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ُتوج فريق
ميلووكي
باكس ،بقيادة
نجمه يانيس
أنتيتوكونمبو،
بطًال لدوري كرة
السلة األميركي
للمحترفين،
للمرة الثانية في
تاريخه واألولى
منذ  50سنة،
وذلك بعد أن
حسم سلسلة
المباراة النهائية
أمام فينيكس
صنز لصالحه (-4
 ،)2بفوزه عليه
( )98 - 105في
المباراة السادسة
في ميلووكي.

باكس البطل
ميلووكي باكس يعود إلى منصات التتويج بعد غياب  50سنة ()Getty

فيغو حول تسريبات
فلورنتينو :األمر انتهى
بمجرد اعتذاره

نونا غابرينداشفيلي
تهدي ليونيل ميسي
لعبة شطرنج ذهبية

إشبيلية وتوتنهام:
تبادل محتمل بين الميال
وخيل

اعتبر البرتغالي ،لويس فيغو ،نجم ريال مدريد
سابقًا ،أن قضية التسريبات املثيرة
اإلسباني ُ
للجدل التي نشرت مؤخرًا لرئيس النادي،
فلورنتينو بيريز ،وينتقد فيها بشدة عددًا من
نجوم النادي السابقني« ،انتهت» بعد اعتذار
الرئيس .وقال فيغو في تصريحات صحافية:
«أعتقد أن املحادثات الخاصة تحتوي على
عبارات خارجة عن السياق .لقد تحدثت معه ،وهو
اعتذر لي ،ولهذا األمر انتهى بمجرد اعتذاره».

أعلنت العبة الشطرنج الجورجية نونا
ُ
غابرينداشفيلي أنها ستهدي لعبة شطرنج بقطع
ذهبية لنجم كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي،
ردًا على إهدائها قميصًا بتوقيعه منحها إياه
الالعب في شهر حزيران /يونيو املاضي بمناسبة
عيد ميالدها الـ .80وبمناسبة االحتفال باليوم
العاملي للشطرنج ،أعلنت الالعبة الجورجية
للصحافة أنها قررت تهنئة النجم األرجنتيني
على نجاح منتخبه في «كوبا أميركا».

عرض فريق توتنهام اإلنكليزي على إشبيلية
اإلسباني دفع  25مليون يورو باإلضافة للجناح
األرجنتيني ،إيريك الميال ،مقابل الحصول
على خدمات اإلسباني بريان خيل .ووفقًا ملا
علمته وكالة األنباء اإلسبانية (إفي) ،كانت إدارة
إشبيلية تفضل في البداية عدم دخول أي العب
ضمن الصفقة من أجل مبلغ مالي كبير ،إال أن
الظروف الحالية التي تمر بها جميع األندية،
ستدفع النادي اإلسباني لقبول العرض.
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أولمبياد OLYMPIAD 2020

افتتاح منافسات
كرة القدم
صدام بين
مصر وإسبانيا
طوكيو ــ العربي الجديد

يـلـتـقــي امل ـن ـت ـخــب األوملـ ـب ــي امل ـصــري
م ــع ن ـظ ـيــره اإلسـ ـب ــان ــي ،ع ـلــى ملعب
«ق ـبــة سـ ــابـ ــورو» ،ص ـبــاح الـخـمـيــس،
ف ــي اف ـت ـتــاح م ـنــاف ـســات ك ــرة ال ـق ــدم بــأوملـبـيــاد
طوكيو  .2020واكتمل عقد املنتخب األوملبي
امل ـص ــري ،بـعــد وص ــول ربــاعــي األه ـلــي محمد
الشناوي وطاهر محمد طاهر وصالح محسن
وأكرم توفيق ،بعد مشاركتهم مع فريقهم في
نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز.
وسيرتدي «الفراعنة» القميص األحمر ،بينما
سيلعب الـحــارس بالزي األزرق ،أمــا إسبانيا
فستظهر بالطاقم األبيض الكامل ،وسيرتدي
ح ــارسـ ـه ــا ال ـ ـ ــزي األخـ ـ ـض ـ ــر .وخ ـ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـخ ــاص ب ــاملـ ـب ــاراة ،قـ ــال شــوقــي
غريب ،املدير الفني للمنتخب املصري« :أتمنى
تحقيق الـفــوز وتقديم مـبــاراة تلبي الطموح،
نعلم مــدى قــوة منتخب إسبانيا ،بما يملكه
من عناصر مميزة ،لكن املباراة لن تكون سهلة
على الفريقني» .من جهته ،أكد أحمد حجازي،
ق ــائ ــد امل ـن ـت ـخــب األوملـ ـب ــي املـ ـص ــري ،أن هــدف
ال ـفــريــق تـحـقـيــق نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة .وأضـ ــاف:
«منتخب مصر بطل أفريقيا ولــديــه الـقــدرات
والخبرات واستعد جيدا لهذه املواجهة املهمة
في بداية مشواره باألوملبياد» .أما املدير الفني
ملنتخب إسبانيا ،لويس دي ال فوينتي ،فقد أقر
بصعوبة مواجهة منتخب مصر ،وأضاف في
املؤتمر الصحافي الخاص باملباراة« :إسبانيا
تحتاج الـظـهــور بأفضل ص ــورة حتى تحقق
الـفــوز ،لكن منتخب مصر فريق مميز ويملك
عال ،كما أنه بطل أفريقيا،
العبني على مستوى ٍ
وكلها أمور تصعب من مهمة إسبانيا» .وقال
دان ــي سيبايوس ،نجم إسبانيا ،إن منتخب
بالده يملك فرصة التتويج بامليدالية الذهبية
ومــرشــح لـلـفــوز عـلــى منتخب م ـصــر ،وتــابــع:
«يجب علينا أن نكون في قمة التركيز للظهور
بأفضل أداء ،خاصة أن املشاركة في األوملبياد
أمــر رائ ــع وح ــدث مـهــم» .ويتنافس املنتخبان
املصري واإلسباني في املجموعة الثالثة إلى
جانب األرجنتني وأستراليا اللذين سيلتقيان
أي ـض ــا الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس .وس ـي ـل ـعــب منتخب
مصر مـبــاراتــه الثانية يــوم األح ــد املقبل ضد
األرج ـن ـت ــن ،بـيـنـمــا يـخـتـتــم دور املـجـمــوعــات
ب ـل ـقــاء أس ـتــرال ـيــا ،األربـ ـع ــاء .م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
وقبل مباراته االفتتاحية أمام اليابان صاحبة
الضيافة ،عبر ديفيد نوتواني ،مدرب منتخب

