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 أكد السائق اإلسباني فيرناندو ألونسو، 
الذي عاد إلى سباقات فورموال 1 بعد موسمني 

من الغياب، إثر املشاركة في التجارب الحرة 
 من الرائع 

ّ
لسباق جائزة البحرين الكبرى، أن

ه استمتع كثيرًا. وقال 
ّ
العودة للمنافسة وأن

ألونسو، في تصريحات نشرها فريقه »ألبني«: 
»من الرائع العودة للتجارب الحرة لسباقات 

فورموال 1. كنت في حالة جيدة، وشعرت بروح 
املنافسة واستمتعت بهذا األمر«.

نفى جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي غاريث بيل، 
معرفة الالعب بشأن مستقبله، ال سيما احتمال 
العودة إلى ريال مدريد، الصيف املقبل. وتحدث 

: »لم يتقرر 
ً
وكيل الالعب لشبكة »ESPN« قائال

شيء بعد. تركيزه فقط على ما يجري حاليًا«. 
وتأتي هذه التصريحات بعد حديث لبيل عن أن 

خطته كانت اللعب مع توتنهام من أجل املشاركة 
في بطولة »يورو« 2020، مع منتخب بالده، ثم 

العودة إلى ريال مدريد اإلسباني.

جدد، املدرب تشابي ألونسو، عقده مع الفريق 
الرديف لريال سوسييداد الذي ينتهي في 

يونيو/ حزيران املقبل، ليستمر معه موسمًا 
إضافيًا حتى 2022. وُيحقق ألونسو العب ريال 

سوسييداد وريال مدريد وليفربول وبايرن 
ميونخ السابق، نجاحًا كبيرًا مع الفريق الرديف 
لسوسييداد. وكانت تقارير صحافية قد أشارت 

مؤخرًا إلى احتمال توليه تدريب بوروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني اعتبارًا من الصيف املقبل.

فيرناندو ألونسو: 
من الرائع العودة 

للمنافسة

وكيل الويلزي 
غاريث بيل: الالعب 
ال يعرف مستقبله

تشابي ألونسو 
يجدد عقده مع ريال 

سوسييداد الرديف

ينطلق أّول 
سباق فورموال 
1 في موسم 
2021، اليوم، 
على حلبة 
»الصخير« 
البحرينية، 
ويطمح 
البطل لويس 
هاميلتون، 
سائق فريق 
»مرسيديس«، 
إلى تحقيق أول 
انتصار له وتأكيد 
منافسته 
على اللقب، 
لكنه سيواجه 
منافسة شرسة 
من سائقي 
فريق »فيراري« 
وسائقي فريق 
»ريد بول« الذين 
يعتزمون تقديم 
صورة باهرة في 
السباقات.

)Getty( موسم فورموال 1 يبدأ اليوم من حلبة البحرين

سباق فورموال األول

Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة
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نجح الروسي دانييل 
ميدفيديف في حسم 

تأهله بقوة

ناعومي  لليابانية  األول  الــظــهــور  يــكــن  لــم 
أوســــــاكــــــا، مـــنـــذ تـــتـــويـــجـــهـــا بـــلـــقـــب بــطــولــة 
ــيــــا املـــفـــتـــوحـــة صـــلـــبـــا، إذ تــأهــلــت  ــتــــرالــ أســ
بصعوبة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة 
ميامي املفتوحة للتنس، ثاني دورات األلف 
نــقــطــة لـــدى الـــســـيـــدات، وذلــــك بــعــد بــفــوزهــا 
أيــا  االســـتـــرالـــيـــة  عــلــى   )4  – و)6   ،)6  –  7(

تومليانوفيتش.
وخاضت الاعبة ناعومي أوساكا املصنفة 
تحقيق  منذ  األولـــى  مباراتها  عامليا  ثانية 
»غراند ســام«،  منافسات  في  الرابع  لقبها 
إعفائها  بعد  ميامي  فــي  الثاني  الـــدور  فــي 
املــصــنــفــات  غـــــــرار  ــلـــى  مــــن خـــــوض األول عـ
الــــ31 األولــيــات األخــريــات. وصّعبت الرياح 
العاتية األمـــور على أوســاكــا أمــام املصنفة 
77 عــاملــيــا الــتــي قــدمــت أداء مــمــيــزًا. وقــالــت 

سيئة نوًعا ما«. وأردفت: »لكن أعتقد أّنني 
تعلمت من أخطائي خال اللقاء«.

ــة الــــــــ13  ــقــ وســــاهــــمــــت اإلرســــــــــــــاالت الــــســــاحــ
الــعــديــدة  األخـــطـــاء  تــعــويــض  فــي  لليابانية 
ــوعــــــدًا مــع  ــرب مــــ ــتــــضــ ــا، لــ ــهــ ــتــ ــبــ ــكــ ــتـــــي ارتــ الـــ
ــة يـــولـــيـــنـــا بــوتــيــنــتــســيــفــا  ــيـ ــانـ ــتـ ــازاخـــسـ ــكـ الـ
نينا  الصربية  أو  ــدورة،  الــ فــي   26 املصنفة 

ستويانوفيتش، املتأهلة من التصفيات.
كسر  وتومليانوفيتش  أوســاكــا  وتــبــادلــت 
اإلرســــــــــال فــــي أول شــــوطــــن مــــن املـــــبـــــاراة، 
وكسرت تومليانوفيتش إرسال منافستها 
الــشــوط الخامس مــن املجموعة األولــى  فــي 
وأنـــقـــذت نــقــطــة لــكــســر اإلرســـــال فـــي الــثــامــن 
الــفــرصــة ســانــحــة  لــتــكــون  لــتــتــقــدم )5 – 3( 
 أوساكا 

ّ
لحسم املجموعة على إرسالها. لكن

األســـتـــرالـــيـــة  إرســـــــــال  ــرة  ــ ــاسـ ــ كـ ــوة  ــقــ بــ ردت 
 ،)5  –  5( النتيجة  وعـــادلـــت  نظيف  بــشــوط 
أن  قــبــل   )6 -  6( إرســالــهــمــا،  عــلــى  لتحافظا 
تــلــجــأ الــاعــبــتــان إلـــى شـــوط كــســر الــتــعــادل 
– 3(. وحافظت   7( اليابانية  الــذي حسمته 
 العبة على شوط إرسالها في املجموعة 

ّ
كل

ــال  ــ ــاكـــــا إرســ ــبـــل أن تـــكـــســـر أوســـ ــيـــة قـ ــانـ ــثـ الـ
مــنــافــســتــهــا فـــي الـــشـــوط الـــتـــاســـع وتــحــســم 
املــجــمــوعــة )6 – 4( عــلــى إرســالــهــا. ولحقت 
ــــى األســتــرالــيــة  أوســــاكــــا بــاملــصــنــفــتــن األولــ
ــقــــب، والـــثـــالـــثـــة  ــلــ ــــي حـــامـــلـــة الــ ــارتـ ــ ــلــــي بـ آشــ
بلغتا  الــلــتــن  هــالــيــب،  الــرومــانــيــة سيمونا 
ثمن النهائي بشق النفس بعدما احتاجت 

