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رياضة

وّدعت التونسية 
أنس جابر بطولة 
روالن غاروس، 
ثاني دورات 
الغراند سالم، 
من الدور األول 
في مفاجأة 
مدوية، بعدما 
كانت واحدة 
من المرشحات 
للعب أدوار 
متقدمة في 
هذه المنافسة. 
وسقطت جابر 
أمام الالعبة 
البولندية 
ماغدا لينيت، 
التي استطاعت 
قلب الطاولة 
على أنس 
جابر المصنفة 
رقم 6 عالميًا، 
بعدما تفوقت 
التونسية في 
المجموعة 
األولى 6-3، قبل 
أن تخسر الحقًا 
6-7 )4-7( و7-5.

)Getty/أنس جابر كانت تمني النفس بالمنافسة على لقب روالن غاروس )ريان بيرسي

وداٌع مبكر

رد ميامي هيت على مضيفه بوسطن سلتيكس 
عندما تغلب عليه في عقر داره 109-103 في 

املباراة الثالثة من الدور نصف النهائي لدوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني )نهائي املنطقة 

الشرقية(. وعّوض هيت خسارته أمام ضيفه 
سلتيكس 102-127 في املباراة الثانية، ليحقق 

فوزه الثاني في سلسلة الدور النهائي للمنطقة 
الشرقية، ويتقدم 2-1. ويدين ميامي هيت بفوزه 

للتألق الالفت لالعب االرتكاز بام أديبايو.

افتتحت اإليطالية مارتينا تريفيزان باكورة 
ألقابها في دورات رابطة املحترفات »دبليو تي 

أيه«، وذلك بفوزها على األميركية كلير ليو 2-6 
و6-1 في املباراة النهائية لدورة الرباط في كرة 
املضرب. واحتاجت ابنة الـ28 عامًا املصنفة 85 

عامليًا إلى ساعة و32 دقيقة كي تخرج منتصرة 
من أول مباراة نهائية في مسيرتها االحترافية، 

لتستعد بأفضل طريقة لخوض بطولة روالن 
غاروس الفرنسية.

تقدم برشلونة بعرض مبدئي مكتوب للبولندي 
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بقيمة 

32 مليون يورو. وتساءلت صحيفة )بيلد( األملانية 
»هل هذا رقم كاٍف ملهاجم هو هداف البوندسليغا 

خمس مرات متتالية؟«، مشيرة إلى أن البايرن، 
وفقًا ملعلوماتها، كان ينتظر 40 مليون يورو. 

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن في 2023، 
وتبلغ قيمته في سوق االنتقاالت بحسب موقع 
)ترانسفيرماركت( املتخصص 50 مليون يورو.

السلة األميركية: 
هيت يرّد على سلتيكس 

ويتقدم 1-2

دورة الرباط: 
اإليطالية تريفيزان تفتتح 

باكورة ألقابها

برشلونة عرض 32 
مليون يورو لضم 

ليفاندوفسكي
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الهالل حسم الذهاب 
لصالحه ويريد مواصلة 

مطاردة االتحاد

فيورنتينا يصعق يوفنتوس في ختام »السيري آ« 
ويبعد أتاالنتا عن أوروبا

نجح فيورنتينا في اقتناص آخر البطاقات املؤهلة للبطوالت األوروبية في 
 
ً
املوسم املقبل بفوزه الثمني على ضيفه يوفنتوس بهدفني نظيفني، مستغال

أيــضــا ســقــوط أتــاالنــتــا فــي عقر داره بــهــدف أمـــام إمــبــولــي، وذلـــك فــي إطــار 
مواجهات الجولة الـ38 واألخيرة من دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم 
 

ّ
كل في  هدفا  »الفيوال«  فرانكي، سجل  أرتيميو  ملعب  وعلى  آ«.  »السيري 

شوط، إذ تقدم العب الوسط الشاب ألفريد دونكان في النتيجة في الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع من الشوط األول. ثم في الوقت بدل الضائع من 
عمر اللقاء، أنهى نيكوالس غونزاليس األمور تماما بالهدف الثاني من ركلة 
جزاء. ونجح فيورنتينا بهذا الفوز الثمني في اقتناص آخر بطاقات املقاعد 
السابع  للمركز  بها  يرتقي  نقطة   62 إلــى  رصــيــده  رفــع  بعدما  األوروبـــيـــة، 
 سقوط منافسه املباشر أتاالنتا في عقر 

ً
)املؤهل لدوري املؤتمر(، مستغال

داره بهدف على يد إمبولي، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة يتراجع بها إلى 
املركز الثامن.

سيلتا  على  معنوي  بفوز  موسمه  ينهي  فالنسيا 
بثنائية

أسدل فالنسيا الستار على موسمه »السيئ« في »الليغا« بانتصار معنوي 
على ضيفه سيلتا فيغو بهدفني دون رّد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ال 
مستايا في الجولة الـ38 واألخيرة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم. 
 شوط، إذ افتتح باب التسجيل ألصحاب 

ّ
سجل »الخفافيش« هدفا في كل

األرض املهاجم األوروغواياني ماكسي غوميز في الدقيقة 28. ثم أضافت 
نيستور  بهدف   60 الدقيقة  في  لفالنسيا  الثاني  الهدف  الصديقة  النيران 
أراوخو بالخطأ في مرماه. وبالفوز هذا ينهي بطل »الليغا« 6 مرات، آخرها 
في 2004، موسمه السيئ بانتصار معنوي يجعله في املركز التاسع، بينما 
الــذي خسره  بــدور الوصيف في كأس ملك إسبانيا  العريق  الفريق  اكتفى 
تجمد  املقابل،  في  بيتيس.  ريــال  أمــام  قليلة  أسابيع  منذ  الترجيح  بركالت 
الـــ11،  املركز  في  بها موسمه  ينهي  نقطة  الغاليثي عند 46  الفريق  رصيد 

وبإجمالي 12 انتصارًا و10 تعادالت، و16 هزيمة.

ويتوج  فرايبورغ  أمام  يصمد  المنقوص  اليبزيغ 
بطًال لكأس ألمانيا للمرة األولى

القدم للمرة األولــى في تاريخه بفوزه   لكأس أملانيا لكرة 
ً
توج اليبزيغ بطال

املــاراثــونــي عــلــى فــرايــبــورغ بــركــالت الــتــرجــيــح )4-2( بــعــد نــهــايــة الشوطني 
احتضنه  الــذي  النهائي  فــي  وذلــك   ،)1-1( بالتعادل  واإلضــافــيــني  األصليني 
منذ  النتيجة  في  وتقدم  الجميع  فرايبورغ  فاجأ  برلني.  في  األوملــبــي  امللعب 

الدقيقة 19 بفضل العب الوسط الشاب ماكسيميليانو أيغيستني. 
الثاني، ازدادت مهمة اليبزيغ تعقيدًا بعد طرد ظهيره األيسر  وفي الشوط 
مارسيل هالستنبيرغ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57. لكن رغم هذا 
النقص العددي، نجح اليبزيغ في إعادة املباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل 
لتمتد  نكونكو،  كريستوفر  الفرنسي  الفريق  نجم  بفضل   76 الدقيقة  في 
املباراة بعدها لشوطني إضافيني. ولم ينجح أي من الفريقني في ترجيح كفته 
أّن اليبزيغ لعب منقوصا  الثالثني، علما  خالل دقائق الشوطني اإلضافيني 
من العب آخر لكن في الدقيقة قبل األخيرة، ولم تؤثر على مسار اللقاء. وفي 
)الثانية والرابعة(، مقابل 4  أهدر العبو فرايبورغ ركلتني  الترجيح،  ركالت 
اللقبه.  الفريق  ركالت ترجمها العبو اليبزيغ بنجاح في الشباك، ليقتنص 
وفي ثالث محاولة له في النهائي )بعد 2019 و2021(، اقتنص اليبزيغ لقب 

الكأس األول في تاريخه.

