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دخلت النجمة 
التونسية أنس 
جابر، قائمة 
المصنفات 
المحترفات 
العشر األوليات 
على مستوى 
العالم، ألول مرة 
في تاريخ التنس 
العربي، لتحقق 
إنجازا جديدا 
بعدما أصبحت 
أول العبة عربية 
تفوز بلقب 
في بطوالت 
المحترفات، 
عندما نالت لقب 
برمنغهام في 
يونيو/حزيران 
الماضي.

)Getty/أنس جابر واصلت تألقها بعالم الكرة الصفراء )جون كورديس

إنجاز أنس جابر
أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم، إقالة مدرب 

املنتخب إدواردو بيريزو عقب الخسارة 4-صفر 
أمام بوليفيا بتصفيات كأس العالم 2022. وتولى 
بيريزو قيادة باراغواي في فبراير/ شباط 2019 

عقب استقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 
وقال اتحاد باراغواي ببيان عبر »تويتر« إنه 

سيكشف عن الطاقم التدريبي الجديد خالل وقت 
قصير. وتحتل باراغواي املركز الثامن بتصفيات 
أميركا الجنوبية برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

واصلت دوامة التعادالت محاصرتها فريق ساو 
باولو في الدوري البرازيلي، حيث سقط الفريق 

في فخ التعادل )1-1( مع ضيفه سييارا، في ختام 
مباريات املرحلة الـ26 من املسابقة. وأنهى سييارا 
الشوط األول لصالحه بهدف فابيو غونزالفيس، 

وتعادل ساو باولو عبر جوناثان كاييري، ليكون 
التعادل السادس على التوالي للفريق في املسابقة. 

ورفع ساو باولو رصيده إلى 31 نقطة في املركز 
الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام سييارا.

أعلن نائب رئيس عمليات كرة السلة في نادي نيو 
أورليانز بيليكانز ديفيد غريفني أن نجم فريقه 

زيون وليامسون سيغيب عن بداية موسم الدوري 
األميركي، بسبب إصابة تعرض لها في قدمه 

اليمنى. وقال غريفني في مؤتمر صحافي: »ليس 
لدينا تاريخ محدد للعودة«. وكان غريفني قد أكد 

في وقت سابق أنه »متفائل« بخصوص عودة 
الجناح القوي البالغ من العمر 21 عامًا وخوض 

املباراة األولى في 20 تشرين األول/ أكتوبر املاضي.

باراغواي تقيل 
مدربها بيريزو بعد 

الهزيمة أمام بوليفيا

تعادل جديد 
لساو باولو في الدوري 

البرازيلي

دوري السلة األميركي: 
وليامسون يغيب 

عن بداية الموسم

Saturday 16 October 2021
السبت 16 أكتوبر/ تشرين األول 2021 م  10  ربيع األول 1443 هـ  ¶  العدد 2602  السنة الثامنة
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تيروب حطمت 
الرقم القياسي العالمي 

لسباق 10 كلم

بتصفيات  جديد  لفوز  البرازيل  ويقود  يتألق  نيمار 
المونديال

لسكة  لــلــعــودة  الــبــرازيــل  بـــاده  منتخب  ليقود  دا سيلفا،  نيمار  النجم  تــألــق 
بعد   ،»2022 »قطر  مونديال  بلوغ  من  أكثر  ويقربه  من جديد،  االنــتــصــارات 
أميركا  تصفيات  من  الثانية عشرة  الجولة  4-1، ضمن  ــواي  أوروغـ اكتساح 
تمريرتني  وقــدم  بهدف  الشباك  بــاريــس ســان جيرمان  نجم  وهــز  الجنوبية. 
حاسمتني خال الفوز العريض، ليستعيد صاحب الـ29 عامًا تألقه، بعد أداء 
املاضي،  األحــد  لقاء كولومبيا  االنتقادات خــال  مخيب صاحبته موجة من 
والذي انتهى بالتعادل السلبي. وفازت األرجنتني بصعوبة على بيرو بهدف 
تعديل  على فرصة  بيرو  األول، وحصلت  الــشــوط  فــي  ــارو  الوتـ يتيم سجله 
النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان في 

الدقيقة 64، لكن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة.

مانشستر  في  الشهر  العب  جائزة  يحصد  رونالدو 
يونايتد

ــدو، جـــائـــزة أفــضــل العــــب فـــي فــريــق  ــ ــال ــ حــصــد الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رون
وسجل  املــاضــي.  سبتمبر/أيلول  شهر  عــن  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر 
البرتغال  »الــدون«، الذي تسلم الجائزة بعد عودته من مشاركته مع منتخب 
في فترة التوقف الدولي التي أحرز فيها 4 أهداف، ثنائية في ظهوره األول مع 
الــدوري اإلنكليزي  أمــام نيوكاسل وهدفا مع وست هام يونايتد في  الفريق 
املمتاز وهدفا في مرمى يونغ بويز وآخــر في مرمى فياريال بــدوري أبطال 
أوروبا. وحصد رونالدو، الذي شكر الجمهور الذي صوت له، أيضا في األيام 

املاضية جائزة العب الشهر في البريمييرليغ. 

السابق: هذا أفضل وقت لمواجهة  العب فالنسيا 
برشلونة 

أكد العب فالنسيا السابق، فرناندو غوميز كولومير، أن تراجع أداء ونتائج 
فريق برشلونة يجعل من »الوقت الحالي األفضل ملواجهته في كامب نو بآخر 
20 أو 25 سنة«. ويستضيف »البلوغرانا« غدا األحد »الخفافيش« على ملعب 
»كامب نو« في الجولة التاسعة من دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 
»الليغا«. ورغم تردي األوضاع داخل برشلونة، إال أن العب فالنسيا السابق 
أكد في تصريحات لوكالة األنباء اإلسبانية »إفي«، أن الفريق الكتالوني لديه 
العــبــون جــيــدون وأنــه قــادر على جعل األمـــور صعبة على الخصم. وصــرح 
أن  فيمكنه  جيدة  بصورة  لعب  وإذا  جيدين  العبني  برشلونة  »يمتلك  قائا: 
يصّعب األمور كثيرا عليك، لكن فالنسيا صار فريقا تصعب هزيمته. آمل أن 

يواصل املنافسة وأن يخرج من املباراة بنتيجة إيجابية«.

برنامج  سيواصل  رامـــوس  جــيــرمــان:  ــان  س بــاريــس 
التعافي لمدة 10 أيام

املــدافــع اإلسباني سيرجيو رامــوس  أن  باريس ســان جيرمان،  نــادي  أعلن 
الفردي تحت إشــراف طبي على مــدار األيام  للتدريبي  سيواصل برنامجه 
العشرة املقبلة. وذكر التقرير الطبي الصادر عن النادي الفرنسي، أن الهدف 
الــذي لم  الوقت  التدريبات الجماعية« في  إلــى  البرنامج هو »الــعــودة  من هــذا 
الــرغــم من  الفريق على  يظهر فيه نجم ريــال مــدريــد السابق حتى اآلن مــع 
توقيعه لــه فــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، وذلـــك بسبب سلسلة مــن اإلصــابــات 
له يوم 5 مايو/أيار  العضلية. ولعب رامــوس )35 عاما( آخر مباراة  واآلالم 
املاضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا بني ريــال مدريد وتشلسي 
اإلنكليزي. وأعرب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أسفه لطول فترة 
أنــه سيعود ملستواه. وقــال في مؤتمر  أبــدى ثقته في  الــاعــب، ولكنه  غياب 
صحافي: »ليس لدي شك في أنه سيصل ألفضل مستوياته، األمر صعب 
ألي رياضي، إنه ليس وضعا جيدا أن يظل الشخص لفترة طويلة من دون 

التدرب مع زمائه ومن دون اللعب«.

