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أثار النجم 
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سيلفا، غضب 
جماهير نادي 
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جيرمان الفرنسي 
وسخطها، 
بعدما أظهرته 
صورة انتشرت 
على مواقع 
التواصل 
االجتماعي 
في حالة بدنية 
سيئة جدًا، وهو 
الموجود في 
عطلة بالبرازيل، 
تستمر منذ 3 
أسابيع، عقب 
مشاركته في 
بطولة كوبا 
أميركا.

)Getty( نيمار مهاجم باريس سان جيرمان

غضب من نيمار

أعلن ريال مدريد إصابة العب وسطه األملاني 
توني كروس بفتق رياضي، ما قد يحول دون 
مشاركته في مستهل مشوار الفريق بالدوري 

اإلسباني الليغا يوم 14 أغسطس/آب أمام 
آالفيش. ويبدو أن كارلو أنشيلوتي سيبدأ املوسم 

الجديد بغيابات عديدة حتى اآلن. فقبل بداية 
املوسم، ال يمكنه االعتماد حتى اآلن على النجم 

الفرنسي كريم بنزيمة وديفيد آالبا والبارو 
أودريوزوال بعد إصابتهم بكوفيد 19.

توصل برشلونة اإلسباني إلى اتفاق مع النجم 
الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل تجديد عقده 

ملوسم إضافي، لينتهي في صيف 2023، مع وضع 
بند يسمح بتمديد العقد ملوسم آخر في حال 

موافقة الطرفني. وسيحصل النجم الفرنسي على 
الراتب نفسه الذي يتقاضاه حاليًا مع برشلونة 

من دون تخفيض، فيما كشفت إدارة الفريق 
 الهدف من وراء هذا التجديد قصير 

ّ
الكتالوني أن

األجل، الحفاظ على الالعب من الرحيل مجانًا.

حددت إدارة نادي بايرن ميونخ األملاني هوية 
بديل الفرنسي كورينتني توليسو، حال رحيل 

العب الوسط عن ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.
الدولي الفرنسي انضم إلى الفريق في عام 2017، 

قادمًا من أوملبيك ليون الفرنسي في صفقة 
قياسية بلغت 40 مليون يورو، لكن كثرة إصاباته 
حالت دون ظهوره بأفضل مستوياته في املواسم 
املاضية، ما جعل اإلدارة تحدد هوية بديله، وهو 

النمساوي مارسيل سابيتزر.

ريال مدريد 
يعلن إصابة نجمه 

توني كروس

برشلونة يتوصل 
التفاق قصير المدى 

مع ديمبلي

بايرن ميونخ 
األلماني يحدد بديل 

الفرنسي توليس
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أسباير وأولمبياد طوكيو
نجوم قطر يحصدون الذهب

2829
رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

ساهمت أكاديمية أسباير في تقديم 
على  القطرية،  للرياضة  عــدة  نجوم 
مـــســـتـــوى مــخــتــلــف األلـــــعـــــاب، حــيــث 
نجحوا في معانقة املجد وصنع الحدث على 
مــدار السنوات األخــيــرة، ليأتي آخــر الحصاد 
فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة املقامة حاليا في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
األكــاديــمــيــة املــمــيــزة بــاتــت منجما إلنــجــازات 

الــريــاضــة الــقــطــريــة، بـــدءًا مــن فضية مونديال 
اللقب  بــعــدهــا حــصــد  لــلــيــد 2015، ومـــن  قــطــر 
اآلسيوي لكرة القدم، وما جناه نجوم »األدعم« 
بــطــوكــيــو، تمثلت  مـــيـــدالـــيـــات  مـــن  اآلن  حــتــى 
بذهبية للنجم فارس إبراهيم في رفع األثقال، 

ومثلها للنجم معتز برشم في الوثب العالي.
معتز برشم.. أحد أبرز األسماء التي تخرجت 
مــــن أكـــاديـــمـــيـــة أســـبـــايـــر، مــخــتــص فــــي الــقــفــز 
العالم  العالي، نجح في حصد ذهبية بطولة 
بــكــنــدا ســنــة 2010،  الــقــوى  للناشئن أللــعــاب 

طوكيو ـ العربي الجديد

أصبحت البولندية أنيتا فلودارتشيك، بطلة 
في  ريــاضــيــة  أول   ،2016 وريــــو   2012 لــنــدن 
التاريخ تفوز بثاث ميداليات ذهبية أوملبية 
املطرقة، وتصعد  رمــي  نهائي مسابقات  في 
كما  تماما  في طوكيو،  التتويج  إلــى منصة 
فعلت في مونديال ألعاب القوى بلندن 2017.
فــــازت  ــرًا،  ــتــ مــ مـــســـافـــة 78.48  عـــلـــى  ــة  ــيـ وبـــرمـ
الــثــالــث على  فــلــودارتــشــيــك بلقبها األوملـــبـــي 
التوالي، متقّدمة على الصينية وانغ تشينغ، 
التي وصلت رميتها في محاولتها األخيرة 
بــيــنــمــا حــصــلــت  ــرًا؛  ــتــ مــ مـــســـافـــة 77.03  إلـــــى 
الــبــولــنــديــة مــالــويــنــا كــوبــرون عــلــى امليدالية 

البرونزية، مسّجلة 75.49 مترًا.
ــرات وبــطــلــة  ــع مـــ ــ ونــجــحــت بــطــلــة الـــعـــالـــم أربـ
ــرات فـــي أن تــكــون أول رامــيــة  ــدة مــ أوروبـــــا عـ
تــتــجــاوز مــســافــة 80 مـــتـــرًا؛ كــمــا أنـــهـــا كــانــت 

األفضل في الجولة التأهيلية )76.99 مترًا(.
العالم  بطلة  فلودارتشيك؛  حققت  وبالتالي، 
أربع مرات، ثالث ذهبياتها تواليا، وحجزت 
بــالــتــأكــيــد مــكــانــا لــهــا فــي الــتــاريــخ بــن كبار 
الــريــاضــيــن فـــي مــجــالــهــا، خــصــوصــا وأنــهــا 
تحمل الرقم العاملي منذ عام 2016 )82.98 م(.

