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رياضة

أعلن منظمو 
جائزة إيطاليا 
الكبرى للدراجات 
النارية، المرحلة 
السادسة من 
بطولة العالم، 
أن الدراج 
السويسري 
الواعد في 
فئة موتو 
3، جايسون 
دوباسكييه، 
توفي عن 
عمر يناهز 19 
عاًما، عقب 
حادث تعّرض 
له، السبت، خالل 
التجارب التأهيلية 
في موجيلو. 
وجاء في بيان 
للمنظمين أنه 
»بالرغم من 
جهود الفريق 
الطبي في 
الحلبة، وكل من 
اعتنى بالسائق 
السويسري 
بعد ذلك، فإن 
المستشفى 
أعلن أن 
دوباسكييه 
توفي لألسف 
متأثرًا بإصاباته«.

)Getty/دوباسكييه توفي عن عمر يناهز الـ19 عامًا )ستيف ووبزر

وفاة درّاج شاب

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول 
عامليًا، عقب تتويجه ببطولة بلغراد للتنس، على 

 هذا الفوز 
ّ
حساب السلوفاكي أليكس مولتشان، إن

كان بمثابة إعداد جيد ومؤشر لبطولة روالن 
غاروس، ثاني البطوالت األربع الكبرى في املوسم 

)غراند سالم(، التي انطلقت األحد في باريس، 
والتي يتطلع فيها لحصد اللقب. وأقّر الالعب 

الذي أضاف اللقب الـ83 في مسيرته: »في ذهني، 
ني بالفعل في باريس«.

ّ
كنت أفكر أن

أثار حضور 4 آالف مشجع مباراة كرة سلة في 
صالة مغلقة موجة من االنتقادات في صربيا، 

حيث تحظر اإلجراءات املفروضة في البالد 
ملكافحة كورونا حضور الجماهير في أّي أحداث 
رياضية. ووصف عالم األوبئة بريدراغ كون، أحد 
أعضاء الهيئة الحكومية إلدارة أزمة الوباء، تدفق 

الجماهير على نهائي بطولة دوري كرة السلة 
اإلقليمي للمحترفني بني فريقي النجم األحمر 

وبودغوريتشا بـ«غير املقبول«.

ه 
ّ
أكد ماتيس دي ليخت، مدافع هولندا، أن

ُسيحّصن نفسه بالحصول على اللقاح املضاد 
لفيروس كورونا، وذلك رغم إعالنه قبل وقت قصير 

ه لن يحصل على التطعيم الخاص ببطولة 
ّ
أن

ه ليس إجباريًا. وصّرح دي ليخت 
ّ
يورو 2020 ألن

ه رفض الحصول على التطعيم 
ّ
لشبكة »ESPN« أن

 االنتقادات الشديدة 
ّ
ه »لم يكن إجباريًا«، لكن

ّ
ألن

دفعته ليتراجع عن موقفه: »أنا مؤيد تمامًا للقاح، 
وسأحصل عليه في أقرب وقت ممكن«.

نوفاك ديوكوفيتش: 
جاهز لحصد لقب 

روالن غاروس

انتقادات بصربيا 
بعد حضور 4 آالف 
مشجع مباراة سلة

دي ليخت يتراجع 
ويؤكد أنّه سيتلقى 

اللقاح المضاد لكورونا
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إيطاليا
أزوري« ُمتجدد قوي 

من أجل اللقب الثاني

2829
رياضة

يستمر ظهور املنتخب التركي في البطوالت 
القارية للمرة الثانية تواليًا بعد مشاركته في 
»يــورو 2016« قبل 5 سنوات، إذ سيكون من 
»يــورو  الحاضرة في  الـــ24  املنتخبات  ضمن 
والــذي  كثيرًا  تطور 

ُ
امل املنتخب  وهــو   ،»2020

األولـــى،  املجموعة  فــي  صعبا  رقــمــا  سيكون 
ــــدور  ــــى الـ ــه يــســعــى لــلــتــأهــل إلـ ــ خـــصـــوصـــًا أنـ
الــثــانــي وربــمــا الــذهــاب بعيدًا فــي منافسات 

البطولة األوروبية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
سُيشارك منتخب تركيا للمرة الخامسة في 
ــان أفــضــل إنــجــاز له  مــنــافــســات »الـــيـــورو« وكـ
النمسا  نسخة  نهائي  نصف  إلــى  الــوصــول 
ــام 2008. وشـــاركـــت تركيا  عـ فــي  وســويــســرا 
ألول مرة في نسخة عام 1996، وخرجت من 
دور املــجــمــوعــات بــعــد أن خــســرت املــبــاريــات 
الــثــالث بخمسة أهـــداف فــي الشباك مــن دون 

تسجيل أي هدف.
ــارك املــنــتــخــب الــتــركــي فـــي نــســخــة عــام  ثـــم شــ
2000، ووصل إلى الدور ربع النهائي بعد أن 
حل وصيفًا في املجموعة الثانية برصيد 4 
وفي  املتصدرة،  إيطاليا  عن   5 بفارق  نقاط، 
الدور ربع النهائي واجه املنتخب البرتغالي 

وخسر أمامه بهدفني نظيفني آنذاك.
ــام 2008،  ــ ــى نــســخــة عـ ــ ثــــم تـــأهـــلـــت تـــركـــيـــا إلـ
ولعبت في املجموعة األولى وجمعت 6 نقاط 
املتصدرة  مــع  للمجموعة  وصيفة  وتــأهــلــت 
واجهت  النهائي  ربــع  الـــدور  وفــي  البرتغال، 
منتخب كرواتيا وانتهت املباراة بالتعادل )1 
– 1(، وتفوق منتخب »نجوم الهالل« بركالت 

الــتــرجــيــح )3 – 1(. لــكــن لــســوء حــظ منتخب 
تركيا أنــه واجــه املنتخب األملــانــي فــي الــدور 
في  ليفشل   ،)2  –  3( النهائي، وخسر  نصف 
الــوصــول إلــى املــبــاراة النهائية ألول مــرة في 
تاريخه، ليعود األتراك ويشاركوا في نسخة 
فرنسا عام 2016، لكن منتخب تركيا ودع من 
دور املجموعات بعد أن خسر مباراتني مقابل 
فوز وحيد لم يكن كافيا للتأهل. وسيحاول 
منتخب »نجوم الهالل« تقديم أفضل صورة 
لــه فــي نسخة »يــــورو« عــام 2020، وإن أمكن 
تكرار إنجاز نسخة عام 2008، والوصول إلى 
أنه يملك حظوظا  الذهبي، خصوصًا  املربع 
كبيرة في تخطي دور املجموعات هذه املرة، 
يتأهالن  والــثــانــي  األول  املــركــز  ألن صاحبي 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا يــتــنــافــس أصـــحـــاب 
أفــضــل مــركــز ثــالــث فــي املــجــمــوعــات، مــن أجل 

