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تحدث قائد فريق ريال مدريد واملنتخب 
اإلسباني، سيرجيو راموس، عن مستقبله مع 

ريال مدريد، وقال للتلفزيون اإلسباني بعد 
مباراة إسبانيا ضد كوسوفو: »عندما تحدثت 

عن املستقبل، كنت واضحًا بالفعل. ال يوجد شيء 
جديد. أنا أركز حاليًا على اللعب بشكل جيد 

وتقديم أفضل ما لدي على أرض امللعب. قضية 
املستقبل شيء منفصل. عندما تكون هناك أخبار، 

، لكن اآلن ال يوجد شيء«.
ً
سأكشف عنها مباشرة

وافقت اللجنة التنفيذية في االتحاد األوروبي لكرة 
القدم على إلغاء قرار حضور الجماهير للمدرجات 
بنسبة 30% من السعة اإلجمالية للمالعب، وحظر 
حضورها بشكل كامل في مباريات كرة الصاالت. 
واستقر »يويفا« على اتخاذ هذا القرار باإلجماع 

بسبب الوضع املختلف لالتحادات إزاء أزمة تفشي 
فيروس كورونا، وألن قرار تحديد أعداد الجماهير 

املسموح لها بالحضور يجب أن يكون مسؤولية 
السلطات املحلية.

دفعت أندية الدوري اإلنكليزي حوالى 272 مليون 
إسترليني )320 مليون يورو( على شكل عموالت 

ورسوم لوكالء ووسطاء العبني خالل الفترة 
بني شباط/ فبراير 2020 و2021. وكشف تقرير 

لالتحاد اإلنكليزي أن فريق تشيلسي هو األكثر 
دفعًا للعموالت بأكثر من 25 مليون إسترليني. 
وجاء في املركز الثاني مانشستر سيتي بواقع 

30 مليون جنيه للوكالء، بينما احتل مانشستر 
يونايتد املركز الثالث بقيمة 29 مليونًا.

سيرجيو راموس: 
ال جديد بشأن مستقبلي 

مع ريال مدريد

»يويفا« يتراجع عن 
حضور الجماهير 

للمدرجات بنسبة %30

األندية اإلنكليزية أنفقت 
272 مليون إسترليني على 

وكالء الالعبين

انتزع فريق 
بروكلين نتس 
صدارة المنطقة 
الشرقية من 
منافسه 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
بفوزه على 
هيوستن 
روكتس )120 
- 108( في 
منافسات دوري 
السلة األميركية. 
واستغل 
نتس سقوط 
فيالدلفيا أمام 
دنفر ناغتس 
)104 - 95( قبل 
24 ساعة، ليزيحه 
عن الصدارة بعد 
ان حقق فوزه 
الـ19 في آخر 
23 مباراة لعبها 
في الدوري 
الُمنتظم.

)Getty( بروكلين نتس يُنافس على لقب هذا الموسم

نتس يخطف الصدارة
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــم أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــ ــيـــات أمـ ــفـ ــتـــبـــت تـــصـ كـ
ــرة  ــيـ ــثـ ــر املـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
الكرة  تحقيق  يتصدرها  للجدل، 
الــعــربــيــة رقــمــا قــيــاســيــا فــي عـــدد املنتخبات 
املتأهلة إلى البطولة، يتصدرها 7 منتخبات 
الجزائر حامل  24 صعدت، هي  إجمالي  من 
الـــلـــقـــب، ومـــصـــر األكـــثـــر تــتــويــجــا، وتـــونـــس، 
ــــودان، ومــوريــتــانــيــا، وجـــزر  ــــسـ واملــــغــــرب، والـ
الــقــمــر، لــنــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي نسخة 
عــــام 2019 الــتــي شــهــدت وقــتــهــا مــشــاركــة 5 
منتخبات عربية في البطولة القارية بمصر. 
ومــن الــظــواهــر أيــضــا، نــجــاح عــدة منتخبات 
في حصد تأشيرة التأهل إلى البطولة ألول 
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مرة في تاريخها الرياضي، ويتصدرها جزر 
القمر، املنتخب العربي الصاعد تحت قيادة 
مــديــره الــفــنــي أمــيــر عــبــدو، وحــصــد 9 نقاط 
فــي التصفيات، وهــو أعــلــى عــدد مــن النقاط 
القمر في أي تصفيات  حققها منتخب جــزر 
شـــارك فــيــهــا، وحـــاز عــلــى وصــافــة املجموعة 
الــســابــعــة. وكــذلــك تــأهــلــت ألول مـــرة غامبيا 
بعد حصولها على صدارة املجموعة الرابعة 

متساوية مع الغابون برصيد 10 نقاط.
عودة  أخــرى،  في ظاهرة  التصفيات  وكتبت 
ــن ابـــتـــعـــدوا لــفــتــرة عن  ــذيـ الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار الـ
الكبير  الغابوني  منهم  للتألق،  منتخباتهم 
اإلنكليزي،  أرســنــال  هـــداف  أوبــامــيــانــغ  بيير 
والــذي قاد الغابون للتأهل بعد غياب دام 5 
القارية، وسجل هدفني  البطولة  سنوات عن 

هداف  وكذلك محمد صــالح  التصفيات،  في 
الذي  املصري  واملنتخب  اإلنكليزي  ليفربول 
ظــهــر فـــي آخـــر جــولــتــني بــعــد ابــتــعــاد طــويــل، 
وســــجــــل هــــدفــــني جــمــيــلــني فــــي مــــرمــــى جـــزر 
الــقــمــر، وظــهــر إســـالم سليماني هـــداف ليون 
أعاده  الجزائري، والــذي  الفرنسي واملنتخب 
جـــمـــال بــلــمــاضــي املـــديـــر الــفــنــي فـــي مـــبـــاراة 
الخامسة، وسجل هدفني  الجولة  زامبيا في 
إلى  تأهله  في  املحاربني وساهم  ثالثية  من 
النجوم  كبار  تألق  القارية، بخالف  البطولة 
الــقــارة، مثل ريــاض محرز قائد الجزائر،  في 
وفــيــكــتــور أوســمــني نــجــم نــيــجــيــريــا، وأنـــدري 
أيــو قــائــد غــانــا، وفــرانــك كيسي نجم ساحل 
الـــعـــاج، وهـــم نــجــوم ســاهــمــوا بــأهــدافــهــم في 
ــى الــبــطــولــة  تـــأهـــل مــنــتــخــبــاتــهــم بــســهــولــة إلــ
املجموعات  وتــخــطــي عقبة  الــكــبــرى  الــقــاريــة 

دون مشقة. 
ومـــن ظــواهــر الــتــصــفــيــات ســقــوط عـــدد كبير 
من املدربني الكبار أصحاب األسماء الالمعة 

فــي الــكــرة األفــريــقــيــة، يتصدر هـــؤالء الخبير 
ــيـــد املـــــدربـــــني األجـــــانـــــب فــي  ــفـــرنـــســـي وعـــمـ الـ
ــوروا، الــفــائــز بــالــبــطــولــة في  ــ أفــريــقــيــا كــلــود لـ
عـــام 1988 بــرفــقــة الــكــامــيــرون، والــــذي أخفق 
للتأهل، وجــاء في  قــيــادة منتخب توغو  فــي 
املركز الرابع واألخير في املجموعة السابعة 
خلف مصر وجزر القمر وكينيا، وبات مهددا 
بــفــقــدان مــنــصــبــه فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة بــعــد 5 

سنوات قاد فيها توغو.
الفني  املدير  وسقط أيضا ميتشو الصربي، 
ملنتخب زامبيا الذي حل ثالثا في املجموعة 

