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)Getty /راؤول يمتلك شخصية قوية إضافة لرؤية تشبه طلبات اإلدارة المدريدية )أنخيل مارتينيز

راؤول لخالفة زيدان؟

تأهل إندبيندينتي لنصف نهائي كأس رابطة 
الدوري األرجنتيني لكرة القدم بعد فوزه في ربع 

النهائي على إستوديانتس بركالت الترجيح 
)4-1(، عقب انتهاء الزمن األصلي للمباراة 

بالتعادل السلبي. واختير الحارس األوروغوياني 
سيباستيان سوسا رجل املباراة، بعدما تمكن 

من التصدي لتسديدتني من ركالت الترجيح التي 
صبت في النهاية لصالح فريقه بأربع ركالت 

مسجلة مقابل واحدة فقط لصاحب األرض.

أعلن نادي فيردر بريمن الذي يصارع الهبوط 
مع بقاء مباراة واحدة على انتهاء البوندسليغا، 

إقالة مدربه فلوريان كوفيلت عقب الهزيمة 2-0 
أمام أوغسبورغ. وسيتولى توماس شاف، أحد 

أساطير النادي، املسؤولية مؤقتًا في الجولة 
الباقية من املوسم وكذلك تصفيات الصعود 

والهبوط ما بني الدرجتني األولى والثانية. يذكر 
 شاف درب بريمن سابقًا، ملدة 14 عامًا، وحقق 

ّ
أن

مع الفريق الثنائية املحلية عام 2004.

أوشكت السّباحة األسترالية كايلي ماكيون على 
تحطيم الرقم القياسي العاملي لسباق 50 م ظهرًا، 
عقب تسجيلها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 

100 م ظهرًا، لتؤكد جهوزيتها قبل األوملبياد. 
وحطمت ماكيون )19 عامًا( في لقاء سيدني 

املفتوح الرقم األسترالي القياسي في سباق 50 م 
ظهرًا بتسجيلها 27,16 ثانية، وتأخرت بفارق 18 

في املائة من الثانية عن الرقم العاملي للسباحة 
الصينية ليو شانغ )26,98 ثانية(.

إندبيندينتي يفوز 
على إستوديانتس في 

الدوري األرجنتيني

بريمن يقيل مدربه 
كوفيلت قبل جولة من 

انتهاء البوندسليغا

السباحة كايلي ماكيون 
تفرض نفسها بقوة قبل 

أولمبياد طوكيو

Monday 17 May 2021
االثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة



مجدي طايل

شــهــدت جــولــة ذهــــاب الـــــدور ربــع 
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
-2020 ملوسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
بعدما  غريبة،  وظواهر  مثيرة،  نتائج   2021
فـــرضـــت األخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة نــفــســهــا على 
مسرح األحـــداث على مــدار املباريات األربــع، 
وأثــــارت الــجــدل الـــواســـع، خــاصــة مــع تأجيل 
االتــحــاد األفــريــقــي لكرة الــقــدم »كـــاف« تنفيذ 
ــأة. وتــــصــــّدر الــســقــوط  تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو فــــجــ
الــتــحــكــيــمــي، لــقــاء األهـــلـــي املـــصـــري مـــع صن 
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السالم 
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تقرير

األهلي بهدفني  انتهى بفوز  الــذي  بالقاهرة، 
مقابل ال شيء، سجلهما طاهر محمد طاهر 
 ،)89  ،23( ـــ ــ الـ الدقيقتني  فــي  وصـــالح محسن 
وبات معه قريبًا من التأهل إلى الدور نصف 
النهائي. وأثار الحكم السنغالي نداي الجدل 
في اللقاء، بسبب عدم احتسابه ركلتي جزاء 
ــلـــي، أبــرزهــمــا فـــي الــدقــيــقــة  طــالــب بــهــمــا األهـ
الــثــانــيــة عــبــر مــحــمــد شـــريـــف رأس الــحــربــة، 
الــجــزاء،  للعرقلة داخــل منطقة  الــذي تعرض 
التحكيمي  الــســقــوط  ــَســب. وظــهــر 

َ
ــحــت

ُ
ت ولـــم 

ــوداد املــغــربــي مــع مضيفه  ــ أيــضــًا فــي لــقــاء الـ
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر فـــي الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى 
بالتعادل اإليجابي 1-1 بني الفريقني، وشهد 

شكوى مغربية من أداء بامالك تيسيما حكم 
الساحة اإلثيوبي بداعي عدم احتسابه هدفًا 
صحيحًا لـــلـــوداد فــي الــلــقــاء، بــاإلضــافــة إلــى 
التغاطى عن قــرارات أخرى ملصلحة الفريق، 

كان لها تأثير  كبير بنتيجة اللقاء.
وأكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، 
إلى  نــاديــه لجأ  أن  فــي تصريحات صحافية 
ــدود االتـــحـــاد  ــ ــن يــتــوقــف عــنــد حـ ــاف«، ولــ ــ ــ »كـ
األفريقي في حال عدم التدخل بقرارات فورية، 

إلصالح التحكيم داخل القارة السمراء.
وقــــال رئــيــس نــــادي الـــــوداد: »الــفــريــق مستاء 
مما حدث معه في الجزائر، وتحديدًا قرارات 
ــًا ســـلـــيـــمـــًا مـــرة  ــدفــ ــتــــي حـــرمـــتـــه هــ ــام الــ ــكــ الــــحــ
أن  الكرتي، ومــن املؤسف  أخــرى لالعب وليد 
نستغرق الحديث بعد ديربي عربي قوي كنا 
القدم،  كــرة  نهايته عن  بعد  أن نتحدث  نأمل 
واملستوى الفني لنتحول للحديث عن قرارات 
تحكيم غريبة اعتقدنا أنها انتهت في عصر 
الــوداد حديثه،  التكنولوجيا«. وأنهى رئيس 
: »مــا حــدث كــان مــهــزلــة، وخطابنا كان 

ً
قــائــال

واضحًا وصريحًا، وقد حددنا فيه باحترافية 
ــه تـــجـــاوزات  ــا أنــ ــنـ ــا رأيـ ــأدق الــتــفــاصــيــل مـ ــ وبــ
إنصافنا  انتظار  في  ونحن  التحكيم،  لطاقم 
املــبــاراة ومعرفة  وفتح تحقيق في مالبسات 

خلفيات رفض ذلك الهدف«.
وشـــهـــدت جــولــة ذهــــاب الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
ــزائـــري  ــاب بـــــلـــــوزداد الـــجـ ــبــ ــلــــي وشــ فـــــوز األهــ
ــز والــتــرجــي  بــهــدفــني دون رد عــلــى صــن داونــ
الــوداد  تعادل  فيما  الترتيب،  على  التونسي 
مــع املــولــوديــة الــجــزائــري بــهــدف لــكــل فــريــق، 
وفاز كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على 
فوز  ورغــم  نظيفة.  برباعية  التنزاني  سيمبا 
بــات  لــــآمــــال،  املــخــيــب  األداء  أن  إال  ــلــــي،  األهــ
يثير قــلــق جــمــاهــيــره، فــي ظــل لــجــوء بيتسو 

