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تتجه األنظار
إلى الدوريات
األوروبية اليوم
السبت ،حين
يخوض برشلونة
مواجهة صعبة
ضد فياريال
على أرض األخير،
بقيادة المدرب
تشافي هيرنانديز
وهدفه تحقيق
الفوز الثاني
تواليًا في الليغا،
فيما يسعى
يوفنتوس
للتعافي
من سقطته
األوروبية حين
يلتقي أتاالنتا
في الدوري
اإليطالي بقمة
منتظرة بينهما،
وفي ألمانيا
يلتقي بايرن
ميونخ نظيره
أرمينيا بيليفيلد
وهدفه
تجاوز خسارته
الماضية في
البوندسليغا.

مباريات مهمة
يوفنتوس وأتاالنتا في قمة كبيرة بالكالتشيو (جوسيبي كوتيني)Getty/

إصابة العب التنس
اإلسباني كارلوس
ألكاراز بكورونا

ريفر بليت يتوج
بلقب الدوري األرجنتيني
للمرة الـ37

رينجرز يرافق ليون
للدور  32بالدوري
األوروبي

أصيب كارلوس ألكاراز ،العب املنتخب اإلسباني
في كأس ديفيز ،بفيروس كورونا (كوفيد،)19-
بعد االختبار الذي خضع له من قبل اللجنة
املنظمة في نهائيات كأس ديفيز املقامة
بالعاصمة اإلسبانية مدريد وانسبورك وتورينو.
وأعلن االتحاد اإلسباني للتنس واللجنة املنظمة
عن إصابة العب املنتخب اإلسباني بالفيروس
التاجيُ .يذكر أن ألكاراز واحد من الالعبني
الشباب املميزين الذين ينتظرهم مستقبل واعد.

توج ريفر بليت بلقب الدوري األرجنتيني للمرة
الـ 37في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه راسينغ
برباعية بيضاء على ملعبه «مونومنتال» وسط
جماهيره التي شاركته االحتفال بالفوز .أحرز
رباعية ريفر في مباراة ضمن الجولة الـ 22من
ّ
البطولة كل من أغوستني باالفيسينو (د)32.
وخوليان ألباريز (د )48.وبرايان روميرو (د68.
و .)78وبهذا الفوز رفع ريفر رصيده إلى  52نقطة
موسعا الفارق مع مالحقيه لـ 12نقطة.

حجز رينجرز االسكتلندي بطاقة التأهل الثانية
إلى الدور  32بالدوري األوروبي لكرة القدم بفوزه
بهدفني نظيفني على سبارتا براغا التشيكي.
وسجل هدفي رينجرز املهاجم الكولومبي
ألفريدو موريلوس ،ليرفع الفريق رصيده إلى
سبع نقاط في املركز الثاني خلف ليون املتصدر
بـ 15نقطة ،والذي حسم صدارة املجموعة مبكرا
وفاز  3-1على بروندوبي الدنماركي ،في لقاء
شهد تسجيل الجزائري إسالم سليماني هدفًا.
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

سانشيز وتحضيرات قطر

السعودية
تسعى للتتويج
يعتبر المنتخب السعودي
أحد أبرز المرشحين
للوصول للمباراة النهائية
لبطولة كأس العرب في
قطر نظير تألقه في
التصفيات
الدوحة ـ العربي الجديد

يـ ـ ــدخـ ـ ــل امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي
م ـن ــاف ـس ــات كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــرب تـحــت
ش ـ ـعـ ــار» ال ـت ـت ــوي ــج ال ـ ـثـ ــالـ ــث» ،إذ
يــواجــه املنتخب الـسـعــودي ،فــي ال ــدور األول
ً
كـ ــا م ــن األردن وف ـل ـس ـطــن واملـ ـغ ــرب ضمن
منافسات املجموعة الثالثة.
وي ـخ ــوض املـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي ،املـنــافـســات
وسط أجواء من الغموض واملفاجآت املدوية،
تصدرها إعالن الفرنسي هيرفي رينار املدير
ال ـف ـنــي ع ــدم ق ـي ــادة األخ ـض ــر ال ـس ـع ــودي في
البطولة ،للراحة وليس الرحيل عن منصبه
ك ـ ـمـ ــدرب ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ومـ ـن ــح الـ ـف ــرص ــة فــي
الوقت نفسه ملساعده لوران بونادي لتحمل
املـســؤولـيــة ،بـعــد فـتــرة مــن ضـغــط املـبــاريــات
عــاشـهــا ري ـن ــار ف ــي تـصـفـيــات آس ـيــا املــؤهـلــة
إل ــى بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  ،2022فيما كانت
الجماهير تتمنى تــواجــد ريـنــار فــي اإلدارة
الـفـنـيــة فــي ظــل طـفــرة الـنـتــائــج الـتــي حققها
منذ توليه املسؤولية وشخصيته القيادية
وخبراته الطويلة في عالم التدريب.
ويـمـيــل بــونــادي للعب بـطــرق لـعــب مختلفة
منها  1-3-2-4و ،3-3-4وسيكون له اإلشراف

