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رياضة

أعرب مدافع فريق برشلونة اإلسباني جيرارد 
بيكيه عن آماله في أن يجدد زميله املهاجم 

األرجنتيني ليونيل ميسي تعاقده مع الفريق 
»الكتالوني« وأن ينضم للفريق مجددًا، وذلك 

 مواجهة اإلدارة صعوبات من أجل تمديد 
ّ

في ظل
عقده بسبب راتبه املرتفع للغاية. وقال بيكيه 

في تصريحات صحافية: »ننتظر تجديد ميسي 
تعاقده من أجل انضمامه للفريق، وأتمنى أن 

يكون مقتنعًا بالعرض املقدم«.

تدرب نجم التنس اإلسباني، رافاييل نادال، على 
مالعب مركز »روك كريك بارك« في واشنطن، 
استعدادًا للعودة إلى املالعب واملشاركة في 

منافسات بطولة سيتي املفتوحة، والتي ستنطلق 
في الثاني من أغسطس/ آب املقبل. ويعود 

نادال إلى املالعب بعد فترة راحة قرر الحصول 
عليها بعد الخسارة في نصف نهائي بطولة 
»روالن غاروس« ليغيب عن منافسات بطولة 

»ويمبلدون« ودورة األلعاب األوملبية.

لقي ما ال يقل عن 6 من العبي كرة القدم مصرعهم 
وأصيب 8 آخرون بسبب انفجار في الحافلة التي 
كانوا يستقلونها في مدينة كيسمايو الساحلية 

في منطقة جوبا السفلى، في جنوب الصومال. 
وكشفت الشرطة: »شهد اليوم مقتل 6 أشخاص 

بعد انفجار أصاب حافلة كانت تقل العبي كرة قدم 
في كيسمايو«. وبحسب أحد مسؤولي الشرطة، 
 االنفجار ناجم على األرجح عن عبوة ناسفة 

ّ
فإن

في السيارة، التي كان العبو كرة القدم فيها.

جيرارد بيكيه: ننتظر 
تجديد عقد ميسي 

وانضمامه للفريق

نادال يتدرب في الواليات 
المتحدة استعدادًا 

للعودة إلى المالعب

مقتل 6 العبي 
كرة قدم في هجوم 

جنوبي الصومال

ينطلق موسم 
كرة القدم في 
فرنسا اليوم، 
حين يقص 
فريقا ليل، بطل 
الدوري، وباريس 
سان جيرمان، 
بطل الكأس، 
شريط االفتتاح، 
بمواجهة 
»السوبر«. 
ويسعى 
»الباريسي« الذي 
ضم صفقات 
كبيرة في 
سوق االنتقاالت 
الصيفية، 
لتحقيق أول 
لقب له في 
موسم 2021-
2022، وتأكيد 
جهوزيته 
للمنافسة محليًا 
وأوروبيًا.

)Getty( يُعول النادي »الباريسي« على مبابي كثيرًا في الموسم الجديد

قمة »السوبر« الفرنسي
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 ســـــاعـــــة املـــــجـــــد بـــالـــنـــســـبـــة 
ُ

ســــــتــــــدق
لــلــريــاضــي الـــقـــطـــري، مــعــتــز بــرشــم، 
الباحث عن ذهبية أوملبية أولى في 
منافسات رياضة »الوثب العالي« ضمن فئة 
»ألــعــاب الــقــوى«، بعد أن فــرض نفسه عالمة 
ــــالل الـــســـنـــوات  ــذه الـــريـــاضـــة خـ ــ فــــارقــــة فــــي هـ
ــــو يــســعــى لــتــحــقــيــق املــيــدالــيــة  املـــاضـــيـــة، وهـ

الذهبية في أوملبياد طوكيو 2020.
ـــ30 ســنــة نهائي  ويــخــوض بــرشــم صــاحــب الــ
مــنــافــســات »الـــوثـــب الـــعـــالـــي« األحـــــد، بــعــدمــا 

انـــتـــزع ذهــبــيــتــي املـــونـــديـــال فـــي عــامــي 2017 
و2019، فـــي حـــن حــصــد بـــرونـــزيـــة أوملــبــيــاد 
لندن 2012 وفضية ريو 2016. وحقق برشم، 
صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ )2.43 م( 
عام 2014، ثالث محاوالت ناجحة في الدور 
األول من دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 
ُيقام  النهائي  الـــدور  أن  علمًا   ،2.28 ثــم   2.25

بدءًا من علو 2.19 م.
وفـــي هـــذا اإلطــــار قـــال الــنــجــم الــقــطــري معتز 
بــرشــم عـــن مــشــاركــتــه املــتــقــطــعــة فـــي املــوســم 

ــــرز الـــســـّبـــاح األمـــيـــركـــي كــايــلــيــب دريــســل  أحـ
ــبـــيـــاد  ــيـــة فــــي أوملـ ــبـ ــيـــاتـــه الـــذهـ ثــــالــــث مـــيـــدالـ
طوكيو، إذ ظفر بسباق 100 م فراشة، محققًا 
املجري كريستوف  أمام  رقمًا عامليًا جديدًا، 
مــيــالك، والــســويــســري نــيــو بــونــتــي، وسجل 
األمـــيـــركـــي )24 عـــامـــًا( بــطــل الـــعـــالـــم مــرتــن 
ــذا الــســبــاق زمــنــًا قــــدره 49.45 ثــانــيــة،  فــي هـ
محّسنًا رقمه الشخصي في 2019 )49.50(، 
الفضية )49.68 ث(  فــي وقــت حصد مــيــالك 
رابــع شخص  ليكون  أوروبــيــًا،  محققًا رقمًا 
في التاريخ يحقق زمنًا أقل من 50 ثانية في 

هذا السباق. 
املشاركة  »كانت  دريسل:  قال  السباق  وبعد 
ممتعة بهذا السباق ومثيرة باملجمل لهذه 
شعرت  لكّني  جيدًا،  التنفيذ  كــان  الرياضة. 
بحالة أفضل. حسمت خياري بخطة السباق 
والتزمت بها. أسرع زمنن في التاريخ. هذا 
األمر ال يحصل كثيرًا«. في املقابل قال ميالك 
بعد الفضية: »أنــا أبتسم أخــيــرًا. كــان األمــر 
صعبًا. هــذه نتيجة عــادلــة. كــان هــذا أقصى 
كايليب   

ّ
أنــا سعيد ألن تقديمه.  ما يمكنني 

احتاج إلى تحطيم رقم عاملي ليهزمني«. 

ورفع دريسل رصيده في طوكيو إلى ثالث 
ذهـــبـــيـــات بــعــد تــتــويــجــه ســابــقــًا فـــي ســبــاق 
100 م حرة املرموق، محطمًا الرقم األوملبي، 
 

ّ
وسباق التتابع أربع مرات 100 م حرة، لكن

األميركي الشاب خسر مسعاه إلى سداسية 
ذهبية فــي الــيــابــان، بعد خــســارة بـــالده في 
التتابع املختلط أربع مرات 100 م متنوعة. 

