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رياضة

أثار العب وسط برشلونة اإلسباني، أندريس 
إنييستا، الجدل حول مستقبله بعدما أكد أنه لم 
يجدد بعد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 

عام 2018. وفي مقابلة مع صحيفة »الباييس« 
قال إنييستا: »في الواقع، لم أجدد تعاقدي بعد، 

مررت بالكثير من األحاسيس التي أجهلها، 
ولكني أعتقد أنها طبيعية، بالتأكيد إنه مشهد 
لم أكن أتخيله منذ سنوات، يمكننا القول إنني 

أخطط ملستقبلي حاليًا«.

بات سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد 
أكثر الالعبني الذين تعرضوا للطرد في تاريخ 

الدوري اإلسباني، بالتساوي مع املعتزلني 
بابلو ألفارو وتشافي أجوادو، بعدما طرد للمرة 

الـ18 في مشواره أمام ديبورتيفو ال كورونيا 
في الجولة االفتتاحية من الليغا. وخالل 405 

مباريات خاضها سيرجيو راموس )31 عامًا( في 
الدوري اإلسباني طرد 18 مرة، وأمسى أكثر العب 

يتلقى بطاقة حمراء منذ 2009.

يغيب حارس إشبيلية ديفيد سوريا، الذي 
تم استبداله بعد بدء املبارة أمام إسبانيول 

بسبب إصابة في اليد، عن اللعب نحو أسبوعني 
لتعرضه لخلع في مفصل أصبع باليد اليسرى، 

حسبما أعلن الجهاز الطبي للنادي »األندلسي«. 
وستحرمه اإلصابة من املشاركة في مباراة العودة 

أمام الفريق التركي في إياب الدور التمهيدي 
للدوري األوروبي، وكذلك عن مباراة ثاني جوالت 

الليغا أمام خيتافي.

إنييستا: لم أجدد 
تعاقدي مع برشلونة 
وأفكر في مستقبلي

سيرجيو راموس 
أكثر الالعبين طردًا 

في تاريخ الليغا

ديفيد سوريا حارس 
إشبيلية يغيب عن 
المالعب أسبوعين

توجت اإلسبانية 
جاربيني 
موغوروزا 
عروضها القوية 
في بطولة 
سينسيناتي 
المفتوحة 
للتنس بالفوز 
باللقب بعدما 
اكتسحت 
الرومانية 
سيمونا هاليب، 
المرشحة الثانية 
للقب، في 
المباراة النهائية 
بمجموعتين 
دون رد بواقع 
)6 – 1( و)6 – 
صفر(. ولم 
تحتج الالعب 
اإلسبانية ألكثر 
من 56 دقيقة 
تقريبًا من أجل 
الفوز بلقبها 
الثاني هذا العام 
بعد بطولة 
ويمبلدون، 
واألول في 
مسيرتها في 
بطوالت رابطة 
محترفات التنس 
الممتازة.
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أوجييه سعى إلنهاء 
السباق بأقل مخاطرة بعد 

انسحاب نوفيل

ألونسو يدفع تشيلسي لتخطي كبوة البداية
قاد بهما فريقه تشيلسي،  ألونسو هدفني  املدافع اإلسباني ماركوس  سجل 
حامل اللقب، لحسم »ديربي لندن« املثير أمام توتنهام )2 - 1(، وحصد أول 
أقيم  الــذي  اللقاء  ليغ، وذلــك في  بالبريميير  الجديد  املوسم  له في  نقاط  ثــاث 

بينهما  على ملعب »ويمبلي« في ثاني جوالت »البريمييرليغ«
األكبر  الخطورة  األول وأصحاب  الشوط  الطرف األفضل في  »السبيرز«  كان 
على مدى الـ45 دقيقة األولى، على الرغم من أن األفضلية في التسجيل كانت 
من نصيب تشيلسي في الدقيقة 24 بأقدام اإلسباني ماركوس ألونسو. وفي 
بــاتــشــواي أصــحــاب األرض  البلجيكي ميتشي  املهاجم  أعــاد  الــثــانــي،  الــشــوط 
للمباراة بتسجيل هدف التعادل بالخطأ في مرماه قبل النهاية بثماني دقائق.

إال أن رد »البلوز« جاء سريعًا وتقدم في النتيجة مجددًا بعد ست دقائق فقط 
ومن جديد عبر اإلسباني املتألق ألونسو.

نيمار يقود سان جيرمان الكتساح تولوز
نيمار فريقه باريس سان جيرمان الكتساح مضيفه  البرازيلي  املهاجم  قاد 
تولوز )6 - 2( في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل نيمار 
هدفني وصنع اثنني آخرين في مباراته األولى مع الفريق الباريسي على ملعب 
الفريق  وانتفض   .18 الدقيقة  في  التسجيل  الضيوف  افتتح  ــراء.  األمـ حديقة 
وأضــاف  نيمار.  31 عن طريق  الدقيقة  في  التعادل  ليدرك  الباريسي سريعا 
)بي اس جي( بعدها بأربع دقائق. العب الوسط ادريان رابيو الهدف الثاني لـ

وأحرز الهدف الرابع عن طريق ادينسون كافاني من ركلة جزاء حصل عليها 
نيمار. وفي الدقيقة 78 قلص تولوز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق 
الــرابــع  الــهــدف  بــاســتــوري  كريستوفر جــولــني. وســجــل األرجــنــتــيــنــي خابيير 
ألصحاب األرض في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من أمام املرمى. وبعدها 
ليسجل  الشباك  داخـــل  بــرأســه  نيمار  ركنية  كــورزامــا  ليفني  قــابــل  بدقيقتني 

الهدف الخامس، واختتم نيمار السداسية بهدف رائع.

برشلونة يبدأ الموسم بفوز معنوي على بيتيس
استطاع برشلونة أن يداوي جراح السقوط املدوي أمام غريمه التقليدي ريال 
مــدريــد فــي الــســوبــر اإلســبــانــي األســبــوع املــاضــي بتحقيق فــوز معنوي على 
حساب ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة على ملعب »الكامب نو« في مستهل 

مشوار الفريق في املوسم الجديد بالدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا«.
النيران  افتتحت  األول، حيث  الــشــوط  فــي  »الــكــتــالــونــي«  الــنــادي  ثنائية  جـــاءت 
الصديقة باب التسجيل في الدقيقة 36 بالهدف الذي سجله املدافع الروماني 
ألني توسكا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من داخــل املنطقة لعبها 
جيرارد ديولوفيو ملست قدم توسكا وغالطت الحارس أنطونيو آدان وسكنت 

روبرتو  الوسط سيرجي  فقط ضاعف العب  دقائق  بثاث  وبعدها  الشباك. 
األندلسي،  الفريق  مدافع  من  للكرة  لديولوفيو  رائــع  استخاص  بعد  النتيجة 
ليتوغل داخل املنطقة ويمرر كرة للقادم من الخلف روبرتو الذي أسكن الكرة 

في الشباك عكس تحرك آدان.

