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يخطط منظمو 
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بلجيكا إلظهار 
البطاقة 
الصفراء 
لالعبين الذين 
يتعانقون أثناء 
االحتفال بتسجيل 
األهداف، 
بسبب فيروس 
كورونا. وقال 
المتحدث باسم 
البروليج: »علينا 
أن نتجنب العناق 
واالحتفاالت 
الجماعية عقب 
تسجيل هدف«. 
وكان عالم 
الفيروسات 
مارك فان رانتس 
قد انتقد 
قيام الالعبين 
المحترفين 
باحتضان 
بعضهم بعضًا 
عقب تسجيل 
إنذار سيوجه لالعبين الذين يتعانقون بعد تسجيل األهداف )أدريان دينيس/فرانس برس(األهداف.

إنذار... ممنوع العناق
قررت رابطة دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني تأجيل مباراة أوكالهوما سيتي ثاندر 
ضد هيوستون روكتس بعد مجيء ثالث عينات 

بني العبي روكتس بإصابة أو اشتباه بإصابة 
بفيروس كورونا. وقالت الرابطة إن ثالثة العبني 

آخرين دخلوا في العزل الذاتي بعد اكتشاف 
مخالطتهم للحاالت كما كان من املفترض غياب 

جيمس هاردن العب روكتس بسبب انتهاكه 
لوائح الصحة والسالمة. وجاء التأجيل ليؤكد 

الصعوبات التي تواجهها البطولة.

تواجد اسم كل من السويسري روجيه فيدرر 
واألميركية سيرينا وليامز ضمن الئحة 

املشاركني في النسخة املقبلة من بطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس أولى بطوالت الغراند سالم، 

املقررة في شباط/فبراير، بحسب غريغ تايلي 
مدير البطولة. وشملت الئحة املشاركني جميع 

األسماء الكبيرة، وأبرزها فيدرر الذي حام الشك 
سابقا حول مشاركته في البطولة استنادا إلى 

التصريح الذي قال فيه إنه في »سباق مع الزمن« 
لكي يكون جاهزا بدنيا.

قال فرانك المبارد مدرب تشلسي إن الجناح 
حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج 
الديار في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 

بسبب مشكلة عضلية، بينما تحوم شكوك حول 
مشاركة املدافعني بن تشيلويل وريس جيمس 
بعد تعرضهما لكدمات. وقال المبارد »زياش 

لن يكون جاهزا ملباراة أرسنال... تعرض إلصابة 
عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى. إنها 

ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خالل 
األسبوع املقبل«.

تأجيل مباراة روكتس 
وثاندر بسبب كورونا

فيدرر وسيرينا يشاركان 
في بطولة أستراليا

غياب مؤكد لزياش عن 
مواجهة أرسنال

Friday 25 December 2020
الجمعة 25 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  10  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2307  السنة السابعة



بيروت ـ حسين غازي

انطلقت في شمال لبنان منافسات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــكــرة  ــديــ بـــني األنــ
ــقـــدم فـــي بــطــولــة تــحــمــل عــنــوان  الـ
»الرئيس الشهيد ياسر عرفات«، حيث تقام 
فعالياتها في مخيم البداوي، شمالي لبنان. 
ــهــــدت هـــــذه الـــبـــطـــولـــة اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة  وشــ
األولى  للمرة   »VAR« املساعد الحكم  فيديو 
املادية في  لبنان، رغــم ضعف اإلمكانات  في 
كانت  الــفــكــرة  لــكــن  الفلسطينية،  املــخــيــمــات 
ــي تــقــلــيــل  ــي مـــكـــانـــهـــا ونـــجـــحـــت فــ بـــالـــفـــعـــل فــ
ــتــــراضــــات بـــني املــتــنــافــســني،  املــــشــــادات واالعــ
بعدما لجأ الــحــكــام فــي الــعــديــد مــن األوقـــات 
ــّدمـــت  ــى الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة. ولــــطــــاملــــا قـ ــ إلــ
الالعبني  مــن  الــعــديــد  الفلسطينية  الــريــاضــة 
نكبة 1948 حتى يومنا هذا،  لبنان منذ  في 
الشيخ طــه وجميل عباس  بــدايــات عمر  مــن 
تقريبًا  الستينيات  فــي  الــســودانــي  ويــوســف 
مرورًا بالفترة الالحقة التي برز فيها جمال 
الخطيب حسني كيبا وأحمد الخضر ورامي 
وعلي أسعد وإبراهيم مناصري ووسيم عبد 

الهادي والقائمة تطول.
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تقرير

يــكــشــف رئـــيـــس نـــــادي الــــهــــالل، ولـــيـــد غــفــور، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن فــكــرة انــطــالق هــذه  لـــ
الــبــطــولــة ويـــقـــول: »فــــي شــمــال لــبــنــان لــديــنــا 
علي  أبــو  الشهيد  اســم  بطولة سنوية تحت 
ــمــهــا نـــادي 

ّ
مــصــطــفــى، تـــقـــام بــشــهــر 7 وُيــنــظ

ا نفكر 
ّ
القدس. لكن نحن في نــادي الهالل كن

الشهيد ياسر  اســم  إقــامــة بطولة تحمل  فــي 
عرفات لنتابع هذه املسيرة ولتكريم شخص 
ــــو عــــمــــار«. وتــــابــــع: »الــســبــب  مـــثـــل الـــقـــائـــد أبـ
الــثــانــي إلقــامــة الــبــطــولــة هــو غــيــاب التنظيم 
الرسمي واملنافسات التي يقوم بها االتحاد 
ــن مـــخـــيـــمـــات الــــشــــمــــال، كـــان  الــفــلــســطــيــنــي عــ
يدفعنا بشكٍل دائم لتنظيم هذه الدورات في 
 رغبة الناس بممارسة كرة القدم، خاصة 

ّ
ظل

الــذي بإمكانه  الوحيد،  املتنفس  الرياضة  أن 
ــدرات والــــســــالح«.  ــ ــخـ ــ إبــــعــــاد الـــشـــبـــاب عــــن املـ
ــــدى ســـؤالـــنـــا عـــن الــتــفــاعــل الـــخـــارجـــي مع  ولـ
الــبــطــولــة قــــال: »الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
الــالجــئــني، ال  إلــى الشتات وال حتى  ال ينظر 
الــجــهــات الــرســمــيــة وحــتــى غــيــر الــرســمــيــة، ال 
فـــي الــريــاضــة وال حــتــى فـــي الــســيــاســة، لكن 
نحن مــن خــالل هــذه الــبــطــوالت والتجمعات 
نــــؤكــــد أنــــنــــا مـــتـــمـــســـكـــون بـــكـــامـــل فــلــســطــني 
ــــي الــتــي تــم تهجيرنا مــنــهــا من   األراضـ

