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افتتحت اللجنة
األولمبية اليابانية
منافسات
أولمبياد
طوكيو ،2020
في حفل جميل
تضمن
ومبسط
ّ
ُ
عدة عروض،
واحد منها
جسد الوضع
ّ
الصحي الصعب
حاليًا الذي
يتمثل بفيروس
«كورونا»،
وعرض خاص
بالثقافة اليابانية
وبناء الحلقات
األولمبية
الخمس من
الخشب ،وكذلك
العرض الرياضي
المعتاد بدخول
ُ
جميع بعثات
رياضيين من أكثر
من  200دولة
مشاركة في
الحدث الرياضي
الكبير.

افتتاح جميل ُمبسط
تضمن حفل االفتتاح عروضًا عن كورونا والثقافة اليابانية والرياضة ()Getty

البورتا يُشيد برغبة
رابطة «الليغا» في حل
أزمة الرواتب

موقف فاران يتعقد
والغموض يحيط بصفقة
انتقاله لمانشستر يونايتد

إيطاليا تسعى لزيادة
العدد المسموح به في
جميع المالعب

أشاد رئيس فريق برشلونة اإلسباني خوان
البورتا بالرغبة التي تظهرها رابطة الدوري
اإلسباني لحل أزمة رواتب النادي «الكتالوني».
وقال البورتا ،في تصريحات صحافية« :تيباس
هو أول املهتمني بوجود نجوم بحجم ممفيس
ديباي في (الليغا) .نسير بشكل جيد في طريق
حل األزمة وتقليل قيمة الرواتب بالشكل الذي
يتوافق مع متطلبات (الليغا) ،ألن ما نسعى لفعله
يصب في مصلحة الجميع».

تعقد موقف املدافع الفرنسي رافاييل فاران مع
ريال مدريد اإلسباني ،وذلك بعد عدم وصول
الفريق ألي اتفاق مع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي الذي يرغب في التعاقد مع الالعب منذ
فترة ،ولكنه في الوقت نفسه يريد الفوز بالصفقة
بأقل قيمة ممكنة وهو ما ترفضه إدارة النادي
«امللكي» بالرغم من صعوبة موقفها ،في ظل تبقي
عام واحد في عقد الالعب واقترابه من الرحيل
مجانًا في الصيف املقبل.

قدمت وزيرة الرياضة اإليطالية فالنتينا فيتزالي
مقترحًا من أجل زيادة العدد املسموح به في
املالعب إلى  ،%75باإلضافة إلى زيادة الطاقة
االستيعابية لألماكن املغلقة إلى  ،%50وذلك في
األماكن التي قلت فيها نسب اإلصابة بفيروس
كورونا بشكل كبير ،والتي تسمى بـ«املناطق
البيضاء» .هذا وتسعى الوزيرة اإليطالية لزيادة
العدد املسموح به قبل أسابيع من انطالق
منافسات الدوري اإليطالي.
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أولمبياد OLYMPIAD 2020

بطل أولمبي

قطع البث األولمبي التلفزيوني شوطًا طويًال منذ أولى التجارب
التلفزيونية في برلين عام  ،1936لكن اليابان في أولمبياد طوكيو،
قررت استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لنقل األحداث
للجماهير الغائبة

الجماهير الغائبة والتكنولوجيا
أبرز حدث باألولمبياد
طوكيو ـ العربي الجديد

غ ــاب ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة عــن
حضور حفل افتتاح دورة األلعاب
األومل ـب ـي ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـيــابــانـيــة
طوكيو ،نتيجة حالة الطوارئ املفروضة في
أن ـحــاء ال ـبــاد ،بسبب ع ــودة تفشي فـيــروس
ك ــورون ــا م ــرة أخـ ــرى وب ـق ــوة ،بــاإلضــافــة إلــى
فــرض املــزيــد مــن اإلجـ ــراءات الصحية ،للحد
مــن الــوبــاء الـعــاملــي ،وســط رفــض قطاع كبير
م ــن ال ـش ـعــب ال ـيــابــانــي إق ــام ــة دورة األل ـعــاب
األوملبية في بالدهم.
وس ـت ـقــام جـمـيــع م ـنــاف ـســات دورة األل ـعــاب
األوملبية خلف أبواب مغلقة ،لكن الجماهير
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـغ ــائ ـب ــة ،سـتـسـتـخــدم وســائــل
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ،م ــن أج ــل متابعة
ال ـح ــدث ال ـع ــامل ــي ،ال ـ ــذي ال ي ـت ـكــرر إال ك ــل 4
أعــوام ،وفي هذه املــرة تأخر ملدة  5سنوات،
نتيجة التأجيل في الصيف املاضي ،بسبب
الوباء العاملي.
وق ــال ب ــرس يــانـيــس إك ـس ــارخ ــوس ،الــرئـيــس
التنفيذي لشركة «أو بي أس» ،لوكالة فرانس
ّ
«تعهدنا
برس ،بحديثه عن أوملبياد طوكيو:
بعدم تقليل سعة ونوعية تغطيتنا».
ً
وقطع البث األوملبي شوطًا طويال منذ أولى
الـتـجــارب التلفزيونية فــي بــرلــن عــام ،1936
مــع ثــاث كــامـيــرات تلتقط لقطات للجمهور
املوجود على بعد أميال قليلة ،لكن فرق «أو
ب ــي أس» س ـت ـقــوم خ ــال األومل ـب ـي ــاد الـحــالــي
بتصوير نحو  9500ساعة من اللقطات ،أي
 30فــي امل ـئــة أك ـثــر مــن ري ــو  ،2016وسـتـكــون
متاحة للقنوات التلفزيونية فــي كــل أنحاء
العالم بعدما حصلت على حقوق البث .لذا
فــإن ـهــا ت ـعــد امل ـشــاهــديــن بـتـجــربــة ف ــري ــدة من
خالل مختلف االبتكارات التكنولوجية.
ومـ ـ ـ ــن بـ ـ ــن ت ـ ـلـ ــك االب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارات ،ي ـس ـت ـش ـهــد
إكسارخوس بتقنية «التتبع ثالثي األبعاد»
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــي ،وه ـ ـ ــو ن ـ ـظـ ــام يـ ـجـ ـم ــع م ـش ــاه ــد

ملتقطة من كاميرات عدة باستخدام الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـل ـت ـم ـكــن مـ ــن رؤي ـ ـ ــة ح ــرك ــات
الرياضيني من مختلف الزوايا.
ثوان قليلة من
ويوضح إكسارخوس أنه «بعد ٍ
سباق  100متر ،يمكنك إعادة تكوين السباق
بــال ـكــامــل ف ــي صـ ــورة ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد وعـلــى
سبيل املثال تحديد ذروة سرعة الرياضيني،

