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أبدى اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب فريق 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، تشككه في إمكانية 
التعاقد مع مهاجم بديل لألرجنتيني سيرخيو 
ه باألسعار الحالية املتداولة في 

ّ
أغويرو، وأكد أن

»امليركاتو«، لن يكون هذا ممكنًا. وفي مؤتمر 
صحافي، قال غوارديوال: »ال أعلم ماذا سيحدث، 

لكن بهذه األسعار لن نتعاقد مع مهاجم. هذا ليس 
ممكنًا، ال يمكننا تحمل تكاليف ذلك. جميع األندية 

تعاني من مشاكل مالية، ونحن من بينها«.

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال 
ه ال يفكر في خيار التعاقد 

ّ
مدريد اإلسباني، أن

مع مهاجم دورتموند األملاني، النرويجي إرلينغ 
هاالند، وذلك بعد االجتماع بني النادي »امللكي« 

ووالد الالعب ووكيله. وقال زيدان: »مللت من قول 
 ما يحدث في الخارج، بخصوص 

ّ
الشيء نفسه. كل

ق عليه أو أقول إذا ما 
ّ
العب ليس في فريقي، لن أعل

كان جيدًا أو سيئًا. ما يهمني هو التفكير فقط في 
املباريات، وال أعلم ما سيحدث في العام املقبل«.

بيعت شارة القيادة التي ألقاها كريستيانو 
رونالدو على أرض امللعب خالل مواجهة البرتغال 

وصربيا، في 27 مارس/ آذار املاضي، في 
التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022، عندما كان 
غاضبًا للغاية بعد إلغاء هدف صحيح له، مقابل 
نحو 64 ألف يورو )نحو 75 ألف دوالر( في مزاد 

خيري. وسيخصص املبلغ لعالج طفل صربي يبلغ 
من العمر 6 أشهر، ومصاب بضمور العضالت 

الشوكي، ويحتاج لالستشفاء خارج البالد.

غوارديوال: بهذه 
األسعار لن نتعاقد مع 

مهاجم جديد

زيدان: ال تعليق 
على احتماالت التعاقد 

مع هاالند

بيع شارة قيادة 
كريستيانو رونالدو مقابل 

64 ألف يورو

ضرب البولندي 
هوبرت 
هوركاتش، 
موعدًا مع 
اإليطالي يانيك 
سينر، في نهائي 
بطولة ميامي 
المفتوحة 
للتنس، بعد 
تغلبه على 
الروسي أندري 
روبليف، وفي 
ساعة و27 
دقيقة استطاع 
هوركاتش 
المصنف الـ37 
عالميًا أن يُسقط 
روبليف المرشح 
الرابع للقب 
بنتيجة )6 - 3( 
و)6 - 4(. ويواجه 
هوركاتش 
في النهائي 
اإليطالي يانيك 
سينر المصنف 
الـ31 عالميًا.

)Getty( من سيحصد لقب بطولة ميامي في عام 2021؟

نهائي بطولة ميامي
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مجدي طايل

تـــــدخـــــل األنـــــــديـــــــة الــــعــــربــــيــــة فــي 
اخــــتــــبــــارات قــــويــــة، فــــي الـــجـــولـــة 
الــثــالــثــة مــن مــرحــلــة املــجــمــوعــات 
القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  لكأس 
قدم  وضــع  وراء  سعيًا   ،2021-2020 ملــوســم 
فـــي الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي. وتــعــيــش الــكــرة 
ــواًء مــثــيــرة، مــا بــني مــواجــهــات  ــ الــعــربــيــة أجـ
صــعــبــة ال بــديــل فــيــهــا لــلــفــوز، ومــواجــهــات 

مباشرة ال مجال فيها لنزف النقاط.
 وفـــاق سطيف 

ّ
فــي املــجــمــوعــة األولــــى، يــحــل

النيجيري،  إنييمبا  على  ضيفًا  الجزائري، 
في لقاء بالغ الصعوبة، ويمثل عنق زجاجة 
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تقرير

بالنسبة إلى الوفاق متذيل جدول الترتيب 
إلنعاش آماله في املنافسة. ويملك إنييمبا 
الــوصــافــة،  بــهــا  نــقــاط فــي جعبته، يحتل   3
مــقــابــل نقطة واحــــدة لــوفــاق ســطــيــف، الــذي 
يوجد في املركز الرابع، األخير في الجدول. 
قــيــادة مدربه  ويعيش وفــاق سطيف تحت 
ــوكــــي، فـــتـــرة فــنــيــة جـــيـــدة مــحــلــيــًا،  نــبــيــل كــ
الــــــــدوري  تــــرتــــيــــب  جــــــــدول  اآلن  ــدر  ــتــــصــ ويــ
آخر  وفــاز في  نقطة،  الجزائري برصيد 36 
نظيفة.  برباعية  مليلة  عني  على  مبارياته 
التي  الــضــاربــة  قوته  الكوكي على  ويــراهــن 
يــتــصــدرهــا مــحــمــد األمـــــني عــــمــــورة، وأكــــرم 
جحنيط، ويــاســر بــربــاش، وخليل درفــوي، 
وإسماعيل سعدي، وأحمد قندوسي، وأمير 

قــراوي، وأمير لعيدوني. وأكــد الكوكي، في 
اللقاء،  قبل  عــقــده  الـــذي  الصحافي  املؤتمر 
ه 

ّ
وأن إنييمبا،  مع  املرتقبة  املباراة  صعوبة 

يــخــوضــهــا بــغــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــيــجــة 
الجولة  فــي  لقائهما  قــبــل خـــوض  مــرضــيــة، 

الرابعة. 
ــا 5 نـــقـــاط فــــي أول  ــدنـ ــقـ وقــــــال الـــكـــوكـــي: »فـ
بالنسبة  معاكسة  كانت  الظروف  جولتني. 
 قوة، نعلم قوة إنييمبا 

ّ
إلينا. سنؤدي بكل

ــعـــب،  ــلـ املـ أرض  فـــــي  خــــطــــورتــــه  وعــــنــــاصــــر 
سنلعب بــتــوازن وســنــحــاول الــوصــول إلــى 
املرمى والتسجيل. أتمنى أن يكون التوفيق 
ــعـــب، وقـــد  ــلـ ــبـــني فــــي أرض املـ حــلــيــف الـــالعـ
الــــروح املعنوية   

ّ
أن فــتــبــني  تــحــدثــت مــعــهــم، 

أقصى  بذل  تعاهد على  والجميع  مرتفعة، 
جــهــد فــي الــلــقــاء«. وفـــي املــجــمــوعــة نفسها، 
يلتقي األهلي بنغازي الليبي، مع أورالندو 
ــقـــي، فـــي مــواجــهــة  بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـ
تــعــتــبــر خـــطـــوة كــبــيــرة فـــي ســـبـــاق الــتــأهــل، 

وحسم صدارة املجموعة ألّي منهما. ويملك 
أورالنــــــدو 4 نــقــاط فـــي الــــصــــدارة، مــقــابــل 3 
على  الليبي  الفريق  ويراهن  لألهلي.  نقاط 
مفاتيح لعبه، إبراهيم بودبوس، والشامخ 
العبيدي، وعلي يوسف، ومــراد الوحيشي، 
وعبد الله العرفي. وينتظر أن يعتمد األهلي 
أســلــوبــًا هــجــومــيــًا واضـــحـــًا، لــحــســم الــفــوز 
الذي يتيح له التقدم إلى صدارة املجموعة، 
وزيـــــادة أســهــم الــفــريــق فـــي الــحــصــول على 

إحدى تأشيرتي التأهل إلى الدور املقبل.
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، يــســعــى نــهــضــة  ــ وفـ

