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رياضة

سيعود النجم اإلسباني رافاييل نادال للمنافسة، 
األربعاء املقبل، في بطولة »سيتي أوبن« في 

واشنطن، وعينه على الهدف األكبر، وهو بطولة 
أميركا املفتوحة، خاتمة البطوالت األربع الكبرى 

»غراند سالم«. وقال نادال، خالل مؤتمر صحافي: 
»ال أعلم كم أحتاج من الوقت الستعادة كامل 
ني سأبذل 

ّ
 ما يمكنني قوله هو أن

ّ
لياقتي، كل

قصارى جهدي من أجل ذلك. أنا سعيد بالعودة 
مجددًا رغم ضيق الوقت للتحضير«.

أعلن املدير الفني األوكراني، أندري شيفشينكو، 
عدم تمديد عقده لتدريب منتخب بالده. وكتب 
»شيفا« على حسابه الخاص في »إنستغرام«: 

»مرت 5 سنوات في مسيرتي مع املنتخب 
نا قادرون على 

ّ
الوطني. وعملنا بجد وأثبتنا أن

تقديم كرة قدم حديثة. أتوجه بالشكر لالتحاد 
األوكراني على إعطائي الفرصة للعمل، وأشكر 

 من ساعدني خالل هذه املهمة. 
ّ

الالعبني وكل
وأشكر الجماهير التي دعمتني«.

وج الثنائي الروسي أنستازيا بافليوتشينكوفا، 
ُ
ت

وأندريه روبليوف، بذهبية منافسات الزوجي 
املختلط للتنس في أوملبياد طوكيو 2020 بعد 

تغلبهما في النهائي على مواطنيهما إيلينا 
فيسنينا وأصالن كاراتسيف. وفازت أنستازيا 

بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف على إيلينا 
فيسنينا وأصالن كاراتسيف بمجموعتني 

لواحدة بنتيجة 6-3، 6-7 )5-7( و13-11 في مباراة 
استمرت ساعة و53 دقيقة.

نادال سعيد بالعودة 
للمنافسة رغم ضيق 

الوقت لالستعداد

شيفشينكو يُعلن عدم 
تمديد عقده مع 

منتخب أوكرانيا

أنستازيا وروبليوف يُتوجان 
بذهبية الزوجي المختلط 

للتنس في طوكيو

أزاح ليل منافسه 
باريس سان 
جيرمان من 
التربع على لقب 
بطولة كأس 
السوبر الفرنسي 
خالل السنوات 
الثماني األخيرة 
بعد أن تغلب 
عليه بهدف 
نظيف. وبهذه 
النتيجة واصل 
ليل مسلسل 
حصد األلقاب 
بعد أن توج 
بلقب الدوري 
الفرنسي 
في الموسم 
الماضي بعد 
هيمنة كبيرة 
من »الباريسي« 
على البطولة 
في السنوات 
األخيرة. هذا 
وُتعد هذه هي 
البطولة األولى 
التي يخسرها 
سان جيرمان 
في الموسم 
الجديد.

)Getty( ليل يُحقق لقبًا جديدًا في فرنسا

ليل بطل »السوبر«
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ربع نهائي »اليد«
مصر من أجل إنجاز نصف النهائي

2829
رياضة

ــري  ــ ــــصـ ــــوض املــــنــــتــــخــــب املـ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
ــايـــة األهـــمـــيـــة الـــيـــوم  مــــبــــاراة فــــي غـ
ــدور  ضـــد املــنــتــخــب األملــــانــــي فـــي الــ
ربع النهائي لرياضة كرة اليد، في األلعاب 
الـــذي يحمل آمــال  األوملــبــيــة بطوكيو، وهــو 
 الـــعـــرب فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة ســعــيــا وراء 

ّ
كــــل

الوصول إلى الــدور نصف النهائي وتأكيد 
أحقيته في املنافسة على ميدالية.

ــد وصــــــل إلـــى  ــ ــري قـ ــ ــــصـ ــنـــتـــخـــب املـ وكــــــــان املـ
 وصيفا في 

ّ
الــدور ربــع النهائي بعدما حــل

من  انــتــصــارات  أربــعــة  بتحقيقه  مجموعته 
ت أملانيا 

ّ
أصل خمس مباريات، في وقت حل

منافسة »الفراعنة« في هذا الدور ثالثة في 
مجموعتها بثالثة انتصارات وخسارتني.

ــة فــي  ــ ــحــ ــ ــلــــيــــة واضــ ــا أفــــضــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــك أملـ ــلــ ــمــ وتــ
تــــاريــــخ مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــــع مـــصـــر، فــــي وقـــت 
ــــي دور  ــزًا فـ ــ ــائـ ــ خــــــرج املـــنـــتـــخـــب الــــعــــربــــي فـ
أتـــالنـــتـــا 1996 وســيــدنــي  فـــي  املــجــمــوعــات 
 
ً
محتال نتائجه  أفضل  حقق  عندما   ،2000
املــركــزيــن الــســادس والــســابــع تــوالــيــا، وبــدا 

طوكيو ـ العربي الجديد

نجح معتز برشم في تحقيق حلم الجماهير 
الــقــطــريــة والــعــربــيــة، بــعــدمــا نــــال املــيــدالــيــة 
الذهبية في رياضة الوثب العالي في دورة 
األلعاب األوملبية املقامة حاليا في العاصمة 
 2.37 وثبه  عقب  األحـــد،  طوكيو،  اليابانية 

مترين، لُيهدي بالده الذهب للمرة الثانية.
 بثوب البطل 

ّ
وأبــى معتز برشم الــخــروج إال

الذي يتوج بامليدالية، لُيحلق الصقر القطري 
فــي ســمــاء أوملــبــيــاد طــوكــيــو، ويــحــتــل اسمه 
الجماهير  العاملية، وحديث  اإلعــالم  وسائل 
ــتــــواصــــل، نــتــيــجــة  الـــريـــاضـــيـــة فــــي مــــواقــــع الــ
عاما.  الثالثني  لصاحب  التاريخي  اإلنــجــاز 
ونظرًا ملا حققه خالل األعوام املاضية، تسلم 
البطل العاملي واألوملبي القطري معتز برشم، 
صاحب امليدالية الذهبية للوثب العالي في 
بطولة العالم أللعاب القوى، جائزة صحيفة 
»آس« اإلســبــانــيــة كــأفــضــل ريـــاضـــي عــربــي 
اقــتــراب أوملــبــيــاد طوكيو،  لــعــام 2019. ومـــع 

الــتــتــويــج بامليدالية  يــريــد  بــرشــم  كـــان معتز 
في  تأجلت  الــدولــيــة  املسابقة   

ّ
لكن الذهبية، 

الــصــيــف املـــاضـــي بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
األمــــر الــــذي دفـــع الــصــقــر الــقــطــري ملــزيــد من 
االستعداد، بعدما أخذ وقته الكافي، ليحقق 
امليدالية  على  بحصوله  التاريخي  اإلنــجــاز 

