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الرجاء يسقط اإلسماعيلي ويضرب
موعد ًا مع االحتاد بالنهائي العربي
ت��أه��ل ال��رج��اء إل��ى نهائي ك��أس محمد
السادس لألندية األب��ط��ال ،بعد ف��وزه على
اإلسماعيلي املصري بثالثية نظيفة ،في إياب
نصف النهائي مبلعب مراكش ،اإلثنني.
وك��ان اإلسماعيلي قد ف��از ذهابا بهدف
نظيف .وضرب الفريق البيضاوي موعدا في
النهائي العربي ،مع احتاد جدة السعودي.
وسجل أهداف الرجاء محسن متولي من
ركلة جزاء وماالجنو ومحمود بنحليب في
الدقائق  67 ،60و .86
ب��دأت امل��ب��اراة بتسديدة من رحيمي في
الدقيقة الثانية تصدى لها احلارس صبحي
بنجاح ،واعتمد اإلسماعيلي على تواجد أكبر
عدد من الالعبني في الوسط ،وسد املنافذ على
مضيفه.
وشكلت اجلهة اليمنى مصدر هجمات
ال���رج���اء ،ال��ت��ي ك���ان ينطلق منها م��دك��ور
ومتولي.
وح��اول اإلسماعيلي البحث عن احللول
الهجومية لتهديد مرمى احل��ارس الزنيتي
بواسطة مدبولي وبن يوسف ،غير أن غياب
املساندة كان يصعب من مهمتهما الهجومية.

االن��ت��ش��ار اجل��ي��د لإلسماعيلي زاد من
صعوبة مرور الرجاء ،بدليل أنه فشل إلى
حدود الدقيقة  30في تهديد مرمى صبحي
باستثناء فرصة رحيمي.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي،
ب��ع��دم��ا ش��ه��د غ��ي��اب ال���ف���رص احلقيقية
للتسجيل ،مع احتكار للكرة من الرجاء لكن
دون ج��دوى ،أم��ام األسلوب الدفاعي الذي
اعتمد عليه اإلسماعيلي.
ومع بداية الشوط الثاني ،قام هشام أبو
شروان بالتغيير األول ،عندما أشرك محمود
بنحليب بدال من زكرياء الوردي.
وك��ان اإلسماعيلي السباق للتهديد عبر
مدبولي الذي انفرد باحلارس الزنيتي الذي
تصدى لكرته ،وعادت له ليسددها لتصطدم
بجبيرة في الدقيقة .48
وبالدقيقة  ،50كاد رحيمي أن يسجل من
ركلة خطأ للرجاء نفذها متولي مع خروج
خ��اط��ئ للحارس صبحي ،استغله العب
الرجاء ،الذي لعب كرة مميزة بالرأس مرت
فوق العارضة بقليل.
وفي الدقيقة  ،60ارتكب املدافع بيومي

العراق يستقبل رئيس «الفيفا»
في زيارة تاريخية
وجهت وزارة الشباب والرياضة العراقية
ال��دع��وة لرئيس االحت��اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو لزيارة العراق في 27
من الشهر اجلاري.
وق��ال مصدر مطلع ،أن ال����وزارة تسلمت
موافقة أولية من رئيس الفيفا.
وأوضح املصدر أن الوزارة وضعت برنامجا
متكامال الستقبال إنفانتينو يتقدمه حضوره
مباراة العراق والكويت الودية الدولية التي
سيستضيفها ستاد ج��ذع النخلة في مدينة
البصرة.
كما سيطلع على املنشآت الرياضية التي
أكملها العراق مؤخرا.
وبني املصدر لكووورة أن وفد احتاد كأس
اخلليج ه��و اآلخ���ر س��ي��زور ال��ع��راق ف��ي 24
يناير /كانون الثاني اجل��اري لالطالع على
املالعب الرئيسية املرشحة الستضافة خليجي
 25املقررة في البصرة.
وأش���ار إل��ى أن ال��وف��د اخلليجي سيحضر
أيضا ودية العراق والكويت املقرر يوم  27من

إنفانتينو

الشهر اجلاري.
وأك��د أن وزي��ر الشباب والرياضة عدنان
درجال شكل جلنة خاصة الستقبال الوفدين
اخلليجي ووف��د إنفانتينو ،مب��ا يليق بهذه
الزيارة التاريخية.

