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السعودية تودع أوملبياد طوكيو بعد اخلسارة أمام أملانيا
ودع املنتخب السعودي األوملبي، 
دورة األل��ع��اب األومل��ب��ي��ة، وذل��ك 
بعد هزميته من املنتخب األملاني، 
بنتيجة 2-3، ف��ي امل��ب��اراة التي 
أقيمت على ستاد نيسان بيوكاهما، 
ضمن منافسات اجل��ول��ة الثانية 

للمجموعة الرابعة. 
وت��واص��ل ك���رة ال��ق��دم األملبية 
عنادها لألخضر السعودي، بنيله 
الهزمية الثامنة، بعد 6 خسائر 
سابقة في دورت��ي لوس أجنلوس 

1984، وأتالنتا1996
ب��دأ املنتخب األمل��ان��ي امل��ب��اراة 
بإندفاع كبير، وهدد مرمى املنتخب 
السعودي عند الدقيقة الثالثة، 
بواسطة راغنار اتاشي، الذي سدد 

الكرة بجانب القائم األمين. 
واخ��ت��رق إدوارد ل��وي��ن، دف��اع 
املنتخب السعودي، عند الدقيقة 
اخلامسة، وس��دد تسديدة أرضية 
قوية، تصدى لها احل��ارس محمد 

الربيعي. 
واستغل األخضر إندفاع املنتخب 
األمل��ان��ي، وك��اد عبدالله احلمدان 
أن مينح التقدم للسعودية، عند 
الدقيقة السابعة، بعد أن استفاد من 
متريرة رائعة من سالم الدوسري، 
لكن أل��غ��ى احل��ك��م ه��دف احل��م��دان 

بسبب وجود ملسة يد. 
وت��رج��م ن��ادمي أم��ي��ري أفضلية 
املنتخب األملاني بعدما سجل هدف 
التقدم عند الدقيقة احلادية عشر، 
مستفيداً من األخطاء الدفاعية في 

صفوف األخضر. 
واستفاق األخضر بعد الهدف 
األملاني، ومتكن العبوه من احملافظة 
على الكرة، وانطلق سالم الدوسري 
وس��دد تسديدة قوية ارت���دت من 
احل��ارس األملاني، ليتابعها سامي 
ال��ن��ج��ع��ي، م��درك��اً ال��ت��ع��ادل عند 

الدقيقة 30. 
ول��م يهنأ املنتخب السعودي 
كثيراً بالتعادل، حيث عاد املنتخب 
األملاني للتقدم مجدًدا في الدقيقة 
43، ع��ن طريق مهاجمه راغنار 
أتشي، مستغالً سوء متركز الدفاع. 

وفي الشوط الثاني رمى املنتخب 
ال��س��ع��ودي بثقله ف��ي ال��ه��ج��وم، 
محاوالً إدراك التعادل، وعاد سامي 
النجعي ليمنح التعادل لألخضر 

في الدقيقة 50. 
وزادت أوج��اع املنتخب األملاني 
بعدما أشهر حكم املباراة البطاقة 
احلمراء في وجه أموس بيبر عند 

الدقيقة 67. 
وع����ن����د ال���دق���ي���ق���ة 77 زج 

م���درب األومل��ب��ي، سعد الشهري، 
بعبدالرحمن غ��ري��ب، ع��وض��اً عن 
أمي���ن اخل��ل��ي��ف، م���ح���اوالً زي���ادة 

الصغط فيمنتصف امللعب. 
وم��ن خطأ دفاعي عند الدقيقة 
75، متكن فيليكس أودوخ��اي من 
إض��اف��ة ال��ه��دف الثالث للمنتخب 
األملاني.  وفي نفس املجموعة خيم 
التعادل السلبي على املباراة التي 
جمعت ب��ن املنتخب البرازيلي 
األومل��ب��ي ون��ظ��ي��ره منتخب كوت 
دي��ف��وار ال��ي��وم األح���د ف��ي اجلولة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة 
ضمن منافسات كرة القدم للرجال 

بأوملبياد طوكيو.
وفشل املنتخبان في استغالل 
كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام 
املرمين ليحصل ك��ل منهما على 

