
27

رياضة

قّدم نادي 
ريال مدريد 
العبه الجديد، 
ديفيد أالبا، نجم 
بايرن ميونخ 
األلماني السابق، 
للجماهير 
ووسائل اإلعالم 
في مؤتمر 
صحافي.
واختار أالبا 
القميص رقم 
4 ليرتديه مع 
الفريق، وهو 
القميص الذي 
كان يرتديه من 
قبل قائد الفريق 
السابق سيرجيو 
راموس، الذي 
انتقل لباريس 
سان جيرمان.

)Getty( أبدى أالبا استعداده لتحديه الجديد مع الريال

الريال يُقّدم أالبا
أعلن إنتر ميالن، بطل »الكالتشيو«، أنه ألسباب 

صحية مرتبطة بـ«كوفيد-19« ألغى رحلته إلى 
أميركا، حيث كان مقررا أن يلتقي مع أرسنال 

اإلنكليزي املنسحب بدوره للسبب ذاته، في دورة 
ودية في فلوريدا. وتطرق إنتر ميالن في بيانه 

إلى »املخاطر الحالية املرتبطة بالسفر الدولي«، 
لتبرير انسحابه. وكان أرسنال أعلن إلغاء رحلته، 

بعدما ثبتت إصابة »عدد صغير« من صفوفه 
بالوباء العاملي.

تعمل إدارة نادي بايرن ميونخ األملاني على 
تعزيز مركز الظهير األيمن في الفريق، من خالل 

الدخول في سوق االنتقاالت الصيفية الحالية، 
وعيونها متجهة إلى ثالث مواهب كبيرة في 

برشلونة اإلسباني، يتقدمهم األميركي سيرجينو 
ديست. وقامت إدارة بايرن ميونخ األملاني 

باالستفسار عن سعر املوهبة األميركية ديست 
وزميله اإلسباني سيرجي روبرتو، في سوق 

االنتقاالت الصيفية الحالية.

أشاد األسطورة بيليه بمواطنته مارتا نجمة 
املنتخب البرازيلي، واصفًا إياها بـ«أكثر من 
ا أنها »مصدر 

ً
مجرد العبة كرة قدم«، مضيف

إلهام« للكثيرين، بعد أن سّجلت في خمس دورات 
متتالية من األلعاب األوملبية. وأحرزت مارتا 

هدفني في فوز منتخب السامبا الساحق 5-صفر 
على الصني في مباراته االفتتاحية في أوملبياد 
طوكيو، لتصبح أول العب أو العبة تسجل في 

خمس دورات أوملبية تواليًا.

إنتر ميالن وأرسنال 
ينسحبان من دورة 

ودية بأميركا

بايرن ميونخ يضع 
عينه على مواهب 

برشلونة

األسطورة بيليه 
يشيد بمارتا بعد إنجازها 

التاريخي
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أولمبياد طوكيو 
تنطلق اليوم

العرب يتطلعون إلى الذهب
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طوكيو ـ العربي الجديد

تــعــود الــشــعــلــة األوملــبــيــة للتوهج 
مــن جــديــد، بــعــد تــوقــف 5 ســنــوات 
ــد تـــأجـــيـــل دام عــامــا  ــعـ ــلـــة، وبـ كـــامـ
كـــامـــا، ووســـــط مـــخـــاوف مـــن »كـــوفـــيـــد 19«، 
وبــحــثــا عـــن إنـــجـــاز عــربــي جـــديـــد، وتحطيم 
ــة املـــجـــد  ــاعــ ــنــ ــة، وصــ ــيــ ــاملــ ــة عــ ــيـ ــاسـ ــيـ أرقــــــــــام قـ
الجمعة  الــيــوم  رســمــيــا  تنطلق  إذ  األوملـــبـــي، 
تستضيفها  الــتــي  األوملــبــيــة،  األلـــعـــاب  دورة 
العاصمة اليابانية طوكيو، خال الفترة من 
املقبل  أغسطس/آب   8 إلــى  تموز  يوليو/   23
وسط مشاركة أكبر أبطال وبطات العالم في 

مختلف اللعبات الفردية والجماعية.
الــدورة في يوليو 2020  إقامة   

ً
وكانت مقررة

وتأجلت بسبب فيروس كورونا الذي ال يزال 
املنظمة  للجنة  كــبــيــرا  ورعــبــا  صــداعــا  يمثل 
ــلـــدورة األوملـــبـــيـــة، فـــي ظـــل عــــودة الــفــيــروس  لـ
اليابانية،  العاصمة  فــي  جــديــد  مــن  للتفشي 
وكــــذلــــك بــــن الـــريـــاضـــيـــن املــــشــــاركــــن. وقــبــل 
ســاعــات مــن انــطــاق الــــدورة األوملــبــيــة، أعلن 
عـــن إصـــابـــة 75 ريــاضــيــا ومـــســـؤوال ومــدربــا 
ــم الــبــدء فــي إجــــراءات  ــا، وتـ بــفــيــروس كـــورونـ
املخالطن  أو  الطبي ســواء للمصابن  العزل 
ــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى انــتــشــار  لـــهـــم فــــي مـــحـــاولـ
ــــدورة األوملــبــيــة  الــفــيــروس وضـــمـــان إقـــامـــة الــ
بشكل طبيعي. وصنع فيروس كورونا رعبا 
العامن  الــريــاضــي، طيلة  الــوســط  فــي  كبيرا 
املـــاضـــيـــن، وتــســبــب فـــي تــأجــيــل الــعــديــد من 
الــبــطــوالت الــكــبــرى، عــلــى رأســهــا كـــأس األمــم 
األوروبــيــة لكرة الــقــدم ملــدة عــام أســوة بــدورة 

األلعاب األوملبية.
الــدورة األوملبية،  ويدخل »العرب« منافسات 
ــــام كـــبـــيـــرة بــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن  ــــط أحــ وسـ

ــات الــذهــبــيــة  ــيــ ــدالــ ــيــ األرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة واملــ
والوصول إلى رقم ال يقل عن 10 ذهبيات في 
النسخة اليابانية الجديدة. ويتصدر العرب 
األكبر  تعد  التي  املصرية،  البعثة  املشاركون 

ــبــــر بـــن الــــــدول الــعــربــيــة  فـــي تــاريــخــهــا واألكــ
املــشــاركــة بــشــكــل عـــام وتــضــم 134 ريــاضــيــا، 
بخاف 12 العبا والعبة بــدالء، وهي البعثة 
األكـــبـــر مـــن حــيــث عـــدد املــتــأهــلــن لــأوملــبــيــاد 

