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فازت الكينية، لوسي شيريوت، بماراثون 
مكسيكو سيتي برقم قياسي هو ساعتان و27 

دقيقة و22 ثانية، وبفارق كيلومترين على األقل 
عن اإلثيوبية آليني شيوارجي. واحتلت شيريوت 

وشيوارجي )ساعتان و37 دقيقة وثالث ثوان( 
والكينية أيضًا لياه جيويتو )ساعتان و40 دقيقة 

و34 ثانية( املراكز الثالثة األولى من املاراثون 
الذي عاد هذا العام بعد إلغائه العام املاضي 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

تأهلت كازاخستان إلى ربع نهائي »كأس ديفيز« 
بفوزها على كندا )3 - صفر( لتضمن صدارة 

املجموعة الثانية التي تقام في ملعب »مدريد 
أرينا« في العاصمة اإلسبانية، وينتظر الفريق 

الكازاخستاني في ربع النهائي مطلع الشهر املقبل 
أحد أفضل ثنائيات املجموعات الذين تأهلوا إلى 

نفس الدور. وتمكن الثنائي أندري جولوبيف 
وألكسندر نيدوفيسوف من التغلب على الثنائي 

الكندي، بيتر بوالنسكي وبرايدن شنور.

لقي قائد منتخب الهوكي امليداني لويس 
تافاريس )27 سنة( مصرعه وفقًا ملا أكده االتحاد 

البرتغالي للهوكي نتيجة حادث مروري في 
لشبونة. وأكد االتحاد البرتغالي للهوكي الخبر 

على الشبكات األجتماعية، مبرزًا أن تافاريس 
بجانب أنه كان قائدًا كان أحد أفضل العبي 

الهوكي، بينما ذكر فريق »كاسا بيا« البرتغالي 
عبر صفحته الرسمية في »فيسبوك«: »ال توجد 

كلمات لوصف الحزن الشديد الذي نشعر به«.
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــيــوم الــثــاثــاء، مــن أجـــل متابعة 
العرب 2021  كــأس  افتتاح بطولة 
فـــي قـــطـــر، بــمــشــاركــة 16 مــنــتــخــبــا مـــن قــارتــي 
آســيــا وأفــريــقــيــا، يــتــنــافــســون فــيــهــا، مـــن أجــل 
ـــ16 منتخبا،  ــاءت مــشــاركــة الــ نــيــل الــلــقــب. وجــ
للمسابقة،  املؤهلة  التصفيات  أسفرت  بعدما 
البحرين،  وهـــي  منتخبات،  سبعة  تــأهــل  عــن 
وســلــطــنــة  ومـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــان،  ــنـ ــبـ ولـ واألردن، 
ُعــمــان، وفــلــســطــن، والـــســـودان، لتنضم بذلك 
بشكل  تأهلت  الــتــي  العربية،  املنتخبات  إلــى 
مباشر، نتيجة تصنيف االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، في شهر أبريل/نيسان املاضي. 
وتشمل املنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر 
ــرب، كـــا مـــن منتخب  ــعــ إلــــى بــطــولــة كــــأس الــ
والــجــزائــر،  وتــونــس،  املستضيف،  البلد  قطر، 
ــرب، ومــــصــــر، والـــســـعـــوديـــة، والــــعــــراق،  ــ ــغـ ــ واملـ
واإلمـــــــارات، وســـوريـــة، خــاصــة أن املــواجــهــات 
ســـتـــقـــام عـــلـــى مــــاعــــب مـــونـــديـــالـــيـــة ضــخــمــة. 
وسيفتتح منتخب قطر بشكل رسمي بطولة 
كـــأس الــعــرب، عــنــدمــا يــواجــه نــظــيــره منتخب 
ــــن نــجــوم  ــاد الـــبـــيـــت، وأعـ ــتـ الــبــحــريــن، فـــي اسـ
الثاث، ضمن  النقاط  »األدعـــم«، على تحقيق 

يوم االفتتاح 
الُمنتظر
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النادرة،  اللحظات  من  العديد  العرب،  كــأس  لبطولة  السابقة  النسخ  شهدت 
منها تسجيل النجم السعودي محمد نور أول وآخر هدف ذهبي في املسابقة، 
التي أقيمت في البحرين عــام 2002. وسجل نور  الثامنة  وذلــك في النسخة 
الــهــدف الــقــاتــل الـــذي أطـــاح بــه أحـــام منتخب الــبــحــريــن. ولــعــل مــن اللقطات 
الــنــادرة الــتــي سجلتها نسخ كــأس الــعــرب محافظة املـــدرب الــعــراقــي الــراحــل 
الــعــراق للتألق فــي سبعينيات  قــاد منتخب  أرقــامــه كــمــدرب  بــابــا على  عمو 
وثمانينيات القرن املاضي ونجح بالتتويج بكأس العرب 1988 في األردن، 
الــعــراق لرابع األلــقــاب بعد أعــوام )1964،  وهــي البطولة التي شهدت تتويج 
1966، 1986( حيث تعادل 1-1 مع سورية في النهائي، قبل أن تبتسم ركات 
االنــجــازات  هــذه  كــل  ، وبــجــانــب   )3-4( بنتيجة  الــعــراقــي  للمنتخب  الترجيح 
نجح الراحل عمو بابا بقيادة منتخب باده لكأس العالم 1986. ويعد املدرب 
املصري الشهير الراحل محمود الجوهري أحد املدربن القائل من أصحاب 
النهج الخاص والفكر السابق لعصره في تاريخ الفنين العرب، وربما يمثل 

مدرسة خاصة لم تتكرر حتى اآلن.

