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رياضة

أعلن يوفنتوس اإليطالي، تمديد عقد نجم دفاعه 
املخضرم، جورجيو كيلليني، ملوسمني، ليواصل 
قائد فريق »السيدة العجوز« مسيرته مع الفريق 
ويحاول معه العودة إلى الطريق الصحيح بعد 
املعاناة على مدار املوسم املاضي محليًا وقاريًا. 

وكان كيلليني أعلن الشهر املاضي عن رغبته في 
ه دخل في 

ّ
مواصلة مسيرته مع يوفنتوس، وأن

مفاوضات مع إدارة الفريق من أجل تمديد عقده، 
لتسير األمور بالشكل الصحيح.

أعلن فريق موناكو الفرنسي، التعاقد مع العب 
الوسط البرازيلي، جيان لوكاس أوليفيرا، آتيًا من 
فريق ليون في عقد يمتد لخمسة مواسم وينتهي 
في 30 يونيو/ حزيران 2026. وخاض لوكاس )23 

عامًا( معظم فترات مسيرته الكروية في البرازيل 
ولعب في صفوف فالمينغو وسانتوس، قبل 
االنتقال إلى ليون، عام 2019، ولعب معارًا في 
صفوف بريست، ليبدأ رحلة جديدة مع فريق 

موناكو الطامح للمنافسة هذا املوسم.

بدأ املّدعون األرجنتينيون الذين يحققون 
في مالبسات وفاة أسطورة كرة القدم دييغو 
مارادونا االستماع ألقوال 13 شاهدًا، وفقًا ملا 

أكدته مصادر قضائية لوكالة »آفي« اإلسبانية. 
واستمع وكالء النيابة إلى شهادات املمرضات 

اللواتي عملن خالل األيام األولى وعطالت نهاية 
األسبوع في املنزل الذي توفي فيه مارادونا بعد 

الخضوع لعملية جراحية، وتم التحقيق مع 
سبعة مشتبه فيهم بـ«القتل البسيط«.

يوفنتوس يُعلن 
تمديد عقد جورجيو 

كيلليني لموسمين

موناكو الفرنسي يضم 
البرازيلي جيان لوكاس 

لخمسة مواسم

بدء االستماع ألقوال 
الشهود في قضية 

وفاة دييغو مارادونا

تفّوق المنتخب 
األميركي على 
نظيره اإلسباني 
في منافسات 
ربع نهائي 
كرة السلة 
في أولمبياد 
طوكيو 2020، 
بفارق كبير )95 
- 81(، ليتأهل 
إلى الدور نصف 
النهائي ويقترب 
من تحقيق 
الميدالية 
الذهبية. وأثبتت 
أميركا بهذا 
الفوز جهوزيتها 
من أجل اإلطاحة 
بأي منتخب في 
المربع الذهبي 
والوصول إلى 
النهائي الكبير.

)Getty( المنتخب اإلسباني لم يصمد أمام قوة المنتخب األميركي وخبرته

أميركا نحو الذهب
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رياضة

رياض الترك

حقق املنتخب املصري إنجازًا كبيرًا 
النهائي  الــدور نصف  إلــى  بالتأهل 
األلعاب  اليد في  كــرة  من منافسات 
األوملــبــيــة، وذلــك بعد أن تفوق على املنتخب 
فـــي مــواجــهــة تــاريــخــيــة )31 - 26(،  األملـــانـــي 
املربع  إلــى  يصل  عــربــي  منتخب  أول  ليكون 
املنتخب  الذهبي في تاريخ األوملبياد. وقــدم 
املصري مباراة عظيمة أمام املنتخب األملاني 

وفــــــرض ســيــطــرتــه الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى املـــواجـــهـــة 
منتخب  عجز  إذ  نهايتها،  إلــى  بدايتها  مــن 
»املانشافت« في مجاراة منافسه »الفراعنة«، 
كل  اســتــغــال  عــبــر  األخــيــر هجوميًا  ليتفوق 
الــفــرص املــمــكــنــة، ودفــاعــيــًا فــي تــجــنــب تلقي 

األهداف الكثيرة.
وأثبت املنتخب املصري علو كعبه منذ بداية 
ــاراة وســيــطــر عــلــى كــل مــجــريــات األمــــور،  ــبـ املـ
 نجح في حسم الشوط األول بفارق 4 

ً
وفعا

أهداف )16 - 12(، لُيتابع منتخب »الفراعنة« 

لــم تكن األمــيــركــيــة، سيدني مــاكــافــلــن، قد 
 السابعة عشرة، عندما 

ّ
وصلت بعد إلى سن

أثـــــارت مـــن حــولــهــا الــفــضــول بــســبــب صغر 
سنها فــي أوملــبــيــاد ريــو 2016، لكن، بعد 5 
ــــوام فـــي طــوكــيــو، نــضــجــت هـــذه الـــعـــداءة  أعـ
وبــاتــت مــرشــحــة فــي ســبــاق 400 م حــواجــز 
إذ ستخوض  القياسي،  رقــمــه  تحمل  الـــذي 

اليوم نهائي هذه املسافة.
ولــّبــت مــاكــافــلــن )21 ســنــة(، املــتــحــدرة من 
ــة نــيــو جــيــرســي  ــ نــيــو بـــرونـــزويـــك، فـــي واليـ
بــدايــاتــهــا، فعلى  »الــوعــود الجميلة« خــال 
 سجلها يخلو مــن اإلنــجــازات 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــفـــردي، فــقــد باتت  املـــدويـــة عــلــى الــصــعــيــد الـ
ة الــتــي يــتــوجــب الــتــغــلــب عليها في  الـــعـــداء

سباق الحواجز.
ــدة فـــي 27  ــ ــان يــكــفــي مــاكــافــلــن لــفــة واحــ كــ
يونيو/ حزيران املاضي، في يوجن ضمن 
التصفيات املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو، من 
أجــل أن نشاهدها وهــي تــتــبــّدل مــن ناحية 
الــقــوة والــحــجــم. حــتــى تــلــك الــســاعــة، كانت 
األوملبية  البطلة   مواطنتها 

ّ
ظــل تقف خلف 

من  ها خرجت 
ّ
لكن عامًا(،   31( دليلة محمد 

عباءة هذه األخيرة لتحطم الرقم القياسي 
الـــعـــاملـــي، وتــصــبــح أول عـــــداءة تــنــزل تحت 

حاجز 52 ثانية بتسجيلها 51.90 ثانية إثر 
مواجهة ضارية مع محمد.

