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رياضة

رد املهاجم البرازيلي نيمار بطريقة ساخرة على 
قرار اتحاد »الكونميبول« بفرض عقوبة اإليقاف 
ملباراتني على زميله غابرييل جيسوس، ما يعني 
استبعاده من نهائي »كوبا أميركا«. وقال نيمار 

في تعليق نشره على حسابه في »إنستغرام« 
تعليقا على العقوبة: »من املحزن بشكل كبير 
للغاية أن تقع تحت أيادي أشخاص يتخذون 

مثل هذه القرارات. إنه تحليل جميل الذي أجروه 
للعبة. علينا أن نهنئهم«.

وقع الالعب الدولي اإلسباني، خابي مارتينيز، 
الذي لعب املواسم املاضية في بايرن ميونخ 

األملاني، عقد انضمامه لنادي قطر لكي يلعب في 
صفوفه املوسم املقبل. وكان مارتينيز )32 سنة( 
نشأ في صفوف أوساسونا وانتقل إلى أثلتيك 

بلباو الذي لعب له حتى عام 2012 حني شد 
الرحال إلى بايرن ميونخ. وحقق الالعب الكثير 

من البطوالت املحلية واألوروبية مع النادي 
»البافاري« وكذلك مع منتخب إسبانيا.

ع املهاجم اإليطالي، ماريو بالوتيلي، على عقد 
َ
وق

انتقاله لفريق أضنة ديمير سبور التركي لثالثة 
مواسم مقبلة، وفقًا ملا أعلنه النادي الصاعد 

حديثًا إلى دوري الدرجة األولى. وسيكون النادي 
التركي هو العاشر الذي يرتدي صاحب الـ30 

سنة قميصه، بعد أن قضى املوسم املاضي ضمن 
صفوف مونزا اإليطالي، الذي يلعب في الدرجة 

شاغب« 
ُ
الثانية »سيري بي«، ليبدأ الالعب »امل

رحلة كروية جديدة في تركيا.

نيمار يسخر من 
العقوبة الموقعة على 

غابريال جيسوس

نادي قطر يُعلن 
ضم الالعب اإلسباني 

خابي مارتينيز

بالوتيلي إلى الدوري 
التركي عبر بوابة أضنة 

ديمير سبور

أعلن فريق 
باريس سان 
جيرمان 
الفرنسي عن 
تعاقده رسميًا 
مع المدافع 
اإلسباني، 
سيرخيو راموس، 
لموسمين، 
بعقد يمتد حتى 
30 حزيران/يونيو 
عام 2023. 
وقال راموس 
في بيان النادي 
»الباريسي«: 
»أنا فخور 
بكوني جزءًا 
من مشروع 
طموح للغاية، 
ولالنضمام 
لفريق يضم 
العبين كبارًا. إنه 
تغيير كبير في 
حياتي، تحد 
جديد، وهو يوم 
لن أنساه مطلقًا. 
أرغب في 
مواصلة التطور 
في باريس 
ومساعدة 
الفريق«.

)Getty( راموس يبدأ رحلة جديدة في الدوري الفرنسي

راموس »باريسي«
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تأهل إنكلترا
كين يُنقذ 

»األسود الثالثة«
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قتيبة خطيب

ــوزًا صعبًا  حــقــق مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا فــ
ــه مــنــتــخــب  ــســ ــافــ ــنــ ــة عــــلــــى مــ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
الدنمارك، بهدفني مقابل هدف وحيد، 
أقيمت بينهما على ملعب  التي  في املواجهة 
»ويمبلي« الشهير، األربعاء، ضمن منافسات 
نــصــف نــهــائــي »يــــورو 2020«، مــا جــعــل رفــاق 
القائد هاري كني يصلون إلى نهائي املسابقة 
وافتتح  إيــطــالــيــا.  ملــواجــهــة منتخب  الــقــاريــة، 
منتخب الدنمارك نتيجة اللقاء، بهدف نجمه 
الرائع ميكيل دامسغارد، الذي أطلق تسديدة 
قــويــة مــن ضــربــة حــرة مباشرة سكنت شباك 
الـــذي لــم يستطع صــدهــا في  حـــارس إنكلترا، 
)30(، لكن »األســود الثالثة« عادوا  الــــ الدقيقة 

لندن ـ العربي الجديد

بتأهل  البريطانية  اإلعــــالم  وســائــل  احتفلت 
املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي إلــــى نــهــائــي كــــأس أمــم 
أوروبا 2020، بعد تفّوقه على العنيد منتخب 
فــي مواجهة  هـــدف،  الــدنــمــارك بهدفني مقابل 
دامــــت 120 دقــيــقــة، وشـــهـــدت مــنــافــســة كبيرة 
بــــني الـــفـــريـــقـــني، عـــلـــى مــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« فــي 
ــنـــدن. وســلــطــت صــحــيــفــة »ديــلــي  الــعــاصــمــة لـ
الــذي  اإلنــجــاز  الــضــوء على  البريطانية  ميل« 
حققه املنتخب اإلنكليزي، الذي واجه منافسًا 
دنــمــاركــيــًا صــعــب املــــراس، جـــره إلـــى األشـــواط 
اإلضافية. غير أن تألق هــاري كني جعل حلم 
بلوغ النهائي واقعًا، وجاء في عنوانها: »كني 

ُينّظم قمة نهائية ضد إيطاليا«.
وأشادت صحيفة »الغارديان« بتأهل إنكلترا 
األوروبية،  املنافسة  في  النهائية  املباراة  إلى 
عبر عنوان »إنكلترا تتفوق على الدنمارك في 
الــشــوط بـــدل الــضــائــع لتحضر الــنــهــائــي ضد 
إيطاليا«، حيث أكدت أن الحظ هذه املرة سار 

لصالح كني وزمالئه.
ــــت«  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ إنـ »ذي  صــــحــــيــــفــــة  ــــت  ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباتها 
»يا  القصيرة  العناوين  مــن  مجموعة  لتنشر 
لــهــا مـــن لــيــلــة«، بــيــنــمــا وصـــفـــت أداء إنــكــلــتــرا 
بــالــنــاجــح فـــي لــيــلــة االخــتــبــار الــحــقــيــقــي أمـــام 
الــطــمــوح، حيث حسمت  الــدنــمــاركــي  املنتخب 

