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رياضة

فازت اإلسبانية غاربيني موغوروزا على 
التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعتني 
لواحدة، في البطولة الختامية ملوسم التنس 
للسيدات املقامة في غواداالخارا املكسيكية. 

ونجحت موغوروزا، املصنفة الخامسة عامليًا، 
في قلب تأخرها بمجموعة إلى انتصار صعب 

)6-2( و)6-4( و)6-4(، لتحقق أول انتصار 
لها بعد سقوطها بنفس النتيجة في بداية 

مشوارها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

تم القبض على رئيس االتحاد الكيني لكرة القدم، 
نيك مويندوا، في نيروبي بتهمة الفساد، وفقًا 
ملا أكده املتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية، 

برونو شيوسو. ونقلت صحيفة »ديلي نيشن« عن 
شيوسو قوله: »مويندوا موجود في مازينغيرا 

هاوس )مقر مديرية التحقيقات الجنائية في 
نيروبي(، حيث يستجوبه محققونا«. ويتم 

استجواب رئيس االتحاد حول إنفاق حوالي 700 
ألف من حوالي 5.5 ماليني يورو قدمتها الحكومة.

 الفعاليات 
ّ
أعلنت الحكومة الهولندية أن

الرياضية خالل الثالثة أسابيع القادمة مثل 
مباريات كرة القدم ومواجهة تصفيات كأس 

العالم 2022 بني هولندا والنرويج ستقام من 
دون جمهور. ويأتي اإلجراء ملنع انتشار فيروس 

كورونا بعدما سجلت هولندا الخميس أسوأ 
أرقام إصابة منذ بداية تفشي الفيروس. ويعني 

القرار إقامة مباراة النرويج وهولندا في روتردام 
يوم الثالثاء من دون جمهور.

غاربين موغوروزا 
ُتبقي على آمالها 

في البطولة الختامية

القبض على رئيس 
اتحاد كينيا 

في اتهامات فساد

منع دخول الجمهور 
إلى المالعب الهولندية 

لثالثة أسابيع

كشفت تقارير 
من الصحف 
البريطانية 
أن الجناح 
اإلنكليزي رحيم 
ستيرلينغ يُفكر 
في مغادرة 
فريق مانشستر 
سيتي في 
سوق االنتقاالت 
الشتوية 
القادمة، ومن 
المتوقع أن 
تكون وجهته 
فريق برشلونة 
اإلسباني وفقًا 
لما نوهت 
به صحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية، 
خصوصًا أن 
المدرب الجديد 
تشافي لم 
يُعارض فكرة 
التعاقد معه.

)Getty/هل يُغادر ستيرلينغ بعد سنوات ُمميزة مع »سيتي«؟ )جيمس جيل
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رياضة

وعد االتحاد اإليراني 
بحّل مشاكل جميع 

العبي المنتخب

المكسيك تخسر 3 مباريات متتالية 
أمام الواليات المتحدة ألول مرة في عام واحد

أمام  متتالية  بثالث خــســارات  مــرة  القدم ألول  لكرة  املكسيكي  املنتخب  مني 
الــواليــات املتحدة فــي عــام واحـــد، وذلــك بعدما خسر أمــام املنتخب األميركي 
بهدفني نظيفني في تصفيات أميريكا الشمالية والوسطى والكاريبي املؤهلة 
نهائي  املكسيك  الجمعة، خــســرت  وقــبــل خــســارة  قــطــر.  فــي  ملــونــديــال 2022 
الكأس  فــي نهائي  ثــم   ،)2 - الــكــونــكــاكــاف )3  أمــم  األولـــى مــن دوري  النسخة 
الواليات املتحدة  أمــام  الذهبية بهدف من دون رد. سبق أن خسرت املكسيك 
العام، إذ خسر »إل تري«  مرتني ثالث مباريات متتالية، لكن في فترة تفوق 
الفترة من سبتمبر/أيلول  األميركي ثالث مباريات متتالية في  املنتخب  أمــام 
2005 إلى فبراير/شباط 2009، وذلك في مباراتني من تصفيات املونديال وفي 
املتحدة ببسط  الواليات  انتصارها أمس، تفتخر  الذهبية. وبعد  بالكأس  لقاء 
الذي هيمنت  الكونكاكاف« في 2021،  »كالسيكو  بـ هيمنتها على ما يسمى 

عليه أيضًا في العقد األخير.

تاباريز: استفدنا من الخسارة 
أمام األرجنتين بأمور إيجابية للمواجهات المقبلة

القدم أوســكــار واشنطن تاباريز  أكــد مــدرب منتخب األوروغــــواي األول لكرة 
املباريات خــالل مواجهة  املقبل من  لتطبيقها في  »أمــور قيمة«  ــه عثر على 

ّ
أن

التي خسرها بهدف نظيف، ضمن تصفيات  األرجنتني،  أمام  »السيليستي« 
قارة أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022. وصرح املدرب خالل مؤتمر 
صحافي افتراضي بعد الخسارة: »تمكنا من العثور على أمور قد تكون ذات 
قيمة في املقبل من املباريات. أعتقد أننا قدمنا مباراة دفاعية وهجومية جيدة 
لتفادي مواقف تحولت إلى أهداف، وأيضًا خلقنا فرصًا للتسجيل، منها أكثر 
من فرصة واضحة أمام مرمى املنافس«. كما أشار إلى أّن عدم تحويل هذه 
الفرص إلى أهــداف ظروف شائعة في كرة القدم، مشددًا على ضــرورة إنهاء 

سلسلة الخسائر بأّي طريقة والتفكير بطريقة إيجابية في املقبل.

... وسكالوني فخور بأداء األرجنتين
أكد املدير الفني ملنتخب األرجنتني ليونيل سكالوني أنه يشعر بالفخر الشديد 
ــواي بهدف نظيف في  األوروغــ تغلب على  بعدما  يقدمه فريقه،  الــذي  بـــاألداء 
الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر. 
مونتفيديو،  في  أقيمت  التي  املــبــاراة  بعد  افتراضي  مؤتمر صحافي  وخــالل 
أثنى سكالوني على قدرة العبيه على اللعب في مراكز مختلفة محل آخرين ال 
يمكنهم اللعب أساسيني في بعض األحيان. وأشار سكالوني إلى أنه في بعض 
املناسبات »ال يمكن اللعب بشكل جيد للغاية« ألّن املنافس يفرض طريقة لعب 
يجب التأقلم معها، وأوضح: »نحن تأقلمنا في املباراة وهذا أمر مهم بالنسبة 
أنخل دي  االنتصار جــاء بفضل هــدف  أّن  أبــرز سكالوني  للفريق«. وأخــيــرًا، 
ماريا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، الذي جلس فيه النجم األرجنتيني 
لهم  وقـــال: »سنحت  دقيقة.  مــن 70  أكثر  الــبــدالء  مقاعد  ليونيل ميسي على 
هم لم يسجلوا. نحن كنا أكثر حسمًا«. وبفوزها، اقتربت األرجنتني 

ّ
فرص لكن

إلــى 28 نقطة مــعــززة مركزها  الــعــالــم، حيث رفعت رصيدها  مــن بلوغ كــأس 
في وصافة التصفيات بفارق ست نقاط عن البرازيل املتصدرة، التي ضمنت 

التأهل للمونديال عقب فوزها الخميس على كولومبيا بهدف نظيف.

