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يجد نابولي،
متصدر الدوري
اإليطالي ،وليستر
سيتي اإلنكليزي
نفسيهما أمام
منعطف مهم
في مشوارهما
في الدوري
األوروبي «يوروبا
ليغ» ،عندما
يخوضان الجولة
الثالثة من دور
المجموعات
َ
باحثين عن أول
فوز لهما،
فيما يأمل
ليون الفرنسي
بمواصلة بدايته
القوية وسط
ترقب مباراة
التسيو وضيفه
مرسيليا.

منافسات الدوري األوروبي
نابولي يسعى لتحقيق فوزه األول في اليوروباليغ (جوسيبي مافيا)Getty/

فرناندو ألونسو:
أوستن من أكثر حلبات
السباق تحديًا

قطر يلتقي الوكرة
والغرافة أمام الشمال
بدوري كرة اليد

سيكسرز يستبعد
سيمونز بعد مشاجرة
مع المدرب

يعتبر السائق اإلسباني فرناندو ألونسو ،أن
حلبة األميركيتني ،في أوسنت (تكساس) ،التي
تستضيف نهاية األسبوع املقبل سباق الجائزة
الكبرى للواليات املتحدة للفورموال « ،1واحدة
من أكثر حلبات السباق تحديًا» .وأوضح ألونسو
ّ
أن «من املمتع دائمًا التسابق هناك .أنا أستمتع
بحلبة أوسنت؛ إنها واحدة من أكثر حلبات
ّ
السباق تحديًا بجدول السباقات ،يختلف كل
قطاع في اللفة كثيرًا عن القطاع التالي».

تشهد الجولة التاسعة واألخيرة من القسم األول
للدوري القطري للرجال لكرة اليد ،مباراتني
مهمتني ،حني يلتقي في األولى قطر مع الوكرة،
فيما يلعب في الثانية الغرافة مع الشمال.
وتتواصل مباريات الجولة غدًا الجمعة ،بلقاء
يجمع األهلي مع السد ،على أن تختتم الجولة بعد
غد السبت ،بمواجهتي الخور مع الريان والدحيل
مع العربي .ويتصدر الوكرة ترتيب الفرق بعد
الجولة الثامنة برصيد  21نقطة.

تواصلت مشاكل صانع األلعاب األسترالي بن
سيمونز مع فريقه فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز،
بعدما قرر النادي طرده من الحصة التدريبية
بسبب «سلوك ضار بالفريق» .وقد أظهر صاحب
الـ 25عامًا ،الذي حاول من دون جدوى الرحيل هذا
الصيف عن ناديه ،عدم اهتمام كامل بباقي الفريق،
ً
وحيدا يراوغ الكرة ،تبعت ذلك مشاجرة مع
وظل
املدرب دوك ريفرز الذي طالبه بالعودة إلى غرفة
املالبس ،مما يثبت عدم االرتياح بني الطرفني.
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مباريـات
األسبـوع

شهد عام  2021العديد من حاالت اعتزال
أشهر نجوم الرياضة بشكل عام سواء في كرة
القدم أو كرة السلة أو حتى الرياضات الفردية،
ليشكل  2021استثناء كبيرًا نظير عدد النجوم
المعتزلين فيه

سارسفيلد يزيح بوكا جونيورز عن المركز الثالث
في الدوري األرجنتيني
ّ
تغلب فيليز سارسفيلد  1-2على سـنـتــرال كــوردوبــا ليصل إلــى النقطة 28
وينتزع املركز الثالث في الــدوري األرجنتيني من بوكا جونيورز ،في مستهل
منافسات الجولة الـ 17من املسابقة .وعلى ملعب ألفريدو تيريرا ،معقل كوردوبا،
افتتح الضيوف التسجيل عبر فدريكو مانكويو (د ،)29.إال أن صاحب األرض
رد بهدف التعادل (د )40.عن طريق سيلفيو مارتينيز ،وفي الشوط الثاني تقدم
سارسفيلد بهدف ثان حمل توقيع خــوان مارتن لوثيرو (د .)65.وفي مباراة
ّ
ليتحصل
أخرى ،تعادل باتروناتو دي بارانا  3-3مع ديفينسا إي خوستيثيا،
ّ
كل فريق على نقطة بحيث تصبح لدى باتروناتو  16نقطة في املركز الـ ،21ولدى
ديفينسا إي خوستيثيا  25نقطة في املركز الثامن .وكانت الجولة قد انطلقت
بتعادلني بنفس النتيجة  1-1بني بالتينسي وروســاريــو سنترال ،وكذلك بني
أونيون سانتا في وراسينغ.

رياضيون
ودعوا المالعب

كلوب أميركا يحافظ على صدارة الدوري المكسيكي
وأطلس يسقط في فخ التعادل
أكد كلوب أميركا جدارته بصدارة الدوري املكسيكي حني فاز بسهولة  1-2على
سانتوس الغونا املنقوص ،في مستهل منافسات الجولة ال ــ 14من املسابقة،
بينما سقط الوصيف أطلس في فخ التعادل السلبي مع كروز أزول.
وسجل ثنائية أميركا كــل مــن ألـبــارو فيدالغو (د )67.وسباستيان كــوردوبــا
(د ،)87.بينما أحرز هدف سانتوس الغونا فرناندو جورياران (د )73.من ركلة
جزاء ،بالتالي أضاف كلوب أميركا ثالث نقاط إلى رصيده الذي ارتفع إلى 31
نقطة ،بينما ّ
تجمد رصيد سانتوس عند  16نقطة في املركز الـ .12أما أطلس فقد
تعادل بدون أهداف مع كروز أزول ،ليحصل كل فريق على نقطة بحيث تصبح
لدى أطلس  23نقطة في الوصافة بفارق نقطتني فقط عن تولوكا الثالث الذي لم
يلعب مباراته هذا األسبوع بعد ،بينما باتت لدى كروز أزول  19نقطة في املركز
السادس .وفي مباراة أخرى ارتقى كيريتارو إلى املركز الـ 14بوصوله إلى النقطة
رقم  15بعد فوزه بهدف نظيف على صاحب املركز الرابع مونتيري الذي تجمد
رصيده عند  20نقطة .وعانى بويبال ّ
األمرين كي يتجاوز عقبة مازاتالن العنيد
 ،0-2حيث جــاءت ثنائية بويبال في (د )69.من ركلة جــزاء نفذها كريستيان
تابو ،وفي (ج )5+90.عبر ديتر فيالباندو .بالتالي ،يرفع بويبال رصيده إلى 18
نقطة في املركز الثامن ،ويظل مازاتالن في املرتبة الـ 11برصيد  17نقطة.

