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واصل فريق
غولدن ستايت
ووريورز مسلسل
االنتصارات في
بطولة الدوري
األميركي لكرة
السلة ،وذلك
بعد فوزه
على منافسه
لوس أنجليس
كليبيرز (- 105
 ،)90ل ُيحقق
الفوز الثامن
تواليًا ورقم 18
في  20مباراة
خاضها حتى
اآلن ،ل ُيحافظ
على صدارته
للمنطقة
الغربية ويؤكد
أنه يعتزم
المنافسة بقوة
على اللقب في
موسم -2021
.2022

ووريورز يواصل انتصاراته
غولدن ستايت ووريورز يُقدم موسمًا كبيرًا حتى اآلن (براين روثمولر)Getty/

لوسي شيريوت بطلة
ماراثون مكسيكو سيتي
برقم قياسي

كازاخستان
إلى ربع نهائي منافسات
بطولة كأس ديفيز

مصرع قائد المنتخب
البرتغالي للهوكي
الميداني لويس تافاريس

فازت الكينية ،لوسي شيريوت ،بماراثون
مكسيكو سيتي برقم قياسي هو ساعتان و27
دقيقة و 22ثانية ،وبفارق كيلومترين على األقل
عن اإلثيوبية آليني شيوارجي .واحتلت شيريوت
وشيوارجي (ساعتان و 37دقيقة وثالث ثوان)
والكينية أيضًا لياه جيويتو (ساعتان و 40دقيقة
و 34ثانية) 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 ( - 3صفر) 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 ( 27سنة) 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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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

يونس محمود :العراق جاهز للمنافسة

يوم االفتتاح
منتظر
ال ُ

يشارك  16منتخبًا من
قارتي آسيا وأفريقيا
بمنافسات كأس العرب
 2021في قطر ،للمرة
األولى في تاريخ البطولة
الكبيرة
قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية،
ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،مــن أج ــل متابعة
افتتاح بطولة كــأس العرب 2021
ف ــي ق ـطــر ،ب ـم ـشــاركــة  16مـنـتـخـبــا م ــن قــارتــي
آس ـيــا وأفــري ـق ـيــا ،يـتـنــافـســون فـيـهــا ،م ــن أجــل
نـيــل الـلـقــب .وج ــاءت مـشــاركــة الـ ــ 16منتخبًا،
بعدما أسفرت التصفيات املؤهلة للمسابقة،
عــن تــأهــل سبعة منتخبات ،وهــي البحرين،
واألردن ،ول ـب ـن ــان ،وم ــوري ـت ــان ـي ــا ،وسـلـطـنــة
ُع ـمــان ،وفـلـسـطــن ،والـ ـس ــودان ،لتنضم بذلك
إلــى املنتخبات العربية ،الـتــي تأهلت بشكل
مباشر ،نتيجة تصنيف االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» ،في شهر أبريل/نيسان املاضي.
وتشمل املنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر
إلـ ــى ب ـطــولــة كـ ــأس الـ ـع ــرب ،ك ــا م ــن منتخب
قطر ،البلد املستضيف ،وتــونــس ،والـجــزائــر،
وامل ـ ـغـ ــرب ،ومـ ـص ــر ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـ ـعـ ــراق،
واإلم ـ ـ ــارات ،وس ــوري ــة ،خــاصــة أن املــواجـهــات
س ـت ـق ــام ع ـل ــى م ــاع ــب م ــون ــدي ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة.
وسيفتتح منتخب قطر بشكل رسمي بطولة
ك ــأس ال ـعــرب ،عـنــدمــا يــواجــه نـظـيــره منتخب
ال ـب ـحــريــن ،ف ــي اس ـت ــاد ال ـب ـيــت ،وأعـ ــن نـجــوم
«األدع ــم» ،على تحقيق النقاط الثالث ،ضمن

