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)Getty/يوفنتوس وأتاالنتا في قمة كبيرة بالكالتشيو )جوسيبي كوتيني

مباريات مهمة

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 
التاجي. ُيذكر أن ألكاراز واحد من الالعبني 

الشباب املميزين الذين ينتظرهم مستقبل واعد.

توج ريفر بليت بلقب الدوري األرجنتيني للمرة 
الـ37 في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه راسينغ 

برباعية بيضاء على ملعبه »مونومنتال« وسط 
جماهيره التي شاركته االحتفال بالفوز. أحرز 
رباعية ريفر في مباراة ضمن الجولة الـ22 من 
 من أغوستني باالفيسينو )د.32( 

ّ
البطولة كل

وخوليان ألباريز )د.48( وبرايان روميرو )د.68 
و78(. وبهذا الفوز رفع ريفر رصيده إلى 52 نقطة 

موسعا الفارق مع مالحقيه لـ12 نقطة.

حجز رينجرز االسكتلندي بطاقة التأهل الثانية 
إلى الدور 32 بالدوري 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 
بـ15 نقطة، والذي حسم صدارة املجموعة مبكرا 

وفاز 1-3 على بروندوبي الدنماركي، في لقاء 
شهد تسجيل الجزائري إسالم سليماني هدفًا.

إصابة العب التنس 
اإلسباني كارلوس 

ألكاراز بكورونا

ريفر بليت يتوج 
بلقب الدوري األرجنتيني 

للمرة الـ37

رينجرز يرافق ليون 
للدور 32 بالدوري 

األوروبي
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الدوحة ـ العربي الجديد

يــــــدخــــــل املــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
ــات كــــــأس الــــعــــرب تــحــت  ــافـــسـ ــنـ مـ
شــــعــــار« الـــتـــتـــويـــج الــــثــــالــــث«، إذ 
يــواجــه املنتخب الــســعــودي، فــي الـــدور األول 
ــغــــرب ضمن  واملــ وفــلــســطــن  األردن  مـــن   

ً
كــــا

منافسات املجموعة الثالثة.
ويـــخـــوض املــنــتــخــب الـــســـعـــودي، املــنــافــســات 
وسط أجواء من الغموض واملفاجآت املدوية، 
تصدرها إعان الفرنسي هيرفي رينار املدير 
ــيـــادة األخـــضـــر الـــســـعـــودي في  ــدم قـ الــفــنــي عــ
الرحيل عن منصبه  للراحة وليس  البطولة، 
ــنــــح الــــفــــرصــــة فــي  ــة، ومــ ــعـــوديـ ــلـــسـ كــــمــــدرب لـ
الوقت نفسه ملساعده لوران بونادي لتحمل 
املــســؤولــيــة، بــعــد فــتــرة مــن ضــغــط املــبــاريــات 
عــاشــهــا ريـــنـــار فـــي تــصــفــيــات آســيــا املــؤهــلــة 
الــعــالــم 2022، فيما كانت  كـــأس  بــطــولــة  إلـــى 
اإلدارة  فــي  ريــنــار  تــواجــد  تتمنى  الجماهير 
الــفــنــيــة فــي ظــل طــفــرة الــنــتــائــج الــتــي حققها 
القيادية  وشخصيته  املسؤولية  توليه  منذ 

وخبراته الطويلة في عالم التدريب.
ويــمــيــل بــونــادي للعب بــطــرق لــعــب مختلفة 
منها 4-2-3-1 و4-3-3، وسيكون له اإلشراف 

السعودية 
تسعى للتتويج
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الدوحة ـ العربي الجديد

تواصل اللجنة املحلية املنظمة لبطولة كأس العرب 2021، جهودها لتوفير كافة 
املعلومات لعشاق كرة القدم داخل دولة قطر وخارجها، لضمان خوض تجربة 
سلسة وممتعة خال منافسات البطولة التي تنطلق منتصف األسبوع املقبل. 
البيت،  استاد  في  الثاني/نوفمبر  تشرين   30 في  البطولة  افتتاح  سُيقام حفل 
النارية،  لأللعاب  وسيتضمن عروضًا موسيقية ملطربن مشهورين، وعروضًا 
وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية تروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم. 
تاح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب في الوقت الحالي للمشجعن الراغبن 

ُ
ت

  .FIFA.com/tickets في شرائها وفق أسبقية الشراء من خال املوقع اإللكتروني
تاحة 

ُ
امل التذاكر  البطولة شراء  الراغبن بحضور منافسات  للمشجعن  ويمكن 

حاليًا بأسعار في متناول الجميع ، إذ تبلغ قيمة التذكرة الواحدة للفئة الرابعة 
وُصممت  هــذا  والنهائي.  النهائي  نصف  مــبــاراتــي  باستثناء  قطريًا،  ريـــااًل   25
االستادات الستة املستضيفة ملنافسات بطولة كأس العرب لتكون متاحة ومهيأة 
الستقبال املشجعن من ذوي اإلعاقة ومنحهم فرصة االستمتاع بخوض تجربة 