تفاصيل بسيطة النتيجة النهائية للقاء.
الفوز،  »مــيــرور« على أهمية  شــددت صحيفة 
إلى االحتفال بهذا اإلنجاز  الجماهير  ودعــت 
الباهر، بعنوان »منتخب إنكلترا يعيش ليلة 
قــومــيــًا«، حيث نجح  بــطــاًل  ليصبح  ُتنسى  ال 

الالعبون في تحقيق األهم وهو التأهل، رغم 
صــعــوبــة املـــأمـــوريـــة أمــــام مــنــتــخــب دنــمــاركــي 

منظم على جميع الخطوط.
بـــدورهـــا، ســارعــت الــصــحــف الــدنــمــاركــيــة إلــى 
التعليق على خروج منتخب بالدها من نصف 
نهائي بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 

2020، بعدما خسروا على يد منتخب إنكلترا 
ــد، فــي ملعب »ويــمــبــلــي«  بــهــدفــني مــقــابــل واحــ

بالعاصمة البريطانية لندن.
وخــــّطــــت صــحــيــفــة »بـــولـــتـــيـــكـــن« الــدنــمــاركــيــة 
عنوانها بقولها »لم نتوج ببطولة كأس األمم 
األوروبــيــة هــذه املــرة، ولــم نصل إلــى النهائي، 

حـــال، وهــو  أي  عــلــى  كبير  فــزنــا بشكل  لكننا 
أننا اكتسبنا االحترام«، فيما كتبت صحيفة 
»برلينغسكي« الدنماركية في عنوانها: »لقد 
انــتــهــت مــغــامــرة مــنــتــخــبــنــا فـــي بــطــولــة كــأس 
الــقــدم. منتخب إنكلترا  األمــم األوروبــيــة لكرة 
بــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة بـــفـــوزه بــهــدفــني مقابل 

هدف وحيد«. وقالت صحيفة »أمتسافيسن« 
الــدنــمــاركــيــة فــي عــنــوانــهــا: »مــنــتــخــب األحــمــر 
واألبيض يغادر بطولة كأس األمم األوروبية 
ــبـــني عــلــى  ــــدم. شـــكـــرًا لــجــمــيــع الـــالعـ ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
أمــام  مــبــاراة طويلة  الرائعة بعد  الحفلة  هــذه 

منتخب إنكلترا، الذي انتصر في النهاية«.

فرحة إنكليزية 
واحترام دنماركي

)39(، عــقــب قــيــام  ــــرى، فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ مـــرة أخـ
املدافع سيمون كيير، قائد منتخب الدنمارك، 

بتسجيل هدٍف عن طريق الخطأ في شباكه.
ــم يــمــهــل دامـــســـغـــارد، الـــحـــارس بــيــكــفــورد،  ولــ
أن دخل  بعد  فرحته،  ليفسد  قليلة  دقائق  إال 
األخير التاريخ من خالل تحطيمه رقم مواطنه 
غوردون بانكس، كأكثر من حافظ على نظافة 
)722( دقيقة، فيما  شباكه في تاريخ اليورو بـ
)721( دقيقة. ولم يتمكن  يأتي بانكس ثانيًا بـ
نـــجـــوم الـــفـــريـــقـــني مــــن تــســجــيــل األهــــــــداف فــي 
مباشرة  يذهبون  جعلهم  ما  الثاني،  الشوط 
إلـــى األشـــــواط اإلضـــافـــيـــة، الــتــي شــهــدت قــيــام 
إنكلترا،  الحكم باحتساب ركلة جــزاء لصالح 
ــــذي لم  ــــاري كــــني، الـ لــيــنــبــري إلــــى تــنــفــيــذهــا هـ
يتمكن من وضعها في شباك الحارس كاسبر 
قائد  أن  إال  الــذي تمكن من صدها،  شماكيل، 
املوقف، ووضعها  استدرك  الثالثة«  »األســود 
 .)104( ــبـــاك مــنــافــســه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ فــــي شـ
واستفاد منتخب إنكلترا ألول مرة في تاريخ 
ــة لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــ ــيـ ــ بــطــولــة كــــأس األمـــــم األوروبـ
كيير،  سيمون  املــدافــع  سجله  عكسي  بــهــدٍف 
قــائــد منتخب الـــدنـــمـــارك، فــي شــبــاك حــارســه 
الثالثة«  »األســـود  جعل  مــا  شماكيل،  كاسبر 
يــســتــفــيــدون لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي بــطــولــة كبرى 
من األهداف العكسية )ضد تشيكوسلوفاكيا 
الــعــالــم 1982 و2006(،  كـــأس  فــي  وبـــاراغـــواي 
بــــحــــســــب شــــبــــكــــة »أوبــــــــتــــــــا« لـــإحـــصـــائـــيـــات 

الرياضية.
وتـــابـــعـــت أن املـــوهـــبـــة بـــوكـــايـــو ســـاكـــا أصــبــح 
أصـــغـــر العــــب يـــشـــارك كـــأســـاســـي فـــي مـــبـــاراة 
للمنتخب اإلنكليزي في الدور نصف النهائي 
ــام،  أيــ لــبــطــولــة كـــبـــرى، بــعــمــر 19 عـــامـــًا و305 
باإلضافة إلى أن ميكيل دامسغارد، قائد خط 
وسط الدنمارك، هو من سجل هدفًا من ركلة 

حرة في بطولة »يورو 2020«.
نبقى مع منتخب إنكلترا، الذي استطاع نجمه 
هاري كني دخول تاريخه، بعدما أصبح ثاني 
كأس  بطولة  نهائي  فــي نصف  العــب يسجل 
األمـــم األوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم، بعد األســطــورة 

EURO  2020  يورو

تمّكن هاري كين، مهاجم منتخب إنكلترا، من قيادة 
»األسود الثالثة« إلى نهائي بطولة كأس األمم األوروبية 

للمرة األولى في تاريخهم

)Getty/سعادة هاري كين بهدف الفوز في شباك الدنمارك )بول إليس

)Getty( تألق كاسبر شماكيل في المواجهة ضد إنكلترا

)Getty( عانت إنكلترا في المباراة أمام الدنمارك

)Getty( »2020 سعادة نجوم إنكلترا ببلوغ نهائي »يورو

)Getty( توجه نجوم الدنمارك للجماهير لتحيتهم بعد خروجهم من اليورو

 ،1996 عــــــام  ــــي  فـ فـــعـــلـــهـــا  الـــــــذي  ــرر،  ــ ــيـ ــ شـ آالن 
باإلضافة إلى أن قائد »األسود الثالثة«، بات 
متساويًا مع األسطورة غاري لينكر، في عدد 
األهداف في البطوالت الكبرى )10 أهداف لكل 
الوصول  إنكلترا  منتخب  واستطاع  منهما(. 

