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رياضة

تستعد البرازيل 
لمواجهة 
فنزويال ضمن 
تصفيات أميركا 
الجنوبية 
لمونديال قطر 
2022، في 
وقت متأخر من 
يوم الجمعة 
)فجر السبت 
03:00 بتوقيت 
الدوحة(. 
ويعتزم المدرب 
تيتي إشراك 
ثالثي هجومي 
مكون من 
غابرييل جيسوس 
وريتشارليسون 
وروبرتو 
فيرمينيو، 
وسيحّل آالن 
بديًال لكاسيميرو 
المصاب بكورونا، 
وإيفرتون ريبيرو 
العب وسط 
فالمنغو بدًال من 
فيليبي كوتينيو.

البرازيل تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متتاليين )ماورو بيمينتيل/فرانس برس(

البرازيل تالقي فنزويال
تقدم نادي برشلونة بدعوى قضائية ضد نجمه 

السابق نيمار دا سيلفا والعب باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ملطالبته بدفع 10.2 ماليني 

يورو، وفقًا ملعلومة نشرتها جريدة )إل موندو( 
اإلسبانية. وكشفت مصادر من داخل النادي 

الكتالوني لوكالة )إفي( أن الدعوى تستند 
إلى أن النادي الكتالوني كان يخصم ضرائب 
أقل من املفترض من الالعب طيلة مسيرته مع 
البالوغرانا، واآلن يطالب النادي بهذا الفارق.

تلقى املريخ ضربة قوية من االتحاد السوداني 
لكرة القدم، باستبعاد 5 أسماء من قائمته 

الخاصة بأبطال أفريقيا. وجاء إبعاد رمضان 
عجب ومحمد الرشيد بسبب توقيعهما عقودا مع 

الهالل قبل التجديد مع املريخ، بينما وقع بخيت 
خميس على عقدين مع الهالل واملريخ، ومصعب 

كردمان بسبب توقيعه لعقد مع الخرطوم الوطني، 
أما بكري املدينة فلعدم وصول بطاقته من االتحاد 

العماني بعد أن خاض تجربة مع فريق ظفار.

أكد العب برشلونة ومنتخب إسبانيا تحت 
21 عامًا، بيدرو غونزاليس، أنه يحاول دائمًا 

االستماع والتعلم من قائد فريقه، ليونيل ميسي، 
مشيرًا إلى أن املهاجم األرجنتيني دائمًا ما يعطيه 

النصائح في امللعب. وفي مقابلة مع )إفي(، 
قال الالعب البالغ من العمر 17 عامًا إنه شعر 

بـ«الرهبة« حني رأى ميسي شخصيًا ألول مرة، 
مستطردا »لكن مع مرور األيام وجدته شخصًا 
عاديًا وبمثابة صديق في غرفة خلع املالبس«.

برشلونة يطالب 
نيمار بدفع 

10.2 ماليين يورو

االتحاد السوداني 
يستبعد 5 العبين 
من قائمة المريخ

بيدرو: شعرت 
بالرهبة حين رأيت 

ميسي للمرة األولى

Friday 13 November 2020
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وضع االتحاد اآلسيوي 
خطة محكمة لعودة 

التصفيات المزدوجة

ألمانيا تهدر الفرص وتكتفي بالفوز بهدف نظيف 
على التشيك

التشيك في مباراة وديــة، لكنها  الجديد 1-صفر على  أملانيا في ثوبها  فــازت 
أهدرت العديد من الفرص وفشلت في إثارة اإلعجاب قبل مواجهتي أوكرانيا 
وإسبانيا في دوري األمم األوروبية. ولجأ يواخيم لوف مدرب أملانيا، الذي أراح 
تشكيلته األساسية قبل املواجهتني في دوري األمم، إلى خطة 3-4-3 وأشرك 
فيليب ماكس ورايدل باكو ألول مرة مع املنتخب ليمنحا الفريق سرعة أكبر. 
وتقدمت صاحبة األرض، التي تواجه أوكرانيا يوم السبت ثم إسبانيا بعد ذلك 
بثالثة أيام، عندما حول لوكا فالدشميدت تمريرة ماكس العرضية املنخفضة 
في املرمى في الدقيقة 13. وكان يجب على أملانيا تعزيز تقدمها في الشوط 

األول لكنها أهدرت العديد من الفرص عبر يوليان براندت ونديم أميري.

فرنسا تسقط أمام فنلندا
توقف سجل فرنسا الخالي من الهزيمة عند 12 مباراة متتالية عندما خسرت 
بطلة العالم 2-صفر أمام ضيفتها فنلندا في مباراة وديــة. وسجل ماركوس 
فورس وأونــي فاالكاري هدفني في الشوط األول ليمنحا فنلندا فوزها األول 
املباراة  تلك  قبل  الثماني  مواجهاتهما  جميع  في  الخسارة  بعد  فرنسا  على 
ضربة  العارضة  وردت  الكرة  على  العالم  بطلة  واستحوذت  فرنسا.  باستاد 
رأس من ماركوس تــورام لكن فريق املــدرب ديدييه ديشامب، الــذي غاب عنه 
املهاجم كيليان مبابي لإلصابة، افتقر لإلبداع. وتخرج فرنسا، التي لم تخسر 
منذ هزيمتها 2-صفر في تركيا في يونيو/ حزيران 2019 في تصفيات بطولة 
أوروبا 2020، ملواجهة البرتغال يوم السبت ثم تعود لتستضيف السويد يوم 
الثالثاء في املجموعة الثالثة للدرجة األولى بدوري األمم األوروبية. وهز فورس 
مــرمــى ستيف  لفنلندا على  فــرصــة  أول  مــن  اللعب  مــجــريــات  الــشــبــاك عكس 
مــانــدانــدا فــي الدقيقة 28. وضــاعــف فــاالكــاري الــفــارق بعد ذلــك بثالث دقائق 
 
ً
بتسديدة قوية من 20 مترًا. وأشرك ديشامب مهاجمه أنطوني مارسيال بدال
 من بول 

ً
من أوليفييه جيرو في الدقيقة 57 والعب الوسط نغولو كانتي بدال

بوغبا الذي قدم أداء مخيبا لآلمال لكن التغييرات لم تساعد الفريق. وصمدت 
فنلندا لتحقق فوزها الرابع في آخر خمس مباريات.

