
27

رياضة

تبحث المنتخبات 
األوروبية عن 
حسم تأهلها 
في دوري أمم 
أوروبا وبلوغ 
األدوار النهائية 
للبطولة، 
إذ تتواصل 
المنافسات 
اليوم بإقامة 
مواجهات نارية 
أبرزها موقعة 
المنتخب 
اإليطالي ونظيره 
البولندي، فيما 
يلتقي المنتخب 
البلجيكي في 
مواجهة مثيرة 
وقوية أمام 
نظيره اإلنكليزي.

)Getty/منتخبا إنكلترا وبلجيكا وجها لوجه في قمة مثيرة )روب نيويل

ليلة أوروبية منتظرة
أكد االتحاد املصري أن محمد صالح أصيب 

بفيروس كورونا قبل مواجهة توغو في تصفيات 
كأس األمم األفريقية. وأضاف االتحاد في بيان: 
»أظهرت املسحة الطبية التي أجريت على بعثة 

منتخبنا إصابة العبنا محمد صالح نجم 
ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته 

موجبة. وأوضح أن »الالعب ال يعاني من أي 
أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سالبة. 

وخضع صالح للبرتوكول الطبي باإلضافة إلى 
عزله داخل غرفته«.

أقر مدرب البرازيل، تيتي، بالصعوبات التي 
واجهها فريقه للفوز على فنزويال بهدف 

نظيف في الجولة الثالثة لتصفيات أميركا 
الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022، وأبرز 

تأثير غياب نيمار لإلصابة، في املواجهات 
الفردية.

وبعد الفوز الصعب الذي يدين به السامبا 
لروبرتو فيرمينو صاحب هدف اللقاء، قال 

املدرب عن نيمار »على املستوى الفردي، يفعل 
ما ال يتخيله أحد، لديه الرؤية للقيام بذلك«.

ظهرت أربع حاالت إصابة بفيروس كورونا 
بني العبي منتخب كوريا الجنوبية لكرة 

القدم، باإلضافة إلى عدوى خامسة لدى عضو 
بالجهاز الفني، وذلك بعد خضوع الفريق 

الختبار كوفيد-19 أثناء وجوده في النمسا 
ملواجهة املكسيك في مباراة ودية، كما من املقرر 

أن تلعب كوريا أمام قطر الثالثاء. وأوضح 
االتحاد الكوري أن الحاالت بدون أعراض، وتم 
عزل األشخاص في غرفهم بالفندق الذي يقيم 

به املنتخب في فيينا.

فيروس كورونا يصل 
إلى محمد صالح

مدرب البرازيل يأسف 
لغياب نيمار

كورونا يهاجم منتخب 
كوريا الجنوبية
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ترشح ولد يحيى رئيس 
االتحاد الموريتاني 

النتخابات الكاف

األورغواي تقسو على كولومبيا بثالثية
كولومبيا  منتخب  نظيره  على  انتصارا ساحقا  األورغـــواي  منتخب  حقق 
ثــالــث جــوالت  الــتــي جمعت املنتخبني فــي  املــبــاراة  بثالثة أهـــداف نظيفة فــي 
أرضية  وعــلــى  بقطر.   2022 ملــونــديــال  املــؤهــلــة  الجنوبية  أمــيــركــا  تصفيات 
ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز في مدينة بارانكيا الكولومبية، افتتح 
الضيوف التسجيل مبكرا عبر إدينسون كافاني، واحتاج الضيوف لالنتظار 
حتى الشوط الثاني كي يعززوا أفضليتهم بهدف ثاٍن من ركلة جزاء نفذها 
لويس ســواريــز. وأطلق دارويــن نونييز رصاصة الرحمة على آمــال )لوس 

)سيليستي(. وبهذا الفوز، يحصل املنتخب  كافيتيروس( بالهدف الثالث للـ
األورغــوايــانــي على ثــالث نــقــاط يــرفــع بها رصــيــده إلــى ســت نــقــاط ليتقدم 
للمركز الرابع في جدول التصفيات، بينما تجمد رصيد املنتخب الكولومبي 

عند أربع نقاط يستمر بها في املركز السادس. 

تأجيل مباراة بايرن في كأس ألمانيا للعام المقبل
أعلن بايرن ميونيخ أنه حصل على املوافقة لتأجيل مباراته مع هولشتاين 
كييل من الدرجة الثانية ضمن الدور الثاني ملسابقة كأس أملانيا لكرة القدم 
من أواخر كانون األول/ديسمبر إلى منتصف كانون الثاني/يناير ملنحه مزيدًا 
الثاني )دور  الــدور  من الراحة في جدول مبارياته املزدحم. وتقام مباريات 
الـ32( من مسابقة الكأس في 22 و23 ديسمبر املقبل. وأوضح حامل اللقب 
في بيان أن االتحاد األملاني ومنافسه هولشتاين كييل وافقا بعد مناقشات 
وقال  املقبل.  13يناير  إلى  مباراتهما  موعد  لتغيير  طلبه  على  »متجانسة« 
»تم تغيير موعد املباراة التي كانت مقررة في 23 ديسمبر 2020«. وأضاف 
»قــدم حامل اللقب طلبًا إلــى االتــحــاد األملــانــي ونـــادي كييل لتأجيل املــبــاراة 
لوقت الحق بسبب العدد الكبير من املباريات التي سيخوضها الفريق قبل 
عطلة عيد امليالد«. وأكد أنه »في اتفاق متجانس، اتفقنا أن تقام املباراة في 

13 يناير 2021«.

تعادل قطر وكوستاريكا وديًا
لقاء  في  الكوستاريكي 1-1  نظيره  القدم مع  لكرة  القطري  املنتخب  تعادل 
النمساوية فيينا، حيث يقيم  العاصمة  ودي دولــي على ملعب أدميرال في 
العنابي معسكرًا تدريبيًا. وسجل هدف املنتخب القطري حسن الهيدوس 
من ركلة جزاء )42(، وتعادل للمنتخب الكوستاريكي جويل كامبل )67(. 
وتأتي هذه املباراة في إطار تحضيرات منتخب قطر الستكمال التصفيات 
املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 
في الصني التي جرى تأجيل جوالتها األخيرة أكثر من مرة بسبب فيروس 
ــارس املقبل. وكــان  كــورونــا، قبل أن يتم إعــالن استئنافها بــدءًا مــن آذار/مــ
املنتخب القطري قد خسر أمام غانا 1-5 في مباراة ودية االثنني في مدينة 
بعد غياب طويل عن  الحالي  العام  األول خالل  الظهور  التركية في  أنطاليا 

املباريات الودية والرسمية.