ــدة املــــتــــصــــدر مــــع ضــيــفــه  ــ يــلــتــقــي اتــــحــــاد جــ
ومـــــطـــــارده املـــبـــاشـــر الــــهــــالل حــــامــــل الـــلـــقـــب، 
املــلــك عبد  الــيــوم اإلثــنــني، على ملعب مدينة 
فــي كالسيكو شبه  فــي جــدة،  الرياضية  الله 
حاسم في ختام املرحلة السابعة والعشرين 
القدم. ويتصدر  لكرة  السعودي  الــدوري  من 
االتـــحـــاد الــتــرتــيــب بــرصــيــد 61 نــقــطــة بــفــارق 
ســت نقاط أمــام الــهــالل قبل أربــع مــراحــل من 
ــــوز بـــفـــارق هـــدفـــني يكفيه  نــهــايــة املـــوســـم وفـ
ملــعــانــقــة الــلــقــب الــغــائــب عــن خــزائــنــه مــنــذ 12 
ــبــــاراة الـــذهـــاب  ــهـــالل حــســم مــ ــًا. وكـــــان الـ ــامـ عـ
 قــوانــني الـــدوري 

ّ
قــبــل نــحــو شــهــريــن 2-1، ألن

القواعد.  األهـــداف خــارج  ال تعتمد احتساب 
الــتــوازن  باستعادة  النفس  االتــحــاد  ــي 

ّ
ويــمــن

الفتح في املرحلة املاضية،  بعد تعادله أمام 
ما أتاح الفرصة للهالل لتقليص الفارق إلى 
6 نــقــاط. ويــدخــل االتـــحـــاد املـــبـــاراة بصفوف 
أحمد  املــصــري  مدافعه  تعافي  بعد  مكتملة، 
الجماعية  التدريبات  إلــى  حــجــازي وعــودتــه 
بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها 

عّمان ـ العربي الجديد

واصل البطل القطري ناصر العطية هيمنته 
عــلــى رالـــي األردن بــعــدمــا خـــرج فــائــزًا للمرة 
الخامسة عشرة عقب انتهاء اليوم التنافسي 
الثاني واألخــيــر رافــعــًا رصــيــده إلــى 81 فــوزًا 
وأنهى  للراليات.  األوســط  الشرق  في بطولة 
العطية الـــذي بــات قــاب قــوســني أو أدنـــى من 
حــســم لــقــب الـــشـــرق األوســـــط لــلــمــرة الــثــامــنــة 
عـــشـــرة فـــي مــســيــرتــه، الـــرالـــي األردنــــــي الـــذي 
يشكل الجولة الرابعة من البطولة، على منت 
سيارته فولكسفاغن بولو جي تي - آر 5 في 
اللبناني  الصدارة، بفارق 9.57.6 دقائق عن 
إيفو  )ميتسوبيشي  فــغــالــي  ألــيــكــس  الــشــاب 
ــــل الـــكـــويـــتـــي مــــشــــاري الـــظـــفـــيـــري فــي  9(. وحـ
املركز الثالث على منت ميتسوبيشي إيفو 10 
)2.28.23.4 س( أمام األردني خالد جمعة على 
منت ميتسوبيشي إيفو 10 أيضًا )2:37:27.3(. 
ــيـــني اللتني  وبــعــد فــــوزه فـــي الــجــولــتــني األولـ
العطية  اكــتــفــى  وقـــطـــر،  ُعـــمـــان  احتضنتهما 

فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي فـــي نــهــائــيــات 
ــــالده، لكن  كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا مـــع مــنــتــخــب بـ
تبقى مشاركته في املباراة متوقفة على مدى 

جاهزيته البدنية.
ويــعــانــي اتــحــاد جــدة مــن غــيــاب نجمه فهد 
املـــولـــد الـــــذي أصــــــدرت لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
 18 ملــدة  بإيقافه  قــرارًا  السعودية  املنشطات 
آذار 2022،  ــــارس/  مـ مـــن 28  اعــتــبــارًا  شــهــرًا 
بسبب تــنــاولــه مـــادة مــحــظــورة. وأوضــحــت 
 »املـــادة 

ّ
الــلــجــنــة فــي بــيــان نــشــر قــبــل أيـــام أن

ــي مــن  ــ ــ ــــورة هـــــي فــــورســــويــــمــــيــــد وهـ ــــظـ ــــحـ املـ
الخافية  الــبــول والــعــوامــل  مـــدرات  مجموعة 
ــــي مـــــــادة مـــحـــظـــورة  لـــلـــمـــواد املـــنـــشـــطـــة، وهــ
الرياضية  املنافسات  أثناء وخارج  رياضيًا 
ــا ألنـــظـــمـــة وقــــوانــــني الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  ــقـ وفـ
ملــكــافــحــة املــنــشــطــات«. ويــســري قـــرار إيــقــاف 
املولد داخليًا وخارجيًا على أن تكون عودة 
الالعب إلى التدريبات خالل مدة آخر شهرين 
العقوبة   

ّ
أن وتابعت  أهليته.  عــدم  فترة  مــن 

قابلة لالستئناف خالل 21 يومًا من تاريخ 
صدورها. وكانت اللجنة قررت إيقاف املولد 

في الجولة املاضية التي أقيمت في الكويت 
باملركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي، 
لكنه ّعوض في األردن واقترب من حسم لقب 
الــشــرق األوســـط مــع بــقــاء جولتني فــي لبنان 
)بني 2 و4 سبتمبر/ أيلول( وقبرص )بني 23 