طوكيو ــ العربي الجديد

ــا كــبــيــرا  ــهـــدت األجــــــــواء فــــي الـــيـــابـــان رفـــضـ شـ
إلقامة الدورة األوملبية، في ظل تفشي فيروس 
كــورونــا خــاصــة فــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو خــال 
الــفــتــرة األخــــيــــرة، الســيــمــا مـــع إعــــان اللجنة 
املنظمة إقامة الدورة بدون حضور جماهيري، 
وهــو مــا شكل صــدمــة كبيرة، فــي ظــل اإلقــبــال 
ــــدورات األوملــبــيــة  الــجــمــاهــيــري املــعــروف فــي الـ
على  األخيرة  الساعات  في  الضغط  وحاولت 
اللجنة املنظمة من أجل تأجيل إقامة البطولة.
وفي الوقت نفسه، كتبت األجواء االقتصادية 
رغم  لــلــيــابــان،  مالية ضخمة  لــلــدورة خسائر 
تمثلت  الــحــدث  الــكــبــيــرة الســتــضــافــة  التكلفة 
وغياب  الراعية  الشركات  كبرى  انسحاب  في 
ــة فـــي ظل  ــيـ ــبـ »اإلعـــــانـــــات« عـــن الـــــــدورة األوملـ
الــخــســائــر املـــالـــيـــة الــضــخــمــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
الــشــركــات فــي مختلف األنــشــطــة فــي األشــهــر 
التجارة  حــركــة  إيــقــاف  املــاضــيــة، على خلفية 
العاملية بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد. 
ويــعــد الــســبــاح األمــيــركــي األســـطـــوري مايكل 
عــامــي 2004، 2016،  بــن  الــعــالــم  فيلبس بطل 
األسطورة األبــرز في تاريخ األوملبياد بفضل 
حصوله على رقم قياسي من امليداليات األوملبية 
ونال 18 ميدالية ذهبية، وهو معدل لم يحققه 
أي العب أو العبة في تاريخ األوملبياد من قبل، 
ومثلها  فضيتن،  ميداليتن  إلــى  بــاإلضــافــة 

برونز ليحصد 22 ميدالية متنوعة.
ويأتي في املركز الثاني ضمن األكثر تتويجا 
السوفييتي  االتــحــاد  نجمة  التينينا  الريــســا 
ــامــــي 1956 إلـــى  بــــن عــ ــاز  ــبـ ــمـ الـــجـ لـــعـــبـــة  فــــي 
1964، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية في 
ألعاب  نجم  نــورمــي  بافو  ثــم  الفني،  الجمباز 
ميداليات   9 بـــدوره  الفنلندي وحصد  الــقــوى 

ذهـــبـــيـــة، ومــــــارك ســبــيــتــز الـــســـبـــاح األمــيــركــي 
ــر وأخــــيــــرا  ــ ــ والــــــــذي نـــــال مـــيـــدالـــيـــات هــــو اآلخـ
أســطــورة ألــعــاب الــقــوى كـــارل لــويــس وحصد 
الرياضية  مسيرته  عبر  ذهبية  مــيــدالــيــات   9
الثمانينيات والتسعينيات. وتمثل دورة  في 
تاريخيا  في طوكيو حدثا  األوملبية  األلــعــاب 
حيث تشهد اعتماد 5 رياضات جديدة أوملبية 
بعد سنوات من الضغوط واالختبارات، وهي 
ــــوب املــــوج ولـــوح  الــكــاراتــيــه والــبــيــســبــول وركـ
التزلج والتسلق، كما تمت إضافة 15 مسابقة 
جـــديـــدة فـــي لــعــبــات كــــرة الــســلــة وكـــــرة تنس 
والجودو  والسباحة  القوى  وألــعــاب  الطاولة 

والــقــوس والــدراجــات. وتقام الـــدورة األوملبية 
عبر 33 منافسة، في 339 مباراة، وتقام في 42 
قاعة وساحة في العاصمة اليابانية طوكيو، 
على  العالم  وبطات  أبطال  خالها  يتنافس 
املنافسات  امليداليات في كبرى  أغلى  تحقيق 
الــعــاملــيــة. كــمــا ســتــكــون الــــــدورة فـــرصـــة لــرفــع 
شعار »العمر مجرد رقــم«، لعدد من الاعبن 
والــريــاضــيــن، عــبــر مــجــمــوعــة مـــن األســاطــيــر 

الذين يخوضون دورة أوملبية للتاريخ.
ويــظــهــر فــي الــصــورة كــارلــي لــويــد -39 عــامــا- 
نــجــمــة مــنــتــخــب أمـــيـــركـــا لـــكـــرة الــــقــــدم، والــتــي 
فــــي رحــلــتــهــا  أوملــــبــــيــــة  رابـــــــع دورة  تــــخــــوض 

ــراز املــيــدالــيــة  ــ الــريــاضــيــة، بــحــثــا عـــن مــجــد إحـ
الــذهــبــيــة، وإنـــهـــاء رحــلــتــهــا الــريــاضــيــة بشكل 
الــعــطــاء، برفقة  جيد بعد ســنــوات طويلة مــن 
ــــي الــــــــذي يــــعــــد مـــــن أكـــبـــر  ــركـ ــ ــيـ ــ ــخـــب األمـ ــتـ ــنـ املـ

منتخبات الكرة النسائية في العالم.
وهــنــاك نــجــمــة أخــــرى فــي كـــرة الـــقـــدم، تخطت 
األربعن من عمرها، وتخوض سابع أوملبياد 
ــرة الــكــبــيــرة  ــبـ لـــهـــا، وهـــــي تــمــثــل عــنــصــر الـــخـ
فــي تشكيلة املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي فــي الــــدورة 
األوملـــبـــيـــة، وهــــي مــاســيــل مـــوتـــا »فــورمــيــغــا« 
الثالثة واألربعن  التي تخطت  الوسط  العبة 
السامبا في  راقــصــي  والــتــي تقود  العمر،  مــن 

الدورة. وتشهد الدورة مشاركة تاريخية عبر 
للفروسية،  األمــيــركــي  املنتخب  العــب  فيليب 
الذي يعد أكبر العبي دورة طوكيو ويبلغ من 
العمر 57 عاما، وهــو يحمل في الوقت نفسه 
بـــرونـــزيـــة أوملـــبـــيـــاد ريــــو دي غــانــيــرو 2016 ، 
ويعتبر من نجوم املنتخب األميركي، الساعي 
الـــدورة  خــال  الفروسية  فــي  ميدالية  لحصد 
األوملــبــيــة املــقــبــلــة. ويـــشـــارك العـــب آخـــر كبير، 
جنوب  منتخب  نجم  أوبيرهولزر  داالس  هو 
أفريقيا لرياضة التزلج، والذي يبلغ من العمر 
46 عـــامـــا، وســيــنــال شـــرف حــمــل عــلــم جــنــوب 

أفريقيا خال االفتتاح.

