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رياضة

أحبط الالعب الفرنسي ريشار جاسكيه عودة 
النجم البريطاني آندي موراي إلى املالعب في 

منافسات فئة الفردي وذلك بعد أن أطاح به من 
الدور األول في بطولة »سينسيناتي« املفتوحة. 
وتمكن جاسكيه من حسم مواجهته أمام موراي 
خالل ساعة و37 دقيقة بنتيجة )6 - 4( و)6 - 4(، 
وسيلتقي الالعب الفرنسي في الدور الثاني مع 
النمساوي دومينيك تيم الذي أعفته القرعة من 

خوض الدور األول.

يضع فريق إشبيلية اللمسات األخيرة على صفقة 
انتقال مهاجمه الفرنسي وسام بن يدر ملوناكو 
مقابل 40 مليون يورو، وبمجرد توقيع االتفاق 

سيقدم النادي األندلسي عرضًا لنظيره الفرنسي 
من أجل الحصول على خدمات الجناح البرتغالي 

ماركوس باولو روني لوبيز. وأكدت مصادر 
من النادي األندلسي للوكالة اإلسبانية، أنه في 

مساء األحد أمست صفقة انتقال بن يدر إلى فريق 
موناكو شبه محسومة.

أعلن فريق بحرين - ميريدا للدراجات الهوائية 
أن دراجه اإليطالي دومينيكو بوتزوفيفو تعرض 

إلصابات خطيرة من جراء حادثة دهس. وأفاد 
الفريق عبر موقعه الرسمي بأنه »على الرغم من 

استقرار حالته وعدم دخوله في غيبوبة، إال أن 
بوتزوفيفو يعاني من كسور عدة تستوجب إجراء 

عمليات جراحية«. ووفقًا لألطباء، يعاني الدراج من 
كسور في ستة من أضالعه وإصابات في الصدر، 
ما يرجح غيابه عن منافسات الطواف اإلسباني.

بطولة سينسيناتي: 
جاسكيه يحبط عودة 

موراي

بن يدر يقترب من 
االنتقال إلى موناكو 

الفرنسي

الدراج اإليطالي 
بوتزوفيفو يتعرض 

إلصابات خطيرة

أعلن فريق بايرن 
ميونخ األلماني 
التوصل إلى 
اتفاق بشأن ضم 
الجناح الدولي 
الكرواتي، إيفان 
بيريسيتش، 
قادمًا من 
فريق إنتر ميالن 
اإليطالي على 
سبيل اإلعارة، 
مع وجود بند 
يسمح للفريق 
»البافاري« 
بشرائه نهائيًا. 
وصرح المدير 
الرياضي لبايرن، 
حسن صالح 
حميديتش: 
»إيفان 
سيساعدنا 
فورًا، نظرا 
لخبرته الدولية 
الطويلة. إنه 
العب جيد فنيًا 
ويستطيع 
اللعب في مراكز 
متعددة في 
بيريسيتش سيكون إضافة كبيرة لفريق بايرن ميونخ )Getty(الهجوم«.

بيريسيتش »بافاري«
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رياضة

نيمار سُيحدث مشكلة 
تكتيكية لبرشلونة وريال 

مدريد

بايرن ميونخ يستهل حملة دفاعه 
عن كأس ألمانيا بفوز على كوتبوس

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بطاًل لكأس أملانيا، بالفوز على 
الــدور  في   )1  -  3( بنتيجة  الرابعة  الــدرجــة  من  إنيرجي كوتبوس  مضيفه 
األول. سجل للضيف املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم 
من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة )د.32(، والفرنسي كينغسلي 
كومان بتسديدة من خارج املنطقة بعد مجهود فردي )د.65(، فيما أضاف 
وسط  من  زاحفة  أرضية  بتسديدة  الثالث  الهدف  غوريتسكا  ليون  البديل 
املنطقة بعد تمريرة عرضية من البديل اآلخر سيرج غنابري )د.85(. ورفض 
كوتبوس مغادرة ملعبه من دون هز شباك بايرن وإسعاد جماهيره، فسجل 
القاتلة بعدما احتسب الحكم ركلة جــزاء إثر خطأ داخل  الدقائق  هدفًا في 
في شباك  بنجاح  تــاز وسددها  بركان  لها  انبرى  املنطقة من غوريتسكا، 

الحارس الدولي مانويل نوير)د.3+90(.

الدوري البرتغالي: تعادل سلبي 
بين فيتوريا سيتوبال وتونديال فلي 

خّيم التعادل السلبي على املواجهة التي جمعت فيتوريا سيتوبال بضيفه 
القدم موسم  لكرة  البرتغالي  الـــدوري  من  األولــى  الجولة  في ختام  تونديال 
)2019-2020(. وعلى ملعب )بونفيم( فشل الفريقان في فك شفرة الشباك، 
التعادل  الجديد. وبهذا  لهما باملوسم  أول ظهور  ليكتفيا بحصد نقطة في 
احتل فريق تونديال املركز العاشر بنقطة، بينما جاء خلفه مباشرًة فريق 
الترتيب  جــدول  تصدر  بنفيكا  فريق  أن  ُيــذكــر  الرصيد.  بنفس  سيتوبال 
بفارق األهداف عن كل من سبورتينغ براغا والوافدين الجديدين فاماليساو 

وجيل فيسنتي وبوافيشتا.

كلوب: بيكر سيغيب بضعة أسابيع 
أفاد مدرب فريق ليفربول، األملاني يورغن كلوب، بأن حارس مرماه البرازيلي 
تعرض إلصابة  بعدما  أسابيع  لبضعة  املالعب  عن  بيكر، سيغيب  أليسون 
للموقع  األملاني  املــدرب  وقــال  املمتاز.  اإلنكليزي  الــدوري  افتتاح مباريات  في 
الرسمي لبطل أوروبــا: »األمــر ليس إيجابيًا. تعرض إلصابة في ربلة الساق 
وسيغيب لفترة من الوقت. ال أريد التكهن بشأن عودته، ولكن لن يحصل ذلك 
يوم مباراة كأس السوبر أمام تشلسي، سيحتاج إلى الوقت، بضعة أسابيع 
وهذا أمر مؤكد«. وتابع »قرأت عن 6 أسابيع وشائعات مشابهة، ولكن أليسون 
لم يتعرض إلصابات متكررة خالل مسيرته، لذلك أفضل أن أنتظر قلياًل لرؤية 

كيف ستتطور األمور. ولكن لن يكون متواجدًا معنا في األسابيع القادمة«.

