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رياضة

وجه هداف مونديال 1978، األرجنتيني، ماريو 
كيمبس، انتقادات الذعة لنجم وقائد منتخب 

»ألبيسيليستي« ليونيل ميسي. وقال في  الـ
تصريحات لـ »ESPN« املكسيكية: »في ما يتعلق 

 مارادونا. 
ّ

 محل
ّ

بميسي، لسوء الحظ، هو الذي حل
 هذا العشق الذي حظي 

ّ
وبالنسبة لدييغو، مع كل

به أينما ذهب، من الصعب جدًا أن يقترب منه أحد. 
لن يكون ميسي أفضل من مارادونا، حتى وإن فاز 

بكأس العالم 4 مرات متتالية«.

أعلن النجم السويسري، روجيه فيدرير، قراره 
النهائي بعدم املشاركة في أوملبياد طوكيو بسبب 

االنتكاسة في إصابته بالركبة اليمنى، خالل 
منافسة بطولة »ويمبلدون«. وكتب الالعب على 

الشبكات االجتماعية: »الحظت لألسف خالل 
املوسم على األراضي العشبية انتكاسة جديدة في 

ركبتي ورأيت أنه يجب علي الغياب عن أوملبياد 
طوكيو. أشعر بخيبة أمل ألنه كان سيصير فخرا 

ونقطة مضيئة جديدة في مسيرتي«.

وصل الالعب البرازيلي، فيليبي أندرسون، 
إلى العاصمة اإليطالية روما، تمهيدًا لتوقيع 

عقد انضمامه إلى فريق التسيو، الذي لعب 
في صفوفه سابقًا بني سنوات 2013 - 2018. 

قطت 
ُ
ووصل، فيليبي أندرسون إلى روما، والت

له صور وهو يرتدي وشاح التسيو، قبل أن 
يخضع للفحوصات الطبية السابقة لتوقيع عقده 

الرسمي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي اإليطالي 
عبر حساباته في شبكات التواصل االجتماعي.

ماريو كيمبس يوجه 
انتقادات الذعة لميسي: 

ال يقاَرن بمارادونا

روجيه فيدرير لن
 يشارك في أولمبياد 

طوكيو 2020

فيليبي أندرسون 
يصل إلى روما لالنضمام 

لفريق التسيو

تعّرض مدرب 
فريق مانشستر 
يونايتد، 
أوليه غونار 
سولسشاير، 
لضربة قوية، 
قبل بداية 
الموسم الكروي 
الجديد 2020-
2021، وذلك 
بعد الكشف عن 
غياب المهاجم 
اإلنكليزي 
ماركوس 
راشفورد، لمدة 
12 أسبوعًا 
)حوالي 84 
يومًا(، بغية 
إجراء عملية 
جراحية في 
كتفه. وسيغيب 
راشفورد، 
بالتالي، عن 
أول شهرين 
من مباريات 
فريق مانشستر 
يونايتد في 
»البريميرليغ«، 
وكذلك عن 
دوري أبطال 
أوروبا )دور 
المجموعات(.

)Getty( غياب راشفورد سيكون مؤثرًا على خط هجوم مانشستر يونايتد

غياب 84 يومًا
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رغم استمرار »كورونا«
كيف نجا أولمبياد 

طوكيو من اإللغاء؟
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رياضة

طوكيو ـ العربي الجديد

األوملـــبـــيـــة  ــاب  ــ ــعـ ــ األلـ دورة  نـــجـــت 
اليابانية  العاصمة  في  الصيفية 
ــاريـــخـــي  ــيــــل تـ ــيــــو مـــــن تــــأجــ طــــوكــ
مــــرة أخـــــرى، بــعــد حــظــر غــيــر مــســبــوق على 
الــجــمــاهــيــر املحلية واألجــنــبــيــة، ومــعــارضــة 
كبيرة من طرف واسع من الشعب الياباني، 
 
ّ
أن  

ّ
إل املتخوف من تفشي فيروس كورونا، 

 شيء بات قريبًا من النطالق، عقب أخذ 
ّ

كل
الحكومة  أقرتها  التي  الستعدادات،  جميع 

بالتنسيق مع اللجنة املنظمة.
قائمة  املقبلة  األلعاب  دورة  رحلة  وتضّمنت 
طــويــلــة مــن الــتــعــقــيــدات، هــّددتــهــا فــي بعض 
األحـــيـــان مـــن أن تــصــبــح أول ألـــعـــاب حــديــثــة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة يــتــم الــغــاؤهــا 
في مناسبتني، لكن الرحلة كانت شاقة، منذ 
اإلعــالن في مـــارس/آذار 2020، عن تأجيلها، 
ــا في  عــقــب تـــوســـع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ
ــالـــم. آنــــــذاك كــــان هـــنـــاك ســبــب لـــأمـــل في  الـــعـ
أن يــنــتــهــي الـــوبـــاء قــبــل حــفــل الفـــتـــتـــاح، وأن 
البشرية  انتصار  على   

ً
»دليال األلعاب  تكون 

عـــلـــى الــــوبــــاء الـــعـــاملـــي« بــحــســب املـــســـؤولـــني 
 تصاعد حّدة الفيروس عامليًا 

ّ
اليابانيني، لكن

ضا 
ّ
وظهور املزيد من املتحّورات املعدية، خف

من حدة هذه النغمة وأثارا معارضة متزايدة 
الــبــالد. وفــي النصف األول مــن السنة  داخـــل 
 معظم 

ّ
الحالية، وجدت استطالعات الرأي، أن

الصيفية  األلعاب  إقامة  عارضوا  اليابانيني 
 
ً
ــا اإللـــغـــاء أو تــأجــيــال ــلــني إمــ

ّ
الــحــالــيــة، مــفــض

 املسؤولني ضغطوا في التجاه 
ّ
إضافيًا، لكن

املعاكس، بعدما بذلوا جهودًا جبارة لصياغة 
قـــواعـــد ملــكــافــحــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس، اعــتــبــروا 
آمنا.  الكبير وتجعله  الــحــدث  ــهــا ستحمي 

ّ
أن

وأعــلــن املــســؤولــون فــي الــيــابــان فــي مـــارس/
ــهــم ســيــفــرضــون حــظــرًا على 

ّ
آذار املـــاضـــي، أن

الخارج، وهو  الجماهير األجنبية اآلتية من 
قرار وصفته رئيسة اللجنة املنظمة ألوملبياد 
ه »ل مفّر منه« 

ّ
طوكيو، سيكو هاشيموتو بأن

ــا. وبــعــد  لــلــحــّد مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
الجماهير  املنظمني حــدًا أقصى لعدد  وضــع 
املــحــلــيــة، ل يتخطى عــشــرة آلف مــتــفــرج في 
 
ّ
املــنــشــأة الـــواحـــدة، كــانــت تــحــذيــراتــهــم، مــن أن
األلــعــاب قــد تــقــام وراء أبـــواب مــوصــدة بحال 