منافسات الجولة األولــى ،من دور املجوعات
فـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـعـ ــرب  .2021وي ـط ـم ــح مـنـتـخــب
قـطــر إل ــى تـحـقـيــق الـلـقــب األول ف ــي تــاريـخــه،
بمشاركته بكأس العرب ،فيما يبحث منتخب
ال ـب ـحــريــن ،الـ ــذي يــدخــل مـنــافـســات الـبـطــولــة،
لـلـمــرة ال ـســادســة فــي تــاري ـخــه ،وأع ــن العبيه
على تعويض خيبات األمل ،التي الحقتهم في
النسخ املاضية.
وتكمن أهمية املواجهة االفتتاحية في اإلعالن
عن تدشني استاد البيت بشكل رسمي ،الذي
ُيعد أحد التحف املعمارية املذهلة في املنطقة
العربية والـعــاملـيــة ،حيث سيستضيف عــددًا
من املباريات بكأس العرب  ،2021حتى ينضم
إلــى قائمة املــاعــب ،التي ستقام فيها بطولة
ك ــأس الـعــالــم فــي قـطــر ع ــام  .2022وف ــي نفس
املجموعة األولى ،ستكون األنظار متجهة إلى
القمة الخليجية العربية القوية ،التي ستجمع
مـنـتـخــب سـلـطـنــة ُع ـم ــان م ــع نـظـيــره منتخب
الـ ـع ــراق ،ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـج ـنــوب ،أح ــد مــاعــب
مــونــديــال  .2022أم ــا فــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة،
فسيخوض منتخب تونس مواجهة قوية ضد
منتخب موريتانيا ،خاصة أن الفريقني التقيا
عدة مرات خالل السنوات املاضية ،تمكن فيها
«نسور قرطاج» من التفوق ،إال أن املهمة تبدو
صعبة في كأس العرب .وفي نفس املجموعة،
يــدخــل منتخب ســوريــة املــواجـهــة األول ــى في
بطولة كــأس ال ـعــرب ،ضــد منتخب اإلم ــارات،

تشهد بطولة
كأس العرب تدشين
استادين ضخمين
لمونديال 2022

أع ــرب يــونــس مـحـمــود ،نجم املنتخب الـعــراقــي السابق،
ع ــن أم ـل ــه ف ــي فـ ــوز مـنـتـخــب ب ـ ــاده ب ـل ـقــب ب ـطــولــة كــأس
ال ـعــرب  ،2021الـتــي تستضيفها قـطــر مــن  30نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي إلــى  18ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،مــؤكـدًا
أن «أسود الرافدين» يطمح للمحافظة على مكاسبه في
النسخ السابقة مــن البطولة ،باعتباره األكـثــر تتويجًا
بــالـكــأس الـعــربـيــة .وق ــال أس ـطــورة الـكــرة الـعــراقـيــة ،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
الـفــرحــة أرج ــاء ال ـبــاد ،وستشمل مــايــن الـعــراقـيــن في
ال ـخ ــارج ،ألن أي نـجــاح للمنتخب سـيـتــردد ص ــداه على
نطاق واسع في أنحاء املعمورة .ويشارك منتخب العراق
في كأس العرب ضمن املجموعة األولــى ،ويستهل أولى
مبارياته اليوم الثالثاء بمواجهة املنتخب العماني ،قبل
أن يلتقي املنتخب البحريني فــي الثالث مــن ديسمبر،
على أن يختتم مبارياته في دور املجموعات بمواجهة
منتخب قطر.

على استاد  ،974أحد مالعب مونديال ،2022
والــذي سيتم تدشينه بشكل رسمي ،ويتميز
بتصميمه الفريد.
حفل االفتتاح وحضور جماهيري كامل

تـلـقــت الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة أخـ ـب ــارًا س ــارة،
بعدما سمحت اللجنة املنظمة لبطولة كأس
ال ـعــرب  ،2021بـحـضــور كــامــل لـحـفــل افـتـتــاح
املسابقة ،في استاد البيت ،والذي سيقام قبل
انـطــاق املــواجـهــة بــن منتخب قطر ونظيره
منتخب البحرين .وسيتضمن حفل افتتاح
بطولة كأس العرب  2021عروضًا موسيقية،
وألعابًا نارية ،باإلضافة إلى فقرة تستعرض
تــاريــخ املنطقة الـعــربـيــة ،ت ــروي مــآثــر شعوب
ال ــدول الـعــربـيــة ،ووحــدتـهــم وتـكــاتـفـهــم ،الــذي
يروي مآثر العرب ،إيذانًا بانطالق املنافسات
ف ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــاد الـ ـبـ ـي ــت ب ـش ـك ــل رسـ ـ ـم ـ ــي ،ح ـيــث
سيتضمن عروضًا موسيقية ،وألعابًا ناريًا،
وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية.
عروض خاصة وفعاليات كبيرة

كشفت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن
مـفــاجــأة كـبـيــرة لـلـجـمــاهـيــر ،وتـتـمـثــل بــإقــامــة
بـ ــاقـ ــة واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـط ــة ب ـ ــ 5مــن
االستادات املستضيفة ملنافسات كأس العرب،
وهي البيت ،أحمد بن علي ،الجنوب ،الثمامة
و .974وستشهد املناطق املحيطة باالستادات
الخمسة ،والساحات املجاورة ملحطات املترو
والحافالت القريبة من االستادات قرابة 200
عـ ــرض ف ــي  60مــوق ـعــا مـخـتـلـفــا ،خـ ــال فـتــرة
م ـنــاف ـســات ال ـب ـط ــول ــة ،س ـت ـقــدم ـهــا ال ـجــال ـيــات
املقيمة فــي قـطــر ،وال ـتــي ت ـشــارك منتخباتها
فــي منافسات كــأس الـعــرب  ،2021مــن بينها
الجاليات املـصــريــة ،اللبنانية ،الفلسطينية،
املغربية والسودانية.

