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أعلن حارس املرمى اإليطالي جيانلويجي بوفون 
)43 سنة(، أنه قرر مواصلة اللعب ملدة عام آخر 

على األقل، وأنه يدرس عددًا من الخيارات، سواء 
في إيطاليا أو في خارجها. وقال بوفون على 

هامش تقديم أكاديمية حراس املرمى الخاصة 
به إن »فكرة االعتزال كانت على وشك االنتصار، 
لكنني اآلن متأكد من أنني سأستمر في اللعب، 

ألنني أشعر بالقوة. إن تقدير زمالئي في الفريق 
يجعلني أشعر بأنه يجب أن أستمر«.

تتواصل تبعات قضية األزمة القلبية التي تعرض 
لها النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، إذ عّبر 

زمالؤه في املنتخب عن غضبهم الشديد ضد 
»يويفا«، بسبب ضغطه ملتابعة املباراة في أسرع 

وقت، بالرغم من الوضعية النفسية الصعبة. وقال 
الحارس كاسبر شمايكل، في تصريحات نقلتها 

صحيفة »أر أم سي سبورت« الفرنسية: »لقد 
وضعونا في ورطة، وفرضوا علينا لعب املباراة، 

وهو ما أرى أنه ما كان يجب أن يحدث«.

تعرضت بعثة منتخب سيراليون لالحتجاز 
على الحدود الغينية بسبب عدم السماح لها 

بالدخول إلى العاصمة كوناكري، وذلك لخوض 
اللقاء املرتقب ضد بنني واملؤجل بينهما في 

ختام التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم 
األفريقية املقبلة في الكاميرون 2022. وجاء رفض 
دخول بعثة منتخب سيراليون بسبب عدم إجراء 
»املسحات« الطبية الالزمة وعدم تقديم الشهادات 
الخاصة بفحوصات فيروس كورونا أو التطعيم.

بوفون سيستمر 
في المالعب حتى سّن 

الـ44 على األقل

شمايكل حارس 
الدنمارك: فرضوا علينا 

لعب المباراة

احتجاز منتخب سيراليون 
على الحدود بسبب 

إجراءات »كورونا«

طمأن النجم 
الدنماركي، 
كريستيان 
إريكسن، متابعيه 
برسالة من 
المستشفى، 
وقال عبر حسابه 
في »إنستغرام«، 
كتب فيها: 
»مرحبًا بالجميع، 
أنا بخير، لكن 
بالنظر للظروف 
التي واجهتها، 
علّي أن أبقى 
في المستشفى 
ألجري كشوفات 
طبية جديدة، 
لكني أؤكد أني 
بحالة جيدة. 
شكرًا لكم على 
رسائلكم الرائعة، 
شكرًا للعالم 
على لطفكم، 
هذا يعني 
الكثير لي، اآلن 
سأشجع زمالئي 
في المباراة 
المقبلة«.

)Getty( إريكسن بدا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد السقوط الُمرعب
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سويسرا
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حسين غازي

وصلنا إلى اليوم السادس في بطولة 
يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 
عــــّدة مـــدن أوروبـــيـــة، وتــبــرز الــيــوم 3 
مــبــاريــات مــنــتــظــرة، نــتــحــدث فــي هـــذا التقرير 
عن لقاء واحد منها، هو الذي يجمع املنتخب 
غاية  قمة  فــي  السويسري  بنظيره  اإليــطــالــي 
في  »األزوري«  مــنــتــخــب  يــتــطــلــع  ــوة.  ــقــ الــ فـــي 
الجولة الثانية لتحقيق فوٍز جديد والوصول 
إلى النقطة السادسة بروح عالية، بعد الفوز 

الكبير على تركيا في االفتتاح بنتيجة 0-3.
هدفني  مــن  أكــثــر  تسجيل  إيطاليا  استطاعت 
ــيــــورو لــلــمــرة  ــاراة واحــــــدة بــبــطــولــة الــ ــبــ فـــي مــ
األولــــى فــي تــاريــخــهــا، وهـــذا األمـــر لــم يتحقق 

ألقت حادثة سقوط العب الوسط الدنماركي 
كريستيان إريكسن بظاللها على فوز فنلندا 
1-0 على الدنمارك السبت املاضي، لكن الفريق 
مراحل  فــي  مقعده  مــن حجز  كثيًرا  سيقترب 
خــروج املغلوب، اليوم األربــعــاء، إذا فــاز على 
نظيره الروسي. وتشارك فنلندا في النهائيات 
األوروبية للمرة األولــى، وهي تدرك أن الفوز 
فــي مــبــاراتــهــا الــثــانــيــة بـــدور املــجــمــوعــات في 
سان بطرسبرغ سيرفع رصيدها إلى 6 نقاط، 
وسيقربها كثيًرا من ضمان بلوغ دور الـ 16. 
وللحصول على فرصة لتحقيق هذا الهدف، 
سيتعنّي على فنلندا القيام بشيء لم تحققه 
طــــوال أكــثــر مــن قـــرن كــامــل، وهـــو الــفــوز على 
روسيا. وآخر فوز حققته فنلندا على روسيا، 
فنلندا  كانت  عندما   ،1912 أوملبياد  فــي  كــان 
ال تزال تحت السيطرة الروسية. وبعد تفكك 
االتحاد السوفييتي فازت روسيا على فنلندا 
في جميع املواجهات األربع التي جمعت بني 
ت شباكها مرة واحــدة خالل 

ّ
الطرفني، واهتز
هذه املواجهات.

