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بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )مايكل بولزر/فرانس برس(

عقوبة جديدة
قال وزير الصحة في هولندا، هوجو دي يونغ، إن 

حكومة بالده تدرس إمكانية السماح للجماهير 
بالحضور في مدرجات ملعب )يوهان كرويف 
أرينا( الذي سيحتضن 4 مباريات في بطولة 
األمم األوروبية الصيف املقبل. وأكد دي يونغ 
خالل مؤتمر صحافي: »مع وجود اختبارات 

الدخول السريعة، من املمكن السماح ألعداد أكبر 
بالحضور في املدرجات«، بينما أضاف أنه يأمل 

»إمكانية اللعب أمام الجماهير بأكبر عدد ممكن«.

أعلن نادي إنتر ميامي األميركي، عن تعاقده مع 
اإلنكليزي كيران غيبس  ، الذي سينضم للفريق 

في الصيف املقبل بمجرد انتهاء عقده مع وست 
بروميتش ألبيون، وكذلك السورينامي كيلفني 

ليردام قادمًا من سياتل ساوندرز إف سي 
األميركي. وسيحصل الفريق الذي يقوده املدرب 

فيل نيفيل على خدمات غيبس )31 عامًا( اعتبارًا 
من يوليو املقبل، عندما ينتهي عقده مع النادي 

اإلنكليزي، الذي لعب فيه أكثر من 300 مباراة.

قال روبرت سانشيز إن إيكر كاسياس وديفيد دي 
خيا هما أكثر حارسني ألهماه للتطور، واعترف 
بأنه يستمتع بتحقيق حلمه في أول معسكر له 
مع منتخب إسبانيا. وقال في مؤتمر صحافي 

»لطاملا أثر بي إيكر كثيرًا منذ الصغر، وحني 
صرت يافعًا ذهبت إلى انكلترا، فركزت كثيرًا في 

ديفيد، الذي حالفني الحظ في التدرب معه اآلن«، 
وأضاف »لقد حققت حلمي باملجيء إلى هنا، كنت 
في البداية متوترًا لكنهم استقبلوني بشكل جيد«.

هولندا تفتح الباب 
أمام الجماهير لحضور 

مباريات اليورو

إنتر ميامي يتعاقد 
مع كيران غيبس   

وكيلفين ليردام

روبرت سانشيز: 
كاسياس ودي خيا أكثر 

حارسين أثرا بي

Thursday 25 March 2021
الخميس 25 مارس/ آذار 2021 م  12  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2397  السنة السابعة



مجدي طايل

بحثًا عن بطاقات عربية جديدة 
ــر وتـــونـــس،  ــزائـ ــالـــجـ ــلــــحــــاق بـ والــ
ــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة  ــخــــوض املـ تــ
عمر  مــن  والتعقيد،  الصعوبة  بالغة  جولة 
إلى نهائيات  املؤهلة  التصفيات  منافسات 
ــرة الـــــقـــــدم، فــي  ــكــ كــــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة لــ
الــكــامــيــرون، املــقــرر لها أن تــقــام فــي يناير/ 
ــظـــوظ 3  ــبــــدو حـ ــثـــانـــي 2022. وتــ الـ ــانــــون  كــ
مــنــتــخــبــات عــربــيــة فـــي حــســم الـــتـــأهـــل إلــى 
الــبــطــولــة الــقــاريــة، حـــال الــفــوز، قــويــة، وهــي 
ــغــــرب وجـــــزر الــقــمــر فـــي الــجــولــة  مــصــر واملــ
الخامسة، التي تمثل في الوقت نفسه فرصة 
أخيرة ملنتخبات عربية أخرى، في التمسك 

بآمال املنافسة مثل موريتانيا وليبيا.
والبداية من املجموعة السابعة، التي تنتظر 
الخميس الحاسم، إذ يخوض منتخبا مصر 
وجزر القمر مباراتني مع كينيا وتوغو على 
متصدر  املــصــري،  املنتخب  ويحل  التوالي. 
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تقرير

ــقـــاط، ضيفًا  جـــــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 8 نـ
عــلــى كينيا فــي نــيــروبــي، خـــالل لــقــاء يبدو 
»الفراعنة« الذين استعادوا خدمات   لـ

ً
سهال

النجم الكبير محمد صالح، هداف ليفربول 
اإلنــكــلــيــزي، الــنــجــم األول لــلــجــيــل الــحــالــي، 
وأحــد أفضل الالعبني األفــارقــة فــي األعــوام 
املــاضــيــة، لــقــيــادة الــهــجــوم. ويــراهــن حسام 
الــفــنــي للمنتخب املــصــري،  الـــبـــدري، املــديــر 
عــلــى خـــبـــرات املــحــتــرفــني والعـــبـــي األهــلــي 
ــالـــك، فـــي حــصــد الـــفـــوز والــــعــــودة من  والـــزمـ
كينيا ببطاقة التأهل، مثل محمد الشناوي 
في حراسة املرمى، وأحمد حجازي، ومحمد 
النني، وطـــارق حــامــد، ومحمد صــالح، إلى 
جانب مصطفى محمد، هداف غالطة سراي 
األخــيــرة. ويملك  الفترة  املتألق في  التركي، 
املنتخب الكيني في املقابل 3 نقاط، ويعاني 
ــيـــاب لــكــبــار الــنــجــوم،  مـــن فـــتـــرة اهــــتــــزاز وغـ
يــتــصــدرهــم وانــيــامــا املــحــتــرف الــســابــق في 
ــــدري، فــي  ــبـ ــ ــد الـ ــ ــيـــزي. وأكــ ــلـ ــكـ تـــوتـــنـــهـــام اإلنـ
تصريحات صحافية، جاهزية العبيه على 

الــرغــم مــن الــظــروف الصعبة، لــخــوض لقاء 
كينيا، واللعب من أجل الفوز. وقال البدري: 
»تــدربــنــا مــرتــني فــقــط بــشــكــل حــقــيــقــي، هي 
ــنــي مــضــطــر لــهــا بسبب 

ّ
فــتــرة قــصــيــرة، لــكــن

اإلجهاد البدني لالعبي الــدوري، ومن دون 
شك، ال بديل أمامنا سوى هدف واحد، وهو 
الفوز لحسم التأهل إلى بطولة كأس األمم 
»عـــودة محمد صالح  األفريقية«. وأضـــاف: 
إضــافــة مــن دون شـــك، العـــب كــبــيــر وهـــداف 
مميز وله شخصية قيادية، أتمنى التوفيق 
له في أرض امللعب، نراهن عليه كثيرا، رفقة 
زمـــالئـــه، إلســعــاد الــجــمــاهــيــر، والـــعـــودة من 
املجموعة نفسها،  وفــي  بــالــفــوز«.  نــيــروبــي 
القمر مــبــاراة تحمل  يخوض منتخب جــزر 
األحـــــالم نــفــســهــا، حــيــنــمــا يــســتــضــيــف على 
ملعبه، نظيره توغو، وهو يبحث عن إنجاز 
الــفــوز يتمثل فــي التأهل  تاريخي فــي حــال 
أفريقيا.  أمــم  مــرة في تاريخه لبطولة  ألول 
ويملك جزر القمر 8 نقاط حتى اآلن، ويراهن 
مديره الفني أمير عبدو، على خبرات العبيه 
ألــفــاردو بن محمد، وموني، وجمال باكار، 
وفايز سليماني، وإبراهيم مــادي، من أجل 
تــرجــيــح كــفــتــه وتـــكـــرار تــفــوقــه والـــفـــوز على 
مأموريته  وتسهيل  البطاقة  لحصد  توغو 
أمير عبدو في  السادسة. وقــال  الجولة  في 
فقط  يركز  فريقه   

