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رياضة

فاز البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق 
مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في سباقات 

سيارات الفئة األولى، في سباق الجائزة الكبرى 
السعودي، املرحلة الـ21 وقبل األخيرة من بطولة 
العالم لفورموال 1 التي ستحسم مطلع األسبوع 

املقبل في أبوظبي. وعلى مضمار جدة، حقق 
هاميلتون فوزه الثامن هذا املوسم، متقدمًا على 

الهولندي ماكس فيرستابن )سائق ريد بول(، 
الذي ما زال يتصدر بطولة العالم.

حسم دانييل ميدفيديف فوز روسيا بكأس 
ديفيز للمرة األولى منذ عام 2006، والثالثة في 

تاريخها، بالتغلب على الكرواتي مارين سيليتش 
بمجموعتني من دون رّد. وحقق ميدفيديف، 

املصنف الثاني عامليًا، الفوز على سيليتش في 
مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة، ليحسم فوز 

روسيا للمرة الثالثة في كأس ديفيز بعد نسختي 
2002 و2006، وعليه، ُيغادر العاصمة اإلسبانية 

مدريد باعتباره الفائز األكبر.

اعترف السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ه ال يعرف ما الذي ينتظره عندما 

ّ
فريق ميالن، أن

يعتزل كرة القدم. وفي برنامج تلفزيوني يبث 
عبر قناة »راي« اإليطالية، قال إبراهيموفيتش: 
»ال أعرف ما الذي ينتظرني بعد اعتزالي، لست 
مستعدًا لهذا الفصل، ما زلت خائفًا بشأنه. أنا 

متأكد من أنني عندما اعتزل لن أعمل معلقًا. 
أولئك الذين يسعون إلى االهتمام من بني 

الالعبني السابقني يفعلون ذلك«.

لويس هاميلتون 
يفوز في سباق الجائزة 

الكبرى السعودي

ميدفيديف يمنح 
روسيا كأس ديفيز للمرة 

الثالثة في تاريخها

إبراهيموفيتش: 
لست مستعدًا العتزال 

كرة القدم

تابع فريق يوتا 
جاز، صاحب 
الترتيب الثالث 
في المنطقة 
الغربية، 
انتفاضته في 
منافسات دوري 
كرة السلة 
األميركية، وذلك 
بعد تحقيقه 
انتصارًا جديدًا، 
وهذه المرة 
على منافسه 
كليفالند 
كافالييرز )109 
ـ 108(، ليؤكد 
مواصلته 
سلسلة النتائج 
اإليجابية.
وبهذه النتيجة، 
حقق فريق 
يوتا جاز فوزه 
الرابع تواليًا 
والـ16 في 
بطولة الدوري 
خالل 23 مباراة 
لعبها حتى اآلن.

)Getty/حقق يوتا جاز فوزه الرابع تواليًا في الدوري )جيسون ميلر

جاز يتابع انتفاضته
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رياض الترك

ــار مــتــجــهــة نــحــو  ــظــ ســـتـــكـــون األنــ
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مــن 
دور املجموعات ملنافسات بطولة 
الــعــرب 2021«، والــتــي ستشهد تأهل  »كـــأس 
مــنــتــخــبــن جــديــديــن مـــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
للدور ربع النهائي، بينما ستكون الجماهير 
العربية على موعد مع قمة مصرية - جزائرية 

ُمنتظرة.

المجموعة الثالثة: 
معركة ثالثية من أجل بطاقة واحدة

والــســعــوديــة  األردن  مــنــتــخــبــات  ســتــتــنــافــس 
وفــلــســطــن عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة املــؤهــلــة 
لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن املــجــمــوعــة الثالثة، 
وذلك بعدما حسم املنتخب املغربي الصدارة 
 

ّ
والتأهل، األمــر الــذي يفتح املنافسة على كل
الثالثي   

ّ
إن إذ  األخير،  اليوم  في  االحتماالت 

يملك فرصة للعبور.
ويخوض املنتخب السعودي مواجهة »حياة 
املغربي على ملعب  املنتخب  مــوت« ضــد  أو 
ـــمـــامـــة«، عــنــد الــســاعــة الـــســـادســـة مــســاًء 

ُ
ــث »الـ

بتوقيت قطر، إذ ال بديل له ســوى الفوز مع 
تعثر األردن من أجل التأهل وصيفًا من هذه 

اليوم األخير من 
دور المجموعات
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رياضة

بمباريات  الحاسمة  مرحلتها   2021 العرب  كــأس  بطولة  منافسات  دخلت 
الجولة األخــيــرة. وفــي وقــت قدمت بعض األســمــاء نفسها بقوة حتى اآلن، 
خيبت أسماء أخــرى أمل الجماهير وستكون أمامها فرصة أخيرة لتغيير 
األمور، ومن بن هذه األسماء الجزائري جمال بلعمري واملغربي أشرف بن 
عد مكسبًا مهمًا لهذا املنتخب 

