
27

رياضة

سيواجه النمساوي دومينيك تيم، بطل أميركا 
املفتوحة، الروسي أندريه روبليف، املصنف 

الثامن في تصنيف اتحاد العبي التنس 
املحترفني، يوم 16 أيلول/سبتمبر املقبل، في 

مباراة استعراضية ستقام في العاصمة مكسيكو 
سيتي، على ارتفاع 2240 مترًا فوق سطح البحر. 
وأكد إدواردو رودريغيز، مدير شركة »شوداون« 
املنظمة للمباراة أن املواجهة ستقام بالتزامن مع 

عيد االستقالل في املكسيك.

تعرض التشيلي أليخاندرو تابيلو، الوافد 
الجديد إلى بطولة ميامي املفتوحة للتنس ذات 

األلف نقطة، لإلقصاء من الجولة األولى بعد 
الخسارة أمام السويدي ميكاييل يمير. وخسر 

تابيلو املصنف رقم 167 عامليًا والبالغ من 
العمر 23 سنة أمام يمير بواقع )6 - 3( و)6 - 1( 
في ساعة واحدة وخمس دقائق. هذا وسيلعب 

السويدي ميكاييل يمير في الجولة الثانية أمام 
الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي.

أصبح جيوسيبي ياكيني مدربًا جديدًا لفريق 
فيورنتينا اإليطالي خلفًا لتشيزاري برانديلي، 
وأعلن فيورنتينا صاحب املركز الـ14 في جدول 

الدوري اإليطالي بفارق 7 نقاط عن منطقة 
الهبوط، عودة ياكيني في بيان رسمي أفاد من 

خالله بأن املدرب الجديد قاد املران األول للفريق 
بالفعل. وكان ياكيني قد عمل مدربًا لفريق 

فيورنتينا سابقًا بني كانون األول/ ديسمبر 
2019 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

مواجهة استعراضية بين 
دومينيك تيم وروبليف 

في المكسيك

أليخاندرو تابيلو 
يودع بطولة ميامي 

المفتوحة للتنس

ياكيني يخلف تشيزاري 
برانديلي كمدير فني 

لفريق فيورنتينا

انطلقت مسيرة 
شعلة أولمبياد 
طوكيو 2020 
في محافظة 
فوكوشيما 
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حمل الشعلة 
أعضاء فريق 
كرة القدم 
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وهو منتجع 
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عمان ـ أحمد ناصر

الــلــبــنــانــي مطلوبًا  املــحــتــرف  بـــات 
بــــقــــوة فــــي مـــنـــافـــســـات كـــــرة الـــقـــدم 
ــة  ــديـ ــه األنـ األردنـــــيـــــة، بـــدلـــيـــل تـــوجـ
املشاركة في دوري املحترفني إلى استقطابه، 
ــا لـــتـــعـــزيـــز صــفــوفــهــا  ــيـــهـ فـــــي خــــضــــّم مـــســـاعـ
بـــالـــاعـــبـــني قـــبـــل انــــطــــاق مـــنـــافـــســـات دوري 

املحترفني الشهر املقبل.
وألول مرة منذ عدة سنني يكون الحرص على 
التعاقد مع الاعب اللبناني ليخوض تجارب 
جديدة غير بعيدة عن باده كثيرًا في األردن، 
وبحكم املستويات الفنية القريبة بني البلدين 
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تقرير

وما  التجربة.  تلك  لخوض  الطرفان  يتشجع 
ــة األردنـــيـــة بــالــتــعــاقــد مع  يــزيــد إقـــنـــاع األنـــديـ
يأتي  األســبــاب،  من  العديد  اللبناني،  الاعب 
على  كبيرة  مالية  مبالغ  توفير  مقدمتها  في 
صــنــاديــقــهــا، بــاعــتــبــار الـــاعـــب الــلــبــنــانــي أقــل 
تكلفة من غيره في الوطن العربي أو أفريقيا، 
األردنــي  الاعب  فــإن مستواه قريب من  كذلك 
كــثــيــرًا، فــيــمــا يــجــد الـــاعـــب الــلــبــنــانــي ضالته 
في الـــدوري األردنـــي، في ظل الــظــروف املادية 

الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام.
أندية منافسة على لقب  أبــرز ثاثة  واتجهت 
إلى  املوسم،  القدم هذا  لكرة  املحترفني  دوري 
ظــاهــرة  فــي  لبنانيني،  مــع محترفني  الــتــعــاقــد 

تحدث ألول مــرة فــي تــاريــخ الـــدوري األردنـــي. 
وارتفع عدد املحترفني اللبنانيني في الدوري 
األردنــي لكرة القدم إلى أربعة حتى اآلن، بعد 
انــضــمــامــهــم إلــــى فــــرق الــــوحــــدات والــفــيــصــلــي 
والرمثا، وهي الفرق التي تنافس دائمًا محليًا 

وخارجيًا.
وتعاقد فريق الــوحــدات الــثــاثــاء املــاضــي مع 
إلى  لينضم  سعد،  سوني  اللبناني  املحترف 
مواطنه أحمد زريق الذي التحق أيضًا بفريق 
الحالي، فيما  الكروي  الوحدات بداية املوسم 
يصل السبت، املحترف اللبناني سوني سعد 
كشوفات  عــلــى  رســمــيــًا  للتوقيع  األردن،  إلـــى 
األول  الفريق  بتدريبات  وااللتحاق  الــوحــدات 

لكرة القدم.
مـــن جــهــتــه، اتـــجـــه فـــريـــق الــفــيــصــلــي فـــي هــذا 
الحلوة،  هــال  اللبناني  املحترف  إلــى  املوسم 
الــذي انضم رسميًا إلــى الفريق، وشــاركــه في 
ــاد، وقــــدم أداًء جــيــدًا أقــنــع  بــطــولــة درع االتـــحـ
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــفــريــق، وتـــعـــاقـــد الــفــيــصــلــي 

القدم في  كــرة  الحلوة، ليمثل فريق  مع هــال 
املوسم الحالي. والحلوة من الاعبني املميزين 
على املستوى الهجومي، حيث يتمتع الاعب 
بالفائدة  وسيعود  عالية،  هجومية  بــقــدرات 
ــارك فــــي املـــوســـم  عـــلـــى الـــفـــيـــصـــلـــي، الــــــذي يــــشــ
بـ3 بطوالت أخــرى بعد درع االتحاد،  الحالي 
ــــدوري األردنـــي  هـــي: بــطــولــة كـــأس األردن، والـ

للمحترفني، وكأس االتحاد اآلسيوي.
وســبــق أن تــعــاقــد فــريــق الــرمــثــا مــع املحترف 
ــان، الــــــــذي لـــعـــب فــي  ــمــ ــثــ ــانـــي مــــاجــــد عــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
صــفــوف الــفــريــق فــي املــوســم املـــاضـــي. وتــأمــل 

استقطاب اللبنانيين ظاهرة 
تحدث ألول مرة 

في تاريخ الدوري األردني

استعاد تورونتو 
رابتورز توازنه بعد
9 خسارات متتالية

الــوحــدات والفيصلي والــرمــثــا أن يشكل  فــرق 
املحترفون اللبنانيون إضافة جديدة، تساهم 