طرد قياسي لالعب أندورا ريكارد فرنانديز 
بعد 20 ثانية

تعرض ريكارد فرنانديز، العب منتخب أندورا، للطرد في زمن قياسي، إذ حصل 
في تصفيات  بولندا  أمــام  اللقاء  بداية  من  ثانية   20 بعد  الحمراء  البطاقة  على 
أوروبا املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وفور انطالق ضربة البداية، أرسل 
كولود ألفاريز كرة طولية نحو ريكارد فرنانديز، الذي اصطدم حني ارتقى لها 
بكوعه في وجه كاميل غليك في الثانية الـ12، وبعدها بثماني ثوان، أشهر الحكم 

االسكتلندي جون بياتون البطاقة الحمراء في وجه فرنانديز.

ــرانـــي لــكــرة الــقــدم  ــه العــبــو املــنــتــخــب اإليـ وّجــ
املـــشـــارك فــي الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة املــؤهــلــة 
لنهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في 
قطر عام 2022، انتقادات حادة إلى مسؤولي 
االتـــحـــاد املــحــلــي عــلــى خــلــفــيــة »نــســيــانــهــم« 
وعــدم دفــع مكافآت وعــدوهــم بها، وذلــك في 

رسالة نشروها على مواقع التواصل.
نظيره  على  اإليــرانــي ضيفًا  املنتخب   

ً
وحـــل

الـــلـــبـــنـــانـــي يـــــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، ضــمــن 
ــدور  ــ ــامـــســـة مــــن الــ ــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـ ــنـ مـ
الــثــالــث الــحــاســم مـــن الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
العالم في قطر 2022،  املؤهلة لبطولة كأس 
 بهدفني 

ً
فــوزًا قاتال في مباراة حقق خاللها 

مقابل هدف وحيد، بعدما سّجل هدفني في 
الــوقــت املحتسب بـــداًل عــن ضــائــع مــن اللقاء 
الــــذي أقــيــم عــلــى مــلــعــب صــيــدا الـــبـــلـــدي، في 

جنوب لبنان.
ز به املنتخب صدارته 

ّ
وبعيد الفوز الذي عز

املجموعة األولى، نشر العبو منتخب إيران 
 منهم على 

ّ
رسالة مشتركة عبر حسابات كل

مرفقة بصورة  »إنستغرام«  التواصل  موقع 

عن  عجز خاللهما  للنسيان  موسمني  بعد 
ــاد غــولــدن  »بــــالي أوف«، عــ ـــ الــتــأهــل إلــــى الــ
ستايت ووريرز لُيرِعب جميع منافسيه في 
)إن  للمحترفني  األميركي  السلة  دوري كرة 
بي إيه(، من دون أن يكون بحاجة حتى في 
كل مــبــاراة إلــى 50 نقطة من نجمه ستيفن 
كـــوري.فـــي أمــســيــتــني قــاتــمــتــني فـــي 10 و13 
النهائي  الــدور  يونيو/حزيران 2019 خالل 
أمام تورونتو رابتورز، تحّول حلم ووريرز 
باستعادة اللقب الــذي تــّوج به قبلها ثالث 
ــوام إلـــى كـــابـــوس، أواًل  ــ مــــرات فـــي أربـــعـــة أعـ
بتعرض نجمه كيفن دورانت إلى تمزق في 
وتر أخيل احتاج إلى عام ونصف للتعافي 
منه، لكن في صفوف فريق آخر هو بروكلني 
اليمنى  الركبة  أربطة  في  بتمزق  ثم  نتس، 
لنجمه األخير كالي تومسون الذي ال يزال 

بعيدًا عن املالعب حتى اآلن بسببه.
 الــنــادي آمـــن بالعبيه ومـــدّربـــه ستيف 

ّ
لــكــن

األنقاض بعد  كير، ونهض مجددًا من بني 
موسمني عجز فيهما حتى عن املشاركة في 
األدوار اإلقصائية، فارضًا نفسه في مستهل 

لعلم بالدهم مرسومًا على خريطتها. وجاء 
فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي نــشــرهــا العـــبـــو منتخب 
ــران لــكــرة الــقــدم: »مــن الــضــروري أن نطلع  إيـ
الشعب على املشاكل العجيبة التي يواجهها 
ــافـــوا:  تــيــم مــلــي )املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي(«. وأضـ
»نحن نرتدي مالبس )رياضية( قديمة منذ 
 مّرة بعد غسلها«، 

ّ
عام، ونعيد ارتداءها كل

 
َّ

مــتــابــعــني: »عـــلـــى عــكــس الــــوعــــود، لـــم يــتــلــق
العبو املنتخب حتى اآلن املكافآت على الرغم 

من مرور أشهر«.
وأشـــار العــبــو منتخب إيـــران إلــى أنــهــم منذ 
ضمنوا بلوغ الــدور الحاسم من التصفيات 
ــلـــى الـــــعـــــراق بــهــدف  ــة بــــفــــوزهــــم عـ ــويــ ــيــ اآلســ
املاضي  يونيو/حزيران  فــي  شــيء  ال  مقابل 
ــاتـــت انــتــصــاراتــنــا عــاديــة  فـــي الــبــحــريــن، »بـ
)ملسؤولي االتحاد(، وبــداًل من أن يدعمونا، 

نسونا بالكامل«.
ــالــــة الـــالعـــبـــني عــلــى  ــد ســــاعــــات مــــن رســ ــعـ وبـ
حــســابــاتــهــم الــرســمــيــة فـــي مــوقــع الــتــواصــل 
االجتماعي »إنستغرام«، أكد املتحدث باسم 
القدم حسني شريفي  لكرة  اإليراني  االتحاد 

ــدوري،  املــوســم الــجــديــد أفــضــل فــريــق فــي الــ
مبارياته  فــي  انــتــصــارات   10 تحقيقه  بــعــد 
الـــــــــ12 األولـــــــــى. مـــحـــاطـــًا بـــالـــحـــرس الـــقـــديـــم 
درايموند غرين، الشاب املتألق جوردن بول 
)22 عامًا( والوافد في فبراير/شباط 2020 
الكندي أنــدرو ويغينز، فــرض كــوري، الذي 
تــعــّرض أيضًا لكسر فــي يــده خــالل الحقبة 
الـــســـوداء فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2019، 
األلعاب  أفضل صانعي  أحــد  مــجــددًا  نفسه 
في تاريخ الــدوري. وبعدما عجز عن قيادة 
الفريق إلى »بالي أوف« املوسم املاضي رغم 
ه كان أفضل هداف في الدوري بمعدل 32 

ّ
أن

نقطة فــي املــبــاراة الــواحــدة، يبدو ابــن الـــ33 
عــامــًا عــازمــًا هـــذا املــوســم لــيــس عــلــى إعـــادة 
بل  اإلقصائية وحسب،  األدوار  إلــى  الفريق 
إلى منحه اللقب الرابع منذ 2015 والسابع 
في تاريخه. وسيحظى كوري وغرين وكامل 
فـــريـــق املـــــــدرب كـــيـــر بـــدعـــم إضــــافــــي الــشــهــر 
املقبل، أو الذي يليه على أقصى تقدير، مع 
عودة تومسون إلى التشكيلة التي حظيت 

بدعم مؤثر جدًا بفضل مستوى ويغينز.
تـــصـــّدر الـــكـــنـــدي الـــعـــنـــاويـــن قــبــيــل انــطــالق 
املضاد  اللقاح  تلقي  رفضه  نتيجة  املــوســم 
ــّدد  ــ ــا هـ ــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة ديــــنــــيــــة، مـ ــا عـ ــورونــ ــكــ لــ
مشاركته مع ووريرز في مبارياته البيتية، 
ــا سمح  ــاد وحـــصـــل عــلــى الـــلـــقـــاح مـ لــكــنــه عــ
للفريق بــاالعــتــمــاد عــلــيــه. وأثــبــت ابـــن الــــ26 
عــامــًا أن قـــرار الــتــعــاقــد مــعــه كـــان فــي مكانه 
ــارق الــــذي قـــّدمـــه ضد  مـــن خــــالل األداء الـــخـ