تعّرض نادي الترجي 
لخسارة غير متوقعه في 

أبطال أفريقيا

النجم بول بوغبا كان 
أول من ساند الشعب 

الفلسطيني

موسيماني، املدير الفني، إلى طريقة دفاعية 
في الشوط الثاني بداًل من الهجوم الضاغط 
إلى جانب تراجع الفت في مستوى أكثر من 
شريف  ومحمد  الشحات  حسني  مثل  العـــب، 
ومحمد مجدي قفشة. وأدى محمد الشناوي، 
حارس مرمى األهلي املخضرم، دور البطولة 
في تحقيق الفوز، بعدما تصدى ألكثر من 5 

حسين غازي

تشغل القضية الفلسطينية الشارع العاملي 
ــــالق عـــمـــلـــيـــات تــهــجــيــر  ــــطـ بـــــأســـــره، مـــنـــذ انـ
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عــائــالت فلسطينية 
فــي حــّي الشيخ جـــراح فــي الــقــدس املحتلة، 
مرورًا بأحداث املسجد األقصى، وصواًل إلى 
املواجهات في الضفة الغربية واالعتداءات 
من  املستوطنني،  جماعات  بها  تــقــوم  الــتــي 
عــمــلــيــات تــرهــيــب تــجــاه األبــــريــــاء، وخــتــامــًا 
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــالـــهـــجـــمـــات الـــعـــنـــيـــفـــة عـــلـــى قــ بـ

وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.
ــعــــدوان اإلســرائــيــلــي   اســـتـــمـــرار الــ

ّ
ــل وفــــي ظــ

ــم الــــريــــاضــــة  ــ ــالـ ــ ــهــــد عـ ــه كـــــافـــــة، شــ ــالــ ــكــ بــــأشــ
ــة مــع  ــيـ ــنـ ــامـ ــتـــضـ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
ــم  ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــقــــضــــيــــة، رغــ  الــــشــ

الضغوطات التي يتعّرض لها البعض. 

اإلنكليزي، محمد النني، كما العب ليفربول 
ســـاديـــو مـــانـــي، والــنــجــم الـــجـــزائـــري ريـــاض 
مـــحـــرز، العــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي. قـــد يــرى 
ال  االجتماعي  التواصل  مــواقــع   

ّ
أن البعض 

تؤثر البتة بما يحصل في األراضي املحتلة، 
 التعليقات على »تويتر« و»إنستغرام« 

ّ
وأن

ــرًا مــهــمــًا يــفــيــد  ــ ــبـــوك« ال تــعــتــبــر أمــ ــيـــسـ و»فـ
األيـــام األخيرة  فــي  مــا حصل   

ّ
لكن القضية، 

الشخصيات  هـــذه  كتبته  مــا  أهــمــيــة  يثبت 
املـــؤثـــرة فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة، وكــيــف دفــعــت 
العديد من الجماهير إلى الذهاب والبحث 
وقــطــاع  املحتلة  فلسطني  فــي  يحصل  عــّمــا 
ــثــــر عــــن الـــنـــكـــبـــة ووعــــد  غـــــــزة، والــــــقــــــراءة أكــ
التضامن مع فلسطني  إلــى  بلفور، وصــواًل 
والـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــحــق. الــتــأثــيــر الــذي 
أوجــــده هــــؤالء الــالعــبــون أّدى إلـــى حمالت 
مــضــادة وهــجــوم شخصي عليهم، مــن قبل 
بــعــض الجماهير واملــنــظــمــات، وهـــذا األمــر 
عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، دفـــــع الـــنـــجـــم األملـــانـــي 
مــن أصـــل لبناني أمـــني يــونــس، إلـــى إغــالق 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  حساباته 
بعدما تعّرض لضغوط وشتائم عدة لدعمه 
 الرأي على 

ّ
الشعب الفلسطيني، ما يؤكد أن

هذه املنصات يوجع أولئك الذين يحاولون 
تــشــويــه صــــورة مــا يــحــصــل، وعــــدم إيــصــال 

الحقائق إلى العالم بأسره.

ماذا حصل مع النني؟
ــنـــي، كـــتـــب فــي  ــنـ الـــنـــجـــم املــــصــــري مــحــمــد الـ
تغريدة، على »تويتر«: »قلبي وروحــي مع 
ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطني«. 
ولــنــعــرف قــيــمــة هـــذه الــتــغــريــدة، وتــأثــيــرهــا 
ــــرأي الـــعـــام، مـــا عــلــيــنــا ســـوى متابعة  فـــي الـ
عـــن منظمة  املـــســـؤولـــني  أحــــد  وتـــفـــاعـــل  رّد 
صــهــيــونــيــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة يــدعــى تل 
عوفر، بعدما عّبر عن غضبه مما كتبه نجم 
 الــالعــب 

ّ
أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي، خــصــوصــًا أن

غير  الجماهير  مــن  كــبــيــرة  شــريــحــة  يمتلك 
العربية، التي قد تتأثر بما غّرد، وبالتالي 
كانت الهجمة عليه ممنهجة، ملحاولة الحّد 
 
ّ
من تأثير كلماته أو دفعه إلى حذفها. لكن
رّد مسؤولي نادي أرسنال جاء على رسالة 
هو  »كــمــا  الصهيونية:  باملنظمة  املــســؤول 
الــحــال مــع جميع موظفي والعــبــي الــنــادي، 
ــهــــم على  يــحــق لــلــجــمــيــع الــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
ذلك،  الخاصة، ومع  االجتماعية  منصاتهم 
ــر، لذا  ــنــا نتحدث مــع النني فــي هــذ األمـ

ّ
فــإن

فهو يفهم جيدًا ما نشره عبر تويتر«.
بدورها، لم تقف الجماهير العاملية مكتوفة 
األيدي، بعدما أطلقت وسمًا بعنوان: »نحن 

ندعم النني«، عّبرت فيه عن غضبها الكبير 
تجاه ما يفعله أحد املسؤولني في املنظمة 
الــصــهــيــونــيــة بــبــريــطــانــيــا، مــطــالــبــني إدارة 
ـــه عــّبــر عــن رأيــه 

ّ
أرســـنـــال بــدعــم نــجــمــهــا، ألن

 حرية. وسارع أسطورة منتخب مصر، 
ّ

بكل
أبــو تريكة،  السابق، محمد  ونـــادي األهــلــي 
إلى مساندة مواطنه محمد النني، بتغريدة 
 

ّ
قـــال فــيــهــا: »أمــثــالــك نفخر بــهــم ونــعــتــز. كــل

الدعم واملساندة يا نجم«.

