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رياضة

ستعود كرواتيا مجددًا لخوض نهائي منافسات 
كأس ديفيز للتنس بعد ثالثة أعوام من آخر 
تتويج لها، عقب تغلبها )2 - 1( على صربيا 

بقيادة نوفاك ديوكوفيتش الذي فشل في تكرار 
الفوز في مباراة الزوجي بعد فوزه في وقت سابق 

بالفردي. وهذه هي املرة األولى التي تفوز فيها 
كرواتيا على صربيا في كأس ديفيز في ثالث 

ه النهائي 
ّ
مواجهات جمعت بني الفريقني. كما أن

الرابع لكرواتيا في البطولة.

شارك املهاجم األوروغوياني،إدينسون كافاني 
في 272 دقيقة فقط هذا املوسم مع فريق 

مانشستر يونايتد، وسجل هدفًا وحيدًا، إذ أدت 
الصفقات الهجومية إلى إجباره على الجلوس 
على مقاعد البدالء، ما يفسر رغبته في الرحيل 
عن النادي اإلنكليزي. وأمسى مستقبل كافاني، 

الذي سينتهي عقده مع »يونايتد« في 30 يونيو/ 
حزيران 2022، خارج الفريق، أكثر من االستمرار 

معه ملوسم جديد.

داعب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، خيال الفرنسي كيليان مبابي، داعيًا إياه 

إلى السعي لتحقيق حلمه باللعب في صفوف 
»امليرينغي«، وكذلك النرويجي، إرلينغ هاالند، 

الذي تمنى أن يكون مثله إذا كان ذلك ممكنًا. وأكد 
أنشيلوتي في حديثه عن مبابي خالل مؤتمر 

صحافي: »على األطفال السعي وراء أحالمهم، كان 
حلمي أن ألعب يومًا ما في دوري الدرجة األولى 

اإليطالي وحققت ذلك«.

كرواتيا تبلغ نهائي 
كأس ديفيز بحثًا 
عن اللقب الثالث

كافاني يقترب 
من الرحيل عن مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي

أنشيلوتي يداعب 
خيال كيليان مبابي 

وإرلينغ هاالند

وعد الصربي، 
نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف أّول 
عالميًا، بعد 
خروج بالده من 
نصف نهائي 
بطولة كأس 
ديفيز للتنس، 
باتخاذ قرار بشأن 
مشاركته في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة. 
وقال 
ديوكوفيتش 
أمام 
الصحافيين: 
»أتفهم أنكم 
تريدون إجابات 
حول أين وكيف 
سأبدأ الموسم 
الجديد، لكن 
سنرى ما يخفيه 
المستقبل. ال 
يمكنني تحديد 
موعد لكم، لكن 
من الواضح أن 
بطولة أستراليا 
المفتوحة باتت 
قريبة، وعليه 
ستعرفون قراري 
قريبًا«.

)Getty/مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة محل شك )كليف برونسكيل

قرار حاسم لديوكوفيتش
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رياض الترك

أنهى املنتخب املغربي مواجهته 
مع املنتخب األردني بفوز صريح 
وُمـــســـتـــحـــق بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة، 
عــلــى ملعب  الــتــي جمعتهما  املــواجــهــة  فـــي 
»أحــمــد بــن عــلــي«، ليضمن منتخب »أســود 
األطـــلـــس« الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 
بعد وصوله إلى النقطة رقم 6.  بدأ املنتخب 
املغربي املباراة بقوة وسجل أول هدف بعد 
5 دقائق فقط، وذلك إثر انطالقة عبر الطرف 
نهيري،  الالعب، محمد  من  قوية  وتسديدة 
تصدى لها الحارس األردني، لتتحضر أمام 
املندفع، يحيى جبران، الذي تابع الكرة في 
الشباك مباشرًة ُمعلنًا تقدم منتخب »أسود 
األطلس« وفتح املباراة على كل االحتماالت 
املــمــكــنــة. تــابــع املــنــتــخــب املــغــربــي سيطرته 
على املباراة بالطول والعرض، وبعد خلقه 
ــاف الــهــدف  ــ ــدة مـــحـــاوالت هــجــومــيــة، أضـ عــ
الدقيقة 24، عــن طــريــق الالعب  فــي  الــثــانــي 
الــذي تابع تسديدة زميله وليد  بدر بنون، 
ليمنح  الشباك مباشرًة،  القوية نحو  أزارو 
في  نظيفني  بهدفني  التقدم  بــالده  منتخب 
شوط أول ظهرت فيه الفروقات الكبيرة بني 

الكرة اآلسيوية واألفريقية.
بدقيقتني، رفض  األول  الشوط  نهاية  وقبل 

المغرب يتفوق 
على األردن ويُعلن 

نفسه مرشحًا
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رياضة

 خـــســـارة تــونــس فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة ال تــعــنــي نــهــايــة مــشــوار 
ّ