منظمو أولمبياد طوكيو عانوا من أزمة كورونا (كاريل كورت)Getty/

منتخب
السعودية
سيواجه
نظيره ساحل
العاج (كريم
جعفر/فرانس
برس)

جماهير منتخب مصر تأمل في تألق العبيها (باول إلياس/فرانس برس)

منتخب مصر يأمل في تجاوز عقبة إسبانيا (خوسي بريتون)Getty/

جـنــوب أفــريـقـيــا لـكــرة ال ـق ــدم ،عــن قلقه البالغ
على صحة العبيه ،بعد أن تضرر فريقه بشدة
بسبب إصابات فيروس كورونا.
وقال نوتواني ،في تصريحات صحافية ،في
اس ـتــاد طــوكـيــو «أك ـبــر مـخــاوفــي حــالـيــا ليس
مواجهة اليابان ،بل صحة وسالمة الالعبني».
مـشـيــرا إل ــى أن ــه أص ـبــح يـمـلــك  17الع ـبــا فقط
لــاخ ـت ـيــار م ــن ب ـي ـن ـهــم ،وأض ـ ــاف املـ ـ ــدرب ،أن
جنوب أفريقيا ستسعى إلى تعزيز التشكيلة
بـعـنــاصــر ج ــدي ــدة الس ـت ـك ـمــال م ـش ــواره ــا في
امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى .وت ــاب ــع« :س ـي ـك ــون األم ــر
ص ـع ـب ــا ل ـل ـغ ــاي ــة مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ــذهـ ـنـ ـي ــة .لــم
ن ـكــن ن ـتــوقــع هـ ــذا امل ــوق ــف .بــذل ـنــا أق ـص ــى ما
ل ــدي ـن ــا ل ــاس ـت ـع ــداد جـ ـي ــدا لـ ـه ــذه ال ـب ـط ــول ــة».
وف ــي مـبــاريــات ال ـيــوم أي ـضــا ،يــواجــه منتخب
السعودية نظيره ساحل العاج ،وفرنسا أمام
املكسيك ،ونيوزيلندا ضد كوريا الجنوبية،
ف ـي ـمــا ي ــاق ــي م ـن ـت ـخــب ال ـ ـه ـ ـنـ ــدوراس نـظـيــره
الروماني ،على أن تجمع قمة املواجهات بني
أملانيا والبرازيل.

في فضاء األولمبياد

حديث أولمبي

السباح بيتي قوة بريطانيا
لندن ـ العربي الجديد

يؤكد السباح البريطاني ،آدم بيتي ،سيطرته
ّ
ال ـف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ع ـلــى مـســابـقــة ريــاضـيــة
واح ـ ــدة ،وه ــو الـ ــذي يـمـلــك أسـ ــرع  20توقيتًا
فــي سـبــاق  100م ص ــدرًا ،بعدما سبق للنجم
ض ـم ــان تــأه ـلــه إلـ ــى أومل ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو ،الـتــي
غد الجمعة.
تنطلق منافساتها يوم ٍ
ورف ــض بيتي الـتــأهــل إل ــى األل ـعــاب األوملـبـيــة
سطر خامس أسرع توقيت
بطريقة عادية ،بل ّ
ف ــي خ ـضــم امل ـنــاف ـســة ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،فــاحـتــل
امل ــرك ــز األول ب ــزم ــن ب ـلــغ  57.39ث ــان ـي ــة ،كما
سـ ّـجــل باسمه أس ــرع  20توقيتًا فــي التاريخ
على اإلطالق في هذه املسافة ،وذلك بعد ست
سنوات على تحطيمه الرقم القياسي العاملي
ف ــي ال ـف ـئــة ع ـي ـن ـهــا ،خـ ــال ب ـطــولــة بــريـطــانـيــا
للسباحة عام .2015
وأصبح بيتي ،خالل أوملبياد ريو  ،2016أول
بطل أوملبي بريطاني في منافسات الحوض
وذل ــك منذ عــام  ،1988كما أسـهــم فــي تحقيق
ب ــاده للميدالية الفضية فــي سـبــاق التتابع
 4مــرات  100م متنوعة ،كما فــاز آدم بجائزة
أفضل أداء لسباح شــارك في تلك األلعاب من
قبل االتحاد الدولي للسباحة (فينا) ،بعدما
ّ
املسجل باسمه
حطم الرقم القياسي العاملي
خالل التصفيات ،ومن ّ
ثم في النهائي.
ويعود رقمه القياسي العاملي الحالي (56.88
ث) إلــى بطولة العالم  ،2019التي أقيمت في

كوريا الجنوبية ،بعدما بدأ بيتي الذي يبرز
ب ــوش ــم ي ــرم ــز إل ــى ح ـي ــوان األسـ ــد ع ـلــى كتفه
األيـســر ،بــإيــاء ريــاضــة السباحة جدية أكبر،
عندما شاهد وهــو برفقة أصدقائه ،مواطنه
سباح مسابقات الصدر غريغ بنسون يتأهل
إلــى ال ــدور نصف النهائي فــي أوملـبـيــاد لندن
 .2012وعن هذا املوضوع ،قال بيتي ،لصفيحة
«ت ــاي ـم ــز» ال ـبــري ـطــان ـيــة« :ك ــان ــت ت ـلــك الـلـحـظــة
ب ـم ـثــابــة م ـف ـت ــرق طـ ــرق ف ــي ح ـي ــات ــي ،وق ـ ـ ّـررت
حينها أن أتعامل بجدية أكبر مع السباحة»،
مضيفًا «كنت قد أنهيت االمتحانات املدرسية
وأنـ ـ ــوي أن أح ـت ـســي ال ـك ـح ــول وأثـ ـم ــل بــرفـقــة
أصدقائي عندما سمعت بــأن غريغ بنسون،
وهو صديق قديم من أعوامي األولى ،قد نجح
فــي بـلــوغ ال ــدور نصف النهائي فــي أوملبياد
لندن .»2012
وتــابــع «عــرفـ ُـت حينها أنني لــن أكــون سعيدًا
إن لم أبــذل قصارى جهدي في السباحة» ،ما
جعله يدخل عالم النجومية من الباب الواسع
عام  ،2014بعد فوزه بثالث ميداليات في دورة
ألعاب الكومنولث ،وتبعها بأربع ميداليات
ذهبية في بطولة أوروبا ببرلني ،التي تخللها
تحطيمه للرقم القياسي العاملي في منافسات
الصدر ملسافة 50م.
كل ذلــك إن دل على شــيء ،فهو أن بيتي سلك
ّ
ّ
مسار االنضمام إلى الكبار في عالم السباحة،
فارضًا نفسه الرقم الصعب.
تبقى املفاجأة الالفتة في حياة بيتي ما قبل

