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رياضة

تحّدث نصير 
مزراوي، 
نجم أياكس 
أمستردام 
الهولندي، 
عن إبعاده 
من صفوف 
المنتخب 
المغربي، من 
طرف المدرب 
البوسني وحيد 
حاليلوزيتش. 
وفي تصريح 
 »ESPN« لقناة
قال: »المدرب 
يفضل عدم 
رؤيتنا، أريد اللعب 
لمنتخب بالدي 
وفعل كّل شيء 
ألجل الجمهور، 
لكن إذا كان 
المدرب ال يريدك 
فهو ال يريدك، 
ليس هناك أي 
لقاء صلح مع 
المدرب في 
الفترة المقبلة، 
ولم أناقشه مع 
زياش، ورغبتي 
في تمثيل 
المنتخب دائما 
موجودة«.

)Getty/مزراوي وزياش يوم كانا معًا في أياكس أمستردام )إريك فيرهوفين

رسالة مزراوي

أكد محمد الرمزاني، رئيس االتحاد القطري 
للبليارد والسنوكر، أن بطولة العالم للسنوكر »6 
ريد« التي استضافتها الدوحة على مدار 5 أيام، 

قد حققت نجاحًا كبيرًا فنيًا وتنظيميًا، مشيدًا 
بمستوى البطولة التي شهدت ظهور العبني 

جدد، وتنافسية كبيرة على مختلف مستويات 
البطولة بداية من التصفيات األولية وحتى 

املباراة النهائية. وستواصل اللجنة عملها بظل 
االستعداد للبطولة الخليجية.

قرر نادي إشبيلية فسخ تعاقده، الذي كان يمتد 
حتى يونيو/حزيران 2023، من جانب واحد 

مع الالعب الفرنسي جوريس جناجنون، وذلك 
بسبب »افتقاره إلى االحترافية‹‹ في ظل فشله 

في الوصول إلى الوزن املطلوب لالعب محترف. 
وتجاوز وزن جناجنون، البالغ من العمر 24 عامًا، 

حاجز املائة كيلوغرام عدة مرات، بعد عودته 
إلى إشبيلية بعد انتهاء إعارته إلى نادي رين 

الفرنسي خالل موسم 2020-2019.

 النجم اإلنكليزي السابق مايكل أوين هجومًا 
ّ
شن

على جيسي لينغارد، العب مانشستر يونايتد، 
الذي ساهم في الفوز على ويستهام يونايتد 

)2-1(. وقال: »نهاية رائعة ملانشستر يونايتد، لكن 
الشيء السلبي الوحيد فيها عدم احتفال جيسي 

بهدفه. ال أصدق ما شاهدته، لقد لعب لينغارد 
معهم على سبيل اإلعارة فقط. إذا لم يكن يريد 

التسجيل وإذا لم يكن سعيدًا، فلم يقوم بتسجيل 
األهداف في شباك منافسيه«.

رئيس اتحاد البليارد 
والسنوكر: قطر حققت 

نجاحًا كبيرًا بالتنظيم

إشبيلية يفسخ 
عقد أحد العبيه 

بسبب وزنه الزائد

مايكل أوين يهاجم 
لينغارد بسبب عدم 

احتفاله بالهدف

Thursday 23 September 2021
الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة
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العبو األهلي لم يقدموا 
المنتظر منهم في لقاء 

السوبر

العربي يخطف فوزًا ثمينًا 
والشمال يحقق انتصاره األول

خطف العربي فوزًا متأخرًا وثمينًا على السيلية 1-صفر في املرحلة الثالثة من 
الدوري القطري لكرة القدم، التي شهدت أيضًا تحقيق الشمال انتصاره األول 
على حساب قطر 2-1، وتعادل أم صالل واألهلي 1-1. في املباراة األولى، سجل 
التونسي يوسف املساكني الهدف الوحيد قبل سبع دقائق من النهاية عندما 
أرسل تمريرة نحو الغابوني آرون بوبيندزا الذي خدع الحارس دون أن يلمس 
الكرة لتسكن الشباك )83(. وتدارك فريق املدرب يونس علي الخسارة السابقة 
الرابع بفارق األهداف  أمام الدحيل 1-2 ورفع رصيده إلى 6 نقاط في املركز 
فقط عن صدارة الترتيب التي باتت تتشاركها 4 فرق، لكنه خاض مباراة أكثر 
الشمال  على  الفوز  بعد  التعثر مجددا  السيلية  عــاود  املقابل،  في  ســواه.  من 
ليتجمد رصيده عند 3 نقاط متراجعًا إلى املركز السابع. وواصــل أم صالل 
إهدار انتصارات في متناول اليد في الدقائق األخيرة، واكتفى بالتعادل للمرة 
الثالثة هذا املوسم أمام األهلي بهدف ملثله، ليصبح في رصيده 3 نقاط متقدمًا 
إلى املركز الخامس. وحصد األهلي نقطة ثمينة بعدما كان متأخرًا منذ الدقيقة 
إيسيال  البرازيلي  تمريرة  استثمر  الــذي  أيمن حسني،  العراقي  بهدف  الثالثة 
برابوسا، ليخطف النيجيري باتريك إيز هدف التعادل من رأسية جميلة )87(. 
ولم يستثمر أم صالل النقص العددي في صفوف فريق املدرب املونتينيغري 
نبيوشا عقب طرد القائد علي قادري بالبطاقة الصفراء الثانية )63(. وفاجأ 
الشمال الصاعد حديثا للدرجة األولى منافسه قطر وفاز عليه 2-1 ليحصد 
هذا  في مستهل مشواره  بهما  مني  اللتني  الخسارتني  متجاوزًا  نقاطه  أولــى 
العام.  الترتيب  الغرافة والسيلية، وليقفز إلى املركز السادس في  املوسم أمام 
كذلك، مني قطر بالخسارة الثانية تواليا عقب سقوطه أمام السد في الجولة 
املاضية ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة حصل عليها من تعادل مع األهلي.

بيليه يمارس التمارين ويأمل 
في مغادرة المستشفى قريبًا

املعتاد مقطع فيديو  الفكاهي  البرازيلية بيليه بحسه  القدم  نشر أسطورة كرة 
يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية على أمل أن يغادر مستشفى 
القولون.  فــي  ورم  لجراحة السئتصال  بعد خضوعه  يعالج  بــاولــو حيث  ســاو 
وكتب بيليه، البالغ من العمر 80 عاًما، في صفحته على »إنستغرام«: »أصدقائي، 
أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. 
يــوم من  قليل كل  أشعر بتحسن  ما يجعلني  والتشجيع،  بالعاطفة  أنــا محاط 
الطريقة ســأعــود قريًبا  الــهــوائــيــة، وبــهــذه  الـــدراجـــات  خــالل ممارستي ريــاضــة 
الشريط  بيليه في  »املــلــك«  باولو حيث يقطن. وظهر  إلــى سانتوس«، في ســاو 
املصور على دراجة، بينما يهتف له اثنان من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت 
البطل! ممتاز!  أيها  كــل شــيء  هــذا  أحدهما »حسًنا،  قــال  فــي حــني  أينشتاين، 
أكثر من ذلك بقليل«، ليرّد بطل العالم 3 مرات ممازحًا بمد لسانه وكأنه منهك. 
قد  أعــوام 1958 و1962 و1970،  البرازيل  العالم مع  الفائز بكأس  بيليه،  وكــان 
خضع لعملية جراحية في 4 أيلول/ سبتمبر إلزالة ورم »مشبوه« في القولون تم 

اكتشافه خالل الفحوصات الروتينية. 