صــحــيــح أن
لها  سورية  منتخب  أمــام  الخسارة   

ّ
أن إاّل  البطولة،  في  التونسي  املنتخب 

األمــر   
ّ

أن رغــم  فــعــاًل،  باللقب تهدد  التتويج   حلم 
ّ

أن وأبــرزهــا  دالالت كثيرة 
بدا وكأّنه سهل جدًا بعد الفوز الكاسح على موريتانيا في الجولة األولى 
الذهبي  الجيل  تأمل من هذا  التونسية  الجماهير  أهــداف. وكانت  بخمسة 
أن ُيقدم مستوى الفتًا على أرض امللعب، وكانت تثق بقدرته على الذهاب 
لصدمة  تعرض  الجمهور  هذا   

ّ
لكن النهائية،  املباراة  إلى  والوصول  بعيدًا 

بــدايــة بطولة  أمــام منتخب »نــســور قــاســيــون«. وقبل  الــخــســارة  كبيرة بعد 
العربية منتخب تونس  الرياضية  الصحف  2021«، وضعت  العرب  »كــأس 
في  العربية  املنتخبات  أفضل  من  كونه  للقب،  للمنافسة  املرشحني  ضمن 
القارة األفريقية إلى جانب منتخبات مصر واملغرب والجزائر. فهل يستعيد 
املــنــتــخــب الــتــونــســي مــســتــواه فــي املـــبـــاراة األخـــيـــرة ضــد اإلمـــــارات ويضمن 
التأهل إلى الدور ربع النهائي، أم أن الصدمة ستمتد ويودع املنافسات من 

دور املجموعات في نتيجة ستكون قاسية جدًا؟

لــعــب الــنــجــم اإلمـــاراتـــي خليل الــحــمــادي دور الــبــطــل في 
في  هــدفــًا حاسمًا  موريتانيا وســجــل  منتخب  مــواجــهــة 
الوقت القاتل من املباراة وضمن تأهل اإلمارات إلى الدور 
الثاني مــن بطولة كــأس الــعــرب 2021. وجــاء الــهــدف في 
الدقيقة )90+3( قبل 3 دقائق من النهاية، إثر كرة عرضية 

لتتحضر  خــاطــئــة،  بطريقة  املــوريــتــانــي  املــدافــع  قطعها 
بتسديدة  فتابعها  الــجــزاء  داخــل منطقة  الحمادي  أمــام 
على »الطائر« في الشباك. وُيعتبر الحمادي أحد نجوم 
منتخب اإلمارات الذي بدأ في تمثيله عام 2019، وخاض 

10 مباريات وسجل 5 أهداف.

في  الــطــاولــة  فاليريو  تيتا  مـــدرب منتخب ســوريــة  قلب 
الجولة الثانية من منافسات املجموعة الثانية في بطولة 
كــأس الــعــرب، وذلـــك بعد الــتــفــوق املــفــاجــئ على منتخب 
تونس بهدفني نظيفني. وأثبت املدرب قدرته على تطوير 
املنتخب السوري كثيرًا وإمكانية تقديمه ملستوى الفت 
التأهل إلى الدور  الرفع من قــدرة املجموعة على  وكذلك 
املــدرب مهمة تدريب سورية قبل انطالق  املقبل. وتسلم 
بطولة كأس العرب 2021، وها هو ُيحقق أول فوز له بعد 
خــســارة الجولة األولـــى أمــام اإلمــــارات، وهــو الــفــوز الــذي 

الــصــورة بفرحة ال  الـــذي يظهر فــي  لــلــمــدرب  عنى كثيرًا 
الذين  بالنجوم  امُلــدجــج  تونس  على  الفوز  ألن  توصف، 
إنجازًا  ُيعتبر  األوروبــيــة،  الــدوريــات  فــي أفضل  يلعبون 
كبيرًا ُيمّكنه من أن ُيغير الكثير في املستقبل، تحديدًا في 
املباريات القليلة املقبلة. وفي حال تأهل املنتخب السوري 
إلى الدور ربع النهائي، سيكون الفضل الكبير لفاليريو 
بانتصارات  األرض  على  ُيترجم  امُلميز  عمله  بــدأ  الـــذي 
في غاية األهمية، فهل ُيتابع املنتخب السوري العروض 

القوية وُينافس للذهاب بعيدًا في البطولة؟

املنتخب املغربي أن يخرج بهدفني فقط، بل 
أضــــاف الــهــدف الــثــالــث عــن طــريــق تــســديــدة 
صــاروخــيــة مــن الــالعــب مــحــمــد شــيــبــي، من 
خارج منطقة الجزاء، ُمعلنًا انهيار منتخب 
 األردن 

ّ
»النشامى« تمامًا، مع اإلشارة إلى أن

لــم يــصــنــع أي فــرصــة عــلــى مــرمــى املنتخب 
املغربي طوال 45 دقيقة كاملة.