الذهبية.
وخـــــالل عــمــلــيــة الــتــتــويــج اســـتـــغـــرب عــشــاق 
الرياضات األوملبية ردة فعل البطل اإليطالي، 
جيانماركو تامبيري، بعد تحقيقه امليدالية 
النجم  مع  مناصفة  العالي،  للوثب  الذهبية 
 

ّ
ــل ــــض فــــي كـ الـــقـــطـــري مـــعـــتـــز بــــرشــــم، إذ ركــ

االتجاهات، وارتمى على األرض.
»صـــديـــقـــي مــعــتــز« هـــو عـــنـــوان مـــقـــال دّونــــه 
اإليــطــالــي سنة 2018، على موقع  الــريــاضــي 
إذ  »سبايكس« املختص باأللعاب األوملبية، 
ذكر قيمة الصداقة التي تجمعه بالرياضيني 
فـــي الـــوثـــب الـــعـــالـــي، حــيــنــمــا تـــعـــرض لكسر 
عــلــى مــســتــوى الــســاق عـــام 2016، حــرمــه من 

التنافس في أوملبياد ريو.
ــيـــري تـــصـــفـــيـــقـــات مــنــافــســه  ــبـ ــامـ ــتــــذكــــر تـ ويــ
القطري، في لقاء بــاريــس، حني قــال: »بــدأت 
لقاء باريس، عندما  صداقتي مع معتز في 
ســجــلــت أرقـــامـــا ســيــئــة جــــدًا، شــعــرت بعجز 
كــبــيــر جــــدًا، لــكــن فـــي الـــيـــوم الــتــالــي سمعت 

قرع الباب، لقد كان معتز، رفضت استقباله 
ــــل، أصــــــــّر وقــــــــال لــــي:  ــيـ ــ ــــرحـ وطــــلــــبــــت مــــنــــه الـ
غــيــمــبــو، افــتــح الــبــاب أريــــد الــتــحــدث مــعــك«. 
ــل الـــريـــاضـــي اإليـــطـــالـــي مـــقـــالـــه: »لــقــد  ــ واصــ
ذرفـــت الــدمــوع أمــامــه، كــنــت محبطا، حــاول 
ــه ال أحــد انتظر عودتي 

ّ
تهدئتي، قــال لــي إن

املــاســي بعد إصابة  الــــدوري  فــي  للمشاركة 
2016، وهذا بحّد ذاته إنجاز، معتز طالبني 
بمواصلة العمل«. وانطلقت العالقة املميزة 
التي اجتمع فيها النجمان العامليان اللذان 
حصدا الذهب في دورة طوكيو، وقبل ذلك، 
تلقى اإليطالي عدة نصائح من معتز: »طلب 
ــون راضـــيـــا عــلــى نفسي  مــنــي الــقــفــز لــكــي أكــ
وليس من أجل اآلخرين، هذا سره للنجاح«. 
وتــابــع: »كـــان معتز مــن األشــخــاص القالئل 
أنا  الــفــتــرات الصعبة،  فــي  الــذيــن شجعوني 
ـــه كـــان صــديــقــا رائــعــا، 

ّ
أديـــن لــه بــالــكــثــيــر، ألن

بفضل  بودابست  دورة  فــي  بعدها  وتألقت 
النصائح التي عملت بها«.

جيانماركو  قاسمها  التي  القصة  هــذه  بعد 
تــامــبــيــري مــع مــتــابــعــيــه قــبــل ثـــالث ســنــوات، 
ــتـــتـــويـــج الــثــنــائــي  ــلـــواجـــهـــة بـــعـــد الـ عـــــــادت لـ
ل برشم وفي تصرف 

ّ
بذهبية طوكيو، إذ فض

إنــســانــي رفـــض خـــوض جــولــة فــاصــلــة بينه 
وبني صديقه، لتحديد هوية األفضل منهما.

وانــتــظــر تــامــبــيــري رّد بـــرشـــم لــلــحــكــم الـــذي 
ــاول الـــتـــعـــرف عـــلـــى رغـــبـــتـــه فــــي مــواصــلــة  ــ حــ
 برشم وفي ثواٍن معدودات، 

ّ
املنافسة، غير أن

ــــي جــمــعــتــه  ــتـ ــ ــــوات الـــــصـــــداقـــــة الـ ــنــ ــ ــر ســ ــ ــذكـ ــ تـ
تقاسم  التي  الكلمات  واستعاد  باإليطالي، 
ــتــــي عــاشــهــا  عـــبـــرهـــا األوقــــــــــات الـــصـــعـــبـــة الــ
ونصيب  نصيبه  الــذهــب  ليجعل  مــنــافــســه، 

صديقه وبلديهما معا.

كرة السلة: إسبانيا لفك عقدتها األميركيةبرشم وتامبيري... صداقة سنوات تنتهي بالذهب

املــســتــوى الــفــنــي تــصــاعــديــا ملــصــر، مــا دفــع 
للقول في نهاية دور  الــدرع  العبها يحيى 
كنا  كــفــريــق.  لعبنا  »وأخـــيـــرًا  املــجــمــوعــات: 
الــفــرديــة. اآلن  املــواهــب  نلعب جــيــدًا بفضل 
ظــهــر الــعــمــل الــجــمــاعــي، الــروحــيــة، الــحــافــز 
والتعطش لتحقيق الفوز«. وعن بلوغ ربع 
النهائي للمرة األولى منذ أوملبياد سيدني 
2000، قال الدرع: »بدأنا منذ بطولة العالم 
األخيرة نقّدم مباريات جيدة. ما زلنا بني 

الكبيرة«. املنتخبات 
ــري عـــلـــى قـــائـــده  ــ ــــصـ ــتـــخـــب املـ ــنـ ــّول املـ ــ ــعــ ــ ويــ
ــــدرع،  املــخــضــرم أحـــمـــد األحـــمـــر، ويــحــيــى الـ
ــن، وأحـــمـــد هــشــام  ومــحــمــد ســنــد، وعــلــي زيــ

»دودو«.
وقال األحمر )37 عاما(: »هذه أفضل نتيجة 
ــدور فـــي األلــــعــــاب االوملــبــيــة  ــ ــذا الــ لــنــا فـــي هــ
مـــع حــصــدنــا ثــمــانــي نـــقـــاط )4 انــتــصــارات 
فـــي 5 مـــبـــاريـــات(. ســنــلــتــقــي مـــع أملــانــيــا في 
نا 

ّ
لكن قوية.  مباراة  التالي وستكون  الــدور 

واجهنا املنتخب األملــانــي فــي مــبــاراة وديــة 
قبل األلعاب وفزنا بفارق هدفني. إذا أردت 
أن تــلــعــب مـــن أجـــل مــيــدالــيــة، يــتــعــنّي عليك 
 
ّ
ــة مــنــتــخــبــات صـــعـــبـــة« كـــاشـــفـــا أن ــهـ ــواجـ مـ
األوملبية في طوكيو »هي األخيرة  األلعاب 

