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كشف كوكي ريسوركسيون، قائد فريق أتلتيكو 
مدريد، أنه بخير وأنه ال يشعر بالقلق نتيجة 
عدم تسجيل أنطوان غريزمان ألي هدف منذ 
عودته. وقال الالعب: »أنا بخير. حصلت على 

راحة ملدة أسبوع. تود دائمًا أن تكون مع الفريق، 
لكن العطلة ساعدتني على االسترخاء جسديًا 

وذهنيًا. بالنسبة لغريزمان، لست قلقًا لعدم 
تسديده أو تسجيله لألهداف. سيتغير ذلك، ألنه 

موهوب ويحظى بثقة الجميع«.

سيغيب مهاجما فريق يوفنتوس، األرجنتيني 
باولو ديباال واإلسباني ألفارو موراتا، حتى 
منتصف تشرين األول/أوكتوبر املقبل بسبب 

تعرضهما إلصابات عضلية في املباراة األخيرة 
ضد سامبدوريا، حسب ما أفاد الفريق اإليطالي 

في بيان رسمي، وبالتالي لن يلعبا مواجهتي 
تشلسي وتورينو. وذكر بيان الفريق: »موراتا 

يعاني من إصابة عضلية في الفخذ األيمن، بينما 
يعاني ديباال من شد في الفخذ األيسر«.

أعلن فريق برشلونة أنه لن يقدم طعنًا بخصوص 
مباراة اإليقاف الثانية ضمن العقوبة التي 

فرضتها لجنة املنافسة على املدرب رونالد كومان 
بسبب طرده في املباراة أمام قادش، وبالتالي 

لن يجلس على مقاعد البدالء في ملعب »واندا 
متروبوليتانو« يوم السبت املقبل. في املقابل قدم 
النادي »الكتالوني« طعنًا أمام لجنة االستئناف 

بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها سرجيو 
بوسكيتس في املواجهة نفسها.

كوكي: أنا بخير ولست 
قلقًًا بشأن غريزمان 

والتهديف

غياب ديباال وموراتا 
عن يوفنتوس حتى 
منتصف تشرين األول

برشلونة لن يطعن 
على مباراة اإليقاف الثانية 

بحق كومان

تغيب األسترالية 
آشلي بارتي، 
المصنفة أولى 
عالميًا، عن 
دورة »إنديانا 
ويلز« األميركية 
المقررة بين 
4 و7 الشهر 
المقبل والتي 
تشكل إحدى 
دورات األلف 
نقطة بحسب 
تصنيف رابطة 
المحترفات، 
وذلك بحسب 
ما أعلنه 
المنظمون عبر 
»تويتر« من دون 
تحديد السبب.  
يُذكر أنه بعد 
قرار الغياب عن 
معظم موسم 
2020، حققت 
األسترالية 
عودة رائعة 
هذا الموسم 
وتوجت بألقاب 
يارا كالسيك 
فالي، ميامي، 
شتوتغارت، 
ويمبلدون 
وسينسيناتي.
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بقي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركز 

األول بالتصنيف الجديد

دوري »السوبر« األوروبي: يويفا يُسقط الدعوى
ضد الثالثي المتمرد

أسقط االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« الدعوى التأديبية بحق الثالثي ريال 
مدريد وبرشلونة اإلسبانيني ويوفنتوس اإليطالي بسبب دوره في إطالق بطولة 
الدوري السوبر االنشقاقي املنافس لبطولة دوري أبطال أوروبا. ورضخ االتحاد 
القاري إلى الحكم الصادر من املحكمة التجارية في مدريد التي طالبته بالتوقف 
عن مالحقة هــذا الثالثي الــذي كــان خلف إطــالق مشروع الــدوري السوبر في 
شهر إبريل/ نيسان، إال أن البطولة االنشقاقية أجهضت بعد أقل من 48 ساعة 
على اإلعالن عنها نتيجة الضغوط واالنتقادات، ما أدى الى االنسحاب األندية 
التسعة األخرى املؤِسسة. وقال االتحاد القاري في وقت متأخر »إن اإلجراءات 
«. كما أفاد االتحاد األوروبي لكرة 

ً
ح أصال

َ
فت

ُ
الغية وباطلة، وكأن اإلجراءات لم ت

انتهاك محتمل  الثالثة بتهمة مــا وصفه بأنه  األنــديــة  الــذي كــان يالحق  الــقــدم 
لإلطار القانوني لالتحاد القاري بأنه لن يطلب الدفع من األندية التسعة األخرى، 
بينها األندية اإلنكليزية الستة: أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي 
اإلنكليزي  الـــدوري  أنــديــة  أن  إلــى  اإلشـــارة  مــع  وتوتنهام.  يونايتد  ومانشستر 
املمتاز وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 22 مليون جنيه إسترليني كبادرة 
على حسن النية بعد قرار االنسحاب من املشروع الذي ضم أيضًا ميالن وإنتر 

ميالن اإليطاليني وأتلتيكو مدريد اإلسباني.

عودة خاسرة لكاليسترز بعد غيابها لعام 
عن المالعب

البلجيكية املخضرمة كيم كاليسترز موفقة في عودتها الى مالعب  لم تكن 
التنس بعد غياب ملدة عام، إذ انتهى مشوارها عند الدور األول لدورة شيكاغو، 
أمــام  بخسارتها  املــحــتــرفــات،  رابــطــة  ـــ500 بحسب تصنيف  ــ ال دورات  إحـــدى 
البلجيكية  التايوانية ســو-واي هسيه )6 - 3( و)7 - 5( و)6 - 3(. وشاركت 
تراجعت  لكنها  املحترفات  تصنيف  سابقًا  تصدرت  والتي  عامًا   38 البالغة 

حاليًا خارج نادي الالعبات األلف األوليات في دورة شيكاغو ببطاقة دعوة، ما 
منحها فرصة العودة إلى املالعب للمرة األولى منذ الثاني من شهر سبتمبر/ 
أيلول 2020 في بطولة فالشينغ ميدوز عندما خسرت امام الروسية ايكاترينا 
أن تحقق  عــام 2019  منذ  األول. وحاولت كاليسترز  الــدور  في  الكسندروفا 
األولــى في  للمرة  أعلنته  الــذي  االعــتــزال  الثالثة عن  النجاح في عودتها  بعض 
عام 2007 قبل أن تعود في 2009، ثم للمرة الثانية في 2012 قبل أن تسّجل 
عودتها مــجــددًا فــي 2020. وخــالفــًا لعودتها األولـــى عــن االعــتــزال فــي 2009 
حيث تّوجت بعدها بثالثة ألقاب كبرى في فالشينغ ميدوز )2009 و2010( 
وأستراليا املفتوحة )2011( لتضيفها إلى لقب البطولة األميركية عام 2005، 
من  بــأي  تفز  لم  إنها  وحتى  الثانية  عودتها  في  النجاح  البلجيكية  تحقق  لم 

مبارياتها بعد قرار العدول عن االعتزال في 2020.

