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انضم نجم خط الوسط التركي هاكان تشالهان 
أوغلو، رسميًا إلى فريق إنتر ميالن اإليطالي، 

قادمًا من ميالن، بعقد يمتد حتى عام 2024، 
في صفحة جديدة من االنتقاالت بني املنافسني 

التاريخيني في مدينة ميالنو. وأعلن إنتر في 
بيان عن انضمام العب الوسط لصفوفه بعقد 

يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2024. وضم إنتر 
الالعب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 

مع ميالن.

رحل املدافع البرازيلي مارلون سانتوس، العب 
فريق برشلونة السابق، عن ساسولو، ووقع عقدًا 
مع شاختار دونيتسك األوكراني، الذي سيخوض 

معه املوسم الحالي )2021/ 2022( من بطولة 
دوري أبطال أوروبا. وأعلن ساسولو في بيان 

رسمي انتقال مارلون بشكل نهائي إلى شاختار، 
وحصل النادي اإليطالي مقابل ذلك على حوالي 
 مارلون لعب 3 مبايات 

ّ
12 مليون يورو. ُيذكر أن

مع فريق برشلونة في موسم 2016/ 2017.

تصدر الياباني تاكيفوسا كوبو، العب ريال 
مدريد اإلسباني، قائمة منتخب بالده تحت 23 

سنة ملنافسات كرة القدم في أوملبياد طوكيو، إذ 
سيخوض املنتخب الياباني مباراتني وديتني 

 من هندوراس وإسبانيا. وسيكون كوبو 
ّ

أمام كل
أحد نجوم خط هجوم منتخب اليابان، إلى جانب 

العب آيندهوفن الهولندي، ريتسو دوان، والذي 
ارتدى أيضًا قميص املنتخب األول. وتضم القائمة 

7 العبني محترفني في أوروبا.

تشالهان أوغلو 
يترك فريق ميالن 

لالنضمام إلنتر

مارلون العب برشلونة 
السابق يرحل عن ساسولو 

إلى شاختار

تاكيفوسا كوبو يتصدر 
قائمة اليابان لأللعاب 

األولمبية

سّجل العب 
االرتكاز دياندري 
أيتون سلة 
ساحقة »قاتلة« 
قبل أقل من 
ثانية من صافرة 
النهاية، ليمنح 
فريقه فينيكس 
صانز فوزًا 
بفارق نقطة 
على ضيفه 
لوس أنجليس 
كليبرز )104 - 
103(، وتقدمًا 
)2 -صفر( في 
سلسلة مباريات 
نهائي المنطقة 
الغربية في 
نصف نهائي 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين.

)Getty( فينيكس صانز يسير بخطى ثابتة للمنافسة على لقب هذا الموسم

صانز يتقدم على كليبرز
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قتيبة خطيب

املجموعات  دور  مــواجــهــات  شــهــدت 
ــيــــة  فـــي بــطــولــة كــــأس األمـــــم األوروبــ
عـــــدد مــن  تــــألــــق  الــــقــــدم 2020  لــــكــــرة 
النجوم، الذين لم تتوقع الجماهير الرياضية 
القارية، بسبب أهدافهم  تألقهم في املسابقة 
ومهاراتهم  املتقنة،  وتمريراتهم  الحاسمة، 
منتخباتهم  جــعــلــت  الـــتـــي  الــكــبــيــرة،  الــفــنــيــة 

تصل إلى ثمن نهائي اليورو.
 أحد أبرز النجوم املشاركني في بطولة 

ّ
ولعل

إليهم  الــذيــن خطفوا األضـــواء  »يـــورو 2020« 
بــقــوة هــو جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم، قــائــد خط 
وســط منتخب هولندا، ونـــادي بــاريــس سان 
جيرمان، الذي انتقل إليه مؤخرًا، بعدما رحل 

أيوب الحديثي

الرابعة  املجموعة  كــرواتــيــا وصــافــة  حــصــدت 
ثمن  وبطاقة   ،»2020 »يـــورو  أوروبـــا  ببطولة 
ضمن   ،1-3 اسكتلندا  على  بفوزها  النهائي، 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة. وتــألــق 
ــــش، الــــــــذي ســجــل  ــتـ ــ ــودريـ ــ ــرم لــــوكــــا مـ املــــخــــضــ
هــدفــا وصــنــع آخـــر إليــفــان بــيــريــزيــتــش، فيما 
كـــان نــيــكــوال فــاســيــتــش قــد افــتــتــح التسجيل 
لوصيف مونديال 2018، وعلى الجهة األخرى، 
أحـــــرز كـــالـــوم مــاكــغــريــغــور هــــدف اســكــتــلــنــدا 
الوحيد في املباراة والبطولة. ووّظف الكروات 
خبرتهم التي كسبوها في البطوالت السابقة، 
ــبــــور مــن  ــعــ ــــي حـــصـــد بـــطـــاقـــة الــ لـــيـــنـــجـــحـــوا فـ
اللقاء  فــي  السقوط  بعد  الحاسمة،  املــواجــهــة 
االفــتــتــاحــي أمــــام إنــكــلــتــرا بـــهـــدف، والــتــعــادل 
الصعب أمام التشيك بهدف ملثله. وفيما كان 
رفاق مودريتش قريبني جدًا من الوداع املبكر 
لــلــعــرس الـــقـــاري، نــجــح املـــديـــر الــفــنــي زالتــكــو 
داليتش في توظيف عناصره بأفضل صورة، 

ليحسم لقاء اسكتلندا بثاثية.
االســـكـــتـــلـــنـــديـــون  ــعـــب  األول صـ الــــشــــوط  فــــي 
املواجهة على منافسهم، خصوصا مع الدعم 
الجماهير الكبير على ملعب »هامبدن بارك« 
حــني أدركـــوا التعادل فــي آخــر دقــائــق الحصة 
األولــى. لكن، في الشوط الثاني عدل الكروات 
ــن وضـــعـــهـــم وصـــنـــعـــوا انـــتـــفـــاضـــة قــادتــهــم  مــ
ــتـــش، نجم  ــاٍن عــبــر مـــودريـ ــ لــتــســجــيــل هــــدف ثـ

ريال مدريد، الذي هز الشباك بكرة صاروخية 
مــبــهــرة، قــبــل أن يــقــدم ركــلــة ركــنــيــة عــلــى رأس 
كبيرة  بطولة  لــرابــع  الــذي سجل  بيريزيتش، 
على التوالي، بعد نهائيات كأس العالم 2014 
ويورو 2016 وكأس العالم 2018 ويورو 2020.