أشهر المعتزلين في 2021

لندن ـ العربي الجديد

لــم يــدخــر عــالــم ك ــرة الـسـلــة وسعًا
إلب ـ ـ ــداء ال ـت ـق ــدي ــر ل ــإس ـب ــان ــي ب ــاو
غـ ــاسـ ــول أحـ ـ ــد أف ـ ـضـ ــل ال ــاع ـب ــن
الــذيــن حظيت بهم هــذه اللعبة فــي العقدين
األخـيــريــن؛ والـفــائــز بلقب ال ــدوري األميركي
مـ ــرتـ ــن ورم ـ ـ ـ ــز ك ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ف ـ ــي إس ـب ــان ـي ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وري ــاض ــي ن ـمــوذجــي ال
يشق له غبار على املستوى اإلنساني ،وهو
النجم األبرز املعتزل في عام  2021الذي شهد
رحيل العديد من النجوم في ظاهرة الفتة.
وخ ـ ـ ــال ح ـ ــدث ح ــاف ــل ب ــامل ـش ــاع ــر ظ ـه ــر فـيــه
م ـح ــاط ــا بـ ــذويـ ــه وزم ـ ــائ ـ ــه ال ـس ــاب ـق ــن أمـ ــام
وســائــل اإلعـ ــام ،ق ــال ب ــاو غــاســول «حــاولــت

غاسول وروني وروبن
وباكياو وغيرهم ودعوا
الرياضة رسميًا
أن أك ـ ــون أف ـض ــل ك ــل يـ ــوم وكـ ــل عـ ــام وبـ ــدون
حــدود أو أن أسمح ألحــد بفرض حــدود ،لذا
ساعدني الكثيرون .ال شيء مهمًا في الحياة
إن لم تكن بنهاية املطاف جزءًا من فريق ،من
مـجـمــوعــة .ال ش ــيء تحققه وح ــدك ي ـكــون له
قيمة أو أهـمـيــة» .وأوض ــح «إن ــه ق ــرار صعب
بعد كل هذه األعوام ،لكنني فكرت مليًا فيه»،

باكياو اعتزل بسبب االنتخابات الرئاسية (إيثان ميلر)Getty /

اإلسباني العمالق غاسول قال وداعًا لكرة السلة (مات مكنولتي)Getty /

ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اع ـتــزالــه ال ـل ـعــب ،رغ ــم أن ــه ال
يزال مستمرًا في منصبه كعضو في اللجنة
األوملبية الدولية الــذي اختير له للفترة بني
 2021و.»2028
وسـ ـ ـب ـ ــق أن أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون الـ ــدول ـ ـيـ ــون
بمنتخب إسبانيا األول لكرة القدم سرجيو
ب ــوس ـك ـي ـت ــس ودي ـ ـف ـ ـيـ ــد دي خـ ـي ــا وس ـ ـيـ ــزار
أزبـيـلـيـكــويـتــا بـنـجــم ك ــرة الـسـلــة ال ــذي أعـلــن
اعـتــزالــه ،ووصـفــوه بأنه «نـمــوذج ومرجعية
ف ــي ال ــريــاض ــة اإلس ـبــان ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة» .وق ــال
بوسكيتس العب برشلونة لغاسول «أهنئك
على مشوارك ،لقد استمتعنا بك كثيرًا داخل
املـلـعــب وكــذلــك خــارجــه ،فــأنــت مـثــال لجميع
الرياضيني اإلس ـبــان .وأنــا أهنئك على ذلــك.
أتمنى لك األفضل في هذه املرحلة الجديدة».
وكان غاسول قد أعلن اعتزاله اللعبة عن عمر
 41عامًا بعد ارتدائه قميص برشلونة في آخر
مشواره ،لينهي مسيرة استمرت  21موسمًا
استهلها أيضًا في النادي الكتالوني ،ومليئة
ب ــاإلن ـج ــازات مـثــل ال ـفــوز بـبـطــولــة دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفني مرتني مع لوس
أنجيلس ليكرز وبطولة كأس العالم وفضية
األوملبياد مرتني مع املنتخب اإلسباني.
لكن رحيل غاسول بعد  18موسمًا متتاليًا
فــي ال ــدوري األمـيــركــي حيث ارت ــدى قمصان
فــرق (ممفيس غريزليس) و(لــوس أنجيلس
ليكرز) و(شيكاغو بــولــز) و(س ــان أنطونيو
سبرز) و(ميلووكي باكس) و(بورتالند تريل
بــريــزرس) ،ليس الوحيد عن عالم السلة في
األشهر املنصرمة.
فقبل قليل مــن م ـغــادرة غــاســول املــاعــب كان
ال ــدول ــي األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ــوي ــس س ـك ــوال وأح ــد
أف ـض ــل الع ـب ــي خ ــط ال ــوس ــط خـ ــال الـعـقــديــن
األخ ـي ــري ــن وال ـ ــذي ت ــرك بـصـمــة ال تـمـحــى في
الدوري األميركي مع فرق هيوسنت وفينيكس
وإنديانا وتورونتو وبروكلني ،وجلب لبالده
ذهبية أوليمبياد أثينا  ،2004قــد كشف عن
نيته االعتزال بعد دورة طوكيو .2020
وف ــي ع ـمــر ال ـ ــ 41ع ــام ــا ،أع ـل ــن س ـك ــوال أخ ـي ـرًا
رحـيـلــه عــن املــاعــب ليتسلم منصبًا جــديـدًا
هــو املــديــر التنفيذي لـنــادي (باالكانيسترو
فاريزي) الذي يلعب في دوري الدرجة األولى
اإلي ـط ــال ــي والـ ـ ــذي ارتـ ـ ــدى قـمـيـصــه ف ــي آخــر
موسم له داخل الصاالت.
وإضافة إلــى غاسول وسكوال ،ستفتقد كرة
ً
السلة األوروبية كال من األسطورة اليوناني
فــاسـيـلـيــس س ـبــانــول ـيــس (أول ـي ـم ـب ـيــاكــوس)
واإلسباني فيليبي رييس (ريال مدريد) .أما
الدوري األميركي فسيغيب عنه ريديك الذي

أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز
على نتس وسقوط ليكرز
سجل العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو  32نقطة ليستهل ميلووكي
بفوز بنتيجة  104-127على بروكلني نتس أحد أبرز
باكس حملة الدفاع عن لقبه ٍ
منافسيه هذا املوسم في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني ،فيما سقط بطل
عام  2020لوس أنجليس ليكرز  114-121أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز

الدوحة ـ العربي الجديد

الحكم األلماني دانيال سيبرت أحد أشهر حكام البطولة (جوناثان موسكروب)Getty/

أعلنت لجنة الحكام في االتحاد الدولي لكرة
ال ـقــدم (ف ـي ـفــا) ،رس ـم ـيــا ،عــن تـعـيــن  52حكما
إلدارة مباريات بطولة كــأس الـعــرب فــي قطر
 2021والتي تستضيفها الدوحة خالل الفترة
م ــن ال ـث ــاث ــن م ــن نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي
وحتى الثامن عشر من ديسمبر /كانون األول
املقبلني .وقالت اللجنة ،في بيان لها ،إنــه تم
تعيني  52حكما إلدارة مباريات بطولة العرب
بــواقــع  12حـكــم ســاحــة ،و 24حكما مـســاعــدا،
و 16ح ـكــم ف ـي ــدي ــو ،م ــن  27دول ـ ــة م ــن جميع
االتحادات القارية.
وأضــافــت أنــه ستتم مــراقـبــة الـحـكــام املعينني
ع ــن ك ـثــب ق ـبــل ال ـب ـطــولــة وأثـ ـن ــاء ه ــا م ــن قـبــل
أخصائيني فنيني ،بما في ذلك مدربو الفيفا
للحكام وحكام الفيديو ومدربو لياقة بدنية
وأخـصــائـيــو ع ــاج طبيعي وعـلـمــاء ريــاضــة،
وذلـ ـ ــك مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ــزويـ ــد الـ ـحـ ـك ــام والـ ـحـ ـك ــام
املساعدين وحكام الفيديو بأفضل تحضير

