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

فلسطين من أجل الفوز
منتخب فلسطين يسعى لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات ()Getty

خوانفران توريس
يستثمر في فريق من
الدرجة الثالثة

االتحاد الويلزي يُندد
باإلهانات العنصرية التي
تلقاها العبوه

فريق أندورا المملوك
لبيكيه يتأهل للدرجة
الثالثة اإلسبانية

انضم العب أتلتيكو مدريد السابق ،خوانفران
توريس ،لفريق إنتر سيتي ،كمستثمر بارز،
بحسب إعالن النادي الذي يلعب في دوري ّ
الدرجة الثالثة اإلسبانيّ .وقال خوانفران إنه قرر
االنضمام لهذا التحدي ألنه ينقل إليه «أمانًا وثقة
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 ( ،)Aوهو ما تحقق بهدف قاتل في
شباك فريق ييدا إسبورتي.
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تقرير
تمكن السودان من بلوغ بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة
في الكاميرون ،بعدما غاب «صقور الجديان» عن المسابقة
منذ  ،2013عندما لعبوا في غينيا االستوائية والغابون

تصفيات
كأس أفريقيا
السودان يُكمل السداسية العربية

مجدي طايل

إن ـ ـجـ ــاز ت ــاريـ ـخ ــي ك ـب ـي ــر ،حـقـقــه
املنتخب ال ـســودانــي لـكــرة الـقــدم
بــالـتــأهــل لـنـهــائـيــات ك ــأس األم ــم
األف ــري ـق ـي ــة ،ب ــال ـف ــوز ع ـلــى ج ـن ــوب أفــريـقـيــا
بهدفني مقابل ال شيء في اللقاء الذي جمع
بينهما في إطار الجولة السادسة واألخيرة
مــن عـمــر مـنــافـســات املـجـمــوعــة الـثــالـثــة من
عمر التصفيات.
ورف ـ ـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي رص ـ ـيـ ــده إل ــى
 12نـقـطــة يـحـتــل بـهــا املــركــز ال ـثــانــي ،مقابل
 10ن ـقــاط لـجـنــوب أفــريـقـيــا ،محققا إن ـجــازا
كـبـيــرا بــالـتــأهــل للبطولة ،مــا جـعــل «صـقــور
الجديان» يرفعون عــدد املنتخبات العربية

إنجاز عربي

املتأهلة للمسابقة القارية إلى  6منتخبات.
ورغم سيطرة جنوب أفريقيا على اللقاء ،إال
أن صقور الجديان فرضوا أنفسهم نجومًا
ف ــي الـلـحـظــات ال ـحــاس ـمــة ،وخ ـط ـفــوا هــدفــن
رائ ـع ــن ،ع ـبــر ث ـنــائــي ال ـه ـجــوم س ـيــف تـيــري
ومحمد عبدالرحمن في الدقيقتني الخامسة
والـ( )32من اللقاء.
وتصدى دفاع املنتخب السوداني ألكثر من
فرصة ملنتخب األوالد ،وسط دعم جماهيري
سوداني كبير لالعبني عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي .وم ــا إن أط ـلــق ال ـح ـكــم ص ـفــارة
الـنـهــايــة حـتــى دب ــت االح ـت ـفــاالت عـلــى أرض
امل ـل ـع ــب ،وت ـس ــاق ـط ــت الـ ــدمـ ــوع ف ــي لـحـظــات
إنسانية مثيرة من عيون الالعبني ،باإلضافة
إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت

تــمــكــنــت الــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة من
تحقيق رقم قياسي ،بعدما التحق
السودان بركب المتأهلين لكأس األمم
األفريقية ،وذلــك بعد فــوز «صقور
الــجــديــان» على منافسهم جنوب
أفريقيا ( ،)0-2مــا يجعل الجماهير
تنتظر ما سيفعله منتخب موريتانيا
الــيــوم الــثــاثــاء .وستشهد النسخة
المقبلة من كأس األمم ظهورًا قياسيًا
للمنتخبات العربية.

تفوق منتخب السودان على جنوب أفريقيا في المباراة ()Getty

فيلود ،الذي بات استمراره في منصبه شبه
مؤكد عقب نجاحه في انتزاع بطاقة التأهل
رسميا.
وقـ ــال ف ـي ـلــود ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي عقب
ال ـل ـق ــاء« :ش ـك ــرا لــاع ـبــن ،أب ـط ــال دون شــك،
حققنا الحلم الـســودانــي ،صعودنا إلــى أمم
أفــري ـقـيــا إن ـج ــاز مـهــم لـلـغــايــة ،كـنــا بعيدين
تماما وخضنا آخر مباراتني بروح وطموح
كـبـيــريــن أس ـفــرا عــن ال ـفــوز مــرتــن وترجمنا
كفاحنا في التصفيات إلى إنجاز تاريخي».
وأضاف« :لعبنا على نقاط ضعف املنتخب
ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي ،الـعـمــق ه ــو كـلـمــة الـســر،
تحدثت مع الالعبني قبل اللقاء عن أهمية
التخلص مــن أي ضـغــوط عصبية واللعب
بـ ـ ـه ـ ــدوء ،وح ـ ـ ــدث مـ ــا ت ــوقـ ـعـ ـن ــاه فـ ــي أرض
املـلـعــب» ،فيما وعــد املــديــر الفني للسودان
ب ـت ـقــديــم م ـس ـتــوى م ـم ـيــز ف ــي ب ـطــولــة كــأس
األمم األفريقية ،والتركيز في األشهر املقبلة
على اإلع ــداد بشكل مكثف .وكــان الـســودان

استطاع منتخب تونس
جمع أكثر عدد من النقاط
في التصفيات
غــاب عن بطولة كــأس األمــم األفريقية ،منذ
عام  2012أي قبل  9سنوات حيث كان آخر
ظ ـه ــور ل ــه ف ــي ب ـطــولــة غـيـنـيــا االس ـتــوائ ـيــة
والـغــابــون الـتــي جــرت عبر تنظيم مشترك
في ذلك الوقت.
وق ــرر االت ـحــاد الـســودانــي لـكــرة الـقــدم إقامة
احـتـفــالـيــة ك ـبــرى لــاعـبــن وال ـج ـهــاز الـفـنــي،
ب ـخــاف الـبـحــث عــن تـمــويــل م ـكــافــآت مالية
ضخمة لهم تـقــديــرا للمستوى املميز الــذي
ظهروا به في التصفيات.
ويعد خروج منتخب جنوب أفريقيا ضربة