حجز بطاقات التأهل أيضًا.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل منتخب تركيا إلى بطولة »يورو 2020« 
بعد أن حل وصيفًا في املجموعة الثامنة في 
التصفيات األوروبية، عندما جمع 23 نقطة 
خــلــف منتخب فــرنــســا املــتــصــدر بــرصــيــد 25 
نقطة، وخاضت تركيا 10 مباريات وحققت 7 
انتصارات مقابل تعادلني وخسارة، وسجل 
املنتخب 18 هدفًا مقابل تلقيه 3 أهــداف في 
شباكه. ويملك منتخب تركيا الكثير من نقاط 
الخبرة  ذات  املميزة  العناصر  أبرزها  القوة، 
الــتــي تلعب فــي أفــضــل الـــدوريـــات األوروبــيــة 
-2-4( قــوة ضاربة في تشكيلة  والتي تشكل 
غونيس،  ســيــنــول  لــلــمــدرب   )2-4-4( أو   )1-3
وتملك هذه العناصر القدرة على إحــراج أي 
منافس املجموعة األولــى القوية. ومن نقاط 
القوة التي زرعها املدرب غونيس أن الفريق 
يــمــلــك قـــــدرة عــلــى الــــدفــــاع بــبــلــوك منخفض 
ويغلق كل الطريق أمام هجوم املنافسني، ثم 

ينطلق في هجمات مرتدة قاتلة وسريعة.
في املقابل تبرز نقطة ضعف منتخب تركيا 
والــذي  أحيانًا  الدفاعي  التنظيم  وهــي ســوء 
ُيكلف أحيانًا الكثير من األهداف، وخصوصًا 

ما حصل في التصفيات املؤهلة إلى مونديال 
فــــي 3  أهـــــــداف  تــلــقــى 5  قـــطـــر 2022، عـــنـــدمـــا 
مباريات، ما يؤثر ربما على مشوار املنتخب 

في مجموعته في البطولة األوروبية.
وال تــحــتــمــل بــطــولــة مــثــل »يـــــورو« فـــي تلقي 
ــي دور  ــن األهــــــــــداف، خـــصـــوصـــًا فــ الـــكـــثـــيـــر مــ
املـــجـــمـــوعـــات، مـــع الــعــلــم أن تــلــقــي األهـــــداف 

ســُيــقــلــص مـــن فــــرص تــحــقــيــق االنـــتـــصـــارات، 
الــدور  إلــى  التأهل  حظوظ  تقلص  وبالتالي 

الثاني من البطولة األوروبية.

المجموعة والتشكيلة
ــي املــجــمــوعــة  ــركـــي فــ ــتـ ســيــلــعــب املـــنـــتـــخـــب الـ
ــب مـــنـــتـــخـــبـــات إيـــطـــالـــيـــا،  ــانــ األولـــــــــى إلــــــى جــ

ــلــــز، وســـيـــكـــون الــــصــــراع على  ســـويـــســـرا وويــ
جــدًا، خصوصًا  املؤهلتني شرسًا  البطاقتني 
أن املنتخبات األربعة قادرة على حسم األمور 
في امللعب بسبب امتالكها عناصر محترفة 
مميزة. وسيبدأ املنتخب التركي مشواره في 
أقــوى  فــي  إيطاليا  األوروبـــيـــة، ضــد  البطولة 
»أوملبيكو«  ملعب  على  املجموعة  مــبــاريــات 

في روما، ثم يواجه منتخب ويلز على امللعب 
األوملـــبـــي فــي »بـــاكـــو«، ويــخــتــتــم مـــشـــواره في 
امللعب  على  ســويــســرا  ضــد  املجموعات  دور 
األوملبي في »باكو«. وتضُم تشكيلة املنتخب 
التركي في بطولة »يــورو 2020« في حراسة 
املــرمــى )ميريت غــونــوك، أوغــوركــان ساكير، 
ــان، ألـــتـــاي بــايــنــديــر(، وفـــي خط  ــ غـــوخـــان أخـ

الدفاع هناك )كان أيهان، ساغالس سويونكو 
ميريح ديميرال، زكي سيليك، أوموت ميراس، 
أوزان كاباك، ميرت مولدو وريدفان ييلماز(. 
 من 

ً
كــال وسيضم خــط وســط منتخب تركيا 

)أوزان توفان، هاكان تشالهالنغولو، أوكاي 
يوكوسلو، يوسف يازيسي، سينغيز أوندر، 
عبد  كاهفيشي،  إيرفان  تيكديمير،  محموت 

ــان تــوكــوز، إيفيسان  ــ الــقــادر أومــــور، دوروخـ
كـــاراكـــا، تـــايـــالن أنــطــالــيــا، أوركـــــون كــوكــســو، 
هــالــيــل أكــبــونــار وكـــريـــم أكــتــوركــوغــلــو(، أمــا 
خط الهجوم فسيضُم كل من )بوراك ييلماز، 
إيـــنـــيـــس أونــــــــــال، كـــيـــنـــان كــــــارامــــــان وخــلــيــل 

ديرفيسوغلو(.
رياض...