للمعطيات  والــجــذري  الفجائي  التبّدل  هــذا 
الرؤية  فــي  إلــى تعديل  الــحــال  أدى بطبيعة 
قــبــل املـــواجـــهـــة املــنــتــظــرة بـــن األمــيــركــيــتــن 
ــتــي من املرجح أن 

ّ
في األلــعــاب األوملبية، وال

إثــر تأهلهما  انــتــقــال للسلطة،  إلــى  تــتــحــّول 
إلــى نهائي 400 م حــواجــز بعدما تــصــّدرت 

 منهما مجموعتها.
ٌّ

كل
وقــالــت مــاكــافــلــن الــتــي بــاتــت، قــبــل خمس 
ــنــــوات، أصـــغـــر عــــــداءة تــمــثــل بــــاد »الــعــم  ســ
ســام« في األلــعــاب األوملبية منذ عــام 1972، 
ــــت تــحــمــل الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــاملــي  ــا زالـ ومــ
للشابات: »في عام 2016، لم أكن أعرف ماذا 
أتــوقــع، لكن اآلن بــّت أمــلــك خــبــرة أكــبــر، لقد 
نضجت. طموحاتي أعلى بكثير مما كانت 

عليه في البرازيل«.
فــي عــام 2020  املقابل شــّكــل انضمامها  فــي 
إلـــى املــجــمــوعــة الــتــي يــديــرهــا الشهير بــوب 
كيرسي، وهو املدرب السابق لزوجته البطلة 
منعطفًا  كيرسي،  جوينر-  جــاكــي  األوملــبــيــة 
مهما فــي مــســيــرة مــاكــافــلــن، ويــعــشــق هــذا 
املدرب الذي يخوض األلعاب األوملبية للمرة 
الـ 12 في مسيرته، استخدام كلمات تتعلق 
تلميذته  تحفيز  أجــل  مــن  املاكمة  برياضة 

 ماكافلن؛ املوهبة الجديدة 
ّ
 أن

ّ
الجديدة. إال

ــار والـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــســهــولــة  ــمــ عــــلــــى املــــضــ
وانــســيــابــيــة ال مــثــيــل لــهــمــا، ال تــحــتــاج إلــى 
»لكمة« من أجل أن تسيطر على منافساتها. 
فــفــي أعـــمـــاق ذهــــن مــاكــافــلــن، مـــا يجعلها 
علمًا  أســـرع،  الــجــري  على  بقدرتها  مقتنعة 
 سباق 400 م حواجز عند الرجال اكتسب 

ّ
أن

التي  الساحرة  املنافسة  أكبر بسبب  منحى 
تــجــمــع بـــن الــثــنــائــي الـــنـــرويـــجـــي كــارســن 
فــارهــولــم، واألمــيــركــي راي بــنــجــامــن، نجل 
ونستون بنجامن، العب الكريكيت السابق.
وتعود هذه العداءة بالذاكرة إلى التصفيات، 
 ســبــاقــي خــال 

ّ
: »لــســت مــقــتــنــعــة بــــأن

ً
قـــائـــلـــة

وهناك  مثاليًا.  كان  للمنتخبات  التصفيات 
ــا يـــجـــب تــــطــــويــــره. ال أركــــــــز عــلــى  ــ ــًا مـ ــ ــمـ ــ دائـ
 في 

ّ
العداءات القريبات مني، لكن على من هن

املقدمة وهــذا ما فعلته خــال تحطيم الرقم 
القياسي. يصل جيل جديد إلى سباق 400 
 
ّ
متر حواجز للسيدات والرجال، ويدركون أن
بإمكانهم تخطي الحدود وأن يكونوا أسرع. 

ه ألمر رائع حقًا أن أكون جزءًا منه«. 
ّ
إن

وإلى جانب سيطرتها على سباق 400 متر 
حواجز، تأمل ماكافن في أن تتألق أيضًا 
في سباق 100 متر حواجز، إذ تسجل أوقاتًا 
بـــ 12.65 ث(.  )رقـــم قياسي شخصي  جــيــدة 
ها تتابع 

ّ
وهنا تعترف العداءة األميركية بأن

عــن كثب أداء الــعــداء فــارهــولــم الـــذي أصبح 
أســــرع رجــــل فـــي ســبــاق 400 م حـــواجـــز في 
بتسجيله  املاضي،  تموز  يوليو/  من  األّول 
46.70 ثانية في لقاء أوسلو الدولي، محطمًا 
الــذي  الــســابــق لألميركي كيفن يــونــغ  الــرقــم 

حققه عام 1992.
)فرانس برس(

إشادات للمغربي البقالي بعد الذهبسيدني ماكالفلين... عداءة تحت األضواء

عــرضــه الــقــوي فــي الــشــوط الــثــانــي ويــتــفــوق 
أيضًا بالنتيجة )15 - 14(، ليحسم مواجهة 
الدور نصف النهائي بنجاح كبير وبإنجاز 
عــربــي غــيــر مــســبــوق. وبــعــد الــتــأهــل سيلعب 
املنتخب املصري مواجهة صعبة وقوية في 
الدور نصف النهائي ضد املنتخب الفرنسي، 
وتــخــطــيــه »الــــديــــوك« ســيــعــنــي وصـــولـــه إلــى 
املباراة النهائية ألول مرة في تاريخه وألول 
مــرة فــي تــاريــخ أي منتخب عربي شــارك في 

هذه الرياضة على صعيد األلعاب األوملبية.
ويملك املنتخب املصري جيا شابا وواعــدا 
قادرا على تحقيق امليدالية الذهبية في كرة 
اليد، خصوصًا بعد األداء الكبير الذي قدمه 
في دور املجموعات وفي الدور ربع النهائي، 
فـــهـــل يــــرتــــدي نـــجـــوم »الـــفـــراعـــنـــة« املــيــدالــيــة 
ــرة الــيــد في  الــذهــبــيــة فــي خــتــام مــنــافــســات كـ

طوكيو بعد أيام قليلة؟

تأهل الدنمارك وإسبانيا وفرنسا
القوية  الــدنــمــاركــي عــروضــه  تــابــع املنتخب 
األلعاب  اليد في  في منافسات رياضة كرة 
ــفـــوق عــلــى مــنــتــخــب الــنــرويــج  األوملـــبـــيـــة وتـ
ــدور ربــع  ــ بــنــتــيــجــة كــبــيــرة فـــي مــنــافــســات الـ
القوي  لُيتابع مشواره   ،)25  -  31( النهائي 
بــعــد مــا قــدمــه فــي دور املــجــمــوعــات ويــؤكــد 
ــــدى املـــيـــدالـــيـــات الــثــاث  مــنــافــســتــه عــلــى إحـ

)الذهبية أو الفضية أو البرونزية(.
ــت الــــبــــدايــــة قــــويــــة لــلــمــنــتــخــبــن فــي  ــ ــانـ ــ وكـ
املــواجــهــة وكــانــت النتيجة مــتــقــاربــة طــوال 
الــدنــمــاركــي  املــنــتــخــب  لــكــن  الـــشـــوط األول، 
والهجومية  الدفاعية  قوته  بفضل  حسمه 
الثاني  الــشــوط  ليعود ويحسم   ،)12  –  13(
بفضل هدافيه   ،)13  –  18( بــبــراعــة وخــبــرة 
ــمــيــزيــن هــانــســن وهــولــم الــلــذيــن ســجــا 8 

