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قال ديفيد 
بروكس )24 
عاما(، العب 
وسط منتخب 
ويلز وبورنموث 
اإلنكليزي، في 
بيان رسمي، إنه 
مصاب بمرض 
ليمفوما 
هودجكين، 
أحد أنواع 
سرطان الدم، 
وسيبدأ العالج 
األسبوع المقبل. 
وغاب بروكس، 
عن تشكيلة 
الفريق األسبوع 
الماضي، وتوجه 
بالشكر إلى 
الفريق الطبي 
على مساعدته 
في تشخيص 
المرض.

)Getty/بروكس خاض 21 مباراة مع ويلز )فران سانتياغو

موهبة ويلز يصاب بالسرطان

قررت األندية الكبرى في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، إعادة العبيها سريعا من أميركا 

ا 
ً
الجنوبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي. ووفق

لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن أندية 
مانشستر يونايتد وسيتي وتشلسي وليفربول 

وأستون فيال رفقة ليدز يونايتد قرروا تعيني 
طائرة خاصة لضمان عودة العبيها من أميركا 

الجنوبية سريًعا، حيث ستقلع مباشرة فور 
انتهاء املباريات املؤهلة إلى كأس العالم.

أعلن نادي فيورنتينا، تجديد عقد نجمه 
ريكاردو سوتيل، حتى صيف عام 2026. وأوضح 
النادي اإليطالي عبر موقعه الرسمي، أنه يشعر 

بالسعادة ألنه تمت املوافقة على العقد مع 
سوتيل، الذي أقام عالقة وثيقة مع فيورنتينا. 

وبدأ سوتيل )22 عاًما( مسيرته في فرق الناشئني 
بجنوى وتورينو وفيورنتينا، قبل أن ينضم 

للفريق األول في عام 2018، وقضى املوسم 
املاضي معاًرا في صفوف فريق كالياري.

أعلنت الهيئة الحاكمة لرياضة الغولف في 
أستراليا، إلغاء اثنتني من البطوالت الصيفية 

الكبرى، بسبب استمرار التعقيدات التي تسببت 
بها جائحة فيروس كورونا. وذكرت في بيان أن 

بطولتي أستراليا املفتوحة للرجال لعام 2021 
والسيدات لعام 2022 تم إلغاؤهما. وأغلقت 

أستراليا حدودها الدولية منذ آذار/ مارس 2020، 
وحتى السفر بني الواليات ال يزال في بعض 

الحاالت خاضعا للحجر الصحي اإللزامي.

طائرة خاصة تعيد 
العبي البريميرليغ 

من أميركا الجنوبية

فيورنتينا يجدد 
عقد نجمه سوتيل 

حتى 2026

كورونا يلغي 
بطولتين رئيسيتين 

للغولف في أستراليا

Friday 15 October 2021
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يشارك النجم النيوزيلندي 
بول كول في 

بطولة قطر لإلسكواش

أتلتيكو مينيرو يواصل التألق بالدوري البرازيلي
واصل أتلتيكو مينيرو سلسلة الالهزيمة في الدوري البرازيلي لكرة القدم 
وفاز على ضيفه سانتوس )3-1( في الجولة الـ26 من املسابقة، ليستمر في 
التحليق منفردا في الصدارة بفارق 11 نقطة عن أقرب مالحقيه فالمنغو، 
الذي فاز هو اآلخر على غوفينتودي في إطار نفس الجولة. وافتتح إغناسيو 
فيرنانديز ثالثية مينيرو من ركلة جزاء، واختتمها في الدقيقة 81، بينما 
الثاني. وعلى الجانب اآلخــر، سجل  وقــع ناثان آالن دي ســوزا على الهدف 
بفوز  اللقاء  لينتهي  الوحيد،  سانتوس  هدف  فاسكونسيلوس  دي  رانييل 
أصحاب األرض 3-1. وبذلك، رفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 56 نقطة عزز 
انفراده بالصدارة، وحافظ على فارق 11 نقطة بينه وفالمنغو، بينما  بها 

تجمد رصيد سانتوس عند 28 نقطة في املركز الـ16.

أرخنتينوس جونيورز يبلغ 
نصف نهائي كأس األرجنتين

ضرب أرخنتينوس جونيورز موعدا مع بوكا جونيورز في نصف نهائي 
كـــأس األرجــنــتــن لــكــرة الـــقـــدم بــعــد تــغــلــبــه عــلــى ســـان تــيــلــمــو 2-1. وتــأهــل 
أرخنتينوس جونيورز إلى نصف النهائي بفضل هدفي كيفن ماكاليستر 
وماتياس روميرو، بينما أحرز هدف سان تيلمو الوحيد في املباراة. وبفوز 
أرخنتينوس يكتمل عقد املتأهلن لنصف النهائي حيث ستجمع املواجهة 
األخــرى بن جــودوي كــروز وتاييريس. وتعد هــذه النسخة الـــ11 من كأس 
األزلي  مــرات وباملثل غريمه  بها بوكا جونيورز ثالث  التي توج  األرجنتن 
ريفر بليت، فيما فاز كل من روساريو سنترال وأرسنال ساراندي وأوراكان 
لعدم  لــم تحظ ببطل  بــأن نسخة عــام 1970  العلم  باللقب مــرة واحـــدة، مــع 
التوصل التفاق حول موعد مباراة إياب النهائي بن سان لورينزو وفيليز 
البطولة وقتها تقام من مباراتي ذهــاب وإيــاب وانتهى  سارسفيلد. وكانت 

ذهاب النهائي حينها بالتعادل 2-2.

المكسيك تعزز صدارتها لتصفيات المونديال 

عززت املكسيك صدارتها لتصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
عــلــى مضيفتها  بتغلبها   ،»2022 »قــطــر  ملــونــديــال  املــؤهــلــة  )كــونــكــاكــاف( 
والتي  النهائي  الــدور  من  السادسة  الجولة  في  رد  دون  بهدفن  السلفادور 
الواليات املتحدة وكندا لطريق االنتصارات. وفــازت املكسيك  شهدت عودة 
على السلفادور بفضل هدفن نظيفن حمال توقيع هيكتور مورينو وراؤول 
مــعــززة  نقطة   14 إلـــى  املكسيك رصــيــدهــا  رفــعــت  الــفــوز  وبــهــذا  خيمينيز. 
صــدارتــهــا للتصفيات بــفــارق ثــالث نــقــاط أمـــام الــواليــات املــتــحــدة صاحبة 
الوصافة التي عادت لالنتصارات بعد خسارتها مباراة الجولة املاضية أمام 

بنما بهدف نظيف، لتتغلب بعدها على ضيفتها كوستاريكا 1-2.

ديميتروف يودع إنديان ويلز
بعد  الــرابــع،  الـــدور  مــن  للتنس،  ويلز  إنــديــان  بطولة  ميدفيديف  دانييل  ودع 
بنتيجة  البلغاري غريغور ديميتروف،  أمام  الثاني عامليا  املصنف  خسارة 
4-6 و6-4 و6-3. وكسر ميدفيديف إرســال ديميتروف في افتتاح املباراة، 
وحسم املجموعة األولى بأداء شبه مثالي، حيث لم يخسر إرساله األول سوى 
أربع مرات، وسدد ثالث ضربات ساحقة لإلرسال، وارتكب خمسة أخطاء 
سهلة فقط. وتقدم الالعب الروسي، الفائز بلقبه األول في البطوالت األربع 
الكبرى خالل أميركا املفتوحة الشهر املاضي، بفارق كسرين لإلرسال في 
الثانية، وبدا في طريقه النتصار سهل. لكن ديميتروف انتفض  املجموعة 
وفاز بخمسة أشواط متتالية، لتميل الكفة لصالحه مع تراجع ميدفيديف، إذ 
حسم املجموعة الثانية بكسر إرسال منافسه، قبل أن يفوز بثالثة أشواط 

متتالية في افتتاح املجموعة الثالثة.