الـفـنــي امل ـبــاشــر ،عـلــى أن ي ـكــون لــري ـنــار أراء
استشارية بعيدًا عــن املسؤولية الفنية في
البطولة كما أكد املدرب نفسه في وقت سابق.
وقال هيرفي رينار في تصريحات صحافية
ً
إن ـ ــه ل ــن يـ ـك ــون م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن األخ ـ ـضـ ــر ،فــي
الـبـطــولــة الـعــربـيــة ،بـعــد تغيير خـطــة العمل
فــي ظــل التركيز على االع ــداد الستكمال ما
تبقى من مباريات للسعودية في تصفيات
كأس العالم مع إسناد املسؤولية إلى لوران
بــونــادي املــدرب املساعد ،مشددًا على أنــه لم
يترك عمله أو منصبه من خــال هــذا القرار،
بــل لتنفيذ الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب ،وإدارة ملف
التحضير للمباريات املقبلة ،لتحقيق حلم
الجماهير في التأهل إلى كأس العالم.
ويملك املنتخب الـسـعــودي ،تشكيلة تجمع
ب ــن الع ـبــي املـنـتـخــب األول ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
املنتخب األوملبي ،بناء على توصية هيرفي
ري ـ ـنـ ــار ،وسـ ــط ض ـغ ــوط ج ـمــاه ـيــريــة كـبـيــرة
ُ
تـ ـج ــرى س ـع ـيــا وراء اخ ـت ـي ــار أك ـب ــر عـ ــدد من
النجوم الكبار القادرين على وضع السعودية
في دائرة املنافسة على لقب بطل العرب ،مثل
سـعــود عبدالحميد وعـبــد الـلــه م ــادو وعبد
اإللــه العمري وسلطان الغنام ومحمد كنو
وفهد املولد وسامي النجعي وسلمان الفرج
وع ـبــداإللــه املــالـكــي وف ــراس الـبــريـكــان وعلي
الحسن وآخرين في التشكيلة.
وتـعــول الجماهير السعودية ،على النجوم

لوران بونادي سيقود
األخضر في كأس العرب
خلفًا للمدرب رينار

ال ـك ـبــار املـتــألـقــن ف ــي الـتـصـفـيــات األسـيــويــة
ل ـل ـم ــون ــدي ــال ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة ،وح ـص ــد الـلـقــب
خاصة في ظل الطفرة الحالية التي يعيشها
األخـ ـض ــر ،م ـنــذ قـ ــدوم ه ـيــرفــي ري ـن ــار املــديــر
الفني لتحمل املسؤولية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ــاسـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـحـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـس ـعــودي ،أعـلــن فــي تـصــريـحــات صحافية
ل ـ ــه ،أن ال ـس ـي ـن ــاري ــو األق ـ ـ ــرب ل ــأخ ـض ــر ،هــو
خــوض البطولة عبر منتخب وطـنــي ،يضم
مزيجًا بني العبي املنتخبني األول واألوملبي،
ومنح راحة سلبية ملجموعة الالعبني ،الذين
خاضوا مباريات بالجملة في الفترة الدولية
األخ ـي ــرة ،بــداعــي إراح ـت ـهــم ،ب ـنــاء عـلــى طلب
من هيرفي رينار خشية من تعرض العبني
إلصابات قبل استكمال منافسات التصفيات
اآلسيوية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
ووعد مسحل ،الجماهير السعودية ،بتقديم
ب ـطــولــة ق ــوي ــة ف ــي ك ــأس الـ ـع ــرب ،ح ــال حسم
ملف تشكيل املنتخب في ظل الثقة بقدرات
وامكانيات الــاعـبــن ،ســواء نجوم املنتخب
األول ،أو الوافدين ممن سيجرى اختيارهم
م ــن امل ـن ـت ـخــب األومل ـ ـبـ ــي .وي ـس ـع ــى املـنـتـخــب
الـسـعــودي لتجنب شبح الـخــروج مــن الــدور
األول ،ويراهن على تحقيق الفوز على حساب
فلسطني واألردن على األقل ،بخالف التعادل
مع املغرب ،وتتجه الترشيحات صوب ذهاب
صدارة املجموعة في الدور األول إلى أي من
املنتخبني السعودي أو املغربي.
وت ـم ـلــك ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي جـعـبـتـهــا تــاريـخـيــا
لقبني لبطل العرب ،عبر مشاركاتها الطويلة
فــي البطولة ،كــانــت الـبــدايــة فيها بالتتويج
ألول مرة عام  ،1998بعد الفوز الشهير على
منتخب قـطــر  1-3فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،ثم
الفوز في نسخة  2002على البحرين بهدف
مقابل الشيء في املباراة النهائية.

