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سيغيب الدرّاج
اإلسباني مارك
ماركيز (ريبسول
هوندا آر سي
 )V 213عن أول
سباقين في
قطر ضمن
«سباق الجائزة
الكبرى للدراجات
النارية» .وأكد
فريق (ريبسول
هوندا) في
بيان صحافي ّ
أن
«الفحص الطبي
الذي أجري
لسائق الدراجات
اإلسباني من قبل
الفريق الطبي
أظهر أنّه بعد
 15أسبوعًا من
الجراحة في
عظم العضد
األيمن ،لوحظت
استجابة سريرية
جيدة بعد
تكثيف التدريب.
ورأى األطباء
ّ
أن من الحكمة
والضرورة عدم
التسرع في
عودة السائق».

غياب ماركيز
ماركيز لن يعود قبل تعافيه بشكل كامل من العملية الجراحية ()Getty

ديل بوترو يخضع
لجراحة لرابع مرة
في  3سنوات

«كونميبول» يبحث
المسائل التنظيمية في
كوبا أميركا 2021

إصابة حارس برشلونة
الثاني نيتو في كاحله
األيمن

العب التنس األرجنتيني ،خوان مارتني ديل
كشف ّ
بوترو ،أنه سيخضع لجراحة في الركبة اليمنى،
لرابع مرة خالل ثالث سنوات .وقال العب التنس
في مقطع فيديو على الشبكات االجتماعية« :أنا
في شيكاغو ،سأخضع لجراحة في ّالركبة .لقد
تأت
جربنا عالجات بديلة وتقليدية ،لكنها لم ِ
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
كوبا أميركا  .2021وأشار بيان
واإلعداد لبطولة ّ
للمجلس أيضًا إلى أنه جرت مناقشة املسائل
التنظيمية الخاصة ببطولة كوبا أميركا ،املقرر
انطالقها في  13حزيران /يونيو ،في كولومبيا،
بمشاركة  10منتخبات 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
ّ
أثناء جلسة املران ،لكن التقرير الطبي لم يحدد
درجة اإلصابة أو الفترة املتوقعة لغياب الحارس
عن الفريق.
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إبراهيموفيتش:
كلما تقدمت في السن زاد صبري

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

كان مؤتمر
إبراهيموفيتش األول
مع منتخب السويد بعد
العودة مؤثرًا جدًا ،إذ
معبرة
تحدث بكلمات ُ
أمام الصحافيين ،وذرف
الدموع متأثرًا بسؤال
عن عائلته ،وذلك قبل
أن يعود لتمثيل السويد
رسميًا بعد غياب

التصفيات األفريقية
العرب للبحث عن أكبر
عدد من المقاعد

مجدي طايل

مــا بــن اس ـتــدعــاء وج ــوه جــديــدة،
وأزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب امل ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــن
وانـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات الذع ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـف ــاج ــآت
مـ ــدويـ ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــوائـ ــم ،س ـ ـ ــارت اسـ ـتـ ـع ــدادات
امل ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـخ ــوض ال ـج ــول ـت ــن
الخامسة والسادسة من التصفيات املؤهلة
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم
املقرر لها في الكاميرون .2022
وتمثل الجولتان الخامسة والسادسة بوابة
ال ـع ـبــور واك ـت ـمــال عـقــد  24مـنـتـخـبــا ،ينتظر
لها خــوض املنافسات ،من بينها منتخبات
عربية باتت على بعد خطوة مــن الصعود،

وهي مصر واملغرب وجزر القمر وموريتانيا،
بخالف الجزائر وتونس املتأهلني للبطولة
مـ ــن الـ ـج ــول ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،وك ــاهـ ـم ــا ي ـخــوض
ال ـجــول ـتــن األخ ـي ــرت ــن «تـحـصـيــل ح ــاصــل»،
فـيـمــا ال بــديــل ع ــن ال ـف ــوز ملـنـتـخـبــات أخ ــرى،
مثل الـســودان وليبيا سعيًا وراء اللعب في
البطولة القارية الكبرى إلى جانب منتخبي
السنغال والكاميرون البلد املضيف.
ّ
تضم
والـبــدايــة مــن املجموعة السابعة التي
مـنـتـخـبــن ع ــرب ــن ،كــاه ـمــا ب ــات قــري ـبــا ج ـدًا
من حصد بطاقتي التأهل ،ويتصدر جدول
تــرتـيـبـهــا امل ـن ـت ـخــب امل ـص ــري الـ ــذي يـخــوض
مـبــاراتــي كينيا ثــم ج ــزر الـقـمــر ويـبـحــث عن
ال ـفــوز فــي ّ
أي ل ـقــاء لـحـصــد تــأشـيــرة الـتــأهــل

ليبيا والسودان

فقد منتخب ليبيا ،قبل الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ألمم
أفريقيا ،أحد أبرز العبيه وهو أحمد بن علي ،المحترف في الدوري
اإليطالي ،بسبب اعتزاله الدولي.
فـــي الــمــقــابــل ،ســــادت أجـــواء
الهدوء داخــل معسكر منتخب
الــــســــودان ،ثــالــث الــمــجــمــوعــة
الثالثة برصيد  6نقاط ،قبل مالقاة
ساوتومي وبرينسيب في الجولة
الخامسة ،وجنوب أفريقيا في
الجولة األخيرة.

إلى نهائيات كأس األمم األفريقية .واستعاد
الـ ـف ــراعـ ـن ــة فـ ــي أكـ ـب ــر م ـك ــاس ـب ــه خ ـ ــال ف ـتــرة
التحضير ملباراة كينيا خدمات نجمه الكبير
مـحـمــد ص ــاح ،ه ــداف لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
بعد املــوافـقــة على طلبات إدارة نــاديــه ألول
مرة في التصفيات بعد غيابه عن الفريق في
 4جــوالت كاملة وفـتــرة تقترب مــن  20شهرًا
عن اللعب رفقة املنتخب املصري.
وي ــراه ــن امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ح ـس ــام الـ ـب ــدري على
ص ــاح إل ــى جــانــب نـجـمــه ال ــواع ــد مصطفى
محمد ،هــداف غالطة ســراي التركي الجديد،
ومحمد النني ،ومحمود تريزيغيه ،ونجمي
أرسنال وأستون فيال اإلنكليزيني ،إلى جانب
ال ـن ـج ــوم امل ـح ـل ـيــن م ـث ــل م ـح ـمــد ال ـش ـن ــاوي،
وم ـح ـمــد ق ـف ـشــة ،وزيـ ـ ــزو ،وم ـح ـمــود ال ــون ــش،
ً
وعبد الله جمعة ،الذي تم ّ
ضمه بدال من أحمد
أب ــو ال ـف ـتــوح املـشـتـبــه فــي إصــاب ـتــه بـفـيــروس
ك ــورون ــا ،لـتـخـطــي عـقـبــة كـيـنـيــا ف ــي نـيــروبــي
وحصد الفوز الثالث له وبطاقة التأهل إلى
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 ّ
تعرضه 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.
وفــي املجموعة نفسها ،يظهر منتخب جزر
القمر مفاجأة العرب في التصفيات ،والــذي
يحتل وصافة املجموعة بـ 8نقاط حاليًا.
وجـ ــزر ال ـق ـمــر حــالــة خــاصــة ب ــن املـنـتـخـبــات
الـعــربـيــة ،وي ـق ــوده أم ـيــر ع ـبــدو املــديــر الفني
صاحب طفرة النتائج في التصفيات ،والذي
تـعـ ّـرض التهامات بعدم التركيز الكامل في

