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رياضة

انضم النجم األرجنتيني، إيريك الميال، رسميًا 
إلى صفوف إشبيلية اإلسباني من فريق توتنهام 

اإلنكليزي في صفقة تبادلية مع الالعب الشاب 
برايان خيل. وقال الالعب الميال في تصريحات 

لوسائل إعالم النادي »إشبيلية اعتاد على الفوز 
بألقاب كثيرة، جئت إلى هنا ملواصلة هذا الدرب. 

هذه هي أهدافي: مواصلة حصد األلقاب، وأن 
يصبح النادي أعظم، وأن يقطع خطوة أكبر حتى 

في دوري األبطال«.

أكد اإلسباني بابلو لونغوريا، رئيس فريق 
مرسيليا الفرنسي، أن فريقه دخل في مفاوضات 
مع فالنسيا اإلسباني من أجل ضم العب وسطه 
الدنماركي، دانييل فاس، خالل موسم االنتقاالت 

الصيفية. وقال لونغوريا في مؤتمر صحافي 
»أكن الكثير من االحترام لدانييل، الذي قابلته 

في فالنسيا. هناك اهتمام بالالعب ونقلنا ذلك 
إلى فالنسيا. املفاوضات ليست سهلة، خاصة أن 

الالعب تعاقده ينتهي في 2022«.

اختيرالالعب األميركي املكسيكي ريكاردو بيبي، 
مهاجم فريق داالس، العب األسبوع في بطولة 

الدوري األميركي لكرة القدم. وأمسى مهاجم 
فريق داالس أصغر العب في تاريخ البطولة 

وفريقه يسجل هاتريك وهو في عمر 18 عاما 
و196 يومًا، السبت املاضي، في الفوز )4 - 0( على 

لوس أنجليس غاالكسي، وبهذا الفوز، يحتل 
فريق داالس املركز الخامس في املسابقة ويطمح 

لتسجيل نتائج إيجابية في املوسم الحالي.

الميال بعد االنضمام 
إلشبيلية: أتطلع 

لمواصلة حصد األلقاب

مرسيليا الفرنسي يسعى 
للتعاقد مع الدنماركي 

دانييل فاس

ريكاردو بيبي العب 
األسبوع في بطولة 

الدوري األميركي

ُمنيت اليابانية 
نعومي أوساكا، 
المصنفة ثانية 
عالميًا، والباحثة 
عن المجد 
األولمبي، على 
أرضها بانتكاسة، 
إثر خروجها 
من الدور الثالث 
ألولمبياد 
طوكيو، ضمن 
منافسات التنس، 
بسقوطها أمام 
التشيكية ماركيتا 
فوندروشوفا 
)6 - 1( و)6 - 
4(. وتتواصل 
معاناة أوساكا 
بعد االنسحاب 
من منافسات 
بطولة »فرنسا 
المفتوحة« 
ورفضها 
المشاركة 
في بطولة 
»ويمبلدون«.

)Getty( نعومي أوساكا تودع أولمبياد طوكيو باكرًا

إقصاء صاحبة األرض

Wednesday 28 July 2021
األربعاء 28 يوليو/ تموز 2021 م  18  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2522  السنة السابعة



انسحاب توفيق مخلوفي
ضربة موجعة ألحالم العرب

2829
رياضة

الجزائر ـ العربي الجديد

أعـــلـــن الـــجـــزائـــري تــوفــيــق مــخــلــوفــي، 
نجم رياضات ألعاب القوى وصاحب 
ضــمــن  ــتــــر  مــ  1500 ــــاق  ــبـ ــ سـ ــيــــة  ــبــ ذهــ
أوملــبــيــاد لــنــدن 2012، انــســحــابــه مــن أوملــبــيــاد 
البدنية.  الجاهزية  طوكيو 2020، بسبب عدم 
ووجه مخلوفي رسالة ملتابعيه عبر صفحته 
الــرســمــيــة فـــي )فــيــســبــوك(، جـــاء فــيــهــا: »أبــنــاء 
بلدي األعزاء، كما تعلمون، منذ سنوات أحاول 

الجزائر بشرف  لــدّي لتمثيل  تقديم أفضل ما 
فــي املــحــافــل الـــّدولـــيـــة. مــنــذ األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
العاملية أللعاب  البطولة  في لندن 2012 حتى 
القوى 2019 في الدوحة، مرورا بأوملبياد ريو 
عارمة  تنسى وفرحة  ال  لحظات  2016، عشت 
فرحتكم«.  كــانــت  لــو  كــمــا  إيــاهــا  قاسمتموني 
اس ليس 

ّ
 الن

ّ
وأضاف: »أن تكون عند حسن ظن

ــق األمــر 
ّ
ــيء الـــهـــّن. خــاّصــة عــنــدمــا يــتــعــل

ّ
بــالــش

ــدنــي إّيــاهــا شعب رائـــع مثلكم. أدرك 
ّ
بــآمــال قــل

سعدكم 
ُ
أ أن  ــي 

ّ
مــن تنتظرون  كنتم  ــكــم 

ّ
أن جــّيــدا 

عّمان ـ العربي الجديد

صعد النجم األردني صالح الشرباتي منصة 
ألــعــاب طوكيو 2020،  فــي  األوملــبــيــة  التتويج 
منافسات  فــي  الفضية  بامليدالية  متوشحًا 
العرب من  البسمة على  التايكواندو، ورســم 
جـــديـــد وعـــلـــى بـــــالده بــشــكــل خـــــاص، ونــجــح 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إنــــجــــازه الــتــاريــخــي 
الذي يعد الثاني لألردن في العرس األوملبي، 
ريــاضــي يحصد ميدالية  ثــانــي  بــات  حينما 
أوملبية في التاريخ بعد فوز أحمد أبوغوش 
فــي ريو  األولـــى  األردنــيــة  الذهبية  بامليدالية 
دي جانيرو 2016. تحظى قصة الشرباتي مع 
بأنها  وتمتاز  كثيرًا،  عاطفية  برواية  التألق 
كسبت التحدي حاله حال أي رياضي عربي 
الشرباتي  صــالــح  ســاهــم  إذ  للمجد،  يسعى 
الثانية  امليدالية  التاريخ، بإضافة  في كتابة 
األوملــبــيــة لــــألردن والــفــضــيــة األولــــى عــلــى مر 
التايكواندو،  لعبة  أقـــدام  وترسيخ  الــتــاريــخ، 

بوصفها اللعبة األفضل في األردن حاليا. 
صالح الشرباتي هو العب املنتخب األردني 
للتايكواندو، والذي بدأ في ممارسة رياضة 
التايكواندو في سن 7 سنوات وتحديدًا منذ 
عام 2006، ولد في مدينة الزرقاء شمال األردن 