أتلتيكو مدريد يستعيد صدارة 
الليغا بعد فوزه على خيتافي

استعاد حامل اللقب أتلتيكو مدريد صدارة الدوري اإلسباني، بعد فوزه بصعوبة 
الجولة السادسة. وسجل  خــارج أرضــه على خيتافي بهدفني مقابل هدف في 
الدقيقتني 78 و90،  ألتلتيكو مدريد املهاجم األوروغواياني لويس سواريز في 
الالعب ستيفن ميتروفيتش  الوحيد عن طريق  أحــرز خيتافي هدفه  في حني 
في الدقيقة 45، وشهد اللقاء طرد العب خيتافي كارليس ألينيا في الدقيقة 74. 
وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بينما 
أتلتيكو مدريد،  املــركــز قبل األخــيــر بــدون رصــيــد. وسيواجه  ظــل خيتافي فــي 
يوم السبت املقبل، فريق ديبورتيفور أالفيس صاحب املركز األخير، وسيلتقي 
خيتافي، يوم األحد املقبل، فريق ريال بيتيس صاحب املركز الحادي عشر، في 

املرحلة السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوج نـــــــادي طــــائــــع الــــجــــيــــش، بـــطـــا لــكــأس  تــ
الــســوبــر املـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، ألول مـــرة في 
تاريخه، بعد فوزه على األهلي بفارق ركات 
الــتــرجــيــح مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء 3-2، فـــي الــلــقــاء 
العرب  بــرج  إســتــاد  بينهما على  الـــذي جمع 
نسخة  بطل  هوية  لتحديد  اإلسكندرية،  فــي 
2020 املــؤجــلــة مــنــذ أشــهــر عـــديـــدة. وانــتــهــى 
الــوقــت األصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي 
بــن الــفــريــقــن، ليستمر فــي الــوقــت اإلضــافــي 
خال 30 دقيقة على شوطن، قبل أن يحسم 
الطائع  لصالحه بركات الترجيح. وسجل 
السولية،  األهلي علي معلول وعمرو  ركــات 
ــــدر بــــانــــون ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة  ــدر بـ ــ ــ وأهـ
ــريــــف، وســـجـــل ركــــــات الــطــائــع  ومـــحـــمـــد شــ
مــحــمــد الــصــبــاحــي ومــحــمــد عــلــي الــجــويــنــي 
وعمرو السيسي، وأهدر كريم الطيب وحسن 
مجدي. وشهدت ركات الترجيح تألقا الفتا 
ملــحــمــد الــــشــــنــــاوي ومـــحـــمـــد بـــســـام حـــارســـي 
مرمى األهلي والطائع على الترتيب. وعانى 

عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 
ــادس مــاعــب  ــ ــاد الــثــمــامــة، سـ ــتـ جـــاهـــزيـــة اسـ
مــــونــــديــــال قــــطــــر، الحـــتـــضـــان نـــهـــائـــي كـــأس 
األمير، الذي سيجمع بن السد والريان يوم 
املــقــبــل. وكشفت  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/   20
عن  صــحــافــي،  مؤتمر  خــال  العليا،  اللجنة 
آخــــر الــتــرتــيــبــات والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــنــهــائــي 
وأيضا عن تجربة بطاقة املشجع والحقيبة 
اإلعــامــيــة، بــحــضــور كــل مــن خــالــد الــكــواري 
مــديــر إدارة الــتــســويــق واالتـــصـــال بــاالتــحــاد 
الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم، ومــريــم املــفــتــاح، مدير 
إدارة تكنولوجيا املعلومات باللجنة العليا 
األنــــصــــاري  وســــعــــود  واإلرث،  لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ــاد الـــثـــمـــامـــة بــالــلــجــنــة  ــتــ ــروع اســ ــشــ مـــديـــر مــ
الــعــلــيــا. وفــــي الـــبـــدايـــة وجــــه خــالــد الـــكـــواري 
مــديــر إدارة الــتــســويــق واالتـــصـــال بــاالتــحــاد 
لــنــاديــي السد  الــقــدم التهنئة  لــكــرة  الــقــطــري 
والــــريــــان لـــلـــوصـــول لــنــهــائــي كــــأس األمـــيـــر، 
في  واملــســاهــمــة  للحضور  الجماهير  داعــيــا 
الكواري  الكروي. وطالب  الحفل  إنجاح هذا 
ــتـــذاكـــر عبر  الــجــمــاهــيــر بــالــحــصــول عــلــى الـ

تكتيكية، وأخطاء  عــدة مشكات  مــن  األهــلــي 
تسبب فيها بيتسو موسيماني املدير الفني 
أنــهــى بها  الــتــي  الــلــعــب بتشكيلته  تــصــدرهــا 
ــدون إدخـــــــال أي عــنــصــر  ــ املــــوســــم املــــاضــــي، بــ
الصيفي،  امليركاتو  فــي  املنضمن  مــن  جديد 
ــبـــن فــي  ــم تــــراجــــع مـــســـتـــوى بـــعـــض الـــاعـ ــ رغـ
الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، مــثــل طـــاهـــر مــحــمــد طــاهــر 
وعــمــرو الــســولــيــة والــلــعــب بــطــريــقــة 1-3-2-4 
عبر تثبيت محوري ارتكاز في الوسط بدون 
دقــيــقــة   30 ــــر  آخـ فــــي  ــــوى  سـ هــجــومــيــة  أدوار 
لعمرو السولية هذه املرة. وجاء الشوط األول 
متواضع املستوى، ظهر خاله األهلي بدون 
حلول هجومية أمام الدفاع القوي والحديدي 
مــن جــانــب طــائــع الــجــيــش، والــتــمــركــز الجيد 
ــع تــضــيــيــق  ــ ــــط مــ ــــوســ ــــي الــ ــبــ ــ ــه والعــ ــيــ ــعــ ــدافــ ملــ
املـــســـاحـــات. ولــعــب األهـــلـــي فـــي الـــشـــوط على 
جملة واحدة، وهي محاولة صناعة مساحات 
للثنائي حسن الشحات وطاهر محمد طاهر 
من الجناحن، واللعب بشكل عرضي ملحمد 
ــاع الــطــائــع  ــ ــاءت يــقــظــة دفـ ــ شـــريـــف، ولـــكـــن جـ
ــنـــاء الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل  لـــتـــحـــرم األهــــلــــي مــــن بـ

املــوقــع اإللــكــتــرونــي لــاتــحــاد الــقــطــري لكرة 
للتذاكر  تــم تخصيص 3 فئات  الــقــدم، حيث 
ــاال. وأكـــد  ــ ــاال و20 ريـ ــال و50 ريــ هـــي 100 ريــ
للجماهير  بروتوكول طبي  وجــود  الكواري 
الــتــي ســتــحــضــر املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة مـــن أجــل 
الحفاظ على سامة الجميع وخروج املباراة 