جدل دائر 
وأساطير تتنافس

فــي تــاريــخ الــريــاضــة املــصــريــة، وتــفــوق بعثة 
ريو دي جانيرو »120 العبا والعبة« والتي 
برونزية.  ميداليات   3 مصر  تحقيق  شهدت 
ـــ44 العــبــا  ــ ــر الــــــــدورة بــ ــزائـ ــجـ كـــمـــا تـــخـــوض الـ
والعــبــة، وكــذلــك تظهر تــونــس فــي األوملبياد 
يشارك  فيما  والعــبــة،  63 العبا  ببعثة تضم 
املغرب بـ48 العبا والعبة في محاولة لجني 
عدد ال بأس به من امليداليات، والحفاظ على 
تفوق عرب شمال أفريقيا في العالم األوملبي.

رياضيا،   15 عبر  املنافسات  قطر  وتخوض 
ــة في  ــبـ عــبــر 14 العـــبـــا والعـ األردن  ويــظــهــر 
الفلسطيني  التمثيل  يظهر  كما  األوملــبــيــاد 
تاريخها  فــي  األول  الــربــاع  عبر  فــي طوكيو 
ــادة، الــســابــع آســيــويــا،  ــمـ ــبـــي مــحــمــد حـ األوملـ
ويــشــارك الــســودان في الـــدورة األوملبية عبر 

5 العبن.
وتراهن الدول العربية على تحقيق إنجازات 
تاريخية ال تقل عن حصد 20 ميدالية أوملبية 
متنوعة، ما بن ذهبية وفضية وبرونزية في 
وكتابة  في طوكيو،  املقامة  األوملبية  الــدورة 
تــــاريــــخ جـــديـــد لـــهـــا مــــن حـــيـــث زيـــــــادة مــعــدل 
امليداليات، بعد تخطي حاجز الـ100 ميدالية 
بعد أكثر من 120 عاما على انطاق الدورات، 
وكذلك تحقيق ميداليات ذهبية للتقدم أكثر 
في سباق األكثر حصدا للميداليات. وتراهن 
مصر على عدد كبير من الاعبن والاعبات 
في حصد امليداليات أبرزهم عاء أبو القاسم 
بطل الساح، الذي نال فضية في لندن 2012 
فــي 2016،  البرونزية  مــاك صاحبة  وهــدايــة 
وكذلك كيشو املصارع الواعد ووصيف بطل 
الــعــالــم فــي الــشــبــاب، ورمـــضـــان درويــــش في 
الجودو وفريدة عثمان في السباحة، وإيهاب 
ــقــــوى والـــعـــائـــد  ــعــــاب الــ ــمـــن فــــي ألــ عـــبـــد الـــرحـ
مـــن إيـــقـــاف طـــويـــل دام عــــدة ســـنـــوات حــرمــه 
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تنطلق رسميا اليوم الجمعة دورة األلعاب األولمبية، التي تستضيفها 
العاصمة اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس/آب المقبل بمشاركة أبطال 

وبطالت العالم، ووسط طموحات عربية بخطف الذهب األولمبي 
وتعزيز الرصيد

القطري معتز برشم مرشح للذهب األولمبي )كريم جعفر/فرانس برس(

العداء المغربي سفيان بقالي مرشح لحصد ميدالية )تيزيانا فابي/فرانس برس(

السباح األميركي األسطوري مايكل فيلبس )أود أندرسن/فرانس برس(

)Getty( ماسيل موتا »فورميغا« العبة الوسط البرازيلية

)Getty/كارلي نجمة منتخب أميركا لكرة القدم )براد سميث

)Getty( الريسا التينينا نجمة االتحاد السوفييتي في الجمباز

مــن الــظــهــور فــي أوملــبــيــاد ريـــو دي جــانــيــرو. 
وتــراهــن قــطــر عــلــى أكــثــر مــن بــطــل لتحقيق 
ميداليات أوملبية، أبرزهم معتز برشم بطل 
العالم مرتن في لعبة الوثب العالي، والذي 
نـــال مــيــدالــيــتــن بــرونــزيــتــن فــي األوملــبــيــاد 
مــن قــبــل، ويسعى لكتابة الــتــاريــخ فــي هذه 

ميدالية  وحــصــد   »2020 »طوكيو  النسخة 
ذهبية هي األولــى له في التاريخ. ومن بن 
املرشحن لحصد ميداليات يظهر  األبطال 
القطري عبد الرحمن سامبا املعروف بلقب 
ــة الــــخــــارقــــة« فــــي ســـبـــاقـــات ألـــعـــاب  ــبـ »املـــوهـ
الــقــوى وتــحــديــدا ســبــاق 400 مــتــر حــواجــز، 
وهو يملك لقب ثاني أسرع العب في العالم 
فــي تخطي الــحــواجــز ويــبــدو أمـــل قــطــر في 
ــاد املــقــبــلــة.  ــيـ ــبـ حــصــد مــيــدالــيــة خــــال األوملـ
وهناك سفيان بقالي العداء املغربي املرشح 
سباقات  عبر  طوكيو،  فــي  ميدالية  لحصد 
ــتـــي اســـتـــعـــادت  ــقــــوى، وتــــونــــس الـ ألــــعــــاب الــ
خدمات بطلها أسامة امللولي، وبات جاهزا 

لــلــمــشــاركــة فـــي الـــــــدورة األوملـــبـــيـــة. وتــلــقــت 
الساعات  فــي  سعيدا  نبأ  العربية،  الرياضة 
ــلـــولـــي الــســبــاح  ــة املـ ــامــ ــإعــــان أســ األخــــيــــرة بــ
ميداليات   3 وصــاحــب  العالم  وبطل  العاملي 
أوملــبــيــة ســابــقــة الـــتـــراجـــع عـــن انــســحــابــه من 
البعثة التونسية على خلفية خافات كبرى 
السيطرة  يــتــم  لــم  االتـــحـــاد  وبـــن  بينه  دارت 
عــلــيــهــا، خــاصــة فــي ظــل شــكــوى الــســبــاح من 
غياب الدعم له رغم تاريخه الطويل في عالم 

الدورات األوملبية.
وتـــــعـــــد مــــصــــر هــــــي األكــــــثــــــر حـــــصـــــوال عــلــى 
امليداليات األوملبية بن الدول العربية، ونالت 

32 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية.

