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ضرب الياباني ياسوتاكا أوشياما موعدًا مع 
األرجنتيني دييغو شوارتزمان في الجولة 

الثانية من بطولة ميامي املفتوحة ذات األلف 
نقطة بعد فوزه على اإليطالي سالفاتور كاروزو 

بواقع )6 - 3(، )6 - 6(. واستغرق املصنف رقم 
110 في تصنيف اتحاد العبي التنس املحترفني، 
ساعة و37 دقيقة ليلحق الهزيمة بكاروزو. ُيشار 

إلى أن شوارتزمان، لم يواجه سابقًا يوشياما 
الذي لم يحرز أي لقب في مسيرته.

انتقد العب التنس األسترالي، نيك كيريوس، 
اإلسباني، كارلوس ألكاراث، أحد العبي التنس 

اإلسبان الواعدين، والفنلندي إيميل روسوفوري 
ووصفهما بـ«اململني«. وعبر الشبكات االجتماعية 
علق كيريوس على مقطع مصور يتناول خسارة 

ألكاراث أمام روسوفوري في بطولة ميامي 
املفتوحة، وقال كيريوس »يا إلهي لو حدث هذا 
 للغاية«. ُيذكر أن كيريوس فضل 

ً
فسيكون ممال

عدم املشاركة في »ميامي« هذا العام.

قال لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات 
فورموال 1 سبع مرات إنه ال يشعر أن املوسم 

الجديد سيكون األخير في مسيرته. وقال البطل 
هاميلتون في مؤتمر صحافي: »في وضعي 
الحالي، ال أشعر كما لو أن هذه هي النهاية. 

أعتقد أنه يبدو أنه قد يكون املوسم أكثر إثارة، 
لدينا فرق جديدة. أنا ال أشعر أنني في النهاية، 

ولكن فقط في األشهر الثمانية املقبلة سأعرف ما 
إذا كنت مستعدًا للتوقف أم ال«.

أوشياما يضرب موعدًا 
مع شوارتزمان في 

بطولة ميامي

كيريوس ينتقد كارلوس 
ألكاراث وإيميل 

روسوفوري

لويس هاميلتون:
ال أشعر أن هذا الموسم 

هو األخير

بادر جمهور 
فريق دينامو 
بوخارست 
الروماني 
لمساعدة 
الفريق وإنقاذه 
من أزمة الديون، 
وذلك من خالل 
شراء تذاكر 
وهمية لمباراة 
ضد فريق 
دينامو كييف 
األوكراني، 
والتي سُتلعب 
أصًال بدون 
جمهور بسبب 
قيود فيروس 
»كورونا« 
الصحية. 
واشترت جماهير 
الفريق حوالى 
35 ألف تذكرة 
رمزية، لكي 
تذهب كل 
األموال للفريق 
الروماني. 
ونجحت المبادرة 
في جمع أكثر 
من 1,5 مليون 
يورو حتى اآلن 
لدعم النادي.
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مجدي طايل

مــــــا بــــــن صـــــعـــــود مــــصــــر وجــــــزر 
القمر، وإنعاش اآلمال السودانية 
بتعادل غانا ووداع ليبي رسمي، 
الــعــربــيــة فــي ثاني  ســـار حــصــاد املنتخبات 
التصفيات  عمر  مــن  الخامسة  الجولة  أيــام 
األفريقية  األمــم  كــأس  إلــى نهائيات  املؤهلة 
لكرة القدم املقبلة في الكاميرون، املقرر لها 

في يناير/ كانون الثاني 2022.
ــجـــــزت مـــصـــر وجــــــــزر الـــقـــمـــر بــطــاقــتــن  وحـــ
إلـــى جــانــب الــجــزائــر وتــونــس، ليرتفع عــدد 
املنتخبات املتأهلة إلى البطولة القارية إلى 
12 منتخبا، أي نصف عدد املنتخبات املقرر 
لها خوض املنافسات، وهي مصر والجزائر 
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تقرير

ــزر الــقــمــر و مـــالـــي وبــوركــيــنــا  ــ وتـــونـــس وجـ
ــابــــون وغـــامـــبـــيـــا وزيـــمـــبـــابـــوي  ــو والــــغــ ــاسـ فـ
والكاميرون  االستوائية  وغينيا  والسنغال 

»املضيف«.
ــعـــاشـــرة، حــســم منتخب  ــي املــجــمــوعــة الـ وفــ
تونس الديربي العربي الكبير بالفوز على 
مضيفه ليبيا بخمسة أهداف مقابل هدفن 
الــذي جــرى في مدينة بنغازي  في لقائهما 
الليبية بعد رفع الحظر عن املالعب الليبية 
ــنــــوات، لــيــرفــع »نــســور  ألول مــــرة مــنــذ 8 ســ
قرطاج« رصيدهم إلى 13 نقطة بالصدارة، 
فــيــمــا بـــقـــي »فــــرســــان املـــتـــوســـط« بــاملــرتــبــة 

األخيرة، برصيد 3 نقاط.
رائــعــا ظــل متكافئا  املنتخبان عرضا  وقــدم 
ـــ50 دقــيــقــة قــبــل أن تحسمه خــبــرات العبي  لـ

تـــونـــس، وخــــرج »نـــســـور قـــرطـــاج« بــالــعــديــد 
الجديدة،  الــوجــوه  يتصدرها  املكاسب،  مــن 
الزمالك  مهاجم  الجزيري  الدين  مثل سيف 
الــذي سجل ثنائية جميلة، وكذلك  املصري 
أنــيــس بــن ســلــيــمــان ويــاســن مــريــاح وعلي 

العابدي.
الفني  الكبير املدير  اللقاء، أكد منذر  وعقب 
ملــنــتــخــب تــــونــــس فــــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــتـــي انـــتـــهـــت عــلــيــهــا  ســـعـــادتـــه بــالــنــتــيــجــة الـ
ــع كـــان  ــ املـــــبـــــاراة، بـــقـــولـــه: »لــيــبــيــا فـــريـــق رائــ
يــلــعــب بــشــكــل مــمــيــز فـــي الـــبـــدايـــة، حــاولــنــا 
ــــي تــحــقــيــق  فــــــرض ســـيـــطـــرتـــنـــا ونـــجـــحـــنـــا فـ
الــتــعــادل قبل نهاية  ردة فعل قــويــة وإحـــراز 
الــتــأثــيــر على  لـــه  الـــــذي كــــان  الـــشـــوط األول 
معنويات العبي املنتخب الليبي لصالحنا، 
وكـــانـــت الــتــغــيــيــرات مــفــيــدة لـــنـــا، وحــســمــنــا 
الجزيري  قــدمــه  بما  وسعيد  النتيجة،  بها 
والـــعـــابـــدي وأنـــيـــس وســيــكــون هــنــاك فــرص 
لالعبن آخرين في الفترة املقبلة«. وشهدت 

املــجــمــوعــة نــفــســهــا، تـــأهـــل مــنــتــخــب غينيا 
االستوائية، وصيفًا لتونس بعد فوزه على 
تنزانيا بهدف مقابل ال شيء سجله ماشن 
ليرفع املنتخب الغيني رصيده إلى 9 نقاط 
في املركز الثاني، وتجمد رصيد تنزانيا في 

املقابل عند 4 نقاط.
فتعادل منتخب  الثامنة،  املجموعة  في  أمــا 
الـــجـــزائـــر حـــامـــل الــلــقــب مـــع زامـــبـــيـــا بــثــالثــة 
أهــــداف لــكــل فــريــق فــي مــبــاراة عصيبة رغــم 
ملحاربي  بالنسبة  حاصل  تحصيل  كونها 
ــرفـــع كــتــيــبــة املــــــــدرب جــمــال  ــتـ الــــصــــحــــراء، لـ

بلغ منتخب بطولة 
كأس األمم األفريقية 

بصعوبة كبيرة

مني فريق سان 
أنطونيو سبيرز بهزيمته 

الرابعة تواليًا

باملرتبة  نقطة،   11 إلــى  رصيدها  بلماضي 
األولى.