الدوحة ـ العربي الجديد

تـ ـح ــدث املـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،ف ـي ـل ـي ـكــس س ــان ـش ـي ــز ،عــن
تحضيرات املنتخب القطري لخوض منافسات بطولة
ك ــأس ال ـعــرب ،وق ــال سانشيز فــي حــديــث نـشــرتــه وكــالــة
األنـبــاء القطرية« :كما هــي الـعــادة دائـمــا ،نريد أن نقدم
دورًا جيدًا لكي يتعرف الجميع على املنتخب ويفخروا
به .ونسعى للمنافسة على اللقب ولكن يجب أن نكون
مستعدين لـكــي نحقق ذل ــك ،كـمــا أن املـنــافـســة ستكون
صعبة لحرص جميع املنتخبات املشاركة على التتويج

المنتخب السعودي يسعى للتتويج بلقب ثالث (مارك رالستون/فران برس)

ً
بــال ـل ـقــب» .وأض ـ ــاف ســانـشـيــز ف ــي حــدي ـثــه ق ــائ ــا «مـنــذ
قدومي إلى قطر أرى كل شيء قد تطور اليوم ،وأنا سعيد
فــي الــدوحــة وال يمكن نـسـيــان الـلـحـظــات الـتــي عشتها
بتحقيق انتصارين عظيمني خــال بطولة آسيا تحت
 19سنة ،التي أقيمت فــي ميانمار عــام  ،2014وبطولة
كأس آسيا ،التي أقيمت في اإلمارات عام ُ .»2019
ويعتبر
املدرب اإلسباني من أنجح املدربني الذين قادوا منتخب
قطر في السنوات املاضية ،إذ غير شكل املنتخب كثيرًا
وط ــور مــن أدائ ــه عـلــى أرض املـلـعــب ،ونـجــح فــي قيادته
لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا .2019

مدرب منتخب قطر جاهز لخوض منافسات البطولة (شارلز ماكوالين)Getty/

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

معلومات حول حفل االفتتاح وفعاليات كأس العرب
الدوحة ـ العربي الجديد

من سيرفع كأس
البطولة في النهاية
(محمد فرج)Getty/

تواصل اللجنة املحلية املنظمة لبطولة كأس العرب  ،2021جهودها لتوفير كافة
املعلومات لعشاق كرة القدم داخل دولة قطر وخارجها ،لضمان خوض تجربة
سلسة وممتعة خالل منافسات البطولة التي تنطلق منتصف األسبوع املقبل.
ُ
سيقام حفل افتتاح البطولة في  30تشرين الثاني/نوفمبر في استاد البيت،
وسيتضمن عروضًا موسيقية ملطربني مشهورين ،وعروضًا لأللعاب النارية،
وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية تروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.
ُ
تتاح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب في الوقت الحالي للمشجعني الراغبني
.FIFA.com/tickets
في شرائها وفق أسبقية الشراء من خالل املوقع اإللكتروني
ُ
ويمكن للمشجعني الراغبني بحضور منافسات البطولة شراء التذاكر املتاحة
حاليًا بأسعار في متناول الجميع  ،إذ تبلغ قيمة التذكرة الواحدة للفئة الرابعة
ً
ـاال قطريًا ،باستثناء مـبــاراتــي نصف النهائي والنهائي .هــذا ُ
وصممت
 25ري ـ
االستادات الستة املستضيفة ملنافسات بطولة كأس العرب لتكون متاحة ومهيأة
الستقبال املشجعني من ذوي اإلعاقة ومنحهم فرصة االستمتاع بخوض تجربة
ُ
رياضية فريدة تلبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم.

ستكون المالعب تجربة مُ ميزة لالعبين (محمد فرج)Getty/

تجهيزات مُ ميزة للمالعب من الداخل (محمد فرج)Getty/
ستستمتع
الجماهير
العربية
بهذه
التجربة
االستثنائية
(محمد
فرج)Getty/

المهاجم المغربي بوشعيب المباركي ()Getty

بوشعيب المباركي

ستكون بطولة كأس العرب تجربة مُ ميزة للجماهير (محمد فرج)Getty/

استاد البيت سيحتضن المباراة االفتتاحية (محمد فرج)Getty/

يملك املهاجم املغربي بوشعيب املباركي ،تجربة دولية
مهمة ،حيث كان ضمن قائمة املنتخب التي شاركت في
أهداف «أسوط األطلس»
كأس العرب  ،2002وسجل أول ّ
فــي البطولة ضــد الـكــويــت ،غير أن ــه لــم ينجح الحـقــا في
قيادة املغرب إلى النهائي بعد الهزيمة ضد السعودية

في نصف النهائي 2ـ .0وخاض املباركي عديد التجارب
ف ــي مـخـتـلــف ال ــدوري ــات ال ـعــرب ـيــة ،مـثــل قـطــر م ــع الــريــان
والعربي ،واإلمارات إضافة إلى تجربته مع الرجاء الذي
لعب له عديد املــواســم ،كما كانت له تجربة في الــدوري
الفرنسي مع فريق غرونوبل.
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على هامش الحدث

تقرير
بحس المغامرة ،يحاولون خوض
يتمتع العديد من األشخاص حول العالم
ّ
تجارب مثيرة وغير متوقعة ،وهذا بالفعل ما عاشه ماورو بروسبيري الذي
شارك في ماراثون الرمال الذي أقيم في المغرب عام  ،1994حين تاه في
الصحراء وعاش قصة مثيرة تخللها العديد من األحداث المأساوية