تحّسن األردن من دون فرص وهدف 
مغربي

تــحــّســن أداء املــنــتــخــب األردنـــــي فــي الــشــوط 
الــثــانــي وحـــــاول كــســب مــعــركــة االســتــحــواذ 
وإبعاد املغرب عن الكرة قدر اإلمكان، ونجح 
في التفوق بنسبة طفيفة في أول 15 دقيقة 
الخجولة  املــحــاوالت  بعض  تقريبًا، وصنع 
املــــرمــــى،  ــلــــى  عــ ــيــــرة  ــبــ كــ مـــــن دون خـــــطـــــورة 
ليستعيد املنتخب املغربي توازنه بعد ذلك 
ويــعــود للسيطرة عــلــى املــواجــهــة مــن خــالل 

االستحواذ وتدوير الكرة.
بعد ذلك هدأت األمور كثيرًا على أرض امللعب 
وسّير املنتخب املغربي املباراة كما يريد من 
الــذي بدا  األردنـــي  للمنتخب  دون أي حيلة 
قـــوة منافسه وتسجيل  مــجــاراة  عــاجــز عــن 
هـــــدف واحــــــد عـــلـــى األقـــــــل، لـــتـــأتـــي الــدقــيــقــة 
األخيرة من املواجهة التي حملت خبرًا سارًا 
للمغرب بحصوله على ركلة جــزاء ُترجمت 
األطــلــس«  »أســــود  منتخب  لُينهي  بــنــجــاح، 

املباراة بفوز عريض بأربعة أهــداف نظيفة 
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تأهل اإلمارات وانتصار سورية
وفــــي مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، حسم 
ــــدور ربــع  ــى الـ املــنــتــخــب اإلمــــاراتــــي تــأهــلــه إلـ
النهائي، بعد فوزه على منتخب موريتانيا 
بصعوبة بهدف نظيف، لُيحقق فوزه الثاني 
تواليًا ويضمن العبور بوصوله إلى النقطة 
اإلماراتي  املنتخب  أداء  يكن  ولــم  السادسة. 
مـــرعـــبـــًا، ولــــم يــســتــغــل ســــوء حـــالـــة منتخب 
مــوريــتــانــيــا الـــذي خــســر فــي الــجــولــة األولـــى 
ضد تونس بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ 
صنع فرصًا قليلة وسجل هدفًا وحيدًا في 

الوقت القاتل من املواجهة.
وفي املباراة الثانية من منافسات املجموعة 
ــســــوري نــظــيــره  نــفــســهــا، فـــاجـــأ املــنــتــخــب الــ
ــيـــه بـــهـــدفـــني  ــلـ مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس وتـــــفـــــوق عـ
تــمــامــًا  املــجــمــوعــة  لــيــخــلــط أوراق  نــظــيــفــني، 
الدور  التأهل إلى  وُيعيد األمــل في إمكانية 
ــــه ســيــواجــه منتخب  الـــثـــانـــي، خــصــوصــًا أّنـ
وبالتالي،  األخــيــرة،  الجولة  فــي  موريتانيا 
 الفوز سيضمن له التأهل إلى الدور ربع 

ّ
فإن

النهائي.
فــي املــقــابــل، عــّقــد املنتخب الــتــونــســي مهمة 
الـــعـــبـــور كـــثـــيـــرًا، ألّنـــــه ســيــلــعــب فـــي الــجــولــة 
األخيرة ضد منتخب اإلمارات املتأهل، وهو 
يحتاج لتحقيق الفوز فقط من أجل التأهل 
الـــتـــعـــادل ســيــقــصــيــه،   

ّ
ــواه، ألن ــ وال شــــيء ســ

ــال تــــعــــادل مــنــتــخــب ســــوريــــة مــع  ــ إاّل فــــي حـ
موريتانيا وبقي فارق األهداف كما هو.

وسيكون إقصاء تونس من دور املجموعات 
كانت  التي  التونسية  للكرة  ضربة موجعة 
تــذهــب بعيدًا وُتــنــافــس على  أن  إلــى  تطمح 

اللقب في بطولة كأس العرب 2021.

حسم المنتخب المغربي 
مواجهة منافسه 

األردني برباعية نظيفة، 
واقترب كثيرًا من التأهل 

إلى الدور ربع النهائي
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاريــــات  ــبــ ــا مــ ــنــ ــعــــراضــ ــتــ بـــــدايـــــة اســ
إيـــاب ملحق الـــدور الــــ32 مــن كأس 
الكونفيدرالية األفريقية، التي تقام 
اليوم األحــد، ستكون من مصر، حيث يلتقي 
املــصــري الــبــور ســعــيــدي مــع ريــفــرز يونايتد 
الــنــيــجــيــري، وذلــــك بــعــد خــســارتــه )2 - 1( في 
الـــذهـــاب، مــا يعني حــاجــتــه لــلــفــوز بــهــدف من 

دون رد في اإلياب من أجل التأهل.
ــن املــــصــــري مــــن دون جـــمـــهـــوره عــلــى  ــ ــراهـ ــ ويـ
املــجــمــوعــة الــتــي خــاضــت لــقــاء الـــذهـــاب، مثل 
وأحــمــد شديد  الــعــراقــي، ومحمد عنتر،  كريم 
ــــد شـــوقـــي،  ــريـ ــ ــــى، وفـ ــــوسـ ــــرو مـ ــمـ ــ قـــــنـــــاوي، وعـ
وأوستني أموتو، تحت قيادة املدرب التونسي 
مــعــني الــشــعــبــانــي، طــمــعــا فـــي الـــفـــوز وبــطــاقــة 
التأهل الرسمية. وأكد معني الشعباني، املدير 
الــفــنــي لــلــمــصــري، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
ثقته الــكــامــلــة فــي قـــدرة العــبــيــه عــلــى تحقيق 
 