ك ــروي ــة ك ـب ــرى وم ـف ــاج ــأة م ــدوي ــة ،وف ــي أول
ظهور دولــي لــأوالد بعد انتخاب باتريس
مــوتـسـيـبــي ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي رئ ـيــس ن ــادي
صــن داون ــز رئيسا لــاتـحــاد األفــريـقــي لكرة
القدم بالتزكية .وفي املجموعة نفسها ،فاز
منتخب غانا على ساوتومي بثالثة أهداف
م ـق ــاب ــل هـ ــدف ف ــي ل ـقــائ ـه ـمــا ض ـم ــن ال ـجــولــة
السادسة واألخ ـيــرة ،ليرفع العبو «النجوم
السوداء» رصيدهم إلى  13نقطة بالصدارة،
بعدما حسموا التأهل للمسابقة القارية في
الجولة املاضية.
وس ـ ـجـ ــل ث ــاثـ ـي ــة م ـن ـت ـخ ــب غ ـ ــان ـ ــا ،ك ـ ــل مــن
ن ـي ـكــوالس أب ــوك ــو وغ ـ ـ ــوردون أي ــو م ــن ركـلــة
جـ ــزاء ،وعـبــدالــرحـمــن بــابــا فــي الــدقــائــق ،12
 ،60 ،31فيما سجل أنيستا هدف ساوتومي
الوحيد قبل نهاية اللقاء بـ  7دقائق فقط .
وب ـع ـي ــدا ع ــن إن ـج ــاز ال ـ ـسـ ــودان ال ـتــاري ـخــي،
ش ـ ـهـ ــدت افـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــادس ــة
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن عـ ـم ــر الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،حـســم

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

أحــرز اإلسباني مافريك فينياليس سائق
فريق «ياماها» املركز األول في فئة «موتو
جــي بــي» فــي جــائــزة قطر الـكـبــرى ،املرحلة
األولى من بطولة العالم للدراجات النارية،
على حلبة لوسيل .وحسم فينياليس املركز
األول ل ـل ـس ـبــاق ال ـ ــذي ش ـهــد ري ــاح ــا رمـلـيــة
قوية ،بقطعه مسافة  118,36كيلومترا (22
لفة) بزمن  42:28.663دقيقة بمعدل سرعة
وسطي بلغ  167,1كلم/ساعة.
وتفوق فينياليس بفارق  1.092ثانية على
دراج فــريــق «دوك ــات ــي-ب ــرام ــاك» الـفــرنـســي،
ي ـ ــوان زارك ـ ـ ــو ،وبـ ـف ــارق  1.129ثــان ـيــة على
دراج «دوك ــات ــي» اإلي ـطــالــي فرانتشيسكو
بانيايا ،فيما حل بطل العالم العام املاضي
دراج سوزوكي اإلسباني جــوان مير رابعًا
بـفــارق  1.222ثانية .وقــال فينياليس بعد

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

ف ــوزه «ش ـع ــرت بــال ـقــدرة عـلــى الـتـعــامــل مع
ك ــل شـ ــيء بـ ـه ــدوء .ح ــاول ــت أن أك ـ ــون ذكـيــا
ج ـ ـدًا ،وهـ ــادئـ ــا ج ـ ـدًا .أخـ ـيـ ـرًا ف ـت ـحــت ف ـجــوة
وكنت أحاول الحصول على القوة» ،وتابع
«ال يمكنني أن أق ــول أكـثــر مــن كلمة شكرًا
ل ـعــائ ـل ـتــي ،وخ ـص ــوص ــا عــائ ـل ـتــي امل ـق ــرب ــة»،
ً
وأردف فينياليس قائال «أنتم تعرفون أنني
وزوجتي ننتظر مولودًا جديدًا».

السائقون اإلسبان
يريدون تقديم موسم
كبير في عام 2021

وتـغـلــب فـيـنـيــالـيــس عـلــى بــداي ـتــه البطيئة
للسباق ،إذ واجه منافسة قوية من دراجي
دوك ــات ــي ،قـبــل أن يخطف املــركــز األول قبل
ثماني لفات على النهاية مــن باينايا ،في
وق ــت ارت ـقــى مـيــر ال ــى املــركــز ال ــراب ــع بعدما
ان ـط ـلــق م ــن ال ـع ــاش ــر .واب ـت ـع ــد فـيـنـيــالـيــس
بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ
أكـثــر مــن  1,5ثانية تــاركــا املنافسة حامية
الوطيس على املركزين الثاني والثالث بني
زاركو وباينايا ومير.
وع ـلــق زاركـ ــو عـلــى اح ـتــالــه امل ــرك ــز الـثــانــي
ً
قائال «أستمتع باللحظة وسأحلل السباق
الح ـقــا» ،مضيفًا «ك ــان سـبــاقــا جـيـدًا ولكنه
طويل .النهاية كانت صعبة .اعتقدت أنني
أمتلك السرعة ملـطــاردة فينياليس ،لكنني
ً
ت ــراج ـع ــت كـ ـثـ ـيـ ـرًا» ،وخـ ـت ــم ق ــائ ــا «ب ـف ـضــل
م ـحــركــي ،أن ـق ــذت امل ــوق ــف ب ــإح ــرازي املــركــز
الثاني».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ح ـ ــل االسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة االيـ ـط ــال ــي
ً
فــال ـن ـت ـي ـنــو روس ـ ـ ــي ،املـ ـت ــوج بـ ـط ــا لـلـعــالــم
تـســع م ــرات بينها سـبــع فــي الـفـئــة األول ــى،
ع ـ ــاشـ ـ ـرًا ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه ي ـ ــداف ـ ــع ع ـ ــن ال ـف ــري ــق
الرديف لياماها «إس آر تي» للمرة األولى
فــي مسيرته االحـتــرافـيــة .واعـتـقــد البعض
لــوه ـلــة أن «ال ــدكـ ـت ــور» ،وه ــو ل ـقــب روس ــي،
س ـي ـع ـت ــزل مـ ــع نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2020إال أن
واق ــع تقليص ع ــدد ج ــوالت بـطــولــة العالم
«مــوتــو جــي بــي» بسبب تــداعـيــات فيروس
كــورونــا ونـتــائـجــه املـخـيـبــة لــآمــال ،دفعت
الــدراج اإليطالي إلطالة فترة تواجده على
الحلبات ،فامللوك ال تتخلى عــن عروشها
بهذه السهولة!
ويغيب بطل الـعــالــم سبع م ــرات اإلسباني
مــارك ماركيس سائق فريق «هوندا» الذي
أص ـي ــب ال ـع ــام امل ــاض ــي ف ــي ذراع ـ ــه الـيـمـنــى
وغـ ــاب ع ــن امل ــوس ــم بــأك ـم ـلــه ،ع ــن الـسـبــاقــن
األولني لبطولة هذا العام من فئة موتو جي
بي للدراجات النارية.
وبعد نهاية السباق كان ترتيب الدراجني
الخمسة األوائ ــل في سباق موتو جي بي:
-1اإلسـبــانــي مــافــريــك فينياليس (يــامــاهــا)
 42:28.663دقيقة -2الفرنسي يــوان زاركــو
(دوكــاتــي-بــرامــاك) بـفــارق  1.092ثانية-3 ،
اإليـطــالــي فرانشيسكو باينايا (دوكــاتــي)
بـ ـف ــارق -4 ،1.129اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خـ ـ ــوان مـيــر
(سوزوكي) بفارق  -1.2225الفرنسي فابيو
كــوارتــارارو (يــامــاهــا) بـفــارق  3.030ثانية.
في املقابل تصدر مافريك فينياليس سائق
فريق «ياماها» قائمة السائقني برصيد 25
نقطة ،وهــو الــذي يسعى لحصد لقب هذا