مدرب سويسرا محبط لعدم تحقيق الفوز
الطبيعي«  »مــن  أنــه  منتخب ســويــســرا،  مــدرب  بيتكوفيتش،  أكــد فالديمير 
الفوز  أنــه يكون هناك »إحــبــاط« داخــل صفوف فريقه بسبب عــدم تحقيق 
في أي من املباريات الست التي خاضها هذا العام حتى هذه اللحظة. وأكد 
املدرب أنه يتفهم جيدا املشاعر السيئة التي تتملك الفريق بسبب عدم تذوق 
العام. وقال  الفريق هذا  التي خاضها  املباريات  أي من  االنتصار في  طعم 
أن يكون هناك شــيء من اإلحباط بعد خوض  الطبيعي  »مــن  بيتكوفيتش 
ليس  فهذا  للنتائج  نظرنا  إذا  منها.  أي  في  الفوز  تحقيق  دون  مباريات   6
كافيا. علينا أن نتحلى بالهدوء وأن نقلل من ارتكاب األخطاء«. وأضاف أنه 
يجب اإلشارة أيضا إلى أخطاء املدافعني والتي، حسب قوله، هناك الكثير من 

الكالم حولها.

أعــلــن رئــيــس االتـــحـــاد الــســنــغــالــي لــكــرة الــقــدم 
أنه  بــرس  فرانس  لوكالة  سنغور  أوغوستان 
قام بتقدم ترشيحه لرئاسة االتحاد األفريقي 
للعبة »كــاف« بشكل رسمي، بعدما قدم ملفه 

الخاص قبل اإلغالق يوم الخميس املاضي.
ــال ســنــغــور الــــذي يــعــمــل مــحــامــيــا: »قــدمــت  وقــ
ــد  ــوعـ ــحـــي، آخـــــــذًا بــــاالعــــتــــبــــار املـ ــيـ ــرشـ ــلـــف تـ مـ
الخميس  يــوم  الترشيحات  لتقديم  النهائي 
املاضي. أنتظر اآلن أن يقوم االتحاد األفريقي 
بنشر الالئحة«، من دون مزيد من التعليقات.

وبـــات أوغــوســتــان ســنــغــور املــرشــح الخامس 
األفريقي  االتــحــاد  فــي  الرئاسية  لالنتخابات 
لــكــرة الــقــدم، بــعــد الــرئــيــس الــحــالــي امللغاشي 
ــــي أحــــمــــد يــحــيــى  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ أحــــمــــد أحــــمــــد واملـ
ــا والــــجــــنــــوب أفــريــقــي  ــومــ والــــعــــاجــــي جـــــاك أنــ

باتريس موتسيبي.
وكان أحمد قد أعلن في أواخر شهر أكتوبر/ 
تــشــريــن األول املــاضــي تــرشــحــه لــواليــة ثانية 
مــزاعــم فساد مالية  الــرغــم مــن مواجهته  على 
كــان ينفيها دومــا، بعد أن وصــل إلــى منصب 
عــام 2017، منهيا حكما دام 29  فــي  الــرئــاســة 

الجزائر ـ أشرف شكري

فــقــدت الــجــزائــر أحـــد رمـــوز الــكــرة فــي الــبــالد، 
لنادي شبيبة  السابق  الرئيس  واملتمثل في 
الـــقـــبـــائـــل، مــحــمــد الـــشـــريـــف حـــنـــاشـــي، الــــذي 
كــان قــد تــعــّرض ألزمـــة صحية فــي األسابيع 
املاضية، قبل أن يطاوله فيروس كورونا، مما 
عّقد أكثر من وضعه، ورحــل عن عمر ُيناهز 

)70 عاما(.
ــاشـــي تـــاريـــخـــا  ــنـ ــــد مـــحـــمـــد الــــشــــريــــف حـ ــّلـ ــ وخـ
ــواء كـــالعـــب فــــي نــــادي  ــ ــالـــذهـــب، ســ مـــرصـــعـــا بـ
ــائـــل أو بـــــمـــــروره الـــقـــصـــيـــر مــع  ــبـ ــقـ شــبــيــبــة الـ
أن يمسك  قبل  الصحراء«،  منتخب »محاربي 
زمـــام رئــاســة الــنــادي »الــكــنــاري« لفترة دامــت 
إلــى 2017(،  أعــوام )1993  24 عاما، كانت بني 
وهـــي فــتــرة شــهــدت ألــقــابــا وإنـــجـــازات عــديــدة 
عــلــى الــصــعــيــديــن املــحــلــي واألفــــريــــقــــي، دخــل 
له  الشهرة، وباتت  أبــواب  الفريق  من خاللها 
صــوالت وجـــوالت. ووّحـــد رحيل حناشي عن 
الفاعلني   

ّ
وكـــل الــجــزائــريــة  الجماهير  الــحــيــاة، 

في الوسط الرياضي وحتى السياسي، الذين 

مقابل  صوتا   34 بنيله  حياتو  لعيسى  عاما 
20 للكاميروني.

وكـــان تــقــريــر صــحــافــي لشبكة »بـــي بــي ســي« 
والعشرين  الــثــالــث  فــي  أشـــار  قــد  البريطانية 
 أحمد يحظى 

ّ
من شهر أكتوبر املاضي إلى أن

بدعم 46 اتحادًا من أصل 54، ثم نشرت الشبكة 
بــعــد أيــــام تــقــريــرًا ثــانــيــا يــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة 
حــرمــان أحــمــد مــن مــواصــلــة تــرشــحــه مــن قبل 
لجنة األخالقيات في االتحاد الدولي »فيفا«، 
بسبب االتهامات التي يواجهها، حول وجود 

مزاعم فساد مالي، رغم نفيه لها مرارًا.
بدوره، أعلن أحمد ولد يحيى رئيس االتحاد 
أيـــام، عزمه  الــقــدم، قبل عــدة  املوريتاني لكرة 
الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي لــكــرة 
القدم، من خالل تغريدة نشرها عبر حسابه 
في  االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمي 
»تويتر«، ليكون أول رئيس اتحاد عربي يقرر 
ستقام  التي  املعركة  منافسات  غمار  خــوض 

في مارس املقبل.
ــد يــحــيــى فـــي تــغــريــدتــه على  ــال أحـــمـــد ولــ ــ وقـ
ــرة الـــقـــدم  ــ حـــســـابـــه: »حــــرصــــا عـــلـــى تـــطـــويـــر كـ

سارعوا إلى إلقاء عبارات املواساة والتعازي 
ألســـرة الــفــقــيــد فــي هـــذا املــصــاب الــجــلــل، وهــو 
الذي ووري الثرى إلى مثواه األخير، يوم أمس 
ــازارت« فــي مقاطعة  الــســبــت، بقرية »إيــغــيــل تــ

تيزي وزو شرقي وسط العاصمة الجزائرية.
الجزائرية،  الحكومة  األول في  الوزير  ونشر 
في  على حسابه  تغريدة  جـــراد،  العزيز  عبد 
»تويتر« عن رحيل حناشي، كتب فيها: »رحل 
ــرة الــريــاضــيــة رئــيــس شبيبة  عــنــا وعـــن األســ
القبائل سابقا، محمد شريف حناشي، الذي 
تـــرك بــصــمــاتــه فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة الــجــزائــريــة 