ّ
إن صحافية،  تصريحات 

فـــي مــــبــــاراة تـــوغـــو بــوصــفــهــا الـــطـــريـــق إلــى 
كأس  نهائيات  إلــى  الرسمي  التأهل  إعــالن 
األمم ألول مرة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في 
وإسعاد  الضغط  تحمل  على  العبيه  قــدرة 
الــجــمــاهــيــر وتــحــقــيــق اإلنــــجــــاز الــتــاريــخــي 

وحصد الفوز الثالث له في املجموعة.
وفـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة، تــتــجــه األنــظــار 
صـــوب قــمــة كـــرويـــة عــربــيــة، حــيــنــمــا يلتقي 
املــنــتــخــب املــغــربــي مـــع شــقــيــقــه املــوريــتــانــي 
في لقاء بالغ الصعوبة للفريقني. ويتصدر 
املغرب القمة حاليًا برصيد 10 نقاط مقابل 
5 ملــوريــتــانــيــا فــي الــوصــافــة، ويــتــيــح الــفــوز 
لــلــمــغــرب إعــــالن الــتــأهــل رســمــيــًا لــلــبــطــولــة، 
فــيــمــا يــحــتــاج املــنــتــخــب املــوريــتــانــي للفوز 

هــــو اآلخـــــــر، لــلــبــقــاء وصـــيـــفـــًا فــــي الــــجــــدول. 
ــد حــالــيــلــوزيــتــش املـــديـــر  ــيـ وســيــعــتــمــد وحـ
الــفــنــي لــلــمــغــرب عــلــى قــوتــه الــضــاربــة، مثل 
النصيري ويوسف  ويــوســف  زيــاش  حكيم 
ـــرف حــكــيــمــي، بــاإلضــافــة إلــى  الــعــربــي وأشــ
الوجه الجديد منير الحدادي نجم إشبيلية 
»أسود  لـ الضاربة  القوة  لــزيــادة  اإلسباني، 
ــع  ــ ــة املـــقـــبـــلـــة. ووضـ ــلــ ــي املــــرحــ ــ ــــس« فـ ــلــ ــ األطــ
ملوريتانيا  الفني  املدير  مارتينز،  كوريننت 
كمارا  خاسا  نجومه،  لــقــدرات  طبقًا  خطته 
الــعــائــد مـــجـــددًا لــلــمــنــتــخــب، وأمـــــادو نــيــاس 
ــــداف اإلنـــتـــاج الــحــربــي املـــصـــري، وعــالــي  هـ
ـــب فــالــنــســيــان الـــفـــرنـــســـي. وأكــــد  عــبــيــد العــ

المنتخب الجزائري 
ضمن التأهل مبكرًا 
للبطولة األفريقية

واصل فينيكس صنز 
تألقه هذا الموسم بفوزه 

على ميامي هيت

حــالــيــلــوزيــتــش، املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــغــرب في 
تــصــريــحــات لــإعــالمــيــني، خـــوضـــه مـــبـــاراة 
ــوة لـــلـــفـــوز، وتــحــقــيــق  ــ  قــ

ّ
ــل ــكــ ــا بــ ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ

الهدف األول ملشروعه مع »أسود األطلس«، 
الــفــوز بها. وقــال:  وهــو التأهل للبطولة ثــم 
ــدًا، لــديــنــا تشكيلة  ــد جــ »املـــغـــرب فــريــق واعــ
مميزة من الالعبني، دعمنا صفوفنا بمنير 
الهجوم،  الــحــدادي، وهــو إضافة كبيرة في 
الالعبني  حليف  التوفيق  يــكــون  أن  أتمنى 
امللعب خالل مواجهة موريتانيا  أرض  في 
املدير  مارتينز،  أكــد  املقابل،  فــي  الصعبة«. 
الفني ملوريتانيا صعوبة لقاء املغرب، رغم 
خــوضــه فــي الــعــاصــمــة نــواكــشــوط، لإبقاء 
»تعثرنا  وقــال:  للبطولة.  التأهل  آمــال  على 
ــيــــرة بــالــتــصــفــيــات، لــديــنــا  فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
حاسم  املغرب  لقاء  القوة.  بالغتا  مباراتان 
غالية  نــقــاط   3 يمنحنا  الــفــوز  فــي رحلتنا، 

ويتقدم بنا خطوة كبيرة نحو البطولة«.
تــقــام قمة عربية  الــعــاشــرة،  وفــي املجموعة 
أخــــــرى، تــعــتــبــر تــحــصــيــل حـــاصـــل ملنتخب 
الليبي في رحلة  تونس، وحاسمة لنظيره 

مــنــي لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب 
نيو  يد  تواليًا، وجــاءت على  ثالثة  بهزيمة 
كرة  دوري  في   128-111 بيليكانز  أورليانز 
الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني الـــــذي شهد 
فــوزًا جــديــدًا لكل مــن فينيكس صنز ودنفر 

ناغتس خارج الديار.
سنتر«  »ستايبلس  إلــى  الــعــودة  وبانتظار 
ــات مــتــتــالــيــة  ــاريــ ــبــ ــيـــث يــــخــــوض أربـــــــع مــ حـ
وأولـــهـــا الــخــمــيــس ضـــد فــيــالدلــفــيــا سفنتي 
الفائز  الشرقية  املنطقة  متصدر  سيكسرز 
-108 الثالثاء على غولدن ستايت ووريـــرز 

98 بفضل توبياس هاريس )25 نقطة و13 
مع   22( بــن سيمونز  واألســتــرالــي  متابعة( 
رابعة في  ليكرز بهزيمة  8 متابعات(، مني 

آخر خمس مباريات له بعيدًا عن معقله.
ــــذي  ــبــــرون جـــيـــمـــس الـ ــيــ ــيــــاب نـــجـــمـــه لــ ــغــ وبــ
السبت ستبعده ألسابيع  تــعــّرض إلصــابــة 
عدة وانضّم بالتالي إلى املصابني اآلخرين 
مــارك غاسول،  واإلسباني  ديفيس  أنتوني 

ليكرز الــســابــق لــونــزو بــول لــإصــابــة، لعب 
نقطة(   18( ألكسندر-ووكر  نيكايل  مــن   

ّ
كــل

وكـــايـــرا لــويــس جــونــيــور )16( وجــاكــســون 
أســاســيــًا  دورًا  دقـــيـــقـــة(   19 فــــي   15( هـــايـــز 
فــي الــفــوز الــتــاســع عــشــر لبيليكانز فــي 43 
مـــبـــاراة، فــيــمــا كـــان مــونــتــريــزل هـــاريـــل )18 
نقطة( وكايل كوزما وماركيف موريس )16 
إال  ليكرز  في صفوف  األفضل  منهما(  لكل 
أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب حامل اللقب 

هزيمته الـ16 في 44 مباراة.
وشدد مدرب ليكرز فرانك فوغل على ضرورة 
بغياب جيمس  فريقه هجوميًا  يتحسن  أن 
وديفيس، قائال »أن نكون منظمني هجوميًا 
يشكل على األرجح األولوية بالنسبة لي في 
إيجابيتنا.  على  سنحافظ  الحالي.  الــوقــت 
لدينا إيمان كبير بهذه املجموعة ويمكننا 
الــفــوز حتى فــي ظــل غياب ليبرون وأي دي 

)ديفيس(«.

