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رياضة

تحدث اإلنكليزي، جادون شانشو، عن ركلة 
الجزاء التي أهدرها في نهائي »اليورو« ضد 

إيطاليا وعن التعليقات العنصرية التي تلقاها 
بعد اللقاء، وكتب الالعب عبر حسابه في 

»تويتر«: »لن أدعي أنني لم أر االنتهاك العرقي 
تجاه أخوّي ماركوس وبوكايو وتجاهي بعد 

املباراة، لكن لألسف، هذا ليس شيئًا جديدًا، 
كمجتمع، يجب أن نفعل األفضل وتحميل هؤالء 

األشخاص املسؤولية. الكراهية لن تفوز أبدًا«.

جمع مزاد كبير أقيم حضوريًا وأيضًا عبر 
اإلنترنت ملمتلكات شخصية تعود إلى العب 

التنس السويسري، روجر فيدرر، 3 ماليني و392 
ألف جنيه إسترليني )4.7 ماليني دوالر(. وستوجه 

األموال التي تم جمعها من مزاد »مجموعة روجر 
فيدرر« إلى املؤسسة الخيرية التي أسسها العب 
التنس والتي تتمثل مهمتها في »تمكني األطفال 

الضعفاء من خالل تعزيز التعليم املبكر في كل من 
سويسرا وجنوب أفريقيا«.

أعلن البريطاني دانيال إيفانز عدم مشاركته 
في أوملبياد طوكيو بعد إصابته بفيروس 
»كورونا« في االختبارات التي خضع لها. 

واعترف الالعب )31 سنة( املصنف الـ28 عامليًا، 
بأنه يشعر بخيبة أمل عظيمة وأعلن أنه يخضع 

للعزل وفقًا للبروتوكوالت الصحية. وكتب 
إيفانز على الشبكات االجتماعية: »أتمنى لكل 

الفريق البريطاني األفضل في األوملبياد وأتمنى 
العودة للمالعب في أسرع وقت ممكن«.

جادون سانشو 
عن العنصرية: لألسف 

ليست شيئًا جديدًا

مزاد متعلقات 
روجيه فيدرر يجمع 

4.7 ماليين دوالر

دانيال إيفانز يتخلف 
عن أولمبياد طوكيو 

بسبب كورونا

سّجل كريس 
ميدلتون 10 من 
نقاطه األربعين 
في الدقائق 
االخيرة من 
مباراة فريقه 
ميلووكي 
باكس أمام 
ضيفه فينيكس 
صنز ليقوده 
إلى فوز مثير 
بنتيجة )109 - 
103(، معادًال 
سلسلة نهائي 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين )2 
- 2(، في وقت 
أضاف فيه النجم 
اليوناني، يانيس 
أنتيتوكونمبو، 
26 نقطة مع 
14 متابعة و8 
تمريرات حاسمة 
لباكس الذي 
حقق فوزه 
التاسع في 
األدوار اإلقصائية 
على أرضه هذا 
الموسم مقابل 
خسارة وحيدة.

)Getty( هل ينجح باكس في قلب الطاولة والتتويج باللقب؟
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مصر 
في األولمبياد

32 ميدالية 
من أمستردام إلى ريو 
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قتيبة خطيب

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
العاصمة  في  األوملبية  األلعاب  دورة  انطالق 
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، بــالــثــالــث والــعــشــريــن من 
الحالي، من أجل متابعة  شهر يوليو/ تموز 
5 نجوم فلسطينيني يستعدون للمشاركة في 
ُمعلقة  وأحــالمــهــم  الــكــبــرى،  العاملية  البطولة 
بالحصول على تحقيق امليداليات، والصعود 
إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج فـــي الـــحـــدث الــعــاملــي 
الــكــبــيــر. وُيــمــثــل فــلــســطــني فـــي دورة األلــعــاب 
األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة بــالــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طــوكــيــو 5 نـــجـــوم فــلــســطــيــنــيــني تــلــقــوا دعـــوة 
رســمــيــة مـــن الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة، وهـــم الـــعـــداءة 
نــور، والسباح  دانيا  هناء بركات، والسباحة 
يزن البواب، والعب الجودو وسام أبو رميلة، 

والرباع محمد حمادة.
ـــ5 إلــى  ــ ويــســتــعــد نـــجـــوم مــنــتــخــب فــلــســطــني الـ
تــمــثــيــل بـــالدهـــم لــلــمــرة الــســابــعــة فـــي تــاريــخ 
تمكنت  أن  مــنــذ  األوملـــبـــيـــة،  ــاب  ــعــ األلــ دورات 
الحصول  مــن  الفلسطينية  األوملــبــيــة  اللجنة 
ــي عــــــام 1996،  ــ فـ الــــدولــــيــــة  الـــعـــضـــويـــة  عـــلـــى 
واملـــشـــاركـــة فـــي أوملـــبـــيـــاد أتــالنــتــا بــالــواليــات 

املتحدة األميركية في السنة نفسها.

نجم الجودو
ُيعد وسام أبو رميلة أحد أبطال الجودو في 
العاصمة  فــي  ولـــد  بــعــدمــا  املــحــتــلــة،  فلسطني 

ــعـــشـــق هـــــــذه الــــريــــاضــــة،  الــــــقــــــدس، لـــعـــائـــلـــة تـ
وبخاصة أن والــده خالد أبــو رميلة هو بطل 
فلسطني الــســابــق، ويــمــتــلــك خــبــرة كــبــيــرة في 
الـــتـــدريـــب، بــاإلضــافــة إلـــى عــمــلــه الــســابــق في 

اتحاد الجودو الفلسطيني.
ولـــدى وســـام شــقــيــقــان، األول أحــمــد والــثــانــي 
أبــرز العبي رياضة الجودو  عمرو، وهما من 
في فلسطني، ما يعني أن جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني سيضعون آمالهم على وسام أبو 
رمــيــلــة، الـــذي ســيــشــارك فــي املــنــافــســات بــوزن 
الفلسطيني  الــنــجــم  كــيــلــوغــرامــا. وحــصــل   73
ــاب  ــقــ ــــن األلــ وســـــــام أبــــــو رمـــيـــلـــة عـــلـــى عـــــــدٍد مـ
املحلية، وشارك بمعظم املعسكرات الخارجية 
لــدورة  الجيد  االستعداد  أجــل  من  والداخلية، 
األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة، وجــــاء تــرشــيــحــه مـــن قبل 
االتحاد الدولي، بسبب امتالكه أعلى النقاط، 

وفقًا لتصنيف التضامن األوملبي.

