 

ّ
أن

الـــجـــيـــدة واالنــــتــــفــــاضــــة الــــتــــي صــنــعــهــا مــع 
»األزوري« منذ توليه مهمة املنتخب في عام 

.2018

»كابوس السويد« ممنوع
»كابوس«  تكرار  أن  جيدًا  مانشيني  يعرف 
ــرم وعــلــيــه ال يــريــد  ــحــ الـــســـويـــد مــمــنــوع وُمــ
الذهاب إلى ملحق من مباراتن ذهابا وإيابا 
مــن أجـــل حــســم الــتــأهــل إلـــى املــونــديــال، ألنــه 
يعرف جيدًا أن مباراتن من 180 دقيقة أمر 
أمــور غير متوقعة  معقد وربما تحدث فيه 
اإليطالي  املنتخب  ُتكلف  وربــمــا  ومــفــاجــأة، 

عدم التأهل وهنا ستحدث الكارثة.
فـــفـــي الــتــصــفــيــات األوروبـــــيـــــة املـــؤهـــلـــة إلـــى 
املـــنـــتـــخـــب  خـــــــاض   ،2018 عـــــــام  ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
ــد مــنــتــخــب  ــ ــــل ضـ ــــؤهـ اإليــــطــــالــــي املـــلـــحـــق املـ
الذهاب  مباراة  في  األخير  وتفوق  السويد، 
بهدف نظيف، بينما انتهت مواجهة اإلياب 

سويسرا تحلم بخطف 
بطاقة التأهل المباشر من 

المجموعة

إيطاليا تفقد 3 العبين في مباراة التأهل للمونديال 
ــات فـــي حــكــم املـــؤكـــد غــيــاب 3 العــبــن عـــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا خـــال مــبــاراتــه املهمة  بـ
إلى  التأهل  بها  الفوز  يعني  والتي  املقبل،  االثنن  بلفاست  في  الشمالية  أيرلندا  أمــام 
بيراغي.  وكريستيانو  كاالبريا  ودافــيــد  باستوني  أليساندرو  وهــم   ،2022 مونديال 
التي ضربت صفوف »األزوري« بسبب  الطويلة  الغيابات  الثاثي إلى قائمة  وينضم 
القائد جورجيو كيلليني وتشيرو إيموبيلي وماركو فيراتي   اإلصابة، والتي ضمت 
الفني  املدير  استدعى  الغيابات،  هــذه  وإزاء  زانيولو.  ونيكولو  بيليغريني،  ولورينزو 
إليطاليا، روبيرتو مانشيني، مدافع فريق أتانتا اإليطالي، دافيد زاباكوستا، لتدعيم 
صفوف املنتخب. وكان بطل أوروبــا تعادل في عقر داره أمام سويسرا بهدف ملثله، 
أفضلية  مــع  لكليهما،  نقطة   15 برصيد  الثالثة  املجموعة  صـــدارة  سويًا  ليتقاسما 
الطليان بفارق األهداف، ليتأجل مصير بطاقة التأهل املباشر عن املجموعة للمونديال 

إلى الجولة الختامية.

أندية  بــطــوالت  نهائيات  ــال  خ مـــارادونـــا  ــم  اس تخليد 
الكونميبول

سيتم تخليد اســـم األســـطـــورة األرجــنــتــيــنــي، ديــيــغــو مـــارادونـــا، الـــذي تــوفــي فــي 25 
العاصمة  فيه  الــذي ستحتضن  األســبــوع  خــال   ،2020 عــام  الثاني/نوفمبر  تشرين 
األوروغوايانية مونتيفيديو نهائي بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودأميركانا 

للرجال، ونهائي كوبا ليبرتادوريس للسيدات. 
 وأعــلــن اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية لــكــرة الــقــدم )كــونــمــيــبــول( فــي بــيــان رســمــي، أنــه من 
بن الفعاليات العديدة التي ستقام في حضور الجماهير التي ستصل ملونتيفيديو، 
ـــ24 مــن تشرين الثاني/ الـ الــقــدم عبر تــاريــخــهــا«، يــوم  »سيتم تخليد أحــد كــبــار كــرة 