 منهما إلى ثاث مجموعات.
ّ

كل
وفي أبــرز نتائج املباريات األخــرى، تأهلت 
موغوروسا  غاربينيي  اإلسبانية  الاعبة 
ــرًا بـــــــــدورة دبــــــي إلــــــى ثــمــن  ــ ــــؤخـ ــتــــوجــــة مـ املــ
النهائي بفوزها على الصينية جينيو وانغ 
إليز مرتنز  والبلجيكية   ،)1  – 4( و)6   –  6(
كايتي  الــبــريــطــانــيــة  عــلــى  ذاتــهــا  بالنتيجة 
كارولينا  التشيكية  بهما  ولحقت  بــولــتــر. 
بليشكوفا املصنفة سادسة عامليا، بتفوقها 
على الصينية ساسا شينغ )6 – 2( و)6 – 
األميركية جيسيكا  مــع  مــوعــدًا  لتضرب   )1
بيغوال التي أسقطت منافستها األسترالية 
ستورم ساندرز )6 – 3( و)6 – 4(، كما بلغت 
ــدور  الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا الــ
نفسه بفوزها على اإلستونية كايا كانيبي 

)6 – 4( و)6 – صفر(.
جابر،  أنــس  التونسية،  املقابل، خطفت  في 
األنظار بعد تأهلها إلى ثالث أدوار بطولة 
بــاوال  اإلسبانية  على  تغلبها  بعد  ميامي 
ـــ30  ــ ــابـــر املــصــنــفــة الـ ــا. وتــمــكــنــت جـ ــ ــــادوسـ بـ
ــا بــنــتــيــجــة )7 –  عــاملــيــا مـــن إســـقـــاط بـــادوسـ
6(، )8 – 6( و)7 – 5( و)7 – 5( في ساعتن 

و36 دقيقة. وتواجه جابر في الدور الثالث 
الرابعة  املرشحة  كينن  صوفيا  األميركية 
التي تغلبت  الرابعة عامليا  للقب واملصنفة 
ــــدور الــثــانــي عــلــى األملــانــيــة  بـــدورهـــا فـــي الــ
أنــدريــا بيتكوفيتش بواقع )7 – 6(، )5- 7( 

.)5-7(
املصنف  مدفيديف،  دانييل  الــروســي  تأهل 
الــثــانــي فــي فئة الــرجــال، بسهولة إلــى ثمن 
النهائي بفوزه على التايواني املخضرم لو 
ين-هسون )6 – 2( و)6 – 2( في غضون 56 
إرســاالت   9 فقط. وســدد ميدفيديف  دقيقة 
ساحقة وارتكب خطأ مزدوجا واحدًا ليبلغ 
باألسترالي  فيه  يلتقي  الــذي  التالي  الــدور 
ألــيــكــســي بــوبــيــريــن، الــفــائــز عــلــى االمــيــركــي 

ريلي أوبيلكا )6 – 4( و)6 – 2(.
الــروســي )25 عاما( الباحث عن لقبه  وقــال 
في  واألول  املـــاســـتـــرز،  دورات  فـــي  ــع  ــرابــ الــ
»مـــيـــامـــي«: »تــمــكــنــت مـــن الـــفـــوز بــســهــولــة، 
 ذلــــك مـــهـــم، فـــي هــــذه الـــظـــروف 

ّ
وأعـــتـــقـــد أن

الوصول بعيدًا.  أردت  إذا  الرطبة والــحــارة، 
األمــر مختلف فــي الــهــواء الطلق، واألجـــواء 
 شيء مختلف. 

ّ
الحارة، والكرات مختلفة، كل

آذار(،  مـــارس/   20( املــاضــي  السبت  وصلت 
ــام ألجــهــز  ــ ــدّي الــعــديــد مـــن األيــ ــ ــان لـ لـــذلـــك كــ
نفسي. أحــب أن ألعب في هــذا الجو الرطب 

والحار«.
وأمسى مدفيديف بعد تتويجه في بطولة 
أستراليا  نهائي  وبلوغه  مرسيليا مؤخرًا، 
أول العــب خــارج  املــاضــي،  الشهر  املفتوحة 
نادي »األربعة الكبار«، املؤلف من الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، واإلســبــانــي رافاييل 
نادال، والسويسري روجيه فيدرر الغائبن 
عـــن مـــيـــامـــي، والـــبـــريـــطـــانـــي آنـــــدي مـــــوراي، 
العاملي،  التصنيف  الثاني في  املركز  يحتل 

منذ األسترالي ليتون هيويت، عام 2005.
وفــي أبـــرز نتائج مــبــاريــات فئة »الــرجــال«، 
تأهل الروسي اآلخر كارن خاتشانوف الى 
ــدور الــتــالــي بـــفـــوزه عــلــى األملـــانـــي يانيك  ــ الـ
إلى  باإلضافة   ،)2  – و)6   )3  –  6( هانفمان 
اإلسباني روبرتو باوتيستا- أوغوت الذي 
ــنـــوب أفــريــقــي  ــن انـــســـحـــاب الـــجـ ــاد مــ ــفـ ــتـ اسـ
قطر. وأقصى  لويد هاريس، وصيف دورة 
الـــبـــريـــطـــانـــي كـــامـــيـــرون نـــــــوري، الــبــلــغــاري 
غريغور ديميتروف بفوز مثير )7 – 5( و)7 
أوجييه-  فيليكس  الكندي  تأهل  كما   .)5  –
أوغ-  بــيــار  الفرنسي  حــســاب  على  ألياسيم 
إيربير )6 – 4( و)6 – 4(، واألميركي تايلور 
ماركو جيرون  فريتز على حساب مواطنه 

)6 – 2( و)6 – 2(.
)فرانس برس، إفي(

دورة ميامي: تأهل صعب ألوساكا وتاريخي لجابر
واجهت النجمة اليابانية، 

ناعومي أوساكا، 
صعوبة كبيرة للتأهل في 
منافسات بطولة ميامي 

الدولية للتنس، بينما 
صنعت الالعبة التونسية، 

أنس جابر، تأهًال تاريخيًا غير 
مسبوق، بعدما قدمت 

مباراة كبيرة

)Getty( أنس جابر تصنع الحدث بتأهل تاريخي

أوساكا )23 عاما( بعد الفوز: »إّنها مباراتي 
األولى منذ بطولة أستراليا، وكنت متوترة 
لــذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد«،  قليًا 
وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في 
األمــور  »أنــا سعيدة كوني حسمت  ميامي: 
إذا كنت  مــا  مــتــأكــدة  فــي مجموعتن. لست 
متوترة أم أّنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، 
كانت  الضربات  قــراراتــي بشأن بعض   

ّ
لكن

نهائيات  فــي  مكانه  املــغــرب  منتخب  حجز 
الـــتـــي  افـــريـــقـــيـــا 2021  أمــــــم  كــــــأس  بـــطـــولـــة 
املقبل،  العام  مطلع  الكاميرون  تستضيفها 
وذلـــــك قــبــل تـــعـــادلـــه ومــضــيــفــه املــوريــتــانــي 
بــيــديــا« في  سلبا على ملعب »الــشــيــخ ولــد 
العاصمة نواكشوط أمام حضور نحو ألف 
مــتــفــرج مــمــن ســمــح لــهــم، ولــحــق بــه ساحل 
العاج، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة قبل 
واستفاد  املــؤهــلــة.  التصفيات  مــن  األخــيــرة 
ــــود األطـــلـــس« املـــتـــوج باللقب  مــنــتــخــب »أسـ
مرة واحدة عام 1976، من تعادل بوروندي 
مع ضيفه جمهورية أفريقيا الوسطى )2 – 
2( في بوغومبورا قبل ساعات من مباراته، 
لــيــضــمــن حــــضــــوره فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات لــلــمــرة 

الثامنة عشرة في تاريخه.

