
27

رياضة

تشهد العاصمة 
السويدية 
استوكهولم 
قمة منتظرة 
بين صاحب 
األرض السويد، 
ومنتخب 
إسبانيا، في 
إطار منافسات 
الجولة الثامنة 
للمجموعة 
السادسة. 
ويبحث منتخب 
»الماتادور« 
عن فوز يضمن 
التأهل إلى »يورو 
2020«، بينما 
تحتاج السويد 
إلى فوز قد 
يُساهم في 
تعزيز فرص 
تأهلها في 
حال سقوط 
رومانيا، صاحبة 
المركز الثالث 
في المجموعة 
نفسها.

)Getty( إسبانيا تبحث عن التأهل دون معاناة

قمة استوكهولم

أكد الالعب األملاني ألكسندر زفيريف أنه بعد 
أدائه في بطولة شنغهاي لتنس األساتذة، 

يشعر بأنه قد استعاد مستواه وبدأ في اللعب 
بشكل جيد، وذلك على الرغم من خسارته في 

املباراة النهائية من البطولة أمام الروسي دانييل 
ميدفيديف. وقال الالعب خالل مؤتمر صحافي: 
»أشعر بأنني ألعب بشكل جيد وأنني في طريق 
جيد للغاية مرة أخرى، ولكن من الواضح أنني 

يجب أن أبقى في هذا الطريق لفترة أطول«.

نشر االتحاد اإلسباني لكرة القدم فيديو لتكريم 
املدافع سيرجيو راموس، بعدما أصبح الالعب 

الذي خاض أكبر عدد من املباريات في تاريخ 
)ال روخا(. وبعدما خاض مباراة إسبانيا أمام 
النرويج في أوسلو ضمن التصفيات املؤهلة لـ 
»يورو« 2020، أتم راموس 168 مباراة بقميص 

»املاتادور«، ليتجاوز بذلك زميله السابق في 
املنتخب وفي الفريق امللكي، الحارس األسطوري 

إيكر كاسياس، صاحب الـ167 مباراة.

ألقت الشرطة اإلسبانية القبض على 12 مشجعًا، 
غالبيتهم من مشجعي كولومبيا، في مدينة 

أليكانتي لدخولهم في مشاجرات وأعمال شغب 
عدة بعد املباراة الودية التي جمعت بني منتخبي 

كولومبيا وتشيلي لكرة القدم، حسب ما أفادت 
به مصادر شرطية للوكالة اإلسبانية. واعتقلت 

الشرطة اإلسبانية 6 أشخاص خالل مشاجرة 
عنيفة، و5 آخرين لدخولهم في مشادات وآخر 

لقيامه بتهديد أفراد من قوات األمن.

زفيريف: أشعر 
بأنني عدت إلى 

الطريق الصحيح

االتحاد اإلسباني 
يكرّم راموس بعد 

مباراته الـ168

اعتقال 12 مشجعًا 
عقب ودية 

كولومبيا وتشيلي
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دخلت األميركية 
كوري تاريخ التنس 

بفوزها بلقب لينتس

ويلز تحرم كرواتيا من حسم تأهلها
رسميا لليورو بتعادل إيجابي

أرجأ منتخب ويلز حسم بطاقة تأهل نظيره الكرواتي لنهائيات )يورو 2020( 
بعد أن فرض عليه التعادل اإليجابي بهدف ملثله في اللقاء الذي جمعهما ضمن 
هو  الــعــالــم  بطل  وصــيــف  وكـــان  بالتصفيات.  الخامسة  املجموعة  منافسات 
السباق في افتتاح باب التسجيل بهدف مبكر منذ الدقيقة التاسعة، بتسديدة 

أرضية من خارج املنطقة بقدم العب الوسط الشاب نيكوال فالسيتش.
ومع دخول الشوط األول في الرمق األخير، أدرك نجم ريال مدريد اإلسباني 
وقائد »التنانني« غاريث بيل التعادل إثر توغل رائع داخل منطقة الجزاء قبل 
النتيجة  وبهذه  ليفاكوفيتش.  دومينيك  الحارس  يسار  على  الكرة  يسكن  أن 
تقاسم الفريقان نقطة، حيث حرم التعادل رجــال املــدرب زالتكو داليتش من 
حسم تأهلهم رسميًا، برفقة بلجيكا وإيطاليا وروسيا وبولندا، بعد أن أصبح 

رصيدهم 14 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتني أمام املجر.

وبولندا تحسم تأهلها والنمسا تقترب
حسم املنتخب البولندي تأهله لـ »يورو 2020« بالفوز الذي حققه على مقدونيا 
الشمالية بهدفني، ضمن منافسات املجموعة السابعة. وجاء هدفا بولندا في 
)د.74(  فرانكوفسكي  بيرزيميسالف  طريق  عن  املــبــاراة  من  الثاني  الشوط 
وأركاديوش ميليك )د.80( وبهذا الفوز رفعت بولندا رصيدها إلى 19 نقطة 
في صدارة املجموعة بينما تجمدت مقدونيا عند 11 نقطة في املرتبة الرابعة. 
الــديــار على حساب  النمسا فــوزًا ثمينًا خــارج  وفــي املجموعة ذاتــهــا، حققت 
وليتجمد  املجموعة  وصــافــة  فــي  نقطة   16 إلــى  رصيدها  ليرتفع  سلوفينيا، 
أصحاب األرض عند 11 نقطة في املركز الثالث. وجاء هدف املباراة الوحيد في 

الشوط األول من املباراة وحمل توقيع الالعب ستيفان بوستش.

... وألمانيا تقترب من مرافقة هولندا
عن   »2020 »أورو  لنهائيات  رسميا  تأهله  حسم  مــن  أملانيا  منتخب  اقــتــرب 
املجموعة الخامسة برفقة منتخب هولندا، بعد أن أمطر شباك مضيفه منتخب 
منذ  العــب  مــن  منقوصًا  »املــانــشــافــت«  لعب  ورغـــم  نظيفة.  بثالثية  إستونيا 
الدقيقة 14 بطرد إيمري تشان ببطاقة حمراء مباشرة، إال أن هذا لم يمنعه من 
دك شباك إستونيا بثالثة أهــداف. وانتظر العبو أملانيا حتى الدقيقة 52 من 
أجل افتتاح باب التسجيل عبر العب وسط مانشستر سيتي اإلنكليزي إلكاي 
جوندوجان. لم تمر خمس دقائق حتى تكفلت النيران الصديقة بتعزيز تقدم 

األملان بهدف كارول ميتس بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 71 اختتم النجم 
االنتصار يرتفع رصيد رجال  »املاكينات«. وبهذا  الشاب تيمو فيرنر ثالثية 
ليجاوروا بها منتخب هولندا في صــدارة  إلــى 15 نقطة  لــوف  املــدرب يواكيم 

املجموعة مع تفوق األول بفارق األهداف في املواجهات املباشرة بينهما.