الموهوب محمد حمادة
لفت الرّباع الفلسطيني محمد حمادة األنظار 
إليه في بطولة العالم للناشئني، التي أقيمت 
فــي أوزبــكــســتــان أخــيــرًا، بعدما سجل العديد 
ــًا فــي  مــــن األرقــــــــام املـــمـــيـــزة، كـــمـــا شــــــارك أيـــضـ
الــبــطــوالت الــدولــيــة واآلســيــويــة، مــا مكنه من 
الحصول على بطاقة لدورة األلعاب األوملبية 
فــي طــوكــيــو. وخـــاض املــوهــبــة محمد حــمــادة 
)19 عــامــًا(، ُمعسكرًا فــي قطر وروســيــا، حتى 
يستعد جيدًا ألوملبياد طوكيو، وبخاصة أنه 

يطمح إلى تجاوز الرقم الذي سجله في بطولة 
الــعــالــم لــلــنــاشــئــني األخـــيـــرة فـــي أوزبــكــســتــان، 

عندما استطاع الرّباع رفع 312 كيلوغراما.
يتمكن  بــأن  الفلسطيني  الفريق  بعثة  وتأمل 
الرّباع محمد حمادة من رفع 330 كيلوغراما 
الــخــطــف، و180  فــي  كيلوغراما  بــوزنــه، و150 
إلى  كيلوغراما بالنتر، لكنه يحلم بالصعود 

منصة التتويج، من أجل نيل إحدى امليداليات.

نجما السباحة
يزن  ومواطنها  نــور،  نادية  النجمان  يحلم 
أكــمــل وجــه  عــلــى  الـــبـــواب، بتمثيل فلسطني 
نــور معروفة  فنادية  السباحة،  ريــاضــة  فــي 
بــأنــهــا مـــن بــطــالت املــســافــات الــقــصــيــرة في 
هذه الرياضة، وتطمح إلى تحسني أرقامها 
األوملـــبـــيـــة  ــــاب  ــعـ ــ األلـ فــــي دورة  الــشــخــصــيــة 
طوكيو.  اليابانية  العاصمة  فــي  الصيفية 
أمـــا الــســبــاح يـــزن الـــبـــواب، املــقــيــم فـــي كــنــدا، 
جيد،  بشكل  فلسطني  بـــالده  تمثيل  فــيــريــد 
وبــخــاصــة أنـــه اســتــطــاع لــفــت األنـــظـــار إلــيــه 
بقوة في بطولة قطر العاملية للسباحة، التي 
املرتبة  عــام 2019، بعدما حصد  أقيمت في 

األولى في سباق الفراشة.

العداءة هناء بركات
في  بــركــات  هــنــاء  الفلسطينية  الـــعـــداءة  تقيم 
الواليات املتحدة األميركية، وهي من مواليد 
طولكرم عام 1999، ووالدها أحد أشهر العبي 
منتخب أميركا للهوكي، وشارك معه في دورة 
األلعاب األوملبية في لوس أنجليس عام 1984.

وتمتلك العداءة هناء بركات عددا من األوقات 
متر،  و400  و200،   ،100 سباقات  فــي  الجيدة 
ــــالل تــمــثــيــلــهــا لــجــمــاعــتــهــا فــي  ســجــلــتــهــا خــ
أنــهــا بطلة  الــواليــات املتحدة األمــيــركــيــة، كما 

في سباق 400 متر تتابع.

بطل يستغيث وعّداء محروم5 نجوم فلسطينيين وُحلم أولمبياد طوكيو

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــة« هـــو عــنــوان  ــبـ »32 مــيــدالــيــة أوملـ
يـــروي الــحــصــاد الــريــاضــي املــصــري، 
ــات  ــاركــ ــــخ مــــشــ ــاريــ ــ ــــالت تــ ــجـ ــ ــر سـ ــبــ عــ
األوملبية  الــــدورات  منافسات  فــي  »الــفــراعــنــة« 
خالل ما يقرب من 100 عام، ما بني 1928 إلى 
2021، صنعت خاللها مصر مجدها وريادتها 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي واألفـــريـــقـــي فـــي عــالــم 
دولة  أول  كونها  وبخالف  العاملية.  الرياضة 
عــربــيــة تحقق مــيــدالــيــة أوملــبــيــة، حـــازت مصر  
32 ميدالية، من بينها 7 ميداليات ذهبية و10 

ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية.
ــهــــدت أولــــــى الــــــــــدورات األوملــــبــــيــــة حــصــدًا  وشــ
فــي  عــــــام 1928  ــــي  فـ املــــصــــريــــة  ــيـــات  ــيـــدالـ ــلـــمـ لـ
الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، حـــني تــوج 
ــال، وإبــراهــيــم  ــقـ الــســيــد نــصــيــر، بــطــل رفـــع األثـ
مــصــطــفــى، بــطــل املـــصـــارعـــة بــــأول مــيــدالــيــتــني 
ملــصــر والـــعـــرب فــي الـــــدورات األوملــبــيــة، وبــاتــا 
أسطورة في عالم رفع األثقال واملصارعة. وفي 
الدورة نفسها، حققت مصر فضية وبرونزية 
عبر فــريــد سميكة فــي ريــاضــة الــغــطــس. وفي 
أوملـــبـــيـــاد بـــرلـــني عــــام 1936، كــــان املـــوعـــد مع 
خضر  عبر  أخـــرى،  مصرية  ذهبية  ميداليات 
الــتــونــي، أســطــورة رفــع األثــقــال، وزمــيــلــه أنــور 
ــاع الــتــاريــخــي، وكــالهــمــا حــاز  ــربـ مــصــبــاح، الـ
مــيــدالــيــة ذهــبــيــة، فــيــمــا نــــال صــالــح سليمان 
ــع األثــــقــــال مـــيـــدالـــيـــة فـــضـــيـــة، وحــقــقــت  ــ فــــي رفـ
مــصــر مــيــدالــيــتــني بــرونــزيــتــني، عــبــر إبــراهــيــم 
شمس، وضيف إبراهيم في لعبة رفع األثقال، 
لــيــصــل اإلجـــمـــالـــي إلــــى 5 مـــيـــدالـــيـــات. وتــكــرر 
وحققت   ،1948 لندن  أوملبياد  في  السيناريو 
الرياضة املصرية وقتها 5 ميداليات جديدة، 
ولــكــن هــذه املـــرة »2 ذهــب و2 فضية وواحـــدة 
فــيــاض وإبــراهــيــم  بــرونــز«، حصدها محمود 
شــمــس )املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة( فــي رفـــع األثــقــال، 
وعـــطـــيـــة حــــمــــودة الـــــربـــــاع، ومـــحـــمـــود حــســن 
املــصــارع )املــيــدالــيــة الــفــضــيــة(، ونـــال املــصــارع 
إبراهيم عرابي ميدالية برونزية أخــرى. وفي 
عــام 1952، وتــحــديــدًا فــي أوملــبــيــاد هلسنكي، 
حققت مصر ميدالية واحــدة، وكانت ميدالية 
بـــرونـــزيـــة هــــذه املــــــرة، حــقــقــهــا املــــصــــارع عبد 
الراشد. وفي أوملبياد روما 1960، فاز املصارع 
عــثــمــان ســيــد بــمــيــدالــيــة فــضــيــة، ونــــال املــالكــم 
عــبــد املــنــعــم الـــجـــنـــدي املـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة، 
لتغيب شمس امليداليات بعدها ألكثر من 20 
ســنــة، حــتــى جــــاءت أوملــبــيــاد لـــوس أنــجــلــوس 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