دي روسي يظهر بقميص بوكا جونيورز 
من املقرر ظهور العب الوسط اإليطالي املخضرم دانييلي دي روسي رسميًا 
أملاغرو  مواجهة  خــالل  األرجنتيني  جونيورز  بوكا  بقميص  األولــى  للمرة 
من الدرجة الثانية، في دور الـ32 ببطولة الكأس في البلد الالتيني. وشارك 
صاحب الـ36 عاما في التشكيلة األساسية التي اختارها املدرب غوستافو 
ألفارو خالل املران األخير، لتصبح مسألة ظهوره كأساسي ألول مرة في 
مباراة رسمية مع بوكا محسومة. كما أن هذه هي املــرة األولــى التي تضم 
عــام 2006 منذ  »اآلزوري« في  العالم مع  اســم بطل  مــبــاراة  أي  قائمة  فيها 
على  عبر حساباته  الــنــادي  ونشر  املــاضــي.  يوليو/تموز   26 في  انضمامه 
»بداية  مــع رســالــة  التواصل االجتماعي صــورة لالعب وهــو يبتسم  مــواقــع 
جيدة لألسبوع«. وكان النجم اإليطالي قد وَقع نهاية الشهر املاضي عقدًا مع 
بطل األرجنتني يمتد لعام 2020. كما ونشر الفريق عبر شبكات التواصل 
االجتماعي صور توقيع العقد من قبل الالعب برفقة املدير الرياضي للنادي، 
نيكوالس بورديسو، الذي زامل دي روسي في فريق روما منذ 2009 وحتى 
2013. وقال دي روسي آنذاك خالل مقطع فيديو: »أهم شيء في الحياة هو 

التمكن من تحقيق أحالمك الخاصة«.

نــيــمــار، حــكــايــة املـــوســـم، حــكــايــة كـــل مــوســم 
وحــكــايــة ســـوق انــتــقــاالت صــيــف 2019. بني 
ـــال مـــدريـــد هــنــاك الــكــثــيــر من  بــرشــلــونــة وريــ
ــح ومــفــهــوم  الـــكـــام بـــني الــســطــور، مــنــه واضــ
ــه. بــطــل في  ومـــنـــه غـــامـــض وال يــمــكــن شـــرحـ
برشلونة، نجم في »حديقة األمراء« و»عدو« 

بني الوجهتني.
التاريخية.  »الــريــمــونــتــادا«  بطل  نيمار  إنــه 
باريس بسبب  الــذي كرهته جماهير  نيمار 
ــو« واســتــقــبــلــتــه كــالــبــطــل  »مـــعـــجـــزة كـــامـــب نــ
بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة. نــيــمــار امُلــتــاعــب بقلوب 
الــجــمــاهــيــر الــصــديــقــة قــبــل املــنــافــســة، مثير 
ــة املــــابــــس وخـــارجـــهـــا.  ــرفـ ــل غـ ــ الـــشـــغـــب داخــ
الغدار الــذي ال يعرف الوفاء ألحــد، فقميص 
للوصول  وسيلة  مجرد  له  بالنسبة  الفريق 

إلى القمة.
انقلب كل شيء بالنسبة لنيمار فجأًة، حلم 
كابوس. جماهير  إلى  الذهبية تحول  الكرة 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أعــلــنــت الــحــرب على 
أول مباراة  البرازيلي وبــدون مقدمات، ففي 
ــرنـــســـي الــيــافــطــة  ــفـ ــة مــــن الــــــــــدوري الـ ــيـ ــمـ رسـ

منافسات  النطاق  االســتــعــدادات  تتواصل 
بطولة العالم أللعاب القوى في الدوحة عام 
السابعة عشرة، والتي  2019، في نسختها 
تستضيفها قطر ألول مرة في منطقة الشرق 
األوســــــط خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 27 ســبــتــمــبــر/

أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين األول املقبلني، 
بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة التي 
وتؤكد  الــعــالــم.  فــي  كبيرة  بشعبية  تحظى 
التامة  للبطولة جاهزيتها  املنظمة  اللجنة 
الرياضي،  العاملي  الــحــدث  هــذا  الستضافة 
ــتـــاد خــلــيــفــة الــــدولــــي )الــــذي  ــك عــلــى اسـ ــ وذلـ
مــبــاريــات مونديال  مــن  عـــددًا  سيستضيف 
2022( في العاصمة القطرية الدوحة، والذي 
واملــســتــدام،  املتطور  التبريد  بنظام  يتمتع 
كما تؤكد اللجنة أيضا على وجود خيارات 
عديدة للتذاكر تسمح للمشجعني بمشاهدة 
منافسات البطولة بطرق جديدة ومبتكرة. 
أول سباق  الــبــطــولــة  أن تشهد  املــقــرر  ومـــن 
ــاراثـــون ســيــقــام فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل على  مـ
طــول كورنيش الــدوحــة، وكــذلــك أول سباق 
تتابع مختلط 4 *400 متر، من أجل زيادة 

املــدرجــات ُتفسر كل  التي ُرفعت في  الكبيرة 
»نيمار  إضافية:  تفاصيل  أي  وبـــدون  شــيء 
يـــحـــدث إال في  عـــاهـــرة هــــذا ال  أن تــصــفــعــك 
)الــريــمــونــتــادا(، هــل تــتــذكــر؟«. هـــذا عـــدا عن 
»الباريسي«  الــنــادي  مشجعي  رابــطــي  بيان 

الذي طالب نيمار بالرحيل فورًا.
الـــــصـــــورة أمــــســــت واضـــــحـــــة، الــــاعــــب الــــذي 
ــع لــــه 222 مــلــيــون  ــ ــذي دفـ ــ يــطــعــن الـــفـــريـــق الــ
يـــــــورو، والــــاعــــب الــــــذي يــطــعــن الــجــمــاهــيــر 
العاصمة  التي استقبلته كالبطل في وسط 
بـــاريـــس، فــهــو ســاقــط »جــمــاهــيــريــا«، فلماذا 
كل هذا االهتمام اإلعامي باعب ال يحترم 

أسس كرة القدم وهي األخاق الرياضية؟
ــؤال األهـــــم فـــي قــضــيــة »نــيــمــار  ويــبــقــى الــــســ
ســاغــا« ملـــاذا يهتم بــرشــلــونــة بــاعــب طعنه 
بــعــد »الــريــمــونــتــادا« الــتــاريــخــيــة، لــم يحترم 
زمـــاءه فــي الــتــدريــبــات وتخلى عــن ُحــب 92 
ألف ُمشجع في »الكامب نو«؟ وملاذا يحتاج 
ــم اســـتـــثـــمـــاره فــي  ــ ريــــــال مــــدريــــد لــنــيــمــار رغـ
ــازارد، وهــو  ــ مــشــروع نجمه الــجــديــد إديـــن هـ
يــعــلــم جـــيـــدًا أن تـــصـــرفـــات نــيــمــار قـــد تــضــُر 