لبي احتياجاتهم وتحقق توقعاتهم.
ُ
رياضية فريدة ت

يملك املهاجم املغربي بوشعيب املباركي، تجربة دولية 
مهمة، حيث كان ضمن قائمة املنتخب التي شاركت في 
كأس العرب 2002، وسجل أول أهداف »أسوط األطلس« 
ـــه لــم ينجح الحــقــًا في 

ّ
فــي البطولة ضــد الــكــويــت، غير أن

السعودية  الهزيمة ضد  النهائي بعد  إلى  املغرب  قيادة 

في نصف النهائي 2ـ0. وخاض املباركي عديد التجارب 
فـــي مــخــتــلــف الــــدوريــــات الــعــربــيــة، مــثــل قــطــر مـــع الــريــان 
والعربي، واإلمارات إضافة إلى تجربته مع الرجاء الذي 
لعب له عديد املــواســم، كما كانت له تجربة في الــدوري 

الفرنسي مع فريق غرونوبل.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــز، عــن  تــــحــــدث املــــــــدرب اإلســــبــــانــــي، فــيــلــيــكــس ســـانـــشـ
بطولة  منافسات  لخوض  القطري  املنتخب  تحضيرات 
كـــأس الــعــرب، وقـــال سانشيز فــي حــديــث نــشــرتــه وكــالــة 
األنــبــاء القطرية: »كما هــي الــعــادة دائــمــًا، نريد أن نقدم 
دورًا جيدًا لكي يتعرف الجميع على املنتخب ويفخروا 
اللقب ولكن يجب أن نكون  به. ونسعى للمنافسة على 
املــنــافــســة ستكون  أن  كــمــا  ذلـــك،  نحقق  لــكــي  مستعدين 
صعبة لحرص جميع املنتخبات املشاركة على التتويج 

 »مــنــذ 
ً
ــائـــا ــاف ســانــشــيــز فـــي حــديــثــه قـ ــ بــالــلــقــب«. وأضــ

قدومي إلى قطر أرى كل شيء قد تطور اليوم، وأنا سعيد 
فــي الــدوحــة وال يمكن نــســيــان الــلــحــظــات الــتــي عشتها 
تحت  آسيا  بطولة  خــال  عظيمن  انتصارين  بتحقيق 
وبطولة   ،2014 عــام  ميانمار  فــي  أقيمت  التي  سنة،   19
كأس آسيا، التي أقيمت في اإلمارات عام 2019«. وُيعتبر 
املدرب اإلسباني من أنجح املدربن الذين قادوا منتخب 
قطر في السنوات املاضية، إذ غير شكل املنتخب كثيرًا 
وطـــور مــن أدائــــه عــلــى أرض املــلــعــب، ونــجــح فــي قيادته 

لتحقيق لقب بطولة كأس آسيا 2019.

الــفــنــي املــبــاشــر، عــلــى أن يــكــون لــريــنــار أراء 
في  الفنية  املسؤولية  عــن  بعيدًا  استشارية 
البطولة كما أكد املدرب نفسه في وقت سابق.
وقال هيرفي رينار في تصريحات صحافية 
ــر، فــي  ــ ــــضـ ــن األخـ ــــؤواًل عــ ــــسـ ــن يـــكـــون مـ إنـــــه لــ
الــعــربــيــة، بــعــد تغيير خــطــة العمل  الــبــطــولــة 
ما  ــداد الستكمال  االعــ على  التركيز  ظــل  فــي 
تصفيات  في  للسعودية  مباريات  من  تبقى 
كأس العالم مع إسناد املسؤولية إلى لوران 
بــونــادي املــدرب املساعد، مشددًا على أنــه لم 
يترك عمله أو منصبه من خــال هــذا القرار، 
ملف  وإدارة  املــطــلــوب،  الــتــغــيــيــر  لتنفيذ  بــل 
حلم  لتحقيق  املقبلة،  للمباريات  التحضير 

الجماهير في التأهل إلى كأس العالم.
تجمع  تشكيلة  الــســعــودي،  املنتخب  ويملك 
بـــن العــبــي املــنــتــخــب األول، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
املنتخب األوملبي، بناء على توصية هيرفي 
ــغـــوط جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة  ــــط ضـ ريــــنــــار، وسـ
ـــجـــرى ســعــيــًا وراء اخـــتـــيـــار أكـــبـــر عــــدد من 

