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كشف العب التنس األرجنتيني، خوان مارتني ديل 
ه سيخضع لجراحة في الركبة اليمنى، 

ّ
بوترو، أن

لرابع مرة خالل ثالث سنوات. وقال العب التنس 
في مقطع فيديو على الشبكات االجتماعية: »أنا 

في شيكاغو، سأخضع لجراحة في الركبة. لقد 
ها لم تأِت 

ّ
جربنا عالجات بديلة وتقليدية، لكن

بنتائج جيدة«. وستكون هذه رابع جراحة في 
الركبة له منذ خضع لجراحة في أكتوبر/ تشرين 

األول 2018.

شاد مجلس اتحاد أميركا الجنوبية )كونميبول( 
بتنظيم بطولة كأس ليبرتادورس للسيدات 

واإلعداد لبطولة كوبا أميركا 2021. وأشار بيان 
ه جرت مناقشة املسائل 

ّ
للمجلس أيضًا إلى أن

التنظيمية الخاصة ببطولة كوبا أميركا، املقرر 
انطالقها في 13 حزيران/ يونيو، في كولومبيا، 

بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية بعد 
انسحاب قطر وأستراليا، الضيفني، بسبب مشاكل 

في الجدول الزمني، ناجمة عن أزمة كورونا.

تعرض حارس مرمى برشلونة، البرازيلي 
نوربيرت مورارا نيتو، بديل مارك أندريه تير 

شتيغن، إلصابة في كاحله األيمن خالل تدريبات 
التعافي التي أجراها الفريق بأمر من مدربه 

الهولندي رونالد كومان، بحسب بيان صادر عن 
النادي. وأصيب نيتو بالتواء في الكاحل األيمن 
 التقرير الطبي لم يحدد 

ّ
أثناء جلسة املران، لكن

درجة اإلصابة أو الفترة املتوقعة لغياب الحارس 
عن الفريق.

ديل بوترو يخضع 
لجراحة لرابع مرة 

في 3 سنوات

»كونميبول« يبحث 
المسائل التنظيمية في 

كوبا أميركا 2021

إصابة حارس برشلونة 
الثاني نيتو في كاحله 

األيمن

سيغيب الدرّاج 
اإلسباني مارك 
ماركيز )ريبسول 
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V 213( عن أول 
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النارية«. وأكد 
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بيان صحافي أّن 
»الفحص الطبي 
الذي أجري 
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اإلسباني من قبل 
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مجدي طايل

مــا بــني اســتــدعــاء وجـــوه جــديــدة، 
ــــني  ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ وأزمــــــــــــــــــــات غـــــــيـــــــاب املـ
وانـــــتـــــقـــــادات الذعـــــــــة، ومـــفـــاجـــآت 
ــعــــدادات  ــتــ مــــدويــــة فــــي الــــقــــوائــــم، ســـــــارت اســ
ــخــــوض الـــجـــولـــتـــني  ــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة لــ املـ
املؤهلة  التصفيات  من  والسادسة  الخامسة 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم 

املقرر لها في الكاميرون 2022.
وتمثل الجولتان الخامسة والسادسة بوابة 
الــعــبــور واكــتــمــال عــقــد 24 مــنــتــخــبــًا، ينتظر 
بينها منتخبات  املنافسات، من  لها خــوض 
الصعود،  مــن  خطوة  بعد  على  باتت  عربية 
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تقرير

وهي مصر واملغرب وجزر القمر وموريتانيا، 
للبطولة  املتأهلني  وتونس  الجزائر  بخالف 
ــة، وكــــالهــــمــــا يـــخـــوض  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــــن الــــجــــولــــة الـ مـ
الــجــولــتــني األخـــيـــرتـــني »تــحــصــيــل حـــاصـــل«، 
فــيــمــا ال بــديــل عـــن الـــفـــوز ملــنــتــخــبــات أخــــرى، 
في  اللعب  وراء  وليبيا سعيًا  الــســودان  مثل 
البطولة القارية الكبرى إلى جانب منتخبي 

السنغال والكاميرون البلد املضيف.
تضّم  التي  السابعة  املجموعة  مــن  والــبــدايــة 
مــنــتــخــبــني عـــربـــني، كــالهــمــا بــــات قــريــبــًا جــدًا 
التأهل، ويتصدر جدول  بطاقتي  من حصد 
ــذي يــخــوض  ــ تــرتــيــبــهــا املــنــتــخــب املـــصـــري الـ
مــبــاراتــي كينيا ثــم جـــزر الــقــمــر ويــبــحــث عن 
الــفــوز فــي أّي لــقــاء لــحــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل 

إلى نهائيات كأس األمم األفريقية. واستعاد 
ــــالل فــتــرة  ــبــــر مـــكـــاســـبـــه خــ الـــفـــراعـــنـــة فــــي أكــ
التحضير ملباراة كينيا خدمات نجمه الكبير 
مــحــمــد صــــالح، هــــداف لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، 
ألول  نــاديــه  إدارة  طلبات  على  املــوافــقــة  بعد 
مرة في التصفيات بعد غيابه عن الفريق في 
4 جــوالت كاملة وفــتــرة تقترب مــن 20 شهرًا 

عن اللعب رفقة املنتخب املصري.
ويـــراهـــن املـــديـــر الــفــنــي حـــســـام الـــبـــدري على 
صــــالح إلــــى جـــانـــب نــجــمــه الـــواعـــد مصطفى 
التركي الجديد،  محمد، هــداف غالطة ســراي 
النني، ومحمود تريزيغيه، ونجمي  ومحمد 
أرسنال وأستون فيال اإلنكليزيني، إلى جانب 
الـــنـــجـــوم املـــحـــلـــيـــني مـــثـــل مــحــمــد الـــشـــنـــاوي، 
ومــحــمــد قــفــشــة، وزيــــــزو، ومــحــمــود الـــونـــش، 
وعبد الله جمعة، الذي تم ضّمه بداًل من أحمد 
أبـــو الــفــتــوح املــشــتــبــه فـــي إصــابــتــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا، لــتــخــطــي عــقــبــة كــيــنــيــا فـــي نــيــروبــي 
إلى  التأهل  وبطاقة  له  الثالث  الفوز  وحصد 
نهائيات الكان املقبلة في الكاميرون لضمان 
تجديد عقد البدري بدوره ملدة عام كامل، كما 
ينص العقد الجاري. وعانى البدري من أزمات 
كبيرة في األيام األخيرة، منها تعّرضه لحرب 
نفسية من جانب العبني، تم استبعادهم من 
املنتخب مثل محمد إبراهيم نجم سيراميكا، 
وحسني الشحات العب األهلي، ومحمد عبد 

املنصف حارس مرمى وادي دجلة.
منتخب جزر  يظهر  نفسها،  املجموعة  وفــي 
والــذي  التصفيات،  في  العرب  مفاجأة  القمر 

يحتل وصافة املجموعة بـ8 نقاط حاليًا.
وجــــزر الــقــمــر حــالــة خــاصــة بـــني املــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة، ويـــقـــوده أمــيــر عــبــدو املــديــر الفني 
صاحب طفرة النتائج في التصفيات، والذي 
في  الكامل  التركيز  بعدم  التهامات  تــعــّرض 

