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تغلبت اإلسبانية غاربيني موغوروزا املصنفة 
الخامسة عامليًا بني العبات التنس املحترفات، 

على اإلستونية أنيت كونتافيت، لتتأهل بذلك إلى 
نصف نهائي البطولة الختامية املقامة في مدينة 
غواداالخارا املكسيكية. وفازت املرشحة السادسة 

للقب على منافستها اإلستونية )املرشحة 
الثامنة( بنتيجة )6 - 4( و)6 - 4(، لتحقق بذلك 

فوزها الثاني بعدما انتصرت على التشيكية 
باربورا كريتشيكوفا.

أكد لوكا مودريتش، قائد والعب وسط منتخب 
كرواتيا، أن التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 
ُيعد متعة كبيرة، وذلك بعد الفوز الصعب على 
روسيا بهدف نظيف في مواجهة صعبة. وقال 

مودريتش في تصريحات تلفزيونية بعد املباراة: 
»أمامي عام من أجل االستعداد للمونديال، 

وستكون متعة كبيرة بالنسبة لي. كنا صبورين 
للغاية، وآمنا بحظوظنا حتى الدقيقة األخيرة. 

كنا نستحق التأهل إلى املونديال«.

اعترف املدير الفني ملنتخب إسبانيا، لويس 
إنريكي، بأنه من خالل الصعود املباشر إلى 

بطولة مونديال قطر 2022 بالفوز بهدف نظيف 
على منافسه منتخب السويد في مدينة إشبيلية، 

 عن كاهلي، حقيبة ظهر تزن 
ً
 ثقيال

ً
أزاح »حمال

100 كيلوغرام. شعرت بضغط أكبر في هذه 
التصفيات مقارنة بمنافسات بطولة كأس أمم 
أوروبا ونهائي دوري األمم. إسبانيا تستحق 

التأهل، كانت أفضل منتخب في املجموعة«.

موغوروزا تنتصر 
وتصعد إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

لوكا مودريتش: التأهل 
إلى المونديال متعة 

كبيرة

لويس إنريكي: لقد 
أزحت حمًال ثقيًال 

عن كاهلي

كشفت صحيفة 
»ميرور« 
البريطانية 
عن أن مدرب 
فريق برشلونة 
الجديد، تشافي، 
يُفكر جديًا 
في التعاقد 
مع الجناح 
المصري محمد 
صالح، مهاجم 
فريق ليفربول 
اإلنكليزي، لكن 
المهمة لن 
تكون سهلة 
على اإلطالق، 
خصوصًا في 
ظل الوضع 
االقتصادي 
الصعب للنادي 
»الكتالوني«. 
ووفقًا 
للصحيفة، فإن 
رغبة تشافي 
ستواجه بحنكة 
إدارة »الريدز« 
في التعامل 
مع العبيه 
الذين يطلبون 
المغادرة، تمامًا 
مثلما حصل 
في صفقة 
كوتينيو-
برشلونة.
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أيوب الحديثي

تستضيف قطر، منافسات بطولة 
ــعـــرب لـــكـــرة الــــقــــدم، بــدايــة  كــــأس الـ
مـــن 30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــاري، حــتــى 18 ديــســمــبــر/كــانــون األول  ــجــ الــ
الــبــطــولــة 16 منتخبًا  فـــي  املـــقـــبـــل. ويــــشــــارك 
عـــربـــيـــًا، تــــم تــقــســيــمــهــا عـــلـــى 4 مــجــمــوعــات، 
بحيث يتأهل األول والثاني من كل مجموعة 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي. وأوقـــعـــت الــقــرعــة،  إلـــى الـ
ــبـــات قــطــر  ــتـــخـ ــنـ فـــــي املــــجــــمــــوعــــة األولــــــــــــى، مـ
الــبــطــولــة، والــعــراق وُعــمــان رفقة  مستضيف 
املجموعة  هـــذه  تملك  إذ  الــبــحــريــن،  منتخب 
تــتــويــجــات ســابــقــة، جميعها   4 فــي جعبتها 
من نصيب »أسود الرافدين«. وسنتحدث في 
هذا التقرير عن املجموعة األولى الخليجية 

بالكامل.

»العنابي«... بطل آسيا المتألق
البطولة،  مستضيف  قطر  منتخب  سيكون 
أحد الفرق املرشحة لحصد لقب كأس العرب 
ألمور عدة، أبرزها إقامة البطولة على أرضه 
إلى  الكبيرة، إضــافــة  ووســط دعــم جماهيره 
املـــســـتـــوى املــلــفــت الـــــذي قـــدمـــه »األدعــــــــم« في 
بطولة آسيا األخيرة، والتي حصد لقبها في 

منتخب قطر 
والمجموعة الخليجية
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فــي هــذا األلــبــوم تظهر صــور 6 مــدربــني سيتواجدون ببطولة كــأس العرب 
لكرة القدم في قطر، وعلى رأسهم مجيد بوقرة، املدير الفني ملنتخب الجزائر 
الرديف، الذي يطمح إلى قيادة »املحاربني« إلى تحقيق لقب املسابقة، بفضل 

