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رياضة

تقدم ماركوس راشفورد، العب منتخب إنكلترا 
الذي كان ضحية اإلهانات العنصرية بعد ركلة 
الترجيح التي أهدرها أمام إيطاليا في نهائي 

»يورو 2020«، باعتذار عن خطئه في امللعب، 
ولكنه أوضح أنه لن يعتذر مطلقًا عن أصوله. 

وكتب راشفورد في حساباته اإللكترونية »من 
املمكن أن أتقبل االنتقادات ألدائي، أو عن ركلة 

الترجيح التي لم تكن جيدة بالشكل الكافي، 
ولكني لن أعتذر مطلقًا أو بسبب أصولي«.

أكد رئيس برشلونة اإلسباني، خوان البورتا، 
 التجديد لنجم الفريق، األرجنتيني ليونيل 

ّ
أن

ميسي، الذي بات من دون عقد قبل أيام من فوزه 
بلقب كوبا أميركا، يسير بشكل مناسب. وصرح 

 »التجديد يتقدم بشكل 
ّ
البورتا للصحافيني أن

نا سعداء للغاية من 
ّ
مناسب. ما هو مؤكد أن

 كتالونيا 
ّ

 برشلونة، كل
ّ

 الكتالونيني، كل
ّ

أجله. كل
 عالم كرة القدم بأسره سعيد بفوز 

ّ
وأعتقد أن

ميسي بكأس الكوبا، عدا عن كونه يستحق ذلك«.

ضم فريق ريال سوسيداد اإلسباني، الحارس 
االسترالي، ماثيو ريان، ملوسمني مع إمكانية 

التجديد ملوسم ثالث، قادمًا من فريق برايتون 
اإلنكليزي. وكان رحيل، ميغل أنخل مويا، في 

نهاية املوسم املاضي، قد ترك فراغًا في حراسة 
مرمى سوسيداد، والذي سيشغله اآلن حارس 

دولي، سبق له اللعب أيضًا في فالنسيا وأرسنال، 
وقال ريان لتلفزيون النادي »سأعمل بقوة 

وأنافس لتحقيق أهدافي الطموحة«.

راشفورد: أعتذر 
عن أدائي وليس 

عن أصولي

البورتا يؤكد أّن تجديد 
عقد ميسي »يتقدم 

بشكل مناسب«

ريال سوسيداد يضم 
الحارس األسترالي ماثيو 

ريان لموسمين

أعلنت الكندية 
بيانكا أندريسكو، 
المصنفة 
خامسة عالميًا، 
انسحابها من 
منافسات 
التنس، في 
دورة األلعاب 
األولمبية في 
طوكيو. وقالت 
أندريسكو 
)21 سنة(، عبر 
حسابها في 
»إنستغرام«: 
»أعلن عدم 
المشاركة 
في أولمبياد 
طوكيو، وذلك 
بسبب كّل 
التحديات التي 
يُسببها فيروس 
كورونا، وأعلم 
من أعماق 
قلبي أّن هذا 
هو القرار 
األفضل«.

)Getty( نجمة التنس الكندية بيانكا أندريسكو

انسحاب من األولمبياد
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يمتلك نوفاك أفضلية 
بالمواجهات أمام 

المصنفين العالميين

من أجل مارادونا... دعوة لمواجهة 
بين بطلي الكوبا واليورو

تعرف الجماهير الرياضية جيدًا، أن مواجهات كأس السوبر تكون بني األندية 
الفائزة سواء في الدوريات املحلية أو املسابقات القارية، لكن انطلقت دعوة جديدة 
اآلن، تطالب بإقامة مباراة خاصة تجمع بني بطل كوبا أميركا ويورو 2020، من 
أجل األسطورة الراحل دييغو مــارادونــا. وقــررت صحيفة »أولــي« األرجنتينية، 
إطالق دعوة كبيرة في حساباتها الرسمية، من أجل إقامة مواجهة بني منتخب 
بقيادة  »التانغو«  األوروبــيــة 2020، ومنتخب راقصي  األمــم  إيطاليا بطل كأس 
النجم ليونيل ميسي، الذي ساهم بفوز بالده بلقب كوبا أميركا 2021. وتابعت 
الصحيفة أن خير تكريم يكون لألسطورة، دييغو مارادونا، يقوم بإقامة مواجهة 
السوبر بني منتخب بالده األرجنتني، مع منتخب إيطاليا، ألن الراحل عشق بالد 

»األزوري«، ولعب مع نادي نابولي، الذي حقق له العديد من البطوالت.

ريال مدريد ينتظر الفرصة... هل يرغب بايرن في بيع 
ليفاندوفسكي؟

ــرت  ــيـ ــدي، روبـ ــنـ ــولـ ــبـ ــرة أخــــــرى عــــن مــســتــقــبــل املـــهـــاجـــم الـ ــ ــدد الـــحـــديـــث مـ ــجـ تـ
ليفاندوفسكي، وإمكانية رحيله عن فريقه الحالي فريق بايرن ميونخ األملاني 
الذي انضّم إليه منذ مواسم قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند في صفقة 
انتقال حّر. وكان عدد من التقارير اإلعالمية، قد أشار في وقت سابٍق إلى أن 

املهاجم البولندي يعتزم الرحيل عن بايرن هذا الصيف، وهو أمر نفاه الالعب 
مشيرًا إلى أّنه سيحترم عقده مع النادي األملاني، وال يعتزم البحث عن تجربة 
جديدة. واختلف الوضع هذه املّرة، فوفق ما ذكرته صحيفة »آس« اإلسبانية، 
فإن بايرن ميونخ هو الذي أصبح يفكر جديًا في بيع العبه، وذلك قبل موسم 
الفريق عائدات مالية بدل خسارة الالعب من  العقد ليضمن  واحد من نهاية 
دون أن يستفيد من رحيله الصيف القادم. واستنادًا إلى مصادر صحيفة آس، 
فإن ريال مدريد يتابع امللف بكل اهتمام، وينتظر موقف إدارة البافاري النهائي 

من أجل تقدم عرض للفوز بخدمات البولندي.

على  أجانب   4 على  القبض  تلقي  طوكيو  شرطة 
عالقة باألولمبياد بتهمة تعاطي الكوكايين

الــقــبــض عــلــى أربــعــة فنيني يعملون فــي صــيــانــة مــنــشــآت كهربائية  إلــقــاء  تــم 
خاصة بدورة األلعاب األوملبية بطوكيو بتهمة تعاطي املخدرات، وفقًا ملا أفادت 
يحملون  الــذيــن  األربــعــة،  الكهرباء  فنيو  وصــل  اليابانية.  العاصمة  بــه شرطة 
املاضي  اليابان في شهر شباط/فبراير  إلى  الجنسية األميركية والبريطانية، 
ــم مــوظــفــون فــي شركة  لــإقــامــة فــي الــبــلــد األســـيـــوي ملـــدة خــمــســة أشــهــر، وهـ
صيانة  عــن  املــســؤولــة  الجنسيات،  مــتــعــددة   )Aggreko Event Services(
الكهربائية املستخدمة في مقار دورة األلعاب األوملبية بطوكيو. وتم  املولدات 
القبض على الفنيني األربعة في أوائل شهر تموز/يوليو الحالي بتهمة تعاطي 
الكوكايني بعد وجودهم في حانة في حي بوسط طوكيو واقتحام أحدهم شقة 
قريبة بعد مغادرة الحانة، إال أنهم نفوا االتهامات، وفقا للمعلومات التي نقلتها 

وكالة األنباء املحلية )كيودو(.