ُ
ت

النجوم الكبار القادرين على وضع السعودية 
في دائرة املنافسة على لقب بطل العرب، مثل 
مـــادو وعبد  الــلــه  ســعــود عبدالحميد وعــبــد 
كنو  ومحمد  الغنام  وسلطان  العمري  اإللــه 
وفهد املولد وسامي النجعي وسلمان الفرج 
ــراس الــبــريــكــان وعلي  وعــبــداإللــه املــالــكــي وفــ

الحسن وآخرين في التشكيلة.
النجوم  على  السعودية،  الجماهير  وتــعــول 

الــكــبــار املــتــألــقــن فـــي الــتــصــفــيــات األســيــويــة 
ــد الــلــقــب  لـــلـــمـــونـــديـــال فــــي املـــنـــافـــســـة، وحـــصـ
خاصة في ظل الطفرة الحالية التي يعيشها 
ــار املــديــر  ــنـ ــدوم هــيــرفــي ريـ ــ األخــــضــــر، مــنــذ قـ

الفني لتحمل املسؤولية.
وكــــــــــــان يــــــاســــــر مــــســــحــــل رئــــــيــــــس االتــــــحــــــاد 
الــســعــودي، أعــلــن فــي تــصــريــحــات صحافية 
ــر، هــو  لـــــه، أن الـــســـيـــنـــاريـــو األقـــــــرب لـــألخـــضـ
يضم  وطــنــي،  منتخب  عبر  البطولة  خــوض 
مزيجًا بن العبي املنتخبن األول واألوملبي، 
ومنح راحة سلبية ملجموعة الاعبن، الذين 
خاضوا مباريات بالجملة في الفترة الدولية 
ــيـــرة، بــداعــي إراحــتــهــم، بــنــاء عــلــى طلب  األخـ
رينار خشية من تعرض العبن  من هيرفي 
إلصابات قبل استكمال منافسات التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
ووعد مسحل، الجماهير السعودية، بتقديم 
بــطــولــة قـــويـــة فـــي كــــأس الـــعـــرب، حــــال حسم 
بقدرات  الثقة  ظل  في  املنتخب  تشكيل  ملف 
املنتخب  نجوم  ســواء  الــاعــبــن،  وامكانيات 
اختيارهم  ممن سيجرى  الوافدين  أو  األول، 
ــــي. ويـــســـعـــى املــنــتــخــب  ــبـ ــ مــــن املــنــتــخــب األوملـ
الــســعــودي لتجنب شبح الــخــروج مــن الــدور 
األول، ويراهن على تحقيق الفوز على حساب 
فلسطن واألردن على األقل، بخاف التعادل 
مع املغرب، وتتجه الترشيحات صوب ذهاب 
صدارة املجموعة في الدور األول إلى أي من 

املنتخبن السعودي أو املغربي.
وتــمــلــك الـــســـعـــوديـــة، فـــي جــعــبــتــهــا تــاريــخــيــًا 
لقبن لبطل العرب، عبر مشاركاتها الطويلة 
بالتتويج  فيها  الــبــدايــة  كــانــت  البطولة،  فــي 
ألول مرة عام 1998، بعد الفوز الشهير على 
منتخب قــطــر 3-1 فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، ثم 
البحرين بهدف  الفوز في نسخة 2002 على 

مقابل الشيء في املباراة النهائية.

يعتبر المنتخب السعودي 
أحد أبرز المرشحين 
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أيوب الحديثي

ــال الــــذي  ــ ــرمـ ــ يــشــتــهــر مـــــاراثـــــون الـ
 عام في املغرب، بمشاركة 

ّ
يقام كل

قدرة  على مستوى  العدائن  أبــرز 
التحّمل، للتواجد بسباق السير على األقدام 
الــــذي يــمــتــد لـــــ250 كــم خـــال 6 مـــراحـــل، تحت 

أشعة الشمس الحارقة، واأليام الشاقة.
ــاورو بـــروســـبـــيـــري، كــان  ــ الــــعــــداء اإليـــطـــالـــي مــ
نــســخــة 1994، على  فــي  الــفــوز  عــلــى  مصممًا 
عــكــس شــريــكــه جــيــوفــانــي مـــانـــزو، الــــذي كــان 
يــحــاول تــقــديــم نــفــســه، فــي هـــذا الــســبــاق، لكن 
عــاصــفــة رمــلــيــة اســتــمــرت 6 ســاعــات، وغــيــرت 