تركيا نجوم »الهالل« من أجل مركز  مشرّف

رياض الترك

ُيـــعـــتـــبـــر املـــنـــتـــخـــب اإليــــطــــالــــي مــن 
املــشــاركــني الــدائــمــني فـــي بــطــوالت 
»اليورو«، فهو شارك في 10 نسخ 
سابقة وغــاب عن 6 نسخ فقط تاريخيًا، كما 
أنــه لــم يغب عــن البطولة األوروبــيــة منذ عام 
ــال عــنــدمــا  ــطــ 1996. وإيـــطـــالـــيـــا هـــي أحــــد األبــ
ــام 1968 على  ـــوجـــت بــالــلــقــب فـــي نــســخــة عــ

ُ
ت

ــــشــــارك فــي 
ُ
أرضــــهــــا وبـــــني جـــمـــاهـــيـــرهـــا، وســــت

»يورو 2020«، بمنتخب ُمتجدد قوي أثبت في 
السنوات األخيرة أنه سُينافس على األلقاب.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ُيعتبر املنتخب اإليطالي من بني األقوى في 
البطوالت األوروبية ودائمًا ما يذهب بعيدًا 
ميزة 

ُ
وُينافس على اللقب بسبب العناصر امل

الــــتــــي يــمــلــكــهــا، وعــــلــــى صـــعـــيـــد املـــشـــاركـــات 
وجت إيطاليا بلقب »اليورو« من 

ُ
تاريخيًا، ت

أول مشاركة لها في نسخة عام 1968.
ثم شاركت إيطاليا للمرة الثانية في نسخة 
عام 1980، وحلت رابعة آنذاك بعد أن حققت 
انتصارا وتــعــادلــني، وفــي نسخة عــام 1988، 
ــلـــت إلــى  قـــدمـــت إيــطــالــيــا عـــرضـــًا قـــويـــًا ووصـ
الــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، وخـــرجـــت عــلــى يد 
منتخب االتحاد السوفياتي بهدفني نظيفني.
وفي نسخة إنكلترا عام 1996، ودع املنتخب 
اإليطالي البطولة من دور املجموعات، ليعود 
إلــى  ويــصــل  عـــام 2000  إلـــى نسخة  املنتخب 
املباراة النهائية، ويخسر آنذاك أمام املنتخب 
الفرنسي )2 – 1(، بعد الذهاب إلى األشواط 
اإلضافية وتسجيل تريزيغيه الهدف القاتل.

املــنــتــخــب  ودع   ،2004 عـــــــام  ــة  نـــســـخـ وفـــــــي 

اإليطالي بطولة أوروبا من دور املجموعات، 
وعــاد للمشاركة فــي نسخة عــام 2008، لكنه 
خرج في الدور ربع النهائي. لكن في نسخة 
أنـــه  اإليـــطـــالـــي  املــنــتــخــب  أثـــبـــت  عـــــام 2012، 
استعاد الكثير من قوته، وذلك بعد أن وصل 
إلى املباراة النهائية، ولسوء حظه خسر أمام 

املنتخب اإلسباني بأربعة أهداف نظيفة.
وفـــي آخـــر مــشــاركــة فــي نــســخــة يــــورو 2016، 
ــــدم جــمــيــلــة ومــقــنــعــة  ــــرة قـ قـــدمـــت إيـــطـــالـــيـــا كـ
الـــدور ربــع النهائي، وخرجت  ووصــلــت إلــى 
األملاني بركالت  املنتخب  أمــام  األنفس  بشق 
حاول في نسخة عام 2021، 

ُ
الترجيح آنذاك، لت

تقديم األفضل ومحاولة التتويج باللقب.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املنتخب اإليــطــالــي إلـــى بــطــولــة »يـــورو 
2020«، بعد أن تصدرت املجموعة السابعة في 
التصفيات األوروبية برصيد 30 نقطة كاملة 
مــن 10 انــتــصــارات، وســجــل »األزوري« آنــذاك 
التعرض ألي خسارة  أرقامًا خارقة عبر عدم 
ــــت ســـجـــل 37 هـــدفـــًا مــقــابــل  ــادل، فــــي وقـ ــ ــعـ ــ وتـ
تــلــقــيــه 4 أهـــــداف فــقــط. بــالــنــســبــة لــنــقــاط قــوة 
املنتخب اإليــطــالــي فــي بــطــولــة »يــــورو 2020، 
تشكيلة شابة موهوبة  أفضل  بأنها  فتتمثل 
ــرة، خــصــوصــًا بــتــواجــد  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات األخــ
العناصر األساسية مثل الحارس جانلويجي 
دوناروما )20 سنة(، نيكوال باريال )22 سنة( 
وساندرو تونالي )19 سنة(، وهذه العناصر 
التي  اآلمـــل  قـــادرة على محو خيبات  الــشــابــة 
تعرض لها »األزوري« في السنوات السابقة. 
إيطاليا هي  أيضًا ملنتخب  الــقــوة  نقاط  ومــن 
هجومه الحاسم الذي سجل نسبة 3,7 أهداف 
في املباراة خالل التصفيات األوروبية، إذ حول 

EURO  2020  يورو

سيدخل منتخب إيطاليا بطولة »يورو 2020« والعين على الوصول إلى نهائي 
جديد وحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، خصوصًا أنه يملك اليوم 

تشكيلة قوية ُمتجددة ممزوجة بين الشباب والخبرة

)Getty( حقق المنتخب اإليطالي نتائج الفتة في العامين األخيرين

)Getty( تسعى إيطاليا لتحقيق اللقب األووروبي وال شيء آخر

)Getty( منتخب تركيا يسعى لتحقيق مركز مشّرف في البطولة)Getty( تركيا تلعب في مجموعة صعبة

ميزة التي يمكن أن 
ُ
يملك املنتخب اإليطالي حاليًا الكثير من األسماء امل

إلى  الفارق في بطولة »يــورو 2020«، لكن بشكل خــاص يبرز  تصنع 
»األزوري«  نجوم  أبرز  كأحد  دوناروما،  جانلويجي  الحارس،  الواجهة 
في »اليورو«، وهو صمام األمان للمدرب اإليطالي، روبيرتو مانشيني، 
والــذهــاب بعيدًا في  مــبــاراة  الشباك ألكثر مــن  الحفاظ على نظافة  فــي 
املنافسات. كما ويبرُز إلى الواجهة نجوم آخرون أمثال ماركو فيراتي، 
جورجينيو الليان ُيعبتران من أفضل نجوم خط الوسط حاليًا في الكرة 
األوروبية، واللذان يلعبان مع باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي 

اإلنكليزي.

في  إيطاليا  منتخب  وجــه  غير  الـــذي  املـــدرب  هــو  مانشيني،  روبــيــرتــو 
التاريخ. هو  في  قوة هجومية غير مسبوقة  األخيرة ومنحه  السنوات 
الـــذي قــاد أنــديــة فيورنتينا، التــســيــو، إنــتــر مــيــان، مانشستر  املـــدرب 
سيتي، غلطة سراي، زينيت الروسي قبل أن يستلم دفة قيادة »األزوري« 
في عام 2018. وقاد مانشيني إيطاليا في 30 مباراة حتى اآلن، حقق 
فيها 21 فوزًا مع 7 تعادالت وخسارتني فقط، بنسبة انتصارات ناهزت 
الـ70%. كما أنه قاد بطل أوروبا في عام 1968، للتأهل إلى نصف نهائي 

دوري األمم األوروبي ألول مرة.