االحتاد املصري يطالب بإدراج جميع
الفرق على جداول لقاح كورونا
ط��ال��ب االحت���اد امل��ص��ري ل��ك��رة ال��ق��دم ،من
وزارة الشباب والرياضة ،بالعمل نحو إدراج
ف��رق ك��رة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها
ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون
اللقاح املعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس
ك��ورون��ا .وأك���د االحت���اد امل��ص��ري ،ف��ي بيان
رس��م��ي ،على اس��ت��ع��داده لتحمل أي تكاليف
مالية في هذا الصدد ،كما أن مطالبته بذلك يأتي
في إط��ار احل��رص على استمرار نشاط كرة

القدم ،وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها
احلكومة املصرية .وأشار االحتاد في معرض
مطالبته بذلك ،إل��ى أن التجربة أك��دت وفق
أطباء معتمدين أن اختبارات «رابيد تيست»
لم تكن دقيقة بالقدر املطلوب ،حيث أعطت
نتائج عكسية في كثير من احل���االت ،وسط
االختبارات التي تعقد في هذا الشأن للفرق،
مما يجعل االستمرار في االعتماد عليها غير
مضمون أو مأمون.

خطأ في حق رحيمي في مربع العمليات،
وأعلن احلكم عن ركلة ج���زاء ،سجل منها
متولي الهدف األول.
وبعدها في الدقيقة  ،62أجرى أبو طالب
العيسوي تغييره األول ،ف��أدخ��ل محمد
مخلوف مكان محمد ع��ادل ،كما أدخ��ل أبو
ش��روان ،املهاجم ماالجنو الستغالل طول
قامته بدال من السعداوي.
ول��م يتأخر م��االجن��و ،عندما متكن من
تسجيل الهدف الثاني من رأسية ،مستغال
متريرة مدكور في الدقيقة .67
وأج���رى م���درب اإلسماعيلي تغييرين
ب��إدخ��ال كل من الشامي وأري بابل مكان
شكري ومدبولي.
وحاول أري بابل مباغتة احلارس الزنيتي
من تسديدة قوية ،لكن الكرة مرت فوق املرمى
في الدقيقة .80
وقبل نهاية املباراة بـ  4دقائق ،ومن هجمة
للرجاء م��ن اجلهة اليسرى لعب رحيمي
متريرة فوق طبق من ذهب لبنحليب ،الذي
سجل الهدف الثالث ،ليحسم الرجاء فوزه
وتأهله للنهائي.

طالل آل الشيخ :النظام الدولي
للبطولة العربية سبب إيقاف حجازي
أك��د ط�لال آل الشيخ مدير
البطولة العربية لألندية ،أن
قرار إيقاف أحمد حجازي العب
االحتاد عن املشاركة بالنهائي،
يعود للنظام الدولي املعمول
به بالبطولة ،مشيرا إلى كونه
ليس نظاما حواريا.
وق���ال ط�لال آل الشيخ في
تصريحات لبرنامج الديوانية
ع��ب��ر ال���ق���ن���وات ال��ري��اض��ي��ة
ال��س��ع��ودي��ة« :ل���و ف��رض��ن��ا أن
ب��ان��ي��ج��ا الع���ب ال��ش��ب��اب ك��ان
سيلعب ضد االحتاد ومت إيقافه
بسبب اإلن�����ذارات ،واع��ت��رض
الشباب على إنذاره الثاني غير
املستحق ،وسمحنا له باللعب،
م����اذا ك����ان س��ي��ق��ول االحت����اد
آنذاك؟».
وواص�����ل« :ك����ان املنتمني
ل�ل�احت���اد س��ي��ق��ول��ون وقتها
في ح��ال لعب بانيجا إنني لم
أحترم البطولة والقوانني ،وقد
شككوا في شخصي قبل مباراة
الشباب بأنني سأفعل أي شيء
لكي ي��ف��وز ال��ش��ب��اب بحكم أن
ميولي شبابية ،ولعبت املباراة
وخ��رج��ت بشكل مم��ت��از وف��از
االحت�����اد ،وأك���دن���ا ل��ه��م بأننا
ك��احت��اد عربي ليس لدينا أي
محاباة ألي ط��رف مهما ك��ان،
ول��م نساعد الشباب أو غيره
ول���و بنسبة  % 1فجميعنا
يحترم النظام».
وأض������اف« :االحت������اد ق��دم
احتجاجا على اإلن���ذار الثاني
حلجازي وكونه غير صحيح
لكون اخلطأ على العب الشباب،