حسين غازي

اســـم سيطر عــلــى عالم  فــريــد فيلبس.  مــايــكــل 
ــيــــة لــســنــوات  ــبــ ــــاب األوملــ ــعـ ــ ــي األلـ الـــســـبـــاحـــة فــ
طـــويـــلـــة. هـــو الـــريـــاضـــي األكـــثـــر نــجــاحــًا على 
ــلـــف الـــــــريـــــــاضـــــــات، بــفــضــل  ــتـ ــمـــخـ اإلطــــــــــــالق بـ
املاضية.  ــدورات  الــ طـــوال  الذهبية  تتويجاته 
خــــالل  ــد  ــ ــــصـ وحـ  ،1985 عــــــــام  ــبـــس  ــلـ ــيـ فـ ولــــــــد 
ــعـــاب األوملـــبـــيـــة 23 مــيــدالــيــة  مــســيــرتــه فـــي األلـ
ذهــبــيــة و3 فــضــيــات وبــرونــزيــتــني، مــا وضعه 
الهرم متفوقًاعلى لريسا لتينينا،  قمة  على 
لعــبــة ريــاضــة الــجــمــبــاز الــتــي مثلت التــحــاد 
و1964   1956 بـــني  بـــاألوملـــبـــيـــاد  الــســوفــيــيــتــي 
ـــ18 مــيــدالــيــة مــنــهــا 9 ذهــبــيــات. عــام  ــازت بــ ــ وفـ
الرقم  فيلبس  بكني، حطم  أوملبياد  في   ،2008
القياسي الذي سجله السباح األميركي مارك 
سبيتز عام 1971 )7 ميداليات ذهبية في دورة 
األميركي  الدولفني  استطاع  حينها  واحـــدة(، 

فيلبس التتويج 8 مرات بالذهب.
خــالل أوملــبــيــاد ريــو دي جانيرو 2016، نجح 
ــابـــة الـــســـطـــر األخــــيــــر لــــه فــي  ــتـ فــيــلــبــس فــــي كـ
توج  بأفضل طريقة، حني  السباحة  أحــواض 
ــرى فــضــيــة. عــاش  ــ بــــ5 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة وأخـ
فيلبس في بالتيمور بولية ماريالند، ونشأ 
فــي حــي رودجـــرز فــورج بالقرب مــن توسون، 
الــتــحــق بــمــدرســة رودجــــرز فـــورج البــتــدائــيــة، 
ومــــدرســــة دمــــبــــارتــــون املـــتـــوســـطـــة، ومـــدرســـة 

توسون الثانوية، وهو األصغر بني 3 أطفال.
والــدتــه ديــبــورا ســو »ديــبــي« فيلبس لــم تكن 
ريـــاضـــيـــة الـــبـــتـــة، إذ كــــانــــت مــــديــــرة مـــدرســـة 
إعدادية، أما والده مايكل فريد فيلبس، فكان 
ــد، لعب  ــاريـــالنـ ــة مـ ــ جــنــديــًا مــتــقــاعــدًا فـــي وليـ
كـــرة الـــقـــدم األمــيــركــيــة فـــي املـــدرســـة الــثــانــويــة 
والكلية، وحاول النضمام إلى فريق واشنطن 

فيلبس  ينحدر  السبعينيات.  في  القدم  لكرة 
ــن أصــــــول إنـــكـــلـــيـــزيـــة وأملــــانــــيــــة وأيـــرلـــنـــديـــة  مــ
واســكــتــلــنــديــة وويـــلـــزيـــة، وقــــد عــــاش لــحــظــات 
عصيبة بسبب طالق والديه عام 1994 عندما 
كان في التاسعة من عمره، وتزوج والده مرة 
 
ّ
أخــــرى عـــام 2000. وكــشــف فــيــلــبــس لحــقــًا أن

الطالق كان له تأثير سلبي شديد عليه وعلى 
 عالقته بوالده كانت بعيدة وغير 

ّ
أشقائه، وأن

جيدة لبضع سنوات بعد الطالق.
بدأ فيلبس السباحة في سن السابعة، ويرجع 
وبعد  عليه،  شقيقاته  تأثير  إلــى  جزئيًا  ذلــك 
تــقــاعــده فــي عــام 2016 قـــال: »الــســبــب الوحيد 

 أمي أرادت مني أن 
ّ
لدخول أحواض املاء، هو أن

أتعلم السباحة فقط. لقد وقعت أنا وشقيقاتي 
فــي حــّب هــذه الــريــاضــة، وقــررنــا ممارستها«. 
الــســادس، تم  عندما كــان فيلبس فــي الــصــف 
ــه يــعــانــي مــن اضــطــراب 

ّ
تشخيص حــالــتــه بــأن

الــنــشــاط )ADHD(. في  نقص النــتــبــاه وفـــرط 
سن العاشرة، كان يحمل رقمًا قياسيًا وطنيًا 
لــفــئــتــه الــعــمــريــة فـــي ســبــاق 100 مــتــر فــراشــة، 
وبدأ التدريب في نادي نورث بالتيمور املائي 

تحت قيادة املدرب بوب بومان.
ــي الــفــئــات  ــازات فـ ــ ــــجـ ــن اإلنـ ــد مـ ــزيـ تــبــع ذلــــك املـ
كـــان   ،2018 أغـــســـطـــس   21 ــتـــى  وحـ الـــعـــمـــريـــة، 

فــيــلــبــس ل يـــــزال يــحــتــفــظ بــــ11رقـــمـــًا قــيــاســيــًا 
بالفئات العمرية. مدربه بومان كان سببًا في 
نجاحه من دون شك، وعن أسلوبه املنضبط 
والقاسي والصارم، قال فيلبس: »التدرب مع 

بوب كان أذكى شيء قمت به على اإلطالق«. 
يتناول   فيلبس كان 

ّ
أن هناك شائعة مفادها 

 فيلبس 
ّ
 يـــوم، لــكــن

ّ
12 ألــف ســعــرة حــراريــة كــل

ـــه لــم يــأكــل كثيرًا 
ّ
 األمـــر مبالغ فيه وأن

ّ
ذكــر أن

 فيلبس خاص 5 
ّ
حتى في أيام نموه. ُيذكر أن

األميركي  السباح  األوملبياد، وهو  في  دورات 
ـــه 

ّ
ــم أن ــاز، رغــ ــجــ ــذا اإلنــ ــــذي حــقــق هــ الـــوحـــيـــد الـ

كان قبل أوملبياد ريو دي جانيرو قد اعتزل، 

لتعرف قيمة  ذلــك.  عــن  يتراجع لحقًا  أن  قبل 
فــيــلــبــس، عــلــيــك ســمــاع مـــا قــالــه عــنــه الــســبــاح 
الــذي  األمــيــركــي  سبيتز،  مـــارك  سابقًا  الكبير 
يعّد من أفضل السباحني تاريخيًا في بالده، 
مــيــدالــيــة بينها 9 ذهبيات  بــعــدمــا حــصــد 11 
في األلعاب األوملبية الصيفية بدورتي 1968 

و1972: »ملحمي. 
 هذا الرجل ليس فقط أعظم سباح 

ّ
يظهر لك أن

 
ّ

 العصور وأعــظــم لعــب أوملــبــي فــي كل
ّ

فــي كــل
الــعــصــور، بــل ربــمــا يــكــون أعــظــم ريــاضــي في 
ــــه أعــظــم مــتــســابــق عــلــى هــذا 

ّ
 الـــعـــصـــور. إن

ّ
كــــل

الكوكب«. حديث سبيتز هذا كان عام 2008.