لي وبالتالي أريد أن أنهيها في القمة«.
وبعد تأهلها بشق النفس من املركز الرابع 
الــيــابــان،  فــي مجموعتها بــفــوز يــتــيــم عــلــى 
ــع فــرنــســا  تــلــعــب الـــبـــحـــريـــن بــطــلــة آســـيـــا مــ
الفرنسي  القوية، وسبق والتقى املنتخبان 
العالم  بطولة  فــي  واحـــدة  مــرة  والبحريني 
عـــام 2011 وانــتــهــت املـــبـــاراة بــفــوز ســاحــق 

لفرنسا )41 - 17(.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
نظرًا  جــدًا،  صعبة  الفرنسي  املنتخب  ضــد 
لقوة »الديوك« واملستوى القوي الذي ظهر 
 
ّ
بشكل واضح في دور املجموعات، حتى أن
بعض الصحف واملواقع الرياضية رشحت 
ُيــتــوج بامليدالية  لــكــي  الــفــرنــســي  املــنــتــخــب 
ــو. وقـــبـــل  ــيــ ــوكــ الــــذهــــبــــيــــة فـــــي أوملــــبــــيــــاد طــ
املــواجــهــة املــرتــقــبــة أعــــرب مــــدرب الــبــحــريــن 
يــانــســون، عن  األيــســلــنــدي، آرون كــريــســت 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ينطلق اليوم الدور ربع النهائي من منافسات رياضة »كرة اليد« في 
أولمبياد طوكيو 2020، والعين ستكون على المنتخب المصري من أجل 

محاولة تسجيل إنجاز والتفوق على المنتخب األلماني للتأهل إلى الدور 
نصف النهائي

)Getty( المنتخب المصري مرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي

)Getty( المنتخب اإلسباني يريد الوصول إلى النهائي

)Getty( المنتخب البحريني تأهل من المركز الرابع )Getty( المنتخب الدنماركي مرشح للمنافسة بقوة

)Getty( برشم وتامبيري بطال الميدالية الذهبية في الوثب العالي

ســـعـــادتـــه لــتــحــقــيــق فـــريـــقـــه هـــــذا اإلنــــجــــاز 
األوملبية  مشاركاته  باكورة  في  التاريخي 
ــــه إنــجــاز 

ّ
بــقــولــه: »نــحــن فـــخـــورون جــــدًا، إن

كبير للبحرين بلوغها الدور ربع النهائي. 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا بـــلـــوغ ربــــع الــنــهــائــي هــو 

بمثابة إحراز اللقب بالنسبة الى منتخبات 
أخـــــــــــرى«. ســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور األوروبـــــــــي 
عــلــى مــوعــد مــع قــمــتــني مــن الــعــيــار الثقيل؛ 
ــــى بـــني منتخبي إســبــانــيــا والــســويــد،  األولـ
املــرشــحــني للمنافسة على  أبــــرز  وهــمــا مــن 
العالم  بطلة  الدنمارك  بني  والثانية  اللقب، 
واملرشحة للمنافسة بقوة، والنرويج، الذي 

دائما ما يكون مزعجا لكبار اللعبة.
املنتخبني   

ّ
فــإن األولــى،  للمواجهة  بالنسبة 

ــانــــي قـــدمـــا مــســتــويــات  ــبــ الـــســـويـــدي واإلســ
كبيرة في الدور األول وهناك تساٍو كبير في 
انتصارات   4 هما حققا 

ّ
أن األداء، خصوصا 

وخسارة في الــدور األول، ولــن تكون هناك 
أفضلية ألحــد في هــذه املواجهة، وستكون 
قمة أوروبــيــة خــاصــة بــني بطلني يطمحان 

لتحقيق امليدالية الذهبية في طوكيو.
الثانية فستجمع بني  القمة األوروبــيــة  أمــا 
بطل العالم الدنمارك الذي تصدر املجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 8 نــقــاط مــن 4 انــتــصــارات 
ــع  ــ وخــــــســــــارة، واملـــنـــتـــخـــب الــــنــــرويــــجــــي رابـ
املجموعة األولى. وتملك الدنمارك األفضلية 
القوية  العناصر  بسبب  امللعب  أرض  على 
التعامل  الكبيرة في  التي تملكها والخبرة 

مع املباريات اإلقصائية.

األولــى  النهائية  نصف  املــبــاراة  وستجمع 
بــني الــفــائــز مــن مــواجــهــة فــرنــســا- البحرين، 
إمكانية   هناك 

ّ
أن وأملانيا- مصر، ما يعني 

النهائي،  فــي نصف  ُمحتمل  لــصــدام عربي 
للرياضة   

ً
محتمال كــبــيــرًا  إنــجــازًا  يمثل  مــا 

النهائي  نــصــف  سيجمع  بينما  الــعــربــيــة، 
الثاني الفائز من مباراة السويد- إسبانيا، 
 
ّ
والــدنــمــارك- الــنــرويــج، مــع اإلشــــارة إلـــى أن

الذهبي أوروبيا  من املمكن أن يكون املربع 
فــي حــال خــســارة مصر والبحرين  خالصا 

في ربع النهائي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تحلم البحرين بتخطي 
فرنسا والتأهل إلى الدور 

نصف النهائي

تامبيري عبر عن 
فرحته بطريقة مجنونة 

مع معتز برشم

كاماتشو ـ كوين تحرز ذهبية 100م حواجز 
وهاريسون وصيفة

100م  سباق  ذهبية  كاماتشو-كوين،  جاسمني  البورتوريكية،  أحــرزت 
حــواجــز فــي ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى، ضمن األلــعــاب األوملبية املقامة في 
الــعــاصــمــة طــوكــيــو، لتستمر عــقــدة األمــيــركــيــة، كــنــدرا هــاريــســون، مع 
 12.37 سنة   24 البالغة  كاماتشو-كوين  وسّجلت  الــكــبــرى.  الــبــطــوالت 
ألعاب  فــي  فــي تاريخها واألولــــى  ثــانــي ذهبية  بــالدهــا  ثــانــيــة، مانحة 
والجامايكية  ث(   12.52( هاريسون  العاملي  الرقم  أمــام حاملة  الــقــوى، 

ميغان تابر )12.55 ث(.

تينتوغلو ينتزع ذهبية »الوثب الطويل« 
من الكوبي إيتشيفاريا

في  الــطــويــل  الــوثــب  ذهبية  تينتوغلو،  ميلتياديس  الــيــونــانــي،  انــتــزع 
ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى مــن الكوبي خــوان ميغل إيتشيفاريا فــي الرمق 
أمتار   8.41 تينتوغلو  األخــيــرة، حقق  الــســادســة  وثبته  وفــي  األخــيــر. 
ليتساوى مع إيتشيفاريا، بيد أنه حصل على أفضلية الوثبة الثانية 
)8.15 مقابل 8.09( ليتوج بالذهبية، في وقت حل الكوبي اآلخر مايكل 
ا )8.21 م(. وفــي ظـــروف حـــارة ورطــبــة فــي امللعب األوملــبــي 

ً
مــاســو ثالث

الـــ23 سنة حتى الوثبة األخيرة ليعادل إيتشيفاريا ويرفع  انتظر ابن 
الــذي يملك  الكوبي  قبضته نحو السماء محتفال بالذهبية، علما بأن 
في رصيده مسافة 8.58 منذ 2018 عانى إصابة حرمته تنفيذ الوثبة 

األخيرة. 

