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رياضة

أكدت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، أن تنس 
السيدات أكثر إثارة لالهتمام من تنس الرجال، 

وهو أمر تحتفي به، ألن هناك مجموعة أكثر تنوعًا 
من البطالت. وقالت موغوروزا في مؤتمر صحافي: 

»منافسات الرجال ليست النموذج الطبيعي، 
فوجود ثالثة العبني عظماء في ذات الوقت 

ويجمعون وحدهم 60 لقب غراند سالم، ُيعد ضربًا 
من الجنون. تنس السيدات مختلف، وهناك الكثير 

من التنوع، إنه أكثر إثارة لالهتمام«.

قرر منظمو ماراثون شنغهاي، تأجيل الحدث 
الرياضي، الذي كان من املقرر إقامته في 28 من 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ألجل غير 
مسمى، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا 
في الصني. وكان من املتوقع أن يشارك حوالي 
18 ألف عداء في ماراثون شنغهاي، وسيكون 

بإمكانهم املطالبة باستعادة رسوم التسجيل، في 
حالة عدم تمكنهم من املشاركة في السباق عندما 

تتم إقامته في تاريخ لم يتم تحديده بعد.

حزمت البريطانية الشابة إيما رادوكانو 
حقائبها سريعًا، خارج بطولة »لينز« املفتوحة 

للتنس، إثر خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو 
هو، بمجموعتني لواحدة في الدور الثاني. 

وتمكنت املصنفة الـ106 عامليًا من حسم املباراة 
لصالحها خالل ساعتني ونصف بنتيجة )6 - 1(، 

)7 - 6(، )7 - 0( و)7 - 5(. وستلتقي الالعبة التي 
لم تفز بأي بطولة في مسيرتها في دور الثمانية 

مع األميركية أليسون ريسك.

موغوروزا: تنس السيدات 
أكثر إثارة لالهتمام 

من منافسات الرجال

تأجيل ماراثون شنغهاي 
ألجل غير مسمى بسبب 

انتشار كورونا

رادوكانو توّدع 
بطولة لينز مبكرًا على يد 

الصينية شينيو

اعتقلت الشرطة 
الفرنسية العبة 
خط وسط 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، أميناتا 
ديالو، على 
خلفية تورّطها 
في تدبير عمل 
»مافيوي« تجاه 
زميلتها في 
الفريق، خيرة 
حمراوي، وذلك 
عبر الطلب من 
رجلين ملثّمين 
إخراج حمراوي 
من سيارتها 
وضربها على 
قدميها بقضيب 
حديدي. ووفقًا 
للمعلومات، 
فإن العملية 
كانت بغية 
إبعاد حمراوي 
عن تشكيلة 
»الباريسي«، 
إفساحًا في 
المجال لكي 
ُتشارك ديالو التي 
تلعب في نفس 
مركزها.

)Getty/أميناتا ديالو ُمتهمة بالتخطيط لعملية عنف ضد زميلتها )أوريليان مونييه

اعتقال بسبب »المافيوية«
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تشافي يأمل 
إعادة برشلونة للسكة 

الصحيحة

موراي يتقدم في بطولة استوكهولم 
للتنس على  استوكهولم  لبطولة  األول  الــدور  في  مـــوراي،  أنــدي  البريطاني  فــاز 
ب موراي على الالعب القادم من الدور 

ّ
النرويجي فيكتور دوراسوفيتش، وتغل

التمهيدي بنتيجة )6 - 1(، )7 - 0( و)9 - 7( بعد ساعة و38 دقيقة، وسيواجه 
موراي في الدور الثاني اإليطالي يانيك سينر.

التواء  بسبب  شهر  نحو  تريبيير  يفقد  مدريد  أتلتيكو 
في الكتف

سيغيب اإلنكليزي كيران تريبيير، ظهير أيمن أتلتيكو مدريد اإلسباني، ألكثر 
الثالثة، وذلــك بعد سقوطه على  الدرجة  الكتف من  التواء في  من شهر، بسبب 
أمــام فالنسيا، يوم األحــد املاضي، في »الليغا«. وأكد  كتفه خالل مباراة فريقه 
الثالثة في مفصل  الدرجة  »التواء من  ُيعاني من  الالعب  أن  »املــدريــدي«  النادي 
الكتف األيسر«، وذلك بعد األشعة التي أجراها في أحد مستشفيات فالنسيا، 
ثم في أحد مستشفيات مدريد. وأضــاف بيان األتلتي أن تريبيير »سيخضع 
لجلسات تأهيلية وعالج طبيعي، وسيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية 
وفقا الستجابته للعالج«. ووفقًا لهذا التشخيص، ربما يفقد الفريق »املدريدي« 
ـــ31 سنة فــي مــا تبقى مــن مــواجــهــات هــذا الــعــام، وهــي على األقـــل 7  صــاحــب الـ
مباريات: 5 في الليغا أمام )أوساسونا وقــادش وريــال مايوركا وريــال مدريد، 

وإشبيلية(، و2 في دوري األبطال أمام )ميالن اإليطالي وبورتو البرتغالي(.

إصابة مدرب فيرونا بفيروس كورونا
بفيروس كورونا وفقا  فيرونا،  مــدرب هيالس  تــودور،  إيغور  الكرواتي  أصيب 
لنتيجة آخر فحص مختبري أجراه له النادي، وأعلن النادي في بيان عن إصابة 
املــاضــي، في  نــابــولــي، األحـــد  ــه فيرونا  للعزل الصحي. وواجـ مــدربــه وخضوعه 
الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري االيطالي لكرة القدم. وسيتم استئناف 

مباريات »الدوري« يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر بعد فترة التوقف الدولي.

ألول  جيرمان  سان  باريس  تدريبات  في  يشارك  راموس 
مرة منذ 4 أشهر

التدريبات الجماعية مع زمالئه في  عاد املدافع اإلسباني سرخيو رامــوس إلى 
لم يظهر معه في أي مباراة حتى اآلن رغم  الــذي  فريق باريس ســان جيرمان 
انضمامه إلى الفريق الفرنسي قبل أربعة أشهر، بسبب املتاعب البدنية. وشارك 
بطل العالم مع منتخب »ال روخا« والذي انتقل إلى »الباريسي« في يوليو/تموز 
املاضي، بعد فشل تجديد عقده مع فريقه السابق ريال مدريد، في التدريبات مع 
الالعبني الذين لم يستدعوا ملنتخبات بالدهم، األسبوعني الحالي واملقبل. ويعمل 
املدرب ماوريسيو بوتشيتينو بهدف تجهيز راموس )36 سنة( كي يتمكن من 
خوض مباراته األولى بقميص فريق العاصمة الفرنسية، أواخر شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الحالي. ُيذكر أن راموس دخل في دوامة اإلصابات طوال 2021 
وكانت آخر مباراة رسمية شارك فيها هي تلك التي خاضها في الخامس من 
أمام  األبطال  نهائي دوري  »امليرينغي« في نصف  املاضي مع  أيار/مايو  شهر 

تشلسي اإلنكليزي.