فوز سابع تواليًا لفينيكس خارج الديار
واصــل فينيكس صنز تألقه هــذا املوسم، ال 
سيما خارج ملعبه حيث حقق فوزه السابع 
بعيدًا عن الديار وجــاء على حساب ميامي 
هيت وصيف البطل 110-100. واملرة األخيرة 
الـــتـــي فــــاز بــهــا فــيــنــيــكــس بــســبــع مــبــاريــات 
أوائــل  الــى  تــعــود  متتالية بعيدًا عــن ملعبه 
عام 2007، أي حني كان العباه ديفني بوكر 

وميكال بريدجز في العاشرة من العمر.
والعشرين  التاسع  بالفوز  فينيكس  ويدين 
ــذا املـــوســـم إلــــى بـــوكـــر وديــــانــــدري أيــتــون  هــ
الــلــذيــن سجال 23 و17 نقطة تــوالــيــًا مــع 16 
متابعة للثاني، كما ساهم أيضًا العب هيت 
كـــراودر )13 نقطة( وبريدجز  السابق جــاي 
)12( في وضع فريق املدرب مونتي وليامس 
عــلــى بــعــد مــبــاراتــني مــن يــوتــا جـــاز متصدر 

املنطقة الغربية.
ــلـــى مــقــاربــتــه  وأبــــقــــى مـــونـــتـــي ولـــيـــامـــس عـ
بالقول  املــوســم،  هــذا  الواقعية لوضع صنز 
»ال أريد أن أدلي بأي تصريحات )توقعات( 
باملباريات  نــفــوز  أن  أحــب وحــســب  بشأننا. 
عبر دفاعنا ضد فريق جيد حقًا، فريق من 
طينة األبــطــال وفــريــق كــان فــي املــكــان الــذي 
ــيــــه«، فـــي إشــــــارة مــنــه الــى  نـــريـــد الــــذهــــاب الــ
األلـــقـــاب الــثــالثــة الــتــي أحـــرزهـــا هــيــت أعـــوام 
الــحــالــي  مــيــامــي  ــن  ــكــ و2013.لــ و2012   2006
مختلف هذا املوسم عن الفريق الذي وصل 
إلى نهائي املوسم املاضي، إذ انتكس مجددًا 
إثر سلسلة منذ 11 فوزًا في 12 مباراة، وذلك 
بــتــلــقــيــه الـــثـــالثـــاء الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة تــوالــيــًا 
ــبــــاراة رغــم  والـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن فـــي 44 مــ

جهود كندريك نان )25 نقطة(. وأكــد مدرب 
هيت إيريك سبويلسترا أن فريقه سيواصل 
قــتــالــه »حـــتـــى يــجــد الــحــلــول املــنــاســبــة. من 
الــذي  أننا فريق أفضل هجوميًا مــن  املــؤكــد 

أظهرناه في مبارياتنا األربع األخيرة«.

مجزرة بولدر تلقي بظاللها 
على فوز دنفر

ضــيــق دنـــفـــر نــاغــتــس الـــخـــنـــاق عــلــى لــيــكــرز 
مضيفه  على  بــفــوزه  الغربية،  املنطقة  رابــع 
رقــمــه  مــــعــــاداًل   ،99-110 مــاجــيــك  أورالنــــــــدو 
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــاســــي مـــــن حــــيــــث عـــــــدد االنـ ــقــ الــ

املتتالية خارج الديار والبالغ ستة تواليًا.
ــذي خــيــمــت عــلــيــه  ــ ــر بـــالـــفـــوز الــ ــفـ ويــــديــــن دنـ
ــنـــني في  ــواء املــــجــــزرة الـــتـــي حــصــلــت اإلثـ ــ أجــ
ــل مــســلــح  ــ واليــــــة كـــــولـــــورادو حــــني أقــــــدم رجـ
عــلــى قــتــل عــشــرة أشـــخـــاص بــيــنــهــم شــرطــي 
داخل متجر في مدينة بولدر، إلى الصربي 
»تريبل دابل«  نيكوال يوكتيش الذي حقق الـ
الــثــانــي عــشــر لــه هـــذا املــوســم بتسجيله 28 
تــمــريــرات حاسمة   10 15 متابعة  مــع  نقطة 
في مــبــاراة وصــل الــفــارق خاللها بني فريقه 
ومضيفه إلى 24 نقطة في الشوط األول قبل 
أن يقلصه أورالندو بفضل جهود الفرنسي 

إيفان فورنييه بشكل خاص )31 نقطة(.
وكــان التأثر واضــحــًا جــدًا على مــدرب دنفر 
مايكل مالون خالل تالوته أسماء الضحايا 
العشر ملجزرة بولدر التي تقع على بعد أقل 

 من دنفر.
ً
من 30 ميال

وقال مالون »من املهم جدًا أن نوجه االهتمام 
إلى حيث يجب أن يكون - هناك في بولدر. 
نشعر وكــأن الزمن يعيد نفسه«، في إشارة 
منه إلــى ما حصل عــام 1999 في كولورادو 
ــاق صفهما  ــ حـــني قــتــل مـــراهـــقـــان 12 مـــن رفـ
ومعلما في مدرسة ثانوية في كولومباين، 
وفي 2012 حني قتل رجل مسلح 12 شخصا 
وتــابــع »شهدنا في  أورورا.  فــي  فــي سينما 
األمــس مــأســاة أخـــرى، نأمل أن نجد طريقة 
لتجنب تكرار هذا األمر في املستقبل«. وقاد 
جيمس هــاردن فريقه بروكلني نتس لفوزه 
الــثــامــن فـــي آخـــر تــســع مــبــاريــات والــثــالثــني 
ترايل  في 44 مباراة على حساب بورتالند 
باليزرز 116-112، وذلك بتسجيله 25 نقطة 
فاز نيويورك  مع 17 تمريرة حاسمة، فيما 
نــيــكــس عــلــى واشــنــطــن ويـــــــزاردز 113-113 
بقيادة املتألق جوليوس رانــدل )37 نقطة(، 
محققًا بــذلــك فـــوزه الــثــانــي والــعــشــريــن، أي 
ــدد االنـــتـــصـــارات الـــتـــي حــقــقــهــا في  نــفــس عــ

املوسم املاضي بأكمله.
)فرانس برس(

هزيمة جديدة لحامل اللقب ودنفر يواصل التألق
تكبّد لوس أنجليس ليكرز 

هزيمة جديدة بسقوطه 
أمام نيو أورليانز بيليكانز 

في ظّل استمرار غياب أبرز 
نجومه، تحديدًا النجم 

ليبرون جيمس

المجموعة العاشرة ستشهد قمة بين تونس وليبيا )عبداهلل دوما/ فرانس برس(

)Getty/نيو أورليانز بيليكانز تفوق بفارٍق كبير )سين غاردنر

المؤهلة  التصفيات  منافسات  العربية مواجهات حاسمة خالل  المنتخبات  بعض  تخوض 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم المقبلة في الكاميرون، والمقرر إقامتها في 

يناير 2022

املــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل لــلــنــهــايــات. 
نــقــاط، يتصدر  تــونــس 10  ويــمــلــك منتخب 
لليبيا،  نقاط   3 مقابل  املجموعة،  قمة  بها 
ويــتــنــافــس لــيــبــيــا مـــع غــيــنــيــا االســتــوائــيــة 
ــة جـــــدول الــتــرتــيــب.  ــافـ وتـــنـــزانـــيـــا عــلــى وصـ
عن  بحثًا  اللقاء  الليبي  املنتخب  ويخوض 
3 نــقــاط يبقي بــهــا عــلــى آمــالــه. ويــلــعــب في 
املــجــمــوعــة نــفــســهــا، غــيــنــيــا االســتــوائــيــة )6 