اليلز: ال يعنيني المركز الثاني أو الثالث وال أفكر إال بالفوز

أعرب العداء األميركي، نواه اليلز، الذي يخوض غمار سباق 200م في 
مسابقة ألعاب القوى ضمن دورة األلعاب األوملبية في طوكيو عن أن 
املركز الثاني أو الثالث في السباق ال يعنيه بل هو يخوضه من أجل 
 للعالم في 

ً
ّوج بطال

ُ
الفوز وذلك في أّول مشاركة أوملبية له. وكان اليلز ت

ّوج بذهبية التتابع أربع 
ُ
سباق 200م في نسخة الدوحة عام 2019، إذ ت

ب علي خوض سباقات 
ّ
مرات 100م. وقال اليلز في هذا اإلطار: »سيترت

أقـــل، ثــالثــة ســبــاقــات بـــداًل مــن 6 بــاإلضــافــة إلــى ســبــاق التتابع 4 مــرات 
100م. هذا األمر ال يغّير الشيء الكثير. لم أغّير من أهدافي، كنت أريد 
الذهبية.  امليدالية  على  تركيزي منصّب  وبالتالي  السباقني  في  الفوز 

املركز الثاني أو الثالث ال يعنيني، ال أفكر إال بالفوز«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تفّوقت الواليات املتحدة على إسبانيا في النسخ الثالث 
األخيرة، إال أن املنتخب األوروبــي بطل العالم يأمل هذه 
املرة في فّك عقدته، عندما يتواجهان اليوم في الدور ربع 
في  أوملــبــيــاد طوكيو،  فــي  السلة  كــرة  ملنافسات  النهائي 

وقت يتوقع عبور فرنسا وسلوفينيا.
الـــواليـــات املــتــحــدة بذهبية بــكــني 2008 ولــنــدن  ـــّوجـــت 

ُ
وت

2012 على حساب إسبانيا في النهائي، قبل أن تقصيها 
ــة فـــي أوملـــبـــيـــاد ريــــو قــبــل خــمــســة أعــــوام،  ــعـ مـــن دور األربـ
لتكتفي األخيرة بالبرونزية، وُيحرز األميركيون ذهبية 
ثالثة تواليا وسادسة في آخر سبع نسخ. إال أن إسبانيا 
قـــد تــــرى الــفــرصــة مــواتــيــة هــــذه املـــــرة، نــظــرًا ألن الــفــريــق 
األمــيــركــي لــم يعد يشكل تلك الــقــوة الــضــاربــة على غــرار 
ــــدورات الــثــالث األخـــيـــرة، رغـــم أنـــه ال يـــزال يــضــم أســمــاء  الـ
قــادرة على  كبيرة أمثال كيفن دورانـــت. وكانت إسبانيا 
الفوز  فــي  لــو نجحت  املتحدة  الــواليــات  تــفــادي مواجهة 
على سلوفينيا في املباراة األخيرة من دور املجموعات، 
وتفادت احتمال أن توقعها القرعة مع املنتخب االميركي، 
ــان لــهــم رأي آخــر  ــــالءه كــ ــ لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش وزمـ إال أن 
عن  القرعة  تسفر  أن  قبل  الثالثة،  املجموعة  ليتصدروا 
مواجهتهم أملانيا، في وقت شاء القدر إلسبانيا أن تالقي 

املنتخب األميركي القوي.
وتضم تشكيلة إسبانيا أسماء قوية أمثال املخضرم باو 
غاسول وشقيقه مارك املحترف مع لوس أنجليس ليكرز، 
بجائزة  الفائز  تمبروولفز(  )مينيسوتا  روبــيــو  وريــكــي 
أفــضــل العــب فــي كــأس الــعــالــم األخــيــرة، وسيرخيو يول 
و2014(   2010( األمــيــركــي  املنتخبان  واحــتــكــر  وغــيــرهــم. 
واإلســبــانــي )2006 و2019( آخـــر أربــعــة ألــقــاب مــن كــأس 
العالم، ويأمل منتخب »ال روخا« االستفادة هذه املرة من 

تواجد تشكيلة أقل مدّججة بالنجوم لتحقيق ثأره.
األرجنتيني،  املنتخب  مواجهة  أيــضــا  تــبــرز  املــقــابــل،  فــي 
أثينا  أوملبياد  العالم 2019 وحامل ذهبية  وصيف بطل 
ــّدر املــنــتــخــب  2004، ضـــد أســـتـــرالـــيـــا بــطــلــة آســـيـــا. وتــــصــ
األوقياني بقيادة باتي ميلز مجموعته بثالثة انتصارات 

مـــن ثــــالث مـــبـــاريـــات، فـــي وقــــت تــأهــلــت األرجـــنـــتـــني بشق 
النفس كأحد املنتخبني اللذين احتال أفضل مركز ثالث.

ــانـــغـــو« املـــخـــضـــرم، لــويــس  ــتـ ويـــتـــواجـــد مــــع مــنــتــخــب »الـ
سكوال )41 سنة(، العنصر الوحيد الــذي ما زال من بني 
املنتخب  ويــعــتــبــر   .2004 عـــام  فــي  فـــازت  الــتــي  التشكيلة 
األرجــنــتــيــنــي الــوحــيــد إلـــى جــانــب يــوغــوســالفــيــا )1980( 
واالتحاد السوفييتي )1972 و1988( الذي نجح في كسر 
هيمنة الواليات املتحدة املتوجة بجميع النسخ األخرى 

لألوملبياد منذ عام 1936. وبعد أن حققت العالمة الكاملة 
فـــي الــــــدور األول، ســتــكــون ســلــوفــيــنــيــا مــرشــحــة لــبــلــوغ 
الدور نصف النهائي على حساب أملانيا. وبوجود نجم 
فورنييه العــب بوسطن  إيــفــان  رودي غوبير،  جــاز  يوتا 
سلتيكس، نيكوال باتوم من لوس أنجليس كليبرز، تبدو 
األولــى  للمرة  النهائي  لبلوغ نصف  ا 

ً
األوفــر حظ فرنسا 

منذ أوملبياد سيدني 2000.
)فرانس برس(

شهدت منافسات 
أولمبياد طوكيو مشهدًا 

رائعًا بعدما تقاسم 
القطري معتز برشم، 

واإليطالي جيانماركو 
تامبيري، الميدالية 

الذهبية في الوثب العالي

على هامش األلعاب
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بغداد ـ العربي الجديد

