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رياضة

واصل النرويجي، كاسبر رود، موسمه الرائع 
ج باللقب الرابع في مسيرته، الثالث  وِّ

ُ
بعدما ت

خالل آخر 3 أسابيع، إثر فوزه بلقب بطولة 
»كتسبويل« النمساوية املفتوحة للتنس على 

حساب اإلسباني بيدرو مارتينيز، بمجموعتني 
لواحدة. وهذا اللقب الرابع لالعب النرويجي 

في مسيرته، والثالث في غضون 3 أسابيع بعد 
بطولتي »جنيف« و»غشتاد«، باإلضافة إلى لقب 

»بوينس آيرس« الذي حققه العام املاضي.

أعلن فريق ريال مدريد اإلسباني، إصابة العبه 
ألفارو أودريوزوال بفيروس كورونا، ليصبح بذلك 

الالعب الثالث الذي يتعرض للعدوى في صفوف 
النادي »امللكي« خالل األيام الثمانية املاضية، بعد 

 من املهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، واملدافع 
ّ

كل
النمساوي ديفيد أالبا. وأشار النادي اإلسباني 
في بيان رسمي نشره عبر موقعه اإللكتروني: 

»ُيعلن نادي ريال مدريد عن إصابة العبه ألفارو 
أودريوزوال بفيروس كورونا«.

قرر املدرب الهولندي املخضرم، ديك أدفوكات، 
العودة عن االعتزال من أجل تولي قيادة املنتخب 

العراقي لكرة القدم، بحسب ما أعلن االتحاد 
املحلي لكرة القدم في بيان رسمي. وأشار 

 »املدير 
ّ
االتحاد العراقي في بيانه الرسمي إلى أن

الفني الجديد يعرف أهدافنا وخططنا، التي 
ستبدأ في التصفيات الحاسمة املؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ومشاركة 
املنتخب في كأس العرب وبطولة خليجي«.

كاسبر رود يواصل 
موسمه الرائع بلقب 

ثالث خالل أسابيع

أودريوزال ثالث العب 
يُصاب بكورونا في 

»الملكي« خالل أسبوع

أدفوكات يعود عن 
االعتزال ويتولى تدريب 

منتخب العراق

وصل النجم 
األلماني ألكسندر 
زفيريف، إلى 
مراده في 
منافسات التنس 
في أولمبياد 
طوكيو 2020، 
وذلك بعد فوزه 
في المباراة 
النهائية على 
الروسي كارن 
خاتشانوف )3-6( 
و)6-1(، لُيحقق 
الميدالية 
الذهبية األولى 
في تاريخ 
مشاركته 
في األلعاب 
األولمبية. 
وأمسى زفيريف 
ثاني ألماني 
يُتوج بالذهب 
بعد إنجاز النجمة 
شتيفي غراف، 
التي حققت 
الميدالية في 
أولمبياد سيول 
عام 1988.

)Getty( »زفيريف يحصد أول ميدالية ذهبية له في تنس »األولمبياد
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طوكيو ـ العربي الجديد

املــــــبــــــاراة هــو  ــــي  ــائــــز فـ ــفــ الــ  
ّ

رغــــــم أن
األول  املــرشــح  الــبــرازيــلــي،  املنتخب 
 

ّ
ــإن ــة، فــ ــيـ ــبـ لـــلـــفـــوز بـــاملـــيـــدالـــيـــة الـــذهـ

الــخــســارة فجرت بــركــان األحــــزان، خصوصًا 
ــري كـــــان يـــمـــّنـــي الــنــفــس   املـــنـــتـــخـــب املــــصــ

ّ
أن

بــالــفــوز بميدالية أوملــبــيــة، إلـــى جــانــب فــوزه 
قبل أشهر قليلة على البرازيل )2 – 1( وديًا 
في القاهرة خالل تجربة قوية بكامل نجوم 

منتخب »راقصى السامبا« وقتها، باإلضافة 
إلى امتالك منتخب »الفراعنة« لجيل يشارك 
العــبــوه بشكل أســاســي فــي الـــدوري املصري 
أطلقها شوقي  التي  الــورديــة  والتصريحات 
غريب املدير الفني للمنتخب قبل الدورة عن 

حصد ميدالية.
ويــأتــي الــخــروج املــصــري مــن دور الثمانية، 
 

ّ
أمـــرًا مــتــوقــعــًا عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، فــي ظــل

الــتــي صاحبت مسيرته  األخــطــاء واألزمــــات 
تحت قيادة شوقي غريب طوال األشهر التي 

فــي سباق  األوملــبــي  بلقبها  احتفاظها  رغــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة طــوكــيــو،  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي  100 م 
 بــدايــات الــعــداءة 

ّ
وذلـــك بعد ريــو 2016، فـــإن

الجامايكية، إيالين تومسون-هيراه، لم تكن 
بـــجـــودة تــألــقــهــا، وتــحــديــدًا خـــالل نــشــأتــهــا، 
حـــيـــث تـــرعـــرعـــت فــــي مــنــطــقــة مـــحـــرومـــة فــي 

وسط الجزيرة، تحت كنف وعطف جدتها.
تحدثت هذه العداءة عن اللحظة التاريخية 
أَر  النهاية قائلة: »لــم  إلــى خــط  وهــي تشير 
 قيامي بإشارة عنت أّني كنت 

ّ
التوقيت، لكن

أعــرف أّنني فــزت، ال أعــرف مــاذا يعني ذلك، 
بــخــالف إظــهــار أّنــنــي كنت فــي املــقــدمــة. كان 
بإمكاني أن أركـــض أســـرع لــو لــم أشــر لذلك 
 هناك 

ّ
 هذا يدل على أن

ّ
واالحتفال باكرًا. لكن

املــزيــد لـــدّي، لــذا آمــل أن أتمكن يــومــًا مــا من 
إطالق العنان لذلك التوقيت«.

البالغة 29 عامًا،  وسّجلت تومسون-هيراه، 
رقمًا أوملبيًا قدره 10.61 ثوان، محققة ثاني 
ــم فــــي الـــتـــاريـــخ ومــحــطــمــة الـــرقـــم  ــ أســــــرع رقـ
األميركية،  الــراحــلــة  باسم  املسجل  األوملــبــي 
فـــلـــورنـــث غـــريـــفـــيـــث جـــويـــنـــر، الــــتــــي تــحــمــل 
عام  منذ  ثــوان(   10.49( العاملي  الرقم  أيضًا 

منطقة  مــن  تــومــســون-هــيــراه  تتحدر   .1988
بانانا غراوند الزراعية الفقيرة الواقعة في 
وســط جامايكا بني مانشستر وكــالرنــدون. 
بهذه  اعتنت  الــتــي  غلوريا  جدتها  تحدثت 
الــطــفــلــة الــصــغــيــرة مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــرهـــا، 
وتحديدًا منذ بلغت سبعة أشهر، لصحيفة 
»ثو غلينير« املحلية عام 2015، فقالت: »لم 
يــكــن هــنــاك مـــا أعــتــبــره كــثــيــرًا عــلــى إيــاليــن، 
 مــا أمــلــك«. تابعت 