ُ
شرقي. مشاركة جمال بلعمري مع الجزائر ت

 رصيده الكبير من التجربة يجعله قــادرًا على قيادة دفاع 
ّ
)املحلي(، بما أن

بمستواه  بلعمري  يظهر  ولــم  القوية.  الهجومات  ضد  للصمود  »الخضر« 
ه يعاني 

ّ
املعهود في اللقاء األول ضد السودان رغم تسجيله هدفًا، إذ يبدو أن

 
ّ
من مشكلة بدنية حرمته من ذلك الظهور، فيما غاب عن اللقاء الثاني، لكن

فرصه في التدارك ما زالت قائمة.
كذلك، لم يوفق النجم املغربي أشرف بن شرقي في التسجيل حتى اآلن وترك 
 
ّ
بصمة ذهبية مع بــالده، وذلــك رغم لعبه أساسيًا في أول مباراتن، كما أن
منتخب املغرب سجل الكثير من األهداف، لكن من دون أن تحمل بصمة نجم 

الهجوم حتى هذه اللحظة.

النجم املصري حسام حسن أحد نجوم نسخة  ُيعتبر 
عام 1992 من بطولة »كأس العرب«، فقد ساهم بتتويج 
مــنــتــخــب بـــــالده بــلــقــب الــبــطــولــة آنـــــــذاك. وفــــي املـــبـــاراة 
والسعودي  املصري  املنتخبن  جمعت  التي  النهائية 
السعودية  وعــادلــت  بهدفن  »الــفــراعــنــة«  تــقــدم  يومها، 

ـــ85  بــعــد ذلــــك، ليحسم حــســن املــواجــهــة فــي الــدقــيــقــة الـ
بهدف قاتل ويمنح بالده التتويج. هذا وُيعتبر حسام 
حسن اليوم من بن أفضل املدربن املصرين، إذ سبقت 
له قيادة األردن إلى امللحق املؤهل لكأس العالم 2014 

ألول مرة في تاريخ »النشامى«.

من  مباراتن  أول  في  لبنان  منتخب  عن سقوط  بعيدًا 
 
ّ
 أن

ّ
 مــن الــجــزائــر ومــصــر، إال

ّ
دور املــجــمــوعــات ضــد كـــل

فــي شكل  الكثير  غــّيــر  إيــفــان هاشيك  التشيكي  املـــدرب 
املــنــتــخــب ومــنــحــه شخصية أقــــوى عــلــى أرض املــلــعــب، 
ميزة 

ُ
امل اللعب  طريقة  بسبب  املنافسن  احترام  وكسب 

الدفاع. ومنذ تولى هاشيك تدريب  وبشكل خاص في 
الــفــنــيــة وزرع  األمــــور  مــن  الــكــثــيــر  غــيــر  منتخب »األرز« 
ــــذي عـــانـــوا ســنــوات  عــقــلــيــة مــخــتــلــفــة لــــدى الـــالعـــبـــن، الـ
ــوات مـــن قــلــة الـــحـــافـــز عــنــدمــا كـــانـــوا يــخــوضــون  ــنــ وســ

املباريات. وُيعتبر هاشيك اليوم من أبرز املدربن الذين 
السنوات األخيرة، ويكفي  اللبناني في  املنتخب  قــادوا 
ه وصل إلى املرحلة الحاسمة من التصفيات اآلسيوية 

ّ
أن

لم  نقاط   5 ويملك   ،2022 العالم  كــأس  لبطولة  املؤهلة 
يسبق أن حققها تاريخيًا، وهو سيخوص 4 مباريات 
حاسمة على أرضه في األشهر القادمة لتحديد إن كان 
سيخوض امللحق املؤهل ألول مرة في تاريخ كرة القدم 
التشيكي هاشيك  اللبنانية، ولو تحقق ذلــك، فسيكون 

أحد أبطال هذا اإلنجاز بشكل مؤكد.

 أّي نتيجة أخرى غير 
ّ
املجموعة، في حن أن

الفوز ستعني الخروج من البطولة باكرًا.
 املنتخب السعودي يخوض البطولة 

ّ
ورغم أن

ه 
ّ
باألسماء الشابة ومن دون أبرز نجومه، فإن

ال يريد التفريط بالفوز أمــام املغرب وتذوق 
ــاء الــبــاكــر فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، مع  اإلقـــصـ
حقق أي انتصار 

ُ
التنويه بأن السعودية لم ت

حــتــى اآلن )خـــســـارة مــع األردن وتـــعـــادل مع 
»أسود  منتخب  على  التفوق   

ّ
لكن فلسطن(، 

 أبدًا.
ً
األطلس« لن يكون سهال

فــي املــقــابــل، ســيــكــون املنتخب األردنــــي أمــام 
فــرصــة ذهــبــيــة للتأهل لــلــدور الــثــانــي، وذلــك 
ملعب  على  فلسطن  منتخب  يــواجــه  عندما 
»974« عند الساعة السادسة مساًء بتوقيت 
الـــدوحـــة، وهـــو يــحــتــاج لنقطة فــقــط مــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى 4 نــقــاط وضـــمـــان الــتــأهــل من 
 
ّ
الــثــانــي خــلــف املنتخب املــغــربــي، لكن املــركــز 
الــفــوز يــبــدو فــي املــتــنــاول ولـــن يــكــون صعبًا 
عــلــى »الــنــشــامــى«. وفـــي حـــال الــتــأهــل لــلــدور 
ربع النهائي، فسيكون النجاح كبيرًا للمدرب 
عدنان حمد، الذي تسلم مهمة تدريب األردن 
مـــؤخـــرًا وُيــــحــــاول بـــنـــاء املــنــتــخــب مـــن جــديــد 

وتحسن مستواه الفني على أرض امللعب.