ّ
وكــــل

مــنــفــصــالن  والـــــداخـــــل  الـــشـــتـــات   .1948 عـــــام 
بــعــضــهــمــا عـــن الــبــعــض اآلخــــر لـــأســـف، فقد 
نــجــحــت الــســيــاســة فــي إبــعــادنــا يعضنا عن 
الــبــعــض اآلخـــــر، هـــم ال يــعــرفــون عــنــا شــيــئــًا، 
بالرياضة  وال  باملنتخبات  ال  ممثلني  لسنا 
الرسمية الفلسطينية«. وتابع: »هذا األمر ال 
يمنعنا من عدم االزدياد قوة وتصميمًا على 
تنظيم بطوالت وفعاليات تليق بنا كإنسان 
 شيء، ال أعلم حقيقة إذا كان الداخل 

ّ
قبل كل

الفلسطيني يعلم بما نقوم به، ربما نجحت 
إسرائيل في ما تريد والجهات الرسمية التي 

لدينا ساهمت في رفع حّدة انفصالنا«. 
وكــــــان الــــــــدوري الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــخــيــمــات 
املمتدة من  األهلية  الحرب  فترة  لبنان خالل 
عام 1975 و1990، مالذًا للعديد من الالعبني 
الساحة  على  واملــعــروفــني  الــكــبــار  اللبنانيني 
الدهيني وحيدر  إبراهيم  املحلية، على غــرار 
حــــويــــال وعــــبــــد الـــرحـــمـــن شــــبــــارو ومـــحـــمـــود 
شاتيال وغسان أبو دياب وأسعد قلوط. وعن 
غــفــور إن  قــال  املستقبل  البطولة وطــمــوحــات 
»هذه الدورة نواة لحلم أكبر، هي نموذج نعمل 
مــن أجــل تحسينه، فــي ظــل امتالكنا طموحًا 
كبيرًا، نسعى لجمع الفلسطينيني في لبنان 

 شخص يقول أنا 
ّ

داخل وخارج املخيمات وكل
فلسطيني ويحب الرياضة في بطولة واحدة، 
وأن نحول هــذه الــدورة من منافسات خروج 
املغلوب إلى بطولة دوري«. وعن اسم البطولة 
أجاب أن »هذه الرموز املقاومة التي تمّسكت 
بــالــقــضــيــة ومـــلـــف الـــالجـــئـــني وعـــودتـــهـــم إلــى 
فلسطني تستحق التكريم. من واجبنا تذكير 
الناس بشخصية ياسر عرفات التي كان لها 
فضل في تواجدنا داخل مخيمات فلسطينية 
فــــي لـــبـــنـــان، نـــحـــن أشــــخــــاص نـــحـــب الــحــيــاة 
 مــا نــراه من 

ّ
ونــرغــب فــي العيش، لكن فــي ظــل

ــا ومــطــالــبــتــنــا  ــنــ ــزداد إرادتــ ــ تــطــبــيــع حـــالـــيـــًا، تــ
ما 

ّ
: »كل

ً
قــائــال إلــى فلسطني«. وختم  بــالــعــودة 

الفلسطيني  واقــــع وحـــيـــاة  تــحــســني  حــاولــنــا 
ــمــا تــطــورت 

ّ
ــــرب، وكــل ــمــا بــاتــت فــلــســطــني أقـ

ّ
كــل

مخيماتنا باتت فلسطني أقرب. أؤكد أن مثل 
هذه البطولة تزيد من قيمة كل منا كإنسان، 
أشــدد على كلمة إنسان وأكــررهــا، كي نبتعد 
أو أخضر  السياسية أحمر  عن االصطفافات 
هــذه  لــتــطــويــر  ســنــســعــى  أزرق،  أو  أصـــفـــر  أو 
البطولة وإخـــراج مــواهــب كــرويــة مــن خاللها 

خّرج فدائيني في املاضي«.
ُ
ا ن

ّ
كما كن

مــن جــانــبــه قـــال املــســؤول اإلعــالمــي للبطولة 
وأحد املشاركني في التنظيم، محمد لوباني: 
»هذه البطولة تحظى باهتمام كبير أقله في 
الشمال حاليًا، فهي تضّم أكثر من 650 شابًا 

الفلسطينية  املخيمات  كافة  من  العــب(   500(
الــبــداوي والــبــارد، وتساهم في  وتحديدًا مــن 
تبعد  أنــهــا  كما  الجميع،  بــني  التالقي  تعزيز 
الشباب عن اآلفات التي تنخر جسد املجتمع 
ــانـــي: »الـــبـــطـــولـــة من  بـــأكـــمـــلـــه«. وأضــــــاف لـــوبـ
تــنــظــيــم نــــادي الـــهـــالل الــفــلــســطــيــنــي، وتــشــهــد 
الحكم  فيديو  تقنية  اســتــخــدام  األولـــى  للمرة 
املساعد فار، وكان الهدف من وراء ذلك تقليل 
نسبة االحتجاجات واملشاكل التي قد تحصل 
فـــي مــثــل هـــذه الـــبـــطـــوالت، كــمــا أنــنــا وضعنا 
ــاء املــلــعــب رغــم  ــ 6 كــامــيــرات فـــي مــخــتــلــف أرجـ
تتجاوز  لم  التي  البسيطة  املــاديــة  اإلمكانات 
دوالرا   1250 ــــي  ــوالـ ــ )حـ لــــيــــرة  مــــاليــــني  الـــــــــ10 

أميركيا على سعر صرف السوق السوداء(«.
البطولة وجــود  هــذه  »تشهد  لوباني:  وتــابــع 
تــحــفــز  ــاتــــت  بــ ــــتــــي  ال املـــيـــكـــس زون،  مـــنـــطـــقـــة 
الالعب  كان  السابق  في  الفلسطيني.  الالعب 
ــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــمـ الــفــلــســطــيــنــي يــتــمــنــى ربـ

الهدف مستقبًال إقامة 
بطولة تضّم أندية 

المخيمات قاطبة

اعتبر بونجاح مهاجم 
السد أن االنتصار على 

الريان مهم

صـــــورة، لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو يظهر 
عــلــى شــاشــة حــيــث تــنــقــل الــبــطــولــة عــبــر قناة 
مــركــز الـــشـــرق لــلــخــدمــات، مـــع الــعــلــم أن هــذه 
ــــدورة تــمــتــاز بــتــغــطــيــة إعــالمــيــة كــبــيــرة من  الــ
 مباراة 

ّ
قبل جهود شباب املخيم هناك، فلكل

ســتــجــد مــصــورًا ومــقــابــلــة بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء 
وجــائــزة مالية ألفــضــل العــب يحصل عليها 
كلت 

ُ
مــن قبل لجنة مختصة مــن 5 أعــضــاء ش

لهذا الغرض بالذات«. وتابع لوباني: »نسعى 
ياسر  الشهيد  الرئيس  بطولة  إلظهار  أيضًا 
عــــرفــــات، بــأفــضــل صـــــورة مــمــكــنــة، مـــن خــالل 
ــرافــــي، وذلـــــك بــتــحــديــد عــدد  ــتــ الــتــنــظــيــم االحــ
ــة املــلــعــب«.  ــيـ ــول أرضـ ــ ــذيـــن بــمــقــدورهــم دخـ الـ
وأردف املــســؤول اإلعــالمــي للبطولة أن »هذه 
الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــهــا فــتــح بــــاب الـــعـــديـــد من 
من  الــعــديــد  أن  خــاصــة   ،

ً
مستقبال النجاحات 

الالعبني يسعون للمشاركة، وبعضهم يلعب 
أبــو عتيق  اللبناني، مثل محمد  الـــدوري  في 
الشمال،  أنــديــة  مــن  وغيرهم  عيش  وعبدالله 
ومـــن خــاللــهــا نــؤكــد أن اإلمــكــانــات املــحــدودة 

ليست عائقًا أمام التنظيم والنجاح«.
أقيمت  فقد  وأهدافها،  البطولة  إلــى  بالعودة 
ــلـــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة  وفــــق نــظــام مــشــابــه لـ
املــشــاركــني،  الــالعــبــني  بقيد جميع  أي  الـــقـــدم، 
 فريق 3 العبني أجانب في 

ّ
على أن يحق لكل

الفريق من لبنان أو الجنسية السورية.

