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رياضة

يلتقي فريقا 
الصفاقسي 
والترجي في 
نهائي كأس 
السوبر التونسي، 
بحثا عن لقب 
محلي جديد، 
وفي مواجهة 
ستشهد الكثير 
من اإلثارة 
وسيحتضنها 
استاد »حمادي 
العقربي« 
وستخلو 
من الحضور 
الجماهيري 
بسبب تفشي 
فيروس كورونا. 
وكان الترجي 
توج بالدوري 
فيما حصل 
الصفاقسي 
على كأس 
تونس.

الصفاقسي يتحدى الترجي في نهائي كأس السوبر التونسي )فرانس برس(

من يتوج بالسوبر التونسي؟

طلبت رابطة أندية الدوري اإلسباني »الليغا« 
من لجنة املنافسة باالتحاد الوطني لكرة القدم 

تأجيل مباراتي ريال مدريد-أثلتيك بلباو 
وغرناطة-أتلتيكو مدريد لحساب الجولة 

التاسعة من منافسات دوري الدرجة األولى 
بسبب تمديد مواعيد مباريات منتخبات اتحاد 

قام خالل فترة التوقف 
ُ
أميركا الجنوبية التي ت

الدولي بشهر أكتوبر/تشرين األول املقبل ضمن 
التصفيات الالتينية املؤهلة ملونديال قطر 2022.

تألق اإلسباني أداما تراوري على املستوى 
املهاري، ليكون أفضل مراوغ في البطوالت 

األوروبية الخمس الكبرى، بفضل قدراته مع 
وولفرهامبتون، في الدوري اإلنكليزي املمتاز. 

وأكمل تراوري وفقا لشبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
49 من بني 59 »مراوغة« في الدوري اإلنكليزي 

حتى اآلن هذا العام. وبلغت نسبة أداما تراوري 
83.05 % من مراوغاته الناجحة، وتاله النجم 

الفرنسي مبابي العب سان جيرمان.

أكد النجم البرازيلي املعتزل رونالدو نازاريو 
تأييده لفكرة إقامة دوري السوبر األوروبي. 

وتحدث النجم السابق في حوار مع صحيفة 
)ذا أثلتيك(: »إذا نظرت إلى فكرة سوبرليغ، 

فهي ليست سيئة. يريد املشجعون مشاهدة أهم 
املباريات.عشاق الكرة يريدون رؤية ريال مدريد 
يلعب ضد ميالن أو إنتر، سيتي وباريس سان 
جيرمان... لنرى هذه املباريات دون الحاجة إلى 

انتظار ربع النهائي أو نصف النهائي«.

الليغا تطلب 
تأجيل مباراتين 

في الدوري

تراوري أفضل 
مراوغ في البطوالت 

الخمس الكبرى

البرازيلي رونالدو 
يؤيد فكرة دوري 

السوبر األوروبي
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يسعى مانشستر سيتي 
إلى خطف الفوز أمام 

منافسه تشلسي

برشلونة يتعثر من جديد في الليغا
تــعــادل فريقا قـــادش وبــرشــلــونــة بـــدون أهـــداف فــي خــتــام مــبــاريــات الجولة 
السادسة من منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا«، ولعب برشلونة 
5 مباريات في الدوري اإلسباني هذا املوسم )لديه مباراة مؤجلة من الجولة 
الرابعة أمام إشبيلية( انتصر في 2 فقط وتعادل في 3 مباريات. ويعد هذا 
التعادل الثاني لبرشلونة تواليا، وذلك بعد تعادله في مباراة الجولة املاضية 

مع غرناطة بهدف ملثله في لقاء احتضنه ملعب )كامب نو(. 
املــركــز السابع فــي جــدول  الــــ9 محتال  النقطة  إلــى  ورفـــع برشلونة رصــيــده 
الـ6 محتال  النقطة  الــدوري اإلسباني، بينما رفع قادش رصيده إلى  ترتيب 
الـــ14. ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 16 نقطة حققها  املركز 
من أصل 18 ممكنة، يليه أتلتيكو مدريد في مركز الوصافة بفارق نقطتني. 
ويعاني نادي برشلونة من أزمة اقتصادية قوية أثرت على سوق انتقاالته 
الصيفي، إلى جانب رحيل نجمه وقائده السابق ليونيل ميسي، ما انعكس 
على أداء الفريق في الــدوري ودوري أبطال أوروبــا. ووسط تراجع حاد في 
نتائج الفريق الكتالوني، الذي تطالب جماهيره إدارة الرئيس خوان البورتا، 
بضرورة إقالة املدرب كومان، الذي يقودهم إلى املجهول في املوسم الحالي 
بانتظار ما  الكتالوني  الــفــريــق  الــرحــيــل عــن صــفــوف  مــن  بــات قريبا  حيث 

ستسفر عنه األيام املقبلة.

سوسييداد يعود بفوز صعب من غرناطة
ــال ســوســيــيــداد بــفــوز صــعــب مــن أرض مضيفه غــرنــاطــة 3-2 في  عـــاد ريـ
الثالث.  للمركز  ليرتقي  الــقــدم  لكرة  إسبانيا  بطولة  مــن  الــســادســة  املرحلة 
إلــى 13 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن ريال  ورفــع سوسييداد رصيده 
مدريد املتصدر ونقطتني عن أتلتيكو مدريد بطل املوسم املاضي. واستغل 
الثالث.  املركز  لينتزع منه  أمــام إشبيلية 3-1  فالنسيا  سوسييداد خسارة 

وسقط أوساسونا على أرضه أمام ريال بيتيس 3-1.

نابولي يكتسح سامبدوريا في الدوري األيطالي

اكتسح فريق نابولي مضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف دون رد في الجولة 
الخامسة بالدوري اإليطالي لكرة القدم. افتتح فيكتور أوسيمهني التسجيل 
لنابولي في الدقيقة 10 وأضاف فابيان الهدف الثاني في الدقيقة 39. وعاد 
ثم  الدقيقة 50  في  لفريقه  الثالث  الهدف  الشباك وتسجيل  لهز  أوسيمهني 

سجل بيوتر زلينسكي الهدف الرابع في الدقيقة 59. 
النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة في صــدارة املسابقة في  وبهذه 
الثالث عشر.  املركز  في  نقاط  عند خمس  تجمد رصيد سامبدوريا  حني 
وفي نفس الجولة، أنقذ تشيرو إيمبولي فريق التسيو من الخسارة ومنحه 
التعادل في الوقت القاتل )92( بهدف ملثله مع مضيفه تورينو الذي كان قد 
تقدم في النتيجة بهدف حمل توقيع ماركو بياتسا في الدقيقة 76. وبهذه 
نقاط  مقابل سبع  في  نقاط  بثماني  السابع  املركز  تورينو  يحتل  النتيجة، 

لالتسيو العاشر في الترتيب.

روما يعود لسكة االنتصارات
عاد روما لطريق االنتصارات بفوزه بهدف نظيف على أرضه أمام أودينيزي 
في الجولة الخامسة بالدوري اإليطالي املمتاز لكرة القدم. وبعد سقوطه في 
الجولة األخيرة أمام فيرونا، حقق فريق املدرب مورينو الفوز على أودينيزي 
عن طريق الالعب تامي ابراهام في الدقيقة 36. وبهذه النتيجة يرفع روما 
رصــيــده إلــى 12 نقطة فــي املــركــز الــرابــع على بعد ثــالث نــقــاط مــن نابولي 
تــوقــف رصيد  املــقــابــل  فــي  فــي خمس جـــوالت.  الكاملة  بالعالمة  املــتــصــدر 

أودينيزي العاشر في الترتيب عند سبع نقاط.