ظهور أول للحدادي 
ــتــــخــــب املــــغــــربــــي  ــنــ بــــــــدا واضــــــحــــــا تـــــأثـــــر املــ
عــلــى  األول،  ــــوط  ــــشـ الـ ــــي  فـ املـــلـــعـــب  بـــــــأرض 
الــرغــم مــن خـــوض املــــدرب الــبــوســنــي وحيد 
خاليلودزيتش، املباراة بتشكيلة »مثالية«. 
اإلسباني  إشبيلية  العــب  مــشــاركــة  وكــانــت 
منير الـــحـــدادي تــاريــخــيــة، إذ إّنــهــا املــبــاراة 
بعدما  األم،  بلده  بقميص  األولــى  الرسمية 
ــا مــــــدة 14  ــيـ ــانـ ــبـ ــا مـــنـــتـــخـــب إسـ ــقـ ــابـ ــل سـ ــثـ مـ
دقيقة فــي تصفيات كــأس األمـــم األوروبــيــة 
الــشــمــالــيــة فــي الثامن  2016 ضــد مــقــدونــيــا 
العب  واستفاد   .2014 أيلول  سبتمبر/  من 
برشلونة السابق من القانون الجديد الذي 
أصــدره االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم، والــذي 
هويتهم  بتغيير  القدم  كــرة  لاعبي  يسمح 

الدولية بموجب شروط معينة.
ــهــــجــــوم إلـــى  ــــط الــ ــــي خـ ــب الــــــحــــــدادي فـ ــعــ ولــ
األندلسي يوسف  الــنــادي  في  زميله  جانب 
الــنــصــيــري، وســلــيــم أمــــاح، وصــانــع ألــعــاب 
وظهير  زيــــاش،  حكيم  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي 

إنــتــر اإليــطــالــي أشـــرف حكيمي. ولـــم تــرتــِق 
ــى املــســتــوى  ــ الـ الــــشــــوط األول  ــاراة فــــي  ــ ــبـ ــ املـ
املــطــلــوب، حـــن لـــم يــنــجــح مــنــتــخــب »أســـود 
األطلس« على  الرغم من سيطرتهم املطلقة 
الحارس  تهديد مرمى  فــي  املــجــريــات،  على 
ــــوري ديــــــــاو، ســـــوى مـــرة  ــامـ ــ ــانــــي، نـ ــتــ املــــوريــ
واحــــــدة عــنــدمــا أرســـــل آدم مــاســيــنــا، الـــذي 
خاض باكورة مبارياته الدولية أيضا، كرة 
عرضية أخطأها غانم سايس )د.11(، بينما 
تكتل املنتخب املضيف في منطقته، معتمدًا 
عــلــى املـــرتـــدات الــســريــعــة عــبــر مـــوالي أحمد 
خليل »بسام« والعب ديجون الفرنسي أبو 
أي خطورة  يشكا  لــم  لكّنهما  كــامــارا،  بكر 

على مرمى الحارس ياسن بونو.
وانفرد النصيري وسدد كرة زاحفة أمسكها 
تــتــبــدل  ولــــم  )د.29(،  املـــوريـــتـــانـــي  الـــحـــارس 
الثاني؛ سيطرة مغربية  األمــور في الشوط 
الحدادي  ومــرر  للدفاع.  موريتاني  وتراجع 
 تسديدة العب آينتراخت 

ّ
كرة عرضية إال أن

فرانكفورت األملاني، أيمن برقوق، مرت إلى 
بــونــو أول  أنــقــذ  ثـــم  املـــرمـــى )د.71(،  جــانــب 
فـــرصـــة مــوريــتــانــيــة عــبــر تـــســـديـــدة مــخــتــار 

الحسن )د.78(.
بــورونــدي  تــعــادلــت  املجموعة عينها،  وفــي 
الوسطى  أفــريــقــيــا  جــمــهــوريــة  مــع ضيفتها 
)2 – 2( في بوغومبورا، وسجل لبوروندي 
وكريستوف  )د.59(  نتيبازونكيزا  سايدي 
لــويــس  ولــلــضــيــوف  )د.80(،  نـــدوواروغـــيـــرا 
املـــغـــرب  ــدر  ــتـــصـ ويـ و53(.   40 )د.  ــا  ــوتـ ــافـ مـ
أمام  نقطة   11 برصيد  الخامسة  املجموعة 
نقاط، وبوروندي  الثانية بست  موريتانيا 

الــثــالــثــة بــخــمــس نــقــاط وأفــريــقــيــا الــوســطــى 
 مــنــتــخــب 

ّ
ـــل ـــحــ ــاط. ويــ ــ ــقـ ــ ــع نـ ــ ــأربـ ــ الــــرابــــعــــة بـ

الوسطى  أفريقيا  على  ضيفا  »املــرابــطــون« 
ــة األخــــــيــــــرة، الــــثــــاثــــاء املـــقـــبـــل،  ــولــ ــي الــــجــ ــ فـ
ضيفه  مــع  املــغــربــي  املنتخب  يلتقي  بينما 

البوروندي.

ساحل العاج الى النهائيات
ــاج، حــامــل الــلــقــب  ــعـ بــلــغ مــنــتــخــب ســاحــل الـ
بفوزه  النهائيات   ،2015 عــام  آخرها  مرتن 
منافسات  – صــفــر( ضــمــن   3( النيجر  عــلــى 
املــجــمــوعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة بــفــضــل مــدافــع 
ــه الـــذي  ــيـ تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي ســيــرج أوريـ
الدقيقة 25، ثم مرر  الهدف األول في  سجل 
كرتي الهدفن اآلخرين ملاكس غرادل )د.34( 
ورفــــع  )د.60(.  ــانــــون  كــ ويـــلـــفـــريـــد  ــيــــرج  وســ
املــنــتــخــب الـــعـــاجـــي رصـــيـــده إلــــى 10 نــقــاط 
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة، بـــفـــارق نــقــطــة أمـــام 
إثيوبيا، كما يتفوق على منتخب مدغشقر 
الـــثـــالـــث )7 نـــقـــاط( وكـــذلـــك فـــي املـــواجـــهـــات 
املباشرة، ويتذيل النيجر ترتيب املجموعة 
ــرة  ــيــ ــة األخــ ــاط، لـــتـــكـــون الــــجــــولــ ــ ــقـ ــ ــثــــاث نـ بــ
حــاســمــة مــن أجـــل تــحــديــد صــاحــب البطاقة 
الثانية، إذ يلعب إثيوبيا في ضيافة ساحل 
العاج، ومدغشقر مع النيجر في 30 مارس/ 
آذار الجاري. وعزز منتخب الرأس األخضر 
حـــظـــوظـــه فــــي الـــتـــأهـــل بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه 
الكاميروني 3-1 ضمن املجموعة السادسة. 
كوندي  بيار  عبر  الضيف  املنتخب  وتــقــدم 
بــثــاثــيــة  املـــضـــيـــف  ورد  )د.14(،  مـــالـــونـــغ 
ماكي   ،)24( كــوكــا  تسجيلها  عــلــى  تــعــاقــب 