نقاط( مع تنزانيا )4 نقاط(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة، يــلــتــقــي منتخب 
ــى األمـــــم  ــ ــ ــــل إلـ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــدر واملـ ــتــــصــ ــر املــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
األفــريــقــيــة مــع نــظــيــره زامــبــيــا، فــي لــقــاء يعد 
الفني،  املدير  بلماضي  لجمال  قوية  تجربة 
للوقوف على أفضل تشكيلة يمكن الوصول 
لــهــا فـــي املــســتــقــبــل. ويـــدخـــل الــجــزائــر الــلــقــاء 
بــكــامــل قــوتــه الـــضـــاربـــة، يــتــصــدرهــا سفيان 
ــربـــي  ــعـ ــغـــولـــي، وإســــــــالم ســـلـــيـــمـــانـــي، والـ ــيـ فـ
ســودانــي، وإسماعيل بــن نــاصــر، والــحــارس 
رايــــس مــبــولــحــي، ســعــيــًا وراء الـــفـــوز إلبــقــاء 
ســجــلــه نــظــيــفــًا. وتــمــلــك الـــجـــزائـــر 10 نــقــاط، 
مقابل 3 نقاط لزامبيا متذيل جدول الترتيب.

القدم، من  سيحرم منتخب تونس لكرة 
خدمات نجمه وهدافه وهبي الخزري، 
االستوائية،  وغينيا  ليبيا  مواجهتي  خالل 
لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ضمن 
كأس أمم أفريقيا، بسبب اإلصابة. وأعلن 
في  ــدم،  ــق ال لــكــرة  التونسي  ــاد  ــح االت
إصابة  إلى  الخزري  تعرض  رسمي،  بيان 
جديدة من دون الكشف عن طبيعتها، 
المعسكر  إلى  االنضمام  من  حرمه  ما 

الذي أقيم في تونس العاصمة.

غياب وهبي الخزري

ــام بــيــلــيــكــانــز الـــذي  ــ عـــانـــى حـــامـــل الــلــقــب أمـ
ــل الـــفـــارق بــيــنــه وبـــني ضــيــفــه حــتــى 30  وصـ
نــقــطــة فــي الــشــوط الــثــانــي مــن الــلــقــاء الــذي 
تـــألـــق فــيــه العــــب لــيــكــرز الــســابــق بـــرانـــدون 
إينغرام  وقــّدم  وليامسون.  وزيــون  إينغرام 
أفضل مباراة له من ناحية التسجيل بعدما 
دك سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات 
ـــ21 عــامــًا في  الـ وليامسون أول العــب تحت 
تاريخ الدوري يسجل 20 نقطة أو أكثر لـ21 
مباراة متتالية، وذلك بانهائه اللقاء مع 27 
نقطة و9 مــتــابــعــات. وفـــي ظــل غــيــاب العــب 

التصفيات األفريقية
جولة حاسمة للعرب

ــاريــــات  ــبــ ــة مــ ــيـ ــقـ ــام الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بـ ــ ــقـ ــ تـ
العالم  كــأس  إلــى  املؤهلة  أوروبـــا  تصفيات 
األعـــني شاخصة  فــي قطر 2022، وســتــكــون 
ــمـــة، وعــلــى  ــهـ ــى الـــعـــديـــد مــــن األحــــــــداث املـ ــ إلـ
رأســـهـــا عــــودة الــنــجــم الـــســـويـــدي املــخــضــرم 
زالتان إبراهيموفيتش إلى الواجهة مجددًا، 
إضـــافـــة إلــــى بـــدايـــة رحـــلـــة مــنــتــخــب أملــانــيــا 
الــذي سيترك منتخب  لــوف  يواكيم  بقيادة 

املاكينات بعد نهاية بطولة يورو 2020.

عودة منتظرة لزالتان
منتخب  إلــى  إبراهيموفيتش  زالتــان  يعود 
الــســويــد بعمر الــــ39 عــامــًا، بعدما غــاب عن 
األخــيــرة،  الخمس  الــســنــوات  صفوفه خــالل 
إثــر قـــراره اعــتــزال اللعب الــدولــي، لكنه هذه 
املرة سيظهر مجددًا مع الرقم 11، وهو الذي 
يتألق بشكٍل الفــت مــع مــيــالن هــذا املــوســم، 

رغم بعض اإلصابات التي داهمته.
واعـــتـــزل زالتـــــان بــعــد نــهــايــة بــطــولــة يـــورو 
2016 التي حققت لقبها البرتغال، وينتظر 
السلطان والسويد مشاركته  جميع محبي 
ــام جــورجــيــا الـــتـــي يــقــودهــا  ــ ــاراة أمـ ــبــ فـــي املــ
الـــالعـــب الــــدولــــي الـــســـابـــق ويـــلـــي ســانــيــول، 

ضمن منافسات املجموعة الثانية.
زالتان يعرف أن الوضع مغاير ملا كان عليه 
فـــي املـــاضـــي، وهـــو الــــذي حــمــل عــلــى عاتقه 

تسجيل األهداف والقيادة.
في املؤتمر الصحافي األخير، قال إنه بات 
ما تقّدمت 

ّ
الوقت »كل أكثر صبرًا وجلدًا مع 

في السن زاد صبري، داخل امللعب وخارجه، 
لست هنا من أجــل زالتــان، أنــا مجرد قطعة 
لغز واحدة بني الكثير من قطع األلغاز، لكن 

إذا سألتني، فأنا األفضل في العالم«.
صـــحـــيـــٌح أن الـــســـويـــد اســـتـــطـــاعـــت بــغــيــاب 
زالتـــان بــلــوغ ربــع نهائي مــونــديــال روسيا 
ــتـــي  الـ الــــجــــمــــاعــــيــــة  الـــــــــــروح  بـــفـــضـــل   2018
إلــى  الــتــأهــل  وكــذلــك  التشكيلة،  عــلــى  تغلب 
ـــت إلـــى هـــذا الصيف 

َ
ـــل جِّ

ُ
يــــورو 2020 الــتــي أ

املــنــتــخــب  كــــورونــــا، إال أن  بــســبــب جــائــحــة 
االســـكـــنـــدنـــافـــي ســـيـــكـــون مــــع وجـــــــود نــجــم 
مـــيـــالن أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى ضــــرب الــخــصــوم، 
حتى لو لم يشارك أساسيًا منذ البداية في 

املــبــاراة األولــى. وستواجه السويد في دور 
املجموعات ببطولة يورو، إسبانيا وبولندا 
وسلوفاكيا )املجموعة الخامسة(، مع العلم 
أن املــنــتــخــب الـــســـويـــدي خــــرج مـــن مــشــاركــة 
مخيبة في مسابقة دوري األمم )فوز واحد 
وخمس هزائم(، وهبط إلى املستوى الثاني.

