
10

غياب العبي األندية السعودية عن قائمة األفضل آسيويًا

alwasat.com.kw

2022.. قطر تسعى لتوفير لقاح كورونا لكافة القادمني مونديال 
أعلن وزي��ر اخلارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن 
ب��اده جت��ري حاليا محادثات مع 
كل الشركات املصنعة للقاحات ضد 
كوفيد19-، لضمان حصول جميع 
ال��ق��ادم��ن حل��ض��ور ك��أس العالم 

FIFA قطر 2022™ على اللقاح.

قطر
وق���ال ال��وزي��ر ال��ق��ط��ري “كنا 
ن��ت��ف��اوض ون��ت��ح��دث م��ع م��زودي 
التطعيمات حول كيفية التأكد من 
حصول جميع القادمن حلضور 

كأس العالم على اللقاح”.
وأك���د ال��وزي��ر ال��ق��ط��ري خ��ال 
مشاركته في “حوار رايسينا” أنه 
“هناك حاليا برامج يتم تطويرها 
لتزويد التطعيم لكافة القادمن 

حلضور كأس العالم”.
وق���ال “نأمل ب���أن نتمكن من 

استضافة حدث خال من كوفيد-
19. ون��أم��ل أيضا عامليا أن يبدأ 

الوباء باالنخفاض وثم االختفاء”.
وأض���اف: “في ال��وق��ت احلالي 
هناك برامج قيد التطوير لتوفير 
التطعيمات جلميع احلاضرين في 
كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من 
استضافته كحدث خال من فيروس 

كورونا املستجد”.
م��ن اجل��دي��ر بالذكر أن جياني 
إنفانتينو، رئيس االحت��اد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا(، قد صرح في 
فبراير املاضي، بأن نهائيات كأس 
العالم ستقام بحضور جماهيري 

كامل في قطر العام املقبل.
واس��ت��ض��اف��ت ق��ط��ر ع����ددا من 
األحداث الرياضية العاملية الهامة 
على الرغم من ارتفاع اإلصابات 
بكورونا على مستوى العالم خال 

2022األشهر املاضية.  قطر تسعى الستضافة مميزة لكأس العالم 

فرضت البداية املخيبة للثاثي السعودي في 
دوري أبطال آسيا، نفسها على ترشيحات االحت��اد 
القاري ألفضل 5 العبن في اجلولة األول��ى من دور 

املجموعات.
وتعادل النصر مع الوحدات األردني دون أهداف، 
كما تعادل الهال مع أجمك األوزبكي 2-2، وسقط 

أهلي جدة بخمسة أهداف مقابل هدفن على يد استقال 
طهران.

ولم يظهر اسم أي العب من الفرق السعودية في 
قائمة اخلماسي األفضل، بعد نهاية اجلولة األولى.

وسيطر فريق استقال طهران على القائمة، التي 
ضمت 3 من العبيه، فجاء في الصدارة الاعب مهدي 

قائدي، الذي حصل على 8.5 درجة، بتسجيله هدفن 
من خماسية فريقه في شباك األهلي. وج��اء املدافع 
محمد نادري زميله في الفريق باملركز الثاني، ب�8.1 
درجة بعدما سجل هدفا، فيما احتل فارشيد تسماعيلي 
زميلهما بالفريق املركزاخلامس بالقائمة، بحصوله 

على 8 درجات، بتسجيله هدف وصناعة آخر.

أهلي جدة حتت الضغط
أمام الدحيل في أبطال آسيا

سيكون أه��ل��ي ج���دة، أم���ام مهمة صعبة 
الستعادة ت��وازن��ه، عندما ي��واج��ه الدحيل 
القطري، اليوم األحد، في إطار اجلولة الثانية 

من دور املجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتتزايد الضغوط على أهلي ج��دة، بعد 
خروجه من اجلولة األولى، باخلسارة 5-2 

على يد استقال طهران.
ويخشى الفريق ال��س��ع��ودي، التعرض 
خلسارة جديدة، مما يهدد طموحه في جتاوز 

دور املجموعات.
امل��درب الروماني ريجيكامب، أك��د عقب 
اخلسارة، أنه ال زال يشعر بالتفاؤل جتاه 
مستقبل أهلي جدة، ويثق في قدرة العبيه على 

التعويض. وركز ريجيكامب على تخليص 
الاعبن من تبعات الهزمية، واجتمع مع 
الاعبن في وسط امللعب، فور انتهاء مباراة 

استقال طهران.
وطلب املدرب من العبيه، اخلروج مرفوعي 
الرأس، بعدما قدموا ما بوسعهم، لكن احلظ 
غاب عنهم، والنتيجة ليست معبرة عن األداء.