إيطاليا تنتصر برباعية على إستونيا 
بغياب المدرب مانشيني

أحـــرز فينشنزو غــريــفــو أول هــدفــني دولــيــني فــي مسيرته وعــمــره 27 عــامــا، 
ليساعد تشكيلة احتياطية إليطاليا، التي غاب عنها املدرب روبرتو مانشيني 
وتولى  وديـــا.  إستونيا  على  الــفــوز 4-صــفــر  فــي  بكوفيد-19،  إصابته  بسبب 
املدرب املساعد ألبيريكو إيفاني مسؤولية منتخب بالده، بينما كان مانشيني 
يصدر التعليمات من منزله في روما، حيث يخضع املدرب البالغ عمره 55 عاما 
للعزل عقب إصابته بالفيروس. واستعدت إيطاليا، التي مددت مسيرتها بدون 
خسارة إلى 20 مباراة، بتشكيلة ضمت 41 العبا لخوض مباراتني في دوري 
الفرصة  الودية ملنح  املباراة  والبوسنة، واستغلت  بولندا  أمــام  األوروبــيــة  األمــم 
ملشاركة العبني أقل خبرة. وحصل أليساندرو باستوني على فرصة املشاركة 
أملانيا ألبوين  املولود في  الدفاع، بينما خاض غريفو،  الدولية األولــى في قلب 

إيطاليني وقضى كل مسيرته في الدوري األملاني، مباراته الدولية الرابعة.

البديالن ويند وباه يسجالن في ظهورهما األول 
مع الدنمارك

سجل البديالن يوناس ويند والكسندر باه في   ظهورهما األول مع الدنمارك 
في الفوز 2-صفر على السويد وديا في كوبنهاغن، إذ دفع املنتخبان بفريقني 
من الصف الثاني بسبب جائحة كوفيد-19. وغاب العديد من الالعبني عن 
املباراة بسبب خضوعهم لقواعد الحجر الصحي ولم يحضر أي من املدربني 
السويد بفيروس كــورونــا، بينما ظل  أنــدرســون مــدرب  يــان  اللقاء. وأصيب 
نظيره كاسبر يوملاند في مقر عزله بالفندق مع تسعة العبني بعد اتصالهم 

بشخص مصاب.

كواالالمبور ـ العربي الجديد

بيان  في  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كشف 
باملصادقة  املسابقات  لجنة  قيام  عن  رسمي، 
عــلــى املـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة لــلــمــواجــهــات الــتــي 
ســتــلــعــب فـــي الــتــصــفــيــات املــشــتــركــة املــؤهــلــة 
ــقـــام ألول  ــتـ ــتــــي سـ ــم، الــ ــالــ ــعــ ــــأس الــ لـــبـــطـــولـــة كــ
ــــط عـــام 2022 في  مـــرة بــتــاريــخ الـــشـــرق األوسـ
ــيـــويـــة الــتــي  قـــطـــر، وبـــطـــولـــة كــــأس األمـــــم اآلسـ
تستضيفها الصني عام 2023، بعدما تأجلت 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
االتــحــاد اآلســيــوي على  وبحسب بيان نشره 
موقعه اإللكتروني، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا 
الفيديو،  تــوان عبر تقنية  تــراك ووك  برئاسة 
واتفقت على »استكمال جميع مباريات الدور 
 15 اآلســيــويــة بحلول  التصفيات  مــن  الــثــانــي 

يونيو/ حزيران عام 2021«.
وأضـــــــاف أن مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــتـــني الــســابــعــة 
والثامنة ستقام في شهر مارس/ آذار املقبل، 
والــجــولــتــني الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة فـــي يونيو 
2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــدوحــة الستضافة  مدينة  لجنة ملف  قّدمت 
لجنة  إلــــى   ،2030 اآلســـيـــويـــة  ــعــــاب  األلــ دورة 
اآلسيوي  األوملــبــي  للمجلس  التابعة  التقييم 
ــــزور قــطــر حــالــيــًا، رؤيــتــهــا وخــطــطــهــا  الـــتـــي تـ
الستضافة نسخة استثنائية وغير مسبوقة 
من األلعاب. واطلعت لجنة التقييم في اليوم 
مفصلة  تقديمية  عــروض  على  للزيارة  األول 
استعراض  الــدوحــة، تضمنت  ملف  لجنة  من 
رؤيـــتـــهـــا وخــطــطــهــا بـــشـــأن اســتــضــافــة دورة 
األلعاب اآلسيوية 2030، ودوافعها الستضافة 
نسخة  منها  ستجعل  التي  والكيفية  الـــدورة 
اســتــثــنــائــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــقــيــام بــزيــارات 
ميدانية ألبرز املرافق الرياضية العاملية التي 

تحتضنها الدوحة.
وفي هذا اإلطار، زار وفد لجنة التقييم التابعة 
مــؤســســة قطر  اآلســـيـــوي،  األوملـــبـــي  للمجلس 
الــتــي تــســتــضــيــف عــــددًا مـــن أبــــرز املــؤســســات 
ــالـــم، مـــا يــجــعــلــهــا وجــهــة  الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــعـ
العالقات  ولتعزيز  األعمال  ولريادة  لالبتكار 

فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول مــن الــعــام نفسه. 
أنه  اتفقت على  اللجنة  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
»بعد التنسيق مع االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، فإن مباريات الدور الثالث املكونة من 
10 جوالت سوف تستكمل بحلول نهاية شهر 
امللحق  مــبــاريــات  تــقــام  أن  مـــارس 2022، على 
مايو/  العاملي في شهري  وامللحق  اآلســيــوي 
أيــــار ويــونــيــو 2022«، الفــتــًا إلـــى أن مــواجــهــة 

امللحق اآلسيوي ستكون من مباراة واحدة.
وكــــان االتـــحـــاد اآلســـيـــوي قـــد أعــلــن فـــي شهر 
ــن تـــأجـــيـــل جــمــيــع  أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي عــ
الثاني  الــدور  املباريات املتبقية من تصفيات 
ملونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في 
إلــى العام املقبل جــراء تفشي فيروس  الصني 
 
ً
التصفيات مقررة أصال تلك  كــورونــا. وكانت 
في شهر مــارس/ آذار املــاضــي، لكن استمرار 
انـــتـــشـــار كـــوفـــيـــد-19 حــــال دون إقــامــتــهــا في 
مــوعــدهــا املــحــدد، قــبــل أن يعلن االتــحــاد أواًل 
استئنافها في أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــحـــالـــي، ويــقــرر 
تــأجــيــلــهــا مــجــددًا حــتــى الــعــام املــقــبــل، بسبب 

االجــتــمــاعــيــة. وســـتـــؤدي مــؤســســة قــطــر دورًا 
محوريًا في التشديد على كسر ألعاب الدوحة 
بــالــتــنــوع  ــاء  ــفــ ــتــ الــــحــــواجــــز واالحــ لـــكـــل   2030

الثقافي لدولة قطر ولقارة آسيا.
خـــالل هـــذه الـــزيـــارة، اجــتــمــعــت الــشــيــخــة مــوزا 
إدارة مؤسسة  رئــيــســة مــجــلــس  نـــاصـــر،  بــنــت 
مع  املجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر 
الــوفــد، بــحــضــور الشيخة هــنــد بــنــت حــمــد آل 
ثاني، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر 
والرئيسة  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
التنفيذية للمؤسسة. ونوقش خالل االجتماع 
استضافة  دعــم نجاح  فــي  دور مؤسسة قطر 