تحديث شعار المسابقة

يمتلك آدم بيتي سجًال رائعًا في عالم السباحة (ماديا مير)Getty/

يطمح السباح البريطاني
آدم بيتي لمواصلة
تحطيم أرقامه القياسية

ملعب قبة
سابورو
سيكون
مسرحًا لقمة
مصر وإسبانيا
(شوان بوتريل/
)Getty

األلقاب والنجاحات واإلنجازات ،هي ّأنه كان
يخاف من املياه في طفولته ،بعدما كشف ذلك
بقوله «كنت أخاف حتى من االستحمام» في
شرحه لعقدته التي ّ
تحولت الحقًا إلى عشق
وإبداع في التعامل مع املياه ،مضيفًا «كنت
أصرخ دائمًا عندما يحني وقت االستحمام،
إذ كــان أشـقــائــي األكـبــر مني يـقــولــون لــي إن
ّ

أسماك القرش قد تخرج من الثقب» .كان عام
 2020استثنائيًا بكل ما للكلمة من معنى،
إذ ُأج ـبــر بـيـتــي ،عـلــى غ ــرار كــل الــريــاضـيــن،
على أن يضع أحالمه األوملبية جانبًا بسبب
انتشار جائحة كورونا واضطرار املنظمني
إل ــى تــأج ـيــل أومل ـب ـي ــاد طــوك ـيــو ،لـكـنــه رفــض
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـت ـمــاريــن خ ــال ف ـتــرة الـحـظــر
ال ـكــامــل ،وق ــام بتشييد ح ــوض سـبــاحــة في
حديقته املنزلية.
ويعتبر السباح البريطاني أن نقطة ضعفه
ّ
هـ ــي ال ـ ـشـ ــوكـ ــوالتـ ــة ،وي ـع ـي ــد ن ـج ــاح ــات ــه إل ــى
مقاربته الذهنية القوية ،وهو يستعد إلطالق
كتابه الخاص ،في وقت الحق من هذا العام،
تحت عنوان «عقلية محارب» .ويكشف بيتي،
في هذا الصدد ،خالل حديثه للقناة األوملبية،
وصــولــه إل ــى قـنــاعــة «ب ــأن الــريــاضــة ال تعني
ّ
منافسًا ضد آخــر ،بل هي ما تستطيع القيام
به في عقلك الخاص» ،وعن الدافع وراء رسمه
ل ـلــوشــم ع ـلــى ذراعـ ـ ــه ،ق ــال بـيـتــي «ال ـش ـجــاعــة،
النزاهة واإليمان ...هذا ما رسمته على ذراعي.
ّإنـهــا مبادئي الثالثة األساسية التي أمضي
بها في حياتي» .وأضــاف أنه «عندما تتمكن
مــن السيطرة على طاقتك الداخلية تكتشف
الطريقة للتعبير عنها وتحويلها إلى قوة».
يضع بيتي عينًا على أوملبياد طوكيو وأخرى
عـلــى حـجــز م ـكــان ل ــه ف ــي قــائـمــة عـظـمــاء هــذه
الرياضة ،كاشفًا« :أريد أن أترك إرثًا ال ينساه
أحد ،هذه مسألة وقت ال أكثر».

طوكيو ـ العربي الجديد

وافقت اللجنة األوملبية الدولية على تحديث
ش ـعــار أومل ـب ـيــاد طــوكـيــو ،مــن «أس ـ ــرع ،أعـلــى،
أقوى» إلى «أسرع ،أعلى ،أقوى معًا» ،من أجل
عكس روح التضامن في جميع أنحاء العالم،
فــي مــواجـهــة جائحة فـيــروس كــورونــا ،التي
تسببت في تأجيل دورة األلعاب في الصيف
املـ ــاضـ ــي ،وتـ ــواصـ ــل ان ـت ـش ــاره ــا ف ــي الـ ـب ــاد.
ووافقت اللجنة األوملبية الدولية على التغيير
في جلستها التي تسبق افتتاح األلعاب يوم
غـ ٍـد الجمعة بعد عــام مــن مــوعــدهــا األصـلــي،
وبـ ـخ ــاص ــة أن دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب تـ ـق ــام وس ــط
م ـخــاوف محلية مــن ت ــردي الــوضــع الصحي
وارتفاع عدد اإلصابات بالوباء العاملي ،في
وقــت تخضع طوكيو لحالة طــوارئ صحية،
ما حتم إقامة األوملبياد خلف أبواب موصدة
في املسابقات املقررة في العاصمة ،ما يعني
أن الغالبية العظمى منها سـتـقــام مــن دون
جمهور.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني
ت ــوم ــاس بـ ــاخ ب ـع ــدم ــا نـ ــال اق ـ ـتـ ــراح تـحــديــث
ال ـش ـعــار األومل ـب ــي الـتــأيـيــد ب ــاإلج ـم ــاع« ،ن ــرى
حلوال
في كل مكان الجهد التعاوني يجلب
ً
أسرع وأفضل من العمل بشكل منفرد» .وكان
«أسرع ،أعلى ،أقوى» ،أو «سيتيوس ،ألتيوس،
ف ــورت ـي ــوس» بــالــات ـي ـن ـيــة ،ال ـش ـعــار األومل ـب ــي
منذ عام  1894عندما تم اعتماده تزامنًا مع