سواريز وخيمينيز يدافعان عن مدرب أوروغواي
دافع الدوليان األوروغوايانيان، لويس سواريز وخوسيه ماريا خيمينيز، العبا 
تاباريز،  واشنطن  أوســكــار  )سيليستي(،  الـ مــدرب  عــن  مــدريــد  أتلتيكو  فريق 
ــود »ذاكــــــرة« فـــي كـــرة الــقــدم  مــؤكــديــن شــعــورهــمــا بــاإلحــبــاط بــســبــب عـــدم وجــ
األوروغوايانية. ولدى وصولهما إلى مونتفيديو تمهيدًا لالنضمام إلى معسكر 
منتخب بالدهما للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال 
2022، تحدث الالعبان إلى الصحافة لدعم املدرب، إذ اعتبر سواريز أنه سيكون 
هناك »مطالب دائمًا، خاصة في املنتخب«، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة 
»التذكر وكيف كان من الصعب بناء هذا الفريق«. وتابع سواريز متهكمًا »هذا 
الجيل ال يــروق لــأوروغــوانــيــني«. أمــا خيمينيز، فاتفق مع ســواريــز على »عدم 
وجود ذاكرة في كرة القدم«، وعليه يعيش الالعبون على ما يفعلونه يومًا بيوم. 

برشلونة ـ العربي الجديد

عــّن نـــادي بــرشــلــونــة، نجمه الــســابــق تشافي 
هــرنــانــديــز مـــدربـــا لــلــفــريــق، حــيــث قــدمــه أمـــام 
اآلالف مــن عــشــاق الـــنـــادي فــي مــلــعــب »كــامــب 
أول وحــدة  الثالثاء على  أن يشرف  قبل  نــو«، 
تــدريــبــيــة كــمــدرب لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. مــدرب 
قــواعــد صارمة  فــرض  السابق،  القطري  السد 
عــودة  أمــل  على  التدريبية،  أول حصصه  فــي 
كبير  تراجع  بعد  الصحيحة،  للسكة  البرسا 
ضـــرب الــفــريــق عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج، وهــذه 
»آس«  لصحيفة  تــقــريــر  لخصها  الــتــوصــيــات 
اإلسبانية في 10 نقاط. وقرر تشافي أن يكون 
الحصة  قبل  لالعبن  التدريب  إلــى  الحضور 
بــــــ90 دقـــيـــقـــة، لـــتـــنـــاول الـــفـــطـــور ولــالســتــعــداد 
لــلــتــدريــب ولــلــحــديــث الـــجـــانـــبـــي، والــحــصــول 
على بعض التعليمات، فيما يجب أن يحضر 
ــــدء الـــتـــدريـــب  الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي والـــفـــنـــي قـــبـــل بـ
بساعتن. ويجب على الالعبن تناول وجبة 
الغداء في مقر تدريب النادي، حيث كان هذا 
اإلجــــراء اخــتــيــاريــا، ســابــقــا، ولــكــن اآلن أصبح 

زيوريخ ـ العربي الجديد

القدم »فيفا«، في  الــدولــي لكرة  االتــحــاد  أعلن 
بــيــان رســمــي بــاملــوقــع اإللــكــتــرونــي، عــن إقامة 
حفله السنوي، من أجل توزيع جوائزه بطريقة 
افــتــراضــيــة فــي الـــــ17 مــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املقبل، عبر قيامه ببث مباشر من املقر 

املتواجد في مدينة زيوريخ السويسرية.
ــأتــــي قـــيـــام االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ويــ
»فيفا«، باتباع إجراء الحفل السنوي، لتوزيع 
جوائزه، عبر تقنية البث املباشر »افتراضيًا«، 
مـــن أجـــل الــتــمــاشــي مـــع اإلجـــــــراءات الصحية 
العامة املعتمدة في سويسرا، حتى يتم الحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وبــحــســب بــيــان االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
»فيفا«، فإن الجوائز التي ستوزع في الحفل، 
تشمل فئات أفضل العب والعبة وأفضل مدرب 
ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها، فيما 
املنتخبات  وقــادة  مدربو  بالتصويت  يشارك 
ــة الــــى تــصــويــت أنــصــار  ــافـ الـــوطـــنـــيـــة، بـــاإلضـ

اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافين.

إلزاميا، ووفقا للمعايير التي وضعها خبراء 
ــادي، حـــيـــث يــمــكــن لــلــنــظــام  ــ ــنـ ــ الـــتـــغـــذيـــة فــــي الـ
ــــات  ــابـ ــ ــح، أن يـــمـــنـــع اإلصـ الــــغــــذائــــي الـــصـــحـــيـ
ويحسن االستعداد البدني. وسيفرض املدرب 
الجديد العقوبات، بعدما اختفى هذا اإلجراء 
فــي الــنــادي منذ رحــيــل لــويــس إنــريــكــي، حيث 
تدريجي.  الالعبن بشكل  فرض على 

ُ
ت سوف 

الــالعــب عن  املــثــال، عندما يتأخر  على سبيل 
املـــران ســوف تــكــون أقــل عقوبة لــه 100 يــورو، 
لــلــمــرة  كــــرر  يــــــورو، ولـــكـــن إذا  والـــثـــانـــيـــة 200 
الثالثة، فسوف ترتفع العقوبة إلى 400 يورو 
وهكذا. كما يجب على الالعب أن يدرك أنه ال 
يمكنه السهر والعودة إلى املنزل متأخرًا قبل 
املباراة بيوم أو يومن، حتى يمكنه أن يصل 
إلــــى وقــــت املــــبــــاراة وهــــو فـــي أفــضــل الــظــروف 

املمكنة ذهنيا وبدنيا. 
ــون الـــــتـــــدرب كــالــلــعــب  ــكــ وأكـــــــد تـــشـــافـــي أن يــ
ــجــتــهــد والـــــذي يــعــمــل عــلــى نفسه 

ُ
تــمــامــا، وامل

فـــي الــتــدريــبــات واملـــبـــاريـــات هـــو الــــذي ســوف 
أما  غالبا،  األســاســيــة  التشكيلة  يــكــون ضمن 
يتم  قــد ال  أو  الــدكــة  الباقون فسيكونون على 

وسيبدأ التصويت اعتبارًا من الـ22 من شهر 
من  الــعــاشــر  الــحــالــي، حتى  نوفمبر/تشرين  
املـــقـــبـــل، حــتــى يــقــوم  ديــســمــبــر/كــانــون األول 
مدربو وقادة املنتخبات الوطنية والجماهير، 
باختيار العبيهم ومدربيهم املفضلن لديهم، 

لجائزة أفضل العب في العالم.
وتـــقـــام جـــائـــزة األفـــضـــل فـــي الـــعـــالـــم كـــل عـــام، 
الالعبن  أداء  الجوائز بناء على  ويتم توزيع 
واملــــدربــــن فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، وهــــذا الــعــام 
ستمم بناء على األداء في موسم 2021-2020، 
بــاإلضــافــة ملــنــافــســات كـــرة الــقــدم فــي أوملــبــيــاد 

طوكيو 2020.
وســيــتــم تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز فـــي فـــئـــات: )أفــضــل 
أفضل  للسيدات،  العبة  أفضل  للرجال،  العــب 
مدرب للرجال، أفضل مدربة للسيدات، أفضل 
أفضل حــارســة مرمى  للرجال،  حــارس مرمى 
لـــلـــســـيـــدات، أفـــضـــل تــشــكــيــل لـــلـــرجـــال، أفــضــل 
تــشــكــيــل لــلــســيــدات، جـــائـــزة الــلــعــب الــنــظــيــف، 
جائزة بوشكاش ألفضل هدف، جائزة أفضل 