تمكن الاعب السابق، رجا رافع، مهاجم منتخب سورية، 
من نيل جائزة هّداف بطولة كأس العرب عام 2002، التي 
أقــيــمــت فــي الــكــويــت، بــاملــشــاركــة مــع أحــمــد حــســان نجم 

منتخب البحرين، بأربعة أهداف لكل منهما.
ورغم عدم تأهل منتخب سورية إلى نصف نهائي بطولة 

كـــأس الــعــرب، لــكــن الــنــجــم الــســابــق، رجـــا رافــــع، استطاع 
فـــرض نــفــســه فــي املــســابــقــة، بــعــدمــا اســتــطــاع تسجيل 4 

أهداف في شباك منافسيه، في مرحلة املجموعات.
ولعب رجا رافع لعدد من األندية السورية والعربية، لكن 

أبرزها هو الفيصلي األردني، والنجمة اللبناني.

الــعــراقــي السابق،  أعـــرب يــونــس مــحــمــود، نجم املنتخب 
عـــن أمـــلـــه فـــي فــــوز مــنــتــخــب بـــــاده بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
نوفمبر/   30 مــن  قــطــر  تستضيفها  الــتــي   ،2021 الــعــرب 
تــشــريــن الــثــانــي إلـــى 18 ديــســمــبــر/ كــانــون األول، مــؤكــدًا 
أن »أسود الرافدين« يطمح للمحافظة على مكاسبه في 
تتويجا  األكــثــر  باعتباره  البطولة،  مــن  السابقة  النسخ 
بــالــكــأس الــعــربــيــة. وقـــال أســطــورة الــكــرة الــعــراقــيــة، الــذي 
يتولى اإلشراف على منتخب العراق، في تصريح ملوقع 
املشاريع واإلرث القطرية، إن إحراز اللقب سيلقي بأثره 

الكبير على العراق وشعبه الشغوف بكرة القدم، وستعم 
الــفــرحــة أرجــــاء الــبــاد، وستشمل مــايــن الــعــراقــيــن في 
الـــخـــارج، ألن أي نــجــاح للمنتخب ســيــتــردد صـــداه على 
نطاق واسع في أنحاء املعمورة. ويشارك منتخب العراق 
في كأس العرب ضمن املجموعة األولــى، ويستهل أولى 
مبارياته اليوم الثاثاء بمواجهة املنتخب العماني، قبل 
ديسمبر،  مــن  الثالث  فــي  البحريني  املنتخب  يلتقي  أن 
املجموعات بمواجهة  أن يختتم مبارياته في دور  على 

منتخب قطر.

املجوعات  األولــى، من دور  الجولة  منافسات 
مــنــتــخــب  ويـــطـــمـــح  الــــعــــرب 2021.  كـــــأس  فــــي 
قــطــر إلـــى تــحــقــيــق الــلــقــب األول فـــي تــاريــخــه، 
بمشاركته بكأس العرب، فيما يبحث منتخب 
الــبــحــريــن، الــــذي يــدخــل مــنــافــســات الــبــطــولــة، 
لــلــمــرة الــســادســة فــي تــاريــخــه، وأعـــن العبيه 
على تعويض خيبات األمل، التي الحقتهم في 

النسخ املاضية.
وتكمن أهمية املواجهة االفتتاحية في اإلعان 
عن تدشن استاد البيت بشكل رسمي، الذي 
ُيعد أحد التحف املعمارية املذهلة في املنطقة 
عــددًا  سيستضيف  حيث  والــعــاملــيــة،  العربية 
من املباريات بكأس العرب 2021، حتى ينضم 
التي ستقام فيها بطولة  املــاعــب،  إلــى قائمة 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر عـــام 2022. وفـــي نفس 
املجموعة األولى، ستكون األنظار متجهة إلى 
القمة الخليجية العربية القوية، التي ستجمع 
مــنــتــخــب ســلــطــنــة ُعـــمـــان مـــع نــظــيــره منتخب 
الــــعــــراق، عــلــى اســـتـــاد الـــجـــنـــوب، أحــــد مــاعــب 
ــا فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  مــونــديــال 2022. أمـ
فسيخوض منتخب تونس مواجهة قوية ضد 
منتخب موريتانيا، خاصة أن الفريقن التقيا 
عدة مرات خال السنوات املاضية، تمكن فيها 
»نسور قرطاج« من التفوق، إال أن املهمة تبدو 
صعبة في كأس العرب. وفي نفس املجموعة، 
يــدخــل منتخب ســوريــة املــواجــهــة األولــــى في 
ــارات،  الــعــرب، ضــد منتخب اإلمــ بطولة كــأس 

على استاد 974، أحد ماعب مونديال 2022، 
والــذي سيتم تدشينه بشكل رسمي، ويتميز 

بتصميمه الفريد.