أكــبــر عــدد  إلـــى  التشجيع والـــوصـــول  متعة 
اللجنة  العالم. وتسعى  الجمهور حول  من 
املنظمة إلـــى بـــذل أقــصــى الــجــهــود مــن أجــل 
تنظيم نسخة استثنائية من بطولة العالم 
قطر  وتتربع   .2019 الــدوحــة  القوى  أللعاب 
البطوالت  تنظيم  فــي مجال  الــصــدارة  على 
الــريــاضــيــة الــكــبــرى وفــقــا ألعــلــى املــعــايــيــر، 
ومـــن أجـــل الـــحـــدث املــقــبــل، يـــشـــارك عــشــرات 
املتطوعني والشركاء  األفــراد من  اآلالف من 
والرعاة ومختلف األفراد، كل في تخصصه 
الستقبال  االستعداد  أتــم  على  قطر  لتكون 
عالم ألعاب القوى خال البطولة األكبر في 

العالم. 
ومن املتوقع أن يشهد االستاد أجواء مفعمة 
بــالــحــمــاســة بـــوجـــود جــمــاهــيــر مـــن مختلف 
الــجــنــســيــات ســيــتــوافــدون صـــوب الــعــاصــمــة 
الــــدوحــــة، وســيــحــظــى الـــحـــاضـــرون بــفــرصــة 
التعرف على مختلف الثقافات قبيل دخولها 
القوى  ألعاب  قرية  إذ ستستقبلها  االســتــاد، 
ــة ألـــعـــاب  ــريــ خـــــــارج االســــــتــــــاد. وســـتـــشـــهـــد قــ
والعروض  األنشطة  مختلف  العاملية  القوى 
الــحــيــة، كــمــا ستتضمن أكــشــاكــا  الــتــرفــيــهــيــة 
لــأطــعــمــة واملـــشـــروبـــات مـــن مــخــتــلــف بــلــدان 
املسائية طوال  الفترة  إذ ستفتح في  العالم، 
واملشجعني  للجماهير  لتقدم  البطولة،  مــدة 

رحلة تثقيفية ترفيهية بامتياز. 
ــر، تــتــكــاتــف جـــهـــود شـــركـــاء  ــ مــــن جـــانـــب آخــ
البطولة والجهات الراعية والجهات األخرى 
كــــاملــــدارس، لــلــتــرويــج لــلــبــطــولــة والــتــعــريــف 

بغرفة املابس كثيرًا واألخيرة من امُلسلمات 
بالنسبة لزين الدين زيدان؟

تكتيكيًا، قد يجد املدربان إرنستو فالفيردي 
مع  األمـــور  لترتيب  كبيرة  صعوبة  وزيــــدان 
نــيــمــار، فـــاألول لــديــه عــدد كبير مــن األســمــاء 
امُلميزة في خط املقدمة مثل ميسي، سواريز، 
غريزمان وديمبيلي ولو أضيف إليهم نيمار 
ستكون عملية االختيار في غاية الصعوبة. 
أما بالنسبة لزيدان فاألمور مشابهة تقريبًا 
خصوصًا مع وصول النجم البلجيكي إدين 
هــازارد الذي يلعب على الجهة نفسها التي 
سيحدث  وبالتالي  نيمار  البرازيل  يشغلها 

مشكلة تكتيكية في الفريق »امللكي«.
وبعيدًا عن األمور التكتيكية، يبدو أن الصفقة 
لــيــســت ســهــلــة أبــــدًا لــنــاحــيــة الــعــقــد والــقــيــمــة 
الــتــي ســُتــدفــع. ففريق برشلونة حــدد عرض 
كوتينيو  عــرض  حيُث  »الباريسي«،  للنادي 
إضافة لـ80 مليون يورو، وهو العرض الذي 
ــان جـــيـــرمـــان، بينما  قـــد يــرفــضــه بـــاريـــس ســ
كثيرة  مالية  أعباء  ريــال مدريد  يترتب على 
قبل التفكير في التعاقد مع نيمار. نيمار كان 
بطًا في برشلونة، وصــل بطًا إلــى باريس 
ومن هناك انتهت حكاية نجم يريد منافسة 
ميسي ورونالدو، فاإلثنان ما زاال على عرش 
الكرة العاملية ونيمار يعيش في عالم ينهار 
برشلونة  جماهير  كرهته  نيمار  تدريجيًا. 
بــعــد رحــيــلــه وتــحــول بــكــل بــســاطــة إلـــى »شــر 

ُمطلق« في باريس.
رياض...

والفعاليات  األنشطة  تنظيم  بها من خــال 
ــوم بـــهـــا شـــركـــة  ــقــ ــي تــ ــتــ املـــخـــتـــلـــفـــة كـــتـــلـــك الــ
اتـــصـــاالت أوريـــــدو فـــي مــحــالــهــا الــتــجــاريــة، 
الجوية  الخطوط  تقدمها  التي  واملــبــادرات 
الــقــطــريــة لــتــشــجــع الــحــضــور الــجــمــاهــيــري. 

فسيتخذ  املنافسات،  لــجــدول  بالنسبة  أمــا 
شــكــا جــديــدا فــي هـــذه الــنــســخــة، إذ ستقام 
املــنــافــســات فــي الــفــتــرة املــســائــيــة فــقــط، بــدال 
مـــن الــفــتــرتــني الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة، مما 
والصحافيني  لــلــضــيــوف  الــفــرصــة  سيتيح 

البطولة،  إلى  توافدهم  املتوقع  واملشجعني 
التعرف على تاريخ قطر وثقافتها.

ولــضــمــان أجــــواء مــرحــبــة ومــريــحــة للجميع 
مــن حـــول الــعــالــم، تــواصــلــت الــلــجــنــة املحلية 
املنظمة مع أكثر من 100,000 فرد من مختلف 
ا مــن املــــدارس وصــوال  شــرائــح املــجــتــمــع، بـــدء
واألنشطة  الفعاليات  لتنظيم  الــشــركــاء،  إلــى 
التفاعلية من أجل دعم بطولة العالم أللعاب 
بأسعار  تــذاكــرهــا حاليا  تتوفر  التي  الــقــوى 

تبدأ من 60 رياال قطريا )16.48 دوالرا(.
ومـــع تبقي أيـــام مــعــدودة فــقــط عــلــى موعد 
ثاني،  آل  أســمــاء  الشيخة  وجهت  البطولة، 
ــديـــــرة الـــتـــســـويـــق واالتــــــصــــــال بــالــلــجــنــة  مـــ
املحلية املنظمة الدعوة للجماهير لحضور 
البطولة، ذلك أنها تعتبر أكبر حدث رياضي 
عــلــى اإلطــــاق ســيــقــام فــي املــنــطــقــة، وقــالــت: 
أحث الجميع على حضور فعاليات البطولة 
ــنــــافــــســــات واألجـــــــــواء  حـــتـــى ال تـــفـــوتـــهـــم املــ
ــراد من  الــرائــعــة. لقد شـــارك الــعــديــد مــن األفــ
الــدولــة بجهودهم مــن أجل  أنــحــاء  مختلف 
اإلعـــــداد لــهــذه املــنــاســبــة، ويــمــكــن مــشــاهــدة 
ذلــــك ضــمــن حــمــلــة الـــعـــد الــتــنــازلــي لــلــحــدث 
القوى في قطر.  ألعاب  الــذي سيجمع عالم 
إليه،  الــذي تنتمي  البلد  النظر عن  وبغض 
ويمكن  وبقطر،  بثقافتك  يربطك  ما  فهناك 
لكل واحد فينا أن يساهم في تعريف العالم 
تعبير  قــطــر، على حــد  تقدمه  أن  يمكن  بما 