ألمانيا لتجاوز السقوط األخير
ــــى نـــفـــض غــبــار  يــتــطــلــع مــنــتــخــب أملـــانـــيـــا إلـ
الــهــزيــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي لــحــقــت بـــه أمـــام 
مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة فــي 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
ــره، حــــني يــســتــضــيــف  ــيـ ــاهـ ــمـ ومـــصـــالـــحـــة جـ
نــظــيــره األيــســلــنــدي فـــي دويـــســـبـــرغ، ضمن 

منافسات املجموعة العاشرة.
ــام األخـــيـــرة  ــ وفـــقـــد مــنــتــخــب أملــانــيــا فـــي األيــ
الـــالعـــب تـــونـــي كــــــروس، العــــب نـــــادي ريـــال 
الــعــديــد من  مــدريــد، لــإصــابــة، لكنه يمتلك 
العناصر املميزة، ويسعى إلى التقدم بثبات 
الذي  لــوف  اقتراب رحيل مدربه يواكيم  مع 
ســيــغــادر بــعــد نــهــايــة بــطــولــة أوروبـــــا الــتــي 
وتمتد  يونيو  حــزيــران/   11 يــوم  ستنطلق 

حتى 11 تموز/ يوليو.
وقال لوف في مؤتمر صحافي: »نرغب في 
أن نبدأ العام الذي يشهد إقامة كأس أوروبا 

بترك بصمة وإسعاد جماهيرنا مجددًا«.
ــدد مــن  ــ ــــى حـــصـــد أكـــبـــر عـ ــــوف إلـ ويـــســـعـــى لـ
الــذي سيلقاه  املنتخب  أن  النقاط، وخاصة 
، رغم أن الترجيحات على الورق 

ً
ليس سهال

تصّب في مصلحته بطبيعة الحال. وكانت 
أملانيا قد خسرت في دوري األمم األوروبية 
أمـــــام إســبــانــيــا بــنــتــيــجــة 6-0، فـــي تــشــريــن 
الثاني/ نوفمبر املاضي في أقسى خسارة 

له منذ عام 1931.
»كيكر«  أجرته مجلة  رأي  استطالع  وأظهر 
بأن  تشعر  األملانية  الجماهير  مــن   %89 أن 
لوف فشل في إعادة بناء منتخب قوي بعد 
الــدور األول في مونديال  ً من 

ّ
خروجه مــذال
روسيا 2018.

إسبانيا بدماء الشباب
يتطلع منتخب إسبانيا إلى انطالق رحلته 
فـــي الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة فـــي املــجــمــوعــة 
الثانية، بقيادة املدرب لويس إنريكي، الذي 
بقائده  متمثلة  الدفاعية  قوته  على  يعتمد 

سيرخيو راموس صاحب الـ35 عامًا.
ــقــــي الروخــــــــــــا فــــــي املــــــــبــــــــاراة األولــــــــى  ــتــ ــلــ ويــ
نــظــيــره منتخب الــيــونــان، وهـــو الـــذي حقق 
انتصارات كثيرة تاريخيًا عليه، إذ ستكون 

هذه املواجهة الـ 11 بينهما.
ــا الــــفــــوز بــســبــع  ــيـ ــانـ ــبـ ــبــــق ملــنــتــخــب إسـ وســ
مباريات، آخرها في يورو 2008، مقابل فوز 

وحيد ملنتخب اليونان.
املنتخب اإلسباني لويس  واستطاع مدرب 
إنــريــكــي تــجــديــد دمـــاء املنتخب اإلســبــانــي، 
بمتوسط  الشباب  الالعبني  مــن  بمجموعة 

أعمار أقل من 26 عامًا.
وأكـــــد لـــويـــس إنـــريـــكـــي أن أبــــــواب املــنــتــخــب 

ليست مغلقة أمام أحد، وقال: »ال أنظر إلى 
أدائــهــم«، وبهذا  إلى  أنظر  أعمارهم، ولكني 
فـــإن املنتخب قــد شــهــد عـــودة جــــوردي ألبا 
)32 عامًا( وكذلك دخول العبني في الثامنة 

عشرة من العمر.
فعلى خطى أنــســو فــاتــي، ســار بــيــدري )18 
عـــامـــًا( وبـــريـــان جــيــل )20 عـــامـــًا(. فــقــد كــان 
ــبــــون مــع  ــفـــتـــرض أن يــــكــــون هـــــــؤالء الــــالعــ يـ
للمنافسات  يستعد  الــذي  الشباب  منتخب 
ــة، ولــكــنــهــم وجـــــدوا أنــفــســهــم بني  ــ ــيـ ــ األوروبـ
األول،  املنتخب  نجوم  مع  عشية وضحاها 
اعترافًا من إنريكي بتطور أدائهم مع فرقهم.

أنـــســـو  ــة  ــاركــ ــشــ مــ اإلصــــــابــــــة دون  وحـــــالـــــت 
أســاســيــًا فــي بــرشــلــونــة، حيث تــألــق بيدري 
رغــم صغر ســنــه، فيما يخطف بــريــان جيل 
األضـــــــــواء بـــالـــجـــانـــب األيــــســــر بــــــــأداء ُيـــذكـــر 

بيوهان كرويف.
كثيرًا  املنتخب  أعــمــار  مــتــوســط  وانــخــفــض 
املـــتـــوســـط أصــغــر  إلــــى 25.75 عـــامـــًا. وهـــــذا 
بــعــام مــن متوسط أعــمــار الــفــريــق الـــذي فاز 
كان  فقد   .2010 أفريقيا  جــنــوب  بــمــونــديــال 

متوسط األعمار حينها 26 عامًا و6 أشهر.

إيطاليا وإنكلترا
يــــواجــــه مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا مــــبــــاراة صــعــبــة 
أمــــام أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، وهــــو الــــذي نجح 
ــاراة عــلــى الــتــوالــي  ــبـ فـــي الـــخـــروج مـــن 22 مـ
بـــدون هــزيــمــة تــحــت قــيــادة املــــدرب روبــرتــو 
ــنـــي املـــنـــتـــخـــب  ــيـ ــانـــشـ مـــانـــشـــيـــنـــي. وقـــــــــاد مـ
اإليطالي في 27 مباراة حتى اآلن )18 فوزًا 

و7 تعادالت مقابل خسارتني فقط(.
فــعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي الــتــكــتــيــكــي، تحولت 
إيــطــالــيــا مـــن مــنــتــخــب يــعــتــمــد عــلــى دفــاعــه 
ــبـــاريـــات إلــــى منتخب  ــقـــوي لــلــفــوز فـــي املـ الـ
أمام  الخطورة  ويصنع  خــوف  دون  ُيهاجم 
 عن الضغط 

ً
أي منافس يلعب ضــده، فضال

العالي الذي يصنعه املنتخب على مدى 90 
دقيقة كاملة باستمرار، إذ يضغط كل العب 
 زميل 

ً
على حامل الــكــرة وُيــســانــده مــبــاشــرة

لـــه لــفــرض حــصــار ومــنــع الــفــريــق املــنــافــس 
ــة أو حـــتـــى كــســب  ــ ــراحـ ــ ــاء الـــلـــعـــب بـ ــنــ ــن بــ ــ مـ
مـــســـاحـــات لــصــنــاعــة الـــهـــجـــمـــات الــخــطــيــرة 
على مرمى »األزوري«. وفــي مــبــاراة أخــرى، 
ســيــحــاول املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، مــع املـــدرب 
غاريث ساوثغيت، االستفادة من املباريات 
الثالث األولــى لفريق »األســود الثالثة« في 
التصفيات، من أجل تحديد التشكيلة التي 
ســيــخــوض بــهــا الــصــيــف املــقــبــل نــهــائــيــات 
 امـــتـــالكـــه عــنــاصــر 

ّ
بــطــولــة أوروبـــــــا فـــي ظــــل

اليوم  الــذي سيواجه  عديدة ومميزة، وهــو 
الخميس نظيره املتواضع سان مارينو في 

املجموعة التاسعة.
)العربي الجديد(
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المنامة ـ العربي الجديد

انــتــهــت الــعــطــلــة، واخــتــتــمــت فترة 
ــارب الـــــــحـــــــّرة، وســـيـــفـــســـح  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
لتشعل  املحركات  لصوت  املجال 
املنافسة في مختلف الجوائز الكبرى، ملوسم 
الفورموال 1 الــذي ينطلق هــذا األسبوع في 
الــبــحــريــن مــوعــد الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة على 
حــلــبــة الــصــخــيــر. مــوســم ســبــاقــات الــســرعــة 
 

ّ
تـــرافـــقـــه مـــن جـــديـــد أســئــلــة عـــديـــدة بــعــد كــل

ــة  ــتــــرة الــــراحــ ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا فــ ــات الــ ــظــ املــــالحــ
الجماهير  تجعل  التي  املثيرة  والــتــطــورات 
الرتابة  عنه  ترفع  مختلفًا،  موسمًا  تنتظر 
التي ميزت املواسم األخير وجعلت شعبية 
هـــذه املــنــافــســات تــتــراجــع تــدريــجــيــًا، بسبب 
هيمنة فريق مرسيدس وسائق البريطاني 
لــوس هاميلتون، الــذي غــّرد خــارج السرب، 
ضاربًا العديد من األرقام وهو الذي يسعى 
كأكثر  مايكل شوماخر،  األسطورة  لتجاوز 

سائق حصدًا لأللقاب في التاريخ.