رئيس األرجنتين لميسي ورفاقه: 
منحتم الشعب فرحة كبيرة

قال رئيس األرجنتني، ألبرتو فرنانديز، اإلثنني إن، ليونيل ميسي، وزمالءه في 
بطولة  نهائي  في  بالفوز  كبيرة«  فرحة  األرجنتيني  الشعب  »منحوا  املنتخب 
البرازيل بهدف نظيف. وفــي حــوار مع محطة )راديــو 10(  كوبا أميركا على 
املحلية، قال فرنانديز، الذي لم يلتق بعد مع الالعبني »طلبوا منا الذهاب إلى 
األبــطــال،  آيــرس الستقبال  بوينوس  األرجنيتينة  العاصمة  فــي  إيــزيــزا  مطار 
لكنني رفضت على الفور. يجب أن نعتني بأنفسنا. أنا ال أستخدم هذه األشياء 
ملمارسة السياسة، وال أريد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن يالئم ما حصل 
عليه. سيكون لدينا الوقت الستقبالهم. لقد منحوا الشعب األرجنتيني فرحة 

كبيرة وأنا ممنت بشكل كبير لهم«.

لندن ـ العربي الجديد

ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي،  النجم  تمكن 
املصنف األول عامليًا في رياضة كرة املضرب، 
مـــن حــســم الـــجـــدل، حـــول هــويــة أفــضــل العــب 
في تاريخ التنس على اإلطالق، بعدما حقق 
»هــاتــريــك« الــغــرانــد ســـالم، بــفــوزه فــي بطولة 
»ويمبلدون«. وأصبح النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، أصغر من منافسه التاريخي، 
نـــادال، بــعــام، وأصــغــر من  اإلسباني رافاييل 
فــيــدرر بست  األســطــورة السويسرية، روجــر 
ســنــوات، مــا جعله أكــثــر العــب تتويجًا على 
هـــذا الــكــوكــب بـــفـــوزه فـــي »ويـــمـــبـــلـــدون« يــوم 

األحد املاضي.

معادلة نادال وفيدرر
تمكن املصنف األول عامليًا في رياضية كرة 
املــضــرب، مــن مــعــادلــة رقـــم األســـطـــورة روجــر 
فـــيـــدرر واإلســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نــــــادال، بــعــدمــا 
الكبرى  البطوالت  لقبًا في  أصبح يمتلك 20 
تــأخــره بشكل مذهل،  قلبه  التنس، عقب  فــي 

العالية  املرتفعة والرطوبة  الحرارة  أجبرت 
املتوقعة خــالل دورة األلــعــاب االوملــبــيــة في 
أجسادهم  إعــداد  على  الرياضيني  طوكيو، 
إلزامية  في خطوة  القاسية،  الظروف  لهذه 
ــة أوملـــبـــيـــة  ــيـ ــدالـ ــيـ فــــي الــــطــــريــــق لــتــحــقــيــق مـ
ــة«  ــراريــ ــة الــــحــ ــرفــ ــغــ ــلـــب »الــ ــفـــي قـ جـــــديـــــدة. فـ
للرياضة والخبرة واألداء  الوطني  للمعهد 
فـــي بــــاريــــس، ظــهــر عـــــداء ســـبـــاق املــــاراتــــون 
ــهــــدي عـــــــاري الـــصـــدر  الـــفـــرنـــســـي حـــســـن شــ
يتصبب عرقًا وهــو يعدو بخطوات هادئة 
فــوق جهاز املــشــي. تبلغ الــحــرارة 34 درجــة 
ثقيل  والــهــواء  باملئة،   70 والرطوبة  مئوية، 

للغاية.
وبــعــد ســاعــة مــن الـــركـــض، خـــرج شــهــدي من 
الــوزن، بقياس  الغرفة املظلمة، أجرى عملية 
نسبة التعرق، وبتقييم التعب واألحاسيس، 
كــمــا فــعــل فــي الــيــوم الــســابــق، وكــمــا سيفعل 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي. وفــــي نــهــايــة شــهــر أيــــار/ 
مـــايـــو، كـــان الــريــاضــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 32 
الــحــرارة  بــروتــوكــواًل للتكيف مــع  سنة يتبع 
التي تعتبر العدو الحقيقي لألداء، وال سيما 

ــًا مــعــهــمــا. احــتــل  ــعـ ــفــــارق واسـ عــنــدمــا كــــان الــ
الــتــصــنــيــف  فـــي  املـــركـــز األول  ديــوكــوفــيــتــش 
رقم  املحترفني، وهــو  التنس  العاملي لالعبي 
فيدرر  حطم  لقد  أســبــوًعــا.   324 بلغ  قياسي 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــبــالــغ 310 أســابــيــع فـــي 8 
مارس املاضي، ولديه الوقت لتوسيع تقدمه 
أكثر، فيما يحتل نادال املركز السادس بشكل 
ــام، بــعــد أن أمــضــى 209 أســابــيــع عــلــى قمة  عـ
الــتــصــنــيــف. تــمــكــن الــنــجــم الـــصـــربـــي، نــوفــاك 
نــقــطــة في  ديــوكــوفــيــتــش، مـــن جــمــع 16785 
ــام 2015، بــعــدمــا اســتــطــاع املــصــنــف األول  عـ
في جميع  لقبًا  بـــ11  التتويج  عامليًا حينها، 
صامدًا  القياسي  رقمه  يجعل  ما  البطوالت، 

لعدة سنوات، بسبب صعوبة تحطيمه.

المركز األول في بطوالت األلف نقطة
يــصــر عــشــاق الــتــنــس عــلــى أن الــريــاضــة هي 
ــــالم«،  ــر مــــن مـــجـــرد بــــطــــوالت »غــــرانــــد سـ ــثـ أكـ
مشيرين إلى تسع مسابقات ماسترز 1000، 
انــتــصــارًا من   36 نـــادال وديوكوفيتش  حقق 
انتصارًا،  القبيل، بينما حقق فيدرر 28  هذا 

فـــي ريـــاضـــات الــتــحــمــل. ويـــقـــول الــبــاحــث في 
واالختصاصي  األسترالية،  كانبيرا  جامعة 
ــرارة املــرتــفــعــة الــكــنــدي،  ــحـ فـــي الــتــكــيــف مـــع الـ
جوليان بيريار: »مع الرطوبة، يتبخر العرق 
بــدرجــة أقــــل، وبــالــتــالــي يــبــرد الــجــلــد بــدرجــة 
أقل. تزداد درجة حرارة الجسم، وكذلك معدل 
وعندما  بالجفاف،  وُنصاب  القلب،  ضربات 
نفقد الكثير من املاء يقلل ذلك من القدرة على 

التعرق«.
ومن أجل مواجهة هذه اآلثار الضارة بشكل 
أفضل، قرر املشاركون في العديد من األلعاب 
الرياضية )ألعاب القوى، الترياتلون، األلواح 
التأقلم  الركبي ورياضات أخــرى(  الشراعية، 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة مــن  ــروف يـــومـــيـــًا قـــبـــل فـ ــظــ مــــع الــ
ــررة مـــن 23 تـــمـــوز/ يــولــيــو الــى  ــقـ ــاب املـ ــعـ األلـ
الثامن من آب/ اغسطس، إذ ستراوح الحرارة 
بني 32 و35 درجــة مئوية، والرطوبة بني 70 