في رفع املستويات الفنية للفرق.
الله  الــوحــدات عبد  الفني لفريق  املــديــر  وأكـــد 
أبو زمع، في تصريحات نقلتها وكالة األنباء 
األردنية، أن توجه فريقه للتعاقد مع محترَفني 
الذي  الجيد  الفني  ني، يأتي للمستوى  لبنانيَّ
يتمتعان به، مشيرًا إلى أن لبنان يضم نخبة 

من الاعبني املتميزين.
الرمثا،  لفريق  الفني  املدير  اعتبر  من جانبه، 
جـــمـــال مـــحـــمـــود، أن املـــحـــتـــرف الــلــبــنــانــي في 
الــفــريــق مــاجــد عــثــمــان، قـــدم مــســتــويــات فنية 
املــاضــي، ونأمل  املوسم  في  الفريق  جيدة مع 
أن ينجح في تقديم مستوى أفضل في املوسم 
الــحــالــي، مــؤكــدًا أن عــثــمــان يعتبر مــن أفضل 

املحترفني في الدوري األردني.
مــن جــهــتــه، أكـــد اللبناني أحــمــد زريــــق، أنــه 
سيقدم كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير 
ــواء فـــي املــســابــقــات  ــ ــدات األردنـــــــي، سـ الــــوحــ

أكرم يوتا جاز وفادة ضيفه بروكلني نتس 
عندما سحقه بفارق 30 نقطة )118 – 88(، 
في وقت حقق فريق ميلووكي باكس فوزًا 
بشق النفس على ضيفه بوسطن سلتيكس 
)121 – 119(، في منافسات دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
في املباراة األولــى، استغل فريق يوتا جاز 
ــــت  ــيـــاب »الـــثـــاثـــي الـــكـــبـــيـــر« كــيــفــن دورانــ غـ
ليفرض  هــاردن  إيرفينغ وجيمس  وكايري 
سيطرة مطلقة على مجريات املباراة بقيادة 
نجمه دونوفان ميتشل، صاحب الـ27 نقطة 

مع سبع تمريرات حاسمة.
وضـــرب فــريــق يــوتــا جـــاز، متصدر املنطقة 
األول، وكسبه  الـــربـــع  مــنــذ  بــقــوة  الــغــربــيــة، 
أن يكسب  بــفــارق 21 نقطة )38 – 17(، قبل 
نقاط  أربــع  بفارق  والثالث  الثاني  الربعني 
والـــربـــع  ــتــــوالــــي(،  الــ عــلــى  و23-27   21-25(
وبرز   .)27-28( واحــدة  نقطة  بفارق  األخير 
فــي صــفــوف يــوتــا جــاز أيــضــًا مــايــك كونلي 

الــدوري برصيد 31 فــوزًا مقابل 11 خسارة 
فقط، مبتعدا عن أقرب مطارديه في املنطقة 
الــغــربــيــة فينيكس صــنــز، الـــذي ســقــط أمــام 
 )111  –  112( مــاجــيــك  أورالنــــــــدو  مــضــيــفــه 
قبل  فورنييه  إيــفــان  للفرنسي  سلة  بفضل 
ســت ثـــوان مــن الــنــهــايــة.وفــي الــثــانــيــة، تابع 
مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس انـــتـــصـــاراتـــه املــتــتــالــيــة 
ورفـــعـــهـــا إلــــى ثــمــانــيــة عــنــدمــا تــغــلــب على 

ضيفه بوسطن سلتيكس )121 – 119(.
وكان ميلوكي باكس في طريقه إلى تحقيق 
ــفـــارق 25 نقطة  فــــوز ســهــل عــنــدمــا تـــقـــدم بـ
انتفضوا  الــثــالــث، لكن الضيوف  الــربــع  فــي 
وكادوا يخطفون الفوز في الثواني االخيرة 
من رمية ثاثية لدانيال ثيس مع الصافرة 
النهائية. واكتفى نجم ميلووكي اليوناني 
نقطة   13 بتسجيل  أنتيتوكونمبو  يانيس 
تمريرات حاسمة،  و7  متابعات   8 مع  فقط 
في وقت كان زميله كريس ميدلتون أفضل 
مــســجــل فـــي املـــبـــاراة بــرصــيــد 27 نــقــطــة مع 
13 مــتــابــعــة، وأضــــاف كــل مــن بــــورك لوبيز 

ودونتي ديفينتشنزو 17 نقطة.
وعلق ميدلتون على األداء الجماعي لفريقه، 
كــــون خــمــســة العــبــني ســجــلــوا بـــني 13 و27 
مــبــاراة جــيــدة ووجهًا  قــائــًا »قدمنا  نقطة، 
جديدًا. لكنهم سجلوا نقاطًا ونحن أبطأنا 
إيقاعنا وفشلنا في بعض الرميات الجيدة. 
ــدوا  يــســتــحــقــون الــثــنــاء، لــقــد صـــمـــدوا ووجــ
املــبــاراة، وكــانــت لديهم  إلــى  طريقة للعودة 

فرصة للفوز في النهاية«.
فـــي املـــقـــابـــل، تــألــق الــثــنــائــي جــايــلــن بــــراون 
وكـــيـــمـــبـــا ووكــــــــر فـــــي صــــفــــوف ســلــتــيــكــس 
متابعات،   10 مع  نقطة   24 األول  بتسجيل 
والثاني 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، 
وأضــــاف جــايــســون تــايــتــوم 18 نقطة مــع 8 

متابعات و5 تمريرات حاسمة.

صحوة رابتورز 
ــورز، بطل  ــ ــتـ ــ ــتـــو رابـ اســـتـــعـــاد فـــريـــق تـــورونـ
املــــوســــم قـــبـــل املــــاضــــي، تــــوازنــــه بـــعـــد تــســع 
خسارات متتالية أبعدته عن املراكز املؤهلة 
إلى »الباي أوف«، وذلك عندما تغلب على 
وفرض   ،)111  –  135( ناغتس  دنفر  ضيفه 
نجما  نفسه  سياكام  باسكال  الكاميروني 
للمباراة بتسجيله 27 نقطة مع 8 متابعات 
اإلنكليزي  تــمــريــرات حاسمة، وســاعــده  و6 
ــاي  ــوبــ ــونــ ــيـــري األصــــــــل أوغــــــوغــــــوا أنــ ــيـــجـ نـ
ونــورمــان بــاول بتسجيلهما 23 و22 نقطة 
ــوالـــي مــــع ســــت مـــتـــابـــعـــات لـــــأول،  ــتـ عـــلـــى الـ

وفريد فانفليت صاحب الـ19 نقطة.
لــلــرحــيــل  املــــرشــــح  الوري،  كــــايــــل  واكـــتـــفـــى 

قــبــل إغــــاق فــتــرة االنــتــقــاالت فــي الــســاعــات 
مع  نقاط  ثماني  بتسجيل  املقبلة،  القليلة 
ــال املــــدرب نيك  تــســع تــمــريــرات حــاســمــة. وقـ
نـــورس عــن صــانــع ألعابه الوري الـــذي كان 
أحد العناصر األساسية في التتويج بلقب 
الدوري للمرة األولى في تاريخ النادي عام 
2019: »لم أَر من قبل أي شخص يلعب بقوة 
لــه مجاملة  أقــدم  أن  أكبر منه، وال يمكنني 
أكــبــر مــن ذلـــك. سيبقى عــلــى األرجــــح أعظم 
العـــب فــي تــاريــخ رابــــتــــورز«. كــمــا وبــــرز في 
صفوف الخاسر الصربي نيكوال يوكينتش 
وجمال موراي بتسجيل كل منهما 20 نقطة 

