
27

رياضة

تأهلت األملانية أندريا بيتكوفيتش، إلى ربع 
نهائي بطولة كلوغ »نابوكا« للتنس بالفوز 

على الرومانية جاكلني كريستيان، بينما خسرت 
الرومانية آنا بوغدان، والسلوفينية كاجا كوفان، 

في ثمن النهائي. وفازت بيتكوفيتش على 
كريستيان )6 - 4( و)6 - 3( وستواجه في ربع 

النهائي األسترالية سيوني مينديش. وحققت 
الصربية ألكسندرا كرونيتش املفاجأة باإلطاحة 

ببوغدان بنتيجة )6 - 3( و)6 - 3(.

أعلنت وزارة الصحة اإلسبانية عن عودة 
الجماهير إلى املالعب الرياضية املفتوحة 

بنسبة 40% من السعة اإلجمالية، وبنسبة %30 
في األماكن املغلقة، وذلك وفقًا لالتفاق الذي تم 

التوصل إليه بني الوزارة واملناطق ذاتية الحكم. 
وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس، في 

»اتفاق إطاري«  مؤتمر صحافي إن األمر يتعلق بـ
للحد األدنى لإلقليم بأكمله، وسيسري اعتبارًا 

من 13 من هذا الشهر.

قدم فريق رستوف الروسي يوري سيومني، 
كمدرب جديد خلفًا للمدير الفني الجديد ملنتخب 

روسيا فاليري كاربن. وقرر العب سيلتا فيغو 
وريال سوسييداد وفالنسيا السابق كاربن الجمع 

بني املنصبني في الوقت ذاته، ولكنه قرر تغيير 
فكرته بعد خسارة روستوف في أول مباراتني 

متتاليتني في الدوري الروسي. وسيخوض كاربن 
أولى مبارياته مع منتخب روسيا ضد منتخب 

كرواتيا في األول من سبتمبر/أيلول املقبل.

بيتكوفيتش إلى ربع 
نهائي »نابوكا« وخروج 

بوغدان وكوفان

عودة الجماهير إلى 
مدرجات مالعب إسبانيا 

بنسبة %40

سيومين يتولى تدريب 
فريق روستوف خلفًا 

لفاليري كاربن

عاد اإلسباني 
رافاييل نادال إلى 
منافسات التنس 
للمرة األولى منذ 
نصف نهائي 
»روالن غاروس«، 
وحقق انتصارًا 
صعبًا في 
الجولة األولى 
من بطولة 
واشنطن 
المفتوحة ذات 
الـ500 نقطة 
على األميركي 
جاك سوك )6 
 7( ،)4 - 6( ،)2 -
- 6( و)7 - 1(. 
ويعود نادال 
إلى المالعب من 
جديد بعد غيابه 
عن منافسات 
بطولة 
»ويمبلدون« 
وكذلك أولمبياد 
طوكيو 2020.

)Getty( تنتظر الجماهير عودة نادال إلى بطولة »أميركا المفتوحة« في نهاية الشهر الحالي

عودة رافاييل نادال
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كرة اليد »األولمبية«
فرنسا والدنمارك إلى النهائي
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رياضة

رياض الترك

شـــهـــد الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــن 
أوملبياد  فــي  الــيــد«  »كـــرة  منافسات 
املــنــتــخــب  ــارة  خــــســ  ،2020 طـــوكـــيـــو 
امليدالية  على  للمنافسة  وإقــصــاءه،  املصري 
الــــبــــرونــــزيــــة فــــقــــط، بـــيـــنـــمـــا تــــابــــع املــنــتــخــب 
الدنماركي عروضه القوية وتأهل إلى املباراة 
النهائية بعد التفوق على املنتخب اإلسباني 

في مباراة قوية.

سقوط »الفراعنة«
لــم ينجح املنتخب املــصــري فــي مــجــاراة قوة 
الـــدور نصف  فــي  الفرنسي  املنتخب  وخــبــرة 
ــيـــة«،  ــبـ ــرة الـــيـــد »األوملـ الــنــهــائــي ملــنــافــســات كــ
وخــســر فـــي املـــواجـــهـــة بـــفـــارق 4 أهـــــداف )27 
ــول الــتــاريــخ  - 23(، لــتــفــقــد مــصــر فــرصــة دخــ
وكذلك  مرة  ألول  الذهبية  امليدالية  وتحقيق 
أن يكون أول منتخب عربي يصل إلى املباراة 

النهائية.
وبدأ املنتخب املصري املباراة بقوة وكان ندًا 

تــشــهــد مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي أوملــبــيــاد 
طوكيو 2020، أول مباراة نهائية، وذلك بني 
منتخبي كندا والسويد في فئة »السيدات«، 
فــــي مــــواجــــهــــة مـــنـــتـــظـــرة بــــني مــنــتــخــب قـــدم 
الــــيــــوم األول والـــــكـــــالم عــن  ــنـــذ  مـ تـــرشـــيـــحـــه 
الــســويــد، وبــني منتخب كــنــدي طــمــوح حقق 
ــالـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي.  مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة بـ
املــبــاراة  إلــى  وكـــان وصـــول املنتخب الكندي 
الــنــهــائــيــة بــمــثــابــة مــفــاجــأة كــبــيــرة للجميع، 
خصوصًا أنه لم يكن مرشحًا للمنافسة على 
أي ميدالية في ظل وجود منتخبات البرازيل 
نجح  أنــه  إال  وهولندا،  وبريطانيا  وأميركا 
في العبور بسالسة وبهدوء ليصل إلى آخر 
90 دقيقة في البطولة من أجل املنافسة على 

امليدالية الذهبية.
وبـــدأ منتخب ســيــدات كــنــدا املــشــوار فــي دور 
ثم   ،)1  -  1( اليابان  أمــام  بتعادل  املجموعات 
تفوق على منتخب تشيلي )2 - 1(، ثم تعادل 
الوصافة  مــن  ليتأهل   ،)1  -  1( بريطانيا  مــع 
خلف بريطانيا إلى الدور ربع النهائي بعد أن 
جمع 5 نقاط في 3 مباريات، ويواجه منتخب 
الــبــرازيــل الــقــوي. وفــي وقــت توقع الجميع أن 

يــخــوض املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي مـــبـــاراة سهلة 
جـــدًا ضــد كــنــدا، وقـــف األخــيــر نـــدًا قــويــًا ومنع 
النجمات البرازيليات من االستمتاع والتفوق 
ــعـــب، لـــتـــذهـــب املــــواجــــهــــة إلـــى  ــلـ عـــلـــى أرض املـ
أشــــواط إضــافــيــة ثــم ركـــالت الــتــرجــيــح، والــتــي 

