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رياضة

انضم العب أتلتيكو مدريد السابق، خوانفران 
توريس، لفريق إنتر سيتي، كمستثمر بارز، 
بحسب إعالن النادي الذي يلعب في دوري 

ه قرر 
ّ
الدرجة الثالثة اإلسباني. وقال خوانفران إن

ه ينقل إليه »أمانًا وثقة 
ّ
االنضمام لهذا التحدي ألن

وشفافية«. وأضاف: »أعلم أن إنتر سيتي يعمل 
بمهنية. من واقع خبرتي، إذا كان هناك فريق 

تنافسي ويعمل بتواضع والتزام وحماسة، فإن 
طريقه نحو النجاح يكون أبسط بكثير«.

شجب االتحاد الويلزي لكرة القدم، في بيان، 
اإلهانات العنصرية التي تلقاها العبو املنتخب 
الوطني عبر شبكات التواصل االجتماعي بعد 

املباراة الودية التي خاضها الفريق ضد منتخب 
املكسيك في كارديف. وجاء في البيان: »العنصرية 

وجميع أشكال السلوك التمييزي هي أمور 
مرفوضة تمامًا واالتحاد الويلزي يدينها بشكل 
 
ّ
تام. االتحاد تواصل مع الشرطة للتأكيد على أن

هذا السلوك السيئ يجب اإلبالغ عنه«.

أصبح فريق أندورا إف سي، اململوك لنجم 
دفاع برشلونة اإلسباني جيرارد بيكيه، 

عضوًا جديدًا في دوري الدرجة الثالثة 
اإلسبانية في املوسم املقبل. وكان الفريق، الذي 

يدربه إيدر سارابيا، مساعد مدرب برشلونة 
السابق، كيكي سيتني، يحتاج إلى نقطة، كي 

يحتل املركز الثالث في جدول ترتيب املجموعة 
الثالثة )A(، وهو ما تحقق بهدف قاتل في 

شباك فريق ييدا إسبورتي.

خوانفران توريس 
يستثمر في فريق من 

الدرجة الثالثة

االتحاد الويلزي يُندد 
باإلهانات العنصرية التي 

تلقاها العبوه

فريق أندورا المملوك 
لبيكيه يتأهل للدرجة 

الثالثة اإلسبانية

يسعى المنتخب 
الفلسطيني 
لتحقيق انتصار 
مهم في 
الجولة الخامسة 
من التصفيات 
اآلسيوية 
المزدوجة 
المؤهلة إلى 
كأس آسيا 2023 
ومونديال قطر 
2022، وذلك 
عندما يلعب 
ضد المنتخب 
السعودي 
على أرض 
األخير. وتحتاج 
فلسطين للفوز 
من أجل رفع 
عدد النقاط 
إلى 7 واالقتراب 
من مراكز 
التأهل، بينما 
فوز السعودية 
سيمنحها 
صدارة 
المجموعة 
برصيد 11 
نقطة.

)Getty( منتخب فلسطين يسعى لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات

فلسطين من أجل الفوز
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رياضة

السائقون اإلسبان 
يريدون تقديم موسم 

كبير في عام 2021

سائق  فينياليس  مافريك  اإلسباني  أحــرز 
فريق »ياماها« املركز األول في فئة »موتو 
جــي بــي« فــي جــائــزة قطر الــكــبــرى، املرحلة 
األولى من بطولة العالم للدراجات النارية، 
على حلبة لوسيل. وحسم فينياليس املركز 
األول لــلــســبــاق الـــــذي شــهــد ريـــاحـــًا رمــلــيــة 
قوية، بقطعه مسافة 118,36 كيلومترا )22 
لفة( بزمن 42:28.663 دقيقة بمعدل سرعة 

وسطي بلغ 167,1 كلم/ساعة.
وتفوق فينياليس بفارق 1.092 ثانية على 
دراج فــريــق »دوكـــاتـــي-بـــرامـــاك« الــفــرنــســي، 
ثــانــيــة على  ــفــــارق 1.129  وبــ زاركـــــــو،  يـــــوان 
فرانتشيسكو  اإليــطــالــي  »دوكــــاتــــي«  دراج 
بانيايا، فيما حل بطل العالم العام املاضي 
رابعًا  دراج سوزوكي اإلسباني جــوان مير 
بعد  فينياليس  وقــال  ثانية.   1.222 بــفــارق 

وتــغــلــب فــيــنــيــالــيــس عــلــى بــدايــتــه البطيئة 
للسباق، إذ واجه منافسة قوية من دراجي 
املــركــز األول قبل  قــبــل أن يخطف  دوكـــاتـــي، 
في  باينايا،  مــن  النهاية  على  لفات  ثماني 
وقـــت ارتــقــى مــيــر الـــى املــركــز الـــرابـــع بعدما 
ــر. وابـــتـــعـــد فــيــنــيــالــيــس  ــعـــاشـ انــطــلــق مـــن الـ
بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ 
املنافسة حامية  تــاركــا  ثانية   1,5 مــن  أكــثــر 
الوطيس على املركزين الثاني والثالث بني 

زاركو وباينايا ومير.
ــو عــلــى احــتــاللــه املـــركـــز الــثــانــي  ــ وعــلــق زاركـ
 »أستمتع باللحظة وسأحلل السباق 

ً
قائال

الحــقــًا«، مضيفًا »كـــان ســبــاقــًا جــيــدًا ولكنه 
النهاية كانت صعبة. اعتقدت أنني  طويل. 
لكنني  فينياليس،  ملــطــاردة  السرعة  أمتلك 
 »بــفــضــل 

ً
ــال ــائــ ــعـــت كــــثــــيــــرًا«، وخـــتـــم قــ ــراجـ تـ

مــحــركــي، أنـــقـــذت املـــوقـــف بــــإحــــرازي املــركــز 
الثاني«.

ــالــــي  ــطــ فـــــي املــــقــــابــــل حـــــل االســـــــطـــــــورة االيــ
 لــلــعــالــم 

ً
ــتــــوج بـــطـــال فــالــنــتــيــنــو روســـــــي، املــ

تــســع مـــرات بينها ســبــع فــي الــفــئــة األولـــى، 
ــفـــريـــق  ــا بــــأنــــه يـــــدافـــــع عـــــن الـ ــمـ ــلـ عـــــاشـــــرًا عـ
 الرديف لياماها »إس آر تي« للمرة األولى 
البعض  واعــتــقــد  االحــتــرافــيــة.  فــي مسيرته 
ــتـــور«، وهـــو لــقــب روســـي،  لــوهــلــة أن »الـــدكـ
أن  إال   ،2020 عــــــام  نـــهـــايـــة  ــــع  مـ ســـيـــعـــتـــزل 
العالم  بــطــولــة  عـــدد جـــوالت  واقـــع تقليص 
»مــوتــو جــي بــي« بسبب تــداعــيــات فيروس 
كــورونــا ونــتــائــجــه املــخــيــبــة لــآمــال، دفعت 
الــدراج اإليطالي إلطالة فترة تواجده على 
عروشها  عــن  تتخلى  ال  فامللوك  الحلبات، 

بهذه السهولة!
اإلسباني  مـــرات  الــعــالــم سبع  بطل  ويغيب 
الذي  مــارك ماركيس سائق فريق »هوندا« 
ــه الــيــمــنــى  ــ أصـــيـــب الـــعـــام املـــاضـــي فـــي ذراعــ
وغــــاب عـــن املـــوســـم بــأكــمــلــه، عـــن الــســبــاقــني 
األولني لبطولة هذا العام من فئة موتو جي 