أسماء آل ثاني. 
)قنا(

طموحات قطرية بنسخة استثنائية لمونديال ألعاب القوىنيمار والصفقة: بطل هنا شيطان هناك
بين برشلونة وريال مدريد، 

صفقة نيمار أمست 
حديث سوق االنتقاالت 

والصحف الرياضية

تتصدر قطر في مجال 
تنظيم البطوالت الرياضية 

الكبرى وفقًا ألعلى 
المعايير

)Getty/أين سيلعب نيمار في الموسم الجديد؟ )فرانك فيفي

)Getty/كلوب يملك الفريق األفضل )روبي بارات

)Getty/المدرب المبارد يحتاج لدفعة معنوية كبيرة )جوليان فيني

)Getty/استعدادات متواصلة الستضافة مونديال ألعاب القوى )ريتشارد هيثكوت

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

في  ولــيــفــربــول  تشيلسي  يلتقي 
مــواجــهــة تــاريــخــيــة أوروبـــيـــة في 
ــاراة »الــــســــوبــــر« األوروبـــــــــي،  ــ ــبـ ــ مـ
حيُث لم يسبق أن التقى فريقان إنكليزيني 
في هذه املباراة. األول تأهل إلى املباراة بعد 
»الـــدوري األوروبـــي«  تتويجه بلقب بطولة 
بلقب  تتويجه  إثر  التواجد  والثاني ضمن 
تــفــوق على  أن  بــعــد  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 

منافسه اإلنكليزي توتنهام.
وســــُيــــحــــاول لـــيـــفـــربـــول الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
ــه،  ــاريـــخـ ــة فــــي تـ ــعــ ــرابــ ــمـــرة الــ ــلـ األوروبـــــــــــي لـ
بــيــنــمــا يــبــحــث تــشــيــلــســي عـــن لــقــبــه الــثــانــي 
فــــي »الــــســــوبــــر« األوروبـــــــــي بـــعـــد أن حــصــد 

نهائي »السوبر« 
األوروبي

كلوب »الُمحنك« 
يواجه المبارد »التلميذ« 

األول لموسم 2020-2019  األوروبي  النهائي  هو 
الذي سيجمع بين تشيلسي وليفربول، وهو أول 

نهائي إنكليزي في تاريخ البطولة األوروبية
تقرير

آخر  كما خسر   ،1998 عــام  فــي  األول  اللقب 
مواجهتني خاضهما في السنوات املاضية.

ــإن الــلــقــب  وبــالــنــســبــة لــلــكــرة اإلنــكــلــيــزيــة، فــ
مقابل  الثامنة  للمرة  جعبتها  في  سيكون 
15 لــقــبــًا لــلــكــرة اإلســبــانــيــة وتــســعــة ألــقــاب 
ــم يــســبــق ألي فــريــق  ــ ــيـــة، ولـ ــالـ لـــلـــكـــرة اإليـــطـ
ليفربول  رفــع  منذ  اللقب  أن حقق  إنكليزي 

الكأس في عام 2005، بينما خسر تشيلسي 
املباراتني النهائيتني عامي 2012 و2013.

المسيرة في البطولة
حقق فريق ليفربول ثاثة انتصارات مقابل 
خــســارتــني فـــي »الـــســـوبـــر« األوروبـــــــي، حــيــُث 
فــي عام  األملــانــي  تفوق على فريق هامبورغ 
البلجيكي عام  أندرخلت  أمــام  1977، وخسر 
1978، ثم خسر أمام يوفنتوس اإليطالي في 
عام 1984، وتفوق في آخر مرتني على بايرن 
ميونخ األملاني عام 2001 وسيسكا موسكو 

الروسي في عام 2005.
األوروبـــي  باللقب  ليفربول  فــريــق  ُتـــوج  وإذا 
فإنه سُيعادل ريال مدريد بأربعة ألقاب، أقل 
مـــن بــرشــلــونــة اإلســبــانــي ومـــيـــان اإليــطــالــي 

اللذين حققا خمسة ألقاب تاريخيًا.
ــريــــق تــشــيــلــســي فـــيـــخـــوض مـــواجـــهـــة  أمــــــا فــ
ــعــــة فــي  »الــــســــوبــــر« األوروبــــــــــي لـــلـــمـــرة الــــرابــ
ــفـــوق فــــي مــــبــــاراة وخــســر  ــُث تـ ــيـ تـــاريـــخـــه، حـ
ــد فـــــي عــــام  ــيــ ــوحــ ــبـــه الــ ــقـ مـــــبـــــاراتـــــني. حــــقــــق لـ
ريـــال مدريد  فــريــق  تــفــوق على  1998 عندما 
اإلســـبـــانـــي بـــهـــدف نــظــيــف، وخـــســـر فـــي عــام 
2012 أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني )4 – 1(، 
باللقب  التتويج  فقد فرصة  عــام 2013  وفــي 
عندما تعادل مع بايرن ميونخ األملاني )2 – 

2( وخسر بركات الترجيح )5 – 4(.
»الــبــلــوز« بلقب »السوبر«  وفــي حــال تتويج 
في إسطنبول، سيكون الفريق العاشر الذي 

ُيتوج بلقبني في البطولة األوروبية. 

انطالقة الموسم الجديد
سجل فريق ليفربول انطاقة قوية في بداية 
منافسات »البريميرليغ« موسم 2020-2019، 
وذلك إثر تفوقه على فريق نورويتش سيتي 
بنتيجة عريضة )4 – 1( على ملعبه »أنفيلد«. 
ويــبــدو أن فــريــق لــيــفــربــول جــاهــز للمنافسة 
على لقب »السوبر« األوروبي بسبب امتاكه 
كلوب  يــورغــن  واملــــدرب  الفنية  العناصر  كــل 
امُلحنك تكتيكيًا والذي كان السبب وراء إعادة 
فريق »الريدز« إلى القمة من جديد وتتويجه 

بلقب دوري أبطال أوروبا.
حتى أن االستقرار الفني لدى فريق ليفربول 
يجعله املرشح األول للظفر باللقب األوروبي 
ــــذي يــقــوده  فـــي مــواجــهــة فـــريـــق تــشــيــلــســي الـ
مــدربــه الــجــديــد فــرانــك المــبــارد، الـــذي مــا زال 
يــكــتــشــف فــريــقــه الـــجـــديـــد ولــــم يــســتــقــر على 
األفضل  تقديم  قــادرة على  أساسية  تشكيلة 