ويبقى أمام دريسل إمكانية حصد ذهبيتن، 
إذ من املرتقب أن يشارك أيضًا في سباق 50 م 
حرة، والتتابع أربع مرات 100 م متنوعة رجال 
ــد، آخـــر ســبــاقــات الــســبــاحــة فــي طوكيو،  األحــ
قبل  ميدالياته  عــدد  رفــع  بإمكانه  وبــالــتــالــي 
الرياضة،  خــتــام مــشــواره فــي منافسات هــذه 
لــكــّنــه فــشــل رســمــيــًا فــي تحقيق 6 مــيــدالــيــات 
أوملبية حاليًا، ما يعني أّنه سُيقاتل على آخر 
ميداليتن بكل شراسة ولن يسمح ألّي سباح 

بالتفوق عليه في املنافسات.
كايتي  األميركية  أحــرزت  السيدات،  فئة  في 
ليديكي ثالث ذهبية أوملبية لها تواليًا في 
سباق 800 م حرة، حاصدة رابع ميدالياتها 
فـــي طــوكــيــو، وســجــلــت لــيــديــكــي زمــنــًا قـــدره 
8:12.57 دقـــائـــق، مــتــقــّدمــة عــلــى األســتــرالــيــة 
أريــــــارن تــيــتــمــوس الــتــي نــالــت الــفــضــيــة مع 
أفضل توقيت لها 8:13.83 دقائق، في وقت 
ذهــبــت الــبــرونــزيــة إلـــى اإليــطــالــيــة سيمونا 

كواداريال مع 8:18.35 دقائق، وحّلت مواطنة 
ليديكي الشابة كايتي غرايمس البالغة 15 
عــامــًا فــقــط فــي املــركــز الـــرابـــع، مــا يشير إلــى 
موهبة قد يكون لها مستقبل كبير. وقالت 
وهــي منحنية بسبب  السباق  بعد  ليديكي 
ــع، أردت  ــ ــه أمـــر رائـ ــ ــذي بــذلــتــه: »إّنـ الــجــهــد الــ
أن أنــهــي الــســبــاق بــشــكــل جــيــد. أنـــا سعيدة 
للغاية وأشــعــر بــألــم شــديــد أيــضــًا«. وسبق 
لتيتموس أن أنزلت ليديكي عن عرش 200 
 األمــيــركــيــة هـــي ملكة 

ّ
لــكــن م و400 م حــــرة، 

بعدما  مــنــازع،  مــن دون  الطويلة  املــســافــات 
ســبــق أن حــصــدت الــذهــبــيــة االفــتــتــاحــيــة في 
1500 م األربعاء. وكانت ليديكي قد أحرزت 
أربــع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو دي 

جانيرو 2016، وذهبية في لندن 2012.
ــيـــة كــايــلــي  ــتـــرالـ مــــن جــهــتــهــا، حـــصـــدت األسـ
ثاني  مضيفة  ظهرًا،  م   200 ذهبية  ماكيون 
ميدالياتها بعد ذهبية 100 م ظهرًا. وحسمت 
األســتــرالــيــة الــبــالــغــة 20 عــامــًا الــســبــاق في 
مــتــرًا، مــحــرزة 2:04.68 دقيقة،  آخــر خمسن 
ومتقّدمة على الكندية كايلي ماس )2:05.42 
ث( ومواطنتها إميلي سيبوم )2:06.17 ث(.

وكـــانـــت مــاكــيــون، صــاحــبــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــعــاملــي فــي 100 م ظــهــرًا، املــرشــحــة الدائمة 
للفوز، إذ إنها أسرع بثانيتن تقريبًا من أي 
سباحة أخرى مشاركة في األلعاب، وسجلت 
ــرع تــوقــيــت فـــي الــتــاريــخ.  ــ مـــؤخـــرًا ثـــالـــث أسـ
لأللعاب  فــي تحضيراتها  مــاكــيــون  وعــانــت 
ــا شـــولـــتـــو بــســرطــان  ــ ــــدهـ  وفــــــاة والـ

ّ
ــي ظـــــل فــ

دماغي في أغسطس/ آب 2020، كما وشمت 
عــلــى ســاقــهــا جــمــلــة »ســأبــقــى دائـــمـــًا مــعــك« 

تكريمًا لذكراه.
)فرانس برس(

ماكالفلين ومحمد نحو معركة »الحواجز«دريسل يحرز ثالث ذهبياته ويخسر مسعاه إلى السداسية

ــاد: »أحــــــــاول تـــفـــادي  ــيــ ــبــ الـــحـــالـــي قـــبـــل األوملــ
اإلصـــــابـــــات. تـــعـــّرضـــت إلصــــابــــات فــــي آخـــر 
ســـنـــتـــن ولــــــم يـــكـــن األمـــــــر مـــمـــتـــعـــا. أحــــــاول 
ــاء. تــمــريــن أكــثــر  ــذكـ أن أتــعــاطــى مـــع األمــــر بـ
ومــشــاركــة أقـــــل«. وعـــن جــهــوزيــتــه لتحقيق 
الــلــقــب عــلــى غــــرار مــونــديــال الـــدوحـــة 2019، 
قال برشم »أعتقد أن األمر مماثل. أنا جاهز 

للقيام بما هو مطلوب للفوز«.
ويتمتع برشم، املولود في قطر من مهاجرين 
ســـودانـــيـــن، بــتــجــربــة املــنــافــســة عــلــى امللعب 
 في املركز األول مشاركة 

ّ
األوملبي عندما حل

مع الياباني ناوتو توبي )2.30 م( في حدث 
تــجــريــبــي فــي شــهــر أيـــار/مـــايـــو، وصــــّرح في 
لــلــفــوز بميدالية  »الــضــغــط  قــائــاًل  عـــام 2020 
لـــن يــكــون أبــــدًا أكــبــر مــمــا شــعــرت بـــه عندما 
تــعــّرضــت إلصــابــة كـــان مــن املــمــكــن أن تنهي 

مسيرتي«.