رقم قياسي عربي 
وصعود تاريخي 

للمغمورين وغياب الكبار

بيانكا أندريسكو 
تواجه ماريا ساكاري في 

الدور المقبل

الثامنة، وصعدت منها الجزائر وزيمبابوي، 
ولـــم ينجح ميتشو فــي مــعــادلــة إنــجــازه مع 
أفريقيا 2017،  أوغندا حينما صعد إلى أمم 
وهو من األسماء الكبيرة في مجال التدريب 
فـــي الـــقـــارة وقــــاد مـــن قــبــل الـــزمـــالـــك املــصــري 
وأورالنــدو بيراتس الجنوب أفريقي. وسقط 
فــي دائـــرة الــخــروج املبكر أيضا مــدرب كبير 
هو زوران فيليبوفيتش، املدير الفني ملنتخب 
ليبيا، الـــذي حــل فــي مــؤخــرة جـــدول ترتيب 
حلم  تحقيق  في  وفشل  العاشرة،  املجموعة 
الــصــعــود، وبـــات اســتــمــراره مــحــل شــك كبير 
فـــي مــنــصــبــه، بــعــد تــصــاعــد الــضــغــوط عليه 
لالستقالة، وهو مدرب قاد منتخب صربيا، 
باإلضافة إلى فريق رد ستار الصربي الكبير 
وفــاز معه ببطولة الــكــأس، وعمل مــدربــا في 
الوقت نفسه لغولدن الجنوب أفريقي قبل 10 

سنوات.
وكــتــبــت الــتــصــفــيــات نــجــاح املـــــدرب الــوطــنــي 
ــــادة املـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــي قـ بـــشـــكـــل الفــــــت فـ

ُســجــلــت مــفــاجــأتــان مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة  مــنــافــســات الــ
ــة لـــلـــرجـــال  ــتــــوحــ ــفــ ــامــــي األمــــيــــركــــيــــة املــ ــيــ مــ
والسيدات بخروج املصنف األول واملصنفة 
دانييل  الروسي  فئة بسقوط  كل  في  ثانية 
ــــي روبــــيــــرتــــو  ــانـ ــ ــبـ ــ ــديـــف أمــــــــام اإلسـ ــيـ ــدفـ ــيـ مـ
باوتيستا آغوت )4 - 6( و)6 - 2(، واليابانية 
نـــعـــومـــي أوســــاكــــا أمــــــام الـــيـــونـــانـــيـــة مـــاريـــا 

سكاري )6 - صفر( و)6 - 4(.
وأثبت آغوت أنه العقدة املستعصية ملنافسه 
الروسي ألنه حقق عليه الفوز للمرة الثالثة 
في ثالث مباريات جمعت بينهما حتى اآلن. 
ودخل ميدفيديف املباراة وهو مرشح لبلوغ 
نــصــف الــنــهــائــي ومــتــابــعــة عــروضــه القوية 
منذ مطلع املوسم الحالي، حيث بلغ نهائي 
البطوالت  أولــى  املفتوحة  أستراليا  بطولة 

عامليًا سلسلة   25 املصنفة  ســاكــاري  أنــهــت 
مـــن 23 انــتــصــارًا ألوســـاكـــا املــصــنــفــة ثانية 
ــع الــنــهــائــي لـــدورة  ــــدور ربـ وأقــصــتــهــا مـــن الـ
ميامي املفتوحة للتنس، ثاني دورات األلف 
 -  6( بــفــوزهــا عليها  الــســيــدات،  لـــدى  نقطة 
صــفــر( و)6 - 4(، وكــانــت هـــذه املـــرة األولـــى 
الــتــي تــخــســر فــيــهــا أوســـاكـــا املــتــوجــة بلقب 
أستراليا املفتوحة الشهر الفائت، مجموعة 
بــســتــة أشــــواط نظيفة مــنــذ ســقــوطــهــا أمــام 
ــارا ســوريــبــيــس تـــورمـــو )6 -  اإلســبــانــيــة ســ
صفر( و)6 - 3( في شهر شباط/فبراير من 
عام 2020 وتحديدًا في بطولة »كأس بيلي 
جني كينغ« املخصصة ملنتخبات السيدات، 
والـــتـــي كــانــت تــعــرف ســابــقــًا تــحــت مسمى 
املــبــاراة  االتــحــاد، إذ حققت بعد تلك  كــأس 

بالذات 23 انتصارًا متتاليًا. 
املجموعة  بـــ26 نقطة في  اليونانية  وفــازت 
األولـــى الــتــي أنهتها فــي غــضــون 21 دقيقة 
مــقــابــل ثـــمـــان فــقــط ألوســــاكــــا، فـــي وقــــت لم 
في  أول  لقب  عــن  الباحثة  اليابانية  تحقق 
أوساكا  رابحة. ونجحت  أي ضربة  ميامي 
حاملة لقب أربع بطوالت »غراند سالم« في 
التقدم بثالثة أشــواط نظيفة في املجموعة 

الثانية إال أن اليونانية عادت من بعيد.
ــاري بـــعـــد الــــفــــوز الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــاكـ ــ ــالــــت سـ وقــ
ــلـــة رائــــعــــة،  »أنــــــــا ســـعـــيـــدة جــــــــدًا، إنــــهــــا بـــطـ
 كــلــنــا نــعــلــم ذلــــك. أنـــا عـــاجـــزة عـــن الــتــعــبــيــر، 
ال أمـــلـــك الـــكـــلـــمـــات«، وعـــــن الــــعــــوامــــل الــتــي 
ــاكــــاري  ــالــــت ســ ــا فــــي املــــــبــــــاراة، قــ ــهـ ــاعـــدتـ سـ
»الفوز في ربع النهائي بعد أن أنقذت ست 
ــرات حــاســمــة ســاعــدنــي كــثــيــرًا. املــحــافــظــة  كــ
 عـــلـــى إرســــالــــي عـــنـــدمـــا كـــنـــت مـــتـــأخـــرة 1-4 
ــنــــت بــنــفــســي  ـــــا، آمــ

ً
ــر إرســــالــــهــــا أيـــــض وكــــســ

وسددت كرات جيدة«.
الــتــي خاضت  وتلتقي ســاكــاري )25 عــامــًا( 
في  األولـــى  للمرة  فــي ميامي  النهائي  ربــع 
الكندية  مــع  الــذهــبــي  املــربــع  فــي  مسيرتها 
اإلسبانية  الفائزة على  أندرييسكو  بيانكا 
سوريبيس تورمو )6 - 4(، )6 - 3( و)6 - 3(. 
وكانت ساكاري عبرت إلى ربع النهائي بعد 
نقاط  أنقذت ست  سيناريو جنوني، حيث 
جيسيكا  األميركية  امــام  للمباراة  حاسمة 
 ،)4  -  6( لصالحها  تنهيها  أن  قبل  بيغوال 
)6 - 2(، )7 - 6( و)8 - 6(، بعد ساعتني و38 

دقيقة.
في املقابل ُيعتبر هذا الفوز الثاني لساكاري 
عــلــى حــســاب الــالعــبــة نــعــومــي أوســـاكـــا في 
ــقـــابـــل ثــالثــة  خــــامــــس مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا مـ
لألخيرة، وحققت اليونانية انطالقة مدوية 
ثــالث  إرســــال منافستها  كــاســرة  لــلــمــبــاراة 

مــرات في املجموعة األولــى قبل أن تنهيها 
نظيفة. إال أن بداية املجموعة الثانية شهدت 
ــا، حــيــث كــســرت أوســاكــا 

ً
ســيــنــاريــو مــخــتــلــف

إرسال منافستها في الشوط الثاني قبل أن 
تتقدم بثالثة أشواط نظيفة.