الجزائر - مصر: معركة الصدارة
رغـــم حــســم املــنــتــخــبــن الـــجـــزائـــري واملــصــري 
 
ّ
مــســألــة الـــتـــأهـــل لـــلـــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، فـــإن
املــــواجــــهــــة الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا فــــي الــجــولــة 

األخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــرابــعــة 
على ملعب »الجنوب«، عند الساعة العاشرة 
ــة، لــهــا طــابــع خــاص،  مــســاًء بــتــوقــيــت الـــدوحـ
حدد هوية املتصدر الذي سيتفادى 

ُ
ها ست

ّ
ألن

ــقــــوي فــي  ــربـــي الــ ــغـ ــد املــنــتــخــب املـ الـــلـــعـــب ضــ
الجولة املقبلة.

ويملك كل من املنتخبن الجزائري واملصري 
6 نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن فـــي أول مــبــاراتــن، 
والفائز في آخر مواجهة سيتأهل من املركز 
 األفضلية ملنتخب 

ّ
األول، مع اإلشــارة إلى أن

»الـــفـــراعـــنـــة« بــفــضــل تــســجــيــلــه أهـــدافـــًا أكــثــر، 
لحسم  الــتــعــادل  يكفيها  مــصــر   

ّ
أن يعني  مــا 

الصدارة، في حن يحتاج املنتخب الجزائري 
للفوز من أجل تحقيق هذا الهدف.

ــرف املـــنـــتـــخـــبـــان جـــيـــدًا قــيــمــة الـــخـــروج  ــعــ ويــ
بنتيجة إيــجــابــيــة مــن هـــذه املـــبـــاراة مــن أجــل 
ــي الـــــــــدور ربـــع  ــ ــرب فـ ــ ــغـ ــ ــة املـ ــهــ ــواجــ تـــجـــنـــب مــ
الــنــهــائــي، وخـــوض مــبــاراة صعبة ضــد أحــد 
أقوى املرشحن املنافسن على اللقب حاليًا، 
 املــواجــهــة لــن تــكــون تحصيل 

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

ــبــــاراة الــثــانــيــة من  حــاصــل لــالثــنــن. وفــــي املــ
اللبناني  املنتخبان  يلعب  املــجــمــوعــة،  هـــذه 
ــبـــاراة تــحــصــيــل حــاصــل على  والـــســـودانـــي مـ
أرض ملعب »املدينة التعليمية« عند الساعة 
الــعــاشــرة مــســاًء بــتــوقــيــت الـــدوحـــة، ويبحث 
ــــوز مـــعـــنـــوي قـــبـــل نــهــايــة   مــنــتــخــب عــــن فـ

ّ
ــل ــ كـ

املــــشــــوار فــــي الـــبـــطـــولـــة رســـمـــيـــًا، وذلــــــك بــعــد 
متتاليتن  لخسارتن  بالتعرض  إقصائهما 
ــلــــك املـــنـــتـــخـــب  ــمــ مـــــن مــــصــــر والــــــجــــــزائــــــر. ويــ
اللبناني األفضلية لتحقيق 3 نقاط وتوديع 
ه يبدو أفضل من املنتخب 

ّ
البطولة، وذلك ألن

 
ّ
ــإن الــــســــودانــــي عـــلـــى الــــــــورق، وبـــالـــتـــالـــي، فــ

إمكانية إنهاء مشواره في كأس العرب 2021 
بفوز معنوي ال تبدو صعبة أو مستحيلة، 
ــه يملك عناصر جيدين قدموا 

ّ
أن خصوصًا 

مباريات قوية في دور املجموعات.

ستخوض منتخبات 
المجموعتين الثالثة 

والرابعة مباريات 
اليوم األخير من دور 

المجموعات، وذلك من 
أجل حسم التأهل

)Getty/(قمة جزائرية ـ مصرية من أجل الصدارة وتجنب المغرب )كليف مايسونGetty/إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان )كريم جعفر

حسام حسن

مدرب غير الكثير

نجوم خيبوا اآلمال في كأس العرب

منافسة ثالثية على 
البطاقة الثانية في 

المجموعة الثالثة

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/حسام حسن نجم المنتخب المصري سابقًا )مروان النعماني
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بالفوز )خالد 
)Getty/دسوقي

يُعتبر بن 
شرقي العبًا 

مؤثرًا مع 
المغرب 

)خالد 
دسوقي/

)Getty

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب

Tuesday 7 December 2021 Tuesday 7 December 2021
الثالثاء 7 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  3  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2654  السنة الثامنة الثالثاء 7 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  3  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2654  السنة الثامنة



رياض الترك

 مــــــن مـــــيـــــالن وإنــــتــــر 
ّ

يــــســــعــــى كــــــــل
ــيـــن لــتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار  ــالـ اإليـــطـ
ــن دور  ــ ــي الــــجــــولــــة األخــــــيــــــرة مــ ــ فــ
املجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك عندما 
يـــواجـــه األول مــنــافــســه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي 
وعــيــنــه عــلــى خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل، فــي وقــت 
يلعب الثاني ضد فريق ريال مدريد اإلسباني 
املجموعة، في حن  األول هو صــدارة  وهدفه 
ــاريـــات تــحــصــيــل حــاصــل  ــبـ تــشــهــد الـــجـــولـــة مـ

لألندية التي سبق أن ضمنت التأهل سابقًا.