مهمته بعد توليه قبل أشهر قليلة مسؤولية 
ــدريــــب نــــواذيــــبــــو املـــوريـــتـــانـــي إلـــــى جــانــب  تــ
أكثر  تراجع مستوى  وكذلك  بــالده،  منتخب 
مــن نــجــم فــي صــفــوفــه خـــالل الــفــتــرة املاضية 
مثل ألفاردو بن محمد املحترف في الدوري 
الــصــربــي، وهـــو مــا يسعى عــبــدو لــلــرد عليه 
بقوة في مباراة توغو بالجولة الخامسة التي 
تمثل بوابة العبور إلى التأهل إلى نهائيات 
كــأس األمـــم األفــريــقــيــة ألول مــرة فــي تاريخه 
حــــال الـــفـــوز فــيــهــا، والــــوصــــول إلــــى الــنــقــطــة 
املنتخب  ومــواجــهــة  للقاهرة  السفر  قبل   11

املصري في ختام مشوار التصفيات.
ــة، هــــّبــــت ريـــــاح  ــســ ــامــ ــخــ وفـــــــي املــــجــــمــــوعــــة الــ
ــآت عـــلـــى تــشــكــيــلــة الـــبـــوســـنـــي وحــيــد  ــاجـ ــفـ املـ
ــنـــي لــلــمــغــرب  ــفـ حـــالـــيـــلـــودزفـــيـــتـــش املــــديــــر الـ
ــذي يلعب  ــ ــقـــاط، والــ املـــتـــصـــدر بــرصــيــد 10 نـ
ــا. ولــــجــــأ  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــوريــ ــ أمـــــــــــام بـــــــــورونـــــــــدي ومــ
حاليلودزفيتش إلى استبعاد عدد ال بأس به 
من املحترفني في الــدوري املصري والــدوري 
السعودي، مثل أشرف بن شرقي وبدر بانون 

جمال بلماضي قرر 
االستعانة بالعبين من 

أصحاب الخبرات الكبيرة

سقط بوسطن 
سلتيكس أمام ممفيس 

غريزليز )132 – 126(

وعــبــد الــــرزاق حمد الــلــه وولــيــد أزارو، وضم 
في املقابل ألول مرة بشكل رسمي بعد نهاية 
أزمته مع الفيفا منير الحدادي املحترف في 
لــه اللعب  إشبيلية اإلســبــانــي، والــــذي ســبــق 
إلسبانيا وبدأ مسيرته الكروية في برشلونة 
إلى جانب ليونيل ميسي قبل سنوات قليلة. 
 قــوتــه الضاربة، 

ّ
كــذلــك، ضــم املــديــر الفني كــل

مثل أشــرف حكيمي وحكيم زيــاش ويوسف 
الــنــصــيــري ويـــوســـف الـــعـــربـــي، وأعـــــاد أيـــوب 
ــوداد وقــائــد منتخب  ــ الــكــعــبــي رأس حــربــة الـ
املــحــلــيــني الــفــائــز بــأمــم أفــريــقــيــا فـــي مــفــاجــأة 
 في تجديد الــدمــاء داخــل هجوم 

ً
كبيرة، أمــال

أسود األطلس.
وفـــرضـــت املـــفـــاجـــآت نــفــســهــا عــلــى حــســابــات 
كــوريــنــن مــارتــيــنــيــز املـــديـــر الــفــنــي ملنتخب 
مــوريــتــانــيــا الـــذي يملك 5 نــقــاط فــي وصــافــة 
ــلــــق الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــالفـــات  املـــجـــمـــوعـــة، وأغــ
القديمة مع العبني استبعدهم من حساباته 
ــا كـــــمـــــارا املــــحــــتــــرف فـــــي نـــــورث  ــ ــــاسـ ــثــــل خـ مــ
الهندي، وكذلك ضم عالي عبيد ودادي ديارا 
وأبــودمــبــا املــحــتــرفــني فــي الــــدوري الفرنسي 
»الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة«، كــمــا اســـتـــدعـــى العــبــني 
آخــريــن يــمــثــلــون قـــوة ضــاربــة لــه مــثــل أمـــادو 

نياس هداف اإلنتاج الحربي املصري.
 4 مــعــادلــة حصد  تحقيق  مارتينز  ويــحــاول 
ــل فـــي آخـــر جــولــتــني لضمان  نــقــاط عــلــى األقــ
 املــنــافــســة الشرسة 

ّ
تــأشــيــرة الــعــبــور، فــي ظـــل

التي يجدها من منتخبي بوروندي وأفريقيا 

شـــدد فــريــق يــوتــا جـــاز قبضته عــلــى صـــدارة 
الــســادس  فــــوزه  الــغــربــيــة بتحقيقه  املــنــطــقــة 
األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  ــــي دوري  فـ ــًا  ــيــ تــــوالــ
للمحترفني وكان على شيكاغو بولز بنتيجة 
عريضة )120 – 95(، في حني قلب فريق لوس 
أنجليس كليبرز تخلفه بفارق 22 نقطة أمام 

منافسه أتالنتا هاوكس إلى فوز الفت.
وتــألــق فــي صــفــوف الــفــائــز نجمه دونــوفــان 
ميتشل الذي سجل 30 نقطة في حني نجح 
»الدابل  تحقيق  في  غوبير  رودي  الفرنسي 
دابــــل« مــع 21 نقطة و10 مــتــابــعــات، وتــألــق 
دونوفان تحديدًا في الرميات الثالثية حيث 
نجح في خمس من 8 محاوالت ليرفع فريقه 
رصيده الى 31 فوزا مقابل 11 خسارة فقط 
في الدوري املنتظم. وبعد أن تقدم شيكاغو 
ــفـــارق 5 نـــقـــاط فـــي مــطــلــع املــــبــــاراة، ضــرب  بـ

مـــدرب يــوتــا كــويــن ســنــايــدر ان دفـــاع فريقه 
ــوز بــقــولــه »كـــنـــا فـــي مهمة  ــفـ كــــان مــفــتــاح الـ
وقــــف هــجــمــات الــفــريــق املــنــافــس ونــجــحــنــا 
بــدرجــة عالية فــي هــذه الــنــاحــيــة«. وتخطى 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس غـــيـــاب نــجــمــه الــيــونــانــي 
في  اإلصابة  بداعي  انتيتوكونمبو  يانيس 
ركبته ليرفع عدد انتصاراته املتتالية إلى 7 
إثر تغلبه على إنديانا بايسرز )140 – 115(.

وســجــل العـــب االرتـــكـــاز غـــرو هــولــيــداي 28 
ــــع 14 مـــتـــابـــعـــة وأضـــــــــاف خـــريـــس  نـــقـــطـــة مـ
ميدلتون 25 نقطة وبات كونوتون 20 نقطة 
باكس  بقي  النتيجة  وبــهــذه  أيــضــًا،  للفائز 
في املركز الثالث في املنطقة الشرقية مع 28 

انتصارًا مقابل 14 خسارة.