فقط  ثـــاٍن  لقب  عــن  الباحثة  اليونانية  لكن 
فــــي مــســيــرتــهــا االحــــتــــرافــــيــــة لــــم تــســتــســلــم 
وردت التحية لليابانية في الشوط السابع 
- 3(، قبل أن تكسر  إلــى )4  الــفــارق  لتقلص 
إرســـال أوســاكــا مــجــددًا فــي الــشــوط التاسع 
ــا. وأنـــهـــت  ــهــ ــالــ وتـــنـــهـــي املـــــبـــــاراة عـــلـــى إرســ
ساكاري املباراة مع 22 ضربة رابحة مقابل 
ــا كــانــت جــمــيــعــهــا في  ــاكـ خــمــس فــقــط ألوسـ
االولــى 22  ارتكبت  الثانية، فيما  املجموعة 

خطأ مباشًرا مقابل 23 لليابانية.
وبهذه الخسارة، فشلت أوساكا في سعيها 
الستعادة املركز األول في التصنيف العاملي 
لــالعــبــات املـــحـــتـــرفـــات، والـــــذي ســيــبــقــى في 
حـــوزة األســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي. واعترفت 
أوساك بأن السباق نحو صدارة التصنيف 
العاملي قد يكون أثر عليها في مباراتها ضد 
ســاكــاري بقولها »عــنــدمــا جلست هــنــا في 
أفكر صراحة  أكــن  لــم  آخــر مؤتمر صحافي 
تطرق  الصحافيني  أحــد  لكن  بالتصنيف، 
ــذه املــســألــة وربـــمـــا بــــدأت أفــكــر بــذلــك  إلـــى هـ
ووضـــعـــت ال شــعــوريــًا بــعــض الــضــغــوطــات 
على نفسي. لكن حتى لو حصل هــذا األمر 
كـــان يتعني عــلــي أن أتــخــطــاه. عــلــى العموم 

قدمت أداء ضعيفًا«.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــرى وضـــــعـــــت الــــالعــــبــــة 
اإلسبانية سارة سوريبيس نهاية ألسبوع 
مذهل من املشاركة في بطولة ميامي لتنس 
األلــف نقطة، بعد خسارتها  األســاتــذة ذات 
في الدور ربع النهائي أمام الكندية بيانكا 
أنـــدريـــســـكـــو بــــواقــــع مــجــمــوعــتــني لــــواحــــدة. 
أندريسكو لساعتني و35 دقيقة  واحتاجت 
للفوز على سوريبيس بنتيجة )6 - 4( و)6 - 

3( و)6 - 3( واإلطاحة بها من البطولة.
وبــهــذا الــفــوز تمكنت الــالعــبــة الــكــنــديــة من 
بـــلـــوغ الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي هــذا 
املوسم بعد بطولة فيليب أيالند للتنس في 

ملبورن. 
وســتــســعــى أنــدريــســكــو لــلــوصــول لــلــمــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة خـــــالل مـــواجـــهـــتـــهـــا املـــقـــبـــلـــة فــي 
الدور نصف النهائي أمام اليونانية ماريا 
ــرى فـــي الــــدور  ــ ــاراة األخــ ــبــ ــا املــ ــاري، أمــ ــاكــ ســ
نصف النهائي فستجمع ما بني األسترالية 
ــــي بـــــارتـــــي املـــصـــنـــفـــة األولــــــــــى عـــاملـــيـــا  ــلـ ــ آشـ

واألوكرانية إلينا سفيتولينا.
)فرانس برس(

بطولة ميامي: مفاجأتان من العيار الثقيل
لم تسر األمور بشكل جيد 

بالنسبة لنعومي أوساكا 
ودانييل ميدفيديف، 

وذلك بعد إقصائهما 
من بطولة ميامي 
المفتوحة للتنس، 

في مفاجأتين من 
العيار الثقيل، لتفقد 

البطولة اثنين من أفضل 
المرشحين للتتويج باللقب

)Getty/المنتخب الجزائري حامل اللقب واألقوى في التصفيات )إروين سبيك

)Getty( خروج مفاجئ وصادم لليابانية نعومي أوساكا

ما بين سيطرة عربية، وبزوغ نجم المدرب الوطني، واختفاء 
العديد من المشاهير، وتفوق تونسي في النقاط، وجزائري 
في األهداف، وعودة المؤسسين، فرضت الظواهر المثيرة 
المؤهلة  التصفيات  من  شهرا   17 حصاد  على  نفسها 

لنهائيات كأس األمم األفريقية

ــلـــوغ الــنــهــائــيــات  خـــاضـــت الــتــصــفــيــات فــــي بـ
الـــقـــاريـــة، وأصـــبـــح »مـــوضـــة« فـــي عــالــم الــكــرة 
الــســمــراء، بــعــد تــفــوق جــمــال بلماضي املــديــر 
الفني  املــديــر  سيسيه  وألــيــو  للجزائر،  الفني 
إلـــى نهائي  املنتخبني  قــيــادة  فــي  لــلــســنــغــال، 
الجزائر  حسمتها  والــتــي   2019 أفريقيا  أمــم 
لصالحها وقتها بهدف وتّوجت بطلة للقارة. 
ونجح بلماضي وسيسيه في مواصلة التألق 
خالل التصفيات وحسما بشكل مبكر صعود 
الكبرى،  النهائيات  إلــى  والــســنــغــال  الــجــزائــر 
املــدربــني مثل  وانــضــم إليهما عـــدد كبير مــن 
حسام البدري املدير الفني للمنتخب املصري، 
تونس،  ملنتخب  الفني  املــديــر  الكبير  ومــنــذر 
وتشارلز أوكونور املدير الفني ملنتخب غانا، 
وأمير عبدو املدير الفني ملنتخب جزر القمر، 
ووبيتو أباتي املدير الفني ملنتخب إثيوبيا، 
الــفــنــي ملنتخب بوركينا  املــديــر  كــالــو  وكــامــو 
فاسو، وهو ما يعد انتصارا للمدرب الوطني 
تقليل عدد  السمراء وخطوة نحو  القارة  في 
أفريقيا في  الوافدين على  األجــانــب  املــدربــني 

السنوات املقبلة.
وكـــتـــبـــت تـــصـــفـــيـــات كـــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة 
ظــاهــرة أخــــرى، تمثلت فــي عـــودة منتخبات 
شـــاركـــت فـــي تــأســيــس الـــكـــاف قــبــل أكـــثـــر من 
وإثيوبيا  الــســودان  منتخبا  وهما  عاما،   60
اللذان نجحا في حصد وصافة املجموعتني 
الرابعة والحادية عشرة، وحصد كل منهما 
12 و9 نـــقـــاط عــلــى الـــتـــرتـــيـــب، ونـــــاال بــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــبــطــولــة بــرفــقــة مــصــر املــمــثــل 
الــثــالــث وقــــت تــأســيــس الـــكـــاف، فــيــمــا غــابــت 
تجميده  قبل  الرابع  الشريك  أفريقيا  جنوب 
لسنوات بعدها بسبب العنصرية. والطريف 
أن فشل جنوب أفريقيا في التأهل جاء بعد 
أيام قليلة من انتخاب رجل األعمال الجنوب 
للكاف  رئــيــســا  بــاتــريــس موتسيبي  أفــريــقــي 
خلفا للملغاشي أحمد أحمد الذي تم إيقافه 