بأفضل صورة.
ــن الــخــطــط  ــ ــعــــديــــد مـ ــــن وجــــــــود الــ ــشــــف عـ وكــ
النهائية  لــلــمــبــاراة  الــتــرويــجــيــة  والــحــمــات 
على غــرار كل البطوالت واألحـــداث املختلفة 
بــاتــحــاد  الـــتـــســـويـــق  بـــهـــا إدارة  ــقـــوم  تـ ــتـــي  الـ
الكرة مثلما حدث في التصفيات األوروبية 
ــيــــرهــــا مــن  ــة الــــــــــدوري وغــ األخـــــيـــــرة وبــــطــــولــ
البطوالت األخرى. وأضاف الكواري: »نتمنى 
كبيرا  املباراة حضورا جماهيريا  تشهد  أن 
الـــحـــضـــور  ــــل األنــــــديــــــة، وأال يـــقـــتـــصـــر  ــــن كـ مـ
عــلــى جــمــهــور الـــريـــان والــســد فــقــط.. وسيتم 
اإلعــــان عــن نــســبــة الــحــضــور خـــال املــرحــلــة 
وفقا  الصحة  وزارة  مــع  بالتنسيق  الــقــادمــة 
أشــارت  جانبها،  مــن  الــطــبــي«.  للبروتوكول 
تــكــنــولــوجــيــا  إدارة  ــر  ــديــ مــ ــتــــاح  ــفــ املــ ــم  ــريــ مــ
املعلومات باللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
إلـــى أنـــه ســيــتــم اعــتــمــاد بــطــاقــة املــشــجــع في 
نهائي كأس األمير وأيضا في كأس العرب. 
وقالت املفتاح إن بطاقة املشجعن »فان أي 
دي«، التي سيتم إتاحتها للجماهير ستكون 
بطاقة واحـــدة تشمل عــدة خــدمــات، وسيتم 
على  كتجربة  قــطــر،  فــي  مــرة  ألول  تطبيقها 
كأس  بطولة  فــي  ذلــك  بعد  تنفيذها  يتم  أن 

ــرج الـــشـــوط األول بــفــرصــتــن فقط  جــيــد، وخــ
مرتدة  لألهلي من هجمة  إحداها  اللقاء،  في 
سريعة انفرد من خالها محمد شريف رأس 
الـــحـــربـــة، ولــكــنــه ســــدد خــــارج الــقــائــم األيــســر 
للمرمى، والثانية من جانب ميدو جابر العب 
الطائع تصدى لها محمد الشناوي لينتهي 
الشوط األول بالتعادل السلبي. وفي الشوط 
الثاني تحسن األداء على الصعيد الهجومي، 
متباعدة  فترات  على  الخطورة  ظهرت  ولكن 
ــلــــي الــــــذي نـــجـــح فــــي تــهــديــد  مــــن جـــانـــب األهــ
مرمى الطائع، بعدة محاوالت مثل تسديدة 
ملــحــمــد قــفــشــة تـــصـــدى لــهــا الــــحــــارس محمد 
بـــســـام وأخـــــــرى ملــحــمــد شـــريـــف مــــن عــرضــيــة 
تــصــدى لها دفـــاع الــطــائــع، وتــســديــدة ضالة 
لعمرو  وتسديدة  العارضة  علت  مليكيسوني 
الــســولــيــة مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم األيـــمـــن ملــرمــى 
للمرتدات  الطائع  لجأ  املقابل  فــي  الــطــائــع. 
عبر البديل كريم الطيب رأس الحربة وميدو 
وكاد  سمير،  وأحمد  السيسي  وعمرو  جابر 
أن يسجل من جانب كريم الطيب عبر عرضية 
جميلة، ولكنه تأخر في ملس الكرة أمام املرمى 
السلبي.  بــالــتــعــادل  األصــلــي  الــوقــت  وينتهي 
وفــي الوقت اإلضــافــي، ســواء األول أو الثاني 
ضــغــط األهــلــي والحـــت لــه فـــرص عــبــر حسام 
جــدوى وسط  دون  للتسجيل،  وقفشة  حسن 
ــاعــــي، الفــــت مـــن جـــانـــب الــطــائــع،  تـــراجـــع دفــ
مصطفى  ويلجأ  السلبي  بالتعادل  لينتهي 
التي  الترجيح  اللقاء إلى ركــات  غربال حكم 

حسمها الطائع  لصالحه.

الــدعــوة للجماهير  الــعــرب. ووجــهــت املفتاح 
للتسجيل للحصول على بطاقة املشجع بعد 
شراء التذكرة، مؤكدة أن مزايا البطاقة منح 
املشجعن الدخول لاستاد بطريقة سلسة، 
باإلضافة للحصول على بطاقة مجانية عبر 

املترو ذهابا وإيابا يوم  »الريل« الستخدام 
املباراة. وأضافت املفتاح، أن التسجيل سيتم 
الــبــيــانــات والـــصـــور الشخصية  فــيــه إرفـــــاق 
االلــتــزام  على  للتأكيد  بــاإلضــافــة  للمشجع، 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، وحــصــول املشجع 

ــا،  ــيـــروس كــــورونــ ــفـ ــقـــاح الــــخــــاص بـ ــلـ عـــلـــى الـ
مــوضــحــة أن تسليم الــبــطــاقــات ســيــكــون في 
مـــركـــز املـــؤتـــمـــرات حــتــى يــــوم املــــبــــاراة، وفــي 
حالة فقدانها ستتاح طباعتها داخل استاد 
الثمامة يــوم املــبــاراة. من جهته، أكــد سعود 
األنــــصــــاري، مــديــر مـــشـــروع اســـتـــاد الــثــمــامــة 
باللجنة العليا للمشاريع واإلرث، أن اإلعان 
عن افتتاح سادس ماعب كأس العالم 2022 
الستضافة  التامة  قطر  جاهزية  على  يؤكد 
البطولة، في  مــن  املــونــديــال قبل سنة كاملة 
الــطــريــق لــلــوصــول إلــــى الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة 
ــاري إن  ــال األنــــصــ ــ لـــهـــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر. وقـ
ــــف مــشــجــع،  ــى 40 ألـ ــ ســـعـــة املـــلـــعـــب تـــصـــل إلـ
كأس  بطولة  فــي  مباريات   6 وسيستضيف 
إلــى 8 مباريات فــي كأس  الــعــرب، باإلضافة 

العالم منها الدور ربع النهائي.
ــاد  ــتـ وأوضــــــــح األنــــــصــــــاري، أن تــصــمــيــم اسـ
الــثــمــامــة عــلــى شــكــل )الــقــحــفــيــة( فــيــه رمــزيــة 
بجانب  ويتميز  العربية،  واملنطقة  للخليج 
ــال كـــل املـــاعـــب بـــإعـــادة  ــتـــدامـــة حـــالـــه حــ االسـ
أنه  مبينا  الطاقة،  وترشيد  املـــواد  استخدام 
ســيــتــم فـــك الـــجـــزء الــعــلــوي لــلــمــدرجــات بعد 
إلى  االستيعابية  الطاقة  وستقل  املــونــديــال 
ــدال الــجــزء  ــبـ ــتـ 20 ألــــف مـــتـــفـــرج، وســيــتــم اسـ
إسبيتار  ملستشفى  تــابــعــة  بــعــيــادة  الــعــلــوي 
وفندق، وكذلك سيتم تخصيص العديد من 
الخدمات واملحات التجارية التي تخدم أهل 

وسكان املنطقة.
)قنا(

استاد الثمامة... سادس المالعب الجاهزة لمونديال قطرطالئع الجيش يهزم األهلي ويحصد لقب السوبر المصري
حصد طالئع الجيش 

لقب السوبر المصري ألول 
مرة في تاريخه، بعد 

فوزه على األهلي

بات استاد الثمامة، 
سادس مالعب المونديال، 

جاهزا الحتضان نهائي 
كأس أمير قطر

األهلي خسر لقب السوبر بعد الدوري )محمود خالد/ فرانس برس(

الفراعنة سجلوا انتصارين غير مقنعين بالتصفيات )فيليب يزيل/فرانس برس(

السلة المصرية للوراء در )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( استاد الثمامة يتسع لـ40 ألف متفرج