طبيعة الكثبان الرملية، أربكت حساباته.
بروسبيري، ولــد في رومــا عــام 1955، وعمل 
ــزيــــرة صــقــلــيــة، كـــان  كـــضـــابـــط شـــرطـــة فــــي جــ
ــتـــخـــصـــصـــات الــخــمــســة  ريــــاضــــًيــــا مــــــــارس الـ
ــمــــاســــي الــــــحــــــديــــــث: املــــــــــبــــــــــارزة، الـــقـــفـــز  ــلــــخــ لــ
باملسدس  الــرمــايــة  السباحة،  االســتــعــراضــي، 
والــجــري. واســتــعــد بــروســبــيــري بشكل مميز 
للمشاركة في أول دورة ألعاب أوملبية له في 
الغربية  الـــدول  مقاطعة  لكن   ،1980 موسكو 
بعد غزو االتحاد السوفيتي في أفغانستان، 
ــــن الــــريــــاضــــيــــن إلــــــى عـــدم  ــعــــت الــــعــــديــــد مـ دفــ
املشاركة. وانتظر حتى األوملبياد التالي، في 
احتياطًيا،  كــان  حيث   ،1984 أنجليس  لــوس 
الرغم من عدم مشاركته، حصل فريق  وعلى 
من  شكل  الــذي  الحديث  اإليطالي  الخماسي 
دانييلي ماساال وبيير باولو كريستوفوري 

وكارلو ماسولو، على امليدالية الذهبية.

ماراثون الرمال
املشاركة في ماراثون  قرار  اتخذ بروسبيري 
الــرمــال دون اســتــشــارة زوجــتــه، الــتــي تركها 

العّداء الناجي 
من الموت

يتمتع العديد من األشخاص حول العالم بحّس المغامرة، يحاولون خوض 
تجارب مثيرة وغير متوقعة، وهذا بالفعل ما عاشه ماورو بروسبيري الذي 
شارك في ماراثون الرمال الذي أقيم في المغرب عام 1994، حين تاه في 

الصحراء وعاش قصة مثيرة تخللها العديد من األحداث المأساوية

3031
رياضة

تقرير

مــســؤولــة عـــن أطــفــالــه الـــثـــاثـــة، لــلــشــروع في 
مغامرة بنتائج غير مضمونة.

ــا يــصــل إلــــى 1300  ــم تــســجــيــل مــشــاركــة مـ وتــ
فــي نسخة 1994، شـــارك منهم 134  ريــاضــي 
لعداء  وفـــاة  حــالــة  الـــذي شهد  بالسباق  فقط 

فرنسي أصيب بنوبة قلبية في عام 1988.

اليوم الرابع المشؤوم
مــع وجـــود عــدد قليل جـــًدا مــن املــشــاركــن في 
ــــراء تـــمـــتـــد ملــــســــاحــــات شــــاســــعــــة، خـــرج  ــــحـ صـ
مــانــزو وبــروســبــيــري مــع اآلخــريــن فــي بــدايــة 
ص حجم 

ّ
تقل تقدمهم،  مــع  ولــكــن  كــل مرحلة، 

املنافسن، وفي املراحل الثاث األولى وصلوا 
إلى خط النهاية بشكل منفصل.

أبــريــل/ نيسان  املرحلة األولـــى، كانت في 11 
التضاريس  عبر  كــم   29 مسافة  وعلى   ،1994
الـــصـــخـــريـــة، وعــــبــــور أجــــــــزاء مــــن الـــصـــحـــراء 
وانتهت عند بعض الجبال. وفي اليوم الثاني 
من السباق، أكمل املتسابقون مسافة 40 كلم، 
وفي  الرملية،  والكثبان  الصخرية  باملناطق 
الــيــوم الــثــالــث تــقــدمــت الــجــولــة عــبــر الكثبان 
الــصــحــراويــة الــتــي تغطي 30 كــم، وفــي اليوم 
الرابع كانت الرياح أقوى، واحتاج العداؤون 
ما بن 10 و36 ساعة إلكمال مسافة 85 كم بن 

نقطة البداية والنهاية.
وبدأت درجة الحرارة في االرتفاع، إذ وصلت 

عـــنـــد الـــظـــهـــيـــرة لـــــــ45 درجـــــــة، وبـــعـــد الــســاعــة 
الواحدة بعد الظهر بقليل، توقف بروسبيري 
عــنــد نــقــطــة االســـتـــراحـــة الـــثـــالـــثـــة، لــلــحــصــول 
على زجاجتن من املــاء، وعالج رفيقه مانزو 
مــن إصــابــة طفيفة فــي قــدمــه، مــن ثــم واصلوا 
طريقهم ولــكــن عــاصــفــة رمــلــيــة انــدلــعــت، أدت 

إلى انعدام الرؤية ملدة ست ساعات.

