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توقف المشوار
الرائع للنجمة
التونسية أُنس
جابر عند الدور
نصف النهائي
من بطولة
«إنديان ويلز»
األميركية
الدولية في كرة
المضرب ،إحدى
دورات األلف
نقطة ،بحسب
تصنيف رابطة
المحترفات،
بعد خسارتها
المفاجئة أمام
اإلسبانية باوال
بادوسا ،في
المباراة ،بواقع
مجموعتين من
دون رد.

جابر تو ّدع «إنديان ويلز»
لم تستطع أنس جابر التفوق على باوال بادوسا ()Getty

البورتا يشعل
حرب التصريحات مع
غريمه بارتوميو

أوليفييه جيرو
يهاجم بنزيمة :أحدث
خلًال بمنتخب فرنسا

فيروس كورونا
يحرم نادي الوداد من
مدربه الركراكي

اشتعلت حرب التصريحات بني الرئيس الحالي
لنادي برشلونة ،خوان البورتا ،واملستقيل
جوسيب ماريا بارتوميو ،الذي أكد أن األزمة
املالية التي تواجه الفريق ،جاءتُ نتيجة فيروس
كورونا .وقال البورتا« :دائمًا ما أجيب عن السؤال
حول سياسة اإلدارة السابقة ،جوسيب بارتوميو
شخص يائس ،ويعرف جيدًا قيمة الكارثة
االقتصادية التي هو مسؤول عنها ،ال أرغب في
نشر تفاصيل أكثر حول القضية».

هاجم أوليفييه جيرو ،العب منتخب فرنسا
وفريق ميالن اإليطالي ،زميله في منتخب
ً
«الديوك» كريم بنزيمة ،محمال إياه سبب خسارة
لقب بطولة أمم أوروبا األخيرة .وفي حوار مع
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،قال جيرو:
ً
«رجوع بنزيمة أحدث خلال تكتيكيًا في طريقة
لعب املنتخب باليورو ،وهو ليس خطأ الالعب
نفسه ،لكنه كان واضحًا بشكل صريح ،إذ افتقدنا
الشراكة الجماعية بسبب لعبه الفردي».

يواجه نادي الوداد الرياضي املغربي منافسه
هيرتس أوف أوك الغاني ،اليوم األحد ،في إطار
ذهاب الدور األول من منافسة دوري أبطال
أفريقيا ،في ملعب «أوهيني دجان» بمدينة
أكرا ،في مباراة يقودها الحكم البرتغالي هيلدر
دي كارفايو .وأظهرت املسحة الطبية إصابة
املدير الفني وليد الركراكي بفيروس كورونا ،ما
سيحرمه من السفر مع العبيه إلى غانا ليكون
حاضرا معهم في دكة البدالء.

27

28

رياضة

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

تقرير

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

مباريـات
األسبـوع

تبقى أخبار سوق االنتقاالت مهمة للجماهير
واألندية طوال الموسم ،فهي أحيانًا تغدو
كالبورصة ترفع من أسهم العب حينًا وتخفضه
حينًا آخر ،وذلك وفقًا لمستواه وأدائه

تطورات
الميركاتو

مواجهة «عاطفية» قوية في «البريميرليغ»
تترقب الجماهير الرياضية العاملية املواجهة القوية التي ستجمع بني نادي
أرسـنــال وضيفه كريستال بــاالس ،غـدًا االثـنــن ،في قمة منافسات األسبوع
الثامن من الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وقــال باتريك فييرا ،مدرب
نادي كريستال باالس اإلنكليزي ،إن عودته لناديه السابق أرسنال ستكون
لحظة مفعمة بالعواطف بعد  9سنوات ناجحة قضاها مع الفريق اللندني في
أوج مسيرته االحترافية العبًا ،لكنه سينحي املشاعر جانبًا بحثًا عن النقاط
الثالث املهمة .وقاد فييرا أرسنال إلى  3ألقاب للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم و 4لكأس االتحاد اإلنكليزي بصفته العبًا ،واشتهر بقيادة الفريق الذي
توج بلقب «البريميرليغ» من دون هزيمة في موسم  ،2004-2003قبل أن ينهي
 9سنوات مع النادي اللندني في العام التالي.
عودة دوري أبطال أوروبا
تتجه أنظار الجماهير إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،حيث ستنطلق
منافسات الـجــولــة الثالثة مــن دور املـجـمــوعــات بمواجهة منتظرة بــن نــادي
كلوب بــروج البلجيكي مع ضيفه الثقيل مانشستر سيتي اإلنكليزي تحت
قيادة املــدرب اإلسباني الشهير بيب غــوارديــوال ،بعد غد الثالثاء .وستشهد
منافسات الجولة الثالثة من دور املجموعات مواجهة نارية منتظرة ،ستجمع
بني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه اليبزيغ األملاني على ملعب
«حديقة األمراء» ،حيث يبحث رفاق الحارس دوناروما عن خطف النقاط الثالث
واالبـتـعــاد فــي ص ــدارة املجموعة األول ــى .أمــا فــي املجموعة الثانية ،فسيكون
الجميع مستعدًا ملشاهدة القمة النارية بــن نــادي أتلتيكو مــدريــد اإلسباني
وضيفه ليفربول اإلنكليزي ،فيما يبحث ميالن اإليطالي عن انتصاره األول
في املسابقة القارية عندما يحل ضيفًا على بورتو البرتغالي .وفي املجموعة
الثالثة ،يطمح نادي بشكتاش التركي إلى تحقيق فوزه األول باملوسم الحالي
في دوري أبطال أوروبا ،عندما يستقبل ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي،
فيما سيكون أياكس أمسترادم الهولندي أمام امتحان صعب من أجل حسم
الصدارة ،ألنه سيالقي منافسه األول بوروسيا دورتموند األملاني.

الريال يتحرك ومصير
صالح مجهول

لندن ــ العربي الجديد

ي ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاالت
«املـ ـي ــرك ــات ــو» حــال ـيــا ال ـع ــدي ــد مــن
الـتـطــورات واألحـ ــداث ،مــع اقـتــراب
فتح باب النافذة الشتوية ،إضافة لتحضير
األندية نفسها مليركاتو صيفي ساخن ،بفعل
انتهاء عقود العديد من الالعبني ،كذلك.

