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 أعلن نادي 
السد القطري، 
على لسان 
مديره 
التنفيذي تركي 
العلي، 
موافقة اإلدارة 
على انتقال 
المدرب اإلسباني 
تشافي 
هيرنانديز إلى 
نادي برشلونة 
اإلسباني، بعد 
دفع قيمة 
الشرط الجزائي 
المنصوص 
عليه في 
عقده، وأضاف 
البيان الرسمي: 
»اتفقنا مع 
برشلونة على 
التعاون العملي 
مستقبًال، 
تشافي يعتبر 
جزءًا مهمًا 
من تاريخ السد 
ونتمنى له 
كّل التوفيق 
في المرحلة 
القادمة«.

)Getty( تشافي يعود لبرشلونة مدربًا بعد سنوات من التألق العبًا هناك

تشافي لتدريب برشلونة

أعلن نادي إشبيلية، ثالث الدوري اإلسباني، 
غياب قائده الظهير األيمن املخضرم خيسوس 

نافاس نحو »ثمانية أسابيع« بسبب إصابة في 
فخذه اليمنى تعّرض لها في املباراة أمام ضيفه 
ليل الفرنسي 1-2 الثالثاء في الجولة الرابعة من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. ولن يشارك نافاس 
)35 عامًا( الذي تم استبداله في الدقيقة 65 أمام 
ليل، في دربي األندلس أمام ريال بيتيس األحد 

في ختام املرحلة 13 من الدوري.

أعلنت منصة »أبل تي في +« للبث التدفقي أنها 
ستعرض وثائقًيا عن مسيرة أسطورة كرة السلة 

األميركية ولوس أنجليس ليكرز إيرفني »ماجيك« 
جونسون الذي قلب عالم الرياضة رأًسا على عقب، 

بإعالنه إصابته بفيروس نقص املناعة البشرية 
عام 1991. سيسترجع الوثائقي حياة جونسون 
منذ بداياته املتواضعة في النسينغ، إلى ألقابه 

الخمسة في الدوري األميركي وتلقيه خبر إصابته 
باإليدز وغيرها من التفاصيل.

أصبح كاسبر رود أول نرويجي يتأهل للبطولة 
الختامية ملوسم تنس الرجال عندما حجز مكانه 

في املنافسة التي ستقام في تورينو اإليطالية في 
وقت الحق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 

وقدم رود )22 عامًا( أداًء الفتًا خالل العام الحالي 
وحصد خمسة من ألقابه الستة في هذا العام. 

ويشارك في البطولة الختامية ملوسم تنس 
الرجال، التي ستقام ما بني 14 و21 من الشهر 

الجاري أفضل 8 العبني خالل املوسم.

اإلصابة تحرم إشبيلية 
من قائده نافاس نحو 

ثمانية أسابيع

وثائقي عن حياة 
أسطورة كرة السلة 

ماجيك جونسون

رود أول نرويجي 
يتأهل للبطولة الختامية 

للرجال في التنس

Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة
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ليكرز خسر أمام 
أوكالهوما سيتي ثاندر 

بغياب الملك جيمس

واالسماعيلي  السكندري  االتحاد  يهزم  بيراميدز 
يسقط مجددًا

بعد  القدم  لكرة  املصري  الـــدوري  في  انتصاراته  بيراميدز سلسلة  واصــل 
الــدفــاع  ملعب  على  نظيفة  بثالثية  الــســكــنــدري  االتــحــاد  على ضيفه  فـــوزه 
الجوي، في افتتاح منافسات املرحلة الثالثة. افتتح بيراميدز التسجيل عبر 
الفلسطيني محمود وادي )53(، وأضاف عبد السعيد الثاني )60 من ركلة 
التهديفي )4+90(.  االستعراض  عــادل  إبراهيم  البديل  اختتم  فيما  جــزاء(، 
الذي  ورفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط، فيما تراجع االتحاد السكندري 
تلقى خسارته األولــى هذا املوسم للمركز العاشر مع 4 نقاط. وفي مباراة 
ثانية على ملعب بتروسبورت، تلقى اإلسماعيلي هزيمته الثالثة تواليًا هذا 
املوسم في أسوأ بداية له في تاريخه في الــدوري، وذلك أمام مضيفه البنك 
االهلي 1-صفر، سجله محمد هالل )70(. وهو الهدف الثالث ملحمد هالل 
السكندري  االتحاد  الهدافني مع مهاجم  ليتساوى في صــدارة  املوسم  هذا 

األنغولي أوغستينو مابولولو.

سليماني يقود ليون للفوز على براغ والتأهل إلى 
الدور 32 بالدوري األوروبي

قاد الجزائري إسالم سليماني فريق ليون للتأهل املبكر لدور الـ32 بالدوري 
األوروبــي لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على سبارتا براغ في 
رابع جوالت املجموعة األولــى. أحرز سليماني الهدف األول في الدقيقة 61 
وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتني. وسجل كارل توكو إيكامبي الهدف 
العالمة  بها  نقاط حقق  ثــالث  على  فريقه  ليحصل  الدقيقة 90،  في  الثالث 
الكاملة )12 نقطة( قبل جولتني من النهاية. في املقابل، توقف رصيد براغ 
الثاني وهــو نفس رصيد رينجرز االسكتلندي  املركز  أربــع نقاط في  عند 
الــثــالــث الـــذي تــعــادل مــع مضيفه بــرنــدبــي الــدنــمــاركــي بــهــدف ملثله. ويحتل 

برندبي املركز األخير في املجموعة بنقطتني.

التعادل اإليجابي يحسم لقاء ليستر سيتي وسبارتاك 
موسكو

حسم التعادل اإليجابي املواجهة التي جمعت بني ليستر سيتي اإلنكليزي 
وسبارتاك موسكو الروسي 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة 
الــقــدم. وبعد شــوط أول دون أي تقّدم على  الثالثة بــالــدوري األوروبـــي لكرة 
موسيس  فيكتور  بــواســطــة  التسجيل  الــضــيــوف  افتتح  ــاور،  بـ كينغ  ملعب 
)د.51( بعد استالم تمريرة رائعة من ميخائيل ايغناتوف. ولم يمض وقت 
طويل حتى أدرك أصحاب األرض التعادل من خالل دانيال أمارتي )د.58( 
ليستر  النحو، رفــع  هــذا  بيريز. وعلى  آيــوزي  الكرة من زميله  تلقي  بعدما 
ليغيا وراســو  بفارق نقطة واحــدة عن  الثالث  باملركز  إلــى 5 نقاط  رصيده 
الوصيف ونقطتني عن نابولي املتصدر. في املقابل، أضاف سبارتاك نقطة 

إلى جعبته، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط باملركز األخير في املجموعة.

مرسيليا يتعادل بصعوبة أمام التسيو في الدوري 
األوروبي

أدرك مرسيليا الفرنسي التعادل أمام التسيو 2-2 في املباراة التي جمعت 
بني الفريقني ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالدوري 
 
ً
فــيــلــودروم، تقدم أصــحــاب األرض أوال الــقــدم. وعلى ملعب   األوروبـــي لكرة 

عبر اركاديوز ميليك )د.33( من ضربة جزاء. وأدرك الضيوف التعادل من 
اإليطالي  الفريق  تقّدم  قليلة،  )د.45(. وبعد دقائق  اندرسون  فيليبي  خالل 
)د.82(  بايت  ديميتري  لكن  )د.49(.  ايموبيلي  شيرو  توقيع  حمل  بهدف 
سجل هدف التعادل ألصحاب األرض. وبهذه النتيجة، أضاف التسيو نقطة 
إلى رصيده ليبلغ 5 نقاط بالوصافة خلف غلطة سراي التركي املتصدر )8 
قبل  الثالث  باملركز  نقاط   4 إلى  املقابل، رفع مرسيليا رصيده  نقاط(. في 

لوكوموتيف موسكو الذي يمتلك فقط نقطتني بقاع الترتيب. 