حسمتها سيدات كندا ملصلحتها.
وتابعت سيدات املنتخب الكندي املفاجأة في 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي أيــضــًا، إذ إن مواجهة 
ســـيـــدات مــنــتــخــب أمـــيـــركـــا انــتــهــت بــانــتــصــار 
املــبــاراة  إلــى  بــهــدف نظيف، ليتأهل  تــاريــخــي 
ــدارة واســتــحــقــاق، وُيــفــاجــئ  ــ الــنــهــائــيــة عـــن جـ
للمنافسة على  ُمرشحًا  بــات  أن  بعد  الجميع 

امليدالية الذهبية أو الفضية.
فــي املــقــابــل مــشــوار منتخب الــســويــد يختلف 
كــثــيــرًا عـــن مـــشـــوار املــنــتــخــب الــكــنــدي كــثــيــرًا، 
فالسويد أكدت شراستها منذ دور املجموعات 
الذهبية  نافس على امليدالية 

ُ
وأكــدت أنها ست

مهما كلف الثمن، خصوصًا أن السويد حققت 
3 انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي دور املــجــمــوعــات 

وبنتائج ُمميزة.
وبدأ منتخب سيدات السويد املنافسات بفوز 
عريض على أبرز املرشحني املنتخب األميركي 
على  الــثــانــي  الــفــوز  ثــم حقق  نظيفة،  بثالثية 
منتخب أستراليا )4 - 2(، وختم مشواره بفوز 
بــهــدفــني نــظــيــفــني عــلــى مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا، 

ليتأهل من صدارة املجموعة برصيد 9 نقاط.
وفــــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي اصـــطـــدم منتخب 
ســيــدات الــســويــد بــســيــدات منتخب الــيــابــان، 
وتفوق عليه )3 - 1(، ليصل إلى الدور نصف 
النهائي ملواجهة املنتخب األسترالي ويتفوق 
الــفــوز  عليه بــهــدف نــظــيــف، وبــالــتــالــي يحقق 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا فــــي الـــبـــطـــولـــة ويـــصـــل إلـــى 
املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. وبــالــنــســبــة لــلــوصــول إلــى 
األولـــى ملنتخب  املــرة  النهائية، فإنها  املــبــاراة 
ســيــدات كــنــدا، الـــذي سبق أن خــرج مــن الــدور 
الــنــهــائــي فــي نسختي أوملــبــيــاد لندن  نــصــف 
يــمــلــك  وهــــــو   ،2016 ريــــــو  ــاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأوملـ  2012
يسبق  ولــم  تاريخيًا  البرونزيتني  امليداليتني 

أن حقق أي ميدالية ذهبية أو فضية.
املقابل فإن املنتخب السويدي وصل مرة  في 
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة وكــــان ذلـــك في  واحــــدة إلـــى املـ
امليدالية  لُيحقق  وخسر   ،2016 ريــو  أوملبياد 
الفضية، وسبق أن حل رابعًا أيضًا في نسخة 
املنتخبني  أن  يــعــنــي  الــــذي  األمــــر   ،2004 عـــام 
يسعيان لتحقيق أول لقب في منافسات كرة 

القدم للسيدات في األلعاب األوملبية.
وفــي ملعب آخــر سيخوض منتخبا املكسيك 
والـــيـــابـــان مــواجــهــة ُمــنــتــظــرة لــتــحــديــد هــويــة 
ــتــــوج بــاملــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة فـــي أوملــبــيــاد  ــ

ُ
امل

املــكــســيــك  ــدات  ــ ــيـ ــ سـ وتـــمـــلـــك   ،2020 طـــوكـــيـــو 
والظفر  امللعب  أرض  على  للتفوق  األفضلية 
باملركز الثالث، إال إذا كان للمنتخب الياباني 
ــثــــر، مــع  ــــالل 90 دقـــيـــقـــة أو أكــ ــرى خـ ــ كــلــمــة أخــ
ــأن املــكــســيــك لـــم تــصــل إلــــى نصف  الــتــنــويــه بــ
الياباني  املنتخب  أبــدًا، بينما وصل  النهائي 
مرتني )مــرة وصــل إلــى النهائي وخسر ومرة 

حصل على املركز الرابع(.
رياض...

»الميداليات العائلية«... ظاهرة أولمبية كندا والسويد من أجل لقب السيدات

الــفــرنــســي على  للمنتخب  ومــنــافــســًا شــرســًا 
أرض امللعب، إذ تناوب املنتخبان على التقدم 
 لفرنسا بفارق هدف 

ً
طوال الشوط األول، تارة

 ملصر بنفس الفارق، وصواًل إلى نهاية 
ً
وتارة

هذا الشوط بالتعادل )13 - 13(.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي اســتــمــر مسلسل 
تــــنــــاوب الـــتـــقـــدم بــــني املــنــتــخــبــني الــفــرنــســي 
ــــى مــنــتــصــف الـــشـــوط،  ــواًل إلـ ــ ــ ــري وصـ واملــــصــ
حــيــنــهــا نــجــحــت فـــرنـــســـا فــــي قـــلـــب الـــطـــاولـــة 
هدفني  مــن  تدريجيًا  النقاط  فــارق  وتوسيع 
إلــــى 3 أهــــــداف ثـــم أربـــعـــة أهــــــداف فـــي ظــرف 
دقائق، وسط انهيار كبير للمنتخب املصري 

لسببني: الدفاع السيئ وإهدار األهداف.
من  للكثير  املصري  املنتخب  إهــدار  وتسبب 
 بسبب الــتــســرع أمـــام املــرمــى 

ً
ــارة األهـــــداف، تــ

 بسبب قـــوة الــحــارس الــفــرنــســي الــذي 
ً
ــارة وتــ

تصدى لـ18 كرة في املباراة، في منح األفضلية 
لـــفـــرنـــســـا فــــي صـــنـــاعـــة املـــــرتـــــدات وتــســجــيــل 
األهــداف وتوسيع الفارق خصوصًا في أخر 

6 دقائق. 
وبــــعــــد الــــخــــســــارة يــــأمــــل املـــنـــتـــخـــب املـــصـــري 
وبالتالي  البرونزية  امليدالية  على  املنافسة 
اليد  الثالث فــي منافسات كــرة  املــركــز  حصد 
»األوملبية«، وذلك عندما يلعب ضد املنتخب 
اإلسباني الذي خسر نصف النهائي الثاني 
التي ستكون  امليدالية  الــدنــمــارك، وهــي  ضد 

تاريخية ملنتخب عربي في كرة اليد.
لكرة  املــصــري  املنتخب  بــأن  التنويه  ويــجــب 
النسخة  قــدم مستوى عظيما فــي هــذه  الــيــد 
»الشاب«  الجيل  األوملبياد، وهــذا بفضل  من 
ــد الـــــــذي ســـيـــكـــون لــــه شـــــأن كـــبـــيـــر فــي  ــ ــواعـ ــ الـ
وكذلك  القادمة،  والعربية  الدولية  البطوالت 
النهائية في  املباراة  ربما يكون منافسًا في 

أوملبياد باريس عام 2024.