الجولة ستشهد قمة 
عربية بين الرجاء المغربي 

وبيراميدز المصري

غاب مدرب فريق 
نيكس، ريك كاراليل، بسبب 

كورونا

بركان املغربي، حامل اللقب، إلى مصالحة 
جــمــاهــيــره عــنــدمــا يــلــتــقــي شــبــيــبــة الــقــبــائــل 
الــجــزائــري املــتــصــدر، فــي ديــربــي مــغــاربــي. 
ويــمــلــك الــنــهــضــة 3 نـــقـــاط، مــقــابــل 4 نــقــاط 
ــاراة أول  ــ ــبـ ــ لــلــشــبــيــبــة املـــتـــصـــدر. وتـــمـــثـــل املـ
ــيـــادة مــديــره  ــاري لــبــركــان تــحــت قـ ــ ظـــهـــور قـ
الـــذي تولى  بــيــدرو بنعلي،  الــجــديــد،  الفني 

املسؤولية أخيرًا. 
ــــات نـــجـــمـــه الــكــبــيــر  ــــدمـ ــــان خـ ــركـ ــ ويـــفـــتـــقـــد بـ
ه 

ّ
واملــخــضــرم محسن يــاجــور، املــصــاب، لكن

مثل:  الــالعــبــني،  مــن  مميزة  مجموعة  يملك 
زكريا حدراف، وإبراهيم البحراوي، املرشح 
ــي الــــهــــجــــوم. ويـــخـــوض  ـــور فــ ــاجـ لـــخـــالفـــة يــ
الشبيبة املواجهة، وهو يسعى إلى العودة 
ــــل، ويـــراهـــن عــلــى نــجــومــه:  بــنــقــطــة عــلــى األقـ
الشيخي،  املــؤمــن  وعــبــد  نــزلــة،  ماسينيسا 
ــدر الـــديـــن ســـويـــاد.  ــ وعـــزيـــز بـــن عـــايـــدي، وبـ
وأعرب بيدرو بنعلي، املدير الفني لبركان، 
فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي ســبــق الــلــقــاء، 

اللقب  حامل  رابــتــورز  تورونتو  فريق  حقق 
تـــاريـــخ  ــــي  فـ ــه  ــ لـ ــار  ــتــــصــ انــ ــر  ــبــ أكــ عــــــام 2019 
مــشــاركــاتــه فــي مــنــافــســات دوري كـــرة السلة 
ــــق بـــغـــولـــدن  ــــحـ األمــــيــــركــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــني وألـ
ســتــايــت ووريـــــــرز ثـــالـــث أســـــوأ خـــســـارة في 
تاريخه، عندما تفوق عليه بفارق 53 نقطة 
الكاميروني  واحتفل   .)77  -  130( وبنتيجة 
بــاســكــال ســيــاكــام بــعــيــده الـــــ27 مــمــطــرًا سلة 
ــورز بــــ36 نقطة، وهــو األعــلــى له  فــريــق ووريــ
هــذا املــوســم، ليلحق بــووريــرز املنقوص من 
ــــوري ودرايـــمـــونـــد غــريــن  نــجــمــيــه ســتــيــفــن كـ
ــــوأ هــزيــمــة فـــي تــاريــخــه  املــصــابــني ثـــالـــث أسـ
والـــســـادســـة فـــي آخـــر ســبــع مـــبـــاريـــات. وقـــال 
ستيف كير مدرب فريق ووريرز بعد املباراة: 
»لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس 
إنــه أمــر مهني لجميع  هــنــاك الكثير ألقــولــه. 

البداية بسبب إصابة في أسفل  من صافرة 
الــظــهــر، بــعــد أن غــــاب عـــن خــمــس مــبــاريــات 
ســابــقــة قــبــل أن يــعــود فـــي آخـــر مــواجــهــتــني، 
فــيــمــا خـــســـر ووريــــــــــورز جـــهـــود غـــريـــن قــبــل 
فــتــرة قــصــيــرة مــن الــلــقــاء بسبب إصــابــة في 
إصبعه. وقال كير: »أعتقد أنه بدون ستيف 
ودرايـــمـــونـــد، افــتــقــدنــا لــقــائــد عــنــدمــا ســاءت 
األمــور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا 

بحاجة إليه للخروج من القاع«.
أكثر من منافسه  رابــتــورز 51 نقطة  وسجل 
ووريــــرز فــي الــربــعــني الــثــانــي والــثــالــث وهــو 
أكبر فارق نقاط في ربعني خالل مباراة في 
ــدوري. وبــعــد أن وصـــل الــفــارق في  ــ تــاريــخ الـ
إحــدى املــراحــل الــى 61 نقطة، أصبح غولدن 
 2017  ،2015 أعــــــوام  الــلــقــب  حـــامـــل  ســتــايــت 
و2018 رابــع فريق فــي آخــر 25 عــاًمــا يتأخر 
بفارق 60 نقطة في مباراة في الــدوري. هذا 
ــورز مــن أزمــــة خــســارة الــكــرة  ــ ويــعــانــي ووريــ
»تــورن أوفــر« هذا املوسم حيث خسرها في 
21 مناسبة في املباراة أثمرت عن 30 نقطة 
 :

ً
لرابتورز في املقلب اآلخر، وأردف كير قائال

»بصفتك مـــدرًبـــا، تــحــاول قــيــادة فــريــقــك في 
املــوســم بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة. لــذلــك هناك 
أوقــات للمرح وأوقــات للفرح، وهناك أوقات 
الـــروح.  الــجــاد وأخـــرى للبحث عــن  للحديث 
هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد«.

وتفوق رابــتــورز )35 - 16( في الربع الثاني 
 )56  -  108( ليتقدم  الــثــالــث  فــي   )14  - و)46 
مع نهايته، وأضاف سياكام سبع متابعات 
وخــمــس تــمــريــرات حاسمة، فــي وقــت ساهم 
غـــاري تــرنــت الـــذي انــضــم مــنــذ أيـــام بصفقة 
ـــ24 نــقــطــة مــقــابــل 21 لــلــبــريــطــانــي- ــ تـــبـــادل بـ

ــوا »أو جــــي« أنـــوبـــي، 16  األمـــيـــركـــي أوغــــوغــ
ملـــاالكـــي فــلــني و10 لــلــكــنــدي كــريــس بــوشــيــه 
ــاف 6 مـــتـــابـــعـــات واربـــــــع ســـرقـــات  ــ ــذي أضــ ــ الــ
للكرة. في املقابل كان الكندي أندرو ويغينز 
األفضل من جانب الخاسر مع 15 نقطة، في 
وقت أضاف كل من جوردان بول واإليطالي-

األميركي نيكو مانيون 10 نقاط.

47 نقطة ألنتيتوكومبو
ــر، ســـجـــل الـــعـــمـــالق الــيــونــانــي  ـــ ــان آخـ ــكـ فــــي مـ
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــومــبــو 47 نقطة مــســددًا 18 
رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة الى 12 
متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية 
تــرايــل  بـــورتـــالنـــد  عــلــى   )109  -  127( لــلــفــوز 
باليزرز. كما قام أفضل العب في دوري السلة 
األمــيــركــيــة فـــي املـــوســـمـــني املـــاضـــيـــني بــثــالثــة 
ــالـــث مــــبــــاراة حـــقـــق خــاللــهــا  تـــصـــديـــات فــــي ثـ
40 نقطة أقــلــه هــذا املــوســم ليقود بــاكــس الى 

بــاليــزرز.  تــرايــل  على  تواليًا  انتصار  خامس 
ــم غــــــرو هــــولــــيــــداي بــــــــ22 نـــقـــطـــة و10  ــ ــاهـ ــ وسـ
الذي حقق فوزه  تمريرات حاسمة مليلووكي 
الثاني مقابل خسارة في رحلة تتخللها ست 
مــبــاريــات خـــاج قـــواعـــده. كـــان دامــيــان لــيــالرد 
االفــضــل مــن جــانــب بــورتــالنــد مــع 32 نقطة، 
فــيــمــا أضــــاف ســـي جـــاي مــاكــولــوم 18 نقطة 
لروبرت  نقطة  و18  حاسمة  تمريرات  وسبع 
لترايل  هزيمة  اول  هــذه  وكانت  كوفينغتون. 
باليزرز سادس الغربية بعد اربعة انتصارات 

توالًيا والثالثة فقط في آخر 10 مباريات.