مع 10 متابعات لأول.
أنجليس  لــوس  فريقه  لينرد  كــواهــي  وقـــاد 
كليبرز إلى فوزه الرابع على التوالي، وكان 
 25 بتسجيله   ،)101  –  134( كبيرة  بحصة 
نقطة في سلة مضيفه فريقه السابق سان 

أنتونيو سبيرز. 
وفــي باقي املــبــاريــات، فــاز إنــديــانــا بايسرز 
 ،)111  –  116( بــيــســتــونــز  ديـــتـــرويـــت  عــلــى 
أتــانــتــا هوكس  كينغز على  وســاكــرامــنــتــو 
هــيــوســن  خـــســـر  وقـــــت  فــــي   ،)108  –  110(
روكــتــس أمـــام تــشــارلــوت هــورنــتــس )122 – 
داالس  أمـــام  تمبروولفز  ومينيسوتا   ،)97
مافريكس )128 – 108(، وأوكاهوما سيتي 
ثاندر أمــام ممفيس غريزليز )116 – 107(، 
كافالييرز  كليفاند  أمـــام  بــولــز  وشيكاغو 

 .)94 – 103(
ــة مــهــة  ــهــ ــمــــواجــ وُتـــســـتـــكـــمـــل املـــــبـــــاريـــــات بــ
ضد  نــتــس  بــروكــلــني  يلعب  إذ  للمنافسني، 
ديترويت بيستونز، ويواجه فريق بوسطن 
أحد  بــاكــس،  ميلووكي  منافسه  سلتيكس 
أبــــرز املــرشــحــني لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب هــذا 
املـــوســـم، فـــي حـــني يـــواجـــه فــريــق تــورونــتــو 
رابتورز منافسه فينيكس صانز في مباراة 

قوية للطرفني.
أما دينفر ناغتس فيلعب ضد نيو أورليانز 
بــيــلــيــكــانــز، ويــــخــــوض فـــريـــق مــيــنــيــســوتــا 
تـــيـــمـــبـــروولـــفـــز مـــــبـــــاراة مـــهـــمـــة ضــــد فــريــق 
هــيــوســن روكـــتـــس، املـــتـــراجـــع هــــذا املــوســم 
والذي فقد بنسبة كبيرة فرصة التأهل إلى 
األدوار اإلقصائية. في وقت يلعب أورالندو 

ماجيك ضد بورتاند تريل بايزرز.
مع  مافريكس  داالس  فــريــق  يلعب  وأخــيــرًا 
مــنــافــســه فــريــق إنــديــانــا بــايــســرز، ويــواجــه 
فــريــق تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس فــريــق مــيــامــي 
ــدن ســـتـــايـــت  ــولــــ ــريـــــق غــــ ــب فـــ ــعــ ــلــ ــيـــــت، ويــ هـــ
ووريــورز ضد منافسه أتانتا هاوكس في 

مباراة قوية.
)فرانس برس(

السلة األميركية: يوتا جاز يُسقط نتس
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية في 
منافسات السلة األميركية، 

وأثبت أنه واحد من أبرز 
المرشحين للمنافسة على 

اللقب هذا الموسم. 
وذلك بعد أن أسقط 

فريق بروكلين نتس 
بنتيجة عريضة وبفارق 

30 نقطة

اللبناني أحمد زريق محترف الوحدات الجديد )أحمد الروبي/فرانس برس(

)Getty( سقوط ُمدو لفريق نتس في المباراة

في ظل تميزه وتألقه واقتراب مستواه من الالعب األردني، 
فضًال عن تكاليفه التي تعتبر عادية مقارنة ببقية المحترفين، 
دأبت أندية الدوري األردني على استقطاب المحترف اللبناني 

إلى صفوفها

املحلية أو عبر املشاركة التاريخية بدوري 
أبطال آسيا.

وقـــال زريـــق فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا للموقع 
إدارة نادي  الــوحــدات: »أشكر  الرسمي لنادي 
الــــوحــــدات والـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى الــثــقــة الــتــي 
ــر جــمــاهــيــر الــفــريــق  ــكـ تــحــصــلــت عــلــيــهــا، وأشـ
عــلــى تــفــاعــلــهــا اإليــجــابــي مــعــي طــــوال الــفــتــرة 
ــة«. وأضـــــــــــاف: »ســــــأبــــــادل جــمــاهــيــر  ــ ــيـ ــ ـــاضـ املــ
ــدات املــحــبــة، وســأســعــى إلـــى تــقــديــم كل  الـــوحـ
ــة املــطــلــوبــة«.  ــافــ جــهــد مــمــكــن لــتــحــقــيــق اإلضــ
وتابع زريق: »الوحدات ناٍد كبير وله سمعته 
الوطن  آسيا وعلى مستوى  غــرب  في منطقة 
 

ٍّ
تحد لدي  وأصبح  بالتوقيع،  العربي، سعيد 

جــديــد عــبــر هـــذه الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة«. ولــفــت 
زريق إلى أنه سيسعى مع فريق الوحدات إلى 
حصد ألقاب البطوالت املحلية كافة، فيما لن 
تكون املشاركة في دوري أبطال آسيا من أجل 

املشاركة فقط.
يـــمـــتـــلـــك  الـــــــــوحـــــــــدات  أن  زريـــــــــــق  وأوضـــــــــــــح 
فني خبير،  جــهــاز  ويــقــوده  مميزة  عناصر 
األول  الــدور  الجتياز  ستمتد  والطموحات 

في دوري أبطال آسيا.
يــذكــر أن الـــوحـــدات يــشــارك فــي بــطــولــة دوري 
أبـــطـــال آســيــا هـــذا املـــوســـم فـــي الــشــهــر املــقــبــل، 
إذ وقـــع فــي املــجــمــوعــة الــتــي تــضــّم فـــرق السد 
ــأهـــل من  ــتـ ــعـــودي واملـ الـــقـــطـــري والـــنـــصـــر الـــسـ
امللحق اآلســيــوي، وســيــخــوض مــبــاريــاتــه في 
الــســعــوديــة الــتــي تــســتــضــيــف تــلــك املــجــمــوعــة 
بحسب القرار األخير الرسمي من قبل االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
وكــان الــوحــدات قــد عــزز صفوفه بالعديد من 
التعاقد  على  موافقته  بعد  أيــضــًا  املحترفني 
اللبناني سوني سعد، والاعب  املحترف  مع 
منذر أبو عمارة. وأشار مدير فريق كرة القدم 
فــي الـــوحـــدات، مــحــمــد جــمــال، إلـــى أن الهيئة 
املــؤقــتــة لــلــنــادي عــقــدت اجــتــمــاعــًا وافــقــت فيه 
على طلب املدرب عبد الله أبو زمع التعاقد مع 

سوني سعد ومنذر أبو عمارة.
ــدات أغـــلـــق بـــذلـــك ملف  ــوحــ وبــــني جـــمـــال أن الــ
املحترفني األجانب، حيث بات يضم السنغالي 
الــعــزيــز نــــداي، واللبنانيني أحــمــد زريــق  عــبــد 
وســونــي ســعــد. ولــفــت مــديــر فــريــق الــكــرة إلــى 
أبو  الوطني  املنتخب  فــي  السابق  الــاعــب  أن 
عـــمـــارة ســبــق أن لــعــب فـــي الــــوحــــدات، قــبــل أن 
ينتقل لاحتراف في الدوري الكويتي، ومن ثم 
االحتجاب عن املاعب بسبب إصابة استدعت 
إجراء عملية، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي، 