ليفاكوفيتش  املرمى دومينيك  وتألق حارس 
ــدة مــــن املــنــتــخــب  ــ ــتـــصـــدي ملــــحــــاوالت عـ فــــي الـ
في  مساهما  الـــفـــارق،  لتقليص  االســكــتــلــنــدي 
الذود عن شباك الكرواتيني ليحجزوا مقعدهم 
ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، وتــنــهــي اسكتلندا  فـــي الـ
مــشــوارهــا فـــي املـــركـــز األخـــيـــر بــنــقــطــة يتيمة. 
الخامسة  املــجــمــوعــة  ثــانــي  كــرواتــيــا  وتنتظر 
بني بولندا، وإسبانيا، وسلوفاكيا، والسويد، 
العالم في  ثالث  لقاء سيحاول من خاله  في 
مونديال 1998 كسب الرهان والعودة إلى طريق 
التألق ومواصلة النتائج املبهرة، بعد ما قدمه 
فــي مــونــديــال روســيــا 2018، مــن خــال بلوغه 
ــام فرنسا  املــشــهــد الــخــتــامــي، قــبــل الــهــزيــمــة أمـ
4-2، واكتفائه بمركز وصيف املونديال. وربما 
تكون هذه البطولة املحطة األخيرة للعديد من 
األسماء الكبيرة، وعلى رأسها مودريتش، نجم 
منتخب  قيادة  في  يأمل  الــذي  امللكي،  الفريق 
بـــاده للمضي بــعــيــدًا، والــحــضــور فــي استاد 
»ويمبلي« اللندني، في اللقاء النهائي في 11 
يوليو/ تموز املقبل، باملواجهة التي ستشهد 
حــضــور 60 ألـــف مــتــفــرج، بــعــد قـــرار الحكومة 
بالحضور،  العدد  لهذا  بالسماح  البريطانية 

في الدور قبل النهائي، واملشهد الختامي.

كيف تأهلت كرواتيا إلى الدور الثاني؟

عن صفوف ليفربول اإلنكليزي مجانا. وتبرز 
استطاع  بعدما  فينالدو،  أهمية جورجينيو 
تــســجــيــل 3 أهـــــداف مـــع مــنــتــخــب هــولــنــدا في 
3 مــواجــهــات فــقــط، فـــي مــرحــلــة املــجــمــوعــات، 
املنافسة ضد  »الطواحني«  فيها  التي خــاض 
ــا، ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة،  ــيـ ــرانـ الــنــمــســا، وأوكـ
فـــي بــطــولــة كــــأس األمـــــم األوروبـــــيـــــة. وأظــهــر 
عاما  الثاثني  صاحب  فينالدو  جورجينيو 
قيمته الكبيرة، رغم أّنه لم يستطع تسجيل أّي 
هدف في 9 مواجهات خاضها مع ليفربول في 
دوري أبطال أوروبــا، فيما أحــرز هدفني فقط 
الـــدوري اإلنكليزي  فــي 38 مــبــاراة لعبها فــي 
املمتاز لكرة القدم في املوسم املاضي. ووصل 
فينالدوم إلى رقم قياسي من خال تسجيل 
هــدفــه رقــم 25 مــع منتخب هــولــنــدا، متخطيا 
أهداف النجمني السابقني فان باسنت وديرك 
كاوت )24 هدفا(، واستطاع كذلك أن يسجل 3 
أهداف في يورو 2020، كما فعل مع ليفربول 

في آخر 51 مباراة.
وفي منتخب هولندا أيضا، ملع النجم ممفيس 
ديباي، املهاجم الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي 
هدفني،  تسجيل  اســتــطــاع  بعدما  بــرشــلــونــة، 
ما جعله  الحاسمة،  تمريراته  إلــى  باإلضافة 
الــقــاريــة.  املسابقة  فــي  قياسية  أرقــامــا  يحقق 
وأصبح ممفيس ديباي ثاني العب هولندي 
آخــر في  هـــدٍف، ويصنع  مــن تسجيل  يتمكن 
 من بطولتي كأس العالم وكأس 

ّ
مواجهة بكل

األمــم األوروبــيــة، بعد النجم السابق ويسلي 
»الطواحني«  قيادته  إلــى  باإلضافة  شنادير، 
ــــل فـــي كـــل من  إلــــى تــســجــيــل هـــدفـــني عــلــى األقـ
الذي جعلهم  العشر األخيرة، األمر  مبارياته 

يحققون أرقاما غير مسبوقة.
فكتب  بولسن  يوسف  الدنماركي  النجم  أمــا 
ــيـــورو،  ــاريـــخ بــطــولــة الـ اســـمـــه فـــي ســـجـــات تـ
وذلك خال مباراة منتخب باده أمام بلجيكا 
فـــي اســـتـــاد »بــــاركــــن«، مـــا جــعــلــه ثــانــي أســـرع 
القارية، وذلــك بعد  هدف في تاريخ املسابقة 
مــرور 99 ثانية، في حني كــان الهدف األســرع 
لروسيا  سجل  الــذي  كيريشينكو،  لديمتري 

EURO  2020  يورو

خطف عدد من نجوم المنتخبات في »يورو 2020« 
األضواء، بعدما شكلوا مفاجأة كبيرة، نتيجة تألقهم 

