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ثقافة وناس

رياضة

ّ
ميسي وديمبيلي يقتربان من العودة
ال ليغا

أعـلــن ن ــادي برشلونة اإلسـبــانــي لكرة
ال ـقــدم أن قــائــده األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـي ـســي والـ ـجـ ـن ــاح ال ـف ــرن ـس ــي ع ـث ـمــان
دي ـم ـب ـي ـل ــي عـ ـ ـ ـ ــاودا ب ـش ـك ــل ت ــدري ـج ــي
ال ـت ـمــاريــن الـجـمــاعـيــة م ــع ال ـفــريــق إثــر
تعافيهما من إصابات عضلية ،قبيل
استحقاق فريقهما األوروبي أمام إنتر
ميالنو اإليـطــالــي ،فــي الجولة الثانية
مــن املـجـمــوعــة ال ـســادســة مــن مسابقة

يستضيف برشلونة إنتر ميالنو
على ملعب كامب نو األربعاء

ّ
تعر ّض ميسي
لتمدد بعضلة
الفخذ (جورج
غاريرو ــ أ ف ب)

دوري أبطال أوروبــا يوم غد األربعاء.
وأف ـ ـ ــاد ب ـط ــل إس ـب ــان ـي ــا ف ــي املــوس ـمــن
امل ــاض ـي ــن ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى تــويـتــر
«شــارك ميسي وديمبيلي في جزء من
الحصة التدريبية مع الفريق».
وتعرض ميسيّ ،
ّ
املتوج أخيرًا بجائزة
أفضل العب في العالم من قبل االتحاد
الدولي «فيفا» للمرة السادسةّ ،
لتمدد
في عضالت فخذه اليسرى في الشوط
األول مـ ــن م ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــاري ــال ()1-2
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي أول م ـشــاركــة
أساسية له هذا املوسم بعدما غاب عن
أول أرب ــع مـبــاريــات فــي الليغا بسبب

إص ــاب ــة ف ــي رب ـل ــة ال ـس ــاق ت ـع ــرض لها
خالل تحضيرات املوسم.
أما ديمبيلي فكان بــدوره يتعافى من
إصابة في الفخذ اليسرى تعرض لها
ً
خ ــال ال ـت ـمــاريــن ،وه ــو دخ ــل ب ــدال من
ميسي في مطلع الشوط الثاني ملباراة
ف ـي ــاري ــال ال ـت ــي ك ــان ــت ض ـمــن املــرح ـلــة
السادسة من الدوري اإلسباني .وغاب
الالعبان عن مباراة النادي الكاتالوني
عـ ـل ــى أرض خـ ـيـ ـت ــاف ــي فـ ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
ال ـســاب ـعــة والـ ـت ــي ان ـت ـهــت ب ـف ــوز األول
بهدفني نظيفني.
وت ــأت ــي م ـ ـعـ ــاودة م ـي ـســي ودي ـم ـب ـي ـلــي
ال ـت ـمــاريــن ب ـعــد ال ـب ــداي ــة الـبـطـيـئــة في
الــدوري لبرشلونة ،حيث يحتل املركز
ال ــراب ــع بــرص ـيــد  13ن ـق ـطــة م ــن أرب ـعــة
انتصارات وتعادل وهزيمتني ،بينما
اس ـت ـه ــل ح ـم ـل ـتــه ف ــي م ـســاب ـقــة دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ب ــال ـت ـع ــادل س ـل ـبــا مــع
مضيفه بوروسيا دورتموند األملاني.
ويستضيف برشلونة إنتر على ملعب
كامب نو األربعاء ،في الجولة الثانية
مل ـب ــاري ــات امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة الـتــي
تـضــم أي ـضــا ســافـيــا بـ ــراغ الـتـشـيـكــي.
وتـتـســاوى الـفــرق األرب ـعــة للمجموعة
ب ــرص ـي ــد ن ـق ـط ــة واح ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـج ــول ــة
األولى.