ــفـــوز فـــي شـــبـــاك الـــدنـــمـــارك،  وبــفــضــل هــــدف الـ
ت 

ّ
والذي حمل توقيع جويل بوهيانبالو احتل

ــرق املــجــمــوعــة  ــ ــثـــانـــي بــــني فـ فــنــلــنــدا املــــركــــز الـ
خلف بلجيكا املتصدرة بفارق األهــداف. لكن 
الفنلندي في  املباراة، وهي األولــى للمنتخب 
بــطــولــة كــبــرى كــانــت بــمــثــابــة تــجــربــة مــروعــة 
لــالعــبــني. وســـقـــط صـــانـــع الــلــعــب الــدنــمــاركــي 
إريـــكـــســـن مــغــشــًيــا عــلــيــه عــلــى أرض املــلــعــب، 
قبل  قلبه،  وتــوقــف  قلبية  ألزمـــة  تعرضه  بعد 
ــه والـــطـــاقـــم الــطــبــي  أن تــنــجــح جـــهـــود زمــــالئــ
فــي إنــقــاذ حــيــاتــه. ووصـــف تيم ســبــارف قائد 
ــان تــحــدًيــا  ــ ــه كـ ــأنـ مــنــتــخــب فــنــلــنــدا املــــوقــــف بـ

ــــاف لــلــصــحــافــيــني أن »مـــا حــدث  ذهــنــًيــا. وأضـ
على أرض امللعب كان أمًرا أكثر أهمية تماًما 
من كرة القدم«.  وبــدا أن املهاجم تيمو بوكي 
الذي أحرز 10 أهداف خالل تصفيات البطولة 
الكاحل،  تعافى تماًما من إصابة مزعجة في 
التوقعات  تشير  بينما  الــهــجــوم،  قــاد  عندما 

إلى أن فنلندا ستسعى من جديد إلى مباغتة 
الجولة  في  الفوز  الروسي وتحقيق  املنتخب 
كأس  نهائيات  روســيــا  واستضافت  الثانية. 
الثمانية،  دور  إلــى  2018 ووصلت  في  العالم 
لكنها تعثرت تماًما في مواجهة بلجيكا في 
الجولة األولــى من البطولة الحالية وخسرت 

0-3، وسيتعني عليها تحقيق نتيجة إيجابية 
إذا رغبت في تصحيح مسارها  أمــام فنلندا، 
بالبطولة. وقال ستانيسالس تشيرتشيسوف 
مدرب روسيا في مؤتمر صحافي: »نحن في 
انتظار املنتخب الفنلندي، وبعد ذلك سنواجه 
الـــدنـــمـــارك«. وفـــي لــقــاء آخـــر، ســتــحــاول تركيا 

بــقــيــادة املــــدرب شــيــنــول غــونــيــش مــحــو األداء 
الــســيــئ عــقــب الــخــســارة الثقيلة 3-صــفــر أمــام 
إيطاليا في افتتاح البطولة، من خالل تجاوز 
عقبة ويلز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب 

»باكو« األوملبي. 
)رويترز(

فنلندا لضمان التأهل 
وتركيا من أجل التعويض

طوال 39 مواجهة سابقة، وهي اآلن ستواجه 
ها تتسلح بعاملي األرض 

ّ
منتخبًا صعبًا لكن

املــبــاراة على ملعب روما  إذ تقام  والجمهور، 
األوملــبــي. بشباك نظيفة مــرة أخــرى لم تسقط 
إيــطــالــيــا لــلــمــرة الــثــالثــني تــوالــيــًا، وهـــي تحت 
قــيــادة املـــدرب روبــرتــو مانشيني، وهــي تعلم 
إيطاليا  تــكــون ســهــلــة. وتعتمد  لــن  املــهــمــة   

ّ
أن

الشباب  مــن  البطولة على مجموعة  هــذه  فــي 
الثنائي  عــلــى  مانشيني  يــعــول  إذ  والــخــبــرة، 
ــيــــونــــاردو  املـــخـــضـــرم جـــورجـــيـــو كــيــلــيــنــي ولــ

بونوتشي في الخط الخلفي.
ــر أن تــــدخــــل إيــــطــــالــــيــــا بــنــفــس  ــتـــظـ ــنـ ــن املـ ــ ــ ومـ
باستثناء  تركيا،  ضــد  لعبت  التي  التشكيلة 
غــيــاب فــلــورنــزي الــــذي تـــعـــّرض لــإصــابــة في 
االفتتاحي، فيما قد نشهد عــودة نجم  اللقاء 

باريس سان جيرمان ماركو فيراتي.
ويمتلك املنتخب اإليطالي العديد من الحلول 
ــراف، وذلــــك من  ــ فــي وســـط املــلــعــب وعــلــى األطــ
ــي الــجــهــة  ــتــــمــــاد عـــلـــى إنـــســـيـــنـــي فــ خـــــالل االعــ
ــراردي فـــي الــــــرواق األيـــمـــن إلــى  ــيــ الــيــســرى وبــ
جانب مهاجم التسيو تشيرو إيموبيلي الذي 
ســجــل هــدفــًا وصــنــع آخـــر فــي املـــبـــاراة األولـــى. 
ويمتلك مانشيني عناصر قــادرة على تقديم 
الثالثي  يــوفــق  لــم  بــحــال  الهجومية  اإلضــافــة 
ــرار كــيــيــزا نــجــم يــوفــنــتــوس  ــ الـــحـــالـــي، عــلــى غـ
وبيلوتي العب تورينو وكذلك بيرناردسكي.

فـــي خـــط الـــوســـط أكــــد جــورجــيــنــيــو وبـــاريـــال 
قـــــدرة كــبــيــرة عــلــى ضــبــط اإليــــقــــاع، ال سيما 
األخير الذي كان الرابط بني الدفاع والهجوم، 
أداًء مرضيًا، مع اإلشارة  قّدم لوكاتيلي  فيما 
ــيــــســــرى، وتــــحــــديــــدًا الــظــهــيــر  إلـــــى الـــجـــبـــهـــة الــ
ســبــيــنــاتــزوال الـــــذي ســـاهـــم بــشــكــل فـــعـــال مع 
تاريخيًا،  الهجومية.  العمليات  فــي  إنسيني 
التقى الطرفان في 57 مباراة سابقة، كان الفوز 
من نصيب إيطاليا في 28 مرة فيها مقابل 7 
هزائم و22 تعاداًل. وشهدت املواجهات الثالث 
األخــيــرة فــي 2010 و2009 و2006 تــعــاداًل بني 
في  مــرة  آخــر  إيطاليا  فـــازت  فيما  املنتخبني، 
عام 2003، بينما يعود آخر انتصار ملنتخب 
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يطمح المنتخب اإليطالي في الجولة الثانية لتحقيق 
االنتصار الثاني والوصول إلى النقطة السادسة، فيما 