العبا ثم مسّيرًا لنادي الشبيبة«.
الفقيد،  وتابع »تعازينا الخالصة إلى أسرة 
ولكل أنصار الشبيبة. وأدعو الله أن يتغمده 
بــرحــمــتــه الــواســعــة، ويــســكــنــه فــســيــح جنانه 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان«.
أمــــا وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة ســيــدي علي 
ــدي فــكــتــب عـــلـــى صــفــحــتــه )فـــيـــســـبـــوك(  ــالــ خــ
انتقال  الــحــزن واألســــى خــبــر  بــبــالــغ  »تلقيت 
ــبــــق لـــفـــريـــق شــبــيــبــة الــقــبــائــل  الـــرئـــيـــس األســ
الــعــريــق إلـــى جــــوار ربــــه. وأمــــام هـــذا املــصــاب 
الـــجـــلـــل، أتـــقـــدم بــخــالــص الـــتـــعـــازي وأصــــدق 
الفقيد وأحبته وكل  املواساة ألســرة  مشاعر 

العائلة الكروية والرياضية«.
وأضـــــاف »بــرحــيــل مــحــمــد شــريــف حــنــاشــي، 
ــدًا مــن أبــرز  تفقد كـــرة الــقــدم الــجــزائــريــة واحــ
أعــمــدتــهــا الـــــذي أفـــنـــى حــيــاتــه فـــي خــدمــتــهــا 
ــقــــاب الـــتـــي ستخلد  ــن األلــ وصـــنـــع الـــعـــديـــد مـ
اســمــه فــي ســجــل إنـــجـــازات الــفــريــق«. بـــدوره، 

األفــريــقــيــة وبـــعـــد تــفــكــيــر عــمــيــق ومـــشـــاورات 
مـــكـــثـــفـــة، قـــــــررت الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة االتــــحــــاد 

األفريقي لكرة القدم«.
ويعد أحمد ولد يحيى واحدًا من أبرز أعضاء 
املكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم 
من  واملــقــرب  املقبلة،  القليلة  الــســنــوات  خــالل 
دوائر صنع القرار في االتحاد القاري، خاصة 
أنه كان من ضمن اللجنة التي اتخذت قرارات 
حــاســمــة فـــي نــهــائــي أبـــطـــال أفــريــقــيــا املــوســم 
ــــذي أقـــيـــم بـــني الــتــرجــي الــتــونــســي  املـــاضـــي الـ

والوداد املغربي.
ــور الـــــــــذي يـــــــــرأس االتـــــحـــــاد  ــغــ ــنــ ــل ســ ــغــ ــشــ ويــ
ــام 2009 مــنــصــب عــمــدة  ــ الــســنــغــالــي مـــنـــذ عـ
ــــرة صـــغـــيـــرة يـــقـــل عـــدد  ــزيـ ــ غـــــوريـــــه، وهــــــي جـ
لتجارة  رمــز  وهــي  نسمة   2000 عــن  سكانها 
الرقيق تقع قبالة العاصمة دكار، وهو أيضا 
عضو في اللجنة التنفيذية لالتحاد األفريقي 

للعبة.
السنغالي  االتــحــاد  لرئاسة  وشــهــدت واليــتــه 
ليفربول  نــجــم  بــقــيــادة  بــــالده  بــلــوغ منتخب 
ــبـــاراة النهائية  املـ اإلنــكــلــيــزي ســاديــو مــانــيــه 
لكأس األمــم األفريقية األخيرة في مصر عام 
2019 حيث خسر أمام الجزائر بهدف نظيف.

وتــحــتــل الــســنــغــال املـــركـــز 21 فـــي الــتــصــنــيــف 
الــعــاملــي الـــصـــادر عــن االتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
)»فيفا«(، واألول في القارة السمراء. ومن املقرر 
أن تقام االنتخابات املقبلة في 12 مارس/ آذار 

املقبل في العاصمة املغربية الرباط.
)العربي الجديد، فرانس برس(

نــشــر االتـــحـــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم )فـــاف( 
رسالة تضامن مع الراحل حناشي جاء فيها 
الحزن واألســى تلّقى رئيس االتحاد  »ببالغ 
الـــجـــزائـــري لـــكـــرة الـــقـــدم الــســيــد خــيــر الــديــن 
زطــشــي وأعـــضـــاء املــكــتــب الــفــيــدرالــي وطــاقــم 

املنتخب الوطني والالعبني، نبأ وفاة السيد 
مــحــمــد الـــشـــريـــف حــنــاشــي الـــالعـــب الـــدولـــي 
الــســابــق والـــرئـــيـــس األســـبـــق لـــنـــادي شبيبة 

القبائل، اليوم بعد صراع مع املرض«.
يتقدم  الجلل  املــصــاب  »وبــهــذا  أيــضــا  وفيها 

السيد الرئيس وكل أعضاء االتحاد بخالص 
القبائل  ونــادي شبيبة  الفقيد  لعائلة  العزاء 
ــرة الــكــرويــة الــجــزائــريــة، رحــم الله  ولــكــل األسـ
الــفــقــيــد وأســكــنــه فسيح جــنــاتــه وألــهــم ذويــه 

جميل الصبر والسلوان«.
ولم يتردد رئيس رابطة كرة القدم الجزائرية، 
عــبــد الــكــريــم مــــدوار، فــي ذرف الــدمــوع خــالل 
ــال فــي  ــ ــاة حـــنـــاشـــي، حـــيـــث قـ ــ حـــديـــثـــه عــــن وفــ
تــصــريــحــات لـــإذاعـــة الـــجـــزائـــريـــة: »حــنــاشــي 
ــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم  ــن تــ هــــو جـــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــ
الجزائرية  الجماهير  أفــرح  طاملا  الجزائرية، 
في األوقــات الصعبة، وهو رئيس ليس مثل 
كــل الــجــزائــريــني، إنــا لله وإنـــا إلــيــه راجــعــون، 
رحــمــة الــلــه عــلــيــه«. وهــو نفس حــال الرئيس 
السابق لنادي مولودية الجزائر، عمر غريب، 
الذي بكى على املباشر خالل حديثه مع قناة 
النهار الجزائرية، قائاًل »محمد الشريف قدم 
أقــول  كــان رجــاًل شهما، وعندما  لقد  الكثير، 
رجــاًل فأنا أعــرف مــاذا أقــول، لألسف رغم كل 
ما قدمه في نهاية مشواره إال أن البعض كان 

يسعى إلى إهانته«.
كما أرسل الرئيس السابق لالتحاد الجزائري 
تعزية  رســـالـــة  روراوة،  مــحــمــد  ــقـــدم،  الـ لــكــرة 
ــاء فيها  لــعــائــلــة الـــراحـــل حــنــاشــي، ومـــمـــا جــ
»صدمت لوفاة األخ والصديق العزيز محمد 
شــريــف حــنــاشــي الــرئــيــس األســـبـــق لشبيبة 
لم  كرجل ومسير  معه  تعاملت  لقد  القبائل، 
يــبــخــل عــلــى فــريــقــه وعــلــى الـــكـــرة الــجــزائــريــة 

بوقته وصحته وماله«.