تأجيل موقعة الزمالك واألهلي ألسباب أمنية
أعلنت اللجنة الثالثية املكلفة إدارة الكرة املصرية عن تأجيل موقعة الدوري 
بني الزمالك واألهلي التي كانت مقررة اإلثنني املقبل ضمن املرحلة الرابعة، 
السنة.  ورأس  املــيــالد  بعيدي  االحــتــفــال  مــع  تزامنها  نتيجة  أمنية  ألســبــاب 
وعوضا عن خوض »كالسيكو« الكرة املصرية اإلثنني، قرر االتحاد املحلي 
بالزمالك،  سموحة  تجمعان  الثالثة  املرحلة  مــن  مؤجلتني  مــبــاراتــني  إقــامــة 
واألهـــلـــي بــاالتــحــاد الــســكــنــدري. وقـــال فــي بــيــان »قــــررت إدارة املــســابــقــات 
باالتحاد املصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك املؤجلة من 
 28 اإلثنني  مساء  من  الخامسة  في  املمتاز  الـــدوري  ملسابقة  الثالثة  الجولة 

ديسمبر الحالي بملعب الجيش ببرج العرب«.

خيتافي يفرمل سلتا فيغو
األرجنتيني  الجديد  مدربه  بقيادة  فيغو  سلتا  انتصارات  مسلسل  توقف 
إدورادو كوديت عند 5 مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع مضيفه خيتافي 
الــقــدم. وبعد  لكرة  اإلسباني  الـــدوري  الخامسة عشرة من  املرحلة  1-1 في 
أن خسر مباراته األولى بقيادة ابن الـ46 عاما الذي خلف أوسكار غارسيا 
خونيينت الشهر املاضي، حقق سلتا أربعة انتصارات متتالية في الدوري 
وواحدا في الكأس، لكن خيتافي أجبره على االكتفاء بالتعادل. وكان خيتافي 
الدقيقة  في  داميان سواريز  لألوروغواياني  رائع  بهدف  بالتسجيل  البادئ 
السابعة بتسديدة صاروخية من مشارف املنطقة، قبل أن يعادل سلتا من 
ركلة جزاء في الدقيقة 17 إلياغو أسباس. ورفع سلتا الذي لم يحقق الفوز 
األخير 1-0 في شباط/فبراير  تغلب عليه في ملعب  أن  على خيتافي منذ 
2016، رصيده إلى 20 نقطة في املركز الثامن، فيما أصبح رصيد خيتافي 

17 نقطة في املركز الحادي عشر.

إنتر يسجل انتصارًا صعبًا على هيالس فيرونا
سجل إنتر ميالنو فوزه الصعب خارج قواعده على هيالس فيرونا )2-1( 
في إطار الجولة الـ14 بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب 
»مانويل أنطونيو بينتجودي«، جاءت أهداف اللقاء جميعا في الشوط الثاني، 
حيث بدأ إنتر مسلسل التهديف في الدقيقة 52 عن طريق النجم األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز، وهو السادس له في املوسم. ولكن أعاد الصربي الشاب 
في  الضيافة  لصاحب  التعادل  بهدف  الصفر  لنقطة  املــبــاراة  إليتش  إيفان 

الدقيقة 63. رد »النيراتزوري« لم يتأخر سوى 6 دقائق فقط بهدف التقدم 
السلوفاكي ميالن شكرينيار. وواصــل رجال املدرب  املدافع  الثاني بفضل 
أنطونيو كونتي عزف نغمة االنتصارات للجولة السابعة على التوالي ليرفع 
الثانية  الفريق رصيده إلى 33 نقطة. بينما تكبد هيالس فيرونا خسارته 
خالل آخر 5 جوالت، الرابعة هذا املوسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في 

املركز التاسع.

توتنهام إلى نصف نهائي كأس الرابطة
البريميرليغ مؤخرا  في  املتراجعة  نتائجه  توتنهام هوتسبر صفحة  طوى 
الكبير على  فــوزه  إثــر  املحترفة  األنــديــة  بتأهله لنصف نهائي كــأس رابطة 
مضيفه ستوك سيتي، من القسم الثاني )التشامبيونشيب(، بنتيجة )3-1( 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب )بيت 365( ضمن مواجهات دور الثمانية. 
وأنهى الفريق اللندني الـ45 دقيقة األولى متقدما بهدف حمل توقيع الويلزي 
غاريث بيل في الدقيقة 22، ولكن بعد 8 دقائق من انطالق الشوط الثاني، 
أدرك ستوك التعادل بفضل العب الوسط الشاب جوردان طومسون. وفي 
الدقيقة 70، عاد توتنهام للتقدم مجددا في النتيجة عن طريق بن ديفيز، قبل 
أن يقتل النجم هاري كني املباراة بهدف ثالث في الدقيقة 81. وبهذا التأهل 
يستعيد »السبيرز« توازنهم بعد فترة من الترنح على مستوى النتائج في 
البريميرليغ خالل آخر 3 جوالت بخسارتني وتعادل، وهو األمر الذي جعله 

يتراجع للمركز السادس بعد أن كان منافسا على الصدارة مع ليفربول.

الدوحة ـ العربي الجديد

خطف نــادي السد فــوزًا صعبًا على منافسه 
الـــريـــان بـــهـــدف نــظــيــف فـــي كــالســيــكــو الــكــرة 
الـــقـــطـــريـــة، الـــــذي أقـــيـــم بــيــنــهــمــا عــلــى اســتــاد 
جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، ضمن 
مــنــافــســات األســــبــــوع الـــعـــاشـــر مـــن املــســابــقــة 
ــاق الــنــجــم الــجــزائــري  ــ املــحــلــيــة، لــيــواصــل رفـ
برصيد  للبطولة  تصدرهم  بونجاح  بــغــداد 
ــادي الــســد فـــوزه التاسع  28 نــقــطــة. وحــقــق نـ
في املوسم الحالي بدوري نجوم قطر، تحت 
ــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، وتــعــادل  قــيــادة املــ
في مباراة واحدة كانت من دون أهداف ضد 
الخور في األسبوع الرابع، فيما حافظ على 
سجله الخالي من الهزائم حتى اآلن، ما جعل 
»الــزعــيــم« يبتعد بــصــدارة الترتيب بــفــارق 7 