قطر لدورة األلعاب اآلسيوية 2030.
وقـــالـــت الــشــيــخــة هـــنـــد: »إن مــديــنــة الـــدوحـــة 
جــاهــزة بــالــتــأكــيــد الســتــضــافــة دورة األلــعــاب 
اآلســيــويــة 2030، ملــا فــيــهــا مــن مــرافــق عاملية 
تشّكل  كذلك  متقّدمة.  تحتية  وبنية  املستوى 
ــة لــــهــــذه األلــــعــــاب  ــ ــــدوحـ اســـتـــضـــافـــة مـــديـــنـــة الـ
احتفااًل بالرياضة، ومصدر إلهام جيل جديد 
ــة  ــيـــني، لـــيـــس فــــي مـــديـــنـــة الـــدوحـ ــريـــاضـ مــــن الـ

فحسب، بل في املنطقة والعالم بأسره«.
التقييم  بلجنة  الترحيب  »يــســّرنــا  وأضــافــت: 
ــيـــــوي فــي  ــ ــــي اآلسـ ــبـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس األوملـ
املـــديـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن فــي 
مــؤســســة قــطــر لــتــعــزيــز الــقــيــم الــتــي تجسدها 
االلتزام،  االحترام،  من  الرياضة،  في  املشاركة 
يأتي  والنشاط.  الرياضية،  الــروح  اإلنــصــاف، 
ــن إيـــمـــانـــنـــا بــأهــمــيــة تــوفــيــر  ــًا مــ ذلـــــك انـــطـــالقـ
الفرص ملختلف أفراد املجتمع من أجل ضمان 

الــقــارة  الــتــي تعيشها دول  الــصــحــيــة  الــحــالــة 
العاملي  الوباء  تفشي  عــودة  نتيجة  الصفراء، 
بقوة، ما جعل بعض السلطات املحلية تعود 

إلى قرارات الحجر الصحي العام.
ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو املجموعات 
الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز 
في  منتخبات  أربــعــة  أول  تصل  فيما  الثاني، 
الــدور الثالث إلى املونديال القطري، في حني 

يخوض الخامس ملحقًا دوليًا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، اعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة عملية 
تــقــديــم طــلــبــات اســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
آسيا تحت 23 عامًا عام 2022، حيث كان من 
املقرر أن تقام البطولة عام 2022 في الصني 
االســتــعــداد الستضافة نهائيات  مــن  كــجــزء 
كـــأس آســيــا 2023، ولــكــن االتــحــاد الصيني 
ــيـــوي بــعــدم  ــاد اآلسـ لــكــرة الـــقـــدم أبــلــغ االتـــحـ

رغبته في تنظيم البطولة.
إعــادة فتح باب  اللجنة على  واتفق أعضاء 
تــقــديــم طــلــبــات اســتــضــافــة بــطــولــتــي كــأس 
فــي 2022 و2024 في  تــحــت 23 عــامــًا  آســيــا 
منطقة غرب آسيا، على أن يتم الترتيب كي 
تكون نسخة عام 2026 جزءًا من االستعداد 

إلقامة كأس آسيا 2027.
وستكون األولوية في النسخة املستقبلية من 
بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في السنوات 
األوملبية،  التصفيات  مــن  جــزءًا  تكون  ال  التي 
لتقام بالدول التي سوف تستضيف نهائيات 
كـــأس آســيــا. وقــــررت لــجــنــة املــســابــقــات إعـــادة 
بحث مواعيد كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

صحتهم ورفــاهــيــتــهــم، والــعــمــل مــعــًا مــن أجــل 
مجتمع قوي، حيوي، وفاعل«.

ورّحــــــب الــشــيــخ جـــوعـــان بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــقــطــريــة، ورئــيــس 
األلعاب  الدوحة الستضافة دورة  لجنة ملف 
فـــي مدينة  الــتــقــيــيــم  بــلــجــنــة  اآلســيــويــة 2030 

الـــدوحـــة، وقــــال: »إنـــه مــن دواعــــي ســـرورنـــا أن 
نـــرحـــب بــلــجــنــة الــتــقــيــيــم الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
األوملـــبـــي اآلســـيـــوي فــي مــديــنــة الـــدوحـــة حيث 
الرياضة لشرح  املتخصص في  فريقي  يتوق 
التي  املخاطرة  وتجنب  اليقني  حــول  خططنا 
اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  بتوفيرهما  نِعد 

ــارة آســـيـــا فـــي عــام  ــ وألبـــــرز الــريــاضــيــني فـــي قـ
2030«. وأضاف: »كما سيسلط فريقي الضوء 
عــلــى الــســبــب وراء أهــمــيــة هــــذا الــيــقــني لــقــارة 
آسيا في هذا التوقيت وما الذي يعنيه وعلى 
كيفية بناء ألعاب الدوحة 2030 إلرث مستدام 
قــبــل. وإذا  يــحــدث مــن  لــم  للقارة بأكملها كما 
األلعاب  دورة  تنظيم  مــا حصلنا على شــرف 
ــــد لــكــم تــنــظــيــم نسخة  اآلســـيـــويـــة، فــإنــنــي أؤكـ

استثنائية من األلعاب«.
مــن جانبه، قــال جــاســم بــن راشـــد البوعينني، 
ــام لـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة الـــقـــطـــريـــة،  ــ ــعـ ــ األمــــــــني الـ
والرئيس التنفيذي للجنة ملف الدوحة 2030:
»نــود إعــادة صياغة املفاهيم القائمة حول 
كيفية استضافة الدورات، فبداًل من التركيز 
الــزمــنــيــة ألعـــمـــال التشييد،  الـــجـــداول  عــلــى 
الرياضة  التركيز سويًا على مستقبل  نود 
فــي دولـــة قطر وقـــارة آســيــا، ونـــود التعامل 
مـــع الـــجـــوانـــب الـــضـــروريـــة واملـــلـــّحـــة كــبــنــاء 
ُيقاس  ال  اآلسيوية  للرياضة  مستدام  إرث 
باملنشآت الرياضية الجديدة فحسب، ولكن 
مـــن خــــالل تــحــســني جـــــودة حـــيـــاة املــجــتــمــع 
وكـــمـــا بــرهــنــت جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
تساهم الرياضة في إنقاذ أرواح الكثيرين. 
لذلك، سيكون من دواعــي ســرورنــا أن نبدأ 
العمل الجاد بالتعاون معكم لرفع مستوى 
جــودة الحياة في قــارة آسيا، حتى تصبح 
لــالحــتــفــاء  بــــوابــــة   2030 الـــــدوحـــــة  ألــــعــــاب 
أفــصــل صـــورة ممكنة  تقديم  فــي  بنجاحنا 

للقارة اآلسيوية«.