جانلويجي دوناروما

روبيرتو مانشيني

املدرب، روبيرتو مانشيني، املنتخب إلى قوة 
هجومية ضاربة في القارة األوروبية، في حني 
حافظ »األزوري« على نقطة قوته األهم وهي 
الدفاع الصلب )4 أهداف فقط في التصفيات(. 
فــإن نقطة الضعف األكــثــر تأثيرًا  املــقــابــل  فــي 

ربما على منتخب إيطاليا تتمثل بقلة خبرة 
الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة، خــصــوصــًا مـــع العنصر 
الــشــاب الـــذي أدخــلــه مانشيني فــي الــســنــوات 
األخيرة، والذي سيخوص النسخة األولى له 
فــي »الــيــورو«. فــي وقــت هناك مشكلة الحسم 
أمام املرمى، إذ إن الفريق الذي يستحوذ على 
ناهز الـ75% أحيانًا و25 فرصة 

ُ
الكرة بنسبة ت

على املرمى، وأحيانًا ال ُيسجل إال هدفا فقط، 
وهذا ربما يؤثر سلبًا على النتائج في »يورو 

.»2020

المجموعة والتشكيلة
بطولة  منافسات  إيطاليا  منتخب  يخوض 
»يورو 2020« في املجموعة األولى إلى جانب 

مــنــتــخــبــات تــركــيــا، ويــلــز وســـويـــســـرا. ويــبــدأ 
مــشــواره فــي افــتــتــاح الــبــطــولــة ضــد املنتخب 
العاصمة  فــي  »أوملبيكو«  ملعب  فــي  التركي 
روما، ثم يلعب ضد منتخب سويسرا قبل أن 

يختم مشواره ضد منتخب ويلز.
الـــ16 في متناول  إلــى دور  وستكون الطريق 
التطور  مــع  خــصــوصــًا  »األزوري«،  منتخب 
ــرتـــو مــانــشــيــنــي  ــيـ الــكــبــيــر الـــــذي صــنــعــه روبـ
ــة الــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ مـــــؤخـــــرًا فـــــي املـــــبـــــاريـــــات الـ
منتخبات  عقبة  تخطي  ويمكن  والــرســمــيــة، 
تــركــيــا، ويــلــز وســويــســرا مــع بــعــض التركيز 

على أرض امللعب.
وســـتـــكـــون الــتــشــكــيــلــة املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
فــي  الــــتــــالــــي:  الـــشـــكـــل  عـــلـــى   »2020 »يـــــــــورو 

ــرمــــى )جـــانـــلـــويـــجـــي دونـــــارومـــــا،  ــة املــ ــراســ حــ
ألــيــكــســر مــيــريــت وســـالـــفـــاتـــوري ســيــريــغــو(، 
وفـــي خــط الـــدفـــاع ســيــكــون هــنــاك لــيــونــاردو 
بونوتشي، إيميرسون بامليري، فرانشيسكو 
أشـــيـــربـــي، كــريــســتــيــان بـــيـــراغـــي، جــيــورجــيــو 
كيليني، دومينيكيو كريتشيتو، أليساندرو 
ــا فــــي خــــط الــــوســــط فــهــنــاك  ــ فـــلـــوريـــنـــزي(. أمـ
ــيـــو، ســــانــــدرو  ــنـ ــيـ ــراتــــي، جـــورجـ ــيــ )مـــــاركـــــو فــ
باريال،  تيكولو  لوكاتيلي،  ماتويل  تونالي، 
سينسي(،  ستيفانو  بيليغريني،  لــوريــنــزو 
وفــــي خـــط الــهــجــوم هـــنـــاك أنـــدريـــا بــيــلــوتــي، 
لـــوريـــنـــزو إيــنــســيــنــيــي، تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي، 
بيرنارديسكي  وفيديريكو  كييزا  فيديريكو 

ومويس كني(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

حقق المنتخب 
اإليطالي اللقب مرة 

واحدة في عام 1968

يومًا11الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
التركي لتسجيل نتائج 

مميزة في الدور األول 
والذهاب بعيدًا في 

البطولة
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لشبونة ـ العربي الجديد

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب 
ــة بــــورتــــو  ــنــ ــديــ ــــي مــ »دراغــــــــــــــــاو« فــ
 
ً
البرتغالية، تتويج تشلسي اإلنكليزي بطال
للمسابقة، بعد الفوز على مواطنه مانشستر 
سيتي بهدف نظيف، في لقاء شهد مشاركة 
منذ  محرز  ريــاض  الجزائري  العربي  النجم 
ه لم يشهد حضور املغربي حكيم 

ّ
البداية، لكن

»بلوز« بعدما بقي رهني دكة  زياش مهاجم الـ
االحتياط.

وقــاد مــدرب تشلسي توماس توخيل فريقه 
إلــــى الــلــقــب بــامــتــيــاز، بــفــضــل حــســن قــيــادتــه 
الـــلـــقـــاء، عــلــى الــعــكــس مـــن مــــدرب مانشستر 
سيتي، بيب غوارديوال. مع ذلك، حرم توخيل 
الــعــرب مــن رقــم سيظل مكتوبًا فــي سجالت 
تــاريــخ املسابقة األكــثــر شهرة على اإلطــالق. 
فقد كانت الجماهير العربية تنتظر مشاهدة 
، في اللقاء النهائي، وهو ما 

ً
زياش، وإن بديال

لم يحصل على الرغم من إجراء توخيل عدة 
الشهير،  باللقب  التتويج  أجل  من  تبديالت، 
إذ كــانــت املــبــاراة، لــو كتب لــزيــاش املشاركة، 
لتدون حدثًا مميزًا في تاريخ الالعبني العرب 