ــري لـــلـــتـــنـــس  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ يــــســــتــــضــــيــــف االتــــــــحــــــــاد ال
ــائـــرة مــنــافــســات  ــــواش والـــريـــشـــة الـــطـ ــكـ ــ واإلسـ
بطولة قطر كالسيك الدولية لإلسكواش التي 
وتستمر حتى  املــقــبــل،  األحـــد  يـــوم  ستنطلق، 
23 مــن شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول الــجــاري 
على مالعب مجمع خليفة الدولي في الدوحة 
ــــل على  بــمــشــاركــة كــبــيــرة مــن املــصــنــفــن األوائـ
حاليًا  التحضيرات  ــجــرى 

ُ
وت العالم.  مستوى 

على قدم وساق داخل أروقة االتحاد القطري، 
 دؤوبًا، 

ً
املختلفة عمال البطولة  وتشهد لجان 

استعدادًا النطالق املنافسات، وتقديم نسخة 
ــادة الـــبـــطـــولـــة الــقــطــريــة  ــعــ جــــديــــدة نـــاجـــحـــة كــ
سنويًا، التي تصنف من فئة )سوبر بالتينية(. 
املصنفن  الالعبن  بشهادة  َعّد 

ُ
ت فإنها  كذلك 

ــــي  ــــدولـ ــي االتــــــحــــــاد الـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــن ومـ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـ
ــر بــــطــــوالت اإلســــكــــواش  ــبـ لـــإلســـكـــواش مــــن أكـ
للمحترفن، نظرًا ملا تتميز به من استعدادات 
استثنائية ومالعب عاملية، وتنظيم على أعلى 
مــســتــوى مــن الــدقــة واإلبـــهـــار، بــاإلضــافــة إلــى 
املستوى الفني العاملي الذي يقدمه الالعبون 

بلقب  العطية،  ناصر  القطري،  السائق  تــوج 
النسخة الحادية والعشرين من رالي املغرب 
الصحراوي، الجولة الرابعة من بطولة كأس 
العالم للراليات الصحراوية الطويلة »كروس 
كانتري« للعام 2021، الذي استمر على مدار 
ــة أبــــــرز ســائــقــي  ــاركـ ســبــعــة أيــــــام وســـــط مـــشـ
العام  الترتيب  وتصدر  العالم،  في  الراليات 

للبطولة العاملية. 
ــر الـــعـــطـــيـــة بــصــحــبــة  ــ ــــاصـ ــتــــويــــج نـ وجـــــــــاء تــ
مــالحــه الــفــرنــســي، مــاثــيــو بــومــيــل، عــلــى منت 
ســيــارة »تــويــوتــا هــايــلــوكــس«، بلقب الــرالــي 
في  العام  للترتيب  األول  املركز  احتل  بعدما 
قــدره  إجمالي  بــزمــن  الخمس  املــراحــل  نهاية 
عن  دقــيــقــة   15.58 وبـــفـــارق  ســاعــة   15.52.10
ــعـــودي، يــزيــد  ــرب مــنــافــســيــه الـــســـائـــق الـــسـ ــ أقـ
الراجحي، بصحبة مالحه البريطاني، مايكل 
أورو، على منت سيارة »تويوتا هايلوكس«، 
 ثانيا بزمن إجمالي قدره 16.08.08 

ّ
الذي حل

ــة، فــيــمــا جـــــاء الـــســـائـــق األرجـــنـــتـــيـــنـــي،  ــاعــ ســ
اإلسباني،  مالحه  بصحبة  ألفاريز،  لوسيو 
»تويوتا  سيارة  منت  على  مونليون،  أرماند 

املشاركون، وأيضًا تتميز البطولة بالحضور 
الــجــمــاهــيــري الـــذي يــتــابــع املــنــافــســات بشغف 
كــبــيــر ســنــويــًا. وتــشــهــد بــطــولــة قــطــر كالسيك 
ــكــــواش، الـــتـــي يــبــلــغ مــجــمــوع  الـــدولـــيـــة لــــإلســ
أمــيــركــي،  دوالر   175.000 املـــالـــيـــة  جـــوائـــزهـــا 
مشاركة 46 مــن أفضل العبي اإلســكــواش في 
الشوربجي،  املصري محمد  يتقدمهم  العالم، 
املصنف الثاني على العالم حاليًا، والحاصل 
على لقب البطولة القطرية في ثالث مناسبات، 
وأيــضــًا الــنــيــوزيــلــنــدي بـــول كـــول، حــامــل لقب 
بطولة بريطانيا املفتوحة لإلسكواش، وبطل 
الــعــالــم األســبــق طـــارق مــؤمــن، بــاإلضــافــة إلــى 

مروان الشوربجي.
للثأر  بفرصة  الشوربجي  محمد  وسيحظى 
من مواطنه يوسف إبراهيم، الذي أخرجه من 
الدور ثمن النهائي لنسخة العام املاضي من 
البطولة، عندما يلتقيان في الدور الثاني لهذا 
العام. وقد ساهم االنتصار الكبير الذي حققه 
دخوله  في  الشوربجي  على  إبراهيم  يوسف 
العالم، في توقيت  قائمة أفضل 20 العبًا في 
ــم. وتــشــهــد الــبــطــولــة أيــضــًا  الحــــق مـــن املــــوســ

هايلوكس«، في املركز الثالث بزمن إجمالي 
السادس  هو  واللقب  ساعة.   17.03.02 قــدره 
رالي  في  العطية،  ناصر  القطري  للمتسابق 
أعـــوام 2014 و 2015 و 2016 و  املــغــرب بعد 
العام  الترتيب  بذلك  ليتصدر  و2018،   2017
الصحراوية  لــلــرالــيــات  الــعــالــم  كــأس  لبطولة 
ــتــــري«، قـــبـــل خـــوض  ــانــ الـــطـــويـــلـــة »كـــــــروس كــ
رالــي تحدي اإلمـــارات  الجولتن األخــيــرتــن، 
ــــالل شــهــري  ــالـــســـعـــوديـــة خــ ــائــــل بـ ورالــــــــي حــ
وديــســمــبــر/كــانــون  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 

األول املقبلن تواليا. 
التي  والختامية  الخامسة  املرحلة  وشهدت 
ــغــــرب، فــــوز الــعــطــيــة بــعــدمــا قطع  أقــيــمــت املــ
منها  كيلومترا   444.72 اإلجمالية  مسافتها 
291.19 كيلومترا خاضعة للتوقيت، في زمن 
قدره 1.37.50 ساعة وبفارق 3.42 دقائق عن 
أقــــرب مــنــافــســيــه الــســائــق الــبــولــنــدي يــاكــوب 
بــرزيــجــونــســكــي بــصــحــبــة مـــواطـــنـــه األملـــانـــي 
تيمو غــوتــشــالــك عــلــى مــنت ســيــارة »تــويــوتــا 
هايلوكس«، صاحب املركز الثاني بزمن قدره 
1.41.32 ساعة، فيما جاء السائق السعودي، 
يزيد الراجحي، في املركز الثالث بزمن قدره 