إصابة كاراليل بكورونا
فــــي نــــيــــويــــورك، ســـجـــل الـــســـلـــوفـــيـــنـــي لــوكــا 
املباراة  الـــ26 في  نقاطه  دونتشيتش 13 من 
ــريـــق داالس  ــيــــر لـــيـــقـــود فـ ــــالل الــــربــــع األخــ خـ
 99( نيكس  نيويورك  على  للفوز  مافريكس 
- 86(. وغـــاب مـــدرب الــضــيــوف ريــك كــاراليــل 
عــن املــواجــهــة بعد أن جـــاءت نتيجة مسحة 
اختبار فيروس »كورونا« موجبة رغم تلقيه 
الــلــقــاح فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، إذ 
كـــان مــن املــقــرر أن يــشــرف عــلــى املـــبـــاراة رقــم 
الــتــدريــبــيــة، ونــــاب عنه  1500 فـــي مــســيــرتــه 
ــــي بــوســطــن،  ــلـــي. وفـ ــال مـــوسـ ــمـ مـــســـاعـــده جـ
ــتـــوم 26 نــقــطــة فــيــمــا  ــايـ ــايـــســـون تـ ســـجـــل جـ
أضاف جايلن براون 22 و11 متابعة ليقودا 
سلتيكس للفوز )118 - 102( على هيوسنت 
ــتــــس، وعـــــزز فــيــنــيــكــس صــنــز وصــافــتــه  روكــ
للمنطقة الغربية خلف يوتا جاز بفوزه على 
- 103(. هذا  ثــانــدر )140  أوكــالهــومــا سيتي 
وسجل كايل زوما 30 نقطة للوس انجليس 
ليكرز حامل اللقب ليقوده للفوز )115 - 94( 
على منافسه ساكرامنتو كينغز مع استمرار 
غـــيـــاب نــجــمــيــه لـــيـــبـــرون جــيــمــس وانــتــونــي 
الغربية خلف جاره  رابــع  ليتعافى  ديفيس، 
كليبرز مــن سقوطه أمــام باكس فــي املــبــاراة 

السابقة.
ستكمل مباريات الدوري بمواجهات بني 

ُ
وت

بــوســطــن سلتيكس وتــشــارلــوت هــورنــتــس، 
ضد  سيكسرز  سفنتي  فيالديلفيا  ويلعب 
مــنــافــســه مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز، كـــمـــا ويــلــعــب 
أتــالنــتــا هــاوكــس ضــد الــجــريــح هــذا املــوســم، 
غولدن ستايت ووريورز. أما فريق هيوسنت 
روكـــتـــس فــيــلــعــب ضـــد فــريــق نــيــو أورلــيــانــز 
ناغتس  دينفر  فريق  ويلعب  كما  بيليكانز، 
ضـــد فــريــق أورالنــــــدو مــاجــيــك، فـــي مــحــاولــة 
مــنــه للبقاء عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن األنــديــة 
املتصدرة، وذلك في إطار سعيه للتأهل إلى 

األدوار اإلقصائية هذا املوسم.
)فرانس برس(

السلة األميركية: فوز تاريخي لرابتورز
دخل فريق تورونتو 

رابتورز تاريخ منافسات 
دوري السلة األميركية، 

وذلك بعد أن حقق 
فوزًا تاريخيًا على حساب 
غولدن ستايت ووريورز، 

الذي تعرض بدوره لثالث 
أسوأ خسارة في تاريخه

)Getty/نهضة بركان يسعى إلى مصالحة جماهيره )فينسيت فان دورنيك

)Getty( من مباراة فريق رابتورز

تخوض األندية العربية مواجهات من العيار الثقيل في الجولة 
الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية 
خطف  من  االقتراب  في  األمل  مع  القدم،  لكرة  األفريقية 

بطاقات العبور إلى ربع النهائي

عــن أمــلــه فــي تقديم بــدايــة جــديــدة للفريق، 
فـــي مــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات، مـــن خــــالل الــفــوز 
عــلــى شــبــيــبــة الــقــبــائــل واســـتـــعـــادة صــــدارة 
املجموعة. وقال بنعلي: »نلعب من دون شك 
القبائل  مباراة صعبة، فشبيبة  للفوز. هي 
 الضغط 

ّ
يجيد اللعب خارج ملعبه، علمًا أن

 
ّ

واقــــع عــلــى الــفــريــقــني. لــديــنــا غــيــابــات بــكــل
بال  الحالية  باملجموعة  ثقتنا   

ّ
لكن تأكيد، 

حـــدود، وأتطلع إلــى الــفــوز فــي هــذه املــبــاراة 
واستعادة صدارة املجموعة«. في املجموعة 
نفسها، يلتقي القطن الكاميروني )3 نقاط( 
واحــدة(،  )نقطة  الزامبي  ستارز  نابسا  مع 

في لقاء ال بديل فيه للفوز.
الصفاقسي  يلتقي  الثالثة،  املجموعة  وفي 
مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي فـــي ديـــربـــي تــونــســي 
ــالـــص، بـــالـــغ الــصــعــوبــة والـــشـــراســـة، في  خـ
رحلة املنافسة على قمة ووصافة املجموعة 
وحصد بطاقتي التأهل. ويملك الصفاقسي 
ــي الـــــــصـــــــدارة، مـــقـــابـــل 3 نـــقـــاط  ــ 4 نــــقــــاط فـ
لــلــنــجــم. ويـــراهـــن األســـعـــد الــــدريــــدي، املــديــر 
أيمن  العبيه،  على  الساحلي  للنجم  الفني 
ومرتضى  عيادة،  بن  وحسني  الصفاقسي، 
بـــن ونـــــاس، ووجـــــدي كـــشـــريـــدة، وســلــيــمــان 
ــهــــاب املـــســـاكـــنـــي، والــطــيــب  كــولــيــبــالــي، وإيــ
-3-2-4 بطريقة  الــدريــدي  ويلعب  املــزيــانــي، 

1 مــنــذ تــولــيــه املــســؤولــيــة خــالفــة لــغــورفــان 
الصفاقسي، على  يراهن  املقابل،  فييرا. في 
ومهاجمه  صــولــة،  محمد  الليبي  املحترف 
الدولي فراس شواط، أمل اإلسباني خوسيه 
مــورســيــا، املــديــر الــفــنــي، فــي تحقيق الــفــوز، 
 

ّ
ووضع قدم في الدور ربع النهائي، في ظل

السعي وراء مصالحة جماهير النادي، بعد 
سباق  في  لآلمال  املخيبة  النتائج  سلسلة 
الــــــدوري الــتــونــســي أخـــيـــرًا، واالبـــتـــعـــاد عن 
املجموعة  فــي  البطولة.  لقب  على  املنافسة 
الــبــوركــيــنــي )3  نــفــســهــا، يلتقي ســالــيــتــاس 
كــار السنغالي )نقطة  نقاط( مع دي غــراف 