على مــدى سنوات قليلة فقط، فرضت عــداءة 
ــة أغــنــيــس  ــلــ املــــســــافــــات املـــتـــوســـطـــة والــــطــــويــ
النجمات في  أملع  تيروب نفسها كواحدة من 
القياسية  األرقــام  مت 

ّ
القوى، حط ألعاب  عالم 

وفازت بامليداليات لتصبح املعيلة األساسية 
لعائلتها الكينية الكبيرة. بيد أن حياة العداءة 
تم  اندثرت مبكرا وبقسوة، عندما  وأحالمها 
النوم  غرفة  فــي  طعنا  مقتولة  عليها  العثور 
بمنزلها في مركز التدريب املشهور عامليا في 
أيــام فقط مــن احتفالها  إيــن بكينيا، قبل 10 

بعيد ميالدها السادس والعشرين. 
فقدت كينيا »جوهرة كانت واحــدة من أسرع 
الساحة  عــلــى  الــقــوى صــعــودًا  ألــعــاب  عمالقة 
ــيــــة«، بــحــســب جـــاكـــســـون تـــــوي، رئــيــس  الــــدولــ
ــــوى. وأضـــــاف  ــقـ ــ ــاب الـ ــعــ ــاد الـــكـــيـــنـــي أللــ ــ ــــحـ االتـ
الشابة  إلى ما حققته في مسيرتها  »بالنظر 
حتى اآلن، فحياتها انتهت بسرعة. هذا األمر 
سيؤملنا لفترة طويلة«. وُولدت تيروب لعائلة 
مــن الــفــالحــني فــي بــلــدة كيسيس الــهــادئــة في 
الــشــهــيــرة فــي تشرين  فــالــيــه«  منطقة »ريــفــت 

عمان ـ العربي الجديد

لــكــرة  ــا  ــامـ عـ  23 تـــحـــت  األردن  مــنــتــخــب  زرع 
القدم، والذي يطلق عليه املنتخب »الرديف«، 
النتائج  الكرة األردنــيــة، بعد   جديدا في 

ً
أمــال

الــجــيــدة الــتــي حققها فــي املــشــاركــة األخــيــرة 
حني حقق لقب بطولة غرب آسيا، بعد الفوز 
في النهائي على املنتخب السعودي بنتيجة 
3-1. وساد التفاؤل الشارع الرياضي األردني 
الــتــتــويــج، كما ساهمت  عــام بعد هــذا  بشكل 
أيــضــا  األول  لــلــمــنــتــخــب  ــــرة  ــيـ ــ األخـ الـــنـــتـــائـــج 
الــــذي حــقــق فـــوزيـــن عــلــى مــنــتــخــبــي مــالــيــزيــا 
ــان، فـــي إطـــــار الــبــطــولــة الــدولــيــة  ــتـ ــسـ ــكـ وأوزبـ
الـــوديـــة الــثــالثــيــة الــتــي اخــتــتــمــت فـــي َعــمــان، 
فــي رفـــع مــســتــوى الــطــمــوح. واعــتــبــر الــشــارع 
أن  الرياضي من العبني ومدربني وجماهير، 
النتائج األخيرة بثت روح التفاؤل واالرتياح 
بعد ســنــوات عــجــاف، لــم تشهد نتائج جيدة 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة. وقـــــال املـــديـــر الــفــنــي 

مــســيــرتــهــا  وبـــــــــدأت   1995 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ األول/ 
الــزمــن، لكنها  الرياضية قبل أقــل من عقد من 
سرعان ما حصدت املركز الثاني في أكثر من 

سباق محلي ودولي في اختراق الضاحية. 
وأصبحت تيروب بسرعة واحدة من النجمات 
الصاعدات في كينيا بصفتها بطلة العالم في 
إحرازها  وبعد   2015 لعام  الضاحية  اختراق 
في  الــعــالــم  بطولة  فــي  برونزيتني  ميداليتني 
سباق 10 آالف متر، واحتلت املركز الرابع في 
ســبــاق 5 آالف مــتــر فــي أوملــبــيــاد طــوكــيــو هــذا 
العام. رحلت تيروب بعد شهر واحد فقط من 
الرقم  تحطيم  إنجازاتها:  أعظم  أحــد  تحقيق 
الــقــيــاســي الــعــاملــي لــســبــاق 10 كــلــم فــي أملانيا 
بزمن قدره 30:01 دقيقة، وهو رقم مذهل وأقل 
بـ28 ثانية من الرقم القياسي السابق. وقالت 
الذي  إيمانويل روتيتش،  إن زوجها  الشرطة 
اعتقل في مدينة مومباسا الساحلية، اتصل 
بوالدي تيروب قائال إنه ارتكب »خطأ« وسط 
تــقــاريــر إعــالمــيــة عـــن مــشــاكــل فـــي زواجــهــمــا. 
بينما كــانــت الــريــاضــيــة تــصــنــع الــتــاريــخ في 
الــخــارج، كانت عائلتها تعتمد عليها كونها 

ــرديــــف أحـــمـــد هـــايـــل وصـــاحـــب  لــلــمــنــتــخــب الــ
اإلنـــجـــاز، إن فـــوز فــريــقــه بــبــطــولــة غـــرب آسيا 
إنـــجـــاز تـــاريـــخـــي، ويـــؤســـس ملــرحــلــة أفــضــل، 
معتبرا أن الفوز بلقب البطولة األخيرة، جاء 
بــعــد جــهــد جــمــاعــي التـــحـــاد الـــكـــرة والــجــهــاز 
الفني والالعبني. وعن سر فرحة الشارع بهذا 
اإلنجاز، قال في تصريح نشرته وكالة األنباء 
األردنــيــة )بــتــرا( :الجمهور األردنـــي متعطش 
لــإنــجــازات بــعــد أن مـــرت الــكــرة األردنـــيـــة في 
ــزان،  ــ ــ ــــدم االتـ املـــرحـــلـــة املـــاضـــيـــة بـــحـــالـــة مــــن عـ
مرحلة  على  الــعــزم  عــاقــد  الجميع  أن  معتبرا 
الجيدة.  والنتائج  باإلنجازات  مليئة  جديدة 
وقـــــال مـــــدرب فـــريـــق الــــوحــــدات عــبــدالــلــه أبــو 
زمع، إن نتائج املنتخبني األول والرديف في 
األيــام األخيرة، أعــادت ثقة الشارع الرياضي 
أمر مهم يؤسس  الوطنية، وهو  باملنتخبات 
ملــرحــلــة مــتــمــيــزة، مــعــبــرا عـــن تـــفـــاؤلـــه بــقــدرة 
نتائج  تحقيق  على  األول  الــوطــنــي  املنتخب 
الفــتــة فــي بطولة كــأس الــعــرب الــتــي تــقــام في 
قطر خالل شهر يناير/ كانون الثاني املقبل. 
أما العب فريق الحسني إربد سعد الروسان، 
تمنى أن تشهد املرحلة املقبلة، نهضة كروية 
أردنية بحثا عن األلقاب. وأضــاف: »املنتخب 
الــرديــف أعــاد الهيبة للكرة األردنــيــة، بعد أن 
حــصــد لــقــب بــطــولــة غـــرب آســيــا، كــمــا أن أداء 
الدولية  البطولة  في  األول  الوطني  املنتخب 
عن مستقبل  برسائل مطمئنة  بعث  الــوديــة، 
ــيــــة«. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر املشجع  الــكــرة األردنــ
األول  املنتخبني  نتائج  أن  فــريــحــات،  مصلح 