تحكيمي  لظلم  الــجــزائــر  منتخب  وتــعــرض 
كــبــيــر واحــتــســبــت ضـــده ركــلــتــا جــــزاء، منها 
ــات  ــراضـ ــتـ ــكـــوك وســـــط اعـ ــشـ ركـــلـــة أثـــــــارت الـ
ــر عــلــى  ــزائــ ــجــ ــبــــي الــ ــانــــب العــ ــرة مــــن جــ ــيـ ــبـ كـ
ــبـــاراة  الــحــكــم والعـــبـــي زامـــبـــيـــا. وشـــهـــدت املـ
للجزائر  الفني  املدير  بلماضي  جمال  منح 
الــفــرصــة ألكــثــر مــن العــــب، ســــواء عــائــد بعد 
غــيــاب أو وجـــه جـــديـــد، وتـــألـــق بــشــكــل الفــت 
إســــالم ســلــيــمــانــي املــهــاجــم املــخــضــرم الـــذي 
فاز به رهان بلماضي على تطوير الهجوم 
وســجــل هــدفــن جميلن مــن الــثــالثــيــة، كما 
ظهر بشكل جيد جمال بلعمري وحسن بن 
عيادة ويوسف باليلي على مدار الشوطن 

وقدموا مستوى جيدا.
ــازت زيــمــبــابــوي  وفـــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، فــ
عــلــى بــتــســوانــا بــهــدف دون رد فــي عــقــر دار 
األخــيــر، عــن طــريــق نجمها بــاتــريــك، لترفع 

عــمــق فــريــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسرز 
مــتــصــدر املــنــطــقــة الــشــرقــيــة جــــراح منافسه 
ــــي لــــــوس أنــجــلــيــس  ــــاضـ ــــم املـ ــــوسـ وبــــطــــل املـ
وألــحــق بــه خــســارة رابــعــة تــوالــيــًا بنتيجة 
بــــدون نكهة،  كــانــت  قــمــة  فــي   ،)101 –  109(
وذلك بسبب كثرة الغيابات عن الطرفن في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفن.
لنجمه  افتقد سفنتي سيكسرز  وقــت  وفــي 
الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد، اســتــمــر غياب 
ــلـــك« لــيــبــرون جــيــمــس الــــذي انــضــم إلــى  »املـ
املصاب اآلخر أنطوني ديفيس، عن صفوف 
ومع  تواليًا.  الرابعة  للمباراة  اللقب  حامل 
افـــتـــقـــاد املــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب »ســتــايــبــلــس 
سنتر« ألكــثــر مــن نــجــم، خطف دانـــي غرين 
العـــب لــيــكــرز الــســابــق وســفــنــتــي سيكسرز 
الحالي األضــواء بتسجيله 28 نقطة، منها 
8 ثالثيات ومحاولة أخيرة ناجحة قبل 30 

إلــى ملعب فريقه السابق لم  عـــودة األخــيــر 
ــرد فـــي الـــربـــع األول  تــكــن نــاجــحــة بــعــدمــا طـ
وانتهت  هاريل.  مونترزل  مع  اشتباكه  إثــر 
املواجهة بن الالعبن بدفع هاريل لهاورد، 
ــرد بـــاملـــثـــل بـــعـــد دقــيــقــة  ــ فـــيـــعـــود األخــــيــــر ويــ
ويــشــتــبــكــان مـــجـــددا، مـــا أدى إلــــى حــصــول 
هاورد على اإلنذار التقني الثاني وبالتالي 
طــرده من املــبــاراة، وعــزز سفنتي سيكسرز 
الــــ 32  بـــفـــوزه  الــشــرقــيــة  صـــدارتـــه للمنطقة 

مقابل 13 خسارة هذا املوسم.
فــي املــقــابــل، قـــاد كــايــل كــوزمــا مــع 25 نقطة 
و9 مــتــابــعــات مـــحـــاوالت عــــودة لــيــكــرز، إال 
الرابعة  الــخــســارة  لــم تحل دون  أن جــهــوده 
تــوالــيــًا لــفــريــقــه صـــاحـــب املـــركـــز الـــرابـــع في 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة بــرصــيــد 28 فــــوزًا مقابل 
»الجار«  ليكرز، حقق  17 خسارة. وبخالف 
الــثــانــي تــوالــيــا عــلــى مضيفه  فـــوزه  كليبرز 
سان أنطونيو سبيرز )98 – 85(، بعد أول 

انتهى بنتيجة )134 – 101(.
وبعدما تألق في الفوز األول كواهي لينارد، 
غــــاب عـــن الـــثـــانـــي بــســبــب اإلصــــابــــة، ليحل 
ريجي جاكسون بدال منه في قيادة كليبرز 
بتسجيله 28 نقطة. ولعب بــول جــورج مع 
24 نقطة و13 متابعة دورًا في فوز كليبرز، 
بــعــدمــا   ،)16-30( الــغــربــيــة  املــنــطــقــة  ثـــالـــث 
الثاني  الــشــوط  فــي  لصالحه  النتيجة  قلب 
بــتــســجــيــلــه 49 نــقــطــة مــقــابــل 30 لــصــاحــب 

األرض.
بدا  الــذي  الحديدي  بدفاعه  كليبرز  وتميز 
غــيــر مــلــمــوس ومــــن دون أن يــتــأثــر بــكــثــرة 
ــاركــــوس  ــــن مــ ــــل مـ ــلـــى غـــــــرار كـ الــــغــــيــــابــــات عـ
مـــوريـــس، ســيــرج إيــبــاكــا، بــاتــريــك بيفرلي 
ولو وليامس. وكان ديمار ديــروزان مع 23 
نقطة أفضل املسجلن في صفوف الخاسر، 
في وقت أضاف زميله ديجونتي موراي 18 
تمريرات  و7  متابعات   6 جــانــب  إلــى  نقطة 

حاسمة.