واحدة( في لقاء صعب للفريقني.
وفي املجموعة الرابعة، تتجه األنظار صوب 
يستضيف  حينما  مغربية،  ــــ  مصرية  قمة 
نـــادي الــرجــاء الــبــيــضــاوي املــغــربــي نظيره 
ــدة مـــن أقـــوى  ــ بــيــرامــيــدز املـــصـــري فـــي واحــ
املباريات، وبني فريقني كالهما مرشح بقوة 
لــلــفــوز بــالــبــطــولــة الــقــاريــة. وتــمــثــل املــبــاراة 
ــع الــنــهــائــي  ــ ــلـــوغ الـــــــدور ربـ خـــطـــوة نـــحـــو بـ
للفائز فيها، إذ يملك الرجاء 6 نقاط، مقابل 
 منهما 

ٍّ
6 نقاط أيضًا لبيراميدز بعد فوز كل

في أول جولتني على حساب نكانا رديفلز 
الزامبي ونامونغو التنزاني، وباتا األقرب 
إلـــــى حـــســـم بــطــاقــتــي الــــعــــبــــور. ويــســتــعــيــد 
األساسية،  قوته  الرجاء  لقاء  بيراميدز في 
الــتــي يــتــصــدرهــا عــبــد الــلــه الــســعــيــد، قــائــد 
ورمضان صبحي،  ألعابه،  الفريق وصانع 
الجناح األيسر، العائدين من اإلصابة التي 
أبعدت الثنائي عن آخر معسكرات املنتخب 
املــصــري فــي التصفيات املــؤهــلــة إلــى كأس 
أمـــم أفــريــقــيــا، بــخــالف شــريــف إكـــرامـــي في 
حراسة املرمى، وأحمد سامي، وعلي جبر، 
ــاع، وعـــمـــر جــابــر،  ــدفــ وأســــامــــة جــــالل فـــي الــ

ونبيل دونغا في الوسط.

آخر  المغربي  البيضاوي  الرجاء  يخوض 
الفني جمال  مبارياته تحت قيادة مديره 
ببطولة  الفوز  إلى  قاده  الذي  السالمي، 
الماضي،  الموسم  في  المغربي  الدوري 
سابق،  وقت  في  االستقالة  قرر  بعدما 
وأبلغ اإلدارة بخوضه آخر مباراة له برفقة 
بكأس  المصري  بيراميدز  أمــام  ــرجــاء  ال
الكونفيدرالية األفريقية. ويراهن السالمي 
على عناصر الخبرة في التشكيلة، لتقديم 

ليلة وداع تاريخية له.

مواجهة وداع السالمي

املــعــنــيــني«. ودخـــل رابـــتـــورز إلـــى املـــبـــاراة إثــر 
معاناة كبيرة حيث حقق فــوزه الثاني فقط 
ــيــــرة واضـــعـــًا حــدا  فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ15 األخــ
املركز  فــي  مــن 4 خــســارات متتالية  لسلسلة 
الـــحـــادي عــشــر فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة. وقـــال 
أمرا  املــبــاراة: »الخسارة ليست  سياكام بعد 
أمر  هــو  املعنويات  يرفع  وأي شــيء  جميال، 
عــلــن عن غياب كــوري قبل ساعات 

ُ
جيد«. وأ

الكونفيدرالية 
األفريقية

حلم العرب بربع النهائي
ــزائــــري  عــــــزز فــــريــــق شــــبــــاب بــــــلــــــوزداد الــــجــ
حظوظه بالوصول إلى الدور ربع النهائي 
فــي مــنــافــســات دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لكرة 
أطــاح ضيفه مازيمبي  الــقــدم، وذلــك بعدما 
الكونغولي، بطل املسابقة 5 مرات وآخرها 
عـــام 2015، وذلــــك بــعــد فــــوزه عــلــيــه بهدفني 
نظيفني على ملعب »5 يوليو« في العاصمة 
ــة الـــخـــامـــســـة قــبــل  ــــي الــــجــــولــ ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
البطاقة  على  التنافس  وانحصر  األخــيــرة. 
»الشباب  الثانية بني  املجموعة  الثانية في 
ــهـــالل الـــســـودانـــي الــــذي تــعــادل  الــكــبــيــر« والـ
ســلــبــًا مــــع ضــيــفــه مـــامـــيـــلـــودي صـــانـــداونـــز 
الــجــنــوب أفــريــقــي الـــذي كـــان ضــامــنــًا تأهله 
ماميلودي،  ويتصدر  املاضية.  الجولة  فــي 
بــطــل 2016، تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 13 
ــلــــوزداد الــثــانــي بست  نــقــطــة أمــــام شــبــاب بــ
نقاط، والهالل ثالثًا بأربع نقاط، ومازيمبي 
الجولة  وتــقــام  بنقطتني.  الترتيب  آخــر  فــي 
األخيرة يوم الجمعة املقبل، إذ يحل بلوزداد 
ضيفًا على ماميلودي في بريتوريا، بينما 
يــلــتــقــي الـــهـــالل مـــع مــضــيــفــه مــازيــمــبــي في 

لوبومباشي.

فوز قاتل باالحتياطيين
في املباراة األولى، لم يشكل الفريق املضيف 
الـــخـــطـــورة الــكــبــيــرة عــلــى مـــرمـــى مــازيــمــبــي 
فــي الــشــوط األول، رغــم الــعــديــد مــن الفرص 
باكير  مهاجموه محمد  ينه  لم  إذ  املؤاتية، 
الهجمات  بلخير  ومحمد  بالحوال  وحمزة 
بـــالـــفـــاعـــلـــيـــة املـــطـــلـــوبـــة. فــــي املـــقـــابـــل كــانــت 
خطورة  أكثر  الكونغولي  الفريق  محاوالت 
ــرمـــى الــــحــــارس الــــجــــزائــــري تــوفــيــق  عـــلـــى مـ
موساوي الذي تصدى لتسديدة جوبل بايا 
فــادح مــن دفــاع  البعيدة )د.13(. وإثــر خطأ 
بــلــوزداد وصلت الكرة إلــى بايا الــذي سدد 

كــرة قــويــة مــن على مقربة مــن املــرمــى تألق 
موساوي في صدها لترتد مجددًا إلى بابا 
الحارس مرة  فأبعدها  قوية،  الــذي سددها 
ثانية إلى ركنية ببراعة )د.23(، وكاد ايساك 
أنقذ  أنه  إال  أن يغافل موساوي  تشيبانغو 
بــلــوزداد  شــبــاب  وواصـــل  )د.33(.  تسديدته 
الــثــانــي مع  ســيــطــرتــه النسبية فــي الــشــوط 
السريعة.  املــرتــدات  الــضــيــوف على  اعــتــمــاد 
وســاهــمــت تــحــركــات العــــب الـــوســـط زكــريــا 
بــالــتــمــريــرات  الـــهـــجـــوم  تــمــويــل  فـــي  دراوي 
ــلـــى مــرمــى  املـــمـــيـــزة وبـــالـــتـــالـــي الـــضـــغـــط عـ
ــدد الـــبـــديـــل حـــســـني ســاملــي  ــ مـــازيـــمـــبـــي، وســ
مــن بعيد كــرة المــســت الــشــبــاك مــن الــخــارج 
)د.61(. وأنعش املدرب املوقت سليمان رحو 
 لــلــمــدرب املـــقـــال الــفــرنــســي 