للمرة الثانية في تاريخه إلى مواجهة نهائية 
في بطولة كبرى، بعدما فعلها أساطيره في 
العالم،  لقب كأس  عام 1966، وحققوا حينها 
بــاإلضــافــة إلـــى أن نــجــوم »األســـــود الــثــالثــة«، 
تمكنوا من تسجيل 50 هدفًا في تاريخ كأس 
األمـــم األوروبـــيـــة، وهـــو الــفــريــق الــســابــع الــذي 
يــفــعــل ذلــــك فـــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة. ومــــن بني 
البطوالت األوروبية واملونديال، فقط نسختا 
العالم )8 لكل منهما(  1990 و2014 من كأس 
تم تخصيص وقــت إضافي من األلــعــاب أكثر 
أن منتخب  إلــى  »يــورو 2020«، باإلضافة  من 
ــه إلـــى  ــاريـــخـ إنـــكـــلـــتـــرا وصـــــل ألول مـــــرة فــــي تـ
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس األوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم. 

أمـــا جـــاك غــريــلــيــش، فــأصــبــح ثــالــث العـــب في 
وإخراجه  ادخاله  يتم  إنكلترا  منتخب  تاريخ 
فــي نفس املــبــاراة ببطولة كــبــرى، بعد كــل من 
جــيــمــي ريــــدنــــاب )ضــــد اســكــتــلــنــدا فـــي يـــورو 
1996( وآرون لينون )ضد البرتغال في كأس 
ستيرلينغ،  رحيم  قــال  بـــدوره،   .)2006 العالم 
ــلـــى ركــلــة  صــــاحــــب الـــفـــضـــل فــــي الـــحـــصـــول عـ
الجزاء، بعد اللقاء: »إنه أداء كبير. كان علينا 
ــى التي  أن نحفر بــعــمــق، هـــذه هــي املـــرة األولــ
تهتز فيها شباكنا في كأس أوروبا. تمكنا من 
علينا  يتوجب  أنــه  وعرفنا  الــتــعــادل،  تحقيق 
التحلي بالصبر بطاقتنا العدوانية والقوة«. 
وأضاف »كنا نعلم أنه يمكننا التفوق عليهم 

 ونــلــنــا فـــي الــنــهــايــة ركــلــة جـــــزاء. كــانــت هــنــاك 
ركــلــة جـــزاء بالتأكيد. إنــهــا خــطــوة أخـــرى في 
ــاه الــصــحــيــح. عــنــدمــا نــعــود إلــــى غــرف  ــجـ االتـ
املــــالبــــس، ســيــنــتــهــي األمـــــــر. ســيــتــعــني عــلــيــنــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عــطــلــة نـــهـــايـــة األســــبــــوع اآلن 
والــتــعــامــل مــع األمـــر خــطــوة بــخــطــوة. هـــذا ما 

يتعني علينا القيام به«.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعـــــرب املــــــدرب غــاريــث 
ساوثغيت عن »فخر كبير بالالعبني«، بحسب 
ــاد شبكة »أي تــي فـــي«، مضيفًا »كــانــت  أفـ مــا 
أمسية رائــعــة واملــشــجــعــون كــانــوا رائــعــني. لم 
بــأن عليهم  يكن األمـــر ســهــاًل، وقــلــت لالعبني 

إظهار قوتهم أمام الدنمارك«.

يـورو بـازار

استفادت إنكلترا من 
هدٍف عكسي ألول مرة 

في تاريخ اليورو

■ صدقت توقعات املدرب كارلو أنشيلوتي، املدير الفني لنادي ريال مدريد 
اإلسباني، حول هوية طرفي نهائي بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 
القارية،  املسابقة  نهائي  إلــى  بــاده  منتخب  وصــول  توقع  بعدما   ،2020
حتى يواجه منافسه منتخب إنكلترا. ونقلت قناة »سبورتس نيوز«، عن 
هوية  توقعاته حول  املاضي، عن  يونيو/حزيران   26 في  قوله،  أنشيلوتي 
من سيصل إلى نهائي بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 2020، إّن 
»إيطاليا وإنكلترا في النهائي«. وتابع »صحيح أّن بلجيكا لديها )روميلو( 
لوكاكو، والبرتغال تمتلك قائدها املخضرم كريستيانو رونالدو، وفرنسا 

لديها مهارة نجمها كيليان مبابي، الذي يثير خوف خصومه، لكنني لن 
أختار سوى منتخب إيطاليا، الذي سيكون ضد إنكلترا في النهائي«.

■ اقترب املهاجم اإلنكليزي هاري كني، من خطف لقب هداف بطولة »يورو 
2020«، وذلك بعد أن سجل هدفه الرابع في البطولة ضد منتخب الدنمارك، 
بــاتــريــك تــشــيــك، والــبــرتــغــالــي  الــثــانــي خــلــف التشيكي  املــركــز  لُيصبح فــي 
النهائي في مرمى  كريستيانو رونــالــدو. وفــي حــال سجل كني هدفا في 
في  تعادله  رغــم  األوروبــيــة  للبطولة  الذهبي  بالحذاء  فإنه سُيتوج  إيطاليا، 
األهـــداف مع تشيك ورونــالــدو، وذلــك ألنــه ساهم بشكل أكبر في صناعة 
ــداف، وكــذلــك لعب دقــائــق أكــثــر مــن الــهــدافــني تشيك ورونــالــدو اللذين  األهــ

يملكان 5 أهداف، ومشوارهما انتهى في األدوار اإلقصائية.