و25 سبتمبر(.
وقال العطية للمكتب اإلعالمي لرالي األردن 
الـــدولـــي: »أنــــا ســعــيــد جـــدًا بــالــفــوز فـــي رالـــي 
الــشــكــر للجنة  أوّجــــه جــزيــل  الـــدولـــي،  األردن 
الــفــوز  حققت  رائــــع،  بعمل  لقيامها  املنظمة 
ـــ15 فــي رالـــي األردن الــدولــي، واملــنــافــســة لم  الـ
تــكــن ســهــلــة لــكــن فــريــقــي عــمــل بــجــد، احــتــاج 
فقط نقطتني أو ثالث نقاط في راليي لبنان 
الــشــرق األوســط  وقــبــرص، لنيل لقب بطولة 
لــلــرالــيــات لــلــمــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة«. وأضــــاف: 
ــاء فــــي كــــل ســــبــــاق، نــحــن  ــ ــويـ ــ »نـــعـــلـــم أنــــنــــا أقـ
بطولة  فــي  املتسابقني  مشاركة  إلــى  بحاجة 
لنا«.  بالنسبة  مهمة  إنــهــا  ــط،  األوســ الــشــرق 
أمــا فغالي الــذي حقق املــركــز األول فــي الفئة 
الــثــانــيــة )مـــيـــرك 2( فـــقـــال: »لــقــد كــانــت عطلة 
على  تغلبت  للغاية...  ممتعة  أســبــوع  نهاية 
الثاني  املــركــز  التيربو، أحـــرزت  األعــطــال فــي 
في الرالي، واألول على اإلطالق في مجموعة 
أن  املنافسة قوية واستطعنا  2، كانت  ميرك 
نحقق نتيجة أفضل هــذا الــعــام فــي الــرالــي«. 
وبلغت مسافة الرالي الذي امتد لـ12 مرحلة 
ودارت  كيلومترات،   205.54 للسرعة  خاصة 
مــنــافــســات الــيــوم الــثــانــي األخــيــر فــي مــراحــل 
 11.08( ســويــمــة  كــيــلــومــتــرًا(،   12.69( بــحــاث 

مؤقتًا بعد تناوله مــادة محظورة إلى حني 
ألقــوالــه،  واالســتــمــاع  الثانية  العينة  فحص 
ه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، 

ّ
لكن

ليصدر قرار اإليقاف.
مع ذلك، يملك االتحاد مجموعة من األسماء 
املـــمـــيـــزة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــربـــاعـــي الــبــرازيــلــي 
مــــارســــيــــلــــو غــــــروهــــــي وبـــــــرونـــــــو هـــنـــريـــكـــي 
ورومارينيو داسيلفا وإيغور كورنادو، إلى 
جــانــب املــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الــلــه وعبد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي وعــبــد 
الــرحــمــن الــعــبــود. فــي املــقــابــل، يسعى الهالل 
إلـــى الــنــهــوض ســريــعــًا وتــعــويــض خــســارتــه 
املــبــاراة  فــي  الترجيح  بــركــالت  الفيحاء  أمـــام 
الــنــهــائــيــة ملسابقة كـــأس املــلــك. وكـــان الــهــالل 
خسر أمام الفيحاء 0-1 في مباراة مؤجلة من 
املرحلة التاسعة عشرة في الثالث من مايو/ 
أيـــار الــحــالــي، أتــبــعــهــا بــفــوزيــن عــلــى حساب 
ضــمــك واالتـــفـــاق، وهـــو يبحث عــن انــتــصــاره 
الدفاع  في  آماله  على  لإلبقاء  تواليًا  الثالث 
عـــن الــلــقــب وتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى االتـــحـــاد. 
ويخشى مدربه األرجنتيني رامون دياز من 
عــامــل اإلرهـــاق الـــذي قــد يــؤثــر على الالعبني 
بعد خوض 120 دقيقة أمام الفيحاء. وكانت 
التعاون  بفوز  الخميس  افتتحت  قد  املرحلة 
الفيصلي  على  والــشــبــاب   ،0-1 الــبــاطــن  على 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا، لــكــن مــبــاريــاتــهــا املتبقية 
تأجلت بسبب وفاة الرئيس اإلماراتي الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
)فرانس برس(

كــيــلــومــتــرًا( ومـــاعـــني )17 كــيــلــومــتــرًا( الــتــي 
خـــاضـــهـــا الـــســـائـــقـــون مــــرتــــني. وبــــعــــد خــتــام 
الرالي تصدر ناصر العطية ترتيب الخمسة 
األوائــــل، بــزمــن 2:18:03.7 ســاعــة وحــل ثانيا 
إيفو  ميستوبيشي  )لــبــنــان/  فغالي  أليكس 

مــشــاري  وثــالــثــًا  2:28:01.3 ســاعــة،  بــزمــن   )9
الـــظـــفـــيـــري )الــــكــــويــــت/ مــيــتــســوبــيــشــي إيــفــو 
جمعة  خــالــد  ورابــعــًا  ســاعــة،   2:28:23.4  )10
بــزمــن   )10 إيـــفـــو  مــيــتــســوبــيــشــي  )األردن/ 
ــودة  ــ عـ ــادة  ــ ــمـ ــ حـ وجــــــــاء  ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ  2:37:27.3

)فلسطني/ ميتسوبيشي إيفو 10( في املركز 
الخامس بزمن 2:37:27.8 ساعة.

راليات عربي،  العطية أفضل سائق  ويعتبر 
ــه بـــطـــل قـــطـــري فــــي ريــــاضــــة الـــرمـــايـــة  ــ كـــمـــا أنـ
 بــارزًا في اإلنجازات؛ إذ شارك 

ً
ويملك سجال

في الراليات عام 2006 وأحرز اللقب، وشارك 
 املركز األول. 

ّ
عام 2011 في رالي داكار واحتل

 املـــركـــز الــــرابــــع خــــالل مــشــاركــتــه في 
ّ

ــتــــل واحــ
األلـــعـــاب األوملــبــيــة فـــي ريـــاضـــة الــرمــايــة عــام 
ـــ15 فــي التصنيف  الــ ــاء فــي املــركــز  2004، وجـ
لــيــحــرز  الــعــطــيــة  الـــعـــاملـــي عــــام 2008. وعـــــاد 
ــعـــاب األوملــبــيــة  املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فـــي األلـ
في لندن عام 2012. وبعد فــوزه برالي داكار 
في  البرونزية  امليدالية  وإحـــرازه   ،2011 عــام 
ــبــر ناصر 

ُ
األلـــعـــاب األوملــبــيــة عـــام 2012، اعــت

العطية من أهم الرياضيني وأبرز الوجوه في 
عالم الرياضة في قطر.

 
ّ

كما فاز برالَيي األرجنتني وأكروبوليس وحل
البرازيلي  سيرتويس  دوس  رالــي  فــي  ثانيًا 
فــي 2009 بــعــد اإلســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز. 
 

ّ
وخـــالل مشاركته فــي رالـــي داكـــار 2010، حل

ثــانــيــًا بـــفـــارق 2.12 دقــيــقــتــني عـــن كـــارلـــوس 
  أقل فارق في تاريخ السباق 

ً
ساينز، مسّجال

بـــني الــســائــقــنّي األولــــــني. أمــــا فـــي 15 يــنــايــر/
العطية  نــاصــر  احــتــل  الــثــانــي 2011،  كــانــون 
املركز األول في رالي داكار األسطوري كأحد 
سائقي فولكسفاغن األربعة، وكان بذلك أول 
عربي يفوز بهذا السباق الصعب عام 2011 

والشهير في عالم الراليات الصحراوية.