الدنمارك تُسقط إسبانيا
ــــى املــــبــــاراة  تــــأهــــل املـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي إلــ
األوملــبــيــاد  فــي  الــيــد  كــرة  ملنافسات  النهائية 
ــدم أبــطــال  ــ ملــواجــهــة املــنــتــخــب الــفــرنــســي، وقـ
ــان مــتــوقــعــا  ــ ــا كــ ــمـ ــيـــرة كـ ــبـ الـــعـــالـــم مـــــبـــــاراة كـ
ــوم، فـــــي وقـــــــت فــشــل  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــًا فـــــي الـ خــــصــــوصــ

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ستكون جماهير رياضة كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، على 
موعد مع نهائي كبير سيجمع المنتخبين الفرنسي والدنماركي بطل 

العالم، وذلك بعد أن أقصى األول المنتخب المصري والثاني نظيره 
اإلسباني في منافسات الدور نصف النهائي

)Getty( المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة وأهدر أهدافا كثيرة

)Getty( القطري فارس حسونة نافس بدعم من والده المدرب

)Getty( الحارس الفرنسي تصدى لـ18 تسديدة مصرية )Getty( المنتخب الدنماركي قدم مباراة هجومية كبيرة

)Getty( منتخب سيدات السويد ُمرشح للفوز بالذهبية

املنافس  قوة  في مجاراة  اإلسباني  املنتخب 
وكــان فــارق األهـــداف يتسع حتى وصــل إلى 
3 أهداف وأحيانًا 4. بدأ املنتخب الدنماركي 
هجومية  نجاعة  عن  وبرهن  بقوة  املواجهة 
ونجح  للمباراة،  األولــى  الدقائق  منذ  كبيرة 

ــدف إلــى  فـــي تــوســيــع الــــفــــارق ســريــعــًا مـــن هــ
هدفني ثم 3 وبعدها أربعة، لينجح في إنهاء 
10(، وسط   -  14( مريح  بتقدم  األول  الشوط 
عملية  فــي  إسبانيا  ملنتخب  كبيرة  صعوبة 

هز الشباك، نظرًا للدفاع الدنماركي القوي.
وبــــدا مـــن الـــواضـــح أن املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
الــتــي تجعله قـــادرا على  يملك كــل املــقــومــات 
حسم املواجهة ملصحلته دون مشاكل كبيرة،  
نقطة  الدفاعي، وهــي  الجانب  في  خصوصًا 
أول  فــي  للدنمارك  األفضلية  منحت  فاصلة 
30 دقيقة وجعلت املنتخب اإلسباني عاجزا 
ــانــــاة. ولـــم  ــعــ عــــن تــســجــيــل األهـــــــــداف دون مــ

تختلف األمور كثيرًا في الشوط الثاني، حني 
بـــدأ املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي بــنــفــس »اإليـــقـــاع« 
وهاجم بكل قوة من أجل املحافظة على فارق 
األهداف أو تعزيز التقدم بأكثر من 4 أهداف، 
 نجح في ذلك وواصل تقدمه )16 - 12( 

ً
وفعال

ثم )18 - 14(، قبل أن يعود املنتخب اإلسباني 
وُيقلص النتيجة إلى فارق هدفني )20 - 18(.

وتابع املنتخب الدنماركي عرضه الهجومي 
ــهــــدف تـــلـــو األخــــــر لــيــصــل  ــقــــوي وســـجـــل الــ الــ
الــفــارق إلــى 3 أهـــداف )25 - 22( قبل حوالي 
املــواجــهــة، فــي وقــت كان  دقيقتني مــن نهاية 
املنتخب اإلسباني ُيحاول باستمرار اللحاق 

ذلك  فــي  ونــجــح  الــفــارق  وتقليص  بالنتيجة 
ــدة بــعــد أن وصـــل إلـــى فـــارق هــدف،  مـــرة واحــ
ــن ذلـــك  ــم تــســمــح بـــأكـــثـــر مــ ــارك لــ ــمــ ــدنــ لـــكـــن الــ
وأعادت الفارق إلى 3 أهداف في معظم فترات 

املواجهة.
القوي حتى  أدائها  الدنمارك على  وحافظت 
النهاية وفازت )27 - 23(، لتتأهل إلى املباراة 

النهائية عن جدارة واستحقاق بعد
 أن قدمت بطولة رائعة منذ دور املجموعات 
مرورًا بالدور ربع النهائي ونصف النهائي، 
وأثبتت أنها املرشح األقوى لخطف امليدالية 

الذهبية من أمام املنتخب الفرنسي.

سُينافس المنتخب 
المصري على الميدالية 

البرونزية لليد

منتخب سيدات كندا 
فاجأ الجميع بالوصول 

إلى النهائي

بارتشمنت يُفاجئ هولواي ويحرز ذهبية 100 م حواجز
فاجأ الجامايكي، هانسل بارتشمنت، املرشح األميركي، غرانت هولواي، 
وأحرز ذهبية 100 م حواجز في ألعاب القوى. وسجل بارتشمنت البالغ 
31 سنة 13.04 ثانية، أمام بطل العالم هولواي )13.09 ثانية( ومواطنه 
رونالد ليفي )13.10 ثانية(. وهذه أول خسارة في 17 سباقًا لهولواي 
الــــذي أصــبــح هـــذا الــصــيــف صــاحــب ثــانــي أفــضــل تــوقــيــت فــي الــتــاريــخ 
العاملي املسجل  الــرقــم  الثانية عــن  بــفــارق 1 باملئة مــن  ثــانــيــة(،   12.81(

باسم أريس ميريت في 2012.

راين كراوزر يحتفظ بلقب رمي الكرة الحديدية
احــتــفــظ األمـــيـــركـــي، رايــــن كــــــراوزر، بــذهــبــيــة رمـــي الـــكـــرة الــحــديــديــة في 
األلعاب األوملبية الصيفية في طوكيو، بتسجيله ثاني أفضل رقم في 
التاريخ مهديًا اللقب إلى جّده. وفي نسخة طبق األصل عن منصة ريو 
رقمه  مترًا محّسنًا   23.30 الــذي سجل  )28 سنة(  كـــراوزر  تــقــّدم   ،2016
األوملبي، على مواطنه جو كوفاكس )22.65 م( والنيوزيلندي توماس 
فــي املركز  املــصــري مصطفى عمرو )25 سنة(   

ّ
والــش )22.47 م(. وحــل

الثامن بمسافة 20.73 مترا. وتواجد الثالثة أيضًا على منصة مونديال 
ــراوزر، ومــنــذ ذلك  الــدوحــة 2019 الـــذي أحـــرزه كوفاكس على حــســاب كــ

الوقت، هيمن كراوزر على املسابقة ولم يخسر في 23 مناسبة.