لصفوف  وانضم   ،1998 أيلول  12 سبتمبر/ 
مــنــتــخــب بــــالده فـــي عـــام 2009 فـــي فــئــة وزن 
80 كغم. باشر صالح، خريج جامعة العلوم 
ــيــــة فـــي مــجــال الــتــســويــق،  الــتــطــبــيــقــيــة األردنــ
مشوار اإلنجازات عبر الفوز ببرونزية آسيا 
وتوشح   ،2018 فــي  بالفضية  فــاز  ثــم   ،2016
املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة واملـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة في 
فــي موسكو،  الــكــبــرى 2018  الــجــائــزة  بطولة 
ثم نال امليدالية البرونزية في دورة األلعاب 
اآلسيوية جاكارتا 2017 قبل أن يحصد دورة 

األلعاب األوملبية في طوكيو 2020 اإلثنن. 
الشرباتي بعد تأهله للمشاركة في البطولة 
الــعــاملــيــة أكـــد أنـــه عــاقــد الــعــزم عــلــى التتويج 
ــى، وزرع  ــ بــالــذهــب فـــي طــوكــيــو، فــوعــد وأوفــ

السعادة بقلوب العرب. 
ســر عــشــق الــشــربــاتــي لــريــاضــة الــتــايــكــوانــدو 
كــــان فــــريــــدًا، إذ ســبــق أن أكــــد فـــي حـــــوار مع 
ــشــر قــبــل مــشــاركــتــه في 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد« ن

العاملي  باملمثل  تعلقه  أنه بسبب  األوملبياد، 
الشهير »جــاكــي شــــان«، ليشق طــريــقــه نحو 
التألق، حينما كان والــده الراحل -الــذي كان 
ــة نجله  ــرؤيـ ــل قــلــبــه وجــــــوده لـ ــن كـ يــتــمــنــى مـ
قــد تنبه  الكبير-  العاملي  الــعــرس  فــي  متوجًا 
لــشــغــف نــجــلــه عــبــر قــيــامــه بتطبيق حــركــات 
»جاكي شان« في البيت وعلى أفــراد أسرته، 

فــقــرر والـــــده حــيــنــهــا اســتــغــالل تــلــك املــوهــبــة 
واستثمارها جيدا وهو ما حدث. 

يقول الشرباتي إن والده كان حريصًا على 
أن يتعرض نجله ألقسى درجــات التدريب، 
« على حد وصفه، وكان 

ً
حتى يصبح »رجال

يعاني مــن شــدة تلك الــتــدريــبــات الــتــي أتت 
ــأكـــدت صــحــة وجــه  بــثــمــارهــا فــيــمــا بــعــد وتـ
ــام 2011، حيث  الــــراحــــل فـــي عــ ــده  ــ نــظــر والــ
النجومية بخط  شق صالح طريقه صــوب 

تصاعدي صاروخي. 
بعد رحيل والــده أصــرت والــدتــه على السير 
عــلــى خــطــى وصــيــة الـــراحـــل، خــاصــة أنـــه كــان 
االبتعاد  وأراد صالح  متقطع  بشكل  يتدرب 
الــراحــل، لكنه  عن الرياضة حزنًا على والــده 
عاد مجددًا في عام 2015 ليتدرب وخسر في 
ثم  عــامــا،   18 ســن  تحت  الناشئن  تصفيات 
عاد ليتألق ويبدأ مشوار النجاح مع اللعبة 
وصـــواًل لــألوملــبــيــاد الـــذي أهـــدى تأهله وهو 

يذرف الدموع لوالده الراحل وأفراد أسرته. 
التتويج  مــع  تواصلت  الشرباتي  إنــجــازات 
ــادة  بــاملــيــدالــيــات املــلــونــة مـــا ســـاهـــم فـــي زيــ
أنــه تأهل  الــحــظ  الــدولــي، وحالفه  تصنيفه 
من أول ستة العبن في قارة آسيا، ما سهل 
عــلــيــه قــرعــة الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة ألوملــبــيــاد 
طوكيو ونجح بالفعل في حجز مكان له في 

العرس العاملي. 
وعاش الشرباتي ظروفا صعبة للغاية، لكن 
إصــراره الكبير ساهم بقوة في بلوغه أعلى 
درجـــــات املـــجـــد األوملـــبـــي بــفــضــيــة تــاريــخــيــة، 
وهــــا هـــو الـــيـــوم يــصــعــد ملــنــصــات الــتــتــويــج 
األكـــثـــر شــهــرة فـــي الــعــالــم، مــعــلــنــا عـــن نفسه 
بطال تاريخيا للعبة فــي بــالده وكــذلــك على 

مستوى الوطن العربي والعالم.

الحرارة تعيق المشاركين في األولمبيادالبطل الشرباتي... عاشق »جاكي شان«

وأرفـــع العلم الــجــزائــري فــي األلــعــاب األوملبّية 
بــقــي هذه 

ُ
أ أن  أوّد  أيــضــا كنت  ــا  وأنـ بطوكيو. 

علة مشتعلة للنسخة الثالثة تواليا. لكن، 
ّ

الش
الــطــمــوح واألهــــــداف عــنــد الــريــاضــي تقابلها 
يمكن  التي  الــعــوامــل  وبعض  البدنّية  ياقة 

ّ
الل

آخر  »انتظرت  وتابع مخلوفي  بها«.   
ّ

خل
ُ
ت أن 

ـــخـــاذ الـــقـــرار لــكــونــه صــعــبــًا ومــهــّمــًا 
ّ
لــحــظــة الت

ــنــي فكرت فــي األشــخــاص الــذيــن كانوا 
ّ
لــي، ألن

يحزنني  األوملــبــيــاد.  فــي  مشاركتي  ينتظرون 
ــائــرة التي 

ّ
الــط ني لــن أكـــون فــي 

ّ
أن أعلمكم بأن

ى 
ّ
الثة من بعثتنا، التي أتمن

ّ
تحمل الّدفعة الث

لها كل التوفيق. كــان ال بــّد لي أن أستمع إلى 
ــاء  ــع وبــ ــــت، مــ ــّوشـ ــ ــتـــي الـــتـــي شـ ــبـ جــســمــي وركـ
ـــذي أصــابــنــي الـــعـــام املـــاضـــي، على  كـــورونـــا الـ
 

ّ
تحضيراتي. خالل هذه األوقــات الّصعبة، كل
باب والّرياضة، والراعّي الّرسمي 

ّ
من وزارة الش

موبيليس وكذلك الفيدرالّية الجزائرّية أللعاب 
زم«. 