لندن - العربي الجديد

اليوم  العاملية،  الرياضية  الجماهير  تترقب 
ــبـــت، املــــواجــــهــــة الــــقــــويــــة، الـــتـــي ســتــجــمــع  الـــسـ
الـــدوري  لقب  حــامــل  نـــادي مانشستر سيتي، 
في  مــع ُمضيفه تشلسي  املــمــتــاز،  اإلنــكــلــيــزي 
منافسات  ضمن  بريدج«،  »ستامفورد  ملعب 

األسبوع السادس من »البريميرليغ«.
ــانـــي، تــومــاس تــوخــيــل،  ويــطــمــح املــــدرب األملـ
املـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي، 
إلى إثبات نفسه مرة أخــرى أمــام مانشستر 
ســيــتــي، بــعــدمــا اســتــطــاع اإلطـــاحـــة بكتيبة 
ــــار  ــــو/أيـ ــايـ ــ بــــيــــب غــــــــوارديــــــــوال، فـــــي شــــهــــر مـ
املـــاضـــي، وخــطــف مــنــهــم لــقــب بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم. صحيح أن بعض 
الــجــمــاهــيــر الــعــاملــيــة، اعــتــبــرت فـــوز تشلسي 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي نــهــائــي دوري 
األبــــطــــال، ُمـــجـــرد ضـــربـــة حــــظ، لــكــن املــــدرب 
توماس توخيل استطاع إثبات نفسه وبقوة، 
»البريميرليغ«  كبار  ينافس  أصبح  بعدما 
فــي املــوســم الــحــالــي، نتيجة الــبــدايــة القوية 

أيوب الحديثي

ــة قــطــر، فـــي انـــتـــداب الــعــديــد من  نــجــحــت دولــ
أبــــرز العــبــي كـــرة الــقــدم إلـــى دوري الــنــجــوم، 
ــرز نـــجـــوم الــلــعــبــة في  ــ ــات مــحــطــة ألبـ ــذي بــ ــ الـ
أوروبا وقارة أميركا الجنوبية في السنوات 
األخيرة. ولم تعتمد سياسة األندية القطرية 
أخــيــرا، على ضــم العــبــن يــرغــبــون فــي إنهاء 
مسيرتهم، لكنها كانت حريصة على انتداب 
نجم يقدم اإلضافة داخل أرضية امللعب، وهو 
مـــا تــجــســد بــصــفــقــة أنـــدريـــه آيـــو العـــب الــســد 
والبلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع الدحيل، 
ــغــــز نــجــم إيــفــرتــون  وأخـــيـــرا خــامــيــس رودريــ
ــال مــدريــد ســابــقــا. وحــصــدت قطر شرف  وريـ
تــنــظــيــم مــونــديــال كـــأس الــعــالــم 2022، الـــذي 
عالم  فــي  ملجهوداتها  تتويج  ســوى  يكن  لــم 
الرياضة التي تم بذلها منذ الثمانينات، بعد 
للشباب  العالم  كــأس  بطولة  فــي  مشاركتها 
عام 1981، والتي حصدت وصافتها، لتعمل 
بعدها على أخــذ الــخــطــوات األولـــى فــي سلم 
أبــرز  الــريــاضــة، مــن خــال استقطاب  تطوير 

»الــبــلــوز«. وحقق نــادي تشلسي الــفــوز في  لـــ
4 مواجهات من أصل 5 مباريات في املوسم 
الحالي بالدوري اإلنكليزي املمتاز، وتعادل 
في منافسة وحيدة بهدف ملثله أمام ليفربول 
فــي ملعب »آنــفــيــلــد«، بــعــدمــا لــعــب »الــبــلــوز« 

املواجهة بعشرة العبن فقط.
ــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل فــريــقــا قــويــا  وصــنــع املـ
لــلــغــايــة، مــنــذ اســتــامــه ملــهــامــه خــلــفــا للمقال 
فرانك المبارد، بعدما قاد »البلوز«، إلى دوري 
أبطال أوروبا، لكن أفضل ما فعله املدير الفني 
األملاني، هو الفوز على مانشستر سيتي في 

الدوري اإلنكليزي، ونهائي املسابقة القارية.
وأصبح تشلسي يمتلك قوة هجومية ضاربة، 
بــعــدمــا نــجــحــت اإلدارة فــي ســـوق االنــتــقــاالت 
ــع الــعــمــاق  الــصــيــفــيــة املـــاضـــيـــة، بــالــتــعــاقــد مـ
قــادمــا مــن إنتر  لــوكــاكــو،  البلجيكي، رومــيــلــو 
مــيــانــو اإليـــطـــالـــي، مــقــابــل 97 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بــاإلضــافــة إلــى امــتــاكــه عـــددًا من 
ــم املــغــربــي  ــهـ ــعـــن، وعـــلـــى رأسـ ــرائـ الـــاعـــبـــن الـ

حكيم زياش، ونغولو كانتي.
بـــــــدوره، خــســر مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي بــدايــة 

العربي واألجنبي،  الكفاءات على املستوين 
والعمل على تطوير البنية التحتية. بعدها، 
بـــات الــــدوري الــقــطــري مــركــزا لــجــذب العديد 
العربية. ومنحت قطر  الــقــدم  كــرة  مــن نجوم 
رياضية  مؤسسات  إلنشاء  األولــويــة  بعدها 
والفعاليات  البطوالت  واستضافة  متطورة، 
الـــكـــبـــيـــرة. وجــــــاءت الـــخـــطـــوة األهـــــم بــإنــشــاء 
ــل »األلــفــيــنــات«  ــ أكــاديــمــيــة أســـبـــايـــر فـــي أوائــ
بــمــيــزانــيــة مــفــتــوحــة، والــتــي حـــددت مهمتها 
بــإعــداد بــطــل ريــاضــي قــطــري واعـــد فــي كافة 
الرياضات. ولجأت األكاديمية إلى البحث عن 
املــواهــب الصغيرة الــواعــدة ممن درســـوا في 
مدارسها، لتأهيلهم فنيا ونفسيا ومعنويا. 
 حتى بــدأت 

ً
ــا طــويــا

ً
ولــم تأخذ التجربة وقــت

ــألـــق املــنــتــخــب  نـــتـــائـــج جـــنـــي الـــثـــمـــار، بـــعـــد تـ
القطري، في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 
فــي 2014. وبــمــوازاة  ســن 19 سنة بميانمار 
ذلك، كانت »عاصمة الرياضة« حريصة على 
إنشاء  العمل على  التحتية من خــال  البنية 
مــاعــب مــبــهــرة، فــي خــطــوة الستقطاب أبــرز 
اآلسياد  بطولة  استضافة  وبعد  البطوالت، 
وأمــــم آســيــا، والــحــصــول عــلــى شـــرف تنظيم 
املــونــديــال، تــم إنــشــاء الــعــديــد مــن االســتــادات 
املـــجـــهـــزة بــتــكــنــولــوجــيــا لــلــتــبــريــد بــالــطــاقــة 
في  الـــحـــرارة  ــة  درجـ عــلــى  للحفاظ  الشمسية 
ــــان لــإنــجــازات  ــــة مــئــويــة. وكـ مـــعـــدل 27 درجـ
الــتــي حــقــقــتــهــا قــطــر عــلــى مــســتــوى مختلف 
فـــي جــعــلــهــا محطة  كــبــيــر  الـــريـــاضـــات، دور 
عامة  الرياضة  نجوم  من  للعديد  استقطاب 

