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رياضة

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد 
تعاقد مدربه األرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، 

حتى يونيو/ حزيران 2023، وذلك على الرغم 
من فشله في تحقيق لقب الدوري وخروجه من 

نصف نهائي دوري األبطال. وقال بوكيتينو بعد 
 

ّ
التمديد: »أنا سعيد للغاية بعد التمديد لي ولكل
مساعدّي. من املهم للغاية الشعور بالدعم والثقة 
من جانب إدارة الفريق، علينا أن نقدم أفضل ما 

لدينا حتى تفخر بنا الجماهير«.

أعلن بنفيكا البرتغالي عن ضّم العب الوسط 
الفرنسي، سواليهو ميتي، قادمًا من تورينو 

اإليطالي، للمواسم الخمسة املقبلة. وأعلن النادي 
البرتغالي عن التعاقد في بيان نشر على موقعه 

 التقديم سيتم قريبًا 
ّ
اإللكتروني، موضحًا أن

من دون كشف تفاصيل عن مبلغ الصفقة والذي 
ه 7 مالين يورو. 

ّ
تحدده وسائل إعالم محلية بأن

وانضم ميتي )27 عامًا( إلى تورينو في عام 
2018، وأعير في منتصف املوسم إلى ميالن.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري اإلسباني 
لكرة القدم إصابة العبه، جيوفري كوندوغوبيا، 

بفيروس كورونا. وسريعًا خضع الالعبون 
والجهاز الفني الختبارات كورونا في الصباح 

التالي قبل السفر لخوض مباراة ودية أمام 
 نتائج 

ّ
نومانسيا، بحسب بيان للنادي. وأثبتت كل

االختبارات عدم إصابة أحد، ما عدا كوندوغوبيا 
الذي خضع لفحص إضافي أثبت إصابته، فخضع 

للعزل وفقًا للبروتوكوالت الصحية.

باريس سان جيرمان 
يُمدد تعاقد بوكيتينو 

حتى عام 2023

سواليهو ميتي 
ينضم إلى بنفيكا قادمًا 

من تورينو

أتلتيكو مدريد اإلسباني 
يُعلن إصابة كوندوغوبيا 

بفيروس كورونا

تحدثت الصحف 
الرياضية 
العالمية عن 
إمكانية تحقيق 
فريق باريس 
سان جيرمان 
ورئيسه، ناصر 
الخليفي، 
مفاجأة كبيرة 
في سوق 
االنتقاالت 
الصيفية، وذلك 
من خالل التعاقد 
مع المهاجم 
البرتغالي، 
كريستيانو 
رونالدو. 
ويتوقف األمر 
حاليًا وفقًا لكل 
الصحف على 
رغبة »الدون« 
في مغادرة 
فريق يوفنتوس 
اإليطالي.

)Getty( هل يُغادر رونالدو فريق يوفنتوس في »ميركاتو« الصيف؟

رونالدو إلى باريس؟
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طوكيو ـ العربي الجديد

تعود عجلة منافسات كرة القدم في 
أوملبياد طوكيو 2020 للدوران، في 
الجولة الثانية، التي ربما ستحدد 
اللعبة  التالي من منافسات  للدور  املتأهلني 
األكثر شعبية في العالم، التي تشهد منافسة 
العديد من املنتخبات الكبيرة في تاريخ كرة 

القدم.
فــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، يــــواجــــه املــنــتــخــب 

املــصــري نــظــيــره األرجــنــتــيــنــي، بــعــد الــتــعــادل 
ــام إســبــانــيــا فـــي الــجــولــة األولــــى،  الــســلــبــي أمــ
في لقاء قدم فيه »الفراعنة« مواجهة مميزة. 
وخـــالل الــحــصــص الــتــدريــبــيــة، طــالــب شوقي 
غــــريــــب، املــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري 
نجومه، باللعب للفوز وإحراز هدف مبكر في 
مرمى األرجنتني، واستغالل الحالة املعنوية 
لقاء  أول  فــي  سقط  الـــذي  للمنافس،  السيئة 

أمام أستراليا بهدفني دون رد.
ــة، يــنــشــد املــنــتــخــب  ــعــ ــرابــ ــي املـــجـــمـــوعـــة الــ ــ وفـ

طوكيو ـ العربي الجديد

يــعــد أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو األول بــعــد اعـــتـــزال 
مــايــكــل فــيــلــبــس، ويـــوســـني بـــولـــت، البطلني 
بــأحــرف  اسميهما  كتبا  الــلــذيــن  األوملــبــيــني 
ــيـــة،  ــبـ ــاريــــخ الـــــــــدورات األوملـ ــــب فــــي تــ مــــن ذهـ
وتـــركـــا فـــراغـــًا ســيــســعــى ريــاضــيــون عظماء 
في  الذهبية  امليداليات  يملؤوه بحصد  ألن 

العاصمة اليابانية.
مــن جــهــتــهــا، تــأمــل ســيــمــون بــيــلــز، مواصلة 
مـــســـيـــرتـــهـــا لـــتـــصـــبـــح أســــــطــــــورة فـــــي عـــالـــم 
الصغيرة  األميركية  وتعد  الفني.  الجمباز 
التي يبلغ طولها بالكاد 1.42 متر املرشحة 
الــرئــيــســيــة ألن تــصــبــح »مــلــكــة طــوكــيــو« إذا 
وتمتلك  بشأنها.  التوقعات  جميع  تحققت 
: 19 ميدالية ذهبية في 

ً
 حافال

ً
الالعبة سجال

بطوالت العالم )إجمالي 25 ميدالية( وأربع 
ميداليات أوملبية في ريو دي جانيرو 2016.

وكـــــانـــــت أنــــجــــح ريــــاضــــيــــة فـــــي مـــنـــافـــســـات 
ــك، فهي  ــ ــــالوة عــلــى ذلـ الــجــمــبــاز الـــفـــنـــي، وعــ
تبلغ مــن الــعــمــر 24 عــامــًا فــقــط. وهـــو السن 
العاصمة  في  األقصى  الحد  إلعطاء  األمثل 
اليابانية في ما قد يكون آخر ظهور لها في 

األلعاب األوملبية.