نقاط عن أقرب منافسيه.
فــي املــقــابــل، تــلــقــى الـــريـــان الــخــســارة الثالثة 
ــى لــه بــعــد تــولــي املـــدرب  ــ هـــذا املـــوســـم، واألولـ
ــراف على  ــ الــفــرنــســي لــــوران بـــالن مــهــمــة اإلشـ
الجهاز الفني للفريق قبل عدة أيام، ليتوقف 

الدوحة ـ العربي الجديد

أعـــلـــن االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، 
ــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم  رســمــيــًا عـــن جـــــدول مـ
قــطــر 2020 والــتــي تستضيفها  فــي  لــأنــديــة 
العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 1 

إلى 11 من شهر فبراير/ شباط املقبل. 
ـــقـــام مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة املـــرتـــقـــبـــة فــي 

ُ
وســـت

ثالثة استادات مونديالية، هي استاد أحمد 
ــدولـــي، واســتــاد  بـــن عــلــي، واســـتـــاد خــلــيــفــة الـ
املدينة التعليمية، الذي سيستضيف طرفي 
املباراة النهائية يوم 11 فبراير عند الساعة 
التاسعة مساًء بتوقيت قطر. وسيبدأ نادي 
املستضيف،  الــبــلــد  ممثل  الــقــطــري،  الــدحــيــل 
االفتتاحية  املباراة  في  البطولة  في  مشواره 
أمــــام أوكـــالنـــد ســيــتــي الــنــيــوزيــالنــدي يـــوم 1 
فــبــرايــر عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف بــالــتــوقــيــت 
ــــك عــلــى اســـتـــاد أحــمــد  املــحــلــي لـــلـــدوحـــة، وذلـ
ــــذي أعــلــن  ــد، الــ ــديـ ــجـ ــالـــي الـ بــــن عـــلـــي املـــونـــديـ

أنــه حقق الفوز  رصيده عند 13 نقطة، علما 
من قبل في ثالث مباريات، وتعادل في أربع 
السادس. وشهدت مواجهة  املركز  في  وبقي 
إضــاعــة مهاجمي  الــقــطــريــة  الــكــرة  كالسيكو 
الــفــرص الــخــطــيــرة، ما  الــنــاديــني للكثير مــن 
الدقيقة  تنتظر حــتــى  الــســد  جــعــل جــمــاهــيــر 
)83(، عـــنـــدمـــا قـــــام اإلســـبـــانـــي املــخــضــرم  الــــــــــــ
الـــكـــرة ليحولها  بــتــســديــد  كــــــازورال  ســانــتــي 
بــغــداد بونجاح فــي شباك  الــجــزائــري  النجم 

الريان، ويهدي »الزعيم« 3 نقاط ثمينة.
وبـــعـــد انــتــهــاء الــكــالســيــكــو، عــبــر اإلســبــانــي 
تشافي هيرنانديز، مدرب السد، عن سعادته 
الــريــان، بقوله  الــذي حققه على  بالفوز املهم 
مباراة  كانت  »لقد  الرسمي:  »الزعيم«  ملوقع 
صعبة، وقدمنا أداء أفضل من الريان، خاصة 
في الشوط الثاني. أضعنا العديد من الفرص 

التي كان بإمكانها أن تغير نتيجة املباراة«.
ــيـــع الــــالعــــبــــني.  ــمـ وتـــــابـــــع »ســــعــــيــــد بــــــــــأداء جـ
الــكــأس والــعــودة  الــفــوز ببطولة  ليس سهال 
املــبــاراة،  بــــدأوا  الــالعــبــون  قـــوي.  أداء  لتقديم 
وقدموا أداء جيدا، وكل الفريق كان على قدر 

عــن جــاهــزيــتــه األســـبـــوع املـــاضـــي. وستشهد 
البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ األملاني 
ــا، وتــيــجــريــس أونــــال املكسيكي  ــ بــطــل أوروبــ
بــطــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــبــحــر 
الــكــاريــبــي )الــكــونــكــاكــاف(، واألهــلــي املصري 
بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا، 
البطولة  في  املشاركني  عقد  سيكتمل  بينما 
في أواخر يناير/ كانون الثاني املقبل بممثل 
قـــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بــعــد تــحــديــد الفائز 
بكأس ليبرتادوريس. وأعلن »فيفا« أيضا أن 
يــوم 19 يناير 2021  جرى 

ُ
البطولة ست قرعة 

في مدينة زيوريخ السويسرية.
وفي هذا الصدد، أكد ناصر الخاطر، الرئيس 
 ،2022 قــطــر  الــعــالــم  كـــأس  لبطولة  التنفيذي 
الــــدوحــــة ســتــســتــفــيــد مـــن تــجــربــة تنظيم  أن 
الــنــســخــة الــســابــقــة مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
نظمتها  التي  الكروية  واملنافسات  لأندية، 
قطر بحضور جماهيري خالل هذا العام في 
استضافة بالده لنسخة 2020 للمرة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي. وأضــــاف الــخــاطــر، فــي حديث 
نشره املوقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع 
البطولة فرصة  لنا تنظيم  واإلرث: »سيتيح 
للتأكد من جاهزية استادات مونديال  قيمة 
قــطــر 2022 وضـــمـــان تــقــديــم تــجــربــة مــبــهــرة 
لحضور  قدومهم  املتوقع  املشجعني  لجميع 
منافسات أول نسخة من البطولة في الشرق 
في  انطالقها  عند  العربي  والــعــالــم  األوســـط 

غضون أقل من عامني«.
فرضها  التي  التحديات  إلــى  الخاطر  وتطرق 

ابتعدنا  »فــوز مستحق  املسؤولية«، مضيفًا 
بـــه فـــي الــــصــــدارة بـــفـــارق 7 نـــقـــاط عـــن أقـــرب 
املنافسني، ويجب أن نستمر بتقديم األفضل 
في قادم املباريات. نحن في أفضل لحظاتنا، 
رائعة  مستويات  ونقدم  جيد  بشكل  نتدرب 
فــي املــبــاريــات، وأشــكــر جمهور الــزعــيــم على 

دعمه للفريق في املباريات األخيرة«.
بدوره، شدد الجزائري بغداد بونجاح، نجم 
نـــادي الــســد، على أهمية الــفــوز على الــريــان، 
لعبنا خاللها  مــبــاراة صعبة.  »كــانــت  بقوله 
بكل قوة أمام فريق قوي أيضا يضم العبني 
على مستوى عال. نجحنا في تحقيق الفوز 

وهذا هو األهم«.
الفرص،  العديد من  لنا  وواصــل »لقد الحــت 
ــا سعيد  ــرة. أنــ ــ ــم نــهــز الـــشـــبـــاك إال مـ لــكــنــنــا لـ
بــالــتــســجــيــل وحــــصــــد الــــثــــالث نــــقــــاط ألنــهــا 
ستعطينا دافــعــا لــأمــام ملــواصــلــة الــصــدارة. 

