
27

D

رياضة

تأهل املرشح الثاني للقب، اإلسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت بصعوبة للدور ربع النهائي 

ببطولة سان بطرسبرغ الروسية للتنس. واحتاج 
الالعب اإلسباني لساعة و40 دقيقة من أجل 

تخطي عقبة البرازيلي روجيريو دوترا دا سيلفا 
والفوز بمجموعتني لواحدة بواقع )6 - 4( و)4 

- 6( و)6 - صفر(. وسيواجه باوتيستا الصربي 
فيكتور ترويسكي الذي تأهل لذات الدور على 

حساب األرجنتيني جيدو بيا.

أعلنت العبات منتخب األرجنتني لكرة القدم 
للسيدات انقطاعهن عن التدريبات حتى يتم 
التوصل لحل املشاكل الهيكلية. وسرد بيان 
العبات املنتخب الالتيني »نحن نعاني من 

مشاكل هيكلية منذ فترة طويلة: ال يمكن ممارسة 
أي رياضة في غياب املوارد األساسية«. وأضاف 

البيان »لم يتم دفع بدل السفر لالعبات الالتي تم 
اختيارهن من قبل السيد كارلوس بوريو لخوض 

املعسكر التحضيري لبطولة كوبا أميركا«.

أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي عبر 
مواقع التواصل االجتماعي عن نفاد جميع تذاكر 

مباراته املقبلة في ثاني جوالت دور املجموعات 
بدوري األبطال على ملعبه »جوزيه ألفاالدي« 

أمام برشلونة اإلسباني. وفي رسالة مقتضبة، 
أعلن النادي أنه سيتواجد »50 ألف )أسد( في 

مدرجات ألفاالدي من أجل تحويلها لبركان 
حقيقي«، خالل مواجهة النادي »الكتالوني« يوم 

27 سبتمبر/أيلول الحالي.

باوتيستا وتسونغا 
يبلغان ربع نهائي بطولة 

سان بطرسبرغ

منتخب سيدات 
األرجنتين يدخل في 

إضراب لغياب الموارد

نفاد جميع تذاكر 
مباراة سبورتينغ وبرشلونة 

في دوري األبطال

كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية، عن أن 
الالعب البرازيلي 
نيمار دا سيلفا 
قدم اعتذاراته 
على المأل أمام 
جميع الالعبين 
بسبب األزمة التي 
أشعلها األسبوع 
الفائت مع 
زميله أديسون 
كافاني، وذلك 
خالل عشاء 
أقامه زميلهما 
في الفريق 
داني ألفيش. 
إلى ذلك، 
نقلت الصحف 
الفرنسية خبرًا 
مفاده بأن 
إدارة النادي 
»الباريسي« 
والمدرب أوناي 
إمري قررا إسناد 
مهمة تنفيذ 
ركالت الجزاء 
لكافاني، وهو 
ما اعتبره البعض 
بمثابة الطعن 
بالظهر لنيمار 
الذي تلقى 
وعودًا بأن يكون 
النجم األول في 
الفريق.
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بنزيمة: حين تنتقدني 
الجماهير فهي تريد مني 

أن أقدم المزيد

ليفانتي يفوز على ريال سوسييداد
الليغا هذا املوسم بعدما أكرم ضيافة  استعاد ليفانتي ذاكــرة االنتصارات في 
ريــال سوسييداد بثالثية نظيفة على ملعب »سيوداد دي فالنسيا« في ختام 
أصحاب  أنهى  الــقــدم.  لكرة  اإلسباني  األولـــى  الــدرجــة  بـــدوري  الخامسة  الجولة 
رودريغيز  تشيما  املــدافــع  الــذي سجله  بالهدف  متقدمني  األول  الشوط  األرض 
في الدقيقة األخيرة. وعزز خوسيه لويس موراليس من تقدم ليفانتي بالهدف 
الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75. ثم أطلق املقدوني إنيس باردي رصاصة 
النهاية بدقيقة. ولعب  الثالثية قبل  الباسكي بعدما اختتم  الفريق  الرحمة على 
ســوســيــيــداد مــنــقــوصــا مــن العـــب فــي الــدقــيــقــة 88 بــعــد طـــرد ديــيــغــو يورينتي 
بالبطاقة الصفراء الثانية. وبهذه النتيجة الكبيرة يتذوق الفريق العائد لليغا هذا 
املوسم طعم االنتصار األول بعد ثالثة تعادالت، ويحافظ على سجله خاليا من 

الهزائم ليرتفع رصيده للنقطة التاسعة في املرتبة الخامسة.

خيتافي يقتنص تعادل قاتل من سيلتا فيغو
عاد خيتافي بنقطة ثمينة من عقر دار مضيفه سيلتا فيغو »بااليدوس« بعدما 
كان متأخرا بهدف ليسجل هدفا قاتاًل، خالل اللقاء الذي جمع الفريقني ضمن 

مواجهات الجولة الخامسة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم »الليغا«.
ومنح املهاجم األوروغوائي ماكسي غوميز أصحاب األرض أفضلية التقدم في 
الدقيقة 25 لينتهي الشوط بهذه النتيجة. وظل أصحاب األرض محافظني على 
تقدمهم حتى قبل النهاية بأربع دقائق قبل أن يقتنص أنخل رودريغيز تعادال 
ليصبح رصيد  املــبــاراة  نقطة  الفريقان  يقتسم  وبهذا  املــدريــدي.  للفريق  قاتال 
املرتبة  يأتي خيتافي في  بينما  الـــ17،  املركز  بها  »السيليستي« 4 نقاط يحتل 

الرابعة عشرة بخمس نقاط.

ريفر بليت يتأهل لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس
حقق فريق ريفر بليت فوزا كبيرا بثمانية أهداف دون رد على ضيفه خورخي 
ويلستيرمان البوليفي، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة 
القدم. وخالل إياب ربع نهائي البطولة، نجح ريفر بليت في تعويض خسارته في 
الذهاب بثالثة أهداف دون رد لفوز عريض. وكان إغناسيو سكوكو بطل التأهل 
بينما  و58(  و46  و19  و14  )د.9  أهـــداف  بتسجيله خمسة  الذهبي  املــربــع  إلــى 
أكمل التسجيل إنزو بيريز )د.36 و67( وإغناسيو فرنانديز )د.53(، وسيواجه 
ريفر بليت في نصف نهائي ليبرتادوريس مواطنه النــوس. وفاز النوس على 

مواطنه اآلخر سان لورنزو في اإلياب بركالت الترجيح )4 - 3( بعد انتهاء الوقت 
انتهت بفوز  الذهاب قد  بأن مباراة  األول بهدفني دون رد، علمًا  األصلي بفوز 

سان لورنزو بنفس النتيجة.