هداية مالك حققت برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو )كيرليك كوردافيتسي/فرانس برس(

عالء أبو القاسم نال برونزية سالح الشيش في أولمبياد لندن )ألبيرتو بيزولي/فرانس برس(

الجماهير المصرية تمني النفس بميداليات جديدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/حمل العلم المصري أثار أزمة في البالد )الورينس غروثفيس

)Getty/كرم جابر حقق فضية في المصارعة بأولمبياد لندن )كاميرون سبينسر

)Getty( تطمح الجماهير الفلسطينية لرؤية نجومها بأولمبياد طوكيو

الـــتـــي شـــهـــدت حـــصـــول نــجــم الـــجـــودو   ،1984
امليدالية  التاريخي محمد علي رشــوان، على 
ــنــســى في 

ُ
الــفــضــيــة، بــعــد واقـــعـــة شــهــيــرة ال ت

الروح الرياضية. وفي عام 2004 عادت مصر 
لتضرب حضورًا مميزًا ال ُينسى حققت خالله 
ــع ذهــبــيــة لـــكـــرم جـــابـــر في  ــواقـ 5 مـــيـــدالـــيـــات بـ
املالكمة،  فــي  علي  ملحمد  وفضية  املــصــارعــة، 
و3 برونزيات ألحمد إسماعيل ومحمد السيد 
التايكوندو.  فــي  املــالكــمــة، وتــامــر بيومي  فــي 
ــام 2008، ضــمــن مــنــافــســات أوملــبــيــاد  وفــــي عــ
بكني، حققت مصر ميدالية من نصيب هشام 
مصباح فــي الــجــودو، وأخـــرى لبطلة األثــقــال 
عبير عبد الرحمن. وفي أوملبياد لندن 2012، 
عادت شمس امليداليات لترتفع، وتحرز مصر 
كــرم جابر في املصارعة،  ميدالية فضية عبر 
ــــي ســـالح  ــم فـ ــقــــاســ ــالء أبــــــو الــ ــعــ ــة لــ ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ وبـ
يحيى  وطـــارق  الرحمن  عبد  وعبير  الشيش، 
في رفع األثقال. وفي أوملبياد ريو دي جانيرو 
2016، حققت مصر 3 ميداليات برونزية عبر 
ــقـــال« وســــارة سمير  مــحــمــد إيــهــاب »رفــــع األثـ

»رفع األثقال« وهداية مالك »التايكوندو«.

في فضاء األولمبياد حديث أولمبي

الجدل  املقبلة،  القليلة  األيــام  املصرية خالل  األوملبية  اللجنة  ستحسم 
املــثــار حـــول مــن يــنــال شـــرف حــمــل الــعــلــم املــصــري خـــالل حــفــل افــتــتــاح 
أثير  الــذي  إلى فض االشتباك  اللجنة  أوملبياد طوكيو 2020. وتسعى 
مــؤخــرًا حـــول هــويــة رافـــع الــعــلــم املـــصـــري، الـــذي انــدلــع فــي الــكــوالــيــس، 
بعدما طالب اتحاد كرة اليد بمنح هذا الشرف لثاني مرة على التوالي 
أصبح  بعدما  اللعبة،  أسطورة  األحمر،  أحمد  املصري  املنتخب  لقائد 
أكبر رياضي على صعيد اللعبات الجماعية يشارك في األوملبياد في 
الــــ31، بخالف تحقيقه لقب هــداف مصر األول فــي بــطــوالت كأس  ســن 
إلى  العلم  إلــى منح شــرف حمل  األوملــبــيــة  اللجنة  وتميل  لليد.  العالم 
بطلة رياضية، وجرت املفاضلة في األيــام املاضية بني 3 العبات، هن، 
فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة، وهداية مالك، بطلة العالم في 

التايكوندو، وهادية حسني، بطلة مصر في الريشة.

على هامش األلعاب

لندن ـ العربي الجديد

عــاش عــدد مــن أبــطــال األوملــبــيــاد عــامــًا مليئًا 
األول  باألحداث، بعدما تعرض نجم قصتنا 
جيمس ديجيل للسرقة، وسارع إلى مطالبة 
الفاعلني بإعادة ميداليته الذهبية، فيما عّبر 
نجم قصتنا الثاني، عمر ماكليود، عن خيبة 

أمله من عدم مشاركته في أوملبياد طوكيو.
الــســابــق، البريطاني  وطــلــب نــجــم املــالكــمــة 
ــــدة الســــتــــعــــادة  ــاعـ ــ ــــسـ ــل، املـ ــيــ ــجــ جـــيـــمـــس ديــ
املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة األوملــبــيــة الــتــي فـــاز بها 
ــت من منزل 

َ
في أوملبياد بكني 2008، وُســِرق

والــديــه خــالل نهائي بطولة أوروبـــا 2020، 
مــســاء األحـــد املــاضــي، عــنــدمــا كـــان الجميع 
 بــمــتــابــعــة املـــــبـــــاراة الــــحــــدث بــني 

ً
مـــنـــشـــغـــال

منتخبي إيطاليا وإنكلترا.
كــشــف بــطــل الــــوزن املــتــوســط الــســابــق مــرتــني، 
تواجه  إنكلترا  كانت  بينما  وقــع  الــحــادث  أن 
إيــطــالــيــا فـــي نــهــائــي بــطــولــة أوروبــــــا، والــتــي 
الترجيح  بركالت  الثالثة«  »األســود  خسرها 
إلى  الواقعة  1-1، وتضاف هذه  التعادل  بعد 
األحداث السيئة التي رافقت لقاء النهائي في 