محرز انضم لقائمة بلماضي (أورليك بيدرسون)Getty/

جمال بلماضي قرر
االستعانة بالعبين من
أصحاب الخبرات الكبيرة
مهمته بعد توليه قبل أشهر قليلة مسؤولية
ت ــدري ــب ن ــواذيـ ـب ــو امل ــوريـ ـت ــان ــي إل ـ ــى جــانــب
منتخب بــاده ،وكذلك تراجع مستوى أكثر
مــن نـجــم فــي صـفــوفــه خ ــال الـفـتــرة املاضية
مثل ألفاردو بن محمد املحترف في الدوري
الـصــربــي ،وه ــو مــا يسعى عـبــدو لـلــرد عليه
بقوة في مباراة توغو بالجولة الخامسة التي
تمثل بوابة العبور إلى التأهل إلى نهائيات
كــأس األم ــم األفــريـقـيــة ألول مــرة فــي تاريخه
حـ ــال الـ ـف ــوز ف ـي ـهــا ،والـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـنـقـطــة
 11قبل السفر للقاهرة ومــواجـهــة املنتخب
املصري في ختام مشوار التصفيات.
وف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،هـ ـ ّـبـ ــت ري ـ ــاح
امل ـف ــاج ــآت ع ـلــى تـشـكـيـلــة ال ـبــوس ـنــي وحـيــد
ح ــال ـي ـل ــودزف ـي ـت ــش املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـغــرب
امل ـت ـصــدر بــرص ـيــد  10ن ـق ــاط ،وال ـ ــذي يلعب
أم ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــدي وم ـ ــوري ـ ـت ـ ــان ـ ـي ـ ــا .ولـ ـج ــأ
حاليلودزفيتش إلى استبعاد عدد ال بأس به
من املحترفني في الــدوري املصري والــدوري
السعودي ،مثل أشرف بن شرقي وبدر بانون

وعـبــد ال ــرزاق حمد الـلــه وولـيــد أزارو ،وضم
في املقابل ألول مرة بشكل رسمي بعد نهاية
أزمته مع الفيفا منير الحدادي املحترف في
إشبيلية اإلسـبــانــي ،وال ــذي سـبــق لــه اللعب
إلسبانيا وبدأ مسيرته الكروية في برشلونة
إلى جانب ليونيل ميسي قبل سنوات قليلة.
ّ
كــذلــك ،ضــم املــديــر الفني كــل قــوتــه الضاربة،
مثل أشــرف حكيمي وحكيم زيــاش ويوسف
ال ـن ـص ـيــري وي ــوس ــف ال ـع ــرب ــي ،وأع ـ ــاد أي ــوب
الـكـعـبــي رأس حــربــة الـ ــوداد وقــائــد منتخب
املـحـلـيــن ال ـفــائــز بــأمــم أفــريـقـيــا ف ــي مـفــاجــأة
ً
كبيرة ،أمــا في تجديد الــدمــاء داخــل هجوم
أسود األطلس.
وف ــرض ــت امل ـف ــاج ــآت نـفـسـهــا ع ـلــى حـســابــات
كــوري ـنــن مــارت ـي ـن ـيــز امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ملنتخب
مــوريـتــانـيــا ال ــذي يملك  5نـقــاط فــي وصــافــة
امل ـج ـم ــوع ــة ،وأغـ ـل ــق ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخ ــاف ــات
القديمة مع العبني استبعدهم من حساباته
مـ ـث ــل خـ ــاسـ ــا كـ ـ ـم ـ ــارا امل ـ ـح ـ ـتـ ــرف ف ـ ــي ن ـ ــورث
الهندي ،وكذلك ضم عالي عبيد ودادي ديارا
وأبــودم ـبــا املـحـتــرفــن فــي الـ ــدوري الفرنسي
«الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة» ،ك ـمــا اس ـت ــدع ــى العـبــن
آخــريــن يـمـثـلــون ق ــوة ضــاربــة لــه مـثــل أم ــادو
نياس هداف اإلنتاج الحربي املصري.
وي ـحــاول مارتينز تحقيق مـعــادلــة حصد 4
ن ـقــاط عـلــى األق ــل ف ــي آخ ــر جــولـتــن لضمان
ّ
تــأشـيــرة الـعـبــور ،فــي ظــل املـنــافـســة الشرسة
التي يجدها من منتخبي بوروندي وأفريقيا

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
 22نقطة كاملة

شــدد فــريــق يــوتــا جــاز قبضته عـلــى صــدارة
املـنـطـقــة الـغــربـيــة بتحقيقه فـ ــوزه ال ـســادس
ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي دوري كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي
للمحترفني وكان على شيكاغو بولز بنتيجة
عريضة ( ،)95 – 120في حني قلب فريق لوس
أنجليس كليبرز تخلفه بفارق  22نقطة أمام
منافسه أتالنتا هاوكس إلى فوز الفت.
وتــألــق فــي صـفــوف الـفــائــز نجمه دونــوفــان
ميتشل الذي سجل  30نقطة في حني نجح
الفرنسي رودي غوبير في تحقيق «الدابل
داب ــل» مــع  21نقطة و 10مـتــابـعــات ،وتــألــق
دونوفان تحديدًا في الرميات الثالثية حيث
نجح في خمس من  8محاوالت ليرفع فريقه
رصيده الى  31فوزا مقابل  11خسارة فقط
في الدوري املنتظم .وبعد أن تقدم شيكاغو
ب ـف ــارق  5ن ـق ــاط ف ــي مـطـلــع امل ـ ـبـ ــاراة ،ضــرب

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

أتالنتا بقوة فــي الـشــوط االول ليتقدم (56
–  )42فــي نهايته بفضل  21نقطة مليتشل.
كما ساهم في التسجيل للفائز األسترالي
جون إينغلز مع  17نقطة من مقعد الالعبني
االحتياطيني وأض ــاف ج ــوردان كالركسون
( )16ومايك كونلي (.)15
ف ــي امل ـقــابــل ،ك ــان زاك الف ــن أف ـضــل ُمسجل
في صفوف شيكاغو مع  27نقطة ،واعتبر