بي للدراجات النارية.
الدراجني  ترتيب  كان  السباق  نهاية  وبعد 
األوائـــل في سباق موتو جي بي:  الخمسة 
)يــامــاهــا(  فينياليس  مــافــريــك  1-اإلســبــانــي 
زاركــو  يــوان  الفرنسي  دقيقة2-   42:28.663
 -3 بــفــارق 1.092 ثانية،  )دوكــاتــي-بــرامــاك( 
)دوكــاتــي(  باينايا  فرانشيسكو  اإليــطــالــي 
مــيــر  خــــــوان  4-اإلســــبــــانــــي   ،1.129 ــارق  ــفــ بــ
)سوزوكي( بفارق 1.2225- الفرنسي فابيو 
كــوارتــارارو )يــامــاهــا( بــفــارق 3.030 ثانية. 
في املقابل تصدر مافريك فينياليس سائق 
فريق »ياماها« قائمة السائقني برصيد 25 
لقب هذا  الــذي يسعى لحصد  نقطة، وهــو 

الــعــام مــن أجــل تعويض خيبة أمــل املوسم 
املـــاضـــي عــنــدمــا حـــل ســـادســـًا فـــي الــتــرتــيــب 

النهائي، إذ جمع 132 نقطة فقط.
فــي املــقــابــل فـــإن الــســائــق اإٍلســبــانــي، خــوان 
املاضي  املــوســم  إنــجــاز  لتكرار  مير، يسعى 
والــتــتــويــج مــجــددًا بلقب »مــوتــو جــي بــي«، 
الصدارة  أنهى منافسات عام 2020، في  إذ 
في  حلوله  مــن  جمعها  نقطة   171 برصيد 
املركز األول مــرة، في الوصافة 3 مــرات، في 
املــركــز الثالث 3 مـــرات، فــي املــركــزيــن الــرابــع 
والخامس مــرة واحــدة، وفــي املركز السابع 

مرة وفي املركز الـ11 مرة فقط.
في حني يبدو أن املنافسة ستكون مشتعلة 
ــذيــــن حـــصـــدوا  بــــني الـــســـائـــقـــني اإلســــبــــان الــ
4 مـــراكـــز مـــن أول 6 فـــي الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
املــوســم الــفــائــت، فــخــوان مير أنــهــى املوسم 
وبول  ثالثًا،  رينس حل  وأليكس  متصدرًا، 
إســـبـــارغـــارو حــل خــامــســًا وأخـــيـــرًا مــافــريــك 
سيكون  وبالتالي  سادسًا،  حل  فينياليس 
ــاعـــي مــنــافــســًا شـــرســـًا عـــلـــى لــقــب  ــربـ هــــذا الـ

منافسات عام 2021.

أول بريطاني يتوج في افتتاح موتو 2
مــن   2 ــو  ــوتــ مــ فـــئـــة  ــــي  فـ األول  ــز  ــ ــركـ ــ املـ كــــــان 
فريق  لوفز سائق  البريطاني سام  نصيب 
البالغة  السباق  مسافة  بقطعه  »كاليكس« 
 40:03.123 بـــزمـــن  لـــفـــة(   20( كـــلـــم   107,6 
دقــيــقــة مــتــقــدمــًا عــلــى زمــيــلــيــه فـــي الــفــريــق، 
ــارق 2.260  ــفـ ــرالـــي ريـــمـــي غــــاردنــــر بـ ــتـ األسـ
ثانية، واإلطالي فابيو جانانطونيو بفارق 

5.228 ثوان.
وبات لوفز أول بريطاني يحرز املركز األول 
في  العالم  لبطولة  االفتتاحية  املرحلة  فــي 
فئة مــوتــو2 منذ عــام 1979، وكــانــت املــراكــز 
مــن نصيب فريق كاليكس  األولـــى  الخمس 
حيث جــاء اإليــطــالــي اآلخــر مــاركــو بيزيكي 
رابعًا بفارق 5.241 ثوان، واالسباني راوول 

فرنانديس خامسا بفارق 6.145 ثوان.

بطل فئة موتو 3
في املقابل وفي فئة موتو3، أحرز اإلسباني 
خــاومــي ماسيا ســائــق فــريــق »كـــاي تــي إم« 
املــركــز األول فــي فئة مــوتــو3، وقطع ماسيا 
البالغة 96,84 كلم )18 لفة،  مسافة السباق 
مسافة الواحدة 5,380 كلم( بزمن 38:29.620 
ثــانــيــة على  بـــفـــارق 0.042  دقــيــقــة مــتــقــدمــا 
مواطنه وزميله في الفريق بيدرو أكوستا، 
ــــن بيندر  ــاء الــجــنــوب إفــريــقــي داريـ فــيــمــا جـ

)هوندا( ثالثا بفارق 0.094 ثانية.
)فرانس برس(

جائزة »موتو جي بي« قطر: بداية قوية لفينياليس
بدأ السائق اإلسباني 

مافريك فينياليس 
موسمه الجديد في 

سباقات »موتو جي بي« 
بفوز مهم على حلبة 

»لوسيل« القطرية، 
وذلك في إطار سعيه 

للمنافسة بقوة 
على لقب منافسات 

عام 2021

)Getty( فينياليس يُحقق أول 25 نقطة له في الموسم الجديد

ــوزه »شـــعـــرت بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع  فــ
ــهــــدوء. حـــاولـــت أن أكـــــون ذكــيــًا  كـــل شــــيء بــ
ــدًا. أخــــيــــرًا فــتــحــت فــجــوة  ــ ــدًا، وهــــادئــــًا جــ ــ جــ
وكنت أحاول الحصول على القوة«، وتابع 
كلمة شكرًا  مــن  أكــثــر  أقـــول  أن  يمكنني  »ال 
لــعــائــلــتــي، وخـــصـــوصـــًا عــائــلــتــي املـــقـــربـــة«، 
 »أنتم تعرفون أنني 

ً
وأردف فينياليس قائال

وزوجتي ننتظر مولودًا جديدًا«.

ــــدس« الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيـ ــ ــرسـ ــ ــق »مـ ــائــ أحــــــــرز ســ
السباق  فــي  األول  املــركــز  هاميلتون  لويس 
في   1 لــفــورمــوال  العالم  لبطولة  االفتتاحي 
جائزة البحرين الكبرى على حلبة »صخير« 
متفوقًا بفارق بسيط على الهولندي ماكس 
فرستابن »ريــد بــول« لــدى اجتيازهما خط 
الــنــهــايــة فـــي ســـبـــاق ُحــبــســت فــيــه األنـــفـــاس 
حتى الــرمــق األخــيــر، والـــذي حــل فيه سائق 
مرسيدس اآلخر الفنلندي فالتيري بوتاس 

ثالثًا.
وُيــعــتــبــر هــــذا الـــفـــوز الـــســـادس والــتــســعــون 
ــه تــوج  لــلــبــريــطــانــي فـــي مــســيــرتــه، عــلــمــًا أنــ
 للعالم سبع مــرات، آخرها في املوسم 

ً
بطال

املاضي )رقم قياسي بالتساوي مع األملاني 
األسطورة ميكايل شوماخر(، كما أنها املرة 
األولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق 