وه ــي طــريـقــة جـيــدة لـيــرى امل ـشــاهــدون خلف
الكواليس تلك العروض الرائعة».
تسجيل ضوضاء الجمهور

للمرة األولى ،سيتم تصوير األلعاب بالكامل
وإتاحتها للقنوات بدقة عرض «4ك» ،وسيكون
ل ـل ـم ـشــاهــديــن ال ـي ــاب ــان ـي ــن ال ــذي ــن يـمـتـلـكــون

تلفزيونًا أكثر تطورًا إمكانية مشاهدة بعض
املنافسات بدقة «8ك» ،وهــي دقــة أعلى بأربع
مرات من الذي تستخدمه قناة «أن أتش كي»
اليابانية» الــرائــدة عامليًا في هــذا املجال منذ
ال ـعــام  .1995ويــوضــح تــاكــايــوكــي ياماشيتا
من مركز األبحاث التكنولوجية التابع لـ«أن
أتش كي» أن «إحدى نقاط القوة في «8ك» هي
أن ـهــا ت ـعــرض تـفــاصـيــل حــركــة األج ـس ــام على
الشاشة بطريقة ال مثيل لها» ،مشيرًا بشكل
خاص إلى الحركة البطيئة عالية الجودة من
خالل كاميرات ّ
طورت مؤخرًا» .لكن مدير قسم
الــريــاضــة فــي «فــرانــس تـيـلـيـفـيــزيــون» ،ل ــوران
إريــك لو الي ،اعتبر أن «السباق ال ينبغي أن
يكون على دقــة ال ـعــرض» ،قبل أن يستحضر
حــداثــة الـقـنــاة الـخــاصــة بـهــذه األل ـع ــاب ،وهــي
منصة الواقع االفتراضي على خليج طوكيو.
وأشار إلى أنه سيتم «إنشاء فقاعة زجاجية
اف ـتــراض ـيــة ،م ــع دي ـك ــور يـظـهــر ف ــي الخلفية
أج ـم ــل امل ـبــانــي ف ــي طــوك ـيــو .س ـي ـكــون هـنــاك
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـم ــل إلحـ ـي ــاء هـ ــذه امل ـن ـص ــة».
وللتعويض عن غياب املشجعني في املالعب،
أنـشــأت «أو بــي أس» تسجيالت صوتية من
ض ــوض ــاء الـجـمــاهـيــر ف ــي األل ـع ــاب الـســابـقــة
لـتـتـكـيــف م ــع ك ــل ري ــاض ــة ،وسـيـتــم بـثـهــا في
أماكن املنافسات ،فيما سيتمكن الرياضيون
أيضًا من تلقي التشجيع وسماع الهتافات
م ــن خـ ــال ش ــاش ــات عـ ــرض مل ـشــاهــد فـيــديــو
(س ـي ـل ـف ــي) م ــرس ـل ــة م ــن ك ــل أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم،
والـتــواصــل عــن طريق الفيديو مــع أحبائهم
بمجرد انتهاء مسابقاتهم.
خدمة السرد القصصي

لن تحضر الجماهير بمدرجات أولمبياد طوكيو ()Getty

أجبرت اإلجــراءات الصحية الصارمة الناقلني
الوطنيني ،الذين توفر لهم «أو بي أس» خدمة
الـبــث ،على إرس ــال عــدد أقــل مــن املــوظـفــن إلى
ال ـيــابــان ،لـيـقــومــوا بـجــزء مــن األع ـمــال التقنية
ً
كاإلنتاج مثال ،من بلدانهم .وبتحسني نظامها
كغالبية الناقلني ،أرسلت «فرانس تيليفيزيون»

باسيل أمل اللبنانيين

تستخدم اليابان تكنولوجيا حديثة بنقل األحداث ()Getty

ستقام جميع منافسات
دورة األلعاب األولمبية
خلف أبواب مغلقة
 180موظفًا إلى طوكيو ،في مقابل  210خالل
أوملـبـيــاد ري ــو  ،2016وه ــو تغيير ب ــات ممكنًا
ب ـف ـضــل اع ـت ـم ــاد «أو ب ــي أس» ع ـلــى تـقـنـيــات

«أي ب ــي» (ب ــروت ــوك ــول اإلن ـت ــرن ــت) و«ك ـ ــاود»
(السحابة) ،ما يتيح معالجة امللفات عن ُبعد.
لكن «من املهم جدًا بالنسبة لنا أن يبقى جزء من
الفريق في املوقع ،ال سيما الجانب التحريري
والتعليق على املنافسات» ،بحسب مــا يقول
لــو الي الــذي لفت إلــى إرس ــال أكثر مــن ثالثني
صـحــافـيــا ون ـحــو أرب ـعــن مـسـتـشــارًا ريــاضـيــا.
ُ
وستجرى مقابالت مع رياضيني فرنسيني في
اليابان ،بحسب لو الي الذي يلفت إلى أنه «من
املهم للمشاهدين الفرنسيني الــوجــود هناك،

ً
بدال من الوجود في باريس باستخدام سكايب
مؤطر بشكل سيئ للرياضيني».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر إك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارخـ ـ ـ ــوس أن
«التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة السرد
القصصي .هــذه إحــدى الـعـبــارات األساسية
لدينا :نحن نحب التكنولوجيا ،ولكن يجب
استخدامها لسرد قصص أفضل الرياضيني
ف ــي ال ـع ــال ــم» .أم ــا الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة في
اليابان ،فسيكون بإمكانها متابعة البث عبر
اإلنترنت بشكل سهل للغاية ،بعدما سجلت

ت ـك ـنــولــوج ـيــا جـ ــديـ ــدة طـ ــورهـ ــا م ـه ـنــدســون
يابانيون ،رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا ألسرع
سرعة إنترنت تم تسجيلها على اإلطالق.
وأظ ـه ــر ال ـب ـحــث الـ ــذي أج ـ ــراه خ ـب ــراء املـعـهــد
الــوطـنــي الـيــابــانــي لتكنولوجيا املعلومات
واالت ـص ــاالت ،الــذيــن عملوا على دفــع حــدود
نقل املعلومات عبر اإلنترنت ،سرعة إنترنت
جديدة تبلغ  319تيرابت في الثانية ،ويتم
نقل البيانات عبر كابل ألياف بصرية يزيد
طوله عن  3000كيلومتر.