على اجلهة املقابلة، فإن الدحيل سيكون 
أفضل حاالاً من أهلي جدة، بعد فوزه 2-0 على 

الشرطة العراقي في اجلولة األولى.
ويتوقع أال يلجأ صبري ملوشي م��درب 
الدحيل، إلى تغيير التشكيل أو طريقة اللعب، 

التي دخل بها مباراة الشرطة.

احتاد جدة يتعادل ويهدر فرصة االشتراك 
في صدارة الدوري السعودي

س��ق��ط احت����اد ج���دة ف���ي فخ 
ال��ت��ع��ادل السلبي أم���ام ضيفه 
ال��ب��اط��ن، ب��امل��ب��اراة ال��ت��ي على 
ملعب مدينة امللك عبدالعزيز 
ال��ري��اض��ي��ة ب��ال��ش��رائ��ع، ضمن 
اجل��ول��ة السادسة والعشرين 
ل���دوري ك��أس األم��ي��ر محمد بن 

سلمان للمحترفن.
وف����رط ال��ع��م��ي��د ف��ي فرصة 
االشتراك في الصدارة املؤقتة، 
ليصبح )46( نقطة في املركز 
الثالث بجدول ترتيب ال��دوري 
وب���ف���ارق نقطتن ع��ن ال��ه��ال 
وال��ش��ب��اب، فيما ص��ار الباطن 
رصيده )29( نقطة في املركز 

الثالث عشر.
سيطر ف��ري��ق االحت���اد على 
الكرة بالدقائق العشر األولى، 
ف��ي محاولة إلي��ج��اد ث��غ��رة في 
دف��اع الباطن، وتسجيل هدف 

مبكر.
وج�������اءت اخل����ط����ورة م��ن 
الباطن بالتمريرات احلريرية 
م��ن يوسف اجلبلي، للمهاجم 
األجن��ول��ي ف��اب��ي��و أب���رو ولكن 
الدفاع واحل��ارس ف��واز القرني 

كانوا في غاية اليقظة.
وهدد الباطن، مرمى االحتاد 
بتسديدة ميينية قوية من زكريا 

سامي علت العارضة بقليل.
ورد عليه م��ت��وس��ط م��ي��دان 
االنحاد، عبدالعزيز اجلبرين، 

بتسديدة ص��اروخ��ي��ة بيمناه 
ض��رب��ت ي��د احل���ارس كامبانيا 
وال��ع��ارض��ة وخ��رج��ت ضربة 

ركنية.
وك����اد روم��اري��ن��ي��و ي��ح��رز 
ا، بتسديدة ميينية  ا احتادياً هدفاً
ق��وي��ة ول��ك��ن كامبانيا ح��ارس 
الباطن أبعدها إلى خارج منطقة 

اخلطورة.
وأه����در ف��ه��د امل��ول��د فرصة 

تسجيل هدف أول للعميد، بعد 
مت��ري��رة جميلة م��ن البيشي 
ليلعبها املولد املنطلق لألمام من 
خلف املدافعن واملنفرد بلمسة 
م��ن ف���وق احل����ارس كامبانيا 
ب��ج��وار امل��رم��ى، وس��ط حسرة 

كبيرة منه.
وظلت اخل��ط��ورة االحتادية 
ح��اض��رة م��ع روم��اري��ن��ي��و من 
ض��رب��ة ح���رة م��ب��اش��رة نفذها 

بإتقان ولكن تسديدته ارتطمت 
بالقائم األمين للحارس كامبانيا 
بالدقيقة 39، ول��م ي��ح��دث أي 
جديد بالدقائق املتبقية، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
برز الفريقان بصورة أفضل 
بكثير من الشوط األول، وسط 
هجمات احتادية لتسجيل هدف 
أول، وت��ع��ام��ل ج��ي��د م��ن دف��اع 

الباطن.