بناء
تأسيس اللجنة األوملبية الدولية ،وذلك ً
ع ـلــى اقـ ـت ــراح مــؤسـسـهــا ال ـفــرن ـســي ب ـي ــار دو
كوبرتان ،وباتت النسخة الالتينية للشعار
الجديد «سيتيوس ،ألتيوس ،فورتيوس».
مــن جهة أخ ــرى ،سيكون إمـبــراطــور اليابان
ناروهيتو من بني الحاضرين يوم غد الجمعة
في حفل افتتاح أوملبياد طوكيو املؤجل من
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وذل ــك بحسب مــا أعـلــن مكتبه ال ـخــاص .لكن
مسؤوال في وكالة رعاية القصر اإلمبراطوري
ً
قــال لوكالة فرانس إن اإلمـبــراطــورة ماساكو
لــن ت ـشــارك فــي الـحـفــل ال ــذي سـيـقــام ي ــوم غد
الـجـمـعــة ف ــي امل ـل ـعــب الــوط ـنــي ب ـغ ـيــاب عــامــة
الجمهور ،لكن بمشاركة قرابة ألــف مسؤول
محلي وأوملبي ودولي وممثلني عن الشركات
ال ــراعـ ـي ــة ب ـح ـســب وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة،
وال يتمتع اإلم ـبــراطــور الـبــالــغ مــن العمر 61
عــامــا ب ــأي سـلـطــة سـيــاسـيــة لـكـنــه شخصية
رمــزيــة مهمة فــي ال ـيــابــان .والـشـهــر املــاضــي،

يعكس تحديث شعار
أولمبياد طوكيو روح
التضامن مع العالم

نـفــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء يــوشـيـهـيــدي ســوغــا ما
ُي ـشــاع عــن أن نــاروهـيـتــو ك ــان «قـلـقــا» مــن أن
األلعاب األوملبية قد تزيد من تفشي فيروس
كورونا في البالد ،ناسبًا ما صدر عن القصر
اإلمبراطوري في هذا الشأن إلى رأي شخصي
مل ــدي ــر وك ــال ــة رع ــاي ــة ال ـق ـص ــر اإلمـ ـب ــراط ــوري
ي ــاس ــوه ـي ـك ــو ن ـي ـش ـي ـم ــورا .وذكـ ـ ـ ــرت ت ـقــاري ــر
إعالمية محلية أن ناروهيتو سيعطي إشارة
انـ ـط ــاق األل ـ ـعـ ــاب ،ل ـكــن املـ ـس ــؤول ف ــي وكــالــة
رعاية القصر اإلمبراطوري قال إنه ليس على
علم إذا كــان اإلمـبــراطــور سيتحدث فــي حفل
االفتتاح .واإلمبراطور الذي تولى العرش في
عام  2019هو الراعي الفخري أللعاب طوكيو
.2020
واستبعدت التقارير أن يشاهد أفراد األسرة
اإلمبراطورية أي أحــداث أوملبية أخــرى ،التي
ستقام جميعها خلف أب ــواب مــوصــدة للحد
من العدوى باستثناء املسابقات املقررة خارج
نطاق العاصمة .ووفقًا ملا ذكرته هيئة اإلذاعة
اليابانية «أن أيـتــش ك ــاي» ،فــإن اإلمـبــراطــور
سيستضيف أيـضــا زعـمــاء أجــانــب وضيوفًا
ف ــي الـقـصــر ي ــوم غ ـ ٍـد الـجـمـعــة .وس ـبــق لــوالــد
ناروهيتو ،اإلمبراطور السابق أكيهيتو ،أن
أعطى إشــارة انطالق دورة األلعاب الشتوية
ل ـعــام  1998ف ــي نــاغــانــو ،بـيـنـمــا أع ـلــن ج ــده،
اإلمبراطور هيروهيتو ،افتتاح كل من دورة
األلعاب الصيفية في طوكيو عام  1964ودورة
األلعاب الشتوية في سابورو عام .1972

األولمبي المصري مرشح للذهاب بعيدًا (خوسي بريتون)Getty/

على هامش األلعاب

عبر الملولي عن التزامه بمواصلة الدفاع عن علم تونس ()Getty

الملولي يتراجع عن االعتزال
أعلنت اللجنة األوملبية التونسية في بيان رسمي ،تراجع السباح
أسامة امللولي عن قرار االعتزال الذي اتخذه قبل أيام ،لتتأكد بالتالي
مشاركته في األلعاب األوملبية الصيفية بطوكيو .وأوضحت اللجنة
األومل ـب ـيــة الـتــونـسـيــة أن رئـيـسـهــا م ـحــرز بــوصـ ّـيــان نـجــح ف ــي إثـنــاء
املـلــولــي عــن وض ــع ح ـ ّـد ملـسـيــرتــه الــريــاضـيــة إث ــر خــافــه مــع االت ـحــاد
التونسي للسباحة ،وبحثا معا الـحـلــول املمكنة لـتـجــاوز كــل هذه
املشكالت .وعبر امللولي عن التزامه بمواصلة الدفاع عن راية تونس
ف ــي األومل ـب ـي ــاد ،فـيـمــا تـكـفـلــت الـلـجـنــة بــالـسـعــي م ــع ب ــاق ــي األطـ ــراف
امل ـع ـن ـي ــة إل ـ ــى ح ـ ــل اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ف ــي مـ ـث ــول ال ــاع ــب
ّ
( 37سنة) ،أمام لجنة مختصة في األبحاث االقتصادية في تونس،
ب ـعــدمــا واجـ ــه شـبـهــة ف ـس ــاد م ــال ــي م ــن االتـ ـح ــاد ال ـتــون ـســي .وتـمـنــت
اللجنة األوملبية التونسية كل التوفيق للبطل امللولي في مشاركته
السادسة في األلعاب األوملبية.
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على هامش الحدث

تقرير
هل ينجح المنتخب الفرنسي «األولمبي» في حصد الميدالية الذهبية
الثانية بعد األولى التي حققها في نسخة أولمبياد عام 1984؟ هذا هو
السؤال المطروح حاليًا قبل انطالق مشوار منتخب «الديوك» في منافسات
كرة القدم األولمبية في نسخة طوكيو 2020