سجل جايلن براون 17 نقطة ليقود بوسطن 
سلتيكس إلى فوز مفاجئ على ميامي هيت 
فيالدلفيا  ليستفيد  داره،  عــقــر  فــي  ــق 

ّ
املــحــل

وينفرد  السقوط  هــذا  مــن  سيكسرز  سفنتي 
السلة  كرة  لــدوري  الشرقية  املنطقة  بصدارة 
مضيفه  عــلــى  بــفــوزه  للمحترفني  األمــيــركــي 
ديــتــرويــت بــيــســتــونــز. وكــــان هـــذا االنــتــصــار 
الــثــانــي تــوالــًيــا لسلتيكس فــي فــلــوريــدا بعد 
تفوقه على أورالنـــدو ماجيك، قبل أن يحقق 
ا مقنًعا بنتيجة 95-78 على ميامي بعد 

ً
فوز

هــذه  وكـــانـــت  األول.  الـــشـــوط  فـــي  الفــــت  أداء 
ــارة األولــــــى ملــيــامــي عــلــى أرضـــــه هــذا  الـــخـــسـ
ا 

ً
بـــدأه بطريقة جــيــدة محقق بــعــدمــا  املــوســم، 

ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة خّولته 
تــصــدر املنطقة الــشــرقــيــة. فــي املــقــابــل، عانى 
تلقت  األولـــى بعدما  األســابــيــع  فــي  بوسطن 
الــواحــدة  سلته معدل 115 نقطة فــي املــبــاراة 
قبل لقاء الخميس. إال أن األداء الدفاعي كان 
مــفــتــاح الــفــوز الــرابــع هـــذا املــوســم، إذ اكتفى 
املــوســم بست نقاط  املتألق هــذا  تايلر هيرو 

حسين غازي

تــواصــلــت مــعــانــاة املــهــاجــم الــفــرنــســي عثمان 
ــابــــات مــنــذ انــضــمــامــه إلــى  ديــمــبــلــي مـــع اإلصــ
نادي برشلونة عام 2017 قادمًا من بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد األملــــانــــي، وذلـــــك بــعــدمــا تــعــرض 
ــاراة فــريــقــه أمـــام  ــبـ النــتــكــاســة جـــديـــدة عــقــب مـ
ديــنــامــو كــيــيــف األوكــــرانــــي، ضــمــن منافسات 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن دور املــجــمــوعــات لــدوري 
أبطال أوروبــا. وكــان نــادي برشلونة قد أعلن 
الفرنسي عن املالعب فترة ثالث  غياب العبه 
أسابيع على األقــل، إثر تعرضه إلصابة بشد 
عــضــلــي فـــي ســاقــه الـــيـــســـرى، بــالــرغــم مـــن أنــه 
لعب في أولى مبارياته باملوسم الجديد مدة 
25 دقــيــقــة فــقــط، ويــأتــي هـــذا بــعــد عــودتــه إلــى 

التدريبات منذ فترة قصيرة.
أن  بـــي أن إف ســـي«  ــرت شــبــكــة »إي أس  ــ وذكـ
ديمبلي عاد إلى املنافسة الثالثاء، بعد غيابه 
ثاني أطول فترة عن املالعب منذ حمله قميص 
يومًا،   134 ابتعاده  استمر  إذ  »ألبالوغرانا«، 
ــّرر املــــدرب املــؤقــت لبرشلونة،  وذلـــك عــنــدمــا قـ

من مقاعد البدالء، مثلها لكايل لوري قبل أن 
الربع  الكاحل في  بالتواء في  يخرج مصاًبا 
املسجلني  أفضل  باتلر  وكــان جيمي  الثالث. 
فـــي هــيــت مـــع 20 نــقــطــة مــقــابــل 16 لــدانــكــن 
روبــنــســون. فــي املــقــابــل، وصـــل ســتــة العبني 
أقله،  العشر  النقاط  إلــى عتبة  من سلتيكس 
)14( وآرون  األملــانــي دينيس شـــرودر  بينهم 
نيسميث )13(. وقال إريك سبوليسترا مدرب 
أداء بوسطن  عــلــى  نــثــنــي  أن  »عــلــيــنــا  هــيــت: 
دفاعًيا. هذا ربما أسوأ أداء هجومي لنا هذا 
املوسم، بما في ذلك مباريات ما قبل املوسم 
ــابــــع: »لـــكـــن هــذه  ــبـــي«. وتــ ــتـــدريـ واملــعــســكــر الـ
األمــور  ــا ستكون 

ً
أحــيــان املــبــاريــات ستحدث. 

ســيــئــة هـــجـــومـــًيـــا«. فـــي ديـــتـــرويـــت، اســتــفــاد 
ليرتقي  الــتــعــثــر  ــذا  هـ مــن  سفنتي ســيــكــســرز 
فوق ميامي في الشرق بفوزه على بيستونز 
ا انتصاره السابع هذا املوسم.

ً
109-98، محقق

وتقّدم ديترويت متذيل الشرقية الباحث عن 
فــــوزه الــثــانــي هـــذا املــوســم 66-63 مــع نهاية 
فــي  أداؤه  يـــتـــراجـــع  أن  قـــبـــل  األول،  الــــشــــوط 
الــثــانــي. وســجــل ســيــكــســرز 23 نــقــطــة مقابل 

الثاني  بالشوط  إشــراكــه  بــارخــوان،  سيرجي 
من املباراة التي فاز بها الفريق على دينامو 
كــيــيــف بـــهـــدف نــظــيــف. وأضــــافــــت أن الــالعــب 
البالغ من العمر 24 عاًما تعّرض لإلصابة رقم 
)13( منذ توقيعه للنادي الكتالوني، ووصلت 
فترة غياب الالعب عن املالعب إلى 670 يومًا، 
وبمجموع 98 مباراة، كما أنه أصيب 7 مرات 

من أصل 13 إصابة في أوتار الركبة.
وكـــانـــت الــفــتــرة الــتــي تــعــرض فــيــهــا ديــمــبــلــي، 
إلصــابــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2020، هي 
أطــول فترة غــاب إثرها عن املالعب، ووصلت 

إلى 191 يومًا، إذ عاد بعد ستة أشهر كاملة.
هــل سمعت يــومــًا بــالــالعــب الــزجــاجــي؟ طبعًا 
جــمــيــعــكــم يــعــرف قــائــمــة طــويــلــة بــأســمــائــهــم، 
آريــني روبــن والبرازيلي  الهولندي  على غــرار 
رونالدو، وكذلك آخرين أمثال مايكل إيسيان 
وأبـــو ديــابــي والــهــولــنــدي الــطــائــر مــاركــو فــان 
ــرز الــالعــبــني الــذيــن ما  بــاســن، لــكــن مــن هــم أبـ
زالــــو فـــي املـــالعـــب ويــعــانــون بــشــكــٍل دائــــم من 

إصابات ومشاكل إلى جانب ديمبلي؟

ماركو رويس
العـــب أملـــانـــي مـــعـــروف للجميع وقـــائـــد نـــادي 
موهبة  لسنوات  اعتبر  دورتموند،  بوروسيا 
قـــدرات رائــعــة، لكنه في  استثنائية وصــاحــب 
ــن أكـــثـــر العـــبـــي كــــرة الــقــدم  الــحــقــيــقــة واحـــــد مـ
إصابة على اإلطالق. بصرف النظر عن كاحله 
األيسر الذي تضرر من اإلصابات بشكٍل كبير، 
فإن اإلصابة املتكررة األخرى التي تعّرض لها 

في  والــرابــع  الثالث  الربعني  فــي  للخصم   16
طريقه إلى الفوز. وكان سيث كوري الذي قاد 
الفريق إلى الفوز على شيكاغو بولز األربعاء 
 23 نقطة. 