لتوفير  فــي وســعــهــا  مــا  الــهــيــئــة ستعمل   
ّ
أن

ــال حـــســـني شـــريـــفـــي فــي  ــ ــ الــــدعــــم املـــمـــكـــن. وقـ
ملي  »تيم  اإليــرانــي:  للتلفزيون  تصريحات 
الــدعــم، ونأمل أن يبقى الجميع  إلــى  يحتاج 
ــر«، مشددًا  إلــى جــانــب االتــحــاد فــي هــذا األمــ
على أن رئيس االتحاد شهاب الدين عزيزي 
خادم »يسعى إلى حل جميع املشاكل« التي 

يشكو منها الالعبون.
وخــــالل األعــــــوام املـــاضـــيـــة، شــكــت الــســلــطــات 
الـــعـــقـــوبـــات   

ّ
أن ــــن  مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ الــــريــــاضــــيــــة 

األميركية املفروضة على طهران تحول دون 
لها،  العائدة  الــــدوالرات  إلــى ماليني  نفاذها 
الــدولــي لكرة القدم  خصوصا لــدى االتــحــاد 

»فيفا«.
إلى  الــذي يسعى  اإليــرانــي،  املنتخب  وحقق 
خـــوض بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الثالثة 
ــــي تــــاريــــخــــه، أربـــعـــة  ــة فـ ــ ــادسـ ــ ــــسـ ــًا والـ ــيــ تــــوالــ
ــدًا فـــي مــبــاريــاتــه  ــ ــاداًل واحــ ــعــ ــتـــصـــارات وتــ انـ
الخمس ضمن الدور الحاسم من التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر عام 2022.
تعزيز  القدم  لكرة  إيــران  منتخب  واستطاع 
صـــدارتـــه املــجــمــوعــة األولــــى مــن التصفيات 
اآلســـيـــويـــة الــحــاســمــة ملـــونـــديـــال قــطــر 2022 
برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتني عن كوريا 
ــزة عـــلـــى اإلمـــــــــارات بــهــدف  ــائـ ــفـ الــجــنــوبــيــة الـ
مــقــابــل ال شــــيء. ويــتــأهــل صــاحــبــا املــركــزيــن 
كــأس  نــهــائــيــات  إلـــى  األول والــثــانــي تلقائيًا 

العام في قطر 2022.
)فرانس برس(

ــابـــق مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز  فـــريـــقـــه الـــسـ
)123-108(، إذ سجل 35 نقطة بعدما نجح 
الـــــ19، بينها سلتان  فــي 14 مــن مــحــاوالتــه 
أنتوني  كــارل  فــوق صديقه  استعراضيتان 
زال  مــا  الجماعي  األداء  أن  صحيح  تــاونــز. 

ــوة ووريــــــــرز، لــكــن كــيــر لم  يــشــكــل مـــصـــدر قــ
مــا سمح  الــفــرديــة لالعبيه،  الــقــدرات  يكبت 
باستعراض  مــهــاراتــهــم  عــن  بالتعبير  لــهــم 
هجومي، على غرار التمريرة التي قام بها 
كـــوري ضــد تــمــبــروولــفــز إلـــى نــظــيــره غــاري 

بــايــتــون الــثــانــي، فــحــولــهــا األخــيــر نقطتني 
»كرة ساحقة« رائعة. لفريقه بـ

قّدمه  بما  الــحــال  بطبيعة  كير سعيدًا  وكــان 
ــنـــا العـــبـــون  : »لـــديـ

ً
قــــائــــال فـــريـــقـــه حـــتـــى اآلن، 

يعتنون بعضهم ببعض. هناك عمق في هذا 
الفريق. هناك الكثير من األسلحة، الكثير من 

الخيارات املختلفة في تصّرفنا«.
املــدرب الفائز بلقب الــدوري 5 مرات العبًا )4 
ــّرة مــع ســـان أنتونيو  مــع شيكاغو بــولــز ومــ
االستعانة مجددًا  املوسم  هــذا  قــّرر  سبيرز(، 
ــــذي دافـــع  ــغــــوداال الـ ــــدري إيــ »مــتــفــجــر« أنــ بــالـــ
 ،2019 حـــتـــى   2013 مــــن  ــفـــريـــق  الـ ألـــــــوان  عــــن 
وبالصربي نيمانيا بييليتسا، ليس بسبب 
بــل بسبب  تــوالــيــًا(،  خبرتهما )37 و33 عامًا 
التي  الــقــوي واملــســانــدة  الــبــدنــي  حضورهما 
يــمــكــن أن يــؤمــنــاهــا لــلــنــجــم املــطــلــق كــــوري، 
الالعب الذي يتوجه بثبات لتجاوز راي ألن 
والتربع على عرش أفضل مسددي الثالثيات 
في تاريخ الدوري )2887 لكوري مقابل 2973 

ثالثية أللن(.
وبالتأكيد، ال يــزال كــوري مركز الثقل األكبر 
فــي الــفــريــق كــمــا أثــبــت اإلثــنــني املــاضــي ضد 
أتـــالنـــتـــا هـــوكـــس، حـــني ســجــل 50 نــقــطــة في 
غضون 35 دقيقة. ومع اكتمال ما أطلق عليه 
»ســبــالش بــــراذرز« بــعــودة تــومــســون، تزامنًا 
أيضًا مع تعافي الشاب جيمس وايزمان )20 
عامًا( بعد ابتعاد سبعة أشهر، يبدو ووريرز 
من أبرز الفرق املرشحة للمنافسة على اللقب.
)فرانس برس(

ووريرز عاد لُيرِعب الجميع في »إن بي إيه«العبو منتخب إيران ينتقدون بشدة اتحاد بالدهم
طلب العبو منتخب إيران 

من اتحاد اللعبة في 
بالدهم اإليفاء بجميع 

وعوده الماضية

يقدم فريق غولدن 
ستايت ووريرز نتائج الفتة 

في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفين

)Getty/فاز منتخب إيران على لبنان بالتصفيات )سعيد زارين

بلغ منتخب مصر الدور الحاسم من التصفيات )فرانس برس(

فرحة نجوم الجزائر بالفوز على جيبوتي )خافيير سورانو/فرانس برس(

)Getty/غولدن ستايت ووريرز... تألق الفت مؤخرًا )مايكل أوراكامي

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــات عـــربـــيـــة،  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ حـــقـــقـــت 5 مـ
نتائج متباينة، ضمن منافسات 
الجولة الخامسة، وقبل األخيرة، 
من عمر الدور الثاني للتصفيات األفريقية 
املــؤهــلــة، إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم املقبلة في قطر 2022.
وفــــي املــجــمــوعــة األولـــــــى، أصـــبـــح املــنــتــخــب 
ــزائــــري، عـــلـــى بـــعـــد نــقــطــة واحــــــــدة، مــن  ــجــ الــ
حــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــالــث 
على جيبوتي  الكبير  فـــوزه  بعد  واألخــيــر، 
بأربعة أهداف من دون رد، في املباراة التي 
الدولي  القاهرة  استاد  على  بينهما،  جــرت 

في العاصمة املصرية.
ورفـــعـــت الـــجـــزائـــر رصــيــدهــا إلــــى 13 نقطة 
عــن  ــقـــطـــتـــني  نـ ــارق  ــ ــفــ ــ بــ األول،  ــز  ــ ــركــ ــ املــ ــي  ــ فــ