وولــــدت أنــيــتــا فــلــودارتــشــيــك فــي الــثــامــن من 
شهر أغسطس/ آب عــام 1985، وفــازت بأول 
بــطــوالتــهــا الــوطــنــيــة تــحــت 23 ســنــة فــي عــام 
أوروبــا  املنافسة في بطولة  2007، وواصلت 
أللعاب القوى تحت 23 سنة 2007، على الرغم 
مــن أنــهــا لــم تــتــقــدم بــعــد الــجــولــة التأهيلية. 
ــز الــــســــادس فـــي مــســابــقــة رمــي  ــركـ احــتــلــت املـ
املطرقة في دورة األلعاب األوملبية لعام 2008.
وتــأهــلــت أنــيــتــا فــلــودارتــشــيــك إلـــى الــنــهــائــي 
الــعــاملــي أللـــعـــاب الـــقـــوى لـــعـــام 2008 وفــــازت 
بميدالية برونزية. في العام التالي، شاركت 
فـــي بــطــولــة الـــفـــرق األوروبـــــيـــــة لـــعـــام 2009، 
وفازت بأول ميدالية ذهبية لها في مسابقة 

دولية كبرى.
وحققت فلودارتشيك أفضل رمية شخصية 
تــم  قـــــدمـــــا(،   250.0( ــرًا  ــتــ مــ  76.20 قــــدرهــــا 
تحقيقها في 30 مايو/ أيار 2009، متجاوزة 
رقــمــهــا الــقــيــاســي الــســابــق بــمــقــدار 81 ســم، 
وقــبــل بــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـــقـــوى لــعــام 
2009 قّدمت أداًء محطما لألرقام القياسية 
فـــي كـــوتـــبـــوس، وفــــــازت بــاملــســابــقــة بــرمــيــة 
 253.3( مـــتـــرًا   77.20 بـــطـــول  عــاملــيــا  رائــــــدة 
قدما(. كانت هــذه رابــع أطــول رمية من قبل 

امرأة في رمي املطرقة.
أغــســطــس/ آب 2009، خــال بطولة  وفــي 22 

األملانية  العاصمة  في  القوى  أللعاب  العالم 
بــرلــن، ســجــلــت فــلــودارتــشــيــك رقــمــا قياسيا 
عامليا برمية 77.96 مترًا )255 قدما 9 بوصة(، 
لكن موسمها انتهى قبل األوان عندما لوت 

كاحلها األيسر أثناء احتفالها.
بــالــعــودة إلـــى املــنــافــســة فــي ســبــاق الــجــائــزة 
 ،2010 نيسان  إبريل/  في  لاجتماع  الكبرى 
فازت بسهولة برمية 75.13 م، ثم شرعت في 
تحطيم الرقم القياسي العاملي الحالي برمية 
في  قدما(   256.9( مترًا   78.30 بطول  مطرقة 
كــأس »إينيا« في بيدغوشتش في 6 يونيو 

.2010
كــمــا فـــازت بــاملــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي بطولة 
الــقــوى 2010 وحصلت على  أوروبــــا أللــعــاب 
املــرتــبــة الــثــانــيــة بشكل عـــام لــهــذا املــوســم في 
تحدي رمي املطرقة باالتحاد الدولي أللعاب 

القوى، لتنتهي خلف بيتي هايدلر. 
ــا فـــي عــــام 2012، فــاحــتــلــت فــلــودارتــشــيــك  أمــ
ــايـــك«،  ــبـ ــا سـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ املــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي »أوسـ
لــكــنــهــا فـــــــازت بـــاملـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة بـــــدورة 
األلــعــاب األوملــبــيــة عـــام 2012، بــعــدمــا حققت 
رمــيــة وصــلــت إلــى 77.60 مــتــرًا، لتحصد في 
على   2016 عـــام  األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   11
تجريد  بعد  رجــعــي،  بــأثــر  الذهبية  امليدالية 
الـــروســـيـــة تــاتــيــانــا لــيــســيــنــكــو مـــن املــيــدالــيــة 
أن أثبتت نتائجها إيجابية في تحليل  بعد 

عينات املنشطات املخزنة لديها.
فــلــودارتــشــيــك ببطولة  ــازت  فـ فــي عـــام 2014، 
كــانــت بطولة  بــرمــيــة 78.76، والــتــي  ــا  ــ أوروبـ
 وطــنــيــا، فيما سجلت رقــمــا قياسيا 

ً
وســجــا

 266.0( مـــتـــرًا   81.08 بــرمــيــة  جـــديـــدًا  عــاملــيــا 
ــرأة تــرمــي املطرقة  قـــدمـــا(، وأصــبــحــت أول امــ
على ارتفاع 80 مترًا )260 قدما( في عام 2015.

إيطاليا ترد على المشككين في جاكوبسفلودارتشيك... امرأة دخلت تاريخ األلعاب األولمبية

وهــــو أيـــضـــا بــطــل آســـيـــا 2011 فـــي الـــيـــابـــان، 
وحامل ذهبية دورة األلعاب العربية بالدوحة 
ــام ذاتــــــه، وبـــعـــد الــتــتــويــج بــاملــيــدالــيــة  ــعـ ــي الـ فـ
الــبــرونــزيــة فــي أوملــبــيــاد لــنــدن، وفضية دورة 
األلـــعـــاب فــي ريـــو بــالــبــرازيــل 2016، نــجــح في 

معانقة الذهب في أوملبياد طوكيو.
وأبـــى معتز بــرشــم الــخــروج إال بــثــوب البطل 
الذي يتوج بامليدالية، لُيحلق الصقر القطري 
فـــي ســـمـــاء أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو، ويــحــتــل اســمــه 
الجماهير  وحــديــث  العاملية،  اإلعـــام  وســائــل 
الــريــاضــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، 
الثاثن  لصاحب  التاريخي  اإلنــجــاز  نتيجة 

عاما.
ولد برشم في 24 يونيو/ حزيران عام 1991 
بالعاصمة القطرية الدوحة، ليرث ُحب ألعاب 
الــقــوى عــن والــــده، الـــذي كــان عـــداًء للمسافات 
الــطــويــلــة، مــا جعله يتحمس لــانــضــمــام إلــى 
أكاديمية التفوق الرياضي »أسباير« في عام 
يصقل  كــي  القطرين،  األبــطــال  مصنع   ،2005

املهارة الرياضية التي يتمتع بها.
وشــــــارك بـــرشـــم فـــي ســـن الـــــــ18 مـــن عـــمـــره في 
بطولة العالم أللعاب القوى داخــل القاعة في 
فــي بلوغ  لــم ينجح  الــدوحــة عــام 2010، لكنه 
الدور النهائي، بعد أن تجاوز حاجز 2.23، إال 
أنه بعد مرور عام عاد إلى املشاركة في دورة 
األلـــعـــاب الــعــربــيــة فــي الــعــاصــمــة الـــدوحـــة عــام 

2011، لينال الذهبية.
كذلك شارك برشم في دورة األلعاب األوملبية 
لندن  البريطانية  العاصمة  فــي  قيمت 