بايناك )59 خطأ في مرمى باده( ومهاجم 
)د.69(.  مــنــديــش  ريـــــان  ــــي  ــاراتـ ــ اإلمـ الــنــصــر 
الــرأس األخضر رصيده إلى  ورفــع منتخب 
7 نقاط في املركز الثاني، خلف الكاميروني 
الـــضـــامـــن لــتــأهــلــه بــصــفــتــه مــنــتــخــب الــبــلــد 
عاد  فيما  نــقــاط،  بعشر  واملتصدر  املضيف 
الخمس،  الثالث بنقاطه  املــركــز  إلــى  روانـــدا 
ويــتــذيــل مــوزمــبــيــق الــتــرتــيــب بــأربــع نــقــاط، 
لــتــكــون الــجــولــة األخـــيـــرة حــاســمــة مـــن أجــل 
يلعب  إذ  الثانية،  البطاقة  صاحب  تحديد 
الـــــــرأس األخــــضــــر مــــع مــضــيــفــه مــوزمــبــيــق، 
ويلعب رواندا خارج أرضه ضد الكاميرون 
الـــجـــاري. وفـــي املــجــمــوعــة التاسعة،  فــي 30 
تعادل املنتخب السنغالي، وصيف النسخة 
ــة الــــــذي حـــســـم تـــأهـــلـــه فــــي الــجــولــة  ــيـ املـــاضـ
ــة، ومـــضـــيـــفـــه مــنــتــخــب جــمــهــوريــة  ــقـ ــابـ الـــسـ
على  بيساو  غينبا  وتغلب  سلبا.  الكونغو 
 3( سابقا(  )سوازياند  إسواتيني  مضيفه 
للفائز مارسيلو  لوبامبا، وسجل  في   )1  –
دجالو )د.15( وألفا سيميدو )د.24( وبيليه 
بــادنــهــورســت  فيليكس  ولــلــخــاســر  )د.50(، 
)د.19(. ويتصدر منتخب »أسود التيرانغا« 
تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 13 نــقــطــة، أمــام 
الــكــونــغــو الــثــانــي، بــثــمــانــي نـــقـــاط، وغينيا 
بيساو الثالث، بست نقاط، وسيلتقيان في 
الجولة األخيرة لتحديد املتأهل الثاني من 
يأتي  فيما  السنغال،  جانب  إلــى  املجموعة 

إسواتيني بنقطة يتيمة في ذيل الترتيب.
 

ّ
ويـــتـــأهـــل الــــى الــنــهــائــيــات أول وثـــانـــي كــل

مــجــمــوعــة، مــا عـــدا مــجــمــوعــة الــبــلــد املــنــظــم، 
ليصبح العدد 24 منتخبا. 

ـــع نــــهــــايــــة املـــــبـــــاريـــــات األخــــــيــــــرة ضــمــن  ــ ومــ
ــــي: مـــالـــي وغــيــنــيــا  16 مــنــتــخــبــا الــتــأهــل وهـ
ــا فـــاســـو  ــنــ ــيــ )املــــجــــمــــوعــــة األولــــــــــــــى(، بــــوركــ
الغابون وغامبيا  )الثالثة(،  )الثانية(، غانا 
الكاميرون  )الــخــامــســة(،  املــغــرب  )الــرابــعــة(، 
)السابعة(،  القمر  وجــزر  مصر  )السادسة(، 
الــجــزائــر وزيــمــبــابــوي )الــثــامــنــة(، السنغال 
ــتـــاســـعـــة(، تـــونـــس وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة  )الـ

)العاشرة(، ساحل العاج )الحادية عشرة(.
ستتنافس  للنهائيات،  بــطــاقــات   8 وتــبــقــى 
عــلــيــهــا املــنــتــخــبــات فـــي جــمــيــع املــجــمــوعــات 
خــــال الــــجــــوالت املــقــبــلــة، إذ ســـُيـــشـــارك في 
أربـــعـــة  أفـــريـــقـــيـــا 2022،  أمـــــم  كـــــأس  نــســخــة 
وعـــــشـــــرون مـــنـــتـــخـــبـــا، فــــي نـــســـخـــة تــأجــلــت 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
»كــــورونــــا«، وهـــي الــبــطــولــة الــتــي ســُتــحــاول 
وإبــقــاءه  بلقبها  الظفر  العربية  املنتخبات 
مع العرب، بعدما ُتوج منتخب الجزائر به 

عام 2019.
)فرانس برس(

تصفيات أمم أفريقيا 2021 
المغرب وساحل العاج إلى النهائيات

ضمن كلٌّ من المغرب 
وساحل العاج التأهل إلى 
بطولة كأس أمم أفريقيا 

2021، التي ستُقام عام 
2022، نظرًا لتفشي 

فيروس كورونا، وذلك 
بعدما ساعدت نتائج 

المجموعة في حسم 
األمور رسميًا

)Getty( منتخب المغرب ضمن العبور قبل ختام المنافسات
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مجدي طايل

ارتفعت درجة اإلنجاز التاريخي 
ــر، أحــــــدث  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــتـــخـــب جــــــــزر الـ ــنـ ملـ
املـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة تـــوهـــجـــا 
فــي عالم كــرة الــقــدم، فــي أعــقــاب نجاحه في 
أفريقيا  أمــم  كــأس  حصد تأشيرة نهائيات 
الكاميرون املقرر لها عام 2022،  املقبلة في 
الفريق  حققها  الــتــي  املــلــحــمــة  خلفية  عــلــى 
العربي خال رحلته في املجموعة السابعة 
للتصفيات، ونجاحه في كتابة أهم سطوره 
تــاريــخــه، بعد مسيرة طويلة  الــكــرويــة عبر 
نوفمبر/ تشرين  فــي  بــدأت  التصفيات  فــي 
الثاني 2019 وانتهت في مارس/ آذار 2021.
ــزر الـــقـــمـــر لــيــلــة تـــاريـــخـــيـــة، بــعــد  ــ عـــاشـــت جـ
ــكــــروي مـــع تـــوغـــو من  تـــعـــادل مــنــتــخــبــهــا الــ
الـــتـــأهـــل  ــيــــرة  تــــأشــ ــد  أهــــــــــداف، وحــــصــ دون 
انتشرت  بعدما  صاخبة،  احــتــفــاالت  وســط 
الجماهير في الشوارع، متحدية قيود عدم 
الــتــجــمــع بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، 

تقرير

 التجمعات 
ّ

رغـــم مـــحـــاوالت الــشــرطــة لــفــض
كذلك  للدموع،  املسيل  الغاز  استخدام  عبر 
الجماهير  والــفــنــانــون  السياسيون  شـــارك 
فــرحــتــهــم فـــي الــــشــــوارع والـــهـــتـــاف بــأســمــاء 
إلــى جانب صورة  الاعبن ورفــع صورهم 

أمير عبدو، املدير الفني.
ونجح منتخب جزر القمر في تقديم نسخة 
استثنائية بالتصفيات، أعلن خالها نفَسه 
قـــوًة كــرويــة جــديــدة داخـــل الــقــارة الــســمــراء، 
ونال شرف الظهور األول املنتظر في بطولة 
األمم املقبلة، بعدما خاض 5 مباريات حتى 
ــفـــوز على  اآلن حــصــد فــيــهــا 9 نـــقـــاط مـــن الـ
توغو بهدف من دون رد، وكذلك الفوز على 
التعادل  جــانــب  إلــى  لــهــدف،  بهدفن  كينيا 
فــي 3 مــبــاريــات مــع مــصــر وكــيــنــيــا وتــوغــو 

ليحصد بطاقة التأهل.
الــقــمــر، ليكتب  تــأهــل منتخب جـــزر  ويــأتــي 
أخيرًا نجاح مشروع طموح بدأت مامحه 
في عام 2014، حن تولى أمير عبدو قيادة 
 في 

ّ
املنتخب، ألول مرة، وكان صغير السن

ذلك الحن، لكن ُمنح صاحيات كاملة في 
محاولة لبناء فريق قوي، وهو أمر تطّلب 7 
سنوات، حتى نجح في مهمته، وسّطر أهم 
سطوره. وُينتظر أن ينال أمير عبدو عقدًا 
جديدًا ضخما يفوق ما تقاضاه في األعوام 