منافسة شرسة على تشوميني
وترقب لبوغبا
ٌ
يستعد ريــال مدريد لخوض منافسة شرسة
مــع أنــديــة إنـكـلـيــزيــة مــن أج ــل الـحـصــول على
ت ــوق ـي ــع العـ ــب ال ــوس ــط ال ـف ــرن ـس ــي أوري ـل ـي ــان

تشوميني العب فرنسي
يحظى بمتابعة حثيثة من
عدة أندية
تـشــومـيـنــي ،رغ ــم أن إدارة الـ ـن ــادي امل ـل ـكــي ال
تستبعد السعي لضم بول بوغبا إذا لم يجدد
األخ ـي ــر ع ـقــده م ــع فــريـقــه ال ـحــالــي مانشستر
يونايتد ،بحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية.
وس ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد خـ ـ ـ ــال م ــوس ــم
االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة امل ـق ـبــل ب ـه ــدف تــدعـيــم

زيدان رفض نيوكاسل بانتظار منتخب فرنسا (خافيير سوريانو/فرانس برس)

ريال مدريد وضع مدافعي ميالن على قائمته (إيميليو أندريلوي)Getty/

خط وسطه ،الذي يضم أسماء كبيرة لكن مر
عـلــى وج ــوده ــا وق ــت طــويــل ،وت ـحــديــدا مركز
كاسيميرو ،الــذي ال يوجد فيه عــدد كــاف من
البدالء األكفاء منذ أعــوام .أما الخيار الثاني
ف ـهــو أوريـ ـلـ ـي ــان ت ـشــوم ـي ـنــي ،ال ـ ــذي ت ــأل ــق مع
منتخب فرنسا خالل آخر جولتني من دوري
األم ــم ،وهــو أحــد ناشئي فــريــق كليرفونتني،
وانـ ـض ــم ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي إلــى
كتيبة مدرب «الديوك» ديديه ديشان .ومنحت
إصـ ــابـ ــة ن ـغ ــول ــو ك ــان ـت ــي بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـفــرصــة لتشوميني كــي يحصل عـلــى مركز
أساسي في خط الوسط املــدافــع ،الــذي يجيد
اللعب فـيــه ،وهــو مــا دفــع مــونــاكــو لضمه من
بوردو مقابل  18مليون يورو.
موناكو في امليركاتو
وانتقل تشوميني إلى ّ
الشتوي سنة  ،2020ولكنه واجــه صعوبات
ف ــي م ـبــاريــاتــه األولـ ــى م ــع املـ ــدرب اإلسـبــانــي
م ــوري ـن ــو ،ول ـك ــن ف ــي امل ــوس ــم ال ـث ــان ــي أظـهــر
حقيقة مـسـتــواه مــع ق ــدوم امل ــدرب الـكــرواتــي
كوفاتش ،قبل أن يفرض نفسه فــي خيارات
مدرب فرنسا ديشامب.

زيدان يرفض نيوكاسل
رفض أسطورة الكرة الفرنسية واملدير الفني
السابق لفريق ريــال مدريد زين الدين زيدان
عــرضــا ل ـق ـيــادة فــريــق نـيــوكــاســل اإلنـكـلـيــزي.
وتم ربط زيدان بالفريق الذي استحوذ عليه
ص ـنــدوق االسـتـثـمــار ال ـس ـعــودي مـقــابــل 300
م ـل ـيــون جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،م ــع أن ـب ــاء تشير
إلى قرب االستغناء عن املدير الفني الحالي
ستيف بروس .وكان املدرب البالغ من العمر
ً
ـاد منذ مغادرته ريال
 49عاما من دون أي نـ ٍ
مدريد في نهاية املوسم املاضي ،بعدما قاده
إل ــى ثــاثــة أل ـقــاب مـتـتــالـيــة فــي دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ــا .وب ـح ـســب ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «دي ـلــي
ّ
ستار» اإلنكليزية ،فإن زين الدين زيدان رفض
العرض ،بسبب طموحه في أن يصبح مدربًا
ملنتخب فرنسا خلفًا لــديــديــه دي ـشــان .وبعد
ال ـخــروج املـفــاجــئ أم ــام ســويـســرا فــي بطولة
أوروبـ ــا  ،2020ك ــان ه ـنــاك ضـغــط كـبـيــر على
م ــدرب «الـ ــزرق» الـحــالــي مــن أج ــل االسـتـقــالــة،
لكن بعد حصد لقب دوري األمم قبل أيام ،من
املتوقع أن يستمر املــديــر الفني فــي منصبه
حتى نهائيات كأس العالم  2022في قطر.
وأكد التقرير أيضًا أن نجم الكرة اإلنكليزية
فرانك المبارد هو املرشح الجديد لتدريب
نيوكاسل ،برفقة زميله السابق في منتخب
إنكلترا ستيفن جيرارد.

مواجهة بطعم «الثأر»
تعلم كتيبة املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني لنادي ريال مدريد
اإلس ـبــانــي ( 3نـقــاط ف ـقــط) ،أن املــواج ـهــة ضــد مضيفه شــاخـتــار دونيستك
األوكــرانــي في دوري األبـطــال ستكون ثأرية في املقام األول ،ومطلوب فيها

محمد صالح لن يستم ّر في ليفربول بحسب نيفيل (كليف روز)Getty/

قائمة مدافعين
ك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة م ــن إس ـبــان ـيــا أن
ريـ ـ ــال م ــدري ــد وض ـ ــع ع ـي ـنــه ع ـل ــى اثـ ـن ــن مــن
مدافعي نادي ميالن اإليطالي ،ضمن قائمة
مــن األسـمــاء فــي خــط الــدفــاع قــد يـحــاول ّ
ضم
بعضها في سوق االنتقاالت الصيفي املقبل.
ً
ووفقا لـ«ديفينزا سنترال» ،يتطلع فلورنتينو
بيريز إلى إدخــال بعض الجودة في تشكيلة
ريال مدريد ،وعلى وجه الخصوص في الخط
ً
الدفاعي ،وهو يراقب عددًا قليال من الالعبني
ال ــذي ــن يـمـكــن ضـ ّـم ـهــم بــامل ـجــان ح ــن تنتهي
ّ
عقودهم مع أنديتهم ،من دون أن يكلفه ذلك
شـيـئــا .وت ـبــرز أس ـمــاء أنـطــونـيــو رودي ـغــر من

تشلسي اإلنكليزي ونيكوالس ًسولي من باير
ّ
ميونخ األملــانــي ،لـكــن هـنــاك أيــضــا مرشحني
آخــريــن مـثــل أن ــدري ــا كريستنسن ومــاتـيــاس
ـادو.
جينتر وجيسون ديناير ومبيمبا وزاغـ ً
ومن املثير لالهتمام أن التقرير يشير أيضا
إلى اثنني من مدافعي ميالن ينتهي عقداهما
في نهاية املوسم ،وهما أليسيو رومانيولي
وسيمون كيير.
ولم يكتب أي من الالعبني حتى اللحظة عن
تجديد عقده ،رغم أن إمكانية تجديد عقد
كيير تبدو حظوظها مرتفعة ،تبقى مسألة
رومانيولي غامضة ،فالبعض يؤكد اهتمام
يوفنتوس أيضًا.