ّ
القوى، منحني الّدعم الال

وواصل »لو كنت ألستمع إلى قلبي لشاركت 
وأنا أحمل علم الجزائر على بذلتي، وركضت 
أخــرى.  ميدالية  على  الحصول  ألحـــاول  لكم 
لكن فضلت أال أعطيكم آماال زائفة ألن حبي 
لكم وللجزائر خالص وصــادق. ليس سهال 
تخوننا  عندما  أعلى مستوى  فــي  نكون  أن 
لياقتنا. قمت بعدة اختبارات بدنية ولم تكن 
اعتدت  التي  األوقــات  إيجابّية. عــدم تحقيق 
عليها في التدريبات كان أمــرا محبطا. لكن 
الـــعـــودة مـــن الــيــابــان خــالــي الـــوفـــاض كــانــت 
لتكون أكثر إحباطا. رغم كل هذا، أعدكم أنني 
سأحاول العودة أكثر قّوة وعزيمة للمواعيد 
ــبـــحـــر األبـــيـــض  ــالـــك ألــــعــــاب الـ ــنـ الــــقــــادمــــة. هـ
املتوّسط 2022 بوهران وبطولة العالم 2022 
بالواليات املتحدة األميركية، إلى ذلك الحن، 
 

ّ
اهتّموا بأنفسكم وأحّبائكم. خاّصة في ظل

تـــرتـــدوا أقنعتكم  تــنــســوا أن  ــاء. ال  الـــوبـ ــذا  هـ
أريد  ني 

ّ
ألن االجتماعي  باعد 

ّ
الت وتحترموا 

أن نعيش أوقاتا أخرى معا«. وولد مخلوفي 
في الـ29 من شهر إبريل/ نيسان لعام 1988 
بمقاطعة سوق اهراس شرقي الجزائر وعلى 
الـــحـــدود الــتــونــســيــة، وبـــدأ مــمــارســة ريــاضــة 
ألعاب القوى عام 2007 على املستوى املحلي 
الصغرى،  بالفئات  الخاصة  السباقات  وفي 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

قرر الجزائري توفيق مخلوفي، نجم ألعاب القوى، وصاحب ذهبية 
سباق 1500 متر ضمن أولمبياد لندن 2012، انسحابه من أولمبياد طوكيو 

2020، بسبب عدم الجاهزية البدنية، رغم دخوله بمعسكرات تحضيرية 
للعرس العالمي

)Getty/مخلوفي حصد ذهبية 1500 متر بأولمبياد لندن )كريستيات بيترسن

)Getty( ديوكوفيتش غاضب من إجراء مباريات التنس بالصباح

)Getty/مخلوفي عانى من مشاكل بدنية )ماتياس هانغيست الجماهير الجزائرية كانت تأمل بتألق مخلوفي )جوسيبي كاكسي/فرانس برس(

)Getty( سعادة الشرباتي بنيله الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو

قبل أن يشارك ألول مرة على مستوى الكبار 
ضمن سباق 1500 متر عام 2009 في بطولة 
الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط واحـــتـــل حينها 
املــركــز الــرابــع. وفــي نفس الــعــام )2009( مثل 

مخلوفي بـــالده الــجــزائــر فــي بــطــولــة ألــعــاب 
الـــقـــوى ووصــــل لــلــنــصــف الــنــهــائــي، وتــأهــلــه 
لهذه املنافسة جاء بعد تحقيقه رقمًا مميزًا 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي فـــي مــلــتــقــى ألــعــاب 
ا  القوى، مقدرًا بـ3 دقائق و34 ثانية و34 جزء
مـــن الــثــانــيــة. ويــمــلــك مــخــلــوفــي )33 عـــامـــًا(، 
العديد من اإلنــجــازات في مسيرته برياضة 
ــقــــوى، لــكــن تــبــقــى أبـــــرز إنـــجـــازاتـــه  ألـــعـــاب الــ
في  الذهبية  بامليدالية  فـــوزه  اإلطـــالق،  على 
عــــام 2012،  لـــنـــدن  ــيـــاد  ــبـ أوملـ فـــي  مــتــر   1500
قـــدره )3د  املــركــز األول بتوقيت  حيث احــتــل 

و34 ث( ومـــحـــرزًا بــذلــك املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
الــوحــيــدة للجزائر فــي ذلــك املــوعــد، واألولـــى 
منذ أوملبياد سيدني عام 2000 والتي كانت 
عن طريق العداءة نورية بنيدة مراح. وعاد 
مخلوفي للمشاركة في األوملبياد وهذه املرة 
ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016، وهناك 
الوحيدتن  كانتا  ميداليتن فضيتن  حقق 
للجزائر في املنافسة، كانت األولى في سباق 
800 مـــتـــر، حــيــث أنـــهـــى الـــســـبـــاق فـــي املــركــز 
ثانية، خلف  و41  دقيقة  قــدره  بزمن  الثاني 
البطل الكيني ديفيد روديشا، ثم فاز بفضية 

ســبــاق 1500 مــتــر بتوقيت يــقــدر بــــ3 دقــائــق 
و50 ثانية. وأقدم مخلوفي على تحضيرات 
مكثفة من أجل تشريف الجزائر في أوملبياد 
طــوكــيــو، حيث كــانــت الــبــدايــة الــعــام املاضي 
بمعسكر في جنوب أفريقيا، ثم معسكر في 
الثاني،  كانون  يناير/  شهر  مطلع  املكسيك 
حــيــث فــضــل هـــذا الــبــلــد عــلــى إثــيــوبــيــا الــتــي 
السنوات  فيها خــالل  التحضير  اعــتــاد على 
املاضية من مشواره الطويل في عالم ألعاب 
الـــقـــوى، لــكــنــه لــم يتمكن مــن الــتــواجــد لعدم 

الجاهزية البدنية.

مخلوفي كان مرشحًا 
للظفر بميدالية خالل 

أولمبياد طوكيو 2020

بات صالح الشرباتي 
ثاني أردني يحرز الميدالية 

األولمبية

دافي تمنح برمودا أول ذهبية في تاريخها
منحت، فــلــورا دافـــي، مــن بــرمــودا بــالدهــا أول ذهبية فــي تــاريــخ األلــعــاب 
األوملبية عندما تّوجت بلقب »الترياثلون« للسيدات في أوملبياد طوكيو 
في ظــروف مناخية صعبة وتحت األمــطــار. وقطعت دافــي خط الوصول 
بزمن 1:55:36 ساعة أمام البريطانية جورجيا تايلور-براون التي خطفت 
الفضية )1:56:50( واألميركية كايتي زافيرس الفائزة بالبرونزية )1:57:03(. 
وباتت برمودا أصغر بلد لناحية عدد السكان )قرابة 70 ألف نسمة( يحقق 

ميدالية ذهبية في األوملبياد الصيفي. وبالنسبة لدافي، كانت مكافأة بعد 
اإلصابات املستمرة وتشخيصها بفقر الدم في عام 2013.