ُ
امل

أهداف في املواجهة. وبعد التأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي عـــن جــــــدارة واســتــحــقــاق، 
ــاركــــي نــظــيــره  ــمــ ــدنــ ــيــــواجــــه املـــنـــتـــخـــب الــ ســ
املــنــتــخــب اإلســبــانــي فــي مــواجــهــة أوروبــيــة 
أن تشهد  املتوقع  ُمنتظرة، والتي من  قوية 
أكثر  والــذي ُيسجل  قــوة هجومية بينهما، 
ويــعــرف كيف ُيــدافــع أمـــام مــرمــاه، سيتأهل 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تأهل المنتخب المصري وثالثة منتخبات أوروبية إلى الدور نصف النهائي 
لمنافسات »كرة اليد« في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسة ستكون 
قوية من أجل الصعود إلى منصة التتويج لتحقيق ميدالية ذهبية أو 

فضية أو برونزية

)Getty( مصر أول منتخب عربي يصل إلى الدور نصف النهائي

)Getty( العداء المغربي سفيان البقالي يُحقق الذهب في طوكيو

)Getty( فرنسا اكتسحت البحرين وتأهلت )Getty( الدنمارك تابعت العروض القوية وتأهلت إلى المربع الذهبي

)Getty( سيدني ماكالفلين نضجت وُتنافس بكّل قوة

ــان  إلـــــى املـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. وكــ
ــدا مــن أقــوى  املنتخب اإلســبــانــي أطـــاح واحـ
املرشحن املنافسن على امليدالية الذهبية 
أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020، وذلــــك عندما  فـــي 
تفوق على السويد القوية )34 - 33(، ليتأهل 

ــربـــع الـــذهـــبـــي وتــثــبــيــت أقــــدامــــه بن  إلــــى املـ
الرياضة  أربــعــة منتخبات فــي هــذه  أفــضــل 

»األوملبية« هذا الصيف.
اإلســبــانــي سهلة  املنتخب  مهمة  تــكــن  ولـــم 
الــذي قاوم  القوي،  السويدي  املنتخب  أمــام 
ــاراة وتـــنـــاوب كـــل مــنــتــخــب على  ــبــ ــــوال املــ طـ
تسجيل األهـــــداف والــتــقــدم مــع تــقــدم وقــت 
كانت  اإلســبــانــي  املنتخب  أن  إال  املــواجــهــة، 
املــبــاراة ملصلحته  العليا وحسم  الكلمة  لــه 

بفارق هدف )34 – 33(.
السويدي  للمنتخب  الــقــويــة  الــبــدايــة  ورغـــم 
إال   ،)18  –  20( األول  الـــشـــوط  فـــي  وتــفــوقــه 

الهجومية  القوة  مقاومة  في  ينجح  لم  أنــه 
اإلسبانية، ليخسر في الشوط الثاني )16 – 
13(، ويتفوق في املباراة ويتأهل إلى الدور 
نصف النهائي وانتظار الفائز من مواجهة 
الــدنــمــارك والــنــرويــج. وفـــي املــواجــهــة التي 
والــبــحــريــنــي،  الــفــرنــســي  املنتخبن  جمعت 
العربي  نظيره  »الـــديـــوك«  منتخب  اكتسح 
بنتيجة كبيرة )42 - 28(، في مواجهة فشلت 
فيها البحرين في مجاراة القوة الهجومية 
الــدفــاعــات  ــارت  ــهـ وانـ الــفــرنــســي،  للمنتخب 
أهــداف  بفارق  وتخلفت  سريعًا  البحرينية 
كــبــيــر. وأنــهــى املــنــتــخــب الــفــرنــســي مــبــاراتــه 

ضـــد املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي بــنــتــيــجــة كــبــيــرة 
وبـــفـــارق 14 هــدفــًا )42 – 28(، مــع اإلشــــارة 
انتهى بنتيجة كبيرة  أن الشوط األول  إلى 
)21 – 14(، لتكتسح فرنسا املنتخب العربي 
دون رحمة ودون مقاومة لتسقط البحرين 
الفرنسي  بسهولة كبيرة. وُيعتبر املنتخب 
أبـــرز املــرشــحــن للمنافسة على  حــالــيــًا مــن 
املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة أو الــفــضــيــة ألنــــه ُيــقــدم 
دور  منذ  امللعب  أرض  على  الفــتــا  مستوى 
ُيـــقـــدم عــرضــا هجوميا  املــجــمــوعــات، وهـــو 
قويا وال يرحم أي منتخب يلعب ضده في 

األلعاب األوملبية الحالية.

منتخب مصر اكتسح 
ألمانيا في كل دقائق 

المواجهة

نجمة أميركية شابة 
تسعى لتحقيق أرقام 

أولمبية كبيرة

مااليكا ميهامبو تحرز ذهبية الوثب الطويل
أحرزت األملانية، مااليكا ميهامبو، ذهبية الوثب الطويل لدى السيدات 
وتقّدمت  م.   7.00 مسافة  سجلت  بعدما  مسيرتها،  فــي  األولـــى  للمرة 
ميهامبو عــلــى بــطــلــة الــعــالــم أربــــع مــــرات وحــامــلــة ذهــبــيــة لــنــدن 2012 
األميركية بريتني ريس التي سجلت 6.97 م وحصدت الفضية، ثالث 
ميدالياتها األوملبية على التوالي. وبقيت املنافسة حتى الوثبة األخيرة، 
ها لم تكن قــادرة على 

ّ
إذ كانت ريس تتصدر السباق طوال الوقت، لكن

ت النيجيرية 
ّ
تسجيل أكثر من 6.84 م في آخر محاوالتها. وخلفها، حل

إيسي برومي ثالثة مع 6.97 م أيضًا.

يُحرز ذهبية 400 م حواجز محطمًا  كارستن فارهولم 
الرقم العالمي

إلــى إحــراز  فــي طريقه  فــارهــولــم رقمًا عامليًا  كــارســن  النرويجي  م 
ّ
حط

الــقــوى. وسّجل  ألــعــاب  م حــواجــز ضمن منافسات  ذهبية ســبــاق 400 
فارهولم زمنًا قياسيًا 45.94 ثانية، ليكسر رقمه العاملي السابق )46.70 
 األميركي راي بنجامن ثانيًا للفضية مع 46.17 ث، في وقت 

ّ
ث(. وحل

حصد البرازيلي أليسون دوس سانتوس البرونزية بتسجيله 46.72 
ث، وأنــهــى الــقــطــري عبد الــرحــمــن سامبا الــســبــاق فــي املــركــز الخامس 
 من بنجامن وسانتوس رقميهما الشخصين 

ٌّ
)47.12 ث(. وحطم كل

: »كنت 
ً
السابقن. وتحدث فارهولم بعد السباق عن الليلة السابقة قائا

 ومميزًا 
ً
ني لم أكــن قــادرًا على النوم. كــان يــوم تصفيات طويا

ّ
أفكر أن

بــاألمــس، الــتــأهــل صــبــاحــًا ونــصــف الــنــهــائــي مــســاء. كـــان لـــدي الشعور 
الذي كنت أحّس به في عيد املياد عندما كنت في السادسة من عمري. 