الـعــام مــن أجــل تعويض خيبة أمــل املوسم
امل ــاض ــي عـنــدمــا ح ــل س ــادس ــا ف ــي الـتــرتـيــب
النهائي ،إذ جمع  132نقطة فقط.
اإلس ـبــانــي ،خــوان
فــي املـقــابــل ف ــإن الـســائــق ٍ
مير ،يسعى لتكرار إنـجــاز املــوســم املاضي
والـتـتــويــج م ـجــددًا بلقب «مــوتــو جــي بــي»،
إذ أنهى منافسات عام  ،2020في الصدارة
برصيد  171نقطة جمعها مــن حلوله في
املركز األول مــرة ،في الوصافة  3مــرات ،في
املــركــز الثالث  3م ــرات ،فــي املــركــزيــن الــرابــع
والخامس مــرة واحــدة ،وفــي املركز السابع
مرة وفي املركز الـ 11مرة فقط.
في حني يبدو أن املنافسة ستكون مشتعلة
ب ــن ال ـس ــائ ـق ــن اإلس ـ ـبـ ــان ال ــذي ــن ح ـص ــدوا
 4مــراكــز مــن أول  6فــي الـتــرتـيــب الـنـهــائــي
املــوســم الـفــائــت ،فـخــوان مير أنـهــى املوسم
متصدرًا ،وأليكس رينس حل ثالثًا ،وبول
إس ـب ــارغ ــارو حــل خــامـســا وأخ ـي ـرًا مــافــريــك
فينياليس حل سادسًا ،وبالتالي سيكون
هـ ــذا ال ــرب ــاع ــي م ـنــاف ـســا ش ــرس ــا ع ـلــى لـقــب
منافسات عام .2021
أول بريطاني يتوج في افتتاح موتو 2

كـ ـ ــان املـ ــركـ ــز األول فـ ــي فـ ـئ ــة م ــوت ــو  2مــن
نصيب البريطاني سام لوفز سائق فريق
«كاليكس» بقطعه مسافة السباق البالغة
 107,6ك ـل ــم ( 20لـ ـف ــة) ب ــزم ــن 40:03.123
دق ـي ـقــة مـتـقــدمــا ع ـلــى زمـيـلـيــه ف ــي ال ـفــريــق،
األسـ ـت ــرال ــي ري ـم ــي غ ــاردن ــر بـ ـف ــارق 2.260
ثانية ،واإلطالي فابيو جانانطونيو بفارق
 5.228ثوان.
وبات لوفز أول بريطاني يحرز املركز األول
فــي املرحلة االفتتاحية لبطولة العالم في
فئة مــوتــو 2منذ عــام  ،1979وكــانــت املــراكــز
الخمس األول ــى مــن نصيب فريق كاليكس
حيث جــاء اإليـطــالــي اآلخــر مــاركــو بيزيكي
رابعًا بفارق  5.241ثوان ،واالسباني راوول
فرنانديس خامسا بفارق  6.145ثوان.
بطل فئة موتو 3

في املقابل وفي فئة موتو ،3أحرز اإلسباني
خــاومــي ماسيا ســائــق فــريــق «ك ــاي تــي إم»
املــركــز األول فــي فئة مــوتــو ،3وقطع ماسيا
مسافة السباق البالغة  96,84كلم ( 18لفة،
مسافة الواحدة  5,380كلم) بزمن 38:29.620
دق ـي ـقــة مـتـقــدمــا ب ـف ــارق  0.042ثــان ـيــة على
مواطنه وزميله في الفريق بيدرو أكوستا،
فـيـمــا ج ــاء ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي داريـ ــن بيندر
(هوندا) ثالثا بفارق  0.094ثانية.
(فرانس برس)