ّ
بــل قـــررت أن أمنحها كــل

وفــور عودتها  كانت طفلة،  »عندما  الــجــدة: 
من املدرسة إلى املنزل، كنت أطهو لها أشهى 
عشاء، حّتى لو اضطررت إلى اقتراض املال 
من أجل ذلك. لم تلد أمها سواها، وكنت أكّرر 
لها دائمًا أّنها هي من ستخرج والدتها من 

الفقر. لقد كانت طفلة مباركة«.
فــي بـــالد »الــســبــريــنــت« فــي جــامــايــكــا التي 
املتمتعة  الــجــري  الــســرعــة وريــاضــة  تعشق 
بــشــعــبــيــة جــــارفــــة فــــي املـــــــــــدارس، اعـــتـــبـــرت 
املراهقة تومسون-هيراه عداءة من املستوى 
مـــصـــاف  ــى  ــ ــ إلـ تــــصــــل  أن  دون  مـــــن  الــــجــــيــــد 
النجومية مثل أسالفها األسطورة أوساين 

بولت أو يوهان باليك.
وحققت أفضل نتيجة لها عام 2009، في سن 
17 عامًا، خالل بطولة »األبطال« املخّصصة 
لـــلـــمـــدارس الــثــانــويــة، بــعــدمــا تــأهــلــت بشق 

إلــى نهائي سباق 100 م، إذ احتلت  النفس 
ثــانــيــة،   12.01 بــتــســجــيــلــهــا  الــــرابــــع  املــــركــــز 
مــتــأخــرة بـــفـــارق نــصــف ثــانــيــة عـــن الــفــائــزة 
ديـــنـــادري وايــتــنــهــورن الــتــي خــفــت بريقها 
بمرور السنوات ولم تتمكن من البروز على 

الساحة العاملية.
ــو عــامــهــا األخــيــر  ــام 2011، وهــ ــم يــكــن عــ ولــ
فــأل خير على هذه  ثــانــويــة مانشستر،  فــي 
الشابة، إذ استبعدت من فريق ألعاب القوى 

ألسباب تأديبية.
 التحّول في مسيرتها 

ّ
وبحسب ما تروي، فإن

كان عبارة عن حديث مع مدربها املستقبلي 
ــدرب الــســابــق لــلــعــداء  ــ ســتــيــفــن فــرنــســيــس )املــ
لــلــجــامــايــكــي أســـافـــا بــــــاول(، وتـــقـــول فـــي هــذا 
اإلطـــار: »شــاركــت مــن دون تألق فــي مسابقة. 
وقــــال لــي حينها إّنــنــي لــم أعـــد فــي املــدرســة، 
أكثر ألّنــي  بــل يتوجب علّي أن أصبح جــدّيــة 
أتــنــافــس مــع أبــطــال اآلن. هـــذا األمــــر منحني 
ــز«. وضـــمـــن مــحــيــطــهــا، تــعــامــلــت مــع  ــافــ الــــحــ
ــة مـــرتـــني فـــي ســـبـــاق 100 م  ــيـ ــبـ الــبــطــلــة األوملـ
التي  فـــريـــزر،  شــيــلــي-آن  و2012   2008 عــامــي 
اعتبرتها مثلها األعلى و»مرشدة وصديقة«. 
وال تشذ كلمات جدتها عما تقوله حفيدتها، 
 »أكـــثـــر مـــا يــحــفــزهــا هـــي شيلي-

ّ
إذ تــؤكــد أن

آن فـــريـــزر-بـــرايـــس، فــهــي تــتــحــدث عــنــهــا من 
الخط  على  العداءتان  وتهيمن  توقف«.  دون 
املستقيم للسباقات السريعة منذ أكثر من 13 
التتابع  لسباق  بطلتني  توجتا  ومــعــًا  عــامــًا، 
لكّنهما فشلتا في  فــي 2015،  م  مـــرات 100   4
تــكــرار ســيــنــاريــو الــفــوز ذاتــــه فــي ريـــو 2016، 
بــاحــتــاللــهــمــا املـــركـــز الـــثـــانـــي خــلــف منتخب 

الواليات املتحدة للسيدات.
)فرانس برس(

فرنسيس دريسل وماكيون يتربعان على عرش الحوضالجامايكية تومسون ـ هيراه تدين لجدتها والمدرب 

سبقت البطولة، وأبــرزهــا ســوء اإلعـــداد، في 
ــــدرب عــلــى مــنــاقــشــة الــعــروض   تــركــيــز املـ

ّ
ــل ظـ

التي تلقاها للعمل في أندية عدة مستقباًل 
داخــــل مــصــر وخــارجــهــا، بــخــالف بــحــثــه عن 
عـــرض فــي اتــحــاد عــربــي أيــضــًا، وهـــو األمــر 
الــذى أثــر في فترة اإلعـــداد بشكل الفــت، ولم 
يخض تجارب حقيقية سوى لقاءين وديني 
مـــع مــنــتــخــب جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، واالحـــتـــكـــاك 
 مــجــمــوعــتــه في 

ّ
بــمــدرســة أفــريــقــيــة، رغــــم أن

الدور األول كانت تخلو من أّي فريق أفريقي، 
بـــل الــتــقــى 3 مــنــتــخــبــات مـــن 3 قـــــــارات، هي 

أستراليا واألرجنتني وإسبانيا.
ولــم تتوقف أخــطــاء شــوقــي غــريــب عند هذا 
الحد، بل امتدت لتشمل سوء اختيار القائمة 
بدهشة  العام  الــرأي  أصابت  والتي  نفسها، 
كــبــيــرة، فــهــو اســتــدعــى العــبــني ال يــشــاركــون 
ــم فــــي بــطــولــة  ــهـ ــتـ بـــشـــكـــل حــقــيــقــي مــــع أنـــديـ
الـــدوري، مثل محمد عبد الــســالم قلب دفــاع 
الزمالك، وأحمد رمضان ظهير أيمن األهلي، 
ونـــاصـــر مـــاهـــر العــــب وســــط األهـــلـــي، وعــبــد 
الــرحــمــن مــجــدي جــنــاح أيــمــن اإلســمــاعــيــلــي، 
واألخير لم يلعب الكرة منذ 5 أشهر، ويعاني 
ــة، وعــــــاد قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة  ــويــ ــة قــ ــابــ مــــن إصــ

للتدريب رفقة ناديه بعد غياب طويل.
وهذا الثالثي لم يعتمد عليه املدرب بشكل 
حــقــيــقــي فـــي املـــبـــاريـــات، الــتــي خــاضــهــا في 
 