النجوم، الذين يتواجدون معه.
في املقابل، سيكون البرتغالي املخضرم، كارلوس كيروش، على رأس الجهاز 
الفني ملنتخب مصر، الذي يسعى إلى نيل لقبه الثاني في تاريخه بالبطولة، 
الرديف، في قيادة  الفني ملنتخب املغرب  املدير  كما يطمح الحسني عموتة 

»أسود األطلس«، للظفر باللقب.
أمـــا املـــديـــر الــفــنــي الـــعـــراقـــي، عـــدنـــان حــمــد، مــــدرب مــنــتــخــب األردن، فرغبته 
األســـاســـيـــة تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة فـــي كــــأس الـــعـــرب، كـــي يــتــيــح لــجــمــاهــيــر 
إلى  املؤهلة  التصفيات اآلسيوية  الخروج، من  مــرارة  أن تنسى  »النشامى« 

مونديال قطر في عام 2022.
وبــيــنــمــا يــرغــب التشيكي إيــفــان هــاشــيــك مــــدرب منتخب لــبــنــان، أيــضــًا في 
تحقيق نتائج جيدة في كأس العرب، يطمح الفرنسي هيرفي رينار املدير 
الفني ملنتخب السعودية، لقيادة »األخضر« صوب اللقب الثالث في تاريخه 

بالبطولة.

من اللحظات النادرة على مــدار تاريخ كأس العرب كان 
وآخـــر هدف  أول  نــور  الــســعــودي محمد  النجم  تسجيل 
ذهــبــي فـــي املــســابــقــة، وذلــــك فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة الــتــي 
أقيمت في البحرين عام 2002. وسجل نور الهدف القاتل 
الذي أطاح به أحالم منتخب البحرين في الدقيقة )94( 

بعد 4 دقــائــق فقط مــن انطالقة الــشــوط اإلضــافــي األول، 
كان هدفه الوحيد في البطولة. وتوج محمد نور بجائزة 
أفضل العــب فــي كــأس الــعــرب 2002، بسبب أدائـــه املميز 
في املباريات وكان أيقونة الكرة السعودية ونادي اتحاد 

جدة حيث يعد أسطورة بحق.

اســتــضــافــت الــكــويــت الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن بــطــولــة كــأس 
العرب عام 1964، بمشاركة 5 منتخبات فقط، هي منتخب 
ولــبــنــان،  والــــعــــراق،  ولــيــبــيــا،  األرض،  صــاحــب  »األزرق« 

»الدوري«. واألردن، وذلك بنظامها القديم الذي ُيعرف بـ
واستطاع العراق حينها، تدشني مشاركته األولى بكأس 
العرب عام 1964، بتحقيق لقبه األول في املسابقة، بعدما 
تصدر جــدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، عقب فــوزه، بـ3 

مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد فقط.
 في املركز الثاني، منتخب ليبيا، الذي جمع 6 نقاط، 

ّ
وحل

أيضًا،  مباراتني  في  وتعادله  بمواجهتني،  فــوزه  نتيجة 
فــيــمــا جـــاء مــنــتــخــب الــكــويــت صــاحــب األرض، بــاملــرتــبــة 
الثالثة، عقب فـــوزه فــي مــبــاراة، وتــعــادلــه فــي لــقــاء، لكنه 

خسر في مواجهتني، ليجمع 3 نقاط فقط.
وجاء في املركز الرابع، منتخب لبنان، الذي جمع 3 نقاط، 
نتيجة فوزه في مباراة، وتعادله في لقاء، وخسارته في 
برصيد  أخـــيـــرًا،  األردن  منتخب  أتـــى  فــيــمــا  مــواجــهــتــني، 
نقطة وحيدة، بعدما تعادل في مباراة وحيدة، مع تذوقه 

طعم الهزيمة في 3 مواجهات.

الدولية  الــبــطــوالت  ثــم تألقه فــي  2019، ومــن 
األخـــــرى الــتــي شــــارك فــيــهــا، كــكــوبــا أمــيــركــا، 
وأخيرًا  الذهبية،  الكونكاكاف  كأس  وبطولة 
مــشــاركــتــه الــشــرفــيــة فـــي تــصــفــيــات أوروبـــــا 
ملونديال 2022، ناهيك عن ضمه للعديد من 
النجوم املميزين الذين شاركوا في تصفيات 
أكــرم عفيف، واملعز  أوروبــا املونديالية، مثل 

علي، وغيرهم كثير.