ُ
أ الــتــي 

ثم  الــبــرونــزيــة،  املــيــدالــيــة  ليحقق   ،2012 ــام  عـ
فضية بطولة العالم أللعاب القوى في موسكو 
عام 2013، وذهبية دورة األلعاب اآلسيوية في 
العالم داخل الصاالت  إنشون 2014، وبطولة 

»سوبوت 2014«.
أما فارس إبراهيم فهو هو أحد النجوم الذين 
ساهمت األكاديمية في تطويرهم، فحقق لقب 
بطولة العالم في رفع األثقال للشباب مرتن، 
كما حصد املركز الثالث في بطولة آسيا 2020 
وزن 104 كيلوغرامات، قبل أن يهدي باده أول 
تاريخها، وذلــك في دورة  ميدالية ذهبية في 
2020، حيث حقق  األوملــبــيــة طوكيو  األلــعــاب 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

أصبحت أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة منجمًا إلنجازات 
الرياضية في البالد، بعدما خطف نجومها األضواء في األحداث 

العالمية، واستطاعوا حصد الميداليات الذهبية في دورة األلعاب 
األولمبية بطوكيو

)Getty( حّقق معتز برشم الميدالية الذهبية في الوثب العالي

)Getty( حقق جاكوبس الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو

)Getty( منتخب قطر لكرة اليد )Getty( سعادة فارس إبراهيم بفوزه بالميدالية الذهبية

)Getty( فرحة أنيتا بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

أوملبيا جديدًا ورفــع 402 كغ باملجموع،  رقما 
برفعتي النتر والخطف.

وظهر الرّباع القطري فارس إبراهيم واثقا من 
العربية  الجماهير  وعــد  بعدما  كثيرًا،  نفسه 
طوكيو،  فــي  ذهبية  ميدالية  على  بالحصول 

الذهب  ويخطف  بكلماته،  الــوفــاء  في  لينجح 
فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة، فــي ريــاضــة رفع 
فارس  بــوزن 96 كيلوغراما. واستغل  األثــقــال 
إبــراهــيــم تــأجــيــل دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة في 
كامل  بشكل  تركيزه  ليضع  املــاضــي،  الصيف 
على االستعداد الجيد للحدث الدولي الكبير، 
التدريبية،  املعسكرات  مــن  عــددًا  عبر خوضه 
)23 عــــامــــا( املـــيـــدالـــيـــة  لــيــخــطــف صــــاحــــب الـــــــــــ
الــرّبــاع  الذهبية، عــن جـــدارة واستحقاق. ولــد 
فـــارس إبــراهــيــم فــي الــرابــع مــن شهر يونيو/ 
حــــزيــــران عــــام 1998، وســــط عــائــلــة ريــاضــيــة 
ــل منتخب 

ّ
مختصة بــرفــع األثــقــال، فــوالــده مــث

و1988،   ،1984 ــــاب  ــعـ ــ األلـ دورات  فــــي  مـــصـــر 
و1992، ليتعلق الصغير بالرياضة، ويبدأ في 
ممارستها وهـــو فــي ســن الــتــاســعــة. وحــرص 
والــد فــارس على تمهيد طريقه نحو النجاح 
بــدقــة وعــنــايــة، وهـــو مــدربــه ومــصــدر إلــهــامــه، 
يقول فارس: »منذ أن كنت صغيرًا، كنت أحلم 
بــأن أصــبــح رافـــع أثــقــال ناجحا مثل والـــدي«، 
تمثل  ومميزة  خاصة  عاقة  االثــنــن  وتجمُع 
ــفـــارس ســبــبــا أســـاســـيـــا لــنــجــاحــه.  بــالــنــســبــة لـ
وتــابــع: »يحثني والــدي دائما ألقــدم األفضل، 
ويــحــرص عــلــى أن يــزيــد ثقتي بــنــفــســي، فهو 
دائما يقول لــي: »فـــارس، يمكنك أن تحقق ما 

تشاء طاملا أنك واثق بنفسك وبقدراتك«، أبي 
يفهمني ويفهم كل ما يتعلق بي، ال أحتاج إلى 
أن أشرح له حينما أكون متعبا، فهو يعرف ما 

أحتاجه، ونحن نفهم بعضنا البعض«.
عــام 2004، وجــاءت  األكاديمية  وقــد تأسست 
لــرفــع وتــطــويــر مــســتــوى العــبــي ومــنــتــخــبــات 
األلــعــاب، ســواء كانت  »العنابي« في مختلف 
نــشــاطــهــا  يــقــتــصــر  أو جـــمـــاعـــيـــة، وال  ــة  فــــرديــ
الــتــدريــب الرياضي  الــقــدم، إذ تــقــدم  على كــرة 
والتعليم للطاب املوهوبن رياضيا في قطر، 
في بيئة تعليمية ورياضية مميزة لتحضير 

أبطال الغد للتألق عامليا.

لفت النجم القطري 
معتز برشم أنظار العالم 

إليه في طوكيو

حجزت البولندية أنيتا 
مكانًا بين كبار رياضيي 

رمي المطرقة

كورونا يبعد سباحة اليونان عن األولمبياد
أعــلــنــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــيــونــانــيــة انــســحــاب فــريــقــهــا مــن مسابقة 
الـــســـبـــاحـــة الــفــنــيــة فــــي ألــــعــــاب طـــوكـــيـــو بـــعـــد إصــــابــــة 4 مــتــســابــقــات 
»كـــوفـــيـــد-19«. وجــــاءت نتيجة مــتــســابــقــة واحــــدة مــوجــبــة، وثــاث  بــــ
اللجنة  مــا جعل  الصحي،  الحجر  الفريق  ليدخل  جــديــدة،  إصــابــات 
األوملبية اليونانية تصدر بيانا جاء فيه: »منذ اليوم األول لوصول 
الــفــريــق إلـــى الــقــريــة األوملــبــيــة لــم يــخــالــط أي فـــرد مــن بعثة الــيــونــان 

ألسباب كثيرة«.

فارهولم يحطم الرقم العالمي بأولمبياد طوكيو

ألعاب  فــي منافسات  بــقــوة  فــارهــولــم نفسه  كــارســنت  النرويجي  قــدم 
الــقــوى فــي أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020، وذلــــك بــعــد الــتــتــويــج بامليدالية 

الذهبية في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم العاملي.
قدره  قياسيا  زمنا  الذهبية بعدما سجل  امليدالية  فارهولم  وحصد 

.
ً
45,94 ثانية، كاسرًا الرقم العاملي السابق الذي يبلغ 46,70 ثانية

رحلة كرة يد البحرين تنتهي أمام فرنسا

أوملبياد طوكيو،  اليد في  كــرة  ربــع نهائي مسابقة  البحرين  وّدعــت 
بخسارتها الصريحة أمام فرنسا 28-42. قال غيوم جيل مدرب فرنسا 
بطلة بكن 2008 ولندن 2012 »وصلنا إلى الحسم، إلى مكان إحراز 
امليداليات. ما يهم في األلعاب األوملبية أن نكون ضمن هذه الدائرة«.