ــام الـــصـــربـــي نـــوفـــاك  ــ مــــن جـــهـــتـــه، مــــا زال أمــ
في  تصفيته  تتم  لــم  حــســاب  ديوكوفيتش، 
األوملــبــيــاد. فبعد فـــوزه بــــ19 بطولة »غــرانــد 
يحقق  أن  ديوكوفيتش  على  أصبح  ســالم« 
حــلــمــه بــالــحــصــول عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
عنها  سيغيب  التي  الفردية  املنافسات  فــي 
مـــنـــافـــســـون مـــهـــمـــون مـــثـــل رافـــائـــيـــل نــــــادال، 
وروجــيــه فــيــدريــر، ودومــيــنــيــك تــيــم، وستان 
ــل بــــوتــــرو،  ــ ــكـــا، وخــــــــوان مــــارتــــن ديــ ــنـ ــافـــريـ فـ
ألسباب مختلفة. ويذهب ديوكوفيتش إلى 
طوكيو باعتباره املصنف األول بني العبي 
التنس املحترفني وبذكرى قديمة لحصوله 
على املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة الــتــي فــاز بها في 
ه قد حان 

ّ
بكني 2008. ويدرك ديوكوفيتش أن

الـــوقـــت لــلــحــصــول عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، 
ـــه سيكون أمــامــه رغــم ذلــك خصوم كبار 

ّ
وأن

في طريقه مثل دانييل ميدفيديف )املصنف 
الثاني عامليًا(، وستيفانو تسيتسيباس )4( 

وأليكساندر زفيريف )6(.
وإذا كانت سيمون بيلز هي ملكة الجمباز، 
 مــواطــنــتــهــا كـــاتـــي لــيــديــكــي، هـــي ملكة 

ّ
ــإن ــ فـ

ــــواض الــســبــاحــة. فــهــي مــثــل بــيــلــز، فـــازت  أحـ
ــع منها ذهــبــيــة، في  بخمس مــيــدالــيــات، أربـ
)فــازت  ألــعــاب ريــو دي جانيرو 2016  دورة 
وتنوي   )2012 لندن  في  الذهبية  بامليدالية 

على مستوى  تكون  أن  بعد خمس سنوات 
ــيـــابـــان. وســـتـــشـــارك في  ــذا اإلنـــجـــاز فـــي الـ هــ
 200 للسباحة:  منافسات  أربــع  فــي  طوكيو 
إذ  حــــرة،  وكــلــهــا  مــتــر،  و1500  و800  و400 
ــــهــــزم، وإذا كــانــت 

ُ
ــا عــمــلــيــًا ال ت ــهـ ـ

ّ
ــهـــرت أن أظـ

بعض  تحطيم  فستحاول  مؤاتية،  الظروف 
الــتــي تمتلكها  الــعــاملــيــة  الــقــيــاســيــة  ــام  ــ األرقــ
الــذي  الــوحــيــد   ،200 أو  و1500(  و800   400(
 بــاســم 

ً
يــنــقــصــهــا والــــــــذي مــــا زال مـــســـجـــال

قــدره  بزمن  بيليغريني  فيدريكا  اإليطالية 
في  ســتــكــونــان  السباحتني  وكــلــتــا   .1:52:98
إذ ستكون مواجهتهما واحــدة من  طوكيو 
أبرز أحداث منافسات السباحة، على الرغم 
 األمـــيـــركـــيـــة تــحــضــر إلــــى الــعــاصــمــة 

ّ
مـــن أن

اليابانية وهي في عمر 24 عامًا، مثلها مثل 
بايلز، أما اإليطالية فهي في الـ32، إذ تشارك 

في األلعاب األوملبية الخامسة لها.
ـــا 

ً
ويــعــد فــريــق كـــرة الــســلــة األمــيــركــي مـــرادف

لــلــذهــب مــنــذ تـــّم قــبــول محترفي دوري كــرة 
في  للمشاركة  للمحترفني  األميركي  السلة 
ــة، عــــام 1992. فــمــنــذ ذلــك  األلــــعــــاب األوملـــبـــيـ
الحني، كانت »فرق األحالم« املختلفة، مليئة 
ــيـــك جـــونـــســـون،  ــاجـ بـــالـــنـــجـــوم الـــعـــظـــمـــاء )مـ
وليبرون  براينت،  وكــوبــي  جـــوردان،  مايكل 
جــيــمــس، مـــن بـــني آخـــريـــن كــثــيــريــن( وعــلــى 
الرغم من الغياب امللحوظ في هذه النسخة 
كــاري(  أو ستيفي  )لــيــبــرون  ألســمــاء كبيرة 
غريغ  بقيادة  املختار  الفريق  مستوى   

ّ
فـــإن

أنطونيو سبيرز،  ســان  مــدرب  بوبوفيتش، 
في طوكيو  الذهبية  امليدالية   

ّ
أن إلــى  يشير 

رأس  األميركي. وعلى  الفريق  إلــى  ستذهب 
»فريق األحـــالم« الجديد هــذا، يأتي مهاجم 
بروكلني نتس، كيفن دورانت، كأبرز النجوم.

المصرية بسنت حميدة تعلن انسحابهاتعرّف إلى أبرز نجوم أولمبياد طوكيو 2020

بعد  أملانيا،  بوابة  من  التعويض  السعودي 
الهزيمة في الجولة األولى أمام ساحل العاج 
2-1. ووعـــد ســالــم الـــدوســـري، صــاحــب هــدف 
»األخضر« الوحيد في اللقاء األول، جماهير 
الــكــرة الــســعــوديــة بــالــتــعــويــض، وأضــــاف في 
رســالــة عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى موقع 
ــر ملــنــتــخــبــنــا، كـــان نــأمــل  »تـــويـــتـــر«: »حـــظ أوفــ
باألفضل  نعدكم  لكن  بــالــفــوز،  نفرحكم  بــأن 
ــام«. ومــنــيــت الــكــرة الــســعــوديــة،  ــ ــادم األيـ فــي قـ
بالهزيمة السابعة، بعد 6 خسائر سابقة في 
دورتي لوس أنجليس 1984، وأتالنتا 1996. 
مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الــريــاضــة الــســعــودي، 
عبد العزيز الفيصل، )رئيس اللجنة األوملبية 
ــبـــي  ــبـــي املــنــتــخــب األوملـ  العـ

ّ
ــة( أن ــعـــوديـ الـــسـ

ــــودة لــلــمــنــافــســة  ــعـ ــ ــــدرة عـــلـــى الـ ــقـ ــ يـــمـــلـــكـــون الـ
مجددًا، وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي 
ــتــــر«: »نـــجـــومـــنـــا يــمــلــكــون الـــقـــدرة  فــــي »تــــويــ
ــد وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــاتــنــا  ــديــ ــــن جــ ــلــــعــــودة مـ لــ
جميعًا، الــقــادم أفــضــل بـــإذن الــلــه«. ويــتــرأس 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، بــعــثــة الــســعــوديــة في 
ــبـــر بــعــثــة فــي  ــّد أكـ الــــــــدورة األوملــــبــــيــــة؛ إذ تـــعـ
تاريخ املشاركات السعودية بدورات األلعاب 
األوملبية، وتشارك من خالل 9 رياضات. من 
جانب آخر، أبدى سعد الشهري، املدير الفني 
ــبـــي، عـــدم رضــاه  الــســعــودي األوملـ للمنتخب 
ــام ســـاحـــل الـــعـــاج في  ــ عـــن خـــســـارة فــريــقــه أمـ
افتتاحية مشوار األخضر األوملبي، موضحًا 
 »الــنــتــيــجــة ليست 