تصفيات أفريقيا 
لمونديال قطر

خطوة جزائرية وصعود مصري

تربع منتخب الجزائر بقيادة مدربه بلماضي على 
األفريقية  التصفيات  في  تهديفًا  األكثر  عرش 
المؤهلة لكأس العالم المقبلة في قطر 2022، 
بمعدل تهديفي يفوق 4 أهداف في المباراة 

الواحدة

تقرير

بــوركــيــنــافــاســو، الــتــي تــعــادلــت مــع النيجر 
الوصافة  لتحتل  نفسها،  الــجــولــة  فــي   1/1
ـــ11 نــقــطــة قــبــل لــقــائــهــا مـــع »املـــحـــاربـــني«،  ــ بـ
بــأي نتيجة  التعادل  إلــى  الــذيــن يحتاجون 
فــي الــجــولــة الــســادســة واألخـــيـــرة، مــن عمر 

التصفيات األفريقية.
وســـجـــل ربـــاعـــيـــة الـــجـــزائـــر كـــل مـــن يــوســف 
ــيـــان  ــفـ بــــاليــــلــــي، وســــعــــيــــد بـــــن رحـــــمـــــة، وسـ
فيغولي، وإسالم سليماني، ليصل الرصيد 

إلــى 23 هدفًا في  »املــحــاربــني«،  لـــ التهديفي 
5 مــواجــهــات، مــا يجعلهم أصــحــاب املعدل 

التهديفي األكبر بني املنتخبات.
ــديــــــر الـــفـــنـــي  ــي، املــــ ــاضــ ــمــ ــلــ ـــال بــ ــمــ ــ وأكـــــــــد جـ
»الـــــــخـــــــضـــــــر«، الــــــــــــذي رفــــــــــض الــــحــــديــــث  لــــــــ
ــزيـــون الــــــجــــــزائــــــري، طـــــــوي صــفــحــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ لـ
الـــفـــوز عــلــى جــيــبــوتــي، والــتــركــيــز فـــي لــقــاء 
بوركينافاسو األخير في املجموعة، سعيًا 
وراء الــفــوز، والــتــأهــل لــلــدور الــثــالــث، بقوله 
فــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة: »طــويــنــا صفحة 
في  ينصب  تفكيرنا  جيبوتي،  على  الــفــوز 
لــقــاء بــوركــيــنــافــاســو، نــريــد الــفــوز والــتــأهــل 
الدفع  بجدارة«. وتابع: »حرصنا على عدم 
بــالعــبــني لــديــهــم بـــطـــاقـــات صـــفـــراء ســابــقــة 
في  بتغييرات  قمنا  كذلك  عليهم،  للحفاظ 
ــة، وجــــرى  ــابـ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــنــعــًا لـــإصـ
االطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة أكــثــر مـــن العـــب، 
والــروح  الالعبني  للغاية بمستوى  وسعيد 
الــقــتــالــيــة الــتــي لــعــبــوا بــهــا. الــجــزائــر لديها 
مـــبـــاراة صــعــبــة مـــع بــوركــيــنــافــاســو، علينا 
اإلعداد لها بكل قوة من أجل الفوز الخامس 

في املجموعة«.
من جهته، نجح املنتخب املصري في تصدر 
ُمضيفه  مــع  تــعــادل  بعدما  العربي،  املشهد 
ــهـــدفـــني ملـــثـــلـــهـــمـــا، فــــي مـــواجـــهـــة  أنـــــغـــــوال، بـ
لــعــودة مثيرة،  شــهــدت تحقيق »الــفــراعــنــة« 
عقب قلبهم النتيجة أمام أصحاب األرض، 
ــارس الـــشـــنـــاوي  ــحــ ــبـــاك الــ نــتــيــجــة تــلــقــي شـ
فــي أول 35 دقــيــقــة. ورفــــع املنتخب  هــدفــني 
املصري، رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة 
بفارق  الــســادســة،  املجموعة  ترتيب  جــدول 
4 نــقــاط، عــن أقــــرب مــالحــقــيــه، وقــبــل جولة 
الغابون  فيها  الــتــي سيلتقي  الــنــهــايــة،  مــن 

وصيفه برصيد 7 نقاط.
ــاالت اقــتــحــام للملعب  وشـــهـــدت املـــبـــاراة حــ
بــشــكــل مــكــثــف ومـــتـــكـــرر، أقــــدم عــلــيــهــا نحو 
8 مشجعني عــلــى فـــتـــرات، مــن أجـــل الــتــقــاط 
ــة، مـــــع مـــحـــمـــد صــــالح  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــور الـ
نــجــم املــنــتــخــب املـــصـــري، وهــــداف ليفربول 
مثيرة  ظاهرة  املــبــاراة  وفرضت  اإلنكليزي. 
النجم  اســتــمــرار صــيــام  فــي  للجدل، تمثلت 
محمد صالح للمباراة الرابعة على التوالي، 
مع املنتخب املصري، عن تسجيل أي هدف 
ه صنع 

ّ
لكن املــونــديــال،  فــي رحــلــة تصفيات 

أمام أنغوال الهدفني.
وعــانــى الــفــريــق املــصــري مــن غــيــاب صانع 
الــقــادر على منح صالح  الحقيقي  األلــعــاب 
الــــفــــرص لــلــتــســجــيــل، ولـــــم يــــحــــدث تـــعـــاون 
مطلقًا، بينه وبني محمد شريف ومصطفى 
-3-4 بطريقة  الهجوم،  فــي  شريكيه  محمد 
3، وكــذلــك تعرض لرقابة لصيقة مــن دفــاع 

تمكن منتخب مصر 
من الوصول للتصفيات 

األفريقية الحاسمة

يواصل منتخب المغرب تحقيق النتائج الرائعة )فاضل سنّا/فرانس برس(

أنغوال على مدار شوطي اللقاء. بدوره، أكد 
املــديــر الفني  البرتغالي كــارلــوس كــيــروش، 
 
ّ
ملنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية، أن
التعادل يأتي بسبب التأثر سلبًا بالرطوبة، 
ودرجــــات الـــحـــرارة املــرتــفــعــة، الــتــي بـــدأ بها 
الــفــريــق املـــبـــاراة، وكـــان فــي حــاجــة للتأقلم، 
ــات الــحــرارة  بــقــولــه: »تــأثــرنــا بــارتــفــاع درجــ
الفني  التراجع  والرطوبة، وهي السبب في 
أمــام أنغوال، واستغلها األخير  املــبــاراة  في 
بتسجيل بهدفني«. وأضاف: »لكننا نجحنا 
ــتـــواء املـــوقـــف ســريــعــًا، والــتــأقــلــم مع  فـــي احـ
ــواء، والــــعــــودة إلــــى املــــبــــاراة بتسجيل  ــ ــ األجـ

ــــأس الــعــالــم  ــــى كـ ــو الـــتـــأهـــل إلـ ــ املـــطـــلـــوب، وهـ
املقبلة، واملنافسة على لقب بطل كأس األمم 
األفــريــقــيــة، وكــــأس الـــعـــرب، وبــــاب املنتخب 
ــام  ــ ــتــــوح أمـ ــفــ ــه أبـــــــــواب ومــ ــ ــــري لـــيـــس لـ ــــصـ املـ