في افتتاح املنافسات .واستهل أنتيتوكونمبو أفضل العب في نهائيات املوسم
ً
املاضي الحملة الحالية بأداء رائع على الصعيدين الدفاعي والهجومي ،مضيفا
 14متابعة وسبع تمريرات حاسمة في املباراة .وكان أفضل العب في الدوري
مرتني واح ـ ًـدا من ستة العبني في باكس وصلوا إلــى حاجز النقاط العشر أو
تجاوزوه ،في مباراة سبقتها مراسم رفع الفتة اللقب األول لباكس في الدوري
منذ عام  1971في ملعب «فايزرف فوروم» .وأضاف كريس ميدلتون  20نقطة
وتسع متابعات كما سجل بات كونافتون مثلها ً
قادما من مقاعد االحتياط.
وكان كيفن دورانت األفضل من جانب فريق املدرب الكندي ستيف ناش املدجج
ً
بالنحوم مسجال  32نقطة و 11متابعة ،فيما أضــاف جيمس هــاردن  .20أما
الوافد الجديد من سان أنتونيو سبيرز األسترالي باتي ميلز فأحرز  21نقطة
جميعها من خط الرميات الثالثية وبنسبة .%100
فــي امل ـبــاراة األخ ــرى ،سقط ليكرز املـتـجــدد على ملعبه ستيبلس سنتر أمــام
ووريرز الذي سجل له صانع ألعابه ستيفن كوري أول «تريبل دابل» شخصي
منذ  2016مع  21نقطة 10 ،متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

النجم روني اعتزل اللعب وتوجه إلى التدريب (ديفيد راموس)Getty /

لطاملا اشتهر بدقة تسديداته بعد  15عاما
في أفضل مسابقة على مستوى العالم.
ك ــذل ــك ّ
ودع ع ــال ــم املــاك ـمــة خ ــال األســاب ـيــع
املاضية واحدًا من أبرز الالعبني؛ الفيليبيني
ماني باكياو ،الوحيد الذي فاز بـ 12لقب بطل
عالم في ثمانية أوزان مختلفة .وقــد اعتزل
اللعب وعمره  42عامًا وبعد مسيرة حافلة
امـتــدت ل ــ 26عامًا بــن الحلبات كــي يخوض
ان ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة ف ــي بـ ــاده ع ــام .2022
وك ـشــف بــاكـيــاو «إن ــه ال ـق ــرار األص ـعــب الــذي
اتـخــذتــه ،لكنني أشـعــر بــالـســام .اس ــع وراء
أحالمك ،اعمل بكد وراقــب ما يحدث .وداعــا

للمالكمة» .باملثل ،ارتأت العبة القفز الثالثي
الـكــولــومـبـيــة كــاتــريــن إي ـب ــارج ــوي ــن ،البطلة
األوملـ ـبـ ـي ــة ف ــي دورة ريـ ــو  2016وصــاح ـبــة
املـيــدالـيــة الفضية فــي أوملـبـيــاد لـنــدن ،2012
أن الوقت قد حان كي تحصل على استراحة
ط ــوي ـل ــة م ــن ال ــري ــاض ــة ،م ــؤك ــدة «مـ ـس ــرورة
للغاية بالفرص التي منحتني إياها الحياة
وإتاحة إمكانية إثبات القدرة على تحقيق
األحالم .اآلن نهاية فصل» .واتخذت النجمة
ال ـكــروات ـيــة بــان ـكــا فــاسـيـتــش الع ـبــة الـقـفــز
العالي وبطلة العالم ثالث مرات نفس القرار
وع ـمــرهــا  37ع ــام ــا ،ل ـكــن بـسـبــب اإلص ــاب ــات

«فيفا» يكشف عن حكام مباريات كأس العرب في قطر
ستدير بطولة كأس
العرب ،الشهر المقبل،
في قطر ،نخبة من
أفضل الحكام في
مختلف القارات
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ودع ــم ممكنني .وأوضـحــت اللجنة أن بطولة
ال ـعــرب ،الـتــي ستتم االسـتـعــانــة فيها بتقنية
الـحـكــام املـســاعــديــن بالفيديو ( ،)VARتمثل
خـطــوة مهمة على طــريــق كــأس الـعــالــم FIFA
قطر  2022لحكام املباريات املشاركني.
وسيكون التحكيم العربي غائبًا عن البطولة
املنتظرة ،حيث اختار االتـحــاد الــدولــي ثالثة
ح ـكــام «فـ ــار» ع ــرب ف ـقــط ،مـقــابــل غ ـيــاب حكام
الساحة واملساعدين عن هــذه البطولة ،وهي
مفاجأة ،وخــاصــة أن التحكيم العربي سجل
تـحـسـنــا ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة .ف ــي األث ـن ــاء،
اختار االتحاد الدولي قائمة من أملــع الحكام
فــي ال ـعــالــم ،مــن مختلف االت ـح ــادات الـقــاريــة،
وهو ما يعطي انطباعًا بأن هذه النسخة هي
أق ــرب إل ــى ك ــأس الـعــالــم ،بــاعـتـبــار أن االتـحــاد
الدولي اعتمد املقاييس نفسها على ما يبدو
في اختيار الحكام.
ويــوجــد مــن الـعــرب فــي قائمة الـحـكــام كــل من
القطري عبد الله املــري ،املصري إبراهيم نور
ال ــدي ــن وامل ـغ ــرب ــي رضـ ـ ــوان ج ـي ــد ،وجـمـيـعـهــم
تــم اختيارهم ضمن حـكــام الفيديو .وضمت

الحكام العرب جرى
اختيارهم ضمن «حكام
تقنية الفيديو» فقط

قــائـمــة حـكــام الـســاحــة الـ ــ 12كــا مــن :اإليــرانــي
علي رضــا فغاني ،والياباني ريــوجــي ساتو
ه ــو (االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي) ،ال ـغــام ـبــي ب ـكــاري
جاساما ،والزامبي جاني سيكاوزي (االتحاد
األف ــري ـق ــي) ،املـكـسـيـكــي فــرنــانــدو هـيــرنــانــديــز
غوميز ،الهندوراسي هيكتور سعيد مارتينيز
(الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف) ،األوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي أن ــدري ــس
م ــات ــون ـت ــي ،ال ـب ــرازي ـل ــي وي ـل ـت ــون ســام ـبــايــو،
األرجـنـتـيـنــي فــاكــونــدو تيلو (الـكــونـمـيـبــول)،
النيوزيلندي ماثيو كونجر (أوقيانوسيا)،
ال ـب ــول ـن ــدي س ـي ـمــون مــارس ـي ـن ـيــاك واألمل ــان ــي
دانيال سيبرت (االتحاد األوروبي).
أم ــا الـحـكــام امل ـســاعــدون ال ـ ــ ،24فـتــم توزيعهم
عـلــى االت ـح ــادات السبعة بــواقــع أربـعــة حكام
مــن كــل ات ـح ــاد مــن ات ـح ــادات آس ـيــا وأفــريـقـيــا
وأوروب ـ ـ ـ ــا وال ـك ــون ـك ــاك ــاف ،وس ـت ــة ح ـك ــام مــن
الكونميبول ،وحكمني من أوقيانوسيا .فيما
تــوزع حكام الفيديو ال ــ 16بواقع ثالثة حكام
مــن آسيا ومثلهم مــن الكونكاكاف ،وحكمني
من أفريقيا ،وأربعة حكام من أوروبا ومثلهم
من الكونميبول.
وسـتـنـطـلــق بـطــولــة ال ـعــرب ي ــوم ال ـثــاثــاء30 ،
نــوف ـم ـبــر ،ب ـم ـب ــاراة ب ــن تــونــس ومــوريـتــانـيــا
عـلــى اس ـتــاد أحـمــد بــن عـلــي ،فيما ستستهل
قطر ،مستضيفة البطولة ،مشوارها في اليوم
نفسه حني تواجه البحرين في استاد البيت،
بينما ستختتم النسخة األولى لكأس العرب
بإقامة املـبــاراة النهائية يــوم السبت ،املوافق
 18ديسمبر املقبل على استاد البيت.