ال��ف��رص��ة األخ��ط��ر ل��احت��اد، 
ك��ان��ت حل���ج���ازي ال����ذي ت��اب��ع 
عرضية بضربة رأسية جميلة 
يتألق فيها كامبانيا وترتد لفهد 
املولد املواجه للشباك ويسددها 
برعونة بشكل غريب، قبل أن 

يحتسب احلكم تسلا.
وأج�����رى امل�����درب ك��اري��ل��ي 
التغيير أول للعميد، بدخول 
ألكسندر بريجوفيتش وخروج 
عبدالعزيز البيشي بالدقيقة 65.
وك��اد بريجوفيتش، يسجل 
ال��ه��دف األول للعميد بعدما 
تابع عرضية متقنة من أحمد 
حجازي، بضربة رأسية جميلة 
أبعدها ببراعة احلارس كامبانيا 

لضربة ركنية.
ازدادت احملاوالت الهجومية 
االحت����ادي����ة اخل���ط���ي���رة، عبر 
ب��ري��ج��وف��ي��ت��ش وروم��اري��ن��ي��و 
واملولد، ولكن لم يتم استغالها 
كما يجب، ليظل التعادل السلبي 

قائما بعد مرور 86 دقيقة.
وخ�����رج ح�����ارس ال��ب��اط��ن 
كامبانيا لإلصابة وحل زميله 
مزيد فريح بدال منه في حماية 
ع��ري��ن ال��س��م��اوي ب��ال��دق��ائ��ق 

املتبقية.
ورغ���م احل��ض��ور الهجومي 
لاحتاد بالوقت املتبقي، ولكن 
النتيجة لم تتغير، لينتهي اللقاء 

بالتعادل السلبي.

لقطة من مباراة االحتاد والباطن

جانب من تدريبات األهلي السعودي

صفقة ماتويدي 
تورط بيكهام 

وشركاه
 ق��ال��ت راب��ط��ة دوري احملترفن 
األمريكي لكرة القدم، إن ن��ادي إنتر 
م��ي��ام��ي ارت��ك��ب ب��ع��ض امل��خ��ال��ف��ات 
املتعلقة مبيزانية الرواتب وقواعد 
امل��س��اب��ق��ة، عند ت��ع��اق��ده ف��ي العام 
املاضي مع الع��ب الوسط الفرنسي 

بليز ماتويدي.
وأش��ارت الرابطة إلى أن النادي 
رمب��ا يتعرض لبعض العقوبات 

جراء ذلك.
وتعاقد النادي، الذي ميلكه دافيد 
بيكام مع شركاء آخرين، مع ماتويدي 
في صفقة انتقال مجاني، بعد تركه 
يوفنتوس بطل إيطاليا، في أغسطس 

املاضي.
وأوض��ح��ت ال��راب��ط��ة ف��ي الشهر 
امل��اض��ي، أن��ه��ا ستحقق رسميا في 

الصفقة.
وأك��دت الرابطة في بيان اجلمعة 
“خلصت الرابطة إلى أن إنتر ميامي 
لم يلتزم بقواعد املسابقة اخلاصة 

مبيزانيات الرواتب في عام 2020”.
وأش���ارت ال��راب��ط��ة إل��ى أن رات��ب 
ماتويدي جتاوز السقف احملدد للفئة 
التي وضعه النادي فيها عند التعاقد 

معه.
وأكدت الرابطة أنها بصدد االنتهاء 
من التحقيقات وستعلن قريبا النتائج 

والقرارات.
وت����وج م��ات��وي��دي )33 ع��ام��ا( 
ب�3 أل��ق��اب ل��ل��دوري اإلي��ط��ال��ي مع 
يوفنتوس، منذ انضمامه في 2017، 
كما خاض أكثر من 200 مباراة مع 
باريس سان جيرمان وفاز معه ب�4 

ألقاب للدوري الفرنسي.

هل يفك الزمالك عقدة الدور األول أمام األهلي؟
يستضيف ال��زم��ال��ك، غرميه 
التقليدي األهلي، اليوم األحد، في 
املباراة املؤجلة بينهما من اجلولة 
الرابعة بالدوري املصري املمتاز.