قصة هاميلتون خير مثال
قبل أيام نشر لويس هاميلتون رسالة على 
الوقوف  ــه ال يريد 

ّ
أن أكــد فيها  »إنستغرام« 

ــــه ال يـــعـــرف الــكــثــيــر  ـ
ّ
فـــي صـــف أّي طــــرف ألن

املحتلة ويحتاج  فلسطني  في  عما يحصل 
للبحث والقراءة أكثر. وبعد يومني على تلك 
الرسالة، عّبر السائق العاملي البريطاني عن 
رأيه، حني نشر صورة تبرز مراحل تقسيم 

فلسطني على مّر السنوات.
ونشر بطل العالم 7 مــرات صــورة تحمل 5 
متكاملة،  األولــــى  كــانــت  لفلسطني،  خــرائــط 
ثـــم بــعــد تــقــســيــمــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة، 
انطالقًا من وعد بلفور، ثم النكبة عام 1948، 
الــذي ما زال حتى اآلن، وأرفقها  فاالحتالل 
بــقــلــب مــكــســور يــعــّبــر عـــن حــالــتــه النفسية. 
ولــم تلبث الــصــورة فــي حــســاب هاميلتون 
، إذ سارع إلى حذفها، واكتفى بترك 

ً
طويال

 عدد الضحايا الفلسطينيني 
ّ
ثانية تثبت أن

ــدد الــقــتــلــى  أكـــبـــر أضـــعـــافـــًا مــضــاعــفــة مـــن عــ
املاضية.  السنوات  مدى  على  اإلسرائيليني 
وفّسر املتابعون تراجع السائق البريطاني 
ــورة بـــضـــغـــوط تــــعــــّرض لــهــا  ــ ــــصـ وحـــــــذف الـ
مــن املــؤســســات الــتــي تــرعــاه فــي السباقات، 
ك لهم 

ّ
ــال  أغــلــبــهــا يــخــضــع ملــ

ّ
وخــصــوصــًا أن

عالقة مباشرة أو غير مباشرة باالحتالل.

لفتة أمام اآلالف
تـــابـــع جــمــيــع مــحــبــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الــعــالــم 
ــزي لـــكـــرة  ــيــ ــلــ ــكــ نــــهــــائــــي كـــــــأس االتــــــحــــــاد اإلنــ
ــذي كـــــان يـــعـــيـــش فــيــه  ــ ــ ــدم، فــــي الــــوقــــت الـ ــ ــقـ ــ الـ
تدمير  الفلسطينيون لحظات عصيبة جراء 
لــقــوات االحــتــالل،  الــجــوي  منازلهم والقصف 
ــا حـــصـــل بـــعـــد نـــهـــايـــة املــــــبــــــاراة بــني  ــ  مـ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــم. فبعد  ــ لــيــســتــر ســيــتــي وتــشــلــســي كـــان األهـ
النجم  النهاية، ســارع  الحكم صافرة  إطــالق 
اإلنــكــلــيــزي حــمــزة تـــشـــودري، إلـــى االحــتــفــال 
بــلــقــب كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي، مـــع زميله 
ــا، مـــن خــــالل رفــع  الــفــرنــســي ويــســلــي فـــوفـــانـ
إلى  واضــحــة  إشـــارة  فــي  الفلسطيني،  العلم 
تضامنهما الصريح مع الشعب الفلسطيني.

رياضيون يدعمون فلسطين ضد االحتالل
يرى البعض أّن عالم 

الرياضة مجرّد أداة للترفيه 
والتسلية، لكّن الحقيقة 

أنّه جزء مهم من اللعبة 
السياسية في العالم، لما 

له من تأثير في صناعة 
الرأي العام

)Getty( نجح األهلي بتحقيق الفوز في ذهاب ربع النهائي

)Getty/النني تعّرض لحملة مضادة بسبب مساندته للشعب الفلسطيني وقضيته )ستيوارت ماكفرلين

بالتدخل  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  المغربي  والوداد  المصري  األهلي  طالب 
بشكل عاجل، بعد األخطاء التحكيمية الفادحة، التي حصلت في مواجهات ذهاب ربع 

نهائي المسابقة القارية

فرص تهديفية محققة لصن داونز، وخاصة 
أكــد بيتسو  الثاني. ومــن جانبه،  الشوط  في 
موسيماني، املدير الفني لألهلي في املؤتمر 
ُيـــَعـــّد نتيجة  الـــفـــوز بــهــدفــني  الــصــحــافــي، أن 
داونــز،  صــن  ملواجهة  األول  للشوط  إيجابية 
هذا  توقعت  للغاية،  »مــبــاراة عصيبة  بقوله: 
ــز فــريــق قـــوي أشــرفــت  الــســيــنــاريــو، صــن داونــ
على تدريبه لسنوات، لديه العبون مميزون، 
ــل الـــتـــتـــويـــج، لــعــبــنــا جـــيـــدًا،  ــ يــلــعــبــون مــــن أجـ
هــذا  هــدفــني.  وسجلنا  األخـــطـــاء،  واستغللنا 
هو املطلوب في اللقاءات الصعبة، التفاصيل 
الصغيرة تحسم املواجهات الكبرى، سنلعب 
بكل قوة في اإلياب، لندافع خالله عن التفوق«.

نادي  الكبير، فنجح  العربي  الديربي  أمــا في 
شباب بلوزداد الجزائري في تحقيق فوز غاٍل 
على حساب الترجي التونسي بهدفني مقابل 
ال شــــيء فـــي مــبــاراتــهــمــا عــلــى مــلــعــب األول، 
الــتــأهــل إلى  ليصبح األقـــرب لحصد تــأشــيــرة 
الدور املقبل. وجاء الفوز الجزائري املستحق 
الفني  املدير  مانولوفيتش،  خالله  من  ليقدم 
اعـــتـــمـــاده  أوراق  بـــــلـــــوزداد  لـــشـــبـــاب  ــد  الـــجـــديـ
للجماهير، بعدما نجح في إدارة اللقاء بشكل 
جــيــد، واســتــغــل نــقــاط الــضــعــف لـــدى الترجي 
بصورة مثالية، وهدد املرمى بأكثر من فرصة، 
في  الخطورة  مصادر  أمــام  املساحات  وأغلق 
طــوال  تفوقه  الــتــرجــي، وحــافــظ على  تشكيلة 

الشوطني، تكتيكيًا، ثم بنتيجة اللقاء.
في املقابل، عانى الترجي التونسي من أخطاء 
تــكــتــيــكــيــة لــلــمــديــر الــفــنــي مــعــني الــشــعــبــانــي، 
ــا الــــرهــــان عـــلـــى انـــطـــالقـــات حــمــدو  تـــصـــدرهـ
الــهــونــي الــعــائــد مـــن اإلصــــابــــة، والـــــذي ظهر 
الجاهزية  مكتمل  وغير  متواضع  بمستوى 
في مستوى  الالفت  التراجع  الفنية، بخالف 
أكثر من العــب، مثل محمد علي بن رمضان 
ــاز، ومــحــمــد عــلــي الــيــعــقــوبــي  ــ ــكـ ــ مـــحـــور االرتـ
ــم فــي  ــاهـ ــذي سـ ــ ــر الــ ــ ــو األمــ ــ ــاع، وهـ ــ ــدفـ ــ قـــلـــب الـ
السيطرة  ومنح  للترجي،  الكبيرة  الخسارة 
في املقابل لشباب بلوزداد. وعقب اللقاء أكد 
الفني لشباب بلوزداد،  مانولوفيتش، املدير 
فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي، ســعــادتــه باملستوى 
الـــــــذي ظـــهـــر فـــيـــه العـــــبـــــوه  خــــــالل مـــواجـــهـــة 
الترجي، بقوله: »أكدت أن اللقاء صعب، نريد 
الفوز دون أن تهتز شباكنا بأهداف، حققنا 
ــع، ويحسب  ــ رائـ األداء  دقــيــقــة،   90 فـــي  األمــــر 
الكبير،  الحدث  على مستوى  كانوا  لالعبني 