حفل االفتتاح وحضور جماهيري كامل
ــارة،  تــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة أخـــبـــارًا ســ
لبطولة كأس  املنظمة  اللجنة  بعدما سمحت 
الـــعـــرب 2021، بــحــضــور كــامــل لــحــفــل افــتــتــاح 
املسابقة، في استاد البيت، والذي سيقام قبل 
بــن منتخب قطر ونظيره  املــواجــهــة  انــطــاق 
افتتاح  حفل  وسيتضمن  البحرين.  منتخب 
العرب 2021 عروضا موسيقية،  بطولة كأس 
وألعابا نارية، باإلضافة إلى فقرة تستعرض 
تــاريــخ املنطقة الــعــربــيــة، تـــروي مــآثــر شعوب 
الــــدول الــعــربــيــة، ووحــدتــهــم وتــكــاتــفــهــم، الــذي 
يروي مآثر العرب، إيذانا بانطاق املنافسات 
ــيــــت بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، حــيــث  ــبــ فـــــي اســـــتـــــاد الــ
ناريا،  وألعابا  سيتضمن عروضا موسيقية، 

وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية.

عروض خاصة وفعاليات كبيرة
عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  كشفت 
مــفــاجــأة كــبــيــرة لــلــجــمــاهــيــر، وتــتــمــثــل بــإقــامــة 
ــفــــعــــالــــيــــات واألنــــشــــطــــة  بــــاقــــة واســـــعـــــة مـــــن الــ
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي املــــنــــاطــــق املـــحـــيـــطـــة بـــــــ5 مــن 
االستادات املستضيفة ملنافسات كأس العرب، 
وهي البيت، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة 
و974. وستشهد املناطق املحيطة باالستادات 
الخمسة، والساحات املجاورة ملحطات املترو 
 200 قرابة  االستادات  من  القريبة  والحافات 
عــــرض فـــي 60 مــوقــعــا مــخــتــلــفــا، خــــال فــتــرة 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة، ســتــقــدمــهــا الــجــالــيــات 
تــشــارك منتخباتها  والــتــي  قــطــر،  فــي  املقيمة 
مــن بينها  الــعــرب 2021،  كــأس  فــي منافسات 
الفلسطينية،  اللبنانية،  املــصــريــة،  الجاليات 

املغربية والسودانية.

يشارك 16 منتخبًا من 
قارتي آسيا وأفريقيا 

بمنافسات كأس العرب 
2021 في قطر، للمرة 

األولى في تاريخ البطولة 
الكبيرة

)Getty/يونس محمود يشرف حاليا على منتخب العراق )حيدر محمد/فرانس برس(منتخب فلسطين في الدوحة األسبوع الماضي )محمد فرج

رجا رافع

يونس محمود: العراق جاهز للمنافسة

لحظات نادرة في تاريخ كأس العرب

تشهد بطولة 
كأس العرب تدشين 

استادين ضخمين 
لمونديال 2022

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty( يعد رجا رافع أحد أبرز مهاجمي منتخب سورية

عمو بابا حافظ على أرقامه كمدرب للعراق 
)رمزي حيدر/فرانس برس(

الجوهري قاد مصر إلنجازات كبيرة )قمر محمود/فرانس برس(

محمود نور سجل أول وآخر هدف ذهبي بكأس العرب )جون ثايس/فرانس برس( )Getty/عدة منتخبات تأمل بالتألق في كأس العرب 2021 )محمد فرج

قطر 
ستستضيف 

اليوم بطولة 
العرب 2021 

)محمد فرج/
)Getty

المنتخب 
العراقي 
أكثر من 

حصد 
اللقب في 
4 مناسابت 

)خليل 
مزرعاوي/

فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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مجدي طايل

ــة الـــعـــربـــيـــة نــتــائــج  ــ ــديـ ــ حـــقـــقـــت األنـ
مــتــبــايــنــة فـــي جــولــة ذهــــاب ملحق 
الــكــونــفــيــدرالــيــة  لـــكـــأس  الـــــــ32  دور 
 ،2022-2021 ملـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة  األفـــريـــقـــيـــة 
ــــاب األســبــوع  لــيــتــأجــل الــحــســم إلـــى جــولــة اإليـ
املقبل، ويصبح الباب مفتوحا على مصراعيه 

لكل االحتماالت.
وفــــاز نــــادي بــيــرامــيــدز املــصــري عــلــى مضيفه 
مــانــيــامــا الــكــونــغــولــي بــهــدف مــقــابــل ال شــيء 
مــحــمــود وادي في  األخـــيـــر، سجله  فــي ملعب 
الدقيقة 24، ليكون بيراميدز األقرب عربيا إلى 
حصد تأشيرة التأهل إلى مرحلة املجموعات، 
اإليـــاب على  فــي  بأية نتيجة  التعادل  ويكفيه 
الفوز بأية نتيجة. وشهدت املباراة  ملعبه أو 
حالة طــرد، من نصيب بروديل حــارس مرمى 
الدقيقة 72، ولم ينجح بيراميدز  مانياما في 
ــهـــاب جــال  فـــي اســـتـــغـــال املــــوقــــف. وأعــــــرب إيـ
املــــديــــر الــفــنــي لـــبـــيـــرامـــيـــدز، عــــن ســـعـــادتـــه في 
الغالي  للفوز  اللقاء  بعد  الصحافي،  املؤتمر 
وقــال جال  بــهــدف.  الكونغولي  مانياما  على 
»حققنا فــوزا غاليا في أجــواء صعبة، بسبب 
ــاع درجــــــات الــــحــــرارة والــــرطــــوبــــة، وبـــذل  ــفــ ارتــ
الـــاعـــبـــون جـــهـــدا كــبــيــرا لــلــغــايــة لــلــتــأقــلــم مع 
هذه األجــواء، ونفذوا التعليمات بشكل جيد، 
وكــنــا األفـــضـــل، وحــقــقــنــا نتيجة طــيــبــة، وهــي 
الــفــوز، وكــانــت لدينا فـــرص لتسجيل أهـــداف 
أخــرى، ولم يحالفنا التوفيق في وقت لم يكن 