■ كشف وكيل أعمال النجم اإليطالي جورجينيو، أن العب خط الوسط، 
قــد جـــذب اهــتــمــام الــعــديــد مــن األنـــديـــة املــنــافــســة، لــكــنــه حــريــص عــلــى فتح 
العمر  البالغ من  الاعب،  محادثات مع تشلسي بشأن عقد جديد. وأثبت 
أنــه يلعب دورا رئيسيا فــي خــط وســط »الــبــلــوز«، بعد بصمته  29 عــامــا، 
املميزة بنجاح النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي. 
وكــان جورجينيو أيضا، أحد نجوم إيطاليا في بطولة أوروبــا 2020 هذا 
التأهل إلى  بـــاده فــي  الــوســط، منتخب  الصيف، حيث ســاعــد العــب خــط 
البرازيلي  الــاعــب  عقد  وينتهي  املقبل.  األحـــد  يــوم  سيقام  الـــذي  النهائي 
األصــــل، مــع تشلسي فــي عـــام 2023، ويــحــرص جـــواو ســانــتــوس، وكيل 
العب خط الوسط، على التفاوض على عقد جديد مع مديرة النادي، مارينا 
غرانوفسكايا. وتقدر قيمة الاعب حاليا بـ50 مليون يورو، وقال سانتوس 
في تصريحات لراديو )مارتي(، ردا على سؤال عما إذا كان ناٍد آخر قد 
اتصل للتعاقد مع جورجينيو، أجاب سانتوس: »نعم ، لكن فكرتنا األولى 

هي التحدث إلى مارينا غرانوفسكايا بشأن التجديد«.

■ شهدت مواجهة املنتخب اإلنكليزي التي بلغ من خالها املباراة النهائية 
ليورو 2020، بعد فوزه على ضيفه الدنماركي )2-1(، مساء األربعاء على 
جــزاء  ركلة  احتساب  مــن خالها  تــم  للجدل،  مثيرة  لقطة  ويمبلي،  ملعب 
النهائي. وسلطت  الثاثة« ُحسم من خالها لقاء نصف  لكتيبة »األســود 
األضواء على حالة سقوط رحيم ستيرلينغ، وما شابها من تكهنات كثيرة، 
لكن قبل  الدنماركيني،  أنها كانت ظاملة على  البعض  رأى  الــذي  الوقت  في 
تحكيمي.  إليــضــاح  تحتاج  أخــرى  لقطة  هناك  كانت  السيتي،  نجم  وقــوع 
وخـــال تــوغــل ستيرلينغ، وقــبــل دخــولــه منطقة الــجــزاء، كــانــت هــنــاك كرة 
لم  املواجهة  لكن حكم  الهجمة،  على حالة  قريبة  املــبــاراة،  ملعب  في  ثانية 
يأمر بإيقاف اللقاء. وعبر صفحته الرسمية، سلط الحكم الدولي السابق 
الحالة، إذ كتب: »كــرة إضافية، لكن ال  رضــوان غندور، الضوء على هــذه 
يجب إيقاف اللعب في حال وجود كرة ثانية في امللعب إال إذا أثرت على 
الاعبني. هنا )هجمة ستيرلينغ( الكرة اإلضافية غير مؤثرة حتى كانت 
ثابتة ال تتحرك مثًا باتجاه الاعب املستحوذ على الكرة األصلية وال حتى 

على املنافسني«.

حسين غازي

كان سيمون كيير بطل لقطة اليورو في مباراة سقوط زميله كريستيان 
إريكسن أمام فنلندا في أول مباراة ملنتخب باده الدنمارك، بعدما ساعد 
زميله امللقى على األرض ثم وقف إلى جانب زمائه طوقًا ملنع الكاميرات 

من رصد عمليات إنعاش نجم إنتر ميانو.
كيير أثبت أنه قائد بكّل ما تعنيه الكلمة من معنى، رغم أنه كان صاحب 
هدف التعادل بمرمى منتخب باده إال أن الجميع اتفق على عدم تحّمله 

املسؤولية ألنه حاول إبعاد العرضية لكن املوقف كان صعبًا للغاية.
بفضل شخصيته  ميان  لنادي  قائدًا  أن يصبح  يستحق  الحقيقة  في 
الــعــادة جرت  الــفــريــق، رغــم أن  العديد مــن الاعبني فــي  الــتــي ال يمتلكها 

باختيار إيطالي لحمل الشارة.
دكة  على  وجلوسه  غيابه  مع  لكن  القائد  هو  رومانيولي  أن  املعلوم  من 
ــا، ومـــع رحــيــل األخــيــر في  الـــبـــدالء، حــمــل الــشــارة جيانلويجي دونـــارومـ
امليركاتو الصيفي، تطرح العديد من األسئلة من يستحق شارة القيادة؟

ميانيستا،  أنه  كاالبريا، صحيٌح  هو  التشكيلة  في  األساسي  اإليطالي 
لكن هل فعًا يقدر على هذا الحمل والعبء؟

ال أرى في ميان من هو أحق من كيير في الحصول على هذا الشرف، 
حتى لو تغّيرت التقاليد والتراث الذي اتبعه ميان لسنوات.

ملعب 
ُحــر

ليكن قائد ميالن
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انتهى مشوار النجم السويسري، 
روجـــيـــه فـــيـــدرر، املــصــنــف ثــامــنــا 
البولندي  أمــام  بخسارته  عامليا 
هوبرت هوركاش املصنف 18 عامليا )6 – 3(، 
)7 – 6( و)7 – 4( و)6 – صفر(، وكانت هذه 
ـــ14 فــقــط لــحــامــل الــلــقــب ثماني  الــخــســارة الــ
مرات في 119 مباراة خاضها في منافسات 
ــــدون«، واألولــــــــــى بـــثـــاث  ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـــطـــولـــة »ويـ
الــدور  مجموعات دون رد منذ خروجه من 
مــاريــو أنشيتش عام  الــكــرواتــي  األول ضــد 
ألقابه  بــاكــورة  2002، قبل عــام مــن تحقيقه 

الكبرى في 2003 في ويمبلدون بالذات.
وبــــــات هــــوركــــاش )24 ســـنـــة( ثـــانـــي العـــب 
بــولــنــدي فــقــط فـــي الـــتـــاريـــخ يــتــأهــل لــلــدور 
نصف النهائي من بطولة كبرى بعد يرزي 
يانوفيتش عام 2013، وستحوم التساؤالت 
حول ما إذا كانت هذه آخر مشاركة لفيدرر 
الــــذي يــبــلــغ عــامــه األربـــعـــن الــشــهــر املــقــبــل، 
بعدما شارك في ويمبلدون لـ22 سنة وهو 