قبل فترة من جانب الفيفا.
الحصول  في  تونس  منتخب  نجح  ورقميًا، 
ــقــــارة في  عــلــى صــــــدارة قــائــمــة مــنــتــخــبــات الــ
التصفيات، بعدما حصد تحت قيادة مدربه 
النقاط،  عــدد من  أعلى  الكبير  الوطني منذر 
16 نقطة، تصّدر بها جدول ترتيب املجموعة 
ــو أكــبــر  الـــعـــاشـــرة وحـــقـــق 5 انـــتـــصـــارات، وهــ
ــدد مـــن االنـــتـــصـــارات بـــني كـــل املــنــتــخــبــات،  عــ
يــلــيــه املـــغـــرب والـــجـــزائـــر ونــيــجــيــريــا وغــانــا، 
التصفيات  في  نقطة   14 منها  كل  وحصدت 
ونـــالـــت وصـــافـــة األكـــثـــر حـــصـــدا لــلــنــقــاط في 
التصفيات. وتنفرد الجزائر في الوقت نفسه، 
بـــصـــدارة قــائــمــة أكـــثـــر املــنــتــخــبــات تسجيال 
لــألهــداف لتحصد مــع جــمــال بلماضي لقب 
أقوى خط هجوم برصيد 19 هدفا، وسجلت 
ــاراتــــني فـــقـــط 10 أهـــــــــداف. ونــجــحــت  ــبــ فــــي مــ
منتخبات مــصــر وبــوركــيــنــا فــاســو واملــغــرب 
في  ونيجيريا  وتونس  والسنغال  والجزائر 
الــخــروج مــن الــجــوالت الــســت فــي التصفيات 
بدون التعرض ألي خسارة، وحسمت صدارة 
للبطولة.  وتأهلت  بها  الخاصة  املجموعات 
املؤكد مشاهدة نسخة قوية  وبــات في حكم 
ورائعة ألمم أفريقيا في الكاميرون 2022 مع 

قوة املنتخبات املتأهلة.

تبرز ظاهرة في تصفيات الكرة األفريقية، 
التأهل،  في  كبرى  منتخبات  فشل  هي 
من بينها منتخب الكونغو الديمقراطية 
التصنيف  في  منتخبات   10 أقــوى  أحد 
العالم  لكأس  للتأهل  بقوة  والمرشح 
توجت  التي  أفريقيا  جنوب  وكــذلــك 
بطلة مرة والتي بلغت الدور ربع النهائي 
جانب  إلى  بمصر  الماضية  النسخة  في 
األخيرة  النسخة  في  شاركت  منتخبات 

2019 مثل أنغوال وبوروندي وكينيا.

منتخبات فشلت في التأهل

ــوج 
ُ
األربـــع الكبرى فــي »الــغــرانــد ســـالم«، وت

 لـــــدورة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي ليرتقي 
ً
بــطــال

إلـــى املـــركـــز الــثــانــي فـــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
لــالعــبــني املـــحـــتـــرفـــني. ويــلــتــقــي بــاوتــيــســتــا 
ــع اإليـــطـــالـــي  ــ ــالــــي مـ ــتــ ــــي الـــــــــدور الــ آغـــــــوت فـ
يــانــيــك ســيــنــر الــفــائــز عــلــى الــكــازخــســتــانــي 
 ألكسندر بوبليك )7 - 6(، )7 - 5( و)6 - 4(. 

تصفيات أفريقيا
ظواهر جديدة

تألق النجوم... ونجاح المدرب الوطني
افتتح  بولندا،  أمــام  إنكلترا  مواجهة  فــي 
عــام  الــعــالــم  لبطلة  النتيجة  كــايــن  هـــاري 
1966 من ركلة جزاء، قبل أن تعادل بولندا 
عبر ياكوب مودير، ليعود ويمنح املدافع 
الثالث لبالده في  النقاط  هــاري ماغواير 
الــدقــيــقــة الــــ 85. ورفــــع مــنــتــخــب »األســــود 
نقاط   9 إلــى  الفوز رصيده  بهذا  الثالثة« 

في صدارة املجموعة التاسعة.
البولندي روبــرت  الــدولــي  وغــاب املهاجم 
ليفاندوفسكي عن املباراة بعدما تعرض 
ملدة  سيبعده  اليمنى  ركبته  فــي  اللــتــواء 
أربعة أسابيع عن املالعب، ليغيب بالتالي 
عن مباراتي فريقه بايرن ميونيخ األملاني 
ــا ضــد وصــيــفــه بــاريــس ســان  ــ بــطــل أوروبـ
النهائي  الــدور ربــع  الفرنسي في  جرمان 
ــال، إضـــافـــة  ــ ــطـ ــ األبـ مـــنـــافـــســـات دوري  مــــن 
إلــى املــواجــهــة الــهــامــة ضــد اليــبــزيــغ ثاني 
البوندسليغا نهاية األسبوع الحالي في 
الـــدوري، علمًا أن أربــع نقاط فقط تفصل 

األخير عن العمالق »البافاري« املتصدر.
في املقابل، أجرى مدرب منتخب إنكلترا، 
غـــاريـــث ســـاوثـــغـــيـــت، تــغــيــيــرًا واحــــــدًا في 
ألبانيا  امام  املباراة  التي بدأت  التشكيلة 
ــد املــاضــي، إذ دفـــع بالظهير األيــســر  األحـ
ــداًل من  لــفــريــق تــشــلــســي بـــني تــشــيــلــويــل بــ
لـــوك شـــو، نــظــيــره فــي الــغــريــم مانشستر 

يونايتد.

مانشيني يُعادل رقم ليبي 
ــمــــت إيــــطــــالــــيــــا املـــــرحـــــلـــــة األولــــــــى  ــتــ ــتــ اخــ
بــســجــل مــثــالــي بـــفـــوز ثـــالـــث تـــوالـــيـــًا جــاء 
العاصمة  فــي  لــيــتــوانــيــا  مضيفتها  عــلــى 
فيلنيوس بهدفني نظيفني بفضل البديل 
وتــشــيــرو   )48 )د.  ســيــنــســي  ســتــيــفــانــو 
إيموبيلي )90+4 من ركلة جزاء(. ورفعت 
بطلة الــعــالــم أربـــع مـــرات رصــيــدهــا إلــى 9 
أمــام  الثالثة  املجموعة  فــي صـــدارة  نقاط 

ســويــســرا )6( الــتــي لــهــا مـــبـــاراة مــؤجــلــة، 
مــقــابــل نــقــطــة لــكــل مــن بــلــغــاريــا وإيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة الــلــتــني تــعــادلــتــا ســلــبــًا، فيما 
الترتيب من دون رصيد  ليتوانيا  تتذيل 

من مباراتني. 
عــاد  بــعــدمــا  املــواجــهــة  »األزوري«  ودخــــل 
ــلـــى مــضــيــفــتــه  ــفــــوز مـــســـتـــحـــق عـ األحـــــــد بــ
ــًا، بــعــد  بـــلـــغـــاريـــا بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني أيــــضــ
بالنتيجة  الــشــمــالــيــة  إيـــرلـــنـــدا  عــلــى  أول 
ذاتــهــا. وهــو الــفــوز الــــ21 إليطاليا بقيادة 
مــقــابــل سبعة  املــــدرب روبــرتــو مانشيني 
ــعـــادالت وخـــســـارتـــني، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا  تـ
املـــبـــاراة الــخــامــســة والــعــشــريــن تــوالــيــًا من 
دون خسارة ملانشيني، ليعادل بذلك رقم 
مارتشيلو ليبي الفائز بلقب كأس العالم 
ـــق مــانــشــيــنــي فـــي هـــذا اإلطـــار 

ّ
2006. وعـــل

: »صــراحــة، األمر 
ً
على هــذا اإلنــجــاز، قــائــال

الوحيد الذي أريده هو أن أعادل ليبي في 
بالتتويج   2022 ديسمبر  األول/  كــانــون 

بلقب كأس العالم«.