و80 باملئة.
ويـــوصـــي االخــتــصــاصــيــون بــمــعــســكــر واحـــد 
على األقــل )مــا بني 10 أيــام وأسبوعني( قبل 
انــطــالق املــنــافــســة بــأســابــيــع عـــدة، مــع القيام 
بــجــهــد مــعــتــدل عــلــى مــــدى ســـاعـــة أو ســاعــة 
ونصف، من خالل اتخاذ حمام ساخن على 
سبيل املـــثـــال. وقـــال شــهــدي خـــالل خضوعه 
ملعسكره الثاني: »في البداية، نتصبب عرقًا 
بــشــكــل كــبــيــر، نــشــعــر بــــأن الــجــســد يــتــكــيــف. 
فــي أول 15 دقيقة يكون الجو حــارًا جــدًا، ثم 
نــتــعــرق ونــشــعــر بـــالـــراحـــة«. وشـــعـــر شــهــدي 
ــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــي  بـــفـــوائـــد مــــا خـــضـــع لــــه خـ

لكن النجم الصربي هو الالعب الوحيد الذي 
فاز بها جميعها.

غـــــــــاروس«،  »روالن  ــــي  فـ ــر  ــ ــيـ ــ األخـ فـــــــوزه  ــــع  مـ
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  أصبح 
املفتوح يفوز بكل من  العصر  أول العــب في 
األقـــل، بعدما  الكبرى مرتني على  الــبــطــوالت 
ــــادال عـــن بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة  ــاب نـ غـ
للمرة الثانية فقط، بينما يفقد روجر فيدرر 

ثنائية في روالن جاروس.
ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  النجم  وأنــقــذ 
أفضل ما لديه حتى نهاية مسيرته، حيث فاز 
الثالثني،  فوق سن  كبرى  بثماني مشاركات 
فــيــمــا لــــدى رافـــايـــيـــل ســـت بـــطـــوالت، وروجــــر 

فيدرر لديه أربع.
فاز النجم نوفاك ديوكوفيتش بكأس اتحاد 
العبي التنس املحترفني خمس مرات، مقابل 
إيــفــان ليندل وبيت ســامــبــراس، فيما يمتلك 

روجر فيدرر ست كؤوس.
وعندما يقابل النجم الصربي العبي النخبة 
اآلخــــريــــن، يـــربـــح أكـــثـــر مــمــا يــخــســر، بــعــدمــا 
التغلب على فيدرر 27 مــرة وخسر  استطاع 
23 مرة، بينما تغلب على اإلسباني رافاييل 

نادال 30 مرة وهزم أمامه في 28 مرة.
فاز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 223 
مــرة ضــد العــبــني آخــريــن فــي املــراكــز العشرة 
بينما خسر  الــعــاملــي،  التصنيف  فــي  األولـــى 
يقترب  مــرة. وهــذا يعطيه معدل نجاح   101
من 69 باملئة، مقارنة بـ64.3 باملئة لإلسباني 

رفاييل نادال، وفدرر 64.6 باملئة.

سباق نصف املاراتون في جيبوتي في شهر 
شباط/ فبراير املاضي.

وهـــذه الــبــروتــوكــوالت ضــروريــة للرياضيني 
ُنـــقـــَلـــت  ــيـــث  ــو )أو ســــــابــــــورو، حـ ــيـ ــوكـ ــل طـ ــبـ قـ
اللجنة  بقرار من  واملــاراتــون  املشي  سباقات 

األوملبية الدولية(، حتى لو لم تضمن النجاح 
في أرض الشمس املشرقة. في املقابل، يقول 
مدير األبحاث في مستشفى سبيتار القطري 
ــــان وحـــش  ــــسـ ســيــبــاســتــيــان راســـيـــنـــيـــه: »اإلنـ
ــيـــد لــــلــــحــــرارة، ويــمــكــن  ــوائــــي مـــنـــظـــم جـ ــتــ اســ

الجميع التكيف مع الحرارة. لقد كانت قدرات 
ــراري لـــإلنـــســـان وقــــدرتــــه على  ــحــ الــتــنــظــيــم الــ
لصيد حيوانات  الــتــطــور  فــي  مــيــزة  التحمل 
أقــوى وأســـرع«. وأضـــاف: »سيستفيد جميع 
الــريــاضــيــني مــن الــتــدريــب فــي الـــحـــرارة. ومــع 
ذلك، يمكن أن تملك العَبني من ذات املستوى 

يستجيبان بشكل مختلف تمامًا«.
وأضــــاف راســيــنــيــه: »مـــع الــتــعــرض لــلــحــرارة، 
يــمــكــن أن نــحــصــل عــلــى انــخــفــاض فــي األداء 
بنسبة 10 فــي املــئــة، وبــالــتــالــي فــالــهــدف من 
التأقلم هو التعويض عن هذا االنخفاض في 
األداء. بحسب الرياضة، الرياضي والظروف 
الــدقــيــقــة، يــمــكــنــنــا تــعــويــض كـــل أو جـــزء من 
ــار راســيــنــيــه إلـــى أن  ــ هـــذا االنـــخـــفـــاض«. وأشـ
التدريب األخــرى مثل دورات  »بــروتــوكــوالت 
التدريب على املرتفعات توفر واحدًا في املئة 
من األداء. لذا، إن التأقلم أهم بكثير من جميع 

أنواع اإلعداد النهائي األخرى«.
هذا واستعد عداء املاراثون، كالوم هوكينز، 
الكومنولث  ألعاب  دورة  خــالل  سقوطه  بعد 
ــام 2018،  فــي غــولــد كــوســت فــي أســتــرالــيــا عـ
العالم  الــدوحــة خــالل بطولة  لسباق  بنجاح 
أللــعــاب الــقــوى عـــام 2019 )حـــني حــل رابــعــًا( 
من خالل التدريب في حديقة والديه املجهزة 
ــو يــتــلــقــى مــــوجــــات مــن  ــ ــاز مــــشــــي، وهــ ــهـ بـــجـ
بداية  قبل  التجربة  وكـــّرر  املرتفعة،  الــحــرارة 
ــيـــو، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــــن بــني  أوملـــبـــيـــاد طـــوكـ

املرشحني إلحراز ميدالية.
)فرانس برس(

أولمبياد طوكيو: تخوف من الحرارة المرتفعة والرطوبةنوفاك أفضل العب في تاريخ التنس من حيث األرقام
عادل نوفاك رقم 

األسطورة فيدرر ونادال 
بعدد ألقاب البطوالت 

الكبرى )20 لقبًا(

سيُعاني الرياضيون من 
مشكلة الحرارة المرتفعة 
والرطوبة العالية التي ربما 

تؤثر على التنافس

)Getty( سعادة نوفاك بلقب بطولة »ويمبلدون« للتنس

)Getty( تعرض سانشو نجم منتخب إنكلترا لهجمة عنصرية

)Getty( توعد رئيس وزراء بريطانيا جميع العنصريين بالعقاب

)Getty( الحرارة ستكون مصدر قلق لكل الرياضيين)Getty( هل ينجح المنظمون بتفادي المشاكل؟