ّ
الـــدورة األوملبية، وكــان انضمامهم في ظل
ســيــطــرة الــعــاطــفــة عــلــى غــريــب الـــذي انتقى 
ــفـــوز بــبــطــولــة  عــنــاصــر شـــاركـــت مــعــه فـــي الـ
كــــأس األمــــم األفــريــقــيــة دون 23 ســنــة، عــام 
2019 أي قــبــل عــامــني، مــن دون الــنــظــر إلــى 
الحالة الفنية التي وصلوا إليها في الفترة 

التي سبقت الدورة.
وتجاهل املدرب أيضًا عناصر مميزة، كانت 
تــســتــحــق الـــتـــواجـــد فـــي الــقــائــمــة، مــمــا أدى 
إلى ظهور نقاط ضعف، مثل أحمد حمدي 
عــبــدالــقــادر صــانــع ألــعــاب ســمــوحــة، والـــذي 
ُيـــعـــد مـــن أفـــضـــل العـــبـــي الـــوســـط فـــي مصر 
حاليًا، وسجل 7 أهداف في الدوري املصري. 
وطلب األهلي عودته من سموحة في نهاية 
املــوســم الــجــاري، وهــو العــب مــهــاري يجيد 
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بشكل درامي حزين، تبخرت أحالم المنتخب األولمبي المصري لكرة 
القدم، في المنافسة على ميدالية أولمبية، وخسر أمام البرازيل بهدف 
من دون رد في دور الثمانية، لمنافسات كرة القدم في ألعاب طوكيو 

2020

)Getty( ال يملك منتخب مصر األولمبي المهاجمين الهدافين

)Getty( 2020 كايليب دريسل أحد أبرز نجوم أولمبياد طوكيو

)Getty( هناك العبين شباب أخرين قادرين على تقديم اإلضافة )Getty( منتخب شباب مصر فشل في تحقيق الفوز

)Getty( احتفظت العداءة بلقبها األولمبي في سباق 100 م

الــحــلــول الـــفـــرديـــة، وصــنــاعــة الـــفـــرص، ولــه 
تجربة احــتــرافــيــة أوروبــيــة ســابــقــة، ويملك 
خــبــرات كــان املنتخب فــي حــاجــة لها خالل 
استبعاد  وأثــار  األوملبية،  بالدورة  مشواره 
الالعب جداًل واسعًا في الكرة املصرية، قبل 

األوملبياد بسبب املستوى املميز الذي ظهر 
عــلــيــه، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــضــعــف الــهــجــومــي 
»لـــلـــفـــراعـــنـــة« فــــي الـــــــــدورة، الــــــذي ظـــهـــر فــي 
املــبــاريــات، وتمثل فــي غــيــاب العــب الوسط 
املهاجم القادر على صناعة الفارق في أرض 

امللعب.
شوقي  ارتكبها  التي  القاتلة  األخــطــاء  ومــن 
غريب، فشله في إدارة ملف مشاركة مصطفى 
محمد هداف املنتخب املحترف في صفوف 
فــريــق غلطة ســـراي الــتــركــي، إذ لــم ُيــجــِر أّي 
الــنــادي التركي لضم  مــشــاورات حقيقية مع 
 الالعب لن يكون متاحًا في 

ّ
الالعب، وظن أن

 مــشــاركــة غلطة ســـراي فــي دوري أبطال 
ّ

ظــل
ــــه لــم يــلــعــب أســاســيــًا خــالل  ــا، عــلــمــًا أّن ــ أوروبــ
في  الهولندي  أيندهوفن  أمـــام  الــفــريــق  لــقــاء 
جولة ذهاب الدور التمهيدي. وكان املنتخب 
بحاجة بشكل واضح ملهاجم مثل مصطفى 
محمد بدليل عدم تسجيله سوى هدفني في 
4 مباريات بمعدل نصف هــدف فــي املــبــاراة 
الواحدة. والغريب أن مصطفى محمد انتظم 
في بــدايــات معسكر اإلعـــداد، وسجل هدفني 
في مرمى جنوب أفريقيا خالل مباراة ودية.

ولم يستدِع املدير الفني للمنتخب األوملبي، 
ــم فــــريــــق  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــر مـــــــرمـــــــوش مـ ــ ــمـ ــ الـــــــالعـــــــب عـ

فــولــســفــورغ األملـــانـــي، الـــذي تــألــق فــي دوري 
باولي  رفقة سانت  األملاني،  الثانية  الدرجة 
املــوســم املــاضــي، وســجــل عـــدة أهــــداف وكــان 
الــتــي عانى  الهجومية  األزمـــة   

ّ
لــه حــل يمكن 

منها الفراعنة في الدورة األوملبية.
والسيناريو نفسه، تكرر مــع العــب آخــر من 
املحترفني، كان املنتخب في حاجة لوجوده 
وظهرت قيمته الفنية في ظل افتقاد الفراعنة 
لصانع ألعاب مميز، وهو أحمد حمدي نجم 
حاليًا  واملحترف  السابق،  والجونة  األهلي 
في مونتريال الكندي، وتألق بشكل الفت في 

الفترة األخيرة.

لم يُقدم المنتخب 
المصري مستوى قويًا 

في أولمبياد طوكيو

تتحدر تومسون-هيراه 
من منطقة بانانا غراوند 

الزراعية

دراجات بي أم إكس حرة: 
األسترالي لوغان مارتن يُحرز ذهبية المنتزه

في  للرجال،  املنتزه  منافسات  ذهبية  مــارتــن،  لوغان  األسترالي  أحــرز 
رياضة الدراجات فئة بي أم إكس حرة، ضمن األلعاب األوملبية املقامة 
في طوكيو حتى الثامن من أغسطس/آب الجاري. وجاءت النتائج على 
وامليدالية  مارتن،  لوغان  لألسترالي  الذهبية  امليدالية  التالي:  الشكل 
للبريطاني  البرونزية  وامليدالية  ديـــرس،  دانــيــال  للفنزويلي  الفضية 

ديكالن بروكسر.

بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات األرضية
انسحبت نجمة الجمباز األميركية، سيمون بايلز، من نهائي مسابقة 
الـــحـــركـــات األرضـــيـــة الــــذي يــقــام الـــيـــوم، وفــــق مـــا أعــلــن اتـــحـــاد بــالدهــا 
ــد مـــن انــســحــابــهــا أيــضــًا مـــن نهائيني  ــك بــعــد يـــوم واحــ لــلــريــاضــة، وذلــ
آخـــريـــن. وجــــاء فــي تــغــريــدة لــالتــحــاد: »انــســحــبــت ســيــمــون مــن نهائي 
الــتــوازن في وقت  الحركات األرضــيــة، وستتخذ قــرارهــا بشأن عارضة 
الحــق من هــذا األســبــوع« ليرتفع عــدد املسابقات التي انسحبت منها 
إلى خمس. وكانت بايلز صدمت العالم، الثالثاء، عندما انسحبت من 
نهائي املسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط، بسبب مشاكل في 
»الصحة الذهنية«، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضًا من 

املسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

الصينية غونغ ليجياو تحرز ذهبية رمي الكرة الحديد

أحــرزت الصينية غونغ ليغياو )32 عامًا(، ثالث ميدالياتها األوملبية، 
 20.58 برمية ملسافة  الحديد،  الكرة  رمــي  في  لها  األولــى  الذهبية  لكن 
م هــي األفــضــل منذ خمس ســنــوات. وتــقــّدمــت ليجياو على األميركية 
رايفن ساندرس )19.79 م( وملكة اللعبة النيوزيالندية فاليري أدامس 
تواليًا  الرابعة  للمرة  األوملبية  التتويج  تعتلي منصة  التي  م(   19.62(
عن 36 عامًا. وتمكنت الصينية بطلة العالم مرتني، من تحقيق أفضل 
رمية منذ خمس سنوات الذي سجلته األميركية ميشيل كارتر، عندما 
حــصــدت ذهــبــيــة أوملــبــيــاد ريـــو 2016 )20.63 م(. وهــــذه هــي املــيــدالــيــة 
 2012 وفضية  بكني  في   2008 برونزية  بعد  لليغياو  الثالثة  األوملبية 
في لندن، لكّنها األولى التي سُتسعد بتقلدها مباشرة، إذ كان عليها 
االنتظار لسنوات لترتقي إلى مراكز التتويج، بعد تخفيض تصنيف 

العديد من املتوجات بسبب تعاطي املنشطات.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تـــرّبـــع األمـــيـــركـــي، كــايــلــيــب دريــــســــل، واألســـتـــرالـــيـــة، إيــمــا 
مــاكــيــون، عــلــى عـــرش الــســبــاحــة فــي أوملــبــيــاد طــوكــيــو، مع 
اختتام املنافسات األحد، بتتويج األول بخمس ذهبيات، 
والــثــانــيــة بــأربــع. وبــعــد قــدومــه إلـــى طــوكــيــو بــاحــثــًا عــن 6 
اليابانية  العاصمة  سنة(   24( دريــســل  سيترك  ذهــبــيــات، 
من الباب العريض مع 5 ذهبيات وخسارة وحيدة بمركز 
خــامــس فـــي ســبــاق الــتــتــابــع املــخــتــلــط أربــــع مــــرات 100 م 
مــتــنــوعــة، فــي وقـــت أصــبــحــت فــيــه مــاكــيــون )27 ســنــة( أول 
ســّبــاحــة فـــي الــتــاريــخ تــحــصــد ســبــع مــيــدالــيــات فـــي دورة 
الــدورة  أربــع ذهبيات. واختتم دريسل  واحـــدة، من بينها 
الحالية برقم عاملي مع بالده في سباق التتابع أربع مرات 
الــرقــم  مــتــنــوعــة بــلــغ 3:26.78 دقـــائـــق، محطمًا مــع زمــالئــه 
الــواليــات املتحدة  الــذي كــان بــحــوزة  السابق )3:27.28 د( 
منذ 2009، أمام بريطانيا بفارق 73 في املائة من الثانية، 
وإيطاليا )بفارق 2.39 ثانيتني(. وتخلف األميركيون بعد 
تقدم كبير لنجم الصدر البريطاني، آدم بيتي، على مايكل 
أندرو، لكن بعد غوص »الفراشة« دريسل في املياه تغيرت 
املــعــادلــة ملصلحة أبــنــاء الــعــام ســـام. وحــصــد األمــيــركــيــون 
ذهبية السباق في 15 مشاركة، وفاتهم التتويج في نسخة 

موسكو 1980 التي غابوا عنها ألسباب سياسية.
وكـــان دريــســل قــد حــصــد فــي وقـــت ســابــق ذهــبــيــة السباق 
األســرع 50 م حــرة، محققًا رقمًا أوملبيًا جديدًا بلغ 21.07 
ثانية، ومتقدمًا على الفرنسي فلوران مانودو )21.55 ث( 
والبرازيلي برونو فراتوس )21.57 ثانية(. وأنهى دريسل 
دورة طوكيو مع ذهبيات 50 و100 م حــرة، 100 م فراشة 
والتتابع أربع مرات 100 م حرة والتتابع أربع مرات 100 م 
 فريقه خامسًا في التتابع املختلط 

ّ
متنوعة، في وقت حل

ــرز ذهــبــيــتــني في  ــه أحــ ــ ــرات 100 مــتــنــوعــة، عــلــمــًا أّن ــع مــ أربــ
التتابع في أوملبياد ريو 2016.

السباحة  فــي  تتويجًا  األعــلــى  ماكيون  أمست  املقابل،  فــي 
4 ذهـــبـــيـــات و3  بــيــنــهــا  مـــيـــدالـــيـــات   7( فــــي دورة واحـــــــدة 
برونزيات( وأول أسترالية تحرز سبع ميداليات في دورة 
واحدة، بعدما قادت بالدها إلى ذهبية مثيرة في التتابع 

ــرات مــتــنــوعــة، فـــي الـــرمـــق األخـــيـــر عــلــى الـــواليـــات  ــ ــع مـ ــ أربـ
املــتــحــدة. وأصبحت مــاكــيــون، أيــضــًا، ثــانــي رياضية تنال 
ســبــع مــيــدالــيــات فـــي دورة واحـــــدة بــعــد الـــروســـيـــة مــاريــا 
ورفعت   ،1952 عــام  الفني  الجمباز  فــي  غوروخوفسكايا، 
مواطنها  رقــم  معادلة  أوملــبــيــة،  ميدالية   11 إلــى  رصيدها 

السباح السابق إيان ثورب بخمس ذهبيات.
الفريق األسترالي كايلي  وإلــى جانب ماكيون، تضمن 
م ظهرًا،  100 و200  بذهبيتي  أيــضــًا  املــتــوجــة  مــاكــيــون 

تشلسي هودجز وكايت كامبل املتوجة بالتتابع أربع 
مرات 100 م حرة.