إسبانيا تستعد في أوسلو
لمواجهة السويد الحاسمة 

بدأ منتخب إسبانيا استعداداته في العاصمة النرويجية أوسلو ملباراته املقبلة 
)يــورو  األوروبــيــة  األمــم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  السويد ضمن  أمــام  املهمة 
النرويج مساء  التي شاركت في مباراة  2020(. وأجــرت املجموعة األساسية 
بقية  خاضت  بينما  استشفائية،  تدريبات   )1-1( بالتعادل  وانتهت  السبت 

املجموعة تدريبات قوية تحت أعني املدرب الشاب روبرت مورينو.
وتبحث إسبانيا عن حسم مسألة التأهل نهائيا لنهائيات البطولة صيف العام 
املقبل، عندما تحل ضيفة على منتخب السويد مساء الثالثاء في ثامن جوالت 
املجموعة السادسة. وقبل 3 جوالت من نهاية املشوار، ينفرد بطل أوروبا في 
عام 2012 بالصدارة برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية، مقابل 
لحصد  اإلسكندنافي  املنتخب  سيسعى  بينما  الــنــرويــج.  أمــام  وحيد  تــعــادل 
النقاط الثالث لتأمني املركز الثاني الذي يحتله برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة 

وحيدة أمام منتخب رومانيا الذي سيستقبل النرويج.

ــالـــت الـــســـويـــديـــة ريــبــيــكــا بــيــتــرســن لــقــبــهــا  نـ
الــثــانــي فــي الــبــطــوالت املــقــامــة فــي آســيــا في 
البريطانية هيذر  تغلبت على  بعدما   ،2019
نــهــائــي  ــي  فــ و4-6   4-6 بــنــتــيــجــة  ــــون  ــــسـ واطـ
تــيــانــجــن املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، عــقــب انــتــظــار 
الالعبتن ملدة خمس ساعات بسبب األمطار، 
إذ تسببت حالة الطقس باالنتقال إلى ملعب 
مغلق. وعّوضت بيترسن كسر إرسالها مرة 
فـــي كـــل مــجــمــوعــة وقــلــبــت تــأخــرهــا 2-صــفــر 
فــيــهــمــا لــتــحــقــق االنـــتـــصـــار فــــي ســـاعـــة و37 
دقيقة، وتنال لقبها األول في بطوالت اتحاد 
الالعبات املحترفات في جيانغتشي املفتوحة 
الشهر املاضي، وتواصلت مسيرتها الرائعة 
املصنفة  وليامز  فينوس  على  مفاجئ  بفوز 
ــى عــاملــيــا ســابــقــا وفـــي وقـــت ســابــق من  ــ األولـ
ــبـــوع املـــاضـــي، مـــا ســيــســاهــم الــلــقــب في  األسـ
تــيــانــجــن فـــي تـــقـــدم بــيــتــرســن املــصــنــفــة 59 
بـــن أول 40 مصنفة  تــكــون مـــن  لــكــي  عــاملــيــا 
ألول مــرة فــي مسيرتها. وفــي بطولة أخــرى، 
ــــوري »كــــوكــــو« جـــوف  صــنــعــت األمـــيـــركـــيـــة كــ
بطولة  بلقب  بتتويجها  التاريخ  عاما(   15(

وكــوريــا  الشمالية  كــوريــا  منتخبا  يــتــواجــه 
الثالثاء، ضمن  اليوم  القدم  لكرة  الجنوبية 
تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 2022، فـــي مـــبـــاراة 
تـــاريـــخـــيـــة ألنـــهـــا األولـــــــى الـــتـــي تـــجـــري فــي 
إيــل سونغ«  »كــيــم  يــانــغ على ملعب  بيونغ 
بـــن مــنــتــخــبــي الـــرجـــال لــلــبــلــديــن الــلــذيــن ال 
يزاالن عمليا في حالة حرب، كما أنها تأتي 
 مـــأزق دبــلــومــاســي مستمر. وأحــاط 

ّ
فــي ظــل

ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــكـــوك بـــهـــذه املـ
وصفها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بأنها 
واحـــد مــن أكــثــر الــلــقــاءات انــتــظــارًا. وشهدت 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة انــفــراجــا فــي صيف 
الــرئــيــس  إلـــيـــه خـــصـــوصـــا  ــع  ــ ــام 2018 دفـ ــ عـ
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي-ايــن. لكن منذ 
األميركي  الــرئــيــس  بــن  الثانية  القمة  فشل 
دونــالــد تــرامــب والــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون فــي فــبــرايــر/شــبــاط، كّثفت 
بيونغ يانغ انتقاداتها لسيول. واستبعدت 
كوريا الشمالية إمكان استئناف الحوار مع 
الــوقــت نفسه  فــي  كــوريــا الجنوبية، مــنــددًة 

لـــيـــنـــتـــس الـــنـــمـــســـاويـــة بـــعـــدمـــا تـــغـــلـــبـــت فــي 
أوستابينكو،  يلينا  الالتفية  على  النهائي 
لواحدة بواقع 6-3 و1-6 و2-6،  بمجموعتن 
بــالــتــاريــخ تتمكن من  لتصبح أصــغــر العــبــة 
بــطــوالت رابــطــة العبات  تحقيق لقب إحـــدى 
الــتــنــس املــحــتــرفــات مــنــذ الــتــشــيــكــيــة نــيــكــول 
فــايــدســوفــا الــتــي تــوجــت بــلــقــب طــقــشــنــد في 
املركز  الطريقة  بهذه  »كوكو«  وتحتل   .2004
إليه  الــذي قفزت  العاملي  التصنيف  الـــ71 في 
من املرتبة 110، بعدما شاركت بالبطولة من 
وعمرها  اللقب  وحققت  التمهيدية،  األدوار 
15 عاما وستة أشهر، وسيكون املوعد املقبل 

لـ«كوكو« في بطولة لوكسمبورغ. 
ووصلت الالعبة إلى نهائي بطولة الواليات 
املـــتـــحـــدة املــفــتــوحــة لــلــصــغــيــرات فـــي 2017، 
الـــعـــام  ــي  فــ بــلــقــب روالن غـــــــاروس  وتــــوجــــت 
التالي في الفئة ذاتها، وال يزال محبو التنس 
يتذكرون كيف تمكنت في بطولة ويمبلدون 
ــلـــيـــامـــز  ــنــــوس ويـ ــيــ األخــــــيــــــرة مـــــن إقـــــصـــــاء فــ
والبولندية بولونا هيركوج. من جهة أخرى، 
الــذي توج  دانييل ميدفيديف،  الــروســي  أقــر 

بــاملــنــاورات العسكرية األخــيــرة بــن كــوريــا 
الجنوبية والواليات املتحدة. وتأتي املباراة 
ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ  تـــجـــديـــد كــ