رقم قياسي للبطولة في العصر الحديث.
وقــــال هـــوركـــاش املـــتـــوج هــــذا الـــعـــام بــــدورة 
ميامي للماسترز والذي يعتبر فيدرر مثاله 
األعــلــى: »ال أعـــرف مــا أقــولــه، أن ألــعــب على 
هــذا امللعب ضــد روجــيــه، هــذا حلم يـــراودك 
ــد أن تــحــقــقــه«.  ــريــ عـــنـــدمـــا تـــكـــون طـــفـــًا وتــ
ــذا الــعــام  وانــتــهــى مــســعــى فـــيـــدرر الــعــائــد هـ
إلـــى املــنــافــســات بــعــد جــراحــتــن فــي الــركــبــة 
أبــعــدتــاه 13 شــهــرًا عــن املـــاعـــب، نــحــو لقب 
تــاســع فــي »ويــمــبــلــدون« بــطــولــتــه املفضلة 
والــــــ21 فــي »الــغــرانــد ســــام«، وبــالــتــالــي لن 
القياسي لعدد  الــرقــم  اســتــعــادة  مــن  يتمكن 
مــع غريمه  يتشاركه  الـــذي  الكبرى  األلــقــاب 
اإلسباني رافاييل نــادال. وُتعتبر هذه املرة 

تألق »نولي«
وإقصاء فيدرر

ُمني السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي بعدد األلقاب بخسارة 
مخيبة في الدور ربع النهائي بثالث مجموعات دون رد، في وقت واصل 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوَل عالميًا حملته نحو لقب سادس 

ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة العاشرة
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رياضة

تقرير

ــــى الــتــي يــتــفــوق فــيــهــا هـــوركـــاش على  األولـ
فيدرر في ثاني لقاء بينهما بعدما أسقطه 
األخير في ربــع نهائي دورة »إنــديــان ويلز 
للماسترز عام 2019، كما أنها املرة األولى 
التي يخسر فيها فيدرر مجموعة بنتيجة 
)6 – صفر( خال 22 مشاركة في منافسات 

بطولة »ويمبلدون«.
ــــط تــصــفــيــق  ــــرج وسـ ــــذي خـ ــان فــــيــــدرر الــ ــ وكــ
حــــار مـــن الــجــمــاهــيــر فـــي املــلــعــب الــرئــيــســي 
لــنــادي عــمــوم إنــكــلــتــرا، يــخــوض الـــدور ربع 
الــنــهــائــي فـــي الــبــطــولــة االنــكــلــيــزيــة لــلــمــرة 
السابعة عشرة والـ58 في البطوالت الكبرى، 
ويمبلدون  الــذي تخطى  ويلتقي هوركاش 
لــلــمــرة األولــــــى إلــــى الــــــدور الـــثـــالـــث إلحـــدى 
بطوالت الغراند سام، مع اإليطالي ماتيو 
بــيــريــتــيــنــي أو الـــكـــنـــدي فــيــلــيــكــس أوجـــيـــه-
الــدور  ألياسيم، وكــان هوركاش أقصى في 
ثمن النهائي املصنف ثانيا عامليا الروسي 

دانييل مدفيديف.

ديوكوفيتش يواصل استعراضه
واصل النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، 
حملة الدفاع عن لقبه ببلوغه الدور نصف 
النهائي للمرة العاشرة بفوزه على املجري 
مـــارتـــون فــوتــشــوفــيــتــش املــصــنــف رقــــم 48، 

 ،)4  – و)6   )4  –  6(  ،)3  –  6(( وبــنــتــيــجــة 
ويلتقي ديوكوفيتش في املربع األخير مع 
الــكــنــدي، دنــيــس شــابــوفــالــوف، املصنف 12 
عامليا الذي بلغ هذا الدور للمرة األولى في 
بــطــولــة كــبــرى عــلــى حــســاب الـــروســـي كــارن 

خاتشانوف.
وكــــان هــــذا الـــفـــوز رقــــم 100 لــلــصــربــي على 
الدور  املاعب العشبية في مسيرته، ليبلغ 
نصف النهائي في البطوالت الكبرى للمرة 
الــصــربــي )34 ســنــة( ردًا على  الـــــــ41، وقــــال 
املــبــاراة:  الصحافي بعد  املؤتمر  فــي  ســؤال 
»الـــرجـــل  تـــكـــون ذاك  أن  ــعــــورك  »مـــــا هــــو شــ
الــشــريــر« الـــذي يــطــارد روجــيــه ورافـــا خال 
كل هذه السنوات؟«: »ال أعتبر نفسي الرجل 
الشرير. هذا رأيــك، ال أطــارد أحــًدا. أنا أرسم 
طريقي الخاص ومشواري وأكتب تاريخي. 
ا مــــن تــــاريــــخ هـــذه  ــا مـــمـــن لـــكـــونـــي جـــــــزًء ــ أنـ

الرياضة التي أحب«.
ــأهـــل واالســــتــــعــــراض فــي  ــتـ وبـــعـــد هـــذيـــن الـ
ديوكوفيتش  يسعى  »ويمبلدون«،  بطولة 
ــذا الـــعـــام بــلــقــب بــطــولــة أســتــرالــيــا  املـــتـــوج هـ
لــتــحــقــيــق  غــــــــــاروس«،  و»روالن  املـــفـــتـــوحـــة 
الغراند سام الذهبي، أي الفوز بالبطوالت 
األربــع الكبرى في سنة واحــدة إضافة إلى 
في  األوملبية  األلعاب  في  الذهبية  امليدالية 

طوكيو 2020.
ــولــــي« حــامــل  »نــ ـــ ــقـــب بــ ــلـ وحـــقـــق الــــاعــــب امُلـ
تلغى  أن  قــبــل  و2019   2018 عــامــي  الــلــقــب 
نسخة العام املاضي بسبب تفشي فيروس 
كــورونــا، فـــوزه الــثــالــث مــن ثــاث مواجهات 
الــذي أمسى أول مجري يبلغ  ضد منافسه 
ربع نهائي من بطولة كبرى منذ عام 1981.