بيتشاردو يُحرز ذهبية الوثبة الثالثية للمرة األولى

أحرز البرتغالي، بيدرو بيتشاردو، ذهبيته األولى في األلعاب األوملبية 
 28( بيتشاردو  الثالثية. وسّجل  الوثبة  بلقب  تتويجه  بعد  الصيفية، 
عامًا(، وصيف مونديالي 2013 و2015، 17.89 م من محاولته األولى، 
متقدمًا على الصيني، يامينغ جو، )17.57 م(. ومنح، أوغ فابريس زانغو، 
بلده بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها بحصوله على البرونزية 
 الجزائري محّمد ياسر تريكي خامسًا )17.43 

ّ
)17.47 م(، في وقت حل

كريستيان  األميركي  املسابقة  نجم  غياب  من  بيتشاردو  واستفاد  م(. 
تايلور، حامل ذهبيتني أوملبيتني ورباعية مونديالية، بسبب اإلصابة. 
ويملك الرياضي املولود في هافانا وتم تجنيسه في 2017، رابع أفضل 

وثبة في التاريخ )18.08 م(.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

عتبر ظاهرة العائالت األوملبية، واحدة من أبرز الظواهر 
ُ
ت

األوملبية  األلعاب  دورة  هامش  على  العالم  تابعها  التي 
املقامة حاليًا في طوكيو، وسط تنافس اآلالف من العبي 
والعــبــات الــعــالــم بحثا عــن مــيــدالــيــات أوملــبــيــة. وفــرضــت 
ظــاهــرة »الــعــائــالت األوملــبــيــة« نفسها، ســواء عبر تتويج 
قيادة  تحت  مليدالية  بطل  حصد  أو  بامليداليات،  أشــقــاء 

والده.
وشــهــدت دورة طــوكــيــو األوملــبــيــة ظــهــور الــعــائــلــة بشكل 
الفـــت لــلــنــظــر، فـــي الــجــانــب الــيــابــانــي، حــيــنــمــا تـــوج األخ 
واآلخت بطلني بميداليتني ذهبيتني. ونجحت اليابانية 
أوتــا بتحقيق ذهبية فــي الــجــودو ســيــدات، ثــم لحق بها 
أيضًا على  الــجــودو  فــي  شقيقها هيفومي، ونــال ذهبية 
أقــل من  فــي  الــيــابــان ميداليتني  الــرجــال، ليمنحا  صعيد 
يــوم واحــد، ومنحا عائلتهما شرفًا كبيرًا  60 دقيقة في 
كأسرة أوملبية قدمت بطلني وميداليتني في دورة واحدة.
وعــاشــت الــريــاضــة الــعــربــيــة األجــــواء نفسها، عــبــر أســرة 
األثــقــال« بعدما  فــي لعبة »رفـــع  القطري  الــربــاع  حسونة 
تاريخًا ذهبيًا، بالحصول  فــارس حسونة،  الــربــاع،  كتب 
قطر عندما  تــاريــخ  فــي  أوملبية  ميدالية ذهبية  أول  على 

توج بامليدالية الذهبية ملنافسات وزن 96 كيلوغرامًا.
وخـــاض فـــارس حــســونــة املــنــافــســات تــحــت قــيــادة مــديــره 
املــدربــني العرب  أبــرز  الفني إبراهيم حسونة والـــده أحــد 
في لعبة رفــع األثــقــال، والــذي قــاد طيلة السنوات الثالث 
املــاضــيــة رحـــلـــة تــأهــيــل، وإعــــــداد نــجــلــه لــتــحــقــيــق الــحــلــم 
الــتــاريــخــي. وبــــرزت فــي األوملــبــيــاد عــائــلــة ثــالــثــة، صنعت 
املجد وهي سينكوفيتش الكرواتية، في لعبة التجذيف، 
عــبــر الــبــطــلــني »مـــارتـــني وفــالــيــنــت« أبــطــال الــتــجــذيــف في 

القارب الزوجي في األوملبياد.
في  تمثل  تاريخيًا  إنــجــازًا  أوملبياد طوكيو،  كما شهدت 
ومـــارتـــني« سينكوفيتش في  »فــالــيــنــت  الــثــنــائــي  نــجــاح 
مسابقات  فــي  الــزوجــي  للقارب  الذهبية  امليدالية  حصد 

التجذيف مسافة 2000 متر في ظروف مناخية صعبة.
وتــبــرز فــي الــصــورة أيــضــًا عائلة مصرية، وهــي عائلة 
محمد حمزة نجم سالح الشيش املصري، الذي نافس 
من  املنافسات  ودع  ولكنه  أوملبية،  ميدالية  على  بقوة 
الدور ربع النهائي، وخاض الدورة األوملبية، تحت قيادة 
والده حمزة نجم السالح السابق، والذي يتولى منصب 
الفترة املقبلة  الــذي يجري تجهيزه فــي  الــالعــب  مــدرب 
أوملبياد  الظاهرة  باريس 2024. وميزت هذه  ألوملبياد 

التنافس على  العائلة في  طوكيو 2020، وأظهرت قوة 
ووضع  التضامن  عبر  اإلنــجــازات  وتحقيق  امليداليات 
الــيــد بــالــيــد مـــن أجـــل الــعــائــلــة الـــواحـــدة ومـــن أجـــل علم 
ــه، ومـــن املــنــتــظــر أن تــتــكــرر هــذه  الــبــلــد الــــذي يــلــعــبــون لـ
الظاهرة في أوملبياد باريس أيضًا، خصوصًا أن هؤالء 
الرياضيني من عائلة واحدة من الشباب وهم مستقبل 
األلعاب األوملبية في السنوات القادمة، ما ُيغني األلعاب 

بظاهرة ُمميزة وجميلة.