رابع خسارة تواليًا لسبيرز
مني فريق سان أنطونيو سبيرز بهزيمته 
الـــرابـــعـــة تـــوالـــيـــًا وبـــقـــي فـــي املـــركـــز الــثــامــن 
فــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة أمــــام غــولــدن ستايت 
ووريـــــــرز الـــعـــاشـــر الـــــذي تـــعـــرض لــخــســارة 
جديدة في ظل غياب نجمه ستيفان كوري 
لــلــمــبــاراة الـــرابـــعـــة تـــوالـــيـــًا لـــإصـــابـــة، أمـــام 
مضيفه ساكرامنتو كينغز )141 – 119( في 
مــبــاراة حطم خاللها العــب األخير ديــارون 
فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 44 نقطة.
بورتالند  أمــام ضيفه  ميامي هيت  وخسر 
في  ــألـــق  وتـ  ،)125  –  122( بــــاليــــزرز  ــرايـــل  تـ

صفوف الفائز داميان ليالرد بتسجيله 22 
الثانية  فــي  ثـــالث رمــيــات حـــرة  نقطة منها 
ــبـــاراة بــعــد خــطــأ عليه  األخـــيـــرة مــن عــمــر املـ
مــن تــريــفــور أريـــــزا، إلـــى جــانــب 9 تــمــريــرات 

حاسمة.
املنطقة  بــورتــالنــد، خامس  لفريق  وأضـــاف 
ــر نــاغــتــس  ــفــ ــة بـــالـــتـــســـاوي مــــع دنــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
و8  نقطة   35 مــاكــولــوم  جــي  ســي   ،)18-26(
ــــق فـــــي صـــفـــوف  ــألـ ــ ــرات حــــاســــمــــة، وتـ ــريــ ــمــ تــ
باتلر  جيمي  لجهود  افتقد  الـــذي  الــخــاســر 
ــوران دراغــيــتــش  ــ املـــريـــض والــســلــوفــيــنــي غــ
املصاب، بام أديبايو بتسجيله 29 نقطة مع 
وأضــاف  تمريرات حاسمة،  و7  متابعات   9
هذه  وُتعتبر  نقطة،   29 هيرو  تايلر  زميله 
للمركز  وتــراجــع  لهيت  الخامسة  الخسارة 

السابع في املنطقة الشرقية )23-22(.

ال خوف على نيكس
ــيـــويـــورك نــيــكــس فـــــوزه على  جــــدد فـــريـــق نـ
فــي ثاني  ـــزاردز )106 – 102(  واشــنــطــن ويــ
ــبــــاراة تـــوالـــيـــًا بــيــنــهــمــا، بــعــد أول انــتــهــى  مــ
– 113(. وقلب نيكس   131( أيضًا  لصالحه 
تــأخــره بــفــارق 17 نــقــطــة فــي الــربــع الــثــالــث 
الــذي سجل 15 نقطة  أليك بــوركــس  بفضل 
مــن إجمالي 27، فــي الــربــع الــرابــع الحاسم. 
كما برز زمياله الكندي آر جي باريت مع 24 
حاسمة  تــمــريــرات  و5  متابعات  و10  نقطة 

وإيمانويل كويكلي مع 16.
وعــنــد الـــخـــاســـر، تــألــق مــــرة جـــديـــدة أفــضــل 
مــســجــل فـــي الـــــــدوري هــــذا املـــوســـم بـــرادلـــي 
بيل مع 26 نقطة و9 تمريرات حاسمة على 
الرغم من تراجع نسبة نجاحه عن الرميات 
)8 من أصل 23(. هذا وكاد راسل وستبروك 
أن يالمس الـ »تريبل - دابــل« لكنه اكتفى بـ 
13 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة، 
وافــــتــــقــــد لــــلــــدقــــة، إذ فـــشـــل فــــي تـــســـديـــداتـــه 
الثماني في الشوط الثاني )3 من أصل 15 

باالجمال( وخسر الكرة 8 مرات. 
ويحتل فريق نيكس )23 فوزًا و22 خسارة( 
املــــركــــز الــــخــــامــــس فــــي املـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وويـــــزاردز املــركــز الــثــالــث عــشــر بــرصــيــد 15 
ــوزًا مـــقـــابـــل 28 خــــســــارة. ويـــســـعـــى فــريــق  ــ فــ
ــزاردز ملــحــاولــة تحقيق االنــتــصــارات في  ويــ
الـــجـــوالت الــقــادمــة مــن أجـــل املــحــافــظــة على 
التأهل إلى األدوار اإلقصائية  حظوظه في 
ــه عـــلـــى ُبـــعـــد 4  ــ ــذا املــــوســــم، خـــصـــوصـــًا أنـ ــ هـ
الــتــأهــل، إال أن نتائجه  مــراكــز مــن مــنــاطــق 
في  القادمة سُتحدد مصيره  الــجــوالت  فــي 

منافسات الدوري امُلنتظم.
)فرانس برس(

السلة األميركية: سفنتي سيكسرز يُعمق جراح ليكرز
سقط البطل لوس أنجليس 

ليكرز مرة جديدة في 
بطولة الدوري األميركي 
لكرة السلة، وهذه المرة 
أمام منافسه فيالديلفيا 

سفنتي سيكسرز، وذلك 
في مواجهة شهدت 

غياب األسماء الكبيرة

حقق منتخب تونس فوزًا عريضًا على منتخب ليبيا )رياض كرامدي/فرانس برس(

)Getty( فيالديلفيا يُحقق فوزًا مهمًا في منافسات بطولة الدوري

المجموعة  صدارة  القدم،  لكرة  األول  تونس  منتخب  عزّز 
العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، بعدما 

وصل لنقطته الـ13، نتيجة انتصاره الكبير على ليبيا )2-5(

رصيدها إلى 8 نقاط تحسم بطاقة التأهل 
نقاط   4 مقابل  البطولة  إلــى  الجزائر  برفقة 

لبتسوانا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، صــــعــــد مـــنـــتـــخـــبـــا مــصــر 
القمر معًا، وبالسيناريو نفسه، عبر  وجزر 
الــتــعــادل مـــع كــيــنــيــا وتـــوغـــو عــلــى الــتــرتــيــب 
لــيــحــصــدا مــعــا بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلــــى كــأس 

األمم األفريقية، عن املجموعة السابعة.
وتعادل املنتخب املصري مع نظيره الكيني 
بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق فـــي الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة 
»نــيــروبــي« ليرفع الــفــراعــنــة الــرصــيــد إلــى 9 
ــدول الــتــرتــيــب، بــفــارق  ــدارة جــ ــ نــقــاط فـــي صـ
األهـــداف عن جــزر القمر، فيما رفعت كينيا 

رصيدها إلى 4 نقاط في املركز الثالث.
وأرجـــــع حــســام الــــبــــدري، املـــديـــر الــفــنــي، في 
املؤتمر الصحافي، سوء األداء إلى اإلجهاد 
الــبــدنــي الــــذي عــانــى مــنــه الــالعــبــون بسبب 
مــرات   3 والــتــدريــب  مــتــأخــر،  التجمع بشكل 
ــقـــولـــه: »لــديــنــا  فـــقـــط قـــبـــل مــــالقــــاة كــيــنــيــا، بـ
العـــبـــون حـــضـــروا قــبــل الــلــقــاء بــــ 24 ســاعــة، 
مثل أحــمــد حــجــازي، بــاإلضــافــة إلــى العبن 
انضموا قبل املباراة من أوروبــا بـــ48 ساعة 
فقط، وإجهاد الالعبن املحلين في الدوري 
املــــصــــري واإلعـــــــــداد لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــا، وكــنــت 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو وســـعـــيـــت لــلــخــروج  ــ ــلـــم هـ أعـ
إلــى  الــتــأهــل  لحسم  ممكنة  نتيجة  بــأفــضــل 
أمم أفريقيا من نيروبي«. وأضــاف »ال أنظر 
ينصب  تركيزي  الفنية،  غير  االنتقادات  إلى 
على عالج األخطاء بشكل دوري، املنتخب لم 
يتجمع لخوض مباراة ودية واحدة منذ أكثر 
من عام، املعسكر األخير جاء في وقت ضيق 
للغاية، نسعى إلى تحسن األداء بشكل عام 
فـــي املـــبـــاريـــات املــقــبــلــة خــاصــة الـــوديـــة الــتــي 