األربعة األخيرة. 
وبــدأ عبدو مــشــواره بالحصول على راتب 
شهري مــقــداره 3 آالف دوالر، ارتــفــع إلــى 5 
آالف دوالر فــي آخـــر عــامــن لــه فــي تــدريــب 
املنتخب )2020 - 2021( بعد البداية النارية 
لـــه فـــي الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلــــى الــبــطــولــة، 
رد،  مــن دون  فــاز على توغو بهدف  عندما 
ثم تعادل مع مصر من دون أهداف في أول 
جــولــتــن، لــيــحــصــد 4 نــقــاط ويــدخــل دائـــرة 
املــنــافــســة عــلــى قــمــة املــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
بـــخـــاف الـــســـمـــاح لـــه بــالــعــمــل مـــديـــرًا فنيا 
لفريق نواذيبو املوريتاني في وقت سابق، 
ــد مــــن الـــخـــبـــرات فــــي الـــكـــرة  ــزيـ الكـــتـــســـاب مـ
األفريقية. وينتظر أن يصل الراتب الجديد 
ألمير عبدو إلى 8 آالف دوالر شهريا، وهو 
 املديرين الفنين 

ّ
الراتب األقل بن رواتب كل

للمنتخبات العربية.
ويــعــّد أمــيــر عــبــدو املـــولـــود فــي عـــام 1972، 
الجزر  تلك  الكرة في  لنهضة  الروحي  األب 
الصغيرة، وصاحب مشروع النهضة هناك 
ــام 2014 حــيــنــمــا ُعـــنِّ   الـــــذي انــطــلــق فـــي عــ
في  وهــو  مـــرة،  للمنتخب ألول  فنيا  مــديــرًا 
الـــحـــاديـــة واألربــــعــــن مـــن عـــمـــره، لــيــبــدأ في 
بناء فريق قوي على مدار السنوات السبع 
املــاضــيــة، بــــدأت مــامــحــه تــظــهــر بـــقـــوة، في 
فــتــرة ســابــقــة، حــن نــافــس جــزر القمر على 
لم  لكّنه   ،2019 أفريقيا  أمــم  نهائيات  بلوغ 

يصعد وقتها.
ونجح أمير عبدو في بناء تشكيلة قوية من 
وأفضل  األول،  الــهــداف  تصّدرها  الاعبن، 
العبي جزر القمر، ألفاردو بن محمد، هداف 
ــد أبـــرز املهاجمن  رد ســتــار الــصــربــي، وأحـ
داخــــل الـــقـــارة الـــســـمـــراء اآلن، وهــــو الــاعــب 
األول في قيادة هجوم جزر القمر خال آخر 
املــدرب مواهب أخــرى،  7 سنوات. واكتشف 

مــثــل فــايــز ســلــيــمــانــي، وإبــراهــيــمــا دودغــــا، 
وسعيد بــاكــاري، ورافــديــن عبد الــلــه، وعبد 
ونــديــم عبدو،  الــهــادور،  الله علي، وشاكير 

وقاسم مداهوما.
القمر تشكيلة مميزة  ويملك منتخب جــزر 
من الاعبن، تصل قيمتها التسويقية إلى 
14 مليونا و100 ألف يــورو، وهو رقم قابل 
ويتصدرها  املــقــبــلــة،  الــفــتــرة  فــي  للتصاعد 
الـــثـــنـــائـــي الـــكـــبـــيـــر واملــــحــــتــــرف فــــي أوروبــــــا 
ــفــــاردو بـــن مــحــمــد املــحــتــرف فـــي الــــدوري  ألــ
الصربي الذي تصل قيمته التسويقية إلى 
الجناح  وفــايــز سليماني،  يـــورو،  3 ماين 
الــذي ملع في آخر موسمن برفقة كورتريك 

البلد العربي أعاد كتابة 
التاريخ في البطولة 

األفريقية المرتقبة

إلــى  التسويقية  قيمته  وتــصــل  البلجيكي 
لهما  ــنــتــظــر  وُي يــــــورو،  ألــــف  مــلــيــون و800 
التوهج الكبير في أمم أفريقيا املقبلة، وهما 
العمود الفقري لهجوم جزر القمر، والورقة 
فــي تحقيق  أمير عبدو  يــراهــن عليها  التي 
 شــبــاك املــنــافــســن، وقــد 

ّ
االنـــتـــصـــارات، وهــــز

لعبا دورًا كبيرًا في التأهل.
وإلــــى جــانــب هـــذه املــجــمــوعــة، بـــرز العــبــون 
آخرون في تشكيلة منتخب جزر القمر، مثل 
عــلــي أحــمــدا حـــارســـا، وبـــن غــالــود يــوســف، 
وقــاســم مــادوهــمــا، ويـــاون زاهــــري، وسعيد 
ــــاري، ويــــوســــف مـــاشـــانـــغـــامـــا، وأحـــمـــد  ــاكـ ــ مـ
الــذيــن ملعوا بشكل الفــت فــي مباراة  مغني، 

جزر القمر األخيرة أمام منتخب توغو.
الثانية  املرحلة  القمر في  ولن يشارك جزر 
مـــن عــمــر تــصــفــيــات أفــريــقــيــا املـــؤهـــلـــة إلــى 
املبكر  الــخــروج  بعد  العالم،  كــأس  نهائيات 
من التصفيات بالدور األول، وهو األمر الذي 
يمنح الفريق مساحة زمنية كبيرة من أجل 
للمباريات  الوّديات واإلعــداد جيدًا  خوض 
التي تنتظره في كأس أمم أفريقيا، وتقديم 

جماهير جزر القمر باتت تحلم مع تألق منتخب بالدها )جالل مرشدي/أناضول(

ن في سجالت تاريخ الكرة العربية واألفريقية، بعد الوصول  بات منتخب جزر القمر اسمًا يدوَّ
من  سلسلة  بفضل  المقبل،  العام  الكاميرون،  في  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  إلى  الناجح 

االنتصارات والتألق خالل التصفيات

نسخة رائعة في ضربة بداية ظهوره بأهم 
البطوالت الكبرى.

فــــوز  أول  ــقــــق  ــر حــ ــمــ ــقــ الــ ومــــنــــتــــخــــب جـــــــزر 
آذار 2016، على  مــــارس/   24 فــي  لــه  دولــــي 
 21 بـــعـــد  رد،  دون  مــــن  بـــهـــدف  بـــوتـــســـوانـــا 
مباراة دولية، وسجل نتائج طيبة، نسبيا، 
فــي تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2017، إذ 
ــع فـــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مـــع بــوركــيــنــا  وقــ
املركز  واحــتــل  وبوتسوانا،  وأوغــنــدا  فاسو 
الفوز  نقاط من  ثــاث  األخير فيها برصيد 
في خمس وتسجيل  والخسارة  مباراة  في 
هـــدفـــن، فــيــمــا اهـــتـــزت شــبــاكــه ســبــع مـــرات، 
ــــو مــــا يــحــســب لـــفـــريـــق لــــم يـــصـــل تـــعـــداد  وهـ
ســكــان بــلــده إلـــى مــلــيــون نــســمــة فـــي حينه. 
ــنـــور كــقــوة  ــى الـ ــزر الــقــمــر يــظــهــر إلــ ــدأ جــ ــ وبـ
كروية جديدة في عام 2018، حينما تعادل 
مع املغرب 2 - 2، وسّبب إثارة الجدل وقتها 
داخل اإلعام املغربي حول جدوى استمرار 
رحل  وبالفعل،  فني.  كمدير  ريــنــار،  هيرفي 
األخير عن »أســود األطــلــس« بعدها بنحو 

عام، وترك مهام منصبه.