الجميع، ما يزال أمامنا الكثير من العمل«.
كـــمـــا شــــهــــدت املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا خـــســـارة 
ــام الــغــابــون بــهــدف دون  مــنــتــخــب لــيــبــيــا أمــ
رد، ســجــلــه بــيــيــر إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ في 
ليبيا  لتواصل  الدقيقة 54، من ركلة جــزاء، 
الــتــعــثــر، وتــتــلــقــى الـــخـــســـارة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي، ويــتــجــمــد رصــيــدهــا عـــن 6 نــقــاط 
للغابون.  نقاط   7 مقابل  الثالث،  املركز  في 

ثم  الــشــوط،  قبل نهاية  النني  هــدف محمد 
اللقاء،  على  الــثــانــي  النصف  فــي  السيطرة 
وسجلنا هــدفــًا، وأهـــدرنـــا أكــثــر مــن فــرصــة، 

ولم يحالفنا التوفيق فيها«.
وتابع كيروش: »الالعبون أدوا اللقاء بعقلية 
أمــر رائـــع، وأشكرهم على هذه  البطل، وهــو 
الــــــــروح الــــتــــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، والــطــبــيــعــيــة 
لــم يكن من  إلــى املنتخب املــصــري،  بالنسبة 
ــاراة، وتــأهــلــنــا عن  ــبــ الــســهــل الـــعـــودة إلــــى املــ
ــدارة لــلــدور الــثــالــث، وســنــبــدأ فــي اإلعـــداد  جــ
ــذا الــــــــــدور، وســــأمــــنــــح الـــفـــرصـــة  ــهــ ــا لــ ــعـ ــريـ سـ
ألكـــثـــر مـــن العـــــب، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــهــدف 

التاسعة، واصل منتخب  أما في املجموعة 
ــه، وســـعـــيـــه  ــ ــاراتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــــغـــــرب مـــســـلـــســـل انـ
لــلــحــصــول عــلــى الـــعـــالمـــة الـــكـــامـــلـــة، وحــقــق 
فـــوزًا كــبــيــرًا عــلــى منتخب الـــســـودان بثالثة 
ــداف مــقــابــل ال شـــيء سجلها ريـــان مــاي  أهــ
)هــدفــان( وعــمــران لــوزا، ليرفع رصيده إلى 
فــيــمــا تجمد  انــــتــــصــــارات،  مـــن 5  نــقــطــة   15
الــســودان عند نقطتني فقط. ويمثل  رصيد 
لـــ«أســود األطــلــس« خطوة  الــفــوز، بالنسبة 
املــغــرب فــي املستوى  كبيرة فــي تأمني بقاء 
املــــدرب  الـــضـــغـــوط عـــن  األول، وكـــذلـــك رفــــع 
ــه لــفــتــرة  ــ ــــذي واجـ وحـــيـــد حــالــيــلــوزيــتــش، الـ

طــويــلــة انــتــقــادات عــنــيــفــة، بــســبــب خــالفــاتــه 
الكبار املستبعدين، مثل حكيم  النجوم  مع 
زيــاش وأمــني حــارث، لكن املــدرب البوسني 
نــجــح فــي كــســب معركته مــع اإلعــــالم، الــذي 
طالب لفترة بإقالته، بداعي ضعف املردود 
الهجومي للمغرب في تصفيات أمم أفريقيا 
من خالل أرقام تهديفية رائعة في تصفيات 

كأس العالم.
وفــــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، تـــعـــادل منتخب 
مــن دون  نــظــيــره غينيا  مــع  بــيــســاو  غينيا 
إلــى 5 نقاط،  ليرفع األول رصــيــده  أهــــداف، 

مقابل 4 نقاط للثاني.
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حسين غازي

تــســتــكــمــل الـــيـــوم األحـــــد الــعــديــد 
الــكــبــيــرة املنتظرة  مــن املــبــاريــات 
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ عــلــى الــســاحــة األوروبـ
ــة األخــــيــــرة  ــولــ ــي الــــجــ ــ ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فـ
املتأهلني إلى مونديال قطر  لتحديد هوية 
 املــنــافــســة الــشــرســة عــلــى املــركــز 

ّ
2022، بــظــل

الثاني  املــركــز  صــاحــب  سيضطر  إذ  األول، 
امللحق  إلــى خــوض  فــي املجموعات بعدها 

األوروبي في القارة العجوز.

كرواتيا أم روسيا؟
 روســـيـــا الـــصـــدارة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

ّ
تــحــتــل

بـــرصـــيـــد 22 نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تــــأتــــي كـــرواتـــيـــا 
ثــانــيــة بــرصــيــد 20 نــقــطــة، وتعتبر املــبــاراتــان 
هامشيتني،  الثامنة  املجموعة  في  الباقيتان 
والرابع، منتخبا سلوفاكيا  الثالث  يمتلك  إذ 

وسلوفينيا، 11 نقطة في جعبتيهما.
كرواتيا  منتخب  يحتاج  القمة،  إلــى  بالعودة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز وال شــــيء غـــيـــره، وإال وجــب 
على وصــيــف مــونــديــال 2018 خــوض امللحق 
األوروبـــي بعد ذلــك، وربــط مصيره بمباراتي 
ذهــاب وإيــاب ضد أحد الثواني في مجموعة 
الـــروســـي لنقطة  الـــدب  ــرى، بينما يــحــتــاج  أخــ

التعادل أو عدم الخسارة.
ــح كــرواتــيــا بــقــوتــهــا عــلــى أرضـــهـــا، إذ 

ّ
وتــتــســل

العالم  كــأس  فــي تصفيات  لقاء  أي  لــم تخسر 
مــرات   8 انتصرت  بعدما   ،2013 نوفمبر  منذ 

وتعادلت في 3 لقاءات.
ــم بــالــنــســبــة إلــــى الــنــجــم الـــكـــرواتـــي لــوكــا  ــ األهـ
مودريتش وزمالئه، قدرة الفريق الدائمة على 
تسجيل األهداف، وهذا ما يعتبر األبرز لديهم 

يوم تحديد 
المصير بأوروبا

التصفيات  في  األخيرة  الجولة  أمام  الكبيرة  المنتخبات  من  العديد  تقف 
نظيره  إسبانيا  منتخب  يلتقي  إذ  قطر،  مونديال  إلى  المؤهلة  األوروبية 
السويدي في قمة كبيرة، بينما تواجه كرواتيا روسيا، وتبرز أيضًا مواجهة 

البرتغال المصيرية أمام صربيا القوية

3031
رياضة

تقرير

ــن أجــــل فـــك شــيــفــرة الــــدفــــاع الــــروســــي الـــذي  مـ
اهتزت شباكه 5 مرات فقط في التصفيات.

ب 
ّ
التغل أن  روســيــا  منتخب  يعلم  املقابل،  فــي 

ــرًا يــســيــرًا، وحــتــى  عــلــى كــرواتــيــا لـــن يــكــون أمــ
التسجيل في مرماه، إذ لم تهتز شباكه سوى 
4 مرات، مع العلم أن لقاء الذهاب بني الطرفني 

انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتألق في صفوف كرواتيا باآلونة األخيرة 
 شباك مالطا 

ّ
الالعب لوفرو ماجر، الذي هز

الــفــريــق بنتيجة 1-7،  انــتــصــار  مــرتــني، فــي 
وقبلها كــان قــد تــألــق مــع نــاديــه بتسجيله 
 الــشــبــاك 4 مــرات 

ّ
هــدفــني، مــا يــعــنــي أنـــه هـــز

فــي آخــر 5 مــبــاريــات مــع الــنــادي واملنتخب. 
فـــي املـــقـــابـــل، ســيــكــون املــجــهــر مــصــوبــًا في 
هذه املباراة صوب ألكسندر يروخني، الذي 
سجل ثنائية فــي املــبــاراة األخــيــرة ملنتخب 

بالده روسيا.