ّ
أن إلى  التأهل، مشيرًا  الفوز وحصد تأشيرة 
التي  الدفاعية  األخــطــاء  عــالــج  الفني  الجهاز 
ظــهــرت فـــي الـــذهـــاب، بــاإلضــافــة إلـــى تحسني 
الجانب الهجومي وتطوير الجمل التكتيكية 

سعيًا وراء التسجيل وتحقيق الفوز.
ــفـــريـــق املـــصـــري  ــدز، الـ ــيـ ــرامـ ــيـ ــبــــدو مــهــمــة بـ وتــ
ــة، ســـهـــلـــة وهـــــو يـــواجـــه  ــولـ ــطـ ــبـ الـــثـــانـــي فــــي الـ
مانياما الكونغولي في استاد الدفاع الجوي، 
فــاز ذهابًا بهدف من دون رد في عقر  بعدما 
دار مــنــافــســه، ويــكــفــيــه الــتــعــادل فـــي الــقــاهــرة 
للتأهل للدور املقبل. هذا ويخوض بيراميدز، 
عبد  يتصدرها  الضاربة،  قوته  بكامل  اللقاء 
الله السعيد، ورمضان صبحي، ونبيل دونغا، 
وأحمد فتحي، ومحمو وادي، وإكرامي. وأكد 

عرب 
الكونفيدرالية

تنتظر عددًا من األندية العربية مهمة صعبة عندما تقام لقاءات جولة 
إياب ملحق الدور الـ32 لكأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم، لموسم 

2021-2022، التي تخوض خاللها سلسلة من المواجهات الثقيلة

3031
رياضة

تقرير

بيراميدز،  لفريق  الفني  املــديــر  جـــال،  إيــهــاب 
في تصريحات صحافية، خوض لقاء اإلياب 
بــكــل جـــديـــة، مـــع طـــي نــتــيــجــة الـــذهـــاب تــمــامــًا، 
الثاني على  الفوز  التفوق، وتحقيق  ملواصلة 
التوالي، والتأهل إلى الدور املقبل، مشيرًا إلى 
أن الفريق خــاض فترة إعــداد قوية على مدار 
ــة مـــع فــريــق مصر  أســـبـــوع، شــهــد بـــروفـــة وديــ
املـــقـــاصـــة، لــاطــمــئــنــان عــلــى جــهــوزيــة جميع 

الاعبني.

استنفار جزائري
يسيطر الغموض في الجزائر من أجل معرفة 
مـــوقـــف لـــقـــاء شــبــيــبــة الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري مع 
ــال، بــطــل إســواتــيــنــي، بــعــد مــفــاجــأة طلب  ــ رويـ
فيروس  لتفشي  نــظــرًا  الــلــقــاء  تأجيل  القبائل 
ــــرون«، ودخــــــول  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــور»أومـ ــــحـ ــتـ ــ كـــــورونـــــا ومـ
الاعبني حجرًا صحيًا لـ5 أيــام، برفقة الطاقم 
بهدف  الذهاب  لقاء  في  الخسارة  بعد  الفني، 
مقابل ال شيء. وطلب االتحاد الجزائري لكرة 
تـــدرب الشبيبة  فــي وقــت  اللقاء  الــقــدم تأجيل 
األيــام  الصحي طيلة  الحجر  في  كامل  بشكل 
املــاضــيــة، تــحــســبــًا لــرفــض االتـــحـــاد األفــريــقــي 
ــراض الـــفـــريـــق  ــ ــتـ ــ »كــــــــاف« طـــلـــب الـــتـــأجـــيـــل العـ
املنافس على الطلب. ويلتقي شبيبة الساورة 
الــجــزائــري مــع هــارتــس أوف أوك الــغــانــي في 

موقعة شديدة الصعوبة، إذ يحتاج الساورة 
للفوز 3-0 للتأهل للدور املقبل، بعد خسارته 
لــقــاء الــذهــاب عــلــى ملعب بــطــل غــانــا بهدفني 
الــســاورة العبه داود  مقابل ال شــيء، ويفتقد 
ــي الــكــاحــل  مــحــمــد الـــــذي تـــعـــرض لـــإصـــابـــة فـ

وتأكد غيابه عن املاعب 3 أسابيع كاملة.