المنشطات تنهي مشوار أبراميان باألولمبياد
كشفت الوكالة الدولية لاختبار »آي تي إيه« عن استبعاد الجورجي 
ــيـــان، العــــب دفــــع الــجــلــة، مـــن مــنــافــســات دورة األلــعــاب  بــيــنــيــك أبـــرامـ
األوملــبــيــة املــقــامــة حــالــيــا بــالــعــاصــمــة طــوكــيــو، بــعــدمــا ظــهــرت نتائج 

موجبة الختبارات املنشطات الخاصة به.
الرقم  حامل  أبراميان،  عينات  تحاليل  نتائج  أن  الوكالة  وأوضحت 
القياسي لدفع الجلة في باده، جاءت موجبة وأظهرت وجود مادتن 
محظورتن إلى جانب هرمون، في اختبارات أجريت خارج املنافسات 

في 31 تموز/ يوليو املاضي، وهو يوم احتفاله بعيد مياده الـ36.

أولمبيادياتقصة أولمبية

روما ـ العربي الجديد

ــــف جـــيـــوفـــانـــي مــــاالجــــو، رئـــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة  وصـ
اإليـــطـــالـــيـــة، مـــا يـــتـــردد مـــن شـــكـــوك حــــول نـــزاهـــة الـــعـــّداء 
اإليــطــالــي المـــونـــت مــارســيــل جــاكــوبــس، الــفــائــز بسباق 
100 متر في دورة األلعاب األوملبية بالعاصمة اليابانية 
طــوكــيــو، ووصـــــف هــــذه األقــــاويــــل بــأنــهــا مــخــجــلــة وغــيــر 

مقبولة.
كبيرة،  عــامــا(، مفاجأة   26( ـــ الـ وفــّجــر جاكوبس، صاحب 
عــنــدمــا تــــّوج بــذهــبــيــة الــســبــاق الــشــهــيــر األحــــد املــاضــي، 
 رقما قياسيا أوروبيا جديدًا وهو 9.80 ثواٍن، رغم 

ً
مسجا

أنه لم يكسر حاجز 10 ثواٍن حتى العام الحالي.
لــكــن بــعــد هـــذا االنــتــصــار غــيــر املــتــوقــع لــلــعــداء اإليــطــالــي، 
كتبت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« فــي عــنــوان »تــاريــخ 
ألـــعـــاب الـــقـــوى يــلــقــي بــشــكــوك حـــول الــنــتــائــج املــفــاجــئــة«، 
الــعــداء  إلــى مخالفات منشطات سابقا بحق  ــارة  إشـ فــي 

اإليطالي المونت مارسيل جاكوبس.
وأضافت الصحيفة األميركية »جاكوبس يستحق فائدة 
الــشــك، لــكــن ريــاضــتــه ال تــســتــحــق«، فــيــمــا قــالــت صحيفة 
مع  األســود  القوى  ألعاب  تاريخ  أن  البريطانية  »تايمز« 
املزيد  أي نجم جديد سيثير  أن ظهور  يعني  املنشطات 

من الشكوك.
لــكــن املــســؤول اإليــطــالــي يــرفــض الــحــديــث عــن وجـــود أي 
مخالفات مــن أي نــوع، وذلــك فــي تصريحات إذاعــيــة في 
بــــاده قـــال فــيــهــا: »تــصــريــحــات بــعــض زمــائــكــم مؤسفة 
ومخجلة كثيرًا في كل الجوانب«، مضيفا »نحن نتحدث 
عن رياضين في هذه الحالة، وهم يخضعون لفحوص 

يومية منتظمة للكشف عن املنشطات«.
ــد مـــاالجـــو أن الــفــحــوص تــتــضــاعــف عــنــدمــا يسجل  ــ وأكـ
أو  الوطني  املستوين  على  قياسية  أرقـــام  أي  الرياضي 
 أمر مؤسف، وهو يكشف كيف 

ً
الدولي، مضيفا »هذا فعا

أن البعض ال يمكنهم تقبل الهزيمة«.
ولــــد مــارســيــل فـــي مــديــنــة إل بــاســو فـــي واليــــة تــكــســاس 

األميركية من أم إيطالية وانتقل للعيش وهو صغير في 
لومباردي، شمال إيطاليا، وهو يقيم حاليا في العاصمة 
روما مع زوجته نيكول دازا وابنه جيريمي )8 سنوات( 
مــن زيــجــة سابقة وأنــتــونــي )ســنــتــان( وميجان املــولــودة 

حديثا.
باألوملبياد  أفــوز  أن  »كــان حلم طفولتي  ق مارسيل: 

ّ
وعل

وأتــــقــــّدم بــالــشــكــر ألســـرتـــي ولـــوالـــدتـــي الـــتـــي كـــانـــت أول 
مــشــجــعــة لـــي مــنــذ الــطــفــولــة، ال تــوجــد كــلــمــات تــعــبــر عن 

شـــعـــوري«. وعــنــدمــا ســئــل مــارســيــل عــن أصــولــه قـــال إنــه 
يشعر بأنه إيطالي 100%، واعترف بأنه ال يتقن التحدث 

باإلنكليزية.
في املقابل، اعترف األميركي فريد كيرلي صاحب الفضية 
العاملي  الــذي فاز ببرونزية سباق 400 متر  في السباق، 
مــارســيــل، بقوله  عــن  الكثير  بــعــدم معرفته  عــامــن،  قــبــل 
 ال أعرف شيئا عنه، نافسته أول مرة في سباق 

ً
»أنا فعا

موناكو دايموندز في يوليو«.