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

ــتـــوقـــف الـــحـــمـــلـــة الــعــنــصــريــة  لــــم تـ
املــوهــوب  الــثــالثــي  بحق  امُلمنهجة 
راشفورد  اإلنكليزي؛  املنتخب  في 
وســـاكـــا وســانــشــو، الـــذيـــن أضـــاعـــوا 3 ركـــالت 
جزاء في املواجهة النهائية، ما جعل منتخب 
ــــم  إيـــطـــالـــيـــا ُيـــحـــقـــق لـــقـــب بـــطـــولـــة كــــــأس األمـ
األوروبية لكرة القدم 2020، للمرة الثانية في 
تــاريــخــه. وتـــعـــّرض الــثــالثــي املـــوهـــوب لحملة 
على  منظمة  هــجــمــات  عــبــر  مقيتة،  عنصرية 
حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة فــي مــوقــع الــتــواصــل 
املباراة،  انتهاء  بعد  »إنستغرام«،  االجتماعي 
حّملوهم فيها خسارة »األسود الثالثة« للقب 

رفض العنصرية 
في بريطانيا

دفاع رسمي عن نجوم إنكلترا

تعرضت الحملة العنصرية ضد النجم ماركوس 
قوية،  لصفعة  مانشستر،  مدينة  في  راشفورد 
بفضل الجماهير التي رفضتها وسارعت إلى إزالة 
العبارات المسيئة بحق مهاجم منتخب »األسود 

الثالثة«

تقرير

كــأس األمـــم األوروبـــيـــة، مــع عــبــارات عنصرية 
ــــت الــحــمــلــة  ــاولـ ــ تـــخـــص عـــرقـــهـــم األســـــــــود. وطـ
العنصرية، النجم ماركوس راشفورد، مهاجم 
يونايتد،  مانشستر  ونـــادي  إنكلترا  منتخب 
ــلـــوحـــات  بـــعـــدمـــا طـــــــاول الـــتـــخـــريـــب إحـــــــدى الـ
املعروف،  الشوارع  له، رسمها فنان  الجدارية 

نضالك،  بمعرفة  »أفتخر  فيها  وكتب  أكسي، 
الــذي سيلعب الــدور األكبر في حياتك«. وقام 
بتغطية  العنصرية،  الحملة  على  الــقــائــمــون 
الجملة التي ُكتبت على لوحة النجم ماركوس 
راشـــفـــورد، بــاإلضــافــة إلـــى تغطية أجــــزاء من 
ــودة اآلفـــة  ــارة واضـــحـــة إلـــى عــ ــ وجـــهـــه، فـــي إشـ
مرة أخرى إلى اململكة املتحدة، وعدم توقفها 

نهائيًا، رغم وعود الحكومة البريطانية.
تعرضت  املمنهجة  الــعــنــصــريــة  الــحــمــلــة  لــكــن 
لصفعة قــويــة، بــعــدمــا ســـارع عـــدد مــن سكان 
مدينة مانشستر، الذين قاموا بوضع رسائل 
املشترك  العيش  قيم  معاني  تحمل  إنسانية 
ــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة،  ــــع جـــمـــيـــع األعــــــــــراق فـ مـ
املسيئة،  الــعــبــارات  فــوق  ووضــعــوا ملصقات 
الــتــي قــيــلــت بــحــق نــجــم »الــشــيــاطــني الــُحــمــر« 

ومنتخب إنكلترا.
ورفـــــض الـــعـــديـــد مـــن رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي الحملة العنصرية املمنهجة ضد 
ماركوس راشفورد، ورفيقيه ساكا وسانشو، 
وطـــالـــبـــوا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، بـــضـــرورة 
حــمــايــتــهــم، ســــــواء مــــن الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي أو 
النفسي، الذي من املمكن أن يطاولهم، عقب ما 
فعله القائمون على نشر الكراهية والبغضاء.

الــبــريــطــانــيــة، عن  ونــقــلــت صحيفة »ذا صـــن« 
قولهم،  مانشستر  مدينة  فــي  الــشــرطــة  رجـــال 
الــجــدران في  الكتابة على  فــي  إنــهــم يحققون 
مقهى في شارع كوبسون، بعدما تلقوا بالغًا 
مــن قبل الــســكــان، يفيد بــوجــود أمــر عنصري 
ــد الـــشـــوارع. واعــتــبــرت الــشــرطــة  حـــدث فــي أحـ
فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر، أن مـــا حــــدث ســلــوك 
اإلطـــالق،  على  معه  التسامح  يتم  ولــن  مشني 
و«تــفــتــخــر مــانــشــســتــر الــكــبــرى بــأنــهــا مكونة 
مـــن عـــدد مـــن املــجــتــمــعــات املــتــنــوعــة، وجــرائــم 
بــأي شكل من األشكال غير مقبولة  الكراهية 
تمامًا وغير مرحب بها في مدينتنا«، مؤكدة 
أن برنامج الرصد العاملي يأخذ جرائم من هذا 
النوع على محمل الجد وقد تم فتح تحقيق. 
»إذا كان لدى أي شخص أي معلومات يمكن 
أن تــســاعــدنــا فــي الــتــعــرف عــلــى هـــذا الــجــانــي، 

فالرجاء عدم التردد في التحدث إلينا«.
بدوره، تدخل بوريس جونسون رئيس وزراء 
العنصرية  الحملة  بعد  مــبــاشــرة  بريطانيا، 
ــاولـــت الـــثـــالثـــي املـــوهـــوب  امُلــمــنــهــجــة، الـــتـــي طـ
فــي منتخب إنــكــلــتــرا، وهـــم ســاكــا، وســانــشــو، 
وراشفورد، عقب إضاعتهم ثالث ركالت جزاء 
في املواجهة النهائية، التي استطاع منتخب 

إيطاليا الفوز بها )2-3(.
وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــــون  ــــسـ ــــونـ جـ بــــــوريــــــس  وقـــــــــام 

توعدت الشرطة 
البريطانية برد قانوني ضد 

القائمين على العنصرية

)Getty( رفضت جماهير مدينة مانشستر اإلساءات العنصرية لنجمها راشفورد

بريطانيا، بنشر تغريدة على حسابه الرسمي 
فـــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«، 
جــاء فيها: »هـــذا الــفــريــق اإلنــكــلــيــزي يستحق 
ــادة بــه كــأبــطــال، وأال يــتــعــرضــوا إلســـاءة  اإلشــ
االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  عنصرية 
ــــذه  عـــــــن هـ املـــــــســـــــؤولـــــــون  ــل  ــجــ ــخــ يــ ــــب أن  ــــجـ يـ
انضم  كما  أنفسهم«.  من  املــروعــة  االنتهاكات 
منتقدي  إلــى  ويليام،  األمير  كامبريدج،  دوق 
اإلســاءة العنصرية التي تعرض لها عدد من 
الفريق  خــســارة  عقب  إنكلترا  منتخب  العبي 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة »يـــورو 
الــرســمــي بموقع  فـــي حــســابــه  بــقــولــه   ،»2020

العبي  بعض  استهدفت  التي  العنصرية  مــن 
املنتخب على وسائل التواصل االجتماعي«.