منتخب فلسطين في الدوحة األسبوع الماضي (محمد فرج)Getty/

يونس محمود يشرف حاليا على منتخب العراق (حيدر محمد/فرانس برس)

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

لحظات نادرة في تاريخ كأس العرب

قطر
ستستضيف
اليوم بطولة
العرب 2021
(محمد فرج/
)Getty

شهدت النسخ السابقة لبطولة كــأس العرب ،العديد من اللحظات النادرة،
منها تسجيل النجم السعودي محمد نور أول وآخر هدف ذهبي في املسابقة،
وذلــك في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين عــام  .2002وسجل نور
ال ـهــدف الـقــاتــل ال ــذي أط ــاح بــه أح ــام منتخب الـبـحــريــن .ولـعــل مــن اللقطات
ال ـنــادرة الـتــي سجلتها نسخ كــأس الـعــرب محافظة امل ــدرب الـعــراقــي الــراحــل
عمو بــابــا على أرقــامــه كـمــدرب قــاد منتخب ال ـعــراق للتألق فــي سبعينيات
وثمانينيات القرن املاضي ونجح بالتتويج بكأس العرب  1988في األردن،
وهــي البطولة التي شهدت تتويج الـعــراق لرابع األلـقــاب بعد أعــوام (،1964
 )1986 ،1966حيث تعادل  1-1مع سورية في النهائي ،قبل أن تبتسم ركالت
الترجيح للمنتخب الـعــراقــي بنتيجة ( ، )3-4وبـجــانــب كــل هــذه االنـجــازات
نجح الراحل عمو بابا بقيادة منتخب بالده لكأس العالم  .1986ويعد املدرب
املصري الشهير الراحل محمود الجوهري أحد املدربني القالئل من أصحاب
النهج الخاص والفكر السابق لعصره في تاريخ الفنيني العرب ،وربما يمثل
مدرسة خاصة لم تتكرر حتى اآلن.

محمود نور سجل أول وآخر هدف ذهبي بكأس العرب (جون ثايس/فرانس برس)

عدة منتخبات تأمل بالتألق في كأس العرب ( 2021محمد فرج)Getty/

المنتخب
العراقي
أكثر من
حصد
اللقب في
 4مناسابت
(خليل
مزرعاوي/
فرانس برس)

يعد رجا رافع أحد أبرز مهاجمي منتخب سورية ()Getty

رجا رافع

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

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

تمكن الالعب السابق ،رجا رافع ،مهاجم منتخب سورية،
هداف بطولة كأس العرب عام  ،2002التي
من نيل جائزة ّ
أقـيـمــت فــي ال ـكــويــت ،بــاملـشــاركــة مــع أح ـمــد ح ـســان نجم
منتخب البحرين ،بأربعة أهداف لكل منهما.
ورغم عدم تأهل منتخب سورية إلى نصف نهائي بطولة

ك ــأس ال ـعــرب ،لـكــن الـنـجــم الـســابــق ،رج ــا راف ــع ،استطاع
ف ــرض نـفـســه فــي املـســابـقــة ،بـعــدمــا اسـتـطــاع تسجيل 4
أهداف في شباك منافسيه ،في مرحلة املجموعات.
ولعب رجا رافع لعدد من األندية السورية والعربية ،لكن
أبرزها هو الفيصلي األردني ،والنجمة اللبناني.
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على هامش الحدث

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

لوبيتيغي مدرب إشبيلية :كنا نستحق النقاط الثالث
أعــرب يولني لوبيتيغي ،مــدرب فريق إشبيلية ،عن أسفه لخسارة فريقه أمــام ريال
مدريد ( )1 - 2على ملعب (سانتياغو برنابيو) ،مشيرًا إلــى أن الكتيبة األندلسية
قدمت «مباراة رائعة» أمــام «امليرنيغي» وكانت تستحق النقاط الثالث في املواجهة.
وق ــال لوبيتيغي فــي املــؤتـمــر الصحافي بعد امل ـبــاراة إن الـخـســارة «تجعلني أشعر
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
 75دقيقة من اللقاء وتفويت الفرص».
وتابع« :لديهم أفضل الالعبني في العالم في جميع املراكز ،في آخر  15دقيقة لم نخرج
كثيرًا لشن هجمات ،لكن دون وجــود فرص واضحة .وجــاءت العقوبة مفرطة .نحن
حزينون ومتأملون لكننا ندرك أيضًا أننا قدمنامباراة رائعة .بالطبع ،كان يمكن عمل
املزيد .بذلنا الكثير من الجهد ،لكن في بعض األحيان ال يفيد ذلك هنا».