فازت النجمة أنيتا 
فلودارتشيك بلقبها 
األولمبي الثالث على 

التوالي، متقّدمة على 
الصينية وانغ تشينغ

على هامش األلعاب
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الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

لكرة  الــســودانــي  املنتخب  يــتــأهــب 
الــقــدم إلــى خــوض غــمــار تصفيات 
قــطــر 2022، وكــذلــك  الـــعـــالـــم  ــأس  كــ
بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب الــتــي ســتــقــام أيــضــا في 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة فــي نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري وتــحــديــدا فــي أواخـــر شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني املقبل. 
كتيبة  لتجهيز  الــســودانــي  االتـــحـــاد  ويــطــمــح 
ــول  صـــقـــور الــــجــــديــــان بــشــكــل أمـــثـــل قـــبـــل دخــ
التحدي األصعب الذي ينتظر املدرب الفرنسي 
املنتخب  أوبير فيلود والعبيه وهو مواجهة 
املـــغـــربـــي املــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم فــــي اســتــهــالــيــة 

مشوار املنتخبن في تصفيات املونديال. 
ــي يــتــلــمــس طــريــق  ــودانــ ــســ وبــــــدأ املـــنـــتـــخـــب الــ
الـــعـــودة نــحــو مــســتــواه املـــعـــهـــود، فـــي أعــقــاب 
املستويات املميزة التي ظهر بها تامذة أوبير 
الكاميرون  أفريقيا  أمــم  تصفيات  فــي  فيلود 
2022، وخطفهم بطاقة التأهل إلى النهائيات 
ــدارة واســتــحــقــاق بــعــد تــحــقــيــق ثــاثــة  ــ عـــن جــ

انتصارات متتالية في آخر ثاث جوالت. 
ويرى مدرب املنتخب السوداني أوبير فيلود 
أن مـــا حــقــقــه املــنــتــخــب الـــســـودانـــي مـــن نــجــاح 
ــم أفــريــقــيــا وكـــأس  بــبــلــوغ نــهــائــيــات كــــأس أمــ
ــاء نــتــيــجــة الـــعـــمـــل فــــي مــنــظــومــة  ــ ــعـــــرب، جــ الـــ
واحدة، واجتهاد الجميع من مدربن والعبن 
ــو ما  ــام ونـــصـــف، وهــ وإداريـــــــن عــلــى مــــدى عــ
ُجنيت ثماره عبر التأهل إلى البطولتن، وأن 
ما يمكنهم  والعزيمة  اإلرادة  لــدى العبيه من 
أكثر مــن ذلــك خــال االستحقاقات  مــن تقديم 

املقبلة. 
عــن صــقــور الــجــديــان ســتــكــون مــصــوبــة نحو 
تحقيق بداية مثالية في التصفيات، وهو ما 

منتخب السودان 
وحلم اإلنجاز

يطمح جمهور الكرة السودانية إلى أن يستعيد منتخب »صقور الجديان« 
ألقه وتاريخه المشرف عبر المشاركة في كأس العرب التي تحتضنها دولة 
قطر بنهاية العام الحالي، والتي تعد أيضًا استعدادًا مثاليًا بعد تصفيات 

مونديال 2022، الذي يحلم السودانيون برؤية منتخبهم يلعب بمنافساته
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بدأ اإلعداد له مبكرًا بتجهيز برنامج إعدادي 
يــتــيــح لــلــجــهــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــســودانــي 
الوصول إلى مزيد من الجاهزية قبل مواجهة 
أسود األطلس، التي يأمل املنتخب السوداني 
أن تكون نقطة البداية في طريق حلم الوصول 
إلى كأس العالم في قطر 2022، الطريق الذي 
مفروشا  يــكــون  ولــن  ــرًا،  وعـ بالتأكيد سيكون 
بالورود، ما يلزم أن يكون االستعداد على قدر 

صعوبة املهمة. 
ووقــع اختيار االتــحــاد الــســودانــي مــرة أخــرى 
على املنتخب التونسي، الذي يتصدر ترتيب 
املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة والــثــانــي عــلــى مستوى 
القارة األفريقية، وذلك لخوض مواجهة ودية 
املــقــبــل، قبل  فـــي 26 آب/ أغــســطــس  ــة  ــداديــ إعــ
دخول غمار التصفيات، بعدما سبق والتقى 
تصفيات  مــن  الحسم  جـــوالت  قبل  املنتخبان 
أمم أفريقيا. وعلى الرغم من الخسارة الثقيلة 
بثاثية دون رد، إال أن املدير الفني للمنتخب 
السوداني فيلود استفاد كثيرًا من ذلك اللقاء 
بــالــوقــوف عــلــى الــثــغــرات وعــمــل عــلــى ســدهــا 
ــاء الــــتــــي صـــاحـــبـــت تــلــك  ــ ــطــ ــ وتـــصـــحـــيـــح األخــ

التجربة. 
ــي لــكــرة الـــقـــدم دعـــوة  ــاراتــ وقــــدم االتـــحـــاد اإلمــ
ــــي الســـتـــضـــافـــة  ــــودانـ ــــسـ رســـمـــيـــة لــــاتــــحــــاد الـ
مــعــســكــر املـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي، ووضــــــع كــل 
ــاز الــفــنــي  ــهــ ــجــ الـــــخـــــيـــــارات تـــحـــت تــــصــــرف الــ

إمكانية  مع  املعسكر  أمد  للمنتخب، الختيار 
إقــامــة مــبــاريــات إعـــداديـــة خــالــه، ويــرجــح أن 
تلعب مواجهة السودان وتونس في اإلمارات.

ويـــرنـــو فــيــلــود قــبــل مــواجــهــة املـــغـــرب، مطلع 
الفائدة  تحقيق  إلــى  الــقــادم،  أيلول  سبتمبر/ 
ذاتها التي جناها من مواجهة تونس األولى، 
املجموعة  منافسات  جـــدول  بعدها  ليستمر 
التاسعة ضمن تصفيات قارة أفريقيا املؤهلة 
ملــونــديــال قــطــر بــمــواجــهــة الـــســـودان منتخب 
غينيا بيساو في السابع من الشهر ذاتــه في 
منتخب  أمــام  مواجهة  تليها  فيما  الخرطوم، 
غينيا كوناكري في الرابع من تشرين األول/ 
أكتوبر املقبل، قبل التوجه إلى غينيا كوناكري 
وماقاة منتخبها بعدها بأسبوع، وتسبقها 
مواجهة وديــة قبلها بأقل من أسبوع لم يتم 
لــيــعــود املنتخب  الــخــصــم فيها بــعــد،  تــحــديــد 
الــســودانــي لــخــوض مــواجــهــة وديـــة أخـــرى لم 
تحدد بعد هي األخرى، في األول من نوفمبر/ 
املنتخب  مواجهة  قبل  املقبل،  الثاني  تشرين 
املقبل،  فــي 8 نوفمبر  الــخــرطــوم  فــي  املــغــربــي 
ثم مواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة 