إسبانيول يوقف مسلسل انتصارات فياريال 
الــذي جمع فياريال بضيفه إسبانيول مساء  اللقاء  السلبي على  التعادل  خيم 
الخامسة بدوري  الجولة  الخميس على ملعب »ال سيراميكا« ضمن مواجهات 
الــقــدم »الــلــيــغــا«. وبــهــذه النتيجة، يفشل فريق  لــكــرة  الــدرجــة األولــــى اإلســبــانــي 
الليغا ويكتفي  التوالي في  الثالث على  الصفراء« في تحقيق فوزه  »الغواصات 
بــإضــافــة نقطة جعلت رصــيــده 7 فــي املــركــز الــثــامــن. فــي املــقــابــل، عــاد الفريق 
الــكــتــالــونــي بنقطة رفــعــت رصــيــده لــــ5 نــقــاط فــي املــركــز الــســادس عــشــر، بفوز 

وخسارتني وتعادلني.

إشبيلية يستعد دون راحة لموقعته أمام أتلتيكو
بهدف  باملاس  على الس  انتصار  بعد  راحــة  دون  إشبيلية تحضيراته  واصــل 
ــك اســـتـــعـــدادا لــالخــتــبــار الـــقـــوي الـــذي  ــ نــظــيــف فـــي الــجــولــة الــخــامــســة لــلــيــغــا، وذل
سيدخله في الجولة السادسة يوم السبت أمام أتلتيكو مدريد على ملعب »واندا 
ميتروبوليتانو«. وأقيم املــران، تحت أنظار األرجنتيني إدواردو»تــوتــو« بيريزو، 
استشفائية  عمليات  على  واقتصر  الرياضية،  باملدينة  املغلقة  ــواب  األبـ خلف 

لالعبني األساسيني، فيما خاضت باقي املجموعات جرعات مكثفة. 

أكــــد مــهــاجــم ريـــــال مــــدريــــد، الــفــرنــســي كــريــم 
بــنــزيــمــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب تجديد 
عــقــده مـــع املــلــكــي حــتــى 30 يــونــيــو/حــزيــران 
مــن مجرد  أكثر  الحديث  »املــهــاجــم  أن   ،2021

هدف«.
االنتقادات  يعي  بأنه  الفرنسي  الالعب  وأقــر 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا كـــل مــوســم تــقــريــبــا منذ 
وصوله لصفوف الريال عام 2009 ، لكنه أبرز 
أنــه يتلقى هــذه االنــتــقــادات كدفعة لتحسني 
أدائه، مشيرا إلى أن هذا األمر طبيعي في ناد 

بحجم ريال مدريد.
ــن حـــيـــاتـــي،  ــ وقـــــــــال بــــنــــزيــــمــــة »هـــــــــذا جـــــــزء مــ
االنــتــقــادات مــوجــودة وهـــذا األمـــر يسمح لك 
بأن تكون على أعلى مستوى، هناك انتقادات 
كثيرة في هذا النادي وال توجد مشكلة، أنا 
كــل شــــيء. حــني تنتقدني  هــنــا للعمل وهــــذا 
الجماهير فهي تريد مني أن أقدم املزيد. أرى 
كيف يسعني تقديم املزيد وأعمل على ذلك«.

وردا على سؤاله حول االنتقادات التي توجه 
الــتــي يسجلها،  لــه بسبب قلة عــدد األهــــداف 
ــر يــعــتــمــد على  ــ قـــال املــهــاجــم الــفــرنــســي »األمـ

ــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وجــــــاره  ــــل مـ يـــبـــحـــث كـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن مــتــابــعــة انــطــالقــتــه 
ــــدوري االنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم،  املــمــيــزة فـــي الــ
عندما يخوضان املرحلة السادسة في نهاية 
األســـبـــوع فـــي ظـــل الـــتـــعـــادل املــطــلــق بــيــنــهــمــا. 
ويــتــصــدر ســيــتــي بــحــســب تــرتــيــبــه األبـــجـــدي، 
إذ يــمــلــك كــالهــمــا 13 نــقــطــة وســجــل 16 هدفًا 
ــتـــزت شــبــاكــه مـــرتـــني. ويــتــجــه مانشستر  واهـ
ــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــمــعــنــويــات  يـــونـــايـــتـــد إلـ
فــي مبارياته  مـــرات  أربـــع  فـــوزه  مرتفعة، بعد 
الخمس األولى، ورأى مدربه البرتغالي جوزيه 
الــدوري  البداية الجيدة في  مورينيو أن هــذه 

عززها التناغم الحاصل بني مهاجميه.
وسجل فريق »الشياطني الحمر« 16 مرة في 
ــــداف إضــافــيــة فـــي دوري  الـــــدوري وســبــعــة أهـ
أبطال أوروبا وكأس الرابطة. وهذه السلسلة 
لـــم تــتــحــقــق فـــي املـــوســـم املـــاضـــي حــيــث سقط 
أكثر من مرة  السلبي  التعادل  الفريق في فخ 

على ملعبه أولد ترافورد.
وأثبت يونايتد أنه مرشح بقوة إلحــراز لقبه 
األول منذ عام 2013، في ظل تألق البلجيكي 

الــطــريــقــة الـــتـــي تــنــظــر بــهــا إلــــى كــــرة الـــقـــدم. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي مـــهـــمـــة املــــهــــاجــــم الــــحــــديــــث ال 
يجب  فــقــط.  ــــداف  األهـ عــلــى تسجيل  تقتصر 
املشاركة في اللعب وخلق مساحات لآلخرين 
ومــســاعــدتــهــم. نــحــن نــتــحــدث عــن كـــرة الــقــدم 
وتابع  أهـــداف فحسب«.  عــن تسجيل  وليس 
»أتفهم الجماهير التي توجه االنتقادات لي 
لعدم تسجيلي للكثير من األهداف، لكن كرة 

القدم أكثر من ذلك«.
أريــد إحـــراز مزيد  وأضـــاف بنزيمة »بالطبع 
من األهداف، فهذا أمر هام للفريق، لكن يمكن 
ــــرى. إنــنــي أفــكــر في  أيــضــا الــقــيــام بـــأمـــور أخـ
الفريق وأعمل كثيرا من أجل التسجيل، لكن 
املهاجم الحديث عليه أن يقوم بمهام أخرى 
تتعلق بالتمرير والتحرك وخلق املساحات«.
وعن تجديد عقده مع الريال عقب 371 مباراة 
الفرنسي  الــالعــب  أكــد  بــني صفوفه،  خاضها 
لــلــغــايــة«، مضيفا أن  أنــه »سعيد  )29 عــامــا( 
»مسيرتي فــي ريــال مــدريــد مصدر فخر لي. 
العمل والفوز باأللقاب. إنني  ســوف أواصــل 
ألعب بني صفوف افضل ناد في العالم ولدي 

رومــيــلــو لــوكــاكــاو صــاحــب 7 أهـــداف وتــواجــد 
ــــورد والـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي  ــفــ ــ مـــــاركـــــوس راشــ
مــــارســــيــــال بــــني املـــســـجـــلـــني. وقــــــال مــوريــنــيــو 
الهجومية  املــنــاطــق  فــي  الجميع  بــأن  »أعــتــقــد 
قـــدم ديــنــامــيــة للفريق وخــصــوصــا الــســعــادة، 
نبدو سعداء ونحن نلعب كرة القدم في هذه 