الفوز للصفاقسي وبركان أمام الجيش
ــوز، يـــواجـــه  ــ ــفــ ــ ــ تـــحـــت شــــعــــار ال بــــديــــل عـــــن ال
الكيني  توسكر  نظيره  التونسي  الصفاقسي 
بحثًا عن التأهل للدور املقبل، بعد تعادلهما 
سلبًا في الذهاب. ويخوض الصفاقسي اللقاء 
تــحــت قـــيـــادة جــيــوفــانــي ســـولـــيـــنـــاس، املــديــر 
الفني، وهو يراهن على نجومه أيمن الحرزي، 
ــروي، ومــحــمــد  ــ ــقـ ــ ــيــــد الـ وكــــريــــس كــــواكــــو، وولــ
ــلـــي، وحــــســــام دقــــــــدوق، وأيــــمــــن دحـــمـــان  بــــن عـ
حارس املرمى، بطريقة 4-3-3 التي يلعب بها 
سوليناس في املباريات ذات الطابع الهجومي 
لـــه. وأرجــــع ســولــيــنــاس تــعــادلــه في  بالنسبة 
الــلــقــاء األول إلــــى ســــوء الــتــوفــيــق، الــــذي الزم 
الفريق في التعامل مع الفرص التي الحت له 
على مدار الشوطني، وافتقاد الدقة في اللمسة 
األخـــيـــرة، رغـــم تــســيــده الــكــامــل لــلــمــبــاراة على 
بــركــان  تــوســكــر. هـــذا ويلتقي نهضة  حــســاب 
املغربي، على ملعبه، مع الجيش بطل رواندا، 
فـــي لــقــاء لـــن يــكــون ســهــًا بــالــنــســبــة لــبــركــان، 
الـــذي يبحث عــن الــفــوز بـــأّي نتيجة مــن أجــل 
التأهل إلى مرحلة املجموعات، في ظل تعادله 
فــي الــذهــاب مــن دون أهـــداف. وُيــراهــن فلوران 
مفاتيح  على  لــبــركــان،  الفني  املــديــر  إبينغي، 
الـــلـــعـــب، مــثــل إبـــراهـــيـــم الـــبـــحـــراوي والــعــربــي 
في  الفحلي،  ويــوســف  الهالي  وبكر  الناجي 

حسم النتيجة لصالحه وتحقيق الفوز

»البور سعيدي« 
يسعى لقلب الطاولة 

على ريفرز يونايتد

ــاق  اإلره بسبب  »الباريسي«  عن  مجددًا  يغيب  رامــوس 
العضلي

عاد املدافع اإلسباني املخضرم سيرخيو رامــوس إلى الغياب عن فريقه باريس سان 
جيرمان، بعد أقل من أسبوع على مشاركته األولى بقميص النادي الفرنسي، ألسباب 
الالعب  أّن  النادي  العضلي«. وأوضــح  »اإلرهاق  بـ أّنها تعود لشعوره  النادي  طبية ذكر 
صاحب الـ35 سنة يعاني من إرهاق بدني بعد عودته للعب، لكّنه سيعاود التدرب مع 
الفريق اليوم األحد. وحرمت اإلصابات العضلية املتتالية راموس من اللعب منذ انتقاله 
إلــى صــفــوف بــاريــس قــادمــا مــن فــريــق ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، قبل أن يــشــارك األحــد 
املاضي في مباراته األولــى أمام سانت إيتيان، ليعود للغياب عن الفريق. وتسبب هذا 
اإلرهاق العضلي في غيابه عن مواجهة األربعاء املاضي أمام نيس وكذلك عدم لحاقه 

بمواجهة النس.

رانغنيك ينفي وجود بند في عقده للحصول على مكافأة 
حال تعاقد مع هاالند

يكون  أن  يونايتد،  مانشستر  لفريق  الجديد  الفني  املدير  رانغنيك،  رالــف  األملاني  نفى 
عقده مع النادي اإلنكليزي يتضمن بندًا يتلقى بموجبه عدة ماليني من اليورو، في حال 
»الشياطني الحمر«. ولجأ  نجح في استقدام الالعب النرويجي إرلينغ هاالند، لالنضمام لـ
املدرب األملاني إلى التهكم للرد على هذه الشائعات حول هذا البند املزعوم، وقال ضاحكا 
الفرنسي  إذا نجح في ضم  إنــه سيحصل على عشرة ماليني  الصحافي  املؤتمر  في 
كيليان مبابي و10 ماليني لجوشوا كيميش وعشرة لهاالند وعشرة أخرى للبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، وأكد املدرب األملاني: »من الواضح أّن هذا األمر ليس منطقيا. ال 
يوجد مثل هذا البند في عقدي. وليس من املنطق أيضا أن نبدأ اآلن في التكهن بشأن 
صفقات جديدة. هاالند العب مدهش. أعرفه جيدًا ألنني تعرفت إلى أشخاص كثيرين 
إلى  النرويجي  انتقاله من مولده  أّنني كنت منخرطا في  عندما كنت مع اليبزيغ. كما 

سالزبورغ النمساوي«.