في المواجهات القوية بدور المجموعات

)Getty /الجماهير الكرواتية ساندت منتخبها في المواجهة الحاسمة )لوكا ستانزل

المنتخبان قدّما مواجهة قوية )روز باركر/ Getty(اسكتلندا وّدعت المنافسات مبكرًا )باول إلياس/ فرانس برس( 

المنتخب 
الكرواتي 
تأهل إلى 

الدور الثاني 
بصعوبة )روز 

)Getty /باركر

أرسنال  الحالي  لفريقه  إّل  يلعب  ولــم  عــام 2001،  فــي  بوكايو ساكا  ولــد 
اإلنكليزي، الذي تكّون فيه، إلى أن انضّم إلى الفريق األول، وأصبح لعبًا 
أّنــه فّضل في  تمثيل منتخب نيجيريا، غير  قـــادرًا على  وكــان  أســاســيــًا. 
الشبان  منتخبات  فــي  شــارك  وبعدما  الــثــاثــة«  »األســـود  منتخب  النهاية 
وكان حاضرًا في كأس العالم 2018 مع املنتخب اإلنكليزي ألقل من 17 
عامًا، تّمت دعوته للمرة األولى إلى املنتخب األول في أكتوبر/ تشرين األول 
بسرعته  ويتميز ساكا  ويلز.  له ضد  دولية  مــبــاراة  أول  ليخوض   ،2020
الفائقة التي تمكنه من تجاوز منافسيه، وقد طالبت الجماهير بالعتماد 
التشيك،  ضــد  الفرصة  ونـــال   ،2020 يـــورو  منافسات  فــي  أساسيًا  عليه 

وحصد جائزة األفضل في اللقاء.

بوكايو ساكا

فــي شــبــاك الــيــونــان فــي يــــورو 2004 بــعــد 65 
التاريخي،  بهدفه  بولسن  يكتِف  ولــم  ثانية. 
بــل ساهم فــي وصــول منتخب الــدنــمــارك إلى 
دور الـ16، من خال تسجيل أحد أهداف الفوز 
-4( روســيــا  منتخب  منافسه  على  الــعــريــض 

1(، في املواجهة املثيرة التي جمعت بينهما، 
نهائي  ثمن  فــي  بلجيكا  باملتصدر  ليلتحق 
املــســابــقــة الـــقـــاريـــة. وفــــي مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، 
اإلسباني  املـــدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  قــدم 
روبرتو مارتينيز جوهرة جديدة إلى العالم، 
ــو،  ــ ــــال إشـــــــراك املـــوهـــبـــة جـــيـــرمـــي دوكـ مــــن خـ
»الشياطني  لـ الثالثة  املواجهة  في  لعب  الــذي 
األنظار  لفت  واستطاع  فنلندا،  ضد  الُحمر« 
منتخب  وأنهى  الفنية.  مهاراته  بسبب  إليه، 
الكاملة  بــالــعــامــة  املــجــمــوعــات  دور  بلجيكا 
نـــقـــاط(، بــعــدمــا تــصــدر تــرتــيــب املجموعة   9(
الثانية نتيجة فوزه في 3 مواجهات متتالية، 
وتــســجــيــل نــجــومــه ســبــعــة أهــــداف فــي شباك 

خصومهم، يتقدمهم الدبابة روميلو لوكاكو، 
الذي استطاع إحراز 3 أهداف.

 حديث وســائــل اإلعـــام العاملية كــان عن 
ّ

لكن
الــنــجــم مــانــويــل لــوكــاتــيــلــي، قــائــد خــط وســط 
الــســاح السري  الـــذي يعد  إيــطــالــيــا،  منتخب 
كأس  بطولة  فــي  مانشيني  روبــرتــو  للمدرب 
أمــم أوروبـــا، بعدما سجل هدفني في املباراة 
ضــــد مــنــتــخــب ســـويـــســـرا، ضـــمـــن مــنــافــســات 
القارية. وخطف  الثانية من املسابقة  الجولة 
العب خط وسط أي سي ميان السابق، الذي 
تطور بشكل رائــع منذ انتقاله إلى ساسولو 
في 2018، األنظار خال مواجهة سويسرا في 
ثاني جوالت اليورو، بعدما سجل أول أهداف 

عــبــر هجمة مميزة  فــي 2006،  الــعــالــم  أبــطــال 
قادها وأنهاها بنفسه.

ونــخــتــم مـــع الــنــجــم بـــاتـــريـــك شــيــك مــهــاجــم 
لــفــت األنـــظـــار إليه  الــــذي  الــتــشــيــك،  منتخب 
بــشــدة، بــعــدمــا اســتــطــاع تسجيل 3 أهـــداف 
لــصــالــح بـــاده فــي مــرحــلــة املــجــمــوعــات، ما 
جــعــلــه يــنــافــس عــلــى لــقــب هـــــّداف املــســابــقــة 
الــقــاريــة، كــمــا ســاهــم بــوصــول التشيك إلــى 
ــــاض شــيــك مـــع نـــاديـــه بــايــر  دور الـــــــ16. وخـ
لــيــفــركــوزن األملـــانـــي 36 مـــبـــاراة فــي املــوســم 
املاضي، سجل فيها 13 هدفا، كما سبق له 
اللعب مع اليبزيغ األملاني، الذي أحرز معه 

10 أهداف في 28 مباراة.

نجم وكرة

يُعّد لوكاتيلي السالح 
السري للمدرب اإليطالي 

مانشيني

يـورو بـازار
في  متفرج  ألــف   60 أكثر من  بتواجد  البريطانية  الحكومة  سمحت   ■
ملعب »ويمبلي«، مسرح الدور نصف النهائي واملباراة النهائية لنهائيات 
كأس أوروبــا لكرة القدم. وسيكون هذا العدد األعلى في حدث رياضي 
في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهرًا، وذلك بعد أن تقلص عدد الحضور 
الــريــاضــة والثقافة  فــيــروس كــورونــا. وقــال وزيــر  بنسبة كبيرة بسبب 
البريطاني، أوليفر دودن »النهائيات ستكون لحظات ل ُتنسى في طريق 
التعافي الوطني من الجائحة«. ويعني قرار الحكومة البريطانية، أن امللعب 
البالغة 90 ألف متفرج.  سيكون ممتلئًا بنسبة 75 في املائة من سعته 
ورحب رئيس التحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، السلوفيني ألكسندر 
عــددًا كبيرًا  رائعة، ألنها سُتمكن  أنباء  »إنها  قائًا  بالقرار  تشيفيرين، 
من جماهير اللعبة من التواجد في املباريات الثاث األخيرة من »اليورو« 

على ملعب ويمبلي«.

