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يثق أولي
غونار سولشاير،
مدرب مانشستر
يونايتد ،في أن
العبه بول بوغبا
لن يتأثر باألضواء
اإلضافية
المسلطة عليه
عن طريق
فيلم وثائقي
عن حياته عبر
منصة (أمازون
برايم) ،وقال إن
تركيز الالعب
الفرنسي ينصب
بشكل كامل
على مساعدة
زمالئه على
الفوز بالمباريات.
ومن المنتظر
أن يكون بوغبا،
الفائز بكأس
العالم والمنتقل
إلى يونايتد
من يوفنتوس
مقابل  89مليون
جنيه إسترليني
في  ،2016محور
فيلم وثائقي
سيصدر في
.2022

سولشاير يثق ببوغبا
بوغبا المتوج بلقب كأس العالم ( 2018لورنس غريفذيس)Getty/

بوكا جونيورز يحقق
انتصارًا ثمينًا على نظيره
توكومان

جيل فيسنتي
يسقط بنفيكا في عقر
داره بهدفين لواحد

غونزاليس يتولى
رسميًا تدريب داليان
الصيني خلفًا لبينيتيز

ارتقى نادي بوكا جونيورز إلى املركز الثاني
في املجموعة الثانية بكأس رابطة الدوري
األرجنتيني لكرة القدم ،بعد تغلبه على ضيفه
أتلتيكو توكومان بنتيجة  ،1-3في إطار الجولة
العاشرة من البطولة .وحملت ثالثية بوكا في
املباراة التي أقيمت على ملعب «ال بومبونيرا»
الشهير ،توقيع كريستيان ميدينا والكولومبي
سيباستيان فيا وفرانكو سولدانو ،بينما أحرز
هدف الضيوف الوحيد ليوناردو إيريديا.

أوقف جيل فيسنتي سلسلة انتصارات بنفيكا
في الدوري البرتغالي بمفاجأة من العيار الثقيل،
بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة ()2-1
ضمن الجولة الـ 27من املسابقة .تعد هذه هي
الخسارة األولى التي يتجرعها «النسور» بعد 6
انتصارات متتالية ،وهي الرابعة له هذا املوسم،
ّ
ليتجمد رصيده عند  57نقطة في املركز الثالث،
أما فريق جيل فيسنتي فبات رصيده  31نقطة
قفز بها إلى املركز العاشر.

أكد نادي داليان برو ،املنافس في الدوري
الصيني لكرة القدم ،تعيني اإلسباني خوسيه
غونزاليس مدربًا جديدًا له ،خلفًا ملواطنه املستقيل
رافائيل بينيتيز .وجاء اإلعالن قبل يومني فقط من
موعد انطالق املوسم الجديد للبطولة .وكان مدرب
ريال مدريد وفالنسيا السابق قد أعلن استقالته
من تدريب داليان برو في يناير املاضي ،بسبب
تأثيرات جائحة كوفيد .19-واحتل داليان املركز
الـ  12في املوسم املاضي.
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تقرير
د دانا وايت واحدًا من أشهر األسماء في عالم الرياضة،
يُ َ
ع ّ
بعدما بنى لنفسه قصرًا عاجيًا في سماء رياضة الفنون
القتالية المختلطة ،التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين
في جميع أنحاء العالم

دانا وايت

قصة نجاح رجل عظيم

لندن ـ العربي الجديد

تـُــراقـ ــب ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة
املحبة لرياضة الفنون القتالية
املختلطة ،املؤتمرات الصحافية،
التي ُيقيمها دانا وايت ،رئيس منظمة «يو
إف س ــي» ،عندما ُيعلن املــواجـهــات القوية
ب ــن م ـشــاه ـيــر ال ـل ـع ـب ــة ،الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـق ـ َّـدر
قيمة املؤسسة السوقية بـ 5مليارات جنيه
إسترليني ( 6.92مليارات دوالر).
ل ـكــن م ــا ال ت ـعــرفــه ال ـج ـمــاه ـيــر الــريــاض ـيــة،
ط ــري ـق ــة وص ـ ـ ــول دان ـ ـ ــا واي ـ ـ ــت إلـ ـ ــى وض ـعــه
الـ ـح ــال ــي ،وقـ ـص ــة كـ ـف ــاح ق ــوي ــة اس ـت ـغــرقــت
ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،ح ـتــى تـصـبــح املـنـظـمــة
ُ
قوية للغاية ،بعدما كانت تعاني كثيرًا ،إذ

انتشلها صــاحــب الـ ــ 51عــامــا مــن االنـهـيــار،
وأعادها إلى الطريق الصحيح.
نشأ دانا وايت مع شقيقه فرانك وأخته في
مـنــزل أهـلــه ،وأشــرفــت والــدتــه على تربيته،
ّ
ألن وال ــده ك ــان مــدمـنــا للكحول وال يعمل،
ُ
م ــا ج ـع ــل ال ـط ـف ــل ال ـص ـغ ـيــر ي ـع ــان ــي كـثـيـرًا
فــي طـفــولـتــه ،بسبب غـيــاب إ ّح ــدى الــركــائــز
األس ــاس ـي ــة ف ــي عــائ ـل ـتــه ،ل ـكــنــه ص ـ ّـم ــم على
النجاح فقط ال غير.
وانـ ـتـ ـق ــل واي ـ ـ ــت إل ـ ــى الس فـ ـيـ ـغ ــاس ،حـتــى
ي ـع ـي ــش مـ ــع وال ـ ــدت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلــى
ع ـم ــل ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وأدخـ ـ ّلـ ـت ــه إلـ ــى م ــدرس ــة
«جــورمــان» الـثــانــويــة ،لكنه تـعــرض للطرد
نتيجة تـصــرفــاتــه الـطــائـشــة ،وعـلــى رأسـهــا
إقفاله أبواب املدرسة ،واالعتداء على إحدى

براءة ماكغريغور

أبــلــغ مــكــتــب الــمــدعــي الـــعـــام في
بلدية باستيا ،البطل اإليــرلــنــدي كونور
ماكغريغور ،مقاتل منظمة «يــو إف
سي» للفنون القتالية المختلطة ،تبرئته
من اتهامات متعلقة بمحاولة اعتداء
جنسي .واعتقلت الشرطة في إقليم
كورسيكا العليا ،جنوب شرقي فرنسا،
في سبتمبر  ،2020كونور ماكغريغور
بتهمة محاولة االعتداء الجنسي ،لكنّه
نفى جميع االتهامات الموجهة إليه.

ُعدّ حاليًا إمبراطور رياضة الفنون القتالية المختلطة (كريس أونغر)Getty/
دانا وايت ي َ

املعلمات .ولــم يؤثر طــرده مــن املــدرســة في
قرار والدته باستكمال تعليمه ،وإن مجبرًا،
ف ـت ـخــرج الح ـق ــا م ــن ال ـث ــان ــوي ــة ّ ،وبـ ــدأ رحـلــة
بحثه عــن وظيفة تناسبه ،لكنه فجأة قرر
الدخول في عالم الفنون القتالية املختلطة،
بحسب ما قال صديقه املقرب توني روبنز،
ال ــذي نقلت حــديـثــه صحيفة «دي ـلــي ميل»
البريطانية قـبــل ف ـتــرة .وق ــال روب ـنــز« :كــان
وايت يعمل ّساعيًا في أحد الفنادق وعمره
ً
 19عامًا ،لكنه قــرر فجأة تقديم استقالته،
ّ
ألنـ ــه ي ــري ــد أن ي ـك ــون ُم ـح ـتــرفــا ف ــي ريــاضــة
الفنون القتالية ،واعـتـقــدت حينها أن هذا
أغبى أمر سمعته في حياتي».
استقالة وايــت ،فكر في األمــر جديًا،
وبعد
ّ
خصوصًا أنه في حال فشله برياضة الفنون
الـقـتــالـيــة سـيـعــود م ــرة أخـ ــرى لـلـبـحــث عن
وظيفة جديدة ،لذلك ذهب للعمل مع البطل
السابق بيتر واليش ،الذي تعلم منه جميع
أم ــور لـعـبــة ال ـق ـتــال .واك ـت ـســب واي ــت خـبــرة

