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ظهر اإلسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، متأثرًا 
للغاية إثر فوزه باللقب األول في مسيرته في 

بطولة »أوماج« الكرواتية بعد فوزه في النهائي 
على الفرنسي املخضرم، ريشار جاسكيه، 

بمجموعتني من دون رد. وقال صاحب الـ18 عامًا 
بعد املباراة، والكأس بني يديه: »هذا األسبوع 

سيظل في ذاكرتي لألبد. أشكر الجميع على دعمهم 
لي. هذه هي بطولتكم. وأريد أن أهنئ ريشار 
جاسكيه على البطولة الكبيرة التي قدمها«.

وجت األميركية دانيال كولينز بلقب بطولة 
ُ
ت

»باليرمو« املفتوحة للتنس، إثر فوزها في 
النهائي على الرومانية غابرييال روز بمجموعتني 

من دون رد، لتضيف اللقب الثاني إلى مسيرتها. 
واحتاجت املرشحة األولى للقب إلى ساعة و46 

 دقيقة لكي تحسم األمور لصالحها بنتيجة 
)6 - 4( و)6 - 2(، لتكلل مسيرتها القوية بالتتويج 

بثاني ألقاب مسيرتها بعد 3 سنوات من فوزها 
ببطولة »نيوبورت« األميركية.

حققت العبة التنس األوكرانية البلجيكية، مارينا 
زينفسكا، أول بطولة لها في عالم التنس، بعد 

التتويج بلقب بطولة »غدينيا« البولندية، بالفوز 
على السلوفاكية كريستينا كوسوفا في املباراة 

النهائية بمجموعتني من دون رد: 6 - 4 و7 - 6 
)7 - 4(.  ونجحت الالعبة البلجيكية في التفوق 

على كوسوفا في معظم فترات املباراة، خصوصًا 
في املجموعة األولى، لتنهي املباراة لصالحها في 

ساعة و53 دقيقة، وتؤكد تفوقها عليها مجددًا.

ألكاراز بعد لقب 
»أوماج«: هذا األسبوع 

سيبقى في ذاكرتي

دانيال كولينز تثأر 
من الرومانية روز 

وتحصد لقب »باليرمو«

مارينا زينفسكا 
ُتتوج بأول بطولة لها 

في عالم التنس
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طوكيو ـ العربي الجديد

ــة فــي املــقــامــرة، واملــعــانــاة  ــ مــن اإلدانـ
ــزال، إلى  زلــ أزمـــة نفسية بسبب  مــع 
النجاة من املــوت املحقق في حادث 
 ذلك، حرص نجم كرة الريشة 

ّ
سيارة، رغم كل

ــا عـــلـــى الـــتـــواجـــد  ــوتـ ــومـ ــانـــي كــيــنــتــو مـ ــابـ ــيـ الـ
بــــدورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة الــتــي تستضيفها 
بـــاده فــي الــفــتــرة مــن 23 يــولــيــو/ تــمــوز إلــى 
املـــقـــبـــل. وتــمــثــل مــشــاركــة  8 أغــســطــس / آب 

مــومــوتــا فــي األوملـــبـــيـــاد، حــلــمــا تــاريــخــيــا لــه، 
عانى طويًا من أجل تحقيقه، وتورط بسببه 
كــادت أن تنهي مستقبله.  في قضايا عديدة 
ويــظــهــر مــومــوتــا فــي األوملــبــيــاد بــعــدمــا عــاد 
إلـــى الــحــيــاة، فــي أعــقــاب قضية كـــادت تنهي 
ــتــــورط بــأزمــة  مــســيــرتــه الـــريـــاضـــيـــة، وهــــي الــ
مــقــامــرة فــي بــطــوالت كـــرة الــريــشــة اليابانية 
ليتم إيقافه، وحظره عن ممارسة اللعبة من 
جانب جمعية كرة الريشة في باده، مما أدى 
إلــى ابــتــعــاده عــن دورة األلــعــاب األوملــبــيــة في 

زهير ورد

لم يكن يخطر ببال نجم السباحة في العالم، 
أن يخسر ميدالية  فيلبس،  األميركي ميكايل 
ذهــبــيــة ضـــد مــنــافــس كــــان يــحــلــم بــــأن يلتقط 

صورة معه ال أكثر.
قصة السباح السنغافوري جوزيف شولينغ 
مع أسطورة السباحة فيلبس تعتبر من أهم 
التاريخ،  مــّر  على  األوملبية  األلــعــاب  صفحات 
وكانت  املعاني  من  العديد  بني  ألّنها جمعت 
مــلــيــئــًة بــالــرســائــل، وســمــحــت لــشــولــيــنــغ بــأن 
ــن أبــــــرز صـــفـــحـــات الــنــجــاح  يــكــتــب واحـــــــــدًة مــ
 

ّ
األوملـــبـــي، فــقــصــتــه ُتــعــتــبــر مــصــدر إلـــهـــام لــكــل

الرياضيني الراغبني في الصعود على منصة 
لــيــراجــع بعض  كــانــت سببا  الــتــتــويــج، مثلما 
انتصار مؤكد  يوجد  فا  النجوم حساباتهم 

إاّل بعد خوض املنافسات.
خــاض شولينغ منافسات أوملبياد ريــو سنة 
2016 وهو في سن 21 عاما، ولم يكن مرشحا 
 نتائج سنغافورة 

ّ
للحصول على ميدالية، ألن

ميدالية  على  الــحــصــول  تجعل  السباحة  فــي 
فـــي هــــذا االخـــتـــصـــاص الـــريـــاضـــي ضـــربـــا من 
ــاز، خــصــوصــا أن فيلبس كـــان يــشــارك  اإلعـــجـ
 من 

ّ
فــي عــديــد الــســبــاقــات وكــــان كــابــوســا لــكــل

يحلم بالحصول على الذهب. وأشار شولينغ 
إلى  النهائي،  قبل  املناسبات  مــن  العديد  فــي 
السباحة  فــي عالم  قــدوتــه  أّنــه يعتبر فيلبس 
وهو مصدر اإللهام بالنسبة إليه، ولهذا فإن 
مشاهدته وهو ينهي سباق 100 متر فراشة 
فــي املــركــز األول كــان مــن أكبر املعجزات التي 
ســجــلــتــهــا األلــــعــــاب األوملـــبـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
 

ّ
ــــان رائــــعــــا ومـــثـــيـــرًا بــكــل ــاز كـ ــجــ ــــرة. اإلنــ ــيـ ــ األخـ
قدوته  على  شولينغ  انتصر  فقد  املــقــايــيــس، 
في السباحة، إذ كان كل الرياضيني في العالم 
يحاولون السير على خطى فيلبس وتقليده، 
لــكــن ال أحــــد كــــان يــتــجــرأ عــلــى إعـــــان نفسه 
منافسا أو خليفًة له. مع ذلك، تخلى شولينغ 
ُيدافع  أن  النهائي واختار  الحسابات في  عن 
عن فرصته في التتويج، ووجود فيلبس كان 
بمثابة الــدافــع لــه مــن أجــل رفــع الــتــحــدي، فلم 