وبالتالي العودة إلى املاعب مجددًا.
ويـــبـــدو أن األنــــديــــة األردنــــيــــة األخــــــرى أيــضــًا 
ستتجه للتعاقد مع الاعب اللبناني، في ظل 
قــدراتــه املــمــيــزة الــتــي ظــهــرت، وكــذلــك الــتــزامــه 
ــــدم ارتـــفـــاع تــكــالــيــفــه مــقــارنــة بــاملــحــتــرفــني  وعـ

اآلخرين.
وكانت قرعة بطولة دوري املحترفني األردني 
2021، قد أسفرت عن مواجهة قمة مبكرة بني 
والـــوحـــدات،  الفيصلي  التقليديني  الــغــريــمــني 
الــتــي ستقام فــي األســبــوع الثالث مــن مرحلة 
ستنطلق  والــتــي  املحلية،  للمسابقة  الــذهــاب 
لكنها ستتأجل  املقبل،  إبريل/ نيسان   8 يوم 
بسبب التزام األندية في البطوالت اآلسيوية.

مع  تعاقده  األردني،  السلط  نادي  أعلن 
ونغا،  رونالد  الكاميروني  المحترَفين، 
والبوركيني محمد وتارا، لتعزيز صفوف 
فريق كرة القدم، استعدادًا للمنافسات 
الموقع  ــار  وأشـ واآلســيــويــة.  المحلية 
الرسمي للنادي إلى أنه جرى أيضًا التوقيع 
مع الالعب راكان الخالدي الذي سبق أن 
األردنــي.  المنتخب  صفوف  في  لعب 
محترفي  عن  المقبلة  األيام  وستكشف 

النادي الجدد قبل انطالق الدوري.

السلط يتعاقد مع محترفين أفارقة

والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيل 
كل منهما 18 نقطة، وأضاف البديل جورج 

نيانغ 15 نقطة.
ــابـــل، كــــان الـــبـــديـــل ألـــيـــز جــونــســون  ــقـ فـــي املـ
أفــضــل مسجل فــي صــفــوف بــروكــلــني نتس 
بتسجيله 23 نقطة مع 15 متابعة، وأضاف 
الفرنسي تيموثيه لوواوو-كابارو 14 نقطة 
وبــروس بــراون 10 نقاط، وكانا الوحيدين 
بني الخماسي األساسي اللذين بلغا حاجز 

الـ10 نقاط.
وعـــزز فــريــق يــوتــا جـــاز مــوقــعــه فــي صـــدارة 

الالعب اللبناني 
واألردن

تقارب المستويات 
يشجع على االحتراف

مني منتخب فرنسا بخيبة آمل في مستهل 
ــــأس الــعــالــم  حــمــلــة الــــدفــــاع عــــن لــقــبــه فــــي كـ
بــســقــوطــه عــلــى أرضـــــه بــفــخ الـــتـــعـــادل أمـــام 
منتخب أوكرانيا، في وقت خسرت وصيفته 
أمــام سلوفينيا،  بــصــورة مفاجئة  كــرواتــيــا 
هـــذا وألــحــق الــتــركــي بــــوراك يــلــمــاز خــســارة 
املقابل حصدت كل من  مثيرة بهولندا. في 
البرتغال وبلجيكا النقاط الثاث في الجولة 
األولــــى مــن الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة املــؤهــلــة 
مــن املجموعة  بـــدايـــًة  قــطــر 2022.  ملــونــديــال 
التسجيل  »الديوك«  افتتح منتخب  الرابعة 
أنطوان  اإلسباني  برشلونة  بفضل مهاجم 
الــشــوط األول )د.19(، قبل أن  غــريــزمــان فــي 
يدرك منتخب الضيوف التعادل في الثاني 
مدافع  حــول  بعدما  الصديقة  الــنــيــران  عبر 
باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيبي كرة 
فــي مــرمــى فريقه عــن طــريــق الخطأ )د.57(. 
وبدا املنتخب الفرنسي، املتأهل إلى نصف 
نهائي دوري األمــم األوروبــيــة على حساب 
املــدرب  أمـــام رجـــال  الــقــويــة، تائها  البرتغال 
الهداف الدولي السابق أندريه شيفتشنكو 
الذي عرف كيف يخرج بتعادل أشبه بطعم 
الـــفـــوز.وقـــال مـــدرب فــرنــســا ديــديــيــه ديــشــان 
لــقــنــاة »تـــي أف1« الــفــرنــســيــة »نــحــتــاج إلــى 
الــدقــة والتحرك بمواجهة هــؤالء  املــزيــد مــن 
رحلة  هــي  »التصفيات  الــخــصــوم«، مضيفًا 
طويلة وليست نهرًا طويًا وهادئًا، لم تكن 

أبدًا كذلك«. 
في املقابل عّبر مدرب أوكرانيا شيفتشنكو 
كانت  الخطة.  »اتبعنا  بالتعادل  عن رضــاه 
ــــور صــعــبــة جـــدًا ألنــنــا لـــم نــحــصــل على  األمـ
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــتــحــضــيــر وعــــلــــّي تــهــنــئــة 
منتخب  أمـــام  اللعب  طريقة  على  الــاعــبــني 
موهوب مثل فرنسا. كانت نتجية مرضية 
ــة، وتــحــضــرنــا  ــطـ ــقـ ــلـــى نـ جــــــدًا حـــصـــولـــنـــا عـ

ــنــــا هــــذا املــنــافــس  مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة ودرســ
واملـــبـــاراة الـــوديـــة فــي شــهــر تــشــريــن األول/

أكــتــوبــر الــتــي قــدمــت لــنــا الـــــدروس حــيــث ال 
وحــاولــنــا  أمــامــهــم  الــلــعــب  نفتح  أن  يمكننا 
املجموعة  وفــي  بطريقة مدمجة«.  نلعب  أن 
املونديال  وصيفة  كرواتيا  منيت  الثامنة، 
فــي 9 مباريات  األولـــى  األخــيــر، بخسارتها 
أمـــــام جـــارتـــهـــا ســلــوفــيــنــيــا بـــهـــدف نــظــيــف، 
وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من 9 
مباريات لم تذق خالها الفوز على كرواتيا، 
إذ تعادلت 3 مرات وخسرت في 6 مباريات.

هدف عكسي ينقذ البرتغال
اســتــهــلــت الــبــرتــغــال بــطــلــة أوروبــــــا مــشــوار 
الــتــصــفــيــات بــفــوز مــتــواضــع بــهــدف نظيف 
عـــن طــريــق الــخــطــأ ســجــلــه الــقــائــد ماكسيم 
مـــدفـــيـــديـــف ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة 
األولــى، في املباراة التي أقيمت على ملعب 
يـــوفـــنـــتـــوس اإليـــطـــالـــي إذ يـــحـــتـــرف نــجــمــه 
قيود  رونــالــدو بسبب  كريستيانو  وقــائــده 

السفر املرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
بتشكيلة  سانتوس  فرناندو  املـــدرب  ودفــع 
ــانـــت الـــبـــرتـــغـــال قـــــــادرة عــلــى  قـــويـــة حـــيـــث كـ
الحارس  تألق  لوال  الخروج بنتيجة هائلة 
شــهــر الــديــن مــحــمــد عــلــيــيــف، إذ ســــددت 15 
مـــرة بـــني الــخــشــبــات الـــثـــاث مــقــابــل وال أي 
تسديدة بينها للمنافس، هذا وغاب املدافع 
املخضرم بيبي عن املباراة بسبب اإلصابة.