دانا وايت ُ
طرد من
المدرسة حين كان صغيرًا
بسبب سلوكه
كــاعــب ،وم ــدرب ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتــرويــج،
وهــي الـخـبــرة الـتــي يستخدمها حتى اآلن
ّ
في منظمته العمالقة ،لكن اللحظة الفارقة
ف ــي ح ـيــاتــه كــانــت بـعـمــر  21ع ــام ــا ،عـنــدمــا
نجا من املوت ،بعدما تعرض لضرب مبرح
مــن قـبــل مـجـمــوعــة مــن األش ـخــاص مل ــدة 20
دقيقة.
املؤملة من فقدان
الحادثة
بعد
وايت
وعانى
ّ
السمع وتلف في األعصاب ،لكنه بعد عدة
سنوات نجح في إجراء عملية جراحية في
عـيــادة بأملانيا متخصصة بعالج الخاليا

ال ـجــذع ـيــة ،ب ـعــدمــا ع ـمــل بـجـهــد ح ـتــى لفت
ّ
األن ـظ ــار إل ـي ــه .ل ـكــن ازدهـ ـ ــار عـمـلــه اصـطــدم
ُ
ب ـش ـخــص س ـ ّـي ــئ ال ـس ـم ـع ــة ،يـ ــدعـ ــى واي ـت ــي
بلوغر ،كــان مطلوبًا من مكتب التحقيقات
الفيدرالي في الواليات املتحدة ،وطالب دانا
متواصل،
وايــت بدفع مبالغ نقدية بشكل ُ
ح ـتــى وصـ ــل األم ـ ــر إلـ ــى ال ـت ـهــديــد امل ـبــاشــر
ّ
بالقتل ،حينها أدرك وايت أن عليه املغادرة
ّ
وترك كل شيء خلفه.
وب ـعــدمــا خ ـشــي دانـ ــا وايـ ــت ع ـلــى ســامـتــه،
ســافــر إلــى مدينة أخ ــرى ،والـتـقــى مصادفة
بأحد أصدقائه القدامى في املدرسة ،الذي
يريد دخــول عالم الفنون القتالية ،ليباشر
وايــت العمل بنحو صحيح على الرياضة
ال ـتــي أح ـب ـهــا .جـهــز واي ــت صــالــة ريــاضـيــة،
كان أحد مرتاديها أسطورة املالكمة فلويد
مايويذر ،الــذي كــان يتدرب هناك ،وأصبح
ّ
دان ــا واي ــت مــدربــه ومــديــر أعـمــالــه ،حتى إن
املالكم ،الذي اعتزل قبل فترة ،ارتدى مالبس

ٍ
عام صعب
برشلونة يعود إلى رفع األلقاب بعد
اكتسح نادي برشلونة
منافسه أثلتيك بلباو
في المواجهة النهائية
ببطولة كأس ملك إسبانيا
لكرة القدم ،بأربعة
أهداف مقابل ال شيء
في ملعب «ال كارتوخا»

قـ ــاد ال ـق ــائ ــد ال ــدول ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل
م ـي ـس ــي ،ف ــري ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ف ــك ص ـيــام
ملــدة عــامــن عــن األل ـقــاب ،عندما ظفر بكأس
إس ـبــان ـيــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،إث ــر فـ ــوزه الكبير
على أتلتيك بلباو  ،0-4في املباراة النهائية
بامللعب األوملبي «ال كارتوخا» في إشبيلية.
وسـجــل ميسي ثنائية فــي الدقيقتني ال ـ 68
والـ  ،72وأسهم في الهدف األول الذي سجله
الفرنسي أنطوان غريزمان ( )60من صناعة
الهولندي فرينكي دي يونغُ ،مسجل الهدف
الثاني (.)63
ّ
ويبدو أن الفوز بكأس امللك للمرة السابعة
ف ــي م ـس ـيــرة «ال ـب ــرغ ــوث ال ـص ـغ ـيــر» سـيـكــون
ً
عامال مهمًا في تقرير مستقبله ّمع النادي،
إذ ينتهي عقده الصيف املقبل ،لكنه بالتأكيد
ّ
لـيــس الـعــامــل ال ـحــاســم ،ألن سـعــادتــه تكمن
في عــودة فريقه إلــى سكة االنتصارات على
الصعيد القاري .وثأر النادي الكاتالوني من

أتلتيك بلباو ال ــذي تغلب عليه فــي املـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة مل ـســاب ـقــة كـ ــأس ال ـس ــوب ــر املـحـلـيــة
ُ
مطلع الـعــام الـحــالــي ،وت ـ ِّـوج بلقبه ال ــ 31في
ُ
ِّ
امل ـســاب ـقــة واألول م ـنــذ  2018ع ـنــدمــا تـ ــوج
بــه للمرة الــرابـعــة تــوالـيــا ،وك ــان قــد بــدأ تلك
السلسلة على حساب أتلتيك بلباو بالذات
ّ
عام  .)1-3( 2015بــدوره ،علق غريزمان ّعلى
ً
ال ـف ــوز ،ق ــائ ــا« :ك ــان مــوسـمــا مـعـقـدًا ،لكنني
والعمل املنجز .كــان الفوز
فـخــور بالفريق،
ّ
بهذا الكأس صعبًا ،لكننا حققنا اللقب ،لذا

ميسي اختير
رجل المباراة بعدما تألق
ٍ
بشكل الفت

سنستمتع بــه اآلن .أن ــا سـعـيــد ،ل ـكــن ،نعلم
ً
ّ
أن امل ــوس ــم م ــا زال ط ــوي ــا» .وكـ ــان ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ي ـخ ــوض ال ـن ـه ــائ ــي الـ ـ ـ  42فــي
تــاريـخــه (خـســر  11وف ــاز فــي  ،)31وهــو رقم
قياسي .وهي املرة التاسعة التي يلتقي فيها
الـفــريـقــان فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة للمسابقة،
وكانت الغلبة  7مرات لبرشلونة أعوام 1920
( )0-2و )3-4( 1942و )1-2( 1953و2009
( )1-4و )0-3( 2012و ،)1-3( 2015مقابل
خ ـســارتــن عــامــي  1932و .1984واس ـت ـعــاد
بــرشـلــونــة لـقــب املـســابـقــة ،وع ــوض خسارته
نهائي العام قبل املاضي أمام فالنسيا ،في
سـقــوط شـكــل حينها الـخـســارة األول ــى بعد
هيمنة على مسابقة الكأس املحلية استمرت
أعوام بني عامي  2015و.2018
أربعة ّ
كــذلــك فــإنــه الـلـقــب األول لـبــرشـلــونــة بقيادة
مدربه الهولندي رونالد كومان .ومــن شأن
اللقب رفع معنويات النادي الكتالوني الذي
دخل املباراة على وقع خسارته «الكالسيكو»
أم ـ ــام غــري ـمــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ري ـ ــال م ــدري ــد ،2-1
وتنازله عن املركز الثاني في «الليغا» لريال.
وم ـ ــا زال ـ ـ ــت حـ ـظ ــوظ ب ــرش ـل ــون ــة ق ــائ ـم ــة فــي
املنافسة على لقب الدوري ،إذ يتخلف بفارق
نقطتني عن أتلتيكو مدريد املتصدر ،ونقطة
واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.
في املقابل ،خسر النادي الباسكي ،النهائي
الـثــانــي على الـتــوالــي بعد األول أم ــام ريــال
ـادس
س ــوس ـي ـي ــداد ق ـب ــل أسـ ـب ــوع ــن ،والـ ـس ـ ّ
عشر في تاريخه .وكان أتلتيك بلباو يمني
الـنـفــس بــالـفــوز بــالـلـقــب ال ـ ـ  24فــي تــاريـخــه
واألول منذ تتويجه األخير عام  1984على
ّ
حساب برشلونة ،بيد أن النادي الكتالوني
كـ ــان األفـ ـض ــل وح ــرم ــه ذل ـ ــك .ودخ ـ ــل بـلـبــاو
التاريخ لكونه أول فريق يخسر مباراتني
نهائيتني فــي م ــدى  15يــومــا بـعــدمــا سقط
أمـ ــام غــري ـمــه ال ـبــاس ـكــي ريـ ــال ســوسـيـيــداد
ص ـف ــر 1-ف ــي ن ـهــائــي  2020امل ــؤج ــل بسبب
تداعيات جائحة «كوفيد.»19-
لقطات على هامش التتويج