في هذه املسابقة.
وكان زياش سيساهم رفقة محرز في كتابة 
الــتــاريــخ، إذ كــانــت ســتــكــون املـــرة األولــــى في 
تـــاريـــخ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا الــتــي 
يـــتـــواجـــه فــيــهــا العــــبــــان عـــربـــيـــان فــــي نــفــس 
الــنــهــائــي عــلــى أرض املــلــعــب، بــعــدمــا اقتصر 
أرض  على  واحـــد  اســم  على  العربي  الظهور 
السنوات  فــي  لعبت  الــتــي  النسخ  فــي  امللعب 
ــة، وهـــــو مــــا انـــطـــبـــق عـــلـــى الــنــســخــة  ــيــ املــــاضــ
الحالية كذلك، السبت. وكان الظهور العربي 

تشلسي بطل 
الـ»تشامبيونزليغ«

أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  لقب  السبت،  اإلنكليزي،  تشلسي  نادي  حقق 
إنجاز عام 2012، بفضل تكتيك  الثانية في تاريخه، بعد  للمرة  لكرة القدم، 
مدربه األلماني توماس توخيل، ونجومه المتألقين، وعلى رأسهم نغولو 

كانتي، قائد خط الوسط، ومهاجمه كاي هافيرتز

3031
رياضة

تقرير

ــل فــي العـــب واحـــد طـــوال النهائيات 
ّ
قــد تــمــث

الــســابــقــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، 
وكـــانـــت الــبــدايــة مـــع الــنــجــم الـــجـــزائـــري رابـــح 
ــاز مـــع فــريــقــه بــورتــو  ــ ــــذي ســجــل وفـ مـــاجـــر الـ
عام  األملــانــي  ميونخ  بــايــرن  أمـــام  البرتغالي 
مــن جنسية  أول العـــب  بــذلــك  1987، ويــكــون 
سبق  كما  الكبير.  اللقب  بــهــذا  يــتــّوج  عربية 
لالعب املغربي رضوان حجري لعب النهائي 
مع بنفيكا البرتغالي عام 1988، لكن من سوء 
حظه خسر اللقب أمام أيندهوفن الهولندي، 
ــه مـــهـــدي بــنــعــطــيــة  ــنـ فــــي حــــني اكـــتـــفـــى مـــواطـ
ــبــــدالء مـــع فــريــق  بــالــجــلــوس عــلــى مــقــاعــد الــ
ــال مــدريــد عـــام 2017 في  ــام ريـ يــوفــنــتــوس أمـ

العاصمة األوكرانية كييف.
ومــثــل مــواطــنــه بــنــعــطــيــة، لـــم يـــشـــارك أشـــرف 
حكيمي في تتويج فريقه ريال مدريد باللقب 
الــتــي  الــتــشــكــيــلــة  ــارج  ــ بــقــي خـ ــام 2018، إذ  عــ
اعتمد عليها زين الدين زيدان أمام ليفربول 
الذي شارك من جانبه املصري محمد صالح. 
هذا األخير كذلك، عاد وقاد فريقه اإلنكليزي 
للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 
في العاصمة اإلسبانية مدريد. وعلى الرغم 
ه لم 

ّ
من فــوز زيــاش أيضًا باللقب القاري فإن

يشارك في اللقاء، أول من أمس.
ــك لــــم يـــمـــنـــع الـــنـــجـــم املـــغـــربـــي حــكــيــم  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ كــ

زيــــاش مـــن االحــتــفــاء بــالــلــقــب الــتــاريــخــي، إذ 

القطرية عن  عّبر لشبكة »بي إن سبورتس« 
ســعــادتــه وفـــخـــره بــاعــتــبــاره الـــالعـــب الــثــانــي 
بعد  القارية،  املسابقة  بلقب  املتوج  املغربي 
ــال مـــدريـــد.  ــ ــرف حــكــيــمــي مـــع ريـ ــ مـــواطـــنـــه أشـ
وقــال زيــاش: »أنــا سعيد للغاية بهذا الفوز، 
ال يــمــكــن لـــي وصــــف الــشــعــور بــكــلــمــات، كــان 
لنا، وكانت مباراة صعبة  هــذا تحديًا كبيرًا 
على كال الفريقني« مضيفًا: »أنا حضرت إلى 
ــنــي 

ّ
أن كــمــا  األلـــقـــاب،  بــهــدف تحقيق  تشلسي 

الــذي  الثاني  املغربي  باعتباري  جــدًا  فــخــور 
يتوج باللقب«.

لماذا توج تشلسي بلقب األبطال 
وفشل »السيتي«؟

ــادة نـــاديـــه  ــ ــيـ ــ ــــاس تـــوخـــيـــل قـ ــــومـ ــتــــطــــاع تـ اســ
تــشــلــســي إلـــى الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، 
بــعــدمــا لــعــب بــواقــعــيــة كــبــيــرة فـــي املــواجــهــة 
النهائية، وحافظ على طريقته املعهودة في 
نجومه  وجــود  شهدت  التي  الفنية،  خيارته 
نغولو  الفرنسي  رأســهــم  األســاســيــني، وعلى 
املباراة  كانتي. ولم يغامر توخيل كثيرًا في 
سيتي  مانشستر  اســتــحــواذ  رغــم  النهائية، 
اعتمد  بــل  املــائــة،  فــي  اللعب بنسبة 61  على 
عــلــى صـــالبـــة دفـــاعـــه، وخــــط وســـطـــه بــقــيــادة 
نــغــولــو كــانــتــي، الــــذي كـــان كــالــنــحــلــة يــجــوب 
من  مانشستر سيتي  العبي  ويحرم  امللعب، 

تناقل الكرة بسهولة في منطقته.
واعتمد توخيل على الكرات البينية، لضرب 
خطوط مانشستر سيتي، وهذا ما حصل في 
الكرة التي قام ميسون ماونت بتمريرها إلى 
الــذي استطاع  كــاي هافيرتز،  األملاني  زميله 
خـــــداع دفـــــاع كــتــيــبــة غـــــوارديـــــوال، وتــســجــيــل 
ــاراة بــالــدقــيــقــة 43.  ــبــ الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي املــ

I

فشل مانشستر سيتي 
اإلنكليزي في تحقيق أول 

لقب بأبطال أوروبا

كانتي يفوز بجائزة أفضل العب في نهائي دوري األبطال
الفرنسي نغولو كانتي، العب وسط تشلسي اإلنكليزي، بجائزة أفضل العب في  فاز 
نهائي دوري األبطال الذي حقق فيه فريقه اللقب الثاني له في التاريخ، عقب الفوز على 
- مثلما  الفرنسي مجددًا  الــدولــي  وقــّدم  مواطنه مانشستر سيتي بهدف من دون رد. 
فعل في األدوار السابقة - عرضًا بدنيًا وكرويًا رائعًا لدفع فريقه على ملعب »دراغاو« 
اإليطالي جورجينيو،  امللعب مع زميله  رائعًا في وسط  ثنائيًا  البرتغال. كما شكل  في 
وذلك وفقًا للمراقبني الفنيني باالتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، وهما جون بيكوك 
وباتريك فييرا. وبهذا أصبح كانتي ثاني العب فرنسي يفوز بجائزة أفضل العب في 
املباراة النهائية، وذلك بعدما فاز بها مواطنه كينغسلي كومان، العب بايرن ميونخ، في 

نهائي النسخة املاضية.