ال ـعــديــدة ال ـتــي ت ـكــاثــرت عـلـيـهــا ف ــي األعـ ــوام
املــاض ـيــة .وانـتـهــت املـسـيــرة أي ـضــا بالنسبة
للعداء اإلسباني خافيير غارسيا براغادو
ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي ث ـم ــان ــي دورات أومل ـب ـي ــة
مختلفة ،ليقرر أخيرًا بعد وصوله إلى عامه
الـ 51أن يودع املضمار.
وان ـض ـمــت الـ ـع ــداءة الـكـيـنـيــة امل ـتــأل ـقــة م ــاري
كيتاني الفائزة بسبعة سباقات عاملية منها
ثالثة في لندن وأربعة في نيويورك ،بعدما
بـلـغــت  39عــامــا ،إل ــى رك ــب امل ـغ ــادري ــن .وكــان
ل ـك ــرة ال ـق ــدم نـصـيــب م ــن ال ـن ـجــوم املـعـتــزلــن
م ــؤخ ـرًا ،وف ــي مـقــدمـتـهــم الـجـنــاح الـهــولـنــدي

أري ــن روب ــن ال ــذي اشـتـهــر بـكــونــه أح ــد أمـهــر
األجنحة واملراوغني في العالم خالل العقود
األخيرة وسبق له ارتــداء قمصان آيندهوفن
وت ـش ـل ـســي وري ـ ــال م ــدري ــد وب ــاي ــرن مـيــونــخ
وخرونينجن.
نجم آخر يرحل عن املستطيل األخضر بشكل
نهائي هــو اإلنكليزي واي ــن رون ــي ال ــذي بدأ
م ـش ــواره وع ـمــره  16عــامــا وارت ـ ــدى قمصان
إيفرتون ومانشستر يونايتد .ونالت لعبة
ال ـج ـم ـب ــاز ن ـص ـي ـب ـهــا مـ ــن الـ ـغـ ـي ــاب ــات أي ـضــا
باعتزال العبني مثل الياباني كينزو شيراي
امل ـتــوج بــذهـبـيــة ال ـفــرق وبــرونــزيــة الـقـفــز في

أوملـبـيــاد ريــو  ،2016بـعــد عـجــزه عــن التأهل
ألوليمبياد طوكيو.
وودعـ ــت ك ــرة ال ـيــد اث ـنــن م ــن أمل ــع نـجــومـهــا:
اإلسـ ـب ــان ــي راؤل إن ـت ــري ــري ــوس وال ــدنـ ـم ــارك
ج ــاس ـب ــر ن ــودسـ ـب ــو .وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـتــزلــج
ع ـل ــى ال ـج ـل ـي ــد ،ف ـق ــد اعـ ـت ــزل األمـ ـي ــرك ــي تـيــد
ليجتي البطل األوملـبــي مرتني وبطل العالم
خ ـمــس مـ ـ ــرات .ك ـمــا اع ـت ــزل ال ــروس ــي خبيب
نورماجوميدوف بطل الرياضات القتالية،
بـيـنـمــا ودعـ ــت ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــة الـنـجــم
امل ـخ ـضــرم درو بــريــس الع ــب نـيــو أورل ـيــانــز
سانت آخر  15عاما.

الهالل يبلغ نهائي أبطال آسيا بفوزه على النصر
ناد
أصبح الهالل أول ٍ
في تاريخ أبطال آسيا يصل
إلى المباراة النهائية في
 4مناسبات

بلغ نادي الهالل السعودي املباراة النهائية
ملـســابـقــة دوري أب ـطــال آسـيــا فــي ك ــرة الـقــدم،
بفوزه على مواطنه ومنافسه النصر بهدفني
م ـقــابــل ه ــدف وح ـي ــد ،ع ـلــى مـلـعــب «مــرســول
بــارك» في العاصمة الرياض بنصف نهائي
املسابقة القارية.
وسـجــل الـنـجــم املــالــي ،مــوســى مــاريـغــا ()17
وســالــم الــدوســري ( )71هدفي نــادي الهالل،
والـبــرازيـلــي إنــردســون تاليسكا ( )50هدف
النصر ،الــذي لعب بعشرة العبني فقط ،منذ
الدقيقة ال ـ  ،45إثــر طــرد مدافعه محمد علي
الجامي.
وأصبح الهالل ،املتوج بلقب املسابقة ثالث
م ــرات ،آخــرهــا ع ــام  ،2019أول فــريــق يتأهل
إل ــى نـهــائــي دوري أب ـطــال آسـيــا أرب ــع م ــرات،
م ـنــذ عـ ــام  ،2003ح ـيــث خ ـســر ع ــام ــي 2012
وُ ،2014منهيًا الـشــراكــة مــع مــواطـنــه اتـحــاد
جدة والعني اإلماراتي وأوراوا ريد دايموندز
الياباني وتشونبوك الكوري الجنوبي.
وأش ــاد م ــدرب ال ـهــال ،البرتغالي لـيــونــاردو
جــارديــم ،بالعبه الــدوســري الــذي نــال جائزة
أفـ ـض ــل الع ـ ــب فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة .وق ـ ــال ج ــاردي ــم

ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي بـعــد ال ـل ـقــاء« :ســالــم
الـ ــدوسـ ــري العـ ــب م ـه ــم ل ـل ـفــريــق ف ــي ال ــوق ــت
الـ ـح ــال ــي ،ل ـق ــد أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر ج ـ ــرأة وي ـس ــدد
باتجاه املرمى ،وهو مؤهل ألن يكون أفضل
العب في آسيا».
وأضــاف« :إنها مباراة املوسم .قدمنا شوطًا
أول أفـ ـض ــل ،واف ـت ـق ــدن ــا م ــاري ـغ ــا م ــع ب ــداي ــة
ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ل ـقــد خ ـســرنــا االس ـت ـح ــواذ،
لكننا اسـتـعــدنــا وضـعـنــا بـعــد ذل ــك وحققنا
فــوزًا مستحقًا» .وتابع« :مــا حــدث في نهاية
امل ـ ـبـ ــاراة؟ أش ـي ــاء ك ـه ــذه ت ـقــع ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم.
إنــه ديــربــي كبير على مستوى الـقــارة ،ولقد
تعرضوا للخسارة األولى في ملعبهم ،وهذا
ً
رب ـمــا سـ ّـبــب ضـغـطــا ع ـل ـي ـهــم» .وخ ـتــم قــائــا:
«اآلن بعد انتهاء هذه املهمة بنجاح سنجهز
أنفسنا للمباراة النهائية بهدوء».
وب ـ ـ ــدأت امل ـ ـبـ ــاراة حـ ـ ــذرة م ــن ال ـط ــرف ــن حـتــى
الدقيقة الـ ـ  15الـتــي شـهــدت تـســديــدة لالعب
الـ ـه ــال ال ـب ــرازي ـل ــي م ــاث ـي ــوس ب ـي ــري ــرا عـلــت
الـعــارضــة ،قبل أن يفتتح ماريغا التسجيل
بعد هجمة مرتدة مررها خاللها الدوسري
كرة إلى الفرنسي بافيتمني غوميس ،ومنه
إلى املالي الذي تابعها داخل املرمى (.)17
ّ
ورد ال ـن ـص ــر م ـب ــاش ــرة ب ـض ـغــط قـ ــوي ك ــاد
على إثــره تاليسكا يــدرك التعادل من ركلة
ح ــرة تـصــدى لـهــا عـبــد الـلــه املـعـيــوف (،)22
فيما ج ــرب تاليسكا حـظــه مــن تسديدتني
في الدقيقة الـ ّ ،31
رد القائم األيمن األولــى،
ّ
ومرت الثانية بجوار القائم .وتابع تاليسكا

تــألـقــه ،وتــاعــب بــالـكــوري الجنوبي هيون
ســون ،ومــرر كــرة إلــى عبد الفتاح عسيري،
الذي أعادها إلى البرازيلي ،فسددها قوية
ارت ـ ــدت م ــن دفـ ــاع الـ ـه ــال ،وسـ ــدد عـسـيــري
خـ ــارج امل ـل ـعــب ( ،)45ق ـبــل أن ي ـطــرد زمـيـلــه
الجامي بعد تدخل عنيف على ماريغا بعد