املعيل األساسي لها. قال قريبها يواش ليمو، 
ــداء يــشــارك فــي ســبــاقــات 5 آالف متر:  وهـــو عـ
كعدائني  نحن  الوحيد.  أملنا  أغنيس  »كانت 

في العائلة ال ندري ماذا سنفعل اآلن«. 
وتحّدث ليمو بينما كان املشّيعون يتجمعون 
العائلة في قرية على بعد ساعتني  في منزل 
بــالــســيــارة مــن إيـــن. وتــحــّدثــت والــــدة تــيــروب 
العائلة  تــجــاه  ابنتها  كــرم  عــن  ديــنــا  املنكوبة 
املدرسية  الرسوم  من خالل مساهمتها بدفع 
ــالـــت: »أنــــا أيــضــًا كنت  ومـــالبـــس األطــــفــــال، وقـ
املنزل  زارت  أعتمد عليها في كل شــيء. كلما 
كانت تتسّوق لي ونحتفل جميعا بوجودها 

معنا«. 
في إين، مركز التدريب الذي يقع على ارتفاع 
شــاهــق فــي »ريــفــت فــالــيــه« فــي غـــرب كينيا، 
ــــرب عــــــداؤون مـــقـــّربـــون مــنــهــا عـــن حــزنــهــم  أعـ
العميق لرحيلها. وقال إيزاياه كوسغي، عداء 
الطبيعي  الـــعـــالج  واخــتــصــاصــي  املــــاراثــــون 
الرياضي: »كانت واحدة منا. لقد تدّربنا هنا 
فــي إيـــن وقــمــنــا بتمثيل بــالدنــا فــي أحـــداث 
رياضية مختلفة حول العالم. لقد كانت تقوم 
بعمل جيد، جيد جدا«. وبعد فوزها بسباق 
10 كلم في أملانيا وتحطيمها الرقم القياسي، 
»إنستغرام«  على  لها  تيروب صــورة  نشرت 
الــجــري األصــفــر،  بابتسامة عــريــضــة وحــــذاء 
وشــكــرت الــلــه ومــديــريــهــا والــجــهــات الــراعــيــة 
وجــمــهــورهــا وانــتــهــت بــإعــالن مــؤثــر للغاية 

»الغد واعد«.
)فرانس برس(

والــرديــف فــي البطولتني األخــيــرتــني، أعــادت 
الوطنية،  باملنتخبات  الرياضي  الشارع  ثقة 
بحثا  األخــيــرة  النتائج  على  بالبناء  مطالبا 
عن األلقاب. وأضاف: »منذ سنوات لم تحقق 
املــنــتــخــبــات الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة، كــمــا أن فشل 
املنتخب األول في الوصول إلى الدور الحاسم 

تسبب  العالم،  لكأس  املؤهلة  التصفيات  من 
فــي صــدمــة لــلــشــارع الــريــاضــي املــحــلــي الــذي 
عـــاد لــلــتــفــاؤل بــعــد الــنــتــائــج األخـــيـــرة«. وأكــد 
أحــمــد هــايــل مـــدرب رديـــف املنتخب األردنـــي، 
ــرب آســـيـــا الــثــانــيــة  ــاد غــ أن لــقــب بــطــولــة اتـــحـ
تــحــت 23 عــامــًا لــكــرة الــقــدم، جـــاء تتويجًا ملا 

ــواًء  قـــدمـــه الــنــشــامــى مـــن عـــطـــاءات كــبــيــرة ســ
قــبــل انـــطـــالق املــنــافــســات أو عــلــى امــتــدادهــا. 
وقــال املـــدرب األردنـــي الــشــاب فــي تصريحات 
خـــاصـــة لــلــمــوقــع اإللـــكـــتـــرونـــي التـــحـــاد غــرب 
آســيــا، إن البطولة كانت مــن األســـاس فرصة 
مــمــيــزة لــكــافــة املــنــتــخــبــات املــشــاركــة للوقوف 
عــلــى مــســتــوى جــاهــزيــتــهــا قــبــل الــظــهــور في 
ــات كـــأس  ــيـ ــائـ ــهـ ــلــــة إلــــــى نـ الـــتـــصـــفـــيـــات املــــؤهــ
للمنتخب  بالنسبة  وجـــاءت   ،23 تحت  آسيا 
الــتــحــديــد محطة مثالية  األردنــــي عــلــى وجـــه 
باعتباره خاض سلسلة من املباريات القوية 
وحصل بالنهاية على اللقب، وهو ما أضاف 
املعنوي  الصعيد  عــلــى  إيــجــابــيــة  مكتسبات 
جنبًا إلى جنب مع ما تحقق من فوائد على 
الــشــقــني الــفــنــي والــبــدنــي. وعــــاد هــايــل ليقدم 
شــكــره إلـــى اتـــحـــاد غـــرب آســـيـــا، مـــجـــددًا على 
إلى  ســنــوات،   6 انقطاع  بعد  البطولة  تنظيم 
جــانــب اخــتــيــار تــوقــيــت مــنــاســب لــهــا يسبق 
الـــتـــصـــفـــيـــات وكــــــان املــنــتــخــب األردنــــــــي تـــوج 
السعودي  املنتخب  على  الــفــوز  بعد  باللقب 
الــنــهــائــيــة الــتــي  ــاراة  ــ ــبـ ــ بــنــتــيــجــة 3-1، فــــي املـ
أقيمت في 12 تشرين األول/ أكتوبر الجاري، 
عــلــى اســتــاد األمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام. 
وشهدت البطولة مشاركة واسعة تمثلت بـ11 
منتخبًا من أصل 12 يمثلون كافة االتحادات 
ــــرب آســيــا  املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــظــلــة اتــــحــــاد غـ
الــعــراق،  فلسطني،  الــســعــوديــة،  األردن،  وهـــي: 
الــبــحــريــن، اإلمـــــارات، ُعــمــان، الــيــمــن، الــكــويــت، 

البحرين ولبنان.

رديف »النشامى«... فسحة أمل للكرة األردنيةمقتل تيروب.... صدمة كبيرة أللعاب القوى الكينية
تسبب رحيل عداءة 

المسافات المتوسطة 
والطويلة أغنيس تيروب 

بصدمة كبيرة أللعاب 
القوى في كينيا

حصد المنتخب األردني 
الرديف لقب غرب آسيا 

تحت 23 عاما ليمنح 
بصيص أمل لعشاق 

الكرة ببالده

)Getty/رحلت تيروب قبل 10 أيام فقط من احتفالها بعيد ميالدها الـ26 )ألكسندر هاستنسين

النجم الساحلي يحل ضيفا على أرمي الرواندي )جوزيب ساسي/فرانس برس(

)Getty/الزمالك يحل ضيفا على توسكر الكيني )أحمد عوض

رديف النشامى حصد لقب غرب آسيا على حساب السعودية )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر فـــي »الــشــمــال 
األفـــريـــقـــي« انـــطـــالق جـــولـــة عــربــيــة 
جــديــدة، عبر مــبــاريــات ذهــاب دور 
الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم 
األول  الــظــهــور  سيشهد  والــــذي   ،2022-2021
لــلــعــديــد مـــن األنـــديـــة الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، ممن 
جنبتها القرعة التواجد في الدور التمهيدي 
بــــدايــــة  ضـــــربـــــة  تـــــدشـــــني  عــــــن  بــــحــــثــــا  األول، 
قـــويـــة، وحــصــد بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى مرحلة 