■ رغم النتقادات الكبيرة التي تعّرض لها مؤخرًا مع مانشستر سيتي 
ُيقدم  ستيرلينغ،  رحيم  اإلنكليزي  املهاجم  أن  إل  اإلنكليزي،  واملنتخب 
مستوى لفتا في خط الهجوم، ويكفي أنه سجل هدفي منتخب »األسود 
الثاثة« حتى اآلن في بطولة »يورو 2020«. ويلعب ستيرلينغ دورا مهما 
على  الخطورة  وخلق  الهجمات  في صناعة  وُيساهم  األخير  الثلث  في 
املنافسني، وحــتــى اآلن شـــارك فــي 3 مــبــاريــات كــأســاســي ضــد كــل من 

كرواتيا وتشيكيا واسكتلندا.

الــكــرواتــي، لوكا مــودريــتــش، أنــه واحــد مــن نجوم بطولة  ■ أثبت النجم 
»يــورو 2020«، وذلــك بعد أن ساهم في تأهل منتخب بــاده إلــى الــدور 
الثاني عن جــدارة واستحقاق، إثر صناعته هدفا وتسجيله هدفا آخر 
الكروي،  العرض  وبهذا  األخيرة.  املباراة  في  السكتلندي  املنتخب  ضد 
أكد مودريتش أن العمر مجرد رقم وهو ما زال قادرا على تقديم الكثير 
على أرض امللعب في السنوات القادمة مع فريقه ريال مدريد اإلسباني. 
والــذهــاب  أيضًا  الــــ16  دور  كرواتيا  تخطي  فــي  مودريتش  ُيساهم  فهل 
بعيدًا في البطولة األوروبية مثلما فعل في مونديال روسيا 2018، عندما 

قاده إلى املباراة النهائية؟

■ اختار مدرب املنتخب اإليطالي، روبيرتو مانشيني، سياسة ُمداورة 
ذكية جدًا في بطولة »يورو 2020«، إذ أشرك حوالي 25 لعبًا من أصل 
26 من بعثة »األزوري«، والهدف من ذلك هو تفادي ما حصل معه في 
القدم،  لكرة  اإليــطــالــي  املنتخب  مــدرب  وكــان  العالم 1990.  كــأس  بطولة 
روبيرتو مانشيني، حاضرًا في نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990، إل 
أّنـــه لــم يــشــارك فــي أي مــبــاراة، إذ تــابــع حــصــول »األزوري« على املركز 
الثالث في نهاية البطولة من مقاعد الحتياط، ولم يتمتع بفرصة تسجيل 
اللقب.  اسمه ضمن املتألقني، بما أن إيطاليا اقتربت من الحصول على 
هذه التجربة القاسية التي عاشها لم تفارق ذهنه، بما أّنه كان يحلم مثل 
الغياب ظلت  العالم، وصدمة  كــأس  بــأن يخوض مباريات في  أي لعــٍب 
حاضرة في تفكيره، وهو ما انعكس من خال تصرفاته مع املنتخب 

اإليطالي في يورو 2020.

)Getty( لفت ديباي وفينالدوم األضواء إليهما مع منتخب هولندا

)Getty( فاجأ باتريك شيك مهاجم التشيك الجميع بموهبته

)Getty( »2020 ساهم بولسون في وصول الدنمارك إلى ثمن نهائي »يورو
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رياض الترك

حجز املنتخب املوريتاني بطاقته 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــرب لكرة 
القدم، املقرر إقامتها في العاصمة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، لــلــفــتــرة مـــن الــثــاثــن من 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي ولــغــايــة 18 
تغلبه  بــعــد  املــقــبــل،  ديسمبر  األول/  كــانــون 
اليمني بهدفن مقابل ال شيء.  على نظيره 
وعلى اســتــاد جاسم بــن حمد فــي العاصمة 
املوريتاني  املنتخب  حقق  الــدوحــة  القطرية 
املــراد، ليكون أحد أطــراف املجموعة الثالثة، 
التي تضم أيضًا منتخبات تونس واإلمارات 

وسورية.
ــر مـــنـــتـــخـــب  ــطــ ــيــ ــًا، ســ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــا كـــــــــان مـ ــ ــمــ ــ وكــ
»املــــرابــــطــــون« عــلــى أغـــلـــب مــجــريــات الــلــقــاء، 
فــي الــوقــت الــذي عانى فيه العبو اليمن من 
عدم إقامة مسابقة الــدوري املحلي لسنوات 

طويلة، بسبب الحرب في بادهم.
دقيقة،   18 مــن  ألكثر  موريتانيا  تحتج  ولــم 
إســـمـــاعـــيـــل  عـــبـــر  األول  ــــدف  ــهـ ــ الـ لـــتـــســـجـــيـــل 
ــرد بـــمـــرمـــى املــنــتــخــب  ــفــ ــتـــي، الــــــذي انــ ــيـ ــاكـ ديـ
الــيــمــنــي، واضــعــًا فــريــقــه فــي املــقــدمــة مــبــكــرًا، 
ومصعبًا األمــور على »أســود مــأرب«، الذين 
أكــمــلــوا الــلــقــاء بــعــشــرة العــبــن، بسبب طــرد 
العبهم مدير عبد ربه بالبطاقة الحمراء في 