النجاة
صعد بروسبيري إلى أعلى الكثبان الرملية، 
على أمــل البدء في رؤيــة بعض الــدالئــل، لكن 
مــفــاجــأتــه كـــانـــت كــبــيــرة، عــنــدمــا اكــتــشــف أن 
لــيــقــرر أن يتتبع  ــا،  ــاًمـ ــمـ تـ قـــد تــغــيــر  املــشــهــد 
خطواته للعودة إلى االستراحة الثالثة، بعد 
أن أدرك أنه ضاع. في اليوم الثاني من تجواله 
في الصحراء، سمع ضجيج طائرة مروحية، 
أخـــرج الشعلة وألــقــى بــهــا، لكن مــدى الــرؤيــة 
كان قصيًرا نوًعا ما، وفي فجر اليوم الثالث 
ا به ثاث بيضات أضطره الجوع 

ً
اكتشف عش

إلى أكلها، وعلق على الرمال، العلم اإليطالي 
الــــذي كـــان يــحــمــلــه، عــلــى أمـــل مــــرور مــروحــيــة 
اإلنقاذ. صعد بعد ذلك إلى أعلى قمة رملية، 
ووجــــــد مــســتــعــمــرة مــــن الـــخـــفـــافـــيـــش، أمــســك 
أزال  بالقليل منها وقطع رؤوســهــا، وبسكن 
أحــشــاءهــا ليشرب دمــائــهــا، وفــي ذلــك الــيــوم، 
ــال إلــى  ــرمـ وصــــل املـــشـــاركـــون فـــي مــــاراثــــون الـ

املرحلة األخيرة من السباق.

محاولة االنتحار
ــــل، ومـــــن إيـــطـــالـــيـــا،  ــــريـ بـــــزغ فـــجـــر يـــــوم 18 أبـ
إنقاذ  مـــاورو مجموعة  روبــرتــو شقيق  نظم 
ــاء آخــــريــــن فــــي الـــشـــرطـــة لــلــســفــر  ــ ــدقـ ــ مــــع أصـ
إلـــى املــغــرب للبحث عــنــه. مــن جــانــبــه، سمع 
مــاورو صــوت محرك طــائــرة، التقط مصباح 

العداء نجا من 
الموت بطريقة غريبة 

وغير طبيعية

فورموال واحد وموتو جي بي يمددان عقديهما 
مع حلبة كتالونيا حتى 2026

والــفــورمــوال واحـــد تمديد عقديهما  الــنــاريــة  لــلــدراجــات  الــعــالــم  أعــلــن منظمو بطولتي 
وقالت   .2026 عــام  ى 

ّ
حت برشلونة  من  بالقرب  الواقعة  اإلسبانية  كتالونيا  حلبة  مع 

لــلــفــورمــوال واحـــد في  الــعــالــم  لبطولة  الــتــجــاريــة  الــحــقــوق  ليبرتي مالكة  شــركــة ميديا 
بيان »تنص هذه االتفاقية على وجه الخصوص على إجــراء تحسينات على الحلبة 
أيــار/ مايو«  واملرافق املحيطة بها قبل السباق في عام 2022، والــذي سيقام في 22 
التنفيذي  الرئيس  دومينيكالي  اإليطالي ستيفانو  قال  ذاتــه،  السياق  املقبل. وضمن 
للفورموال واحد »إن الفرق والسائقني يتطلعون دائمًا للتسابق على هذه الحلبة وزيارة 
أمثال  الوطنيني  أبطالهم  رؤيــة  على  قــادريــن  اإلســبــان  املشجعون  برشلونة، وسيظل 
فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز عن قرب«. وتقام جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة 
مونتميلو بالقرب من برشلونة منذ عام 1991، علمًا 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 
مع حلبات  بالتناوب  و2026،   2023 بني  األقــل  على  أخريني  وتنظيم جولتني   ،2022
أخرى في شبه الجزيرة األيبيرية، بحسب ما أفادت شركة »دورنا« اإلسبانية املرّوجة 

لبطولة العالم للدراجات النارية في بيان صحافي منفصل.

بيليه في الذكرى السنوية لرحيل مارادونا: 
أصدقاء إلى األبد

أحيا البرازيلي بيليه الذكرى السنوية األولى لوفاة األرجنتيني دييغو مارادونا، مؤكدًا 
»عــام بال دييغو،  االجتماعية  الشبكات  بيليه على  أنه »سيظل صديقه لألبد«. وكتب 
سنظل أصدقاء لألبد«. ولم يتصادف بيليه )81 عامًا( ومارادونا الذي توفى عن عمر 
60 عامًا، 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«.