قضية

ملف ساال يعود إلى الضوء
أل ـ ـ ــزم االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
(فيفا) نادي كارديف سيتي الويلزي،
امل ـ ـشـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ــة إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،دف ــع
مبلغ ستة ماليني يــورو لنادي نانت
ال ـفــرن ـســي ،ب ــدل ان ـت ـقــال األرجـنـتـيـنــي
الــراحــل إيميليانو س ــاال .وك ــان نانت

فيفا يلزم كارديف بدفع
ستة ماليين يورو لنانت
ق ــد ت ـق ــدم ب ـش ـك ــوى أم ـ ــام «ف ـي ـف ــا» فــي
ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر إث ــر رف ــض كــاردي ــف
الــذي هبط في نهاية املوسم املاضي
من الــدوري املمتاز إلى دوري الدرجة
اإلنكليزية األول ــى ،دفــع قيمة صفقة
انتقال ســاال إلــى صفوفه ،البالغة 17
مليون يورو ،بعدما لقي األرجنتيني
حـتـفــه ب ـس ـقــوط ال ـط ــائ ــرة ال ـتــي كــانــت
تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة

ال ــوي ـل ــزي ــة ،ف ــي ب ـح ــر امل ــان ــش ف ــي 21
كانون الثاني /يناير.
وقــال الفيفا فــي بيان لــه يــوم أمــس إن
لـجـنــة أوضـ ــاع الــاع ـبــن تــوصـلــت إثــر
اجتماع عقدته في  25أيلول /سبتمبر
الفائت ،إلى أن على كارديف «دفع مبلغ
ستة ماليني يورو ،وهي الدفعة األولى
بموجب اتـفــاق االنـتـقــال ال ــذي توصل
إلـيــه الـطــرفــان فــي  19كــانــون الـثــانــي/
يناير  .»2019وأش ــار االتـحــاد الدولي
إلى أن اللجنة «التي لم تغب عن بالها
الـظــروف املـحــددة واالستثنائية لهذا
ال ــوض ــع امل ــأس ــوي خـ ــال مـنــاقـشــاتـهــا
بـ ـش ــأن ال ـ ـنـ ــزاع الـ ـق ــائ ــم ،ام ـت ـن ـع ــت عــن
فــرض تكاليف إجرائية على األطــراف
املعنيني».
وأوضــح الفيفا الــذي يتخذ من مدينة
زوري ــخ السويسرية مـقـرًا لــه ،أنــه أبلغ
األطــراف اليوم بـقــراره ،مشيرًا إلــى أنه
«خ ــال مهلة تمتد عـشــرة أي ــام ،يمكن
ن ــادي ــي ك ــاردي ــف ون ــان ــت طـلــب نسخة

(أ ف ب)

ُّ
مـ ــن األس ـ ـ ــس الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذ ب ـمــوج ـب ـهــا
القرار القابل لالستئناف أمام محكمة
التحكيم الرياضي في لوزان».
ّ
وق ـ ـ ـضـ ـ ــى سـ ـ ـ ـ ــاال فـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــن الـ ـث ــامـ ـن ــة
وال ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــار ديـ ـفـ ـي ــد
إيـبــوتـســون ال ــذي لــم يعثر على جثته
بعد ،لــدى تحطم طــائــرة صغيرة كانا

ع ـلــى م ـت ـن ـهــا ،ف ــي ب ـحــر امل ــان ــش ،حني
كــان املهاجم فــي طريقه مــن نانت إلى
كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل
صفقة قياسية للنادي الويلزي .ودخل
الـ ـن ــادي ــان ف ــي تـ ـج ــاذب ب ـش ــأن رس ــوم
الصفقة ،فيما أف ــاد مـصــدر مـقــرب من
كارديف سيتي وسائل إعالم إنكليزية