كليبرز وقف سلسلة هاوكس
قــلــب فــريــق لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز تخلفه 
ــام  ــالـــث أمــ ــثـ ــع الـ ــربــ ــفــــارق 22 نــقــطــة فــــي الــ بــ
ــتـــا هــــاوكــــس لـــيـــخـــرج فـــائـــزًا  مــنــافــســه أتـــالنـ
بالفوز  الــفــضــل  – 110(. ويــعــود  عــلــيــه)119 
الــى لــوك كينارد الـــذي شـــارك فــي 18 دقيقة 
ونجح في تسجيل 20 نقطة وقلب النتيجة 
فــي صــالــح فــريــقــه بــاإلضــافــة الـــى مساهمة 
االحتياطي األخر تيرانس مان مع 21 نقطة 
و10 مــتــابــعــات. وقــــال كــيــنــارد بــعــد املــبــاراة 
»كــنــت جــاهــزًا ملــســاعــدة زمـــالئـــي. كـــان األمــر 
أرضية  على  الحيوية  بعض  بجلب  يتعلق 
امللعب وهــذا مــا قمنا بــه. كــان الــفــوز صعبًا 
لــقــد أظـــهـــرنـــا قــــوة شــكــيــمــة وقــتــالــيــة خــالل 
املباراة«. وكان فريق أتالنتا يسعى لتحقيق 
ــان فــي طــريــقــه إلــى  فـــوزه الــتــاســع تــوالــيــًا وكـ
بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق 34 نقطة في 
أن ينهي  الثاني قبل  الشوط  إحــدى مراحل 

الشوط األول متقدمًا )63 – 48(.
لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجيًا 
ونـــجـــح فــــي تــســجــيــل 53 نــقــطــة مـــقـــابـــل 22 
ملــنــافــســه مـــن مــنــتــصــف الـــربـــع الــثــالــث حتى 
فــائــزًا، وسجل  الــربــع األخــيــر ليخرج  نهاية 
كواهي لينارد 25 نقطة مع 7 متابعات و5 
تمريرات حاسمة، فــي حــني كــان تــراي يانغ 
افــضــل مسجل فــي صــفــوف الــخــاســر مــع 28 

نقطة وأضاف جون كولينز 23 نقطة.
ووضــع هيوسن روكتس حــدًا لـــ20 خسارة 
رابــتــورز  تورونتو  على  تغلبه  إثــر  متتالية 
لــجــاي شــون  نــقــطــة  بــفــضــل 22   )99 – 117(
الفائز  مـــدرب  وقـــال  ــراون.  بــ لسترلينغ  و20 
أصــــف  أن  يـــمـــكـــن  »ال  ــــالس  ــيـ ــ سـ ســـتـــيـــفـــان 
أنــا فخوز جدًا  الحالي.  الوقت  في  شعوري 
بالشباب. قاتلنا بشراسة في اآلونة االخيرة 
ــوه الــالعــبــني  ــ وكـــنـــت أرى الــخــيــبــة عــلــى وجـ

الذين تلقوا الخسارة تلو األخرى، إما الليلة 
فكان الجميع سعداء وفي أجــواء احتفالية. 
األمر رائع أنا سعيد للغابة من أجل هؤالء 
الشباب«.  وفي املباريات األخرى، فاز فريق 
سلتيكس  بوسطن  على  غريزليز  ممفيس 
هـــورنـــتـــس  ــــوت  ــارلــ ــ ــشــ ــ وتــ  ،)126  –  132(
أنــطــونــيــو ســبــيــرز )100 – 97(،  عــلــى ســــان 
مينيسوتا  على  ثاندر  وأوكــالهــومــا سيتي 

تمبروولفز )112 – 103(.

المباريات القادمة
الــــدوري األمــيــركــي لكرة  ستكمل مــبــاريــات 

ُ
ت

 
ً
الــســلــة بــمــبــاريــات ُمــمــيــزة وُمــنــتــظــرة، بــدايــة
مـــن مــواجــهــة إنــديــانــا بــايــســرز وديــتــرويــت 
الفريقني في املقاعد  بيستونز، وال يتواجد 
فرصة  لكن  اإلقصائية،  األدوار  إلــى  املؤهلة 
بايسرز أكبر ألنه في املركز العاشر ويحتاج 
ــتـــصـــارات مــهــمــة فـــي الـــجـــوالت  لــتــســجــيــل انـ
ــا املـــواجـــهـــة الـــقـــويـــة فــســتــكــون  ــ الــــقــــادمــــة. أمـ
بــــني فـــريـــقـــي مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس وبــوســطــن 
الــثــالــث في  املــركــز  ــاألول يحتل  فـ سلتيكس، 
املنطقة الشرقية وُينافس بقوة على املراكز 
املــؤهــلــة وكــذلــك عــلــى لــقــب هـــذا املـــوســـم، في 
الثامن  املركز  يحتل  الثاني  الفريق  أن  حني 
ويــحــتــاج لـــالنـــتـــصـــارات بــغــيــة الــبــقــاء على 

مسافة قريبة من املقاعد املؤهلة.
ــإن الـــقـــمـــة املـــرتـــقـــبـــة ســتــجــمــع  ــ فــــي املـــقـــابـــل فـ
فريقي يوتا جاز وبروكلني نتس، والفريقني 
فـــي مـــراكـــز مــتــقــدمــة فـــي تــرتــيــب املــنــطــقــتــني 
من  جــاز  فريق  وُيعبتر  والغربية،  الشرقية 
املوسم  هــذا  اللقب  لتحقيق  املرشحني  أبــرز 
بسبب ما قدمه في مباريات املوسم الحالي.
أما أورالندو ماجيك فيواجه فريق فينيكس 
الفريق األخير للفوز بغية  صانز، ويحتاج 
الغربية،  للمنطقة  وصافته  على  املحافظة 
ــي حــــني أن فـــريـــق مـــاجـــيـــك يــحــتــل املـــركـــز  فــ
الـــ14 ومن الصعب عليه التأهل إلى األدوار 
اإلقصائية، خصوصًا أنه لم ُيحقق سوى 14 

فوزًا مقابل 28 خسارة.
كما يلعب فريق سان أنطونيو سبيرز ضد 
وُينافس  كليبيرز،  أنجليس  لــوس  منافسه 
الفريقني على بطاقتني مؤهلتني إلى األدوار 
اإلقـــصـــائـــيـــة. ويــحــتــل األول املـــركـــز الــســابــع 
فـــي وقــت  ــارة،  ــســ فـــــوزًا و18 خــ بــرصــيــد 22 
يحتل كليبيرز املركز الرابع برصيد 28 فوزًا 
و16 خسارة هذا املوسم. وفي حال تحقيقه 
لــالنــتــصــار ســيــكــون مــنــافــســًا شـــرســـًا على 
الوصافة مع فينيكس صانز، وذلــك بسبب 

وصوله إلى الفوز رقم 29.
)فرانس برس(

السلة األميركية: يوتا جاز يُشدد قبضته على الصدارة
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية في 
بطولة الدوري األميركي 

لكرة السلة، وذلك بعد 
تحقيقه الفوز السادس 

تواليًا، في وقت نجح 
فريق كليبيرز في قلب 

الطاولة على أتالنتا 
والعودة من تأخر بفارق 

22 نقطة كاملة

)Getty/محرز انضم لقائمة بلماضي )أورليك بيدرسون

)Getty( يوتا جاز يُنافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم

العربية  المنتخبات  تسعى  ومعها  للدوران،  األفريقية  التصفيات  عجلة  تعود 
لحجز أكبر عدٍد من المقاعد والتأهل إلى مسابقة أمم أفريقيا المقبلة

الوسطى، والتأهل لثاني مرة في تاريخ الكرة 
املوريتانية إلى بطولة كأس األمم األفريقية.