غوارديوال بعد خسارة لقب دوري األبطال: 
قّدمنا مباراة مقبولة في أول نهائي لنا

أكد اإلسباني بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، عقب خسارة لقب دوري 
األبطال على يد تشلسي، أّن العبيه قدموا مباراة مقبولة بالنظر لكونها األولى لهم في 
»تشامبيونزليغ«. وقال غوارديوال، خال املؤتمر الصحافي عقب املباراة: »لعبنا  نهائي الـ
62 مباراة. نشعر بالحزن، وعلينا التعلم من الخسارة. قدمنا موسمًا استثنائيًا. بذلنا 
الــفــوز. مــع ذلــك، سنعود أقـــوى«. وأضـــاف: »واجهنا  لــم نستطع  نا 

ّ
قــصــارى جهدنا، لكن

لنا،  للنهائي األول  فريقًا بحجم تشلسي، ولم ننجح في صناعة فرص كثيرة. بالنظر 
لعبنا مباراة مقبولة. أظهرنا شجاعة كبيرة، وبذلنا قصارى جهدنا. سأهنئ الاعبني 
على املوسم الكبير الذي قدموه، وعلى املباراة الكبيرة التي لعبناها اليوم«. وحول قراره 
فرناندينيو  البرازيلي  األخــيــرة  الفترة  خــال  األساسيني  االرتــكــاز  ثنائي  على  باإلبقاء 
األمثل من وجهة نظره.  التشكيل  اختار  ــه 

ّ
أن إلــى  غــوارديــوال  أشــار  واإلسباني رودري، 

وأردف: »التأهل للنهائي بمثابة الحلم لنا، رغم عدم فوزنا باللقب. أتمنى أن نعود مجددًا«.

توخيل بعد لقب دوري األبطال األول: يا لها من معركة!
أبدى األملاني توماس توخيل، املدير الفني لتشلسي، سعادته الكبيرة بالفوز بدوري 
توخيل في تصريحات  وقــال  بهدف نظيف على مانشستر سيتي.  بالفوز  األبطال 
الــذي احتضنه ملعب »دراغـــاو« »يــا لها من  لشبكة »بــي تي ســبــورت« عقب النهائي 
أستطيع وصف مشاعري حينها«. وأضاف  ال  النتيجة،  في  تقدمنا  معركة! عندما 
املدرب األملاني: »أمر مذهل أن أشارك هذه املشاعر مع الجميع، مع ابنتي، ومع والدي«. 
وحول نجاحه في تعويض إخفاق العام املاضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 
النهائي مرة ثانية، لكن قطعًا  والفوز بلقب هذا املوسم، أوضــح: »كنت سعيدًا ببلوغ 
كنا  يــوم.   

ّ
كــل في  نتحسن  وكنا  للغاية،  جيدون  نا 

ّ
بأن نشعر  كنا  مختلفة.  املشاعر 

نحتاج أن يقطع الجميع خطوة لألمام اليوم، وهذا ما حدث«.

تشيلويل: ناضلنا بأرواحنا في الشوط الثاني
»أرواحهم« خال  ه والاعبني اآلخرين ناضلوا بـ

ّ
أكد مدافع تشلسي، بن تشيلويل، أن

الشوط الثاني من مباراة النهائي بدوري األبطال األوروبي للحّد من تقدم مانشستر 
»تشامبيونز« في   للـ

ً
سيتي والتتويج بلقب دوري األبطال. وتوج املدافع اإلنكليزي بطا

موسمه األول في تشلسي عقب الفوز بهدف نظيف على مانشستر سيتي. وأضاف 
ها مباراة صعبة للغاية وناضلنا 

ّ
ا نعلم أن

ّ
في تصريحات صحافية: »ناضلنا كثيرًا. كن

بأرواحنا في الشوط الثاني«.

أزبيليكويتا بعد رفع الكأس: فخور بأنني قائد لتشيلسي
... من جانبه، أعرب اإلسباني سيزار أزبيليكويتا، الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا، 
عن شعوره بالفخر كونه قائد هذا الفريق. وبعد انتهاء املباراة النهائية بفوز »البلوز« 
ه شعور من الصعب وصفه. إنهاء 

ّ
بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز، قال القائد: »إن

ليلة  ها 
ّ
إن قبل،  من  الخطوة  بهذه  القيام  أستطع  لم  مدهش.  أمــر  الشكل  بهذا  املوسم 

جميلة جدًا«. وأضاف: »لقد كانت مسيرة طويلة وهذا أفضل ما يمكن الفوز به على 
ه لفخر أن أكون قائدًا لهذا الفريق وكان دوري أن أرفع الكأس«.

ّ
مستوى األندية. إن

زهير ورد

صنعت اليابانية نعومي أوساكا، الحدث خال السنوات األخيرة، 
التنس، وهو ما ساعدها في  عالم  الرائعة في  نتائجها  بفضل 

احتال املركز الثاني في تصنيف الاعبات املحترفات.
ويبدو أّن اإلنــجــاز الــذي حــّول أوســاكــا إلــى إحــدى أبــرز نجمات 
شعبيتها  لترفع  إليها  بالنسبة  كافيًا  يكن  لــم  الــريــاضــة،  هــذه 
بعد  األنــظــار  إليها  تحّول  أن  فاختارت  االهتمام،  إليها  وتجلب 

قرارها األخير بمقاطعة املؤتمرات الصحافية. فقبل بداية دورة 
روالن غاروس، صدمت اليابانية الجماهير باختيارها »العزلة« 
للمحافظة على »صحتها العقلية«، وهو تصرف واجهه الجميع 
من  أّن  وتناست  بأنانية  فــكــرت  أوســاكــا  ألّن  كبير،  باستنكار 
حق الجماهير أن تستمع إليها وتعرف أخبارها باستمرار وأّن 
ويكفي  املقاطعة تصرف غريب ال يصدر عن العــب محترف. 
التعرف إلى موقف كبار نجوم التنس، لندرك أّن اليابانية أساءت 
الاعبة  يعرف مسيرة  من   