الـلـجــوء إل ــى تقنية حـكــم الـفـيــديــو املساعد
«في أيه آر».
وك ــاد الـنـصــر ي ــدرك ال ـت ـعــادل مـطـلــع الـشــوط
الثاني عندما تالعب عسيري بدفاع الهالل،
وم ــرر كــرة إلــى املـهــاجــم املـغــربــي عبد ال ــرزاق
حـمــدالـلــه ،فــانـفــرد بــالـحــارس املـعـيــوف ،لكن

تفوق الهالل على النصر في المباراة (فايز نور الدين/فرانس برس)

األخير تصدى لتسديدته ببراعة ،وأبعدها
إل ــى رك ـن ـيــة ( .)49وواصـ ـ ــل ال ـن ـصــر ضغطه
وحصل على ركنية في الدقيقة الـ  50نفذها
ع ـس ـيــري وتــاب ـع ـهــا تــالـيـسـكــا ب ــرأس ــه داخ ــل
املــرمــى .وتحولت السيطرة إلــى الـهــال بعد
الهدف ،لكن من دون فعالية حقيقية ،فيما كاد
عسيري يمنح التقدم للنصر بتسديدة قوية
تـصــدى لها املعيوف ( ،)59وس ــدد تاليسكا
ركـلــة ح ــرة ب ـجــوار الـقــائــم (ّ .)62
ورد الـهــال
بـتـســديــدة قــويــة ملـحـمــد الـبــريــك ت ـصــدى لها
وليد عبدالله ( ،)65قبل أن ينجح الدوسري
فــي مـنــح الـتـقــدم لـلـهــال بـعــد مـجـهــود فــردي
رائع أنهاه بتسديدة داخل املرمى (.)71
وردت الـ ـع ــارض ــة ت ـس ــدي ــدة رائـ ـع ــة ل ـنــاصــر
الدوسري ( ،)80وكاد حمدالله يدرك التعادل
بمقصية رائ ـعــة ذهـبــت خ ــارج املـلـعــب (.)89
وأب ـ ــدى امل ـ ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي لـلـنـصــر ،ب ـيــدرو
إيمانويل ،رضــاه عن العبيه ،رغم الخسارة،
وقــال عقب اللقاء« :لم نكن جيدين في بداية
املـ ـب ــاراة ،وب ـعــد ه ــدف ال ـه ــال األول حــاولـنــا
العودة».
وواص ــل منتقدًا التحكيم« :قـبــل ط ــرد العــب
النصر (علي الجامي) كانت لنا ركلة ركنية،
لـكــن الـحـكــم احتسبها ركـلــة مــرمــى» .وخـتــم:
«وشهدت املباراة توقفات كثيرة ،ومع ذلك لم
يحتسب حكم اللقاء وقتًا بدل ضائع كافيًا.
في النهاية ،أستطيع القول بأني فخور بأداء
جميع العبي فريقي».
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،تألق العديد من النجوم،
على رأسهم المصري محمد صالح برقم تاريخي جديد ،في الوقت الذي
قدم فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي لفتة مميزة تجاه زميله في فريق
باريس سان جيرمان ،األرجنتيني ليونيل ميسي

كيمبس :ميسي يسير على الطريق الصحيح مع المنتخب
أكــد املهاجم األرجنتيني السابق وبطل العالم فــي  1978مــع «األلبيسيليستي» ،ماريو
كيمبس ،أن النجم ليونيل ميسي يسير «في الطريق السليم» إلعادة توجيه مسيرته مع
منتخب بالده ،لكنه شدد أيضًا على أن الالعبني املحيطني به لهم دور كبير في هذا ،وهذه
هي كلمة السر في نجاحات كتيبة املدرب ليونيل سكالوني .وقال هداف مونديال ،1978
عقب تكريمه من ناديه السابق فالنسيا اإلسباني« :الفوز بلقب كوبا أميركا ساهم في
زيادة قوة هذه املجموعة .لقد تغيرت وجوه عديدة ،ولم يعد هناك مكان لألصدقاء ،والعبو
هذا الجيل يعلمون جيدا أنهم يلعبون بجوار الالعب األفضل في العالم ،لكن شخصيته
أيضًا تساعدهم على اللعب ،وهذا جيد لألرجنتني» .كما قال صاحب الـ 67عامًا ،الذي ال
يزال رمزًا لجماهير «الخفافيش» ،إنه ال يستبعد رؤية النجم السابق ومواطنه بابلو أيمار،
نجم فالنسيا سابقًا ومساعد سكالوني في منتخب األرجنتني ،مدربًا لفالنسيا في أحد
األيام .وقال ضاحكًا في هذا الصدد« :كل شيء ممكن .لقد شاهدت بابلو كثيرًا في ريفر،
لكن في فالنسيا بعض الوقت ،ومع تواجده اليوم في الطاقم الفني لألرجنتني ،كل شيء
وارد .أتمنى قدومه ،وأن يحالفه التوفيق .إذا ما تحدث معي لكي أكون معه ،سأوافق على
الفور ،لكن اتركوني في هدوء».

دوري
أبطال أوروبا
ليفربول ـ العربي الجديد

تألق النجم املصري محمد صالح،
خالل مواجهة فريقه ليفربول أمام
مضيفه أتلتيكو مدريد ،في ملعب
«واندا ميتروبوليتانو» بعد أن قاد «ألريدز»
إلى الفوز  ،2-3ضمن مباريات الجولة الثالثة
ملــرح ـلــة امل ـج ـمــوعــات ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
وأحرز نجم «الفراعنة» هدف فريقه األول ،بعد
مجهود ف ــردي وتـســديــدة مــن مسافة بعيدة،
مل ـســت زم ـي ـلــه جـيـمــس مـيـلـنــر ،مــان ـحــا فــريـقــه
األسـبـقـيــة بـعــد م ــرور  8دقــائــق فـقــط مــن عمر
اللقاء ،وليواصل تسجيل األرقــام التاريخية،
بعد أن بات أول العب في تاريخ ليفربول يهز
الشباك في  9مباريات متتالية في املسابقات
ك ــاف ــة ،وفـ ـق ــا مل ــا ذك ــرت ــه ش ـب ـكــة إح ـصــائ ـيــات
«أوبتا» ،قبل أن يحرز هدف فريقه الثالث من
ركـلــة جـ ــزاء ،مــوقـعــا عـلــى هــدفــه الـخــامــس في
النسخة الحالية.
وبعد هدفه العاملي فــي شباك السيتي ،بات
هــداف البريمييرليغ متخصصًا في تسجيل
األه ـ ــداف املـمـيــزة لـفــريـقــه ،س ــواء فــي ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز أو في دوري أبطال أوروبا.
وفرض الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجمًا
ملباراة فريقه أتليتيكو ضد ليفربول ،بعد أن
تمكن الـنـجــم الـفــرنـســي مــن إع ــادة فــريـقــه في
اللقاء بعد بداية كارثية ،إذ إن ليفربول تقدم
في النتيجة سريعًا  0-2بعد مرور  13دقيقة،
لـكــن غــريــزمــان الـ ــذي ك ــان بـطــل ل ـقــاء الـجــولــة
الثانية ضد نادي ميالن ،بعد أن سجل هدف
ال ـت ـع ــادل ،ن ـجــح ف ــي تـسـجـيــل ه ــدف أتلتيكو
األول ف ــي ال ـل ـقــاء ف ــي الــدق ـي ـقــة الـ ـ ـ ــ( .)20وقـبــل
نهاية شوط املباراة األول ،تمكن غريزمان من