االفتتاحي منذ عام 2015.
»لقد  فريقه  إلــى  متوجهًا  هاميلتون  وقـــال 
ــا ممنت  قــمــتــم بــعــمــل رائــــع أيــهــا الــشــبــاب. أنـ
بــذل جهودا  فــي املصنع  الجميع  لــكــم.  جــدًا 
املطلوبة  السرعة  نملك  لم  أننا  أعلم  شاقة. 
عمل  إنـــه  املــهــمــة.  تنفيذ  فــي  نجحنا  لكننا 
ــا لــــه مــــن ســبــاق  ــ املـــجـــمـــوعـــة!«، وأضـــــــاف »يـ
صعب. كنا ندرك أن التوقف املبكر سيكون 
صعبًا علينا، لكن كان علينا أن نبقى على 
التي  القوية  النتائج  مقربة من ماكس بعد 
حققها فريقه في نهاية األسبوع«. وأوضح 
»عــانــيــنــا فــي الــلــفــات األخــيــرة وكـــان ماكس 
يضغط علي بقوة، لكنني نجحت في ابعاده. 
إنه من أصعب السباقات التي خضتها منذ 
فــقــال »إنها  أمــا فيرستابن،  فــتــرة طــويــلــة«، 
حسرة لكن يجب أن ننظر إلى اإليجابيات. 
وأعتقد  مرسيدس  ملواجهة  جــاهــزون  نحن 

بأن األمر رائع في مستهل املوسم«.
ــق الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ويــــســــعــــى الـ
هاميلتون لتحقيق لقب جديد هذا املوسم. 

والبداية القوية بتحقيقه الفوز األول تؤكد 
ــــازم عــلــى عــــدم الــســمــاح ألي مــنــافــس  أنــــه عـ
السباقات  عليه في جميع  التفوق  في  آخــر 
املوسم  أنهى  عتمدة. وكان هاميلتون قد 

ُ
امل

املــاضــي فــي املــركــز األول بــعــدمــا جــمــع 347 
ــــي املـــركـــز  ــه فـ ــلــــولــ ــــن 11 فـــــــوزًا وحــ نـــقـــطـــة مـ
الــثــالــث مــرة واملــركــز الــرابــع مــرة والــوصــافــة 
مـــرة واحــــدة، بــاإلضــافــة إلـــى املــركــز السابع 
ـــرة واحــــــــــدة. وتــــقــــدم لــــويــــس هــامــيــلــتــون  ــ مـ
فريق  في  زميله  الوصيف  كبيرعلى  بفارق 
الذي جمع  فالتيري بوتاس،  »مرسيديس« 
مرتني  األول  املــركــز  تحقيقه  مــن  نقطة   223
التتويج في 13  مقابل صعوده إلى منصة 
ســبــاقــًا. بــيــنــمــا يــســعــى الــســائــق الــهــولــنــدي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن، الـــذي قـــدم جــولــى أولــى 
ــان قــريــبــًا من  ــ ــام هــامــيــلــتــون وكـ ــ عــظــيــمــة أمـ
خطف الفوز في انطالق السباقات، ملنافسة 
فريق »مرسيديس« ومحاولة خطف اللقب 
ستمرة 

ُ
وإنــهــاء ســيــطــرة الــفــريــق األملــانــي امل

منذ سنوات.
وكــــان فــيــرســاتــن قــد حــل ثــالــثــًا فــي املــوســم 
املاضي بعدما حل في الصدارة مرتني، وحل 
وصيفًا في 6 سباقات، بينما حل في املركز 
الثالث في 3 سباقات، في حني حل سادسًا 
الهولندي  السائق  في سباق واحــد. وجمع 

214 نقطة.  

نقطة التحول 
وكــانــت نــقــطــة الــتــحــول فــي الــســبــاق عندما 
في  البريطاني  تجاوز  في  الهولندي  نجح 

الــلــفــة 53 أي قــبــل ثـــالث لــفــات مــن الــنــهــايــة، 
لدى  الحلبة  عــن  كليًا  خــرجــت  لكن سيارته 
عملية التجاوز وهو أمر مخالف للقوانني، 
فأعطى املــراقــبــون األمـــر لفريق »ريـــد بــول« 
باإليعاز إلى فيرستابن بالتخلي عن املركز 
األول وإال سيواجه عقوبة، فانصاع الفريق 

النمساوي لذلك. 
ــاول فــيــرســتــابــن تــــجــــاوز مــنــافــســه فــي  ــ ــ وحـ
الــلــفــات الــثــالث األخـــيـــرة لــكــنــه لــم يــفــلــح في 
ــا« فـــي لــفــة الــتــحــمــيــة  ــ ــدرامـ ــ ــدأت »الـ ــ ــك، وبــ ــ ذلـ
عــنــدمــا تعطلت ســيــارة ســائــق فــريــق »ريــد 
أول  فــي  بيريس  املكسيكي سيرخيو  بــول« 
سباق رسمي له مع فريقه الجديد، فأعيدت 
الــلــفــة فـــي حـــني دخــــل بــيــريــس املــنــطــلــق من 
 إلى املرأب وانتظر 

ً
املركز الحادي عشر أصال

انطالق السباق ليلتحق بذيل الترتيب.
ــيــــراري«  فـــي املـــقـــابـــل، ال يـــبـــدو أن فـــريـــق »فــ
ــنــــافــــســــًا هــــــــذا املــــــوســــــم أيــــضــــًا،  ســــيــــكــــون مــ
ــة املـــتـــواضـــعـــة فــي  ــدايــ ــبــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد الــ
الجولة األولى بحلول سائقيه في املركزين 
السادس والثامن، فهل ينجح »فيراري« في 

استعادة التوزان مجددًا قبل فوات األوان؟

حضور الجماهير 
أقـــيـــم الـــســـبـــاق بــحــضــور بــعــض املــتــفــرجــني 
إما لخضوعهم  لهم بمتابعته  الذين سمح 
فــيــروس »كــورونــا«،  أو لشفائهم مــن  للقاح 
املركز األول وصمد  وانطلق فيرستابن من 
ــة هـــامـــيـــلـــتـــون اجـــتـــيـــازه عــنــد  ــاولـ لـــــدى مـــحـ
املنعطف األول، في حني خسر بوتاس املركز 

الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير 
مــن مــونــاكــو. وشــهــدت الــلــفــة األولــــى حــادث 
مازيبني،  نيكيتا  الــروســي  السائق  ارتــطــام 
ــان يـــخـــوض بــــاكــــورة ســبــاقــاتــه في  الـــــذي كــ
فورموال واحد، في الحائط، فدخلت سيارة 
األمـــان، ونجح بــوتــاس فــي استعادة املركز 
تــخــطــاه ببراعة  بــعــدمــا  الــثــالــث مــن لوكلير 
ــد املــنــعــطــفــات فـــي الــلــفــة الــســادســة،  عــنــد أحـ
الرابع  املــركــز  اإلمـــارة  أن يخسر سائق  قبل 
البريطاني الندو  لصالح  لفات  بثالث  بعد 

نوريس )ماكالرين-مرسيدس(.
إطـــارات سيارته  لتغيير  ودخــل هاميلتون 
فــي اللفة الخامسة عــشــرة، فــي حــني انتظر 
فــيــرســتــابــن الــلــفــة الــثــامــنــة عـــشـــرة لــيــخــرج 
يقضم  فيرستابن  وبـــدأ  الــبــريــطــانــي.  وراء 
اللفتني  بــني  هاميلتون  وبــني  بينه  الــفــارق 
ــن ثــانــيــتــني،  الـــــــ25 والــــــــ29 حــتــى بــلــغ أقــــل مـ
فــاضــطــر األخــيــر إلـــى الـــدخـــول مـــرة جــديــدة 
إلى املــرأب لتغيير إطــارات سيارته لينتزع 
منه الهولندي الصدارة. بيد أن فيرستابن 
املــركــز األول مجددًا  ســرعــان مــا تخلى عــن 
لهاميلتون بعد دخوله إلى املرأب في اللفة 
األربـــعـــني لــيــدخــل الــحــلــبــة مــتــخــلــفــا بــفــارق 
9 ثـــــوان قــبــل 16 لــفــة مـــن نــهــايــة الــســبــاق، 
تدريجيًا  الــفــارق  يقلص  راح  مــا  وســرعــان 
إلـــى أن تـــجـــاوزه فــي الــلــفــة 53، لكنه أخــرج 
سيارته بالكامل عن الحلبة ليضطر بعدها 
مجبرًا إلى التخفيف من سرعته بتعليمات 
مـــن فــريــقــه لــيــهــدي الـــفـــوز إلـــى هــامــيــلــتــون. 
ُيــذكــر أنــه لــو لــم يفعل الهولندي ذلــك لكان 
عوقب في نهاية السباق من قبل املراقبني. 
قياسي  رقــم  في تحطيم  ونجح هاميلتون 
جــديــد كأكثر ســائــق يتصدر مــع 5125 لفة 

منذ بداية مسيرته.