نسعى لترتيبها من اآلن«.
جزر  منتخب  صعد  نفسها،  املجموعة  فــي 
الــقــمــر ألول مـــرة فــي تــاريــخــه ألمـــم أفريقيا، 
بــعــد تــعــادلــه عــلــى مــلــعــبــه مـــع تــوغــو بـــدون 
أهــــداف  ليرفع رصــيــده إلــى 9 نــقــاط مقابل 

نقطتن لتوغو في املقابل.
وكتب أمير عبدو، املدير الفني لجزر القمر، 
ــن الــــذهــــب، بـــعـــد نــجــاحــه  ــأحــــرف مــ اســـمـــه بــ
فــي تحقيق اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي بــالــوصــول 
والتعادل  مباراتن  في  الفوز  عبر  للبطولة 
3 مرات، وتتبقى له مباراة تحصيل حاصل 

مع املنتخب املصري في الجولة األخيرة.
أما منتخب السودان، فانتعشت آماله بشكل 
كبير، بعدما خيم التعادل اإليجابي بهدٍف 
ملثله على املباراة، التي جمعت بن منافسيه 
منتخب غــانــا ضــد جــنــوب أفــريــقــيــا، اللذين 
برصيد  الثالثة،  املجموعة  صــدارة  اقتسما 

10 نقاط لكل منهما.
ــل مــنــتــخــبــا  ــأهــ ــة، تــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ فـ
الغابون وغامبيا إلى البطولة القارية، بعد 

الفوز على جمهورية الكونغو وأنغوال.
وفـــــــازت الـــغـــابـــون عـــلـــى الـــكـــونـــغـــو بــثــالثــيــة 
بوانغا  ودينس  أرون سالم  نظيفة سجلها 
وبيير أوبــامــيــانــغ  فــي الــدقــائــق 44، 72، 85 
الصدارة  في  نقاط   10 إلــى  لترفع رصيدها 
مــقــابــل 6 نـــقـــاط لــلــكــونــغــو، فــيــمــا انــتــصــرت 

غامبيا على أنغوال بهدف دون رد.

منتخب  مهاجم  صــالح  محمد  قــّدم 
العبي  لجميع  التهنئة  ــفــراعــنــة«،  »ال
المباراة  انتهت  بعدما  كينيا،  منتخب 
منافسات  ضــمــن  بــالــتــعــادل،  بينهما 
الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة 
ورغم  األفريقية.  األمــم  كــأس  لبطولة 
أفريقيا،  كأس  كينيا  منتخب  بلوغ  عدم 
إلى غرف خلع  التوجه  إلى  سارع صالح، 
التهنئة لجميع العبي  المالبس، إذ قدم 

الفريق المنافس.

مبادرة صالح مع نجوم كينيا

نهائيًا  ليقضي  النهاية،  صافرة  من  ثانية 
على آمـــال فريقه الــســابــق فــي الــبــقــاء ضمن 
ــواء الـــلـــقـــاء بـــعـــدمـــا تــمــكــن مــــن تــقــلــيــص  أجـــــ

الفارق من 18 نقطة إلى نقطتن.

تألق غرين وطرد هاورد
ــع زمـــيـــلـــه دوايـــــت  حـــصـــل الــــالعــــب غـــريـــن مــ
فـــازا بها  الــتــي  هـــاورد على خــاتــم البطولة 
الـــعـــام املـــاضـــي مـــع فــريــقــهــمــا لــيــكــرز، إال أن 

تصفيات 
كأس أفريقيا

تأهل مصر وجزر القمر
تــرتــســم الــبــســمــة عــلــى وجــــه هــانــي عــنــدمــا 
يقول إن »األجــواء يعمها الفرح والسعادة 
واألمـــل« فــي بــنــغــازي، مــع استضافة ثاني 
أكبر مدن ليبيا أول مباراة دولية للمنتخب 
الوطني بعد حظر دام سبعة أعوام. يعتبر 
األربعيني صاحب اللحية الخفيفة واضعًا 
»هــذا  أن  رأســه  على  الشمسيتن  نظارتيه 
يــمــنــحــنــا األمــــــل. نــحــن فـــي أمـــــّس الــحــاجــة 
يبدي  واألمـــل«، وبعد غياب طويل،  للفرح 
لــرؤيــة »فــرســان املتوسط«  هــانــي سعادته 
الذي يقوده املدرب  الليبي(  )لقب املنتخب 
فــيــلــيــبــوفــيــتــش  زوران  املـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري 
يــخــوض غــمــار الــلــعــبــة الــجــمــاهــيــريــة على 
أرض ليبيا. كانت السعادة عارمة، بمعزل 
عن الخسارة أمام املنتخب التونسي )2-5( 
ما يعني عدم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 
املرتقبة في الكاميرون في كانون الثاني/

يناير املقبل 2022.
إلــى ملعب »شهداء  األنــظــار متجهة  كانت 
بـــنـــيـــنـــا«، الــــــذي كـــــان يــحــمــل اســـــم »مــلــعــب 
القذافي،  أيــام نظام معمر  هوغو تشافيز« 
الليبية، وقــد افتتح  وُيعّد من أهــم املالعب 
في الخامس من شهر آذار/مارس 2009 في 
تعتبر  التي  للبالد،  الساحل  على  بنغازي 
»مهد الثورة«. ومنذ اندالع الحرب األهلية 
الليبية الثانية في العام 2014، لعبت أندية 
الــبــالد واملــنــتــخــب مــبــاريــاتــهــم الــدولــيــة في 

الخارج، خصوصًا في مصر وتونس.

طاقة إيجابية ولُحمة وطنية 
أعلن  السياسي،  االنتعاش  أعقاب هذا  في 
»كـــاف« قبل نحو شهر،  األفريقي  االتــحــاد 
رفـــــع الـــحـــظـــر عــــن مــــالعــــب لـــيـــبـــيـــا، بــعــدمــا 
فرض ألسباب أمنية.  وقال رئيس الوزراء 

عن  املسؤول  دبيبة،  الحميد  عبد  الجديد، 
»األمــر متروك  إن  االنتقالية  املرحلة  قيادة 
لنا ملواصلة إثبات أن مالعبنا آمنة«، وكان 
دبيبة نفسه قاد فريق االتحاد الطرابلسي 

بعد انتفاضة العام 2011.
ــاراة مـــن دون جــمــهــور جـــراء  ــبـ  وأقــيــمــت املـ
ــي الـــبـــالد  ــيـــود الـــصـــحـــيـــة املــــفــــروضــــة فــ ــقـ الـ
بسبب جائحة كورونا، لكن عدم الوصول 
إلى املدرجات لم يمنع الليبين من التوجه 
إلــى املقاهي حيُث تبّث املــبــاراة، على غرار 
العثماني  القصر  فــي محيط  الــواقــعــة  تلك 

في وسط بنغازي.
وفي هذا اإلطار يقول أحد املشجعن جالسًا 
فـــي واحـــــد مـــن تــلــك املـــقـــاهـــي إن مــشــاهــدة 
املنتخب يلعب على أرضه »يجعلنا ننسى 
الحروب ويمنحنا طاقة إيجابية«، قبل أن 
يقاطعه صديقه بالقول »هذه أخبار جيدة 
املنتخب قدم  أن  إلــى  ليبيا، باإلضافة  لكل 