األخيرة على أرضها في 16 من الشهر ذاته. 
لتدعيم صفوف  الــســودانــي  االتــحــاد  ويسعى 
ــــور الـــــجـــــديـــــان بــــأســــمــــاء مـــــن الـــاعـــبـــن  ــقـ ــ صـ
نــال موافقة مبدئية من كل من  إذ  املحترفن، 
نجم ناشفيل األميركي هاني مختار، ومدافع 
نــادي بيرث غــلــوري األســتــرالــي أســامــة مالك، 
إلــى محمد عيسى، العــب ميلتون  بــاإلضــافــة 

كينز دونز اإلنكليزي.
وسيفتح املنتخب السوداني بعد الفراغ من 
الــعــالــم مــلــف بطولة  مــعــتــرك تصفيات كـــأس 
بـــعـــد خــــــوض 9  قـــطـــر 2021،  ــــرب  ــعـ ــ الـ كــــــأس 
مباريات في أقل من 60 يوما، ومن ثم خوض 
 25 فــي  ودي  لــقــاء  يتخلله  إعـــــدادي  معسكر 

السودانيون يحلمون 
بالمشاركة في مونديال 

قطر 2022

حاليلوزيتش مهتم بموهبة المغرب في بلجيكا
أيلول  سبتمبر/  و5   1 في  والغيني  السوداني  نظيريه  األول  املغربي  املنتخب  يواجه 

املقبل، في إطار الجولتني األولى والثانية من تصفيات كأس العالم »قطر 2022«.
أنور  الالعب  الفني وحيد حاليلوزيتش، باهتمام كبير، متابعة ملف  املدير  ويواصل 
أيت الحاج، الذي ينحدر من أصول مغربية، ويلعب حاليًا في صفوف نادي أندرلخت 
اهتمامه  في تصريحات صحافية سابقة،  أكــد،  أن  لحاليلوزيتش  البلجيكي. وسبق 
بالالعب أيت الحاج، وينتظر أن يحسم اختياره بني املغرب وبلجيكا، لكنه بات أكثر 
متابعة للموضوع، من خالل التواصل مع محيط الالعب، ألجل ضمه إلى عرين »أسود 
األطلس«. ويريد حاليلوزيتش دعم صفوف املنتخب املغربي األول بالعبني جدد من 
لذلك يفكر في  املونديال،  اإليجابية في تصفيات  النتائج  أكبر عدد من  أجل تحقيق 
استدعاء أنور أيت الحاج صاحب الـ19 سنة، أو يوسف مالح العب فيورنتينا اإليطالي، 
الذي بات هو اآلخر مرشحًا للعب مع منتخب بلده األصلي املغربي، بعدما سبق أن 

حمل قميص املنتخب اإليطالي للشباب.

نجم ليفربول يكشف أسرار صالح
بسبب  كثيرًا  يعاني  أنــه  كالركسون،  اليتون  اإلنكليزي،  ليفربول  نــادي  موهبة  أكــد 
مهارة النجم املصري محمد صالح، أثناء املعسكر االستعدادي للموسم الجديد، الذي 

يخوضه العبو »الريدز« تحت قيادة املدرب األملاني يورغن كلوب.
ونــقــل املــوقــع الــرســمــي لــنــادي لــيــفــربــول عــن اليــتــون كــالركــســون قــولــه: »بــعــد انتهاء 
التدريبات نذهب إلى قاعة تنس الطاولة، وأقوم باللعب مع زمالئي، وأقدم أمامهم األداء 
الجيد، وأدركت بعدها بمدة قصيرة من املعسكر التدريبي بأنني قادر على هزيمتهم«.

وأضاف »لكن محمد صالح في مستوى مختلف للغاية في تنس الطاولة، ألنه يتمتع 
بمهارة رائعة، وهو في مرتبة أعلى من أي العب آخر في ليفربول. لقد رأيت فان دايك 
يلعب بشكل جيد، وأضعه بمرتبة أعلى مني، وهناك 6 العبني أفضل بمن فيهم أنا 
األفضل بالفريق«. وأوضح »قمت باللعب ضد ترينت، واملباراة كانت ندية بيننا، لكن 
محمد صالح لعب وتعرض للهزيمة أمام أحدهم، وقام بتحطيم أحد املضارب هناك. 

لذلك يمكن للجميع فهم املنافسة بني جميع الالعبني خارج التدريبات اليومية«.

رونالدينيو يصدم البرازيليين: سعيد ألجل ميسي
صدم أسطورة الكرة البرازيلية ونادي برشلونة اإلسباني السابق رونالدينيو جماهير 
منتخب بالده، بعدما عّبر عن سعادته الكبيرة ألجل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 

الذي استطاع الفوز بلقب بطولة كوبا أميركا 2021.
ونقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية عن رونالدينيو قوله: »لقد كنت حزينًا على منتخب 
البرازيل، لكنني سعيد من أجل ليونيل ميسي، الذي كان عليه أن يفوز بشيء ما مع 

منتخب األرجنتني، وهذا ما جعلني سعيدًا للغاية«.
وتابع »ال تزال لدي عالقة جيدة مع ليونيل ميسي، ونتحدث كلما سنحت الفرصة، 
وأنا أشعر بالسعادة عندما يكون لدي كرة، كانت لدي ذكريات جميلة معه، ومع األندية 

التي لعبت من أجلها، وال يمكنني اختيار أفضل لحظة في مسيرتي«.
على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على اختيار لحظة بارزة واحدة فقط من أيام لعبه، إال 
أنه تحدث بإشادة كبيرة عن الوقت الذي أمضاه خالل مسيرته االحترافية في الفريق 

، ولديهم كل ذكرياتي الجميلة«.
ً
الكتالوني، مضيفًا »لقد كان األمر معهم مذهال

إبراهيموفيتش يرغب في العودة إلى باريس سان جيرمان
عتبر تجربة السويدي زالتان إبراهيموفيتش مع باريس سان جيرمان الفرنسي من 

ُ
ت

ه 
ّ
أفضل املراحل في مسيرته الرياضية، التي عرفت عديدًا من املحطات املثيرة، بما أن

تعاقد مع فرق قوية، مثل أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميالنو ونادي ميالن في 
إيطاليا وبرشلونة اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن النجم السويدي املخضرم سعى خالل الفترة 
املاضية للعودة من جديد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وخوض تجربة ثانية 
ه جدد تعاقده مع نادي ميالن اإليطالي قبل نهاية املوسم املاضي، 

ّ
مع الفريق، رغم أن

ولكن الحنني شجع إبراهيموفيتش على السعي من أجل معرفة موقف إدارة النادي.