الدقيقة الـ41.
وفي الشوط الثاني، لم يكن اليمنيون أفضل 
حــااًل، حيث عانوا على مستوى اللياقة، في 
الوقت الذي كان فيه املنتخب األفريقي األكثر 
خــطــورة، واقــتــرب من مضاعفة النتيجة في 
التركيز على  لــوال غــيــاب  أكــثــر مــن مناسبة، 
تــانــجــي من  أن يتمكن هيميا  قــبــل  نــجــومــه، 
تسجل هـــدف منتخب بـــاده الــثــانــي قــبــل 5 

كأس العرب
تأهل موريتانيا وحلم فلسطين

ضمن المنتخب الموريتاني تأهله إلى بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعد 
تخطيه نظيره اليمني في مباراة مثيرة، ليكون المنتخب الرابع الُمتأهل من 
التصفيات. بينما يخوض المنتخب الفلسطيني مباراة مهمة اليوم من أجل 

حجز مقعد مؤهل أيضًا والمشاركة في البطولة العربية

3031
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تقرير

فريقه  تأهل  مؤكدًا  اللقاء،  نهاية  من  دقائق 
للعرس العربي.

فلسطين من أجل التأهل
ــتـــخـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــبــــاراة  ــنـ يــــخــــوض املـ
بطولة  إلــى  املؤهلة  التصفيات  في  ُمنتظرة 
كــأس العرب 2021، وذلــك عندما يلعب ضد 
مــنــتــخــب جــــزر الــقــمــر والــــهــــدف هـــو الــتــأهــل 
إلــــى الــبــطــولــة الــعــربــيــة واملـــشـــاركـــة فـــي دور 
األفضلية  يملك  أنــه  خصوصًا  املجموعات، 

على أرض امللعب.
ويملك املنتخب الفلسطيني عناصر ُمميزة 
قـــادرة على حسم األمـــور أمــام منتخب جزر 
الــقــمــر املــتــواضــع كـــرويـــًا، وأمـــامـــه 90 دقيقة 
امللعب واالنضمام  أرض  نفسه على  إلثبات 
إلــــى املــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة فـــي أقــــوى بــطــولــة 
مـــشـــاركـــة منتخب  أن  الــتــنــويــه  مـــع  عـــربـــيـــة، 
ــيـــزة  فـــلـــســـطـــن فـــــي الــــبــــطــــولــــة ســــتــــكــــون ُمـــمـ
وُتضيف أجواء جميلة مع حضور جماهير 
ــــى املــــاعــــب ملـــســـانـــدة  فــلــســطــن فــــي قـــطـــر إلــ

املنتخب.
في  أن شــارك  الفلسطيني  للمنتخب  وسبق 
بطولة كأس العرب التي بدأت في عام 1963 
ثم توقفت بعد عــام 2012، وشــارك املنتخب 
الفلسطيني ألول مرة في نسخة عام 1966، 
وفي تلك النسخة خاض 3 مباريات )فاز في 

واحـــدة وتــعــادل فــي واحـــدة وخسر واحـــدة(.
ثم شاركت فلسطن للمرة الثانية في نسخة 
عام 1992، وخاضت مباراتن فقط )تعادلت 
في واحدة وخسرت في واحدة(، وفي نسخة 
الكويت، خرج  التي استضافتها  عام 2002، 
املجموعات  دور  مــن  الفلسطيني  املنتخب 
أيــضــًا، وحــقــق 3 تــعــادالت مــع خــســارة، وفي 
النسخة األخيرة عام 2012، خاض مباراتن 

)خسرت واحدة وتعادلت في واحدة(.
وفي مجموعة مشاركات فلسطن في بطولة 
كـــأس الـــعـــرب، فــقــد شـــاركـــت فـــي 4 نــســخ من 
أقيمت رسميًا، وخاضت 11 مباراة   9 أصــل 
ــدًا مــــع 6 تــــعــــادالت و4  ــيــ وحـــقـــقـــت فــــــوزًا وحــ
خـــســـارات، بــيــنــمــا ســجــلــت 18 هــدفــًا وتلقت 
18 هدفًا، ومع عودة البطولة في عام 2021، 
سيسعى املنتخب الفلسطيني للتفوق على 
وهذه  الخامسة،  للمرة  والتأهل  القمر  جــزر 
املرة بتشكيلة أفضل، سعيًا لتقديم مستوى 

جيد عكس النسخ السابقة.
ــنـــتـــخـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــؤخـــرًا  ويـــعـــيـــش املـ
ــرار الــنــتــائــج  ــمــ ــتــ ــة كــــرويــــة مــــع اســ ــعـــاشـ ــتـ انـ
انتصارات   4 فلسطن  حققت  إذ  اإليجابية، 
اآلن، وتفوقت  عــام 2020 حتى  متتالية منذ 
عـــلـــى بـــنـــغـــادش بـــهـــدفـــن نـــظـــيـــفـــن، وعــلــى 
ســـريـــانـــكـــا بـــهـــدفـــن نــظــيــفــن، وعـــلـــى جـــزر 
السيشيل بهدف نظيف وعلى بوروندي )3 

.)1 –
هذا ويسعى املنتخب الفلسطيني لتعويض 
ــل فــــي الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة إلـــى  ــ خــيــبــة األمــ
بطولة كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا 
2023، إذ حلت فلسطن ثالثة في املجموعة 
الـــرابـــعـــة، وفــشــلــت فـــي حــجــز مــقــعــد لــهــا في 
الـــدور الثالث األخــيــر املــؤهــل إلــى املونديال، 
وكذلك بطاقة التأهل املباشر إلى كأس آسيا. 