انضمام غريزمان ولونغليه ودي يونغ لتدريبات برشلونة
انضم الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكليمان لونغليه ،باإلضافة للدولي الهولندي
فرينكي دي يونغ إلى تدريبات فريق برشلونة اإلسباني الذي يخوض فترة اإلعداد
للموسم الـجــديــد ( .)2022-2021وكــانــت تــدريـبــات ال ـنــادي «الـكـتــالــونــي» الصباحية
شهدت الظهور األول إلحدى الصفقات الجديدة هذا الصيف؛ الهولندي الدولي ممفيس
ديباي ،في وقت شــارك غريزمان ولونغليه ودي يونغ في تدريبات الفترة املسائية.
وكــان ديباي قد حصل على إذن من الـنــادي للغياب عن التدريبات املسائية ،بينما
كان غريزمان محط أنظار الجميع ،بعدما أصبح حديث الساعة خالل األيام األخيرة
نظرًا لألنباء املتداولة بقوة حــول دخوله في صفقة تبادلية بني برشلونة وأتلتيكو
مدريد ،بحيث يعود الدولي الفرنسي «لألتلتي» مقابل حصول «البالوغرانا» على
وصوال إلى خوض
خدمات العب الوسط ساؤول نييغيز .وسيواصل الفريق تدريباته
ً
الفريق أولــى مبارياته الودية خــال فترة اإلعــداد أمــام ناستيك تاراغونا على ملعب
«يوهان كرويف».

فرنسا «األولمبي»

الذهبية الثانية؟

رياض الترك

ُيـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي
األوملبي في منافسات كرة القدم
وعـيـنــه عـلــى ال ــذه ــاب بـعـيـدًا من
أج ــل تحقيق الــذهـبـيــة الـثــانـيــة وإث ـب ــات أن
الجيل الفرنسي الجديد قادر على صناعة
ال ـت ــاري ــخ ،مـثـلـمــا فـعــل املـنـتـخــب األول عبر
التتويج بلقب مونديال روسيا عام .2018
وسـيـلـعــب املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي «األومل ـب ــي»
في املجموعة األولــى إلى جانب منتخبات
ال ـي ــاب ــان ،ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،امل ـك ـس ـيــك ،ولــن
تـ ـك ــون م ـه ـمــة ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ـثــانــي
صـعـبــة جـ ـدًا ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن الــاعـبــن
الـشـبــاب ُاملـمـيــزيــن ،الـقــادريــن على صناعة
الـفــارق على أرض امللعب .ونجح املنتخب
ال ـفــرن ـســي «األومل ـ ـبـ ــي» ســاب ـقــا ف ــي تحقيق
امليدالية الذهبية في منافسات عام ،1984
وفي تلك النسخة ،تصدر صغار «الديوك»
املجموعة األول ــى بعد أن جمعوا  4نقاط،
مـتـقــدمــن عـلــى ك ــل م ــن تـشـيـلــي ( 4ن ـقــاط)،
ال ـنــرويــج ( 3ن ـقــاط) وأخ ـي ـرًا مـنـتـخــب قطر
بنقطة واحدة .وفي الدور ربع النهائي لعب
مـنـتـخــب فــرنـســا «األوملـ ـب ــي» ض ــد منتخب
مصر «األومل ـبــي» وتـفــوق بهدفني نظيفني،
ليواجه في الــدور نصف النهائي منتخب
يــوغــوســافـيــا ،لـيـتـفــوق بـعــد الـتـمــديــد إلــى
أش ــواط إضافية ( ،)2 – 4ويـصــل بعد ذلك
إلى املباراة النهائية ويتفوق على املنتخب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي بـ ـه ــدف ــن ن ـظ ـي ـف ــن ،وي ـح ـصــد
امليدالية الذهبية.
وخالل جميع مشاركات املنتخب الفرنسي
األوملـ ـ ـب ـ ــي ،ل ــم ي ـن ـجــح س ـ ــوى ف ــي ال ـت ـتــويــج
ب ـم ـي ــدال ـي ــة ذه ـب ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وك ـ ـ ــان حـصــد
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ستخوض فرنسا
مواجهات صعبة في دور
المجموعات للتأهل
امليدالية الفضية في أوملبياد عام  ،1900كما
حقق املركز الرابع في نسخة أوملبياد ،1920
لـيـكــون مــن ضـمــن قــائـمــة أق ــوى املنتخبات
األوملبية ُاملتوجة بذهبية كــرة الـقــدم .وفي
نـسـخــة أومل ـب ـي ــاد  ،2020س ـ ُـي ـح ــاول الـجـيــل
الفرنسي الشاب الجديد الذهاب بعيدًا في
املنافسات ومقارعة املنتخبات الكبيرة من
أجــل تحقيق امليدلية الذهبية الثانية في
التاريخ ،خصوصًا أن هناك مجموعة شابة
تلعب مع أفضل األندية األوروبيةُ ،
ويمكنها
ت ـح ـق ـيــق امل ـس ـت ـح ـيــل .م ــع األشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
منتخب فرنسا «األوملبي» وصل إلى املباراة
ال ـن ـه ــائ ــي م ــرت ــن ف ـق ــط خـ ــال م ـشــاركــات ـهــا
الـتــاريـخـيــة فــي األل ـع ــاب (فـ ــازت فــي واح ــدة
وخسرت واحدة) ،وسيكون النهائي الثالث
بمثابة مكافأة للجيل الشاب الــذي يسعى
ألن يكون الجيل الــذي يقود املنتخب األول
بعد سنوات من اآلن.
ياب مبابي يُعوضه جينياك «الهداف»
وتوفان «القناص»

سـ ُـيـشــارك املنتخب الـفــرنـســي األومل ـبــي في
منافسات كــرة الـقــدم األوملـبـيــة فــي طوكيو
 ،2020وسيلعب بتشكيلة شــابــة ُمتجددة
ت ـل ـعــب ف ــي أف ـض ــل ال ـ ــدوري ـ ــات األوروب ـ ـيـ ــة،
وستكون ُم ّدعمة باسمني كبيرين من أجل