هل يحصل هاميلتون 
على اللقب الثامن؟

ــم يـــتـــرك الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون،  لــ

افتتاح موسم 
الفورموال 1

لفريق  كبيرة  هيمنة  الماضية  المواسم  خالل   1 الفورموال  عالم  عاش 
مرسيدس األلماني وسائقه البريطاني لويس هاميلتون، الذي حصل على 
أن  يتوقع  لكن  شوماخر،  مايكل  األلماني  األسطورة  وعادل  السابع  لقبه 

يحمل هذا الموسم تغييرات كبيرة في ظّل تقارب الحظوظ

3031
رياضة

تقرير

ملنافسيه  الفرصة  مرسيدس،  سيارة  سائق 
الفئة  أجــل تهديد هيمنته على سباقات  من 
األولى، فقد نجح في الحصول على اللقب في 
األرقـــام  أغــلــب  خاللها  حطم  مناسبات  سبع 
تحقيق  غير  ملنافسيه  يــتــرك  ولــم  القياسية، 
في  لفة  أســرع  مثل  الشرفية  املكاسب  بعض 
بعض السباقات أو االنطالق في املركز األول 
في عدد من الجوائز الكبرى لكن األرقام األهم 
تـــكـــون مـــن نــصــيــبــه مــثــل الـــفـــوز بــالــســبــاقــات 
ــبـــعـــض أن  ــرى الـ ــ ــد يــ ــ ــم. وقــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــبـــطـــولـ وبـ
ــقـــد الــــحــــمــــاس نــتــيــجــة غــيــاب  هـــامـــيـــلـــتـــون فـ
املنافسة، إال أن هذا السائق سرعان ما يتغّير 
مــع اقــتــحــام الــحــلــبــات. فــمــع تــزايــد الغموض 
فإن  الرياضة  هــذه  فــي  مستقبله  بخصوص 
شــغــف الــبــريــطــانــي بــاملــراكــز األولــــى سيكون 
إلى  لقبًا جديدًا  له حتى يضيف  أكبر حافز 

رصــيــده ويــضــمــن الــبــقــاء فــي صــــدارة قائمة 
األسماء مزيحًا األسطورة شوماخر.

فرستابن: من دور المزعج 
إلى دور المنافس؟

تــعــول جــمــاهــيــر فـــورمـــوال 1 عــلــى الــهــولــنــدي 
ــاء هــيــمــنــة  ــهــ ــن أجـــــل إنــ مـــاكـــس فـــرســـتـــابـــن مــ
هـــامـــيـــلـــتـــون. فـــالـــهـــولـــنـــدي لـــعـــب خـــــالل آخـــر 
لــهــامــيــلــتــون، ولــكــن  مـــوســـمـــني دور املــــزعــــج 
دون أن ينجح في أن يكون نّدًا له، فقد كانت 
الكلمة األخيرة تعود للبريطاني بشكٍل شبه 
املوسم  هــذا  فرستابن  وسيحاول  متواصل. 
إنهاء سيطرة هاميلتون، مستعينًا في ذلك 
ــه، فــهــو ســـائـــق ال  ــ ــــدراتـ بــطــمــوحــه الــكــبــيــر وقـ
قـــادرًا على تحصيل  املــجــازفــة وكـــان  يخشى 
نــتــائــج أفــضــل لــو أن ســّيــارتــه لــم تــخــذلــه في 
ــع »ريـــد 

ّ
بــعــض الــســبــاقــات. ويـــبـــدو أن املــصــن

بول« قد أعد العدة ملساعدة سائقه األول على 
وبالتالي  الــبــدايــة  مــنــذ  األولــــى  األدوار  لــعــب 

الترّبع على عرش سباقات السرعة.

هل يخرج بوتاس من جلباب هاميلتون؟
صنع هاميلتون تفوقه على بقية املنافسني 
بفضل قّوة محركات سيارة مرسيدس، إال أن 
زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس 
ال يملك أعذارًا، فهو يقود نفس السيارة التي 
األفضل  السائق  هاميلتون  أصبح  بفضلها 
لــديــه مــبــّررات  العالم وبالتالي ال تــوجــد  فــي 

للفشل من جديد. 
ومــن الــواضــح أن بــوتــاس يــريــد أن يــنــزع عن 
قلب  ويــريــد  لهاميلتون  املــســاعــد  دور  نفسه 
األدوار هــذا املــوســم وهــو أمــر لــن يتحقق إال 
فــي حصد  األولـــى  السباقات  بنجاحه خــالل 
أكثر من هاميلتون، ما سيفرض على  نقاط 
مساعدته  على  هاميلتون  إجبار  مرسيدس 
الحقًا ودون ذلك فإن الوضع سيبقي على ما 
هو عليه، هاميلتون ينافس على املركز األول 

وبوتاس يتولى إعاقة مالحقي زميله.

هل تنجح فيراري في رّد االعتبار؟
كان العام املاضي صعبًا وقاسيًا على فريق 
فيراري اإليطالي الشهير، فقد جاءت النتائج 
السباقات  أو  الرسمية  التجارب  في  كارثية 
ــيـــار االســتــراتــيــجــيــة  ــتـ ــان فــــي اخـ ــ ــفـــشـــل كـ والـ
ــقــــني، بــــالــــتــــالــــي هــو  ــائــ ــســ أو فـــــي تــــوجــــيــــه الــ
الــكــلــمــة. ووفــق   معنى 

ّ
بــكــل للنسيان  مــوســم 

الحقيقية  الــعــودة  فــإن  املصنع  استراتيجية 
تراهن على  ها 

ّ
ولكن  ،2022 في سنة  ستكون 

هذا املوسم من أجل إعادة التموقع من جديد 
بــعــد خــســارة الـــريـــادة لــفــائــدة مــرســيــدس ثم 

الوصافة لفائدة ريد بول.