ستكون الجماهير على 
موعد مع نهائي كبير 

بين منتخب سيدات 
السويد ومنتخب سيدات 

كندا، فمن سيكون 
البطل؟

على هامش األلعاب
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قتيبة خطيب

ــيـــر كــــــرة الـــقـــدم  ال تــــعــــرف جـــمـــاهـ
 
ّ
الــكــثــيــر عـــن مــايــكــل ريــشــكــه، لــكــن
املــخــتــصــني فـــي عـــالـــم »الـــســـاحـــرة 
الكبيرة  الــقــدرات  جيدًا  يــدركــون  املستديرة« 
اإلدارة  أساطير  أحــد  كونه  بها،  يتمتع  التي 
في بايرن ميونيخ األملاني، وكان وراء جلب 
املدرَبني اإلسباني بيب غوارديوال واإليطالي 
»الــبــافــاري«،  العمالق  إلــى  أنشيلوتي  كــارلــو 

نتيجة عالقاته الواسعة.
ترك  قــرر  بعدما  الجميع،  فــاجــأ  ريشكه   

ّ
لــكــن

مــنــصــبــه كــمــديــر ريـــاضـــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، 
»أي سي  لشركة  رئيسًا  أن يصبح  أجــل  مــن 
إم ستيرلر« إحـــدى أكــبــر وكـــاالت نــجــوم كرة 
ــقــــدم، وهــــو بــعــمــر 63 عـــامـــًا، كـــونـــه يطمح  الــ
واستغالل  الــبــاهــرة،  نجاحاته  مواصلة  إلــى 
ــدربــــني في  ــة مـــع أشـــهـــر املــ ــعـ عـــالقـــاتـــه الـــواسـ

العالم.
اســـتـــطـــاع ريـــشـــكـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
املـــــدرب بــيــب غــــوارديــــوال، بــعــد دعــــوة عــشــاء 
الفني  املــديــر  ليقتنع  الــرجــلــني،  بــني  جــمــعــت 
بحسب  ميونيخ،  بايرن  بمشروع  اإلسباني 
البريطانية،  مــيــل«  مــا ذكــر لصحيفة »ديــلــي 
نتيجة قـــوة عــالقــاتــه مــع وكـــالء الــالعــبــني أو 
املــــدربــــني. ومــــع اقـــتـــراب مـــغـــادرة غـــوارديـــوال 
إلـــى مانشستر ســيــتــي، أبــلــغ ريــشــكــه املـــدرب 
األملاني توماس توخيل  ه دعا 

ّ
بأن اإلسباني 

إلـــى الــعــشــاء، لــيــقــرر »الــفــيــلــســوف« مــبــاشــرة 
والــجــلــوس معهما، وأوصــى  الــدعــوة،  تلبية 
بعد انتهاء السهرة، بضرورة سعي العمالق 
»الـــبـــافـــاري« لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات املــديــر 
الفني األملاني الشاب. تحدث ريشكه عن تلك 

ريشكه... 
تحول أسطورة

القارة  في  المواهب  مكتشفي  أبرز  أحد  ريشكه،  مايكل  األلماني  يُعّد 
األوروبية، بعدما استطاع إقناع بايرن ميونيخ بالنجم األلماني توني كروس 
في بداية مسيرته االحترافية، وعمل على انتقال اإلسباني داني كارباخال 

على سبيل اإلعارة إلى بايرن ليفركوزن

3031
رياضة

تقرير

الواقعة، بقوله: »لقد ظهر بيب ُيحب توخيل 
كثيرًا، بسبب ذكاء املدرب األملاني، وأوصاني 
 على إدارة بايرن ميونيخ الحصول على 

ّ
بأن

خدماته، نتيجة األفكار الرائعة التي طرحها 
أثناء العشاء«، لكن في النهاية ذهب توخيل 

إلى دورتموند.
 توماس توخيل سينجح في 

ّ
وأكد ريشكه أن

ه يواصل ما 
ّ
مهمته الجديدة مع تشلسي، لكن

يقوم به صديقه بيب غوارديوال في الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
نتيجة العالقة القوية بينهما حتى اليوم، إذ 

يتحدثان عبر الهاتف.
وعـــّبـــر ريــشــكــه عـــن إعــجــابــه الــكــبــيــر بطريقة 
تــعــامــل غـــوارديـــوال، مــنــذ الــلــقــاء األول فــي ما 
بــيــنــهــمــا، عــنــدمــا قـــــال: »دعــــانــــي إلــــى الــســفــر 
مــــعــــه، حـــتـــى نـــشـــاهـــد مـــواجـــهـــة يــوفــنــتــوس 
ــا، الـــذي كــانــت تنتظره مــبــاراة ضد  ضــد رومـ
بــايــرن مــيــونــيــخ فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا«. 
وتــابــع ريــشــكــه: »أخــبــرنــي بــيــب فــي الــطــائــرة 
كيف ستكون املباراة بني يوفنتوس وروما، 
وبــالــفــعــل حــدثــت جــمــيــع تــوقــعــاتــه. بــعــدهــا، 
سمح لي بحضور االجتماعات الخاصة مع 
وفي  الجميع،  يوجه  كيف  ورأيــتــه  الالعبني، 
النهاية فاز بايرن على روما بسبعة أهداف 
مقابل هــدف«. ومــع قــوة عالقة الصداقة بني 

ريشكه وغــوارديــوال، توقعت وسائل اإلعالم 
 املــديــر الــريــاضــي لــنــادي بــايــرن 

ّ
األملــانــيــة، أن

سيتي،  مانشستر  إلـــى  طــريــقــه  فــي  ميونيخ 
 الستيني كـــان ُيــفــكــر خـــارج الــصــنــدوق، 

ّ
لــكــن

ــــدى أهــــم الــشــركــات  فــعــيــنــاه عــلــى رئـــاســـة إحـ
العاملية في كرة القدم. ويحرص وكالء أعمال 
نجوم كرة القدم، على التوجه إلى األشخاص 
ــقــــوة والـــنـــفـــوذ والـــعـــالقـــات  الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــ
الصفة مــوجــودة عند مايكل  الكبيرة، وهــذه 
ــــذي اســتــطــاع خــــالل تـــواجـــده مع  ريــشــكــه، الـ

بايرن ميونيخ، جلب أهم املدربني والنجوم.
بايرن ميونيخ،  غــوارديــوال عن  وبعد رحيل 
لم يعاِن ريشكه كثيرًا، بل استطاع الحصول 
على مــوعــد مــع اإليــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، 
الفريق األملاني،  وتمكن من إقناعه بمشروع 
وأخذ منه كلمة جعلته ملزمًا بالسفر لتوقيع 

عقده.
ــم تــكــن عـــالقـــات ريــشــكــه الـــواســـعـــة ولــيــدة  ولــ
ه يمتلك مسيرة رائعة في 

ّ
الصدفة نهائيًا، ألن

عالم اإلدارة مدتها 41 عامًا، وانطلقت عندما 
كـــان يبلغ مــن الــعــمــر 15 عــامــًا، عــنــدمــا وافــق 
ليصبح  الصغيرة،  قريته  فريق  تدريب  على 
لــشــركــة »أي ســي إم ستيرلر«  الــيــوم رئــيــســًا 
إحدى أكبر وكاالت نجوم الكرة. وأصبح دور 
ريشكه مع منصبه الجديد، يختص بالرؤية 
العالم،  فــي  النجوم  أهــم وكــالء  مــع  املشتركة 
مــن أجــل وضــع خطط تسويقية قـــادرة على 
خصوصًا  الصفقات،  أفــضــل  على  الــحــصــول 
»بريميرليغ« أنفقت أكثر من 263   أندية الـ