إلى  »الكونميبول«  أشــار  كما  لرحيله.  األولـــى  الــذكــرى  مــع  بالتزامن  الحالي،   نوفمبر 
الــنــجــوم، وأخـــرى بــن أساطير  الفعاليات ستتضمن عــروضــا حــيــة، ومــبــاراة بــن   أن 
)السينتيناريو(  ملعب  أن  ُيذكر  النارية.  لأللعاب  عرض  عن  فضًا  الاتينية،  القارة 
التاريخي سيحتضن في 20 من الشهر الحالي نهائي بطولة »كوبا سود أميركانا« 
أيــام  وبــعــدهــا بسبعة  الــبــرازيــلــيــن،  براغانتينو  بــول  بــارانــايــنــســي وريـــد  أتلتيكو   بــن 
وهما  أيضًا  برازيلين  فريقن  بن  ليبرتادوريس«  »كوبا  لنهائي  مسرحًا  سيكون 

بامليراس وفامينغو.

كافو: داني ألفيس أفضل مني
أكد الاعب البرازيلي السابق، كافو، املتوج بلقب املونديال مرتن والاعب األكثر ارتداء 
لقميص »السيليساو« في 142 مناسبة، في حديث للوكالة اإلسبانية أن مواطنه داني 

ألفيس أفضل منه، وأنه سيعطي الكثير لبرشلونة بالخبرات التي يمتلكها.
املقبل  الثاني/يناير  كــانــون  فــي  رسميًا  برشلونة  إلــى  سنة(   38( ألفيس  وسينضم 
في حقبة ثانية له مع الفريق »الكتالوني« بعد أولى امتدت لثمانية مواسم بن 2008 
الظهير األيمن  بــاولــو. وقــال كافو حــول انضمام  انتهاء عقده مع ســاو  و2016، بعد 
ويحظى  مستوى  أعلى  على  البدني  مستواه  على  يحافظ  فإنه  عمره  »رغــم  للبرسا 

بفرص للعب في مونديال قطر، وسيكون صفقة عظيمة لبرشلونة«. 

مؤشرات حول عودة ميسي أمام البرازيل
استعدادًا  األرجنتن  منتخب  مــران  في  طبيعي  بشكل  ميسي  ليونيل  النجم  شــارك 
ملواجهة البرازيل الثاثاء املقبل في الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
إلى مونديال 2022 في قطر. وكان ميسي قد بدأ مباراة املنتخب أول أمس الجمعة أمام 
أوروغواي في الجولة الـ13 على مقاعد البدالء ولم ينزل أرض امللعب إال في الدقيقة 72، 
في وقت كان على ما يبدو إجراء احترازيا لسامته بعد أن تسببت اإلصابة في غيابه 
األرجنتن.  ملعسكر  انضمامه  قبل  باريس سان جيرمان  لفريقه  مباراتن  آخر  عن 
الــذي أقيم السبت احتمالية عودته  املــران  وتعني مشاركة ميسي بشكل طبيعي في 
ليونيل  للمنتخب  الفني  املدير  وتلقى  البرازيل. هذا  األساسي في مواجهة  للتشكيل 
سكالوني نبأ آخر جيدا أمس وهو تعافي ليوناردو باريديس من اإلصابة العضلية 

التي عانى منها ما يشير الحتمالية مشاركته أمام البرازيل.

زهير ورد

أصبح بن بريريتون، مهاجم فريق باكبيرن روفرز اإلنكليزي، 
العبًا أساسيًا في صفوف منتخب تشيلي، وكان حاضرًا رفقة 
أن فرض نفسه  بعد  األخيرة  املباريات  ألكسيس سانشيز في 
أساسيًا، وبات املدرب السرتي يعتمد عليه بشكل مستمّر رغم 
قصر فترة انضمامه للمنتخب إذ لم يمض غير خمسة أشهر 
على مشاركته األولى. وانضّم بريريتون إلى منتخب تشيلي في 
الصيف املاضي، إذ استعان به املدرب في تصفيات كأس العالم 
قطر 2022، كما كان ضمن القائمة التي شاركت في بطولة كوبا 
أميركا ونجح في التسجيل وتألق فيها. ولم يلعب الوافد الجديد 
بدايته مباشرة  الشبان في تشيلي، بل كانت  لفائدة منتخبات 
ملنتخب  لعب  كــان شابًا  أّنــه عندما  والسبب  األول،  املنتخب  مع 
إنكلترا حن  لنحت مسيرة بطولية مع  إنكلترا، وكــان مرشحًا 