بريطانيا وكذلك إيطاليا.
ــة(، على  ــنـ )35 سـ وكـــتـــب ديــجــيــل صـــاحـــب الــــــــ
ــي فــــــي مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ حــــســــابــــه الـ
االجــتــمــاعــي »إنــســتــغــرام« رســالــتــه الــتــي جــاء 
فيها: »تعرض منزل والدي للسرقة. لقد حصل 
السارق على اثنني من ممتلكاتي املهمة وهي 

أخرى  وميدالية  األوملبية،  الذهبية  امليدالية 
للميدالية ألي شخص  قيمة  بــي. وال  خاصة 
آخــر غــيــري، وهــمــا إنــجــازان حققتهما خالل 
أي شخص  يفيدا  ولــن  املالكمة  في  مسيرتي 
آخـــــر«. وأضـــــاف الــبــطــل الــبــريــطــانــي ديــجــيــل 
»أنا مدمر، وأحتاج إلى استعادة ميدالياتي. 
هــل يمكن ألي شــخــص املــســاعــدة؟ مــن خــالل 
اإلبالغ عن أي معلومات لديه أتمنى مشاركة 
ــع«. وقـــد نشر  ــ هـــذا املــنــشــور عــلــى نــطــاق واسـ
 مصورًا يظهر السارق بصدد دخول 

ً
تسجيال

منزل والده، طالبًا املساعدة من أجل التعرف 
عليه، وإبالغ الشرطة املحلية عنه.

ــعـــاب  ــداء، عـــمـــر مـــاكـــلـــيـــود، بـــطـــل األلـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ أمـ
األوملبية 2016 في سباق 110 م حواجز، فعّبر 
الجمايكي،  االتــحــاد  الــشــديــد مــن  عــن غضبه 
وذلـــك خــالل املــؤتــمــر الصحافي الـــذي يسبق 
ــــه مــا زال يعاني 

ّ
ــدوري املـــاســـي، مــعــتــبــرًا أن ــ الـ

نفسانيًا بسبب القرارات األخيرة التي جعلته 
يغيب عن األوملبياد. لن يشارك البطل األوملبي 

في دورة طوكيو، التي ستقام خالل األسبوع 
الــيــابــانــيــة، بسبب عدم  العاصمة  فــي  الــقــادم 
نجاحه في تحقيق الرقم األدنى، الذي يسمح 
غاب  أن  بعد  النهائية،  املنافسات  بدخول  له 

عن املرحلة األخيرة من التصفيات.
موقع  نقلها  تصريحات  فــي  ماكليود،  وقــال 
الــفــرنــســي«: »مـــا زلـــت حزينًا  »ســـبـــورت 24« 
 للتأهل 

ً
 عادلة

ً
وأشعر أنه لم تتوفر لي فرصة

بـــســـبـــب الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي تــــم وضــــعــــه، وهـــو 
ه أسوأ ما رأيته على 

ّ
برنامج مضحك، كما أن

اإلطــــالق«. وغـــاب عمر مــاكــلــيــود، عــن امللتقى 
ما  وهــو  األوملبية،  لأللعاب  التأهيلي  األخير 
حرمه من املشاركة، إذ لم تقع برمجة ملتقى 
إضافي، يسمح للعدائني الذين لم يسنت لهم 

الحضور وتحقيق الرقم املطلوب.
وانتقد ماكليود البرنامج الذي حدده االتحاد 
الجمايكي إلجراء منافسات اليوم األخير من 
مــنــافــســات نصف  ــال »خــضــنــا  وقـ التصفيات 
الــنــهــائــي فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن الــلــيــل ثـــم مع 
فـــرض الـــبـــالد حــظــر الــتــجــول، لـــم نــتــمــكــن من 
الفندق،  إلــى  عدنا  الطعام حتى  على  العثور 

حيث وجدنا سلطة وحساء«.
عاًما،   27 العمر  من  البالغ  ماكليود  واختتم 
ــا بطل العالم فــي عــام 2017 

ً
والـــذي كــان أيــض

رقــم  أنـــه يمكنني تسجيل  »أعــتــقــدت  حــديــثــه 
ــم الــقــيــاســي  ــنـــي وتــحــطــيــم الــــرقــ قـــيـــاســـي وطـ
العاملي بعد املستوى املذهل الذي كنت أملكه 

ولكنني حرمت من ذلك«.

طلب نجم المالكمة، 
جيمس ديجيل، مساعدته 

لكشف سارق ميدالياته

يستعد نجوم فلسطين 
لتمثيل بالدهم للمرة 

السابعة في األولمبياد

بأولمبياد 
بكين حصدت 
عبير عبد 
الرحمن فضية 
باألثقال 
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محمد 
إيهاب حصد 
برونزية رفع 
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رياض الترك

ــــب األوملــــــبــــــي  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ ُيـــــــــشـــــــــارك املـ
ــنـــافـــســـات كـــرة  ــانــــي فــــي مـ ــبــ اإلســ
القدم في أوملبياد طوكيو 2020، 
أبـــرز املنافسني على  الـــذي ُيعتبر مــن  وهــو 
القوية  تشكيلته  بسبب  الذهبية  امليدالية 
ميزين الذين يملكهم، خصوصًا 

ُ
والنجوم امل

الذين شاركوا في منافسات بطولة »يورو 
2020«، تحت قيادة املدرب لويس إنريكي.

وسيقود املنتخب األوملبي اإلسباني املدرب 
سيستفيد  الـــــذي  فــويــنــتــي،  ال  دي  لـــويـــس 
الالعبون  كسبها  التي  الكبيرة  الخبرة  من 
الــشــبــاب مــن خـــالل املــشــاركــة فــي الــبــطــوالت 
الــدولــيــة وخــصــوصــًا مــنــافــســات »الـــيـــورو« 
ــيـــرة، مــا يــمــنــح »ال فــوريــا روخــــا« قــوة  األخـ

كبيرة في منافسات الصغار.