ّ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن

بـــاألداء«  عــام؛ سعيد  بشكل  ني 
ّ
لكن ُمرضية، 

وتــابــع: »املــجــمــوعــة قــويــة. لــديــنــا أخــطــاء في 
األداء  العاج سيتم تداركها،  مواجهة ساحل 
جيد، وفرضنا شخصيتنا أمام فريق مطعم 
بــالعــبــني مــحــتــرفــني فـــي أوروبــــــــا«. مـــن جهة 
أخــرى، أوضح أيمن الخليف، العب املنتخب 
 »اللعب في األوملبياد 

ّ
السعودي األوملبي، أن

لــه، وعما   العــب يطمح 
ّ

شعور مختلف، وكــل
يــخــص غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر، أشـــــار الــخــلــيــف: 
»غـــيـــاب الــجــمــهــور لـــم يــؤثــر عــلــى كـــرة الــقــدم 
ر على جميع مجاالت الحياة« 

ّ
فحسب، بل أث

وعن سبب الخسارة، كشف الخليف »ضغط 
ــذرًا لــلــخــســارة،  ــ ــم واملـــبـــاريـــات لــيــس عـ املـــوسـ
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تخوض المنتخبات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم في أولمبياد 
طوكيو 2020، إذ يقابل منتخب مصر نظيره األرجنتيني، فيما يأمل 

المنتخب السعودي في التعويض من بوابة ألمانيا بعد الخسارة أمام 
ساحل العاج

)Getty/مصر تسعى لتحقيق فوزها األول من بوابة األرجنتين )أيمن عارف

)Getty( بسنت حميدة العبة المنتخب المصري أللعاب القوى

)Getty/المكسيك ستواجه اليابان لخطف بطاقة العبور )تشافير الين )Getty/السعودية خسرت اللقاء األول أمام ساحل العاج )تورو هاناي

)Getty/ديوكوفيتش يحلم بالحصول على الميدالية الذهبية )توم ويلر

ومــؤمــن أن العــب كــرة الــقــدم لــن يجد الــراحــة 
ــم يــنــجــح »األخـــضـــر«،  ــتــــزال«. ولـ  بــعــد االعــ

ّ
إال

أّي نقطة في 7 مباريات خاضها  في خطف 
ففي  والحالية،  السابقة  الثالث  الـــدورات  في 
مــشــاركــتــه عــــام 1984، خــســر أمــــام الــبــرازيــل 

ــــم هــــــزم أمـــــــام فــرنــســا  وأملــــانــــيــــا واملــــــغــــــرب، ثـ
وإسبانيا وأستراليا في أوملبياد 1996، قبل 
الخسارة من ساحل العاج في أوملبياد 2020، 
وينتظر األخضر اآلن مواجهتان في الدورة 
البرازيل  ثم  اليوم،  أملانيا  يقابل  إذ  الحالية، 

في 28 الجاري.
مــران  أول  غــاب ميكيل ميرينو عــن  وبــعــدمــا 
ملــنــتــخــب إســبــانــيــا األوملــــبــــي، عــقــب مــواجــهــة 
التي انتهت بالتعادل السلبي، انضم  مصر، 
ــذي أصــــبــــح جـــاهـــزًا  ــ ــ مــــارتــــني زوبـــيـــمـــنـــدي الـ
ملواجهة أستراليا املقررة اليوم األحد، ضمن 
2020. وبعدما  طــوكــيــو  أوملــبــيــاد  مــنــافــســات 

لعب أمام مصر، بعد غياب طويل عن املالعب 
نــتــيــجــة اإلصــــابــــة، لـــم يـــشـــارك العــــب الــوســط 
فــي املــــران الــجــمــاعــي، يـــوم الــجــمــعــة، مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الــــراحــــة. مـــن جــانــبــه، 
التي  العضلية  اآلالم  مــن  زوبيمندي  تعافى 
ملواجهة  السابقة  األيـــام  فــي  بها  يشعر  كــان 
ــبــــون الـــذيـــن  ــــني، أجـــــــرى الــــالعــ مــــصــــر. فــــي حــ
شاركوا بصورة أساسية في املباراة األولى، 
تمرينات استشفائية، وتدرب باقي الالعبني 
بــشــكــل طــبــيــعــي تــحــت إمـــــرة املــــــدرب لــويــس 
ــاد الـــفـــريـــق لــلــتــدريــبــات  ــ دي ال فــويــنــتــي. وعـ
الــذي  السبت، على ملعب »ســابــورو دومـــي« 

ســيــحــتــضــن املــــبــــاراة أمــــام أســتــرالــيــا، ضمن 
مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــضـــم أيـــضـــًا 

األرجنتني ومصر.
 ،1-4 املكسيكي  نظيره  أمـــام  هزيمته،  وبــعــد 
يأمل منتخب فرنسا التعويض عندما يواجه 
نــظــيــره الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
واملكسيكي  الــيــابــانــي  املنتخبان  فيه  ينشد 
حــســم بــطــاقــة الــعــبــور لــلــدور الــثــانــي، عندما 
في   »2002 »ســايــتــامــا  اســتــاد  عــلــى  يلتقيان 
ــه مــنــتــخــب  ــواجــ املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، فــيــمــا يــ
ــنـــدوراســـي، ويــقــابــل  ــهـ نــيــوزيــلــنــدا نــظــيــره الـ
منتخب رومانيا املنتخب الكوري الجنوبي.

لم تنجح السعودية 
في خطف أّي نقطة 

في 7 مباريات

نجمة الجمباز 
األميركية سيمون بيلز 

مرشحة للتألق

كورونا يحرم راكب األمواج 
البرتغالي مورايس من األولمبياد

أوملبياد  البرتغالي، فريدريكو مورايس، في  األمــواج  راكــب  لن يشارك 
بحسب  إصابته،  كــورونــا  فحص  نتيجة  أثبتت  بعدما   ،2020 طوكيو 
أن يسافر  املقرر  البرتغالية. وكــان من  األوملبية  اللجنة  أعلنت عنه  ما 

راكب األمــواج البرتغالي، البالغ من العمر 29 عامًا، واملعروف باللقب 
»كـــيـــكـــاس« إلــــى الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة لــالنــضــمــام ملــواطــنــتــيــه يــوالنــدا 

سيكييرا وتيريزا بونفالوت.