قطر تعد بنسخة استثنائية لدورة األلعاب اآلسيوية 2030االتحاد اآلسيوي يكشف موعد استئناف التصفيات المزدوجة
وجد االتحاد اآلسيوي 
نفسه مضطرًا لتغيير 

مواعيد مباريات 
التصفيات بسبب كورونا

تسعى قطر من خالل 
استضافة األلعاب اآلسيوية 

2030 إلى تقديم نسخة 
استثنائية ومميزة

)Getty( يعقد االتحاد اآلسيوي اجتماعاته بشكل متواصل

)Getty( »يسعى مدرب المغرب لتقديم المتعة مع »أسود األطلس

يعتمد منتخب تونس على خبرة نجمه وهبي الخزري )فاضل سينا/فرانس برس(

ألعاب الدوحة ستحتفي بالتنوع الثقافي لدولة قطر وقارة آسيا )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

ــتــــرقــــب  ســــــاعــــــات جــــــديــــــدة مــــــن الــ
والـــحـــذر والــبــحــث عـــن االنــتــصــار 
وحصد النقاط، تنتظر الجماهير 
الــعــربــيــة عــنــدمــا تــتــواصــل رحــلــة منتخبات 
شــمــال أفــريــقــيــا، وهــــذه املــــرة مـــع منتخبات 
مصر وتــونــس واملــغــرب الــتــي تسعى لحسم 
3 نــقــاط فــي خــتــام جــولــة الـــذهـــاب والــحــفــاظ 
ــول لــقــمــة مــجــمــوعــاتــهــا فـــي ســبــاق  أو الـــوصـ
األمم  نهائيات كأس  إلى  املؤهلة  التصفيات 
أن  املنتظر  الــكــامــيــرون  فــي  املقبلة  األفريقية 

تقام في يناير/ كانون الثاني 2022.
ويــدافــع املنتخب املغربي عــن صــدارتــه لقمة 
منتخب  يلتقي  عندما  الخامسة،  املجموعة 
 في 

ً
أفريقيا الوسطى في اختبار يبدو سهال

تونس والمغرب 
ومهمة جديدة

العين على االقتراب 
من أمم أفريقيا

تترقب الجماهير المغربية مباراة منتخب بالدها 
المؤهلة  التصفيات  في  الوسطى  أفريقيا  أمام 
أمام  تونس  منتخب  يلعب  فيما  أفريقيا،  ألمم 

نظيره تنزانيا

تقرير

ظل فارق الخبرات واإلمكانيات بني تشكيلة 
ــرب، ولــكــنــه بــالــغ  ــغــ  مــنــتــخــب لــصــالــح املــ

ّ
كــــل

فــارق  ظــل  فــي  رقميًا  والصعوبة  الحساسية 
النقاط املحدود بينهما.

وتــمــلــك املـــغـــرب 4 نـــقـــاط مـــن جــولــتــني كــانــت 
تــحــتــل بــهــمــا قــمــة املــجــمــوعــة قــبــل أن تلعب 

موريتانيا مع بوروندي، فيما تملك أفريقيا 
الــوســطــى 3 نـــقـــاط فـــي املـــركـــز الــثــالــث وقــبــل 

األخير في جدول ترتيب املجموعة.
بكامل قوته  اللقاء  املغربي  املنتخب  ويدخل 
الفني وحيد  املــديــر  فــرض  الــضــاربــة، بعدما 
خــالــيــلــودزفــيــتــش ســيــاســة جـــديـــدة ورائـــعـــة 
ألســـــــود األطــــلــــس تــمــثــلــت فــــي طــــي صــفــحــة 
ــبـــني بــعــد  ــتــــدعــــاء العـ خــــالفــــات املــــاضــــي واســ
طــول غياب من جديد لالستفادة من قــدرات 

الجميع في سباق التصفيات.
وأســـفـــرت تــلــك الــســيــاســة عــن اســتــدعــاء أمــني 
حــارث، املحترف في شالكة األملاني، بخالف 

إعادة فيصل فجر، العب الوسط املخضرم.
ويــمــلــك املــنــتــخــب املـــغـــربـــي كــتــيــبــة مــدجــجــة 
باملحترفني في كبار األندية األوروبية، التي 
الفني، يتصدرها حكيم  املدير  يراهن عليها 
زيــــاش نــجــم تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي، ويــوســف 
ــيـــة اإلســــبــــانــــي،  ــلـ ــيـ ــبـ الــــنــــصــــيــــري هــــــــداف إشـ
الواعد،  املرمى  حــارس  بونو  ياسني  وزميله 
ويــــوســــف الـــعـــربـــي هـــــــداف أولـــيـــمـــبـــيـــاكـــوس 
الـــيـــونـــانـــي، وزكـــــريـــــاء لــبــيــض العـــــب وســـط 
أياكس الهولندي، بجانب أشــرف بن شرقي 
الزمالك املصري، وأفضل العب مغربي  نجم 

محترف في القارة السمراء.
ويــســعــى املــغــرب فــي لــقــاء أفــريــقــيــا الوسطى 
والحفاظ  السابعة  للنقطة  والــوصــول  للفوز 
على القمة، وتكرار التفوق في الجولة الرابعة 
ــبـــاشـــر والـــســـريـــع  ــأهـــل املـ ــتـ لــحــســم بـــطـــاقـــة الـ
واملــبــكــر ألمـــم أفــريــقــيــا حـــال فـــوز موريتانيا 

مرتني أيضا.
ــد وحـــيـــد خــالــيــلــودزفــيــتــش  ــن جـــانـــبـــه، أكــ ومــ
املــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب املـــــغـــــربـــــي، فــي 
ــة، تــطــلــعــه لـــلـــفـــوز عــلــى  ــيـ تـــصـــريـــحـــات إعـــالمـ
أفريقيا الوسطى مع تقديم عرض مميز ينال 
الحقيقي  الــوجــه  ويــقــدم  الجماهير  إعــجــاب 

للمنتخب املغربي.
وقــــــال »مـــنـــتـــخـــب أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى يــمــلــك 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــلــمــنــافــســة. لـــديـــه 3 نـــقـــاط، 
ويملك العبني مميزين محترفني في أوروبا، 
في  معه  التعامل  قــوة، وعلينا   

ّ
بكل سيؤدي 

أرض امللعب بتوازن. ما يقلقني هو اإلجهاد، 
املــحــتــرفــون لــم يــتــدربــوا ســـوى 3 مـــرات على 
أيضًا،  غائبون  العبون  لدينا  تقدير.  أقصى 
عليها  وأراهـــن  قوية  الحالية  التشكيلة  لكن 
في تحقيق الفوز، وأتمنى تسجيل عدد كبير 
من األهداف وتقديم عرض جميل في الوقت 
منا،  وتنتظر  الجماهير  تتمنى  كما  نفسه، 
وخاصة أن املطلوب ليس التأهل بل املنافسة 

جنوب أفريقيا يلتقي 
ساو تومي وبرينسيب 

بمباراة سهلة

)Getty/يدرك منتخب المغرب صعوبة التصفيات األفريقية )أوزان كوزيه

عــلــى الــلــقــب وتحقيق بــطــاقــة الــتــرشــح أيضًا 
لكأس العالم املقبلة«.