مواهب ُمميزة
يملك املنتخب األوملبي اإلسباني مجموعة 
ــة الـــتـــي قـــدمـــت أخـــيـــرًا  ــابـ ــن املــــواهــــب الـــشـ مــ
مستوى الفتًا في املالعب األوروبية العاملية 
»يــــــورو 2020«، وهــي  بــطــولــة  فـــي  وكـــذلـــك 
املـــواهـــب الــتــي صــنــعــت الـــفـــارق مـــع املــــدرب 
لــويــس إنــريــكــي، وســاهــمــت فــي الــتــأهــل إلى 

الدور نصف النهائي من البطولة الكبيرة.
وسيكون في حراسة املرمى أوناي سيمون 
)24 ســنــة(، الـــذي خـــاض مــنــافــســات بطولة 
»يــــورو 2020« كــحــارس أســاســي، فــي وقــت 
سيضم خط الدفاع أوسكار مينغيزا، الذي 
قــــدم مــســتــوى ُمــمــيــزًا مـــع فــريــقــه بــرشــلــونــة 
في املوسم املاضي، وإلــى جانبه هناك باو 
توريس، الذي شارك أساسيًا في »اليورو« 
أيضًا. وهناك املدافع الشاب إريك غارسيا، 

إسبانيا األولمبي
نجوم مميزون

على  للمنافسة  المرشحين  أبرز  من  األولمبي  اإلسباني  المنتخب  سيكون 
الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، 
في  األندية  أفضل  مع  يلعبون  مميزين  نجومًا  تضُم  التي  للتشكيلة  نظرًا 

العالم، ومعظمهم شاركوا في بطولة »يورو 2020«
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تقرير

فـــريـــق  ـــع  مــ األول  مـــوســـمـــه  الــــــــذي ســـيـــبـــدأ 
ــارك تــحــت قــيــادة  بــرشــلــونــة، وهـــو الــــذي شــ
لـــويـــس إنـــريـــكـــي فـــي الــبــطــولــة األوروبــــيــــة. 
ــوا يــمــلــكــون خــبــرة  ــاتـ ــعـــون بـ ــدافـ وهــــــؤالء املـ
الكبيرة  األندية  مع  املشاركة  بسبب  كبيرة 
فــي املــوســم املــاضــي. فــي املقابل، يضُم خط 
ــــذي نــــال جــائــزة  الـــوســـط الــنــجــم بـــيـــدري، الـ
أفضل العب شاب في بطولة »يورو 2020«، 
وســتــكــون الــعــني عــلــيــه فـــي مــنــافــســات كــرة 
القدم األوملبية، ألنه من بني أفضل املواهب 
اإلســبــانــيــة الــشــابــة حــالــيــًا، والــــذي قـــدم مع 
فــريــق بــرشــلــونــة مــســتــوى رائــعــًا فــي جميع 
املـــنـــافـــســـات، وأمـــســـى ركـــيـــزة أســـاســـيـــة في 

تشكيلة املدرب الهولندي رونالد كومان.
وإلى جانب بيدري، هناك داني سيبايوس، 
فــي خط  كــارلــوس سولير، ميكيل ميرينو، 
الــوســط، وهــم قـــادرون على صناعة الفارق 
الكبيرة  خبرتهم  بسبب  امللعب  أرض  على 
مــع األنــديــة الــتــي يلعبون معها. وفــي خط 
أسينسيو،  مــاركــو  هناك  الــهــجــوم، سيكون 
ــــال وبـــرايـــن جــيــل، ولــكــن  ــارزابـ ــ ومــيــكــيــل أويـ
أفـــضـــل مـــوهـــبـــة فــــي خــــط هـــجـــوم املــنــتــخــب 
اإلسباني األوملبي هو داني أوملو، واألخير 
ــرًا فــــي »يـــــــورو 2020«،  ــاهــ بــ قـــــدم مـــســـتـــوى 
وتفوق في خط الوسط على نجوم كبار في 

دور املجموعات واألدوار اإلقصائية.

أرقام ُمميزة للشباب في »اليورو«
صنع الالعبون الشباب الفارق مع منتخب 
فــي »يــــورو 2020«، وأنــهــوا  إســبــانــيــا األول 
البطولة بأرقام ُمميزة متفوقني على نجوم 
املشاركة،  املنتخبات  أفضل  كبار لعبوا مع 
ومـــنـــهـــم بـــشـــكـــل خـــــاص الـــنـــجـــمـــان بـــيـــدري 
ــلــــذان أبـــدعـــا فـــي تشكيلة  ودانــــــي أوملــــــو، الــ

املدرب لويس إنريكي.
فعلى صعيد صناعة األهــداف، احتل داني 
أوملو )23 سنة(، املركز الثالث، بعد صناعته 
ثالثة أهداف ملنتخب إسبانيا في البطولة، 
وعلى صعيد التسديدات، احتل أوملو املركز 
مباراة  التسديدات في  عــدد  لناحية  الــرابــع 
واحدة )معدل 1.4(، مع اإلشارة إلى أن أوملو 
أيضًا احتل املركز الـ13 في قائمة التمريرات 

املفتاحية )معدل 2 في كل مباراة(.
ــفـــــرص، حــــل أوملــــو  ــلـــق الـــ ــلــــى صـــعـــيـــد خـ وعــ
وصــيــفــًا بــرصــيــد 4 فـــرص مــخــلــوقــة، خلف 
املــهــاجــم الــويــلــزي غــاريــث بــيــل، الـــذي خلق 
5 فــــرص. أمـــا عــلــى صــعــيــد الــتــمــريــر، فــجــاء 
إريـــك غــارســيــا فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة برصيد 
93 تمريرة دقيقة في كل مباراة، باإلضافة 
للنجم بيدري الذي صنع 70 تمريرة دقيقة 
ــبـــاراة. فــي املــقــابــل، يــحــتــل بــيــدري  فــي كــل مـ
أكثر مسترجعي  الخامس في قائمة  املركز 
ــاراة(،  ــبــ الـــكـــرة فـــي الــثــلــث األخـــيـــر )7 كـــل مــ
وهـــو مــا يــؤكــد عــلــى قــيــمــة بــيــدري فــي خط 
ــذا، وصــنــع  ــ ــًا. هـ ــيـ الـــوســـط هــجــومــيــًا ودفـــاعـ
املدافع الشاب باو توريس هدفًا أيضًا خالل 

املباريات التي لعبها.