مقدونيا تُسقط ألمانيا 
حقق منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة 
مــــدويــــة مــــع إســـقـــاطـــه مــضــيــفــه األملــــانــــي 
انــتــصــارًا  ــه )2 - 1(، وبــعــد 17  عــلــى أرضــ
إلى كأس  التصفيات املؤهلة  متتاليًا في 
الــعــالــم، ســقــطــت أملــانــيــا عــلــى أرضــهــا في 
أمــام مقدونيا  دويسبورغ بشكل مفاجئ 
الــشــمــالــيــة، تـــاركـــة أرمــيــنــيــا فـــي صــــدارة 
املجموعة العاشرة بالطريق إلى مونديال 

قطر 2022.
ــهــــــدف الـــــــــذي ســـجـــلـــه إيـــلـــكـــاي  ورغـــــــــم الــــ

الـ  الدقيقة  في  ركلة جــزاء  غوندوغان من 
من حسم  الشمالية  مقدونيا  تمكنت   ،63
األمور ملصلحتها بفضل غوران بانديف 
وقــال   .)85 )د.  إيــلــمــاس  وإيــلــيــف   )2+45(
غــونــدوغــان بــعــد املـــبـــاراة: »ال أعــلــم كيف 
أشرح ذلك. املهمة ليست سهلة. كنا ندرك 
وال  باملنافس  االستخفاف  يمكننا  ال  أنــه 
أعتقد أننا قمنا بذلك. لم نكن جيدين بما 
فيه الكفاية الليلة وعلينا أن نكون أفضل 

أمام املرمى«.
ــا تـــســـعـــى إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــيــ ــانــ ــت أملــ ــ ــانـ ــ وكـ
انطالقتها القوية في التصفيات بفوزها 
خارج ملعبها على رومانيا بهدف نظيف 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا حققت فــوزًا 
عريضًا على أيسلندا بثالثية نظيفة في 
مستهل مــشــوارهــا. وهـــذه هــي الــخــســارة 
األولـــــــى لــــ«املـــانـــشـــافـــت« فــــي الــتــصــفــيــات 
املؤهلة إلى كأس العالم، منذ تعادله )4 - 

4( مع السويد في عام 2012.

فرنسا في الصدارة وفوز إسبانيا
الجيدة  فــرنــســا عــروضــه  واصـــل منتخب 
محققًا فــــوزه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي أمــام 
مضيفته البوسنة بهدف نظيف، ما أبقاه 
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــرصــيــد 
سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن أوكرانيا 
الــثــانــيــة الــتــي سقطت بــفــخ الــتــعــادل أمــام 

كازاخستان متذيلة املجموعة.
ــاراة مــــزهــــوة بــفــوز  ــ ــبـ ــ ــلــــت فـــرنـــســـا املـ ودخــ
ــارج أرضــهــا عــلــى كــازاخــســتــان نفسها  خـ
الثانية، بعد  بهدفني نظيفني في الجولة 
تعادل مخيب أمام أوكرانيا )1 - 1( أيضًا 

فــي مستهل دفــاعــهــا عــن لــقــبــهــا. وحــافــظ 
على سجلهم  األربعاء  بفوزهم  »الديوك« 
تواليًا  الـــ16  للمباراة  الخسارة  خاليًا من 
في املسابقات الرسمية مع 13 فوزًا مقابل 
3 تعادالت، وذلك منذ خسارتهم األخيرة 
أمام منتخب تركيا بهدفني نظيفني في 8 

حزيران/ يونيو 2019.
وكــســر املــنــتــخــب الــفــرنــســي رقــمــًا قياسيًا 
خاصًا به بني عامي 1990 و1991 بفوزه 
للمرة الثامنة تواليًا خارج ملعبه. وفرض 
ــلـــى املــــبــــاراة  الـــفـــرنـــســـيـــون ســيــطــرتــهــم عـ
بشوطيها، رغم تسجيل هدف يتيم لنجم 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي أنـــطـــوان غــريــزمــان 
لــغــريــزمــان   35 الــــ  الـــهـــدف  )د. 60(. وهــــذا 
بالتالي  وأمــســى  الــفــرنــســي،  املنتخب  مــع 
ــلـــديـــوك،  ــيـــني لـ ــاريـــخـ ــتـ ــدافــــني الـ ــهــ رابـــــــع الــ
مــتــقــدمــًا عــلــى دافــيــد تــريــزيــغــيــه، وبــفــارق 
ستة أهداف خلف ميشيل بالتيني. وقال 
الفرنسي ديدييه ديشان:  مدرب املنتخب 
»كــان من املهم أن نخرج بسبع نقاط من 

ثالث مباريات. كل املباريات صعبة«.
في املقابل، فازت إسبانيا على كوسوفو 
الــطــابــع  مـــبـــاراة طــغــى عليها  )3 - 1( فــي 
الــســيــاســي. وســجــل دانــــي أوملــــو )د. 34( 
)د. 36( والبديل جيرارد  وفيران توريس 
الــتــي  مــوريــنــو )د. 75( ثــالثــيــة إســبــانــيــا 
نقاط،  بسبع  الثانية  املجموعة  تــصــدرت 
فيما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو 

الوحيد )د. 70(.
وقــــال قــائــد املــنــتــخــب ســيــرجــيــو رامــــوس، 
 في الدقيقة الـ 85: »أجد 

ً
الذي دخل بديال

إيقاعي شيئًا فشيئًا بعد إصابة قوية في 
الــركــبــة. املــــدرب كـــان واضــحــًا. كــل مــا قيل 
عني خرج عن سياقه. إذا طلب مني أن أبدأ 
سعيدًا،  سأكون  األساسية  التشكيلة  في 
لفترة قصيرة، األمر  اليوم  كــان مثل  وإذا 
أن تقدم كل ما لديك ملساعدة  املهم  ذاتــه. 
ــان منتخب »ال روخــــا« قد  املــنــتــخــب«. وكـ
أفلت في مباراته األخيرة من فخ مضيفه 
الجورجي وقلب تخلفه إلى فوز قاتل )2 
- 1( في تبيليسي، بعد تعثر مفاجئ مع 

اليونان )1 - 1( في الجولة األولى. 
هذا وطغت بعض األمور السياسية على 
املـــواجـــهـــة، إذ ال تــعــتــرف مـــدريـــد رســمــيــًا 
بــكــوســوفــو الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــًا مــقــاطــعــة 
ــاد اإلســبــانــي  صـــربـــيـــة، ووصـــفـــهـــا االتــــحــ
لكرة القدم بـ«األراضي«، ما دفع كوسوفو 
إلـــى إصــــدار بــيــان بــالــقــول إن »كــوســوفــو 
دولة مستقلة« ُمهددة بعدم لعب املباراة 
في حــال عــدم السماح لها بعزف النشيد 

الوطني.
)فرانس برس(

تصفيات مونديال 2022
العالمة الكاملة إلنكلترا وإيطاليا

أنهت كل من إنكلترا 
وإيطاليا النافذة األولى 

من التصفيات األوروبية 
المؤهلة إلى مونديال 

قطر 2022 بالعالمة 
الكاملة، في وقت 

حققت فيه كل من 
فرنسا وإسبانيا فوزهما 

الثاني تواليًا

)Getty( إيطاليا لم تخسر في 25 مباراة متتالية
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الدوحة ـ العربي الجديد

بــعــد أن أعــلــنــت قــطــر عــن جاهزية 
ثمانية،  استادات من أصل  أربعة 
للمشاريع  العليا  اللجنة  تستعد 
واإلرث الفــتــتــاح ثــالثــة اســتــادات أخـــرى قبل 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، هــي الــبــيــت والثمامة 
ــــو عــــبــــود، فــيــمــا تــســتــعــد لــتــدشــني  ورأس أبـ
اســتــاد لــوســيــل مطلع الــعــام املــقــبــل، بحسب 
بيان رسمي للجنة العليا للمشاريع واإلرث.

