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قال مايكل كاريك، املدرب املؤقت لفريق مانشستر 
ه ال يرغب في الحديث عن خليفته 

ّ
يونايتد، إن

ه ال يفكر في أبعد 
ّ
املحتمل رالف رانغنيك، وأعلن أن

من يوم األحد. وقال كاريك في مؤتمر صحافي: 
»ليست لدي أخبار عن شيء. ال يمكنني أن 

أتحدث كثيرًا إليكم. هناك الكثير من التكهنات 
 ذهني يركز على املباراة ضد 

ّ
والشائعات، لكن

تشلسي. تركيزي على تجهيز الفريق بأفضل 
ها مسؤولية كبيرة«.

ّ
طريقة ممكنة. إن

بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة »لو 
 أعضاء مجلس إدارة باريس سان 

ّ
باريزيان« أن

جيرمان اجتمعوا مع املدرب زيدان، نفى املدير 
الرياضي للنادي ليوناردو هذه املعلومات، معربًا 

عن دعمه للمدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو. 
وأكد ليوناردو في تصريحات لوسائل إعالم 

هم 
ّ
ه لم يجِر أّي اتصال مع »زيزو« وأن

ّ
فرنسية أن

ال يسعون لرحيل بوكيتينو الذي ارتبط اسمه 
بتدريب مانشستر يونايتد مؤخرًا.

أعلنت بطولة العالم لفورموال 1 عن تجديد عقدها 
مع حلبة برشلونة-كتالونيا التي تستضيف 
سباق جائزة إسبانيا الكبرى وذلك حتى عام 

2026. وقال املدير التنفيذي لفورموال 1، ستيفانو 
دومينيكالي، في بيان على املوقع الرسمي: 

»أود أن أشكر املرّوج والسلطات على حماسهم 
والتزامهم بالحفاظ على فورموال في برشلونة، 

أدعم التحسينات التي سيتم إجراؤها على املدرج 
واملرافق ملواصلة تاريخنا الطويل معًا«.

مايكل كاريك: 
ال أفكر أبعد 

من يوم األحد

باريس سان جيرمان 
ينفي التواصل 

مع زين الدين زيدان

فورموال 1 ُتجدد 
عقدها مع حلبة 
برشلونة حتى 2026

كشفت وسائل 
اإلعالم اإلسبانية، 
أمس، ال سيما 
»موندو 
ديبيورتيفو« 
و«سبورت« أّن 
فريق برشلونة 
توصل التفاق 
رسمي للتعاقد 
مع الجناح، 
فيران توريس، 
قادمًا من 
فريق مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، 
على أن ينتقل 
الالعب رسميًا 
في »ميركاتو« 
الشتاء المقبل. 
هذا ولم يتم 
الكشف عن 
قيمة الصفقة 
حتى اآلن، والتي 
من الممكن 
أن تصل إلى 70 
مليون يورو 
بحسب بعض 
التسريبات 
الصحافية.

)Getty/توريس يريد مغادرة مانشستر سيتي ألنه ال يلعب كثيرًا )أليكس غوتشالك
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الدوحة ـ العربي الجديد

يــبــحــث مــنــتــخــب قــطــر عـــن حصد 
لــقــب بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2021، 
الــــــــتــــــــي تــــســــتــــضــــيــــف الــــــــدوحــــــــة 
من  تاريخها  فــي  الثانية  للمرة  منافساتها 
30 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري حتى 
وستكون  املــقــبــل،  األول  ديسمبر/كانون   18
لقبه  بمعانقة  »العنابي«،  لـ مواتية  الفرصة 

األول في ثالث مشاركة له في املسابقة.
وتــعــود إلـــى الــواجــهــة مـــرة أخـــرى هـــذا الــعــام 
بطولة كأس العرب، بعد توقف تسع سنوات، 
حــيــث أقــيــمــت آخـــر بــطــولــة لــكــأس الــعــرب في 
التاسعة،  بنسختها  بالسعودية   2012 عــام 
األولـــى  لــلــمــرة  املــغــرب  ــاز بلقبها منتخب  وفـ

بتاريخه، عقب فوزه على نظيره الليبي.
ــي لــلــمــنــتــخــب  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــــون الــــجــــيــــل الـ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
»الـــعـــنـــابـــي« عــلــى مـــوعـــد مـــع كــتــابــة تــاريــخ 
ج  جــديــد لــلــكــرة الــقــطــريــة، عــلــى أمـــل أن يــتــوَّ
قـــبـــل عـــــام مــن  ــعــــرب 2021،  الــ كـــــأس  بــلــقــب 
ــم مــحــفــل ريـــاضـــي في  اســتــضــافــة قــطــر ألهــ

العالم »مونديال 2022«.
ولــــم يـــشـــارك املــنــتــخــب الـــقـــطـــري فـــي أغــلــب 
بــطــوالت كـــأس الـــعـــرب، واكــتــفــى بــاملــشــاركــة 
ــنــــســــخ الـــتـــســـع  ــقــــط مـــــن الــ فـــــي نـــســـخـــتـــن فــ
املــاضــيــة، فــقــد شــــارك فــي الــنــســخــة الــرابــعــة 