القاهرة ـ العربي الجديد

بطل هــذه الــســطــور هــو العــب جمباز مــصــري األصـــل شــارك 
رأسها  وعلى  الكبرى،  البطوالت  مــن  الكثير  فــي  مصر  باسم 
إلــى نموذج صارخ  أن يتحول  العالم قبل ســنــوات، قبل  بطولة 
باسم  ينافس  اآلن  وهــو  الجمباز،  اتــحــاد  فــي  الكبير  لإلهمال 
تركيا على حصد 3 ميداليات أوملبية في دورة طوكيو في لعبة 
الجمباز. آدم، املولود في 21 فبراير/ شباط 1999 باإلسكندرية، 
كان بطال ألزمة كبرى في عام 2017، بعد مشاركته في بطولة 
العالم، حينما قرر السفر إلى تركيا رافضا االستمرار في لعبة 
وغياب  واالهتمام  الرعاية  على  بداعي عدم حصوله  الجمباز، 
املالي. وهذا االسم يبدو  لتأمني مستقبله  املالي وسعيه  الدعم 
تركيا  العبا  البعض  يــراه  قد  املصرية،  الجماهير  على  غريبا 
فــذا مــن املــواهــب الـــواعـــدة، الــتــي ظــهــرت أخــيــرا هــنــاك، وقــد يــراه 
البعض بطل جمباز يخطو خطواته األولــى بحثا عن صناعة 
األلعاب  دورة  ففي  تماما.  الحقيقة مختلفة  تبدو  ولكن  املجد، 
األوملــبــيــة املــقــامــة حــالــيــا فــي طــوكــيــو، نــجــح آدم أصــيــل، العــب 
الجمباز التركي، في الوصول لـ3 نهائيات دفعة واحدة، لينافس 
على حصد 3 ميداليات أوملبية، في وقت فشلت لعبة الجمباز 
املــصــريــة فــي حــصــد أي مــيــدالــيــات أوملــبــيــة، أو املــنــافــســة على 

ميدالية بشكل صريح، لتعلو نبرة الحسرة على ترك آدم أصيل 
»التركي«، أو عبد الرحمن جمال »املصري«، يرحل. وفجر عبد 
الرحمن جمال بركان الغضب في مصر ضد اتحاد الجمباز، 
الـــذي ســـارع رئــيــســه إيــهــاب أمـــني وقــتــهــا، إلطـــالق تصريحات 
إنه  لي  الرحمن وقــال  تلفزيونية قال فيها: »تواصلت مع عبد 
مــســافــر لــتــركــيــا مــن أجـــل الــعــمــل وكــســب لــقــمــة عــيــشــه ليترك 
الرياضة نهائيا ولن يمثل دولة ثانية كون القواعد تنص على 
أنه من الواجب االنتظار لسنتني إذا حصل على جنسية ثانية«. 
وحدث ذلك في عام 2018، ليفاجأ الجميع بعد 3 سنوات فقط 
بالنجم املصري عبد الرحمن جمال، أو التركي اآلن آدم أصيل، 

يلمع نجمه في األوملبياد.
نجم  نجح  الجنسية،  على  وحــصــولــه  تركيا  إلــى  رحيله  ومــنــذ 
الجمباز في تحقيق سلسلة من اإلنجازات، مثل الفوز بامليدالية 
الفضية لبطولة أوروبا في عام 2020، وكذلك امليدالية البرونزية 
ملنافسات طاولة القفز لبطولة أوروبــا عام 2020 وتأهل بشكل 
رائع إلى األوملبياد. ويعاني العديد من نجوم الرياضة املصرية 
من األهمال، حتى لو وصلوا إلى منافسات مهمة، وهو ما كشفته 
نجمة املصارعة املعتزلة سمر حمزة، ليس بسبب النتائج الهزيلة 
األوملبية،  األلعاب  املصارعة بشكل عام في دورة  التي حققتها 

بل لتصاعد الخالفات بينها وبني رئيس االتحاد عصام نوار.

آدم أصيل

على هامش الحدث

بطل تركي من أصول مصرية ينافس حاليًا على 3 ميداليات مختلفة 
في دورة أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات الجمباز

منتخب 
السودان يسعى 
للمنافسة بكأس 
العرب )أشرف 
شاذلي/فرانس 
برس(

)Getty( كولن يحاول بيع التونسي السخيري

نوفمبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى الدوحة، إذ 
لــن تكون سهلة هــي األخــرى،  تنتظره مهمة 
وال ســيــمــا أن املــنــتــخــب الـــســـودانـــي مــوجــود 
ــتــــي تــعــتــبــر  ــة، والــ ــعــ ــرابــ ضـــمـــن املـــجـــمـــوعـــة الــ
األقوى من بن باقي املجموعات، والتي تضم 
إلى جانبه منتخبات الجزائر ولبنان ومصر. 
ــتـــدأ املــنــتــخــب الـــســـودانـــي بــاملــشــاركــة في  وابـ
ــــأس الـــعـــالـــم مـــنـــذ الــــعــــام 1958،  تــصــفــيــات كـ
ــذي تــأهــل بعد  الــتــي أقــيــمــت فــي الــســويــد والــ
السياسية  الخافات  بسبب  مصر  انسحاب 

وكان للمنتخب السوداني بعد ذلك حضور 
الفت في التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم 
الــعــام 1990، حيث لعب مع  فــي  إيطاليا  فــي 
مباراة  السودان  الكاميرون، وخسر  منتخب 
الذهاب بهدفن مقابل ال شيء في الكاميرون، 
ــه بــهــدف  ــــاب عــلــى أرضــ ــاز فـــي مـــبـــاراة اإليـ وفــ

مقابل ال شيء لتتأهل الكاميرون.
وفـــي تــصــفــيــات مــونــديــال كـــوريـــا الجنوبية 
واليابان في العام 2002، كانت هناك فرصة 
لــلــتــأهــل، حيث  الــســودانــي  للمنتخب  كــبــيــرة 

بــن البلدين فــي ذلــك الــوقــت، وكــانــت تفصل 
الــــســــودان عـــن الــلــعــب فـــي املـــونـــديـــال خــطــوة 
واحــــــدة، لــكــن املــنــتــخــب الـــســـودانـــي انــســحــب 
الكيان  منتخب  كـــان  خصمه  ألن  اآلخـــر  هــو 

الصهيوني. 
في تصفيات  السودان  وتواصلت مشاركات 
كأس العالم بعد ذلك، ووصل في العام 1970 
إلى املرحلة النهائية، إال أنه خرج بعد دورة 
ثــاثــيــة تــأهــل مــن خــالــهــا املــنــتــخــب املغربي 
إلــــى الــنــهــائــيــات الــتــي أقــيــمــت فـــي املــكــســيــك. 