الميدالية الذهبية الثانية؟
يــســعــى الـــجـــيـــل اإلســـبـــانـــي الــــشــــاب لــتــقــديــم 
مستوى قوي وُمميز في منافسات كرة القدم 

حققت إسبانيا 
الميدالية الذهبية في 

نسخة أولمبياد 1992

ريال مدريد يختتم سنته المالية بـ874 ألف يورو ربحا
أعلن فريق ريال مدريد أنه أنهى السنة املالية 2021/2020 بأرباح بلغت 874 ألف يورو 
كان  وبعدما  يــورو.  مليون  بقيمة 300  فيروس كورونا  الدخول بسبب  تراجع  رغــم 
لدى املؤسسة التي يترأسها فلورنتينو بيريز دين صاف قدره 240 مليون يورو في 
موسم 2020/2019، بات حاليًا 46 مليون يورو في موسم 21/2020. باإلضافة إلى 
ذلك، أفاد النادي في بيان رسمي أن لديه صافي ثروة بقيمة 534 مليون يورو فضال 
عن خزينة بقيمة 122 مليون يورو بحلول 30 حزيران/يونيو 2021. وأوضح النادي 
أن »آثار األزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا والتي بدأت في آذار/مــارس من 
العام املاضي، امتدت طوال العام املالي 2021/2020، وكان من الضروري إقامة جميع 
املباريات دون جمهور. وتسبب هذا في خسارة دخول في جميع مجاالت العمل، ال 
سيما في امللعب، إذ بات ال يوجد دخل من حضور املباريات«. وفي ظل تدابير االدخار 
مدريد  ريــال  يغلق  الصحية،  األزمــة  الدخول بسبب  انهيار  لتعويض  تبنيها  تم  التي 
وبالتالي  الضرائب،  دفــع  بعد  يــورو  ألــف  قدرها 874  بــأربــاح  املالية 21/2020  السنة 
فإن النادي امللكي »سيكون واحدًا من األندية الكبرى القليلة في أوروبا التي لم تتكبد 

خسائر خالل هذين العامني«.

باكا: سنعمل من أجل اللعب في بطوالت أوروبا
إنه  تقديمه  إلــى فريق غرناطة خــالل  املنضم مؤخرًا  باكا،  الكولومبي، كارلوس  قــال 
الفريق  غــرنــاطــة وإن  نـــادي  فــي  تــواجــده  ــداف خــالل  واألهــ للمساهمة بخبرته  يتطلع 
سيعمل من أجل الوصول إلى املنطقة املؤهلة للبطوالت األوروبية. وقال العب ميالن 
الود الذي  وإشبيلية وفياريال السابق )35 سنة(: »أود أن أشكر أسرة غرناطة على 
قدموه في األيام القليلة السابقة ملجيئي هنا، أنا سعيد وأشعر باالرتياح«. وأضاف أن 
أكثر ما حفزه للتوقيع لغرناطة هو »الرغبة والطموح املتواجد لدى قادة النادي وجهازه 
الفني. وليس سرًا، أنه استمر منذ الصعود إلى الدرجة األولى في التطور موسمًا تلو 
اآلخر. أنا هنا ألساهم في االستمرار في هذا الطريق وآمل أن يساعدنا الرب في أن 

تسير كل األمور على نحو سليم«.

تستسيباس يستهل مشواره بالفوز في هامبورغ
الدور  األملاني، دومينيك كويبكفر، في  اليوناني، ستيفانوس تستسيباس، على  فاز 
ثمن النهائي ببطولة هامبورغ للتنس، وفاز تستسيباس باملباراة بنتيجة )7 - 6(، )7 
- 2( و)6 - 3( في ساعة و45 دقيقة. وكان الالعب اليوناني قد وصل لنهائي النسخة 
الجاري،  البطولة نهاية األسبوع  البطولة، وإذا ما فاز تستسيباس بهذه  السابقة من 
ترتيب  في  حاليا،  الثالث  املصنف  نــادال،  رافاييل  اإلسباني  يتجاوز  أن  املمكن  فمن 

العبي التنس املحترفني.

فالنسيا سيواجه ميالن في بطولة نارانخا الودية 
ضمن التحضير للموسم الجديد

أكد فريق فالنسيا أن فريق ميالن سيكون منافسه في بطولة كأس نارانخا الودية 
التي ينظمها على ملعبه، ميستايا، ضمن 7 مباريات سيخوضها قبل بدء منافسات 
الدوري اإلسباني في املوسم الجديد. وسيلعب فريق »الخفافيش« ألول مرة في مرحلة 
أمــام فياريال في بلدة  الجمعة  بـــورداالس مساء  إمــرة خوسيه  ما قبل املوسم تحت 

أوليبا، التي يقيم فيها معسكره منذ االثنني املاضي.
مدينة  فــي  بوتشاديس  أنطونيو  ملعب  على  املقبلتني  مباراتيه  فالنسيا  وسيلعب 
باتيرنا الرياضية، إذ سيواجه أتلوميتوس اليوناني وكارتاخينا اإلسباني يومي 21 
مورثيا،  في  الثاني  التحضيري  إطــار معسكره  وفــي  التوالي.  على  تموز/يوليو  و24 
سيواجه فالنسيا ريال سرقسطة في 28 تموز على ملعب »بيناتار أرينا« في منطقة 
سان بيدرو ديل بيناتار وفي 30 من نفس الشهر سيعود إلى بوتشاديس ملواجهة 
قام مباراة فالنسيا أمام ميالن على ملعب 

ُ
ليفانتي. وفي الرابع من آب/أغسطس، ست

الذي  املشهد  نفس  إعــادة  يعني  ما  الــوديــة،  البطولة  من   49 النسخة  في  »ميستايا«، 
تكرر بني الفريقني في 2014 ضمن نفس املنافسة، التي انتهت بفوز أصحاب األرض 

)2 - 1( آنذاك.

قتيبة خطيب

وافق النجم الشاب أدريــان فاين، قائد خط وسط نادي بايرن 
ميونخ، على الرحيل على سبيل اإلعــارة في سوق االنتقاالت 
حديثًا  الصاعد  فـــورت  غرويتر  فــريــق  إلــى  الحالية،  الصيفية 
الــقــدم، مــن دون الكشف  ــدوري األملــانــي لكرة  الـ إلــى منافسات 
عــن القيمة املــالــيــة للصفقة. وُيــعــد أدريــــان فــايــن أحـــد مــواهــب 
الكروية  الذين يعمل على صقل مواهبهم  نــادي بايرن ميونخ 
مــن خـــالل إعــارتــهــم إلـــى الــفــرق األوروبـــيـــة، ويــمــتــد عــقــد قائد 
خط الوسط مع العمالق »البافاري« حتى عام 2023، لكنه بدا 

األملــانــي،  الـــدوري  فــي  للغاية لخوض تجربة جــديــدة  متحمسًا 
بعدما قضى موسمًا رائعًا مع أيندهوفن الهولندي.