وفي الوقت نفسه، وبعد حسمه بطاقة التأهل 
الفني  املــديــر  بلماضي،  جمال  فاجأ  رسميًا، 
الثامنة  املجموعة  الجزائر، متصدر  ملنتخب 
بــاخــتــيــار العبني  نــقــاط الجميع  بــرصــيــد 10 
، للعودة بعد غياب سنوات 

ّ
كبيرين في السن

عــن الــفــريــق، وهــمــا العربي هــاللــي ســودانــي، 
وإسالم سليماني، في محاولة لزيادة معدل 
زامبيا  يلتقي  عندما  الــفــريــق،  فــي  الــخــبــرات 
وبــوتــســوانــا، وكـــذلـــك مــنــح الــفــرصــة لــوجــوه 
جـــديـــدة يـــراهـــن عــلــيــهــا فـــي املــســتــقــبــل، مثل 
أحــمــد تــوبــة نــجــم فالفيك الــهــولــنــدي، ورامـــز 
زروقــي العــب تفينتي الهولندي، إلــى جانب 
استدعاء بقية النجوم الكبار؛ رياض محرز، 
وســفــيــان فــيــغــولــي، وإســمــاعــيــل بـــن نــاصــر، 

وبغداد بونجاح.
الكبير،  منذر  عليها  نفسها سار  السياسة 
املدير الفني ملنتخب تونس، أحد املتأهلني 
عــن املــجــمــوعــة الــعــاشــرة قــبــل مــالقــاة ليبيا 
ــم عـــــــددًا كــبــيــرًا  ــ ــا، والـــــــــذي ضـ ــيــ ــانــ ــتــ ومــــوريــ
مـــن الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة، مــثــل ســيــبــاســتــيــان 
العبيدي،  وشــهــاب  الــحــربــة،  رأس  تونكتي 
ــاألمــــني ثــالثــي  ومـــعـــتـــز الــــــــــزدام، ومـــحـــمـــد بــ
قـــّرر منح  تــونــس للشباب، وكــذلــك  منتخب 
فرصة جديدة لحمزة رفيع رأس الحربة، في 
محاولة إلكساب العبيه الصغار حساسية 

املباريات الكبرى.

فقد منتخب ليبيا، قبل الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ألمم 
الدوري  في  المحترف  علي،  بن  أحمد  وهو  العبيه  أبرز  أحد  أفريقيا، 
الدولي.  اعتزاله  بسبب  اإليطالي، 
ــل، ســــادت أجـــواء  ــاب ــق ــم فـــي ال
منتخب  معسكر  داخــل  الهدوء 
ــث الــمــجــمــوعــة  ــال ــودان، ث ــ ــس ــ ال
مالقاة  قبل  نقاط،   6 برصيد  الثالثة 
الجولة  في  وبرينسيب  ساوتومي 
في  أفريقيا  وجنوب  الخامسة، 

الجولة األخيرة.

ليبيا والسودان

 56( ليتقدم  االول  الــشــوط  فــي  بقوة  أتالنتا 
نقطة مليتشل.   21 نهايته بفضل  فــي   )42  –
األسترالي  للفائز  التسجيل  في  ساهم  كما 
جون إينغلز مع 17 نقطة من مقعد الالعبني 
كالركسون  جـــوردان  وأضـــاف  االحتياطيني 

)16( ومايك كونلي )15(.
فـــي املــقــابــل، كـــان زاك الفـــني أفــضــل ُمسجل 
واعتبر  نقطة،   27 مع  في صفوف شيكاغو 

التصفيات األفريقية
العرب للبحث عن أكبر 

عدد من المقاعد
ظـــــــهـــــــر الـــــــنـــــــجـــــــم الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــدي، زالتــــــــــــــان 
صحافي  مؤتمر  أول  فــي  إبراهيموفيتش، 
رسمي له مع املنتخب السويدي بعد العودة 
للمنافسة دوليًا باختيار من مدرب منتخب 
ــان املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي األول  ــ الـــســـويـــد. وكـ
مــؤثــرًا للسلطان والـــذي تــحــدث فيه عــن كل 
شيء وخصوصًا عن عائلته. وتحدث النجم 
السويدي املخضرم، زالتان إبراهيموفيتش 
الخاص  الصحافي  املؤتمر  فــي  ســنــة(،   39(
بمباراة منتخب بالده األولى ضد منتخب 
ــة األولـــــى  ــولـ ــا فــــي إطــــــار الـــجـ ــيـ ضــــد جـــورجـ
لبطولة  املــؤهــلــة  األوروبـــيـــة  التصفيات  مــن 
ــام 2022.  وأكــــد  ــ ــالـــم قـــطـــر فــــي عـ الـــعـ ــأس  ــ كـ
الصحافي،  املؤتمر  خــالل  إبراهيموفيتش 
أنـــه »أصــبــح أكــثــر صــبــرًا مــع الــوقــت، عشية 
عودته إلى صفوف منتخب بالده بعد أكثر 
الغياب، وقــال »إيبرا«  أربــع سنوات من  من 
ــــام مـــن مــواجــهــة  فـــي املـــؤتـــمـــر قــبــل ثـــالثـــة أيـ
العالم  كأس  افتتاح تصفيات  في  جورجيا 
السن، زاد صبري.  2022: »كلما تقدمت في 
داخــــل املــلــعــب وخـــارجـــه«. وأضــــاف مهاجم 
ميالن اإليطالي، صاحب 62 هدفًا دوليًا، أن 
فــردي،  فقط بشكل  بالتألق  يتعلق  األمــر ال 
وتابع املهاجم الذي وصف األسبوع املاضي 
ــه إلـــــى صـــفـــوف املــنــتــخــب بــأســلــوبــه  عــــودتــ
الــفــريــد وغــــروره املــعــتــاد فــي رســالــة نشرها 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يظهره 
عن  فيها  وكتب  السويدي  بالقميص  فيها 
: »لــســت هنا مــن أجــل عرضي 

ً
الــعــودة قــائــال

الخاص«، وأردف مازحًا: »أنــا مجرد قطعة 
لغز واحدة من بني الكثير من قطع األلغاز، 
ولكن إذا سألتني، فأنا األفضل في العالم«.

وأعلن مدرب منتخب السويد يان أندرسون 
إلى  إبراهيموفيتش  املاضي عودة  الثالثاء 
صــفــوف مــنــتــخــب بــــالده بــعــد أربـــعـــة أعـــوام 
ونــصــف مــن الــغــيــاب، واضــعــًا حـــدًا العــتــزال 

دولي بعودة طال انتظارها وذلك قبل ثالثة 
أشهر من انطالق نهائيات كأس أوروبا.

وفي معرض رده عن سؤال عن تخيله ارتداء 
قميص املنتخب السويدي مــرة أخــرى بعد 
اللعب  اعتزل  عندما   2016 يــورو  منافسات 
الدولي، قال إنه »مستحيل«، موضحًا: »قلت 
إنني ربما لن ألعب كرة القدم خالل خمس 
ــنـــوات«. وُيـــقـــدم زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  سـ
بــشــكــل الفــــت هــــذا املـــوســـم عــلــى الـــرغـــم من 
ــه، حـــيـــث ســـجـــل 15 هـــدفـــا فــــي 15  ــاتــ ــابــ إصــ
مباراة خاضها في الدوري مع ميالن حتى 
اآلن، وأكد أنه خالل اعتزاله الدولي »تابعت 
ــــت. الــلــعــب  ــوقـ ــ املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي طــــــوال الـ
يمكنك  شــيء  أعظم  هــو  الوطني  للمنتخب 
ــدم. عـــنـــدمـــا كــنــت  ــ ــــرة قــ الـــقـــيـــام بــــه كـــالعـــب كـ
أعتقد  لنفسي:  قلت  أعــمــاقــي،  فــي  أتابعهم، 

ا«.
ً
أنني أستطيع أن أفعل شيئ

وســيــعــود إيــبــرا بالقميص الــســويــدي أمــام 
جــورجــيــا الخميس فــي الــجــولــة األولـــى من 
تصفيات كأس العالم 2022، تليها مواجهة 
آذار/  28 فــي  الثانية  الجولة  فــي  كوسوفو 

مـــارس الــحــالــي، قــبــل خـــوض مــبــاراة دولــيــة 
ـــ31 مــنــه، وكــانــت عــودة  ضــد إستونيا فــي الـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش إلــــى املــنــتــخــب الــســويــدي 
مـــحـــســـومـــة فــــي أوائــــــــل شـــهـــر آذار/مـــــــــــارس 

الحالي من قبل الصحافة املحلية.