ً
مرة أخرى في فورمة جيدة مسجال

ــاف تـــايـــريـــز مــاكــســي 20 والــكــامــيــرونــي  ــ أضـ
فيما  ميلتون،  لشايك  و16   19 إمبيد  جويل 

أضاف جورج نيانغ 14 من مقاعد البدالء.
وعـــزز يــوتــا جــاز صــدارتــه للمنطقة الغربية 
بفوزه على مضيفه أتالنتا هوكس 98-116. 
وســـجـــل جــــــوردان كـــالركـــســـون 30 نــقــطــة من 
مقاعد االحتياط، فيما أحرز الكرواتي بويان 
إنغليس.  لجو   19 مقابل   23 بوغدانوفيتش 
ــا الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر فـــأحـــرز »دابــــل  أمــ

دابل« املعتادة مع 13 نقطة و15 متابعة.
ــا  ــاد أوكـــالهـــومـ ــفـ ــتـ فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، اسـ
سيتي ثاندر من غياب النجم ليبرون جيمس 
الهزيمة  ويلحق  بعيد  مــن  ليعود  لإلصابة، 
أربــع مباريات بنتيجة 104-107  فــي  األولـــى 

على ملعب ستيبليس سنتر.
أسبوع  ملــدة  يغيب  أن  املتوقع  تــابــع جيمس 
بــســبــب آالم فـــي املـــعـــدة املـــبـــاراة مـــن املــقــاعــد، 
ليفرط حامل اللقب بتقدم 19 نقطة ويتلقى 
خــســارتــه الــرابــعــة مــقــابــل خمسة انــتــصــارات 
هــذا املــوســم. وكــان الكندي شــاي جيليوس-
مع  الضيوف  فــي صفوف  األفــضــل  ألكسندر 
28 نقطة. أما من جانب ليكيرز فكان أنتوني 
ديــفــيــس األفـــضـــل مـــع 29 نــقــطــة، 27 لــراســل 

ويستبروك و21 لكارميلو أنتوتي.
)فرانس برس(

كانت في الرباط الصليبي الذي بدأت حكاية 
مــعــانــاتــه مــعــه فــي عـــام 2017، بــاإلضــافــة إلــى 

مشاكل الفخذ.

جاك ويلشير
ــة فــي  ــاديــ كـــــان مـــوهـــبـــة اســتــثــنــائــيــة وغـــيـــر عــ
إنكلترا، لكنه واحد من أكثر الالعبني الحاليني 

تعرضًا لإلصابات، وهو الذي كان في السابق 
ــال، بينما الـــيـــوم يجد  ــادي أرســـنـ نــجــمــًا فـــي نــ
 ظهر أول مرة 

ً
نفسه من دون ناٍد. ويلشير مثال

مع أرسنال في عام 2008، ليصبح أصغر العب 
يمثل الغانرز بعمر 16 عامًا و256 يومًا، لكن 
إصابات الركبة والكاحل داهمته وأثــرت على 
قوته البدنية، ويعتبر من الالعبني الزجاجيني.

غاريث بيل
نجم الــكــرة الــويــلــزيــة وريـــال مــدريــد والعــب 
إلــى تدريبات  أخيرًا  عــاد  السابق،  توتنهام 
فـــريـــقـــه اإلســـبـــانـــي بـــعـــدمـــا غـــــاب فـــتـــرة عــن 

املالعب.
اشتهر بيل بسرعته وقوة تسديداته وكتلته 
لــم يمنعه من  ذلــك  لكن  الــكــبــيــرة،  العضلية 
الالعبني عرضة  أكثر  أن يصبح واحــدًا من 
لإلصابات، فقد تعّرض، على سبيل املثال، 
والكاحل ومشاكل  السابق  ربلة  في  لتمزٍق 

في الفخذ وفي أوتار الركبة.

دانييل ستوريدج
ــكـــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مــــوهــــبــــة الـــنـــجـــم  ــمـ ال يـ
في  اآلن  يلعب  لكنه  ســتــوريــدج،  اإلنكليزي 
نــادي بــرث غلوري املتواضع، وذلــك بسبب 
اإلصابات التي عانى منها طوال مسيرته. 
أكثر من 50 مرة،  خضع ستوريدج للعالج 
وغــاب فترات طويلة عن املالعب، حتى إنه 
بعمر الـ32 عامًا شارك في 322 مباراة فقط.

توماس فيرمايلين
البلجيكي ليس غريبًا عن  القدم  العب كرة 
 
ً
جماهير برشلونة، فقد قضى وقتًا طويال

في صفوف الفريق بعيدًا عن املالعب بسبب 
سلسلة مــن اإلصـــابـــات. وتــعــددت إصــابــات 
فيرمايلني طوال مسيرته، منها إصابة في 
وتر العرقوب، كما تعّرض لكسر في الكاحل 

والعديد من املشاكل البدنية.

ديمبلي وقائمة الالعبين الزجاجية بالمالعب حاليًاسلتيكس يفاجئ ميامي وفيالدلفيا يتصدر الشرقية
استطاع بوسطن 

سلتيكس الفوز على 
ميامي هيت فيما انتصر 

سفنتي سيكسرز على 
بيستونز

عاد عثمان ديمبلي 
إلى المالعب بعد غياب 

طويل، لكن الصدمة 
كانت إصابته مجددًا

)Getty/حقق سلتيكس فوزًا مقنعًا بنتيجة 95-78 على هيت )مايكل ريفز

)Getty/الرجاء يسعى لالنتصار وإسعاد عشاقه )جوزيبي فاما

الوداد يريد الصدارة )فرانس برس(

)Getty/ديمبلي واحد من الالعبين غير المحظوظين في عالم كرة القدم )ستانيسالف

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

غريمه  الــريــاضــي  الــــوداد  يستقبل 
الــــرجــــاء، فـــي ديـــربـــي مــديــنــة الــــدار 
الجماهير  تنتظره  الــذي  البيضاء 
املــغــربــيــة، بــشــغــف كــبــيــر خــاصــة أن الــفــريــقــني 
قدما هذا املوسم منذ بدايته مؤشرات واضحة 
الــتــتــويــج من  الــصــعــود ملنصة  فــي  لرغبتهما 
جــديــد. وســتــكــون الــجــولــة الــعــاشــرة حاسمة، 
وستتجه فيها أنظار الجمهور املغربي، مللعب 
مــحــمــد الـــخـــامـــس، بــالــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة 
للمغرب، ملتابعة قمة مثيرة، سيسعى الوداد 
كما الرجاء لحسمها، وستشتد فيها أعصاب 
الصغار كما الكبار من عشاق قطبي كرة القدم 