البرتغال وصربيا
ال يـــريـــد بــطــبــيــعــة الـــحـــال الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو تــعــقــيــد مــهــمــة الــتــأهــل 
عليه وعلى منتخب بالده، فبطل يورو 2016، 
يـــريـــد بـــلـــوغ املـــونـــديـــال مــبــكــرًا لــلــتــركــيــز على 
جيدًا  والتحضير  يونايتد  مانشستر  فريقه 
البطولة   

ّ
أن خصوصًا  بعدها،  قطر  ملونديال 

 عمره حاليًا 
ّ
قد تكون األخيرة له، باعتبار أن

الــــ41 عــامــًا فــي بطولة  36، وقــد يصبح بعمر 
الـ  صاحب  البرتغال  منتخب  ويــواجــه   .2026
الــــذي يمتلك ذات  17 نــقــطــة وصــيــفــه صــربــيــا 
عدد النقاط، وبالتالي ستكون املباراة ساخنة 
في لشبونة، فأبناء املدرب فرناندو سانتوس 
بينما ال  الفوز،  أو  التعادل  لنقطة  يحتاجون 

خيار لصربيا سوى االنتصار.
أيـــام بشكل  قــد سقطت قبل  البرتغال  وكــانــت 
مفاجئ أمــام أيرلندا في فخ التعادل من دون 
أهـــــــداف، لــكــن رغــــم ذلــــك حـــافـــظ الـــفـــريـــق على 

الصدارة بفضل فارق األهداف.
ويعتبر منتخب البرتغال واحــدًا من األفضل 
فــي الــتــصــفــيــات عــلــى مــســتــوى عـــدم استقبال 
ــداف، إذ لــم تهتز شــبــاكــه ســـوى 4 مـــرات.  ــ األهـ
تخسر  لم  التي  البرتغال  ة 

ّ
كف ح 

ّ
يرش التاريخ 

طــوال 7 مباريات أمــام صربيا، إذ فاز برازيل 
أوروبـــا 3 مــرات وتــعــادلــوا 4 مـــرات. وال ترغب 
امللحق، خصوصًا  صربيا في خــوض مباراة 
ــرارة عـــدم الــتــأهــل إلـــى يــورو  بــعــدمــا عــاشــت مــ
ــام  ــر وداعــــهــــا بـــركـــالت الــتــرجــيــح أمـ 2020، إثــ
اسكتلندا في التصفيات األخيرة، لكن بعض 
املؤمنني بالخرافات أو لنقل التاريخ يراهنون.
في تصفيات مونديال 1990 في إيطاليا حققت 
صــربــيــا 6 انــتــصــارات فــي الــتــصــفــيــات مقابل 
فازت  الحالي  املجموعات  دور  وفي  تعادلني، 
5 مرات وتعادلت مرتني، أي إن السيناريو قد 

يتكرر لبلوغ املونديال املقبل بقطر.
وتـــعـــّول صــربــيــا عــلــى الــعــديــد مــن الــالعــبــني 
ــتـــــش العــــب  ــ ــاديـ ــ ــز دوشـــــــــــان تـ ــيــ ــمــ ــال املــ ــ ــثــ ــ أمــ
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، إضــافــة إلــى 
ميلينكوفيتش سافيتش نجم نادي التسيو 
لوكا  املميزان  املهاجمان  وكــذلــك  اإليــطــالــي، 

إسبانيا تالقي السويد 
في قمة كبيرة بمدينة 

إشبيلية

منتخب األرجنتين يُحقق فوزًا مهمًا 
ويقترب من التأهل إلى مونديال 2022

حقق املنتخب األرجنتيني انتصارًا ثمينًا على منافسه منتخب األوروغــواي بهدف 
نظيف، في إطار الجولة الـ13 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية املؤهلة لبطولة كأس 
الذي سُيقام في قطر  العالم 2022، ليقترب أكثر من حسم بطاقة مؤهلة للمونديال 
في شتاء العام املقبل. ومن دون نجمه األول ليونيل ميسي الذي شارك في الدقيقة 
الـــ76، حققت األرجنتني فــوزًا مهمًا بهدف سجله دي ماريا في الدقيقة السابعة من 
»األلبيسيليستي« مباراة كبيرة، وصنع  يقدم منتخب  لم  االنتصار،  املواجهة، ورغم 
أن  دون  مــن  أكثر  التي سيطرت وخلقت فرصًا  بـــاألوروغـــواي   

ً
مــقــارنــة قليلة  فرصًا 

النقاط إلى 28  الثمني، رفعت األرجنتني رصيدها من  الفوز  سجل أي هدف. وبهذا 
ُ
ت

في املركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن البرازيل صاحبة الـ34 نقطة والتي ضمنت التأهل 
انتصارين  إلى تحقيق  ليونيل سكالوني  املــدرب  العالم، ويحتاج رجال  لبطولة كأس 
بعد من أجل التأهل رسميًا. في املقابل، فإّن الخسارة أبقت منتخب األوروغــواي في 
 من كولومبيا وتشيلي بنفس الرصيد، 

ٌّ
املركز السادس برصيد 16 نقطة، وأمامه كل

 
ً
ثم منتخب اإلكوادور الثالث برصيد 20 نقطة، األمر الذي يعني أنه ما زال يملك آماال

كبيرة من أجل التأهل للمونديال.

داني ألفيش: كافحت بجنون من أجل العودة 
إلى فريق برشلونة اإلسباني

احتفى البرازيلي داني ألفيش بعودته إلى برشلونة مبرزًا أنه يعود »إلى منزله بعد نحو 
خمس سنوات من الكفاح كاملجنون«.

وأكد ألفشس، البالغ 38 سنة، في رسالة نشرها على حسابه في شبكة »إنستغرام« 
إلــى برشلونة: »لقد كافحت مثل املجنون خــالل مــا يقرب مــن 5  بعد إعــالن عــودتــه 
ها ستتأخر كثيرًا وأّن األمر سيكون صعبًا، 

ّ
سنوات من أجل هذه اللحظة. لم أعرف أن

ي كنت واثقًا من أّن هذا اليوم سيأتي. أعود إلى املنزل الذي لم أخرج منه أبدًا، وكما 
ّ
لكن

قلت قبل رحيلي: أنا واحد منكم. 
ال أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، ولكني أتمنى أن يدوم لألبد«. وجاء ضم ألفيش 
بطلب من املدير الفني الجديد للبرسا تشافي هرنانديز، الذي يرغب في دعم مركز 
إلــى العــب آخــر يمتلك  ه يحتاج 

ّ
الــذي يلعب فيه سرجينيو دســت، لكن الظهير األيمن 

الخبرة ويمتاز بالتغطية املميزة والتقدم لألمام مثل ألفيش، في حني يعتبر أن سيرجي 
روبرتو يمتلك خبرات أكثر في منتصف امللعب، في وقت ال يرى مينغويزا في هذا 
املركز نظرًا ملالءمته أكثر في مركز قلب الدفاع، فهل ينجح ألفيش في العودة إلى تقديم 
ميز الذي كان قد قدمه خالل سنوات ذهبية لعبها مع النادي »الكتالوني«، 

ُ
املستوى امل

وخصوصًا في عام 2015.