31

صالح بات أول العب في
تاريخ ليفربول يه ّز الشباك
في  9مباريات متتالية
إشعال األجواء بعد أن نجح في إضافة الهدف
ً
الـثــانــي ،مـعــدال النتيجة فــي الدقيقة الـ ــ(،)34
ليعيد املباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه
فرصة التدارك وتحقيق االنتصار الثاني بعد
التعادل في الجولة األولى ضد بورتو.
وس ــرع ــان م ــا خ ـســر غ ــري ــزم ــان ك ــل م ــا فعله
ف ــي ال ـش ــوط األول ،فـبـعــد أن ك ــان ًب ـطــل أول
نصف ساعة في اللقاء ،ارتكب خطأ حاسمًا
بسبب تهوره الذي كلفه الطرد وترك فريقه
محرومًا خدماته في الدقيقة الــ( .)52ودخل
الـفــرنـســي تــاريــخ املـســابـقــة األوروبـ ـي ــة ،فقد
أصبح أول العب في التاريخ يسجل هدفني
في مباراة ثم يتعرض للطرد ،وهو ما يعني
أن غريزمان بعد أن كان نجم اللقاء خسر كل
ما فعله في أول دقائق الشوط الثاني .وفي
كريم بنزيمة وزميله
لقاء آخر ،نفض النجم ُ
فينيسيوس جــونـيــور ،غ ـبــار الـهــزيـمــة غير
املـتــوقـعــة أم ــام شـيــريــف تـيــراسـبــول ،بعدما
ق ــادا «املـلـكــي» إلــى سحق ُمضيفه شاختار
دونيتسك األوكراني ،بخمسة أهداف مقابل
ال شيء.
ّ
البداية مع كريم بنزيمة ،الــذي شكل صداعًا
حـقـيـقـيــا ملــداف ـعــي شــاخ ـتــار دون ـي ـت ـســك ،بعد
انطالق املباراة ،وأجبر سيرجي كريفتسوف،
قــائــد ال ـفــريــق األوك ــران ــي ،عـلــى ارت ـك ــاب خطأ

ف ـ ـ ــادح ،ج ـع ـلــه ُي ـس ـج ــل أح ـ ــد أغـ ـ ــرب األهـ ـ ــداف
الدقيقة
العكسية في ّدوري أبطال أوروبا ،في ُّ
الــ( .)37وتسلم فينيسيوس جونيور الشعلة
مــن بـنــزيـمــة فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،بـعــدمــا أخــذ
مطلق الحرية في خط املقدمة ،ليسجل الهدف
الثاني في الدقيقة الـ ــ( ،)51بعد جملة رائعة
كـ ــان ب ـط ـل ـهــا ال ـف ــرن ـس ــي ،الـ ـ ــذي ض ـغ ــط وم ــرر
لرفيقه لوكا مودريش ،ليثر الكرواتي سحره،
بـتـمــريــرة متقنة ،للموهبة الـبــرازيـلـيــة ،الــذي
أنهاها في شباك شاختار.
وبـ ـع ــد  5دقـ ــائـ ــق فـ ـق ــط ،أع ـ ـ ــاد ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس
الــذكــريــات إلــى جماهير ري ــال مــدريــد ،بعدما
سجل هدفًا على طريقة الظاهرة البرازيلية
رون ــال ــدو ،عـقــب مــراوغ ـتــه ملــداف ـعــي شــاخـتــار
بـطــريـقــة رائ ـعــة لـلـغــايــة ،ليسكنها فــي شباك
الحارس ،الــذي لم يستطع صدها .واستطاع
املــوه ـبــة ال ـبــرازي ـل ـيــة ،فـيـنـيـسـيــوس ،تسجيل
 7أه ــداف مــن أصــل  11مــواجـهــة ،خاضها مع
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي جـمـيــع امل ـســاب ـق ــات ،ليثبت
نفسه بشكل كـبـيــر ،بـعــدمــا ع ــاش فــي املــوســم
املاضي أوقاتًا عصيبة ،عقب إحرازه  6أهداف
فــي  49م ـب ــاراة فـقــط ،بـحـســب شـبـكــة «أوب ـتــا»
لــإحـصــائـيــات الــريــاضـيــة .وعـ ّـمــق الـبــرازيـلــي
اآلخر ،رودريغو ،من جراح شاختار دونيتسك
األوكــرانــي ،بعدما سجل الهدف الرابع لريال
مــدريــد فــي الدقيقة ال ـ ــ( ،)65لكن النجم كريم
بنزيمة أبى الخروج من املواجهة ،دون وضع
ب ـص ـم ـت ــه ،ع ـق ــب ت ـس ـج ـيــل ال ـ ـهـ ــدف ال ـخ ــام ــس
فــي الــدقـيـقــة األخ ـي ــرة .وبـفـضــل تــألــق بنزيمة
وفينيسيوس فــي املــواجـهــة ،رفــع ن ــادي ريــال
مدريد رصيده إلــى  6نقاط ،ضمن منافسات
املـجـمــوعــة الــرابـعــة فــي دوري أبـطــال أوروب ــا،
ف ـي ـمــا ت ـج ـمــد رص ـي ــد ش ــاخ ـت ــار ع ـن ــد نـقـطـتــه

وجه رياضي

باوال بادوزا
تعيش اإلسبانية باوال بادوزا أفضل لحظاتها في عالم كرة المضرب
عقب تتويجها بطلة إلنديان ويلز وبنتائج الفتة للغاية

زهير ورد

أحدثت اإلسبانية بــاوال ب ــادوزا ،مفاجأة كبرى بفوزها بــدورة
إنــديــان ويلز للتنس ،بعد انتصارها فــي نصف النهائي على
التونسية أنــس جــابــر ،قبل أن تتغلب فــي الـلـقــاء النهائي على
ُ
البلغارية فيكتوريا أزارنـكــا .وتعتبر نتائج الالعبة اإلسبانية
مميزة ،خاصة أنها تغلبت في النهائي على نجمة كانت تحلم
فــي بــدايــة مسيرتها أن تلعب ضــدهــا يــومــا ،وأن تـكــون قــادرة
على تكرار اإلنجازات التي حققتها خالل مسيرتها ،وقد جلب
ً
تصريحها فــي أع ـقــاب ال ــدور الـنـهــائــي تـفــاعــا كـبـيـرًا مــن قبل
الحاضرين ،باعتبار أنها أشادت بقدرات منافستها التي كانت
معجبة بها .وحققت الالعبة اإلسبانية قفزة مهمة في الترتيب
ّ
الــدولــي ،بما أنها كانت في املركز ال ـ  70في بداية السنة ،لتجد
نفسها ضمن أول  20العبة في العالم بفضل انتصارها األخير
الذي مكنها من تحقيق قفزة هامة في التصنيف الدولي وتقرب
من دخول ترتيب أفضل  10العبات.
ُ
وأصبحت بــادوزا أول العبة إسبانية تتوج بــدورة إنديان ويلز،
وهو ما جعلها متأثرة بالتتويج الذي تحقق ضد صاحبة املركز
ّ
األول عامليًا سابقًا ،كذلك فإنها ُولــدت في نيويورك ،وبالتالي
كان لهذا اللقب نكهة مختلفة عن كل النجاحات السابقة التي