يفغيني ريلوف ينهي سيطرة األميركيين 
في 100 م سباحة ظهرًا

منشطات،  قضايا  بسبب  محايد  علم  تحت  املــشــاركــة  روســيــا  قت 
ّ
حق

ثنائية في سباق 100 م ظهرًا في السباحة، بعد وصول يفغيني ريلوف 
ريلوف  وسّجل  والثاني.  األول  املركزين  في  كوليسنيكوف  وكليمنت 
قـــدره 51.98 ثانية  )24 ســنــة(، اختصاصي ســبــاق 200 م ظــهــرًا، زمــنــًا 
راين  األميركي  اللقب  وحامل  ث(   52.00( كوليسنيكوف  على  متقّدمًا 
مورفي )52.19 ث(. وهذه أّول مّرة منذ ألعاب موسكو 1980، يفشل فيها 
سباح أميركي بحصد ذهبية أو فضية السباق. ولم يكن ريلوف بعيدًا 

عن الرقم القياسي العاملي املسجل باسم مورفي )51.85 ث(.

تأُهل مصر يتحقق عبر الفوز على أستراليا
يتعن على مصر الفوز على أستراليا في الجولة الثالثة من منافسات 
الصيفي  أوملــبــيــاد طوكيو  فــي  الــقــدم  كــرة  ملنافسات  الثالثة  املجموعة 
الــنــهــائــي. واستهلت مصر التي  الـــدور ربــع  بــلــوغ  الــيــوم إذا مــا أرادت 
ــة تــضــم االرجـــنـــتـــن وإســبــانــيــا  ــاريـ أوقــعــتــهــا الـــقـــرعـــة فـــي مــجــمــوعــة نـ

وأستراليا، مشوارها في املسابقة بتعادل سلبي الفت مع اإلسبان، قبل 
الثانية.  أن تخسر بصعوبة أمام االرجنتن بهدف نظيف في الجولة 
ويملك منتخب »الفراعنة« نقطة واحدة فقط في املركز األخير، مقابل 4 
إلسبانيا املتصدرة و3 لكل من األرجنتن وأستراليا، لكن حصد النقاط 
الــثــالث أمــام األخــيــرة يمنحها فرصة قوية النــتــزاع بطاقة التأهل في 
ّدر ملصر الفوز، يمكن أن تعبر الى ربع النهائي 

ُ
أكثر من سيناريو. فإذا ق

في حال انتهت مباراة القمة بن االرجنتن وإسبانيا بالتعادل أو فوز 
إسبانيا وذلك بفضل فارق األهداف عن منتخب »التانغو«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

ــعـــاب األوملــبــيــة  شــهــدت مــنــافــســات الــتــنــس فـــي دورة األلـ
مفاجآت  طوكيو  اليابانية  العاصمة  فــي  حاليًا  املقامة 
عديدة خالل املباريات األولــى من املسابقة الدولية، كما 
أن مــســتــوى املــنــافــســات كـــان دون املـــأمـــول وخـــّيـــب آمـــال 
املشاركن  مــن  تنتظر  كــانــت  الــتــي  الــريــاضــيــة  الجماهير 
. وأفــــادت عــديــد الــتــقــاريــر أن املــشــاركــن 

ً
مــبــاريــات مــثــيــرة

يــواجــهــون صــعــوبــاٍت كــبــيــرة نــتــيــجــة إقـــامـــة الــعــديــد من 
ــاٍت تــكــون خــاللــهــا درجـــات  املــبــاريــات صــبــاحــًا أو فــي أوقــ
 في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما 

ً
الحرارة مرتفعة

يعيقهم ويحول دون تقديم مستوى جيٍد ويطرح مشاكل 
الفرنسية   للرياضين. ونشرت صحيفة »ليكيب« 

ً
كبيرة

ثلجًا  أنــس جابر وهــي تضع  التونسية  للنجمة   
ً
صـــورة

ــاع الـــــحـــــرارة، وكـــــان واضــحــًا  ــفــ عــلــى رأســـهـــا نــتــيــجــة ارتــ
ــهــا تــعــانــي بــدنــيــًا وغــيــر قــــادرة عــلــى خـــوض املــبــاريــات 

ّ
أن

القوية من  الحرارة  التنافس، وقد تكون  واالستمرار في 
بن األســبــاب التي قــادت إلــى خروجها منذ الــدور األول 
فـــي املــســابــقــة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة تــصــريــحــات لــعــدد من 
الرياضين الذين واجهوا مشاكل خالل هذه األلعاب، وقد 
األول  املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  عّبر 
عامليًا فــي ريــاضــة كــرة املــضــرب، عــن غضبه مــن مواعيد 

إقامة املباريات إلى جانب رياضين آخرين.
ــتــــرح نــجــم الــتــنــس الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف،  واقــ
املــصــنــف ثــانــيــًا إقـــامـــة املـــبـــاريـــات انــطــالقــًا مـــن الــســاعــة 
الالعبون  اليابان حتى يكون  السادسة مساء بتوقيت 
قادرين على تقديم أفضل مستوى ممكٍن، وتذمر بدوره 
مــن ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة، مــعــتــبــرًا أن هـــذا األمــــر ال 
يــخــدم تطوير مستوى املــنــافــســة. وال يــبــدو مــن الـــوارد 
تغيير مواعيد املباريات، نظرًا إلى الضغط القوي الذي 
املنظمن مرتبطون  أن  إلــى  إضــافــة  املــنــافــســات،  تعرفه 
اللوجستية  املــســائــل  إلــى  إضــافــة  التلفزيوني،  بالنقل 
التي تهم نقل الرياضين من مقر إقاماتهم إلى أماكن 

إجراء املنافسات، ولهذا يجب التعامل مع هذا اإلشكال 
واإلعداد جيدًا لتقليل تأثيراته على الالعبن.

ونظرًا إلى أن نجوم اللعبة شاركوا في دورات كبرى قبل 
العامل  فــإن  طــوكــيــو،  اليابانية  العاصمة  إلــى  الــوصــول 
البدني كان مهمًا من أجل النجاح والتقدم في املنافسات، 
خــاصــة أن الــقــيــود الــتــي تـــم وضــعــهــا، لــلــحــد مـــن تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا تــحــول دون الـــتـــدرب بــشــكــل مــتــواصــل، 
أن يعيق  النفساني من شأنه  الضغط  أن  إلــى  باإلضافة 

الكثير من الرياضين. ولم تكن رياضة التنس الوحيدة 
الــحــرار، فقد شهدت  التي تعاني بسبب ارتــفــاع درجـــات 
ــام األولـــى مــن األلــعــاب، فــقــدان رامــيــة روســيــة الــوعــي،  األيـ
بسبب أشعة الشمس القوية التي جعلتها تسقط أرضًا، 
مــا دفــع اإلســعــاف إلــى التدخل مــن أجــل مساعدتها على 
استعادة الوعي ورغم ذلك فقد تم نقلها إلى املستشفى، 
الدليل على تأثير ارتفاع درجــات الحرارة  وهو ما يقيم 

على املنافسات إلى حّد اآلن.