نأمل أن نواصل االنتصارات«.
أما فهد يونس، حارس مرمى الريان، فأبدى 
ارتــيــاحــه بــعــد األداء الــــذي قــدمــه فــريــقــه في 
مـــبـــاراة الــســد، رغـــم الــخــســارة بــهــدف نظيف 
ــغـــداد بـــونـــجـــاح، بــقــولــه  ــزائـــري بـ ســجــلــه الـــجـ
»قدمنا مستوى جيدًا للغاية، ولم يقصر أي 
من الالعبني في مواجهة فريق كبير بحجم 
السد، وأعتبر أن ذلك األداء القوي أمام السد 
بــمــثــابــة بــــدايــــة مـــمـــيـــزة ســنــبــنــي عــلــيــهــا فــي 
املــرحــلــة املقبلة، واملــــدرب الــجــديــد بــدأ العمل 
من أجل تطوير الفريق، وأتوقع أننا سنتقدم 

معه خطوة بخطوة«.

ــاء الـــعـــاملـــي عــلــى مـــــدار األشـــهـــر الــقــلــيــلــة  الــــوبــ
املاضية، وقال: »بذلنا قصارى جهدنا لنضمن 
صحة الالعبني واملشجعني وسالمتهم خالل 
اســتــضــافــتــنــا لــلــعــديــد مـــن األحــــــداث الــكــرويــة 
املــهــمــة مــحــلــيــًا ودولــــيــــًا. ونــتــطــلــع فـــي الــعــام 
بطولة  فــي  الــفــرق  بأفضل  للترحيب  الــجــديــد 

كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي ســتــمــثــل إنــجــازًا 
جديدًا على طريقنا نحو استضافة مونديال 
ُيــذكــر أن اســتــاد أحــمــد بــن علي،  قطر 2022«. 
عِلن عن جاهزيته أخيرًا، يتسع لحوالي 

ُ
الذي أ

 االســـتـــاد املــونــديــالــي 
َّ

40 ألــــف مــشــجــع. وحــــل
الــجــديــد محل اســتــاد قــديــم، واســتــخــدمــت في 

عن  الناتجة  البناء  مــواد  مــن  الكثير  تشييده 
عمليات هدم االستاد القديم وذلك بعد إعادة 
تــدويــرهــا، وهــو مــا ُيجسد حــرص دولـــة قطر 
والتزامها الراسخ بتطبيق معايير االستدامة.   
بــيــنــمــا يــــرســــم اســــتــــاد املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
 من 

ً
املعروف باسم »جوهرة الصحراء«، فصال

ّينت 
ُ
ز اإلســالمــي، حيث  املعماري  الفن  تاريخ 

تعكس  هندسية  بأشكال  الخارجية  واجهته 
تصميم  على  وتضفي  عليها  الشمس  أشعة 
هذه األيقونة املعمارية طابعًا جماليًا يخطف 

األبصار.  
أمــا اســتــاد خليفة الــدولــي، ثــالــث االســتــادات 
املونديالية التي ستحتضن منافسات كأس 
الــعــالــم لــأنــديــة قــطــر 2020، فــيــعــد االســتــاد 
الـــوطـــنـــي لـــدولـــة قـــطـــر، وقــــد أعـــيـــد افــتــتــاحــه 
لــعــمــلــيــات تطوير  ــام 2017 بــعــد خــضــوعــه  عـ
وتجديد، واستضاف نهائي النسخة املاضية 
ـــــّوج نـــادي 

ُ
مـــن كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي ت

ليفربول اإلنكليزي بلقبها للمرة األولــى في 
تاريخه وسط حضور جماهيري غفير. وكان 
البطولة خــالل شهر ديسمبر/  إقــامــة  مــقــررا 
أن تفشي جائحة  إال  الــجــاري،  األول  كــانــون 
كـــورونـــا تــســبــب فـــي تــأجــيــلــهــا لــلــعــام املــقــبــل. 
وتعد هذه هي املرة الثانية على التوالي التي 
القطرية،  األراضـــي  على  البطولة  فيها  تقام 
ليفربول  تتويج   2019 نسخة  شهدت  حيث 
البرازيلي  فالمنغو  حساب  على  اإلنكليزي 
استاد  احتضنها  التي  النهائية  املــبــاراة  في 

خليفة الدولي بحضور جماهيري غفير.

»فيفا« يعلن مالعب وجدول كأس العالم لألندية في قطرالسد يحسم كالسيكو قطر بفوزه على الريان

ــي هـــذه الــبــطــولــة 20  ــارك ف ــش ي
ونهر  البداوي  مخيمي  من  ناديًا 
المغلوب،  بنظام  وتلعب  البارد، 
الهالل  ــادي  ن تنظيم  مــن  وهــي 
رياضية  مبادرة  في  الفلسطيني، 
للتجهيزات  ــرًا  ــظ ن اســتــثــنــائــيــة، 
والتحضيرات المميزة رغم ضعف 
في  سيما  وال  المادية،  اإلمكانات 
ظّل أزمة الليرة مقابل الدوالر التي 
يمرّ بها لبنان، والتي بطبيعة الحال 
الشارع  على  بــدورهــا  انعكست 

الفلسطيني.

مواجهة الظروف 
الصعبة

عبر اإلسباني تشافي 
هيرنانديز مدرب السد عن 

سعادته بالفوز المهم 
على فريق الريان

تستعد العاصمة 
القطرية الدوحة 

الستقبال بطولة كأس 
العالم لألندية التي ستقام 

خالل فبراير المقبل

حملت الدورة اسم الرئيس الشهيد ياسر عرفات )وليد توفيق غفور(

دخلت تقنية فيديو الحكم المساعد للمرة األولى لبنان )أحمد لوباني(

هذه البطوالت تقّرب الفلسطينيين من الوطن األم )وليد توفيق غفور(

البطولة شهدت مشاركة 20 ناديًا وحوالى 500 العب )وليد توفيق غفور(

)Getty/ليفربول توج باللقب المونديالي في 2019 )محمد دبوس/األناضول(شهدت المواجهة صراعًا بخط الوسط )سيمون هولمز

رياضة 
مخيمات 

لبنان

ينظم مخيم البداوي في شمال لبنان »بطولة 
الرئيس الشهيد ياسر عرفات« التي تجمع 

20 ناديًا فلسطينيًا من البداوي ومخيم نهر 
البارد، في دورة جديدة من نوعها

بطولة »الشهيد ياسر عرفات« 
في البداوي

مباريـات
      األسبـوع

Friday 25 December 2020 Friday 25 December 2020
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــد مــــــن األنـــــديـــــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــربـ ــ ــتـ ــ اقـ
املصرية والسودانية والتونسية، 
من حسم بطاقات التأهل إلى دور 
أفريقيا،  أبــطــال  دوري  ملسابقة  املجموعات 
ومــلــحــق دور الـــــــ32 لـــكـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
تحقيق  خــلــفــيــة  عــلــى   ،2021-2020 ملـــوســـم 
سلسلة من النتائج الطيبة في جولة ذهاب 
دور الـ32. وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
دشـــن الــنــادي األهــلــي املــصــري حــامــل اللقب 
سونيديب  على  بالفوز  جيدة  بــدايــة  ضربة 
بـــطـــل الـــنـــيـــجـــر بــــهــــدف مـــقـــابـــل ال شـــــيء فــي 
مــبــاراتــهــمــا عــلــى مــلــعــب األخــيــر فــي افــتــتــاح 
رحلة الدفاع عن اللقب، وبات األهلي يكفيه 
الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل رسميا.