ديربي الكرة 
المغربية

الوداد يتحدى الرجاء

الحديث  يفوق  المغربي  الشارع  في  حديث  ال 
عن مباراة الديربي، التي ستجمع الوداد بغريمه 
الدوري  من  العاشرة  الجولة  إطار  في  الرجاء، 
أنفاس  يحبس  لقاء  في  القدم،  لكرة  المغربي 

عشاق الفريقين

تقرير

املغربية. ورغم أن املباراة ستقام أمام مدرجات 
فارغة، في ظل عدم السماح للجماهير بدخول 
املــالعــب، بسبب أزمــة فــيــروس كــورونــا، إال أن 
تشهد  باملغرب  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
مــنــذ أســـبـــوع عــلــى لـــقـــاء الـــديـــربـــي، نــقــاشــات 
بــني املــشــجــعــني، حــيــث يــحــاول مــحــبــو الــــوداد 

والرجاء الرفع من أسهم العبيهم تحفيزا لهم 
من أجل تقديم أفضل أداء فني لتحقيق نتيجة 

إيجابية.
وكما هو معلوم، فإن جماهير الوداد والرجاء، 
قد ترضى بالخسارة أمام أي ناد مغربي في 
أمــام  الهزيمة  تــرفــض  املــحــلــي، لكنها  الــــدوري 
الــغــريــم، وهــو األمـــر الـــذي يمنح لــهــذا الــصــدام 
بـــني عــمــالقــي الـــكـــرة املــغــربــيــة، صــــدى عــاملــيــا، 
حيث ظلت وسائل إعالم من شتى بقاع العالم 
على مر سنوات تهتم بتغطية املباراة، قبل أن 
يتراجع ذلك شيئًا فشيئًا، مع استفحال تفشي 
الـــفـــيـــروس، الــــذي لـــم يــحــد مـــن حــــرص عــشــاق 
الناديني  أخــبــار  آخــر  متابعة  على  الغريمني، 
باملغرب  أحـــد  يختلف  ال  لــذلــك  يــومــي،  بشكل 
على أن مــبــاراة الــديــربــي بــني الـــوداد والــرجــاء 

تعتبر أهم لقاء في املوسم الكروي. 
وتتجه أنظار جماهير الوداد والرجاء، للمدير 
الفني للفريق األحمر وليد الركراكي، ومدرب 
الـــــرجـــــاء، الـــتـــونـــســـي لــســعــد جــــــردة الـــشـــابـــي، 
ملعرفة من سيكون القادر على إيجاد الحلول 
الــنــاجــحــة لــهــزيــمــة اآلخـــر فــي مـــبـــاراة ستتجه 
فيها عدسات املصورين، والكاميرات للرجلني 

معا.
الكتيبة  قــائــد  يعانيه  الـــذي  الضغط  وتسبب 
ــاء  ــقـ ــي بـــــرفـــــض لـ ــولــ ــتــ الـــــخـــــضـــــراء مـــحـــســـن مــ
»أولــتــراس« الــرجــاء، قبل لقاء الديربي، كي ال 
يــشــعــر كــثــيــرا بــضــغــط املــواجــهــة الــتــي حــرص 
منحة  تخصيص  الـــوداد،عـــلـــى  إدارة  مجلس 
لكل  ــيـــركـــي،  أمـ دوالر   2000 بــــ  قـــــدرت  مـــالـــيـــة، 
ــار، بــعــدمــا  ــتــــصــ العـــــب فــــي حـــــال تــحــقــيــق االنــ
وعــــد الــرئــيــس ســعــيــد الـــنـــاصـــيـــري، عــنــاصــره 
بــتــســلــيــمــهــا مـــبـــاشـــرة بــعــد نــهــايــة املـــواجـــهـــة، 

تحفيزا منه لكل الالعبني.
ــبــــي الــفــريــقــني  ــيـــرات العــ وبــــعــــيــــدا عــــن تـــحـــضـ
ــتــــي وصـــفـــهـــا زكـــريـــا  ــي، والــ ــربــ ــديــ ــة الــ ــهـ ــواجـ ملـ
»العربي  لـ حديثه  في  الفريق،  جناح  الهبطي 
الجديد« بالعادية، فإن أهم شيء يتم التركيز 
عــلــيــه، هـــو ضــــــرورة تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات املــديــر 
الفني لسعد جـــردة الــشــابــي، مــن أجــل تجاوز 
في حال  الالعبني  تطاول  قد  التي  االنتقادات 

الخسارة.
وعـــن ذلـــك تــحــدث قــائــال: »تــحــضــيــرات العبي 
الــرجــاء، تسير بشكل عـــادي، أهــم شــيء نركز 
عــلــيــه هـــو ضــــــرورة تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات املــــدرب 
نــقــاط رغم  الــشــابــي، نــريــد أن نحسم 3  لسعد 
صــعــوبــة املـــبـــاراة« وتـــابـــع: »لــأســف الــشــديــد، 
الجماهير تغيب من جديد عن لقاء الديربي، 

لكن هذا لن يحد من عزيمتنا كالعبني«.

ما بين »الركراكي 
والشابي« يتجدد صراع 

الغريمين في المغرب

)Getty/الجماهير الغائب األبرز عن الديربي المثير )ماثيو أشتون

ــــوداد الــريــاضــي، تــرتــيــب الـــدوري  ويــتــصــدر الـ
جـــوالت، حيث   9 إجـــراء  بعد  املحلي،  املغربي 
ــتـــصـــارات،  يــمــلــك 25 نــقــطــة، حـــازهـــا مـــن 8 انـ
وتعادل واحد، مقابل ذلك، لم يتعرض الفريق 
األحمر ألي خسارة هذا املوسم بعدما سجل 
العــبــوه 14 هــدفــا، فــي حــني استقبلت شباكه 
هدفني فقط، ما يؤكد قوة خط هجومه الذي 
يقوده الكونغولي غي مبينزا، الذي أكد بدوره 
ــه يــأمــل مــواصــلــة هز  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ لـــ
الديربي،  مباراة  على  كثيرا  ويراهن  الشباك، 

من أجل التألق.
ــاراة  ــبـ وقــــــال مـــبـــيـــنـــزا: »أراهــــــــن كـــثـــيـــرا عـــلـــى مـ

الــذي  لــآمــال،  املخيب  السلبي  التعادل  وبعد 
حققه الرجاء الرياضي، داخل ميدانه في إطار 
الجولة 9 أمام فريق سريع وادي زم، استطاع 
ــاره الـــــــــوداد، تــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى حــســاب  ــ جــ
مــنــافــســه أوملــبــيــك خــريــبــكــة، بــمــيــدان األخــيــر، 
بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل ال شـــــيء، وهــــو األمـــر 
الذي أسعد املدير الفني وليد الركراكي، الذي 
تــحــدث عـــن حــضــور العــبــيــه ملـــبـــاراة الــديــربــي 
بمعنويات مرتفعة، وفي هذا الصدد قال في 
تصريح صحافي: »الفوز األخير على أوملبيك 
خريبكة، وتعادل الرجاء بميدانه، سجعالننا 
ندخل مباراة الديربي بمعنويات جد مرتفعة، 

األهــداف،  أجــل مواصلة تسجيل  الديربي من 
جئت إلى الوداد ألكون العبا حاسما، وصلت 
5 أهـــداف، رغــم أنني أخــوض عامي األول في 
أكــــون مهاجما  أن  أتــمــنــى  املـــغـــربـــي،  الــــــدوري 

مقنعا وأساعد باقي زمالئي«.
ويظهر الــوداد، بأفضلية على غريمه الرجاء، 
نقطة،   20 الثاني، برصيد  املركز  الــذي يحتل 
جــردة  لسعد  التونسي،  الفني  املــديــر  فكتيبة 
الـــشـــابـــي، حــقــقــت هــــذا املـــوســـم 6 انـــتـــصـــارات، 
ــارة  ــقـــت خـــسـ ــلـ ــادلــــت فــــي مــــبــــاراتــــني، وتـ ــعــ  وتــ
واحـــــــــدة، مـــقـــابـــل ذلـــــك ســـجـــل العـــبـــو الــفــريــق 

األخضر 14 هدفا وتلقت شباكهم 5 أهداف.