العراق... متسيّد البطولة
يـــدخـــل مــنــتــخــب »أســــــود الــــرافــــديــــن« نسخة 
أكثر من  التتويج منذ  2021، بعد غياب عن 
له  الــرابــعــة  النسخة  عــامــًا، عندما حصد   33
في بطولة عام 1988 التي أقيمت في األردن 
حينها. كتيبة املدرب الهولندي ديك أدفوكات 
ال تــمــر بــأفــضــل حالتها حــالــيــا، بــعــد تــراجــع 
كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج فـــي تصفيات 
عدد  غياب  وفــي ظل   ،»2022 »قطر  مونديال 
الحقيقي،  عــن مستواهم  الــفــريــق  أعــمــدة  مــن 
املــديــر الفني الجديد يلجأ  الــذي جعل  األمــر 
إلى خيار الالعب املغترب، على أمل استعادة 

الكرة العراقية لبريقها.
وســـتـــكـــون الــبــطــولــة الـــحـــالـــيـــة، ربـــمـــا فــرصــة 
إعـــادة ترتيب أوراقـــه  مهمة للعراق مــن أجــل 
واستعادة ثقة الجماهير، التي عاشت فترة 
أحــــزان، وخــيــبــة أمـــل مــع اقــتــراب ضــيــاع حلم 
مشاركة  بعد  الثانية،  للمرة  املونديال  بلوغ 
اآلن  الحلم  وبـــات   ،1986 املكسيك  فــي  يتيمة 
الــوصــول إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022، رغـــم أن 

املهمة لن تكون سهلة وستخضع لحسابات 
ــود الـــرافـــديـــن«  ــ صــعــبــة لــلــغــايــة. ويــمــلــك »أســ
أســـبـــقـــيـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــضـــم أفــضــل 
املنتخبات على مستوى عرب آسيا وأفريقيا، 
مناسبات   4 في  البطولة  لقب  بعدما حصد 
العراقية، في  الجماهير  سابقة. وعليه تأمل 

عودة منتخبها إلى منصات التتويج.

ُعمان وحلم أول األلقاب
بعدما كان علي الحبسي ورفاقه من العالمات 
البارزة في قارة آسيا والكرة العربية، شهدت 
اعــتــزال  كــبــيــرًا، بعد  تــراجــعــًا  العمانية  الــكــرة 
ــــي مـــقـــدمـــتـــه الــــحــــارس  ــبــــي، وفــ ــذهــ ــيـــل الــ الـــجـ
امليمني.  وبــدر  الحوسني،  وعماد  الحبسي، 
العمانية في  لكن رغــم ذلــك، تأمل الجماهير 
أن تكون كأس العرب فرصة لرفاق الحارس 
املــتــألــق فــايــز الــرشــيــدي، الســتــعــادة بريقهم 
ــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــمــ ــود. وتـــســـتـــعـــد عــ ــقــ ــفــ املــ
الــبــطــولــة الــعــربــيــة بــآمــال وتــطــلــعــات جــديــدة 
تــريــد مــن خــاللــهــا خــطــف الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
واملضي  الصعبة  املجموعة  تلك  عــن  الثاني 
قدما وصوال إلى أبعد أدوارها، للتأكيد على 
تحقيق  فــي  العمانية  الجماهير  طــمــوحــات 

لقب يروي ظمأهم منذ زمن بعيد.

والبحرين
بدوره، أعاد البرتغالي هيليو سوزا، منتخب 
البحرين، إلــى سكة االنــتــصــارات وبــات أحد 
الفرق املميزة في الفترة األخيرة، رغم إخفاقه 
النهائية ملونديال قطر  التصفيات  في بلوغ 
2022، إذ خــرج مــودعــًا مــن الـــدور األول. لكن 
معانقة لقب »خليجي 24« ومــن قبلها غرب 
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القاهرة ـ العربي الجديد

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره 
بوركينا فاسو، في قمة املجموعة 
األولى، سعيًا وراء حسم الصدارة 
ومواصلة املحاربني سلسلة العروض القوية 
لهم منذ 3 سنوات، تحت قيادة املدير الفني 

جمال بلماضي.
ــاء، وفـــي  ــقـ ــلـ ويــــدخــــل املــنــتــخــب الــــجــــزائــــري الـ
رصيده 13 نقطة يحتل بها املركز األول في 
الـــجـــدول، مــن 4 انــتــصــارات وتـــعـــادل، ويملك 
أقـــــوى خـــط هـــجـــوم بـــني كـــل املــنــتــخــبــات في 
التصفيات، وسجل 23 هدفا في 5 مباريات، 
مقابل 11 نقطة لبوركينا فاسو التي تحتل 
املــركــز الــثــانــي فــي الــجــدول. وتــجــدر اإلشـــارة 
 منتخب »املحاربني« يحتاج للتعادل 

ّ
إلى أن

للحفاظ  األقــل  على  فاسو  بوركينا  لقاء  فــي 
على القمة.

ــن املـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري عـــلـــى قـــّوتـــه  ــ ــراهـ ــ ويـ
بلماضي  جمال  عليها  يعول  التي  الضاربة 
الــكــثــيــر، مــثــل ريـــاض مــحــرز نــجــم مانشستر 
وبغداد  باليلي،  ويوسف  اإلنكليزي،  سيتي 
ــيـــمـــانـــي، وســـفـــيـــان  ــلـ بــــونــــجــــاح، وإســـــــــالم سـ
فــيــغــولــي، ورامــــي بــن سبعيني، وإســمــاعــيــل 
بــن نــاصــر، وسعيد بــن رحــمــة، فــي التشكيلة 
الــتــي ســيــخــوض بــهــا املــواجــهــة، سعيًا وراء 
التصفيات،  فــي  لــه  الــخــامــس  الــفــوز  تحقيق 
بـــدون خسارة  املــبــاريــات  ومــواصــلــة سلسلة 