داني كارباخال: حسمنا المعركة األولى 
ويتبقى الفوز يوم األحد القادم

اليونان  بالفوز على  األولــى  أّن منتخب إسبانيا حسم معركته  دانــي كارباخال  أكــد 
املــؤهــلــة ملــونــديــال قــطــر 2022، ليتصدر  التصفيات األوروبـــيـــة  عــلــى أرضــهــا ضــمــن 
األحــد في إشبيلية في ختام دور  التي سيواجهها  السويد،  مجموعته على حساب 
العالم.  املباشر لكأس  التأهل  التعادل فقط من أجل ضمان  إلى  املجموعات، ويحتاج 
من  عــام وشهرين  بعد  اليونان  أمــام  أساسيًا  للمشاركة  العائد  كــاربــاخــال،  وصــرح 
أكــن جــيــدًا، بل  لــم  ليس ألنني  أشـــارك  لــم  املنتخب،  »ابتعدت فترة طويلة عــن  الغياب: 
بسبب اإلصابة. األمر كان معقدًا وتعرضت ألكثر من انتكاسة. األمر يكلف أيضًا من 
الناحية الذهنية، لكني تخطيت هذه األمور وأستمتع اآلن مجددًا بوجودي مع املنتخب«. 
وأضـــاف كــاربــاخــال: »لــكــّن األهــم مــن هــذا هــو مواجهة األحــد أمــام السويد، علينا أن 
نحسم بطاقة التأهل املباشر للمونديال، نجحنا في حسم املعركة األولى ويتبقى لنا 
تأكيد تذكرة التأهل بالفوز يوم األحد«. كما أكد كارباخال أهمية اللعب وسط جماهير 
بالده في إشبيلية في آخر مباريات التصفيات »اللعب على أرضك ووسط جماهيرك 
هو أفضل شيء يمكن حدوثه في مثل تلك املباراة. الجمهور سيعطينا الطاقة الالزمة 

خصوصًا في أوقات ضعفنا«.

زهير ورد

أكد العداء البلجيكي بشير عبدي تألقه في دورة األلعاب األوملبية 
في  ثالثًا  حلوله  بعد  البرونزية  امليدالية  على  بحصوله  األخيرة 
سباق املاراثون، ونجح قبل أيام قليلة في تحطيم الرقم القياسي 
األوروبي خالل ماراثون روتردام في هولندا. وأصبح البلجيكي 
أول عداء أوروبي يحقق رقمًا تحت حاجز الساعتني و4 دقائق، 
محققًا توقيتًا قدره ساعتان و3 دقائق و56 ثانية، ليحتل املركز 
ـــ14 عامليًا فــي تــاريــخ هــذا االخــتــصــاص، كما أن تميزه خالل  الـ
الــنــجــوم، خصوصًا  العديد مــن  السباق كــان على حــســاب  هــذا 
الهولندي ماريوس كبسيريم الذي كان مرشحًا بقوة للحصول 
على املركز األول، باإلضافة إلى أّن بدايته في السباق كانت قوية، 
لكن العداء البلجيكي عاد من بعيد وخطف الصدارة. وفي سن 
بات   مهمًا كونه 

ً
32 عامًا، شهدت مسيرة بشير عبدي تحوال

مرشحًا لحصد العديد من األلقاب في املسابقات املقبلة، طاملا 
ــه يحقق أرقامًا مميزة تضعه في موقف قــوة، وستدفعه إلى 

ّ
أن

مزيد من العمل حتى يهيمن عامليًا رغم قوة املنافسة.
ــد فــي العاصمة  وتــعــود أصــــول عــبــدي إلـــى الــصــومــال، فــقــد ولـ
مــقــديــشــو ، لــكــن، فــي ســن 6 أعــــوام، قـــررت عائلته الــهــروب إلــى 
البلد العربي األفريقي في  أوروبــا بسبب األحــداث التي عاشها 

تلك السنوات، واستقرت في مدينة غاند التي أسست فيها الحقًا 
عنى بتنظيم املسابقات الرياضية املدرسية، لتفتح أمامه 

ُ
شركة ت

أفريقيا منجمًا  عتبر 
ُ
ت إذ  العدو،  رياضة  أبــواب ممارسة  الحقًا 

الكــتــشــاف األبــطــال بــهــذه الــريــاضــة. وظــهــر تميز بشير عبدي 
العدو في سن 16 عامًا، قبل أن تكشف بطولة أوروبـــا في  في 
 ثامنًا في 

ّ
هلسنكي، سنة 2012، عن قدراته الكبيرة، بعدما حل

سباق 5 آالف متر ورابعًا في سباق 10 آالف متر.
األلــعــاب  قبل  موجعة  ضــربــة  البلجيكي  الــعــداء  مسيرة  وتلقت 
األوملبية 2016، إذ أصيب في إحدى البطوالت، ولم تكن بمقدوره 
ــه كان بصدد تحطيم 

ّ
أن املنافسة بقوة على املراتب األولــى رغم 

للصعود  البارزين  املرشحني  الشخصية، وكان من بني  أرقامه 
على منصة التتويج، وهو ما تحقق في دورة 2020 رغم أنه كان 
باملركز  اكتفى  ه 

ّ
ولكن الذهبية،  امليدالية  على  للحصول  مرشحًا 

ه.
ّ
الثالث، وهي نتيجة إيجابية بالنسبة إلى عداء في سن

بشكل  التألق  عبدي  لبشير  يسبق  لــم  األوملــبــي،  التتويج  وقبل 
سنة  بأملانيا  ــا  أوروبــ بطولة  فــي  ثانيا  حلوله  باستثناء  مميز 
2018، إذ كان بعيدًا عن املراكز األولــى، وهو ما ُيثبت أّن تألقه 
في ماراثون هولندا، في نهاية الشهر املاضي، سيعطي مسيرته 
 منافسيه يراقبون خططه خالل مختلف 

ّ
دفعًا قويًا ويجعل كل

املسابقات املقبلة.

بشير عبدي

على هامش الحدث

يعد البلجيكي بشير عبدي أحد أبرز العدائين الذي يحظون بمسيرة الفتة 
منذ بدايته، تّوجها بحصوله على برونزية أولمبياد طوكيو

رونالدو يريد قيادة 
البرتغال إلى المونديال 
حين يلتقي صربيا 
بنجومها )سيردان 
)Getty/ستيفانوفيتش

نادال أكثر من حقق لقب روالن غاروس 
)Getty/كليف برونسكيل(

ــال مــــدريــــد اإلســـبـــانـــي،  ــ ــ يـــوفـــيـــتـــش نـــجـــم ريـ
واملـــتـــألـــق فـــي ســمــاء الــــــدوري اإليـــطـــالـــي مع 
 أنظار 

ّ
نادي فيورنتينا فالهوفيتش، محط
العديد من الفرق في القارة األوروبية.

قمة السويد وإسبانيا
في مباراة يسيل لها لعاب الجماهير، يلتقي 
ــا، بـــمـــبـــاراة مــن  ــيـ ــانـ ــبـ مــنــتــخــبــا الـــســـويـــد وإسـ

 شيء« معه.
ّ

ينتصر »يأخذ كل
الــوصــافــة برصيد 15 نقطة  الــســويــد اآلن فــي 

في دوري األمم األوروبــي وخسر في النهائي 
ــه استحوذ وسيطر على 

ّ
أن أمــام فرنسا، رغــم 

اللعب في الكثير من األوقات.
ــم الــــــســــــويــــــدي زالتـــــــــان  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــم زمـــــــــــالء الـ ــلــ ــعــ يــ
 عبور إسبانيا في أرضها 

ّ
إبراهيموفيتش أن

أمــر صــعــب، لكن فــي عــالــم كــرة الــقــدم ال شيء 
 نــجــم مــيــالن بعمر 

ّ
مــســتــحــيــل، خــصــوصــًا أن

الـ40 حاليًا يريد إنهاء مسيرته بخوض غمار 
املونديال بعد عودته عن اعتزاله الدولي.