ــر تــتــويــجــا  ــ ــثـ ــ ــا الـــــدولـــــة األكـ كـــمـــا تـــعـــد أيــــضــ
ــيـــات، ويــأتــي  ــبـ بـــاملـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة 7 ذهـ
املـــغـــرب وصــيــفــا لــهــا بــرصــيــد 6 مــيــدالــيــات 
ذهبية، ثم الجزائر بـ 5 ميداليات ذهبية، ثم 

تونس برصيد 4 ذهبيات.
وتعد نسخة أوملبياد طوكيو 2020 النسخة 
الثانية والثاثن في عالم الدورات األوملبية 
إلى  إلــى 125 عاما منذ ظهورها  التي تمتد 
الــنــور ألول مــــرة، عــبــر دورة أثــيــنــا األوملــبــيــة 
فـــي عــــام 1896 والـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــيــونــان، 
وتــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو 
الثانية بعدما جرت نسخة  األوملبياد للمرة 

سابقة في عام 1964.

يدخل العرب منافسات 
الدورة األولمبية وسط 

أحالم بتحقيق الميداليات

ألفيش صاحب 
السجل الذهبي

بطل أولمبي

بالذهب  تتويجه  حــال  في  ألفيش،  دانــي  البرازيلي  األيمن  للظهير  يمكن 
ه 

ّ
األوملبي مع منتخب »راقصي السامبا«، أن يضيف لقبًا جديدًا إلى سجل

املثقل بأكثر من 40 كأسًا، وهو األجمل في تاريخ كرة القدم العاملية في 
سن الـ 38 عامًا. غاب ألفيش الذي ال يتعب أو يكل، عن النسخة األخيرة 
من مسابقة كوبا أميركا التي استضافتها بالده وخسرتها في النهائي 
 أن ذلك 

ّ
أمام الخصم األبدي األرجنتني 0-1، بسبب إصابته في ركبته، إال

لم يمنع من استدعائه لخوض أوملبياد طوكيو 2020، بهدف وضع خبرته 
بتصرف الالعبني الشبان.

ه املثقل بإنجازات وألقاب ال نهاية لها، ينقصه 
ّ
هي حالة فريدة، ولكن سجل

بمونديال  البرازيل  منتخب  مع  فالفائز  العالم.  كأس  قيمة:  األلقاب  أكثر 
ما دون 20 عاًما في 2003، لم يعرف أبدًا التتويج مع منتخب الكبار في 
مشاركة  من  الركبة  في  إصابة  حرمته  فيما  و2014،   2010 مونديالي 

ثالثة في عام 2018.
عّوض ألفيش إخفاقاته في كأس العالم بالفوز بلقب ثاٍن في كوبا أميركا 
عام 2019 )بعد 2007( على مالعب بالده، حيث اختير أفضل العب في 
القارية. وإلى جانب إنجازاته بالقميص الصفراء، يضاف سيل  البطولة 
من النجاحات مع األندية التي دافع عن ألوانها: فاز بدوري أبطال أوروبا 
3 مرات، الدوري اإلسباني 6 مرات والكأس املحلية 4 مرات مع برشلونة، 
كما أحرز لقب كأس االتحاد األوروبي في مناسبتني مع إشبيلية، ولقب 
الدوري الفرنسي مرتني ومرة واحدة الكأس املحلية وكأس الرابطة مرة مع 

باريس سان جيرمان، ولقب الدوري اإليطالي مع يوفنتوس.
في عام 2001، وفي سن الـ 18 عامًا، شارك ألول مرة مع فريق إسبورتي 
كلوب باهيا، ولكن سرعان ما رصده إشبيلية اإلسباني ليغادر البرازيل 
إلى القارة العجوز في عام 2002. امتدت مغامرته في املالعب اإلسبانية 
عــلــى مـــدى 14 مــوســمــًا، منها 6 فــي األنـــدلـــس، ثــم 8 فــي كــتــالــونــيــا بعد 
انضمامه إلى برشلونة، الذي حقق معه أبرز نجاحاته داخل املستطيل 

األخضر، فارضًا نفسه كأحد أفضل املدافعني في العالم.
في عام 2016، وبعد 391 مباراة بقميص »بالوغرانا« و23 لقبًا، غادر 
لم يبق ســوى موسم واحــد كان  أنــه   

ّ
إال برشلونة لاللتحاق بيوفنتوس، 

في  بعقبها  ليذهب  املحلية،  والــكــأس  »سكوديتو«  الـــ  بلقب  ليفوز  كافيًا 
السابق في  إلــى جانب زميله  ليلعب  إلــى باريس ســان جيرمان،   ،2017
برشلونة ومواطنه نيمار، لكن مغامرة ألفيش باءت بالفشل، فبني ملحات 

التألق ولعنة اإلصابات، عانى كثيرا في مشواره ملدة عامني.
)العربي الجديد(  

أفــادت الحكومة اليابانية رسميًا، بأن قــادة ما ال يقل عن خمس عشرة 
دولة ومنظمة دولية أكدوا حضورهم حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية 

بطوكيو، الذي سيقام اليوم الجمعة.
ويمثل هذا العدد انخفاضا كبيرا مقارنة بالقادة األربعن الذين حضروا 
افتتاح أوملبياد ريو 2014، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود 

الصحية الصارمة التي تفرضها اليابان.
وحــتــى اآلن، يــبــرز مـــن بـــن الــشــخــصــيــات الــتــي أكــــدت حــضــورهــا لحفل 
االفــتــتــاح الـــذي ســيــقــام عــلــى ملعب طــوكــيــو، كــل مــن الــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون والسيدة األولى األميركية جيل بايدن.
كما سيحضر 70 ممثا أجنبيا عن وزارات الرياضة في الدول املشاركة، 
في  كاتسونوبوكاتو  اليابانية  الحكومة  باسم  املتحدث  أعلن  حسبما 
مؤتمر صحافي أعلن فيه الحضور الرسمي للحفل املرتقب. ومن اليابان، 
سيحضر اإلمــبــراطــور نــاروهــيــتــو إلعـــان افــتــتــاح دورة ألــعــاب طوكيو، 

حسبما أكد املكتب اإلعامي للقصر اإلمبراطوري في وقت سابق.
وسيقام حفل االفتتاح بدون جماهير بقرار من املنظمن في خضم تزايد 
حــاالت اإلصــابــة بالفيروس التاجي في طوكيو، وفــي وقــت تستمر فيه 
حالة الطوارئ ضد املرض في العاصمة اليابانية خوفا من زيادة تفشي 

الفيروس وتأثيره على العرس األوملبي.
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رياض الترك

ــارك املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي  ــشــ ــ ُي
األوملبي في منافسات كرة القدم 
الــــخــــاصــــة بــــأوملــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو 
الـــرقـــم  ملـــعـــادلـــة  ــذي يــســعــى  ــ الــ ــو  ــ 2020، وهـ
ــدد الـــتـــتـــويـــجـــات بــاملــيــدالــيــة  ــعـ الـــقـــيـــاســـي بـ
الذهبية والتفوق على الجميع هذا الصيف 
وتحقيق ما حققه املنتخب األول في بطولة 

»كوبا أميركا«.