عرفتها في مسيرتها .وفي ّ
سن الـ  23عامًا ،ستعرف مسيرة
ّ
بادوزا منعرجًا حاسمًا ،بما أنها ستكون قادرة على املنافسة
على املراتب األولــى عامليًا في السنة القادمة ،وهي النجمة التي
يمكنها تهديد عرش أفضل الالعبات في العالم ،ذلك أن نتائج في
ُ
ّ
دورة إنديان ويلز تثبت أنها تثق كثيرًا بإمكاناتها ،وهو شرط
أساسي للنجاح في عالم التنس.
ّ
ّ
املضي
وكانت بداية النجمة اإلسبانية تشير إلى أنها قادرة على
ّ
بمسيرة بطولية ،بما أنها نجحت في الــوصــول إلــى الــدور ربع
النهائي من بطولة روالن غاروس للشبان في سنة  ،2014التي
عــرفــت أيـضــا وصــولـهــا إلــى نهائي بطولة أوروبـ ــا ،إضــافــة إلى
تألقها في بطولة ويمبلدون بوصولها إلى ربع النهائي أيضًا،
وبالتالي كانت هذه السنة بداية إشعاع النجمة اإلسبانية.
ورغــم تألقها في بداية مسيرتها ،إال أنها لم تقدر على إثبات
نفسها بالشكل املتوقع ،ولكن األسابيع األخيرة سجلت عودة
قــويــة ل ـبــادوزا الـتــي حسنت ترتيبها بشكل مـتــواصــل ،وباتت
مرشحة لحصد املزيد من األلقاب.
وتتميز الالعبة اإلسبانية بقوة ضرباتها ،وخاصة على مستوى
اإلرســال الــذي يطرح عديد الصعوبات ملنافساتها ويساعدها
عـلــى كـســب الـنـقــاط ،إضــافــة إل ــى أنـهــا ســريـعــة الـحــركــة ،وطــول
قامتها يعطيها قوة إضافية ،وهو ما تأكد في النهائي.

ملعب كرة قدم مكسيكي يصبح األول في العالم بمساحة
للحيوانات األليفة
أصبح امللعب املكسيكي «ال كوريخيدورا» الواقع في مدينة كويريتارو املكسكية ،أول ملعب
كــرة القدم في العالم به مساحة «صديقة للحيوانات األليفة» .وفــي منطقة املقصورات،
الــواقـعــة فــي ال ـجــزء السفلي مــن املـنـشــأة ،أع ــد ن ــادي كـيــريـتــارو منطقة بـهــا  16مساحة
مخصصة للمشجعني الذين حضروا مع كالبهم ملشاهدة مباراة بطولة ذهــاب الــدوري
املكسيكي (أبـيــرتــورا) التي فــاز بها صاحب األرض على مونتييري .وفــي هــذه املنطقة،
ّ
تم إنشاء حواجز زجاجية تقلل من الضوضاء لهدوء الحيوانات األليفة .وتم تجهيز كل
مقصورة بـ «صناديق» تتسع ملا يصل إلى أربعة أشخاص وحيوانني أليفني متوسطي
الحجم .وقد تم تكييف املكان من قبل شركة «مارس بيت كير مكسيكو» ،التي ستكون
مـســؤولــة عــن هــذه املنطقة ،والـتــي سيكون لها أيـضــا عــامـلــون متخصصون ومــدربــون
الستقبال الحيوانات األليفة .وسيكون على هذه الحيوانات األليفة التي تحضر مباريات
فــي ملعب «ال كــوريـخـيــدورا» اإليـفــاء بمتطلبات معينة ،مــن بينها الحصول على جميع
التطعيمات والحضور بمرافقة شخص بالغ واجتياز اختبار السلوك.

اليتيمة ،ليتذيل املجموعة في املركز الرابع.
وب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ،أكـ ــد ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـنـسـيــوس
جونيور ،أن أداءه يزيده ثقة في أنه سيكون
«الــاعــب الكبير» الــذي يتصوره وتتصوره
«جماهير ال ـنــادي» أيـضــا .وأض ــاف« :ال أزال
أع ـم ــل .ل ــدي  21ع ــام ــا ووقـ ــت كـبـيــر لـلـتـطــور
وال ـع ـم ــل ل ـك ــي أكـ ـ ــون ال ــاع ــب ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
أت ـ ـ ـصـ ـ ــوره وت ـ ـت ـ ـصـ ــوره ج ـم ــاه ـي ــر الـ ـ ـن ـ ــادي.
سأخفق ،هذا طبيعي ،ولكني سأحاول مرة
ومـ ـ ــرات أخ ـ ــرى ل ـت ـج ــاوز ذل ـ ــك .س ـع ـيــد بـهــذه

البداية في املــوســم» .وفــي قمة أخــرى ،رفض
املــوه ـبــة الـفــرنـسـيــة ،كـيـلـيــان م ـبــابــي ،تنفيذ
رك ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ،ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا بــاريــس
ســان جـيــرمــان ،ليهديها إلــى النجم ليونيل
م ـي ـس ــي ،ف ــي امل ــواجـ ـه ــة ال ـت ــي ان ـت ـص ــر فـيـهــا
الفريق الفرنسي على اليبزيغ بثالثة أهداف
مقابل هدفني .وحصل باريس سان جيرمان
على ركلة جــزاء في الدقيقة ال ــ( ،)72من عمر
الشوط الثاني ،والنتيجة تشير إلى التعادل
بـهــدفــن ملثلهما ،لـكــن كـيـلـيــان مـبــابــي فاجأ

من الذي يمتلك ماًال أكثر...
فيوري أم كونور؟

ُ
ج ـنــى امل ــاك ــم ال ـبــري ـطــانــي تــاي ـســون ف ـيــوري،
واأليرلندي كونور ماكغريغور ،نجم رياضة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـت ــال ـي ــة ،ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ـ ـ ــوال فــي
مسيرتهما االحترافية ،بعدما خاضا الكثير
من املواجهات ،ســواء في عالم «الفن النبيل»
أو في القتال التابع ملنظمة «يو إف سي» ،لكن
لديهما طريقة مختلفة في إنفاقها.
السؤال ،الذي يدور في أذهان الجماهير
ويبقى
العاملية ُاملحبة لهذا النوع من الرياضةّ ،
عمن
ُ
ً
يمتلك مــاال أكثر ،املالكم البريطاني تايسون
فيوري ،أم األيرلندي كونور ماكغريغور ،نجم
رياضة الفنون القتالية؟ لذلك سلطت صحيفة
اإلسبانية الضوء على األمر.
«ماركا»
ُ
وت ـ ـق ـ ـ َّـدر ثـ ـ ـ ــروة امل ـ ــاك ـ ــم األيـ ــرل ـ ـنـ ــدي ك ــون ــور
مــاك ـغــري ـغ ــور ،ص ــاح ــب الـ ـ ـ ـ ُـ( 33ع ــام ــا) ،ب ـ ــ171
مليون ي ــورو ،فيما يملك املــاكــم البريطاني
تايسون فيوري ثلث ما يحوزه نجم رياضة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ،م ــا يـ ـع ــادل 59
مليون يورو .لكن االختالف الرئيسي بينهما
هــو أس ـلــوب حـيــاة املــاك ـمــن ،حـيــث ال يـتــردد
ك ــون ــور مــاكـغــريـغــور ف ــي ص ــرف أم ــوال ــه على
شــراء املـنــازل الفاخرة واليخوت الثمينة في
إسبانيا ،بــاإلضــافــة إلــى حــرصــه على اقتناء