برشلونة حقق اللقب بعد صيام لعامين عن األلقاب (ماثيو فيالبا)Getty /

ومن أبرز اللقطات التي رافقت نهاية املباراة،
القميص الــذي ارت ــداه العبو برشلونة بعد
ال ـت ـت ــوي ــج ،إذ ت ـضـ ّـمــن عـ ـب ــارة ت ـح ـمــل عــديــد
ال ــرس ــائ ــل ،وهـ ــي «ال ـل ـق ــب األول ف ــي الـعـهــد
ّ
الـجــديــد» .فمن الــواضــح أن إدارة برشلونة
اختارت توجيه رسائل طمأنة إلى جماهير
ّ
الفريق ،مفادها أن مرحلة الرئيس املنتخب
ح ــديـ ـث ــا ،خ ـ ــوان الب ـ ــورت ـ ــا ،س ـت ـك ــون حــاف ـلــة
باأللقاب على غرار املرحلة السابقة التي قاد
خاللها الفريق إلــى العديد من التتويجات

ّ
الـ ـه ــام ــة .ك ــذل ــك إن ه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة مــوجـهــة
أيـضــا إل ــى منافسي بــرشـلــونــة فــي مختلف
املنافسات ،لتؤكد عودة الفريق إلى املنافسة
القوية على مختلف البطوالت ،بعدما فشل
خالل املوسم املاضي في حصد لقب الدوري،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ف ـش ــل الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
األوروبيّ .أما اللقطة الثانية في هذه املباراة،
ف ـك ــان بـطـلـهــا ال ــاع ــب ال ـفــرن ـســي غــريــزمــان،
صــاحــب ال ـهــدف األول فــي الـنـهــائــي ،وكــانــت
عبر إجابته الطريفة عــن ســؤال بخصوص
ما إذا كــان املــدرب الهولندي رونالد كومان
س ـي ــواص ــل ال ـت ـج ــرب ــة م ــع ال ـف ــري ــق أو ال ،إذ
ق ــال غــريــزمــان لـلـصـحــافــي« :الــرئ ـيــس يملك
اإلجابة» ،قبل أن ينهي الحوار ضاحكًا.
ك ــذل ــك ت ــاب ـع ــت ال ـج ـمــاه ـيــر ال ــري ــاض ـي ــة فــي
العالم ،باهتمام بالغ ،لحظة احتفال نجوم
نـ ــادي بــرشـلــونــة بــالـلـقــب ،وع ـ ّـب ــر الـنـجـمــان
ال ـفــرن ـس ـيــان ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـلــي ،وصــامــويــل
أوم ـت ـي ـتــي ،ع ــن سـعــادتـهـمــا الـكـبـيــرة بلقب
بـ ـط ــول ــة كـ ـ ــأس مـ ـل ــك إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،مـ ــن خ ــال
احتفالهما املثير ،الــذي تناقله مستخدمو
مــواقــع التواصل االجتماعي فــي «تويتر»،
ب ـعــدمــا عــان ـيــا ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـص ـع ــوب ــات مع
الفريق الكتالوني ،نتيجة اإلصــابــات التي
لحقت بهما.
أما املدرب رونالد كومان ،فظهرت االبتسامة
الـعــريـضــة عـلــى وج ـه ــه ،بـعــدمــا تــوجــه إلـيــه
امل ــداف ــع امل ـخ ـضــرم ج ـي ــرارد بـيـكـيــه ،مــن أجــل
االحتفال بهذا اإلنجاز.
ميسي األفضل والهداف

أصبح األرجنتيني ليونيل ميسي ،مهاجم
بــرش ـلــونــة ،ال ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي ل ـل ـنــادي في
نهائيات بطولة كــأس ملك إسبانيا ،وذلــك
ّ
بعدما تخطى رقم الالعب تيلمو زارا ،الذي
كــان قــد أح ــرز  8أه ــداف فــي أربـعــة نهائيات
خاضها مع البالوغرانا في الفترة من 1943
وح ـتــى  .1955وب ـهــدف ـيــه ف ــي ش ـبــاك بـلـبــاو،
وصــل ميسي إلــى هدفه التاسع مع البرسا
خــال الـعـشــرة نهائيات الـتــي خاضها معه
بــدايــة مــن موسم  .2009 / 2008كذلك حقق
«البرغوث» رقمًا قياسيًا آخر بعدما أصبح
الهداف التاريخي الرابع في تاريخ املسابقة.
وسجل ميسي إجمالي  56هدفًا في مسابقة
ّ
ّ
كأس امللك ،يحل فيها خلف كل من غييرمو
غوروستيثا ( 64هدفًا) وخوسيه ساميتير
( 69هدفًا) وتيلمو زارا ملك هدافي املسابقة
بـ 81هدفًا .واختير النجم األرجنتيني أيضًا
أفضل العب في نهائي كأس امللك.
(العربي الجديد)