ّ
أيـــضـــا فــــي ظـــــل

اختباراتها الصاروخية، ومغادرتها طاولة 
املفاوضات مع األميركين مطلع الشهر في 

السويد.
وتبدو األجواء املحيطة بهذه املباراة بعيدًة 
عــن املــنــاخ الــــذي كـــان ســائــدًا فــي عـــام 2018، 
التي  حينما استغل مــون األلــعــاب األوملــبــيــة 
لكسر  تشانغ  بيونغ  في  بــالده  استضافتها 
كان  فيما  الشمالين،  الــكــوريــن  مــع  الجليد 
التوتر بشأن امللف النووي الكوري الشمالي 
فـــي أوجـــــه فـــي الـــعـــام الـــــذي ســـبـــق. ورفــضــت 
كوريا الشمالية التواصل مباشرًة مع كوريا 
الــجــنــوبــيــة بــشــأن تنظيم هـــذه املـــبـــاراة التي 
ــأتـــي ضـــمـــن املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــصــفــيــات  تـ
اآلســـيـــويـــة، عــلــمــا أن الــتــواصــل الــوحــيــد بن 
الكوريتن بهذا الصدد تم بواسطة االتحاد 
اآلســيــوي لكرة الــقــدم. وقــال االتــحــاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« إنه على تواصل »مستمر« 
مــع كــال الــبــلــديــن. وأكـــد مــتــحــدث بــاســم فيفا: 
»تملك كرة القدم قوة فريدة في جمع الناس 
بروح من االحتفال واللعب النزيه ونأمل أن 
تــكــون الــحــال كــذلــك فــي 15 أكــتــوبــر/ تشرين 
األول فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ«. وانــتــهــت األعـــمـــال 
ــا  الـــقـــتـــالـــيـــة بــــن كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وكــــوريــ
النار  بوقف إلطالق   )1953-1950( الجنوبية 
ولـــيـــس بـــمـــعـــاهـــدة ســــــالم. وال يــــــزال جــيــشــا 
البعض  بعضهما  بمواجهة  يقفان  البلدين 

ببطولة شنغهاي لتنس األساتذة ذات األلف 
نــقــطــة، بـــأن مــشــاركــتــه هـــذا الــعــام فــي بطولة 
أميركا املفتوحة كانت نقطة تحول بالنسبة 
له. وفي البطولة األميركية، بلغ صاحب الـ23 
أصغر  بذلك  ليصبح  النهائية،  املباراة  عاما 
العـــب يــصــل إلـــى الــنــهــائــي فــي بــطــولــة غــرانــد 

سالم. 
وعــقــب تــتــويــجــه فــي شــنــغــهــاي عــلــى حساب 
ــيـــريـــف، قــــال املــصــنــف  ــانــــي ألــكــســنــدر زفـ األملــ
ــــيء مـــا تــغــيــر فـــي طــريــقــة  الـــرابـــع عــاملــيــا: »شـ
ــدة. بــــــــدأت أفـــهـــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــبـــي بـــــالـــــواليـــــات املـ ــعـ لـ
ــل، ال ســيــمــا اإلرســـــال  أســـلـــوبـــي بــشــكــل أفـــضـ
وما يتعن علي فعله ومتى يجب أن أفعله«. 
وفـــي الــنــهــائــي الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي الــذي 
يخوضه، تمكن الالعب الروسي من تحقيق 
فــوز حاسم على زفيريف بنتيجة 6-4 و1-6 
ليثبت بذلك أنه يعيش أفضل عام بمسيرته 
)شنغهاي  ألقاب  أربعة  بعدما حصد خالله 
وصــوفــيــا(.  وسنسيناتي  بطرسبرغ  وســـان 
كــمــا يــعــد هـــذا أول فـــوز يــحــقــقــه مــيــدفــيــديــف 
ــان الـــفـــوز حــلــيــفــه في  ــــذي كــ عــلــى زفــيــريــف الـ
املرات األربع السابقة التي واجه فيها الالعب 
الروسي. وفي هذا اإلطار، قال بطل شنغهاي: 
»أعتقد أنني أصبحت العبا أفضل مما كنت 
عليه في املرات السابقة التي واجهته فيها«. 
وعن خططه املستقبلية، أشار الالعب إلى أنه 
الــغــرانــد ســالم املوسم  سيركز على بــطــوالت 

القادم.
)رويترز، إفي(

التي  الــســالح  املــنــزوعــة  املنطقة  على جانبي 
تقسم شبه الجزيرة الكورية.

ــتــــواصــــل بــــن ســـكـــان الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب  الــ
مـــحـــدود جـــــدًا، فـــال تـــوجـــد شــبــكــة اتـــصـــاالت 
هاتفية أو بريدية بينهما. وبموجب القواعد 

الــقــدم،  لــكــرة  اآلســـيـــوي  لــالتــحــاد  التنظيمية 
الوطني  النشيد  تــأديــة  تتم  أن  املفترض  مــن 
ــكــــوري  ــم الــ ــلـ ــعـ ــنـــوبـــي ورفـــــــع الـ الـــــكـــــوري الـــجـ
الجنوبي قبل املباراة، وهما أمران يندر جدًا 
الــشــمــال. وعــلــى مــدى عقود،  حصولهما فــي 

رفــضــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن تــســتــقــبــل على 
أراضيها مباريات تجمع الكوريتن، مفضلًة 
إجــراءهــا في الصن. وأول مــبــاراة وديــة بن 
الــكــوريــتــن أجـــريـــت فـــي عــــام 1990 وهــدفــت 
لتعزيز فــكــرة إعــــادة تــوحــيــد شــبــه الــجــزيــرة. 
للوحدة  يرمز  علما  املنتخبان حينها  ورفــع 
وعليه خريطة لشبه الجزيرة كاملة. لكن أول 
لــقــاء فــي مــبــاراة فعلية فــي كــوريــا الشمالية 
تــّم فــي عــام 2017 فــي تصفيات كــأس العالم 
لـــلـــســـيـــدات. وال يـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء فــــي املــلــف 
الكوري أن تؤدي هذه املباراة إلى انفراج في 
الــعــالقــات بــن الــكــوريــتــن. ورأى شــن بيوم-
شول من معهد »أسان« للدراسات السياسية 
الــشــمــالــيــة »ال تعطي  كـــوريـــا  فـــي ســـيـــول أن 
انطباعا« بإمكان حصول أي تقدم على هذا 
هذا  يكون  أن  املمكن  »مــن  الصعيد، مضيفا: 

مجرد حدث رياضي استثنائي«. 
وتعّد كوريا الجنوبية األوفر حظا في الفوز 
بهذه املباراة. واعتبر العب املنتخب الكوري 
الجنوبي ســون هيونغ مــن أن هــذه املــبــاراة 
االســتــثــنــائــيــة لــيــســت ســــوى خـــطـــوة لــفــريــقــه 
باتجاه كــأس العالم فــي قطر، وقــال عــن هذا 
على  سنركز  سياحا،  لسنا  نحن  املــوضــوع: 
املباراة. أما العب الدفاع في املنتخب الكوري 
ــرب عــن  ــ ــ الـــجـــنـــوبـــي، لــــي جــــــاي-ايــــــك، فـــقـــد أعـ
»الخوف قلياًل من الذهاب إلى بيونغ يانغ«. 
وتابع في حديث للصحافين: »آمل أن أعود 