I

فلسطين من أجل 
المشاركة الخامسة في 

البطولة العربية

كأس مصر: الزمالك يُسقط المقاصة ويلتقي أسوان 
في نصف النهائي

تأهل نادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، بعد 
فوزه على مصر املقاصة بثنائية يوسف إبراهيم »أوباما« في مباراة مؤجلة ضمن 
منافسات الدور ربع النهائي. وعلى ملعب السويس، انتظر الزمالك حتى الدقيقة 57 
التونسي سيف  هيأها  الشافي  عبد  محّمد  من  بتمريرة عرضية  التسجيل  ليفتتح 
إلى  الذي سددها  أمام يوسف إبراهيم »أوباما«  الجزاء  الجزيري داخل منطقة  الدين 
الثاني مستغاًل عرضية  الهدف  »أوباما«  ثم أضــاف  الحارس محمود حمدي.  يسار 
عبد الشافي، وحولها رأسية إلى يمني الحارس )د.61(. ويلتقي الزمالك مع أسوان في 
الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفريق املهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مفاجأة 
في شهر مايو/ أيار املاضي بتغلبه على املصري البور سعيدي، بركالت الترجيح إثر 

تعادلهما )2 - 2( في الوقتني األصلي واإلضافي.

أولمبياد طوكيو: غياب السباح الصيني سون يانغ 
بعد عقوبة إيقاف أربع سنوات

سيغيب السباح الصيني سون يانغ، حامل ثالث ذهبيات أوملبية، عن األلعاب املقررة 
في طوكيو هذا الصيف، بعدما أوقفته محكمة التحكيم الرياضية )كاس( ملدة أربعة 
أعــوام وثالثة أشهر لخرقه قواعد مكافحة املنشطات. وأشــارت املحكمة التي اتخذت 
أّن  إلــى  أيـــام،  ثالثة  استمرت  رفيع  على مستوى  ثانية  محاكمة  بعد جلسة  قــرارهــا 

اإليقاف يعود إلى 28 فبراير/ شباط 2020. 
آماله شبه  أّن  ُيــدرك  العاملي في سباق 1500 متر حــرة  القياسي  الرقم  وكــان حامل 
عينة  تدمير  8 سنوات بسبب  ملــدة  فبراير/ شباط 2020  في  أوقــف  بعدما  معدومة 
الذي  أيلول 2018. ولطاملا أكد سون  له في سبتمبر/  الــذي خضع  فحص املنشطات 
املنشطات في  قــواعــد مكافحة  أيضًا  عــام 2014 لخرقه  فــي  ملــدة ثالثة أشهر  أوقــف 
حادثة منفصلة، براءته في األحداث الغامضة التي وقعت في سبتمبر 2018، إذ اعتبر 
حامل اللقب األوملبي في سباق 200 متر حرة، وبطل العالم 11 مرة، أّن الفاحصني »لم 

يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات« املعتمدة.

هل طلب مبابي الرحيل عن سان جيرمان؟
يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تجاهل الحديث عن مستقبله مع نادي باريس 
فــي بطولة  بــالده  مــع منتخب  الصحافية  للمؤتمرات  أثــنــاء حــضــوره  ســان جيرمان، 
كأس أمم أوروبا لكرة القدم، لكّن الجماهير تنتظر مصير املوهبة الهجومية في سوق 
مبابي  كيليان  املهاجم  أّن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  وكشفت  الصيفية.  االنتقاالت 
طلب من إدارة باريس سان جيرمان الرحيل، لكّنه يعلم جيدًا صعوبة األمر في سوق 
الفريق  لتلبية جميع طلبات  نــاٍد جاهز  االنتقاالت الصيفية، ألّنــه يجب أن يعثر على 
الفرنسي املالية. وتابعت أّن إدارة باريس سان جيرمان تعلم جيدًا، أّنها تريد تجديد 
عقده خالل الفترة املقبلة، ألّن عدم القيام باألمر، سيجعل املوهبة كيليان مبابي ُحّرًا 
في نهاية املوسم املقبل، بالرحيل بشكل مجاني ألّي ناٍد يريده. لذلك األمور أصبحت 
الرحيل،  على  مبابي  كيليان  إصـــرار  أّن  وأوضــحــت  هــذا  للمهاجم.  بالنسبة  معقدة 
أّنــه يجب عليه البحث عن نــاٍد يلبي الشروط املالية املوضوعة من قبل باريس  يعني 
سان جيرمان، ثم الذهاب مباشرة إلى إدارة الفريق الفرنسي من أجل إبالغها، حتى 

تستطيع البحث عن بديله.

راموس يكشف لزمالئه السابقين محطته المقبلة
أعلن نهاية مــشــواره مع  الــذي  السابق سيرخيو رامـــوس،  يقترب قائد ريــال مــدريــد 
أحد  مــع  مــن خــوض تجربة جــديــدة  امللكية،  القلعة  فــي  بعد 16 موسمًا  »امليرينغي«، 
األندية الكبيرة. ويبدو أّن محطة راموس الجديدة ستكون رفقة عمالق فرنسا، باريس 
سان جيرمان، النادي املهتم بخدماته، والذي وفقًا لتقرير صحيفة »كوبي« اإلسبانية، 
بات األقرب لضم الدولي اإلسباني السابق. ووفقًا للمصدر ذاته، فإّن قائد ريال مدريد 
السابق، أبلغ العديد من زمالئه، الذين كانت تربطه بهم عالقة قوية في غرفة تبديل 

املالبس، بأّنه سيلعب مع الفريق »الباريسي« املوسم املقبل.

زهير ورد

الــحــارس  إلـــى  بالنسبة  مــمــيــزًا  مــوســم 2020ـ2021  يــكــن  لــم 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بــيــكــر، مــع فــريــق لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي. 
أو  الشخصي  الصعيد  على  املشاكل  مــن  العديد  واجــه  فقد 
الــريــاضــي، ولــم يكن جــاهــزًا على النحو األمــثــل خــالل بداية 
املوسم، بما أّنه فشل في تأكيد مستواه الكبير الذي جعل منه 
واحدًا من أفضل الحراس في العالم خالل السنوات املاضية.