الجزائر توّدع رئيس شبيبة القبائل السابق حناشيرئيس االتحاد السنغالي يترشح النتخابات الـ»كاف«
يشغل سنغور الذي يرأس 

االتحاد السنغالي منذ 
عام 2009 منصب عمدة 

غوريه في بالده

وّدعت الجزائر الرئيس 
السابق لشبيبة القبائل، 

محمد الشريف حناشي، 
عن عمر 70 عامًا

)Getty( يطمح أوغوستان سنغور لرئاسة االتحاد األفريقي لكرة القدم

)Getty/كشف حاليلوزيتش أسلوب لعبه الهجومي القوي )فرانك فيفي

فرض زياش نفسه في المباراة ضد أفريقيا الوسطى )فابريس كوفريني/فرانس برس(

ردود فعٍل جماهيرية وسياسية ورياضية قّدمت التعازي برحيل حناشي )فرانسوا لو بريستي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

العربية  االنـــتـــصـــارات  تــواصــلــت 
في رحلة الجولة الثالثة من عمر 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
القدم املقبلة في  كأس األمم األفريقية لكرة 
وتونس،  املغرب  منتخبي  عبر  الكاميرون، 
في سباق املجموعتني الخامسة والعاشرة.

ــلـــعـــب مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس،  ــدايـــــة مـــــن مـ ــبـــ والـــ
حــيــث حــقــق املــنــتــخــب املــغــربــي فــــوزًا كبيرًا 
بأربعة  الــوســطــى  أفريقيا  على  ومستحقا 
املجموعة  منافسات  ضمن  لــهــدف،  أهـــداف 
الخامسة، ليرفع »أسود األطلس« رصيدهم 
إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد 

مواجهات 
التصفيات األفريقية
انتصار تونسي واستعراض مغربي

قوته  عن  األول  المغربي  المنتخب  كشف 
الهجومية الضاربة في المواجهة ضد منتخب 
زياش،  حكيم  نجمه  بقيادة  الوسطى،  أفريقيا 
التصفيات  في  الفنية  مهاراته  استعرض  الذي 

المؤهلة للمسابقة القارية

تقرير

اللقاء  نــقــاط. وجــاء  الــوســط عند 3  أفريقيا 
سهال بالنسبة ألسود األطلس تحت قيادة 
ظهرت  حاليلوزيتش،  وحــيــد  الفني  املــديــر 
ــيـــات بني  ــانـ ــكـ خـــاللـــه فــــــوارق الـــخـــبـــرة واإلمـ
العــبــي الــفــريــقــني لــصــالــح الــفــريــق املــغــربــي 
الذي انتزع صدارة املجموعة منفردا. وخرج 

املــواجــهــة بالعديد من  مــن  املــغــرب  منتخب 
الكبير حكيم  نجمه  تألق  أبرزها  املكاسب، 
زيــــاش، املــحــتــرف فــي تشلسي اإلنــكــلــيــزي، 
الذي قدم إحدى أفضل مبارياته الدولية في 
تاريخه، وسجل هدفني وساهم في صناعة 
أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قــدم 
الــثــنــائــي املــخــضــرم ســفــيــان أمــرابــط وعـــادل 
ــا الــــوســــط مـــســـتـــوى جـــيـــدا،  ــبـ تـــاعـــرابـــت العـ
وأظهرا كفاءة في املناورات، وهو أمر يقلل 
من الضغوط التي تعّرض لها املدير الفني 

بسبب استدعاء العبني كبار.
أبوخالل  زكــريــا  املــبــاراة تقديم  كما شهدت 
األطــــلــــس«  »أســــــــــود  مـــــع  ــاده  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أوراق 
وتسجيله  جيدا،  مستوى  بتقديمه  دولــيــا، 
ــانـــي، وبــــات  ــثـ هـــدفـــا جــمــيــال فــــي الــــشــــوط الـ
مـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي يــمــكــن الـــرهـــان عليها 
فـــي املــســتــقــبــل داخــــل تــشــكــيــل الـــفـــريـــق. كما 
ــاراة ظــهــور أشــــرف بـــن شــرقــي،  ــبـ ســجــلــت املـ
نجم الــزمــالــك املــصــري، فــي الــشــوط الثاني 
ملضاعفة الهجوم، وكذلك إكسابه حساسية 
املــبــاريــات الــدولــيــة والــوقــوف على مستواه 
بــشــكــل جــيــد بــعــد ملــعــانــه مـــع نـــاديـــه بشكل 
ــاء فـــوز املــغــرب ســهــال في  ــع مــؤخــرا. وجـ رائـ
ظل البداية الهجومية التي لعب بها املدير 
ظهيري  منح  أبــرزهــا  حاليلوزيتش،  الفني 
الجنب، خاصة أشرف حكيمي، نجم اإلنتر 
اإليـــطـــالـــي، حــريــة هــجــومــيــة والـــرهـــان على 
أكــثــر مــن جملة فــي الــوصــول للمرمى، مثل 
االخــتــراق مــن العمق عبر زيـــاش وأمــرابــط، 
ــــالح الـــعـــرضـــيـــات  ــــى ســ وكــــذلــــك الـــلـــجـــوء إلــ
من  التسجيل  مهاجميه  إجـــادة  الســتــغــالل 
ــاء الــشــوط األول مثيرا،  الـــهـــواء. وجـ ألــعــاب 
بــــدأه املــغــرب بــهــجــوم ضــاغــط مــنــذ الــبــدايــة 
أســـفـــر عــــن هـــــدف مــبــكــر عـــبـــر حــكــيــمــي فــي 
الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة، لــكــن ســـرعـــان مـــا بــاغــت 
ياسني  الحارس  الوسطى  أفريقيا  منتخب 
بونو، عبر لويس في الدقيقة )25( مسجال 
هــدف الــتــعــادل، ولــم يهتز املــغــرب وضاعف 
هــجــومــه ونــجــح زيــــاش فـــي تــســجــيــل هــدف 

وصناعة آخر في الدقيقتني )31، و33(.
الثاني، واصــل املغرب ضغطه  وفــي الشوط 
وأشرك املدير الفني أكثر من العب بديل في 
الــهــجــوم، وعــلــى رأســهــم  مــحــاولــة لتنشيط 
أبــوخــالل، وبــن شرقي، إذ سجل األول هدفا 
رابعا للمغرب في الدقيقة )64(.  ومن جانبه، 
ــد حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، املــــديــــر الــفــنــي  ــيـ ــد وحـ ــ أكـ
عقب  للصحافيني  في تصريحات  للمغرب، 
انــتــهــاء الــلــقــاء، أن الــصــفــحــة األولــــى طويت 

أهدر نجوم منتخب تونس 
الكثير من الفرص الضائعة 

ضد تنزانيا

سجل المساكني الهدف الوحيد لتونس في المواجهة )خافير سورانو/فرانس برس(

بـــالـــفـــوز عــلــى أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى والــتــقــدم 
لــــصــــدارة املـــجـــمـــوعـــة. وقـــــال حــالــيــلــوزيــتــش 
»رغم الفوز الكبير إال أننا لن ننظر إلى هذا، 
الوسطى،  أفريقيا  مــع  أخـــرى  مــبــاراة  لدينا 
التأهل مبكرًا،  الفوز فيها قد يحسم بطاقة 
والرهان  الكبير  الفوز  في  التفكير  يمكن  ال 
عليه فــي لــقــاء الــجــولــة الــرابــعــة، خــاصــة في 
ظــل ضيق الــوقــت وإمــكــانــيــة حـــدوث إجهاد 
الهجومي  »األداء  وأضــــاف  الــالعــبــني«.  بــني 
نــفــذوا خطة الجهاز الفني  الــالعــبــون  جــيــد، 
وســجــلــنــا عــــددا كــبــيــرا مـــن األهــــــداف. هــنــاك 
أخــطــاء بسيطة فــي الــوســط والــدفــاع علينا 
تالفيها في األيام املقبلة، لكننا في النهاية 

البطء  املعاناة من  املثالي، بخالف  بالشكل 
في نقل الهجمات كثيرا من الوسط.