أصرت والدة البطل 
األردني صالح الشرباتي 
على متابعة مسيرته 

االحترافية في عالم 
رياضة التايكواندو

على هامش األلعاب

Wednesday 28 July 2021 Wednesday 28 July 2021
األربعاء 28 يوليو/ تموز 2021 م  18  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2522  السنة السابعة األربعاء 28 يوليو/ تموز 2021 م  18  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2522  السنة السابعة



أمين المجدوبي

ــّد اقـــتـــحـــام عـــالـــم الـــتـــدريـــب في  ــعـ ُيـ
أوروبا بالنسبة للمدربن العرب، 
القارة  أن  أمــرا صعبا جــدا، سيما 
ــقـــدم الــحــديــثــة،  ــرة الـ األوروبــــيــــة هـــي مــنــبــع كــ
القدم  وكـــرة  عموما  الــريــاضــة  فيها  وتحظى 
املؤسسات  مــن  كبيرة  بعناية  خــاص،  بشكل 
ـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــا يـــجـــعـــل مــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
للمدربن  العلمي  بالتكوين  الكبير  االهتمام 
األوروبين، يجعلهم يحققون االكتفاء الذاتي، 
وبـــاتـــوا يـــصـــدرون املــديــريــن الــفــنــيــن إلـــى كل 
بالقارات  الدوريات  العالم، في مختلف  بقاع 
الخمس، حتى أن تجمع املدربن األوروبين 
يكون هــو األكــبــر فــي منافسات كــأس العالم، 
ويـــزاحـــمـــون أصـــحـــاب األرض فـــي الــبــطــوالت 
ما يجعل  وآسيا،  أفريقيا  في  القارية، سيما 
مـــن الــطــبــيــعــي جــــدا، أن يــكــون عــــدد املــدربــن 
الــعــرب الـــذي كــســروا الــقــاعــدة واشــتــغــلــوا في 

أندية »القارة العجوز« قليال جدا.

الجعايدي يتوج في إنكلترا 
نــقــش الــتــونــســي راضـــــي الـــجـــعـــايـــدي اســمــه 
بعدما  اإلنكليزية،  الكرة  في سجالت  عميقا 
قـــــاد نــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون إلـــــى الــتــتــويــج 
بــلــقــب الـــــــدوري ألقــــل مـــن 21 ســـنـــة، فـــي عــام 
الــــذي  ألـــــف  الـــصـــنـــف  إلـــــى  ــــوده  ــعـ ــ 2019 وصـ
يونايتد  كمانشستر  العريقة  األنــديــة  يضم 
وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي، كما 
فاز في املوسم ذاتــه بكأس إنكلترا للشباب، 

كأول مدرب عربي يحقق هذا اإلنجاز.
الجعايدي من املحترفن العرب القالئل الذين 
فــضــلــوا رفــــع الـــتـــحـــدي وتــســطــيــر مــســيــرتــهــم 
املــهــنــيــة فـــي أوروبــــــا رغــــم الــعــقــبــات الــكــثــيــرة، 

المدربون العرب 
في أوروبا

مختلف  في  العربية  بالمواهب  مليئة  األوروبية،  القدم  كرة  دوريات  باتت 
الدرجات، بعدما أصبحوا أمرًا واقعًا ونجومًا في كبريات األندية في القارة، 
إال  بابه  التدريب، فلم يستطع طرق  لعالم  بالنسبة  يزال صعبًا  األمر ما  لكن 

عدد قليل من المدربين العرب
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رياضة

تقرير

فــفــي الــغــالــب يــفــضــل املــحــتــرفــون الـــعـــودة إلــى 
دوريـــاتـــهـــم فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة، حــيــث تــكــون 
التدريبي  لبدء مسارهم  أكثر  الفرص  أمامهم 
بعيدا عن املنافسة الشرسة في أوروبا، فبعد 
مــشــوار كـــروي نــاجــح تنقل خــاللــه بــن أنــديــة 
وساوثهامبتون  سيتي  وبرمنغهام  بولتون 
كالعب جيد، لم يأخذ وقتا طويال ليعلن عن 
نفسه مدربًا واعدًا، بعد ثالث سنوات فقط من 
اعتزاله اللعب. تونسي آخر دخل تاريخ الكرة 
الــعــربــيــة مــن بــوابــة مــالعــب أوروبـــــا، وأصــبــح 
أول مدرب عربي يتأهل لدور الستة عشر من 
الدوري األوروبي »يوروباليغ«، ويتعلق األمر 
بمحمد الساحلي، الذي قاد نادي فولسبورغ 
النمساوي، املوسم املاضي، للتأهل ألول مرة 
في تاريخ النادي لدور الـ16، وهو ما سيضمن 
تخليد اســمــه فــي أرشــيــف وســجــالت الــنــادي 
فارقة  اإلنــجــاز عالمة  هــذا  ليكون  النمساوي، 
عام  في  انطلقت  التي  التدريبية  في مسيرته 
إليه  بالنسبة  جــديــدا  تــحــديــا  ومــثــلــت   ،2008
ــعـــرب لــبــلــوغ إنــجــاز  وبــالــنــســبــة لــلــمــدربــن الـ
مماثل أو التفوق عليه. وبدأ الساحلي، املولود 
فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس، مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
مدربًا لفئة الناشئن والبراعم في أندية ريد 
وويلفرنغ  غراتس  وشتورم  سالزبورغ  بول 
قبل  و2016   2008 بـــن  وذلـــــك  الــنــمــســا،  فـــي 
تعيينه مــن االتــحــاد الــنــمــســاوي لــكــرة القدم 

)أقل  للناشئن  النمسا  ملنتخب  عامًا  مدربًا 
من 16 عامًا( والشباب )أقل من 19 عامًا(، كما 
كــان للساحلي دور فــعــال فــي اكــتــشــاف نجم 
الهداف  األملاني،  دورتموند  بوروسيا  نــادي 

النرويجي إيرلينغ هاالند.