الريان القطري سيتعاقد مع العب الوسط 
الفرنسي نزونزي 

قدم فريق الريان القطري العب وسطه الجديد ستيفن نزونزي، بطل العالم 
2018 مع منتخب فرنسا، قادمًا من روما اإليطالي، بحسب ما أفاد مصدر 
الريان عن صفقة  فريق  وأعلن  بــرس«.  »فرانس  لوكالة  النادي  في  رسمي 
ما  بحسب  بنجاح  الطبي  الفحص  اجــتــيــازه  بعد  32 سنة  الــبــالــغ  نــزونــزي 
أضاف املصدر، وكان الفريق القطري ضّم األسبوع املاضي النجم الكولومبي 
خاميس رودريغيس )30 عامًا( قادمًا من فريق إيفرتون اإلنكليزي، علمًا 
أن املــدرب الفرنسي لــوران بالن يشرف على صفوفه منذ املوسم املاضي. 
وبالنسبة لتحقيقه لقب املونديال عندما كان احتياطيًا في صفوف املنتخب 
 من املصاب 

ً
بــدال النهائية  املــبــاراة  الثاني من  الفرنسي وشــارك في الشوط 

نغولو كانتي، أحرز نزونزي لقب الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« عام 2016 
مع إشبيلية اإلسباني. كما مثل نزونزي أندية أميان الفرنسي وبالكبيرن 
الذي أعاره إلى غلطة  روفرز وستوك سيتي اإلنكليزيني وإشبيلية، وروما 

سراي التركي ورين الفرنسي.

لندن ـ العربي الجديد

أنــس جابر  التونسية  التنس  صعدت نجمة 
)16( عامليًا، بعد أن قفزت مركزًا  إلى املركز الـــ
العاملي الجديد، لتحقق بذلك  في التصنيف 

أفضل ترتيب لها في مسيرتها االحترافية.
ــــس مـــنـــذ أســبــوعــن  ــدم مـــشـــاركـــة أنـ ــ ورغــــــم عـ
الــتــنــس، إال أن فشل  فــي أي بطولة بــريــاضــة 
الــالعــبــة الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا 
فــي تــخــطــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة 
أوســـتـــرافـــا جــعــلــهــا تــهــبــط فـــي الــتــرتــيــب إلــى 
)17(، ما مّكن النجمة التونسية من  املركز الـــ
الــصــعــود بــدال منها. مــن جهة أخـــرى، يشار 
إلــــى أن الــالعــبــة رقــــم 2 فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
املصرية ميار شريف، حافظت على مركزها 
الـ74 عامليا الذي أدركته منذ أسبوعن، وهو 
وثاني  العــبــة مصرية  تحققه  ترتيب  أفــضــل 
أفضل ترتيب عربي في رياضة كرة املضرب.

وعلى صعيد متصل، ارتقت البولندية إيغا 
فــي تصنيف  الـــرابـــع  املــركــز  إلـــى  شفيونتيك 
رابــطــة املــحــتــرفــات لــكــرة املــضــرب، فــي أفضل 

الدوحة ـ العربي الجديد

يــعــد اســتــاد الــثــمــامــة أيــقــونــة فــريــدة فــي عالم 
القدم، وصرحًا رياضيًا يجمع  اســتــادات كــرة 
بن جنباته التراث العريق لدولة قطر واملنطقة، 
مــــع تــصــمــيــم عـــصـــري تــتــجــلــى فـــيـــه جــمــالــيــة 
الفن املعماري، وهــو ســادس االســتــادات التي 
يكتمل العمل فيها من أصل ثمانية استعدادًا 
الستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022. 
ومن املقرر اإلعالن عن تدشن استاد الثمامة 
 2021 األول  أكتوبر/تشرين   22 الجمعة  يــوم 
كأس  بطولة  نهائي  استضافة  خــالل  املــقــبــل، 
األمير، في املواجهة املرتقبة بن ناديي الريان 
والسد على لقب أغلى الكؤوس. وسيحتضن 
االستاد، الذي تبلغ طاقته االستيعابية 40 ألف 
مشجع، مباريات خالل بطولة كأس العرب، التي 
ستنطلق في الثالثن من شهر نوفمبر/تشرين 

الثاني القادم.

االحتفاء بالتراث الغني للمنطقة
يــقــع اســتــاد الــثــمــامــة عــلــى بــعــد 12 كيلومترًا 

الــيــافــعــة، فيما  لــهــا خـــالل مسيرتها  تــرتــيــب 
بــلــغــت شــفــيــونــتــيــك )20 عـــامـــا(، حــامــلــة لقب 
بطولة »روالن غاروس« العام املاضي، نصف 
األســبــوع  التشيكية  أوســتــرافــا  دورة  نهائي 
املاضي، ولــم تبرز هــذه السنة في البطوالت 
األربــــع الــكــبــرى، لكنها أحــــرزت لــقــب دورتـــن 

إحداهما في روما 1000 خالل فصل الربيع.
كما ارتقت اليونانية ماريا ساكاري، الفائزة 
على شفيونتيك في نصف نهائي أوسترافا 
قبل سقوطها في النهائي، مركزين إضافين 
ــرة، وهــــــو أفــــضــــل تــصــنــيــف  ــ ــاشــ ــ لـــتـــصـــبـــح عــ
لالعبة البالغة 26 عاما. في املقابل، تراجعت 
األوكــــرانــــيــــة إيـــلـــيـــنـــا ســفــيــتــولــيــنــا مــركــزيــن 
ــيـــب حــافــظــت  ــرتـ ــــي تـ ــة فـ ــ ــــادسـ وأصــــبــــحــــت سـ
أمــام  بــارتــي  على صــدارتــه األسترالية آشلي 
والتشيكية  سابالينكا  أريــنــا  الــبــيــالروســيــة 
كارولينا بليشكوفا، في حن بقيت العمالقة 
األميركية سيرينا وليامز في املركز األربعن.
ــال، فـــلـــم يــحــصــل أي تــغــيــيــر  ــ ــرجـ ــ ــــدى الـ ــا لـ ــ أمـ
البولندي  األوائــل، فيما أصبح  العشرة  لدى 
هـــوبـــرت هـــوركـــاش فـــي املـــركـــز الــثــانــي عشر 

إلى الجنوب من وسط مدينة الدوحة، وعلى 
مــقــربــة مـــن مــطــار حــمــد الـــدولـــي، ويـــمـــزج بن 
محتفيًا  التصميم،  فــي  واملــعــاصــرة  األصــالــة 
بالتراث العربي األصيل الذي تتناقله األجيال 
فــي قــطــر واملــنــطــقــة عــلــى مـــدى الــعــقــود، حيث 
يحاكي االستاد بتصميمه الرائع »القحفية«، 
ــنـــســـوجـــة الــتــي  ــي الـــقـــبـــعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة املـ ــ وهــ
واملــنــطــقــة، وتشكل  فــي قطر  الــرجــال  يرتديها 
قــطــعــة ال غــنــى عــنــهــا تــحــت الــغــتــرة والــعــقــال، 

وترمز لالعتزاز بالنفس والكرامة. 
وحاز تصميم االستاد، الذي ابتكره املهندس 
املعماري القطري إبراهيم الجيدة، على جائزة 
»إم آي بي آي إم« املرموقة ملسابقة مشروعات 
الـــهـــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة املــســتــقــبــلــيــة فــــي شــهــر 

مايو/أيار 2018.