ــم غـــيـــاب بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي، املـــديـــر  ــ ورغــ
اإلصــابــة  الــفــريــق، بسبب  عــن  الفني لأهلي 
بفيروس كــورونــا، إال أن الفريق قــدم عرضا 
مــقــبــوال فــي ظــل ســـوء أرضــيــة املــلــعــب وعــاد 
القاهرة، وسجل هدف  بنتيجة مرضية إلى 
املالي  املحترف  ديانغ  إليو  الوحيد  املــبــاراة 
فـــي الــدقــيــقــة 33. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــاشــت 
تحقيق  بعد  ليلة جميلة  الــســودانــيــة  الــكــرة 
الــهــالل واملـــريـــخ فــوزيــن بــالــغــي األهــمــيــة في 

دوري 
أبطال أفريقيا

بداية عربية رائعة فرضت نفسها على نتائج األندية في جولة ذهاب دور الـ 
32 لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم بحثًا 
نجاح  أفريقيا  أبطال  دوري  وكتب  المقبل.  الدور  إلى  التأهل  تأشيرات  عن 

األهلي المصري حامل اللقب في تدشين ضربة بداية قوية له

3031
رياضة

تقرير

رحــلــة الــتــأهــل إلــى مرحلة املــجــمــوعــات. ففي 
الهالل بفوز غــال ومستحق على  غانا، عــاد 
أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي بــهــدف مــقــابــل ال 
شـــيء فـــي عــقــر دار األخـــيـــر لــيــحــتــاج الــهــالل  
أو  املقبلة  الجولة  فــي  نتيجة  بأية  للتعادل 
ــم  ــفـــوز لــلــعــبــور ملــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات. ورغـ الـ
ــارج مــلــعــبــه، إال أن الــهــالل  ــاراة خــ ــبـ إقـــامـــة املـ
بــاغــت كــوتــوكــو بــهــجــوم شـــرس مــن الــبــدايــة، 
سعيا وراء الفوز ولعب بوليد الشعلة وعيد 
املقدم في الهجوم مع منح أبوعاقلة عبدالله 
ونصر الدين الشغيل محوري االرتكاز دورا 
ــدر الـــفـــريـــق الـــســـودانـــي عــدة  ــ هــجــومــيــا. وأهــ
قــبــل أن يــنــجــح مهاجمه  لــلــتــســجــيــل،  فـــرص 
الكونغولي فيتي كومبي في تسجيل هدف 
الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 77 وقـــبـــل الــنــهــايــة بــــ13 

دقيقة فقط ليحصد الفريق انتصارا غاليا.
فــي الــوقــت نفسه، حقق نــادي املــريــخ القطب 

الـــكـــروي الــثــانــي فــي الــــســــودان،  فــــوزا كبيرا 
ومـــهـــمـــا عـــلـــى إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري بــثــالثــة 
أهداف مقابل ال شيء في ملعب األول ليضع 
قدما في مرحلة املجموعات للبطولة. وبات 
الــتــعــادل أو الخسارة  الــفــوز أو  يكفي املــريــخ 
ــاب عــلــى ملعب  ــ بـــفـــارق هــدفــني فـــي لــقــاء اإليـ
إنييمبا لحصد تأشيرة التأهل للدور املقبل. 
ويدين الفريق السوداني في انتصاره الكبير 
الــذي سجل  إلــى تألق مهاجمه سيف تيري 
3 أهــداف »هاتريك » ودخــل صــراع املنافسة 
عــلــى لــقــب هــــداف دوري أبــطــال أفــريــقــيــا في 
املــبــاراة احتفال  الــجــاريــة. وشــهــدت  نسخته 
بــركــوب »تـــوك تــوك«  تــيــري بالثالثية  سيف 
فــي مشهد مثير للجدل  الــتــراك  فــي  متواجد 

وغير مسبوق احتفاال بتسجيله ثالثية.
وتـــعـــادل أهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي مـــع ضيفه 
ــداف، ليصبح  ــ الــتــرجــي الــتــونــســي بــــدون أهــ
ــأي نتيجة  ــى الـــفـــوز بـ الــتــرجــي فـــي حــاجــة إلـ
في اإليــاب على ملعبه من أجل حسم بطاقة 
ــاءت املـــبـــاراة  ــ ــــدور املــقــبــل. وجـ الــتــأهــل إلـــى الـ
خالية مــن اإلثـــارة فــي ظــل التكتيك الدفاعي 
الــــــــذي لــــعــــب بـــــه الــــفــــريــــقــــان، خــــاصــــة مــعــني 
أغلق  الذي  للترجي،  الفني  املدير  الشعباني 
املساحات تماما أمــام بطل ليبيا، وكانت له 
فـــرص مـــحـــدودة عــبــر طــه يــاســني الخنيسي 
دون  كوليبالي  وفوسيني  الهوني  وحــمــدو 

جدوى.
وخــســر نــــادي الــــــوداد املــغــربــي أمــــام املــلــعــب 
فـــي عــقــر دار األخــيــر  بــهــدف دون رد  املـــالـــي 
ليصبح مــطــالــبــا بــالــفــوز بــفــارق هــدفــني في 
اإليـــــــــــاب... وســــجــــل هـــــدف املـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد 
الدقيقة 60. ولم يقدم  مامادو كوليبالي في 
بــطــل املـــغـــرب املـــســـتـــوى املــنــتــظــر مــنــه تحت 
قيادة املخضرم فوزي البنزرتي املدير الفني 
لــلــفــريــق فــي ســبــاق الــبــطــولــة الــقــاريــة. وكــان 
الــــوداد قريبا مــن الــتــعــادل عبر العــبــه مؤيد 
الــالفــي قــبــل نــهــايــة الــلــقــاء، ولــكــن أنــقــذ ديـــارا 
اللقاء  لينتهي  مــرمــاه  املــالــي  امللعب  حـــارس 
ــبـــاراة الــزمــالــك  بــخــســارة الــــــوداد. ولـــم تــقــم مـ
لعدم حضور  التشادي  الغزالة  مــع  املــصــري 
بناء  القاهرة  املصرية  العاصمة  إلى  األخير 
الــزمــالــك  ليحصد  حــكــومــيــة،  تعليمات  عــلــى 

بطاقة التأهل إلى الدور املقبل.
دوري  في  الذهاب  مواجهات  باقي  وشهدت 
ــواري مــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنــــغ اإليـ ــادل رايــــســ ــ ــعـ ــ األبـــــطـــــال تـ
ــريـــق، فيما  حــــورويــــا الــغــيــنــي بـــهـــدف لــكــل فـ
فـــــاز مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
بــونــغــيــدي الــغــابــونــي بــهــدفــني مــقــابــل هــدف، 
الزيمبابوي بصعوبة على  وفــاز بالتينيوم 
ســيــمــبــا الـــتـــنـــزانـــي بـــهـــدف مـــقـــابـــل ال شــــيء، 
فيما تعادل نكانا رد يفلز الزامبي مع بترو 
أتلتيكو األنغولي بهدف لكل فريق في ملعب 
األول، وتعادل بريميرو األنغولي مع مضيفه 
كـــايـــزر تــشــيــفــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا بـــدون 
أهــداف في ملعب األخــيــر. وفــي بطولة كأس 