العاشرة  املجموعة  تشهد  نفسه  الــوقــت  فــي 
التونسي  املنتخب  بطلها  مرتقبة  مــواجــهــة 
ــة فــــي الــتــصــفــيــات،  ــاريـ ــنـ ــة الـ ــدايـ ــبـ صـــاحـــب الـ
حــيــنــمــا يــلــتــقــي تـــنـــزانـــيـــا فــــي مــــبــــاراة تــبــدو 

حاسمة بنسبة كبيرة في سباق التأهل.
ويملك املنتخب التونسي حاليًا 6 نقاط من 
انــتــصــاريــن، مــقــابــل 3 نــقــاط لــتــنــزانــيــا التي 
تملك فرصًا قوية في املنافسة على القمة أو 

الوصافة.
الليبي  للجمهور  بأهمية  املــبــاراة  وتحظى 

اللقاء بتكتيك هجومي يعتمد خالله بشكل 
)الــخــاوي  املــهــاجــم  الــوســط  كبير على مثلث 
األهــداف،  واملساكني والخزري( في تسجيل 
له  الــثــالــث  الــفــوز  وتحقيق  النتيجة  وحــســم 
على  والتأكيد  التصفيات  فــي  الــتــوالــي  على 

جدارته في تحمل مسؤولية نسور قرطاج.
إعالمية،  تصريحات  فــي  الكبير  منذر  وأكــد 
يــن، سعيًا  جــاهــزيــة العــبــيــه لــخــوض الــلــقــاء
والحفاظ  الست،  النقاط  وحصد  الفوز  وراء 
على العالمة الكاملة ومواصلة تصدر جدول 

ترتيب املجموعة.
وقـــال الكبير »لدينا فــريــق رائـــع، مــزيــج من 

أيــضــًا الــــذي يــنــتــظــر الـــهـــدايـــا الــتــونــســيــة من 
خالل تحقيق نسور قرطاج الفوز وكذلك في 

الجولة املقبلة.
ويـــدخـــل املــنــتــخــب الــتــونــســي الـــلـــقـــاء بــكــامــل 
قـــوتـــه الـــضـــاربـــة تــحــت قـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي 
في  النجوم  كل  استدعى  الــذي  الكبير،  منذر 
واحــــدة مــن املــــرات االســتــثــنــائــيــة الــتــي يملك 
فيها تشكيلة كاملة العدد، يتصدرها يوسف 
املساكني ووهبي الخزري وفرجاني ساسي 
وعلي معلول ووجدي كشريدة وسيف الدين 
الخاوي، مع الوجوه الواعدة مثل حمزة رفيع 
الكبير  يخوض  أن  وينتظر  اللمطي.  ومــارك 

املحترفني الكبار أصحاب الخبرات وآخرين 
واعدين نراهن عليهم في املستقبل. بدايتنا 
فــي الــتــصــفــيــات رائـــعـــة، حققنا 6 نــقــاط في 
أمــام  قــويــًا  أداء  الــجــمــيــع ينتظر  مــبــاراتــني، 
تنزانيا وهو منتخب منظم ويــؤدي بشكل 
جيد خــارج ملعبه ولديه قائمة مميزة من 
املحترفني في أوروبا، وكان مشاركًا في أمم 
أخــرى  مــرة  املــشــاركــة  إلــى  أفريقيا ويتطلع 
 

ّ
بكل املقبلة. سنلعب  الكاميرون  في نسخة 

الكاملة  العالمة  الفوز وتحقيق  قوة ونريد 
وخــطــتــنــا فـــي الــلــقــاء مــتــوازنــة مـــع الــكــثــافــة 
ــكـــون الــتــوفــيــق  الـــهـــجـــومـــيـــة، وأتـــمـــنـــى أن يـ

أمــام  الــالعــبــني فــي اللمسة األخــيــرة  حليف 
املرمى«.

منتخب  يلتقي  )الجمعة(،  عينه  الــيــوم  وفــي 
جنوب أفريقيا )3 نقاط(، نظيره ساو تومي 
أمــام  مــبــاراة سهلة نسبيًا،  فــي  وبــريــنــســيــب 
ــــذي تــلــقــت شــبــاكــه حتى  مــتــذيــل الــتــرتــيــب الـ
ضد  النيجر  تلعب  فيما  أهــــداف،   5 اللحظة 
إثــيــوبــيــا، ونــيــجــيــريــا تــالقــي ســيــرالــيــون في 
مـــواجـــهـــة ال تــعــد بــالــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات 
مـــالـــي على  تــلــتــقــي  ــرًا  ــيــ وأخــ األول،  لــلــطــرف 

أرضها بمنتخب زامبيا.
)العربي الجديد(
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حسين غازي

حاجة  اإللكترونية  األلــعــاب  باتت 
مـــلـــّحـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــاب فــي 
إذ  السنوات األخيرة،  العالم خالل 
الشاشة  أمـــام  ســاعــات  منهم  الــعــديــد  يقضي 
لــخــوض غــمــار منافسات وهمية وشــّيــقــة في 
الوقت عينه، وقد ارتفعت نسبة اإلدمــان على 
ألعاب الفيديو مع اإلغالق العام في العديد من 
البلدان في عام 2020، بسبب جائحة كورونا 
ــل حــصــدهــا لـــــــأرواح وتــســجــيــل  الـــتـــي تـــواصـ
حاالت مرتفعة في العديد من البلدان، ال سيما 
في الواليات املتحدة األميركية وأوروبــا. ولم 
العاديني،  الشباب  على  فقط  األمــر  هــذا  يؤثر 
بـــل انــغــمــس فــيــه كـــبـــار الـــريـــاضـــيـــني، خــاصــة 
ــقــــدم، عــلــى غـــــرار نــجــم بــاريــس  العـــبـــي كــــرة الــ
دا  نيمار  البرازيلي  واملنتخب  جيرمان  ســان 
إبراهيموفيتش  زالتــــان  والــســويــدي  سيلفا، 
العــــب مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي، وســـرخـــيـــو أغـــويـــرو 
نجم مانشستر سيتي، ومسعود أوزيل العب 

أرسنال، والقائمة تطول.

مشكلة نفسية
كشف معالج نفسي بــارز أن عــدد العبي كرة 
القدم الذين يسعون للعالج من إدمان األلعاب 

إدمان جديد 
يهدد الالعبين

التام.  اإلقفال  إلنهاء  لقاح  إيجاد  ويحاول  كورونا  جائحة  العالم  يواجه 
قد  التي  المخاوف  من  واحدة  النفسية  الصحة  تعتبر  الفترة  هذه  وخالل 
تؤثر  التي  الفيديو  ألعاب  تبرز  وهنا  المستقبل.  في  كبرى  مشكلة  تشكل 