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع 
عن لقبه بثالثية في ديبورتيفو

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بتحقيق فوز عريض خارج 
قواعده على ديبورتيفو ال كورونيا بثاثية نظيفة. أنهى الفريق امللكي املباراة 
الويلزي  من  كل  توقيع  بثنائية حملت  تقدم  بعدما  األول  في شوطها  نظريا 
غاريث بيل في الدقيقة 20 بعدما استلم تمريرة الفرنسي كريم بنزيمة داخل 

املنطقة ليسكن الكرة داخل الشباك بسهولة.
بينما تكفل البرازيلي كاسيميرو بتسجيل الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق 
بــعــدمــا حـــول عــرضــيــة مــواطــنــه مــارســيــلــو مــن الــــرواق األيــســر الــتــي مـــرت من 
الجميع بسهولة داخل الشباك. وفي الشوط، أكد األملاني توني كروس انتصار 
امليرينغي في الدقيقة 62 بتمريرة من بيل على حدود املنطقة تماما ليسدد كرة 

قوية اصطدمت بقدم أحد مدافعي الديبور وغالطت الحارس روبن مارتينيز.

أحرز السائق األستوني أوت تاناك على فورد 
فييستا يوم األحــد، لقب رالي أملانيا، املرحلة 
الــعــاشــرة مــن بطولة الــعــالــم لــلــرالــيــات، والتي 
شهدت انفراد الفرنسي سيباستيان أوجييه 

بصدارة الترتيب العام للبطولة.
ــانـــاك الــبــالــغ عـــمـــره 29 عـــامـــا الــفــوز  وحـــقـــق تـ
ــي إيــطــالــيــا،  ــ ــذا املـــوســـم بــعــد رالـ الـــثـــانـــي لـــه هــ
بــيــنــمــا حـــل الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوجــيــيــه 
الثالث،  املركز  )ام-سبورت فورد فييستا( في 
وكـــــان املـــركـــز الـــثـــانـــي مـــن نــصــيــب الــنــروجــي 
بــولــو.  فولسكفاغن  عــلــى  ميكلسن  أنـــدريـــاس 
الــذي يحمل  الفرنسي  السائق  وبذلك، تصدر 
لقب بطولة العالم أربع مــرات، الترتيب العام 
بفارق  البطولة،  نهاية  مــن  مــراحــل  ثــاث  قبل 
الــذي  نوفيل  تييري  البلجيكي  عــن  نقطة   17

انسحب السبت بسبب مشاكل ميكانيكية.
وكـــان نــوفــيــل وأوجــيــيــه دخـــا الــســبــاق وهما 
على تساو بالنقاط في صدارة ترتيب بطولة 
العالم )160 نقطة(، إال أن نوفيل كان يحظى 
باألفضلية بفضل عدد االنتصارات )3 مقابل 
2(. وعلى رغم خوضه األحد املرحلة الخاصة 

عزز القطري معتز برشم رقمه األفضل هذه 
السنة في الوثب العالي، محققًا ارتفاعًا بلغ 
2,40 متر خال لقاء برمنغهام ضمن الدوري 
ــقـــوى، بــيــنــمــا ودع الــعــداء  املـــاســـي أللـــعـــاب الـ
البريطاني مو فــرح مضمار بــاده بفوز في 

سباق 3 آالف متر.
طومسون  إيــايــن  الجامايكية  عــوضــت  كما 
إخــفــاقــهــا فـــي بــطــولــة الــعــالــم الــتــي اختتمت 
األحد املاضي في لندن، بفوز في سباق 100 
متر، وتفوق برشم على السوري مجد الدين 
غزال )2,31 متر( الفائز بامليدالية البرونزية 
الــذي حقق  العاملية، والبريطاني طــوم غايل 

)2,24 متر(.
وبـــذلـــك، عـــزز الــريــاضــي الــقــطــري أفــضــل رقــم 
ــان قــد  ــ ــتــــر(، والـــــــذي كـ ــهـــذه الـــســـنـــة )2,38 مــ لـ
حققه بنفسه في لقاء أوسلو، علما أن الرقم 
الــقــيــاســي الــعــاملــي يــحــمــلــه الــكــوبــي خافيير 
ــان بــرشــم )26  ســوتــومــايــر مــع 2,45 مــتــر. وكـ
عـــامـــًا( تــــوج األحــــد املـــاضـــي بــذهــبــيــة الــوثــب 
الــعــالــي فــي الــيــوم الــخــتــامــي لــبــطــولــة العالم 
أللعاب القوى، محققا 2,35 متر، أمام الروسي 

)»بــاور ستايج«(، إال أنه لم يتمكن من إحراز 
نقاط. وقال أوجييه إنه سعى إلنهاء السباق 
لـــإفـــادة مــن انسحاب  بــأقــل مــخــاطــرة ممكنة 
نوفيل، موضحا »هــذا كــان األمــر األهــم وهــذا 
ما عملنا من أجله طوال نهاية األسبوع هذه«، 

في إشارة إلى تصدر الترتيب العام.
وأضــاف »بعد انسحاب تييري، لم أقــدم على 
الدفع إلــى الحد األقــصــى، كــان في إمكاني أن 
بالنسبة  جــيــدة  النتيجة  أن  إال  أســــرع،  أكـــون 

للبطولة«.
وكان تاناك األفضل خال عطلة األسبوع، اذ 
فـــاز فــي خــمــس مــراحــل خــاصــة بــالــســرعــة من 
أصل 21، وأنهى السباق متقدما بفارق 16,4 
ثانية على ميكلسن، و30,4 ثانية عن أوجييه، 
علما أن املراحل األولى شهدت منافسة شرسة 
البالغ  األستوني  أن  إال  ميكلسن،  وبــن  بينه 
29 عاما تمكن مــن فــرض هيمنته ولــم يفرط 
املقام  السباق  على  تاناك  وهيمن  بالصدارة. 
سيارة  تعرضت  عندما  مرصوفة  طــرق  على 
تــيــيــري نــوفــيــل لــلــتــوقــف بــســبــب مــشــكــلــة في 

أنظمة التعليق وتمسك تاناك بالصدارة.

دانــيــال ليسنكو )2,32 متر( والــســوري غزال 
)2,29 متر(.