ويــطــمــح الــصــربــي أيــضــا لــكــي يــصــبــح أول 

I

يملك ديوكوفيتش 
فرصة ذهبية للوصول 

إلى لقبه الـ21

تزايد اإلصابات بكورونا في سان 
بطرسبرغ بعد »يورو 2020«

الــروســي، تاتيانا جوليكوفا، وجــود زيــادة في اإلصابات  الـــوزراء  أكــدت نائبة رئيس 
بفيروس كورونا في سان بطرسبرغ بعد بطولة »يورو 2020«، لكنها أشارت إلى أن 
الوضع »تحت السيطرة«، وقالت »على الرغم من أن منظمي كأس أمم أوروبا حاولوا 
املواطنون االمتثال لها بصرامة في خضم  لم يستطع  التقييدية،  االمتثال لإلجراءات 
الوضع«.  في  نتحكم  لكننا  املدينة،  في  اإلصــابــات  زيــادة في  الحماس. نالحظ حاليًا 
وأشارت جوليكوفا في اجتماع افتراضي مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، إلى أن 
السلطات الفيدرالية وإدارة سان بطرسبرغ »تبذالن جهودًا لتطبيق مجموعة كاملة من 

اإلجراءات الضرورية لوقف هذا التزايد«.
هذا وأفاد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو بأن مواجهات بطولة 
األولــى  املرحلة  مباريات في   6 التي استضافت  »يــورو 2020« في ســان بطرسبرغ، 
وواحــدة في ربع النهائي، حضرها أكثر من 150 ألف متفرج، كما عانت املدينة منذ 
حزيران/يونيو، بالتزامن مع انطالق البطولة األوروبية، من املوجة الثالثة من »كورونا«.

ماروتا: رحيل أشرف حكيمي مؤلم
انتقال  بأن  ماروتا،  اإليطالي، جيوسيبي  ميالن  إنتر  لفريق  التنفيذي  املدير  اعترف 
لكنه كان ضروريًا  باريس سان جيرمان كان »مؤملًا«،  إلى  املغربي أشــرف حكيمي 
الــنــادي املالية. وأكــد مــاروتــا، خــالل مؤتمر صحافي خــالل تقديمه  لضبط حسابات 
سيموني إنزاغي كمدرب جديد للفريق بطل إيطاليا »نحن في وضع حرج. كرة القدم 
تمر بوضع اقتصادي معقد، لكني أريد أن أوضح أن مؤسستنا استثمرت نحو 700 
مليون يورو في إنتر. على كل حال، ليس كل من ينفق أكثر يفوز. كان علينا اتخاذ 
قرارات مؤملة، مثل بيع حكيمي، لكننا فعلنا ذلك مع التفكير في املستقبل«. وباع إنتر، 
املــاضــي مــن ريــال مــدريــد مقابل 45 مليون يــورو،  الــذي تعاقد مــع حكيمي الصيف 
الظهير املغربي صاحب الـ22 سنة بمقابل يتراوح بني 60 إلى 70 مليون يورو، وكان 
حكيمي أحد الالعبني الحاسمني إلنتر بقيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي للتتويج 

بلقب الدوري.

أسينسيو: نسيت أمر إصابتي 
ونسعى وراء الذهب في األولمبياد

أكد املهاجم اإلسباني ماركو أسينسيو، أنه يريد تجاوز اإلصابة الخطيرة في الركبة 
التي تعرض لها صيف 2019، مؤكدًا أنه »تناساها تمامًا«، إذ قال »ال يجب الحديث 
عن إصابتي«، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معه وكالة )إفــي( كشف خاللها أنه أصبح 

»مستعدًا اآلن لتقديم كل ما لديه داخل امللعب«. 
ويــتــواجــد أسينسيو حاليا مــع زمــالئــه فــي املنتخب اإلســبــانــي األوملــبــي فــي معسكر 
تنتظرها  إسبانيا  أن  مؤكدًا  طوكيو،  ألوملبياد  استعدادًا  أليكانتي  مدينة  في  الفريق 
»أمور عظيمة«، وأنه شخصيًا يحرص على متابعة الرياضات األخرى التي تقام ضمن 
األوملبياد. وقال أسينسيو »لدينا فريق جيد جدًا. يجب أن نستعد بالكامل، ألن األمر 
لن يكون سهاًل على اإلطــالق. ربما يعقد أي فريق األمــور علينا. فضاًل عن الرطوبة 
واللعب كل ثالثة أيام. لن يكون األمر شيئًا سهاًل. يجب أن نكون جاهزين تمامًا، رغم 

أننا في أفضل مستوى لنا«.

بارما يضم اإلسباني الشاب أدريان بيرنابي
أعلن فريق بارما، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية اإليطالي لكرة القدم، تعاقده 
بناشئي  مــشــواره  استهل  الــذي  بيرنابي،  أدريـــان  الشاب  اإلسباني  الوسط  مع العــب 
اتفاق  إلــى  توصله  عن  النادي  وأعلن  اإلنكليزي.  مانشستر سيتي  وكذلك  برشلونة 
مع أدريان بيرنابي )20 سنة( لضمه بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو عام 2024. 
وسُيعزز الالعب املولود في برشلونة عام 2001 النادي اإليطالي الذي رغم هبوطه هذا 
العام، لديه تطلعات كبيرة للعودة لألضواء مع اإلدارة املالكة األميركية له. وتعاقد النادي 
مع الحارس املخضرم جيانلويجي بوفون، وكذلك األرجنتيني فرانكو فاسكيز، العب 

إشبيلية السابق، إضافة لتجديد استعارة األرجنتيني خوان برونيتا للموسم املقبل.

أيوب الحديثي

العراقي، كــرار جاسم في 11 يوليو/ تموز عام  الكرة  ُولــد نجم 
الجيل  أسلحة  أحــد  جعلته  الــتــي  العالية  بمهارته  امــتــاز   .1987
ج  ُتــوِّ الــتــي  أمــم آســيــا 2007،  الــعــراق فــي بطولة  الذهبي ملنتخب 
بلقبها »أسود الرافدين« على حساب نظيره السعودي، وتحت 
قيادة املدير الفني البرازيلي جورفان فييرا، حيث حصد العراق 
األندية  مع  مسيرته  في  الالعب  هــذا  تألق  اآلسيوية.  ألقابه  أول 
التي مثلها، وأبدع بنحو الفت في مسابقة الدوري اإليراني لكرة 
الالعب مسيرته مع نادي  بــدأ  أنــديــة.  التي مّثل فيها عــدة  القدم 
محافظته النجف في عام 2002، ضمن فئة الناشئني، ومن ثم 
الشباب، وفي عام 2004 مثل الفريق األول، واستمر في صفوفه 
الوكرة القطري ولعب  حتى عام 2007، انتقل بعدها إلى نــادي 
لــه فــي موسمني، وشـــارك معه فــي 27 مــبــاراة وسجل لــه تسعة 
الــدوري اإليراني مع تركتوز  انتقل بعدها إلى مسابقة  أهــداف، 
ســازي تبريز، ولعب له موسمني أيضًا، وشــارك في 47 مباراة 
وســجــل لــه 12 هــدفــًا، ومـــن ثــم أصــبــح أغــلــى العـــب فــي الـــدوري 
اإليراني باالنتقال إلى نادي العاصمة استقالل طهران، وشارك 
معه في 8 مباريات. وفي موسم 2012–2013 انتقل إلى الدوري 
اإلماراتي للعب في صفوف نادي عجمان، وشارك معه في 13 