األندية المصرية 
والتونسية والسودانية 

تقترب من التأهل

مارادونا عانى من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب
أفاد االدعاء العام في األرجنتني أن أسطورة كرة 
القدم دييغو مارادونا الذي فارق الحياة في 25 
نوبة  إثــر  عاما   60 عن  الثاني/نوفمبر  تشرين 
قــلــبــيــة، كـــان يــعــانــي مــن اضــطــرابــات فــي الكبد 
تشريح  لكن  الدموية،  واألوعــيــة  والقلب  والكلى 
الــجــثــة لــم يظهر عــالمــات عــلــى تــنــاول الكحول 
أو املــــخــــدرات. ونـــشـــر املـــدعـــي الـــعـــام فـــي ســان 
إيسيدرو، إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة 
بوينس آيرس، نتائج تشريح جثة بطل مونديال 
1986، كجزء من التحقيق في وفاته ملعرفة ما 
إذا كــان هناك أي إهــمــال فــي الــرعــايــة الصحية 
التي تلقاها األســطــورة. وكــان مــارادونــا يعاني 
من مجموعة متنوعة من األمراض، بما في ذلك 
الكلوي.  والــفــشــل  القلب  وأمــــراض  الكبد  تليف 
وأظـــهـــر تــحــلــيــل الـــســـمـــوم عــــدم وجـــــود كــحــول 
أو مــواد مخدرة في دمه أو بوله، لكن مــارادونــا كان يتناول أدويــة مضادة لالكتئاب 
أخرى.  والتشنجات ومشاكل صحية  القرحة  لعالج  أخــرى مختلفة  وأدويــة  والذهان 
املختبري  التحليل  نِتَج من 

ُ
است »ما  إن  اإلخبارية  »تيالم«  لوكالة  املحققني  أحد  وقال 

أدوية  التحليل(، ويؤكد ببساطة أن مارادونا أعطي  لم يظهر )في  ال يقل أهمية عما 
ملعالجة الحالة الذهنية لكن ال دواء ألمراض القلب«.

مانولو خيمينيز يتولى تدريب آيك أثينا
سيقود املدرب اإلسباني مانولو خيمينيز فريق آيك أثينا اليوناني للمرة الرابعة، بعقد 
لـــ18 شهرا، وفقا ملا أكدته وسائل اإلعــالم املحلية. ويعود املــدرب املولود في  سيتمد 
إشبيلية قبل 56 عاما لقيادة آثينا الذي عاد للوثوق فيه ملعرفته بعناصر الفريق الذين 
أبدوا رغبتهم علنا في التعاقد معه، وذلك عقب إقالة اإليطالي ماسيمو كاريرا. وسبق 
أن درب خيمينيز آيك أثينا في موسم 2010-2011 وحل ثالثا في الدوري املحلي كما 
توج بكأس اليونان، وعاد لقيادته في يناير/كانون الثاني 2017 وحل وصيفا للبطل. 
وفي موسم 2017-18 قاد خيمينيز الفريق للفوز بأول ألقابه للدوري اليوناني منذ 24 
عاما. وفي املوسم التالي عاد إلى إسبانيا ألسباب أسرية، وقام بتدريب الس باملاس، 
لكنه عاد مجددا إلى آيك في فبراير/شباط 2019. وفي آخر تجاربه مع الفريق والتي 
لكن  مــبــاراة.  انتصارات في 16  الفريق عشرة  انتهت في مايو/أيار 2019، حقق مع 
رغم ذلك، رفض الفريق اليوناني تمديد عقده ألنه كان يبحث عن تغيير أسلوب اللعب.

إيقاف تريبيير مدافع أتليتيكو 10 أسابيع
إنكلترا  منتخب  مدافع  تريبيير  كيران  عاقب  إنه  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  قال 
وأتليتيكو مدريد باإليقاف عشرة أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه استرليني )94052 
مخالفات  ارتكاب سبع  عاما(   30( تريبيير  ونفى  املراهنات.  لوائح  ملخالفته  دوالرا( 
منها خالل  ألربــع  ثبت خرقه  لكن  بــاملــراهــنــات،  الخاصة  اإلنكليزي  االتــحــاد  لالئحة 
جلسة استماع شخصية تمت بناء على طلبه. وتنص إحدى اللوائح على أنه يجب على 
املشارك في اللعبة عدم تقديم أي معلومات تتعلق بكرة القدم إلى أي شخص والتي 
ولــم يوضح  الوقت.  ذلــك  للجماهير في  ولــم تكن متاحة  حصل عليها بحكم مكانته 
االتحاد اإلنكليزي ما يترتب على خرق اللوائح، لكنه قال إن ذلك حدث في يوليو/تموز 
مليون   20 مقابل  مدريد  أتليتيكو  إلــى  تريبيير  انضمام  من  قريب  وقــت  في   2019

استرليني )26.91 مليون دوالر( من توتنهام.

ريمون دومينيك مدربًا لنانت الفرنسي
الــفــرنــســي  للمنتخب  الــســابــق  ــــدرب  املـ ســيــقــود 
حتى  القدم  لكرة  نانت  فريق  دومينيك  ريمون 
األولــى  للمرة  التدريب  إلــى  عائدًا  املوسم،  نهاية 
الــديــوك فــي مونديال 2010 في  منذ فشله مــع 
جــنــوب أفــريــقــيــا، بــحــســب مــا أفــــاد مــصــدر في 
متحدث  أكــد  ثانية،  جهة  الفرنسي.من  الــنــادي 
التوقيع على أي شيء  لم يتم  أنه  النادي  باسم 
بعد. وبذلك، سيصبح دومينيك املدرب الخامس 
عشر لنانت، من دون احتساب املدربني املوقتني، 
منذ وصول الرئيس فالديمار كيتا في العام 2007..ويتعني على دومينيك )68 عامًا( 
الحصول على إعفاء من دوري الدرجة األولى الفرنسي يتيح له التدريب بعد تجاوزه 
سن الخامسة والستني القانونية. وستكون هذه تجربة التدريب األول لدومينيك منذ 

إضراب الالعبني الفرنسيني في كنيسنا )جنوب أفريقيا( خالل كأس العالم 2010.