إسبانيا لم تخسر في 66 مباراة بتصفيات 

بــعــد الــهــزيــمــة الــصــادمــة أمــــام جــورجــيــا يــوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي بــهــدفــني مـــن دون مــقــابــل، 
 التعادل أمام إسبانيا سيؤدي 

ّ
وهذا يعني أن

ابتسم لهم  الـــذي  ــــي،  امللحق األوروبـ إلــى  بهم 
فــي 2018، يـــوم هـــزوا الــعــالــم بــأســره بإقصاء 
إيطاليا. في مباراة الذهاب استطاع منتخب 
لكن هذه  أرضـــه،  على  الــفــوز  السويد تحقيق 
إشبيلية،  في  كارتوخا«  »ال  ملعب  على  املــرة 
يبدو منتخب إسبانيا أفضل حااًل من جميع 
قــّدم مستوى مميزًا  الــنــواحــي، خاصة بعدما 

ــــأس الـــعـــالـــم، حـــتـــى هــزمــتــهــا الـــســـويـــد فــي  كـ
سبتمبر/ أيلول املاضي، ومعها يريد لويس 
واملميزة  الشابة  بتشكيلته  العبور  إنريكي 
إلى العرس العاملي املقام ألول مرة في البالد 
للسويد  مباراتني  آخــر  والخليجية.  العربية 
ال تــبــشــران بــالــخــيــر خــــارج الـــديـــار، إذ خسر 
اليونان،  أمــام  أمــام جورجيا وقبلها  الفريق 
مع العلم أن شباك املنتخبني اهتزت 5 مرات 
طوال التصفيات، مع تفوق الروخا هجوميًا 

بـ14 هدفًا مقابل 12.

ماذا لو لم يلعب وجه رياضي
نادال التنس؟

ــل نــــــادال  ــيــ ــائــ ــي رافــ ــانــ ــبــ ــم اإلســ ــنـــجـ هـــيـــمـــن الـ
لسنوات على بطولة روالن غاروس الفرنسية 
»غراند  على املالعب الترابية، ثانية دورات الـ
ســـالم« فــي عــالــم الــتــنــس، بــعــدمــا خـــاض أول 
نهائي له هناك في عام 2005. حقق رافا خالل 
املفتوحة،  فرنسا  في  لقبًا   13 السنوات  هــذه 
ــافــــه بـــالـــعـــديـــد مــن  ــقــ ــــي إيــ ــم يـــنـــجـــح أحــــــد فـ ــ لـ
تكن  لــم  قياسية  أرقــامــًا  ليضرب  املناسبات، 
قد سجلت قبل ذلك، منها األكثر تتويجًا في 
بطولة كبرى واحــدة، إذ لم يسبق ألي العب 
املفتوحة  اإلنجاز في أستراليا  أن حقق هذا 
على  املفتوحة  أميركا  وحتى  ويمبلدون  أو 

مالعب فالشينغ ميدوز.
ويـــطـــرح الـــســـؤال هــنــا نــفــســه: كــيــف ســيــكــون 
شكل قائمة املتوجني بلقب »روالن غاروس« 

لو لم يكن نادال قد مارس هذه الرياضة؟

4 ألقاب لفيدرير و5 لنوفاك
ــر فيدرير  اســتــطــاع الــنــجــم الــســويــســري روجـ
ــفـــتـــوحـــة  ــا املـ ــرنــــســ ــة فــ ــولــ ــقــــب بــــطــ ــقـــيـــق لــ تـــحـ
تــفــوق في  بمناسبة واحــــدة عـــام 2009 حــني 

النهائي على السويدي روبن سوديرلينغ.
ــيـــدريـــر فــــي روالن غـــــــاروس كــانــت  خــيــبــة فـ

ــادال مـــوجـــودًا لــتــوج  ــ كــبــيــرة، فــلــو لـــم يــكــن نـ
بأربعة ألقاب أخرى ربما، باعتبار أنه خاض 
النهائي، فقد خسر في 2006 بصعوبة أمام 
نــادال، الــذي تابع هيمنته على السويسري 
فــي 2007 ومــن ثــم أسقطه فــي 2008 بثالث 

مجموعات نظيفة 6-1 و6-3 و0-6.
عاد فيدرير بعدها إلى نهائي روالن غاروس 
ُيـــمـــنـــي الـــنـــفـــس فــــي كــســر  ــان  ــ ــام 2013، وكــ ــ عـ
الهيمنة، لكن خصمه في النهائي أيضًا كان 
ــادال، فــتــفــوق األخـــيـــر مـــجـــددًا. فـــي املــقــابــل،  ــ نــ
اســـتـــطـــاع الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
املـــتـــصـــدر حـــالـــيـــًا لــتــصــنــيــف العـــبـــي الــتــنــس 
روالن  لقب  تحقيق  الــعــالــم،  حــول  املحترفني 
ــــى كـــانـــت في  ــاروس فـــي مــنــاســبــتــني، األولــ ــ غــ
آنــدي مــوراي،  البريطاني  2017 على حساب 
اليوناني ستيفانوس  الالعب  أمام  والثانية 
الغراند  فــي  لقبًا  ـــ20  الـ تيستيباس. صــاحــب 
ســالم، ُهــزم أمــام نــادال في عــام 2012 بــروالن 
غاروس، ثم سقط مجددًا عام 2014 ليتجّرع 
بعدها مرارة الهزيمة في النهائي أيضًا عام 
املــمــكــن أن يمتلك 5  بــالــتــالــي كـــان مــن   ،2020
بــطــوالت على األقـــل فــي روالن غـــاروس لوال 
نــادال، مع العلم أنــه خسر في نهائي نسخة 
2015 الــتــي غـــاب عنها اإلســبــانــي لــإصــابــة، 

أمام السويسري ستان فافرينكا.

دومينيك تيم والبقية
يــمــتــلــك دومــيــنــيــك تــيــم مـــهـــارة كــبــيــرة على 
العاثر كان حني  ه 

ّ
الترابية، لكن حظ املالعب 

وصــــل إلــــى الــنــهــائــي فـــي مــنــاســبــتــني، عــامــي 
الخصم  الحال  بطبيعة  وكــان  و2019،   2018
ــا نـــــادال. حــــاول الــنــمــســاوي  فــي الــنــهــائــي رافــ
أن يكتب اســمــه بــني املــتــوجــني عــلــى املــالعــب 
الترابية، لكن الــقــدر شــاء أن يخسر فــي املــرة 
بـــ3 مجموعات نظيفة 6-2 و6-3 و6- األولـــى 
ُيهزم في 2019 بثالث مجموعات  أن  4، قبل 
فافرينكا حقق  السويسري  الالعب  لــواحــدة. 
اللقب في فرنسا مرة واحدة كما ذكرنا حني 
واجه نوفاك، لكن كان يستطيع إضافة نجمة 
ثانية هناك لوال مواجهة نادال في عام 2017، 

حني خسر بثالث مجموعات دون مقابل.
ــه 

ّ
ــد فـــيـــريـــر فـــلـــم يـــكـــن حــظ ــيــ أمـــــا الــــالعــــب دافــ

ــر، بــعــدمــا خــســر فـــي نهائي  ــ أفــضــل هـــو اآلخـ
األمــر  وهــو  نظيفة،  بــثــالث مجموعات   2013
وقبلهما   ،2010 فــي  سودرلينغ  عاشه  الــذي 
 2005 عــام  فــي  بويرتا  ماريانو  األرجنتيني 

خالل النهائي الوحيد الذي خاضه هناك.
حسني...
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