التي  تــألــق بشكل الفــت وتــصــدر مجموعته، 
الــقــارة السمراء  اثــنــان مــن عمالقة  كــان فيها 
أنــه أخفق  إال  هما منتخبا نيجيريا وغــانــا، 
لـــيـــودع دون تحقيق  الـــجـــوالت األخـــيـــرة  فـــي 

الحلم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
لـــطـــاملـــا راود الــجــمــاهــيــر  الــــــذي  الـــحـــلـــم  ــك  ــ ذلـ
الــســودانــيــة، يــعــود مــجــددًا لــيــخــالــج مشاعر 
ــات عـــشـــاق الــــكــــرة فــــي بـــاد  ــمـــوحـ ــال وطـ ــ ــ وآمـ
ما  يتحقق  بـــأن  قلوبهم  تتعلق  إذ  الــنــيــلــن، 

طال انتظاره في مونديال الوعد 2022.

ميركاتو ساخن في وجه رياضي
مالعب أوروبا

تونس ـ العربي الجديد

إلياس السخيري  تابع نجم منتخب تونس 
الــتــدريــبــات مــع نــاديــه كــولــن، اســتــعــدادًا لبدء 
منافسات الدوري األملاني املمتاز لكرة القدم، 
الــاعــب مع  الــغــمــوض مستقبل  يــســود  فيما 
املــغــادرة نحو  أو  باالستمرار  الفريق، ســواء 
نـــــاٍد آخــــر خــــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت الــحــالــيــة. 
أن  األملانية  »كيكر«  لصحيفة  تقرير  وكشف 
كولن لم يصل إليه أي عرض رسمي للتعاقد 
الــنــادي تفّكر  الــســخــيــري، مــا جعل إدارة  مــع 
جّديا في االنفتاح على كل املقترحات، حتى 
الذي  السعر   من 

ّ
أقــل وإن كانت بقيمة مالية 

األول.  لبيع نجمه  البداية  في  الفريق  حــّدده 
وأضاف املصدر ذاته أن كل الفرق التي أبدت 
اهــتــمــامــا بــالــســخــيــري، مــثــل نــابــولــي ورومـــا 
اإليطالين ووستهام يونايتد اإلنكليزي، لم 
تفاوض مجلس إدارة كولن بشكل رسمي، ما 
يحقق  للتنازل حتى  مضطرًا  النادي  يجعل 
هدفه ببيع إلياس خال امليركاتو الصيفي. 
لحقت  التي  الكبيرة  املالية  الخسائر  وجــّراء 
بــكــولــن بسبب أزمـــة فــيــروس كـــورونـــا، بحث 
ــل 

ّ
األملـــــان عــلــى بــيــع الــســخــيــري بــمــبــلــغ ال يــق

عـــن 15 مــلــيــون يــــــورو، لــكــن هــــذا الـــهـــدف لم 

ــق، رغـــم أن الـــاعـــب الــتــونــســي تــصــّدر 
ّ
يــتــحــق

ــة  ــيـ أخـــبـــار املــيــركــاتــو فـــي الــصــحــافــة األوروبـ
املــاضــيــة. ويمتد عقد صاحب  األشــهــر  طيلة 
الـــ26 سنة مع كولن حتى 2023، ما يعني أن 
تبقى  الفريق  مع  التجربة  مواصلته  مسألة 
واردة جّدًا، خصوصا أن موعد بدء الدوريات 
ــيــــة أمــســى قــريــبــا، وفـــي هـــذه الــحــالــة  األوروبــ
سيرّحب الجهاز الفني لكولن كثيرًا باستمرار 
السخيري الذي كان أحد املساهمن في إنقاذ 
النادي من الهبوط، املوسم املاضي. من جهة 
أخــــــرى، انــتــقــل الــــحــــارس الــــدولــــي اإليــطــالــي 
إلــى جنوى في صفقة  سالفاتوري سيريغو 
انتقال حر، بحسب ما أعلن النادي اإليطالي. 
ــفــــوف املــنــتــخــب  وكـــــــان ســـيـــريـــغـــو ضـــمـــن صــ
أوروبـــا على حساب  بكأس  املتوج  اإليطالي 
الترجيح  اإلنكليزي املضيف بركات  نظيره 
3-2 بــعــد الــتــعــادل 1-1 فــي الــوقــتــن األصــلــي 
واإلضافي على ملعب ويمبلي الشهير، لكنه 
نـــادرًا مــا وقــف بــن الخشبات الــثــاث بسبب 
البطولة جانلويجي  فــي  أفــضــل العــب  تــألــق 
ــزوري«  ــ دونـــارومـــا فــي الـــدفـــاع عــن عــريــن »أتـ
الذي يشرف على تدريبه روبرتو مانشيني. 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ولـــــم يــــحــــدد جــــنــــوى تـــفـــاصـــيـــل االتـ
الحارس البالغ 34 عاما والــذي حــرره فريقه 
السابق تورينو الشهر املاضي، بعدما دافع 
عن ألوانه في 150 مباراة خال 4 مواسم. في 
تــقــاريــر محلية أن سيريغو  ــارت  املــقــابــل، أشـ
وقع عقدًا لفترة عام، مع خيار التجديد لعام 
إضافي. وحقق سيريغو أبرز إنجازاته خال 
خمسة أعوام قضاها مع نادي باريس سان 
ــذي انــضــم إلــيــه حديثا  جـــرمـــان الــفــرنــســي الــ
مواطنه دوناروما قادما من ميان. ويتضمن 
ــــال إقـــامـــتـــه فــي  ســـجـــل ســـيـــريـــغـــو، املــــعــــار خـ
-2016( إشبيلية  إلـــى  الــبــاريــســيــة  الــعــاصــمــة 
اإلسبانين،   )2017( أوساسونا  وثــم   )2017
الفوز بالدوري الفرنسي أربع مرات بن عامي 
2013 و2016، كما أحرز الكأس املحلية مرتن. 
أن تشلسي  إيطالي،  وكشف تقرير صحافي 
البلجيكي  مــع  للتعاقد  الــضــغــط  ســيــواصــل 
إنتر ميانو، خال  روميلو لوكاكو، مهاجم 
العديد  وأكـــدت  الــجــاري.  الصيفي  امليركاتو 
من التقارير اإليطالية والبريطانية، أن إنتر 
رفــــض عـــرضـــا ضــخــمــا مـــن تــشــلــســي بقيمة 
100 مليون يـــورو، بــاإلضــافــة إلــى مــاركــوس 
ألونسو مقابل الحصول على توقيع لوكاكو، 
إيطاليا«،  لكن وفقا لشبكة »سكاي سبورت 
فإن هذا العرض لن يكون األخير من تشلسي 

بشأن لوكاكو.
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الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة الخميس 5 أغسطس/ آب 2021 م  26  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2530  السنة السابعة