املجموعات، والسير قدما في رحلة املنافسة.
ــنـــادي األهـــلـــي املـــصـــري، حــامــل لقب  ويــحــل الـ
البطولة في آخر نسختني 2020-2021، ضيفا 

أبطال أفريقيا 
والكونفدرالية

مهمات عربية جديدة

تعود عجلة المنافسات األفريقية لألندية للدوران 
من جديد، عبر بطولتي األبطال والكونفدرالية، 
شريط  المصريان  والزمالك  األهلي  يقص  إذ 
استعادة  التونسي  النجم  يحاول  المشاركة فيما 

أمجاد الماضي

تقرير

على الحرس الوطني بطل النيجر، في ملعب 
األخير، في بداية تبدو سهلة نظريا بالنسبة 
إلـــى الــشــيــاطــني الــحــمــر فـــي رحــلــة الـــدفـــاع عن 
املباراة في ظــروف شائكة، بعد  اللقب. وتقام 
موجة الخالفات التي جمعت بني املدير الفني 
لألهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 

بخالف  عــقــده،  تجديد  بسبب  الــنــادي  وإدارة 
الفريق،  منها  يعاني  التي  الكبيرة،  الغيابات 
الــشــنــاوي حـــارس املرمى  ويــتــصــدرهــا محمد 
قفشة صانع  ومحمد مجدي  الفريق،  وكابن 
األلعاب املوهوب، وصالح محسن رأس الحربة 
إلــــى جــانــب الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة الــــوافــــدة في 
امليركاتو الصيفي. وأكد املدير الفني لألهلي 
بيتسو موسيماني في تصريحات صحافية 
جــاهــزيــة العــبــيــه، لــخــوض ضــربــة بــدايــة قوية 
في رحلة الدفاع عن اللقب القاري، وقال« لدينا 
طــمــوحــات كــبــيــرة، الــثــالثــيــة، وحـــصـــد الــلــقــب 
الجيل  أحــالم  أهــم  التوالي  الثالثة على  للمرة 
الــحــالــي مـــن الـــالعـــبـــني، لــديــنــا غــيــابــات ولــكــن 
األهــلــي قــادر على التعامل مــع هــذه الــظــروف، 
تحقيق  كيفية  فــي  يــنــصــب  جميعا  تــركــيــزنــا 
نتيجة إيجابية، ونحترم املنافس والعبيه وال 
مــكــان للثقة الــزائــدة، هــي مــبــاراة صعبة وفي 
ملعب املنافس، وهدفنا األكبر هو العودة من 
عقر داره بالفوز واالقتراب من حصد تأشيرة 

التأهل إلى مرحلة املجموعات«.
للمباراة،  قائمته  الفني لألهلي،  املدير  وأعلن 
وضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة 
املرمى ورامــي ربيعة، ياسر  عــالء في حراسة 
ــرف، محمد  ــ ــدر بــــانــــون، أيـــمـــن أشــ ــم، بــ ــيـ ــراهـ إبـ
هــانــي، عــلــي مــعــلــول لــلــدفــاع وحــمــدي فتحي، 
ــانـــج، عــمــرو الــســولــيــة،  أكــــرم تــوفــيــق، ألــيــو ديـ
للوسط ومحمود كهربا،  »كوكا«  نبيل  أحمد 
محمد  طاهر  محمود،  محمد  سليمان،  وليد 

طاهر، محمد شريف في الهجوم.
في املقابل يحل الزمالك املصري ضيفا على 
توسكر الكيني في عقر دار األخير في واحدة 
مــن الــبــدايــات الــصــعــبــة لــألبــيــض فــي رحلته 
بــالــبــطــولــة. ويــســعــى الـــزمـــالـــك بــطــل الــــدوري 
املصري، في آخر نسخة له من تدشني ضربة 
بـــدايـــة قـــويـــة، عــبــر حــصــد الـــفـــوز أو الــتــعــادل 
ووضع قدم في الدور املقبل. ويعاني الزمالك، 
هو اآلخر من أزمة غيابات كبرى في صفوفه، 
يتصدرها الرباعي العائد من اإلعارة محمد 
أونــــاجــــم ومــصــطــفــى فــتــحــي وعـــمـــر الــســعــيــد 
حـــرمـــانـــه  إلـــــى  ــافــــة  بــــاإلضــ ســـيـــســـيـــه،  ورزاق 
مــن قــيــد أي صفقة جــديــدة مـــؤخـــرا. ويــراهــن 
املـــديـــر الــفــنــي لــلــزمــالــك بــاتــريــس كــارتــيــرون، 
طــارق  مثل  الــدولــيــني،  على مجموعة العبيه 
حامد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح 
ومحمد أبوجبل واملغربي أشــرف بن شرقي 
وسيف  املثلوثي  حمزة  التونسي  والثنائي 
الــديــن الــجــزيــري، وســـط تــوقــعــات بـــأن يلعب 
كارتيرون اللقاء بطريقة متوازنة، كما اعتاد 

شباب بلوزداد الجزائري 
يبحث عن إنجاز بالنسخة 

الجديدة

)Getty/بلوزداد الجزائري يواجه أسيك ميموزا العاجي )بالل بن سالم

فــي املــبــاريــات الــتــي يخوضها خـــارج ملعبه 
وتأمني دفاعه جيدا.

ومن جانبه أكد املدير الفني للزمالك باتريس 
بــأحــالم كبيرة هذه  البطولة  بــدء  كــارتــيــرون، 
املرة، وهي الفوز بالكأس للمرة السادسة في 
الــنــادي. وقــال في تصريحات إعالمية  تاريخ 
» الزمالك لديه مجموعة مميزة من الالعبني، 
حققنا الــدوري في املوسم املاضي، وحافظنا 
على القوام األساسي للفريق، ولدينا ثقة في 
دوري  بطل  لقب  تحقيق  على  الالعبني  قــدرة 
الجديد، ومواجهة  املوسم  في  أفريقيا  أبطال 
توسكر، خطوة البداية، وعلينا التحلي بالثقة 

ــداث السياسية واألمــنــيــة بــالــبــالد، وعــدم  األحـ
ضم صفقات سوبر قوية مؤخرا.

ويــحــل نــــادي الــنــجــم الــســاحــلــي، ضــيــفــا على 
أرمي الرواندي، في ضربة بداية صعبة للنجم 
خاصة  القديمة،  أمــجــاده  الستعادة  الساعي، 
ــة الــتــي طـــرأت مــؤخــرا  ــ بــعــد الــتــغــيــيــرات اإلداريـ
عليه، وانتخاب ماهر القروي رئيسا للنادي، 
وإطالقه الوعود للجماهير بالعمل على قيادة 
النجم للحصول مجددا على األلقاب الكبرى، 

مثل أبطال أفريقيا والدوري التونسي.
ويــحــل نــاد عــربــي خــامــس، ضيفا على أسيك 
ــوزا الــــعــــاجــــي، وهــــــو شــــبــــاب بـــــلـــــوزداد  ــمــ ــيــ مــ

والتركيز في أرض امللعب، وألعب املباراة من 
أجل الحصول على نتيجة  مرضية«.