بطولة
الكونفيدرالية
األفريقية

مجدي طايل

ح ـق ـقــت األنـ ــديـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ن ـتــائــج
مـتـبــايـنــة ف ــي جــولــة ذهـ ــاب ملحق
دور ال ـ ـ ــ 32ل ـك ــأس الـكــونـفـيــدرالـيــة
األف ــري ـق ـي ــة ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مل ــوس ــم ،2022-2021
لـيـتــأجــل الـحـســم إل ــى جــولــة اإليـ ــاب األس ـبــوع
املقبل ،ويصبح الباب مفتوحا على مصراعيه
لكل االحتماالت.
وف ــاز ن ــادي بـيــرامـيــدز امل ـصــري عـلــى مضيفه
مــانـيــامــا الـكــونـغــولــي ب ـهــدف مـقــابــل ال شــيء
فــي ملعب األخ ـيــر ،سجله مـحـمــود وادي في
الدقيقة  ،24ليكون بيراميدز األقرب عربيا إلى
حصد تأشيرة التأهل إلى مرحلة املجموعات،
ويكفيه التعادل بأية نتيجة فــي اإلي ــاب على
ملعبه أو الفوز بأية نتيجة .وشهدت املباراة
حالة طــرد ،من نصيب بروديل حــارس مرمى
مانياما في الدقيقة  ،72ولم ينجح بيراميدز
ف ــي اس ـت ـغــال امل ــوق ــف .وأع ـ ــرب إي ـه ــاب جــال
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـب ـي ــرام ـي ــدز ،ع ــن س ـع ــادت ــه في
املؤتمر الصحافي ،بعد اللقاء للفوز الغالي
على مانياما الكونغولي بـهــدف .وقــال جالل
«حققنا فــوزا غاليا في أجــواء صعبة ،بسبب
ارتـ ـف ــاع درجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة وال ــرط ــوب ــة ،وب ــذل
ال ــاع ـب ــون ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا ل ـل ـغــايــة لـلـتــأقـلــم مع
هذه األجــواء ،ونفذوا التعليمات بشكل جيد،
وك ـنــا األف ـض ــل ،وحـقـقـنــا نتيجة طـيـبــة ،وهــي
ال ـفــوز ،وكــانــت لدينا ف ــرص لتسجيل أه ــداف
أخــرى ،ولم يحالفنا التوفيق في وقت لم يكن

31

الجماهير الجزائرية
عاشت ليلة حزينة بسقوط
شبيبة الساورة والقبائل
التحكيم جيدا ،وظهر مهتزا ،وعلينا الحسم
بـشـكــل ن ـهــائــي ف ــي اإلي ـ ـ ــاب» .وخ ـســر امل ـصــري
ال ـبــورس ـع ـيــدي ،ل ـق ــاءه أمـ ــام ري ـف ــرز يــونــايـتــد
النيجيري ،بهدفني لهدف فــي ملعب األخير،
ليصبح املصري في حاجة إلــى الفوز ،بهدف
مقابل ال شيء في اإلسكندرية لحصد التأهل.
وتقدم ريفرز يونايتد عبر أوتشي في الدقيقة
 ،25ورد م ـح ـمــد ع ـنـتــر ب ــال ـت ـع ــادل لـلـمـصــري
فــي الدقيقة  ،27ثــم عــاد ريـفــرز ،ليسجل هدفا
عـبــر الع ـبــه أوه ــايــوم ــي م ــاالشــي ف ــي الدقيقة
 ،35وت ـق ــدم امل ـص ــري بــاح ـت ـجــاج رس ـم ــي إلــى
ال ـكــاف ،ضــد ال ـنــادي الـنـيـجـيــري بسبب ســوء
االستضافة ،بخالف منع مصور الـنــادي من
تصوير اللقاء ونقله على الصفحة الرسمية.
وأرجع معني الشعباني املدير الفني للمصري
البورسعيدي خـســارتــه أم ــام ريـفــرز يونايتد
إلى سوء التوفيق .وقال الشعباني «ال نستحق
الخسارة ،كنا األفضل في الكثير من الفترات،
واج ـه ـن ــا سـ ــوء تــوف ـيــق ف ــي ال ـه ــدف ــن ال ـلــذيــن
سجلهما ريـفــرز يونايتد ،كانت لدينا فرص
للتسجيل لم يكتب لنا خاللها التوفيق خاصة