النجف،  فريق  مع  للعب  بعدها  لُيعار  له هدفني،  مباراة وسجل 
أهـــداف، وانتقل  فشارك معه في 22 مــبــاراة، وسّجل له خمسة 
أهــداف،  لــه ستة  الطلبة، وشـــارك معه فــي 14 وسجل  للعب مــع 
وفي موسم 2014–2015 انتقل من جديد إلى صفوف استقالل 
طهران، وشــارك في 29 مباراة، وسجل 3 أهــداف، وبعدها مثل 
نادي نفط الوسط، ومن ثم تراكتور سازي تبريز، ونفط عبادان، 
ولعب له ملدة موسم واحد فقط، وانتقل للعب مع نادي الشرطة، 
حــيــث مثله ملـــدة مــوســمــني فــقــط. وفـــي عـــام 2020 عـــاد الــالعــب 
الـــدوري العراقي ملوسم  إلــى نــادي نفط الــوســط ليلعب معه فــي 
الوطني،  املنتخب  مستوى  على  مسيرته  وفــي   .2021–2020
بدأت مسيرة كرار جاسم باللعب ملنتخب تحت سن 23 عامًا في 
دورة األلعاب اآلسيوية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة 
في عام 2006، وشارك في محافل كرة قدم كثيرة، منها كأس 
آسيا 2007، ونسخة عام 2011، وكأس القارات 2009 بجنوب 
و2014، حيث شهدت   ،2010 العالم  كأس  وتصفيات  أفريقيا، 
هــذه التصفيات مــشــاركــاتــه الــدولــيــة األخــيــرة، كــذلــك شـــارك مع 
املنتخب في دورات الخليج العربي، ودورة األلعاب اآلسيوية لعام 
الوطني،  التي حققها مع املنتخب  أبــرز اإلنــجــازات  2006. ومــن 
الــفــوز ببطولة أمــم آســيــا لــعــام 2007، والــحــصــول على الــوســام 

الفضي لدورة األلعاب اآلسيوية عام 2006.

كرار جاسم

على هامش الحدث

نجم كرة قدم عراقي مثّل عدة أندية محلية بارزة، كالشرطة والطلبة، 
ومن ثم احترف في الدوري القطري واإليراني لعدة سنوات
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رئيس اللجنة األولمبية، توماس باخ، يدرس 
)Getty( الخطوات األخيرة في ظل الوضع الصعب

التاريخ يفوز  العب منذ 1969 والثالث في 
بــاأللــقــاب األربـــعـــة الــكــبــرى فـــي عـــام واحـــد، 
في وقت فشل فوتشوفيتش في أن يصبح 
أول مجري يبلغ نصف النهائي في بطولة 

»ويمبلدون« منذ عام 1948.
كــمــا واحــتــاج شــابــوفــالــوف لــثــاث ســاعــات 
و26 دقيقة لبلوغ الدور نصف النهائي في 
بطولة كبرى للمرة األولى في مسيرته على 
كان  الــذي  عامليا(   29( خاتشانوف  حساب 
يطمح بـــدوره لتحقيق هــذا اإلنــجــاز، وذلــك 

بــعــد املـــبـــاراة: »هـــو حــتــمــا أفــضــل العـــب في 
ــم، لــكــنــي أعــتــقــد أن كـــل شــــيء ممكن  ــالـ ــعـ الـ
النتائج،  لوحة  إلى  تنظرون  ووارد. عندما 
تكون صفرًا-صفرًا فــي الــبــدايــة. هــذا كــل ما 
يهم. إنها مباراة تنس ويمكن أن تصب في 
مصلحة أي العب. لدي إيمان كبير بنفسي 

وبفريقي«.
ُيذكر أن الاعب الكندي أنهى املباراة مع 17 
رابــحــة، وكانت  ــااًل ساحقا و59 ضربة  إرسـ
هذه املرة الثانية التي يلتقي فيها الاعبان 

بفوزه عليه )6 – 4(، )6 – 3(، )7 – 5(، )6 – 1( 
و)6 – 4(.

وبــــات شــابــوفــالــوف )22 ســنــة( أول كــنــدي 
ــذا الــــــــــدور مــــنــــذ الــــنــــجــــم مـــيـــلـــوش  ــلـــغ هـــــ ــبـ يـ
راونيتش وصيف نسخة عام 2016، ويدرك 
شـــابـــوفـــالـــوف مــــدى صــعــوبــة املــهــمــة الــتــي 
ديــوكــوفــيــتــش بعدما  نــوفــاك  أمـــام  تنتظره 
تـــفـــوق األخـــيـــر عــلــيــه فـــي جــمــيــع املــبــاريــات 
الـــســـت الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا، آخـــرهـــا فـــي كــأس 
االتحاد مطلع هذا العام. وقال شابوفالوف 

ونـــجـــح الـــكـــنـــدي فـــي الــــخــــروج بــاالنــتــصــار 
ــا فــــي مــنــافــســات  ــمـ ــهـ ــاراتـ ــبـ ــد مـ ــعـ مــــجــــددًا بـ
بطولة كأس ديفيس عام 2019. فهل ينجح 
فــي إســقــاط الــنــجــم املــتــوهــج ديــوكــوفــيــتــش 
مــن فرصة  ويــحــرمــه  البطولة  مــن  ويقصيه 
التتويج بلقب جديد فــي »الــغــرانــد ســام«، 
أم أن الــصــربــي ســُيــتــابــع عـــروضـــه الــقــويــة 
فيدرر ملعادلة عدد  النجم  ويستغل خــروج 