مشجع(.
التالي، حيث  النحو  التصويت على  ويتوزع 
ــادة ومـــدربـــي املنتخبات  قــ تــشــكــل اخـــتـــيـــارات 
ــوات، فيما تمنح  الــدولــيــة 50 باملئة مــن األصــ
ــــوات، فــي حن  الجماهير 25 بــاملــئــة مــن األصـ
تصل نسبة اختيارات الصحافين من جميع 

أنحاء العالم، 25 باملئة.
يــذكــر أن النجم الــبــولــنــدي املــخــضــرم، روبــرت 
ميونخ  بــايــرن  نـــادي  مهاجم  ليفاندوفسكي، 
األملاني، قد فاز بجائزة أفضل العب في العام 

القائمة، مع مراقبة األنشطة  استدعاؤهم في 
الــريــاضــيــة لــالعــبــن، حــيــث قــد يــكــون لالعبي 
كرة القدم جوانب أخرى ال تتعلق بكرة القدم 
األمــر  أن ينتهي  بشكل حــصــري، ولكن ممكن 
أدائــهــم، كما  التأثير على  إلــى  الجوانب  بهذه 
لعدة  بــرحــالت خاصة  القيام  لالعب  يمكن  ال 
املـــوســـم دون إذن  بـــالـــطـــائـــرة خــــالل  ســـاعـــات 
صريح من املدرب. وشدد تشافي على ضرورة 
االبــتــعــاد عــن األنــشــطــة املــحــظــورة والــخــطــرة، 
حــيــث ال مــزيــد مـــن رؤيــــة العـــب يــتــصــافــح مع 
وسُيعاقب  كهربائية،  دراجــة  يركب  أو  زميله 
عــلــى هـــذا الـــنـــوع مـــن املـــمـــارســـات بــاعــتــبــارهــا 
جريمة خطيرة للغاية وقد ينتقل إلى اإلدارة 
القانونية ألنه يعتبر انتهاكا صارخا للعقد. 
فيما أوضح املدير الفني الجديد، أن الالعبن 
جزء أساسي من النادي وعليهم أن يكونوا أول 
من يضرب به املثل، لذا يجب إظهار التعاطف 
ــع املــشــجــعــن وحـــظـــر املــــواقــــف الــبــغــيــضــة،  مــ
وخالل الرحالت يجب عليهم االمتثال لقواعد 
إيــجــابــي في  الــنــادي بشكل  الــســلــوك وتمثيل 
جميع األوقات. وخالل مؤتمر تقديمه، تحدث 
تـــشـــافـــي عــــن ضـــــــرورة الــتــحــلــي بــاالنــضــبــاط 
فــي الــفــريــق كــعــامــل رئــيــســي فــي مــشــروعــه مع 
علينا  »يتعن  للصحافين:  وقــال  برشلونة، 
تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة. عندما 
كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف 
املالبس، كانت األمور جيدة، وعندما لم نفعل 
ذلــك، ســاءت األمــور. لذلك نحتاج إلى النظام. 

يجب أن نتحلى باالحترافية«.

املاضي، متفوقًا على األسطورتن، البرتغالي 
ليونيل  واألرجنتيني  رونــالــدو،  كريستيانو 
برونز  لوسي  اإلنكليزية  فــازت  فيما  ميسي، 
بجائزة أفضل العبة متفوقة، على منافستيها 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة بــيــرنــيــلــي هـــــــاردر، والــفــرنــســيــة 
ويــنــدي ريــنــار. وكــان االتــحــاد الــدولــي لتاريخ 

وإحــصــائــيــات كـــرة الــقــدم، قــد نــشــر قــائــمــة من 
مجموعة شخصيات كروية عربية، للمنافسة 
إلـــى  ــام 2021،  ــ عــ فــــي  األفــــضــــل  ــلـــى جــــائــــزة  عـ
جانب أسماء عاملية، حققت تتويجات دولية 

ونجاحات كبيرة خالل املوسم املاضي.
الدولي لتاريخ وإحصائيات  ووضع االتحاد 

ــرة الــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــــيــــارات الــتــي  ــ كــ
تواجد بها العبون عرب، على رأسهم مهاجم 
لـــيـــفـــربـــول، املـــصـــري مــحــمــد صـــــالح، والــنــجــم 
 عــن الــدولــي 

ً
الــجــزائــري، ريـــاض مــحــرز، فــضــال

املغربي، أشرف حكيمي.
وتـــواجـــد إلـــى جــانــب الــثــالثــي نــجــوم آخــــرون، 
يتقدمهم املتألق مع املنتخب القطري ونادي 
ــرم عــفــيــف، كــذلــك الــالعــب اإلمـــاراتـــي،  الــســد، أكـ
علي مبخوت، وكلهم سيتنافسون على جائزة 
أفضل العب في العالم، من بينهم الفرنسيان 
والبرتغالي  بــنــزيــمــة،  وكــريــم  مــبــابــي  كيليان 
ليونيل  واألرجــنــتــيــنــي  رونــالــدو  كريستيانو 

ميسي، إضافة إلى أسماء شهيرة أخرى.
وعلى صعيد آخر، ورد اسم الحارس املصري 
 
ً
ممثال الشناوي،  األهلي، محمد  نــادي  ونجم 

عـــن الـــحـــراســـة الـــعـــربـــيـــة، بــفــضــل املــســتــويــات 
املنافسات  مختلف  فــي  قدمها  الــتــي  العاملية 
املحلية والدولية، لينافس نجوما مشهورين، 
ــــان ألــــيــــســــون بــيــكــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــنـــهـــم الـ ــيـ ــن بـ ــ مــ
وإيــــديــــرســــون، وبـــطـــل أوروبــــــــا مــــع إيــطــالــيــا، 

جيانلويجي دوناروما.
ــدرب الــتــونــســي لـــنـــادي الــتــرجــي  ــ وتـــرشـــح املـ
التونسي، معن الشعباني إلى جانب مدراء 
فنين عاملين، مثل بيب غوارديوال وتوماس 
تــوخــيــل، لــيــمــثــل الـــعـــرب والــــقــــارة األفــريــقــيــة 
الــنــادي األهلي املصري،  أيضًا، كذلك مــدرب 
ــقــــي، بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي،  ــريــ الـــجـــنـــوب أفــ
وهـــو تــشــريــف جـــاء بالنظر ملــا قــدمــاه خــالل 

مشوارهما مع أنديتهما.

»فيفا« يُعلن موعد جائزة األفضل في العالم10 قواعد لتشافي فرضها على العبي برشلونة
فرض المدير الفني 

الجديد لفريق برشلونة، 
تشافي هرنانديز، قواعد 

صارمة على العبيه

يواصل »فيفا« اعتماد 
إقامة حفله السنوي 

افتراضيًا، بسبب إجراءات 
فيروس كورونا

)Getty( تشافي تألق خالل فترة تدريبه للسد القطري

)Getty\السعودية تواجه العمالق األسترالي )بيتر كوفاليف

منتخب لبنان يسعى لهزيمة إيران وتحقيق المفاجأة )فرانس برس(

)Getty/نال ليفاندوفسكي جائزة األفضل بالعام الماضي )ماركو دوناتو

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

الــــدور النهائي  تــدخــل مــنــافــســات 
من التصفيات اآلسيوية - الطريق 
منتصف  مرحلة   ،2022 قطر  إلــى 
الطريق مع عودة فرق املجموعتن ملبارياتهم 
الحاسمة في الجولتن الخامسة والسادسة 