فيتل وألونسو: 
تجربة مختلفة أم خيبة جديدة؟

الـــتـــجـــربـــة مــــع »فــــــيــــــراري« لــــم تـــكـــن الــقــاســم 

فرناندو ألونسو يشعر 
بحماٍس شديد قبل 

انطالق الموسم

بيل يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد
توتنهام  فريق  نجم  بيل،  غاريث  الويلزي  تطّرق 
ــال مـــدريـــد، ملستقبله فـــي املــوســم  املـــعـــار مـــن ريــ
املقبل، بعد تمثيل »السبيرز« ملدة عام على سبيل 
اإلعارة، تحت قيادة املدير الفني البرتغالي، جوزيه 
الـــذي يمتّد عــقــده مــع ريــال  مورينيو. وقـــال بيل 
مدريد حتى صيف 2022، في مؤتمر صحافي 
على هامش التصفيات األوروبية: »مستقبلي. ال 
الرئيسي  السبب  أن  أعتقد  لي.  بالنسبة  مشكلة 
الذي جعلني آتي إلى توتنهام هذا العام هو لعب 
 وقبل كل شــيء«. وأضــاف »أردت 

ً
كرة القدم أوال

أن أكون الئقًا قبل الذهاب إلى اليورو. كانت الخطة هي أن ألعب موسمًا مع توتنهام وما 
الريال املوسم املقبل«.  زال في عقدي موسم رفقة ريــال مدريد، خطتي هي العودة إلى 
وكان مورينيو مدرب توتنهام قد أشار في وقت سابق إلى أّن مستقبل بيل بعد نهاية 
الــذي نجح فيه الالعب في تسجيل ستة أهداف  املوسم مسألة تخص ريــال، في الوقت 
بست مباريات، قبل أن يسلك موسم توتنهام الطريق الخاطئ، بعد هزيمة الديربي أمام 

أرسنال، والخروج من الدوري األوروبي على يد دينامو زغرب.

موراي ينسحب من بطولة ميامي بسبب اإلصابة
ــــوراي االنــســحــاب من  أعــلــن الــبــريــطــانــي أنــــدي مـ
دورة ميامي لكرة املضرب، أولى دورات املاسترز 
لأللف نقطة، التي من املقرر أن تقام هذا األسبوع، 
مـــوراي  وذلـــك بسبب إصــابــة عضلية. وحــصــل 
على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وكان من 
الجولة األولى،  املقرر أن يواجه لويد هاريس في 
ولكنه عانى من ألم في الفخذ األيسر يوم الجمعة 
املـــاضـــي، أجـــبـــره عــلــى الـــغـــيـــاب. وأعـــــرب مــــوراي 
ــرى تــعــرض لها  عـــن إحــبــاطــه بــعــد انــتــكــاســة أخــ
خــالل مسيرته، وحــول هــذا قــال في تصريحات 
صحافية: »استيقظت في منتصف ليل الجمعة، 
وعانيت من ألم بعض الشيء«. وأضاف »عندما 
استيقظت بعدها صباحًا، كنت أعاني من ألم شديد أثناء املشي. ليست لدي أي فكرة عما 
حدث. لم أتعّرض ألي شيء في التدريبات أو في صالة األلعاب الرياضية، أو أي شيء من 
هذا القبيل. إنه أمر غريب وال أعرف بالضبط سبب حدوثه«. وبدأ موراي العام وهو واثق 
من التنافس مع أفضل النجوم مرة أخرى، لكنه أصيب بفيروس كورونا في يناير/ كانون 

الثاني، لتمنعه اإلصابة من املشاركة أيضًا في بطولة أستراليا املفتوحة.

... والمخضرمة فينوس ويليامز تغادر البطولة
للتنس،  املفتوحة  األميركية املخضرمة فينوس ويليامز منافسات بطولة ميامي  وّدعت 
ــاس، بمجموعتني  الــكــازاخــيــة زاريــنــا ديـ أمـــام  ــدور األول،  الـ املــفــاجــئــة، فــي  بعد خسارتها 
الـــ40 عامًا املواجهة خالل ساعة ونصف، أمــام الالعبة التي  دون رد. وخسرت صاحبة 
تصغرها بنحو 13 عامًا، بنتيجة مجموعتني دور رد، جاءت تفاصيلها 6-2 و6-7 )12-

ت دياس املجموعة األولى بسهولة، فيما قاومت ويليامز في املجموعة الثانية، 
ّ
10(. وتخط

لكنها انهزمت أمام منافستها الكازاخستانية في الشوط الثاني عشر، الذي وصلتا إليه 
لكسر التعادل. وقالت الالعبة البالغة من العمر 27 عاما خالل تصريحات صحافية: »أنا 
سعيدة جدًا بالفوز، خاصة ضد أسطورة مثل فينوس، لقد تابعتها عندما كنت صغيرة«.

فاينالدوم يرفض التعليق على أخبار انتقاله إلى برشلونة
التعليق  الهولندي جورجينيو فاينالدوم، العب وسط ليفربول اإلنكليزي،  النجم  رفض 
حول األخبار املتداولة حول توصله التفاق مع برشلونة اإلسباني الرتداء قميصه بداية 
من املوسم املقبل. وقال فاينالدوم في تصريحات لشبكة )NOS( التلفزيونية الهولندية 
»دائمًا سيكون هناك حديث حول هذه األشياء، وحــول مستقبلي، ولكن كما قلت في 
مناسبات عديدة، ليس لدي أخبار بهذا الشأن«. وأوضح صاحب الـ30 عامًا، الذي يوجد 
في معسكر منتخب بالده استعدادًا ملواجهات تصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال 2022 
يقوده  الــذي  الكتالوني  للنادي  باالنتقال  تربطه  التي  األخبار  غيره  مثل  قــرأ  إنــه  بقطر، 
 هذا يقال في وسائل 

ّ
مدربه السابق في املنتخب ومواطنه رونالد كومان. وأضاف »كل

األمــر. عندما تكون هناك مفاوضات،  لــدي أخبار بخصوص هــذا  اإلعـــالم، ولكن ليس 
سأتحدث عنها، ولكن مجددًا ليس هناك أي شيء. أنا هنا للحديث فقط عن مباريات 
تركيا والتفيا وجبل طارق«. وينتهي عقد الدولي الهولندي مع »الريدز« هذا املوسم، ولم 
يجدد عقده حتى اآلن، في الوقت الذي تحدثت فيه جريدة )ذا صانداي تايمز( البريطانية 

عن توصل إدارة البرسا التفاق مع الالعب لالنتقال إليه بداية من املوسم املقبل.

لــلــفــريــق اإليــطــالــي هــو جيانلويجي بـــوفـــون، فــاألخــيــر كــان 
أصغر من باغوتو بأربع سنوات، حيث كان الحارس امللقب 
وهو   ،21 تحت  منتخب  قائمة  فــي  مــتــواجــدًا  »العنكبوت«  بـ
في سن 18 عامًا. وفي مقابلة مع صحيفة »الغازيتا ديلو 
التألق  دائــرة  باغوتو طريقة خروجه من  ســبــورت«، كشف 
في كرة القدم، خصوصا بعد عقوبة املنشطات التي تعّرض 
فــي صفوف ميالن،  كــان العبًا  فــي عــام 1999، عندما  لها 
ب اختبار 

ّ
الــســنــوات، كــان بإمكانك تجن تلك  وأضـــاف: »فــي 

لقاء  قبل  وقــت سابق  فــي  سالبة  نتائج  أعطيت  املنشطات. 
بارما وأيضًا في األسبوع التالي في بادوفا. وبعد اللعب ضد 

فيورنتينا، كانت نتيجة االختبار موجبة«.
هذه األزمة هّمشته وأبقته بعيدًا عن عالم كرة القدم ملدة 
عامني، رغم أنه كان من املمكن أن تكون لستة أشهر إذا 
اعترف بأنه مذنب، لكنه رفض أن يفعل ذلك وبقي مصّرًا 

 شيء، لم 
ّ

على موقفه، وحول هذا تابع حديثه »ذهب كل
يعد لدي أصدقاء. قضيت عامني في ليغوريا مع والدتي 
هناك  كانت  صدقني.  هناك.  افتتحناه  الــذي  الفندق  في 
أيام لم أستطع فيها النهوض من السرير بسبب سهري 