القطري ناصر العطية بطًال لرالي األردنكالسيكو سعودي حاسم بين االتحاد والهالل
يترقب الجمهور 

السعودي القمة بين 
الهالل واالتحاد والتي 

ستكون حاسمة لتحديد 
مالمح البطل

تّوج السائق القطري 
ناصر العطية بطًال لرالي 
األردن الدولي ليدنو من 

حسم لقب بطولة الشرق 
األوسط للراليات

مواجهة مثيرة بين االتحاد والهالل )فايز نور الدين/ فرانس برس(

جماهير سان جيرمان تأمل المنافسة على لقب األبطال )فرانس برس(

دي ماريا أنهى مشواره مع الفريق الباريسي )أني كريستيان/فرانس برس(

العطية يقترب من بطولة الشرق األوسط للراليات )فرانك فيف/ فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

باريس ـ العربي الجديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، 
ــام نــجــمــه  ــيــ ــي، قــ ــ ــمـ ــ ــان رسـ ــيــ ــــي بــ فـ
الـــشـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي بــتــوقــيــع 
عــقــده الــجــديــد مــع الــفــريــق حــتــى عـــام 2025، 
)23 عـــامـــًا( رحــلــتــه مع  لــيــواصــل صــاحــب الـــــــ
الفريق الفرنسي، التي انطلقت في عام 2017، 
املحلية.  الــبــطــوالت  مــن  الكثير  فيها  وحــقــق 
ــان جــيــرمــان  ــاريـــس ســ ــادي بـ ــ ــــالن نـ ــاء إعـ ــ وجـ
أمــام  انــطــالق املواجهة  عــن تمديد عقده قبل 
الفرنسي،  الــدوري  ميتز في ختام منافسات 
إذ أعــلــن رئــيــس الــنــادي نــاصــر الخليفي عن 
توقيع العقد الجديد مع مبابي، الذي عبر عن 

مبابي 
يجدد الوالء

النجم الفرنسي مستمر مع الباريسي

نجمه  مصير  جيرمان  سان  باريس  نادي  حسم 
كيليان مبابي، بعد توقيع األخير عقده الجديد 
صاحب  ليواصل   ،2025 عام  حتى  الفريق  مع 
التي  الفرنسي،  الفريق  مع  رحلته  عامًا(  الـ)23 

انطلقت عام 2017

تقرير

جماهير  الخليفي  وأسعد  الكبيرة.  سعادته 
ــتـــي حـــضـــرت بــــأعــــداد كــبــيــرة،  الـــبـــاريـــســـي الـ
ذلــــك أن الــجــمــيــع كــــان مــتــخــوفــًا مـــن انــتــقــال 
مبابي إلــى ريــال مــدريــد، ولكن إدارة النادي 
ــم تـــحـــٍد ونـــجـــحـــت فــي  ــ الـــفـــرنـــســـي كــســبــت أهـ
إضافية.  مواسم  لثالثة  الالعب  على  اإلبــقــاء 

وقـــال الــخــلــيــفــي، فــي بــدايــة حــديــثــه متوجهًا 
إلى جماهير نادي العاصمة، ومرحبًا ببقاء 
مبابي مــع الــفــريــق: »لـــدي خبر ســار سأعلن 
إلى  يواصل  مبابي ســوف  كيليان  اآلن،  عنه 
عام 2025 مع باريس سان جيرمان«. وتابع 
الــخــلــيــفــي حـــديـــثـــه عــــن تـــمـــديـــد عـــقـــد الــنــجــم 
لقدومه،  األول  الــيــوم  »مــنــذ   :

ً
قــائــال الفرنسي 

آمـــن مــبــابــي بــهــذا املـــشـــروع، وكـــان راغــبــًا في 
بناء قصة جميلة في تاريخ النادي، أريد أن 
أستغل الفرصة ألشكر مبابي وعائلته، كما 
أوجه الشكر إلى جماهير النادي في فرنسا 
الــعــالــم، وأشــكــر كــل الالعبني ومكونات  وكــل 
النادي«. وأكد الخليفي أن تمديد عقد مبابي 
يعتبر حــدثــًا اســتــثــنــائــيــًا فــي ســجــل الــنــادي 
الفرنسي، ألن مبابي سيكون العنصر األهم 
القادمة،  السنوات  الفريق خــالل  في مشروع 

في امليدان أو خارجه. 
ونــجــح مــبــابــي هـــذا املــوســم فــي قــيــادة ســان 
الفرنسي  الــــدوري  عــلــى  للحصول  جــيــرمــان 
لـــكـــرة الـــقـــدم، وهــــو يـــقـــود تــرتــيــب الــهــدافــني، 
كما جــرى اختياره أفضل العــب في الــدوري 
ــي مـــســـيـــرتـــه.  ــ الـــفـــرنـــســـي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فـ
وبــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة، فقد 
تــخــلــى ريــــال مـــدريـــد عـــن فــكــرة ضـــم مــبــابــي، 
ــد املـــهـــاجـــم الــفــرنــســي، وبــرســالــة  بــعــد أن أكــ
عبر تطبيق واتساب إلى فلورنتينو بيريز، 
رئيس النادي امللكي، قبوله عرض التجديد 
ــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان على  الـــــذي وضـــعـــه بـ
ــتـــه، لــلــمــواســم الـــثـــالثـــة املــقــبــلــة، حتى  طـــاولـ
عـــام 2025. وكــشــف جــوزيــب بـــيـــدرول، مقدم 
بــرنــامــج »الــشــيــرنــغــيــتــو« واملـــقـــرب مــن إدارة 
ريال مدريد، عن مضمون الرسالة التي جاء 
فيها: »أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس 
سان جيرمان. أشكركم على إعطائي فرصة 
ــال مـــدريـــد، الـــنـــادي الــــذي كنت  لــلــعــب مـــع ريــ
باريس  به منذ كنت طفال«. مهاجم  معجبا 
ــارك  ــ ــان جـــيـــرمـــان، الــــــذي ســيــبــقــى فــــي »بـ ــ سـ
عـــام 2025، تمنى كذلك  بــريــنــس« حــتــى  دي 
دوري  نهائي  فــي  األبــيــض  للنادي  التوفيق 
ــام لــيــفــربــول، الـــذي سيقام  أبــطــال أوروبــــا أمـ
فــي 28 مــن مــايــو/ أيــار الــجــاري فــي باريس، 
نجمها  باستمرارية  ستحتفل  التي  املدينة 
إقناع  فــي  الباريسي  إدارة  ونجحت  األبـــرز. 
استراتيجية  على  معتمدة  بالبقاء،  العبها 
اتصالية قوية للغاية، حيث لم تسلط عليه 
ضغطًا طـــوال األشــهــر املــاضــيــة، فــقــد حافظ 
تمديد  فــي  تـــردده  رغــم  مكانته  على  مبابي 
الــعــقــد، وكـــانـــت تــصــريــحــات رئــيــس الــنــادي 