بطولة 
الكونفيدرالية 

األفريقية

شهدت بطولة الكونفيدرالية األفريقية نتائج متباينة لألندية العربية في 
إيجابية  نتائج  العرب  التالية، وسجل  لألدوار  التأهل  بحثا عن  الملحق  ذهاب 
لكنها لم تكن لتشمل كل األندية المشاركة بالبطولة، ويصبح الباب مفتوحا 

على مصراعيه لكل االحتماالت

3031
رياضة

تقرير

الحسم  التحكيم جيدا، وظهر مهتزا، وعلينا 
بــشــكــل نــهــائــي فـــي اإليـــــــاب«. وخــســر املــصــري 
ــام ريـــفـــرز يــونــايــتــد  ــ ــقـــاءه أمـ الــبــورســعــيــدي، لـ
األخير،  ملعب  فــي  لهدف  بهدفني  النيجيري، 
ليصبح املصري في حاجة إلــى الفوز، بهدف 
مقابل ال شيء في اإلسكندرية لحصد التأهل. 
وتقدم ريفرز يونايتد عبر أوتشي في الدقيقة 
لــلــمــصــري  بـــالـــتـــعـــادل  عــنــتــر  مــحــمــد  25، ورد 
فــي الدقيقة 27، ثــم عــاد ريــفــرز، ليسجل هدفا 
عــبــر العــبــه أوهـــايـــومـــي مـــاالشـــي فـــي الدقيقة 
ــدم املـــصـــري بــاحــتــجــاج رســـمـــي إلــى  ــقـ 35، وتـ
الـــكـــاف، ضــد الـــنـــادي الــنــيــجــيــري بسبب ســوء 
من  الــنــادي  منع مصور  بخاف  االستضافة، 

تصوير اللقاء ونقله على الصفحة الرسمية.
وأرجع معني الشعباني املدير الفني للمصري 
يونايتد  ريــفــرز  أمـــام  خــســارتــه  البورسعيدي 
إلى سوء التوفيق. وقال الشعباني »ال نستحق 
الخسارة، كنا األفضل في الكثير من الفترات، 
ــــوء تـــوفـــيـــق فــــي الـــهـــدفـــني الــلــذيــن  واجـــهـــنـــا سـ
فرص  لدينا  كانت  يونايتد،  ريــفــرز  سجلهما 
للتسجيل لم يكتب لنا خالها التوفيق خاصة 

في الشوط الثاني، خضنا املواجهة في ظروف 
مــبــاراة  لدينا  الــغــيــابــات،  كــثــرة  صعبة بسبب 
إياب ال بديل فيها عن الفوز، سنلعب بكل قوة 
في اإلياب، ونستعد بشكل سريع لها من أجل 
التأهل للدور املقبل، وأثــق في قــدرة الاعبني 
على تخطي األجواء الصعبة التي شهدها لقاء 
ليلة  الجماهير  الجزائر، عاشت  وفــي  اإليـــاب. 
الثنائي، عبر خسارة  السقوط  حزينة بسبب 
تلقاها شبيبة الساورة الجزائري أمام هارتس 
في  مقابل ال شـــيء  الــغــانــي بهدفني  أوك  أوف 
مــلــعــب األخـــيـــر، لــيــصــبــح الـــســـاورة فـــي حــاجــة 
إلى الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل، فيما خسر 
إسواتيني  بطل  رويــــال  أمـــام  القبائل  شبيبة 
بــهــدف دون رد فــي عقر دار األخــيــر، ويحتاج 
للفوز بفارق هدفني في اإلياب للتأهل. واتهم 
نـــادي الـــســـاورة، نظيره الــغــانــي هــارتــس أوف 
اللقاء، بعد ظهور  أوك باستخدام السحر في 
رائــحــة كريهة فــي غرفة خلع املــابــس. وأطلق 
محمد زرواطــي رئيس نــادي شبيبة الساورة 
الجزائري، تصريحات نارية، أملح خالها إلى 
تــعــرض الــفــريــق لــلــســحــر. وقــــال زرواطـــــي عبر 
للساورة على  الرسمية  الصفحة  فيديو بثته 
رائــحــة رهيبة غريبة  يــوجــد  مــوقــع فيسبوك« 
جــدا في غرفة خلع املــابــس، لم أشاهد مثيا 
الغرفة،  تغيير  وطلبنا  بالشكوى،  قمنا  لها، 
لكن لم يحدث تغيير، ووعد املنظمون بتغيير 
األمــر وتداركه ولكن لم يحدث ذلك قبل بداية 
املــبــاراة مباشرة«. ونجح نــادي نهضة بركان 
ممثل الــكــرة املــغــربــيــة فــي الـــعـــودة مــن روانــــدا 