بشكل مباشر على حياة الشباب والالعبين الذين قد يدمنون عليها

3031
رياضة

تقرير

قــد ارتــفــع مــنــذ أول إغـــالق لــفــيــروس كــورونــا. 
ــار مــســتــشــاري  ــبـ ــد كـ ــ ــوب، أحـ ــ ــال ســتــيــف بــ ــ وقــ
إنــه يساعد حاليًا 15  بريطانيا،  فــي  اإلدمـــان 
العبًا محترفًا و30 شبه محترف في حل هذه 
املشكلة، التي باتت تؤثر على حياتهم بشكٍل 
مباشر، خاصة أن هذا الرقم هو ثالثة أضعاف 
تحديدًا  كــورونــا،  جائحة  قبل  املسجل  الــرقــم 
قبل فترة التوقف التي عاشها عالم كرة القدم 
ملــدة 3 أشــهــر تقريبًا. وأضـــاف خبير اإلدمـــان 
بــوب »األمـــر يــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة، لقد 
ألعاب  على  املدمنني  الالعبني  عــدد  تضاعف 

الفيديو ثالث مرات منذ اإلغالق األول«.
عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت كـــــرة الــــقــــدم ولـــــم يـــكـــن لـــدى 
ــا يـــفـــعـــلـــونـــه، أصـــبـــحـــت األلـــعـــاب  ــبـــني مــ الـــالعـ
ــيـــة. اآلن، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــودة  أكـــثـــر جـــاذبـ
أنـــهـــا ال زالــــت  ــات، إال  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــتـــدريـــبـــات واملـ
عنها  يتخلوا  لم  الالعبني  ألن  مشكلة،  ل 

ّ
مث

ُ
ت

ــرة الـــقـــدم،  تـــمـــامـــًا. بــطــبــيــعــة الــــحــــال، العـــبـــو كــ
الــعــاديــني، خاصة  مختلفون عــن األشــخــاص 
أكــد غاريث  فقد  مــغــايــر،  أســلــوب حياتهم  أن 
بــيــل فــي إحــــدى املــقــابــالت أن حــيــاتــهــم تشبه 
ــيـــني(، يــأكــلــون وفــق  »الـــروبـــوتـــات« )رجـــــال آلـ
نــظــام مــعــني ويــخــرجــون فــي أوقــــات مــحــددة، 
بالتالي لديهم وقت أكثر من أي شخص آخر 
الحقيقة  للعقل، في  األمــر مدمر  للعب، وهــذا 
هو وباٌء صامت ال يحظى باالهتمام الكافي 
من قبل اإلعالم والقيمني على الرياضة بشكٍل 
عــــام، خــاصــة أن نــتــائــجــه قـــد ال تــتــعــلــق فقط 
التأثير  إنــمــا  والــصــحــي،  الــجــســدي  بالجانب 
األكــــبــــر قــــد يـــكـــون نــفــســيــًا، مـــمـــا قــــد يــنــعــكــس 
عليهم في امللعب وخارجه. قضاء وقت طويل 
أمام شاشة الحاسوب أو »اآلي باد« ملمارسة 
يــكــون بالنسبة للبعض  قــد  الــفــيــديــو  ألــعــاب 
أمــرًا عــاديــًا، وهــو ال يؤخذ على محمل الجد 
 في العشرينيات 

ً
كما ينبغي، فمنع شاب مثال

األلــعــاب لفترات  من عمره، منغمٌس في هــذه 
الحقيقة  طويلة ضمن نمط معني، يشبه في 
خطف طــفــٍل مــن أمـــه، أي بــحــال أخـــذك لجهاز 
التحكم الــخــاص بــه، قــد يتحول إلــى شخٍص 
آخـــر وربــمــا عـــدائـــي، أو قــد يــفــشــل فــي إكــمــال 
يومه بشكٍل طبيعي. بحسب صحيفة »ديلي 
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  فــإن العبي  مــيــل«، 
ليسوا محصنني من هــذا اإلدمـــان، يسافرون 
الفنادق  كثيرًا، ولديهم وقت طويل في غرف 

مللئه، وهنا قد تتعقد املشكلة.

خطرٌ كبير
»اضـــطـــراب األلـــعـــاب«  تـــم إدراج مـــا يــســمــى بــــ
كـــحـــالـــة ثـــابـــتـــة مــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة، 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة مــنــذ عــام 
)هيئة   NHS طلقت 

ُ
أ  ،2019 أكتوبر  في   .2018

الـــوطـــنـــيـــة( أول مــركــز  الـــصـــحـــيـــة  الــــخــــدمــــات 
ــاب، وذلـــــك بــهــدف  ــعــ ــات األلــ ــرابـ ــطـ وطـــنـــي الضـ
ــتـــراوح أعــمــارهــم بني  عـــالج املـــرضـــى الـــذيـــن تـ
13 و25 عامًا. وقال رالف هسينهوتل، رئيس 
ــه يـــرى  ــ ــتـــون الــــعــــام املـــــاضـــــي، إنــ ــبـ ــامـ ــهـ ــاوثـ سـ
هــذه املشكلة »مــثــل إدمـــان الــكــحــول أو إدمــان 
املخدرات‹‹، وأكد أنه اعتاد على إيقاف تشغيل 
»الواي فاي« في فنادق الفريق لحماية العبيه.
ــال جــيــف ويــتــلــي، العـــب خــط وســط  بـــــدوره، قـ
اآلن  يشغل  الـــذي  الــســابــق،  سيتي  مانشستر 
في  الالعبني  لرعاية  التنفيذي  املدير  منصب 
»ديــلــي مــيــل« »قــد ال يرى  اتــحــاد كــرة الــقــدم، لـــ
بعض الناس أنها مشكلة مقارنة باملشروبات 
أو املــخــدرات أو الــقــمــار. قــد ال يـــرون أنــه ضــاٌر 
ــراض. لكن  ــ مــثــل تــلــك األمــــور، قــد ال يـــرون األعـ
بعضها يمكن أن تكون مشابهة لحاالت إدماٍن 
ــــرى، ألن الـــنـــاس مـــهـــووســـون بــالــشــرب أو  أخــ
القمار ويمكن للناس أن يصبحوا مهووسني 
أنا  نفسه، هل  الــســؤال  باللعب«. وهنا يطرح 
ألــعــب ألنــنــي أســتــمــتــع بـــذلـــك، أم ألــعــب ألنــنــي 
ألعابي  مضطر لفعل هــذا األمــر؟ هل تتداخل 

اإلدمان على ألعاب 
الفيديو يؤثر على 

الصحة النفسية

لويس إنريكي: سنحت لنا فرص لتسجيل المزيد من األهداف
بدا لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا راضيا عن أداء فريقه بعد التعادل مع املنتخب 
الهولندي، رغم تأكيده أن العبيه كان بوسعهم تسجيل املزيد من األهداف. وقال إنريكي 
خالل املؤتمر الصحافي عقب املباراة »إحراز األهداف هو األصعب في كرة القدم. أعتقد 
أننا خلقنا فرصا كافية ملزيد من األهداف. سنحت للمنافس أيضا فرص محققة لكننا 
يشترك  أهــدافــا.  وسيسجلون  للغاية  جيدون  العبون  »لــدي  وأكــد  إيقافها«.  من  تمكنا 
قلة  كانت  إذا  منه على ســؤال عما  ردًا  املهاجمون«،  فقط  ليس  الــهــدف  فــي  ه 

ّ
كل الفريق 

أهداف )ال روخا( تصيبه بالقلق. وتابع »كنت أود أن نستغل مزيدًا من الفرص وهو ما 
كان سينعكس على معنويات الالعبني، لكن هذا األمر سيحدث الحقا«. وأردف »عانينا 
في مسألة الضغط خالل الشوط الثاني، لم يسر األمر كما كان عليه في الشوط األول 
وشكلوا خطورة علينا«. وكان املنتخب اإلسباني هو املبادر بالتسجيل في الشوط األول، 

لكن دوني فان دي بيك أدرك التعادل فور بداية الشوط الثاني.

