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)Getty/درّب تاباريز منتخب أوروغواي منذ عام 2006 )كالوديو فيال

إقالة المدرب تاباريز

تواصل الجماهير العربية متابعة مستقبل 
النجم املصري، مصطفى محمد، املعار من نادي 

الزمالك إلى غلطة سراي التركي. ويحق لنادي 
غلطة سراي التركي شراء عقد املهاجم املصري، 

مصطفى محمد، في »امليركاتو« الشتوي القادم، 
لكن أحد فرق الدوري اإليطالي لكرة القدم، وهو 

فريق أتاالتنا يريد الظفر بخدماته في سوق 
االنتقاالت املقبلة، نتيجة اهتمام الجهاز الفني 

للفريق بصاحب الـ 23 عامًا.

تعرض نادي بايرن ميونخ إلى هزيمة مفاجئة 
في منافسات األسبوع الـ12 من الدوري األملاني 
لكرة القدم، على يد منافسه العنيد أوغسبورغ، 
بهدفني مقابل هدف وحيد، في ملعب »إمبولس 

أرينا«. وافتتح نادي أوغسبورغ النتيجة في 
الدقيقة الـ23، ليضيف بعد 13 دقيقة الهدف 

الثاني، في حني قلص روبرت ليفاندوفسكي 
النتيجة بهدف في الدقيقة الـ38، لكنه لم يكن 

كافيًا إلنقاذ بايرن ميونخ من الخسارة.

عاد الحظ العاثر، ليواجه النجم الجزائري آدم 
أوناس، مع ناديه نابولي اإليطالي، عقب كشف 

الجهاز الطبي للفريق عن إصابة تعّرض لها، 
أثناء مشاركته مع »املحاربني« في تصفيات 

مونديال قطر 2022. وبدأ أوناس املوسم الحالي، 
بشكل جيد للغاية مع نابولي، وبات جزءًا من 

 اإلصابة ستبعده عن 
ّ
التشكيلة األساسية، لكن

املالعب، لتعيد إليه شبح اإلصابات، الذي رافقه 
خالل املوسم املاضي.

مصطفى محمد يدخل 
دائرة اهتمام أندية 

»الكالتشيو«

هزيمة مفاجئة لبايرن 
ميونخ في الدوري 

األلماني

الحظ العاثر يعود 
للجزائري أوناس مع 

نابولي
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مجدي طايل

ــان  ــ ــــصـ ــــحـ »الـ ــــب  ــقـ ــ لـ وراء  ــًا  ــيــ ــعــ ســ
ــــود« وتــقــديــم نــســخــة رائــعــة،  األســ
ــــخـــــوض املـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي  يـ
الـــعـــرب  ــقــــدم مـــنـــافـــســـات كـــــأس  الــ لـــكـــرة  األول 
الثالثني من  2021، املقررة إقامتها بقطر، في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويــســعــى املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي، إلـــى املنافسة 
عــلــى مــقــعــد فـــي املـــربـــع الـــذهـــبـــي عــلــى األقــــل، 
الكبرى، خصوصًا في ظل  املفاجأة  وصناعة 
للمنافسة  الــتــرشــيــحــات  دائـــــرة  مـــن  خـــروجـــه 
على لقب البطولة، بخالف إخفاقه في التأهل 
لــلــتــصــفــيــات اآلســيــويــة األخـــيـــرة املــؤهــلــة إلــى 

كأس العالم 2022 في قطر.
وتــمــثــل الــبــطــولــة فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــبــرتــغــالــي 
هــيــلــيــو ســـــوزا، املـــديـــر الــفــنــي، لــتــقــديــم نفسه 
بشكل مختلف للجماهير، بعد تجديد عقده 
في يونيو/ حــزيــران املــاضــي، وقــيــادة الفريق 
ــلـــى األقـــــــل فــــي الــبــطــولــة  لـــلـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي عـ
العربية، رغم صعوبة املجموعة التي تخوض 
قطر  جانب  إلــى  املنافسات  البحرين  خاللها 
البلد املضيف والعراق وسلطنة عمان، وهي 
مــنــتــخــبــات قــويــة ومــرشــحــة لــلــمــنــافــســة على 

اللقب.
ويملك ســوزا تاريخًا ال بــأس به مع املنتخب 

البحرين وأمل 
بلوغ مربع الذهب
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مسقط ـ العربي الجديد

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب منتخب عمان األول، قائمته لبطولة 
الجاري. وشهدت  الشهر  القدم، والتي ستقام في قطر نهاية  العرب لكرة  كأس 
القائمة بعض املفاجآت، بغياب املهاجم عبد العزيز املقبالي، محمود املشيفري 
والظهير األيسر علي البوسعيدي، ألسباب فنية، إضافة إلى الثنائي املحترف 
في الدوري اإليراني، زاهر األغبري وفايز الرشيدي، بسبب عدم سماح ناديهما 
باملشاركة في البطولة. واختار برانكو 23 العبًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، 
وهم: حارب السعدي وصالح اليحيائي وأرشد العلوي وأمجد الحارثي وأحمد 
الغساني  ومحسن  البريكي  وخالد  العلوي  واملنذر  الحبسي  وجمعة  الرواحي 
)النصر(  الدوربني وإبراهيم املخيني  )السيب(، وفهمي  الغيالني  العزيز  وعبد 
وخالد الهاجري وعبد الله فواز ومعتز صالح )ظفار( وعصام الصبحي وأحمد 
)الــرســتــاق(  الــغــافــري  )النهضة( ومحمد  الكعبي  وأحــمــد  )الــســويــق(  الخميسي 
ومحسن جوهر )عمان( وجميل اليحمدي )املرخية القطري(. وسيلعب املنتخب 