اللحظة، وهذا ما أريده«.
ونجح مانشستر سيتي وحــده في التماشي 
مـــع إيـــقـــاع يــونــايــتــد الـــســـريـــع، فـــي ظـــل األداء 
اإلسباني  املــدرب  لالعبي  الضارب  الهجومي 
ــــوال. ويــســتــضــيــف ســيــتــي  ــوارديــ ــ جـــوســـيـــب غــ
مــتــذيــل الــتــرتــيــب كــريــســتــال بــــاالس الــخــاســر 
مهاجمه  وسيحاول  متتالية،  مباريات   5 في 
أن يصبح  أغــــويــــرو  األرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
أفضل هداف في تاريخ النادي. ويقف أغويرو 
)175 هــدفــًا(، عــلــى بــعــد هــدفــني مــن رقـــم إريــك 

بروك الصامد منذ 78 عامًا.
ونظرا النطالقة باالس الكارثية، إذ أصبح أول 
فريق يخسر فــي أول 5 مــبــاريــات مــن دون أن 
أن يحطم أغويرو  يسجل، فلن يكون مفاجئا 
هــذا الــرقــم، السبت. لكن غــوارديــوال لــن يعول 
فقط على أغويرو، إذ يملك الشابني البرازيلي 
غــابــريــيــل جــيــزوس واألملـــانـــي لــيــروي سانيه 

باإلضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين.
في  األســبــوع  وسجل سانيه مرتني منتصف 
كــأس الرابطة ضــد وســت بروميتش، مــا دفع 
مـــدربـــه لـــإشـــادة بـــه »لــعــب بــشــكــل جــيــد جـــدا، 
ليس فقط على صعيد األهــداف، فالثاني كان 
رائعا، إنما بطريقة احتفاظه بالكرة«. وللبقاء 

األلــقــاب. إنني أعمل  الرغبة دائما في حصد 
ــــوم«. وتـــحـــدث بــنــزيــمــة أيــضــا عن  بــجــد كـــل يـ
وضع ريال مدريد عقب الهزيمة التي تعرض 
لها أمام ضيفه ريال بيتيس 1-0 في الجولة 
 8 ليتجمد رصيده عن  الليغا،  الخامسة من 
نــقــاط بــفــارق ســبــع عــن بــرشــلــونــة املــتــصــدر، 
نــاد معرض للهزائم وال ينبغي  وأكــد أن أي 
الدخول في حالة من الذعر، مبرزا أن أنسب 

رد هو »الفوز في املباراة القادمة«.
ــذا أمــر  ــبـــدايـــة لـــم تــكــن جـــيـــدة. هــ ــــاف »الـ وأضــ
يحدث في األندية الكبرى كافة، لدي ثقة في 
فريقي، نحن بحالة جيدة ونعمل معًا. مازلنا 
في البداية. تفصلنا سبع نقاط عن الصدارة 
لــكــنــنــا مــعــا. الـــعـــام املـــاضـــي حــصــدنــا ألــقــابــا 
كــثــيــرة ونـــحـــن ريـــــال مــــدريــــد. ســــوف نصلح 

األمور في املباراة القادمة«.
وعـــن رغــبــتــه فــي الـــعـــودة لــلــعــب بــني صفوف 
منتخب فرنسا في ظل استمرار غيابه عنه، 
أعرب بنزيمة عن أمله في أن يستدعيه املدير 
الفني للديوك، ديدييه ديشامب، وقال »حني 
يذهب كل زمالئك للمنتخب وتبقى أنت، هذا 
أمر صعب. يجب أن أقوم بعمل جيد هنا من 
أجـــل الــعــودة قــريــبــا«. وأردف »أعــتــقــد دائــمــا 
أنني سأعود، ال ينبغي االستسالم أبدا، لكن 
هــذا ال يعني أن األمــر سيتحول إلــى هــوس. 
يوم  كــل  أعمل  لكنني  املنتخب  فــي  أفكر  نعم 
وأقدم كل ما لدي، وسنرى ما يمكن أن يحدث 

في املستقبل«.
)إفي(

على املسافة نفسها مع قطبي مانشستر، يشد 
الرحال ملواجهة ستوك  اللقب  تشلسي حامل 

سيتي الفائز مرة واحدة في 5 مباريات.
عن  نقاط   3 بفارق  اللندني  الفريق  ويتخلف 
طرفي الصدارة بعد تعادله السلبي األخير مع 
جاره أرسنال. لكن املدرب اإليطالي أنطونيو 

كونتي عّوض: أوال من خالل سحق نوتنغهام 
فوريست )5 -1( في كأس الرابطة، ثم بالتخلي 
عن مهاجمه اإلسباني دييغو كوستا لفريقه 
الــســابــق أتلتيكو مـــدريـــد. ودخــــل كــونــتــي في 
صــراع مع كوستا منذ نهاية املوسم املاضي 
املهاجم  يــعــود  أن  قبل  عــن تشكيلته،  وأبــعــده 

ــــذي تـــألـــق في  املــشــاكــس إلــــى كــنــف الــفــريــق الـ
صفوفه. ويعود ليفربول إلى ليستر بعد أيام 
قليلة مــن خــروجــه مــن كــأس الــرابــطــة على يد 

فريق »الذئاب« بخسارته بهدفني نظيفني.
ولــم يفز رجـــال املـــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب 
أربــع مباريات في جميع املسابقات،  في آخــر 
وأقــر األخــيــر بــأن هناك مشكالت يجب حلها 
»نعم لدينا مشكالت، لذا نملك 8 نقاط )من 5 
أكثر  أن نجعلها  يمكن   ،15 مــبــاريــات( وليس 

جدية أو ترك األمور كما هي عليه«.
ــأن الــــوضــــع لـــيـــس ســيــئــًا إلـــى  ــ لــكــنــه يــعــتــقــد بـ
هــذه الــدرجــة: »يــبــدو األمـــر كأننا ال نملك أي 
نقطة ونحن أســوأ فريق في الـــدوري«. وأصر 
الــذي  الفرنسي آرســـني فينغر مـــدرب أرســنــال 
فــي ختام  االثــنــني  بروميتش  وســت  يستقبل 
املرحلة، على أنه ال دوافع خفية إلشراك هدافه 
املــبــاريــات  فــي  سانشيز  أليكسيس  التشيلي 

غير املهمة.
في  دونكاستر  على  الفوز  التشيلي  واستهل 
كــأس الــرابــطــة وخـــاض مــبــاراة كــولــن األملــانــي 
في الدوري األوروبــي »يوروبا ليغ« األسبوع 
ــبــــاراة  ــي، لـــكـــنـــه لــــم يـــخـــض بـــعـــد أي مــ ــ ــاضـ ــ املـ
الــــدوري. ونــظــرًا لفشل انتقاله  كــأســاســي فــي 
املقبل،  آخــر وانتهاء عقده الصيف  إلــى فريق 
يرى البعض أن فينغر يريد تحجيمه بإبقائه 
مع البدالء، وقال املدرب الفرنسي »أحاول فقط 
أن أدخله في املنافسات وأن أعيده إلى أفضل 