التي يعيشها في عصره الذهبي اآلن.
وقال جمال بلماضي، املدير الفني للجزائر، 
فـــي تــصــريــحــات لـــه بــعــد الـــفـــوز الــكــبــيــر على 
الجولة  فــي  نظيفة  أهـــداف  بأربعة  جيبوتي 
ــلـــى بــوركــيــنــا  ــلـــفـــوز عـ ــلـــعـــب لـ الـــخـــامـــســـة: »نـ

يوم الجزائر 
وتونس

تحت شعار الفوز مقابل التأهل، وبعيدًا عن الحسابات األخرى، يدخل منتخبا 
من  الثالث  الدور  إلى  التأهل  سباق  في  حاسمة  جولة  وتونس،  الجزائر 

التصفيات األفريقية المؤهلة إلى المونديال

3031
رياضة

تقرير

الــفــوز سريعا على جيبوتي،  فــاســو، طوينا 
ــدارة لـــلـــدور الــثــالــث من  ــ نــريــد الــتــأهــل عـــن جـ
التصفيات، املباراة لن تكون سهلة، بوركينا 
فاسو يملك العبني جيدين في أرض امللعب، 
ــاد  ــعــ نـــســـعـــى إلــــــى فــــــرض شــخــصــيــتــنــا وإســ
الــفــوز«. هذا  اللقاء مــن خــالل  جماهيرنا فــي 
الــذي ظهر عليه  وأشــاد بلماضي باملستوى 
العــبــوه فــي لــقــاء جــيــبــوتــي، وتــحــقــيــق الــفــوز 
والتقدم  رد،  دون  مــن  أهـــداف  بأربعة  الكبير 
خطوة في سباق الوصول إلى الدور الثالث، 
سعيا وراء تحقيق الهدف األكبر وهو الفوز.

وفي املجموعة الثانية، وتحت شعار ال بديل 
زامبيا  الفوز، يلتقي منتخب تونس مع  عن 
فــي مــبــاراة عصيبة، بعد الــخــســارة األخــيــرة 
ــام غــيــنــيــا االســتــوائــيــة  »نــســور قـــرطـــاج« أمــ لـــ

بهدف نظيف في عقر دار األخيرة.
ويملك منتخب تونس في رصيده حاليًا 10 
نقاط في الصدارة، مقابل 7 نقاط لزامبيا في 
الثالث، وال بديل لتونس سوى الفوز  املركز 
في اللقاء للوصول إلى النقطة 13، بعيدًا عن 
أي حسابات أخرى للتأهل إلى الدور املقبل. 
كــمــا يــتــيــح تــعــادل تــونــس مــع تــعــادل غينيا 
ــام مــوريــتــانــيــا  االســتــوائــيــة أو خــســارتــهــا أمــ
في املجموعة نفسها، تأهل »نسور قرطاج« 
للتصفيات. ويدخل  الثالث  الــدور  إلى  أيضًا 

املنتخب التونسي املواجهة وهو يعتمد على 
مفاتيح لعبه، مثل وهبي الخزري وفرجاني 
ــلــــول ويـــــاســـــني مــــريــــاح  ــعــ ــــي مــ ــلـ ــ ــــي وعـ ــــاسـ سـ
ــــدي كــشــريــدة وســيــف الـــديـــن الــجــزيــري  ووجـ
ــن مـــصـــطـــفـــى ونــعــيــم  ــ والــــــحــــــارس فـــــــــاروق بـ
السليتي، ويضع خيار الفوز في اللقاء على 
االنــتــقــادات  األولــويــات، خصوصًا بعد  رأس 
الفني  املدير  الكبير،  منذر  لها  تعّرض  التي 
الخسارة األخيرة،  التونسي، بعد  للمنتخب 
والــتــفــريــط فــي فــرصــة الــتــعــادل والـــعـــودة من 

غينيا االستوائية ببطاقة التأهل.
يجمع  آخــر  لــقــاء  نفسها،  املجموعة  وتشهد 
ــــع  ــرابـ ــ ــــب املـــــركـــــز الـ ــــاحـ ــيــــا صـ ــانــ ــتــ بـــــني مــــوريــ
ــيـــر، وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة، وســـط آمــال  واألخـ
»نسور  منتخب  موريتانيا  بمنح  تونسية 
قرطاج« بطاقة التأهل أيضًا، في ظل خوض 

موريتانيا اللقاء على ملعبه.
وبعيدًا عن قمتي الجزائر وتونس الحاسمتني 
في رحلة التأهل، يلتقي املنتخب املصري مع 
نــظــيــره الــغــابــونــي فــي لــقــاء ضــمــن منافسات 
حاليًا  الفراعنة  ويملك  الــســادســة،  املجموعة 
11 نقطة في الصدارة، مقابل 7 نقاط للغابون 
التأهل رسميًا. ومن  في الوصافة بعد حسم 
املدير  كــيــروش،  كــارلــوس  أن يستغل  املنتظر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري، الــلــقــاء فـــي منح 
الــفــرصــة ألكــثــر مـــن العــــب بــديــل مــمــن غــابــوا 
إلــى وجــود عناصر  عــن تشكيلته، باإلضافة 
الــخــبــرة مــثــل مــحــمــد صــــالح ومــحــمــد الــنــنــي 
وأحـــمـــد حـــجـــازي وأحـــمـــد الـــشـــنـــاوي وعــمــرو 