القوى  ألــعــاب  فــرح مضمار  املقابل، ودع  فــي 
متر  آالف  ثاثة  سباق  فــي  بفوز  البريطاني 
ولــفــة تكريمية وداعــيــة فــي ســيــارة »بنتلي« 
ــد أبــرز  ــان فـــرح )34 عـــامـــًا(، أحـ مــكــشــوفــة. وكــ
عــدائــي املــســافــات الــطــويــلــة، فــشــل فــي إحـــراز 
ثــنــائــيــاتــه الــثــالــثــة ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم في 
اكــتــفــى  اذ  مـــتـــر،  آالف  و10  آالف   5 ســبــاقــي 
الثاني وفضية األول ضمن  بذهبية السباق 
األحــد  لندن  فــي  اختتمت  التي   2017 نسخة 

املاضي.
وحــقــق فــرح فــي برمنغهام زمــنــا قـــدره سبع 
ا مـــن الــثــانــيــة،  دقـــائـــق و38 ثــانــيــة و64 جــــزء
مــتــقــدمــًا عــلــى اإلســبــانــي عــــادل مــشــعــل الــذي 
ا من  سجل سبع دقائق و40 ثانية و34 جــزء
الــذي  كيبانغات  ديفيس  والكيني  الثانية، 
ا من  سجل سبع دقائق و40 ثانية و63 جــزء

الثانية.
وبـــعـــد بــرمــنــغــهــام، ســيــشــارك فــــرح فـــي لــقــاء 
الـــدوري املــاســي، ليختم بذلك  زوريـــخ ضمن 
مسيرته على املضمار، وينتقل إلى سباقات 
الثنائية مرتن  فــرح حقق  أن  ُيــذكــر  الــطــرق. 
والثنائية  و2015،   2013 بطولتي  في  عامليًا 
)لندن  األوملبية  األلــعــاب  دورة  نفسها ضمن 

2012 وريو 2016(.
وغـــــاب الـــنـــجـــوم عـــن ســـبـــاق الـــســـرعـــة 100 م 
فــاقــتــصــرت املـــشـــاركـــة عــلــى ثــمــانــيــة عــدائــن 
التركي  العالم  بطل  ثبت  بينما  بريطانين، 

ــرالــــي كـــانـــت مــثــالــيــة،  ــة الــ ــدايــ وقـــــال تـــانـــاك »بــ
وبعدها كان علينا فقط الحفاظ على تقدمنا 
الـــ 25 التي حصلنا عليها هنا، ال  مع النقاط 
أرى ملاذا ال يمكننا أن ننافس على لقب بطولة 
بــات حاليا ثالثا  الــذي  العالم«. وشــدد تاناك 
في الترتيب العام بفارق 33 نقطة عن أوجييه، 
على أنه »يجب علينا أن نفوز إذا أردنا إحراز 

لقب البطولة«.
وشهد ترتيب الخمسة األوائل في رالي أملانيا 
بعد احــتــال األســتــونــي أوت تــانــاك على منت 
 2.57:31,7 بزمن  األول  املركز  فييستا(  )فــورد 
أندرياس ميكلسن  النروجي  ساعتن وثانيا 
وجــاء  ثانية   16,4 بــفــارق   )3 )سيتروين ســي 
)فــورد  أوجــيــيــه  سيباستيان  الفرنسي  ثالثا 
رابعا  حــل  فيما  ثانية   30,4 بــفــارق  فييستا( 
الــفــنــلــنــدي يــوهــو هــانــيــنــن )تــويــوتــا يــاريــس( 
بفارق 1:49,2 دقيقة وجاء خامسا االيرلندي 
 2:01,5 بفارق   )3 )سيتروين سي  برين  كريغ 
ــيــــب بـــطـــولـــة  ــد تــــرتــ ــيـ ــعـ ــلـــــى صـ ــ ــتــــن. وعـ ــقــ ــيــ دقــ
الفرنسي  فقد تصدر  أملانيا  رالــي  بعد  العالم 
سيباستيان أوجييه )فورد فييستا( برصيد 
ــل الــبــلــجــيــكــي تــيــيــري نــوفــيــل  177 نــقــطــة وحــ
)هــيــونــداي( بــرصــيــد 160 نقطة ثــانــيــا وجــاء 
)فـــورد فييستا(  تــانــاك  ثالثا األســتــونــي أوت 
الــفــنــلــنــدي يـــاري-مـــاتـــي  144 نــقــطــة ورابــــعــــا 
ــاريــــس( 123 نــقــطــة وفــي  ــا يــ التـــفـــاال )تـــويـــوتـ
املــركــز الخامس حــل اإلســبــانــي دانــي ســوردو 

)هيونداي( بعدما جمع 89 نقطة.
)فرانس برس(

أقــدامــه فــي ســبــاق 200 متر  رامــيــل كولييف 
بــزمــن 20,17 ثــانــيــة مــتــقــدمــًا عــلــى األمــيــركــي 
آرون  والـــكـــنـــدي  ثـــانـــيـــة(   20,26( ويــــب  أمـــيـــر 

براون )20,30 ثانية(.
ــــز، حــل  ــــواجـ ــار حـ ــتــ وفـــــي مـــنـــافـــســـات 110 أمــ
األميركي آريس ميريت حامل الرقم القياسي 
ثــانــيــة(،   13,29( بــزمــن  أواًل  ثــانــيــة(   12,80(

شوبنكوف  ســيــرغــي  الــروســي  عــلــى  متقدمًا 
)13,31 ثانية(، صاحب فضية بطولة العالم 
2017 واملشارك تحت علم محايد، بينما كان 
املركز الثالث من نصيب األميركي ديفون آلن 

)13,40 ثانية(.
في املقابل أكد البولندي بافل فايديك أحقيته 
فــي ذهــبــيــة بــطــولــة الــعــالــم فــي رمـــي املــطــرقــة، 

مــتــرا( متقدما   78,51( األول  املــركــز  بــإحــرازه 
نــيــك مــيــلــر )71,69 مــتــرا(  الــبــريــطــانــي  عــلــى 

واألملاني يوهانس بيشلر )7006 أمتار(.
وفـــي غــيــاب بــطــل الــعــالــم فــي الــوثــب الطويل 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي لـــوفـــو مـــانـــيـــونـــغـــا، أحــــرز 
وصــيــفــه األمــيــركــي جـــاريـــون لــوســون املــركــز 
املــركــز  ســامــايــي  وروســــــوال  م(،   8,19( األول 
الــثــانــي )8,03 أمــتــار(، وحــل األمــيــركــي مايك 
القطري  أمــتــار(، وحــل   8,02( ثالثًا  هارتفليد 
جمال حــيــران تاسعا فــي سباق امليل )ثــاث 