مـنـتـخــب ت ــون ــس ق ـمــة امل ـج ـمــوعــة ال ـعــاشــرة
لـصــالـحــه ،وإن ـهــاء الـتـصـفـيــات بشكل جيد
بعد الفوز على غينيا االستوائية بهدفني
مقابل هدف في لقائهما بتونس.
ورفع نسور قرطاج رصيدهم إلى  16نقطة،
وهـ ــو أع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي حققها
مـنـتـخــب عــربــي ح ـتــى اآلن ف ــي الـتـصـفـيــات،
فيما تجمد رصـيــد غينيا االسـتــوائـيــة عند
 9نـقــاط فــي املــركــز الـثــانــي وتــأهـلــت بــدورهــا
للبطولة.
وش ـهــدت امل ـب ــاراة تــألـقــا الفـتــا لسيف الــديــن
الجزيري رأس حربة الزمالك املصري ،وأبرز
م ـك ــاس ــب «نـ ـس ــور قـ ــرطـ ــاج» ف ــي ال ـجــول ـتــن
الخامسة والسادسة ،ونجح في مواصلة هز
الشباك وأضــاف هدفه الشخصي رقــم  3في
التصفيات خالل آخر مباراتني بعد تسجيله
هدفني فــي مرمى ليبيا ،ثــم هدفًا فــي مرمى
غينيا االستوائية إلى جانب العبني آخرين،
مثل أنيس بــن سليمان وعلي الـعــابــدي في
إطار سعي منذر الكبير املدير الفني لنسور
قرطاج لتقديم وجوه جديدة وصناعة صف
ثــان لتونس قبل بــدء تصفيات كــأس العالم
في قطر .2022
وس ـجــل ثـنــائـيــة املـنـتـخــب ال ـتــون ـســي سيف
ال ـجــزيــري ف ــي الــدقـيـقــة  4وك ــارل ــوس أكــابــو
مــدافــع غينيا االسـتــوائـيــة لتونس بالخطأ
ف ــي م ــرم ــاه ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،52ف ـي ـمــا سجلت
غينيا هدفا عبر فراس شواط مهاجم تونس
بــال ـخ ـطــأ م ــن نـ ـي ــران ص ــدي ـق ــةٍ ف ــي ال ــدق ــائ ــق
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء بـ ـف ــوز تــون ـســي
بهدفني مقابل هدف.
وأع ــرب مـنــذر الـكـبـيــر املــديــر الـفـنــي ملنتخب
تونس ،عن سعادته بالحصاد الــذي وصل
إل ـيــه ن ـســور قــرطــاج فــي تـصـفـيــات الـبـطــولــة
وحـصــد  16نـقـطــة ،بـقــولــه« :قــدمـنــا مستوى
مميزا في الفترة األخيرة ،خاصة في الشوط
الثاني ملباراة ليبيا ،وتعافينا من اإلجهاد
سريعا وخضنا  60دقيقة رائعة أمام غينيا
االستوائية وحققنا الفوز».
وأضـ ـ ــاف« :أش ــرك ـن ــا  9الع ـبــن ف ــي مــواجـهــة
غينيا االستوائية على صعيد التغييرات،
وسجلنا هدفني وصنعنا  7فرص للتسجيل،
وأهــدرنــا لسوء التوفيق ،ولكن فــي النهاية
لدينا أكثر مــن فريق اآلن قــادر على تمثيل
املنتخب التونسي في املباريات املقبلة».
وفــي املجموعة نفسها ،خسرت ليبيا أمــام
تنزانيا بـهــدف مقابل ال شــيء فــي عقر دار
األخ ـي ــرة فــي خ ـتــام مسيرتها بالتصفيات
لـتــواصــل الـتـعـثــر ،بـعــد خ ـســارة ســابـقــة قبل
أي ــام قليلة مــن تــونــس  5-2لتغيب بــدورهــا
عن البطولة املقبلة .وشهدت املباراة ظهور
ال ـع ــدي ــد م ــن الع ـب ــي مـنـتـخــب لـيـبـيــا الــذيــن
ُيـ ـج ــرى تـجـهـيــزهــم لـلـتـصـفـيــات األفــري ـق ـيــة
امل ــؤهـ ـل ــة لـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي ي ـن ـت ـظ ــر أن
يواجهوا خاللها منتخبات مصر والغابون
وأنـغــوال ،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.
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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  ،2021والتي حقق
الفوز فيها هاميلتون
أحـ ـ ــرز س ــائ ــق «مـ ــرس ـ ـيـ ــدس» ال ـب ــري ـط ــان ــي
لويس هاميلتون املــركــز األول فــي السباق
االفتتاحي لبطولة العالم لـفــورمــوال  1في
جائزة البحرين الكبرى على حلبة «صخير»
متفوقًا بفارق بسيط على الهولندي ماكس
فرستابن «ريــد بــول» لــدى اجتيازهما خط
ال ـن ـهــايــة ف ــي س ـب ــاق ُح ـب ـســت ف ـيــه األن ـف ــاس
حتى الــرمــق األخـيــر ،والــذي حــل فيه سائق
مرسيدس اآلخر الفنلندي فالتيري بوتاس
ثالثًا.
ُ
ويـع ـت ـبــر ه ــذا ال ـف ــوز الـ ـس ــادس والـتـسـعــون
لـلـبــريـطــانــي ف ــي م ـس ـيــرتــه ،عـلـمــا أن ــه تــوج
ً
بطال للعالم سبع مــرات ،آخرها في املوسم
املاضي (رقم قياسي بالتساوي مع األملاني
األسطورة ميكايل شوماخر) ،كما أنها املرة
األولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق
االفتتاحي منذ عام .2015
وق ــال هاميلتون متوجهًا إلــى فريقه «لقد
قـمـتــم بـعـمــل رائ ــع أي ـهــا ال ـش ـبــاب .أن ــا ممنت
ج ـدًا لـكــم .الجميع فــي املصنع بــذل جهودا
شاقة .أعلم أننا لم نملك السرعة املطلوبة
لكننا نجحنا فــي تنفيذ املـهـمــة .إن ــه عمل
املـ ـجـ ـم ــوع ــة!» ،وأض ـ ـ ــاف «يـ ــا ل ــه م ــن س ـبــاق
صعب .كنا ندرك أن التوقف املبكر سيكون
صعبًا علينا ،لكن كان علينا أن نبقى على
مقربة من ماكس بعد النتائج القوية التي
حققها فريقه في نهاية األسبوع» .وأوضح
«عــانـيـنــا فــي الـلـفــات األخ ـيــرة وك ــان ماكس
يضغط علي بقوة ،لكنني نجحت في ابعاده.
إنه من أصعب السباقات التي خضتها منذ
فـتــرة طــويـلــة» ،أمــا فيرستابن ،فـقــال «إنها
حسرة لكن يجب أن ننظر إلى اإليجابيات.
نحن جــاهــزون ملواجهة مرسيدس وأعتقد
بأن األمر رائع في مستهل املوسم».
ويـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـسـ ــائـ ــق الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ل ــوي ــس
هاميلتون لتحقيق لقب جديد هذا املوسم.

هاميلتون يبدأ موسمه بفوز أول مهم ()Getty

والبداية القوية بتحقيقه الفوز األول تؤكد
أن ــه عـ ــازم ع ـلــى ع ــدم ال ـس ـمــاح ألي مـنــافــس
آ ُخــر في التفوق عليه في جميع السباقات
املعتمدة .وكان هاميلتون قد أنهى املوسم
املــاضــي فــي املــركــز األول بـعــدمــا جـمــع 347
ن ـق ـط ــة مـ ــن  11ف ـ ـ ــوزًا وحـ ـل ــول ــه فـ ــي امل ــرك ــز
الـثــالــث مــرة واملــركــز الــرابــع مــرة والــوصــافــة
م ــرة واحـ ــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى املــركــز السابع
م ـ ــرة واحـ ـ ـ ـ ــدة .وت ـ ـقـ ــدم ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــون
بفارق كبيرعلى الوصيف زميله في فريق
«مرسيديس» فالتيري بوتاس ،الذي جمع
 223نقطة مــن تحقيقه املــركــز األول مرتني
مقابل صعوده إلى منصة التتويج في 13
س ـبــاقــا .بـيـنـمــا يـسـعــى ال ـســائــق الـهــولـنــدي
مــاكــس فـيــرسـتــابــن ،ال ــذي ق ــدم جــولــى أولــى
عـظـيـمــة أمـ ــام هــامـيـلـتــون وكـ ــان قــري ـبــا من
خطف الفوز في انطالق السباقات ،ملنافسة
خطف اللقب
فريق «مرسيديس» ومحاولة
ُ
وإن ـهــاء سـيـطــرة الـفــريــق األملــانــي املستمرة
منذ سنوات.
وك ــان فـيــرســاتــن قــد حــل ثــالـثــا فــي املــوســم
املاضي بعدما حل في الصدارة مرتني ،وحل
وصيفًا في  6سباقات ،بينما حل في املركز
الثالث في  3سباقات ،في حني حل سادسًا
في سباق واحــد .وجمع السائق الهولندي
 214نقطة.
نقطة التحول