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

كـــرة الــطــائــرة، وكـــرة الــســلــة، وكــرة 
ــدم، ثــاثــيــة حــزيــنــة فـــي عــالــم  ــقــ الــ
ــلــــى صــعــيــد  ــرة املـــــصـــــريـــــة، عــ ــ ــكــ ــ الــ
األلعاب الجماعية، اكتملت ألحانها الدرامية، 
وسقوطها املدوي في عالم البطوالت القارية، 

» بطوالت األمم األفريقية »، بصورة الفتة.
حزينة،  لحظات  املصرية  الرياضة  وعــاشــت 
بعدما فشل املنتخب املصري للكرة الطائرة، 
في استعادة لقب بطولة كأس األمم األفريقية 
لـــلـــرجـــال، واكـــتـــفـــى بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى املـــركـــز 
الــثــالــث، واملــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، بــعــد تلقيه 
خسارة تاريخية أمام كينيا في الدور األول، 

سقوط األلعاب 
الجماعية 

تراجع وفشل ذريع يقلق المصريين

للرياضة  الجماعية صدمة كبيرة  األلعاب  شكلت 
سواء  لآلمال  المخيبة  نتائجها  بسبب  المصرية 
وحتى  الطائرة  كرة  أو  السلة  كرة  صعيد  على 
لكن  انتصارين  سجل  األخير  أن  ذلك  القدم،  كرة 

بأداء مخيب ومقلق

تقرير

ثــم تــونــس فــي الـــدور نصف الــنــهــائــي، وسط 
انهيار تام للعبة. وجاء حصول منتخب الكرة 
الطائرة، على املركز الثالث، ليلقي الضوء عن 
االنهيار الكبير، الذي تمر به اللعبة منذ عام 
2015، آخر تتويج قاري له، في ظل حالة عدم 
االستقرار اإلداري التي مر بها، وتعاقب أكثر 

من 5 مجالس، ولجان مؤقتة في تلك الفترة 
وكذلك اعتذار، وهروب العبن عن املشاركة، 
مثل  كبار  نجوم  بينهم  مــن  املنتخب،  برفقة 
عــبــد الــلــه عــبــد الـــســـام، وأحــمــد صــــاح، رغــم 

حاجة الفريق إلى خدمات الثنائي.
ولم يكن انهيار الكرة الطائرة وليد الصدفة، 
قارية  بــطــوالت   3 املــصــري، خسر  فاملنتخب 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وفـــشـــل فـــي آخــــر نــســخــة في 
مرتبك حيث  اللقب وشــارك بشكل  استعادة 
لم ينجح في توفير معسكر خارجي، لإلعداد 
بخاف استقدام مدير فني يعمل مدربا ألحد 
األنـــديـــة، وهـــو مــحــمــد الــلــقــانــي املــديــر الفني 
للزمالك، باإلضافة إلى اعتذار 8 العبن دفعة 

واحدة عن عدم املشاركة برفقة الفراعنة.
وكتبت املشاركة األخيرة، في روانــدا صدمة 
لــعــشــاق الــلــعــبــة، حــيــث خــســر املــنــتــخــب أمـــام 
نظيره الكيني في الدور األول، وهي خسارة 
تاريخية، وفريدة من نوعها، بجانب السقوط 
ــي الـــــــــدور نــصــف  ــ بـــســـهـــولـــة أمــــــــام تــــونــــس فـ
الــنــهــائــي، واالبـــتـــعـــاد عـــن املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
العالم، يضاف  املحتمل عن بطولة  والغياب 
ــفـــاق فـــي تــقــديــم أســـمـــاء المــعــة  إلـــى هـــذا اإلخـ
في البطولة، حيث لم يكن هناك حضور، إال 
لاعب واحــد فــي منتخب الــقــارة، هــو محمد 
رضا، وهو أمر يعبر عن أزمة مواهب كبيرة 

تعاني منها الكرة الطائرة املصرية.
ومــا حــدث للطائرة فــي روانــــدا، تــكــرر قبلها 
منتخب  هــو  آخــــر،  ملنتخب  قليلة  بــأســابــيــع 
كرة السلة، الذي فشل في بطولة كأس األمم 
الـــــدور ثمن  الــبــطــولــة مـــن  األفـــريـــقـــيـــة، وودع 
الــنــهــائــي، عــبــر سلسلة مــن الــهــزائــم املــدويــة. 
وخاض منتخب كرة السلة املصري البطولة، 
بمدير فني، يعمل مدربا ألحد األندية، وهو 
الجميع يتوقع نجاحه  وكـــان  مــرعــي،  أحــمــد 
غياب  بعد  البطولة،  لقب  على  املنافسة  فــي 
ــنـــوات، خــاصــة بــعــد تــتــويــج الــزمــالــك،  دام سـ
بــطــا لــكــأس الــــدوري األفــريــقــي عــلــى صعيد 
مميزة  مجموعة  املنتخب  وامــتــاك  األنــديــة، 
ــاب أمــن  ــهـ ــن الـــاعـــبـــن الـــواعـــديـــن، مــثــل إيـ مـ
واكتسابهم  وكيجو،  أسامة  وأنــس  وشوشة 

خبرات كبيرة في الفترة األخيرة.
ــذا قـــدم املــنــتــخــب املــصــري تجربة  ــم كــل هـ رغـ
درامية حزينة، حيث فشل في حصد صدارة 
مــجــمــوعــتــه، وخــســر مــبــاراتــن مــن 3 لــقــاءات 
بعد  فيما  وكذلك سقط  للجدل،  مثير  بشكل 
الـــدور ثمن النهائي، وفشل  أمــام أنــغــوال فــي 
املنافسات  وودع  النهائي،  لربع  العبور  فــي 
الــجــدل حــول ضـــرورة استقدام  ليثار  مبكرا، 

القدم والسلة 
والطائرة تتراجع واليد 

كسرت االستثناء الوحيد

)Getty/منتخب كرة اليد المصري كان األفضل )دين مهتاروبولوس

مدرب أجنبي، قادر على تطوير أداء الاعبن 
فــي الــســنــوات املــقــبــلــة وعــــاج األخـــطـــاء التي 
ظهرت في البطولة. املثير في األمر، أن اتحاد 
كرة السلة كان مشغوال خال فترة البطولة، 
بأزمة قرار إعادة اجراء انتخاب مجلس إدارة 

جديد.
وأثـــار ســقــوط كــرة السلة جــدال واســعــا حول 
مدى قدرة هذه املجموعة من املجلس الحالي 
االنــتــخــابــات  الــبــقــاء بمناصبهم خـــال  عــلــى 
ــاءت الــضــربــة الــكــبــرى لــأللــعــاب  ــ املــقــبــلــة. وجـ
أيلول  خــال سبتمبر/  في مصر،  الجماعية 
ــرة الـــقـــدم، واملــنــتــخــب  الـــجـــاري أيـــضـــا عــبــر كــ

عــن  بـــالـــتـــوقـــف  ــبــــت  ــالــ وطــ  ،2019 عــــــام  فـــــي 
التعاقد مــع مــدربــن أجــانــب، عقب اإلخــفــاق 
آخـــر بطولة  فــي  املــصــري  للمنتخب  املــــدوي 
قــاريــة » كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة » فــي مصر، 
أمــام جنوب  والتي شهدت خسارة املنتخب 
الــبــطــولــة،  وودع  رد،  دون  بـــهـــدف  أفــريــقــيــا 
ــدور ثمن  وســـط أنـــصـــاره فــي الــقــاهــرة مــن الــ
الـــنـــهـــائـــي، فـــي صـــدمـــة كـــبـــيـــرة، تــســبــبــت في 
استقالة مجلس اإلدارة وقتها برئاسة هاني 
خافيير  املكسيكي  إقــالــة  بــخــاف  أبـــوريـــدة، 
أغـــيـــري املـــديـــر الــفــنــي مـــن مــنــصــبــه، ودخـــل 
اتــحــاد الــكــرة املــصــري، بعدها عصر اللجان 