عداءة بريطانية تتحدى اللجنة األولمبية ضد العنصرية
العنصرية  آشــر سميث عن قضية  دينا-  البريطانية  الــعــداءة  تحدثت 
وتحدت   ،2020 طوكيو  أوملبياد  منافسات  فــي  مشوارها  انــطــالق  قبل 
بشكل غير مباشر اللجنة األوملبية الدولية في هذا الشأن، وذلك بعدما 
عن  التعبير  يمكنهم  الرياضيني   

ّ
أن الــدولــيــة  األوملــبــيــة  اللجنة  أعلنت 

لكن  وبعدها،  املنافسات  في  املشاركة  قبل  الرياضة  عن  بعيدًا  آرائــهــم 
عندما  كــان محتواها  مهما  رســالــة  لتوجيه  الـــرأي  عــن  التعبير  ُيمنع 
تصريحات  فــي  الــعــداءة  وردت  التتويج.  منصة  على  الرياضي  يكون 
 االحتجاج أو التعبير عن الرأي شيء أساسي 

ّ
أمام الصحافيني: »أرى أن

عاقب شخصًا يقف ضد العنصرية أو 
ُ
في حقوق اإلنسان. إذا كنت ست

ه قال 
ّ
الالعدالة، كيف ستتقبل هذا األمر. هل تسحب ميدالية من بطل ألن

 العنصرية هي خطأ؟«. 
ّ
إن

ناومي أوساكا توقد المرجل

أوقـــدت العــبــة التنس اليابانية، نــاومــي أوســاكــا، املــرجــل األوملــبــي في 
العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف النسخة الثانية والثالثني 
ــراء فــيــروس  ــ لــلــحــدث الـــريـــاضـــي الــضــخــم، بــعــد تــأجــيــل لـــعـــام كـــامـــل جـ
»كورونا«. وأضاءت الشعلة األوملبية التي شهدت مسارًا صعبًا، امللعب 
األحد  يــوم  األوملبياد مساء  األوملــبــي في طوكيو وستظل حتى نهاية 
في الثامن من أغسطس/ آب املقبل، بعد أسبوعني من املنافسات التي 
 أنحاء العالم، 

ّ
سيشارك فيها 11.090 رياضيًا يشكلون 206 وفود من كل

ويتسابقون على 339 ميدالية ذهبية في 33 رياضة.

أولمبيادياتقصة أولمبية

القاهرة ـ العربي الجديد

عن  بسنت حميدة،  املصرية،  القوى  ألعاب  العبة  أعلنت 
األوملبية  األلعاب  دورة  في  املشاركة  غيابها رسميًا، عن 
املقامة حاليًا في طوكيو، بداعي اإلصابة التي تعرضت 

لها خالل معسكر املنتخب املصري في اليابان.
وجاء قرار الالعبة بعد تأكيد الطاقم الطبي، الذي أشرف 
على عالجها طوال 72 ساعة قبل اإلعالن، بأمل التعافي 
قدرتها على خــوض منافسات  عــدم  واملــشــاركــة،  بسرعة 

ألعاب القوى في األوملبياد.
وكــتــبــت بــســنــت حــمــيــدة بــيــانــًا رســمــيــًا عــلــى صفحتها 
ــة التي  ــ الشخصية بــمــوقــع »فــيــســبــوك« جـــاء فــيــه: »األزمـ
مررت بها كانت كبيرة وصعبة، لكن بفضل الله كان هناك 
أنـــاس كــثــيــرون يقفون إلــى جانبي وأرســلــوا لــي رسائل 
 هــذا الــدعــم«. وأضــافــت: »هــذا 

ّ
تحفيز، لــم أكــن أتخيل كــل

الدعم جاء في الوقت الذي أمّر فيه بأصعب الفترات في 
 شيء«. وتابعت في بيانها: 

ّ
حياتي، وأحمد الله على كل

ها البداية في مشواري الرياضي وليست 
ّ
»أؤمن تمامًا أن

النهاية، رغم صعوبة املوقف. التأهل إلى أوملبياد طوكيو 
كان نعمة عظيمة وكذلك اإلصابة املفاجأة وعدم القدرة 
 خطوة في 

ّ
 حــال بكل

ّ
على املشاركة، وأنــا سعيدة في كــل

مرحلة التأهيل األوملبي وإن كانت لم تكتمل في مرحلتها 
ي كنت سعيدة بهذه الرحلة«.

ّ
األخيرة، لكن

وكانت بسنت حميدة )25 عامًا( مرشحة بقوة للمنافسة 
على التأهل ألفضل 16 العبة في سباق 200 متر، وكذلك 
متر،   100 فــي سباقات  نفسه  الـــدور  بلوغ  على  املنافسة 
فــي مصر، ولها  العسكرية  املؤسسة  لــنــادي  تلعب  وهــي 
باع طويل من اإلنجازات آخرها في السابع من يوليو/ 
تموز الجاري، عندما توجت بذهبيتي سباقي 100 متر 
و200 مــتــر لــبــطــولــة الــتــشــيــك الـــدولـــيـــة، لــتــحــصــد رسميًا 

بطاقة التأهل إلى بطولة العالم العام املقبل.
وكــانــت بــســنــت حــمــيــدة نــالــت بــرونــزيــة ســبــاق 100 متر 
وفضية 200 متر لدورة األلعاب األفريقية 2019 لتحصد 

التأهل إلى األوملبياد قبل أن تتعرض لإلصابة  تأشيرة 
قبل أقل من أسبوع على بدء الدورة األوملبية الدولية.

ــن الـــريـــاضـــيـــني  ــ ــلـــعـــديـــد مـ ــمــــت بـــســـنـــت حـــمـــيـــدة لـ وانــــضــ
والـــريـــاضـــيـــات الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا انــســحــابــهــم مـــن أوملــبــيــاد 
طوكيو لــظــروف مختلفة ســواء لخوفهم مــن كــورونــا أو 

إلصابات أو ألسباب خاصة.
وتــســبــبــت إصـــابـــة املــتــســابــق األملـــانـــي ســيــمــون جيشكه 
ــه كـــان من  ـ

ّ
بــكــورونــا فــي آخـــر هـــذه االنــســحــابــات، علمًا أن

املفترض أن ينافس في سباق الدراجات على الطرق في 
 
ّ
ألعاب طوكيو، إذ قالت بعثة أملانيا في أوملبياد طوكيو إن
املتسابق جيشكه أصيب بفيروس كورونا لينسحب من 
سباق الدراجات على الطرق. ويقيم جيشكه في فندق مع 
زمالئه في فريق الدراجات خارج القرية األوملبية. وكانت 
فحوص جميع املتسابقني الـ13 اآلخرين ومسؤولي فريق 
الــدراجــات األملــانــي قد أثبتت عــدم إصابتهم بالفيروس، 

لكن، سيخضعون ملزيد من الفحوص.

يشهد أولمبياد 
طوكيو 2020، مشاركة 

العديد من نجوم الرياضة 
الذين يأملون بمعانقة 

الذهب األولمبي

على هامش األلعاب

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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زهير ورد

بعد الركود الذي مّيز صيف 2020، 
بــســبــب تــأثــيــرات انــتــشــار فــيــروس 
ــفـــرق  ــلـــى تــــــوازنــــــات الـ كــــــورونــــــا، عـ
املـــالـــيـــة، شــهــد نــســق الــصــفــقــات هــــذا الــصــيــف 
 املــؤشــرات تؤكد 

ّ
 كــل

ّ
مستوى مشجعًا، بما أن

 هاجس دعم الصفوف يجمع عديد األندية. 
ّ
أن

 املــــــوارد املــالــيــة لـــم تــتــحــســن بشكل 
ّ
ــم أن ــ ورغـ

كـــبـــيـــٍر تــجــعــلــنــا املـــعـــطـــيـــات األخــــيــــرة نــنــتــظــر 
املدوية،  الصفقات  من  بالعديد   

ً
حافال صيفًا 

الكبير  الجماهيري  الضغط  بعد  خصوصًا 
على إدارات مختلف الفرق.