وكــانــت نـقـطــة الـتـحــول فــي الـسـبــاق عندما
نجح الهولندي في تجاوز البريطاني في

الـلـفــة  53أي قـبــل ث ــاث ل ـفــات مــن الـنـهــايــة،
لكن سيارته خــرجــت كليًا عــن الحلبة لدى
عملية التجاوز وهو أمر مخالف للقوانني،
فأعطى املــراقـبــون األم ــر لفريق «ري ــد بــول»
باإليعاز إلى فيرستابن بالتخلي عن املركز
األول وإال سيواجه عقوبة ،فانصاع الفريق
النمساوي لذلك.
وح ـ ــاول ف ـيــرس ـتــابــن تـ ـج ــاوز م ـنــاف ـســه فــي
الـلـفــات ال ـثــاث األخ ـي ــرة لـكـنــه لــم يـفـلــح في
ذلـ ــك ،وب ـ ــدأت «الـ ــدرامـ ــا» ف ــي ل ـفــة الـتـحـمـيــة
عـنــدمــا تعطلت س ـيــارة ســائــق فــريــق «ريــد
بــول» املكسيكي سيرخيو بيريس فــي أول
سباق رسمي له مع فريقه الجديد ،فأعيدت
ال ـل ـفــة ف ــي ح ــن دخ ــل ب ـيــريــس املـنـطـلــق من
ً
املركز الحادي عشر أصال إلى املرأب وانتظر
انطالق السباق ليلتحق بذيل الترتيب.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ي ـب ــدو أن ف ــري ــق «فـ ـي ــراري»
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـن ــافـ ـس ــا هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم أيـ ـض ــا،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد الـ ـب ــداي ــة املـ ـت ــواضـ ـع ــة فــي
الجولة األولى بحلول سائقيه في املركزين
السادس والثامن ،فهل ينجح «فيراري» في
استعادة التوزان مجددًا قبل فوات األوان؟
حضور الجماهير

أق ـي ــم ال ـس ـبــاق ب ـح ـضــور ب ـعــض املـتـفــرجــن
الذين سمح لهم بمتابعته إما لخضوعهم
للقاح أو لشفائهم مــن فـيــروس «كــورونــا»،
وانطلق فيرستابن من املركز األول وصمد
لـ ــدى م ـح ــاول ــة هــام ـي ـل ـتــون اجـ ـتـ ـي ــازه عـنــد
املنعطف األول ،في حني خسر بوتاس املركز

الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير
مــن مــونــاكــو .وش ـهــدت الـلـفــة األول ــى حــادث
ارتـطــام السائق الــروســي نيكيتا مازيبني،
الـ ــذي ك ــان ي ـخ ــوض ب ــاك ــورة س ـبــاقــاتــه في
فورموال واحد ،في الحائط ،فدخلت سيارة
األم ــان ،ونجح بــوتــاس فــي استعادة املركز
الـثــالــث مــن لوكلير بـعــدمــا تـخـطــاه ببراعة
عـنــد أح ــد املـنـعـطـفــات فــي الـلـفــة ال ـســادســة،
قبل أن يخسر سائق اإلم ــارة املــركــز الرابع
بعد بثالث لفات لصالح البريطاني الندو
نوريس (ماكالرين-مرسيدس).
ودخــل هاميلتون لتغيير إطــارات سيارته
فــي اللفة الخامسة عـشــرة ،فــي حــن انتظر
فـيــرسـتــابــن ال ـل ـفــة ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة لـيـخــرج
وراء الـبــريـطــانــي .وب ــدأ فيرستابن يقضم
ال ـفــارق بينه وبــن هاميلتون بــن اللفتني
ال ـ ـ ــ 25والـ ـ ـ ــ 29ح ـتــى ب ـلــغ أق ــل م ــن ثــانـيـتــن،
فــاضـطــر األخ ـيــر إل ــى الــدخــول م ــرة جــديــدة
إلى املــرأب لتغيير إطــارات سيارته لينتزع
منه الهولندي الصدارة .بيد أن فيرستابن
ســرعــان مــا تخلى عــن املــركــز األول مجددًا
لهاميلتون بعد دخوله إلى املرأب في اللفة
األرب ـع ــن ل ـيــدخــل الـحـلـبــة مـتـخـلـفــا ب ـفــارق
 9ث ـ ــوان ق ـبــل  16ل ـفــة م ــن ن ـهــايــة ال ـس ـبــاق،
وســرعــان مــا راح يقلص ال ـفــارق تدريجيًا
إل ــى أن ت ـجــاوزه فــي الـلـفــة  ،53لكنه أخــرج
سيارته بالكامل عن الحلبة ليضطر بعدها
مجبرًا إلى التخفيف من سرعته بتعليمات
م ــن فــريـقــه لـيـهــدي ال ـف ــوز إل ــى هــامـيـلـتــون.
ُيــذكــر أنــه لــو لــم يفعل الهولندي ذلــك لكان
عوقب في نهاية السباق من قبل املراقبني.
ونجح هاميلتون في تحطيم رقــم قياسي
جــديــد كأكثر ســائــق يتصدر مــع  5125لفة
منذ بداية مسيرته.
عودة ألونسو

ش ـهــد ال ـس ـب ــاق ع ـ ــودة اإلس ـب ــان ــي فــرنــانــدو
ألونسو بطل العالم مرتني بعد غياب دام
عامني مدافعًا عــن فريق ألبني رينو للمرة
الثالثة فــي مسيرته بعد فترة 2006-2003
و ،2009-2008بـيــد أن اإلس ـبــانــي لــم يكمل
الـسـبــاق واض ـطــر إل ــى االنـسـحــاب فــي اللفة
الثالثة والثالثني لعطل في املكابح.
ُي ــذك ــر أن ال ـس ــائ ــق ف ــرن ــان ــدو أل ــون ـس ــو (39
س ـن ــة) ،ه ــو ثــانــي أك ـبــر الـســائـقــن سـنــا في
البطولة هذا املوسم بعد سائق ألفا روميو
الفنلندي كيمي رايـكــونــن ( 41س ـنــة) ،كما
شارك ميك شوخامر ،نجل ميكايل ،في أول
سـبــاق رسـمــي لــه فــي مسيرته فــي صفوف
فريق هاس وأنهاه في املركز السادس عشر.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
ُتستكمل الجولة الثالثة من التصفيات األوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم  ،2022اليوم،
منتظرة للمنتخبات الكبيرة ،خصوصًا تلك التي تبحث عن تعويض خيبة األمل في الجولة
بمواجهات ُ
الماضية ،مثل البرتغال التي تعثر فريقها أمام صربيا بالتعادل ()2 - 2

انسحاب سوغانوفيتش
وتأهل أوساكا

تصفيات أوروبا

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
ُ
بني البلجيكية إليز ميرتنز واإلستونية آنيت كونتافيت .وتعد هذه هي املشاركة الخامسة
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.