مبابي أحد أبرز نجوم 
باريس سان جيرمان رفقة 

ميسي ونيمار

)Getty/مبابي جدد عقده لـ3 سنوات )أورلين مونيي

نـــاصـــر الــخــلــيــفــي تـــدعـــم الـــالعـــب وتـــثـــق في 
قدراته بشكل متواصل، وتفادت الدخول في 
حرب تصريحات مع إدارة ريال مدريد، وهو 
تصّرف مثالي جعل مبابي يشعر دائمًا بأنه 
مرغوب في خدماته، خاصة عندما رفضت 
إدارة الباريسي عرض ريــال مدريد في آخر 

يوم من سوق االنتقاالت. 
عدد  في  القياسي  الرقم  مدريد  ريــال  ويملك 
التتويجات بدوري أبطال أوروبا، ولهذا، فإن 
الفوز معه بلقب أوروبــي لن يكون مؤثرًا في 
مسيرة النادي، عكس ما سيحصل في حال 
التتويج مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان، ذلــك أن 

الــشــديــد بــالــنــادي واملـــديـــنـــة، وكـــذلـــك بــبــلــده، 
كما أن حقيقة تجديد شقيقه الصغير إيثان 
عقده مع باريس سان جيرمان العام املاضي، 

حتى 2024، أثرت أيضا. 
من ناحية أخرى، فقد اقتنع النجم الفرنسي 
ــذي قــدمــه  ــ بـــاملـــشـــروع الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد الـ
لــه فــريــق »بــي أس جـــي«، والـــذي يجب على 
الــنــادي اآلن تــنــفــيــذه. ويــريــد مــبــابــي تغيير 
بعض األشياء في النادي، ويبدو أن مجلس 
اإلدارة وافق عليها، وحسب تقرير لصحيفة 
ــبــــوع املــقــبــل،  ــداء مـــن األســ ــتــ ــا، فـــإنـــه ابــ ــاركــ مــ
التي  التغييرات  عن  اإلعــالن  النادي  سيبدأ 

األول  اللقب  الفرنسي لحصد  الــنــادي  قــيــادة 
بــعــد أن قـــاده إلـــى الــنــهــائــي فــي 2020 يعتبر 
الــذي يريد  إنــجــازًا كبيرًا في مسيرة مبابي، 
كتابة الــتــاريــخ مــع الــبــاريــســي. وفـــاز باريس 
سان جيرمان في معركة كيليان مبابي، بعد 
أن كان النجم الفرنسي على أعتاب االنتقال 
إلـــى ريــــال مـــدريـــد، لــكــن والــــدة الــالعــب فــايــزة 
العماري فتحت سيناريو جديدا أبقى نجلها 
الــكــرة الفرنسية. وبــاإلضــافــة إلى  مــع عمالق 
العرض املذهل لالعب، فقد وضع املهاجم في 
البقاء:  قــرار  التخاذ  آخرين  شيئني  االعتبار 
الــجــانــب الــعــاطــفــي، فــهــو يــشــعــر بــاالرتــبــاط 

قد تبدأ مع املدير الرياضي ليوناردو، حيث 
يبقى أن يتقرر ما إذا كان سيقبل دورا آخر 
في النادي، أم أنه في النهاية سيفضل ترك 
مهمته، إذا لم يكن مقتنعا بالدور الجديد. ثم 
املــدرب ماوريسيو بوكيتينو،  هناك مسألة 
الـــذي يــرغــب فــي إكــمــال الــســنــة املتبقية من 
عقده، لكن حلم النادي هو قدوم زين الدين 
زيدان. ومنذ يوم الثالثاء املاضي، تردد اسم 
مدرب ريال مدريد السابق مرة أخرى، لدرجة 
أنه جرت اإلشارة في فرنسا إلى أنه كان من 
املمكن أن يكون أحد مفاتيح استمرار مبابي 
في النادي، ومن األسماء األخرى التي تبدو 

ا 
ً
ا وثيق

ً
ارتباط قريبة، تياغو موتا، املرتبط 

بــالــنــادي مــنــذ أن كـــان العــبــا، والــــذي يمكن 
مستقبلي.  كــمــدرب  عليه  الـــرهـــان  يــكــون  أن 
هــنــاك العــبــون بــاتــوا خـــارج أســـوار الــنــادي، 
ــا، الــــذي  ــ ــاريـ ــ كـــاألرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــيـــل دي مـ
ينتهي عــقــده مــع الــنــادي فــي األيـــام املقبلة، 
وقد يكون الحارس كيلور نافاس نجما آخر 
يقترب مــن مــغــادرة الــنــادي، كونه ال يفضل 
 لإليطالي دونـــارومـــا، مع 

ً
االســتــمــرار بــديــال

دخول صفقات جديدة على الخط، يتقدمها 
أوريــلــني تشواميني، العــب مــونــاكــو، وبــول 

بوغبا، نجم مانشستر يونايتد.
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لندن ـ العربي الجديد

فــــــــاجــــــــأت رابــــــطــــــتــــــا املــــحــــتــــرفــــني 
ــرفـــات جــمــيــع الــجــمــاهــيــر  ــتـ واملـــحـ
الــريــاضــيــة بـــقـــرار تــعــلــيــق تــوزيــع 
نــقــاط الــتــصــنــيــف فـــي بــطــولــة »ويــمــبــلــدون« 
ــكـــرة املــــضــــرب، رّدًا عـــلـــى قــــرار  لـ اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة 
مــنــظــمــي ثـــالـــثـــة بــــطــــوالت »الــــغــــرانــــد ســــالم« 
الــروس والــبــيــالروس، نتيجة  حظر مشاركة 

االجتياح العسكري ألوكرانيا.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان رابــــــطــــــة العـــــبـــــي الـــتـــنـــس 
ــــع  ــوقـ ــ ــــى املـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ ــرفــــني، الـــــــــــذي نـ ــتــ ــحــ ــمــ ــلــ لــ
اإللـــكـــتـــرونـــي الـــرســـمـــي بـــاإلنـــتـــرنـــت: »بــبــالــغ 
ــار ســـوى  ــيـ ــــرى أي خـ ــــف والـــــتـــــردد، ال نـ األســ
إزالة نقاط املحترفني التصنيفية من بطولة 
واتفاقياتنا  قواعدنا   .2022 لعام  ويمبلدون 
مـــوجـــودة مـــن أجـــل حــمــايــة حــقــوق الــالعــبــني 
ككل. القرارات األحادية من هذا النوع، إذا لم 
الــدورات.  لبقية  ج، تشكل سابقة ضــارة 

َ
عال

ُ
ت

التمييز من قبل الــدورات بشكل أحــادي غير 
قابل للتطبيق بكل بساطة«. وسارعت رابطة 
املحترفات إلى إصدار بيانها الذي قالت فيه: 
»نتيجة ملوقف نادي عموم إنكلترا، بأنه لن 
يفي بالتزامه باستخدام تصنيف املحترفني 
ويمبلدون،  فــي  باملشاركة  السماح  أجــل  مــن 

أزمة بطولة 
ويمبلدون

والمحترفات  المحترفين  رابطة  قرار  أن  البريطانية،  اإلعالم  وسائل  اعتبرت 
بتعليق توزيع نقاط التصنيف بـ»ويمبلدون«، يحول ثالثة بطوالت »الغراند 
سالم« إلى بطولة استعراضية، نظرًا ألن العديد من نجوم التنس من الممكن 

