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ألغيت مباراة ليون وضيفه مارسيليا نهائيًا 
ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري 

الفرنسي، وذلك بعدما ألقى مشجعون زجاجة 
مياه على أرض امللعب، مما أدى إلى إصابة رأس 

ديميتري باييه، نجم وقائد الفريق الضيف. 
وبسبب هذه الحادثة، أعلن االتحاد الفرنسي لكرة 

القدم، الذي أصدر بيانًا أدان فيه الحادث وأمر 
بترك القضية في يد لجنة االنضباط، عن إلغاء 

املباراة بشكل نهائي.

 لكأس 
ً
وج فريق كورينثيانز البرازيلي بطال

ُ
ت

»ليبرتادوريس« القارية للسيدات بالفوز 
على سانتا في الكولومبي بهدفني نظيفني 

في املباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة 
األوروغوايانية مونتفيديو. وُيعّد هذا اللقب 

الثالث لفريق سيدات كورينثيانز لتستمر 
هيمنة البرازيل على اللقب )10 من أصل 13 
لقبًا(. وسبق لسيدات كورينثيانز أن توجن 

باللقب مرتني من قبل في عامي 2017 و2019.

أوضح ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة 
 اللجنة املنظمة ستكون 

ّ
كأس العالم 2022، أن

مستعدة حتى لو كانت البطولة ستبدأ في نهاية 
الشهر الحالي. وقال الخاطر خالل حفل العد 

 شيء جاهز قبل 
ّ

 كل
ّ
التنازلي: »نحن فخورون بأن

عام كامل. سننظم كأس العرب في نهاية الشهر، 
وهي البطولة التي ستكون بمثابة اختبار كبير 

بالنسبة لنا قبل املونديال. لو بدأ املونديال نهاية 
الشهر الحالي، سنكون مستعدين«.

فرنسا: إلغاء مباراة 
ليون ومارسيليا بعد 

اعتداء على باييه

كورينثيانز البرازيلي يُتوج 
بطًال لكأس ليبرتادوريس 

للسيدات

الخاطر: قطر جاهزة 
حتى لو بدأ المونديال 

نهاية الشهر

ُطرد نجم فريق 
لوس أنجليس 
ليكرز، ليبرون 
جيمس، خالل 
مواجهة الفوز 
على فريق 
ديترويت بيستونز 
 ،)116 - 121(
وذلك بعد ضربه 
أيزياه ستيوارت 
بمرفقه على 
وجهه، ضمن 
منافسات 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين. 
وهذه المرة 
الثانية التي يُطرد 
فيها ليبرون 
في مسيرته 
االحترافية. وقع 
االعتداء عندما 
كان الالعبان 
يتنازعان اللتقاط 
متابعة من رمية 
حرة مطلع الربع 
الثالث.
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الدوحة ـ العربي الجديد

يــســعــى املــنــتــخــب املـــصـــري لــكــرة 
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ الــــــــقــــــــدم، خـــــــــال مـ
مـــنـــافـــســـات الـــنـــســـخـــة الـــعـــاشـــرة 
اللقب  إلــى تحقيق  الــعــرب،  كــأس  مــن بطولة 
الــثــانــي لـــه فـــي الــبــطــولــة. وتــســتــضــيــف دولـــة 
قــطــر بــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم للمرة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، بـــعـــدمـــا احــتــضــنــت 
بلقبها  وتـــوج   1998 عـــام  الــســابــعــة  النسخة 
املنتخب  ويلعب  الــســعــودي.  املنتخب  آنـــذاك 
التي تضم  الرابعة  املجموعة  املصري ضمن 
فيما  والــســودان،  ولبنان  الجزائر  منتخبات 
ضـــمـــت املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى مــنــتــخــبــات قــطــر 
)املــســتــضــيــف( والـــعـــراق وعــمــان والــبــحــريــن، 
منتخبات  الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة  بينما ضــمــت 
تـــونـــس واإلمــــــــارات وســــوريــــة ومــوريــتــانــيــا، 
على أن تلعب منتخبات املغرب والسعودية 

واألردن وفلسطني في املجموعة الثالثة.
وســيــســتــهــل املــنــتــخــب املـــصـــري مـــشـــواره في 
األول  في  لبنان،  منتخب  بمواجهة  البطولة 
من ديسمبر/كانون األول املقبل، على استاد 
الــرابــع من ديسمبر  الثمامة، ثم سيلعب في 
الثانية على استاد  الجولة  السودان في  مع 

مصر 
واللقب الثاني
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رياضة

ُيعول املنتخب الجزائري الرديف على جيل مزيج من الاعبني الشباب والخبرة، 
من أجل التألق والذهاب بعيدًا في منافسة كأس العرب للمنتخبات، وسيكون 
املدرب مجيد بوقرة هو املسؤول األول عن املنتخب املحلي الذي سُيشارك في 
هذا العرس العربي، لتكون أول تجربة حقيقية له، منذ أن تم التعاقد معه يوم 