باريس سان جيرمان يستعيد توازنه رغم غياب نيمار
غاب نيمار وميسي عن
المواجهة ضد أنجيه،
بسبب خوضهما تصفيات
مونديال قطر 2022

لم يلعب ميسي ونيمار بسبب مشاركتهما بتصفيات المونديال ()Getty

استعاد نــادي باريس ســان جيرمان توازنه
فــي الـ ــدوري الـفــرنـســي ،بـعــدمــا ح ــول تخلفه
أمـ ــام ضـيـفــه أنـجـيــه إل ــى ف ــوز ش ــاق بـهــدفــن
مـ ـق ــاب ــل هـ ـ ـ ــدف وح ـ ـي ـ ــد ،ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
األسـبــوع العاشر مــن املسابقة املحلية ،رغم
غياب نجميه نيمار دا سيلفا واألرجنتيني
ليونيل ميسي.
ودخــل فريق املــدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو لقاء أنجيه ،الــذي مني بهزيمته
ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ت ــوال ـي ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ن ــادي
الـعــاصـمــة عـلــى صـعـيــدي الـ ــدوري وال ـكــأس،
باحثًا عــن تعويض الهزيمة التي مني بها
قبل أسبوعني على يد رين وتوقف مسلسل
انتصاراته املتتالية عند ثماني مباريات.
ّ
لـكــنــه ك ــان ق ــاب قــوســن مــن تلقي هزيمتني
على الـتــوالــي للمرة األول ــى منذ املرحلتني
األول ـي ــن م ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ل ــوال مبابي
الـ ــذي م ــرر ك ــرة ه ــدف ال ـت ـع ــادل لـلـبــرتـغــالــي
دانـيـلــو بـيــريــرا ( ،)69ثــم سجل هــدف الفوز
في الوقت القاتل من ركلة جزاء ( ،)87وذلك
بعدما أنهى الضيوف الشوط األول متقدمني
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عبر أنجيلو فولجيني ( .)36ونـجــح نــادي
العاصمة ،رغــم غياب األرجنتيني ليونيل
ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما
مع منتخبي بالدهما في تصفيات مونديال
 ،2022في استعادة توازنه سريعًا وتحقيق
ان ـت ـصــاره ال ـتــاســع ،مــا سـمــح لــه بــاالبـتـعــاد
موقتا في الصدارة.
ودخ ــل فــريــق ّبوكيتينو مــرحـلــة صعبة من
م ــوس ـم ــه ،إذ إنـ ـ ــه م ــدع ــو مل ــواج ـه ــة الي ـبــزيــغ
األملاني الثالثاء في دوري أبطال أوروبا ،قبل
أن يحل األحد ضيفًا في الدوري املحلي على
غريمه مرسيليا ،ثم يفتتح املرحلة الثانية
عشرة الجمعة باستضافة ليل حامل اللقب،
قبل أن يتواجه مجددًا مع اليبزيغ لكن هذه
املرة على ملعب األخير.
وبغياب ميسي ومواطنيه أنخل دي ماريا
ولياندرو باريديس ،ونيمار ومواطنه القائد
ماركينيوس ،اعتمد بوكيتينو تشكيلة -3-3
ً
 4مـعــوال على األرجنتيني م ــاورو إيـكــاردي
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي راف ـي ـن ـي ــا فـ ــي الـ ـخ ــط األم ــام ــي
بصحبة مـبــابــي ،فيما مـنــح الـنـجــم املغربي

استعاد باريس سان
جيرمان توازنه في بطولة
الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي فرصة التقاط أنفاسه وأبقاه
عـلــى مـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،لـيـشـغــل كــولــن داغـبــا
مــركــز الظهير األيـمــن واألملــانــي ثيلو كيهرر
مركز قلب الدفاع في ظل غياب ماركينيوس.
وف ــي ظ ــل ت ـع ــرض الـ ـح ــارس الـكــوسـتــاريـكــي
كيلور نــافــاس لإلصابة خــال مشاركته مع
منتخب بــاده ،حظي اإليطالي جانلويجي
دون ـ ــاروم ـ ــا ع ـل ــى ف ــرص ــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن عــريــن
النادي الباريسي ،فيما تكون خط الوسط من
الثالثي اإليطالي ماركو فيراتي والبرتغالي
دانيلو بيريرا واإلسباني أندر هيريرا.
وحـ ـ ـ ـ ــاول أنـ ـجـ ـي ــه املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ن ـت ـي ـجــة
املـ ـب ــاراة ب ـعــدمــا ت ـق ــدم ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ـ ــ(،)36
لكن أصـحــاب األرض بــاريــس ســان جيرمان
انتفضوا في الشوط الثاني ،بفضل تعديل
النتيجة في الدقيقة الـ( ،)69ثم حسم مبابي
اللقاء بهدفه فــي الدقيقة ال ـ ــ( ،)87عبر ركلة
جــزاء منحها الحكم عقب عودته إلــى تقنية
الـفـيــديــو املـســاعــد «فـ ــار» ،الـتــي أك ــدت صحة
قـ ــراره ،لتخطف كتيبة امل ــدرب األرجنتيني
بــوكـيـتـيـنــو ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث امل ـه ـمــة ،وتنسى
الهزيمة القاسية واملفاجئة ،على يد منافسه
ريــن ،قبل فترة التوقف الــدولــي ،التي أفقدت
«الباريسي» نجومه ،وعلى رأسهم البرازيلي
نيمار دا سيلفا واألرجنتيني ليونيل ميسي
ومواطنه أنخيل دي مــاريــا ،الــذيــن يشكلون
العمود األساسي للعمالق الباريسي ،سواء
في البطوالت املحلية أو القارية.
(فرانس برس)

مستقبل صالح
ُي ـس ـي ـط ــر الـ ـغـ ـم ــوض ب ـخ ـص ــوص مـسـتـقـبــل
ُ
املهاجم املـصــري محمد صــاح ،إذ لــم تحرز
مفاوضات تمديد عقده مــع فريقه ليفربول
اإلنكليزي تقدمًا في األسابيع األخيرة ،وسط
انـتـشــار أخ ـبــار عــن وج ــود تـبــايــن كـبـيــر بني
عرض النادي اإلنكليزي وطلبات الالعب.
ووفق ما ذكرته الصحف اإلنكليزية في األيام
املــاض ـيــة ،ف ــإن تـمــديــد الـعـقــد سيجعل محمد
ص ـ ــاح ال ــاع ــب األغـ ـل ــى أج ـ ـ ـرًا ف ــي ل ـي ـفــربــول
متفوقًا على بقية النجوم ،وذلك بهدف إقناعه
بــال ـب ـقــاء م ــع ال ـف ــري ــق .وب ــات ــت ك ــل ال ـخ ـي ــارات
مـطــروحــة بـشــأن مصير امل ـفــاوضــات ،بـمــا أن

التعثر الذي تعرفه قد يدفع ليفربول إلى بيع
العبه الصيف املقبل ،وذلــك خوفًا من رحيله
ف ــي م ــوس ــم 2022ـ 2023م ــن دون ّ أن يـحـقــق
«ال ــري ــدز» اس ـت ـفــادة م ــادي ــة بـمــا أنـ ــه سـيـكــون
حرًا من أي ارتباط .وزاد الوضع تعقيدًا بعد
تصريحات غاري نيفيل ،قائد منتخب إنكلترا
ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ال ـســابــق ،ال ــذي أك ــد أن
محمد صالح لن يمدد عقده مع ليفربول ،وأن
هذه املفاوضات لن تقود إلى تسوية نهائية،
إذ رجح إعالن فشلها وبالتالي رحيل صالح
عــن الـفــريــق .وتــابــع نيفيل تصريحاته لقناة
«سكاي سبورتس» اإلنكليزية« :العبون مثل
رونــالــدو وبيكهام ومبابي وصــاح يبحثون