يتطلع نظيره السويسري لحصد الفوز األول

)Getty /سويسرا تعادلت مع ويلز )تولغا بوزوغلو

)Getty( تاريخيًا تتفّوق إيطاليا على سويسرا في المواجهات المباشرة

)Getty /إيطاليا هزمت تركيا في لقاء االفتتاح بثالثية )كالوديو فيا

منتخب فنلندا ظهر بمستوى جيد في أول لقاء )أولغا ماتسييفا/ فرانس برس(

)Getty( تركيا ستحاول التعويض بلقاء ويلز

تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال 1994،  إلـــــى  ســـويـــســـرا 
تحديدًا يوم 1 مايو/ أيار 1993 بهدٍف من دون 
مقابل. وسبق ملنتخب سويسرا أن حقق فوزًا 
على إيطاليا في امللعب األوملبي في روما في 
عــام 1982. فــي املقابل ورغــم تــعــادل سويسرا 

في املــبــاراة األولــى أمــام ويلز، قدمت مستوى 
مميزًا، وكانت الطرف األفضل في معظم دقائق 
اللقاء. وظهر الالعب بريل إيمبولو في اللقاء 
األول بمستوى جيد، إذ شّكل العب بوروسيا 
مونشنغالدباخ قلقًا للدفاع الويلزي. ويمتلك 
املـــــدرب فــالديــمــيــز بــيــتــكــوفــيــتــش الــعــديــد من 
ــن عـــلـــى تــشــكــيــل خـــطـــورة  ــادريــ ــقــ الـــالعـــبـــني الــ
اإليــطــالــي جيانلويجي  الــحــارس  مــرمــى  على 
دوناروما، على غرار شاكيري العب ليفربول، 
بنفيكا  ومــهــاجــم  إيمبولو  خلف  يلعب  الـــذي 
الــبــرتــغــالــي هـــاريـــس ســيــفــيــروفــيــتــش. ولــعــب 
مــنــتــخــب ســويــســرا فـــي الــلــقــاء بــطــريــقــة 4-3-

1-2، مــعــتــمــدًا عــلــى فـــرولـــر وتــشــاكــا فـــي خط 

األولــى والتعادل  املباراة  املدافع. بعد  الوسط 
ــال املـــــــدرب بــيــتــكــوفــيــتــش  ــ املـــخـــيـــب لــــآمــــال، قـ
لــنــا. علينا  الــتــي أتيحت  الــفــرص   

ّ
»لــم نستغل

أن نـــكـــون أفـــضـــل فـــي املـــبـــاراتـــني املــقــبــلــتــني«.
مــنــتــخــب ســـويـــســـرا قـــــادر عــلــى خــلــق الــعــديــد 
التحّمل  فــي  تكمن  املشكلة  لــكــن  الــفــرص،  مــن 
والـــصـــمـــود فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي، وبـــاعـــتـــراف 
املــــدرب: »كــنــا نــعــرف منذ الــبــدايــة أن إيطاليا 
هي املــشــروع األوفــر حظًا في هــذه املجموعة، 

سنحاول الحصول على النقاط ضدهم، 
ــال فــي  ــحــ ــّب الـــتـــرشـــحـــيـــات بــطــبــيــعــة الــ وتــــصــ
مصلحة إيــطــالــيــا الــتــي تــطــورت بــشــكــٍل الفــت 
تحت قيادة مانشيني بعد الفشل في التأهل 

ملــونــديــال 2018 تــحــت قــيــادة فــيــنــتــورا، وهــي 
واحــــــدة مـــن الــحــقــبــات األكـــثـــر ســــوداويــــة في 

تاريخ بطل العام 4 مرات.
وحاول إنسيني ومانشيني بعد اللقاء األول 
عدم وضع أي ضغوطات على املجموعة وذلك 
 الجميع يطمح للذهاب 

ّ
أن من خالل الحديث 

الحديث عن  أبعد نقطة ممكنة، من دون  إلــى 
 وجــود منتخبات أخرى 

ّ
حصد اللقب في ظــل

ــك، لـــكـــن مــــن دون  شــــك يــمــتــلــك  ــذلــ مـــرشـــحـــة لــ
األزوري مقومات عديدة لحصد هذه البطولة، 
ــن هـــــذا الـــجـــيـــل الـــســـويـــســـري  فــيــمــا يــنــتــظــر مــ
تحقيق إنجاز في يــورو 2020 وعــدم االكتفاء 

بلعب دور هامشي.

يـورو بـازار

إيطاليا تستضيف 
سويسرا على الملعب 

األولمبي في روما

■ اعتذر املهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش لجماهير منتخب بالده 
أعقب تسجيله هدفًا في  الــذي  العنيف  االحتفال  عــن  الــقــدم  كــرة  ومحبي 
مرمى املنافس مقدونيا الشمالية، بافتتاح مشوارهما في يورو 2020، كما 
التواصل  بمواقع  عنه  شيع 

ُ
أ ما  عبارات عنصرية، عكس  في  تورطه  نفى 

االجتماعي.
وقـــال أرنــاوتــوفــيــتــش، وهــو مــولــود فــي فيينا عــام 1989 ألب يوغسالفي 
)صربي حاليًا( وأم نمساوية، في تصريحات نقلتها صحيفة »إكسبرس« 
اإلســـاءة ألّي شخص، وأضـــاف: »كنت عصبيًا  لم يقصد  ــه 

ّ
إن البريطانية، 

في احتفالي، والسبب أّن مشاعري اختلطت علّي، ولهذا أطلب االعتذار من 
زمالئي وأصدقائي املقدونيني واأللبان )مقدونيا الشمالية كانت جزءًا من 
يوغسالفيا السابقة، كما كانت كوسوفو التي تسكنها أغلبية ألبانية( لكن 
ــي لم أتلفظ بــأّي كلمة عنصرية إطــالقــًا«. وتابع: »لست عنصريًا، 

ّ
أن أؤكــد 

 الدول وأنا من املدافعني عن التنوع الثقافي، جميع من 
ّ

لدّي أصدقاء من كل
يعرفني يشهد لي بذلك«. وكان املهاجم السابق لنادي ويستهام يونايتد 
اإلنكليزي قد فقد السيطرة على نفسه، إذ استمر في توجيه كلمات كثيرة 
ه كان ينتقد أشخاصًا معينني، قبل أن يتدخل زمالؤه، 

ّ
بطريقة عنيفة، وكأن

وعلى رأسهم مدافع ريال مدريد الجديد، ديفيد أالبا، ليوقفه، لكن بصعوبة 
كبيرة جدًا.