الفرص  وتــطــّرق سانتوس الهــدار منتخبه 

ــبــــاراة كــانــت تــحــت الــســيــطــرة«، مضيفًا  »املــ
بعدما حقق فـــوزه الـــ 50 فــي مــبــاراتــه الـــ 80 
اللمسة  أن نحسن من  »علينا  البرتغال  مع 
ــيــــرة أمـــــام املــــرمــــى، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة  األخــ
ربما  الصديقة، ولكن  بالنيران  فزنا بهدف 

نستحق تسجيل املزيد من األهداف«.
إلــى صربيا  السبت  أوروبـــا  أبطال  ويسافر 
ــثـــاثـــة أيـــــــام فــي  ــا بـ ــلـــوا بـــعـــدهـ ــبـــل أن يـــحـ قـ
أمــام قطر صفر- لوكسمبورغ التي خسرت 

اعتبارية  تاريخية  مــشــاركــة  مستهل  فــي   1
ــم دون  ــالـ ــعـ ملــســتــضــيــف نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـ
املجموعة  وشــهــدت  هــذا  النتائج،  احتساب 
وفــــي نــفــســهــا، فــــوز مــنــتــخــب صــربــيــا على 

إيرلندا )3 – 2(.

بلجيكا تثأر من ويلز 
من  بلجيكا  ثــأرت  الخامسة،  املجموعة  فــي 
ضيفتها ويلز التي أقصتها من ربع نهائي 
ــا 2016 بفوزها عليها )3 – 1(  كــأس أوروبـ
على ملعب »كينغ باور« في لوفني. وسجل 
مـــهـــاجـــم بــلــيــجــكــا »الـــــبـــــولـــــدوزر« رومـــيـــلـــو 
الــهــدف الثالث مــن ركــلــة جـــزاء بعد  لوكاكو 
أن بـــدأ املـــبـــاراة أســاســيــًا بــعــد تــحــريــره من 
فـــريـــقـــه إنـــتـــر مـــتـــصـــدر الـــــــــدوري اإليـــطـــالـــي 
اإليطالية  السلطات الصحية  بعدما منعت 
بــدايــة بسبب حــاالت موجبة بكورونا  ذلــك 
ضمن النيراتسوري. وافتتحت ويلز يغياب 
مدربها راين غيغز املتهم منذ شهر تشرين 
ــتـــداء على  الــثــانــي/نــوفــمــبــر املـــاضـــي بـــاالعـ

صــديــقــتــه، الــتــســجــيــل عــبــر هــــاري ويــلــســون 
)د.(، وعادل كيفن دي بروين نجم مانشتسر 
سيتي اإلنكليزي النتيجة بتسديدة جميلة 
ــــن خـــــــارج املـــنـــطـــقـــة عـــلـــى يـــســـار  بـــيـــمـــنـــاه مـ
الحارس داني وارد )د.22(، قبل أن يمنحها 
تـــورغـــان هــــــازار، شــقــيــق إديــــن جــنــاح ريـــال 
مــدريــد االســبــانــي الــغــائــب بسبب االصــابــة، 
ــــك ســجــل  ذلـ بـــعـــد  )د.28(.  بـــرأســـيـــة  الـــتـــقـــدم 
لوكاكو هدفه الدولي الـ58 في 90 مباراة من 
ركلة جــزاء )د.73(، وقــال هــازار بعد املباراة 
»كان من املهم أن نبدأ بفوز على أرضنا. من 
املهم دائمًا أن نبدأ التصفيات بشكل جيد. 
كنا خائفني قليا في الدقائق الـ 15 األولى«.

يلماز يضرب هولندا 
قــاد الــقــائــد واملــهــاجــم الــتــركــي بـــوراك يلماز 
منتخب باده للفوز على نظيره الهولندي 
تــاريــخــيــة هي  ثــاثــيــة  بــتــســجــيــلــه   )2 – 4(
ــــي، ضــمــن  ــــدولـ ــى لــــه عـــلـــى الــصــعــيــد الـ ــ ــ األولـ
ــة. وســجــل  ــعـ ــابـ مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
ـــ 35  ــ ــن الـ ــ مـــهـــاجـــم لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي يـــلـــمـــاز ابـ
الـــدقـــائـــق 15 و34 مــن  فــــي  ثــاثــيــتــه  ــة،  ــنـ سـ
ركلة جزاء و81، فيما أضاف مهاجم ميان 
اإليـــطـــالـــي هـــاكـــان تــشــالــهــان أوغـــلـــو الــرابــع 
)46(. وسجلت هــولــنــدا هــدفــني فــي غضون 
دقيقة عبر البديل مهاجم أياكس أمستردام 
اآلخــر مهاجم  والبديل   )75( دايــفــي كاسن 
فــريــق إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي لــــوك دي يــونــغ 
)76(. وبعد حلولها وراء إيطاليا في دوري 
األمم، استهلت هولندا الغائبة عن مونديال 
أمام  2018، مشوارها بأسوأ طريقة ممكنة 
تهديفية  فــعــالــيــة  أظــهــرت  الــتــي  مضيفتها 

أمام دفاع برتقالي مشتت.
ــة نـــفـــســـهـــا، فـــــــاز مــنــتــخــب  ــمــــوعــ وفـــــــي املــــجــ
بثاثية  طــارق  جبل  مضيفه  على  النرويج 
نــظــيــفــة ســجــلــهــا ألــكــســنــدر ســـورلـــت )د.43( 
ويــونــاس  )د.45(  ثــورســفــيــدت  وكريستيان 
املــهــاجــم  يــظــهــر  ولـــــم  )د.57(،  ســيــفــنــســون 
هاالند بــأداء قوي في اللقاء، خصوصًا أنه 
لم ُيسجل أي هدف في هذه املواجهة. بينما 
فــي مـــبـــاراة أخــــرى خــســر املــنــتــخــب الــاتــفــي 
أمام ضيفه املونتينيغري )2 – 1( في مباراة 

متواضعة فنيًا.
الثامنة،  املجموعة  منافسات  وفــي  وأخــيــرًا 
فازت روسيا على مضيفتها مالطا )3 – 1(، 
سلوفاكيا  ضيفتها  أمــام  قبرص  وتعادلت 
بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة. مـــع الــتــنــويــه أن مــتــصــدر 
نهائيات  إلــى  مباشرًة  يتأهل  كل مجموعة 
منتخبات  لثاثة  باإلضافة  هــذا  املونديال، 
ــعـــد نــهــايــة  ــلـــحـــق الــــفــــاصــــل بـ أخـــــــرى مــــن املـ

التصفيات العادية في أدوار املجموعات.
)فرانس برس(

تصفيات مونديال 2022 
بداية متواضعة لفرنسا

لم ينجح المنتخب 
الفرنسي في تحقيق 

نتيجة إيجابية في 
أول مباراة رسمية له، 

وذلك بسبب التعثر أمام 
منتخب أوكرانيا في 

مواجهة صعبة. في 
وقت تعرض المنتخب 

الهولندي لخسارة 
قاسية أمام تركيا )4 - 2(

)Getty( فرنسا تبدأ التصفيات بتعادل صعب
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رودريغو: مباراة ليفربول صعبة 
للغاية لكن نأمل في تخطيها