فــي  ــه  ــ لـ ــة حـــزيـــنـــة  ــ ــدايـ ــ بـ الــــــــذي دشــــــن  األول، 
تصفيات أفريقيا املؤهلة إلى كأس في قطر 
2022. وحصد املنتخب املصري 4 نقاط فقط 
أنغوال  الــفــوز على  لــه، بعد  أول جولتن  فــي 
والــتــعــادل مــع الــغــابــون، وتــمــت إقــالــة حسام 
البدري من منصبه، في ظل تقديمه عروضا 
فنية هزيلة منذ توليه املسؤولية في سبتمبر 
2019، ورغم حصوله على صاحيات كبيرة، 
وامتاكه ألفضل العبي القارة السمراء حاليا 

محمد صاح هداف ليفربول اإلنكليزي.
وفـــشـــل حـــســـام الــــبــــدري، فـــي إعــــــادة الــبــريــق 
انطلقت  التي  الحملة  بعد  الوطني  للمدرب 

البدري  حسام  استقدام  جانب  إلــى  املؤقتة، 
لــقــيــادة املــنــتــخــب املـــصـــري، وخـــافـــة أغــيــري 
إقالته،  تمت  ما  سرعان  ولكنه  منصبه،  في 
ليتم التعاقد مؤخرا مع البرتغالي كارلوس 
كــيــروش لــتــولــي منصب املــديــر الــفــنــي، على 
العالم،  كــأس  إلــى  التأهل  أمــل حصد بطاقة 
والفوز ببطولة كأس األمم األفريقية املقبلة 

في الكاميرون 2022.
وتمثل لعبة كرة اليد االستثناء الوحيد في 
عــالــم األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة فـــي مــصــر، والــتــي 
حققت نــجــاحــات كــبــيــرة فــي آخـــر 3 ســنــوات، 
خــاصــة بعد قـــدوم روبــرتــو بــارونــدو للعمل 

لديفيدز. ونجح  للمنتخب خلفا  مديرا فنيا 
منتخب اليد املصري، في الفوز ببطولة كأس 
فــي عام  األفريقية على حساب تونس  األمــم 
2020، بجانب فوز منتخب الناشئن ببطولة 
العالم،  ببرونزية  الشباب  ومنتخب  العالم، 
مـــع بـــنـــاء جــيــل مــمــيــز، نــجــح فــيــمــا بــعــد في 
العالم في  النهائي لبطولة  الــدور ربــع  بلوغ 
عام 2021، ثم التأهل إلى نصف نهائي دورة 
األلعاب األوملبية في طوكيو، محققا إنجازا 
أول منتخب عربي يحقق  تاريخيا بوصفه، 
هـــذا الـــشـــرف، ويــتــواجــد فـــي املـــربـــع الــذهــبــي 

بشكل عام في الدورات األوملبية.
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حسين غازي

تــســلــم الــنــجــم الــبــولــنــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن 
مــيــونــخ األملـــانـــي، جـــائـــزة الــحــذاء 
ــا  ــ ــــارة أوروبـ الـــذهـــبـــي، كــأفــضــل هـــــداف فـــي قـ
خالل املوسم املاضي. وبعد تسّلمه الجائزة، 
ــال لــيــفــانــدوفــســكــي فــي تــصــريــحــات نقلها  قـ
ــا  ــادي الــــبــــافــــاري: »أنــ ــنـ ــلـ ــمـــي لـ ــع الـــرسـ ــوقــ املــ
أن أشكر  أود  الــعــظــيــم.  الــشــرف  بــهــذا  سعيد 
عائلتي وزمالئي والجهاز الفني وكل بايرن 
ميونخ. لم أكن ألستطع الفوز بألقاب كهذه 
بـــدون دعــمــهــم«. وأضـــاف أنــه »فــي الرياضة 
ــيـــاة، مـــن املـــهـــم في  كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــحـ
وأن  بــعــضــكــم الــبــعــض،  يـــقـــدر  أن  مـــكـــان  أي 
يـــدعـــم بــعــضــكــم الــبــعــض، وأن نـــكـــون دائـــًمـــا 
أن  تــــحــــاول  ــــن، وأن  ــريـ ــ مــنــصــفــن بــحــق اآلخـ
تــكــون نــمــوذًجــا يــحــتــذى بــه لــآخــريــن. لهذا 
لكل األشخاص  الجائزة  أهــدي هــذه  السبب 
الــذيــن يــقــفــون بــجــانــبــي كــل يــــوم. أنـــا سعيد 
جدًا بما حققناه معًا كفريق. شكرًا جزيال«. 
ــايــــرن مـــيـــونـــخ 41  ــل مـــهـــاجـــم نــــــادي بــ وســـجـ
الـــدوري األملــانــي باملوسم املاضي،  هدفًا في 
يــتــوج بالجائزة من  ثــانــي العــب  مما جعله 
الراحل  أملانيا،  أسطورة  بعد  البوندسليغا، 
ــذه الــجــائــزة في  غــيــرد مــولــر الــــذي حــصــد هـ

مناسبتن )1970 و1972(.

سرّ النجاح
الغذائي  ليفانفدوفسكي  روبــرت  نظام  لعب 
الغريب دوًرا كبيًرا في بقاءه بالقمة وأعطاه 
للمحافظة على نفسه بعيدًا عن  قوة هائلة 
ــابــــات، فــهــو العـــب قــاتــل داخــــل منطقة  اإلصــ

ليفاندوفسكي 
قصة نجاح

ألفضل  الذهبي  الحذاء  جائزة  على  مؤخرًا  ليفاندوفسكي  روبرت  حصل 
األسرار  من  العديد  يمتلك  البولندي  القناص  لكن  أوروبا،  قارة  في  هداٍف 
القدم،  كرة  عالم  في  الكبير  النجاح  هذا  إلى  الوصول  في  ساهمت  التي 

فهو يتبّع نظامًا غذائيًا معينًا ويعمل جاهدًا للمحافظة على لياقته

3031
رياضة

تقرير

الجزاء، بمجرد أن تسنح له الفرصة سيكون 
الالعبن  بعض  يحاول  الشباك.   