نقطة.
ورفع املنتخب البرازيلي رصيده 
إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، 
بفارق األه��داف أمام منتخب كوت 

ديفوار صاحب املركز الثاني.
وك��ان املنتخب البرازيلي فاز 
في مباراته األول��ى على املنتخب 
األمل��ان��ي 4 / 2، فيما ف��از منتخب 
كوت ديفوار على نظيره السعودي 

لقطة من مباراة السعودية وأملانيا2 / .1 

يفتتح املنتخبان املصري والفلبيني اليوم اإلثنن، 
لقاءات بطولة ك��أس امللك عبدالله الثاني لكرة السلة 
بنسختها العاشرة والتي تقام على صالة األمير حمزة 

مبدينة احلسن للشباب.
ويعقب م��ب��اراة منتخبي مصر والفلبن مباشرة، 

مواجهة األردن »أ« مع نظيره السعودي.

ويشارك األردن في البطولة مبنتخبن »أ، ب« إلى 
جانب منتخبات مصر والسعودية وتونس والفلبن.

وتقام البطولة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، 
ثم يلتقي صاحب املركز األول مع الرابع، بينما يواجه 
صاحب املركز الثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، 
مع االش��ارة إلى أن نتائج منتخب األردن »ب« لن تكون 

محتسبة ضمن نتائج البطولة. وأعلن أمس األح��د عن 
قائمة منتخب األردن »أ« والتي تضم »12« العبا بقيادة 
املدير الفني م��روان معتوق وه��م: »زي��د عباس، أحمد 
حمارشة، محمود عابدين، محمد حسن، يوسف أبو 
وزنة، أحمد عبيد، أحمد الدويري، كامرون فورتي، امن 

أبو حواس، سامي بزيع، فادي ابراهيم، مالك كنعان«.

التونسي أحمد احلفناوي..
ملولي جديد؟

في يوم عيد اجلمهورية، أه��دى ابن الثامنة 
عشرة أحمد أيوب احلفناوي تونس أول ميدالية 
ذهبية في أوملبياد طوكيو، عندما تّوج أمس األحد 
في سباق 400 م حرة محققاً مفاجأة ضخمة، 

ليسير على خطى مواطنه أسامة امللولي.
خّط احلفناوي مساراً خاصاً به، بعدما تألق 
في البطوالت الفرنسية على مسافتي 400 م 
و800 م ح��رة، وف��ي طوكيو، سّجل 3:43.36 
دقائق، محققاً ثالث أفضل توقيت هذه السنة، 
متقّدماً على األسترالي جاك ماكالفلن بفارق 
0.16 ثانية واألميركي الشاب كيران سميث 

بفارق 0.58 ث.
ارتبط اسم احلفناوي كثيراً باسم امللولي )37 
عاماً(، املعروف بتألقه في ع��ّدة سباقات، فقد 
تّوج في سباق 1500 م في أوملبياد بكن 2008 
وماراثون 10 كلم سباحة في لندن 2012، كما 
كان من املتوجن في بطولة العالم في سباقي 

400 و800 م حرة.
وفيما أثير ج��دل ح��ول تصريحات أخيرة 
للملولي لعدم جواز مقارنته باحلفناوي، قال 
السباح املخضرم في مقابلة مع إذاع��ة »إي أف 
أم« الشهر اجلاري »ال يجب مقارنة أي رياضي 
بآخر. حتى مقارنتي مع )األسطورة األميركية 

مايكل( فيلبس ال جتوز. كل رياضي له ميزاته«.
لكن امللولي، امل��ش��ارك ف��ي ال���دورة احلالية 
ف��ي م��ارات��ون امل��ي��اه املفتوحة، أش���اد مبوهبة 
احلفناوي معتبراً انه سيكون خليفته: »يخوض 
مسيرة مميزة، سعيد لتمرير الشعلة ل��ه.. مّر 
أيوب بظروف صعبة كونه اضطر للتخلي عن 
دراسته كي يحقق اإلجنازات في السباحة. كانت 
مخاطرة ملستقبله. أمتنى أن يحصل على توازن 

نفسي ومالي«.
 »أسامة أسطورة«

وع��ن اق��ت��دائ��ه بامللولي امل��ش��ارك أي��ض��اً في 
طوكيو، يقول احلفناوي »أس��ام��ة أس��ط��ورة. 