وتابع »ال يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا في 
السلوك  إن أي شخص وراء مثل هــذا  الــقــول، 
ــه ملــتــابــعــة  املــثــيــر لـــالشـــمـــئـــزاز، غــيــر مـــرحـــب بـ
ــا فــــي وســـعـــنـــا لــدعــم  الـــفـــريـــق. ســنــفــعــل كــــل مــ
الــالعــبــني املـــتـــضـــرريـــن، ونـــحـــث عــلــى تطبيق 
ــلــــى أي شــخــص  ــنـــة عــ ــكـ ــة مـــمـ ــوبــ ــقــ ــــى عــ ــــصـ أقـ
فأعلنت  البريطانية،  الــشــرطــة  أمــا  مــســؤول«. 
بحسب وكالة »رويترز«، أنها فتحت تحقيقًا 
ــعـــض فــي  ــبـ ــا الـ ــهـ ــتــــي قــــــام بـ بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات، الــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــحــق نــجــوم 

سئمت  »لقد  »تــويــتــر«:  االجتماعي  التواصل 
من اإلساءة العنصرية التي استهدفت العبي 
الــيــورو«، مضيفًا  مــبــاراة نهائي  إنكلترا بعد 
» من غير املقبول تمامًا أن يتحمل الالعبون 
اآلن  يتوقف  أن  البغيض.. يجب  السلوك  هــذا 

ويجب محاسبة جميع املتورطني«.
على صعيد متصل، أصدر االتحاد اإلنكليزي 
ــدم، بـــيـــانـــًا فـــــي مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي  ــ ــقــ ــ ــ لــــكــــرة ال
اإللكتروني، شديد اللهجة، أدان فيه اإلهانات 
منتخب  نجوم  لها  تعرض  التي  العنصرية، 
»األسود الثالثة«، جاء فيه »ندين بشدة جميع 
بالذهول  ونشعر  والــتــفــرقــة،  التمييز  أشــكــال 

منتخب إنــكــلــتــرا، مــن ذوي الــبــشــرة الــســمــراء، 
وهــم مــاركــوس راشــفــورد، وجــــادون سانشو، 
وبكايو ساكا، الذين أضاعوا ركالت الترجيح 
مع إيطاليا. وقالت الشرطة البريطانية، إنها 
الــذي انتشر على مواقع  الوسم،  ستحقق في 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ضــد هــــؤالء الــالعــبــني 
الجزاء،  ركــالت  إهــدار  تعمدوا  وإنهم  الثالثة، 
مــن أجـــل أن يــهــدوا الــفــوز بلقب بــطــولــة كــأس 
األمم األوروبية لكرة القدم 2020 إلى منتخب 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  إيــــطــــالــــيــــا. وأكـــــــــدت الــــشــــرطــــة فـ
البريطانية لندن، بأنها كانت على علم بجميع 
الــتــعــلــيــقــات الــعــنــصــريــة والـــعـــدوانـــيـــة، الــتــي 

انــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وبأنهم  الثالثة،  إنكلترا  منتخب  نجوم  بحق 
سيقومون باتخاذ اإلجــراءات القانونية، ولن 

يتم التسامح مع املتورطني نهائيًا.
ــبــــني عــبــر  ــالعــ لــ ة  ــر أن قـــضـــيـــة اإلســـــــــــــاء ــ ــذكـ ــ يـ
إلــى مقاطعة سلطات كرة  قــد أدت  اإلنــتــرنــت، 
الـــقـــدم الــبــريــطــانــيــة لــفــتــرة وجـــيـــزة ملــنــصــات 
الــضــوء على  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لتسليط 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، وهـــــو مــــوقــــف انـــضـــمـــت إلــيــه 
هيئات رياضية أخرى، كما تم اتهام شركات 
التكنولوجيا مرارا وتكرارا بالفشل في القيام 

بما يكفي للتعامل مع هذه املشكلة.
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رياض الترك

ــنـــد الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة فــجــرًا  عـ
مــن يــوم األحــد 11 يوليو/تموز، 
عــــادت األرجـــنـــتـــن إلــــى مــنــصــات 
التتويج بحصد لقب »كوبا أميركا« 2021، 
 19 دام 28 سنة، وبعد حوالي  انتظار  بعد 
ساعة من مساء نفس اليوم، عادت إيطاليا 
ــــذه املـــرة  إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج أيـــضـــا وهـ
بلقب »يورو 2020«، اللقب األوروبي الغائب 
منذ عام 1968 )بعد 53 سنة(. وبعد تحقيق 
نفس  في  القارية  األلــقــاب  املنتخبن ألغلى 
إلى  القوية  الــعــام وعودتهما  ونفس  الــيــوم 
كرة القدم، هل أصبحت األرجنتن وإيطاليا 
من بن أقوى املرشحن للمنافسة على لقب 
للعناصر  ُيمكن  مونديال قطر 2022؟ وهل 
التي يملكها كل منتخب صناعة هذا الحلم 

مجددًا؟

إيطاليا القوية وحلم المونديال
عادت إيطاليا مجددًا إلى القمة وإلى زعامة 
بلقب  التتويج  بعد  األوروبـــيـــة  املنتخبات 
أقوى  »يــورو 2020«، وأصبحت من  بطولة 
املنتخبات األوروبية القادرة على املنافسة 
فــي الــبــطــوالت الــقــاريــة والــدولــيــة، وبــعــد ما 
تكون  أن  ُيمكن  مانشيني،  روبيرتو  فعله، 
مونديال  لقب  على  املنافسن  مــن  إيطاليا 

 .2022
ــن أن تـــأهـــل املــنــتــخــب اإليــطــالــي  وبـــعـــيـــدًا عـ
إلـــى نــهــائــي »يــــورو 2020« حــصــل بــركــات 
الترجيح أمام إسبانيا، وتتويجها باللقب 
حصل بركات الترجيح أيضا على حساب 
أظــهــر  »األزوري«  أن  إال  إنــكــلــتــرا،  مــنــتــخــب 

إيطاليا واألرجنتين
وحلم المونديال

بعد تتويج إيطاليا بلقب »يورو 2020« وتتويج األرجنتين بلقب »كوبا أميركا«، 
هل يُمكن للمنتخبين المنافسة على لقب بطولة كأس العالم 2022؟ وهل 
الكبار في المالعب القطرية  الفنية القادرة على إسقاط  العناصر  يملكان 

بعد عام و3 أشهر من اآلن؟

3031
رياضة

تقرير

قوة شخصية وقوة عناصر فنية تستطيع 
الكبيرة، والتي من  التفوق على املنتخبات 
املمكن أن يواجهها في بطولة كأس العالم 

القادمة. 
وحّول مانشيني إيطاليا من منتخب ُيدافع 
من أجل الفوز إلى منتخب ُيهاجم بشراسة 
عـــلـــى أرض املـــلـــعـــب ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــكـــرة 
الهجومية من أجل صناعة الفوز، ما يعني 
أن إيطاليا ستكون من بن أبــرز املرشحن 
أن  إلــى  التنبيه  املــونــديــال، مــع  فــي  للتفوق 
البطل دائما ما يملك هجوما ناريا ودفاعا 
قويا، وهو ما تملكه إيطاليا مع مانشيني. 
وفـــي نــظــرة ســريــعــة عــلــى تشكيلة منتخب 
إيطاليا، تبدو األسماء عادية وليست بقيمة 
الكبيرة مثل  املنتخبات  أو نجومية بعض 
الكثير  يضمان  الــلــذيــن  والــبــرازيــل،  فرنسا 
من النجوم التي تلعب في أقوى الدوريات 
الــفــارق  أن مانشيني صــنــع  إال  األوروبـــيـــة، 
»أزوري«  وقــدم  امُلميزة  التكتيكية  بأفكاره 