لكننا لم نحسم شيئًا حتى اآلن«.
ــرى، حــقــق نــــادي كـــايـــزر تشيفز  ــ مـــن جــهــة أخـ
ضيفه  على  كبيرًا  فــوزًا  أفريقيا  جنوب  بطل 
سيمبا التنزاني بأربعة أهداف مقابل ال شيء 
سجل  بعدما  األول،  ملعب  على  لقائهما  فــي 
ــريـــك مـــاتـــوهـــو، وســمــيــر  الــربــاعــيــة كـــل مـــن إيـ
نــوركــوفــيــتــش »هـــدفـــني«، ولــيــانــرو كــاســتــرو. 
وتــعــادل نـــادي الــــوداد املــغــربــي مــع مــولــوديــة 
الجزائر بهدف لكل فريق في عقر دار األخير، 
بدأها يحيى غبران بالتسجيل للوداد وأدرك 
للمولودية، ليصبح  ميلود ربيعي بالتعادل 
الوداد في حاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل 
الــســلــبــي لــحــســم الــتــأهــل، فــيــمــا ال بــديــل أمـــام 
املولودية سوى التعادل 2-2 أو الفوز لحصد 

تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل.

المصري  األهلي  النادي  مباراة  شهدت 
في  أفريقي،  الجنوب  داونــز  صن  مع 
أبطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
مثيرة،  واقــعــة  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا 
بطلها إدارة الفريق الضيف، وتمثلت في 
المفاجئ،  الجماهيري  الحضور  رفض 
حضروا  مشجع   200 إلــى  وصــل  ــذي  ال
انطالق  المدرجات قبل دقائق من  في 
صن  مسؤولو  وتمسك  المواجهة. 

داونز بقرار االتحاد األفريقي لكرة القدم.

أزمة جماهير األهلي

كيف بدأت وتطورت 
حملة التضامن؟

كــــان الــنــجــم الــفــرنــســي بــــول بـــوغـــبـــا، العــب 
ــن فـــتـــح بـــاب  ــتـــد، أول مــ ــايـ مــانــشــســتــر يـــونـ
املجال بني مشاهير الرياضة لدعم الشعب 
ــنـــشـــور لــــه عــبــر  ــــالل مـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن خــ
تطبيق »إنستغرام« قبل أن تتوالى بعدها 
ردود الفعل املساندة للقضية نفسها، وهو 
ــاه الــنــجــم املـــصـــري، العـــب أرســنــال 

ّ
ــر تــبــن أمـ

العرب 
وأبطال أفريقيا

فوز صعب لألهلي وهزيمة للترجي
ــــالم اإليــطــالــيــة برحيل  تــتــنــبــأ وســـائـــل اإلعـ
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن 
املــوســم، حيث  نهاية  في  يوفنتوس  ناديه 
تعززت الفرضية عبر حجج كثيرة، أهمها 
إمكانية فشل »السيدة العجوز« في التأهل 
لــكــن مستقبل  أوروبــــــا،  أبـــطـــال  إلـــى دوري 
مالية  بأسباب  يرتبط  قــد  العاملي  الــهــداف 
مـــحـــضـــة. وفــــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
»الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، تناول 
مستقبل رونالدو، عرضت أسبابًا مختلفة 
تــثــنــيــه عـــن الـــرحـــيـــل نــحــو أي فـــريـــق ثــــاٍن، 
التي يسجلها  السيئة  النتائج  بالرغم من 
ناديه يوفنتوس في نهاية املوسم الحالي.
ويــــبــــدو أن األســـــبـــــاب املـــــاديـــــة هــــي األهــــم 
مـــاديـــرا«،  فـــي تــحــديــد مستقبل »صـــــاروخ 
وعلى رأسها إعفاء إيطاليا النجوم الذين 
يــلــعــبــون فـــي بــلــدهــا وبــقــيــة الـــالعـــبـــني من 
الضرائب، عكس الدول األخرى التي تشكل 
بقيم  تطالب  التي  كإسبانيا  لهم،  كابوسًا 
مالية كبيرة تقتطعها من رواتب الالعبني.

ــاروخ  وفـــي املـــقـــام الــثــانــي يــأتــي راتــــب »صــ
مــــاديــــرا« الــــذي يــتــجــاوز 31 مــلــيــون يـــورو 
 عــن الــحــوافــز الــتــي ينالها 

ً
ســنــويــًا، فــضــال

مع تحقيق أهــداف، وضعها مجلس إدارة 
الـــنـــادي فـــي عـــقـــده، وهــــو مـــا يــشــكــل دافــعــًا 
إضــافــيــًا لـــه مـــن أجــــل تــمــديــد تــجــربــتــه في 
التفاصيل  هــذه  اإليطالي. وتشير  الـــدوري 
املهمة لالعب يقترب من االعتزال إلى سعيه 
ما يجعل  املكاسب،  قــدر من  أكبر  لتحقيق 
مشجعي يوفنتوس يشعرون بالراحة في 
بألوان  نجمها  استمرار  قضية  يخّص  ما 
فــريــقــهــم، بــالــرغــم مـــن تــصــريــحــات والــدتــه 
ــــوريـــــس عــــن رغــبــتــهــا فــــي عــــودتــــه إلـــى  دولـ

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

الوتارو يقترب من الليغا
الــدوري اإليطالي،  اقترب إنتر ميالن، بطل 
من تجديد عقد نجمه األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، في أكثر من مناسبة، بعد رغبة 
ــم الــــالعــــب، لــكــن عــلــى ما  بــرشــلــونــة فـــي ضـ

يبدو، قرر الهداف حمل قميص عمالق آخر 
في الليغا. وكشف تقرير لصحيفة »موندو 
ديــبــورتــيــفــو« اإلســبــانــيــة أن الــالعــب، الــذي 
دخل دائرة اهتمام فريقي برشلونة وريال 
مــدريــد، بــات اآلن أقـــرب مــن أي وقــت مضى 
أتلتيكو مدريد، متصدر  إلى حمل قميص 
الليغا. وتحدث نيكوال فينتوال، العب إنتر 
السابق ورجل األعمال الحالي، مع أسطورة 
الـــكـــرة اإليــطــالــيــة كــريــســتــيــان فــيــيــري، عبر 
تــطــبــيــق )تــويــتــش( لــلــبــث املــبــاشــر، ليطلق 
ــا ســألــقــي  ــ ــال: »أنـ ــ مـــفـــاجـــأة مــــدويــــة، حــيــث قـ
قــنــبــلــة، ســيــذهــب الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز إلــى 
أتلتيكو مدريد. كل شيء انتهى، وسيلعب 
هناك. أخبروني أن األمر تّم بصفقة مميزة«. 
من جانبه، تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل 
ــارو، فــي وقــت ســابــق لصحيفة  أعــمــال الوتــ
)ال غازيتا ديلو ســبــورت(، وقــال: »الوتــارو 
العــب نــيــراتــزوري، وال يـــزال لــديــه عقد ملدة 

عامني، وما زال اإلنتر هو األولوية«.