فيلبس أسطورة األولمبياد 
والسباحة األوحد

عــادوا  إذ  ها، 
ّ
أكثر، في محل الفيروس  تفشي 

ــرًا عـــلـــى الــجــمــاهــيــر املــحــلــيــة  وفــــرضــــوا حـــظـ
فــي طوكيو، نتيجة عــودة وبــاء كــورونــا إلى 

النتشار بسرعة كبيرة ومرعبة.

حزن الشعلة وانتكاسات 
أولمبياد طوكيو

كـــان وصــــول الــشــعــلــة األوملــبــيــة حــزيــنــًا، مع 
إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل املتواضع 
 
ّ
ــأن ــّك بـ ــاٍل، ول شــ ــ ــــذي أقـــيـــم فـــي مــلــعــب خــ الـ

غــيــاب املــتــفــرجــني عـــن املــــدرجــــات، سيجعل 
هذا األوملبياد نسخة باهتة عن املناسبات 
ستكون  ها 

ّ
أن الجميع   

ّ
ظــن بعدما  السابقة، 

احتفالية كبيرة، عندما أعلن في الثامن من 
أيلول 2013، منح طوكيو شرف  سبتمبر/ 
اســتــضــافــة الـــــــدورة الــصــيــفــيــة عــــام 2020. 
التلفزيونية  البرامج  مقّدمو  انهار  حينها، 
اليابانية بكاًء، وابتهجت البالد، التي كانت 
تخشى مــن أن يـــؤدي الــحــادث الــنــووي في 
وتسونامي  زلـــزال  بعد  فوكوشيما  محطة 
ــال الــيــابــانــيــني،  ــ ــى تــدمــيــر آمـ ــام 2011، إلــ عــ
ــعـــاب األوملـــبـــيـــة الــيــابــانــيــة  لــيــطــلــق عــلــى األلـ
ــار«.  ــ ــمــ ــ ــاب إعـــــــــادة اإلعــ ــ ــعــ ــ حـــيـــنـــهـــا اســــــم »ألــ
منذ  كثيرة  انتكاسات  األوملبياد  وواجــهــت 
املهندسة  مــشــروع  ألغي  عندما   ،2015 عــام 
حــديــد، وسلم  زهـــا  البريطانية   - الــعــراقــيــة 
إلى املهندس الياباني كينغو كوما، بسبب 
إلــى نقطة   شــيء 

ّ
كــل املرتفعة، وعـــاد  الكلفة 

الــبــدايــة مـــرة أخــــرى، فــيــمــا شــهــدت الــيــابــان 
أيــلــول 2015،  بــأواخــر سبتمبر/   آخــر 

ً
فشال

ت اللجنة التنظيمية لأوملبياد 
ّ
عندما تخل

لــألــعــاب،  األّول  عــن شــعــار كنجيرو ســانــو 
ــعـــار مــــســــرح لـــيـــاج  ـــــــه كــــــان شـــبـــيـــهـــا بـــشـ

ّ
ألن

البلجيكي، فيما لجأ مصّممه إلى القضاء.

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

بعد تأجيل بسبب أزمة تفشي فيروس »كورونا«، كافح منظمو دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية في طوكيو لتفادي تأجيل تاريخي ثاٍن أو 

حتى اإللغاء بعد معارضة كبيرة من أغلب الشعب الياباني بسبب استمرار 
تأثير الجائحة

)Getty/األولمبياد كان معرضًا للتأجيل مجددًا )كارل كورت

)Getty/الشعلة األولمبية وصلت من دون جماهير )ميلوس باكينيسكي

)Getty/فيلبس حصل على 23 ميدالية ذهبية في مسيرته )آدم بريتي

)Getty/فيلبس أكثر أولمبي تحقيقًا للميداليات )توم بينينغتون

)Getty/المدرب بومان ساهم في نجاح فيلبس )جوناثان فيري

)Getty/مارك سبيتز وصفه بالرياضي األعظم )جايسين الفيري

األوملــبــيــة  اللجنة  رئــيــس  أعــلــن  وفـــي 2019، 
تــاكــيــدا، استقالته  تــســونــيــكــازو  الــيــابــانــيــة 
بقيمة  دفــعــات  فــي  فرنسي  تحقيق  نتيجة 
على  طــوكــيــو  لــحــصــول  دولر  مــلــيــون   2.3
 املــســؤول نــفــى أّي 

ّ
شـــرف الســتــضــافــة، لــكــن

عــالقــة لــه بــشــبــهــات الــفــســاد. وفـــي فــبــرايــر/ 

املنظمة  اللجنة  قدم رئيس  املاضي،  شباط 
ـــرو مــــــــوري،  ــيــ ــ ــوشـ ــ ــو، يـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــاد طـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ألوملــ
استقالته أيضًا، بعد تلميحات مهينة بحق 
النساء. وكّبد التأجيل األوملبي وبروتوكول 
الحماية من تفشي كورونا نفقات إضافية 
بقيمة 2.6 مليار دولر، تضاف إلى ميزانية 
قد  دولر،  مــلــيــار   14.9 بــلــغــت  أصـــال  ثقيلة 
تجعل من ألعاب طوكيو األغلى في التاريخ، 
فيما يأمل رئيس الوزراء، يوشيدي سوغا، 
األلعاب،  انتخابات بعد  أول  الــذي يخوض 
ز مسيرته 

ّ
أن تــحــقــق األخـــيـــرة نــجــاحــًا يــعــز

الــســيــاســيــة. وواجــــهــــت حــكــومــة يــوشــيــدي 
مواجهتها  أسلوب  حيال  ضغوطا  سوغا، 

 الــيــابــان شــهــدت تفشيًا 
ّ
الــجــائــحــة، رغـــم أن

أقــل مــن دول كثيرة، مــع نحو 15 ألــف وفــاة 
ــــالق الــقــاســيــة، الــتــي  وتــجــنــب عــمــلــيــات اإلغـ
عــاشــتــهــا شـــعـــوب الـــعـــالـــم، مـــنـــذ مــنــتــصــف 
شهر مارس/ آذار عام 2020. وبدأت عملية 
ــفــّعــل ســـوى بــــدءًا من 

ُ
الــتــلــقــيــح بــبــطء ولـــم ت

بوتيرة  ها تسير 
ّ
لكن املــاضــي،  أيـــار  مــايــو/ 

مــا نسبته 15  إذ جــرى تطعيم  اآلن،  أســـرع 
فــي املــائــة مــن السكان ضــد الــفــيــروس حتى 
اآلن، فيما يخشى اختصاصيون أن يتسبب 
ــتـــا« بــمــوجــة جـــديـــدة يــمــكــن أن  مــتــحــّور »دلـ
ـــرهـــق الــجــســم الـــطـــبـــي. ويــخــشــى الــعــديــد 

ُ
ت

الياباني،  الصحي  القطاع  في  الخبراء  من 

بمجيء حوالي  املرتبطة  املحتملة  املخاطر 
70 ألف شخص من الخارج.