مباريات مونديال 2022
بطولة  خـــالل  الــثــمــامــة،  اســتــاد  سيستضيف 
ثــمــانــي  عـــــام 2022،  قـــطـــر  فــــي  الـــعـــالـــم  كـــــأس 
مباريات حتى الدور ربع النهائي. كما ستقام 
على أرضه مباريات خالل بطولة كأس العرب 
مـــبـــاريـــات حتى  يــحــتــضــن ســـت  2021، حــيــث 

الدور نصف النهائي.
وبعد إسدال الستار على منافسات املونديال 
في 2022؛ من املقرر خفض الطاقة االستيعابية 
لــالســتــاد بــتــقــلــيــل عــــدد املــقــاعــد إلــــى 20 ألــف 
املحلية،  االحــتــيــاجــات  مــع  يــتــالءم  مقعد، بما 
كرة  مباريات  استضافة  في  استخدامه  ليتم 
القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، وذلك 

بعد تتويجه في دورة ميتز الفرنسية. وهذه 
ــــدورة الــثــالــثــة فـــي 2021 يــحــرزهــا الــالعــب  الــ
البالغ 24 عاما، في حن بقي النجم الصربي 
الروسي  أمــام  متصدرًا  ديوكوفيتش  نوفاك 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف والــيــونــانــي ستيفانوس 

تسيتسيباس.
ــــدوره، قـــال الــســويــســري روجـــر فــيــدريــر في  بـ
»ديــلــي  صحيفة  نقلتها  الــتــي  تــصــريــحــاتــه، 
مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة، إن الــعــالقــة بـــن العــبــي 
ــــالم يــجــب أن تــتــطــور،  ــائـــل اإلعـ الــتــنــس ووسـ
ودعا املسؤولن عن الرياضة إلى بذل املزيد 
مع  التعامل  على  الشبان  الالعبن  ملساعدة 
التواصل  وســائــل  على  السلبية  التعليقات 
الصحة  األضـــواء على  وتــركــزت  االجتماعي. 
الــنــفــســيــة لــالعــبــن بــعــد انــســحــاب الــيــابــانــيــة 
املفتوحة  فرنسا  بطولة  من  أوساكا  نعومي 
ــــالف مــع  ــعـــد خــ ــار املـــــاضـــــي، بـ ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ فــــي مـ
منظمي الــبــطــولــة بــشــأن حــضــور املــؤتــمــرات 
الــصــحــافــيــة بــعــد املـــبـــاريـــات وحــديــثــهــا عن 

التأثير السلبي لتلك املؤتمرات.
 »إن هذه املسألة تحتاج 

ً
واختتم حديثه قائال

إلى إعادة تفكير. أدعو الالعبن واملسؤولن 
والــصــحــافــيــن إلـــى الــجــلــوس مــعــا والــتــأكــيــد 
عــلــى أن مــا يــنــاســبــك يــنــاســبــنــا. نــحــتــاج إلــى 
ثــورة أو على األقــل إلــى تطور ملــا نحن عليه 
الــيــوم. حــتــى عــنــدمــا أشــعــر بــاإلحــبــاط، أعلم 
الــتــصــرف بطريقة معينة  إلــى  أنــنــي بحاجة 
التنس  العاملية. العبو  اإلعـــالم  أمــام وســائــل 

رياضيون محترفون لكننا بشر أيضًا«.

التحتية  والبنية  املــقــاعــد  نصف  تفكيك  بعد 
الـــريـــاضـــيـــة والـــتـــبـــرع بــهــا لــتــطــويــر مــشــاريــع 

رياضية في دول نامية حول العالم.

وجهة مجتمعية بعد البطولة
ــتـــي تـــلـــي املـــونـــديـــال،  الـ  فــــي مـــرحـــلـــة اإلرث 

الثمامة مركز جذب حيوي  سيشكل استاد 
تفكيك  سيتم  حيث  املحلي،  املجتمع  يخدم 
مقاعد الجزء العلوي من املدرجات، وإنشاء 
الــريــاضــي،  للطب  أســبــيــتــار  فـــرع ملستشفى 

وفندق من فئة خمس نجوم.
الثمامة  باستاد  املحيطة  املنطقة  وستضم 

الــعــديــد مــن املــرافــق الــريــاضــيــة، مــن ضمنها 
مــالعــب لــكــرة الــســلــة، وكـــرة الــيــد، والــطــائــرة، 
وحـــــــوض ســـبـــاحـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــــســــارات 
الهوائية تتصل  الدراجات  ولركوب  للجري 
بــمــســارات الـــدراجـــات الــهــوائــيــة فــي املنطقة 
املــنــطــقــة مساحات  كــذلــك ستضم  املــحــيــطــة. 
مخصصة للمحال تجارية، بما يوفر مركزًا 
مــجــتــمــعــيــًا يــلــبــي االحـــتـــيـــاجـــات املــخــتــلــفــة 

للسكان.

تحقيق االستدامة والمحافظة 
على البيئة

الــتــي ستقام  الثمانية  االســتــادات  كــافــة  مثل 
على أرضــهــا مــبــاريــات مــونــديــال قطر 2022، 
حرص فريق عمل استاد الثمامة على تضمن 
أفضل ممارسات االستدامة واملحافظة على 
ــه، واضــعــًا  ــائـ الــبــيــئــة فـــي كـــافـــة مـــراحـــل إنـــشـ
نصب عينيه الحصول على شهادة املنظومة 
لتقييم االستدامة )جــي ســاس( فئة  العاملية 

أربع نجوم للتصميم والبناء.
وفي إطار خطة العمل لتحقيق هذا الهدف، 
املوقع  في  الطاقة  توليد  تم تحديث محطة 
ــدث املــعــايــيــر املــعــتــمــدة  بــمــا يــتــوافــق مـــع أحــ
في مجال كفاءة الطاقة. ويضمن التصميم 
املـــســـتـــدام الســـتـــاد الــثــمــامــة املــحــافــظــة على 
النقية، مقارنة  املياه  نسبة قدرها 40% من 
 
ً
باالستادات ذات التصاميم التقليدية، فضال
عن االستفادة من املياه املعاد تدويرها في 

ري املساحات الخضراء.

5 حقائق أساسية حول استاد الثمامة الموندياليالتونسية أنس جابر تحقق أفضل ترتيب عالمي
تواصل النجمة التونسية 
أنس جابر تحقيق األرقام 

القياسية في مسيرتها 
بعالم التنس

تترقب الجماهير الرياضية 
افتتاح استاد الثمامة 
المونديالي في شهر 

أكتوبرالمقبل

)Getty( عالميًا )أصبحت أنس جابر في المركز الـ)16

)Getty( حصد فريق الرياضي اللبناني على 5 ألقاب عربية

)Getty( يعد االتحاد السكندري أحد المرشحين لنيل البطولة

)Getty( نال تصميم استاد الثمامة جائزة »إم آي بي آي إم« المرموقة

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه األنظار صوب عروس البحر 
ــتــــوســــط مـــديـــنـــة اإلســــكــــنــــدريــــة،  املــ
ــر، الـــــيـــــوم، ملــتــابــعــة  شـــمـــالـــي مــــصــ
انطالق البطولة العربية لكرة السلة رجال، في 
نسختها رقم 33، التي تستضيفها املدينة ما 
بن 29 سبتمبر/ أيلول الجاري و9 أكتوبر/ 
تــشــريــن األول املــقــبــل بــمــشــاركــة 18 فــريــقــا من 

آسيا وأفريقيا.
وتمثل البطولة العربية في نسختها الجديدة 
فرصة ذهبية ملشاهدة بطل عربي جديد، في 
ظــل وجـــود 16 فــريــقــا يــخــوضــون املــنــافــســات، 
 في الحصول على لقب البطولة العربية 

ً
أمال

ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، مــقــابــل نـــاديـــن فقط 
سبق لهما التتويج بالبطولة العربية، وهما 
االتحاد السكندري والشارقة اإلماراتي خالل 

32 نسخة سابقة.