العنابي 
وُحلم اللقب األول 
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توزعت ألقاب هدافي كأس العرب لكرة القدم، على خمسة منتخبات هي: تونس 
وليبيا والعراق والسعودية وسورية، وكان للمنتخب العراقي نصيب األسد 
الحصول  ثــاث مناسبات. وتمكن منجي حــداد من  اللقب في  بحصوله على 
على لقب هداف البطولة بنسختها األولى عام 1963 بتسجيله أربعة أهداف، 
فيما حصل هشام عطا، العب منتخب العراق على لقب هداف النسخة الثانية 
البسكي، بلقب نسخة  الليبي علي  أهـــداف، وتــّوج  عــام 1964 بتسجيله ثاثة 
الــعــراق، على لقب نسخة  بـــ16 هدفًا. وحصل عناد عبد، العــب منتخب   ،1966
1985، بتسجيله خمسة أهداف، وأبقى أسطورة الكرة العراقية الراحل، أحمد 
راضي اللقب في العراق بتتويجه بنسخة 1988، بتسجيله أربعة أهداف، فيما 
تقاسم سعيد العويران نجم املنتخب السعودي وأيمن منصور نجم منتخب 
مصر ووليد الفليح العب منتخب الكويت، جائزة هدافي نسخة 1992 برصيد 
هدفن. وفي نسخة كأس العرب 2002 تقاسم البحريني أحمد حسان، والسوري 
رجا رافع الجائزة بـ4 أهداف، وفي 2012 أحرز املغربي ياسن الصالحي، اللقب 

بتسجيله ستة أهداف.

ُيعتبر حسن عبد الغني، من أبرز املدافعن السعودين، 
ــه مـــن أول الــاعــبــن الـــذيـــن خـــاضـــوا تــجــارب  ــ خـــاصـــة أّنـ
بعيدًا عن الدوري املحلي، إذ لعب لفريق الريان القطري 
كــمــا كــانــت لــه تــجــربــة فــي ســويــســرا وأخــــرى قــصــيــرة في 
فريقه  مــع  مشاركاته  خــال  الغني  عبد  وتميز  بلغاريا. 

األهلي، الذي خاض معه قرابة 13 موسمًا وكان من أبرز 
الاعب  تجربة  وامتدت  التاريخ.  مر  على  الفريق  نجوم 
مع املنتخب السعودي سنوات طويلة، انطلقت في عام 
كــان حاضرًا  عــام 2018، وخالها  إلــى  1996، وتواصلت 

في كأس العرب 1998.

األردن،  الفني ملنتخب  املدير  العراقي عدنان حمد،  كشف 
قائمة الاعبن النهائية، التي ستخوض منافسات بطولة 
التي تنطلق يوم 30 نوفمبر/  العرب »قطر 2021«،  كأس 
تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، وتــســتــمــر حــتــى 18 ديــســمــبــر/ 
املقبل، بمشاركة 16 منتخبًا. وضمت قائمة  كانون األول 
منتخب األردن، 23 العبًا هم: معتز ياسن، يزيد أبو ليلى، 
مــالــك شلبية، لــحــراســة املــرمــى، وفـــي خــط الــدفــاع تــواجــد 
كل من، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، 
مــهــنــد خــيــر الـــلـــه، عــبــد الــلــه نــصــيــب، الـــحـــورانـــي، إحــســان 

حداد، أحمد ثائر. أما في خط الوسط، فظهر اسم محمود 
مرضي، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء 
عبد الرحمن، ياسن البخيت، أحمد سريوة، فيما سيكون 
حمزة الدردور وبهاء فيصل وعلي علوان ويزن النعيمات، 
بخط الهجوم، في حن شهدت القائمة، استبعاد الاعب 
محمد أبو زريق شــرارة، نجم الرمثا، بطل الــدوري، وأحد 
نــجــوم املــوســم الــفــائــت. ويــبــدأ »الــنــشــامــى« مــشــوارهــم في 
الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــســعــوديــة، ثــم منتخب املــغــرب، قبل 

ماقاة منتخب فلسطن، بعدها بـ3 أيام.

السابعة  والنسخة  بالسعودية،   1985 عــام 
في قطر 1998. وُيَعّد عادل خميس، ومبارك 
أبرز  من  »بالسنياري«،  الشهير  مصطفى، 
نــجــوم املــنــتــخــب الــقــطــري فــي كـــأس الــعــرب، 
وبالتحديد في النسخة السابعة عام 1998 
ــم« بمستوى  ــه، حــن ظهر »األدعــ على أرضـ
 عـــــــادل خــمــيــس 

ّ
ــن ــكــ ــــي الــــبــــطــــولــــة، لــ جـــيـــد فـ

األســد في  لهما نصيب  كــان  و»السنياري« 
املباراة  نحو  وقيادته  املنتخب،  انتصارات 

النهائية.
ولــعــب الــثــنــائــي دورًا كــبــيــرًا فــي تــجــاوز قطر 
 أهـــداف الفريق في 

ّ
الـــدور األول، وســجــا كــل

الليبي واألردنـــي، لكن رغم  مرمى املنتخبن 
 

ّ
أنــهــمــا لـــم يــســجــا فـــي نــصــف الــنــهــائــي، فـــإن
ــان كــبــيــرًا بــالــفــوز عــلــى اإلمـــــارات،  دورهـــمـــا كـ
وذلـــك قبل أن يخسر »الــعــنــابــي« فــي املــبــاراة 

النهائية أمام السعودية )1-3(.
ولـــم يــقــدم املــنــتــخــب الــقــطــري نــتــائــج مبهرة 
فــي الــنــســخــة الــرابــعــة بــالــســعــوديــة، واكــتــفــى 
بــاحــتــال املـــركـــز الـــرابـــع بــعــد خــســارتــه أمـــام 
صـــاحـــب األرض فـــي لـــقـــاء تــحــديــد املــركــزيــن 