فورموال واحد وموتو جي بي يمددان عقديهما
مع حلبة كتالونيا حتى 2026
أعـلــن منظمو بطولتي الـعــالــم لـلــدراجــات الـنــاريــة والـفــورمــوال واح ــد تمديد عقديهما
ّ
مع حلبة كتالونيا اإلسبانية الواقعة بالقرب من برشلونة حتى عــام  .2026وقالت
شــركــة ميديا ليبرتي مالكة الـحـقــوق الـتـجــاريــة لبطولة الـعــالــم لـلـفــورمــوال واح ــد في
بيان «تنص هذه االتفاقية على وجه الخصوص على إجــراء تحسينات على الحلبة
واملرافق املحيطة بها قبل السباق في عام  ،2022والــذي سيقام في  22أيــار /مايو»
املقبل .وضمن السياق ذاتــه ،قال اإليطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي
للفورموال واحد «إن الفرق والسائقني يتطلعون دائمًا للتسابق على هذه الحلبة وزيارة
برشلونة ،وسيظل املشجعون اإلسـبــان قــادريــن على رؤيــة أبطالهم الوطنيني أمثال
فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز عن قرب» .وتقام جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة
مونتميلو بالقرب من برشلونة منذ عام  ،1991علمًا أنه تم بناؤها قبل أوملبياد 1992
في العاصمة الكاتالونية .وحذت بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» حذو
نظيرتها ،حيث تتضمن االتفاقية إدراج جائزة كتالونيا الكبرى ضمن روزنامة عام
 ،2022وتنظيم جولتني أخريني على األقــل بني  2023و ،2026بالتناوب مع حلبات
أخرى في شبه الجزيرة األيبيرية ،بحسب ما أفادت شركة «دورنا» اإلسبانية ّ
املروجة
لبطولة العالم للدراجات النارية في بيان صحافي منفصل.

العداء الناجي
ّ
من الموت
أيوب الحديثي

ي ـش ـت ـهــر م ـ ــاراث ـ ــون الـ ــرمـ ــال الـ ــذي
ّ
يقام كل عام في املغرب ،بمشاركة
أبــرز العدائني على مستوى قدرة
ّ
التحمل ،للتواجد بسباق السير على األقدام
ال ــذي يـمـتــد ل ـ ــ 250كــم خ ــال  6م ــراح ــل ،تحت
أشعة الشمس الحارقة ،واأليام الشاقة.
الـ ـع ــداء اإلي ـط ــال ــي م ـ ــاورو ب ــروس ـب ـي ــري ،كــان
مصممًا عـلــى ال ـفــوز فــي نـسـخــة  ،1994على
عـكــس شــريـكــه جـيــوفــانــي م ــان ــزو ،ال ــذي كــان
ي ـحــاول تـقــديــم نـفـســه ،فــي ه ــذا الـسـبــاق ،لكن
عــاصـفــة رمـلـيــة اسـتـمــرت  6ســاعــات ،وغـيــرت
طبيعة الكثبان الرملية ،أربكت حساباته.
بروسبيري ،ولــد في رومــا عــام  ،1955وعمل
ك ـض ــاب ــط ش ــرط ــة ف ــي ج ــزي ــرة ص ـق ـل ـيــة ،ك ــان
ريـ ــاضـ ـ ًـيـ ــا مـ ـ ــارس ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـخ ـم ـســة
لـ ـلـ ـخـ ـم ــاس ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث :امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارزة ،ال ـق ـف ــز
االسـتـعــراضــي ،السباحة ،الــرمــايــة باملسدس
وال ـجــري .واسـتـعــد بــروسـبـيــري بشكل مميز
للمشاركة في أول دورة ألعاب أوملبية له في
موسكو  ،1980لكن مقاطعة ال ــدول الغربية
بعد غزو االتحاد السوفيتي في أفغانستان،
دفـ ـع ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــري ــاضـ ـي ــن إل ـ ــى ع ــدم
املشاركة .وانتظر حتى األوملبياد التالي ،في
ً
احتياطيا،
لــوس أنجليس  ،1984حيث كــان
وعلى الرغم من عدم مشاركته ،حصل فريق
الخماسي اإليطالي الحديث الــذي شكل من
دانييلي ماساال وبيير باولو كريستوفوري
وكارلو ماسولو ،على امليدالية الذهبية.
ماراثون الرمال

اتخذ بروسبيري قرار املشاركة في ماراثون
الــرمــال دون اسـتـشــارة زوج ـتــه ،الـتــي تركها
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العداء نجا من
الموت بطريقة غريبة
وغير طبيعية

م ـســؤولــة ع ــن أط ـفــالــه ال ـث ــاث ــة ،ل ـل ـشــروع في
مغامرة بنتائج غير مضمونة.
وت ــم تـسـجـيــل م ـشــاركــة م ــا ي ـصــل إل ــى 1300
ريــاضــي فــي نسخة  ،1994ش ــارك منهم 134
فقط بالسباق ال ــذي شهد حــالــة وف ــاة لعداء
فرنسي أصيب بنوبة قلبية في عام .1988
اليوم الرابع المشؤوم