يد  علي  اإلنكليزي،  بــالــدوري  الحالي  املوسم 
منافسه توتنهام بهدف نظيف، ثم وجد نفسه 
»االتــحــاد«،  ملعبه  على  الــتــعــادل  على  مجبرًا 
أمــام منافسه ساوثهامتبون، ما جعل كتيبة 
بثاث  متأخرة  نفسها  تجد  غــوارديــوال  بيب 
وليفربول،  تشلسي،  املــتــصــدريــن،  عــن  نــقــاط، 

ومانشستر يونايتد.
ويــعــانــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــن عــــدم وجـــود 
في  اإلدارة  فشلت  بعدما  صريح،  حربة  رأس 
ســــوق االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة املـــاضـــيـــة، بضم 
املــهــاجــم املــخــضــرم هـــاري كـــن، مــن توتنهام، 
بيب  كتيبة  على  كبير  بشكل  الفجوة  لتظهر 
التوليفة  لــم يجد لحد اآلن  الــذي  غــوارديــوال، 

الجيدة.
وينتظر كتيبة املدرب بيب غوارديوال أسبوع 
صــعــب لــلــغــايــة، ألنــهــم ســيــواجــهــون تشلسي 
اليوم السبت، ثم سيلعبون ضد باريس سان 
جيرمان في »حديقة األمراء«، ضمن منافسات 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن دوري األبـــطـــال، واألحـــد 
املقبل، سيلعب رفاق محرز أمام ليفربول في 

»آنفيلد«، بالدوري اإلنكليزي املمتاز.
صحيح أن مانشستر سيتي انتفض في وجه 
لكن بيب غوارديوال  خصومه محليا وقاريا، 
ــــي الـــــــدوري  ــــن تـــشـــلـــســـي فـ ــأر مـ ــ ــثـ ــ ُيـــــــــدرك أن الـ
ــيـــزي، ســـيـــريـــح كــتــيــبــتــه بــشــكــل كــبــيــر،  ــلـ ــكـ اإلنـ
ــان جـــيـــرمـــان في  ــاريـــس ســ لـــخـــوض مــــبــــاراة بـ
األبــطــال، بشكل رائــع، لكن الخسارة تعني أن 
توخيل أصبح يتفوق على املــدرب اإلسباني، 

»الفيلسوف«. وأصبح بمثابة عقدة جديدة لـ

وكـــــرة الـــقـــدم عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، حيث 
أبطال  دوري  بلقب  التتويج  فــي  السد  نجح 
»العنابي«  حصد  بعدها  ومــن   ،2011 آســيــا 
للقب بطولة أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في 
دور  بذهبية  التتويج  قبلها  ومــن  ــارات،  اإلمــ

بالدوحة،  عشرة  الثامنة  اآلسيوية  األلــعــاب 
القطري  وإنجازات فردية متمثلة في حصد 
عبد الكريم حسن، العب نــادي السد، جائزة 
أفضل العب في آسيا 2018. ونالت قطر شرف 
املشاركة في بطولة كوبا أميركا 2019، حيث 

برفقة  القرعة في مجموعة صعبة،  أوقعتها 
منتخبات األرجنتن وكولومبيا وباراغواي، 
ورغم وداعها من الدور األول، لكنها نجحت 
تصبح  أن  قبل  ملفتة،  مستويات  تقديم  فــي 
القارية  البطولة  أول دولة عربية تشارك في 
ــكــــأس  األبــــــــرز ملـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــونـــكـــاكـــاف »الــ
الذهبية«، وذلك في إطار شراكة استراتيجية 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــنــ ــلــــجــ بـــــن االتــــــحــــــاد الــــــكــــــروي والــ
أميركا  واتــحــاد  قطر  فــي  واإلرث  للمشاريع 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــكــاريــبــي، تتضمن 
ــابــــي« فــــي نــســخــتــي 2021  ــنــ ــعــ مــــشــــاركــــة »الــ
و2023، ونجحت في تحقيق إنجاز تاريخي 
بالتأهل لنصف النهائي، قبل الخسارة أمام 
أميركا حاملة اللقب. وفي 8 ديسمبر/ كانون 
األول املــاضــي، وّجــه االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
للمشاركة في  الــقــطــري  لنظيره  دعـــوة  الــقــدم 
التصفيات األوروبية املؤهلة للمونديال، في 
»الــتــاريــخــيــة«، كونها املــرة  خــطــوة وصــفــت بـــ
األولــى التي يشارك فيها منتخب من خارج 
األوروبــيــة.  التصفيات  في  العجوز«  »الــقــارة 
ــقـــدم في  ــرة الـ وتـــواجـــد الــعــديــد مـــن نـــجـــوم كــ
الــــــــدوري الـــقـــطـــري، يــتــقــدمــهــم األرجــنــتــيــنــي 
غابرييل عمر باتيستوتا، الذي حمل قميص 
إفينبيرغ،  واألملــانــي ستيفان  العربي،  نــادي 
راؤول  واإلسباني  نفسه،  للفريق  لعب  الــذي 
غونزاليس، نجم السد السابق، والعب فريق 
ليون السابق ليساندرو لوبيز الذي وقع مع 
اإلسباني  برشلونة  ونجم  القطري،  الغرافة 

السابق بيب غوارديوال مع األهلي.

نجاح ملفت في جذب نجوم كرة القدمتشلسي يواجه مانشستر سيتي في قمة »البريميرليغ«
يطمح نادي تشلسي 

إلى مواصلة تألقه في 
الموسم الحالي بالدوري 

اإلنكليزي الممتاز

بات دوري نجوم قطر 
محطة مهمة للعديد 

من نجوم كرة القدم، 
في السنوات األخيرة

)Getty( الجماهير تترقب مباراة تشلسي ومانشستر سيتي

)Getty( لعب غوارديوال وديسايي في دوري نجوم قطر

)Getty( خاض إيتو تجربة احترافية مع نادي قطر

باتيستوتا حمل قميص نادي العربي )كريم جعفر/ فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

نجحت إدارة نادي الريان القطري، 
النجم  فــي الحصول على خــدمــات 
الــكــولــومــبــي، خــامــيــس رودريــغــيــز، 
ملدة 3 سنوات، بعدما رحل عن فريقه إيفرتون 
اإلنكليزي، الذي عانى معه منذ إعان املدرب 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي مغادرته، والذهاب 
إلــــى ريــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تعرض صانع األلعاب إلصابة جعلته يغيب 
عــــن بــــدايــــة املــــوســــم الـــحـــالـــي. وقــــــال خــامــيــس 
رودريــغــيــز، فــي مؤتمر صــحــافــي: »أنـــا سعيد 
بالوجود في نــادي الــريــان، وهــو فصل جديد 
في مسيرتي املهنية، وأتمنى تقديم عمل كبير 
لي  وبالنسبة  الفني،  الجهاز  بمساعدة  هنا، 