وسيكون العديد من النجوم العرب، حاضرين 
بقّوة في سوق االنتقاالت بعد بروز عدد هام 
من الالعبني، فقد ساهم نجاح محمد صالح 
وريــــاض مــحــرز أســاســًا فــي تشجيع األنــديــة 
على التعاقد مع الالعبني العرب، ودفع مقابل 
مــالــي مــهــّم لــلــفــوز بــخــدمــاتــهــم. وهــــذا املعطى 
كرة  تعافي  بداية  على  يعتبر مؤشرًا صحيًا 
القدم العربية، والتي تجسدت من خالل نتائج 
املنتحبات على الصعيد القاري بتتويج قطر 

بكأس آسيا والجزائر بكأس أفريقيا.
وكان نجوم منتخبات جنوب القارة األفريقية، 
هم الذين يسيطرون على املشهد وسط غياب 
الوضع اآلن   

ّ
أن العرب، غير  الالعبني  من قبل 

يختلف كليًا، إذ ال يكاد يمّر يــوم من دون أن 
نطالع أخــبــارًا عــن العبني عــرب مطلوبني من 

العديد من الفرق املعروفة.
وال يستبعد، في اآلن نفسه، أن نشهد املوسم 
الناشطني  العرب  الالعبني  عدد  تزايد  املقبل، 
 الدوريات العربية أصبحت 

ّ
في أوروبا، بما أن

ــفــــرق الــتــركــيــة  ــة مــــن الــ  مـــتـــابـــعـــة، خـــاصـ
ّ

ــل مـــحـ

ميركاتو 
النجوم العربية

يترقب المتابعون مصير أبرز النجوم العربية في سوق االنتقاالت الصيفية 
مصيرهم،  تحديد  ينتظرون  منهم  العديد  هناك  إّن  إذ  الجاري،  األوروبية 
انطالق  قبل  وذلك  جديدة،  ألندية  االنتقال  أو  الحالية  أنديتهم  مع  سواء 

الموسم الجديد

3031
رياضة

تقرير

أشرف  املغربي  انتقال  وكانت صفقة  أساسًا. 
حكيمي من إنتر ميالنو اإليطالي، إلى باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مــن أهـــم الصفقات 
خالل بداية سوق االنتقاالت الصيفية، إذ دفع 
لكسب  مهمًا  ماليًا   

ً
مــقــابــال الفرنسي  الــنــادي 

املنافسة مع تشلسي اإلنكليزي.
كــمــا تـــجـــدد الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل املــصــري 
محمد صــالح، بعدما أشــارت كبرى الصحف 
األوروبية، إلى تفكير ريال مدريد في التعاقد 
مع هذا الالعب. وبينما ال تبدو مهمة الريال 
ــنـــاع لــيــفــربــول بــتــســريــح  ســهــلــة فـــي ســبــيــل إقـ
 مــســتــقــبــل صــــالح ســيــكــون 

ّ
ــإن ــ نــجــمــه األول، فـ

االنــتــقــاالت،  لــه تأثير بشكل كبير على ســوق 
ــن الـــصـــفـــقـــات ســـتـــكـــون مــرتــبــطــة  فـــالـــعـــديـــد مــ
لــيــفــربــول سيكون   

ّ
ألن الـــالعـــب،  هـــذا  بمصير 

مجبرًا على انتداب العبني مكان صالح...
ــّم الــتــونــســي إلـــيـــاس الـــســـخـــيـــري، إلــى  وانــــضــ
قائمة املواهب العربية املطلوبة من عدد كبير 
ف نجم »نسور 

ّ
مــن الــفــرق فــي أوروبـــا، ويصن

ــه واحـــد مــن أفــضــل العــبــي وسط 
ّ
قــرطــاج« بــأن

امليدان في الدوري األملاني، وأرقامه تجاوزت 
أرقام العبني معروفني ومميزين يصنفون في 
خانة األفضل في العالم. وأشــار تقرير ملوقع 
 السخيري 

ّ
مختص في سوق االنتقاالت، إلى أن

مــطــلــوب مـــن إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي وتــشــلــســي 

اإلنكليزي وأتالنتا اإليطالي وليون الفرنسي 
إضــافــة إلــى ويستهام اإلنــكــلــيــزي، وهــي فرق 
قوية قادرة على تقديم عرض يقنع فريق كولن 
األملاني بتسريح العبه. وال يستبعد أن تبلغ 
صفقة رحيل السخيري عن كولن رقمًا قياسيًا 
ــــه نــجــح فـــي مــســاعــدة 

ّ
تــونــســيــًا، خــصــوصــًا أن

الــبــقــاء فــي البوندسليغا.  تــأمــني  فــريــقــه عــلــى 
ــة بــني  ــيـ ــرة املـــاضـ ــتـ ــفـ ــطــــت األخــــبــــار فــــي الـ وربــ
والعديد  بنسبعيني  رامــي  الجزائري  املــدافــع 
ــا  ــادي رومـ ــ مـــن األنــــديــــة الـــقـــويـــة، خــصــوصــًا نـ
اإليطالي الذي عجز عن دفع قيمة الصفقة إلى 
بوروسيا مونشغالدباخ األملاني. كما تحدثت 
مصادر إنكليزية عن اهتمام فريق ويستهام 
بخدمات الالعب الجزائري وسعيه للحصول 
على خدماته، وسط إصرار من قبل فريقه على 

املحافظة عليه خالل املوسم املقبل.
ووضـــع فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي 
فــتــرة، هــداف إشبيلية اإلســبــانــي، النجم  منذ 
املـــغـــربـــي يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري، ضـــمـــن أجـــنـــدة 
ــفـــاوض مــعــهــا في  ــتـ ــاء الـــتـــي يــعــتــزم الـ ــمــ األســ
حـــال بـــاع الــنــادي األملــانــي نــجــم خــط هجومه 
الــنــرويــجــي هــاالنــد، ويــراهــن دورتــمــونــد على 
 

ّ
 كل

ّ
هذا الالعب من أجل تحسني نتائجه، بما أن

 هذا املوسم سيكون صعبًا 
ّ
املؤشرات تؤكد أن

على الفريق، وقد يفشل في التأهل إلى دوري 
األبــطــال خــالل املــوســم املــقــبــل. كما نقل موقع 
 نادي يوفنتوس تابع 