خــاصــة تـحـمــل اس ــم شــركــة واي ـ ــت ،ف ــي أول
قتال احترافي له.
وأص ـبــح واي ــت يعمل فــي جــوانــب مختلفة
ّ
برياضة الفنون القتالية ،حتى اكتشف أن
منظمة «ي ــو إف س ــي» تـعــانــي مــن مشاكل
م ــال ـي ــة ،ومــال ـك ـهــا يـسـتـعــد لـبـيـعـهــا مـقــابــل
دوالر ،مــا جعل دانــا يبلغ شقيقه
مليوني ّ
ف ــران ــك ب ــأن ــه ي ـجــب عـلـيـهــم ال ـح ـصــول على
الصفقة.
وفــي عــام  ،2001شكل واي ــت شــركــة جديدة
م ـس ــاه ـم ــة مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األص ـ ــدق ـ ــاء،
واشـ ـ ـت ـ ــرى «يـ ـ ــو إف س ـ ـ ــي» ،ل ـت ـب ــدأ رح ـل ـتــه
املضنية في البحث عن رعاة جدد ،من خالل
سـفــره امل ـتــواصــل فــي جميع أن ـحــاء الـبــاد،
وإظـ ـه ــار أه ـم ـيــة ري ــاض ــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة
امل ـخ ـت ـل ـط ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا ت ـج ـل ــب األربـ ـ ـ ــاح
ّ
املالية بشكل كبير .لكن دانا وايت اصطدم
ـوال التي
بالرفض من الجميع ،وكــادت األمـ ّ
أدراج الــريــاح ،حتى إنــه أبلغ
أنفقها تذهب
ّ
صديقه لــورنــزو أنــه أنفق  40مليون دوالر
مــن دون الـحـصــول عـلــى ش ــيء ،وب ــات قــاب
ّ
قوسني من إغالق كل شيء.
ورفـ ـ ــض لـ ـ ّـورنـ ــزو االسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ــى م ــا قــالــه
وايت ،وحثه على مواصلة العمل والصبر.
وبــالـفـعــل ،أنفقت «يــو إف ســي»  10ماليني
جديد ،وأبلغ دانا وسائل
دوالر على حدث
ّ
اإلعـ ـ ــام األم ـيــرك ـيــة أن ـه ــا س ـت ـشــاهــد شيئًا
لــم يسبق ألح ــد أن فـعـلــه .ول ــم تـكــن وســائــل
اإلع ــام األميركية مهتمة بــأحــداث «يــو إف
سي» ،ما جعل وايت ُيقدمها مجانًا ،لتصل
إلى الجماهير التي اهتمت كثيرًا بما رأته
عبر اإلنـتــرنــت ،وأصـبـحــت تبحث عـ ّـن هذه
الــريــاضــة ،ليعلم دانــا وايــت بعدها أنــه بدأ
بحصد جهد السنوات املضنية.
وف ـجــأة ،مــن دون مـقــدمــات ،بــات دان ــا وايــت
م ـط ـلــوبــا ب ـك ـث ــرة م ــن ق ـب ــل وس ــائ ــل اإلعـ ــام
األميركية ،التي خاضت سباقًا مضنيًا من
أج ــل إق ـنــاعــه بــالـظـهــور لــدي ـهــا ،ليستغلها
بـنـحــو ج ـيــد ل ـل ـغــايــة ،ح ـتــى ي ـ ّ
ـوج ــه رســائــل
خاصة إلى جميع املقاتلني في العالم.
وبالفعل ،في عام  ،2016اشترى دانــا وايت
بمبلغ  4مليارات دوالر عددًا من الشركات،
واستمر بالعمل في منصبه رئيسًا ملنظمة
«يو إف سي» التي باتت تنمو بنحو كبير،
وع ـم ــل ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب أس ـم ــاء ك ـب ـيــرة في
ري ــاض ــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة املـخـتـلـطــة ،مثل
الروسي خبيب نورمحمدوف ،واأليرلندي
ماكغريغور.
وصنع دانا وايت شركة كبيرة َّ
تقدر قيمتها
بـ 5مليارات جنيه إسترليني ( 6.92مليارات
دوالر) ،مع وجود اآلالف من املوظفني الذين
يـعـمـلــون بــاس ـت ـمــرار ع ـلــى إق ــام ــة األحـ ــداث
الكبيرة في مختلف دول العالم ،وبطريقة
ُ
جـ ــديـ ــدة ،ت ـج ـب ــر ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـل ــى ح ـضــور
ّاملواجهات القوية .وأثبت دانا وايت للجميع
أنــه استطاع تحويل شركة مثقلة بالديون
إلــى مؤسسة كبيرة ناجحة ،لديها القدرة
املالية الكبيرة على تنظيم أعظم األحــداث
الرياضية في املستقبل ،بفضل عمل طويل
مجهد ومتعب.
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بايرن يداوي الجراح األوروبية وفليك سيرحل

فاز بايرن ميونخ في
الدوري األلماني ليقترب
من اللقب ،مداويًا
جراحه األوروبية بعد
الخروج على يد باريس
سان جيرمان من دوري
األبطال

داوى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ج ــراح ــه األوروبـ ـي ــة
واستعاد توازنه وفــارق النقاط السبع عن
مـ ـط ــارده امل ـبــاشــر الي ـب ــزي ــغ ،ع ـنــدمــا تغلب
بصعوبة عـلــى مضيفه فــولـفـسـبــورغ ،2-3
في املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة
أملــان ـيــا ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ،فـيـمــا أع ـلــن بعدها
م ـبــاشــرة م ــدرب ــه ه ــان ــزي فـلـيــك رغ ـب ـتــه في
الرحيل ،مع نهاية املوسم.
وف ــرض الــواعــد جـمــال مــوسـيــاال ( 18عامًا
و 50يومًا) نفسه نجمًا للمباراة ،بتسجيله
الهدفني األول والثالث في الدقيقتني الـ 15
وال ـ ـ  ،37راف ـعــا غـلـتــه إل ــى سـتــة أهـ ــداف في
ال ــدوري هــذا املــوســم ،ليصبح أصغر العب
ف ــي ت ــاري ــخ «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ي ـس ـجــل هــذا
العدد من األهداف .وسجل املهاجم الدولي
الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ
ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ  ،24فيما
سجل الهولندي فــاوت فيخهورست ()35
وماكسيميليان فيليب ( )54هدفي أصحاب
األرض .فــي غـيــاب ه ـ ّـداف «البوندسليغا»
هــذا املــوســم ( 35هــدفــا) ،الــدولــي البولندي
روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،بـسـبــب اإلصــابــة،
اسـتـعــاد ال ـنــادي الـبــافــاري معنوياته بعد
ً
خيبته القارية عندما ُجـ ِّـرد من لقبه بطال
مل ـســاب ـقــة دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ال ـثــاثــاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،رغ ـ ــم ف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى بـ ــاريـ ــس س ــان
جيرمان الفرنسي ،وصيف املوسم املاضي
 -1ص ـف ــر ،ف ــي إي ـ ــاب ربـ ــع ال ـن ـهــائــي (خـســر
ذهابًا في ميونخ ّ ،)3-2
وعوض سقوطه في
فخ التعادل أمام ضيفه يونيون برلني ،1-1
السبت املاضي.
واس ـت ـغ ــل ب ــاي ــرن س ـق ــوط الب ـي ــزي ــغ ف ــي فخ
ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي أم ــام ضـيـفــه هوفنهايم،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،لـيـعـيــد
الفارق بينهما إلــى سبع نقاط قبل خمس
م ــراح ــل م ــن نـهــايــة امل ــوس ــم ف ــي سـعـيــه إلــى
الـلـقــب الـتــاســع تــوال ـيــا .وق ــال املـ ــدرب الــذي
يربطه عقد مــع بــايــرن حتى عــام  2023في
ت ـصــريــح لـشـبـكــة «سـ ـك ــاي» ع ـقــب املـ ـب ــاراة:
ُ
«أخبرت الفريق بذلك ،أريد أن أنهي عقدي
م ــع نـهــايــة امل ــوس ــم» .وردًا عـلــى سـ ــؤال عن
إمـكــانـيــة اإلشـ ــراف عـلــى املـنـتـخــب الــوطـنــي
ّ
ّ
ف ــي املـسـتـقـبــل ،أكـ ــد فـلـيــك أن م ــا م ــن شــيء
م ـح ـس ــوم ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة .وتـ ــابـ ــع امل ـ ــدرب
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ال ــذي قــاد العمالق الـبــافــاري إلـ ّـى سداسية
ت ــاري ـخ ـي ــة امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي« :إن ـ ـ ــه ق ـ ــراري
ال ــذي اتـخــذتــه بـعــد تفكير عـمـيــق .شــرحـ ُـت
األس ـب ــاب داخ ـل ـيــا م ــع امل ـع ـن ـيــن ،وستبقى
مسألة داخلية في الوقت الراهن» .ودار في
األيام املاضية حديث عن توتر العالقة بني
فليك واملدير الرياضي في النادي البافاري
ال ـبــوس ـنــي ح ـســن صــالـحـمـيــدزيـتــش ،على
خلفية سياسة االنـتـقــاالت فــي اإلدارة ،وال
سيما ما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب
الــدفــاع جـيــروم بــواتـيـنــغ .فــي املـقــابــلُ ،مني
فــول ـف ـس ـبــورغ ب ـخ ـســارتــه ال ـثــان ـيــة تــوال ـيــا،
فتجمد رص ـيــده عـنــد  54نـقـطــة فــي املــركــز
ّ
الثالث .وبكر العمالق البافاري بالتسجيل،
تـحــديـدًا فــي الــدقـيـقــة ال ـ ـ  15عـبــر مــوسـيــاال
بمجهود ف ــردي رائ ــع أم ــام املــرمــى ،تالعب
خ ــال ــه ب ـث ــاث ــة م ــدافـ ـع ــن ،ق ـب ــل أن يـنـهـيــه
بـتـســديــدة بـيـمـنــاه مــن مـســافــة قــريـبــة على
يمني الحارس البلجيكي كون كاستيلس.
وعـ ـ ـ ــزز تـ ـش ــوب ــو-م ــوتـ ـيـ ـنًــغ ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـنـ ــادي
ً
ال ـبــافــاري ،مستغال خـطــأ فــادحــا للحارس
كاستيلس في التقاط كرة عرضية للدولي