نــقــاط، هناك مــن يقول  فــارق 5  اللحظة هناك 
إن الوداد محظوظ فقط مع وليد الركراكي، إن 
كان كذلك، فأتمنى أن يستمر معنا فقط هذا 

الحظ الذي يتحدثون عنه«.
وســوف يتم تسليط الضوء على أبــرز العبي 
»النسور  الفريقني مثل محسن متولي، العب 
الخضر«، باعتباره واحدا من الالعبني الذين 
بإمكانهم حسم لقاء الديربي، ملا يملكه الالعب 
ــذي ســبــق لـــه خـــوض الــعــديــد مـــن مــبــاريــات  الــ
الديربي، باإلضافة إلى تجربته الواسعة في 

الدوري املغربي املحلي.
ومن جانب القلعة الحمراء، يتم التركيز كثيرا، 

على العب خط الوسط، أيمن الحسوني، الذي 
غالبا ما يقدم مباريات عالية املستوى، أمام 
الغريم الرجاء، لذلك ستتجه إليه األنظار في 
يحيى جبران،  زميله  مع  اليوم،  القمة  مباراة 
الــذي غــاب عن املــبــاراة األخــيــرة ليشحن بذلك 
املــعــنــويــات، اســتــعــدادا لــلــمــبــاراة الــتــي تــراهــن 
عليها جماهير الوداد كثيرا، من أجل توسيع 
فــارق النقاط مع الغريم األزلـــي، الــذي يعيش 
التدريبي، تحت ضغط شديد، بعدما  جهازه 
ــد أنــــيــــس مــحــفــوظ  ــديــ ــيــــس الــــجــ ــرئــ طـــالـــبـــه الــ
بضرورة تحقيق االنتصار وال شيء غيره من 

أجل الصلح مع الجماهير الرجاوية.
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عمان ـ أحمد ناصر

تـــوج فــريــق الــرمــثــا بــلــقــب بطولة 
ــقــــدم،  الــ ــرة  ــكــ لــ ــرفـــني  ــتـ املـــحـ دوري 
بــعــد تــعــادلــه بــهــدف مــقــابــل هــدف 
مــع الــجــزيــرة، فــي املــبــاراة التي أقيمت مساء 
للمرة  الــدوري  الرمثا كأس  ليرفع  الخميس، 
الثالثة فــي تــاريــخــه، وذلــك بعد 39 عامًا من 
الـــغـــيـــاب عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج، حــيــث كــان 
الــرمــثــا أحـــرز آخـــر لــقــب عـــام 1982 بــعــد لقب 
أسعدت  فريدة  اللقب حالة  1981. شكل  عــام 
الــجــمــاهــيــر األردنـــيـــة بــشــكــل عـــام وجــمــاهــيــر 
عمان  العاصمة  شمال  في  تقع  التي  املدينة 
بشكل خــاص، ذلك أنه جاء بعد طول غياب، 
ــبـــني الـــغـــريـــمـــني  ــقـــطـ ــــم عــــقــــدة الـ

ّ
ــك حــــط ــ ــذلـ ــ وكـ

ــذان  ــلـ ــد، والـ ــديـ ــن جـ الــــوحــــدات والــفــيــصــلــي مـ
سيطرا على لقب املسابقة منذ عقود طويلة.

 بعد ختام البطولة، 
ً
واحتفلت املدينة طويال

وانــتــشــر مــحــبــو الــفــريــق فــي شــــوارع املــديــنــة 
القريبة من الحدود األردنية السورية.

املناطق  باشتهار بعض  الــحــال  هــو  ومثلما 
بتصدير  آســيــا  غــرب  منطقة  فــي  الجغرافية 
الكثير مــن مــواهــب ونــجــوم كــرة الــقــدم حتى 
ــدًا  ــ ــارت ظـــاهـــرة فـــريـــدة تــتــمــيــز بـــهـــا، ورافـ ــ صـ
لأندية واملنتخبات الوطنية، وتتركز عليها 
الرمثا  مدينة  وتــبــدو  اللعبة،  كشافة  أنــظــار 
ــدن املــعــروفــة بمنجم املــواهــب  إحـــدى هـــذه املـ

الكروية.
مدار  األردنــيــة على  الرمثا  واشتهرت مدينة 
عقود طويلة بتقديم العديد من النجوم الذين 
ساهموا في إثراء كرة القدم هناك، سواء في 
النادي الذي يحمل اسم املدينة أو غيرها من 
األندية وصواًل إلى املنتخب الوطني. وتتخذ 

الرمثا 
قصة استثنائية

تعادله  عقب  وذلك  القدم،  لكرة  األردني  للدوري  بطًال  الرمثا  فريق  توج 
مع نظيره الجزيرة 1-1 في الجولة األخيرة من المسابقة المحلية الخميس، 
ليخطف اللقب من الوحدات، ويعيده إلى خزائنه للمرة األولى بعد نحو 40 

عامًا، وللمرة الثالثة في تاريخه في إنجاز انتظره الجميع طويًال

3031
رياضة

تقرير

عــّدة أندية من املدينة مقرًا لها، أبرزها على 
اإلطالق نادي الرمثا الذي تأسس عام 1966 
ويتمتع بشعبية كبيرة حينما فرض نفسه 
في حقبة  املحلية  الكروية  املعادلة  في  بقوة 
باإلضافة  التحديد،  وجــه  على  الثمانينيات 
ألنـــديـــة اتـــحـــاد الــرمــثــا والـــطـــرة وغــيــرهــا من 

املراكز الرياضية والشبابية األخرى.
وتــطــول قــائــمــة الــنــجــوم الــذيــن قــّدمــهــم فريق 
الرمثا للمالعب األردنــيــة، تحديدًا في حقبة 
الثمانينيات وبداية التسعينيات، من بينهم 
الــذي أحــرز إنــجــازات مميزة،  الجيل الذهبي 
ــرز مــنــهــم خــالــد الــزعــبــي وولـــيـــد الــشــقــران  وبــ
ــابـــات ومــحــمــد الـــعـــرســـان وراتــــب  ونـــاجـــح ذيـ
الداوود وجمال الرشد وفايز بديوي وسامي 
السعيد، والجيل الذي تاله كمحمد الخزعلي 
وبالل  ناصوح  أبــو  وأحمد  العقوري  وخالد 
الــلــحــام وأحـــمـــد وحــســني الــشــنــانــيــة وسليم 
ــم مــن  ــرهــ ــيــ ــات وبـــــــــــدران الــــشــــقــــران وغــ ــ ــابــ ــ ذيــ