22 حزيران/يونيو عام 2020.
ــدرب املنتخب  ــ ويـــأمـــل بـــوقـــرة )39 عـــامـــا( فـــي الــســيــر عــلــى خــطــى مــواطــنــه ومـ
الجزائري األول، جمال بلماضي، الذي بدوره كانت بدايته من الدوري القطري 
أن يستلم منتخب »املحاربني«، ويقوده  الدحيل )لخويا سابقا(، قبل  ونــادي 
لتحقيق نجاحات مهمة، أبرزها على اإلطاق التتويج بلقب أمم أفريقيا 2019.
وبــدأ مجيد بــوقــرة تجربته فــي عالم الــتــدريــب مــع نــادي الدحيل ألقــل مــن 23 
سنة، وقاده للتتويج بلقب الدوري القطري لنفس الفئة عام 2018، كما كان في 
نهاية ذلك املوسم درب الفريق األول للنادي بشكل مؤقت. ومع تجربته الكبيرة 
كاعب وبدايته املشجعة كمدرب، يبدو أن بوقرة أصبح يملك الخبرة الازمة 

التي تسمح له بقيادة منتخب الجزائري للتألق في بطولة كأس العرب.

ساعد عــاء عبد الــزهــرة منتخب الــعــراق خــال النسخة 
األخيرة من البطولة العربية التي أقيمت في عام 2012، 
عــلــى الـــصـــعـــود ملــنــصــة الــتــتــويــج، بــعــد أن ســجــل هــدف 
والرابع ضد  الثالث  املركزين  لقاء تحديد  في  االنتصار 
الــســعــوديــة حــيــنــهــا، وكــــان مــن أفــضــل الــاعــبــني فــي تلك 

النسخة. وسجل املهاجم العراقي، هدفني في آخر نسخة، 
السنوات  في  العراقيني  الاعبني  أشهر  من  ُيعتبر  وهــو 
األخيرة، وكانت له عديد التجارب املثيرة، في العراق أو 
خارجها، كما مثل املنتخب العراقي في عديد املباريات 

وسجل قرابة 20 هدفا.

شــهــدت بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2002، منافسة كــبــيــرة بني 
جميع املنتخبات املشاركة، إذ توزعت املنتخبات العشرة 
املشاركة على مجموعتني، ضمت األولى كا من األردن، 
املـــغـــرب، الــكــويــت، الـــســـودان ومــنــتــخــب فــلــســطــني، بينما 
البحرين،  الــســعــوديــة،  مــن  كــا  الثانية  املجموعة  ضمن 
سورية، لبنان ومنتخب اليمن. ووصل إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي مــنــتــخــبــا الـــســـعـــوديـــة واملــــغــــرب وتـــفـــوق األول 
بــهــدفــني وبــلــغ الــنــهــائــي، وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي 
األردن.  البحريني على منافسه منتخب  املنتخب  تفوق 

وفـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة تــفــوق املــنــتــخــب الــســعــودي على 
سجله  التمديد  بعد  نظيف  بــهــدف  البحريني  منافسه 
الــنــحــم مــحــمــد نــــور، ورفــــع كــــأس الــبــطــولــة الــعــربــيــة في 
النهاية. وبهذا التتويج رفعت السعودية عدد ألقابها في 
بطولة كأس العرب آنــذاك إلى لقبني، إذ إن أول لقب كان 
في عام 1998، عندما استضافت قطر النسخة السابعة 
وج 

ُ
من البطولة العربية، وهي تملك كل املقومات لكي تت

ــام 2021، ألن املــنــتــخــب الــســعــودي  مــجــددًا فــي نــســخــة عـ
ُيعتبر من املرشحني.

الجولة  فــي  يلتقي  أن  عــبــود، على  أبــو  راس 
الــســابــع من  يــوم  الــجــزائــري  بنظيره  الثالثة 

ديسمبر على استاد الجنوب في الوكرة.
وكـــــان املــنــتــخــب املـــصـــري قـــد شـــــارك ســابــقــا 
فــي بطولة كــأس الــعــرب فــي أربــع مناسبات، 
أعــوام 1988 و1992 و1998 و2012، وحل في 
املركز الثالث في أول مشاركة له في النسخة 
الخامسة التي أقيمت في العاصمة األردنية 
عــمــان، خــال الــفــتــرة مــن 8 حتى 21 يوليو/
تـــمـــوز عــــام 1988، بــعــدمــا فــــاز عــلــى نــظــيــره 
األردني املستضيف بهدفني لصفر في مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.
ثم توج منتخب »الفراعنة« بلقبه الوحيد في 
الثانية  الــعــرب خــال مشاركته  كــأس  بطولة 
)النسخة السادسة من البطولة( التي أقيمت 
في سورية من 4 إلى 18 سبتمبر/أيلول عام 
في  السعودية  فــازت مصر على  1992، حــني 

املباراة النهائية بنتيجة )2-3(.
وخرج املنتخب املصري من دور املجموعات 
خال مشاركته الثالثة )في النسخة السابعة 
التي أقيمت في قطر عام 1998 من  للبطولة 
22 ســبــتــمــبــر/أيــلــول إلـــى 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املجموعات  أيضا من دور  األول(، كما خــرج 
التي كانت في آخر  الرابعة،  خــال مشاركته 
نــســخــة مــــن الـــبـــطـــولـــة )الـــنـــســـخـــة الــتــاســعــة( 
التي أقيمت عام 2012 في السعودية من 22 
يــونــيــو/حــزيــران إلـــى 6 يــولــيــو/تــمــوز. وفــي 

حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي 
املـــنـــتـــخـــب املـــــصـــــري مـــــع بــــطــــل أو وصـــيـــف 
املغرب  من  كا  التي تضم  الثالثة  املجموعة 
وسيخوض  وفلسطني.  واألردن  والسعودية 
ــرة الــــقــــدم مــنــافــســات  ــكــ املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري لــ
بطولة كأس العرب بكل تنافسية وعــزم على 
املنافسات  هــذه   

ّ
أن باللقب، ال سيما  التتويج 

تـــأتـــي بــمــثــابــة أفـــضـــل اســـتـــعـــداد قــبــل خــوض 
نــهــائــيــات كــــأس األمــــم األفــريــقــيــة املـــقـــررة في 
املقبل  العام  الثاني  يناير/كانون  التاسع من 
فـــي الــكــامــيــرون، حــيــث ســتــلــعــب مــصــر ضمن 
الـــرابـــعـــة مـــع مــنــتــخــبــات نيجيريا  املــجــمــوعــة 
والـــســـودان وغــيــنــيــا بــيــســاو. وتــــوج املنتخب 
املـــصـــري بــســبــعــة ألـــقـــاب لــبــطــولــة كـــأس األمـــم 
أعـــوام 1957  أفــريــقــي(  )رقــم قياسي  األفريقية 

و1959 و1986 1998 و2006 و2008 و2010.
 املــنــتــخــب املـــصـــري شـــارك 

ّ
جــديــر بــالــذكــر أن

حتى اآلن في ثاث نسخ فقط من كأس العالم 
منتخب  أول  وكـــــان  و2018،  و1990   1934
خــارج األميركتني وأوروبـــا يشارك في كأس 
العالم. وتحتل مصر حاليا املركز رقم 44 في 
أفضل  ــان  وكـ للمنتخبات،  »فــيــفــا«  تصنيف 
في  عندما حل  »الفراعنة«  ملنتخب  تصنيف 
 2010 يوليو/تموز  في  عامليا  التاسع  املركز 

بقيادة املدير الفني الوطني حسن شحاتة.
وظــهــرت مصر فــي اثنتني مــن بــطــوالت كأس 
الــقــارات مــن أصــل عشر نسخ، وتــم إقصاؤها 
من دور املجموعات في كلتا املناسبتني. وكان 
أول ظهور ملصر في كــأس الــقــارات عــام 1999 
بعد فوزها بلقب كأس األمم األفريقية 1998، 
ــان الــظــهــور الــثــانــي لــهــا فـــي نــســخــة 2009  وكــ
بعد فوزها بلقب كأس األمم األفريقية 2008... 
وأثناء الظهور الثاني حققت أول فوز لها على 
إيطاليا بطلة العالم آنــذاك بنتيجة )1-0( في 

املباراة الثانية من دور املجموعات.

يسعى المنتخب المصري 
لتحقيق لقبه الثاني 

في كأس العرب التي 
تستضيفها قطر بعد 

أيام قليلة في الدوحة 
بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا

يسعى المنتخب السعودي لتحقيق لقب جديد في تاريخه )ربيع مغربي/Getty(المنتخب المصري وطموح إلى لقب ثاٍن بكأس العرب )فيليب ديمازيس/فرانس برس(

عالء عبد الزهرة

كأس العرب 2002

مجيد بوقرة... مدرب شاب من أجل النجاح

توج منتخب »الفراعنة« 
بلقبه الوحيد بكأس العرب 

عام 1992

بطل عربي

حكاية صورة

النجم العراقي أحد أبرز الالعبين في أسود الرافدين )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/هل ينجح بوقرة؟ )بالل بن سالم )Getty/الجماهير الجزائرية تريد التتويج باللقب )فاروق باطيش

)Getty/يملك المنتخب الجزائري تشكيلة شابة ُمميزة )فاروق باطيش )Getty/بوقرة كان أحد أبرز نجوم الجزائر في مونديال 2014 )بول غيلهام

مجيد بوقرة 
سُيحاول قيادة 
الجزائر للذهاب 

بعيدًا في البطولة 
)Getty/بالل بن سالم(

أدام 
زورغان 

أحد نجوم 
منتخب 

الجزائر 
الرديف 
)يوريس 
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)Getty
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم الثاثاء، إلى نهائي بطولة 
لـــكـــرة الـــقـــدم،  دوري أبـــطـــال آســـيـــا 
لــعــام 2021، الــــذي ســيــخــوضــه نــــادي الــهــال 
ــادة الــلــقــب  ــعـ ــتـ ــــى اسـ الــــســــعــــودي، الـــطـــامـــح إلـ
القاري، أمام منافسه العنيد بوهانغ ستيلرز 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، عــلــى اســـتـــاد املــلــك فــهــد، 
الهال  نــادي  الرياض. واستطاع  بالعاصمة 
السعودي في عام 2019، تحقيق لقب بطولة 
انتظار  بعد  الــقــدم،  لكرة  آسيا  أبــطــال  دوري 
جماهيره ملدة 17 عاما، لرؤية نجوم فريقها، 
يحملون اللقب السابع في املسابقات القارية 
بتاريخهم، ما يجعله أحد أكثر الفرق نجاحا 
بالقارة الصفراء. بداية نادي الهال في رحلة 
حصد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
الفريق  احتل  بعدما   ،1991 عــام  في  انطلقت 
السعودي املركز الثاني في املسابقة القارية، 
بعامي 1986، و1987، لكن رحلة حصد اللقب 