عبّر أمير عبدو، المدير الفني لمنتخب جزر 
أمم  كأس  إلى  بالتأهل  فخره  عن  القمر، 
أفريقيا، ألول مرة في تاريخ بالده. وقال 
الجميع  حققناه...  بما  »فخور  عبدو: 
كان يرى مجموعتنا صعبة للغاية، وهي 
بالفعل صعبة؛ مصر وكينيا وتوغو من 
التي تضم عشرات  أفريقيا  أمم  منتخبات 
عبر  بالتأهل  اإلنجاز  حققنا  المحترفين. 
يمثلون  الالعبين  من  مميزة  مجموعة 

مستقبل الكرة في جزر القمر«.

أمير عبدو صاحب الفضل

إنجاز جزر القمر
تاريخ جديد في كأس أمم أفريقيا
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روبيرتو مارتينيز: هازارد ال يطيق االنتظار للعودة للمالعب
أكد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، روبيرتو 
إديــن  مــدريــد،  ريـــال  فــريــق  أّن مهاجم  مارتينيز، 
هـــــازارد ال يــطــيــق االنــتــظــار لــلــعــودة لــلــعــب. وفــي 
ــى جــمــهــوريــة  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل الــســفــر إل
التشيك ملواجهة منتخبها في التصفيات املؤهلة 
اإلسباني:  املــدرب  قــال  ملونديال 2022 في قطر، 
»أعــتــقــد أّن إديــــن يــحــافــظ عــلــى هـــدوئـــه فـــي كــّل 
املواقف، لكّنه اآلن، ال يطيق االنتظار للعودة إلى 
بها،  الــتــي تحظى  الخبرة  يهم حجم  ال  املــاعــب. 
حني تكون العبًا ال يستطيع أن يكون في امللعب 
ينتابك شعور غريب«. كما أشار مارتينيز إلى أّن 
هذه أول مرة يضطر فيها هــازارد، الذي يخضع 
لــلــعــاج مــن دون تــدخــل جـــراحـــي، لــابــتــعــاد عن 
املاعب طــوال هــذا الوقت. وأوضــح: »يكون األمر 
صعبًا عليك أن تقضي 12 أو 13 موسمًا وأنت تلعب بأقصى حّد ممكن من الدقائق، 
ثم فجأة تجد نفسك ال تستطيع القيام بما كنت تفعله دائمًا. األمر بمثابة صدمة، لكّن 
إدين كان في حالة مزاجية جيدة حني رأيته، وهو ال يطيق االنتظار للعمل بجدية ألقصى 

درجة، ليعود للعب مع ريال مدريد«.

نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي سيكون تجربة جيدة لخوض 
بطولة األمم بحضور جماهيري

املقبل  أيــار  الــذي سيقام في 15 مايو/  سيكون نهائي بطولة كــأس االتحاد اإلنكليزي، 
على ملعب ويمبلي، بمثابة تجربة جيدة للحضور الجماهيري قبل انطاق بطولة كأس 
األمم األوروبية. ووفقًا لبعض وسائل اإلعام، فقد خطط االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم 
لخوض نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع وذلك لتأكيد إمكانية حضور الجماهير 
في بطولة األمم األوروبية التي ستقام في يونيو/ حزيران املقبل. كما أّن مباراتي الدور 
نصف النهائي ستكون الخطوة األولى في عودة الجماهير، إذ سيشهد كّل لقاء حضور 
األساسي في  العامل  بمثابة  التجربتان  أقصى. وستكون هاتان  آالف مشجع كحد   4
للماعب  الجماهير  عــودة  قبل  اتباعها  يجب  التي  والصحية  األمنية  اإلجـــراءات  تحديد 

اإلنكليزية انطاقًا من 17 مايو/ أيار املقبل كما هو مقرر.

موسى ديمبيلي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد
أتلتيكو  الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم  عاد 
مدريد، إلى التدريبات، لكن بشكل فردي، وتحت 
إشراف املعّد البدني للفريق، وذلك عقب اإلغماء 
الذي تعرض له، الثاثاء املاضي، بسبب انخفاض 
طفيف في ضغط الــدم. ونزل املهاجم الفرنسي، 
الــــــذي خـــضـــع لـــفـــحـــوص طــبــيــة خـــــال الــيــومــني 
ــراء تــدريــبــات  ــ األخـــيـــريـــن، إلـــى أرض املــلــعــب إلجـ
خفيفة على هامش املجموعة، وظهر ذلك خال 
املران  الذي نشره »روخيبانكوس« من  الفيديو 
األسبوع،  هــذا  واألخير  أمــس،  للفريق  الصباحي 
قبل الحصول على راحة ملدة 3 أيام حتى الثاثاء 
 من املدرب 

ٌّ
املقبل. وغاب عن تدريبات الفريق كل

لوكاس  والــاعــب  سيميوني  دييغو  األرجنتيني 
 مــن مــاركــوس 

ٌّ
تــوريــرا ألســبــاب شخصية، وكـــل

يــوريــنــتــي، وكـــوكـــي ريــســوريــكــســيــون، ويــانــيــك 
كاراسكو، وتوماس ليمار، وجواو فيليكس، ويان أوباك، وشيمي فيرساليكو، وهيكتور 
لارتباطات  نظرًا  تريبيير، وستيفان سافيتش، وجيوفري كوندوبيا،  هيريرا، وكيران 

الدولية مع منتخباتهم.

قيادة  تحت  لقاء  أول  في  ــً  ودي بوليفيا  يهزم  تشيلي 
السارتي

تغلب منتخب تشيلي لكرة القدم على بوليفيا بهدفني مقابل هدف، في ودية مثلت أول 
املــدرب األوروغــوايــانــي مارتني السارتي.  الاتيني تحت قيادة  لقاء ملنتخب »ال روخــا« 
أقيمت على أرضــه فــي مدينة راكــاجــوا، لويس  التي  املــبــاراة  وأحـــرز ثنائية تشيلي فــي 
سجل  بينما  مينيسيس،  وجــيــان  ســنــوات،   10 غياب  بعد  للمنتخب  العائد  خيمينيث، 
هدف بوليفيا الوحيد في املباراة مارسيلو مورينو مارتينز. ُيذكر أّنه في السادس من 
والتي   ،2022 ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تعليق تصفيات  تقرر  الجاري،  الشهر 
املنتخبات  تواجه  التي  العديدة  للصعوبات  نظرًا  وذلــك  الشهر،  نهاية  في  مقررة  كانت 
في استدعاء العبيها املحترفني خصوصًا في األندية األوروبية، بسبب تفشي فيروس 
كورونا. وكان من املقرر أن تواجه تشيلي منتخبي باراغواي واإلكوادور في 25 و30 من 

الجاري، وذلك في إطار الجولتني الخامسة والسادسة من التصفيات.