ّ
أن

مليون جنيه إسترليني، على أتعاب الوكالء 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، رغــــم الـــوضـــع الــصــعــب 
نتيجة أزمة كورونا. وقال ريشكه: »كما هو 
 شــراء منزل 

ّ
الــحــال فــي أّي عمل تــجــاري، فــإن

تجمع ريشكه عالقة 
صداقة قوية مع المدرب 

بيب غوارديوال

فالنسيا ينتصر وديًا على ميالن بركالت الترجيح
وج فريق فالنسيا اإلسباني بلقب كأس »أورانج« إثر فوزه على ضيفه ميالن اإليطالي 

ُ
ت

بركالت الترجيح بنتيجة )5-3( في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب »ميستايا«. 
لم ينجح الفريقان على مدار الـ90 دقيقة في فك شفرة الشباك، لتذهب املباراة مباشرة 
الركالت  ترجمة  في  الذين نجحوا  األرض  ابتسمت ألصحاب  التي  الترجيح  لركالت 
الخمس بنجاح في شباك »الروسونيري«، بينما أهدر العبو الفريق اإليطالي ركلتني. 
برينتفورد  بمواجهة  الجديد  للموسم  استعداداتهم  »الخفافيش«  فريق  وسيواصل 
اإلنكليزي يوم السبت املقبل، وسيبدأ فالنسيا رحلته في منافسات »الليغا« يوم 13 

من الشهر الجاري على ملعبه أمام خيتافي. 

كومان: ال أحب الخسارة لكنني سعيد
قال مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة األولى لفريقه في فترة 
إنــه ال يحب الخسارة، لكنه سعيد  أمــام ريــد بــول سالزبورغ )1-2(  اإلعـــداد للموسم 

باللقاء الذي احتضنه ملعب )ريد بول أرينا(. 
وصرح كومان لوسائل إعالم النادي بعد الثناء على األداء الجيد للفريق النمساوي 
»ال أحب الخسارة لكن بعد أسبوع من االستعداد أنا سعيد«، وشدد الهولندي على أن 
»املنافس لعب بكثافة كبيرة وعليه فإن املواجهة كانت تدريبًا بدنيًا جيدًا، ألن العبيه 

توجب عليهم الركض كثيرًا خالله«. 
وفي هذا اإلطار، قال كومان »ينبغي أن ندرك أنه كان أسبوعًا مكثفًا للغاية، في ظل 
للغاية ألن الخصم لعب بالفعل  املباراة مكثفة  التدريبية. كانت  العديد من الحصص 
ــدرب ألول مـــرة فــي فترة  عـــدة مــبــاريــات فــي بــطــولــتــه، وكـــان ذلـــك رائـــعـــا«. واخــتــبــر املــ
اإلعداد للموسم اللعب بخطة )5-3-2( رغم أنه قال إن هذا التغيير ال يعني أن الفريق 

سيستخدمه مرة أخرى بشكل منتظم كما حدث املوسم املاضي.

أتلتيكو مدريد يخسر وديًا 
أمام قادش )4-2( بركالت الترجيح

خسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه قادش بركالت الترجيح بنتيجة )4-2( على كأس 
)رامون دي كارانزا( في اللقاء الودي الذي انتهى بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله على 
النتيجة في   في 

ً
الفريق »املــدريــدي« أوال البطولة. تقدم  الــذي يحمل نفس اسم  امللعب 

الدقيقة 41 عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو. وبقي »األتلتي« متقدمًا حتى 
 86 الدقيقة  في  القاتل  التعادل  »األندلسي« هدف  الفريق  أن يسجل  قبل  الدقيقة 86 

بتوقيع الجناح املخضرم، ألبرتو بيريا. 
وفي ركالت الترجيح، انتصر أصحاب األرض الذين ترجموا الركالت األربع بنجاح، 
ألتلتيكو خالل  الثانية  الخسارة  هي  هــذه  عد 

ُ
وت ركلتني.  أتلتيكو  العبو  أهــدر  بينما 

مواجهاته الودية، حيث إنه سقط بهدف نظيف أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
األخير  االختبار  األملــانــي. وسيكون  وفولفسبورغ  نومانثيا  من  كل  على  فــاز  بينما 
لكتيبة األرجنتيني، دييغو سيميوني، يوم األحد املقبل أمام فينورد الهولندي، قبل أن 
يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري من ملعب )بااليدوس( معقل سيلتا فيغو يوم 

15 من الشهر الحالي.

المهاجم البرازيلي كايو جورج يجتاز 
الكشف الطبي في فريق يوفنتوس

إلى مطار  القادم من فريق سانتوس،  الشاب  املهاجم  البرازيلي، كايو جــورج،  وصل 
الكشف  يوفنتوس، وتوقيع  إلى فريق  انضمامه  إجــراءات  إيطاليا إلنهاء  تورينو في 
الطبي عليه. ووصل كايو جورج إلى مطار تورينو في تمام العاشرة صباحًا بالتوقيت 
املحلي، واستقبله ممثل من نادي يوفنتوس، وغادرا معًا املطار. وأجرى بعدها املهاجم 
البرازيلي الشاب الفحوصات الطبية الالزمة في إحدى العيادات التابعة للسيدة العجوز 
تمهيًدا لإلعالن الرسمي عن الصفقة. ُيذكر أن كايو البالغ من العمر 19 سنة لعب 84 
ا، وذلــك منذ ظهوره 

ً
مباراة رسمية بقميص فريق سانتوس سجل خاللها 17 هدف

األول في سبتمبر 2018، وسيبدأ رحلته االحترافية في أوروبا انطالقًا من منتصف 
هذا الشهر مع الفريق اإليطالي.

زهير ورد

ملنافسات  نجمًا  نفسه  فــارهــولــم،  كــارســن  الــنــرويــجــي  فـــرض 
األلعاب األوملبية في طوكيو، بعدما فّجر مفاجأة كبرى بتتويجه 
امليدالية  بالحصول على  في سباق 400 م حواجز، ولم يكتِف 
الذهبية، بل حقق زمنًا قياسيًا سيجعل اسمه راسخًا في سجل 

األلعاب األوملبية، بما أّن من الصعب تحطيم رقمه.
ثانية،   46.70 وهو  السابق  رقمه  عامًا(،   25( فارهولم  وتجاوز 
ــــذي جــعــل الــعــداء  ــو الـــرقـــم الــجــديــد ال لــيــصــبــح 45.94 ثــانــيــة، وهـ
ه 

ّ
أن ه غير مصدق 

ّ
وكأن كبيرة، وظهر  بفرحة  النرويجي يشعر 

نجح في الوصول إلى هذا الرقم، وطريقة تعبيره تعكس حجم 
اإلنجاز الذي حققه في هذا السباق.