1.42.27 ساعة. 
وقدم السائق القطري، ناصر العطية، نموذجًا 
فــــي الـــتـــكـــتـــيـــك واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــنــاجــحــة 
لــلــفــوز بــلــقــب رالــــي املـــغـــرب لــلــمــرة الــســادســة 
في تاريخه، حيث استهل املنافسات بالفوز 
تفوقه  واصــل  ثم  االستعراضية،  املرحلة  في 
وحصد لقب املراحل األولى والثانية والثالثة 

مقدمتهم  في  قطرين،  العبن  ثالثة  مشاركة 
العــــب قــطــر األول عــبــد الـــلـــه الــتــمــيــمــي، الـــذي 
ســيــســتــهــل مــــشــــواره بـــمـــالقـــاة العــــب منتخب 
هونغ كونغ، فونغ ييب، في الدور األول. وقد 
حــصــل زمـــيـــاله فـــي املــنــتــخــب الــقــطــري )ســيــد 
أمـــجـــد وإبـــراهـــيـــم الـــــدرويـــــش( عــلــى دعــوتــن 
في  للمشاركة  املنظمة  اللجنة  مــن  خاصتن 
بمواجهة  رحلتيهما  البطولة، حيث سيبدآن 
كـــل مـــن اإلنــكــلــيــزي ديـــكـــالن جــيــمــز واألملـــانـــي 

رفاييل كاندرا تواليًا في الدور األول.
وأكد طارق زينل، أمن السر العام في االتحاد 
الــــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس واإلســــــــكــــــــواش والــــريــــشــــة 
الــطــائــرة ومــديــر البطولة، فــي تصريح لــه، أن 
معربًا  مثالية،  حاليًا  الــجــاريــة  التحضيرات 
املشاركن  بالالعبن  وترحيبه  ســعــادتــه  عــن 
فـــي الــبــطــولــة وبــالــجــمــاهــيــر املــحــبــة لــريــاضــة 
اإلســكــواش مــن أنــحــاء العالم كافة فــي مدينة 
الــدوحــة. وقــال زينل إن نسخة هــذا الــعــام من 
بـــطـــولـــة قـــطـــر كـــالســـيـــك ســيــســتــمــتــع الــجــمــيــع 
بــهــا مـــن خــــالل املـــبـــاريـــات املــثــيــرة واملــســتــوى 
ــــذي يــقــدمــه أبـــطـــال الـــعـــالـــم، فـــي ظل  الـــراقـــي الـ
تأكيد العديد من أبرز مصنفي هذه الرياضة 
الــبــطــولــة، مـــؤكـــدًا أن اللجنة  فـــي  ملــشــاركــتــهــم 
قــد وضــعــت ســالمــة جميع  للبطولة،  املنظمة 
أولوياتها، وتشدد على  املشاركن على رأس 
التدابير واإلجــراءات االحترازية  اتخاذها كل 
كــورونــا، ولتوفير  فــيــروس  انتشار  مــن  للحد 

بيئة آمنة لجميع املشاركن.
)قنا(  

تواليًا، وعزز موقعه في الصدارة، ثم حافظ 
املرحلة  فــي  ثانيا  على صــدارتــه بعد حلوله 
الرابعة، وأخيرًا حقق لقب املرحلة الخامسة 
واألخـــيـــرة وحــســم الـــرالـــي لــصــالــحــه، ليتقدم 
إلـــى صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام لبطولة الــعــالــم. 

العطية، عن  ناصر  القطري،  السائق  وأعــرب 
املغرب  رالــي  لقب  بتحقيق  الغامرة  سعادته 
هذا  أن  خاصة  تاريخه،  في  السادسة  للمرة 
الــعــام لبطولة  الترتيب  الــفــوز منحه صـــدارة 
الطويلة  الصحراوية  للراليات  العالم  كــأس 

ــتـــري« قــبــل خــــوض الــجــولــتــن  ــانـ »كــــــروس كـ
األخيرتن، رالي تحدي اإلمارات ورالي حائل 
نوفمبر/تشرين  شــهــري  خـــالل  بــالــســعــوديــة 
املــقــبــلــن  األول  وديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  الـــثـــانـــي 
تواليا. وقال السائق القطري، ناصر العطية، 
في تصريح صحافي لوسائل اإلعــالم، عقب 
فـــوزه بسباق الــرالــي، إنــه قــدم أفــضــل أداء له 
هـــذا املـــوســـم خـــالل رالــــي املـــغـــرب، وقـــد تكلل 
بالنجاح بعد الفوز في أربع مراحل من أصل 
الخمس املقررة للمنافسات، فضال عن فوزه 

بلقب املرحلة االستعراضية أيضا. 
وأوضـــــــــح أنــــــه بــــــذل مــــجــــهــــودًا كـــبـــيـــرًا خـــالل 
الـــفـــوز، خاصة  املــنــافــســات مــن أجـــل تحقيق 
الرالي  التي شهدها  القوية  في ظل املنافسة 
الــــذي شــــارك فــيــه أبــــرز ســائــقــي الــرالــيــات في 
التي  الصعبة  التضاريس  العالم، فضال عن 
ــغــــرب وتــتــطــلــب خــبــرة  يــتــمــيــز بـــهـــا رالــــــي املــ
كبيرة خاصة في املــالحــة. بــدورهــا، سارعت 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة والـــقـــطـــريـــة، فـــي مــوقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر«، إلـــى تقديم 
التهنئة للسائق، ناصر العطية، معتبرة أنها 
الرياليات،  أساطير  أحــد  بمواصلة  سعيدة 
تــحــقــيــقــه لـــلـــبـــطـــوالت واأللـــــقـــــاب، ومـــواصـــلـــة 
أرقـــامـــه االســتــثــنــائــيــة، فــيــمــا طــالــبــه البعض 
بــتــتــويــج مـــوســـمـــه، مـــن خــــالل الــظــفــر بــرالــي 
ــــي حــائــل بــالــســعــوديــة  تــحــدي اإلمــــــارات ورالـ
ــانـــي  ــثـ خـــــــالل شــــهــــري نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ

وديسمبر/كانون األول املقبلن تواليا.
)قنا(  

العطية يتوج بلقب رالي المغرب ويتصدر الـ»كروس كانتري«قطر تستعد الستضافة البطولة الدولية لإلسكواش
يستعد الشوربجي 

المصنف الثاني على 
العالم للمشاركة 

في البطولة الدولية 
لإلسكواش

أّكد السائق ناصر العطية، 
أنه قدم مجهودًا كبيرًا، 

حتى يظفر بلقب رالي 
المغرب

)Getty( حصل الشوربجي على لقب البطولة القطرية في 3 مناسبات

)Getty/الهالل يعد مرشحًا بارزًا للقب )مايك هيويت

)Getty/النصر يحلم بالوصول للنهائي والتتويج األول )سيمون هولمز

)Getty( حقق ناصر العطية لقب رالي المغرب للمرة السادسة بتاريخه

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــال  ــطــ أبــ دوري  مــــســــابــــقــــة  ــل  ــ ــدخـ ــ تـ
آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــعــطــفــًا مهمًا 
ــذا املـــوســـم بــوصــول  فـــي نــســخــة هــ
قــطــارهــا إلــى محطة الـــدور ربــع الــنــهــائــي، في 
اللقب  املــتــأهــلــة بتحقيق  الـــفـــرق  أحــــالم  ــار  إطــ
ــة. وتــأهــل  ــديــ ــم عــلــى صــعــيــد األنــ ــ الـــقـــاري األهـ
إلى الــدور ربع النهائي عن منطقة الغرب كل 
مــن بــيــرســيــبــولــيــس اإليـــرانـــي الــــذي ســيــواجــه 
الــهــالل الــســعــودي، والــوحــدة اإلمـــاراتـــي الــذي 
تشهد  فيما  الــســعــودي،  الــنــصــر  مــع  سيلعب 
ــاء جـــيـــونـــبـــوك هـــيـــونـــداي  ــقـ مــنــطــقــة الــــشــــرق لـ
موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان 
هـــيـــونـــداي، ولـــقـــاء بــوهــانــغ ســتــيــلــرز الــكــوري 