االنتصار أيضًا في املقام الثاني لعدة أسـبــاب .ويعود سبب نية نــادي ريال
مدريد اإلسباني الثأر من خصمه شاختار دونيستك إلــى الهزيمتني اللتني
تلقاهما «امللكي» على يد الفريق األوكراني في دور املجموعات بدوري أبطال
أوروب ــا فــي املــوســم املــاضــي ،وض ــرورة تحقيق الـفــوز مــن أجــل املـضــي قدمًا،
عقب الهزيمة املفاجئة في الجولة الثانية من املسابقة القارية على يد شيريف
تيراسبول املولدوفي .وفي نفس املجموعة ،يريد إنتر ميالن الخروج من خيبة
النتائج حتى اآلن في دوري أبطال أوروبا ،بعدما جمع نقطة وحيدة فقط .لذلك،
يريد الفريق اإليطالي وقف النتائج الجيدة لشيريف تيراسبول (املتصدر بـ6
نقاط) في املواجهة التي ستجمع بينهما.

دائ ـم ــا ع ــن اإلث ـ ـ ّـارة وخ ــوض ت ـج ــارب جــديــدة،
ول ـه ــذا أع ـت ـقــد أن ـ ــه ل ــن ي ـس ـت ـمـ ّـر م ــع لـيـفــربــول
وسـيـبـحــث ع ــن فــريــق جــديــد وت ـجــربــة أخ ــرى
حـتــى يــواصــل االس ـت ـم ـتــاع» .وزاد نيفيل في
إث ــارة جماهير ليفربول عندما أكــد أن العبًا
بخصال صالح يغري كبار األندية في أوروبا،
لـكــن بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد وبــاريــس ســان
جيرمان فقط قادرون على إقناعه باالنضمام
إل ــى أح ــده ــا .وم ــن ش ــأن ت ـصــري ـحــات نيفيل
أن تــزيــد مــن حـمــاس ليفربول مــن أجــل إقناع
نجمه األول بتمديد العقد قريبًا وحسم امللف
سريعًا ،حتى ال يكون عرضة لضغوط قوية
في نهاية املوسم.

منافسات الدوري األوروبي
يستقبل ن ــادي سيلتك االسكتلندي ضيفه فــريـنـكـفــاروزي املـجــري على
ملعبه ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من املوسم الحالي لبطولة الــدوري
األوروبي لكرة القدم.

مدرب نيس يهاجم بلماضي بسبب المهاجم ديلور
طالب غالتييه ،المدير
الفني لنيس ،بلماضي
بضرورة التركيز فقط على
منتخب الجزائر

ّ
رد مدرب نيس الفرنسي كريستوف غالتييه
على ما صدر عن جمال بلماضي ،املدير الفني
ملنتخب الجزائر ،من اتهامات على خلفية قرار
املهاجم أنــدي ديلور تعليق مسيرته الدولية
مؤقتًا ،وعدم املشاركة مع «الخضر» في بطولة
كــأس األمــم األفريقية املقبلة التي ستقام في
الـكــامـيــرون .وانـتـقــد امل ــدرب الـجــزائــري جمال
بـ ّلـمــاضــي ب ـشــدة امل ـهــاجــم أن ــدي دي ـل ــور ،ألنــه
فضل ناديه على املشاركة في صفوف منتخب
بــاده في كــأس األمــم األفريقية املـقــررة مطلع
ال ـعــام املـقـبــل فــي ال ـكــام ـيــرون ،بـعــدمــا ق ــال في
مؤتمر صحافي« :قبل أربعة أو خمسة أيــام،
بـعــث لــي الــاعــب بــرســا ّلــة نصية مـفــادهــا أنــه
بــاالت ـفــاق مــع ن ــادي ــه ،فــضــل ه ــذا األخ ـيــر على
امل ـن ـت ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي ألن ـ ــه ي ــري ــد الـ ـنـ ـج ــاح فــي
التحدي الذي يخوضه ،وبالتالي يريد وضع
مشاركاته في صفوف املنتخب بني مزدوجني
ملــدة عــام فقط ،وبالتالي لــن يـشــارك فــي كأس
األمم األفريقية».
وك ـشــف املـ ــدرب ج ـمــال بـلـمــاضــي أن ــه ك ــان قد
تلقى هــذه املـعـلــومــات مــن شخص ثــالــث قبل

ّ
نحو شهر ،أعلمه بأن أندي ديلور كان «وقع
عـلــى بـنــد ف ــي ع ـقــده (م ــع ن ــادي ن ـيــس) يــؤكــد
فيه عــدم مشاركته فــي كــأس األم ــم األفريقية
املقبلة» .بــدوره ،لم يكن كريستوف غالتييه
املـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي راض ـ ـيـ ــا ع ـم ــا ص ـ ــدر عــن
جمال بلماضي مــن اتـهــام بحق نــادي نيس
الفرنسي ،ؤقال في املؤتمر الصحافي ،الذي
نقله موقع الفريق الرسمي ،عن املدير الفني
ملـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــر« :ع ــرف ــت ج ـمــال بلماضي
العـ َـب كــرة قــدم شــاب .كــان مندفعًا ومتهورًا.
م ــا زال ك ــذل ــك» .ووج ــه كــريـسـتــوف غالتييه
ن ـص ـي ـح ـتــة إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ج ـمــال
بـلـمــاضــي بــال ـقــول« :عـلـيــه أن يـهـتــم بفريقه
ول ـيــدع ـنــا ن ـع ـم ــل ...ن ـحــن نـخـلــق م ـنــاخــا غير
صحي وخطير حول نادينا .من السهل جدًا
القول إن النادي ال يريد إرسال الالعبني إلى
املنتخبات الوطنية .ربما ينبغي أن نتساءل
عــن األس ـب ــاب الـتــي تـقــف خـلــف ق ــرار الــاعــب
أندي ديلور».
وكــان ديلور صاحب ال ــ( 30عامًا) قد حصل
ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ق ـب ــل الـنـسـخــة
األخـ ـي ــرة م ــن كـ ــأس األم ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ،2019
ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ف ــي م ـص ــر ،وداف ـ ـ ــع ع ــن ألـ ــوان
مـنـتـخــب «م ـحــاربــي ال ـص ـح ــراء» وتـ ــوج معه
بلقب البطولة الـقــاريــة .ولــم يفرض املهاجم
أندي ديلور نفسه من الركائز األساسية في
تشكيلة املدرب جمال بلماضي ،ما دفعه على
األرجــح إلى التركيز حاليًا على مسيرته مع
نادي نيس الذي تعاقد معه هذا املوسم في

سوق االنتقاالت الصيفية املاضية قادمًا من
فريق مونبلييه.
ورأى امل ــدرب جـمــال بـلـمــاضــي ،فــي تصريح
ل ــرادي ــو «مــون ـتــي ك ــارل ــو» ،أن دي ـل ــور «يقبل
املـنــافـســة فــي نـيــس ويـقــاتــل ،لكنه ال يقبلها