ّ
كــل لكّن  الخطوة،  هــذه  بعد  التقدير 

لها  العــبــة  عــن  غــريــبــًا  لــيــس  أن تصرفها  ــدرك  يـ وشخصيتها، 
شخصية قوية، لكن متقلبة، ومثلما تفاجئ منافساتها خال 
ها قد تتصرف بطريقة غريبة بعيدًا عن 

ّ
مختلف املباريات، فإن

أّن أصــول نعومي  النظرة األولــى،  الرسمية. يتضح من  املواعيد 
هايتي،  من  فوالدها  ذلــك،  على   

ّ
تــدل ومامحها  يابانية،  ليست 

فيما والدتها يابانية عاشت سنوات طويلة في أميركا، ليجتمع 
 
ً
 عازمة

ً
الياباني واإلصــرار األميركي، ويفرز العبة الذكاء  لديها 

على زيادة مستوى التحدي في عالم التنس، لتسير على خطى 
 أيضًا. النجمة 

ً
شقيقتها الكبرى التي كانت العبة تنس محترفة

األميركية  بالنجمة  مسيرتها  بداية  في   
ً
مغرمة كانت  اليابانية 

سيرينا ويليامز، وحظيت الحقًا بفرصة اللعب ضّدها.
 املــحــطــات الــصــعــبــة فـــي بــدايــة 

ّ
نــجــحــت نــعــومــي فـــي تـــجـــاوز كـــل

مسيرتها، إلى أن دخلت نادي الـ50 األفضل تصنيفًا في العالم 
إذ  مهمًا،  منعطفًا  وبالتالي سجلت مسيرتها   ،2016 في سنة 
ها 

ّ
كان هذا اإلنجاز بداية إعان أوساكا عن نفسها، خصوصًا أن

تألقت ضد عدد من نجمات التنس في العالم.
وسجلت سنة 2018 بداية إشعاع أوساكا عندما هزمت الروسية 
 من 

ً
شارابوفا، وواصلت تحقيق النتائج املميزة، لتصبح واحدة

أفضل العبات التنس في السنوات األخيرة وتنافس بقوة على 
أهم األلقاب، إلى أن توجت بعدد من األلقاب في منافسات »غراند 
سام«. ونجحت أوساكا في تصدر ترتيب الاعبات املحترفات 
الــتــاريــخ ضمن الرباعي  فــي بــدايــة عــام 2019، وظــلــت منذ ذلــك 
األول في الترتيب، وهي تستعد للحصول على ألقاب جديدة في 
مسيرتها، خصوصًا بعدما أصبحت أول العبة آسيوية تتصدر 

التصنيف العاملي، وإن خسرته الحقًا.

نعومي أوساكا

على هامش الحدث

تعتبر اليابانية نعومي أوساكا إحدى أبرز العبات التنس في العالم، وهي 
أول العبة آسيوية تتصدر التصنيف العالمي للسيدات
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املواجهة  في  لتوخيل  األساسية  الخطة  أمــا 
ــان الـــقـــوة  ــرمــ الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــاعـــتـــمـــدت عـــلـــى حــ
الضاربة لكتيبة بيب غوارديوال من وصول 
الكرة إليهم، وهذا ما حدث للنجم الجزائري 
الــذي عانى من رقابة لصيقة  ريــاض محرز، 
فيما  بــن تشيلويل،  األيــســر  الظهير  قبل  مــن 
ــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ بــشــكــل ســـيـــئ جـــدًا  ظـــهـــر رحـ
ــاراة. وواصــــــل تــوخــيــل تــفــوقــه على  ــ ــبـ ــ فـــي املـ
املـــــدرب اإلســـبـــانـــي بــيــب غــــوارديــــوال، بــعــدمــا 
اســتــطــاع تحقيق 3 انــتــصــارات، )مــبــاراة في 

ه 
ّ
غوارديوال قبل بداية املواجهة النهائية، بأن

سيعاني كثيرًا أمام تشلسي، لم يترجم ذلك 
مانشستر  ظهر  بعدما  امللعب،  أرضــيــة  على 
سيتي تائهًا في الشوط األول، وأرهقه العبو 
»الـــبـــلـــوز« كــثــيــرًا، واســتــطــاعــوا خــطــف هــدف 

التقدم.
خطأ غوارديوال األساسي منذ بداية املباراة 
ــتـــوســـط خـــــط مـــيـــدانـــه  ــمـ هـــــو عــــــدم الـــلـــعـــب بـ
البرازيلي فرناندينهو، الذي احتاجه الفريق 
املـــــدرب اإلســـبـــانـــي ظهر  فــشــل   

ّ
أن  

ّ
إال كــثــيــرًا، 

»بــريــمــيــرلــيــغ« ومـــبـــاراة فــي نــصــف نهائي  الـــ
كــــأس االتـــحـــاد اإلنـــكـــلـــيـــزي(، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، الــــذي نــّصــب 

 للمسابقة القارية.
ً
تشلسي بطال

ــانـــي بــيــب  ــبـ ــدرب اإلسـ ــ ــ ــأ املـ ــل، فـــاجـ ــابـ ــقـ فــــي املـ
غـــوارديـــوال الــجــمــيــع، بــطــريــقــة لــعــبــه املــبــاراة 
دي  كيفن  نجمه  جعل  قــرر  بعدما  النهائية، 
بروين العب محور، باإلضافة إلى عدم وجود 
رأس حربة صريح، ما صّعب مهمة الجزائري 
ــم اعـــتـــراف  ــ ــــاض مـــحـــرز بــشــكــل كــبــيــر. ورغـ ريـ

عندما سمح لرحيم ستيرلينغ أن يلعب ملدة 
ــم وجــــود غــابــريــيــل جيسوس  77 دقــيــقــة، رغـ

وسيرجيو أغويرو في مقاعد البدالء.
املـــدرب بيب غــوارديــوال خــط الوسط  تسليم 
يلعب  املــواجــهــة جعل تشلسي  انــطــالق  منذ 
له  مــا سمح  بأفضلية كبيرة وحــريــة، وهـــذا 
بخطف الهدف الوحيد، باإلضافة إلى قدرته 
على تهديد مرمى حــارس مانشستر سيتي 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة. وفــــي الــنــهــايــة نجح 

»البلوز« وفشل »السيتي«.