عودة ألونسو
شــهــد الـــســـبـــاق عـــــودة اإلســـبـــانـــي فــرنــانــدو 
دام  غياب  بعد  مرتني  العالم  بطل  ألونسو 
للمرة  رينو  ألبني  فريق  عــن  مدافعًا  عامني 
 2006-2003 فترة  بعد  مسيرته  فــي  الثالثة 
يكمل  لــم  اإلســبــانــي  أن  بــيــد  و2009-2008، 
الــســبــاق واضــطــر إلـــى االنــســحــاب فــي اللفة 

الثالثة والثالثني لعطل في املكابح.
ــانـــدو ألـــونـــســـو )39  ُيـــذكـــر أن الـــســـائـــق فـــرنـ
ســـنـــة(، هـــو ثــانــي أكــبــر الــســائــقــني ســنــًا في 
البطولة هذا املوسم بعد سائق ألفا روميو 
كما  ســنــة(،   41( رايــكــونــن  كيمي  الفنلندي 
شارك ميك شوخامر، نجل ميكايل، في أول 
ســبــاق رســمــي لــه فــي مسيرته فــي صفوف 
فريق هاس وأنهاه في املركز السادس عشر.
)فرانس برس(

جائزة البحرين الكبرى: 
هاميلتون يحسم سباقًا افتتاحيًا مثيرًا

يبدو أن المنافسة 
ستكون نارية بين فريقي 
»مرسيدس« و»ريد بول« 

هذا الموسم، وذلك 
بعد المنافسة الشرسة 
التي شهدتها الجولة 

األولى من منافسات 
عام 2021، والتي حقق 

الفوز فيها هاميلتون

)Getty( هاميلتون يبدأ موسمه بفوز أول مهم

مجدي طايل

ــر، حــقــقــه  ــيـ ــبـ إنــــجــــاز تــــاريــــخــــي كـ
الــقــدم  لــكــرة  الــســودانــي  املنتخب 
بــالــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس األمـــم 
األفـــريـــقـــيـــة، بـــالـــفـــوز عــلــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بهدفني مقابل ال شيء في اللقاء الذي جمع 
بينهما في إطار الجولة السادسة واألخيرة 
مــن عــمــر مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 

عمر التصفيات.
ورفـــــــع املـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي رصــــيــــده إلـــى 
12 نــقــطــة يــحــتــل بــهــا املــركــز الــثــانــي، مقابل 
أفــريــقــيــا، محققا إنــجــازا  10 نــقــاط لــجــنــوب 
كــبــيــرا بــالــتــأهــل للبطولة، مــا جــعــل »صــقــور 
العربية  املنتخبات  عــدد  يرفعون  الجديان« 

تقرير

املتأهلة للمسابقة القارية إلى 6 منتخبات.
ورغم سيطرة جنوب أفريقيا على اللقاء، إال 
نجومًا  أنفسهم  فرضوا  الجديان  أن صقور 
فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة، وخــطــفــوا هــدفــني 
ــعـــني، عــبــر ثــنــائــي الــهــجــوم ســيــف تــيــري  رائـ
ومحمد عبدالرحمن في الدقيقتني الخامسة 

)32( من اللقاء. والـ
وتصدى دفاع املنتخب السوداني ألكثر من 
فرصة ملنتخب األوالد، وسط دعم جماهيري 
سوداني كبير لالعبني عبر مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي. ومــــا إن أطــلــق الــحــكــم صــفــارة 
الــنــهــايــة حــتــى دبـــت االحــتــفــاالت عــلــى أرض 
ــلـــعـــب، وتـــســـاقـــطـــت الــــدمــــوع فــــي لــحــظــات  املـ
إنسانية مثيرة من عيون الالعبني، باإلضافة 
إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت 

فيلود، الذي بات استمراره في منصبه شبه 
مؤكد عقب نجاحه في انتزاع بطاقة التأهل 

رسميا.
ــال فــيــلــود فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب  ــ وقـ
الـــلـــقـــاء: »شـــكـــرا لــالعــبــني، أبـــطـــال دون شــك، 
أمم  إلــى  الــســودانــي، صعودنا  الحلم  حققنا 
أفــريــقــيــا إنـــجـــاز مــهــم لــلــغــايــة، كــنــا بعيدين 
تماما وخضنا آخر مباراتني بروح وطموح 
كــبــيــريــن أســفــرا عــن الــفــوز مــرتــني وترجمنا 
كفاحنا في التصفيات إلى إنجاز تاريخي«.

وأضاف: »لعبنا على نقاط ضعف املنتخب 
الــجــنــوب أفــريــقــي، الــعــمــق هـــو كــلــمــة الــســر، 
أهمية  اللقاء عن  قبل  الالعبني  تحدثت مع 
واللعب  أي ضــغــوط عصبية  مــن  التخلص 
ــــي أرض  ــنـــاه فـ ــعـ ــوقـ ــا تـ ــ بـــــهـــــدوء، وحـــــــدث مـ
للسودان  الفني  املــديــر  املــلــعــب«، فيما وعــد 
بــتــقــديــم مــســتــوى مــمــيــز فـــي بــطــولــة كــأس 
األمم األفريقية، والتركيز في األشهر املقبلة 
على اإلعـــداد بشكل مكثف. وكــان الــســودان 

غــاب عن بطولة كــأس األمــم األفريقية، منذ 
عام 2012 أي قبل 9 سنوات حيث كان آخر 
ظـــهـــور لـــه فـــي بــطــولــة غــيــنــيــا االســتــوائــيــة 
الــتــي جــرت عبر تنظيم مشترك  والــغــابــون 

في ذلك الوقت.
وقـــرر االتــحــاد الــســودانــي لــكــرة الــقــدم إقامة 
احــتــفــالــيــة كــبــرى لــالعــبــني والــجــهــاز الــفــنــي، 
بــخــالف الــبــحــث عــن تــمــويــل مــكــافــآت مالية 
الــذي  املميز  للمستوى  تــقــديــرا  لهم  ضخمة 

ظهروا به في التصفيات.
ويعد خروج منتخب جنوب أفريقيا ضربة 

استطاع منتخب تونس 
جمع أكثر عدد من النقاط 

في التصفيات

ــة كـــبـــرى ومـــفـــاجـــأة مــــدويــــة، وفــــي أول  كـــرويـ
انتخاب باتريس  لــأوالد بعد  ظهور دولــي 
مــوتــســيــبــي الــجــنــوب أفــريــقــي رئــيــس نـــادي 
صــن داونـــز رئيسا لــالتــحــاد األفــريــقــي لكرة 
فاز  نفسها،  املجموعة  وفي  بالتزكية.  القدم 
منتخب غانا على ساوتومي بثالثة أهداف 
ــــدف فــــي لــقــائــهــمــا ضـــمـــن الــجــولــة  مـــقـــابـــل هـ
»النجوم  العبو  ليرفع  واألخــيــرة،  السادسة 
السوداء« رصيدهم إلى 13 نقطة بالصدارة، 
بعدما حسموا التأهل للمسابقة القارية في 