الثاني استغرقت 6 سنوات كاملة.
وتــمــكــن الــهــال مــن تحقيق لقبه الــثــانــي في 
عـــام 1996، بــقــيــادة عـــدد مــن أســاطــيــر الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة، مــثــل ســـامـــي الـــجـــابـــر، ويــوســف 
الـــثـــنـــيـــان، الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا الــتــغــلــب عــلــى 
مــنــافــســهــم الـــشـــرس حــيــنــهــا، فـــريـــق نــاغــويــا 
غــرامــبــوس الــيــابــانــي، بــثــاثــة أهــــداف مقابل 

هدف وحيد، في املباراة النهائية.
القاري،  الهال على املستوى  واستمر تفوق 
بــعــدمــا حــقــق لــقــب كــــأس الــســوبــر اآلســيــوي 
عـــام 1997، مــا أســفــر عــن فــتــرة مــن الهيمنة، 
الذي  السعودية،  األندية  أنجح  التي شهدت 

استطاع الفوز بثاثة ألقاب قارية أخرى.

نهائي 
أبطال آسيا

يُعد نادي الهالل السعودي، أحد أنجح الفرق في القارة اآلسيوية، بعدما 
جميع  في  ألقاب   7 تحقيق  الماضية،  السنوات  خالل  نجومه  استطاع 
عانوا  الذين  منافسيهم،  على  فيها  وتغلبوا  خاضوها،  التي  المسابقات، 

أمامهم في المواجهات النهائية، بشكل كبير للغاية

3031
رياضة

تقرير

وحقق الهال السعودي ثنائية قارية أخرى 
فـــي عــــام 2000، عــنــدمــا فــــاز بــلــقــبــي بــطــولــة 
ــة أبــــطــــال الــــــــدوري وكــــأس  ــويـ ــيـ ــة اآلسـ ــديــ األنــ
الــســوبــر اآلســيــويــة، لكنه عــاد إلــى االحتفال 
الــســادس بعد ذلــك بعامني،  بلقبه اآلســيــوي 
ــيـــويـــة إلــى  ــكــــؤوس اآلسـ مـــع إضـــافـــة كــــأس الــ

خزائنه.
كــان ذلــك في نفس العام الــذي تم فيه تغيير 
اسم بطولة األندية اآلسيوية أبطال الدوري 
وصــّوب  آسيا،  أبطال  دوري  بطولة  لتصبح 
نادي الهال على الفور أنظاره نحو إضافة 
لقب قاري مرموق آخر إلى مجموعة األلقاب 

التي حصدها.
وقـــد اقــتــرب نــــادي الــهــال الــســعــودي مرتني 
من تحقيق لقب املسابقة القارية، لكنه خسر 
فــي نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا عــامــي 2014 
و2017 أمام كل من، ويسترن سيدني وندررز 
الياباني  دايموندز  ريــد  وأوراوا  األسترالي، 

على التوالي.
واالنتظار  الحسرة  نسيان  تم  عامني،  وقبل 
الــطــويــل، عــنــدمــا هـــزم الــهــال نــظــيــره أوراوا 
إياب  بهدفني مقابل هــدف وحيد في مباراة 
الــــدور الــنــهــائــي، لــيــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
عــام 2019 حيث تفوق بنتيجة بثاثة  آسيا 
الذهاب  أهــداف نظيفة في مجموع مباراتي 

واإلياب. لقد كان االنتصار مستحقا للغاية، 
حيث لم يسيطر الهال فحسب على مباراتي 
الذهاب واإلياب في النهائي، بل إنه قبل ذلك 
مــن مواطنيه  أيضا على تحٍد واجــهــه  تغلب 
األهــلــي واالتـــحـــاد الــســعــوديــني، وكــذلــك بطل 
قطر فــريــق الــســد فــي األدوار اإلقــصــائــيــة من 

دوري أبطال آسيا 2019.
ومــن جــديــد، وللمرة الــرابــعــة منذ عــام 2014 
يــعــود نــــادي الـــهـــال الـــســـعـــودي إلــــى نــهــائــي 
البطولة القارية األغلى على مستوى األندية، 
وذلك بعد مشوار مميز في بطولة هذا العام، 
فالفريق القادم من العاصمة الرياض، نجح 
الــتــفــوق خـــال األدوار اإلقــصــائــيــة على  فـــي 
مقابل ال شــيء،  بهدفني  اإليــرانــي  االستقال 
وعلى بيرسيبوليس اإليراني، بثاثة أهداف 
النصر بهدفني  فــاز على مواطنه  ثم  نظيفة، 