النمسوي دافيد أالبا ،فتهيأت أمام الدولي
الـكــامـيــرونــي ال ــذي تابعها بسهولة داخــل
املــرمــى الخالي ( .)24وأه ــدر ل ــوروا سانيه
فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق
مــن ذهــب داخــل املنطقة مــن تــومــاس مولر،
فسددها فوق العارضة ( .)31وتابع سانيه
مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى
كــرة من مولر عند حافة املنطقة ،فسددها
بعيدًا عن املرمى ( .)33ونجح فيخهورست
في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة بيمناه
م ــن داخ ــل املـنـطـقــة إث ــر ك ــرة م ــن الـنـمـســوي
كسافر شــاغــر ،فأسكنها الــزاويــة اليسرى
ّ
للحارس مانويل نوير ( .)35لكن موسياال
أعاد الفارق إلى سابق عهده بضربة رأسية
إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها على
يسار الحارس كاستيلس (.)37
ورف ــع مــولــر ع ــدد ت ـمــريــراتــه الـحــاسـمــة في
«ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» إلـ ــى  19ك ــأف ـض ــل م ـمــرر
حاسم فــي البطوالت الخمس الكبرى هذا
املوسم.
وتابع بايرن ميونخ أفضليته في الشوط
الثاني ،وأبعد املدافع الفرنسي ماكسانس

الك ــروا ك ــرة مــن ب ــاب املــرمــى ملــوسـيــاال بعد
ت ـســديــدة بـيـمـنــاه مــن مـســافــة قــريـبــة (.)51
ّ
وق ــل ــص أصـ ـح ــاب األرض الـ ـف ــارق م ـجــددًا
مطلع الشوط الثاني عندما ّ
مرر البرازيلي
ب ــاول ــو أوت ــاف ـي ــو ك ــرة إل ــى فـيـلـيــب املـتــوغــل
داخــل املنطقة ،فتابعها بيمناه من مسافة
قــريـبــة داخ ــل املــرمــى ( .)54وج ـ ّـرب الــدولــي
الكندي ألفونسو ديفيس ،حظه بتسديدة
قــويــة بـيـمـنــاه مــن خ ــارج املـنـطـقــة ،أبـعــدهــا
ال ـح ــارس إل ــى ركـنـيــة ( .)68وأهـ ــدر الـبــديــل
الـفــرنـســي ج ـيــروم روس ـي ــون فــرصــة إدراك
ال ـت ـع ــادل ل ـفــول ـف ـس ـبــورغ م ــن انـ ـف ــراد أن ـهــاه
بتسديدة زاحفة بجوار القائم األيسر (.)84
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،فـ ــاز ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
على ضيفه كولن بثالثية نظيفة ،سجلها
الجامايكي ليون بايلي ( 5و ،)76وموسى
ديابي ( .)51وازدادت مهمة كولن في البقاء
تعقيدًا ،بعدما ّ
تجمد رصيده عند  23نقطة
في املركز السابع عشر قبل األخير .وأكــرم
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ وفـ ــادة ضيفه
أينتراخت فرانكفورت الرابعّ ،
ودك شباكه
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة ت ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
مــات ـيــاس غـيـنـتــر ( )10وي ــون ــاس هــوفـمــان
( )60والدولي الجزائري رامــي بنسبعيني
( )67وال ـن ـم ـســاوي هــان ـيــس فــولــف وول ــف
( .)5+90وصعد بــوروسـيــا مونشنغالباخ
إلى املركز السابع برصيد  43نقطة بفارق
األهـ ــداف أم ــام يــونـيــون بــرلــن الـفــائــز على
ضيفه شتوتغارت بهدفني لغريشا بروميل
( )20والكرواتي بيتار موسى ( )43مقابل
هدف لفيليب فورستر (.)49
وأع ـ ــاد ف ــراي ـب ــورغ ضـيـفــه شــال ـكــه صــاحــب
املركز األخير إلى سكة الهزائم عندما سحقه
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة ت ـن ــاوب ع ـلــى تسجيلها
لــوكــاس هولر ( )7واملـجــري روالنــد ســاالي
( 22من ركلة جزاء) وكريستيان غونتر (50
و .)74وك ــان شالكه قــد حقق ف ــوزه الثاني
هــذا املوسم واألول بعد  13مـبــاراة ،عندما
تغلب على ضيفه أوغّـسـبــورغ -1صـفــر في
املــرحـلــة املــاض ـيــة ،لـكــنــه تـعــرض لخسارته
ال ــ ،20واقـتــرب أكثر وأكـثــر مــن الهبوط إلى
ّ
ال ــدرج ــة ال ـث ــان ـي ــة .وب ـ ــات شــال ـك ــه يـتـخــلــف
ب ـفــارق  13نـقـطــة عــن هــرتــا بــرلــن صاحب
املركز الـســادس عشر الــذي ّ
يخول صاحبه
خوض ملحق البقاء أو الهبوط إلى الدرجة
الـثــانـيــة .وتــأجـلــت م ـب ــاراة هــرتــا بــرلــن مع
م ـض ـي ـفــه م ــاي ـن ـت ــس ب ـس ـب ــب أرب ـ ـ ــع حـ ــاالت
إصابة بفيروس كورونا في صفوف ممثل
العاصمة الذي يحتاج إلى فوز فقط ليؤكد
هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية.
واس ـت ـغــل ف ــراي ـب ــورغ خ ـس ــارة شـتــوتـغــارت
لـيـنـتــزع م ـنــه امل ــرك ــز ال ـت ــاس ــع ،ب ـعــدمــا رفــع
رصـيــده إلــى  40نقطة بـفــارق نقطة واحــدة
عن األخير .وتعادل أوغسبورغ مع أرمينيا
بيليفيلد سلبًا.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
فقدت الكرة الفرنسية والعالمية ،أحد أبرز األساطير في عالم الساحرة المستديرة ،بعدما دخل نجم
باريس سان جيرمان السابق ،جان بيير آدامز ،في غيبوبة طويلة ،منذ  39عامًا ،نتيجة خطأ طبي قاتل
في أثناء خضوعه لعملية جراحية بأحد مستشفيات مدينة ليون عام 1982

هبوط شيفيلد يونايتد
تــأكــد هـبــوط شيفيلد يونايتد مــن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،بعد خـســارتــه  - 1صفر
أمــام مضيفه وولفرهامبتون وان ــدرارز .وبهذه الهزيمة يتأخر شيفيلد بفارق  19نقطة
عن بيرنلي ،أول فريق خارج منطقة الهبوط مع تبقي  18نقطة فقط بحد أقصى .وأنهى
ّ
شيفيلد املوسم املاضي في النصف األعلى من الجدول بعد عودته إلى الدوري املمتاز ،لكنه
بدا مرشحًا للهبوط لفترة طويلة عقب حصوله على نقطتني من أول  17مباراة هذا املوسم.
وأصبح شيفيلد أول فريق ينهي املوسم في املركز التاسع ثم يهبط في املوسم التالي منذ
برمنغهام سيتي ،الذي كان تاسعًا في  2010 /2009ليهبط في املوسم التالي.