أداء جيدًا«.
وفــــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ُنــقــلــت املـــبـــاراة  
عــلــى شــاشــة عــمــالقــة نــصــبــت فـــي »ســاحــة 
الــــشــــهــــداء« الـــشـــاســـعـــة املـــحـــاطـــة بــأشــجــار 
املعمارية  الهندسة  ذات  واملباني  النخيل 
ــلـــب الـــعـــاصـــمـــة، وكـــانـــت  اإليـــطـــالـــيـــة فــــي قـ
تسمى سابقًا »الساحة الخضراء« ومنبرًا 

لخطابات القذافي.
ــال حــــافــــظ املـــريـــمـــي  ــ ــ ــذا اإلطــــــــــار قـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ابــــن الــعــاصــمــة الــبــالــغ 62 عــامــًا »افــتــقــدنــا 
الـــريـــاضـــة الــلــيــبــيــة وبــــاألخــــص املـــبـــاريـــات 
الـــدولـــيـــة ملــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي«، مــعــتــبــرًا أن 
ــوم تــعــنــي لـــنـــا الــكــثــيــر  ــيــ »كـــلـــمـــة وطـــنـــي الــ

ألننا تعبنا من االنقسام«. من جهته، رأى 
عـــادل الــعــريــفــي املـــبـــاراة »حــدثــًا مــهــمــًا. كــرة 
وجعلتهم  الليبين  أســعــدت  لــطــاملــا  الــقــدم 
يــضــعــون خــالفــاتــهــم جــانــبــًا، ولـــعـــل تــنــوع 
العبي املنتخب من مختلف املدن واألقليات 

واملكونات، هو دليل على هذه اللحمة«.

بعثة »الكاف« وافقت قبل شهر 
بــعــد غــيــاب اســتــمــر 7 ســنــوات زار وفـــد من 
االتحاد األفريقي املالعب الليبية بطلب من 
األخير  اجتماعها  التنفيذية خالل  اللجنة 
لـــزيـــارة ليبيا بشكل  والــتــي شــكــلــت لــجــنــة 

مستعجل. 
وتألف وفد البعثة آنذاك من جبريل هيما 
القدم،  لكرة  النيجر  اتحاد  رئيس  حميدو 
أمانو واملصري أحمد  وكل من كريستيان 
زكري و محمود الهمامي أمن عام اتحاد 
شـــمـــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم، وتـــركـــز عمل 
املالعب  على جهوزية  الوقوف  في  اللجنة 

وملف األمن والسالمة. 
آنــذاك استقبااًل  وشهد الوفد عند وصوله 
رســمــيــا بــحــضــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
رئيس  مقدمتها  فــي  واألمــنــيــة،  الحكومية 
االتـــحـــاد الــلــيــبــي لــكــرة الــقــدم عــبــد الحكيم 
مباشرًة  أعماله  الوفد  ليباشر  الشلماني، 
بجولة تفقدية في ملعب طرابلس للوقوف 
على مدى جهوزيته، ومعاينة أكبر للفنادق 
في املدينة. واختتم الوفد الزيارة للعاصمة 
بالجانب  خـــاص  اجــتــمــاع  بعقد  طــرابــلــس 
ــنـــي مـــع مــمــثــلــن عـــن وزارة الــداخــلــيــة  األمـ

ومسؤولي جهاز األمني الرياضي.

نجاح كبير لرفع الحظر
ــاد مــنــطــقــة طــرابــلــس  ــحــ صـــــرح رئـــيـــس اتــ
»العربي  لـ املغربي  املولى  القدم عبد  لكرة 
الــجــديــد«، بـــأن اتــحــاد الــكــرة الليبي عمل 
كفريق واحد مع هيئة الشباب والرياضة 
ــريــــاضــــي واملـــؤســـســـات  وجــــهــــاز األمـــــــن الــ
ــن أجــــــل تــوفــيــر  ــ ــيــــة مـ الـــصـــحـــيـــة والــــخــــدمــ
مناسب يسهل عمل اللجنة، وكانت ردود 

األفعال إيجابية من جميع النواحي.
كـــمـــا أكـــــد مــــديــــر املـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة فــي 
طــرابــلــس، نــاصــر الــعــجــمــي، فـــي تصريح 
»العربي الجديد« أن لجنة الكاف أشادت  لـ
بملعب طرابلس الدولي آنذاك رغم غيابه 
الــدولــي لسنوات عــديــدة، كما  عــن املشهد 
أشــار إلى أن هناك بعض املتطلبات التي 
ركــز عليها »الــكــاف« أغلبها مــوجــودة في 
إلى  فريقه  رفقة  وسيسعى  امللعب  مرافق 
ــور الــتــي تــتــمــاشــى مع  إضــافــة بــعــض األمــ
الكبير  التفشي  بسبب  الحالية  الــظــروف 
ــيـــاحـــه من  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مــبــديــًا ارتـ
ــده عــنــد رئـــيـــس بعثة  ــ ــــذي وجـ الــتــفــاعــل الـ

االتحاد األفريقي والطاقم املصاحب له. 
واعتبر الوفد الزائر آنذاك أن كرة القدم في 
ليبيا عانت كثيرًا خالل السنوات املاضية، 
وأن مــســؤولــي كــــرة الـــقـــدم بـــذلـــوا جــهــودا 
اللعبة  استمرارية  على  للمحافظة  هائلة 
رغم الظروف، إذ جّسدت كرة القدم الفرح 
الليبين خالل  والعزاء الوحيد لكثير من 

فترات الحرب.
وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــبــعــثــة 
أشادت باالستقبال والوضع الحالي الذي 
تعيشه البالدة ولم تعلن عن أي مالحظات 
تتعلق بالبنية التحتية، لتفتح زيارة وفد 
»الــكــاف« الباب أمــام تساؤالت حــول مدى 
االتــحــاد  قـــرار  على  التأثير  فــي  إسهامها 
ــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي رفــــع الــحــظــر عن  الـ
الليبية  األنــديــة  وعـــودة  الليبية،  املــالعــب 
أرضها  على  للعب  الوطنية  واملنتخبات 

وبن جماهيرها.
ُيشار إلى أن االتحاد األفريقي لكرة القدم 
الليبية  كان قد فرض حظرا على املالعب 
األوضـــــــاع  بـــســـبـــب   ،2014 ــــام  ــعـ ــ الـ ــيـــف  صـ
ــاضــــت األنـــــديـــــة الــلــيــبــيــة  األمــــنــــيــــة، إذ خــ
واملـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـــنـــيـــة مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي 
الــســنــوات املاضية خــارج ليبيا، بــن دول 
مصر وتــونــس والــجــزائــر واملــغــرب وكلف 
كبيرة وأسهم  مبالغ  الــدولــة  ذلــك خــزائــن 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــتـــوى كــ ايــــضــــا فــــي تــــراجــــع مـــسـ
التي عانت من غياب مبدأ تكافؤ  الليبية 

الفرص.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كرة القدم تعود إلى ليبيا 
بعد حظر 7 سنوات

ابتسمت الجماهير الليبية 
بعد رفع الحظر عن 

مالعبها رسميًا وعودة 
كرة القدم إلى طبيعتها 

في البلد العربي، 
خصوصًا بعد خوض 

المنتخب الوطني 
أول مباراة رسمية له 

بعد رفع الحظر في 
مواجهة منتخب تونس

)Getty( منتخب ليبيا يعود لخوض مبارياته على أرضه بعد رفع الحظر
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سان لورينزو يودع كأس األرجنتين 
على يد ديفينسا إي خوستيسيا