مـطـلــع ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ب ــأن الـ ـن ــادي ال
يدين بشيء لنانت ،ألنــه يعتبر العقد
ً
ُ
«م ً
لغى وباطال».
وأشـ ــارت وســائــل إع ــام إنـكـلـيــزيــة في
حـيـنــه إل ــى عـقــد س ــاال ال ــذي وق ـعــه مع
ك ـ ــاردي ـ ــف ورفـ ـضـ ـت ــه راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ــدوري
املمتاز ،وقد لقي الالعب حتفه قبل أن
يتمكن مــن توقيع عقد جــديــد ،إضافة
إلــى ضلوع الطرفني بخالف بشأن ما
إذا كان قد وافق على توقيع عقد جديد
أو ال.
ورأى رئـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة،
ال ـس ــوي ـس ــري ج ــان ــي إن ـفــان ـت ـي ـنــو ،فــي
تـصــريـحــات ســاب ـقــة ،أن ه ــذه القضية
ت ـت ـم ـح ــور حـ ـ ــول «وض ـ ـ ــع إنـ ـس ــان ــي ال
ّ
يسبب لنا الـحــزن (فـقــط) بــل أكـثــر من
ذل ــك» ،مضيفًا« :ه ــذه مــأســاة ،وكــل ما
يمكنني القيام به ،توجيه التحية إلى
عائلته .بالنسبة إلى ما يبقى ،هيئات
الـفـيـفــا سـتـتــولــى امل ــوض ــوع ،وآمـ ــل أن
يتوصل الناديان إلى اتفاق».

مونديال 2022

ثالث مالعب كأس العالم يستقبل مونديال األندية
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
املنظمة لنهائيات كــأس العالم 2022
فــي قـ ّطــر ،أن سـتــاد املدينة التعليمية
سيدشن خالل مونديال األندية أواخر
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،لـيـصـبــح ثــالــث ملعب
جاهز من الثمانية املضيفة للبطولة
الـعــاملـيــة ،قـبــل ثــاثــة أع ــوام مــن موعد
انطالقها.
وقالت اللجنة في بيان لها إنه «في
 18ديـسـمـبــر (ك ــان ــون األول) ،2019
ُ
سيكشف الستار رسميًا عــن ستاد
املــديـنــة التعليمية قبل استضافته
أولى املباريات على أرضه في الدور
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ب ـط ــول ــة ك ــأس
الـعــالــم لــأنــديــة» الـتــي تستضيفها
قطر بــن  11كــانــون األول/ديـسـمـبــر
و 21م ـنــه .وأش ـ ــارت الـلـجـنــة إل ــى أن
املـلـعــب الـ ــذي تـبـلــغ سـعـتــه نـحــو 40
أل ـ ــف م ـت ـف ــرج ،سـيـسـتـضـيــف أي ـضــا

املباراة النهائية للبطولة.
وس ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح االسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف
ب ــاس ــم «جـ ــوهـ ــرة الـ ـصـ ـح ــراء» ،ثــالــث
مـلـعــب مـنـجــز م ــن امل ــاع ــب الـثـمــانـيــة
املستضيفة لـلـمــو ّنــديــال ،بـعــد ستاد
خليفة الــدولــي ُ(دش ــن في سبعينات
القرن املاضي وخضع لعملية تأهيل
وت ـط ــوي ــر ق ـبــل إعـ ـ ــادة اف ـت ـتــاحــه عــام
 ،)2017وس ـتــاد الـجـنــوب فــي مدينة
الوكرة الذي ُدشن في وقت سابق هذا
ال ـع ــام ،وك ــان أول مـلـعــب م ــن مــاعــب
املونديال يتم بناؤه بالكامل.
ويقع ستاد املدينة التعليمية ضمن
م ــؤسـ ـس ــة قـ ـط ــر لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـعـ ـل ــوم
وتنمية املجتمعُ ،
وص ّمم «بشكل فريد
يعكس أصالة فنون العمارة العربية
اإلس ــام ـي ــة وام ـت ــزاج ـه ــا ب ــال ـح ــداث ــة»،
بحسب بيان اللجنة العليا.
ونقل بيان اللجنة عن أمينها العام

(أ ف ب)

ح ـس ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذوادي ق ــول ــه إن تــدشــن
امل ـل ـع ــب «يـ ـس ـ ّـج ــل إنـ ـ ـج ـ ــازًا آخ ـ ــر فــي
رح ـل ـت ـن ــا ن ـح ــو اس ـت ـض ــاف ــة ب ـطــولــة
كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم» لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فــي
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا.
ّ
«حري بنا أن نفخر بكشف
وأضاف