تــعــاقــدت الــهــيــئــة املــؤقــتــة إلدارة 
ــاد الــــعــــراقــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــ ــــحـ االتـ
ــــدي ديــــك  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ رســــمــــيــــا مــــــع الـ
أدفوكات لتدريب منتخب »أسود الرافدين« 
كاتانيتش،  ستريشكو  للسلوفيني  خلفا 
الذي انتهي عقده في أغسطس/ آب الجاري. 
ــــه »تــــم الــتــعــاقــد 

ّ
وذكـــــرت الــهــيــئــة املــؤقــتــة أن

ــا مــــع املــــــــدرب أدفــــوكــــات  ــيـ ــمـ ــاق رسـ ــ ــفــ ــ واالتــ
لتدريب املنتخب الوطني خلفا للسلوفيني 
كاتانيتش«. وأضافت »تم االتفاق الرسمي 
ــمـــة  ــعـــاصـ بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات جــــــــرت فــــــي الـ
اإلســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد بــــني املــــــــدرب ورئـــيـــس 
الهيئة املوقتة إياد بنيان، وسيباشر عمله 
ذكر  يتم  ولــم  املقبلة«.  القليلة  األيـــام  خــالل 
املالي  بالجانب  تتعلق  أخــرى  تفاصيل  أّي 
لهذا التعاقد وفترته الزمنية. ونشر املوقع 
ــاد الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــمـــي لـــالتـــحـ الـــرسـ
صورة يظهر فيها رئيس الهيئة وهو يقدم 
قميص املنتخب العراقي إلى املدرب الجديد 
وخــلــفــهــمــا يــقــف وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
عدنان درجال. وكان االتحاد املحلي للعبة 
قد تعاقد في أغسطس 2018 مع كاتانيتش 
ــــي صــفــقــة  لــــقــــيــــادة املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــ
لــفــتــرة ثـــالثـــة أعــــــوام. ونـــجـــح املـــديـــر الــفــنــي 
العراقي  املنتخب  إيــصــال  فــي  السلوفيني 
ملونديال  املؤهلة  الحاسمة  التصفيات  إلى 
الهيئة  وبــني  بينه  العالقة   

ّ
لكن  ،2022 قطر 

املؤقتة، وكذلك بينه وبــني درجــال، شهدت 
توترًا بعد خسارة العراق أمام إيران بهدف 
التصفيات  آخــر مواجهات  في  رد  من دون 
الثالثة  اآلســيــويــة  للمجموعة  التمهيدية 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــبــحــريــن بـــوقـــت ســابــق. 

أدفوكات 
وطموحات العراق

تعاقدها  عن  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  إلدارة  المؤقتة  الهيئة  أعلنت 
خلفًا  الرافدين«  »أسود  منتخب  لتدريب  أدفوكات،  ديك  الهولندي  مع 
من  األول  في  عقده  انتهى  الذي  كاتانيتش،  ستريشكو  للسلوفيني 

أغسطس الجاري، بعد ضمان التأهل آلخر مراحل تصفيات المونديال

3031
رياضة

تقرير

التصفيات  انتهاء  بعد  كاتانيتش  وأشـــار 
ه يمر بظروف قاسية مع 

ّ
التمهيدية، إلى أن

الــعــراقــي، وقـــّدم بــعــد ذلــك شكوى  املنتخب 
ــقــــدم لــعــدم  ــرة الــ ــكـ ــــدى االتــــحــــاد الــــدولــــي لـ لـ
صــرف رواتــبــه لألشهر الستة األخــيــرة من 
فترة عمله. وكــان الوزير درجــال قد وصف 
كاتانيتش في وقت سابق باملتمرد وبعدم 
االســـتـــمـــاع لــــه ولـــرئـــيـــس الــهــيــئــة املـــؤقـــتـــة، 
وقال: »املــدرب السلوفيني أصبح جزءًا من 
املاضي«. وأعلن كاتانيتش عن انتهاء عقده 
الــرســمــي مــع منتخب الـــعـــراق لــكــرة الــقــدم، 
ــنـــوات، ليصبح  بــعــد رحــلــة دامــــت ثــــالث سـ
بذلك أكثر املــدربــني األجــانــب اســتــمــرارًا في 
ــديــــن«، بــعــدمــا وّجـــه  ــرافــ تـــدريـــب »أســــــود الــ
الجماهير  إلــى  رســالــة  السلوفيني  املـــدرب 
الـــعـــراقـــيـــة، قــــال فــيــهــا: »مــرحــبــا بــالــجــمــيــع، 
أن  أود  العراقية،  الكرة  خصوصا مشجعي 
الذي قدمتموه لنا في  الدعم  أشكركم على 
الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، ســأكــون معكم 
والكثير  الكثير  بــعــد  ومــخــتــصــرًا،  واضــحــا 
من األشــهــر، نسأل مــاذا يحدث بخصوص 
العقد،   شيء موجود في 

ّ
رواتبنا، وعن كل

ولـــم تــكــن هــنــاك إجــابــة مــنــذ خــمــســة وستة 
ــهــــر، ال شـــخـــص يـــتـــحـــدث، ولـــــم يــتــغــيــر  أشــ
شــــــيء«. وأضــــــاف مـــــدرب مــنــتــخــب الـــعـــراق 
مــع االتحاد  تــم فسخ عقدنا  الــســابــق: »لقد 

ـــهـــم لـــم يــحــتــرمــوا 
ّ
ــقـــدم، ألن الــعــراقــي لــكــرة الـ

عــقــدنــا، وكـــانـــت لــديــنــا اإلمــكــانــيــة إليــقــاف 
ه  ــم أطـــلـــب إلـــغـــاء ــر، لــكــن لـ ــهـ الــعــقــد بــعــد أشـ
ــبـــني ألنـــــا لـــديـــنـــا مـــبـــاريـــات  مــــن أجـــــل الـــالعـ
الــتــصــفــيــات«. وخــتــم: »تـــم إلــغــاء عــقــدنــا مع 
ــــب، وكــل  ــرواتـ ــ ــراقـــي بــســبــب الـ ــعـ ــاد الـ ــحــ االتــ
األشـــيـــاء الــتــي ســتــقــال فــي وســائــل اإلعـــالم 
لــيــســت صــحــيــحــة، ولـــقـــد تــقــدمــت بــشــكــوى 
للحصول  الــرواتــب  الفيفا بخصوص  لــدى 
عــلــى مــســتــحــقــاتــي«. وكــــان كــاتــانــيــتــش قد 
بــقــوة على مسيرته مع  االنــتــقــاد  بــاب  فتح 
الــرافــديــن« رغــم ضمان التأهل إلى  »أســـود 
اآلسيوية  التصفيات  من  النهائية  املرحلة 
املــزدوجــة ملــونــديــال قــطــر 2022، وقـــال بعد 
الـــعـــراق، الجميع يريد  إيــــران: »فـــي  مــبــاراة 
أن يــبــرز عــضــالتــه، فما حصل بــني األنــديــة 
واالتــحــاد أمــر مــؤثــر، أحــد األنــديــة أرجـــع 9 
املنتخب بطريقة غير مسبوقة.  العبني من 
الــعــراقــي جميلة  املنتخب  مــع  قصتي  حقا، 
كتابا  وسأكتب  نفسه،  بالوقت  ومضحكة 