... وكونميبول يجمع منتخب األرجنتين 
بطل مونديال 86 لتكريم مارادونا

ــّوج بــمــونــديــال 1986 فــي فــعــالــيــة نظمها  ــــذي تــ ال اجــتــمــع العــبــو منتخب األرجــنــتــني 
اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم )كــونــمــيــبــول( بمونتفيديو لــتــكــريــم أســطــورة 

»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 
يشاهدون  الذين  كاألطفال  إليه  ننظر  وكنا   ...1986 مونديال  في  مدهشة  بحركات 
بهلوانًا في السيرك«. وأضاف الالعب السابق أن مارادونا الذي قاد األرجنتني للتتويج 
بكأس العالم 1986 »كــان مــن كوكب آخــر« عــاش الكثير مــن األشــيــاء داخــل وخــارج 
امللعب »على طريقته«. وإلى جانب بوروتشاغا، شارك أيضًا بعض زمالئه من مونديال 
وأوســكــار روجيري  بومبيدو  نيري  السابقني  الالعبني  العام، مثل  ذلــك  في  املكسيك 
وسيرجيو باتيستا وريكاردو جيوستي. واعتبر روجيري أن األرجنتني »محظوظة« 
ألن صاحب القميص رقم 10 ولد 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 1986 قال »سأغلق على 

نفسي وسأتدرب طوال اليوم، أنتم ستساعدونني وسنصل لليوم األخير«.
وكان بومبيدو هو األكثر تأثرًا في هذه االحتفالية بأسطورة كرة القدم األرجنتينية، 
إنــه »كــان  الــذي قــال عنه  التحدث عــن زميله السابق  البكاء قبل  إنــه انفجر فــي  حتى 
يسعد بأبسط األشياء«. من جانبه، أبرز رئيس الكونمبيول، الباراغوياني أليخاندرو 
تعد  الصعاب  تــجــاوز  فــي  مــارادونــا  أن قصة  التكريم،  تــرأس حفل  الــذي  دومينغيز، 
مصدر إلهام لكرة القدم في كافة أنحاء أميركا الجنوبية. وقال »اليوم أصبحنا بدون 

دييغو. كان وسيظل مصدر إلهام ألجيال قادمة«.

زهير ورد

تحّول 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 
إلى  البرازيلي  الــوســط  قــدوم نجم  الــذي هندس  بــاولــو مالديني، 

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 
لــفــريــق تــشــيــري، وكــانــت الــفــرصــة مــنــاســبــة ملــالــديــنــي ملشاهدة 
الــالعــب الــبــرازيــلــي. وبــعــد ســـنـــوات، تــغــيــرت األوضـــــاع، وأصــبــح 
مالديني مديرًا رياضيًا لفريقه التاريخي، وله صالحيات اختيار 
الالعبني الجدد، أّما ميسياس فقد برز في الكالتشيو، وخاصة 
املــوســم املــاضــي مــع كــروتــونــي، رغــم نـــزول الــفــريــق إلــى الــدرجــة 
الثانية. ويبدو أن مالديني اتفق مع ميسياس، وانتظر آخر أيام 
امليركاتو لتقديم عرض رسمي النتدابه خوفًا من طلبات فريقه. 

وفي سن 30 عامًا، عرفت مسيرة البرازيلي منعرجًا كبيرًا، إذ 
أثــارت قصة  ــه أصبح العبًا محترفًا منذ فترة قصيرة، وقــد 

ّ
إن

ميسياس مع االحتراف اهتمام متابعي كرة القدم.
يخطر  ولــم  الطلبات،  إيصال  في  يعمل  كــان  قليلة  قبل سنوات 
في  أول  النتصار  ميالن  يقود  محترفًا  العبًا  يصبح  أن  بباله 

دوري األبطال بعد 8 سنوات.
الذي  الهدف  بعد  استعاد سريعًا  أنــه  البرازيلي  النجم  واعترف 
 ذكــريــات معاناته قبل 

ّ
كــل اإلســبــانــي  الفريق  فــي مرمى  سجله 

مع ميالن  األول  اقترن هدفه  فقد  التاريخي،  اإلنجاز  ُيحقق  أن 
بإحياء آمال فريقه في التأهل إلى دوري األبطال، إذ تبدو مسيرة 
ميسياس مشابهة ملعاناة ميالن في دوري األبطال هذا املوسم.

إلــى إيطاليا فــي سنة 2011، ملتحقًا  ــه قــدم 
ّ
أن وذكــر ميسياس 

يوميًا  للعمل  تــوريــنــو، واضــطــّر  فــي مدينة  يقيم  الــذي  بشقيقه 
البناء لكسب قوته، قبل أن يقع اكتشافه صدفة من  في مجال 
قبل إيزو روســي، وهو العب محترف، خالل الفترة بني 1980 
و1990، وقد عاينه في لقاء جمع بني عدد من الالعبني القادمني 
من أميركا الجنوبية، وقام بمساعدته على الخضوع الختبارات 
كبيرة  معاناة  بعد  محترفًا،  العــبــًا  الحــقــًا  ليصبح  إيطاليا  فــي 
ومصاعب كثيرة، توجها بهدف في أول مشاركة أوروبية ليكون 

خامس العب يسجل مليالن في لقائه األوروبي األول.