فوز تاريخي للقطري وجه رياضي
ناصر العطية برالي األردن

عّمان ـ العربي الجديد

ــل الــســائــق الــقــطــري نـــاصـــر بـــن صــالــح  ــ واصـ
األردن  رالــي  العطية سيطرته على مجريات 
مـــن بطولة  الــثــانــيــة  الــجــولــة  الـــدولـــي 2021؛ 
الشرق األوسط للراليات، محققًا رقمًا قياسيًا 
جــديــدًا بــفــوزه لــلــمــرة الــــ 14 بــالــرالــي، بعدما 
دقيقة   17:05.8 بفارق  ُمتقدمًا  السباق  أنهى 
عن أقرب ُمنافسيه، السائق الكويتي مشاري 
حه الفرنسي 

ّ
الظفيري. وسجل العطية مع مال

ماتيو بوميل في سيارة فولكس فاغن »بولو 
جي تي آي – آر 5« أسرع األوقــات في جميع 
ــنــافــســات 

ُ
مــراحــل الـــرالـــي طـــوال يــومــني مــن امل

قيمت ضمن 
ُ
)عشر مــراحــل خــاصــة(، والــتــي أ

مــنــطــقــتــي الــبــحــر املـــيـــت وجـــبـــل نــيــبــو، األمـــر 
الـــذي ســاعــده فــي تــعــزيــز صـــدارتـــه للترتيب 
لتسجيل  يسعى  إذ  للبطولة،  ــؤقــت 

ُ
امل الــعــام 

رقـــم قــيــاســي جــديــد هـــذا املــوســم بــالــفــوز بها 
لــلــمــرة الــــ 17 فــي مــســيــرتــه، كــمــا شــهــد الــرالــي 
ـــ 78 فــي الــبــطــولــة،  تسجيل الــقــطــري فــــوزه الـ
حــه الفرنسي فـــوزه الـــ27 

ّ
فــي حــني سجل مــال

فــي تصريحات  العطية  وقـــال  الــبــطــولــة.  فــي 
صحافية: »إنه شعور رائع، يوم لطيف، كان 

ه 
ّ
رالي جيدًا بالنسبة لنا، فزنا به مجددًا، إن

ــنــا نتصّدر 
ّ
الــفــوز الــــ14 لــي فــي األردن، كما أن

بطولة الشرق األوسط للراليات بفارق جيد، 
الخطوة التالية هي االشتراك في رالي لبنان 

الدولي وُمحاولة الدفاع عن اللقب«.
وأنــهــى الــســائــق الــُكــويــتــي مــشــاري الظفيري 
الترتيب  فــي  ثانيًا  الــســبــاق  )ميتسوبيشي( 
الـــعـــام، وكــــان ذلـــك كــافــيــًا بــالــنــســبــة لــه للفوز 
املخصصة  البطولة  فــي  الثانية  الفئة  بلقب 
لسيارات اإلنتاج التجاري، التي تعرف باسم 
يـــوم السباق  الــظــفــيــري  بـــدأ  )املــجــمــوعــة إن(. 
متقدمًا بـ 40.8 ثانية في هذه الفئة وتمكن من 
بعدما  الفئة،  هــذه  ُمنافسات  على  السيطرة 
َر أقرب ُمنافسيه السائق اللبناني أليكس  قرَّ
في  القيادة بحذر  في سيارة شبيهة  فغالي 
اليوم األخير من الرالي من أجل الحفاظ على 
املــركــز الثالث فــي الترتيب الــعــام، وهــذه أول 
منصة تتويج للبناني في البطولة، إذ يسير 
عــلــى خــطــى والــــده الــســائــق الشهير روجــيــه. 
وقــال فغالي في تصريحات صحافية: »كان 
لله تمكنا من  الــرالــي جيدًا إجــمــااًل، والحمد 
النهاية،  املراحل والوصول لخط   

ّ
اجتياز كل

ها املرة األولى التي أنهي فيها هذا الرالي 
ّ
إن

على منصة التتويج، لذلك، هذا شيء رائع«.
ولــم يتمكن السائق األردنـــي شــادي شعبان 
الثانية  بالجولة  الــفــوز  مــن  )ميتسوبيشي( 
قيمت بموازاة اليوم 

ُ
من الرالي الوطني، التي أ

األخير من الرالي الدولي، إذ ذهَب الفوز في 
الــجــولــة الــثــانــيــة إلـــى ُمــواطــنــه خــالــد ُجمعة 
 شــعــبــان كـــان سعيدًا 

ّ
)مــيــتــســوبــيــشــي(. لــكــن

الرابع  املركز  في  الدولي  الرالي  أنهى  بكونه 
في الترتيب العام، وهذه أفضل نتيجة له في 
الترتيب  ــه يتصدر 

ّ
أن اآلن. كما  لغاية  الــرالــي 

الــــعــــام فــــي الـــبـــطـــولـــة املــحــلــيــة بـــعـــدمـــا أنــهــى 
الجولة الثانية في املركز الثاني.

ــائـــق الـــلـــبـــنـــانـــي شــــــادي الــفــقــيــه  وخـــســـر الـــسـ
أول  الــوقــت خــالل  مــن  كثيرًا  )ميتسوبيشي( 
مرحلتني، بسبب ثقب أحد إطــارات سيارته، 
كــمــا تــعــرض ملــشــاكــل فــي الــتــرس التفاضلي 
األمــــامــــي، وتــــراجــــع خــلــف الـــســـائـــق الــقــطــري 
إذ حَصل  )فـــورد(،  العطية  بــن خليفة  ناصر 
على عقوبات زمنية بسبب خروجه متأخرًا 
مـــن مــنــطــقــة الـــصـــيـــانـــة، كــمــا تـــجـــاوز الــوقــت 
ــاء املــرحــلــة الــخــاصــة الــتــاســعــة  ــهـ املـــحـــدد إلنـ
بن  نـــاصـــر  تــمــكــن  وبـــذلـــك   .»2 األردن  »نـــهـــر 
حه اإليطالي جيوفاني 

ّ
خليفة العطية مع مال

برناكيني من إنهاء الرالي في املركز الخامس 
في الترتيب العام.
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