مستوياته«.
)فرانس برس(

قطبا »مانشستر« يبحثان عن الفوز الخامسبنزيمة: المهاجم الحديث أكثر من مجرد هدف
يدرك بنزيمة جيدا حجم 

االنتقادات الموجهة 
إليه فدافع بالكشف عن 

دوره الحقيقي

يسعى قطبا مدينة 
»مانشستر« لمتابعة 

االنطالقة القوية في 
»البريميرليغ«
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مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

منعطف  في  العربية  الكرة  تدخل 
ــيـــوم الــســبــت، عــنــدمــا  تـــاريـــخـــي، الـ
تــتــنــافــس أربـــعـــة أنـــديـــة مـــن خــالل 
ثـــــالث مــــبــــاريــــات لـــلـــفـــوز بـــثـــالثـــة مـــقـــاعـــد فــي 
أبــطــال أفريقيا  نــهــائــي بــطــولــة دوري  نــصــف 
لكرة القدم، من بينها قمة عربية مرتقبة بني 
الــتــرجــي الــتــونــســي واألهـــلـــي املـــصـــري، فيما 
ــــوداد الــبــيــضــاوي املــغــربــي مــع صن  يلتقي الـ
داونـــــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا وحـــامـــل الــلــقــب 
ــارة، ويـــلـــعـــب اتــــحــــاد الــعــاصــمــة  ــ ــقـ ــ وســــوبــــر الـ

الجزائري مع فيروفيارو بطل موزمبيق.
التي  وضيفه  الترجي  فريق  مباراة  وتحظى 

دوري أبطال 
أفريقيا

طريق المربع الذهبي

سيكون ملعب رادس اليوم محط أنظار الجماهير 
نهائي  ربع  لقمة  احتضانه  خالل  من  العربية 
دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي واألهلي 
المصري بعد نهاية الجزء األول في اإلسكندرية 

بتعادل بهدفين لكل فريق

تقرير

تــقــام عــلــى املــلــعــب األوملـــبـــي فــي رادس وســط 
45 ألف متفرج باألهمية األكبر في مباريات 
ــالـــدور ربــــع الــنــهــائــي، حــيــث تــعــادل  اإليـــــاب بـ
الفريقان بهدفني لكل منهما على ستاد برج 
الــعــرب. وإذا كــان »األحــمــر واألصــفــر«  يشعر 
بـــإرتـــيـــاح لــكــونــه حــقــق نــتــيــجــة مــرضــيــة في 

مرحلة الذهاب التي حرص املــدرب املخضرم 
فوزي البنزرتي أال يخسر فيها، فإنه يخشى 
»ريــمــونــتــادا«، وهــو فريق كبير وقــوي ولدى 
العبيه خبرات واسعة في املباريات األفريقية، 
ــــرص الـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى أن يـــكـــرر ذلــك  وحـ
على الالعبني في املحاضرات، مطالبا إياهم 
بــنــســيــان مـــبـــاراة الــتــعــادل، وكــونــهــم يلعبون 
عــلــى ملعبهم ووســــط جــمــاهــيــرهــم، وواصـــل 
الــفــريــق تــدريــبــاتــه بــعــد الـــعـــودة إلــــى تــونــس 
مــبــاشــرة،  وتـــم فـــرض الــســريــة عليها إلبــعــاد 
الــالعــبــني عـــن الــضــغــط الــجــمــاهــيــري ووضـــع 
خـــطـــة املـــــبـــــاراة بـــعـــيـــدا عــــن عـــيـــون املـــنـــافـــس، 
واطـــمـــأن الــجــهــاز الــطــبــي عــلــى حــالــة املــصــاب 
الــذي  الــذهــاب طــه ياسني الخنيسي  فــي لقاء 

أصبحت مشاركته في اإلياب مؤكدة.
ومن جانبه، قال فوزي البنزرتي املدير الفني 
ــبـــني مــن  لــلــفــريــق الـــتـــونـــســـي إنـــــه حـــــذر الـــالعـ
وتابع:  الــعــرب،  بــرج  لقاء  لنتيجة  االطمئنان 
ــاد كـــثـــيـــرا خـــاصـــة فــي  ــ ــلـــت لـــهـــم: األهــــلــــي عـ »قـ
تــونــس، نتيجة لــقــاء الــذهــاب فــخ، ضيفنا لم 
يخسر شيئا إلى اآلن«. وأضــاف أن الفريقني 
ــدأ أعصابا  كــتــاب مــفــتــوح، ولــكــن الــفــريــق األهـ
ــن الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة  الــــــذي ســيــتــخــلــص مــ
الذهبي،  املــربــع  فــي  بمقعد  سيفوز  للمباراة 
مشددا على أن األهلي يرى أن الفوز في تونس 

بهدف ليس مستحيال، وإن كان صعبا.
ــنــــي لـــلـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي:  ــفــ وقـــــــــال املـــــديـــــر الــ
ــــاص مــن  ــاراة بــشــكــل خـ ــ ــبـ ــ »ســنــتــعــامــل مــــع املـ
ــنــــواحــــي الـــفـــنـــيـــة والــتــكــتــيــكــيــة والـــذهـــنـــيـــة  الــ
والــنــفــســيــة، هــكــذا تــفــرض طبيعة كــل مــبــاراة 
واملطلوب منها، سنهاجم من أجل التسجيل، 
ــعـــني أمــــــام الــضــغــط  ــدافـ ــن نـــتـــرك أنـــفـــســـنـــا مـ لــ
ــرأة ولــيــس  ــجــ ــتــــوقــــع، ســنــلــعــب بــ ــري املــ املــــصــ

مجازفة، هدفنا الصعود لنصف النهائي«.
وبــالــرغــم مـــن مـــحـــاوالت الــتــمــاســك الــحــمــراء 
اليوم، إال أن حالة من  قبل املباراة الحاسمة 
التوتر تسيطر على الالعبني والجهاز الفني 
الــــذي يـــواجـــه انـــتـــقـــادات فــنــيــة حــــادة بسبب 
أخطائه املتكررة، ومحاولته إلقاء املسؤولية 
على الــحــكــام ســـواء فــي مــبــاراة الــذهــاب أمــام 
الــتــرجــي أو الــلــقــاء الــوحــيــد الــــذي لــعــبــه في 
البطولة املحلية وتعادل فيه مع فريق طالئع 

الجيش بهدف لكل فريق.
وقال حسام البدري، املدير الفني لألهلي، إن 
األهلي  وليس  الفريقني  على  املــبــاراة صعبة 
وحــــده كــمــا يــظــن الــبــعــض، ونــتــيــجــة مــبــاراة 
الــــذهــــاب ال تـــجـــزم بـــالـــفـــريـــق املـــتـــأهـــل ألنــهــا 
شوط من املواجهة، وفي رادس يكون الشوط 