الثالث والرابع بركات الترجيح.
ــــواره فــي  ــــشـ ــطـــري مـ ــقـ ويـــســـتـــهـــل املـــنـــتـــخـــب الـ
الــبــحــريــن على  بــمــواجــهــة منتخب  الــبــطــولــة 
الــبــيــت املــونــديــالــي يـــوم 30 نوفمبر،  اســتــاد 
ديسمبر.   3 يــوم  العماني  نظيره  وســيــاقــي 
وفـــــي ثـــالـــثـــة املــــواجــــهــــات، ســـيـــاقـــي نــظــيــره 

العراقي يوم السادس من ديسمبر.
أبـــرز املرشحن  قــطــر مــن  وســيــكــون منتخب 

لنيل اللقب، ال ألن البطولة ستقام على أرضه 
وبن جماهيره، لكن ألنه يمتلك كل املقومات 
اللقب مــن خــال كوكبة  ــراز  الــتــي تؤهله ألحـ
مميزة من النجوم القادرين على رسم الفرحة 

وحصد األلقاب.
الــحــدث املميز،  لــهــذا  واســتــعــد منتخب قــطــر 
عبر رحلة طويلة من التحضيرات، تخللتها 
ــات، فــــي بـــطـــولـــة كــوبــا  ــاركــ ــشــ الـــعـــديـــد مــــن املــ
أميركا، وأيضًا ظهوره املتميز بوصوله إلى 
الذهبية،  الــكــأس  بطولة  فــي  النهائي  نصف 
التصفيات  فــي  اإليجابية  مشاركته  وأيــضــًا 
األوروبـــيـــة املــؤهــلــة إلـــى املــونــديــال )كضيف 

شرف من دون احتساب نتائجه(.
ويــطــمــح »الــعــنــابــي« واملــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، 
الــبــطــولــة، مــن أجل  فــي  إلــى تقييم مستواها 
الــــدول  مـــشـــاركـــة   

ّ
إن إذ  تــصــحــيــح األخــــطــــاء، 

الفني،  باملستوى  إيجابيًا  األفريقية ستؤثر 
مع خلق أجواء تنافسية قوية.

ــرب 2021  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ كـــــــــأس  ــة  ــ ــــولـ ــــطـ بـ وســـــتـــــكـــــون 
ــل الـــوقـــوف  اخـــتـــبـــارًا حــقــيــقــيــًا لــقــطــر، مـــن أجــ
عــلــى جــاهــزيــتــهــا الســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
حقيقيًا  اختبارًا  ستمثل  فإنها  كذلك   ،2022
ــن أجـــــــــل الــــــــوقــــــــوف عـــلـــى  ــ ــ ــبــــات، مـ ــتــــخــ ــنــ ــمــ ــلــ لــ
ترسم  وقــد  العاملي،  لاستحقاق  جاهزيتها 
به  الـــذي ستظهر  لــلــوجــه  الحقيقية  املــامــح 

خال املونديال.
الــعــرب 2021 شهدت  كــأس   بطولة 

ّ
أن يذكر 

مشاركة 23 منتخبًا عربيًا، قبل النهائيات، 
فــقــد تـــأهـــل أفـــضـــل تــســعــة مــنــهــا بـــنـــاًء على 
دور  إلــى  مباشرة  العاملي  »فيفا«  تصنيف 
املــجــمــوعــات، وهـــي قــطــر والـــعـــراق وتــونــس 
ــارات وســوريــة واملــغــرب والــســعــوديــة  ــ واإلمــ
والـــــجـــــزائـــــر ومـــــصـــــر، فـــيـــمـــا تـــأهـــلـــت ســـّتـــة 
الــســودان  وهــي  التصفيات،  عبر  منتخبات 
ومــوريــتــانــيــا  وفــلــســطــن  واألردن  وعـــمـــان 
ولبنان، إضافة إلى منتخب البحرين الذي 

أكمل عقد املنتخبات املتأهلة إلى البطولة.

يمتلك منتخب قطر 
نجومًا قادرين على 

صناعة الفارق ببطولة 
كأس العرب 2021 المقبلة، 
ما يجعل »العنابي« مرشحًا 

لنيل اللقب

)Getty/عدنان حمد يأمل بالمنافسة على اللقب )كريم جعفر/فرانس برس(نال »العنابي« لقب كأس آسيا ويريد حصد كأس العرب )ماساشي هارا

حسين عبد الغني

حمد يُعلن تشكيلة األردن

هدافو البطوالت السابقة بتألق عراقي

يشارك منتخب قطر 
بكأس العرب للمرة الثالثة 

في تاريخه

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/حسين عبد الغني شارك بكأس العرب 1998 )سيمون هولمس

)Getty( الصالحي هداف آخر نسخة لكأس العرب )Getty/رجا رافع أحد نجوم سورية بكأس العرب )قمر سيباتين

العراق حصد لقب الهداف في 3 مناسبات )محمد صواف/فرانس برس( العويران والفليح ومنصور تقاسما الجائزة في 1992 )عمر توريس/فرانس برس(

أحمد راضي 
حصد لقب 

الهداف بنسخة 
)Getty( 1988

نجوم 
الكويت 

تألقوا في 
كأس العرب 

)ستيفان 
بوستيلز/

)Getty

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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القاهرة ــ العربي الجديد