ً
الــــذي حـــل بـــديـــال

فرانك دوما، خط وسطه الهجومي بإشراك 
نــجــم الــفــريــق أمــيــر ســعــيــود ويــوســف بشو 
الــذي منح  األمــر  واملخضرم أحمد قاسمي، 
اإلضـــافـــة للخط األمـــامـــي وكـــاد ســعــيــود أن 
يــغــافــل الـــحـــارس املــالــي ملــازيــمــبــي إبــراهــيــم 
مـــونـــكـــورو مـــن تــســديــدتــني مــبــاشــرتــني من 
ركــلــتــني ركــنــيــتــني، إال أن األخـــيـــر أبــعــدهــمــا 
وســدد  و63(.   62 الــدقــيــقــتــني  )فـــي  بقبضته 
ادم بوسو نزالي كرة قوية صدها موساوي 
ــفـــرد ســعــيــود  وانـ )د.68(.  ــاع  ــدفـ الـ وشــتــتــهــا 
باملرمى إال أن تسديدته ارتطمت بالحارس 
إلى خــارج امللعب )د.72(، ثم أرســل سعيود 
كــــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة إال أن شــمــس الــديــن 
نـــســـاخ حــولــهــا بـــرأســـه إلــــى خـــــارج املــرمــى 

)د.75(. وأثــمــر ضــغــط بـــلـــوزداد عــن الــهــدف 
أحمد  البديل  توغل  عندما   84 الدقيقة  فــي 
قاسمي وســـدد كــرة قــويــة صــدهــا الــحــارس 
الــى سعيود  عرضية  فأرسلها  الــيــه،  لترتد 
املــنــســل بــني املــدافــعــني فــحــول الــكــرة بــرأســه 
ملرمى  اليسرى  الزاوية  في  بطريقة محكمة 
مازيمبي )د.84(. وبعد دقيقتني قام قاسمي 
اليسرى  الــجــهــة  عــن  مميز  فـــردي  بمجهود 
الكرة  ومـــرر  كونغوليني  مــدافــعــني  فتخطى 
خلفية الى البديل حسني بشو فتابعها في 

املرمى املشرع )د.86(.

تعادل مخيب 
وفــي أم درمــان، سقط الهالل السوداني في 
فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي 
ــانـــداونـــز الــجــنــوب أفــريــقــي عــلــى ملعب  صـ
»الـــــجـــــوهـــــرة الـــــــزرقـــــــاء« بـــحـــضـــور نـــحـــو 3 
ــعـــب الـــضـــيـــوف بــتــشــكــيــلــة  آالف مـــتـــفـــرج ولـ
احــتــيــاطــيــة، وكـــــان األبــــــرز مـــن األســاســيــني 
سيرينو،  غاستون  األوروغــويــانــي  املهاجم 
إذ أراد املدرب منغكيثي منكوبا منح الراحة 
لــلــفــريــق بــعــد ضـــمـــان الـــتـــأهـــل فـــي الــجــولــة 

السابقة.
ــه الــبــرتــغــالــي  ــدربــ ــــالل، فـــاعـــتـــمـــد مــ ــهـ ــ أمـــــا الـ
ــلــــى العـــبـــيـــه  ريـــــــكـــــــاردو فـــورمـــوســـيـــنـــيـــو عــ
الدوليني ال سيما الحارس علي بوعشرين 
والعب الوسط السموأل امليرغني واملهاجم 
محمد عبد الرحمن والى جانبه عيد مقدم. 
ريــكــاردو  أفريقي  الجنوب  الــحــارس  وتــألــق 

غــوس باكرًا عندما تصدى لتسديدة العب 
الـــوســـط الـــســـودانـــي نــصــر الـــديـــن الــشــغــيــل 
الــبــعــيــدة )د.2(، وكــــاد هــلــومــفــو كــيــكــانــا أن 
يضع الضيوف في املقدمة إال أن تسديدته 
مرت بجانب مرمى الهالل )د.4(. وتوغل عبد 
الــرحــمــن امللقب بــالــغــربــال مــن بــني مدافعي 
جـــاءت ضعيفة  أن تسديدته  إال  صــنــداونــز 
بني يدي الخارس مفوتًا على فريقه فرصة 
أصــحــاب  وتــابــع  )د.16(.  التسجيل  افــتــتــاح 
األرض خطورتهم على مرمى غوس، وسدد 
فارس عبد الله كرة زاحفة من خارج منطقة 
الــــجــــزاء ســيــطــر عــلــيــهــا الــــحــــارس الــجــنــوب 
أفــريــقــي )د.18(، ثــم تــصــدى الــقــائــم األيــســر 
لتسديدة ابو عاقلة عبد الله قبل أن يتابعها 
فــــارس عــبــد الــلــه بــرأســه إلـــى خــــارج امللعب 
)د.34(. ولم يتوقف مسلسل إهــدار الفرص، 
اذ تــوغــل محمد عــبــد الــرحــمــن مــجــددًا لكن 
تسديدته مرت بجانب القائم األيسر )د.41(، 
كما أمسك غوس الكرة قبل اختراقها شباكه 
إثر رأسية الشغيل )د.45+2(. وتابع الهالل 
أفــضــلــيــتــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــلــقــاء، 
أن مهاجميه واصــلــوا إضــاعــة األهـــداف  إال 
حيث أصاب عيد مقدم القائم األيمن ملرمى 
دفاعه  ماميلودي  ونــظــم  )د.49(.  الضيوف 
عــلــى نــحــو محكم مــانــعــًا وصـــول مهاجمي 
الفريق األزرق بسهولة نحو منطقته، مقابل 
االعتماد على املرتدات الخاطفة التي كادت 
أن تسفر عن هدف قاتل لوال تدخل العارضة 
الــتــي نــابــت عــن الــحــارس بوعشرين بعدما 

صدت تسديدة كيكانا البعيدة )د.81(.
ويــخــوض فريق الــهــالل الــســودانــي مباراته 
األخيرة في املجموعة يوم التاسع من شهر 
مازيمبي  فريق  الحالي ضد  نيسان/إبريل 
الــكــونــغــولــي، وســتــكــون املــنــافــســة محتدمة 
مـــن أجــــل خــطــف الــبــطــاقــة الــثــانــيــة املــؤهــلــة 
ــدور الــثــانــي مــن الــبــطــولــة األفــريــقــيــة،  إلـــى الــ
وتــحــديــدًا مـــع فــريــق شــبــاب بـــلـــوزداد الـــذي 
يلعب مباراته األخيرة في دور املجموعات 
ــلــــودي صــــانــــداونــــز.  ــيــ ــامــ ــدر مــ ــتــــصــ ــد املــ ــ ضـ
ــلـــوزداد والــهــالل  وخـــســـارة كــل مــن شــبــاب بـ
الـــســـودانـــي فـــي الــجــولــة األخــــيــــرة، ستعني 
ــه مــتــقــدم على  تــأهــل الــفــريــق الـــجـــزائـــري ألنـ
)6 مقابل  بفارق نقطتني  السوداني  الفريق 
4 في الترتيب(. هذا ولم ُيحقق فريق الهالل 
أي فـــوز فــي الــبــطــولــة حــتــى اآلن، إذ تــعــادل 
ــدة،  فــي 4 مــبــاريــات وتــعــرض لــخــســارة واحـ
في حني حقق الفريق الجزائري فوزًا واحدًا 
مقابل 3 تعادالت وخــســارة، وهــذه النتائج 
مـــتـــواضـــعـــة جـــــدًا لــلــفــريــقــني الـــعـــربـــيـــني فــي 
أفريقيا  أبطال  الثانية من دوري  املجموعة 

موسم 2021-2020.
)فرانس برس(

دوري أبطال أفريقيا
شباب بلوزداد يعزز حظوظه

قدم فريق شباب 
بلوزداد مباراة جيدة 
أمام فريق مازيمبي 
الكونغولي وحقق 
فوزًا مهمًا عزز من 