حسابات متفاوتة
رياض الترك

سـ ـتـ ـخ ــوض بـ ـع ــض امل ـن ـت ـخ ـبــات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مــن
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،م ـن ـه ــا مـ ــن تـسـعــى
لتحقيق ال ـف ــوز ال ـثــالــث تــوال ـيــا ومـنـهــا من
تسعى للثاني وتعويض خيبة األمل التي
تـعــرضــت لـهــا ف ــي ال ـجــولــة املــاض ـيــة ،وذل ــك
ق ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة
ودوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـقـ ــادم
بـ ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة أيـ ـ ـ ـ ـ ــام «ف ـ ـي ـ ـف ـ ــا» ال ـ ـك ـ ــروي ـ ــة.

قطر ضد أيرلندا
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البرتغال وأهمية الفوز
شـ ـ ـه ـ ــدت امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
البرتغالي ضد صربيا أزمــة كبيرة بسبب
ع ـ ــدم احـ ـتـ ـس ــاب ه ـ ــدف ص ـح ـيــح لـلـمـهــاجــم
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،إث ــر
تخطي تسديدته لخط املــرمــى ،إال أن حكم
امل ــواج ـه ــة ل ــم يـحـتـســب الـ ـه ــدف ،وال تــوجــد
ت ـق ـن ـيــة «الـ ـفـ ـي ــدي ــو» فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات لـكــي
تفصل فــي صحة الـهــدف ،وهــو األم ــر الــذي
سـيــدفــع الــاع ـبــن لـتـ ُقــديــم أداء ق ــوي بغية
ت ـع ــوي ــض الـ ـتـ ـع ــادل املـ ـخـ ـي ــب فـ ــي ال ـج ــول ــة

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

تسعى منتخبات
البرتغال وبلجيكا لتعويض
نتيجة التعادل
امل ــاض ـي ــة .ويـ ـخ ــوض امل ـن ـت ـخــب الـبــرتـغــالــي
بقيادة رونالدو ،مواجهة في املتناول ضد
منتخب لــوكـسـمـبــورغ ،وعـيـنــه عـلــى الـفــوز
الـثــانــي فــي التصفيات األوروب ـي ــة مــن أجــل
تصدر املجموعة ،في ظل استراحة منتخب
صربيا في هذه الجولة ،وهو الذي يملك 4
نـقــاط حتى اآلن .وفــي حــال تـفــوق املنتخب
ال ـبــرت ـغــالــي ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع،
سـيــرفــع رص ـيــده إل ــى  7نـقــاط فــي ال ـصــدارة
بــان ـت ـظــار عـ ــودة م ـب ــاري ــات الـتـصـفـيــات في
األول من شهر أيلول /سبتمبرالقادم .ولن
تكون مهمة البرتغال صعبة أمــام منتخب
مـتــواضــع مـثــل لــوكـسـمـبــورغ ،وذل ــك بسبب
الـفــوارق الفنية الكبيرة بني املنتخبني .في
امل ـقــابــل ،ف ــإن كريستيانو رون ــال ــدو يسعى
لـتـعــويــض خـيـبــة األم ــل ف ــي أول م ـبــاراتــن،
وذلك بعدما فشل في هز الشباك على مدى
 180دق ـي ـقــة ،وي ـب ـحــث ع ــن أول أه ــداف ــه في
الـتـصـفـيــات األوروب ـ ـيـ ــة ،خ ـصــوصــا بـعــدمــا
أل ـغ ــى ح ـكــم امل ــواج ـه ــة ه ــدف ــا صـحـيـحــا لــه،
وهــي الـكــرة التي أث ــارت غضب املهاجم في
نـهــايــة م ـبــاراة صــربـيــا .وال تــريــد البرتغال
تعقيد األم ــور كثيرًا قبل أشهر مــن خوض
منافسات بطولة «ي ــورو  ،»2020وتحتاج
للفوز من أجل عدم التفكير كثيرًا في التأهل
ُ
إلـ ــى املـ ــونـ ــديـ ــال ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ض ــروري ــة
ُ
للمنتخب الذي يملك عناصر مميزة قادرة
على املنافسة على لقب البطولة األوروب ــة
والبطولة العاملية في قطر عام .2022

تركيا لمتابعة المفاجأة
بعدما قــدم املنتخب الـتــركــي مستوى الفتا
ف ــي أول م ـب ــارات ــن م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات بــال ـفــوز
على كل من هولندا ( )2 – 4وعلى النرويج
بثالثية نظيفة ،يسعى األول لتحقيق الفوز
ال ـثــالــث تــوال ـيــا ومـتــابـعــة امل ـفــاجــأة الـكـبـيــرة
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات .ول ــن ت ـك ــون امل ـه ـمــة صعبة
ع ـل ــى األت ـ ـ ـ ــراك ،ألن امل ــواجـ ـه ــة س ـت ـك ــون ضــد
منتخب التفيا املتواضع .ويتصدر املنتخب
التركي ص ــدارة املجموعة السابعة برصيد
 6نـقــاط مــع رصـيــد مـمــاثــل لــرصـيــد منتخب
م ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــرو ،ومـ ـتـ ـق ــدم ــا عـ ـل ــى امل ـن ـت ـخــب
ال ـهــول ـنــدي ال ـثــالــث الـ ــذي ج ـمــع  3ن ـقــاط من
ُ
فــوز وخ ـســارة حتى اآلن .وت ـقــدم تركيا كرة
ق ــدم قــويــة وتـمـلــك الع ـبــن ُمـمـيــزيــن قــادريــن
عـلــى حـســم أي م ـبــاراة وكــذلــك حـســم التأهل
إل ــى بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  .2022فــي املـقــابــل،
يسعى املنتخب الـهــولـنــدي لتحقيق الـفــوز
ال ـثــانــي تــوال ـيــا ف ــي مــواج ـهــة مـنـتـخــب جبل
طارق .ويمكن ملنتخب «الطواحني» أن يصل

إلى النقطة السادسة في التصفيات في حال
الـ ـف ــوز ،ألن ج ـبــل طـ ــارق مـنـتـخــب مـتــواضــع
وه ـن ــاك فـ ــوارق فـنـيــة كـبـيــرة ب ــن املنتخبني
على أرض امللعب .وفي منافسات املجموعة
نفسها ،يسعى منتخب مونتينيغرو لتأكيد
أحـقـيـتــه ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ب ـطــاقــة الـتــأهــل
إلــى املونديال ،وذلــك عندما يواجه منتخب
ال ـن ــروي ــج .وي ـس ـعــى مـنـتـخــب مــونـتـيـنـيـغــرو
لتحقيق الـفــوز الثالث تواليًا وخلق ضغط
كبير عـلــى املنتخبني الـهــولـنــدي والـتــركــي،
ألنه سيرفع رصيده إلى  9نقاط كاملة من 3
مباريات لعبها حتى اآلن.