السولية في حساباته.
ــر الــفــنــي في  ــديـ وأكـــــد كــــارلــــوس كــــيــــروش، املـ
تصريحات إعالمية، سعيه مع العبيه للفوز 
التصفيات بشكل جيد، وقال  إنهاء  من أجل 

بلماضي من أجل 
حسم األمور وتأكيد 
الصدارة المستحقة

بوسكيتس قائد إسبانيا: لم يقل أحد إّن المهمة 
ستكون سهلة

قال سرجيو بوسكيتس، قائد والعب وسط منتخب إسبانيا، بعد التأهل إلى مونديال 
2022، بالفوز بهدف نظيف على السويد، إن األمور »سارت بطريقة رائعة«، بعد »مباراة 
صعبة جدًا، ولم يقل أحد إّن املهمة ستكون سهلة«. وأشار قائد منتخب »ال روخا« في 
ه 

ّ
تصريحات للتلفزيون اإلسباني بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب »ال كارتوخا«، إلى أن

»سعيد للغاية من أجل الجماهير« التي شكرها على دعمها الكبير للمنتخب في مباراة 
حياة أو موت، لم يفوت العبو إسبانيا فيها فرصة االحتفال بالتأهل على ملعبهم وأمام 
رغم  الالعبني،  من  رائعة  »نمتلك مجموعة  بوسكيتس:  وأضــاف  واألصــدقــاء.  العائالت 
لكن علينا مواصلة  بأنفسنا،  آمنا  األوقـــات.  لم تكن كما خططنا في بعض  النتائج  أّن 

التحسن، ألننا نرغب في تحقيق املزيد. قوة هذه املجموعة لن تتغير«.

صربيا تقتنص بطاقة المونديال في عقر دار البرتغال
بهدف قاتل

مباشرة  التأهل  بطاقة  حجز  بعدما  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  الصربي  املنتخب  حقق 
ملونديال 2022، بفوزه القاتل في عقر دار البرتغال، بهدف مقابل اثنني في اللقاء »املثير« 
لم  األولـــى.  املجموعة  التصفيات ضمن  العاشرة واألخــيــرة من  الجولة  الــذي جمعهما في 
يتأخر أصحاب األرض في تمهيد الطريق نحو التأهل بهدف مبكر سجله ريناتو سانشيز 
بعد دقيقتني فقط من صافرة البداية. لكّن رد الضيوف جاء في الدقيقة 33 بهدف التعادل 
عن طريق دوشان تاديتش إثر خطأ قاتل من الحارس روي باتريسيو. استمرت النتيجة 
هذه على حالها والتي كانت تعني ذهاب رفاق النجم كريستيانو رونالدو للمونديال، حتى 
ألكسندر ميتروفيتش  املخضرم  للمهاجم  كان  لكن  األصلي،  الوقت  األخيرة من  الدقيقة 
الـــ90  مــن  األخــيــرة  الدقيقة  فــي  البلقاني  للمنتخب  القاتل  التأهل  هــدف  آخــر وسجل  رأي 
دقيقة. وتحولت بهذه الطريقة بطاقة التأهل عن املجموعة األولى للمنتخب الصربي الذي 
أكد حضوره للمرة الثالثة في تاريخه الحديث تحت اسم صربيا )بعد تفكك يوغسالفيا 
االشتراكية، وصل مرة باسم يوغسالفيا 1998، ومرة باسم صربيا والجبل األسود 2006، 
فيما وصل باسم صربيا مرتني في 2010 و2018(، الثانية تواليًا، ضمن كبار العالم. أما 

املنتخب البرتغالي فتحول إلى امللحق األوروبي الذي سُيقام في شهر آذار/مارس 2022.

دانيلو يؤكد عدم تهاون البرازيل أمام األرجنتين 
رغم ضمان التأهل

أكد دانيلو، ظهير أيمن منتخب البرازيل، أن تأهل منتخب »الكناري« إلى مونديال 2022 
ال يعني التراخي في مباراتهم املرتقبة في »السوبر كالسيكو« أمام األرجنتني، فجر غد 
األربعاء، في قمة الجولة الـ14 من التصفيات. وقال دانيلو، خالل مؤتمر صحافي عن ُبعد 
دائمًا ما تكون  البرازيل-األرجنتني  باولو »مواجهة  البرازيل في ساو  من داخــل معسكر 
كبيرة، وبها كل مكونات كالسيكو العالم، ويشارك فيها العبون استثنائيون«، وال يمكن 
أن يشارك فيها أي العب و»ال يفكر في الفوز«. كما أشار إلى أن ضمان تأهل »السيليساو« 
لكأس العالم قد يكون سالحا ذا حدين، وقال في هذا اإلطار: »بالطبع هو أمر إيجابي، ألنه 
يساعدنا في خوض باقي املباريات بطريقة أهدأ، لكنه قد يكون سلبيًا أيضًا، إذا كان هناك 
ه عاد وشدد على أن هدفهم األساسي في الفترة املقبلة سينصب على تحسني 

ّ
 أن

ّ
تراٍخ«. إال

األداء مباراة تلو األخرى، من أجل الوصول إلى املونديال بأفضل حالة.