ني أحسست به ليلة أمس«.
ّ
 كلما تقدمنا في العمر، لكن

ّ
شعور يخف

بداية سلسة لألميركية فيليكس في تصفيات 400 م

فــي سعيها  بــدايــة سلسة  فيليكس  أليسون  األميركية  الــعــداءة  حققت 
إلحراز ميدالية أوملبية عاشرة، بعد تأهلها في تصفيات 400 م  مسجلة 
50.84 ثــانــيــة. وتــشــارك فيليكس، الــعــداءة الــوحــيــدة فــي الــتــاريــخ التي 
 
ّ
تملك 6 ميداليات ذهبية، للمرة الخامسة في األلعاب الصيفية، علمًا أن
»ملكة املضمار« البالغة 35 عامًا تتعادل مع الجامايكية مارلن أوتي 
برصيد 9 ميداليات من مختلف األلوان. وقالت فيليكس التي تصدرت 
، من الجيد أن تخرج 

ً
مجموعتها في الدور األول: »كان االنتظار طويا

الــريــاضــة، وشــّكــلــت جـــزءًا كبيرًا من  النهائي. أحـــّب هــذه  وتبلغ نصف 
حياتي، لهذا تعني املشاركة األخيرة الكثير لي«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

البقالي،  املغربي، سفيان  الــعــّداء  على  اإلشـــادات  انهالت 
بعد منحه بـــاده أّول ذهبية فــي األلــعــاب األوملــبــيــة منذ 
في طوكيو.  موانع  م  آالف   3 في سباق  بتتويجه   ،2004
، بــعــث املـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 

ً
ــة ــدايــ بــ

املستحق،  العاملي  التتويج  بهذا  »نشيد   :
ً
قــائــا البقالي 

والـــذي رفــعــت بــه رايـــة املــغــرب خفاقة فــي هــذه التظاهرة 
والتألق  التوفيق  موصول  لك  لنرجو  املرموقة،  الدولية 
الحافلة، مشمواًل بسابغ عطفنا  الرياضية  في مسيرتك 

وسامي رضانا«.
السابق  النجم  خطى  على  بالسير  يــأمــل  البقالي  وكـــان 
هشام الكروج املتّوج في أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 
آالف متر، بيد أنــه كشف عن تعرضه لــإرهــاق بعد ليلة 
التصفيات: »تلقيت  إنهاء  التتويج، وقــال بعد فشله في 
وأنــا  كــثــيــرًا،  احتفلت  التهنئة.  رســائــل  مــن  الكثير  أمـــس 
 أوملبيًا. لكن هــذا الصباح ذهبت إلى 

ً
سعيد ألكــون بطا

الفراش الساعة الخامسة، فكنت مرهقًا جدًا لخوض هذا 
السباق«. وبعدما فرض نفسه نجمًا كبيرًا في املسافات 
الكروج في حسابه على  السابق  النجم  املتوسطة، كتب 
فــيــســبــوك: »بـــرافـــو ســفــيــان هنيئًا لــك ولــلــمــغــرب«، وكــان 
البقالي )25 عامًا( حل رابًعا في أوملبياد ريو 2016 قبل 
أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في 

قطر.
وقـــال املــغــربــي فــي تصريح لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« بعد 
السباق: »أنــا سعيد جــدًا بهذا الــفــوز، هــو لقب غــاٍل جدًا 
تكن  لم  التي  الجاد  العمل  من  بعد سنوات  لي  بالنسبة 
سهلة، خاصة بعدما حللت رابعًا في ريو، طمحت إلى أن 

.»
ً
 أوملبيًا وتحقق ذلك فعا

ً
أكون بطا

من جهتها، قالت بطلة العالم مرتن في 400 م حواجز في 
1997 و2001، نزهة بدوان: »هنيئًا للعداء سفيان البقالي 
ومــدربــه. فرحة للغاية من أجــل بــلــدي«. وفــي وقــت تــرّدد 
صدى االنتصارات في مسقط رأسه مدينة فاس، تحّدث 
والده عبد الرحمن في تصريح تلفزيوني عن صعوبات 
امليدالية،  على  للحصول  سفيان  »عانى   :

ً
قــائــا واجهته 

أحرز امليدالية عن استحقاق. كان يمضي معظم أوقاته 
فــي الــتــمــاريــن وفـــي مختلف الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة«. كما 
ويدين البقالي بفوزه إلى مدربه كريم التلمساني الذي 
يرتبط معه بعاقة مميزة وحصل بــدوره على إشــادات 
كــبــيــرة: »تــربــطــنــي عـــاقـــة جـــيـــدة بـــمـــدربـــي. هـــو بــمــثــابــة 
املائية  البركة  اللقب قبل  قــّررنــا معًا أن نحسم  لــي.  األب 
األخيرة. أعرف جيدًا العدائن املشاركن معي خصوصا 
ــاق، قــال  ــبـ الــكــيــنــيــن«. وعــــن اســتــراتــيــجــيــتــه خــــال الـــسـ

خال حديثه لوكالة »فرانس بــرس«: »هناك العديد من 
االستراتيجيات التي فكرنا فيها خصوصًا أن العدائن 
اإلثيوبين غير أقوياء كثيرًا في السرعة النهائية ولكن 
في ضبط اإليقاع، لكني أنا شخصيًا تمكنت من أن أكون 
ا مع مدربي 

ً
جيدًا في الجانبن. حتى آخر لفة كنت متفق

عــلــى أنـــي لــن أقـــوم بـــأي عملية تــنــويــر إال آخـــر 200 متر 
وحسمت اللقب«.