في الديسكو«.
باملنشطات، على ترك عالم  أجبرته عقوبة جديدة  وبعدها، 
الــقــدم فــي عــام 2007، عندما كــان يبلغ مــن العمر 34  كــرة 
عامًا وكانت العقوبة لثماني سنوات، بالتالي لم يكن ليتمكن 
من اللعب مرة أخرى حتى يبلغ 42 عامًا. وفي هذا الصدد، 
واصل حديثه بالقول »بعد العقوبة الثانية ذهبت إلى أملانيا، 

 شيء«.
ّ

وعملت صانع بيتزا، وطباخًا، وكل
اآلن، في سن السابعة واألربعني، يستمتع باغوتو مرة أخرى 
بكرة القدم، كمدرب حراس مرمى في فريق أفيلينو، حيث 

 له.
ً
يخبر حراسه الشباب، بأن بوفون كان بديال

أيوب الحديثي

يخفق العديد من نجوم الرياضة عامة، وكرة القدم على وجه 
االحتراف،  عالم  وتبعات  الشهرة  استغالل  في  الخصوص، 
الــذي تسبب في خسارة العديد من املواهب في عالم  األمــر 

»الساحرة املستديرة«.
نجمًا،  كــان سيصبح  الــذي  املرمى  باغوتو، حــارس  أنجيلو 
لوال انجرافه في طريق الحفالت والكوكايني، التي أبعدته عن 

كرة القدم، ليقوده القدر إلى كسب لقمة العيش خارجها.
باغوتو، قّدم إحدى أفضل مبارياته في كرة القدم، في نهائي 
أوروبــا تحت 21 سنة 1996، حني هزمت إيطاليا نظيرتها 
إسبانيا بركالت الترجيح، بعد أن تصدى لركلتي جزاء أمام 

نجمي »الروخا«، إيفان دي ال بينيا وراؤول غونزاليس.
البديل  الــحــارس  كــان  بالتحديد،  والــبــطــولــة  املــبــاراة  تلك  فــي 

أنجيلو باغوتو

على هامش الحدث

حارس لشباب 
إيطاليا ونادي 

ميالن، لعب على 
حساب بوفون. 
لكن حياة السهر 

أوصلته إلى 
الهاوية، قبل أن 

يعود للحياة. 
هذه قصته

هاميلتون سيلقى 
منافسة قوية من قبل 
فرستابن تحديدًا هذا 
الموسم )كامران جبريل/ 
فرانس برس(

مايكل  األســطــورة  نجل  شوماخر،  ميك  على  ثقيًال  الحمل  سيكون 
مختلف  في  نتائجه   .1 الفورموال  في  رحلته  بداية  مع  شوماخر، 
سيكون  ــى  األول الفئة  في  الوضع  ولكن  مثالية،  كانت  المنافسات 
الموسم  هذا  التميّز  عبر  يمرّ  الحقًا  الفيراري  لقيادة  والطريق  مختلفًا، 
الشبّان  على  المراهنة  ينوي  ال  فيراري  أن  خاصة  »هاس«،  المصنع  مع 
بأن  »جونيور«  شوماخر  ويعلم  النهاية.  في  خيبات  على  والحصول 
حمل اسم والده لن يجعل بقية السيّارات تفسح له المجال، بل سيجد 

منافسة قوية وسيقتحم عالما تغيب عنه المجامالت.

شوماخر االبن وأمجاد الوالد

وجه رياضي

املشترك الوحيد بني بطلي العالم اإلسباني 
ــانــــي ســيــبــاســتــيــان  فـــرنـــانـــدو ألــونــســو واألملــ
ــًا فــــي الـــفـــشـــل مــع  فـــيـــتـــل، فـــقـــد اشـــتـــركـــا أيـــضـ
التعاقد  فيتل  اختار  وقد  اإليطالي،  ع 

ّ
املصن

مــع املصنع »أســتــون مــرتــني« مــن أجــل إنقاذ 
سمعته والدفاع عن مجده السابق. وال يبدو 
فيتل قادرًا على املراهنة على بطولة العالم، 
ه سيحاول أن يجد له مكانًا ضمن نخبة 

ّ
ولكن

ــه يــنــجــح فــي إعــطــاء مسيرته 
ّ
الــســائــقــني لــعــل

 
ّ

دفعًا جديدًا، بعد أن خسر مع »فيراري« كل

بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســائــق خــبــيــر وقــــد يــفــاجــئ 
الجميع بالتأقلم سريعًا.

ــّبـــر ســـائـــق فـــريـــق ألــونــســو عـــن حــمــاســه  وعـ
العالم مرتني في 2005  الشديد، وقــال بطل 
ألـــبـــني(،  )حـــالـــيـــًا  ريـــنـــو  فـــريـــق  ــع  مــ و2006 
ــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرهـــا فـــريـــقـــه »أشـــعـــر  فـ
ــى حــلــبــات  ــ ــلــــعــــودة إلــ بـــحـــمـــاســـة شــــديــــدة لــ
كبيرة  هناك تحضيرات  كانت   ،1 فــورمــوال 
الفريق خالل  مــع  فقط  ليس  اللحظة،  لهذه 
التجارب التحضيرية قبل املوسم بل كذلك 

ما بناه مع ريد بول. أما ألونسو فبعد موسم 
بعيد عن الفورموال 1 فقد عاد من أجل إحياء 
أفــضــل الــذكــريــات الــتــي عــاشــهــا مــع املصنع 
الــفــرنــســي »رونــــو« ولــتــكــون نــهــايــة مسيرته 
فـــي الـــفـــورمـــوال 1 أفــضــل بــكــثــيــر مــّمــا عــاشــه 
مـــع الــســيــارة الــحــمــراء ولــكــن الــبــدايــة خــالل 
ع »ألبني ف1« ال 

ّ
مختلف التجارب مع املصن

تعد بالكثير. بما أن ألونسو فقد الكثير من 
مهاراته، وهو يحتاج إلى وقت طويل حتى 
يــكــون قــــادرًا عــلــى مــواكــبــة الــتــغــيــيــرات، لكنه 

عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي«. وتـــابـــع »مــنــذ 
قبولي االنضمام لفريق ألبني، عملت كثيرًا 
البدني  أكــون مستعدًا على املستويني  لكي 
والذهني على حد سواء للموسم الجديد«. 
مت أساليب 

ّ
الـــ39 عامًا »تعل وختم صاحب 

جــدًا،  متباينة  فــي سباقات  مختلفة  قــيــادة 
على غرار رالي داكار وسباقات الـ24 سعيدًا، 
خالل ابتعاده عن عالم الفورموال 1، أشعر 
بــالــحــمــاس الـــشـــديـــد قــبــل انـــطـــالق املــوســم 

املليء بالتحديات«.

العاصمة  في  »سبيتار«  مركز  برشلونة،  فريق  نجم  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  اختار 
ــراء فــحــوصــات مــكــثــفــة، بــعــد إصــابــتــه الــتــي أبــعــدتــه عــن صفوف  الــقــطــريــة الـــدوحـــة، إلجــ
ـــ16 مــن عمر  الــبــارســا. وتــعــرض كوتينيو، الـــذي أصــيــب خــالل لــقــاء إيــبــار فــي الجولة الـ
الدوري اإلسباني، النتكاسة في الفترة األخيرة، ما اضطره للسفر إلى الدوحة للخضوع 
لفحوصات جديدة. وخضع العب ليفربول السابق لعملية جراحية في بداية العام، بسبب 
امللعب في  إلــى أرض  العودة  الحني، يعمل على  ذلــك  الركبة، ومنذ  إصابة في غضروف 

أسرع وقت ممكن، لذا قرر السفر إلى قطر لتسريع عملية العالج.
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