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رياضة

اتفق ريال مدريد اإلسباني ومانشستر يونايتد 
اإلنكليزي على انتقال املدافع الفرنسي، رافاييل 

فاران، إلى مانشستر. وأعرب النادي »امللكي« في 
بيان رسمي عن امتنانه لالعب على »مهنيته 

وتصرفه النموذجي خالل 10 مواسم دافع فيها عن 
قميص الفريق«. وفي وقت لم ُيعلن ريال مدريد عن 
قيمة الصفقة، قّدرتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية 

 عقد 
ّ
بنحو 50 مليون يورو، مع اإلشارة إلى أن

فاران كان سينتهي في نهاية املوسم املقبل.

قام كأس »السوبر« البرتغالي بني فريقي 
ُ
ست

سبورتينغ لشبونة وبراغا السبت املقبل بحضور 
33% من القدرة االستيعابية للجمهور في 

مدرجات امللعب البلدي في أفيرو، بواقع يزيد 
 عن 10 آالف مشجع، بشرط تقديم شهادة 

ً
قليال

تطعيم ضد فيروس كورونا أو فحص »بي 
سي آر« يثبت الخلّو من كورونا، للسماح لهم 
 التذاكر 

ّ
بالدخول. وأكد االتحاد البرتغالي أن

ستخصص حصريًا ملشجعي سبورتينغ وبراغا.

يدرس االتحاد اإليطالي لكرة القدم مع الحكومة 
إمكانية جعل التطعيم ضد فيروس كورونا 

إجباريًا في منافسات بطولة الدوري، بحسب 
ما أعلن رئيس االتحاد، غابريل غرافينا. وقال 
غرافينا في تصريحات ملوقع االتحاد: »جواز 

السفر الصحي يجب أن يأخذ في االعتبار 
الجميع؛ الالعبني واملهنيني والجماهير. االتحاد 

سيدرس مع الحكومة إمكانية تطبيق إجراءات 
إلزامية للتطعيم ألعضائه«.

ريال مدريد يُعلن 
انتقال فاران إلى مانشستر 

يونايتد

كأس »السوبر« البرتغالي 
يُقام بحضور 10 آالف 

مشجع

االتحاد اإليطالي يدرس 
التطعيم اإلجباري في 

بطولة الدوري

خلق المدافع 
النمساوي 
ديفيد أالبا أزمة 
كبيرة لفريق 
ريال مدريد 
اإلسباني ومدربه 
اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي، وذلك 
بعد اإلعالن عن 
إصابته بفيروس 
»كورونا«. 
والُمشكلة 
تكمن بأن 
أالبا كان على 
احتكاك مباشر 
خالل التدريبات 
بجميع 
العبي النادي 
»الملكي« تقريبًا 
وبمدربه أيضًا، 
فهل يرتفع 
عدد اإلصابات 
في الفريق 
ويتسبب أالبا 
بأزمة للفترة 
التحضيرية 
للموسم 
الجديد؟
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رياض الترك

يسعى الرياضيون الذي يشاركون 
فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة وراء الــفــوز 
ــذا الــفــوز  ــ ــر، وهـ ــ فــقــط وال شــــيء آخـ
الفضية  )الذهبية،  امليداليات  حصد  يعني 
أو الــبــرونــزيــة(، ووفــقــًا لــأرقــام الحالية في 
أوملبياد طوكيو 2020، كما تساوي امليدالية 
بالنسبة  قيمتها  هــي  ومـــا  مــالــيــًا  الــذهــبــيــة 

للحّد األدنى لأجور في الدول العربية؟

ما هي قيمة الميدالية الذهبية 
في طوكيو؟

إنجاز  أهم  الذهبية  بامليدالية  الفوز  ُيعتبر 
ألي ريــاضــي ُيــشــارك فــي األلــعــاب األوملبية، 
وطبعًا ال يهدف لتحقيقها من أجل قيمتها 
املالية، بل العكس من أجل قيمتها الرياضية 
ــم الـــريـــاضـــي فــــي الــســجــالت  ــ وتــســجــيــل اسـ
الــتــاريــخــيــة لــلــمــتــّوجــني بـــاملـــيـــدالـــيـــات، لكن 
طــبــعــًا يـــجـــب مـــعـــرفـــة قــيــمــة املـــيـــدالـــيـــة عــلــى 
الصعيد املالي أيضًا. ووفقًا للجنة األوملبية 

أبهر النجم الياباني املكفوف، ريوسي أوتشي 
»ســكــايــت  )21 عـــامـــًا( الــجــمــيــع فـــي ريـــاضـــة الـــ
بورد« خارج منافسات أوملبياد طوكيو 2020، 
ساعده في 

ُ
إذ يمشي بمساعدة العصا التي ت

حالة  ليشكل  املنافسة،  خــالل  تحديد وجهته 
نـــادرة ربــمــا تظهر فــي املستقبل فــي األلــعــاب 
ــخــــاص ذوي  ــاألشــ ــة بــ ــاصــ ــخــ الـــبـــاراملـــبـــيـــة )الــ
اإلعاقة(، إذ اعتمدت اللعبة املعتمدة أخيرًا في 

األوملبياد.
كان الرياضي الياباني الشاب، قد فقد حوالي 
ــاب الــشــبــكــيــة  ــهـ ــتـ ــن بـــصـــره بــســبــب الـ 95% مــ
الصباغي، وهــو مــرض وراثــي مزمن يتسبب 
العني،  شبكية  فــي  للبصر  تدريجي  باختفاء 
لــم تمنعه مــن مــمــارســة   هـــذه اإلصـــابـــة 

ّ
أن  

ّ
إال

رياضته املفضلة واالستمتاع بها.
الــيــابــانــي أوتــشــي فــي منافسات  ُيـــشـــارك  وال 
ــــورد« األوملــبــيــة بــســبــب مشكلة  »ســكــايــت بـ الـــ
بـــصـــره، رغــــم أنــــه مـــن أفـــضـــل الــريــاضــيــني في 
فــي شمال  تـــوكـــوروزاوا  بمدينة  اللعبة،  هــذه 
اليابانية طوكيو، وهو الذي يضع  العاصمة 
اللوح على األرض ويدفع نفسه بعصاه التي 

ــســاعــده فــي تــحــديــد وجــهــتــه خـــالل الــتــحــرك. 
ُ
ت

ــــرس« كشف  وفــــي حـــديـــث لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ
: »يمكن ملعظم الناس 

ً
أوتشي عن تجربته قائال

أن يدركوا كيف ستكون األمور بمجّرد الرؤية. 
لكن في حالتي، بداية يجب أن أقوم بتجربة. 
اللوح.  اللمس وأحـــاول الصعود على  أحــاول 
قمت بتجربة السكايت بورد للمرة األولى، ثم 
الياباني  وأبهر هذا  عليها«.  أصبحت مدمنًا 
الــشــاب الــجــمــيــع، كـــون هـــذه الــريــاضــة تحتاج 
ــى بــصــر كـــامـــل لــتــجــنــب الــســقــطــات الــقــويــة  إلــ
واإلصـــــابـــــات وحـــتـــى مــــع الــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة 
يــســقــط الــريــاضــيــون عــلــى األرض، فــكــيــف في 
ه حالة نادرة 