سامبا لبلوغ النهائي 
في نصف نهائي سباق 400 م حواجز الذي 
يـــخـــوضـــه الـــنـــجـــمـــان الـــنـــروجـــي كــريــســتــيــان 
يشارك  بنجامان،  راي  واألمــيــركــي  فــارهــولــم 
ــبـــد الـــرحـــمـــن ســـامـــبـــا، صــاحــب  ــطــــري، عـ ــقــ الــ
برونزية مونديال عام 2019. وتصّدر سامبا 
مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا 
ثانية.  األّول 48.38  الــدور  األســرع في  الزمن 
ــر يــتــطــلــب تــحــطــيــم الــرقــم  وعــمــا إذا كـــان األمــ
سامبا  قــال  الذهبية،  امليدالية  لنيل  العاملي 
»نحن هنا للميدالية، وليس للرقم العاملي«، 
تابع  الــحــظــر،  الجماهير بسبب  غــيــاب  وعــن 
ــعـــب جــــــدًا دون حــضــور  ــا »األمــــــــر صـ ــبـ ــامـ سـ
ويخوض  للجمهور«.  حقًا  أفتقد  الجمهور. 
ــائـــي أيــضــًا  ــهـ ــنـ ــات الــــــــدور نـــصـــف الـ ــافـــسـ ــنـ مـ
الــذي حل ثالًثا  الجزائري عبد املالك لحولو 
في الدور األول )48.83 ث(. وفي نصف نهائي 
املــغــربــي عبد العاطي  ســبــاق 800 م، يــشــارك 
الــكــص، صــاحــب رابـــع أســـرع زمـــن فــي الـــدور 
أسامة  مواطنه  مــع  دقــائــق(،   1:44.84( األول 
نبيل )1:45.64 دقائق( والتونسي عبد السالم 
 3 تصفيات  وفــي  دقــائــق(.   1:45.73( عيوني 
وينفريد  البحرينية،  تشارك  موانع سيدات، 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ستبدأ مشاركة النجم القطري، معتز برشم، في منافسات »الوثب العالي« 
في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم عندما يخوض النهائي من أجل تأكيد 

سيطرته وتفوقه على جميع المنافسين مجددًا، سعيًا وراء تحقيق 
الميدالية الذهبية

)Getty( برشم يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية في طوكيو

)Getty( العداءة األميركية نجمة سباق 400 م حواجز

)Getty( البحرين والفرصة األخيرة للتأهل إلى ربع النهائي )Getty( منتخب مصر للفوز على البحرين وتأكيد قوته

)Getty( فشل كايليب دريسل في تحقيق 6 ميداليات أولمبية

ـــ21 ســنــة رابـــعـــة مــونــديــال  ــ يـــافـــي، صــاحــبــة الـ
بوزياني.  مــروى  والتونسية   ،2019 الــدوحــة 
وفي الدور األول من تصفيات 400 م، يشارك 
السعودي، مازن الياسن، والسوداني، صدام 

سليمان كومي، واليمني، أحمد اليعري.

مواجهة عربية في اليد 
الــدور ربــع النهائي  بعد ضمان تأهله إلــى 
املنتخب  السويد، يخوض  بفوز الفت على 
ــة مــــع الــبــحــريــن  ــيـ ــربـ املــــصــــري مــــواجــــهــــة عـ
املتمسكة بأمل التأهل، وضمنت منتخبات 
)نـــقـــاط( ومصر  الــعــالــم )8  الــدنــمــارك بطلة 
املجموعة  عــن  تأهلها  نــقــاط(   7( والــســويــد 
الــثــانــيــة، فــيــمــا تــمــلــك الــبــرتــغــال والــبــحــريــن 
نقطتن، علمًا بأن أربعة منتخبات تبلغ ربع 
النهائي، في وقت أقصيت اليابان املضيفة 
إقصائه  وبــعــد  مــبــاريــات.  أربـــع  لخسارتها 
من الكرة الطائرة إثر أربع خسارات تواليًا، 

يـــخـــوض مــنــتــخــب تـــونـــس لــلــرجــال مـــبـــاراة 
شــرفــيــة لــكــن صعبة مــع روســيــا املــتــصــدرة. 
وفي كرة الطاولة، تلعب مصر مع رومانيا 
في دور الـ16 لفرق السيدات، ومع الصن في 

دور الـ16 لفرق الرجال.
ــيـــة الـــرومـــانـــيـــة،  ــيـــونـــانـ ــة الـ ــارعــ ــــي املــــصــ وفــ
يـــخـــوض الـــجـــزائـــري، فـــرقـــات عــبــد الــكــريــم، 
الــيــابــانــي  كـــلـــغ ضــــد  نـــهـــائـــي وزن 60  ــــع  ربـ
كــيــنــيــتــشــيــرو فـــومـــيـــتـــا، واملـــــصـــــري، هــيــثــم 
محمود، مع الروسي، سيرغي إيميلن. وفي 
املــصــري،  كــلــغ، يلعب  ربــع نهائي وزن 130 
الــروســي، سيرغي  اللطيف محمد، مع  عبد 

مع  قنيشي،  أمــن  والــتــونــســي،  سيمينوف، 
التشيلي، ياسماني أكوستا فرنانديس.

ــــي املـــصـــارعـــة الــــحــــرة، تــلــعــب املـــصـــريـــة،  وفـ
نــــهــــائــــي وزن 76  ـــع  ــ ربــ فـــــي  ســــمــــر حـــــمـــــزة، 
كـــلـــغ مــــع الــــروســــيــــة، نـــاتـــالـــيـــا فــوروبــيــيــفــا، 
والــتــونــســيــة، زيــنــب صغير مــع األمــيــركــيــة، 
ــــن مـــاريـــا غـــــراي، بــيــنــمــا فـــي مــنــافــســات  أدلـ
رفـــع األثـــقـــال، تــخــوض الــلــبــنــانــيــة، محاسن 
فتوح، منافسات وزن 76 كلغ، وفي الشراع، 
ناكرا  في سباق  التونسي  املختلط  ُيشارك 

»األوملبي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مصر تريد تجنب 
مواجهة منتخب قوي 

في ربع النهائي

ما زال كايليب دريسل 
ينافس على ميداليتين 

ذهبيتين

مرات   4 المختلط  التتابع  ذهبية  ُتحرز  بريطانيا  سباحة: 
100 م متنوعة برقم عالمي

ذهبية سباق  إحــراز  إلــى  في طريقها  العاملي  الرقم  بريطانيا  حطمت 
الــتــتــابــع املــخــتــلــط 4 مــــرات 100م مــتــنــوعــة فــي ريــاضــة الــســبــاحــة أمــام 
الصن وأستراليا، خالل األلعاب األوملبية في طوكيو. وسجل الفريق 
البريطاني الذي يضم كايتلن داوســون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا 
السابق  الــرقــم  دقــائــق، محطمًا   3:37.58 قـــدره  قياسيًا  زمــنــًا  هــوبــكــن، 
دقائق.   3:38.95 فــي تشينغداو  املــاضــي،  الــعــام  الــصــن،  باسم  املسجل 
 الــفــريــق الــصــيــنــي ثــانــيــًا مــســجــاًل 3:38.86 د، فــي وقـــت حصدت 

ّ
ــل وحــ

أستراليا البرونز بزمن 3:38.95 دقائق. وأنهى األميركيون السباق في 
املــتــوج بثالث  املــركــز الخامس )3:40.58(، رغــم وجــود كايليب دريــســل 

ذهبيات في طوكيو في املئة متر األخيرة.

استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري بسبب المنشطات
األوملــبــيــاد، بعد  أوكــاغــبــاري من  النجيرية بليسينغ  الــعــداءة  اسُتبعدت 
إخفاقها في اختبار املنشطات، وهي الحالة األولى في منافسات املضمار 
واملـــيـــدان فــي ألــعــاب طــوكــيــو، وفـــق مــا أعــلــن مــســؤولــون. وكــشــفــت وحــدة 
نــزاهــة ألــعــاب الــقــوى فــي بــيــان إن أوكــاغــبــاري، الــتــي فـــازت بمجموعتها 
الجمعة، أظهرت اختبارًا إيجابيًا  التصفيات لسباق 100 م سيدات  في 
 االختبار أجري في 19 تموز/ 

ّ
لهرمون النمو البشري. وقالت الوحدة إن

يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر السبت. ويأتي هذا 
االستبعاد بعدما أعلنت وحدة النزاهة أن 10 رياضين نيجيرين كانوا 

من بن 18 متسابقًا منعوا من املشاركة في ألعاب طوكيو.

بايلز تنسحب من نهائي مسابقتين أخريين

انسحبت النجمة األميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقتن أخرين 
في رياضة الجمباز في أوملبياد طوكيو، وفق ما أعلن االتحاد األميركي 
للجمباز في بيان رسمي، وجاء في البيان: »بعد مزيد من التشاور مع 
الطاقم الطبي، قررت سيمون بايلز االنسحاب من نهائيي حصان القفز 
والعارضتن مختلفتي االرتفاع. سيتواصل تقييمها يوميًا، لتحديد ما 
الــتــوازن«.  الحركات األرضــيــة وعــارضــة  إذا كانت ستنافس في نهائيي 
من  انسحبت  عندما  املــاضــي،  الثالثاء  العالم،  قد صدمت  بايلز  وكانت 
نهائي املسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في 

»الصحة الذهنية«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

دت العداءتان األميركيتان سيدني ماكالفلن ودليلة 
ّ

مه
محمد ملعركة حامية الوطيس في سباق 400 م حواجز 
ضــمــن مــنــافــســات أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو، بــعــد اجــتــيــازهــمــا 
الــتــصــفــيــات بــســهــولــة. واعــتــبــرت مــاكــالفــلــن )21 سنة( 
في  يكون  ربما  ث(   51.90( العاملي  القياسي  رقمها   

ّ
أن

خطر نظرًا لسرعة املضمار في طوكيو ونوعيته، قائلة: 
»يــبــدو ســريــعــًا جـــدًا. يمكنك الــشــعــور بــاالرتــطــام. عــادة 
يمتص املضمار ارتطامك وحركتك. هذا املضمار يجّدد 
حركتك«. في املقابل، لم تكن استعدادات محمد سلسة، 
لكّنها قادرة على االرتقاء في املناسبات الكبرى، وعلقت: 
كــورونــا خلفي لحسن  اآلن، أصبح  »أشعر بحال جيدة 
البحرينية  التي لحقته«. هذا وحلت  الحظ واإلصابات 
أمينة جمال في املركز 25 بزمن 55.90 ثانية هو األفضل 
لها هذا املوسم، في وقت حّلت الجزائرية لبنى بن حاجة 

في املركز 34 بزمن 57.19 ث.
األميركيات  وفــي منافسات 100 م حواجز، حيث تملك 
هاريسون  كندرا  مع  للتتويج، خصوصًا  كبيرة  فرصة 
الــبــاحــثــة عــن فــك عقدتها مــع الــبــطــوالت الــكــبــرى والــتــي 
تــأهــلــت إلــــى نــصــف الــنــهــائــي. وفــشــلــت هـــاريـــســـون )28 
سنة(، حاملة الرقم العاملي، في التأهل إلى ألعاب ريو، 
وهــــي الـــتـــي حـــّلـــت رابـــعـــة فـــي مـــونـــديـــال 2017 واكــتــفــت 

بفضية وراء مواطنتها نيا آلي في مونديال 2019. 
وفي سباق 800 م الــذي يغيب عنه حامل الرقم العاملي 
ــيــــد روديــــشــــا تـــأهـــل إلـــــى نـــصـــف الــنــهــائــي  الــكــيــنــي دافــ
الــبــوتــســوانــي نــايــجــل آمــــوس، الــــذي حــل وراء روديــشــا 
عندما حطم األخير الرقم العاملي في نهائي لندن 2012. 
وحــقــق املــغــربــي عــبــد الــعــاطــي الــكــص رابــــع أســــرع زمــن 
)1:44.84 دقائق( هو األفضل له، ليخوض نصف النهائي 
األحد. كذلك تأّهل مواطنه أسامة نبيل )1:45.64 دقائق( 
ولم  دقــائــق(.   1:45.73( عيوني  الــســالم  عبد  والتونسي 
يحالف الحظ املغربي مصطفى إسماعيلي والجزائري 

إسماعيلي حتحات والقطري أبو بكر حيدر.
الــتــمــهــيــدي لــســبــاق 100 م، تــأهــل العماني  الــــدور  وفـــي 

10.27 ث مع  بـــزمـــن  األول  ــدور  ــ الــ ــى  إلــ ــارثـــي  حـ بـــركـــات 
تــشــارك  كــمــا  )10.59 ث(.  الـــحـــمـــادي  مــحــمــد  ــي  ــاراتــ اإلمــ
فــي نصف  املسائية  الحصة  فــي  عــرافــي  ربـــاب  املغربية 

نهائي 800 م. 
واجتاز حامل الرقم العاملي في الوثب بالزانة السويدي 
أرمان دوبالنتيس التصفيات التي غاب عنها األميركي 
بفيروس  مرتن إلصابته  العالم  بطل  كندريكس،  ســام 
كورونا، وكان دوبالنتيس أحد 14 رياضيًا يقفزون فوق 

حاجز 5.75 م في امللعب األوملبي. وإلى دوبالنتيس، أو 
»موندو« البالغ 21 عامًا، والوحيد الذي تخطى 6 أمتار 
هذه السنة، تأهل صديقه حامل ذهبية 2012 الفرنسي 
رينو الفيليني الــذي أحــرز الفضية فــي ريــو، والـــذي لم 
يكن تأهله سلسًا، كما كان من بن املتأهلن البرازيلي 
الــذي حقق مفاجأة على أرضــه في 2016 عندما  تياغو 

أحرز امليدالية الذهبية.
)فرانس برس(

شهد اليوم ما قبل األخير 
برياضة السباحة في 

أولمبياد طوكيو إحراز 
األميركي كايليب دريسل 
ثالث ذهبياته في 100م 

فراشة برقم عالمي

على هامش األلعاب

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة



قتيبة خطيب

»سوبرليغ«  عادت قضية أندية الـ
ــــال مـــديـــد وبــرشــلــونــة  الـــثـــاثـــة، ريـ
اإلسبانيني ويوفنتوس اإليطالي، 
إلــى الــواجــهــة مــرة أخـــرى، بعدما نــالــت قــرارًا 
التجارية في العاصمة  قضائيًا من املحكمة 
اإلسبانية، ألزمت فيه االتحاد األوروبي لكرة 
اته  القدم »يويفا« بالتراجع عن جميع إجراء