ولد أدريان فاين في مدينة ميونخ األملانية بـ18 من شهر مارس/ 
الــقــدم وهــو فــي سن  آذار عــام 1999، وبـــدأ مسيرته فــي كــرة 
الرابعة من عمره، عندما قرر والــده ضمه إلى نــادي هيليوس 

داجلفينغ في مسقط رأسه باملدينة األملانية عام 2003.
وفي عام 2005، قررت إدارة نادي »تي إس في« ميونخ 1860 
أحــد كشافي  أنظار  لفت  استطاع  الــذي  الصغير،  الالعب  ضم 
الــعــمــالق »الــبــافــاري«، مــا جعله يــتــواصــل مــع اإلدارة مــن أجل 
املــوهــبــة الــصــاعــدة، الــتــي تــوقــع لــهــا مستقبال كــبــيــرا فــي عالم 

»الساحرة املستديرة«.
ونجحت إدارة بايرن ميونخ بإقناع فاين باالنتقال إلى صفوف 
فريق الشباب في عام 2006، واستمر بصقل موهبته الكروية 
حــتــى وصـــل إلـــى الــفــريــق االحــتــيــاطــي لــلــعــمــالق »الـــبـــافـــاري«، 
ليشارك معه في 27 مباراة، ويسجل هدفًا وحيدًا في موسم 
2018/2017. لكن فاين أراد لعب دور رئيسي مع الفريق األول 
الــذي جعل اإلدارة تقنعه بأنه سيجد  في بايرن ميونخ، األمــر 
مكانًا في املستقبل، شرط اتباع التعليمات واملوافقة على عقد 
اإلعــارة املقدم من »إس إس في ريغنسبورغ«، الــذي يلعب في 

منافسات الدرجة الثانية في أملانيا بموسم 2019/2018.
ولــعــب فــايــن مــع »إس إس فــي ريــغــنــســبــورغ« فــي 21 مــبــاراة، 
بايرن ميونخ  إدارة  أن  إال  أي هــدف،  لم يستطع تسجيل  لكنه 
عادت إلى إعارته لفريق هامبورغ، الذي خاض معه 31 مباراة 
الــبــطــوالت، أحــرز فيها هدفًا وحــيــدًا سجله فــي شباك  بجميع 
شــتــوتــغــارت. ومــع بــدايــة مــوســم 2021/2020، عــاد فــايــن إلى 
الــفــريــق األول،  لــم يلعب نهائيًا مــع  بــايــرن مــيــونــخ، لكنه  نـــادي 
إلى  اإلدارة  الــذي دفــع  األمــر  الفريق،  الكبار في  النجوم  بسبب 
إقناعه بالرحيل على سبيل اإلعارة لنادي أيندهوفن الهولندي 
في سوق االنتقاالت الشتوية، ليشارك معه في 10 مواجهات 

ويسجل هدفًا وحيدًا.
ومـــع نــهــايــة عــقــده مــع أيــنــدهــوفــن، رفــضــت إدارة بــايــرن فكرة 
بــالــذهــاب على  مــجــددًا  فــايــن  لتقنع  نهائيًا،  عــقــده  عــن  التخلي 

سبيل اإلعارة لغرويتر فورت.

أدريان فاين

على هامش الحدث

رفضت إدارة بايرن ميونخ التخلي عن خدمات موهبتها أدريان فاين، 
لصالح أيندهوفن الهولندي، لكنها وافقت على إعارته لغرويتر فورت

بيدري وداني 
أولمو أفضل 
نجوم المنتخب 
اإلسباني 
)Getty( األولمبي

هل يُتابع فيرستابن عروضه القوية هذا الموسم 
)Getty(

األوملبية، وبالتالي محاولة تحقيق امليدالية 
الــذهــبــيــة الــثــانــيــة بــعــد اإلنــجــاز الـــذي تحقق 
تــــكــــرار ســيــنــاريــو  ــــام 1992، وتـــجـــنـــب  فــــي عـ
نسختي 1920 و2000، بعدما خسر املنتخب 

اإلسباني املباراة النهائية وحل وصيفًا.
املجموعة  في  اإلسباني  املنتخب  وُيــشــارك 
ــبـــات مـــصـــر،  ــتـــخـ ــنـ ــثــــة إلـــــــى جــــانــــب مـ ــالــ ــثــ الــ
األرجــنــتــني وأســتــرالــيــا، ويــبــدو أن الــتــأهــل 
إلــى الـــدور ربــع النهائي فــي املــتــنــاول نظرًا 
ـــمـــيـــزة والــــفــــوارق الــفــنــيــة بني 

ُ
لــلــتــشــكــيــلــة امل

ــبـــانـــي عــلــى مــنــتــخــب إيــطــالــيــا بــهــدف  اإلسـ
النهائي  الــــدور نــصــف  إلـــى  نظيف ووصـــل 
ــفــــوق مـــجـــددًا  ــا، وتــ ــانــ ــة مــنــتــخــب غــ ــهـ ملـــواجـ
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ ــي املــ بــهــدفــني نــظــيــفــني. وفــ
حقق 

ُ
فازت إسبانيا على بولندا )3 – 2(، لت

امليدالية الذهبية األولى في التاريخ.
بينما في نسخة أوملبياد عام 2000، نافس 
الثانية  املــجــمــوعــة  فــي  اإلســبــانــي  املنتخب 
وحل وصيفًا برصيد 6 نقاط متساويًا مع 
املتصدر منتخب تشيلي الذي جمع الرصيد 

ــبـــات املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي  ــتـــخـ ــنـ إســـبـــانـــيـــا ومـ
ستلعب ضدها في الدور األول.

ـــــوج فيها 
ُ
ت الـــتـــي  ــام 1992،  عــ نــســخــة  ــي  وفــ

املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي األوملــــبــــي بــاملــيــدالــيــة 
ــذهـــبـــيـــة، تــــصــــدر مــجــمــوعــتــه بـــرصـــيـــد 6  الـ
الوصيف،  نقاط متقدمًا على منتخب قطر 
الــذي جمع 3 نقاط، ومنتخب مصر الثالث 
الـــذي جمع نقطتني، فــي حــني حــل منتخب 
كولومبيا في ذيل املجموعة برصيد نقطة.

وفـــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، تــفــوق املنتخب 

نـــفـــســـه، وفـــــي الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي تــفــوق 
إيطاليا  منتخب  عــلــى  اإلســبــانــي  املنتخب 
النهائي  الـــدور نصف  بــهــدف نظيف، وفــي 
تفوق منتخب إسبانيا على منتخب أميركا 
)3 – 1(، وفي النهائي تعادل مع الكاميرون 
)2 – 2(، ثم خسر بركالت الترجيح )5 – 3(.