يكن لديه ما يخسره خال هذا السباق.
امليدالية  ولم يكتِف شولينغ بالحصول على 
الرقم  التميز بتحطيم  أكــد هــذا  بــل  الــذهــبــيــة، 
 هــزيــمــة 

ّ
ــك أن ــذا الـــســـبـــاق، ذلــ الــقــيــاســي فـــي هــ

ال  كــان مسيطرًا عليه  اختصاص  في  فيلبس 
ـــارٍق وهـــو مــا يــؤكــده  تــتــّم إاّل بــعــد مــجــهــوٍد خـ
شولينغ  مكن  الـــذي  القياسي،  الــرقــم  تحطيم 
مــن تــدويــن اسمه بــأحــرف مــن ذهــب، ليتحول 
إلـــى   2016 عـــــام  مــــن  أغــــســــطــــس/آب   12 يـــــوم 

كان  إذ  السباحة،  فــي منافسات  تــاريــٍخ مميز 
إعان نهاية أسطورة فيلبس وسيطرته على 
املــســابــح فـــي الــعــالــم بــعــدمــا خــســر مــيــدالــيــتــه 

الذهبية.
ألعاب ريو 2016  وكانت نتائج شولينغ قبل 
مـــتـــوســـطـــة، فـــقـــد كـــانـــت أفـــضـــل املـــحـــطـــات فــي 
البطوالت اآلسيوية بعد تحطيم  رصيده في 
الــرقــم اآلســيــوي فــي ســبــاق 50 م فــراشــة، كما 
العالم  بــأول ميدالية برونزية في بطولة  فــاز 
النتائج جعلت  فــي سجل ســنــغــافــورة. وهـــذه 
 مــشــاركــتــه فــي ريـــو لن 

ّ
االعــتــقــاد الــســائــد بــــأن

تعرف نجاحا كبيرًا مثلما حصل في النهاية.
رافــــقــــت الـــحـــصـــول عـــلـــى املـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة، 
 شـــولـــيـــنـــغ أدخــــل 

ّ
ــا أن ــازات أخــــــــرى، بـــمـ ــ ــجــ ــ إنــ

ســنــغــافــورة إلــى جـــدول مــيــدالــيــات األوملــبــيــاد، 
إذ وضـــع حـــدًا النــتــظــارات ســنــوات طــويــلــٍة لم 
يقدر خالها ممثلوها على حصد الذهب في 
بهذا  االحتفاالت  كانت  فقد  ولهذا  األوملبياد، 
كــبــيــرًة، بعدما أســعــد شعبه وجعله  اإلنــجــاز 
إنهاء  مــن  تمكن  شــابــا   

ّ
أن بما  بالفخر  يحس 

هيمنة عمالقة السباحة في العالم.
 الــســلــطــات في 

ّ
ذكـــرت الــعــديــد مــن املــصــادر أن

إعــفــاء شولينغ مــن خوض  قـــّررت  سنغافورة 
الخدمة العسكرية اإلجبارية، وتأجيلها أربع 
سنواٍت حتى يتمكن من االستعداد ملنافسات 
أوملــبــيــاد 2020، كــمــا تــحــدثــت مــصــادر أخــرى 
بعد  قياسية  ماليًة  منحا  حصد  شولينغ   

ّ
أن

التتويج التاريخي. ورغم فشل شولينغ الحقا 
 ذلك لن يحرمه من 

ّ
في تأكيد هذه النتائج، فإن

الشرف الذي ناله في 2016 عندما أهدى باده 
ــاب األوملــبــيــة،  ــعـ أول مــيــدالــيــة ذهــبــيــة فـــي األلـ
األميركي ميكايل  إنــهــاء سيطرة  فــي  وســاعــد 

فيبلس على املسابح.

إيران تحتفي بالممرض فروغي بعد ذهبيتهشولينغ الذي أنهى هيمنة فيلبس

ريــو دي جــانــيــرو 2016، وفــي الــوقــت نفسه، 
أطــاحــت بــتــواجــده فــي ســبــاق فـــردي الــرجــال 
في  الثانية  املرتبة  إلــى  بعدما وصــل  عامليا، 
بشكل  ــاد  وعـ يستسلم،  لــم  لــكــّنــه  التصنيف، 
قـــوي ليستعيد بــريــقــه ويــعــيــد كــتــابــة تــاريــخ 

لنفسه.
يملك مــومــوتــا ســجــًا ريــاضــيــا مــمــيــزًا، فهو 
أول العــــب يـــابـــانـــي يـــنـــال لــقــب بــطــل الــعــالــم 
فــي فــردي الــرجــال، وكــان ذلــك فــي عــام 2018، 
ــــي عــــــام 2019،  ــم حـــقـــق اإلنـــــجـــــاز نـــفـــســـه فـ ــ ثـ
استعادة  له في رحلة  البداية  وكانت ضربة 
فــي دورة ريــو دي  مــا فاته  بريقه وتعويض 
فهو  جانيرو. وعــاش موموتا حياة صعبة، 
ولـــد فــي مــديــنــة كـــاغـــاوا، واضــطــر لالتحاق 
فوكوشيما  في  الثانوية  توميوكا  بمدرسة 
اللعبة، وعانى في بداية  لصقل مهاراته في 
مـــشـــواره الـــريـــاضـــي مـــن واقـــعـــة أثــــرت كــثــيــرًا 
ـــ16 من  فــي حــيــاتــه، حينما ذهـــب وهـــو فــي الــ
عــمــره مــن دون أســرتــه إلـــى إنــدونــيــســيــا عــام 
2011 للمشاركة في بطولة العالم للناشئني، 
فتعرضت مدينته لزلزال وصل إلى 9 درجات 
ــــارس/ آذار مـــن ذلــك  فـــي غــيــابــه، وذلــــك فـــي مـ
 

ّ
أنباء عن قتلى بالجملة، وظل الــعــام، وســط 
الــبــطــل ملـــدة شــهــريــن كــامــلــني غــيــر قــــادر على 
الــوقــت نفسه، يحاول  وفــي  لليابان،  الــعــودة 
الــوصــول ألقــاربــه وزمــائــه وأصــدقــائــه. ولــم 
ــدة الـــدرامـــيـــة في  ــيـ ــة الـــوحـ ــعـ ــواقـ تــكــن تــلــك الـ
حــيــاتــه، بــل عــانــى مــن تــجــربــة أخـــرى مــريــرة، 
ــادت تــنــهــي أحــــامــــه الـــريـــاضـــيـــة وتــقــضــي  ــ كــ
على حياته، عندما تعرض لحادث سير في 
يناير/ كانون الثاني 2020، بعد ساعات من 
ترشيحات  ودخــولــه  ماليزيا،  ببطولة  فــوزه 
املـــشـــاركـــة فـــي الــــــدورة األوملـــبـــيـــة. وتــعــرضــت 
ســيــارتــه إلــى حـــادث صعب تــوفــي على أثــره 
السائق، فيما أصيب هو بوجهه، باإلضافة 
إلــى كدمات عــديــدة، وســط مخاوف لديه من 
اعتزال اللعبة إلى حد اتصاله بمدرب كوريا 
الــجــنــوبــيــة بـــارك غــو بــونــغ، الـــذي تــربــطــه به 
عــاقــة قـــويـــة، لــســؤالــه عـــن مـــدى قـــدرتـــه على 

استكمال مشواره الرياضي من عدمه.
ــلــــى خــطــى  ــيــــر عــ ــا، الــــســ ــ ــوتـ ــ ــومـ ــ ســــيــــحــــاول مـ

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

يأمل نجم كرة الريشة الياباني كينتو موموتا، الذي تجاوز العديد من 
األزمات، السير على خطى الشقيقين هيفومي وأوتا آبي، اللذين حصد 

كّل منهما في ليلة واحدة ميدالية ذهبية في منافسات الجودو 
بأولمبياد طوكيو 2020

)Getty/عانى موموتا من أزمات كثيرة )ليناتو زهانغ

)Getty( حصد فروغي ذهبية مسدس الهواء المضغوط

)Getty/أوتا نالت ذهبية وزن 52 كيلو بالجودو )فينسيت كالوت )Getty/هيفومي حصد ذهبية وزن 66 كيلو في الجودو )هاري هاو

)Getty( 2016 فاجأ السباح شولينغ العالم في أولمبياد ريو

مواطنيه، هيفومي وأوتا آبي، األخ واألخت، 
 مــنــهــمــا فـــي لــيــلــة واحــــدة 

ٌّ
ــل الــلــذيــن حــصــد كــ

مــيــدالــيــة ذهــبــيــة فـــي مــنــافــســات األوملـــبـــيـــاد 
ضــمــن مــســابــقــات الــــجــــودو. وتــعــد هــــذه هي 
التي يحصد فيها  التاريخ،  األولــى في  املــرة 

أخ وأخت ميداليتني ذهبيتني في يوم واحد، 
وعبر فاصل زمني ال يزيد عن ساعة. بدأها 
كيلو   66 وزن  بذهبية  عــامــا(،   23( هيفومي 
غراما في الجودو رجال، تلته أوتا )21 عاما( 
شقيقته الــصــغــرى، الــتــي نــالــت الــذهــبــيــة في 
 منهما 

ٌّ
وزن 52 كيلوغراما سيدات، ليمنح كل

اليابان ميدالية ذهبية، ويكتبا التاريخ كأول 
شــقــيــقــني يـــحـــصـــدان مـــيـــدالـــيـــات أوملـــبـــيـــة في 
ليلة واحدة. واستحوذ الثنائي على اهتمام 
املتابعني في الساعات األخيرة بعد اإلنجاز 
الــتــاريــخــي، الــــذي مــنــحــا بـــه الــيــابــان خــطــوة 
للتقدم في سباق املنافسة على حصدها لقب 

بطل الدورة. وكرر هيفومي وأوتا آبي اإلنجاز 
التاريخي الذي حققاه قبل 3 سنوات، عندما 
للجودو  العالم  بطولة  بلقب  منهما   

ّ
كــل فــاز 

 منهما في 
ّ

في منافسات عام 2018، ونجح كل
حصد ميدالية ذهبية يومها. وقال هيفومي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: »فـــــــازت أخــتــي 
بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــم أشــعــر بــالــضــغــط، بل 
كنت فخورًا بشدة بما حققته، وكان تركيزي 
منصبا على كيفية الفوز بامليدالية الذهبية، 
ــم أحــــامــــي فــــي الــــجــــودو،  ــ الـــتـــي تـــعـــد مــــن أهـ
 الـــــــدورة األوملــبــيــة 

ّ
وحــقــقــتــهــا خــصــوصــا أن

أّنها  اليابان«. وأضــاف: »كنت أعلم  تقام في 

ستكون معركة عواطف، وكنت مصمما على 
عدم التراجع أبــدًا... لقد كانت معركة طويلة 
حقا لكن بالنظر إلى الــوراء، ال توجد لحظة 
واحدة يمكنني أن أنساها«. في املقابل، قالت 
أوتا في تصريحات ملوقع طوكيو 2020: »لم 
أستطع الوصول إلى هذا الحد من دون أخي 
املستحيل  مــن  الــخــاص  هــو ملهمي  األكـــبـــر، 
معرفة مــا إذا كنت ســأبــدأ فــي تعلم الجودو 
من دونه«. وأضافت: »تحديت هذه املرة بنّية 
الفوز بميدالية ذهبية في وزن 52 كيلوغراما، 
ــنـــا كــثــيــرًا فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة بعد  وتـــدربـ

التأهل للمشاركة«.

موموتا تعرض 
لحادث سير خطير كاد 

يودي بحياته

أدخل شولينغ بالده 
سنغافورة في جدول 

ذهبيات األولمبياد

إلى ذهبية  أربع مرات  المتحدة  الواليات  دريسل يقود 
التتابع 100 م حرة

قاد النجم، كايليب دريسل، منتخب الواليات املتحدة إلى إحراز ذهبية 
سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة في السباحة. وسّجلت الواليات 
ثانية  بـــفـــارق 1.14  إيــطــالــيــا  عــلــى  مــتــفــوقــة  دقـــائـــق،  املــتــحــدة 3:08.97 
الحالم بست ذهبيات في  ثانية. وإلــى دريسل  وأستراليا بفارق 1.25 
الفريق األميركي من بايك بييروني، بوين بيكر وزاك  طوكيو، تألف 
أبل. وتبقى لدريسل على األقل ثاثة سباقات فردية في 100 م، 100 م 
فراشة و50 م، وسباقان في التتابع )4 مــرات 100 م متنوعة و4 مرات 
100 م متنوعة للمختلط(. وكان دريسل أّول املنطلقني في فريقه مسجًا 
الثاني بني  املنافسة بعدما حقق زمنا هو  آبــل  47.26 ثانية، ثم حسم 
ـــ24 فــي الــســبــاق بــلــغ 46.69 ثــانــيــة، بــعــد األســتــرالــي كايل  املــشــاركــني الــ

تشاملرز )46.44 ث(.

لقب  من  ليديكي  األميركية  تحرم  تيتموس  األسترالية 
400 م حرة

حاملة  ليديكي،  كايتي  األمــيــركــيــة،  بــني  املنتظرة  املــواجــهــة  تخّيب  لــم 
م  اآلمــال في سباق 400  تيتموس،  أريـــارن  الشابة،  اللقب واألسترالية 
حرة سباحة، فحسمتها الثانية ملصلحتها بفارق بسيط. وبعد تصّدر 
بطولة  لقب  حاملة  تيتموس،  تفّوقت  السباق،  فــتــرات  معظم  ليديكي 
العالم، في آخر خمسني مترًا محققة رقما أوملبيا جديدًا قدره 3:56.69 
دقــائــق )ثــانــي أفــضــل رقـــم فــي الــتــاريــخ(، ومــتــقــّدمــة عــلــى حــامــلــة الــرقــم 
العاملي ليديكي بفارق 67 في املائة من الثانية، في وقت حّلت الصينية 

بينغجي لي ثالثة )4:01.08 دقائق(.

آدم بيتي يحتفظ بلقبه في سباق 100 م صدرًا

أصبح، آدم بيتي، أول سّباح بريطاني ينجح بالدفاع عن لقبه األوملبي، 
بعد تتويجه بذهبية سباق 100 م صدرًا. وسيطر بيتي )26 عاما( على 
السباق مسجًا 57.37 ثانية ومتقدما الهولندي أرنو كامينغا )58.00 
ث( واإليطالي نيكولو مارتينينغي )58.33 ث(. ويهيمن بيتي، صاحب 
أفضل 20 رقما في تاريخ السباق، على هذا السباق منذ 2015 أكان في 
منافسة معقولة من  بيتي  األوملبية. وواجــه  األلــعــاب  أم  العالم  بطولة 
كامينغا الذي نزل هذا املوسم مرتني تحت حاجز 58 ثانية، إذ لم ينجح 

أحد في تحقيق هذا الرقم سوى بيتي نفسه.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طهران ـ العربي الجديد

العامل في أحد  املمرض  إيــران بجواد فروغي،  احتفت 
فاز  الثوري، بعدما  الحرس  يديرها  التي  املستشفيات 
بذهبية مسدس الهواء املضغوط 10 م في دورة األلعاب 
األوملبية املقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، مانحا 

باده ميدالية أوملبية »تاريخية« في هذه املسابقة.
)41 عاما( في مشاركته  وحقق جواد فروغي صاحب الـ
ــى، رقــمــا أوملــبــيــا مـــع 244.8 نــقــطــة، مــتــقــدمــا على  ــ األولــ
بانغ  وي  والصيني   )237.9( ميكيتش  دامير  الصربي 
دورة  فــي  الذهبية  امليدالية  يحقق  جعله  مــا   ،)217.6(

األلعاب األوملبية بطوكيو.
ونشرت صحف عــدة صــادرة في طهران، صورته على 
الصفحة األولى، إذ كتبت صحيفة »إيــران« الحكومية، 
 »فروغي كتب التاريخ برمية من ذهب«، مشيرة إلى 

ّ
أن

أّنها املرة األولى التي تحرز فيها الجمهورية اإلسامية 
ميدالية في هذه املسابقة خال األلعاب األوملبية.

املحافظني  على  املحسوبة  »جــــوان«  صحيفة  ونــشــرت 
ــــي وهــــــو يــــــــؤدي الــتــحــيــة  ــروغـ ــ ــدديــــن، صــــــــورة فـ املــــتــــشــ
الــعــســكــريــة خـــال عـــزف الــنــشــيــد الــوطــنــي بــعــد تقليده 
»مـــيـــدالـــيـــة غـــيـــر مــنــتــظــرة ولـــم  مـــيـــدالـــيـــتـــه، وأشــــــــادت بــــ
)الــثــوري( هو  الحرس  الكثيرون، ملمرض من  يتوقعها 
في الوقت ذاته مدافع عن الصحة«. ووفق وسائل إعام 
محلية، سبق لجواد فروغي أن أصيب بفيروس كورونا 
فــي أغــســطــس/ آب 2020، وســاهــم خــال عمله ممرضا 
فـــي الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــقــطــاع الــصــحــي ملــواجــهــة 
ــران، أكــثــر دول الــشــرق األوســـط تأثرًا  كــوفــيــد-19 فــي إيــ
بالجائحة، الــذي عــاد مــرة أخــرى إلــى االنتشار بسرعة 
في معظم الباد، ما جعلها تفرض إجــراءات احترازية 

جديدة، للحّد من تفشيه.
ــــوم الـــســـبـــت املــــاضــــي، بــــث الــتــلــفــزيــون  ــوزه يـ ــ وبـــعـــيـــد فــ
الرسمي تقريرًا مباشرًا من مستشفى »بقية الله« الذي 
يديره الحرس الثوري في طهران. وعّبر زماء لفروغي 

»فــوز أول مــمــرض« إيــرانــي يــشــارك في  عــن فرحتهم بـــ
دورة األلعاب األوملبية. كما تلقى فروغي تهنئة القائد 
ــلــــواء حــســني ســـامـــي الـــذي  ــثــــوري الــ الـــعـــام لــلــحــرس الــ
أبدى »افتخاره« بما حققه الرامي اإليراني، وفق بيان 
فيما  نــيــوز«  للحرس »ســبــاه  اإللكتروني  املــوقــع  أورده 
الــذي يتولى  إبراهيم رئيسي،  املنتخب  الرئيس  أجــرى 
منصبه رســمــيــا مــطــلــع أغــســطــس/ آب املــقــبــل، اتــصــااًل 
بفروغي لتهنئته على ميداليته الذهبية بدورة األلعاب 

األوملبية في العاصمة اليابانية طوكيو، وفق ما أفادت 
بــه وكــالــة األنــبــاء الرسمية »إرنــــا«. وكــان فــروغــي أشــار 
أّنه  إلــى  إعــام محلية،  لوسائل  في تصريحات سابقة 
نفسه  وتحضير   ،2017 عـــام  االحــتــرافــيــة  مسيرته  بـــدأ 
للمشاركة في دورة األلعاب األوملبية الصيفية باليابان، 
لكّنها تأجلت فــي الــعــام املــاضــي، لــيــواصــل اســتــعــداده 
بشكل جيد، ما جعله يصبح أكبر إيراني ينال ميدالية 

في دورة ألعاب أوملبية، وذلك بعمر 41 عاما.

لم يكن السباح 
السنغافوري جوزيف 

شولينغ مرشحًا لنيل أّي 
ميدالية في أولمبياد ريو 

2016، لكنّه فعلها

على هامش األلعاب

Tuesday 27 July 2021 Tuesday 27 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

قانون  على  التحايل  قصة  عـــادت 
الـــلـــعـــب الـــريـــاضـــي الـــنـــظـــيـــف، إلـــى 
سيتي  مــانــشــســتــر  إدارة  مــاحــقــة 
اإلنـــكـــلـــيـــزي، بــعــدمــا ُكــشــفــت وثـــائـــق جـــديـــدة، 
تثبت قيامها بخداع االتحاد األوروبــي لكرة 

القدم بطريقة ذكية، في موسم 2011/2010.
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وحصلت 
التي تظهر  املراسات والوثائق،  على جميع 
الـــخـــاص بمانشستر  املـــالـــي  الــتــاعــب  حــجــم 
ســيــتــي، عــنــدمــا قـــام أحـــد كــبــار شــركــة طــيــران 
االتــــحــــاد، بــتــوجــيــه بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي لجهة 
اتصال تجارية تعمل في قسم الشراكات في 
الــفــريــق اإلنــكــلــيــزي يـــوم الــثــاثــاء املـــوافـــق 12 

إبريل/نيسان عام 2011.
ــتـــوي الـــوثـــيـــقـــة األولــــــــى، الـــتـــي حــصــلــت  وتـــحـ
»عزيزي  على  البريطانية،  الصحيفة  عليها 
 هـــنـــاك بعض 

ّ
ــاء االســـــــم(. يـــبـــدو أن ــفـ )مــــع إخـ

االلـــتـــبـــاس حــــول الــرصــيــد املــســتــحــق لــرســوم 
تعلمون،  كــمــا   .2011/2010 ملــوســم  الــرعــايــة 
ــتـــزام االتـــحـــاد لــلــطــيــران هـــو 4 مــايــن   الـ

ّ
فــــإن

جنيه إسترليني والرصيد املتبقي )8 ماين 
جنيه إســتــرلــيــنــي( يــتــم الــتــعــامــل مــعــه بشكل 
التنفيذية  الـــشـــؤون  جــهــاز  قــبــل  مــن  منفصل 
في اإلمــارات )كي يصل املبلغ الكامل إلى 12 
مليون جنيه إسترليني بن معلن عنه دفعته 
الطيران وغير معلن(. يرجى توضيح  شركة 
ذلك لقسم الحسابات الخاص بكم واستامه 
مباشرة في الوقت املناسب. أطيب التحيات«.
 »هـــنـــاك وثــيــقــة أخـــرى 

ّ
وأكـــــدت الــصــحــيــفــة أن

موثقة، توضح قيام مانشستر سيتي بتقديم 
فــاتــورة لاتحاد األوروبـــي بمبلغ 12 مليون 

فضيحة في
البريميرليغ

جداول  بتنظيم  سيتي  مانشستر  إدارة  قيام  نُشرت،  التي  الوثائق  أظهرت 
يتم  كي  األوروبي،  االتحاد  إلى  تقديمها  أجل  من  حقيقية،  غير  مالية 
االحتيال على قانون اللعب الرياضي النظيف، الذي يُعاقب منتهكيه بقوة، 

عبر الحرمان من المشاركة في المسابقات

3031
رياضة

تقرير

جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، لــصــفــقــة رعــــايــــة قــمــيــص 
تحتوي  الــفــاتــورة   

ّ
لــكــن  ،2011/2010 مــوســم 

عــلــى تــعــلــيــق تــوضــيــحــي مــكــتــوب بــخــط الــيــد 
ــاد دفــعــت 4 مــايــن   طـــيـــران االتـــحـ

ّ
يــفــيــد بــــأن

ــــاوة عــلــى ذلـــك،  ــقـــط«. عـ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـ
 صفقة قميص 

ّ
تــقــول املــصــادر والــوثــائــق، إن

»سيتي- االتحاد« في ذلك الوقت، التي وّقعها 
سيتي  مانشستر  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
آنذاك، غاري كوك، والرئيس التنفيذي لطيران 
االتــــحــــاد، جــيــمــس هــــوغــــان، ســتــكــلــف شــركــة 
الطيران 4 ماين جنيه إسترليني في موسم 
مــايــن   3 ــر  األمــ كــلــفــهــا  بــعــدمــا   ،2011/2010

جنيه إسترليني في املوسم السابق.
ــذي كـــان يــســّد  جــهــاز الـــشـــؤون الــتــنــفــيــذيــة، الــ
مليون   12 الرئيسي وهــو  املبلغ  بــن  الــفــارق 
و4   ،2011/2010 فـــــي  إســـتـــرلـــيـــنـــي  ــيـــه  ــنـ جـ
كــانــت شركة  الــتــي  إسترليني،  مــايــن جنيه 
الــطــيــران ســتــدفــعــهــا، هــو وفــقــا ملــوقــعــه »أحــد 
أبوظبي، وهو  إمــارة  في  الحكومية  األجهزة 
مــخــول بــتــوفــيــر اســـتـــشـــارات حـــول الــســيــاســة 
االســتــراتــيــجــيــة لــرئــيــس املــجــلــس الــتــنــفــيــذي، 
الشيخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة«. 
وزارة  اطلعت عليها  التي  املــراســات  وتشير 
 

ّ
املالية وبــدعــم مــن األوراق املــعــاصــرة، إلــى أن

طيران االتحاد لم تكن في الواقع تدفع املبالغ 
التي كانت إمارة أبوظبي تصدر فواتير لها، 
 شــــيء كــــان يــتــم عـــن طـــريـــق الــوكــالــة 

ّ
ــل  كــ

ّ
لـــكـــن

الحكومية التابعة ملحمد بن زايد.
 نــادي مانشستر سيتي يزعم أّنه 

ّ
صحيح أن

استفاد من تفاصيل رعاية عالية بشكل غير 
 

ّ
 كل

ّ
طبيعي من كيانات مقرها اإلمارات، إاّل أن

شيء يشير إلى مخالفة قوانن اللعب املالي 
بــاالتــحــاد األوروبــــي لكرة  الــخــاص  النظيف، 
القدم، ألّنه كشف عن ضخ األموال في الفريق، 
وصنع مشكلة التضخم فيه منذ عدة سنوات.
وتشير العديد من رسائل البريد اإللكتروني 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا الصحيفة  والـــوثـــائـــق 
في  ممنهج  تــاعــب  حـــدوث  إلــى  البريطانية، 
سيتي،  مانشستر  لــنــادي  املالية  الحسابات 
 االتــحــاد اإلنكليزي لــكــرة الــقــدم، فتح 

ّ
رغــم أن

تــحــقــيــقــا مــفــصــًا قــبــل عـــامـــن، بــســبــب قــيــام 
ــقــــرب مــــن الـــفـــريـــق بـــــإرســـــال بــريــد  مــــصــــدر مــ
إلــكــتــرونــي إلـــى وزارة املــالــيــة فــي عـــام 2014، 
ــاد دفــعــت  ــ ــحـ ــ  شــــركــــة طــــيــــران االتـ

ّ
وادعــــــــى أن

 10 خــال  فقط  إسترليني  جنيه  مليون   340
سنوات.

بــخــرق قواعد  إدانـــة مانشستر سيتي  وعــنــد 
اللعب املــالــي فــي املــرة األولـــى، دافــعــت اإلدارة 
 شركة الطيران الراعية، 

ّ
عن نفسها، بحجة أن

ــة عـــلـــى الـــرحـــات  ــيـ ــازات ريـــاضـ ــيــ ــتــ قـــدمـــت امــ
دفع  الــذي  األمــر  الرياضين،  لجميع  الجوية 
القول،  إلــى  املتحدة  اململكة  فــي  املالية  وزارة 

بأن هذه املزاعم ال يمكن تأكيدها.
لــكــن فـــي صــيــف 2020، تـــم حــظــر مــانــشــســتــر 
سيتي من دوري أبطال أوروبا ملدة موسمن 
مــــن قـــبـــل »يـــويـــفـــا« بــســبــب قــضــيــة الــتــمــويــل 
 القضية ذهبت 

ّ
املقنع لصفقات الرعاية، إاّل أن

يتمّسك »سيتي« 
بحكم »كاس« الذي برأه 

عام 2020

ريال مدريد يسقط بأول »بروفة« له 
في الموسم أمام رينجرز

أنشيلوتي، خسر ريال  اإليطالي، كارلو  الجديد  له تحت قيادة مدربه  أول ظهور  في 
مدريد اإلسباني مباراته الودية األولى خالل فترة اإلعداد للموسم الجديد )2 - 1( أمام 
مضيفه غالسكو رينجرز اإلسكتلندي. وعلى ملعب )إيبروكس( في غالسكو، كان 
»امللكي« هو املبادر بهز الشباك بهدف مبكر للغاية بعد 8 دقائق فقط بتوقيع الجناح 
البرازيلي رودريغو، وهو الهدف الذي انتهت به الـ45 دقيقة األولى. وفي الشوط الثاني، 
انتفض أصحاب األرض وتمكنوا أواًل من معادلة الكفة في الدقيقة 55 بفضل املهاجم 
الزامبي الدولي فاشيون ساكاال، وفي الدقيقة 76 لعب الريال منقوصًا من العب بعد 
طرد مدافعه، ناتشو فرنانديز، ببطاقة حمراء، ليسجل بعدها مباشرة بطل اسكتلندا 
هدف التقدم عن طريق املهاجم السويسري سيدريك إينت. وُيعد هذا هو االختبار األول 
»ميرينغي« مع مدربه أنشيلوتي العائد ملقعد املدرب بعد نحو 7 سنوات من واليته  للـ
األولى. وسيواصل ريال مدريد تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة ميالن اإليطالي 
يوم 8 أغسطس/ آب املقبل، قبل ضربة البداية الرسمية للموسم بمواجهة ديبورتيفو 

أالفيس على ملعبه »مينديزوروزا« يوم 14 أغسطس املقبل.

دونيايل مالين يخضع للفحص الطبي 
في دورتموند تمهيدًا لضمه

أعلن سباستيان كيل، السكرتير الفني لفريق بوروسيا دورتموند األملاني، أّن املهاجم 
إلى صفوف  لضمه  تمهيدًا  الطبي  للكشف  مالني، خضع  دونيايل  الشاب،  الهولندي 
الفريق قادمًا من أيندهوفن في موسم االنتقاالت الصيفية الحالي. وأوضح كيل في 
تصريحات صحفية قائاًل »لقد خضع مالني بالفعل إلى الكشف الطبي، لكن ما زالت 
هناك بعض التفاصيل التي نسعى لتحديدها من أجل إتمام الصفقة«. وتشير تقارير 
صحافية إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 30 مليون يورو، في انتظار إعالن األرقام 
الرسمية في حالة إتمام التعاقد مع مالني )22 عامًا(، الذي سينضم للفريق تعويضًا 
اإلنكليزي.  يونايتد  إلى صفوف مانشستر  الــذي رحل  لإلنكليزي جــادون سانشو 
ما  وهــو  الحربة،  ورأس  الجناح  مــركــزي  فــي  اللعب  الــشــاب  الهولندي  املهاجم  ويجيد 
يجعله بدياًل مميزًا للمهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند أيضًا، والذي ربما يرحل خالل 
موسم االنتقاالت الصيفية الحالي، في ظل متابعة أكثر من ناٍد بني كبار أوروبا له منذ 

فترة، بعد تألقه مع الفريق األملاني.

ماكرون: حفل افتتاح أولمبياد 2024 
سيكون في نهر السين

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أّن حفل افتتاح أوملبياد 2024 في باريس 
أّن  التأكيد  سينظم في قلب نهر السني ليكون حدثًا فريدًا، وقال ماكرون: »يمكنني 
بالسفن  تقديم تجربة غير مسبوقة. سنستعني  نريد  السني.  داخــل  الحفل سينظم 
والقوارب وكّل ما يمكن للنهر تقديمه كمسرح حضري«. وكشف في مقابلة أجرتها 
أوملبياد  تدشني  مراسم  حضوره  بعد  اليابان  من  الرياضية  »ليكيب«  صحيفة  معه 

طوكيو 2020، أّنه يتطلع إلى أن يكون حدث أوملبياد 2024 »خالدًا وشهيرًا«.

موغوروزا: وصلت مبكرًا إلى طوكيو 
للتأقلم مع حرارة الجو

فردي  منافسات  أدوار  ثاني  إلــى  تأهلت  التي  مــوغــوروزا،  غاربيني  اإلسبانية  أكــدت 
التنس للسيدات في أوملبياد طوكيو، أّن اللعب في الثانية بعد الظهر كان شاقًا بسبب 
الحرارة املرتفعة، مؤكدة أّنها احتاطت لذلك بالوصول إلى طوكيو قبل عدة أيام من أجل 
الثانية بعد  اللعب في  التاسعة عامليًا: »كان من الصعب  التكّيف. وصرحت املصنفة 
الظهر، وهي أشد اللحظات حرارة في اليوم، لكّنني أشعر بالسعادة لتحقيق االنتصار. 
لحسن الحظ، جئت مبكرًا إلى طوكيو واستعددت جيدًا ملواجهة الحر، فقد تدربت عدة 
مرات في مثل هذه الساعات«. وفازت موغوروزا على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 
)33(، في أول أدوار منافسات فردي السيدات بأوليمبياد طوكيو، بنتيجة )7 - 5( و)7 

- 5(، لتصعد بذلك إلى الدور الثاني.