بحق الفرق املؤِسسة للمسابقة.
ويقود فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
»ســـوبـــرلـــيـــغ«، ودافــــع  فــكــرة إقـــامـــة بــطــولــة الــــ
عنها خال الفترة املاضية، من خال حديثه 
عن أهميتها، وضرورة العمل على تأييدها، 
ــة من  ــيــ ألنــهــا ســتــنــقــذ جــمــيــع الـــفـــرق األوروبــ
شبح اإلفـــاس، الــذي بــات ُيهدد الجميع با 
استثناء، نتيجة أزمة فيروس كورونا، التي 

فرضت إجراءات جديدة على اإلدارات.
ــــال مـــقـــابـــلـــة مــــع بـــرنـــامـــج  وقـــــــال بــــيــــريــــز، خــ
»الــتــشــيــريــنــغــيــتــو«: »نــريــد إنــقــاذ كـــرة الــقــدم 
ذلك.  مقبلة. سوبرليغ ستفعل  20 عامًا  ملــدة 
األبــطــال.  لـــدوري  مشابهة  ستكون  املسابقة 
ــــدوري املــمــتــاز سيحقق  املــــال أهـــم شــــيء، والــ
ــا أفـــعـــلـــه هــو   مــ

ّ
ــنــــه«، مــضــيــفــًا: »كــــــل ــزيــــد مــ املــ

ما  شـــيء  تغيير  علينا  الـــقـــدم.  كـــرة  ملصلحة 
ــيـــة عــلــى  ــر جـــاذبـ ــثـ ــذه الـــريـــاضـــة أكـ ــ لــجــعــل هـ
املــســتــوى الــعــاملــي. هــذا مــا فعلناه مــع ملعب 
ــقــــدم بــحــاجــة  ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو. كـــــرة الــ
املشجعون  الــجــديــدة.  األجـــيـــال  مــع  للتكيف 
تــتــراوح أعمارهم بني 16 و24 عامًا ال  الذين 
يهتمون بكرة القدم التي باتت تفقد اهتمام 

الجماهير، نحن بحاجة إلى التغيير«.

منعطف 
الـ»سوبرليغ« 

الجديد

يواصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، دفاعه الكبير عن 
إطالق بطولة الـ»سوبرليغ«، مؤكدًا أنّها قادرة على إنقاذ الفرق األوروبية 

من األزمة المالية التي تعاني منها منذ مارس 2020

3031
رياضة

تقرير

من  كبيرًا  دعمًا  بيريز  فلورنتينو  ويتلقى 
خـــوان البـــورتـــا، رئــيــس بــرشــلــونــة، وأنــدريــا 
عن  عّبرا  اللذين  يوفنتوس،  رئيس  أنييلي 
»ســوبــرلــيــغ«، وطــالــبــا  تــأيــيــدهــمــا إلقــامــة الـــ
االتحاد األوروبي لكرة القدم باحترام رغبة 
ــدائـــل مــالــيــة لــلــفــرق في  الــجــمــيــع بـــإيـــجـــاد بـ
القارة العجوز، وعدم فرض أّي عقوبة ضد 

من قام بتأسيس البطولة الجديدة.
ــا« قـــــرر فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــفــ  »يــــويــ

ّ
لــــكــــن

مع  البطولة،  تأسيس  فــي  املشاركة  األنــديــة 
املسابقات  خــوض  مــن  بحرمانها  التلويح 
الــقــاريــة الــتــي ينظمها، وعـــدم الــســمــاح ألّي 
العب من الفرق بخوض املنافسات الدولية 
مع منتخبات بــاده، األمــر الــذي دفع 9 فرق 
مــؤســســة إلــــى إعــــان انــســحــابــهــا مــبــاشــرة، 
عليها،  الكبير  الجماهيري  الضغط  نتيجة 
باإلضافة إلى خوفها من عقوبات »يويفا«.

ولــــم تــتــراجــع األنـــديـــة الـــثـــاثـــة؛ ريــــال مــديــد 
وبـــرشـــلـــونـــة ويـــوفـــنـــتـــوس عــــن الـــفـــكـــرة، بــل 
تــوجــهــت مــبــاشــرة إلـــى الــقــضــاء اإلســبــانــي، 
الـــــذي أمــــر االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــه  ــزمــ ــــن جـــمـــيـــع قـــــــراراتـــــــه، وألــ بــــالــــتــــراجــــع عـ
»سوبرليغ«  بضرورة منح الفرصة إلطاق الـ

في مايو/أيار املاضي.  بدوره، قام االتحاد 
األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم بــتــقــديــم االســتــئــنــاف 
التجارية في مدريد، من أجل  املحكمة  لدى 
قــراراتــهــا ضد  فــي  النظر  إعـــادة  حثها على 
 قاضي املحكمة التجارية رقم 

ّ
»يويفا«، إاّل أن

17 في العاصمة اإلسبانية أكد، في يوليو/
 »يويفا« ال يمكنه التصرف 

ّ
تموز املاضي، أن

ضــد شــركــة »أي 22 ســبــورتــس مانجمنت« 
»ســوبــرلــيــغ«. وبعد  املــســؤولــة عــن تمويل الـــ
ــتـــجـــاريـــة رقـــــم 17  قــــــرار قـــاضـــي املــحــكــمــة الـ
فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة، تـــراجـــع االتــحــاد 
األوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم »يــويــفــا« عـــن فكرته 
بــحــرمــان األنـــديـــة الــثــاثــة مــن املــشــاركــة في 
بــطــولــة دوري األبـــطـــال، لــكــّنــه واصـــل فكرته 
بــفــرض الــغــرامــات املــالــيــة الــقــاســيــة، بعدما 
أعلن أّنه سيذهب مباشرة إلى محكمة العدل 
التابعة لاتحاد األوروبي في لوكسمبورغ.