)فرانس برس(

الرياضية األميركية التي 
أمست واحدة من 

األفضل بسبب مستواها 
الخارق على مضمار 

السباق

على هامش األلعاب
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قتيبة خطيب

رفــع االتحاد األوروبـــي لكرة القدم 
»يويفا« سقف التحدي، بعدما قرر 
ضي قدمًا في طريقه صوب كسب 

ُ
امل

)ريــال  الثاثة  األندية  القانونية ضد  قضيته 
مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس(، املتورطة في 
التداعيات املستمرة ملشروع الدوري األوروبي 
»الــســوبــر  املــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، الــــذي يــعــرف بـــ
ليغ«. وقرر ألكسندر تشيفرين، رئيس االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم »يويفا«، عدم الخضوع 
التي نصت  التجارية،  مدريد  ألوامــر محكمة 
ــاء جــمــيــع  ــ ــغـ ــ ــــي عـــلـــى إلـ ــــاضـ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ
الـــعـــقـــوبـــات املـــفـــروضـــة عــلــى األنــــديــــة املــعــنــيــة 
ما  بحسب  لــيــغ«،  »السوبر  لبطولة  املؤسسة 

كشفته صحيفة »ماركا« اإلسبانية.
العاصمة  فــي  الــتــجــاريــة  املحكمة  قــضــت  كــمــا 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــأن االتــ ــ اإلســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد بـ
ــكــــرة الــــقــــدم يـــجـــب أن يــــتــــراجــــع عــــن جــمــيــع  لــ
اإلجـــــــــــراءات األخــــــــرى املـــتـــخـــذة ضــــد األنــــديــــة 
شملتها  التي  املعنية  واإلنكليزية  اإليطالية 
عــقــوبــات »يــويــفــا«. ومـــن املــقــرر اآلن أن تنظر 
محكمة العدل التابعة لاتحاد األوروبــي في 
لــوكــســمــبــورغ فـــي الــقــضــيــة، والـــتـــي ستصدر 
ــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  ــهـ ــــي شـ حـــكـــمـــهـــا فـ
املقبل بشأن سيطرة االتــحــاد األوروبـــي لكرة 
القارة  في  األولــى  الشعبية  اللعبة  القدم على 
مــــارس/آذار  التي تعاني منذ شهر  الــعــجــوز، 
عــام 2020 مــن أثـــار جائحة فــيــروس كــورونــا، 
التي صنعت أزمة مالية ضخمة لكبار األندية 

األوروبية.
الــدوري  رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة 
اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم،  قـــرار محكمة مــدريــد، 

يويفا يتحدى 
»السوبرليغ«

يأمل االتحاد األوروبي بأخذ قرار من محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي 
في لوكسمبورغ يقضي بإلغاء قرار المحكمة التجارية رقم 17 بالعاصمة 
رسمي،  بشكل  ليغ«  »السوبر  بطولة  نهاية  سيكتب  ما  مدريد،  اإلسبانية 

ويجعل عقوبات »يويفا« ضد األندية مستمرة

3031
رياضة

تقرير

الــــــذي يـــطـــالـــب االتــــحــــاد األوروبـــــــــي »يـــويـــفـــا« 
بإلغاء عقوبات ضد األندية املؤسسة لدوري 
ــه يــوجــد الــكــثــيــر من  ــال إنـ »الــســوبــر لــيــغ«، وقــ
املسابقة  املحكمة تجاه  قــرارات  النكات بشأن 

االنفصالية.
املشترك، وليس  البيان  قــرأ  أنــه  وأّكـــد تيباس 
قــرار املحكمة، مضيفًا »فــي البداية، إنــه نفس 
فقراراته  لذلك  دائما،  الحال  كما هو  القاضي 
تسير عــلــى نــفــس املـــنـــوال. نــفــس الــقــاضــي قد 
أوضح وجهة نظره في القضية من قبل، ولن 
يغير رأيــه. إذا بــدل رأيــه فسيكون ذلــك مجرد 
أعتقد  النكات،  بمناسبة  كذلك.  أليس  مزحة، 

أنه يوجد الكثير منها في هذه املحكمة«.
وتابع تيباس مازحًا »دعنا نفكر في الطريقة 
ــذه الــبــيــانــات املــشــتــركــة.  الــتــي تـــطـــورت بــهــا هـ
ــة لــــلــــحــــديــــث مــع  ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــدثــــت عــ ــحــ ــد تــ ــقــ لــ
الــدولــي  املحلية ويويفا واالتــحــاد  الــبــطــوالت 
ــانـــوا ســيــصــلــحــون الــعــالــم  )فـــيـــفـــا(، كــمــا لـــو كـ
ــيـــس ريــــال  ــًا، مــضــيــفــًا »أتــــذكــــر كـــلـــمـــات رئـ ــعـ مـ
الشيرينغيتو  فــي  بيريز  فلورنتينو  مــدريــد 
)برنامج تلفزيوني أطلق منه مشروع دوري 
السوبر ليغ(، لقد قال لنا ال داعي للقلق. إنهم 
من  الفتات  كل شــيء وسيوزعون  سينظمون 
ــنـــاك. اآلن، يــتــخــذون خــطــوة  ــوال هــنــا وهـ ــ األمــ
ــل«.  ــ ــام فـــي االتــــجــــاه الــصــحــيــح عــلــى األقـ  لـــألمـ

وأدرك ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، رئــيــس االتــحــاد 
ــرة الـــــقـــــدم، أن قـــــــرار املــحــكــمــة  ــكــ األوروبــــــــــــي لــ
الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة مــدريــد 
الــضــوء األخــضــر بشكل رسمي  يعني إعــطــاء 
بمشاركة  ليغ«،  »السوبر  منافسات  النطاق 
بعيدًا  بتأسيسها،  قامت  التي  األندية  جميع 

عن مظلة »يويفا«.
ــــي لــكــرة الــقــدم أيضًا  ووجــــد االتـــحـــاد األوروبــ
نــفــســه ُمــجــبــرًا عــلــى نــشــر قــــرار جــديــد يقضي 
بإلغاء جميع العقوبات االقتصادية الرسمية، 
ــة الــتــســعــة الــتــي  ــديــ الـــتـــي اتـــخـــذهـــا بــحــق األنــ
انــســحــبــت مــن املـــشـــروع، بــاإلضــافــة إلـــى ريــال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس، بسبب قــرار 
ــي الــعــاصــمــة  ــة رقـــــم 17 فــ ــاريـ ــتـــجـ املـــحـــكـــمـــة الـ

اإلسبانية.
ويعلم االتــحــاد األوروبـــي لكرة الــقــدم، بقيادة 
رئــيــســيــه ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، أن عــلــيــه اآلن 
الــعــمــل عــلــى إخــبــار الــقــائــمــن عــلــى منافسات 
الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز و»الــكــالــتــشــيــو« 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــن جـــمـــيـــع اإلجــــــــــــراءات املـــتـــخـــذة 
ضــد األنــديــة اإلنكليزية واإليــطــالــيــة، املــهــددة 
»السوبر ليغ«.  بالعقوبات في حالة املشاركة بـ
قرار  ينتظر  ألنــه  تحديه،  »يويفا«  أعلن  لذلك 
محكمة العدل التابعة لاتحاد األوروبــي في 
لــوكــســمــبــورغ، الـــذي سيلعن فــي بــدايــة شهر 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
ويــأمــل ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، رئــيــس االتــحــاد 
ــــدم، بـــاســـتـــغـــال الـــوقـــت  ــقـ ــ األوروبــــــــــي لـــكـــرة الـ
حــتــى صـــــدور قـــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــتــابــعــة 
لــاتــحــاد األوروبــــــي فـــي لــوكــســمــبــورغ بشهر 
يــقــوم  املـــقـــبـــل، حـــتـــى  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
ــة الــثــاثــة  بــإيــجــاد حــلــول وســطــيــة مـــع األنـــديـ
ــد، وبــــرشــــلــــونــــة، ويـــوفـــنـــتـــوس.  ــ ــدريــ ــ  ريــــــــال مــ