ّ
حالة أوتشي، لُيثبت الياباني أن

ـــه 
ّ
»ســكــايــت بــــورد« وأن ـــشـــارك فــي ريــاضــة الـــ

ُ
ت

ليس هناك أّي شيء مستحيل في الرياضة.
يـــتـــم إدراج ريـــاضـــة  ــأن  ــ بـ ــانـــي،  ــابـ ــيـ الـ ويـــحـــلـــم 
ــــورد« فـــي األلـــعـــاب الــبــاراملــبــيــة،  »ســكــايــت بـ الـــ
للمشاركة وإثبات حقه في التنافس الرياضي، 
حتى لــو كــان يسير مــن دون بصر بسبب ما 
ُيــعــانــي مــنــه. وإلــــى جــانــب ريــاضــتــه املفضلة 
يــخــضــع أوتــــشــــي لـــتـــمـــاريـــن لــيــصــبــح طــبــيــبــًا 
اختصاصيًا بوخز اإلبــر، ويأتي على ذكر ما 
»فرانس برس«:   في حديثه لـ

ً
يتعّرض له قائال

ــن يـــبـــصـــرون يــتــعــرضــون  ــذيــ »األشـــــخـــــاص الــ
يمكنني  ال  ني 

ّ
أن لكن حقيقة  أيضًا،  لإلصابة 

أن أبصر أدت إلى مزيد من اإلصابات. ال أعرف 
ني ال أراه، 

ّ
ما إذا كان هناك أّي عائق أمامي ألن

وسأصطدم به وسأتعرض إلصابة«.
املــقــابــل، وملــحــاولــة الحفاظ على سالمته،  فــي 
خصوصًا في األماكن الجديدة، يجري أوتشي 
مسحًا دقيقًا للموقع قبل أن يبدأ، شارحًا هذا 
: »بداية، أتحقق من بيئة املكان حيث 

ً
األمر قائال

ــورد، مــن خـــالل املــشــي.  ســـأمـــارس الــســكــايــت بــ
وإذا لزم األمر، أملس األرض بيدي وقدمي. ثم 
أحـــاول حفظ مخطط املــكــان، وأتــخــيــلــه«. كما 
يــســتــخــدم أوتـــشـــي مــخــيــلــتــه وذهـــنـــه مـــن أجــل 
تــصــمــيــم خـــدعـــه، وهـــنـــا يــضــيــف: »أفـــكـــر فقط 
فــي مــا أريـــد أن أفعله وأســلــوبــي فــي ممارسة 
السكايت بـــورد، ســواء كــان خــدعــة، أو طريقة 
الـــذي أترجمه  أو أســلــوبــًا، هــو مــجــرد خيالي 
الحركة  أحقق  عندما  املــرجــوة.  الحركات  إلــى 
التي كنت أصبو إليها، يكون شعورا رائعا«.

»سكايت  الـ منافسات  بشغف  أوتــشــي  يتابع 
بــورد« التي أدرجــت للمرة األولــى في األلعاب 
ــــه شــعــر بــســعــادة غــامــرة 

ّ
األوملـــبـــيـــة، مـــؤكـــدًا أن

بأول  هوريغومي،  يوتو  مواطنه،  فــاز  عندما 
ميدالية ذهبية في تاريخ هذه اللعبة.

ــورد« هــي بــني أربـــع ريــاضــات  »ســكــايــت بــ والـــ
جديدة مدرجة في األوملبياد الحالي واأللعاب 
ــق، 

ّ
ــــوب األمـــــــواج، والــتــســل الـــبـــاراملـــبـــيـــة، مـــع ركـ

الشاب  الجيل  لجذب  في محاولة  والكاراتيه، 
 :

ً
إلــى األلــعــاب العريقة. وخــتــم، أوتــشــي، قــائــال

شبه إلــى حــّد مــا مشروعا 
ُ
»الــريــاضــة حاليًا ت

أمر  بــاصــدار   ذلــك أشبه 
ّ
أن شخصيا. وأعتقد 

من الله، أن أبذل قصارى جهدي في املستقبل 
ــعــــاب  ــم إدراجــــــهــــــا كـــمـــســـابـــقـــة فــــي األلــ ــتـ كــــي يـ

الباراملبية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الضغوط النفسية وسقوط األولمبيينأوتشي... مكفوف رياضة الـ»سكايت بورد«

حوالي  تــزن  الذهبية  امليدالية  فــإن  الدولية 
ــًا، مــنــهــا نــحــو 6 غــــرامــــات ذهــبــًا  556 غــــرامــ
والــبــقــيــة مــن الــفــضــة، وبــالــتــالــي ضـــرب هــذا 
الــرقــم بــأســعــار الــذهــب والــفــضــة فــي السوق 
الذهبية  امليدالية  قيمة   

ّ
أن يكشف  العاملية، 

قيمة  تبلغ  بينما   ،$820 حاليًا هي حوالي 
 462 حوالي  غرامًا(   550( الفضية  امليدالية 

دوالرًا.
وفــي أوملــبــيــاد ريــو دي جانيرو عــام 2016، 
)جــزء ضئيل  الذهبية  امليدالية  قيمة  كانت 
دوالرًا   566 ــــي  ــوالـ ــ حـ الـــــذهـــــب(  ــن  ــ مـ مـــنـــهـــا 
أميركيًا، بينما قيمة امليدالية الفضية )525 

غرامًا( كانت حوالي 326 دوالرًا أميركي.

قيمة الذهبية بالنسبة للحد األدنى
لألجور عربيًا؟

بعدما تم الكشف عن قيمة امليدالية الذهبية 
ــقــدر 

ُ
فـــي أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2020، والـــتـــي ت

املمكن  مـــن  أمــيــركــيــًا،  دوالرًا   820 بــحــوالــي 
فــي بعض  لــأجــور  األدنـــى  مقارنته بالحد 
 قــيــمــة هــذه 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة، إذ يــتــضــح أن

امليدالية هو أكثر من الحد األدنــى لأجور 
في 9 دول عربية.

 
ّ
ووفقًا لتقرير نشره موقع »رصيف 22«، فإن
 هو 78 دوالرًا 

ً
معدل األجور في لبنان مثال

االقتصادية  األزمـــة  بسبب  حاليًا  أميركيًا 
ــه 

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي ُيــعــانــي مــنــهــا، مــا يــعــنــي أن

أقل بـ742 دوالرًا من قيمة امليدالية الذهبية، 
وخلفه الصومال )114 دوالرًا(.

وتفوق قيمة امليدالية الذهبية الحّد األدنى 
دوالرًا(،   124( مـــصـــر  دول:  فــــي  لــــأجــــور 
دوالرًا(،   190( تونس  دوالرًا(،   17( الجزائر 
دوالرًا(،   310( األردن  دوالرًا(،   267( املــغــرب 
 800( والــســعــوديــة  دوالرًا(   419( فلسطني 

دوالر(.