 املتابعني في العالم، 
ّ

القى إنجاز فارهولم، إشادة كبيرة من كل
ه أول رياضي يصل إلى مستوى أقل من 46 ثانية في هذا 

ّ
بما أن

االختصاص، ليؤكد نتائجه خالل السنوات املاضية في سباق 
لم تنجح النرويج في البروز فيه طوال السنوات املاضية.

القوى في صغره،  ألعاب  فارهولم مرشحًا الحــتــراف  ولــم يكن 
بــل كــان يــمــارس ريــاضــات تقليدية مــعــروفــة فــي الــنــرويــج مثل 
بأن  مــواهــبــه وينصحه  أحــد رفــاقــه  أن يكتشف  الــتــزحــلــق، قبل 
بأن  لــه  البدنية تسمح  قــدراتــه  أّن  الــقــوى، بما  ألــعــاب  إلــى  ينتقل 

ينجح في هذا االختصاص. وكانت سنة 2015، نقطة تحّول في 
مسيرة العداء النرويجي، بعدما تعّرف على املدرب ليف أوالف 
قــدراتــه، وهو  الــذي باشر اإلشـــراف عليه بهدف تطوير  ألنيس، 
املدرب الذي أقنعه بخوض منافسات الحواجز التي تتماشى مع 
قدراته، وتكونت عالقة قوية بينهما ساعدت في تطوير مهارات 
العداء، ليصل إلى أفضل مستويات في العالم هذا االختصاص.

الرقم كان إثر  أّن وصوله إلى تحقيق هذا  وأشــار فارهولم إلى 
تضحيات كبيرة قام بها، فقد تخلى عن العديد من الرغبات من 
أجل تطوير قدراته بمساعدة املدرب، ليصل إلى الحصول على 

امليدالية الذهبية األوملبية.
األلعاب  قبل  اإلنــجــازات  مــن  بالعديد  فــارهــولــم  ويحتفظ سجل 
 في سباق 400 م حواجز في بطولة 

ً
األوملبية، منها الحلول أوال

أوروبا، وقد جدد تألقه في بطولة العالم في لندن عام 2017، كما 
تألق في بطولة أوروبــا عام 2018. خالل عام 2019 تمكن من 
 في املركز األول في الدوري املاسي، 

ّ
الفوز ببطولة أوروبا، وحل

كما فاز بسباق 400 م في بطولة العالم التي أقيمت في الدوحة. 
العاملي في سباق 300 م حواجز  الرقم  وفــي عــام 2020 حطم 
 هذه النجاحات خالل األلعاب األوملبية 

ّ
)33.26(. وكان تتويج كل

العاملي مجددًا،  الرقم  الذهبية وتحطيم  امليدالية  بالحصول على 
ليدخل فارهولم سجل ألعاب القوى في العالم.

كارستن فارهولم

على هامش الحدث

يعتبر العداء النرويجي كارستن فارهولم أحد أبرز أبطال ألعاب القوى، 
وقد فرض نفسه نجمًا ال يُشق له غبار في سباق 400 متر حواجز

غادر مايكل 
ريشكه نادي 
بايرن ميونيخ 
)Getty( األلماني

)Getty( إريكسن يترقب مصيره في عالم الكرة

الــوكــالء جـــزءًا من  أو توظيف ممثل، أصــبــح 
 
ً
اللعبة اآلن«. في الخارج، يرى الجمهور رجال
واحدًا يتقاضى أجرًا، مقابل صفقة بقيمة 30 
يرسمون  فهم  لــذا  إسترليني،  جنيه  مليون 
ــدث لــســنــوات  ــا حــ ــهــم ال يـــــرون مـ

ّ
صـــــورة لــكــن

ــك الـــحـــني مـــن جـــهـــود. يــمــكــن أن  ــدة قــبــل ذلــ عــ
يكون الوكالء مسؤولني عن مساعدة النادي 
فــي الــشــراء أو الــبــيــع بالسعر املــنــاســب، فقد 
ــغـــره، وتــوظــيــف  عــمــلــوا مـــع الـــالعـــب مــنــذ صـ
أشخاص ملساعدة األســرة، واالعتناء بحياة 

ــم. ويـــعـــد ريـــشـــكـــه املــكــتــشــف  ــهـ ــيـ الــجــمــيــع إلـ
الحقيقي للنجم األملاني توني كروس، الذي 
كــان يعاني مــن الــجــلــوس على دكــة الــبــدالء 
مع بايرن ميونيخ، إذ تواصل مع إدارة باير 
لــيــفــركــوزن، وطــالــبــهــا بـــضـــرورة الــحــصــول 
الوسط على سبيل  قائد خط  على خدمات 
ــارة، ملـــدة 18 شــهــرًا، وبــالــفــعــل نــجــح في  ــ اإلعـ
جعله  مــا  موهبته،  وصقل  مهاراته  تطوير 
يــعــود مــرة أخـــرى إلــى الــعــمــالق »الــبــافــاري« 
إلـــى ريـــال مــدريــد، ويصبح  بــعــدهــا  لينتقل 

الالعب الخاصة والشخصية. يمكن أن يكون 
االنتقال الكبير، استكمااًل لعمل سنوات عدة.

ــتــــه مــــــديــــــرًا تـــقـــنـــيـــًا يـــتـــعـــلـــق عــمــلــه  ــفــ وبــــصــ
واســتــخــدام  ــة،  ــديـ األنـ بــالــتــخــطــيــط ملستقبل 
 هــذا سيجعل 

ّ
االتــصــاالت الــخــاصــة بــه، فـــإن

ــد،  ــديــ ــجــ ــه الــ ــبـ ــنـــصـ ــي مـ ــ ــًا فــ ــحــ ــاجــ ــه نــ ــكــ ــشــ ريــ
ه يريد إظهار املواهب األملانية 

ّ
أن خصوصًا 

»بوندسليغا«  بشكل أكبر، مع اعتماد فرق الـ
ــرا، مــمــن  ــتــ ــلــ ــكــ ــاب مـــــن إنــ ــبــ ــشــ عــــلــــى جــــلــــب الــ
أنظار  لفت  قصيرة،  فترة  خــالل  استطاعوا 

ركيزة أساسية مع »امللكي« خالل السنوات 
املـــاضـــيـــة. وفـــعـــل ريــشــكــه الـــشـــيء نــفــســه مع 
عندما  كــاربــاخــال،  دانــيــال  اإلسباني  النجم 
شــــاهــــده يــجــلــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدالء فــي 
ريــال مدريد، ليجري اتصاالته مع عدد من 
األندية األملانية، ويحصل على موافقة باير 
لــيــفــركــوزن، الــــذي عــمــل عــلــى تــنــمــيــة مــهــارة 
ــذي عـــاد مــرة  الــظــهــيــر األيـــمـــن اإلســـبـــانـــي، الــ
أخــرى إلــى »امللكي« وبــات واحــدًا من أفضل 

الالعبني في مركزه في العالم.