ّ
لهز جاهزًا 

ــلــــوى، لـــكـــن لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ال  تـــجـــّنـــب الــــحــ
نوعية طعامه هي  فــي  والفضل  ذلــك،  يفعل 
زوجته آنا ستاتشورسكا، الرياضية املميزة 
ــام  فــي الــكــاراتــيــه وصــاحــبــة مــيــدالــيــات وأرقــ
ــا 

ّ
 ســـّرهـــا يــكــمــن أيـــضـــًا فـــي أنــه

ّ
عـــديـــدة، لـــكـــن

من  شــهــادة  على  حاصلة  تغذية  أخصائية 
البدنية  للتربية   »Jozef Pilsudski« جامعة 
ــو، وهـــي الــتــي تــقــف خــلــف الــنــظــام  ــ فــي وارسـ

الغذائي الذي تتبعه هي وزوجها.
يتجنبان في البيت جميع األطعمة السريعة 
أو املقلية وحليب األبقار والالكتوز والدقيق، 
تكون  ما  غالًبا  بالحلوى،  يبدأون وجباتهم 
براوني كاكاو نقية، يتبعها اللحم أو السمك 

وينتهي بحساء أو سلطة.
بالنسبة  غريًبا  وجباتهم  ترتيب  يبدو  قد 
لــلــكــثــيــريــن، لــكــن الــنــتــائــج مـــوجـــودة لــيــراهــا 
الـــجـــمـــيـــع، وهـــــي واقــــــع مـــلـــمـــومـــس تــرجــمــه 
لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى جــســد مــنــحــوت بـــأدق 
املتخصصة  أعمالها  آنا  وتدير  التفاصيل. 
في مجال التغذية، وتقدم خطًطا وإجراءات 
غذائية من خالل صفحتها على إنستغرام 
وكــذلــك يــوتــيــوب. ســـٌر آخـــر مــن أســــراره هو 
املناسبات قال »تأتي  »العائلة«. في إحدى 

الــطــاقــة والـــقـــوة فـــي األنــشــطــة الــيــومــيــة من 
العائلة وتساعد كثيًرا في هذا املجال«.

قصص ليفا المثيرة
»عندما كنت فــي الــســادســة مــن عــمــري، كنت 
أشاهد روبرتو باجيو في كأس العالم 1994. 
عــنــدمــا كـــان عــمــري بـــن 10 و14 عـــاًمـــا، كــان 
أليساندرو ديل بييرو أفضل العب بالنسبة 
لي، ثم كان مثلي األعلى هو تييري هنري، لقد 
كان رائًعا، لم يكن األمر كيف سجل األهداف 
يؤكد  العقلية  بهذه  للفريق«،  فعله  ما  ولكن 
ليفاندوفسكي على أنه يسعى دائمًا للتطور 
وخــدمــة الــفــريــق، الــطــمــوح الـــدائـــم جــعــلــه في 
الذين تحّدث  الالعبن  يتفوق على  ما  مكاٍن 

عنهم جميعًا من ناحية عدد األهداف.
ــــرت  ــم روبـ ــ أعــــطــــاه والــــــد لــيــفــانــدوفــســكــي اسـ
الـــخـــارج كالعب  إلـــى  ليسهل عــلــيــه االنــتــقــال 
كـــرة قـــدم مــحــتــرف، كـــان كــرزيــســتــوف )تــوفــي 
الــــجــــودو،  فــــي  بـــولـــنـــدًيـــا  ــاًل  بـــطـ ــام 2005(،  ــ عـ
القدم لهوتنيك وارســو في  ولعب أيًضا كرة 
كّلها مبنية  روبـــرت  الــثــانــيــة. عائلة  الــدرجــة 
على الرياضة، والدته إيونا كانت العبة كرة 
طائرة سابقة لنادي »AZS وارسو«، والحًقا 
نائبة رئيس بارتيزانت ليسزنو، أما شقيقته 
ومثلت  الــطــائــرة  الــكــرة  أيــًضــا  تلعب  ميلينا 

املنتخب الوطني تحت 21 عاًما.

رجل ذكي وطموح
الكثير  وتحقيقه  الــقــدم،  كــرة  ممارسته  رغــم 
مــــن األرقـــــــــام واألهــــــــــــداف، اســـتـــطـــاع روبـــــرت 
لياندوفسكي في أكتوبر 2017، بعد يوم من 
تسجيله هــدًفــا ملــســاعــدة بــولــنــدا فــي التأهل 
بـــكـــالـــوريـــوس  ــاء  ــهــ إنــ  ،2018 ــالـــم  الـــعـ ــكـــأس  لـ

I

ليفاندوفسكي يحاول 
منافسة نفسه بشكٍل 

دائم للتطور

هالك يهدر ركلة جزاء في تعادل سلبي 
بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو

بتعادل سلبي  مينيرو  أتلتيكو  فريقه  ليعود  جـــزاء،  ركــلــة  هــالــك  الــدولــي  املهاجم  أهـــدر 
النهائي ملسابقة كوبا  الـــدور نصف  ذهــاب  فــي  بــاملــيــراس،  اللقب ومضيفه  أمــام حامل 
ليبرتادوريس لكرة القدم املوازية لدوري أبطال أوروبا. وارتطمت ركلة املخضرم هالك )35 
عامًا( بأسفل القائم األيسر في الدقيقة 42، فيما ارتمى حارس مرمى بامليراس ويفرتون 
إلى الجهة املعاكسة على ملعب »أليانز باركي« في ساو باولو. وتحّصل الفريق الضيف 
على ركلة الجزاء بعدما عرقل مدافع بامليراس غوستافو غوميش مهاجم أتلتيكو مدريد 
اإلسباني وتشلسي السابق البرازيلي-اإلسباني دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء، قبل 
أن يتعرض األخير إلصابة في أوتار الركبة ويخرج من امللعب في الدقيقة 54. وغابت عن 
املباراة الفرص الحقيقية في مواجهة باهتة، بعدما لعب الفريقان بحذر شديد خوفًا من 
استقبال أهداف، فيما عانى بامليراس الساعي إلحراز لقب املسابقة القارية للمرة الثالثة 
الفرص ألصحاب  أخطر  الــقــوّي. والحــت  أتلتيكو  دفــاع  بعد عامي 1999 و2020 ضد 
األرض عبر رأسية من ماتياس زاراتشو في الدقيقة 25، إال أنها مّرت بجانب املرمى. 
وفيما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة، حاول هالك صاحب 7 أهداف في املسابقة 
بعيدًا عن  مــرت  حــرة  ركلة  من  بتسديدة  الضائعة  الــجــزاء  ركلة  التعويض عن  القارية، 

املرمى. وستقام مباراة اإلياب في بيلو هوريزونتي، الثالثاء املقبل.

كأس االتحاد اآلسيوي: الكويت يلحق 
بالمحرق إلى نهائي الغرب

لحق الكويت الكويتي باملحرق البحريني إلى نهائي منطقة الغرب، ضمن مسابقة كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه السلط األردنــي 2-صفر في الدور 
نصف النهائي، الثالثاء. وسجل للفائز كّل من فيصل زايد )13( والكونغولي تيوميرسي 
املنامة على حامل  للنهائي عقب تغّلبه في  مبوكاني )25(. وكان املحرق حجز مقعده 
أتيدي  موسيس  النيجيري  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة  بثالثية  اللبناني  العهد  اللقب 
)68( وأحمد الشروقي )86( وعبدالله أحمد الحايكي )90+2(. ويقام نهائي الغرب في 

20 تشرين األول/أكتوبر املقبل.