تشكيلة ُمميزة
ُمميزة  األرجنتيني تشكيلة  املنتخب  يملك 
من األسماء التي تلعب مع أندية متوسطة 
 
ً
ــة، بـــدايـــة ــ ــيـ ــ وكــبــيــرة فـــي الــــدوريــــات األوروبـ
مــن حـــارس مــرمــى فــريــق قـــادش اإلســبــانــي، 
جيريمياس ليديسما، مدافع فريق أتلتيكو 
مدريد اإلسباني، نوهوين بيريز، فاكوندو 
ــديـــنـــا العـــــــب فــــريــــق النـــــــس الـــفـــرنـــســـي،  مـــيـ
بــاإلضــافــة ملــارســيــلــو هــيــريــرا، العـــب فريق 

سان لورينزو األرجنتيني.
ــارتـــن  بــيــنــمــا فــــي خــــط الــــوســــط هــــنــــاك، مـ
اإلنكليزي،  ميدلزبروه  فريق  العــب  باييرو 
أليكسيس ماك أليستر العب فريق برايتون 
اإلنــكــلــيــزي، إيــزيــكــويــل بـــاركـــو العـــب فــريــق 
ــيـــركـــي، فـــاروســـتـــو فـــيـــرا العــب  أتـــانـــتـــا األمـ
فريق أرجنتينوس، سانتياغو كولومباتو 

العب فريق ليون املكسيكي.
وفي خط الهجوم هناك الثاثي، بيدرو دي 
األرجنتيني،  النــوس  فريق  العــب  فيغا،  ال 
ــــق ســيــســكــا  ــريـ ــ أدولــــــفــــــو غـــــايـــــش، العـــــــب فـ
موسكو الروسي وأخيرًا، إيزكويل بونس، 
العـــب فــريــق ســبــارتــاك مــوســكــو الـــروســـي، 
املــنــتــخــب  ــــع  ــرة مـ ــبــ ــــون ذوو خــ ــبـ ــ وهــــــم العـ

األرجنتين األولمبي
ذهبية بعد »الكوبا«؟

يُشارك المنتخب األرجنتيني األولمبي في منافسات كرة قدم في أولمبياد 
الثالثة في  طوكيو 2020، وهو الذي يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية 
لقب  األول  المنتخب  تحقيق  بعد  الصيف  هذا  ثان  إنجاز  وإضافة  األلعاب، 

بطولة »كوبا أميركا«

3031
رياضة

تقرير

األوملــــــبــــــي وخــــصــــوصــــًا أدولــــــفــــــو صـــاحـــب 
التسعة أهداف.

منافس دائم في األولمبياد
املنافسن  من  األرجنتيني  املنتخب  ُيعتبر 
األوملبية  القدم  كــرة  منافسات  في  الدائمن 
ــل بـــعـــيـــدة  ــ ــراحــ ــ ــل إلـــــــى مــ وهـــــــو الـــــــــذي يــــصــ
ــــوج بــمــيــدالــيــتــن 

ُ
بــاســتــمــرار، ويــكــفــي أنــــه ت

ذهبيتن وواحدة فضية في تاريخه، ودائمًا 
ما ُينافس من أجل التفوق على الجميع.

ــبــــي  ــنـــي األوملــ ــيـ ــتـ ــنـ ــقــــق املـــنـــتـــخـــب األرجـ وحــ
ميداليته األولى في نسخة أوملبياد أتانتا 
1996، عندما حصد امليدالية الفضية، وفي 
تلك النسخة تأهلت األرجنتن من املجموعة 
ــادلـــن،  ــعـ األولـــــــى بـــعـــد أن حــقــقــت فــــــوزا وتـ
ــتـــصـــد مــجــمــوعــتــهــا  ــقــــاط وتـ لــتــحــصــد 5 نــ
أميركا  الــبــرتــغــال،  منتخبات  على  متفوقة 
وتونس. وفي الدور ربع النهائي اكتسحت 
األرجنتن منتخب إسبانيا بأربعة أهداف 
الــدور نصف النهائي أطاحت  نظيفة، وفي 
باملنتخب البرتغالي بهدفن نظيفن، وفي 
أمــام منتخب  النهائية خسرت مــن  املــبــاراة 
نيجيريا )3 – 2( وفشلت في تحقيق اللقب، 

واكتفت بامليدالية الفضية.
مــنــتــخــب  قـــــدم  عـــــام 2004،  ــيــــاد  ــبــ أوملــ وفـــــي 
األرجنتن األوملبي عرضًا قويًا وحققت أول 

تفاصيل  وفي  التاريخ،  في  ذهبية  ميدالية 
تلك النسخة، تأهلت األرجنتن من صدارة 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 9 نــقــاط مـــن 3 
النهائي  الــدور ربــع  إلــى  انتصارات، لتصل 
وتواجه منتخب كوستاريكا وتتفوق عليه 

بأربعة أهداف نظيفة.
وفــــــــي الـــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي واجــــهــــت 
عليه  وتفوقت  إيطاليا  منتخب  األرجنتن 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، وفــــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــبـــاراغـــواي وفـــازت  تــفــوقــت عــلــى مــنــتــخــب الـ
ذهبية  ميدالية  أول  حقق 

ُ
لت نظيف،  بهدف 

في تاريخ املنتخب األوملبي وتصنع الحدث.
ــا، بــــل حــقــقــت  ــنـ ــم تـــتـــوقـــف األرجـــنـــتـــن هـ ــ ولـ
امليدالية الذهبية الثانية تواليًا في أوملبياد 
بكن عام 2008، وتأهلت أيضًا من صدارة 
املجموعة األولــى، وفــي الــدور ربــع النهائي 
تفوقت على منتخب هولندا بعد التمديد، 
وفـــي نــصــف الــنــهــائــي أطــاحــت بــالــبــرازيــلــي 
بثاثية نظيفية، ثم ثأرت من نيجيريا في 
وحصدت  نظيف،  بهدف  النهائية  املــبــاراة 
وسُيحاول  األوملبياد.  في  الثانية  الذهبية 
ــنـــي »األوملــــــبــــــي« بــعــد  ــيـ ــتـ ــنـ املـــنـــتـــخـــب األرجـ
اإلقــصــاء مــن دور املــجــمــوعــات فــي أوملبياد 
ريو 2016، تعويض خيبة األمل واملنافسة 
بــقــوة عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــالــثــة في 
ــم مــنــتــخــبــي املــجــر  ــ ــتــــاريــــخ، ومـــعـــادلـــة رقـ الــ