أوزيل :إذا رحلت عن آرسنال
سألعب في ناد مثل ريال مدريد
ابتعد مسعود أوزيل ،العب وسط آرسنال عن حسابات الفريق منذ مارس من العام
املاضي لكن الالعب األملاني ،ال يشعر بالندم على انضمامه للفريق اللندني.
ولم ينضم أوزيل 32 ،عامًا ،الذي ميتد تعاقده حتى يونيو ويحصل على أجر
يبلغ  350ألف جنيه إسترليني في األسبوع وفقا لتقارير صحفية ،إلى قائمة
آرسنال بالدوري اإلجنليزي ،أو الدوري األوروبي هذا املوسم.
وتقول تقارير في وسائل إعالم بريطانية ،إن أوزي��ل قد يغادر النادي
اللندني هذا الشهر ،وقال املدرب ميكل أرتيتا ،إنه سيسمح له بالرحيل إذا
عرضا مناسبًا .وقال أوزيل خالل دردشة مع اجلماهير على «تويتر»:
ً
تلقى
«كانت هناك العديد من حلظات الصعود والهبوط حتى اآلن ،لكن في املجمل
لم أندم مطلقًا على قرار االنضمام آلرسنال».
وأضاف« :كي أكون أمينا ،املباريات األخيرة قبل تفشي فيروس كورونا
في فبراير وم��ارس  2020كانت في غاية اإلث��ارة حقًا .لكن بعد التوقف
تغيرت األمور لألسف».
ويحق ألوزيل التفاوض مع أندية أخرى هذا الشهر ،وذكرت وسائل إعالم
محلية أنه أجرى محادثات مع فنربخشة التركي ،ودي سي يونايتد األمريكي.
وتابع أوزيل« :فنربخشة مثل ريال مدريد في إسبانيا .إنه أكبر ناد في تركيا».
وزاد« :كل شخص أملاني  -تركي يشجع فريقًا في تركيا عندما ينشأ في أملانيا .فريقي
كان فنربخشة» .ومضى قائال «هناك دولتان أود أن ألعب فيهما قبل اعتزالي وهما تركيا،
والواليات املتحدة .إذا ذهبت إلى تركيا لن أنضم سوى إلى فنربخشة».

احتفال محسن متولي بهدف الرجاء األول

أحمد حجازي

وحقيقة أنا متفق معهم ومقتنع
بأن اخلطأ بنسبة كبيرة على
الالعب الشبابي ،وأمتنى على
املستوى الشخصي مشاركة
ح��ج��ازي ف��ي النهائي لقيمته
وأهميته الكبيرة بالبطولة
ول��ك��ن الئ��ح��ة ال��ب��ط��ول��ة متنع
ذل���ك وال ميكنني أن أجت���اوز
األنظمة».
وأش������������ار« :رس����ال����ت����ي
لالحتاديني :هذا ليس ق��راري،
والنظام في البطولة العربية
ل�لأن��دي��ة دول���ي ول��ي��س نظاما
حواريا ،وال ميكن رفع اإليقاف
عن أحمد ح��ج��ازي ،والعملية
نظام ونصوص فقط ،واالحتاد
على العني والرأس ونخدمه هو

وبقية األن��دي��ة ولكن بالشيء
الذي ال يخالف األنظمة ،وليس
على حساب سمعتنا».
وخ��ت��م ط�ل�ال آل ال��ش��ي��خ،
قائال« :أتعجب من الهجوم على
شخصي اليوم بعد تصريحي
بالساعات املاضية بأن حجازي
لن يتم رفع اإليقاف عنه ،فاألمر
ليس بيدي أو بيد أحد باالحتاد
العربي ،فالكل يحترم األنظمة
امل��ع��م��ول ب��ه��ا ب��ال��ب��ط��ول��ة وال
يستطيع جت��اوزه��ا ،واالحت��اد
فريق ق��وي وكبير ويستطيع
ال��ف��وز أم���ام ال��رج��اء املغربي
بحجازي أو من دون��ه إذا كان
في املوعد بالنهائي ،ونتمنى له
التوفيق».

تغيير اسم كأس السوبر السعودي
وقّع االحتاد السعودي لكرة القدم ،أمس الثالثاء ،اتفاقية رعاية
لكأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين ،حيث مت االتفاق على
بنود الرعاية والتي من ضمنها االسم الرسمي للمسابقة لعام 2021
ملدة موسم واحد «كأس بيرين للسوبر السعودي».
ومثّل االحتاد السعودي لكرة القدم األمني العام لالحتاد إبراهيم
القاسم ،فيما مثل شركة بيرين رئيسها التنفيذي املهندس موفق
مباره.
ونقل املوقع الرسمي لالحتاد السعودي تصريحا إعالميا لألمني
العام لالحتاد إبراهيم القاسم أشاد فيه باإلسهامات الوطنية ملياه
بيرين مثمنًا دوره��ا في رعاية ك��أس السوبر وم��ا ميثله ذل��ك من
املشاركة اجل��ادة للقطاع اخل��اص في دعم الرياضة والرياضيني
بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص ،مقدمًا شكره لفريق عمل بيرين
على متابعة تفاصيل االتفاقية وحرصهم على إمتامها بأسرع وقت
ممكن.
من ناحية أخرى ،أكد املهندس موفق مباره حرص شركة بيرين
على دعم وتشجيع األنشطة والفعاليات الرياضية املختلفة ،مثمنًا
العمل ال��دؤوب لالحتاد السعودي لكرة القدم لالرتقاء بكرة القدم
السعودية والوصول ملراتب متقدمة عامليًا.
كما وجه مباره الشكر لالحتاد السعودي لكرة القدم على تسهيل
اإلج��راءات للقطاع اخل��اص للمساهمة بدعم الرياضة السعودية
بوسائل وطرق متنوعة.
وأقيم السوبر السعودي في  6نسخ سابقة بداية من  2013التي
حققها نادي الفتح ،فيما حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية،
والهالل لقب الثالثة ،فيما حسم األهلي لقب النسخة الرابعة ،وعاد
الهالل لتحقيق اللقب في النسخة اخلامسة ،فيما حقق النصر لقب
النسخة األخيرة.