الكولومبي 
خاميس آخرهم
أشهر نجوم الدوري القطري

عبّر صانع األلعاب الكولومبي، خاميس رودريغيز، 
نادي  إلى  باالنضمام  الكبيرة  سعادته   عن 
البلد  في  اللعب  على  وقدرته  القطري،  الريان 
المقبلة  العالم  كأس  بطولة  سيستضيف  الذي 

في 2022

تقرير

فــتــرة صعبة خــال األســابــيــع املاضية،  عشت 
وأشكر جميع من ساعد على إتمام الصفقة«. 
أهــداف  فــي تحقيق  النجاح  وأضـــاف: »أتمنى 
كبيرة، ولم آت إلى هنا من أجل الحصول على 
لــحــظــات هـــادئـــة، لــكــنــي أريــــد تحقيق األلــقــاب 
ــا هــنــا ســعــيــد بـــوجـــودي مع  واإلنــــجــــازات، وأنــ
نـــاٍد فــائــز، بخاصة أنــنــي لــم أشـــارك منذ فترة 

فــي املــبــاريــات، ومــرة أخــرى أنــا سعيد للقدوم 
إلى قطر«. وردا على سؤال عن سبب اختياره 
ــــرف أن  ــاب رودريـــغـــيـــز: »أعـ لـــنـــادي الـــريـــان، أجــ
الــفــريــق يمتلك قــاعــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة في 
قطر، ولدي رغبة بتقديم جزء يسير من التطور 
لــلــفــريــق، والــجــمــيــع يعلم أنـــه فــي الــعــام املقبل 
ستنظم بطولة كأس العالم في قطر، وأتمنى 
املشاركة مع منتخب كولومبيا في املونديال. 
لذلك قدمت إلى الريان«. وسيكون رودريغيز، 
ــادي الـــريـــان  ــنــ دفـــعـــة قـــويـــة لــلــجــهــاز الـــفـــنـــي لــ
القطري، بقيادة املــدرب الفرنسي لــوران بان، 
لكن صانع األلعاب لم يكن النجم الوحيد، الذي 
لعب في دوري نجوم قطر، بل سبقه عدد من 

أساطير اللعبة الكبار، في السنوات املاضية.

باتيستوتا
تمكن »أسطورة منتخب األرجنتن« السابق، 
غابرييل باتيستوتا، من صناعة التاريخ مع 
العربي في دوري نجوم قطر، بعدما  الــنــادي 
انضم إليه بشكل رسمي في عام 2003، عقب 
انتهاء عقده مع إنتر ميانو اإليطالي، ليصبح 
ــّداف املــســابــقــة املــحــلــيــة.  ــ املــهــاجــم املــخــضــرم هـ
واســــتــــطــــاع غـــابـــريـــيـــل بــاتــيــســتــوتــا تــســجــيــل 
25 هــدفــا فــي 18 مـــبـــاراة خــاضــهــا مــع الــنــادي 
الــعــربــي، وتــــرك بــصــمــة لــن تــنــســاهــا جماهير 
الــفــريــق الــقــطــري، لــكــن اإلصـــابـــات الحــقــتــه في 
موسمه الثاني، حتى قرر إعان اعتزاله لعب 

كرة القدم بشكل كامل في عام 2005.

روماريو
لــعــب »أســـطـــورة منتخب الــبــرازيــل« الــســابــق، 
روماريو، مع نادي السد في عام 2003، وخاض 
إلــى فريق  عــاد  لكنه  معهم 3 مواجهات فقط، 
فاسكو دي غاما مرة أخرى، بعد انتهاء فترة 
إعارته، إال أنه سيظل في تاريخ دوري نجوم 
قطر، بأن صانع مجد »السيلساو« في بطولة 
كأس العالم، التي أقيمت في الواليات املتحدة 

األميركية عام 1994، لعب مع »الزعيم«.

غوارديوال
التعاقد  مــن  الــقــطــري،  األهــلــي  إدارة  تمكنت 
مع »أسطورة نادي برشلونة« السابق، بيب 
غوارديوال في عام 2003، وخاض معهم 36 
مــبــاراة سجل فيها 5 أهـــداف، لينجح بذلك 
في ترك بصمة كبيرة في دوري نجوم قطر، 
قــبــل أن يــتــوجــه إلــــى عــالــم الـــتـــدريـــب، الـــذي 
نــجــح بـــه، بــعــدمــا حــقــق األلــقــاب مــع الفريق 
مــيــونــخ، ومانشستر  وبـــايـــرن  الــكــتــالــونــي، 

سيتي )فريقه الحالي(.

شهد دوري نجوم 
قطر تواجد أساطير 

اللعبة في أنديته

)Getty( أصبح خاميس رودريغيز نجمًا لنادي الريان القطري

فرناندو هييرو
اإلعــــــام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ 2003، ضـــجـــت  عــــــام  ــــي  فـ
ــــادي الــــريــــان، ضم  الــعــاملــيــة، بــعــدمــا أعـــلـــن نـ
اإلسباني،  ريــال مدريد  قائد  املدافع هييرو 
واستطاع نقل خبرته الكبيرة إلى »الرهيب«، 
ــنـــائـــي، مــــع زمـــائـــه  ــثـ ــتـ وتـــقـــديـــم مــــوســــم اسـ
حينها، األملاني ماريو باسلر، واملغربي بو 
شعيب املباركي، والجزائري علي بن عربية، 
وقـــادهـــم إلـــى الــفــوز بــلــقــب كـــأس األمــيــر في 

موسم 2004/2003.

 ستيفان إيفنبرغ
ــادي الــعــربــي الـــقـــطـــري، فـــي مــوســم  ــ تــمــكــن نـ
ــــي،  ــانـ ــ األملـ الـــنـــجـــم  ــم  ــ ضـ ــــن  مـ  ،2004/2003
ــرز  ــبـــرغ، الــــــذي كـــــان أحـــــد أبــ ــنـ ــفـ ســـتـــيـــفـــان إيـ

املـــاعـــب. واســتــطــاع ديــســايــي قــيــادة نــادي 
الغرافة إلى تحقيق لقب دوري نجوم قطر، 
بــعــدمــا لــعــب فـــي 28 مــــبــــاراة، ســجــل فيها 
ــادي قــطــر في  ــ ــل إلــــى نـ 6 أهــــــداف، لــكــنــه رحــ
موسم 2006/2005، ولم يلعب معهم سوى 
أجبرته  التي  اإلصابة  بسبب  مواجهات،   6

على إعان اعتزاله.

التوأم ديبور
قرر نادي الريان في عام 2004، ضم التوأم 
األشــهــر فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، وهــمــا فــرانــك 
ورونالد ديبور، اللذان نجحا في ترك بصمة 
كبيرة في دوري نجوم قطر، وبعدها رحا 
إلى فريق الشمال، ليتوجها بعد إعانهما 

اعتزال كرة القدم، إلى عالم التدريب.

الــاعــبــن فـــي تـــاريـــخ بـــايـــرن مــيــونــخ، عقب 
 3 فــي  »البوندسليغا«  بتحقيق  مساهمته 
مــنــاســبــات، وكــــأس أملــانــيــا، بــاإلضــافــة إلــى 
دوري األبطال. ووقع ستيفان إيفنبرغ عقدًا 
ملدة عام مع النادي العربي القطري، وخاض 
مــعــهــم 15 مــواجــهــة ســجــل فــيــهــا 4 أهــــداف، 

ليعلن بعدها اعتزاله لعب كرة القدم.