ّ
»كالتشيو ميركاتو« أن

مردود هذا الالعب في املباريات السابقة.
وأصبح ليستر سيتي في موقف قّوة، بفضل 
تـــألـــق العـــبـــه املـــعـــار إلــــى بــشــكــتــاش الــتــركــي، 
الــجــزائــري رشــيــد غــــزال. وتــحــّول هـــذا الــالعــب 
إلـــى نــجــم فـــي الـــــدوري الــتــركــي، والــعــديــد من 
املــفــاوضــات بــني ليستر  ر 

ّ
األنــديــة تنتظر تعث

نجوم الكرة العربية 
يشعلون سوق االنتقاالت 

في أوروبا

جول كوندي ينضم إلى إشبيلية 
في المعسكر التحضيري الثاني للموسم

في  الثاني  إشبيلية  فريق  إلــى صفوف معسكر  الفرنسي جــول كوندي،  املدافع  انضم 
البرتغال، خالل تحضيرات الفريق »األندلسي« للموسم الجديد، تحت قيادة املدير الفني 
بالده  مع منتخب  املشاركة  بعد  وكــان كوندي يقضي عطلة قصيرة  لوبيتيغي.  يولني 
في منافسات كأس األمم األوروبية، والتي وّدع خاللها املنافسات من ثمن النهائي مع 
انتهاء  بعد  يونغ،  دي  لوك  الهولندي،  املهاجم  للفريق  أيضًا  وانضم  الفرنسي.  املنتخب 
عطلته لدى مشاركته مع هولندا في نفس البطولة القارية. ومن املقرر أن يخوض إشبيلية 
التحضيري، على رأسها مباراة ضد باريس سان  عدة مباريات وديــة خالل املعسكر 
جيرمان، وهي املباراة الهامة بالنسبة للفريقني، من أجل الوقوف على حالة الالعبني قبل 

منافسات املوسم الجديد، والتي ستقام في 27 يوليو/تموز الحالي.

عودة كروس ومودريتش وفاران 
وبيل إلى تدريبات ريال مدريد

 من األملاني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي رافاييل فاران 
ّ

انضم كل
والويلزي غاريث بيل، إلى تدريبات ريال مدريد، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل 
عليها الالعبون بعد املشاركة في منافسات بطولة »يورو 2020«. وشارك الالعبون في 
التدريبات الجماعية تحت قيادة املدير الفني الجديد للفريق، كارلو أنشيلوتي، الذي عاد 
للمقاعد الفنية للنادي امللكي من جديد، آتيًا من فريق إيفرتون اإلنكليزي، بعد أن قاد 
الفريق اإلسباني في الفترة ما بني 2013 إلى 2015. وعلى الرغم من العودة للتدريبات ما 
 من بيل وفاران غير محدد بعد، إذ يتفاوض األول مع الفريق بشأن عقده 

ّ
زال مصير كل

مع رغبة من النادي في االستغناء عنه قبل نهاية العام الحالي، بينما ينتظر الثاني إتمام 
عدة مشاكل  من  تعاني  التي  الصفقة  وهي  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  إلى  انتقاله 
بسبب املطالب املادية للنادي »امللكي«، والذي يطلب 60 مليون يورو من أجل االستغناء 
عن املدافع الفرنسي. أما كريم بنزيمة فلم ينضم إلى الفريق حتى اآلن، وذلك بعد إصابته 
التحضيرات  لفترة طويلة من  الفريق  ما سيبعده عن  وهــو  مــؤخــرًا،  كــورونــا  بفيروس 
للموسم الجديد، قبل أن ينضم تحت إمرة أنشيلوتي من جديد بعد تعافيه بشكل كامل.

برشلونة يواجه يوفنتوس في كأس 
»خوان غامبر« بحضور جماهيري محدود

أعلن فريق برشلونة رسميًا عن مواجهة يوفنتوس في 8 أغسطس/آب املقبل، بحضور 
20 في املائة من الجماهير، أي نحو 20 ألف مشجع في بطولة كأس »خوان غامبر« الودية. 
وسيكون هذا أول لقاء لبرشلونة بحضور جمهور منذ 7 مــارس/آذار عام 2020، حني 
فاز 1 - صفر على ريال سوسيداد في »الليغا« بهدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء. 
ربما تشهد هذه املباراة لقاء ليونيل ميسي في حال استمراره مع برشلونة املوسم املقبل 
بالبرتغالي كريستيانو رونالدو إذا ما قرر هو أيضًا االستمرار مع النادي اإليطالي، هذا 

وستسبق هذه املباراة ألول مرة إقامة لقاء ودي بني فريقي السيدات في الناديني.

فاليري كاربن يتولى تدريب المنتخب الروسي
سيتولى الروسي فاليري كاربن، املدرب الحالي لفريق روستوف، تدريب املنتخب الروسي 
خلفًا لستانيسالف تشيرتشيسوف الذي أقيل لسوء نتائج املنتخب في بطولة »يورو 
2020«. وأعلن االتحاد الروسي لكرة القدم، في بيان نشر على موقعه اإللكتروني: »العقد 
تمديده،  احتمال  مع   2021 األول  ديسمبر/كانون   31 حتى  كاربن سيكون ساريًا  مع 
والــفــريــق«. وأوضــح  املنتخب  العمل في  املقبلة بني  الستة  األشهر  املــدرب في  وسيجمع 
موسكو،  وســبــارتــاك  اإلسباني  ملايوركا  السابق  املـــدرب  كــاربــن،  مــع  التعاقد  أّن  البيان 
سيعلن رسميًا يوم غد االثنني. وأضــاف البيان: »كــان أحد أفضل الالعبني الــروس في 
اكتسب  كالعب،  مسيرته  انتهاء  بعد  الوطني.  واملنتخب  األندية  في  بلعبه  تميز  جيله. 
الناجح في روستوف«.  األعــوام األخيرة من عمله  فاليري خبرة كبيرة كمدرب، ومنها 
ه 

ّ
من جانبه، أعرب كاربن عن امتنانه لالتحاد الروسي لكرة القدم على ثقته، موضحًا أن

ها بالنسبة لي مرحلة جديدة مهمة 
ّ
شرف كبير وتقييم كبير لعمله كمدرب، وقــال: »إن

جدًا في مسيرتي كمدرب«.