 من قطر والبحرين والعراق.
ّ

العماني في املجموعة األولى، إلى جانب كل

 
ّ
لــم يحقق لــبــنــان أّي لــقــب فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب، لكن
نــجــمــه رضــــا عــنــتــر كــانــت لـــه بــصــمــة مــمــيــزة فـــي نسخة 
2002. قائد بالد األرز سابقًا، استطاع التألق حني سجل 
هاتريك خالل مباراة اليمن التي انتهت بنتيجة 4-2 فيما 
أضاف زميله موسى حجيج هدفًا آخر. عنتر من مواليد 

عام 1980 في فريتاون بسيراليون، بدأ مسيرته في نادي 
الــتــضــامــن صـــور عـــام 1998، قــبــل أن يــحــتــرف كـــرة الــقــدم 
في أملانيا من بوابة هامبورغ ثم فرايبرغ وبعده كولن، 
ليذهب بعد ذلك إلى الصني قبل عودته للبنان من بوابة 

التضامن واالعتزال سنة 2017.

لعب في قطر مجددًا بعدما 
ُ
تعود بطولة كأس العرب لت

كــانــت الــبــالد قــد اســتــضــافــت نــســخــة 1998. هـــذه املــرة 
ستكون بطبيعة الحال املهمة صعبة بمشاركة العديد 
مــن املنتخبات الــطــامــحــة لــلــهــدف عــيــنــه. بــالــعــودة إلــى 
مجموعات  على  الـــ12  املنتخبات  قسمت  البطولة  تلك 
فــرق. تصدر »العنابي« مجموعته   واحـــدة 3 

ّ
كــل تضم 

التي ضّمت األردن وليبيا، وكررت الكويت السيناريو 
عــامــًا( وســوريــة.   21 )تــحــت  تفوقت على مصر  بعدما 
كما عبر منتخب اإلمارات لنصف النهائي بتفوقه على 
منتخب املغرب )تحت 23 عامًا( والسودان، إضافة إلى 

)تحت  والــجــزائــر  لبنان  بمجموعة ضــّمــت  الــســعــوديــة 
الذهبي أطــاح منتخب السعودية  املربع  23 عامًا(. في 
قطر  كررتها  التي  النتيجة  وهــي   1-2 الكويتي  نظيره 

أمام اإلمارات.
الفوز  »األخــضــر«  املنتظر وحقق  النهائي  جــاء بعدها 
مــن عبيد  »الــعــنــابــي« عقب هــاتــريــك  بنتيجة 3-1 على 
الدوسري، الذي توج هدافًا للبطولة برصيد 8 أهداف، 
بــيــنــمــا اخــتــيــر الــكــويــتــي بـــدر حــجــي والــقــطــري مــبــارك 
مــصــطــفــى كــأفــضــل العـــبـــني، وذهـــبـــت جـــائـــزة الــحــارس 

األفضل للسعودي محمد الدعيع.

الــبــحــريــنــي، الــــذى تــولــى مــســؤولــيــتــه فــي عــام 
للفوز ببطولة غرب  2019، ونجح في قيادته 
آســـيـــا، ثـــم إلنـــجـــاز تـــاريـــخـــي بــحــصــد بــطــولــة 
كأس الخليج في العام نفسه، وهو أول ألقاب 
الــبــحــريــن الــخــلــيــجــيــة، بــعــد عــقــود طــويــلــة من 

املشاركة.
ــرب مــحــطــة قــويــة  ــعــ وتـــمـــثـــل بـــطـــولـــة كـــــأس الــ
ــى الـــبـــحـــريـــن وســـــــوزا فــــي رحــلــة  ــ بــالــنــســبــة إلـ
اإلعداد للبطولة األخرى، كأس األمم اآلسيوية 
املنافسة  فــي  املنتخب  يــأمــل  الــتــي  عــام 2023، 
على لقبها، وهو ما كان سببًا في تجديد عقد 
املدرب البرتغالي مع منحه صالحيات كاملة 

في إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء.
العرب،  كــأس  إلــى  البحريني  املنتخب  وتأهل 
بــعــد نــجــاحــه فـــي الـــفـــوز بــلــقــاء املــلــحــق على 
ــــيء، سجلهما  الــكــويــت بــهــدفــني مــقــابــل ال شـ
علي حرم وهاشم عيسى في يونيو/ حزيران 

املاضي.
وحــشــد املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي قــوتــه الــضــاربــة 
لــــخــــوض املــــنــــافــــســــات، بـــعـــدمـــا قــــــرر هــيــلــيــو 
الــهــداف  اللطيف  إعـــادة إسماعيل عبد  ســـوزا 
الــتــاريــخــي لــلــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة دولـــيـــًا، بعد 
فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة عـــن الــلــعــب لــلــمــنــتــخــب، 