وجا بالذهب 3 مرات.
ُ
وبريطانيا اللذين ت

مشوار صعب من أجل الذهب
ُيشارك املنتخب األرجنتيني في منافسات 
كــــرة الـــقـــدم األوملـــبـــيـــة لــلــمــرة الــخــامــســة في 
تــاريــخــه )حــقــق الــذهــبــيــة مــرتــن والــفــضــيــة 
مــرة(، ويسعى ألن ُيحقق امليدالية الذهبية 
للمرة الثالثة ومعادلة الرقم القياسي بعدد 

تسعى األرجنتين 
لمعادلة الرقم القياسي 

بعدد التتويجات

صحيفة إيطالية تتغنى بنجم الجزائر
واجه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مصاعب عديدة خالل منافسات املوسم 
املاضي من الكالتشيو، إذ غاب النجم الجزائري عن كثير من املباريات مع نادي ميالن 
بسبب اإلصابة التي حرمته أيضًا تمثيل الجزائر في املباريات الودية التي خاضها 
الشهر املاضي. وخضع بن ناصر لتدخل جراحي، خالل فترة توقف النشاط، وعاد 
أول  لعب ميالن  املاضي عندما  السبت  يــوم  أساسيًا  كــان  فريقه، حيث  مع  ليشارك 
مباراة ودية استعدادًا للموسم القادم من الدوري اإليطالي، وبرز بتسجيل هدف، وقد 
ظهر بمستوى جّيد. وتوقعت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« اإليطالية، أن يكون 
ه 

ّ
 أّن املؤشرات األولى تؤكد أن

ً
املوسم القادم مميزًا بالنسبة إلى النجم الجزائري، معتبرة

سيكون موسم اإلقالع والتأكيد بعد مصاعب املوسم املاضي، عندما فشل الجزائري 
في صنع الفارق.

اللمطي ينال ثقة هانوفر
خطف العب منتخب تونس لكرة القدم، مارك اللمطي، األنظار خالل املباريات الودية 
لفريقه، هانوفر 96، في هذه الفترة، استعدادًا للموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية 
األملاني. وشارك اللمطي في 3 مباريات ودية مع هانوفر إلى حد اآلن، تحديدًا ضد كل 
من سانت باولي وفيكتوريا برلني وهرتا برلني التي انتهت بالتعادل )4-4( في وقت 
وتلقى  إصابة خفيفة.  بيلفيلد، بسبب  أرمينيا  مواجهة  التونسي عن  الالعب  تغّيب 
عجب بأداء 

ُ
صاحب الـ20 سنة اإلشادة من املدير الفني لهانوفر، جان زيمرمان، الذي أ

فه كثالث مدافع في الفريق، وفقًا ملا كشفته صحيفة »سبورت بوزر« 
ّ
اللمطي، وصن

األملانية التي أكدت أن الالعب التونسي اقترب من افتكاك مكان له في الفريق األول.

مصير برايثوايت مع برشلونة
تمكن النجم مارتن برايثوايت، مهاجم منتخب الدنمارك، من التألق مع بالده في بطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة 2020، وســاهــم بوصوله إلــى نصف النهائي، الــذي خــرج منه 
العاملية تتحدث عــن مصيره مع  اإلعـــالم  مــا جعل وســائــل  إنكلترا،  يــد منتخب  على 
العديد من وسائل اإلعالمية أن تألق مارتن برايثوايت مع  نادي برشلونة. واعتبرت 
في  يرغب  الــذي  برشلونة،  نــادي  على  تتهاطل  الــعــروض  الدنمارك سيجعل  منتخب 
إليها  الحاجة  نتيجة  الحالية،  الصيفية  االنتقاالت  ســوق  في  األمـــوال  على  الحصول 
بسبب أزمة فيروس كورونا. وأكد حسن سيتينكايا، وكيل أعمال املهاجم الدنماركي، 
 العروض في 

َّ
في حديثه مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، أن موكله لم يتلق

سوق االنتقاالت الصيفية الحالية من وولفرهامبتون، ويريد البقاء مع نادي برشلونة 
اإلسباني. وكشف وكيل أعمال املهاجم مارتن برايثوايت أنه تلقى عرضني: األول من 
الدنماركي  النجم  لكن  اإلسباني،  فالنسيا  من  والثاني  اإلنكليزي،  يونايتد  وستهام 

رفض االستماع إليهما، وُمصّر على البقاء مع برشلونة في املوسم املقبل.

هاالند أفضل هّداف شاب
ُيعتبر املهاجم النرويجي، إرلينغ هاالند، من بني أفضل املهاجمني الشباب حاليًا على 
الصعيد التهديفي، وهو الذي يلعب مع فريق بوروسيا دورتموند األملاني، لكن أرقامه 
، برز 

ً
في املواسم األخيرة تجعله ببساطة أفضل هداف شاب حاليًا، ولكن كيف؟ بداية

هاالند مع فريق سالزبورغ النمساوي، وهناك فرض نفسه واحدًا من أقوى الهدافني 
الشباب، وذلك بعد تسجيله 29 هدفًا في 27 مباراة، لم يرحم جميع األندية التي لعب 
النرويجي الشاب مع نادي  النجم  ضدها، ولم يرحم حــراس املرمى. وبعد ذلــك، لعب 
بوروسيا دورتموند، ووصل إلى 59 مباراة في جميع املسابقات املحلية واألوروبية، 
أنــه سجل 57 هدفًا منذ بداية رحلته مع فريقه األملــانــي، وهــي حصيلة  ــرعــب 

ُ
امل لكن 

تهديفية خارقة تدل على قوة هاالند الهجومية.
في املقابل، ال ُيبدع املهاجم النرويجي على الصعيد املحلي فقط، وذلك بسبب تسجيله 
أول 16  أوروبــا أيضًا، إذ سجل 20 هدفًا في  أبطال  أرقامًا خارقة في بطولة دوري 
مباراة لعبها في املسابقة القارية، ليؤكد تفوقه على جميع املهاجمني الشباب في عمره 
والتفوق حتى على كبار الهدافني، ما جعله ينال جائزة أفضل العب في »البوندسليغا« 

باملوسم املاضي، وجائزة »الفتى الذهبي«.