مــع وج ــود عــدد قليل ج ـ ًـدا مــن املـشــاركــن في
ص ـ ـحـ ــراء ت ـم ـت ــد ملـ ـس ــاح ــات ش ــاسـ ـع ــة ،خ ــرج
مــانــزو وبــروسـبـيــري مــع اآلخــريــن فــي بــدايــة
ّ
كــل مرحلة ،ولـكــن مــع تقدمهم ،تقلص حجم
املنافسني ،وفي املراحل الثالث األولى وصلوا
إلى خط النهاية بشكل منفصل.
املرحلة األول ــى ،كانت في  11أبــريــل /نيسان
 ،1994وعلى مسافة  29كــم عبر التضاريس
الـ ـصـ ـخ ــري ــة ،وع ـ ـبـ ــور أجـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ال ـص ـح ــراء
وانتهت عند بعض الجبال .وفي اليوم الثاني
من السباق ،أكمل املتسابقون مسافة  40كلم،
باملناطق الصخرية والكثبان الرملية ،وفي
ال ـيــوم الـثــالــث تـقــدمــت الـجــولــة عـبــر الكثبان
الـصـحــراويــة الـتــي تغطي  30كــم ،وفــي اليوم
الرابع كانت الرياح أقوى ،واحتاج العداؤون
ما بني  10و 36ساعة إلكمال مسافة  85كم بني
نقطة البداية والنهاية.
وبدأت درجة الحرارة في االرتفاع ،إذ وصلت

ع ـن ــد ال ـظ ـه ـي ــرة ل ـ ـ ــ 45درج ـ ـ ــة ،وبـ ـع ــد ال ـســاعــة
الواحدة بعد الظهر بقليل ،توقف بروسبيري
ع ـنــد ن ـق ـطــة االسـ ـت ــراح ــة ال ـث ــال ـث ــة ،لـلـحـصــول
على زجاجتني من املــاء ،وعالج رفيقه مانزو
مــن إصــابــة طفيفة فــي قــدمــه ،مــن ثــم واصلوا
طريقهم ولـكــن عــاصـفــة رمـلـيــة انــدلـعــت ،أدت
إلى انعدام الرؤية ملدة ست ساعات.
النجاة

صعد بروسبيري إلى أعلى الكثبان الرملية،
على أمــل البدء في رؤيــة بعض الــدالئــل ،لكن
م ـفــاجــأتــه ك ــان ــت ك ـب ـيــرة ،ع ـنــدمــا اك ـت ـشــف أن
امل ـش ـهــد ق ــد ت ـغ ـيــر ت ـم ـ ً
ـام ــا ،ل ـي ـقــرر أن يتتبع
خطواته للعودة إلى االستراحة الثالثة ،بعد
أن أدرك أنه ضاع .في اليوم الثاني من تجواله
في الصحراء ،سمع ضجيج طائرة مروحية،
أخ ــرج الشعلة وألـقــى بـهــا ،لكن مــدى الــرؤيــة
قصيرا ً
ً
نوعا ما ،وفي فجر اليوم الثالث
كان
ً
اكتشف عشا به ثالث بيضات أضطره الجوع
إلى أكلها ،وعلق على الرمال ،العلم اإليطالي
ال ــذي ك ــان يـحـمـلــه ،عـلــى أم ــل م ــرور مــروحـيــة
اإلنقاذ .صعد بعد ذلك إلى أعلى قمة رملية،
ووجـ ـ ــد م ـس ـت ـع ـمــرة م ــن ال ـخ ـف ــاف ـي ــش ،أم ـســك
بالقليل منها وقطع رؤوسـهــا ،وبسكني أزال
أحـشــاء هــا ليشرب دمــائـهــا ،وفــي ذلــك الـيــوم،
وص ــل امل ـش ــارك ــون ف ــي م ــاراث ــون ال ــرم ــال إلــى
املرحلة األخيرة من السباق.
محاولة االنتحار

ب ـ ــزغ ف ـج ــر ي ـ ــوم  18أبـ ــريـ ــل ،وم ـ ــن إي ـطــال ـيــا،
نظم روبــرتــو شقيق م ــاورو مجموعة إنقاذ
مـ ــع أصـ ــدقـ ــاء آخـ ــريـ ــن فـ ــي الـ ـش ــرط ــة لـلـسـفــر
إل ــى امل ـغــرب للبحث ع ـنــه .مــن جــان ـبــه ،سمع
مــاورو صــوت محرك طــائــرة ،التقط مصباح

وجه رياضي

جونيور ميسياس
العب برازيلي استطاع خطف األضواء في مباراة أتلتيكو مدريد بعدما
هزّ الشباك وقاد ميالن النتصار أول باألبطال

زهير ورد

ّ
تحول البرازيلي جونيور ميسياس إلى نجم في ميالن اإليطالي
خالل ظرف زمني قصير ،بعدما احتاج لبعض الدقائق ليسرق
األضواء من األسماء الكبيرة التي تضمها تشكيلة الروسونيري،
بعد أن دخل في نهاية اللقاء ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني في
منافسات دوري األبطال ،يوم األربعاء املاضي.
ولعب القدر دورًا كبيرًا في انتقال ميسياس إلى ميالن بما أن
بــاولــو مالديني ،الــذي هندس قــدوم نجم الــوســط البرازيلي إلى
الفريق الصيف املاضي ،تابعه صدفة منذ سنوات قليلة.
وكان مالديني بصدد مشاهدة ابنه في إحدى املباريات للهواة
مع فريقه بروستو ضد نادي تشيري ،وشارك في اللقاء النجم
البرازيلي الذي كان بصدد قطع أول خطواته في إيطاليا ،ولعب
لـفــريــق تـشـيــري ،وكــانــت الـفــرصــة مـنــاسـبــة ملــالــديـنــي ملشاهدة
الــاعــب ال ـبــرازي ـلــي .وبـعــد س ـن ــوات ،تـغـيــرت األوض ـ ــاع ،وأصـبــح
مالديني مديرًا رياضيًا لفريقه التاريخي ،وله صالحيات اختيار
الالعبني الجددّ ،أما ميسياس فقد برز في الكالتشيو ،وخاصة
املــوســم املــاضــي مــع كــروتــونــي ،رغــم ن ــزول الـفــريــق إلــى الــدرجــة
الثانية .ويبدو أن مالديني اتفق مع ميسياس ،وانتظر آخر أيام
امليركاتو لتقديم عرض رسمي النتدابه خوفًا من طلبات فريقه.