كان ضمن الجيل بطل أوروبا للشبان في 2017.
ويملك صاحب الـ22 عامًا، أصواًل تشيلية بما أّن والده إنكليزي 
وأمه تشيلية، لكن لم يكن مرشحًا ليعزز صفوف تشيلي إلى أن 

لعب الحظ دوره في قيادته لتمثيل تشيلي بدل إنكلترا.
وكان مارك هيتشن، أحد املشرفن على لعبة »فوتبول مانجر« 
بصدد تحديث البيانات الخاصة بكل العب، واستمع لبريريتون 

فــي أحــد الـــحـــوارات، وهــو يصف نفسه بــأّنــه »نــصــف إنكليزي 
إلى والدته« وبالتالي وضع علم تشيلي  ونصف تشيلي نسبة 

إلى جانب صورته بعد التثبت من صحة املعلومات.
أّنه  أثليتيك« األميركية،  وذكر هيتشن في حديث لصحيفة »ذا 
منذ أن قام بالتحديث، بدأ علم تشيلي يظهر في كّل حسابات 
ــوات التي تطالب  الــاعــب على مــواقــع الــتــواصــل، وارتــفــعــت األصـ
بدعوته ملنتخب تشيلي، وهو ما دفع الحقًا االتحاد املحلي إلى 

متابعة ملفه ثم الحصول على موافقته ليلعب لتشيلي.
وواجــه املهاجم صعوبات للتأقلم في بداية تجربته مع منتخب 
تشيلي بسبب حاجز اللغة بما أّنه ال يجيد التحدث باإلسبانية 
وهو ما جعل رفاقه الجدد يمازحونه باستمرار حول الصعوبة 

التي يواجهها في نطق بعض الكلمات.
ولم تعرف مسيرة املهاجم النجاح املتوقع، فقد تلقى تكوينه في 
أّنه لم يفرض نفسه  مانشستر يونايتد ثم ستوك سيتي غير 
في البريميرليغ، وقد احتضنه فريق باكبيرن روفيرز، ويبدو 
أّن مسيرته ستعرف منعرجًا مهمًا بما أن نجاحه مع تشيلي 
جــعــلــه مــحــل مــتــابــعــة مــن عــديــد األنـــديـــة الــتــي تــبــحــث عــن العــب 
بمواصفاته إذ يتميز بطول القامة وحسه التهديفي، وقد أكدت 
مصادر إعامية أّن فريق إشبيلية يرغب في التعاقد معه بما أّنه 

سيكون حّرًا بنهاية املوسم الحالي.

بن بريريتون

على هامش الحدث

سطع نجم العب فريق بالكبيرن روفرز اإلنكليزي، ومنتخب تشيلي، بن 
بريريتون، بشكل الفت في تصفيات المونديال.

منتخب إيطاليا 
يُريد حسم 
بطاقة التأهل 
إلى المونديال 
)كالوديو 
)Getty/باسكازي

كليبرز يُتابع البداية القوية في الموسم 
)Getty/آالن بيريزوفسكي(

حامل لقب الدوري اإلسبان

على ملعب »سان سيرو« بالتعادل السلبي، 
وتــحــول حــلــم الــتــأهــل إلـــى كــابــوس حقيقي 

لجماهير إيطاليا آنذاك.
واملعروف أن مباريات امللحق هي مباريات 
إقصائية وأي خطأ ال يمكن تعويضه على 
يريد  الــذي  السيناريو  وهــو  امللعب،  أرض 
املــدرب مانشيني تجنبه ألنــه بطل أوروبــا 
 وســـيـــفـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن هــيــبــتــه لــــو حــصــل 
ــتـــنـــويـــه أنـــــه يـــوم  هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، مــــع الـ
مواجهة السويد كانت األفضلية إليطاليا، 

هـــذا الــهــدف، خــصــوصــًا بــعــد عـــدم خسارته 
املتصدرة في مباراتن ذهابًا  إيطاليا  أمــام 