خالله فرص التأهل إلى 
الدور الثاني، في وقت 

تعادل فريق الهالل 
السوداني مجددًا 

وعّقد مهمة التأهل

)Getty( يحتاج فريق شباب بلوزداد للفوز في الجولة األخيرة من أجل التأهل

Sunday 4 April 2021 Sunday 4 April 2021
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ناديا نديم
نجمة أفغانستان

3031
رياضة

بطولة  في  المشاركة  عن  تتراجع  بودوروسكا  ناديا 
بوغوتا للتنس

ــهــا 
ّ
أن بــودوروســكــا،  نــاديــا  األرجنتينية  أعــلــنــت 

لــن تــشــارك فــي بــطــولــة بــوغــوتــا للتنس )كــوبــا 
كولسانيتاس( وذلك  بسبب إصابة في الفخذ. 
وقــالــت بـــودوروســـكـــا، الــتــي تعتبر واحــــدة من 
املــرشــحــات لــلــفــوز بلقب الــبــطــولــة: »أعــانــي منذ 

أسابيع عدة. 
ــدرب ألرى  ــ جــئــت إلـــى بــوغــوتــا، وحـــاولـــت أن أتـ
كيف تسير األمور، كنت أتحسن، لكن، لألسف 
اســتــمــر األلــــم فـــي االزديــــــــاد«. وذكـــــرت الــاعــبــة 
الــعــمــر 24 عــامــا فــي مقطع فيديو  الــبــالــغــة مــن 
ــهــا لــم تعد قـــادرة على 

ّ
أّن األلــم شديد لــدرجــة أن

املشي من دون إزعــاج. وأضافت املصنفة رقم 
48 عامليا والتي بلغت الدور نصف النهائي في 
منافسات »روالن غاروس« العام املاضي: »لذلك 
ها أخبار محزنة 

ّ
قررنا مع الفريق االنسحاب من كأس كولسانيتاس. الحقيقة هي أن

ني أحب اللعب في أميركا الجنوبية«. واعترفت بودوروسكا أّن رحيلها 
ّ
بالنسبة لي ألن

عن البطولة يسبب لها حزنا من نوع آخر، كونها تعرف الجهود التي بذلها املنظمون 
لتنظيم هذه األحداث.

مبابي: كلّما دخلت إلى ملعب أقول لنفسي إنّني األفضل
 

ّ
ـــه يــقــول لنفسه فــي كل

ّ
أن  أكــد مهاجم فــريــق بــاريــس ســان جــيــرمــان، كيليان مبابي، 

ه األفضل، بغض النظر عن هوية املنافس، ليتمكن من 
ّ
مرة يدخل فيها إلى ملعب، إن

ذاع الحقا: »في خاطري، 
ُ
تقديم أفضل جهد لديه. وقال مبابي في مقابلة خاصة ست

ك بهذه الطريقة ال تضع حدودًا، بل تحاول تقديم أفضل 
ّ
ني األفضل ألن

ّ
أقول دائما إن

نسخة من نفسك«. 
وأشــار الاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى أّن هذا السلوك ال يتغير، حتى لو واجه 
اللذين  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  أو  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  مثل  العبني 
هما أفضل منه وقدما ألف شيء أكثر منه. أضاف مبابي: »عندما ال تكون 

ّ
يعترف أن

ك قادر. أنت وحدك. عليك أن تقنع نفسك 
ّ
على ما يرام، ال أحد سيقترب منك ليخبرك أن

ه 
ّ
ه يمكنك القيام بأشياء عظيمة«. وكان املهاجم الفرنسي شدد قبل يومني، على أن

ّ
أن

سئم من االنتقادات التي يتلقاها بسبب لعبه، سواء في باريس سان جيرمان أو في 
املنتخب الفرنسي، وأوضح أّن قبولها أكثر تعقيدًا بالنسبة لاعب يلعب في فرنسا 

منه مقارنة بمن يلعبون خارجها.

توّحد  لديهم  أطفاًال  ستدعو  البلجيكي  الدوري  رابطة 
لحضور مباريات

لديهم  األطفال، ممن  ها ستدعو بعض 
ّ
أن القدم  لكرة  البلجيكي  الــدوري  أعلنت رابطة 

الثانية  أو  الدرجة األولــى  التوحد )ASD( لحضور إحدى مباريات  اضطرابات طيف 
مطلع األسبوع املقبل، وذلك في إطار االحتفال باليوم العاملي للتوحد )2 إبريل/ نيسان 
ه »بالنسبة ألطفال التوحد، غالبا ما 

ّ
 عام(. وذكرت رابطة املحترفني، في بيان، أن

ّ
من كل

يكون من املستحيل عليهم حضور مباراة كرة قدم، بسبب الكّم الهائل من التشجيع 
التي تجبرنا على خوض  الحالية،  أّن »اإلجـــراءات  إلى  الرابطة  في املاعب«. وأشــارت 

املباريات من دون جمهور، تمنح فرصة فريدة لهؤالء األطفال للحضور«.

شكوك حول لحاق جواو فيليكس بمواجهة إشبيلية
تــحــوم شــكــوك كــبــيــرة حـــول مــشــاركــة املهاجم 
أتلتيكو  فــريــقــه  مــع  فيليكس  الــبــرتــغــالــي جـــواو 
ــة فـــــي املـــــــبـــــــاراة الـــتـــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ مـــــدريـــــد أمــــــــام إشـ
ستجمعهما اليوم على ملعب »رامون سانشيز 
ــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم،  بــيــزخــوان« فــي ال
وذلــك بعد غيابه عن املــران قبل األخير للفريق 
بسبب اإلصابة في الكاحل التي لحقت به خال 

مشاركته مع منتخب البرتغال. 
ــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، أجــــرى املــهــاجــم  ــلــيــوم ال ول
جــلــســات تــأهــيــل فــرديــة بــســبــب اإلصـــابـــة التي 
لحقت به والتي لم تستبعده بشكل نهائي حتى 
هذه اللحظة من املشاركة في اللقاء. في املقابل، 
األرجنتيني، دييغو سيميوني،  املدرب  استعاد 
ــم: كوكي  ــتــدريــبــات، وهــ العــبــيــه الــدولــيــني فــي ال
ريسوريكسيون، وماركوس يورينتي، وتوماس ليمار، ويان أوباك، وكيران تريبيير، 
بسبب  موقوف  األخير  أّن  من  الرغم  على  كاراسكو،  ويانيك  كوندوبيا،  وجيوفري 

تراكم البطاقات الصفراء.

وجت 
ُ
ت نفسه،  العام  من  أيلول  وفــي سبتمبر/  االحترافية. 

بلقب بطولة أميركا املفتوحة للصغيرات في فئة »الزوجي« 
وجت بلقب 

ُ
إلى جانب زميلتها أولغا دانيلوفيتش. كذلك، ت

حققت  وبعدما  للصغيرات.  الصينية،  »شينغدو«  بطولة 
ميزة، وصلت في عام 2017، إلى املركز 

ُ
 هذه النتائج امل

ّ
كل

الثاني في التصنيف العاملي للصغيرات.
عــــام 2018، بــــدأت مــشــاركــتــهــا الــرســمــيــة فـــي مــنــافــســات 
»غراند سام« للمحترفات، وشاركت في بطولة أستراليا  الـ
أرينا  منافساتها؛  على  وتفوقت  دعــوة،  ببطاقة  املفتوحة، 
بــاربــورا كريشكوفا،  ثــم  دانييا سيغيل،  ثــم  روديــونــوفــا، 
شارك في منافسات 

ُ
لتكون أول العبة مولودة عام 2002، ت

»بورني«  بطولة  بلقب  وجت كوستيوك 
ُ
وت »غراند ســام«. 