ــيــــر بــني  ــبــ ــكــ ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــجـــــاذب الــ
االتــحــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، ومؤسسي 
»ســوبــرلــيــغ«، أعلنت األنــديــة الــثــاثــة، في  الـــ
بيان رسمي، عن ارتياحها للقرار القضائي 
الجديد من املحكمة التجارية في العاصمة 
ــــي  ــذي يــلــزم االتـــحـــاد األوروبـ اإلســبــانــيــة، الــ
لــكــرة الـــقـــدم، وبــشــكــل فــــوري، بــإلــغــاء جميع 
للمسابقة.  املؤسسة  األندية  اته بحق  إجراء
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي نــشــره نــــادي ريـــال 
»تويتر«:  فــي  الرسمي  على حسابه  مــدريــد 
»ســيــقــوم االتــحــاد األوروبـــــي بــإلــغــاء جميع 
قراراته، بما في ذلك إغاق امللفات التأديبية 
ــة، وإلــــغــــاء  ــثــــاثــ ــة الــ ــ ــديـ ــ املـــفـــتـــوحـــة ضــــد األنـ
التي تم فرضها  الغرامات والقيود األخــرى 
املتبقية،  التسعة  التأسيسية  األنــديــة  بحق 

حصلت أندية 
الـ»سوبرليغ« على 

قرار جديد من محكمة 
مدريد

الدوري اإليطالي يعتمد قانون التبديالت الخمسة
الكالتشيو، العتماد قانون  القدم الضوء األخضر ألندية  منح االتحاد اإليطالي لكرة 
5 تغييرات في املباراة الواحدة، حيث صدر القرار بعد اجتماع تشاوري بني أعضائه، 
عقب تلقيهم طلبات عدة إداريني، أصروا على املواصلة بنفس نظام املوسم املاضي. 
وكشفت صحيفة »توتو ميركاتو« اإليطالية أن اتحاد كرة القدم، وعبر بيان بموقعه 
الرسمي، ارتأى ضرورة منح املدربني حرية تبديل 5 العبني في املباراة، بالنظر للظروف 
قرار  مع  وتماشيًا  للمواجهات،  واستعداداته  الالعب  حياة  على  تؤثر  التي  الصحية 
مجلس الجمعية الدولية لالعبني. وجاء في نص البيان: »لقد وافقنا على عدد التبديالت 
الخمسة، تستفيد منه األندية في جميع املباريات التي تدخل ضمن املنافسات املنظمة 
من الرابطة اإليطالية لكرة القدم، وذلك خالل املوسم الجديد ولغاية نهايته«. ومع ذلك، 
اشترط اتحاد الكرة أن تتم التغييرات على 3 مراحل، حيث سيكون املدرب الذي يعول 
على إجراء التغييرات الخمسة أن ُيقحم العبني أو أكثر في مرة واحدة على األقل، مثلما 

كان عليه الحال في املنافسات الكبرى باملوسم الفائت.

كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
ــا الــجــنــوبــيــة،  أعـــلـــن االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، أن مــديــنــة جــيــونــجــو فـــي كـــوريـ
ستستضيف مباريات في دور الثمانية والدور قبل النهائي لفرق الشرق في بطولة 
املقبل. وسيقام دور  األول/أكــتــوبــر  القدم في شهر تشرين  لكرة  آسيا  آبطال  دوري 
الثمانية في 17 تشرين األول/أكتوبر، ينما سيجري الدور قبل النهائي بعدها بثالثة 
اللقب مع منافسه كاواساكي،  أيام تقريبًا، وسيلتقي فريق أولسان هيونداي حامل 
الستة عشر.  دور  في  أيلول/سبتمبر   14 في  غرامبوس  ناغويا  مع  دايغو  وسيلعب 
التالي، بينما سيلتقي  اليوم  البطل مرتني مع باثوم يونايتد في  وسيلعب تشونبوك 
سيريزو مع بوهانغ ستيلرز. وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن في مطلع يوليو/ تموز 
الجاري، أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحــدة، اعتبارا من دور 

الثمانية حتى نهاية البطولة.

فاران يودع الريال برسالة مؤثرة
نشر املدافع الفرنسي رفائيل فاران، رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
إلــى مانشستر يونايتد.  وهــو يــودع فريقه السابق ريــال مدريد، عقب إعــالن انتقاله 
وكتب فاران غبر صفحته في )إنستغرام(: »كانت األيام القليلة املاضية مليئة بالعديد 
من املشاعر، التي أود اآلن أن أشاركها معكم جميعا. بعد 10 سنوات رائعة في ريال 
مدريد، النادي الذي سأحمله دائما في قلبي، حان اليوم وقت الــوداع«. وأضاف »منذ 
وصولي في عام 2011، تجاوزنا معا كل التوقعات وحققنا أشياء لم أكن أحلم بها 
أبدا. أود أن أشكر جميع املدربني واألشخاص الذين عملوا في النادي على كل ما فعلوه 
من أجلي«. وواصــل فــاران »شكرًا جزياًل أيضا لجميع مشجعي ريــال مدريد الذين 
لطاملا منحوني الكثير من الحب، وتوقعاتهم الكبيرة دفعتني إلى بذل قصارى جهدي 

والقتال من أجل كل نجاح«. 

مرسيدس يشن هجومًا الذعًا على ريد بول
وجه فريق مرسيدس، حامل لقب فئة الصناعني، في بطولة العالم لسباقات الفورموال 
1، انــتــقــادات الذعــة ملنافسه ريــد بــول، مشيرا إلــى أن األخــيــر حــاول تشويه السمعة 
الرياضية للسائق البريطاني لويس هاميلتون. جاء ذلك، بعد رفض طلب ريد بول، أمس 
فيرستابن،  ماكس  الهولندي  بسائقه  هاميلتون  اصطدام  واقعة  بمراجعة  الخميس، 
خالل سباق جائزة بريطانيا الكبرى. وأصدر مرسيدس بيانا جاء فيه: »باإلضافة 
إلى إسدال الستار على هذا الحادث، نأمل أن يضع هذا القرار، نهاية للمحاولة املنسقة 
من جانب إدارة فريق ريد بول بتلويث سمعة هاميلتون، بما في ذلك املستندات التي 
جرى تقديمها خالل املحاولة غير الناجحة ملراجعة العقوبة«. وأضاف البيان »نتطلع 
اآلن للتسابق هذا األسبوع وأن نواصل منافستنا الصعبة في موسم 2021 من بطولة 
)فيا(،  السيارات  لسباقات  الدولي  االتحاد  من  بــول  ريــد  وطلب   .»1 للفورموال  العالم 
مراجعة عقوبة التراجع 10 ثوان بحق هاميلتون، بعد تسببه في اصطدام فيرستابن 

بحواجز املضمار على سرعة عالية. 