البنية الرياضية الكبرى
ألولمبياد طوكيو 2020

تمتشق راي باسيل بندقيتها ،تستجمع تركيزها ،وتنظر إلــى حقل
رماية متنبهة ومنتظرة الصحن الطائر لتسقطهّ .
تتزين بألوان العلم
اللبناني واألرزة التي توضع على كل جزء من أدواتها خالل ممارسة
ريــاضــة الــرمــايــة ،ســواء فــي سماعة أذنـهــا أو سترتها الخاصة وحتى
البندقية .تحمل باسيل آمال شعبها املنهك باألزمات ،تأتي إلى طوكيو
بحثًا عن أول ميدالية لـ«وطن النجوم» منذ  41عامًا .استهلكت إمكانات
كبيرة في التحضير واالستعداد وهدفها واحد «إفراح شعب بالدي».
يضع اللبنانيون أملهم في باسيل ،التي ستنافس يومي  28و 29تموز/
يوليو الحالي في مسابقة رماية الحفرة «تراب» ،ويرون بأن األمل كبير
بعدما اكتسبت ابنة الثانية والثالثني الخبرات الكبيرة خالل مشاركاتها
الدولية السابقة ،ال سيما أوملبيادي لندن  2012وريو دي جانيرو .2016
ب ــدأت بــاسـيــل مسيرتها الــريــاضـيــة فــي ســن  ،14بتشجيع وإش ــراف
مــن والــدهــا ج ــاك ،إذ كــانــت تــرافـقــه فــي رح ــات الـصـيــد ،وكــانــت أولــى
مشاركاتها الخارجية فــي دورة األلـعــاب العربية فــي الجزائر .2004
ّ
تكررت مشاركاتها وانتقلت من نجاح إلــى آخــر ،حاصدة العديد من
امليداليات اإلقليمية والقارية والدولية.
رأت باسيل أن ميزانية تحضيراتها ومشاركتها لم تتأمن بالشكل
السهل ،إذ تقاسمت كل من اللجنة األوملبية اللبنانية ووزارة الشباب
والرياضة وبعض الجهات الداعمة والشركات الراعية تأمني الحد األدنى
من املتطلبات.
وال ت ــرى بــاسـيــل أن ثـمــة فـ ــوارق بينها وب ــن غـيــرهــا مــن الــريــاضـيــن
اللبنانيني املشاركني في األلعاب «أريد أن ّ
أعبر عن نفسي من أنا ،وأرى
أن بالدي تحتاج أي انجاز مني أو من باقي زمالئي ،ما أريد أن أقوم به
وأنجزه ألجلي وألجل عائلتي واللبنانيني ،ليس ألي حكومة أو نظام».
ويشارك  6رياضيني في البعثة اللبنانية ،في  5رياضات هي الرماية
عـبــر بــاس ـيــل ،ال ـج ــودو عـبــر نــاصـيــف إل ـي ــاس ،رف ــع األث ـق ــال للسيدات
عبر محاسن فـتــوح ،ألـعــاب الـقــوى عبر نــور الــديــن حــديــد ،والسباحة
إذ سيمثلها مـنــذر كـبــارة وغــابــريـيــا الــدويـهــي .وك ــان حسن بشارة
(املصارعة اليونانية الرومانية) آخر من وضع اسم لبنان في جدول
املـيــدالـيــات بنيله الـبــرونــزيــة فــي دورة موسكو  .1980وكــانــت بــاكــورة
امليداليات األوملبية للبنان في دورة هلسنكي  1952حني أحرز زكريا
شهاب فضية املصارعة اليونانية  -الرومانية لوزن دون  57كغم ،وخليل
طه برونزية املصارعة اليونانية  -الرومانية لوزن دون  73كغم ،ثم شهد
أوملبياد ميونخ  1972تحقيق محمد الطرابلسي فضية رفع األثقال.

حكاية وصورة

طوكيو ــ العربي الجديد

منظر عام لالستاد األولمبي في طوكيو (إفي)

ان ـط ـل ـقــت دورة ط ــوك ـي ــو ل ــأل ـع ــاب األومل ـب ـي ــة
مـتــأخــرة ب ـعــام عــن مــوعــدهــا ،بـسـبــب جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا  ،19ل ـك ــن ال ـق ــائ ـم ــون عـلــى
تـنـظـيــم الـبـطــولــة أدوا ال ــواج ـب ــات عـلــى أكـمــل
وجــه فــي تأسيس بنية رياضية كبرى تضم
شبكة كبيرة من املالعب واألجنحة واملنشآت
األخ ـ ــرى الس ـت ـضــافــة أف ـضــل الــريــاض ـيــن في
ال ـعــالــم .كــانــت رح ـلــة مـنـظـمــي دورة األل ـعــاب
األوملـ ـبـ ـي ــة ط ــوك ـي ــو  2020ط ــويـ ـل ــة ،وم ـل ـي ـئــة
بــال ـع ـق ـبــات ،وعـ ــدم ال ـي ـقــن ح ـتــى ح ــول إقــامــة
البطولة بسبب الجائحة التي ضربت الكوكب
بأسره .فمنذ إعالن استضافتها في عام 2013
لدورة  ،2020لم تتوان العاصمة اليابانية في
دورة األلعاب األوملبية الثانية
جهودها لجعل ً
والـثــاثــن مهرجانا ريــاضـ ًـيــا رائـ ًـعــا وليكون
عملها على مستوى أفضل األحداث األوملبية.
وعـلــى الــرغــم مــن غـيــاب الجماهير األجنبية
والصعوبات التي حدثت طوال هذه السنوات
الثماني املاضية ،إال أن طوكيو  2020مستعدة
لتقديم نسخة رياضية رائعة بشبكة تضم 43
مسرحا ريــاضـ ًـيــا ،ب ـ ً
ً
األوملبي
ـدء ا مــن االسـتــاد
ً
املذهل ،وثماني منشآت تم إنشاؤها حديثا،
حـيــث تـقــام مـنــافـســات أل ـعــاب ال ـقــوى وبعض
مباريات مسابقة كرة القدم .وتضم العاصمة
اليابانية عــددا كبيرا مــن املــاعــب واألجنحة
واملنشآت األخــرى التي ستستضيف الحدث،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم  33ري ـ ــاض ـ ــة و 339م ـن ــاف ـس ــة.
ف ـبــاإلضــافــة إل ـ ًـى امل ـن ـشــآت ال ـث ـمــانــي ال ـتــي تم
ب ـنــاؤهــا ح ــدي ــث ــا ،أع ـ ــادت طــوك ـيــو تــأه ـيــل 25
منشأة قائمة وأع ــدت  10أخ ــرى لالستخدام
املؤقت .ويعد امللعب األوملبي «كوكو -ريتسو»
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،رمـ ـ ــز هـ ـ ــذه األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاد .ف ـق ــد ُب ـن ــي