مع اإلشارة إلى أن إسبانيا أنهت مشاركتها 
فـــي نــســخــة أوملـــبـــيـــاد 1996 فـــي الـــــدور ربــع 
في  املجموعات  النهائي، وخرجت من دور 
نسخة أوملبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

جائزة بريطانيا الكبرى: وجه رياضي
فيرستابن و »الضربة القاضية«

يسعى سائق فريق »ريــد بــول«، الهولندي 
ماكس فيرستابن لتوجيه »ضربة قاضية« 
لــلــبــريــطــانــي لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون فــــي عــقــر 
مرسيدس،  ولفريقه  جماهيره  وأمـــام  داره 
فــي وقـــت يــأمــل »الــســيــر« بـــالـــرّد عــن طريق 
الــعــودة إلـــى ســكــة االنــتــصــارات عــلــى حلبة 
ســلــيــفــرســتــون، الـــتـــي تــســتــضــيــف املــرحــلــة 
العاشرة من بطولة العالم للفورموال واحد 

يوم األحد، وتبدأ بالتجارب الُحرة اليوم.
ــاكـــس« فـــي ســـن الـــــ 23 عــامــًا  ويـــمـــر »مـــــاد مـ
بمرحلة تفوق متسلحًا بأداء سيارته على 
إلــى فــوزه  الــتــي تشير  الحلبة وبــإنــجــازاتــه 
فــي الــســبــاقــات الــثــالثــة األخــيــرة فــي فرنسا 
على  قبضته  محكمًا  والــنــمــســا،  وســتــيــريــا 
صدارة السائقني برصيد 182 نقطة وبفارق 

32 عن هاميلتون.
ــم يـــكـــتـــِف فـــريـــق »ريــــــد بــــــول« بـــمـــا يــفــعــلــه  لــ
ـــل ســيــطــر عـــلـــى الـــســـبـــاقـــات  فـــيـــرســـتـــابـــن، بـ
ــــث إلـــــــــى جــــانــــب  ــيـ ــ الــــخــــمــــســــة األخــــــــيــــــــرة حـ
ــاز زمــيــلــه الـــوافـــد  ــتـــصـــارات الــهــولــنــدي فــ انـ
الـــجـــديـــد املــكــســيــكــي ســيــرخــيــو »تــشــيــكــو« 
بــيــريــس بــلــقــب جــائــزة أذربــيــجــان الــكــبــرى، 
املــركــز األّول فــي شـــوارع باكو  ليرفع كــأس 
فيرستابن  حققه  ملــا  مشابه  سيناريو  فــي 
قبله فــي شــــوارع اإلمــــارة مــونــاكــو، الجولة 

الخامسة من املنافسات، وقادت هذه األرقام 
الــحــظــيــرة الــنــمــســاويــة إلـــى صــــدارة ترتيب 
الــصــانــعــني، حــيــث تــتــقــدم عــلــى مــرســيــدس 

بفارق 44 نقطة )286 مقابل 242(.
رغــــم كـــل مـــا تـــقـــدم، اعـــتـــرف فــيــرســتــابــن أن 
هاميلتون، ما يزال في سن الـ 36 عامًا، البطل 
بــه، خصوصًا على  املتوج والخطر املحدق 
البريطاني  حقق  سليفرستون.  فــي  أرضـــه 
رقمًا قياسيًا في عدد االنتصارات )7( على 
الحلبة الــواقــعــة فــي وســـط إنــكــلــتــرا، والــتــي 
كانت قديمًا عبارة عن مطار عسكري إبان 
أن  املــتــوقــع  مــن  إذ  الثانية،  العاملية  الــحــرب 
ألــف متفرج بعد  السباق األحــد 140  يتابع 

قرار فتح األبواب أمام الجماهير.
وأثــنــى فــيــرســتــابــن عــلــى بــطــل الــعــالــم سبع 
 »أحترم كثيرًا لويس هاميلتون 

ً
مرات قائال

ــم بــه«. 
ّ
ونــحــن ال نــأخــذ أي شـــيء كــأمــر مــســل

وتــابــع »نــتــعــامــل مــع كــل ســبــاق عــلــى حــدة، 
ولكن بالتأكيد، آمل في أن أعود من السباق 
نقطة«. وجديد جولة سيلفرستون   29 مع 
ــاق »ســـبـــريـــنـــت«  ــبــ ــمــــاد ســ ــتــ ــام اعــ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
ــداًل مــن الــتــجــارب الرسمية  لــلــمــرة األولــــى بـ
ــضــاف نـــقـــاط الــســبــاق، 

ُ
االعـــتـــيـــاديـــة، إذ ســت

إلى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز باملركز 
األّول، ونقطة أسرع لفة خالل السباق.

وسُيقام السباق القصير السبت ظهرًا، على 
غــــرار الــتــجــارب الــتــقــلــيــديــة، عــلــى أن يــكــون 
الــفــيــصــل فــــي تـــقـــريـــر خــــط انــــطــــالق ســبــاق 
األحد )52 لفة(، وتأتي خطوة املشرفني على 
البطولة العاملية باعتماد سباق »سبرينت« 
ضمن إطار زيادة االستعراض وجذب املزيد 
من الجماهير الشابة، حيث سيمنح األسرع 
ثالث نقاط، والثاني نقطتني والثالث نقطة 

واحدة.
وسيستغرق السباق القصير بمسافة 100 
كــلــم مـــن دون تـــوقـــف قـــرابـــة نــصــف ســاعــة، 
علمًا أن تحديد مراكز املنطلقني فيه سيتم 
من خــالل فترة تجارب تأهيلية ملــدة ساعة 
تقسم إلى ثالثة أجزاء الجمعة ظهرًا، لتحل 
بداًل من الفترة الثانية للتجارب الحرة. هذا 
الــفــرق ســاعــة فقط  يعني، أنــه سيتاح أمـــام 
من التجارب الحرة الجمعة من أجل إيجاد 
أفضل معايير الضبط للسيارات لتتناسب 
الحلبة. وستكرر تجربة سباق  ظــروف  مع 
الـــ »ســبــريــنــت« فــي جــائــزة إيطاليا الكبرى 
وثــالــثــة لــم تــحــدد ُبــعــد، فــي وقـــت الحـــق من 

العام الحالي. 
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