سقط بوسطن
سلتيكس أمام ممفيس
غريزليز ()126 – 132
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م ــدرب يــوتــا كــويــن سـنــايــدر ان دف ــاع فريقه
كـ ــان م ـف ـتــاح الـ ـف ــوز ب ـقــولــه «ك ـن ــا ف ــي مهمة
وق ــف ه ـج ـمــات ال ـفــريــق امل ـنــافــس ونـجـحـنــا
بــدرجــة عالية فــي هــذه الـنــاحـيــة» .وتخطى
م ـي ـلــووكــي ب ــاك ــس غ ـي ــاب نـجـمــه الـيــونــانــي
يانيس انتيتوكونمبو بداعي اإلصابة في
ركبته ليرفع عدد انتصاراته املتتالية إلى 7
إثر تغلبه على إنديانا بايسرز (.)115 – 140
وس ـجــل الع ــب االرتـ ـك ــاز غ ــرو هــول ـيــداي 28
ن ـق ـط ــة مـ ــع  14م ـت ــاب ـع ــة وأض ـ ـ ـ ــاف خ ــري ــس
ميدلتون  25نقطة وبات كونوتون  20نقطة
للفائز أيـضــا ،وبـهــذه النتيجة بقي باكس
في املركز الثالث في املنطقة الشرقية مع 28
انتصارًا مقابل  14خسارة.
كليبرز وقف سلسلة هاوكس

قـلــب فــريــق ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز تخلفه
بـ ـف ــارق  22ن ـق ـطــة ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث أم ــام
م ـنــاف ـســه أت ــان ـت ــا ه ــاوك ــس ل ـي ـخ ــرج ف ــائ ـزًا
ع ـل ـيــه( .)110 – 119وي ـعــود الـفـضــل بالفوز
الــى لــوك كينارد ال ــذي ش ــارك فــي  18دقيقة
ونجح في تسجيل  20نقطة وقلب النتيجة
فــي صــالــح فــريـقــه بــاإلضــافــة ال ــى مساهمة
االحتياطي األخر تيرانس مان مع  21نقطة
و 10مـتــابـعــات .وق ــال كـيـنــارد بـعــد امل ـبــاراة
«كـنــت جــاه ـزًا ملـســاعــدة زم ــائ ــي .ك ــان األمــر
يتعلق بجلب بعض الحيوية على أرضية
امللعب وهــذا مــا قمنا بــه .كــان الـفــوز صعبًا
ل ـقــد أظ ـه ــرن ــا قـ ــوة شـكـيـمــة وق ـتــال ـيــة خــال
املباراة» .وكان فريق أتالنتا يسعى لتحقيق
ف ــوزه الـتــاســع تــوالـيــا وك ــان فــي طــريـقــه إلــى
بلوغ هدفه عندما تقدم بفارق  34نقطة في
إحــدى مراحل الشوط الثاني قبل أن ينهي
الشوط األول متقدمًا (.)48 – 63
لكن كليبرز نجح في قضم الفارق تدريجيًا
ون ـج ــح ف ــي ت ـس ـج ـيــل  53ن ـق ـطــة م ـق ــاب ــل 22
ملـنــافـســه م ــن مـنـتـصــف ال ــرب ــع ال ـثــالــث حتى
نهاية الــربــع األخـيــر ليخرج فــائ ـزًا ،وسجل
كواهي لينارد  25نقطة مع  7متابعات و5
تمريرات حاسمة ،فــي حــن كــان تــراي يانغ
افـضــل مسجل فــي صـفــوف الـخــاســر مــع 28
نقطة وأضاف جون كولينز  23نقطة.
ووضــع هيوسنت روكتس حـدًا لــ 20خسارة
متتالية إثــر تغلبه على تورونتو رابـتــورز
( )99 – 117بـفـضــل  22نـقـطــة ل ـجــاي شــون
و 20لسترلينغ ب ــراون .وق ــال م ــدرب الفائز
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان س ـ ـيـ ــاس «ال يـ ـمـ ـك ــن أن أص ــف
شعوري في الوقت الحالي .أنــا فخوز جدًا
بالشباب .قاتلنا بشراسة في اآلونة االخيرة
وك ـن ــت أرى الـخـيـبــة ع ـلــى وجـ ــوه الــاعـبــن

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
ممفيس غريزليز على بوسطن سلتيكس
( ،)126 – 132وت ـ ـ ـشـ ـ ــارلـ ـ ــوت ه ــورنـ ـت ــس
ع ـلــى س ــان أنـطــونـيــو سـب ـيــرز (،)97 – 100
وأوكــاهــومــا سيتي ثاندر على مينيسوتا
تمبروولفز (.)103 – 112
المباريات القادمة

ُ
لكرة
تستكمل مـبــاريــات ال ــدوري األمـيــركــي
ً
ُ
ُ
الـسـلــة بـمـبــاريــات مـمـيــزة ومـنـتـظــرة ،بــدايــة
م ــن مــواج ـهــة إنــديــانــا بــاي ـســرز ودي ـتــرويــت
بيستونز ،وال يتواجد الفريقني في املقاعد
املؤهلة إلــى األدوار اإلقصائية ،لكن فرصة
بايسرز أكبر ألنه في املركز العاشر ويحتاج
لـتـسـجـيــل ان ـت ـص ــارات مـهـمــة ف ــي ال ـج ــوالت
الـ ـق ــادم ــة .أمـ ــا امل ــواجـ ـه ــة ال ـق ــوي ــة فـسـتـكــون
ب ــن ف ــري ـق ــي م ـي ـل ــووك ــي ب ــاك ــس وبــوس ـطــن
سلتيكس ،ف ــاألول يحتل املــركــز الـثــالــث في
املنطقة الشرقية ُ
وينافس بقوة على املراكز
املــؤهـلــة وكــذلــك عـلــى لـقــب ه ــذا امل ــوس ــم ،في
حني أن الفريق الثاني يحتل املركز الثامن
وي ـح ـتــاج ل ــان ـت ـص ــارات بـغـيــة ال ـب ـقــاء على
مسافة قريبة من املقاعد املؤهلة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن ال ـق ـم ــة امل ــرت ـق ـب ــة سـتـجـمــع
فريقي يوتا جاز وبروكلني نتس ،والفريقني
ف ــي م ــراك ــز مـتـقــدمــة ف ــي تــرت ـيــب املـنـطـقـتــن
الشرقية والغربيةُ ،
ويعبتر فريق جــاز من
أبــرز املرشحني لتحقيق اللقب هــذا املوسم
بسبب ما قدمه في مباريات املوسم الحالي.
أما أورالندو ماجيك فيواجه فريق فينيكس
صانز ،ويحتاج الفريق األخير للفوز بغية
املحافظة على وصافته للمنطقة الغربية،
فـ ــي حـ ــن أن ف ــري ــق م ــاج ـي ــك ي ـح ـتــل امل ــرك ــز
الــ 14ومن الصعب عليه التأهل إلى األدوار
اإلقصائية ،خصوصًا أنه لم ُيحقق سوى 14
فوزًا مقابل  28خسارة.
كما يلعب فريق سان أنطونيو سبيرز ضد
منافسه لــوس أنجليس كليبيرزُ ،
وينافس
الفريقني على بطاقتني مؤهلتني إلى األدوار
اإلق ـص ــائ ـي ــة .وي ـح ـتــل األول امل ــرك ــز الـســابــع
بــرص ـيــد  22ف ـ ــوزًا و 18خـ ـس ــارة ،ف ــي وقــت
يحتل كليبيرز املركز الرابع برصيد  28فوزًا
و 16خسارة هذا املوسم .وفي حال تحقيقه
لــان ـت ـصــار س ـي ـكــون م ـنــاف ـســا ش ــرس ــا على
الوصافة مع فينيكس صانز ،وذلــك بسبب
وصوله إلى الفوز رقم .29
(فرانس برس)