النقاب أمــام العالم عن هــذه التحفة
املـعـمــاريــة فــي الـيــوم الــوطـنــي لدولة
قطر وتــزامـنــا مــع استضافة الــدولــة
بطولة كأس العالم لألندية».
ورأى ال ـ ــذوادي أن مــونــديــال األنــديــة
الذي ُ
سيقام في قطر في  2019و2020

ّ
يشكل «فرصة ذهبية لتطوير مستوى
الـ ـج ــاه ــزي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادًا الس ـت ـض ــاف ــة
املــونــديــال ع ــام  ،2022وتـعــريــف آالف
املـشـجـعــن وال ـ ــزوار مــن أن ـحــاء العالم
كافة بالتجربة الفريدة التي تنتظرهم
ع ـ ـنـ ــد ق ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــم إلـ ـ ـ ّــى ق ـ ـطـ ــر ملـ ـ ـ ـ ــؤازرة
م ـن ـت ـخ ـبــات ـهــم املـ ـف ــضـ ـل ــة بـ ـع ــد أعـ ـ ــوام
قليلة».
وت ـك ـمــن االسـ ـت ــدام ــة ف ــي ج ــوه ــر بـنــاء
اس ـت ــاد املــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ،إذ سيتم
بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ™2022تفكيك  20ألف مقعد من
مقاعد املدرجات العلوية ،والتبرع بها
لدعم مشاريع ومنشآت رياضية في
العالم .عالوة على ذلك ،سيتم تحويل
اسـتــاد املــديـنــة التعليمية إلــى مرافق
ري ــاضـ ـي ــة تـ ـخ ــدم م ـن ـت ـس ـبــي مـخـتـلــف
امل ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـس ـ ــات األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة وامل ـ ــراك ـ ــز
البحثية التابعة للمدينة التعليمية.

اعتزال

الكرة الصفراء

ّ
فراس الخطيب يعلق حذاءه :األفضل قادم

عاد الخطيب إلى المنتخب عام ( 2017أ ف ب)

أعلن فراس الخطيب ّ
الهداف التاريخي للمنتخب
السوري لكرة القدم ،اعتزاله اللعب بعد مسيرة
ألكثر من عقدين في املالعب السورية والعربية،
مؤكدًا أن «القادم أفضل» بعد تلميحه الى خوض
مسيرة تدريبية .وكتب الخطيب عبر حسابه
الرسمي على تويتر أمس االثنني «بعد  26سنة
ال يمكن أن أنـســاهــا بجميع تفاصيلها ،أعلن
انتهاء مسيرتي في مالعب كرة القدم كالعب،
والقادم أفضل إن شاء الله».
ويأتي إعالن الخطيب بعد أيام من كشف مدرب
املنتخب فجر إبراهيم أن الالعب البالغ  36عامًا،
بــات خ ــارج حـســابــاتــه .وش ــارك الخطيب نهاية
األس ـبــوع املــاضــي فــي بــرنــامــج تلفزيوني حيث
قــال «ف ــراس الخطيب اعـتــزل كــرة الـقــدم الـيــوم»،
م ــؤك ـدًا أن قـ ــرار االعـ ـت ــزال يـشـمــل ال ـل ـعــب على

َ
مستويي األندية واملنتخب .وأوضح «منذ شهر
وأن ــا أفـكــر بــاالع ـتــزال .أغـلــب ال ـنــاس نصحوني
بعدم االعتزال ،لكن بالنسبة ّ
إلي أرى أن ما قمت
كاف» ،مؤكدًا احترامه قرار ابراهيم
به حتى اآلن ٍ
ناد.
بأي
ارتباطه
عدم
إلى
ًا
ر
نظ
بعدم استدعائه
ٍ
وشــدد على أنــه لــن يترك كــرة الـقــدم« ،قــد أعمل
فـيـهــا ك ـم ــدرب ،كـمـســاعــد أو مـحـلــل» ،لـكــن «أي
خطوة في املستقبل تحتاج الى دراسة».
وك ـ ــان اب ــراه ـي ــم ق ــد أكـ ــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أن
الخطيب أصبح خارج حساباته في التصفيات
املـشـتــركــة ملــونــديــال قـطــر  2022وك ــأس أسـيــا
 .2023وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «كانت
مباراة الفيليبني في الجولة األولى من التصفيات
املشتركة التي شارك فيها فراس ملدة  80دقيقة
وسجل فيها هدفًا من األهداف الخمسة ،املحطة