مركز طوكيو لأللعاب المائية من الداخل (إفي)

المباني التي تتكون منها القرية األولمبية (إفي)

عـلــى أس ــاس االس ـت ــاد األومل ـب ــي ال ـقــديــم ال ــذي
استضاف دورة عام  .1964وال يمكن ملقاعده
البالغ عددها  68ألفا أن تستوعب إال عشرة
آالف م ـت ـفــرج ك ـحــد أقـ ـص ــى ،ب ـس ـبــب ال ـلــوائــح
امل ـط ـب ـقــة م ــن ق ـب ــل امل ـن ـظ ـمــن ل ـ ـلـ ــدورة وال ـت ــي
ستسمح فقط بـ  ٪50من السعة الجماهيرية
في جميع األماكن ،طاملا أنها ال تتجاوز الرقم
األقصى البالغ  10آالف متفرج.
ً
واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـب ــع األخ ـ ـ ــرى امل ـب ـن ـيــة حــديــثــا
هـ ـ ــي املـ ـ ــركـ ـ ــز امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـض ـيــف
مـنــافـســات ال ـس ـبــاحــة؛ ومـلـعــب أري ــاك ــي ب ــارك
للتنس وملعب أرياكي أرينا للكرة الطائرة؛

متنزه أرياكي سوبرتس حيث ستقام منافسات بعض الرياضات (كيمياسا ماياما/إفي)

وملعب أوي للهوكي على الـعـشــب ،وحديقة
يومينوشيما للرماية؛ وقناة فوريست سي
لـلـتـجــديــف وال ـ ـشـ ــراع .ت ــم ب ـن ــاء هـ ــذه املـبــانــي
السبعة الـجــديــدة فــي منطقة خليج طوكيو،
وهي مساحة تضم معظم املنشآت األوملبية،
حـتــى عـشــريــن ،خــاصــة فــي منطقتي أريــاكــي
وأوديبا ،وفي الجزر االصطناعية في املناطق
املحيطة حيث تقام معظم املنافسات املائية،
باستثناء مسابقات الـشــراع الـتــي ستتم في
مـيـنــاء انــوشـيـمــا الــريــاضــي ،ال ــذي يــوجــد في
مدينة فوخيساوا ،في ضواحي كانجاوا ،على
بعد  50كلم جنوب طوكيو ،وركــوب األمــواج،

فــي شــاطــئ ايـشــونـمـيــا عـلــى بـعــد حــوالــي 80
ً
كيلومترا غرب العاصمة اليابانية.
ومن األماكن األخرى التي يتباهى بها ُ سكان
طــوك ـيــو م ـل ـعــب ي ــوي ــوج ــي ال ــوط ـن ــي ،امل ـج ـهــز
الستضافة كرة اليد؛ ونيبون بودوكان ،الذي
س ـي ـكــون م ـســرحــا مل ـنــاف ـســات الـ ـج ــودو ،وهــي
الرياضة الوطنية اليابانية ،ورياضة الكاراتيه
التي ستشارك ألول مرة في األوملبياد؛ وملعب
أرينا كوكوجيكان ،وهو مكان معتاد للسومو
تم تجهيزه ملسابقات املالكمة ،ومركز أرياكي
ً
ً
للجمباز .وتستحق كرة القدم فصال منفصال
ألن م ـنــاف ـســات ال ــرج ــال وال ـس ـي ــدات ف ــي هــذه

الرياضة تقام فيما يصل إلى سبعة مالعب:
امل ـل ـعــب األومل ـب ــي الـ ــذي سـيـسـتـضـيــف نـهــائــي
السيدات في  6أغسطس/آب ،ومالعب طوكيو
وس ــاب ــورو ،ومـيــاجــي ،وكــاشـيـمــا ،وسايتاما
ويــوكــوهــامــا ،حيث ستقام امل ـبــاراة النهائية
للرجال في  7أغسطس .باإلضافة إلى األماكن
العديدة في طوكيو ،تعد القرية األوملبية من
األمــاكــن الـجــذابــة الــرائـعــة األخ ــرى فــي جميع
ال ـ ــدورات األومل ـب ـي ــة ،وامل ـك ــان املـضـيــف ملعظم
الــريــاضـيــن الـبــالــغ عــددهــم  11أل ــف ريــاضــي
وحيث يريد املنظمون أن يشعر املتسابقون
وكأنهم في املنزل.

شـهــدت م ـب ــاراة فــرنـســا واملـكـسـيــك عــديــد األحـ ــداث امل ـث ـيــرة ،ك ــان أولـهــا
خسارة املنتخب الفرنسي بنتيجة (4ـ ،)1وهي نتيجة أثارت ً انتقادات
كـثـيــرة كـبـيــرة بـمــا أن املنتخب الـفــرنـســي ك ــان فــريـســة سـهـلــة ملنافسه
املكسيكي رغ ــم أن ــه اسـتـعــان بـثــاثــة الع ـبــن أع ـمــارهــم ف ــوق  23عــامــا.
وأصبح منتخب «الديوك» مجبرًا على التدارك في مباريات مجموعته
حـتــى يـتـفــادى ال ـخــروج املـبـكــر مــن املـنــافـســات ،وه ــو ال ــذي ك ــان يطمح
للصعود على منصة التتويج ،ولكن خابت آماله خــال هــذه املباراة،
وقــد تــزايــدت حــدة االنـتـقــادات والضغط مــن قبل اإلع ــام الفرنسي مع
غياب الروح التنافسية .وعرفت املباراة أيضًا بعض اللقطات الطريفة
كان الحكم الرابع طرفًا فيها ،وذلك عندما رفع لوحة التغيير وأغفل عن
تحديد رقمي الالعبني ،ما أثار دهشة أحد الالعبني وهو يشاهد الحكم
يرفع اللوحة وعليها رقم  16بالنسبة إلى الالعب الذي سيغادر ،والرقم
ذاته لالعب الذي ينوي الدخول للملعب .املشهد كان طريفًا ،وخاصة
مــع ردة فعل الــاعــب املكسيكي الــذي كــان ينوي دخــول امل ـيــدان ،ولكن
الحكم أضاع عليه بعض الدقائق الثمينة ،ويبدو أن غياب التركيز ال
يالحق الالعبني فقط ،بل إن الحكام قد يغيب عنهم التركيز أيضا في
بعض املواقف رغم غياب الضغط.
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على هامش الحدث

تقرير
انتقل العديد من نجوم كرة القدم من الدوري اإليطالي لنظيره اإلسباني
وبالعكس ،حيث شهدت المسابقتان تبادل العديد من األسماء الكبيرة،
كالظاهرة رونالدو والنجم زين الدين زيدان ،إضافة النتقال البرتغالي
كريستيانو رونالدو من الريال ليوفنتوس