مثيرة  تجربة  إنــزاغــي،  اإليــطــالــي سيموني  املـــدرب  سيخوض 
املــوســم املــقــبــل، عندما يــقــود نـــادي إنــتــر مــيــالن، بطل الـــدوري 

اإليطالي املوسم املاضي.
وبعد سنوات قاد خاللها نادي التسيو )منذ 2016(، سيكون 
إنزاغي في اختبار صعٍب ليثبت أحقيته بقيادة »نيراتزوري« 
خلفًا ملواطنه أنطونيو كونتي، الذي قّرر عدم تمديد التجربة مع 

الفريق رغم حصوله على الـ«سكوديتو«.
وكان اختيار إنزاغي )45 عامًا(، مفاجئًا بالنسبة إلى الجماهير 
أّن  أقــوى بما  التتويج وقيادة فــرق  له  التي توقعت اسمًا سبق 
قبل  ــدة  واحـ تــعــرف غير محطة  لــم  التدريبية  إنــزاغــي  مسيرة 
القدوم إلى إنتر، لكّن شخصية مدرب التسيو السابق جعلت 
ه 

ّ
أن الفرصة، خصوصًا  يمنحونه  إيطاليا  بطل  املشرفني على 

يعتمد أسلوبًا تكتيكيًا ال يختلف كثيرًا عن كونتي.
التدريب،  إنزاغي في ميدان  بــروز  الحظ دورًا كبيرًا في  ولعب 
بعدما استنجدت به إدارة التسيو لتعويض املدرب األرجنتيني 
مارسيلو بيلسا الذي تراجع عن تدريب الفريق في آخر لحظة. 
مثالية، فجعل التسيو  بطريقة  الفرصة  من  إنزاغي  واستفاد 
من أفضل األندية في الكالتشيو وقــاده إلى العودة للمشاركة 
ــا، إضــافــة إلـــى الــحــصــول عــلــى كــأس  ــ ــ فــي دوري أبــطــال أوروب

إيطاليا في مناسبة وخسارة النهائي في مناسبة أخرى.

الحصول  مــن  قريبًا  فــي موسم 2019ـ 2020،  وكــان التسيو 
أّن  يــوفــنــتــوس، غير  مــع  قــوي  تنافس  الــبــطــولــة، بعد  لقب  على 
نتائج  في  أثر  فيروس كورونا  انتشار  النشاط بسبب  توقف 
الفريق بعد عودة املنافسات وخسر التسيو فرصة الحصول 
املــدرب  لــكــّن  االنــتــظــار.  الكالتشيو بعد ســنــواٍت مــن  على لقب 
ــه قــادر على تطوير قــدرات الالعبني فقد اعتمد 

ّ
الشاب أثبت أن

ذلك  األنــديــة ورغــم  ببقية  مــحــدود قياسًا  على رصيد بشري 
نجح في مقارعة يوفنتوس وبقية األندية القوية.

 من تألق شقيقه فيليبو الذي كان العبًا 
ً
وعانى إنزاغي طويال

أفضل  كــان  لكن سيموني  لعبًا،  النجومية  منه  مميزًا وســرق 
ه مطالب بإثبات ذلك عندما 

ّ
في عالم التدريب حتى اآلن رغم أن

يقود فريقًا قويًا سيدافع عن اللقب الذي فاز به خالل املوسم 
املــاضــي. خالصة الــقــول إّن مــا أظــهــره مــع التسيو يشير إلى 
إنتر  قــدرات  التحدي وتطوير  إنــزاغــي قد ينجح في كسب  أّن 
باملشاركة في  الخبرة  ه يملك 

ّ
أن بما  أوروبيًا  نتائجه  وتحسني 

في  املاضي  املوسم  فريقه  رغــم خسارة  أوروبـــا  أبطال  دوري 
ثمن النهائي ضد بايرن ميونخ الذي كان عند مواجهته فريقًا 
ال ُيهزم، في وقت عجز فيه اإلنتر خالل مناسبتني على التوالي 

في تجاوز دور املجموعات في منافسات األبطال.
زهير...

سيموني إنزاغي

على هامش الحدث

ينتظر عشاق إنتر ميالن الكثير من المدرب اإليطالي سيموني إنزاغي من 
أجل أن يحافظ بطل الكالتشيو على لقبه الذي أحرزه العام الماضي

أشرف حكيمي 
نجم باريس سان 
جيرمان الجديد 
)أوريلين مونييه/
)Getty

علي فرج حصد بطولة العالم للمرة الثانية 
)Getty/أليكس ليفيزي(

وبشكتاش من أجل االنقضاض على الفرصة 
والـــفـــوز بــخــدمــات أفـــضـــل صـــانـــع أهـــــداف في 
 مسيرة 

ّ
الدوري التركي هذا املوسم، ولهذا فإن

ــزال قـــد تــعــرف مــحــطــة جـــديـــدة بــعــدمــا لعب  غــ
سابقًا في فرنسا وإيطاليا وإنكلترا. وتحول 
غـــــزال إلــــى مـــحـــور أســـاســـي فـــي الـــحـــديـــث عن 
غلطة  فريق  دخــول  بعد  تركيا  فــي  الصفقات 
ســـراي عــلــى الــخــط مــا ســيــحــدث جـــداًل كبيرًا، 
نظرًا إلى التنافس التاريخي بني غلطة سراي 
وبــشــكــتــاش. وتــحــول الــلــيــبــي املــعــتــصــم بالله 

الفرق اإليطالية مصير الجزائري آدم أوناس، 
مع نادي نابولي، فتألقه، معارًا، خالل املوسم 
املــاضــي مــع كــروتــونــي، جعل الجميع ينتظر 
أن يــخــرجــه مـــدرب نــابــولــي مــن حــســابــاتــه من 
أجل التعاقد معه واالستفادة من قدراته، لكن 
الحفاظ  على  مــصــّر   سباليتي 

ّ
فـــإن اآلن  حتى 

نـــادي ميالن  الــجــزائــري. وينتظر  على العــبــه 
اإليطالي قرار تشلسي اإلنكليزي بخصوص 
حكيم زيـــاش، إذ يــرغــب الفريق اإليــطــالــي في 
التعاقد معه ووضع ميزانية هامة، ويتنافس 

املصراتي، إلى أحد نجوم سوق االنتقاالت في 
ه مطلوب من العديد 

ّ
الدوري البرتغالي، بما أن

مــــن األنـــــديـــــة، خـــصـــوصـــًا بــنــفــيــكــا الــــــذي كـــان 
مستعدًا لدفع مبلغ يتجاوز 10 ماليني يورو 
 
ّ
من أجل إقناع فريقه براغا، بالتفريط فيه، لكن

املــفــاوضــات،  إنكليزي على خــط  دخــول فريق 
كان  وإن  نسبيًا،  يتأخر  الصفقة  حسم  جعل 
 النجم الليبي أشعل املنافسة بني 

ّ
من املؤكد أن

فــرق عـــدة، ال سيما بعد األخــبــار عــن اهتمام 
ــراقـــب الــعــديــد من  فــــرق أملــانــيــة بــخــدمــاتــه. وتـ

مـــع الــعــديــد مـــن الـــفـــرق الــتــي تــنــتــظــر الــفــرصــة 
للفوز بخدمات واحــٍد من أفضل الالعبني في 
مــركــزه. وتــوجــد عــديــد األســمــاء األخـــرى التي 
مـــــازال الــتــنــافــس قــائــمــًا بــخــصــوص الــتــعــاقــد 
مـــعـــهـــا، مـــثـــل الــــجــــزائــــري فـــريـــد بــــواليــــة العـــب 
ميتز الفرنسي الذي تألق املوسم املاضي في 
األخبار  وربطت  الفرنسي  الــدوري  منافسات 
إلــى جانب  بينه وبــني نــادي ليدز اإلنكليزي، 
ــد بــــن عــلــي  ــمـ ــرى مـــثـــل الــلــيــبــي أحـ ــ أســــمــــاء أخــ

والتونسي سيباستيان تونكتي.