املونديال  مباريات  أولــى  وستنطلق صافرة 
 ،2022 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن   21 ــــي  فـ
لــتــتــواصــل مــنــافــســاتــه عــلــى مــــدى 28 يــومــًا، 
وتــخــتــتــم بــاملــبــاراة الــنــهــائــيــة فــي 18 كــانــون 
األول/ديـــســـمـــبـــر، تــزامــنــًا مــع الــيــوم الــوطــنــي 
املباراة  البيت  استاد  وسيشهد  قطر.  لدولة 
االفتتاحية للمونديال، فيما يحتضن استاد 

لوسيل املباراة النهائية.
وفي ما يخص االستادات الثمانية للبطولة 
أولـــى مبارياتها  عــن  يــعــد يفصلنا  لــم  الــتــي 
يـــوم، يــأتــي فــي مقدمتها اســتــاد  ســـوى 600 
خليفة الــدولــي، الــذي أصبح أول االســتــادات 
كأس  بطولة  منافسات  الستضافة  جاهزية 
قــطــر 2022، مـــن خــــالل اســتــضــافــتــه  الـــعـــالـــم 
ــــي 19 أيــــار/مــــايــــو  ــر فـ ــ ــيـ ــ نـــهـــائـــي كــــــأس األمـ

600 يوم على
المونديال

البنية  ومشاريع  استادات  بناء  في  العمل  يتواصل  الزمن؛  مع  سباق  في 
التحتية المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متجاوزًا الجداول 
بداية  ركلة  عن  يوم   600 فيه  يفصلنا  الذي  الوقت  في  المقررة.  الزمنية 

النسخة األولى من المونديال في العالم العربي والشرق األوسط

3031
رياضة

تقرير

تـــطـــويـــر شــامــلــة.  بـــعـــد عــمــلــيــة  ــك  ــ 2017، وذلــ
في  مباريات  ثماني  االستاد  وسيستضيف 
املونديال من مرحلة املجموعات حتى دور الـ 

16 ومباراة املركز الثالث.
زون،  أسباير  االســتــاد ضمن مؤسسة  ويقع 
مــركــز الــتــمــيــز الــريــاضــي فـــي قــطــر، ويحظى 
ــتـــضـــاف فــعــالــيــات  ــريــــق، فـــقـــد اسـ ــاريـــخ عــ ــتـ بـ
رياضية كبرى مثل دورة األلعاب اآلسيوية، 
القوى  العالم أللــعــاب  وكــأس آســيــا، وبطولة 
وبطولة   ،24 الــعــربــي  الخليج  وكـــأس   ،2019
كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة قــطــر 2019، كــمــا شهد 
االستاد في 2020 مباريات ضمن منافسات 
دوري أبطال آسيا ألندية غرب وشرق القارة.
وثاني االستادات هو استاد الجنوب، والذي 
ــاد يـــجـــري تــشــيــيــده بــالــكــامــل  ــتـ يــعــد أول اسـ
الســتــضــافــة مــنــافــســات بــطــولــة قــطــر 2022، 
علن عن جاهزيته للمونديال في 16 أيار/

ُ
وأ

مايو 2019 خــالل نهائي كــأس األمير، ويقع 
من  واستوحي تصميمه  الــوكــرة،  مدينة  في 
أشــرعــة املـــراكـــب الــتــقــلــيــديــة، ليعكس تــاريــخ 
ــــذي ارتـــبـــط بــالــبــحــر. ومــن  مــديــنــة الـــوكـــرة الـ
مباريات  االستاد سبع  يستضيف  أن  املقرر 
فــي املــونــديــال مــن مــرحــلــة املــجــمــوعــات حتى 
علن عن جاهزية استاد املدينة 

ُ
دور الـ 16. وأ

الصحراء«،  »جــوهــرة  بـ  املــعــروف  التعليمية، 
فــي 15 حــزيــران/يــونــيــو 2020 خــالل فعالية 
رقمية تكريمًا للعاملني في الصفوف األمامية 
العالم. يقع  انتشار كوفيد-19 حول  ملكافحة 
االستاد في املدينة التعليمية، التي تحتضن 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  مقر 
في  واالبتكار  املعرفة  وجهة  عد 

ُ
وت املجتمع، 

قطر، وتضم مرافق تعليمية وبحثية رائدة. 
ــتـــاد ثماني  ومـــن املـــقـــرر أن يــســتــضــيــف االسـ
املــونــديــال مــن دور املجموعات  فــي  مباريات 

حتى ربع النهائي.
ــد بــــن عــلــي  ــمـ ــتــــاد أحـ مــــن جـــهـــتـــه، ُيــعــتــبــر اســ
ــتــــادات املــونــديــالــيــة الــتــي ُكــشــف  ــدث االســ أحــ
عندما  جاهزيته  عــن  عــلــن 

ُ
أ إذ  عنها،  النقاب 

اســـتـــضـــاف فـــي 18 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 
2020 نهائي كأس األمير بني ناديي العربي 
والـــســـد. ويــقــع اســـتـــاد أحــمــد بـــن عــلــي، الـــذي 
ــم، بـــالـــقـــرب من  ــديـ ــاد قـ ــتـ ــد فـــي مـــوقـــع اسـ ــّيـ ـ

ُ
ش

مــجــمــع قــطــر مـــول الــتــجــاري، ويــبــعــد بضعة 
أمتار عن محطة الرفاع على الخط األخضر 
في مترو الدوحة، ويتميز بواجهة خارجية 
ــوزًا وأشـــكـــااًل وعــنــاصــر تعكس  ــ تــتــضــمــن رمـ
بعض جوانب الحياة والثقافة في قطر، مثل 
سري، وجمال الحياة الصحراوية، 

ُ
الترابط األ

والحياة البرية، والتجارة املحلية والدولية.
هــــذا وســيــســتــضــيــف اســـتـــاد الــبــيــت مـــبـــاراة 
املشجعني  وسُيطلع   ،2022 مونديال  افتتاح 
والزوار من مختلف أنحاء العالم على ثقافة 
ــة قــطــر وعـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــدهــا األصــيــلــة.  دولــ
ُيحاكي استاد البيت في تصميمه بيت الشعر 
أو الخيمة التي سكنها البدو قديمًا، وهو في 
اشتهر  التي  والضيافة  العراقة  ُيجسد  ذلــك 
بها العرب منذ القدم. لعل أهم ما يميز استاد 
كما  بالكامل،  للطي  القابل  هو سقفه  البيت 
تضم املنطقة املحيطة باالستاد 400 ألف متر 
ستعود  التي  الخضراء  املساحات  من  مربع 