أمتنى أن أصبح مثله«.
وه��ذه خامس ذهبية لتونس ف��ي تاريخها 
بعد تتويج العّداء محمد القمودي في 5 آالف م 
عام 1968، وامللولي مرتن في 2008 و2012، 
والعداءة حبيبة لغريبي في 3000 م موانع في 

لندن 2012.
بدأ احلفناوي مشواره مع عالم السباحة بعمر 

السادسة، بفضل وال��ده »ك��ان وال��دي رياضياً، 
العب كرة سلة، وّجهني خلوض السباحة ألنها 
مفيدة من الناحية الصحية وتبني جسدك بشكل 

جيد«.
تابع »كنت أعيش بهدوء ومع الوقت اكتسبت 
الثقة. ف��ي آخ��ر سنتن، ب��دأت أحصد األلقاب 

العربية واألفريقية واصبحت بطالً في فرنسا«.
وعن خوضه املنافسات خارج بالده، أضاف: 
»من حقي كأجنبي املشاركة في بطولة فرنسا، 
وك��ان هدفي التأهل إل��ى أوملبياد طوكيو، في 
البداية كانوا ينظرون إلي بطريقة فوقية أثبت 

لهم قدراتي بعد ذلك«.
»نحن اجليل اجلديد«                  

تابع الشاب امل��ول��ود في 4 ديسمبر 2002 
الذي حل في مركز ثامن متأخر في نصف النهائي 
»وضعت رأسي في املاء وهذا ما حصل. ال أصدق 

ذلك، هذا حلم حتّول إلى حقيقة«.
أردف »حافا«: »كنت أج��اري السباحن في 
اول 200 م، في ثاني 200 م ضغطت. وقّدمت كل 

شيء في آخر 50 م«.
وعما إذا كان قادًرا باملنافسة في سباق 800 
م، أضاف »إن شاء الله. أقوم مبا علي والباقي 

على ربي«.
وهذه ثانية ميدالية لتونس في هذه األلعاب، 
بعد تتويج محّمد خليل اجل��ن��دوب��ي السبت 

بفضية وزن58- كلغ في رياضة التايكواندو،

مصر تخسر أمام األرجنتني بهدف نظيف
في اجلولة الثانية من أوملبياد طوكيو 

تلقى منتخب مصر هزمية 
م����ري����رة ع���ل���ى ي����د م��ن��اف��س��ه 
األرجنتن، بهدف دون رد، أمس 
األح���د ع��ل��ى ملعب )س��اب��ورو 
دوم(، ضمن منافسات اجلولة 
ال��ث��ان��ي��ة للمجموعة الثالثة 
مبنافسات كرة القدم في دورة 
األل���ع���اب األومل��ب��ي��ة »ط��وك��ي��و 

.»2020
س��ج��ل منتخب األرج��ن��ت��ن 
هدفه عن طريق العبه فاكوندو 
ميدينا في الدقيقة 52 من عمر 
املباراة، ورفع راقصو التاجنو 
رص��ي��ده��م ب��ق��ي��ادة م��درب��ه��م 
فرناندو بابتيستا إلى 3 نقاط، 
بينما جتمد رصيد مصر بقيادة 
امل��درب شوقي غريب عند نقطة 

واحدة.
قدم منتخب مصر أداء باهتا 
على مدار شوطي املباراة وظهر 
بعجز هجومي واضح عن تنظيم 
كرات خطيرة تهز مرمى التاجنو 
وظ����ل ص��ائ��م��ا ع���ن ال��ت��ه��دي��ف 
للمباراة الثانية على التوالي 
ودف���ع ثمن ع��ج��زه الهجومي، 
باستقبال هدف من هفوة دفاعية 

استغلها املنتخب األرجنتيني.
بدأ اللقاء مبحاوالت مبكرة من 
املنتخب األرجنتيني الستكشاف 
م��رم��ى ال��ف��راع��ن��ة ول��ك��ن األداء 
انحصر بشكل أكبر ف��ي وسط 
امللعب، ووج��ه أدول��ف��و جايش 