ــــــح الـــســـلـــطـــان 
ّ
ومــــنــــذ اعــــتــــزالــــه الــــــدولــــــي، مل

الــســويــدي إلـــى أمــلــه فـــي الـــعـــودة لصفوف 
ــار عــام  املــنــتــخــب الــســويــدي، وســبــق أن أشــ
ــرار االعــتــزال  2018 إلـــى أنـــه قــد يــعــود عــن قـ
ــل املـــشـــاركـــة فـــي مـــونـــديـــال روســـيـــا،  مـــن أجــ
لكن االتحاد دحض تلك الفرضية في وقت 
الحــــق. لــكــن األمــــور أخــــذت مــنــحــى مختلفًا 
الالعب وسائل  أخبر  بعدما  الخريف،  هــذا 
 إلــــى ارتـــــــداء الــقــمــيــص 

ّ
اإلعــــــالم بـــأنـــه يـــحـــن

ــويـــدي،  الـــسـ لــلــمــنــتــخــب  واألزرق  ــر  ــفــ األصــ
ووقــتــهــا قـــال ابـــن مــديــنــة مــاملــو: »الشخص 
 إلى الدفاع عن ألــوان منتخب 

ّ
الذي ال يحن

بالده هو الذي أنهى مسيرته الكروية. أما 
أنا فلم تنته مسيرتي بعد«.

باملدرب  إبراهيموفيتش  اجتمع  ذلــك،  بعد 
أندرسون في لقاء وصفه االتحاد السويدي 
للعبة بأنه »جيد ومثمر«. وفي غياب النجم 
الــســابــق لــبــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
ويوفنتوس اإليطالي وبرشلونة اإلسباني 
ــــردام الــــهــــولــــنــــدي ولـــــوس  ــتـ ــ ــــسـ وأيـــــاكـــــس أمـ
أنجليس غاالكسي األميركي، بلغت السويد 
ــال 2018  ــديـ الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن مـــونـ
فــي روســيــا وتــأهــلــت لــيــورو 2020 الــتــي تم 
تأجيلها إلى الصيف املقبل بسبب فيروس 
»كــــــورونــــــا«. وســـتـــواجـــه الـــســـويـــد فــــي دور 
وسلوفاكيا  وبولندا  إسبانيا  املجموعات 

)املجموعة الخامسة(، بعدما كان خرج من 
األمــم  مــســابــقــة دوري  فــي  مــشــاركــة مخيبة 
)فـــوز واحـــد وخــمــس خــســارات( وهــبــط إلى 

املستوى الثاني.
ــن مــــــهــــــاجــــــم مــــــــيــــــــالن زالتــــــــــــان  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــــــم يـ
فــي أول  إبراهيموفيتش مــن حجب دمــوعــه 
للمنتخب  عـــودتـــه  بــعــد  مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــســويــدي بــعــد غــيــاب أربــــع ســـنـــوات. وقــال 
»إيبرا« في استوكهولم لدى سؤاله عن رد 
ــؤااًل جــيــدًا. كــنــت مع  فــعــل أســـرتـــه: »لــيــس ســ
فينسنت )أحد أبنائه(، وبكى حني أخبرته. 
ولكن األمر في مجمله جيد« قبل أن يتوقف 

لوهلة عن الحديث ويجفف دموعه.
وتـــابـــع الــنــجــم الـــســـويـــدي حــديــثــه بــكــلــمــات 
مــؤثــرة: »حــني تحاول اللعب لبلدك، ال أحد 
أنــه عــاد للمنتخب بفضل  يعترض، مــؤكــدًا 
أدائـــه ولــيــس بفضل اســمــه »أنـــا هنا ألنني 
أستحق ذلك، ما فعلته من قبل ال يهم أحدًا«، 

معربا عن فخره وأنه متواجد للمساعدة.
لكل  إبراهيموفيتش مفاجأة  ومثلت دموع 
جماهير كرة القدم التي اعتادت على غرور 
الــنــجــم الـــســـويـــدي فـــي حــديــثــه وخــصــوصــًا 
ــابــــالت  ــقــ ــة واملــ ــيـ ــافـ ــرات الـــصـــحـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــي املـ ــ فـ
ــًا مــا  ــمــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــــخــــاصــــة، وكــــــان دائــ
ُيشير  التي  ستفزة 

ُ
امل بكلماته  الــجــدل  ُيثير 

فــيــهــا إلـــى عظمته وأنــــه األفــضــل دائــمــًا في 
ــــداول رواد مــواقــع الــتــواصــل  كـــرة الـــقـــدم. وتـ
لحظة  إبراهيموفيتش  فيديو  االجتماعي 
تــوقــفــه عــن الــكــالم وســقــوط دمــوعــه مــتــأثــرًا 
بعودته  املتعلق  الصحافيني  أحـــد  بــســؤال 
 
ً
إلى صفوف املنتخب السويدي، لتكون فعال

الجماهير  عليها  د 
َ
تعت لــم  مــؤثــرة  لحظات 

تابع حديثًا إليبرا.
ُ
عندما ت

عتبر عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف 
ُ
وت

املنتخب شيئًا مهمًا بالنسبة له، خصوصًا 
املوسم  هــذا  قــدمــه  الـــذي  العظيم  األداء  بعد 
مع فريقه ميالن في خط الهجوم، وتغييره 
حــال »الــروســونــيــري« منذ أن أصــبــح العبًا 
بريقه  استعاد  وكأنه  اإليطالي،  الفريق  مع 
أنــه ورغم  للجميع  وأثبت  الهجوم  في خط 
ـــ39 ســنــة، إال أنــه مــا زال  وصــولــه إلــى ســن الـ
قادرًا على تقديم الكثير في امللعب وصناعة 
وتسجيل األهــداف كما لو كان في الـــ25 من 

عمره.
عودة  السويدية  الجماهير  وستترقب  هذا 
ــى املـــالعـــب الـــدولـــيـــة مـــن جــديــد،  هـــدافـــهـــا إلــ
وتأمل أن يكون الالعب الذي يقود منتخب 
بالده إلى بطولة كأس العالم 2022، وكذلك 
تــأمــل هـــذه الــجــمــاهــيــر مــشــاركــة زالتــــان في 
ــلــعــب هــذا 

ُ
ــــورو 2020«، الــتــي ســت بــطــولــة »يـ

ــي عــــــدة دول أوروبـــــــيـــــــة، وهـــي  ــ فـ الـــصـــيـــف 
البطولة التي تأجلت من العام الفائت.

)فرانس برس، العربي الجديد(

إبراهيموفيتش: 
كلما تقدمت في السن زاد صبري

كان مؤتمر 
إبراهيموفيتش األول 

مع منتخب السويد بعد 
العودة مؤثرًا جدًا، إذ 
تحدث بكلمات ُمعبرة 

أمام الصحافيين، وذرف 
الدموع متأثرًا بسؤال 

عن عائلته، وذلك قبل 
أن يعود لتمثيل السويد 

رسميًا بعد غياب

)Getty( إبراهيموفيتش يبدأ رحلة دولية جديدة مع السويد
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رياض الترك

ــق الــــــجــــــولــــــة األولــــــــــــــى مـــن  ــلــ ــطــ ــنــ تــ
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
مــونــديــال قطر 2022،  إلــى  املؤهلة 
الترشح  دائــمــة  الكبيرة  املنتخبات  وتسعى 
للتأهل لتقديم مستوى كروي ُمميز وتحقيق 
ــة األولــــــــى. وأبـــــــرز مــن  ــولـ االنـــتـــصـــار فــــي الـــجـ
مــنــتــخــبــات  الــــيــــوم األول هــــي  فــــي  ســيــلــعــب 
البرتغال بطلة أوروبا، وفرنسا بطلة العالم، 

ومنتخبا بلجيكا وهولندا.