الجولة املاضية.
ــل مــن  ــ ــا، كــ ــ ــانــ ــ ــتـــخـــب غــ ــنـ ــة مـ ــيــ ــل ثــــالثــ ــ ــجـ ــ وسـ
نــيــكــوالس أبـــوكـــو وغـــــــوردون أيــــو مـــن ركــلــة 
جــــزاء، وعــبــدالــرحــمــن بــابــا فــي الــدقــائــق 12، 
31، 60، فيما سجل أنيستا هدف ساوتومي 

الوحيد قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق فقط .
ــودان الــتــاريــخــي،  ــســ ــاز الــ وبـــعـــيـــدا عـــن إنـــجـ
ــة  ــادســ ــســ ــة الــ ــ ــــولـ ــــجـ ــــدت افــــتــــتــــاحــــيــــة الـ ــهـ ــ شـ
واألخــــــيــــــرة مـــــن عـــمـــر الـــتـــصـــفـــيـــات، حــســم 

)Getty( تفوق منتخب السودان على جنوب أفريقيا في المباراة

تمكن السودان من بلوغ بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة 
في الكاميرون، بعدما غاب »صقور الجديان« عن المسابقة 

منذ 2013، عندما لعبوا في غينيا االستوائية والغابون

مــنــتــخــب تـــونـــس قــمــة املــجــمــوعــة الــعــاشــرة 
لــصــالــحــه، وإنـــهـــاء الــتــصــفــيــات بشكل جيد 
بهدفني  االستوائية  غينيا  على  الفوز  بعد 

مقابل هدف في لقائهما بتونس.
ورفع نسور قرطاج رصيدهم إلى 16 نقطة، 
وهــــو أعـــلـــى عــــدد مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي حققها 
مــنــتــخــب عــربــي حــتــى اآلن فـــي الــتــصــفــيــات، 
االســتــوائــيــة عند  فيما تجمد رصــيــد غينيا 
9 نــقــاط فــي املــركــز الــثــانــي وتــأهــلــت بــدورهــا 

للبطولة.
وشــهــدت املـــبـــاراة تــألــقــا الفــتــا لسيف الــديــن 
الجزيري رأس حربة الزمالك املصري، وأبرز 
ــي الــجــولــتــني  ــــاج« فــ ــــرطـ ــور قـ ــســ مـــكـــاســـب »نــ
الخامسة والسادسة، ونجح في مواصلة هز 
الشباك وأضــاف هدفه الشخصي رقــم 3 في 
التصفيات خالل آخر مباراتني بعد تسجيله 
هدفني فــي مرمى ليبيا، ثــم هدفًا فــي مرمى 
غينيا االستوائية إلى جانب العبني آخرين، 
الــعــابــدي في  بــن سليمان وعلي  أنيس  مثل 
إطار سعي منذر الكبير املدير الفني لنسور 
قرطاج لتقديم وجوه جديدة وصناعة صف 
ثــان لتونس قبل بــدء تصفيات كــأس العالم 

في قطر 2022.
وســـجـــل ثــنــائــيــة املــنــتــخــب الــتــونــســي سيف 
الــجــزيــري فـــي الــدقــيــقــة 4 وكـــارلـــوس أكــابــو 
بالخطأ  لتونس  االســتــوائــيــة  غينيا  مــدافــع 
الــدقــيــقــة 52، فــيــمــا سجلت  فـــي مـــرمـــاه فـــي 
غينيا هدفا عبر فراس شواط مهاجم تونس 
بــالــخــطــأ مــــن نــــيــــران صـــديـــقـــٍة فــــي الـــدقـــائـــق 
األخـــــيـــــرة، لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بــــفــــوز تــونــســي 

بهدفني مقابل هدف.
وأعــــرب مــنــذر الــكــبــيــر املــديــر الــفــنــي ملنتخب 
الــذي وصل  بالحصاد  عن سعادته  تونس، 
إلــيــه نــســور قـــرطـــاج فـــي تــصــفــيــات الــبــطــولــة 
وحــصــد 16 نــقــطــة، بــقــولــه: »قــدمــنــا مستوى 
مميزا في الفترة األخيرة، خاصة في الشوط 
اإلجهاد  من  وتعافينا  ليبيا،  ملباراة  الثاني 
سريعا وخضنا 60 دقيقة رائعة أمام غينيا 

االستوائية وحققنا الفوز«.
وأضــــــاف: »أشـــركـــنـــا 9 العــبــني فـــي مــواجــهــة 
التغييرات،  صعيد  على  االستوائية  غينيا 
وسجلنا هدفني وصنعنا 7 فرص للتسجيل، 
النهاية  فــي  ولكن  التوفيق،  لسوء  وأهــدرنــا 
تمثيل  قــادر على  اآلن  فريق  مــن  أكثر  لدينا 

املنتخب التونسي في املباريات املقبلة«.
أمــام  ليبيا  نفسها، خسرت  املجموعة  وفــي 
فــي عقر دار  بــهــدف مقابل ال شــيء  تنزانيا 
بالتصفيات  مسيرتها  خــتــام  فــي  األخـــيـــرة 
لــتــواصــل الــتــعــثــر، بــعــد خــســارة ســابــقــة قبل 
بــدورهــا  تــونــس 2-5 لتغيب  أيـــام قليلة مــن 
عن البطولة املقبلة. وشهدت املباراة ظهور 
الـــعـــديـــد مـــن العـــبـــي مــنــتــخــب لــيــبــيــا الــذيــن 
ُيـــجـــرى تــجــهــيــزهــم لــلــتــصــفــيــات األفــريــقــيــة 
ــي يـــنـــتـــظـــر أن  ــتــ ــالــــم الــ ــعــ ــكــــأس الــ ــة لــ ــلــ املــــؤهــ
يواجهوا خاللها منتخبات مصر والغابون 
وأنــغــوال، دفــع بهم املــديــر الفني زوران مثل 
إبراهيم بودبوس ومعتز املهدي واملعتصم 
صبو وصالح فكرون وربيع الالفي ومحمد 
صولة إلكسابهم خبرات املباريات الصعبة 

التي تنتظر ليبيا.

ــيــة من   تــمــكــنــت الــمــنــتــخــبــات الــعــرب
التحق  بعدما  قياسي،  رقم  تحقيق 
األمم  لكأس  المتأهلين  بركب  السودان 
»صقور  فــوز  بعد  ــك  وذل األفريقية، 
جنوب  منافسهم  على  الــجــديــان« 
الجماهير  يجعل  مــا   ،)0-2( أفريقيا 
موريتانيا  منتخب  سيفعله  ما   تنتظر 
النسخة  وستشهد  ــثــاثــاء.  ال ــيــوم  ال
المقبلة من كأس األمم ظهورًا قياسيًا 

للمنتخبات العربية.