ميدالية تساوي مليون دوالر 
وأخرى 37 ألفًا

يــســعــى الــريــاضــيــون الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 
لتحقيق ميدالية،  دائــمــًا  األوملــبــيــة  األلــعــاب 
بـــرونـــزيـــة،  أو  فــضــيــة  أو  كـــانـــت ذهــبــيــة  إن 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تبلغ قيمة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 حوالي 820 
دوالرًا أميركيًا، وهي القيمة التي ُتعتبر أعلى من الحّد األدنى لألجور في 

9 دول عربية، كما ُتمثل الميدالية جائزة رياضية معنوية كبيرة

)Getty( يطمح الرياضيون لحصد الميدالية الذهبية في المقام األول

)Getty( سيمون بايلز انسحبت بسبب الضغط الكبير

)Getty( الميدالية الفضية ُتساوي حوالي 462 دوالرًا أميركيًا )Getty( الميدالية الذهبية ُتساوي حوالي 820 دوالرًا أميركيًا

)Getty( »الياباني المكفوف ُممارس رياضة الـ»سكايت بورد

وفــي وقــت ال يــأخــذ هـــؤالء األبــطــال فــي عني 
 الدول 

ّ
 أن

ّ
 ميدالية ماليًا، إال

ّ
االعتبار قيمة كل

حدد دائمًا الجوائز التي 
ُ
التي ينتمون لها ت

ينالونها من إنجازاتهم الرياضية.
الكندي  بوست«  »ناشيونال  موقع  وكشف 

 
ّ

بـــاألرقـــام املــبــالــغ املــالــيــة الــتــي تمنحها كــل
ميدالية  يحققون  الــذيــن  لرياضييها  دولــة 
ــة، واألرقــــــــــام مــعــنــيــة  ــيــ ــبــ فــــي األلــــعــــاب األوملــ
الجاري  أوملبياد طوكيو 2020،  بمنافسات 
حــالــيــًا فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة وتــســتــمــر 

حتى الثامن من أغسطس/ آب املقبل.
 سنغافورة حددت مبلغ 

ّ
ووفقًا لأرقام، فإن

امليدالية  ُيحقق  رياضي   
ّ

لكل دوالر  مليون 
و500   ،2020 طوكيو  أوملــبــيــاد  فــي  الذهبية 
ألف دوالر للفائز بامليدالية الفضية، و250 

ألف دوالر للُمتوج بامليدالية البرونزية.
أمـــا إنــدونــيــســيــا فــتــأتــي فـــي املـــركـــز الــثــانــي 
 صــاحــب 

ّ
إن إذ  ــة،  ــيـ ــالـ املـ ــز  الـــحـــوافـ لــنــاحــيــة 

ألــــف دوالر،  يـــنـــال 746  الــذهــبــيــة  املــيــدالــيــة 

وصاحب امليدالية الفضية 378 ألف دوالر، 
وصاحب امليدالية البرونزية مبلغ 188 ألف 

دوالر.
الذهبية  فتمنح صــاحــب  كــازاخــســتــان  أمـــا 
الفضية  وصـــاحـــب  دوالر،  ألـــف   250 مــبــلــغ 
مبلغ  البرونزية  وصاحب  دوالر،  ألــف   150
قدم 

ُ
ت  أذربيجان 

ّ
أن ألــف دوالر. في حني   75

وللفضية  دوالر،  ألـــف   248 مبلغ  للذهبية 
124 ألف دوالر، وللبرونزية 62 ألف دوالر.

أما إيطاليا فهي في املركز الخامس لناحية 
للرياضيني، فهي  قدم 

ُ
ت التي  الحوافز  قيمة 

 166 مبلغ  الذهبية  امليدالية  تمنح صاحب 
ألف دوالر، وصاحب الفضية مبلغ 83 ألف 
دوالر، أما صاحب املركز الثالث فينال مبلغ 

55 ألف دوالر. وتمنح املجر مبلغ 125 ألف 
دوالر للفائز بامليدالية الذهبية، ومبلغ 89 
ألف دوالر للفائز بامليدالية الفضية، ومبلغ 
البرونزية.  بامليدالية  للفائز  دوالر  ألف   71
بــيــنــمــا تـــدفـــع روســـيـــا، الـــتـــي تـــشـــارك تحت 
ألف   61 الروسية،  األوملبية  اللجنة  مسمى 
ألـــف دوالر  الــذهــبــيــة، و38  لــصــاحــب  دوالر 
لصاحب الفضية، و26 ألف دوالر لصاحب 
البرونزية. أما فرنسا فتدفع 55 ألف دوالر 
ألف دوالر لصحاب  الذهبية و22  لصاحب 
الفضية و14 ألف دوالر لصاحب البرونزية. 
تــبــقــى الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة الــتــي 
تمنح 37 ألف دوالر مقابل الذهبية، و22 ألفًا 

مقابل الفضية، و15 ألفًا مقابل البرونزية.

قيمة الميدالية الذهبية 
أعلى من الحّد األدنى 

لألجور في 9 دول عربية

يعتمد أوتشي على 
العصا للتحرك وتحديد 

وجهته على المسار

بريطانيا تحرز ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة رجال
أحــرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربــع مــرات 200 م حرة للرجال في 
السباحة، وكانت بريطانيا على بعد 2% فقط من الثانية ملعادلة الرقم 
سّجلت  إذ   ،2009 منذ  الصامد  املتحدة  لــلــواليــات  القياسي  العاملي 
6:58:58 دقائق، أمام روسيا املشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 

ت الــواليــات املتحدة 
ّ
ثــوان وأستراليا بفارق 3.26 ثــوان، في وقــت حل

رابعة. وضّم الفريق البريطاني متوجني في سباق 200 م حرة حامل 
الذهبية توم دين والفضية دانكن سكوت، باإلضافة إلى جيمس غاي 
وماتيو ريتشاردز. وهذا أّول لقب لبريطانيا في هذا السباق، علمًا 

ت وصيفة وراء الواليات املتحدة في نسخة ريو 2016.
ّ
أنها حل

ليديكي تحرز ذهبية أول نسخة من 1500 متر
سيطرت السباحة األميركية، كايتي ليديكي، على النسخة األولى من 
سباق 1500 م حرة للسيدات في األلعاب األوملبية الصيفية، محرزة 
أولى ذهبياتها في دورة طوكيو الحالية. وبعد 75 دقيقة من حلولها 
خامسة في نهائي 200 م حرة، حققت حاملة الرقم العاملي في 1500 م 
زمنًا قدره 15:37.34 دقيقة، رافعة رصيدها إلى ست ذهبيات أوملبية، 
بعدما تقدمت ابنة الرابعة والعشرين على مواطنتها إريكا ساليفان 
ثــوان. وكانت  ثــوان واألملانية ســاره كوهلر بفارق 5.57  بفارق 4.07 
أحــرزت  قــد  النسخة،  فــي 400 م حــرة هــذه  املتوجة بفضية  ليديكي، 
أربع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو دي جانيرو 2016، وذهبية في 

أوملبياد لندن 2012.