إيطاليا: أي مصير وجه رياضي
لكريستيان إريكسن؟

روما ـ العربي الجديد

يتواصل الغموض بخصوص مستقبل النجم 
تباين  وسط  إريكسن،  كريستيان  الدنماركي 
األخبار بشأن وضعه الصحي، وذلــك منذ أن 
سقط الالعب فاقدًا للوعي في بطولة أوروبا 
األخيرة في لقاء منتخب الدنمارك ضد فنلندا.
الدنماركي،  الالعب  محبي  الشكوك  وتــســاور 
مع إمكانية عدم ظهوره مجددًا مع فريقه إنتر 
ميالن اإليــطــالــي، نظرًا إلــى اخــتــالف القوانني 
بــــني إيـــطـــالـــيـــا وبـــقـــيـــة الـــــدوريـــــات األوروبــــيــــة 

األخيرة، ما يجعل مستقبل الالعب مهددًا.
وشــهــد هـــذا األســـبـــوع تـــطـــورات جـــديـــدة، فمع 
ــاء عــلــى نــجــمــه وعـــدم  ــقــ رغـــبـــة اإلنـــتـــر فـــي اإلبــ
لــلــتــخــلــي عـــنـــه، فــإن  ــنــــادي  الــ اســـتـــعـــداد إدارة 
تــكــون حاسمة والجميع ينتظر  قــد  الــقــوانــني 

معرفة موقف الجهات الصحية في إيطاليا.
ــارك  ــمـ ــدنـ ــاب مــنــتــخــب الـ ــعــ ــقـــى صـــانـــع ألــ ــتـ والـ
كــريــســتــيــان أريــكــســن زمــــالءه فــي إنــتــر ميالن 
للمرة األولــى منذ تعّرضه لنوبة قلبية خالل 
كــأس أوروبـــا 2020، وذلـــك فــي زيـــارة قــام بها 

إلى مركز تدريبات بطل إيطاليا. 
 إريكسن )29 عامًا( 

ّ
وأفــاد إنتر في بيان له أن

الــتــدريــبــات فــي »أبــيــانــو جنتيلي«  زار مــركــز 
خـــارج مــيــالنــو. وجـــاء فــي بــيــان إنــتــر »التقى 

ــع مـــســـؤولـــني  ــ ــي مـ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــــط الــ ــــوسـ العــــــب الـ
لــلــنــادي، إضــافــة إلـــى املــــدرب وزمــالئــه وطــاقــم 
الــفــريــق. إريــكــســن فـــي صــحــة جــيــدة ويتمتع 

بحالة بدنية وذهنية ممتازة«.  
وتــابــع الــبــيــان »ســيــســتــمــر بــمــتــابــعــة بــرنــامــج 
ــاء  ــبــ ــم األطــ ــاقــ ــــن قـــبـــل طــ ــــــحــــــّدد مـ

ُ
الـــتـــعـــافـــي امل

الجهاز  وسيبقى  كوبنهاغن.  في  الدنماركي 
ومستمر  دائـــم  تنسيق  على  إنــتــر  فــي  الطبي 

خالل فترة العالج والتأهيل«. 
وســـقـــط إريـــســـكـــن عـــلـــى أرض املـــلـــعـــب خـــالل 
بــــالده  ــاراة مــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ مـ مــــن  الـــنـــصـــف األول 
 
ّ
االفــتــتــاحــيــة أمــــام فــنــلــنــدا، ولــحــســن حــظــه أن

الدنماركي  الطبي للمنتخب  زمــالءه والطاقم 
سارعوا الى إنعاشه بسرعة بديهة عالية. 

وال تــزال عــودتــه إلــى املــالعــب موضع شــك، إذ 
ــداء جهاز  ــ الــدنــمــاركــي فــي ارتـ الــنــجــم  يستمر 
ملـــراقـــبـــة دقـــــات الــقــلــب وهــــو مـــا ال يــســمــح به 
القانون في إيطاليا، على خالف بلدان أخرى، 
إذ لــن يــكــون بــمــقــدور الــالعــب الــحــصــول على 
تــرخــيــص اســتــثــنــائــي لــخــوض املـــبـــاريـــات مع 
وجــود الــجــهــاز، ذلــك أن الــقــوانــني فــي إيطاليا 

صارمة بهذا الخصوص. 
وسيبقى مصير عودة إريكسن الى صفوف الـ 
الفحوصات  نتائج  على  معلقًا  »نيراتزوري« 
ومــدى إمكانية إزالـــة الجهاز مــن عــدمــه، وهو 
ــر قـــد يــتــأخــر الــحــســم فــيــه نــظــرًا إلـــى أن كل  أمـ
العب يخضع إلى فحص دقيق قبل الحصول 

على اإلجازة واملشاركة في املباريات.  
 موعد عودته، سواء مع إنتر أم مع ناٍد 

ّ
إال أن

آخــــر، لـــن يــكــون قــبــل ســتــة أشــهــر عــلــى األقــــل. 
الثالثاء وأشــارت  إلــى ميالنو  وصــل إريكسن 
ــرى مــحــادثــات مـــع املــديــر  تــقــاريــر إلـــى أنـــه أجــ
الــتــنــفــيــذي النــتــر جيوسيبي مـــاروتـــا قــبــل أن 
ينتقل إلــى مــركــز الــتــدريــبــات األربــعــاء لرؤية 

زمالئه واملدرب الجديد سيموني إينزاغي. 
ويـــرغـــب اإلنـــتـــر بـــشـــدة فـــي بـــقـــاء الـــالعـــب في 
صـــفـــوفـــه، بـــعـــد أن ســـجـــل مـــســـتـــواه تــحــســنــًا 
كــبــيــرًا خـــالل نــهــايــة املـــوســـم املـــاضـــي، ونــجــح 
في أن يصبح أساسيًا كما ساعد الفريق في 
الحصول على الدوري اإليطالي رغم املصاعب 
التي واجهها مباشرة بعد تعاقده مع الفريق 
عــام 2020،  الشتوية في  االنتقاالت  في ســوق 
بعد  الفريق  في  مكانه  مهددًا بخسارة  وكــان 
الــفــشــل الــكــبــيــر الــــذي عــرفــه تــزامــنــًا مـــع تــوتــر 
ــــدرب الــفــريــق الــســابــق كــونــتــي  الــعــالقــة مـــع مـ
الذي اختار الحقًا منحه فرصة جديدة ونجح 
مع  السابق  بمستواه  الظهور  في  الدنماركي 

توتنهام اإلنكليزي.
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