الالعبني.
ــيـــة عــلــى مــوعــد مع  وكــانــت كـــرة الــقــدم األردنـ
ضـــيـــف مــــن نـــــوع آخـــــر عـــنـــدمـــا تــــأهــــل فــريــق 
الــرمــثــا إلـــى مــصــاف أنــديــة الــدرجــة األولــــى – 
عــام 1977 واستطاع  فــي   – املحترفني حاليًا 
منافسًا حقيقيًا  يكون  أن  الــتــاريــخ  ذلــك  منذ 
على األلقاب والبطوالت بتشكيلة طغى على 

معاملها العبون من أبناء املدينة الصغيرة.
وكــســر نــــادي الــرمــثــا احـــتـــكـــارًا دام 30 عــامــًا 
بطولة  بلقب  طــار  أن  بعد  العاصمة  ألنــديــة 
الــدوري إلى معقله للمرة األولــى في تاريخه 
عام 1981، ليكرر بعدها اإلنجاز في املوسم 
الــــذي يــلــيــه ويـــفـــرض واقـــعـــًا جـــديـــدًا فـــي كــرة 
ــة عــلــى مــســتــوى املــنــافــســة أو  ــيــ الـــقـــدم األردنــ
الــشــعــبــيــة الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــزه 
عاد  ثم  اململكة،  أندية شمال  في  نظرائه  عن 
القطبني أيضا  بعد 39 سنة ليحطم احتكار 

بالتتويج بلقب املوسم الحالي.
وفـــي مــوســمــه األول الــــذي اعــتــلــى فــيــه عــرش 
كــرة الــقــدم األردنـــيـــة، سجل الــفــريــق 43 هدفًا 
تناوب على تسجيلها جميع العبي الفريق، 
الياسني  غـــازي  املــرمــى  مــن ضمنهم حـــارس 
وبقيادة فنية من املدرب االسكتلندي جورج 

بلوس.
ونــجــح الــرمــثــا بــحــصــد الــعــديــد مـــن األلــقــاب 
املــحــلــيــة مــثــل الـــفـــوز بــبــطــولــة كــــأس األردن 
كــأس  وبــطــولــة  و1991،   1990 عــامــي  مــرتــني 
درع  الكؤوس مرتني 1983 و1991 ومسابقة 
االتــحــاد )5( مــرات، ووصــولــه إلــى الــدور قبل 
أبطال  اآلسيوية  األندية  بطولة  النهائي من 

الكأس التي جرت عام 1992.
األردن  ــتـــخـــب  ــنـ ــا ومـ ــثــ ــرمــ الــ وخــــــــاض العــــــب 
السابق بدران الشقران تجارب احترافية في 
ثالث قارات مختلفة، بعد أن لعب في صفوف 
نادي كاماز الروسي والصفاقسي التونسي 

والوكرة القطري.
من جانبه يعتبر أحمد هايل أيضًا من أبرز 
هدافي الكرة األردنية، الذي نشأ وترعرع في 
مدينة الرمثا ولــعــب فــي بــدايــاتــه مــع فريقي 
إلـــى صفوف  أن ينتقل  قــبــل  الــطــرة والــرمــثــا 

كسر نادي الرمثا 
احتكارًا دام 30 عامًا ألندية 

العاصمة

بدوري  الرابعة  الجولة  في  العب  أفضل  ليفاندوفسكي 
أبطال أوروبا

الجولة  في  العــب  أفضل  ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبــرت  البولندي  اختير 
الرابعة من دور املجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما اختير مهاجم فولفسبورغ لوكاس 
نميتشا صاحب أفضل هدف. وبذلك، تفوق ليفاندوفسكي، الذي وقع على ثالثة أهداف 
وصنع آخر في انتصار البايرن على بنفيكا )5-2(، على البرتغاليني كريستيانو رونالدو 
)مانشستر يونايتد( وبيدرو جونسالفيس )سبورتنغ لشبونة( واألرجنتيني باولو ديباال 
)يوفنتوس(. أما هدف نميتشا، الذي قاد فولسفبورغ إلى الفوز على سالزبورغ وجاء من 
تسديدة قوية أطلقها املهاجم من زاويــة صعبة بعد أن تلقى الكرة على صــدره، فاختير 
الفرنسي كريم بنزيمة،  أفضل هدف. وهكذا، تفوق هدف نميتشا على ذلك الذي سجله 
العب ريال مدريد، أمام شاختار دونتسك، وكذلك هدف كريستيانو أمام أتاالنتا وهدف 

ليفاندوفسكي في شباك بنفيكا.

عرض حذاء كوبي براينت في مزاد علني بجنيف
سيعرض أول زوج من حذاء، يعتقد أن العب كرة السلة الراحل كوبي براينت ارتــداه، في 
أسبوع املزادات الفخمة الذي ستستضيفه جنيف األسبوع املقبل. وسيعرض الحذاء للمزاد 
من جانب دار سوذبيز، التي ستعرض أيضًا مجوهرات للطبقة النبيلة في روسيا والتي 
خرجت من البالد عقب ثورة عام 1917. وسيعرض حذاء براينت، الذي لقي مصرعه في 
حادث مروحية العام املاضي، في املزاد بسعر مبدئي 20 ألف فرانك سويسري )19 ألف 
يورو(. وارتدى براينت الحذاء في فوز فريقه لويس أنجليس ليكرز على خصمه الرئيسي 
في نفس املدينة بوالية كاليفورنيا لوس أنجليس كليبرز في 17 من مارس/ آذار من عام 

2004 عندما سجل 27 نقطة.

فرناندو توريس: صالح أفضل العب في العالم
قال الالعب اإلسباني السابق فرناندو توريس، الذي حضر مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 

على ملعب أنفيلد، إن املصري محمد صالح هو أفضل العب في العالم.
وقال توريس، الذي يعتبر أسطورة في تاريخ أتلتيكو ومنتخب إسبانيا، لدى سؤاله عما 
إذا كان صالح هو أفضل العب حاليًا في العالم: »بالتأكيد 100%«، مضيفًا »ليس العام 
ليفربول وأتلتيكو  أو ثالثة«. وتابع مهاجم  لقد كان مدهشًا آخر موسمني  الحالي فقط. 
مدريد السابق »إنه يعد من أفضل اثنني أو ثالثة العبني في العالم في آخر خمس أو ست 
لقد  أهــدافــًا.  قياسية ويسجل  أرقامًا  يحطم  »إنــه  وأردف  املنتظم مدهش«.  أداؤه  سنوات. 
تحدثنا مرة، وأنا سعيد كثيرًا به ألنه حني جاء إلى إنكلترا، كان األمر معقدًا بعض الشيء. 

إنه العب عظيم ولقد أثبت ذلك للعالم«.

سانشو خارج قائمة إنكلترا لمواجهتي ألبانيا وسان مارينو
دفع جادون سانشو ثمن أدائه املتواضع مع مانشستر يونايتد، وخرج من قائمة املنتخب 
اإلنكليزي في مباراتيه الدوليتني القادمتني. ويعد سانشو الغائب األبرز عن القائمة التي ال 
تضّم، أيضا، زميله في يونايتد جيسي لينغارد، ولكنها تضّم ماركوس راشفورد، الذي 
تعافى من عملية في الكتف عقب أمم أوروبا. كما يعود إلى املنتخب جود بلينغهام، العب 
ألبانيا في 12 نوفمبر/ تشرين  إنكلترا  الشاب في بوروسيا دورتموند. وتواجه  الوسط 
الثاني، قبل مواجهة سان مارينو بعدها بثالثة أيام. وإذا ما استطاع منتخب األسود الثالثة 

انتزاع أربع نقاط من املباراتني، فسيضمن التأهل ملونديال قطر 2022.