مارسيل ديسايي
انتقل املدافع الفرنسي املخضرم، إلى نادي 
الـــغـــرافـــة الــقــطــري فـــي عــــام 2004، وبــعــدهــا 
 بــعــام رحــــل إلــــى فــريــق قــطــر، قــبــل أن يعلن 
لكنه  القدم بشكل نهائي،  اعتزاله لعب كرة 
استطاع ترك بصمة لن تنساها الجماهير 
نــهــائــيــا، عــقــب تــقــديــمــه أفــضــل مــا لــديــه في 

راؤول غونزاليس
ــع،  ــيـ ــمـ ــجـ ــــري الـ ــطـ ــ ــقـ ــ  فـــــاجـــــأ نــــــــــادي الـــــســـــد الـ
ــن شـــهـــر مـــايـــو/ ــي الـــــــــ13 مــ  بـــعـــدمـــا أعـــلـــن فــ

مـــع  تـــــــعـــــــاقـــــــده  عـــــــــن   ،2012 عــــــــــــام   أيــــــــــــــار 
راؤول  املــــــخــــــضــــــرم،  اإلســــــبــــــانــــــي  ــم  ــ ــــجـ ــنـ ــ الـ
ــاد »الـــــزعـــــيـــــم« إلــــى   غــــونــــزالــــيــــس، الــــــــذي قـــــ
ــر، وكــــأس  ــطـ لـــقـــب دوري نـــجـــوم قـ تــحــقــيــق 
األمــيــر، بعدما لعب في 39 مواجهة، سجل 

فيها 11 هدفا.

تشافي هيرنانديز
ُيــعــد »أســـطـــورة نـــادي بــرشــلــونــة« الــســابــق، 
ــد أبــــــرز الــنــجــوم  ــ تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، أحـ
نجوم  دوري  فــي  احترفوا  الــذيــن  العاملين، 
قطر لكرة القدم، بعدما انضم إليهم في عام 

األلقاب  تحقيق جميع  إلــى  وقــادهــم   ،2015
الجهاز  فــي  مهامه  يستلم  أن  قبل  املحلية، 
»الزعيم« في عام 2019، عقب إعانه  الفني لـ

اعتزال لعب كرة القدم.

صامويل إيتو
قرر »أسطورة منتخب الكاميرون« السابق، 
صــامــويــل إيـــتـــو، االنـــتـــقـــال إلــــى نــــادي قطر 
مــعــهــم  وخــــــاض   ،2019/2018 ــم  مـــوسـ فــــي 
ــاراة، ســـجـــل فــيــهــا 6 أهــــــــداف، لــكــنــه  ــ ــبـ ــ 17 مـ
عام  سبتمبر/أيلول  شهر  مــن  الــســابــع  فــي 
رسمي،  بشكل  اللعب  اعــتــزالــه  أعــلــن   ،2019
عــقــب مــســيــرة حــافــلــة بــاإلنــجــازات الكبيرة، 
وبــخــاصــة فــي الــبــطــوالت املحلية والــقــاريــة 

في أوروبا.
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــعــتــبــر ســيــريــنــا ويــلــيــامــز، الــتــي 
ُ
ت

26 سبتمبر/ فــي  عــامــا   40 تكمل 
أيــلــول الــحــالــي، واحـــدة مــن أفضل 
الرياضيات في التاريخ، فليس هناك العب أو 
العبة تنس في الوقت الحالي حققوا بطوالت 
غراند سام أكثر منها في فئة الفردي، حيث 
حصدت 23 لقبا على وجه الدقة. وهي تقف 
الرقم  ُبــعــد لقب واحـــد فقط مــن معادلة  على 
القياسي املسجل باسم األسترالية مارغريت 

كورت. 
بـــدأ اســـم سيرينا ويــلــيــامــز يــتــردد بــقــوة في 
عندما  املــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  نــهــايــات 
فــي مقتبل عمرها، واستهلت  تـــزال  ال  كــانــت 
عـــام 1995، ورغــم  فــي  االحــتــرافــيــة  مسيرتها 

ذلك بدأت عاقتها بالتنس قبل ذلك بكثير.
ــة  ــواليــ ــاو بــ ــنــ ــيــ ــاجــ ــي ســ ــ ُولـــــــــــدت ســــيــــريــــنــــا فــ
ميشيغان األميركية وترعرت في كومبتون، 
وهـــي مــنــطــقــة فـــي لـــوس أنــجــلــيــس اشــتــهــرت 
بــصــراعــهــا فـــي تــلــك الـــســـنـــوات. قـــرر والـــدهـــا، 
الــشــقــيــقــتــن  والدة  قـــبـــل  حـــتـــى  ــارد،  ــ ــــشـ ــتـ ــ ريـ
تكبرها  الــتــي  وفــيــنــوس،  ويــلــيــامــز، سيرينا 
بعام، كونهما أصغر بناته الخمس، جعلهما 
العــبــتــي تــنــس، ألنـــه رأى آنـــــذاك العـــب تنس 
يتقاضى شيكا قيمته 30 ألف دوالر، بحسب 

ما ورد في مجلة )أوبرا( في عام 2003.
ذاتــي،  التنس بشكل  والــد سيرينا  لقد تعلم 
آنــذاك في مقابلة مع تلك املجلة:  حيث قالت 
»ظــــل مــســتــيــقــظــا عــــدة لـــيـــال يــشــاهــد مــقــاطــع 
لقد  تعليمنا،  يستطيع  حــتــى  تــنــس  فــيــديــو 
االثــنــان«.  علم والــدتــي، وبعدها علمانا هما 
وبــعــدهــا تـــحـــول ريـــتـــشـــارد مـــن والـــدهـــا إلــى 

النجمة 
سيرينا ويليامز

تكمل 40 عاما يوم غد األحد والعطاء مستمر في التنس وأشياء أخرى، 
الكرة  عالم  في  تبدع  تزال  ال  التي  ويليامز  سيرينا  األميركية  النجمة  هي 
الصفراء، سواء داخل اللعبة أو حتى خارجها، وهي تكافح لتحقيق رقم 

قياسي تاريخي في عدد بطوالت الغراند سالم

3031
رياضة

تقرير

مدربها األول، فقالت عنه: »والدنا ال يحصل 
على امتنان كاف، لقد علمنا اإلرسال، وكلتانا 

لدينا أفضل إرسال في التنس النسائي«. 
بعد  تنس محترفة  العــبــة  وصـــارت سيرينا 
عام من شقيقتها فينوس، وكان ذلك في عام 
1995.، فقوتها وطريقتها في اللعب لم يمرا 
مــرور الــكــرام. ورغــم أن فينوس كانت تسبق 
شقيقتها بعام في مسيرتها االحترافية، إال 
أن سيرينا كانت أول من تفوز ببطولة غراند 
ســـام فـــردي ســـيـــدات، وكـــان ذلـــك فــي بطولة 

أميركا املفتوحة للتنس عام 1999.
في  ويليامز  سيرينا  كتبت   2019 عــام  وفــي 
وجت في 

ُ
مجلة )هاربرز بازار( األميركية: »ت

السابعة عشرة من عمري بأول بطولة غراند 
ســام، وأدركــت وقتها أن لــدّي املزيد ألقدمه. 
بالفعل كنت على يقن بأنني عندما غادرت 
مــع شقيقتي  للعيش  وانتقلت  والـــدي  مــنــزل 
فينوس كنت قادرة على الفوز باملزيد، أكدت 
لــهــا أنــنــي ســأفــوز بــبــطــولــة كــبــرى أخـــرى من 
توج ببطولة 

ُ
أجل منزلي، كانت هذه ثقة، لم أ

أميركا املفتوحة مرة واحدة أو مرتن، وإنما 
ست مرات«.