على أرض امللعب.
»البريميرليغ«  انطاقة  بالنسبة لتشيلسي، 

تشيلسي يبحث 
عن لقبه الثاني وليفربول 

عن الخامس

)Getty/المواجهة األولى بين الفريقين في الموسم الجديد )بول إليس

ــــداف  كـــانـــت كـــارثـــيـــة بـــالـــخـــســـارة بـــأربـــعـــة أهـ
ــام فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في  نظيفة أمــ
لــم يظهر  تـــرافـــورد«. تشيلسي  »أولـــد  ملعب 
بــأداء سيئ أو متواضع بل قدم عرضًا طيبًا 
لكنه واجه سوء حظ كبيرا من خال ترجمة 

الفرص التي سنحت له في 90 دقيقة.
تعرض املدرب فرانك المبارد لخسارته األولى 
فـــي مــنــافــســات »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، وســيــكــون 
التاريخية  الثاني لصاحب األرقــام  االختبار 
والخسارة  الجديد،  املوسم  في  »البلوز«  مع 
الــذي  للمدرب  األمـــور  ليفربول سُتعقد  أمــام 
يسعى لتقديم كل شيء بغية تحقيق النتائج 

منتصف  فــي  الكبيرة خصوصًا  املــســاحــات 
املـــلـــعـــب، وهــــو األمـــــر الـــــذي يــمــنــح أفــضــلــيــة 
كبيرة لفريق »الريدز«، وذلك بسبب تحوله 
الــســريــع مــن الــدفــاع إلــى الــهــجــوم واملــرتــدات 
القاتلة التي يصنعها عبر الثاثي السريع، 
محمد صاح، روبيرتو فيرمينيو وساديو 
مــانــي الــعــائــد مــن اإلصـــابـــة والــــذي سيكون 
حــاضــرًا فــي مــواجــهــة »الــســوبــر« األوروبــــي 

بشكل مؤكد.
ــاراة الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة  ــ ــبـ ــ وســتــحــســم املـ
بــشــكــل مــــؤكــــد، خـــصـــوصـــًا فــــي خــــط املــقــدمــة 
ووسط امللعب، ألن ترك الفراغات أمام فريق 

ــاء«  ــزرقــ اإليــجــابــيــة وإرضـــــــاء الــجــمــاهــيــر »الــ
والــعــودة  األلــقــاب  على  للمنافسة  املتعطشة 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

نظرة تكتيكية
ــثـــر األنـــديـــة  ُيــعــتــبــر فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول مــــن أكـ
أرض  عــلــى  تكتيكيًا  املنضبطة  اإلنــكــلــيــزيــة 
امللعب، خصوصًا من خال طريقة الضغط 
ــدم تـــــرك الـــفـــراغـــات  ــ ــ بــجــمــيــع الـــخـــطـــوط وعـ
ــام املــنــافــس. ُتــقــابــل ذلـــك مشكلة واضــحــة  أمـ
املــبــاراة األولـــى لفريق تشيلسي  ظهرت فــي 
ترك  يونايتد، وهي  في مواجهة مانشستر 

ــة تكتيكية  ــارثـ كـ لــيــفــربــول ســيــعــنــي  بــحــجــم 
ــبـــارد،  لــفــريــق تــشــيــلــســي ومـــدربـــه فـــرانـــك المـ
وهو ما حصل أمام فريق مانشستر يونايتد 
النجاح  دون  نظيفة،  أهــــداف  أربــعــة  بتلقيه 
في تسجيل هدف رغم الفرص الذهبية التي 

حصل عليها طوال 90 دقيقة.
لكن املشكلة الوحيدة لفريق ليفربول والتي 
ــــح فـــي أول مـــبـــاراة ضد  ظـــهـــرت بــشــكــل واضـ
فريق نورويتش سيتي، كان في خط الدفاع، 
اللذين ظهرا بأداء  الدفاع،  وخصوصًا قلبي 
ســلــبــي ومـــتـــواضـــع وظـــهـــرت الـــفـــراغـــات بني 
الـــخـــطـــوط وخــلــفــهــمــا بــشــكــل واضـــــــح. حــتــى 

أن فــريــق نــورويــتــش ســيــتــي كـــان قــريــبــًا من 
هــز الشباك فــي أكــثــر مــن مــرة بسبب الــكــرات 
البينية خلف املدافعني، مع التنويه بأن فريق 
ليفربول لم يعان في املوسم املاضي من هذه 

املشاكل الدفاعية الواضحة.
فــهــل يــنــجــح كــلــوب فــي تــحــســني هـــذه األمـــور 
ــدم  الــتــكــتــيــكــيــة فـــي خـــط الــــدفــــاع بــســرعــة وعـ
ــام تشيلسي،  أمـ نفسها  بــاألخــطــاء  الــســقــوط 
والــتــي قــد تكون ُمكلفة وتعني خــســارة لقب 
»الــســوبــر«؟ يبقى األمـــر رهـــن تــعــامــل املـــدرب 
املواجهة  األملاني يورغن كلوب مع تفاصيل 

األوروبية من األلف إلى الياء.
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بغداد ـ العربي الجديد

يــطــمــح املـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي إلـــى 
التتويج بلقب بطولة غرب آسيا 
يواجه  عندما  للرجال،  التاسعة 
نظيره البحريني في النهائي الذي سيجمع 
املنتخبني اليوم األربعاء على ملعب كربالء 
الــدولــي. وسيحمل نهائي غــرب آســيــا، بني 
املــنــتــخــبــني الـــعـــراقـــي والـــبـــحـــريـــنـــي طــابــعــا 
ــر مــن الــنــديــة واإلثــــــارة، كـــون املنتخبني  آخـ
سيلتقيان في الخامس من سبتمبر/أيلول 
املــقــبــل فـــي افـــتـــتـــاح الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
العالم  املــزدوجــة واملــؤهــلــة لنهائيات كــأس 
في قطر 2022، ونهائيات آسيا 2023 والتي 
ســتــقــام فـــي الـــصـــني، حــيــث يــلــعــب املنتخب 
الــعــراقــي فــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلـــى جانب 
ايـــران والــبــحــريــن وهــونــغ كونغ  منتخبات 
اللقاء  الــعــراقــي  املنتخب  وبــلــغ  وكــمــبــوديــا. 