دقائق و39 ثانية(.
ولـــــدى الـــســـيـــدات، حــقــقــت طـــومـــســـون املــركــز 
األول فــي ســبــاق 100 مــتــر، بــعــد أســبــوع من 
بطولة  في  لقبها  وفقدانها  حلولها خامسة 
أفضل  صاحبة  طــومــســون  وسجلت  الــعــالــم. 
ثــــــوان(،   10,71( الـــســـنـــة  هـــــذه  لــلــســبــاق  رقـــــم 
العاجية  على  متقدمة  ثـــوان،   10,93 توقيت 
ثــانــيــة( حاملة  لــو )10,97  تــا  مــــاري جــوزيــه 
بــطــولــة  فــــي  م  و200   100 ــاقـــي  ــبـ سـ فـــضـــيـــة 
ليفي  جــورا  الجامايكية  بينما حلت  العالم، 
دافني  الهولندية  واكتفت  ثالثة.  ث(   11,08(
شــيــبــرز صــاحــبــة بــرونــزيــة 100 وبــطــلــة 200 
الــســادس )11,22 ثــانــيــة(. فــي وقت  م باملركز 
كررت البحرينية سلوى عيد ناصر صاحبة 
ــالـــم، تــفــوقــهــا  فــضــيــة 400 م فـــي بــطــولــة الـــعـ
ألــيــســون صاحبة  فيليكس  األمــيــركــيــة  عــلــى 
ــبـــاق مــنــذ  الـــبـــرونـــزيـــة واملــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــسـ

سنوات، وحلت أولى بزمن 50,59 ثانية.
)فرانس برس(

معتز برشم يقّدم عروضًا قوية في الدوري الماسيتاناك بطًال لرالي ألمانيا وأوجييه يتصدر بطولة العالم
فاز األستوني أوت تاناك 

برالي ألمانيا، فيما قبض 
سيباستيان أوجييه على 

صدارة الترتيب العام

القطري معتز برشم يُعزز 
رقمه في الوثب العالي 
ضمن منافسات الدوري 

الماسي في برمنغهام

األستوني أوت تاناك ومالحه بطال السباق )باتريك ستوالرز/فرانس برس(

حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث )كريم جعفر/ فرانس برس(

استاد خليفة أحد التحف المعمارية في قطر )فرانس برس(

برشم يستعرض في المنافسات )روي فييرا / األناضول(

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــن انـــطـــاق  قـــبـــل خــمــســة أعـــــــوام مــ
كأس العالم 2022 في قطر، كشفت 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
الــذي سيكون  »الثمامة«  استاد  عن تصميم 
أحد املاعب املرشحة الستضافة كأس العالم 
الجميع  تصميمه  أبــهــر  ــــذي  والـ  2022 قــطــر 
ملــا يحتويه على مــرافــق، ناهيك عــن أنــه أول 
بالكامل  التي تصمم  العالم  كــأس  اســتــادات 

بأيد قطرية عربية.
وسيتسع امللعب الجديد الذي يعد »االستاد 
السادس« لـ 40 ألف مشجع، وسيتم تخفيض 
ألــف مقعد بعد نهاية  إلــى 20  عــدد مــقــاعــده 

استاد 
»الثمامة«
تحفة معمارية تستضيف 

كأس العالم 2022

في   2022 العالم  كأس  يقام  أن  المفترض  من 
قطر على ثمانية مالعب، إال أن هذا العدد قد 
يرتفع إلى تسعة، في وقت كشفت الدوحة عن 
تصميم استاد جديد سيكون مرشحًا الستضافة 

مباريات العرس الكروي العالمي

تقرير

ــة، إذ ســتــمــنــح دولــــــة قـــطـــر املــقــاعــد  ــولـ ــبـــطـ الـ
التحتية  للبنى  تفتقر  التي  للدول  اإلضافية 
الرياضية حول العالم، وقد كشفت اللجنة أن 
األعمال التمهيدية وأشغال الحفر األولية في 
الــعــام 2016  اســتــاد الثمامة قــد اختتمت فــي 
ويتوقع إنجازه بحلول 2020 وأن يستضيف 

امللعب مباريات كأس العالم حتى الدور ربع 
النهائي.

االستاد السادس... تحفة جديدة
شكل االستاد السادس بحق تحفة معمارية 
لتصميمه الفريد من نوعه، إذ إنه مستوحى 
في  املــعــروفــة  التقليدية  العربية  القبعة  مــن 
قــطــر بــاســم »الــقــحــفــيــة«، والــتــي ُتــشــكــل جــزءًا 
ــاء  ــن الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدّي لـــلـــرجـــال فـــي أرجــ مـ
إذ يرتدونها تحت »الغترة«  العربّي،  الوطن 

و»العقال« لتثبيتهما.
وُيعد استاد الثمامة أول استاد لكأس العالم 
ُيصمم بالكامل بأيٍد قطرية عربية، إذ تولى 
العربي –  الهندسي  املكتب  تصميم االستاد 
أقدم شركة استشارية هندسية معمارية في 
قطر، وقد قاد فريق العمل املعماري القطري 

إبراهيم الجيدة.
وفي تعليقه على اإلعان عن تصميم استاد 
الــثــمــامــة، قـــال حــســن الــــــذوادي األمــــن الــعــام 
»نــحــن  واإلرث:  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
الــذي  التصميم  ســعــيــدون بالكشف عــن هــذا 
يــعــكــس ثــقــافــتــنــا وتــقــالــيــدنــا، وُيـــذكـــرنـــا في 
بــالــذات بما يجمعنا كشعوب  هــذه األوقـــات 
خليجية وعربية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألؤكــد على التزام دولــة قطر برؤيتها لكأس 
لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم  كــبــطــولــة  ــالـــم 2022  الـــعـ
الــعــربــّي وبــحــرصــهــا عــلــى أن تــتــاح الــفــرصــة 
لـــكـــل الــخــلــيــجــيــن والــــعــــرب لــلــمــســاهــمــة فــي 
تــزال مفتوحة  ما  البطولة، واألبـــواب  تنظيم 
لهم جميعًا منذ اليوم، وحتى أن نستقبلهم 
لــنــحــتــفــل  ــام 2022  ــ عـ كـــضـــيـــوف ومــشــجــعــن 
القدم  العالم لكرة  بــأول بطولة لكأس  سوية 

في املنطقة«.
وَأضاف الذوادي: »إن تصميم استاد الثمامة 
مزيج متناغم بن تقاليدنا التي نفخر بها، 
وتــطــلــعــنــا لــلــمــســتــقــبــل. إن الـــرجـــل الــقــطــري 
خــاصــة والــعــربــي عــامــة مــرتــبــط بشكل كبير 
بالقحفية التي ترافقه منذ أيام صباه األولى. 
وعلى اختاف مسمياتها وأنماطها بحسب 
القحفية تستخدم  أن  إال  الجغرافية،  املنطقة 
ذات االســــتــــخــــدام فــــي كـــافـــة أرجــــــــاء الـــوطـــن 
وكانت  صــغــارًا  ارتديناها  جميعنا  العربي. 
على مر األجيال إحدى الخطوات املبكرة التي 