بالنفع على أفراد مجتمع مدينة الخور. 
بدوره، يبرز استاد الثمامة بتصميمه الفريد 
ــيـــة«، وهـــــي الــقــبــعــة  ــفـ ــقـــحـ ــن »الـ املـــســـتـــوحـــى مــ
التقليدية الــتــي يــرتــديــهــا الــرجــال فــي الــوطــن 
العربي، يحتفي استاد الثمامة بثقافة املنطقة 
الــعــربــيــة وتــقــالــيــدهــا األصــيــلــة. أبـــدع تصميم 
القطري  املــعــمــاري  املونديالية  األيــقــونــة  هــذه 
املهندس إبراهيم الجيدة، ليصبح أول استاد 
سيستضيف  قـــطـــري.  بــتــصــمــيــم  مـــونـــديـــالـــي 
مــونــديــال 2022 ثماني  الثمامة خــالل  اســتــاد 
مـــبـــاريـــات مـــن دور املــجــمــوعــات حــتــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي. وُيــعــد اســتــاد رأس أبـــو عبود 

600 يوم على انطالق 
بطولة كأس العالم في 

قطر 2022

لويس إنريكي سعيد بأداء الالعبين 
بعد االنتصار على كوسوفو

أوضــح لويس إنريكي مارتينيز، مــدرب منتخب 
كوسوفو  على  الكبير  االنــتــصــار  بعد  إسبانيا، 
الــثــانــيــة  ــة  املـــجـــمـــوعـ جـــــــوالت  ــالــــث  ثــ فــــي   )1-3(
»سعيد  أنه   ،2022 ملونديال  املؤهلة  بالتصفيات 
للغاية بما شاهده داخل امللعب«، إذ إن إسبانيا 
وحــاول  لعبه  طريقة  مــن  غير  »منافسًا  تخطت 
أن يـــكـــون أكـــثـــر جــــــرأة«. وفــــي تــصــريــحــات بعد 
في  كارتوخا(  )ال  ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
إشبيلية، دافـــع إنــريــكــي عــن حــارســه األســاســي 
ــذي استقبلته  ــ الـ ــهـــدف  الـ ــم  ــاي ســيــمــون، رغــ ــ ــ أون
شباكه بعد فقدان للكرة بعيدًا عن مرماه، مؤكدًا 
أن الحارس الباسكي يمنحه »ثقة كاملة«، وأنه ال 
التي  األخــطــاء«  الالعبني من  »مطلقا على  يحكم 
القدم«.  »جــزءا من كرة  تعتبر  يرتكبونها، ألنها 
كما أوضح أن القائمة التي ستشارك في بطولة األمم األوروبية املقبلة ستكون من الـ24 
لهم  آخرين ستكون   10 إلــى  باإلضافة  الحالي،  للمعسكر  استدعاؤهم  تم  الذين  العبًا 
فرصة للتواجد مع املنتخب، ومن بينهم بعض املصابني مثل مدافع فياريال باو توريس 

»الذي يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلنريكي«.

أنسو فاتي: سوف أتسلح دائمًا باألمل 
لمواصلة النضال من أجل أحالمي

قــال العــب فــريــق بــرشــلــونــة، أنــســو فــاتــي، الـــذي يغيب عــن املــالعــب منذ أكــثــر مــن أربعة 
أشهر بسبب إصابة في ركبته اليسرى، عبر مواقع التواصل االجتماعي إنه في حال 
تعرض لوضع مماثل سيواجهه بنفس العقلية، مشيرًا إلى أنه سيكون لديه دائمًا األمل 
لالستمرار في النضال من أجل أحالمه. وكتب فاتي عبر حسابه في »إنستغرام«: »قبل 
بضع سنوات، تعرضت إلصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية. قضيت ما يقرب من 
عام دون أن أكون قادرًا على اللعب. كانت هناك أيام عديدة من املعاناة واأللم، ولكن أيضًا 
ذلــك على تقدير تفاصيل صغيرة«. وتابع فاتي  لقد ساعدني  ذلــك.  الكثير من  تعلمت 
: »مع عائلتي وجميع املهنيني الذين ساعدوني في ذلك الوقت، وعدت نفسي 

ً
حديثه قائال

باالستمرار والعمل بجد أكثر من أي وقت مضى ألفعل أكثر ما أحبه. لسوء الحظ، علي 
اآلن أن أعيش وضعا مشابها، وسأواجهه بنفس العقلية«.

سان بطرسبرغ تسمح بحضور %50 
من المشجعين خالل »اليورو«

أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس األمم األوروبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أن 
ملعب )غازبروم أرينا( سيسع 50% من عدد املقاعد البالغة 68 ألف مقعد خالل مباريات 
سيبلغ  الــروســيــة،  السلطات  موافقة  وبعد  البطولة.  نهائي  ربــع  أدوار  وأحــد  األول  الـــدور 
بقراره  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبــي  االتحاد  أليكسي سوروكني  املنظمة  اللجنة  رئيس 
الذين  املشجعني  عــدد  الختيار  تصريحًا  مستضيفة  مدينة  كل  »يويفا«  ومنح  كتابيًا. 
سيمكنهم دخول املالعب في شهر حزيران/يونيو املقبل وفقًا لوضع فيروس كورونا. 
وأوضح سوروكني للصحافة املحلية أن كل مدينة سيمكنها اتخاذ قرار نهائي حول عدد 
املشجعني في 28 من شهر نيسان/أبريل املقبل كأقصى حد، لكنه اعتبر أنه مع مراعاة 

الواقع مع فيروس كورونا خالل األشهر الـ12 األخيرة، فإن معدل 50% نتيجة جيدة.

فالفيردي يُريح زيدان ويبدأ تدريبات الكرة
اإلسباني خبرًا سارًا  ريــال مدريد  تدريب  حمل 
ــــك بــعــودة العــب  لــلــمــدرب الــفــرنــســي، زيـــــدان، وذل
الوسط األوروغواياني فيدي فالفيردي لتدريبات 
الكرة بشكل منفرد، في الوقت الــذي واصــل فيه 
األملاني توني كروس التدريبات التأهيلية. وحتى 
موعد انضمام باقي الالعبني الدوليني لتدريبات 
الكرة  لتدريبات  فالفيردي  عــودة  أثلجت  الفريق، 
صــــدر املـــــدرب الــفــرنــســي. ووفـــقـــًا لــلــصــور الــتــي 
الـــ22 سنة،  النادي »امللكي«، بدأ صاحب  نشرها 
آالم عضلية في  أيــام بسبب   8 الــذي يغيب منذ 
الساق اليمنى، تدريبات الكرة بشكل منفرد على 
فالفيردي  عــودة  الفريق. وستمنح  مــران  هامش 
فــي وسط  الفرنسي  للمدرب  الحلول  مــن  مــزيــدًا 
امللعب، ال سيما وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة ومصيرية خالل شهر أبريل/نيسان 
املقبل في الليغا ودوري األبطال على حد سواء، إذ سيخوض ريال مدريد مباراتيه في 
ربع نهائي دوري األبطال أمام ليفربول اإلنكليزي، وبينهما موقعة »كالسيكو األرض« 

أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وج أوشياما خالل 
ُ
ساسي ألكانتارا وهسيه شينغ بينغ. وت

إلى  الفردي، ووصــل  ألقاب في منافسات  بثمانية  مسيرته 
لكن   ،2015 عــام  في  الدولية  »ليكسينغتون«  بطولة  نهائي 
الحظ لم ُيحالفه أيضًا وخسر أمام األميركي جون ميلمان، 
في ثالثة أشواط متتالية من دون مقاومة. ومنذ ذلك الحني، 
أمسى أوشياما واحدا من بني أفضل نجوم التنس اليابانيني.