إنجاز عربي

تصفيات 
كأس أفريقيا
السودان يُكمل السداسية العربية
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3031
رياضة

ألّن  األهــداف  تسجيل  إلى  بحاجة  لست  إبراهيموفيتش: 
هدفي األول مساعدة زمالئي

ــار الــنــجــم، زالتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، قــائــد  ــ أشـ
ــد، بــعــد انـــتـــصـــار بـــــاده على  ــويـ مــنــتــخــب الـــسـ
املجموعة  جــــوالت  ثــانــي  فــي   )0-3( كــوســوفــو 
 2022 ملونديال  املؤهلة  التصفيات  فــي  الثانية 
ــه كـــان يشعر بــالــرضــا بـــدوره  ـ

ّ
فــي قــطــر، إلـــى أن

ه ال يحتاج لتسجيل 
ّ
كصانع لألهداف، مؤكدًا أن

األهــداف. وواصــل »السلطان« مساعدة زمائه 
عقب عودته لقيادة املنتخب اإلسكندنافي بعد 
5 سنوات من الغياب، إذ صنع هدف انتصارهم 
أيام،  املباراة االفتتاحية قبل  على جورجيا في 
ثم صنع، أول من أمس، الهدف األول في شباك 
كــوســوفــو.  وقـــال مهاجم مــيــان اإليــطــالــي في 
ـــنـــي ال 

ّ
ــاراة: »قــلــت لــهــم إن ــبــ تــصــريــحــات بــعــد املــ

ني سجلت أهدافي 
ّ
أحتاج لتسجيل األهداف، ألن

القياسي )62  بالفعل. أساعد زمائي على تسجيلها، وهكذا سيقتربون من رقمي 
هدفًا(«. وأضاف زالتــان: »كلما مرت األيــام، معرفتي تزداد بالاعبني سواء داخل أو 
خارجه. األمــور ســارت بشكل جيد بشكل عــام، وليس فقط بيني وبني إيساك« في 

إشارة لحالة التفاهم مع مهاجم ريال سوسييداد اإلسباني، ألكسندر إيساك.

سانيول: إسبانيا ستتأهل إلى المونديال
مــدرب منتخب جــورجــيــا، عــن فخره باعبيه، رغم  الفرنسي ويلي ســانــيــول،  أعــرب 
الــخــســارة أمـــام إسبانيا بــهــدف مقابل هــدفــني، وتــوقــع تــأهــل املنتخب اإلســبــانــي إلى 
أرينا، في  مونديال قطر 2022. وقــال سانيول في مؤتمر صحافي، بملعب دينامو 
أربــع نقاط. توجد في مركز جيد في  لديها  تبليسي: »إسبانيا  الجورجية  العاصمة 
أيضًا،  الذي خسر منتخبه  للمونديال«. وأشــاد سانيول،  الترتيب. إسبانيا ستتأهل 
األسبوع املاضي، بهدف نظيف أمام السويد، بجهود العبيه الذين أنهوا الشوط األول 
ني فخور بالاعبني. 

ّ
بتسجيل هدف. وقال سانيول: »نحاول إظهار أفضل سمات. إن

هذه املباريات تمنحنا الثقة في قوتنا وخبرتنا«. 
وبشأن املباراة املقبلة، بعد غد الخميس، في اليونان، أوضح أّن العبيه سيخوضون 
املباراة بالرغبة في »حصد النقاط«. وختم املــدرب: »سنحاول السيطرة على املباراة، 
لكّن مشكلتنا تكمن في أّن الاعبني الدوليني ال يلعبون في فرقهم 90 دقيقة«. ُيذكر 
أّن منتخب جورجيا ُيقدم مع املدرب سانيول كرة قدم جيدة وهناك تحسن فني كبير، 
ومع بعض الخبرة والجهوزية من املمكن أن تتأهل جورجيا للمشاركة في املنافسات 

القارية والعاملية خال السنوات املقبلة.

راموس لم يُشارك أمام جورجيا بقرار فني من إنريكي
ــــشــــارك قـــائـــد ومــــدافــــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا،  ــم ُي لـ
باده  منتخب  انتصار  في  رامـــوس،  سيرخيو 
جــوالت  ثاني  فــي   )1-2( جورجيا  على  القاتل 
املجموعة الثانية في التصفيات املؤهلة ملونديال 
2022 بــقــطــر، بـــقـــرار فــنــي مـــن املـــــدرب لــويــس 
ــح إنـــريـــكـــي خــال  ــ إنـــريـــكـــي مــارتــيــنــيــز. وأوضــ
احتضنها  التي  املباراة  بعد  الصحافي  املؤتمر 
ممتازة،  »حــالــة سيرخيو  أريــنــا:  دينامو  ملعب 
قـــرار فني بحت.  املــبــاراة  فــي  وعـــدم مشاركته 
أعلم أّن أّي شيء أقوم به، سيتسبب في جدال، 
سواء شارك لخمس دقائق أو 90 دقيقة، أو لم 
يشارك مطلقًا. أنا معتاد على مثل هذه األمور، 

ولست مندهشًا. أنا مستعد ألّي جدال«.

السماح بحضور 11 ألف مشجع في مباراة تركيا والتفيا 
في تصفيات المونديال

الــقــدم، أول من أمــس األحــد، أّن مــبــاراة تركيا والتفيا في  أعلن االتــحــاد التركي لكرة 
تصفيات التأهل ملونديال 2022، التي ستقام اليوم الثاثاء في إسطنبول، ستجري 
في حضور جمهور لكن بحّد أقصى 15 في املائة من سعة امللعب. وذكر االتحاد في 
بيان عبر موقعه اإللكتروني: »سيقام لقاء تركيا والتفيا في 30 من الشهر الجاري 
األوملبي  أتــاتــورك  بملعب  العالم 2022  كــأس  السابعة من تصفيات  املجموعة  ضمن 
بحضور 15 في املائة من طاقة امللعب االستيعابية«. وتعادل هذه النسبة من ملعب 
أتاتورك، الذي تصل سعته اإلجمالية إلى 76 ألف مقعد، ما يوازي 11 ألف مشجع. وأكد 
االتحاد في بيانه أّن هذا إجراء استثنائي ينطبق على هذه املباراة فقط، مشددًا على 

ضرورة احترام اإلجراءات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الكندية،  الدولية، وتفوقت على منافستها  بطولة »غاتينو« 
بأول  اليابانية  الاعبة  وجت 

ُ
وت هــذا  ببرانستني.  كارسون 

لقب لها في فئة »الزوجي« في نفس البطولة، عندما لعبت 
فانكوفر  مــديــنــة  مــن  نــاريــنــو  ريبيما  زميلتها  جــانــب  إلـــى 
الــكــنــديــة. وتــفــوق الــثــنــائــي آنــــذاك عــلــى الــفــريــق املــؤلــف من 
املكسيكية مارسيا زاكارياس وهسو شي يو من تايوان.