في املنتخب الجزائري ،هذا أمر غير منطقي
على اإلط ــاق» ،ساخرًا من قــرار الالعب ترك
املنتخب ي ـصــارع فــي التصفيات األفريقية
املؤهلة لبطولة كأس العالم ،التي ستقام في
ً
قطر عــام  ،2022وفــي الــدفــاع عــن لقبه بطال

هاجم بلماضي المهاجم ديلور بتصريحاته (رياض قرمدي/فرانس برس)

ألفــريـقـيــا ،ثــم يـعــود إلـيــه للمشاركة معه في
نهائيات املونديال ،معتبرًا ذلك «نكتة العام».
وك ــان ج ـمــال بـلـمــاضــي ح ــازم ــا ب ـشــأن ع ــودة
الالعب إلــى املنتخب الجزائري بالقول« :لن
ُيستدعى أنــدي ديلور من اآلن وصاعدًا إلى
التشكيلة األساسية .ربما بعد عام ،ربما مع
ّ
م ــدرب آخ ــر ،ال أدري ،لكن بالنسبة إل ـ ّـي فــإن
األمور قد حسمت».
وتأسف بلماضي على الطريقة التي أبلغه
فيها أندي ديلور قراره بقوله« :هذه األمور ال
تناقش عبر رسائل نصية وقد تحدثت إليه
بــذلــك .لقد كــان حديثنا عاصفًا .قلت لــه إنه
لم يكن يتعني عليه التصرف بهذه الطريقة.
أنت مدين تجاه دولة فتحت لك ذراعيها ،لقد
قمت بتوبيخه هو وناديه».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدرب ج ـ ـمـ ــال بـ ـلـ ـم ــاض ــي ب ـش ــدة
املـســؤولــن فــي نـيــس ،الــذيــن «ال يــريــدون من
الــاعـبــن األف ــارق ــة ال ــذه ــاب» إل ــى ك ــأس األمــم
ّ
األفــريـقـيــة ،لـكــن غالتييه رد عليه مــؤك ـدًا أن
«نيس احترم دائمًا القوانني ،ولم يمتنع يومًا
عــن تـســريــح الــاعـبــن لـلـعــب مــع املنتخبات
الوطنية» .وتابع« :إذا كانت هناك بطولة في
العالم تحترم أفريقيا فهي بطولة ال ــدوري
الفرنسي لكرة القدم».
ّ
يذكر أن الجماهير الجزائرية قد شنت حملة
كبيرة على املهاجم ديلور ،ووصفته بأنه قام
بـخــداع الجميع مــن أجــل اللعب مــع منتخب
الجزائر في كأس األمم األفريقية .2019
(العربي الجديد/فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
طالبت وسائل اإلعالم الفرنسية والعالمية كيليان مبابي بضرورة التركيز
مهمة التفاوض
فقط في المباريات مع نادي باريس سان جيرمان ،وترك ُ
مع إدارة الفريق لوكالء أعماله ،ألنّهم مختصون بذلك ،وعدم القيام
بتصريحات من شأنها أن تضر مسيرته

تألق الكعبي ومايي يُسعد المدرب حاليلوزيتش
لفت أيوب الكعبي ،مهاجم نادي هاتاي سبور التركي ،إلى جانب زميله ريان مايي،
العب فيرنكفاروش املجري ،األنظار في خط هجوم املنتخب املغربي األول ،الذي تمكن
من التأهل إلى الدور الفاصل املؤهل إلى نهائيات كأس العالم  2022في قطر .واستغل
الكعبي ومايي غياب النصيري نجم إشبيلية عن املباريات األخيرة بداعي اإلصابة،
ليتألقا بشكل كبير باعتراف العديد من النقاد الرياضيني املغاربة ،األمر الذي جعل
حاليلوزيتش مدرب «أسود األطلس» سعيدًا للغاية.

أخطاء كيليان
مبابي الـ5
قتيبة خطيب

أثارت تصريحات النجم الفرنسي
كيليان مبابي ووالدته ،في الفترة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ع ــام ــات
االسـتـفـهــام واالس ـت ـغــراب فــي وســائــل اإلع ــام
الـفــرنـسـيــة وال ـعــامل ـيــة ،ال ـتــي اع ـت ـبــرت م ــا قــام
بــه نجم ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان حماقة
كبيرة ،وعليه االهتمام بمسيرته االحترافية
ف ـقــط ال غ ـي ــر ،وت ـ ــرك ال ـع ـمــل اإلداري لــوكــاء
أعماله املتخصصني .وكان كيليان مبابي قد
ّ
عبر بشكل علني عن عــدم تجديده العقد مع
نادي باريس سان جيرمان ألنه يريد الرحيل
عن صفوفهم إلى ريال مدريد اإلسباني ،فيما
قــامــت وال ــدت ــه بـمـحــاولــة إص ــاح تصريحات
ن ـج ـل ـه ــا ،وأكـ ـ ــدت أنـ ـه ــم يـ ــدرسـ ــون الـ ـع ــروض
املقدمة من إدارة الفريق الفرنسي .لكن موقع
«سبورتس» الفرنسي اعتبر أن النجم كيليان
مبابي يــواصــل ارت ـكــاب الـحـمــاقــات مــع نــادي
باريس سان جيرمان منذ عام كامل ،وكشفت
عن  5حقائق أساسية توضح رعونة املوهبة
الـشــابــة ،وه ــذا سـبــب تــراجــع أدائ ــه فــي بعض
املواجهات في املوسم الحالي وفقدان تركيزه
في امللعب.

فكرة الرحيل
سيطرت فكرة الرحيل عن نادي باريس سان
جيرمان على عقل كيليان مبابي منذ نهاية
سوق االنتقاالت الصيفية عام  ،2020بعدما
قــام املسؤولون التنفيذيون في ريــال مدريد
بــاالت ـصــال ب ــه ،قـبــل بـضـعــة أش ـه ــر ،م ــن أجــل
تحديد مالمح عقده الجديد.
ولـ ـع ــب م ـب ــاب ــي م ــع ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
فــي املــوســم املــاضــي وعـقـلــه مـشـتــت بمسألة
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ارتكب مبابي العديد
من األخطاء مع إدارة
باريس سان جيرمان
االنتقال إلى ريال مدريد ،لكن مع «امليركاتو»
الصيفي املــاضــي ،طالب إدارة بــاريــس سان
جيرمان بالسماح له بالرحيل بشكل رسمي
عــن ال ـفــريــق .ب ــدوره ــا ،أص ــرت إدارة بــاريــس
س ــان ج ـيــرمــان ع ـلــى مــوق ـف ـهــا ،وط ـل ـبــت منه
االستماع إلــى عروضها واللعب في املوسم
الـحــالــي ،رغــم أن رفضه يعني رحيله بشكل
مجاني في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة،
م ــا يـجـعــل ك ـي ـل ـيــان يــرت ـكــب أول ح ـمــاقــة في
مسيرته االحترافية ،حول كيفية خروجه من
أحد أندية النخبة في أوروبا.
النجم األول في باريس
أراد م ـب ــاب ــي أن ت ـب ـنــي إدارة ب ــاري ــس س ــان
جيرمان فريقًا حوله حتى يكون النجم األول
بال مـنــازع ،لكن وجــود نيمار وقــدوم ليونيل
ميسي املفاجئ في سوق االنتقاالت الصيفية
ّ
امل ــاض ـي ــة حــط ـمــا أحـ ــام امل ــوه ـب ــة الـفــرنـسـيــة،
ال ــذي يــريــد أن ت ـكــون األضـ ــواء مسلطة عليه
فقط .وبعد قدوم ميسي ،رأى نفسه بعيدًا عن
التأثير ،ألن ركــات الجزاء يتكفل بها نيمار،
وأصبحت الركالت الحرة املباشرة من نصيب
ليونيل ميسي ،مــا يجعل كيليان بعيدًا عن
طموحاته ،ألنه يريد الفوز بكل شيء ،واللعب،
وخــوض مغامرة دورة األلـعــاب األوملـبـيــة في
باريس  .2024وأصبح مبابي يــدرك أن الفوز