زهير ورد

الذهبية،  الكأس  في  مغامرته  خــالل  املكسيك،  منتخب  يعتمد 
على العبه روخيلو فونيس موري، الذي كان من أبرز الالعبني 
إلى  بالنسبة  أهميته  أكـــدت  أهـــداف  ثــالثــة  مــحــرزًا  البطولة،  فــي 
املنتخب بعدما تمكن من الظهور بمستوى مشجع، ونجح في 
االنسجام مع عدٍد من العناصر التي تنقصها الخبرة الكبيرة 
ــدورات. ويبلغ مــوري 30 عــامــًا، إذ كــّون خبرة ال  ــ بمثل هــذه ال
ُيستهان بها في عالم كرة القدم، غير أّن ما مّيز مسيرته أّنه 
كان قادرًا على اللعب ملنتخب األرجنتني، بما أّنه يملك الجنسية 
األرجنتينية، لكّنه اختار تمثيل املكسيك مع وصول مسيرته 
إلــى منعرج أخير، وقــد شــارك في مباريات دولية منذ 2012 

مع منتخبات الشبان لكّنه لم يفرض نفسه مع املنتخب األول.
وكان موري مرشحًا لتعزيز صفوف منتخب التانغو، قبل أن 
منافسات  انطالق  قبل  املكسيك  تمثيل  ويختار  موقفه  ُيغّير 
الكأس الذهبية، ورغم أّنه شارك في لقاء مع منتخب األرجنتني 
ليكتشف  املكسيك  تمثيل  مــن  تمنعه  لــم  الــقــوانــني  فـــإّن  األول، 
البطوالت الكبرى في الكأس الذهبية ويكون من بني نجومها، 
وهذا االختيار، وإن تأّخر، فقد كان سليمًا، ال سيما مع وصول 
هدفًا   15 تسجيل  وبعد  الذهبية.  الكأس  نهائي  إلــى  املكسيك 

في منافسات الدوري، أصّر املدرب تاتا مارتينو على مشاركة 
مــــوري، وهـــو مــا دفـــع االتــحــاد إلـــى الــتــدخــل لـــدى »فــيــفــا« حتى 

يصبح مؤهاًل لخوض املباريات.
وعـــرفـــت مــســيــرة مــهــاجــم مــونــتــيــري املــكــســيــكــي الــعــديــد من 
بعدما  إذ  باألرجنتني،  أساسًا  ارتبطت  والتي  املهمة  املحطات 
انتقل  الرياضية،  بداية مسيرته  املتحدة في  الواليات  في  لعب 
إلى ريفر بليت من 2009 إلى 2013، ومع هذا النادي نجح في 
تطوير قدراته نظرًا إلى الضغط الكبير املسلط على الفريق الذي 

يجعل كّل العٍب مطالبًا بالعمل بشكل مستمٍر لرفع مستواه.
إلــى بنفيكا  الــنــادي بانتقال مــوري  التجربة مع هــذا  وسمحت 
البرتغالي الذي كان بوابة العديد من نجوم الدوري األرجنتيني 
غاب  البرتغالية  التجربة  أّن  غير  عامليًا،  والتألق  الشهرة  نحو 
على  الحصول  له  القليل ضمن  لكّن حضوره  التوفيق،  عنها 
ــدوري التركي  ــ ــدوري الــبــرتــغــالــي، وســرعــان مــا رحــل نحو ال ــ ال
نــادي  إلــى  االنتقال  اخــتــار  فــي موسم 2014ـ 2015، وسريعًا 
مونتيري املكسيكي. وانضم موري إلى مونتيري، أشهر الفرق 
العديد من املباريات  املحلية في املكسيك عام 2015، وخــاض 
ــاوز 100 هــــدف مـــع فــريــقــه الــحــالــي وأصـــبـــح مـــن نــجــوم  ــجـ وتـ
الدوري، ومع تقدمه في السن أصبح قادرًا على تقديم اإلضافة 

مستعينًا بخبرته، ليحظى بالتكريم مع املنتخب.

روخيلو فونيس موري

على هامش الحدث

من  بدًال  المكسيك  منتخب  مع  اللعب  موري  فونيس  روخيلو  فّضل 
منتخب األرجنتين، ألنه يحلم بقيادة بالده إلى تحقيق الكأس

يعمل بيريز على 
إنجاح مشروع 
الـ»سوبرليغ« 
)Getty(

مالعب كرة القدم تشهد إصابات قوية على 
)Getty/مستوى الرأس )أندي رين

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــراءات تــأديــبــيــة من  ــ ــ لــتــجــنــب تــعــّرضــهــا إلجـ
قبل يــويــفــا«. وتــابــع: »بــهــذه الطريقة، تؤيد 
املــحــاكــم مـــرة أخـــرى مــوقــف مـــرّوجـــي دوري 
ــرفـــض االســتــئــنــاف  الـــســـوبـــر األوروبـــــــــي، وتـ
ــــي لــكــرة الــقــدم،  الـــذي قــدمــه االتــحــاد األوروبـ
 عدم امتثال 

ّ
محذرة في الوقت نفسه من أن

االتــحــاد األوروبــــي لهذا الــقــرار سيسفر عن 
ــيـــات جــنــائــيــة«.  عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة ومـــســـؤولـ
ــاف: »ســيــتــم تحليل الــقــضــيــة مــن قبل  ــ وأضـ
محكمة الــعــدل الــتــابــعــة لــاتــحــاد األوروبــــي 
املوقف  فــي  ستنظر  التي  لوكسمبورغ،  فــي 

الـــبـــيـــان:  وأردف  ــافـــســـي«.  ــنـ ــتـ الـ وتــــوازنــــهــــا 
ــا تــــم الـــتـــأكـــيـــد فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــديـــدة،  »كـــمـ
فـــإن الــضــوابــط املــالــيــة غــيــر كــافــيــة ولـــم يتم 
األندية  تمتلك  موضوعي.  بشكل  تطبيقها 
ــة الــحــق  ــيــ املــشــاركــة فـــي املــســابــقــات األوروبــ
ويسعدنا  الخاصة،  مسابقاتها  تنظيم  في 
معرفة أنــنــا، مــن اآلن فــصــاعــدًا، لــن نتعرض 
لــتــهــديــدات مستمرة مــن االتــحــاد األوروبـــي 
لكرة القدم«. وختم: »نحن ملتزمون بتطوير 
بشكل  األوروبــــــــي  الـــســـوبـــر  دوري  مـــشـــروع 
بــّنــاء وتــضــامــنــي، مــع األخـــذ بعني االعتبار 

االحتكاري ليويفا إزاء كرة القدم األوروبية، 
التحديات  مــع  التعامل  عاتقنا  على  ويــقــع 
الــتــي تــواجــه كــرة الــقــدم فــي الــفــتــرة الحالية 
الشعبية  الرياضة  تعيشها  التي  الصعبة، 
األولــــــى فـــي الـــعـــالـــم، نــتــيــجــة أزمـــــة فــيــروس 
كــــورونــــا، الــــذي أضــــر بــالــجــمــيــع«. وواصــــل: 
»لــقــد احتكر االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة القدم 
مــنــصــب املــنــظــم واملـــشـــّغـــل واملـــالـــك الــوحــيــد 
واملــــديــــر ملــســابــقــات كــــرة الـــقـــدم األوروبــــيــــة. 
إلــى تضارب  يــؤدي هــذا املوقف االحتكاري 
القدم  كــرة  املصالح، ويــقــّوض بشكل خطير 

املــشــجــعــني والـــاعـــبـــني واملــــدربــــني واألنـــديـــة 
والبطوالت والدوريات واالتحادات الوطنية. 
 في اقتراحنا بعض الجوانب التي 

ّ
ندرك أن

يــجــب إعـــــادة الــنــظــر فــيــهــا وتــحــســيــنــهــا من 
خال الحوار وتوافق اآلراء. ما زلنا نثق في 
الــذي سيحترم دائمًا لوائح  نجاح املشروع 

االتحاد األوروبي«.
الكرة  أصبحت  الثاثة،  األنــديــة  بيان  وبعد 
إلى  الذهاب  الــذي فضل  في ملعب »يويفا« 
محكمة العدل التابعة لاتحاد األوروبي في 

لوكسمبورغ، بداًل من الحوار.