في الـ28 من شهر مايو/ أيار عام 1994، وبدأ مسيرته في 
إحدى األكاديميات الكروية في نيجيريا، ليقوم أحد كشافي 
الدنماركي بتقديم طلب إلى إدارتــه يحثها  نادي ميتييالند 
فيه على ضرورة الحصول على خدمات الشاب، الذي يتمتع 
باملهارة الفنية الكبيرة. وانضم أونواتشو إلى الفئات السنية 
الفئات  كافة  في  بعدها  ليلعب  ميتييالند،  لنادي  الصغيرة 
السنية، حتى وصل إلى الفريق األول عام 2012، الذي تمكن 
بعد مشاركته  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة  الفنيات  إظهار  من 
األولى في الدوري الدنماركي بشهر ديسمبر/ كانون األول من 
العام نفسه. ونتيجة ملا قدمه في املوسم األول، سارعت إدارة 
ميتييالند إلى تجديد عقده ملدة 3 سنوات إضافية، ليخوض 
بعدها النيجيري تجربة احترافية ناجحة، جعلته يشارك في 

135 مباراة سجل فيها 52 هدفًا بجميع البطوالت املحلية.
وفي سوق االنتقاالت الصيفة عام 2019، تمكنت إدارة نادي 

جنك البلجيكي من إقناع النيجيري بالتوقيع على عقد مع 
الفريق، الذي استطاع حجز مكانه في التشكيلة األساسية، 
بعدما خاض معه 35 مباراة سجل فيها 21 هدفًا بجميع 
فلعب  الدولي،  املستوى  أما على  والقارية.  املحلية  البطوالت 
له مع منتخب نيجيريا ألقــل من 23  أول مــبــاراة  أونواتشو 
عامًا في شهر فبراير/ شباط عام 2015، لكنه أصبح مهاجم 

املنتخب في شهر مارس/ آذار عام 2019.
وفي السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2019، 
سجل أونواتشو هدفه األول مع منتخب نيجيريا في املباراة 
الودية التي خاضها ضد مصر عقب انطالق اللقاء بعشر 

ثوان فقط، ما يجعله األسرع في تاريخ منتخب بالده.
وأصبح بول أونواتشو حديثه نجوم منتخب نيجيريا والجهاز 
الذي  الهدف  بــالده، بسبب  الرياضية في  والجماهير  الفني 

سجله في شباك منتخب مصر.

قتيبة خطيب

فاجأ النجم النيجيري الشاب بول أونواتشو، مهاجم نادي 
جنك، الجميع بعدما أظهر املهارة الكبيرة التي يتمتع بها خالل 
املواجهات التي خاضها أمام منافسيه في الدوري البلجيكي 
لكرة القدم، ليتربع على عرش صدارة هّدافي املسابقة املحلية، 
تبحث  التي  الكبيرة،  األوروبــيــة  الفرق  أنظار  ويصبح محط 
عن رأس حربة صريح في سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
ويقدم املهاجم النيجيري البالغ من العمر 26 عاما، أداء رائعًا 
في املوسم الحالي من الدوري البلجيكي لكرة القدم، بعدما 
استطاع تسجيل 14 هدفًا جعلته يبتعد في صدارة هّدافي 
املسابقة املحلية، وتتوقع وسائل اإلعالم األوروبية أن يرحل 
عن ناديه جنك في سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة، بسبب 
حاجة العديد من الفرق الكبرى لنجم بمواصفاته. ولد أونواتشو 

بول أونواتشو

على هامش الحدث

أصبح بول 
أونواتشو حديث 

نجوم منتخب 
نيجيريا والجهاز 

الفني والجماهير 
الرياضية ببالده، 

بعدما سجل أسرع 
هدف في تاريخه

األهلي استهل 
حملة الدفاع 
عن لقبه بنجاح 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

من  كان  التي  المواجهة  إلغاء  الجزائري  سطيف  وفــاق  نــادي  أعلن 
المنتظر أن يلعبها أمام فريق رونيسونس التشادي، وجاء هذا اإللغاء 
فتح  المباراة  ملعب  مسؤولو  رفض  بعدما  تنظيمية،  مشاكل  بسبب 
التحكيم،  وطاقم  اللقاء  مراقب  أمام  وكذلك  الفريقين  أمام  األبواب 
الكرة  اتحاد  ورئيس  والرياضة،  الشباب  وزيــر  بين  القائم  الخالف  بسبب 
المحلي. وسيقدم مراقب المباراة تقريره الكامل لالتحاد األفريقي لكرة 

القدم الذي سيتخذ قراره في األيام المقبلة.

إلغاء مباراة لسبب غريب

وجه رياضي

الكونفيدرالية األفريقية، تعادل نادي نهضة 
بركان املغربي حامل اللقب مع مضيفه تفرغ 
زينه املوريتاني بدون أهداف في مباراتهما 
مــعــا فــي الــعــاصــمــة املــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط. 
وبات بركان في حاجة للفوز بأي نتيجة في 
اإلياب للتأهل للدور املقبل. وشهدت املباراة 
إهدار بركان أكثر من فرصة، أبرزها من ركلة 
ــزاء احــتــســبــهــا الــحــكــم لــصــالــحــه، ليكتفي  جــ

عدة فرص سهلة للتسجيل في مرمى البطل 
الـــلـــيـــبـــي، وســـــط تـــألـــق الفـــــت ملــحــمــد فــتــحــي 

حارس مرمى األهلي.
ــــالل األبـــــيـــــض الـــــســـــودانـــــي أمـــــام  ــ وخــــســــر هـ
نامونغو التنزاني بهدفني دون رد في ملعب 
األخــيــر ليصبح فــي حــاجــة لــلــفــوز بــفــارق 3 
أهــداف في اإليــاب. وفــاز القطن الكاميروني 
ال  مقابل  بهدفني  الزامبي  إيغلز  غرين  على 

بــالــتــعــادل الــســلــبــي فـــي مــوريــتــانــيــا. وحــقــق 
االتـــحـــاد املــنــســتــيــري الــتــونــســي فــــوزا غاليا 
بهدفني  الليبي  طرابلس  أهلي  حساب  على 
مــقــابــل ال شـــيء فــي مــبــاراتــهــمــا عــلــى ملعب 
الفريق  ثنائية  وسجل  جنات.  بن  مصطفى 
الــتــونــســي كــل مــن الــغــانــي شــافــيــو موموني 
 45 الدقيقة  في  والجالصي   ،33 الدقيقة  في 
املنستيري  ــــدر  وأهـ األول.  الـــشـــوط  عــمــر  مـــن 

فـــاز موتيما  األخــيــر، فيما  فــي ملعب  شـــيء 
بيمبي الــكــونــغــولــي عــلــى أونــــزي األنــغــولــي 
بهدف دون رد في عقر دار األخير، وعاد سان 
اإليــفــواري بفوز بهدف دون رد على  بيدرو 
دي كار السنغالي، كما فاز ريفرز النيجيري 
بهدفني  أفريقي  الجنوب  بلومفونتني  على 
مقابل ال شيء، وفاز كيغالي الرواندي على 

كمباال سيتي األوغندي بهدفني دون رد.

سيظهر اسم النجمة اإلسبانية ساندرا سانشيز في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
وستحصل  اإلطـــالق.  على  العالم  في  بامليداليات  فــوزا  األكثر  الكاراتيه  العبة  بصفتها 
اإلسبانية ساندرا سانشيز، بطلة العالم في الكاتا واملرشحة األولى للفوز بذهبية دورة 
في  باملوسوعة  االعتماد  على شهادة  املقبل،  العام  في طوكيو 2020،  األوملبية  األلعاب 
التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون األول املقبل باملتحف الرياضي في مدريد 
من أجل تكريمها هناك. ويبلغ عمر سانشيز 39 عاما وهي املصنفة األولى عامليا، كما 

تم تعيينها أخيرا كمدربة ملنتخب إسبانيا للكاتا.

صورة في خبر

سانشيز في موسوعة غينيس
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