تريد أندية »السوبر 
ليغ« إطالق منافسات 

البطولة قريبًا

عودة سواريز وكوريا ولودي وتريبيير
إلى تدريبات أتلتيكو مدريد

انضم كل من املهاجم األورغواياني، لويس سواريز، والعب الوسط األرجنتيني، أنخل 
كوريا، واملدافعني البرازيلي، رينان لودي واإلنكليزي، كيران تريبيير، إلى تدريبات فريق 
التي حصلوا عليها بعد املشاركة في منافسات  العطالت  انتهاء  أتلتيكو مدريد بعد 
»كوبا أميركا« و»يورو 2020«. وينتظر املدير الفني األرجنتيني دييغو سيميوني عودة 
الذهبية،  الكأس  العب وسطه املكسيكي هيكتور هيريرا، أفضل العب في منافسات 
الــذي يستعد  فريقه  قــوام  ليكتمل  البطولة،  بلقب  املتحدة  الــواليــات  بفوز  انتهت  والتي 
للمشاركة في منافسات املوسم الجديد. وخاض بطل الــدوري اإلسباني حتى اآلن 3 
وفولفسبورغ،  وسالزبورغ  نومانسيا  أمــام  الجديد  للموسم  استعدادًا  وديــة  مباريات 
ويتبقى له مباراتان أمام قادش وفينورد الهولندي، قبل بدء منافساته في »الليغا« أمام 

سلتا فيغو بعد أسبوعني من اآلن. 

إيمرسون مدافع برشلونة الجديد: 
أسعى للمشاركة كأساسي

أكد البرازيلي إيمرسون رويال، ظهير أيمن برشلونة اإلسباني الجديد، أنه انضم إلى 
الكتالوني »مــن أجــل املنافسة على مكان« له في الجانب األيــمــن، رغــم امتالك  الــنــادي 
النادي »ألفضل الالعبني« في هذا املركز. وقال املدافع البرازيلي خالل مراسم تقديمه 
كالعب جديد في صفوف »البالوغرانا«: »كنت أحلم بالوجود هنا في برشلونة. لدي 
التزام ليس فقط للرئيس، ولكن للجميع، بأنني سأكون أفضل في كل يوم أدخل فيه 
للملعب. أعلم مدى صعوبة اللعب في البرسا، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل هذا الحلم، 
وسأستغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة«. من جانبه، قارن رئيس برشلونة، خوان 
الشاب )22 سنة( بالعبني برازيليني تاريخيني في مركزه  البرازيلي  الالعب  البورتا، 
مرجعية  بمثابة  يكونوا  أن  يجب  أنهم  مــؤكــدا  ألفيس،  ودانـــي  بيلليتي  جوليان  أمــثــال 
بالنسبة له، وقال في هذا اإلطــار »يجب على إيمرسون رويــال أن يساعدنا كثيرًا في 

بناء هذا املشروع الرياضي الذي نرغب في رؤيته ُيحقق االنتصارات«.

عودة أوسبينا ورويز إلى تدريبات فريق نابولي 
عاد كل من حارس املرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، والعب الوسط اإلسباني فابيان 
املــديــر الفني اإليــطــالــي لوتشانو سباليتي،  نــابــولــي، تحت قــيــادة  إلــى تــدريــبــات  رويـــز، 
وذلك بعد انتهاء فترة العطالت الخاصة بهما. وشارك أوسبينا مع منتخب بالده في 
منافسات »كوبا أميركا«، والتي خسر فيها »لوس كافيتيروس« أمام األرجنتني حاملة 
اللقب في نصف النهائي. أما فابيان رويز، فكان ضمن املنتخب اإلسباني األول الذي 
شارك في بطولة »يورو 2020«، وودع املنافسات من قبل النهائي أمام املنتخب اإليطالي 
املتوج باللقب على حساب إنكلترا. وسيبدأ الالعبان العمل تحت قيادة سباليتي، الذي 
الفريق على مدار  قاد  الــذي  الفني، جينارو غاتوزو،  للمدير  الفريق خلفًا  قيادة  تولى 
وأعلن  املقبل.  املوسم  من  بداية  فيورنتينا  تدريب  يتولى  أن  قبل  املاضيني،  املوسمني 
النادي اإليطالي انضمام الالعبني إلى معسكر الفريق، الذي يستعد النطالق مبارياته 
في الدوري 22 آب/أغسطس الحالي، بلقاء فينيسيا، وأن رويز تدرب منفردًا في صالة 

األلعاب الرياضية.

»فيفا« يغلق الباب أمام مشاركة 
المنتخب الباسكي في البطوالت الرسمية

»فيفا«  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  »الباسكي« رفضًا رسميًا من  القدم  كــرة  اتحاد  تلقى 
على طلبه بأن يصبح عضوًا كامل الحقوق في االتحاد. وبذلك، تم إغالق الباب أمام 
مشاركة منتخب اإلقليم الواقع بشمال إسبانيا في البطوالت الرسمية الدولية للفيفا. 
القدم )يويفا( أعلن رسميًا قبل أسابيع أيضا رفضه  وكــان االتحاد األوروبــي لكرة 
واعتبر  هــذا.  بموقفه  القدم  لكرة  اإلسباني  االتــحــاد  وأخطر  الباسكي،  االتــحــاد  طلب 
االتحاد »الباسكي« أن موقف االتحادين الدولي واألوروبي يحمل »أنباء سيئة لالتحاد 
لــدراســة اإلجـــراءات  القانونية  إلــى هيئاته  الــقــراريــن  أحــال  الــذي  الــقــدم  الباسكي لكرة 

املحتملة في هذا الصدد«.