نتس على المسار الصحيح لتمديد 
عقدي هاردن وإيرفينغ

أكد املدير العام لنادي بروكلني نتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، شون 
الفريق جيمس هـــاردن وكــايــري  املــفــاوضــات بــشــأن تمديد عــقــَدي نجمي  مــاركــس، أن 
إيرفينغ تسير على املسار الصحيح، متحدثًا عن »محادثات إيجابية«. وأفاد ماركس، في 
مؤتمر صحافي، بأن »املحادثات بني األطراف كانت إيجابية جًدا. ننتظر بفارغ الصبر 
القليلة املقبلة من أجل تعميق )املفاوضات(. هذان  لحظة الجلوس معهما في األسابيع 
الالعبان يعرفان جيدًا رغبتنا وعّبرا عن إرادتهما بأن يكونا جزءًا من هذا املشروع وأن 
يبنياه معًا. أعتقد أننا نملك الفرصة للقيام بشيء ما كبير هنا في املستقبل القريب«. 
الكبار«  »الثالثة  بـ  النجم كيفن دورانــت ما ُيعرف  إلى جانب  ويشّكل هــاردن وإيرفينغ 
)بيغ3( األكثر خشية في دوري كرة السلة، غير أن لعنة اإلصابات طاردت هذا الثالثي 
ومنعته من خوض مباريات هامة في األدوار اإلقصائية »بالي أوف« في املوسم املاضي، 
املنطقة  نهائي  األنفس في سلسلة نصف  الفائز بشق  أمــام ميلووكي باكس  وتحديدًا 
الشرقية بنتيجة 4-3، في طريقه إلحراز اللقب. ومن املرجح أن يمدد هاردن وإيرفينغ 
أعــوام، ما سُيبقيهما في بروكلني حتى عــام 2026.  تتراوح بني 3 و4  لفترة  عقديهما 
باالنتظار، أكد ماركس أن الالعبني على »أهبة االستعداد لبدء« املوسم الجديد للمنافسات 
2021-2022 والذي ينطلق الشهر املقبل »ومما نراه، يبدو أنهما في حالة بدنية رائعة. 
الطريقة التي سنتعامل بها مع جميع الالعبني، وليس فقط مع جيمس أو كايري، ستكون 
عماًل طويل األمد. هو ماراثون وليس سباق سرعة )سبرينت(«. وبعدما قرر وضع فشل 
العام املاضي خلفه، يريد نتس أن »يكون الفريق األخير الذي سيبقى واقفًا على قدميه« 
كما قال ماركس، في إشارة إلى رغبة الفوز بلقب »أن بي آيه«، وتابع »هناك ربما 6 أو 8 
أو 10 فرق تملك الهدف ذاته. بالنسبة لنا، يتعلق األمر باالعتراف به وعدم إخفاء ذلك. 

سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف«.

زهير ورد

ُتــّوج الــدراج اإليطالي فيليبو غانا، ببطولة العالم لسباق ضد 
الــســاعــة، لــيــحــتــفــظ بــالــلــقــب الــــذي حــصــل عــلــيــه فـــي النسخة 
قوية  منافسة  بعد  سهلة  اإليطالي  مهمة  تكن  ولــم  السابقة. 
أن إصـــرار فيليبو كان  إيـــرت، غير  فــان  البلجيكي ووت  مــن 
إيطاليا  الــدراجــات في  أن رياضة  أخــرى  ليثبت مــرة  حاسمًا 
لها تقاليد كبيرة، والتراجع الذي حصل في السنوات ال يعني 
أّنــه استعد  السباق  اإليطالي بعد نهاية  املــواهــب. وأكــد  غياب 
أن  لقبه، معتبرًا  املحافظة على  أجــل  مــن  الــحــدث  لــهــذا  جــيــدًا 
التتويج كان مستحقًا للغاية ولكّنه أكد في االن نفسه عزمه 
على أن يكون حاضرًا في النسخة القادمة حتى يفوز باللقب 
للمرة الثالثة تواليًا وهو ما يثبت عزمه على رفع التحدي وثقته 
في قدراته. وتحقق هذا التتويج في وقت مهم للغاية بالنسبة 
األلعاب األوملبية منذ أسابيع  الــذي فشل في دورة  إلــى غانا، 
قليلة، إذ حل خامسًا وهو ما سبب صدمة للبعثة اإليطالية 
التي كانت تعتمد عليه من أجل الحصول على ميدالية ذهبية، 
املــطــاردة  فــي  الــفــرق  بعد ذهبية  التعويض  فــي  لينجح بعدها 
الــعــالــم. وفــي سن  املــركــز األول فــي بطولة  ثــم الحصول على 
25 عامًا، أثبت أنه األفضل في سباقات السرعة، باعتبار أّنه 

تمت  التي  املرحلة  فــي  األول  باملركز  فترة قصيرة  منذ  تــوج 
التميز في هذه  إيطاليا«، وبالتالي بات  برمجتها في »جيرو 
الــنــوعــيــة مــن املــســابــقــات مــن خــصــال »غـــانـــا« الــــذي لــم يترك 
السباق ضد  في  تميزه  وإلــى جانب  منافسيه.  إلــى  الفرصة 
في  الــدراجــني  أفضل  من  ُيعتبر  غانا  اإليطالي  فــإن  السرعة، 
سباق املطاردة، وأحرز عديد التتويجات في هذا االختصاص 
الصعب، وهو مكنه من امتالك سجل مميز من األلقاب رغم 
صغر سنه بما أّنه مازال قادرًا على املنافسة خالل السنوات 
القادمة. وينتمي غانا إلى عائلة رياضية بامتياز بما أن والده 
»الكاياك«،  منافسات  في   1984 األوملبية  األلــعــاب  في  شــارك 
ولكن عشق غانا للدراجات جعله ال يسير على خطى والده 
مفضاًل ممارسة هذه الرياضة التي تملك شعبية كبيرة في 
العالم في السباق ضد الساعة، منذ  إيطاليا. وقد تميز بطل 
أن كان هاويًا أو شابًا بما أنه حصل على عديد األلقاب مثل 
الساعة  السباق ضد  في  للشبان سنة 2012  إيطاليا  بطولة 
جعلته يختار االحتراف وفي رصيده إلى حد اآلن 6 بطوالت 
وعديد  أوملبية  ذهبية  وميدالية  املسابقات  مختلف  في  عالم 
البطوالت األوروبية، في انتظار أن يحصل على املركز األول 
في الدورات الكبرى، مثل طواف فرنسا إذ إنه فاز 6 مرات في 

مراحل من السباقات املعروفة.

فيليبو غانا

على هامش الحدث

دراج إيطالي نجح في حصد لقب بطولة العالم لسباق ضد الساعة 
الذي توج به العام الماضي أيضا

ليفاندوفسكي 
هداف نادي 
بايرن ميونخ 
)Getty( األلماني

حارس ميالن رّد على العنصريين )جونسون 
)Getty/موسكروب

التربية البدنية، إضافة التدريب واإلدارة في 
أكاديمية التربية الرياضية في وارسو.

البدنية  التربية  معرفته ودراسته في مجال 
تــعــطــيــان لــيــفــانــدوفــســكــي درايــــــة أوســـــع في 
املــحــافــظــة عــلــى جــســده، يــعــرف كــيــف يــتــدرب 
دون أن يتعّرض لإلصابة قدر املستطاع، رغم 
 أحيانًا يلعب دورًا مهما. عرف 

ّ
أن عامل السن

ليفاندوفسكي بأعماله الخيرية وآخرها كان 
يــورو ملواجهة جائحة  التبّرع بمبلغ مليون 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــنــه أيـــضـــًا رجــــل يعمل 

رونالدو، ليرد بكل جــرأة ويؤكد أنه ينافس 
نفسه وال ينافس أي العب آخر. وقال الهداف 
الـــبـــولـــنـــدي، الـــــذي ُيـــقـــدم مــســتــويــات خــارقــة 
مؤخرًا: »أتنافس مع نفسي. ما فعله االثنان 
هو شيء ربما ال يتكرر. ولكن أنا في مستوى 
ما أستطيع تقديمه. وهو شيء يتطلب مني 

العمل وااللتزام«.
فــي املــقــابــل، أشـــار إلــى أنــه ال يــنــوي االعــتــزال 
املــالعــب:  فــي  متابعة مسيرته  ويــريــد  قريبًا، 
»تجربتي ثمينة. أشعر بأنني بدنيًا في حالة 

بــشــكــٍل أســاســي  إذ يستثمر  ــدان،  ــيـ املـ ــارج  خــ
في الشركات الناشئة والتجارة اإللكترونية 
إضــافــة إلـــى امــتــالكــه وكــالــة متخصصة في 

االتصاالت.