املـنــافـســة عـلــى امل ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة الـثــانـيــة
ُاملنتظرة .وسيلعب فــي حــراســة املــرمــى كل
من بول بيرناردوني الذي يلعب مع فريق
أن ـج ـيــه ال ـفــرن ـســي ،سـتـيـفــان بــاس ـيــج ال ــذي
يـلـعــب مــع فــريــق ســانــت إت ـيــان وديـمـيـتــري
بيرترود الذي يلعب مع فريق مونبيلييه،
وف ــي خ ــط ال ــدف ــاع س ـي ـكــون ه ـن ــاك ميلفني
ب ــارد الع ــب فــريــق ل ـيــون ،أن ـطــونــي ســاســي
الع ـ ـ ــب فـ ــريـ ــق س ـ ـتـ ــراس ـ ـبـ ــورغ ،إس ـم ــاع ـي ــل
دوكـ ـ ـ ــوري الع ـ ــب ف ــري ــق ف ــال ـن ـس ـي ــان ،بـيـيــر
كــالــولــو العــب فــريــق فــالـنـسـيــان ،كليمونت
م ـي ـش ـي ـلــن الع ـ ــب ف ــري ــق الن ـ ـ ــس ،ت ـي ـمــوثــي
ب ـي ـم ـب ـي ـل ــي العـ ـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ــان
ج ـي ــرم ــان ،م ــودي ـب ــو س ــاغ ـن ــان الع ــب فــريــق
ريـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد اإلسـ ـب ــان ــي .وفـ ــي خــط
الوسط سيلعب بيكا بيكا العب فريق كان،
جـيــريـمــي غـيـلــن الع ــب ف ــري ــق س ـت ــاد ري ــن،
إن ــزو لــي فــي العــب فــريــق لــوريــانــت ،تيجي
سافانييه العب فريق مونبيلييه ،فلوريان
توفان الخبرة الــذي يملك  28سنة ويلعب
م ــع ف ــري ــق م ــارس ـي ـل ـي ــا ،ل ــوك ــاس ت ــوس ــارت
العب فريق هرتا برلني .في املقابل سيقود
خــط الهجوم الــاعــب الـهــداف ببير أنــدريــه
جينياك صاحب الـ 35سنة ،لقيادة املنتخب
الفرنسي األومل ـبــي نحو الذهبية الثانية،
وإل ــى جــانـبــه سـيـكــون ه ـنــاك ران ـ ــدال كــولــو
مواني العب فريق نانت ،إيساك ليهادجي
الع ــب فــريــق ل ـيــل ،نــاثــان ـيــال م ـبــوكــو العــب
فريق ستاد ريمس وأرن ــود نــورديــن العب
فريق سانت إتيان.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت لـ ــم يـ ـسـ ـت ــدع م ـ ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب
ٍ
الفرنسي األوملبي املهاجم الصغير الهداف
كيليان مبابي ،بسبب مشاركته في بطولة
«يــورو  ،»2020وبالتالي ُ
سيعوض غيابه

الـ ـنـ ـجـ ـم ــان ف ـ ـلـ ــوريـ ــان تـ ــوفـ ــان «الـ ـقـ ـن ــاص»
أم ــام املــرمــى وجـيـنـيــاك «الـ ـه ــداف» ال ــذي ال
وستعول الجماهير
يرحم حــراس املــرمــى.
ُ
الـفــرنـسـيــة ع ـلــى ه ــذي ــن الـنـجـمــن م ــن أجــل
ق ـي ــادة املـنـتـخــب «األوملـ ـب ــي» ن ـحــو امل ـب ــاراة
النهائية وحصد امليدالية الذهبية الثانية
ُامل ـن ـت ـظــرة ،وال ـت ــي ط ــال انـتـظــرهــا مـنــذ عــام
 ،1984بقيادة األسطورة الفرنسية السابقة
ميشيل بالتيني ،الــذي سبق أن ساهم في
تحقيق فرنسا لقب «يورو الكبار» أيضًا.

المجموعة في األولمبياد

سينافس املنتخب الفرنسي في املجموعة
ُ
ـا مــن اليابان
األول ــى القوية والـتــي تضم كـ ً
امل ـس ـت ـض ـي ـفــة وم ـن ـت ـخ ــب امل ـس ـك ـي ــك ال ـق ــوي
ومنتخب جنوب أفريقيا ،وستبدأ مشوارها
ض ــد املـنـتـخــب املـكـسـيـكــي ال ـي ــوم ف ــي ملعب
«ط ــوك ـي ــو» ال ـك ـب ـيــر ،والـ ـف ــوز األول سـيـكــون
ف ــي غــايــة األه ـم ـيــة م ــن أج ــل امل ـنــاف ـســة على
التأهل .وفــي حــال تأهل املنتخب الفرنسي
من املجموعة األولــى سيلعب ضد وصيف

«الكأس الذهبية» :قطر
متصدرة
تستعرض وتتأهل
ّ

وجه رياضي

سون يانغ
سباح صيني حقق الكثير من اإلنجازات في األلعاب األولمبية وبطوالت
العالم وسيغيب عن أولمبياد طوكيو

ستفتقد الـصــن نجمها امل ــوق ــوف ،س ــون يــانــغ ،فــي أوملـبـيــاد
طوكيو ،إال أنها ّ
تعول على عدد قياسي باملشاركني في األلعاب
ّ
املقامة لدى جارتها اللدودة اليابان ،لتحقيق النتيجة املرجوة
قبل استضافة دورة األلعاب الشتوية في بكنيُ .ويعتبر ،سون
يانغ ،من أبرز الرياضيني الصينيني .ولد في األول من شهر
كــانــون األول/دي ـس ـم ـبــر ع ــام  ،1991وه ــو أول صـيـنــي ُيـتــوج
بامليدالية الذهبية في السباحة في أوملبياد  ،2012كما أنه أول
سباح في العالم ُيحقق امليدالية الذهبية في األوملبياد وبطولة
العالم فــي كــل فئات سباقات «السباحة» بــن مسافات 200
حتى  1200متر .ووفقًا ملا ُذكر ،ستكون الحسرة األكبر لدى
الصينيني ّأنهم سيكون عليهم التعويض عن إخفاق ريو 2016
من دون نجمهم األكبر ،إذ ّ
تعرض السباح املثير للجدل ،سون
يانغ ،لإليقاف الشهر املاضي ألكثر من أربعة أعوام بعد ثبوت
مخالفته قواعد املنشطات مرة ثانية ،وتفتقد الصني ،في ظل
غياب سون ،السم دولي بارز ،لكنها ّ
تعول على املنافسة بقوة
عدة أبرزها الغطس ،كرة الطاولة ورفع األثقال.
في رياضات ّ
وشارك يانغ في األلعاب األوملبية بكني  ،2008وفي عام ،2010
ُتــوج بسباق  1500متر سباحة ُحــرة في منافسات األلعاب
اآلسيوية ،وسجل رقما قياسيا آسيويا جديدا .وفــي بطولة