»غــرانــد ســام«  فــي بطولة  مــرة  فيرنانديز ألول  شــاركــت 
املفتوحة  أستراليا  للكبار، عندما خاض منافسات بطولة 
خاض  التصفيات،  مــن  تأهلها  وبــعــد   .2020 عــام  للتنس 
لــوران ديفيس. وبعد  الــدور األول وتفوقت على  منافسات 
ذلك حققت أكبر فوز لها تاريخيًا، وذلك عندما تفوقت على 
املصنفة الخامسة آنذاك، بيليندا بينسيش، في منافسات 
بطولة كأس »فيد«. وخال مشاركتها في بطولة املكسيك 
املفتوحة للتنس، خسرت في الدور األول من أمام املصنفة 

رقــم 69 عامليًا، هيثر واتــســون آنـــذاك. وبعد أســبــوع واحــد 
ستيفانز  ســلــوان  منافستها  على  فــرنــانــديــز  فـــازت  فقط 
تواجه  وبعدها  »مونتيري«،  بطولة  نهائي  ربــع  إلــى  لتصل 
إيلينا سفيتولينا. لكنها نجحت في عام 2021، في تحقيق 
النهائية  املــبــاراة  في  تفوقت  »مونتيري«، حني  بطولة  لقب 

على صاحبة الـ18 سنة، فيكتوريا غولوبيتش.
مــتــر و68 سنتيمترًا،  الــكــنــديــة حــوالــي  الــاعــبــة  طـــول  يبلغ 
قدرها  الرياضية  مسيرتها  خــال  مالية  أربــاحــًا  وحققت 
»الــفــردي«،  أمــيــركــي. وفــي منافسات فئة  ألــف دوالر   547
ــوزًا مــقــابــل 52 خـــســـارة، بنسبة  حــقــقــت فــرنــانــديــز 89 فــ
انتصارت بلغت 63%، بينما في منافسات فئة »الزوجي«، 
ــارة، بنسبة  مــقــابــل 19 خــــســ فـــــوزًا  ــكــنــديــة 26  ال حــقــقــت 

انتصارات بلغت %57.
رياض...

السادس  في  فرنانديز،  ليلى  الكندية،  التنس  العبة  ولــدت 
من شهر أيلول/سبتمبر عام 2002، وعاشت وتدربت على 
التنس في مدينة فلوريدا األميركية، وهي التي توجت بأول 
اليوم  وتحتل   ،2021 عــام  »مونتيري«  بطولة  فــي  لها  لقب 
املركز الـ72 في تصنيف فئة »الفردي« والـ150 في تصنيف 
فئة »الزوجي«.  وصلت الاعبة الكندية في عام 2019، إلى 
أول نهائي لها في فئة »الفردي« للصغار، وذلك في نهائي 
بطولة أســتــرالــيــا، وخــســرت آنـــذاك مــن أمـــام الــاعــبــة كــارا 
تاوسون. وفي الثامن من شهر حزيران/يونيو عام 2019، 
بطولة  في  نافارو  إيما  منافستها  فيرنانديز على  تفوقت 
توج 

ُ
ت كندية  العبة  أول  لتكون  للصغار،  املفتوحة  فرنسا 

أوجيني  الاعبة  منذ  للصغار،  ســام«  »الغراند  في  بلقب 
بوشار التي حصدت لقب بطولة »ويمبلدون« عام 2012.

وجت فيرنانديز بلقب 
ُ
وعلى صعيد مسيرتها االحترافية، ت

ليلى فيرنانديز

على هامش الحدث

العبة تنس كندية 
تحتل المركز الـ72 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

حامل لقب الدوري اإلسبان

وجه رياضي

أعلنت الصربية نينا سوغانوفيتش انسحابها من بطولة ميامي ذات األلف نقطة بعد 
تعرضها إلصابة عضلية، مانحة اليابانية نعومي أوساكا بطاقة التأهل بسهولة إلى ثمن 
النهائي. وبالتالي تضرب أوساكا موعدًا في الدور املقبل مع الفائزة من مباراة ستجمع 
عد هذه هي املشاركة الخامسة 

ُ
بني البلجيكية إليز ميرتنز واإلستونية آنيت كونتافيت. وت

ألوساكا في ميامي، إذ لم يسبق لها أن تجاوزت مرحلة ثمن النهائي. وفي مباراة أخرى، 
واصلت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا مسيرتها وتفوقت بصعوبة على الروسية آنا 

كالينسكايا بمجموعتني لواحدة.

صورة في خبر

انسحاب سوغانوفيتش 
وتأهل أوساكا
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رياض الترك

ســـتـــخـــوض بـــعـــض املــنــتــخــبــات 
ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــوم األخـ ــ ــيـ ــ األوروبـــــــيـــــــة الـ
الـــتـــصـــفـــيـــات، مـــنـــهـــا مــــن تــســعــى 
الــثــالــث تــوالــيــًا ومــنــهــا من  الـــفـــوز  لتحقيق 
التي  تسعى للثاني وتعويض خيبة األمل 
 تــعــرضــت لــهــا فـــي الــجــولــة املــاضــيــة، وذلـــك 
ــطــــوالت األوروبـــــيـــــة  ــبــ ــى الــ ــ ــعـــــودة إلــ ــبـــل الـــ  قـ
الــــقــــادم  األســــــبــــــوع  فـــــي  األبــــــطــــــال  ودوري 
ــة. ــ ــرويــ ــ ــكــ ــ ــ ــا« ال ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــة أيــــــــــــام »فــ ــايـــ ــهـــ ــعـــــد نـــ بـــ

تصفيات أوروبا
حسابات متفاوتة

اليوم،   ،2022 العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  األوروبية  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  ُتستكمل 
بمواجهات ُمنتظرة للمنتخبات الكبيرة، خصوصًا تلك التي تبحث عن تعويض خيبة األمل في الجولة 

الماضية، مثل البرتغال التي تعثر فريقها أمام صربيا بالتعادل )2 - 2(

تقرير

البرتغال وأهمية الفوز
شـــــهـــــدت املــــــــبــــــــاراة الــــســــابــــقــــة لــلــمــنــتــخــب 
كبيرة بسبب  أزمــة  البرتغالي ضد صربيا 
عـــــدم احـــتـــســـاب هـــــدف صــحــيــح لــلــمــهــاجــم 
ــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، إثـــر  ــبـــرتـــغـ الـ
أن حكم  إال  املــرمــى،  تخطي تسديدته لخط 
املـــواجـــهـــة لـــم يــحــتــســب الـــهـــدف، وال تــوجــد 
ــيــــديــــو« فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات لــكــي  ــفــ تــقــنــيــة »الــ
تفصل فــي صحة الــهــدف، وهــو األمـــر الــذي 
لــتــقــديــم أداء قـــوي بغية  ســيــدفــع الــالعــبــني 
ـــخـــيـــب فــــي الـــجـــولـــة 

ُ
ــادل امل ــعــ ــتــ تـــعـــويـــض الــ

املـــاضـــيـــة. ويـــخـــوض املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
املتناول ضد  بقيادة رونالدو، مواجهة في 
منتخب لــوكــســمــبــورغ، وعــيــنــه عــلــى الــفــوز 
الــثــانــي فــي التصفيات األوروبـــيـــة مــن أجــل 
تصدر املجموعة، في ظل استراحة منتخب 
صربيا في هذه الجولة، وهو الذي يملك 4 
نــقــاط حتى اآلن. وفــي حــال تــفــوق املنتخب 
الــبــرتــغــالــي فـــي املــــبــــاراة كــمــا هـــو مــتــوقــع، 
ســيــرفــع رصــيــده إلـــى 7 نــقــاط فــي الــصــدارة 
ــــودة مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات في  بــانــتــظــار عـ
أيلول/ سبتمبرالقادم. ولن  األول من شهر 
منتخب  أمــام  البرتغال صعبة  مهمة  تكون 
مــتــواضــع مــثــل لــوكــســمــبــورغ، وذلـــك بسبب 
في  املنتخبني.  بني  الكبيرة  الفنية  الــفــوارق 
يسعى  رونـــالـــدو  كريستيانو  فـــإن  املــقــابــل، 
ــل فـــي أول مــبــاراتــني،  لــتــعــويــض خــيــبــة األمــ
وذلك بعدما فشل في هز الشباك على مدى 
أهـــدافـــه في  180 دقــيــقــة، ويــبــحــث عـــن أول 
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، خــصــوصــًا بــعــدمــا 
ــة هـــدفـــًا صــحــيــحــًا لــه،  ــهـ ألـــغـــى حــكــم املـــواجـ
وهــي الــكــرة التي أثـــارت غضب املهاجم في 
نــهــايــة مــبــاراة صــربــيــا. وال تــريــد البرتغال 
مــن خوض  قبل أشهر  األمـــور كثيرًا  تعقيد 
وتحتاج   ،»2020 »يـــورو  بطولة  منافسات 
للفوز من أجل عدم التفكير كثيرًا في التأهل 
ــة  ــروريـ ــعــتــبــر ضـ

ُ
ــتــــي ت ــى املــــونــــديــــال، والــ ــ إلـ

للمنتخب الذي يملك عناصر ُمميزة قادرة 
األوروبـــة  البطولة  لقب  على  املنافسة  على 

والبطولة العاملية في قطر عام 2022.