يومي 11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.
إيــران وكوريا  القوتان اآلسيويتان،  وتتمتع 
الــجــنــوبــيــة، بــالــفــعــل، بــمــوطــئ قـــدم قـــوي في 
ــى. لـــم يــخــســر كـــال الــفــريــقــن  ــ املــجــمــوعــة األولــ
املـــتـــصـــدرة  إيــــــــران  بـــــــدأت  حـــتـــى اآلن، حـــيـــث 
أن  انتصارات متتالية قبل  مشوارها بثالثة 
آخــر جولة.  الجنوبية في  تتعادل مع كوريا 
وبفارق نقطتن خلف اإليرانين فاز محاربو 

تصفيات مونديال 
قطر 2022

»عرب« آسيا يطمحون للتأهل

التصفيات  منافسات  الخميس  اليوم  تستكمل 
اآلسيوية الطريق إلى قطر 2022، حيث تقام هذا 
والسادسة.  الخامسة  الجولتين  مباريات  األسبوع 
وتشهد األيام المقبلة إقامة 12 مباراة بحثًا عن 

بطاقات التأهل

تقرير

التايغوك بمباراتن وتعادلوا في مثلهما.
ثالثة أهــداف في أربــع مباريات جعلت قائد 
ــا جــاهــنــبــاخــش يــتــصــدر  ــ ــفـــريـــق عـــلـــي رضـ الـ
ــــي املـــنـــتـــخـــب اإليـــــرانـــــي.  ــة الــــهــــدافــــن فـ ــمـ ــائـ قـ
فينورد  فــريــق  مهاجم  رأســيــة  حيث ضمنت 
الــهــولــنــدي الــرائــعــة أمــــام كــوريــا فــي الــجــولــة 
الرابعة التعادل 1-1 ليحافظ على مكان إيران 

في صدارة املجموعة األولى، وذلك بعد هدف 
مــهــدي تــاريــمــي الــوحــيــد الـــذي كـــان قــد جلب 
ــام اإلمــــــارات قــبــل أيـــام  الــنــقــاط الـــثـــالث مـــن أمــ

قليلة.
بعد ذلك، في سعيهم للوصول إلى مونديال 
املـــــــدرب دراغــــــان  ــريـــق  فـ يــــواجــــه  قـــطـــر 2022، 
أواًل  أرضـــهـــم،  خـــارج  مــبــاراتــن  سكوسيتش 
في صيدا ملواجهة لبنان اليوم الخميس، ثم 
يتوجه إلى العاصمة األردنية عّمان ملواجهة 
سورية بعد خمسة أيــام. ست نقاط من ست 
نقاط ستجعلهم يضعون قدمًا في نهائيات 

قبل.
ُ
كأس العالم العام امل

من جهته، سيأتي االختبار القادم للكورين 
من خالل مالقاة اإلمارات على استاد غويانغ، 
تليه مواجهة الــعــراق فــي الــدوحــة. مــع عــودة 
ســـون لــلــتــهــديــف ووجــــود هــوانــغ هــي-تــشــان 
فـــي حــالــة مــمــتــازة مـــع فــريــق ولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز اإلنكليزي، يأمل املدرب باولو بينتو 

أن يبقى فريقه مالحقًا إليران.
وحقق لبنان صاحب املركز الثالث فوزه األول 
في املجموعة في الجولة املاضية، وذلك بعد 
فوز مثير 3-2 على سورية، بهدفن سريعن 
مــن محمد قـــدوح وهـــدف حــاســم مــن سوني 

سعد ضمن اللبنانيون النقاط الثالث.
الــزخــم،  مواصلة  إلــى  األرز  منتخب  ويتطلع 
مباريات صعبة بمالقاة  لكنهم سيواجهون 
قبل. وبعدما 

ُ
إيران واإلمــارات في األسبوع امل

لــعــب جــمــيــع مــبــاريــاتــه األربـــــع خــــارج أرضـــه 
حتى اآلن، على الرغم من ذلك، سيكون فريق 
املدرب إيفان هاسيك حريصًا على االستفادة 
مــن وســائــل الــراحــة باللعب على أرضــهــم في 

قبلة.
ُ
خمس من مبارياتهم الست امل

بــيــرت فان  املـــدرب  وتحتاج اإلمــــارات بقيادة 
للنقاط بعد ثالثة تعادالت وهزيمة  مارفيك 
بصعوبة، وكان من املمكن أن يكون وضعهم 
ــبـــخـــوت بــهــدف  ــلـــي مـ أســـــــوأ لــــو لــــم يـــظـــهـــر عـ
ــراق في  ــعــ ــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 94 أمـــــام الــ ــتـ الـ

الجولة الرابعة.
وبعد الرحلة الطويلة إلى كوريا قبل مباراة 
ستسافر  الخميس،  اليوم  الخامسة  الجولة 
ــارات إلــى لبنان لــخــوض مــبــاراة الجولة  اإلمــ
كبيرة  أهمية  لها  تكون  قد  والتي  السادسة، 
بالنسبة ملن سيحتل املركز الثالث في جدول 

الترتيب. 
وقدم العراق بقيادة املدرب ديك أدفوكات أداًء 
أفضل خالل تعادله 2-2 مع اإلمــارات، عندما 
سجل أهدافه األولى في املوسم، بعدما تعادل 
بــدون أهــداف مع لبنان قبل أيــام قليلة. ومع 
ــك، مـــع ثــالثــة تـــعـــادالت وهــزيــمــة، سيكون  ذلــ

المنتخبات العربية 
تسعى لتحقيق نتائج 
إيجابية في التصفيات

العراق يريد النقاط من سورية )محمد دبوس/األناضول(

لتحقيق  مستميتًا  الــرافــديــن  أســود  منتخب 
املباراتن  إلى  يتطلع  بينما  األول،  انتصاره 
أمــام سورية وكوريا  الدوحة  املتتاليتن في 

الجنوبية.
بدورها أظهرت سورية ومضات من املستوى 
الذي شوهد في التصفيات اآلسيوية 2018، 
وكــــان هـــدف الــتــعــادل املــذهــل لــعــمــر خريبن 
ــام كـــوريـــا مـــثـــااًل رئــيــســيــًا، لــكــنــهــم فــشــلــوا  ــ أمـ
ثالث  بعد  الترتيب  فــي  موقعهم  تعزيز  فــي 
هــزائــم مــن أربــــع. وأي شـــيء أقـــل مــن تحقيق 
الفوز األول في مشوارهم حتى اآلن عند لقاء 
ــران في  الـــعـــراق فــي الــجــولــة الــخــامــســة، أو إيــ

الجولتن الثالثة والرابعة من الدور النهائي 
مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات اآلســــيــــويــــة، لـــتـــضـــاف إلـــى 
وُعمان،  فيتنام  على  السابقن  االنتصارين 
لـــيـــكـــون الـــســـعـــوديـــون قــــد فـــــــازوا حـــتـــى اآلن 

بجميع مبارياتهم في عام 2021.
وسيخوض منتخب الصقور الخضراء الذي 
ُيحلق عاليًا مباراتن خارج أرضه في األيام 
قبلة، من خالل رحلة صعبة إلى أستراليا 

ُ
امل

فيتنام.  ملــواجــهــة  هــانــوي  إلـــى  زيــــارة  تليها 
بــفــارق ســت نقاط  فــــوزان آخــــران سيجعلهم 

على األقل في صدارة الترتيب.
وتـــأتـــي أســتــرالــيــا بـــفـــارق ثــــالث نــقــاط خلف 

أمــام  بالتأكيد  سيتركهم  الــســادســة،  الجولة 
مهمة صعبة للغاية لضمان املركز الثالث.