وكــانــت مــاكــيــون قــد أحــــرزت الــســبــاق األســــرع 50 م حــرة، 
لتضيفه إلى لقبي 100 م حرة والتتابع أربع مرات 100 م 
حرة، ونزلت ماكيون البالغة 27 سنة تحت حاجز 24 ثانية 
)23.81 ثانية(، وهو رقم أوملبي جديد، متقدمة على حاملة 

الرقم العاملي السويدية سارة سيوستروم )24.07 ثانية(.
)فرانس برس(

العداءة الجامايكية 
التي تفوقت مجددًا 

في سباق 100 متر في 
األولمبياد تروي قصة 

حياتها مع جدتها 
والمدرب فرنسيس

على هامش األلعاب
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــة، وأهـــــــداف جــمــيــلــة،  ــاريــ بـــدايـــة نــ
وبطوالت غالية، ثم تأتي النهاية 
الــحــزيــنــة مـــن رحـــيـــل بـــا تــجــديــد 
الــراحــلــن بــأّي  للعقد، أو وضــع على الئــحــة 
الكبير واللجوء إلى فسخ  الهروب  سعر، أو 
العقد من طرف واحــد... سيناريوهات باتت 
املصرية  الكرة  في  العرب  املحترفن  تاحق 
األخــيــرة، خصوصًا في  السنوات  فــي  بشدة 
األلــفــيــة الــثــالــثــة، وهــــو مـــا يــفــســد نــجــاحــات 

البدايات الجميلة لهؤالء الاعبن.
جـــــاءت تـــداعـــيـــات رفــــض فـــرجـــانـــي ســاســي، 
نــجــم املنتخب الــتــونــســي، تــجــديــد عــقــده مع 
قبل  ورحيله  أخــرى،  لفترة  املصري  الزمالك 
 ،2021-2020 لـــه  الــثــالــث  املـــوســـم  يــنــتــهــي  أن 
رسميًا، لتفسد رحلة الاعب على مدار ثاث 
سنوات مع الزمالك، بعد مسيرة ذهبية من 
األلــقــاب،  مــن  العديد  خالها  حصد  العطاء، 
مثل الكونفيدرالية األفريقية، وكأس السوبر 

األفريقي، وكأس مصر.
وكــــان ســاســي مــعــشــوق جــمــاهــيــر الــزمــالــك، 
الــســعــودي عام  الــهــال  منذ انتقاله إليه مــن 
2018، واخــتــيــر، أكثر مــن مــرة، أفضل العــب، 
النادي،  بتمويل خزينة  الجماهير  وطالبت 
أن  قبل  الاعب  عقد  لتجديد  التبرعات  عبر 
يــفــشــل مــســؤولــو الــزمــالــك فـــي الــتــجــديــد لــه، 
ويــرحــل ســاســي، إذ انتهى عقده فــي مايو/ 
بأحقيته  الزمالك  تمسك  فيما  املاضي،  أيــار 
فــي بــقــاء الــاعــب إلــى نهاية املــوســم، لُترَفع 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــي لـ ـــاد الــــدولــ ــحـ ــــى االتــ شـــكـــوى إلـ

تجارب عربية 
غير مستقرة 

في مصر

شهدت الكرة المصرية في السنين الماضية العديد من التجارب العربية التي 
االنتباه،  الدوري وأنديته، في حالة لفتت  فشلت في االستمرار طويًال في 
فرجاني  المصري  والزمالك  التونسي  المنتخب  نجم  رحيل  بعد  خصوصًا 

ساسي إلى صفوف الدحيل القطري قبل أيام

3031
رياضة

تقرير

»فيفا« ولتنتهي عاقة ساسي بنحو سيئ 
مــــع الــــزمــــالــــك، بـــعـــد مـــســـيـــرة ذهـــبـــيـــة لــلــنــجــم 
ــل الــقــلــعــة الــبــيــضــاء. فــّجــرت  ــ الــتــونــســي داخـ
واقــعــة فرجاني ســاســي األحـــزان فــي نفوس 
الــبــدايــات  كــثــرة  املــصــريــة، بسبب  الجماهير 
الـــرائـــعـــة لــلــعــديــد مـــن املــحــتــرفــن الـــعـــرب في 
األندية، ثم التراجع املثير، وكثرة املشكات، 
وكتابة نهايات حزينة لهم في رحلتهم مع 
أنديتهم، خصوصًا في فترة األلفية الثالثة، 
التي شهدت زيادة عدد املحترفن العرب من 
مختلف الدول، مثل املغرب وتونس والعراق 

واألردن وغيرها.
العديد  ملسيرة  الحزينة  النهايات  وتعددت 
ــنـــجـــوم الــــعــــرب، بـــرفـــقـــة أنـــديـــتـــهـــم فــي  ــن الـ مــ
الفترة األخيرة، بنحو ملحوظ،  مصر خال 
وعانى نــادي الزمالك من صدمة كبيرة عام 
حمدي  الــتــونــســي  نجمه  بطلها  كـــان   ،2019
الــذي لعب موسمن  الــنــقــاز، الظهير األيــمــن 
رائــــعــــن، حـــقـــق فــيــهــا بـــطـــولـــة كـــــأس مــصــر، 
والــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، وألــقــابــًا أخــرى، 
ــقـــرر فــســخ  ــان نــجــمــًا أســـاســـيـــًا قـــبـــل أن يـ ــ وكــ
ــد، ويـــرفـــض اســتــكــمــال  ــ عــقــده مـــن طـــرف واحـ
مـــشـــواره مـــع الـــنـــادي بــســبــب عــــدم حــصــولــه 

إلى االتحاد  املالية، ويلجأ  على مستحقاته 
الدولي لكرة القدم الذي أصدر قرارًا بأحقيته 
فــي الــحــصــول عــلــى 250 ألـــف دوالر بخاف 

تغريم الزمالك نحو مليون دوالر.
انــتــهــت   2020 ومــطــلــع   ،2019 ــر  ــ أواخــ وفــــي 
رحــلــة نجم عــربــي آخــر بنحو ســيــئ، وهــذه 
املغربي  الحربة  رأس  أزارو،  وليد  مــع  املــرة 
الــذي ارتــدى قميص األهلي في عــام 2017، 
وكان العبًا صغيرًا وصفقة رابحة، وأصبح 
ــــدوري املــصــري فــي أول مــواســمــه،  هـــداف الـ
وكــذلــك بــات أول العــب غير مصري يسجل 
أكثر من 20 هدفًا في موسم واحــد، وحقق 
لكّنه  متتاليتن،  مــرتــن  الـــدوري  بطل  لقب 
ــبـــرى مــع  ــل فــــي خــــافــــات كـ ــ ســــرعــــان مــــا دخـ
مـــدربـــه الــســويــســري ريــنــي فــايــلــر، وجــلــس 
بــديــًا لــفــتــرة طــويــلــة، واصــطــدم مــع اإلدارة 
ــراف بــــالــــدوري  ــ ــتــ ــ ــه فــــي االحــ ــتـ ــبـ بـــســـبـــب رغـ
ــل عن  ــ بـــريـــقـــه، ورحـ أزارو  الــصــيــنــي. وفـــقـــد 
األهــلــي مــعــارًا لــاتــفــاق الــســعــودي، ثــم بيع 
بعدما  فقط،  دوالر  ألــف   900 مقابل  نهائيًا 

تعددت مشكاته وتراجع مستواه.
وكــــتــــب الـــــــــــدوري املــــــصــــــري، فـــــي الــــســــنــــوات 
األخــــيــــرة، تــفــشــي حــالــة الــنــهــايــات الــحــزيــنــة 
تجربة  الــزمــالــك  ويملك  الــعــرب،  للمحترفن 
غــيــر مــوفــقــة مـــن األردن، كــــان بــطــلــهــا خــالــد 
سعد، الذي انضم إلى الزمالك نجمًا ملنتخب 
 أزمة الجبهة 