وبــقــي أرنــاوتــوفــيــتــش على دكــة الــبــدالء فــي مــبــاراة افــتــتــاح »يـــورو 2020« 
راوغ  إذ  رائــعــة،  بطريقة  الثالث  الهدف  ويسجل  ليدخل  ملنتخبه،  بالنسبة 

الحارس وأسكن الكرة داخل الشباك.
 ارتداء قميص نادي 

ً
وانتقل أرناوتوفيتش ليخوض تجربة جديدة، مفضال

ه اصطدم بصعوبة االنسجام 
ّ
شنغهاي بورت في الدوري الصيني، غير أن

مع نمط العيش في بلد مختلف تمامًا عن الدول األوروبية.

■ كشف مدرب منتخب سلوفاكيا شتيفان تاركوفيتش عن الطريقة التي 
نجح فيه فريقه في إيقاف خطورة هــداف بولندا وبايرن ميونيخ األملاني 

روبرت ليفاندوفسكي.
في  اإلثنني،  يــوم   1-2 بنتيجة  الفوز  تحقيق  منتخب سلوفاكيا  واستطاع 
أبرز عوامل االنتصار  الفريقني بيورو 2020، وكان أحد  افتتاح مباريات 

الحّد من خطورة أفضل العب في العالم العام املاضي.
الدفاع  أساليب  وتطبيق  الجماعي  الجهد  خــالل  »مــن  تاركوفيتش:  وقــال 
نا من تعطي هجوم بولندا، خاصة من جهة اليسار باستخدام 

ّ
القوية، تمك

أوكاش هاراسلني العب الوسط واملدافع بيتر بكاريك، الذي قام بالتغطية، 
كانت هذه نيتنا منذ البداية«.

كبيرًا  دورًا  أيضًا  لعبا  ولوبومير ساتكا  »بكاريك  الصدد  هــذا  في  وختم 
في إبطال تأثير ليفاندوفسكي الذي سدد خمس مرات فقط على املرمى... 

سعيد لهما بعدما نجحا في إيقاف العب رائع مثله«.
في  ليفاندوفسكي   ينجح  لم  ميونيخ،  بايرن  مع  الغزيرة  أهدافه  وبعكس 
هّز الشباك سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة لعبها في بطولتي اليورو 

وكأس العالم.

تــاريــخ  شتشيسني  فويتشيك  بــولــنــدا  منتخب  مــرمــى  حــــارس  دخـــل   ■
اليورو من الباب الخلفي، بعد مواجهة منتخب بالده لسلوفاكيا، أول من 
واهــتــزت شباك  يـــورو 2020.  مــن  الخامسة  املجموعة  فــي  اإلثــنــني،  أمــس 
شتشيسني، ليصبح أول هدف عكسي من حارس مرمى في تاريخ بطولة 
ــه أســرع هدف عكسي في تاريخ البطولة القارية، فيما بات 

ّ
أوروبــا، كما أن

مرماه خالل  في  هدفًا  يوفنتوس يسجل  فريق  العــب من صفوف  ثاني 
تركيا، خــالل مواجهة  ديــمــيــرال، العــب منتخب  بعد ميريح  يــورو 2020، 

إيطاليا في لقاء االفتتاح.

فشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز أمام السويد، ضمن منافسات 
كارتوخا«  »ال  ملعب  على   2020 يــورو  ببطولة  الخامسة  املجموعة 
الــجــولــة األولــــى، رغــم االســتــحــواذ الكبير  فــي مدينة إشبيلية خــالل 
والــســيــطــرة على الــكــرة. وســيــطــرت إسبانيا بــالــطــول والــعــرض على 
اللقاء، لكن السويد التي كانت لها فرص خطرة، استطاعت الصمود 
طوال الدقائق التسعني، بعدما تألق الحارس روبن أولسن، فيما كان 
تصّرف العبي إسبانيا أمام املرمى سيئًا للغاية في عّدة لقطات، وال 
سيما املهاجم ألفارو موراتا وقائد أتلتيكو مدريد كوكي. واستطاع 
فريق املــدرب لويس إنريكي تنفيذ 917 تمريرة خالل املباراة مقابل 
لــأول و%25   %75 اللقاء  طــوال  السيطرة  بلغت  فيما  للسويد،   161

للثاني.
وخالل النصف ساعة األولى من هذا اللقاء، سيطرت إسبانيا بنسبة 
84% على الكرة، ووصل عدد التمريرات إلى 419 مقابل 59 للسويد، 
وبحسب أوبتا املتخصصة في اإلحصاءات، فإنه أعلى رقم تاريخيًا 
في بطوالت أمم أوروبا منذ البدء بعمليات اإلحصاء عام 1980. هذه 
األرقــام قد يراها البعض إنجازًا كبيرًا، لكن في الحقيقة عدم حصد 
القدم،  كــرة  بعالم  فيه  غير مرغوب  أمــرًا  يعتبر  التسجيل  أو  النقاط 

ويدخل في إطار »االستحواذ السلبي«.
)العربي الجديد(

ملعب 
ُحــر

استحواٌذ دون فائدة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــت مــــعــــســــكــــرات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــا انــ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ بــ
املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة املـــشـــاركـــة 
فــــــــي املــــــنــــــافــــــســــــات األفـــــريـــــقـــــيـــــة 
تــحــضــيــرًا لــلــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى بطولة 
تــبــايــنــت األحـــــــداث ما  الـــعـــالـــم 2022،  كــــأس 
بــني ســعــادة وأحــــزان، إشـــادة وانــتــقــاد، جيل 
تهديفية  غـــزارة  بالجملة،  وإصــابــات  واعـــد 
وعـــقـــم هـــجـــومـــي، فـــي جـــــدول كــــان مــزدحــمــًا 