ودع فريق سان لورينزو بطولة كأس األرجنتني 
إي  ديفينسا  منافسه  أمــام  القدم بسقوطه  لكرة 
خــوســتــيــســيــا بــهــدفــني نــظــيــفــني فـــي مــنــافــســات 
املــبــاراة،  ـــــ32. أحـــرز ثنائية ديفينسا فــي  ال الـــدور 
وبــفــوزه  ميرينتييل.  وميغيل  بنيتيز  مارسيلو 
تأهل ديفينسا إي خوستيسيا إلى الدور الـ16، إذ 
سيواجه الفائز في مباراة إندبنديينتي وتيغري. 
باإلضافة  الـــ16  للدور  التأهل  اآلن ضمن  وحتى 
ــل مـــن بــوكــا  ــى ديــفــيــنــســا إي خــوســتــيــســيــا كـ ــ إل
وأرخنتينوس  بــاتــا  ال  وخيمناسيا  جــونــيــورز 

جونيورز وسان تيلمو.

المجر تسمح لمن حصلوا على 
لقاح كورونا بحضور مباريات »يورو«

ملــن حصلوا  للسماح  باستعدادها  )يويفا(  الــقــدم  لكرة  األوروبـــي  االتــحــاد  املجر  أبلغت 
على لقاح فيروس كورونا بالحضور إلى مباريات »يورو 2020« املؤجل في العاصمة 
بودابست. وقال وزير الحكومة جيرجلي جولياس إن املجر تخطط إلعطاء اللقاح لنحو 
ثاثة مايني مواطن طلبوا ذلك في نهاية شهر أيار/مايو، أي قبل شهر من انطاق البطولة. 
الـ12 مدينة التي ستستضيف  وأكد رئيس »يويفا« ألكسندر تشيفرين قبل أسبوع أن 
مباريات البطولة سيتعني عليها ضمان إمكانية وجود جماهير في املدرجات، وأنه في 
حال عدم تحقق هذا الشرط، ستتم دراسة تقليص عدد املدن املستضيفة للبطولة. ويتمنى 
البطولة في 12 مدينة كما هو مقرر: كوبنهاغن،  ُتقام  وأن  تغيير  أال يحدث  تشيفرين 
أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، دبلن، غاسكو، سان بطرسبرغ، ميونخ، 
روما، لندن. مع اإلشارة إلى أن ملعب بوشكاش أرينا في بودابست وكذلك مدينة ميونخ 
سيستضيفان مباريات املجموعة الخامسة التي تضم أملانيا وفرنسا واملجر والبرتغال، 

فضًا عن مباراة في الدور الـ16.

لويس إنريكي: لم نكن موفقين أمام اليونان
أعــــرب مــــدرب مــنــتــخــب إســبــانــيــا لــويــس إنــريــكــي 
ملثله  بهدف  التعادل  بعد  باإلحباط  شــعــوره  عــن 
اليونان في مستهل منافسات  أمــام  في غرناطة 
ملونديال  املــؤهــلــة  بالتصفيات  الثانية  املجموعة 
قال  املــبــاراة،  بعد  تصريحات  وفــي   .2022 قطر 
إنــريــكــي: »لـــم نــكــن قــادريــن عــلــى صــنــع عـــدد من 
جعلنا  بعدما  املــبــاراة  لحسم  الضرورية  الفرص 
اليونان محاصرة في منطقتها. لم نكن موفقني 
أمــــام الــشــبــاك ولـــم نــصــنــع الـــفـــرص الــضــروريــة« 
لحسم اللقاء. وأكد إنريكي أن إسبانيا ستخوض 
ــد املقبل  ــام جــورجــيــا األحــ مــواجــهــة مــشــابــهــة أمــ
الــثــانــيــة مــن مرحلة  الــجــولــة  فــي تبليسي ضــمــن 
املجموعات في التصفيات. وفي هذا اإلطــار، أكد 
املدرب اإلسباني أن »اللمسات األخيرة أمام املرمى وإيجاد مساحات هي األصعب ألنها 
تعتمد على التوفيق«. وبهذه النتيجة، تتصدر املجموعة الثانية السويد بثاث نقاط يليها 
كــل مــن اليونان وإسبانيا، فــي حــني تتذيلها جورجيا بــدون نــقــاط، فــي وقــت لــم تخض 

كوسوفو مباراتها األولى بعد في املجموعة.

النسخة الجديدة من »البريميرليغ«
2021-2022 تنطلق في 14 أغسطس

ستبدأ النسخة الجديدة لبطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم »البريميرليغ« موسم 
موسم  بعد  وذلــك  الطبيعية،  مواعيدها  في  املقبل  آب/أغسطس   14 يــوم   )2021/2022(
طويل شهد العديد من التغييرات بسبب تفشي فيروس كورونا امُلستمر. وُيعد منتصف 
شهر آب/أغسطس املوعد الطبيعي املعتاد لبدء بطولة الدوري اإلنكليزي، ولكن في موسم 
األوروبية  البطوالت  انتهاء  بسبب  أيلول/سبتمبر  لـ12  بدايته  تأجيل  تم   )2020/2021(
في وقت متأخر عن موعدها املقرر، وذلك بسبب فترة التوقف لحوالي 3 أشهر وتضرر 
الجديد في  الــدوري اإلنكليزي بدء املوسم  آنــذاك. هذا واقترحت رابطة  املباريات  جــدول 
موعد مبكر عن املعتاد، وهو السابع من آب/أغسطس، ولكن نظرًا لارتباطات األوروبية 
ـــ14 مــن نفس الشهر. ومــن املــقــرر أن تشهد النسخة الــجــديــدة بعض  الـ تــقــرر بـــدؤه فــي 
التغييرات، إذ إنه بدءًا من 17 أيار/مايو املقبل ستعود املاعب الستضافة الجماهير من 

جديد وألول مرة منذ شهر كانون األول/ديسمبر املاضي.

هــوغ هيربيرت  بيير  الاعب  األول ضد  فــوزه  السلوفاكي 
في الدور األول، ثم خسر في الدور الثاني من أمام املنافس 
النسماوي القوي، دومينيك تييم. ورغم خسارته وخروجه 
ــه لــفــت األنــظــار  الــبــاكــر فــي بــطــولــة »الــغــرانــد ســــام«، إال أنـ

بأسلوب لعبه ولفت أنظار الجماهير آنذاك. 
لقب  فــي تحقيق  الــاعــب كوفاليك  عــام 2016، نجح  وفــي 
له  الثاني  اللقب  وهــو  املفتوحة،  اإليطالية  »كــابــري«  بطولة 
عام  املفتوحة  بطولة »صوفيا«  وفــي  املــوســم.  بطوالت  في 
2018، قــدم أفضل أداء لــه، وذلــك بعد أن وصــل إلــى الــدور 
مــاريــوس كوبيل  الاعب  أمــام  النهائي وخسر من  نصف 
إلــى نصف نهائي بطولة  )6 - 4( و)6 - 2(، كما ووصــل 
أملــانــيــا املفتوحة فــي »هــامــبــورغ« عــام 2018، وخــســر من 
أمام البطل آنذاك، ليوناردو مايير، وبعد هذه البطولة دخل 
العب   100 أول  قائمة  فــي  مــرة  ألول  السلوفاكي  الــاعــب 