ّ
باده في عام 2007، أمًا في حل

اليسرى، وبدأ بقوة، لكن سرعان ما عانى من 
تجاهل املدربن له، لُيستغنى عنه من طرف 
واحـــد، هــو الــنــادي، ولــجــأ بعدها سعد إلى 
فيها  الزمالك بشكوى طالب  الفيفا، والحــق 

بداية ناجحة ونهاية 
حزينة للمحترفين العرب 

في األندية المصرية

برشلونة يواصل انتصاراته الودية بثالثية 
في شباك شتوتغارت

استمر برشلونة في سلسلة انتصاراته الودية، بعد أن حقق هذه املرة الفوز بثالثية 
التي احتضنها ملعب  املــبــاراة  األملــانــي، في  نظيفة على حساب مضيفه شتوتغارت 
»مرسيدس بنز أرينا«. وأنهى الفريق »الكتالوني« الـ45 دقيقة األولى متقدمًا بهدفني 
 21 الدقيقة  فــي  ديــبــاي  ممفيس  الهولندي  النجم  الــجــديــديــن،  الــوافــديــن  توقيع  حمال 
بتسديدة على الطائر من داخل املنطقة، ثم أضاف النمساوي الواعد، من أصول تركية، 
الهولندي  أجــرى  الثاني،  الشوط  وفــي   .36 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  ديمير،  يوسف 
رونالد كومان العديد من التبديالت على مستوى األفراد، وكان أحدها العب الوسط 
الدقيقة 74 بعد 12 دقيقة من  الثالثية في  الــذي تكفل باختتام  الواعد ريكي بوتش 
فترة  »البالوغرانا« في  لفريق  انتصار ودي  ثالث  هــذا هو  وُيعد  امللعب.  أرض  نزوله 
اإلعداد للموسم الجديد، بعد رباعية خيمناستيك، وثالثية مقابل هدف أمام جيرونا. 
وستتواصل مواجهات البرسا الودية، يوم األربعاء املقبل، أمام سالزبورغ النمساوي، 
وسيختتمها باملواجهة األقوى أمام يوفنتوس اإليطالي، يوم 8 أغسطس/آب الجاري، 

على لقب كأس »خوان غامبر«.

تعادل سلبي ودي بين إشبيلية وروما
واصل فريق إشبيلية اإلسباني سلسلة تعادالته في مواجهاته الودية استعدادًا للموسم 
الجديد )2021-2022(، وذلك بتعادله السلبي هذه املرة أمام روما اإليطالي، في املباراة 
الفريق »األندلسي«.  التي تحتضن معسكر  البرتغالية  التي جمعتهما في مدينة فارو 
املباراة،  مــدار شوطي  على  الشباك  هز  في  الفريقان  ينجح  لم  »ألغارفي«  ملعب  وعلى 
»األندلسي« تعادله في معسكره  الفريق  لعبا ونتيجة. وواصــل  املباراة سلبية  لتنتهي 
البرتغالي، بعدما حرج بهدفني ملثلهما أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أيام. 
وقبل مواجهته االفتتاحية في بطولة »الليغا« منتصف الشهر املقبل، أمام رايو فاييكانو 
استعداداته  على  الستار  إشبيلية  سيسدل  بيثخوان«،  سانشيز  »رامـــون  ملعب  على 

للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام استون فيال اإلنكليزي يوم السبت املقبل.

غريليش يقترب خطوة أخرى 
من »سيتي« بعد تعاقد أستون فيال مع بايلي

اقترب الالعب اإلنكليزي جاك غريليش، خطوة أخرى من االنتقال إلى فريق مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، بعد تعاقد فريقه الحالي أستون فيال مع الجناح الجامايكي، ليون 
بــاتــريــك بيلي، قــادمــًا مــن صــفــوف فــريــق بــايــر ليفركوزن األملــانــي. وأشــــارت تقارير 
للحصول على خدمات  يــورو  مليون  إدارة »سيتي« عرضت 117  أّن  إلــى  صحافية 
مواصلة  على  فيال  أستون  تساعد  ربما  التي  املالية  القيمة  وهــي  اإلنكليزي،  الجناح 
اللعب املالي  صفقاته القوية في موسم االنتقاالت الصيفية، مع عدم انتهاكه لقواعد 
النظيف. وأعلن النادي اإلنكليزي، في بيان رسمي، توصله إلى اتفاق مع إدارة باير 
الطبية  للفحوص  سيخضع  بايلي  وأّن  الــشــاب،  الجامايكي  الالعب  لضم  ليفركوزن 
إجــراءات  إنهاء  مع  التعاقد  إتمام  أجــل  من  املقبلة،  القليلة  الساعات  خــالل  الروتينية 
ضمه للفريق ألستون فيال، الذي يسعى لتدعيم معظم صفوفه واملنافسة بشكل أكبر 

املوسم املقبل.

مصرع العب أياكس الشاب نوح جاسر في حادث سير
أعلن فريق أياكس الهولندي، السبت، وفاة العبه الواعد نوح جاسر، في عمر 16 عامًا، 
وذلك بعد تعّرضه إلصابات بالغة إثر حادث سير تعّرض له مع شقيقه. وقال النادي 
الهولندي في بيان رسمي: »تلقى أياكس أخبارًا سيئة للغاية تفيد بوفاة الالعب نوح 
جاسر«، وذلك بعد اصطدام سيارة كان يقودها الالعب الشاب بشاحنة. ولقي الالعب 
وتم  طفيفة  بــجــروح  الشاحنة  قــائــد  أصــيــب  بينما  الــفــور،  على  وشقيقة مصرعهما 
نقله للمستشفى، بحسب ما أعلنت وسائل اإلعــالم املحلية. وولد جاسر في مدينة 
صفوف  إلــى  وانضم   ،2005 فبراير/شباط  في  أوتريخت،  مقاطعة  في  آيسلستاين 
فريق أياكس في عام 2018، قادمًا من فريق ألفينس بويز، وكان سيلعب مع فريق 

الشباب تحت 17 سنة هذا املوسم.