في الشوط الثاني ،خضنا املواجهة في ظروف
صعبة بسبب كـثــرة الـغـيــابــات ،لدينا مـبــاراة
إياب ال بديل فيها عن الفوز ،سنلعب بكل قوة
في اإلياب ،ونستعد بشكل سريع لها من أجل
التأهل للدور املقبل ،وأثــق في قــدرة الالعبني
على تخطي األجواء الصعبة التي شهدها لقاء
اإلي ــاب .وفــي الجزائر ،عاشت الجماهير ليلة
حزينة بسبب السقوط الثنائي ،عبر خسارة
تلقاها شبيبة الساورة الجزائري أمام هارتس
أوف أوك الـغــانــي بهدفني مقابل ال شــيء في
مـلـعــب األخ ـي ــر ،لـيـصـبــح الـ ـس ــاورة ف ــي حــاجــة
إلى الفوز بفارق  3أهداف للتأهل ،فيما خسر
شبيبة القبائل أم ــام روي ــال بطل إسواتيني
بـهــدف دون رد فــي عقر دار األخـيــر ،ويحتاج
للفوز بفارق هدفني في اإلياب للتأهل .واتهم
ن ــادي ال ـس ــاورة ،نظيره الـغــانــي هــارتــس أوف
أوك باستخدام السحر في اللقاء ،بعد ظهور
رائـحــة كريهة فــي غرفة خلع املــابــس .وأطلق
محمد زرواطــي رئيس نــادي شبيبة الساورة
الجزائري ،تصريحات نارية ،أملح خاللها إلى
ت ـعــرض الـفــريــق لـلـسـحــر .وق ــال زرواط ـ ــي عبر
فيديو بثته الصفحة الرسمية للساورة على
مــوقــع فيسبوك» يــوجــد رائـحــة رهيبة غريبة
جــدا في غرفة خلع املــابــس ،لم أشاهد مثيال
لها ،قمنا بالشكوى ،وطلبنا تغيير الغرفة،
لكن لم يحدث تغيير ،ووعد املنظمون بتغيير
األمــر وتداركه ولكن لم يحدث ذلك قبل بداية
املـبــاراة مباشرة» .ونجح نــادي نهضة بركان
ممثل ال ـكــرة املـغــربـيــة فــي ال ـع ــودة مــن روان ــدا

وجه رياضي

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

زهير ورد

شهدت سنة  ،2021تألق التنس اإليطالي على الصعيد العاملي،
بعد تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات وخاصة في بطولة روالن
غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون ،حيث تميزت عديد األسماء
التي بلغت أدوارا متقدمة وخــاصــة ماتيو بريتيني ،وجعلت
إيطاليا تفتخر بنجومها ،بعد االستفاقة التاريخية.
وأكد جانيك سينر ،هذه النجاحات ،عندما لعب دورًا حاسمًا
في تأهل إيطاليا إلــى الــدور ربــع النهائي من منافسات كأس
ديفيس عقب مواجهات قوية مع منتخب الواليات املتحدة .وفي
سلم ترتيب أفضل
سن  20عاما ،حقق اإليطالي قفزة هامة في ّ
العبي التنس في العالم ،عندما تقدم إلــى املركز التاسع (في
آخر تصنيف احتل املركز العاشر) ،وهو ما يثبت حجم التطور
الــذي عرفه مستواه خــال سنة  ،2021رغــم أنــه لــم ينجح في
الفوز بألقاب مهمة أو الوصول إلى أدوار متقدمة في بطوالت
«غراند سالم» .وكادت مسيرة سينر ،أن تقوده إلى التخصص
في مسابقات التزحلق ،بما أن والــده كــان يعمل مشرفًا على
إحدى املحطات التي توجد في الحدود بني إيطاليا وأملانيا ،وفي
ســن  8أع ــوام كــان مرشحًا ليكون مــن أفضل املختصني في
هذه املسابقة بعد تألقه في بعض املنافسات ،ورغم ّأنه شرع