السلوفاكي مترا  الاعب  العاملي. يبلغ طول  التصنيف  في 
و82 ســنــتــيــمــتــرًا وأمـــســـى العــــب تــنــس مــحــتــرفــا فـــي عــام 
2010، وهو يلعب باليد الُيمنى، وحقق أرباحًا مالية خال 
مسيرته قدرها مليون و256 ألف يورو. وفي منافسات فئة 
»الفردي«، حقق الاعب 18 فوزًا مقابل 38 خسارة بنسبة 
انتصارات بلغت 32%، وهو يحتل اليوم املركز الـ129 في 

التصنيف العاملي للرجال.
الدور  »الغراند ســام«، خرج كوفاليك من  وفي منافسات 
و2020،   2016 عامي  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  األول 
ومن نفس الدور في بطولة فرنسا املفتوحة أعوام 2017، 
2018 و2019، ومن الدور األول في بطولة »ويمبلدون« عام 
الــدور األول في بطولة أميركا املفتوحة أعوام  2019، ومن 

)2016، 2019 و2020(.
)العربي الجديد(

الرابع  السلوفاكي جوزيف كوفاليك، في  التنس  ولد العب 
وُتـــوج رفقة  مــن شهر تشرين األول/نــوفــمــبــر عــام 1992، 
زميله، فيليب هورانسكي، بامليدالية البرونزية في منافسات 
وُتوج  عام 2010.  للشباب  األوملبية  األلعاب  في  »الزوجي« 
بأول لقب رسمي له في عام 2014، وذلك عندما تفوق على 
منافسه الروسي، أندريه كوزنيستوف، وُسمي رابع العب 
ُيتوج بلقب في منافسات »الشالينجير« وهو يحتل مركزا 

خارج قائمة أول 300 العب في التصنيف.
وشــــارك الــاعــب الــســلــوفــاكــي فــي عـــام 2016، فــي بطولة 
ِ»شيناي« الصينية وخسر في الدور األول، ثم شارك فاي 
أول مــبــاراة لــه فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـام« فــي بطولة 
ــذاك مـــن أمـــام  ــ أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة عـــام 2016، وخــســر آنـ

منافسه اإليطالي، ماركو ترونغيليتي في الدور األول.
وفـــي بــطــولــة بــاريــس املــفــتــوحــة عـــام 2016، حــقــق الــاعــب 

جوزيف كوفـاليك

على هامش الحدث

العب تنس 
سلوفاكي يحتل 
المركز الـ129 في 

التصنيف العالمي 
للرجال

وجه رياضي

السابق، فرانشيسكو  القدم عن حصول قائد فريق رومــا  أعلن االتحاد اإليطالي لكرة 
توتي، على اعتماد رسمي كوكيل لاعبني وأنه أصبح مقيدًا في سجاته للوكاء اعتبارًا 
من يوم 23 آذار/مــارس. ويعمل الدولي اإليطالي السابق وبطل العالم في 2006 بشكل 
أساسي على جذب الاعبني الصغار ومساعدتهم على دخول عالم كرة القدم االحترافية. 
العام املاضي بعد اإلعــان عن تأسيس الوكالتني »هدفي هو  وقــال فرانشيسكو توتي 
العثور على توتي آخر، العب من هذا املستوى. سأبحث في أوروبا وفي العالم. سأسعى 

لتطوير الاعبني املوهوبني الذين سأجدهم«.

صورة في خبر

توتي وكيل العبين
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رياض الترك

ــرة  ــــار جـــمـــاهـــيـــر كـ ــــظـ ــــه أنـ ســــُتــــوجَّ
ــــدم األوروبـــــــيـــــــة إلــــــى الـــجـــولـــة  ــقـ ــ الـ
التصفيات  مــبــاريــات  مــن  الثانية 
املؤهلة ملونديال قطر 2022، والتي ستشهد 
منافسة كبيرة، إذ تسعى منتخبات لتحقيق 
االنـــتـــصـــار الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا، وأخــــــرى تسعى 
لتعويض خيبة األمل في الجولة األولى في 

بداية األسبوع الحالي.
 

البرتغال وصربيا من أجل الفوز الثاني
يخوض منتخب البرتغال مواجهته الثانية 
وهدفه  صربيا  منتخب  ضد  التصفيات  في 
تحقيق الفوز الثاني تواليا، لكنه سيصطدم 
ــي الــجــولــة  ــوز أيـــضـــا فــ ــفــ بــمــنــتــخــب حـــقـــق الــ

التصفيات األوروبية
مواجهات مهمة

تنطلق الجولة الثانية من التصفيات األوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، اليوم، بمباريات 
منتخبات  اليوم  وتلعب  مباشرًة.  المؤهلة  المقاعد  على  ُتنافس  التي  الكبيرة  للمنتخبات  مهمة 

البرتغال، هولندا، بلجيكا والمنتخب الروسي لقاءات في غاية األهمية

تقرير

املــبــاراة لتحديد  ــى، وبــالــتــالــي ستكون  األولــ
ــــرور أول  مــتــصــدر املــجــمــوعــة األولـــــى بــعــد مـ

جولتني من املنافسات.
لتحقيق  فرصة  البرتغالي  املنتخب  ويملك 
ــه،  ــارج أرضــ ــ ــفـــوز الــثــانــي عــنــدمــا يــلــعــب خـ الـ
أنــه يملك أسماء فنية قــادرة على  خصوصا 
حــســم الــتــأهــل دون مــشــاكــل كــبــيــرة، وبشكل 
ــالـــي،  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــاجــ ــهــ ــد املــ ــ ــواجـ ــ ــع تـ ــ خــــــاص مـ

كريستيانو رونالدو، في خط الهجوم والذي 
الثلث األخير وأمام  الفارق دائما في  يصنع 

املرمى.
كـــمـــا وتـــشـــهـــد مـــنـــافـــســـات هــــــذه املـــجـــمـــوعـــة 
مــواجــهــة فــي املــتــنــاول للمنتخب األيــرلــنــدي 
أيرلندا  وكــانــت  لــوكــســمــبــورغ،  ضــد منتخب 
ــام صــربــيــا )3  خــســرت فــي الــجــولــة األولــــى أمـ
– 2(، وسُتحاول تعويض خيبة أمل الجولة 
األولــــــــى وصـــنـــاعـــة انـــتـــصـــار ُيـــعـــيـــد تــرتــيــب 

أمورها في املجموعة.