للمنتخبات العربية.
للمنتخبات  الـــدولـــيـــة  ــبـــاريـــات  املـ وشـــهـــدت 
جديدًا  تاريخيًا  توهجًا  األفريقية  العربية 
للمنتخب الجزائري بطل كأس أمم أفريقيا 
الــســمــراء  الــقــارة  2019، وأقــــوى منتخب فــي 
ــال بـــلـــمـــاضـــي، الــــذي  ــمـ مــــع املــــديــــر الـــفـــنـــي جـ
استغل التوقف بشكل رائع. ونجح منتخب 
الجزائر في كتابة رقم قياسي باسم منتخب 
»محاربي الصحراء«، والذي تمثل في كسر 
رقـــم ســاحــل الــعــاج الــخــاص بــالــوصــول إلــى 
27 مباراة متتالية من دون خسارة واحدة، 
لــيــصــبــح ســجــلــه خــالــيــًا مـــن الــخــســائــر منذ 
الــثــانــي 2018، وهــــو ما  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
يحسب لجمال بلماضي إلى جانب تحقيق 
ــارات الـــقـــويـــة، أســعــد  ــتــــصــ ســلــســلــة مــــن االنــ
جــديــدة،  واكــتــشــف وجــوهــا  الجماهير،  بها 
الــكــبــار وجاهزيتهم  واطــمــأن عــلــى نــجــومــه 

لبدء تصفيات كأس العالم.
وحــقــقــت الــجــزائــر انــتــصــارًا مــعــنــويــًا مهمًا 
على منتخب تونس أحد أكبر 8 منتخبات 
السمراء بهدفني مقابل ال شيء  الــقــارة  فــي 
بــونــجــاح وريـــاض محرز،  بــغــداد  سجلهما 
ــد املنتخبات  وقــبــلــهــا فــــازت عــلــى مــالــي أحـ

عرب أفريقيا 
دوليًا

الجديان.  للكبير. جيل جديد لصقور  أرقام جزائرية قياسية. ضربة تونسية 
اإلصابات.  تالحقها  موريتانيا  االتهام.  قفص  في  وتبقى  تنتصر  المغرب 
هي كلّها عناوين فرضت نفسها على استعدادات المنتخبات العربية التي 

عاشت معسكرات مغلقة 

3031
رياضة

مـــن دون رّد سجله  بــهــدف  أيــضــًا  الــكــبــيــرة 
ريـــاض مــحــرز، كــمــا فـــازت عــلــى موريتانيا 
ــة أهـــــــــداف لــــهــــدف ســـجـــلـــهـــا بـــغـــداد  ــعــ ــأربــ بــ
بــونــجــاح وآدم ونــــاس وســفــيــان فــيــغــولــي، 
انــتــصــارات، مع تسجيل   3 الجزائر  لُيحقق 
7 أهــــداف مــقــابــل هـــدف واحــــد فــي الــشــبــاك. 
جيد  بشكل  سيره  بلماضي  جمال  ويــؤكــد 
نــحــو تــطــويــر الــجــيــل، وضــمــان الــتــأهــل إلــى 

املونديال القطري باكرًا.
تونسي  حزن  الجزائرية  االحتفاالت  وقابل 
بسبب الــخــســارة أمـــام الــجــزائــر بهدفني من 
دون رد وديًا، وانتهاء حقبة سلسلة النتائج 
بعد  الفني،  املــديــر  الكبير،  ملــنــذر  اإليجابية 
أكثر من عــام. وفــازت  توليه املسؤولية قبل 
تونس في أولى مبارياتها الودية باألجندة 
على الكونغو بهدف من دون رّد سجله نعيم 
الجزائر. وشهد  من  ها خسرت 

ّ
لكن سليتي، 

مــعــســكــر مــنــتــخــب »نـــســـور قــــرطــــاج« واقــعــة 
الكبير، الالعب  مثيرة، تمثلت في استدعاء 
ه 

ّ
الواعد سباستيان تونكتي )18 عامًا( لكن

لم يدفع به في املباراة الكبرى أمام الجزائر، 
ومـــنـــحـــه حــــق االســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــدريـــب أو 
العودة لفريقه النرويجي، بداعي استدعائه 
للتأقلم فقط، في وقت استغل املدرب الفترة 
الدولية في االطمئنان على جهوزية العبني 

كبار عائدين من اإلصابة مثل علي معلول، 
ظهير أيسر فريق األهلي املصري. 

رغـــم تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى غــانــا ثـــم بــوركــيــنــا 
 مــبــاراة، 

ّ
فاسو بهدف مقابل ال شــيء فــي كــل

عــــــاد الـــــجـــــدال لـــيـــالحـــق الــــبــــوســــنــــي، وحـــيـــد 
ــدرب املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي  ــ ــ حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، مـ
بــســبــب الـــكـــرة الــهــجــومــيــة الــســيــئــة، وضــعــف 
املعدل التهديفي ألسود األطلس، والذي بات 
مــصــدر قــلــق كــبــيــر قــبــل بـــدء تــصــفــيــات كــأس 
الــعــالــم، ومــنــافــســات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة. 
وفازت املغرب على غانا بهدف جواد ياميق، 
فــازت على بوركينا فاسو بهدف أشــرف  ثــم 
ها لم 

ّ
حكيمي نجم إنتر ميالن اإليطالي، لكن

تقنع الجماهير.
في  كبيرة،  النتقادات  الفني  املدير  وتعرض 
 عـــدم االســتــفــادة مــن الــنــجــوم الــكــبــار في 

ّ
ظـــل

زيـــاش،  حكيم  يــتــصــدرهــا،  والــتــي  تشكيلته، 
نــجــم فـــريـــق تــشــلــســي اإلنـــكـــلـــيـــزي، ويــوســف 
ــانــــي،  ــبــ ــيــــري، هــــــــداف إشـــبـــيـــلـــيـــة اإلســ الــــنــــصــ
وكالهما قوة تهديفية مميزة، وكذلك تراجع 
املـــعـــدل الــتــهــديــفــي وســـط أنـــبـــاء عـــن اجــتــمــاع 
مــرتــقــب بـــني فــــوزي لــقــجــع، رئــيــس االتـــحـــاد، 
واملدير الفني، ملناقشته في وضعية املنتخب 
خالل الفترة املقبلة ومدى قدرته على تطوير 
الــســودانــي  املنتخب  حقق  جهته،  مــن  األداء. 
»صقور الجديان« قبل أسابيع قليلة،  امللقب بـ
إنجاز التأهل إلى كأس األمم األفريقية املقبلة 
بعد غــيــاب، وخـــاض بـــدوره مــبــاريــات دولية 
قوية حقق خاللها الفوز، وتعرض للخسارة 
ومنح الفرصة ألكثر من العب جديد لتجهيز 
ــيـــل واعـــــــد ودكـــــــة بـــــــدالء قــــويــــة. وخـــاضـــت  جـ
املدير  فيلود،  الفرنسي هوبير  مع  الــســودان 
الفني، مباراة قوية أمام زامبيا حققت فيها 