البرتغال ورونالدو
يــبــدأ املنتخب الــبــرتــغــالــي رحــلــة الــتــأهــل إلــى 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2022، بــقــيــادة أســمــاء 
ــزة، وخـــصـــوصـــًا املـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيــ ــمــ ُمــ
ــدو، الــــذي دائـــمـــًا مـــا كــان  ــالــ كــريــســتــيــانــو رونــ
أحد الهدافني في التصفيات األوروبية، وهو 
العجوز  القارة  الــذي يقود منتخب »سامبا« 
األهـــــداف وتحقيق  مـــن  كــبــيــر  عـــدد  لتسجيل 
االنتصارات. وسيكون االختبار األول لكتيبة 

تصفيات المونديال
المنافسات األوروبية

تنطلق الجولة األولى من التصفيات األوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس 
العالم في قطر 2022 اليوم بمباريات مهمة للمنتخبات الكبيرة، وخصوصًا 
بطل العالم المنتخب الفرنسي. كما أن المنتخب الهولندي يفتتح مشواره 

اليوم في مواجهة صعبة ضد تركيا خارج األرض

3031
رياضة

تقرير

رونــالــدو  وكريستيانو  الــبــرتــغــالــي  املنتخب 
املتناول ضد منتخب لوكسمبورغ، ومن  في 
املتوقع أن ُيحقق بطل أوروبا الفوز في أولى 
الــــجــــوالت مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات، والــــتــــي ســتــكــون 
ــارات فــي  ــتــــصــ مــحــطــة انــــطــــالق لــتــحــقــيــق االنــ
الجوالت املقبلة وخطف البطاقة املؤهلة إلى 
املونديال القطري. وتضم مجموعات املنتخب 
البرتغالي إلى جانب لوكسمبورغ منتخبات 
ــا  ــيـ ــربـ ــان، وأيـــــرلـــــنـــــدا الــــقــــويــــة وصـ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ أذربــ
املنافسة على  قـــادرة على  بــأســمــاء  ــدجــجــة 

ُ
امل

املنتخب  على  سيكون  وعليه  مؤهلة.  بطاقة 
التأهل دون  القتال من أجل حسم  البرتغالي 

مشاكل أو تعقيدات كبيرة.

بطلة العالم ورحلة التسع مباريات
مشوار  العالم  بطل  الفرنسي  املنتخب  يقصُّ 
املــنــافــســة لــلــتــأهــل إلـــى املــونــديــال لــلــدفــاع عن 
لقبه الذي حققه في كأس العالم روسيا 2018، 
ضد منتخب أوكرانيا في مهمة صعبة لكنها 
قــوة منتخب  ليست مستحيلة، وذلــك بسبب 
»الـــديـــوك« الــــذي يــمــلــك عــنــاصــر فــنــيــة ُمــمــيــزة 
قادرة على حسم التأهل وحتى املنافسة على 

لقب املونديال.
الفرنسي 9 مباريات لضمان  املنتخب  وأمــام 
2022، وتضم  القطري  املــونــديــال  إلــى  العبور 
مجموعة فرنسا إلى جانب املنتخب األوكراني 
 من فنلندا والبوسنة وكازاخستان. ومن 

ً
كال

املـــتـــوقـــع أن يــعــبــر مــنــتــخــب »الـــــديـــــوك« دون 
مــشــكــالت كــبــيــرة نـــظـــرًا لـــلـــفـــوارق الــفــنــيــة مع 

جميع املنتخبات املنافسة في املجموعة.
قــادرًا  واعـــدًا   

ً
جيال الفرنسي  املنتخب  ويملك 

في  والعاملية  القارية  البطوالت  تحقيق  على 
الهائل  الــكــم  مــع  املقبلة، خصوصًا  الــســنــوات 
ــدم أفــضــل  ــقــ ــ

ُ
ــن الـــنـــجـــوم واملـــــواهـــــب الـــتـــي ت مــ

ــة في  ــديـ املــســتــويــات الـــكـــرويـــة مـــع جــمــيــع األنـ
ــة، وبــشــكــل خــــاص املــهــاجــم  ــ ــيـ ــ الــــقــــارة األوروبـ
الهداف كيليان مبابي، الذي وصل إلى درجة 
كبيرة من النجومية في وقت قصير جدًا، مع 
اإلشــارة إلى أنه كان أحد أهم أسباب تتويج 

»الديوك« بلقب املونديال في 2018.

بلجيكا بالقوة الضاربة
يتصدر املنتخب البلجيكي منذ فترة تصنيف 
»فيفا« ألفضل منتخبات العالم، ليس بسبب 
بل بسبب  والقارية،  العاملية  األلقاب  تحقيقه 
تقديمه عروضًا كروية ُمميزة وكذلك تحقيقه 
االنـــتـــصـــارات املــتــتــالــيــة فــي جــمــيــع املــبــاريــات 
الرسمية والدولية التي لعبها خالل السنوات 

املاضية.
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فـــرصـــة كــبــيــرة 
عــام 2021، وذلك  لتقديم تصفيات كبيرة في 
بسبب ضمه أسماء بارزة في عالم كرة القدم 
ـــقـــدم مــســتــويــات خــــارقــــة، وبــشــكــل 

ُ
وأســــمــــاء ت

ــــط فــــريــــق مــانــشــســتــر  ــــاص نـــجـــم خــــط وســ خــ
سيتي، كيفن دي بروين، ومهاجم فريق إنتر 
ميالن اإليطالي روميلو لوكاكو، وهما اللذان 
تقع على عاتقهما قيادة منتخب »الشياطني 

الُحمر« للتأهل إلى مونديال قطر 2022.
ــة األولــــــــــى لــلــمــنــتــخــب  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ولـــــــن تــــكــــون املـ
الــبــلــجــيــكــي فـــي أولـــــى مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات 
ســهــلــة، وذلـــك بسبب مــواجــهــة منتخب قــوي 
وصــعــب وهــو املنتخب الــويــلــزي، الـــذي يريد 
العالم أيضًا،  التأهل إلى كأس  املنافسة على 
خــصــوصــًا فـــي ظـــل امــتــالكــه بــعــض األســـمـــاء 

ميزة مثل املهاجم الويلزي غاريث بيل.
ُ
امل

مارتينيز،  روبــيــرتــو  بلجيكا،  مـــدرب  ويــمــلــك 
ــرة لــتــحــقــيــق االنـــــتـــــصـــــارات فــي  ــيـ ــبـ ــة كـ فــــرصــ
مــجــمــوعــة تــبــدو فـــي مــتــنــاولــه، إذ تــضــم إلــى 
 مـــن بــيــالروســيــا والــتــشــيــك 