ألقابه ويصل إلى 21 لقبا؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

أولمبياد طوكيو: وصول وجه رياضي
باخ وإعالن الطوارئ

ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــيــ ــبــ ــيــــس الـــلـــجـــنـــة األوملــ ــل رئــ ــ وصــ
األملاني، توماس باخ، إلى العاصمة اليابانية 
طوكيو،  أوملبياد  انطاق  من  أسبوعن  قبل 
فـــي وقـــت تــتــجــه الــســلــطــات إلـــى إعــــان حــالــة 
طوارئ جديدة بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة 
بإمكانية غياب  يــنــذر  مــا  كــورونــا،  بفيروس 

الجمهور بشكل كامل عن الحدث.
وألـــقـــى بـــاخ الــتــحــيــة عــلــى الــصــحــافــيــن قبل 
دخـــولـــه إلـــى الــفــنــدق، حــيــُث ســيــمــضــي فــتــرة 
حجر لثاثة أيام تطبيقا لإلجراءات املتعلقة 
بفيروس »كــورونــا« الـــذي تسبب فــي إرجــاء 
األلـــعـــاب لـــعـــام حــتــى هــــذا الــصــيــف، وتـــزامـــن 
وصول باخ إلى العاصمة اليابانية مع توجه 
السلطات إلى إعان الطوارئ وتخفيض عدد 
الــجــمــاهــيــر املــقــيــمــة املــســمــوح لــهــا بــحــضــور 
األلــقــاب أو حتى إقــامــة الــحــدث بغياب كامل 
لــلــجــمــهــور نتيجة ارتـــفـــاع أعــــداد اإلصــابــات 

بفيروس كورونا.
ــام الـــتـــحـــدث عــــن عـــزم  ــ ــ ــدأت وســــائــــل اإلعـ ــ ــ وبـ
الحكومة على إعـــان حــالــة طـــوارئ جــديــدة، 
التلفزيونية  كــــاي«  إتـــش  »إن  شــبــكــة  بينها 
ــالــــت إن »الـــحـــكـــومـــة قــــررت  ــتــــي قــ الـــعـــامـــة الــ
إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ الــرابــعــة فــي طوكيو« 

وأبلغت التحالف الحاكم في الباد بقرارها. 
وستكون حالة الطوارئ سارية حتى 22 آب/

أغــســطــس، بــحــســب عــــدة وســـائـــل إعـــــام، في 
حن تجري ألعاب طوكيو في الفترة الواقعة 
مـــن 23 تــمــوز/يــولــيــو إلــــى 8 آب/أغـــســـطـــس. 
ونــقــلــت وكــالــة كــيــودو عــن مــســؤول حكومي 
بدون  األوملبية  األلــعــاب  إقامة  احتمال  كبير 
الوزير  جمهور. وفــي تصريح رســمــي، حــذر 
للفيروس  االستجابة  عن  املسؤول  الياباني 
ياسوتوشي نيشيمورا من أن »عدد الحاالت 
الــجــديــدة فــي ارتـــفـــاع مستمر فــي طــوكــيــو«، 
مضيفا: »مع زيادة حركة تنقل الناس، يمثل 
مــتــغــيــر دلــتــا األكـــثـــر عــــدوى اآلن حـــوالـــي 30 
باملائة من الحاالت. ومن املتوقع أن يتوسع 

بشكل أكبر«.
وستكون حالة الطوارئ الجديدة أكثر مرونة 
التي شوهدت  القاسية  اإلغــاق  من عمليات 
ــزاء أخــــرى مـــن الــعــالــم، وســيــتــم حظر  ــ فـــي أجـ
واملطاعم  الحانات  في  الكحولية  املشروبات 
التي سيتعن عليها أيضا إغاق أبوابها أمام 
على  مساًء،  الثامنة  الساعة  بحلول  الزبائن 
أال يسمح لفاعليات مثل الحفات املوسيقية 
واملؤتمرات بأن تمتد ملا بعد التاسعة مساء. 
ــن ذلـــــك أنـــــه ســيــتــم تـــحـــديـــد الــحــد  واألهـــــــم مــ
األقصى لعدد املتفرجن بخمسن باملائة من 
يتجاوز  أال  على  املــدرجــات،  استيعاب  قـــدرة 
ــا وقـــــــال نـــيـــشـــيـــمـــورا:  ــفــ الــــعــــدد الـــخـــمـــســـن ألــ
ــأمـــل احــــتــــواء انـــتـــشـــار الــــعــــدوى مـــن خــال  »نـ
وضع طوكيو في حالة طــوارئ«، محذرًا من 
ارتفاع عدد الحاالت التي تحتاج للعاج في 
املستشفيات بن األشخاص في األربعينيات 

والخمسينيات من العمر.
الـــقـــرارات بمثابة ضــغــط كبير  وأمــســت هـــذه 
ــاد الـــذيـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد عـــلـــى مـــنـــظـــمـــي األوملـ ــ ــديـ ــ وجـ
يسعون جاهدين إلصــدار قرار نهائي بشأن 
ــد، الــذيــن  ــ ــدد املــشــجــعــن املــحــلــيــن، إن وجـ عــ
ــــي املــــــدرجــــــات فــي  ــونـــون حــــاضــــريــــن فـ ــكـ ــيـ سـ
األلـــعـــاب. وأفــــاد الــعــديــد مــن وســائــل اإلعـــام 
الحضور  لحظر  مرجح  توجه  عن  اليابانية 
فــي طوكيو  املــاعــب  فــي جميع  الجماهيري 
وثـــــاث مــنــاطــق مــــجــــاورة. ومــــن املـــتـــوقـــع أن 
أوملبياد طوكيو بمسؤولن  يجتمع منظمو 
حــكــومــيــن والــلــجــنــتــن األوملــبــيــتــن الــدولــيــة 
والـــبـــاراملـــبـــيـــة مـــســـاء الــخــمــيــس بــالــتــوقــيــت 
املحلي التخاذ القرار. ُيذكر أنه في شهر آذار/
مــــارس، مــنــع املــنــظــمــون قـــدوم املــتــفــرجــن من 
الخارج، ما شكل سابقة في تاريخ األوملبياد.
)فرانس برس(
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