الجماهير الجزائرية 
عاشت ليلة حزينة بسقوط 

شبيبة الساورة والقبائل

لوبيتيغي مدرب إشبيلية: كنا نستحق النقاط الثالث
ريال  أمــام  فريقه  لخسارة  أسفه  عن  إشبيلية،  فريق  مــدرب  لوبيتيغي،  يولني  أعــرب 
األندلسية  الكتيبة  أن  إلــى  مشيرًا  برنابيو(،  )سانتياغو  ملعب  على   )1  -  2( مدريد 
املواجهة.  في  الثالث  النقاط  وكانت تستحق  »امليرنيغي«  أمــام  رائعة«  »مباراة  قدمت 
أشعر  »تجعلني  الــخــســارة  إن  املــبــاراة  بعد  الصحافي  املــؤتــمــر  فــي  لوبيتيغي  وقـــال 
باملرارة، كما هو حال الفريق بأكمله، ألننا لم نستحق الخسارة، حتى أنني أعتقد أنه 
إذا كان هناك فريق قد استحق النقاط الثالث، فسيكون نحن. ال يكفي الهيمنة على 

75 دقيقة من اللقاء وتفويت الفرص«. 
وتابع: »لديهم أفضل الالعبني في العالم في جميع املراكز، في آخر 15 دقيقة لم نخرج 
كثيرًا لشن هجمات، لكن دون وجــود فرص واضحة. وجــاءت العقوبة مفرطة. نحن 
حزينون ومتأملون لكننا ندرك أيضًا أننا قدمنا   مباراة رائعة. بالطبع، كان يمكن عمل 

املزيد. بذلنا الكثير من الجهد، لكن في بعض األحيان ال يفيد ذلك هنا«.

أنشيلوتي: فينيسيوس يمتلك شيئًا مميزًا في قدميه
كال اإليطالي كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لفريق ريال مدريد، املديح لالعبه البرازيلي 
فينيسيوس جونيور، صاحب هدف االنتصار على إشبيلية )2-1( في الجولة الـ15 
التي  املــبــاراة  بعد  الصحافي  املؤتمر  خــالل  أنشيلوتي  وقــال  »الليغا«،  منافسات  من 
أقيمت على ملعب )سانتياغو برنابيو( »إنه هدف استثنائي من العب يمتلك شيئًا 

مميزًا في قدميه، وفي قدرته البدنية«.
ـــدرب »أظـــهـــر الـــيـــوم مـــهـــارة أخــــرى لـــم تــظــهــر مـــن قــبــل، والــجــمــيــع ينتظر  ــاف املــ ــ  وأضـ
املهارة،  هــذه  إلبــراز  الفرصة  له  تسنح  لم  ولكن  الفردية،  املواجهات  في  مذهاًل  العبًا 
ولكنه كان الالعب األهــم«، وأضاف أنشيلوتي »قطع خطوة أخرى لكي يكون الالعب 
لــك، ولكن األهم  العالم، ألنــك في بعض األحــيــان ال تستطيع فعل ما يحلو  األهــم في 
له  تأتي  عندما  ويستمتع  املــبــاراة،  في  فعاال  يكون  لكي  تركيزه  على  يحافظ  أن  هو 
لغاية،  قويًا  منافسًا  »واجهنا  اإليطالي  املــدرب  قــال  إشبيلية  نتيجة  وعــن   الفرصة«. 
التقدم  في  نجح  إشبيلية  األول.  الشوط  في  ال سيما  وإمكاناته،  مهاراته  كل   وأبــرز 
 مــن ركــلــة ركــنــيــة، وواجــهــنــا صــعــوبــات كــثــيــرة فــي الــضــغــط مــن األمــــام، ولــكــن عندما 
نجحنا في التعادل، دافعنا بشكل أفضل، وسيطرنا على املباراة بشكل أكبر، وكنا 

محظوظني بالتسجيل«.

نيمار: سأعود أفضل وأقوى لكن يجب أن أتعافى
مباراة  ملعب  غــادر  الــذي  باريس ســان جيرمان  فريق  نيمار مهاجم  البرازيلي  قــال 
إيــفــان مــاســون، عبر حسابه في  تــدخــل عنيف مــن  إيــتــيــان على محفة بعد  ســانــت 
»إنستغرام« إنه ينبغي عليه التعافي لكنه سيعود أفضل، وأكد نيمار »يجب أن أتعافى. 
هــذه العقبات جــزء مــن حــيــاة أي ريــاضــي لــأســف. ينبغي أن أنــهــض وأواصـــل اآلن. 
املباراة.  التقطت له خالل  التي  سأعود أفضل وأقــوى«، بعد أن بدا متأملًا في الصور 
وتعرض املهاجم البرازيلي اللتواء في الكاحل األيسر عقب تدخل ماسون ولم يستطع 

السير، وخرج من ملعب املباراة في الدقيقة 87.