تسديدة فوق العارضة.
وظهرت محاوالت الفراعنة 
بعد م��رور 12 دقيقة بتسديدة 
من رمضان صبحي، من هجمة 
م��رت��دة سريعة لكنها وصلت 

بسهولة إلى احلارس.
حاول املنتخب املصري مجددا 
بكرة استخلصها ريان وسددها 
ف��وق ال��ع��ارض��ة ورد املنتخب 

األرجنتيني بتسديدة قوية عن 
ط��ري��ق ال��الع��ب م��ارت��ن ب��اي��رو، 
ث��م خ��ط��ورة آخ���رى م��ن جانب 
ج��اي��ش ول��ك��ن دف���اع الفراعنة 
تعامل مع املوقف. جنح منتخب 
مصر في غلق املساحات دفاعيا 
أم��ام األرجنتن، دون خطورة 
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى م��رم��ى ال��ش��ن��اوي 
ول��ك��ن ال��ف��راع��ن��ة ظ���ه���روا بال 
أنياب هجومية حقيقية وسقط 
الشناوي متأثرا بإصابة بسيطة 
في قدمه وخضع للعالج وخرج 
الشوط األول من عمر املباراة 

بالتعادل دون أهداف.
املنتخب املصري بدأ الشوط 
الثاني بتغيير لتنشيط اجلبهة 
اليمنى بنزول ك��رمي ف��ؤاد على 
حساب كرمي العراقي، وسيطر 
املنتخب األرجنتيني على منطقة 

وس��ط امللعب ب��ع��دة مت��ري��رات 
م��ت��ب��ادل��ة م��ع ت��راج��ع مصري 

للدفاع.
ال��دق��ي��ق��ة 52 ش��ه��دت ه��دف 
التقدم لراقصي التاجنو من كرة 
عرضية خطيرة عبر خطأ خارج 
منطقة اجل��زاء، لم يبعدها دفاع 
الفراعنة، فاصطدمت بالقائم ثم 
ردت إلى الالعب فاكوندو ميدينا 

الذي أسكنها الشباك بسهولة.
حاول املنتخب املصري الرد 
سريعا ببعض الكرات الطولية 
ل��رم��ض��ان ص��ب��ح��ي ول��ك��ن بال 
خطورة وأبعد الدفاع عرضية 
إيزيكيل باركو ثم دفع الفراعنة 
بالثنائي ط��اه��ر محمد طاهر 
وإب��راه��ي��م ع���ادل على حساب 

صالح محسن وعمار حمدي.
ط��اه��ر وج��ه ت��س��دي��دة قوية 

فوق العارضة، وأشرك منتخب 
األرج��ن��ت��ن الثنائي أوجستن 
أورزي وإي��زي��ك��وي��ل بونسي 
ووج��ه م��اك أليستير النشيط 
عرضية سريعة أبعدها حجازي 
ون���ال م��ارت��ن ب��اي��رو البطاقة 
الصفراء للخشونة ضد رمضان.

وج��ه أب��و ال��ف��ت��وح تسديدة 
قوية علت العارضة وحتولت 
إل��ى ركنية، وسيطر الفراعنة  
مت��ام��ا على ال��ك��رة ول��ك��ن دون 
إح����داث خ��ط��ورة ع��ل��ى مرمى 
األرج��ن��ت��ن ف��ي ظ��ل عشوائية 
هجومية ملحوظة ف��ي تنظيم 
هجمات مصر وش��ارك توماس 
بيلمونت على حساب مارتن 
ب��اي��رو لتنشيط وس��ط ملعب 
األرج��ن��ت��ن. وأب��ع��د دف��اع مصر 
عرضية أرجنتينية سريعة، 

ودفع غريب بالعبه ناصر ماهر 
ب��دالً م��ن أس��ام��ة ج��الل وانطلق 
رمضان صبحي في الدقيقة 84 
وسقط بعد عرقلته على حدود 

منطقة اجلزاء.
وأرسل رمضان كرة عرضية 
حولها إب��راه��ي��م ع���ادل برأسه 
بجوار القائم ثم تسديدة آخرى 