ً
جـــانـــب ويـــلـــز كــــال

كريستيانو رونالدو 
يبدأ مشواره مع البرتغال 

ضد أذربيجان

إنفانتينو يؤكد أّن »الشفافية« الهدف األول لفيفا
ــرز الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس  أبــ
ــيـــفـــا«، أهــمــيــة  ــــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فـ ــــدول ــاد ال االتــــحــ
املؤسسة  اللــتــزام  رئيسي  كمكون  »الشفافية« 
الــتــي يــتــرأســهــا. كــمــا تــحــدث إنــفــانــتــيــنــو أيضًا 
خـــال كلمته فــي افــتــتــاح الــنــســخــة الــثــالــثــة من 
املراجعة السنوية لقانون كرة القدم في »فيفا« 
عن التعديات التنظيمية التي أقرها »فيفا« في 
ضوء تفشي فيروس كورونا في العالم. ورأى 
عّد جزءًا مما يعنيه 

ُ
إنفانتينو أّن هذه املراجعة ت

ها تؤدي إلى إيجاد شفافية 
ّ
»فيفا الجديد«، وأن

إلى  »فيفا«  يهدف  جــديــدة  واحترافية  وانفتاح 
التنظيمية  التغييرات  وحـــول  للعالم.  تقديمها 
ــدار الــعــام  الــتــي أقـــرهـــا االتـــحـــاد الـــدولـــي عــلــى مــ
املاضي ملواجهة آثار تفشي فيروس »كورونا«، 
هم »كمؤسسة تدير كرة القدم في العالم« كان عليهم تعديل العديد 

ّ
أكد إنفانتينو أن

من اللوائح ملساعدة االتحادات األعضاء والبطوالت واألندية والاعبني. وكان »فيفا« قد 
أعلن، في بيان رسمي، عن استئناف الجلسات التي ستركز على إصاح قواعد كرة 
القدم، باإلضافة لعروض تقديمية حول قواعد »فيفا« الجديدة بخصوص الحد األدنى 
من معايير العمل لاعبني املحترفني، واالمتثال لقرارات االتحاد، أو القواعد الجديدة 

للتعاقد مع املدربني.

بسبب  مرسيليا  مشجعي  من   4 بحق  بالسجن  عقوبات 
اقتحام منشآت النادي

أدانت محكمة فرنسية أربعة من مشجعي أوملبيك مرسيليا بالسجن فترات متباينة، 
التورط في أعمال عنف واقتحام مركز تدريب  ملــدة عــام، بسبب  تصل بحق أحدهم 
النادي أواخر يناير/ كانون الثاني املاضي. ووجهت العقوبة الكبرى إلى أمني صندوق 
مجموعة من املشجعني بسبب إدخاله ألعابًا نارية إلى املنشأة وإطــاق واحــدة منها 
في الداخل، ويمكن أن يقضي فترة العقوبة في شكل إقامة جبرية باملنزل مع وضع 
قياديان  اثنني وهما  لرصد تحركاته. وُحكم على متهمني  يــده  إلكتروني في  ســوار 
هما لن يدخا السجن 

ّ
في مجموعات »أولتراس« أخرى بالسجن تسعة أشهر، رغم أن

أيضًا، كما هي الحال مع املدان األخير، الذي ُحكم عليه بالسجن ملدة عشرة أشهر مع 
وقف التنفيذ. واعتبرت املحكمة أّن هناك أدلة على عمل منظم بني مجموعات مختلفة 

من روابط األولتراس.

فترة  بعد  يوفنتوس  إلى  يعود  أن  يمكن  إنّه  يقول  ديباال 
التوقف

أعــــرب األرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــاال عــن »أســفــه« 
لــعــدم تمكنه مــن مــســاعــدة زمــائــه في  العميق 
ــرة بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــر األخـ ــهــ يـــوفـــنـــتـــوس خـــــال األشــ
ــــه »مــتــشــوق« 

ّ
ــه أكـــد أن

ّ
إصــابــتــه فــي الــركــبــة، لــكــن

الدولي.  التوقف  فترة  بعد  املنافسة  إلى  للعودة 
وكتب ديباال عبر حسابه على شبكة التوصل 
)إنــســتــغــرام(: »ال شـــيء يجعلني  االجــتــمــاعــي 
أسعد من مساعدة الفريق خال هذه األشهر. 
املعاناة تكون متساوية أو أكبر عندما ال تتمكن 
من اللعب مع زمائك. أمامنا شهران ملواصلة املنافسة واآلن يجب أن نتحد أكثر من 
الفريق بعد  إلــى زمائي في  للعودة  التدريب وأنــا متحمس  أي وقــت مضى. أواصــل 
فترة التوقف«. ُيذكر أّن ديباال يغيب عن املاعب منذ 10 يناير/ كانون الثاني املاضي، 

عندما أصيب في ركبته اليسرى خال مباراة في الدوري أمام ساسولو.

غياب راموس ومورينو وغايا عن مران إسبانيا األول
القائد  الثاثي؛  الرياضية وسط غياب  املدينة  األول في  أكمل منتخب إسبانيا مرانه 
سرخيو راموس، وخوسيه لويس غايا، وجيرارد مورينو، وذلك في إطار استعدادات 
»ال روخا« النطاق مشوار تصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال 2022. وخاض املنتخب 
األولــى  التدريبية  مارتينيز، حصته  إنــريــكــي  لــويــس  مــدربــه  قــيــادة  تحت  اإلســبــانــي، 
الرباعي  فيهم  بمن  القائمة،  إلــى  استدعاؤهم  جــرى  الذين  الاعبني  جميع  بمشاركة 
الشاب املنضم ألول مــرة؛ بــيــدري، وبــيــدرو بــورو، وبــرايــان خيل، والــحــارس روبيرتو 
سانشيز، لكن باستثناء رامــوس وغايا ومورينو. وبحسب ما كشفت مصادر من 
الثاثي بتدريبات داخل صالة  داخل املنتخب لوكالة األنباء اإلسبانية »إفــي«، اكتفى 
األلعاب البدنية، إذ يعاني راموس من كدمة قوية تعرض لها خال مباراة ريال مدريد 
أمام سيلتا فيغو، بينما اضطر مورينو ملغادرة مواجهة فريقه فياريال أمام غرناطة 

بسبب آالم عضلية.

كان الفريق في مينيابوليس عوضًا عن لوس أنجليس. 
وترك أثره سريعًا بتحقيقه ما معدله 24.9 نقطة في املباراة 
الواحدة مع 15 متابعة و4.1 تمريرات حاسمة خال موسمه 
األول، فـــي طــريــقــه لــيــفــرض نــفــســه أحــــد أســاطــيــر الــنــادي 
 إلى اعتزاله مجبرًا عام 1971 في موسمه 

ً
والدوري وصوال

الـ14 بسبب مشاكل في الركبة.
وأنهى بايلور مسيرته وفي رصيده 23.149 نقطة، بمعدل 
الـــى 11.463 متابعة  الـــواحـــدة، إضــافــة  املـــبـــاراة  فــي   27.4
)بمعدل 13.5 في املباراة الواحدة( و3650 تمريرة حاسمة 
)4.3 في املباراة الواحدة(. ورغم دوره في تحويل ليكرز 
dإلى أحد أكثر األندية املهيمنة في الدوري خال الستني

بلقب بعدما سقط في  إرثــه  تتويج  بايلور عن  ات، عجز 
الدور النهائي ثماني مرات، من بينها ثاث مواجهات من 
التقليدي بوسطن سلتيكس.  الغريم  سبع مباريات ضد 

وفي إحدى مباريات نهائي موسم 1961 ضد سلتيكس 
ســجــل بــايــلــور 61 نــقــطــة، محققًا رقــمــًا قــيــاســيــًا مــا زال 
صــامــدًا حــتــى الــيــوم فــي عـــدد الــنــقــاط لــاعــب فــي مــبــاراة 
وج ليكرز بلقب 