اليابانية أوهاشي تحرز ذهبية 200 م حرة 
في الرمق األخير

تواليًا،  الثانية  ذهبيتها  أوهاشي  يوي  اليابانية  السباحة  انتزعت 
دورة  ضمن  حـــرة،  م   200 بسباق  األخــيــر  بــالــرمــق  املثير  بتتويجها 
األلعاب األوملبية الصيفية املقامة في طوكيو حتى 8 آب/ أغسطس. 

وسّجلت أوهاشي، املتّوجة األحد بسباق 400 م متنوعة، زمنًا قدره 
2:08.52 دقيقة، متقّدمة على األميركيتني أليكس والش بفارق 13 في 
املائة من الثانية وكايت دوغــالس بفارق 52 باملائة من الثانية، في 

وقت حلت النجمة املجرية كاتينكا هوس في املركز السابع.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

قضية  بايلز،  سيمون  األميركية،  الجمباز  بطلة  فتحت 
تتمثل  التي  األوملــبــيــة  األلــعــاب  دورة  كبيرة على هامش 
الرياضي، وخصوصًا في  لها  التي يتعرض  بالضغوط 
انسحاب  وأدى  األوملــبــيــة.  ــــدورات  والـ العاملية  الــبــطــوالت 
ــراء أعـــظـــم العـــبـــة جــمــبــاز في  ــبـ بـــايـــلـــز، الـــتـــي يـــراهـــا الـــخـ
الجمباز باألوملبياد،  املشاركة في نهائيات  التاريخ، من 
إلــى حــصــول العــبــات منتخبها األمــيــركــي على الفضية، 
الالعبة  أسمته  مــا  بسبب  متوقعًا،  كــان  كما  الذهبية  ال 
والتأثر  لنفسها،  ال  للعالم،  والــلــعــب  الكبيرة  الــضــغــوط 
باألجواء املحيطة. وجاءت سيمون بايلز لتفّجر القضية 
وســـط أجــــواء مــتــوتــرة داخـــل املعسكر األمــيــركــي، بسبب 
قــرارهــا املــفــاجــئ بــاالنــســحــاب، إذ ظــهــرت برفقة زمالئها 
خــالل اإلحــمــاء، وحــاولــت الرقص لدقائق مع زميلها في 
الفريق غوردان تشيلز، قبل أن تنساب الدموع من عينيها 
في أثناء الخروج. وحاولت بايلز الدفاع عن قرارها في 
تصريحات لها، وقالت: »األمــر مزعج فقط عندما تقاتل 
بقلق  ــك تشعر 

ّ
لــكــن بنفسك،  ذلـــك  تفعل  أن  تــريــد  بــرأســك. 

شديد بشأن ما سيقوله اآلخرون على اإلنترنت. أنا فقط 
ال أثق بنفسي بقدر ما اعتدت. ال أعرف ما إذا كان العمر... 
أمارس  الشيء عندما  أكثر توترًا بعض  فأنا  العمر،  هو 
نفسه من  بالقدر  أحظى  أيضًا ال  ني 

ّ
بأن أشعر  الجمباز. 

ني أريدها أن 
ّ
 هذه األلعاب األوملبية، لكن

ّ
املــرح، وأعلم أن

ني ما زلت أفعل ذلك من 
ّ
تكون لنفسي. جئت وشعرت بأن

 القيام بما 
ّ
أجل أشخاص آخرين، لذلك يؤلم قلبي فقط أن
خذ مني نوعًا ما إلرضاء اآلخرين«. 

ُ
أحبه قد أ

على  كتبتها  قليلة  سطور  فــي  القضية  بايلز  ولخصت 
حسابها الرسمي على موقع »إنستغرام«: »األمــر يشبه 
 هـــؤالء الــشــيــاطــني. يجب أن أضــع كبريائي 

ّ
مــحــاربــة كــل

جانبًا. يجب أن أفعل ذلك من أجل الفريق، ثم في نهاية 
اليوم، يبدو األمر كما لو كنت أعرف ماذا يجب أن أفعل، 
العقلية  والــتــركــيــز على صحتي  لــي  مــا هــو مناسب  أي 

التنس  العبة  وكــانــت  للخطر«.  صحتي  تعريض  وعــدم 
إلــى هــذه القضية،  اليابانية نــاومــي أوســاكــا، قــد نبهت 
بطولة  من  االنسحاب  قــررت  عندما  قليلة،  أسابيع  قبل 
»روالن غاروس«رغم كونها مرشحة بقوة لحصد اللقب، 
إرهـــاق طويل  العقلية بعد  الــراحــة  إلــى  بسبب حاجتها 
من التدريب، واملشاركة، وحضور املؤتمرات الصحافية 
ــه 

ّ
أن بالتأكيد  »أشــعــر  يومها:  الالعبة  وعلقت  اإللــزامــيــة. 

املــرة. هناك أوملبياد  كــان هناك الكثير من الضغط هــذه 

ــرة فــــي مـــــشـــــواري«. ويــــواجــــه عــالــم  ــ أشـــــــارك فـــيـــه ألول مـ
الـــريـــاضـــة حــالــيــًا ضــغــوطــًا كــبــيــرة يــتــعــرض لــهــا العــبــو 
والعـــبـــات األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة، مــنــهــا ضغوط 
من  ومنها  رسمية،  ومنها  إعالمية،  ومنها  جماهيرية، 
الشركات الراعية، ومضمونها حصد ميدالية أوملبية أو 
أو  الالعب  ومالحقة  فالفشل   

ّ
وإال كبرى،  ببطولة  الفوز 

الالعبة باتهامات قد تؤدي إلى تدمير تاريخهما مهما 
حققا من ألقاب وميداليات.

الياباني ريوسي أوتشي، 
شخص مكفوف يُمارس 

رياضة الـ»سكايت بورد« 
وينتظر اليوم الذي 

ستدخل فيه اللعبة 
إلى منافسات األلعاب 

البارالمبية

على هامش األلعاب

Thursday 29 July 2021 Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة



زهير ورد

املباريات  ليبيا الستقبال  عادت 
ــنــــوات مــن  ــا بـــعـــد ســ عـــلـــى أرضــــهــ
الـــحـــظـــر نــتــيــجــة األحــــــــداث الــتــي 
عــاشــتــهــا طــــوال فــتــرة االنــتــقــال الــســيــاســي، 
بعد ثـــورة عــام 2011، وكــانــت املــبــاراة ضد 
املــنــتــخــب الــتــونــســي فــي الــجــولــة الخامسة 
مــن تصفيات كــأس األمـــم األفــريــقــيــة 2020، 
التقارب  إلى  نظرًا  الكبير  االحتفال  بمثابة 
 