البطولة العربية 
لكرة السلة

مشاركة 18 ناديًا

يعتبر فريق االتحاد السكندري المصري األكثر تتويجًا في البطولة العربية 
لكرة السلة برصيد 6 ألقاب، آخرها كان في عام 2020، وهو المرشح األول 

لحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه
تقرير

وتــــدور الــتــرشــيــحــات فــي املــنــافــســة عــلــى لقب 
الــعــربــيــة بــن االتـــحـــاد املستضيف،  الــبــطــولــة 
ــلــــي  صــــاحــــب الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، واألهــ
املصري الذي دعم صفوفه بشكل قوي وتعاقد 
الفني  املــديــر  بــوش،  مــع اإلسباني أوغوستي 
الـــذهـــبـــي، الــــذي قــــاد الـــزمـــالـــك لــلــفــوز ببطولة 
ــدوري األفــريــقــي قــبــل أشــهــر قليلة والــتــأهــل  الــ
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة، بــاإلضــافــة 
ــانـــي وصــــيــــف الــنــســخــة  ــنـ ــبـ ــلـ ــى بـــــيـــــروت الـ ــ ــ إلـ
املاضية، والغرافة والوكرة ممثلي كرة السلة 
القطرية، والشارقة اإلماراتي صاحب التاريخ، 
والكويت الكويتي الذي يملك مجموعة مميزة 
مــن الــالعــبــن، وســـط تــوقــعــات بمتابعة مــا ال 
يقل عن 6 أندية تتنافس بقوة على حصد لقب 

بطل الكأس العربية.
وكـــانـــت قــرعــة الــبــطــولــة الــعــربــيــة قـــد أســفــرت 
عــــــن 4 مــــجــــمــــوعــــات قــــــويــــــة، األولــــــــــــى تــضــم 
ــيـــف، ومـــعـــه  ــتـــضـ ــنــــدري املـــسـ ــكــ ــاد الــــســ ــ ــحــ ــ االتــ

الــبــلــيــدة الـــجـــزائـــري واتـــحـــاد الــفــتــح املــغــربــي 
الشارقة  الثانية  تضم  فيما  اليمني،  وامليناء 
اإلماراتي واليرموك الكويتي والوكرة القطري 
والــيــونــانــي الــســودانــي والـــزهـــراء الــتــونــســي، 
الثالثة األهلي املصري  ويظهر في املجموعة 
ووداد بوفاريك الجزائري وشعب حضرموت 
الـــيـــمـــنـــي والـــفـــتـــح الــــســــعــــودي، بــيــنــمــا تــضــم 
الكويتي  والكويت  البحريني  املنامة  الرابعة 
والغرافة القطري وبيروت اللبناني والبطائح 
اإلماراتي. وكانت القرعة أثارت جدال واسعا، 
وأبدى أكثر من مدرب تحفظه الشديد عليها، 
الفني لالتحاد  املدير  أكد أحمد مرعي،  حيث 
السكندري، في تصريحات صحافية، صعوبة 

املجموعة التي يخوض فيها املنافسات.
وقال مرعي: »ال توجد مجموعة سهلة وأخرى 
متوازنة  مجموعتنا  إن  الــقــول  يمكن  صعبة، 
وقـــويـــة ســـنـــواجـــه خــاللــهــا مــحــطــات صــعــبــة، 
علينا عـــدم الــنــظــر إلـــى األســمــاء واحـــتـــرام كل 
املنافسن في الــدور األول وتحقيق الفوز في 
بطل  لقب  على  للحصول  نتطلع  مــبــاراة،  كــل 
البطولة العربية، ونعلم أن املنافسة قوية بن 

أكثر من 6 فرق على األقل«.
ــــدوره، قـــال إمـــام عــبــد الــبــديــع مــيــشــو، املــديــر  بـ
إن وجــوده  اإلمــاراتــي،  البطائح  لفريق  الفني 
له،  بالنسبة  أمر غريب  الرابعة  املجموعة  في 
ولم يتم توزيع الفرق الكبرى بعدالة أو وفقا 
يزال  ال  »البطائح  مضيفًا  حقيقي،  لتصنيف 
في مرحلة التأسيس، نلعب كرة السلة منذ 4 
سنوات، اآلن نجد أنفسنا في مجموعة صعبة 
للغاية تضم بيروت وصيف النسخة املاضية 
والكويت بطل الخليج والغرافة بطل الدوري 
والــكــأس في قطر، هي مجموعة تضم 3 فرق 
بشكل  األندية  توزيع  وتــم  للتتويج،  مرشحة 
أن  بــصــورة عشوائية، ولكننا ســنــحــاول  عــام 
نــقــدم أفــضــل مــا لــديــنــا فــي الــبــطــولــة العربية 

بعيدا عن قوة املجموعة«.
وحرصت األندية العربية على دعم صفوفها 
بقوة خالل الفترة األخيرة استعدادا لخوض 
السكندري  املنافسات، حيث استعاد االتحاد 
خدمات نجمه الكبير إسماعيل أحمد أسطورة 
كـــرة الــســلــة املــصــريــة، بــعــد نــهــايــة إعــارتــه إلــى 
في  الرابحة  الورقة  وهــو  اللبناني،  الرياضي 
تشكيلة االتحاد الساعي للحصول على لقب 
الــبــطــل، ويــراهــن عــلــى نجمه املــخــضــرم، الــذي 

حقق فريق الرياضي 
اللبناني اللقب 5 مرات 

في تاريخه

تطمح األندية العربية 
إلى تحقيق اللقب في 
)Getty( اإلسكندرية

املنافسة  في  عاما،  واألربعن  الرابعة  تخطى 
بقوة على الكأس الغالية.