زهير ورد

نجح الغيني نابي كيتا، في تجاوز املشاكل التي واجهها منذ 
انتقاله إلى نادي ليفربول اإلنكليزي، وحرمته من اللعب أساسيًا 
في عديد املناسبات، ذلك أن اإلصابات التي تعّرض لها شكلت 
الــخــيــارات األساسية  لــفــرض نفسه ضمن  أكــبــر عــائــق أمــامــه 
عند املـــدرب األملــانــي يــورغــن كــلــوب، خصوصًا اإلصــابــة ضد 

برشلونة اإلسباني في نصف نهائي دوري األبطال.
وأثبت العب الوسط الغيني أّن املبلغ الذي دفعه نادي ليفربول 
للحصول على توقيعه كان مستحقًا، فقد نجح في منافسة 
العديد من النجوم على اللعب بشكل منتظم ومساعدة ليفربول 

على حصد عديد األلقاب في إنكلترا أو أوروبا.
ولــم تختلف  كــونــاكــري عــام 1995،  العاصمة  فــي  وُولـــد كيتا، 
نــادي  إلــى  انــضــّم  إذ  فــي غينيا،  الالعبني  عــن معظم  مسيرته 
العاصمة،  في  الفرق  أفضل  من  ُيعتبر  الــذي  كوناكري  هافيا 
وبرز مع هذا النادي، لينتقل إلى نادي إيستر الفرنسي، وهو 
بــالــدوري  الــذيــن يــمــرون  املــســار الكالسيكي لالعبني األفــارقــة 
الفرق  إلــى اختبارات مع عــدٍد من  الفرنسي. وقــد خضع كيتا 
الفرنسية التي رفضت التعاقد معه في وقت راهن عليه نادي 
إيستر. وبعد تجربة قصيرة خالل موسم 2013ـ 2014، كانت 

أهـــداف وصناعة  الــفــردي بعد تسجيل 4  الجانب  مــن  ناجحة 
إلى  انضم  الثالث،  القسم  إلــى  إيستر  مقابل هبوط  أهـــداف،   9
نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي كان بصدد البحث 
عن عناصر جيدة ليقوم الحقًا ببيعها وتحقيق مكاسب مالية 
كبيرة. وبعد موسمني في الــدوري النمساوي، انتقل كيتا إلى 
نادي اليبزيغ األملاني، وبرز بشكل كبير مع هذا الفريق الذي 
حقق نتائج باهرة جعلت كّل األندية األوروبية تراقب مبارياته 
ُيظهر حقيقة  انتظر كثيرًا حتى  أّنــه  املــواهــب، رغــم  عــن  بحثًا 
مــا جذب  كبير،  بشكل  الحقًا  تألق  لكّنه  الفريق،  مــع  مستواه 

املتابعني في أوروبا بفضل مستواه الباهر.
الذي سارع إلى  حظي كيتا باهتمام نادي ليفربول اإلنكليزي 
تقديم عرض النتدابه، وهو ما تم فعاًل في موسم 2017ـ 2018، 
فــي مسيرته. ومع  الــرابــع  األوروبــــي  ــــدوري  ال إلــى  لينتقل كيتا 
ليفربول، عرف كيتا املجد أوروبيًا، إذ أصبح أول العب غيني 
يصل إلــى نهائي دوري األبــطــال، كما فــاز بــالــدوري اإلنكليزي 
املمتاز. ولم يحقق كيتا نجاحات كبيرة مع منتخب غينيا، ذلك 
أّن الجيل الحالي غير قادٍر على منافسة املنتخبات القوية، ورغم 
ذلك فإّن كيتا نجح في تقديم اإلضافة في جميع املباريات التي 
شارك فيها، إضافة إلى أّنه يصّر على املشاركة في املعسكرات، 

وال يتصرف مثل بعض النجوم األفارقة اآلخرين.

نابي كيتا

على هامش الحدث

يأمل الغيني نابي كيتا، في تجاوز الصعوبات من أجل التألق مع ليفربول 
اإلنكليزي، والمضّي قدمًا مع المدرب األلماني يورغن كلوب

نجم الزمالك 
السابق فرجاني 
ساسي )خافيير 
سوريانو/فرانس 
برس(

فيرستابن يُنافس على لقب هذا الموسم 
)فرانس برس(

بالحصول على مستحقات مالية تصل إلى 
7 ماين جنيه، تعويضًا عن فسخ العقد.

وفــشــلــت تــجــربــة أردنـــيـــة أخــــرى شــهــيــرة في 
الــــــــدوري املــــصــــري، بــطــلــهــا حــــــارس املـــرمـــى 
املخضرم، عامر شفيع، قائد منتخب األردن 
لعب لإلسماعيلي عام  الــذي  لعدة ســنــوات، 
2006، وكان أحد أفضل الحراس في املنطقة 
البداية   تجربته رغم تألقه في 

ّ
العربية، لكن

لــــم تــســتــمــر فــــي »الــــــدراويــــــش« بــشــكــل جــيــد 
بــســبــب املـــــزاج الــعــصــبــي لـــلـــحـــارس، وتــعــدد 

أزماته مع مدربيه، لُيستغنى عنه ويرحل.
ــايـــة حــزيــنــة  ــلـــي مــــن نـــهـ ــيـ وعــــانــــى اإلســـمـــاعـ

إلى بيعه في  مستواه ليضطر اإلسماعيلي 
نهاية املطاف.

ومــــن الـــتـــجـــارب الـــتـــي أثـــــارت الـــجـــدل أيــضــًا، 
ــم املــغــربــي  ــاجـ ــهـ ــيـــب، املـ تـــجـــربـــة خـــالـــد بـــوطـ
ــد نـــجـــوم كــــأس الــعــالــم 2018  ــ الــشــهــيــر، وأحـ
ــــذي بــــدأ بـــقـــوة عــنــد انــتــقــالــه إلــــى الــزمــالــك  الـ
لكّنه  يـــورو،  مليوني  مقابل   ،2019 عــام  فــي 
عانى بعدها من إصابة في الركبة، والحقته 
اتــهــامــات املــعــانــاة مــن إصــابــة مزمنة، ليقرر 
الـــزمـــالـــك االســتــغــنــاء عــنــه مـــن طــــرف واحــــد، 
الفيفا، وطــالــب بتعويض  إلــى  بـــدوره  ولجأ 
تمثل  يـــورو  مليوني  إلــى  كبير يصل  مــالــي 

لــتــجــربــة عــربــيــة شــهــيــرة ال تــنــســى، بطلها 
ــان هــدافــه  الــعــراقــي مــصــطــفــى كـــريـــم، الــــذي كـ
األول في عام 2007، حن جاء من نادي أربيل 
ــداف الـــدوري  الــعــراقــي، ونــافــس عــلــى لــقــب هـ
لــت جــمــاهــيــر اإلســمــاعــيــلــي  املـــصـــري، وتــفــاء
تجربة  كتابة  في  وقدرته  العراقي  باملهاجم 
ــة وقــــــيــــــادة الــــفــــريــــق إلـــــــى مـــنـــصـــات  نــــاجــــحــ
التتويج، لكن تلقى عروضًا مغرية لانتقال 
ــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، لـــيـــدخـــل فــي  ــيــ ــاراتــ ــة إمــ ــديــ ألنــ
دوامة األزمات مع إدارة اإلسماعيلي بسبب 
مطالبه بزيادة راتبه السنوي، وهو ما قوبل 
بالرفض ليضغط بقوة بالتزامن مع تراجع 

قيمة مستحقاته الباقية في النادي، وفشلت 
تجربة العب ذاع صيته كثيرًا مع املغرب في 
املونديال األخير. وفي النادي األهلي ظهرت 
نــهــايــات حــزيــنــة عــديــدة لــتــجــارب احــتــرافــيــة 
عــربــيــة مــثــل تــجــربــة أنــيــس بــوجــلــبــان، قائد 
ــــذي ضمه  ــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، الـ ــ نـ
إلــى صفوفه في عــام 2007، وأصبح  األهلي 
املــــدرب مانويل  العــبــًا أســاســيــًا فــي تشكيلة 
ــام، لــكــن مـــع تــقــدمــه في  جـــوزيـــه ألكــثــر مـــن عــ
ــركــــزه، جلس  الـــســـن وكـــثـــرة الـــاعـــبـــن فـــي مــ
لُيتخلى عنه  لفترة وتراجع مستواه،  بديًا 

في نهاية املطاف.