قتيبة خطيب

بيارو مهاجم منتخب هايتي األضواء  النجم فرانتزدي  خطف 
 ،2021 الذهبية  الكأس  لبطولة  املؤهل  الثاني  الــدور  مرحلة  في 
)26 عامًا( تسجيل 4 أهداف لصالح  بعدما استطاع صاحب الـــ

بالده، وأصبح يتربع على عرش هّدافي املسابقة القارية.
تــألــق املــهــاجــم بــيــارو الــكــبــيــر فــي بــطــولــة الــكــأس الــذهــبــيــة، رغــم 
خروج منتخب هايتي من مرحلة املجموعات، جعلت بعضًا من 
سلط الضوء 

ُ
وسائل اإلعالم األميركية، مثل »إي إس بي إن«، ت

لالنتقال  كبيرًا  مرشحًا  وتعده  بيارو،  فرانتزدي  املهاجم  على 
إلى الدوري األميركي للمحترفني. ويعود سبب اهتمام وسائل 
اإلعالم األميركية باملهاجم فرانتزدي بيارو، بسبب طريقة لعبه 
لقدرته  نظرًا  املحترفني،  دوري  فــي  الالعبني  معظم  تشبه  التي 
الجسدية، ولديه التحامات قوية أيضًا، مع طول قامته، حيث يبلغ 
طوله 1.94 متر. ولد فرانتزدي بيارو في التاسع والعشرين من 
بــالده  مــــارس/آذار عــام 1995، بمدينة كــاب هايتيان فــي  شهر 
هايتي، وبدأ حياته في عالم كرة القدم كالعٍب هاٍو، عبر انضمامه 

لفرق مدارسه املختلفة، حتى وصل إلى املرحلة الجامعية.
ولــعــب فــرانــتــزدي بــيــارو ملـــدة عــامــني فــي كـــرة الــقــدم الجامعية، 
بجامعة نورث إيسترن بني عامي 2014، و2015، قبل أن ينتقل 

في  لعب  2016، حيث  عــام  فــي  كارولينا  كوستال  إلــى جامعة 
فــريــقــهــا ملـــدة عــامــني آخـــريـــن، خـــاض فيهما 41 مـــبـــاراة سجل 
فيها 25 هدفًا. ولفت فرانتزدي بيارو أنظار أحد كشافي نادي 
ريدينغ يونايتد األميركي، الذي طالب إدارته بضرورة الحصول 
على عقده، ألنه اكتشف مهاجمًا كالسيكيًا في جامعة كوستال 
يرفضه  لم  الــذي  الهايتي،  للمهاجم  عقد  تقديم  ليتم  كارولينا، 

وانضم إليهم بشكل رسمي مع نهاية 2016.
إلى  يلعب مع فريق جامعته، باإلضافة  بيارو  فرانتزدي  وبقي 
نادي ريدينغ يونايتد، الذي خاض معه 22 مباراة سجل فيها 12 
هدفًا، لكن املهاجم الهايتي تلقى خبرًا سارًا في الـ19 من شهر 
يناير/كانون الثاني عام 2018، عندما تلقى أول عقد احترافي 
نادي  بالتوقيع مع  الهايتي  املهاجم  وقــام  الكروية.  في مسيرته 
رويال إكسل موسكرون، الذي يلعب في منافسات الدرجة األولى 
في بلجيكا، ملدة 4 أعوام، لكنه في عام 2019، فضل الرحيل إلى 
صفوف غانغون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، 

بعقد يمتد لـ4 سنوات.
أما على الصعيد الدولي، فلعب املهاجم فرانتزدي بيارو صاحب 
)26 عامًا( مع منتخب هايتي منذ عام 2018، وخاض معهم  الـــ
23 مباراة سجل فيها 14 هدفًا، لكنه لفت األنظار إليه في بطولة 

الكأس الذهبية.

فرانتزدي بيارو

على هامش الحدث

بدأ فرانتزدي بيارو مهاجم منتخب هايتي مسيرته المهنية في عالم 
كرة القدم كالعٍب هاٍو في فرق الجامعات األميركية التي درس فيها

حققت األرجنتين 
الميدالية 
الذهبية آخر مرة 
في عام 2008 
)Getty(

)Getty( »يريد البريميرليغ تغيير بروتوكول »فار

الــتــتــويــجــات، إال أن هــــذه املــهــمــة لـــن تــكــون 
سهلة أبدًا.

نافس األرجنتن في رياضة كرة القدم 
ُ
وست

فــي املجموعة  أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020،  فــي 
ــُم مـــنـــتـــخـــبـــات قــويــة  الـــثـــالـــثـــة، والــــتــــي تــــضــ
ــدجــج 

ُ
وصــعــبــة، مــثــل املنتخب اإلســبــانــي امل

للمنافسة على  الــقــوي  بــالــنــجــوم واملــرشــح 
املصري  املنتخب  الذهبية، وكذلك  امليدالية 
وفي  الصعب.  األسترالي  واملنتخب  قاتل 

ُ
امل

حــــال تــأهــلــت األرجـــنـــتـــن مـــن املـــركـــز األول 

نيوزيلندا( من املجموعة الثانية، ما يعني 
يكون  لــن  النهائية  املــبــاراة  إلــى  الطريق  أن 

 أبدًا على األرجنتن.
ً
سها

في املقابل في حال حلت األرجنتن وصيفة 
في مجموعتها، ستكون أمام مشكلة أيضًا، 
ألنـــهـــا ســـتـــواجـــه بـــطـــل املـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
والحديث هنا أيضًا عن البرازيل أو أملانيا 
رجح التوقعات، األمــر الــذي يعني أن 

ُ
كما ت

طــريــق »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« األوملـــبـــي نحو 
النهائي إن تأهلت من الصدارة أو الوصافة 

ســتــواجــه فــي  الـــدور ربــع النهائي وصيف 
املــجــمــوعــة الــرابــعــة والــتــي تــضــم الــبــرازيــل، 
يعني  ما  والسعودية،  ديفوار  أملانيا، كوت 
أنه من املرجح أن تلعب األرجنتن في هذا 
الــدور ضد البرازيل أو أملانيا، في مواجهة 

نارية ُمنتظرة.
ــتـــن إلــــى الــــدور  ــنـ وفــــي حــــال تــأهــلــت األرجـ
نصف النهائي سيكون عليها مواجهة أحد 
املنتخبات القوية )اليابان، املكسيك، فرنسا( 
الجنوبية،  )كوريا  أو  األولــى  املجموعة  من 

صعب جـــدًا، فــي حــال تــصــدرت الــبــرازيــل أو 
أملانيا املجموعة الرابعة.