ــادي املــريــخ  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــســتــضــيــف نـ
الـــــســـــودانـــــي، نـــظـــيـــره زانـــــاكـــــو الــــزامــــبــــي فــي 
الــعــاصــمــة املــصــريــة الـــقـــاهـــرة، بــحــثــا عـــن فــوز 
لزامبيا.  الــذهــاب  قبل  بــه موقفه  يــؤمــن  كبير، 
ويدخل املريخ اللقاء، وهو يضع في حساباته 
ــاد  ــعـ ــدفـــني عـــلـــى األقـــــــل، وإسـ ــفــــارق هـ ــفــــوز بــ الــ
جماهيره والتأهل لدور املجموعات للنسخة 
الثانية على التوالي، خاصة في ظل األزمات 
اإلداريــــــــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــنـــادي 
ــرا، يـــتـــصـــدرهـــا أزمــــــــة املـــلـــعـــب بــســبــب  ــ ــؤخــ ــ مــ

الجزائري أحد الفرق الكبرى، التي تألقت في 
دوري  نهائي  ربــع  وبلغت  املــاضــيــة،  النسخة 
األبطال، ويسعى لتطوير نتائجه، واملنافسة 
عــلــى الــلــقــب فــي النسخة الــجــاريــة، ويــخــوض 
الــلــقــاء، ســعــيــا وراء الــنــتــيــجــة املــطــلــوبــة، مثل 
الفوز أو التعادل لتسهيل مأمورية العبيه في 

جولة اإلياب.
ــــدور نــفــســه، يــلــعــب املــلــعــب املـــالـــي، مع  وفـــي الـ
ــنـــي، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي ســــاغــــرادا  ــيـ ــا الـــغـ ــ ــورويـ ــ حـ

األنغولي مع رويال بطل إسواتيني.
وفـــي كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، يحل 
ــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي املـــــصـــــري، ضــيــفــا  ــــصـ املـ

ــلــــطــــات املـــــــــــوارد األوغـــــــنـــــــدي، فــيــمــا  عــــلــــى ســ
يونايتد  عــزام  مــع  املــصــري  بيراميدز  يلتقي 
الـــســـنـــغـــالـــي، والـــجـــيـــش املـــلـــكـــي املـــغـــربـــي مــع 
الــجــزائــري فــي ديــربــي عربي  شبيبة القبائل 
مــثــيــر، ونــهــضــة بـــركـــان املـــغـــربـــي مـــع اتــحــاد 
ــر، ويــحــل  ــ ــــي أخـ بـــنـــقـــردان الــتــونــســي فـــي دربـ
ــري، ضــيــفــا عــلــى  ــزائــ ــجــ ــاورة الــ ــ ــسـ ــ شــبــيــبــة الـ
كونكورد املوريتاني في لقاء عربي خالص، 
ويــلــتــقــي أوروابــــــا يــونــايــتــد الــبــتــســوانــي مع 
الـــقـــطـــن الـــكـــامـــيـــرونـــي، فــيــمــا يـــحـــل إنــيــيــمــبــا 
النيجيري ضيفا على ديامبارس السنغالي، 

وهي مواجهات صعبة لكل الفرق.
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لندن ـ العربي الجديد

عـــانـــى عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم مـــن آثـــار 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــقــد 
ــر مــن  ــثـ ظـــلـــت املــــالعــــب مــغــلــقــة ألكـ
عــام وتقلصت أعـــداد الــرعــاة وأجـــرت األندية 
ملواجهة  السنوية  ميزانياتها  فــي  تعديالت 
هــذه األزمــــة. ورغـــم صــعــوبــات إيــجــاد تمويل 
مــن جــانــب الـــفـــرق، إال أن الــالعــبــني الــكــبــار ال 
يزالون يتقاضون أجورا مرتفعة جدا، حيث 
يكسب أعلى عشرة العبني دخال في العالم ما 
يزيد عن 575 مليون دوالر في العام، ما بني 
رواتب وإيرادات إعالنات تسويقية. وبحسب 
مجلة »فوربس«، فإن البرتغالي كريستيانو 
العالم،  أكثر الالعبني دخال في  رونالدو هو 
ــيـــل »الـــــــــــدون« عــــن يــوفــنــتــوس  وكــــانــــت لـــرحـ
جــدوى  يونايتد  مانشستر  إلــى  وانضمامه 

اقتصادية كبيرة. 
ووضعت املجلة األميركية املهاجم البرتغالي 
)36 عاما(، على رأس قائمة أعلى العبي كرة 
العالم بإجمالي 125 مليون  القدم دخــال في 
ــــور وإيــــــــرادات  ــام، مــــا بــــني أجــ ــعــ دوالر فــــي الــ
 .2022-2021 مــوســم  فــي  تسويقية  إعــالنــات 
ــدا  ــــذي يــعــتــبــر واحــ وســيــحــصــل رونــــالــــدو، الـ
الذهبية  الكرة  لقب  على  املنافسني  أكبر  من 
عبارة  هــي  دوالر  مليون   70 على   ،2021 فــي 
»الشياطني  إلــى  انتقال  عن رواتــب ومكافآت 
الحمر«، إلى جانب حصوله على 55 مليون 
الــشــخــصــيــني مــع  ــه  ــاتــ ــن رعــ دوالر أخــــــرى مــ
عالمات تجارية مختلفة، مثل »هيربااليف« 
في  التجارية  أعماله  أو  و»كلير«،  و»نايكي« 
مجاالت املالبس وصاالت األلعاب الرياضية 
والفنادق والعطور والنظارات وغيرها. وفي 

أعلى نجوم 
كرة القدم أجرًا

يزالون يتقاضون  الكبار ال  الالعبين  أن  إال  أزمة جائحة فيروس كورونا،  رغم 
يزيد  العالم ما  أجورًا مرتفعة، حيث يكسب أعلى عشرة العبين دخًال في 
عن 575 مليون دوالر في العام، ما بين رواتب وإيرادات إعالنات، حيث يأتي 

البرتغالي رونالدو في طليعة الالعبين األكثر دخًال

3031
رياضة

تقرير

هــذا السياق، وضعت مجلة »فــوربــس« نجم 
ريال مدريد ويوفنتوس السابق بمرتبة رابع 
أعلى الرياضيني دخال من الناحية التجارية 
ــويــــســــري روجــــيــــه  ــب الــــتــــنــــس الــــســ ــ ــ بــــعــــد العـ
فيدرير )90 مليون دوالر(، والعب كرة السلة 
األميركي ليبرون جيمس )65 مليون دوالر(، 
الــغــولــف األمــيــركــي تايغر وودز )60  والعـــب 
مــلــيــون دوالر(. وبــحــســب املــجــلــة األمــيــركــيــة، 
ــالــــدو قــائــمــة أكـــثـــر الــريــاضــيــني  يــتــصــدر رونــ
شــعــبــيــة فـــي الــعــالــم بــأكــثــر مـــن 500 مــلــيــون 
مــتــابــع عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي: 
334 مــلــيــون مــتــابــع فـــي »إنــســتــغــرام« و149 
مليون  و94.2  »فيسبوك«  في  متابع  مليون 
»تـــويـــتـــر«. ويــتــفــوق كريستيانو  فـــي  مــتــابــع 
قائمة  فــي  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  على 
»فوربس ألعلى عشرة العبي كرة قدم دخال 
يتصدر  »البرغوث«  كــان  بعدما  العالم«،  في 
قـــائـــمـــة أعــــلــــى الـــالعـــبـــني أجـــــــرا خـــــالل الـــعـــام 
املاضي. وتراجع ليو إلى املرتبة الثانية في 
هذه القائمة بعد مغادرة برشلونة وانتقاله 
ــيــــرمــــان خــــــالل ســـوق  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ إلــــــى بـ
االنتقاالت الصيفية املاضية، رغم أن األموال 
الباريسي  النادي  التي سيحصل عليها من 
لن تكون قليلة: 75 مليون دوالر، إلى جانب 
ــاة. ووفــقــا  ــرعـ 35 مــلــيــون دوالر أخــــرى مـــن الـ