الوسطى ،والتأهل لثاني مرة في تاريخ الكرة
املوريتانية إلى بطولة كأس األمم األفريقية.
وفي الوقت نفسه ،وبعد حسمه بطاقة التأهل
رسميًا ،فاجأ جمال بلماضي ،املــديــر الفني
ملنتخب الجزائر ،متصدر املجموعة الثامنة
بــرصـيــد  10نـقــاط الجميع بــاخـتـيــار العبني
ّ
كبيرين في السن ،للعودة بعد غياب سنوات
عــن الـفــريــق ،وهـمــا العربي هــالــي ســودانــي،
وإسالم سليماني ،في محاولة لزيادة معدل
الـخـبــرات فــي الـفــريــق ،عندما يلتقي زامبيا
وبــوت ـســوانــا ،وك ــذل ــك مـنــح ال ـفــرصــة لــوجــوه
ج ــدي ــدة ي ــراه ــن عـلـيـهــا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،مثل
أحـمــد تــوبــة نـجــم فالفيك الـهــولـنــدي ،ورام ــز
زروقــي العــب تفينتي الهولندي ،إلــى جانب
استدعاء بقية النجوم الكبار؛ رياض محرز،
وس ـف ـيــان ف ـي ـغــولــي ،وإس ـمــاع ـيــل ب ــن نــاصــر،
وبغداد بونجاح.
السياسة نفسها سار عليها منذر الكبير،
املدير الفني ملنتخب تونس ،أحد املتأهلني
عــن املـجـمــوعــة الـعــاشــرة قـبــل مــاقــاة ليبيا
وم ــوريـ ـت ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ـ ــذي ضـ ــم ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا
م ــن ال ــوج ــوه ال ـج ــدي ــدة ،م ـثــل سـيـبــاسـتـيــان
تونكتي رأس الـحــربــة ،وشـهــاب العبيدي،
وم ـع ـت ــز الـ ـ ـ ـ ــزدام ،وم ـح ـم ــد ب ــاألم ــن ثــاثــي
منتخب تــونــس للشباب ،وكــذلــك ق ـ ّـرر منح
فرصة جديدة لحمزة رفيع رأس الحربة ،في
محاولة إلكساب العبيه الصغار حساسية
املباريات الكبرى.

ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــدي ،زالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش ،فــي أول مؤتمر صحافي
رسمي له مع املنتخب السويدي بعد العودة
للمنافسة دوليًا باختيار من مدرب منتخب
ال ـس ــوي ــد .وكـ ــان املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي األول
مــؤثـرًا للسلطان وال ــذي تـحــدث فيه عــن كل
شيء وخصوصًا عن عائلته .وتحدث النجم
السويدي املخضرم ،زالتان إبراهيموفيتش
( 39سـنــة) ،فــي املؤتمر الصحافي الخاص
بمباراة منتخب بالده األولى ضد منتخب
ض ــد ج ــورج ـي ــا ف ــي إطـ ـ ــار ال ـج ــول ــة األولـ ــى
مــن التصفيات األوروب ـي ــة املــؤهـلــة لبطولة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ق ـط ــر ف ــي عـ ــام  .2022وأك ــد
إبراهيموفيتش خــال املؤتمر الصحافي،
أن ــه «أص ـبــح أكـثــر صـبـرًا مــع الــوقــت ،عشية
عودته إلى صفوف منتخب بالده بعد أكثر
من أربــع سنوات من الغياب ،وقــال «إيبرا»
ف ــي املــؤت ـمــر ق ـبــل ث ــاث ــة أيـ ــام م ــن مــواجـهــة
جورجيا في افتتاح تصفيات كأس العالم
« :2022كلما تقدمت في السن ،زاد صبري.
داخ ــل املـلـعــب وخ ــارج ــه» .وأضـ ــاف مهاجم
ميالن اإليطالي ،صاحب  62هدفًا دوليًا ،أن
األمــر ال يتعلق بالتألق فقط بشكل فــردي،
وتابع املهاجم الذي وصف األسبوع املاضي
ع ــودت ــه إلـ ــى صـ ـف ــوف امل ـن ـت ـخــب بــأس ـلــوبــه
الـفــريــد وغ ــروره املـعـتــاد فــي رســالــة نشرها
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي يظهره
فيها بالقميص السويدي وكتب فيها عن
ً
الـعــودة قــائــا« :لـســت هنا مــن أجــل عرضي
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
الثالثاء املاضي عودة إبراهيموفيتش إلى
ص ـفــوف مـنـتـخــب بـ ــاده بـعــد أرب ـع ــة أع ــوام
ونـصــف مــن الـغـيــاب ،واض ـعــا ح ـدًا العـتــزال