الشروط الصارمة في الدورة
لكن، مع قرب انطالق الــدورة، ُوضعت قوانني 
يتعانقوا  أن  للرياضيني  يمكن  إذ ل  صارمة، 
بتحقيق  الحـــتـــفـــالت  خــــالل  يــتــصــافــحــوا  أو 
بالكمامات  اللـــتـــزام  عليهم  ويــتــعــنّي  الــنــصــر، 
الطعام،  تــنــاول  فترة  باستثناء  الــوقــت  طــوال 
والنوم، والتنافس، ويسمح لهم فقط بالتنقل 
بني القرية األوملبية وباقي املنشآت الرياضية، 
فـــيـــمـــا تــــــتــــــراوح الــــعــــقــــوبــــات بـــــني الـــتـــحـــذيـــر 
 الــلــفــظــي والـــغـــرامـــات واإلقـــصـــاء مـــن األلـــعـــاب.

غياب المتفرجين عن 
المدرجات سيؤثر كثيرًا 
على نسخة األولمبياد

جوليانا الصادق

بطل أولمبي

عّمان ـ العربي الجديد

حققت العبة التايكوندو، األردنية جوليانا الصادق، حلم طفولتها، بعد 
نجاحها في التأهل للمشاركة في دورة األلعاب األوملبية في طوكيو هذا 
الصيف، ما جعلها تدخل في معسكر مغلق مع أعضاء الفريق، تحت 

إشراف املدرب فارس العساف.
وتطمح جوليانا الصادق، صاحبة الـ26 عامًا، إلى الحصول على امليدالية 
ها أعربت أيضًا عن أملها في أن تكون مشاركتها مصدر 

ّ
الذهبية، لكن

عمر  في  »بــدأت  »رويــتــرز«:  لوكالة  وقالت  األردن.  بلدها،  لفتيات  إلهام 
ني أحبها، وأريد أن أكمل ما بدأته وأنا 

ّ
صغير. وتفرغت لهذه الرياضة ألن

طفلة«. وتابعت: »لقد رغبت دائمًا في التأهل إلى األوملبياد. عام 2016 
لم أستطع الوصول، لكن وضعت هدفًا لي، وهو العودة لتحقيق حلمي، 
والحمد لله هذه املرة استطعت تحقيق ما أردته، وأشعر بالفخر، وأريد 
الكثير من  إلــّي  أن أكــون مصدر إلهام لبنات بلدي«. وأوضحت: »تأتي 
الفتيات، ويعربن عن رغبتهن في أن يكّن مثلي، ويشاركن في بطوالت 
 الخير، وبــإذن 

ّ
بـــدوري أقــوم بتشجيعهن، وأتمنى لهن كــل دولــيــة، وأنــا 

الله سأتمكن من تحقيق ميدالية ذهبية أوملبية، كي أساهم في انتشار 
الرياضية ببلدي، خصوصًا بني الفتيات«.

واستمدت جوليانا الصادق، حبها لرياضية التايكوندو، من والدها، كما 
ا من جعلها محترفة فيها، 

ّ
شقيقها الحائز على جوائز في اللعبة، وتمكن

ما صنع منها أول عربية تفوز بميدالية ذهبية في التايكوندو في دورة 
إندونيسيا عام 2018. وعما حدث  ألعاب  األلعاب اآلسيوية، وذلــك في 
ذهبية  املفضلة هي  »ميداليتي  الصادق:  تقول جوليانا  إندونسيا،  في 
األلعاب اآلسيوية، كوني أول بنت عربية حصلت على امليدالية الذهبية 
في لعبة التايكوندو. هذا األمر أعطاني حافزًا كبيرًا، من أجل االستمرار 

في مسيرتي الرياضية، وتحقيق العديد من اإلنجازات الدولية«.
بــدوره، أعرب فارس العساف، مدرب جوليانا، عن ثقته في أن تشجع 
الرياضة، بقوله:  الفتيات في األردن على ممارسة  تجربتها مزيدًا من 
»هي نموذج ألّي بنت تلعب تايكوندو، وهي إن شاء الله ستكون محفزة 
للبقية، من أجل أن يلعبوا هذه الرياضة«. امليدالية الوحيدة التي حققها 
األردن في تاريخ مشاركاته في األلعاب األوملبية، كانت عن طريق لعبة 
التايكوندو بــالــذات، وذلــك عن طريق الالعب أحمد أبــو غــوش الــذي فاز 
بالذهبية، في أوملبياد ريو 2016. ومن الرياضة نفسها تأمل جوليانا 
األوملــبــيــة. جوليانا  بالذهبية  تفوز  أردنــيــة  أول  أن تصبح  فــي  الــصــادق 
ستكون من بني 14 العبًا والعبة من األردن في أوملبياد طوكيو، وهو 

الوفد األكبر في تاريخ اململكة، فهل نشهد على إنجاز أردني جديد؟

وقـــع الخــتــيــار عــلــى ألــيــخــانــدرو فــالــفــيــردي )41 عــامــًا(، للمشاركة في 
األلعاب األوملبية في طوكيو، وسيكون قائد منتخب إسبانيا للدراجات 
 إسبانيا 

ّ
في هذا الحدث الهام بالنسبة إلى الرياضة اإلسبانية، بما أن

متميزة في منافسات الدراجات على مّر التاريخ، رغم التراجع املسجل 
الحدث  املشارك في  األخــيــرة. ويضم منتخب إسبانيا  السنوات  خــالل 
 من أيون إيزاغيري، وجوركا إيزاغيري، وعمر فرايلي، وخيسوس 

ً ّ
كال

هيرادا، وهي املجموعة التي وقع عليها الختيار لتمثيل إسبانيا في 
الــحــدث األوملــبــي املنتظر. وقـــال بــاســكــوال مــومــبــارلــيــر، مـــدرب الفريق: 
العمل  إلــى قدرتهم على  »أردنــا بناء فريق حــول فالفيردي، باإلضافة 
ووضع أنفسهم في خدمة أليخاندرو، أن ينافسوا على املراتب األولى«. 
وسيشارك فالفيردي، بطل العالم في 2018، للمرة الخامسة في األلعاب 
األوملبية، بعد مشاركته في ألعاب أثينا )2004( وبكني )2008( ولندن 
أوملبية  ميدالية  بــأّي  يفز  لــم  ه 

ّ
لكن  ،)2016( جانيرو  دي  وريــو   )2012(

رغم حضوره املتواصل. وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي: »سنبذل 
 الحصول على ميدالية، 

ً
ه لن يكون سهال

ّ
جهدنا، لكن وجب العتراف بأن

ول أريد تسليط ضغوط مجانية علينا خالل هذه املشاركة، وما يمكن 
نا جاهزون بنسبة عالية«.