من رمضان ضاعت للفراعنة.
ح���اول منتخب األرج��ن��ت��ن 
تنظيم مرتدة سريعة ولكن دفاع 
الفراعنة أبعد اخلطورة، وأمسك 
الشناوي عرضية أرجنتينية 
ولم ينجح الفراعنة في الوصول 
ب��ك��رة خطيرة مل��رم��ى التاجنو 

وخرج اللقاء بفوز األرجنتن.
وف��ي نفس املجموعة تغلب 
املنتخب األوملبي اإلسباني لكرة 
ال��ق��دم، على نظيره االسترالي 
بهدف دون رد، في املباراة التي 
جمعتهما أمس األحد، في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 

الثالثة في أوملبياد طوكيو.
وجاء هدف املبارة الوحيد عن 
طريق املهاجم اإلسباني ميكيل 
أوي��ارزاب��ال في الدقيقة )81( 
من عمر اللقاء برأسيه على مين 

احلارس األسترالي.
وبعد انتهاء مباريات اجلولة 
الثانية، باتت إسبانيا في صدارة 
املجموعة برصيد 4 نقاط، بينما 
يحتل املنتخب األسترالي املركز 
برصيد 3 نقاط، ثم األرجنتن 
ث��ال��ث��ا ب��رص��ي��د 3 ن��ق��اط، وف��ي 
املركز الرابع واألخير منتخبنا 
األوملبي. ويحتاج منتخب مصر 
األومل��ب��ي من أج��ل التأهل لدور 
ال�16، الفوز في املباراة املقبلة 
على املنتخب األس��ت��رال��ي، مع 
تعثر املنتخب األرجنتيني أمام 

إسبانيا.

جانب من مواجهة مصر واألرجنتن 

التونسي أحمد احلفناوي يحرز أول ميدالية ذهبية في أوملبياد طوكيو

اليابان تهزم املكسيك 
وتضع قدمًا في ربع 

نهائي األوملبياد
فاز املنتخب الياباني األوملبي، على 
املنتخب املكسيكي )2-1( أم��س األحد 
في اجلولة الثانية من املجموعة األولى 
مبنافسات كرة القدم للرجال في أوملبياد 
طوكيو، والتي شهدت أيًضا فوز املنتخب 
الفرنسي على نظيره منتخب جنوب 

أفريقيا.
س��ج��ل ه��دف��ي امل��ن��ت��خ��ب ال��ي��اب��ان��ي 
تاكيفوسا كوبو في الدقيقة السادسة 
وريتسو دوان في الدقيقة )12( من ركلة 
جزاء، فيما سجل هدف املنتخب املكسيكي 

روبرتو ألفاردو في الدقيقة )85(.
وشهدت املباراة طرد يوهان فاسكيز 
الع��ب املنتخب املكسيكي ف��ي الدقيقة 

.)68(
ورفع املنتخب الياباني رصيده إلى 6 
نقاط في صدارة الترتيب، ليقترب بقوة 
من التأهل ل��دور الثمانية، فيما توقف 
رصيد املنتخب املكسيكي عند 3 نقاط في 

املركز الثاني.

إيقاف البطل اجلزائري فتحي نورين النسحابه 
وجتنب مواجهة إسرائيلي بأوملبياد طوكيو

قرر االحتاد الدولي للجودو 
إيقاف البطل اجل��زائ��ري فتحي 
نورين ومدربه عقب انسحابه 
من أوملبياد طوكيو قبل انطالق 
البطولة بعدما أوقعته القرعة 
في مواجهة محتملة مع منافس 

إسرائيلي.
وأضاف االحتاد الدولي -في 
بيان- أن نورين ومدربه عمار 
بن يخلف أعلنا لوسائل اإلعالم 
االن��س��ح��اب ل��ت��ف��ادي مواجهة 

منافس إسرائيلي.
وق����ال االحت����اد ال���دول���ي إن 
ان��س��ح��اب ن��وري��ن »ي��ت��ع��ارض 
متاما مع فلسفة االحتاد الدولي 
ل��ل��ج��ودو، ال���ذي ل��دي��ه سياسة 
ص��ارم��ة إزاء التمييز وتعزيز 
التضامن كمبدأ أساسي وهو ما 

تعززه قيم اجلودو«.
وفتح االحتاد الدولي حتقيقا 

في األمر أدى إلى إيقاف نورين 
ومدربه إيقافا مؤقتا.