جونيور ميسياس

على هامش الحدث

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

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

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

اإلضــاءة، لتشغيله لكن الجهاز لم يعمل، ثم 
الـــريـــاح الــعــاصــفــة محت  كــتــب »HELP« لــكــن 
الــــحــــروف. وبـــعـــد أن يـــئـــس، أخــــذ قــطــعــة من 
لزوجته، يعتذر  أخيًرا  الفحم، وكتب خطاًبا 
فيه عن جرأته وكونه زوًجا وأبا سيئا، التقط 
لم  الــدم  لكن  األيــمــن،  سكينه وقطع معصمه 
ا جــًدا بسبب الجفاف 

ً
يخرج، ألنــه كــان كثيف

الذي حصل لجسمه.

الطوارق
بعدها رأى أنه ال يزال على قيد الحياة، ليقرر 
أن يـــواجـــه الـــصـــحـــراء وحـــــده، بــــدأ فـــي املــشــي 
الــذي غــادر فيه جميع العدائن  بنفس اليوم 

وقاموا  جدتها  إلــى  الفتاة  لتعود  املــســاعــدة، 
بــجــلــبــه الـــــى خــيــمــتــهــم، حـــيـــث اتـــضـــح أنــهــم 
بالنعناع وحليب  الشاي  له  قدموا  الطوارق، 
املاعز، من ثم قاموا بحمله على جمل ونقلوه 

إلى مركز للشرطة.

متهم بأنه جاسوس
بعد الوصول للشرطة، اتهموه بأنه جاسوس 
ــرروا نــقــلــه إلــــى قـــاعـــدة عــســكــريــة  ــ لــلــمــغــرب، قــ
لــيــبــدأ التحقيق مــعــه، وفـــي مــرحــلــة مــا أثــنــاء 
االستجواب، أخبرهم ماورو أنه رجل شرطة 
في إيطاليا، وعندها سأله ضابط عما إذا كان 
استغرب  املفقود،  العداء  بروسبيري،  مــاورو 

ــع انــتــهــاء  ــى مــنــازلــهــم. ومــ ــبـــاد لـــلـــعـــودة إلــ الـ
الــطــعــام املــجــفــف الــــذي كــــان بـــحـــوزتـــه، تمكن 
مـــــاورو مـــن صــيــد فــــأر وثـــعـــبـــان، فــيــمــا كــانــت 
جــذور  وبــعــض  بخنافس  وجــبــتــه مصحوبة 

النباتات، لتوفر له بعض القوت.
ــا، بــعــد أن قـــابـــل في 

ً
ــزال مــحــظــوظ ــ ــان ال يـ ــ وكـ

طريقه واحة للمياه، ولكن قبل أن يندفع إلى 
أن  ليقرر  تتقبل،  لــن  أن معدته  أدرك  الــشــرب، 

يأخذ رشفات صغيرة.
ــرة أخـــرى  ــار مــ ــيـــوم الـــتـــالـــي، ســ فـــي صـــبـــاح الـ
ا عن بعض دالئل الحياة، ومن أعلى تل، 

ً
باحث

ظهرت فتاة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات 
تــرعــى قطيًعا مــن املــاعــز، طــلــب مــــاورو منها 

الــضــابــط عليه  ســمــاع اســمــه، قبل أن ينقض 
ويقول له: »مرحبًا بك في الجزائر. لقد تلقينا 
باغًا 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 20٪ من كتلة جسمه، 
بخسارة 14 كيلوغراما، وتمكن من التحدث 
مـــع زوجـــتـــه قــبــل أن يــنــقــل إلـــى رومــــا حيث 
أنــه لم  الــرغــم مــن  تــم استقباله كبطل، على 

يحصد أي جائزة.

أمم أفريقيا بالكاميرون وجه رياضي
والسوبر بالدوحة

االتــحــاد  رئــيــس  بــاتــريــس موتسيبي  حسم 
القدم »كــاف« مستقبل كأس  األفريقي لكرة 
األمم األفريقية باستمرار إقامة البطولة في 
لها  املــقــرر  الكاميرون  فــي  املقبلة  نسختها 

في يناير/ كانون الثاني العام املقبل.
ــــي إن  ــاة بـ ــنــ ــيـــبـــي، بـــحـــســـب قــ وأكــــــــد مـــوتـــسـ
ســـــــــبـــــــــورت، خــــــــــال حـــــــضـــــــوره الـــجـــمـــعـــيـــة 
العاصمة  في  األفريقي  لاتحاد  العمومية 
املصرية القاهرة، إقامة النسخة املقبلة في 
األخيرة  بنجاح  الكاملة  وثقته  الكاميرون، 
في تنظيم البطولة بصورة رائعة، بمشاركة 
أو  آخــر  24 منتخبًا وعــدم نقلها ألي مكان 
ــرة.  ــيـ ــردد فـــي الـــفـــتـــرة األخـ ــ تــأجــيــلــهــا كــمــا تـ
ويـــأتـــي مــوقــف مــوتــســيــبــي لــيــحــســم الــجــدل 
املثار منذ فترة عن عدم جاهزية الكاميرون 
الستضافة البطولة القارية ألسباب تخص 
ــمــــال جــاهــزيــة  الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وعــــــدم إكــ