غياب  لتغطية  يدر  وبن  وأريــوال  زومــا  يستدعي  ديشان 
المصابين

كان املدافع كورت زوما وحارس املرمى ألفونس أريوال واملهاجم وسام بن يدر أبرزالالعبني 
الجدد في القائمة التي أعلن عنها املدرب الوطني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، لخوض 
املباراتني املقبلتني أمام كازاخستان وفنلندا ضمن التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022. 
فــاران  رافائيل  املدافع  وأبــرزهــم  املصابني،  غياب  لتعويض  ديشان  القائمة حاجة  وتظهر 
واملهاجم توماس ليمار والحارس االحتياطي مايك مينيان. ويعود إلى القائمة العب الوسط 

نغولو كانتي بعد غياب جراء مشكالت جسدية.

زهير ورد

أثار العب التنس الفرنسي، بنوا بيير، الجدل طوال عام 2021، 
فيها بفشله  ــارك  الــتــي شـ ــدورات  ــ الـ ــوال مختلف  طـ تميز  فــقــد 
رياضيًا ولكن أيضا على الصعيد األخالقي بسبب تجاوزاته 
من  للعقوبة  وعــّرضــتــه  كبير  نقد  محل  جعلته  الــتــي  الكثيرة 
الـــذي حــرمــه مــن املــشــاركــة في  قبل االتــحــاد الفرنسي للتنس 
األلــعــاب األوملبية نتيجة ما صــدر عنه في إحــدى الـــدورات في 
الواليات املتحدة. ويملك الفرنسي قدرات ال ُيستهان بها، وبدل 
التركيز على كسب املباريات وإثبات جدارته باملكانة التي كان 
املشاكل عبر  بإثارة  اهتم  يتمتع بها في فرنسا أساسًا، فقد 
أن تصدر عن العــب محترف.  ُيفترض  ال  غريبة  تصريحات 
ه 

ّ
ومن بني التصريحات الصادرة قوله قبل بطولة ويمبلدون إن

ال يشارك إال من أجل املــال وال يهتم بالجانب الرياضي، كما 
هاجم منذ أيام قليلة الالعبني الذين يرفضون الخضوع للتلقيح 
املضاد لفيروس كورونا ال بل شجعهم على ذلك حتى يكون 

بمقدوره التخلص من املنافسة القوية.
وانطلقت مسيرة النجم الفرنسي االحترافية عام 2007، وكان 
إليه وذلــك في سنة  الثامن عشر أفضل ترتيب بالنسبة  املركز 
2016 وقد أضاع العديد من الفرص من أجل التقدم في الترتيب 

العام ولكن تصرفاته الغريبة جعلته يخسر العديد من املباريات 
األول. كما تعرض إلصابة  الــدور  أكثر من بطولة منذ  ويــغــادر 
وتراجع  طويلة  لفترة  الــبــطــوالت  عــن  يغيب  جعلته   2014 سنة 
بشكل متواصل في الترتيب العام ليجد نفسه خارج تصنيف 
العالم، وبعد سنة صعبة عــاد في نهاية  أفضل 100 العــب في 
2015 وحقق نتائج مرضية كان أبرزها الوصول إلى الدور ثمن 
النهائي من بطولة أميركا املفتوحة. كما توج في ثالث بطوالت 
ه لم يحقق نجاحات 

ّ
وبلغ النهائي في ست مناسبات أخرى ولكن

الجماهير  تأمل  كانت  مثلما  »غــرانــد ســالم«  دورات  في  كبرى 
التنس  ـــه سينجح فــي رفــع رايـــة 

ّ
أن الــتــي كــانــت تعتبر  الفرنسية 

بعد عن 
ُ
عاليًا. وبدأت أزمات بيير تظهر مع سنة 2016 عندما أ

املنتخب الفرنسي، فقد تم االستنجاد به من أجل تمثيل فرنسا 
في األلعاب األوملبية لتعويض ريشارد غاسكييه املصاب، وكانت 
استبعاده بسبب تصرفاته  تم  ولكن  بيير مرضية  بنوا  نتائج 
غير الرياضية بناء على تقرير أعده املدير الفني لالتحاد. ورغم 
تجاوز هذا الصدام وفتح صفحة جديدة، فإن بيير عاد ليحدث 
الفرنسي  االتــحــاد  ما جعل  وهــو  الغريبة،  بتصرفاته  الفوضى 
ه كان املرشح 

ّ
يستبعده من دورة األلعاب األوملبية األخيرة رغم أن

بــهــا والــتــي  قـــام  الــتــي  الــتــجــاوزات  لــقــيــادة املنتخب بسبب  األول 
»أساءت لصورة التنس الفرنسي«.

بنوا بيير

على هامش الحدث

يُعتَبر العب التنس الفرنسي، بنوا بيير أحد الالعبين الذين يملكون قدرات 
مميزة للغاية، لكن مشكلته تكمن في التجاوزات الكثيرة

الرمثا انتظر 
هذا اللقب بعد 
سنوات طويلة 
من الغياب عن 
منصات التتويج 
)حساب الرمثا 
الرسمي(

رونالدو سيعود لمواجهة السيتي بعد سنوات 
)Getty/من الغياب عن الديربي )ماثيو بيترز

نـــادي الــجــزيــرة والــفــيــصــلــي فــي األردن، كما 
ــــاض فــــي مــــشــــواره تــــجــــارب خـــارجـــيـــة مــع  خـ
السوري  والجيش  اإلمــاراتــي  الفجيرة  أندية 

والعربي الكويتي.
يــعــد فـــريـــق الـــرمـــثـــا ثـــالـــث األنــــديــــة األردنـــيـــة 
حــــــصــــــواًل عــــلــــى األلـــــــقـــــــاب بــــعــــد الـــفـــيـــصـــلـــي 
ــرة عــلــى  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ والـــــــــوحـــــــــدات، ومــــــــن أكـ
الرمثا  العربي واآلســيــوي، ونــال  الصعيدين 
لقب الدوري ثالث مرات 2021 و1981 و1982.