»ريد بول« يكشف وجه رياضي
تفاصيل حادث فيرستابن

لندن ـ العربي الجديد

مــا زال الــحــادث الــقــوي فــي ســبــاق الجائزة 
الكبرى ببريطانيا بن املخضرم البريطاني 
لـــويـــس هــامــيــلــتــون، ســـائـــق »مـــرســـيـــدس«، 
ومــنــافــســه الــهــولــنــدي مـــاكـــس فــيــرســتــابــن، 
سائق »ريــد بــول«، ُيلقي بظاله على عالم 
بن  التصريحات  حــرب  بعد   ،1 الــفــورمــوال 
الـــفـــريـــقـــن، األمـــــر الـــــذي جـــعـــل  كــريــســتــيــان 
هورنر، رئيس فريق »ريد بول«، يخرج عن 

صمته ويكشف تفاصيل ما حدث.
البريطانية  مــيــل«  »ديــلــي  صحيفة  ونــقــلــت 
عــن هــورنــر قــولــه: »بعد الــحــادث مباشرة لم 
نــســمــع أّي رد مـــن قــبــل مــاكــس فــيــرســتــابــن. 
لقد كنا نــريــد ســمــاع صــوتــه فــقــط، وبعدها 
مـــبـــاشـــرة، ســمــعــنــا تـــأوهـــًا طـــويـــًا، وتــحــدث 
أخيرًا. لقد كان محظوظًا ألّنه نجا«. وتابع: 
»لقد حطم الحادث القوي مقعد فيرستابن، 
وأدى إلى إخراج الحشوة منه، ثم بدأ هاتفي 
يـــرن وتــتــهــاطــل عــلــّي الــرســائــل؛ إحـــداهـــا من 
صديقي الطبيب، الذي شرح لي بالتفصيل 
ــفـــحـــوص الـــتـــي يــجــب  ــن الـ قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــ
كـــان أحــدهــا  علينا إجـــراؤهـــا بشكل عــاجــل، 
فحصًا خاصًا للصدر يمكنه التقاط عامات 
ــي الــصــمــام  ــن حــــــدوث تـــمـــزق فــ الـــتـــحـــذيـــر مــ
ــاف: »لقد كــان علينا الحذر  األبــهــري«. وأضـ
للغاية بشأن الضرر الذي ال نراه. قمنا بإجراء 

فـــحـــص بـــاألشـــعـــة املــقــطــعــيــة لــفــيــرســتــابــن، 
وفحص كامل بالرنن املغناطيسي للكدمات 
على الدماغ واألعضاء الداخلية، ومع نهاية 

ذلك اليوم العصيب، شعر ببعض الراحة«.
وعـــن الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بــهــا فــريــق »ريــد 
بول« ضد سائق »مرسيدس«، أضاف: »كان 
أن نحاول  واجبنا تجاه ماكس فيرستابن 
إظــهــار الــحــقــائــق. نــأمــل أن تــكــون الــحــادثــة 
قـــد أعـــطـــت غــــــذاًء لــلــتــفــكــيــر حــــول مـــا تبقى 
 13 جـــائـــزة كــبــرى تــبــدأ، 

ّ
مـــن الــبــطــولــة، ألن

والـــســـيـــارات بــعــضــهــا بـــجـــوار بـــعـــض. فهل 
سيحدث مرة أخرى؟«.

وكان »ريد بول« قد طلب من االتحاد الدولي 
التراجع  مــراجــعــة عقوبة  »فــيــا«  لــلــســيــارات 
10 ثــواٍن بحق املخضرم لويس هاميلتون، 
بعد تسببه في اصطدام ماكس فيرستابن 
بحواجز املضمار على سرعة عالية، خال 
اللفة األولى من السباق البريطاني. وجرى 
الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن  الــســائــق  نقل 
طبية،  لفحوص  إلخضاعه  املستشفى  إلــى 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي طـــالـــب فـــيـــه »ريــــــد بــــول« 
هاميلتون،  لويس  بحق  العقوبة  بتشديد 
البريطاني  بالسباق  الــفــوز  فــي  الــذي نجح 

رغم االنتقادات الشديدة التي تعرض لها.
»نحن  حديثه:  هــورنــر  كريستيان  واختتم 
ــاء مــــن الـــبـــطـــولـــة.  ــهــ ــتــ ــك االنــ ــ ــلـــى وشــ اآلن عـ
 ســبــاق. ماكس 

ّ
الــرهــانــات تتضاعف مــع كــل

لــيــس لــديــه مـــا يــخــســره. األمــــر كــّلــه يتعلق 
بكيفية االنتهاء. يمكن أن يحدث أّي شيء«.

بدوره، انتقد فريق »مرسيدس«، حامل لقب 
لسباقات  العالم  بطولة  في  الصانعن  فئة 
الفورموال 1، منافسه فريق »ريد بول«، الذي 
حــــاول تــلــويــث الــســمــعــة الــجــيــدة والــنــزاهــة 
الــــريــــاضــــيــــة لـــلـــســـائـــق املــــخــــضــــرم لـــويـــس 

هاميلتون، الذي فاز بسباق بريطانيا.
وأصــــدر فــريــق »مــرســيــدس« بــيــانــًا جـــاء فيه 
»بـــاإلضـــافـــة إلــــى إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى هــذا 
ــذا الـــقـــرار نهاية  الـــحـــادث، نــأمــل أن يــضــع هـ
لــلــمــحــاولــة املــنــســقــة مـــن جــانــب إدارة فــريــق 
ريد بول بتلويث سمعة السائق البريطاني 
املستندات  ذلــك  فــي  بما  هاميلتون،  لــويــس 
ــرى تــقــديــمــهــا خــــال املـــحـــاولـــة غير  الـــتـــي جــ
الناجحة ملراجعة العقوبة«. أضاف: »نتطلع 
اآلن للتسابق وأن نواصل منافستنا الصعبة 
في موسم 2021 من بطولة العالم للفورموال 
ــارة واضــحــة إلـــى اشــتــعــال حــرب  1«، فــي إشــ
الفريقن، نتيجة ما حدث  التصريحات بن 

في سباق الجائزة الكبرى البريطاني.
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