هاميلتون يُتوج بجائزة البرازيل الكبرى ويقلص الفارق 
مع فيرستابين 

الكبرى،  البرازيل  جائزة  سباق  مرسيدس(  )سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني  حصد 
املرحلة الـ19 في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة األولى »فورموال 1«، ليقلص الفارق 
في صدارة البطولة مع الهولندي ماكس فيرستابني )سائق فريق ريد بول( الذي جاء في 
املرتبة الثانية. وتمكن هاميلتون، الذي انطلق من املركز العاشر في السباق، من استعراض 
قوته وتعويض هذا التخلف والفوز بالسباق في النهاية، رافعًا رقمه القياسي الشخصي 
إلــى 101 انــتــصــار، وذلـــك على حلبة »إنــتــرغــالــوس« فــي ســاو بــاولــو. وبــهــذا الــفــوز، قلص 
هاميلتون الفارق مع منافسه الهولندي إلى 14 نقطة مع تبقى 3 مراحل على نهاية املوسم.

زهير ورد

نجح املـــدرب زالتــكــو دالــيــتــش، فــي قــيــادة منتخب كــرواتــيــا إلى 
نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليدافع عن املركز الثاني الذي 

حصل عليه املنتخب في مونديال روسيا 2018.
وأثار مشهد املدرب الكرواتي في نهاية اللقاء األخير ضد روسيا، 
الجماهير حني فشل في تمالك نفسه بعد الهدف الحاسم الذي 
أحرزه منتخب بالده قبل دقائق قليلة من نهاية املباراة، وانهارت 
دون  من  مباشرة  التأهل  بطاقة  على  بالحصول  فرحًا  دموعه 
املرور بامللحق. وشرع زالتكو في تدريب منتخب كرواتيا منذ 
السلبية،  النتائج  تـــدارك  أجــل  بــه مــن  عني 

ُ
سنة 2017، حــني است

ونجح في قيادة كرواتيا لخوض امللحق املؤهل إلى كأس العالم، 
املرحلة  إلى  والوصول  اليونان  ينجح الحقًا في تجاوز  أن  قبل 

الختامية، وهو اإلنجاز األهم في رصيده مع منتخب كرواتيا.
وإضــافــة إلـــى نــجــاحــه فــي كــســب بــطــاقــة الــتــأهــل الــتــاريــخــي إلــى 
الــنــهــائــي عــلــى حــســاب إنــكــلــتــرا فــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــإن كــأس 
العالم 2018 سجلت موقفًا بطوليًا لهذا املدرب، عندما استبعد 
البطولة محرومًا  كالينيتش، بسبب تمرده على قراراته، وأنهى 
مهاجمًا مميزًا. ويملك املدرب الكرواتي خبرة باملالعب العربية 
ــًا، إذ كــانــت لـــه عــديــد الــتــجــارب فـــي الــفــيــصــلــي والــهــالل  ــاسـ أسـ

السعوديني والعني اإلماراتي، بعدما قضى قرابة خمسة مواسم 
ذلك عمل مدربًا في كرواتيا، وكذلك  وقبل  العربية.  األندية  بني 
ألبانيا، لكن من دون أن يحقق نجاحات كبيرة، باستثناء بعض 
األلــقــاب فــي تــجــاربــه الــعــربــيــة. واســتــفــاد زالتــكــو، 55 عــامــًا، من 
إشرافه على املنتخب األوملبي الكرواتي في 2017، فقد استعان 
األخيرة،  املباراة  في  املنتخب  قيادة  أجل  املحلي من  االتحاد  به 
له  ابتسم  الحظ  لكن  مستحيل،  التأهل خاللها شبه  كــان  التي 

لتنطلق رحلته مع رفاق مودريتش.
وتحّول زالتكو، من مــدرب طــوارئ استعان به االتحاد لتجاوز 
مرحلة قاسية، إلى صانع أفضل ملحمة ملنتحب بــالده، بما أن 
املـــدرب في  إذ نجح  فــي 2018،  بطوليًا  إنــجــازًا  كرواتيا حققت 
حسن توظيف قدرات جيل مميز، وكّون فريقًا قويًا مستعينًا 
أقــوى  ليطيح  ومــانــدزوكــيــتــش،  وراكيتيتش  مــودريــتــش  بخبرة 
منتخب  النهائي ضــد  فــي  االنــهــيــار  قبل  الــعــالــم  فــي  املنتخبات 
التي  4ـ2ـ3ـ1  طــريــقــة  عــلــى  االعــتــمــاد  يفضل  ـــه 

ّ
أن علمًا  فــرنــســا، 

تتماشى مع خصال العبي كرواتيا وإمكاناتهم الفنية.
وخــــالل 53 مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، حــقــق 27 انــتــصــارًا 
وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 لقاًء، وهي أرقــام محترمة 
»يــورو 2020«  في  املشاركة  أّن  رغــم  املنتخب،  بماضي  قياسًا 

كانت سلبية نسبيًا بعد الخروج من الدور الـ 16.