الستغالل خبراته وقدراته التهديفية.
ــتــــعــــدادات املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي  وشـــهـــدت اســ
 15 مــن  ألكــثــر  مغلق  معسكر  إقــامــة  للبطولة 
ه املــديــر الفني فــي خــوض وديــة 

ّ
يــومــًا، استغل

عرفت الفوز على قيرغيزستان بأربعة أهداف 

مــقــابــل هــدفــني فــي اســتــاد الــبــحــريــن الــوطــنــي. 
ــداد لــكــأس الــعــرب منذ  ــ وبــــدأت الــبــحــريــن اإلعـ
وفــازت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين  شهر 
وديـــًا على منتخب كــوراســاو بــأربــعــة أهــداف 
مقابل ال شيء، وخسرت من نيوزيلندا بهدف 
من دون رد. ويعتمد املــدرب البرتغالي سوزا 
على طرق لعب مختلفة، من بينها 3-4-3 و4-
2-3-1 و4-3-3، واملنتظر أن يتم تطبيقها عند 

بدء املنافسات.
وهــنــاك أزمـــة وحــيــدة واجــهــت الــجــهــاز الفني 
لت في عدم 

ّ
ملنتخب البحرين بشكل الفت، تمث

ــــدوري الــكــويــتــي املــمــتــاز خـــالل فترة  تــوقــف الـ
إقامة كأس العرب، خصوصًا مع عدم مشاركة 
الكويت فيها، وطلب هيليو سوزا من االتحاد 
التفاوض مع نظيره الكويتي، من  البحريني 
الله  عبد  تفريغ  على  للموافقة  الــتــدخــل  أجــل 
املحترف  البحرين  ثنائي  حــرم  وعلي  الــهــزاع 
ــة رفـــقـــة  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــامــــن، لـ ــتــــضــ ــــي صــــفــــوف الــ فـ
في  خصوصًا  البطولة،  فــتــرة  خــالل  املنتخب 
الرهان عليهما كعنصرين أساسيني في   

ّ
ظل

تشكيلة املـــدرب الــبــرتــغــالــي، وهــو األمـــر الــذي 
يرفضه الفريق الكويتي.

فــي تصريحات صحافية  وأكــد هيليو ســوزا 
سابقة، بعد اللقاء الودي األخير، ثقته الكاملة 
فـــي قــــدرة العــبــيــه تــقــديــم بــطــولــة نــاجــحــة في 
 
ّ
قطر، رغم صعوبة املنافسات. وقــال ســوزا إن
لكأس  قـــوة  بــكــل  اســتــعــد  البحريني  املنتخب 
الـــعـــرب عــبــر مــعــســكــر مــغــلــق، وكـــذلـــك خــوض 
مباريات ودية طيلة التجمعات الدولية، منذ 
الــفــوز عــلــى الــكــويــت فــي املــلــحــق، مــشــيــرا إلــى 
ه يأمل مع العبيه في تقديم مستوى مميز 

ّ
أن

واملنافسة القوية.
ــدة  ــر عـ ــبـ ولــــــم يـــســـبـــق ملـــنـــتـــخـــب الــــبــــحــــريــــن، عـ
مــشــاركــات ســابــقــة، الــحــصــول عــلــى لــقــب بطل 
كأس العرب، وكانت أبرز نتائجه خالل النسخ 
مرتني  الثاني  املركز  على  الحصول  املاضية، 

عامي 1985 و2002.

يأمل المنتخب البحريني 
لكرة القدم الظهور 

بمستوى مميز، والذهاب 
لنصف النهائي من بوابة 

بطولة كأس العرب 2021 
في قطر
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قتيبة خطيب

تــــــســــــارع قــــطــــر اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
الــكــبــيــرة، قــبــل عـــام عــلــى انــطــالق 
ــة كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، الــــتــــي  ــ ــــولـ ــــطـ بـ
الثاني  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   21 فــي  ستنطلق 
2022، ألول مرة في تاريخ الشرق األوسط، 
والثانية في القارة اآلسيوية، بعد مونديال 

كوريا الشمالية واليابان عام 2002.
ــة خـــالل  ــيـ ــريـــاضـ وأصـــبـــحـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
الــســنــوات املــاضــيــة، تــراقــب بــاهــتــمــام بــالــغ، 
جميع اإلنجازات الضخمة، التي قامت بها 
ــة قــطــر، فـــي ســبــيــل االســـتـــعـــداد املــذهــل،  دولــ
النــــطــــالق أهـــــم وأكــــبــــر حـــــدث ريــــاضــــي فــي 
العالم، من خالل تدشني أحدث االستادات، 
وإنشاء البنية التحتية العمالقة، في سبيل 