ترسم مامح شخصية الرجل القطري«.
وذكـــــرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
أنـــه ســيــتــم بــنــاء فــنــدق مــمــيــز داخــــل االســتــاد 
وســيــضــم 60 غـــرفـــة. كــمــا ســـيـــزود االســـتـــاد 
بتقنية التبريد املبتكرة التي يجري تطويرها 

أول استاد لكأس 
العالم يُصمم بأيد 

قطرية عربية

)Getty( استاد الثمامة كما ظهر في التصميم

فـــي قــطــر لــتــمــكــن الــاعــبــن والــجــمــاهــيــر من 
االستمتاع باملباريات في أجواء مثالية على 
مــدار الــعــام، ودون أن تؤثر الــحــرارة فــي أداء 
الاعبن أو تجربة الجماهير داخل االستاد، 
تجعله  بتقنيات  الــثــمــامــة  اســتــاد  وســـيـــزّود 
مــن أحــــدث االســـتـــادات الــعــاملــيــة، إذ سيكون 
مـــجـــهـــزًا بـــكـــافـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــتــــي تــضــمــن 
ســهــولــة الــــوصــــول واالســـتـــمـــتـــاع بــالــتــجــربــة 
الكاملة للمباريات لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
للتنس  كما سيضم االستاد مرافق مختلفة 
وكرة السلة ومسارات للجري وركوب الخيل، 

وفرعًا ملستشفى الطب الرياضي اسبيتار.

ــان أعــــرق املــــدن الــقــطــريــة، وســيــتــســع ملا  ــريـ الـ
يصل إلى 40 ألف متفرج، ومرشح الستضافة 
مباريات كأس العالم حتى الدور ربع النهائي. 
كما يوجد استاد »الوكرة« في مدينة الوكرة 
املنفتح  والــعــصــري  الــجــريء  بشكله  املتميز 
عــلــى املــســتــقــبــل، والــــــذي ســيــتــســع ملـــا يصل 
أيـــضـــا، وسيستضيف  مــتــفــرج  ألـــف   40 إلـــى 
مباريات املونديال حتى الدور ربع النهائي 
وستحيط باستاد الوكرة العديد من املرافق 
مثل املــدارس، وماعب التنس، وماعب كرة 
السلة، واملطاعم، وأحواض السباحة، وأندية 
يعد  كما  وغيرها.  واملتاجر  البدنية،  اللياقة 

استادات مذهلة
فــي سبعة من  العمل جــاريــا بالفعل  يـــزال  ال 
ــتــــادات املــرشــحــة الســتــضــافــة الــبــطــولــة،  االســ
وذلـــــك بــعــد تـــدشـــن اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي 
فــي شهر مــايــو/أيــار املــاضــي، لينضم لبقية 
ا من استاد »البيت« في مدينة  االستادات بدء
مــتــفــرج،  ألـــف   60 الــــذي سيتحتضن  الـــخـــور 
ويــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم حتى 
من  اسمه  النهائي ويستوحي  الــدور نصف 
بيت الشعر، الخيمة التي سكنها أهل البادية 

في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ. 
وهــنــاك اســتــاد الــريــان الـــذي يــقــام فــي مدينة 

استاد خليفة الدولي أحد التحف املبهرة في 
العاصمة القطرية الــدوحــة، والــذي تم إعــادة 
افــتــتــاحــه خــــال حــفــل تـــدشـــن مـــذهـــل سبق 
عمليات  بعد  األمير  كــأس  نهائي  استضافة 
الــذي  االســتــاد  ليصبح  والتغيير،  التجديد 
تبلغ سعته 40 ألف متفرج جاهزا الستضافة 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم وصـــواًل 
إلــى الــدور ربــع النهائي والــذي أشرفت على 
شركاء  أحــد  زون،  أســبــايــر  مؤسسة  تنفيذه 
وكــــان  واإلرث.  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
استاد خليفة استضاف العديد من األحداث 
الـــبـــارزة خـــال تــاريــخــه الــطــويــل، مــثــل دورة 

وبطولة  الخليج،  وكــأس  اآلسيوية،  األلــعــاب 
كأس آسيا لكرة القدم، وغيرها من األحداث 
البطولة  نــجــاح  فــي  محوريًا  دورًا  وسيلعب 
ــادات، خـــاصـــة أنــه  ــ ــتـ ــ ــم االسـ ــد أهــ ــبـــح أحــ وأصـ
التي  املتطورة  التبريد  تقنيات  إليه  أضيفت 

تتحكم بدرجات الحرارة بشكل أكبر.
الذي  قطر«  »مؤسسة  استاد  يعد  من جهته 
يــتــســع لـــ 40 ألـــف مــتــفــرج أحـــد املــاعــب التي 
تــــم الـــكـــشـــف عــنــهــا أيــــضــــا، ومـــــن املـــمـــكـــن أن 
الــبــطــولــة وصــــواًل إلــى  يستضيف مــبــاريــات 
ــن قلب  الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، وهــــو قـــريـــب مـ

مدينة الدوحة.
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رياض الترك

بقوة  األسترالي  املنتخب  انطلق 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وســحــق  ــ ــبــ ــ فــــي املــ
أول شوط  فــي  اإليــرانــي  املنتخب 
)43 – 26(، وهي النتيجة التي أكدت أفضلية 
ــيــــوي الـــعـــمـــاق الـــــذي ال  هــــذا املــنــتــخــب اآلســ
يرحم أي بلد يواجهه مهما كان حجمه، فهو 
منتخب يــعــرف كــيــف يــهــاجــم وكــيــف يــدافــع 

ويقتل الخصم بأسلوب لعبه القوي.
حــقــق املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي بـــدايـــة قــويــة في 
املــبــاراة وتــقــدم على إيـــران )10 – 2( بسرعة 
وفـــــرض أســـلـــوب لــعــبــه عــلــى أرض املــلــعــب، 
وســـط ضــيــاع مــن العــبــي املنتخب اإليــرانــي 
ــم يـــعـــرفـــوا مــــــاذا يــفــعــلــون وكــيــفــيــة  الــــذيــــن لــ
احــتــواء هجوم العماق األســتــرالــي، ليوسع 
منتخب أستراليا النتيجة إلى )12 – 5( بعد 

مرور خمس دقائق من الربع األول.
ــــك تــحــســن أداء املــنــتــخــب اإليــــرانــــي  بـــعـــد ذلـ
الــذي استعاد تــوازنــه وحــاول مــجــاراة األداء 
الــقــوي، وفعًا سجل عــددا كبيرا  األسترالي 
من النقاط ليقترب من معادلة النتيجة )12 
– 11(، إال أن املنتخب األسترالي عرف كيف 
يقتل الثورة اإليرانية ويتقدم من جديد )16 
– 11( وبعد ذلك )28 – 20( في الربع الثاني 