ّ
تأكيده أن
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رياض الترك

كضيفة  مشوارها  قطر  ت 
ّ
استهل

في بطولة الكأس الذهبية ملنطقة 
كونكاكاف في كرة القدم، بتعادل 
مـــع مــنــتــخــب بــنــمــا )3-3( ضــمــن مــنــافــســات 
املــجــمــوعــة الــرابــعــة فـــي هــيــوســن. وافــتــتــح 
الــنــجــم أكــــرم عــفــيــف مــهــرجــان األهـــــداف في 
الـــ 48، وبعدها بثالث  املــبــاراة عند الدقيقة 
دقــائــق فقط عــادل منتخب بنما مــن طريق 
الالعب رولندو بالكبورن، في الدقيقة الـ51. 
رّد سريعًا  ُمعز علي،  القطري  النجم  أن  إل 
ــاٍن فــي الــدقــيــقــة الـــــ53، ليمنح قطر  بــهــدف ثـ
الــتــقــدم )2-1( فــي املـــبـــاراة. وبــعــد 5 دقــائــق 
فقط، عادل منتخب بنما للمرة الثانية في 
األول،  الهدف  عن طريق صاحب  املواجهة، 
رولندو بالكبورن، في الدقيقة الـ58. وبعد 
عن  مجددًا  »العنابي«  تقدم  فقط،  دقائق   5
ــلـــة جــــزاء  طـــريـــق حـــســـن الــــهــــيــــدوس، مــــن ركـ
لتتقدم  ـــ63،  الــ الدقيقة  فــي  بنجاح  سجلها 

قطر )3 – 2(.
شير فيه إلى توجه 

ُ
وفي وقت كانت األمور ت

بطولة  في  األول  فــوزه  لتحقيق  »العنابي« 
»الكأس الذهبية«، حصل منتخب بنما على 
ركلة جزاء في الدقيقة الـ79، لُينفذها الالعب 
إريك ديفيس بنجاح، وُيعادل النتيجة )3-
3(، ليتقاسم املنتخبان نقاط املواجهة، التي 
السريعة  بأهدافها  ومثيرة  مجنونة  كانت 
واملتتالية إلى أبعد حدود. وفي املجمل، قدم 
القطري مستوى جيدًا على أرض  املنتخب 
امللعب، فقد صنع 15 فرصة على مرمى بنما 
مع 15 تسديدة )6 على املرمى(، مع تصدي 
الــــحــــارس الــبــنــمــي لــثــالثــة أهــــــداف ُمــحــقــقــة 

الكأس الذهبية
قطر تبدأ بتعادل

بدأ المنتخب القطري مشواره في منافسات المجموعة الرابعة لبطولة 
شهدت  مواجهة  في  بنما،  منتخب  مع  مثير  بتعادل  الذهبية«  »الكأس 
تقلّبًا ُمستمرًا للنتيجة حتى الدقائق األخيرة، وكان »العنابي« قريبًا جدًا من 

تسجيل انطالقة قوية بتحقيق الفوز

3031
رياضة

تقرير

عزمه  العربي  املنتخب  ليؤكد  »للعنابي«، 
عــلــى تــســجــيــل نــتــائــج قــويــة فـــي املــجــمــوعــة 

الرابعة والتأهل إلى الدور الثاني.
وفـــــي مـــنـــافـــســـات نـــفـــس املـــجـــمـــوعـــة، حــقــق 
ــوزا عـــريـــضـــا عــلــى  مــنــتــخــب هـــــنـــــدوراس فـــــ
ليتصدر  برباعية نظيفة،  منتخب غرينادا 
ــة بــــفــــارق نــقــطــتــني عــن  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــمـــوعـ املـــجـ
املنتخب القطري، مع العلم أنهما سيلتقيان 
فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن دور املــجــمــوعــات، 
الثاني  الــدور  إلــى  للتأهل  املرشحان  وهما 
املواجهة،  نهاية  وبعد  املجموعة.  هــذه  عن 
رأى مدرب منتخب قطر، اإلسباني فيليكس 
ســانــشــيــس، أن الــبــطــولــة ســتــمــنــحــه فــرصــة 
»فاملشاركة  الفريق،  جاهزية  على  للوقوف 
ــــرف عــلــى  ــعــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــي بــــــطــــــولت رســــمــــيــــة وال
فرصة  ستمنحنا  مختلفة  كــرويــة  مـــدارس 
التي  باملنتخبات  مقارنة  مستوانا  لتقييم 

سنواجهها في بطولة كأس العالم«.
وبعد تتويج قطر بلقب كأس آسيا، خاض 
الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد مـــن املـــنـــافـــســـات الـــدولـــيـــة، 
منها بــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا« فــي الــبــرازيــل 
املـــؤهـــلـــة  أوروبــــــــــا  ــات  ــيـ ــفـ وتـــصـ  ،2019 ــــي  فـ
لـــكـــأس الـــعـــالـــم 2022 الـــتـــي واجـــــه خــاللــهــا 
للمشاركة  بعد دعوته  أوروبــيــة،  منتخبات 
املضيف  الــبــلــد  إعــــداد منتخب  فيها ضــمــن 

للنسخة املقبلة من املونديال. ُيشار إلى أن 
العالم  كــأس  من  املقبلة  النسخة  منافسات 
الثاني/نوفمبر  تــشــريــن   21 فــي  ستنطلق 
مباراة  القطري  املنتخب  سيلعب  إذ   ،2022
الفتتاح على استاد البيت الذي يتسع لـ60 
ألف مشجع، وتختتم منافساته في استاد 
لــوســيــل بــحــضــور 80 ألـــف مــشــجــع يـــوم 18 
تــزامــنــًا مع  كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2022، 

احتفالت قطر باليوم الوطني.