انتقادات بسبب عدم 
خوض المنتخب المصري 

أّي مباراة ودية

اكتشاف 41 إصابة 
بفيروس كورونا في بطولة 

»كوبا أميركا«
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن اكتشاف 41 إصابة بفيروس كورونا بني العبني 
وأعضاء ببعثات املنتخبات والعاملني بشكل مباشر في بطولة »كوبا أميركا« التي 
تحتضنها البرازيل حتى 10 يوليو/ تموز املقبل. وحتى اآلن، اكتشفت اإلصابات 
للوزارة، من  ووفقًا  وبيرو.  وبوليفيا  فنزويال وكولومبيا  بعثات منتخبات  داخــل 
الـــ41، هناك 31 بني العبني وأعضاء باملنتخبات، بينما اإلصابات  بني اإلصابات 
العشر األخرى بني العاملني في البطولة، وتم عزلهم جميعًا داخل أحد الفنادق في 
العاصمة البرازيلية. ولم تكشف الوزارة عن أّي تفاصيل حول اإلصابات الجديدة 
شف عن إصابة 12 عضوًا من بعثة املنتخب الفنزويلي، من بينهم 

ُ
املؤكدة، لكن، ك

ــه تم 
ّ
أن الـــوزارة  إلــى برازيليا. كما أضــاف بيان  8 العبني، وذلــك بمجرد وصولهم 

إجــراء 2927 فحصًا لكورونا حتى اآلن، من بينها أكثر من فحص واحد لنفس 
األشخاص في بعض الحاالت.

منتخب أوروغواي 
يخضع لفحص كورونا 

ويجري تدريبًا تكتيكيًا
خضع منتخب أوروغواي لفحوص »بي سي آر« للكشف عن اإلصابات املحتملة 
الــبــرازيــل  إلــى  الــتــوجــه  بــفــيــروس »كـــورونـــا« كــمــا أجـــرى تــدريــبــًا تكتيكيًا عشية 
للمشاركة في بطولة »كوبا أميركا«. وأعلن االتحاد األوروغواياني لكرة القدم أّن 
البرازيل  إلى  الوفد  48 ساعة من سفر  قبل  للفحص  املنتخب خضعوا  أعضاء 

لخوض البطولة القارية. 
الجنوبية  أميركا  مباراتني في تصفيات  آخر  التدريبي لخوض  املعسكر  وخــالل 
وسط  العــب  فحص  نتيجة  كشفت   ،2022 قطر  العالم  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة 
التعافي  أراسكايتا، إصابته بكورونا، وبعد  البرازيلي جيورجيان دي  فالمينغو 
خالل أسبوعني، تمكن من االنخراط مرة أخرى مع زمالئه للمشاركة في البطولة. 
تــابــاريــز، الالعبني لعمل تكتيكي فــي مجمع  املـــدرب، أوســكــار واشنطن  وأخــضــع 
سيليستي، وهو منشأة رياضية تقع في ضواحي العاصمة مونتيفيديو، بهدف 
وأجــرى  الجمعة.  غــد  بعد  املرتقبة  الــوطــنــي  للمنتخب  األولـــى  للمباراة  التحضير 
املنتخب تــدريــبــًا آخــر مــســاء الــثــالثــاء، قبل الــتــوجــه إلــى الــبــرازيــل الــيــوم األربــعــاء، 

تحضيرًا ملواجهة األرجنتني، على ملعب »ماني غارينشيا« في برازيليا.

ميسي 
بعد التعادل أمام تشيلي: 

غاب عنا الهدوء
تشيلي  أمــام  التعادل  بعد  األرجــنــتــني،  منتخب  وقــائــد  نجم  ميسي،  ليونيل  قــال 
بهدف ملثله في مستهل مشوار »األلبيسيليستي« في بطولة »كوبا أميركا«، التي 
تستضيفها البرازيل حتى 10 يوليو/ تموز املقبل، إّن منتخبه افتقد الهدوء من 

أجل تحقيق الفوز.
احتضنها  التي  املــبــاراة  نهاية  بعد  مباشرة  في تصريحات  »البرغوث«  وأوضــح 
ملعب »نيلسون سانتوس األوملبي« في ريو دي جانيرو: »افتقدنا الهدوء، عندما 
كنا متقدمني في النتيجة، لم نستطع الحفاظ على هذا التقدم، كما أّن عشب امللعب 
لم يساعدنا. لم نستطع السيطرة على الكرة، واللعب بشكل أسرع، وهو األمر الذي 
املــبــاراة«. وأضاف  ها غيرت مسار 

ّ
لكن الجزاء،  أشاهد ركلة  لم  املنافس.  به  تميز 

ميسي هداف املنتخب األرجنتيني: »أعتقد أّن ركلة الجزاء وهدف التعادل منحا 
املنافس الهدوء بشكل أكبر منا. العبو املنافس بدأوا في التحكم بالكرة، واملباراة 
أصبحت أصعب بالنسبة لنا. كنا نرغب في بدء البطولة بانتصار، كان مهمًا أن 
أوروغــواي ستكون كذلك،  للغاية، ومباراة  أمــام منافس صعب  لعبنا  بفوز.  نبدأ 

ولهذا كنا نود بدء البطولة بالفوز«.