تقنية جديدة للوقاية وجه رياضي
من إصابات الدماغ بالمالعب

مانشستر ـ العربي الجديد

تتطلع شركة فرنسية، لصناعة سماعة رأس 
الدماغ  ارتــجــاج  يمكنها تشخيص  جــديــدة، 
في غضون دقائق، إلى نقل تقنيتها   الثورية 
إلى كرة القدم اإلنكليزية. واآلن يمكن وضع 
لوقاية  ا لرسم خريطة ملستقبل  آخــر  ابتكار 
مــن أمـــراض تلف الــدمــاغ ومــا بــعــدهــا، حيث 
ــدد مـــن األنــــديــــة فـــي دوري الـــدرجـــة  يـــقـــوم عــ
الجهاز  باختبار  الفرنسي،  والثانية  األولــى 
ــــذي  ــة »ســـبـــيـــكـــتـــر«، والـ ــركـ الــــــذي أنــتــجــتــه شـ
يسمح لألطباء بتحديد نوعية اإلصابة في 
الــدمــاغ بغضون أربـــع دقــائــق، بعد مــغــادرة 
الاعب امليدان. وتحتاج سماعة الرأس التي 
على  موضوعة  مستشعرا   18 على  تحتوي 
الـــرأس، إلــى ثــاث دقــائــق فقط إلجـــراء مسح 
لــوظــيــفــة الــــدمــــاغ، وبـــمـــجـــرد االنـــتـــهـــاء، تتم 
مقارنة الفحص بالحالة التشخيص، ويمكن 
اإلباغ عن أي تناقضات مع أراء األطباء في 
معالجة مشاكل  واحتلت  ثانية.   60 غضون 
االرتـــجـــاج، مــكــانــة كــبــيــرة فــي جــــدول أعــمــال 
تــم تقديم  املــمــتــاز، حيث  اإلنكليزي  الـــدوري 
االرتــجــاج على أساس  البديل في حالة  حل 
تجريبي، في فبراير/ شباط املاضي. ويوفر 
للكشف  استخدامه  إمكانية  أيــضــا،  الجهاز 

عن مجاالت أخرى تهم نجوم الرياضة، بما 
في ذلك القلق واإلرهاق والحرمان من النوم 
ــاب، لــــذا تــتــطــلــع شـــركـــة »ســبــيــكــتــر«  ــئـ ــتـ واالكـ
حاليا، إلى تقديم تقنيتها للدوري اإلنكليزي 
املمتاز. وقال أنتوني برانكو لوبيز، الشريك 
تصريحات  فــي  )سبيكتر(  لشركة  املــؤســس 
»لدينا  البريطانية:  مــيــل(  )ديــلــي  لصحيفة 
مــع نصفي  متطابق  وهــو  كهربائي،  توقيع 
الـــدمـــاغ، وهـــذا مــن أســهــل األشــيــاء للقياس، 
ــيء مـــــا فـــــي املـــــيـــــدان،  ــ ــ ــرد حــــــــدوث شـ ــجــ ــمــ وبــ
نقيس هذا التوقيع ثم نقارنه. عندما يكون 
لــديــك إصــابــة أو صــدمــة دمــاغــيــة موضعية 

ستشخص«. 
وأضــــاف »ســـوف نــجــد بسهولة شــديــدة عــدم 
التماثل. إذا حدث ذلك، فلن يعود الاعب إلى 
املـــيـــدان. وإذا لــم يــكــن كــذلــك، يمكنه الــعــودة«. 
ــة، هـــي أحــــد املـــجـــاالت األربـــعـــة الــتــي  ــايـ ــوقـ والـ
ــي يــتــم  ــ ــتـ ــ تـــغـــطـــيـــهـــا تـــقـــنـــيـــة »ســـبـــيـــكـــتـــر«، والـ
تجربتها أيــضــا بــواســطــة ســبــاقــات فــورمــوال 
1، فــيــمــا تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل االتـــحـــاد 
ــفــــرنــــســــي لــــريــــاضــــة الــــــســــــيــــــارات. وأبـــــــــرزت  الــ
األحــداث في يــورو 2020، هــذا الصيف أيضا، 
أكثر صــرامــة، خصوصا  تدابير  إلــى  الحاجة 
بـــعـــد الـــســـمـــاح لــلــفــرنــســي بـــنـــيـــامـــني بــــافــــارد 
بالعودة  بومغارتنر  كريستوف  والنمساوي 
إلــى امللعب، على الرغم من وضعهما الــذي ال 
يسمح باستكمال اللقاء. وقالت رابطة الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وروابـــط 
اإلنكليزية ستحد من  الكرة  إن  للعبة،  أخــرى 
ضــربــات الــــرأس الــقــويــة فــي الــتــدريــب إلـــى 10 
فقط في األسبوع بدءًا من موسم 2022-2021 
وقال  جــديــدة.  قواعد  الاعبني ضمن  لحماية 
الــدوري في إنكلترا، إن  بيان مشترك لروابط 
ضربات الرأس هي التي تنطوي على ضربات 
قوية تأتي بعد تمريرات طويلة ألكثر من 35 
مترا أو تمريرات عرضية مثل الركات الركنية 
أو الحرة. وأضاف البيان أن الدراسات األولية 
أظــهــرت أن معظم ضــربــات الـــرأس تــحــدث في 
منخفضة.  قــــوة  ذات  ومــعــظــمــهــا  الــتــدريــبــات 
وتأتي هذه القواعد بعد تسليط الضوء على 
أحد األمراض العقلية في الرأس الذي تسببه 
ضــربــات الـــرأس مــن خــال وفــاة نوبي ستيلز 
ــــذي تــــم تــشــخــيــص حــالــتــه  الــــعــــام املــــاضــــي، الــ
بكأس  الفائز  الفريق  في  زمائه  من  والعديد 
ــــاف الــبــيــان:  ــــرض. وأضـ الــعــالــم 1966 بــهــذا املـ
ــــل حـــمـــايـــة وســـامـــة  ــذه الـــتـــوصـــيـــة مــــن أجـ ــ »هــ
الاعبني وسُتراجع بانتظام مع إجــراء املزيد 
من البحث لفهم املزيد عن تأثر ضربات الرأس 

في كرة القدم«.
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