فــي ممارسة التنس فــي ســن  3أع ــوام ،إال أنــه ابتعد عــن عالم
مفضال التركيز على التزحلق.
الكرة الصفراء في بعض الوقت
ً
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  13عامًا حسم موقفه وقرر التخصص في التنس ،ألنه
يريد أن يبرز في اختصاص يتحمل فيه تبعات قراراته الفردية
وغير مرتبط بتصرف بقية الالعبني كما ّأنه 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  ،2016أصبح يشارك في املنافسات الدولية الخاصة
بالالعبني الـشـبــان ،قبل أن يصبح محترفًا فــي سنة ،2018
وبـعــد صـعــوبــات عــديــدة نتيجة وج ــوده فــي مــراتــب مـتــأخــرة،
حملت سنة  2020بداية االنفراج ،عندما بلغ الدور ربع النهائي
فــي روالن غ ــاروس ،كما حملت سنة  2021تـطــورًا مهمًا في
مستوى الالعب اإليطالي بعد أن فاز في خمس دورات ،وتبلغ
نسبة انتصاره قرابة  ٪65من املباريات ،وهو قادر على نحت
مسيرة بطولية خاصة أنه ما زال صغير السن.

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 ( )1-2في الجولة الـ15
من منافسات «الليغا» ،وقــال أنشيلوتي خــال املؤتمر الصحافي بعد املـبــاراة التي
أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو) «إنه هدف استثنائي من العب يمتلك شيئًا
مميزًا في قدميه ،وفي قدرته البدنية».
وأض ـ ــاف امل ـ ــدرب «أظ ـه ــر ال ـي ــوم م ـه ــارة أخـ ــرى ل ــم تـظـهــر م ــن ق ـبــل ،والـجـمـيــع ينتظر
مذهال في املواجهات الفردية ،ولكن لم تسنح له الفرصة إلبــراز هــذه املهارة،
العبًا
ً
ولكنه كان الالعب األهــم» ،وأضاف أنشيلوتي «قطع خطوة أخرى لكي يكون الالعب
األهــم في العالم ،ألنــك في بعض األحـيــان ال تستطيع فعل ما يحلو لــك ،ولكن األهم
هو أن يحافظ على تركيزه لكي يكون فعاال في املـبــاراة ،ويستمتع عندما تأتي له
الفرصة» .وعــن نتيجة إشبيلية قــال املــدرب اإليطالي «واجهنا منافسًا قويًا لغاية،
وأبــرز كل مهاراته وإمكاناته ،ال سيما في الشوط األول .إشبيلية نجح في التقدم
مــن ركـلــة ركـنـيــة ،وواجـهـنــا صـعــوبــات كـثـيــرة فــي الـضـغــط مــن األمـ ــام ،ولـكــن عندما
نجحنا في التعادل ،دافعنا بشكل أفضل ،وسيطرنا على املباراة بشكل أكبر ،وكنا
محظوظني بالتسجيل».

بنتيجة طيبة ،عبر التعادل مع الجيش بدون
أهــداف ،ليحتاج للفوز في اإلياب بأية نتيجة
لحصد تأشيرة التأهل ،وهي نتيجة إيجابية
فــي ظــل الـغـيــابــات ال ـك ـبــرى ،الـتــي عــانــى منها
إبينغي املدير الفني للفريق ،أبرزها يوسوفا
دايـ ـ ــو وعـ ـم ــر ال ـن ـم ـس ــاوي وخـ ـ ــرج م ــن ال ـل ـقــاء
بأفضل النتائج ،وهو التعادل السلبي ،ووضع
قدما بالدور املقبل .ونجح نــادي الصفاقسي
الـتــونـســي فــي ال ـع ــودة هــو اآلخ ــر إل ــى تونس
بالسيناريو نفسه ،عقب تعادله مــع مضيفه
توسكر الكيني في لقاء شهد إهــدارا للفرص
الـسـهـلــة ،وس ـي ـطــرة شـبــه كــامـلــة للصفاقسي

على مــدار  90دقيقة ،بخالف تألق العديد من
الــاع ـبــن ،وغ ــاب ــت عـنــه الـلـمـســة األخ ـي ــرة في
الكثير مــن ال ـفــرص ،كما تـفــوق حــارســه أيمن
دحـ ـم ــان .وأك ـ ــد غ ـيــوفــانــي ســول ـي ـنــاس املــديــر
الفني للصفاقسي ،إهــدار فريقه فرصة الفوز
ع ـلــى تــوس ـكــر الـكـيـنــي واالك ـت ـف ــاء بــال ـت ـعــادل.
وقـ ـ ــال» ل ـع ـب ـنــا م ـ ـبـ ــاراة جـ ـي ــدة ،ك ـن ــا األف ـض ــل
ف ــوق امل ـي ــدان ،الح ــت لـنــا الـعــديــد مــن ال ـفــرص،
أهــدرنــا فرصة الـعــودة مــن كينيا باالنتصار،
وعلينا التركيز في مباراة اإليــاب ،ولن تكون
سهلة بــل بالغة الـصـعــوبــة ،والـتــأهــل مفتوح
ل ـل ـجــان ـبــن ،وعـلـيـنــا أن نـسـتـعــد بـشـكــل جيد