إبراهيموفيتش يبدأ رحلة دولية جديدة مع السويد ()Getty

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
منافسات يــورو  2016عندما اعتزل اللعب
الدولي ،قال إنه «مستحيل» ،موضحًا« :قلت
إنني ربما لن ألعب كرة القدم خالل خمس
س ـن ــوات»ُ .
وي ـق ــدم زالتـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش
ب ـش ـكــل الفـ ــت هـ ــذا امل ــوس ــم ع ـلــى ال ــرغ ــم من
إص ــاب ــات ــه ،ح ـي ــث س ـج ــل  15ه ــدف ــا ف ــي 15
مباراة خاضها في الدوري مع ميالن حتى
اآلن ،وأكد أنه خالل اعتزاله الدولي «تابعت
امل ـن ـت ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي طـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت .ال ـل ـعــب
للمنتخب الوطني هــو أعظم شــيء يمكنك
ال ـق ـي ــام ب ــه ك ــاع ــب كـ ــرة ق ـ ــدم .ع ـنــدمــا كـنــت
قلت لنفسي :أعتقد
أتابعهم ،فــي أعـمــاقــيً ،
أنني أستطيع أن أفعل شيئا».
وسـيـعــود إيـبــرا بالقميص الـســويــدي أمــام
جــورجـيــا الخميس فــي الـجــولــة األول ــى من
تصفيات كأس العالم  ،2022تليها مواجهة
كوسوفو فــي الجولة الثانية فــي  28آذار/
م ــارس الـحــالــي ،قـبــل خ ــوض م ـبــاراة دولـيــة
ضــد إستونيا فــي ال ــ 31مـنــه ،وكــانــت عــودة
إبــراهـيـمــوفـيـتــش إل ــى املـنـتـخــب ال ـســويــدي
م ـح ـس ــوم ــة فـ ــي أوائـ ـ ـ ــل ش ـه ــر آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس
الحالي من قبل الصحافة املحلية.

ّ
ومـ ـن ــذ اع ـ ـتـ ــزالـ ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ملـ ـ ــح ال ـس ـل ـط ــان
ال ـســويــدي إل ــى أم ـلــه ف ــي ال ـع ــودة لصفوف
املـنـتـخــب ال ـســويــدي ،وس ـبــق أن أش ــار عــام
 2018إل ــى أن ــه قــد يـعــود عــن ق ــرار االع ـتــزال
م ــن أج ــل امل ـش ــارك ــة ف ــي م ــون ــدي ــال روس ـي ــا،
لكن االتحاد دحض تلك الفرضية في وقت
الح ــق .لـكــن األمـ ــور أخ ــذت مـنـحــى مختلفًا
هــذا الخريف ،بعدما أخبر الالعب وسائل
ّ
اإلعـ ـ ــام ب ــأن ــه ي ـح ــن إلـ ــى ارت ـ ـ ــداء الـقـمـيــص
األصـ ـف ــر واألزرق ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ــدي،
ووقـتـهــا ق ــال اب ــن مــديـنــة مــاملــو« :الشخص
ّ
الذي ال يحن إلى الدفاع عن ألــوان منتخب
بالده هو الذي أنهى مسيرته الكروية .أما
أنا فلم تنته مسيرتي بعد».
بعد ذلــك ،اجتمع إبراهيموفيتش باملدرب
أندرسون في لقاء وصفه االتحاد السويدي
للعبة بأنه «جيد ومثمر» .وفي غياب النجم
الـســابــق لـبــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي
ويوفنتوس اإليطالي وبرشلونة اإلسباني
وأي ـ ــاك ـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام الـ ـه ــولـ ـن ــدي ولـ ــوس
أنجليس غاالكسي األميركي ،بلغت السويد
الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي م ــن م ــون ــدي ــال 2018
فــي روس ـيــا وتــأهـلــت ل ـيــورو  2020الـتــي تم
تأجيلها إلى الصيف املقبل بسبب فيروس
«ك ـ ــورون ـ ــا» .وسـ ـت ــواج ــه ال ـس ــوي ــد ف ــي دور
املجموعات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا

(املجموعة الخامسة) ،بعدما كان خرج من
مـشــاركــة مخيبة فــي مـســابـقــة دوري األمــم
(ف ــوز واح ــد وخـمــس خ ـســارات) وهـبــط إلى
املستوى الثاني.
ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـم ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم م ـ ـ ـيـ ـ ــان زالتـ ـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش مــن حجب دمــوعــه فــي أول
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ب ـعــد ع ــودت ــه للمنتخب
ال ـســويــدي بـعــد غ ـيــاب أرب ــع س ـن ــوات .وقــال
«إيبرا» في استوكهولم لدى سؤاله عن رد
ً
فـعــل أســرتــه« :لـيــس س ــؤاال ج ـي ـدًا .كـنــت مع
فينسنت (أحد أبنائه) ،وبكى حني أخبرته.
ولكن األمر في مجمله جيد» قبل أن يتوقف
لوهلة عن الحديث ويجفف دموعه.
وت ــاب ــع ال ـن ـجــم ال ـس ــوي ــدي حــدي ـثــه بـكـلـمــات
مــؤثــرة« :حــن تحاول اللعب لبلدك ،ال أحد
يعترض ،مــؤكـدًا أنــه عــاد للمنتخب بفضل
أدائ ــه ولـيــس بفضل اسـمــه «أن ــا هنا ألنني
أستحق ذلك ،ما فعلته من قبل ال يهم أحدًا»،
معربا عن فخره وأنه متواجد للمساعدة.
ومثلت دموع إبراهيموفيتش مفاجأة لكل
جماهير كرة القدم التي اعتادت على غرور
ال ـن ـجــم ال ـس ــوي ــدي ف ــي حــدي ـثــه وخـصــوصــا
فـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ال ـص ـح ــاف ـي ــة واملـ ـق ــاب ــات
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة الـ ـخ ــاص ُــة ،وكـ ـ ــان دائـ ـم ــا مــا
ُيثير الـجــدل بكلماته املستفزة التي ُيشير
فـيـهــا إل ــى عظمته وأن ــه األف ـضــل دائ ـمــا في
ك ــرة ال ـق ــدم .وتـ ــداول رواد مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي فيديو إبراهيموفيتش لحظة
تــوقـفــه عــن ال ـكــام وس ـقــوط دمــوعــه مـتــأثـرًا
ب ـســؤال أح ــد الصحافيني املتعلق بعودته
ً
إلى صفوف املنتخب السويدي ،لتكون فعال
َ
لحظات مــؤثــرة لــم تعتد عليها الجماهير
ُ
عندما تتابع حديثًا إليبرا.
ُ
وتعتبر عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف
املنتخب شيئًا مهمًا بالنسبة له ،خصوصًا
بعد األداء العظيم ال ــذي قــدمــه هــذا املوسم
مع فريقه ميالن في خط الهجوم ،وتغييره
حــال «الــروســونـيــري» منذ أن أصـبــح العبًا
مع الفريق اإليطالي ،وكأنه استعاد بريقه
في خط الهجوم وأثبت للجميع أنــه ورغم
وصــولــه إلــى ســن ال ــ 39سـنــة ،إال أنــه مــا زال
قادرًا على تقديم الكثير في امللعب وصناعة
وتسجيل األهــداف كما لو كان في الــ 25من
عمره.
هذا وستترقب الجماهير السويدية عودة
ه ــداف ـه ــا إل ــى امل ــاع ــب ال ــدول ـي ــة م ــن جــديــد،
وتأمل أن يكون الالعب الذي يقود منتخب
بالده إلى بطولة كأس العالم  ،2022وكذلك
تــأمــل ه ــذه الـجـمــاهـيــر مـشــاركــة زالتـ ــان في
ُ
بـطــولــة «يـ ــورو  ،»2020ال ـتــي ســتـلـعــب هــذا
الـ ـصـ ـي ــف فـ ــي عـ ـ ــدة دول أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وه ــي
البطولة التي تأجلت من العام الفائت.
(فرانس برس ،العربي الجديد)
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صورة في خبر