أبرز املهاجم البرازيلي في ريال مدريد رودريغو 
يتميز  التي  النهاية  حتى  املنافسة  روح  جويس 
فريق املدرب الفرنسي زيدان، والتي سيطبقها في 
منافسات »الليغا« ودوري أبطال أوروبا، مشيرًا 
إلى أنه سيواجه مباراة صعبة أمام ليفربول في 
املهاجم  ــا. وقـــال  ــ أوروب أبــطــال  ربــع نهائي دوري 
ننافس في  أننا  يــرون  »الجميع  اإلعــام  لوسائل 
كل مباراة حتى النهاية. ال تهم النقاط الفارقة مع 
أتلتيكو مدريد أو برشلونة ألننا دائما ما ننافس 
النهاية«. وأضاف في دوري أبطال أوروبا،  حتى 
نــتــدرب  لــلــغــايــة، لكننا  لــيــفــربــول ســيــكــون صعبًا 
بقوة شديدة للمباريات املقبلة ونأمل في نخطي 
هذا الدور«. وأوضح رودريغو أن املوسم يدخل مرحلة حاسمة، يشعرون فيها بأن كل 

مباراة هي بمثابة نهائي.

االتحاد األلماني يدرس حجرا صحيا 
جماعيا على أندية الدرجة األولى والثانية

يدرس االتحاد األملاني لكرة القدم إمكانية إشراك جميع األندية الـ36 التي تخوض الدوري 
املحلي في الدرجتني األولى والثانية، ضمن معسكر مع االلتزام بمعايير الحجر الصحي، 
في الفترة بني 15 و26 نيسان/أبريل املقبل، لتقليص خطر انتشار فيروس كورونا. جاء 
ذلك ضمن بيان أرسله االتحاد إلى األندية حيث أشار إلى أن هذه الفكرة نبعت من ارتفاع 
خطر انتشار العدوى ووجود ساالت جديدة من الفيروس. وكان االتحاد اتخذ إجراء 
مشابهًا قبل استئناف موسم 2020/2019 في شهر أيار/مايو من العام املاضي، لكن 
الجديد هذه املرة هو أن املعسكر سُيقام بينما ال يزال املوسم جاريًا. وأوضــح االتحاد 
أنه يريد الحيلولة دون انتقال العدوى حال إصابة العب أو أكثر إلى باقي زمائه وفرض 
عزل صحي جماعي عليهم. في املقابل لم يتخذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد، إال أنه 
سيكون من الواجب اتخاذ القرار واإلعان عنه قبل ثمانية أيام من بدء الحجر الصحي. 

ديل بوترو يبدأ عملية تعافيه 
بعد الجراحة األخيرة في الركبة

أعــلــن العـــب الــتــنــس األرجــنــتــيــنــي، خـــوان مــارتــني 
ديل بوترو، عن بدء عملية تعافيه عقب الجراحة 
أقــل من ثاث  الرابعة في  للمرة  لها،  التي خضع 
على  وعبر حسابه  اليمنى.  الركبة  فــي  ســنــوات، 
»إنستغرام«، قال املصنف الـ173 عامليًا بني العبي 
إنني خال  لكم  أقــول  أن  »أود  املحترفني،  التنس 
لــحــظــات ســأذهــب ألول جلسة تــعــاٍف ومـــن اآلن 
فصاعدا سأبذل كل جهدي كي أتمكن من العودة 
لــلــعــب«. ويــتــواجــد الـــاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 32 
سنة في مدينة شيكاغو األميركية حيث خضع 
عام  فــي  املفتوحة  أمــيــركــا  بطل  وكـــان  للجراحة. 
2009 واملصنف الثالث سابقًا، صرح يوم اإلثنني 
الركبة. لقد  قائًا »سأخضع لجراحة أخــرى في 
قمنا بتجربة العديد من العاجات البديلة ولم أحصل على نتائج جيدة. لذلك نعتقد أن 
أفضل خيار هو الجراحة«. وُتعد هذه الجراحة الرابعة التي يخضع لها ديل بوترو في 

الركبة اليمنى منذ أن تعرض إلصابة بها في شهر أكتوبر/ تشرين األول عام 2018.

ميامي تتطلع لتصدر المشهد 
في مونديال 2026 واستضافة النهائي

تكون  لكي  املدينة  ترُشح  فرانسيز ســواريــز، ملف  األميركية،  ميامي  مدينة  قــدم عمدة 
»املستضيفة الكبيرة« لنهائي مونديال 2026 على ملعب )هارد روك ستاديوم(. وقال 
املدينة األفضل في  مــا. ميامي هي  ســواريــز خــال مؤتمر صحافي »نحن هنا لسبب 
للنهائي«.  أيضًا  ونتطلع  العالم،  كــأس  مواجهات  الــقــارة، الستضافة  في  وحتى  الــبــاد، 
الثقافي  و«التنوع«  للمدينة  بالحياة«  »النابض  الطابع  على  الضوء  ميامي  وسلط حاكم 

والشغف بكرة القدم الذي يظهره سكانها، الذين ولد أكثر من نصفهم خارج الباد.
وأضاف »ال توجد مدينة أخرى بإمكانها تقديم نفس الجذب العاملي الذي تقدمه ميامي، 
والشغف الكبير بكرة القدم«. وحسبما أشارت وسائل إعام محلية، من املنتظر أن يزور 
منظمو البطولة ملعب )هارد روك ستاديوم( خال الثلث األخير من العام الحالي، بينما 
سيتم كشف النقاب عن القرار الخاص باملدن املستضيفة في نفس العام. ومن املنتظر 
أن يختار االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 16 مدينة الستضافة مباريات املونديال الذي 

سيقام بني الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.

قــبــل أن تخسر  بــيــغــوال،  نــيــفــيــدوفــا، جيسيكا  أنــاســتــازيــا 
البطولة. وشاركت لي في بطولة  أمــام آسيا محمد وتــودع 
»كوسير« الدولية وتفوقت على البريطانية هيثير واتسون 
ثم سابني ليسيكي، لكنها خسرت بعد ذلك أمام ماديسون 
النهائي. وفي بطولة »كوست برو«  الــدور ربع  برينغل في 
املفتوحة، أطاحت بمنافستها صوفيا وايت في الدور األول، 

ثم خسرت في الدور الثاني أمام صوفيا زهوك.
وحاولت بعد ذلك التأهل إلى بطولة أميركا املفتوحة لكنها 
خسرت في الدور األول أمام الاعبة ماري بوزكوفا، وبعد 
املفتوحة وخسرت  »تــيــكــســاس«  فــي بطولة  ذلــك شــاركــت 
أمام ناعومي برودي. وفي بطولة »استوكهولم« السويدية، 
تفوقت الاعبة األميركية على جوفانا ياكسيتش، ثم لوران 

ديفيس، قبل أن تسقط أمام ماديسون برينغل.
الاعبة  ذلــك، شاركت  بعد  املفتوحة  أستراليا  بطولة  وفــي 

التأهيلية،  التصفيات  من  التأهل  بعد  مــرة  ألول  الصينية 
ــام البطلة  أمــ ــثــانــي، لكنها خــســرت  ال الــــدور  ــى  إلـ ووصــلــت 
مترا  الصينية  الــاعــبــة  طــول  يبلغ  كينني.  صوفيا  ــذاك،  آنــ
و70 ســنــتــيــمــتــرًا، وتــلــعــب بــالــيــد الــُيــمــنــى وحــقــقــت أربــاحــًا 
وفـــي منافسات  أمــيــركــي،  ألـــف دوالر  قــدرهــا 411  مــالــيــة 
انتصارات مقابل 64  الاعبة 110  »الــفــردي«، حققت  فئة 
خسارة بنسبة انتصارات 63%، وهي تحتل اليوم املركز 

الـ69 في التصنيف العاملي للسيدات.
وفي منافسات »الغراند سام«، خرجت الاعبة األميركية 
املفتوحة عام 2021،  الثالث في بطولة أستراليا  الــدور  من 
فرنسا  لبطولة  املؤهلة  الثانية  التمهيدية  التصفيات  ومــن 
فــي بطولة  الثالث  الـــدور  مــن  عــام 2020، وكــذلــك  املفتوحة 
أميركا املفتوحة في نفس العام، كما ووصلت إلى املباراة 

النهائية في بطولة »ويمبلدون« عام 2017.