يوفنتوس :صعوبات
رياضية ومالحقات قضائية
ي ـم ـ ّـر ف ــري ــق يــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ،بـمــرحـلــة
صعبة بعد تتالي املشاكل ،ويعاني الفريق من
صعوبات رياضية وأخرى مالية ،إضافة إلى
املشاكل القضائية التي تالحقه بعد تورطه
فــي مـلــف ج ــدي ــد .وكــانــت الـشــرطــة املــالـيــة قد
اقتحمت مقر النادي ،في إطار عملية تحقيق
بشأن تهم تتعلق بصفقات مشبوهة قــام به
يوفنتوس انطالقا منذ موسم 2018ـ ،2019كما
وشهد مقر الفريق حضور أفــراد من الشرطة
امل ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـق ــوم بــالـتـحـقـيــق ب ـعــد وج ــود
شبهات في قيام النادي بخروقات مالية ،من
خ ــال رف ــع قـيـمــة الــاعـبــن لتحقيق مكاسب
مختلفة ،وتتعلق املـلـفــات بـعــديــد الصفقات
وم ــن أشـهــرهــا صـفـقــة ال ـت ـبــادل مــع برشلونة
عندما ضم النادي اإليطالي متوسط امليدان
ال ـبــرازي ـلــي أرثـ ـ ــور ،م ـقــابــل ان ـت ـقــال الـبــوسـنــي
بيانيتش إلى النادي اإلسباني.
وف ـت ـحــت ال ـش ــرط ــة اإلي ـطــال ـيــة تـحـقـيـقــا خــال
الصيف املاضي ،بعد وجود تقارير عن ارتفاع
قيمة الصفقات التي قــام بها الـنــادي ،والتي
تبلغ حسب «الغزيتا» حوالي  50مليون يورو،
وذلك استنادًا إلى تقرير أعدته لجنة اإلشراف
على أندية كرة القدم اإليطالية ،التي راسلت

يواجه أنييلي رئيس يوفنتوس أوقاتًا صعبة
()Getty

االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،وتهم 62
صفقة قامت بها األندية في الكالتشيو.
وي ــواج ــه م ـســؤولــون ك ـبــار ف ــي ال ـن ــادي عــديــد
الـتـهــم ،مــن بينهم رئـيــس يــوفـنـتــوس ،أنــدريــا
أن ـي ـي ـلــي ،إلـ ــى ج ــان ــب نــائ ـبــه ال ـن ـجــم ال ـســابــق
بــاف ـيــل ن ـيــدف ـيــد ،ح ـيــث ي ــوج ــد م ـلــف ال ـت ـبــادل
م ــع بــرشـلــونــة ضـمــن أه ــم امل ـل ـفــات ال ـتــي وقــع
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـه ــا .وتـ ـض ــارب ــت ال ـت ـصــري ـحــات
بـخـصــوص الـعـقــوبــات الـتــي قــد يـتـعــرض لها
النادي وكذلك املسؤولون ،ما جعل الجماهير
تخشى من تكرر سيناريو سنة  ،2006عندما
دف ــع الـ ـن ــادي ث ـمــن ال ـخ ــروق ــات ال ـتــي ق ــام بها
املسؤولون ووجــد نفسه في الدرجة الثانية،
إلى جانب عقوبات مالية إضافية.
وكــان الفريق قد واجــه في صيف  ،2020أزمة
بخصوص املهاجم لويس سواريز ،الذي كان
مطالبًا باجتياز اختبار اللغة للحصول على
ج ــواز سـفــر إيـطــالــي يـسـمــح لــه بــالـتـعــاقــد مع
يوفنتوس ،ولكن اتضح الحقًا أن يوفنتوس
تــدخــل مــن أج ــل تـقــديــم األسـئـلــة إل ــى ســواريــز
وتسهيل مهمته.
وردت إدارة ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ،ع ــن الـتـهــم
األخـيــرة بشأن التجاوزات في الصفقات ،من
خالل رفع قيمتها املالية ولكن هذا الدفاع لم
يقنع الجماهير التي تعتبر أن إدارة النادي
تــواصــل ارت ـكــاب األخ ـطــاء الـتــي ق ــادت الفريق
إلى وضع ال يحسد عليه في الكالتشيو.
وان ـقــاد يوفنتوس يــوم الـثــاثــاء املــاضــي إلى
خ ـ ـسـ ــارة م ــوج ـع ــة فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ضــد
تشلسي اإلنكليزي بنتيجة 4ـ ،0أفسدت تأهله
إلى الــدور املقبل ،وأفقدته الصدارة ،ثم انهار
على ميدانه بعدها بــأيــام قليلة ضــد أتالنتا
1ـ ،0وه ــو مــا جـعـلــه بـعـيــدا عــن األن ــدي ــة الـتــي
تنافس على اللقب ،إذ صــرح املــدرب أليغري،
ّأن ــه مــن الـطــريــف الـحــديــث عــن الـحـصــول على
الـلـقــب وأن يــوفـنـتــوس س ـي ـحــاول أن يحصد
مركزًا ضمن الرباعي األول في نهاية املوسم
ل ـتــأمــن امل ـش ــارك ــة ف ــي دوري األبـ ـط ــال ال ـعــام
املقبل .ويؤكد هــذا التصريح حجم التراجع
في النتائج ،الــذي عرفه الفريق خالل املوسم
ال ـحــالــي ،بـعــدمــا فـقــد هـيـبـتــه ول ــم يـنـجــح في
إقـ ـن ــاع ن ـج ــوم ــه ب ـت ـمــديــد ع ـق ــوده ــم وخ ــاص ــة
األرجنتيني باولو ديباال ،الذي قد يرحل عن
ال ـنــادي فــي نهاية املــوســم دون مقابل مالي،
وال يبدو الفريق قــادرًا على استقطاب نجوم
وأن ــه اض ـطـ ّـر إل ــى ضــخ أم ــوال
جــديــدة خــاصــة ّ
إضافية لتعديل ميزانيته.
(العربي الجديد)