ينافس نفسه
بعد تسلمه جائزة »الحذاء الذهبي« كأفضل 
عما  ســئــل   ،2021-2020 مـــوســـم  فـــي  هـــــداف 
إذا أمــكــن مــقــارنــتــه بــالــنــجــمــن األرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي، والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

جيدة. فحوصاتي الطبية تدعو للتفاؤل. هذا 
لبضع  باللعب  لــي  أن جــســدي يسمح  يعني 

سنوات بهذا املستوى«. 
غالبًا ما يبقى ليفاندوفسكي بعد التدريبات 
إتقانًا،  أكثر  ليصبح  بتمارين معينة  للقيام 
كما أن شخصيته تلعب دورًا مهما. يقول في 
إحدى املقابالت: »يجب اتخاذ القرار في جزء 
من الثانية، إذ ترددت فقد تفقد فرصتك لذلك 
أثناء دخولك إلى امليدان ال ينبغي أن يكون 

هناك سوى املباراة والرغبة في الفوز!«.

العنصرية في كرة القدم وجه رياضي
مستمرة

تحقيًقا  القدم  لكرة  اإليطالي  يوفنتوس  فتح 
إســـاءات عنصرية  بشأن مزاعم حــول توجيه 
ــك مــيــنــيــان  ــايــ ــيــــالن الـــفـــرنـــســـي مــ ــارس مــ ــ ــحـ ــ لـ
انتهت  والــتــي  املــبــاراة بينهما،  انــطــالق  قبيل 
الرابعة من الدوري  بالتعادل 1-1 في املرحلة 
املـــحـــلـــي، بــحــســب مــــا أّكــــــــده فـــريـــق »الـــســـيـــدة 

العجوز« لوكالة »فرانس برس«.
التواصل  مواقع  على  وانتشر شريط مصور 
االجتماعي ظهر خالله مشّجع يوّجه إهانات 
عنصرية إلى حارس فريق اللومباردي خالل 
»أليانز ستاديوم«.  ملعب  على  اإلحماء  فترة 
وقــــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم يـــوفـــنـــتـــوس لــوكــالــة 
ــادي يــعــمــل لتحديد  ــنـ  »الـ

ّ
بــــرس« إن »فـــرانـــس 

ة الـــى  هــــويــــة الـــشـــخـــص الـــــــذي وّجـــــــه اإلســـــــــاء
 

ّ
مــيــنــيــان«. وذكـــر تــقــريــر صــحــافــي إيــطــالــي أن
االتـــحـــاد املــحــلــي لــلــعــبــة يــــدرس فــتــح تحقيق 
الثانية  الحادثة  الحادثة. وهــي  خــاص بشأن 
إ«  الـ »سيري  املتعلقة بإساءات عنصرية في 
مــنــذ عــــودة الــجــمــاهــيــر إلـــى املـــدرجـــات بسعة 
تصل الى 50 في املائة من القدرة االستيعابية 

مع انطالق منافسات املوسم الجديد.
وكان االتحاد اإليطالي فتح الجمعة تحقيًقا 
بـــشـــأن هــتــافــات عــنــصــريــة وجــهــهــا مشجعو 
التــســيــو بــحــق العـــب وســـط مــيــالن الــفــرنــســي 
تييمويه باكايوكو في وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي. وذكـــر االتـــحـــاد فــي بــيــان أن املــّدعــن 
الــعــامــن يــدقــقــون فــي لــقــطــات فــيــديــو مــن فــوز 

ميالن 2-صفر على نادي العاصمة في ملعب 
»سان سيرو« في املرحلة الثالثة، بعدما كشف 

باكايوكو وناديه أنه تعرض لسوء املعاملة.
مـــن جــانــبــه، كــســر الـــحـــارس حــاجــز الــصــمــت، 
بعد تعرضه لهتافات عنصرية، عبر تغريدة 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ بـــحـــســـابـــه الــــرســــمــــي عـ
االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« كــتــب فــيــهــا: »أنـــا مــايــك، 
ــــوي، أســــود وفـــخـــور بــنــفــســي، بــقــدر  واقــــف وقـ
أجـــل تغيير  مـــن  إعــــالء صــوتــنــا  مـــا نستطيع 
املتألق  الحارس  الواقع، سنقوم بذلك«. ودعا 
قبلها الجميع لالتحاد من أجل إنهاء األزمة: 
»نــحــن بــحــاجــة لتوحيد جــهــودنــا فــي معركة 
املــجــتــمــع الــتــي تــتــجــاوز عــالــم كـــرة الـــقـــدم، هل 
تــعــلــم الــســلــطــات الــكــرويــة مــعــنــى أن تتعرض 
للعنصرية وتسمع أصوات تساويك بحيوان؟ 
تأثير هــذا على عائالتنا؟  مــدى  هــل يفهمون 
للعنصرية،  أنا لست ضحية  في سنة 2021؟ 
لن أخضع ملنطقهم«. ورفض مينيان أن ُيطلق 
تصريحات يجرم فيها العنصرية واملتسببن 
قــالــه،  مثلما  ُمستهلكة  أنــهــا  بــاعــتــبــار  فــيــهــا، 
وأنــه ليس األول وال األخير الــذي يعيش هذا 
الوضع، بالنظر لغياب قرارات حاسمة ُتجرم 

هذه األفعال املشينة.
بعيدًا عن إيطاليا، كشف نجم فريق تشلسي 
ــا فــي املــوســم املــاضــي  ــ اإلنــكــلــيــزي بــطــل أوروبـ
رفــضــه الــركــوع على ركبته، فــي حــركــة أمست 
اعتيادية قبل انــطــالق أي مــبــاراة فــي الــدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي كـــنـــوع مـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــرفــض 
ابتكار  قــرر  إذ  أشكالها،  بكافة  »للعنصرية« 
فــريــق تشلسي  طريقة جــديــدة. وأشـــار ظهير 
ــانـــي، مــــاركــــوس ألــونــســو،  ــبـ اإلنـــكـــلـــيـــزي، اإلسـ
خــالل مؤتمر صحافي إلــى أنــه لن يركع على 
ركبته مجددًا قبل انطالق املباريات وسيكتفي 
بإشارة »ال للعنصرية«، وذلك من أجل التأكيد 
لتأدية  الحاجة  دون  للعنصرية  رفــضــه  على 
الحركة التي يقوم بها الالعبون قبل انطالق 
املــواجــهــات. وقـــال ألــونــســو، فــي تعليقه على 
ــركـــوع عــلــى الــركــبــة:  تــوقــفــه عـــن أداء حــركــة الـ
»أنــــا ضـــد الــعــنــصــريــة وأي شــكــل مـــن أشــكــال 
التمييز قلبًا وقالبًا. أفّضل اإلشارة بإصبعي 
ــقـــول: ال لــلــعــنــصــريــة، كما  )الـــســـبـــابـــة( الـــتـــي تـ

يحدث في رياضات ودول أخرى«.
ُيـــذكـــر أن نــجــم »الـــبـــلـــوز« ألـــونـــســـو، كــــان من 
الــركــوع على  الــذيــن رفــضــوا  القالئل  الالعبن 
الركبة للتعبير عن رفض »العنصرية«، ليبدأ 
الالعب في تطبيق ابتكار جديد للتعبير عن 

رفضه عبر رفع »السبابة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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