نــــســــتــــعــــرض مــــــبــــــاريــــــات الـــــفـــــرق 
الكونفيدرالية  كــأس  فــي  العربية 
األفــريــقــيــة فــي مــوســمــهــا الــجــديــد. 
الجزائري  الــســاورة  فريق شبيبة  البداية من 
 ضــيــفــا عــلــى هـــارتـــس أوف أوك 

ّ
الـــــذي يـــحـــل

الــغــانــي، بعد نــوبــة الــتــمــرد واإليــقــافــات التي 
ضربت الفريق في الساعات األخيرة، واتخاذ 
رئيس النادي، محمد زرواطــي، قــرارا بإحالة 
عبد الجليل ساعد، أيمن عبد العزيز لحمري، 
أسامة بلطرش، أسامة مداحي ومحمد األمني 
حرمانهم  مــع  التأديبي،  املجلس  إلــى  حمية، 
من املشاركة في لقاء بطل غانا في منافسات 
»الكونفيدرالية«، بسبب عدم تقديم املستوى 
ــبـــاريـــات األخـــيـــرة لــلــســاورة،  املــطــلــوب فـــي املـ
وذلك في محاولة لتحفيز باقي الالعبني على 
لهم. كما يحل شبيبة  أفضل مستوى  تقديم 
فريق  الجزائري ضيفا على منافسه  القبائل 
رويال ليوباردز بطل إسواتيني، وسط أجواء 
ــــرى صــعــبــة يــمــر بــهــا الــفــريــق فـــي بــطــولــة  أخـ
الــجــزائــري، بسبب دوامـــة التعادالت  الـــدوري 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا فـــي آخــــر 4 مـــبـــاريـــات لــه، 
وفــقــدان 8 نــقــاط وتــراجــعــه فــي جـــدول ترتيب 
الدوري، وكان آخرها التعادل مع أمل األربعاء 

الفائت بهدف لكل فريق.
ويــعــتــمــد الـــفـــريـــق الـــجـــزائـــري عــلــى رضــــا بن 
ســايــح ودادي الــحــســني وعــلــي هــــارون، بحثا 
عـــن نــتــيــجــة إيــجــابــيــة ُتـــقـــربـــه مـــن بـــلـــوغ دور 
خصوصا  الجماهير،  ومصالحة  املجموعات 
بــعــدمــا تـــفـــوق فـــي الــــــدور الـــســـابـــق عــلــى أحــد 
األنــديــة الــكــبــرى مــمــثــاًل فــي الــجــيــش »املــلــكــي« 
املغربي. هذا ويلتقي نهضة بركان املغربي مع 

الكونفيدرالية 
األفريقية

تعود الحياة إلى منافسات كأس الكونفيدرالية األفريقية لموسم 2021-
2022، عبر سلسلة من المباريات الصعبة التي تنتظر األندية العربية، بحثًا عن 

تأشيرات التأهل إلى دور المجموعات

3031
رياضة

تقرير

مضيفه الجيش الرواندي في لقاء يبدو سهاًل 
بالنسبة لبركان، الذي يفتقد لنجمه املخضرم 
عــمــر الــنــمــســاوي، ويــبــنــي خــطــطــه عــلــى باقي 
نجومه، مثل إبراهيم البحراوي وبكر الهاللي 
وســفــيــان املـــــودن ويـــوســـف الــفــحــلــي بطريقة 
لعب )4-3-3( املفضلة لدى مدربه الكونغولي 
ــلـــوران إبــيــنــغــي، الــــذي طــلــب طــائــرة  الــكــبــيــر فـ
خاصة لسفر الفريق إلى رواندا. وقال إبينغي، 
في تصريحات تلفزيونية بعد الخسارة أمام 
الــــــــوداد، إن الـــفـــريـــق عـــانـــى مـــن ســــوء تــوفــيــق 
كــبــيــر فــي لــقــاء الـــــوداد، وذلــــك بــســبــب الــفــرص 
الــكــثــيــرة الـــتـــي ســنــحــت لــــه، واملـــهـــمـــة لـــم تكن 
سهلة، وأنه عليه طي هذه الصفحة والتركيز 
على مواجهة بطل روانــدا في الكونفيدرالية، 
إيــجــابــيــة،  بنتيجة  الـــعـــودة  تحقيق  أجـــل  مــن 
والتقدم في املشوار نحو املنافسة على اللقب، 
الـــذي فــقــده فــي النسخة األخــيــرة بــعــد وداعـــه 

البطولة من دور املجموعات.
في املقابل، يحل النادي الصفاقسي التونسي 
الكيني، باحثا عن  ضيفا على فريق توسكر 
نــتــيــجــة مــريــحــة لـــالقـــتـــراب مـــن بــلــوغ مــرحــلــة 
الــفــوز في  الــتــعــادل أو  املجموعات، وتــحــديــدًا 
عــقــر دار بــطــل كــيــنــيــا، مــعــتــمــدًا عــلــى خــبــرات 
مــدربــه جــيــوفــانــي ســولــيــنــاس والعــبــيــه أيمن 
دحمان حارس املرمى وكريس كواكو وشادي 

ــارون بــن عــامــر وأيــمــن الــحــرزي  الهمامي وهــ
ــــني  ــن عـــلـــي وأمـ ــ ــة ومـــحـــمـــد بـ ــولــ ومـــحـــمـــد صــ
الحمروني ونابي كمارا وفارس ناجي، وسط 
بحثا   )1-3-2-4( بــطــريــقــة  بــالــلــعــب  تــوقــعــات 
يلتقي  ملعبه  املطلوبة. وخــارج  النتيجة  عن 
فريق أهلي طرابلس الليبي مع امللعب املالي، 
بالنسبة لألهلي عن  لقاء ال بديل خالله  في 
الفوز أو التعادل من أجل الحفاظ على أسهم 

استمراره في سباق املنافسة على اللقب.
ويسعى وصيف الــدوري الليبي في نسخته 
نتيجة مرضية تمنحه  إلى تحقيق  األخيرة 
ــاء اإليــــــــــاب، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــقــ أريــــحــــيــــة فــــي لــ
تشكيلة تضم أصحاب الخبرة في املسابقات 
املنير،  الدولي محمد  رأسها  األفريقية، على 
والحارس محمد نشنوش،  الطبال،  ومحمد 
الدين  الشباب طلحة رزق ونــور  مــن  ومعهم 
اقــلــيــب. كــمــا يــخــوض فــريــق االتـــحـــاد الليبي 
ــه إنــيــيــمــبــا  ــافـــسـ ــنـ اخــــتــــبــــارا صـــعـــبـــا ضـــــد مـ
النيجيري، واضعا أمله في العناصر املؤثرة، 
ومعاذ  الــعــيــادي  وغـــازي  زعبية  محمد  مثل 
درا  ونــاجــي  الصويعي  العزيز  الــالفــي وعبد 
واملــعــتــصــم صــبــو والــخــوجــة ويــوســف كـــارة، 
وقد يبدأ اللقاء بتكتيك هجومي 4-3-3، وكل 
أمــلــه فــي تحقيق الــفــوز بــفــارق هــدفــني على 

األقل من أجل التأهل إلى دور املجموعات.
ويــســتــضــيــف فـــريـــق نــــواذيــــبــــو املـــوريـــتـــانـــي 
يسعى  لقاء  فــي  الكاميروني،  القطن  نظيره 
األقــل،  للفوز بفارق هدفني على  خالله األول 
ــاًل فـــي الــتــأهــل واالســـتـــمـــرار فـــي الــبــطــولــة،  أمــ
إخفاقه  بعد  جماهيره  مصالحة  وبــالــتــالــي 
وإقصائه  أفريقيا،  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي 
أمــام منافسه وفــاق  الــــ32 بالسقوط  مــن دور 
التعادل  الجزائري، وكذلك تعويض  سطيف 

مواجهة سهلة لنهضة 
بركان المغربي 

مع الجيش الرواندي

القرعة تضع البرتغال في طريق إيطاليا 
بالملحق األوروبي

يواجه املنتخب اإليطالي نظيره املقدوني الشمالي، بينما يلتقي منتخب البرتغال تركيا 
في نصف نهائي امللحق األوروبي املؤهل إلى مونديال قطر 2022، الذي سُيقام في 24 
آذار/مارس، بحسب القرعة التي أجريت لتحديد أصحاب البطاقات الثالث الباقية في 
التأهل إلى كأس العالم، وفي حال فوز املنتخبني في نصف النهائي، فسيتواجهان في 
النهائي الذي سيقام في البرتغال، يوم 29 مارس. وفي ما يأتي قرعة نصف النهائي: 
اسكتلندا - أوكرانيا، ويلز- النمسا، ثم روسيا - بولندا، السويد - التشيك، ثم إيطاليا 
وبلجيكا  والدنمارك  أملانيا  من  كّل  تركيا. وضمنت   - البرتغال  الشمالية،  مقدونيا   -
مباشرة  التأهل  وهولندا  وسويسرا  وإنكلترا  وصربيا  وإسبانيا  وكرواتيا  وفرنسا 
الثاني و18  الــذي سيقام بني 21 نوفمبر/تشرين  املونديال  إلــى  األوروبــيــة  القارة  عن 

ديسمبر/كانون األول 2022.

كلوب: التعاقد مع رانغنيك ليس نبًأ جيدًا لبقية األندية
مزح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بشأن تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع رالف 
إلــى منافسات  آخــر ينضم  مــدربــا كبيرًا  أّن  نــبــًأ جــيــدًا  ليس  أّنـــه  رانــغــنــيــك، موضحا 
»البريمييرليغ«. وقال كلوب في مؤتمر صحافي: »لسوء الحظ، مدرب كبير آخر ينضم 
العدم  يتمتع بخبرة كبيرة. جعل فريقني يظهران من  البريمييرليغ. رالف مدرب  إلى 
ويمثالن تهديدًا في أملانيا، هما هوفنهايم واليبزيغ. اليونايتد سيكون فريقا منظما 

للغاية في امللعب. إّنها ليست أنباًء جيدة لبقية األندية«. 
وبقدوم رانغنيك، تنتهي التكهنات التي كانت تدور حول ماوريسيو بوكيتينو وزين 
في  أوليه سولشاير  لخالفة  محتملني  كمرشحني  فالفيردي،  وإرنستو  زيــدان  الدين 

تدريب فريق مانشستر يونايتد.

إشبيلية لم يحقق الفوز 
على أرض ريال مدريد منذ 2008

الــدوري اإلسباني  الـــ15 من منافسات بطولة  الــذي سيلعب الجولة  لم يحقق إشبيلية 
لكرة القدم اليوم على ملعب »سانتياغو برنابيو« الفوز على أرض فريق ريال مدريد 
منذ عام 2008. وطوال هذه الفترة، تعّرض للخسارة في 13 مباراة، وتعادل في واحدة، 
كانت املوسم املاضي، في 14 زيارة ملعقل النادي »امللكي«. وكانت النتيجة اإليجابية 
الوحيدة التي خرج بها الفريق »األندلسي« من أرض »امليرينغي« طوال 13 سنة، هي 
الــتــعــادل )2-2( فــي املــوســم املــاضــي تحت إمـــرة املـــدرب، يــولــني لوبيتيغي. وأدت املــرة 
األخيرة التي فاز فيها إشبيلية على ملعب »برنابيو«، في ديسمبر/كانون األول 2008، 
إلــى إقــالــة مــدرب »امللكي« آنـــذاك، األملــانــي بيرند شوستر، بعد مــبــاراة خسرها ريــال 
مدريد بنتيجة 4-3. وإجمااًل، لم يخرج إشبيلية بنتيجة إيجابية من ملعب ريال مدريد 

منذ بداية القرن الـ21، سوى أربع مرات.

بابلو كارينيو يعترف بشعوره بالتوتر 
في بداية مواجهة غوميز

أمام  مواجهته  بداية  في  متوترًا  كــان  بأنه  بوستا،  كارينيو  بابلو  اإلسباني،  اعترف 
اإلكوادوري، إميليو غوميز، في نهائيات »كأس ديفيز« التي حسمها ملصلحته. وبعدما 
تمكن بابلو كارينيو من هزيمة غوميز بمجموعتني لواحدة، في ساعتني و37 دقيقة، 
أمــام اإلكـــوادور في منافسات املجموعة األولــى،  الثانية إلسبانيا  النقطة  ومــن حصد 
الزوجي مع مارسيل غرانوييريس  الثالثة في مباراة  النقطة  شارك أيضا في حصد 
بعد الفوز على الثنائي اإلكوادوري غونزالو إسكوبار ودييغو إيدالغو بواقع مجموعتني 

لواحدة، لتحسم إسبانيا مواجهتها مع الفريق األميركي الجنوبي )3 - 0(.
وقال كارينيو عن مواجهة غوميز: »في البداية كنت متوترًا أمام إميليو. لعب بطريقة 
ولكنه حــافــظ على  الــثــانــيــة،  املجموعة  فــي  املـــبـــاراة. تحسنت  مـــدار  للغاية على  جــيــدة 
مستواه«. هذا وامتدح كارينيو أداء غوميز، قائاًل إّنه »أثبت أّنه يتمتع بمستوى كبير. 
إنها املرة األولى التي يشارك فيها في نهائيات كأس ديفيز، وأثبت أّن في إمكانه أن 

يكون بني أفضل الالعبني«.

زهير ورد

إلــى قائمة  اإليــرانــي، علي رضــا بيرانفاند،  الــحــارس  انــضــم 
مصغرة من الرياضيني الذين سجلوا حضورهم في كتاب 
اآلن  بإنجاز فريد وطريف في  القياسية،  »غينيس« لألرقام 
أنــه يملك أطول  اإليــرانــي، في  الــحــارس  نفسه. وتمثل إنجاز 
رمية باليد في منافسات كرة القدم، إذ بلغ طولها 61.26 مترًا، 
العالم روســيــا 2018،  كــأس  مــبــاراة ضمن تصفيات  خــالل 

وبعد  الجنوبية.  كــوريــا  بمنتخب  اإليــرانــي  املنتخب  جمعت 
بيرانفاند،  التاريخية« حصل  »الرمية  على  5 سنوات  قرابة 
على الجائزة، إذ إّن املشرفني على تحديد األرقام القياسية، 
يتثبتون قبل إعالن تحطيم الرقم، خصوصا أّن من السهل 
القدم  كــرة  أّن منافسات  بما  اإلنــجــاز،  هــذا  االعــتــراض على 
ُتقام في العديد من البلدان في العالم وبالتالي يصعب التأكد 
سريعا من رقم مشابه. واحتفل الحارس اإليراني مع فريقه 
الذي  والطريف،  القياسي  اإلنجاز  بهذا  بوافيستا،  البرتغالي 
أّنــه ال ُيستبعد  ضمن له مكانة مختلفة في كرة القدم، رغم 
كرة  تعرفه  الــذي  الكبير  للتطور  نظرًا  رقمه  تحطيم  يتم  أن 
القدم، والعمل الخاص الذي يتمتع به الحراس من أجل تطوير 
قدراتهم. وتمتع بيرانفاند، بفرصة اللعب في أوروبا، رغم أّن 
األوروبــيــة على  األندية  ُتقبل  أن  النادر  مركزه حّساس ومن 
التعاقد مع حارس إيراني، لكّنه خاض أول تجربة في رصيده 
سنة 2020، عندما انضّم إلى فريق رويال أنتويرب البلجيكي، 

ثم التحق في هذا املوسم بنادي بوافيستا البرتغالي.
ــا، عـــاش تــجــارب  ــإّن عــلــي رضـ ــا، فـ ــ وقــبــل االنــتــقــال إلـــى أوروبـ
الـــدوري اإليــرانــي، وكــانــت البداية مــع نفط طهران  مثيرة فــي 
الذي كان بوابته نحو الشهرة حني ساعد فريقه في الحصول 
على املــركــز الثالث واملــشــاركــة آســيــويــا، ثــم انتقل إلــى فريق 
بعدما  مسيرته  فــي  املحطات  أفضل  ليعرف  برسيبوليس، 
توج مّرتني بالدوري اإليراني والكأس املمتازة، قبل الوصول 
إلى نهائي كأس آسيا في سنة 2018. وطوال مواسم عديدة، 
كان الحارس األفضل في إيران وهو ما يفسر حصوله في 3 
مناسبات سنوات 2015 و2017 و2018، على جائزة أفضل 
الطبيعي، أن ُيصبح  الـــدوري املحلي. وكـــان مــن  حـــارس فــي 
الــحــارس األســاســي فــي منتخب إيـــران رغــم قوة  بيرانفاند، 
 ،2018 العالم  كــأس  فــي  املشاركة  بفرصة  وتمتع  املنافسة، 
املــغــرب، وبــرز أساسيا  اللقاء األول ضد  وكــان أساسيا في 
في اللقاء الثالث من الدور األول، عندما تصدى لركلة جزاء 
إنجازاته  أهم  وكانت  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  نفذها 
في البطولة، كما نجح في تفادي قبول األهداف في 22 لقاء 

مع املنتخب أي بنسبة تجاوزت 50 % من مبارياته.

علي رضا بيرانفاند

على هامش الحدث

حصل بيرانفاند، حارس منتخب إيران، على فرصة نادرة، تتمثل بخوض 
تجربة احترافية بأحد أندية أوروبا، وهو فريق بوافيستا البرتغالي

يحل شبيبة القبائل 
الجزائري ضيفًا 
على منافسه 
فريق رويال 
ليوباردز )فرانس 
)Getty/برس

)Getty/آدام بريتي(

ــة الـــــــدوري  ــولـ ــطـ ــــي بـ ــــرس فـ ــــحـ ــــع الـ ــر مـ ــ ــيـ ــ األخـ
املــوريــتــانــي الــــذي تــســبــب فــي فــقــدان الــفــريــق 

صدارة الجدول بشكل مؤقت.
ضيفا  البورسعيدي  املصري  الــنــادي  ويحل 
مباراة  فــي  النيجيري،  يونايتد  ريــفــرز  على 
صـــعـــبـــة يـــســـعـــى فـــيـــهـــا املـــــصـــــري لــتــحــقــيــق 
الـــفـــوز أو الــتــعــادل خــــارج مــلــعــبــه، وهـــو أمــر 
يـــراهـــن عــلــيــه الــتــونــســي مــعــني الــشــعــبــانــي، 
املــديــر الــفــنــي صــاحــب الــخــبــرات الــكــبــيــرة في 
الــبــطــوالت الــقــاريــة، بــخــالف قــوتــه الــضــاربــة، 

بـــيـــرامـــيـــدز املــــصــــري، ضــيــفــا عـــلـــى مــانــيــامــا 
الكونغولي، في محطة من املحطات الصعبة 
اللقب،  عــلــى  للمنافسة  الــســاعــي  لــبــيــرامــيــدز 
ــــالل، وقـــوتـــه  تـــحـــت قــــيــــادة مــــدربــــه إيــــهــــاب جــ
الضاربة ممثلة في شريف إكرامي ورمضان 
صــبــحــي وعــبــد الــلــه الــســعــيــد وأحــمــد فتحي 
وإبراهيم عادل وإيريك تراوري. وقال إيهاب 
جالل، املدير الفني، في تصريحات صحافية، 
 الفريق يخوض لقاء مانياما بهدف واحد 

ّ
إن

وهو تحقيق الفوز، رغم إقامة املباراة خارج 

مــمــثــلــة فـــي أوســـتـــني أمـــوتـــو وإيـــــزي إيــمــيــكــا 
ــنـــدو ومـــحـــمـــد عــنــتــر وعــــمــــرو مــوســى  ــريـ وجـ
وأحمد  قناوي  شديد  وأحمد  شوقي  وفريد 
وأكــــد   .)1-3-2-4( لـــعـــب  بــطــريــقــة  مـــســـعـــود، 
صحافية،  تصريحات  في  الشعباني،  معني 
جــهــوزيــة فــريــقــه لــخــوض الــلــقــاء فـــي ظـــروف 
ــيـــدة بـــعـــد الــــفــــوز األخــــيــــر لــــه فــي  مــعــنــويــة جـ
بطولة الدوري املصري على الجونة بثالثية 
والتجانس  الــتــأقــلــم  ــة  درجـ وارتـــفـــاع  نظيفة، 
بــني الــالعــبــني. فــي الــوقــت نفسه يــحــل فريق 

االنــتــصــارات  مسلسل  عــلــى  لــلــحــفــاظ  ملعبه 
األخـــيـــرة، والــتــقــدم خــطــوة كــبــيــرة فـــي رحــلــة 
واالستمرار  املجموعات  مرحلة  إلــى  التأهل 

في سباق البطولة.
وبعيدًا عن املواجهات العربية، تقام مباريات 
الـــدور نفسه، إذ يلتقي أورالنـــدو  أخـــرى فــي 
بـــيـــراتـــس بــطــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــع أويـــلـــرز 
الكونغولي  أوثــو  يلعب  وقــت  فــي  الليبيري، 
سيمبا  ويستضيف  الكيني،  غورماهيا  مــع 

التنزاني فريق ريد أروز الزامبي.