ُ
ضمن الدور النهائي. ولسوء حظ بايلور، ت

موسم 1971-1972 بعدما اعتزل اللعب، عقب لعبه تسع 
مباريات فقط، في ذلك املوسم، بسبب اإلصابة. واعترافًا 
لبايلور، وقد  البطولة  للنادي، منح ليكرز خاتم  بما قدمه 
ألـــف دوالر. هـــذا وقــرر  بــيــع فــي عـــام 2013 مــقــابــل 132 
لــيــكــرز ســحــب الــرقــم 22 الـــذي ارتــــداه بــايــلــور ورفــعــه في 
 خارج امللعب 

ً
ملعب »ستايبلس سنتر«، كما بنى له تمثاال

الدوري  النقاب في 2018. وبقي بايلور في  وكشف عنه 
بعد اعتزاله اللعب بتوليه اإلشراف على نيو أورليانز جاز 

)الحقًا يوتا جاز( بني 1974 و1979.
)العربي الجديد(

وأحد  ليكرز  أنجليس  لــوس  أسطورة  بايلور،  إلجني  توفي 
للمحترفني في  األمــيــركــي  السلة  أعــظــم العــبــي دوري كــرة 
الــتــاريــخ، عــن عمر نــاهــز الــــ86 عــامــًا، بحسب مــا أعــلــن عنه 
ــه أعظم 

ّ
فــريــقــه الــســابــق. ورحــــل بــايــلــور، الــــذي اشــتــهــر بــأن

ــتــاريــخ بــعــدمــا خسر  العـــب لـــم يــتــوج بــلــقــب الـــــدوري فـــي ال
النهائي ثماني مرات، بسام محاطًا بزوجته إياين وابنته 
كريستل، بحسب ما أفاد الفريق الذي دافع عن ألوانه طوال 

14 موسمًا بني عامي 1958 و1971.
كــان حّب  »إلجني  إياين قولها:  ليكرز عن زوجته  ونقل 
حياتي وصديقي املفضل. مثل الجميع، ذهلت بشجاعته 
قــدمــه لجميع املعجبني.  الـــذي  والـــوقـــت  الــهــائــلــة وكــرامــتــه 
بالخصوصية  وعائلتنا  أحظى  أن  أطلب  الوقت،  هــذا  في 
للحزن على وفاته«. ووقع خيار ليكرز على بايلور، حني 
ضمه في »درافت« عام 1958، كالخيار رقم واحد عندما 

إلجين بايلور

على هامش الحدث

أسطورة فريق 
ليكرز في السلة 

األميركية يُفارق 
الحياة عن عمر 

ناهز الـ86 سنة

بطل العالم 
فرنسا يبدأ رحلة 
التأهل ضد 
)Getty( أوكرانيا

حامل لقب الدوري اإلسبان

سيكون مهاجم إنتر ميالن اإليطالي، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، 
أوروبا  تصفيات  مشوار  بداية  في  بالده  منتخب  لمواجهات  جاهزًا 
المؤهلة للمونديال، بعد سلبية المسحة التي خضع لها للكشف عن 
فيروس كورونا. ووفقا لما أعلنه الفريق الصحافي لـ»الشياطين الحمر«، 
فإن انضمام لوكاكو لصفوف المنتخب لم يكن مضمونا بسبب الحاالت 
الموجبة التي ظهرت في صفوف »النيراتزوري« والتي كادت أن تسبب 

بغياب لوكاكو عن أول مباراة في المجموعة.

لوكاكو سيُشارك مع بلجيكا

وجه رياضي

وإســتــونــيــا، خــصــوصــًا مـــع أســـمـــاء تــمــلــك كل 
املـــهـــارة عــلــى أرض املــلــعــب لــحــســم املــبــاريــات 

املهمة في التصفيات.

هولندا لبداية قوية وحلم العودة
افتقدت بطولة كأس العالم 2018 واحدًا من 
ميزة وهو املنتخب الهولندي، 

ُ
امل املنتخبات 

الـــذي لــطــاملــا كـــان منافسًا عــلــى لــقــب بطولة 
املونديال في السنوات السابقة. لكنه يعتزم 

على  قــادرة  ُمميزة  اليوم عناصر  الهولندي 
حسم األمور والتأهل إلى العاصمة القطرية 

الدوحة في عام 2022.
ــخــــب الـــــهـــــولـــــنـــــدي أولــــــى  ــتــ ــنــ ويــــــخــــــوض املــ
التركي  املنتخب  التصفيات ضد  مواجهات 
خــــارج األرض، وهـــي مــواجــهــة صــعــبــة جــدًا 
عــلــى »الــطــواحــني«، ألن الــنــقــاط الــكــامــلــة من 
أول مباراة مهمة جدًا وتمنح املجموعة ثقة 
األخــرى  الثماني  املــبــاريــات  لــخــوض  كبيرة 

في نسخة التصفيات عام 2021 تقديم أفضل 
أداء وتــســجــيــل بـــدايـــة قـــويـــة مـــن ومــتــابــعــة 
الــــعــــروض الـــجـــيـــدة حــتــى الــنــهــايــة مـــن أجــل 
هدف واحد فقط، وهو العودة إلى املونديال 
من جديد. ويعيش املنتخب الهولندي فترة 
جيدة مع مدربه الجديد، فرانك دي بور، الذي 
للمجموعة  الجيد  املستوى  إعــادة  نجح في 
بــعــد رحــيــل رونـــالـــد كـــومـــان لــتــدريــب فــريــق 
بــــرشــــلــــونــــة اإلســـــبـــــانـــــي. ويــــمــــلــــك املــنــتــخــب 

الـــتـــأهـــل.  ــقـــوة وبـــثـــبـــات ســعــيــًا وراء حـــلـــم  بـ
وتــضــم مــجــمــوعــة املــنــتــخــب الــهــولــنــدي إلــى 
 من منتخبات جبل طارق، 

ً
جانب تركيا كال

وبسبب  والــنــرويــج،  ومونتنيغرو  والتفيا، 
الهولندي  للمنتخب  ُيــمــكــن  األســـمـــاء،  هـــذه 
املباشر  التأهل  األول وضمان  املركز  حصد 
كبيرة، خصوصًا  تعقيدات  أو  دون مشاكل 
ــرة مــــع ســائــر  ــيـ ــبـ ــكـ ــوارق الـــفـــنـــيـــة الـ ــ ــفــ ــ ــ مــــع ال

منتخبات املجموعة.

رقم  الهدف  الــذي سجل  لويس سواريز،  األوروغواياني  أتلتيكو مدريد،  احتفل مهاجم 
500 في مسيرته االحترافية أمام أالفيس، بهذا اإلنجاز بالتبرع بـ500 كرة ألندية الشباب 
الــذي مّر خال مسيرته  التي لعب فيها خال حياته املهنية. وتبرع سواريز،  املــدن  في 
االحترافية عبر أندية مثل ناسيونال دي مونتيفيديو )أوروغواي( وغرونينغن وأياكس 
إلى  الكرات  بهذه  )إسبانيا(،  مدريد  وأتلتيكو  وبرشلونة  )إنكلترا(  وليفربول  )هولندا( 
أندية ومؤسسات في هذه املدن، تعمل على تعزيز ثقافة كرة القدم كأحد عناصر التنمية 

والتماسك االجتماعي.

صورة في خبر

سواريز تبرع بـ500 كرة

Wednesday 24 March 2021 Wednesday 24 March 2021
األربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة األربعاء 24 مارس/ آذار 2021 م  11  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2396  السنة السابعة