زهير ورد

انضم مايلز روبنسون إلى سجل نجوم كرة القدم في الواليات 
املتحدة األميركية، بعد أن أحــرز واحــدًا من أغلى األهــداف في 
مــســيــرة املــنــتــخــب األمـــيـــركـــي، حــيــث مــكــن مــنــتــخــب بــــالده من 
الذهبية،  الــكــأس  نهائي  فــي  املكسيكي  نظيره  على  االنتصار 
منتخب  أن  بما  عليه صعبًا  الحصول  يبدو  كــان  لقبًا  وأهـــداه 
البطولة، وكــان معززًا  املكسيك أظهر جاهزية كبرى في بداية 
أفضل  أميركا  منتخب  فيه  افتقد  وقــت  في  الالعبني،  بأفضل 
ــان الــهــدف الـــذي سجله روبــنــســون فــي النهائي  الــالعــبــني. وكـ
التي  األميركية،  الجماهير  أمــام  التتويج  الحصول على  مفتاح 
مــا يجد مشاكل  عــادة  لدعم منتخبها ضــد منافس  حضرت 
أن  هــدافــًا، فرغم  لعب ضـــّده. وأصــبــح روبنسون مدافعًا  كلما 
ــه قــد يكون سجل أهم 

ّ
فــإن أهــدافــه كانت قليلة طــوال مسيرته، 

ه منح لقبًا إلى الواليات املتحدة.
ّ
هدف، باعتبار أن

ويبلغ روبنسون 24 عامًا، ولم يعرف طوال مسيرته الرياضية 
غير اللعب في دوري الواليات املتحدة، ولكن التألق في الكأس 
الذهبية قد يكون بوابته نحو االنتقال إلى فريق أوروبي مثل ما 
يطمح عديد النجوم في منتخب أميركا، خاصة أن هذا األمر هو 
السبيل الوحيد لتأمني مكان صلب للمنتخب األميركي القوي.

أّن مسيرته  الــذي عرفته مسيرة روبنسون، بما  الهدوء  وبعد 
يونايتد  أتالنتا  نــادي  مــع  األولـــى  محطتني  عرفت  االحترافية 
والثانية مع شارلستون، فإن الهدف الذي سجله في النهائي قد 

يرفع أسهمه ويمنحه فرصة جديدة إلظهار مواهبه.
ــد تــوقــعــت الــصــحــف األمـــيـــركـــيـــة، مــنــذ أســـابـــيـــع، أن يــكــون  وقــ
روبــنــســون مــن نــجــوم الــكــأس الــذهــبــيــة، فــهــذا املــدافــع لــم يتمتع 
بفرصة كاملة مع املنتخب األول، كما أن اإلصابة التي تعرض 
لها منذ فترة جعلته يخسر وقتًا ثمينًا من أجل إثبات نفسه 
التي خاضها  املباريات  الدولي، ولهذا، فإن عدد  الصعيد  على 
ه كان من أفضل الالعبني 

ّ
 رغم أن

ً
مع املنتخب األول كان قليال

ه كان ضمن 
ّ
في منتخبات الشبان في الواليات املتحدة. كما أن

عــنــاصــر املنتخب األوملــبــي األمــيــركــي، غــيــر أن فــريــقــه أتالنتا 
رفض السماح له باملشاركة في مباريات التصفيات، وهو ما 
ه كان من بني الالعبني املهمني في 

ّ
جعله يشعر باالستياء بما أن

هذا املنتخب، وكان يحلم بالتأهل إلى ألعاب طوكيو.
الــدوري األميركي إمكانات روبنسون باملثالية  ووصف موقع 
قدراته  وتطوير  النجاح  على  قــادر  مدافع عصري  ــه 

ّ
أن معتبرًا 

بشكل متواصٍل، إذ ُيتوقع له أن ينتقل قريبًا إلى فريق أفضل، 
ه سيحاول تحقيق حلمه بالتأهل إلى كأس 

ّ
وفي انتظار ذلك، فإن

العالم مع منتخب الواليات املتحدة.

مايلز روبنسون

على هامش الحدث

بات مايلز روبنسون بطًال قوميًا في الواليات المتحدة األميركية، بعدما 
سجل هدفًا حاسمًا أهدى منتخب بالده لقب بطولة الكأس الذهبية

تشيفرين رئيس 
االتحاد األوروبي 
لكرة القدم 
)Getty(

مولودية الجزائر يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة 
)Getty/بالل بنسليم(

مبادرة  طــرح  تشيفرين  ألكسندر  وسيحاول 
ــنـــاورة جــديــدتــن، حــتــى يتسنى لــاتــحــاد  ومـ
ــاء األنــديــة الثاثة  ــي الــعــمــل مــع رؤســ ــ األوروبـ
األطــراف،  إيجاد مخرج مناسب لجميع  على 
ــام قــــاضــــي مــحــكــمــة الــــعــــدل الــتــابــعــة  ــيــ ألن قــ
لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــــي بــتــأكــيــد قــــــرار املــحــكــمــة 
ــم 17 فــــي مــــدريــــد، يــعــنــي مــنــح  ــ الـــتـــجـــاريـــة رقـ
الضوء األخضر النطاق »السوبر ليغ« بعيدًا 

عن مظلة »يويفا«.
لــكــن طــريــق ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن مـــع رؤســــاء 

أنــديــة »الــســوبــر لــيــغ« عــلــى قــــرار مــن محكمة 
الــعــدل الــتــابــعــة لــاتــحــاد األوروبـــــي يعني أن 
ـــ10 مــلــيــارات  ــ املــســابــقــة ســتــنــطــلــق، وتــجــعــل الـ
يـــورو تــذهــب إلــى خــزائــن األنــديــة الــتــي قامت 
غير مستفيد  »يويفا«  ما يجعل  بتأسيسها، 

من أي شيء.
وســـتـــصـــبـــح بـــطـــولـــة »الــــســــوبــــر لـــيـــغ« شــبــحــًا 
ســيــاحــق دوري األبـــطـــال )املــســابــقــة األولــــى 
املــهــمــة فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز(، الــتــي ستنتهي 
ــل، ألن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى تــأســيــس  ــامــ بــشــكــل كــ

األنـــديـــة الــثــاثــة )ريـــــال مـــدريـــد، وبــرشــلــونــة، 
ويـــوفـــنـــتـــوس( لـــن يـــكـــون مــفــروشــًا بـــالـــورود، 
أعلن  »امللكي«،  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  ألن 
ليغ«،  »السوبر  بـ فــي وقــت سابق عــن تمسكه 
وعدم التراجع عن الخطوات التي تم اتخاذها، 
ألنه يريد إنقاذ كرة القدم من االنهيار املالي، 
ــات يــاحــق  ــ ــبـــح اإلفــــــــاس الـــــــذي بــ نــتــيــجــة شـ
األندية الكبرى في القارة العجوز، بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
يعلم االتحاد األوروبي لكرة القدم أن حصول 

بــاملــشــاركــة في  لــن يهتموا  الــجــديــدة  البطولة 
مــســابــقــات »يـــويـــفـــا«، نــظــرًا لــضــعــف الــعــوائــد 

املالية.
ويحصل بطل دوري أبطال أوروبا على عوائد 
ــــورو مـــوزعـــة على  مــالــيــة تـــفـــوق 60 مــلــيــون يـ
حتى  املجموعات  دور  من  مشاركته  إجمالي 
املباراة النهائية بحسب النتائج املحققة، لكن 
»الــســوبــر لــيــغ« تــضــمــن حــصــول الــبــطــل على 
أرباح تقدر بـ4 أضعاف من اإليرادات الحالية 

للمسابقة القارية.