في ما يتعلق بمنتخبات املجموعة الثانية؛ 
تــبــتــعــد الــســعــوديــة لــوحــدهــا فـــي الـــصـــدارة، 
وتتمتع بسجل مثالي، مع استمرار أستراليا 
ــاط، وتـــأتـــي  ــقــ ــارق ثـــــالث نــ ــفــ ــي املـــــطـــــاردة بــ فــ
سلطنة عــُمــان والــيــابــان فــي املــرتــبــة التالية، 
ــنـــام املـــركـــزيـــن  ــتـ ــيـ بــيــنــمــا تـــحـــتـــل الــــصــــن وفـ

الخامس والسادس على التوالي.
وحــقــقــت الــســعــوديــة بــقــيــادة املــــدرب هيرفي 
فازت  املرحلة، حيث  لهذه  قوية  بداية  رينار 
ــــصـــــن فــي  ــا أمـــــــام الــــيــــابــــان والـ ــ ــهـ ــ ــلـــى أرضـ عـ

الجولة  فــي  فــوزهــم  السعودين، حيث جعل 
الــثــالــثــة 3-1 عــلــى ُعــمــان يــبــلــغــون االنــتــصــار 
الـ11 على التوالي في تصفيات كأس العالم. 
لــكــن الــخــســارة الــصــعــبــة 1-2 أمــــام الــيــابــان - 
بعد هدف عزيز بيهيتش في مرماه - أوقفت 
هذا السجل. وسيتطلع فريق املدرب غراهام 
أرنـــولـــد إلـــى اســتــعــادة تـــوازنـــه بــالــفــوز على 
الـــســـعـــوديـــن والــــــذي ســيــجــعــلــهــم يــنــضــمــون 
إلـــى منتخب الــصــقــور الــخــضــراء عــلــى رأس 
املجموعة الثانية. املباراة في سيدني، والتي 
تــأتــي قــبــل خمسة أيـــام مــن مــواجــهــة الصن 
ــارات، فــي الــوقــت الـــذي سيلعب فيه  ــ فــي اإلمــ

املنتخب األسترالي على أرضه للمرة األولى 
منذ شهر تشرين األول/أكتوبر 2019.

ويــحــتــل مــنــتــخــب ُعـــمـــان صـــاحـــب املــفــاجــآت 
حاليًا املركز الثالث بعد فوزه 3-1 على فيتنام 
في الجولة الرابعة، مما جعله يحصد نقاطه 
األولى منذ فوزه املذهل في الجولة االفتتاحية 
ــاد الــعــمــانــيــون  ــعـ ــتـ ــان، حـــيـــث اسـ ــابــ ــيــ عـــلـــى الــ
عــافــيــتــهــم عــقــب خــســارتــهــم 1-3 فـــي الــجــولــة 
العمانيون  أستراليا. وسيسافر  أمام  الثالثة 
ــدرب بـــرانـــكـــو إيــفــانــوفــيــتــش، إلــى  ــ بـــقـــيـــادة املــ
الشارقة ملواجهة الصن، قبل خوض مواجهة 

حاسمة أمام اليابان في مسقط.

Thursday 11 November 2021 Thursday 11 November 2021
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رياض الترك

ــات الـــبـــرتـــغـــال  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــكــــون مـ ــتــ ســ
ــا  ــيـ ــيـــا وكـــرواتـ ــبـــانـ والـــســـويـــد وإسـ
ــا عـــلـــى مــــوعــــد ُمــــهــــم جـــدًا  ــ ــيـ ــ وروسـ
لضمان التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، 
فـــي وقـــت ســتــلــعــب فــيــه مــنــتــخــبــات أخــــرى من 
إلى  املــؤهــل  الثاني  املــركــز  املنافسة على  أجــل 
لحق، كما سينتهي مشوار بلدان أخرى في 

ُ
امل

التصفيات بشكل رسمي.

البرتغال من أجل فوز حاسم
يخوض املنتخب البرتغالي مباراة في غاية 
األهمية ضد منتخب أيرلندا خــارج ملعبه 
والعن على تحقيق النقاط الكاملة وتصدر 
بفارق نقطتن عن صربيا، على  املجموعة 
أن يلعب ضده في الجولة األخيرة ويخرج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل إلـــى 

املونديال رسميًا.
الثاني  املــركــز  البرتغالي  املنتخب  ويحتل 
ــى بـــرصـــيـــد 16 نــقــطــة  ــ ــ فــــي املـــجـــمـــوعـــة األولـ
ــتـــي تــمــلــك 17  خـــلـــف صـــربـــيـــا املـــتـــصـــدرة الـ
نقطة، وفي حن لن يلعب املتصدر في هذه 
 7( إضافية  مــبــاراة  الجولة بسبب خــوضــه 
مباريات مقابل 6 مباريات للبرتغال(، فإن 
والــوصــول  التصدر  سيعني  البرتغال  فــوز 
النقطة رقم 19، وعليه ستكون املباراة  إلى 

األخيرة بينهما بمثابة نهائي كبير.
ــــعــــول املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي عــلــى خــبــرة  وُي
وقــوة رونــالــدو التهديفية من أجــل تحقيق 
فـــــوز حــــاســــم ُيــــقــــرب الـــبـــرتـــغـــال كـــثـــيـــرًا مــن 
املباراة  أنها ستلعب  املــونــديــال، خصوصًا 
األخيرة على أرضها في لشبونة وبالتالي 

الحسم 
في أوروبا

األخيرة  الجوالت  في  جدًا  مهمة  مباريات  األوروبية  المنتخبات  ستخوض 
إلى مونديال قطر 2022، والتي ستكون حاسمة  المؤهلة  التصفيات  من 
وتفقد  سُتودع  التي  للبالد  بالنسبة  وأيضًا  المتأهلين  هوية  لتحديد 

حظوظها بالمشاركة رسميًا

3031
رياضة

تقرير

األمـــور ستكون أســهــل وفــي صالحها أمــام 
جماهيرها، لكن كل هذا شرط التفوق على 

أيرلندا، لكي ال تتعقد األمور كثيرًا.
وحـــتـــى لـــو تــعــثــر املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي أمـــام 
ــتـــعـــادل أو الــــخــــســــارة فــســتــبــقــى  ــالـ أيــــرلــــنــــدا بـ
حظوظه مفتوحة للتأهل من املباراة األخيرة 
التعادل سيرفع رصيده إلى  الحاسمة، إذ إن 
17 نــقــطــة ويــتــســاوى مــع صــربــيــا والــخــســارة 
بقي الفارق نقطة، والفوز في اللقاء األخير 

ُ
ست

سيضمن التأهل رسميًا.

إسبانيا والسويد: معركة الصدارة
ســتــكــون املــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــلــى مـــوعـــد مع 
املتصدرة  للثالثي:  بالنسبة  مهمة  مباريات 
السويد، الوصيفة إسبانيا، والثالثة اليونان، 
وذلــك ألن الثالثي ُينافس على بطاقة مؤهلة 
بشكل مباشر وبطاقة ُملحق من املركز الثاني 

وكل األمور مفتوحة حتى الجولة األخيرة.
 مــن منتخب الــســويــد املــتــصــدر الــذي 

ً
بــدايــة

ســيــلــعــب ضــــد مــنــتــخــب جــــورجــــيــــا خــــارج 
ــــوزه ســيــرفــع رصــيــده  ــال فـ ــار، وفــــي حــ ــديــ الــ
إلـــى 18 نــقــطــة فــي الـــصـــدارة ويــقــتــرب أكثر 
املباشر عن  التأهل  بطاقة  وأكثر من حسم 
املجموعة، شرط الخروج بنتيجة إيجابية 

في الجولة األخيرة ضد منتخب إسبانيا.