راموس يصل لرقم بوفون ويقترب من أحمد حسن
عادل سرخيو راموس رقم اإليطالي جانلويجي 
بوفون كأكثر العب أوروبي خوضا للمباريات 
مــع منتخب بـــالده، بعد أن شـــارك مــدافــع ريــال 
ــه مــع )ال  مــدريــد فــي الــلــقــاء الـــدولـــي رقـــم 176 ل
العالم  لــقــب عميد العــبــي  مــن  ليقترب  ـــا(،  روخـ
الـــــذي يــحــمــلــه املـــصـــري أحـــمـــد حـــســـن. ودخـــل 
راموس ملعب مباراة هولندا الودية، في الدقيقة 
 لسرخيو مارتينيز، في 

ً
86 من عمر اللقاء بديال

آخر تغيير أجــراه املــدرب لويس إنريكي. يذكر 
املــيــريــنــغــي ظــهــر ألول مـــرة بقميص  أن مــدافــع 
منتخب إسبانيا حني كــان عمره 19 عاما في 
2005 خــالل مــبــاراة أمـــام الــصــني، وقــد أصبح 
على مسافة ثمانية لقاءات فحسب من الرقم القياسي املسجل باسم املصري أحمد 

حسن الذي لعب 184 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة.

دي بور: مواجهة إسبانيا كانت قوية 
وممتعة من الفريقين

أكد مدرب املنتخب الهولندي فرانك دي بور عقب التعادل 1-1 مع إسبانيا، أن اللقاء الذي 
جمع الفريقني كان »قويا وممتعا من الجانبني«. وقال دي بور »تفوق منتخب إسبانيا 
أننا تحسنا كثيرًا بعدها وظهرنا بصورة  رائـــع، رغــم  بـــدأوا بشكل  األول.  الــشــوط  فــي 
أفضل في بعض الفترات«، في تصريحات أوردتها شبكة )تيليديبورتي(. واعتبر املدرب 
أن »الشوط الثاني كان متوازنا أكثر. سجلنا مبكرًا الهدف )التعادل( وسنحت لهم عدة 
فرص، لكن تلك التي الحت لنا كانت أخطر«. واختتم »أنا سعيد، رغم أن إصابة ناثان آكي 

مقلقة. إنها سيئة بالنسبة له ولنا، اضطررنا للبحث عن بديل«.

طوكيو 2020 تدرس إمكانية حظر الصياح 
بين الجماهير في المالعب

إمكانية   2020 طوكيو  أوليمبياد  منظمو  يــدرس 
مــنــع املــتــفــرجــني مــن الــصــيــاح أو الــتــحــدث بصوت 
عاٍل أثناء املنافسات األوملبية، باإلضافة إلى تقييد 
الدخول إلى املالعب، من بني تدابير أخرى ملواجهة 
املنظمة  اللجنة  وأعلنت  كــورونــا.  فيروس  انتشار 
ألوملبياد طوكيو، اإلجراءات التي بدأت مناقشتها 
الصحية  السالمة  لضمان  اليابانية  السلطات  مع 
الــريــاضــي، وذلـــك بعد  الــحــدث  للمتفرجني خـــالل 
للرياضيني واملشاركني  مناقشة إجــراءات مماثلة 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ اآلخــــريــــن فــــي الــــحــــدث. وقــــــال املــ
لألوليمبياد، توشيرو موتو، في مؤتمر صحافي 
عن بعد »نريد أن نتأكد من إتاحة الفرصة لوجود متفرجني في املدرجات، بما في ذلك 
الزوار األجانب«. وأوضح موتو أن الشروط النهائية لوجود الجمهور في املدرجات األوملبية 
وبقية  اليابان  في  الجائحة  تطور  كيفية  على  اعتمادًا  املقبل،  الربيع  في  تحديدها  سيتم 
العالم والقيود املفروضة على دخول الدولة. ويخطط املنظمون إلجراء اختبارات )بي سي 
آر( على الزوار عند وصولهم إلى البالد ومراقبة درجة حرارة أجسامهم بشكل متكرر، 
من بني تدابير أخرى. وأضاف موتو أن شروط دخول املسافرين األجانب إلى اليابان خالل 
األلعاب ستعتمد في نهاية املطاف على وضع الوباء في بلدانهم األصلية. وتشمل التدابير 
وتركيب  املغطاة،  املناطق  في  الجيدة  التهوية  ضمان  الــعــدوى  ملكافحة  املخططة  األخــرى 
املتفرجني.  للحفاظ على املسافة االجتماعية بني  األيــدي وتوفير فواصل مادية  معقمات 
وستواصل اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو 2020 مناقشة إستراتيجيتها لألمن الصحي 
خالل األشهر املقبلة، وستستضيف األسبوع املقبل رئيس اللجنة األوملبية الدولية، توماس 
باخ في العاصمة اليابانية ملناقشة خطوات االستعدادات للحدث املؤجل إلى صيف 2021.

إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر ألول مرة بتاريخ 
الــشــرق األوســــط فــي عـــام 2022. وبــاتــت األنــديــة األوروبــيــة 
الــكــبــيــرة تــرســل كــشــافــيــهــا ملــتــابــعــة بـــيـــدرو غــونــســالــفــيــس 
صاحب )22 عــامــا(، مــن أجــل إرســـال تقارير دوريـــة حول 
تطوره في املواجهات املقبلة، حتى تتمكن من حسم أمرها 
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، كونه ُيعد من املواهب 
الشابة الواعدة في عالم كرة القدم. ولد بيدرو غونسالفيس 
الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 1998،  في 
وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2006، عندما انضم 
بني  بعدها  ليتنقل  رأســه،  في مسقط  أكاديمية محلية  إلــى 
ــرر الجهاز  عـــدد مــن األنــديــة املــحــلــيــة، حــتــى عـــام 2017. وقـ
إلى  دعــوة  توجيه  اإلنكليزي،  وولفرهامبتون  لــنــادي  الفني 
النجم البرتغالي الشاب، حتى يخوض تجربة في األكاديمية 
عام  حتى  معهم  ويستمر  بعدها،  قبوله  ليتم  بــه،  الخاصة 

األول  الفريق  بــدالء  نفسه على مقاعد  2019، عندما وجــد 
»الذئاب«. وانتقل النجم الشاب إلى صفوف نادي فاماليكاو  لـ
البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة، ليخوض بعدها 
املــســابــقــات  ــداف فــي جميع  أهــ 33 مــواجــهــة ســجــل فيها 5 