في  »ويمبلي«  إلــى  تسللوا  شخص  ألفي  من  يقرب  ما 
نهائي كأس أمم أوروبا

خلص تقرير عن األحــداث التي وقعت في نهائي »يــورو 2020« بني منتخبي إنكلترا 
وإيطاليا إلى أّن ما يصل إلى ألفي شخص ال يحملون تذاكر تسللوا إلى ملعب »ويمبلي« 
ملشاهدة املباراة، وأّن تصرفاتهم تحت تأثير الكحول واملخدرات كادت تتسبب في وقوع 
وفيات. وبحسب التحقيق الذي أجرته البارونة لويز كيسي، فإّن ما حدث في ويمبلي 
املــاضــي كــان بسبب فشل جماعي في  تــمــوز/ يوليو  املــبــاراة فــي شهر  ومحيطه قبل 
التخطيط للمباراة و»قلة خبرة« رجال األمن ووصول رجال الشرطة في وقت »متأخر 
للغاية«. وكان من املمكن أن تؤدي حالة السكر وتأثير املخدرات إلى كارثة أكبر، مثل 
التسبب في وفيات؛ وانتهى األمر باعتقال 51 شخصا في ضواحي ويمبلي، وفي لندن 
عموما. وإجمااًل، كانت هناك 17 ثغرة القتحام ملعب »ويمبلي« عبر مداخل األشخاص 
ذوي اإلعاقة ومخارج طوارئ الحريق. هذا ووصفت كيسي في تقريرها ما حدث بأّنه 
»غير مسبوق« و»عــار وطــنــي«، وقــالــت: »نحن محظوظون ألّنــه لم يصب أحــد بجروح 
خطيرة أو ما هو أسوأ؛ وعلينا أن نتخذ أشد اإلجــراءات املمكنة ضد األشخاص الذين 

يعتقدون أّن مباراة كرة قدم هي ذريعة ملثل هذا السلوك«.

استقالة المدير الفني لمنتخب الصين 
وافق االتحاد الصيني لكرة القدم على استقالة املدير الفني للمنتخب، لي تاي، الذي كان 
أعلن في وقت سابق هذا األسبوع عن ترك منصبه لتضاؤل فرص الفريق في التأهل 
إلى بطولة كأس العالم 2022. وذكرت محطة »سي سي تي في« أّن لي شياوبينغ، مدرب 
الالعبني  تــاي ودع  لي  وكــان  الصيني.  للمنتخب  الفنية  اإلدارة  فريق ووهــان، سيتولى 
األربعاء املاضي بعدما اضطر املنتخب لقضاء 14 يوما في الحجر الصحي لدى عودته 
من اإلمــارات حيث لعبت الصني في األشهر األخيرة مبارياتها في التصفيات املؤهلة 
ملونديال 2022. وتضاءلت فرص الصني، الواقعة في مجموعة تضم السعودية واليابان 

وأستراليا وعمان وفيتنام، في التأهل لكأس العالم. 

الــذي كــان يشغل منصب رئيس  السنغالي ملــني ديـــاك،  توفي 
االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى بــني عامي 1999 و2015، في 
السنغالية داكــار، عن عمر 88 سنة، وذلــك بحسب  العاصمة 
ما أكد نجله بابا ماساتا دياك، لوكالة األنباء السنغالية. وهو 
رجل أعمال شهير وواحد من أكثر املسؤولني الرياضيني ممن 

جرى اتهامهم بالفساد اإلداري واملالي خالل عمله.
ــام 2020  ــاك فـــي عــ ــ وحـــكـــم الــقــضــاء الــفــرنــســي عــلــى ملـــني ديـ
فــســاد مع  إنــشــاء شبكة  بتهمة  أربـــع ســنــوات  ملـــدة  بالسجن 
ــوال  ــ خــمــســة أشـــخـــاص آخـــريـــن لــلــحــصــول عــلــى مـــاليـــني األمـ
لتسهيل تعاطي املنشطات للرياضيني الروس، باإلضافة إلى 
االتحاد  أمـــوال  ابنه لالستيالء على  مــع  أعــمــال  إنــشــاء شبكة 

الدولي أللعاب القوى.
ُيـــشـــار إلــــى أّن ديـــــاك، الــــذي كــــان أول شــخــص غــيــر أوروبــــي 
يترأس االتحاد الدولي أللعاب القوى في ذلك الوقت، كان رمزًا 
السلطة  فــي  مختلفة  مناصب  وتقلد  السنغال  فــي  للرياضة 
فــي هــذا املــجــال وفــي السياسة. وفــي عــام 1973، تــم انتخابه 
أول رئيس لالتحاد األفريقي أللعاب القوى، وبني عامي 1985 
شغل  كما  السنغالية.  األوملبية  اللجنة  رئاسة  تولى  و2002، 
دياك منصب وزير الشباب والرياضة، وعمدة العاصمة داكار، 
الالمعة  لكّن مسيرة دياك  السنغالي.  البرملان  نائبا في  وكان 

تعرضت لالنهيار في عام 2015، عندما تم إلقاء القبض عليه 
في باريس حيث وجهت إليه التهم السالف ذكرها وأدين أخيرًا 

في القضية.
عام  فــي  التحقيقات  كشفت  الــفــســاد،  قضية  تفاصيل  وفــي 
ديــاك رشـــاوي مــن شركة تسويق رياضية  تلقي  2011 عــن 
عاملية، وهو تلقى هذه األموال في عام 1993، وتحديدًا خالل 
مفاوضات هذه الشركة مع االتحاد الدولي أللعاب القوى من 

أجل التسويق في املنافسات العاملية.
وأشار االتحاد الدولي أللعاب القوى آنذاك إلى أّن دياك تصرف 
بطريقة غير مسؤولة وأساء ملنصبه، في وقت أشار دياك إلى 
أّنه تلقى أموااًل من داعمني بعدما احترق منزله، كما أنكر أّي 
عالقة له بما ُنسب إليه من ُتهم تخُص الفساد اإلداري خالل 