ــلـــي  ــادي األهـ ــ ــنـ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــعـــاقـــد الـ
مـــع تــومــبــســون ومــايــكــل فــــاكــــوادي، الــثــنــائــي 
املــحــتــرف الــجــديــد، لــدعــم صــفــوفــه بــنــاء على 
تـــوصـــيـــة أوغــــوســــتــــي بــــــــوش، فـــــي صــفــقــتــن 
بشكل  3 مالين جنيه مصري  الــنــادي  كلفتا 
ــة فــقــدان األلــقــاب  مــبــاشــر، أمـــال فــي كــســر دوامــ
لــألهــلــي فــي املــوســم املــاضــي. مــن جــانــبــه، أكــد 
األهلي  لقيادة سلة  تطلعه  بــوش  أوغــوســتــي 
ــاريـــخـــي مــــن حـــيـــث الـــبـــطـــوالت عــبــر  ملـــوســـم تـ
املنافسة، وحصد لقب بطل البطولة العربية، 
مشيرا إلى أن متابعته األولية للفرق املشاركة 
تشير إلى قوة املنافسات التي تنتظر األهلي، 
ــود مـــا بـــن 5 إلـــى 7 فــرق  خــاصــة فـــي ظـــل وجــ
تسعى بقوة للفوز والتتويج وتملك مجموعة 
الفوز  مميزة مــن الالعبن. وأضـــاف بــوش أن 
رائعا على  أمــرا  يعد  القاهرة  ببطولة منطقة 
الصعيد املعنوي، ومنح الجهاز الفني فرصة 
حقيقية لتجهيز العبيه فنيا وبدنيا للبطولة 
الــعــربــيــة، بــخــالف االطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة 
أكثر من العــب ينوي الــرهــان عليهم وإحــداث 
التأقلم بــن الــقــدامــى والــجــدد مــن بــن العبيه 
في الفترة األخيرة. ودعم نادي الوكرة القطري 
صــفــوفــه بــالــتــعــاقــد مــع األمــيــركــي ســيــبــرمــان، 
املنضم حديثا إليه، أمال في املنافسة على قمة 
الذي  املعسكر  في  وانتظم  الثانية،  املجموعة 
الفريق تجربة  فــي مصر وشهد خــوض  أقيم 
ودية قوية أمام الزمالك بطل أفريقيا، وخسر 
نــادي  يــدخــل  كما  للبطولة.  اســتــعــدادا   76-68
الـــقـــوي للمنافسة  املـــرشـــح  الــلــبــنــانــي  بـــيـــروت 
على اللقب، البطولة تحت قيادة مدربه أحمد 
فران، بتشكيلة قوية يتصدرها رودريغ عقل، 
وهايك  درويـــش،  وسيرغيو  شمعون،  وإيــلــي 
غــيــوكــغــيــان، ونــديــم ســعــيــد، ومــــازن منيمنة، 
وجيرار حديديان، ونعيم ربــاي، وكــارل قزح، 
وأنــطــونــيــو حــبــيــب، وأتــيــر مــاغــوك وأنــطــونــي 

مايك.
وتــشــيــر ســجــالت الــتــاريــخ إلـــى امــتــالك نــادي 
االتحاد السكندري لقب األكثر تتويجا عربيا 
عــــام 2020، وهــو  آخـــرهـــا  ــقــــاب،  ألــ بــرصــيــد 6 
املرشح األول لحصد اللقب للمرة السابعة في 
تاريخه، فيما يأتي في وصافة األكثر تتويجا 
نــــادي الــريــاضــي الــلــبــنــانــي )5 مــــرات( آخــرهــا 
عام 2010، ثم الجزيرة املصري )4 مــرات(، في 
حن نالت عدة فرق اللقب مرتن، مثل الرشيد 
العراقي والحكمة اللبناني والنجم الساحلي 

التونسي وأهلي بنغازي الليبي.
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برشلونة ـ العربي الجديد

ســــتــــكــــون األنـــــــظـــــــار فــــــي الــــيــــوم 
الـــثـــانـــي مــــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
ــال أوروبـــــا  ــطـ الــثــانــيــة لــــــدوري أبـ
عـــدة  إلـــــى  مــتــوجــهــة   ،2022-2021 مـــوســـم 
مــواجــهــات قــويــة وُمــنــتــظــرة، ولــعــل أبــرزهــا 
مــواجــهــة تشلسي بــطــل أوروبــــا ضــد فريق 
بــوفــنــتــوس اإليــطــالــي، فــي وقـــت سيخوض 
كــل مــن بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي وبرشلونة 
اإلســبــانــي مــبــاريــات مــهــمــة، أمـــا مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي فيلعب مباراة مصيرية 
ضــد فــيــاريــال اإلســبــانــي، وهــدفــه تعويض 
أخيرًا على  لها  التي تعرض  األمــل  خيبات 

الصعيدين املحلي واألوروبي.

برشلونة يحتمي بتاريخه أمام بنفيكا
ــي، إلـــى  ــانــ ــبــ يــطــمــح نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة اإلســ
نسيان خيبة أمله الكبيرة في دوري أبطال 
أوروبــا، بعدما خسر املواجهة األولــى على 
يد بايرن ميونخ )3-0(، من خالل االحتماء 
البرتغالي،  بنفيكا  ُمضيفه  أمــام  بتاريخه 
في املباراة التي ستقام على ملعب »النور«، 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األربــعــاء، 

من املسابقة القارية.
تحقيق  البرتغالي  بنفيكا  نادي  واستطاع 
االنتصار في أول مواجهة له على اإلطالق، 
ضـــد بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي، بــثــالثــة أهـــداف 
القارية  املسابقة  نهائي  في  هدفن،  مقابل 
عام 1961، لكنه منذ ذلك الحن، لم يتذوق 

طعم الفوز نهائيًا على الفريق الكتالوني.
ولم يخسر نادي برشلونة على يد بنفيكا 
ــفـــوق فــــي 3 مـــواجـــهـــات،  نـــهـــائـــيـــًا، بـــعـــدمـــا تـ
ــبـــات، فــيــمــا تـــفـــادى  ــنـــاسـ ــي 3 مـ ــادل فــ ــ ــعـ ــ وتـ

أبطال أوروبا
مواجهات مهمة

إلى  أوروبا  أبطال  ليالي  تعود  المنافسات،  من  األول  اليوم  نهاية  بعد 
الذي  منها  الكبيرة،  األندية  لجميع  ُمنتظرة  بمباريات  جديد  من  الواجهة 
يسعى لتعزيز سلسلة انتصاراته أو من أجل تعويض خيبة أمل الجولة األولى 

بعد السقوط، والحديث هنا عن برشلونة ومانشستر يونايتد

3031
رياضة

تقرير

ــفـــريـــق  »الـــــبـــــالوغـــــرانـــــا« الــــهــــزيــــمــــة أمــــــــام الـ
الــــكــــتــــالــــونــــي خــــــــــارج مـــلـــعـــبـــه فــــــي جــمــيــع 
ــــوزه فـــي لــقــاء،  املــســابــقــات الـــقـــاريـــة، عــقــب فـ
وتــعــادلــه فــي مــبــاراتــن، واســتــطــاع الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي املـــواجـــهـــات الـــــ3. 
وكــانــت آخـــر مـــبـــاراة، بــن نــاديــي برشلونة 
وبنفيكا في شهر أكتوبر/تشرين األول عام 
2012، حــيــث اســتــطــاع الــفــريــق الــكــتــالــونــي، 
الراحل، تيتو فيالنوفا  املــدرب  تحت قيادة 
)توفي في عام 2014(، تحقيق الفوز بهدفن 

مقابل ال شيء.
لــلــهــزيــمــة فــي مــواجــهــاتــه  وتــعــرض بنفيكا 
االفتتاحية في دوري أبطال أوروبا، في كل 
مــن مــواســمــه الــثــالثــة األخــيــرة، حيث خسر 
 ،2018/2017 فـــي  مــوســكــو  ســيــســكــا  أمـــــام 
واليبزيغ   ،2019/2018 في  ميونخ  وبايرن 

األملاني في 2020/2019.
الهزيمة  لتجنب  برشلونة  يسعى  بــــدوره، 
ــا،  ــ فـــي أول مـــبـــاراتـــن لـــه فـــي بــطــولــة أوروبــ
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فـــي تــاريــخــه بــأكــمــلــه، 
حيث خسر مباراتيه في الجولة األولى من 
كأس االتحاد األوروبي مع نادي بورتو في 

موسم 1973/1972، وعانى من اإلقصاء.