ــة، حــقــقــت الــشــقــيــقــتــان  ــولـ ــطـ ــبـ وفـــــي نـــفـــس الـ
ويليامز انتصارا معا في فئة الزوجي. جلب 
لهما هــذا التعاون 13 لقبا آخــر في بطوالت 

غراند ســام، ففي عــام 2002 حققت سيرينا 
ألــقــاب كبرى هــي: روالن غـــاروس وأميركا   3
املفتوحة للتنس وويمبلدون، رغم أنها كانت 
عليها هزيمة شقيقتها في األدوار النهائية 
للفوز بهذه األلقاب. واستعصت عليها آنذاك 
بطولة أستراليا املفتوحة فقط، والتي فازت 

بها في العام التالي. 
وفي عام 2014، عادلت سيرينا رقم مارتينا 
ـــعـــد إحــــــدى أســاطــيــر 

ُ
نـــافـــراتـــيـــلـــوفـــا، الـــتـــي ت

التنس، بفوزها ببطولة غراند سام رقم 18 
التالي حصدت 3  الــعــام  فــي مسيرتها. وفــي 
ألقاب غراند سام، وفي عام 2016 فازت على 
ــم 22 في  عــشــب لــنــدن بــلــقــب غــرانــد ســـام رقـ
غراند  ألقاب  بآخر  وجت 

ُ
ت بينما  مسيرتها. 

فــي أستراليا  اآلن  فــي مسيرتها حتى  ســام 
أعلنت أسطورة  العام  ذلــك  بعام 2017. وفــي 
وأنها  حــامــا،  كــانــت  أنــهــا  األميركية  التنس 
أنـــجـــبـــت ابــنــتــهــا ألــيــكــســيــس أولــيــمــبــيــا فــي 
أليكسيس  األعمال  رجل  من  سبتمبر/أيلول 
أوهانيان، مؤسس )رديــت(. وعادت سيرينا 
إلــــى املـــاعـــب بــعــد عــشــرة أشــهــر مـــن إنــجــاب 
كتبت   2018 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  وفــــي  ابــنــتــهــا. 
أن  »كـــدت  أن(:  أن  )ســـي  عــلــى شبكة  سيرينا 
أموت بعد والدة ابنتي أوليمبيا«. ورغم أنها 
أنها  مــرت بحمل هــادئ دون مضاعفات، إال 
أجــرت عملية قيصرية طــارئــة وقــت الـــوالدة. 
ابنتها  وحــمــلــت  بــســاســة  العملية  وســــارت 
بن ذراعيها. وأضافت: »ولكن بعد 24 ساعة 
من الوالدة قضيت 6 أيام في معاناة«. وروت 
سيرينا أنــهــا عــانــت أوال مــن انــســداد رئــوي. 
وبــســبــب تــاريــخــهــا الــطــبــي، عــنــدمــا الحــظــت 
أنها تعاني من صعوبات في التنفس أخبرت 
املمرضات. وبسبب نوبات السعال الشديدة 

ويليامز: تحطيم دوائر 
الفقر والتمييز أصعب من 

تحطيم رقم قياسي

روني مستمر في ديربي كاونتي
لــنــادي ديــربــي كاونتي  الفنية  أنــه مستمر على رأس اإلدارة  املـــدرب وايــن رونــي  أكــد 
الديون من  الــذي يعيشه، حيث تحاوطه  الوضع االقتصادي الصعب  اإلنكليزي رغم 
جميع الجهات. وعاقب االتحاد اإلنكليزي فريق ديربي كاونتي بحسم 12 نقطة من 
)التشامبيونشيب(  القدم  لكرة  اإلنكليزي  الثانية  الــدرجــة  دوري  بطولة  في  رصيده 
ليتذيل الترتيب برصيد سالب نقطتني. وقال روني نجم اليونايتد: »سأقاتل من أجل 
النادي. لن أتركهم في هذا الوضع الصعب، فهم بحاجة إلى أشخاص يساعدونهم«. 
االقتصادي  بالوضع  علم  أنــه  السابق  يونايتد  نجم مانشستر  أكــد  ذلــك،  إلــى جانب 
الصعب الذي يعيشه النادي عبر شاشات التلفزيون وأن مالك النادي، ميل موريس، لم 
يتحدث معه منذ 9 أغسطس/آب املاضي. وفي هذا السياق أضاف روني: »لم يتصل 
بي أو يبعث لي رسالة واحدة. ليس على سبيل االعتذار، ولكن بالنسبة لي، كمدرب، 
يؤملني أن يسألني الالعبون وأفراد في النادي وال أستطيع الرد عليهم. هناك طريقة 
للتعامل ومواجهة األمور وهي أن يكون صادقا ومنفتحا. لم يكن هكذا، لذا أنا محبط«.

ورغم ذلك، أشار روني إلى أنه مستمر مع ديربي كاونتي، حيث قال: »لكنني مرتبط 
أنا أهتم  الحياة.  النادي. نشأت في حي فقير في ليفربول وأعــي مدى صعوبة  بهذا 
بالالعبني وبأفراد النادي. من أي نوع سأكون إذا غادرت اآلن أو إذا حصلت على عطلة 

أو شيء من هذا القبيل؟«.

برشلونة يتعاقد مع التركي إمري دمير
 أعلن نادي برشلونة عن توصله إلى اتفاق مع نادي قيصري سبور للتعاقد مع العب 
املتغيرات.  إلــى  باإلضافة  يــورو  مليون   2 مقابل  دمير  إمــري  التركي  الشاب  الوسط 
الذي  دمير،  املقبل. وسيوقع  املوسم  الــرديــف  برشلونة  فريق  إلــى  الالعب  وسينضم 
يونيو/ املوسم، مع برشلونة حتى 30  هــذا  نهاية  التركي حتى  سيستمر مع فريقه 
ويبلغ دمير من  يــورو.  مليون  الجزائي 400  قيمة شرطه  حزيران 2027، وستكون 
العمر 17 عاما ولعب في الفئات السنية الصغيرة املختلفة مع منتخب تركيا، ويلعب 
اللعب في مراكز متقدمة في  املهاجم، رغم قدرته كذلك على  الوسط  في مركز خط 
الخط الهجومي. وانضم إمري دمير إلى فريق قيصري سبور في صيف عام 2019، 

وشارك للمرة األولى في الدوري التركي لكرة القدم وهو يبلغ من العمر 15 عاما. 