نابولي وسعر أوناس
الــجــزائــري آدم أونـــاس للظهور  عــاد النجم 
ميز في منافسات بطولة الدوري اإليطالي 

ُ
امل

ــــدف جــديــد  لـــكـــرة الــــقــــدم، إذ بـــصـــم عـــلـــى هـ
وتمريرة حاسمة خالل ظهوره األخير مع 
فريقه كروتوني الفائز أمام هيالس فيرونا 

)2 – 1(، يوم الخميس الفائت. ومــوازاة مع 
تألقه الكبير، عاد الحديث عن مستقبل آدم 
أونــــاس املــرتــبــط بــعــقــد مــع فــريــقــه األصــلــي 
نابولي، الــذي كان أعــاره بداية املوسم إلى 
فريق كالياري، لكنه قرر، 6 أشهر بعد ذلك، 
رسميًا  هبط  الــذي  كروتوني  إلــى  االنتقال 
إلى الدرجة الثانية اإليطالية. ووفقًا لشبكة 
ــاي ســــبــــورت« اإليـــطـــالـــيـــة، فــــإن فــريــق  ــكـ »سـ
نابولي قرر تحديد مبلغ 14 إلى 15 مليون 
يورو للراغبني في ضم آدم أوناس في فترة 
االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة، إال أن قـــرار 
بيعه سيكون في يد املــدرب الجديد لنادي 
الجنوب، الذي من املنتظر أن يخلف جينارو 
تقارير  املوسم. وكانت  نهاية  بعد  غاتوزو 
إعالمية إيطالية قد كشفت في وقت سابق 
أن نابولي يرغب في إعطاء فرصة ألوناس 
لــن يعطي  الــالعــب  أن  إال  الفريق األول،  مــع 
من  ضمانات  على  الحصول  قبل  موافقته 
أجل اللعب وأال يعيش نفس الوضعية التي 
عاشها سابقًا مع املدرب ماوريسيو ساري 

ثم خليفته كارلو أنشيلوتي.

ليفاندوفسكي باٍق
لـــم يـــتـــردد فــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ األملــانــي 
فــي الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم تــفــكــيــره حــتــى في 
بــيــع املــهــاجــم الــبــولــنــدي الـــهـــداف روبـــرت 

لــيــفــانــدوفــســكــي، وذلـــــك فـــي تــصــريــحــات 
هاينز  كــارل  التنفيذي  للرئيس  مباشرة 
رومينيغيه، الذي كشف لصحيفة »بيلد« 
األملانية عن نوايا النادي »البافاري« في 

سوق االنتقاالت.
وفـــي حــديــث لصحيفة »بــيــلــد« األملــانــيــة، 
قـــال رومــيــنــيــغــيــه: »بــالــطــبــع ســيــبــقــى، من 

يبيع العبًا ُيسجل 60 هدفًا كل عام؟«.
ــذا ونــفــى رومــيــنــيــغــيــه أن يــكــون وكــيــل  هـ
أعــــمــــال املـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي طـــلـــب حــتــى 
رحيال ُمحتمال للمهاجم ليفاندوفسكي، 
وقـــــال: »لــــم يــطــلــب ذلــــك أبـــــدًا، هـــو يــعــرف 
ــي بــــايــــرن.  جــــيــــدًا كـــيـــف تـــســـيـــر األمـــــــور فــ
ــــاالت فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــفـــتـــتـــح ســــــوق االنـ

ُ
عـــنـــدمـــا ت

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــيــــف، ســــيــــكــــون هــــنــــاك الـ الــــصــ
الــشــائــعــات، وبــعــضــهــا ســيــتــعــلــق بفريق 

بايرن ميونخ«.
بعقد  مرتبط  البولندي  الــهــداف  أن  ُيذكر 
عــام 2023،  مع فريق بايرن ميونخ حتى 
ــه لــــن ُيــــغــــادر فــــي الــفــتــرة  ــ ــن املــــؤكــــد أنـ ــ ومـ
ــه ُمــمــيــزة  ــامــ الـــحـــالـــيـــة، خــصــوصــًا أن أرقــ
على الصعيدين املحلي واألوروبــي، وهو 
مـــن أكـــثـــر املــســاهــمــني فـــي تــحــقــيــق ألــقــاب 
»البافاري« في السنوات األخيرة، وبشكل 
خـــــاص »الــــســــداســــيــــة« الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 

حققها في موسم 2020-2019.

طموحات بوالية
اســتــطــاع الــنــجــم الــجــزائــري فــريــد بــواليــة 
تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي الــــــدوري 
ــذا املــــوســــم مــع  ــ ــقــــدم هـ ــرة الــ ــكـ الـــفـــرنـــســـي لـ
فريقه ميتز، وهو ما فتح الباب إلمكانية 
رؤيته بقميص ناٍد جديد بداية من فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
فإن  الفرنسية،  »ليكيب«  ووفقًا لصحيفة 
فريد بــواليــة قــد قــرر مــغــادرة نــاديــه ميتز 
نهاية املوسم، حيث كانت الخطوة األولى 
لــه لتجديد عقده  بــرفــضــه عــرضــًا مــقــدمــًا 
الـــذي ينتهي صــيــف عـــام 2022، وهـــو ما 

سيشجع العديد من األندية على ضمه.
وأكد املصدر ذاته أن فريد بوالية يشترط 
أن يكون ناديه الجديد مشاركًا في دوري 
أبــطــال أوروبــــا، كما أن هــنــاك الــعــديــد من 
األندية الفرنسية تريد ضمه، إضافة إلى 
عــروض في دوريــات أوروبية أخــرى، لكن 

دون الكشف عن هويتها لحد اللحظة.
وتقدر القيمة السوقية لالعب بـ4 ماليني 
يــــورو والـــتـــي ارتــفــعــت عــطــفــًا عــلــى األداء 
الذي قدمه في املوسم الحالي، حيث تمكن 
من تسجيل 5 أهــداف وتقديم 8 تمريرات 
حاسمة في 32 مباراة لعبها في الــدوري 

الفرنسي هذا املوسم.
)العربي الجديد(

الميركاتو: رونالدو سيبقى بالكالتشيو 
والوتارو إلى الليغا

تسيطر أخبار الميركاتو 
في الوقت الراهن على 

عالم كرة القدم، في 
ظّل الحديث المتواصل 

عن مصير الالعبين 
مع اقتراب فتح باب 

االنتقاالت

)Getty/الوتارو قد يحمل ألوان أتلتيكو مدريد )جوسيبي كوتيني
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لندن ـ العربي الجديد

ــان لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  كـ
ــار سلبية  ــام، آثــ بــعــد أكــثــر مـــن عــ
الــقــدم، مع  للغاية على عالم كــرة 
خلو املالعب، ومشكالت اقتصادية لألندية، 
وكـــذلـــك انــخــفــاض قــيــمــة الــالعــبــني املــهــمــني 

الذين تنتهي عقودهم نهاية هذا املوسم.
االستشارات  شركة  أجرتها  لدراسة  ووفقا 
 ،»KPMG Football Benchmark« الرياضية 
فــإن أكثر العبي كــرة الــقــدم الــذيــن تراجعت 
قيمتهم من بني أولئك الذين تنتهي عقودهم 
هو  املقبل  يونيو/حزيران  شهر  نهاية  في 
مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو 
، الــــذي فــقــد 76% مـــن قــيــمــتــه الــســوقــيــة في 
الـــعـــام األخـــيـــر )مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط 2020 