حلم ميالن الُممكن
أتلتيكو مدريد اإلسباني في  قبل مواجهة 
الــجــولــة املــاضــيــة، كـــان فــريــق مــيــالن قريبًا 
ــا  مـــن تـــوديـــع مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــ
امتالكه  بسبب  وذلــك  املجموعات،  دور  من 
ــفـــوز على  الـ  

ّ
أن  

ّ
إال ــبـــاريـــات،  مـ  4 مـــن  نــقــطــة 

بورتو  خــســارة  مقابل  »الروخيبالنكوس« 
»الروسونيري«  وجعل  الطاولة  قلب  أيضًا 
ــد املــرشــحــن لــلــتــأهــل وصــيــفــًا عـــن هــذه  أحــ

املجموعة.
اإلنكليزي على  ليفربول  ويلعب ميالن ضد 
ــيـــرو«، وهـــو بــحــاجــة للفوز  مــلــعــب »ســــان سـ
مـــع تــعــثــر بـــورتـــو ضـــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد من 
أجـــل الــتــأهــل لــلــدور املــقــبــل، والــحــلــم ال يبدو 
صعبًا أبدًا نظرًا لألداء الذي ُيقدمه ميالن في 
الفترة األخيرة، وبشكل خاص على الصعيد 
املحلي، بعد تصدره بطولة الــدوري متقدمًا 

على إنتر ميالن ونابولي.
املواجهة ضد فريق ليفربول  ورغــم صعوبة 
ــــالن لـــــن يـــكـــون  ــيـ ــ ــم مـ ــلــ  حــ

ّ
ــــزي، فـــــــــإن ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ اإلنـ

مواجهات 
أبطال أوروبا

أبطال  المجموعات في منافسات دوري  األخيرة من دور  الجولة  تنطلق 
أوروبا بمواجهات قوية ومهمة لبعض األندية، منها من يُقاتل من أجل 

حسم التأهل، ومنها من يريد الصدارة

3031
رياضة

تقرير

ــالـــي سيتسلح  ــطـ اإليـ فــالــفــريــق   ،
ً
مــســتــحــيــال

بـــجـــمـــهـــوره الــــــــذي ســيــحــتــشــد بـــكـــثـــافـــة فــي 
املدرجات، وسُيراهن على حنكة وذكاء مدربه 
انتصار  تحقيق  أجــل  مــن  بيولي،  ستيفانو 
في  كثيرًا  اإليطالية  الصحف  عن  ستتحدث 

حال تحقق.
ــا هــذا  ــ وعـــاد مــيــالن إلـــى دوري أبــطــال أوروبـ
املــوســم، ولــم يكن مــن بــن املرشحن للتأهل 
إلى الــدور الثاني من املنافسات، لكن بفضل 
أقــرب من  ميز، بات اليوم 

ُ
مستواه القوي وامل

أي وقت مضى من التأهل بعد غياب استمر 
سنوات وسنوات، فهل ُيحقق »الروسونيري« 

هذا اإلنجاز بعد طول انتظار؟

معركة من أجل الصدارة
 مــن ريــال مــدريــد اإلسباني 

ٌّ
بعدما ضمن كــل

الثاني  للدور  التأهل  اإليطالي  ميالن  وإنتر 
في دوري أبطال أوروبــا موسم 2022-2021، 
النارية  القمة  نحو  متجهة  األنــظــار  ستكون 
السادسة  الجولة  فــي  الفريقن  بــن  املرتقبة 
ــحــدد هوية 

ُ
واألخـــيـــرة، الــتــي مــن شأنها أن ت

متصدر هذه املجموعة.
النادي »امللكي« حاليًا برصيد 12  ويتصدر 
نــقــطــة جــمــعــهــا مـــن 4 انـــتـــصـــارات وخـــســـارة، 
ــــزوري« املـــركـــز  ــراتــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ــي وقــــــت يـــحـــتـــل »ال ــ فـ

الــثــانــي بــرصــيــد 10 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات 
 املواجهة التي 

ّ
وتعادل وخسارة. وعليه، فإن

»سانتياغو  ملعب  على  الــيــوم  ستجمعهما 
برنابيو« لن تكون مجرد نزهة للفريقن.