»غراند سام« تحديدًا في بطولة فرنسا املفتوحة 2014، 
ونجحت في بلوغ الدور ربع النهائي في فئتي »الفردي« 
إلـــى ربـــع نهائي  و»الــــزوجــــي«، وتــابــعــت تألقها ووصــلــت 
بطولة »ويــمــبــلــدون« املفتوحة فــي ذلــك الــعــام. وكــانــت قد 
خرجت من الدور الثاني في بطولة أميركا املفتوحة عام 

2014. وكّل ذلك في فئة الصغار. 
ــيـــة، بـــــاوال بــــادوســــا، 180  ــبـــانـ يــبــلــغ طــــول الـــاعـــبـــة اإلسـ
أرباحًا  الرياضية  مسيرتها  خــال  وحققت  سنتيمترًا، 

مالية قدرها 961 ألف دوالر أميركي.
منافسات  في  اإلسبانية  الاعبة  الكبار، حققت  فئة  في 
بــنــســبــة  ــارة  ــســ خــ  135 مـــقـــابـــل  فــــــوزًا   233 ــردي«  ــ ــفــ ــ ــ »ال
املركز  اليوم  تحتل  وهــي  املائة،  في  بلغت 63  انتصارات 
الـ73 في التصنيف العاملي للسيدات لفئة »الفردي«. وفي 
مــنــافــســات »غــرانــد ســــام«، خــرجــت بــادوســا مــن الـــدور 

الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020، ومن الدور 
الرابع في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2020، ومن الدور 
األول في بطولة »ويمبلدون« عام 2020، ومن الدور األول 

في بطولة أميركا املفتوحة عام 2019.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت الاعبة اإلسبانية 
8 انتصارات مقابل 12 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 
التصنيف  الــــ382 في  املركز  اليوم  املــائــة، وتحتل  40 في 
العاملي للسيدات لفئة »الزوجي«. وفي منافسات »غراند 
سام« لفئة »الزوجي«، خرجت بادوسا من الدور الثاني 
في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2021، ومن الدور األول 
فــي بــطــولــة فــرنــســا املــفــتــوحــة عـــام 2020. وهـــي تسعى 
لتقديم مستوى جيد في منافسات عام 2021، والتقدم 

في التصنيف العاملي للسيدات.
رياض...

ولــــدت العــبــة الــتــنــس اإلســبــانــيــة، بــــاوال بـــادوســـا، فــي 15 
الــثــانــي 1997، وُتـــوجـــت بــلــقــب بطولة  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
فرنسا املفتوحة للصغار، عام 2015، بعدما تفوقت على 
 12 وفــي  النهائية.  املــبــاراة  فــي  كالينسكايا  آنــا  الروسية 
أكتوبر/ تشرين األول 2020، وصلت بادوسا إلى أفضل 

تصنيف لها، عندما احتلت املركز الـ69.
في 29 يوليو/ تموز 2019، وصلت إلى املركز الـ475 في 
الثامن  املركز  »الــزوجــي«، كما كانت تحتل  تصنيف فئة 
بطوالت  في  املشاركة  بــدأت  أّنها  علمًا  الصغار،  فئة  في 

التنس الرسمية بعمر 14 عامًا. 
املتوسطية«  واد  »غريد  بطولة  بلقب  ُتوجت   ،2014 عــام 
في مدينة الدار البيضاء املغربية. وفي مايو/ أيار 2014، 
بونفيغليو«  »تــروفــيــو  بطولة  نهائي  نصف  إلــى  وصلت 
فــي فئة »الـــزوجـــي«. وشــاركــت ألول مــرة فــي منافسات 

باوال بادوسا

على هامش الحدث

العبة تنس 
إسبانية تحتل 

المركز الـ73 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

تم إيقاف رئيس التسيو اإليطالي، كاوديو لوتيتو، سبعة أشهر عن األنشطة الرياضية، 
وُغــّرم فريق العاصمة بمبلغ 150 ألف يــورو، وذلــك بسبب خرقه بروتوكوالت فيروس 
كورونا الجديد املعتمدة في الباد، بحسب ما أعلن االتحاد املحلي لكرة القدم. كما عوقب 
طبيبا النادي، إيفو بولتشيني، وفابيو روديا، باإليقاف 12 شهرًا. لكّن الفريق أفلت من 
عقوبة حسم نقاط من رصيده في ترتيب الدوري املحلي. وأشار التسيو في بيان إلى أّنه 
سيستأنف الحكم، الذي صدر نتيجة التحقيق الذي فتحه االتحاد اإليطالي بعد إخفاء 

النادي إصابات في صفوفه بالفيروس.

صورة في خبر

إيقاف رئيس التسيو

Sunday 28 March 2021 Sunday 28 March 2021
األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة األحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

رياض الترك

تــخــوض املــنــتــخــبــات األوروبـــيـــة 
نسبيًا  سهلة  مــبــاريــات  الكبيرة 
عــلــى الــــورق فــي إطـــار منافسات 
 الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة 
إلــــى بــطــولــة كــــأس الـــعـــام 2022، فـــي قــطــر، 
ــوز الــثــانــي  ــفـ مــنــهــا مـــن يــســعــى لــتــحــقــيــق الـ
أمل  أجــل تعويض خيبة   تواليًا ومنها من 
في الجولة األولى وتحقيق االنتصار األول 

في مشوار التصفيات الطويل.

التصفيات األوروبية
مهمات سهلة للكبار

العالم  إلى بطولة كأس  المؤهلة  التصفيات  الثانية من  الجولة  اليوم  األوروبية  المنتخبات  تخوض 
2022 في قطر، وستكون المباريات سهلة وفي المتناول بالنسبة إليطاليا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا 

وإسبانيا، من أجل تحقيق انتصارات مهمة في المشوار الطويل

تقرير

إسبانيا لتعويض خيبة األمل
ســقــط املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي فـــي فـــخ الــتــعــادل 
أمــام منتخب اليونان في الجولة األولــى من 
الــتــصــفــيــات، وهــــو يــســعــى لــتــعــويــض خيبة 
األمل عندما يواجه منتخب جورجيا خارج 
ــدرب،  ــ ــ املـ ــال  ــ ــ رجـ مـــهـــمـــة  تــــكــــون  ولـــــن  األرض. 
للفوراق  نظرًا  كثيرًا،  معقدة  إنريكي،  لويس 
الــفــنــيــة الــكــبــيــرة بــني املنتخبني عــلــى الـــورق. 
فــوريــا روخــــا« تشكيلة  ويــمــلــك مــنــتــخــب »ال 
ُمــمــيــزة مـــن أفــضــل الــاعــبــني الـــقـــادريـــن على 
حسم املواجهات، إال أن املباراة األولى كانت 

معقدة ولــم ينجح في حسم األمــور بسهولة 
أمـــام منتخب ُمــنــظــم دافـــع بــقــوة. ويــبــدو أنــه 
ســيــخــرج بــنــتــيــجــة كــبــيــرة مـــن أمــــام منتخب 
جــورجــيــا املـــتـــواضـــع. وفــــي نــفــس مــنــافــســات 
ــتــــخــــب الــــســــويــــدي  ــنــ ــلــــعــــب املــ ــة، يــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ  املـ
زالتـــــــــان  الــــــعــــــائــــــد،  األول  ــه  ــمــ ــجــ نــ بـــــقـــــيـــــادة 
الصعوبة  متوسطة  مباراة  إبراهيموفيتش، 
ــد  ــويـ ــو، وعـــــــني الـــسـ ــ ــوفـ ــ ــــوسـ  ضـــــد مـــنـــتـــخـــب كـ
على تحقيق الفوز الثاني تواليًا واالنفراد في 
أنه  الثانية، والتأكيد على  صــدارة املجموعة 

يعتزم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

البداية  لتأكيد  وســويــســرا  إيطاليا 
القوية

حــقــق املــنــتــخــبــان اإليـــطـــالـــي والــســويــســري 
فوزين في الجولة األولى على كل من أيرلندا 
الشمالية وبلغاريا، وهما يسعيان لتحقيق 
التصفيات وتأكيد  الثاني تواليًا في  الفوز 
الــبــدايــة الــقــويــة. ولـــن تــكــون مهمة منتخب 
الــثــانــيــة،  الـــجـــولـــة  فــــي  مـــعـــقـــدة  »األزوري« 
وذلك عندما يواجه منتخب بلغاريا خارج 
أمـــام  ــيـــر ســقــط  األخـ أن  األرض، خــصــوصــًا 
ســويــســرا فــي أولـــى املــبــاريــات )3 – 1( على 