 عبده طلعت: 
خبير مصري في فنلندا

ــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
ُ
ــبـــده طـــلـــعـــت، امل يـــعـــد عـ

ــــذي ّدرب أكـــثـــر من  لــهــلــســنــكــي الــفــنــلــنــدي، الـ
خــمــســة أنــديــة فــنــلــنــديــة فــي الـــــدوري املــُمــتــاز 
ودوري الدرجة األولــى، أبــرز مصري يقتحم 
أن مسيرته  ــا، علما  أوروبـ في  التدريب  عالم 
كالعب لم تكن ناجحة وطويلة، لعب في عدة 
أنـــديـــة مــصــريــة وفــنــلــنــديــة لــفــتــرات متقطعة 
بسبب تكرر اإلصابات، فاتجه للتدريب بعد 
فــتــرة تــكــويــن، حــصــل بــعــدهــا عــلــى شــهــادات 
ــام 2007 قــدم  ــي عــ ــن فــنــلــنــدا. وفــ تــدريــبــيــة مـ
»تــالــيــنــتــو«مــوســمــًا رائــعــًا  طــلــعــت الــشــهــيــر بـــ
مع نــادي أتالنتس في دوري الدرجة األولى 
الــفــنــلــنــدي ونـــافـــس عــلــى الــلــقــب لــكــنــه أنــهــى 
املــوســم فــي املــركــز الــثــانــي، ونــجــح فــي قيادة 
ــمــتــاز فـــي مــوســم 

ُ
ــدوري امل ــ هــلــســنــكــي بــطــل الــ

2007، كما دّرب فريق هونكا وعددا من أندية 
ليصنع  فنلندا  في  متازة 

ُ
وامل األولــى  الدرجة 

اسمًا كبيرًا في الُكرة الفنلندية.

بلحوسين »بلماضي جديد«
يــواصــل املــــدرب الــجــزائــري كــريــم بلحوسن 
البلجيكي  الــدوري  أندية  صراعه مع مدربي 
ــروا، فــقــد بــــدأ مسيرته  ــارلــ املــمــتــاز بــرفــقــة شــ
العــب كــرة قــدم بفرق الــهــواة فــي فرنسا، قبل 
األمر  ويتعلق  فريق محترف  أول  يجاور  أن 
للصعود  قـــاده  حــيــث  البلجيكي،  بــكــورتــري 

خطف المدرب التونسي 
راضي الجعايدي األنظار 

في إنكلترا

راموس لن يسافر مع »الباريسي« إلى البرتغال 
لمواجهة إشبيلية

كشفت تقارير صحافية أن النجم اإلسباني املخضرم سيرجيو راموس لن يسافر 
مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مدينة فارو البرتغالية ملواجهة 
مدريد  ريــال  قائد  أن  إلــى  الفرنسية  »ليكيب«  وأشـــارت صحيفة  اإلسباني.  إشبيلية 
اإلسباني سابقًا ال يزال يواصل برنامجه التأهيلي الخاص للتخلص تمامًا من اإلصابات 
القديمة، ولكي يكون في كامل جهوزيته مع بداية املوسم الجديد، وبعد نهاية صعبة 
»للميرنيغي«. ويأتي  الحاسمة  املواجهات  فيه عن بعض  الــذي غاب  املاضي  للموسم 
البرازيليني نيمار وماركينيوس،  التي تضم  القائمة  غياب رامــوس لينضم أيضًا إلى 
واإليطاليني ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جيانلويجي دوناروما، باإلضافة 
أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، إذ حصلوا جميعهم على  للثنائي األرجنتيني 
أيام إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كوبا أميركا وبطولة 
»يورو 2020«. كما أن املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن يصطحب في رحلة 
البرتغال الالعبني الذين انضموا للتدريبات مؤخرًا، وهم النجم كيليان مبابي وبريسنل 

كيمبيمبي، واملنضم حديثًا جورجينيو فينالدوم.

كاربن المدير الفني الجديد لروسيا: 
سنلعب كرة جريئة وأمامنا تحد صعب

ـــدرب الــجــديــد ملنتخب روســيــا فــالــيــري كــاربــن أنــه  أكـــد الــنــجــم الــروســي الــســابــق واملـ
سيهدف إلى تقديم »كرة جريئة«، كما أن التحدي األكبر بالنسبة له سيكون تغيير 
الــتــأهــل ملــونــديــال 2022.  وقـــال كــاربــن خالل  الــالعــبــني مــن أجــل قطع بطاقة  عقلية 
الالعبني.  عقلية  تغيير  »يجب  اإلعــالم:  لوسائل  بتقديمه  الخاص  الصحافي  املؤتمر 
من الوارد أن نلعب بمدافعني أو ثالثة، وقد نضغط من األمام أو من منطقة متأخرة، 
الـ52 سنة على أنه على العبي املنتخب  ولكن من دون خوف«. كما وشدد صاحب 
الروسي أال يفكروا في أنهم أفضل أو أسوأ من العبي املنتخبات األخرى. ومن املقرر 
الــروســي« حتى  الــروســي مــع »الــدب  املــدرب السابق لفريق روســتــوف  أن يمتد عقد 
كانون األول/ديسمبر من العام الحالي، وستتوقف مسألة تمديده على نجاح روسيا 
في حجز بطاقة التأهل للمونديال القطري، إذ سيتم تمديد العقد تلقائيًا حتى شهر 

آذار/مارس عام  2022.

روميلو لوكاكو يعود للتدريبات مع إنتر ميالن
بطل  ميالن،  إنتر  فريق  مع  الجماعية  التدريبات  إلــى  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  عــاد 
الـــدوري االيــطــالــي، بعد االستمتاع بالعطالت فــي األيـــام األخــيــرة، وانــتــظــارًا النضمام 
أيــام إضافية في العطلة  الــذي سيحصل على بضعة  األرجنتيني الوتــارو مارتينيز، 
الــذي سجل 30 هدفًا في املوسم  بعد تتويجه بلقب »كوبا أميركا«. وتــدرب لوكاكو، 
املاضي، مع باقي زمالئه تحت قيادة املدرب سيموني إنزاغي انتظارًا النطالق الدوري 
لوكاكو حصل على تصريح من  للنادي. وكــان  بيان  آب/أغــســطــس، بحسب  فــي 21 
إلــى فترة اإلعـــداد الصيفي، بعدما شــارك مع  أيــام  الــنــادي لالنضمام متأخرًا بضعة 
منتخب بالده في »يورو 2020«، حني خرج املنتخب البلجيكي من الدور الربع النهائي 
أمام إيطاليا. ومن املنتظر انضمام الوتــارو مارتينيز في األيام املقبلة، بعدما شارك 
في بطولة »كوبا أميركا« مع األرجنتني حتى 20 تموز/يوليو املاضي، حني فاز منتخبه 

على البرازيل في املباراة النهائية.