وحتى فبراير 2021(.
الذي أعلن  القيمة الحالية ألغويرو،  وتبلغ 
انــه سيرحل عــن املـــان سيتي بعد أكــثــر من 
عشرة مواسم معه وقرابة 400 مباراة سجل 
التاريخي  الهداف  فيها 257 هدفا ليصبح 
)أكثر  يــورو  مليون   18 اإلنكليزي،  للنادي 
تراجعت  قيمة  وهــي  دوالر(  مليون   21 مــن 
ــة كــورونــا واإلصـــابـــات املــتــكــررة  بسبب أزمـ
في  األرجنتيني  املهاجم  لها  تــعــرض  الــتــي 

كورونا وقيمة 
نجوم الكرة

العالمية  القدم  لكرة  القوة  بالغة  سلبية  بآثار  العالم  في  كورونا  تسببت 
بشكل عام، فقد هبطت قيمة العديد من النجوم في عالم المستديرة، 
على  الوقت  ذات  في  حافظوا  العبون  أيضا  القائمة  في  يتواجد  فيما 

قيمتهم السوقية، كل ذلك قبل انطالق سوق انتقاالت ميركاتو الصيف
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بأكثر  قائمة  الشركة  األخــيــر. وأعــدت  العام 
ــقـــدوا قــيــمــتــهــم الــســوقــيــة  ثــمــانــيــة العـــبـــني فـ
النجم ليونيل  العام األخير، من بينهم  في 
ــز الــــخــــامــــس حــيــث  ــ ــركــ ــ مـــيـــســـي مـــحـــتـــال املــ

تراجعت قيمته بـ%57.
ــذي يــنــتــهــي عــقــده  ــ وتــبــلــغ قــيــمــة مــيــســي، الـ
 2021 يونيو/حزيران   30 في  برشلونة  مع 
كـــان سيستمر في  إذا  مــا  بــعــد  ولـــم يكشف 
النادي الكتالوني أم سيرحل بعد أكثر من 
15 عــامــا ارتــــدى فــيــهــا قــمــيــص الــفــريــق، 75 
مليون يورو )نحو 89 مليون دوالر(، وفقا 
قيمة  وهي  الرياضية،  االستشارات  لشركة 
مثيرة للسخرية إذا تمت مقارنتها بمواسم 
مليون   200 قيمتها  فيها  تــجــاوزت  سابقة 

يورو )نحو 237 مليون دوالر(. 
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى أغـــويـــرو ومــيــســي، هــنــاك 
ــدوا الــكــثــيــر مـــن قيمتهم  ــقـ ــبـــون كـــبـــار فـ العـ

ــم فــــي يــونــيــو  ــقـــودهـ الـــســـوقـــيـــة وتــنــتــهــي عـ
جورجينيو  الــهــولــنــدي  بينهم  ومــن  املقبل 
ــيـــفـــربـــول الــــذي  ــــط لـ ــــب وســ ــنــــالــــدوم، العــ ــيــ فــ
قيمته  لتصل   %68 بــواقــع  قيمته  تراجعت 
الــســوقــيــة حــالــيــا إلـــى 19 مــلــيــون يـــورو )22 
الـــثـــانـــي في  املـــركـــز  مــلــيــون دوالر( مــحــتــال 
جيانلويجي  مــيــالن،  حــارس  يليه  القائمة. 
ــذي تــراجــعــت قــيــمــتــه بنسبة  ــا، الــ ــارومــ دونــ
61% لتصل إلى 22 مليون يورو )26 مليون 
النمساوي  ميونخ  بــايــرن  ومــدافــع  دوالر(، 
ديــفــيــد أالبـــا )تــراجــعــت قيمته بــواقــع %59 
لــتــصــل إلــــى 20 مــلــيــون يــــــــورو/23 مــلــيــون 
لــــن يــســتــمــر فــي  أنـــــه  دوالر( والـــــــذي أعـــلـــن 

صفوف الفريق البافاري املوسم املقبل.
وخـــلـــف مــيــســي يـــأتـــي فـــي املـــركـــز الـــســـادس 
مـــواطـــنـــه مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
أنخيل دي مــاريــا، الـــذي جــدد عــقــده ملوسم 
آخر مع الفريق الباريسي، وتراجعت قيمته 
ــــورو )25  يـ مــلــيــون  لــتــبــلــغ 21  بـــواقـــع %54 
ليون  أوملــبــيــك  مــهــاجــم  يليه  مــلــيــون دوالر( 
بقيمة   ،%50-( ديــبــاس  ممفيس  الهولندي 
ــورو/29 مــلــيــون دوالر(  ــ تــبــلــغ 25 مــلــيــون يــ
والعب وسط ميالن التركي هاكان تشالهان 
يـــورو/19 مليون  )-28%، 16 مليون  أوغلو 

دوالر(.
لالعبني  االستشارات  تحليل شركة  ويمتد 
الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2022 أي 
يتبقى أمــامــهــم مــوســم الســتــعــادة جـــزء من 
قــيــمــتــهــم املــتــراجــعــة. ويــعــد الــفــرنــســي بــول 
بوغبا العب وسط مانشستر يونايتد أكثر 
الــذيــن تنتهي  الالعبني  بــني  مــن فقد قيمته 
تراجعت  حيث   ،2022 يونيو  فــي  عــقــودهــم 
الحالية  قيمته  لتصل   %45 بــواقــع  قيمته 
مــلــيــون دوالر(،   59( يــــورو  مــلــيــون  إلـــى 50 
القيمة البعيدة عن مبلغ الـ120 مليونا )142 
مليون دوالر( الذي دفعه النادي اإلنكليزي 

لضمه من يوفنتوس في 2016.
وبسبب الجائحة تراجعت قيمة نجوم مثل 
قيمته  لتصل   %34 بواقع  نيمار  البرازيلي 
)136 مليون دوالر(  يــورو  إلــى 115 مليون 
أي نــحــو نــصــف مبلغ الـــــ222 مــلــيــون يــورو 
)264 مليون دوالر( الذي دفعه باريس سان 

جيرمان لضمه من برشلونة عام 2016.
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم  وفقد 
قيمته   عاما 26% من   36 البالغ  يوفنتوس 
مليون   76( يـــورو  مليون   64 إلــى  لتتراجع 
جائحة  عن  الناجمة  األزمــة  وتؤثر  دوالر(. 
كـــورونـــا عــلــى نــجــوم صــاعــديــن أيــضــا مثل 
الفرنسي كيليان مبابي العب باريس سان 
 %18 بواقع  قيمته  تراجعت  الــذي  جيرمان 
مليون   220( يــورو  مليون   185 إلــى  لتصل 

دوالر(.
ورغـــم ذلــك أيــضــا فــإن هــنــاك العــبــني آخرين 
ارتفعت قيمتهم بعد انتقال نيمار القياسي 
من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 