ماكري يرحب بفكرة إقامة المونديال كل عامين
قال الرئيس التنفيذي الحالي باالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، ماوريسيو ماكري، 
إن اقتراح االتحاد الدولي بإقامة منافسات كأس العالم لكرة القدم كل عامني يزيد من 
للغاية.  طويل  انتظار  أعــوام  أربعة  كل  البطولة  إقامة  انتظار  أن  إلــى  مشيرا  الحماس، 
وصرح الرئيس السابق لألرجنتني ونادي بوكا جونيورز في كلمته أمام منتدى كرة 
العاملية، خالل مشاركته إلكترونيا: »إقامة املونديال كل أربعة أعوام تبدو فترة  القدم 
طويلة للغاية. أريد مشاهدة مزيد من بطوالت كأس العالم، وانتظار إقامة البطولة كل 
أربعة أعوام وقت طويل جدا بالنسبة لي«. وأضاف: »كمشجع لكرة القدم، أنا متحمس 
للغاية لفكرة إقــامــة املــونــديــال كــل عــامــني، فــهــذا يــزيــد مــن فــرص حــصــول بــلــدي على 
البطولة. مر وقت طويل منذ تتويج األرجنتني بالبطولة في عام 1978، وهذا سيساعدنا 
كثيرا«. ويرى ماكري أن فكرة إقامة منافسات كأس العالم كل عامني »تمثل أحد أجرأ 

املقترحات التي دعا إليها رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو«.

إقامة سباق فورموال 1 ميامي في مايو 2022
مــايــو/أيــار 2022،   8 إلــى   6 مــن  ميامي   1 للفورموال  الكبرى  الــجــائــزة  سُيقام سباق 
ريــاضــة سباق  مــن  األولـــى  للفئة  الرسمي  املــوقــع  السباق عبر  أعلن منظمو  حسبما 
السيارات. وسُيقام الحدث ملدة ثالثة أيام، بداية من الجمعة وحتى األحد )الذي سُيقام 
فيه السباق النهائي(. ويحتضن السباق مضمار ميامي الدولي بداخل مجمع استاد 
فعاليات  استضاف  والــذي  دلفني،  األميركية  القدم  كــرة  فريق  وهــو مقر  هــارد روك، 
املكان  بــول. وستكون ميامي  السوبر  بينها 6 نسخ من بطولة  أخــرى، من  رياضية 
قام فيه بطولة فــورمــوال 1 داخــل الــواليــات املتحدة منذ انطالق 

ُ
الــحــادي عشر الــذي ت

البطولة في عام 1950.

أيوب الحديثي

خالل فترة اإلغالق القاسية في إسبانيا العام املاضي، تدربت 
بطلة األلعاب الباراملبية في »الترياثلون«، سوزانا رودريغيز بقوة 
في املنزل، وساعدت في محاربة فيروس كورونا في وظيفتها 
الهندي،  بوست«  »فيرست  ملوقع  تقرير  الطبي. وسلط  باملجال 
الــضــوء عــلــى الــنــجــمــة الــتــي حــصــدت املــركــز الــخــامــس فــي ريــو 
وهذه  األلعاب،  إلى  بالعودة  رغبتها  في  وكانت واضحة   ،2016
املرة للحصول على ميدالية، األمر الذي جعلها تتمكن من الجمع 
بني عملها كطبيبة في وحدة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في 

عيادة »كومبوستيال«، مع التدريب والرحالت واملسابقات. 
وخالل أسوأ فترة من الوباء، تحولت إلى مكافحة »كوفيد -19« 
كمقدمة للرعاية الصحية وأصبحت الرياضة مالذها في الوقت 
الذهبية في سباق  امليدالية  التي حصدت  النجمة  نفسه، وقالت 
الذين يعانون من إعاقات بصرية  للرياضيني  )بي في تي أي( 
املشحونة  األولــى  األيــام  »فــي  السبت:  اليوم  الباراملبية  باأللعاب 
للوباء، عندما كنت على خطوط الهاتف لتقييم األشخاص الذين 
يعانون من األعـــراض، أدركــت أن األلــعــاب لن تكون ممكنة قبل 
ـــ2021«.  وكرست سوزانا تخصصها في  أن يعلنوا تأجيلها ل
الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، ملساعدة املرضى على التعافي 

من أشد أنواع العدوى، مع االعتماد على جهاز املشي والدراجة 
الرياضية  وأضافت  العمل.  نوبات  بني  تدريباتها  ألداء  الثابتة، 
املصابة باملهق وضعف البصر وتتنافس بمساعدة مرشدتها 
سارة لوهر، في تصريحات لوكالة »فرانس برس«: »كنت أخشى 
كثيرًا  نعتمد  كفيف،  لشخص  بالنسبة  كــوفــيــد،  عـــدوى  أيــضــا 
على ملــس األشــيــاء، وعندما بــدأ )الــوبــاء( بــات كــل شــيء يعتمد 
على تواجد املسافة، ولم يكن اللمس هو أفضل فكرة. لذلك كان 
التي شاركت في  البداية«. رودريغيز،  األمر صعبًا، خاصة في 
ألعاب القوى منذ أن كانت طفلة، أخذت في النهاية استراحة من 
للفوز، وواصلت في  االستعداد  للتركيز على  الطبية  مسيرتها 
حديثها للصحافيني اليوم السبت بعد فوزها بامليدالية الذهبية 
»في عالم الرياضة هذا يعني كل شيء. أنجزت واجبي من خالل 

التدريب الجاد للسباق«. 
حصلت  بعدما  ثالثيتها،  الترياثلون  ريــاضــة  نجمة  وأكملت 
أيــضــا عــلــى لــقــب بــطــلــة الــعــالــم وأوروبــــــا، لــتــواصــل إنــجــازاتــهــا 
الــبــاراملــبــيــة. وســاهــمــت ماريا  الــريــاضــة  املــمــيــزة على مستوى 
مايالني نورييغا، دليل سوزانا بشكل كبير في إنجاز األخيرة، 
بينيتيز  الباراملبية، جوزيفا  الــدراجــات  راكبة  مع  دورهــا  بعد 
جوزمان، التي فازت معها بامليدالية الفضية في دورة األلعاب 

الباراملبية الصيفية عام 2012. 

سوزانا رودريغيز

على هامش الحدث

بطلة إسبانية بارالمبية حصدت الميدالية الذهبية بطوكيو، في سباق 
)بي في تي أي( للرياضيين الذين يعانون من إعاقات بصرية

النجمة 
األميركية 
سيرينا ويليامز 
)Getty(

البطل القطري ناصر العطية مرشح للتتويج 
)Getty( باللقب

تح الجرح القيصري. وفي هذا الصدد قالت 
ُ
ف

ورما  األطباء  األميركية:«وجد  التنس  العبة 
دمويا والتهابا في الدم املتجلط في بطني. 
ــة ملــنــع  ــيـ ــريــــت بـــعـــدهـــا عــمــلــيــة جـــراحـ لـــــذا أجــ
الجلطات الدموية من االنتقال إلى الرئتن«. 
وبــعــد خــروجــهــا مــن املــســتــشــفــى كـــان عليها 

قضاء ستة أسابيع في راحة تامة.
وفي عام 2018 وصلت سيرينا ويليامز إلى 
نهائي بطولة ويمبلدون وأميركا املفتوحة، 
ولكنها لم تحقق أي انتصار. وفي عام 2019 

اإلنكليزية من مجلة )فوج(: »في هذا املجتمع 
ال يعلمون النساء وال ينتظرون منهن أن يكن 
مديرات مستقبليات أو مديرات تنفيذيات. ال 
بــد أن يتغير هــذا األمــــر«. وتــابــعــت سيرينا: 
ــنـــه أن يــثــبــت  ــكـ ــعــــي يـــمـ ــوقــ ــــي مــ ــــخـــــص فــ »شـ
لــلــنــســاء والـــذيـــن يــعــانــون مــن الــعــنــصــريــة أن 
الــلــه يعلم أنــنــي أستخدم  لــديــنــا صــوتــا، ألن 
صــوتــي، أحـــب الــدفــاع عــن األشــخــاص ودعــم 
ــــذي ال يملكه  الـ الـــصـــوت  ــــون  أكـ الــنــســاء وأن 
ماين األشخاص«. وكتب سيرينا مقاال في 