رئاسته لالتحاد الدولي أللعاب القوى.
أّن ديــاك نجح  التحقيقات اإلضافية  وفي عام 2016، كشفت 
في توظيف ابنيه وصديق ُمقرب في مراكز مهمة وذلك لكي 
أطول  لفترة  القوى  أللعاب  الــدولــي  االتــحــاد  تأثيره على  يبقى 
ُتهمة جديدة  تم توجيه  حتى بعد مغادرته. وفي عام 2018، 
لدياك أضيفت إلى سلسلة الُتهم املوجهة إليه سابقا، وصدر 

القرار النهائي بسجنه رسميا.
)فرانس برس، العربي الجديد(
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حامل لقب الدوري اإلسبان

مهمتان ليبيتان وأمل موريتاني
ــاد الــلــيــبــي ضــيــفــًا على  ــحــ يــحــل فـــريـــق االتــ
لــقــاء مــهــم، يسعى  فــي  الــنــيــجــيــري  إنييمبا 
إيجابية  االتحاد لحصد نتيجة  من خاله 
تقترب به من بلوغ دور املجموعات، لحني 
الــقــدم موقفه  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  حسم 
الــذي لم  الــذهــاب،  بشأن تحديد موعد لقاء 
يقام األسبوع املاضي بسبب فشل إنييمبا 
ــلـــى خــلــفــيــة  فــــي الـــــوصـــــول إلــــــى تــــونــــس، عـ
ــتـــرازيـــة ملــواجــهــة كـــورونـــا.  اإلجـــــــراءات االحـ

ــتـــرازيـــة  ــراءات االحـ ــ ــــإجـ ــات، وفـــقـــًا لـ ــ ــدرجـ ــ املـ
املــفــروضــة حــالــيــًا ملــواجــهــة تفشي فــيــروس 
ــن عــلــيــه  ــراهــ كـــــورونـــــا، وهـــــو األمــــــر الــــــذي يــ
الــجــهــاز الــفــنــي لــأهــلــي كــثــيــرا فـــي تحفيز 
أمــام بطل مالي، وتعويض خسارة  العبيه 

الذهاب بهدف من دون رد.
ويــحــل نـــادي أف ســي نــواذيــبــو املــوريــتــانــي 
ضــيــفــًا عــلــى الــقــطــن الــكــامــيــرونــي، فـــي لــقــاء 
صعب بعد التعادل السلبي في الذهاب في 
مــوريــتــانــيــا. ويــخــوض نــواذيــبــو الــلــقــاء في 

الليبي مع امللعب  ويلتقي األهلي طرابلس 
املالي في موقعة، ال بديل أمام األهلي سوى 
الفوز فيها بفارق هدفني، بعدما سقط في 
الـــذهـــاب خــاســرًا عــلــى أرض الــفــريــق املــالــي 
بهدف من دون رد، ويسعى األهلي لتدارك 
أخــطــاء املوقعة األولـــى فــي اإليـــاب، وحصد 
النتيجة لصالحه بفارق هدفني، خصوصًا 
ــم الــكــبــيــر الــــــذي حـــــاز عــلــيــه مــن   بـــعـــد الــــدعــ
االتــــحــــاد الــلــيــبــي، بــاملــوافــقــة عــلــى حــضــور 
إلــــــى 700 مـــشـــجـــع فــي  جـــمـــاهـــيـــري يـــصـــل 

ظروف فنية صعبة، في ظل غياب العديد من 
األعمدة األساسية في تشكيلته، مثل محسن 
بــــده العــــب الــــوســــط، وحـــمـــد الــطــنــجــي رأس 
ــــداف الــفــريــق، ومــحــمــد ســويــدي  الــحــربــة وهـ
جوكر الوسط، ومانجان قلب الدفاع، وجوب 
ــات الــتــي  ــ ــابــ ــ حـــــــارس املـــــرمـــــى، بـــســـبـــب اإلصــ

ضربت الفريق. 
ــأّي نتيجة على  ويــحــتــاج نــواذيــبــو لــلــفــوز بـ
الــكــامــيــرونــي، النــتــزاع بطاقة  الــقــطــن  ملعب 

التأهل ملرحلة املجموعات.

»الباريسي« وجه رياضي
ال يجد ميسي برشلونة

 القلق بدأ يدب في أروقة فريق باريس 
ّ

يبدو أن
ســـان جــيــرمــان، الـــذي يــتــوق هــو وجماهيره 
تــوج  الـــذي  الحقيقي  لــيــونــيــل ميسي  لــرؤيــة 
يقدم  لكنه  السابعة،  الذهبية  بالكرة  مؤخرًا 
مــردودًا متواضعًا حتى اآلن بقميص فريقه 
ــرات  ــريـ ــمـ ــهــــدف واحـــــــد وثـــــــاث تـ الــــجــــديــــد. فــ
حاسمة في منافسات بطولة الــدوري« تبدو 
»الباريسي«  النادي  بتطلعات  مقارنة  قليلة 
ــة العــــب يــعــتــبــره كــثــيــرون  ــرؤيـ ومــشــجــعــيــه لـ