ملــجــلــة »فــــوربــــس«، فــقــد حــصــل مــيــســي على 
875 مليون دوالر رواتب، و350 مليون دوالر 
ــوال مــســيــرتــه الــكــرويــة.  ــرى مـــن الـــرعـــاة طــ أخــ
وسيكسب ميسي هذا املوسم )2022-2021(، 
في  زمــيــلــه  يحتل  بينما  دوالر،  مــاليــني   110
الــفــريــق نــيــمــار املــرتــبــة الــثــالــثــة بــدخــل تبلغ 
قيمته اإلجمالية 95 مليون دوالر. وسيحصل 
ــتـــصـــدرون هـــذه  ــبـــون الـــثـــالثـــة الــــذيــــن يـ الـــالعـ
الــقــائــمــة )رونــــالــــدو ومــيــســي ونـــيـــمـــار(، على 
330 مليون دوالر هذا املوسم، أي أكثر بكثير 
من الالعبني السبعة اآلخرين الذين يكملون 
العالم،  فــي  دخــال  أعلى عشرة العبني  قائمة 
ــلـــى 220  والـــــذيـــــن يـــحـــصـــلـــون مــجــتــمــعــني عـ
مليون دوالر. ويحتل املرتبة الرابعة املهاجم 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي، العب باريس 
سان جيرمان، بدخل تبلغ قيمته اإلجمالية 
ـــ67  بـ مــيــســي  مـــن  ــل  أقــ أي  مــلــيــون دوالر،   43
بـــــ52 مليون  مــلــيــون دوالر وأقــــل مـــن نــيــمــار 
املصري محمد صــالح، جناح  ويأتي  دوالر. 
 41 بإجمالي  الخامسة  املرتبة  في  ليفربول، 
مليون دوالر في املوسم، وبفارق ستة ماليني 
ليفاندوفسكي،  روبــرت  البولندي  عن  دوالر 
برشلونة  بايرن ميونخ. وجــاء نجم  مهاجم 
الـــســـابـــق وفــيــســل كـــوبـــي الـــيـــابـــانـــي الــحــالــي 
أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا )37 عـــامـــا(، فـــي املــرتــبــة 
السابعة بقائمة »فوربس« بدخل تبلغ قيمته 
الــالعــب  مــلــيــون دوالر، وهــــو  اإلجــمــالــيــة 35 
الــذي يلعب خــارج قــارة  الوحيد فــي القائمة 
أوروبـــا. ويحتل الفرنسي بــول بوغبا، العب 
وسط مانشستر يونايتد، املركز الثامن بـ34 
مــلــيــون دوالر، يــلــيــه الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بــيــل، 
جناح ريال مدريد، بـ32 مليون دوالر، ويتذيل 
بـ29  إيدين هــازارد  البلجيكي  القائمة زميله 

محمد صالح يأتي 
في المرتبة الخامسة 

ألعلى الالعبين أجرًا

تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري لشهر سبتمبر  
استهل اإلسباني تشافي هرنانديز، مدرب فريق السد القطري، املوسم بصورة رائعة، 
أربعة  بمعدل  هــدفــا،  ولــه 20  جـــوالت(،   5 فــي  نقطة   15( الكاملة  العامة  حيث حقق 
أهــداف في املباراة، واستقبلت شباكه 5 أهــداف. وحقق فريق السد 4 انتصارات في 
شهر سبتمبر/أيلول املاضي، ليصبح تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري خال 
الشهر. ولعب السد 4 مباريات في شهر سبتمبر، انتصر في جميعها )السيلية 0-2 
وقطر 3-1 والريان 4-2 والشمال 7-2(، إلى جانب انتصاره على فريق العربي برباعية 
نظيفة في املباراة الوحيدة التي خاضها الفريق حتى اآلن في شهر أكتوبر/تشرين 

وج بها املوسم املاضي.
ُ
األول الجاري، ليعتلي صدارة تصنيف البطولة التي ت

كريسبو يؤكد رحيله عن ساو باولو
أكد املدرب األرجنتيني هرنان كريسبو، رحيله عن نادي ساو باولو البرازيلي وهو 
إدارة  مسؤولية  توليه  من  أشهر  ثمانية  بعد  لبذل قصارى جهده«  »بارتياح  يشعر 
الفريق، الذي يقترب من الهبوط. ونشر كريسبو رسالة وداع لنادي ساو باولو على 
مواقع التواصل االجتماعي قال فيها: »انتهت مرحلة بذلنا فيها جهدا كبيرا، وتحملنا 
فيها املسؤولية وتحلينا بااللتزام وبذلنا جهدا، وحاولنا تطبيق أفكارنا في امللعب«. 
وكان قد أعلن النادي البرازيلي عن رحيل كريسبو عن الفريق بعد تحقيق سلسلة من 
النتائج السلبية في الدوري، وتعيني روجيريو سيني، حارس املرمى الذي كتب التاريخ 
مع ساو باولو، بدال منه. وتمنى كريسبو التوفيق لروجيريو في مهمته مع النادي الذي 

وج ببطولة باوليستا هذا العام تحت قيادة املدرب األرجنتيني.
ُ
ت

ماكرون يقود فريقه للفوز في مباراة خيرية
قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريقه )فارييتي فرنسا( للفوز 6-1 في مباراة 
خيرية على نادي مركز مستشفيات مناطق بواسي. وشارك الرئيس الفرنسي فقط 
في الشوط األول وسجل هدفا من ركلة جزاء. وضم فريق )فارييتي فرنسا(، الذي 
تأسس في عام 1971، العبني قدامى وشخصيات أخرى واحتفل بالذكرى الـ50 على 
اليومية  الحياة  الخيرية لصالح حملة تضامن بهدف تحسني  املباراة  تأسيسه بهذه 

لألطفال املحتجزين في املستشفيات.

بايرن ميونخ يؤكد مثول لوكاس هيرنانديز أمام القضاء 
اإلسباني

أكد نادي بايرن ميونخ األملاني أن مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز سيمثل أمام 
القضاء اإلسباني، بعد أمر السجن الصادر بحقه في اتهامه بالعنف ضد املرأة، رغم 
الــنــادي: »هــذه أمور  أنــه يعتبره أمــرا »خاصا« بالاعب. وقــال هيرنرت هاينر، رئيس 
عالج 

ُ
»ست البافاري:  العماق  رئيس  أقيمها«. وصرح  لن  هيرنانديز  بلوكاس  خاصة 

قضية الاعب األسبوع املقبل، وسنرى بعدها ما سيحدث«. ولم يصدر بطل أملانيا 
بايرن  إلى  انضم  الــذي  بلوكاس هيرنانديز،  املتعلقة  القضية  بيانا بشأن  اآلن  حتى 
ميونخ في عام 2019 في صفقة هي األغلى في تاريخ الدوري األملاني »البوندسليغا«.