الجولة القادمة وجهوزية قطر
وفي الجولة املقبلة، السبت، تلعب قطر مع 
غرينادا، وهندوراس مع بنما، ويتأهل بطل 
ووصيف كل من املجموعات األربع إلى ربع 
الــوليــات  فــي  املــقــامــة  البطولة  مــن  النهائي 
املتحدة حتى 1 آب/أغسطس املقبل. ويملك 
املــنــتــخــب الـــقـــطـــري تــشــكــيــلــة مـــن الــالعــبــني 
أفضل  مــن  الــذيــن يشكلون واحـــدا  ميزين 

ُ
امل

ــادت مــنــتــخــب »الــعــنــابــي«،  األجـــيـــال الــتــي قــ
وهـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي ُيــمــكــنــهــا الـــذهـــاب 
الذهبية«، وملا ل  بعيدًا في بطولة »الكأس 
منافسة كــل مــن املكسيك وأمــيــركــا مــن أجل 
اللقب. وحقق املنتخب القطري في  تحقيق 
السنوات األخيرة ثورة كروية كبيرة بدأت 
ــــدرب اإلســـبـــانـــي الــخــبــيــر،  بــالــتــعــاقــد مـــع املــ
مرورًا بالتتويج بلقب كأس آسيا عام 2019، 
وصوًل إلى تحقيق نتائج ُمميزة، وامتالك 
منتخب ُمقاتل قادر على مقارعة املنتخبات 

املتوسطة في املونديال القطري عام 2022.
وفي الوقت الحالي، ُيمكن للمنتخب القطري 
فــي حــال كــانــت مجموعته سهلة فــي كأس 
العالم 2022، أن يتأهل إلى الدور الثاني من 
املنافسات، لسببني: األول يتمثل في املدرب 

منتخب قطر قادر 
على منافسة كل من 

المكسيك وأميركا

باتروناتو أول المتأهلين لربع نهائي كأس األرجنتين
حجز فريق باتروناتو مقعده في دور الثمانية في كأس األرجنتني لكرة القدم إثر فوزه 
بشق األنفس بهدف نظيف على فيا سان كارلوس، فريق الدرجة الثالثة، يوم الثالثاء 
نيوكالس  الشاب  الجناح  توقيع  الوحيد  اللقاء  هــدف  حمل  البطولة.  نهائي  ثمن  في 
في  الثمانية  لــدور  املتأهلني  أول  باتروناتو  فريق  ليكون   ،73 الدقيقة  فــي  ديلغاديو 
الدور املقبل املتأهل من مواجهة »السوبر كالسيكو«  الفريق في  البطولة. وسينتظر 
املرتقبة بني الغريمني التقليديني بوكا جونيورز وريفر بليت، والتي ستقام يوم 4 آب/

أغسطس املقبل. ُيذكر أن ريفر بليت هو حامل لقب البطولة، إذ فاز في نهائي النسخة 
املاضية على سنترال كوردوبا بثالثية نظيفة.

باو غاسول متحمس لمشاركته األخيرة مع إسبانيا
أكد نجم كرة السلة اإلسبانية املخضرم، باو غاسول، العب ارتكاز برشلونة ومنتخب 
إسبانيا، أنه »متحمس جدًا« ملشاركته في آخر حدث رياضي كبير في مسيرته مع 
املنتخب في دورة األلعاب األوملبية )طوكيو 2020(. وجاءت تصريحات غاسول على 
االتحاد  ينظمه  الــذي  اإلسبانية  السلة  كــرة  جــوائــز  مــن حفل  الثانية  النسخة  هامش 
اإلسباني للعبة بالتعاون مع صحيفة »ماركا«، والذي حصد خالله جائزة )أسطورة 
للمشاركة في  إنــه يستعد  اإلسباني في تصريحاته  وقــال نجم برشلونة  الــرجــال(. 
الحدث الرياضي األكبر في العالم برغبة كبيرة وطموح، في الوقت الذي أبدى فيه تمنيه 

تقديم بطولة جيدة في طوكيو.
ُيذكر أن غاسول ُيعد من أساطير كرة السلة ليس في إسبانيا بحسب، ولكن في العالم 
ألفا و362 مباراة  الــدوري األميركي خــاض خاللها  أيضا، إذ قضى 18 موسمًا في 
أندية ممفيس غريزليس ولــوس أنجليس ليكرز وشيكاغو بولز وســان أنطونيو  مع 

سبيرز، وميلووكي باكس.

برشلونة يواجه شتوتغارت وديًا 
نهاية الشهر استعدادًا للموسم الجديد

يواجه فريق برشلونة اإلسباني يوم 31 تموز/يوليو الحالي على ملعب »مرسيدس-
الودية  »الكتالوني«  الــنــادي  مباريات  ثالث  في  األملــانــي  فريق شتوتغارت  أريــنــا«  بنز 
استعدادًا للموسم الجديد )2021-2022(. ووفقًا لتأكيدات مصادر من داخل برشلونة 
لوكالة األنباء اإلسبانية »إفي«، ستلعب كتيبة الهولندي رونالد كومان املباراة في إطار 
معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي سيكون خالل الفترة من الـ27 من الشهر 
الجاري، وحتى 2 أو 3 آب/أغسطس املقبل في مدينة دوناوشينجن األملانية الحدودية 
مع سويسرا. أما آخر مباريات »البالوغرانا« الودية فستكون على ملعب »الكامب نو« 
أمام يوفنتوس اإليطالي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم 8 آب على 
كأس »جوان جامبر«، بينما في األسبوع التالي مباشرة سيبدأ الفريق موسمه رسميًا 

بمواجهة ريال سوسييداد على نفس امللعب في أولى جوالت »الليغا«.

سبورتينغ لشبونة يؤكد نيته الدفاع 
عن مصالحه بعد انتقال جواو ماريو لبنفيكا

مؤكدًا  بنفيكا،  إلــى  مــاريــو،  جــواو  انتقال،  إعــالن  على  لشبونة  فريق سبورتينغ  رد 
أنه سيدافع عن مصالحه في ظل اشتباهه بأنه تم االتفاق بني إنتر ميالن والالعب 
البرتغالي على 30 مليون يــورو املنصوص  النادي  العقد لكي ال يحصل  على فسخ 
عليها في حالة انتقال الالعب لنادي برتغالي. وبعد ساعات من تأكد انضمام الدولي 
البرتغالي لبنفيكا، بعقد يمتد حتى 2026، أصدر سبورتينغ الذي كان يسعى لضم 
الالعب للموسم املقبل، بيانا قويا أكد فيه أنه حني انتقل الالعب إلنتر في 2016، تعهد 
النادي االيطالي والالعب بدفع 30 مليون يورو إذا انتقل الالعب بعدها لنادي برتغالي. 
وبعدما تم فسخ العقد بني جواو ماريو وإنتر »بالتراضي«، وقع العب الوسط بحرية 
لبنفيكا، ليصبح غير مطالب بهذا الشرط، وهو ما ُيعتقد أنه تم بشكل عمدي لتجنب 
الجزائي. وبــدأ جــواو ماريو مسيرته في ناشئي سبورتينغ وبعد  الشرط  دفع قيمة 
فوزه في »يورو 2016« مع البرتغال، ثم انتقل إلى إنتر مقابل 40 مليون يورو وبعقد 

يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2022.