غيبوبة نجم سان جيرمان
المأساوية الطويلة

قتيبة خطيب

دخل النجم الفرنسي ،جان بيير
آدامــز ،مدافع نــادي باريس سان
جـ ـي ــرم ــان ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،إلـ ـ ــى غ ــرف ــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ق ـبــل  39ع ــام ــا ،م ــن أج ــل إج ــراء
عملية جراحية في الركبة ،كانت ستبعده
ّ
عــن املــاعــب عــدة أشـهــر ،لكن جرعة تخدير
شبه ُمميتة ،تركته في غيبوبة طويلة ،منذ
ذلك اليوم .قصة مأساوية لصاحب إحدى
أبـ ــرز امل ــواه ــب ال ـكــرويــة ف ــي ال ـق ــرن املــاضــي
ّ
خطأ طبي فادح ،لكن زوجته
انتهت نتيجة ّ
برناديت أكدت أنها لن تتخلى عنه نهائيًا،
مهما طالت غيبوبة جان بيير آدامــز ،الذي
ّ
انـتـقــل إل ــى فــرنـســا فــي س ــن ال ـعــاشــرة ،آتيًا
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مــن بـلــده الـسـنـغــال .انـضــم آدام ــز إلــى نــادي
ن ـي ــم ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات،
مــع حـفــاظــه عـلــى عـمـلــه فــي إح ــدى شــركــات
ت ـص ـن ـيــع امل ـ ـطـ ــاط ،ح ـت ــى ال ي ـخ ـســر ال ــدخ ــل
ّ
األســاســي ال ــذي كــان يعيش مـنــه ،لـكــن أحد
ّ
ّ
كشافي الفريق ،أكد لإلدارة حينها أن لديهم
جوهرة ،عليهم الحفاظ عليها .ولم ُيخيب
آدامز ظن الجميع به ،بعدما تألق مع ناديه
نيم خــال بضعة مــواســم ،وســاهــم بإعالن
فريقه ُمتحديًا على لقب الــدوري الفرنسي،
بني عامي  ،1972و ،1973عندما احتل املركز
الثاني في جــدول ترتيب املسابقة املحلية،
واسـتـطــاع قيادته إلــى نصف نهائي كأس
فرنسا.
وحـصــل آدام ــز على لقب املــدافــع الصخرة،

رفضت زوجة جان بيير
آدامز نزع األجهزة الطبية
الموصولة به
ُ
وو ِّج َهت دعوة إليه ،من أجل تمثيل منتخب
فرنسا فــي عــام  ،1972مــا جعل إدارة نــادي
نيس تدخل في مفاوضات شاقة مع إدارة
ن ـي ــم ،ك ــي تـضـمــن ال ـح ـصــول ع ـلــى خــدمــاتــه
بداية من موسم  .1974 /1973وقضى آدامز
مــع نــاديــه نيس عــدة س ـنــوات ،خــاض فيها
 144مباراة في جميع املسابقات ،باإلضافة
إلــى لعبه مــع منتخب فرنسا األول فــي 22
م ــواج ـه ــة دولـ ـي ــة ،ج ـع ـلــت ال ـج ـم ـيــع ي ـقــارنــه
بالنجم الفرنسي ،مــاريــوس تــريــزور ،الــذي
أصـبــح شــريـكــه فــي املــاعــب ،بفضل امل ــدرب
ستيفان كــوفــاكــس .ورغ ــم قــوة الثنائي في
ّ
دفـ ــاع املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ،ل ـك ــن «ال ــدي ــوك»
فشلوا فــي الــوصــول إلــى كــأس أوروب ــا عام
 ،1976ل ـي ـق ــرر آدام ـ ـ ــز ب ـع ــده ــا خ ـ ــوض آخ ــر
مــواجـهــة لــه ،بالقميص األزرق ،كــانــت أمــام
منتخب الــدن ـمــارك ،حـتــى يـتـفــرغ للعب مع
أحد أبرز األندية في تلك الحقبة.
العقد الكبير

لعنة اإلصابات في ريال مدريد

أعلن ريال مدريد اإلسباني عن إصابة جديدة في صفوفه ،في واحد
من أسوأ مواسم النادي «الملكي» لناحية عدد اإلصابات الذي وصل إلى
حوالي  ،53ما يعني ّ
أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيتابع الموسم
بـ 15العبًا فقط ،هم القادرون على الدخول في التشكيلة األساسية.
وكشف ريال مدريد ّ
أن الفرنسي فيرالند ميندي سيغيب عن تشكيلة زيدان
ألسبوعين بعد إصابته ،ما يعني أنّه سيغيب عن مباريات مهمة للنادي
«الملكي» في إطار منافسته على لقب بطولة الدوري اإلسباني.

حصل آدامز ،عندما بلغ التاسعة والعشرين
مــن ع ـمــره ،عـلــى عـقــد كـبـيــر لـلـغــايــة ،قدمته
إدارة باريس سان جيرمان ،ليصبح بعدها
أحــد أب ــرز نـجــوم ن ــادي العاصمة الفرنسة،
بـعــدمــا سـجــل اس ـمــه ب ــأح ــرف م ــن ذه ــب مع
الفريق األول ،نتيجة خوضه عددًا كبيرًا من
املواجهات بجميع البطوالت .مهارة آدامز،
وام ـتــاكــه املــوه ـبــة الـفـنـيــة ،جـعـلـتــا الـعــديــد
مــن ن ـجــوم ك ــرة ال ـقــدم فــي فــرنـســا ،يتغنون
ً
بــاس ـمــه ط ــوي ــا ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ق ــائ ــد خط
الوسط السابق ،هنري ميشيل ،الذي وصف
ّ
املدافع بقوله إن «لديه قوة طبيعية خارقة،
ويحسن حسم الصراعات مع ّ
أي منافس».
ّ
لكن آدامــز فاجأ الجميع ،بعدما وصــل إلى
سن الـ  33عامًا ،عندما قرر اعتزال كرة القدم،
ـاد لـلـهــواة ُيــدعــى «إف ســي شــالــون»،
مــع ن ـ ٍ
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـعــب ف ـيــه امل ـه ــاج ــم ال ـبــول ـنــدي
جــوزيــف ك ـلــوزه ،وال ــد نجم منتخب أملانيا
السابق ميروسالف كلوزه.
رعب العملية

تعرض آدامز لتمزق في رباطه ،جعله يدخل
مستشفى «إدوار هيريوت» في مدينة ليون
عام  ،1982إلجراء عملية جراحية روتينية،
يـغــادر بعدها بـعــدة أي ــام إلــى مـنــزلــه ،حتى
ّ
يـسـتــأنــف عــاجــه الـطـبـيـعــي .ل ـكــن مــا حــدث
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى أصـ ـب ــح ق ـص ــة م ــأس ـ ًـاوي ــة،
عـنــدمــا ارت ـكــب طبيب الـتـخــديــر خـطــأ شبه
قــاتــل ،نتيجة جــرعــة مـخــدر غير صحيحة،
قبل إج ــراء العملية ،ليعاني املــدافــع آدامــز