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

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

تصفيات المونديال
المنافسات األوروبية

رياض الترك

تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
مـنــافـســات الـتـصـفـيــات األوروب ـيــة
املؤهلة إلــى مــونــديــال قطر ،2022
وتسعى املنتخبات الكبيرة دائـمــة الترشح
للتأهل لتقديم مستوى كروي ُمميز وتحقيق
االنـ ـتـ ـص ــار ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى .وأب ـ ـ ــرز مــن
س ـي ـل ـعــب فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األول هـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــات
البرتغال بطلة أوروبا ،وفرنسا بطلة العالم،
ومنتخبا بلجيكا وهولندا.
البرتغال ورونالدو

يـبــدأ املنتخب الـبــرتـغــالــي رحـلــة الـتــأهــل إلــى
ب ـطــولــة ك ــأس ال ـعــالــم  ،2022ب ـق ـيــادة أس ـمــاء
ُمـ ـمـ ـي ــزة ،وخـ ـص ــوص ــا املـ ـه ــاج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،الـ ــذي دائ ـم ــا م ــا كــان
أحد الهدافني في التصفيات األوروبية ،وهو
الــذي يقود منتخب «سامبا» القارة العجوز
لتسجيل ع ــدد كـبـيــر م ــن األه ـ ــداف وتحقيق
االنتصارات .وسيكون االختبار األول لكتيبة

كريستيانو رونالدو
يبدأ مشواره مع البرتغال
ضد أذربيجان
املنتخب الـبــرتـغــالــي وكريستيانو رونــالــدو
في املتناول ضد منتخب لوكسمبورغ ،ومن
املتوقع أن ُيحقق بطل أوروبا الفوز في أولى
الـ ـج ــوالت م ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات ،والـ ـت ــي سـتـكــون
م ـح ـطــة انـ ـط ــاق لـتـحـقـيــق االنـ ـتـ ـص ــارات فــي
الجوالت املقبلة وخطف البطاقة املؤهلة إلى
املونديال القطري .وتضم مجموعات املنتخب
البرتغالي إلى جانب لوكسمبورغ منتخبات
ُأذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ،وأي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدا ال ـ ـقـ ــويـ ــة وص ــرب ـي ــا
املــدجـجــة بــأسـمــاء ق ــادرة على املنافسة على
بطاقة مؤهلة .وعليه سيكون على املنتخب
البرتغالي القتال من أجل حسم التأهل دون
مشاكل أو تعقيدات كبيرة.

بطلة العالم ورحلة التسع مباريات

ُّ
يقص املنتخب الفرنسي بطل العالم مشوار
املـنــافـســة لـلـتــأهــل إل ــى املــونــديــال لـلــدفــاع عن
لقبه الذي حققه في كأس العالم روسيا ،2018
ضد منتخب أوكرانيا في مهمة صعبة لكنها
ليست مستحيلة ،وذلــك بسبب قــوة منتخب
«ال ــدي ــوك» ال ــذي يـمـلــك عـنــاصــر فـنـيــة ُمـمـيــزة
قادرة على حسم التأهل وحتى املنافسة على
لقب املونديال.
وأمــام املنتخب الفرنسي  9مباريات لضمان
العبور إلــى املــونــديــال القطري  ،2022وتضم
مجموعة فرنسا إلى جانب املنتخب األوكراني
ً
كال من فنلندا والبوسنة وكازاخستان .ومن
امل ـت ــوق ــع أن ي ـع ـبــر م ـن ـت ـخــب «ال ـ ــدي ـ ــوك» دون
م ـش ـكــات ك ـب ـيــرة ن ـظ ـرًا ل ـل ـف ــوارق ال ـف ـن ـيــة مع
جميع املنتخبات املنافسة في املجموعة.
ً
ويملك املنتخب الفرنسي جيال واع ـدًا قــادرًا
على تحقيق البطوالت القارية والعاملية في
الـسـنــوات املقبلة ،خصوصًا مــع الـكــم الهائل
ُ
م ــن الـ ـنـ ـج ــوم وامل ـ ــواه ـ ــب الـ ـت ــي تـ ـق ــدم أف ـضــل
امل ـس ـتــويــات ال ـكــرويــة م ــع جـمـيــع األن ــدي ــة في
الـ ـق ــارة األوروب ـ ـيـ ــة ،وب ـش ـكــل خ ــاص املـهــاجــم
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

على هامش الحدث

بلجيكا بالقوة الضاربة

لوكاكو سيُشارك مع بلجيكا

سيكون مهاجم إنتر ميالن اإليطالي ،النجم البلجيكي روميلو لوكاكو،
جاهزًا لمواجهات منتخب بالده في بداية مشوار تصفيات أوروبا
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.

يتصدر املنتخب البلجيكي منذ فترة تصنيف
«فيفا» ألفضل منتخبات العالم ،ليس بسبب
تحقيقه األلقاب العاملية والقارية ،بل بسبب
تقديمه عروضًا كروية ُمميزة وكذلك تحقيقه
االن ـت ـص ــارات املـتـتــالـيــة فــي جـمـيــع املـبــاريــات
الرسمية والدولية التي لعبها خالل السنوات
املاضية.
وي ـم ـلــك امل ـن ـت ـخــب الـبـلـجـيـكــي ف ــرص ــة كـبـيــرة
لتقديم تصفيات كبيرة في عــام  ،2021وذلك
بسبب ضمه أسماء بارزة في عالم كرة القدم
ُ
وأسـ ـم ــاء تـ ـق ــدم م ـس ـتــويــات خ ــارق ــة ،وبـشـكــل
خ ـ ــاص ن ـج ــم خـ ــط وس ـ ــط ف ــري ــق مــان ـش ـس ـتــر
سيتي ،كيفن دي بروين ،ومهاجم فريق إنتر
ميالن اإليطالي روميلو لوكاكو ،وهما اللذان
تقع على عاتقهما قيادة منتخب «الشياطني
ُ
الحمر» للتأهل إلى مونديال قطر .2022
ول ـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون املـ ــواج ـ ـهـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
الـبـلـجـيـكــي ف ــي أول ـ ــى م ـب ــاري ــات الـتـصـفـيــات
سـهـلــة ،وذل ــك بسبب مــواجـهــة منتخب قــوي
وصـعــب وهــو املنتخب الــويـلــزي ،ال ــذي يريد
املنافسة على التأهل إلى كأس العالم أيضًا،
ُخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل ام ـتــاكــه ب ـعــض األس ـم ــاء
املميزة مثل املهاجم الويلزي غاريث بيل.
ويـمـلــك م ــدرب بلجيكا ،روبـيــرتــو مارتينيز،
ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة ل ـت ـح ـق ـيــق االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات فــي
مـجـمــوعــة ت ـبــدو ف ــي م ـت ـنــاولــه ،إذ ت ـضــم إلــى
ً
جــانــب وي ـلــز ك ــا م ــن ب ـيــاروس ـيــا والـتـشـيــك