ّ
أن املنتخبني. كما  التاريخي والثقافي بني 
الــلــيــبــي كـــان متعطشًا ملــشــاهــدة  الــجــمــهــور 
منتخب بالده بني جماهيره يرفع التحدي 
ــــوال املـــواســـم   ضــيــفــًا طـ

ّ
ــل مـــجـــددًا بــعــدمــا حــ

املاضية على العديد من البلدان.
الليبية باستمرار وهي  الفرق  كذلك، عانت 
الستقبال  أو  للمعسكرات  مقار  عــن  تبحث 
املنافسني. فطوال السنوات املاضية خسرت 
ــًا ثــمــيــنــًا ومـــجـــهـــودات  ــتـ الــــكــــرة الــلــيــبــيــة وقـ
بــروز العبني  كبيرة، وربــمــا ضاعت فرصة 
أكـــثـــر جـــاهـــزيـــة نــتــيــجــة عــــدم تـــوفـــر ظـــروف 

النشاط الرياضي داخل البالد.
ومنذ عاد الهدوء إلى ليبيا انطلقت الخطوات 
سريعة مــن أجــل تـــدارك الــوقــت املــهــدور على 
كرة القدم، فليبيا ُعرفت منذ سنوات طويلة 
الــتــي تساعدها في  الــطــاقــات   

ّ
 لديها كــل

ّ
بـــأن

مــنــافــســة أفــضــل املــنــتــخــبــات وأقـــواهـــا. ورغــم 
ّوج املنتخب الليبي سنة 

ُ
الظروف الصعبة ت

2014، ببطولة أفريقيا لالعبني املحليني وهو 
املنتخب   

ّ
ألن املقاييس   

ّ
بكل تاريخي  إنــجــاز 

لــيــهــدي شعبه  الــظــروف  الليبي تــحــدى تــلــك 
الفرحة في وقت عصيب.

ورغــم أهمية الـــدوري املحلي، الــذي يساعد 

طموحات كبيرة 
لمنتخب ليبيا

كبرى  اقتراب  مع  للتألق،  كرتهم  عودة  آمال  الليبية  الكرة  عشاق  يعيش 
خافيير  المحنك  اإلسباني  المدرب  على  الليبي  الجمهور  ويعّول  البطوالت، 
كليمنتي وعدد من الالعبين إلعادة البريق إلى منتخب »فرسان المتوسط« 
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 األهــم هــو إعــادة 
ّ
فــي اكتشاف الالعبني فــإن

ترتيب البيت الداخلي حتى يكون منتخب 
فــــرســــان املـــتـــوســـط قــــــــادرًا عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
مــكــانــتــه عــربــيــًا، وحــتــى يــنــجــح فـــي تــجــاوز 
املــصــاعــب الــتــي جــعــلــتــه يــغــيــب عـــن بطولة 
األمــــم األفــريــقــيــة املــقــبــلــة، وفــــي هــــذا اإلطــــار 
اســتــقــّر االخــتــيــار عــلــى اإلســبــانــي خافيير 
كليمنتي من أجل قيادة املنتخب مرة ثانية 

)دربه ليبيا بني عامي 2013 و2016(.
 املواصفات التي تسهل 

ّ
هذا املدرب يملك كل

ــــه عمل 
ّ
عــلــيــه الــنــجــاح فــي املــهــمــة، أهــمــهــا أن

 الــدرايــة بتفاصيل 
ّ

سابقًا في ليبيا ولــه كــل
تفكيرهم،  وطريقة  الالعبني  وقـــدرات  حياة 
آليات  إلــى وقــت طويل لوضع  ولــن يحتاج 
اللعب أو اختيار أفضل الالعبني، وتجاربه 
الــســابــقــة مــع أفــضــل الــفــرق فــي أوروبــــا كما 
تجعله   )1998-1992( اإلســبــانــي  املــنــتــخــب 
احــتــرام وتقدير دون نسيان ما تركه  محل 
من ذكريات إيجابية خالل مــروره السابق، 

رغم املصاعب التي اعترضت طريقه.
ولــــــــن يــــجــــد املــــــــــــدرب الـــــعـــــائـــــد لــلــمــنــتــخــب 
الــلــيــبــي صــعــوبــة الخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة قــويــة 
تــضــم مـــواهـــب فـــي قــيــمــة بــقــيــة املــنــتــخــبــات 
العديد  فــي  ممثلة  الليبية  فالكرة  األخـــرى، 
مـــن الــــدوريــــات الــعــربــيــة الـــقـــويـــة، والـــالعـــب 

الــلــيــبــي يــنــجــح فـــي الــتــعــايــش مـــع مختلف 
الــــدوريــــات، فــمــؤيــد الــالفــي ُيــعــتــبــر اآلن من 
ــوداد املـــغـــربـــي ويـــســـاعـــد هــذا  ــ ــ ــوة الـ نـــقـــاط قــ
البنزرتي  فــوزي  واملـــدرب  بانتظام،  الفريق 
في  الفريق  لقيادة هجوم  كاملة  ثقة  منحه 
 حمدو الهوني 

ّ
دوري أبطال أفريقيا، كما أن

إلى  وقـــاده  التونسي  الترجي  ربيع  يصنع 
أول انتصار في سجل هذا النادي في مصر 

عندما هزم الزمالك.
ويـــعـــّج الـــــــدوري الــتــونــســي بــالــالعــبــني من 
الـــذي كان  غـــرار محمد صــولــة،  ليبيا، على 
أبـــــرز العــــب فـــي بـــدايـــة الـــــــدوري الــتــونــســي 
الــنــادي الصفاقسي يقود  الــذي جعل  وهــو 
ــــي مـــرحـــلـــة أولــــــــى إلــــــى جـــانـــب  الـــتـــرتـــيـــب فـ
عناصر أخرى توزعت على الفرق التونسية 
املختلفة مثل أحمد املقصي، واملعتم صبو 
الـــذي فــك ارتــبــاطــه مــع االتــحــاد املنستيري، 
الــذيــن اســتــفــادوا من  وغيرهم مــن الالعبني 
الــذي ال يعتبرهم  التونسي  قانون االتحاد 

العبني أجانب.
ــرة الــلــيــبــيــة تــجــد اآلن  ــكـ  الـ

ّ
واألهــــــم كـــذلـــك أن

ضالتها فــي عـــدد مــن املــواهــب الــتــي تنشط 
في أوروبا ومن الضروري استقطابها حتى 
األخرى  املنتخبات  بقية  تستفيد منها مثل 
التي باتت تعتمد على العناصر التي نشأت 
في أوروبا. ومن الضروري أيضًا االستفادة 
من العناصر البارزة فأحمد بن علي، متألق 
مع كروتوني اإليطالي ورغم نزول فريقه إلى 
 أسهمه في ارتفاع كبير 

ّ
الدرجة الثانية فإن

فهو العب حركي قادر على القيام بالتغطية 
مستبعدًا  يكون  ولــن  الهجومي.  والتنشيط 

أن نشاهده العام املقبل في فريق أقوى.
 املــعــتــصــم املـــصـــراطـــي، ُيــعــتــبــر من 

ّ
كــمــا أن

المنتخب الليبي عائد 
بقوة بفضل كليمنتي 

وتألق الالعبين

دي باول: حضرت إلى أتلتيكو للمنافسة 
ومساعدة الفريق

أتلتيكو  الدولي رودريغو دي بــاول، املنضم مؤخرًا إلى فريق  النجم األرجنتيني  أكد 
ه جاء 

ّ
مدريد اإلسباني، أّن »املنافسة الداخلية« هي ما »سترتقي بمستوى الجميع« وأن

إلى هنا »للمنافسة ومساعدة الفريق«. وقال دي باول في تصريحات نشرها النادي 
ك وســط عائلتك. 