إنجاح مونديال 2022.
وقــبــل عـــام فــقــط، مــن املــواجــهــة االفتتاحية 
تظهر   ،2022 قطر  في  العالم  كــأس  لبطولة 
للغاية،  ضخمة  كورشة  الدوحة،  العاصمة 
ــال، إلقـــــامـــــة الــــطــــرق  ــ ــ ــمـ ــ ــ حــــيــــث تـــنـــتـــشـــر األعـ
الـــجـــديـــدة، ومـــواقـــع الــبــنــاء الــكــثــيــرة، فيما 
ســتــكــون الــجــمــاهــيــر الـــكـــرويـــة عــلــى مــوعــد، 
الــــيــــوم األحــــــــد، مــــع مـــشـــاهـــدة ســــاعــــة الــعــد 
العالم، التي ستبدأ  التنازلي لبطولة كأس 

عملها بشكل رسمي.
سينطلق   2022 قطر  مــونــديــال   

ّ
أن صحيح 

ــدولــــــة الــخــلــيــجــيــة   الــــ
ّ
ـــل، لــــكــــن ــبـ ــقــ الـــــعـــــام املــ

التحتية  البنية  ُمعظم  تجهيز  استطاعت 
 هـــنـــاك 6 

ّ
الـــالزمـــة النـــطـــالقـــه، خــصــوصــًا أن

اســـتـــادات عــمــالقــة )الــبــيــت، الــثــمــامــة، أحمد 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة، الـــجـــنـــوب،  ــنـ ــديـ ــن عـــلـــي، املـ بــ
عــبــود( أصبحت جــاهــزة للحدث  أبــو  راس 
ب في بطولة كأس العرب،  الضخم، وستجرَّ
الــجــاري،  الشهر  نهاية  فــي  ستنطلق  الــتــي 

عام على انطالق 
مونديال قطر

التي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة  انطالق  على  واحد  عام  بقي 
عبر  الصعاب،  جميع  تحدي  استطاعت  التي  قطر،  في   2022 عام  ستقام 
للغاية،  حديثة  استادات  وبناء  ضخمة،  عمالقة  تحتية  بنية  مشاريع  إنجاز 

بتصاميم تعكس ثقافة المنطقة الخليجية والعربية

3031
رياضة

تقرير

ــارتــــي آســيــا  ــن قــ بـــمـــشـــاركـــة 16 مــنــتــخــبــًا مــ
وأفريقيا.

البداية
حــظــيــت قــطــر بــشــرف تــنــظــيــم بــطــولــة كــأس 
عــام 2010،  العالم 2022، بعدما تغلبت في 
على امللف الذي تقدمت به الواليات املتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة، لـــيـــبـــدأ الـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الكبير،  الــعــاملــي  للحدث  الجيد  االســتــعــداد 

واألهم في عالم كرة القدم.
وبـــــــدأت قـــطـــر بــتــشــيــيــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
واالســـــتـــــادات الـــعـــمـــالقـــة، كــمــا وضـــعـــت في 
مــلــفــهــا، الــــذي قــدمــتــه إلـــى االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم »فيفا«، مع االهتمام باستضافة 
أبـــــرز األحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــبـــرى، خــالل 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا بــطــولــة 
القوى عام 2019، ومونديال  العالم أللعاب 
األندية وغيرها، ما جعل الجماهير تصف 
»عاصمة  ها 

ّ
بأن الخليجية  العربية  الــدولــة 

الرياضة« في العالم.

مشاريع خالقة
إقــامــة   

ّ
أن الــقــدم،  لــكــرة  الــجــيــد  املتتبع  يعلم 

حدث مثل بطولة كأس العالم، يعني الكثير 
ــدة،  ــديـ مــــن الـــعـــمـــل والـــجـــهـــد، ومـــشـــاريـــع جـ
 
ّ
ألن نظرًا  استثنائية،  كانت حالة  قطر  لكن 
املسؤولني فيها اهتموا بالرياضة في وقت 

اللجنة  الــذي سهل مهمة عمل  ُمبكر، األمــر 
تحديث  وبــعــد  واإلرث.  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
استاد خليفة الدولي في عام 2017، والذي 
استعدادًا،   2022 مونديال  مالعب  أول  ُيعد 
بـــــدأت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة تــشــهــد على 
 قطر 

ّ
أرض الواقع إنجاز الوعود، وعلمت أن

باشرت بحصد األعمال، التي انطلقت منذ 
نيلها شرف استضافة الحدث العاملي.

ــبـــحـــت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة تــتــابــع  وأصـ
جميع ما تقوم به اللجنة العليا للمشاريع 
الــتــفــاصــيــل،  بــــــأدق  اهـــتـــمـــت  الـــتـــي  واإلرث، 
فــقــد ظــهــر ذلـــك جــلــيــًا، مـــن خـــالل اهــتــمــامــهــا 
بـــاملـــشـــاريـــع الـــخـــالقـــة، وبـــــات الــجــمــيــع يــرى 
األمر، عبر االستادات وتصاميمها الفريدة، 
املــنــطــقــة  ـــن إرث  ــا مــ ــهـ ــبـ ــلـ أغـ الــــتــــي اســـتـــمـــد 
ــة، كــــاســــتــــاد الـــبـــيـــت،  ــيــ ــربــ ــعــ الــخــلــيــجــيــة والــ
واستاد الثمامة، فيما تم التركيز أيضًا على 
مشروع »االستدامة« الذي ُيعد األبرز، نظرًا 
 معظم املالعب، سيجري تخفيف طاقتها 

ّ
ألن

حتى  املونديال،  انتهاء  عقب  االستيعابية، 
يستفاد منها في مساعدة الدول النامية.

إشادة باالستعدادات
ومع تخطي الصعاب في سبيل االستعداد 
ــام  ــلـــحـــدث الــــعــــاملــــي األبــــــــرز فــــي عـ ــد لـ ــيـ الـــجـ
2022 واملــشــاريــع الــخــالقــة الــجــديــدة، تلقت 
دولــة قطر اإلشـــادة والــثــنــاء، ســواء مــن قبل 
االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فــيــفــا«، أو من 
أســاطــيــر الــســاحــرة املــســتــديــرة، أو مــن قبل 
الجماهير، التي زارت الدولة، ورأت بعينها 
حجم مــا يجري بــنــاؤه. حظيت دولــة قطر، 
بإشادة االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
إنفانتينو،  جــيــانــي  الــســويــســري  ورئــيــســه، 
الـــذي صـــرح لــوســائــل اإلعــــالم الــعــاملــيــة هــذا 
األسبوع بقوله: »لم أَر قط دولــة في العالم 

حظيت استعدادات قطر 
للمونديال بإشادة أساطير 

كرة القدم

االتحاد المغربي يريد عودة نجميه لـ»أسود األطلس«
قام في 

ُ
يشارك منتخب املغرب في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي ست

الكاميرون، في الفترة ما بني 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط املقبلني، بعدما 
أوقعت القرعة منتخب »أسود األطلس« في مجموعة تضم منتخبات غانا والغابون 
وجزر القمر. وقبل إعالن املدير الفني وحيد حاليلوزيتش، عن قائمة املنتخب املغربي 
املقبلة، يسعى فوزي لقجع، رئيس االتحاد  أفريقيا  أمم  التي ستشارك في نهائيات 
املغربي لكرة القدم، إلى أن يكون الثنائي حكيم زياش العب تشلسي اإلنكليزي، ومعه 
نصير مزراوي العب فريق أياكس أمستردام الهولندي، حاضرين مع منتخب بلدهما 
مــع حاليلوزيتش، حول  القضية  لقجع مناقشة  فــوزي  ويــريــد  الــقــاريــة.  املنافسة  فــي 
إمكانية عــودة زيــاش ومـــزراوي إلــى عرين منتخب »أســـود األطــلــس«، مــع تــرك كامل 
الوقت  الذي يراه مناسبًا، في  القرار  الحرية ملدرب املنتخب املغربي، من أجل اختيار 
إيجابية في تصفيات مونديال قطر 2022، من دون  نتائج  املغرب حقق  كــان  الــذي 

حضور الثنائي حكيم ونصير.

األهلي ينفرد بالصدارة والزمالك يستعيد نغمة االنتصارات
تمكن الــنــادي األهــلــي، مــن االنــفــراد بــصــدارة الـــدوري املــصــري لكرة الــقــدم، بعد فــوزه 
الصعب واملثير على ضيفه املقاولون العرب، بهدف نظيف، ضمن منافسات األسبوع 
الرابع، من املسابقة املحلية. فيما استعاد خصمه التاريخي، الزمالك، حامل اللقب في 
املوسم املاضي، نغمة االنتصارات، بتغلبه على خصمه اإلسماعيلي، بهدفني مقابل ال 
شيء. ويدين النادي األهلي بفوزه الرابع تواليًا في املوسم الحالي، في الدوري املصري 
 ،)67( الـــ القدم، إلى العبه حمدي فتحي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة  لكرة 
قبل أن يطرد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع. فيما قاد أحمد سيد وزميله 
عمر السعيد، الزمالك إلى االنتصار على اإلسماعيلي، بعدما أحرزا هدفي اللقاء )84 

من ركلة جزاء، و93(.

المشاكس بالوتيلي يطلق وعدًا مثيرًا
املهاجم  استبعاد  القدم،  لكرة  إيطاليا  منتخب  مــدرب  مانشيني،  روبيرتو  قــرار  أثــار 
ماريو بالوتيلي من قائمة »األزوري« خالل املباريات األخيرة ضمن تصفيات كأس 
من  اإليطالي  املنتخب  وُيعاني  إيطاليا.  فــي  الجماهير  استغراب   ،2022 قطر  العالم 
هدفًا  عندما سجل  التصفيات،  فــي  مــبــاراتــني  آخــر  فــي  تجسمت  هجومية،  مشاكل 
وحيدًا، وهو ما جعله يفشل في ضمان التأهل مباشرة وانتظار مشاركته في امللحق 
ليضمن الحضور في الحدث العاملي. وخرج املشاكس ماريو بالوتيلي، املثير للجدل 
دائمًا، عن صمته وعّبر بــدوره عن رغبته الكبيرة في أن يكون حاضرًا مع املنتخب 
اإليطالي خالل املباريات املقبلة، حتى ُيساعده على التأهل إلى نهائيات كأس العالم. 
ه مستعد للسفر من تركيا إلى إيطاليا مشيًا، في حال 

ّ
وأكد الهداف اإليطالي قوله بأن

تّمت دعوته من قبل املدرب مانشيني مجددًا للمنتخب، إذ أكد بالوتيلي في نقاش على 
ه ما زالت لديه الرغبة في مساعدة منتخب بالده، ويتمنى دعوة من 

ّ
منصة »تويتش« أن

املدرب مانشيني، خصوصًا أّن املهاجم املخضرم متألق مع ناديه أضنة دمير سبور 
في الدوري التركي املمتاز.