نهائي 
غرب آسيا

يأمل المنتخب العراقي في التتويج بأول لقب له منذ بطولة أمم آسيا 2007 بحصد لقب مسابقة 
غرب آسيا التاسعة للرجال عندما يواجه نظيره البحريني في اللقاء النهائي الذي سيجمع المنتخبين 

اليوم األربعاء بملعب كربالء الدولي على أرضه ووسط جماهيره بعد تألقه في دور المجموعات

3031
رياضة

تقرير

األولــى  مجموعته  تــصــدر  أن  بعد  النهائي 
الــفــوز على  نــقــاط، بعد تحقيق  برصيد 10 
مــنــتــخــبــات لـــبـــنـــان وفــلــســطــني والـــيـــمـــن ثــم 
الــتــعــادل أمـــام ســوريــة، فيما نجح منتخب 
البحرين بخطف صدارة مجموعته الثانية 
الكويت  منتخبي  على  الــفــوز  تحقيقه  بعد 

واألردن والتعادل أمام املنتخب السعودي.
وفي الجولة األخيرة، كان املنتخب املضيف 
بطاقته  ليحسم  فقط  الــتــعــادل  إلــى  بحاجة 
لــلــقــاء الــنــهــائــي بــعــدمــا جــمــع 7 نـــقـــاط من 
منافسه  كــان  فيما  األول،  الــثــالث  مبارياته 
البطاقة  ليحسم  الفوز  إلى  بحاجة  اليمني 
بــفــارق املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع الــعــراق الــذي 
أمــام  نقاط  بـــ10  املجموعة  منافسات  أنهى 
الــفــائــزة على ســوريــة 4-3 في   )7( فلسطني 
ــــدرب منتخب  مـــبـــاراة هــامــشــيــة. وانــتــقــد مـ
كاتانيتش  ستريشكو  السلوفيني  العراق، 
نظام بطولة غرب آسيا قبل بدايتها، لكون 

مــتــصــدر كـــل مــجــمــوعــة ســيــتــأهــل لــلــمــبــاراة 
النهائية، وهو ما كان يخشاه في حال تأهل 
العراق ملواجهة البحرين، قبل أقل من شهر 
املزدوجة.  التصفيات اآلسيوية  على موعد 
وعــــلــــق كـــاتـــانـــيـــتـــش أيــــضــــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
البحرين في املؤتمر الصحافي بعد مباراة 
ــاًل: »كــنــت أتــمــنــى عـــدم مــواجــهــة  ــائـ الــيــمــن قـ
البحرين، ألننا سنلعب أمامهم بعد عشرين 

يوما في التصفيات اآلسيوية«.
أن فريقه استحق  أكــد  وكــان كاتانيتش قد 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــعــد األداء  الــتــواجــد فــي املـ
املميز في اللقاء األخير، الذي ظهر فيه جميع 
الـــالعـــبـــني بــشــكــل جــيــد واســــتــــحــــوذوا على 
الكرة، وأضاف أن األداء انخفض في الشوط 
»سعينا  وتـــابـــع:  ــهـــاد،  اإلجـ نتيجة  الــثــانــي 
إلراحـــــة عـــدد مـــن الــالعــبــني ومــنــح الــفــرصــة 
ألكبر عدد من الشباب، وتراُجع األداء منح 
الثانية  الحصة  اليمن في  الفرصة ملنتخب 
حــيــث تــمــكــنــوا مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
األخــيــرة نتيجة أخــطــاء فــرديــة«. وتــابــع أن 
أمام  الختامية  املــبــاراة  سيخوض  »الفريق 
التصاعد  نواصل  أن  يهمنا  ومــا  البحرين، 
لقب  فــي  التفكير  ثــم  األداء، ومــن  فــي  الفني 
اللقب  يهمها  العراقية  الجماهير  البطولة، 

وعلينا أن نجتهد إلسعادها«. 
من جهته عبر حسني علي، العــب املنتخب 
ــراقــــي، هــــــداف الـــبـــطـــولـــة، عــــن ســعــادتــه  ــعــ الــ

لقيادة منتخب بالده إلى نهائي املسابقة.
ــم  ــ وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: »األهـ
تــحــقــق مـــن خــــالل ضـــمـــان بـــلـــوغ الــنــهــائــي، 
ــه  ــديـ ــهـ ــي نـ ــ ــ ــــب كـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــح لـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــمـ ــ ــــطـ ونـ
للجماهير التي تواجدت بكثافة في ملعب 
املباراة«. وأشار إلى أن أداء منتخب العراق، 
كــــان مــمــيــزا خــصــوًصــا فـــي الــلــقــاء األخــيــر، 
أنه  مــؤكــدا  الثقة،  منحانا  وأحــرزنــا هدفني 
ال يــفــكــر بــلــقــب الـــهـــداف بــقــدر مـــا يــفــكــر في 
املساهمة مع زمالئه بتحقيق اللقب، خاصة 

أن البطولة ُتقام على األراضي العراقية.
من جهته عبر إبراهيم بايش، العب »أسود 
الـــرافـــديـــن«، الــــذي اخــتــيــر أفــضــل العــــب في 
مباراة اليمن، عن سعادته بنيل ثقة املدرب. 
وقــال بايش في تصريحات صحافية: »أنا 
ســعــيــد جـــــًدا بــالــثــقــة الـــتـــي ُمــنــحــت لـــي من 
ــــدرب كــاتــانــيــتــش وبـــدعـــم ومــســانــدة  قــبــل املـ

المنتخب القطري حصد 
لقب النسخة الماضية 

لبطولة غرب آسيا

دييغو كوستا يتعرض إلصابة في العضلة الضاّمة
أعلن فريق أتلتيكو مدريد أن املهاجم دييغو كوستا، يعاني من إصابة في العضلة 
التي  الوّدية،  اإليطالي  يوفنتوس  مواجهة  لها خالل  تعرض  اليسرى،  للفخذ  الضاّمة 
الـ30  البرازيلي األصل وصاحب  أقيمت السبت املاضي في السويد. وخضع الالعب 
عامًا لفحوص طبية، أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الضاّمة. وتم استبدال كوستا 
في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعدما أبدى معاناته من آالم في الفخذ في املباراة التي 
لم يشارك فيها أساسيًا ونزل )د.56( بدياًل أللفارو موراتا. وأكد مدرب الفريق دييجو 
أتلتيكو مشواره  به. وسيستهّل  املخاطرة  لعدم  أنه قرر استبداله  سيميوني، وقتها، 
في الليغا يوم األحد عندما سيستقبل خيتافي في ملعب »واندا متروبوليتانو«. وفي 
جميع األحوال، لن يكون كوستا قادرًا على املشاركة في املباريات األولى ألتلتيكو، ألنه 

يقضي عقوبة اإليقاف املفروضة عليه املوسم املاضي.