كبار الساحرة المستديرة 
في العالم تتراجع 

قيمتهم بسبب كورونا

تأكيد انسحاب كوريا الشمالية 
من تصفيات مونديال 2022

أكد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، أن كوريا الشمالية قررت االنسحاب من تصفيات 
وكشف  التصفيات.  مــن  النهائية  املــراحــل  انــطــاق  قبل   2022 قطر  ملــونــديــال  التأهل 
الفريق الكوري الشمالي بعدم املشاركة في ما تبقى من  االتحاد اآلسيوي عن قرار 
التصفيات، مثلما كان قد أعلن اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية التي تستضيف 
في يونيو/حزيران املقبل جميع املباريات املتبقية من املجموعة التي تخوضها كوريا 
الشمالية. باملثل، ستمتنع كوريا الشمالية عن املشاركة في تصفيات البطولة اآلسيوية 
التي تستضيفها الصني في 2023، وفقًا لبيان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. وسيبلغ 
االتحاد اآلسيوي نظيره الدولي )فيفا( بقرار االتحاد الكوري الشمالي لتحديد شكل 
املجموعة الثامنة من التصفيات املؤهلة ملونديال قطر، والتي تضّم إلى جانب كوريا 
قرار  ويعزى  وتركمانستان.  وسريانكا  ولبنان  الجنوبية  كوريا  من  كا  الشمالية، 
بيونغ يانغ باالنسحاب من هذه املسابقات إلى التخوف من التقاط العبيها لفيروس 
الكورية  األنــبــاء  وكالة  أفــادت  عودتهم، حسبما  لــدى  الباد  في  وانتشاره  كوفيد-19 
الشمالية أغلقت حدودها منذ يناير/كانون  إلى أن كوريا  الجنوبية )يونهاب(. يشار 
الثاني 2020. ومن املقرر إقامة باقي مباريات التصفيات عن املجموعة الثامنة، التي 
الفترة بني 3 و15 يونيو/ تتصدرها تركمانستان حاليًا، في كوريا الجنوبية، خال 
حزيران املقبل، رغم تأكيد االتحاد اآلسيوي أنه سيعلن قريبًا جدول املباريات املتبقية.

كومان: أود وأستطيع االستمرار مع برشلونة
أكـــد رونــالــد كــومــان، مـــدرب بــرشــلــونــة، أنـــه يــود 
كــان  إذا  منصبه  فــي  »االســـتـــمـــرار«  ويستطيع 
»ثقة النادي«، بعد اجتماعه الخميس مع  يحظى بـ
الرئيس جوان البورتا ونائب الرئيس الرياضي 
رافائيل يوستي في أحد مطاعم برشلونة. وقال 
ما  لبحث  والتقينا  وتناقشنا  »تحّدثنا  كومان 
النادي  الكلمة األخيرة هي لرئيس  بعد املوسم. 
دومــا. وأنا هادئ للغاية في هذا الصدد«، حول 
ــنــدي أن  مــســتــقــبــلــه مـــع الـــبـــرســـا. واعــتــبــر الــهــول
وأن  للتحسن«  كبيرة  فرصة  »أمــامــه  برشلونة 
»الــجــمــهــور شــاهــد فريقًا قــدم مــبــاريــات رائــعــة، 
ــقــدرة  وأظـــهـــر روحــــا قــتــالــيــة«، مــعــتــرفــا بــعــدم ال
ليفانتي«  مثل  حاسمة  »مباريات  بـ الفوز  على 
خـــال  ــتــــوى«  املــــســ دون  األداء  ــع  ــ ــراجـ ــ »تـ حــــني 
الشوط الثاني. باملثل، أشار إلى أنه إذا كان ممكنا التعاقد مع العبني جدد يحتاجهم 
الفريق، فسيكون ذلك »خطوة لألمام« وقد تبعث األمل »في العام املقبل«. وعن فرص 
البلوغرانا في الفوز بلقب الــدوري، بدا كومان واقعيا حني أكد أن الفارق مع أتلتيكو 
اإليــمــان واملــواصــلــة،  املهم  أربــع نقاط وتتبقى جولتان فحسب، لكن »مــن   مــدريــد هــو 

محاولة الفوز واالنتظار«.

أقل من 100 يوم على انطالق األلعاب البارالمبية
الباراملبية،  التنازلي مع بقاء 100 يوم على انطاق األلعاب  العد  بدأت طوكيو، األحــد، 
التي حالها حال األلعاب األوملبية محاطة بالشكوك بسبب وضع الجائحة، وسيخيم 
عليها التدابير ضد انتشار عدوى فيروس كورونا. وستنطلق األلعاب الباراملبية في 
23 أغسطس/آب، بعد أسبوعني من انتهاء الدورة األوملبية التي ستختتم في الخامس 
من سبتمبر/أيلول، ومن املتوقع أن يشارك بها ما يقرب من أربعة آالف و350 رياضيا 
من كافة أنحاء العالم. وأثارت املوجة الرابعة من انتشار العدوى في اليابان وإعان حالة 
الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى بالبلد اآلسيوي، مخاوف بشأن جدوى الفعاليات 
الرياضية ورفض السكان اليابانيني والعاملني في قطاع الصحة إلقامتها، على الرغم 

من إصرار املنظمني على املضي قدما في إقامتها.

شمايكل: إنه يوم ال يوصف
ــارس مــرمــى ليستر  ــد كــاســبــر شــمــايــكــل، حــ أكـ
اإلنكليزي  االتحاد  كــأس  بطولة  لقب  أن  سيتي، 
وقــال  تــوصــف«.  »ال  للغاية  لحظة ســعــيــدة  يــعــد 
شمايكل، في تصريحات لشبكة قنوات )بي بي 
سي( »يا له من يوم. إنه يوم ال يوصف. هذا ما 
حلمت به منذ أن كنت طفا. أنا فخور للغاية. لقد 
ساعدنا الجميع لتحقيق هذا اللقب. هذا ما يمكن 
وج فريق 

ُ
تحقيقه عندما يعمل الجميع سويا«. وت

للمرة  اإلنكليزي  االتــحــاد  بكأس  ليستر سيتي 
األولى في تاريخه، بعد فوزه على تشلسي بهدف نظيف في املباراة التي أقيمت على 
ملعب )ويمبلي(. وأضاف حارس مرمى ليستر سيتي »إنه يوم ال ُيصدق ويوم كبير 
سنستمتع به جميعا، ولكن غدا سنخوض تدريبات قبل مباراة الثاثاء املقبل الهامة«.

الــكــويــت مــن أجل  إلــى  الـــذي سيتوجه  املنتخب األســتــرالــي 
ــة ضــمــن  ــويـ ــيـ ــتــصــفــيــات اآلسـ اســـتـــكـــمـــال املـــنـــافـــســـة فــــي ال
ــتــي تــضــم أيــضــًا إلـــى جــانــب الــكــويــت  املــجــمــوعــة الــثــانــيــة ال
 من األردن ونيبال والصني تايبيه. وتتصدر 

ً
وأستراليا كا

ــام الكويت  أســتــرالــيــا تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــفــارق نقطتني أمـ
واألردن، مع امتاك املنتخب األسترالي مباراة إضافية.