مقابل هدف في الدور قبل النهائي.
تــفــوق الــهــال الــســعــودي، يــأتــي عبر نجاحه 
الكبير محليا، حيث إنه قبل النهائي القاري، 
تمكن بقيادة املـــدرب لــيــونــاردو جــارديــم في 
الــتــغــلــب عــلــى خـــصـــومـــه، ولــــم يـــتـــذوق طعم 
الــخــســارة، بتحقيقه فــوزًا )3-2( أمــام الــرائــد، 
ثم تعادل )1-1( أمام األهلي، وفاز )2-0( أمام 
ضــمــك. وظـــل نــــادي الــهــال مــن دون هــزيــمــة، 
منذ فوزه الكبير في قبل النهائي القاري، ولم 
يــتــذوق طعم الــخــســارة فــي أي مــن مبارياته 
الــــــ9 بــــالــــدوري هــــذا املــــوســــم، حــيــث ســجــل 5 
انتصارات و4 تعادالت ليحتل املركز الرابع، 

كما يمتلك الفريق مواجهتني مؤجلتني.
أمــــا الـــطـــرف اآلخـــــر فـــي املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
ــادي بــوهــانــغ، فــبــعــد الـــفـــوز )5-4( بــركــات  نــ
الترجيح على أولسان هيونداي، عاد محليا 
ليخسر )1-0( ضد إينشيون يونايتد، وبذات 

يدرك الهالل صعوبة 
المواجهة النهائية ضد 

بوهانغ ستيلرز

أنشيلوتي يؤكد أنه استبدل فينيسيوس للحفاظ عليه
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بعد الفوز الكبير على غرناطة 
فينيسيوس  البرازيلي  استبدل  أنــه  »الليغا«،  منافسات  الـــ14 من  الجولة  في   )1  -  4(
الثالث، »لتجنب املشاكل« ألّن »األجــواء ازدادت سخونة في  جونيور، صاحب الهدف 
الالعبني  إراحــة  بهدف  كانت  تغييراته   

ّ
كــل أّن  أيضًا  أنشيلوتي  وأكــد  املــبــاراة«.  نهاية 

الذين يشاركون باستمرار رغم أّن الفريق يمر بحالة بدنية جيدة، ولديه ثقة في الذين 
يشاركون بصفة أقل. كما أشار املدرب اإليطالي أيضًا إلى أّن املدافع البرازيلي إيدر 
ه لم يحصل على راحة كافية، بينما يعتقد أّن ناتشو فرنانديز 

ّ
ميليتاو لم يشارك ألن

قدم مباراة طيبة للغاية، وهو نفس األمر بالنسبة ملاركو أسينسيو، الذي سجل هدف 
االفــتــتــاح فــي املــبــاراة. فــي وقــت أكــد أنشيلوتي فيه أّن الثنائي األملــانــي تــونــي كــروس 

والكرواتي لوكا مودريتش ما زاال األفضل في العالم في خط الوسط.

بينغ شواي تؤكد أنّها بخير وتطالب باحترام خصوصيتها
ــاخ، تـــحـــدث عبر  ــ أعــلــنــت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة أّن رئــيــســهــا، األملـــانـــي تـــومـــاس بـ
الفيديوكونفرانس ملدة نصف ساعة مع العبة التنس الصينية، بينع شواي، التي أبلغته 
ها تطالب باحترام خصوصيتها 

ّ
ها »بحالة جيدة وموجودة في منزلها في بكني، وأن

ّ
أن

إيما  للجنة،  التابعة  الرياضيني  لجنة  رئيسة  أّن  اللجنة  وأضــافــت  التوقيت«.  هــذا  في 
لينغوي  لي  الصينية،  األوملبية  اللجنة  املحادثة وكذلك عضوة  أيضًا  تيرهو، حضرت 
االتحاد  »التي تعرف بينغ شــواي جيدًا منذ سنوات عديدة عندما كانت عضوة في 
الصيني للتنس. وتابع البيان »في بداية املكاملة، التي استمرت ملدة 30 دقيقة، شكرت 

بينغ شواي اللجنة األوملبية الدولية على قلقها على سالمتها. 
تــود احــتــرام  ها 

ّ
بــكــني، لكن أنــهــا بحالة جــيــدة، وتعيش فــي منزلها فــي  كما أوضــحــت 

خصوصيتها في هذا التوقيت«. وأضافت اللجنة: »ولهذا فهي تفضل قضاء الوقت مع 
أصدقائها وعائلتها. ورغم هذا، ستستمر في ممارسة التنس، الرياضة التي تعشقها«. 
وتزايد القلق مؤخرًا بسبب اختفاء املصنفة األولى عامليًا سابقا في الزوجي، منذ أكثر 
من أسبوعني، دون تحديد املكان الذي تتواجد فيه، بينما تم تداول صور عبر وسائل 
 صينيًا 

ً
التواصل لالعبة ما أثار املزيد من الشكوك حول مكانها بعدما اتهمت مسؤوال

بارزًا باالعتداء عليها جنسيًا.

هاميلتون يفوز بسباق جائزة قطر ويضيق الخناق 
على فيرستابين

وحامل  مــرات   7 العالم  بطل  مرسيدس(،  )سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني  أشعل 
اللقب آخر 4 أعــوام، الصراع على صدارة بطولة العالم، وذلك إثر فوزه بسباق جائزة 
العالم لسباقات سيارات »فورموال 1«، متفوقًا  الـــ20 من بطولة  قطر الكبرى، املرحلة 
على متصدر الترتيب، الهولندي ماكس فيرستابني )سائق ريد بول(. ونجح األسطورة 
البريطاني في قطع الـ57 لفة خالل زمن قدره ساعة و24 دقيقة و28 ثانية و471 جزءًا 
ثانية على فيرستابني، و59.457 على  بفارق 25.743  الثانية، متفوقا  األلــف من  من 
اإلسباني فرناندو ألونسو )فريق رينو( الذي أكمل منصة التتويج في املركز الثالث. 
النتيجة واصل هاميلتون تضييق الخناق على فيرستابني في الصدارة، بعد  وبهذه 
فوزه األسبوع املاضي بجائزة البرازيل في ساو باولو، إذ بات الفارق بينهما 8 نقاط 

فقط مع تبقي مرحلتني على نهاية البطولة.

يونايتد سينتظر حتى نهاية الموسم 
للتعاقد مع مدرب جديد

سينتظر فريق مانشستر يونايتد حتى نهاية املوسم للتعاقد مع مدرب جديد، ليتولي 
املنصب مؤقتًا مايكل كاريك الذي كان مساعدًا للمدرب أوليه غونار سولشاير. وكشف 
الفريق في  أّن كاريك سيقود  البيان  النرويجي، في  املــدرب  إقالة  أعلن  الــذي  يونايتد، 
املباريات املقبلة، بينما يبحث عن مدرب مؤقت حتى نهاية املوسم. ويسعى مانشستر 
يونايتد إلقناع زين الدين زيدان الذي لم يبد تحمسًا كبيرًا للمنصب منذ عدة أسابيع، 
وعليه سيرفع النادي املقابل املــادي الذي سيعرضه على الفرنسي الذي ال يدرب أي 

فريق منذ ترك ريال مدريد اإلسباني الصيف املاضي.

زهير ورد

ألعاب  فــي منافسات  تميزه  كيبليمو،  األوغــنــدي جــاكــوب  أكــد 
القوى وحرصه على تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في هذا 
الرقم  تحطيم  مــن  تمكن  عندما  وذلـــك  الصعب،  االخــتــصــاص 
السباق  املــاراثــون، خــالل  الــعــاملــي، فــي سباق نصف  القياسي 
و31  دقيقة   57 الجديد  الرقم  وأصبح  لشبونة.  في  أقيم  الــذي 
ثانية. ونجح العداء األوغندي، بتحطيم الرقم، الذي حققه الكيني 

كيبيوت كاندي، في نهاية العام املاضي، ونجح في ربح ثانية 
عامليًا. وحصل جاكوب  الجديد  الرقم  ليصبح صاحب  كاملة 
التي  البرونزية، خالل األلعاب األوملبية الصيفية،  امليدالية  على 
أقيمت في طوكيو بالصيف املاضي، واألرقام التي حققها قبل 

ه لم يوفق.
ّ
األلعاب كانت ترشحه ليحصد املركز األول، لكن

وهذا الفشل في الحصول على امليدالية الذهبية، كان أكبر دافع 
بالنسبة إليه، من أجل الرد والتربع على عرش نصف املاراثون 
في العالم، وفي ظرف زمني قصير ضمن رقمًا قياسيًا عامليًا 

وميدالية أوملبية.
وفي سن 21 عامًا، يفرض األوغندي نفسه نجمًا جديدًا في 
املزيد من  أجــل تحطيم  املجال من  أمامه  أّن  بما  القوى،  ألعاب 
األرقام والسيطرة عامليًا، إذ تؤكد صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
ه كان قريبا من الحصول على رقم أقل من 57 دقيقة، لكن 

ّ
أن

بعض املشاكل بنهاية سباق لشبونة حرمته من تحسني رقمه، 
ورغم ذلك فقد أنهى السباق بفارق دقيقتني عن مالحقه األول 
العداء األوغندي قد صنع  بعد أن فرض نسقًا سريعًا. وكــان 
الحدث في األلعاب األوملبية 2016، عندما شارك وهو في سن 
ه لم يحقق نتائج باهرة 

ّ
15 عامًا، في سباق 5 آالف متر، ورغم أن

املنافسة، إال أن حضوره كان مؤشرًا على  التقدم  وفشل في 
ه سيكون قادرًا على تحقيق نتائج أفضل في السنوات التالية 

ّ
أن

نظرًا لقدراته الهائلة وثقته في إمكاناته.
ففي  بالشبان،  الخاصة  املسابقات  عديد  في  جاكوب  وتميز 
الـــدوري  ســن 17 عــامــًا، شـــارك للمرة األولـــى سنة 2017، فــي 
املاسي في الدوحة وحقق املركز السابع، وهي نتيجة مشرفة 

نظرًا لقيمة النجوم التي تشارك في هذه املسابقة.
 وفي سن 20 عامًا، فاز جاكوب في سنة 2020، باملركز األول 
في بطولة العالم لنصف املاراثون التي أقيمت في بولندا، وهو 
أول إنجاز كبير في مسيرته الرياضية القصيرة، ولكنه لم يكن 
األخير حيث يبدو األوغندي قــادرًا على أن ُيصبح واحــدًا من 

أفضل املختصني في هذه السباقات.
كما حقق العداء األوغندي نتائج أخرى مميزة، منها التي تؤكد 
ــه قــادر على املشاركة في 

ّ
ــه سيكون النجم األول، خاصة وأن

ّ
أن

اختصاصات أخرى.

جاكوب كيبليمو

على هامش الحدث

فرض العّداء األوغندي، جاكوب كيبليمو، نفسه بمنافسات ألعاب القوى، 
بعدما استطاع تحطيم الرقم القياسي العالمي بسباق نصف الماراثون
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النتيجة خسر أمام سيونغنام، ثم فاز )0-4( 
على جانجون، ثم خسر )2-1( أمام جوانجو.
الــفــرنــســي، بافيتيمبي  املــهــاجــم  بــــدوره، عبر 
فريقه  تتويج  في  القوية  رغبته  عن  غوميز، 
الــســعــودي بلقب دوري أبــطــال آسيا،  الــهــال 
عــنــدمــا يـــواجـــه مــنــافــســه بـــوهـــانـــغ ســتــيــلــرز 
الكوري الجنوبي، في املباراة النهائية، التي 

ستجمعهم على استاد امللك فهد.
نقلتها عنه  وقــال غوميز، خــال تصريحات 
منصة »ذي آســيــان غــيــم«: »لــقــد كـــان هدفنا 

األهداف، لكن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 
يبقى األهم. هذا أفضل لقب أفوز به، وأفضل 

لحظة خال مسيرتي املهنية«.
وتــابــع »لــديــنــا خــبــرة كــبــيــرة، ألن الكثير من 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة مع  الــاعــبــني يــخــوضــون املــ
الـــفـــريـــق لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة. هــــذا أمــــر فـــي غــايــة 
األهمية، ألن األمــور تكون مختلفة إذا كانوا 
ال  هــذا  لكن  األولــــى،  للمرة  النهائي  يلعبون 
يعني أننا سنتعامل مع املباراة باستخفاف، 
ستكون مواجهة صعبة جــدا، ونحن نحترم 

وحلمنا الوصول للمباراة النهائية، لكني ال 
أم  املناسبة  الكلمة  هــي  ُحلم  كانت  إذا  أدري 
ال، ألن الهال دوما كان له هدف، وهو الفوز 

بدوري أبطال آسيا«.
وأحرز غوميز 6 أهداف في النسخة الحالية 
من بطولة دوري أبطال آسيا، وهو رقم يقل 
أحرز  عن حصيلته في موسم 2019، عندما 
ــادي الــهــال  ــــداف وتــــوج بــالــلــقــب مـــع نــ 10 أهـ
الـــســـعـــودي، لــيــعــلــق عــلــيــه بــقــولــه »لـــقـــد فــزت 
بــالــكــثــيــر مـــن األلــــقــــاب، وأحــــــرزت الــكــثــيــر من 

كثيرا الفريق الكوري، ألن وجوده في املباراة 
النهائية معناه أنه جدير بذلك«.

ويــــبــــدو مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــنـــجـــم الــفــرنــســي، 
نــادي  العــبــي  أن جميع  غــومــيــز،  بافيتيمبي 
الهال السعودي، عاقدون العزم، على تحقيق 
بــوهــانــغ ستيلرز  منافسهم  أمـــام  االنــتــصــار 
النهائية،  املــواجــهــة  الــجــنــوبــي، فــي  الـــكـــوري 
وتــعــزيــز رقـــم الــفــريــق الــســعــودي بالبطوالت 
القارية بتاريخهم إلــى 8، ورفــع كــأس دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم، لعام 2021.

زفيريف يتوج بلقب وجه رياضي
البطولة الختامية للتنس

ــيـــريـــف مــنــافــســه  جــــــّرد األملــــانــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـ
 
ً
الروسي دانييل مدفيديف الثاني من لقبه بطا
لـــدورة »إيـــه تــي بــي« الختامية لــكــرة املضرب 
عندما تغلب عليه 6-4 و6-4، في تورينو في 
املباراة النهائية، وظفر به للمرة الثانية بعد 
ــوج زفــيــريــف مــوســمــه  ــ ــام 2018. وتـ ــى عــ ــ األولــ
تجمع  الــتــي  الختامية  البطولة  بلقب  الــرائــع 
أفــضــل ثمانية العــبــني فــي الــعــالــم رافــعــا غلته 
إلــى 6 ألقاب هــذا العام بينها الذهب األوملبي 
في طوكيو هذا الصيف، عندما تخطى نوفاك 
ديوكوفيتش األّول عامليا في نصف النهائي، 
الــبــطــولــة الختامية عندما  إنــجــازه فــي  وكـــرر 
ــاح بــه مــن دور األربــعــة أيــضــا، وحــرمــه من  أطـ
الــلــقــب الــســادس فــي الــبــطــولــة ومــعــادلــة الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد األلــــقــــاب املـــســـجـــل بــاســم 
امللعب  في  األملاني  وقــال  فيدرير.  السويسري 
ا بالنسبة لي، أنا 

ً
بعد فوزه: »إنه أمر مميز حق

بالتأكيد سعيد وسعيد جدا. ال توجد طريقة 
أفــضــل مــن هـــذه إلنــهــاء املــوســم. أتطلع بفارغ 

الصبر لبدء املوسم التالي«.
وعزز زفيريف سجله الحافل باللقب التاسع 
ــزال يــنــقــصــه فــقــط أول لــقــب في  ــ عـــشـــر، وال يـ
ــبـــرى لــيــثــبــت مـــركـــزه  ــكـ الــــبــــطــــوالت األربـــــــع الـ

كــخــلــيــفــة مــحــتــمــل لــلــثــاثــي الــكــبــيــر فــيــدريــر 
وديوكوفيتش ونــادال، الذين يهيمنون على 
كــــرة املـــضـــرب الــعــاملــيــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
العشر املــاضــيــة. وحــقــق زفــيــريــف فـــوزه الـــ59 
هــــذا املـــوســـم وهــــو الـــاعـــب الـــوحـــيـــد الــفــائــز 
بأكبر عــدد مــن املــبــاريــات هــذا الــعــام، وأوقــف 
البطولة  في  للروسي  املتتالية  االنــتــصــارات 
الــخــتــامــيــة عـــنـــد تـــســـعـــة. وأضـــــــاف زفــيــريــف 
عندما ُسئل في مؤتمر صحافي عن األهداف 
ــــى تــحــقــيــقــهــا »لــقــد  ــتـــي يــســعــى إلـ الـــتـــالـــيـــة الـ
ــه يمكنني الـــفـــوز فـــي املــســتــويــات  أظـــهـــرت أنـ
أفتقد واحــدة.  أنــا فقط  )لـــلـــدورات(.  املختلفة 
ــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا الـــعـــام  آمـــــل أن أتـــمـــكـــن مــ

املقبل«، في إشارة إلى بطولة كبيرة. 
ويــديــن زفــيــريــف بــفــوزه لــقــوة إرســـالـــه حيث 
ــاالت ســاحــقــة مـــع نسبة  ــ ــ حــقــق ثــمــانــيــة إرسـ
ــال األول.  ــ 83% فـــي كــســب الــنــقــاط فـــي اإلرســ
ــانـــي إرســـــال الـــروســـي مــبــكــرًا في  وكــســر األملـ
ــى  ــ ــالـــث فــــي األولـ ــثـ املــجــمــوعــتــني )الــــشــــوط الـ
واألول في الثانية(، ليحسمهما في صالحه 
فــي حــني عانى مدفيديف في  فــي 75 دقيقة، 
إرساله حيث بلغت نسبة النجاح 58% فقط.

وأوقف زفيريف سلسلة خمس هزائم متتالية 
املجموعات  دور  فــي  آخــرهــا  مدفيديف  أمـــام 
في البطولة الحالية 3-6 و7-6 )7-3( و7-6 )6-
8( في ساعتني و35 دقيقة، وقبلها بسهولة 
2-6 و2-6 في نصف نهائي دورة باريس التي 

توج الروسي بلقبها.
ــال زفــيــريــف مـــازحـــا عــقــب اســتــامــه كــأس  وقــ
البطولة ملنافسه »لقد هزمتني خمس مرات 
متتالية، لذا أشكرك على السماح لي بالفوز 
ــادل األملــــانــــي مــدفــيــديــف في  ــ ــذه املــــــرة«. وعــ هــ
عـــدد االنـــتـــصـــارات فـــي 12 مــواجــهــة مــبــاشــرة 
ُمني  فيما  منهما،  لكل  ستة  برصيد  بينهما 
مـــدفـــيـــديـــف بـــخـــســـارتـــه الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة هـــذا 
املوسم مقابل 58 فوزًا، والرابعة في مبارياته 
الـــ30 األخــيــرة، بينها 19 انتصارًا من دون أن 
بأن  واعــتــرف مدفيديف  أي مجموعة.  يخسر 
الــيــوم.  الــفــوز  كــان مفتاح  ــال بالتأكيد  »اإلرســ
وفي اإلرســال كان زفيريف حقا أفضل مني«، 
مشددًا على أهمية هذا الساح أرضية ملعب 
تورينو السريعة بشكل خاص. وأضاف »لقد 
كان ينقصني شيء ما حقا. كان بإمكاني أن 
أرســل بشكل أفضل، بالتأكيد، بعد ذلك ربما 
كنت متعبا بعض الشيء، ربما لم أكــن قــادرًا 
تــمــامــا عــلــى ذلــــك ذهــنــيــا بــنــســبــة 100%، من 

الصعب قول ذلك«.
)فرانس برس(
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