وإيابًا.
ويحلم املنتخب السويسري بالوصول إلى 
الـــ12 في تاريخه ومحاولة  للمرة  املونديال 
الــذهــاب بعيدًا وتــكــرار مــا فعله فــي بطولة 
يــمــلــك تشكيلة  الـــيـــوم  ــو  وهـ  ،»2020 ــــورو  »يـ
صناعة  على  القادرين  الالعبن  من  ُمميزة 
 املنتخب فــي املــركــز 

ّ
الــتــأهــل، وحــتــى لــو حـــل

الــثــانــي وتـــأهـــل مـــن املــلــحــق، فـــإّنـــه ســيــكــون 

ــــيء انـــقـــلـــب عـــلـــى أرض املــلــعــب   كــــل شـ
ّ

لـــكـــن
بشكل مفاجئ.

سويسرا والحلم
بعيدًا عن املنتخب اإليطالي، يحلم املنتخب 
السويسري بحسم بطاقة التأهل من املركز 
منتخب  على  والتفوق  املجموعة  فــي  األول 
ــدارة وخــطــف  ــ ــــصـ ــه مــــن الـ ــ ــتـ ــ إيـــطـــالـــيـــا وإزاحـ
بطاقة العبور وتسجيل مفاجأة كبيرة، وهو 
قــادر على تحقيق  أنــه  التصفيات  أثبت في 

قـــادرا على خطف بطاقة مؤهلة ألّنــه يملك 
 املقومات التي تجعله قادرًا على تحقيق 

ّ
كل

هذا الهدف.
 املنتخب السويسري لم يتعرض 

ّ
والالفت أن

اآلن  ــيـــات حـــتـــى  ــفـ الـــتـــصـ ــــي  فـ ــارة  ــ ــسـ ــ  ألي خـ
بــعــدمــا حــقــق 4 انـــتـــصـــارات و3 تـــعـــادالت، 
ــيـــرة عــلــى أرضـــه  وســيــخــوض مــبــاراتــه األخـ
النقاط  وراء  سعيًا  البلغاري  املنتخب  ضد 
ــارق األهــــــــــداف عــلــى  ــ ــفـ ــ ــــالث والــــتــــفــــوق بـ ــثـ ــ الـ

منتخب »األزوري« في املجموعة.

السلة األميركية: وجه رياضي
فوز سابع تواليًا لكليبرز

أنجليس كليبرز، بول  تألق نجم فريق لوس 
جــــورج بــكــونــه أفــضــل مــســجــل مـــع 23 نــقــطــة، 
لــيــقــود فــريــقــه لتحقيق فــــوزه الــســابــع تــوالــيــًا 
فـــي املـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن الـــــــدوري األمــيــركــي 
أسقط  عندما  وذلــك  السلة،  بكرة  للمحترفن 

مينيسوتا تمبروولفز )129 - 102(.
وأحرز كل من الكرواتي إيفيكا زوباك وأيزاياه 
هــارتــنــشــتــايــن »دابــــــل دابــــــل« لــكــلــيــبــرز الـــذي 
اســتــغــل إنــهــاك تــمــبــروولــفــز قــبــل لــيــلــة عندما 
حـــقـــق فــــــوزًا عـــلـــى املـــلـــعـــب نــفــســه أمــــــام لـــوس 
ــاك 10 نــقــاط  ــ ــ أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز، وســـجـــل زوبـ
و12 مــتــابــعــة، فــيــمــا أحــــرز هــارتــنــشــتــايــن 12 
بليدسو  إلريـــك  كــان  كما  متابعة.  و12  نقطة 
14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وهــو عدد 
مــتــابــعــات جـــورج أيــضــًا فــي املـــبـــاراة. وحــّصــل 
نــقــاط فقط،  تــاونــز على ثماني  أنتوني  كـــارل 
وهي أول مباراة له يسّجل فيها أقل من عشر 
نقاط منذ العام 2018، وجاءت غداة تسجيله 
29 نقطة ضد ليكرز. وفــي مــبــاراة أخــرى عاد 
فريق ميامي هيت إلى سكة االنتصارات بعد 
ثــــالث خـــســـارات مــتــتــالــيــة، بـــفـــوزه عــلــى يــوتــا 
هــيــرو ميامي  تايلر  وقـــاد   ،)105 -  111( جــاز 
هــيــت مـــع 27 نــقــطــة وثــمــانــي مــتــابــعــات أمـــام 