أرتيتا يرد على هنري: هذا مجرد رأي يجب أن أحترمه
رد اإلسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على الاعب الفرنسي السابق تييري هنري، 
الذي أكد أنه ال يعرف ما إذا كان الفريق يسير في االتجاه الصحيح، وقال إنه »مجرد 
أثناء فعالية  السابق، قد صرح  رأي« يجب عليه احترامه. وكــان هنري، العب أرسنال 
ملنصة )أمــازون برايم(، بأنه شاهد جميع مباريات »املدفعجية« هذا املوسم، وأنه على 
االتجاه  في  يسير  الفريق  أن  من  متأكد  غير  فهو  األخــيــرة،  الجيدة  النتائج  من  الرغم 
الصحيح. وعقب أرتيتا على تلك التصريحات أمام الصحافيني قائا »لم أسمع ذلك«، 
وأضف »لكن هذا مجرد رأي يجب علي أن أحترمه«. وبعدما استهل موسم البريمييرليغ 
بثاث هزائم متتالية، عاد أرسنال إلى املسار الصحيح، وحقق الفوز في خمس مباريات 
على التوالي، بما في ذلك انتصاره العريض على توتنهام في ديربي شمال لندن. وأوضح 
أرتيتا »عندما تكون في لحظة جيدة وفي حالة جيدة، فأنت تريد اللعب بشكل مستمر 

قدر اإلمكان، لكننا كنا نعلم أن الوقت قد حان لفترة التوقف الدولية«.

زهير ورد

تنتظر الجماهير اإليطالية، منذ سنوات بروز سائق في بطولة 
للفورموال 1، يكون قــادرًا على إسعادها خاصة بعد أن  العالم 
لها  الــتــي  فــيــراري  ســيــارة  أداء  تــراجــع  نتيجة  الخيبة  أصابتها 
رمزية كبيرة في إيطاليا ومصدر فخر لإليطاليني. ورغم منح 
يارنو  املاضية مثل  السنوات  في  السائقني  إلــى بعض  الفرصة 
الثنائي لم يقدر على  توريلي وجــان كارلو فيزيكيا، فــإن هــذا 
حصد البطوالت ولم يقدر أي منهما على أن يكون السائق األول 

في فريقه. 
التي  اإليطالية  الجماهير  آمــال  جيوفينازي،  أنطوينيو  ويحمل 
إعــاء رايــة إيطاليا فــي سباقات  الــقــادر على  السائق  تــرى فيه 
فورموال 1 خال السنوات القادمة رغم الصعوبات التي يعاني 
ه أصبح يملك خبرة كبيرة 

ّ
منها مع سيارة ألفا روميو، خاصة وأن

التجربة  فــي هــذه السباقات، وقـــادرا على توظيف رصــيــده مــن 
إنــجــازات قد ال ترتقى  أجــل تحقيق  الحلبات من  على مختلف 
ولكن  وغيرهما  وفيتيل  هاميلتون  وصــلــه  الـــذي  املستوى  إلــى 
الجمهور اإليطالي متعطش منذ سنوات ملشاهدة سائق إيطالي 
. ويبلغ جيوفينازي 27 عامًا، وخاض 

ً
يتجاوز خط الوصول أوال

تجربتني في عالم فورموال 1 كانت األولــى مع املصنع صاوبر 

وفريقه الحالي ألفا روميو. ولم تختلف مسيرة اإليطالي عن كل 
البداية مع سباقات كارتينغ ثم شارك في  السائقني فقد كانت 
بـــ6 سباقات في  التي تميز فيها عندما فــاز  »فــورمــوال بيلوتا« 
مــوســم واحـــد وحــل فــي املــركــز األول. وفــي سنة 2013، اقتحم 
فريق  إلــى  أن يحقق حلمه وينضم  قبل   ،3 فــورمــوال  ســبــاقــات 
فيراري كسائق تجارب في سنة 2016، كما أتيحت له فرصة 
الحرة وكذلك سيارة  التجارب  هــاس، في عديد  قيادة سيارتي 
صاوبر، وفي سنة 2017 ظهر للمرة األولى في سباق فورموال 
روميو  ألفا  فريقي  بني  الشراكة  من  واستفاد  أستراليا.  في   1
وصاوبر ليصبح سائقا في فريق ألفا روميو الذي خاض معه 
54 سباقًا في عالم الفئة األولى، دون أن ينجح في الصعود إلى 
ه لم يفز باملركز األول في 

ّ
منصة التتويج في أية مناسبة كما أن

خط االنطاق إلى حد االن، وهي أرقــام تثبت حجم الصعوبات 
التي واجهها لفرض نفسه خاصة أن هــذا املوسم عــرض تألق 
عديد السائقني من فرق ال تبدو قوية ولم تحقق نتائج مميزة في 
املواسم املاضية. وُيعاني السائق اإليطالي من ضعف مردودية 
سيارته التي ال تكون قادرة على التجاوز وسرعتها أقل من بقية 
الفرق وهو ما جعله يتصرف في بعض السباقات بتهور شديد 
ه إلى حد االن لم يصل إلى مبتغاه 

ّ
بحثًا عن تحسني ترتيبه ولكن

ه ينافس ضمن فريق ضعيف.
ّ
وال يبدو أن ذلك ممكن طاملا أن

أنطوينيو جيوفينازي

على هامش الحدث

تشجع إيطاليا السائق أنطوينيو جيوفينازي لحمل راية البالد في عالم 
سباقات الفورموال 1 بعد تألقه الالفت في السنين األخيرة

رونالدو انتقل 
أخيرًا لمانشستر 
يونايتد )غلوتير 
)Getty/فاتيا

بيدري بات أحد نجوم برشلونة 
)Getty/ديفيد راموس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــكـــون من  املـ الـــفـــريـــق  مــلــيــون دوالر. وُيـــشـــكـــل 
ــرا فـــي الــعــالــم،  عــشــرة العــبــني هـــم األعـــلـــى أجــ
8 مــهــاجــمــني والعـــبـــا خـــط وســــط )إنــيــيــســتــا 
وبــوغــبــا(. وربــمــا ستشهد هـــذا الــقــائــمــة في 
محمد  املــصــري  للنجم  تقدما  املقبلة  الفترة 
صــــالح، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســعــى فــيــه نـــادي 
ليفربول اإلنكليزي إلى تحصني نجمه األول، 
مـــن خـــالل تــمــديــد عــقــده لــتــفــادي »كـــابـــوس« 
رحيله عن النادي مع قرب انتهاء العقد الذي 
تتالي عديد  بعد  وكذلك  »الــريــدز«،  بـــ يربطه 

إقناع صالح بالبقاء، وترتكز الخطة أساسًا 
عــلــى تــقــديــم عــــرض مـــالـــي يــجــعــل مـــن شبه 
املستحيل عــلــى صـــالح مــقــاومــتــه، وخــاصــة 
ه سيجعل منه الالعب األغلى في الفريق. 