لهذه املواجهة التي تقام على ملعبنا من أجل
تحقيق الفوز وحصد تأشيرة التأهل إلى دور
املـجـمــوعــات واالس ـت ـمــرار فــي سـبــاق املنافسة
على اللقب» .وتعادل نواذيبو املوريتاني ،مع
القطن الكاميروني بــدون أهــداف في عقر دار
األول ،ليصبح وضعه صعبا  -أي نواذيبو-
حيث يحتاج للفوز خــارج ملعبه أو التعادل
اإلي ـج ــاب ــي ل ـل ـتــأهــل .وتـ ـع ــرض ن ـ ــادي األه ـلــي
الليبي ،لخسارة صعبة ،بعدما سقط خــارج
ملعبه أمام مضيفه امللعب املالي بهدف مقابل
ال شــيء ،ليكون هدفه الفوز بفارق هدفني من
أجل التأهل للدور املقبل .وبعيدا عن النتائج

الـعــربـيــة ،فــاز أورالنـ ــدو بـيــراتــس بطل جنوب
أفريقيا على أويلرز الليبيري بهدفني مقابل
ال شيء ،فيما فاز أسيك ميموزا العاجي على
انتر كلوب األنغولي بهدفني مقابل ال شــيء،
وغيندارميري النيجري على موتيمبا بمبي
ال ـكــون ـغــولــي ب ـهــدفــن دون ،وت ـغ ـلــب زان ــاك ــو
الــزام ـبــي عـلــى بينغا املــالــي بـثــاثـيــة نظيفة،
وأوثـ ــو الـكــونـغــولــي عـلــى غــورمــاهـيــا الكيني
بـهــدف دون رد ،وف ــاز سيمبا الـتـنــزانــي على
ريد أروز الزامبي بثالثية نظيفة ،ومازيمبي
الكونغولي على تشاشوما الجنوب أفريقي
بهدف دون رد.

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

نيمار :سأعود أفضل وأقوى لكن يجب أن أتعافى
قــال البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس ســان جيرمان الــذي غــادر ملعب مباراة
ســانــت إيـتـيــان على محفة بعد تــدخــل عنيف مــن إيـفــان مــاســون ،عبر حسابه في
«إنستغرام» إنه ينبغي عليه التعافي لكنه سيعود أفضل ،وأكد نيمار «يجب أن أتعافى.
هــذه العقبات جــزء مــن حـيــاة أي ريــاضــي لــأســف .ينبغي أن أنـهــض وأواص ــل اآلن.
سأعود أفضل وأقــوى» ،بعد أن بدا متأملًا في الصور التي التقطت له خالل املباراة.
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
أكــد املــدافــع اإلسباني ،سيرخيو رام ــوس ،الــذي انضم الصيف املاضي إلــى صفوف
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».
قائال «لطاملا كانت عالقتي جيدة مع الالعبني املوجودين هنا
وتابع رامــوس حديثه
ً
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».