النتيجة.  نفس  وحققت  الــدوريــن  كــا  لعبت 
الـــــ24 يستعصي  الــلــقــب  يــــزال  وحــتــى اآلن ال 
عليها. وفي حالة فوزها بالقب غراند سام 
األسترالية  الاعبة  رقم  فإنها ستعادل  الـــ24 
كــورت. وبعيدا عن مسيرة سيرينا  السابقة 
فــي عــالــم الــتــنــس، فــهــي ســيــدة أعــمــال كــذلــك، 
وتشارك في مشروعات متعلقة، على سبيل 
أنها مدافعة  بــاألزيــاء والتمويل، كما  املــثــال، 

صنديدة عن حقوق النساء والزنوج.
وقــالــت ســيــريــنــا الــعــام املــاضــي فــي النسخة 

مجلة )فورتشن( بعام 2018 قالت فيه: »لقد 
يحترمني  لم  عــادلــة،  غير  عاملوني بصورة 
زمائي الرجال، وفي أصعب اللحظات كنت 
الــعــنــصــريــة داخـــل وخـــارج  للتعليقات  مـــادة 
امللعب«. وركزت في مقالها على تأثير فجوة 
األجور بن الجنسن على النساء الزنجيات 
أكــثــر مـــن غــيــرهــن، فــكــتــبــت: »تــحــطــيــم دوائـــر 
الجنسي أصعب  والــتــحــيــز  والــتــمــيــيــز  الــفــقــر 
بكثير من تحطيم الرقم القياسي في بطوالت 

غراند سام«.

العطية يسعى لحسم وجه رياضي
لقب الشرق األوسط للراليات

بيروت ـ العربي الجديد

ــر الــعــطــيــة،  يـــســـعـــى الــــســــائــــق الــــقــــطــــري نــــاصــ
ملواصلة تألقه هذا املوسم وحسم لقب بطولة 
ــات مـــبـــكـــرا، عــنــدمــا  ــيـ ــرالـ ــلـ الــــشــــرق األوســــــــط لـ
الخمسن  النسخة  منافسات  غــمــار  يــخــوض 
من رالي قبرص الدولي، الجولة الرابعة ملوسم 

2021، والتي تختتم يوم غٍد األحد.
ــارك الــعــطــيــة فـــي املــرحــلــة االســتــعــراضــيــة  ــ وشـ
وحــفــل االفــتــتــاح الــــذي شــهــد أيــضــا مــشــاركــة 
32 طــاقــمــا مثلت أربـــع دول عــربــيــة هــي قطر، 
إلى جانب كل من  والكويت، واألردن  وعمان، 

الدولة املستضيفة قبرص، وفرنسا.
الفرنسي  مــاحــه  بصحبة  العطية  وســيــكــون 
»فولكسفاغن  على منت سيارة  بوميل  ماثيو 
ــــي2« أبــــرز املــرشــحــن  بــولــو جــي تــي آي آر رالـ
لــلــفــوز بــلــقــب الـــرالـــي الــــذي يــشــهــد مــشــاركــة 6 
ســائــقــن و3 مــاحــن عــــرب. ويــمــنــي الــســائــق 
الــقــطــري الــنــفــس بــحــصــد لــقــب الـــرالـــي وحسم 
لــقــب بــطــولــة الــشــرق األوســــط لــلــمــرة السابعة 
عشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي في 
العطية  ويــتــصــدر  أوســطــيــة.  الــشــرق  البطولة 
الترتيب العام لسائقي بطولة الشرق األوسط 

الكاملة مع 120 نقطة حصدها من  بالعامة 
فوزين في قطر واألردن وحلوله ثانيا في رالي 
روجيه  اللبناني  باللقب  الفائز  خلف  لبنان 
فغالي، علما بأن السائق القطري حصد نقاط 
املركز األول في رالي لبنان برغم حلوله ثانيا، 
ألن القانون في بطولة الشرق األوســط ينص 
على ضــرورة أن يكون الفريق املنافس قد تم 
تسجيله في البطولة لحصد النقاط، وهذه لم 
لقبه  القطري حصد  فغالي. ويأمل  تكن حــال 
الثالث على التوالي في رالي قبرص والثامن 
في الترتيب العام خال مسيرته، حيث سبق 
 8 باللقب  الفائزين  أن دون اسمه على الئحة 
مــرات، منها 7 في الترتيب العام ومــرة ضمن 
ــط لـــلـــرالـــيـــات، وافــتــتــح  ــ بــطــولــة الـــشـــرق األوســ
في  واختتمها   2010 عــام  انتصاراته  سلسلة 
عام 2020. وإلى جانب العطية، تبرز مشاركة 
بطولة  بلقب  املتوج  الوهيبي  حمد  العماني 
الــشــرق األوســـط لــســيــارات املجموعة »ن« في 
عام 1997، والعائد للمنافسات بعد غياب 10 
العطية،  القطري ناصر خليفة  أعــوام، وكذلك 
والكويتي مشاري الظفيري مع ماحه القطري 
ناصر سعدون الكواري ضمن بطولة الـ »أم إي 
آر سي2« املخصصة لسيارات املجموعة »ن«، 
وعبدالله الرواحي مع ماحه املعتاد األردني 
عطا الحمد، واألردنــي عاصم عارف بصحبة 
مــواطــنــه أحـــمـــد جــــان خــــوت بــحــيــث ستشهد 
املنافسات إثارة وندية حتى نهاية الرالي يوم 
األحد. ويحتل الكويتي الظفيري املركز الثاني 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام لــبــطــولــة الــشــرق األوســـط 
خلف العطية برصيد 74 نقطة، غير أن هدفه 
األســاســي هــو لقب الـــ »أم إي آر ســـي2« حيث 
يحتل ترتيب السائقن برصيد 80 نقطة من 
أن يخرج  فوزين بفئته في قطر واألردن قبل 

خالي الوفاض من رالي لبنان.
الــذي يتقدم بفارق 36 نقطة  الظفيري  ويأمل 
عــن مـــطـــارده املــبــاشــر الــلــبــنــانــي أحــمــد خــالــد، 
تحقيق لقب الـ »أم إي آر سي2« للمرة السابعة 
املــشــاركــن 32  فــي مسيرته. وتتضمن الئــحــة 
طاقما، حيث تبرز أسماء من قبرص على غرار 
ألــيــكــســنــدروس تــســولــوفــتــاس )فــولــكــســفــاكــن 
تــــي آي آر5 رالـــــــــي2(، وســيــمــوس  بـــولـــو جــــي 
غـــاالتـــاريـــوتـــيـــس الـــفـــائـــز بــالــلــقــب عــــام 2018 

)فولكسفاكن بولو جي تي آي آر5 رالي2(.
ويستمر رالي قبرص الدولي، الجولة الرابعة 
من بطولة الشرق األوسط للراليات: حتى 26 
سبتمبر/أيلول الحالي ويتألف من 12 مرحلة 
خاصة بالسرعة بمسافة 180,92 كيلومتًرا من 
أصل مسافة إجمالية تبلغ 665.94 كيلومتًرا.
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