فيوري واحد من أشهر المالكمين في تاريخ
الرياضة ()Getty

أح ــدث أن ــواع الـسـيــارات الــريــاضـيــة الباهظة.
وي ـم ـل ــك ك ــون ــور م ــاك ـغ ــري ـغ ــور ث ــاث ــة م ـن ــازل
ف ــي أيــرل ـنــدا وإس ـبــان ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
بــاإلضــافــة إل ــى م ــرأب ال ـس ـيــارات ال ـخــاص بــه،
ال ــذي ت ـقـ َّـدر قيمته املــالـيــة بنحو  3.5ماليني
يــورو ،نتيجة امتالكه سيارتي المبورغيني
ً
وأسطوال من الرولز رويس.
وس ـب ــق ل ــأي ــرل ـن ــدي ك ــون ــور مــاك ـغــري ـغــور أن
تـحــدث عــن ثــروتــه بـقــولــه« :يـجــب أن أستمتع
باملال ،إنها مجرد أوراق بالنسبة ّ
إلي .أحتاج
إلى التوقف عن ّ
تخيل األشياء املادية ،ولكنني
سعيد بها ،ويجب أن أكون صادقًا مع نفسي».
ُ
أم ـ ــا املـ ــاكـ ــم ال ـب ــري ـط ــان ــي ت ــاي ـس ــون فـ ـي ــوري،
فيمتلك مجموعة رائعة من السيارات الفارهة،
لكنه يفضل أن يعيش حياة هادئة في مسقط
رأسه في الشمال الغربي اإلنكليزي ،وأوضح
ذل ــك فــي ح ــوار ســابــق مـعــه بـقــولــه« :يسألني
ال ـنــاس مل ــاذا ال أعـيــش فــي كاليفورنيا أو أي
منطقة في الواليات املتحدة؟».
ً
وأوضـ ـ ــح فـ ـي ــوري ،ق ــائ ــا« :ملـ ـ ــاذا أت ـخ ـلــى عن
بلدي مقابل القليل من املال وبعض الشهرة؟
أنــا أحــب العيش هنا .لــن أتــرك مسقط رأســي
ن ـهــائ ـيــا ،ألنـ ــه ج ـم ـيــل ،ول ــدي ــه ط ـقــس أف ـضــل،
معقولة».
واملنازل قيمتها هنا
ُ
ويـتــابــع جــون فـيــوري ،وال ــد املــاكــم ،تايسون
فيوري ،متابعة نجله في عالم رياضة «الفن
الـنـبـيــل» ،وال ـب ـطــوالت الـكـبـيــرة ال ـتــي حققها،
حـتــى اآلن فــي مـسـيــرتــه االحـتــرافـيــة الــرائـعــة،
ل ـك ـنــه ي ـع ـت ـقــد أن اب ـن ــه س ـي ـتــألــق ف ــي ال ـف ـنــون
القتالية املختلطة.
واع ـ ـتـ ــرف جـ ــون فـ ـي ــوري ب ــأن ــه ي ـت ــوق ــع رؤي ــة
ابـنــه فــي الـفـتــرة املقبلة ،يتوجه مـبــاشــرة إلى
ريــاضــة ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة املـخـتـلـطــة ،بـعــد أن
ُينهي مسيرته االحترافية ُ
كمالكم ،بقوله في
تـصــريـحــاتــه ،الـتــي نقلتها صحيفة «مــاركــا»
اإلس ـبــان ـي ــة« :ن ـج ـلــي ي ـحــب ال ـق ـيــام بــاألش ـيــاء
القاسية» ،مضيفًا« :يظهر دائمًا تايسون في
أحلك الظروف بعالم املالكمة ،ويقوم بإيجاد
شــيء مختلف ،بعد أن يضع األه ــداف أمامه
وبالنسبة إل ـ ّـي ،أعتقد أن
مــن أجــل تحقيقها.
ُ
ما يريده بعد اعتزاله املالكمة ،أن يذهب إلى
رياضة الفنون القتالية املختلطة».
واختتم بقوله« :تايسون يمتلك توازنًا جيدًا
في أي مـبــاراة يخوضها .أعتقد أنــه إذا جلب
مــدرب فنون قتالية مختلطة خاصًا بــه ،فإنه
سيقوم بأشياء رائعة في املواجهات ،وأعرف
ما هو قادر على فعله».
(العربي الجديد)

الـجـمـيــع ،بـعــدمــا رف ــض تـســديــدهــا ،ألن ــه قــرر
إعطاءها هدية لزميله ليونيل ميسي .ولم
ُي ـضــع مـيـســي الـكـثـيــر م ــن ال ــوق ــت أو يــرفــض
هدية مبابي الثمينة ،بعدما قرر «البرغوث»
اس ـت ـعــراض م ـهــاراتــه الـفـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة ،عقب
اعـتـمــاده عـلــى طــريـقــة «بــانـيـنـغــا» الشهيرة،
وإس ـك ــان ال ـكــرة فــي ش ـبــاك ح ــارس اليـبــزيــغ،
ال ــذي اكـتـفــى بمشاهدتها تــدخــل عــريـنــه في
الــدقـيـقــة ال ـ ــ( .)74وذه ــب ميسي إل ــى زمــائــه
في باريس سان جيرمان ،من أجل االحتفال

بهدفه الثمني ،لكنه ّ
خص مبابي باالحتفال،
ألن ــه أع ـطــاه الـهــديــة الـثـمـيـنــة ،ال ـتــي أسهمت
في فوزهم الصعب على اليبزيغ العنيد في
املباراة ،بثالثة أهداف مقابل هدفني .وبفضل
هدف ميسي الثمني ،رفع نادي باريس سان
جـيــرمــان رصـيــده إلــى  7نـقــاط ،ليتربع على
عـ ــرش ص ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى ،مـتـفــوقــا
ع ـل ــى م ـنــاف ـســه مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي صــاحــب
املركز الثاني ( 6نـقــاط) ،فيما تذيل اليبزيغ
املجموعة دون أي نقطة.

صالح يواصل
تألقه الالفت
في الموسم
الحالي (ديفيد
راموس)Getty/

الشعلة األولمبية لأللعاب الشتوية  2022تصل إلى الصين
وسط احتجاجات
وصلت الشعلة األوملبية إلى بكني التي ستستضيف دورة األلعاب الشتوية في فبراير/
شباط  ،2022غــداة احتجاجات لناشطني معارضني للصني ،عند إيقادها في اليونان.
وأقيم احتفال رسمي في البرج األوملبي ،املبنى الفوالذي العمالق الذي يبلغ ارتفاعه أكثر
من مائتي متر ويشرف على شمال العاصمة الصينية ،حيث ستوضع الشعلة .واستقبلت
جوقة من األطفال الشعلة قبل أن ينقلها إلى مرجل كاي تشي ،سكرتير الحزب الشيوعي
الصيني في بكني .وقال تشانغ جياندونغ ،نائب الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة إن «التتابع
التقليدي للشعلة سيجري من الثاني إلــى الــرابــع من شباط /فبراير  »2022على مواقع
املباريات بمشاركة «حوالى  1200حامل للشعلة» ،باإلضافة إلى «التتابع عبر اإلنترنت».
ويبدو أنه يلمح إلى أن هذا التتابع الذي يستغرق ثالثة أيام سيكون الوحيد الذي سينظم
في البالد .وسيشارك نحو  2900رياضي من  85دولة في دورة األلعاب التي ستقام من
الرابع إلى العشرين من شباط/فبراير .وبهذه املناسبة ستصبح العاصمة الصينية أول
مدينة في العالم تنظم دورة لأللعاب الشتوية بعد استضافتها دورة األلعاب الصيفية في
 .2008وكما حدث حينذاك ،أطلقت دعوات في الخارج إلى مقاطعة األوملبياد ،وهذه املرة
دفاعا عن أوضاع التيبتيني واألويغور وأهالي هونغ كونغ .وكان متظاهرون عطلوا اإلثنني
إيقاد الشعلة في اليونان لفترة وجيزة .وقد حاولوا رفع علم للتيبت والفتة كتب عليها
«ال لإلبادة الجماعية» قبل أن توقف قوات األمن تحركهم .وقال زومريتاي أركني ،رئيس
املؤتمر العاملي لألويغور« :إنها عملية غسل أمــوال رياضية» مؤكدا أنه «ال يوجد سبب
مشروع الستضافة األلعاب أثناء اإلبادة الجماعية».