على قيد الحياة«. 
)فرانس برس(

مباراة آسيوية تاريخية بين الكوريتينبيترسن تحرز لقب تيانجين... وكوري تدخل تاريخ التنس
واصلت بيترسن مسيرتها 

المميزة في البطوالت 
التي شاركت فيها خالل 

العام الحالي

كرة القدم تتغلب 
على السياسة عبر مباراة 

تصفيات آسيا التي 
ستجمع كوريا الشمالية 

بجارتها الجنوبية

)Getty/العبة التنس السويدية ريبيكا بيترسن )لي بين

ُعمان تأمل حصد إحدى البطاقات للدور القادم )بياو بورو/فرانس برس(

)Getty( منتخب فلسطين سيخوض مواجهة الجولة الرابعة في رام اهلل

)Getty/المنتخبان التقيا على صعيد األندية )تشونغ سونغ يونيو

مباريـات
      األسبـوع

أيوب الحديثي

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــات الــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ تــــــدخــــــل املـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ ــات الــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
ــة املـــؤهـــلـــة  ــركـ ــتـ لــلــتــصــفــيــات املـــشـ
آســيــا 2023  مــونــديــال 2022 وأمـــم  لنهائيات 
الــــيــــوم الــــثــــالثــــاء، بـــأمـــل مـــواصـــلـــة الــنــتــائــج 
اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الــكــثــيــر مــنــهــا في 
املــرحــلــة الــســابــقــة. ولــــم يــمــنــح املـــديـــر الــفــنــي 
اإلسباني فيليكس سانشيز، العبي املنتخب 
ــة بــعــد الــعــودة مــن مواجهة  الــقــطــري أي راحـ
ــل  ــنـــغـــالدش بــالــعــاصــمــة دكــــــا، حـــيـــث واصــ بـ
»الــعــنــابــي« حــصــصــه الــتــدريــبــيــة اســتــعــدادا 
ملـــواجـــهـــة نــظــيــره الــعــمــانــي. وضـــمـــت قــائــمــة 

التصفيات 
اآلسيوية

مواجهات مهمة للعرب

النتائج  مواصلة  العربية  المنتخبات  تحاول 
اإليجابية، عندما تخوض غمار منافسات الجولة 
المؤهلة  المشتركة  التصفيات  عمر  من  الرابعة 
 2023 آسيا  وأمم   2022 قطر  مونديال  لنهائيات 

في الصين

تقرير

قـــطـــر، ســـعـــد الـــشـــيـــب، فـــهـــد يــــونــــس، مــحــمــد 
عبدالكريم  الهاجري،  سالم  بــيــدرو،  البكري، 
حسن، طارق سلمان، بوعالم خوخي، حسن 
الـــراوي، املعز  الــهــيــدوس، أكــرم عفيف، بسام 
علي، علي عفيف، كريم بوضياف، إسماعيل 
مــحــمــد، مــصــعــب خــضــر، أحــمــد فــتــحــي، فهد 

شنن، يوسف عبدالرزاق، عبدالعزيز حاتم، 
محمد عالء، أحمد عالء، املهدي علي، عبدالـله 

عبدالسالم أحمد معن، عبدالرحمن فهمي.
ويــــأمــــل أبــــطــــال آســــيــــا، مـــواصـــلـــة صـــدارتـــهـــم 
يعتلون  الــتــي  الخامسة،  املجموعة  لترتيب 
ــارق نــقــطــة عن  ــفـ ــقـــاط، بـ قــمــتــهــا بــرصــيــد 7 نـ
للهند  ونقطة  ألفغانستان،   3 مقابل  ُعــمــان، 
الــتــي ســتــواجــه بــنــغــالدش مــتــذيــلــة الترتيب 
ــــذات الـــجـــولـــة. وســيــتــقــابــل  مـــن دون نـــقـــاط، بـ
املنتخبان القطري والُعماني للمرة الخامسة 
في تاريخهما بتصفيات كأس العالم، حيث 
مونديال  تصفيات  لحساب  مواجهة  انتهت 
إيــطــالــيــا 1990 فـــي مــســقــط ســلــبــيــة، قــبــل أن 
ــة. وفـــي  ــ ــدوحــ ــ ــر بـــثـــالثـــيـــة فــــي الــ تــتــغــلــب قـــطـ
الــتــصــفــيــات مــونــديــال 2002، انــتــهــت مــبــاراة 
الــــدوحــــة بــالــتــعــادل الــســلــبــي، قــبــل أن يــفــوز 

العنابي بثالثية دون رد إيابا.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، ســيــكــون املنتخب 
ــراقــــي أمـــــــام فــــرصــــة لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار  ــعــ الــ
جـــديـــد، عــنــدمــا يــقــابــل مــضــيــفــه الــكــمــبــودي. 
ــم  ــهــ ــداتــ وخـــــــــاض »أســـــــــــود الــــــرافــــــديــــــن« وحــ
الــتــدريــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــكــمــبــوديــة، بعد 
ــاءت  ــة، جــ ــاعــ ــغـــرت 11 ســ ــتـ رحـــلـــة شـــاقـــة اسـ
الــفــوز على هونغ كونغ  أن تمكنوا مــن  بعد 
بثنائية نظيفة في البصرة. وفي تصريحات 
كوركيس  باسل  قــال  القطرية،  الكأس  لقناة 
ــلـــة  »رحـ ــراق:  ــ ــعــ ــ الــ ملــنــتــخــب  اإلداري  املــــديــــر 
ساعة   11 استغرقت  كمبوديا  إلــى  املنتخب 
بــطــائــرة خــاصــة وســـط أجــــواء مــن االرتــيــاح 
ــادر الــتــدريــبــي«.  ــكـ لـــدى جــمــيــع الــالعــبــن والـ
األيسر  الظهير  العراقي  املنتخب  وسيفتقد 
ضرغام إسماعيل، الذي قرر مدرب املنتخب 
كمبوديا  مــبــاراة  عــن  استبعاده  كاتانيتش 
بــســبــب إقــامــتــهــا عــلــى الــعــشــب الــصــنــاعــي، 
كــــون الـــالعـــب أجـــــرى عــمــلــيــتــن جــراحــيــتــن 
في األربــطــة خــالل الفترة املاضية وضــرورة 
الــحــفــاظ عــلــيــه. ولــحــســاب املــجــمــوعــة ذاتــهــا، 
اإليراني،  نظيره  البحرين  منتخب  يستقبل 
والذي يتصدر الترتيب بعد أن حقق نتيجة 
عريضة بفوزه على ضيفه منتخب كمبوديا 
بـ14-0، فيما كان منتخب البحرين في حالة 