املاعب الخاصة بالبطولة.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  مــن  وفـــد  وحــضــر 
بــرفــقــة قـــيـــادات االتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي لكرة 
القدم في العاصمة القاهرة ملتابعة الجمعية 
ــر عــلــى  ــيــ ــوقــــف األخــ الـــعـــمـــومـــيـــة وعــــــرض املــ
باتريس موتسيبي، مؤكدًا قدرة الكاميرون 

عــلــى تنظيم الــبــطــولــة وعـــدم صــحــة املــزاعــم 
األخيرة، بعدما التقى إلى جانب موتسيبي، 
أشــــرف صــبــحــي وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 

املصري على هامش االجتماعات.
الكاميرون  وكان االتحاد األفريقي قد منح 
حق تنظيم كأس األمم األفريقية لعام 2019، 
قـــبـــل أن يـــجـــرى ســـحـــب الــتــنــظــيــم لــصــالــح 
الكاميرون عامن من اإلعــداد  مصر، ومنح 
الستضافة البطولة. من جانٍب آخر استقّر 
لكرة  األفــريــقــي  لــاتــحــاد  التنفيذي  املــكــتــب 
القدم على إقامة لقاء كأس السوبر األفريقي 
املقرر له بن ناديي األهلي املصري والرجاء 
القطرية  العاصمة  في  املغربي  البيضاوي 

الدوحة ملوسم 2021.
وقـــرر الــكــاف اســتــمــرار الــتــعــاون بــن الكاف 
بسيناريو  الشهير  الشراكة  عقد  في  وقطر 
ــاء الــقــمــة  ــقــ ــيــــة وإقـــــامـــــة لــ ــوات املــــاضــ الــــســــنــ
املــصــري بطل  األهــلــي  بــن  املرتقب  العربية 
املــغــربــي  أفــريــقــيــا والــــرجــــاء  أبـــطـــال  دوري 
العاصمة  في  األفريقية  الكونفدرالية  بطل 

القطرية الدوحة.
وينتظر أن يعلن الكاف عن موعد اللقاء في 
وقت الحق وفقًا لألجندة الدولية الخاصة 
به، في ظل االنشغال بإقامة مباريات بطولة 
الكاميرون  املقبلة في  كأس األمم األفريقية 
ــبـــرايـــر/  ــثـــانـــي وفـ ــانــــون الـ ــنـــايـــر/ كــ ــــال يـ خـ
شباط 2022 ثم الــدور الثالث من تصفيات 

كأس العالم في مارس/ آذار املقبل.
ــكـــــاف عــلــى  ــوقـــــت نـــفـــســـه، اســـتـــقـــر الـــ ــي الـــ فـــ
استمرار نظام جولتي الذهاب واإليــاب في 
الخمسة  األفريقية  املنتخبات  هوية  حسم 
املتأهلة إلى كأس العالم 2022 املقرر لها في 

مارس/ آذار املقبل.
ــــرر الـــكـــاف خــــوض مــنــتــخــبــات املــســتــوى  وقـ
وتـــونـــس  واملــــغــــرب  الــــجــــزائــــر  وهـــــي  األول، 
ــال، لــــقــــاءات الـــذهـــاب  ــغـ ــنـ ونــيــجــيــريــا والـــسـ
بالدور الثالث خارج ماعبها على أن تقام 
ــبـــاريـــات اإليــــــاب عــلــى مــلــعــبــهــا ومــنــحــهــا  مـ
األفضلية لكونها منتخبات املستوى األول، 
الثاني  املــســتــوى  منتخبات  تــخــوض  فيما 
مصر والكونغو والكاميرون ومالي وغانا 
ــاب عــلــى مــاعــبــهــا ثـــم تــواجــه  ــذهــ جـــولـــة الــ

املستوى األول في اإلياب.
وكـــانـــت أنـــبـــاء قـــد تـــــرددت فـــي وقــــت ســابــق 
اللقاء  املباريات بنظام  عن إمكانية خوض 
يستقر  أن  قبل  محايدة،  أرض  في  الفاصل 
الــكــاف خـــال اجــتــمــاع املــكــتــب التنفيذي له 

على استمرار نظام الذهاب واإلياب.
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