رونالد أراوخو ينضم لتدريبات فريق برشلونة
عاد فريق برشلونة إلى التدرب بعد حصول الالعبني على يوم راحة، وانضّم إلى املران 
املدافع األوروغواياني، رونالد أراوخو، الذي أنهى عطلته الصيفية. وأكمل أراوخو، الذي 
ــواي فــي بــطــولــة كوبا  ــ كــان قــد حــصــل عــلــى عطلة بــعــد مــشــاركــتــه مــع منتخب األوروغـ
أميركا، حصة التمرين الصباحية في مدينة »خوان غامبر« الرياضية مع باقي زمالئه 
بشكل طبيعي، تحت قيادة املدير الفني الهولندي، رونالد كومان. ولم يتدرب مع الفريق 
األول في املران األخير كل من املدافعني، راموس مينغو وإيغور غوميس وموسى نداي، 

بعد عودتهم إلى صفوف الفريق الرديف.

قتيبة خطيب

يعد النجم الفرنسي الشاب جول كوندي أحد أبرز املدافعني 
ــيــــة، بــعــدمــا تــألــق بــشــكــل كــبــيــر مــع نــاديــه  فــي الـــقـــارة األوروبــ
إشــبــيــلــيــة اإلســبــانــي فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، مـــا جــعــلــه محط 
العاملية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد  الفرق  أنظار كبار 
ــد جــول  ــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي. ولـ وتــشــلــســي وتــوتــنــهــام وريـ
كوندي في الـ12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1998 

مع  االحترافية  مسيرته  وبــدأ  بــاريــس،  الفرنسية  بالعاصمة 
الفريق علي يد يو إس  التي خسرها  باملباراة  بــوردو  فريق 
غرانفيل بهدفني مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة 
الكأس املحلية في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني عام 
2018، حيث لعب 90 دقيقة كاملة، و30 دقيقة من األوقــات 
الــدوري  للمدافع جــول كوندي في  أول ظهور  أمــا  اإلضافية. 
الفرنسي لكرة القدم، فكان مع فريقه بوردو باملباراة التي فاز 
فيها بهدٍف نظيف على ترويس في الـ13 من شهر يناير عام 
2018، لكن أول هدف له كان في العاشر من شهر فبراير/ 
شباط عام 2018، عندما سجل هدف الفوز في شباك أميان 

باملباراة التي انتهت بثالثة أهداف مقابل اثنني.
وبعد تألقه الكبير مع نادي بوردو، سارع أحد كشافي إشبيلية 
اإلســبــانــي إلـــى إبـــالغ إدارة الــفــريــق األنــدلــســي بــوجــود مــدافــع 
يدعى جول  القدم  كــرة  عالم  في  كبير  لديه مستقبل  صغير، 

كوندي، ونصحها بضرورة الحصول على عقده بشدة.
وفي الثالث من شهر يوليو/ تموز عام 2019، استطاعت إدارة 
نادي إشبيلية إقناع املدافع الفرنسي جول كوندي بالقدوم إلى 
الفريق األندلسي في سوق االنتقاالت الصيفية، بعدما دفعت 

في صفقته 25 مليون يورو إلدارة بوردو.
وخـــاض جــول كــونــدي مــع نـــادي إشبيلية 63 مــبــاراة بجميع 
املسابقات املحلية والقارية، سجل فيها 3 أهداف، وفرض نفسه 
على تشكيلة املدرب اإلسباني جولني لوبيتيغي، الذي استطاع 

إظهار أفضل ما لدى النجم الفرنسي في املوسم املاضي.
املاضي،  املوسم  في  إشبيلية  نــادي  مع  الكبير  لتألقه  ونتيجة 
قام املدرب ديدييه ديشان، املدير الفني ملنتخب فرنسا، بتوجيه 
دعوة للنجم الشاب جول كوندي حتى يكون ضمن قائمة 26 

العبًا سيشاركون في بطولة كأس األمم األوروبية 2020.
واســتــطــاع املــدافــع جــول كــونــدي خــوض أول مــبــاراة دولــيــة مع 
الثاني من شهر يونيو/ حزيران املاضي،  منتخب فرنسا في 
عندما واجــه منتخب ويلز وديــًا، لكنه خرج في الشوط األول، 
ليشارك  بــافــارد،  بنجامني  إدخـــال زميله  ديــشــان  قــرر  بعدما 
بعدها في بطولة »يورو 2020«، باملباراة ضد البرتغال في دور 

املجموعات، وانتهت )2-2(.

جول كوندي

على هامش الحدث

برز اسم المدافع الفرنسي جول كوندي بشكل كبير للغاية بعدما تألق 
في المواجهات التي لعبها بالموسم الماضي مع إشبيلية اإلسباني

راضي الجعايدي 
أسطورة منتخب 
تونس السابق 
)Getty(

)Getty( فّضل نيمار الرحيل إلى باريس سان جيرمان

الـــدرجـــة األولـــــى، قــبــل أن ينتقل بن  لــــدوري 
أندية ستانداردو ليج وبيفيرين والجنتواز، 
حــقــق خــاللــهــا فـــي رصـــيـــده كــالعــب محترف 
املــمــتــاز،  البلجيكي  ــدوري  الــ فــي  مــبــاراة   140
أسهم في 8 أهداف ما بن صناعة وتسجيل.

الركيت خبير مرسيليا ورمزي 
المدرب القادم

تاريخ  املغربي ناصر الكيت،  الخبير  دخــل 
املـــدربـــن الـــعـــرب، بــعــدمــا اعــتــبــر أول عربي 

التكوين، برفقة مدرب الفريق الرديف، فيليب 
إذ  أنزياني، ومساعده ماكسينسي فالشيز، 
الــنــادي  كـــان الركــيــت فــي مهمة بتكليف مــن 
خورخي  األرجنتيني  مــع  التعاقد  غاية  إلــى 
ســامــبــاولــي. وعــمــل الركــيــت  مــديــرا رياضيا 
لــالتــحــاد املــغــربــي ألزيـــد مــن 5 ســـنـــوات، كــان 
ــيـــة بـــإشـــرافـــه  ــكـــرة املـــغـــربـ ــلـ ــا عــــرابــــا لـ خـــاللـــهـ
وتــكــويــن  للمنتخبات  الــســنــيــة  الــفــئــات  عــلــى 
الالعبن والتنسيق مع مراكز تكوين األندية 
املغربية، قبل أن يواصل مسيرته في الفترة 

يدرب فريقا في الدوريات الخمسة الكبرى، 
حــيــث قـــادتـــه تــجــربــة قــصــيــرة فـــي املــوســم 
ــادي أوملــبــيــك مرسيليا  املـــاضـــي لــتــدريــب نــ
الــفــرنــســي، وحــقــق معه نتائج جــيــدة ســواء 

في الدوري أو الكأس.
ــادة الــفــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وتـــــولـــــى نــــاصــــر الركـــــيـــــت الـ
ملرسيليا بــشــكــل مــؤقــت، بــعــد رحــيــل املـــدرب 
البرتغالي أندريه فيالش بواش لخالفات مع 
بــاملــدرب  األخــيــرة  هــذه  استعانت  إذ  اإلدارة، 
املــغــربــي بــحــكــم شــغــلــه مــنــصــب مـــديـــر مــركــز 

الــحــالــيــة، مــســؤوال عــن التكوين داخـــل نــادي 
كان الفرنسي. وفي هولندا ظهر في األشهر 
األخــيــرة، اســم الــدولــي الــســابــق عـــادل رمــزي، 
كــمــغــربــي آخـــــر يـــشـــق طـــريـــقـــه فــــي الـــتـــدريـــب 
آيندهوفن، حيث عمل  برفقة فريق  بــأوروبــا 
مساعدا للمدرب األول، ارينست فابر، ثم عاد 
للفريق  فئة 17 سنة  تــدريــب  لــإشــراف على 
الهولندي، بعدما تم تعين فان بوميل مدربا 
مــســاعــدا لــفــابــر، فـــي مـــا تــبــقــى مـــن مــبــاريــات 

املوسم الكروي املاضي.