قويا ال يخشى أحدًا على أرض امللعب.
والافت أن إيطاليا لم تخسر في 34 مباراة 
متتالية ليس عن طريق الصدفة أو بالحظ، 
بــــل نــتــيــجــة الـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي صــنــعــه 
مانشيني مــع كــل الاعبن منذ عــام 2018، 
ُتــرجــم على أرض  الــذي  الكبير  وهــو العمل 

ثمار  قطف  مرحلة  وبـــدأت  بــنــجــاح،  امللعب 
حال  وفــي  إليطاليا.  الكبير  اإلداري  العمل 
قطر  مــونــديــال  بلقب  الــفــوز  إيطاليا  أرادت 
العمل  متابعة  أواًل  عليها  ســيــكــون   ،2022
مانشيني،  مع  والهجوم  الدفاع  في  الكبير 
البحث عن مهاجم رأس  وكذلك بدء عملية 
حربة قادر على تسجيل األهــداف والتأثير 
فــي الــثــلــث األخــيــر، عــكــس املــهــاجــم، تشيرو 
باملهاجم  بــدا وكأنه ليس  الــذي  إيموبيلي، 
في  إيطاليا  ُيساعد  أن  ُيمكن  الـــذي  الفتاك 
تسجيل األهــــداف وحــســم املــبــاريــات، وهــي 

أبرز نقطة ضعف لألزوري حاليا.

بعد »الكوبا« إلى المونديال
بــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب »كــوبــا أمــيــركــا« الــذي 
ــاره، عــــــادت األرجـــنـــتـــن لــتــرفــع  ــتــــظــ ــال انــ طـــ
ــرة جــــديــــدة وهــــــذه املــــــرة بــقــيــادة  ــ ــكــــأس مـ الــ
النجم، ليونيل ميسي، لتبدأ رحلة املنافسة 
يجب  وأواًل   ،2022 قطر  مــونــديــال  لقب  عــن 
ضمان التأهل إلى العرس الكروي، وبعدها 
املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب األغـــلـــى. وســتــخــوض 
األرجنتن ربما آخر بطولة كأس العالم مع 
مــا تملك من  ميسي، وعليه ســُتــحــاول بكل 
بعد  امُلنتظر  الثاني  باللقب  التتويج  أجــل 
لقب »الكوبا«، والسؤال الذي ُيطرح اآلن: هل 
ُيمكن ملنتخب »األلبيسيليستي« أن ُينافس 
على الكأس في قطر عام 2022، أم أن األمر 

سيكون في غاية الصعوبة؟
ــع املــــــــــدرب، لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي،  ــنـ ــقـــد صـ لـ
منتخبا أرجنتينيا قويا وصل إلى منصة 
الـــتـــتـــويـــج فــــي الـــنـــهـــايـــة وحــــقــــق املـــطـــلـــوب، 
الواقعية  التكتيكية  بأفكاره  املــدرب  ونجح 
فــــي حـــصـــد الـــلـــقـــب الــــــذي لـــطـــاملـــا انــتــظــرتــه 

على إيطاليا إيجاد 
مهاجم رأس حربة فعال 

في الثلث األخير

أتلتيكو مدريد يضم األرجنتيني 
رودريغو دي بول لخمسة مواسم

بعد دوره البارز في تتويج منتخب األرجنتني بلقب »كوبا أميركا« على حساب البرازيل 
بهدف نظيف، نجح أتلتيكو مدريد اإلسباني في التعاقد مع العب الوسط، رودريغو 
دي بول، لخمسة مواسم قادما من أودينيزي اإليطالي. وأكد النادي »املدريدي« عبر 
التي  الثانية  الصفقة  لُيصبح  الـــ27 سنة،  االجتماعي ضم صاحب  التواصل  وسائل 
الشاب ماركوس باولو  البرازيلي  املهاجم  الجديد بعد  املوسم  يدعم بها صفوفه في 

القادم من فلومينينسي البرازيلي. 
ولعب دي بول املواسم الخمسة األخيرة بقميص فريق أودينيزي، حيث شارك معه 
في 185 مباراة، وسجل 34 هدفًا. وبدأ العب الوسط الدولي مسيرته االحترافية مع 
مباراة،  مــدار موسمني ونصف 70  إذ خــاض معه على  األرجنتيني،  كلوب  راسينغ 
وسجل 7 أهداف. وظهر دي بول بأداء مميز للغاية في بطولة »كوبا أميركا« األخيرة 
التي احتضنتها البرازيل، وكان سببًا رئيسيًا في تتويج »األلبيسيليستي« بلقبه الـ15، 
اللقب الدولي األول منذ 1993 في كوبا أميركا، حيث إنه كان صاحب تمريرة هدف 

التتويج باللقب الذي سجله النجم أنخيل دي ماريا في شباك »السيليساو«. 
أنا  للغاية،  أنــا سعيد  اإلنــتــرنــت:«  الــنــادي على  ملــوقــع  بــول فــي تصريحات  وقـــال دي 
التي ينطوي عليها ذلــك. إنها خطوة رائعة  الليجا وأعــرف املسؤولية  ذاهــب إلى بطل 
الفوز بكأس بطولة كوبا  الكروية، أيضا تأتي في لحظة وصولي، بعد  في مسيرتي 

أميركي. وهذا يمنحني املزيد من القوة لتلبية كل التوقعات«.

فالنسيا يضم ألديريتي على سبيل اإلعارة مع حق الشراء
أكد نادي فالنسيا ضم املدافع الباراغواياني، عمر ألديريتي، على سبيل اإلعــارة من 
هرتا برلني مع حق الشراء، بعد اجتياز الالعب الفحص الطبي وتوقيع عقده الجديد، 

واقتصر فالنسيا في بيانه على الكشف أنه حصل على »حق شراء الالعب«.
أنــه ليس حق شــراء إلزاميًا،  الــنــادي لوكالة األنــبــاء اإلسبانية  وأوضــحــت مصادر في 
ولكنه يعتمد على عدة شروط، ولكنها أكدت رضا النادي عن إمكانية ضمه بشكل 
من  قادما  املاضي  املوسم  برلني  لهيرتا  انضم  قد  عاما(   24( الالعب  وكــان  نهائي. 
بازل السويسري، وشارك مع منتخب بالده في »كوبا أميركا«، ومن املقرر أن ينضم 

الالعب ملعسكر فالنسيا اإلثنني واملشاركة بشكل فوري في تدريبات فريقه الجديد.