بلجيكا وتشيكيا لصدارة منفردة
بعد تعادلهما فــي الجولة املــاضـيــة ،يسعى
املنتخبان البلجيكي والتشيكي إلى تحقيق
ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـه ـم ــة ت ــرف ــع مـ ــن ح ـظــوظ ـه ـمــا
ف ــي امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـب ـطــاقــات امل ــؤه ـل ــة إلــى
امل ــون ــدي ــال .وت ـل ـعــب بـلـجـيـكــا ض ــد مـنـتـخــب
بيالورسيا في مواجهة في املتناول ،بينما
ي ـخــوض منتخب تشيكيا مــواج ـهــة صعبة
ض ــد ويـ ـل ــز خـ ـ ــارج األرض .وي ـم ـل ــك ك ــل مــن
بلجيكا وتشيكيا  4نـقــاط مــن مـبــاراتــن ،إذ
فاز كل منتخب منهما في الجولة األولى ثم
تعادل االثـنــان في املواجهة التي جمعتهما
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة .وف ـ ــي ح ـ ــال ف ـ ــاز أح ــد
الـفــريـقــن ،فـسـيـنـفــرد فــي صـ ــدارة املـجـمــوعــة
برصيد  7نقاطُ ،
ويعزز تقدمه في التصفيات
املؤهلة قبل العودة في شهر أيلول /سبتمبر
ال ـق ــادمُ .
ويـعـتـبــر املـنـتـخــب البلجيكي الـيــوم
أحد أفضل املنتخبات األوروبـيــة التي تملك
العبني قادرين على التفوق على أي منتخب
في امللعب ،وهو منتخب قادر على املنافسة
على األلقاب في السنوات القادمة.

على هامش الحدث
إبراهيموفيتش :لست بحاجة إلى تسجيل األهــداف ّ
ألن
هدفي األول مساعدة زمالئي
أشـ ــار ال ـن ـجــم ،زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ،قــائــد
مـنـتـخــب ال ـس ــوي ــد ،ب ـعــد ان ـت ـص ــار ب ـ ــاده على
كــوســوفــو ( )0-3فــي ثــانــي ج ــوالت املجموعة
الثانية فــي التصفيات املؤهلة ملونديال 2022
ّ
فــي قـطــر ،إل ــى أن ــه ك ــان يشعر بــالــرضــا ب ــدوره
ّ
كصانع لألهداف ،مؤكدًا أنه ال يحتاج لتسجيل
األهــداف .وواصــل «السلطان» مساعدة زمالئه
عقب عودته لقيادة املنتخب اإلسكندنافي بعد
 5سنوات من الغياب ،إذ صنع هدف انتصارهم
على جورجيا في املباراة االفتتاحية قبل أيام،
ثم صنع ،أول من أمس ،الهدف األول في شباك
كــوســوفــو .وق ــال مهاجم مـيــان اإليـطــالــي في
ّ
ت ـصــري ـحــات ب ـعــد املـ ـب ــاراة« :ق ـلــت ل ـهــم إن ـن ــي ال
ّ
أحتاج لتسجيل األهداف ،ألنني سجلت أهدافي
بالفعل .أساعد زمالئي على تسجيلها ،وهكذا سيقتربون من رقمي القياسي (62
هدفًا)» .وأضاف زالتــان« :كلما مرت األيــام ،معرفتي تزداد بالالعبني 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.

روسيا وكرواتيا والمنافسة
يبحث املنتخب الكرواتي عن تحقيق الفوز
الثاني في التصفيات عندما يواجه منتخب
مالطا في مواجهة في املتناول ،سعيًا وراء
تـضـيـيــق ال ـخ ـن ــاق ع ـلــى امل ـن ـت ـخــب ال ــروس ــي
املـتـصــدر ،وال ــذي حـقــق انـتـصــاريــن فــي أول
جــولـتــن م ــن الـتـصـفـيــات .ويـمـلــك املنتخب
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي وصـ ـي ــف م ــون ــدي ــال  ،2018كــل
اإلمكانيات لتخطي عقبة منافسه املالطي
دون مـشــاكــل كبير نـظـرًا لألفضلية الفنية
ف ــي امل ـل ـع ــب .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـل ـعــب امل ـت ـصــدر،
امل ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي ،م ــواج ـه ــة ص ـع ـبــة ضد
سلوفكايا خــارج األرض ،وهو الــذي يبحث
عن فوز ثالث ُيحافظ من خالله على صدارة
املـجـمــوعــة الـثــامـنــة بــرصـيــد  9نـقــاط كاملة.
أما منتخب سلوفينيا فيلعب مباراة سهلة
ضد منتخب قبرص ،هو الذي ُينافس أيضًا
على املــركــز األول ،إذ إن فــوزه فــي املواجهة
سيرفع رصيده إلى  6نقاط من  3مباريات.

سانيول :إسبانيا ستتأهل إلى المونديال
أعــرب الفرنسي ويلي ســانـيــول ،مــدرب منتخب جــورجـيــا ،عــن فخره بالعبيه ،رغم
الـخـســارة أم ــام إسبانيا بـهــدف مقابل هــدفــن ،وتــوقــع تــأهــل املنتخب اإلسـبــانــي إلى
مونديال قطر  .2022وقــال سانيول في مؤتمر صحافي ،بملعب دينامو أرينا ،في
العاصمة الجورجية تبليسي« :إسبانيا لديها أربــع نقاط .توجد في مركز جيد في
الترتيب .إسبانيا ستتأهل للمونديال» .وأشــاد سانيول ،الذي خسر منتخبه أيضًا،
األسبوع املاضي ،بهدف نظيف أمام السويد ،بجهود العبيه الذين أنهوا الشوط األول
ّ
بتسجيل هدف .وقال سانيول« :نحاول إظهار أفضل سمات .إنني فخور بالالعبني.
هذه املباريات تمنحنا الثقة في قوتنا وخبرتنا».
وبشأن املباراة املقبلة ،بعد غد الخميس ،في اليونان ،أوضح ّأن العبيه سيخوضون
املباراة بالرغبة في «حصد النقاط» .وختم املــدرب« :سنحاول السيطرة على املباراة،
ّ
لكن مشكلتنا تكمن في ّأن الالعبني الدوليني ال يلعبون في فرقهم  90دقيقة»ُ .يذكر
ّأن 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 خالل السنوات املقبلة.