انتظار بالجولة السابقة.
ــة، يــلــتــقــي املــنــتــخــب  ــعـ ــرابـ ــي املــجــمــوعــة الـ وفــ
أرضــه  عــلــى  الــســعــودي  نــظــيــره  الفلسطيني 
ووسط جماهيره. ودخل منتخب »الفدائي« 
معسكرا تدريبيا مغلقا برام الله، وتم خالله 
استدعاء 25 العبا لخوض غمار لقاء الجولة 
الرابعة للمجموعة التي يتصدرها املنتخب 

قطر تستضيف ُعمان 
في قمة خليجية منتظرة 

على استاد الجنوب

منتخب قطر يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة )ياسر الزيات/فرانس برس(

الـــســـعـــودي بــرصــيــد 4 نــقــاط مـــن مــبــاراتــن، 
بـــفـــارق األهـــــــداف أمـــــام ســـنـــغـــافـــورة، مــقــابــل 
ــتـــان،  ــكـــسـ ــقـــاط لـــكـــل مــــن فــلــســطــن وأوزبـ 3 نـ
برصيد  املجموعة  بذيل  اليمن  تواجد  فيما 
نــقــطــتــن. وأعـــلـــن االتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي، أن 
ــوزع عـــلـــى املــشــجــعــن،  ــتــ ــر املـــــبـــــاراة ســ ــذاكــ تــ

لضمان حضور جماهير كبيرة.
وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، يـــحـــل مــنــتــخــب 
اإلمــارات ضيفا على تايالند، وهو متصدر 
لتايالند   4 مقابل  نــقــاط،   7 برصد  للترتيب 
وفيتنام، و3 ملاليزيا، فيما تواجد إندونيسيا 
في الترتيب األخير من دون نقاط. ولحساب 
األردنــي  املنتخب  اختتم  الثانية،  املجموعة 

الترتيب  أســتــرالــيــا  تتصدر  فيما  الــكــويــتــي، 
برصيد 6 نقاط، والنيبال رابعة بـ3، والصن 

تايبيه أخيرًا من دون نقاط.
النشامى 26 العبا، هم عامر  وضمت قائمة 
شفيع، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق 
خــطــاب، أنــس بني يــاســن، بــراء مــرعــي، يزن 
العرب، أحمد الصغير، فراس شلباية، محمد 
حــداد، محمد  إحسان  البري،  ورد  الدميري، 
الــروابــدة،  نــور  العجالن،  عطية، سالم  بني 
خليل بــنــي عــطــيــة، أحــمــد ســمــيــر، بــهــاء عبد 
الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف 
الـــرواشـــدة، أحــمــد عــرســان، يــاســن البخيت، 
بــــهــــاء فـــيـــصـــل، عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــطـــار ومـــوســـى 

ــة نــظــيــره  ــهـ ــدادا ملـــواجـ ــعــ ــتــ تـــحـــضـــيـــراتـــه، اســ
الــنــيــبــالــي عــلــى اســتــاد عــمــان الـــدولـــي. وبــدأ 
»الـــنـــشـــامـــى« اســـتـــعـــداداتـــهـــم لــلــقــاء، بــقــيــادة 
املــــدرب فــيــتــال بــوركــلــمــانــز، وبــحــضــور كافة 
الالعبن، عقب تعادلهم في الجولة السابقة 
أهـــداف، في إطار  الكويتي دون  مع ضيفهم 
وفد  التصفيات. ووصــل  من  الثالثة  الجولة 
املنتخب النيبالي إلى العاصمة عمان قادما 
مـــن أســتــرالــيــا، بــعــد أن خــســر مــبــاراتــه أمـــام 

صاحب األرض 5-0.
الثاني  املركز  املنتخب األردنــي في  ويستقر 
بـــفـــرق املــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات، 
ــع نــظــيــره  بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط وبـــالـــشـــراكـــة مــ

عن  الــســوري،  املنتخب  التعمري. وسيبحث 
الفوز الثالث تواليا في التصفيات املشتركة، 
املجموعة  فــي  غـــوام،  منتخب  يقابل  عندما 
األولـــى. ويحتل »نــســور قــاســيــون« الترتيب 
الـــثـــانـــي فــــي املـــجـــمـــوعـــة، بـــرصـــيـــد 6 نــقــاط 
وبفارق األهــداف فقط عن الصن، وخلفهما 
املالديف برصيد 3  الفيليبن وجــزر  كل من 
نــقــاط، وغـــوام فــي املــركــز األخــيــر مــن دون أي 

نقاط.
وقـــرر االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي وقــت 
ــابــــق، تـــعـــديـــل جــــــدول مــــبــــاريــــات الــجــولــة  ســ
الـــرابـــعـــة فــــي املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، واعـــتـــمـــاد 
مباراة سورية مع غوام بملعب في دبي، على 

اعتبارها مباراة الذهاب، فيما سيكون لقاء 
اإليــاب في غوام خالل شهر يونيو/حزيران 
املقبل. وفي لقاءات أخرى، تتقابل الكوريتان 
الجنوبية والشمالية في مباراة لحسم قمة 
املــجــمــوعــة الــثــامــنــة، حــيــث حــصــدتــا 6 نقاط 
حتى اآلن، لذا ستكون املواجهة من نوع آخر 

لوضع قدم في املرحلة املقبلة.
ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل 
أربعة منتخبات تحتل املركز الثاني، للدور 
الحاسم من التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 
النهائيات  في  مشاركتها  ضمان  مع   ،2022
تقام في  أن  املــقــرر  مــن  التي  اآلسيوية 2023 

الصن.
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مجدي طايل

نــجــح نـــادي الــزمــالــك املــصــري في 
كــتــابــة ســطــر تــاريــخــي جــديــد في 
لعبة كرة اليد املصرية واألفريقية، 
ــــح الــــفــــريــــق األكـــــثـــــر تـــتـــويـــجـــا  ــبـ ــ بــــعــــدمــــا أصـ
والتاريخي  الصعب  فــوزه  عقب  بالبطوالت 
في   31-33 بنتيجة  املــصــري  سبورتنغ  على 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة األفــريــقــيــة لكرة  ــبـ املـ
اليد )رجال( التي أقيمت في الرأس األخضر. 
وبهذا الفوز والتتويج، رفع الزمالك رصيده 
الفريق  ليصبح  تــاريــخــه،  عــبــر  لقبا   12 إلـــى 
الــقــارة السمراء بشكل  األكــثــر تتويجا داخــل 
عام متفوقا على املجمع البترولي الجزائري، 
الذي حقق 11 لقبا ونال الكأس للمرة الثالثة 
بــالــكــأس لــأبــد كما  الــتــوالــي ليحتفظ  عــلــى 
ــاء تــتــويــج الــزمــالــك على  تــنــص الــائــحــة. وجـ
وطبيعيا،  منطقيا  األفريقية  اليد  كرة  عرش 
بما حمل من صعوبات  املثير  النهائي  رغــم 
كبيرة أمام سبورتنغ في ظل احتفاظ الفريق 
األبـــيـــض بــتــشــكــيــلــة ذهــبــيــة تــضــم مجموعة 
الــخــبــرات مثل  مميزة مــن الاعبني أصــحــاب 
الفريق، وحـــازم ممدوح،  قائد  األحــمــر  أحمد 
ومحمود خليل، ويحيى الدرع، وعلي هاشم، 
ووســــام نــــوار. ونــجــح عنصر الــخــبــرة، األهــم 

كرة اليد 
األفريقية

اليد  تاريخ كرة  باأللقاب في  تتويجًا  أكثر فريق  المصري  الزمالك  نادي  بات 
ما  سبورتنغ،  على  فوزه  عقب  الـ12  لقبه  على  حصل  بعدما  األفريقية، 
لينال  لقبًا،   11 حقق  الذي  الجزائري،  البترولي  المجمع  على  يتغلب  جعله 

كأسه الثالثة على التوالي ويحتفظ بها لألبد كما تنص الالئحة

3031
رياضة

تقرير

الــيــد، فــي حسم لقب البطل للزمالك  فــي كــرة 
في وقت عصيب جدًا، حيث كانت الكأس في 
ثانية   75 آخــر  إلــى سبورتنغ حتى  طريقها 
الــفــارق إلى  مــن عمر اللقاء التي وصــل فيها 
ــداف، لــصــالــح ســبــورتــنــغ بــنــتــيــجــة 28- ــ 3 أهــ
بالتصدي  فلفل  الــحــارس  يتألق  أن  قبل   ،25
لـــفـــرصـــتـــني، ويـــنـــجـــح الــــزمــــالــــك بــتــســجــيــل 3 
أهـــداف منها هــدف فــي الثانية األخــيــرة من 
الثاني، ليدرك التعادل بنتيجة  عمر الشوط 
28-28، ويذهب للوقت اإلضافي الذي انهارت 
خـــالـــه مــعــنــويــات فـــريـــق ســبــورتــنــغ تــمــامــا، 
األول  الــقــاري  النهائي  وأنــه يخوض  خاصة 
لــه. وجــاء الــشــوط األول مثيرًا، بــدأه الزمالك 
بــقــوتــه الـــضـــاربـــة يــتــصــدرهــا أحـــمـــد األحــمــر 
ويــحــيــى الــــدرع بــالــدقــائــق األولــــى كـــان فيها 
التفوق للزمالك، الذي وصل بالتقدم إلى 5-7 
على حساب نظيره السكندري، حتى تعادال 

8-8 ثم 10-10، واستمر التعادل حتى 14-14 
ويسجل  بالتفوق  بعدها  سبورتنغ  لينفرد 
3 أهــــــداف مــتــتــالــيــة، ويــنــهــي الـــشـــوط األول 

لصالحه في مفاجأة كبيرة بنتيجة 14-17.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي لــلــمــبــاراة، بـــدأ الــزمــالــك 
بقوة ونجح بتقليص الفارق إلى هدفني 18-
16، لكنه سرعان ما تراجع ليرفع سبورتنغ 
بــفــارق 4 أهـــداف، وسط  إلــى 18-22  النتيجة 
تصاعد لــإثــارة فــي أرض املــلــعــب. ثــم وصل 
الفارق إلى 5 أهــداف بنتيجة 23-18، وإلى 6 
الــشــوط بنتيجة  أهـــداف مــع حلول منتصف 
24-18، وسط انهيار تام ألداء العبي الزمالك، 
الــــذي ســـرعـــان مـــا انــتــفــض ونــجــح بتقليص 
ليرتفع   ،21-24 إلــــى  ثـــم   20-24 إلــــى  ــارق  ــفـ الـ
النتيجة  وتصل  للفريقني  التصاعدي  األداء 
إلى 28-25 لصالح سبورتنغ قبل النهاية بـ 5 
دقائق، التي انتفض فيها الزمالك الذي حققه 

التعادل 28-28.
ــواط اإلضــافــيــة، فــتــقــدم الــزمــالــك  أمـــا فــي األشــ
حتى  اإلثـــــــارة  لــتــســتــمــر   ،29-31 بــالــنــتــيــجــة 
الدقائق األخيرة، عندما تمكن العبو الفريق 
ــــور بــنــتــيــجــة 31-33  األبـــيـــض مـــن حــســم األمــ
وتــحــقــيــق لــقــب الــبــطــولــة األفــريــقــيــة لــأنــديــة 
ــالـــك  ــال. وقـــــــرر مـــســـؤولـــو نـــــــادي الـــزمـ ــ ــطــ ــ األبــ
ألف جنيه  صرف مكافأة مالية قيمتها 100 
لــكــل العــــب نــظــيــر الــحــصــول عــلــى لــقــب بطل 
أفــريــقــيــا لــلــمــرة 12 فـــي الـــتـــاريـــخ، مـــع إطـــاق 
أسماء الاعبني على الحدائق في مقر النادي 
الحصول  إنــجــاز  لتحقيق  تــقــديــرا  مستقبًا 
عــلــى لــقــب األكــثــر تتويجا فــي تــاريــخ الــقــارة 

السمراء.
وعقب اللقاء، قال باسم السبكي املدير الفني 
ــه لــقــب تــاريــخــي  ــ لــلــزمــالــك لــلــصــحــافــيــني: »إنـ
ــيـــل مــمــيــز  ــنـــا جـ نــســتــحــقــه عــــن جـــــــــدارة، لـــديـ
وأسطوري حقق الكثير، وكان الفوز بالكأس 
مهما لنا لتعويض إخفاقنا في عدم الوصول 
إلى املربع الذهبي لبطولة كأس العالم لليد«. 
وأضــــــاف: »خــضــنــا أصــعــب مـــبـــاراة فـــي آخــر 
عـــامـــني، وســبــورتــنــغ لــيــس فــريــقــا ســهــا بل 
ومدربه  الاعبني  من  مميزة  يضم مجموعة 
الــتــدريــب«. وتابع:  صاحب خــبــرات فــي عالم 
األول من  األول والنصف  »التراجع بالشوط 
الــشــوط الــثــانــي لــه أســبــاب بــدنــيــة، فالزمالك 
ــدور قــبــل  ــالــ ــاراة ســـبـــورتـــنـــغ بــ ــبــ لـــعـــب بـــعـــد مــ
النهائي بنحو ساعتني، وحصلنا على فترة 
راحة أقل، لهذا كنا نجري تغييرات مستمرة 
في أرض امللعب من أجل الحفاظ على اللياقة 
بالنتيجة  التأخر  وتوقعت  لاعبني  البدنية 

ووضعت خطتي في حال غياب التوفيق«.
وحــول عــودة فريقه بعدما كــان متأخرًا، قال 
دقائق،   3 بنحو  اللقاء  نهاية  »قبل  السبكي: 
تـــحـــدثـــت لـــاعـــبـــني الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــطــبــيــعــة 
فارق  وإدراك  فقط  التعادل  وطلبت  القتالية، 
الــــــ4 األهــــــــداف، والــــذهــــاب لــلــوقــت اإلضـــافـــي، 
ــــرض شــخــصــيــتــنــا،  ــفـ ــ ــا بـ ــنـ ــل نـــجـــحـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ

خطف نادي الزمالك 
الفوز في الدقائق األخيرة 

من المواجهة

بيل ومودريتش يثيران القلق في ريال مدريد 
الــخــوف جماهير ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي،  تملك 
وهي تشاهد ثنائي فريقها الويلزي غاريث بيل 
لإلصابة  يتعرضان  مودريتش  لوكا  والكرواتي 
التصفيات  فــي  مــعــا،  منتخبيهما  مــبــاراة  خــال 

املؤهلة لبطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
مودريتش،  الكرواتي،  املنتخب  قائد  بدايًة سقط 
على أرض امللعب واأللم يبدو على وجهه، قبل أن 
مــن عمر  األخــيــرة  الدقيقة  فــي  للمغادرة  يضطر 
اللقاء، حيث ظهر وهو غير قادر على االتكاء على 
أثناء خروجه. أما بيل، فظهر وهو  اليمنى  قدمه 
غير قادر على الركض بصورة طبيعية مع نهاية 
اللقاء بسبب إصابة قي ساقه اليسرى، ولكنه لم 
يتمكن من مغادرة امللعب بعد أن استنفد املدرب 
ويستعد  لويلز.  الثاثة  التغييرات  جيجز  ريــان 
النادي »امللكي« الستئناف مشوار »الليغا« عندما يحل ضيفا السبت املقبل على ريال 
بغريمه  مباشرة  التالي  األسبوع  في  أن يصطدم  قبل  التاسعة،  الجولة  مايوركا ضمن 

التقليدي برشلونة على ملعب )الكامب نو( في »كاسيكو األرض«.

أنسو فاتي يخوض مرانه الثاني مع شباب إسبانيا
أجرى، موهبة برشلونة اإلسباني الواعد ومنتخب إسبانيا، أنسو فاتي، مرانه الثاني مع 
منتخب الشباب دون 21 سنة استعدادًا ملواجهة منتخب مونتينغرو ضمن التصفيات 
املؤهلة لبطولة األمم األوروبية )يورو 2021( في املجر وسلوفينيا. وتم استدعاء صاحب 
الـ16 عاما لصفوف »ال روخا«، بدال من زميله في الفريق الكتالوني كارليس بيريز الذي 
خرج من املعسكر بسبب إصابة عضلية. وفي حال مشاركة الاعب األسمر مع إسبانيا 
في املواجهة، سيكون هذا هو الظهور الرسمي األول له بقميص منتخبات إسبانيا، وفي 
هذه الحالة سيكون له فقط حق تمثيل »املاتادور«، ال سيما وأن الاعب يحمل جنسية 
غينيا بيساو. وبزغت موهبة فاتي مع الباوغرانا هذا املوسم، ودخل تاريخ البرسا بعد 
أن أصبح أصغر العب في تاريخه يسجل في »الليغا«، حيث إنه خال 5 مباريات زار 

الشباك في مناسبتني.

إبراهيموفيش يتهم مدرب السويد بالعنصرية
تستقبل السويد إسبانيا خال يومني في إطار 
)يورو  األوروبية  األمم  لكأس  املؤهلة  التصفيات 
النجم  أجــواء متوترة بعدما وجه  2020(، وسط 
زالتان إبراهيموفيتش اتهامات بالعنصرية ضد 
مدرب املنتخب يان أندرسون. واستغااًل لزيارته 
ملدينة ماملو مسقط رأسه الفتتاح تمثال له نصبه 
الــقــدم تكريما ملسيرة  لــكــرة  الــســويــدي  االتــحــاد 
الفريق األوروبـــي، هاجم  أفضل العب في تاريخ 
»إيبرا« املدرب أندرسون لعدم استدعاء أي العب 
منذ ثاث  له  قائمة  أول  في  املهاجرين  أبناء  من 

سنوات.
وقال إبراهيموفيتش الذي اعتزل دوليا بعد يورو 
الـــذي حـــدث؟ كم  ــــى، مــا  2016: »فــي قائمته األول
العبا من أصل غير سويدي استدعاه؟ صفر! سألوه وتهرب وبعدها استدعى مجموعة 
املــدرب بأنه دمر »كل ما بناه  من أصــول مختلفة ليحسن من صورته«. واتهم »إيبرا« 
خال 20 سنة«، في إشارة إلى أن املنتخب لطاملا عكس التعددية الثقافية في السويد. 
وسريعا رد املدرب على الاعب في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مالطا األخيرة حيث 
قــال: »لقد أحزنني كثيرًا ما قاله. لقد أحبطت من سماع هــذه املسألة من العــب قديم«، 

مشيرًا إلى أن اتهامات »إيبرا« ليس لها أساس.

ليونيل سكالوني: نشعر بسعادة وثقة
على  الكاسح  الـــودي  االنتصار  بعد  األرجــنــتــني،  منتخب  مــدرب  ليونيل سكالوني،  أكــد 
منتخب اإلكوادور )6 - 1( أنه يشعر بالثقة والرضا من أداء الاعبني خال فترة التوقف 
)خوسيه  ملعب  على  املــبــاراة  بعد  تصريحات  فــي  وأوضـــح سكالوني  الحالية.  الــدولــي 
املــبــاريــات  جميع  فــي  بالثقة  »نشعر  اإلســبــانــيــة:  إلتشي  مدينة  فــي  فــالــيــرو(  مارتينيز 
السابقة، هذا باإلضافة إلى قوة املنافسني الذين واجهناهم، فهناك رضا عن األداء، كما 

أننا منحنا الفرصة ألكبر عدد من الاعبني للمشاركة«.

أنظار كبار األندية في تركيا، عقب إنقاذه فريقه من الهبوط 
للدرجة الثانية في موسم 2006/2005.

وبعد أن خاض يلمز مع أنطاليا سبورت 70 مباراة سجل 
فيها 17 هدفا، قامت إدارة نادي بشكتاش بالتواصل مع 
وكيل أعماله حتى تقنعه باالنتقال إلى أحد أكبر الفرق في 
كبير  إلــى  ويــرحــل  املوافقة  الــشــاب  املهاجم  ليعطي  تركيا، 
يلمز  وتمكن   .2007/2006 موسم  فــي  إسطنبول  مدينة 
وبــدأ مسلسله  األساسية،  التشكيلة  في  مكانه  من حجز 
بتسجيل األهــــداف بــشــبــاك خــصــومــه فــي املــبــاريــات التي 
الــبــدالء  دكــة  بــات حبيس  الــثــانــي  فــي موسمه  لكنه  لعبها، 
ألنه  الــرحــيــل،  املهاجم  ليطلب  الفني،  الجهاز  قـــرار  بسبب 
يريد اللعب أن يحصل على فرصة باللعب بمنتخب تركيا.

وغــادر يلمز إلى نــادي مانيسيا سبورت، بعد أن لعب مع 
بشكتاش 39 مباراة سجل فيها 6 أهداف، لكنه لم يستمر 

طــويــًا مــع فريقه بسبب الــعــرض املــقــدم مــن أحــد عمالقة 
الدوري التركي، ما جعله ينتقل إلى فنربخشة في موسم 
2009/2008، إال أنه لم ُيعمر طويًا معهم بسبب خافاته 
مع املدرب. وانتقل يلمز إلى نادي غلطة سراي في موسم 
2013/2012، مقابل 6 مايني يورو، ليجد نفسه مع الفريق 
الجديد، ويلمع اسمه بني مهاجمي تركيا، بعد أن استطاع 
تسجيل 65 هدفا في 105 مباريات لعبها مع بطل الدوري 
والكأس، لكنه رحل إلى فريق بكني غوان الصيني مقابل 8 
مايني يورو في عام 2016، ليقرر بعدها العودة إلى باده 

عبر بوابة بشكتاش في عام 2018.
أما على املستوى الدولي، فلعب يلمز مع منتخب تركيا في 
كــان بشباك  أهمها  لكن  54 مباراة سجل فيها 24 هدفا، 
التشيك في بطولة »يورو 2016«، لكنه لم يستطع الوصول 
إلى كأس العالم مع باده، بعد أن خاض معهم التصفيات.

قتيبة خطيب

الفتى بوراك  بها  يتمتع  التي  الكروية  الفنية  املهارة  ظهرت 
يلمز بقوة أثناء دراسته، ما جعل والديه يقرران صقل موهبة 
ابنهما في أكاديمية أنطاليا سبور، لتبدأ رحلة العب الوسط 
الذي تحول بعدها إلى أحد أبرز املهاجمني في تركيا. ولد 
بوراك يلمز في مدينة أنطاليا الساحلية في 15 يوليو/تموز 
عام 1985، ليبدأ مسيرته في عالم الساحرة املستديرة مع 
أكاديمية أنطاليا سبورت عام 1992، ليتنقل بعدها بجميع 
الفئات السنية للفريق، حتى قرر الجهاز الفني إدراج اسمه 
في التشكيلة األساسية للنادي بموسم 2003/2002. لكن 
مكان  غــيــرت  ســبــورت  أنطاليا  لــنــادي  الفني  الجهاز  إدارة 
العب وسطها الشاب إلى الهجوم، نظرًا لإلمكانيات العالية 
التي يتمتع بها أمام مرمى منافسيه، ما جعل يلمز يخطف 

بوراك يلمز

على هامش الحدث

لعب بوراك يلمز 
في أكبر ثالثة 
أندية تركية، 

وهي غلطة 
سراي وفنربخشة 

وبشكتاش، ما 
جعله أحد أبرز 

المهاجمين ببالده

نجح الزمالك 
بتحقيق اللقب 
القاري )أليكساندر 
هاسنستين/
)Getty

عّمت االحتفاالت الكبيرة أوساط جماهير نادي الزمالك، بعدما استطاع 
الفوز  عقب  اليد  لكرة  األفريقية  البطولة  لقب  تحقيق  الفريق  نجوم 
على منافسهم سبورتنغ في النهائي المثير الذي جمع بينهما بنتيجة 
33-31. وعبّرت جماهير الزمالك عن سعادتها البالغة، ألن أبطال فريقها 
نجحوا بتخطي الصعوبات التي واجهتهم بالنهائي، وجلبوا لهم كأس 
البطولة التي سيحتفظون بها لألبد، معتبرين أن فريقهم بات المسيطر 

على كرة اليد في القارة السمراء.

جماهير الزمالك تحتفل

وجه رياضي

تاريخيا  هدفا  األخيرة  الثانية  في  وسجلنا 
لن ينسى، وذهبنا إلى الوقت اإلضافي الذي 
أكد  املقابل،  في  باملباراة«.  بالفوز  كفيا  كان 
آسر القصبي مدرب سبورتنغ في تصريحات 
للصحافيني أحقية فريقه في الحصول على 
لقب بطل البطولة األفريقية بعد أن نجح في 
آخــر دقيقة  اللقاء حتى  فــرض سيطرته على 

لاعبني  املــبــاراة  سيناريو  وشرحنا  الزمالك 
وحذرنا من الدقائق األخيرة التي تفوق فيها 
إلــى الشوط  الــتــعــادل لنذهب  الــزمــالــك وأدرك 
الخبرات عنصر  تلعب خاله  الــذي  الفاصل، 
ــبـــطـــوالت والــــكــــؤوس«.  الــبــطــولــة فـــي مــنــح الـ
الــزمــالــك كبيرة، وسبورتنع  وخــتــم: »خــبــرات 
ــا فخور  لـــه، وأنـ مــبــاراة نهائية  يــخــوض أول 

مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بـــقـــولـــه: »نـــعـــم الــزمــالــك 
ــه يــضــم  ــ ــفـــوق عــلــيــنــا بــعــنــصــر الـــخـــبـــرة، ألنـ تـ
عـــددًا كبيرًا مــن الــاعــبــني الــدولــيــني، لكن كنا 
نــدًا قويا فــي الــبــدايــة رغــم تفوقه، ثــم نجحنا 
بفرض سيطرتنا، وكان من املمكن أن نحافظ 
على تفوقنا لوال نقص الخبرات والتوفيق«. 
نقاط ضعف  »لعبنا على  القصبي:  وأضــاف 

ــواط  ــدار األشــ بــالــاعــبــني ومـــا قـــدمـــوه عــلــى مــ
األربعة، وأؤكــد أن األداء بهذا األسلوب كفيل 
بمنحنا البطوالت باملستقبل، ولدينا مشروع 
مــهــم ومــجــمــوعــة مــمــيــزة مــن الــاعــبــني صغار 
السن نراهن عليهم بحصد لقب بطل الدوري 
بالنسخة  الفوز  وكذلك  املوسم،  هذا  املصري 

املقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا«.

التاريخ حينما أصبح أول  العداء الكيني إيليود كيبتشوجي  بعد يوم واحــد من دخــول 
شخص يكمل سباق ماراثون في أقل من ساعتني، سطرت مواطنته بريجيد كوسجي 
اسمها في تاريخ اللعبة، بعد أن باتت أول سيدة تكمل سباق ماراثون في أقل من ساعتني 
و15 دقيقة، وذلك خال ماراثون شيكاغو في أميركا. وتمكنت صاحبة الـ25 عاما من 
كسر الرقم القياسي العاملي )ساعتني و15 دقيقة(، بعد أن أنهت املاراثون خال ساعتني 
و14 دقيقة و4 ثوان، وحطمت الكينية بهذا اإلنجاز الرقم الذي ظل صامدا على مدار 16 

عاما بحوزة البريطانية باوال رادكليف في إبريل/نيسان 2003.

صورة في خبر

كوسجي تدخل التاريخ
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