لوكا روميرو بعد انضمامه إلى التسيو:
«لن أنسى مايوركا أبدًا»
ودع الالعب األرجنتيني الشاب ،لوكا روميرو ،الــذي انضم أخيرًا إلى التسيو ،فريق
مايوركا برسالة نشرت على الشبكات االجتماعية أكد فيها أنه لن ينسى «أبدًا» النادي
الــذي تأهل فيه كالعب .وأكــد لوكا ،الــذي حقق األرقــام القياسية بكونه أكثر الالعبني
شبابًا في كرة القدم اإلسبانية مع خوضه أول مباراة في دوري الدرجة األولى عند 15
سنة و 220يومًا ،في الرسالة ،أنه كان «صعبًا» له توديع النادي الذي انضم إليه عندما
كان بعمر  10أعوام .وذكر الالعب األرجنتيني ،املولود في مدينة دورانغو املكسيكية
علي توديع
ويحمل الجنسية اإلسبانية« :شكرًا ملايوركا على كل هذا الوقت .كان صعبًا ّ
النادي الذي منحني الكثير وأسرتي ،لكني آمل في إمكانية إدراككم يومًا ما أنه حان
الوقت لي الختيار طريق جديد» ،وأضاف« :لن أنسى أبدًا ما عشته في النادي مثل اليوم
الذي خضت فيه أول مباراة في دوري الدرجة األولى ،لكن أيضًا لحظات عديدة أخرى».

تــأهــل املـنـتـخــب الـقـطــري م ـت ـصـ ّـدرًا املجموعة
الــرابـعــة بعد أن حقق فــوزه الثاني فــي الــدور
األول وأثبت جهوزيته للمنافسة على اللقب
ف ــي ب ـطــولــة «الـ ـك ــأس الــذه ـب ـيــة» لـنـسـخــة عــام
 ،2021الـتــي ُي ـشــارك فيها بـمـثــابــة مــدعــو من
اتحاد «الكونكاكاف» منظم البطولة القارية.
وتـفــوق املنتخب القطري فــي امل ـبــاراة الثالثة
واألخ ـيــرة فــي دور املـجـمــوعــات على منتخب
الهندوراس بهدفني نظيفني سجلهما كل من
ُهمام أحمد في الدقيقة  25وعبد العزيز حاتم
فــي الدقيقة ( ،)4+90فــي مواجهة أهــدر فيها
النجم أكرم عفيف ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة
 .41وبهذا الفوز املهم ،تصدرت قطر املجموعة
الرابعة لبطولة «الكأس الذهبية» عن جدارة
برصيد  7نـقــاط مــن انتصارين وت ـعــادل ،في
وقت حل منتخب الهندوراس وصيفًا برصيد
 6نقاط مــن فــوزيــن وخـســارة ،ليؤكد منتخب
«الـعـنــابــي» جـهــوزيـتــه للمنافسة عـلــى اللقب
هذا الصيف.
وبعد نهاية مرحلة دور املجموعات ،ستلعب
ق ـطــر ف ــي ال ـ ــدور رب ــع ال ـن ـهــائــي ض ــد منتخب
الـسـلـفــادور ال ــذي حــل وصـيـفــا فــي املجموعة
األول ـ ــى بــرصـيــد  6ن ـق ــاط ،ف ــي ح ــن سـيــواجــه

العالم عــام  ،2011كسر الــرقــم القياسي لسباق  1500متر
سباحة ُحــرة ،والــذي كــان ُمسجال باسم السباح األسترالي،
غراند هاكيت ،في عام  .2001وفي أوملبياد لندن عام ،2012
حقق يــانــغ ،املـيــدالـيــة الذهبية فــي سباقي  400و 1500متر
سباحة ُحرة ،ثم في بطولة العالم عام  ،2013أمسى الصيني
ثاني سباح بعد هاكيتُ ،يـتــوج بامليدالية الذهبية فــي جميع
فئات سباقات السباحة ( 800 ،400و 150مترا) ،وذلــك في
بطولة العالم.
وف ــي أوملـبـيــاد ري ــو دي جــانـيــرو ُ ،2016ت ــوج يــانــغ بامليدالية
الذهبية في سباق  200متر سباحة حرة وامليدالية الفضية
فــي سـبــاق  400مـتــر سـبــاحــة ُح ــرة .وبـعــد تتويجه فــي فئة
ال ــ 200متر ،أكمل السباح الصيني عروضه القوية وفــاز في
جميع الفئات املتاحة في السباحة ُ
الحرة .وفي بطولة العالم
ُ
عام ُ ،2017توج يانغ بلقب العالم في سباق  200متر ،ثم ُتوج
للمرة الثالثة تواليًا في سباق الـ 400متر ،وأمسى ثاني سباح
ُيحقق هذا الرقم بعد األسترالي ،إيان تورب ،في عام .2003
وفي بطولة العالم عام  ،2019دافع عن ألقابه في فئتي 200
و 400متر ،ونجح في تحقيق امليدالية الذهبية في الفئتني.
رياض...

قطر تنافس على اللقب في هذه النسخة
()Getty

منتخب الهندوراس منافسه القوي املكسيك،
فــي م ـبــاراة سـتـكــون حـمــاسـيــة .وعـلـيــه ،يملك
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـقـ ـط ــري ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة لـتـخـطــي
منتخب السلفادور املتواضع والوصول إلى
ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي وان ـت ـظ ــار ال ـفــائــز من
مــواجـهــة املنتخبني األمـيــركــي والـجــامــايـكــي،
وتصبح
في نتيجة من املمكن أن تكون رائعة ُ
تــاريـخـيــة ل ــو وص ــل «ال ـع ـنــابــي» إل ــى امل ـب ــاراة
النهائية للمنافسة عـلــى ال ـكــأس .وف ــي إطــار
منافسات نفس املجموعة ّ
تفوق منتخب بنما
ُ
على منتخب غرينادا ( ،)1 - 3لينهي مشوار
الدور األول في املركز الثالث برصيد  4نقاط،
ويفشل في التأهل إلى الدور ربع النهائي.
كوستاريكا تُسقط جامايكا
وتتأهل من الصدارة