أن يغيبوا عنها إن لم يتراجع المنظمون عن قرارهم

3031
رياضة

تقرير

واملـــضـــي قـــدمـــًا بــــاشــــراك جـــزئـــي لـــالعـــبـــات ال 
القرار الصعب  الجدارة، اتخذنا  يعتمد على 
ــقـــاط الــتــصــنــيــف فــي  ــعـــدم مـــنـــح الـــرابـــطـــة نـ بـ

بطولة ويمبلدون هذا العام«. 
بدورها، وصفت وسائل اإلعالم البريطانية، 
للتنس،  رابــطــة املحترفني واملــحــتــرفــات  قـــرار 
ــه تـــحـــويـــل »ويــــمــــبــــلــــدون« إلــــــى بــطــولــة  ــأنــ بــ
أكــدتــه صحيفة  فــقــط، وهـــذا مــا  استعراضية 
الــبــيــانــني  الــتــي اعــتــبــرت أن  »ذا تــلــيــغــراف«، 
ــارة عــــن خـــطـــوة مــســبــقــة، مــــن أجـــــل ثــنــي  ــبــ عــ
القائمني على البطولة عن قرارهم، وإال فإنها 
ســـتـــكـــون اســـتـــعـــراضـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســتــفــقــد 
إحــــدى بــطــوالت »الــغــرانــد ســــالم« أهميتها، 
إنــدبــنــدنــت«، ما  »ذا  فــيــمــا وصــفــت صحيفة 
املــحــتــرفــني واملــحــتــرفــات، بأنه  فعلته رابــطــة 
ــة لــــم تــعــشــهــا املـــســـابـــقـــة الـــدولـــيـــة  ــ بــــدايــــة أزمــ
ــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، خــاصــة  نــهــائــيــًا خـ

أن الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى بـــطـــولـــة »ويــــمــــبــــلــــدون«، 
قـــد فـــرضـــوا حـــظـــرًا عــلــى مـــشـــاركـــة الــالعــبــني 
فــي نسختها بالصيف  الـــروس وبــيــالروســا 
الالعبني  مــن  العديد  غياب  يعني  مــا  املقبل، 
ــل  ــيـ ــيـ ــفــــني، أبــــــرزهــــــم الـــــروســـــيـــــان دانـ ــنــ املــــصــ
مـــدفـــيـــدف، الــثــانــي عــاملــيــًا، وبـــطـــل فــالشــيــنــغ 
ميدوز، أندري روبليف، والبيالروسية أرينا 
ســابــالــيــنــكــا، الــســابــعــة لـــدى الــســيــدات، التي 
بلغت نــصــف الــنــهــائــي الــعــام املــاضــي. وكــان 
رفض منح النقاط التي يحصدها الالعبون 
ــات فـــي »ويـــمـــبـــلـــدون« بــالــتــصــنــيــف  ــبـ والـــالعـ
العاملي، من الخيارات البديهية بالنسبة إلى 
الرابطتني، ألن ذلك يعني أن الصربي نوفاك 
 لويمبلدون 

ً
تـــوج بــطــال الـــذي  ديــوكــوفــيــتــش 

ــفــــي نـــقـــطـــة فــي  الــــعــــام املــــاضــــي ســيــخــســر ألــ
التصنيف بعد انتهاء البطولة املقررة بني 27 

يونيو و10 يوليو. 
بدورهم، رّد منظمو البطولة اإلنكليزية على 
هذه القرارات »غير املتناسبة« التي اتخذتها 
أمل  »خيبة  عــن  بيان  فــي  معربني  الرابطتان، 
املسابقة  تجريد  أن  اعتبروا  بعدما  عميقة«، 
متناسب  »غير  التصنيف  نقاط  مــن  الــدولــيــة 
مـــع ســـيـــاق الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة والـــحـــادة 
لهذا الــوضــع«، لكن رغــم معركة البيانات بني 
القائمني على رياضة كرة املضرب وبطوالتها، 
ظهر العديد من األشخاص الذين نــّددوا بما 
فــعــلــه الـــقـــائـــمـــون عــلــى »ويـــمـــبـــلـــدون«، وعــلــى 
رأسهم كوتايشنز قالبني، املصنف األول عامليًا، 
»الــجــنــونــي«، فيما  الــــذي وصـــف مــا يــحــدث بـــ
»التمييزي«. ورأت  وصفه الروسي روبليف بـ
أســطــورة كــرة املــضــرب األمــيــركــيــة، بيلي جني 
املحترفات،  الــالعــبــات  رابــطــة  مؤسسة  كينغ، 
أنه »ال يمكنني دعم منع الرياضيني الفرديني 
أن  بطولة بسبب جنسيتهم«، خاصة  أي  من 
الخطوة  هــذه  أن  اعتبر  البيالروسي  االتــحــاد 
ــريـــض عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة  ــحـ ــتـ ســــتــــؤدي إلـــــى »الـ
والتعصب«، وهدد باتخاذ إجــراءات قانونية 

إلسقاط العقوبة.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الـــــــــــردود املــــــنــــــددة بـــمـــوقـــف 
»ويــمــبــلــدون«، أفـــاد املنظمون بــأنــه قــد ُيعاد 
النظر في القرار إذا »تغيرت الظروف جذريًا 
قالت  املحترفني  رابطة  لكن  يونيو«،  بحلول 
في بيانها: »نحن نقّدر بشدة عالقاتنا املمتدة 
منذ زمــن بعيد مع ويمبلدون، وال نقلل من 
الــقــرارات التي جــرت مواجهتها في  صعوبة 
الــصــادرة  األخــيــرة  للتوجيهات  االســتــجــابــة 
عن حكومة اململكة املتحدة. ومع ذلك، نالحظ 
أن هذا كان توجيهًا )الحكومية البريطانية( 
غير رسمي، وليس أمرًا رسميًا، ما قدم خيارًا 
 كــان مــن شأنه أن يترك قــرار املشاركة 

ً
بــديــال

في أيدي العبني فرديني للتنافس كرياضيني 
مــــحــــايــــديــــن )لــــيــــس تــــحــــت عــــلــــم روســـــيـــــا أو 
بيالروسيا( من خالل اتفاق موقع«. وكشفت 
ــه »قـــــــادت مــنــاقــشــاتــنــا الـــداخـــلـــيـــة مــع  ــ عــــن أنـ
ـــى اســتــنــتــاج أن هــذا  الـــالعـــبـــني املـــتـــأثـــريـــن إلـ
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اعتبر منظمو 
»ويمبلدون« أن قرارات 

الرابطتين غير مالئمة

بلقب  بالتتويج  غاروس  روالن  في  للمشاركة  تستعد  كيربر 
ستراسبورغ

إلى  كيربر  أنجليك  األملانية  التنس  العبة  عــادت 
وجت 

ُ
طريق االنتصارات على املالعب الترابية، وت

على  تغلبها  بعد  الــدولــيــة  ســتــراســبــورغ  ببطولة 
بـــواقـــع مجموعتني  الــســلــوفــيــنــيــة كــاجــا جـــوفـــان 
لواحدة. وحققت كيربر االنتصار بصعوبة على 
جــوفــان فــي مــبــاراة استمرت مــدة ثــالث ساعات 
و20 دقيقة. وتشارك كيربر )34 عاما(، املتوجة 
ببطوالت ويمبلدون وأستراليا املفتوحة وأميركا 
املفتوحة بواقع مرة واحدة لكل بطولة، بتوقعات 
متجددة في بطولة روالن غاروس. ولم يسبق أن 
اجتازت األملانية ربع نهائي بطولة روالن غاروس 
إلــى باريس  التي بلغته مــرتــني، وهــي اآلن تصل 
رغم  الترابية  املالعب  على  انتصار  تحقيق  بعد 
أنها عانت أكثر مما كان متوقعا ضد السلوفينية 

املصنفة الـ81 عامليا، والتي لم تكن قد لعبت أي نهائي في مسيرتها.