وفـــي مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس »ديــفــيــس«، بـــدأ مــع املنتخب 
الــيــابــانــي فــي عـــام 2013، ألول مـــرة، وخـــاض مـــبـــاراة ضد 
منتخب إندونيسيا آنذاك. ثم شارك في نسخة عام 2014، 
الــكــنــدي، ولعب فــي فئة »الــزوجــي« مــع زميله  ضــد املنتخب 
الياباني كي نيشيكوري، ليفوز الثنائي على كل من دانييل 
على  آنــذاك  اليابان  وتفوقت  دانسيفيتش.  وفرانك  نيستور 
البطولة  فــي  النهائي  الـــدور ربــع  إلــى  كــنــدا )4 - 1( وتأهلت 
العاملية ألول مرة في تاريخها. يبلغ طول الالعب ياسوتاكا 

باليد  يلعب  وهـــو  سنتيمترًا،  و83  مــتــر  حــوالــي  أوشــيــامــا، 
مليون  قدرها  خــالل مسيرته  مالية  أرباحًا  وحقق  الُيمنى، 
و76 ألف دوالر أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي« عند 
الرجال، حقق الياباني 10 انتصارات مقابل 20 خسارة، في 

وقت يحتل اليوم املركز الـ110 في التصنيف العاملي.
وفي منافسات »الغراند سالم« فئة »الفردي«، خرج أوشياما 
املفتوحة عامي 2020  أستراليا  بطولة  األول في  الــدور  من 
عام  املفتوحة  فرنسا  بطولة  في  األول  الــدور  ومــن  و2021، 
الــدور في »ويمبلدون« عــام 2019، ومن  2020، ومــن نفس 
الــدور في بطولة أميركا املفتوحة عام 2020. أما في  نفس 
فئة »الزوجي«، فحقق الالعب الياباني 10 انتصارات مقابل 
21 خسارة، ويحتل اليوم املركز الـ513 في التصنيف العاملي 

لهذه الفئة.
)العربي الحديد(

ُولد العب التنس الياباني، ياسوتاكا أوشياما، في الخامس 
مــن شهر آب/أغــســطــس عــام 1992، وهــو الـــذي ُيــنــافــس في 
ــــل خــالل  بـــطـــوالت الــتــنــس الــعــاملــيــة مــنــذ عــــام 2011. ووصـ
مسيرته إلى املركز الـ78 في التصنيف العاملي لفئة »الفردي«، 
وهـــو أعــلــى مــركــز وصـــل إلــيــه فــي تصنيف هـــذه الــريــاضــة، 
العاملي لفئة  الـــ102 في التصنيف  كما أنه وصل إلى املركز 

»الزوجي« في عام 2018.
فــوزًا  »الــصــغــار«، حقق 99  فــي فئة  الياباني  خــالل مسيرة 
مقابل 61 خسارة في فئة »الــفــردي«، و77 فــوزًا مقابل 56 
خــســارة فــي منافسات فئة »الـــزوجـــي«، ووصـــل إلــى املركز 
الـــ12 في التصنيف العاملي للصغار. كما وصل إلى املباراة 
املفتوحة للصغار في عام 2009،  النهائية لبطولة أستراليا 
ولعب في فئة »الزوجي« إلى جانب مياكييل بيريوكوف، لكنه 
أمــام كل من فرانسيس  اللقب، وخسر  لم ينجح في خطف 

ياسوتاكا أوشـياما

على هامش الحدث

العب تنس ياباني، 
يحتل المركز الـ110 

في التصنيف 
العالمي للرجال

مالعب مونديال 
قطر سُتبهر 
)Getty( الجماهير

ستجري قطر قرعة بطولة كأس العالم في شهر نيسان/أبريل عام 2022، 
وستضم القرعة 5 منتخبات من قارة أفريقيا، 4,5 منتخبات من قارة آسيا 
 13 الملحق(،  من  إضافي  آسيوي  منتخب  تأهل  إمكانية  هو  )النصف 
منتخبا من القارة األوروبية، 3,5 منتخبات من تصفيات »الكونكاكاف«، 
الجنوبية،  أميركا  من  منتخبات   4,5 أوقيانيا-آسيا،  ملحق  من  منتخبا 
بعد  يُلعب  الذي  المؤهل  الملحق  بسبب  أيضًا  هو  المقاعد  ونصف 

نهاية التصفيات، إذ من الممكن تأهل 5 منتخبات عن هذه القارة.

قرعة المونديال

وجه رياضي

بالكامل  للتفكيك  قابل  مونديالي  استاد  أول 
في تاريخ املونديال، ما يجعله أيقونة مميزة 
فــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر االســــــتــــــادات املـــســـتـــدامـــة 
ــاد بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــتـ ــ وتــصــمــيــمــهــا. ُيـــشـــّيـــد االسـ
حــاويــات شحن بــحــري ووحــــدات بــنــاء أخــرى 
قـــابـــلـــة لــلــتــفــكــيــك بـــعـــد إســــــــدال الـــســـتـــار عــلــى 
املــونــديــال. ُيــطــل اســتــاد رأس أبـــو عــبــود على 

ــة تــــــراث املــنــطــقــة.  ــ ــراقـ ــ الـــعـــربـــيـــة األصـــيـــلـــة وعـ
يستوحي هذا االستاد االستثنائي تصميمه 
الفريد مــن تــداخــل الــضــوء والــظــل الـــذي يمّيز 
الــفــنــار الــعــربــي الــتــقــلــيــدي أو الــفــانــوس، كما 
يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة 
عــلــى أوعــيــة الــطــعــام، واألوانــــــي، وغــيــرهــا من 
العالم  أرجـــاء  فــي  الــتــي وجـــدت  الفنية  القطع 

الغربي  الخليج  بمنطقة  الــســحــاب  نــاطــحــات 
فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة مـــن كـــورنـــيـــش الـــدوحـــة. 
وخالل مونديال 2022، سيستضيف االستاد 
سبع مــبــاريــات مــن مرحلة املــجــمــوعــات حتى 
الدور الـ 16. أما استاد لوسيل، أكبر استادات 
ــة قطر  مــونــديــال 2022، فــيــجــســد طــمــوح دولــ
وتــطــلــعــهــا لــتــعــريــف الــعــالــم أجـــمـــع بــالــثــقــافــة 

نــهــوض الحضارة  العربي واإلســالمــي خــالل 
في املنطقة. يقع استاد لوسيل في قلب مدينة 
لوسيل العصرية في قطر، وهي مدينة حديثة 
يجري بناؤها على أحــدث طـــراز، وقــد روعــي 
فـــي تــصــمــيــمــهــا تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســكــان. 
مباريات،  عشر  لوسيل  اســتــاد  سيستضيف 

منها نهائي املونديال.

البرازيل من إصابة  التعافي في  البرازيلي فيليبي كوتينيو )28 سنة(  الالعب  يواصل 
الغضروف املفصلي الخارجي للركبة اليسرى، التي لحقت به في املباراة األخيرة لفريق 
برشلونة في عام 2020 أمام إيبار. إال أن هذه اإلصابة تعقدت وتبدو العودة إلى املالعب 
خالل املوسم الحالي أصعب مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الوضع، كشفت وسائل إعالم 
مختلفة أن مجلس إدارة جوان البورتا ال يجد حال آخر لالعب البرازيلي إال طرحه للبيع 
في سوق االنتقاالت الشتوية املقبل. ولكن اإلدارة تخشى أن يكون املقابل املادي القادم 

من بيع الالعب منخفضًا.

صورة في خبر

كوتينيو يتعافى في البرازيل
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