فالنسيا يتوصل التفاق مبدئي 
مع المدافع الفرنسي مانغاال

أعلن فريق فالنسيا اإلسباني أنه توصل التفاق 
مبدئي مع املدافع الفرنسي إلياكيم مانغاال للعودة 
إلى صفوف الفريق ملدة عامني وحتى 30 يونيو/ 
حزيران 2021. وجاء إعالن الفريق اإلسباني في 
بيان عن هذا األمر بعدما تخطى الالعب الكشف 
التي  الخطيرة  اإلصابة  بعد  وذلــك  بنجاح،  الطبي 
ــم املـــاضـــي فـــي أربــطــة  تـــعـــرض لــهــا خــــالل املـــوسـ
الركبة عندما كان ضمن صفوف إيفرتون على 
سبيل اإلعارة من مانشستر سيتي، وأبعدته عن 
في  عــام  ويتبقى  املــوســم.  نهاية  حتى  »ألتوفيز« 
عقد املدافع األسمر )28 عاما(، مع »الستييزنس«، 
قد  مانغاال  وكــان  فالنسيا.  مع  معارًا  سيقضيه 
-2015( موسم  في  »الخفافيش«  فريق  مع  لعب 

2016( كمعار من فريق مانشستر سيتي، وكان 
أحد العناصر األساسية في الفريق، حيُث شارك في 34 مباراة، وسجل هدفني.

إيمري ال يعلم موعد عودة أوزيل وكوالسيناك
أوناي  اإلسباني  أرسنال،  فريق  مــدرب  اعترف 
إيمري، بأنه ال يعلم متى سيتمكن من استعادة 
ــل والــبــوســنــي  ــ ــ العـــبـــيـــه، األملــــانــــي مــســعــود أوزي
ســعــيــد كــوالســيــنــاك الــلــذيــن تغيبا عــن مــبــاراة 
»دواع أمنية«.  فريقهما أمام نيوكاسل يونايتد لـ
الفريق  قائمة  الالعبان عن  غاب  السبب،  ولهذا 
في املباراة التي فاز بها »املدفعجية« بهدف دون 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز.  رد في أولى جوالت 
وفـــي عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع، اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
»جــريــمــة ضـــد الــنــظــام  شــخــصــني عــلــى صــلــة بـــ
ــل ذي األصـــول  ــ الـــعـــام« فـــي مــحــيــط مــنــزل أوزيـ
الــتــركــيــة. وقـــال إيــمــري بعد انــتــهــاء املـــبـــاراة، إن 
النادي يعمل في هذا الصدد لكنه ال يعلم متى 
ســيــتــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة العــبــيــه. وتـــأتـــي هــذه 
األحداث بعد أسابيع من قيام مسلحني بمحاولة سرقة أوزيل وكوالسيناك الذي تمكن 

من التصدي للمهاجمني.

نادال يُفضل التركيز على بطولة أميركا المفتوحة
املتحدة  الــواليــات  فــي  عــدم خــوض بطولة سينسيناتي  نـــادال  رافاييل  اإلسباني  قــرر 
قياسي  لرقم  بلقب مونتريال في كندا، ووصوله  فــوزه  بعد  بسبب تعرضه إلصابة، 
التنس اإلسباني في  األلــف نقطة. وتغلب العــب  لقبًا من بطوالت األســاتــذة ذات  بـــ35 
نهائي بطولة »مونتريال« على منافسه الروسي دانيل ميدفيديف بنتائج مجموعات 
)6 - 3( و)6 - 0( ليحصد بذلك خامس لقب له من البطولة التي تقام على األراضــي 
الكندية. ويتصدر نادال )33 عاما(، املسيرة نحو لندن، حيث حقق منذ مطلع العام 41 
»الغراند  بطولة  التركيز على  اإلسباني  انتصارًا ومني بست هزائم فحسب. وفضل 

سالم« املقبلة وتحديدًا بطولة أميركا املفتوحة التي تنطلق في 26 من الشهر الجاري.

الحاسم في الدقيقة 92 ضد أودينيزي في الفوز 2-1، بعد 
مباراة مثيرة. في 6 إبريل/نيسان، سجل شنايدر من ركلة 
حرة ضد سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا في ربع 
2-0 في  النتيجة  السادسة، مما جعل  الدقيقة  في  النهائي، 

مجموع املباراتني ليتأهل اإلنتر.
في 20 إبريل 2010 سجل هدفا لإلنتر خالل مباراة الذهاب 
من دوري أبطال أوروبا في الدور قبل النهائي ضد برشلونة 
وانــتــهــى الــلــقــاء بــفــوز إنــتــرمــيــالن قــبــل أن يــواصــل الــفــريــق 
مسيرته لحصد اللقب. وُتوج شنايدر بلقب دوري األبطال 
مرة واحدة ومثلها كأس العالم لألندية والليغا والكالتشيو 
السوبر  كــأس  اإلسبانية  السوبر  وكــأس  الهولندي  الـــدوري 
إيطاليا وكـــأس هولندا وكــأس  فــي كــأس  اإليــطــالــيــة، ولقبني 
قرر  بــاإلنــجــازات،  حافلة  مسيرة  وعقب  الهولندية.  السوبر 
الهولندي ويسلي شنايدر قبل أيام قليلة، اعتزال لعب كرة 

القدم نهائيًا بعد وصوله إلى عامه الخامس والثالثني. وأكد 
شنايدر للموقع الرسمي لنادي أوتريخت نبأ اعتزاله نهائيا 
الــقــدم، كما قــرر استئجار إحـــدى غــرف الضيافة في  كــرة 
موسم  خــالل  فريقه  مباريات  ليتابع  »غالغينفارد«  ملعب 
2019-2020. وقال شنايدر الذي كان قد خاض 134 مباراة 
املدينة  هذه  تجاه  »أحاسيسي  هولندا:  منتخب  رفقة  دولية 
أود  الــقــدم،  كــرة  عــن ممارسة  أن توقفت  وبــعــد  اآلن  كبيرة. 
االستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي«. وخاض 
شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 إبريل عام 2003 ضد 
التاسعة عشرة، وكان يدافع  البرتغال وديًا عندما كان في 
عن ألوان أياكس أمستردام. وقاد شنايدر بالده إلى نهائي 
إسبانيا  أمــام  وخسر   2010 عــام  أفريقيا  مونديال جنوب 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن مــونــديــال  ــ بــعــد الــتــمــديــد، ثــم إلـــى ال

البرازيل بعدها بأربع سنوات حيث حل فريقه ثالثًا.