الــدولــيــة وحــصــدت 60 ألـــف دوالر أمــيــركــي، ووصــلــت إلــى 
لم  ها 

ّ
لكن عــام 2018،  املفتوحة في  نهائي بطولة »زهــويــا« 

تنجح في املحافظة على األداء نفسه، حتى نهاية العام. وفي 
الثالث  الــدور  وجت بألقاب عدة، ووصلت إلى 

ُ
عام 2019، ت

في بطولة ستراسبورغ الفرنسية.
وجت الاعبة األوكرانية بلقب بطولة »القاهرة املفتوحة« 

ُ
ثم ت

كذلك،  راخيموفا.  كاميا  رفقة  والــزوجــي  الــفــردي،  لفئتي 
شاركت في التصفيات املؤهلة إلى بطولة باليرمو اإليطالية، 
ووصلت إلى الدور الثاني آنذاك، ثم شاركت في بطولة براغ 

ها خرجت من الدور األول.
ّ
الدولية لكن

الاعبة  تفوقت   ،2020 عــام  املفتوحة  أميركا  بطولة  وفــي 
األوكرانية على داريا كاساتكينا في الدور األول، ثم تفوقت 
على منافستها أناستازيا سيفاستوفا. وفي الدور الثالث 
املــبــاراة،  بداية  في  أوســاكــا،  نعومي  اليابانية،  على  تفوقت 
لكن، لسوء حظها خسرت رغم تقديمها مستوى ُمتميزًا 

طوال املباراة، إذ كانت أوساكا أفضل منها.

رياض الترك

التنس األوكــرانــيــة، مــارتــا كوستيوك، فــي 27  ولــدت العبة 
اليوم 18 عاما. هي من بني  يونيو/ حزيران 2002، وتبلغ 
املشاركة  بــدأت  التنس.  عالم  الشابات في  الاعبات  أفضل 
على املستوى العاملي عام 2015، عندما شاركت في بطولة 
»أورانج بول« )تحت 14 سنة( في والية فلوريدا األميركية. 
في  آس«  »بيتيس  بطولة  منافسات  خــاضــت  شهر  وبــعــد 
تاربيس الفرنسية، ولعبت في فئتي الفردي والزوجي إلى 

جانب زميلتها كاميا بارتوني.
وجت كوستيوك بلقب بطولة أستراليا املفتوحة 

ُ
عام 2017، ت

ــوجــت بلقب بــطــولــة »دونــاكــيــســزي« 
ُ
لــلــصــغــيــرات. كــذلــك، ت

مجموعة،  أّي  تخسر  أن  دون  مــن  )للمحترفات(  املــجــريــة 
البطوالت  فــي  بلقب  ــوج 

ُ
تــت أوكــرانــيــة  العبة  أصغر  صبح 

ُ
لت

مارتا كوستيـوك

على هامش الحدث

العبة تنس 
أوكرانية تحتل 

المركز الـ85
في التصنيف 

العالمي 
للسيدات

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

اإليطالي، ماركو  الوسط  الفرنسي عن إصابة العب  أعلن فريق باريس سان جيرمان 
ه سيغيب عن مواجهة الفريق 

ّ
ه سيخضع للعزل، ما يعني أن

ّ
فيراتي، بفيروس كورونا، وأن

املرتقبة أمام بايرن ميونخ األملاني، في دوري أبطال أوروبا، األربعاء املقبل.
املنزلي  الباريسي، عبر حسابه، في »تويتر«: »يجب عليه االلتزام بالعزل  النادي  وكتب 
حــول مساركة  تــدور  كانت  أّن شكوكا  ُيذكر  املناسب«.  الطبي  للبروتوكول  والخضوع 
في  وبلغاريا،  إيطاليا  مباراة  في  أثناء مشاركته  إصابته،  اللقاء، عقب  هذا  في  فيراتي 

التصفيات األوروبية املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

صورة في خبر

إصابة فيراتي بكورونا

األفــغــانــيــة، ناديا  الــالعــبــة  تخطت 
ـــه 

ّ
نـــديـــم، عـــوائـــق يــــرى كــثــيــرون أن

لــيــس بـــاإلمـــكـــان الــتــغــلــب عــلــيــهــا، 
بــعــدمــا هــربــت مــن أفــغــانــســتــان، الــتــي تشهد 
ــارك مـــســـتـــمـــرة وفـــوضـــى  ــعــ ــن مــ ــا تــشــهــد مــ مــ
أمـــنـــيـــة، بــعــد اغـــتـــيـــال والــــدهــــا، لــتــســافــر إلــى 
دول عــدة، إلــى أن باتت الجئة في الدنمارك، 
لتصبح اليوم العبة كرة قدم في باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، وســفــيــرة ملــنــظــمــة األمـــم 
)يونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 

وطالبة طّب أيضًا.
ُولدت الالعبة األفغانية في الثاني من يناير/ 

ُتعتبر ناديا نديم من بين أفضل العبات كرة القدم في العالم، وهي التي عانت كثيرًا خالل حياتها قبل 
أن ُتصبح العبة محترفة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. الالعبة األفغانية التي اغتيل 

والدها، بدأت رحلتها الكروية من الدنمارك

تقرير

كانون الثاني 1988. تلعب في مركز الهجوم 
مــع فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
وبــــــدأت بــتــمــثــيــل املــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي عــام 
2009، بــعــد نــيــلــهــا الــجــنــســيــة. ومــثــلــت نــديــم 
ــا حــتــى اآلن فـــي 97 مـــبـــاراة  مــنــتــخــب بـــالدهـ

دولية، وسجلت 38 هدفًا.
بدأت نديم مسيرتها الكروية في الدنمارك، مع 
ثم مع سكوفباكني   ،2005 عــام  فيبورغ  فريق 
عــام 2006 الــذي لعبت له 91 مــبــاراة وسجلت 
إلــى فريق  88 هــدفــًا. وفــي عــام 2012، انتقلت 
 58 فترتني  هــيــوريــنــغ، ولعبت على  فــورتــونــا 
ــبــــاراة، وســجــلــت 43 هـــدفـــًا. وبــــني الــفــتــرتــني  مــ

لعبت مع فريق سكاي بلو، وخاضت 24 مباراة 
وسجلت 13 هدفًا. عام 2016، انتقلت إلى فريق 
بورتالند ثورنس األميركي، لتلعب 37 مباراة 
وتسجل 19 هدفًا. وعام 2018، وقعت عقدًا مع 
لم  ها 

ّ
لكن اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر  فريق 

 مع النادي، إذ لعبت 15 مباراة 
ً
تستمر طويال

ــام 2019، وقعت  وســجــلــت 6 أهــــداف فــقــط. وعـ
الــالعــبــة الــدنــمــاركــيــة مــن أصـــول أفــغــانــيــة، مع 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومثلته 
مــبــاراة، وسجلت 18 هدفًا،   27 فــي  اآلن  حتى 
ومــا زالـــت حتى الــيــوم مــع الــنــادي الباريسي، 

قدم مستويات ُمميزة.
ُ
ت

التغلب على كّل شيء
أشارت العبة كرة القدم في مقابلة مع وكالة 
 Veni, vidi,« الــالتــيــنــيــة الــعــبــارة  إلـــى  ــي«  »إفــ
التي  الشهيرة  غـــزوُت(  رأيـــُت،  )أتــيــُت،   »vinci
تنسب إلــى اإلمــبــراطــور الــرومــانــي يوليوس 
قــيــصــر واملــكــتــوبــة فــي حــــذاء نـــاديـــا، إذ قالت 
ه »في أّي مكان أذهب ال يهمني 