الــبــاراغــويــانــي  املنتخب  ُيعتبر كــارلــوس غــامــارا مــن أســاطــيــر 
تاريخيًا، فهو ولــد فــي 17 شــبــاط/ فــبــرايــر عــام 1971، وكــان 
قائدًا ملنتخب بالده وكان يلعب في مركز قلب الدفاع، وخاض 
حوالي 110 مباريات دولية وسجل 12 هدفًا. واشتهر غامارا 
ميزة على أرض امللعب، وقوته 

ُ
خالل مسيرته الكروية بقيادته امل

البدنية وقوته في الكرات الهوائية وكذلك الضربات الرأسية، هذا 
معظم  في  املنافسني  توقف  التي  الدفاعية  التدخالت  عن  عــدا 
في  املدافعني  أفضل  مــن  التي جعلته  الصفات  وهــي  األوقـــات، 

قارة أميركا الجنوبية في تلك الفترة.
وخـــاض غــامــارا مــبــاريــات مــع منتخب بـــاراغـــواي بــني سنتي 
وكــان  وقــاريــة،  عاملية  بــطــوالت   10 فــي  ومثله  و2006،   1993
قائدًا على أرض امللعب في معظم فترات وجــوده مع املنتخب. 
ــارك غــامــارا مــع منتخب بـــاراغـــواي فــي 3 بــطــوالت كــأس  وشــ
عالم )1998 و2002 و2006(، و5 بطوالت »كوبا أميركا« في 
سنوات )1993، 1995، 1997، 1999 و2004(، وشارك مرتني 
آنذاك  في األلعاب األوملبية أيضًا عامي 1992 و2004، وحقق 
املــيــدالــيــة الــفــضــيــة. وحــصــد غـــامـــارا جــائــزة أفــضــل العـــب في 
باراغواي عامي 1997 و1998، كما كان ضمن التشكيلة املثالية 
لبطولة كأس العالم 1998. وعلى صعيد األندية، خاض غامارا 

الباراغوياني  بورتينيو  سيرو  أندية  مع  التجارب،  من  الكثير 
 8( األرجنتيني  إنديبيديينتي  وفــريــق  وهــدفــان(،  مــبــاراة   35(
مباريات بدون أي هدف(، إنترناسيونال البرازيلي )59 مباراة 
البرتغالي في عــام 1997  أهـــداف(، وكذلك لعب مع بنفيكا  و5 
وخاض 13 مباراة بدون تسجيل أي هدف. وفي موسم 1998-

ل غامارا فريق كورينثيانز في 31 مباراة وسجل 3 
ّ
1999، مث

أهداف، كما لعب مع أتلتيكو مدريد اإلسباني في موسم 1999-
2000، وخـــاض 32 مــبــاراة وســجــل هــدفــًا. ولــعــب بــني سنوات 
 27 في  ومثله  اإليطالي  ميالن  إنتر  فريق  مع  و2005،   2002
البرازيلي  بامليراس  مباراة دون تسجيل أي هــدف، وكذلك مع 
في موسم 2005-2006، وخاض بقميصه 33 مباراة، ليكون 
األندية  مع  الباراغوياني  املــدافــع  لعبها  التي  املباريات  مجموع 

حوالي 340 مباراة وسجل 17 هدفًا.
وعلى صعيد األلقاب، حقق غامارا الدوري في كل من باراغواي، 
 ،2005 عام  إيطاليا  كأس  لقب  وكذلك  واألرجنتني،  والبرازيل، 
وكان من أساطير املنتخب الباراغوياني تاريخيًا، واعتزل كرة 
الباراغوياني، وهو يبلغ  القدم في عام 2007 مع فريق أوملبيا 

من العمر اليوم 50 سنة.
رياض...

كارلوس غامارا

على هامش الحدث

أسطورة في كرة القدم الباراغويانية. مثل المنتخب في 110 مباريات 
دولية وسجل 12 هدفًا واعتزل في عام 2007، مع فريق أولمبيا

المنتخب 
الجزائري تابع 
العروض القوية 
ووصل إلى 27 
مباراة من دون 
)Getty( خسارة

ميسي سجل الركلة الحرة رقم 57 في مسيرته 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الفوز بثالثة أهداف لهدفني، وسط تألق أطهر 
الطاهر، الظهير األيمن املحترف في سموحة 
املصري، ومحمد عبد الرحمن، رأس الحربة 
املميز الذي سجل ثنائية، وعلى أبو عشرين، 
وفارس عبد الله، وأبو عاقلة عبد الله، ووليد 
الشعلة، وضياء الدين يعقوب، ثم خسرت من 
زامبيا في مباراة وديــة أخــرى بهدف مقابل 
ال شيء. واهتم خاللها فيلود بتقديم وجوه 
جــــديــــدة، وشـــهـــدت املـــواجـــهـــة مــنــح الــفــرصــة 
الــحــربــة الصاعد  الــجــزولــي حسني رأس  إلــى 

لــفــتــرة لـــن تــقــل عـــن 6 أشـــهـــر مــقــبــلــة، والــتــي 
تــعــرض لــهــا فــي لــقــاء مــوريــتــانــيــا والــجــزائــر 
الذي شهد خسارة كبيرة ملوريتانيا )4 - 1(، 
ليبيريا  على  وديــًا  فــوزًا  وحققت موريتانيا 
أنـــجـــاي بعد  أملــيــكــا  بــهــدف دون رد، ســجــلــه 

 في الشوط الثاني.
ً
مشاركته بديال

أمـــا الــكــرة املــصــريــة فــعــاشــت أجــــواء عاصفة 
ــتــــغــــالل حـــســـام  وغــــاضــــبــــة، بـــســـبـــب عــــــدم اســ
في  التوقف  للمنتخب  الفني  املــديــر  الــبــدري 
خوض أية تجارب ودية رغم شكواه من قبل 

وأحمد طبنجة الظهير األيسر، وهو ما كان 
سببًا فــي حــصــول املــديــر الفني على إشــادة 
إعالمية وجماهيرية كبيرة لالستمرار قدمًا 
الــدمــاء. ومــن املنتخبات  فــي سياسة تجديد 
الــعــربــيــة الــتــي ظــهــرت أيــضــًا وعــاشــت درامـــا 
املتأهلني  أحــد  موريتانيا  منتخب  حقيقية، 
ــم أفــريــقــيــا، إذ تلقى  أيــضــًا لــبــطــولــة كـــأس أمـ
في  تمثلت  قوية  ضربة  موريتانيا  منتخب 
إصابة العبه املميز الحسن العيد بقطع في 
املالعب  عن  غيابه  وتأكد  الصليبي،  الــربــاط 