التعامل مع اإلدارة
ال ـح ـمــاقــة ال ـث ــال ـث ــة ،ال ـت ــي يــرت ـك ـب ـهــا كـيـلـيــان
مبابي في باريس سان جيرمان ،هي طريقة
معاملته إدارة ال ـفــريــق ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
جعل الرئيس ناصر الخليفي يتحدث معه
مباشرة حول مسألة تجديد عقده في يناير/
كانون األول املاضي ،بعدما فشل ليوناردو،
املدير الرياضي ،بإقناعه.
ولم تستطع إدارة باريس سان جيرمان ُ أخذ
أي رد من كيليان .لذلك ،أوكل الخليفي املهمة
مــرة أخــرى إلــى ليوناردو ،الــذي يحاول منذ
عدة أشهر إقناع املوهبة الفرنسية بضرورة
تجديد عقده ،وسط تجاهل تام منه.
ص ـح ـيــح أن لـ ـي ــون ــاردو اع ـت ـم ــد ،ف ــي ال ـف ـتــرة
املــاضـيــة ،على نـجــوم بــاريــس ســان جيرمان
من أجل الجلوس والتحدث مع مبابي حول
ضرورة تجديد عقده مع الفريق ،لكن كيليان
أظهر للجميع حرصه على أنــه ُمصمم على
الرحيل ،وهذه حماقة واضحة منه.

بطولة «يورو »2020
ح ـ ــاول ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي أثـ ـن ــاء وجـ ـ ــوده في
منتخب فرنسا ،ببطولة أمم أوروبا «يورو
 ،»2020العمل على توجيه رسالة مباشرة
إل ــى إدارة ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان ب ــأن ــه ال
يريد االسـتـمــرار معهم ،ويطمح إلــى إنهاء
مـشــاركـتــه ف ــي املـســابـقــة ال ـقــاريــة وال ــذه ــاب

فيرديناندو دي جورجي
مدرب إيطالي في رياضة الكرة الطائرة نجح مع منتخب بالده في
التألق على مستوى القارة األوروبية

نـجــح املنتخب اإليـطــالــي لـلـكــرة الـطــائــرة فــي اسـتـعــادة عرشه
األوروبـ ــي بـعــد أســابـيــع قليلة مــن مـشــاركــة مخيبة فــي دورة
األلعاب األوملبية ،واستطاع التتويج ببطولة أوروبا لألمم ،لينهي
سـنــوات طويلة عجز خاللها على حصد اللقب رغــم سجله
الباهر فــي هــذا االخـتـصــاص ،بما أن إيطاليا كانت دائـمــا من
أفضل املنتخبات في العالم .ويدين املنتخب اإليطالي باستفاقته
إلى مدربه فيرديناندو دي جورجي صاحب الـ 60عامًا ،الذي
قاده إلى اللقب األوروبي بفضل حسن توظيف قدرات الالعبني
رغــم صعوبة املهمة ،خاصة بوجود املنتخب الفرنسي الذي
ً
ُ
كان قد توج بطال أوملبيًا قبل أسابيع من املوعد األوروبي ولم
تكن إيطاليا ضمن املرشحني للتتويج.
واسـتـفــاد دي جــورجــي أســاســا مــن تجربته الــدولـيــة الطويلة،
فقد خاض العديد من املباريات مع املنتخب اإليطالي ،إذ تشير
ّ
املعطيات إلى أنه خاض قرابة  330مباراة دولية .وكان طبيعيًا
أن تساعد هــذه املـبــاريــات على تكوين خبرة فــي التعامل مع
منافسني بقيمة فرنسا وهولندا وروسيا وسلوفينيا.
وامتدت مسيرة دي جورجي العبًا  23عامًا ،فقد انطلقت في
سنة  1977واعتزل اللعب سنة  ،2002وخــال هــذه السنوات

اقتراح جديد يُحيي آمال «دوري السوبر األوروبي»
عمل منظمو خطة إطــاق «دوري السوبر األوروب ــي» لكرة الـقــدم ،على إجــراء بعض
التغييرات على مفهوم البطولة ،منتقدين الشكل الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبــا
التي يديرها االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) .ويتوقع أن تحسم محكمة العدل األوروبية
قرارها في صيف عام  ،2022بشأن ما إذا كان «يويفا» سيظل املنظم الوحيد ملنافسات
كرة القدم القارية .وكانت املحكمة قد أصدرت أحكامًا في املاضي إلطالق املزيد من
املنافسات فــي ريــاضــات أخ ــرى مثل كــرة السلة والـتــزلــج .وكـشــف تقرير لصحيفة
«فيرتشافتسفوخه» األملانية ،أن منظمي «دوري السوبر» اقترحوا أن تكون البطولة
متاحة لكل األندية ،وهو املفهوم الذي قد يعكس رغبة في أن تكون البطولة املقترحة
ً
بديال من دوري أبطال أوروبا ،إذ تقام بمشاركة  20ناديًا ،إلى جانب احتمال مشاركة
 20ناديًا أخرى في درجة أقل ،مع استمرار وجود األندية في مسابقات الدوري املحلية.
ويقول منظمو خطط دوري السوبر ،إنه ليس هناك مباريات بالجودة الكافية في دوري
األبطال ،وإن أفضل الالعبني ال يتواجهون بالشكل الكافي ،كذلك فإن أفضل املباريات
تأتي في وقت متأخر للغاية في املوسم ،وكل هذه األمور تسفر عن تراجع االهتمام
من جانب جيل الشباب وتراجع الحضور الجماهيري.

بجائزة الكرة الذهبية بعيد املنال بالنسبة له
بسبب وجود كوكبة من النجوم ،أمثال ميسي
ونيمار ،مع أنه بذلك يرتكب الحماقة الثانية،
ألن ك ــرة ال ـقــدم لعبة جـمــاعـيــة ،تجعلك ق ــادرا
ُ
على إظهار ما لديك ،وتصبح حديث الجميع
عندما تنجح بالتألق.