من تشنج قصبي ،أدى إلــى حرمان دماغه
األكـ ـسـ ـج ــن .وحـ ـص ــل م ــا خ ـش ـيــه األطـ ـب ــاء،
بـعــدمــا دخ ــل ج ــان بيير آدام ــز فــي غيبوبة
متواصلة حتى اليوم .ويبلغ عمره حاليًا 73
عــامــا .وفتحت السلطات الفرنسية حينها
تحقيقًا مــوسـعــا بـمــا ح ــدث فــي مستشفى
إدوارد ه ـ ـيـ ــريـ ــوت ،ل ـت ـص ــل ال ـق ـض ـي ــة إل ــى
املحاكم في بداية تسعينيات القرن املاضي،
ُ َ
ويحكم على طبيب التخدير بالسجن ملدة
شهر ،لكن مع وقف التنفيذ ،باإلضافة إلى
غرامة مالية ضخمة.
وفاء الزوجة

بقيت برناديت ،زوجة جان بيير آدامز ،وفية
له حتى يومنا هذا ،بعدما قررت البقاء إلى
جانبه في محنته الطويلة ،وتجلس طوال
ال ـيــوم بــالـقــرب مــن ســريــره ،وتـهـتــم بـكــل ما
يحتاجه في منزلهم القريب من مدينة نيم.
ّ
صـحـيــح أن ج ــان بـيـيــر آدام ـ ــز ال يستطيع
ال ـتــواصــل والـتـعـبـيــر ّعــن م ـشــاعــره ،نتيجة
الغيبوبة الطويلة ،لكنه ما زال قــادرًا على
التنفس ،والـشـعــور ،واألك ــل ،والـسـعــال ،من
دون مساعدة األجهزة الطبية املوصولة به
وهــو فــي املـنــزل .ونقلت صحيفة «ذا صن»
الـبــريـطــانـيــة ،عــن بــرنــاديــت قــولـهــا« :دائ ـمــا
م ــا ي ـق ــول ل ــي ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن ف ــي مــواقــع
ّ
إن ّ
علي التوقف عن
التواصل االجتماعي،
الوقوف إلى جانب زوجي ،ويجب أن أعطي
املــواف ـقــة عـلــى فـصــل األج ـه ــزة الـطـبـيــة عنه.
ّ
ً
لكن زوجي جان بيير آدامز ،ليس موصوال
بالتيار الكهربائي ،وأنا ال أملك الشجاعة،
حتى أتوقف عن إعطائه الطعام واملاء .لديه
روتـ ــن عـ ــادي ي ـبــدأ ف ــي الـســا ّبـعــة صـبــاحــا،
فطوره .صحيح أنه ال يستطيع
عندما يأكل
ّ
فـتــح عـيـنـيــه ،لـكــنــه يستطيع أن يـسـمــع ما
أقوله لــه» .وترفض برناديت إنهاء معاناة
ّ
زوج ـ ـهـ ــا ،ألن األمـ ـ ــر ل ـي ــس م ــن طـبـيـعـتـهــا،
وت ـ ــرف ـ ــض م ـ ــا يـ ـصـ ـف ــه الـ ـبـ ـع ــض بـّ ـ ــ«امل ـ ــوت
الرحيم» ،بسبب عــدم قناعتها بأنها تريد
ً
التخلي عن آدامز ،ما جعلها مثاال ُيحتذى
به ،نظرًا للشجاعة الكبيرة التي أظهرتها.
وعـلــى العكس مــن بــرنــاديــت ،عجز صديق
آدام ـ ـ ـ ــز وش ــريـ ـك ــه فـ ــي امل ـ ــاع ـ ــب ،م ــاري ــوس
تريزور ،عن زيارة رفيق دربه ،منذ دخل في
الغيبوبة الطويلة ،بعد الحادث املأساوي،
قبل  39عامًا ،ويبرر األمر بقوله« :حتى لو
استيقظ اآلن صديقي ،فلن يتعرف إلى أحد.
فهل يستحق العيش هكذا؟» .وختم تريزور
حديثه بالقول« :لــو حــدث لي شــيء مشابه
ملا حصل مع صديقي آدامز ،لقامت زوجتي
بالتخلص مني ،بـنـ ً
ـاء على وصيتي ،التي
أب ـل ـغ ـت ـهــا بـ ـه ــا» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إل ــى
شعوره باأللم تجاه رفيق دربه في املالعب،
الذي يعاني منذ نحو أربعني عامًا ،ويتمنى
أن تنتهي محنته في القريب العاجل.

على هامش الحدث
ليكرز يستغل غياب ميتشل ويهزم يوتا جاز
أفـ ــاد ل ــوس أنـجـلـيــس ل ـي ـكــرز ،حــامــل ال ـل ـقــب ،على
أكمل وجــه من افتقاد ضيفه يوتا جــاز ،متصدر
املنطقة الغربية والترتيب ال ـعــام ،نجمه دونــوفــان
ميتشل بسبب اإلصابة ،لكي يسقطه بعد شوط
إضافي  115-127في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ( .)NBAوت ـعــرض ميتشل إلصابة
فــي كاحله األيـســر خــال الــربــع الثالث مــن مباراة
الجمعة ،التي فاز فيها جاز على إنديانا بايسرز
ّ
ّ ،111-119
لكن الفحوص أظـهــرت أنــه يعاني من
التواء فقط ،وغيابه عن الفريق لن يكون ألكثر من
أسبوع .ولم يكن ميتشل الغائب الوحيد عن فريق
املدرب كوين سنايدر ،إذ غاب أيضًا العب االرتكاز
الفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي وديريك فايفورز ،في حني يتواصل غياب النجمني
ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس عن ليكرز بسبب اإلصابة أيضًا .ولعب األملاني دينيس
شرويدر الدور األساسي في الفوز الخامس والثالثني لليكرز هذا املوسم ،وذلك بتسجيله
سلة التعادل في الوقت القاتل من الربع الرابع ،فارضًا شوطًا إضافيًا هيمن عليه حامل
اللقب تمامًا بتسجيله  17نقطة ،مقابل  5فقط للضيوف الذين سيحصلون على فرصة
الثأر حني يتواجه الفريقان الثالثاء في «ستايبلس سنتر» أيضًا .وكشف مــدرب ليكرز
ّ
فرانك فوغل أنــه اضطر «إلجــراء تعديالت تكتيكية خالل املباراة أكثر مما فعلنا (في ّأي
ّ
مباراة أخرى) طوال العام من أجل الوقوف في وجه هجومهم» .ورأى أن قدرة فريقه على
ً
التعامل مع الوضع ،بعدما فرط بتقدمه وصوال الى تخلفه في وقت حاسم من اللقاء «من
دون أن نهلع ،أمر يمكننا البناء عليه مع تقدمنا (في املوسم)».
سبيرز ينهي مسلسل انتصارات صنز
أوق ــف س ــان أنـتــونـيــو سـبـيــرز مسلسل ان ـت ـصــارات فينيكس صـنــز فــي ملعبه عـنــد 10
مباريات متتالية ،وذلك بالفوز عليه  85-111بفضل جهود رودي غاي ( 19نقطة) ودرو
يوبانكس ( 13نقطة مع  13متابعة) في الدوري األميركي لكرة السلة ،ورغم غياب نجمه
األبرز ديمار ديروزن .وسيطر سبيرز تمامًا على مواجهته مع الفريق الذي فرض نفسه
مفاجأة هذا املوسم ،وألحق به الهزيمة السادسة عشرة في  56مباراة ،واألولى في ملعبه
منذ  18آذار/مــارس حني خسر أمام مينيسوتا تمبروولفز  .123-119ويدخل فينيكس
اآلن في فترة صعبة جـدًا ،إذ يخوض  12من مبارياته الــ 16األخيرة في املوسم املنتظم
خارج ملعبه ،ما يجعله مهددًا بالتنازل عن وصافة املنطقة الغربية ،ال سيما أنه مطارد من
قبل فرق مثل لوس أنجليس كليبرز وجار األخير ليكرز .ورغم تألق نجمه ستيفن كوري،
الذي وصل إلى  32نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة تواليًا بتسجيله  47نقطة ،خسر غولدن
ستايت ووريرز مباراته مع مضيفه بوسطن سلتيكس  119-114بعدما عجز عن الحد
من خطورة جايسون تايتوم الذي ّ
دك سلته بـ 44نقطة.