إصابة مدرب نيوكاسل الجديد بفيروس كورونا
إيدي  الجديد،  بيان رسمي، عن إصابة مدربه  في  اإلنكليزي،  نيوكاسل  نــادي  أعلن 
هويي، بفيروس كورونا، ما يعني غيابه عن اإلشراف على الجهاز الفني لفريقه، خالل 
األيــام املقبلة، بسبب تواجده بالعزل الصحي في منزله. ونقل املوقع الرسمي لنادي 
نيوكاسل عن املــدرب إيدي هويي قوله: »أشعر بخيبة أمل كبيرة ألنني لن أكون مع 
الجماهير، لكن من املهم جدا أن أتبع اإلرشادات وأن أعزل نفسي. أود أن أطمئن الجميع 
بأنني على ما يرام، وبينما هذه أخبار غير مرحب بها بالنسبة لي، أعلم أنها لن تعرقل 
استعداداتي مع الفريق«. وأقالت إدارة نادي نيوكاسل، املدرب ستيف بروس، واختارت 
)43 عامًا(،  إيدي هويي، حتى يكون مكانه، في مهمة صعبة للغاية، تنتظر صاحب الـ
اإلنكليزية  الــدرجــة  إلــى دوري  الهبوط  يعاني كثيرًا، وهــو قريب من  فريقه  نظرًا ألن 

األولى، في حال استمر بتواجده أسفل ترتيب جدول »البريميرليغ«.

أيوب الحديثي

بــاتــت زهـــرة كــواديــي، حــارســة مــرمــى منتخب إيـــران للسيدات، 
العربي  املــســتــوى  عــلــى  الــريــاضــيــة  الــشــاغــل للصحافة  الــشــغــل 
القدم،  لكرة  األردنـــي  االتــحــاد  به  العاملي، بعد طلب تقدم  وحتى 
املــرمــى. األزمــة  للتحقق مــن جنس حــارســة  لنظيره اآلســيــوي، 
بــدأت بعد فــوز منتخب إيــران على نظيره األردنـــي، في املباراة 
الــفــاصــلــة الــتــي جــمــعــت املــنــتــخــبــني، ضــمــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
تداعيات  الهند.  في  إقامتها  واملــقــررة   ،2022 آسيا  أمــم  لبطولة 
كثيرة صاحبت هذه األزمة، أبشعها كانت حملة التنمر الكبيرة 
الذي  األمــر  التواصل،  كــواديــي عبر منصات  لها  التي تعرضت 
وضع االتحاد األردني بموقف حرج، مع مطالبات طاولت بعض 

أعضائه بضرورة تقديم االستقالة.
حــارســة منتخب إيـــران للسيدات ولــدت فــي عــام 1989، وبــدأت 
الــقــدم، عــام 2005، بعدما كانت تعمل  كــرة  مسيرتها في عالم 
ــول عــالــم الــســاحــرة املــســتــديــرة، وهـــي نجمة  بــالــنــجــارة قــبــل دخـ
مشهورة في دولتها، إذ تلعب في أشهر األندية بإيران، وهو نادي 
انتشرت بكثرة  التشكيك يعد صــورة  بــدأ  آهــن أصفهان.  ذوب 
إيــران  الــتــواصــل، وجـــاءت خــالل احتفال منتخب  عبر منصات 
للسيدات بالفوز على األردن، إذ ظهر جزء من شعر كواديي بعد 

انحسار حجابها، لتظهر بشعر قصير جدًا، األمر الذي أشعل 
بعدما  الجدل  القدم، حسم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  لكّن  األزمــة. 
أّن زهرة  أثبتت  والتي  أجراها،  التي  التحقيقات  نتائج  أعلن عن 
تنمر  ملوجة  كانت ضحية  إيـــران  مرمى  حــارســة  بالفعل.  أنثى 
قاسية في األيام األخيرة، جاءت بعد تأكيد خبر تقدم االتحاد 
األردني بطلب التأكد من جنس كواديي، لتعج منصات التواصل 
بمنشورات قاسية، قابلتها موجة استنكار من محللني نفسيني 
ورياضيني، واصفني هذه األمور، بأنها أبعد ما تكون عن الروح 
الرياضية وأخالقها. كودايي لم تقف مكتوفة اليدين بعد انتهاء 
بتعويض  اإليــرانــي،  املــرمــى  عــريــن  طالبت حامية  بــل  التحقيق، 
مالي كبير نتيجة ملا بدر تجاهها من الفريق املنافس، األمر الذي 
سبب لها أزمة نفسية كبيرة، بعد التنمر الذي مارسه الجمهور 

األردني ضدها، مطالبة منهم استعادة حقوقها.
اإليراني  املنتخب  مدربة  إيــرانــودســت،  مريم  أكــدت  من جهتها، 
اإلسبانية،  »ماركا«  نقلتها صحيفة  تصريحات  في  للسيدات، 
أّن الجانب األردني قام بممارسة هذه األفعال نتيجة صدمته من 
الخسارة، وهي مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الالعبات 
اإليرانيات. وأضافت إيرانودست: »الطاقم الطبي فحص بعناية 
 العبة في املنتخب الوطني لناحية الهرمونات لتفادي املشاكل 