بين  الكرواتي  الديربي  عقب  شغب  أعمال  في  مصابًا   12
دينامو وهايدوك

ب فيها 
ّ
أصيب أكثر من عشرة أشخاص، اثنان منهم بطلقات نارية، بعد املباراة التي تغل

دينامو زغرب على هايدوك سبليت بنتيجة 3-1، ليتوج هكذا بلقب دوري كرواتيا لكرة 
القدم، وذلك في اشتباكات بني املئات من مشجعي الفريق الخاسر مع الشرطة. وذكرت 
السلطات األمنية أنه ليست من بني املصابني أي حالة خطرة. وقال املصدر إن اثنني من 
مشجعي هايدوك أصيبا عندما أطلقت الشرطة النار دفاعا عن النفس، وإّن 12 فردًا من 
الشرطة أصيبوا خالل أعمال الشغب. ووقعت االضطرابات عندما قامت مجموعة من 
بني 1600 مشجع لهايدوك، كانوا مسافرين في طريق العودة إلى سبليت تحت حراسة 
أفــراد  زغــرب وهاجموا  كيلومترًا جنوب  بعد حوالي 30  الطريق على  بإغالق  الشرطة، 
األمن. وفاز دينامو مساء السبت على هايدوك بثالثة أهداف مقابل واحد في آخر مباراة 

باملوسم، وبفارق سبع نقاط توج بلقب الدوري الكرواتي.

أكون  أن  على  ساعدتني  البوندسليغا  قوة  باالسيوس: 
جاهزًا لمونديال قطر

شــدد إيزيكييل بــاالســيــوس، العــب وســط باير 
ــنـــتـــني، أن  ــيــفــركــوزن األملـــانـــي ومــنــتــخــب األرجـ ل
ــــدوري األملــانــي ســاعــدتــه على االســتــعــداد  قــوة ال
بشكل جيد لخوض مونديال 2022 بقطر في 
نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. وقال باالسيوس، 
)إفي(:  اإلسبانية  األنباء  لوكالة  في تصريحات 
»شراسة وحيوية وقوة البوندسليغا هي أكثر ما 
العالم، بفضل  لكأس  االستعداد  ساعدني على 
ــيــفــركــوزن، أصبحت  مـــا تـــم إنـــجـــازه مـــع بــايــر ل
املنتخب األرجنتيني«. وساهم  جزءا من قائمة 
صاحب الـ23 عاما في إنهاء ليفركوزن املوسم 
املنصرم في الدوري األملاني )2021-2022( في 
املركز الثالث، وهو ما يعني أن الفريق سيظهر 
فــي دوري األبــطــال فــي املــوســم الــقــادم. كما أقر 
الالعب الشاب بأن مشاركته بانتظام مع فريقه عززت من فرصه في الذهاب للمونديال 
القطري برفقة »األلبيسيليستي«. وشــارك باالسيوس هذا املوسم في 32 مباراة في 
جميع البطوالت، ما بني الدوري والكأس والدوري األوروبــي، وسجل 3 أهداف، وصنع 
اثنني. وقال في هذا الصدد »استدعائي للمنتخب أكثر من مرة هو انعكاس ملا قدمته مع 
الباير، بفضل هذا األمر أشعر بثقة وبتطلعات كبيرة للظهور في القائمة النهائية لكأس 
العالم«. كما اعترف بأنه يمر بفترة رائعة في مسيرته العبا محترفا. وغاب بالسيوس 
في 3 مناسبات فقط عن قائمة »راقصي التانغو« على مدار مشوار التصفيات املؤهلة 
ملونديال قطر بسبب اإلصابة. وتحدث العب الوسط الواعد أيضا حول استدعائه من 
يونيو/  أول  في  إيطاليا  ملواجهة  الوطني  املنتخب  قائمة  إلى  ليونيل سكالوني  املــدرب 
حزيران املقبل، في املباراة التي أطلق عليها »النهائي الكبير« على ملعب ويمبلي بني 
الــصــدد: »إنــه لشرف كبير لي أن يتم  بطلي أميركا الجنوبية وأوروبـــا. وقــال في هــذا 
أستدعى إلى هذه املباراة أمام إيطاليا، ولهذا فأنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات، 
ه دوري قوي وصعب للغاية«. واختتم 

ّ
والبوندسليغا كان سببا في تجهيزي أيضا، ألن

وأمامي  زلــت صغيرًا  ما  املونديال،  في  أشــارك  أن  هو  »حلمي  إيزيكييل تصريحاته: 
ي أريد الذهاب إلى قطر، وأتمنى أن يكون كأس العالم تحت شجرة 

ّ
الكثير لتعلمه، لكن

أعياد امليالد في األرجنتني في ديسمبر/كانون األول املقبل«.

هذا السباق، بل كان هدفه األساسي تحقيق نتائج مشجعة 
تدفعه في بقية التحديات التي تنتظره، ولهذا فإّن حلوله في 
ن من وضع حٍد 

ّ
املركز األول أسعده كثيرًا باعتبار أنه تمك

لهيمنة الدراجني من أوروبا وأميركا الجنوبية. 
 كبيرًا 

ً
إقباال التي تجد  الدراجات  واختار غيرماي رياضة 

ــارًا مناسبا  ــهــا تــوفــر إطــ
ّ
مــن الــشــبــان فــي إريــتــريــا، ذلـــك أن

املرتفعات  العديد من  الرياضة بحكم وجود  ملمارسة هذه 
الــتــي تــســاعــد الــريــاضــيــني عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــم، وهـــو ما 
يفّسر أّن أول نجاح إلريتريا في الدراجات كان في طواف 
فرنسا 2015، عندما اختير دانيال تيكليهايمانوت أفضل 
دراج في املرتفعات الفرنسية. وكان غيرماي مغرما بكرة 
القدم في نشأته، رغم أّن والده كان دراجا وكذلك ابن عمه 
الذي كان دراجا محترفا، ولكن تغّيرت اختياراته في سّن 
13 عاما عندما أهداه شقيقه األكبر دراجة لتنطلق رحلته 