األوملبي  األرجنتيني  املنتخب  ينجح  فهل 
ــــي أخـــر  ــــي كـــســـر الـــنـــحـــس الـــــــذي الزمـــــــه فـ فـ
 ،)2016 و   2012( األوملـــبـــيـــاد  مـــن  نــســخــتــن 
امليدالية  وتحقيق  الجميع  عــلــى  والــتــفــوق 
الذهبية وتكرار إنجاز منتخب الرجال الذي 
ســبــق وأن حــقــق لــقــب »كــوبــا أمــيــركــا« على 
حساب الــبــرازيــل بهدف نظيف فــي املــبــاراة 

النهائية؟

»البريميرليغ« وجه رياضي
وبروتوكول تقنية »فار«

عـــّبـــرت الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة، عن 
الــتــام، بعدما نجح اســتــخــدام تقنية  رضــاهــا 
الفيديو املساعد »فار«، في بطولة كأس األمم 
األوروبية 2020، التي حققها منتخب إيطاليا، 
بسبب السرعة في التدخل بالقرارات، والدقة 
القائمون  يطمح  لــذلــك  ظــهــرت.  الــتــي  الكبيرة 
عــلــى »الــبــريــمــيــرلــيــغ« إلـــى الــعــمــل قــبــل بــدايــة 
املــوســم الــجــديــد. وكــشــفــت صحيفة »مــيــرور« 
اإلنكليزي  الـــدوري  مسؤولي  أن  البريطانية، 
املـــمـــتـــاز، مـــســـتـــعـــدون لــتــعــديــل الـــبـــروتـــوكـــول 
ــار«،  املــســاعــد »فــ الــفــيــديــو  املــخــصــص لتقنية 
بــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر فـــي بــطــولــة كـــأس األمـــم 

األوروبية لكرة القدم 2020.
اإلنكليزي  الــدوري  القائمن على  أن  وتابعت 
املوسمن  فــي  »فـــار«  الفيديو  تقنية  اعــتــمــدوا 
املــاضــيــن، لكنهم واجـــهـــوا انــتــقــادات كــبــيــرة، 
للجدل، وعلى  املثيرة  الــقــرارات  بسبب بعض 
رأسها ما يتعلق بعدم سرعة معرفة التسلل، 
ــذي لـــم تــواجــهــه بــطــولــة »يـــورو  ــر الــ وهـــو األمــ
الفيديو  تقنية  نــجــاح  أن  وأوضــحــت   .»2020
املساعد »فار« في بطولة كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم، يعود إلى أن »يويفا« قام بتعين 
ضعف عــدد املــســؤولــن فــي كــل مــبــاراة عنها، 

بإعطاء  بمن فيهم شخص واحــد متخصص 
قرارات. وأردفت أن املواجهات الـ51 في بطولة 
كــأس األمــم األوروبــيــة لكرة الــقــدم 2020، كان 
ــاك حـــكـــم مــــن إحــــــدى الـــبـــطـــوالت الــخــمــس  ــنـ هـ
ــوز، مــســؤولــيــتــه  ــجــ ــعــ الــــكــــبــــرى فــــي الـــــقـــــارة الــ
الوحيدة في املباراة، هي التحقق من مكاملات 
الــتــســلــل الــــــــواردة مـــن غـــرفـــة تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
املـــســـاعـــد »فـــــــار«. وخــتــمــت أن نـــجـــاح طــريــقــة 
عمل تقنية الفيديو املساعد »فار« في »يورو 
الــدوري  بطولة  على  القائمن  جعلت   ،»2020
استعدادهم  عــن  ُيعلنون  املــمــتــاز،  اإلنــكــلــيــزي 
من  بالتقنية،  الــخــاص  الــبــروتــوكــول  لتغيير 

أجل اعتمادها في املوسم املقبل.
يـــذكـــر أن االنــــتــــقــــادات املـــوجـــهـــة إلـــــى تــقــنــيــة 
ــــدوري  ــار« فــــي الــ ــ ــ فـــيـــديـــو الـــحـــكـــم املـــســـاعـــد »فـ
تــصــاعــدت، مع  الــقــدم  لــكــرة  املمتاز  اإلنكليزي 
تـــزايـــد األخـــطـــاء الــغــريــبــة، وبــخــاصــة الــحــالــة 
بروميتش  هــدف وســت  إلــغــاء  بعد  الشهيرة، 
بــمــرمــى ســاوثــهــامــبــتــون، ضــمــن ســلــســلــة من 
الـــقـــرارات املــشــكــوك فــي صحتها واملــؤثــرة في 
نتيجة املباريات. وكان سام أالردايــس مدرب 
ــيـــون، الـــــذي هــبــط إلــى  ــبـ وســــت بــرومــيــتــش ألـ
ــال إن نــظــام حكم  »الــتــشــامــبــيــونــشــيــب«، قــد قـ
الفيديو املساعد يحتاج إلى تعديل وإصاح 
بــعــد حـــرمـــان نـــاديـــه بــشــكــل مــثــيــر لــلــجــدل من 
هدف خال الفوز 3-صفر على ساوثهامبتون.

وأضاف »التقييم الشامل لحكم الفيديو يمكن 
أن يحدث في نهاية املوسم، ويجب أن يشارك 
كـــل األطـــــراف فـــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة تطوير 
حكم الفيديو املساعد.. هناك الكثير جدا منا 
لـــم يــحــصــل عــلــى فــــرص لــلــتــعــبــيــر عـــن كيفية 
تطويره«. واعتقد مباي دياني أنه سجل هدف 
الرابعة  الدقيقة  في  بروميتش  التقدم لوست 
مــن عــمــر املــواجــهــة قــبــل إلــغــاء الــهــدف بسبب 
التسلل. ولم يكن بوسع حكم الفيديو املساعد 
»فار« التأكيد على صحة القرار والتزم بقرار 

حكم امللعب، رغم احتجاجات الاعبن.
أخـــطـــاء تــقــنــيــة الــفــيــديــو املـــســـاعـــد »فــــــار« في 
الكريكيت  العـــب  اإلنــكــلــيــزي، جعلت  ــــدوري  الـ
الــبــريــطــانــي »ســــام بــيــلــنــغــز« يــنــتــقــدهــا، قائا 
ــار يــمــكــن أن يــضــيــف قــيــمــة، لــكــن ما  »حـــكـــم فــ
ــدم«، فــــي حــــن انــتــقــد  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ يـــحـــدث عـــكـــس كـ
جيمي كــاراغــر، هــو اآلخـــر فــي فبراير/شباط 
املــاضــي الــتــقــنــيــة، معلقا عــلــى كــثــرة األخــطــاء 
املساعد  الــفــيــديــو  »حــكــم  بــالــقــول  التحكيمية 
بل  امللعب،  في  األساسين  الحكام  لم يساعد 

جعلهم أسوأ«.
)العربي الجديد(  
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