أستراليا
بطلة آسيا

ُتوج المنتخب األسترالي بلقب بطولة كأس آسيا 2017 ألول مرة في تاريخه 
أن  بعد   ،)56  –  79( اإليراني  نظيره  اكتسح  أن  بعد  وذلك  مشاركة،  أول  من 
قدم عرضًا هجوميًا رائعًا على أرض الملعب، وأثبت أنه األفضل في القارة 

اآلسيوية حاليًا بعد إيران الوصيفة وكوريا الجنوبية الثالثة

3031
رياضة

تقرير

الـــذي وســع فيه املنتخب األســتــرالــي الــفــارق 
بــفــارق 17 نقطة بعد 20  إلــى )43 – 26( أي 

دقيقة من املباراة.
لم يتغير األداء األسترالي في الشوط الثاني 
وتابع هجومه من دون رحمة ليوسع فارق 
النقاط إلى )50 – 33(، في وقت بدا املنتخب 
اإليراني بعيدًا كثيرًا عن املنافسة وغير قادر 
عــلــى مــجــاراة األداء األســتــرالــي الــقــوي. لكن 
املنتخب اإليراني عرف كيف يستعيد توازنه 
مــن جــديــد ويــحــرم أســتــرالــيــا مــن التسجيل 

كثيرًا وُيسجل عشر نقاط )56 – 43(. 
أن  بـــعـــد  األول،  ــــوط  ــشـ ــ الـ ــي  ــ فـ حــــــدث  وكــــمــــا 
ينتفض  توازنه،  اإليراني  املنتخب  يستعيد 
املنتخب األسترالي ويقلب الطاولة ويوسع 
تامة،  – 45( بسهولة   60( إلــى  النقاط  فــارق 
وهو األمر الذي يؤكد أن أستراليا قادرة على 
تــريــد مــن دون مشاكل  كــمــا  املـــبـــاراة  تسيير 

عرضه  األســتــرالــي  املنتخب  لُيتابع  كــبــيــرة، 
 79( عريضة  بنتيجة  الــلــقــاء  وينهي  الــقــوي 
السلة  – 56(، وُيتوج بلقب كأس آسيا لكرة 

ألول مرة في تاريخه.

اعتزال الخطيب ومستقبل لبنان
ــة، اعـــــتـــــذر قــــائــــد املــنــتــخــب  ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــــــادي الـــخـــطـــيـــب، لــلــجــمــاهــيــر 
البطولة  املنتخب في  التي واكبت  اللبنانية 
ألن الفريق لم يحقق طموحاتهم بالتتويج. 
وقـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــن قـــرار اعتزاله 
الـــدولـــي: »لــقــد حـــان الـــوقـــت املــنــاســب لــذلــك، 
قــــدمــــت كــــل مــــا أســـتـــطـــيـــع لــلــمــنــتــخــب الــــذي 
بــــدأت مــعــه عـــام 1998، وعــشــت مــعــه الكثير 
أبــرزهــا  أن  العلم  الــرائــعــة، مــع  اللحظات  مــن 
كــانــت فـــي مـــونـــديـــال 2006 حـــن تــمــكــنــا من 
االنتصار على املنتخب الفرنسي«، كما أكد 
الاعب بامللقب بالـ »تايغر« أن قراره نهائي 

باالعتزال الدولي.
البطولة باسل  الــاعــب املتألق فــي هــذه  أمــا 
بــوجــي فـــقـــال: »مـــع انــتــهــاء هـــذه املــنــافــســات 
عــلــيــنــا أخـــذ قــســط مـــن الـــراحـــة، خــاصــة بعد 
الضغوطات التي عشناها، وبعدها سيعود 
 منا إلــى فريق في الـــدوري، وهــذا ما كنا 

ٌ
كــل

نتحدث به مع رئيس االتــحــاد، إذ علينا أن 
نستعيد مستوانا املعهود ولياقتنا البدنية، 
 

ّ
إلــى حل كما تمنينا على االتــحــاد اإلســـراع 

مشكلة تــواجــد ثــاثــة أجــانــب داخـــل أرضــيــة 
امللعب، ألن هذا كما اتضح أّثر بشكل سلبي 
على املنتخب الوطني، وقد كان رّده إيجابيًا، 
أكــد أن األولــويــة دائمًا لاعبن املحلين،  إذ 
فــتــواجــد ثــاثــة أجــانــب تـــؤذي اللعبة بشكل 
عـــام وكــذلــك يــقــّلــص فـــرص مــشــاركــة الــاعــب 
الــلــبــنــانــي، عــلــى أمـــل أن ُتــحــل هـــذه املشكلة 

بأسرع وقت ممكن«.
وأضــــــاف الـــاعـــب املـــمـــيـــز: »حـــصـــدنـــا بعض 
بالرغم  البطولة  هــذه  مــن  اإليجابية  األمـــور 
من الخسارة، فقد عرفنا قدر محبة الجمهور 
رائعن  كانوا  لقد  خلفه،  ووقوفه  للمنتخب 
لــلــغــايــة، وبـــنـــظـــري كـــانـــت الــبــطــولــة منظمة 
 الشكر للرئيس بيار كاخيا، أما 

ّ
للغاية وكل

الــقــادمــة،  املــونــديــالــيــة  للتصفيات  بالنسبة 
فإننا سنسعى لرّد الدين بعد هذه الهزيمة 
بـــن أبـــنـــاء بـــلـــدنـــا، لــكــن أعـــيـــد وأشــــــدد على 
ضـــرورة إلــغــاء األجــانــب الــثــاثــة فــي األنــديــة 

اللبنانية«.
في املقابل، تحدث أمير سعود، والذي يعتبر 
من أبرز الاعبن على مستوى التسديد من 
»لقد  اللبناني،  املنتخب  فــي  الــقــوس  خـــارج 
بنظري  كــان هناك  لكن  كانت بطولة جيدة، 
مــبــاراة واحــدة  كــانــت  السلبيات،  مــن  الكثير 
لم نقدم فيها مستوى جيدًا )مباراة إيــران(، 
وما  املنطقة،  دفـــاع  جـــراء  بالصدمة  شعرنا 
زلنا نعيش هذه الحالة حتى اللحظة إذ لم 
نخرج منها، ال أحد يتحمل مسؤولية وداع 

G G

المنتخب اللبناني 
المستضيف حل سادسًا 

في البطولة

كوندوجبيا يصل إسبانيا إلتمام انتقاله رسميًا لفالنسيا
ــرنـــســـي، جـــيـــوفـــري  وصـــــل العـــــب الــــوســــط الـــفـ
كــونــدوجــبــيــا، مــســاء األحـــد إلســبــانــيــا مــن أجــل 
الخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله رسميًا 
لفالنسيا. وسينضم الالعب الشاب )24 عامًا( 
على سبيل اإلعارة من إنتر ميالنو اإليطالي مع 
مقابل  الجاري  املوسم  بنهاية  الشراء  أفضلية 