ميتشل باكر يقترب من باير ليفركوزن 
قادمًا من سان جيرمان

باكر،  الــشــاب، ميتشل  الهولندي  أن  اإلثــنــني،  الــيــوم  فرنسية،  تقارير صحافية  أكــدت 
أصبح على بعد خطوات من االنتقال إلى صفوف باير ليفركوزن األملاني قادمًا من 
للفحوصات  بالفعل  الفرنسي، وأنه قد خضع  صفوف فريق باريس سان جيرمان 
عاما  العمر 21  من  البالغ  الالعب  أن  الفرنسية  »ليكيب«  وأوضحت صحيفة  الطبية. 
سينتقل إلى صفوف النادي األملاني في عقد يمتد لخمس سنوات، ولم يتم الكشف 
بعد عن تفاصيل عقد الالعب، وإن كان النادي الفرنسي سيحتفظ بحق إعادة شرائه 

في املستقبل أم ال. 
وانتقل باكر إلى صفوف سان جيرمان قادما من أياكس الهولندي في عام 2016، 
وشارك املوسم املاضي في 40 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية، بينها 10 مواجهات 
في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة كل من اإلسباني خوان بيرنات والفرنسي ليفني 
كورزاوا. ُيذكر أن سان جيرمان قد تعاقد مع عدد من أفضل العبي العالم في موسم 
فينالدوم وأشــرف حكيمي وسرخيو  الجاري، وهم جورجينيو  الصيفية  االنتقاالت 
راموس، واقترب من التعاقد مع حارس املرمى اإليطالي، جيانلويجي دوناروما، وهو 
ما سيعني اضطراره لالستغناء عن بعض الالعبني من أجل عدم خرق قواعد اللعب 

املالي النظيف. 
الكأس فقط خالل منافسات املوسم  وكان سان جيرمان قد اكتفى بتحقيق بطولة 
املاضي، بعدما خسر الدوري في الجولة األخيرة بفارق نقطة عن ليل الفرنسي، وفشل 
في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي 

في نصف النهائي.

قتيبة خطيب

تقدموا  تألق رياضيني  األخــيــرة، ظاهرة  السنوات  بــرزت خــالل 
في السن، واعتقد الجميع أّنهم أقرب لالعتزال منه إلى مواصلة 
ــوا هــــذا الــتــصــور،  ــّذبـ تــحــقــيــق الــنــجــاحــات الــريــاضــيــة، لــكــّنــهــم كـ
الكثير، وهذا  قادرين على فعل  زالــوا  ما  أّنهم  أكــدت  ونتائجهم 

األمر تجسد في العديد من الرياضات.
ــقــدم عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن »الــشــيــوخ  وبــيــنــمــا اســتــحــوذت كـــرة ال
املتألقني«، فإّن بقية الرياضات سجلت تفوق بعض األسماء في 
كافنديش،  مــارك  البريطاني،  الـــدراج  مثل  جديدة  مسيرة  نحت 
الذي يشارك في طواف فرنسا، رغم تقدمه في السن وابتعاده 
عن البطوالت الكبرى. أصّر كافنديش على الحضور في نسخة 
الكبرى  بالسباقات  عالقته  بـــأّن  االعــتــقــاد  ســاد  بعدما   ،2021
والصعبة مثل طواف فرنسا قد أسدل عليها الستار منذ سنوات 
ووصلت إلى نقطة الختام، لكّنه عاد بقوة، بعد ثالث سنوات من 

الغياب، وكان حضوره مثاليًا في هذه النسخة.
اآلن،  بمرحلتني حتى  االنتصار  فــي  عــامــًا،  الــــ36  نجح صاحب 
الرغم من  ما ساعده في أن يكون في طليعة املشاركني، فعلى 
أّنه لم يكن مرشحًا للحصول على القميص األصفر في نهاية 
الطواف، وهو أمر متوقع نظرًا إلى تباين موازين القوى، فإّن فوزه 

لم يتوج كافنديش سابقًا  باملرحلتني يعتبر إنجازًا استثنائيًا. 
بسباق فرنسا للدراجات، لكّن البريطاني نجح في معادلة الرقم 
القياسي للبلجيكي إيدي ميركس في عدد االنتصارات بمراحل 
في طواف فرنسا، إذ نجح في 34 مناسبة، وسيحاول خالل ما 
تبقى من مراحل تحقيق انتصار وحيد يضمن له تسجيل اسمه 
بأحرف من ذهب في طواف فرنسا الذي ُيعتبر أهم مسابقة في 
الــدراجــات، وقد ساعدته مشاركته في طــواف تركيا  منافسات 
في اإلعداد لهذا املوسم األصعب، بما أّنه فاز بثالث مراحل في 
تركيا. وال يبدو اإلنجاز الذي حققه كافنديش سهاًل، نظرًا إلى 
فترة غير قصيرة  طــوال  مــن مصاعب نفسانية  منه  مــا عانى 
من  وحرمته  الهامة  املواعيد  من  العديد  عن  الغياب  إلــى  دفعته 
تحطيم الرقم القياسي منذ النسخة السابقة، وبالتالي تسجيل 
اسمه بأحرف من ذهب. ويملك البريطاني سجاًل مميزًا، إذ نجح 
أهمها بطولة  التتويجات  العديد من  طــوال مسيرته في تحقيق 
مثل  السباقات،  مــن  بالعديد  التتويج  جانب  إلــى   ،2011 العالم 
الدوحة في مناسبتني. كما شــارك في األلعاب األوملبية.  طــواف 
لم  فإّنه  العديدة في طــواف فرنسا،  الرغم من مشاركاته  وعلى 
ينجح في الحصول على القميص األصفر، إذ كان في العديد من 
املناسبات املرشح األول للحصول على الصدارة، لكّنه كان دائمًا 

يفشل في تحقيق ذلك.

مارك كافنديش

على هامش الحدث

يُشارك الدراج البريطاني في طواف فرنسا رغم تقدمه في السّن، رياضيًا، 
إذ وصل إلى 36 عامًا

إيطاليا ُتوجت 
بلقب »يورو 
2020« وأثبتت 
تفوقها في 
الكرة األوروبية 
)Getty(

)Getty( كوستاريكا تبدأ المنافسة بقوة

أنه ُيحضر  الجماهير األرجنتينية، وأثبت 
املجموعة للمنافسة في بطولة كأس العالم 
الــيــوم عناصر  الــقــادمــة. وتملك األرجــنــتــن 
ُمميزة قادرة على صناعة الفارق واملنافسة 
في املونديال، وأبرزهم، رودريغو دي بول، 
الذي برز في »الكوبا« وبات اليوم من أفضل 
املــواهــب األرجــنــتــيــنــيــة الــصــاعــدة والــقــويــة، 
ــة لــعــنــاصــر أرجــنــتــيــنــيــة جــديــدة  ــافـ بـــاإلضـ
الــحــارس،  القميص. كما أن  ُتقاتل مــن أجــل 
ــه حــامــي  ــ ــبـــت أنـ إيــمــيــلــيــانــو مـــارتـــيـــنـــيـــز، أثـ

خــارقــا مــع فــريــق إنــتــر مــيــان وُتــــوج بلقب 
الدوري اإليطالي، بفضل أهدافه وصناعته 
ــــد نـــجـــوم مــنــتــخــب  األهـــــــــداف، مــــا جــعــلــه أحـ
»األلــبــيــســيــلــســتــي« فـــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة. 
وبـــعـــد تــفــوقــه عــلــى الـــبـــرازيـــل وأوروغـــــــواي 
وكولومبيا في »كوبا أميركا« 2021، وإثبات 
أنه األفضل في قــارة أميركا الجنوبية، هل 
فيه  بما  قويا  األرجنتيني  املنتخب  أصبح 
قطر  مونديال  لقب  على  للمنافسة  الكفاية 
الــعــنــاصــر  األرجـــنـــتـــن  تــمــلــك  ــل  ــ وهـ  ،2022

العرين الذي ال يسقط بسهولة مع منتخب 
األرجنتن، وهو الذي كان أحد أهم أسباب 
بلقب  »األلبيسيليستي«  منتخب  تــتــويــج 
بــفــضــل تــصــديــاتــه  أمـــيـــركـــا« 2021،  ــا  »كـــوبـ
الــبــاهــرة وخــصــوصــا فــي ركــــات الترجيح 
البطولة  فــي  أرجنتينيا  بطًا  جعلته  التي 