وجه رياضي

زهير ورد

يوجه رسالة أمل إلى جماهير برشلونة
بيدري
ّ
ّ
وجه الالعب اإلسباني بيدري ،نجم نادي برشلونة ،رسالة إلى جماهير فريقه ،بعدما
ّ
وقــع على عقد التجديد مــع البالوغرانا حتى  30يونيو /حــزيــران  ،2026طمأن من
خاللها الجميع .وقال بيدري الذي يعتبر واحدًا من مواهب النادي الكتالوني في مؤتمر
صحافي« :سعيد جدًا بتجديد عقدي ،وآمل أن أستمر هنا ملزيد من السنوات» مضيفًا:
«ن ــادي برشلونة سينهض وسيحقق أشـيــاء كـبـيــرة» ،وذل ــك فــي رســالــة طـمــأن فيها
الجماهير على مستقبل النادي ،خصوصًا بعد النتائج السيئة التي ّ
تقدمت في الفترة
األخيرة .وعانى النادي الكتالوني من ّ
عدة هزائم في هذا املوسم ،وال سيما بعدما فقد
ميسي ،برحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ،وخسر في دوري أبطال أوروبا
أمام بايرن ميونخ األملاني وبنفيكا البرتغالي.

إل ــى ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي .وب ــات مبابي
يستغل وج ــوده مــع منتخب فــرنـســا حتى
ي ــؤث ــر ع ـلــى إدارة ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان،
األمــر الــذي جعله يرتكب الحماقة الرابعة،
ألن تفكيره فــي ســوق االنـتـقــاالت الصيفية
جعله يفقد تــركـيــزه بشكل كبير ،وه ــذا ما
شاهده الجميع عندما فشل بتسجيل ركلة
الجزاء ضد سويسرا ،ليخرج «الديوك» من
املسابقة القارية.
ً
وتلقى مبابي حينها سيال من االنتقادات،
ج ـع ـل ـت ــه ي ـش ـع ــر ب ــأن ــه «م ـ ـ ـكـ ـ ــروه» مـ ــن قـبــل

ج ـمــاه ـيــر م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا ،وب ـخ ــاص ــة أن
زمـ ـ ــاءه ف ــي امل ـن ـت ـخــب ل ــم ي ـق ــوم ــوا بــدعـمــه،
ف ـي ـمــا ذهـ ــب بـعـضـهــم إلـ ــى م ـح ــاول ــة إط ـفــاء
الـنــار التي أشعلها فــي غــرف خلع املالبس
بسبب تصرفاته .وقرر مبابي وضع نفسه
فــي عــزلــة ،وابـتـعــد عــن وســائــل اإلع ــام ،مع
إصـ ــراره عـلــى مــواصـلــة ارت ـكــاب الحماقات
م ــن خـ ــال رغ ـب ـتــه ب ـم ـغ ــادرة ب ــاري ــس ســان
جيرمان ،الــذي أبــدت إدارت ــه دعمها الكبير
له ،وطالبته بضرورة الهدوء والتركيز مع
الفريق في املوسم الحالي.

فورموال  23 :1سباقًا
لموسم 2022
أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لـلـسـيــارات (ف ـيــا) ،في
ب ـيــان رس ـمــي عـبــر مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي ،عن
روزنـ ــامـ ــة م ــوس ــم  2022م ــن ب ـطــولــة ال ـعــالــم
ل ـس ـبــاقــات الـ ـف ــورم ــوال  ،1وقـ ــد تـضـمـنــت 23
جــائــزة ك ـبــرى ،إذ سـتـكــون الـبـحــريــن أواله ــا
ف ــي  20م ــن ش ـهــر مـ ـ ــارس /آذار ،وأبــوظ ـبــي
آخــرهــا فــي  20نوفمبر /تشرين الثاني ،من
ع ــام  .2022وغ ــاب ــت ج ــائ ــزة ال ـصــن الـكـبــرى
عن روزنــامــة  2022القياسية ،من حيث عدد
ال ـس ـبــاقــات الـ ــذي ك ــان  23أي ـضــا ف ــي املــوســم
الجاري ،لكن فيروس كورونا أدى لتقليص
الـعــدد إلــى  22سباقًا .وبــرر االتـحــاد الدولي
ل ـل ـس ـيــارات س ـبــب غ ـيــاب ج ــائ ــزة ال ـصــن عن
الــروزنــامــة للموسم الـثــالــث تــوالـيــا ،بالقول:
«بسبب الظروف الوبائية املستمرة ،لن يتم
إدراج الصني في روزنامة  .2022ستتم إعادة
ال ـص ــن الـ ــى ال ــروزن ــام ــة ب ـم ـجــرد أن تسمح
الظروف الصحية بذلك» ،في إشارة واضحة
إلى أزمة الوباء العاملي ،التي ما تزال ظروفها
الصحية تتحكم بسباقات فورموال .1
وكان املوسم الحالي الذي وصل إلى جولته
ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة (ج ــائ ــزة األم ـيــرك ـي ـتــن في
 24ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ع ـلــى حـلـبــة أوس ـ ــن في

الطويلة ،تنقل بــن عديد األنــديــة اإليطالية التي ساعدته على
تطوير قدراته وكسب خبرة مهمة .وفــاز خاللها بالعديد من
األلقاب في إيطاليا ،كما نجح خالل مسيرته الدولية مع املنتخب
اإليطالي في حصد  10ألقاب مهمة ،منها بطولة العالم  3مرات
و 4مرات بطولة الــدوري العاملي ،كما توج في مناسبة ببطولة
أوروب ــا لــأمــم .وانتقل سريعًا إلــى عالم التدريب بعد اعتزاله
راغبًا في تكرار النجاحات التي عرفها سابقًا ،وخاض عديد
املـغــامــرات مــع أنــديــة إيطالية وبولندية وروس ـيــة ،كــان القاسم
املشترك بينها التتويجات الكثيرة التي حصدها حيث فاز
بـ 14لقبًا ،منها البطولة اإليطالية وكذلك بطولة بولندا والتتويج
ببطولة العالم لألندية سنة  .2019هذا الكم الهائل من األلقاب
يثبت أن دي جورجي يملك عقلية انتصارية مميزة ،ساعدته
عـلــى حـصــد األل ـق ــاب فــي مـسـتــويــات مختلفة وجـعـلـتــه يملك
ً
سجال مميزًا يسعى أي العب إلى امتالكه.
ورغم أن رصيده حافل باأللقاب ،فإن قيادة إيطاليا للحصول
على بطولة أوروب ــا السابعة تعتبر إنـجــازًا مهما ،فقد كانت
إيطاليا متأخرة في الشوط الرابع وقريبة من خسارة اللقب،
لـكـنــه عـ ــرف ك ـيــف يـحـفــز ال ــاع ـب ــن ع ـلــى ق ـلــب ال ـط ــاول ــة على
سلوفينيا ،لتحصد اللقب بعد  16عامًا من االنتظار الصعب
والطويل خسرت خاللها إيطاليا هيبتها األوروبية.
()Getty