مباراة  اإلسباني  املنتخب  يلعب  املقابل،  فــي 
حياة أو موت ضد منتخب اليونان، إذ إن أي 
تعثر مقابل فوز السويد سيعني نهاية حلم 
املــركــز األول، ألن إســبــانــيــا تملك  الــتــأهــل مــن 
 سيرفع الرصيد إلى 

ً
13 نقطة والتعادل مثال

14 ومع فوز السويد سيكون الفارق 4 نقاط، 
وبــالــتــالــي نتيجة املـــبـــاراة األخـــيـــرة لــن تكون 
ــروري مـــن أجــل  ــ ــدًا، وعــلــيــه الـــفـــوز ضـ ــ مــهــمــة أبـ
االبقاء على فارق النقطتن مع السويد والفوز 

في املباراة األخيرة لخطف الصدارة.
ــا الـــيـــونـــان الـــتـــي تــمــلــك 9 نـــقـــاط فـــي املــركــز  أمــ
الثالث، فمشوارها لم ينتِه بعد، إذ إن فوزها 
 12 إلــى  النقاط  رصيد  سيرفع  إسبانيا  على 
املركز  على  بقوة  منافستها  وبالتالي  نقطة، 
إسبانيا  لتعثر  ســتــحــتــاج  وعــنــدهــا  الــثــانــي، 
السويد أو خسارة  أمــام  الجولة األخــيــرة  فــي 
األخيرة في آخر مباراتن، لضمان التأهل إلى 

امللحق على أقل تقدير.

ورومانيا  روسية   - كرواتية  معركة 
من أجل الوصافة

ــا  ــيــ ــا وروســ ــيــ ــرواتــ صـــحـــيـــح أن مــنــتــخــبــي كــ
ــذه الــجــولــة، لــكــن معركة  لــن يــتــواجــهــا فــي هـ
األول ستستمر  املركز  من  والتأهل  الصدارة 
حــتــى الــجــولــة األخـــيـــرة، خــصــوصــًا إذا بقي 
 19( الــنــقــاط ملصلحة روســيــا نقطتن  فـــارق 

مقابل 17 لكرواتيا صاحبة املركز الثاني(.
وفـــــي هـــــذه الـــجـــولـــة ســتــلــعــب روســــيــــا عــلــى 
أرضها ضد منتخب قبرص والفوز ضروري 
للوصول إلــى النقطة رقــم 22 واإلبــتــعــاد عن 
الجولة  فــي  املنتظرة  املــواجــهــة  كــرواتــيــا قبل 
األخــيــرة، فــي حــن أن كرواتيا تحتاج للفوز 
التعثر سيعني  بــأي طريقة، ألن  على مالطا 

يسعى المنتخب 
السويدي لتجنب أي تعثر 

يُعقد الموقف

سويسرا  مباراتي  عن  ُتبعده  إيموبيلي  اإليطالي  إصابة 
وأيرلندا

تلقى منتخب إيطاليا بطل أوروبــا، ضربة قوية بغياب مهاجمه تشيرو إيموبيلي عن 
مباراتيه ضد سويسرا وأيرلندا الشمالية ضمن تصفيات أوروبا املؤهلة إلى مونديال 
قطر 2022 وذلــك إلصابته في ربلة الساق. وكــان مــدرب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، 
ُيعول كثيرًا على إيموبيلي مهاجم التسيو متصدر ترتيب الهدافني في الدوري اإليطالي 
املــبــاراتــني األخــيــرتــني لفريقه فــي التصفيات.  ــداف فــي 11 مــبــاراة، فــي  أهـ برصيد 10 
إيموبيلي مهاجم فريق ساسوولو، جانلوكا سكاماكا،   من 

ً
واستدعى مانشيني بدال

املنتخب جورجو  وقــائــد  يوفنتوس  دفـــاع  يــحــوم حــول مشاركة قلب  الــشــك  بــأن  علمًا 
املنتخب  وكــان  تدريبات.  عن  غابا  اللذين  باريال  نيكولو  إنتر  وســط  والعــب  كييليني 
بيليغريني  زانيولو ولورنتسو  اإليطالي خسر جهود العبي خط وسط روما نيكولو 

بداعي االصابة أيضًا لهذين االستحقاقني.

منتخب  تودع  البرازيليات  الالعبات  أشهر  إحدى  فورميغا 
بالدها

منتخب  بالدها  في  الالعبات  أشهر  إحــدى  فورميغا  البرازيلية  الوسط  العبة  ستودع 
»السيليساو« عندما تخوض آخر مباراة لها في صفوفه ضد الهند في دورة ودية في 
القدم بيانًا قال فيه إن »العبة  البرازيلي لكرة  الحالي. وأصــدر االتحاد  الشهر  25 من 
آخر  لتخوض  املنتخب  إلــى صفوف  دولية ستعود  مــبــاراة  التي خاضت 233  الوسط 
في  بفخر  طاملا شعرت  التي  »السيليساو«  بقميص  الــدولــي  الصعيد  على  لها  مــبــاراة 
صفوفه«. وستكون املباراة ضد الهند واحدة من سلسلة مباريات للمنتخب البرازيلي 
للسيدات ضمن دورة دولية ستقام في ماناوس. وكانت فورميغا )43 سنة( غادرت 
فريقها السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وانتقلت إلى ساو باولو بعقد ينتهي 
في جميع  التي شاركت  الوحيدة  الالعبة  وهــي   ،2022 عــام  األول/ديسمبر  كانون  في 
الدورات األوملبية السبع منذ اعتماد كرة القدم للسيدات في األلعاب منذ نسخة أتالنتا 

األميركية عام 1996.

ريكاردو جاريكا: بيرو تعتمد على نفسها
قال مدرب منتخب بيرو األول لكرة القدم، ريكاردو جاريكا، إن منتخبه يحترم بوليفيا 
لكنه سيصل بشكل جيد إلى مواجهة منتخب هذا البلد ضمن منافسات التأهل ملونديال 
املــدرب األرجنتيني  وأبــرز  ليما.  الوطني في  2022 في قطر، والتي ستقام في االســتــاد 
التوقعات،  أن بيرو »تعتمد على نفسها، وهــذا هو أول شيء نقوم بتحليله، وبعيدًا عن 
قررنا املضي قدما خطوة بخطوة، فال جدوى من التخطيط وإجراء العمليات الحسابية 
دون حل الخطوات التي يتعني علينا اتخاذها«. وأضاف املدرب »لذلك علينا التركيز على 
التي ستخوضها بيرو  التالية  املباراة  املباراة وبعدها سنرى بشأن  كيفية مواجهة هذه 
أمام فنزويال يوم الثالثاء القادم«. وتحتل بيرو املركز التاسع برصيد 11 نقطة في ترتيب 
السابع  املركز  بوليفيا  تحتل  في وقت  املونديال،  إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
برصيد 12 نقطة، وعليه ستكون هذه املباراة حاسمة في تطلعاتها لالقتراب من املركز 
الخامس، الذي يمنح إمكانية خوض امللحق وتحتله حاليًا األوروغواي برصيد 16 نقطة.