عمالق إنكليزي بروح إيطالية
ينزل تشلسي اإلنكليزي، بطل أوروبا ملوسم 

يوفنتوس،  نـــادي  على  ضيفًا  2020ـ2021، 
في لقاء سيفتقد الكثير من أهميته بسبب 
ــرة الـــتـــي يــعــرفــهــا الـــنـــادي  ــؤثــ الـــغـــيـــابـــات املــ
اإليطالي في خط هجومه بعد رحيل نجمه 

األول رونالدو وإصابة ديباال وموراتا.
وســتــكــون مهمة الــنــادي اإلنــكــلــيــزي، سهلة 
نــســبــيــًا بـــمـــا أن مـــســـتـــوى يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
انتصاره  لم يكن مقنعًا، رغم  املوسم  بداية 
فــي الجولة األولـــى مــن دوري األبــطــال ضد 
الــســويــدي، ولــكــن الــوضــع سيكون  منافسه 
ــا يــــالقــــي الـــعـــمـــالق  ــنـــدمـ ــًا عـ مــخــتــلــفــًا تـــمـــامـ

اإلنكليزي.
ولــــن يـــكـــون تــشــلــســي غــريــبــًا عـــن األراضـــــي 
العب  مــن  أكثر  تضم  فتشكيلته  اإليطالية، 
ســـبـــق لـــهـــم املـــــــــرور بـــمـــالعـــب الــكــالــتــشــيــو 
وجورجينيو  لوكاكو  مثل  أنديتها،  وخبر 
وتياغو سيلفا وكوفاسيفيتش وروديغير 
اللندني  النادي  وهي عناصر تصنع ربيع 

ولكنها تألقت أساسًا في الكالتشيو.
ويــعــتــبــر تــشــلــســي فـــريـــقـــًا إنــكــلــيــزيــًا يــديــن 
بــنــجــاحــاتــه إلـــى كـــرة الــقــدم اإليــطــالــيــة، فقد 
راهن على العديد من األسماء منذ سنوات 
طــويــلــة وتــعــاقــد مـــع العـــبـــن ومـــدربـــن من 
الدوري اإليطالي ساهموا في إعادة الفريق 
إلـــى املــجــد. وكــانــت الــبــدايــة مــع نــجــم بــارمــا 
ــــذي انــتــقــل إلــى  ونـــابـــولـــي الــســابــق زوال، الـ
تشلسي برفقة عدد من الالعبن اإليطالين 
مثل  التسعينيات  فــي  الكالتشيو  ونــجــوم 
وغوليت  ماتيو  ودي  الــرومــانــي  بيترسكو 
وفــيــالــي الــــذي لــعــب لــلــنــادي اإلنــكــلــيــزي ثم 
دربه وحصل على العديد من األلقاب العبًا 

ومدربًا.
كما ترك املــدرب اإليطالي الشهير كالوديو 
رانيري، بصمته مع الفريق عندما قاده إلى 

مواجهة نارية بين 
تشلسي اإلنكليزي 

ويوفنتوس اإليطالي

رايسينغ يسقط أمام أرخنتينوس ويفشل 
في تحقيق الفوز للمباراة السابعة

ازدادت األزمــــة داخــــل أروقــــة فــريــق راســيــنــغ كــلــوب بــعــد ســقــوطــه خــــارج ملعبه أمــام 
أرخنتينوس جونيورز بهدفني نظيفني في ختام الجولة العاشرة من الدوري األرجنتيني 
لكرة القدم. بهذه الخسارة يفشل رايسينغ في تحقيق أي فوز للجولة السابعة تواليًا. 
نــفــس رصــيــد رايسينغ،  ـــــ18 وهـــو  ال إلـــى نقطته  النتيجة، وصـــل أرخــنــتــيــنــوس  وبــهــذه 
الــصــدارة، تاييريس. وفــي مباراة أخــرى، فاز  بـــ11 نقطة عن صاحب  وكالهما يبتعد 
هوراكان خارج أرضه أمام نيويلز أولد بويز بهدف نظيف، ليصعد هوراكان للمركز 
تاييريس،  أن فريق  ُيذكر  أولــد بويز،  لفريق  الـــ13 برصيد 16 نقطة، مقابل 15 نقطة 
متصدر الجدول برصيد 29 نقطة فاز السبت املاضي على روساريو سنترال )4 - 1(.

برايتون يرفض السقوط أمام كريستال باالس بتعادل قاتل
اقتنص فريق برايتون آند هوف ألبيون نقطة ثمينة من براثن مضيفه كريستال باالس 
الجولة  آخــر مواجهات  بــارك(، في  بتعادل قاتل بهدف ملثله على ملعب )سلهورست 
السادسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. تمكن أصحاب األرض من التقدم في 
النتيجة مع آخر دقائق الشوط األول من ركلة جزاء سجلها النجم اإليفواري ويلفريد 
زاها. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه املباراة في اتجاه باالس، رفض املهاجم الفرنسي 
 من الضائع. 

ً
نيل موباي سقوط فريقه بتسجيل هدف التعادل في الوقت املحتسب بدال

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليملك فريق »النسور« 6 نقاط في املركز الـ15، وهي 
املاضية بثالثية نظيفة على  الجولة  الفوز بعد خسارة  ثاني مباراة ال يحققون فيها 
يد ليفربول، بينما حقق الفريق انتصارا وحيدا قبل جولتني بثالثية نظيفة أيام على 
توتنهام هوتسبر. أما برايتون، فتوقفت سلسلة انتصاراته خالل الجولتني املاضيتني، 
محققًا تعادله األول هذا املوسم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها املركز السادس، 
بفارق األهداف فقط خلف الرباعي مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، 

وإيفرتون، بينما ينفرد ليفربول بالصدارة بـ14 نقطة.

ميسي على رأس قائمة األرجنتين للجولة الثالثية 
في تصفيات المونديال

تصدر النجم، ليونيل ميسي، قائمة منتخب األرجنتني التي أعلنها املدرب سكالوني ولم 
تشهد أي مفاجآت، وذلك استعدادًا للجولة الثالثية في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
ملونديال 2022 أمام باراغواي وأوروغــواي، وبيرو. وال يزال مدرب »األلبيسيليستي« 
لقب  الفريق  التي منحت  القائمة  األكبر من  الجزء  ثقته في  االختيار يؤكد على  بهذا 
»كوبا أميركا« التي احتضنتها البرازيل قبل أشهر، والتي شاركت أيضًا في املباريات 
األخيرة في تصفيات املونديال. ومن املنتظر أن يحل املنتخب األرجنتيني ضيفًا على 
باراغواي يوم 7 تشرين األول/أكتوبر املقبل، ثم سيستقبل بعدها بثالثة أيام منتخب 
أوروغواي، ومن بعده منتخب بيرو يوم 14 من نفس الشهر. ويحتل منتخب »راقصو 
التانغو« املركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل، مع 
مباراة مؤجلة لكليهما، وهي تلك التي ألغيت بينهما هذا الشهر بسبب اقتحام مسؤولي 
الصحة في البرازيل للملعب الحتجاز بعض العبي األرجنتني املشتبه في تالعبهم في 

إجراءات الحجر الصحي لدخول البالد.