فرج والشربيني يفوزان وجه رياضي
ببطولة العالم لإلسكواش

شيكاغو ـ العربي الجديد

فــرج، املصنف أول عامليًا،  تــّوج املــصــري علي 
ــكــــواش لــلــمــرة  بــلــقــب بــطــولــة الــعــالــم فـــي اإلســ
فـــي مــســيــرتــه االحـــتـــرافـــيـــة، بتغلبه  الــثــانــيــة 
 ،1-3 الثاني  الشوربجي  محمد  مواطنه  على 
ــاراة الــنــهــائــيــة فـــي شــيــكــاغــو. ونــالــت  ــبــ فـــي املــ
مــواطــنــتــهــمــا نــــور الــشــريــبــي املــصــنــفــة أولـــى 
ــامـــس فــي  ــاملـــي الـــخـ ــعـ عـــاملـــيـــًا أيـــضـــًا الـــلـــقـــب الـ
مسيرتها االحترافية بفوزها على مواطنتها 

نوران جوهر الثانية 3-1 أيضًا.
في املباراة األولى حّول فرج )29 عامًا( خسارته 
الــشــوط األول 7-11 إلـــى فـــوز بــثــالثــة أشـــواط 
املــبــاراة  منهيًا  و4-11  و9-11   10-12 متتالية 
الثاني  الــعــاملــي  الــلــقــب  فــي 67 دقــيــقــة، محققًا 
في مسيرته بعد األول موسم 2018-2019 في 
شــيــكــاغــو أيــضــًا عــلــى حــســاب مــواطــنــه طــارق 
الــذي خسر أمــامــه فــي نصف النهائي.  مؤمن 
وعــــوض فـــرج تــنــازلــه عــن صــــدارة التصنيف 
اللقب  مــن  األخــيــر  للشوربجي وحــرم  العاملي 
بعد  االحــتــرافــيــة  مسيرته  فــي  الثاني  العاملي 
األول عــام 2017 على حساب شقيقه األصغر 
ــروان. وهـــو الــلــقــب الـــــ22 لــفــرج فــي مسيرته  ــ مـ
ــذا املــــوســــم، بــعــد  ــ ــيـــة والـــثـــالـــث لــــه هـ ــتـــرافـ االحـ
دورتــي مصر وقطر الدوليتني، وذلــك بعد 11 
يــومــًا فقط مــن والدة ابنته فــريــدة. وقـــال فرج 

في تصريحات صحافية: »أنا متأثر جدًا بهذا 
ه أسبوع مميز بالنسبة لي مع ابنتي 

ّ
اللقب ألن

 
ّ
الصغيرة التي ولدت قبله بقليل« مضيفًا أن

شيكاغو »أصبحت بالتأكيد مدينتي املفضلة 
وليس فقط بسبب استضافتها بطولة العالم، 
لكن بسبب األشخاص الذين يجعلونك تشعر 
أواجهه  عندما  »محمد،  وتــابــع:  بالترحيب«. 
 مــرة يــكــون ذلــك شــرفــًا لي. 

ّ
فــي املــلــعــب، فــي كــل

نحن هنا - جيلنا - بسببه. لقد مهد الطريق 
لنا وعلينا أن نواصل رفع مستوانا. أنا أشعر 
بالرهبة مما يفعله وهــو سبب وجودنا هنا 

اليوم«.
في املقابل، خسر الشوربجي املباراة النهائية 
بأنه  علما  و2014،   2012 عــامــي  بعد  الثالثة 
ثــالــث مــصــري فقط يبلغ النهائي أربـــع مــرات 
ــــي 4  ــة فـ ــيـ ــاملـ ــــاب عـ ــقـ ــ ــة )4 ألـ ــانـ ــبـ ــر شـ ــمـ ــد عـ ــعـ بـ
مباريات نهائية( ورامي عاشور )3 ألقاب في 
فــي نسختي 2012  الــفــائــز عليه  نــهــائــيــات(   5

و2014.
النهائي  الــشــربــيــنــي  الــســيــدات، حسمت  لـــدى 
املـــصـــري - املـــصـــري الـــخـــامـــس عــلــى الــتــوالــي 
 5-11 جوهر  على  تغلبت  عندما  ملصلحتها، 
و11-8 و8-11 و11-9 في 53 دقيقة. وهو اللقب 
الثالث على التوالي والخامس للشربيني في 
متتالية  ســت  بينها  نهائية،  مــبــاريــات  سبع 
بعد أعوام 2015 و2016 و2019 و2020 )خسرت 
ها أصبحت أول 

ّ
عامي 2013 و2017(، علمًا أن

ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة  ــبــ امـــــرأة تــصــل إلــــى املــ
الشربيني  مــرات متتالية. وباتت  العالم ست 
)25 عـــامـــًا( ثــالــث العــبــة تــحــرز لــقــب الــبــطــولــة 
ــرات بــعــد املــالــيــزيــة نيكول  الــعــاملــيــة خــمــس مــ
ديــفــيــد )8 بـــطـــوالت فـــي 8 مــبــاريــات نــهــائــيــة( 
واألســتــرالــيــة ســـارا فــيــتــزجــيــرالــد )5 بــطــوالت 
فــي 6 مــبــاريــات نــهــائــيــة(. فــي املــقــابــل، فشلت 
جوهر في تحقيق لقبها العاملي األول في أول 
مباراة نهائية في مسيرتها االحترافية، وفي 
إلــى صــدارة التصنيف العاملي للمرة  الــعــودة 
الثانية في مسيرتها )املرة األولى في أكتوبر/ 
تشرين األول 2020(، وأن تصبح ثالث مصرية 
تــرفــع كـــأس الــبــطــولــة. وقـــالـــت الــشــربــيــنــي في 
إذا  حــقــًا،  سعيدة  »أنـــا  صحافية:  تصريحات 
ــنــي ســأفــوز بخمس 

ّ
أخــبــرنــي أحـــد مــن قــبــل أن

»كــان  أصــدقــه« مضيفة:  فلن  بــطــوالت عاملية، 
األمــر صعبًا جدًا حتى النهاية، وظلت نوران 
أبــدًا.  القتال ولــم تستسلم  تدفعني، وتــواصــل 
هــذا هو سبب وجــودهــا هنا وهــي تلعب أول 
نهائي لها في بطولة العالم، وأنا أعلم حجم 

ذلك وكيف تشعر«.
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