بيليه في الذكرى السنوية لرحيل مارادونا:
أصدقاء إلى األبد
أحيا البرازيلي بيليه الذكرى السنوية األولى لوفاة األرجنتيني دييغو مارادونا ،مؤكدًا
أنه «سيظل صديقه لألبد» .وكتب بيليه على الشبكات االجتماعية «عــام بال دييغو،
سنظل أصدقاء لألبد» .ولم يتصادف بيليه ( 81عامًا) ومارادونا الذي توفى عن عمر
 60عامًا ،في املالعب ،ولكن التنافسية ظلت بينهما لسنوات في اإلعالم عن األفضل
منهما على مر التاريخ .وفي السنوات األخيرة ،رفض بيليه تلك املقارنات .وبعد أيام من
وفاة مارادونا العام املاضي ،أكد بيليه «اليوم أعلم أن العالم سيكون أفضل إذا لم نقارن
بعضنا البعض ،سنحب أنفسنا أكثر .ولهذا أريد أن أقول لك إننا ال يمكن مقارنتنا».

وفي سن  30عامًا ،عرفت مسيرة البرازيلي منعرجًا كبيرًا ،إذ
ّ
إنــه أصبح العبًا محترفًا منذ فترة قصيرة ،وقــد أثــارت قصة
ميسياس مع االحتراف اهتمام متابعي كرة القدم.
قبل سنوات قليلة كــان يعمل في إيصال الطلبات ،ولــم يخطر
بباله أن يصبح العبًا محترفًا يقود ميالن النتصار أول في
دوري األبطال بعد  8سنوات.
واعترف النجم البرازيلي أنــه استعاد سريعًا بعد الهدف الذي
ّ
سجله فــي مرمى الفريق اإلسـبــانــي كــل ذكــريــات معاناته قبل
أن ُيحقق اإلنجاز التاريخي ،فقد اقترن هدفه األول مع ميالن
بإحياء آمال فريقه في التأهل إلى دوري األبطال ،إذ تبدو مسيرة
ميسياس مشابهة ملعاناة ميالن في دوري األبطال هذا املوسم.
ّ
وذكــر ميسياس أنــه قــدم إلــى إيطاليا فــي سنة  ،2011ملتحقًا
بشقيقه الــذي يقيم فــي مدينة تــوريـنــو ،واضـطـ ّـر للعمل يوميًا
في مجال البناء لكسب قوته ،قبل أن يقع اكتشافه صدفة من
قبل إيزو روســي ،وهو العب محترف ،خالل الفترة بني 1980
و ،1990وقد عاينه في لقاء جمع بني عدد من الالعبني القادمني
من أميركا الجنوبية ،وقام بمساعدته على الخضوع الختبارات
فــي إيطاليا ليصبح الحـقــا العـبــا محترفًا ،بعد معاناة كبيرة
ومصاعب كثيرة ،توجها بهدف في أول مشاركة أوروبية ليكون
خامس العب يسجل مليالن في لقائه األوروبي األول.

اإلضــاءة ،لتشغيله لكن الجهاز لم يعمل ،ثم
كـتــب « »HELPلـكــن الــريــاح الـعــاصـفــة محت
ال ـ ـحـ ــروف .وب ـع ــد أن ي ـئ ــس ،أخـ ــذ ق ـط ـعــة من
ً
ً
أخيرا لزوجته ،يعتذر
خطابا
الفحم ،وكتب
ً
فيه عن جرأته وكونه زوجا وأبا سيئا ،التقط
معصمه األيـمــن ،لكن الــدم لم
سكينه وقطع
ً
يخرج ،ألنــه كــان كثيفا جـ ًـدا بسبب الجفاف
الذي حصل لجسمه.
الطوارق

بعدها رأى أنه ال يزال على قيد الحياة ،ليقرر
أن ي ــواج ــه ال ـص ـحــراء وح ـ ــده ،ب ــدأ ف ــي املـشــي
بنفس اليوم الــذي غــادر فيه جميع العدائني

ال ـب ــاد ل ـل ـعــودة إل ــى م ـنــازل ـهــم .وم ــع انـتـهــاء
ال ـط ـعــام املـجـفــف الـ ــذي ك ــان ب ـحــوزتــه ،تمكن
م ـ ــاورو م ــن ص ـيــد ف ــأر وث ـع ـب ــان ،فـيـمــا كــانــت
وجـبـتــه مصحوبة بخنافس وبـعــض جــذور
النباتات ،لتوفر له بعض القوت.
ً
وكـ ــان ال يـ ــزال م ـح ـظــوظــا ،ب ـعــد أن ق ــاب ــل في
طريقه واحة للمياه ،ولكن قبل أن يندفع إلى
الـشــرب ،أدرك أن معدته لــن تتقبل ،ليقرر أن
يأخذ رشفات صغيرة.
ف ــي ًص ـب ــاح ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،س ــار م ــرة أخ ــرى
باحثا عن بعض دالئل الحياة ،ومن أعلى تل،
ظهرت فتاة تبلغ من العمر حوالي  8سنوات
ً
قطيعا مــن املــاعــز ،طـلــب م ــاورو منها
تــرعــى