ّ
كل

 يقلقوا«.
ّ

في هذا الصدد، لذلك أقول لجميع املشجعني أال

زهرة كواديي

على هامش الحدث

حارسة منتخب إيران للسيدات، باتت الشغل الشاغل للصحافة، بعد طلب 
االتحاد األردني، من نظيره اآلسيوي، التحقق من جنسها

تترقب الجماهير 
انطالق مونديال 
قطر 2022 
)Getty(

يتسابق المتنافسون في حلبة لوسيل 
)كريم جعفر/فرانس برس(

كــانــت مستعدة لــلــمــونــديــال بــهــذا الــشــكــل«. 
ــطــــورة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل  ــــد أســ بــــــــدوره، أكـ
الـــســـابـــق بــيــلــيــه ثــقــتــه فـــي قـــــدرة قــطــر على 
إنجاح املسابقة الكروية األبرز عامليًا. وقال 
فــي هــذا الــســيــاق: »أعـــرف قطر جــيــدًا ألنني 
زرتها، وأكثر ما لفتني تلك املالعب املكيفة، 
ــن قــــــدرة قـــطـــر عـــلـــى الــنــجــاح  وأنــــــا واثــــــق مــ
فــي اســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم بــشــكــل رائــــع«. 
أمـــا اإلســبــانــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، املــديــر 
نجاحًا  توقع  فقد  برشلونة،  لــنــادي  الفني 

كــذلــك، أكـــد اإلنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام، ثقته 
الكبيرة في نجاح تنظيم كأس العالم املقبلة 
نسخة  ســتــســتــضــيــف  »قـــطـــر  بــقــولــه:   ،2022
املــونــديــال، وستكون مصدر  مــن  استثنائية 

إلهام لجميع األجيال املقبلة«.
 
ّ
ــن الــــديــــن زيــــــــدان، أن ــ واعـــتـــبـــر الـــفـــرنـــســـي زيـ

مـــونـــديـــال 2022 مــهــم لــلــغــايــة. كــمــا تــحــدث 
إنجاح  مقومات  على جميع  قطر  تــوفــر  عــن 
البطولة. وقــال بطل العالم عام 1998: »قطر 
جـــاهـــزة الســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الــعــالــم، 

 
ّ

 »كــل
ّ
مــبــهــرا ملــونــديــال قــطــر. وشـــدد عــلــى أن

تــفــاصــيــل املــالعــب ســتــكــون ُمــبــهــرة فــي عــام 
بتقدير  سيحظى  قطر  أنجزته  ومــا   ،2022
وإعجاب الجميع، بسبب االستعداد الرائع 

الستضافة املونديال«.
كــمــا أعـــرب الــهــولــنــدي رونـــالـــد دي بـــور، عن 
مونديال  مالعب  بتصاميم  الكبير  إعجابه 
 مــرة 

ّ
ــل  شـــيء أبــهــرنــي، وكـ

ّ
ــل 2022، بــقــولــه »كـ

إلى قطر أشعر بالدهشة، وكنت  أصل فيها 
واثقًا من قدرتهم على نجاحهم في مهمتهم«. 

ها تمتلك كل اإلمكانيات، والشغف الكبير 
ّ
ألن

لتنظيم الحدث بشكل رائع للغاية«.
كما تــحــّدث املــصــري محمد أبــو تــريــكــة، عن 
بطولة كــأس الــعــالــم 2022 بــقــولــه: »الــتــاريــخ 
ســيــذكــر الــســابــقــني ولــيــس الــتــابــعــني، بعدما 
امــتــلــكــت قــطــر اإلصــــــرار والــعــزيــمــة، ووفــــرت 
جــمــيــع اإلمـــكـــانـــات مـــن أجـــل تـــرك إرث كبير 
مستعدة  املنظمة  واللجنة  املقبلة،  لألجيال 
الســـتـــضـــافـــة املــــونــــديــــال الـــعـــربـــي والــــشــــرق 

أوسطي املميز«.

حلبة »لوسيل« تستضيف وجه رياضي
سباق فورموال 1

ـــحـــبـــة لـــريـــاضـــة 
ُ
تـــتـــجـــه أنــــظــــار الـــجـــمـــاهـــيـــر امل

الواقعة  الدولية  »لوسيل«  حلبة  إلى  السرعة 
ــة،  شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـ
ببطوالت  العشرين  الجولة  متابعة  أجــل  مــن 
فــورمــوال 1 فــي قــطــر، الــيــوم األحــــد، بمشاركة 