ويستعد النجيراك للمشاركة مع نادي ناغويا اوشنز في 
املجموعة  ضمن  يلعب  حيث   ،2021 آســيــا  أبــطــال  دوري 
السابعة التي تضم أيضًا بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 

وجوهور دار التعظيم املاليزي وراتشابوري التاياندي.
الاعب قال عن قراره: »كان هذا من أصعب القرارات التي 
توجب علّي اتخاذها في مسيرتي كاعب لكرة القدم، ولكنه 
»قمت  وأضـــاف  ولعائلتي«.  لــي  بالنسبة  الصحيح  الــقــرار 
بمراجعة روزنامة املباريات الدولية حتى كأس العالم خال 

الــعــام املــقــبــل، ومــقــدار الــوقــت الـــذي ســأكــون فيه بعيدًا عن 
عائلتي، سواء في املعسكرات مع الفريق أو أوقات الحجر 
الــجــلــوس مــع عائلتي للحديث،  ــح: »بــعــد  الــصــحــي«. وأوضــ
قــررت منح األولــويــة لعائلتي، ألن تركهم لوحدهم في بلد 
أجنبي دون دعم عائلي ليس باألمر السهل بالنسبة لي«. 
أستراليا،  منتخب  مــن  الرائعة  ذكرياتي  »أستذكر  وتــابــع: 

والتي تتضّمن لحظات خاصة صنعناها كفريق«.
ــال غـــراهـــام آرنـــولـــد مــــدرب املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي: »كــان  وقــ
ميتش يقدم مستويات رائعة في اليابان، وكــان جــزءًا من 
في  مطولة  لفترة  ميتش  مــع  »تحدثت  وكــشــف:  خططنا«. 
وقت سابق من األسبوع الجاري، وأنا محبط لعدم قدرتنا 
على استدعائه مع املنتخب، أنا كمدرب ال أتضايق من قرار 

أي العب بخصوص حياته وحياة أسرته«.
)العربي الجديد(

األسترالي ميتش النجيراك، حــارس مرمى  الــحــارس  كتب 
نــاغــويــا غــرامــبــوس الــيــابــانــي، السطر األخــيــر فــي مسيرته 
الدولية، حينما أعلن اعتزال اللعب الدولي، وذلك قبل أسابيع 
قليلة من استئناف املنافسة في التصفيات اآلسيوية لكأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصني. وكشف 
نــادي  العمر 32 والــاعــب السابق فــي  البالغ مــن  النــجــيــراك 
الدولي  اللعب  اعتزال  قــّرر  أنــه  األملاني  دورتموند  بوروسيا 
التي تفرضها جائحة  العائلية والتحديات  التزاماته  بسبب 
كوفيد-19، وهو ما دفعه إلعان االعتزال الدولي على الرغم 
من أنه كان قــادرًا على مواصلة املشوار نظير تألقه وأدائه 
األسترالي.  »الكنغر«  أو حتى مع  الياباني  فريقه  املميز مع 
وكـــان النــجــيــراك قــد خــاض 8 مــبــاريــات دولــيــة مــع منتخب 

 للحارس األساسي مات رايان.
ً
أستراليا، وكان بديا

الاعب ضمن تشكيلة  يتم استدعاء  أن  املتوقع  وكــان من 

ميتش النجيـراك

على هامش الحدث

فاجأ حارس 
المرمى األسترالي 
النجيراك الجميع 

حينما أعلن اعتزال 
اللعب الدولي قبل 

فترة وجيزة من 
انطالق التصفيات 

اآلسيوية

سيرخيو أغويرو 
أكثر العب 
تراجعت قيمته 
)Getty( المالية

يحضر محمد صالح في قائمة الالعبين الذين حافظوا على قيمتهم 
 42 مقابل  يونيو2017  في  ليفربول  إلى  انتقل  إذ  المرتفعة،  السوقية 
مليون  بـ35  الوقت  ذلك  في  السوقية  قيمته  وقدرت  يورو،  مليون 
في  هدفا   44 صالح  سجل  ليفربول،  مع  له  موسم  أول  وفي  يورو، 
جميع المسابقات، نتيجة لذلك، زادت إلى 150 مليون يورو بحلول مايو 
2018. ويلعب صالح حاليا موسمه الرابع مع ليفربول، وساعد فريقه 

في حصد أبطال أوروبا والدوري اإلنكليزي الموسم الماضي.

صالح يحافظ على قيمته المالية

وجه رياضي

أغسطس/ آب 2017 مقابل 222 مليون يورو 
وهناك نجوم يتمتعون بقيم سوقية عالية.
ــؤالء يــــأتــــي الـــنـــجـــم كــيــلــيــان  ــ ــ فــــي مـــقـــدمـــة هـ
مبابي، الذي يعتبر النجم البالغ من العمر 
22 عــامــا، مــن أبــــرز املـــواهـــب عــلــى مستوى 
ــدو نــــازاريــــو، فــقــط، َمــن  ــالـ الــعــالــم، كـــون رونـ
سجل أهدافا في سن الـ21 أكثر من مبابي، 

وثــانــي أغــلــى العـــب فــي الــعــالــم بــعــد نيمار، 
حيث نجح في تسجيل 131 هدفا حتى اآلن 
قــدرت   ،2017 وفــي  فرنسا.  بقميص عمالق 
مليون   75 ملبابي بحوالي  السوقية  القيمة 
إلى  قفزت  نهاية 2018،  لكن بحلول  يــورو، 

200 مليون يورو، مما جعله الالعب األول.
كــمــا يــعــتــبــر نــيــمــار حــيــنــمــا أكـــمـــل انــتــقــالــه 

وحتى رونــالــدو وميسي لم يسجال نصف 
العدد في ذلك العمر. وانضم نجم »الديوك« 
ــان عـــلـــى ســبــيــل  ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـ إلـــــى بــ
اإلعارة من موناكو في أغسطس/ آب 2017، 
قيمتها  بلغت  دائمة  أن تصبح صفقة  قبل 
145 مــلــيــون يــــورو بــاســتــثــنــاء اإلضـــافـــات، 
مما يجعله أغلى العب شاب على اإلطالق 

الـــقـــيـــاســـي بــقــيــمــة 222 مـــلـــيـــون يــــــورو مــن 
بــرشــلــونــة إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان في 
درت 

ُ
أغسطس 2017، أحد هؤالء أيضا فقد ق

يورو  مليون   100 بحوالي  السوقية  قيمته 
فــقــط، وبــعــد 6 أشــهــر فــقــط قــفــزت إلـــى 180 
مليون يورو، ومنذ ذلك الحني، حقق الالعب 

البالغ من العمر 28 عاما أرقاما مذهلة.

كــان يحمله غيرد  الــذي  القياسي  الرقم  ليفاندوفسكي،  البولندي روبــرت  املهاجم  عــادل 
مولر، أسطورة أملانيا والنادي البافاري، منذ 1972 بتسجيل 40 هدفًا في موسم واحد 
ليفاندوفسكي هــدف بايرن ميونخ األول في شباك نادي  األملــانــي. وسجل  الــدوري  من 
فرايبورغ من عامة الجزاء في الدقيقة الـ 26 من املباراة، بعد املخالفة على توماس مولر 
داخل املنطقة. وتبقى لليفاندوفسكي مباراة واحدة في البوندسليغا، بعدما انتهى اللقاء 
أمام فرايبورغ بنتيجة 2-2. ونفذ العبو البايرن عقب الهدف ممرًا شرفيًا خاصًا للمهاجم 

الدولي البولندي.

صورة في خبر

ليفاندوفسكي يعادل مولر
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