يتفاءل الفريق المغربي 
بعودة بن شرقي بوصفه 

مصدر القوة الهجومية

مواجهة قوية بين الترجي واألهلي )محمد الشاهد/فرانس برس(

نــظــروا إلى  الثاني األهـــم. وأضـــاف »الجميع 
نتيجة مــبــاراة بــرج الــعــرب، ولــم ينظروا إلى 
أداء األهلي، وأنه كان األفضل منافسه، ولكن 
الــفــوز، درسنا املباراة  ســوء الحظ حــال دون 
الــوجــوه، أعلم أن هناك أخطاء  جيدا مــن كــل 
لن يكون لها وجود في مباراة اإلياب، أطلب 
الالعبني  فــي  الثقة  األهــلــي  مــن جمهور  فقط 
ودفــعــهــم مــعــنــويــا، مــازلــنــا فــي الــبــطــولــة ولــم 
نخرج منها، األهلي قــادر على الــعــودة، وقد 
فعلها من قبل، روح الفانلة الحمراء القتالية 

ستظهر على أرض ملعب رادس«.
أيضا  العربية  للجماهير  مباراة مهمة  وفي 

إسماعيل الحداد بعد تلقيه اإلنذار الثاني .
ويــتــفــاءل الــفــريــق املــغــربــي بــعــودة بــن شرقي 
بعد  األول  الهجومية  الــقــوة  مــصــدر  بــوصــفــه 
الـــدوري  إلــى  الليبيري ويــلــيــام غيبور  رحــيــل 
السعودي واستمرار تمرد النيجيري شيسوم 
شــيــكــاتــارا، ووجــهــت إدارة الـــنـــادي الـــنـــداءات 
لجماهير لحضور املباراة على ملعب موالي 
عبد الله بالرباط الذي يستقبل 45 ألف متفرج 

ومساندة الفريق لتجاوز هذه العقبة.
ويــعــول عموتة على عــالج األخــطــاء الدفاعية 
عطوشي  أمــني  الثنائي  مستوى  تــراجــع  بعد 
ويــوســف رابـــح، وأيــضــا إعـــادة الثقة لالعبني 

املغربي عن مقعد  البيضاوي  الــوداد  يبحث 
نــصــف الــنــهــائــي فـــي لــقــاء اإليـــــاب أمــــام صن 
داونــز بطل جنوب أفريقيا، وليس أمامه إال 

الفوز بهدفني دون رد أو بفارق هدفني.
الــــوداد نفسه لــلــمــبــاراة، الــتــي يديرها  وجــهــز 
طاقم تحكيم موريتاني بقيادة علي ملغيفري، 
ــــالل مــعــســكــره الـــتـــدريـــبـــي بــالــعــاصــمــة  مــــن خـ
الــربــاط، واستعاد، خدمات أشــرف بن شرقي 
الذي غاب عن مباراة الذهاب لإيقاف وأنس 
أصــبــاحــي املــصــاب، كــمــا يــراهــن املــديــر الفني 
الــحــســني عــمــوتــة عــلــى تــأهــيــل مــحــمــد أوالد 
بــعــدمــا انــتــظــم فـــي الـــتـــدريـــبـــات، فــيــمــا يغيب 

الكفاءة  األخيرة، ورفــع  السلبية  النتائج  بعد 
الهجومية للحاجة إلى الفوز بهدفني دون رد 

أو بفارق هدفني على األقل.
وقال عموتة إن الفريق أدى مباراة قتالية في 
الذهاب بصرف النظر عن النتيجة التي يمكن 
تعويضها بالرباط في ظل الدعم الجماهيري. 
وأضـــــاف: »أنــــس أصــبــحــي وولــيــد الــكــرتــي لم 
عندي  تكن  لــم  كــامــل جاهزيتهما،  فــي  يكونا 
بدائل كثيرة في الذهاب، ولكننا قادرون على 

الفوز الذي يصعد بنا«.
ــاد الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــحـ ــالــــث يـــلـــعـــب اتـ ــاء ثــ ــقــ وفــــــي لــ
ــيــــارو بــطــل  ــيــــروفــ الــــجــــزائــــري أمـــــــام ضـــيـــفـــه فــ

ــلـــى أرضـــــــه ووســـــــط جــمــاهــيــره  ــبـــيـــق عـ مـــوزمـ
بـــارتـــيـــاح كــبــيــر لــســابــق تـــعـــادلـــه بـــهـــدف لكل 
فريق في لقاء الذهاب، وما يعني أن التعادل 

السلبي أو الفوز بأية نتيجة يصعد به. 
ودعــا محمد بــن خماسة العــب وســط الفريق 
وقــال:  املساندة  أجــل  للحضور من  الجماهير 
نفرض  كيف  ونعرف  بذكاء  نلعب  أن  »علينا 
بالزحف  نــاديــه  جماهير  مخاطًبا  أسلوبنا، 
إلى ملعب املباراة ومــؤازرة الفريق لالحتفال 
الفوز  إلـــى   أن فريقه يحتاج  بــالــتــأهــل، الفــًتــا 
بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحسم تأهله 

لنصف نهائي دوري األبطال.
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ــر«  ــفــ ــت بـــطـــولـــة كــــــأس »اليــ ــحــ أضــ
ــدث فــــكــــرة لــلــريــاضــة  ــ ــ لــلــتــنــس أحـ
الــعــاملــيــة الــشــهــيــرة والـــتـــي بــاتــت 
تـــهـــدد مــســابــقــة كــــأس ديــفــيــس الـــتـــي تشهد 
ــتـــي تــشــبــه كــثــيــرا  تـــراجـــعـــا فـــي ســمــعــتــهــا والـ
كأس رايدر في رياضة الغولف وربما »كأس 
الـــقـــارات« لــكــرة الــقــدم قليال، خــاصــة أنــه يتم 
تقسيم املشاركني فيها لفريقني؛ ستة العبني 
من نخبة قارة أوروبا فقط ومثلهم من باقي 

قارات العالم على مدار ثالثة أيام فقط.
روجيه  السويسري  النجم  كــان  التي  الفكرة 
ــالــــه تـــونـــي  ــمــ ــر أعــ ــديــ ــــع مــ ــــدرر وراءهــــــــــا مـ ــيـ ــ فـ
غـــودســـيـــك، يــحــلــم بــــأن تــصــبــح حـــدثـــا دائــمــا 
خــالل مــوســم الــكــرة الــصــفــراء باعتبارها في 
نسختها األولى ال تزال »دورة استعراضية« 
ــبــــني  الــــالعــ رابــــــطــــــة  دورات  تــــنــــافــــس  وقــــــــد 
املحترفني، وأساسها يقوم على أن يتم حسم 
احتمال  مــع  بمجموعتني  املــبــاريــات  نــتــائــج 
اللجوء إلى شوط فاصل )10 نقاط( في حال 
التعادل، بحيث تقام 4 مباريات في كل يوم: 
ثالثة في الفردي وواحــدة في الزوجي فيما 
واحـــدة،  نقطة  األول  الــيــوم  فــي  للفائز  يمنح 
والـــيـــوم الــثــانــي نــقــطــتــان، واألخـــيـــر 3 نــقــاط. 
والفريق األول الذي يسبق غريمه إلى كسب 
13 نقطة من أصل 24 محتملة يتوج باللقب.