مع عالم الدراجات سريعا، ويختار هذا االختصاص بعدما 
ه بصدد 

ّ
كان متجها ملمارسة كرة القدم، ولم يكن يعتقد أن

العديد  املــجــال، بعد أن حقق  التاريخ في هــذا  إعــادة كتابة 
ه أصبح أول أفريقي يصعد منصة 

ّ
من اإلنجازات، منها أن

التتويج في سباقات للمحترفني. 
 كبيرًا في عام 2017، 

ً
وشهدت مسيرة الدراج الواعد تحوال

عندما شـــارك فــي املــســابــقــات الــرســمــيــة، وفـــاز بعديد من 
السباقات في إريتريا قبل أن يواصل هذا التألق في بطولة 
إلى  االنــتــقــال  فــرصــة  مــن  نه 

ّ
مــا مك للشبان، وهــو  أفريقيا 

أوروبا، إذ ُيتيح االتحاد الدولي للدراجات فرصة للدراجني 
الواعدين من أفريقيا للتدرب في املركز الخاص به بهدف 
ــى الــــدراج صــدمــة فــي طــواف 

ّ
تــطــويــر مــهــاراتــهــم. هـــذا وتــلــق

إيطاليا، فقد أجبره حادث على االنسحاب وتوديع الطواف 
بعد مرور 11 مرحلة.

زهير ورد

نجح الدراج اإلريتري بينيام غيرماي )22 عاما( في صنع 
ن من الفوز بإحدى 

ّ
الحدث خالل طواف إيطاليا، بعد أن تمك

اإلنــجــاز،  هـــذا  يحقق  أفــريــقــي  دراج  أول  ليصبح  املـــراحـــل، 
ُمظهرًا قدرات ال يستهان بها ويفرض نفسه واحدًا من بني 
 الدراج الواعد في املركز األول 

ّ
نجوم هذا االختصاص.  وحل

تاريخ  ليصبح  إيطاليا،  طــواف  العاشرة من  املرحلة  خــالل 
17 مايو/أيار، مميزًا في مسيرته بعد أشهر قليلة من أول 
 في إحدى 

ً
 أوال

ّ
إنجاز كبير له في عالم االحتراف، عندما حل

ــان من  مــراحــل ســبــاق ســويــســرا يـــوم 27 مــــــارس/آذار. وكـ
الطبيعي أن يكون إنجازه في طواف إيطاليا هو األهم بحكم 
رمزية هذا السباق. واعترف الدراجي اإلريتري، في تصريح 
ه لم يكن يخطط للفوز في 

ّ
لصحيفة »لوبوان« الفرنسية، بأن

بينيام غيرماي

على هامش الحدث

اختار غيرماي 
رياضة الدراجات 

بعد إقبال الشبان 
عليها في إريتريا، 

رغم تعلقه 
كثيرًا بكرة القدم 

وحلمه بأن يصبح 
العبًا

نّدد العبو التنس 
بقرار منظمي 
»ويمبلدون« 
)بيتر نيكوالس/
فرانس برس(

بطولة  بلقب  مرتين  الفائز  ــادال،  ن رافاييل  المخضرم،  اإلسباني  دافع 
الكبرى  األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم  وحامل  اإلنكليزية،  »ويمبلدون« 
الروس  الالعبين  مشاركة  حظر  قرار  بعد  التنس،  رياضة  نجوم  عن   ،)21(
في  ــادال  ن رافاييل  وقــال  عليها.  القائمين  قبل  من  بها،  والبيالروس 
بهذا  الــروس.  لزمالئي  عادل  غير  أمر  »إنه  اإلعــالم:  لوسائل  تصريحاته 
الحرب«،  اللحظة في هذه  المعنى، ليس ذنبهم ما يحدث في هذه 

لينضم بذلك لقائمة المنددين ضد القرار.

نادال يدافع عن زمالئه

وجه رياضي

ســيــكــون خـــيـــارًا )الــلــعــب تــحــت عــلــم مــحــايــد( 
املحترفني«.  دورات  إلى  بالنسبة  قبواًل  أكثر 
ومـــــا زاد مــــن حـــجـــم االعـــــتـــــراض عـــلـــى قــــرار 
ويمبلدون، أن الالعبني الروس والبيالروس 
مــا زالـــوا يــشــاركــون فــي الــــدورات والبطوالت 

األخرى خالل الفترة الحالية.
واملحترفات،  املحترفني  رابطة  بيانات  وبعد 

وجــــب عــلــى الــالعــبــني الـــــروس والـــبـــيـــالروس 
ــد الــــغــــزو فــي  ــ ــمــــارة مــكــتــوبــة )ضـ ــتــ ــلء »اســ ــ مـ
الــذي كان يمكن أن  أوكرانيا(«، وهو الوضع 
كما  للخطر«،  وعائالتهم  »الالعبني  يعّرض 
برر رئيس نادي عموم إنكلترا إيان هيويت، 
موضحًا أن ذلك كان شرطًا وضعته الحكومة 
البريطانية. وأردف بأنه في ظل هذه الظروف 

جـــاء الــــدور هـــذه املـــرة عــلــى االتـــحـــاد الــدولــي 
لـــكـــرة املــــضــــرب، الــــــذي أكـــــد أنـــــه رفـــــض مــنــح 
ــقــــاط الـــتـــصـــنـــيـــف فــــي ويـــمـــبـــلـــدون لــفــئــات  نــ
البطولة  منظمو  وأفـــاد  واملقعدين.  الصغار 
اإلنكليزية بأن »ال خيار )آخــر(« كان أمامهم 
الــروس والبيالروس  سوى حرمان الالعبني 
املــشــاركــة، ومـــن أجـــل املــشــاركــة فــي البطولة، 

األكثر مسؤولية  القرار  اتخذنا  أننا  »نعتقد 
بــقــدر اإلمــكــان، وأنـــه ال يــوجــد خــيــار )آخـــر(«. 
وأضــاف: »من خالل قرارنا، تحاشينا أيضًا 
قبل  مــن  مشاركتهم«  أو  نجاحهم  اســتــخــدام 
الدعاية الروسية، »وهو ما لم نكن لنقبله«، 
ــيـــارات املــمــكــنــة« قد  مـــحـــددًا أن »جــمــيــع الـــخـ

ُدِرَست بالتفصيل.

حقق ليون الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم للمرة الثامنة في 
تاريخه، معززًا رقمه القياسي، بفوزه في النهائي 3-1 على برشلونة ليجّرده من لقبه. 
وُسجلت أهداف املباراة جميعها في الشوط األول، بعد أن تقدم ليون بثالثية نظيفة عبر 
أماندين هنري )6( والنروجية أدا هيغيربرغ )23( واألميركية كاتارينا ماكاريو )33(، 
فيما سجلت القائدة أليكسيا بوتياس وحاملة الكرة الذهبية قبل االستراحة )41(. وكانت 
الذي  الفريق  تورينو ملشاهدة  إلى  توافدت  التي  برشلونة  بني جماهير  عالية  التوقعات 

ُرشح لوضع حد لهيمنة ليون على الساحة األوروبية.

صورة في خبر

بطالت أوروبا
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