أن ـهــى املـنـتـخــب الـكــوسـتــاريـكــي م ـش ــواره في
دور املجموعات من منافسات بطولة «الكأس
الذهبية» في الصدارة وتأهل إلى الــدور ربع
النهائي ،وذلك إثر تفوقه على منافسه منتخب
جامايكا الذي كان ُيقاتل من أجل املركز األول
أيضًا الــذي ُيسهل املواجهة في الــدور املقبل.
وكان كل منتخب يحتاج للفوز من أجل إنهاء
منافسات الــدور األول في الـصــدارة ،إذ يملك
كوستاريكا  6نقاط وجامايكا نفس الرصيد،
إال أن املنتخب الكوستاريكي كانت له الكلمة
األخيرة ،وتفوق بهدف نظيف سجله الالعب
براين رويــز ،في الدقيقة  ،53ليمنح منتخبه
النقطة التاسعة والتأهل من املركز األول ،في
وق ــت بـقــي مـنـتـخــب جــامــايـكــا ثــانـيــا برصيد
 6ن ـقــاط .وب ـهــذه الـنـتـيـجــة سـيــواجــه منتخب
كوستاريكا نظيره الكندي الــذي حل وصيفًا
فــي املجموعة الثانية ،بينما يلعب منتخب
جامايكا مباراة في غاية الصعوبة ضد أحد
أب ــرز املــرشـحــن للظفر بلقب بطولة «الـكــأس
الــذه ـب ـيــة» املـنـتـخــب األم ـيــركــي ،والـ ــذي يملك
مـجـمــوعــة م ــن ال ـن ـجــوم ال ـق ــادري ــن عـلــى حسم
املواجهة بدون معاناة كبيرة.
م ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن م ـن ـت ـخــب كــوس ـتــاري ـكــا
يريد املنافسة على اللقب هذا العام وال يريد
الخروج من الدور ربع النهائي أمام املنتخب
الكندي ،في وقت ُ
سيحاول منتخب جامايكا
ّ
صناعة مفاجأة كبيرة والتفوق على أميركا
القوية والــوصــول إلــى الــدور نصف النهائي.
وفي مباراة ثانية من نفس املجموعة ،تفوق
منتخب سورينام على منتخب غواديلوبي
( ،)1 - 2وودع االثنان معًا من دور املجموعات.
رياض...

امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة (نـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا ،ك ــوري ــا
الجنوبية ،الهندوراس ورومانيا) ،وبالتالي
سـتـكــون أي مــواجـهــة فــي مـتـنــاول املنتخب
الفرنسي ُاملدجج بالنجوم واألسماء الشابة
القادرة على حسم األمور على أرض امللعب.
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي مــن
املــركــز الثاني سيلعب ضــد األول مــن نفس
املجموعة (الثانية) وأيضًا طريقه لن تكون
صعبة للوصول إلــى الــدور نصف النهائي
فــي مـنــافـســات ك ــرة ال ـقــدم األومل ـب ـيــة ،وعليه

املنافسة على امليدالية الذهبية الثانية بعد
تحقيق األولى في عام .1984
ُ
ويعتبر املنتخب الفرنسي مــن املرشحني
لـ ـتـ ـخـ ـط ــي دور املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات حـ ـ ـت ـ ــى ل ــو
كــانــت مـجـمــوعـتــه صـعـبــة جـ ـدًا ،ألن ــه يملك
العـ ـب ــن ش ـب ــاب ــا ذوي خـ ـب ــرة ي ـل ـع ـبــون فــي
أفـ ـض ــل ال ـ ــدوري ـ ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ــادري ــن
على التفوق وتقديم كرة قدم ُممتعة وقوية
عـلــى أرض املـلـعــب فــي أول  3مـبــاريــات من
دور املجموعات.

حققت فرنسا
الميدالية
الذهبية مرة
واحدة عام
)Getty( 1984

فاشيّو التسيو يهددون هيساغ بسبب أغنية «بيال تشاو»
هدد بعض أعضاء روابط مشجعي األولتراس لفريق التسيو اإليطالي النجم املنضم
أخيرًا للفريق ،األلباني ،السيد هيساغ ،بسبب غنائه أغنية «بيال تشاو» ،رمز املقاومة
املناهضة للفاشية ،أثـنــاء معسكر الـنــادي اسـتـعــدادًا للموسم الـجــديــد .وكـتــب بعض
جماهير الـنــادي العاصمي مــن «األول ـتــراس» على الفتة معلقة على جسر فــي رومــا
في منطقة كورسو فرانسيا« :هيساغ دودة ،التسيو فاشي» .كما توجه العديد من
املشجعني املتعصبني إلى معسكر «النسور» في أورونزو دي كادوري (فينيتو ،شمال
شرقي إيطاليا) لتوجيه تهديد ضد املــدافــع .وأدان التسيو بشدة ما حــدث في بيان
وصــف فيه الفتة األولـتــراس بأنها «مخزية»ّ ،
وعبر عن تضامنه مع هيساغ ،الالعب
السابق في صفوف إمبولي ونابولي والذي تم ضمه مجانًا خالل امليركاتو الصيفي
الحالي .وبحسب البيان فإن «التسيو يدين بشدة الالفتة املخزية ضد الالعب السيد
هيساج .إنها ليست الحلقة األولــى من هذا القبيل .لن نقف إلى جانب من ينكر قيم
الرياضة .نحن نقف إلى جانب رياضيينا».
إبراهيم دياز :ألوان ميالن تستحق العطاء بنسبة %100
أكد املهاجم اإلسباني ،إبراهيم دياز ،املعار من فريق ريال مدريد إلى ميالن ،أن ألوان
النادي اإليطالي «تستحق العطاء بنسبة  ،»%100معربًا عن «سعادته الشديدة» للعب
مرة أخرى في فريق «الروسونيري» بعد التجربة التي خاضها املوسم املاضي .وقال
إبراهيم في مقابلة نشرها نادي ميالن« :إنني سعيد للغاية بالعودة هنا في هذا النادي
الكبير ميالن وسعيد بكل ما قمنا به العام املاضي .لكن حان اآلن موسم آخر سأبذل
فيه قـصــارى جـهــدي .هــذه األل ــوان تستحق الـعـطــاء بنسبة  %100وه ــذا مــا سأقوم
به» .وسيرتدي الالعب اإلسباني القميص رقم  10بعد انتقال الالعب التركي هاكان
تشالهان أوغلو إلى فريق إنترميالن ،وهو األمر الذي اعترف بأنه «يحتاج إلى مسؤولية
كبيرة وقيمة ألنه رقم فريد».