األخيرة في مسيرته مع منتخب سوريا» ،علمًا
بــأن مـبــاراة مطلع أيـلــول /سبتمبر انتهت بفوز
«نسور قاسيون» بنتيجة (.)2-5
وعن أسباب استبعاده ،قال ابراهيم «اجتمعت
مــع فــراس بحديث ّ
ودي للغاية واتـفــق مــع رأيــي
بــأن وقــت االعـتــزال اقترب وأنــه لن يكون ضمن
تشكيلة سوريا في املرحلة املقبلة ،وخصوصًا
أنه ال يلعب اآلن مع أي فريق» .وأضــاف «اقتنع
فراس بأسباب استبعاده ،وال سيما في املرحلة
القادمة أمام جزر املالديف وغوام التي ستشهد
ع ــودة ع ــدة الع ـبــن مــؤثــريــن إل ــى املـنـتـخــب ،في
مقدمهم مهاجم الهالل السعودي عمر خريبني».
وداف ـ ـ ــع ال ـخ ـط ـيــب ع ــن أن ــدي ــة س ــوري ــة عـ ــدة فــي
مسيرته التي بدأت في نادي الكرامة الحمصي،
قبل أن يخوض تجربة عربية تنقل خاللها بني
أنــديــة مختلفة ،أبــرزهــا فــي الـكــويــت ،حيث دافــع
تواليًا منذ عام  2014عن ألوان العربي والكويت
والساملية الذي أمضى معه املوسمني املاضيني.
كما خاض خالل مسيرته تجربة مع شنغهاي
شينخوا الصيني.
وابتعد الخطيب عــن املنتخب فــي تـمــوز /يوليو
 2012بعد األحــداث التي شهدتها البالد ،وعاد
الى صفوفه في أواخــر عام  2017ليشارك في
ً
تصفيات مونديال روسيا  2018حامال شارة
القيادة.
والخطيب هو الهداف التاريخي ملنتخب سوريا
بــرصـيــد  37هــدفــا ،ب ـفــارق أرب ـعــة أهـ ــداف أمــام
املهاجم الدولي السابق رجا رافع .كما أنه واحد
من سبعة العبني في العالم شــارك مع منتخب
ب ــاده ســت م ــرات فــي تصفيات املــونــديــال ،من
كأس العالم  2002حتى .2022
وي ـخ ــوض املـنـتـخــب م ـبــارات ـيــه املـقـبـلـتــن ضمن
م ـنــاف ـســات امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ف ــي الـتـصـفـيــات
اآلس ـيــويــة ،األولـ ــى ضــد ج ــزر املــالــديــف فــي 10
تشرين األول /أكتوبر ،والثانية ضــد غــوام في
 15منه.