ورغم األخطاء التي رافقت أليسون طوال املوسم، فإّن ذلك لم 
يجعله يخسر ثقة رفاقه في ليفربول أو املدرب يورغن كلوب، 
البرازيلي  الحارس  إلــى أن نجح  الــذي واصــل االعتماد عليه، 
فــي محو كــّل األخــطــاء الــتــي مــيــزت مــوســمــه، وذلـــك فــي آخر 
املباراة قبل األخيرة، بعدما سجل هدفًا حاسمًا مّكن فريقه 
املشاركة  وبالتالي ضمان  الثالث،  املركز  على  الحصول  من 

املوسم املقبل في دوري أبطال أوروبا.
طوال عقود، لم تكن الكرة البرازيلية معروفًة بإنجاب حراس 
املرمى، لكّن الوضع تغير منذ أصبح ديدا حارسًا لنادي اي 
ودونــي  ميالنو،  إلنتر  حارسًا  وجوليو سيزار  ميالن،  سي 
البرازيل في  أثبتوا نجاح  الــذي  الحراس  لروما، وغيرهم من 

تكوين حراس من أعلى طراز. وقد أثبت أليسون )28 عامًا( 
أّنـــه األفــضــل مــنــذ أصــبــح حـــارس رومـــا األســـاســـي، فساعد 
الفريق في تحقيق نتائج باهرة، وخصوصًا ضد برشلونة 
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا، ثم انتقل بمبلغ قياسي إلى 
ليفربول اإلنكليزي، ليساهم بقدر كبير في قيادة الفريق إلى 
الحصول على الــدوري اإلنكليزي للمرة األولــى، منذ سنوات 

طويلة، ثم ساعده في الحصول على دوري أبطال أوروبا.
ويدين أليسون إلى فريقه إنترناسيونال البرازيلي الذي كان 
أول من احتضنه وســاعــده في الــبــروز، وشــارك مع منتخب 
البرازيل في العديد من الدورات الهامة للفئات العمرية، منها 
إلى  االنتقال  ثم  نيجيريا، 2009،  في  للناشئني  العالم  كأس 
القياسي  الــرقــم  بــعــدمــا حــطــم  لــيــفــربــول فــي صــيــف 2018، 
بما  بوفون،  اإليطالي  متجاوزًا  املرمى،  حــراس  في صفقات 
للحصول على  يــورو  مليون  مــن 60  أكثر  دفــع  ليفربول  أّن 
انطلقت  فــقــد  الــبــرازيــلــي األول،  املــنــتــخــب  مـــع  أمـــا  خــدمــاتــه. 
مسيرته في سنة 2015، وأصبح الحارس رقم واحــد، سنة 
الــعــالــم 2018،  2017، فــشــارك مــع منتخب بـــالده فــي كــأس 
لكّنه اليوم، يواجه منافسة قوية من إيدرسون حارس فريق 

مانشستر سيتي اإلنكليزي.

أليسون بيكر

على هامش الحدث

يعتبر الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارسًا »هدافًا«. ونجح في تحطيم 
رقم بوفون التاريخي، ويعّد مفتاحًا أساسيًا لمنتخب السامبا البرازيلي

الجماهير 
الفلسطينية 
تحلم بالتأهل 
للمساندة في 
مالعب قطر 
)Getty(

األولمبياد سُيقام في ظروف صحية صارمة 
)Getty(

إلى  الفلسطيني  املنتخب  تــأهــل  حــال  وفــي 
بطولة كأس العرب 2021، فهو سيلعب في 
املجموعة الثالثة الصعبة جدًا، والتي تضم 
واألردن،  والـــســـعـــوديـــة  ــغـــرب  املـ مــنــتــخــبــات 
وبالتالي ستخوض فلسطن مباريات في 
غاية الصعوبة من أجل التأهل إلى األدوار 
املــتــقــدمــة فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة بــعــد أشهر 
من اآلن.وفي حال تأهل منتخب جزر القمر 
عكس التوقعات، فإن األخير سيكون بمثابة 

حلم الجالية الفلسطينية في قطر
تعيش  الــتــي  الفلسطينية  الــجــالــيــة  ســتــكــون 
فـــي قــطــر ســعــيــدة جـــدًا بــتــأهــل املــنــتــخــب إلــى 
بطولة كأس العرب 2021، وذلك بسبب وجود 
حوالي 100 ألف فلسطيني في قطر، ما يعني 
بــدعــم كبير  الــقــدم سيحظى  أن منتخب كــرة 
فـــي املـــدرجـــات كــمــا هـــو مــتــوقــع، األمــــر الـــذي 
املباراة  في  كل شــيء  لتقديم  الاعبن  ُيحفز 
ضد جزر القمر من أجل اللعب أمام جمهور 

في  املشاركة  املنتخبات  لجميع  حــظ  ورقــة 
هذه املجموعة، كونه األضعف على الورق، 
مــا يــعــنــي أن املــغــرب والــســعــوديــة واألردن 
ستضمن ربما أول 3 نقاط في البطولة قبل 
ضعيف  القمر  جــزر  منتخب  ألن  تلعب،  أن 
ــبـــيـــرًا، وحــتــى  ــًا كـ ــًا وال يــمــلــك تـــاريـــخـ كــــرويــ
تشكيلته عادية جدًا على أرض امللعب، ومن 
الصعب عليه املنافسة على التأهل من هذه 

املجموعة القوية.

عريض نهاية هذا العام. وُتشير اإلحصاءات 
الــســكــانــيــة فــي قــطــر إلـــى وجـــود حــوالــي 100 
ــن دائـــمـــًا ما  ــذيـ ألــــف مــغــتــرب فــلــســطــيــنــي، والـ
بعيد، وعليه  مــن  املنتخب  ُيــســانــدون  كــانــوا 
ســيــحــظــون بــفــرصــة ذهــبــيــة ملــســانــدة بلدهم 
من املدرجات في حال ضمان التأهل املتوقع، 
في  الفلسطيني  الــحــضــور  سُيشكل  وطــبــعــًا 
املــدرجــات ميزة خــاصــة، ألنــه ُيمثل فلسطن 

التي ُتعتبر قضية األمة العربية.

أولمبياد طوكيو: ألعاب وجه رياضي
من دون تشجيع وتوقيع

ــدأت مــامــح أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020 املــؤجــل  بـ
مــن الــعــام املــاضــي بــســبــب تــداعــيــات فــيــروس 
كورونا تتضح قبل شهر من ساعة الصفر، إذ 
األلــعــاب في ظل قوانن صارمة تمنع  ستقام 
تناول الكحول أو العناق أو التشجيع وحّتى 
الــتــوقــيــع، بــحــســب مــا أعــلــن املــنــظــمــون بشكل 
رسمي. وفي هذا اإلطار، أكدت رئيسة اللجنة 
املــنــظــمــة، ســيــكــو هــاشــيــمــوتــو، أن »األجــــــواء 
االحــتــفــالــيــة يــجــب أن تــــزول« مــن أجـــل تنظيم 
هذه األلعاب في أفضل ظــروف آمنة، معترفًة 
املنظمن  يتوجب على  بأنه  نفسه  الوقت  في 
أن يبرهنوا عن »إبـــداع« من أجــل خلق أجــواء 

إيجابية.
وكان املشرفون على تنظيم أوملبياد طوكيو 
قــد قـــرروا اإلثــنــن السماح بحضور 10 آالف 
مــشــاهــد مــحــلــي كــحــد أقــصــى فــي املـــدرجـــات، 
بعدم  الحاضرين  حــذرت  هاشيموتو  أن  إال 
ــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي مــيــزت كل  انــتــظــار األجــ
األلعاب األوملبية منذ نشأتها، وعلى غرار ما 
يحصل حاليًا في بطولة »يورو 2020« املقامة 
هاشيموتو  وقــالــت  مختلفة،  مدينة   11 فــي 
عــن هـــذا األمـــر »فـــي أوروبـــــا، تــجــتــاح املــواقــع 
االحـــتـــفـــاالت. لـــأســـف، لـــن نــتــمــّكــن مـــن خلق 

نفس األجــواء هنا في األوملبياد«. ويتوجب 
من  العديد  تلبية  اليابانية  الجماهير  على 
والــحــّد  كــورونــا  فــيــروس  ملكافحة  املتطلبات 
بالدخول  لها  السماح  أجــل  من  انتشاره  من 
السماح  األوملبية، وسيتم رفض  املواقع  إلى 
بــالــدخــول لكل شخص تسجل درجـــة حــرارة 
ــة مــئــويــة خــال  جــســمــه أعــلــى مـــن 37,5 درجــ
فحصن منفصلن، إضــافــة إلــى كــل شخص 
ــداء الــقــنــاع،  ــ يــصــاب بــالــســعــال أو يــرفــض ارتـ
مع عــدم إمكانية اســتــرداد املبلغ الــذي دفعه 
ثمن تذكرة الدخول في حال تم منعه من ذلك. 
ــراءات أشــد  ــ أمـــا داخـــل املــلــعــب فــســتــكــون اإلجــ
بالتصفيق  للجماهير  سيسمح  إذ  صــرامــة، 
لــكــن مـــن دون الـــحـــق بــتــشــجــيــع الــريــاضــيــن 
أو »حـــصـــول احــتــكــاك مــبــاشــر مـــع جماهير 
أخــرى«، كما من األفضل أن يعودوا مباشرة 
إلى كل  املنافسات،  انتهاء  إلى منازلهم بعد 
ذلك، يضاف عدم السماح بطلب أوتوغرافات 
مــــن الـــريـــاضـــيـــن أو »الــتــعــبــيــر عــــن دعــمــهــم 
»أي  لفظيًا«، أو التلويح بمنشفة أو القيام بـ
نوع من الهتاف الذي من شأنه أن يؤدي إلى 

تجمهر الناس«.
كــمــا يــتــوجــب عــلــى املـــشـــاهـــديـــن الــتــخــلــي عن 
تــنــاول الــكــحــول، فــي حــن يسمح بــذلــك خــال 
ــام حـــالـــيـــًا فــي  ــقـ نـــشـــاطـــات ريـــاضـــيـــة أخــــــرى تـ
ــرار مــنــع تـــنـــاول الــكــحــول  الـــيـــابـــان، عــلــمــًا أن قــ
يصب ضمن خانة »التخفيف قدر اإلمكان من 
اللجنة  رئيسة  بحسب  الجماهير«،  هواجس 

املنظمة لألعاب األوملبية.
ــكـــان الـــنـــاس أن  ــإمـ ــافــــت هــاشــيــمــوتــو »بـ وأضــ
يـــشـــعـــروا بـــالـــفـــرح فـــي قــلــوبــهــم، مـــن دون أن 
االزدحـــام«،  تجنب  وعليهم  الفوضى  يخلقوا 
أخرى  إيجاد طريقة  بجهد  »نــحــاول  مضيفة 
لاحتفال«، وأشارت أيضًا إلى أن هذه األلعاب 
ستسلط الضوء على »القيم الحقيقية« للحركة 
األوملبية. ويقام أوملبياد طوكيو من 23 تموز/ 
يوليو حتى 8 آب/ أغسطس املقبلن في ظل 
الرياضين  على  مفروضة  صــارمــة  ــراءات  إجــ
يــومــيــة ضد  الــذيــن سيخضعون الخــتــبــارات 
البقاء  بقوانن  وسيلتزمون  كورونا  فيروس 

بعيدًا عن الجماهير.
وتــعــنــي هـــذه الــقــوانــن أن األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
ــام فــــــي ظـــــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة صــعــبــة  ــ ــقـ ــ ــُتـ ــ سـ
وستغيب عنها ربما الروح التي كان تشهدها 
يتحسن  فهل  السابقة،  السنوات  في  األلــعــاب 
وضع »كورونا« في األسابيع املقبلة، وُتخفف 
اليابان من هذه اإلجراءات الصحية الصارمة؟
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