زهير ورد

 الــتــوقــعــات، الــســائــق الــبــريــطــانــي النـــدو نــوريــس، ألن 
ّ

ــرشــح كـــل
ُ
ت

أّن  بما  املقبلة،  املــواســم  فــورمــوال 1 خــالل  يكون نجم سباقات 
مــســتــواه يــســمــح لــه بـــأن يــنــافــس أفــضــل الــســائــقــني، وهـــو قــادر 
ــه لــم يحقق  ـ

ّ
أن ــم  عــلــى أن يــفــرض نفسه بشكل مــتــواصــٍل. ورغـ

 املعطيات تشير إلى 
ّ

االنتصار األول بعُد في مسيرته، فإّن كل
مــردوده  كــان  بعدما  قريبًا،  ذلــك  ماكالرين سيحقق  أّن سائق 
رائعًا في آخر سباق. ويبلغ نوريس 21 عامًا، ولم يخض الكثير 
األخــيــرة مــن بطولة  املرحلة  إذ كانت  فــورمــوال 1،  مــن سباقات 
السباق رقم 47 في مسيرته، ونجح خاللها  النمسا  العالم في 
التتويج في أربع مناسباٍت، كما حقق  في الصعود إلى منصة 
أفضل  نتائج  انتظار  يمكن  وال  مــّرتــني.  السباق  فــي  لفة  أســرع 
من السائق البريطاني، بما أّن سيارته ليست في مستوى قوة 
ه 

ّ
العديد من السيارات األخرى التي تشارك في بطولة العالم، لكن

التي توجد فــي الصف  الــســيــارات  ــه قــادر على منافسة 
ّ
أن أثبت 

ُيعتبر  إذ  املريحة،  عائلته  ظــروف  نوريس من  واستفاد  الثاني. 
والده من أثرياء مدينة بريستول، وبالتالي تمتع بفرصة مزاولة 
تعليمه مع ممارسة أنشطة رياضية مثل الكارتينغ وغيرها من 
فورموال  سباقات  فــي  نــوريــس  وتميز  امليكانيكية.  املسابقات 

الــعــالــم، بعدما انتصر فــي 9  3، إذ تــوج فــي عــام 2017 ببطولة 
مــراحــل، وفــي هــذا العام بــدأ أولــى تجاربه مع عالم الفئة األولــى، 
من خالل املشاركة في بعض تجارب سيارة ماكالرين، وأثبت 
يــكــون ســائــق املستقبل. وشــهــد عام  أن  قـــادر على  ـــه 

ّ
أن خاللها 

ه أصبح سائقًا احتياطيًا 
ّ
2018، نقطة تحول في مسيرته، بما أن

 ثانيًا 
ّ

لفريق مــاكــالريــن، كما نــافــس فــي فئة فــورمــوال 2، وحـــل
خلف جورج راسل، الذي يشارك حاليًا في سباقات فورموال 1. 
واتضح من خالل منافسات فورموال 3 وفورموال 2، أّن نوريس 
قادر على املشاركة في بطولة العالم للفورموال 1، باعتبار هذه 
التجارب أعدته ليقتحم املرحلة األصعب. وأعلن فريق ماكالرين 
إلى جانب  الفريق  أحد سائقي  أّن نوريس سيكون  في 2019، 
السائق  مغامرة  لتنطلق  جــونــيــور،  كــارلــوس ساينز  اإلســبــانــي 
 في 

ّ
ه حل

ّ
البريطاني مع عالم سباقات السرعة من أستراليا، لكن

املركز 12 في أول سباق له. وخالل السباق الثاني في البحرين، 
حصل على أولى النقاط في رصيده. وخالل موسم 2021، تميز 
نوريس بكونه السائق الوحيد الذي نجح في الحصول على نقاط 
التتويج مرتني، ليحتل  إلــى منصة  املــراحــل، كما صعد   

ّ
في كــل

العام متقدمًا على سائق مرسيدس،  الترتيب  الرابع في  املركز 
السائقني  أبــرز  ــه من 

ّ
أن إلى  فالتيري بوتاس، وهي نتائج تشير 

حاليًا، ويمكنه أن ينافس على املركز الثالث في نهاية املوسم.

الندو نوريس

على هامش الحدث

يرشح السائق نوريس، ليكون أحد نجوم سباقات فورموال 1 خالل 
المواسم المقبلة، لما قدمه من مستويات مميزة في الفترة األخيرة

منتخب قطر 
كان قريبا من 
تحقيق انتصار 
مهم في 
افتتاح مشواره 
)Getty(

سيرخيو راموس سعيد بانضمامه إلى النادي 
)Getty( »الباريسي«

ــانـــي الـــــذي جــعــل املــنــتــخــب الــقــطــري  ــبـ اإلسـ
ــدم عـــلـــى طـــريـــقـــة املــنــتــخــبــات  ــ ــرة قـ ــ يــلــعــب كـ
الثاني فهو  أما السبب  الكبيرة،  األوروبــيــة 
الـــذي يملكه، والــــذي ُيشكل  الــواعــد  الــجــيــل 

أفضل جيل قطري في كرة القدم.
كــــمــــا أن التــــــحــــــاد الــــقــــطــــري وضـــــــع خــطــة 
لتحضير املنتخب القطري من أجل مشاركة 
ــــدأت ثــمــار  ُمــشــرفــة فـــي مــونــديــال 2022، وبـ
الـــخـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة تـــظـــهـــر فــــي الـــســـنـــوات 
األخـــيـــرة مـــن خــــالل الــتــطــور الــكــبــيــر لــلــكــرة 

فجرًا  الثانية  الــســاعــة  عند  املــبــاراة  تنطلق 
بتوقيت الدوحة )00:00 توقيت غرينيتش( 
البداية  غير أن الحكم اختار تأجيل ضربة 
لنصف ساعة، قبل أن يقرر الحكم تأجيلها 
نــصــف ســاعــة ثــانــيــة بــســبــب ســـوء األحــــوال 
املوعد  في  اللقاء  إقامة  تمنع  التي  الجوية 
األصلي املقرر منذ البداية، ثم نصف ساعة 

أخرى، أي 90 دقيقة.
وشـــهـــدت مــديــنــة هــيــوســن الــتــي تحتضن 
املباراة، هطول األمطار بكميات غزيرٍة، إلى 

الــقــطــريــة، إن كـــان عــلــى الصعيد املــحــلــي أو 
ــا، وكــذلــك  ــيـ ــال آسـ ــطـ عــلــى صــعــيــد دوري أبـ
خــــالل مــشــاركــة »الــعــنــابــي« فـــي الــبــطــولت 

الدولية القارية.