القارية.
هذا باإلضافة لنجم خط الوسط، جيوفاني 
ــارو  ــ لــــو ســيــلــســو، واملـــهـــاجـــم الــــشــــاب، الوتــ
مـــارتـــيـــنـــيـــز، الــــــذي ســـبـــق أن قـــــدم مــوســمــا 

على  الــفــارق  تمكنها صــنــاعــة  الــتــي  الفنية 
أرض امللعب ورفع اللقب العاملي؟

على األرجنتن أن ُتقدم أفضل أداء لها في 
بطولة كأس العالم القادمة، وعليها التفوق 
على منتخبات قوية، وربما منتخبات من 
األفضل في أوروبـــا، ما يعني أن املهمة لن 
»الكوبا«  بلقب  التتويج  لكن  سهلة،  تكون 
ــكــــي تـــكـــون  ــًا لــ ــيــ ــلــ ــتــــح الــــطــــريــــق قــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ربـ
األرجــنــتــن مـــن املــرشــحــن لــلــمــنــافــســة على 

لقب املونديال.

الكأس الذهبية: بداية جيدة وجه رياضي
لجامايكا وكوستاريكا

استمرت منافسات بطولة »الكأس الذهبية« 
التي انطلقت في 10 تموز/ يوليو عام 2021، 
وشهدت مباراتن لكل من منتخبي جامايكا 
وكــوســتــاريــكــا، أحــــد املــرشــحــن لــلــتــأهــل من 
دور املجموعات والذهاب بعيدًا في البطولة 
»الــكــونــكــاكــاف«  الــخــاصــة بمنطقتي  الــقــاريــة 
ــدأ املــنــتــخــب الــجــامــايــكــي  ــ و«الـــكـــاريـــبـــي«. وبـ
مشواره في البطولة بقوة وحقق فوزًا مهما 
على منتخب سورينام بهدفن نظيفن، في 
حـــن حــقــق مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا انــتــصــاره 
غــوادلــوب  عــلــى منتخب  الــبــطــولــة  فــي  األول 
ــار الــجــولــة األولــــى من  ــك فــي إطـ )3 – 1(، وذلـ

منافسات املجموعة الثالثة.
ــدم مــنــتــخــب جــامــايــكــا  ــى قــ ـــ ــاراة األولـ ــبــ فـــي املــ
باهتة  بنتيجة  يــخــرج  ــاد  وكــ عـــاديـــة  مـــبـــاراة 
أن العبيه شامار  إال  املــبــاراة،  ملجريات  نظرًا 
نيكولسون وبوبي ريد أنهيا األمور بهدفن، 
والثاني  السادسة  الدقيقة  في  فــاألول سجل 
ســـجـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة 26، لــتــنــتــهــي املـــواجـــهـــة 
بفوز مهم لجامايكا بهدفن نظيفن. وفاجأ 
مــنــتــخــب ســوريــنــام مــنــافــســه الــجــمــايــكــي في 
املباراة بسبب أدائه القوي، إذ سدد 10 كرات 
على املرمى وخلق 6 فــرص وتصدى حارس 

جــامــايــاك لــثــاثــة أهــــداف ُمــحــقــقــة، وبــالــتــالــي 
كــــانــــت املـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة جـــــدًا عـــلـــى مــنــتــخــب 
جــامــايــكــا الــــذي ســبــق لــه أن حــل وصــيــفــا في 
الــنــقــاط  وبـــحـــصـــد  و2017.   2015 نــســخــتــي 
الـــكـــامـــلـــة، ضــمــن مــنــتــخــب جــامــايــكــا الــتــأهــل 
بنسبة كبيرة في مجموعة في املتناول، وذلك 
ألن املنافس املباشر له على الصدارة سيكون 
منتخب كوستاريكا فقط، وذلك بسبب ضعف 
وسورينام(،  )غواديلوب  اآلخرين  املنافسن 
وفـــي حــالــة خــســارة االثــنــن مــعــا فــي الــجــولــة 

الثانية، فإنهما سُيغادران البطولة سريعا.
ــة، أثـــــبـــــت مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي املــــــــبــــــــاراة الـ
كــــوســــتــــاريــــكــــا عــــلــــو كــــعــــبــــه عــــلــــى مــنــتــخــب 
الفوز )3 – 1(، في مباراة  غواديلوب وحسم 
لم يكن  املنافس  أن  الفائز، رغــم  سيطر فيها 
ــي  املـــواجـــهـــة وحـــصـــل عــلــى  ــ ســـهـــًا أيـــضـــا فـ
النتيجة وُيحرج  ُيعادل  فرص خطيرة وكاد 
كوستاريكا. تقدم املنتخب الكوستاريكي في 
الدقيقة الــســادســة عــن طــريــق الــاعــب جويل 
كــامــبــل، ثـــم أضــــاف الـــاعـــب أريـــيـــل السيتير 
لكن منتخب   ،21 الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف 
الفارق  غواديلوب رد في الدقيقة 45 وقلص 
عـــن طـــريـــق العـــبـــه رافـــايـــيـــل مـــيـــرفـــال، لــيــعــود 
املواجهة  الاعب سيلسو بورغيس ويحسم 

لكوستاريكا بهدف ثالث في الدقيقة 70.
وســُتــحــاول كــوســتــاريــكــا الــتــأهــل مــن صـــدارة 
ــلـــقـــب،  ــة عـــلـــى الـ ــافــــســ ــنــ هــــــذه املـــجـــمـــوعـــة واملــ
خصوصا أنها حققت في أعوام 1963 و1969 
و1989 وحلت وصيفة في نسخة عام 2002، 
وهــــذه النتيجة الــكــبــيــرة فــي الــجــولــة األولـــى 
تؤكد جهوزية منتخب كوستاريكا للمنافسة 
الــكــأس فــي عــام 2021. وكــانــت املكسيك  على 
البطولة  فــي  الــلــقــب واألكــثــر تتويجا  حــامــلــة 
)11 لقبا( قد استهلت حملة الدفاع عن لقبها 
بتعادل سلبي مخيب مع ترينيداد وتوباغو 
األحد ضمن منافسات املجموعة األولى التي 
غواتيماال  على  بفوزها  تتصدرها سلفادور 

بهدفن نظيفن في افتتاح املشوار.
في املقابل، بدأت الواليات املتحدة وصيفتها 
وصـــاحـــبـــة املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي عــــدد األلـــقـــاب 
)6( مــــشــــوارهــــا بـــفـــوز صـــعـــب عـــلـــى هــايــتــي 
منافسات  ضمن  اإلثنن  فجر  نظيف  بهدف 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فــــوز كــنــدا 
الــعــريــض عــلــى منتخب مــارتــيــنــيــك )4 – 1(، 
على أن ُتستكمل بــاقــي املــبــاريــات فــي األيــام 
املتأهلن من  أجــل تحديد هوية  القادمة من 

املجموعات.
رياض...

Wednesday 14 July 2021 Wednesday 14 July 2021
األربعاء 14 يوليو/ تموز 2021 م  4  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2508  السنة السابعة األربعاء 14 يوليو/ تموز 2021 م  4  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2508  السنة السابعة