كأس »اليفر« 
للتنس

تشجيعا  وشهدت  فيدرر  روجيه  السويسري  النجم  ابتكرها  جديدة  فكرة 
من الالعبين المصنفين أصبحت ترى النور وهي التي باتت تشكل خطرا على 

بطوالت كبرى على غرار كأس ديفيس وكذلك باقي البطوالت

3031
رياضة

تقرير

نادال وفيدرر في فريق واحد
ــن املـــســـابـــقـــة تــحــتــضــنــهــا  الــنــســخــة األولـــــــى مــ
سميت  التشيكية  بـــراغ  فــي  الصلبة  املــالعــب 
بكأس »اليفر«، تكريما لألسطورة األسترالي 
رود اليفر، آخر العب حقق الغراند سالم ولقب 
مــن الــبــطــوالت األربــــع الــكــبــرى فــي عـــام واحــد 
فكرة  التنس  عشاق  ستمنح  أنها  كما   ،1969
غير مسبوقة وهي تواجد النجم السويسري 
روجيه فيدرر واإلسباني رافائيل نادال للمرة 
ــــدورة الــتــي ال تــخــول املــشــاركــني  ــى فــي الـ األولــ
فــيــهــا نــقــاطــا فــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي ولكنها 
تضمن لهم جوائز مالية لم يتم الكشف عنها.
العجوز« بشكل  »الــقــارة   كما تتميز تشكيلة 
العالم،  فــريــق  تشكيلة  نظيرتها  عــن  واضـــح، 
فــهــي تملك فــقــط العــبــني بــني الــعــشــرة األوائـــل 
ــم الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش  فــي الــعــالــم وهـ
واألملـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــنـــمـــســـوي 

دومـــيـــنـــيـــك تــيــيــم بــاســتــثــنــاء الـــنـــجـــم املــحــلــي 
التشيكي توماس برديتش.

في املقابل، يضم الفريق العاملي أربعة العبني 
أمـــيـــركـــيـــني وهـــــم فـــرانـــســـيـــس تــــيــــافــــوي، ســـام 
كويري، جون إيسنر، جاك سوك واألسترالي 
ــنــــدي الـــــواعـــــد ديــنــيــس  ــكــ ــيـــك كـــيـــريـــوس والــ نـ
شابوفالوف، وسيقود الفريق النجم األميركي 
السابق جون ماكنرو في مواجهة أمام غريمه 
الــســابــق الــســويــدي بــيــورن بـــورغ، فيما تلقى 
الـــفـــريـــق الـــعـــاملـــي ضـــربـــة مــوجــعــة بــانــســحــاب 
األرجــنــتــيــنــي خــــوان مـــارتـــن دل بـــوتـــرو الـــذي 
أطاح بفيدرر من ربع نهائي بطولة الواليات 

املتحدة، آخر البطوالت األربع الكبرى.

معارضون وأضرار بالبطوالت
البطولة تبعات على دورات  وسيكون إلقامة 
أخرى، فعلى سبيل املثال، ستحرم دورتا سان 
بطرسبرغ الروسية ومتز الفرنسية من بعض 
الالعبني أمثال إيسنر وسوك أو حتى الشاب 
التي  الواعد شابوفالوف في ظل الصعوبات 
ــان فـــي اســتــقــطــاب  ــ ــدورتـ ــ تــواجــهــهــا هـــاتـــان الـ
إلـــى  وبـــالـــنـــســـبـــة  األول.  الــــصــــف  مــــن  العــــبــــني 
الوطني  الفني  املــديــر  أمــثــال  املــراقــبــني  بعض 
هذه  انتقد  فقد  هاغيلوير  باتريس  الفرنسي 
الــفــكــرة بــقــولــه: »هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الـــــدورات 
االســتــعــراضــيــة الــتــي تــهــدف بــالــدرجــة األولـــى 
إلى منح جوائز كبيرة، لكن عندما تؤثر سلبا 
على دورات رابطة الالعبني املحترفني أو كأس 
ديفيس، فأنا أعتقد بأنها ليست فكرة جيدة«.
ورد عــلــيــه فـــيـــدرر بــقــولــه: »إنــهــمــا بــطــولــتــان 
مــخــتــلــفــتــان، فـــكـــأس اليـــفـــر تــلــعــب عــلــى مــدى 
ثالثة أيام، في املقابل، تقام كأس ديفيس في 
أربــعــة مواعيد على مــدار الــعــام حتى املــبــاراة 
الــنــهــائــيــة. ال أحــبــذ املــقــارنــة فــي هـــذا املــجــال«. 
ولم يخض فيدرر أي مباراة في كأس ديفيس 
في صفوف منتخب بالده منذ عام 2014 إلى 

جانب مواطنه ستانيسالس فافرينكا.
وكان لسان حال قائد مدرب فرنسا في كأس 
ديفيس النجم السابق يانيك نوا الذي يواجه 
ــي نـــهـــائـــي كـــأس  فـــريـــقـــه مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا فــ
ديفيس )بني 24 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 
مــمــاثــال عــنــدمــا اعــتــبــر بــأنــه ال يــجــوز مــقــارنــة 
البطولتني بقوله »كأس ديفيس تقام في 130 
دولــة وكــم عــدد الالعبني؟ خمسة أو ستة في 

كل فريق. األمر مختلف تماما«.
من جهته، اعتبر العب التنس األميركي جون 
إلى  بحاجة  ديفيس  كــأس  بطولة  أن  ماكنرو 
تــغــيــيــرات وأن بــطــولــة كـــأس اليــفــر الــجــديــدة، 
ــا مع  التي سيتواجه فيها العــبــون مــن أوروبـ
منتخب مكون من بقية العبي العالم، قد تعد 

مثاال يحتذى به في مسألة التجديد.
العالم  باقي  فريق  يقود  الــذي  ماكنرو،  وقــال 
املكون من مواطنيه سام كويري وجون إيسنر 
وجاك سوك وفرانسيس تيافوي واألسترالي 
نيك كيريوس والكندي دينيس شابوفالوف، 

انتقد المدير الفني 
الوطني الفرنسي باتريس 

هاغيلوير البطولة

داني ألفيش يرد على اتهامات دييغو فورالن
ــيـــش، الــظــهــيــر األيـــمـــن  ــفـ ــي دانــــــي ألـ ــلـ ــرازيـ ــبـ رد الـ
املهاجم  على  الفرنسي،  جيرمان  ســان  لباريس 
األوروغواياني السابق دييغو فورالن، الذي كان 
قد انتقد الالعب املخضرم في وقت سابق بسبب 
»تــآمــره« ضــد مواطنه إديــنــســون كــافــانــي، حيث 