NBA

بول جورج يغيب عن انطالق الموسم
ُ
أعلن بــول جــورج املنضم حديثًا إلى
ل ــوس أنجليس كليبرز أن ــه سيغيب
عن بداية املوسم في الدوري األميركي
للمحترفني في كرة السلة ،ولن يعود
إلى املالعب سوى في تشرين الثاني/
نوفمبر املقبل ،عندما يكتمل شفاؤه
من عمليتني جراحيتني في الكتفني.
وقـ ــال ج ـ ــورج ،أح ــد نـجـمــن ضمهما
ك ـل ـي ـب ــرز ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف (م ـ ــع ك ــواه ــي
لـيـنــارد) ،فــي تصريح لقناة «أي أس
بي أن» الرياضية األميركية« :لن ألعب
املباريات اإلعدادية للموسم الجديد.
ســأغـيــب طـيـلــة شـهــر تـشــريــن األول/
أكتوبر .الهدف هو العودة في تشرين
الثاني نوفمبر» .وأضاف جورج (29
ع ــام ــا) ع ـل ــى ه ــام ــش «يـ ـ ــوم اإلعـ ـ ــام»
ملـمـثــل والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا« :م ــا زلــت
بـحــاجــة إل ــى بـعــض الــوقــت للتعافي،
ّ
تحسن شفائي يرضيني بالنظر
لكن
إلى قرب بداية املوسم».
وي ـخ ــوض ك ـل ـي ـبــرز خ ـمــس م ـبــاريــات
وديـ ـ ــة ف ــي ال ـف ـت ــرة ب ــن ال ـث ــال ــث و17
ت ـش ــري ــن األول/أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر امل ـق ـب ــل قـبــل
افـتـتــاح املــوســم الـجــديــد مــن ال ــدوري
بمواجهة جاره لوس أنجليس ليكرز
فــي  22م ـنــه ،تـلـيـهــا خـمــس مـبــاريــات
فــي الشهر ذات ــه ضــد غــولــدن ستايت
ووريــرز وفينيكس صنز وتشارلوت
هورنتس ويوتا جاز وسان أنتونيو
سبيرز.
وخضع النجم السابق ألوكالهوما
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ّ
هاليب تودّع
بكين وتتأهل
إلى الماسترز
ان ـت ـه ــى م ـ ـشـ ــوار ال ــروم ــانـ ـي ــة س ـي ـمــونــا
هــالـيــب عـنــد الـ ــدور ال ـثــانــي لـ ــدورة بكني
(ألــف نقطة) ،بخسارتها أمــام الروسية
إيكاتيرينا ألكسندروفا ( )6-2و()6-3
أمــس اإلثـنــن فــي يــوم شهد تقدمها في
تصنيف راب ـطــة املـحـتــرفــات إل ــى املــركــز
الـخــامــس عـلــى حـســاب الـكـنــديــة الـشـ ّـابــة
بيانكا أندرييسكو.
وخالفًا ملباراتها األحــد في الــدور األول
بيتيرسون حني
أمــام السويدية ريبيكا ّ
فــازت ( )1-6و( ،)1-6تــأثــرت الرومانية
البالغة مــن العمر  28عامًا ب ــاآلالم التي
عانت منها األسبوع املاضي في أسفل
ظهرها ،ما اضطرها إلى االنسحاب من
مباراتها في الــدور الثالث لــدورة ووهان
الـصـيـنـيــة .وكـشـفــت هــالـيــب "ل ــم أستعد
ك ــام ــل عــاف ـي ـتــي ب ـع ــد مـ ـب ــارات ــي األولـ ــى
(األح ـ ـ ــد ض ــد ب ـي ـت ـي ــرس ــون) ،وبــال ـتــالــي
ك ــان م ــن الـصـعــب ع ـلـ ّـي أن أل ـع ــب ،وهــي
(ألـكـسـنــدروفــا) قــدمــت أداء جـيـدًا ج ـدًا"،
مضيفة "اإلص ــاب ــة مــن ووهـ ــان ازدادت
ّ
وعلي العودة الى موطني من أجل
سوءًا
ال ـخ ـض ــوع ل ـف ـحــص ال ـت ـصــويــر بــالــرنــن
املـغـنــاطـيـســي .أن أرتـ ــاح بـعــض الـشــيء
والحصول على العالج".
وسقطت بطلة روالن غاروس الفرنسية
لعام  2018وويمبلدون اإلنكليزية لهذا
العام بعد  64دقيقة من مواجهتها مع
ّ
الروسية املصنفة  38عامليًا ،إال أن ذلك
ال يـحـمــل أي تــأث ـيــر ع ـلــى مـشــاركـتـهــا
فــي بـطــولــة املــاسـتــرز الختامية امل ـقـ ّـررة
فــي شينزين الصينية بــن  27تشرين
األول/أكتوبر و 3تشرين الثاني/نوفمبر،
إذ أعلنت رابطة املحترفات عن ضمان
تـ ّ
ـأه ـل ـهــا الـ ـس ــادس تــوال ـيــا إل ــى الـبـطــولــة
التي تجمع أفضل ثماني العبات خالل
املوسم.
وستشارك هاليب فعليًا للمرة الخامسة
تواليًا في هذه البطولة كونها انسحبت
العام املاضي بسبب إصابة في ظهرها.
ُ
وحسمت املقاعد األربـعــة األول ــى لهذه
ّ
البطولة بتأهل األسترالية آشلي بارتي،