االطمئنان  في  اللقاء  الفني  املدير  واستغل 
على عدد كبير من العناصر األساسية، مثل 
معلول  وعلي  والخزري  واملساكني  ساسي 
ومرياح ودراغر، وهو القوام املنتظر الرهان 
عليه في لقاء دار السالم في الجولة الرابعة 
من عمر التصفيات. وعقب اللقاء، أكد منذر 
الكبّير، املدير الفني لنسور قرطاج، تحقيقه 
الهدف األكبر من املباراة وهو الفوز الثالث 
إلى حد  التوالي، بقوله »مباراة جيدة  على 
كــبــيــر، حــزيــن لــعــدم الــتــســجــيــل، خــاصــة في 
ظــل الــوصــول أمـــام املــرمــى عــدة مـــرات. سوء 

حققنا الهدف املطلوب، وهو الفوز وحصد 
النقاط الثالث واستعادة صدارة املجموعة«.
وفـــي املــجــمــوعــة الــعــاشــرة، انــتــزع املنتخب 
بهدف  تنزانيا  على  غاليا  فـــوزا  التونسي 
ــــيء، لـــيـــرفـــع »نــــســــور قـــرطـــاج«  مـــقـــابـــل ال شــ
رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة، بفضل 
الــهــدف الـــذي سجله يــوســف املــســاكــنــي في 
الــدقــيــقــة )18(، عــبــر ركـــلـــة جــــــزاء. وكــشــفــت 
املباراة النقاب عن أزمات رغم الفوز يعاني 
ــاج«، أبــــرزهــــا الــرعــونــة  ــرطــ مــنــهــا »نـــســـور قــ
الـــشـــديـــدة فـــي الــلــمــســة األخـــيـــرة مـــن جــانــب 
وحمزة  الخزري  ووهبي  املساكني  يوسف 
ــــدم اســتــغــالل الـــكـــرات الــعــرضــيــة  رفـــيـــع، وعـ

التوفيق والتسرع كانا حاضرين. الالعبون 
مجهدون من دون شك، والجميع يعلم مدى 
الضغط الذي عاشه املنتخب الشهر املاضي 
»لدينا  مضيفا  كـــورونـــا«،  إصــابــات  بسبب 
مباراة أخرى مهمة. الفوز فيها يمنح تونس 
الــتــأهــل املــبــكــر إلـــى كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة«. 
ــــرب وتــــونــــس،  ــغـ ــ ــي املـ ــاراتــ ــبــ ــــن مــ وبــــعــــيــــدا عـ
وفــــي املــجــمــوعــة األولــــــى فـــــازت مـــالـــي على 
ناميبيا بهدف مقابل ال شــيء، لترفع مالي 
مــع غينيا  نــقــاط متساوية   7 إلــى  رصيدها 
ناميبيا  رصــيــد  تجمد  فيما  الـــصـــدارة،  فــي 
الثالثة،  املجموعة  وفــي  فــقــط.  نــقــاط   3 عند 
فاز منتخب جنوب أفريقيا على ساوتومي 

بهدفني مقابل ال شيء في لقائهما بجنوب 
أفريقيا، لترفع األخيرة رصيدها إلى 6 نقاط 
وتتقدم إلى الوصافة خلف غانا املتصدرة بـ 
9 نقاط ومتقدمة على السودان ثالث جدول 

الترتيب برصيد 3 نقاط.
أمـــا فــي املــجــمــوعــة الــحــاديــة عــشــرة، فــفــازت 
النيجر على إثيوبيا بهدف مقابل ال شيء 
سجله يوسف أومـــروي في الدقيقة 73 من 
ركلة جزاء، لتنال النيجر أول 3 نقاط لها في 
الرصيد نفسه إلثيوبيا،  التصفيات مقابل 
فــيــمــا فـــجـــر مــنــتــخــب ســـيـــرالـــيـــون مــفــاجــأة 
كـــبـــيـــرة بـــالـــتـــعـــادل مــــع مــضــيــفــه نــيــجــيــريــا 
بأربعة أهداف لكل فريق في املجموعة )12(.
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الدوحة ـ العربي الجديد

التابعة  الــتــقــيــيــم  لــجــنــة  اخــتــتــمــت 
ــــوي  ــيـ ــ ــي اآلسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس األوملـ
ــة  ــريـ ــقـــطـ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ زيـــــارتـــــهـــــا الــ
ملفا شامال الستضافة   قدمت  التي  الدوحة 
وكـــــان   ،2030 ــة  اآلســـــيـــــويـــ األلــــــعــــــاب  دورة 
ــبـــرت عـــنـــه الــلــجــنــة الفــتــا  ــذي عـ ــ االنـــطـــبـــاع الــ
يــؤكــد قــــدرة الــبــلــد الــعــربــي عــلــى اســتــضــافــة 
الكبير. وســبــق أن تقدمت  الــحــدث اآلســيــوي 
األلـــعـــاب  اســـتـــضـــافـــة دورة  بــمــلــف  الــــدوحــــة 
اآلســـيـــويـــة 2030 خــــالل اجـــتـــمـــاعـــات املــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي للمجلس األوملـــبـــي اآلســـيـــوي في 
ــه الــثــالــثــة والــســبــعــن، الــتــي أقــيــمــت في  دورتــ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول من 
املاضي، كحدث يضاف ألكثر من 500  العام 
مناسبة رياضية نظمتها قطر خالل 15 سنة 
مضت، ولكن امللف شكل مفاجأة سارة للجنة 
التقييم على أرض الواقع، بحسب ما عبرت 
عنه في مؤتمر صحافي مشترك عقدته لجنة 
املــلــف مــع لــجــنــة الــتــقــيــيــم الــتــابــعــة للمجلس 
األوملــبــي اآلســيــوي، للحديث عــن العديد من 

األمور املتعلقة بامللف.
وتــرتــفــع أســهــم الــبــلــد الــعــربــي لــلــفــوز بشرف 

الدوحة 
وملف 2030

لجنة ملف الدوحة 2030 أبدت كامل استعدادها الستضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية 2030، خصوصًا أن هذا البلد العربي يمتلك خبرات كبيرة من خالل 
استضافة العديد من الفعاليات الكبرى، ما يعزز حظوظه الحتضان احتفال 

قاري كبير في موطن كأس العالم لكرة القدم 2022

3031
رياضة

تقرير

ــي ظــل  ــ ــة، فــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــة الـــــــــــــدورة اآلســ ــافــ ــتــــضــ اســ
االنطباعات التي عبر عنها أندري كريوكوف 
ــبـــي  ــيـــس لــجــنــة الــتــقــيــيــم لــلــمــجــلــس األوملـ رئـ
اآلســــيــــوي، خـــاصـــة أن لــجــنــة مــلــف الـــدوحـــة 
األلـــعـــاب اآلســيــويــة 2030  الســتــضــافــة دورة 
أكــدت أن دولــة قطر تمتلك تــجــارب وخبرات 
كــبــيــرة مـــن خــــالل اســتــضــافــتــهــا الــعــديــد من 
ــم راشــــد  ــرى. وقـــــــال جــــاســ ــبــ ــكــ ــات الــ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
الدوحة  مللف  التنفيذي  الرئيس  البوعينن 
2030 ، خــالل املــؤتــمــر، أن املــلــف يعد أولــويــة 
ويحظى بالدعم الكامل، وهو ركيزة أساسية 
من رؤية قطر 2030، مضيفا: »نحن ننظر إلى 
مجاال  باعتبارها  األلــعــاب  دورة  استضافة 
األولويات  تحقق  اللجنة  أن  إلثبات  وفرصة 
املــســتــدامــة، خــاصــة فــي ظــل امــتــالكــنــا جميع 

مقومات النجاح من خبرات وتجارب سابقة 
يــشــهــد لـــهـــا بـــالـــتـــمـــيـــز« بــحــســب مــــا نــشــرتــه 
ــاف: »نــمــتــلــك  ــ ــ ــالـــة األنــــبــــاء الــقــطــريــة. وأضـ وكـ
شغف تنظيم دورة األلعاب االسيوية 2030، 
املرافق واملنشآت متوفرة وموجودة  فجميع 
واللجان  االتــحــادات  قبل  مــن  اختبارها  وتــم 

الدولية واآلسيوية«.
ــالــــة إلــــــى جــمــيــع  ــه الـــبـــوعـــيـــنـــن بــــرســ ــ ــــوجـ وتـ
أفضل  لهم  ستوفر  الــدوحــة  بــأن  الرياضين 
الظروف من أجل التدرب والتنافس الشريف، 
إرث نحو  بــوابــة  أن دورة 2030 ستكون  كما 
املــســتــقــبــل، وقـــــال: »إذا مـــا تـــم مــنــحــنــا شــرف 
االســتــضــافــة، فـــإن بــرنــامــج إرث خـــاص بهذه 
األلـــعـــاب ســيــبــدأ مـــن عــــام 2021، وســيــســمــى 
ــيـــس  ــرئـ الـ وأكــــــــد   .»2030 اإلرث  »مــــــشــــــروع 
املـــرافـــق  أن   2030 ــة  الــــدوحــ ملــلــف  الــتــنــفــيــذي 
باإلضافة  ومتوفرة،  تماما  جاهزة  الرياضة 
الــقــادر على  البشري  الخبرة واملــســتــوى  إلــى 
مــشــيــرا  الـــريـــاضـــيـــة،  األحـــــــداث  إدارة جــمــيــع 
إلــــى أن »تــركــيــزنــا كــــان مــنــصــبــا عــلــى خــدمــة 
اللجان األوملــبــيــة اآلســيــويــة ونــحــن نــدعــم كل 
الفعاليات  نجاح  ضمان  أجــل  من  القطاعات 
الرياضية في دولة قطر«. وقال »نحن نجحنا 
فــي نــقــل إرث األلـــعـــاب اآلســيــويــة 2006، إلــى 
ــة قـــطـــر، وهـــذه  ــ كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات فـــي دولـ
الــدورة ستكون بمثابة بوابة نحو فتح إرث 
مستقبلي سينطلق من اآلن. نتطلع الى بذل 

كافة الجهود وتوجيهها لخدمة الرياضة«.
ــدري كــريــوكــوف رئيس  ومـــن جــانــبــه، عــبــر أنــ
لجنة التقييم للمجلس األوملبي اآلسيوي عن 
سعادته بالتواجد في قطر قائاًل »هذا البلد 
اآلسيوية  األلــعــاب  دورة  الستضافة  مــرشــح 
اللجنة يتمثل فــي تقييم  فــي  ... دورنـــا   2030
لهذه  استضافتها  وإمــكــانــيــة  الــدوحــة  قـــدرة 
ــدورة تــعــد أكــبــر  ــ األلـــعـــاب، خــاصــة أن هـــذه الــ
تجمع للرياضين في آسيا متعدد األلعاب«.

الــتــي قدمت  لــلــعــروض  ــال »لــقــد استمعنا  وقـ
امللف  هــذا  مقومات  أبــرز  بتحليل  وقمنا  لنا 
من خالل زيارة العديد من املرافق الرياضية 
القائمة وتعرفنا على مستوى البنية التحتية، 
ــة لــــزيــــارة لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع  ــافــ إضــ
مع  اجتماعات  زيارتنا  تخللت  كما  واإلرث، 
الحكومي  القطاع  من  املسؤولن  من  العديد 
والخاص وكذلك الرياضين، وأتقدم بالشكر 
لــجــمــيــع الـــــــــــوزارات الــــتــــي قــــدمــــت عـــروضـــهـــا 
وكانت مشاركتها فعالة في عملنا«. ورأى أن 
الرياضة جزء ال يتجزأ من اهتمامات الشعب 
الــقــطــري، ونــثــمــن إســهــامــاتــهــم املــتــمــيــزة في 
ملف االستضافة 2030، مشيرا إلى أن لجنة 
التقييم تشعر بقدر كبير من الرضا، ألن هذا 
املشروع يعمل على بناء ما تحقق خالل دورة 
األلعاب اآلسيوية السابقة 2006 والتي كانت 
ناجحة للغاية، وكذلك رؤية قطر التي تؤكد 

على أهمية االلعاب في كافة املستويات.