كأس ديفيس: ديوكوفيتش وجه رياضي
وصربيا يبدآن بقوة

عامليا،  أول  املصنف  بــقــيــادة  صربيا  بـــدأت 
نوفاك ديوكوفيتش، مشوارها في نهائيات 
كأس ديفيس للمنتخبات في التنس بقوة، 
وذلك من خالل الفوز بمباراتي الفردي على 
النمسا ضمن منافسات املجموعة السادسة 

التي تستضيفها األخيرة في إنسبروك.
وبعد بداية صعبة ألبطال عام 2010، ضرب 
ديوكوفيتش بقوة ولم يعِط دينيس نوفاك 
فـــرصـــة اللــتــقــاط أنــفــاســه بــالــفــوز عــلــيــه )6 
- 3( و)6 - 2( فــي 58 دقــيــقــة، مــانــحــا بــالده 
الــتــقــدم )2 - 0( وبــالــتــالــي حــســم املــواجــهــة 
مـــع أصـــحـــاب الـــضـــيـــافـــة. ورغـــــم أن مـــبـــاراة 
الزوجي بني فيليب كرايينوفيتش ونيكوال 
وأوليفر  الصربية  الناحية  مــن  تشاتيتش 
ــد مــــن الــجــهــة  ــالــ ــفــ ــاراتـــــش وفـــيـــلـــيـــب أوســ مـــ
املــقــابــلــة، كـــانـــت هــامــشــيــة، حـــافـــظ الــصــرب 
عــلــى ســجــلــهــم نــظــيــفــا، وحــســمــوهــا بــثــالث 

مجموعات نظيفة.
ــــى ســـت  ــلـ ــ ووزعـــــــــــــت املــــنــــتــــخــــبــــات الــــــــــــــ18 عـ
مجموعات، كل منها تضم ثالثة منتخبات، 
ــتـــخـــب الــــــروســــــي مـــــن أبـــــرز  ــنـ ــكــــون املـ وســــيــ

الثالثة بعد  املرشحني للفوز باللقب للمرة 
2002 و2006، مع وجود دانييل ميدفيديف 
وصــيــف الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة وحـــامـــل لقب 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، وأندري 
ــامـــس(، أصـــــالن كــاراتــســيــف  روبــلــيــف )الـــخـ

)18( وكارن خاتشانوف )29(.
وتــلــعــب روســـيـــا الـــتـــي تـــشـــارك تــحــت اســم 
االتحاد الروسي للتنس من دون أن تحمل 
املــفــروض عليها  الحظر  الــبــالد بسبب  علم 
عــلــى خــلــفــيــة فــضــيــحــة الــتــنــشــط املــمــنــهــج، 
ضمن املجموعة األولى إلى جانب إسبانيا، 

الغائب عنها نجمها رافايل نادال. 
وافـــتـــتـــحـــت الـــبـــطـــولـــة بــنــســخــتــهــا املـــعـــدلـــة 
كندا  على  السويد  بــفــوز  الخميس  الثانية 
فـــي مـــدريـــد )3 - صـــفـــر( ضــمــن مــنــافــســات 
كازاخستان  تضم  الــتــي  الثانية  املجموعة 
في   )1  -  2( عــلــى تشيكيا  وفــرنــســا  أيـــضـــا، 
إنـــســـبـــروك ضــمــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي 
تضم بريطانيا، وكرواتيا على أستراليا )3 
- صفر( في تورينو ضمن املجموعة الرابعة 

التي تضم املجر.
ورغم غياب ماتيو بيريتيني السابع عامليا 
الجمعة  إيطاليا  حسمت  اإلصــابــة،  بسبب 
مواجهتها مع الواليات املتحدة في تورينو 
ضمن منافسات املجموعة الخامسة، وذلك 
ــردي. وتــغــلــب  ــ ــفـ ــ ــا بـــمـــبـــاراتـــي الـ بـــعـــد فــــوزهــ
لــورنــتــســو ســونــيــغــو عــلــى رايـــلـــي أوبــلــيــكــا 
بمجموعتني نظيفتني، ويانيك سينر على 
جون إيسنر بمجموعتني نظيفتني، قبل أن 
بحسمهم  شرفيا  فـــوزًا  األمــيــركــيــون  يحقق 
مباراة الزوجي بعد فوز راجيف رام وجاك 
ســــوك عــلــى فــابــيــو فــونــيــيــنــي ولــورنــتــســو 

موزيتي  بمجموعتني لواحدة.
الثاني/ تشرين   25 مــن  النهائيات  وُتــقــام 

نــوفــمــبــر حـــّتـــى 5 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، 
عــلــى أن تــتــوزع املــبــاريــات بــني ثـــالث مــدن، 
هي العاصمة اإلسبانية مدريد وإنسبروك 
ــواب مــــوصــــدة بــعــد  ــلـــف أبـــــ الـــنـــمـــســـاويـــة )خـ
إغــالق شامل بسبب تفشي فيروس  فــرض 

كورونا(، وتورينو اإليطالية.
الـــدور ربــع النهائي أصحاب  إلــى  ويــتــأهــل 
املـــركـــز األول فـــي املـــجـــمـــوعـــات الـــســـت، إلــى 
الثاني،  املــركــز  جــانــب أفــضــل منتخبني فــي 
النهائي على مدريد  ربــع  مباريات  وتــوزع 
تقام مباريات  فيما  وإنــســبــروك،  وتــوريــنــو 
نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي فـــي الــعــاصــمــة 

اإلسبانية مدريد.
)فرانس برس(
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