وعلى الصعيد الخارجي يعتبر الرمثا أول 

اإلماراتي »0-0 و 3-2«، وتبعه ظفار الُعماني 
بعد الفوز عليه 1-0 في إربد والتعادل معه 
ثــم جــاء االمتحان الصعب  1-1 فــي مسقط، 
ــام فـــريـــق مــلــفــان اإليــــرانــــي فــتــعــادل معه  ــ أمـ
فــي طــهــران 1-1 وســط هتافات أكثر مــن 60 
ألــف مشجع زاروا الــفــريــق اإليــرانــي آنـــذاك، 
ثــم تــعــادل مــعــه فــي إربــــد بــــدون أهــــداف في 
املباراة الشهيرة التي شهدت أمطارًا غزيرة 
مأت استاد الحسن، وفي مباراة الدور قبل 
الــنــهــائــي خـــرج عــلــى يــد الــنــصــر الــســعــودي 

فــريــق أردنــــي يــشــارك فــي نــهــائــيــات األنــديــة 
العربية أبطال الكؤوس، وفي عام 1993 كان 
الرمثا على موعد مع إنجاز أردنــي متميز 
عــلــى الصعيد الـــقـــاري، عــنــدمــا حــصــل على 
اآلسيوية  األنــديــة  بطولة  في  الثالث  املركز 
أبطال الكؤوس الحادية عشرة، بعدما حقق 
نتائج كبيرة وأخرج فرقًا عريقة في طريق 
فــبــدأ باألهلي  الــنــهــائــي،  قبل  لــلــدور  بلوغه 
البحريني الذي تعادل معه في املنامة 1-1 
ــــرج بــانــيــاس  ــــد 2-1، ثـــم أخـ وهـــزمـــه فـــي إربـ

0-1 في إربــد و1-2 في الــريــاض. كما شارك 
الــرمــثــا فـــي بــطــولــة األنـــديـــة اآلســيــويــة عــام 
بــخــســارتــه  األول  الـــــدور  مـــن  وخــــرج   ،2000
ــتـــي فــــي عــــمــــان 1-0  ــيـــة الـــكـــويـ ــاملـ أمـــــــام الـــسـ
الكويت 2-2، وشـــارك في  فــي  وتعادله معه 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي موسم 2014 
وحقق نتائج جيدة، ونظم الرمثا بطولتني 
 1991 عــامــي  الحسن  اســتــاد  على  عربيتني 
و1993، بــمــشــاركــة فـــرق عــربــيــة مــن الــعــراق 

وسورية واألردن وفلسطني.

سولشاير يعّول على رونالدو وجه رياضي
ضد مانشستر سيتي

مرة جديدة سيعّول مدرب مانشستر يونايتد 
النروجي أولي غونار سولشاير على أهداف 
مهاجمه الفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو 
املحلي، وربما  الــدوري  ملواصلة صحوته في 
عندما يستضيف  عنه  اإلقــالــة  إبعاد مقصلة 
جاره وغريمه مانشستر سيتي اليوم السبت، 
فــي قــمــة لـــقـــاءات املــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة من 
بــطــولــة إنــكــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم. وكــــان رونـــالـــدو 
)36 عاًما( في طريقه لالنتقال إلى مانشستر 
ســيــتــي بـــــالـــــذات، قـــبـــل أن يـــدخـــل الــشــيــاطــني 
الخطوة  هــذه  ملنع  بسرعة  الخط  على  الحمر 
واســتــعــادة خــدمــات النجم الــبــرتــغــالــي. كانت 
رونالدو  بدليل تسجيل  في محلها،  الخطوة 
ــاراة حــتــى اآلن في  ــبـ تــســعــة أهـــــداف فـــي 12 مـ
ــًدا، ال  املــســابــقــات، بينها حــاســمــة جــ مختلف 
سيما فــي دوري أبــطــال أوروبـــا عندما سجل 
هــدف الــفــوز 2-1 على فــيــاريــال اإلســبــانــي في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ثم 
هدف الفوز 3-2 ذهاًبا ضد أتاالنتا اإليطالي 
فــي الــرمــق األ، ثــم هـــدف الــتــعــادل )2-2( ضد 
ــا فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع إيــاًبــا، 

ً
األخــيــر أيــض

لــيــعــزز مـــن حــظــوظ فــريــقــه فـــي بــلــوغ األدوار 
اإلقصائية.

ـــح ســولــشــايــر فـــي مــنــصــبــه، 
ّ
فـــي املـــقـــابـــل، تـــرن

ال ســيــمــا بــعــد الــصــفــعــة الــتــي تــلــقــاهــا فــريــقــه 
بسقوطه بشكل مــذل على أرضــه أمــام الغريم 
الــتــقــلــيــدي لــيــفــربــول صـــفـــر-5، لــكــن يــونــايــتــد 
الكبوة بفوز صريح  نهض نوعًا ما من هــذه 
على توتنهام بثالثية نظيفة في الدوري، قبل 
الـــعـــودة بنقطة الــتــعــادل الــثــمــني مــن أتــاالنــتــا 

منتصف األسبوع الحالي.
وعلى الرغم من خسارة الفريق ثالث مباريات 
في الــدوري املحلي من أصل 10 خاضها، فإن 
فــوزه على سيتي سيجعله يملك نفس نقاط 
الصدارة.  فــرق  األخير ويبقى على مقربة من 
ويــعــانــي مانشستر يــونــايــتــد مــن اهــتــزاز في 
ــيـــاب الــفــرنــســي  خــــط دفــــاعــــه، ال ســيــمــا فــــي غـ
رافايل فــاران، الذي أصيب مجددًا في املباراة 
ضد أتاالنتا وسيغيب مدة شهر تقريًبا، لكن 
ســولــشــايــر قــد يــمــنــح الــفــرصــة لــلــعــاجــي إريــك 

بايي، الذي تألق بشكٍل الفت في برغامو.
الفرنسي بول  األلعاب  ويستمر غياب صانع 
بوغبا محلًيا بداعي اإليقاف ثالث مباريات، 
ــد لـــيـــفـــربـــول، ومــن  ــاراة ضـ ــبــ ـــر طـــــرده فـــي املــ إثـ
املــتــوقــع أن يــعــود إلــــى الــتــشــكــيــلــة الــبــرازيــلــي 
فريد الذي لم يشارك ضد أتاالنتا. في املقابل، 
مني سيتي بخسارة مفاجئة على أرضه أمام 
كريستال باالس صفر-2 األسبوع املاضي، في 
الثاني منها منقوًصا  الشوط  مــبــاراة خــاض 
بعد طرد مدافعه اإلسباني-الفرنسي أيميريك 
قت كتيبة املدرب بيب غوارديوال 

ّ
البورت. وتأل

ــذا املـــوســـم، لكنها افــتــقــدت مــهــاجــمــًا هــدافــًا  هـ
بــدلــيــل عـــدم تسجيله فــي 3 مــبــاريــات محلًيا 
هذا املوسم، ضد توتنهام في مستهل مشواره 
اكتفى  )صــفــر-1(، وضد ساوثهامبتون حيث 
بــالــتــعــادل السلبي مــعــه عــلــى أرضــــه، وأخــيــًرا 
الفريق  أن  بــاالس االسبوع املاضي، علًما  مع 
الشمالي حاول الحصول على خدمات هداف 
لكنه  كــني،  هـــاري  إنكلترا  ومنتخب  توتنهام 
جوبه برفض تام للتخلي عنه. ويدخل سيتي 
ــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه كــلــوب  الــلــقــاء بــعــد فــ
البلجيكي 4-1، ضمن منافسات دوري  بــروج 
األبـــطـــال األربـــعـــاء، الــــذي اســتــعــاد بــه صـــدارة 
املــجــمــوعــة مستفيًدا مــن وقـــوع بــاريــس ســان 
جيرمان في فخ التعادل ضد اليبزيغ األملاني.

مــن جــانــٍب آخـــر، يــخــوض تشلسي املتصدر 
ــد بــيــرنــلــي،  ــاراة ســهــلــة عـــلـــى أرضــــــه ضــ ــ ــبـ ــ مـ
الــذي حقق فــوزه األول هذا املوسم األسبوع 
ــد الــجــديــد.  الـــفـــائـــت ضـــد بــريــنــتــفــورد الــــوافــ
وأثـــبـــت الــفــريــق الــلــنــدنــي عـــدم تـــأثـــره كــثــيــًرا 
بغياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو 

واألملاني تيمو فيرنر.
)فرانس برس(
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