رياضة

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

حسم المدير
الفني التونسي
نبيل معلول
هويّة الفريق
الذي سيقوده
خالل الموسم
الحالي ،بعدما
تلقى في
المدة األخيرة
عروضًا عديدة.
وكشف مصدر
مقرب من
معلول لـ«العربي
الجديد»ّ ،
أن
األخير وافق
على تدريب
نادي الكويت
الكويتي ،ليخلف
بذلك مواطنه
فتحي جبال،
الذي أقيل
من مهامه
قبل أيام ،إلى
جانب مساعده
التونسي شكري
الزعالني وكامل
أعضاء الجهاز
الفني للفريق.

معلول بمهمة جديدة
نبيل معلول صاحب خبرة كبيرة في عالم التدريب (مايكل ريغان)Getty/

غياب فرينكي دي
يونغ عن مباراة برشلونة
المقبلة

جدل في ألمانيا بسبب
تصريحات كيميتش حول
لقاح كورونا

راموس يقترب من
الظهور األول مع باريس
سان جيرمان

سيغيب الهولندي فرينكي دي يونغ ،العب وسط
ُ
برشلونة ،عن مباراة رايو فاليكانو التي تقام
األربعاء املقبل في الـ 11من دوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم «الليغا» ،وذلك بعد إصابته
في فخذه األيمن ،بحسب بيان الخدمات الطبية
للنادي الكتالوني .وهناك شكوك كذلك حول
إمكانية لحاق الالعب دي يونغ بمباراة السبت
املقبل التي تجمع برشلونة بفريق ديبورتيفو
أالفيس في «كامب نو».

أحدث الالعب الدولي األملاني جوشوا كيميتش
العب بايرن ميونخ حالة من الجدل في بالده
بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد 19-بعد ،موضحًا
أن لديه تحفظات على اللقاح بسبب عدم وجود
دراسات كافية حول آثاره على املدى البعيد ،من
وجهة نظره .ولم يستبعد كيميتش الحصول
على اللقاح قريبًا ،لكن تصريحاته أثارت القلق
داخل مجتمع كرة القدم وخارجه ألنها قد تستغل
من قبل املجموعات الرافضة للتطعيمات.

اقترب سرخيو راموس من الظهور األول له مع
باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه هذا الصيف
إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه بات على وشك
العودة للتدريبات الجماعية مع زمالئه .وأبعدت
اإلصابة راموس ملدة شهرين وهو لم يخض أي
مباراة بعد مع الفريق ،لكن الجهاز الفني بقيادة
ماوريسيو بوكيتينو يأمل في إمكانية إشراكه
ولو لدقائق أمام ليل الجمعة املقبل ،بحسب
صحيفة «لوباريزيان».
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مباريـات
األسبـوع

يُعد المدرب الفرنسي الشهير ،أرسين فينغر،
واأللماني يواكيم لوف ،أبرز المديرين الفنيين
في عالم كرة القدم ،الذين أصبحوا بال عمل،
فيما الجماهير ترقب عودتهم مرة أخرى إلى
المالعب

مدربو
الدكة []4

يستعدان لخوض نهائي
بالميراس وفالمنغو
ّ
ليبرتادوريس آمن في مونتيفيديو
يسعى ناديا بامليراس وفالمنغو البرازيليان ،املتأهالن إلى نهائي بطولة كأس
ليبرتادوريس القارية ،إلــى خــوض مباراة آمنة في مونتيفيديو ،املدينة التي
ستستضيف اللقاء املقرر في  27نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،وفقًا ملا أفاد
به اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) .وأوضح كونميبول أنه خالل
االجتماع الــذي عقده في أسونسيون رئيس االتحاد ،أليخاندرو دومينغيث،
ورئيسا ناديي بامليراس وفالمنغو ،ماوريسيو غاليوت ورودولفو النديم ،على
التوالي ،قاموا بتحليل مختلف تفاصيل النهائي القاري الذي سيقام على ملعب
ثينتيناريو ،مكان إقامة أول كأس عالم في التاريخ ( .)1930ويعد األمن أحد
أكثر الجوانب التي تقلق سلطات أوروغواي ،خاصة بعد تبادل رسائل غاضبة
بني بعض جماهير الناديني ،لدرجة أنهم اتفقوا على خوض معارك في شوارع
مونتيفيديو .ولهذا السبب ،وكما ذكــر كونميبول ،وقــع ممثلو الناديني على
«تعهد بالترويج لحمالت ضد العنف بني مشجعيهم وتعزيز الروح الرياضية
واللعب النظيف داخل امللعب وخارجه».

أسماء كبرى بال عمل

قتيبة خطيب

نـ ـت ــاب ــع ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع مــن
«مـ ـ ــدربـ ـ ــي ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــة» ،مـ ـع ــرف ــة أه ــم
أسماء املديرين الفنيني ،في عالم
الساحرة املستديرة ،الــذيــن وج ــدوا أنفسهم
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ب ــا ع ـم ــل ،وي ـن ـت ـظــرون
ً
بلغون فيه ُ ،بأن
اتصاال من وكيلي أعمالهمُ ،ي
ُ
ُ
هناك عرضًا يستحق التفكير ،واملضي قدمًا
في مسيرتهم بعالم التدريب.
وتواصل الجماهير الرياضية متابعة أخبار
املــديــريــن الفنيني ،الــذيــن أصـبـحــوا ُيمضون
أوق ــاتـ ـه ــم ،إمـ ــا ف ــي م ـتــاب ـعــة امل ــواجـ ـه ــات من
املالعب ،أو البقاء مع عائلتهم في منازلهم،

قررت إدارة فولفسبورغ
إقالة المدرب الهولندي
فان بوميل
فيما بات الكثير منهم ،يتجهون إلى القنوات
التلفزيونية ،لتحليل مــواجـهــات الــدوريــات
األوروبية.
أرسين فينغر

ُيـعــد الـفــرنـســي أرس ــن فينغر أح ــد أساطير

ريفر يحقق انتصارًا ساحقًا على أرخنتينوس بثالثية
ويحلّق في الصدارة
حقق ريفر بليت انتصارًا ساحقًا على ضيفه أرخنتينوس جونيورز بثالثية
نظيفة ،ليحافظ على صدارته لجدول الدوري األرجنتيني لكرة القدم مع ختام
الجولة الثامنة عشرة من املسابقةّ ،
ليحمس جماهيره للفوز باللقب .وسجل
ّ
ثالثية ريفر كل من برونو زوكوليني (د ،)28.خوليان ألفاريز (د )57.وبرايان
روميرو (د ،)59.في مباراة شهدت سيطرته على الكرة منذ البداية ،ليحقق
فريق املدرب مارسيلو غاياردو انتصاره الثامن تواليًا في البطولة ليبتعد عن
أقرب مالحقيه ،تاييريس ،بتسع نقاط كاملة .من جانبه فشل أرخنتينوس في
مجاراة ريفر ولم يصل تقريبًا ملرمى الحارس فرانكو أرماني ،ليواصل ريفر
الصدارة برصيد  42نقطة .وفي باقي مباريات الجولة ،حقق ألدوفيسي فوزًا
صعبًا  1-2رغم النقص العددي في صفوفه أمــام أرسنال ساراندي ،ليصل

ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال ،والـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـعــدمــا قــاد
«املدفعجية» في أكثر من  1650مباراة حقق
خــال ـهــا ث ــاث ــة أل ـق ــاب ف ــي «الـبــريـمـيـيــرلـيــغ»
وس ـب ـعــة ألـ ـق ــاب ل ـك ــأس االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي
وسـ ّـت كــؤوس للدرع الخيرية (كــأس السوبر
اإلنكليزية).
لكن امل ــدرب الـفــرنـســي ،أرس ــن فينغر ،وضع
حدًا ملسيرته االحترافية في عام  ،2018بعدما
ق ــرر االب ـت ـعــاد وال ـت ـفــرغ لخططه فــي تطوير
ك ــرة ال ـق ــدم ،مــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي «ف ـي ـفــا» ،إال
أن الجماهير الرياضية ومشجعي أرسنال
بشكل خاص ،يحلمون بعودته.
وكان فينغر قد انضم إلى النادي اللندني في
أكتوبر /تشرين األول  ،1996ويعتبر املدرب
صــاحــب امل ــدة األط ــول بــن املــديــريــن الفنيني
الحاليني على مستوى الكرة اإلنكليزية ،لكنه
ال يريد العودة إلى عالم التدريب في الفترة
الـحــالـيــة ،بحسب مــا نقلته صحيفة «بيلد»
األملانية.

للنقطة  20ويحتل املركز الـ 21متفوقًا على سان لورنزو .بينما ال يزال أرسنال
يقبع في املركز األخير برصيد  13نقطة بالتساوي مع سنترال كــوردوبــا.
بدوره فشل نيويلز أولد بويز في تحقيق انتصار طوال آخر  13جولة ،بعدما
خسر هذه املرة أمام سارميينتو  1-2وال يزال يحتل املركز الـ 22برصيد 17
نقطة .بينما تعادل أتلتيكو توكومان أمام باتروناتو  2-2وفشال في االبتعاد
عن مؤخرة الجدول .في املقابل سقط تاييريس في الحفاظ على تقدمه بثالثية
أمام مضيفه النــوس ،لينتهي اللقاء في النهاية  3-3ويفقد تاييريس نقطتني
ثمينتني ليصبح رصيده  33نقطة .كما عــاد إندبنديينتي لالنتصارات بعد
خمس جوالت بفوزه على أونيون بهدف نظيف سجله بريان مارتينيز (د)73.
ليحصد ثالث نقاط ثمينة رغم لعبه الدقائق العشر األخيرة منقوصًا بعد طرد
دومينغو بالنكو.

يواكيم لوف

صنع فينغر اإلنجازات مع أرسنال (روس كينيريد)Getty/

فقد فان بوميل منصبه في فولفسبورغ (ستيورات فرانكلين)Getty/

تخلى امل ــدرب يــواكـيــم ل ــوف ،عــن مهمته في
تــدريــب منتخب أملــان ـيــا ،بـعــد نـهــايــة بطولة
كــأس األمــم األوروب ـيــة األخ ـيــرة ،التي أقيمت
في الصيف املــاضــي ،بعدما أمضى  15عامًا
ع ـلــى رأس ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ــ«امل ــان ـش ـف ــات»،
وحقق معهم العديد من اإلنجازات.
وجـ ــاء يــواك ـيــم ل ــوف إل ــى ال ـج ـهــاز الـتــدريـبــي
ملنتخب أملــانـيــا ،ال ــذي ُيـ َـعـ ّـد منصبًا حساسًا
للغاية ،بالنسبة إلى جماهير «املانشفات»،
ال ـ ــذي عـ ــد أح ـ ــد ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي ع ــال ــم ال ـس ــاح ــرة
امل ـس ـت ــدي ــرة ،م ــن ح ـيــث اإلن ـ ـجـ ــازات واألرق ـ ــام
ال ـق ـيــاس ـيــة ،وأكـ ـث ــر م ــن فـ ــاز ف ــي امل ــواج ـه ــات
ببطوالت كأس العالم ،وأكثر من حافظ على
مستواه الفني على ّ
مر التاريخ.
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـق ــال ــة امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق ي ــورغ ــن
ك ـل ـي ـن ـس ـمــان ،قـ ــرر االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي تكليف
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده ي ـ ــواكـ ـ ـي ـ ــم لـ ـ ـ ــوف مـ ـهـ ـم ــة تـ ــدريـ ــب
«املــان ـشــافــت» فــي ع ــام  ،2008لـيـقــرر تطبيق
فلسفته ال ـخــاصــة ،الـتــي لــم يـكــن يـجــرؤ أحــد
ً
على التدخل فيها ،ليصنع جيال ذهبيًا من
النجوم ،سحروا الجماهير بفنياتهم العالية.
وك ــان ــت أبـ ـ ــرز ال ـل ـح ـظ ــات ف ــي م ـس ـي ــرة ل ــوف
التدريبية ،عندما رفع مع فريقه كأس العالم
فــي  13تـمــوز/يــولـيــو ع ــام  2014بــالـفــوز في
ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب األرجـ ـنـ ـت ــن ب ـهــدف
نظيف سجله ماريو غوتزه .ويتسم املهاجم

أسهم لوف بفوز ألمانيا بمونديال ( 2014ألكسندر هاساستين)Getty/

السابق لوف بامليل إلى النواحي الخططية
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى اه ـت ـم ــام ــه ب ــأدق
التفاصيل في أداء الفريق.
وم ـ ــع خ ــروج ــه م ــن ع ــال ــم الـ ـت ــدري ــب ،رب ـطــت
وســائــل اإلع ــام العاملية ،يواكيم لــوف بعدد
م ــن األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـك ـب ــرى ،م ـثــل ري ــال
مدريد اإلسباني ،باإلضافة إلــى املنتخبات
الوطنية ،وعلى رأسها منتخب روسيا ،لكنه
أكد أنه يحتاج إلى الراحة ،بعدما عمل ملدة
 15عامًا بشكل متواصل.
مارك فان بوميل

دفــع امل ــدرب الهولندي مــارك فــان بومل ثمن
ال ـهــزي ـمــة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،م ــع ن ــادي

فــولـفـسـبــورغ ،مــن خــال إقــالـتــه مــن منصبه،
بعد أقل من خمسة أشهر على تسلمه املهمة،
حـيــث خـســر الع ــب الــوســط الـســابــق منصبه
مدربًا للفريق نتيجة الهزائم األربع املتتالية
التي ُمـنـ َـي بها فــي املــوســم الحالي بــالــدوري
األملاني لكرة القدم.
وم ــارك فــان بوميل أحــدث ضحية فــي عالم
التدريب ،بعدما تسلم صاحب الـ( 44عامًا)
املـهـمــة فــي شـهــر يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي،
وبدأ بقوة من خالل الفوز باملباريات األربع
األولــى ،لكن الفريق عانى بعد ذلــك ،وكانت
الهزيمة أم ــام فــرايـبــورغ على أرض ــه كافية
بالنسبة إلــى اإلدارة التـخــاذ ق ــرار التخلي
عن املدرب الهولندي بمؤازرة من الجمهور،

ريال مدريد يفكر في الميركاتو المقبل
يسعى ريال مدريد وراء
بعض التغييرات في
تشكيلته خالل الميركاتو
الشتوي ثم الصيفي
مدريد ـ العربي الجديد

بديل مميز (أيتور كولومبير)Getty /
إصابات كارفخال المتكررة تدفع الملكي للتفكير في
ٍ

شــرع ريــال مدريد اإلسباني في البحث عن
بديل ملدافعه داني كارفخال ،بعد أن تكررت
إصابته في املواسم األخيرة ،ما فرض عليه
الغياب عن عديد من املباريات وترك الريال
في موقف صعب .ولم ينتدب الريال مدافعًا
إضــافـيــا لـتـعــزيــز الـجـهــة الـيـمـنــى حـيــث كــان
يتوقع أن يعود كارفخال سريعًا ،لكن يبدو أن
تقديراته لم تكن في مكانها ،ليشرع الفريق
في البحث عن العب جديد قادر على تعزيز
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى .وأك ـ ــدت م ـص ــادر مختلفة،
منها موقع « »Fichajesاإلسباني ،أن املغربي
نصير مـ ــزراوي انـضــم إل ــى قــائـمــة الالعبني
الــذيــن يتابعهم الــريــال ،بهدف إيـجــاد بديل
ق ــادر عـلــى مـســاعــدة الـفــريــق وي ـكــون جــاهـزًا
للتعامل مع ضغط املـبــاريــات ،وهــي صفات
تـتــوفــر فــي الـنـجــم امل ـغــربــي .وتــألــق م ــزراوي
منذ بداية املوسم في الــدوري الهولندي مع
أيــاكــس أمـسـتــردام ،بعد أن سجل عــديـدًا من
ّ
متميز دفاعيًا أيضًا ويمكنه
األهــداف ،وهو
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ّ
اللعب في محور الــدفــاع ،كما أنــه كــان محل
متابعة من عديد من األنــديــة في امليركاتو،
وخاصة من قبل إنتر ميالنو اإليطالي الذي
فـكــر فــي الـتـعــاقــد مـعــه .ويـمـلــك ري ــال مــدريــد
ذكريات إيجابية عن الالعبني املغاربة ،بما
مع الفريق ،وإن لم
أن تجربة أشرف حكيمي ّ
تعرف النجاح املتوقع ،إال أنها جعلت الريال
ي ـن ــدم الح ـق ــا ع ـلــى ب ـي ـعــه إلـ ــى إن ـت ــر مـيــانــو
عندما أظهر قــدرات رهيبة ،وهــو من أفضل
الالعبني في مركزه.
مــن جــانـ ٍـب آخ ــر ،وبـحـســب تـقــريــر لصحيفة
«كالتشيو ميركاتو» اإليطالية ،فإن الفريق
املـ ـلـ ـك ــي يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ن ـ ـ ــوردي
مــوك ـي ـلــي ،الـظـهـيــر األي ـم ــن ل ـفــريــق اليـبــزيــغ
األمل ــان ــي ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مـسـتــوى لــوكــاس
فاسكيز ،واإلصابات التي تالحق كارفخال.
مــوك ـي ـلــي ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر  23عــامــا
يرتبط بعقد مع اليبزيغ حتى صيف ،2023
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـف ــرص ــة م ــوات ـي ــة لـلـتـعــاقــد
معه فــي الصيف املقبل ،مــا لــم يـجــدد عقده
مع الفريق األملــانــي ،الــذي يطالب بمبلغ 50

مارسيلو قد يغادر
نادي ريال مدريد مع
تقدمه في السن

ال ــذي طــالــب بــوضــوح مــن املــدرجــات ،بإقالة
العــب برشلونة اإلسـبــانــي وبــايــرن ميونخ
سابقًا.
واع ـتــرف ف ــان بــومـيــل بــأنــه فــي تصريحاته،
التي نقلتها صحيفة «بيلد» األملانية ،بأنه
«ف ــوج ــئ بـ ـق ــرار إدارة ن ـ ــادي فــول ـف ـس ـبــورغ،
وش ـعــر بخيبة أم ــل ،مـضـيـفــا« :ك ـنــت مـتــأكـدًا
من قدرتنا على العودة إلى املسار الصحيح،
أتمنى أن يصحح الفريق مساره سريعًا».
ويحظى املدرب الهولندي مارك فان بوميل،
بشعبية كبيرة في أملانيا ،حيث لعب لخمس
سنوات مع بايرن ميونخ خالل الفترة -2006
 ،2011وحقق معه الكثير من األلقاب املحلية
والقارية ،ولعب أيضًا مع برشلونة وميالن،

لكنه أصبح بال عمل ،وسينتظر دوره ،حتى
يعود مرة أخرى إلى عالم التدريب.
ستيف بروس

وعلى خطى مارك فان بوميل ،لم يكن املدرب
ً
سـتـيــف ب ــروس أف ـضــل ح ــاال مــن الـهــولـنــدي،
بعدما أعلن نادي نيوكاسل يونايتد إقالته
من منصبه ،في أول قرار كبير تتخذه اإلدارة
الجديدة ،بعد استحواذ صندوق االستثمار
السعودي على الفريق اإلنكليزي.
وهذا القرار «الكبير» األول على طريق إعادة
تشكيل فريق كرة القدم ،وانتشاله من منطقة
ال ـه ـبــوط ال ـتــي يـقـبــع فـيـهــا بـعــد  8م ـبــاريــات
م ــن ان ـط ــاق امل ــوس ــم ،ل ـكــن األمـ ــر م ــع ستيف

بــروس جــرى بالتراضي ،وخــرج مــن الفريق
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ال ــذي تــولــى إدارتـ ــه فــي يــولـيــو/
تموز عام .2019
وقــال بــروس فــي بيان نشره على حساباته
الــرسـمـيــة فــي مــواقــع ال ـتــواصــل« :م ـمــن لكل
من له عالقة بنيوكاسل إلتاحة الفرصة لي
لتولي تدريب هــذا الـنــادي الفريد من نوعه.
أش ـكــر الــاع ـبــن وال ـط ــاق ــم ال ـف ـنــي ع ـلــى وجــه
الخصوص على عملهم الشاق .كانت هناك
نجاحات وإخفاقات ،لكنهم قدموا كل شيء
ح ـت ــى ف ــي ال ـل ـح ـظ ــات ال ـص ـع ـب ــة ،ويـ ـج ــب أن
يفخروا بجهودهم» ،ليصبح العب اليونايتد
السابق بال عمل اآلن ،ألن بعض الجماهير ال
ً
تراه مؤهال لالستمرار في عالم التدريب.

كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز
يوم  14ديسمبر
ُ
ستقام مباراة كأس مــارادونــا بني فريقي برشلونة وبوكا جونيورز في 14
ديسمبر /كانون األول املقبل تكريمًا لألسطورة األرجنتيني الراحل دييغو
أرمــانــدو مــارادونــا بمناسبة مــرور عــام على وفاته .ويستضيف املـبــاراة التي
تجمع بني فريقني لعب فيهما مــارادونــا ملعب (مــرســول بــارك) في الرياض
(اململكة العربية السعودية) ،بقدرة استيعابه  25ألف مشجع .والهدف من إقامة
مباراة كأس مارادونا هو تكريم النجم األرجنتيني ،الذي رحل عن العالم في
 25نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،على اإلرث الذي تركه في كرة القدم ،حيث
ُيعد واحـدًا من أفضل العبي كرة القدم في التاريخ .والتقى برشلونة وبوكا
جونيورز في عشر مناسبات ماضية ،كان آخرها مباراة كأس جوان غامبر
ُ
التي أقيمت في  15أغسطس /آب  ،2018التي انتهت بانتصار الفريق الكتالوني
بثالثية نظيفة.

باكس يواصل صحوته وكليبرز يستعيد التوازن
مليون يورو للتفريط به .وانضم الفرنسي
مــوك ـي ـلــي إلـ ــى ص ـف ــوف ف ــري ــق الي ـب ــزي ــغ في
كانون الثاني /يناير من عــام  ،2018قادمًا
مــن مونبلييه الـفــرنـســي ،مقابل  16مليون
يورو.
نبقى فــي ري ــال مــدريــد أيـضــا حـيــث تترقب
جماهير النادي مستقبل نجمها البرازيلي
مارسيلو ،الظهير األيسر ،بعد قرار الرئيس
فلورنتينو بيريز إحــداث ثــورة في صفوف
«امللكي» .وكشفت صحيفة «إل ناسيونال»
اإلس ـب ــان ـي ــة أن ف ـلــورن ـت ـي ـنــو ب ـيــريــز رئـيــس
ن ــادي ري ــال مــدريــد يسعى إلــى التخلي عن
ب ـعــض م ــن ن ـجــومــه ال ـك ـب ــار ف ــي الـ ـس ــن ،في
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة ،وعلى
رأسـهــم البرازيلي مارسيلو صاحب ال ــ(33
ع ــام ــا) .وت ــاب ـع ــت أن ال ـب ــرازي ـل ــي مــارسـيـلــو
أصـ ـب ــح ح ـب ـي ــس دكـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــدالء مـ ــع املـ ـ ــدرب
كــارلــو أنشيولتي ،ال ــذي يعتمد فــي الجهة
ال ـي ـس ــرى ب ــدف ــاع ــه ع ـلــى ال ـفــرن ـســي فـيــرالنــد
م ـي ـن ــدي ،أو اإلس ـب ــان ــي ن ــات ـش ــو ،م ــا يجعل
مستقبل صاحب الـ( 33عامًا) محل شك مع
«امللكي» .وأوضحت أن البرازيلي مارسيلو
مـقـتـنــع بــان ـت ـهــاء مـسـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة مع
ري ــال مــدريــد ،وأص ـبــح يبحث مـنــذ اآلن عن
الوجهة الجديدة ،حتى يكمل ما تبقى له في
املالعب ،قبل أن يعلن اعتزاله لعب كرة القدم
بشكل رسمي .وختمت أن هناك عــدة أندية
مهتمة بخدمات النجم املخضرم مارسيلو،
وعلى رأسها فريق فلومينينسي البرازيلي.

استطاع باكس الفوز على
بايسرز فيما حقق فريق
كليبرز انتصاره األول
واص ـ ـ ـ ــل مـ ـيـ ـل ــووك ــي بـ ــاكـ ــس حـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب
ّ
صحوته عندما تغلب على مضيفه إنديانا
ب ــايـ ـس ــرز  ،109-119ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــاد ل ــوس
أنجليس كليبرز توازنه بتحقيقه لالنتصار
األول ه ــذا امل ــوس ــم ع ـنــدمــا ف ــاز ع ـلــى ضيفه
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز  86-116فــي دوري
كرة السلة األميركي للمحترفني .على ملعب
«غ ــاي ـن ـب ــري ــدج ف ـي ـل ــده ــاوس» وأمـ ـ ــام 17900
مـ ـتـ ـف ــرج ،ف ـ ــرض ال ـن ـج ــم ال ـي ــون ــان ــي يــان ـيــس
أنـتـيـتــوكــونـمـبــو نـفـســه نـجـمــا مل ـب ــاراة فريقه
ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمة
من الـ«تريبل دابل» إذ سجل  30نقطة مع 10
متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وقال مدرب باكس ًمايك بودنهولتسر «لعب
يــانـيــس بقتالية حــقــا الـلـيـلــة» ،مضيفا «فــي
الــوقــت نـفـســه( ،ك ــان) يـمــرر تـمــريــرات رائـعــة.
عندما يهاجم بهذه الطريقة ،نكون في أفضل
حاالتنا .كان لديه هذه امليزة هذه الليلة».
وســاهــم كــريــس ميدليتون وغــرايـســون ألني
ف ــي ال ـف ــوز ال ـثــانــي تــوال ـيــا ل ـبــاكــس وال ـثــالــث
هــذا املــوســم بعد خسارته املــذلــة فــي املـبــاراة
الـثــانـيــة أم ــام مضيفه مـيــامــي هـيــت 137-95

التي كانت األولى من ثالث مباريات متتالية
خ ــارج الـقــواعــد ،حيث سجل األول  27نقطة
مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات،
وأضاف الثاني غرايسون ألني  19نقطة ،إلى
جانب  13نقطة وسبع متابعات للبديل بات
كــونــوغ ـتــون .وفـ ــرض بــاكــس سـيـطــرتــه على
مجريات املباراة منذ البداية وحسم األرباع
الـثــاثــة األول ــى فــي صــالـحــه  30-34و27-32
و ،29-35قبل أن ينتفض بايسرز فــي الربع
األخـ ـي ــر وي ـك ـس ـبــه  18-23دون أن يـتـجـنــب
الخسارة الثالثة هذا املوسم.
وبرز الثالثي مالكولم بروغدون والليتواني
دومانتاس سابونيس وكريس دوارتــي في
صـفــوف بــايـســرز ،بتسجيل األول  25نقطة
مع سبع تمريرات حاسمة ،والثاني «الدابل
دابل» الثالثة في أربع مباريات مع  21نقطة
و 13متابعة ،والثالث  18نقطة.
وح ـقــق ل ــوس أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز ف ــوزه األول
هذا املوسم بعد خسارتني متتاليتني عندما
تغلب على ضيفه بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز
.86-116
ويـعــود الفضل فــي فــوز كليبرز إلــى البديل
لوك كينارد الذي سجل  23نقطة ،إضافة إلى
 18نقطة لريجي جاكسون و 16نقطة لبول
ج ـ ــورج .وضـ ــرب كـلـيـبــرز ب ـقــوة ف ــي الــربـعــن
األول والـثــالــث وحسمهما فــي صــالـحــه -31
 17و 19-35حـتــى أن ــه وس ــع ال ـف ــارق إل ــى 35
نقطة ( ،)65-100فيما انتهى الربعان األول
واألخ ـيــر بــالـتـعــادل بنتيجة واح ــدة .25-25

وخـ ــاض كـلـيـبــرز املـ ـب ــاراة ف ــي غ ـيــاب خمسة
العبني بسبب اإلصابة أبرزهم كواهي لينرد
واإلسباني سيرج إيباكا.
وع ــاد بروكلني نتس إلــى سكة االنـتـصــارات
عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويــزاردز

 94-104بفضل نجمه كيفن دورانــت صاحب
 25نقطة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات
حاسمة .كما يدين نتس بانتصاره الثاني
في أربع مباريات حتى اآلن ،إلى البديل باتي
ميلز الذي سجل  21نقطة في  23دقيقة ،فيما

فرض يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجمًا لمباراة فريقه ضد بايسرز (ديالن بويل)Getty/

اكتفى النجم اآلخر جيمس هاردن بتسجيل
 14نـقـطــة فـقــط م ــع تـســع ت ـمــريــرات حــاسـمــة
وســت مـتــابـعــات ،وأض ــاف ب ــروس ب ــراون 14
نقطة أيضا .بــدوره تابع بوسطن سلتيكس
ص ـحــوتــه وح ـقــق فـ ــوزه ال ـثــانــي تــوال ـيــا بعد
خ ـس ــارت ــن م ـت ـتــال ـي ـتــن ع ـن ــدم ــا ت ـغ ـلــب عـلــى
مضيفه تـشــارلــوت هورنتس  129-140بعد
التمديد (الــوقــت األصـلــي  )122-122بفضل
 41نقطة وسبع متابعات لجايسون تاتوم
و 30نقطة وتـســع متابعات لجايلني بــراون
و 23نقطة وثماني تمريرات حاسمة لألملاني
دينيش شرويدر.
وع ــاد مـيــامــي هـيــت إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات
بتغلبه على ضيفه أورالن ــدو ماجيك -107
 ،90محققًا فــوزه الثاني فــي ثــاث مباريات
هذا املوسم .وتابع شيكاغو بولز انطالقته
القوية هذا املوسم وحقق فوزه الرابع تواليًا
عندما تغلب على مضيفه تورونتو رابتورز
 .108-111وه ــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يستهل
فيها بولز املوسم بأربعة انتصارات متتالية
مـنــذ مــوســم  1997-1996بـقـيــادة أسـطــورتــه
مــايـكــل ج ـ ــوردان .وب ــرز دي ـمــار دي ـ ــروزان في
صـفــوف الـفــائــز بــرصـيــد  26نـقـطــة ،وأض ــاف
زاش الف ــن  22نـقـطــة .وف ــاز أتــانـتــا هوكس
عـلــى دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز  ،104-122فيما
خسر دنفر ناغتس أمام كليفالند كافالييرز
 ،99-87ومينيسوتا تـمـبــروولـفــز أم ــام نيو
أورليانز بيليكانز .107-98
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
ربما سمعت في األيام األخيرة عن الجدل القائم حول هوية الالعب األكثر
استحقاقًا لحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم .لكن العديد
ّ
ظل عدم وجود معايير معينة الختيار األنسب
من التساؤالت تطرح هنا في
لهذه الجائزة ،خاصة إذا كانت المستويات متقاربة

وأدى لوفاته
محامي مارادونا :العالج الطبي كان سيئًا
ّ
قال املحامي السابق ألسطورة كرة القدم دييغو مارادونا إن العالج الطبي ّ
املقدم ملوكله
«ك ــان سيئًا ج ـدًا ّ
وأدى إل ــى وف ــات ــه» ،وذل ــك بـعــد شـهــادتــه فــي التحقيق فــي وف ــاة النجم
األرجنتيني .وقال ماتياس مورال للصحافيني بعد شهادته ألكثر من ثالث ساعات في
مكتب املدعي العام في سان إيسيدرو ،في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس ،الذي يحقق
في مالبسات وفاة مارادونا« :األخطاء التي ارتكبت كانت كثيرة ألن دييغو مات ،انتفخ
وانتفخ املسكني حتى انفجر قلبه» .وتوفي مــارادونــا ،الــذي كان يعاني من مشاكل في
الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول واملخدرات ،بنوبة
قلبية في  25تشرين الثاني /نوفمبر  2020عن عمر ناهز ً 60
عاما ،وذلك بعد أسبوعني
من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس .كان مارادونا يتعافى في مسكن خاص
تحت إشــراف فريق طبي من سبعة أشخاص ،استمعت إليهم النيابة العامة سابقًا في
إطار التحقيق في «القتل غير العمد في ظروف ّ
مشددة» ،لتحديد ما إذا كان نجم الكرة
ُ
املستديرة السابق «ترك ملصيره» من قبل فريقه املعالج قبيل وفاته ،ما أدى إلى «عالج غير
مالئم» أسهم في موته البطيء .وروى ماتياس مورال تفاصيل زيارته األخيرة إلى موكله
في  16تشرين الثاني /نوفمبر ،قبل تسعة أيام من وفاته .وقال« :عندما دخلت املنزل ،كان
ً
غريبا ً
صوته ً
ومتقطعا ،أبلغت الجميع بحالة دييغو الصحية .ثم بعد ذلك
وآليا وحادًا جدًا
أدركت أن هذا بسبب كمية املاء املحتفظ بها في الجسم» .ووصف املحامي بـ«الجنون»
قــرار األســرة مواصلة تعافي مــارادونــا خــارج املستشفى .وقــال «مــارادونــا لم يكن لديه
ً
معتقدا
سبب للذهاب إلى منزل عندما قال األطباء إنه اضطر للبقاء في العيادة الخاصة»،
أنه تم «التخلي عنه من قبل ابنتيه» ،في إشارة إلى ابنتيه الكبيرتني داملا وجانينا .وتابع
«لكن هناك شيئًا هو املسؤولية األخالقية واآلخر هو املسؤولية القانونية».

ميسي

هل يستحق الكرة الذهبية؟
حسين غازي

ق ـبــل ف ـت ــرة م ــن ال ــزم ــن ،أع ـل ــن عن
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــن لـ ـج ــائ ــزة
ّ
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ،وبـ ــدأ ك ــل طــرف
يحشد ملصلحة الالعب الذي يراه مناسبًا.
الـ ـي ــوم ن ـس ـت ـعــرض ح ـظ ــوظ العـ ــب آخـ ــر في
حـصــد ه ــذه ال ـجــائــزة ال ـفــرديــة ،فــي سلسلة
ّ
ت ـحــاكــي األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ت ـع ـطــي كـ ــل العــب
بـعــض الـحـظــوظ .كــانــت الـبــدايــة مــع النجم
اإليطالي جورجينيو ،العب نادي تشلسي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ال ــذي حـقــق لـقــب دوري أبـطــال
أوروبا إثر الفوز على مانشستر سيتي ومن
ثم حصد بطولة يــورو  2020إثر االنتصار
على منتخب إنكلترا فــي النهائي بملعب
ويمبلي الشهير في العاصمة لندن .في 29
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل سيقام حفل
الكرة الذهبية ،وهناك مرشح واضح للفوز،
بحسب صحيفة سـبــورت الكتالونية ،هو
األرجنتيني ليونيل ميسي.
بحسب الصحيفة ،فإن األرجنتيني يأتي في
صــدارة املرشحني ،وسيتم اختياره أفضل
العب كرة قدم في العالم في عام  .2021هذا
األمر ،إذا حصل ،سيعني أن ميسي سيوسع
الفارق بينه وبني أكبر مالحقيه ،إذ سيصل
للجائزة السابعة كأثر العب تحقيقًا لها في
التاريخ .باستثناء عــام  ،2018كــان الالعب
األرجنتيني دائـ ًـمــا بــن أكـثــر ثــاثــة العبني
حصدًا لألصوات منذ عام  ،2007وبطبيعة
الحال سيكون حاضرًا أيضًا في هذا العام،
وهـ ـن ــا ن ـس ـت ـعــرض األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي تـجـعــل
ميسي مرشحًا لحصد الذهب.
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ليونيل ميسي
حافظ على مستواه ثابتًا
في القمة لسنوات
كأس ملك إسبانيا

ك ــان «كــوبــا دي ــل ري» الـلـقــب الــوحـيــد الــذي
فـ ــاز ب ــه ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي وهـ ــو يــرتــدي
زي ال ـبــاوغــرانــا ،ك ــان ذل ــك الـلـقــب الـ ــ 35في
مسيرته الكروية مع برشلونة ،بعدما عاش
س ـنــوات مـثـيــرة ه ـنــاك ت ـفــوق فـيـهــا بجميع
املسابقات ،من الدوري املحلي للكأس مرورًا
بالسوبر املحلي واألوروبي ودوري األبطال
ومونديال األندية .كان ميسي مصدر إلهام
للفوز على أثليتيك بلباو برباعية نظيفة
في كأس امللك األخير ،بعدما سجل ثنائية
بجائزة رجل املباراة .سمحت له هذه
وفاز
ً
الثنائية أيــضــا ب ــأن يصبح ه ــداف نهائي
هذه البطولة العريقة برصيد تسعة أهداف،
أي أكثر من املهاجم التاريخي تيلمو زارا،
ال ــذي كــانــت أرق ــام ــه رب ـمــا قـبــل مـيـســي غير
ّ
قــاب ـلــة لـلـكـســر ،م ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي ك ــل شــيء
ّ
تغير.
كوبا أميركا

بال شك كان لقب كوبا أميركا األهم بالنسبة
ً
مليسي هذا العام ،انتظره طويال جدًا بعدما
فشل فــي تحقيقه أكـثــر مــن مــرة حــن خسر
ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال م ــرت ــن أمـ ـ ــام تـشـيـلــي،

وتلقى أكثر من صدمة على صعيد التانغو
بالسقوط في نهائي مونديال  ،2014حني
الـتـقــى أملــانـيــا وسـجــل مــاريــو غــوتــزه هــدف
االنتصار .ميسي كان يريد لقبًا مع منتخب
بالده ،سعى دائمًا ّ
للرد على األصوات التي
ك ــان ــت ت ـص ـفــه ب ــامل ـت ـخ ــاذل م ــع األرج ـن ـت ــن،
وأن ـ ــه يـ ـق ـ ّـدم ل ـبــرش ـلــونــة أك ـث ــر م ـم ــا يـقــدمــه
لأللباسيلستي ،لكن دموعه دائمًا ما كانت
تـحـيــل إل ــى شـخــص يـعـيــش عـلــى اإلصـ ــرار،
فهزم البرازيل وزميله نيمار في النهائي.
ق ــاد مـيـســي مــع األرج ـن ـتــن ط ــوال البطولة
مـسـتــوى م ـب ـهــرا ،بـعــدمــا ســاهــم ف ــي تسعة
أه ـ ـ ــداف :أرب ـع ــة أه ـ ــداف وخ ـم ــس ت ـمــريــرات
حاسمة .فــي الــواقــع كــان صــاحــب القميص
رقــم  10أفضل هــدافــي البطولة (تـعــادل مع
ال ـكــولــوم ـبـ ًـي ل ــوي ــس ف ــرن ــان ــدو ديـ ـ ــاز) ،وتــم
اختياره أيضا أفضل العب في كوبا أميركا.
اآلن في عــام ً ،2021سجل ليو ميسي
حتى ً
 40ه ــدف ــا ،ب ــواق ــع  28ه ــدف ــا م ــع بــرشـلــونــة
وتـسـعــة مــع املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي وثــاثــة
مع باريس سان جيرمان ،سيظل هذا العدد
ً
قابال لالرتفاع حتى نهاية العام ،على الرغم
من أن الجائزة ستمنح في نهاية نوفمبر
كما ذكرنا سابقًا.
الالعب األرجنتيني سيتخطى
من املؤكد أن
ً
حــاجــز ال ـ ــ 40ه ــدف ــا ،وه ــو إن ـجــاز حـقـقــه في
ّ
ـام مـنــذ سـنــة  ،2009بــاسـتـثـنــاء الـعـًـام
ك ــل ع ـ ٍ
املاضي عندما سجل ما مجموعه  27هدفا،
هذا بالضبط ما يجعل ميسي مختلفًا عن
الـعــديــد مــن الــاعـبــن ،أي االسـتـمــراريــة في
ّ
الـقـمــة وق ــد ال يـشــاركــه فــي ذل ــك س ــوى قــلــة،
بينهم منافسه الدائم كريستيانو رونالدو،

وجه رياضي

برنارد النغير
نجم في رياضة الغولف دخل تاريخ اللعبة ،بعدما بات أكبر فائز ببطولة
لـ«جولة األبطال» بالغولف ،عن عمر  64عامًا

أيوب الحديثي

دخــل األملــانــي بــرنــارد النـغـيــر ،تــاريــخ ريــاضــة الـغــولــف مــن بابه
الواسع ،بعدما بات أكبر فائز ببطولة لـ«جولة األبطال» بالغولف،
عن عمر يناهز ً 64
عاما .وحقق النجم األملاني ،فوزه األول في
بطوالت املحترفني عام  ،2007وحصد أيضا  11بطولة أخرى،
ً
ومع ذلــك ،تميز برقمه القياسي األخير ،كأكبر العب سنا فاز
وشهرا وً 27
ببطولة ملحترفي الغولف ،وهو يبلغ ً 64
ً
يوما.
عاما
النغير ،الذي يكبر زميله وصديقه بارون بـ 13عاما ،حصل على
املركز األول ،بعدما حقق ( ،)52فيما سجل الثاني 3 ،ضربات
تحت املعدل بواقع ( )69ضربة ،ليحصد األول اللقب .وبعد اللقاء
الحاسم ،قــال بــارون في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا)
اإلسبانية« :أنا ال أطمح للعب عندما أبلغ سنه (برنارد) .إنه حالة
ً
شاذة .لديه موهبة ال تصدق ،حقا أنه ال يصدق ،وهو أحد أبطالي
في اللعبة» .ولخص الفائز ،الذي تفوق بـ 14ضربة من ميكلسون،
الذي كان يحاول الدفاع عن اللقب ،سر نجاحه برسالة إلى جميع
العبي الغولف في العالم ،قال فيها« :كل شيء يتعلق بالتسديد».
وعــزز النغير الــذي يحتل التصنيف ( )995عامليا تقدمه في
سباق النقاط ،بعد أن تسبب وبــاء «كوفيد »19-في إلغاء عدد
مــن الـبـطــوالت ،حيث عــاد ليفوز بـكــأس (ش ــواب) ،ال ــذي حصد

لقبه خـمــس م ــرات ،فــي الــوقــت ال ــذي لــم يربحها أح ــد أكـثــر من
مرتني .وقال النغير في تصريحات صحافية« :كأس شواب هو
الهدف التالي كما كان منذ عام ونصف العام أو عامني .أسعى
لــذلــك دائـمــا لكن األم ــر لــم ينته بـعــد» .وأض ــاف« :أعـتـقــد أنــه أمر
مشجع فقط لكل شخص يزيد عمره عــن  50أو  60عـ ًـامــا ،ال
جدا ويجب أال تستسلم ً
يزال بإمكاننا األداء بمستوى عال ً
أبدا.
ٍ
بالطبع التكييف الجسدي شيء مهم .يجب أن تكون قويا عقليا،
يجب أن تكون لديك تقنية جيدة وأعصاب جيدة وكل شيء».
وواصــل« :لقد كان هذا ً
فوزا ً
خاصا للغاية ،مر وقت طويل وقد
ً
تلقيت بعض املكاملات املــؤملــة ج ــدا ،وكــانــت إلــى حــد مــا محبطة
ومخيبة لآلمال .لذلك عندما يحدث ذلــك بالفعل وتفوز ،يكون
وشهرا ً
واحدا و ً 27
مثيرا» .وفي عمر ً 64
ً
األمر ً
يوما ،نجح
عاما
النغير في تحطيم الرقم القياسي لسكوت هوش ،الذي كان قد
حققه بعمر ً 63
عاما و 5أشهر و  4أيام ،والذي ناله بعد حصد
لقب زوجي أساطير الغولف مع توم بيرنيس جونيور في عام
 .2019وب ــات النـغـيــر ،العــب الـغــولــف املـخـضــرم ،وال ــذي حصد
أيضا  42بمنافسات الجولة األوروبية ،يتأخر بثالثة انتصارات
خلف هيل إيروين ،الذي حقق  45فوزا بمنافسات األبطال ،وهو
املــرشــح األب ــرز لكسر هــذا الــرقــم ،فــي حــال واصــل مـشــواره في
معشوقته األولى.

إبراهيم دياز يتعافى من كوفيد19-
تعافي العــب الوسط اإلسباني إبراهيم ديــاز ،الــذي يلعب في صفوف إيــه سي ميالن
معارًا من ريال مدريد ،من إصابته بفيروس كورونا ،ليعود ويصبح جاهزًا للعب تحت
إمرة املــدرب ستيفانو بيولي .وسجل إبراهيم أربعة أهــداف هذا املوسم وصنع هدفني
آخرين في كل املسابقات ،وأصيب بالوباء يوم الجمعة  15أكتوبر/تشرين األول الجاري،
ليغيب عن ثالث مباريات مع الفريق اللومباردي .وخاللها ،فاز فريقه على فيرونا 3-2
وعلى بولونيا  2-4في السيري إيــه ،بينما خسر في دوري األبـطــال من بورتو .1-0
ويستعد إبراهيم ( 22عاما) للعودة إلى املالعب في قادم املواعيد املهمة مليالن ،إن كان
في الدوري اإليطالي أو دوري أبطال أوروبا.

نجم مانشستر يونايتد ،والعبون آخــرون
أمـ ـث ــال روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي وامل ـص ــري
محمد صالح وكذلك األوروغواياني لويس
سواريز.
النجاح والتكامل

هذه هي امليزة االستثنائية لقائد منتخب
األرج ـن ـتــن عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
يستمر في كونه األفضل على اإلطــاق في
فــري ـقــه ،إن ك ــان ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـ ـف ــردي أو

ـزء منه.
حـتــى فــي الـتـفــاعــل مــع الـفــريــق ك ـجـ ٍ
مـيـســي م ــن دون ش ــك يـجـعــل فــريـقــه أفـضــل
ويــدف ـعــه لـلـتــألــق ورفـ ــع األل ـق ــاب ف ــي نهاية
ّ
كــل مــوســم ،لقد فعل ذلــك مــع برشلونة في
ال ـع ــام امل ــاض ــي رغ ــم ال ـظ ــروف الـصـعـبــة في
النادي ،إن كان على املستوى الرياضي أو
اإلداري بسبب مــا اقـتــرفــه جــوسـيــب مــاريــا
بــارتــومـيــو ،ثــم وص ــول خ ــوان الب ــورت ــا ،من
دون نسيان منتخب األرجنتني طبعًا .بعمر
ّ
ً
ال ــ 34لــن يكون كــل شــيء سهال على العبي

مرافق األولمبياد
الشتوي مستعدة للحدث
تقام دورة األلعاب األوملبية الشتوية في بكني
في الفترة بني  4و 20فبراير/شباط املقبل في
ثــاث مناطق ،مــع إع ــادة االسـتـخــدام الجزئي
للمواقع القديمة في العاصمة الصينية التي
استضافت فعاليات أوملبياد  2008الصيفي،
م ـث ــل م ـل ـع ــب أل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـه ـي ــر «ع ــش
الطائر».
م ــع ع ــارض ــات ــه الـ ـف ــوالذي ــة امل ـت ـق ــاط ـع ــة ال ـتــي
تـسـتـحـضــر «ع ــش ال ـط ــائ ــر» امل ـس ـتــوحــى منه
لقبه ،سيستضيف امللعب األوملـبــي بمقاعده
البالغ عددها  80ألفًا مراسم حفلي االفتتاح
والختام .كما تم تغيير أماكن أخرى لأللعاب
الصيفية لعام  2008من بينها «املكعب املائي»
امل ــرك ــز امل ــائ ــي ال ـســابــق امل ـخـ ّـصــص للسباحة
حيث فاز األسطورة األميركي مايكل فيلبس
بثمانية ألـقــاب أوملبية فــي عــام ُ :2008يطلق
ّ
«املكعب الجليدي» وسيستضيف
عليه اآلن
أحــداث الكيرلنغ .تم تجديد قصر الرياضات
ووكـيـســونــغ وقـصــر الــريــاضــة الــوطـنــي حيث
أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام
 ،2008وذل ــك السـتـضــافــة مـنــافـســات الـهــوكــي
ع ـل ــى ال ـج ـل ـيــد ل ـل ــرج ــال والـ ـسـ ـي ــدات .م ــن بــن
امل ـبــانــي الـقـلـيـلــة ال ـجــديــدة ف ــي بـكــن ال ـتــي تم
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ً
خصيصا لــألـعــاب الـشـتــويــة ،هناك
بـنــاؤهــا
ّ
ّ
حلقة مغطاة تتسع لــ 12000مقعد مخصصة
ُ
ّ
وت ّ
سمى «الشريط الجليدي».
للتزلج السريع
تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية.
عـ ـ ـل ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،مـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــة ي ـب ـل ــغ
ارتـفــاعـهــا  60م ـتـ ًـرا ستستضيف املـســابـقــات
ّ
االس ـت ـعــراض ـيــة ف ــي ال ـت ــزل ــج وال ـتــزح ـلــق على
الجليد .تم بناؤها بالقرب من أبــراج التبريد
ملصنع صلب سابق ،كان يعمل به في السابق
عشرات اآلالف من العمال ،قبل أن ّ
يتم تحويله
إلــى مجمع مــن املـكــاتــب العصرية والـحــانــات
واملطاعم.
وأغ ـل ــق املـصـنــع ال ـع ـمــاق ال ــذي يــرمــز لبكني،
ً
جزئيا قبل دورة األلعاب األوملبية لعام 2008
م ــن أج ــل ال ـحــد م ــن االن ـب ـعــاثــات امل ـلــوثــة ،قبل
ً
نهائيا في عام .2010
إغالقه
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ت ـق ــع م ـن ـط ـقــة يــان ـك ـي ـنــغ فــي
منطقة ريفية وجبلية ،على بعد حــوالــي 75
كـلــم مــن وســط املــديـنــة ،وهــي مـجـهــزة مسبقا
بحلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة،
وستستضيف أحداث التزلج األلبي .سيتمكن
إجمالي  8500متفرج من الحضور ،على حافة
يصل ارتفاعها إلى  900متر.
الحلبات التي
ً
في يانكينغ ،تم أيضا خصيصا لأللعاب بناء
الحلبة األولــى في الصني من أجل البوبسلي
والسكيليتون والزالجات املائية .تتسع لـ2000
مقعد جلوسًا و 8000مقعد وقوفًا.
ننتقل إل ــى مــوقــع آخ ــر ،حـيــث رب ـطــت الصني
بـلــدة تشانغجياكو الـصـغـيــرة (حــوالــي 180
ك ـي ـلــوم ـتــرا ش ـم ــال غـ ــرب ب ـك ــن) وامل ـن ـط ـق ـتــن
األوملبيتني األخــريــن بخط سكة حديد فائق
الـ ـس ــرع ــة .س ـي ـس ـت ـض ـيــف امل ــوق ــع ال ـب ـيــات ـلــون
وتزلج املسافات الطويلة والقفز على الجليد
وكــومـبـيـنـيــه ال ـتــزلــج األلـ ـب ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ّ
ال ـت ــزل ــج ال ـحــر وال ـت ــزل ــج ع ـلــى ال ـج ـل ـيــد ،ويـعــد
ّ
ّ
قفز التزلج أمـرًا غير نمطي يذكرنا ب ــ«روي»
التقليدي ،وهو نوع من الصولجان الصيني
يرمز إلى القوة والحظ السعيد.
س ـت ـقــام م ـســاب ـقــات ال ـت ــزل ــج وال ـت ــزح ـل ــق على
ال ـج ـل ـيــد ف ــي مـنـتـجــع ت ــزل ــج م ــوج ــود ســابـقــا.
ي ـقــع ع ـلــى ب ـعــد ك ـي ـلــوم ـتــرات قـلـيـلــة م ــن قــريــة
تشانغجياكو األوملـبـيــة ،وهــي مجموعة من
الشقق املحاطة بالجبال وبهندسة معمارية
ت ــذك ــرن ــا ب ــال ـش ــال ـي ـه ــات .ت ــم ب ـن ــاء ثـ ــاث ق ــرى
أوملبية ،واحدة لكل منطقة من املناطق الثالث،
السـتـيـعــاب مــا مـجـمــوعــه أك ـثــر مــن  6000من
ّ
ومدربني وأعضاء وفود آخرين.
رياضيني
(فرانس برس)

كرة القدم ،فالعديد منهم كان ينهار بمجرد
تـجــاوز حاجز ال ــ ،30يخفت بريقهم بعدما
ّ
اكتفوا بإنجازات سن العشرين ،فيحاولون
ً
االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األضـ ـ ـ ــواء ق ـل ـي ــا ،واالتـ ـج ــاه
لخوض تجارب أقل تنافسية وصعوبة.
ميسي يريد البقاء في القمة دائـمــا ،اختار
م ـه ـمــة ج ــدي ــدة وص ـع ـب ــة ح ــن ان ـت ـق ــل إل ــى
باريس سان جيرمان ،صحيح أن الظروف
هناك يجب أن تساعد على تحقيق األلقاب،
ب ـح ـكــم وجـ ـ ــود ال ـف ــرن ـس ــي ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي

وزميله وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا
وآخــريــن أمـثــال أنخيل دي مــاريــا واملغربي
أشــرف حكيمي ،لكن ميسي دائمًا ما يبقى
مختلفًا عــن اآلخــريــن حــن يــدخــل ألرضـيــة
امل ـي ــدان ،حـيــث يحظى بــاهـتـمــام الصحافة
واإلعـ ــام والـجـمــاهـيــر كــذلــك .مــن دون شك
س ـي ـل ـق ــى م ــراقـ ـب ــة ل ـص ـي ـق ــة م ـ ــن امل ــدافـ ـع ــن
والـخـصــوم ،الــذيــن يسعون إليـقــافــه بشتى
الوسائل حتى لو كان ذلك من خالل ارتكاب
مخالفات قاسية وخطيرة.

ميسي توج مع
األرجنتين بلقب
كوبا أميركا
وكأس الملك مع
برشلونة (ألكسندر
شنايدر)Getty/

أوبالك ثالث الالعبين األجانب األكثر خوضًا للمباريات
في تاريخ أتلتيكو
واصــل الحارس الدولي السلوفيني يــان أوبــاك كتابة التاريخ مع ناديه أتلتيكو مدريد،
بعد أن أصبح ثالث الالعبني األجانب األكثر خوضًا للمباريات مع النادي املدريدي ،وذلك
عقب مشاركته في مباراته رقم  315أمام ريال سوسييداد ضمن الجولة العاشرة لليغا.
وال يتفوق على الحارس الدولي األساسي في عرين «الروخيبالنكوس» ،خالل املواسم
السبعة األخيرة ،سوى زميليه السابقني بالفريق :البرازيلي فيليبي لويس ( 333مباراة)،
والقائد التاريخي للفريق سابقا األوروغــوايــانــي دييغو غــوديــن ( 389م ـبــاراة) .ونشر
صاحب الـ 28عامًا رسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة (تويتر)« :شكرا على الدعم في
األوقات الطيبة والسيئة» .ومنذ انضمامه إلى صفوف األتلتي قادما من بنفيكا البرتغالي
ّ
في يوليو/تموز  ،2014توج أوبالك بأربعة ألقاب بواقع لقب في كل من الليغا ()21-2020
والدوري األوروبي ( )18-2017وكأس السوبر اإلسباني ( ،)2014وآخر أوروبي (.)2018
بكين تؤجل ماراثونها بسبب تفشي فيروس كورونا
أعلنت اللجنة املنظمة ملاراثون بكني إرجاء إقامة الحدث الرياضي حتى موعد لم يحدد،
ملنع تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر ،إذ توجد بؤر النتشار العدوى في  11مقاطعة
في البالد ،حسب ما ذكرت السلطات املحلية .وكان من املقرر عقد السباق في العاصمة
الصينية ،الذي أقيم ألول مرة في عام  ،1981في الـ 31من أكتوبر/تشرين األول الجاري،
وكان ينتظر أن يشارك فيه  30ألف شخص.