وإس ـتــون ـيــا ،خـصــوصــا مــع أس ـمــاء تـمـلــك كل
امل ـه ــارة عـلــى أرض املـلـعــب لـحـســم املـبــاريــات
املهمة في التصفيات.
هولندا لبداية قوية وحلم العودة

بطولة كأس العالم  2018واحدًا من
افتقدت
ُ
املنتخبات املميزة وهو املنتخب الهولندي،
ال ــذي لـطــاملــا ك ــان منافسًا عـلــى لـقــب بطولة
املونديال في السنوات السابقة .لكنه يعتزم

في نسخة التصفيات عام  2021تقديم أفضل
أداء وت ـس ـج ـيــل ب ــداي ــة ق ــوي ــة م ــن ومـتــابـعــة
الـ ـع ــروض ال ـج ـي ــدة ح ـتــى ال ـن ـهــايــة م ــن أجــل
هدف واحد فقط ،وهو العودة إلى املونديال
من جديد .ويعيش املنتخب الهولندي فترة
جيدة مع مدربه الجديد ،فرانك دي بور ،الذي
نجح في إعــادة املستوى الجيد للمجموعة
ب ـعــد رح ـيــل رون ــال ــد ك ــوم ــان ل ـتــدريــب فــريــق
ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي .ويـ ـمـ ـل ــك امل ـن ـت ـخــب

الهولندي اليوم عناصر ُمميزة قــادرة على
حسم األمور والتأهل إلى العاصمة القطرية
الدوحة في عام .2022
وي ـ ـ ـخـ ـ ــوض املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي أولـ ـ ــى
مواجهات التصفيات ضد املنتخب التركي
خ ــارج األرض ،وه ــي مــواجـهــة صـعـبــة جـدًا
عـلــى «ال ـطــواحــن» ،ألن الـنـقــاط الـكــامـلــة من
أول مباراة مهمة جدًا وتمنح املجموعة ثقة
كبيرة لـخــوض املـبــاريــات الثماني األخــرى

ب ـق ــوة وب ـث ـب ــات س ـع ـيــا وراء ح ـل ــم ال ـت ــأه ــل.
وت ـضــم مـجـمــوعــة املـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي إلــى
ً
جانب تركيا كال من منتخبات جبل طارق،
والتفيا ،ومونتنيغرو والـنــرويــج ،وبسبب
ه ــذه األس ـم ــاءُ ،يـمـكــن للمنتخب الهولندي
حصد املركز األول وضمان التأهل املباشر
دون مشاكل أو تعقيدات كبيرة ،خصوصًا
مـ ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــوارق ال ـف ـن ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة مـ ــع ســائــر
منتخبات املجموعة.

بطل العالم
فرنسا يبدأ رحلة
التأهل ضد
أوكرانيا ()Getty

وجه رياضي

إلجين بايلور
أسطورة فريق
ليكرز في السلة
األميركية يُفارق
الحياة عن عمر
ناهز الـ 86سنة

توفي إلجني بايلور ،أسطورة لــوس أنجليس ليكرز وأحد
أعـظــم العـبــي دوري كــرة السلة األمـيــركــي للمحترفني في
الـتــاريــخ ،عــن عمر نــاهــز ال ــ 86عــامــا ،بحسب مــا أعـلــن عنه
ّ
فــريـقــه ال ـســابــق .ورح ــل بــاي ـلــور ،ال ــذي اشـتـهــر بــأنــه أعظم
الع ــب ل ــم ي ـتــوج بـلـقــب ال ـ ــدوري ف ــي ال ـتــاريــخ بـعــدمــا خسر
النهائي ثماني مرات ،بسالم محاطًا بزوجته إيالين وابنته
كريستل ،بحسب ما أفاد الفريق الذي دافع عن ألوانه طوال
 14موسمًا بني عامي  1958و.1971
ونقل ليكرز عن زوجته إيالين قولها« :إلجني كــان ّ
حب
حياتي وصديقي املفضل .مثل الجميع ،ذهلت بشجاعته
الـهــائـلــة وكــرام ـتــه وال ــوق ــت ال ــذي قــدمــه لجميع املعجبني.
في هــذا الوقت ،أطلب أن أحظى وعائلتنا بالخصوصية
للحزن على وفاته» .ووقع خيار ليكرز على بايلور ،حني
ضمه في «درافت» عام  ،1958كالخيار رقم واحد عندما

كان الفريق في مينيابوليس عوضًا عن لوس أنجليس.
وترك أثره سريعًا بتحقيقه ما معدله  24.9نقطة في املباراة
الواحدة مع  15متابعة و 4.1تمريرات حاسمة خالل موسمه
األول ،ف ــي طــري ـقــه ل ـي ـفــرض نـفـســه أح ــد أســاط ـيــر ال ـنــادي
ً
والدوري وصوال إلى اعتزاله مجبرًا عام  1971في موسمه
الـ 14بسبب مشاكل في الركبة.
وأنهى بايلور مسيرته وفي رصيده  23.149نقطة ،بمعدل
 27.4فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة ،إضــافــة ال ــى  11.463متابعة
(بمعدل  13.5في املباراة الواحدة) و 3650تمريرة حاسمة
( 4.3في املباراة الواحدة) .ورغم دوره في تحويل ليكرز
إلى أحد أكثر األندية املهيمنة في الدوري خالل الستنيd
ات ،عجز بايلور عن تتويج إرثــه بلقب بعدما سقط في
الدور النهائي ثماني مرات ،من بينها ثالث مواجهات من
سبع مباريات ضد الغريم التقليدي بوسطن سلتيكس.