تـكـســاس) ،يتكون أيضًا مــن  23سباقًا ،لكن
ت ــداع ـي ــات ف ـي ــروس ك ــورون ــا أدت ال ــى إل ـغــاء
سباقات أستراليا ،الصني ،كندا ،سنغافورة
واليابان .وعوضت إدارة الفورموال  1و«فيا»
ه ــذه الـسـبــاقــات بــإقــامــة سـبــاقــن عـلــى حلبة
سبيلبرغ النمساوية ،وإدراج جائزتي قطر
والـسـعــوديــة لـلـمــرة األول ــى وجــائــزة هولندا
التي سجلت عودتها إلــى الفئة األولــى ألول
مرة منذ .1985
وبعد  16جولة على املوسم الحالي ،يتصدر
ســائــق ري ــد ب ــول الـهــولـنــدي امل ـتــألــق ،مــاكــس
ف ـيــرس ـتــابــن ،ال ـتــرت ـيــب ( 262.5ن ـق ـطــة) أم ــام
ب ـطــل ال ـعــالــم ســائــق مــرس ـيــدس الـبــريـطــانــي
املخضرم ،لويس هاميلتون ( 256.5نقطة).
ومــن املتوقع أال تحسم األمــور حتى الجولة
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ف ـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ف ـ ــي 12
ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول ال ـق ــادم بـعــد امل ــرور
بسباقات األميركيتني ( 24الحالي) واملكسيك
( 7نوفمبر /تشرين الثاني) وساو باولو (14
نوفمبر) وقطر ( 21نوفمبر) والسعودية (5
ديسمبر) .وخالفًا للموسم الحالي ،ستكون
ال ـج ــول ــة ق ـبــل األخ ـ ـيـ ــرة ،إذ سـتـشـكــل جــائــزة
السعودية الكبرى الجولة الثانية من املوسم
املـقـبــل فــي  27م ــارس /آذار ع ــام  ،2022على
أن تليها أستراليا التي غابت عــن روزنــامــة
ال ـع ــام ــن األخـ ـي ــري ــن ب ـس ـبــب أزمـ ـ ــة ف ـي ــروس
كورونا ،في العاشر من شهر إبريل /نيسان
 .2022وستغيب جــائــزة قطر عــن الــروزنــامــة
الـتــي ال ت ــزال غـيــر نـهــائـيــة بالنسبة لبعض
الحلبات بانتظار توقيع العقد مع الفورموال
( 1إيموال وبرشلونة وسنغافورة وأوســن)
أو املصادقة الفنية لفيا (ميامي).
وبحسب عقد األع ــوام العشرة الــذي وقــع مع
السلطات املحلية ،ستعود جــائــزة قطر إلى
الــروزنــامــة اع ـت ـبــارًا مــن  2023بـعــدمــا دخلت
إلــى روزنــامــة  2021بحكم الـظــروف ،مــن أجل
سد الفراغ الذي خلفه إلغاء جائزة أستراليا
(كانت مقررة في بداية املوسم ثم أرجئت إلى
 21نوفمبر /تشرين الـثــانــي املـقـبــل) قبل أن
يتخذ الـقــرار بإلغائها بشكل نهائي بسبب
قيود السفر املرتبطة بفيروس كورونا) ،التي
قامت السلطات املحلية بوضعها ،على جميع
املشاركني ،الذين عبروا عن عدم رضاهم عن
اإلجــراءات ،كون العديد منهم استطاع تلقي
لـقــاح فـيــروس كــورونــا ،وعـ ّـبــر عــن اسـتـعــداده
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ل ـكــن ت ــم إل ـغــاؤهــا،
واالستعاضة عنها بجائزة قطر الكبرى.
(فرانس برس)

تورط عائلته
ل ــم ت ـس ـت ـطــع ع ــائ ـل ــة ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ضـبــط
ت ـصــرفــاتــه ن ـهــائ ـيــا ،ب ــل ســاه ـمــت بــارت ـكــاب
الـحـمــاقــة الـخــامـســة ،عـبــر ج ـلــوس والـ ــده مع
إدارة الفريق ،من أجل إعطاء موافقة مبدئية
على استمرار نجله مع باريس سان جيرمان،
في إبريل/نيسان املاضي.
لكن في الوقت نفسه ،وجدت وسائل اإلعالم
العاملية نفسها مفاجأة ،بعدما أعرب كيليان
مـبــابــي شخصيًا عــن عــدم رغـبـتــه الـبـقــاء مع
بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان ،ونـيـتــه ال ــذه ــاب إلــى

مبابي مهاجم
باريس سان
جيرمان ()Getty

ريــال مدريد اإلسباني ،على عكس ما يقوله
والده ،منذ عدة أشهر.
ّ
ّ
ّ
والدي مبابي منفصالن ،لكن ذلك
صحيح ّأن
ال يعني أنهما ال يستطيعان ضبط تصرفات
املناسب
ابنهما ،وعليهما التدخل في الوقت
ّ
فــي ح ــال اسـتـمــر بـتـصــرفــاتــه الـحـمـقــاء ،ألنــه
سيجعل نفسه في النهاية مثارًا للسخرية،
ورب ـمــا يـعــدل ري ــال مــدريــد عــن الـتـعــاقــد معه
بسبب ما يقوم به تجاه إدارة باريس سان
جيرمان ،التي تعامله باحترام كبير وتتمنى
استمراره معها.

جائزة الكرة الذهبية ...رونالدو يختار العبه المفضل
انطلق العد التنازلي ملعرفة اسم الالعب الــذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في عام  ،2021بعدما كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية منذ أيــام عن
قائمة الالعبني الذين سيتنافسون للحصول على الجائزة.
واختلفت التوقعات بخصوص الــاعــب الــذي سيكون صاحب الحظ هــذا الـعــام ،وذلــك
ُ
فــي غياب نجم تــوج بمعظم األلـقــاب أو صنع الـفــارق منفردًا ،وهــو مــا يبقي الغموض
قائمًا إلى نهاية السباق ،رغم أن التوقعات وضعت خمسة العبني في قائمة األكثر حظًا
للتتويج .وتخلى الظاهرة البرازيلي رونالدو عن تحفظه ،وكشف عن الالعب الذي يتمنى
أن يحصل على الكرة الذهبية ،إذ يرى ّأن الفرنسي بنزيمة هو األقــرب للحصول على
ّ
الجائزة .وقال رونالدو في منشور على حسابه على «إنستغرام»« :إنه أفضل مهاجم...
ّ
لقد حافظ على مستواه املميز طوال  10سنوات ،إنه يستحق التتويج ،أال تعتقدون ذلك؟».
ّ
وانضم رونالدو إلى عدد من املتابعني الذين يرون أن الوقت قد حان لينهي بنزيمة هيمنة
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية.
وفاز رونالدو بالكرة الذهبية مرتني طوال مسيرتهّ ،
لكن مشاهدة بنزيمة يتوج بهذه
الجائزة ال تبدو ممكنة هذا العام ،نظرًا إلى املنافسة القوية التي يجدها من ميسي،
واإليطالي جورجينيو ،والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