أرضه.
وُيــقــدم املنتخب اإليــطــالــي هــذه الــفــتــرة كرة 
قـــدم جــمــيــلــة وُمــمــتــعــة ويــســيــر فـــي الــطــريــق 
الــصــحــيــح الســـتـــعـــادة الــهــيــبــة الــتــي فــقــدهــا 
بسبب فشله فــي الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة كــأس 
روبــيــرتــو  املــــــدرب،  إذ صــنــع  الــعــالــم 2018، 
باعبني  قويًا  هجوميًا  منتخبًا  مانشيني، 
التأهل  بطاقة  خطف  على  قادرين  ُمميزين 
ــذه املــجــمــوعــة. واملــنــتــخــب اإليــطــالــي  مـــن هــ
الــذي لم يخسر  التصفيات  الوحيد في  هو 
منذ عام 2018، وما زال ُيحافظ على سجل 
ــنـــذ آخــــــر خـــســـارة  ــارات مـ ــ ــــسـ ــــخـ ــــن الـ خـــــــاٍل مـ
ــهـــدف نـــظـــيـــف، فــــي إطــــار  أمــــــام الـــبـــرتـــغـــال بـ
آنـــــذاك،  مــنــافــســات دوري األمـــــم األوروبــــــــي 
وعليه سُتحاول إيطاليا املحافظة على هذا 
السجل والتفوق على بلغاريا. أما املنتخب 
ليتوانيا  منتخب  ضــد  فيلعب  السويسري 
فــي مــواجــهــة ُتــعــتــبــر ســهــلــة وفـــي املــتــنــاول، 
ــذه املــــبــــارة على  ــه ســيــلــعــب هــ خــصــوصــًا أنــ
الصدارة  أرضــه. وتسعى سويسرا ملشاركة 
تواليًا،  الثاني  الفوز  وتحقيق  إيطاليا  مع 
»األزوري«  ــد  ضــ املــــواجــــهــــة  أن  خـــصـــوصـــًا 
ستكون في شهر أيلول/سبتمبر القادم، أي 
أن املنتخب سيلعب مباراة ضد ليتوانيا ثم 
قد  الــذي سيكون منتخبها  إيطاليا  يواجه 
لعب مــبــاراة أكــثــر مــنــه، وعــنــدهــا سيشتعل 

صراع صدارة املجموعة الثالثة.

منتخب إسبانيا 
يسعى لتعويض خيبة 

أمل الجولة األولى

منتخب إيطاليا 
يسعى لتحقيق 
فوزه الثاني تواليً 
)Getty(

االعتماد  من  ساوثغايت  غاريث  اإلنكليزي  المنتخب  مدرب  يتمكن  لن 
على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجناح أرسنال بوكايو 
ساكا في المباراتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022، وذلك بسبب 
االتحاد  وأشار  الثالثة«.  »األسود  تشكيلة  خارج  جعلتهما  التي  اإلصابة 
اإلنكليزي لكرة القدم في بيان إلى أن »ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا 
بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  في  المقبلتين  المباراتين  في  يلعبا  لن 

كأس العالم 2022«.

غياب راشفورد وساكا

بطلة العالم لتعويض الخيبة
ــقـــدم املــنــتــخــب الــفــرنــســي بــطــل الــعــالــم  ــم ُيـ لـ
التعادل  بعد  األولـــى  الجولة  فــي  أداًء جيدًا 
مع منتخب أوكرانيا )1 – 1(، وهــو يسعى 
لتحقيق أول انتصار عندما يواجه منتخب 
ــورق،  ــ كـــازاخـــســـتـــان الــســهــل نــســبــيــًا عــلــى الـ
خارج األرض. ويملك منتخب »الديوك« كل 
املقومات الفنية لتخطي هذه املباراة، وليس 
من املتوقع أن يواجه صعوبات كبيرة. وال 
النقاط  يفقد  أن  الفرنسي  للمنتخب  يمكن 
من هذه املواجهة أيضًا، ألنه سيبدأ بشكل 
ســيــئ الــتــصــفــيــات وســُيــعــقــد أمــــور الــتــأهــل 
بــعــد ذلـــك، ألنـــه لــو تــعــادل ســيــكــون رصــيــده 
نقطتني فــقــط بـــداًل مــن 6، وهـــو مــا سيضع 
ــلـــى الــــاعــــبــــني واملــــــــدرب،  ــرا عـ ــيـ ــبـ ضـــغـــطـــا كـ
ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب مـــن أجــــل حــســم بــطــاقــة 
التأهل من املركز األول. وفي إطار منافسات 
األوكراني  املنتخب  يلعب  املجموعة،  نفس 
مواجهة قوية ضد منتخب فنلندا، ويبحث 
املجموعة  فــي  انــتــصــار  أول  عــن  املنتخبان 
بعد التعادل في الجولة األولى. وسيستغل 
املتصدر منتخب  عــدم خــوض  كــل منتخب 
البوسنة أي مباراة بسبب إراحته في هذه 
الجولة، لكي يخطف واحد منهما الصدارة 

برصيد 4 نقاط.

إنكلترا وألمانيا من أجل فوز جديد
قدمت إنكلترا عرضًا قويًا في أولى مباريات 
التصفيات ضد منتخب سان مارينو بعد 
اكــتــســاحــه بــخــمــســة أهـــــداف نــظــيــفــة، وهــي 
ــا فــــي الـــجـــولـــة  ــيـ ــانـ ــبـ ســـتـــواجـــه مــنــتــخــب ألـ
ــن تـــكـــون املــهــمــة ســهــلــة خـــارج  الــثــانــيــة. ولــ
األرض أمام منتخب حقق الفوز في الجولة 
أنــــدورا. لكن ال خوف  األولـــى ضــد منتخب 
على املنتخب اإلنكليزي الذي يملك عناصر 
قــادرة على إسقاط أي منافس وخصوصًا 
في خط الهجوم، ويمكن ملنتخب »األســود 
ألبانيا واالنــفــراد  مــواجــهــة  الــثــاثــة« حسم 

في صدارة املجموعة برصيد 6 نقاط.
فـــي املـــقـــابـــل يـــخـــوض املــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
ــيـــات ضــد  ــفـ ــتـــصـ مــــبــــاراتــــه الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـ
منتخب أندورا، ومن املتوقع أن ُيحقق فوزًا 
مــهــمــًا، لــتــعــويــض خــيــبــة أمــــل الـــتـــعـــادل مع 
املجر في الجولة األولــى. أما في املجموعة 
السادسة، فيلعب املنتخب األملاني مباراته 
وهي  األرض،  خــارج  رومانيا  الثانية ضــد 
مــواجــهــة لــفــض شــراكــة الـــصـــدارة بــعــد فــوز 
املنتخبني في الجولة األولى. وقدم منتخب 
»املانشافت« عرضًا قويًا في الجولة األولى 
بــالــتــفــوق عــلــى أيــســلــنــدا بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، 
ــي تـــســـعـــى لـــتـــحـــســـني صـــورتـــهـــا  ــتــ  وهــــــي الــ
ــًا بــعــد  ــتــــي تــــضــــررت مـــــؤخـــــرًا، خـــصـــوصـ الــ
الــســقــوط امُلــــدوي أمـــام إســبــانــيــا فــي دوري 

األمم بستة أهداف.