رياض الترك

لي،  آن  أصــول صينية،  مــن  األميركية  التنس  العبة  ولــدت 
التي حلت خال  في 26 حزيران/يونيو عــام 2000، وهــي 
مسيرتها في وصافة بطولة »ويمبلدون« املفتوحة للصغار 
عام 2017. وهي مولودة في عائلة رياضية، إذ إن خالتها 
كانت متزلجة سرعة ووالدها لعب كرة القدم في املنافسات 

الجامعية، بينما كانت والدتها عداءة.
فــي منافسات  نــهــائــي  أول  إلـــى  لـــي،  آن  الصينية  ووصــلــت 
»الغراند سام« للصغار في عام 2017، وبعد أسابيع قليلة 
منافسات  في  رسمي  لقب  بــأول  الصينية  الاعبة  ُتوجت 
بــطــولــة »إنـــديـــانـــا« األمــيــركــيــة. وفـــي عـــام 2018، شــاركــت 
الاعبة الصينية في بطولة »كنتاكي باك« الدولية املفتوحة، 
غلوشكو،  جوليا  زارزوا،  ريناتا  الــاعــبــات  على  وتفوقت 

آن لي

على هامش الحدث

العبة تنس صينية 
تحتل المركز الـ69 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

وجه رياضي

كشف التشيكي بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
»ال يمكن املساس به«، مؤكدًا أن لديه عقدًا مع الفريق اإليطالي حتى عام 2022، وذلك 
لدى سؤاله حول احتمال خروجه من النادي في الصيف املقبل. وقال نيدفيد لوسائل 
اإلعام اإليطالية »كريستيانو بالنسبة لي ال يمكن املساس به، لديه عقد حتى 30 يونيو/
حزيران 2022 وسيبقى. سنرى ما يمكننا فعله بعد ذلك. على املستوى الفني ال يمكن 
قول شيء، لقد سجل أكثر من مئة هدف في 120 مباراة، لقد جعلنا نتصدر في دوري 

األبطال. إنه نموذج لاعب املعاصر الذي يملك موهبة كبيرة«.

صورة في خبر

كريستيانو سيبقى
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للفورموال   2021 مــوســم  ينطلق 
1 في عطلة نهاية هــذا األسبوع 
الــــبــــحــــريــــن، إذ يــعــد  ــاق  ــبــ ــــي ســ فـ
املرشح األقرب للفوز هو البريطاني لويس 
ــــذي لـــديـــه الــفــرصــة ليصبح  هــامــلــيــتــون، الـ
ــن األلـــقـــاب  ــائـــق صـــاحـــب أكـــبـــر عـــــدد مــ الـــسـ
الــعــاملــيــة فــي الــتــاريــخ )ثــمــانــيــة(، ليتجاوز 
ــر، الـــذي  ــاخـ الــنــجــم األملــــانــــي، مــايــكــل شـــومـ

ُيعتبر األفضل في تاريخ هذه الرياضة.
وسيكون منافسه األول، كونه يمتلك نفس 
ــي فـــريـــق »مــــرســــيــــدس«،  املــــــــــوارد، زمـــيـــلـــه فــ
ــاس، لـــكـــن طــــوال  ــوتــ الــفــنــلــنــدي فـــالـــتـــيـــري بــ
املــواســم األربــعــة الــتــي تنافسا خــالــهــا في 
ــه يــمــكــن  ــ ــم ُيـــظـــهـــر بـــعـــد أنـ نـــفـــس الـــفـــريـــق، لــ
ــنـــحـــو، ومـــــع أفــضــل  تــصــنــيــفــه عـــلـــى هـــــذا الـ
املركز  أجــل  من  يكافح  الحلبة،  سيارة على 

الجميع في منافسة 
هاميلتون

سينطلق موسم فورموال 1 هذا األسبوع والعين على ما يفعله المنافسون للمرشح األول البريطاني، 
تتكرر  الجميع، فهل  به  األخير وحيدًا ويلحق  يُغرد  إنه في كل موسم جديد  إذ  لويس هاميلتون، 

نفس الصورة في عام 2021

تقرير

الــثــانــي فــي الــبــطــولــة ولــديــه بــالــكــاد تسعة 
انتصارات.

وقــــد تـــكـــون هــــذه فـــرصـــة بـــوتـــاس األخـــيـــرة 
لــلــفــوز عــلــى هــامــيــلــتــون، مـــع األخـــــذ بعني 
الفريق  مــع  منهما  كــل  أن مصير  االعــتــبــار 
غير معلوم بعد هذا املوسم، في ظل ظهور 
البريطاني جورج راسل على الساحة حيث 
يتألق منذ موسمني ألدائه الرائع في فريق 
من املنطقة األدني، لكنه يظل تاريخيا، مثل 

»ويليامز«.
العالم  بطل  استمرارية  حــول  الشكوك  لكن 
ســـبـــع مــــــرات هــــي املـــثـــيـــرة لــلــدهــشــة بــشــكــل 
خــــاص، وقـــد اســتــغــرق تــجــديــد عــقــده لــهــذا 
الـــعـــام وقــتــا أطــــول مـــن املــتــوقــع عــلــى الــرغــم 
مــن كــونــه فــي أفــضــل وضـــع ممكن ليصبح 
السائق األكثر نجاحا في تاريخ الفورموال 

1 بثمانية ألقاب عاملية، وتجاوز »القيصر« 
مايكل شوماخر، الذي سيشارك ابنه للمرة 
ــى  األولــــــى فـــي ســـبـــاق ســــيــــارات الــفــئــة األولــ

فورموال 1 مع فريق »هاس«.
ــيــــرًا، تـــم تــمــديــد عــقــد هــامــلــيــتــون لــهــذا  وأخــ
املــوســم فــقــط، وبــعــدمــا صـــرح بــعــد اإلعـــان 
الرسمي عن هذا التجديد أنه »ليست هناك 
للمستقبل«،  آخــر  لــشــيء  للتخطيط  حــاجــة 
ليزرع مزيدا من الشكوك حول مستقبله في 
الوقت الذي يظهر فيه أن تفكيره يبتعد عن 
عالم السباقات بشكل متزايد، وهي شكوك 
إلــى املضمار خــال تجارب ما قبل  انتقلت 

املوسم في البحرين.
ولم يكن »ميرسيدس« أبــدا من الفرق التي 
ـــن أوراقـــــهـــــا حـــتـــى تـــحـــني لــحــظــة  تــكــشــف عـ
الحقيقة، لكنه انتقل من إثارة اإلعجاب في 
عـــام 2020 بــنــظــام الــتــوجــيــه ثــنــائــي املــحــور 
الــديــنــامــيــكــي  الــســحــب  الــــذي ســمــح بتقليل 
ــادة الــســرعــة  ــزيــ ــهـــوائـــي عــلــى املـــضـــائـــق لــ الـ
ــار بــشــكــل أفـــضـــل، إلــى  ــ والــحــفــاظ عــلــى اإلطـ
اللحظات حيث  أفضل  عــن  بعيدا  يكون  أن 
ــواجــــه حـــالـــيـــا مـــشـــكـــات فــــي الـــســـيـــارتـــني  يــ
وفــي قــيــادة هامليتون الــذي لــم يتمكن من 
لــفــات بــســاســة فـــي عمليات  اســتــكــمــال أي 

املحاكاة املؤهلة للسباق.