وأش���ار االحت���اد ال��دول��ي إلى 

أن اللجنة األوملبية اجلزائرية 
سحبت بطاقتي مشاركة نورين 
واملدرب وأعادتهما إلى بالدهما 

مع تطبيق عقوبات لكن االحتاد 
الدولي لم يوضح العقوبات.

نصرة للقضية الفلسطينية
وك���ان ن��وري��ن أب��ل��غ وسائل 
إع����الم ج��زائ��ري��ة اجل��م��ع��ة أن 
مساندته للقضية الفلسطينية 
متنعه من مواجهة اإلسرائيلي 

توهار بوتبول.
وك���ان ن��وري��ن البالغ عمره 
30 عاما سيواجه السوداني 
محمد عبد الرسول يوم االثنن 
ف��ي افتتاح تصفيات وزن 73 
كيلوغراما على أن يواجه الفائز 

منهما اإلسرائيلي بوتبول.
وقال نورين، في تصريحات 
لقناة البالد احمللية، إن »موقفي 
ثابت من القضية الفلسطينية، 
وأرفض التطبيع وإن كلفني ذلك 
الغياب عن األلعاب األوملبية، 

سيعوضنا الله«.

اجلزائري فتحي نورين 
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اإليرانية كيميا تهدر فرصة منح فريق 
الالجئني أول ميدالية باألوملبياد

فشلت اإليرانية كيميا علي زاده في 
األمتار األخيرة في مسعاها للفوز بأول 
ميدالية أوملبية مع فريق الالجئن أمس 
األح��د بعد أن خالفت التوقعات لتهزم 
العبتن مرشحتن للتتويج في منافسات 
وزن 57 كيلوجراما ف��ي التايكوندو 

بأوملبياد طوكيو.
وف���ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن منافسات 
ال��ت��اي��ك��ون��دو، خ��س��ر متسابقو الصن 
وك��وري��ا اجلنوبية الكبار فرصتهم في 
نيل امليدالية الذهبية، لكن كيميا هي التي 
استحوذت على األضواء بعد تغلبها على 
البريطانية جيد جونز البطلة األوملبية 

مرتن، والصينية تشو ليجون.
وقبل 5أعوام في ريو، أصبحت كيميا 
أول سيدة إيرانية تنال ميدالية أوملبية 
عندما حصلت على البرونزية. وهربت 
كيميا إل��ى أملانيا ال��ع��ام امل��اض��ي، وهي 
واح��دة من 3 متسابقن في التايكوندو 

ضمن فريق الالجئن بأوملبياد طوكيو.
وض��م ف��ري��ق ال��الج��ئ��ن األومل��ب��ي 10 

متسابقن في 3 رياضات في ظهوره األول 
باأللعاب األوملبية في ريو. وفي طوكيو 
2020 يضم فريق الالجئن 29 متسابقا 

في 12 رياضة.
وك��ان��ت م��ب��اراة كيميا األول����ى أم��ام 
مواطنتها السابقة ناهد كياني شانده التي 

يدربها معلمها السابق.
وخ��س��رت ك��ي��م��ي��ا، ال��ت��ي ق��ال��ت إنها 
تركت بلدها ألنها سئمت من استخدامها 
ك��أداة للترويج اإلع��الم��ي، أم��ام التركية 
هاتيجه كوبرا إيلجون في مباراة امليدالية 

البرونزية.
وكان فوز كيميا على جونز ثم تشو من 
بن العديد من املفاجآت في اليوم الثاني 
من منافسات التايكوندو التي تستمر ل�4 

أيام.
وخ��س��ر امل��رش��ح��ان لذهبية وزن 58 
كيلوجراما للرجال - الكوري اجلنوبي 
ل��ي داي-ه���ون والصيني تشاو ش��واي 
- فرصتهما في إحراز اللقب. وتغلب تشاو 

على لي في مباراة امليدالية البرونزية.