هاجمه بضراوة.
وعــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــدويــنــات 
القصيرة »تويتر«، تطرق املدافع البرازيلي والعب 
بني  حدثت  التي  املالسنة  إلــى  األسبق  برشلونة 
مباراة  خــالل  وكافاني  سيلفا  دا  نيمار  مواطنه 
الــدوري والتي  أوليمبيك ليون األحــد املاضي في 

انتهت بفوز النادي »الباريسي« بثنائية نظيفة.
تصريحات  على  ردًا  تدوينته،  فــي  ألفيش  وقــال 
فورالن إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، »ال أعلم 
أي مباراة كنتم تشاهدون، ولكن، ملعلوماتكم، لم آخذ الكرة من أي زميل، على النقيض، 
)بي إس  لقد أخذوا هم الكرة مني!«. وأتم »وملعلوماتكم أيضًا، أنا من سجل آخر هدف لـ

جي( من مخالفة... ولهذا ابتعدوا عن إثارة الجدل بالزج باسمي«.

ماكرون وباخ يزوران المنشآت 
األولمبية المستقبلية في مرسيليا

زار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة األوملبية الدولية، األملاني 
الشراع  منافسات  ستستضيف  التي  فرنسا،  جنوبي  مرسيليا،  مدينة  بــاخ،  تــومــاس 
وكرة القدم خالل دورة األلعاب األوملبية )باريس 2024(. وأشار ماكرون خالل زيارته 
للمدينة املتوسطية »هذه األلعاب هي لفرنسا كلها وللفرنسيني«. من جانبه، قال باخ إن 
التواجد في مرسيليا، بالنسبة له، يظهر »وحدة مشروع« باريس الستضافة هذا الحدث 
من  نهائي  ال  بـــ«دعــم  ويحظى  الفرنسيني«،  »جميع  بــني  »مشاركته«  بسبب  الــريــاضــي، 
الطبقة السياسية«. وكانت الجمعية العمومية للجنة األوملبية الدولية، التي عقدت األسبوع 
املاضي في العاصمة البيروانية ليما، قد وافقت على منح مدينتي باريس ولوس آنجليس 
شرف تنظيم دورتي األلعاب األوملبية 2024 و2028 على الترتيب. وتعد هذه املرة األولى 

التي تعلن فيها املؤسسة الدولية عن مقرين لنسختني مختلفتني في آن واحد.
وتقدمت مدينتا باريس ولوس آنجليس بطلب تنظيم أوملبياد 2024 بعد انسحاب كل 
من هامبورغ األملانية وروما اإليطالية وبودابست املجرية، قبل أن تقرر اللجنة األوملبية 
الدولية توزيع تنظيم النسختني املقبلتني بني املرشحتني الباقيتني بعد اتفاق ثالثي بني 

كل األطراف.

بوكيتينو: هاري كين واحد من أفضل مهاجمي العالم
وصــــف مــــدرب تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي مــاوريــثــيــو 
ــيــوم العــبــه هــــاري كــني بــأنــه »واحـــد  بوكيتينو ال
ــــم يــشــكــك في  مـــن أفــضــل مــهــاجــمــي الـــعـــالـــم«، ول
الــفــريــق. وفــي  ألـــقـــاب مـــع  اســتــمــراريــتــه لتحقيق 
هــام في  مــواجــهــة ويــســت  مؤتمر صحافي قبل 
الـــدوري شــدد بوكيتينو على أن كــني يرغب في 
»لــفــتــرة طويلة«،  اللندني  الــفــريــق  مــع  االســتــمــرار 
وأبــرز املــدرب أن الالعب »أوضــح هــذا األمــر أكثر 
ــاري مــن أفضل  ــرة«. وتــابــع بوكيتينو »هــ مــن مــ
املهاجمني في العالم ويتحدث الكثيرون عنه اآلن، البعض يقول أننا يجب أن نفوز بألقاب 
لكي يستمر معنا، لكن كل األمــور واضــحــة«، وأضــاف املــدرب »هــو العبنا. هو يعشق 

توتنهام وسيستمر هنا وسيبقى معنا لوقت طويل«.

فيل نيفيل يرى أن مستوى راشفورد 
ليس أقل من مبابي أو ديمبيلي

في  األســبــق  واملساعد  سابقًا  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  العــب  نيفيل،  فيل  يؤمن 
الجهاز الفني لنادي فالنسيا اإلسباني، أن مستوى مواطنه ماركوس راشفورد، املهاجم 
إال  أو عثمان ديمبيلي«  أقــل من كيليان مبابي  »ليس  يونايتد،  املــان  الصاعد بصفوف 
أن ال أحد يتحدث عنه. وبعد أدائه الكبير، ليتم اختياره رجل املباراة، اعتبر نيفيل، الذي 
يعمل كمحلل في شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية، أن املهاجم الشاب يقف على قدم 
املساواة مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وديمبيلي جناح برشلونة 
ديمبيلي  عثمان  يمتدح  »الجميع  نيفيل  عائلة  فــي  األصــغــر  الشقيق  وقـــال  اإلســبــانــي. 

وكيليان مبابي، ولكن ال أحد يتحدث عن راشفورد في هذه البالد«.
وأضاف »ألنه العب إنكليزي، فنكتفي فقط بالقول: يلعب على الجانب األيسر وهو العب 
جيد، ليس أكثر. إال أنه في الحقيقة يملك نفس مستوى ديمبيلي ومبابي، اللذين يلعبان 
أيضًا على األجنحة. الناس تقول أن راشفورد يجب أن يلعب في الداخل، ولكن إمكانياته 

تؤهله للتألق في أي مكان«.

لفريق كولتورال ليونيسا وسلط الضوء عليه بشكل كبير 
إعالميا خاصة أن صحيفة »اس« اإلسبانية ذائعة الصيت 

تحدثت عنه.
أحمد  سجله  الــذي  التاريخي  بالهدف  الصحيفة  واهتمت 
التاريخ بهدفه، بل أهدى إلى  ياسر، وقالت إن املدافع دخل 
على سلم  بقوة  يتقدم  للغاية جعله  ثمينا  انتصارًا  فريقه 
الترتيب، وسيكون مستعدا ألن يمثل بالده في كأس العالم 
الصحيفة  وأكـــدت  قــطــر.  فــي  تنظيمها  الــتــي سيتم   ،2022
يــاســر، ضمن مقعدا  الــقــطــري، أحــمــد  املــدافــع  أن  اإلسبانية 
أســاســيــا فــي تشكيلة مـــدرب الــفــريــق روبـــن دي ال بــاريــرا 
احترافه  أن  إلى  الفريق، مشيرة  مع  تماما  بالتكيف  ونجح 
مع الفريق اإلسباني جاء من أجل تجهيز نفسه للمشاركة 
في كأس العالم في قطر عام 2022، وهو أحد األسباب التي 

دفعته ملغادرة لخويا، للتعلم وزيادة خبرته في إسبانيا.