املحلية، ما جعل أنظار إدارة سبورتينغ لشبونة تتجه إليه.
النجم  إقــنــاع  فــي  لشبونة  سبورتينغ  نـــادي  إدارة  ونجحت 
فاماليكاو  في  نظيرتها  مع  وتواصلت  بمشروعها،  الشاب 
حتى تحصل على عقده، الذي تم توقيعه في شهر أغسطس/

املاضي. ولم يخيب  الصيفي  »امليركاتو«  املاضي خالل  آب 
لشبونة،  سبورتينغ  نــادي  إدارة  آمــال  غونسالفيس  بيدرو 
بعدما خطف األضواء وبقوة في أول 7 مواجهات لعبها في 
الــدوري البرتغالي املمتاز، الــذي سجل فيها 7 أهــداف حتى 
اآلن، ما يجعل أمر رحيله ألحد الفرق األوروبية في الدوريات 

»امليركاتو« الصيفي املقبل أمرًا واردًا للغاية. الكبرى بـ

قتيبة خطيب

أثــــار الــنــجــم الــشــاب بــيــدرو غــونــســالــفــيــس قــائــد خــط وســط 
الجماهير  استحسان  البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  نــادي 
الرياضية في بالده، بسبب املستويات الكبيرة التي يقدمها 
الــدوري املمتاز لكرة القدم  رفقة فريقه، الذي تصدر ترتيب 
هّدافي  تربعه على عرش  إلى  باإلضافة  نقطة،  برصيد 19 

املسابقة املحلية برصيد سبعة أهداف.
إلــى صــدارة  لشبونة  نــاديــه سبورتينغ  غونسالفيس  وقـــاد 
البرتغالي املمتاز لكرة القدم، بعدما ساهم بفوزهم  الدوري 
فــي 6 مــواجــهــات كــامــلــة، مــع تــعــادل وحــيــد، بفضل أهــدافــه 
الحاسمة في شباك خصومه، قبل التوقف الرياضي بسبب 
مواجهات  املنتخبات  فيها  ستخوض  التي  الــدولــيــة،  الفترة 
وديــة، وفي دوري األمــم األوروبــيــة أو في التصفيات املؤهلة 

بيدرو غونسـالفيس

على هامش الحدث

بات النجم 
البرتغالي الشاب 

بيدرو غونسالفيس 
محط أنظار 

الجماهير الرياضية 
العالمية بسبب 
ما يقدمه مع 

سبورتينغ لشبونة

ستيف بوب أحد كبار 
مستشاري اإلدمان في 
بريطانيا يساعد حاليًا 
15 العبًا محترفًا حاليًا 
)Getty/ديفيد ماكنيو(

الالعبين،  بين  الفيديو  ألعاب  رواد  أشهر  من  واحدًا  نيمار  البرازيلي  يُعتبر 
أثناء  في   )LIVE( مباشر  بشكٍل  األحيان  من  العديد  في  يظهر  فهو 
ممارسته ألعاب الحرب، وال سيما )Call of Duty( و)Battlefield(، التي اعتاد 
خوضها مع زمالء له أمثال ماركينيوس، وكذلك تياغو سيلفا. وتعتبر 
حادثة 2018 واحدة من أكثر األمور غرابة من قبل نيمار، حين ظهر ببث 
مباشر تزامنًا مع حفل جوائز فيفا الخاص بأفضل العب في العالم، مع 

العلم أنه يحب االستعراض كذلك، كما هو الحال في الملعب.

نيمار وألعاب الفيديو

وجه رياضي

مــع أجـــزاء أخــرى مــن حياتي، مثل عالقتي أو 
وظــيــفــتــي؟ إذا تــم إهــمــال مــجــاالت أخــــرى في 
حـــيـــاتـــك، فـــهـــذه عـــالمـــة واضـــحـــة عــلــى وجـــود 

مشكلة تحتاج إلى حل.
قــد يــغــرق بعض الــشــبــاب فــي ألــعــاب الفيديو 
حتى ساعات الصباح األولى. إذا لعب شخص 
ما ملدة 10 ساعات متواصلة، يوًما بعد يوم، 
فهو لن يأكل أو ينام بشكل جيد، بالتالي إذ 

العادات السيئة للعب. كما قامت »سبورتنغ 
تــشــانــس«، وهـــي مــؤســســة خــيــريــة للصحة 
العقلية أسسها قائد منتخب إنكلترا السابق 
ــز، بـــإجـــراء مــكــاملــات ومــحــادثــات  ــ تــونــي آدامــ
ــا عــــمــــدت إلـــى  ــمـ بــــشــــأن ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو، كـ
التعليمية  الجلسات  تقديم عدٍد متزايد من 
حــول هــذا املــوضــوع. من جانبه، أكــد أليكس 
مــيــلــز، رئــيــس قــســم الــتــعــلــيــم فـــي ســبــورتــنــغ 

كان الالعبون يفعلون ذلك بهذا النسق لفترة 
زمــنــيــة، فـــإن أجــســادهــم لــن تــســمــح لــهــم بـــأداء 
التمارين بشكٍل مناسب، وقد يتعّرض العديد 

منهم لإلصابات وتراجع املستوى.
وطلبت األندية من رابطة الالعبني املحترفني 
)الــتــي لديها خــط مساعدة يعمل على مــدار 
24 ساعة وقــادر على ربــط العبي كــرة القدم 
حول  الالعبني  إلــى  التحدث  باملستشارين( 

تشانس »هــنــاك أشــخــاص يــأتــون مــن خالل 
الفردية لدينا ولديهم مشكلة  شبكة العالج 
ــداد كــبــيــرة،  ــأعــ مـــع األلــــعــــاب، إنـــهـــا لــيــســت بــ
ولكنها مشكلة أكثر مما كانت عليه قبل 10 
الحال أن  التخوف األكبر بطبيعة  سنوات«. 
يستمّر الالعبون في هذا األمــر، وأن تتطور 
أكــثــر، وحــيــنــهــا سيصبح عالجها  حــالــتــهــم 

صعبًا للغاية.

غادر أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا املستشفى، حيث خضع لجراحة 
)ألبيسيليستي( السابق بعربة إسعاف، ترافقها عربات  في بوينس أيرس. ونقل مدرب الـ
شرطة، إلى منزله، حيث سيظل تحت مالحظة أطباء وذويه. وقال ماتياس مورال، محامي 
الرغم من أن دييغو »مر باللحظة األصعب في حياته«، إال أن »هذه  مــارادونــا، إنه على 
املخاطر تالشت وهو باق لفترة«. وأشار مورال، في تصريحات من أمام باب املستشفى 
املــخ كان  النزيف في  هــذا  اكتشاف  أن  أعتقد  باللحظة األصعب في حياته،  مــّر  »دييغو 

بمثابة املعجزة، حيث كان من املمكن أن يتسبب في وفاته«.

صورة في خبر

خروج مارادونا
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