زالتكو داليتش

على هامش الحدث

لم يتمالك المدرب زالتكو داليتش نفسه، إذ دخل في نوبة بكاء، بعد 
قيادة منتخب كرواتيا إلى بطولة كأس العالم 2022

المنتخب 
التونسي ال يريد 
التفريط في 
بطاقة التأهل 
)حسن مراد/
)Getty

سقوط ووريورز للمرة الثانية هذا الموسم 
)Getty/ياكوب كوبفرمان(

حامل لقب الدوري اإلسبان

جيدة  تشكيلة  »لدينا  صحافي:  مؤتمر  فــي 
من الالعبني، نريد تطوير الجانب الهجومي، 
املــبــاراة، والحصول على  الفوز في  وتحقيق 
بـــروفـــة قــويــة أيـــضـــًا، قــبــل خـــوض مــنــافــســات 
بطولة كــأس الــعــرب فــي قطر بعد أيـــام، بعد 
التأهل إلى الدور الثالث لتصفيات املونديال، 

وحلمنا األكبر هو التأهل إلى كأس العالم«.
وفـــي املــجــمــوعــة الــتــاســعــة، يــخــوض منتخب 
املغرب مباراة خارج املنافسة، عندما يلتقي 
غــيــنــيــا، وحــســم املـــغـــرب مــثــل مــصــر الــتــأهــل، 

ــلـــة  ــودان ومـــواصـ ــ ــســ ــ ــاء الــ ــقــ ــًا فــــي لــ خـــصـــوصـ
االنــتــصــارات، بــخــالف تــألــق العــبــني سيكون 
لهم دور كبير في املستقبل، يتصدرهم ريان 
مايي صاحب الهدفني من ثالثية املغرب في 
مــرمــى الــســودان خــالل املـــبـــاراة، مــشــددًا على 
رغــبــتــه فــي تحقيق الــفــوز الـــســـادس، وإنــهــاء 

التصفيات بشكل جيد.
نحو  األنــظــار  تتجه  الثالثة،  املجموعة  وفــي 
لــقــاء الــقــمــة الــحــاســم حـــني تــلــتــقــي نيجيريا 
صــاحــبــة الـــــــ12 نــقــطــة مـــع الـــوصـــيـــف الــــرأس 

ويتصدر مجموعته حاليًا برصيد 15 نقطة 
مـــن 5 انـــتـــصـــارات، مــقــابــل 4 نـــقـــاط لــغــيــنــيــا. 
الفني،  املــديــر  حليلوزيتش،  وحــيــد  ويسعى 
لــلــفــوز فــي الــلــقــاء، وحــصــد الــعــالمــة الكاملة 
ــــوالت، ومــواصــلــة  مـــن 6 انـــتـــصـــارات فـــي 6 جـ

عروضه القوية في التصفيات.
في  الفني،  املــديــر  وأكــد وحيد حليلوزيتش، 
السودان  على  الفوز  بعد  الصحافي  املؤتمر 
باملستوى  ســعــادتــه  رد،  دون  أهـــداف  بثالثة 
األخيرة،  الفترة  في  عليه العبوه  الــذي ظهر 

للفوز  وتــلــعــب نيجيريا  نــقــاط،   10 األخــضــر 
أو التعادل للتأهل للدور الثالث. بينما يقام 
لقاء بال أهمية، بني أفريقيا الوسطى 4 نقاط 

وليبيريا 3 نقاط في املجموعة نفسها.
كما يلتقي منتخبا الكاميرون صاحب الـ 12 
نقطة على ملعبه مع ساحل العاج املتصدر 
قــويــة ضمن  برصيد 13 نقطة، فــي مــواجــهــة 
الرابعة. في وقت تلعب  منافسات املجموعة 
ــيـــرون لـــلـــفـــوز، ويـــكـــفـــي ســـاحـــل الـــعـــاج  ــكـــامـ الـ

التعادل لحسم التأهل إلى الدور املقبل.

السلة األميركية: انتهاء وجه رياضي
سلسلة ووريورز وكليبرز

تــشــارلــوت هــورنــتــس وشيكاغو  أوقـــف فريقا 
ــن غـــولـــدن  ــل مــ ــارات كــ ــتــــصــ ــز، ســلــســلــة انــ ــولــ بــ
ســتــايــت ووريــــــورز ولــــوس أنــجــلــيــس كليبرز 
تــوالــيــًا، فـــي وقـــت ســجــل الـــالعـــب تــــراي يــونــغ 
42 نــقــطــة، لــيــقــود فــريــقــه أتــالنــتــا هــوكــس إلــى 
باكس  مــيــلــووكــي  عــلــى ضيفه  الــفــوز  تحقيق 
حامل اللقب، ضمن دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني. وانتهت سلسلة انتصارات فريق 
ووريـــــــــورز، مــتــصــدر املــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، عند 
)106-102( خارج  ثماني مباريات، بخسارته 
أرضه، بفضل أداء دفاعي خارق لهورنتس في 
النجم  الــربــع األخــيــر، والـــذي انعكس باكتفاء 
ستيفن كـــوري بــمــحــاولــة واحــــدة نــاجــحــة من 
أصل ثماٍن، علمًا أنه أنهى اللقاء مع 24 نقطة، 