ونقلت الصحيفة تصريحا عن ياسر قال فيه: »أتيحت لي 
العديد من الخيارات للعب خارج قطر، ولكنني أحب الدوري 
اإلسباني وأعتقد أنه كان أفضل خيار للجميع«، فيما نقلت 
على لسان مدير الكرة في الفريق اإلسباني، أوسكار كانو، 
الــذي رشــح ياسر للعب فيه وهــو الــذي كــان يعرفه مسبقا 
ــه أحــد  ــدرب منتخب قــطــر تــحــت 19 قــائــال: »إنـ حــني كـــان مـ
آمــاال كبيرة خــالل كأس  تعلق قطر عليهم  الذين  الالعبني 
العالم 2022«. ويعد العب فريق فياريال اإلسباني السابق، 
الدرجة  أول العــب قطري يحترف في دوري  أكــرم عفيف، 
يعد  الــذي  الوقت  في  »الليغا«،  القدم  لكرة  اإلسباني  األولــى 
فيه الــالعــب، عبد الله عبد الــســالم، أول العــب قطري يلعب 
في املسابقات اإلسبانية املحلية، فيما يعد نادي كولتورال 

ليونيسا مملوكا ألكاديمية أسباير القطرية.
)العربي الجديد(

عــزز املــدافــع أحــمــد يــاســر الــتــواجــد القطري فــي عــالــم الكرة 
ليونيسا  كولتورال  انتقل لصفوف  بعدما  وذلــك  اإلسبانية 
فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية األخـــيـــرة، قــادمــا مــن فريق 
لخويا سابقا والدحيل حاليا، وهو الذي يعد أحد أبرز ركائز 

دفاع منتخب قطر.
وحظي تواجد أحمد ياسر، املولود  في 17 مايو/أيار 1995، 
في املسابقات اإلسبانية باهتمام الفت في وسائل اإلعالم 
ذائعة الصيت هناك خاصة أنه دخل تاريخ الكرة اإلسبانية، 
املسابقات  فــي  أول العــب قطري يسجل هدفا  بــات  بعدما 
الرسمية املحلية، حينما ساهم في انتصار فريقه كولتورال 
نظيره  على  اإلسبانية،  الثانية  الدرجة  أندية  أحد  ليونيسا، 
هويسكا، بنتيجة )3-2( في املباراة التي جرت ضمن الجولة 

الخامسة من دوري الدرجة الثانية اإلسباني لكرة القدم.
الثالث  مدافع فريق الدحيل القطري سجل هدف االنتصار 

أحمد ياسر

على هامش الحدث

هو أول العب 
قطري يسجل 

هدفا في 
المسابقات اإلسبانية 

ما يعزز الحضور 
العربي  هناك 

والذي يشهد على 
تواجد العديد من 

الالعبين العرب

نادال وفيدرر 
بعد مواجهتم 
المثيرة سيلعبان 
في فريق واحد 
)ماثيو ستوكمان 
)Getty/

أسفرت قرعة كأس ديفيس، التي سحبت قبل أيام، عن استضافة إسبانيا 
األول وأوقعت  الدور  بريطانيا في  اللقب خمس مرات منتخب  حاملة 
القرعة، التي سحبت فرنسا وبلجيكا، اللتين تأهلتا إلى نهائي نسخة العام 
مواجهة  في  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  ليل،  في  سيقام  والذي  الحالي، 
تسمح  جديدة  قاعدة  بفضل  والمجر،  هولندا  أمام  أرضهما  على 

لطرفي نهائي النسخة السابقة باختيار الملعب.

قرعة »ديفيس«

وجه رياضي

»أعـــتـــقـــد أن هـــــذه الـــبـــطـــولـــة قــــد تـــمـــثـــل دفــعــة 
ديفيس إلجــراء  كــأس  للمسؤولني عن بطولة 
تعديالت«. وصرح »أعتقد أننا جميعا نشعر 
بالنجاح  األمــر  يكلل  أن  وأتمنى  بالحماسة، 
ــرب  ــرون إلـــيـــه بـــاهـــتـــمـــام«. وأعــ ــ وأن يــنــظــر آخــ
العب التنس اإلسباني رفائيل نادال، املصنف 
األول عـــاملـــيـــا، عـــن تــحــمــســه لــلــعــب مـــع فــريــق 

رود  األســتــرالــي،  التنس  أســطــورة  التشيكية، 
اليفر، بإصدار طابع تذكاري وبطاقة بريدية 
األولــى  بالنسخة  لالحتفال  صورته،  عليهما 
لــبــطــولــة كـــأس اليــفــر االســتــعــراضــيــة. وصــرح 
اليفر: »إنني فخور بأن البريد التشيكي كان 
الفعالية،  لتلك  التكريم  هــذا  منح  على  قـــادرا 
خــاصــة لـــرود اليــفــر فــي شــكــل بــطــاقــة بريدية 

أوروبــا في بطولة كأس اليفر الجديدة وقال: 
»وجود هؤالء الالعبني بجانبي يعني الكثير 
لـــي«، مــشــيــرا إلـــى زمــالئــه فــي فريق  بالنسبة 
أوروبــــا الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر واألملــانــي 
ألكسندر زفيريف والكرواتي مارين سيليتش 
والــــنــــمــــســــاوي دومــــيــــنــــيــــك تــــيــــم والـــتـــشـــيـــكـــي 
تــــومــــاس بـــيـــرديـــتـــش. وكــــرمــــت هــيــئــة الــبــريــد 

فــريــدة مــن نــوعــهــا، والــتــي ســـوف تــجــد مكانا 
للعديد  الــتــذكــاريــة  املــجــمــوعــات  فــي  بالتأكيد 
من محبي التنس«. وأوضح: »إنه لشرف رائع 
أن تحمل تلك البطولة الجديدة اسمي.. أشعر 
بـــالـــتـــواضـــع ألنــــه أصـــبـــح لــــدي طـــابـــع جــمــيــل، 

وبطاقة بريدية أنتجت هنا في براغ«.
)العربي الجديد(

بلغت اإلسبانية جاربيني موغوروزا املصنفة األولى عامليا بني العبات التنس املحترفات 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة طــوكــيــو بــعــد اإلطــاحــة بالفرنسية كــارولــني غــارســيــا. واحــتــاجــت 
موغوروزا املرشحة األولى للقب إلى ساعة و23 دقيقة لتهزم غارسيا بنتيجة )6 - 3( 
املتبقية،  النهائي  الفائزة بمباراة ربع  النهائي  مــوغــوروزا في نصف  - 6(. وتواجه  و)4 
سيبولكوفا.  دومينيكا  والسلوفاكية  فوزنياكي  كارولني  الدنماركية  بني  تجمع  والتي 
وتجمع مباراة نصف النهائي األخرى بني األملانية أنجليكه كيربر املصنفة الـ14 عامليًا 

واملرشحة السابعة للقب والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا.

صورة في خبر

تألق موغوروزا
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