فياريال يُعلن انتقال األرجنتيني فونيس موري
إلى النصر السعودي
أعلن فريق فياريال اإلسباني ،انتقال املدافع األرجنتيني ،فونيس موري ،إلى صفوف
النصر السعودي ،وذلــك بعد أيــام من تعاقد األول مع الجزائري عيسى ماندي .ولم
يكشف النادي اإلسباني عن تفاصيل الصفقة ،ولكن التقارير األولية تشير إلى أن
الصفقة كلفت خزينة النادي السعودي  2.5مليون يورو .وانتقل موري إلى صفوف
«الغواصات الصفراء» قبل ثالثة مواسم قادمًا من فريق إيفرتون مقابل  9ماليني
يورو ،ولكنه فشل في حجز مكانه األساسي في الخطوط الخلفية للفريق اإلسباني،
خصوصًا مع تألق الالعب باو توريس في السنوات األخيرة .وكان موري سيخوض
آخر موسم له مع الفريق في عقده الذي يمتد ألربعة مواسم ،إال أن الفريق فضل بيعه
وضمان استفادة مادية منه ،بدال من رحيله مجانًا في نهاية عقده ،ليتوصل الطرفان
إلى اتفاق بانتقاله للدوري السعودي .ويفتح رحيل موري الباب لتواجد الالعب الشاب
خورخي كوينكا مع الفريق األول ،حتى وإن كان على مقاعد البدالء ،وذلك بعد إعارته
إلى صفوف أمليريا املوسم املاضي.

انتقاالت بين
الليغا والكالتشيو

محمد السعو

ف ـتــح ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ق ـنــوات
ات ـ ـص ـ ــال م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره اإليـ ـط ــال ــي
ع ـب ــر ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ل ـن ـق ــل م ـج ـمــوعــة
مـ ــن أفـ ـض ــل ال ــاعـ ـب ــن ب ـي ـن ـه ـم ــا ،لـ ـ ــذا كــان ــت
الصفقات التبادلية بني الليغا والكالتشيو
هــي األكـثــر إث ــارة دائـمــا حتى اآلن ،والقائمة
تـضــم أســاطـيــر بـحـجــم م ــارادون ــا ورون ــال ــدو
وزيـ ــدان وكــريـسـتـيــانــو وإي ـتــو وفـيـغــو .ومــن
إسبانيا إلى إيطاليا ،لم تكن فترة األسطورة
األرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو أرم ـ ــان ـ ــدو مـ ــارادونـ ــا
مميزة في برشلونة ،إذ عانى من اإلصابات
وال ـخ ــاف ــات م ــع رئ ـي ــس الـ ـن ــادي وكـ ــان بطل
مشاجرة شهيرة في مباراة بلباو أمام أنظار
ملك إسبانيا ،لذا قرر خوض مغامرة غريبة
بــاالنـتـقــال إلــى نــابــولــي ،رغــم أنــه لــم يكن من
أندية القمة في إيطاليا.
وكسب مارادونا الرهان بعدما حول نابولي،
ند شرس ألندية
فريق الجنوب الفقير ،إلى ٍ
الـشـمــال الـغـنــي ،وحــولــه إل ــى بـطــل إليطاليا
ألول مـ ــرة ،ك ـمــا قـ ــاده لـلـقــب ك ــأس ال ـكــؤوس
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ــاش م ـع ــه أفـ ـض ــل س ـنــواتــه
بــاملــاعــب لـيـصـبــح أس ـط ــورة حـيــة بــاملــديـنــة
حـتــى يــومـنــا هـ ــذا .م ــن جـهـتــه ،ع ــاش األس ــد
الكاميروني صامويل إيتو فترة ذهبية مع
بــرشـلــونــة ،حـتــى أصـبــح مــن أب ــرز مهاجمي
ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي عـبــر تــاري ـخــه وم ــن أب ــرز
عناصر جيله الــذهـبــي بعد دوره املـحــوري
فــي الـتـتــويــج بـ ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا مرتني
وبالليغا ثالث مــرات ،لكن خالفه مع املدرب
ب ـيــب غـ ــوارديـ ــوال دف ـع ــه ل ـلــرح ـيــل إلـ ــى إنـتــر
ميالنو .وأثـبــت إيتو تحت قـيــادة مورينيو
أن ــه ال ي ــزال مهاجما مــرعـبــا ،ل ــذا ســاهــم في
إن ـجــاز الـثــاثـيــة الـتــاريـخـيــة بـمــوســم -2009
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الفرنسي زيدان انتقل
من يوفنتوس إلى ريال
مدريد بصفقة قياسية
 2010بالفوز بــدوري األبطال وبالكالتشيو
وكأس إيطاليا .وكان من الغريب أن يتخلى
ري ــال مــدريــد عــن الـنـجــم الـهــولـنــدي فيسلي
شنايدر ،الذي لم يحصل على فرصة كافية
في إسبانيا ،لكنه فجر كل قدراته في إيطاليا
مع إنتر بقيادة مورينيو أيضا ،وكان أفضل
الع ــب فــي الـعــالــم ع ــام  2010مــن وجـهــة نظر
كثيرين رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية ،ألنه
حـقــق الـثــاثـيــة مــع فــريـقــه ،كـمــا ق ــاد هولندا
لـنـهــائــي ك ــأس ال ـع ــال ــم .وأراد لــويــس فيغو
تغيير األجــواء بعد أن كان ضلعا مهما في
حقبة «غاالكتيكوس» في ريال مدريد خالل
خمسة مواسم ،ومع بلوغه  32عاما وتحوله
إلى بديل في مبارياته األخيرة في إسبانيا،
قرر فيغو الرحيل إلى إنتر ميالنو في انتقال
م ـجــانــي .وواصـ ــل فـيـغــو حـصــد األل ـق ــاب مع
إنتر ونــال الكالتشيو  4مــرات متتالية ،لكن
أفضل العــب في العالم سابقا قــرر االعتزال
فــي  ،2009عـقــب اتـهــامــه لـلـمــدرب مانشيني
بــإذاللــه ،لكنه عمل مساعدا ملورينيو خالل
موسم الثالثية التاريخية.
ولعب النجم الهولندي كالرنس سيدورف
دورا بـ ــارزا ف ــي تـتــويــج ري ــال م ــدري ــد بلقب
دوري األبـطــال  1998بعد صيام طــويــل ،ثم
بحث عــن تحديات جــديــدة فــي إيطاليا مع
إنـتــر أوال ،دون نـجــاح يــذكــر ،ثــم مــع الغريم
ميالن الذي عاش معه فترة ذهبية .وحصد

سـ ـي ــدورف ل ـقــب ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز م ــرت ــن مع
ميالن ،ليصبح أول العــب يحقق اللقب مع
ثالثة فرق مختلفة بعد أياكس والريال ،كما
ف ــاز بــالـعــديــد مــن األل ـق ــاب املـحـلـيــة ليصبح
أسطورة للروسونيري ،وتولى تدريبه في
وقت الحق .وكانت آخر صفقة انتقال شهيرة
مــن إسبانيا إلــى إيطاليا بطلها أسـطــورة
ريــال مدريد وهدافه التاريخي كريستيانو
رونالدو ،الذي قرر خوض تحديات جديدة
م ــع يــوفـنـتــوس بـعــدمــا ت ــوج بـكــل ش ــيء مع
الريال ،وخاصة الثالثية املتتالية في دوري
األب ـطــال .وكــانــت الصفقة ألغلى العــب فوق
 30عــامــا وزادت قيمتها عـلــى  100مليون
يورو ،واستمرت هيمنة اليوفي املحلية مع
رونالدو ،لكن يبقى الهدف األول من الصفقة
هــو تحقيق لقب التشامبيونز بعد صيام
طــويــل لبطل إيـطــالـيــا .وفــي أب ــرز الصفقات
من إيطاليا إلى إسبانيا ،فيدين ريال مدريد
بالفضل لصفقة ضــم األس ـطــورة الفرنسي
زيــن الــديــن زي ــدان مــن يوفنتوس فــي 2001
م ـقــابــل  72م ـل ـيــون ي ـ ــورو ف ــي أغ ـل ــى صفقة
بالعالم آنذاك ،حيث تحول إلى رمز للنادي
امللكي كالعب ومدرب.
وك ـ ــان زيـ ـ ــدان ن ـ ــواة ل ـج ـيــل ال ـغــاالك ـت ـي ـكــوس
ال ـتــاري ـخــي م ــع رون ــال ــدو وف ـي ـغــو وبـيـكـهــام
وراؤول وك ــارل ــوس ،وهــدفــه الـتــاريـخــي في
شـ ـب ــاك لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن م ـن ــح امل ـي ــري ـن ـغ ــي لـقــب
دوري األبـطــال  ،2002وبعدها صنع املجد
كـمــدرب بتحقيق ثالثية أوروب ـيــة متتالية
وغير مسبوقة .وامتلك الظاهرة البرازيلي
رونالدو موهبة ال مثيل لها ،لكن بعد تألقه
مع أيندهوفن وبرشلونة ،ابتلي باإلصابات
الخطيرة مــع إنتر ميالنو ،وغ ــادر إيطاليا
إل ــى إسـبــانـيــا ليصبح مــن أعـظــم مهاجمي
ريـ ــال م ــدري ــد عـبــر تــاري ـخــه .ورب ـم ــا ل ــم يكن

وجه رياضي

ميرتو أوزوني
تنقل النجم ميرتو أوزوني بين كبار األندية في ألبانيا ،حتى لفت أنظار
كشافي فريق فيرينتسفاروشي المجري ،الذي رحل إليه عام 2020
قتيبة خطيب

ب ـ ـ ــات الـ ـنـ ـج ــم األل ـ ـبـ ــانـ ــي مـ ـي ــرت ــو أوزونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ـه ــاج ــم ن ـ ــادي
فيرينتسفاروشي املجري ،محط اهتمام الفرق األوروبية في
سوق االنتقاالت الصيفية ،بعدما استطاع تسجيل  4أهداف
لفريقه في األدوار التمهيدية املؤهلة لتصفيات بطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم .ولد أوزوني في بيرات بالـ 31من شهر
مايو /أيار عام  ،1995لكنه انتقل إلى مدينة زاكينثوس اليونانية

ً
مع أسرته عندما كان طفال ،حيث مكث هناك ملدة ست سنوات
حتى عام  ،2012عاد بعدها إلى مسقط رأسه بيرات .وانضم
الصغير إلى فريق توموري املحلي وبدأ اللعب مع فريق تحت
 17عامًا ،حيث كان أفضل هداف في دوري الدرجة األولى تحت
 17سنة ( ،)13-2012برصيد  14هــدفــا .فــي املــوســم التالي،
سجل  4مــرات فــي أول  4مـبــاريــات ،قبل أن ينضم إلــى فريق
تحت  19عامًا في بطولة كرة القدم في إسبانيا في سبتمبر/
أيلول  ،2013ليساهم بفوز توموري بالبطولة .وكــان أوزونــي
هدافًا برصيد  7أهداف ،ما أدى إلى استدعائه للفريق األول.
وظـهــر املــوهـبــة ألول مــرة بعد احـتــرافــه فــي كــأس ألبانيا ضد
بــوغــراديـتـشــي فــي ال ـ ــ 24مــن أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ،2013
وسرعان ما أصبح العبًا مهمًا في الفريق األول ،الذي خاض
معه منافسات الدوري املحلي ،واستطاع تسجيل  3أهداف في
 15مباراة خاضها .وفي عام  ،2014انضم املوهبة إلى نادي
أبولونيا األلباني ،وشارك معه في  79مباراة بجميع املسابقات،
وتمكن من تسجيل  29هدفًا ،ما جعله محط أنظار كشافي
فريق التشي ،الذي يلعب في الدوري األلباني املمتاز.
وانتقل ميرتو أوزون ــي إلــى نــادي التشي مقابل  2000يورو
فقط ،لكنه أصبح أحــد األعمدة الرئيسية للفريق ،بعدما لعب
معه في  50مواجهة سجل فيها  13هدفًا بجميع املسابقات،
ما جعله يرحل إلى صفوف نادي لوكوموتيفا األلباني مقابل
 350ألف يورو في عام .2018
وخــال موسمني فقط ،فــرض أوزون ــي نفسه على التشكيلة
األساسية ألكبر نـ ٍـاد في ألبانيا ،واستطاع تسجيل  20هدفًا
في  69مباراة خاضها معه بجميع املسابقات ،لتتلقى اإلدارة
عرضًا كبيرًا من قبل فيرينتسفاروشي املجري.
ودفعت إدارة فيرينتسفاروشي مليونًا وسبعمئة ألف يورو
مقابل الحصول على خدمات املوهبة الشابة في السابع من
أغسطس /آب عام  ،2020وأصبح بعدها أوزوني العبًا رئيسيًا
في فريقه الجديد ،نتيجة املهارة الكبيرة التي يتمتع بها.
أما على املستوى الدولي ،فانضم أوزونــي ملنتخب ألبانيا في
عام  ،2018وخاض معه  10مواجهات سجل فيها هدفًا وحيدًا
خالل املباراة الودية ضد منتخب كوسوفو في عام .2020

بيليه يعتبر مارتا مثاًال يحتذى به لماليين الرياضيين
وص ــف أس ـط ــورة ك ــرة ال ـق ــدم ال ـبــرازي ـلــي بـيـلـيــه الــاع ـبــة م ــارت ــا« ،م ـل ـكــة» ك ــرة الـقــدم
الـبــرازيـلـيــة ،الـتــي تــألـقــت فــي فــوز منتخب الـبــرازيــل األومل ـبــي لـلـسـيــدات عـلــى نظيره
الصيني بخماسية نظيفة في أول ظهور ملنتخب الكناري في أوملبياد طوكيو ،2020
بأنها مثال يحتذى به ملاليني الرياضيني .وهنأ امللك ،في رسالة مليئة بالثناء نشرها
على مواقع التواصل االجتماعي ،مارتا ( 36سنة) على إنجازها الجديد ،وقــد تم
اختيارها أفضل العبة في العالم ست مرات ،وأصبحت بثنائيتها في شباك املنتخب
الصيني أول العبة أو العب في العالم يسجل في خمس نسخ مختلفة من األلعاب
األوملبية ،وقــال بيليه ( 80سنة) في رسالته «كم حلم ألهمته اليوم؟ إنجازك يعني
أكثر بكثير من مجرد رقم قياسي شخصي ،إنه يرمز إلى األمل في عالم أفضل،
تشغل فيه النساء مساحة أكبر بكثير» .وأضاف بطل العالم ثالث مرات أنه بفضل
نجاحاتها ،فإن مارتا «تلهم ماليني الرياضيني في العديد من الرياضات األخرى،
في جميع أنحاء العالم».

إنتاجه كبيرا من األلقاب بعد الفوز بالليغا
ضـمــن ثــاثــة أل ـق ــاب ف ـقــط ،لـكـنــه ت ــرك ذك ــرى
رائعة في مدريد ومهارات وأهدافا ال تنسى،
قبل العودة إليطاليا ،إلى ميالن ،عقب خالف
مع املدرب فابيو كابيللو .ولم يكن روبرتو
كارلوس اسما المعا في إنتر ميالنو ،لكن
انتقاله إلى ريال مدريد في  1996حوله إلى
أفـضــل ظهير أيـســر فــي تــاريــخ اللعبة على
األرج ــح ،وخ ــاض  11موسما فــي العاصمة

اإلس ـب ــان ـي ــة ت ـض ـم ـنــت  4ألـ ـق ــاب ف ــي الـلـيـغــا
وثالثية بدوري األبطال.
املهاجم اإليطالي الشهير كريستيان فييري
قــرر تــرك يوفنتوس فــي  1997لالنتقال إلى
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،ورغـ ــم أن ــه ق ـضــى مــوسـمــا
واحـ ـ ــدا ف ــي الـ ـن ــادي اإلسـ ـب ــان ــي ،إال أنـ ــه تــرك
بصمة هائلة ،وتمتع بغزارة تهديفية مبهرة
بمتوسط هدف كل مباراة تقريبا ،ويظل حتى
اآلن من رموز النادي ،وقد يكون أنجح العب

قطر تواجه السلفادور
بالكأس الذهبية
تترقب الجماهير الرياضية املواجهة املنتظرة
فــي ربــع نهائي بطولة الـكــأس الذهبية على
استاد «ستايت فارم» ،بني منتخب السلفادور
ومنافسه منتخب قطر ،الطامح إلى مواصلة
رحـ ـلـ ـت ــه الـ ـن ــاجـ ـح ــة ،وب ـ ـلـ ــوغ نـ ـص ــف ن ـهــائــي
املـســابـقــة ال ـقــاريــة .ووص ــل منتخب قـطــر إلــى
ربــع نهائي بطولة الـكــأس ،بعدما تربع على
عرش املجموعة الرابعة ،برصيد  7نقاط ،عقب
تحقيق فوزين وتعادل وحيد بثالثة أهــداف
ُ
خف اإلسباني
ملثلها أمام منافسه بنما .ولم ي ِ
فيليكس سانشيز ،املدير الفني ملنتخب قطر،
سعادته بالتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية،
م ـش ـي ـدًا ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه ال ـص ـحــاف ـيــة ،بـ ــأداء
ن ـجــوم «األدعـ ـ ــم» ف ــي املــواج ـهــة األخ ـي ــرة ضد
هندوراس بمرحلة املجموعات.
وق ـ ــال ســان ـش ـيــز ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي:
«أب ــارك لالعبني املستوى املميز الــذي قدموه
فــي مــواجـهــة كـنــا فـيـهــا ال ـطــرف األف ـضــل منذ
انـطــاقـتـهــا ،ونـجـحـنــا ف ــي حـسـمـهــا بثنائية
رغـ ــم وفـ ـ ــرة الـ ـف ــرص ال ـت ــي ل ــم ت ـت ــرج ــم ل ـســوء
الـحــظ إل ــى أهـ ــداف» ،مـشـيــرا إل ــى أن الالعبني
ت ـع ــام ـل ــوا ب ــاح ـت ــراف ـي ــة ك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــواج ـه ــة
املصيرية ،ال سيما فــي ظــل حضور التركيز،