سيرخيو راموس: وجود ميسي معي مصدر للسعادة
إلــى صفوف  الــذي انضم الصيف املاضي  املــدافــع اإلسباني، سيرخيو رامـــوس،  أكــد 
باريس جيرمان قادمًا من ريال مدريد، أن وجوده مع ليونيل ميسي العب برشلونة 
السابق في نفس الفريق يمثل مصدرًا للسعادة بالنسبة له. وقال النجم اإلسباني في 
مقابلة مع )أمــازون برايم فيديو(: »كان دائمًا بالنسبة لي واحدًا من أفضل الالعبني 
في العالم، إن لم يكن األفضل، ووجوده اآلن ضمن فريقنا أعتقد أنه يجعل املجموعة 

تكتسب قيمة أكبر بكثير، وأن تحظى بمزيد األهمية«. 
الالعبني املوجودين هنا  وتابع رامــوس حديثه قائاًل »لطاملا كانت عالقتي جيدة مع 
بالفعل. هذا هو الحال مع كيلور نافاس، وهو بمثابة أخ لي؛ ومع نيمار، الذي ربطتني به 
تلك العالقة أيضًا لسنوات عديدة. كما وأعرف العبني آخرين في باريس سان جيرمان 
من الذين لعبت أمامهم سابقًا، مثل كيليان مبابي والالعبني الدوليني اآلخرين، الذين 

كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض في بعض املواجهات أو غيرها«.

زهير ورد

شهدت سنة 2021، تألق التنس اإليطالي على الصعيد العاملي، 
بعد تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات وخاصة في بطولة روالن 
غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون، حيث تميزت عديد األسماء 
وجعلت  بريتيني،  ماتيو  وخــاصــة  متقدمة  أدوارا  بلغت  التي 

إيطاليا تفتخر بنجومها، بعد االستفاقة التاريخية. 
وأكد جانيك سينر، هذه النجاحات، عندما لعب دورًا حاسمًا 
النهائي من منافسات كأس  الــدور ربــع  إلــى  في تأهل إيطاليا 
ديفيس عقب مواجهات قوية مع منتخب الواليات املتحدة. وفي 
سن 20 عاما، حقق اإليطالي قفزة هامة في سّلم ترتيب أفضل 
)في  التاسع  املركز  إلــى  تقدم  العالم، عندما  في  التنس  العبي 
آخر تصنيف احتل املركز العاشر(، وهو ما يثبت حجم التطور 
الــذي عرفه مستواه خــالل سنة 2021، رغــم أنــه لــم ينجح في 
الفوز بألقاب مهمة أو الوصول إلى أدوار متقدمة في بطوالت 
»غراند سالم«. وكادت مسيرة سينر، أن تقوده إلى التخصص 
التزحلق، بما أن والــده كــان يعمل مشرفًا على  في مسابقات 
إحدى املحطات التي توجد في الحدود بني إيطاليا وأملانيا، وفي 
ليكون مــن أفضل املختصني في  أعـــوام كــان مرشحًا  ســن 8 
أّنه شرع  هذه املسابقة بعد تألقه في بعض املنافسات، ورغم 

ــوام، إال أنــه ابتعد عــن عالم  فــي ممارسة التنس فــي ســن 3 أعـ
الكرة الصفراء في بعض الوقت مفضاًل التركيز على التزحلق. 
وحرص والده على أن يعود ملمارسة التنس، وخصص له مدربًا 
لالهتمام به ورغم ذلك فإن سينر كان يحاول أن يصبح العب 
كرة القدم أو يواصل في هوايته املفضلة وهي التزحلق، ولكن 
في سن 13 عامًا حسم موقفه وقرر التخصص في التنس، ألنه 
يريد أن يبرز في اختصاص يتحمل فيه تبعات قراراته الفردية 
وغير مرتبط بتصرف بقية الالعبني كما أّنه يريد اختصاصًا 
يواجه فيه منافسه مباشرة، لتنطلق تجربته مع التنس. وأتبع 
هذا القرار بموقف حاسم جديد عندما قرر االبتعاد عن عائلته 
واإلقامة في واحد من أفضل املراكز التي تهتم بتطوير قدرات 

الالعبني الشبان في التنس وذلك بهدف تحسني قدراته. 
ومنذ سنة 2016، أصبح يشارك في املنافسات الدولية الخاصة 
 ،2018 سنة  فــي  محترفًا  يصبح  أن  قبل  الــشــبــان،  بالالعبني 
وبــعــد صــعــوبــات عــديــدة نتيجة وجــــوده فــي مــراتــب مــتــأخــرة، 
حملت سنة 2020 بداية االنفراج، عندما بلغ الدور ربع النهائي 
تــطــورًا مهمًا في  فــي روالن غـــاروس، كما حملت سنة 2021 
مستوى الالعب اإليطالي بعد أن فاز في خمس دورات، وتبلغ 
نسبة انتصاره قرابة 65٪ من املباريات، وهو قادر على نحت 

مسيرة بطولية خاصة أنه ما زال صغير السن.