بنزيمة لن يُستبعد من المنتخب حال إدانته
لن ُيستبعد كريم بنزيمة، الذي ينتظر صدور حكم بشأن تورطه املزعوم في ابتزاز 
وذلك  إدانــتــه،  حــال  »البلوز«  منتخب  من  فالبوينا،  ماتيو  املنتخب  في  السابق  زميله 
بحسب ما أفاد به رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي، نويل لوغريت. وأكد لوغريت في 
للمنتخب سيظل  الفني  »املدير  الفرنسية  باريزيان(  )لو  شرت في صحيفة 

ُ
ن مقابلة 

محتملة«.  قضائية  عقوبة  بسبب  بنزيمة  استبعاد  يتم  ولــن  االختيار،  عن   
ً
مسؤوال

وأضــاف أنه حتى لو ُحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ، فإنه يمكنه االستئناف 
بهذه  مرتبطًا  يكون  »لــن  املقبلة  األشهر  في  املنتخب  مع  اللعب  ملواصلة  واستدعاؤه 
العقوبة«. تجدر اإلشــارة إلى أن االدعــاء طالب بمعاقبة مهاجم ريال مدريد بالسجن 
ألــف يــورو لتورطه املــزعــوم في  ملــدة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامــة قدرها 75 

محاولة ابتزاز فالبوينا بمقطع فيديو يتضمن محتوى جنسيا.

أيوب الحديثي

كتبت املالكمة البريطانية نيكوال أدامز، اسمها بأحرف من ذهب 
في عالم الفن النبيل، بعد أن توجت بطلة لأوملبياد مرتني، وفي 
وزن الذبابة. نجمة املالكمة التي أعلنت اعتزالها اللعبة خشية 
تعرضها إلصابة خطيرة في حال استمرارها، تمكنت من أن 
تصبح أول امرأة تحتفظ بذهبية املالكمة، بعد تتويجها األول 
أوملبياد  في  وبعدها  بلندن،   2012 األوملبية  األلــعــاب  دورة  في 
فيلم وثائقي طرح مؤخرا،  ريو دي جانيرو عام 2016. وفي 
الــذي عانت منه في  العنف  البريطانية طبيعة  كشفت املالكمة 
ذلك  فــي  املالكمة  وكيف ساعدتها  والــدهــا،  قبل  مــن  طفولتها 
التي نقلتها  الوقت من حياتها. وقالت آدامز في تصريحاتها 
أعطتني مهنة وفرصة  »املالكمة  اإلسبانية:  )ماركا(  صحيفة 
املالكمة، ال  لوال  الفقر.  من  أسرتي  والنتشال  نفسي،  لحماية 
أعرف أين سأكون اآلن«. وأضافت »عندما كانت في الخامسة 
من عمري، كان أبي وأمي يتشاجران وحاولت التدخل وحماية 
لكنه  والـــدي بسيف بالستيكي صغير،  أمـــي. حــاولــت ضــرب 
دفعني للخارج«. ولم يوافق والد آدامز على التحدث في الفيلم 
الوثائقي، على الرغم من ظهور مالحظة في نهاية الفيلم، قيل 
فيها أن »والد نيكوال يؤكد أنه لم يكن قط عنيفا تجاه ابنته أو 

والدتها. ويقول إن االتهامات باطلة«.  وتابعت »املالكمة أعطتني 
تلك الشجاعة وجعلتني أعتقد أنه إذا حدث شيء ما مرة أخرى 
يمكنني حماية نفسي وعائلتي. أصبحت املالكمة أيضا مكانا 
ا لي ألنــه كــان هناك مــدرب أراه كل يــوم. كــان األمــر كما لو 

ً
آمن

كان لدي عائلة ثانية«. ومارس زوج والدة نيكوال الالحق، العنف 
للغاية،  ا وعدوانًيا 

ً
ا عنيف

ً
أيض »كــان  قالت:  هــذا  عليها، وحــول 

وفي هذه املرحلة قررت أن أنام مع وضع مطرقة تحت سريري، 
في حال اضطررت إلى مساعدة والدتي. لم أستطع فهم السبب، 
كل شيء عانينا منه مع والدي كان يحدث مرة أخرى«. وكانت 
صحيفة »ديلي ميل« قد ذكرت في وقت سابق، أن أدامز تعد 
أقــوى العبة مالكمة في العالم لــوزن الذبابة، وأنها ال تجد بني 
أن حصدت  بعد  املــبــاريــات،  على  بقوة  تنافسها  من  السيدات 
ذهبيتي أوملبياد لندن 2012 وبعدها ريو دي جانيرو 2016. 
وأشارت الصحيفة في تقرير سابق لها، إلى أن بطلة املالكمة 
نظرا  الرجال حينها،  مع  منافسات  بــدأت في عقد  البريطانية 
الــســيــدات، إذ أصبحت تفوز  ألنــهــا ال تجد منافسة قــويــة مــن 
في املباريات بكل سهولة. وبعد ذلك، نجحت آدامز في تحقيق 
أوملبيتني،  ذهبيتني  ميداليتني  مــع  بــاملــالكــمــة،  ناجحة  مسيرة 
حتى االعتزال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب إصابة 

في عينها، عّرضت نظرها للخطر.

نيكوال أدامز

على هامش الحدث

نجمة مالكمة بريطانية كتبت اسمها بأحرف من ذهب في عالم الفن 
النبيل، بعد أن توجت مرتين بطلة لألولمبياد في وزن الذبابة

يحتاح المنتخب 
اإلسباني 
للفوز من أجل 
الهرب من 
الملحق )ماركو 
)Getty/بورتوريلو

يانيس أنتيتوكونمبو قدم مباراة كبيرة مع 
)Getty ،فريقه )سكوت تاييتش

خطف »الدب« الروسي بطاقة التأهل املباشر 
بصرف النظر عن نتيجة املواجهة األخيرة.

وحـــتـــى لـــو تــعــثــر املــنــتــخــب الـــروســـي مــقــابــل 
األمــور مفتوحة حتى  فــوز كرواتيا، ستبقى 
 وفوز 

ً
الجولة األخيرة، ألن تعادل روسيا مثال

كرواتيا سيعني التساوي بعدد النقاط )20(، 
كرواتية-روسية  معركة  فرض 

ُ
ست وبالتالي 

فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن أجــل بطاقة مؤهلة 
لحق.