دوري 
أبطال آسيا

العرب يطمحون للتأهل

في  المشوار  مواصلة  عربية  أندية  ثالثة  تنشد 
إلى  وصلت  والتي  آسيا  أبطال  دوري  مسابقة 
اللقب  استعادة  أجل  من  النهائي  ربع  محطة 
للعرب بعد غياب في السنوات األخيرة من خالل 

الهالل والنصر والوحدة

تقرير

الــجــنــوبــي مـــع نــاغــويــا غــرامــبــوس الــيــابــانــي. 
ويـــدخـــل فــريــق الـــهـــالل الـــســـعـــودي مــنــافــســات 
الــدور ربع النهائي بأحالم العودة من جديد 
إلـــــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج بـــعـــدمـــا ظـــفـــر بــلــقــب 
ــرة، حــيــث يــعــتــبــر أيــضــًا  ــيــ الــنــســخــة قــبــل األخــ
مناصفة  األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم  حامل 

ولكل  الجنوبي،  الكوري  بوهانغ ستيلرز  مع 
منهما 3 ألقاب. وصل الهالل إلى ربع النهائي 
بعد فوزه على االستقالل اإليراني في دور الـ16 
قــد احتل  بهدفن دون مقابل، وكــان قبل ذلــك 
املركز الثاني في املجموعة األولى برصيد 10 
نقاط بفارق األهــداف عن استقالل دوشانبي 
الهالل في كل نسخة من  الطاجيكي. ويعتبر 
املوقع  اللقب، بحسب  لخطف  املرشحن  أبــرز 
الرسمي لالتحاد اآلســيــوي، ملا يتمتع به من 
إمكانات وعناصر قادرة على تحقيق النتائج 
املرجوة، ويبرز من بن العبيه املهاجم صالح 
الــشــهــري والــظــهــيــر األيــســر يــاســر الــشــمــرانــي، 
باإلضافة للهداف الفرنسي بافيتمبي غوميز 
والبرازيلي ماثيو بيريرا وغيرهم من النجوم.
على املستوى املحلي تراجع الفريق السعودي 
إلـــى املـــركـــز الـــرابـــع عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب الــعــام 
للفرق مع مباراة مؤجلة له، حيث يبتعد عن 
املــتــصــدر فــريــق االتــحــاد بــفــارق 4 نــقــاط، رغــم 
أنه الفريق الوحيد الــذي لم يخسر حتى اآلن 
انــتــصــارات ومثلها حقق  الــــدوري بثالثة  فــي 

التعادل.
وكان فريق بيرسيبوليس العام املاضي على 
بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الفوز بلقب 
دوري أبطال آسيا، لكن ذلك تبخر أمام فريق 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في املباراة 
الــنــهــائــيــة، ويــســعــى لــتــوظــيــف تــلــك الــتــجــربــة 
الغنية بالخبرات في مواصلة مشواره الناجح 

حتى اآلن في الحدث الكروي.
إثر  النهائي  ربــع  الـــدور  بيرسيبوليس  وبلغ 
الطاجيكي بهدف جاء  االســتــقــالل  فــوزه على 
فــي الــوقــت بــدل الضائع مــن اللقاء عــن طريق 
العبه مهدي ترابي، ونجح في دور املجموعات 
الخامسة برصيد  باحتالل صــدارة املجموعة 
15 نقطة مــن 5 انــتــصــارات وخــســارة وحــيــدة 

فقط أمام الوحدة اإلماراتي.
ــرانـــي لفيفا مــن الــالعــبــن  ويــضــم الــفــريــق اإليـ
الــبــارزيــن ممن لهم بصمة فــي مــشــواره حتى 
اآلن في املوسمن األخيرين، من بينهم مهدي 
تـــرابـــي وكـــمـــال الـــديـــن كــامــيــابــيــنــاي ووحــيــد 

أميري، باإلضافة للحارس املتألق حامد الك.
ــيـــره فــــي مـــواجـــهـــة  ــكـــس الــــهــــالل نـــظـ ــلــــى عـ وعــ
الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي والــــــذي يـــخـــوض غــمــار 
املــســابــقــات الـــكـــرويـــة عــلــى املــســتــوى املــحــلــي، 
نجاحاته  لعكس  يتطلع  بيرسيبوليس  فــإن 
الــدوري اإليراني الذي  املحلية باعتباره بطل 
أســـدل الــســتــار على نسخته األخــيــر فــي شهر 
تــمــوز/ يــولــيــو املــاضــي فــي املــنــافــســة الــقــاريــة 

وتشريف الكرة اإليرانية.
النهائي من  ربــع  الــدور  النصر ببلوغ  ونجح 

الهالل والنصر 
والوحدة تبحث عن 

مواصلة المشوار 
والتأهل

الوحدة هل يحقق المفاجأة؟ )فرانس برس(

أبــطــال آســيــا بتغلبه عــلــى تــراكــتــور اإليــرانــي 
الــــ16، ليواصل طريقه  بهدف فــي مــبــاراة دور 
ــدارة  بــنــجــاح فـــي املــســابــقــة بــعــدمــا احـــتـــل صــ
املجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ثالثة 
انــتــصــارات وتــعــادلــن مقابل خــســارة وحيدة 

كانت أمام الوحدات األردني.
ولــــم يــســبــق لــلــنــصــر أن حــقــق لــقــب الــبــطــولــة 
مــن قــبــل وهـــو مــا ينتظره عــشــاق الــفــريــق في 
كــل نــســخــة، حــيــث يــأمــل »الــعــاملــي« بـــأن يكون 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي الـــثـــالـــث الـــــذي يــصــل إلــى 
منصات التتويج بعد الهالل صاحب األلقاب 
الــثــالثــة واالتـــحـــاد الــــذي تـــوج مــرتــن ســابــقــًا. 

املرتبة  النصر صاحب  أن  إال  في 6 مباريات، 
بتسجيل  الهجومية  الــقــوة  حيث  مــن  الثانية 

الفريق 13 هدفًا حتى اآلن.
الشامسي، حــارس فريق  بـــدوره، لعب محمد 
قاد  البطولة حينما  دور  اإلمـــاراتـــي،  الــوحــدة 
فريقه إلى الفوز على الشارقة بركالت الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بــعــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــن األصــلــي 
ــافــــي بــالــتــعــادل 1-1، لــيــكــون مـــن أبـــرز  واإلضــ
نجومه في املسابقة حتى اآلن رفقة السوري 
عــمــر خـــريـــبـــن، هـــــداف الـــفـــريـــق فـــي املــســبــاقــة 
ــداف، وخــلــيــل الـــحـــمـــادي، الـــذي  ــ بــرصــيــد 4 أهــ
فرض حضوره مع الفريق. واحتل الوحدة في 

وتـــعـــج قـــائـــمـــة فـــريـــق الـــنـــصـــر بـــالـــنـــجـــوم، مــن 
بينهم الوافدان الجديدان البرازيلي أندرسون 
بكر،  أبـــو  فينسينت  والــكــامــيــرونــي  تاليسكا 
أيضًا من  املكونة  الكتيبة  إلــى  انضما  الــلــذان 
عديد النجوم البارزين، كعبد الرزاق حمد الله 
وجالل الدين مشاريبوف وعبد اإلله العمري 

وسامي النجعي.
وبـــدأ فــريــق الــنــصــر مــشــواره املــحــلــي بــصــورة 
متفاوتة، حيث فاز في أربع مباريات وخسر 
اثنتن في مسابقة الــدوري السعودي ليحتل 
املـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد 12 نــقــطــة مـــع مــبــاراة 
مؤجلة له. وعلى الرغم من استقباله 8 أهداف 

املجموعة  فــي  الثاني  املــركــز  املجموعات  دور 
جمع  بعدما  بيرسيبوليس  خلف  الخامسة 
ــادل،  ــعــ ــارات وتــ ــتــــصــ ــة انــ ــعــ ــن أربــ 13 نــقــطــة مــ
 7 أهـــداف مقابل 3 

ً
وخــســارة وحــيــدة، مسجال

للكرة  الوحيد  املمثل  ويعتبر  مــرمــاه،  دخــلــت 
الشارقة،  البطولة بعد خــروج  فــي  اإلمــاراتــيــة 
ــي الــــــذي غــــــادر مــــن دور  ــ ــلــــي دبـ ــبــــاب األهــ وشــ

املجموعات.
عــلــى الصعيد املــحــلــي وبــعــد مـــرور 6 جــوالت 
الـــدوري اإلمــاراتــي، فإن  على انطالق مسابقة 
مــســتــوى الـــوحـــدة ال يــلــبــي طــمــوحــات أنــصــار 
الــفــريــق الـــذي يحتل املــركــز الــثــامــن برصيد 8 

نــقــاط مــن انــتــصــار وحــيــد وخــمــس مواجهات 
الفريق بتجاوز  انتهت بالتعادل، حيث يأمل 
ذلـــك فــي املــســابــقــة الــقــاريــة الــتــي لــم يسبق له 

الظفر بلقبها من قبل.
للوحدة،  الفني  املدير  كــات،  تن  هينك  ومنح 
ــام الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة  الــفــرصــة أمــ
فـــي مــواجــهــة الـــذهـــاب لـــلـــدور األول مـــن كــأس 
أمام  الفريق  والتي خسرها  املحترفن  رابطة 
خورفكان بثالثة أهــداف مقابل هدفن، وذلك 
ــبــــدالء لــلــمــنــافــســة  لـــلـــوقـــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة الــ
الــقــاريــة بــعــد غــيــاب الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة في 

فترة التوقف الدولي.
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أيوب الحديثي

عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان لــــــــوكــــــــاس وثــــيــــو 
هــــيــــرنــــانــــديــــز يـــلـــعـــبـــان مــــعــــا فــي 
شــــــــــوارع مــــديــــنــــة مـــرســـيـــلـــيـــا، لــم 
يتخيل أي منهما يوما ما أنهما سيكونان 
بالدهما  منتخب  لتمثيل  جــنــب  إلـــى  جنبا 
فــرنــســا. لــكــن فــي لــقــاء نــصــف نــهــائــي دوري 
األمم األوروبية لكرة القدم، الذي تغلبت فيه 
ما  أصبح   ،2-3 بلجيكا  على حساب  فرنسا 
ال يمكن تصوره حقيقة واقعة. وحــول هذا، 
قال لوكاس في تصريحات صحافية: »إنها 
لحظة فخر، ويسعدني أن أكون هنا مع أخي. 
عندما تكون شاًبا، يمكنك أن تتخيل اللعب 
مًعا بشكل احترافي، لكن تمثيل بلدك مًعا هو 
حلم«. يأتي هذا في الوقت الذي حكمت فيه 
هيرنانديز،  لــوكــاس  على  إسبانية  محكمة 
مدافع فريق بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا، 
بالسجن ستة أشهر لخرقه أمرا تقييديا في 
عاما(،   25( 2017. وسيمثل هيرنانديز  عــام 
أمام املحكمة في مدريد، يوم الثالثاء القادم، 
وكانت  الحكم.  هــذا  على  باستئناف  وتــقــدم 
محكمة إسبانية قد أصدرت أوامر تقييدية 
الوقت  ذلــك  فــي  وصديقته  هيرنانديز  ضــد 
ــدال عنيف  ــا لــوريــنــتــي، بــعــد جــ إمــيــلــيــا أوســ
بــيــنــهــمــا. وُحـــكـــم عــلــى هــيــرنــانــديــز بــعــدهــا 
بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في عام 
املحكمة  التقييد. ورفضت  أمر  2019 لخرقه 
طــلــب اســتــئــنــاف عــلــى الــحــكــم وقـــتـــهـــا، لكن 
وتزوجا وشوهدا  بينهما  انتهت  الخالفات 
ــــى إســـبـــانـــيـــا مـــعـــا بـــعـــد الـــــــزواج.  عـــائـــديـــن إلـ
مـــن جــهــتــه، أصـــيـــب شــقــيــقــه تــيــو بــفــيــروس 
بعد  نتيجته موجبة  كــورونــا، حيث ظهرت 

أشقاء مثلوا 
منتخبات بلدانهم

مثل العديد من األشقاء منتخبات بلدانهم على المستوى الدولي، فيما 
لقب  فرنسا،  رفقة  التتويج  بعد  حصد،  من  آخر  هيرنانديز  األخوان   كان 
إسبانيا  حساب  على  باالنتصار  القدم،  لكرة  األوروبية  األمم  دوري  مسابقة 

في اللقاء النهائي الذي أقيم بإيطاليا

3031
رياضة

تقرير

عـــودتـــه مـــن ارتـــبـــاطـــات مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا 
لــكــرة الـــقـــدم. وبــــدأ الــظــهــيــر األيــســر أســاســيــا 
األمــم  دوري  بنهائيات  فرنسا  مــبــاراتــي  فــي 
إيطاليا وسجل هدفا وصنع  األوروبية في 
آخـــر خـــالل فـــوز بــطــلــة الــعــالــم عــلــى بلجيكا 
وإسبانيا لتتوج باللقب. وذكر نادي ميالن 
اإليــطــالــي، الــذي يلعب لــه الــدولــي الفرنسي، 
عبر موقعه على اإلنــتــرنــت: »ظــهــرت نتيجة 
فحص هرنانديز موجبة بعد إجراء مسحة 
ــنـــزل، وتــــم إبــــالغ الــســلــطــات الصحية  فـــي املـ
في حالة جيدة«. وأصبح  والالعب  املحلية، 
ــب بــتــشــكــيــلــة فــرنــســا  ــ هـــرنـــانـــديـــز ثـــانـــي العـ
ــاب أدريــــــان  ــ ــيـــروس، بـــعـــدمـــا غـ ــفـ ــالـ ــاب بـ يـــصـ
النهائي  رابيو، العــب وســط يوفنتوس، عن 
للتقرير،  وبــالــعــودة  موجبة.  نتيجة  بسبب 
أول شقيقن  ليسا  األخوين هيرنانديز  فإن 
ــا. وفـــي  ــًعــ ــدم يـــمـــثـــالن بــلــدهــمــا مــ ــ ــرة قـ ــ فــــي كـ
أبــرز  الــضــوء على  التالية سنسلط  األســطــر 
ــوة، حــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة »مـــاركـــا«  ــ ــ اإلخـ
اإلســبــانــيــة. وشـــهـــدت املــــبــــاراة بـــن بلجيكا 
وفرنسا تقريبا لعب مجموعتن من األشقاء 
على املستوى الدولي، حيث أصيب ثورغان 
هـــازارد في الفترة التي سبقت املــبــاراة، ولم 
ــــى أرض املـــلـــعـــب مــع  يــتــمــكــن مــــن الــــنــــزول إلـ
 من كأس 

ًّ
شقيقه إيــديــن. ولعب األخـــوان كــال

الصيف  األوروبــيــة،  والبطولة   2018 العالم 
الوقت  إلــى قضاء بعض  املاضي، باإلضافة 
مــعــا فـــي فـــريـــق تــشــلــســي. ولـــعـــب الــنــجــمــان 
األخــوان ميليتو معا على املستوى الدولي، 
في كوبا أميركا 2007 و2011، لكن ليس في 
كـــأس الــعــالــم 2010 بــجــنــوب أفــريــقــيــا. وكــان 
جابي  لعب  بينما  مهاجما  ميليتو  دييغو 
الــدفــاع. ولعبا بعضهم ضد بعض  في قلب 
ــل جابي 

ّ
مــث األرجنتيني، حيث  الــــدوري  فــي 

دييغو  ولعب  إندبندينتي،  أتليتيكو  نــادي 
مًعا  أيضا  ولعبا  كلوب،  ريسينغ  فريق  مع 
ـــا فـــي مسيرتهما 

ً
ــال ســرقــســطــة الحـــق فـــي ريــ

تــوريــه معا في  ــارك الشقيقان  الــكــرويــة. وشـ
ا من  منتخب كوت ديفوار، حيث شكال جــزًء
األســطــوري  املهاجم  إلــى جانب  جيل ذهبي 
ديدييه دروغبا، كما لعبا معا على مستوى 
ينتقل  أن  قبل  وميموزا،  ألبيدجان  األنــديــة، 
ــــب يـــايـــا إلـــى  ــــال، فــيــمــا ذهـ ــنـ ــ ــــى أرسـ كـــولـــو إلـ
أوملـــبـــيـــاكـــوس ومـــونـــاكـــو وبـــرشـــلـــونـــة، ومــن 
ثــم لــعــب االثـــنـــان أخـــيـــًرا مــًعــا فــي مانشستر 
ــدأ املــدافــعــان  ســيــتــي ملـــدة ثـــالث ســـنـــوات. وبــ
فيل وغاري نيفيل مشوارهما معًا في فريق 
إلــى جنب  يونايتد، جنًبا  شباب مانشستر 
مع ديفيد بيكهام وبول سكولز وريان غيغز، 
فـــي عــــام 2006،  الــفــريــق األول  اقــتــحــام  قــبــل 
اعتزل غاري  إيفرتون فيما  إلى  وانتقل فيل 
في عام 2011، لكنهما مثال إنكلترا معا في 
و2004،  و2000   1996 األوروبـــيـــة  الــبــطــوالت 
ولكن ليس في كأس العالم. وجــاء النجمان 
برشلونة،  إلى  سانتوس  دوس  املكسيكيان 
ذهبيتن،  بطولتن  فــي  مًعا  بلدهما  ومثال 
وكـــأس الـــقـــارات 2017 وكـــأس الــعــالــم 2018. 
فياريال،  مــع  وجــونــاثــان  جيوفاني  وتعاقد 

هيرنانديز مدافع فريق 
بايرن ميونخ حكم 

عليه بالسجن ستة أشهر

الدوري الفرنسي: توقف الدوري 6 أسابيع 
خالل مونديال قطر 

سيتوقف الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو ستة أسابيع بن تشرين الثاني/ نوفمبر 
العالم في قطر، بحسب ما  وكانون األول/ ديسمبر 2022 خــالل فترة تنظيم كــأس 
أعلنت الرابطة. وينطلق موسم 2022-2023 في 6 آب/ أغسطس املقبل ويتوقف خالل 
كأس العالم املقامة في نهاية فصل الخريف بسبب درجات الحرارة املرتفعة صيفًا 
وتموز/ حزيران/يونيو  في  العالم  كــأس  إقامة  عليه  املتعارف  من  فيما  الــدوحــة،  في 

الثاني/نوفمبر  تشرين   13 بن  التوقف  فترة  أعـــوام. وستكون  أربعة  كل  مــّرة  يوليو 
و28 كانون األول/ديسمبر، علمًا بأن املونديال املقام للمرة األولى في الشرق األوسط، 
ويتم  األول/ديسمبر.  كانون   18 في  ويختتم  الثاني/نوفمبر  تشرين   21 في  ينطلق 
من  أســبــوع  قبل  الثاني/نوفمبر،  تشرين   14 فــي  أنديتهم  قبل  مــن  الالعبن  تسريح 
الرابطة ستعتمد جولة غير اعتيادية في 28 كانون األول/ انطالق املونديال. كما أن 

»بوكسينغ داي« اإلنكليزي. ويختتم موسم الدوري الفرنسي  ديسمبر، على طريقة الـ
في 4 حزيران/يونيو، أي بعد أسبوعن من تاريخ انتهاء املوسم الجاري. وكانت الرابطة 
قد صّوتت في حزيران/يونيو املاضي على تقليص عدد أندية الدرجة األولى من 20 

إلى 18 ناديًا بدءًا من موسم 2024-2023. 

اإلصابة تبعد ماينان حارس ميالن لعشرة أسابيع 
القدم، إن حارسه مايك  لكرة  اإليطالي  األولــى  الدرجة  املنافس في دوري  قــال ميالن 
ماينان سيغيب عن املالعب عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في معصمه. وجلس 
الحارس البالغ عمره 26 عاما كبديل في فوز فرنسا على بلجيكا وإسبانيا في دوري 
األمم األوروبية، لكنه احتاج للخضوع لجراحة عند عودته إليطاليا. وقال ميالن في 
موقعه على اإلنترنت: »يمكن مليالن التأكيد أن مايك ماينان خضع لفحص باملنظار 
كشف عن إصابة في أربطة معصمه األيسر، وقد تم عالجها. الجراحة نجحت تماما. 
سيرتاح ستة أسابيع قبل البدء في إعــادة التأهيل، ومن املتوقع غيابه عن املباريات 
ملدة عشرة أسابيع«. وتألق ماينان منذ انضمامه إلى ميالن قادما من ليل في مايو/ 
أيار املاضي في عقد مدته خمس سنوات، وخاض كافة مباريات ميالن في الدوري 

اإليطالي ودوري أبطال أوروبا.

فيليكس: سأنافس مبابي وهاالند
قــال جــواو فيليكس، نجم وســط أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي، إنــه يثق فــي قــدرتــه على 
منافسة النجمن الشابن الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هاالند مستقبال 
على لقب األفضل في العالم. وأكد الالعب البرتغالي في تصريحات إلذاعة )تي إن تي( 
البرازيلية: »لم أصل ألفضل مستوى لي بعد. اإلصابات الكثيرة مؤخرا كانت سببا 
في هذا األمر، ولم أحظ بفرصة اللعب لعام كامل بدون إصابة. أعتقد أنه عندما يحدث 
هذا األمر، سأكون حينها قادرا على التواجد في القمة«. وأقر صاحب الـ21 عاما بأنه 
يبحث عن »الثبات« في املستوى، ولكن من أجل تحقيق هذا األمر، »من الضروري لعب 

مباريات كثيرة كأساسي« ألن الدخول كبديل »ليس مماثال«.

ساو باولو يعلن رحيل كريسبو وعودة سيني
ــاو بـــاولـــو الــبــرازيــلــي، رحــيــل مـــدربـــه األرجــنــتــيــنــي هــيــرنــان كريسبو  ــادي سـ أعــلــن نــ
الهبوط  الفريق نحو حافة  التي دفعت  السيئة  النتائج  »التراضي«، بعد سلسلة من  بـ
للدرجة الثانية، والتعاقد مع املدرب روجريو سيني خلفا له. وقال النادي في بيان عبر 
حساباته على وسائل التواصل االجتماعي »باتفاق الطرفن، يترك كريسبو القيادة 
الـ46  املــدرب صاحب  الذي جمع  القرار بعد االجتماع  الفنية لساو باولو«، وتم اتخاذ 
اإلدارة  تولى  قد  السابق  األرجنتيني  الدولي  النجم  وكــان  »التريكولور«.  بــإدارة  عاما 
بلقب  بالتتويج  رائع  املاضي، وبدأ مسيرته بشكل  للفريق في فبراير/ شباط  الفنية 
الــبــرازيــل والــتــي تضم  بطولة منطقة ســاو بــاولــو، إحــدى أبــرز البطوالت الداخلية فــي 
أفضل الفرق في والية ساو باولو. إال أن الفريق سرعان ما ضل طريقه في الدوري، 
حيث يحتل حاليا املركز الـ13 برصيد 30 نقطة، وال يفصله عن مناطق الهبوط سوى 

3 نقاط، بعد مرور 25 جولة من عمر املسابقة. 

زهير ورد

قاد  أن  بعد  الــحــدث،  الدنماركي  للمنتخب  الجديد  الجيل  صنع 
الــــدور نصف  انــتــهــت عــنــد  ملحمة بــطــولــيــة فــي »يــــورو 2020« 
أمــام جماهيره،  يلعب  كــان  الــذي  إنكلترا  منتخب  النهائي ضد 
كما تأهلت الدنمارك مجددًا إلى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 
ثماني جوالت فقط حصدت خاللها العالمة الكاملة لتكون من 
أول املنتخبات التي وصلت إلى املرحلة الختامية، برقم مميز بما 

أنه لم يقبل أي هدف في مشوار التصفيات.
املهاجم  النجاحات،  هذه  في  الذين ساهموا  العناصر  بن  ومن 
يوسف بولسن )27 عامًا(، الذي كان حاضرًا في أهم املباريات 
وســاعــد الــدنــمــارك عــلــى تــجــاوز بقية املــنــافــســن فــي املجموعة 
التجربة  الــعــالــيــة، ورصـــيـــده مــن  الــفــنــيــة  مستفيدًا مــن مــهــاراتــه 
ــانـــي الــــذي ســـاعـــده على  ــدوري األملـ ــ ــ ــتــي كــونــهــا أســـاســـا فـــي ال ال
تطوير مهاراته وكان سببًا في شهرته. ومثلما يدل اسمه، فإن 
بولسن مــن أصــول تنزانية ودنــمــاركــيــة، فــوالــده كــان يعمل في 
أما والدته فهي دنماركية  البضائع بن تنزانيا والدنمارك،  نقل 
ه ُولد في الدنمارك وتعلم كرة القدم فيها. وقد تلقى بولسن 

ّ
ولكن

 ،
ً
صدمة في شبابه عندما فقد والده الذي صارع املرض طويال

ولكنه في النهاية لم يصمد، وكان يحلم بأن يشاهد ابنه العبًا 

محترفًا وهو ما حرص يوسف بولسن الحقًا على تحقيقه رغم 
ه تكون في ظروف اجتماعية صعبة نسبيًا كان من شأنها أن 

ّ
أن

تدفعه نحو التخلي عن تحقيق الحلم لوال والدته التي حرصت 
على أن يواصل مسيرته الرياضية، وساعده في ذلك انضمامه 
الفرصة  الــدنــمــارك بمنح  فــي  الــذي اشتهر  »لينغبي«  إلــى فريق 
إلى الشبان ومساعدتهم على تطوير أنفسهم. ورفض بولسن 
لتطوير  اللعب   مواصلة 

ً
الدنماركي، مفضال فريقه  الرحيل عن 

مهارته ورفض بعض العروض وخاصة من شتوتغارت األملاني، 
قبل أن ينضم في 2013 إلى فريق اليبزيغ الذي كان ينافس في 
األقسام السفلى، قبل أن ُيساهم املهاجم الدنماركي في صعود 
األولــى ويصبح من أفضل  األملانية  الــدرجــة  إلــى  الفريق ويصل 
األندية في »البوندسليغا«، حيث كان موسم 2017ـ2018 مميزًا 
ه حل ثانيًا 

ّ
عندما نافس اليبزيغ في الحصول على الدوري ولكن

في نهاية السباق، وأصبح من األندية القوية.
الــدنــمــارك، تمتع  وبعد أن شــارك مــع كــل منتخبات الشبان فــي 
ه لم يضمن 

ّ
بفرصة الظهور مع املنتخب األول في 2013، ولكن

مــكــانــا أســاســيــًا إال خـــالل املـــواســـم األخـــيـــرة حــيــث أصــبــح من 
العناصر التي تشارك باستمرار. ويتميز بولسن بقدراته البدنية 
ه قادر على اللعب في أدوار هجومية مختلفة، وهو 

ّ
إضافة إلى أن

ما يساعده على الظهور باستمرار.

يوسف بولسن

على هامش الحدث

شكل تواجد المهاجم يوسف بولسن مع الدنمارك فرصة كبيرة لتألقه 
وسطع نجمه في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر

األخوان 
هيرنانديز حصدا 
أخيرًا دوري 
األمم األوروبية 
)تولي بوغيليغا/
)Getty

سيغيب الحارس مايك مانيان عدة أسابيع بسبب 
)Getty( اإلصابة

وكـــذلـــك مـــع لــــوس أنــجــلــيــس غـــاالكـــســـي في 
ــقـــدم. وغــالــًبــا ما  ــــدوري األمــيــركــي لــكــرة الـ الــ
يكون األخــوان دي بوير من األسماء األولى 
الـــتـــي تــتــبــادر إلــــى الـــذهـــن عــنــدمــا تــفــكــر في 
اإلخوة بعالم كرة القدم، ولعب كل من فرانك 
ورونالد لهولندا مًعا في كأس العالم 1994 
و1998 وبطولة أوروبا 2000، وارتبطا أيضا 
مــع أيــاكــس وبــرشــلــونــة وريــنــجــرز والــريــان. 
ألتينتوب في صفوف فريق  ولعب األخــوان 
مًعا في شالكه  واتنشيد وصنعا اسميهما 

ــــالق.  ــــالده عــلــى اإلطـ ــرز العـــبـــي مــنــتــخــب بـ ــ أبـ
ــاكـــو مـــًعـــا فــــي بــطــولــة  ولـــعـــب األخــــــــوان لـــوكـ
لكن  بلجيكا،  منتخب  بــرفــقــة   2016 أوروبــــا 
روميلو هو األكثر شهرة بن األخوين، وهو 
مارتينيز.  روبرتو  كتيبة  مع  أساسي  العب 
جـــاء كــالهــمــا ألنــدرلــخــت، ثــم انــتــقــل رومــيــلــو 
إلى إنكلترا ليصنع اسًما لنفسه، بينما لعب 
جوردان في بلجيكا، بصرف النظر عن فترته 
ــــدأ كـــومـــان، مـــدرب  الــحــالــيــة مـــع التــســيــو. وبـ
فريق برشلونة الحالي، مسيرته مع شقيقه 

عام 2006، وذهب خليل إلى كايزرسالوترن 
فيما انتقل حميد إلى بايرن ميونخ ثم ريال 
تركيا معا،  مــع منتخب  لعبا  ولــقــد  مــدريــد، 
لكنهما لم يتأهال لبطولة كبرى. ولم يلعب 
األخوان الودروب مًعا على مستوى األندية، 
ولــكــنــهــمــا مــثــال أنـــديـــة بـــرونـــدبـــي وأيـــاكـــس، 
وشــارك كل من بــرايــان ومايكل مع املنتخب 
وكــأس  أوروبـــا 1996  فــي بطولة  الدنماركي 
العالم 1998. الغريب أن مايكل لم يفز ببطولة 
أوروبــا عام 1992، على الرغم من كونه أحد 

إرويـــن فــي غرونينغن، واتــخــذ األخـــوان بعد 
ذلك مسارات مختلفة، مع انتقال رونالد إلى 
أياكس وصديقه األكبر سنا إلى أيندهوفن. 
أوروبـــا 1988  ومثال هولندا معا في بطولة 
الشقيقان  يــلــعــب  ولـــم   .1990 الــعــالــم  وكــــأس 
الــنــادي، حيث  على مستوى  مًعا  تشارلتون 
لــيــدز يونايتد وبوبي  فــي  شــق جــاك طريقه 
تألق في مانشستر يونايتد، وتشاركا اللعب 
مــع إنــكــلــتــرا فــي كـــأس الــعــالــم 1966 و1970، 

وكذلك بطولة أوروبا 1968.

ميالن بين كابوس اإلصابات وجه رياضي
وفشل تمديد العقود

يستعد نادي ميالن لخوض عديد املباريات 
الــحــاســمــة فــي ظـــرف زمــنــي قــصــيــر، وخــاصــة 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا عــنــدمــا ســيــواجــه 
وإيابًا، حيث  البرتغالي ذهابًا  بورتو  نــادي 
سيكون لنقاط املباراتن قيمة كبيرة لتحديد 

فرص الفرق في مواصلة املنافسة أوروبيًا.
وتزامنًا مع هذه املواعيد، فإن ميالن يعاني 
مـــن كـــابـــوس اإلصــــابــــات الــــذي أصــبــح يــهــدد 
طاولت  الغيابات  وأن  خاصة  الفريق  خطط 
الهامة وشملت العبن مهمن  املــراكــز  عديد 
مانيان،  مايك  الحارس  ويعاني  الفريق.  في 
نجم بــدايــة املــوســم فــي الكالتشيو، مــن كسر 
ه كان يعاني 

ّ
في إحدى أصابع يده إذ يبدو أن

من مشاكل منذ املباريات األخيرة مع الفريق، 
وبـــــدل الــــركــــون إلــــى الــــراحــــة فـــإنـــه تـــــدرب مع 
دوري  ملباريات  تحضيرا  الفرنسي  املنتخب 

األمم األوروبية.
وســيــغــيــب الـــحـــارس الــفــرنــســي فــتــرة طويلة 
نسبيًا قد تصل إلى 6 أسابيع وفق التقديرات 
األولـــيـــة، مــا يعني غــيــابــه عــن أهـــم املــبــاريــات 
ــر الــــذي دفــع  الــتــي ســيــخــوضــهــا الــفــريــق، األمــ
»الجوكير  إدارة النادي إلى تفعيل ما يعرف بـ
الــــصــــحــــي«، بـــعـــدمـــا تـــعـــاقـــدت مــــع الــــحــــارس 

اإليطالي املخضرم ميرانتي )38 عامًا(، الذي 
خاض عديد التجارب أهمها مع بارما. 

مــع حـــارس ممتاز،  التعاقد  ملــيــالن  وال يمكن 
فــي موقف  نفسه الحــقــا  ـــه سيجد 

ّ
أن باعتبار 

من  الفرنسي  الــحــارس  ُيشفى  عندما  صعب 
إصابته. كما تلقى الفريق خبرًا سيئًا، بما أن 
بفيروس  ثيو هيرنانديز، أصيب  دفــاع  نجم 
كــورونــا، وسيغيب بـــدوره عــن املــبــاريــات إلى 
البرازيلي  ويعاني  اإلصابة.  من  حن شفائه 
ماسياس، الذي كان آخر انتدابات ميالن، من 
إشكال صحي بعد تعرضه إلى إصابة عضلية 
ــم تــحــدد بــعــد فــتــرة غــيــابــه عـــن املــبــاريــات،  ولـ
الــنــادي لدعم  إدارة  بــه  الـــذي استعانت  وهــو 
خــط الــوســط الـــذي يعاني مــن نقص الحلول 
كلما يغيب أحد الالعبن البارزين. ولم يسلم 
النجم الواعد دانيلي مالديني من اإلصابات، 
فقد تــعــرض إلــى إشــكــال مــع منتخب أقــل من 
21 عامًا، وسيكون غائبًا عن املباريات املقبلة 
 وساعد الفريق في 

ً
أيضا، وهو الذي مثل حال

حصد 3 نقاط ضد فينتسيا.
ولــــم يــتــأكــد بــعــد مــوعــد عــــودة نــجــم الــفــريــق 
إبراهيموفيتش، الذي لم يشارك إال في لقاء 
واحد هذا املوسم، وهو الالعب الذي يعتمد 
عليه املـــدرب مــن أجــل االســتــفــادة مــن خبرته 
مهاجمن  يــضــّم  الفريق  أن  بما  الهجوم  فــي 
تنقصهم الخبرة والتجربة. وسيكون املدرب 
عليه  ال يحسد  في موقف  بيولي،  ستيفانو 
إليــجــاد الــحــلــول، الــتــي تــســاعــد الــفــريــق على 
الــتــعــامــل مــع املــبــاريــات الــقــادمــة بشكل جيد 
خاصة في دوري األبطال، حيث بات الفريق 
مجبرًا على حصد 6 نقاط ضد بورتو حتى 
ال يفقد آماله في التأهل إلى مسابقة الدوري 
ــبـــدايـــة الــصــعــبــة فـــي أول  األوروبـــــــــي، بــعــد الـ

جولتن من املسابقة القارية.
كما تواجه إدارة النادي مشاكل إضافية بشأن 
تمديد عقود نجوم الفريق وخاصة متوسط 
امليدان العاجي، فرانك كيسي، الذي لم يقبل 
العرض املقدم من إدارة الفريق ومازال مصرًا 
العرض  رفــع قيمة  إال بعد  الــبــقــاء  عــدم  على 
أيضًا بخسارة  ماليا، وأصبح ميالن مهددا 
قائده، قلب الدفاع أليسيو رومانيولي، الذي 
لم يمدد عقده مع الفريق رغم أن املفاوضات 
انــطــلــقــت مــنــذ املــوســم املـــاضـــي، لــكــن دون أن 
حل  إيــجــاد  فــي  »الروسينيري«  إدارة  تنجح 
مــع قــائــده وبــاتــت جماهير الــنــادي متخوفة 
مــن تــكــرار سيناريو املــوســم املــاضــي عندما 

فقد الفريق خدمات عديد الالعبن مجانا.
)فرانس برس(  
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