عنها«. 
ــات )73 عـــامـــا(،  ــوكــ ويــتــمــتــع الــهــولــنــدي أدفــ
بالخبرة،  وحافلة  طويلة  تدريبية  بمسيرة 
ــاده في  ــ ــــالده عــنــدمــا قـ ــواء مـــع مــنــتــخــب بـ ــ سـ
ــع كـــوريـــا  ثـــــالث مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة، أو مــ
ــيـــا واإلمـــــــــــارات، كـــمـــا مــع  الــجــنــوبــيــة وصـــربـ
بلجيكا وروسيا. وعلى صعيد األندية، دّرب 
أدفـــوكـــات الــعــديــد منها وأحــــرز عـــدة ألــقــاب، 
أبــــرزهــــا أيـــنـــدهـــوفـــن وفــــيــــنــــورد، وغــالســكــو 
ــان  ريــــنــــجــــرز االســــكــــتــــلــــنــــدي، وزيــــنــــيــــت ســ
التركي،  وفنربخشه  الــروســي،  بطرسبورغ 
ــيـــزي. وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة  ــلـ ــكـ وســــنــــدرالنــــد اإلنـ
تسمية  كــذلــك  الــعــراقــي  لالتحاد  التطبيعية 
الهولندي،  التدريبي املساعد للمدرب  املالك 

العراق يأمل في بلوغ 
مونديال قطر 2022 مع 

أدفوكات

أتلتيكو مدريد وإشبيلية يتابعان رافا مير بعد تألقه 
في األولمبياد

ــا مــيــر، مــســتــويــات مــمــيــزة مــع منتخب بـــاده األوملــبــي منذ  يــقــدم املــهــاجــم اإلســبــانــي رافـ
مشاركته ألول مرة أمام املنتخب املصري، وكان قريبًا وقتها من تسجيل أول أهدافه في 
املنافسات  الشناوي، قبل أن يتوهج في ربع نهائي  الحارس محمد  األوملبياد، لوال تألق 
الكبار. ونجح املهاجم اإلسباني في إحراز ثاثية في الشباك اإليفوارية،  ويجذب أنظار 
النتيجة بهدفه  أن عــادل  املنافسات، بعد  املبكر من  الخروج  بــاده من  أنقذ بها منتخب 
األول في الدقائق األخيرة من عمر املباراة، ليحتكم بعدها الفريقان لوقت إضافي، ويقود 
أنظار  املميزة  بمستوياته  مير  النهاية. وجــذب  في  الكبير  والفوز  االنتفاضة  مير  خاله 
كبار الدوري اإلسباني، ليقترب مهاجم وولفرهامبتون اإلنكليزي من العودة إلى »الليغا«، 
من بوابة أتلتيكو مدريد أو إشبيلية، حسب تقارير صحافية نشرتها صحيفة »ماركا« 
بــاده  منتخب  مــع  ونجاحه  األوملــبــي  التألق  مير مسيرة  مواصلة  حالة  وفــي  اإلسبانية. 
الــدوري  إلى  للعودة  الشاب الحصول على فرصة  في حصد ميدالية، سيضمن املهاجم 
اإلسباني وضمن أحد أفضل الفرق، بصفته أحد أبرز املواهب اإلسبانية في الفترة الحالية.

أميركا ُتسقط المكسيك وُتتوج بلقب »الكأس الذهبية«
للمرة السابعة

ألمم  القدم  لكرة  الذهبية  الكأس  بطولة  بلقب  األميركية  املتحدة  الــواليــات  منتخب  ــوج 
ُ
ت

النهائي على أرضه  أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، بعد فوزه في 
أمام املكسيك بهدف نظيف في املباراة النهائية. وجاء هدف املباراة الوحيد التي أقيمت 
ألــف مشجع، فــي الشوطني  أمـــام 62  »ألــيــغــانــت« فــي الس فيغاس )نــيــفــادا(  على ملعب 
اإلضافيني عبر املدافع مايلز روبنسون في الدقيقة 118 من رأسية تابع بها ركلة حرة 
اللقب  املتحدة  الواليات  تقتنص  االنتصار  وبهذا  أكوستا.  كيلني  زميله  نفذها  مباشرة 
من املكسيك التي كانت قد توجت به في النسخة األخيرة عام 2019 للمرة الثامنة في 

تاريخها على حساب املنتخب األميركي بنفس النتيجة.

أويارزابال: نحن سعداء ولدينا رغبة في المواصلة 
حتى النهاية

أكد جناح املنتخب اإلسباني األوملبي، ميكل أويارزابال، أن فريقه مر بيوم صعب أمام 
املنتخب اإليفواري في ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة األلعاب األوملبية )طوكيو 
2020(. وقال أويارزابال، في مؤتمر صحافي »الفريق مر بيوم صعب. نشعر بالسعادة، 
ونجحنا  كبيرًا  مجهودًا  الفريق  بــذل  بذلناه.  الــذي  املجهود  بعد  أيضًا،  باإلنهاك  ولكن 
املباراة، اآلن نشعر  الفوز باملباراة. وثقنا في حظوظنا في أصعب لحظات  بفضله في 
بسعادة كبيرة ورغبة في املواصلة، وهو ما يكون أهم من الحالة البدنية أحيانا«. وعن 
الكبير بينه  املنتخب األوملبي والتنافس  إلى مهاجم وهمي مع  تغيير مركزه من جناح 
وبــني املهاجم رافــا مير، بعدما أحــرز ثاثة أهـــداف أمــام كــوت ديــفــوار، قــال: »احتاجني 
املنتخب في هذا املركز. نجحنا بالتأكيد. على أي العب أن يستطيع تقديم أفضل ما لديه 
في أي مركز. أنا ورافا لدينا مميزات مختلفة في طريقة اللعب، وفي النهاية نتواجد هنا 

من أجل مساعدة املنتخب. وأنا هنا لتنفيذ ما يطلبه مني املدير الفني«.

األسطورة ماجر يطلق حملة تبرعات لمكافحة 
كورونا في الجزائر

قرر أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، إطاق حملة وسط العائلة الرياضة في 
الجزائر، وذلك من أجل مساعدة الباد على مواجهة فيروس كورونا، الذي عاد لينتشر 
رسالة  على  يحتوي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو  ماجر  رابــح  ونشر  بقوة. 
قصيرة يوجه فيه نداء للعائلة الرياضة وكذلك املحسنني من مختلف أطياف املجتمع، من 
أجل تقديم تبرعات مالية تساهم في شراء أجهزة طبية للمستشفيات الجزائرية تساعد 
على محاربة هذه الجائحة. وقال ماجر في رسالته: »السام عليكم.. أردت أن أوجه نداء 
خاصا للعائلة الرياضية وكل املحسنني من أجل التبرع باملال أو أي أجهزة طبية، وذلك 
ملساعدة بلدنا في هذه املحنة«. وأضاف »الحياة نعمة من عند الله، ولهذا يجب عليكم أن 

تحموا وتلقحوا أنفسكم للعودة للحياة الطبيعة إن شاء الله«.