انتفاضة سيلتا فيغو في الليغا مستمرة
واصل فريق سيلتا فيغو استفاقته في منافسات »الليغا« بفوز ثان على التوالي وهذه 
املرة بشق األنفس وفي الوقت القاتل بهدف نظيف على حساب ضيفه غرناطة على 
ملعب )بااليدوس( في نهاية الجولة السابعة من منافسات »الليغا«. وحافظ سيلتا بهذه 
النتيجة على النشوة التي تحققت بأول فوز له في »الليغا« في الجولة املاضية بهدفني 
نظيفني على ليفانتي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل و4 
للفريق  الكارثية  النتائج  مسلسل  استمر  جانبه،  من  الــــ13.  املركز  بها  يحتل  هــزائــم، 
»األندلسي« هذا املوسم، ليتجرع خسارة هي الثانية على التوالي، والرابعة هذا املوسم، 
ويكتفي بالنقاط الثالث، التي حصدها من 3 تعادالت بينما لم يحقق أي انتصار، في 

منطقة الخطر )املركز الـ18(.

ُيعتبر املهاجم الكندي، جوناثان ديفيد )21 سنة(، من هدافي 
فريق ليل الفرنسي حاليًا والذي كان من أبرز املساهمني في 
تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي في املوسم املاضي، وهو 
سيخوض مواجهة في دوري األبطال ضد فريق سالزبورغ 

النمساوي وهدفه صناعة الفارق على أرض امللعب.
بدأ ديفيد مسيرته في كرة القدم مع فريق جينت البلجيكي 
وبــــدأ ضــد فــريــق زولــتــي واريــغــيــم وســجــل هــدفــا فــي الــوقــت 
 
ً
بديال ذلــك شــارك  الخسارة. وبعد  لُينقذ فريقه من  الضائع، 

في مباراة من منافسات الدوري األوروبي ضد فريق يايلونيا 
بياليستوك، وسجل هدفا في الدقيقة 85 وساهم بفوز فريقه.
وتابع ديفيد مسلسل تسجيله لألهداف وسجل ضد فريق 
 وساهم بفوز 

ً
واسالند بيفيرين في الدوري بعد أن دخل بديال

فريقه )4 -1(، وبعد تسجيله 5 أهداف في أول 5 مباريات، مدد 
ديفيد عقده مع الفريق البلجيكي حتى عام 2022، ووصلت 

قيمته في السوق آنذاك إلى حوالي 20 مليون يورو.
الهداف  املهاجم  التعاقد مع  ليل  قــرر فريق  وفــي عــام 2020، 
ملــدة 5 ســنــوات مقابل حــوالــي 30 مليون يـــورو، ليكون أغلى 
صفقة كندية في كرة القدم. وخاض الالعب أول مباراة له ضد 
فريق رين في الدوري الفرنسي، لكنه عانى من بداية متعثرة 
بعض الشيء وتأخر في تسجيل األهداف ألكثر من شهرين، 

ليأتي هدفه األول في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ضد فريق 
أهداف  بأربعة  ليل  انتهت ملصلحة  التي  املواجهة  في  لوريان 

نظيفة.
وبدأ  الهجومية  فاعليته  من  الكثير  ديفيد  استعاد  ذلــك  بعد 
الــذي سجل فيه هدف  الــيــوم  إلــى  بتسجيل األهــــداف، ليصل 
الفوز ضد فريق باريس سان جيرمان والــذي كان أول فوز 
النادي »الباريسي« منذ عام 1996.  لليل خارج األرض على 
وأكد ديفيد بالتالي قوته الهجومية التي كانت أحد األسباب 
-2020 ملوسم  الـــدوري  بلقب  ليل  فريق  تتويج  فــي  املباشرة 
2021، ومنذ ذلك الحني أمسى ديفيد واحدا من أهم عناصر 

الفريق في خط الهجوم.
بــدأ ديفيد مسيرته مع منتخب كندا  الــدولــي،  وعلى الصعيد 
في عام 2018، وخاض أول مباراة ضد فريق جزر فيرجينيا، 
وسجل هدفني في املواجهة التي انتهت بثمانية أهداف نظيفة. 
وشارك مع منتخب بالده في بطولة الكأس »الذهبية«، وسجل 
بفوز  انتهت  التي  املواجهة  في  كوبا  »هاتريك« ضد منتخب 
كندا بسبعة أهداف نظيفة. ورغم إقصاء كندا من الدور ربع 
الذهبي« بسبب  »الحذاء  أن ديفيد حصد جائزة  إال  النهائي، 

تسجيله 6 أهداف في البطولة.
رياض...

جوناثان ديفيد

على هامش الحدث

مهاجم كندي يقود خط هجوم فريق ليل الفرنسي ويُقدم 
مستويات ُمميزة على أرض الملعب

برشلونة يسعى 
لتعويض 
الخسارة أمام 
بايرن في الجولة 
)Getty( األولى

نجمة »الجمباز« كشفت عن تفاصيل معاناتها 
)Getty( أخيرًا

حامل لقب الدوري اإلسبان

نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا، قبل أن 
يخلفه الــبــرتــغــالــي مــوريــنــيــو الــــذي واصــل 
العمل وقاد تشلسي للحصول على الدوري 
اإلنــكــلــيــزي. وارتــبــط مجد الــبــلــوز أوروبــيــًا، 
الذي  ماتيو  دي  روبرتو  اإليطالي  باملدرب 
ــا  أبــطــال أوروبـ قـــاده للحصول عــلــى دوري 
للمرة األولى في تاريخه، بعدما استنجدت 
بـــه إدارة الــفــريــق وســـط الـــوســـم فــنــجــح في 
تــجــاوز أنــديــة قــويــة مــثــل نــابــولــي وخــاصــة 

برشلونة اإلسباني في نصف النهائي.
ـــن إنـــهـــاء  كـــمـــا تــمــكــن أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مـ
مــــواســــم صــعــبــة عـــلـــى الــــنــــادي اإلنــكــلــيــزي 

األنــديــة  كــل  عكس  متواصل  بشكل  مدربيه 
ه تأثر بطريقة 

ّ
أن القوية، ويبدو  اإلنكليزية 

التي  الكالتشيو  تصرف إدارات األندية في 
تــســارع إلـــى إقــالــة املــــدرب وال تمنحه وقتًا 

ثمينًا.
الــنــادي  تتويجات  معظم  إن  الــقــول  ويمكن 
اإلنكليزي، يعود الفضل فيها إلى املدربن 
اإليطالين الذين قادوه في املواسم املاضية 
ــــي، كــمــا أن  وخــاصــة عــلــى الصعيد األوروبــ
الفريق يدين للدوري اإليطالي الذي منحه 
ــل الـــالعـــبـــن فــي  ــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع أفـــضـ فـــرصـ

املواسم األخيرة.