جانيك سينر

على هامش الحدث

نجم تنس إيطالي، تألق في عام 2021، نتائجه فاقت كل التوقعات 
وخاصة على مستوى بطولة روالن غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون

الصفاقسي 
تعادل مع 
توسكر الكيني 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

يواجه أنييلي رئيس يوفنتوس أوقاتًا صعبة 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

بنتيجة طيبة، عبر التعادل مع الجيش بدون 
أهــداف، ليحتاج للفوز في اإلياب بأية نتيجة 
لحصد تأشيرة التأهل، وهي نتيجة إيجابية 
فــي ظــل الــغــيــابــات الــكــبــرى، الــتــي عــانــى منها 
إبينغي املدير الفني للفريق، أبرزها يوسوفا 
ــن الــلــقــاء  ــنـــمـــســـاوي وخــــــرج مــ دايــــــو وعـــمـــر الـ
بأفضل النتائج، وهو التعادل السلبي، ووضع 
نــادي الصفاقسي  املقبل. ونجح  قدما بالدور 
ــر إلـــى تونس  الــتــونــســي فــي الـــعـــودة هــو اآلخــ
مضيفه  مــع  تعادله  عقب  نفسه،  بالسيناريو 
توسكر الكيني في لقاء شهد إهــدارا للفرص 
الــســهــلــة، وســيــطــرة شــبــه كــامــلــة للصفاقسي 

لهذه املواجهة التي تقام على ملعبنا من أجل 
تحقيق الفوز وحصد تأشيرة التأهل إلى دور 
املــجــمــوعــات واالســتــمــرار فــي ســبــاق املنافسة 
على اللقب«. وتعادل نواذيبو املوريتاني، مع 
القطن الكاميروني بــدون أهــداف في عقر دار 
نواذيبو-  أي   - صعبا  وضعه  ليصبح  األول، 
التعادل  أو  للفوز خــارج ملعبه  حيث يحتاج 
ــابـــي لــلــتــأهــل. وتـــعـــرض نـــــادي األهــلــي  اإليـــجـ
خــارج  سقط  بعدما  صعبة،  لخسارة  الليبي، 
ملعبه أمام مضيفه امللعب املالي بهدف مقابل 
ال شــيء، ليكون هدفه الفوز بفارق هدفني من 
أجل التأهل للدور املقبل. وبعيدا عن النتائج 

على مــدار 90 دقيقة، بخاف تألق العديد من 
ــرة في  ــيـ الـــاعـــبـــني، وغـــابـــت عــنــه الــلــمــســة األخـ
الكثير مــن الــفــرص، كما تــفــوق حــارســه أيمن 
دحــــمــــان. وأكـــــد غــيــوفــانــي ســولــيــنــاس املــديــر 
الفوز  إهــدار فريقه فرصة  الفني للصفاقسي، 
ــاء بــالــتــعــادل.  ــفـ ــتـ عــلــى تــوســكــر الــكــيــنــي واالكـ
ــدة، كـــنـــا األفـــضـــل  ــيــ ــاراة جــ ــ ــبـ ــ وقــــــــال« لــعــبــنــا مـ
ــيـــدان، الحـــت لــنــا الــعــديــد مــن الــفــرص،  فـــوق املـ
الــعــودة مــن كينيا باالنتصار،  أهــدرنــا فرصة 
وعلينا التركيز في مباراة اإليــاب، ولن تكون 
الــصــعــوبــة، والــتــأهــل مفتوح  بالغة  بــل  سهلة 
لــلــجــانــبــني، وعــلــيــنــا أن نــســتــعــد بــشــكــل جيد 

الــعــربــيــة، فــاز أورالنــــدو بــيــراتــس بطل جنوب 
مقابل  بهدفني  الليبيري  أويلرز  على  أفريقيا 
ال شيء، فيما فاز أسيك ميموزا العاجي على 
ال شــيء،  مقابل  بهدفني  األنغولي  كلوب  انتر 
بمبي  النيجري على موتيمبا  وغيندارميري 
بـــهـــدفـــني دون، وتـــغـــلـــب زانـــاكـــو  الـــكـــونـــغـــولـــي 
بــثــاثــيــة نظيفة،  املــالــي  الــزامــبــي عــلــى بينغا 
ــــو الــكــونــغــولــي عــلــى غــورمــاهــيــا الكيني  وأوثـ
الــتــنــزانــي على  وفــــاز سيمبا  رد،  بــهــدف دون 
بثاثية نظيفة، ومازيمبي  الزامبي  أروز  ريد 
أفريقي  الجنوب  تشاشوما  على  الكونغولي 

بهدف دون رد.

يوفنتوس: صعوبات وجه رياضي
رياضية ومالحقات قضائية

ــّر فـــريـــق يـــوفـــنـــتـــوس اإليــــطــــالــــي، بــمــرحــلــة  يـــمـ
صعبة بعد تتالي املشاكل، ويعاني الفريق من 
صعوبات رياضية وأخرى مالية، إضافة إلى 
تورطه  بعد  تاحقه  التي  القضائية  املشاكل 
فــي مــلــف جـــديـــد.  وكــانــت الــشــرطــة املــالــيــة قد 
اقتحمت مقر النادي، في إطار عملية تحقيق 
به  قــام  تتعلق بصفقات مشبوهة  تهم  بشأن 
يوفنتوس انطاقا منذ موسم 2018ـ2019، كما 
وشهد مقر الفريق حضور أفــراد من الشرطة 
املـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق بــعــد وجـــود 
شبهات في قيام النادي بخروقات مالية، من 
الــاعــبــني لتحقيق مكاسب  قــيــمــة  رفـــع  خـــال 
الصفقات  بــعــديــد  املــلــفــات  وتتعلق  مختلفة، 
ومـــن أشــهــرهــا صــفــقــة الــتــبــادل مــع برشلونة 
امليدان  اإليطالي متوسط  النادي  عندما ضم 
الــبــرازيــلــي أرثــــــور، مــقــابــل انــتــقــال الــبــوســنــي 

بيانيتش إلى النادي اإلسباني. 
وفــتــحــت الـــشـــرطـــة اإليــطــالــيــة تــحــقــيــقــا خــال 
الصيف املاضي، بعد وجود تقارير عن ارتفاع 
والتي  الــنــادي،  بها  قــام  التي  الصفقات  قيمة 
تبلغ حسب »الغزيتا« حوالي 50 مليون يورو، 
وذلك استنادًا إلى تقرير أعدته لجنة اإلشراف 
راسلت  التي  اإليطالية،  القدم  كرة  أندية  على 

 62 وتهم  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
صفقة قامت بها األندية في الكالتشيو. 

ويـــواجـــه مــســؤولــون كــبــار فـــي الـــنـــادي عــديــد 
الــتــهــم، مــن بينهم رئــيــس يــوفــنــتــوس، أنــدريــا 
أنــيــيــلــي، إلــــى جـــانـــب نــائــبــه الــنــجــم الــســابــق 
بــافــيــل نــيــدفــيــد، حــيــث يـــوجـــد مــلــف الــتــبــادل 
مـــع بــرشــلــونــة ضــمــن أهــــم املــلــفــات الــتــي وقــع 
الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا. وتـــضـــاربـــت الــتــصــريــحــات 
بــخــصــوص الــعــقــوبــات الــتــي قــد يــتــعــرض لها 
النادي وكذلك املسؤولون، ما جعل الجماهير 
تخشى من تكرر سيناريو سنة 2006، عندما 
دفــــع الـــنـــادي ثــمــن الـــخـــروقـــات الـــتـــي قــــام بها 
الثانية،  الدرجة  في  نفسه  ووجــد  املسؤولون 

إلى جانب عقوبات مالية إضافية. 
وكــان الفريق قد واجــه في صيف 2020، أزمة 
بخصوص املهاجم لويس سواريز، الذي كان 
مطالبا باجتياز اختبار اللغة للحصول على 
جــــواز ســفــر إيــطــالــي يــســمــح لــه بــالــتــعــاقــد مع 
يوفنتوس  أن  اتضح الحقا  ولكن  يوفنتوس، 
تــدخــل مــن أجـــل تــقــديــم األســئــلــة إلـــى ســواريــز 

وتسهيل مهمته. 
الــتــهــم  عــــن  ــالــــي،  اإليــــطــ الــــنــــادي  إدارة  وردت 
من  الصفقات،  في  التجاوزات  بشأن  األخــيــرة 
خال رفع قيمتها املالية ولكن هذا الدفاع لم 
النادي  إدارة  أن  تعتبر  التي  الجماهير  يقنع 
تــواصــل ارتــكــاب األخــطــاء الــتــي قـــادت الفريق 

إلى وضع ال يحسد عليه في الكالتشيو. 
وانــقــاد يوفنتوس يــوم الــثــاثــاء املــاضــي إلى 
األبـــــطـــــال ضــد  فــــي دوري  ــة  ــعـ مـــوجـ خــــســــارة 
تشلسي اإلنكليزي بنتيجة 4ـ0، أفسدت تأهله 
الــدور املقبل، وأفقدته الصدارة، ثم انهار  إلى 
أتانتا  قليلة ضــد  بــأيــام  بعدها  ميدانه  على 
ــو مـــا جــعــلــه بــعــيــدا عـــن األنـــديـــة الــتــي  1ـ0، وهـ
تنافس على اللقب، إذ صــرح املــدرب أليغري، 
أّنـــه مــن الــطــريــف الــحــديــث عــن الــحــصــول على 
يــوفــنــتــوس ســيــحــاول أن يحصد  الــلــقــب وأن 
الرباعي األول في نهاية املوسم  مركزًا ضمن 
لــتــأمــني املـــشـــاركـــة فـــي دوري األبــــطــــال الــعــام 
التراجع  التصريح حجم  هــذا  ويؤكد  املقبل.  
الفريق خال املوسم  الــذي عرفه  النتائج،  في 
الـــحـــالـــي، بــعــدمــا فــقــد هــيــبــتــه ولــــم يــنــجــح في 
ــنــــاع نـــجـــومـــه بــتــمــديــد عـــقـــودهـــم وخـــاصـــة  إقــ
األرجنتيني باولو ديباال، الذي قد يرحل عن 
مالي،  مقابل  دون  املــوســم  نهاية  فــي  الــنــادي 
وال يبدو الفريق قــادرًا على استقطاب نجوم 
ــــه اضــطــّر إلـــى ضــخ أمـــوال  جــديــدة خــاصــة وأّن

إضافية لتعديل ميزانيته.
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