سـيـتــي ث ــان ــدر إل ــى عـمـلـيــة جــراحـيــة
مطلع أيار/مايو املاضي بعد خروج
فريقه من الدور األول من البالي أوف
ع ـلــى ي ــد ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز
ّ
( ،)4-1حـيــث ك ــان يـعــانــي مــن تـمــزق
ّ
ف ــي وتـ ــر ال ـك ـتــف ال ـي ـم ـنــى .واس ـت ـغــل
ال ـج ـ ّـراح ــون ال ـفــرصــة إلجـ ــراء عملية
جــراح ـيــة ف ــي الـكـتــف ال ـثــان ـيــة ،حيث
كــان يعاني مــن إصــابــة أيـضــا .وقـ ّـدم
جــورج موسمًا رائعًا مع أوكالهوما

خضع جورج لعمليتين
جراحيتين في الكتفين
ُ
أصيبت هاليب في أسفل الظهر (أ ف ب)

تعاقد الكليبرز مع جورج ولينارد (أ ف ب)

سيتي ثاندر ،وبلغ معدله في املباراة
الــواحــدة  28نقطة مــع  8,2متابعات
و 4,1تمريرات حاسمة.
ونجح كليبرز في التعاقد مع لينارد،
أفـ ـض ــل العـ ـ ــب فـ ــي نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـ ــدوري
املوسم املاضي عندما قاد تورونتو
رابتورز إلى اللقب للمرة األولــى في
تاريخه ،وجورج هذا الصيف.
وذكـ ــرت بـعــض ال ـت ـقــاريــر أن لـيـنــارد
اشـ ـت ــرط ل ـل ـتــوق ـيــع م ــع ك ـل ـي ـب ـيــرز أن

ي ـت ـع ــاق ــد األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع ج ـ ـ ــورج الـ ــذي
ّ
شملت صفقة انتقاله تخلي فريقه
الجديد عــن الكندي شــاي ألكسندر،
اإليطالي دانيلو غاليناردي وخمسة
مستقبلية في الجولة األولى
خيارات
ُ
م ــن ال ـ ــ«درافـ ــت» امل ـخ ـ ّـص ــص النـتـقــاء
الع ـبــن مــن الـجــامـعــات والـثــانــويــات
واألجانب لصالح ثاندر.
ّ
واس ـت ـغ ــل جـ ــورج ال ـف ــرص ــة لـتــوجـيــه

رسالة إلــى رابطة ال ــدوري األميركي
لـلـمـحـتــرفــن ،م ــؤك ـدًا أن ــه يـشـكــل مع
لينارد «أفـضــل ثنائي» فــي ال ــدوري.
وق ــال« :أعـتـقــد ذل ــك .عـنــدمــا ت ــرى أنــه
يمكننا اللعب على جانبي امللعب،
س ـ ــرق ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ،م ـ ـنـ ــع ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم مــن
التسجيل .لدينا مستوى من الطراز
الرفيع على كال الجانبني من امللعب،
ّ
ال أرى كيف يمكن التغلب على ذلك».

التشيكية كارولينا بليشكوفا ،هاليب
وأندرييسكو التي احتاجت يــوم أمس
إل ــى تـقــديــم أف ـضــل م ــا لــديـهــا ف ــي أول
مـبــاراة لها منذ إنـجــاز تتويجها بطلة
لفالشينغ ميدوز ،من أجل ّ
التأهل الى
الدور الثاني على حساب البيالروسية
ألياكسندرا ساسنوفيتش ( )2-6و(-2
 )6و(.)1-6