أمم أفريقيا بالكاميرون
والسوبر بالدوحة
حسم بــاتــريــس موتسيبي رئـيــس االتـحــاد
األفريقي لكرة القدم «كــاف» مستقبل كأس
األمم األفريقية باستمرار إقامة البطولة في
نسختها املقبلة فــي الكاميرون املـقــرر لها
في يناير /كانون الثاني العام املقبل.
وأكـ ـ ـ ــد م ــوت ـس ـي ـب ــي ،ب ـح ـس ــب قـ ـن ــاة بـ ــي إن
سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت ،خـ ـ ـ ـ ــال حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية لالتحاد األفريقي في العاصمة
املصرية القاهرة ،إقامة النسخة املقبلة في
الكاميرون ،وثقته الكاملة بنجاح األخيرة
في تنظيم البطولة بصورة رائعة ،بمشاركة
 24منتخبًا وعــدم نقلها ألي مكان آخــر أو
تــأجـيـلـهــا ك ـمــا ت ـ ــردد ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة.
وي ــأت ــي مــوقــف مــوتـسـيـبــي لـيـحـســم الـجــدل
املثار منذ فترة عن عدم جاهزية الكاميرون
الستضافة البطولة القارية ألسباب تخص
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة وعـ ـ ــدم إك ـ ـمـ ــال جــاهــزيــة
املالعب الخاصة بالبطولة.
وحـضــر وف ــد مــن اللجنة املنظمة للبطولة
بــرفـقــة ق ـي ــادات االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي لكرة
القدم في العاصمة القاهرة ملتابعة الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة وعـ ـ ــرض امل ــوق ــف األخـ ـي ــر عـلــى
باتريس موتسيبي ،مؤكدًا قدرة الكاميرون

موتسيبي رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم
(فيل ماجاكو)Getty /

عـلــى تنظيم الـبـطــولــة وع ــدم صـحــة املــزاعــم
األخيرة ،بعدما التقى إلى جانب موتسيبي،
أشـ ــرف صـبـحــي وزيـ ــر ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
املصري على هامش االجتماعات.
وكان االتحاد األفريقي قد منح الكاميرون
حق تنظيم كأس األمم األفريقية لعام ،2019
ق ـب ــل أن يـ ـج ــرى س ـح ــب ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـصــالــح
مصر ،ومنح الكاميرون عامني من اإلعــداد
ّ
استقر
جانب آخر
الستضافة البطولة .من
ٍ
املـكـتــب التنفيذي لــاتـحــاد األفــريـقــي لكرة
القدم على إقامة لقاء كأس السوبر األفريقي
املقرر له بني ناديي األهلي املصري والرجاء
البيضاوي املغربي في العاصمة القطرية
الدوحة ملوسم .2021
وق ــرر الـكــاف اسـتـمــرار الـتـعــاون بــن الكاف
وقطر في عقد الشراكة الشهير بسيناريو
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة وإق ـ ــام ـ ــة لـ ـق ــاء ال ـق ـمــة
العربية املرتقب بــن األهـلــي املـصــري بطل
دوري أبـ ـط ــال أفــري ـق ـيــا والـ ــرجـ ــاء امل ـغــربــي
بطل الكونفدرالية األفريقية في العاصمة
القطرية الدوحة.
وينتظر أن يعلن الكاف عن موعد اللقاء في
وقت الحق وفقًا لألجندة الدولية الخاصة
به ،في ظل االنشغال بإقامة مباريات بطولة
كأس األمم األفريقية املقبلة في الكاميرون
خـ ــال ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي وف ـب ــراي ــر/
شباط  2022ثم الــدور الثالث من تصفيات
كأس العالم في مارس /آذار املقبل.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،اسـ ـتـ ـق ــر الـ ـ ـك ـ ــاف عـلــى
استمرار نظام جولتي الذهاب واإليــاب في
حسم هوية املنتخبات األفريقية الخمسة
املتأهلة إلى كأس العالم  2022املقرر لها في
مارس /آذار املقبل.
وقـ ــرر ال ـك ــاف خ ــوض مـنـتـخـبــات املـسـتــوى
األول ،وه ـ ــي الـ ـج ــزائ ــر وامل ـ ـغـ ــرب وت ــون ــس
ون ـي ـج ـيــريــا وال ـس ـن ـغ ــال ،ل ـ ـقـ ــاءات ال ــذه ــاب
بالدور الثالث خارج مالعبها على أن تقام
م ـب ــاري ــات اإليـ ـ ــاب ع ـلــى مـلـعـبـهــا ومـنـحـهــا
األفضلية لكونها منتخبات املستوى األول،
فيما تـخــوض منتخبات املـسـتــوى الثاني
مصر والكونغو والكاميرون ومالي وغانا
ج ــول ــة ال ــذه ــاب ع ـلــى مــاع ـب ـهــا ث ــم تــواجــه
املستوى األول في اإلياب.
وك ــان ــت أن ـب ــاء ق ــد ت ـ ــرددت ف ــي وق ــت ســابــق
عن إمكانية خوض املباريات بنظام اللقاء
الفاصل في أرض محايدة ،قبل أن يستقر
ال ـكــاف خ ــال اجـتـمــاع املـكـتــب التنفيذي له
على استمرار نظام الذهاب واإلياب.