ّ
األولــى كأن اللحظة  ك تشعر منذ 

ّ
لكن ــه فريق عمالق، 

ّ
»إن في فيديو: 

االنضمام ألتلتيكو كان حلمي أو أحد أحالمي. لقد حققت الحلم، وها أنا هنا. أريد 
اآلن مواصلة كتابة صفحات التاريخ لهذا النادي الرائع الذي فتح لي أبوابه. املجموعة 
استقبلتني بشكل رائع. أحاول التأقلم مع األجواء، واالندماج ضمن الفريق«. وحول 
شخصية مواطنه ومدربه في »األتلتي« دييغو سيميوني، قال صاحب الـ27 عامًا: »أمر 
مذهل أن تتدرب مع أحد أفضل مدربي العالم. هذا ما تقوله مسيرته. ما حققه سيظل 
خالدًا في الذاكرة. سأتعلم الكثير معه، وهذا يمنحني حافزًا كبيرًا. نحن نشعر بكرة 

القدم بطريقة متشابهة«.

رئيس فريق يوفنتوس يؤكد استمرار كيلليني
أعلن أندريا أنييلي، رئيس فريق يوفنتوس اإليطالي، أّن املدافع املخضرم وبطل أوروبا 
مع منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني، سيوقع خالل األيام القليلة املقبلة عقدًا جديدًا 
أليغري كمدرب  لتقديم ماسيمليانو  أنييلي خالل مؤتمر صحافي  النادي. وأكد  مع 
جديد للفريق: »قرأت أّن كيلليني تعرض إلهانة ألّن أحدًا لم يتواصل معه لتوقيع عقد 
ه من غير املنطقي 

ّ
جديد. تحدثت معه االثنني املاضي، وهو معنا منذ 20 عامًا. أعتقد أن

أن يقطع إجازته لتوقيع العقد. ليست هناك أّي مشكلة في هذا األمــر«. ومن املنتظر 
»أزوري« إلى معسكر الفريق األسبوع املقبل بعد  »بيانكونيري« والـــ أن ينضم قائد الـ
حصوله على أيام إضافية في اإلجازة إثر املشاركة مع إيطاليا في التتويج بلقب بطولة 

»يورو 2020«.

فالنسيا يصّر على االحتفاظ بالدنماركي 
دانييل فاس

ها تعتزم االحتفاظ بخدمات الدنماركي دانييل 
ّ
أكدت إدارة فريق فالنسيا اإلسباني أن

مرسيليا  أوملبيك  رغبة  إزاء  بذلك،  للقيام  استعداد  على  كــان  إذا  له  والتجديد  فــاس، 
هم يتوقعون أن 

ّ
الفرنسي في ضم النجم الدولي لصفوفه. وأكدت مصادر من النادي أن

ينضم فاس )32 عامًا( إلى معسكر الفريق للمشاركة في التحضير للموسم الجديد 
خالل األيام املقبلة، معربني عن ثقتهم باالحترافية التي أظهرها في النادي. باإلضافة 
إلــى ذلــك، أكــدت املــصــادر أّن نية الــنــادي هــي تقديم عــرض لتجديد العقد الــذي يربط 
بابلو لونغوريا، رئيس فريق  الطرفني حتى يونيو/ حزيران 2022. وكان اإلسباني، 
أوملبيك مرسيليا قد أعلن، االثنني، أّن فريقه يسعى لضم فاس الذي يجيد اللعب في 

عدة مراكز خالل موسم االنتقاالت الصيفية الحالي.

أليغري يعترف برفضه عرضًا من فلورنتينو بيريز
ه رفض مرتني تدريب فريق 

ّ
اعترف املدرب اإليطالي املخضرم، ماسيمليانو أليغري، أن

ريال مدريد اإلسباني، وكانت املرة األخيرة منذ عدة أشهر، في الوقت الذي شكر فيه 
وقال  عليه.  عرضها  التي  »الفرصة«  على  بيريز  فلورنتينو  »امللكي«  الــنــادي  رئيس 
خلفًا  اإليطالي  ليوفنتوس  جديد  كمدرب  لتقديمه  الصحافي  املؤتمر  خــالل  أليغري 
ألندريا بيرلو: »يجب أن أشكر ريال مدريد والرئيس فلورنتينو بيريز على الفرصة 

التي عرضها علّي. 
فكرت بعدها وقررت اختيار يوفنتوس. كان قرارًا نابعًا من الحّب لناٍد منحني الكثير، 
»بيانكونيري«  الـ النهاية عقدًا مع  أليغري وقع في  أّن  ُيذكر  والــذي استمتع بتدريبه«. 
يمتد ألربع سنوات، إذ سيلتقي مجددًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
سبق أن دّربه في موسم )2018-2019(. وقال أليغري عن النجم البرتغالي: »رونالدو 
بطل عظيم، والعــب استثنائي، وذكــي جــدًا. تحدثت مع كريستيانو، وقلت له إّن هذا 
العام مهم للغاية، وأنا سعيد برؤيته مجددًا، وإّن املسؤولية امللقاة على عاتقه أكبر من 

التي كانت منذ 3 سنوات«.

قتيبة خطيب

ــادي أرجــنــتــيــنــوس  ــ صــنــع الــنــجــم نــيــكــوال ريــنــيــيــرو، مــهــاجــم نـ
الــثــانــي مــن منافسات  الــحــدث الكبير فــي األســبــوع  جــونــيــورز، 
ــدم الــجــمــيــع عند  الـــــدوري األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا صـ
أولد  إضاعته تسجيل هــدٍف محقق في شباك خصمه نيويلز 
أرجنتينوس  واستغل  بينهما.  الــتــي جمعت  املــبــاراة  فــي  بــويــز، 
جونيورز النقص العددي ملنافسه نيويلز أولد بويز في الشوط 
األول  الهدف  فييالبا  لوكاس  نجمه  تسجيل  خــالل  من  الثاني، 
)86(، لكن الجميع تعّرض لصدمة كبيرة، بسبب  في الدقيقة الـــ
التي  الخاطئة،  الكرة  قطع  رينييرو  واستطاع  رينييرو.  فعله  ما 
بعدها  ليتوجه  إلــى حــارســه،  بويز  أولــد  نيويلز  مــدافــع  أرسلها 
مــهــاجــم أرجــنــتــيــنــوس جــونــيــورز مــبــاشــرة إلـــى منطقة الــجــزاء، 
لكنه فشل في  تــمــامــًا،  املــنــافــس خالية  الــفــريــق  وتصبح شــبــاك 
تسجيل الهدف الثاني بشكل غريب. وقرر رينييرو ضرب الكرة 
تمامًا،  الخالي  بويز  أولــد  نيويلز  مرمى  تعلو  مــا جعلها  بــقــوة، 
لم  الــذيــن  وســط دهــشــة جميع العــبــي أرجنتينوس جــونــيــورز، 
يصّدقوا قيام زميلهم بإضاعة مثل هذه الفرصة السهلة، والتي 