برشلونة ينهي خالفه وجه رياضي
مع نيمار
برشلونة ــ العربي الجديد

ــانـــي فـــي بــيــان  ــبـ أعـــلـــن نـــــادي بــرشــلــونــة اإلسـ
رسمي عبر موقعه اإللكتروني في اإلنترنت، 
واملدنية  املهنية  النزاعات  جميع  تسوية  عن 
املفتوحة مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
ــيـــرمـــان الــفــرنــســي،  ــاريــــس ســـــان جـ مـــهـــاجـــم بــ
الـــــقـــــانـــــون. وجـــــاء  عـــــن  ــيــــدًا  ــعــ بــ ــل ودي  ــكـ ــشـ بـ
ــانـــي: »لــقــد  ــبـ فـــي بـــيـــان نـــــادي بــرشــلــونــة اإلسـ
قــامــت اإلدارة بــقــيــادة خـــوان البــورتــا والنجم 
البرازيلي نيمار بتوقيع اتفاق، من أجل إنهاء 
 3 الطرفن.  بن  العالقة  القانونية  ــراءات  اإلجـ
لـــدى القضاء  دعــــاوي مهنية ودعــــوى مــدنــيــة 
دا  نيمار  البرازيلي  النجم  وكــان  اإلســبــانــي«. 
نـــادي برشلونة  ارتـــدى قميص  الـــذي  سيلفا، 
بن 2013، و2017، قد دخل في قضية قانونية 
الــســابــق، جوسيب  الــرئــيــس  إدارة  مــع  طويلة 
بــارتــومــيــو، نتيجة عــدم حصوله على  مــاريــا 
أمواله، التي كان ينص عليها عقده مع الفريق 
الــكــتــالــونــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــطــالــبــتــه بشكل 
متواصل من قبل الفريق الكتالوني العمل مع 
مع  الكبيرة  إنــهــاء مشاكله  أجــل  مــن  موكليه، 
الضرائب اإلسبانية، التي عانى منها املهاجم 

البرازيلي. وطالب النجم البرازيلي بالحصول 
يــــورو، تعويضا عــمــا دفعه  عــلــى 6.5 مــاليــن 
قام  اإلسبانية، عندما  الضرائب  إلى سلطات 
نــادي برشلونة  إلى  باملوافقة على االنضمام 
فــي ســوق االنــتــقــاالت الصيفية عــام 2013، ما 
جعل املبلغ الذي طلبه نيمار دا سيلفا يرتفع 

إلى 38 مليونا و600 ألف يورو.
ويعود سبب رحيل النجم نيمار دا سيلفا عن 
إلى  تحوله  أهمهما  أســبــاب،  لعدة  برشلونة 
األرجنتيني  املــخــضــرم  خلف  الــثــانــي،  النجم 
الجوائز  الــذي واصــل حصد  ليونيل ميسي، 
الفردية، وهو أمر لم يعجب النجم البرازيلي 
ــام نــيــمــار  ــ كـــثـــيـــرًا. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أصـــبـــح أمــ
ثـــالثـــة حـــلـــول لــكــي يــصــبــح الـــالعـــب األفــضــل 
داخــل الفريق مــرة أخـــرى: األول هو أن يرحل 
الــفــريــق ويــحــل نيمار محله، لكن  ميسي عــن 
»الــبــرغــوث« بقي حينها، وقــام بتمديد عقده 
ــنـــوات. والـــحـــل الــثــانــي هـــو أن يبقى  لــعــدة سـ
نــيــمــار فــي الــفــريــق ويــنــتــظــر هــبــوط مستوى 
ميسي حتى يرتقي هو للمستوى األول، لكن 
قــادرا  الــبــرغــوث األرجنتيني مــا زال  أن  يبدو 
على التألق واإلبـــداع لسنوات وســنــوات. لذا، 
لجأ نيمار للحل الثالث واألخير وهو الرحيل 
فــي »ظل  عــن برشلونة، حتى ال يظل يعيش 
ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فـــكـــان جــائــزة  مــيــســي«. أمــ
الكرة الذهبية، التي حصل عليها 5 نجوم من 
البرازيل خالل 13 عامًا، عقب نيل األسطورة 
رومــاريــو الجائزة فــي عــام 1994، عندما قاد 
منتخب »السامبا« للحصول على لقب بطولة 
كأس العالم، التي أقيمت في الواليات املتحدة 
ــوام  ــالـــدو فــي أعـ األمــيــركــيــة، ثــم الــظــاهــرة رونـ
 ،1999 عـــام  وريــفــالــدو  و2002،  و1997   1996
كاكا  ثــم  و2005،  عــامــي 2004  ورونــالــديــنــيــو 
عــام 2007. وكــان الجميع ينتظر ظهور جيل 
جديد مــن راقــصــي »السامبا« الــقــادريــن على 
الحصول على تلك الجائزة املرموقة، وبالطبع 
كان نيمار هو الالعب األبرز. لكن كيف يحصل 
نيمار على جائزة أفضل العب في العالم، وهو 
ليس أفضل العــب في الفريق الــذي يلعب له، 
ــل نــيــمــار 

ّ
فـــي ظـــل وجــــود مــيــســي؟ لـــذلـــك، فــض

الرحيل إلى باريس سان جيرمان حتى يكون 
الفريق، ويحاول  الــالعــب األبـــرز فــي صفوف 
قيادة النادي الفرنسي لتحقيق هدفه األكبر 
ــا. وعــنــدهــا تكون  ــ وهـــو دوري أبــطــال أوروبــ
فرصته كبيرة في الحصول على لقب أفضل 
ــب فـــي الـــعـــالـــم، والـــحـــصـــول عــلــى جــائــزة  العــ
الكرة الذهبية، التي باتت تشكل حلما كبيرا 

للموهبة العاملية.
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