يعاني آدامز من
غيبوبة طويلة
جدًا ()Getty

وجه رياضي

فوسيني ديـاباتي
ّ
تنقل النجم
المالي ،فوسيني
دياباتي ،بين
عدد من األندية
األوروبية في
فرنسا وإنكلترا،
ّ
فضل اللعب
لكنّه
مع غوزتبه
التركي

إسطنبول ـ العربي الجديد

خطف النجم املالي ،فوسيني دياباتي ،مهاجم نادي غوزتبه،
ـدف عاملي رائــع،
األض ــواء بـقــوة ،بعدما استطاع تسجيل هـ ٍ
بطريقة أكروباتية فريدة ،أمام منافسه غلطة سراي ،ضمن
مـنــافـســات األس ـب ــوع ال ـ ـ ــ( )35م ــن ال ـ ــدوري ال ـتــركــي املـمـتــاز
ل ـكــرة ال ـق ــدم .واس ـت ـغــل امل ـهــاجــم امل ــال ــي امل ـتــألــق ف ــي امل ـب ــاراة،
توزيعة مميزة من زميله البوسني ،دزينان بوريكوفيتش،
ثــم استقبلها بـضــربــة أكــروبــاتـيــة مــزدوجــة سكنت شباك
الحارس العائد من اإلصابة ،فيرناندو موسليرا ،الذي بقي
واقفًا من دون حركةُ .وي َع ّد هدف فوسني دياباتي من أجمل
األهداف التي ُسجلت في الدوري التركي املمتاز لكرة القدم
هذا املوسم ،إذ سيدخل ضمن جوائز نهاية السنة من دون
أدنى شك ،بالنظر إلى طريقة التسديدة وقوتها ضد خصمه.

ُولد فوسيني دياباتي في  18أكتوبر /تشرين األول ،1995
وبدأ مسيرته االحترافية في أكاديمية استاد رين الفرنسي،
التي أمضى فيها  7سنوات كاملة ،ما سمح له باالنضمام
إل ــى نـ ــادي اس ـت ــاد ري ـم ــس ،الـ ــذي اس ـت ـطــاع ال ـح ـصــول على
خــدمــات املوهبة املــالـيــة .وبقي فوسيني ديــابــاتــي فــي نــادي
اس ـتــاد ريـمــس حـتــى ع ــام  ،2015عـنــدمــا اسـتـطــاعــت إدارة
فريق غانغون إقناعه باالنضمام إليهم ،حتى يخوض معهم
املباريات في املسابقات املحلية ،ليقدم أفضل ما لديه في
ّ
 49مباراة سجل فيها  12هدفًا ،جعلته محط أنظار الفرق
الفرنسية .وخــاض عــدد من األنــديــة الفرنسية صراعًا في
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة ع ــام  ،2017لـكــن إدارة فريق
أجاكسيو أقنعته بــاملـشــروع الـجــديــد لــديــه ،إال ّأن اإلصــابــة
حرمت الجماهير متعة متابعة النجم املالي ،الــذي لم يلعب
إال  18مباراة سجل فيها  3أهــداف فقط .انتقل بعدها إلى

ليستر سيتي اإلنكليزي ،وبعد عودته من اإلصــابــة ،وافق
على الذهاب إلى نــادي سيفاس سبور التركي عام ،2019
على سبيل اإلعــارة ،واستطاع بفضل موهبته الكبيرة لفت
ً
األنظار إليه ،رغم خوضه عددًا قليال من املباريات ،وصلت
إلى  17مواجهة ،سجل فيها هدفني.
ونتيجة لتألق فوسيني دياباتي الكبير مع سيفاس سبور،
سارعت إدارة طرابزون إلى استقدام املهاجم املالي ،بعدما
حصلت على خدماته على سبيل اإلع ــارةّ ،
لكن املوهبة لم
يستطع لعب املباريات ،بسبب وجود عدد كبير من الالعبني
ال ـك ـبــار .وأراد فــوسـيـنــي ديــابــاتــي تغيير ن ــادي ط ــراب ــزون،
وضـغــط على إدارة ليستر سيتي اإلنكليزي حتى توافق
على العرض املقدم من إدارة غوزتبه ،التي وعدته بأن يكون
العبًا أساسيًا في تشكيلتها في املوسم الحالي ،الذي شهد
تألقًا كبيرًا من املهاجم املالي.

سان جيرمان يقترب من لقب دوري كرة اليد
فرض نادي باريس سان جيرمان سيطرته على
مـنــافـســات الـ ــدوري الـفــرنـســي لـكــرة ال ـيــد ،وحقق
العديد من االنتصارات املتتالية التي جعلته يحطم
ّ
رقمًا قياسيًا ،أكــد من خالله أنــه الفريق األفضل
عـلــى جـمـيــع املـسـتــويــات فــي ع ــدد األل ـق ــاب أو في
مختلف األرقـ ــام الـتــي يملكها الـفــريــق .وانتصر
النادي الباريسي على منافسه األول على التتويج
في الدوري املحلي نادي مونبلييه بنتيجة 31ـ،28
ضمن منافسات الـجــولــة الـ ــ 23مــن «سـتــار ليغ»،
وحافظ سان جيرمان على املركز األول في الترتيب وهو يتجه للحصول على اللقب .وبعد
هذا االنتصار اتسع الفارق إلى  6نقاط .وقبل تسع جوالت من نهاية السباقّ ،
فإن باريس
سان جيرمان اقترب من الحصول على اللقب السابع تواليًا في الدوري الفرنسي ،ما يثبت
هيمنة الفريق على املنافسات في فرنسا بفضل وجود العديد من الالعبني املميزين .على
صعيد متصل ،حقق باريس سان جيرمان االنتصار رقم  21تواليًا في الدوري الفرنسي،
ّ
وأكدت صحيفة «ويست فرانس» أنه رقم قياسي جديد له ،وهو قادر على تحسينه ،ما قد
يجعل من شبه املستحيل تحطيمه خالل املواسم املقبلة.
كروز أزول يفلت من الهزيمة أمام أميركا ويحافظ على
صدارة الدوري المكسيكي
أنقذ األرجنتيني جوناتان رودريغيز فريقه كروز أزول من الهزيمة أمام مضيفه أميركا،
ليخرج من أرض الخصم بتعادل  ،1-1في الجولة الخامسة عشرة من مرحلة إياب الدوري
ً
املكسيكي (كالوسورا  )2021ويحافظ على الصدارة .وافتتح أميركا التسجيل أوال من ركلة
جزاء نفذها إيمانويل أغيليرا (د .)40.وفي الدقائق األخيرة من املباراة ،تمكن رودريغيز من
تفادي الهزيمة لكروز أزول وسجل هدف التعادل (د .)84.وبهذا التعادل ،حافظ كروز أزول
على انفراده بصدارة الترتيب برصيد  37نقطة متقدمًا بنقطتني على أميركا الوصيف.