لجنة تقييم المجلس 
األولمبي اآلسيوي »تشعر 

بقدر كبير من الرضا«

إيقاف العداء الكيني مانانجوي عامين
الدولي  التابعة لالتحاد  النزاهة   قالت وحدة 
أللــعــاب الــقــوى، إنــهــا عــاقــبــت الــعــداء الكيني 
ايــلــيــا مــانــانــجــوي، بــطــل الــعــالــم الــســابــق في 
باإليقاف عامني، بسبب  سباق 1500 متر، 
مانانجوي  وغــاب  املنشطات.  لــوائــح  انتهاك 
عن ثالثة اختبارات للكشف عن املنشطات، 
في انتهاك لقواعد تلزم الرياضيني باإلبالغ 
عن أماكن وجودهم. وتم إيقاف مانانجوي 
مؤقتا في يوليو/تموز بسبب هذه املخالفة. 
العقوبة ستسري  الــنــزاهــة إن  وقــالــت وحــدة 
لم  الــذي  الثالث  االختبار  تاريخ  اعتبارا »من 
يبلغ العداء الكيني عن مكان وجوده حينها«، 
األول  إلــى 22 ديسمبر/كانون  والــذي يرجع 
ــنــزاهــة فـــي بــيــان  ــدة ال 2019. وأضـــافـــت وحــ
»يعني هذا القرار إلغاء جميع نتائج العداء في كل املسابقات الرسمية التي خاضها منذ 
22 ديسمبر 2019 وكل ما ترتب عليها من ألقاب وجوائز مالية وميداليات ونقاط«. 
وينضم مانانجوي إلى قائمة الرياضيني الكينيني الذين تمت معاقبتهم في السنوات 
األخيرة، ومن بينهم أسبل كيبروب بطل أوملبياد 2008 في سباق 1500 متر، وريتا 
جيبتو بطلة ماراثون بوسطن وشيكاغو السابقة وجيميما سومجونج بطلة املاراثون 
في أوملبياد 2016. وقال العداء إن السبب يرجع إلى تأخر رحلة طيران كانت تحمل 
حقائبه التي وضع فيها مفاتيح منزله. وأضافت »نظرا لعدم وجود مفاتيح املنزل نزل 
العداء في أقرب فندق للمطار، ليغيب عن االختبار الذي كان مقررا في رونجاي صباح 

اليوم التالي«.

ياماها يؤكد أن كراتشلو سيكون سائقًا للتجارب 
في 2021

أعلن فريق ياماها، املنافس في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية )الفئة األولى(، 
أنه عني البريطاني كال كراتشلو سائقا للتجارب بداية من 2021. وسيترك كراتشلو 
)35 عاما( فريقه الحالي إل.سي.أر هوندا في نهاية املوسم الحالي، بعد قرار الفريق 
باالستغناء عن خدماته لصالح أليكس ماركيز. وتحدثت تكهنات عن إمكانية انضمام 
كراتشلو، الفائز بثالثة سباقات في الفئة األولى، إلى فريق أبريليا، لكنه قرر االنضمام 
العالم سابقا  بطل  لورينزو  لإلسباني خورخي  خلفا  للتجارب  كسائق  ياماها  إلــى 
ثالث مرات. وسيكون بوسع كراتشلو أيضا املشاركة في السباقات كبديل في حالة 

غياب أي سائق لياماها بسبب املرض أو اإلصابة في العام املقبل.

سباق تركيا لن يحل بدًال من فيتنام
لن يحل سباق تركيا محل سباق فيتنام الشاغر في جدول بطولة العالم فورموال 1 
للسيارات العام املقبل، لكن منظمي سباق إسطنبول عبروا عن ثقتهم في استضافة 
البالد لسباق في عام 2021 وما بعده. وستغيب النسخة األولى لجائزة فيتنام الكبرى 
يــزال مكان سباق  الــذي يشمل 23 سباقا. وال  لعام 2021  العالم  عــن جــدول بطولة 
فيتنام، الذي كان مقررا في 25 إبريل بني سباقي الصني وإسبانيا، شاغرا. وعادت 
تركيا لفورموال 1 هذا العام ألول مرة منذ 2011 كسباق بديل في جدول مختصر 
من 17 سباقا ورشحتها تقارير الستضافة سباق بدال من هانوي العام املقبل. لكن 
إن هناك مفاوضات  قــال  بــارك،  تدير حلبة إسطنبول  التي  الجهة  آك، رئيس  فــورال 
مستمرة مع فورموال 1، لكنه استبعد إقامة السباق في إبريل، نظرا لتزامنه مع شهر 

رمضان.

ديوكوفيتش: يقل الضغط بعد ضمان صدارة التصنيف
ــاك  ــ ــوفـ ــ ــي نـ ــ ــ ــرب ــ ــــصــ ــ ــــس ال ــنـ ــ ــتـ ــ أكـــــــــد العـــــــــب الـ
لندن بضغوط  إلــى  أنــه وصــل  ديوكوفيتش 
املــركــز األول في  بــعــدمــا حــســم بالفعل  أقـــل 
الــحــالــي،  املــوســم  لــنــهــايــة  الــعــاملــي  التصنيف 
اللقب  ولكن هــذا ال يغير رغبته في تحقيق 

السادس للبطولة الختامية لالعبي التنس.
وقال الصربي، خالل مؤتمر صحافي »ُيزال 
الضغط من عليك عندما تعلم أنك املصنف 
األول عامليا، ولكن هذا ال يغّير سبب تواجدي 
هنا ورغبتي في الفوز باللقب«. ويبحث ديوكوفيتش في لندن عن لقبه السادس لتلك 

البطولة، ليعادل به رقم أسطورة التنس السويسرية فيدرير.
وأضاف الالعب »أعتقد أن مالعب )Arena O2( مكان ناجح للغاية بالنسبة للحدث 
األلقاب  الصعب االحتفاظ بأحد  للغاية هنا، ومن  لعبت بشكل جيد  لقد  أيضا.  ولي 
التي حققتها هنا إذا واجهت نادال أو روجيه«. وتابع »من الغريب اللعب بدون جمهور، 

ولكننا اعتدنا على هذا األمر، وهذا سيساعدنا على قبول هذه الظروف«.

في سريعًا إلى الدوري املمتاز، بعد هبوطه، بفضل 6 أهداف 
ليرسل  لعبها،  مــبــاراة   15 فــي  و4 صنعها  أالريـــو  سجلها 
»الساباليرو« مرة أخرى لــدوري األضــواء في غضون ستة 
أشــهــر فــقــط، مــا جــعــل إدارات الــفــرق األرجــنــتــيــنــيــة تــســارع 
الــخــطــى مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى عــقــده. ودفـــع نـــادي ريفر 
يــورو لشراء عقده، وخــاض أالريــو مواجهته  باليت مليون 
األولى كبديل ألسطورة الفريق الكبير، فيرناندو كافيناجي، 
الــتــعــادل في  أحـــرز هــدف  األول، عندما  هــدفــه  ليأتي بعدها 
نصف النهائي ضد جواراني بكأس ليبرتادوريس، ليساهم 
بوصولهم للمواجهة النهائية، ويكتب بعدها إسمه بأحرف 
من ذهب، نتيجة إحرزاه الهدف االفتتاحي في إياب النهائي، 
الذي انتهى بثالثة أهداف من دون رد ضد تيغريس، ما منح 
ريفر باليت لقبه القاري الثالث. وخالل 47 مباراة فقط مع 
نادي ريفر باليت في جميع البطوالت املحلية والقارية، سجل 