25 مليون يورو.
وســتــتــضــمــن الــصــفــقــة أيـــضـــًا إعــــــارة الــظــهــيــر 
األيـــمـــن بــالــفــريــق اإلســـبـــانـــي، الــبــرتــغــالــي جـــواو 
املوسم.  بنهاية  الــشــراء  أفضلية  مــع  كانسيلو، 
اإلسباني سابقًا خامس  إشبيلية  العــب  ويعد 
االنتقاالت  فترة  خــالل  »الخفافيش«  صفقات 
ــي نــيــتــو  ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ الـــصـــيـــفـــيـــة بـــعـــد الـــــحـــــارس ال
باوليستا  جابرييل  الــبــرازيــلــي  الــدفــاع  وثــالثــي 
الذي  الفريق  وكــان  ماكسيموفيتش.  نيكوال  والصربي  موريو  والكولومبي جيسون 
يدربه مارسلينو جارسيا تورال قد افتتح موسمه في الليغا بفوز مستحق على الس 

باملاس بهدف نظيف.

إشبيلية لم يخسر مطلقًا على ملعبه 
أمام أي فريق تركي

الدور  إيــاب  التركي في  الــذي يستقبل بلدية إسطنبول  لم يتذوق إشبيلية اإلسباني، 
التمهيدي املؤهل لدور مجموعات دوري األبطال، الخسارة في املواجهات الثالث التي 
استضاف فيها الفرق التركية على ملعب »رامون سانشيز بيثخوان« في البطوالت 
القارية، على الرغم من خسارته مرتني في األدوار اإلقصائية أمام فرق من نفس البلد.

وكانت املرة األولى التي يستقبل فيها الفريق األندلسي، الذي فاز في مواجهة الذهاب 
الفوز  خــارج ملعبه األسبوع املاضي )2 - 1(، ولم يخسر في أي دور إقصائي بعد 
ذهابًا خارج ملعبه، فريقًا تركيًا في بطولة كأس املعارض )19701-1971( وبهدف 
نظيف على حساب إسكيشهرسبور الذي تمكن من تعويض خسارة الذهاب بالفوز 

في اإلياب على ملعبه بنتيجة )3 - 1(.
موسم  األبــطــال  دوري  نهائي  ثمن  فــي  إشبيلية  إقــصــاء  مــن  فناربخشة  تمكن  كما 
)2007-2008( بعدما فاز )3 - 2( في إسطنبول، ثم خسر بنفس النتيجة في اإلياب، 
املناسبتني،  األتـــراك. وبــني هاتني  النهاية لصالح  األمــور في  الترجيح  لتحسم ركــالت 
االتــحــاد  كـــأس  ببطولة  املــجــمــوعــات  دور  فــي  نــظــيــره بشتكاش  إشبيلية  اســتــضــاف 

األوروبي موسم )2005-2006( وفاز خاللها أصحاب األرض بثالثية نظيفة.

البلجيكي المبارت يفوز بالمرحلة الثانية من طواف إسبانيا
األحد  البلجيكي يفيس المبارت، فريق )كويك ستيب(، مفاجأة كبيرة  الــدراج  حقق 
بعدما بات املتصدر الجديد لطواف إسبانيا 2017 متفوقًا بأفضلية طفيفة في املرحلة 
الثانية التي بلغت مسافتها 203،4 كلم بني مدينتي نيم وجرويسون، جنوبي فرنسا.

البلجيكي )26 عامًا( أن ينطلق بقوة في األمتار األخيرة ويتخطى  الــدراج  واستطاع 
خط النهاية مسجاًل زمنًا قدره أربع ساعات و36 ثانية و13 جزءًا من الثانية، وبفارق 
ثانية واحدة أمام زميله في الفريق اإليطالي ماتيو ترينتني. وبهذا يتمكن المبارت من 
خطف صــدارة الترتيب العام التي كان يحتفظ بها األسترالي روهــان دينيس، فريق 
)بي إم سي(، ُيذكر أن املرحلة الثالثة، البالغة 158.5 كلم، ستقام اإلثنني بني مدينتي 

براديس وأندورا ال فيال.

موراتا: الخروج من ملعب ويمبلي 
بالنقاط الثالث كان هامًا

أبرز اإلسباني ألبارو موراتا، مهاجم تشيلسي، 
ــد على  ــــذي حــقــقــه الــفــريــق األحــ أهــمــيــة الـــفـــوز ال
»ديربي  فــي  لــواحــد  بهدفني  هوتسبر  توتنهام 
ــنــدن«، مــؤكــدًا أنــهــم تغلبوا »عــلــى أحـــد أفضل  ل
البريميرليغ«.  فــي  قــدم  كــرة  تلعب  التي  األنــديــة 
وقال موراتا، الذي شارك في املباراة كاملة، في 
تصريحات عقب املباراة »الفوز على هذا امللعب 
املنافسة مجددًا بعد أسبوع  يعني دخولنا في 
صعب. كان من الضروري تحقيقه، في مباراة 
قال  »كونتي  وأضـــاف:  الفريقني«.  على  صعبة 
بالثالث  الــخــروج من ويمبلي  ينبغي علينا  إنــه 
نقاط وهو ما تحقق. حققنا أمرًا صعبًا للغاية، وهو الفوز على أحد أصعب املالعب، 
السابق ريال  الدولي عن ناديه  املهاجم  لنا«. كما تحدث  البطولة بالنسبة  واآلن بدأت 
وأنه  امللكي،  الفريق  بها  يمر  التي  الرائعة  بالفترة  للغاية  أنه سعيد  أكد  مدريد، حيث 

يتمنى أن »يتوجوا بجميع األلقاب باستثناء عندما يواجهوا تشيلسي«. 

مستقبل واعد. وشارك يوسوفا موكوكو )12 سنة( حتى 
اآلن في ثالث مباريات مع فريقه بوروسيا دورتموند تحت 
17 سنة، ومنذ املباراة األولى سجل هدفني في مرمى فريق 
أونتيراث، وأثبت أنه قناص في منطقة الجزاء في مواجهة أي 
خصم. وفي املباراة الثانية له واجه فريق بوخوم تحت 17 
سنة وأكد أنه لم يكن محظوظًا في املباراة األولى، وذلك ألنه 
سجل هدفني أيضًا بطريقة رائعة، ليرفع رصيده إلى أربعة 
أهــداف في مباراتني فقط، ويؤكد ما تتحدث عنه الصحف 

األملانية أنه موهبة جديدة لفريق دورتموند.
ولم يتوقف عطاء املهاجم الصغير ذي األصول الكاميرونية 
عند هذا الحد، بل أظهر كل ما عنده في املباراة أمام فريق 
فيكتوريا كولون، وذلك بعد أن سجل أربعة أهداف »سوبر 
هاتريك«، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في ثالث مباريات 

فقط أي حوالى 270 دقيقة بمعدل هدف كل 33 دقيقة.