وتــكــمــن أهــمــيــة تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي املـــبـــاراة 
بتجنب اللعب ضد ناٍد كبير في الدور الثاني 
وفقًا للقرعة التي توزع األندية املتأهلة بن 
املستوى األول )األندية املتصدرة( واملستوى 
الــثــانــي )األنــديــة الــوصــيــفــة(، وطبعًا ال ريــال 
مدريد وال إنتر ميالن يريدان مواجهة فريق 
قوي في الــدور الـــ16، وعليه، ستكون معركة 

كروية من أجل املركز األول.
ويــعــيــش الــفــريــقــان ثــبــاتــًا فـــي املــســتــوى هــذا 
ــد  ــدريـ ــدر ريـــــــال مـ ــتـــصـ ــفـــي حـــــن يـ املـــــوســـــم، فـ
»الليغا« برصيد 39 نقطة وبفارق مريح عن 
 أبرزهم برشلونة الذي 

ّ
جميع املنافسن، ولعل

يملك 23 نقطة فقط، يعيش فريق إنتر ميالن 
فترة ُمميزة في وصافة »الكالتشيو« برصيد 
37 نقطة مقابل 38 مليالن، وبالتالي، هو اليوم 

أحد أبرز املنافسن على لقب الدوري.
النحس  أنهى  »النيراتزوري«   فريق 

ّ
أن كما 

ــي الــــذي الزمــــه فـــي آخــــر مــوســمــن،  ــ ــ األوروبـ
وتمثل بخروجه من دور املجموعات مرتن، 
ليتأهل إلى الدور الـ16 هذا املوسم، ويؤكد 
ـــــه بــالــتــشــكــيــلــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا قـــــادر على 

ّ
أن

إحــراج األندية الكبيرة والــذهــاب بعيدًا في 
البطولة األوروبية.

مباريات تحصيل حاصل
بـــعـــيـــدًا عــــن األنــــديــــة الـــتـــي تــســعــى لــخــطــف 
منافسات  مــن  الثاني  لــلــدور  مؤهلة  بطاقة 
دوري األبطال هذا املوسم، ستشهد الجولة 
األخـــيـــرة مــبــاريــات »تــحــصــيــل حـــاصـــل« لن 

معركة بين إنتر ميالن 
وريال مدريد من أجل 

الصدارة

ريال مدريد يخسر بنزيمة في أسبوع حاسم 
تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلصابة في مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال 
سوسييداد في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم، وهي اإلصابة 
بعده عن املالعب في أسبوع مهم للنادي »امللكي«. وخرج املهاجم الفرنسي 

ُ
التي ست

كريم بنزيمة ُمصابًا عند الدقيقة الـ17 من املواجهة التي جمعت فريقي ريال مدريد 
وريال سوسييداد في منافسات »الليغا«، ليكشف الجهاز الطبي عن تعرضه إلصابة 

في عضالت باطن الركبة الُيسرى. 
الذي  وبهذه اإلصابة، سيغيب بنزيما عن أسبوع حاسم ومهم لفريقه ريــال مدريد، 
سيلعب ضد فريق إنتر ميالن في الجولة األخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا، 
»سانتياغو  ملعب  عــلــى  الــقــادم  ــد  األحـ يـــوم  مــدريــد  أتلتيكو  مــواجــهــة  عــن  وسيغيب 
كارلو  اإليطالي  املــدرب  يتحمل  وربما  الـــدوري.  بطولة  الـــ17 من  الجولة  في  برنابيو« 
لم  بنزيمة لإلصابة، وذلــك ألنه  الفرنسي كريم  املهاجم  أنشيلوتي مسؤولية تعرض 
ُيجِر تدويرا صحيحا للالعبني في الفترة األخيرة، واعتمد على نفس األسماء فترة 

طويلة، خصوصا في خط الهجوم.

رالف رانغنيك: تحركات رونالدو 
من دون كرة رائعة

ــــذي نفذه  أثــنــى رالــــف رانــغــنــيــك، مــــدرب فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، عــلــى الــضــغــط ال
التي  املباراة  البرتغالي من دون كرة، خالل  الذي بذله  كريستيانو رونالدو واملجهود 
انتهت بفوز »يونايتد« بهدف نظيف على كريستال باالس في »البريميرليغ«. وقال 
رانغنيك إن »تحركاته من دون كرة رائعة«، خالل تصريحات أدلى بها لشبكة )سكاي 
سبورتس( بعد املباراة التي شارك فيها رونالدو أساسيا، رغم شكوك حول مشكلة 
محتملة بالنسبة للمدرب األملاني عند ممارسة الضغط. وأضــاف املــدرب في حديثه 
أن »األهم كان الحفاظ على نظافة الشباك. ينبغي أن نعمل على تحسني هذا الجزء. 
أن نواصل تأمني مرمانا وأال يتلقى أهدافا. سعينا اليوم دائما وراء الضغط واإلبقاء 
على الكرة بعيدا عن مناطقنا. حني تفوز، يكون من األسهل مواصلة التطور. يجب 
أن نستمر في الدفاع عن شباكنا وخلق فرص أفضل في األمام. سعيد للغاية بشكل 

عام وراض عن أدائنا اليوم«.

غافي يُشارك في مران التعافي 
بعد الخسارة أمام بيتيس

على  بعد سقوطه  الرياضية  غامبر«  »خـــوان  مدينة  فــي  للعمل  برشلونة  فريق  عــاد 
أيــضــًا العب  تــعــاف شـــارك فيها  أمـــام بيتيس )0-1(، فــي جلسة  نــو«  ملعب »كــامــب 
 على نقالة وسط حالة 

ً
خط الوسط غافي. وغادر غافي امللعب مساء السبت محموال

صدمة، بعد تعرضه الصطدام قوي في الرأس، نقل على أثره إلى مستشفى، حيث تم 
استبعاد أي نوع من اإلصابة. وكما هو معتاد في جلسات مران ما بعد املباريات، فإن 
الالعبني الذين شاركوا دقائق أكثر أمام بيتيس قاموا بمران التعافي في صالة األلعاب 
الفريق  يعود  أن  املقرر  ومــن  كثافة.  أشــد  بوتيرة  الباقون  تمرن  في حني  الرياضية، 
إلى املران من جديد للتحضير للمباراة الحاسمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 

األربعاء املقبل أمام بايرن ميونخ.

هيمنة كينية على سباقي الرجال والسيدات 
في ماراثون فالنسيا

ألفونسو« اإلسباني،  لورانس تشيرونو في ماراثون »فالنسيا ترينيداد  الكيني  فاز 
وحقق  السباق.  بنفس  السيدات  منافسات  فــي  غيالغات  نانسي  مواطنته  وتــوجــت 
تشيرونو املركز األول في السباق في ساعتني و5 دقائق و10 ثــوان، بفارق 6 ثوان 
عن اإلثيوبي تشالو ديسو )2:05:16( الذي حل ثانيًا، تالهما العداء الكيني فيليمون 
كاتشيران الذي جاء في املركز الثالث بفارق ثانية واحدة فقط عن الوصيف )2:05:17(. 
الكينية نانسي غيالغات باملركز األول بزمن قدره  السيدات، توجت  وفي منافسات 
ســاعــتــان و19 دقــيــقــة و30 ثــانــيــة، وجــــاءت فــي املــركــز الــثــانــي فــي الــســبــاق اإلثيوبية 
إتاغيغني ولدو )2:20:16(، تلتها مواطنتها بيينو ديغيفا باملرتبة الثالثة )2: 23:04(.

زهير ورد

صنعت العبة الجودو الفرنسية، مارغو بينو الحدث األسبوع 
املاضي، بنشرها صورًا سببت صدمة للجماهير في فرنسا، 
حني ظهرت مصابة بكدمات في وجهها، ما ُيثبت تعرضها 
لعنف منزلي شديد، وهي التي تألقت لتهدي بلدها نجاحات 

في اختصاصها.
النجمة  أّن  بما  غريبة  واقــعــة  عــن  االعـــتـــداء،  وكشفت صــور 
الفرنسية، تعرضت للتعنيف من قبل مدربها وهو في اآلن 
نفسه شريكها العاطفي، وقد حصل االعتداء في املنزل الذي 

يقيمان فيه.
عتبر بينو، 27 عامًا، من أفضل العبات الجودو في العالم، 

ُ
وت

األلعاب  الذهبية في  امليدالية  أكــدت ذلك بحصولها على  وقد 
األوملبية الصيف املاضي في وزن أقل من 70 كلغ، ونتائجها 
وقــادرة  املقبلة  املــواســم  البطالت في  أنها ستكون من  ثبت 

ُ
ت

على إهداء فرنسا املزيد من األلقاب مع انتظام نتائجها، إذ 
حصدت العديد من امليداليات في بطوالت عاملية وكانت كثيرًا 

ما تصعب على منصة التتويج.
العاملية  البطوالت  الفرنسية في عدد من  النجمة  كما تّوجت 
العالم 2019، كما فازت  ثانية في بطولة  القوية، حيث حلت 

ببطولة أوروبــا في مناسبتني األولــى في 2014 والثانية في 
خاصة  أخــــرى،  إنـــجـــازات  الفرنسية  النجمة  وتــمــلــك   .2017
الهيمنة  على  تساعدها  قد  التي  الشابة،  العمرية  الفئات  في 
عــلــى املــنــافــســات فــي وزنــهــا وتــأكــيــد تميز فــرنــســا فــي هــذا 
االختصاص، رغم أنها واجهت مشاكل في بداية مسيرتها 

مع الفريق األول الذي تكونت فيه.
ونظرًا لنتائجها الباهرة، وجدت دعمًا كبيرًا في فرنسا، بعد 
انتشار صور االعتداء عليها من قبل مدربها، بل إن التعاطف 
املعتدي من  إطــالق ســراح  أخبار مفادها  تزايد بعد تسرب 
قبل القضاء الفرنسي وهو ما جلب موجة انتقاد كبيرة، قبل 

أن يقع الكشف عن جوانب خفية في ملف االعتداء.
املاضي،  الصيف  للفرنسيني في  وبعدما كانت مصدر فخر 
عندما حصدت امليدالية الذهبية في األوملبياد، فقد تحولت إلى 
محور مهم في النشرات اإلخبارية التي تتحدث عن املشاكل 
إطــالق سراحه  بعد  مدربها  وأّن  فرنسا، خاصة  في  اليومية 
هاجم الالعبة في مؤتمر صحافي، وأشار إلى أن الالعبة هي 
 ما فعله كان دفاعًا عن النفس.

ّ
التي بادرت باالعتداء عليه وكل

األول  أكتوبر/تشرين  فــي  بقضية  تــورطــت  الــالعــبــة  أن  ُيــذكــر 
بالعنف  عليها  جــنــيــدو  أســتــريــد  زميلها  ادعـــى  حــني   ،2020
اللفظي وهو ما قد يكشف جانبًا من شخصية البطلة األوملبية.

مارغو بينو

على هامش الحدث

العبة جودو فرنسية مميزة تعيش فترة صعبة بعد حادثة االعتداء 
عليها وهي التي حققت الذهب لبالدها في األولمبياد

ميالن يبحث 
عن فوز ضد 
ليفربول من أجل 
)Getty( التأهل

إيهاب جالل مدرب نادي بيراميدز المصري 
)خالد دسوقي/فرانس برس(

غير أي شيء، ال في مسألة الترتيب وال في 
ُ
ت

مسألة التأهل، وذلك بسبب حسم البطاقات 
املؤهلة في وقت سابق.

 مـــن املــجــمــوعــة األولــــــى الـــتـــي تشهد 
ً
ــة بــــدايــ

خوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
مـــبـــاراة ضـــد كــلــوب بــــروج الــبــلــجــيــكــي، وأي 
ــة لـــن تـــؤثـــر على  ــهـ نــتــيــجــة فـــي هــــذه املـــواجـ
تأهل النادي »الباريسي« املحسوم، فالفوز 
ــيـــده إلــــى 11 نــقــطــة فـــي املــركــز  ســيــرفــع رصـ
الــثــانــي، والــتــعــادل إلــى 9 نــقــاط، والــخــســارة 

ُبــعــد نقطة لــو خــســر »الــبــاريــســي« مــبــاراتــه 
الفريق  األخيرة، وبالتالي، ال خيار لخطف 

األملاني بطاقة تأهل عن هذه املجوعة.
ــبــــق نــــفــــس األمــــــــــر عــــلــــى مــــبــــاريــــات  ــنــــطــ ويــ
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي ضــمــن فيها نــاديــا 
أمـــســـتـــردام وســبــورتــيــنــغ لشبونة  أيـــاكـــس 
بوروسيا  فقد  وقــت  في  التأهل،  البرتغالي 
 حظوظه في التأهل، 

ّ
دورتموند األملاني كل

الثالث مقابل 9  املركز  إذ يملك 6 نقاط في 
 -  3( األخير  تفوق  البرتغالي. ومــع  للفريق 

ــقــــاط بــــفــــارق 4 عــن  ـــبـــقـــي الـــرصـــيـــد 8 نــ
ُ
ســـت

صــاحــب املـــركـــز الــثــالــث. فـــي املــقــابــل، يلعب 
األرض  خــارج  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر 
ضــد فــريــق اليــبــزيــغ األملــانــي، فــي مــبــاراة لن 
تؤثر نتيجتها على أي شيء تقريبًا، فرجال 
املـــدرب اإٍلســبــانــي بيب غـــوارديـــوال حسموا 
ـــ12 نــقــطــة مــن الــجــولــة  الــتــأهــل مــتــصــدريــن بــ
 اليبزيغ، حتى إن حقق 

ّ
املاضية، في حن أن

الفوز، سيبقى على ُبعد 4 نقاط من صاحب 
وعلى  ســان جيرمان،  باريس  الثاني  املركز 

1( إيابًا وخسارته ذهابًا بهدف نظيف، فإن 
حصيلة املباراتن هي ملصلحة سبورتينغ. 
وحــتــى إن خــســر فــي الــجــولــة األخــيــرة أمــام 
أياكس مقابل فوز دورتموند على بشكتاش 
 التعادل في النقاط هو ملصلحة 

ّ
التركي، فإن

الفريق البرتغالي.
 فريق بوروسيا دورتموند ضمن 

ّ
وعليه، فإن

التأهل رسميًا إلى منافسات بطولة »الدوري 
األوروبي«، وهي البطولة التي ستشهد ربما 

انتقال أندية كبيرة إليها هذا املوسم.

6 أندية عربية إلى دور وجه رياضي
المجموعات بالكونفيدرالية

القاهرة ـ العربي الجديد

نجحت األنــديــة الــعــربــيــة فــي جــمــع حصاد 
وفــيــر، وتــأهــلــت 6 منها لـــدور املــجــمــوعــات، 
فــيــمــا يــحــتــفــظ االتــــحــــاد الــلــيــبــي وشــبــيــبــة 
الحصول  فــي  بآمالهما  الــجــزائــري  القبائل 
على بطاقتن أخرين في جولة إياب الدور 
الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية 
الـــجـــولـــة  وكــــتــــبــــت   .2022-2021 ملـــــوســـــم 
تــأهــل املـــصـــري الــبــورســعــيــدي وبــيــرامــيــدز 
املـــصـــريـــن، وشــبــيــبــة الــــســــاورة الـــجـــزائـــري، 
واألهـــلـــي طــرابــلــس الــلــيــبــي، والــصــفــاقــســي 
الـــتـــونـــســـي، ونـــهـــضـــة بــــركــــان املـــغـــربـــي إلـــى 

مرحلة املجموعات، أي 6 فرق عربية.
الكونغو«،  »جمهورية  مازيمبي  تأهل  كما 
وأوثــــــو »الـــكـــونـــغـــو«، وأورالنـــــــــدو بــيــراتــس 
»جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا«، وســيــمــبــا »تـــنـــزانـــيـــا«، 
ــيـــرون«، »وأســـيـــك مــيــمــوزا  ــامـ ــكـ والــقــطــن »الـ
ــا«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاكـــــــو »زامـ ــعـــــــاج«، وزانـــــ »ســـــاحـــــل الـــــ

وغيندارميري ناشونال »النيجر«.
ــد تشهد  وتــبــقــى بــطــاقــة تــنــتــظــر الــحــســم قـ
تــــأهــــل فــــريــــق عــــربــــي، ولـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
»ريــمــونــتــادا«، وهـــو االتـــحـــاد الــلــيــبــي الــذي 
خسر من إنييمبا النيجيري بهدفن مقابل 
ال شــيء فــي ملعب األخــيــر، وتأجلت جولة 

إقامتها في تونس  املقررة  بينهما  الذهاب 
ــة اإلجــــــــراءات  ــ ــــق، بــســبــب أزمــ ــــت الحــ فــــي وقـ

االحترازية.
كما تبقى بطاقة ثانية، وهي خاصة بمباراة 
تجمع بن شبيبة القبائل الجزائري ورويال 
بطل إسواتيني، التي يحتاج فيها الشبيبة 
إلى الفوز بفارق هدفن لحسم التأهل للدور 
املقبل، بعد خسارته ذهابا بهدف من دون 
الــتــي جــرى تأجيلها من  املــبــاراة  رّد، وهــي 
جانب االتــحــاد األفريقي »كـــاف« إلجـــراءات 

مواجهة كورونا.

انتصارات عربية
وشهدت جولة اإلياب انتصارات عربية في 
ريفرز  على حساب  للمصري  التأهل  رحلة 
يونايتد بهدف محمد جريندو، وبيراميدز 
بــالــفــوز عــلــى مــانــيــامــا الــكــونــغــولــي بــهــدف 
إبراهيم عادل، واألهلي الليبي على حساب 
املــلــعــب املـــالـــي 4-2 بـــركـــالت الــتــرجــيــح بعد 
الفوز بهدف من دون رد في الوقت األصلي، 
وصــعــد الــصــفــاقــســي عــلــى حــســاب توسكر 
ــــرزي، وشــبــيــبــة  ــــحـ الــكــيــنــي بـــهـــدف أيـــمـــن الـ
الساورة الجزائري بعد »ريمونتادا« مثيرة 
الغاني  أوك  أوف  هــارتــس  فـــوزه على  عقب 
ــــيء، لــيــعــوض  بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل ال شـ
خــســارتــه ذهــابــًا بــهــدفــن مــن دون رد. كما 
نــجــح نــهــضــة بـــركـــان املـــغـــربـــي فـــي انـــتـــزاع 
بطاقة التأهل إلى الدور املقبل، بعد تخطيه 
عــقــبــة الـــجـــيـــش الـــــروانـــــدي بـــهـــدفـــن لــهــدف 
بركان  وكــان  ذهــابــًا،  تعادلهما سلبيًا  بعد 
الــتــي شهدت  دقيقة،   25 آخــر  متأخرًا حتى 
ــر الــــعــــربــــي الـــنـــاجـــي  ــبـ تــســجــيــل هــــدفــــن، عـ
ومــحــمــد عـــزيـــز، لــيــحــصــد انـــتـــصـــارًا غــالــيــًا، 
ويــواصــل املــشــوار فــي رحلة اســتــعــادة لقبه 
التي  األفريقية  الكونفيدرالية  لكأس   

ً
بطال

حققها عام 2020. وودع املنافسات نواذيبو 
الـــذي فشل فــي تخطي صدمة  املــوريــتــانــي، 
تعادله على ملعبه سلبيا، وخسر من القطن 
الــكــامــيــرونــي بــهــدفــن مــقــابــل ال شــــيء في 
اإليــاب على ملعب األخير. من جانبه، نجا 
قيس اليعقوبي، املدير الفني لنادي شبيبة 
الساورة الجزائري، من شبح اإلقالة، بعدما 
قاد فريقه للفوز بأربعة أهداف من دون رد، 
إبينغي،  فــلــوران  إلــى  بالنسبة  األمــر نفسه 
الــذي  املغربي،  بــركــان  الفني لنهضة  املــديــر 
واجـــه انــتــقــادات كبيرة فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
بالفوز  النتائج تحت واليــتــه،  بسبب ســوء 
عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــــروانـــــدي بـــهـــدفـــن لـــهـــدف، 

وتجنب شبح الخروج املبكر.
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