اإلنكليزي في مفاوضات طويلة  أرسنال  نــادي  إدارة  دخلت 
ــّرر فــي نهاية  ــذي قـ مــع املــوهــبــة بــن وايــــت، مــدافــع بــرايــتــون، الـ
املطاف املوافقة على قبول العرض، واالنتقال في »امليركاتو« 
الحالي صوب »املدفعجية« مقابل 50 مليون جنيه  الصيفي 
إسترليني، وبعقد طويل األمد. وستدفع إدارة نادي أرسنال 
مليون   30 ستكون  إذ  دفــعــات،  على  لبرايتون  الكبير  املبلغ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي خـــال أول 12 شـــهـــرًا، وبــعــدهــا يــتــم دفــع 
إسترليني  مــايــني   5 إلــى  بــاإلضــافــة  إسترليني،  مليون   20
كإضافات وحوافز، من دون حصول برايتون على أي نسبة 
من بيع الاعب في املستقبل. وأصبحت قيمة انتقال املوهبة 
الــــ23 عــامــًا، ثالث أغلى صفقة فــي تاريخ  بــن وايـــت، صاحب 
نيكوالس  العاجي  يتصّدرها  التي  اإلنكليزي،  أرسنال  نــادي 
بيبي، الذي انضم إلى »املدفعجية« قادمًا من ليل الفرنسي في 

صيف عام 2019.
وارتـــبـــط أرســـنـــال بــضــم مـــدافـــع بـــرايـــتـــون مــنــذ بـــدايـــة ســوق 
االنتقاالت الصيفية الحالي، وذلك مع رحيل املدافع البرازيلي 
ديفيد لويز الذي انتهى عقده مع »املدفعجية« إلى جانب إعارة 
املدافع الفرنسي الشاب ويليام ساليبا إلى صفوف مرسيليا.
ــــدرب مــيــكــيــل أرتــيــتــا إلـــى الــحــصــول عــلــى املــوهــبــة  وســعــى املـ
الــدفــاع،  ــرواق األيــمــن مــن  الـ اللعب فــي  الــذي يجيد  اإلنكليزية، 

بعدما خطف األنظار خال املوسمني املاضيني، عندما لعب 
»التشامبيونشيب« خال  دورًا كبيرًا في فوز ليدز يونايتد بـ
برايتون خال  مع  كبيرًا  أداًء  قــدم  ثم   ،2020  /2019 موسم 
الدولي  استدعائه  على  ذلــك حصل  وبسبب  املاضي،  املوسم 

األول مع منتخب إنكلترا في بطولة »يورو 2020« املاضية.
: »لقد كان بن هدفًا 

ً
بدوره، رّحب أرتيتا باملدافع الجديد قائا

نا أكملنا الصفقة. تلقى بن تدريبه مع 
ّ
رئيسيًا لنا ومن الرائع أن

فريقني جيدين جدًا، هما برايتون وليدز يونايتد، في املواسم 
األخيرة«. وسيحصل وايت على فرصة للتألق والحفاظ على 
مستواه املميز من خال ناٍد كبير بحجم أرسنال، ليواصل 
رائعة، ملوهبة وجــد نفسه مطرودًا  كــروي  كتابة قصة كفاح 
إلى  انضم من بعدها  ثم  عــام 2014،  من ساوثهامبتون في 

برايتون الذي أعاره خال الفترة بني 2017 و2020.
ولــعــب وايــــت فــي الـــدرجـــات األدنــــى لـــلـــدوري املــمــتــاز مــع فــرق 
في  يونايتد  ليدز  ثم  يونايتد،  وبيتربورو  كاونتي،  نيوبورت 
على  املــاضــي  املــوســم  يحصل  أن  قبل  شـــب«،  »تشامبيون  الـ
فرصته األولى مع برايتون، ليصبح على وشك االنضمام إلى 
»بريميرليغ«، ليكون حاليًا من  أرسنال في ثاني مواسمه بالـ

ضمن أبرز النجوم الواعدين في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
)العربي الجديد(

بن وايت

على هامش الحدث

وافق الموهبة بن وايت على عرض أرسنال، وانتقل إلى صفوفه في 
»الميركاتو« الصيفي الحالي، ليصبح النجم أحد العبي »المدفعجية«

أدفوكات 
قاد العديد 
من األندية 
والمنتخبات خالل 
)Getty( مسيرته

البطل الفرنسي فِرٌح باإلنجاز الفريد في مسيرته 
)Getty/برين لينون(

 مــــن زيـــلـــيـــكـــو بــتــروفــيــتــش 
ً ّ
إذ ســيــضــم كــــــال

)مــدرب  بــوت  )مــدرب مساعد(، وكورنيليس 
ــــدرب  مـــســـاعـــد(، وفـــالديـــمـــيـــر كـــرونـــيـــتـــش )مـ
التدريبي  املــالك  للياقة بدنية(، كما سيضم 
ــد(،  ــاعـ ــيــــم حـــمـــيـــد )مــــــــدرب مـــسـ  مــــن رحــ

ً ّ
كـــــــال

ــمــــد جـــاســـم )مـــــــدرب لــــحــــراس املــــرمــــى(،  وأحــ
وعــلــي الــنــعــيــمــي )مــحــلــل فـــنـــي(. وعــلــق إيـــاد 
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  رئــيــس  بــنــيــان، 
العراقي لكرة القدم، على التعاقد مع املدرب 
لتدريب  أدفــوكــات  ديــك  املخضرم  الهولندي 

العالم خالل أيام«. وأوقعت القرعة املنتخب 
الـــعـــراقـــي فـــي املــجــمــوعــة األولـــــى إلــــى جــانــب 
منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واإلمارات 
وســوريــة ولــبــنــان. ويفتتح الــعــراق مــشــواره 
فــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة بــمــواجــهــة كــوريــا 
أيــلــول  مــن سبتمبر/  الــثــانــي  فــي  الجنوبية 
منتخب  سيقيم  متصل،  سياق  وفــي  املقبل. 
ــــالل الـــفـــتـــرة  الـــــعـــــراق مـــعـــســـكـــرًا خــــارجــــيــــا خــ
املقبلة، وذلك تحضيرًا للتصفيات اآلسيوية 
وبدأ   .2022 قطر  ملونديال  املؤهلة  النهائية 

املنتخب، وقال في تصريحات نقلتها وكالة 
»رويترز«: »االختيار وقع على أدفوكات بناء 
عــلــى ســجــلــه الــتــدريــبــي الــحــافــل بــالــخــبــرات 
األنـــــديـــــة«. وزاد:  أو  املــنــتــخــبــات  مــــع  ــواء  ــ ســ
ــدرب الــجــديــد يــعــرف أهــدافــنــا وخططنا  ــ »املـ
الــنــهــائــي للتصفيات  ــالـــدور  بـ الــتــي ســتــبــدأ 
اآلســيــويــة املــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 2022 في 
املـــشـــاركـــة في  قـــطـــر«. وأردف: »عـــــالوة عــلــى 
كـــأس الــعــرب 2021 وكـــأس الــخــلــيــج، سيبدأ 
اإلعـــــــداد لـــلـــدور الــنــهــائــي لــتــصــفــيــات كــأس 

املنتخب العراقي تجّمعه يوم أمس، االثنني، 
ضمت  بقائمة  الــدولــي،  الشعب  ملعب  على 
الالعبني املدعوين ملباراتي كوريا الجنوبية 
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  وقــررت  وإيـــران. 
العراقي لكرة القدم أن يكون معسكر املنتخب 
السفر  الخارجي في تركيا ملدة أسبوع قبل 
املعسكر  إلقامة  اإلسبانية،  ملقا  مدينة  إلــى 
الثاني والـــذي سيستمر ألســبــوعــني، مــن ثم 
التوجه إلى كوريا الجنوبية لخوض املباراة 

األولى في التصفيات اآلسيوية.