»ريد بول« ُمنافسًا 
مع فيرستابين وبيريز

يــعــتــزم فـــريـــق »ريـــــد بـــــول« مــنــافــســة فــريــق 
ــتـــون هـــذا  ــلـ ــيـ ــامـ ــــس هـ ــويـ ــ ــــدس« ولـ ــيـ ــ ــرسـ ــ »مـ
للفريق،  الرياضي  املستشار  إن  إذ  املوسم، 
هــيــلــمــوت مـــاركـــو، أعــلــن قــبــل بــدايــة املــوســم 
التتويج باللقب،  الــفــريــق هــو  عــن أن هــدف 
»هــونــدا«  اليابانية  التجارية  العامة  وأن 
على مستوى  لتجعله  قد حسنت محركها 
ــنــــاء  ــا ذلـــــــك أثــ ــتــ ــبــ ــيـــــدس«، وقـــــــد أثــ ــيـــــرســـ »مـــ
التجارب التي كان فيها ماكس فيرستابني 

هو األسرع.
ويــذهــل الــهــولــنــدي عــشــاق الــفــورمــوال 1 كل 
موسم، لكنه حتى اآلن لم يكن لديه سيارة 
ــام هــامــيــلــتــون  ــ تــنــافــســيــة لـــلـــنـــزال بــنــديــة أمـ
ــبــــوع. لــكــن مـــع الــتــغــيــيــر  فـــي نــهــايــة كـــل أســ
العام  الــذي سيتم اعتماده  املهم  التنظيمي 
القادم سيتعني على »ريد بول« أن يقدم، بما 
يتجاوز الكلمات، سيارة قادرة على املنافسة 
عــلــى كـــل شــــيء. وإلــــى جــانــب فــيــرســتــابــني، 
بيريز،  سيرخيو  املكسيكي،  الــفــريــق  حـــدد 

يسعى فريق 
»ريد بول« لكي يفرض 

نفسه مرشحًا قويًا

من سُينافس 
هاميلتون على 
اللقب هذا الموسم؟ 
)Getty(

أنهى لويس هاميلتون الموسم الماضي بطًال بعد أن جمع 347 نقطة 
التتويج، بينما حّل زميله فالتيري  من 11 فوزًا و14 صعودًا إلى منصة 
بوتاس، وصيفًا برصيد 223 نقطة مع فوزين و11 صعودًا إلى المنصة. 
فيرستابن،  ماكس  الهولندي،  السائق  فكان  الثالث،  المركز  صاحب  أما 
الذي حّل ثالثًا برصيد 214 نقطة مع فوزين و11 صعودًا إلى المنصة. 
بيريز، سائق فريق  الرابع كان، سيرجيو  في المقابل، فإن صاحب المركز 

»ريسينغ بوينت« برصيد 125 نقطة وفوز وحيد.

ترتيب الموسم الماضي

الذي وقع مع فريق مشروب الطاقة ليشكل 
للحد  ودفــعــه  للهولندي  حقيقية  منافسة 
األقصى كما فعل دانييل ريكاردو الذي حل 
اآلن مــحــل اإلســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز في 

مكارين.

منافسون يتطلعون لإلنجاز
مفتوحة  وسطى  منطقة  الخلف  فــي  يظهر 
ــيــــرت )مــــاكــــاريــــن(  ــد غــ ــقـ ــل، فـ ــبــ ــــن قــ ــر مـ ــثــ أكــ
ــيـــــدس(، مــا  ــ ــــرسـ ــو( إلـــــى )مـ ــ ــنـ ــ مـــحـــركـــات )ريـ
سيمنحها دفعة أكبر بعد أن أنهت )بطولة 
الصانعني( العام املاضي في املركز الثالث. 
فـــي املـــقـــابـــل ســـتـــحـــاول الـــعـــامـــة اإليــطــالــيــة 
التاريخية »فيراري« نسيان عام 2020 الذي 
حلت فيه سادسة خال بطولة الصانعني، 
أنــهــا كــانــت قريبة من  والــبــنــاء على حقيقة 
الوصول إلنجازات كبرى في 2019 وقبلها 
األملاني  السائق  أخــطــاء  حــني حرمت   2018
ســبــاســتــيــان فــيــتــل، الــــذي ســُيــنــافــس حاليا 
ــيـــارة »أســــتــــون مــــارتــــني« مــــن مــامــســة  بـــسـ
املسيطر  لهاميلتون،  اللقب  ليذهب  املــجــد، 
عــلــى بــطــولــة الـــعـــالـــم خــــال الــنــســخ األربــــع 

األخيرة.
ــي كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز،  ــانــ ــبــ ويــــخــــوض اإلســ
ســبــاق فــورمــوال 1 وهـــو فــي أفــضــل حــاالتــه 
بعد عامني من التألق مع )مكارين( وضع 
خــالــهــا اســـم الــفــريــق اإليــطــالــي فـــي قائمة 
عـــظـــمـــاء فــــورمــــوال 1، ويـــســـعـــى الســـتـــعـــادة 
األلقاب التي توج بها سائق الفريق السابق 
أربع مرات(.  العالم  سباستيان فيتل )بطل 
وأنهى ساينز أول اختبار له هذا العام في 
املــركــز الثالث فــي آخــر أيــام االخــتــبــارات في 

البحرين، في مؤشرات تدعو للتفاؤل.
كما يعود اإلسباني فرناندو ألونسو، بطل 
الــعــالــم مــرتــني مـــع ريــنــو فـــي 2005 و2006 
الغياب عن  مــن  الساحة بعد موسمني  إلــى 
املشهد، ويضع نصب عينيه تقديم مستوى 
جــيــد مـــن أجــــل املــنــافــســة عــلــى أحــــد املــراكــز 
ــو مـــا عجز  املــتــقــدمــة فـــي مـــوســـم 2021 وهــ
عــن تحقيقه فــي آخـــر مــوســم لــه مــع ســيــارة 
»مـــاكـــاريـــن«. وأكــــد ألــونــســو ســائــق فــريــق 
»ألباين« أنه يعود للمنافسات بعدما شعر 
بتحسن مــســتــواه وأن مــــازال أمــامــه أشــيــاء 

ليقدمها في البطولة.
هذا ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي االتحاد 
الـــدولـــي لــلــســيــارات إلــــى تــقــلــيــص الــنــفــقــات 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، لــذا قــرر أن 
تــكــون هــيــاكــل الــســيــارات مــتــقــاربــة إلـــى حد 
كبير، مع السماح لكل فريق بعدد معني من 
التغييرات الديناميكية الهوائية )توكينز(.
)إفي(