حشد من 18300 مشجع في »فيفينت أرينا«. 
وســجــل دانــكــن روبــنــســون 22 نقطة وأضـــاف 
نــصــف دزيــنــة مــن الــثــالثــيــات، فــي وقـــت أنهى 
ــاراة مـــع 21 نــقــطــة ملصلحة  ــبــ لـــــوري املــ كـــايـــل 
هــيــت. وقـــال لـــوري فــي حــديــث بــعــد املــواجــهــة: 
»كـــنـــا مــســتــعــديــن جــســديــًا وذهـــنـــيـــًا لــخــوض 
ــــذه املـــــبـــــاراة. لـــقـــد خـــســـرنـــا ثـــــالث مـــبـــاريـــات  هـ
خــــارج أرضـــنـــا، أتــيــحــت لــنــا فــرصــة الــفــوز في 
البناء  اثنتن منها. كان علينا فقط مواصلة 
واليوم كان لبنة جيدة بالنسبة لنا«.  وسّجل 
الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 19 نقطة من 
أصل 26 في الربع األخير ليكون أعلى مسّجل 
لــجــاز الـــذي مــنــي بــخــســارتــه الــرابــعــة فــي آخــر 
خمس مباريات. وُيعتبر هذا هو الفوز الثاني 
يــن الــلــذيــن خــاضــهــمــا ضد  ملــيــامــي فــي الــلــقــاء
جاز في املوسم الحالي، إذ كان حسم املواجهة 
األولى لصالحه )118 - 115( في السادس من 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر في فلوريدا.
وقـــال العــب فــريــق جــاز دونــوفــان ميتشل في 
هــذا اإلطــار: »لــن أقــول إننا كنا نشعر بالذعر 
أن  أمــر مــزعــج. أعتقد  أنــه  هــنــا، لكنني أعتقد 
هذه ستكون الكلمة التي أستخدمها. إنه أمر 
ونعرف  البعض،  بعضنا  نعرف  ألننا  مزعج 
مـــا نــفــعــلــه. هـــي مــســألــة وقــــت كـــي نــذهــب إلــى 

هناك ونفوز«.
 7-23 األول  الربع  في  ميامي  تقّدم  وبالتالي، 
بفضل بعض التسديدات الثالثية القوية من 
روبــنــســون وبـــام أديــبــايــو، ثــم حــمــل جـــوردان 
لجاز،  الــفــارق  تقليص  مسؤولية  كــالركــســون 
مسجاًل 11 نقطة متتالية في 76 ثانية فقط، 
فــقــط )27 - 24(.  نــقــاط  ثـــالث  الــفــارق  ليصبح 
لكن ميامي تقدم بحوالي 27 نقطة في الشوط 
ليقارب  أن ينتفض جــاز متأخرًا  الثاني، قبل 
النتيجة )109 - 105( مع بقاء 14 ثانية فقط في 
الربع الرابع. لكن بعد أربع ثوان، سّجل هيرو 
فــوزًا ساحقًا  رميتن حرتن أخرين ليضمن 
على هيت.  وفي مباراة أخرى، سجل داريوس 
غارالند 22 نقطة وأحــرز رميتن حرتن قبل 
تسع ثــواٍن من نهاية املــبــاراة، ليقلب الطاولة 
ويفوز  بعيد  من  كافالييرز  كليفالند  ويعود 
)91 - 89( عــلــى بــوســطــن ســيــلــتــيــكــس.  وفــي 
مــواجــهــات ثــانــيــة، خــســر تــورونــتــو رابـــتـــورز 
مــبــاراتــه الــرابــعــة فـــي آخـــر خــمــس مــواجــهــات 
بــســقــوطــه أمــــام ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز )127 - 
121(، كما تواصلت معاناة فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز بخسارته الرابعة تواليًا وهذه املرة 

أمام إنديانا بايسرز )118 - 113(.
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