كانت ستجعل النتيجة ترتفع إلى هدفني.
أرجنتينوس جونيورز، حديث  نادي  رينييرو، مهاجم  وأصبح 

الجماهير الــريــاضــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، الــذيــن 
ــل صــدمــة كبيرة 

ّ
ـــ26 ســنــة شــك ــ اعــتــبــروا أن مــا فعله صــاحــب ال

للجميع، بسبب غرابة الفرصة التي أضاعها بشكل مفاجئ.
ولد نيكوال رينييرو في الـ18 من شهر مارس/ آذار عام 1995، 
وبدأ مسيرته االحترافية مع نادي سان لورينزو في عام 2016، 
وخـــاض مــعــه 44 مـــبـــاراة فــي جميع الــبــطــوالت، ســّجــل فيها 8 
أهــداف، لكنه قرر الرحيل في موسم 2016 /2017 إلى أملاغرو 
على سبيل اإلعارة. وظهر ألول مرة في أملاغرو في 14 سبتمبر/ 
أيــلــول عــام 2016، خــالل خــســارة كــأس األرجــنــتــني على أرضــه 
أمام يوفنتود يونيدا، قبل ظهوره األول في الدوري خالل مباراة 
من دون أهــداف مع إندبندينتي ريفادافيا بعد ثالثة أيــام. وفي 
الفوز 1-2  أيلول، سجل رينييرو هدفه األول في  20 سبتمبر/ 
على سانتامارينا، ليخوض بعدها 39 مباراة مع أملاغرو، سجل 
فيها 15 هدفًا، األمر الذي جعله محط أنظار راسينغ، الذي انتقل 
إلـــى صــفــوفــه فــي عـــام 2019، وأصــبــح أحـــد أعــضــاء التشكيلة 
يـــورو فــي الصفقة. لكن  األســاســيــة، بعدما دفــعــوا 3.5 مــاليــني 
رينييرو لم يظهر كثيرًا مع ناديه راسينغ، بعد انطالقته الرائعة، 
الفني بخدماته،  الجهاز  اقتناع  بسبب تعرضه لإلصابة، وعدم 
ألنه لم يعد كما كان سابقًا، األمر الذي دفع اإلدارة إلى التفكير 

ببيع عقده إلى أرجنتينوس جونيورز مقابل 2.3 مليون يورو.

نيكوال رينييرو

على هامش الحدث

أصبح النجم نيكوال رينييرو، مهاجم نادي أرجنتينوس جونيورز، حديث 
الجماهير الرياضية في العالم، بعد إضاعته هدفًا بطريقة غريبة

المدرب اإلسباني 
مطالب بتطوير 
الكرة الليبية 
)ألكسندر جو/
فرانس برس(

نجما »العنابي« الهيدوس وعفيف )كريم جعفر/
فرانس برس(

أفـــضـــل الـــالعـــبـــني فـــي الـــــــدوري الــبــرتــغــالــي 
معه  التعاقد  في  الفرق  من  العديد  وترغب 
مثل بنفيكا الذي بادر بالتفاوض مع فريق 
ــده. وتــؤكــد  ــقـ ــات شـــــراء عـ ــيـ ــا لــبــحــث آلـ ــراغـ بـ
الالعب   سعر 

ّ
أن مصادر إعالمية برتغالية 

 
ّ
ــى 20 مـــلـــيـــون يـــــــورو. كـــمـــا أن ــ قــــد يـــصـــل إلـ
العديد من األطراف أشادت بقدراته العالية 
ــفــتــه مـــن أفــضــل الــالعــبــني فـــي مــركــزه 

ّ
وصــن

الــتــي يمكن أن تساهم  الــعــنــاصــر  وهـــو مــن 
في إشعاع الكرة الليبية وخبرته قد تخدم 

املنتخب كثيرًا.
التي تنشط  الوحيدة  ليست  األســمــاء  هــذه 

األهلي  أحــرج  عندما  أفريقيا  أبطال  دوري 
الــريــاضــي، وكـــاد أن يقصيه  فــريــق الترجي 
ـــه كــان قـــادرًا على الــوصــول إلــى ربع 

ّ
كما أن

نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية.
 الكرة الليبية دخلت مرحلة 

ّ
ويمكن القول إن

ــى اســتــقــبــال  ــ ــاد املــنــتــخــب إلـ ــ جــــديــــدة مـــنـــذ عـ
الليبي  واملنتخب  األنــديــة  وكــذلــك  منافسيه، 
ــه ســيــكــون أكــثــر قــوة 

ّ
ــادم عــلــى مــهــل، لــكــن ــقـ الـ

 
ّ
وصـــالبـــة ولـــن يــكــتــفــي بـــالـــدور الــثــانــوي ألن
التقدم  ــادرًا عــلــى  قــ إمــكــانــات العــبــيــه تجعله 
مع  العهد  وتــجــديــد  التصفيات  مختلف  فــي 
الــنــهــائــيــات األفــريــقــيــة الــتــي غــــاب عــنــهــا في 

بــل هناك  املــســاعــدة،  ــا ويمكنها  ــ أوروبـ فــي 
ــبــــني املــــوهــــوبــــني الـــذيـــن  قـــائـــمـــة مـــــن الــــالعــ
بقصد  استقطابهم  على  االتــحــاد  سيعمل 
السير على منوال بقية املنتخبات العربية 
التي تعتمد على العناصر التي تنشط في 
الفني  املــســتــوى  تحسن  وبفضلها  ــا  أوروبــ
بشكل واضح وأكبر دليل على ذلك املنتخب 
التي  العناصر  الــذي يعتمد على  التونسي 

تنشط اآلن في أوروبا.
 عــــــــودة مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري 

ّ
وطـــبـــعـــًا فــــــــإن

ــد املــــــــــدرب كــــثــــيــــرًا، فــــــــأول بـــــــوادر  ــاعـ ســـتـــسـ
مسابقة  منافسات  تأكدت خالل  االستفاقة 

السنوات املاضية رغم الكّم الكبير من النجوم. 
 