أيوب الحديثي

الهولندي ويسلي شنايدر يوم 4 يونيو/حزيران  النجم  ولد 
الهولندية، وهو من عائلة مكونة  أوترخت  1984 في مدينة 
الــدوري  القدم، فوالده كــان العبا سابقا في  من العبي كــرة 
ألكاديمية  انضم  األصغر  شقيقه  بينما  املمتاز،  الهولندي 
أياكس أمستردام ليتبع بذلك خطوات أخيه األكبر الذي سبق 
له أن تكّون في تلك األكاديمية. ومثل شنايدر أندية عدة مثل 
سراي  غلطة  اإليطالي،  ميالن  إنتر  اإلسباني،  مدريد  ريــال 
التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري، لكن أبرز محطاته 
كانت مع العمالق اإليطالي الذي انتقل إليه من ريال مدريد 
األسباني مقابل 15 مليون يورو. في أول مباراة له بعد يوم 
الفوز على ميالن  العقد، ساعد فريقه في  واحــد من توقيع 
)4-0( في ديربي ميالنو اإليطالي، وسجل ألول مرة، الهدف 

ويسلي شنـايدر

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
هولندي مثل 
منتخب بالده 

في كأس العالم 
وحمل قمصان 

العديد من األندية 
الكبيرة مثل ريال 

مدريد وإنتر ميالن

المنتخب العراقي بلغ النهائي كمتصدر للمجموعة األولى )محمد صواف/فرانس برس(

يحظى المنتخب العراقي بدعم جماهيري كبير في بطولة غرب آسيا 
الرافدين«  »أسود  أنصار  يمني  حيث  أرضه،  على  المقامة  القدم  لكرة 
وأمم   2022 قطر  مونديال  تصفيات  غمار  دخول  قبل  اللقب  حصد 
آسيا 2023، ويتوقع أن يحضر جمهور عراقي كبير المباراة النهائية ضد 
انتظار  العراقي كبيرة، في  المنتخب  التي تبدو فيها حظوظ  البحرين، 
المسابقة  المدرب كاتانيتش لخطف لقب  الحظ حليف كتيبة  أن يكون 

وحصد التتويج الثاني لهم على مستوى بطولة غرب آسيا.

دعم جماهيري كبير

وجه رياضي

الــجــمــاهــيــر، املــنــتــخــب حــقــق انــتــصــاًرا نقله 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وبــــاتــــت تــفــصــلــه عــن  ــبـ ــمـ ــلـ لـ
بلقاء  متمثلة  واحـــدة  خطوة  البطولة  لقب 
»هدفنا  أن  وأضـــاف  الــبــحــريــنــي«.  املنتخب 
البطولة  كــأس  اللقب وأن نقدم  هو تحقيق 
التي  العراقية  للجماهير  متواضعة  هدية 
واصلت مساندتنا منذ اليوم األول للبطولة 

وحضرت للملعب بكثافة«.
في املقابل، وصلت بعثة املنتخب البحريني 
فــي وقــت ســابــق إلــى محافظة كــربــالء، بعد 
أن غـــــادرت مــديــنــة أربـــيـــل لــخــوض املـــبـــاراة 
النهائية لبطولة غرب آسيا، بعدما حسموا 
الــتــأهــل إلــى الــلــقــاء الختامي إثــر الــفــوز في 
ــبـــاراة األخـــيـــرة بــاملــجــمــوعــة عــلــى حساب  املـ
االتـــحـــاد  رد. وحـــــدد  بـــهـــدف دون  الـــكـــويـــت 
اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، قيمة جــوائــز بطولة 
ــا، لــلــبــطــل والـــوصـــيـــف وأفـــضـــل  ــيــ غـــــرب آســ
حــارس مرمى والعــب وهــداف في البطولة. 
وقــال املــشــرف على البطولة األردنـــي أحمد 
ــائـــزة  ــيـــشـــات، إن االتـــــحـــــاد خـــصـــص جـ قـــطـ
املــركــز  لــصــاحــب  ألـــف دوالر  مــقــدارهــا 100 
األول و30 ألف دوالر للفائز باملركز الثاني، 
فــضــال عـــن جـــوائـــز ألفـــضـــل حـــــارس مــرمــى 

والعب وهداف املسابقة.
ــــد أحـــــــرز لــقــب  وكـــــــان املـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري قـ
النسخة األخيرة لبطولة غرب آسيا بفوزه 
عــلــى نــظــيــره األردنــــي بــهــدفــني دون مقابل، 
فــيــمــا احــتــلــت الــبــحــريــن املـــركـــز الــثــالــث من 
وذلــك  الــدوحــة،  استضافتها  التي  البطولة 
بــفــوزهــا عــلــى الــكــويــت بـــركـــالت الــتــرجــيــح. 
وكان الالفت أن البحرين أحرزت البرونزية 
الـــــدورة، إذ  مــن دون تسجيل أي هـــدف فــي 
تعادلت مع ُعمان والــعــراق في الــدور األول 

فتأهلت بالقرعة إلى نصف النهائي. 
وتــم تشكيل اتــحــاد غــرب آســيــا لــكــرة القدم 
عــام 2001، مــن رابــطــة لــالتــحــادات الوطنية 
بعد أن دعا االتحاد األردني إلنشائه، فكان 
ــاء املـــؤســـســـون هـــم إيــــــران والـــعـــراق  األعــــضــ
وفي  وســوريــة.  وفلسطني  ولبنان  واألردن 
عام 2009، انضمت اتحادات قطر واإلمارات 
والـــيـــمـــن، ثـــم انــضــمــت اتــــحــــادات الــبــحــريــن 
والــكــويــت وسلطنة عــمــان والــســعــوديــة في 
عــام 2010، وفــي 10 يــونــيــو/حــزيــران 2014 
ــاد  ــذا االتـــحـ ــ انـــتـــهـــت عـــضـــويـــة إيـــــــران فــــي هـ
بــعــد أن اصــبــحــت عــضــوا فـــي اتـــحـــاد آســيــا 
ــقــــدم. وأقـــيـــمـــت الــنــســخــة  الـــوســـطـــى لـــكـــرة الــ
األولى من بطوالته عام 2000 في العاصمة 
ــمـــن فــي  ــيـ ــا شـــــــارك الـ ــمـ ــة عـــــّمـــــان، كـ ــ ــيــ ــ األردنــ
النسخة الخامسة منها في طهران بصفته 
عضوًا، فيما شاركت قطر وعمان ألول مرة 
أيضا من دون أن تكونا عضوين في اتحاد 

غرب آسيا.

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إنه كانت تربطه عالقة قوية باملدرب 
زين الدين زيدان عندما عمال معا على مدار موسمني ونصف املوسم، مؤكدا أنه يعتبره 
»كصديق« ويحترمه كثيرا. وقال رونالدو: »الثقة التي يحتاجها أي العب ال تتعلق بنسبة 
أن تشعر  وبــاملــدرب. يجب  اآلخــريــن  بالالعبني  املحيطني،  باألشخاص  ولكن  بــه،  كبيرة 
أنك قطعة مهمة داخل املجموعة، وزيدان كان يجعلني أشعر بأنني مميز«. وتابع: »لقد 
ساعدني كثيرا. العمل معه جعلني أشعر بإعجاب أكثر تجاهه، بسبب طبيعته كإنسان، 

وكيفية قيادته للفريق، وطريقة تعامله مع الالعبني«.

صورة في خبر

رونالدو عن زيدان: صديق أحترمه كثيرًا
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