بينها 7 ثالثيات، و10 تمريرات حاسمة.
وهــــذه الــخــســارة الــثــانــيــة فــقــط لـــووريـــرز هــذا 
املوسم مقابل 11 فوزًا، ليبقى في الصدارة أمام 
فينيكس صنز الذي تفوق في األمسية نفسها 
لوس  وفــي   .)89-115( روكتس  على هيوسنت 
أنجليس، ُمني كليبرز بالخسارة األولى بعد 
أرضــه  على  بسقوطه  متتالية،  انــتــصــارات   7
ديمار  بقيادة   )99-100( بولز  شيكاغو  أمــام 
ديروزان الذي سجل 35 نقطة، 7 متابعات و5 

ضاف زاك 
َ
تمريرات حاسمة للضيوف، فيما أ

الخامسة لكليبرز  الــخــســارة  الفــني 29. وهــذه 
أمام  السادس  املركز  في  هزائم  ثماني  مقابل 
جاره ليكرز الذي عاد إلى االنتصارات بفوزه 
على سان أنتونيو سبيرز )114-106(، بفضل 
سجل  الــذي  ديفيس  أنتوني  وعمالقه  نجمه 
تــمــريــرات حاسمة،  و6  متابعة   15 نــقــطــة،   34
مــع اســتــمــرار غــيــاب »املـــلـــك« لــيــبــرون جيمس 
لــلــمــبــاراة الـــســـادســـة تـــوالـــًيـــا، بــســبــب آالم في 
املـــعـــدة. وتـــجـــاوز 6 العـــبـــني مـــن لــيــكــرز عتبة 
العشر نقاط، بينهم تالني هورتون-تاكر )17( 
الـــذي خــاض مــبــاراتــه األولـــى مــع الــفــريــق هذا 
املوسم، وماليك مونك )16( وراسل وستبروك 
)14 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات(. 
أما من جانب سبيرز، حقق ديجونتي موراي 
تريبل دابل مع 22 نقطة، 10 تمريرات حاسمة 
ــــي وقــــــت ســـجـــل كـــيـــلـــدون  فـ ــتــــابــــعــــات،  و10 مــ
جـــونـــســـون 24 نــقــطــة، لــكــنــهــا لـــم تــكــن كــافــيــة 
ــدرب غـــريـــغ بــوفــوفــيــتــش  ــ ــ ــال املـ ــ لــتــجــنــيــب رجــ
الـــخـــســـارة الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــًيـــا والـــتـــاســـعـــة هـــذا 
املوسم، في املركز الثالث عشر في الغرب. في 
6 خسارات  من  أتالنتا سلسلة  أنهى  املقابل، 
متتالية أمام باكس وهزم حامل اللقب )120-

100( بفضل يونغ الذي تعملق مع 42 نقطة، 8 
متابعات و10 تمريرات حاسمة، وسجل جون 
كولينز 16 من نقاطه الـ19 في الشوط الثاني، 
في وقت أضاف السويسري كلينت كابيال 13 

نقطة و13 متابعة لهوكس.
أمـــــــا مـــــن نــــاحــــيــــة بـــــاكـــــس، فــــكــــان الـــيـــونـــانـــي 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، الــعــائــد بــعــد غيابه 
في  الجمعة آلالم  الخسارة ضــد بوسطن  عــن 
الــكــاحــل، األفـــضـــل مـــع 26 نــقــطــة، 5 مــتــابــعــات 
ومــثــلــهــا تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، لــيــتــلــقــى فــريــقــه 
ــم فــــي املـــركـــز  الــــخــــســــارة الـــثـــامـــنـــة هـــــذا املــــوســ

الحادي عشر في املنطقة الشرقية.
ولعب ميلووكي بغياب بروك لوبيز وجورج 
هـــيـــل لـــإصـــابـــة، وكــــريــــس مـــيـــدلـــتـــون بــســبــب 
ــيــــد-19. فــي  ــكــــوفــ ــوكــــوالت املــتــعــلــقــة بــ ــروتــ ــبــ الــ
ــــت 33 نقطة  أوكـــالهـــومـــا، ســجــل كــيــفــن دورانــ
لــيــقــود بــروكــلــني نــتــس لــلــفــوز الــثــالــث تــوالــًيــا 
الثامن في  على حساب ثاندر )120-96(، كان 
آخــر تسع مــبــاريــات، لينهي سلسلة مــن ست 
مباريات خارج قواعده بنجاح )5-1(. وأضاف 
األسترالي باتي ميلز 29 نقطة، محققًا أفضل 
ســـجـــل لــــه عـــلـــى اإلطـــــــالق عــــن الـــثـــالثـــيـــات فــي 
الـــــدوري )9 مـــن 12( فـــي وقـــت ســجــل جيمس 

هاردن 16 نقطة و13 تمريرة حاسمة.
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