أبرز السائقني.
العاصمة  للسيارات  الدولي  االتحاد  واختار 
القطرية الدوحة، الستضافة الجولة العشرين 
ــداًل من  ــ ــة، بـ ــكـــون مـــن 22 جـــولـ مـــن الـــســـبـــاق املـ
استضافتها  اعتذرت عن عدم  التي  أستراليا 
الــتــوالــي، بسبب القيود  الــثــانــيــة عــلــى  لــلــمــرة 
املــفــروضــة للحد مــن تفشي جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وسباق »فورموال 1«، الذي يعرف أيضًا باسم 
ســبــاق الــجــائــزة الــكــبــرى، هـــو أعــلــى مستوى 
مـــن ســبــاقــات الـــفـــورمـــوال ذات املــقــعــد الــفــردي 
ــد تــتــخــطــى ســرعــة  والـــعـــجـــالت املــفــتــوحــة، وقــ
الـــســـيـــارات املــتــســابــقــة ســرعــة 320 كــم/ســاعــة 

)200 ميل في الساعة(. 
وأنــهــت حــلــبــة لــوســيــل الــدولــيــة، الــتــي تتميز 
الرائدة،  العاملية  ومرافقها  الشهير  بمسارها 
األعــمــال كــافــة، وأصبحت جــاهــزة الستضافة 
األول،  السباق  سيكون  الــذي  العاملي،  الحدث 
ــة قــطــر ســحــر بــطــوالت  الــــذي تــخــتــبــر فــيــه دولــ
فــورمــوال 1 بريقها. وتــراهــن دولــة قطر كثيرًا 

الــفــئــة األولـــــى، بعدما  عــلــى شعبية ســبــاقــات 
وقعت عقدًا لعشرة أعــوام مع منظمي بطولة 
ــــوال 1 فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول املــــاضــــي،  ــورمـ ــ فـ
تستضيف بمقتضاه إحــدى جــوالت البطولة 
بداية من عام 2023 وحتى 2032، وذلك بخالف 
 قطر باتت 

ّ
استضافة سباق هذا العام. ورغم أن

)الــبــحــريــن، واإلمــــــارات،  ــة خليجية  ــع دولــ رابــ
والــســعــوديــة(، تــنــال شـــرف اســتــضــافــة إحــدى 
ستكون   ،1 للفورموال  الــعــالــم  بطولة  جـــوالت 
نظرًا  الفعلية،  االستضافة  في  الثالثة  الدولة 
الــســعــوديــة  ستستضيفها  الــتــي  الــجــولــة   

ّ
ألن

هـــذا املـــوســـم أيــضــًا ســتــقــام فـــي الــخــامــس من 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــقــبــل. واســتــضــافــة 
العاملية،  البطولة  مــن  العشرين  للجولة  قطر 
ســتــجــعــل مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط عــمــومــًا، 
والخليج تحديدًا، تحظى بختام مثير للحدث 
ــفــــورمــــوال، إذ ســتــقــام  األبــــــرز فـــي ســـبـــاقـــات الــ
الجوالت الثالث األخيرة في قطر اليوم، ثم في 
جدة )السعودية(، وأبوظبي )اإلمارات( تواليًا 

في 5 و12 ديسمبر. 
من  العشرين  للجولة  قطر  استضافة  والقــت 
الــبــطــولــة الــعــاملــيــة اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا، وخــاصــة 
ــة، فقد  ــريـــاضـ ــاط املــهــتــمــة بـــهـــذه الـ ــ ــ مـــن األوسـ
فــورمــوال  لسباقات  التنفيذي  الــرئــيــس  رحــب 
1، ستيفانو دومــيــنــيــكــالــي، بــدخــول قــطــر في 
روزنــامــة فــورمــوال 1 هــذا املــوســم وعلى املــدى 

الطويل، اعتبارًا من عام 2023. 
 قطر أظهرت من الجدية والحماسة 

ّ
وأوضح أن

الــكــبــيــرتــني، مـــا يـــؤكـــد قـــدرتـــهـــا عــلــى تنظيم 
ــة، خــصــوصــًا فـــي ظل  ــعــ الـــحـــدث بـــصـــورة رائــ
العاملية،  الــبــطــوالت  مــن  الــعــديــد  استضافتها 
سواء في السيارات أو الدراجات النارية على 
مـــدار الــعــقــود املــاضــيــة. ويستعد نـــادي حلبة 
الحلبة  لتجهيز  الشهير،  الرياضي  »لوسيل« 
الشهيرة التي يبلغ طولها 5.380 كيلومترات، 
للترحيب بأبرز نجوم سباق فورموال 1، وال 
الفائز  هاميلتون،  لــويــس  البريطاني  سيما 
ــاملـــي ســـبـــع مـــــــرات، والـــهـــولـــنـــدي  ــعـ بـــالـــلـــقـــب الـ
مــاكــس فــيــرســتــابــن مــتــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام 
هذا املوسم، وأيضًا جميع الفرق املشاركة في 
الــنــادي سلسلة  أعــد  كــذلــك  العشرين،  الجولة 
من األنشطة الترفيهية آلالف املشجعني خالل 
فــتــرة الــحــدث، مــع االلــتــزام الــتــام، بــاإلجــراءات 
إذ يجب  املحلية،  السلطات  قبل  الصحية من 
يكونوا  أن  الــتــذاكــر  أصــحــاب  املشجعني  على 
 فــتــرة 

ّ
ــل ــقـ  تـ

ّ
مــحــصــنــني بـــالـــكـــامـــل، ويـــجـــب أال

الحصول عن الجرعة الثانية عن 14 يومًا.
)قنا(  
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