زهير ورد

اقترب اإليفواري فرانك كيسي )24 عامًا(، من معادلة نجاحات 
الوسط  أفــضــل العــبــي  ُيعتبر مــن  الـــذي  تـــوري،  مواطنه يحيى 
على مّر التاريخ في القارة األفريقية، كما يعد من أبرز الالعبني 
خالل السنوات املاضية في أوروبا. ورغم أّن الفارق في القدرات 
الفنية يبدو شاسعًا، ملا كان يملكه توري من مهارات مميزة، 
ــادي مــيــالن  ــإّن مــســتــوى كــيــســي فـــي املـــوســـم املـــاضـــي مـــع نــ فــ
اإليــطــالــي، يــؤكــد أّنـــه سيكون مــن أفــضــل الــالعــبــني فــي مركزه 
خالل السنوات املقبلة. ويسعي نادي ميالن بقوة إلى تحصني 
أندية  اإلغـــراءات من  تزايد  بعد  بعقد جديد،  نجم خط وسطه 
»بريميرليغ« في األسابيع املاضية، إذ حاول أكثر من فريق  الـ
أهم  إلــى  تحول  بعدما  معه،  والتعاقد  العاجي  النجم  استمالة 

»روسونيري«. العبي الـ
ويختلف كيسي عن عدٍد كبيٍر من نجوم ساحل العاج، كونه 
استهل مسيرته في القارة األفريقية، وليس في أوروبا، إذ لعب 
أتالنتا  نـــادي  إلــى  مــبــاشــرة  انتقل  ثــم  أبــيــدجــان  لفريق ستيال 
اإليطالي عام 2015، بعدما راقبه طوياًل، لكّنه أعاره ملدة موسم 
إلى فريق تشيزينا في منافسات الدرجة الثانية، وبسرعة برز 
مــع هــذا الفريق وخــاض 37 مــبــاراة كما سجل أربــعــة أهــداف، 

وهي أرقام كانت كافية ليقرر جيان بييرو غاسبيريني، مدرب 
يخيب كيسي  ولــم  التالي.  املوسم  به خــالل  االحتفاظ  أتالنتا، 
آمال مدربه، فقد كانت بدايته مع أتالنتا قوية وتميزت بمردود 
فريقه  مجهودات  في  كما ساهم  الدفاعية،  الناحية  من  غزيٍر 

الهجومية وسجل في أول مباراتني.
وبرز كيسي بشكل كبير مع أتالنتا الذي كان له الفضل عليه 
وساعده كثيرًا في تفجير طاقاته ليشتعل التنافس بني كبار 
الــدوري اإليطالي من أجل التعاقد معه، لكّن نادي ميالن الذي 
كان يبحث عن استعادة مكانته نجح في الحصول على توقيعه. 
ورغم الصعوبات التي عرفها في بداية التجربة مع ميالن، فإّنه 
نجح في فرض نفسه بشكل تدريجي وتحّول في النهاية إلى 
أهم العبي الفريق، فقدراته البدنية تساعده على فرض إيقاعه 
في وسط امليدان والقيام بالدور الدفاعي، وشكل مع الجزائري 
إسماعيل بن ناصر ثنائيًا قويًا من أفضل العبي الوسط في 
منتخب ساحل  مع  منتظم  بشكل  كيسي  ويلعب  الكالتشيو. 
العاج، فرغم تراجع نتائج »األفيال« ُيعتبر كيسي الالعب األكثر 
انتظامًا في املردود، وقد نجح في أن يفرض نفسه. كما اختاره 
إلــى قوة  األوملبياد، نظرًا  ليشارك في  األوملبي  املنتخب  مــدرب 
شخصيته التي قد تساعد الالعبني الشبان، وقد أثبت جدارته 

باملشاركة بعد هدف رائع في اللقاء األول.

فرانك كيسي

على هامش الحدث

نجم من ساحل العاج، تألق رفقة فريق ميالن، بعدما بدأ مشواره مع 
ستيال أجامي، ثم انتقل بعدها إلى أتالنتا اإليطالي

وثائق جديدة 
تكشف تالعب 
إدارة مانشستر 
)Getty( سيتي

حكيمي أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي 
)Getty/حتى اآلن )أورلين مونيير

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة  مـــبـــاشـــرة إلــ
»كاس« التي سألت سيمون بيرز، الذي يشغل 
تدير  التي  الكيانات  داخــل  متعددة  مناصب 
أّي  رتبت  أن  لك  اإلنكليزي: هل سبق  الفريق 
مدفوعات يتم دفعها إلى طيران االتحاد في 
نــادي مانشستر  بالتزامات رعاية  ما يتعلق 
قاطع  بشكل  ليجيبها  الـــقـــدم؟«  لــكــرة  سيتي 

»ال«.
وقامت املحكمة بتبرئة مانشستر سيتي في 
قــضــيــة الــتــمــويــل املــقــنــع، وأجــبــرتــه عــلــى دفــع 
غــرامــة قــدرهــا 10 مــايــن يــــورو، بسبب عــدم 

وبــعــد صــــدور أحـــكـــام األســـبـــوع املـــاضـــي من 
 

ّ
قبل ثاثة من كبار القضاة في بريطانيا بأن

ــاق تــحــقــيــق الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي  »ســيــتــي« أعــ
محكمة  قــرار  »نحترم  »سيتي«:  قــال  املمتاز، 
االســتــئــنــاف بــشــأن مــســألــة الــتــحــكــيــم. يتعلق 
هــذا الــقــرار بـــاإلجـــراءات الــجــاريــة، ولسنا في 
وضع يسمح لنا بتقديم تعليق حتى تكتمل 

تلك اإلجراءات«.
أي  يخالفوا  لم  أّنهم  إذًا هو  موقف »سيتي« 
قـــواعـــد. مــع ذلــــك، يــمــكــن اآلن الــكــشــف أّنــــه في 
اعترفوا  املحكمة،  أمـــام  الــنــادي  قدمها  حجة 

تعاونه مع االتحاد األوروبي لكرة القدم، مع 
صحيفة   

ّ
لكن القارية.  املسابقة  في  مشاركته 

 شــهــادة 
ّ

ــــدت أن ــة، أكـ ــيـ ــانـ ــر شــبــيــغــل« األملـ ــ »ديـ
سيمون بيرز غير صحيحة، ودعــت املحكمة 

إلى إعادة النظر في القضية.
وبــعــدمــا كــشــفــت الــصــحــيــفــة األملـــانـــيـــة، جميع 
الــشــؤون  لــديــهــا، طلبت وزارة  الــتــي  الــوثــائــق 
االجــتــمــاعــيــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة مـــن إدارة 
التي  مانشستر سيتي، اإلجابة على األسئلة 
لديهم، لكّنهم رفضوا إعطاء إجابات، وأشاروا 

إلى أّنهم حصلوا على حكم من »كاس«.

الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز يشتبه بــأدلــة   
ّ

أن
القانوني  الفريق  ارتكاب مخالفات. قال  على 
 

ّ
أن املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  للفريق: »يؤكد 

تقارير وسائل اإلعام تحتوي على معلومات 
للقواعد«. ورغم  انتهاكات  إلى حــدوث  تشير 
نــشــر الــعــديــد مـــن وســـائـــل اإلعـــــام لــلــوثــائــق، 
البريطانية،  مــيــل«  »ديــلــي  وآخــرهــا صحيفة 
 

ّ
ــإن ــــي، فــ ــالـ ــ ــتـــاعـــب املـ الـــتـــي كــشــفــت كــيــفــيــة الـ

الرد  يرفضون  »البريميرليغ«  على  القائمن 
 التحقيق في القضية 

ّ
على األسئلة، بحجة أن

ما زال مستمرًا.

األندية األكثر إنفاقًا وجه رياضي
بالميركاتو... تعرف إليها

أيوب الحديثي

مفتوحا  الصيفية  االنــتــقــاالت  ســوق  سيكون 
البطوالت  فــي  املقبل  آب  أغــســطــس/   31 حتى 
 العديد من 

ّ
األوروبية الكبرى لكرة القدم، لكن

األنـــديـــة قــطــعــت مـــشـــوارًا كــبــيــرًا عــبــر صفقات 
تحاول من خالها التحضير األمثل للموسم 

املقبل.
وبحسب تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
 أكثر الفرق إنفاقا حتى اآلن، هو 

ّ
اإلسبانية، فإن

اليبزيغ األملاني، بمبلغ )91.62 مليون يورو(، 
بقيمة  املداخيل  على  األكثر حصواًل  أّنــه  كما 
92 مليون يورو، يتبعه باريس سان جيرمان 
بـــ76 مليونا، رغــم أّنــه ضــم سيرجيو رامــوس 
ــلـــويـــجـــي دونـــــــارومـــــــا وجـــورجـــيـــنـــيـــو  ــيـــانـ وجـ
فينالدوم مجانا. ويحتل ميان املركز الثالث، 
وهـــو الـــذي يــرغــب فــي تــقــديــم أداء مميز بعد 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، إذ أنــفــق  إلــــى دوري  ــه  عـــودتـ
الواصلن،  آخــر  بعد  مليونا،   54.1 اآلن  حتى 
 أكثر نــاٍد في 

ّ
فــودي بالو توريه. والغريب، أن

األندية  ترتيب  فــي  إنفاقا  اإلنكليزي  الـــدوري 
التي استثمرت ليس من »الستة الكبار« وهو 
ليستر سيتي، بـ50 مليون يورو، فيما يتصدر 
»بريميرليغ« بمبلغ 40  ليفربول قائمة كبار الـ

مليونا، أنفقت على العب واحــد، وهو املدافع 
إبراهيما كوناتي. أما بالنسبة لبطل الدوري 
اإلنكليزي املمتاز، مانشستر سيتي، فقد أنفق 
17.5 مليون يــورو، على ثاثة أسماء واعــدة: 
إلى  الــذي سينضم  فلومينينسي،  كايكي من 
الفريق في يناير/ كانون الثاني 2022، وداريو 
ســارمــيــنــتــو، الــــذي ســيــصــل أيــضــا فــي يــنــايــر، 
البلجيكي.  لــومــيــل  مـــن  أغـــويـــار  وكــلــويــفــرت 
 أغلى العب في االنتقاالت هو 

ّ
حتى اآلن، فــإن

املــغــربــي أشــــرف حــكــيــمــي، الــــذي دفـــع بــاريــس 
يــورو  مليون   60 مبلغ  جــيــرمــان لضمه  ســان 
إلنـــتـــر مــيــانــو، يــتــبــعــه دايـــــوت أوبــامــيــكــانــو، 
الذي كلف بايرن ميونخ األملاني 42.5 مليونا، 
حــصــل عليها فــريــقــه الــســابــق اليــبــزيــغ، وفــي 
املركز الثالث، كوناتي الذي انتقل من اليبزيغ 

إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو.
من جهة أخرى، أدت الضغوط املالية الكبيرة 
لــوبــاء كــورونــا إلــى استبعاد معظم األنــديــة، 
حتى الكبرى منها، فكرة عقد صفقات بأموال 
ضخمة، وبـــداًل مــن ذلـــك، بــاتــت الــفــرق تبحث 
ــــرى، ما  عـــن انــتــقــاالت مــجــانــيــة. مـــن جــهــة أخـ
زالت هناك بعض األسماء الكبيرة والامعة 
من دون أندية حتى اآلن، بعد انتهاء عقودها 
مــع فــرقــهــا، أو وصــولــهــا إلــى طــريــق مسدود 
خال مشوارها مع أنديتها. ويتقدمها نبيل 
ــاراة دولــيــة  ــبــ بـــن طـــالـــب، الـــــذي خــــاض 35 مــ
لــلــجــزائــر بـــدأت فــي كـــأس الــعــالــم، ومـــا يقرب 
من 150 مباراة في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
والــبــونــدســلــيــغــا، لــكــن نــجــم »الــخــضــر« بــات 
ــــف شــالــكــه، الــهــابــط  ــاٍد. وأوقـ ــ اآلن مـــن دون نـ
إلـــى دوري الــدرجــة األولــــى األملـــانـــي، الــاعــب 
املوهبة  ينكر  لم  لكّنه  مناسبة،  من  أكثر  في 
الــكــبــيــرة الــتــي يتمتع بــهــا العـــب خــط وســط 

توتنهام السابق.
وفي الوقت الــذي كان فيه جاك ويلشير نجم 
إنكلترا األول، بدأت سلسلة إصاباته، وتراجع 
وبعد  كبير،  بشكل  الــاعــب  مستوى  بالتالي 
17 مباراة لعبها برفقة بورنموث في املوسم 
املــاضــي، تحت قــيــادة املـــدرب الــجــديــد سكوت 
البالغ من  الفريق بالاعب  لم يحتفظ  باركر، 
العمر 29 عاما، إذ تكثر الشائعات حول قرب 

انضمامه إلى فريق إنتر ميامي األميركي.
ــة الـــتـــي تــتــطــلــع إلــى  ــديــ وبــالــنــســبــة لــتــلــك األنــ
ــافــــات جـــديـــدة مـــن دون تــكــلــفــة، مـــا زالـــت  إضــ
هناك بعض األسماء املثيرة لاهتمام، أمثال 
األســطــورة ليونيل ميسي، رغــم أّنــه بــات قاب 
قـــوســـن أو أدنـــــى مـــن الــتــجــديــد لــبــرشــلــونــة، 

إضافة إلى دييغو كوستا، وفرانك ريبيري.
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