مواجهة نارية بين بلجيكا وتشيكيا
بعدما استعرض منتخبا بلجيكا وتشيكيا 
في منافسات الجولة األولى وقدما كرة قدم 
قوية، بعد فوز األول على منتخب ويلز )3 
– 1( والثاني على إستونيا )6 – 2(، يلتقي 
املنتخبان في مواجهة نارية ستحسم هوية 
متصدر املجموعة الخامسة في التصفيات 

األوروبية.
قوية  عــنــاصــر  البلجيكي  املنتخب  ويــمــلــك 
ــهــــجــــوم  ــا فـــــي خـــــط الـــــوســـــط والــ خــــصــــوصــ
والقادرة على إحراج أي منافس وإسقاطه، 
وبشكل خاص نجم خط الوسط، البلجيكي، 
كيفن دي بروين، واملهاجم، روميلو لوكاكو. 
كــمــا أن مــنــتــخــب تــشــيــكــيــا وبـــعـــد الــعــرض 
الهجومي القوي في الجولة األولى لن يكون 

لقمة سائغة لفريق »الشياطني الُحمر«.
ويسعى املنتخب البلجيكي لتحقيق الفوز 
ــتــــي ســُتــســهــل  الـــثـــانـــي فــــي الــتــصــفــيــات والــ
ــأهـــل  ــتـ ــمـــوعـــة والـ مــهــمــتــه فــــي تــــصــــدر املـــجـ
مباشرًة ملونديال قطر 2022، وذلك ألن رفع 
عدد نقاطه إلى 6 بعد مباراتني، سيعني أنه 
قطع خطوة جيدة وسجل انطالقة قوية مع 

مدربه اإلسباني، رويرتو مارتينيز.
وتــشــهــد مــنــافــســات هــــذه املــجــمــوعــة أيــضــا 
مواجهة عادية تجمع منتخبي بيالروسيا 
لــــم يــلــعــب فــــي الــجــولــة  ــا، األول  ــيـ ــونـ ــتـ وإسـ
األولــى وكان مرتاحا، بينما سقط منتخب 
ــام  أمــ  )1  –  6( كـــبـــيـــرة  بــنــتــيــجــة  إســـتـــونـــيـــا 
تشيكيا، وهما بشكل مؤكد املنتخبان األقل 
حــظــا فـــي املــنــافــســات عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 

املباشر وبطاقة امُللحق أيضا.

هولندا للتعويض وتركيا 
من أجل بداية قوية

ــاول املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي تــعــويــض  ــُيـــحـ سـ
أمــام  األولـــى  الجولة  فــي  القاسية  الخسارة 
التوازن  – 2(، واستعادة   4( منتخب تركيا 
ســريــعــا كـــي ال يــفــقــد حــظــوظــه فـــي الـــعـــودة 
ـــن نــســخــة  ــال بـــعـــد الـــغـــيـــاب عـ ــديــ ــونــ إلـــــى املــ
الجماهير  تتقبل  أن  ُيمكن  وال   ،2018 عــام 
الــهــولــنــديــة اإلقــصــاء مــن التصفيات وعــدم 
أن  خصوصا  تواليا،  الثانية  للمرة  التأهل 
ُمشّرفا  تاريخا  صنع  »الطواحني«  منتخب 
في بطوالت كأس العالم. وستواجه هولندا 

منتخب كرواتيا وصيف 
المونديال يسعى 
لتعويض الخسارة

منتخب البرتغال 
يسعى لتحقيق 
فوزه الثاني تواليًا 
)Getty(

قائمة  صدارة  وراء  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي،  المهاجم  يسعى 
الهدافين في المنتخبات، إذ يحتاج لتسجيل 7 أهداف من أجل معادلة 
»الدون«  اإليراني، علي دائي. وفي حال سجل  للهداف  التاريخي  الرقم 
التاريخي  الرقم  7 أهداف في مباراتي صربيا ولوكسمبورغ، فسيُعادل 
مسيرته  في  مرة  ألول  الهدافين  صــدارة  إلى  الصعود  من  ويقترب 
الكروية، وتحقيق رقم قياسي جديد مع المنتخب البرتغالي، خصوصًا 

أنه سجل حتى اآلن 102 هدف مع بالده حتى اآلن.

رونالدو وحلم الـ7 أهداف

منتخب التفيا على أرضها، وُتعتبر املباراة 
في متناول يد املدرب الهولندي، فرانك دي 
الكبيرة  الفنية  الفوارق  بــور، خصوصا مع 

بني املنتخبني.
ــعـــى املـــنـــتـــخـــب الـــتـــركـــي  ــل، يـــسـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
من  السابعة  املجموعة  فــي  وضعه  لتعزيز 
التصفيات األوروبــيــة، وذلــك عندما يواجه 
وحققت  األرض.  خــــارج  الــنــرويــج  منتخب 
تــركــيــا والـــنـــرويـــج انـــتـــصـــارات فـــي الــجــولــة 
الفوز  لتحقيق  كــل منهما  األولـــى، ويسعى 

الثاني.
وقدم املنتخب التركي كرة قدم قوية وجميلة 
فــي مــبــاراتــه ضــد منتخب هــولــنــدا، ويــبــدو 
البطاقات  إحـــدى  على  املنافسة  يعتزم  أنــه 
املؤهلة للمونديال القطري 2022، كما أنها 
ــات تــحــضــيــريــة ملــشــاركــتــه  ــاريـ ــبـ ســـتـــكـــون مـ
التاريخية في بطولة »يورو« 2020، املؤجلة 

من الصيف املاضي.

روسيا وسلوفينيا ومنافسة جديدة
بعدما حقق املنتخب الروسي فوزًا مهما في 
الجولة األولــى على منتخب مالطا )3 – 1(، 
سلوفينيا  منتخب  أمــــام  كــرواتــيــا  وســقــوط 
بــهــدف نــظــيــف، يــلــتــقــي املــنــتــخــبــان الــروســي 
والسلوفيني في مباراة قوية لتحديد هوية 
املـــتـــصـــدر لــلــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــعــد نــهــايــة 

الجولة الثانية.
ــا فــي  ــا قـــويـ ــدم املــنــتــخــب الــــروســــي عـــرضـ ــ وقــ
الجولة األولى وحقق فوزه األول، وسُيحاول 
تحقيق الــفــوز الــثــانــي تــوالــيــا وقــطــع خطوة 
مــهــمــة وُمـــمـــيـــزة فـــي صــــراع الــتــأهــل لبطولة 
كــأس الــعــالــم، ولــن تــكــون مهمته سهلة أمــام 
منتخب سلوفينيا الذي سيسعى للمنافسة 
واســتــغــالل ســوء حــالــة منتخب كــرواتــيــا في 

الجولة األولى.
ــكـــرواتـــي  فــــي املــــقــــابــــل، يـــخـــوض املــنــتــخــب الـ
وصيف مونديال عام 2018، مواجهة سهلة 
ــبــــرص، وتـــحـــتـــاج كـــرواتـــيـــا  ــد مــنــتــخــب قــ ضــ
ــوز مـــهـــم وتـــعـــويـــض الـــخـــســـارة  ــ لــتــحــقــيــق فــ
فــي الــجــولــة األولــــى، واســتــعــادة الـــتـــوازن في 
ــا إلـــــى 3 نــقــاط  ــيـــدهـ الـــتـــصـــفـــيـــات ورفــــــع رصـ

والعودة إلى قلب املنافسة من جديد.
ــتـــخـــب الـــــكـــــرواتـــــي أحــــــد أبـــــرز  ــنـ وُيـــعـــتـــبـــر املـ
املــرشــحــني لــخــطــف بــطــاقــة الــعــبــور املــبــاشــر 
إلى بطولة كأس العالم 2022، خصوصا أنه 
قــادرة على حسم  يملك عناصر فنية ُمميزة 
املـــبـــاريـــات الــقــادمــة وتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة. 
هـــذا وتــشــهــد هـــذه املــجــمــوعــة مـــبـــاراة تجمع 
بني سلوفاكيا ومالطا، وُتعتبر املواجهة في 
متناول يد منتخب سلوفاكيا، نظرًا للفوارق 

الفنية بني املنتخبني.