تركيا لمتابعة المفاجأة
الفتا  مستوى  الــتــركــي  املنتخب  قــدم  بعدما 
فـــي أول مـــبـــاراتـــني مـــن الــتــصــفــيــات بــالــفــوز 
النرويج  )4 – 2( وعلى  على كل من هولندا 
بثالثية نظيفة، يسعى األول لتحقيق الفوز 
الــثــالــث تــوالــيــًا ومــتــابــعــة املــفــاجــأة الــكــبــيــرة 
ــن تـــكـــون املــهــمــة صعبة  فـــي الــتــصــفــيــات. ولــ
عـــلـــى األتـــــــــراك، ألن املـــواجـــهـــة ســـتـــكـــون ضــد 
منتخب التفيا املتواضع. ويتصدر املنتخب 
برصيد  السابعة  املجموعة  صـــدارة  التركي 
6 نــقــاط مــع رصــيــد مــمــاثــل لــرصــيــد منتخب 
مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، ومـــتـــقـــدمـــًا عـــلـــى املــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي الــثــالــث الــــذي جــمــع 3 نــقــاط من 
ــقــدم تركيا كرة 

ُ
فــوز وخــســارة حتى اآلن. وت

قـــدم قــويــة وتــمــلــك العــبــني ُمــمــيــزيــن قــادريــن 
عــلــى حــســم أي مــبــاراة وكــذلــك حــســم التأهل 
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022. فــي املــقــابــل، 
الــفــوز  لتحقيق  الــهــولــنــدي  املنتخب  يسعى 
الــثــانــي تــوالــيــًا فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــب جبل 
طارق. ويمكن ملنتخب »الطواحني« أن يصل 

تسعى منتخبات 
البرتغال وبلجيكا لتعويض 

نتيجة التعادل

رونالدو يبحث 
عن هدفه األول 
في التصفيات 
)Getty( األوروبية

األوروبية،  التصفيات  في  الثالثة  مواجهته  القطري  المنتخب  يخوض 
الثالث تواليًا،  أيرلندا، ويسعى لتحقيق الفوز  وهذه المرة ضد منتخب 
نتائج منتخب »العنابي« ال ُتحتسب، فهو يُشارك من  مع اإلشارة إلى أن 
العالم  كأس  بطوالت  منافسات  لخوض  الخبرة  من  المزيد  كسب  أجل 
البرتغال وصربيا أقوى  2022. وستخوض قطر مواجهة مرتقبة ضد 
منتخبات المجموعة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وعليه سيكسب 

العبو »العنابي« خبرة أكبر عبر خوض هذه اللقاءات.

قطر ضد أيرلندا

إلى النقطة السادسة في التصفيات في حال 
ــارق مــنــتــخــب مــتــواضــع  ــ الـــفـــوز، ألن جــبــل طـ
ــــوارق فــنــيــة كــبــيــرة بـــني املنتخبني  وهـــنـــاك فـ
على أرض امللعب. وفي منافسات املجموعة 
نفسها، يسعى منتخب مونتينيغرو لتأكيد 
أحــقــيــتــه فـــي املــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 
املونديال، وذلــك عندما يواجه منتخب  إلــى 
الـــنـــرويـــج. ويــســعــى مــنــتــخــب مــونــتــيــنــيــغــرو 
ضغط  وخلق  تواليًا  الثالث  الــفــوز  لتحقيق 
والــتــركــي،  الــهــولــنــدي  املنتخبني  عــلــى  كبير 
ألنه سيرفع رصيده إلى 9 نقاط كاملة من 3 

مباريات لعبها حتى اآلن.

بلجيكا وتشيكيا لصدارة منفردة 
يسعى  املــاضــيــة،  الجولة  فــي  تعادلهما  بعد 
املنتخبان البلجيكي والتشيكي إلى تحقيق 
ــــن حــظــوظــهــمــا  ــع مـ ــرفــ ــارات مـــهـــمـــة تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
فـــي املــنــافــســة عــلــى الـــبـــطـــاقـــات املـــؤهـــلـــة إلــى 
ــال. وتـــلـــعـــب بــلــجــيــكــا ضــــد مــنــتــخــب  ــديــ املــــونــ
بينما  املتناول،  في  مواجهة  في  بيالورسيا 
صعبة  مــواجــهــة  تشيكيا  منتخب  يــخــوض 
ــل مــن  ــد ويـــلـــز خــــــارج األرض. ويـــمـــلـــك كــ ضــ
إذ  مــبــاراتــني،  نــقــاط مــن  بلجيكا وتشيكيا 4 
فاز كل منتخب منهما في الجولة األولى ثم 
التي جمعتهما  املواجهة  في  االثــنــان  تعادل 
ــة. وفـــــي حـــــال فـــــاز أحـــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــولـ فــــي الـــجـ
ــــدارة املــجــمــوعــة  الــفــريــقــني، فــســيــنــفــرد فـــي صـ
برصيد 7 نقاط، وُيعزز تقدمه في التصفيات 
املؤهلة قبل العودة في شهر أيلول/ سبتمبر 
الــيــوم  البلجيكي  املــنــتــخــب  وُيــعــتــبــر  الـــقـــادم. 
أحد أفضل املنتخبات األوروبــيــة التي تملك 
العبني قادرين على التفوق على أي منتخب 
في امللعب، وهو منتخب قادر على املنافسة 

على األلقاب في السنوات القادمة.

روسيا وكرواتيا والمنافسة
يبحث املنتخب الكرواتي عن تحقيق الفوز 
الثاني في التصفيات عندما يواجه منتخب 
مالطا في مواجهة في املتناول، سعيًا وراء 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى املــنــتــخــب الـــروســـي 
املــتــصــدر، والــــذي حــقــق انــتــصــاريــن فــي أول 
جــولــتــني مـــن الــتــصــفــيــات. ويــمــلــك املنتخب 
كــل   ،2018 ــال  ــديــ ــونــ مــ ــيــــف  وصــ الــــكــــرواتــــي 
املالطي  منافسه  عقبة  لتخطي  اإلمكانيات 
الفنية  لأفضلية  نــظــرًا  كبير  مــشــاكــل  دون 
ــابـــل، يــلــعــب املــتــصــدر،  ــقـ فـــي املـــلـــعـــب. فـــي املـ
املــنــتــخــب الــــروســــي، مـــواجـــهـــة صــعــبــة ضد 
سلوفكايا خــارج األرض، وهو الــذي يبحث 
عن فوز ثالث ُيحافظ من خالله على صدارة 
املــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــرصــيــد 9 نــقــاط كاملة. 
أما منتخب سلوفينيا فيلعب مباراة سهلة 
ضد منتخب قبرص، هو الذي ُينافس أيضًا 
فــوزه فــي املواجهة  املــركــز األول، إذ إن  على 

سيرفع رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات.