لماذا تأخر موعد المباراة؟
قرر الحكم املكسيكي سيزار أرتورو راموس، 
قــطــر، ضد  منتخب  مــبــاراة  انطالقة  تأخير 
مــنــافــســه مــنــتــخــب بــنــمــا، ضــمــن مــنــافــســات 
الـــكـــأس الـــذهـــبـــيـــة. وكـــــان مـــن املـــفـــتـــرض أن 

قوية، تجعل  جانب حــدوث عاصفة رعدية 
إقامة اللقاء في التوقيت األصلي مستحيلة، 
 الــظــروف ل تــســاعــد عــلــى إجـــراء 

ّ
بــمــا أن كـــل

التعامل  الالعبني  على  ويستحيل  املــبــاراة، 
مــع الــوضــع. وتــواصــلــت األمــطــار بمعدلت 
مرتفعة ورافقتها رياح قوية. ووفق قوانني 
ــاد الــــدولــــي، فــــإن الــحــكــم أّجــــل إعــطــاء  التـــحـ
ــل تــحــّســن الــوضــع  ضـــربـــة الـــبـــدايـــة عــلــى أمــ
املناخي، وتوفر الظروف املساعدة من أجل 

خوض اللقاء.

راموس ليس نادمًا وجه رياضي
على ترك ريال مدريد

تحدث النجم اإلسباني، سيرخيو راموس، 
ــبــــورت« الــفــرنــســي عن  ملـــوقـــع »ر م ســـي ســ
ــتــــه مـــــع فــــريــــق بـــــاريـــــس ســــان  ــلــ بـــــدايـــــة رحــ
جيرمان الفرنسي، وعن صفقة تركه لفريقه 
الــســابــق ريــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، لتكشف 
التصريحات عدم ندم الالعب على مغادرته 

النادي »امللكي«.
وعند سؤاله عما إذا كان فريق ريال مدريد 
فــعــل مــا فــي وســعــه لســـتـــمـــراره، رّد الــقــائــد 
السابق للنادي »امللكي«: »النظر إلى الوراء 
األولوية  كانت  أنــا مغامر.  دائمًا خطأ،  هو 
هي املجيء إلى فريق كبير، وكــان املشروع 
أمــرًا أساسيًا. ترك منطقة  الذين قدموه لي 
الــراحــة دائمًا أمــر جيد للجميع، أنــا سعيد 

جدًا بالخطوة التي اتخذتها«.
وعن ريال مدريد، قال راموس: »ريال مدريد 
هـــو أفــضــل فــريــق فـــي الـــتـــاريـــخ، لـــن أحــتــفــل 
 

ّ
أبدًا إذا سجلت هدفًا ضد مدريد، وفوق كل
 الحــتــرام. 

ّ
هــذا هــو فــي قلبي ويستحق كــل

ــه ل 
ّ
لن أحتفل بالهدف، ول حتى الفوز، ألن

يستحق ذلك، وأيضًا بسبب الجماهير«.
ــه يــود املساهمة 

ّ
فــي املقابل، أكــد رامـــوس أن

بــخــبــرتــه إلقـــنـــاع كــيــلــيــان مــبــابــي بــالــبــقــاء 
فـــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، وقــــال فـــي هــذا 
اإلطار: »أود أن يستمر هنا، هو لعب كبير 
أو في  التاريخ، هنا،  وشــاب ويمكنه صنع 
ريـــال مــدريــد إذا أراد الــرحــيــل. لــم أدخـــل في 
ه لعب 

ّ
ي أود أن يستمر. إن

ّ
عقل كيليان لكن

كبير  ولـــه مستقبل  الــفــارق  حــاســم، يصنع 
يــنــتــظــره. هــنــا فـــريـــق يــســتــطــيــع مــســاعــدتــه 
 

ّ
أنــا أساهم بخبرتي، كل على تحقيق ذلــك. 

ما عشته في تلك السنوات في ريال مدريد، 
روح الفوز لدّي. أريده أن يلعب إلى جانبي«.

ــان جــيــرمــان مع  ــــوس فـــي ســ وســيــلــعــب رامــ
ه يرتبط معه 

ّ
إن الذي قال  البرازيلي نيمار، 

ــهــمــا كــانــا متنافسني، 
ّ
أن بعالقة جــيــدة رغــم 

ي أريد الفوز، 
ّ
وتابع: »أريد اللعب معهم لكن

بغض النظر عمن سيكون في امللعب فعلى 
التجاه  بالتجذيف في  يقوموا  أن  الجميع 
نــفــســه، واإلســـهـــام بــأكــبــر مــســتــوى. الطريق 

املثالي سنجده في ذلك«.
 املــشــروع الرياضي هو 

ّ
كما أكــد رامــوس أن

مـــا أقــنــعــه بــقــبــول »الـــتـــحـــدي« الــــذي عــرضــه 
ــنــي فــي الــفــريــق املــثــالــي، 

ّ
ســـان جــيــرمــان: »إن

أريــد تحقيق أقصى ما  ســأبــدأ مــن الصفر، 
يمكنني تحقيقه في هذا الفريق. لقد جئت 
إلى أحد أفضل الفرق في العالم وله مشروع 
أنــا فخور باتخاذ هذا  الــفــوز.  كبير ويــريــد 

القرار«.
ه حزن كثيرًا لعدم 

ّ
هذا ولفت راموس إلى أن

املنتخب اإلسباني في بطولة  املشاركة مع 
منتخب  فيها  خـــرج  والــتــي   ،»2020 »يــــورو 
بالده من الدور نصف النهائي أمام إيطاليا 
بطلة »الــيــورو« وقــال فــي هــذا اإلطـــار: »لقد 
لسنوات  فيه  كنت  كثيرًا،  املنتخب  افتقدت 
طــويــلــة، وكــنــت أود الــتــواجــد، أنـــا أكــثــر من 
املنتخب. سأستمر في  ارتــدى قميص هــذا 
العمل من أجل تقديم أعلى مستوى من أجل 

العودة في أسرع وقت«.
 إسبانيا ل تعرف 

ّ
أن هــذا واعــتــبــر رامـــوس 

بمنح  تــقــوم  مثلما  نجومها  تــقــديــر  كيفية 
بتقدير الالعبني األجانب، وقال: »اإلعجاب 
الـــــذي نــشــعــر بـــه تـــجـــاه األجــــانــــب ينقصنا 
نــحــن فـــي الــــداخــــل. أتــمــنــى أن يــتــغــيــر هــذا 
مــع الــســنــوات. لــكــن، مــا زالـــت لدينا املشكلة 
نفسها، القادمون هم األروع وحني يكونون 
لــديــنــا فـــي املـــنـــزل، ل نــقــدرهــم« مــشــيــرًا إلــى 
أو كيليني في  بــونــوتــشــي  مــثــل   لعــبــني 

ّ
أن

إيطاليا يتم التعامل معهم كأبطال.
)العربي الجديد، إفي(
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