األفضل في التاريخ.
تــعــلــيــقــات الصحافة  ــواء  ــ األجـ هـــذه  مــن  وزاد 
الفرنسية حول العب أصبح يبلغ من العمر 
34 سنة، ولم يثبت قدميه حتى اآلن في فريق 
»ليكيب«  صحيفة  وكتبت  بالنجوم.  مدجج 
الــفــرنــســيــة ذائــعــة الــصــيــت فــي ســيــاق تقرير 
لها »ميسي يتعثر في الليغ 1«، بينما علقت 
األرجنتيني »جن  النجم   

ّ
بأن باريزيان«  »لو 

لــم يــخــرج بعد مــن املــصــبــاح«، وعــلــق الاعب 
نــفــســه عــلــى ذلـــك لـــدى تــســلــمــه جـــائـــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة الــســابــعــة فـــي مــســيــرتــه: »مــــا زلــت 

أتأقلم مع فريق جديد ومدينة جديدة«.
ــاريــــس ســـــان جــيــرمــان   مــــــدرب فـــريـــق بــ

ّ
لـــكـــن

مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو لـــم ُيـــبـــِد قــلــقــًا حــيــال 

هذا األمر، وأكد: »إنها مسألة وقت«، وصرح 
املدرب األرجنتيني في مؤتمر صحافي بعد 
نــيــس: »خلقنا فرصًا  أمـــام  السلبي  الــتــعــادل 
ــا ســـــوء حـــــظ. لـــكـــن لـــيـــو ســيــســجــل  ــنــ ــهــ وواجــ
أهدافًا، فهو يملك موهبة ال تصدق، دائمًا ما 

كان يسجل وسيعود لتسجيل األهداف«.
 عـــقـــارب الـــســـاعـــة تــســيــر ضد 

ّ
لــكــن يـــبـــدو أن

 جماهير باريس متشوقة لرؤية 
ّ

الاعب، إذ إن
17 سنة  بها طيلة  التي ظهر  نسخة ميسي 
ُيعتبر ميسي  في برشلونة، ففي باريس، ال 
الــاعــب الــحــاســم الـــذي كـــان بــمــقــدوره قــيــادة 
برشلونة الجتياز العقبات. أظهر القليل فقط 

من هذه املامح في العاصمة الفرنسية.
ــذا اإلطـــــار، بــاتــت املــقــارنــات واضــحــة  وفـــي هـ
ــن روزاريــــــو  ــان ابــ لــلــغــايــة، فــمــع بــرشــلــونــة كــ
 مباراة و5 تسديدات على 

ّ
يسجل هدفًا في كل

املرمى، بينما في باريس تراجعت تسديداته، 
وبالتالي قلت أهدافه كثيرًا. مّر على وجوده 
يقدم  ولــم  يــوم   100 الفرنسية  العاصمة  فــي 
املردود املنتظر منه في 8 مباريات في بطولة 

الدوري الفرنسي.
وبـــقـــمـــيـــص »الـــــبـــــاوغـــــرانـــــا« كــــــان يــتــخــطــى 
فــــي جــمــيــع مـــواســـمـــه مـــنـــذ 2017،  ــًا  30 هـــدفـ
الـــذي  فــقــط   2020-2019 مـــوســـم  بــاســتــثــنــاء 
ســجــل فــيــه 25 هـــدفـــًا. وامُلـــلـــفـــت هـــو الــعــنــوان 
الذي خرجت به صحيفة »ليكيب« الفرنسية: 
»قليل من التصويبات على املرمى. كثير من 
في  كثيرًا  يــشــارك  الخاطئة. وال  الــتــســديــدات 

اللعب. ومرواغات قليلة«.
هــــذا وبــلــغــت مـــحـــاوالت الـــاعـــب الــهــجــومــيــة 
أقــل مــن 10 فــي املــبــاراة الــواحــدة مــع باريس، 
فيما  فــي برشلونة،  لعبه  أثــنــاء  بـــ15  مقارنة 
باريس،  في   4 الناجحة  مراوغاته  تتخط  لم 
ما يعادل نصف ما كان يفعله في إسبانيا، 
ولم ُيقدم ميسي أفضل حالة بدنية لديه، إذ 
ينقصه شيء ما كي يكون حاسمًا في اللمسة 
 

ّ
األخــيــرة فــي الــهــجــمــات، مــع اإلشــــارة إلـــى أن
الـــاعـــب غــــاب عـــن 8 مـــبـــاريـــات مــنــذ وصــولــه 
إلـــى بـــاريـــس، إمـــا بــســبــب عـــدم جــاهــزيــتــه أو 

اإلصابات أو ارتباطه مع املنتخب.
باريزيان« عن ميسي:  »لو  وقالت صحيفة 
 »لــــــم يـــعـــد يـــمـــلـــك نـــفـــس األقــــــــــــدام« مــشــيــرة 
 جــهــده، مــا يقلل 

ّ
 الــاعــب ال يبذل كــل

ّ
إلــى أن

الصحيفة  وأملحت  الهجومية،  فعاليته  من 
كــرة  تــقــديــم  يستطع  لــم  بوكيتينو   

ّ
أن إلـــى 

قـــدم عــلــى الــنــحــو األمــثــل كــي يجعل النجم 
األرجنتيني يتوهج.
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