أنصار مولودية الجزائر وجه رياضي
يتبرعون لمرضى كورونا

قــدم أنــصــار نـــادي مــولــوديــة الــجــزائــر، عميد 
الــجــزائــريــة، لفتة إنسانية  الــقــدم  كـــرة  أنــديــة 
مـــمـــيـــزة، مـــن خــــال طــــرح فـــكـــرة الــتــخــلــي عن 
الفريق،  املئوية لتأسيس  االحتفال بالذكرى 
ــرع بــــاملــــال املـــخـــصـــص لـــذلـــك مــــن أجـــل  ــبـ ــتـ والـ
ــات األوكــــســــجــــن ملـــرضـــى  ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ تـــوفـــيـــر أسـ
كوفيد-19. وقال نائب رئيس لجنة األنصار 
فـــي مــولــوديــة الــجــزائــر حــمــيــد عــتــمــانــي، في 
ــريـــح لــــوكــــالــــة »فـــــرانـــــس بــــــــرس«: »هــــذه  تـــصـ
الـــذكـــرى املــئــويــة ســتــكــون ذكــــرى )مــولــوديــة 
األوكـــــســـــجـــــن( مـــــن خـــــــال عــــمــــل تـــضـــامـــنـــي 
 أنــصــار نــادي 

ّ
كــبــيــر«. وأوضــــح عــتــمــانــي، أن

الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة قــــرروا خـــال اجــتــمــاع 
تحضيري أخير لهذه الذكرى، ونظرًا لحجم 
األزمــــة الــصــحــيــة، إعــطــاء األولـــويـــة للمرضى 
مــن خــال توفير أقصى قــدر مــن أسطوانات 
األوكسجن وربما األدويــة. واختار األنصار 
التبرع باملبالغ التي تم جمعها بشكل فردي 
ــراس« واملـــحـــســـنـــن لــلــنــادي  ــ ــتــ ــ ــ مــــن قـــبـــل »األل
»ملرضى كوفيد قبل 7 أغسطس/آب« الذكرى 
املـــئـــويـــة لـــلـــمـــولـــوديـــة. ومـــنـــذ يــــوم الــخــمــيــس 
ــرنــــت  ــتــ ــات اإلنــ ــفــــحــ املــــــاضــــــي، تــــشــــاركــــت صــ
الخاصة بأنصار مولودية الجزائر، أقدم ناٍد 
املنشورات حول  جزائري تأسس عام 1921، 
ــوال  ــ ــذه املــــبــــادرة. وســيــتــم تــخــصــيــص األمـ هــ
ــســتــخــدم فـــي الــحــفــلــة لــشــراء 

ُ
الــتــي كــانــت ســت

األوكـــســـجـــن، كــمــا وعــــدت صــفــحــة فيسبوك 
»مــولــوديــة 100%« الــتــي تضم أكــثــر مــن 200 
ألـــف مــشــتــرك مــن عــشــاق األخــضــر واألحــمــر. 
ــي كـــانـــت  ــتــ وســـيـــتـــم تـــخـــصـــيـــص األمــــــــــوال الــ
ــســتــخــدم فـــي الــحــفــلــة لـــشـــراء أســطــوانــات 

ُ
ســت

األوكــســجــن، كما وعـــدت صفحة »مــولــوديــة 
100%« عــلــى »فــيــســبــوك« الـــتـــي تــضــم أكــثــر 
مـــن 200 ألــــف مــشــتــرك مـــن عـــشـــاق األخــضــر 
واألحمر. وستكون هذه »أروع ذكرى مئوية 
ــالــــم. هـــــذه هــــي قـــيـــم ومــــبــــادئ  ــعــ لــــنــــاٍد فــــي الــ
بحسب  عـــام«   100 قبل  إنــشــائــه  منذ  فريقنا 
الجزائر  نــادي مولودية  إنشاء  وتــم  منشور. 
الــحــقــبــة  ــــال  خـ  ،1921 آب/أغــــســــطــــس   7 فــــي 
االستعمارية، ومقره باب الــواد، حي شعبي 
»نـــادي  ــعــــرف بــــ ــ فـــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، وُي
ــرًا لــــوجــــود أنــــصــــار لــــه فــــي كــل  الـــشـــعـــب« نـــظـ
أرجاء الباد. وهي من أكثر النوادي تتويجًا 
املنشور  هــذا  ذكــر  كما  الجزائرية.  بالبطولة 
املــئــويــة بينما يمر  بــالــذكــرى  »االحــتــفــال   

ّ
أن

سيكون  مأساوية  بحالة  الــجــزائــري  الشعب 
أمــرًا مخزيًا وسيبقى وصمة عــار فــي جبن 
 عـــام، يحتفل 

ّ
 مشجع لــنــاديــنــا«. وفــي كــل

ّ
كــل

أنصار املولودية بالذكرى السنوية لناديهم 
باملفرقعات واأللعاب النارية في باب الواد.

وتـــواجـــه الــجــزائــر مــوجــة ثــالــثــة مـــن انــتــشــار 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، مــــــا تـــســـبـــب فــــــي أزمــــــة 
في  وحتى  بيوتهم  فــي  للمرضى  أوكسجن 
إدارة  بعض املستشفيات بسبب مشاكل في 
ــزون وتـــوزيـــعـــه. وبـــــدأ املـــتـــطـــوعـــون في  ــخــ املــ
تــنــظــيــم أنــفــســهــم إلغـــاثـــة املـــرضـــى فـــي أمــاكــن 
عدة من الباد. كما قام رجال أعمال بتوزيع 
أسطوانات األوكسجن مجانًا. وفي مواجهة 
الطلب امللّح، وعد رئيس الوزراء أمن بن عبد 
الرحمن، باستيراد أكثر من 160 ألف لتر من 

األوكسجن.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، ســلــط االتـــحـــاد األفــريــقــي 
لــكــرة الـــقـــدم، عــقــوبــات قــاســيــة بــحــق نجمي 
وعبد  بوطاقة،  أحمد  الجزائر،  مولودية  من 
النور بلخير، وهذا بعد محاولتهما االعتداء 
على الحكم، بعد نهاية املباراة التي جرت في 
الــربــاط ضــد الـــوداد املــغــربــي، لحساب الــدور 
الربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم. ونشر »كــاف« بيانًا رسميًا على 
ــــه تــم منع 

ّ
مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، يــؤكــد فــيــه أن

الــثــنــائــي بــوطــاقــة وبــلــخــيــر مــن مــمــارســة أّي 
 على املستوى 

ً
نشاط كروي لـ12 شهرًا كاما

األفريقي«.
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