املهاجم أالريـــو 22 هــدفــًا، مــا جعل وســائــل اإلعـــالم املحلية 
في بالده، تباشر طرح األسئلة عن الوقت الذي سيغادر به 
املهاجم الشاب إلى أوروبا، من أجل خوض تجربة احترافية 
وإدارة  األرجنتيني  النجم  بني  الحب  قصة  وانتهت  جديدة. 
ريفر باليت في صيف عام 2017، عندما وافق على العرض 
بالصدمة  شعر  لكنه  األملــانــي،  ليفركوزن  بايرن  من  املقدم 
مــن قيمة شرطه  باملئة  بــدفــع نسبة 15  الــتــزام فريقه  لــعــدم 
الجزائي. ولجأ املهاجم أالريو إلى املحاكم في بالده من أجل 
الحصول على حقه، لكن إدارة ريفر باليت وقتها عّبرت عن 
دهشتها من تصرف العبها، وقامت بحظر بطاقته الدولية، 
مــن أجـــل مــنــع انــتــقــالــه إلـــى بــايــر لــيــفــركــوزن، إال أن الفريق 
األملــانــي ذهــب إلــى االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم »فيفا«، حتى 
يحل القضية الكبيرة، التي انتهت لصالحهم، ورحل الالعب 

من دون توديع الجماهير التي أحبته كثيرًا.

قتيبة خطيب

باير  نـــادي  مهاجم  أالريـــو  لــوكــاس  األرجنتيني  النجم  لفت 
بعدما  وبــقــوة،  إلــيــه  الرياضية  الجماهير  أنــظــار  ليفركوزن 
استطاع تسجيل 7 أهداف مع فريقه منذ بداية املوسم الحالي 
في الدوري األملاني لكرة القدم، لينافس املخضرم البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي على صّدار هّدافي »البوندسليغا«.
وملع اسم لوكاس أالريو صاحب )28 عامًا(، مع ناديه األول 
فـــي مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة، كـــولـــون دي ســانــتــا فـــي، بعدما 
عــانــى الــفــريــق بــشــدة فــي مــوســم 2014، ألنـــه كـــان يــصــارع 
نتيجة  األرجنتيني،  الثانية  الــدرجــة  لــدوري  الهبوط  لتفادي 
الــظــروف  بسبب  العــبــني،   10 عــن  باالستغناء  اإلدارة  قــيــام 
االقتصادية، باإلضافة إلى اقتطاع 6 نقاط، جــراء عدم دفع 
األمــوال للصفقات الجديدة حينها. وعاد كولون دي سانتا 

لوكاس أالريو

على هامش الحدث

لمع النجم 
األرجنتيني لوكاس 

أالريو مهاجم 
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كرة  مونديال  استضافة  في  لقطر  التوفيق  كريوكوف  أندري  تمنى 
القدم المقرر 2022، إذ قال »أتمنى كل التوفيق لقطر خالل مونديال 
2022، والسيد جياني إنفانتينو كان داعمًا بقوة لتنظيم هذه الفعالية.. 
أما في ما يتعلق بأبرز األمور التي تميز الملف القطري فأنا أقول إن كل 
الصدارة، مشيرًا  الذي يحتل دائمًا  الشغف  الملفات كان ما يميزها هو 
في  مثالي  بشكل  تساعدها  كبرى  مشاريع  تقيم  التي  »الــدول  أن  إلى 

االستضافة وتكون حظوظها وافرة«.

مونديال 2022

وجه رياضي

ولفت رئيس لجنة التقييم للمجلس األوملبي 
إلــى أن اللجنة األوملــبــيــة القطرية  اآلســيــوي 
قدمت ملفا متكامال ولجنة التقييم سعيدة 
بما شاهدته، مؤكدا أن الدوحة قــادرة على 
االســتــضــافــة بــنــاء عــلــى مــا تــمــت مشاهدته 
ونتمنى لهم كل التوفيق. وأوضح كريوكوف 
الــدوحــة مــن أجــل استضافة دورة  أن »ملف 
األلعاب يقوم على العديد من األمور املميزة، 
واملرافق  التحتية  البنى  انتباهي  لفت  ومــا 

ــة، خــصــوصــا املــــوازنــــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــ ــوازنـ ــ املـ
وأمامنا عشر سنوات واملرافق التي لم يتم 
نعتقد  منها فستنتهي الحقا، وال  االنتهاء 
أن جائحة كورونا ستؤثر على ملف الدوحة 

في االستضافة«. 
وتــــابــــع كــــريــــوكــــوف أن »مـــــا شــــاهــــدنــــاه فــي 
متقدمة  مستويات  يمثل   2022 ملف  لجنة 
والتجربة  والــتــخــطــيــط،  التنظيم  حــســن  مــن 
لــقــطــر فــــي 2006 تــعــتــبــر أســـاســـا  الـــســـابـــقـــة 

صممت  التي  واملتطورة  املثالية  الرياضية 
من أجل تأسيس إرث مستدام وكلنا ثقة بأن 
قطر قادرة على االستضافة«. وأشار إلى أن 
الــريــاضــة أصــبــحــت مـــن أولـــويـــات الـــدوحـــة، 
وهــذا مــا يساعد على تعزيز الــعــالقــات بن 
ــعــــاش اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، مـــؤكـــدا أن  الــــــدول وإنــ
الــتــنــافــس الــريــاضــي عــلــى املــســتــوى الرفيع 
يسهم فــي تحقيق هــذه األهــــداف، وأضـــاف: 
على صعيد  مميزا  تخطيطا  »لقد شاهدنا 

رئــيــســيــا يـــدعـــم مــلــفــهــا الـــحـــالـــي، كـــمـــا أنــهــا 
تركت أثــرا تراكميا من جيل إلى جيل وهذا 
إثــراء األلــعــاب اآلسيوية 2030  إلــى  سينتقل 
التقييم  هــي  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  ... مهمتنا 
والـــوقـــوف عــلــى أبـــرز اإليــجــابــيــات ولـــم ننته 
مــن تــقــريــرنــا وبــالــتــالــي ال يــحــق لــنــا الحسم 
بمن سينال شرف االستضافة، فكل ملف له 
نقاطه وأهدافه، وسنعلن عن ذلك في الوقت 
املناسب بعد رفع تقريرنا للجنة التنفيذية«.

توتنهام  مــدرب  مورينيو  البرتغالي جوزيه  إيقاف  القدم،  لكرة  األوروبـــي  االتحاد  أعلن 
مباراة أوروبية واحدة. وقال يويفا إن املدرب البرتغالي تسبب في تأخر انطالق مباراة 

توتنهام في الدوري األوروبي على ملعب رويال أنتويرب في 29 أكتوبر/تشرين األول.
وقالت لجنة االنضباط في يويفا إن عقوبة اإليقاف ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد. 
املتأخر  املــبــاراة  انطالق  يــورو )29565 دوالرا( بسبب  ألــف  توتنهام 25  تغريم  تم  كما 
إضافة إلى 3000 يورو لخرق لوائح املعدات واألجهزة الرياضية لليويفا. وخسر توتنهام 

املباراة بهدف لكنه يتصدر مجموعته.

صورة في خبر

إيقاف جوزيه مورينيو
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