املباريات.  قلة  بسبب  العبيه  تأقلم  عــدم  مــن 
وفاجأ البدري الجميع قبل أسابيع بموافقته 
املنتخب املصري معسكرًا  على عــدم خــوض 
انــتــظــام بطولة  الــحــفــاظ عــلــى  مغلقًا بــداعــي 
الــــــدوري املـــصـــري، قــبــل أن تــتــوقــف األخــيــرة 
بــســبــب اســـتـــدعـــاءات املــنــتــخــبــات األفــريــقــيــة 
العــبــيــهــا املـــحـــتـــرفـــني فــــي األنــــديــــة املــصــريــة 
ــــض األخــــيــــرة الــلــعــب مـــن دون الــنــجــوم،  ورفـ
ــلـــي والـــزمـــالـــك، لــيــتــوقــف  وعـــلـــى رأســـهـــم األهـ
الدوري ويغيب املنتخب املصري عن املشهد.

»كوبا أميركا«: تعثر وجه رياضي
األرجنتين وفوز باراغواي

رياض الترك

بدأت األرجنتني مشوارها في بطولة »كوبا 
أميركا« بتعثر أمام منتخب تشيلي )1 - 1(، 
قويًا  أداء هجوميًا  فيها  قدمت  مــبــاراة  فــي 
ولكنها لم تنجح في حسم الفرص وتحقيق 
الفوز املهم، ليكون التعادل الثالث ملنتخب 
»األلبيسيليستي« )تعادالن في التصفيات 
املــؤهــلــة إلــــى بــطــولــة مـــونـــديـــال قــطــر 2022 

وتعادل في بداية »الكوبا«(.
وحــاولــت األرجنتني طــوال 90 دقيقة حسم 
الــفــوز عــبــر فـــرص خــطــيــرة كــثــيــرة، وخلقت 
حوالي 13 فرصة في املباراة مع 18 تسديدة 
)5 على املرمى( و4 فرص خطيرة، مقابل 3 
فـــرص لتشيلي مــع 5 تــســديــدات و3 فــرص 
التشيلي كالوديو  الحارس  خطيرة، ولعب 
برافو دورًا كبيرًا في الحفاظ على التعادل 
بــســبــب تــصــديــه ألكــثــر مـــن فــرصــة حقيقية 

للتسجيل.
وجاء الهدف الوحيد للمنتخب األرجنتيني 
ركلة  مــن  ميسي،  ليونيل  النجم  عــن طريق 
حـــرة عــاملــيــة أضــافــهــا إلـــى ســلــســلــة أهــدافــه 
ركلة حرة   57 إلــى  ليرفع رصيده  الجميلة، 

ناجحة في الشباك، متقدمًا على البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، الــذي سجل 56 ركلة 

حرة في مسيرته الكروية حتى اآلن.
عــلــى  مـــيـــســـي  أو  املــــــــــدرب  ــوم  ــ ــ لـ يـــمـــكـــن  وال 
التشيلي  املنتخب  أن  خــصــوصــًا  الــتــعــادل، 
 على اإلطالق، مع اإلشارة إلى أن 

ً
ليس سهال

جــيــدة، خصوصًا  مــبــاراة  قدمت  األرجنتني 
لــم تنجح فــي تسجيل  الــهــجــوم، لكنها  فــي 
هــــدف ثــــاٍن فـــي 90 دقــيــقــة، واكــتــفــت بــهــدف 
ميسي مقابل هدف سجله فارغاس بعد أن 
تابع ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس 
فارغاس  وُيتابعها  لترتد  بنجاح،  أرمــانــي 
في الشباك معاداًل النتيجة ملنتخب تشيلي.

حــقــق مــنــتــخــب بــــاراغــــواي انـــتـــصـــارًا مهمًا 
ومستحقًا على نظيره بوليفيا »العنيد في 
افتتاح مشواره ضمن منافسات املجموعة 
األولــــى لــبــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا«، ليتصدر 
الترتيب متقدمًا على املنتخب األرجنتيني 
الذي تعادل أمام تشيلي في اليوم األول من 

املنافسات.
وتفوقت باراغواي على بوليفيا في املباراة 
كــانــت  أن  بـــعـــد  ــاولـــة  الـــطـ وقـــلـــبـــت   ،)1  –  3(
مــتــأخــرة بــهــدف ســجــلــه الـــالعـــب الــبــولــيــفــي 
إروين سابيدرا، من رجلة جزاء في الدقيقة 
الـــعـــاشـــرة بــعــد تـــدخـــل تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو«، 
لــيــتــعــرض بــعــد ذلــــك صـــاحـــب الـــتـــقـــدم إلــى 
نــقــص عـــددي بسبب طـــرد الــالعــب خــاومــي 

كويار.
ــاولـــة على  وســـاهـــم هــــذا الـــطـــرد بــقــلــب الـــطـ
املــنــتــخــب الــبــولــيــفــي فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
إذ ســيــطــرت بــــاراغــــواي بــالــطــول والــعــرض 
وصنعت الكثير من الفرص الخطيرة حتى 
التعادل  هــدف  سجلت  عندما   ،62 الدقيقة 

عن طريق أليخاندرو روميرو.
وبعد 4 دقائق فقط، تقدم منتخب باراغواي 
بهدف ثاٍن عن طريق الالعب أنخل روميرو، 
لُيكمل نفس الالعب االنتفاضة في الدقيقة 
ــاٍن وثـــالـــث ملنتخب  80  بــهــدف شــخــصــي ثــ
باراغواي، ويؤكد حسم الفوز بهذه النتيجة 

بعد العرض الهجومي القوي.
املجموعة  بــاراغــواي  تصدرت  الفوز  وبهذا 
األولــى برصيد 3 نقاط بفارق نقطتني عن 
املــنــتــخــبــني األرجــنــتــيــنــي وتــشــيــلــي الــلــذيــن 
سبق أن تعادال في وقت سابق )1 – 1(، على 
واألرجــنــتــني  تشيلي  مــع  بوليفيا  تلعب  أن 
مع أوروغــواي يوم الجمعة املقبل، في وقت 
تـــرتـــاح بــــاراغــــواي فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 

املنافسات.
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