تــحــدثــت عــن يوسوفا  الــتــي  الــتــقــاريــر الصحافية  وبــحــســب 
مــوكــوكــو، فـــإن الــالعــب ورغـــم صــغــر ســنــه فــهــو قـــادر على 
منافسة العبني يكبرونه سنًا بثالث أو أربع سنوات، حتى 
أن البعض شكك في عمره الصحيح نظرًا لبنيته الجسدية 

وقدراته الكروية امُلميزة.
مــدرب دورتــمــونــد تحت 17 سنة، سيبستيان  ويــقــول عنه 
جــيــبــيــرت: »يــمــكــنــنــي فــقــط أن أقــــول أشـــيـــاء إيــجــابــيــة عــنــه، 
من  وسيكون  مــنــه،  سنًا  األكــبــر  الالعبني  يتحدى  يوسوفا 

الظلم أن يلعب في فريق تحت 15 سنة«.
بعد سنوات قليلة سيكون يوسوفا أحد نجوم كرة القدم في 
الالعبني، وربما  ُتنافس أفضل  العالم وموهبة كروية رائعة 
يلحق بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قبل اعتزالهما 

ومنافستهما في أيامهما األخيرة.
رياض...

هو العــب صغير ومــهــاري، يعرف كيفية تسجيل األهــداف 
ومراوغة املدافعني ويبدو أنه سيكون واحــدًا من نجوم كرة 
العاملية  الــريــاضــيــة  الصحف  أن  حتى  املستقبل،  فــي  الــقــدم 
منحته لقب ميسي أفريقيا نظرًا ملا يقدمه على أرض امللعب 

من أداء ُيشبه كثيرًا النجم األرجنتيني.
هو العب يملك موهبة كروية ُمميزة، ولد في الكاميرون في 
عام 2004 وحضر إلى أملانيا في عام 2014، وبدأ مسيرته 
الكروية مع فريق سانت باولي وانتقل إلى دورتموند تحت 
15 سنة واملثير أنه سجل 31 هدفًا في 23 مباراة، ثم صعد 

إلى دورتموند تحت 17 سنة.
وأبــهــر الــالعــب يــوســوفــا مــوكــوكــو جماهير كـــرة الــقــدم في 
العالم وذلك بعد األداء الرائع الذي يقدمه مع فريق بوروسيا 
دورتــمــونــد األملــانــي تــحــت 17 ســنــة وعــمــره 12 ســنــة فقط، 
ليكون أحد النجوم الشباب للفريق األملاني والذي سيكون له 

يوسوفا موكـوكو

على هامش الحدث

العب صغير في 
السن )12 عامًا( 

يبشر بموهبة 
كروية رائعة قادرة 

على منافسة 
النجوم

أستراليا قدمت 
عرضًا قويًا في 
النهائي )حسين 
بيضون(

ترتيب  أصبح  اآلسيوية،  البطولة  في  األول  المركز  أستراليا  حصد  بعد 
التالي: أستراليا في المركز األول، إيران في  البطولة النهائي على الشكل 
الوصافة، كوريا الجنوبية في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية. 
أما صاحب المركز الرابع فكان المنتخب النيوزيلندي، والمنتخب الصيني 
في المركز الخامس، بينما حل المنتخب اللبناني المستضيف في المركز 
السادس، أّما سابعًا فجاء المنتخب الفيليبيني وخلفه المنتخب األردني 

في المركز الثامن.

الترتيب النهائي

وجه رياضي

الــبــطــولــة وحـــــده، الــنــتــيــجــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
ــــدرب، ليس  الــجــمــيــع عــلــى الــاعــبــن عــلــى املــ
هناك أي شخص محدد، على أمل أن نتعلم 

من األخطاء التي ارتكبناها«.
ــزال قــائــد  ــتــ وتــــحــــدث بـــعـــدهـــا ســـعـــود عــــن اعــ
املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي فـــــادي الــخــطــيــب وقـــال 
فــي هــذا الــصــدد: »نشعر بــالــحــزن ألن العبًا 

مـــعـــروف فـــي كــــرة الــســلــة، فــاعــبــو املنتخب 
اإليراني اكتسبوا الثقة خال مجريات اللقاء 

جراء ذلك«.
إلى  بالتطرق  الــشــاب حديثه  الــاعــب  وختم 
قضية انــضــمــام أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا إلــى 
وقــال:  العالم  كــأس  وتصفيات  آسيا  بطولة 
»ال أعتقد أنه من الجيد أن يتواجدا في كأس 

الرياضة،  لكن هذا حال  كبيرًا مثله غادرنا، 
إلـــى التحسن  الــقــادمــة  الــفــتــرة  فــي  سنسعى 
وتـــطـــويـــر مـــســـتـــوانـــا، لــكــن هـــنـــاك أمــــر يجب 
توضيحه فيما يخص مباراة إيران، فعندما 
ــي الــتــســجــيــل جـــــراء دفـــــاع املــنــطــقــة  تــخــفــق فـ
وتعود ملنطقتك للدفاع وتتلقى سلة عندها 
لــديــك، هـــذا األمــر  الــحــمــاس  تنخفض نسبة 

لكن  قصيرة،  زمنية  لفترة  تمتد  التي  آسيا 
ال مــانــع مــن تــواجــدهــمــا فــي الــتــصــفــيــات، إذ 
احتكاكًا  أن يعطينا  األمــر يستطيع  هــذا  إن 
مستوانا،  لنرفع  وبالتالي  بــاآلخــريــن،  أكبر 
أمــا على مستوى الــبــطــوالت الــقــصــيــرة، فإن 
املنتخبات العربية تعاني بشكل كبير نظرًا 

للفارق في العقلية واالحترافية«.

استعاد النجم اإلسباني رافاييل نادال مركزه الطبيعي في رياضة التنس، وذلك بعد 
أن استعاد صدارة التصنيف ألول مرة منذ ثالث سنوات، ليؤكد بذلك عودته القوية 
واستعداده ملنافسة كبار هذه اللعبة على حصد األلقاب في عام 2017. وغاب رافاييل 
آندي  البريطاني  على  متفوقًا  عــام 2014،  منذ  العاملي  التصنيف  نــادال عن صــدارة 
موراي الذي سيطر على املركز األول ألشهر طويلة وتراجع إلى املركز الثاني. ُيذكر 
الــدور ربــع النهائي بعد أن خسر أمــام الالعب  أن نــادال وّدع بطولة سينسيناتي من 

األسترالي نيك كيريوس.

صورة في خبر

نادال يستعيد صدارته
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Tuesday 22 August 2017
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