الفرنسي أوكون بطًال وجه رياضي
لسباق المجر

أحرز سائق »ألبني-رينو« الفرنسي إستيبان 
»املجنون«  السباق  فــي  األول  املــركــز  أوكـــون، 
لجائزة املجر الكبرى، املرحلة الحادية عشرة 
مــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــوال 1، عــلــى حلبة 
هـــانـــغـــاروريـــنـــغ فـــي بـــودابـــســـت. وهــــي املـــرة 
األولى التي يتوج فيها أوكون بسباق جائزة 
على  وتفوق  االحترافية،  مسيرته  في  كبرى 
مارتن(  )أســتــون  فيتل  األملــانــي سيباستيان 
)مرسيدس(  هاميلتون  لويس  والبريطاني 
الذي استعاد صدارة الترتيب العام من سائق 
»ريد بول« الهولندي ماكس فيرستابن الذي 

اكتفى بنقطة واحدة بحلوله عاشرًا.
»ريـــنـــو« في  ـــ ــم الــجــديــد لـ ــ ومـــنـــح ألـــبـــني، االسـ
لفريقه منذ 2008  األول  الــفــوز   ،1 الــفــورمــوال 
عندما توج ألونسو بجائزة اليابان الكبرى.

واســتــفــاد أوكـــــون )24 عـــامـــا( مـــن االنــطــالقــة 
التوقف  فترة  قبل  األخــيــر  للسباق  الكارثية 
ــر لــفــيــرســتــابــن  ــاثــ ــعــ ــة، والـــــحـــــظ الــ ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
واالستراتيجية الخاطئة لهاميلتون وفريقه 
اإلطــــارات، ليصبح  »مــرســيــدس« بخصوص 
الــذي يصعد  الــرابــع عشر  الفرنسي  السائق 
على أعلى منصات التتويج في الفورموال 1 
أبرزهم بطل العالم أربــع مــرات آالن بروست 
)51 فوزًا( ورينيه أرنو )7(. وحذا أوكون حذو 

موناكو  )جــائــزة  بانيس  أوليفييه  مواطنيه 
اإليــطــالــيــة  )مــــونــــزا  غـــاســـلـــي  ــيــــار  وبــ  )1996
سباق  مــن  منهما   

ٌّ
كــل استفاد  عندما   )2020

»مجنون« إلحراز املركز األول.
ه وجد 

ّ
وانطلق أوكــون من املركز الثامن، لكن

نــفــســه ثــانــيــا عــقــب الــــحــــادث الـــكـــارثـــي الـــذي 
حــصــل عــقــب االنـــطـــالق وأدى إلـــى انــســحــاب 
ــــدة هـــم الفنلندي  أربـــعـــة ســائــقــني دفــعــة واحـ
فالتيري بوتاس )مرسيدس( وشارل لوكلير 
واملكسيكي سيرخيو  )فــيــراري(  موناكو  من 
بــيــريــز )ريــــد بــــول( والــكــنــدي النــــدو نــوريــس 
)ماكالرين(. وتسبب بوتاس الذي انطلق من 
الثاني، في الحادث عندما تراجع في  املركز 
األمتار األولى إلى املركز الخامس ليتخطاه 
 الــفــنــلــنــدي صــدمــه مـــن الــخــلــف 

ّ
أوكــــــون، لــكــن

ودفـــعـــه بــاتــجــاه فــيــرســتــابــن الــــذي خـــرج من 
الحلبة مع سائقني آخرين، كما تسبب سترول 
بدوره في حادث تصادم أيضا وخرج خالي 
الوفاض. وعوقب بوتاس وسترول بالتراجع 
ــبـــاق جــــائــــزة بــلــجــيــكــا  خــمــســة مــــراكــــز فــــي سـ
الجاري.  آب/أغسطس   29 في  املقرر  الكبرى 
وعادت جميع السيارات إلى املرأب باستثناء 
ــدة قبل  ــ ــــذي اســتــمــر لــلــفــة واحــ هــامــيــلــتــون الـ
ــارات الــجــافــة مــع عــودة  ــ الــتــوقــف لــوضــع اإلطـ

الشمس، مثل جميع منافسيه من قبله.
ــوالــــي نـــصـــف ســـاعـــة  ــاق لــــحــ ــبــ ــــف الــــســ ــوقـ ــ وتـ
 هــامــيــلــتــون اضــطــر 

ّ
قــبــل أن ُيــســتــأنــف، لـــكـــن

لــلــدخــول إلــى املـــرأب مــجــددًا، بعد استكماله 
)صلبة(  اإلطـــارات  لتغيير  فقط،  اللفات  ثلث 
ثمنها  دفــع  لفريقه  خاطئة  استراتيجية  في 
بــخــروجــه فــي املــركــز األخــيــر، قبل أن يــتــدارك 
املــوقــف ويــتــجــاوز السائق تلو اآلخــر ليصل 
إلــــى املـــركـــز الـــخـــامـــس خــلــف أوكــــــون وفــيــتــل 
وســايــنــز وألـــونـــســـو. ودخــــل هــامــيــلــتــون في 
مــنــافــســة شـــرســـة مـــع ألـــونـــســـو، بــطــل الــعــالــم 
2005 و2006، قبل أن ينتزع منه املركز الرابع 
ــز الـــثـــالـــث من  فـــي الــلــفــة 65، ثـــم خــطــف املـــركـ
ساينز قبل ثالث لفات من النهاية. واستعاد 
هاميلتون الذي كان يسعى إلى الفوز الـ100 
ــدارة الــتــرتــيــب  ــ فـــي مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة، صـ
العام من فيرستابن بعدما كان يتخلف عنه 

بفارق ثماني نقاط قبل سباق املجر.
ورفع هاميلتون رصيده إلى 192 نقطة بفارق 
ست نقاط أمام فيرستابن. ونجح فيتل، بطل 
العالم أربــع مــرات، في الصعود على منصة 
التتويج للمرة الثانية هذا العام بعد األولى 

 ثانيا أيضا.
ّ

في أذربيجان عندما حل
)فرانس برس(
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