خالف مفاجئ يؤجل
جتديد عقد السومة
أدى خالف مفاجئ بني إدارة أهلي جدة واملهاجم عمر السومة ،إلى
تأجيل إعالن جتديد عقد الالعب رسميا ً ،والذي كان مقررا ً اإلثنني.
كما أن تأخر وصول وكيل أعمال الالعب إلى جدة  ،ساهم في هذا
التأجيل.
ونشب خالف مفاجئ بني الطرفني ،عند وضع الرتوش األخيرة
للعقد ،أدى إلى عدم اإلعالن أمس عن التجديد لكن تدخلت شخصيات
مؤثرة ،واستطاعت تقريب وجهات النظر بني السومة واألهلي.
ويتوقع مع وص��ول الكويتي عبدالله اجلاسر وكيل أعمال عمر
السومة إل��ى ج��دة أن يتم اإلع�لان الرسمي عن توقيع عقد املهاجم
األهالوي ملدة  3سنوات.

العالم يترقب انطالق نسخة تاريخية
من مونديال اليد في مصر

أوزيل

تتجه أنظار املاليني من عشاق كرة
اليد في مختلف أنحاء العالم اليوم
األربعاء صوب القاهرة ،ملتابعة ضربة
البداية في النسخة الـ 27من بطولة
العالم املقرر إقامتها في مصر من 13
إلى  31يناير احلالي.
وتستحوذ البطولة على اهتمام
بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من
بطوالت العالم في ظل مشاركة 32
منتخبًا في البطولة للمرة األول��ى في
التاريخ.
وق��ب��ل أك��ث��ر م��ن  4ش��ه��ور  ،أبهر
املنظمون العالم م��ن خ�لال التنظيم
امل��م��ي��ز ل��ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ع��ن��د سفح
أه���رام���ات اجل��ي��زة ف��ي امل��وق��ع ال��ذي
استضاف خ�لال ال��س��ن��وات املاضية
أكثر من قرعة وحدث رياضي دولي في
أحضان احلضارة الفرعونية القدمية
وأحد عجائب الدنيا السبع.
وأق��ي��م احل��ف��ل وس��ط ت��راج��ع حدة
اإلصابات بفيروس «كورونا» املستجد
خ�لال صيف  ،2020لكن املنظمني
ف��ي مصر سيكونون على موعد مع
حت��د ره��ي��ب وم��ن ن��وع خ��اص خالل
فعاليات البطولة ف��ي األي���ام املقبلة

مونديال اليد في مصر ينطلق غدا

السيما مع تفاقم األزم��ة مجددًا ،فيما
اعتبره كثيرون مبثابة موجة ثانية من
جائحة «كورونا».
ول��ه��ذا ،جل��أ املنظمون إل��ى نظام
الفقاعة ،أو «الكبسولة» الكاملة من
خالل إقامة جميع املنتخبات املشاركة
واألج���ه���زة الفنية وامل��ع��اون�ين لهم
في فنادق ط��وال فترة مشاركة هذه
املنتخبات بالبطولة دون السماح
ألي فرد بالدخول أو اخلروج من هذه

الفنادق للحفاظ على سالمة اجلميع
بعد إجراء املسحات الطبية جلميع هذه
العناصر قبل دخولها إلى «الفقاعة».
وشهدت قرعة مونديال مصر 2021
في سبتمبر املاضي توزيع  32منتخبًا
على  8مجموعات تضم ك��ل منها 4
منتخبات بواقع منتخب واحد من كل
من املستويات األربعة التي قسم إليها
املنتخبات قبل  6أسابيع على إجراء
القرعة.