ُ
من املركز األول والهرب من »جحيم« امل

في املقابل، يخوض املنتخب الروماني مباراة 

األخـــيـــرة، وبــالــتــالــي فـــإن حــصــدهــا 6 نقاط 
كاملة سيعني تأهلها إلى املحلق، في حن 
التأهل  لها  سيضمن  نقاط   3 تحقيقها  أن 
أيضًا شرط خسارة مقدونيا الشمالية في 

مباراتها ضد أرمينيا.
ــر أن مــنــتــخــب أملـــانـــيـــا حـــســـم الــتــأهــل  ــذكــ ــ ُي
حقق  بعدما  املجموعة  هــذه  عــن  كمتصدر 
7 انتصارات مقابل خسارة في 8 مباريات 
وحصد 21 نقطة مع تسجيله 23 هدفًا و3 
أهداف فقط في مرماه، وهو سيلعب مباراة 

في غاية األهمية ضد منتخب أيسلندا، وهو 
الذي يحتاج للفوز من أجل رفع عدد النقاط 
بإسقاط  أرمينيا  من  وانتظار هدية   15 إلــى 
التأهل  حسم  وبالتالي  الشمالية،  مقدونيا 
إلى امللحق واملنافسة على مقعد »مونديالي« 

بعد سنوات طويلة من الغياب.
وسيكون مصير رومانيا بن يديها، وذلك 
ــا تــلــعــب ضــــد أيـــســـلـــنـــدا عـــلـــى أرضـــهـــا  ــهـ ألنـ
ــه لــيــشــتــنــشــتــايــن خــــــارج األرض  ــم تــــواجــ ثــ
الجولة  منافسات  خــالل  مــبــاراة سهلة  فــي 

هامشية ضد منتخب ليشتنشتاين في هذه 
انتصاراته  رصيد  تعزيز  أجــل  مــن  الجولة 

في التصفيات.
املــونــديــال  إلــى  أملــانــيــا أول املتأهلن  وكــانــت 
من التصفيات األوروبية إلى جانب منتخب 
الدنمارك الذي قدم تصفيات خارقة وحقق 8 
انتصارات في 8 مباريات متتالية حاصدًا 24 
املنتخب  سجل  فقد  وللتنويه،  كاملة،  نقطة 
الدنماركي 27 هدفًا دون تلقي أي هــدف في 

الشباك، وهذا رقم قياسي خاص.

السلة األميركية: أنتيتوكونمبو وجه رياضي
يُعيد باكس إلى االنتصارات

قاد العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
فريقه ميلووكي باكس لتحقيق فوز صريح 
عــلــى مــضــيــفــه فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسزر 
 31 بتسجيله  وذلـــك   ،)109  -  118( املــنــقــوص 
نــقــطــة و16 مــتــابــعــة، الـــثـــالثـــاء، مــعــيــدًا حــامــل 
االنــتــصــارات بعد خسارتن  إلــى سكة  اللقب 
مــتــتــالــيــتــن فـــي دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفن. 
وغاب عن فريق باكس العبه كريس ميدلتون 
بسبب إصــابــتــه بــفــيــروس »كـــورونـــا« وبــروك 
ــتــــي دي  لــوبــيــس إلصـــابـــتـــه فـــي ظـــهـــره ودونــ
ــلــــه. وكــــان  فــيــشــيــيــنــســو إلصــــابــــتــــه فــــي كــــاحــ
تايريز ماكسي األفضل في صفوف سيكسرز 
املنقوص مع 31 نقطة مقابل 21 لجورج نيانغ 
ــــاب عـــن ســيــكــســرز  و20 لــشــايــك مــيــلــتــون. وغـ
ــو إمـــبـــيـــد إلصــابــتــه  ــيـــرونـــي جــ ــامـ ــكـ نــجــمــه الـ

بفيروس كورونا وسيبتعد قرابة 10 أيام. 
كما استبعد كل من توبياس هاريس، أيزياه 
للبروتوكوالت  اتباًعا  ثايبول  وماتيس  جو 
األســتــرالــي بن  هــذا واستمر غياب  الصحية. 
ســيــمــونــز، الــــذي لـــم يــلــعــب بــعــد هــــذا املــوســم 
ألســبــاب شخصية. وحــقــق أنـــدري درومــونــد 
»دابل دابل« مع 17 نقطة و20 متابعة بعدما 
ضمه سيكسرز قبل املوسم بعد انفصاله عن 
ــاورد. وقــــال املــــدرب روك  ــ املــخــضــرم دوايــــت هـ

للفريق  تواليًا  الثانية  الــخــســارة  بعد  ريــفــرز 
إنـــه كـــان عــلــيــه إيــجــاد الــحــلــول ووضــــع خطة 
مناسبة بسبب عدم توفر العديد من نجومه.

فــي املــقــابــل، عــاد فــريــق يــوتــا جــاز بـــدوره إلى 
االنتصارات بعد خسارتن متتاليتن، بفوزه 
على ضيفه أتالنتا هوكس )110 - 98( بقيادة 
ــان مــيــتــشــل )27 نـــقـــطـــة(، والـــكـــرواتـــي  ــوفــ دونــ
بويان بوغدانوفيتش )18(. وكان يوتا ثاني 
مباراتن  آخــر  فــي  قــد سقط  الغربية  املنطقة 
ضد ميامي هيت وأورالنــدو ماجيك، ليتلقى 
يحقق،  أن  قبل  املــوســم  هــذا  الثالثة  الهزيمة 

الثالثاء، فوزه الثامن.
ورغــــم تــألــق كــيــفــن هـــورتـــر وتـــــراي يــونــغ مع 
إلـــى 16 لكام  تــوالــًيــا، إضــافــة  نــقــطــة  28 و27 
ريـــديـــش، إال أن ذلـــك لــم يــكــن كــافــًيــا لتجنيب 
هــوكــس الــخــســارة الــثــامــنــة هـــذا املــوســم. كما 
حقق السويسري كلينت كابيال »دابل دابل« 

من جانب الخاسر )13 نقطة و12 متابعة(.
ــاراة أخـــــــــرى، واصــــــــل فــــريــــق لـــوس  ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
ــا 

ً
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز عـــروضـــه الـــقـــويـــة مــحــقــق

بطيئة  بداية  بعد  توالًيا  الخامس  انتصاره 
ترايل  بورتالند  ضيفه  على  بــفــوزه  للموسم 
وتــجــاوز ستة العبن   .)109 -  117( بــاليــزرز 
ــز عـــتـــبـــة الـــعـــشـــر نـــقـــاط،  ــائــ ــفــ ــــي صــــفــــوف الــ فـ
ريــجــي جاكسون   ،)24( بــول جـــورج  أفضلهم 
)23(، والفرنسي نيكوال باتون )22(، ليحقق 
الفريق انتصاره السادس هذا املوسم مقابل 
أربـــع خــســارات. أمــا بالنسبة لــبــاليــزرز الــذي 
سقط للمرة األولــى في ثالث مباريات، فكان 
دامــيــان لــيــالدر األفــضــل )27(، نــورمــان بــاول 
)23(، إضافة إلى دابل دابل للبوسني يوسف 
نوركيش )15 نقطة و13 متابعة(. وفي سياق 
آخر، تلقى الصربي نيكوال يوكيتش، أفضل 
العـــب فـــي الـــــدوري املــنــتــظــم املـــوســـم املــاضــي، 
ــاراة واحــــــدة بــعــد تــدخــلــه  ــبــ عــقــوبــة إيـــقـــاف ملــ
الــعــنــيــف عــلــى مــاركــيــف مـــوريـــس خــــالل فــوز 
فريقه دنفر ناغتس على ميامي هيت، اإلثنن، 
عندما حقق أول تريبل دابل هذا املوسم قبل 
أن يطرد في أواخر اللقاء، وبالتالي وسيغيب 
ــاراة فــريــقــه ضـــد مــنــافــســه  ــبــ يــوكــيــتــش عـــن مــ
بام  لكرة  يوكيتش  تصدى  بايسرز.  إنديانا 
أديبايو، العب هيت، وعندما كان يخرج الكرة 
امللعب، تدخل موريس  املقلب اآلخــر مــن  إلــى 
الصربي  لــيــرد  الجانبية،  الجهة  مــن  بكوعه 
ويدفعه بقوة من ظهره، ما أدى إلى سقوطه 
أرضًا وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معًا، كما 
ــّرم موريس بــدوره بـ50 ألف دوالر الرتكابه 

ُ
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خطأ قويًا متعمدًا.
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