وفي إحدى مباريات نهائي موسم  1961ضد سلتيكس
سـجــل بــايـلــور  61نـقـطــة ،محققًا رقـمــا قـيــاسـيــا مــا زال
صــام ـدًا حـتــى ال ـيــوم فــي ع ــدد الـنـقــاط لــاعــب فــي مـبــاراة
ُ
ضمن الدور النهائي .ولسوء حظ بايلور ،توج ليكرز بلقب
موسم  1972-1971بعدما اعتزل اللعب ،عقب لعبه تسع
مباريات فقط ،في ذلك املوسم ،بسبب اإلصابة .واعترافًا
بما قدمه للنادي ،منح ليكرز خاتم البطولة لبايلور ،وقد
بـيــع فــي ع ــام  2013مـقــابــل  132أل ــف دوالر .ه ــذا وقــرر
لـيـكــرز سـحــب الــرقــم  22ال ــذي ارتـ ــداه بــايـلــور ورف ـعــه في
ً
ملعب «ستايبلس سنتر» ،كما بنى له تمثاال خارج امللعب
وكشف عنه النقاب في  .2018وبقي بايلور في الدوري
بعد اعتزاله اللعب بتوليه اإلشراف على نيو أورليانز جاز
(الحقًا يوتا جاز) بني  1974و.1979
(العربي الجديد)

إنفانتينو يؤكد ّ
أن «الشفافية» الهدف األول لفيفا
أب ــرز ال ـســوي ـســري جـيــانــي إنـفــانـتـيـنــو ،رئـيــس
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم «ف ـي ـف ــا» ،أهـمـيــة
«الشفافية» كمكون رئيسي اللـتــزام املؤسسة
ال ـتــي يـتــرأسـهــا .كـمــا ت ـحــدث إنـفــانـتـيـنــو أيضًا
خ ــال كلمته فــي اف ـت ـتــاح الـنـسـخــة الـثــالـثــة من
املراجعة السنوية لقانون كرة القدم في «فيفا»
عن التعديالت التنظيمية التي أقرها «فيفا» في
ضوء تفشي فيروس كورونا في العالم .ورأى
إنفانتينو ّأن هذه املراجعة ُت ّ
عد جزءًا مما يعنيه
ّ
«فيفا الجديد» ،وأنها تؤدي إلى إيجاد شفافية
وانفتاح واحترافية جــديــدة يهدف «فيفا» إلى
تقديمها للعالم .وح ــول التغييرات التنظيمية
ال ـتــي أق ــره ــا االت ـح ــاد ال ــدول ــي عـلــى مـ ــدار الـعــام
املاضي ملواجهة آثار تفشي فيروس «كورونا»،
ّ
أكد إنفانتينو أنهم «كمؤسسة تدير كرة القدم في العالم» كان عليهم تعديل العديد
من اللوائح ملساعدة االتحادات األعضاء والبطوالت واألندية والالعبني .وكان «فيفا» قد
أعلن ،في بيان رسمي ،عن استئناف الجلسات التي ستركز على إصالح قواعد كرة
القدم ،باإلضافة لعروض تقديمية حول قواعد «فيفا» الجديدة بخصوص الحد األدنى
من معايير العمل لالعبني املحترفني ،واالمتثال لقرارات االتحاد ،أو القواعد الجديدة
للتعاقد مع املدربني.
عقوبات بالسجن بحق  4من مشجعي مرسيليا بسبب
اقتحام منشآت النادي
أدانت محكمة فرنسية أربعة من مشجعي أوملبيك مرسيليا بالسجن فترات متباينة،
تصل بحق أحدهم ملــدة عــام ،بسبب التورط في أعمال عنف واقتحام مركز تدريب
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
ســوار إلكتروني في يــده لرصد تحركاتهُ .
وحكم على متهمني اثنني وهما قياديان
ّ
في مجموعات «أولتراس» أخرى بالسجن تسعة أشهر ،رغم أنهما لن يدخال السجن
أيضًا ،كما هي الحال مع املدان األخير ،الذي ُحكم عليه بالسجن ملدة عشرة أشهر مع
وقف التنفيذ .واعتبرت املحكمة ّأن هناك أدلة على عمل منظم بني مجموعات مختلفة
من روابط األولتراس.
ديباال يقول إنّه يمكن أن يعود إلى يوفنتوس بعد فترة
التوقف
أع ــرب األرجـنـتـيـنــي بــاولــو دي ـبــاال عــن «أس ـفــه»
العميق لـعــدم تمكنه مــن مـســاعــدة زمــائــه في
ي ــوف ـن ـت ــوس خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة بـسـبــب
ّ
ّ
إصــابـتــه فــي الــرك ـبــة ،لـكــنــه أك ــد أن ــه «مـتـشــوق»
للعودة إلى املنافسة بعد فترة التوقف الدولي.
وكتب ديباال عبر حسابه على شبكة التوصل
االجـتـمــاعــي (إن ـس ـت ـغــرام)« :ال ش ــيء يجعلني
أسعد من مساعدة الفريق خالل هذه األشهر.
املعاناة تكون متساوية أو أكبر عندما ال تتمكن
من اللعب مع زمالئك .أمامنا شهران ملواصلة املنافسة واآلن يجب أن نتحد أكثر من
أي وقــت مضى .أواصــل التدريب وأنــا متحمس للعودة إلــى زمالئي في الفريق بعد
فترة التوقف»ُ .يذكر ّأن ديباال يغيب عن املالعب منذ  10يناير /كانون الثاني املاضي،
عندما أصيب في ركبته اليسرى خالل مباراة في الدوري أمام ساسولو.
غياب راموس ومورينو وغايا عن مران إسبانيا األول
أكمل منتخب إسبانيا مرانه األول في املدينة الرياضية وسط غياب الثالثي؛ القائد
سرخيو راموس ،وخوسيه لويس غايا ،وجيرارد مورينو ،وذلك في إطار استعدادات
«ال روخا» النطالق مشوار تصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال  .2022وخاض املنتخب
اإلسـبــانــي ،تحت قـيــادة مــدربــه لــويــس إنــريـكــي مارتينيز ،حصته التدريبية األولــى
بمشاركة جميع الالعبني الذين جــرى استدعاؤهم إلــى القائمة ،بمن فيهم الرباعي
الشاب املنضم ألول مــرة؛ بـيــدري ،وبـيــدرو بــورو ،وبــرايــان خيل ،والـحــارس روبيرتو
سانشيز ،لكن باستثناء رامــوس وغايا ومورينو .وبحسب ما كشفت مصادر من
داخل املنتخب لوكالة األنباء اإلسبانية «إفــي» ،اكتفى الثالثي بتدريبات داخل صالة
األلعاب البدنية ،إذ يعاني راموس من كدمة قوية تعرض لها خالل مباراة ريال مدريد
أمام سيلتا فيغو ،بينما اضطر مورينو ملغادرة مواجهة فريقه فياريال أمام غرناطة
بسبب آالم عضلية.