وتعتبر املباراة رقم 121 في 
ت��اري��خ م��واج��ه��ات قطبي الكرة 
امل��ص��ري��ة ف��ي ال����دوري احمل��ل��ي، 
بجانب كونها رقم 60 في الدور 

األول.
وتقابل الفريقان، 59 مرة في 
ال���دور األول ب��ال��دوري، آخرها 
م��ب��اراة امل��وس��م امل��اض��ي، التي 
ان��س��ح��ب ف��ي��ه��ا األب���ي���ض، ومت 
احتساب النتيجة 2-0 لصالح 

األهلي.
وفاز األحمر في مباريات الدور 
األول على الزمالك، 23 مرة مقابل 
8 مرات لألبيض، والتعادل كان 
ا في 28 م��ب��اراة، وسجل  ح��اض��راً
ا  ا مقابل 42 هدفاً األهلي 71 هدفاً
للزمالك. أول مباراة جمعت بن 
الفريقن في ال��دور األول، كانت 
في موسم 1948-1949، وانتهت 

بالتعادل 2-2، من توقيع أحمد 
م��ك��اوي وسعد عثمان لألهلي، 
وسعد رستم وعبد الكرمي صقر 

للزمالك.
أم��ا آخ��ر ف��وز حققه الزمالك 

في ال��دور األول، ك��ان في موسم 
2003-2004، وف���از األبيض 
بهدف نظيف م��ن توقيع جمال 
حمزة. وخ��اض الزمالك بعدها 
في ال��دور األول، 13 مباراة أمام 

األهلي، ول��م يحقق أي انتصار، 
بعدما خسر 8 مباريات وتعادل 5 
مرات، آخرها التعادل السلبي في 
موسم 2018-2019 على ملعب 

برج العرب.

لقطة من مباراة سابقة بن األهلي والزمالك

إيطاليا تخفف احلظر على املشجعني 
في املالعب مطلع مايو املقبل

سيتم السماح ملا يصل إلى ألف متفرج 
بحضور امل��ب��اري��ات املقامة ف��ي الهواء 
الطلق، اعتبارااً من األول من مايو، عندما 
تخفف إيطاليا من احلظر املفروض على 
املشجعن ف��ي امل��اع��ب باملناطق األق��ل 

تضررااً بفيروس كورونا.
نابولي - يوفنتوس قمة إيطالية على 

ملعب مارادونا
وقالت احلكومة اإليطالية اجلمعة إنه 
سيسمح للجماهير بحضور مباريات 
كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في 
“املناطق الصفراء” اإليطالية. وهذا يعني 

أيضااً أّنه ميكن للجماهير حضور دورة 
روما األلف نقطة للماسترز في الفترة بن 

9 و16 مايو.
ومنحت السلطات ال��ض��وء األخضر 
األس��ب��وع احلالي ملا يصل إل��ى 17 ألف 
مشجع حلضور املباريات األربع املقررة 
ف��ي ك��أس أوروب����ا الصيف املقبل على 
امللعب األوملبي في العاصمة روما، بينها 
مباريات املنتخب الوطني الثاث في دور 

املجموعات.
وكانت إيطاليا أغلقت ماعبها أمام 

اجلماهير منذ أكتوبر املاضي.

إيطاليا تسعى لعودة اجلماهير إلى املاعب
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نادال يتحسر على ضياع لقب مونت كارلو
أعرب رافائيل نادال، عن حسرته بعد ضياع 
فرصة التتويج بلقب في بداية موسم بطوالت 
املاعب الرملية للتنس، عقب خسارته 2-6 
و4-6 و6-2 من الروسي أندريه روبليف، في 
دور الثمانية ببطولة مونت كارلو لألساتذة، 
اجلمعة. وخاض نادال أول بطولة منذ اخلسارة 
أمام ستيفانوس تيستيباس في دور الثمانية في 
أستراليا املفتوحة، وعانى الاعب احلاصل على 

20 لقبا بالبطوالت األرب��ع الكبرى ليتعرض 
للخسارة السادسة فقط في البطولة التي توج 

بلقبها 11 مرة.
وأبلغ نادال الصحفين: “إنها بطولة مهمة 
في مسيرتي وأشعر باحلزن دائما عند اخلسارة 
هنا، ألنها مهمة لي وأه��درت فرصة بدء موسم 
بطوالت املاعب الرملية بطريقة مناسبة”. 
وأض��اف: “لكن هذا ليس وقت الشكوى واألمر 

الوحيد ال��ذي ميكنني فعله ه��و ال��ذه��اب إلى 
برشلونة ومواصلة التدريب ومحاولة ضبط 
األوض���اع ومعاجلة األخ��ط��اء الكثيرة. وأمت: 
“أشياء قليلة ميكن أن حتدث اختافات كبيرة 

في نتيجة اليوم”.
من جهته، قال روبليف إن فوزه األول على 
نادال من أفضل االنتصارات في مسيرته لكنه 

يدرك أن منافسه لم يكن في مستواه املعهود.