املـســاعــدة ،لتعود الفتاة إلــى جدتها وقاموا
ب ـج ـل ـبــه ال ـ ــى خ ـي ـم ـت ـهــم ،ح ـي ــث اتـ ـض ــح أن ـهــم
الطوارق ،قدموا له الشاي بالنعناع وحليب
املاعز ،من ثم قاموا بحمله على جمل ونقلوه
إلى مركز للشرطة.
متهم بأنه جاسوس

بعد الوصول للشرطة ،اتهموه بأنه جاسوس
ل ـل ـم ـغــرب ،ق ـ ــرروا نـقـلــه إل ــى ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
لـيـبــدأ التحقيق مـعــه ،وف ــي مــرحـلــة مــا أثـنــاء
االستجواب ،أخبرهم ماورو أنه رجل شرطة
في إيطاليا ،وعندها سأله ضابط عما إذا كان
مــاورو بروسبيري ،العداء املفقود ،استغرب

سـمــاع اسـمــه ،قبل أن ينقض الـضــابــط عليه
ويقول له« :مرحبًا بك في الجزائر .لقد تلقينا
بالغًا عنك من السلطات املغربية .سنوصلك
إلى املستشفى على الفور».
التعافي

في مستشفى جنوب غرب الجزائر ،تعافى
مــاورو من األيــام التسعة التي قضاها في
الصحراء ،حيث فقد  ٪20من كتلة جسمه،
بخسارة  14كيلوغراما ،وتمكن من التحدث
م ــع زوج ـت ــه قـبــل أن يـنـقــل إل ــى رومـ ــا حيث
تــم استقباله كبطل ،على الــرغــم مــن أنــه لم
يحصد أي جائزة.

قطع مسافة في
الصحراء المغربية مع
حرارة مرتفعة أمر
صعب للغاية
(جان فيليبي تشازيك/
فرانس برس)

 ...وكونميبول يجمع منتخب األرجنتين
بطل مونديال  86لتكريم مارادونا
اجـتـمــع الع ـبــو منتخب األرج ـن ـتــن ال ــذي ت ـ ّـوج بـمــونــديــال  1986فــي فـعــالـيــة نظمها
ات ـحــاد أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ل ـكــرة ال ـقــدم (كــونـمـيـبــول) بمونتفيديو لـتـكــريــم أس ـطــورة
«األلبيسيليستي» دييغو أراماندو مارادونا في الذكرى السنوية األولى لوفاته.
وفي هذه الفعالية قال الالعب السابق خورخي بوروتشاغا «أتذكر كيف كان ،بعيدًا
عن عبقرية الالعب ،كان دييغو يتمتع بسحر ينقله لباقي الالعبني ،كنا نشاهده يقوم
بحركات مدهشة في مونديال  ...1986وكنا ننظر إليه كاألطفال الذين يشاهدون
بهلوانًا في السيرك» .وأضاف الالعب السابق أن مارادونا الذي قاد األرجنتني للتتويج
بكأس العالم « 1986كــان مــن كوكب آخــر» عــاش الكثير مــن األشـيــاء داخــل وخــارج
امللعب «على طريقته» .وإلى جانب بوروتشاغا ،شارك أيضًا بعض زمالئه من مونديال
املكسيك في ذلــك العام ،مثل الالعبني السابقني نيري بومبيدو وأوسـكــار روجيري
وسيرجيو باتيستا وريكاردو جيوستي .واعتبر روجيري أن األرجنتني «محظوظة»
ألن صاحب القميص رقم  10ولد على أرضها ،وأن باقي الالعبني لم يفعلوا سوى أنهم
رافقوا «هذا القائد العظيم» .وتذكر الالعب السابق لبوكا جونيورز وريفر بليت وريال
مدريد أن مارادونا حني وصل إلى املكسيك لخوض مونديال  1986قال «سأغلق على
نفسي وسأتدرب طوال اليوم ،أنتم ستساعدونني وسنصل لليوم األخير».
وكان بومبيدو هو األكثر تأثرًا في هذه االحتفالية بأسطورة كرة القدم األرجنتينية،
حتى إنــه انفجر فــي البكاء قبل التحدث عــن زميله السابق الــذي قــال عنه إنــه «كــان
يسعد بأبسط األشياء» .من جانبه ،أبرز رئيس الكونمبيول ،الباراغوياني أليخاندرو
دومينغيز ،الــذي تــرأس حفل التكريم ،أن قصة مــارادونــا فــي تـجــاوز الصعاب تعد
مصدر إلهام لكرة القدم في كافة أنحاء أميركا الجنوبية .وقال «اليوم أصبحنا بدون
دييغو .كان وسيظل مصدر إلهام ألجيال قادمة».