ّ
أن

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة اإلنــكــلــيــزيــة إن لــيــفــربــول 
سيقدم عرضًا يحصل بمقتضاه صالح على 
أسبوعيًا،  إسترليني  جنيه  ألــف   230 مبلغ 
لتمديد عــقــده أربــعــة مــواســم إضــافــيــة، وهو 
مــا يعني تــجــاوز راتـــب الــهــولــنــدي فيرجيل 
فان دايك، الذي يحصل أسبوعيًا على مبلغ 

األخبار عن رغبة فرٍق أخرى في التعاقد معه.
ــع الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي خــطــة مـــن أجــل  ــ ووضـ
ــنـــاع صــــالح بــتــمــديــد الــعــقــد لــتــأمــني عــدم  إقـ
ــر وكـــذلـــك  ــ ــــي صـــفـــقـــة انــــتــــقــــاٍل حـ ــه فـ ــ ــروجـ ــ خـ
لتأمني االستقرار في الفريق، بما أن صالح، 
الــــذي حــل ثــانــيــًا فــي تــرتــيــب هــدافــي املــوســم 
املاضي، ُيعتبر ضمن خيارات املدرب يورغن 
كــلــوب. ووفـــق مــا نقلته صحيفة »ذا صــان« 
ــدد الــخــطــوط  ــإن لــيــفــربــول حــ اإلنــكــلــيــزيــة، فــ
الــعــريــضــة ملــشــروعــه الــريــاضــي الــهــادف إلــى 

ــم أن عقد  ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ورغــ  220
فــإن  2022ـ2023،  مـــوســـم  إلــــى  يــمــتــد  صــــالح 
األخيرة  األشهر  ينتظر  أن  يريد  ليفربول ال 
قــبــل نــهــايــة الــعــقــد، بـــل ســيــســعــى إلـــى حسم 
امللف خالل هذه الفترة وبالتالي ُيغلق الباب 
النجم  الفوز بخدمات  الراغبني في  أمــام كل 
اإلسباني،  رأسهم برشلونة  املصري، وعلى 
الــذي يرغب بضم الالعب من أجــل تعويض 
رحيل قائده السابق ليونيل ميسي لصفوف 

باريس سان جيرمان.

برشلونة يجدد لبيدري وجه رياضي
ويفقد خدمات أراوخو

أعلن نادي برشلونة اإلسباني عن التوصل 
إلــى اتفاق مع العــب وسطه بــيــدري، لتمديد 
يتضّمن  بما   ،2026 العام  األخير حتى  عقد 
 1.16( يــورو  بندًا جزائيًا تبلغ قيمته مليار 
مــلــيــار دوالر(. وقـــال الــنــادي الــكــتــالــونــي في 
ــفــــق بـــرشـــلـــونـــة والـــالعـــب  ــمــــي: »اتــ ــان رســ ــيـ بـ
ــيـــدري( عــلــى تمديد  بـــيـــدرو غــونــســالــيــس )بـ
البند  العقد حتى 30 حزيران/يونيو 2026. 
الـــجـــزائـــي مـــحـــدد بــمــلــيــار يـــــــورو«. وأقــيــمــت 
مــراســم توقيع الــالعــب الــبــالــغ مــن العمر 18 
عـــامـــًا يــــوم الــجــمــعــة. وتـــأتـــي هــــذه الــصــفــقــة 
أثقلته  الذي  بمثابة دفعة كبيرة لبرشلونة، 
الديون وأرغمت العديد من العبيه البارزين 
األرجنتيني  كالنجم  الــنــادي،  مــغــادرة  على 
لويس  األروغــوايــانــي  وقبله  ميسي  ليونيل 
سواريس. وبــرز بيدري في األشهر األخيرة 
كواحد من أكثر املواهب الشابة لفتًا لألنظار 
فــي الــعــالــم. وانــضــم إلـــى بــرشــلــونــة مــن الس 
نــجــاحــًا  ــقــــق  الــــعــــام 2020 وحــ فــــي  بــــاملــــاس 
ــًا، حـــيـــث لـــعـــب 53 مــــبــــاراة تــحــت  ــيــ ــاروخــ صــ
قــيــادة املـــدرب الهولندي رونــالــد كــومــان في 
ــيـــدري فـــي مــرمــى  مــوســمــه األول. وســـجـــل بـ
ــال بــيــتــيــس، ليصبح رابــــع أصــغــر هــداف  ريــ

لبرشلونة في الدوري اإلسباني، خلف أنسو 
فــاتــي وبــويــان كركيتش ومــيــســي. كما لعب 
دورًا محوريًا في وصول إسبانيا إلى نصف 

نهائي بطولة كأس أوروبا 2020.
ــبــــورت«  مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت صــحــيــفــة »ســ
تــريــد اإلعـــــالن عن  كــانــت  الــبــارســا  أن إدارة 
أيــام، لكن لم يتوصل  التجديد لفاتي خــالل 
الطرفان بعد التفاق. وأشارت إلى أن وصول 
خــــورخــــي مـــيـــنـــديـــز، وكــــيــــل أعــــمــــال الـــالعـــب 
ــار ضـــجـــة، ودفـــع  ــ ــى بــرشــلــونــة، أثـ الـــشـــاب إلــ
بـــأن فــاتــي على  الــبــعــض للتكهن والــتــفــاؤل 
واستدركت  التوقيع على عقد جديد.  وشــك 
الصحيفة الكتالونية »إال أن خورخي مينديز 
لم يتقابل مع مسؤولي البارسا، بل اجتمع 
غــادر برشلونة«.  ثم  ليال  فاتي وعائلته  مع 
وأضافت »املفاوضات بني برشلونة وأنسو 
لــيــســت بــالــســرعــة املــتــوقــعــة، هـــنـــاك الــعــديــد 
ــاق عــلــيــهــا،  ــ ــفــ ــ ــل بــــصــــدد االتــ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ مـــــن الـ
ويتوقع الطرفان أنها سوف تستغرق وقتا 
طويال«. من جهة أخرى، أّكد نادي برشلونة 
اإلسباني، أن مدافعه األوروغواياني الشاب 
ــابـــة عضلية  ــو تـــعـــّرض إلصـ ــ ــ رونــــالــــد أراوخـ
األسبوع  الهامة  يهّدد مشاركته  ما  بفخذه، 
املــقــبــل ضـــد ديـــنـــامـــو كــيــيــف األوكــــرانــــي في 
دوري أبــطــال أوروبــــا وغــريــمــه ريـــال مــدريــد 
الــدوري اإلسباني لكرة القدم.  في كالسيكو 
وقـــال الــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي بــيــان: »أكـــدت 
الفحوص التي أجريت، أن العب الفريق األول 
ــو تــعــرض لتمزق عضلي في  رونــالــد أراوخــ
فخذه األيمن، ما يعني عدم قدرته املشاركة 
ــو )22 عــامــًا(  ــ ــ ــــاض أراوخـ ــفـــريـــق«. وخـ مـــع الـ
تــســع مــبــاريــات هـــذا املـــوســـم مـــع بــرشــلــونــة، 
ــــرز أعــمــدتــه الــدفــاعــيــة عــلــمــًا أنــه  وأصـــبـــح أبـ
ــتــــة خـــالل  يــتــمــتــع بـــمـــشـــاركـــة هـــجـــومـــيـــة الفــ
الدولي  الثابتة. وسيغيب الالعب  الضربات 
الذي تعرض إلصابة عضلية خالل مواجهة 
األرجنتني في تصفيات مونديال 2022، عن 
مــبــاراة غد األحــد في الـــدوري ضد فالنسيا، 
قبل مباراتي األسبوع املقبل الهامتني. وكان 
برشلونة الذي خسر أسطورته األرجنتيني 
سان  لباريس  املوسم  مطلع  ميسي  ليونيل 
جــيــرمــان الــفــرنــســي فــي صفقة انــتــقــال حــرة، 
القارية  املسابقة  في  مخيبة  بداية  حقق  قد 
األولــــى مــع خــســارتــني ضــد بــايــرن ميونيخ 
ف 

ّ
يتخل كــمــا  الــبــرتــغــالــي.  وبنفيكا  األملـــانـــي 

ــال مــــدريــــد فــي  ــ ــقـــاط عــــن ريــ بــــفــــارق خـــمـــس نـ
الدوري اإلسباني، علمًا أنه لعب مباراة أقل.
)العربي الجديد/فرانس برس(
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