ّ
أن بما   

ً
الــتــدارك سهلة بداية  لم تكن  وبينما 

املــنــتــخــب الــلــيــبــي أضــــاع فــرصــة الــتــأهــل إلــى 
كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر نهاية 
 الــوقــت لــم يــكــن مناسبًا 

ّ
الــعــام الـــجـــاري، فـــإن

إلعداد العدة كما يجب، ومن الضروري اآلن 
ــداف قــصــيــرة  ــ الــعــمــل عــلــى الــــوصــــول إلــــى أهــ
املدى مثل بطولة األمم األفريقية املقبلة، فهو 
ملنتخب  يــمــكــن  وال  منطقيًا  ــــرب  األقـ الـــرهـــان 
»فرسان املتوسط« البقاء بعيدًا عن الدورات 
 التأهل سيكون 

ّ
الكبرى لفترات طويلة، بل إن

أفضل دافع ملواصلة العمل.

قطر تحلم ببلوغ نهائي وجه رياضي
الكأس الذهبية

الدوحة ـ العربي الجديد

يستعد املنتخب القطري لخوض موقعة الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مــن بــطــولــة الــكــأس الذهبية، 
فيها،  ضيفًا   

ّ
يحل التي  الكونكاكاف،  ألنــديــة 

الــجــمــعــة، نظيره  فــجــر  يـــواجـــه،  وذلــــك حينما 
ــدة، ســعــيــًا لــكــتــابــة  ــتـــحـ مــنــتــخــب الــــواليــــات املـ
للبطولة  النهائية  للمباراة  والتأهل  التاريخ 
الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا لــلــمــرة األولــــــى. ولــــم يكن 
الكأس  النهائي من  الــدور نصف  إلــى  التأهل 
 حلقة جــديــدة مــن حــلــقــات إبـــداع 

ّ
الــذهــبــيــة إال

أثبت مجددًا،  الــذي  الــقــدم،  منتخب قطر لكرة 
السنوات  الكبرى في  البطوالت  التألق في   

ّ
أن

، فقد جاءت نتائجه 
ً
األخيرة، لم يكن مصادفة

 »العنابي« مستعّد لتجاوز 
ّ
األخيرة لتؤكد أن

 الـــحـــدود مــتــحــديــًا أفــضــل املــنــتــخــبــات في 
ّ

كـــل
السلفادور  منتخب  على  واالنــتــصــار  الــعــالــم. 
ــرًا عـــلـــى مـــدى  فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، كـــــان مــــؤشــ
جاهزية الالعبني من أجل التقدم في املسابقة، 
وتــأكــيــد طــمــوحــاتــه الــســابــقــة وهـــي املــنــافــســة 
 املهمة كانت 

ّ
على الحصول على اللقب رغم أن

 بـــوجـــود مــنــتــخــبــات قــويــة مثل 
ً
تــبــدو صــعــبــة

العنابي  وأمــتــع  املتحدة.  والــواليــات  املكسيك 
كان  النهائي،  ربــع  في  قــوي  بعرٍض  متابعيه 
السابقة من  املباريات  امــتــدادًا ملا قّدمه خــالل 

القطري  الهجوم  ضــرب  فقد  الذهبية،  الكأس 
بــقــوة مــحــرزًا ثــالثــيــة، وكـــان قريبًا مــن إضافة 
ــداف أخـــرى تعكس وجـــود مــنــظــومــة قوية  أهــ
مـــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة. وكـــانـــت الــفــاعــلــيــة 
الــهــجــومــيــة، نــقــطــة قـــوة »األدعـــــــم«، فــقــد نجح 
فـــي تــســجــيــل 12 هـــدفـــًا مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة 
بمعدل 3 أهداف في اللقاء الواحد، وهي أرقام 
عليه  يعتمد  الـــذي  الهجومي  النفس  تعكس 
املــنــتــخــب مـــن أجـــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه وتحقيق 
ــر الـــهـــجـــوم الــقــطــري  ــهــ أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج. وأظــ
تــمــيــزًا فـــي الــعــمــلــيــات الــســريــعــة مــثــلــمــا ظهر 
فــي لقطة الــهــدف األول فــي ربــع النهائي ضد 
الــســلــفــادور أو فـــي الــعــمــلــيــات الــجــمــاعــيــة، إذ 
مميزة  مــهــارات  لهم  العبني  »العنابي«  يملك 
أقــوى خطوط  تماسك  تفكيك  تساعدهم على 
الدفاع. وسيكون املنتخب القطري مطالبًا بأن 
الدفاعية  الوضعيات  فــي  تــركــيــزًا  أكــثــر  يــكــون 
ــفـــادي األخـــطـــاء الــفــرديــة الــتــي من  أســـاســـًا وتـ
أن تحّد من طموحاته وتصعب عليه  شأنها 
بــعــض املـــبـــاريـــات الــتــي كــــان خــاللــهــا الــطــرف 

األفضل مثلما حصل في لقاء ربع النهائي.
ــادى »الـــعـــنـــابـــي« قـــبـــول األهـــــداف  ــفـ وبــيــنــمــا تـ
ــبـــاراتـــني مــنــذ بـــدايـــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة،  فـــي مـ
 دخـــول 5 أهـــداف مــرمــى مشعل بــرشــم، ال 

ّ
فـــإن

 
ّ
يــعــكــس املــــهــــارات الــدفــاعــيــة الــجــمــاعــيــة، لــكــن

املجازفة  أو  املواقف  التركيز في بعض  غياب 
املبالغ فيها من شأنه أن يجعل املهمة صعبة، 
 املـــنـــافـــس فـــي نــصــف الــنــهــائــي 

ّ
خــصــوصــًا أن

سيكون أقوى وال ينبغي تقديم أّي هدية.
كـــمـــا كـــشـــفـــت بـــطـــولـــة الــــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة، عــن 
تستفيد  املنتخب  في  جماعية  لعب  منظومة 
ــيـــدان وهــو  مـــن وجــــود »مــايــســتــرو« خــــارج املـ
ــبـــانـــي فــيــلــكــس ســانــشــيــز، الـــذي  املــــــدرب اإلسـ
ــات الــصــعــبــة الــتــي  ــ أحــســن الــتــعــامــل مـــع األوقــ
عاشها املنتخب في اللقاء األخير، فالتغييرات 
ــام بــهــا عـــدلـــت مـــســـار الـــلـــقـــاء، ومــكــنــت  الـــتـــي قــ

»العنابي« من تجاوز ضغط منافسه.
ــدارة  ــ ــان املــنــتــخــب الـــقـــطـــري قــــد ضـــمـــن صـ ــ وكــ
املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة عـــن جــــــدارة واســتــحــقــاق 
بحصده 7 نقاط جاءت بعد التعادل مع بنما 
في الجولة األولى )3-3(، والفوز في الجولتني 
الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــنــتــخــبــي غـــريـــنـــادا 

برباعية نظيفة، وهندوراس بثنائية نظيفة.
بفترة استعداد  قــد حظي  ــم«  »األدعــ كــان  كما 
طويلة تخللها خوض وديات كثيرة على أمل 
أن تكون هذه التجارب املتنوعة فترة تحضير 
مــثــالــيــة قــبــل خــــوض مــنــافــســات أكـــبـــر محفل 

كروي في العالم.
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