لفت منتخب قطر األنظار بالكأس الذهبية ()Getty

إضافة إلى نجاحهم في املحافظة على نظافة
شباكهم للمباراة الثانية على التوالي ،وهذا
أم ــر إي ـج ــاب ــي يـكـســب ال ـج ـم ـيــع ال ـث ـقــة ويــرفــع
م ــن م ـع ـنــويــات ـهــم .أم ــا ع ــن مــواج ـهــة منتخب
السلفادور في ربع النهائي ،فأجاب سانشيز:
«لـقــد لعبنا ضــدهــم ســابـقــا فــي م ـبــاراة وديــة
خ ـ ــال م ـع ـس ـكــرنــا الـ ـخ ــارج ــي فـ ــي ك ــرواتـ ـي ــا،
وان ـت ـه ــت ت ـلــك امل ــواج ـه ــة ل ـصــال ـح ـنــا ،ولــديـنــا
دراي ــة كــافـيــة بمنافسنا لـكــن األم ــور تختلف
في املباريات الرسمية .وفي كل األحوال ،نحن
جاهزون لخوض التحدي املقبل بكل عزيمة
ومواصلة املشوار بنجاح».
واعتبر سانشيز أن منتخب السلفادور قدم
أداء جـيـدًا خــال مـبــاريــاتــه فــي هــذه البطولة،
حتى في مواجهتهم األخيرة أمام املكسيك ،ما
يجعل االعـتـقــاد قائما بــأن املــواجـهــة ستكون
حماسية للغاية ،واألمــر يستدعي من العبي
املنتخب القطري أن يكونوا في قمة جاهزيتهم
ملواصلة املغامرة .كما اعتبر سانشيز البطولة
أحـســن اخـتـبــار ل ـقــدرات منتخبهم ال ــذي لعب
م ـبــاريــات تـنــافـسـيــة م ــع مـنـتـخـبــات مختلفة،
واحـتــك بالعبني يكتسبون الخبرة املطلوبة،
م ــؤكـ ـدًا رضـ ـ ــاه ع ـل ــى أداء «األدعـ ـ ـ ـ ــم» ف ــي أول
م ـش ــارك ــة تــاري ـخ ـيــة ل ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة ،والـ ــذي
يـحــرص على الـتــواجــد فــي أدوار متقدمة من
البطولة .وأبرز مدرب منتخب قطر أنه اعتمد
على نفس خطة اللعب الـتــي ظهر بها خالل
املباريات السابقة ،والتي تقوم على الضغط
على املنافس وانتهاج أسلوب هجومي عوض
االكـتـفــاء بــالــدفــاع ،ومـنــح ه ــذا األم ــر الالعبني
الثقة ليسجلوا العديد من األهــداف في شباك
منافسيهم ،مشيدا باملستوى الرائع الذي ظهر
به الالعب همام األمــن ،حيث قال بخصوص
ذلك« :نحن ال نختار الالعبني حسب أعمارهم...
والــدلـيــل أن هـمــام ق ــدم م ـبــاراة كـبـيــرة ،ونحن
سـعــداء لتواجد العــب مثله معنا بعد موسم
مـمـيــز ظـهــر ب ــه ف ــي الـ ـ ــدوري ،وجـمـيــل ج ــدا أن
يكون لدينا العبون شبان يقدمون اإلضافة».
م ــن جــان ـبــه ،اع ـت ـبــر ح ـســن ال ـه ـي ــدوس ،قــائــد
منتخب قطر ،أن تأهل «األدع ــم» لـلــدور ربع
النهائي للمسابقة كان مستحقا وعن جدارة،
متوجها بالشكر لـكــل زمــائــه عـلــى امل ــردود
الرائع الذي ظهروا به طيلة املواجهة ،وقدموا
ّ
وتصدر املجموعة،
كل ما لديهم من أجل الفوز
مبينا أن منتخب هندوراس لم يكن بالخصم
الهني ،لذلك تم غلق جميع املساحات أمامه،
ونجح األمني وحاتم في تسجيل هدفني كانا
كافيني للتواجد في الدور املقبل.

إيطالي خارج الكالتشيو ،لذا ندم الحقا على
ق ــرار ال ـعــودة ســريـعــا ل ـبــاده ليمثل التسيو
وإنـتــر وم ـيــان .وفــي الــوقــت الـحــالــي ،تقترب
صفقة جــديــدة مــن إع ــادة الع ــب وس ــط فريق
برشلونة ميراليم بيانيتش إلى الكالتشيو،
بـحـســب شـبـكــة «كــالـتـشـيــو م ـيــركــاتــو» .وفقد
البوسني الدولي مكانه األساسي في تشكيلة
برشلونة لصالح كــل مــن الـثــاثــي سيرجيو
بــوس ـك ـي ـتــس ،فــري ـن ـكــي دي ي ــون ــغ وبـ ـي ــدري.

وي ـب ـح ــث ب ـيــان ـي ـتــش ع ــن م ـخ ــرج م ــن جـحـيــم
برشلونة فــي امليركاتو الصيفي ،مــع وجــود
اهتمامات من قبل أندية يوفنتوس ،ميالن،
إنتر ميالنو وبعض األندية اإلنكليزية وعلى
رأس ـه ــا تــوت ـن ـهــام .ويـسـعــى بــرشـلــونــة كــذلــك
للتخلص من بيانيتش بسبب راتبه السنوي
الكبير بعدما أجبر من قبل الدوري اإلسباني
عـلــى إع ــادة هيكلة روات ـبــه مــن أجــل تسجيل
القائد ليونيل ميسي.

رونالدو انضم
ليوفنتوس
من ريال مدريد
(فاليريو بينسينو/
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رئيس فريق باريس سان جيرمان يتعرض للتجسس
ببرنامج «بيغاسوس»
تعرض رئيس نادي باريس سان جيرمان ،ناصر الخليفي ،للتجسس عبر برنامج
(بيغاسوس) للتجسس عبر الهاتف في عام  2018في خضم النزاع الدبلوماسي بني
قطر والسعودية ،وفقًا ملا ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية .وكشفت الصحيفة أن
أحد هواتف رئيس باريس سان جيرمان ،الــذي يدير أيضًا قناة «بي أن سبورتس»
كان هدفًا للتجسس في ظل نزاع على حقوق بث مباريات كرة القدم مرتبط بالنزاع
الدبلوماسي بني الــدوحــة والــريــاض .وتعتبر صحيفة «لــو موند» ومجموعة وسائل
اإلعالم التي كشفت الفضيحة أنه يقف وراء هذا التجسس جهاز أمن سعودي ،لكنه
لم يخترق هاتف الخليفي ،لذلك ال يمكن معرفة إذا ما كــان الهاتف تضرر بالفعل.
وأض ــاف ــت أي ـضــا أن ه ــوات ــف مــوظـفــن اخ ــري ــن ف ــي ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان و«ب ــي أن
سبورتس» تعرضت أيضًا ملحاولة تجسس.
بطولة مصر :األهلي يسقط في فخ التعادل
سقط فريق األهلي املتوج السبت بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة ،في فخ
التعادل أمــام ضيفه البنك األهلي ( )1 - 1في اللقاء املؤجل بينهما من املرحلة الـ25
لبطولة الدوري املصري في كرة القدم .تقدم األهلي عن طريق محمد مجدي «افشه»
(د )48.وعادل البديل كريم بامبو النتيجة للبنك األهلي (د .)86.وبهذه النتيجة ،أهدر
األهلي نقطتني ثمينتني في محاولة لحاقه بغريمه التقليدي الزمالك املتصدر بـ 61
نقطة ،رافعًا رصيده الى  51نقطة في املركز الثاني لكن مع أربع مباريات مؤجلة في
جعبته .أما البنك األهلي الــذي نجح في فرض التعادل على األهلي للمرة الثانية هذا
املوسم (صفر-صفر ذهابًا) ،فرفع رصيده إلى  26نقطة في املركز الـ.14