رونالدو يبحث
عن هدفه األول
في التصفيات
األوروبية ()Getty

وجه رياضي

ليلى فيرنانديز
العبة تنس كندية
تحتل المركز الـ72
في التصنيف
العالمي للسيدات

ولــدت العبة التنس الكندية ،ليلى فرنانديز ،في السادس
من شهر أيلول/سبتمبر عام  ،2002وعاشت وتدربت على
التنس في مدينة فلوريدا األميركية ،وهي التي توجت بأول
لقب لها فــي بطولة «مونتيري» عــام  ،2021وتحتل اليوم
املركز الـ 72في تصنيف فئة «الفردي» والـ 150في تصنيف
فئة «الزوجي» .وصلت الالعبة الكندية في عام  ،2019إلى
أول نهائي لها في فئة «الفردي» للصغار ،وذلك في نهائي
بطولة أسـتــرالـيــا ،وخـســرت آن ــذاك مــن أم ــام الــاعـبــة كــارا
تاوسون .وفي الثامن من شهر حزيران/يونيو عام ،2019
تفوقت فيرنانديز على منافستها إيما نافارو في بطولة
ُ
فرنسا املفتوحة للصغار ،لتكون أول العبة كندية تتوج
بلقب في «الغراند ســام» للصغار ،منذ الالعبة أوجيني
بوشار التي حصدت لقب بطولة «ويمبلدون» عام .2012
ُ
وعلى صعيد مسيرتها االحترافية ،توجت فيرنانديز بلقب

بطولة «غاتينو» الدولية ،وتفوقت على منافستها الكندية،
ُ
كارسون ببرانستني .هــذا وتوجت الالعبة اليابانية بأول
لقب لها في فئة «الزوجي» في نفس البطولة ،عندما لعبت
إل ــى جــانــب زميلتها ريبيما نــاريـنــو مــن مــديـنــة فانكوفر
الـكـنــديــة .وت ـفــوق الـثـنــائــي آنـ ــذاك عـلــى الـفــريــق املــؤلــف من
املكسيكية مارسيال زاكارياس وهسو شي يو من تايوان.
شــاركــت فيرنانديز ألول مــرة فــي بطولة «غــرانــد ســام»
للكبار ،عندما خاض منافسات بطولة أستراليا املفتوحة
للتنس عــام  .2020وبـعــد تأهلها مــن التصفيات ،خاض
منافسات الــدور األول وتفوقت على لــوران ديفيس .وبعد
ذلك حققت أكبر فوز لها تاريخيًا ،وذلك عندما تفوقت على
املصنفة الخامسة آنذاك ،بيليندا بينسيش ،في منافسات
بطولة كأس «فيد» .وخالل مشاركتها في بطولة املكسيك
املفتوحة للتنس ،خسرت في الدور األول من أمام املصنفة

رقــم  69عامليًا ،هيثر واتـســون آن ــذاك .وبعد أسـبــوع واحــد
فقط ف ــازت فــرنــانــديــز على منافستها سـلــوان ستيفانز
لتصل إلــى ربــع نهائي بطولة «مونتيري» ،وبعدها تواجه
إيلينا سفيتولينا .لكنها نجحت في عام  ،2021في تحقيق
لقب بطولة «مونتيري» ،حني تفوقت في املـبــاراة النهائية
على صاحبة الـ 18سنة ،فيكتوريا غولوبيتش.
يبلغ ط ــول الــاعـبــة الـكـنــديــة حــوالــي مـتــر و 68سنتيمترًا،
وحققت أربــاحــا مالية خــال مسيرتها الرياضية قدرها
 547ألــف دوالر أمـيــركــي .وفــي منافسات فئة «ال ـفــردي»،
حـقـقــت فــرنــانــديــز  89ف ــوزًا مـقــابــل  52خ ـس ــارة ،بنسبة
انتصارت بلغت  ،%63بينما في منافسات فئة «الزوجي»،
ح ـق ـقــت ال ـك ـنــديــة  26ف ـ ــوزًا م ـقــابــل  19خـ ـس ــارة ،بنسبة
انتصارات بلغت .%57
رياض...

راموس لم يُشارك أمام جورجيا بقرار فني من إنريكي
ل ــم ُيـ ـش ــارك ق ــائ ــد وم ــداف ــع مـنـتـخــب إسـبــان ـيــا،
سيرخيو رام ــوس ،في انتصار منتخب بالده
القاتل على جورجيا ( )1-2فــي ثاني جــوالت
املجموعة الثانية في التصفيات املؤهلة ملونديال
 2022ب ـق ـطــر ،ب ـق ــرار ف ـنــي م ــن امل ـ ــدرب لــويــس
إن ــري ـك ــي مــارت ـي ـن ـيــز .وأوضـ ـ ــح إن ــري ـك ــي خــال
املؤتمر الصحافي بعد املباراة التي احتضنها
ملعب دينامو أريـنــا« :حــالــة سيرخيو ممتازة،
وع ــدم مشاركته فــي امل ـبــاراة ق ــرار فني بحت.
أعلم ّأن ّأي شيء أقوم به ،سيتسبب في جدال،
سواء شارك لخمس دقائق أو  90دقيقة ،أو لم
يشارك مطلقًا .أنا معتاد على مثل هذه األمور،
ولست مندهشًا .أنا مستعد ّ
ألي جدال».
السماح بحضور  11ألف مشجع في مباراة تركيا والتفيا
في تصفيات المونديال
ّ
أعلن االتـحــاد التركي لكرة الـقــدم ،أول من أمــس األحــد ،أن مـبــاراة تركيا والتفيا في
تصفيات التأهل ملونديال  ،2022التي ستقام اليوم الثالثاء في إسطنبول ،ستجري
في حضور جمهور لكن ّ
بحد أقصى  15في املائة من سعة امللعب .وذكر االتحاد في
بيان عبر موقعه اإللكتروني« :سيقام لقاء تركيا والتفيا في  30من الشهر الجاري
ضمن املجموعة السابعة من تصفيات كــأس العالم  2022بملعب أتــاتــورك األوملبي
بحضور  15في املائة من طاقة امللعب االستيعابية» .وتعادل هذه النسبة من ملعب
أتاتورك ،الذي تصل سعته اإلجمالية إلى  76ألف مقعد ،ما يوازي  11ألف مشجع .وأكد
االتحاد في بيانه ّأن هذا إجراء استثنائي ينطبق على هذه املباراة فقط ،مشددًا على
ضرورة احترام اإلجراءات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