ّ
ها تعني أن

ّ
إن

غرار  وعلى  عليه«.  سأتغلب  حولي،  املحيط 
الــبــرازيــلــي رونــالــدو نـــازاريـــو، سفير  مسيرة 
األمــــــم املـــتـــحـــدة لـــلـــنـــيـــات الـــحـــســـنـــة، صــنــعــت 
الالعبة الدنماركية الدولية املولودة في والية 
هيرات في أفغانستان، مسيرة في عالم كرة 

القدم وخارجه بجهودها املضنية واملوهبة.
الخمس،  أخواتها  في  الثانية  نــاديــا،  فقدت 
والدها عندما كانت في الثامنة، وهو الذي 
كان جنرااًل في الجيش األفغاني، اغتيل في 
الحرب األهلية التي قادت حركة طالبان إلى 
تولي السلطة في أفغانستان عام 1996. قالت 
الالعبة عن ذلك: »لدّي مزيج من الذكريات« إذ 
عاشت أول أعوام الطفولة في سعادة وأمان 
حتى انـــدالع الــنــزاع. وعــقــب اغــتــيــال والــدهــا 
طاردها »ألم الجثث املحروقة«، ومنها جثة 
ــــدم الــشــعــور  ــــوت الـــصـــواريـــخ وعـ عــمــهــا وصـ
قــــررت والــدتــهــا عـــام 2000 عندما  بـــاألمـــان. 
كانت تبلغ ناديا 11 عامًا، الهرب من البالد 
مـــع بــنــاتــهــا الــخــمــس فـــي مــلــحــمــة »مـــروعـــة« 
تـــعـــرفـــت خـــاللـــهـــا إلـــــى عـــالـــم تـــجـــار الــبــشــر. 
تــوجــهــت املــــــرأة وبــنــاتــهــا عــلــى مـــنت حــافــلــة 
صغيرة من كابول إلى باكستان، ليتوجهن 
بعد ذلك بجوازات سفر مزيفة إلى إيطاليا، 
ومنها إلى الدنمارك في شاحنة. ذكــرت في 
هذا الخصوص: »لم يكن ينبغي أن يمّر أّي 
اللحظة،  تلك  فــي  الحياة.  ها 

ّ
لكن بــهــذا،  طفل 

ــنــي 
ّ
 لـــم يــكــن بــاســتــطــاعــتــي فــعــل شـــــيء، لــكــن

اآلن أشــعــر بــســعــادة إلتـــاحـــة فــرصــة ثــانــيــة 
وتجاوز هذه األزمة بفضل قوتي الذهنية«.

عانت ناديا نديم 
قبل الوصول إلى ما 

هي عليه اليوم

ناديا نديم نجمة 
فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
)Getty(

خالل  نديم،  ناديا  أفغانية،  أصــول  من  الدنماركية  الالعبة  حققت 
في  وصيفة  حلت  إذ  المميزة،  اإلنجازات  من  عددًا  الكروية  مسيرتها 
بطولة »يورو 2017« للسيدات مع منتخب بالدها. كذلك، حققت لقب 
األميركي  الدوري  األميركية عام 2016، ولقب بطولة  القدم  درع كرة 
نهائي بطولة  بورتالند. وحلت وصيفة في  للسيدات عام 2017، مع 
سيتي.  مانشستر  مع   2018  -2017 موسم  في  اإلنكليزي  االتحاد  كأس 
وأيضًا كانت وصيفة الدوري الفرنسي للسيدات مع باريس سان جيرمان 

في موسمي 2018- 2019 و2019- 2020.

إنجازات ُمميزة

تميز منذ البداية
قضت نــديــم فــي البلد اإلســكــنــدنــافــي الــثــري، 
إذ حصلت على وضــع الجئة،  حياة صعبة، 
األولـــى فتيات يلعنب  للمرة  وشــاهــدت هناك 
كـــرة الــقــدم، وهـــي الــريــاضــة الــتــي كــانــت على 
ــا. قــالــت: »إلــــى جانب  درايــــة بــهــا عــبــر والـــدهـ
مخيم الالجئني، كان هناك ملعب لكرة القدم 
للفتيات. وعندما  حيث يتدرب فريق محلي 
شــاهــدتــهــن يــلــعــنب، قــلــت لنفسي: »أرغــــب في 

القيام باألمر نفسه«.
وعــلــى غـــرار الــالعــبــني الــبــرازيــلــيــني رونــالــدو 
وريــفــالــدو ورونــالــديــنــيــو، تميزت نــاديــا عن 
بــاقــي الــالعــبــات بــأدائــهــا الـــرائـــع وموهبتها 
وكــذلــك مــواظــبــتــهــا عــلــى الــتــدريــب. عــن ذلــك، 
ه 

ّ
لكن دائــمــًا،  يساعدني  كــان  »أسلوبي  قالت: 

أحيانًا كان يمثل مشاكل بالنسبة إلّي«.
وبــــــدأت مــنــذ ذلــــك الـــحـــني تـــدريـــجـــًا مـــن دون 
ــداف و»الـــعـــمـــل أكــثــر  ــ تـــوقـــف فـــي تــســجــيــل أهــ
مــن بــاقــي الــالعــبــات مــن أجـــل الــحــصــول على 

فرص« لوضعها كالجئة.
الدنمارك،  أندية  في  املهنية  مسيرتها  بــدأت 
حتى انضمت إلى الدوري األميركي الشهير، 
فــلــعــبــت مــــع فـــريـــق ســـكـــاي بـــلـــو وبـــورتـــالنـــد 
فــي مانشستر  فترة قصيرة  ثــورنــز، وقضت 
سيتي اإلنكليزي، وانضمت إلى باريس سان 
جيرمان الفرنسي في عام 2019 حيث تكمل 

موسمها الثالث.

صناعة التاريخ في الكرة الدنماركية
خــاضــت عـــام 2009، عــنــدمــا كــانــت تبلغ من 
املنتخب  مـــع  مـــبـــاراة  أول  عـــامـــًا،   21 الــعــمــر 
ــــل اســمــهــا تـــاريـــخ الــبــالد  الـــدنـــمـــاركـــي، ودخـ
الدنمارك  قــدم تمثل  كــرة  أول العبة  لكونها 
ــنــــة، وخـــاضـــت  بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى املــــواطــ
مـــبـــاراة مـــع منتخبها  الــحــني 93  مــنــذ ذلــــك 
وسجلت 33 هدفًا. ولم يجعلها تمثيل البلد 
الـــــذي تــبــنــاهــا تــنــســى أصـــولـــهـــا، إذ تحمل 
هـــذه الــالعــبــة الــتــي تــتــحــدث ثــمــانــي لــغــات، 
وأفغانستان.  الــدنــمــارك  علمي  حذائها  فــي 
قــــالــــت نــــديــــم فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار: »أمــــــــزج بــني 
قلبي.  فــي  البلدين  أحــمــل  وبــلــديــن.  ثقافتني 
لـــســـت أفـــغـــانـــيـــة بــنــســبــة 100 فــــي املــــائــــة أو 
دنماركية بنسبة 100 في املائة«. وبالتزامن 
الــنــاجــحــة، توشك  الــريــاضــيــة  مــع مسيرتها 
نــاديــا على إنــجــاز دراســاتــهــا فــي الــطــّب، في 

تخصص الجراحة التجميلية.
ــارج الـــريـــاضـــة أيـــضـــًا، اخــتــارتــهــا منظمة  ــ خـ
 لتعليم الفتيات 

ً
»يونسكو« عام 2019 سفيرة

والسيدات، وأصبحت قصتها غير املسبوقة 
إذ حققت  الفتيات،  من  للعديد  إلهام  مصدر 
وهي في عشرينياتها وثالثينياتها، العديد 

من األحالم، التي كان من الصعب تحقيقها.
)العربي الجديد، إفي(
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