إلـــى الحصول  قـــاده  4ـ3ـ3،  وبــفــضــل طــريــقــة 
عــلــى الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي مــنــهــيــًا ســيــطــرة 
مانشستر ســيــتــي عــلــى الــلــقــب. أمـــا املـــدرب 
ــه قضى موسمًا 

ّ
ماوريسيو ســاري ورغــم أن

واحدًا فقد نجح في الحصول على الدوري 
األوروبي بعدما سحق أرسنال في الدوري 
الفريق ليشرف على  ثم رحــل عن  النهائي، 

يوفنتوس.
ولــئــن اســتــفــاد تــشــلــســي مـــن قـــــدرات نــجــوم 
الكالتشيو في املواسم املاضية، فإن الفريق 
ال يختلف كثيرا من حيث إدارتــه عن الفرق 
يغّير  الــذي  الوحيد  الــنــادي  فهو  اإليطالية 

»يونايتد« للتعويض أمام فياريال
لن يقبل فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
أن يــتــعــرض لــلــخــســارة الــثــانــيــة فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا هـــذا املــوســم عــنــدمــا يــواجــه 
مــبــارة صعبة  فــي  اإلسباني  فياريال  فريق 
ــام كلوب  ــدًا. فبعد الــخــســارة املــفــاجــئــة أمـ جـ
بروج البلجيكي في الجولة األولى، سيكون 
أمــام تحد كبير مــن أجل  املـــدرب سولشاير 
تحقيق أول 3 نقاط. ولن تكون املهمة سهلة 
ألن املــنــافــس هـــو فـــيـــاريـــال، الــــذي ســبــق أن 
تــفــوق على »يــونــايــتــد« فــي نهائي الـــدوري 

األوروبي خالل املوسم املاضي.

أسطورة الجمباز بايلز وجه رياضي
كادت أن تعتزل

األوملبية  واأللعاب  الجمباز  أسطورة  كشفت 
األميركية سيمون بايلز أنها كادت أن تعتزل 
قبل بداية منافسات أوملبياد طوكيو بكثير، 
األثــر  رغــم  األوملــبــي  بحلمها  تمسكت  لكنها 
الــنــفــســي الــــذي أثــقــل كــاهــلــهــا وتــــرك بصمته 
على صحتها الذهنية.  وكان من املتوقع أن 
الـــ24 سنة على أوملبياد طوكيو  تهيمن ابنة 
لكنها تسببت بداًل  الصيف،  أقيم هــذا  الــذي 
مــن ذلــك بضجة كبيرة مــن خــالل االنسحاب 
مـــن الـــحـــدث االفـــتـــتـــاحـــي ملــســابــقــة الــجــمــبــاز 
لــلــســيــدات بــعــد مــعــانــاتــهــا مـــن »تــويــســتــيــز«، 
وهــي ظاهرة يحتمل أن تكون خطرة تجعل 
العبي الجمباز يفقدون إحساسهم باالتجاه 
عندما يكونون في الهواء. وقالت بايلز، في 
مقابلة مع صحيفة »نيويورك ماغازين«: »إذا 
نظرتم إلى كل شيء مررت به خالل السنوات 
الــســبــع املــاضــيــة، فــمــا كـــان مـــن املـــفـــروض أال 
أكون موجودة مع فريق أوملبي آخر )املشاركة 
مجددًا في األلعاب(. كان يجب أن أعتزل قبل 
حديثها  فــي  بايلز  وكشفت  بكثير«.  طوكيو 
انسحابها  الــى  أدت  التي  الذهنية  الحالة  أن 
الــدرامــاتــيــكــي بـــدأت حــتــى قــبــل وصــولــهــا الــى 
ــابـــان، وأوضـــحـــت األمــيــركــيــة الـــتـــي كــانــت  ــيـ الـ

ضحية اعتداء جنسي خالل نشأتها، للمجلة، 
عاطفيًا،  بها  أضــرت  أن فضيحة الري نصار 
في إشــارة إلــى فضيحة إســاءة املعاملة التي 
تــــورط بــهــا الــطــبــيــب األمــيــركــي نــصــار والــتــي 
ظهرت إلى العلن قبل عامن وما زالت تتصدر 

العناوين حتى اآلن.
واعتبرت بايلز أن ما دار حول الفضيحة »كان 
ال يحتمل. لكن لم أكــن ألسمح له بأخذ شيء 
عملت من أجله منذ أن كنت في السادسة من 
عــمــري. لــم أكــن ألســمــح لــه بــأخــذ هــذه الفرحة 
ــك طــاملــا كــان  بــعــيــدًا عــنــي. لـــذلـــك، تـــجـــاوزت ذلـ
يــســمــح لـــي ذهــنــي وجـــســـدي بـــذلـــك«. وتعتبر 
ــثـــر العــــبــــات الـــجـــمـــبـــاز تــتــويــجــًا  بـــايـــلـــز مــــن أكـ
بــاأللــقــاب فــي الــتــاريــخ، وكــانــت مــرشــحــة فــوق 
ــادة لــلــفــوز بــســت مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة في  ــعــ الــ
اليابان، لكنها انسحبت من غالبية املنافسات 
من أجل أن تمنح األولوية لصحتها الذهنية. 
وخالل حديثها للمجلة ردت بايلز، التي فازت 
بمجموع 32 ميدالية أوملبية وعاملية، على من 
انــتــقــدهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
واتهمها باالستسالم، قائلة »قولوا ذلك حن 
وتتمتعون  عمركم  مــن  الثالثن  فــي  تكونون 
صباح  ذات  تستيقظون  ثم  الكامل،  ببصركم 
وال يمكنكم رؤية أي شيء، لكن الناس يقولون 
كما  اليومية  أداء وظيفتك  فــي  تستمر  أن  لــك 
تـــزال تتمتع ببصر. ســوف تشعر  لــو كنت ال 
ــــك؟«. وتـــابـــعـــت بــايــلــز  ــــذلـ بـــالـــضـــيـــاع، ألـــيـــس كـ
حديثها وقالت »أمارس الجمباز منذ 18 سنة. 
واستيقظت فــي أحــد األيـــام وفــقــدت الــتــوازن. 
كيف من املفترض بي أن أستمر في يومي؟«، 
كامل،  بشكل  الجمباز  عــن  بايلز  تبتعد  ولــم 
الــبــالد مــع »غولد  فــي  تــقــوم حاليًا بجولة  إذ 
ــور«. وقـــالـــت إن مــشــاكــلــهــا قد  ــ أوفــــر أمــيــركــا تـ
تراكمت مع مرور الوقت، وتأمل في املساعدة 
ــهـــاء مــحــرمــات الــحــديــث عـــن الــصــحــة  عــلــى إنـ
الذهنية، وذلك كي يصبح باإلمكان تشخيص 

األشخاص بشكل أسرع وتحسن العالجات.
ــابـــل، رأت بـــايـــلـــز، الـــتـــي دخـــلـــت دور  ــقـ فـــي املـ
الحضانة في سن مبكرة بعدما ابتعدت عن 
أم كانت تعاني من اإلدمان، أن مسألة التعامل 
مع مشاكل الصحة الذهنية »من املحتمل أن 
تــكــون شيئًا يــحــتــاج أن أعــمــل عليه ملـــدة 20 
عــامــًا. إنـــه عــمــل مــتــواصــل. أريـــد وحــســب من 
هذا  مــن  سأنتهي  متى  يخبرني  أن  الطبيب 
األمر، مثل التعافي من خالل جراحة. ملاذا ال 
يستطيع أحد إخباري أن األمر سينتهي في 

غضون ستة أشهر؟«.
)فرانس برس(

Wednesday 29 September 2021 Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة


