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حجز الالعب اإلسباني الشاب، كارلوس ألكاراز، 
مقعده في املباراة النهائية لبطولة »أوماج« 
املفتوحة للتنس في كرواتيا إثر تفوقه على 
مواطنه املخضرم، ألبرت راموس، في نصف 

النهائي، بمجموعتني من دون رد، ليبلغ النهائي 
األول في مسيرته، ويصبح أصغر العب يبلغ 

مباراة التتويج في تاريخ البطولة. وحقق 
املصنف رقم 73 عامليًا االنتصار بنتيجة 0-2: 6 - 

2 و7 - 6 )7 - 3( خالل ساعتني تقريبًا.

استغل الالعب اإلسباني سيرخيو راموس عودة 
الالعب الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات 

فريقهما باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلتقط 
صورة معه ويضعها على حساباته في مواقع 
ه هنا في باريس«، في 

ّ
التواصل، مع رسالة: »إن

الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لضم الالعب 
من أجل دعم هجومه في املوسم مقبل. وتلك رسالة 
غير مباشرة إلى »امللكي«، في وقت لم ُيجدد مبابي 

عقده مع »الباريسي« حتى اآلن،.

أعرب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق 
برشلونة الجديد، عن سعادته بخوضه اللقاء 

األول بقميص الفريق »الكتالوني« الذي انتقل له 
آتيًا من فريق أوملبيك ليون الفرنسي. وقال ديباي 
في تصريحات صحافية بعد املباراة: »من الرائع 

اللعب بهذا القميص، أول دقائق كانت صعبة 
ني استمتعت باملباراة«. وسّجل 

ّ
بالنسبة لي، لكن

الالعب هدفًا من ركلة جزاء في املواجهة التي 
انتهت بفوز برشلونة 3-1 على جيرونا.

كارلوس ألكاراز يبلغ 
نهائي »أوماج« للتنس 

بإنجاز غير مسبوق

راموس يوجه رسالة 
لريال مدريد بتعليق 

وصورة مع مبابي

ديباي: استمتعت 
باللقاء رغم صعوبة 

الدقائق األولى

أهدى السباح 
التونسي، أحمد 
الحفناوي )18 
عامًا(، بالده 
والعرب أول 
ميدالية ذهبية 
في األلعاب 
األولمبية 
المقامة حاليًا 
في طوكيو، 
بعد احتالله 
المركز األول في 
الدور النهائي 
لسباق الـ400 
متر سباحة حّرة، 
الذي أُقيم 
فجر األحد في 
منافسات اليوم 
الثاني. وحقق 
الحفناوي زمنًا 
قدره 3 دقائق 
و43 ثانية و36 
جزءًا من الثانية، 
لحسم السباق 
في إنجاز أول 
لتونس والعرب 
بـ»طوكيو 
.»2020

)Getty( أحمد حفناوي حقق إنجازًا تاريخيًا لتونس والعرب

أول ذهبية للعرب

Monday 26 July 2021
االثنين 26 يوليو/ تموز 2021 م  16  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2520  السنة السابعة



عائالت في األولمبياد
أشقاء وأزواج وأقارب

2829
رياضة

طوكيو ــ العربي الجديد

يشهد تاريخ دورة األلعاب األوملبية 
ــراد من  على خــوض العديد مــن األفـ
نـــفـــس األســــــــرة بـــعـــضـــا مــــن الــنــســخ 
الـــ31 التي أقيمت حتى اآلن، ولم تعد بطولة 
أشقاء  اجتمع  حيث  استثناء،   2020 طوكيو 

وأبناء عم وحتى أزواج في هذه الدورة.
الودية  بالعالقة  األوملبية  البطولة  وتفتخر 
الرياضيني في كل نسخة من  املــوجــودة بني 

فـــي وضــــع سيعد  ــة،  ــيـ ــبـ األوملـ األلــــعــــاب  دورة 
أكثر وضوحا في طوكيو 2020 بسبب األسر 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا أكـــثـــر مـــن أحــد 
أفرادها، مثل األخوين جيسول وكاراباتيتش 

وسيمونيت والفيينيه وكوردا.
وســيــلــتــقــي بــــاو ومـــــارك غـــاســـول مـــجـــددًا في 
املنتخب اإلسباني لكرة السلة. وستعد هذه 
الدورة الخامسة لالعب األكبر باو )41 عاما(، 
بينما ستعد الثالثة لألصغر مارك )36 عاما( 
عقب خسارة دورة ريــو دي جانيرو في عام 

زهير ورد

ــحــــدث فــي  ــي الــ ــروغــ صـــنـــع اإليـــــرانـــــي جــــــواد فــ
بداية األلعاب األوملبية طوكيو 2020، بعد أن 
نجح في الحصول على امليدالية الذهبية في 
مــنــافــســات مــســدس ضــغــط الــهــواء مــن مسافة 
عشرة أمتار في الرماية. وحقق فروغي 244.8 
ميكيتش،  دامير  الصربي  على  متفوقا  نقطة 
الذي عادت إليه امليدالية الفضية بعد أن جمع 
أّنه  بما  املسابقة  تاريخ  ليدخل  نقطة،   237.9
الذهبية  امليدالية  يــحــرز  إيــرانــي  ريــاضــي  أول 
إيــرانــي يحصد ميدالية.  الــرمــايــة، وأكــبــر  فــي 
وتنتظر عديد البلدان هذه النسخة من األلعاب 
مــن أجـــل دخـــول جـــدول املــيــدالــيــات فــي بعض 
االخــتــصــاصــات الــريــاضــيــة، ذلــك أن ميداليات 
إيــران السابقة كانت بمعظمها في املصارعة. 
ومـــن بــني مختلف املــيــدالــيــات الــتــي حصدها 
الــريــاضــيــون فــي بــدايــة املــنــافــســات الــرســمــيــة، 
جلبت ذهبية فروغي تفاعاًل كبيرًا في العالم 
نــظــرًا إلــى خصوصية إنــجــاز النجم اإليــرانــي 

الذي يمكن اعتباره نجم بداية األلعاب. 
واإلنــجــاز الـــذي حققه جـــواد فــروغــي ال يهم 
ــا عــاشــه  ــل إن مـ الـــجـــانـــب الـــريـــاضـــي فـــقـــط، بـ
السنوات األخيرة جعل حصوله على  خالل 

مــيــدالــيــة ذهــبــيــة يـــتـــجـــاوز الــبــعــد الــضــيــق، 
ــيـــرة، خـــاصـــة أن هـــذا  ــبـ ــة كـ ــزيــ لـــتـــكـــون لــــه رمــ
الرياضي برز في إيران بمجهوده اإلنساني 
بــمــا أّنـــه كـــان ضــمــن »الــجــيــش األبــيــض« في 
وانشغاله  كورونا،  فيروس  انتشار  مقاومة 
باملجال الطبي لم يمنعه من أن يحقق إنجازًا 
ميدالية  على  الحصول  ألن  كبيرًا،  رياضيا 
ذهــبــيــة فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة لــيــس إنــجــازًا 
أّنــه  ريــاضــي تحقيقه، كما  ســهــاًل يمكن ألي 
أول مــن أهـــدى مــيــدالــيــة مــن املــعــدن النفيس 
إلــى إيـــران فــي اختصاص كــان يــبــدو صعبا 

بالنسبة إلى اإليرانيني.
ــات، تـــلـــقـــى فـــروغـــي  ــســ ــافــ ــنــ ــذ نـــهـــايـــة املــ ــنــ ومــ
ــبــــارات الــتــهــنــئــة مـــن عـــديـــد الـــجـــهـــات، ذلــك  عــ
بذله  ملــا  لــه  تكريما  ُيعتبر  الــتــتــويــج  هـــذا  أن 
مــن مــجــهــودات خــالل الــعــام املــاضــي مــن أجل 
ــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــي الـــحـــد مــ املــــســــاعــــدة فــ
ــام املـــاضـــي  ــعــ كـــــورونـــــا، حـــيـــث كـــــان خـــــالل الــ
منهمكا في القيام بواجبه اإلنساني، بما أن 
إيران، مثل عديد البلدان األخرى، عانت كثيرًا 

بسبب انتشار الفيروس.
وبــحــكــم أّنـــه كـــان فــي الــخــطــوط األولــــى مثل 
أي طبيب أو ممرض، فــإن اإلعــداد لأللعاب 
األوملبية لم يكن سهاًل، بما أن العمل اليومي 

في املستشفيات كان صعبا بدنيا وذهنيا 
أن  شأنها  مــن  املصابني  مشاهدة  إن  حيث 
تــؤثــر فـــي تــركــيــزه عــلــى املـــجـــال الــريــاضــي، 
قــادر على االهتمام باأللعاب  وتجعله غير 
األوملبية. كما أن نتائج فروغي خالل بطولة 
آســـيـــا الـــتـــي أقـــيـــمـــت ســـنـــة 2019 فــــي قــطــر، 
 

ّ
وحصل خاللها على املركز الثالث، تثبت أن

الحصول على امليدالية الذهبية كان إنجازًا 
من  عاشها  التي  الصعبة  فالظروف  كبيرًا، 
أجـــل اإلعــــداد لــهــذه املــســابــقــة لــم تمنعه من 
تــطــويــر قـــدراتـــه بــهــدف الــحــصــول عــلــى أول 

ذهبية في الرماية للمنتخب اإليراني.
وقد اشتعلت مواقع التواصل في إيران فرحا 
وفــخــرًا بــهــذا اإلنــجــاز الــبــطــولــي، الـــذي كانت 
لـــه رمـــزيـــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــــى اإليـــرانـــيـــني 
فــي هــذا الــظــرف الصعب، كما أّنـــه قــد يعطي 
بــقــيــة املــشــاركــني دفــعــًة مــعــنــويــًة قــويــًة خــالل 
مـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات فـــي هــــذه الــنــســخــة. 
وعلق فروغي على حصوله على الذهبية في 
تصريح تلفزيوني قائاًل:« أظهرنا أداء جيدًا 
في هذه املسابقة. سعيد جدًا من أجل الشعب 
اإليراني، بعد هذه امليدالية األولى في تاريخ 

إيران في هذه املسابقة«.
وبــعــد تــأجــيــل األلـــعـــاب مــن 2020 إلـــى 2021 
أحد  كــورونــا، تمكن  فــيــروس  انتشار  بسبب 
ــة فــي  ــارثـ ــكـ ــــذه الـ املــخــتــصــني فــــي مــجــابــهــة هـ
تعني  كانت  ذهبية،  ميدالية  على  الحصول 
تــمــيــزه فــي الــرمــايــة، ولــكــنــهــا تــعــنــي ضمنيا 
أن يحرم  كــاد  الــذي  الفيروس،  انتصارًا على 
عــديــد الــريــاضــيــني مــن شـــرف املــشــاركــة ومــن 
ـــ41 عاما  بينهم فــيــروغــي، ذلــك أن صــاحــب الـ
كان من املستعبد أن يكون حاضرًا في نسخة 

2024 لو ُألغيت هذه النسخة.

الجودو... حكاية إبداع يابانية فروغي... من المستشفيات إلى حصد الذهب

2016 لــإصــابــة. وســيــعــود الــالعــبــان مــجــددًا 
إلى الــدورة األوملبية في طوكيو 2020، وهي 
املرة الثالثة التي يخوضانها معا بعد حصد 
املــيــدالــيــات الــفــضــيــة فـــي بــكــني 2008 ولــنــدن 
2012.  وحصد باو أيضا امليدالية البرونزية 
فــي ريـــو دي جــانــيــرو، والــتــقــى فــي املنتخب 
مع ويلي، األكبر من األخوين هرنان غوميز، 
الذي سيخوض أيضا دورة األلعاب األوملبية 
في طوكيو والــذي لن يمكنه خــوض الــدورة 
مــع شقيقه خــوانــتــشــو إلصــابــة األخــيــر قبل 
15 يوما من انطالق الدورة. ويحظى نيكوال 
كبيرة،  أوليمبية  بخبرة  كاراباتيتش  ولوكا 

إذ يعتبران أفضل ثنائي في كرة اليد.
أوليمبيا مع  بــطــاًل  عــامــا(   37( نيكوال  وكـــان 
املــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي بــكــني 2008 ولــنــدن 
2016، بينما شارك لوكا )33 عاما( في دورة 
ريـــو دي جــانــيــرو فــي عـــام 2016 إلـــى جانب 
الــفــضــيــة. يخوض  املــيــدالــيــة  شقيقه وحــصــد 
الشقيقان دورة طوكيو 2020 بغرض التتويج 
ــــي طــريــقــهــمــا  ــيــــة. وفـ ــبــ مـــعـــا بــالــذهــبــيــة األوملــ
ــوان  لــحــصــد املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة يـــواجـــه األخــ
األرجنتني،  الفرنسي  كاراباتيتش واملنتخب 
وهو نفس األمر بالنسبة لألشقاء سيمونيت 
وبابلو   )1989( ودييغو   )1986( سباستيان 
)1992( والــذيــن يشاركون للمرة األولــى معا 

في البطولة األوملبية.
لندن  دورة  فــي  وديــيــغــو  سباستيان  شـــارك 
في  وسباستيان  بابلو  شــارك  بينما   ،2012
دورة ريو دي جانيرو في عام 2016 في دورة 
خــســرهــا ديــيــغــو لــإصــابــة. ويـــقـــود األشــقــاء 
الذي  األرجنتني  منتخب  سيمونيت  الثالثة 

يشارك في دورة طوكيو 2020.
الوفد  يحظى  سيمونيت،  األشــقــاء  وبــجــانــب 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــصـــالت عــائــلــيــة أخـــــــرى، مــثــل 
ــا خـــوســـيـــه وفـــيـــكـــتـــوريـــا جــــرانــــاتــــو فــي  ــاريــ مــ
منتخب األرجنتني للهوكي، بينما سيخوض 
بــيــاجــيــولــي دورة طــوكــيــو، لكن  الــشــقــيــقــتــان 
املياه  فــي  سيسيليا  مختلفة،  ريــاضــيــات  فــي 
ــلـــون. وفـــي  ــثـ ــرايـ ــتـ املـــفـــتـــوحـــة ورومـــيـــنـــا فــــي الـ
ورونــو  الفيلينيه  األشقاء  يعد  القوى،  ألعاب 
وفالنتني ممثلي فرنسا في القفز بالزانة. كان 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تشكل حالة القرابة في عالم الرياضة حدثًا الفتًا في كثير من األحيان، 
وهو ما يحدث حاليًا في دورة األلعاب األولمبية طوكيو 2020 التي 

تدور منافساتها في العاصمة اليابانية، ويبرز الكثير من األمثلة األسرية 
في رياضات مختلفة هذا الصيف

)Getty( باو ومارك غاسول في المنتخب اإلسباني لكرة السلة

ناوهيسا تاكاتو الذي نال ذهبية الجودو األولى )فرانك فيف/ فرانس برس(

الشقيقان يوتا وهيفومي آبي المشاركان في الجودو )إفي( الشقيقات كوردا ونيلي وجيسيكا ضمن الفريق األميركي للغولف )إفي(

)Getty/جواد فروغي على منصة التتويج األولمبية )كيفن سي كوكس

لندن  أوملبيا في دورة  )34 عاما( بطاًل  رونــو 
2012 وحصد امليدالية الفضية في ريو، بينما 
الفضية  املــيــدالــيــة  عــامــا(   29( فالنينت  حــصــد 
فـــي بــطــولــة أوروبــــــا األخـــيـــرة أللـــعـــاب الــقــوى 
داخل الصاالت في عام 2021. كذلك سيشاهد 

الــشــقــيــقــان الــبــلــجــيــكــيــان بـــورلـــي فـــي املــلــعــب 
األوملبي بطوكيو والتوأم كيفن وجوناثان )33 
اللذين سيشاركان  عــامــا(  عــامــا( وديـــالن )28 

في سباق 400 متر و4*400.
في  اللذان شاركا  بورلي،  الشقيقان  ويواصل 
دورة ريو دي جانيرو 2016 في 4*400 تتابع، 
التقليد األسري في ألعاب القوى حيث نافس 
والــدهــمــا فــي دورة مــوســكــو 1980 وحــصــدت 
األوملبية  الذهبية  الــكــبــرى،  الشقيقة  أوليفيا، 
في بكني 2008 في 4%100 تتابع، ولعبت تحت 
علم بلجيكا في ريو 2016. وفي زوجي األلعاب 
يـــخـــوض دورة طــوكــيــو أشـــقـــاء آخــــــرون، مثل 

الــتــوأم الــروســي ديــنــا وأريــنــا افــيــريــنــا، األوفــر 
الجمباز  فــي  الذهبية  املــيــدالــيــة  لحصد  حظا 
اإليقاعي، والعبتا الغولف األميركيتان كوردا 
ونــيــلــي، املــصــنــفــة األولـــــى عــاملــيــا، وجيسيكا 
ـــ13، والــفــرنــســيــون مــاويــن وباسا  فــي املــركــز الــ
وميكايل الذين سيشاركون في رياضة التسلق 
التي تقام للمرة األولى في العاصمة اليابانية. 
وبجانب هؤالء األشقاء، تحظى دورة األلعاب 
األوملــبــيــة فـــي طــوكــيــو بــصــالت قـــرابـــة أخـــرى، 
إذ يـــشـــارك الــتــشــيــلــيــون جــريــمــالــت ومـــاركـــو 
واستيبان في الكرة الطائرة الشاطئية. ويعد 
أفراد أسرة جريمالت، الذين حصدوا امليدالية 

الذهبية في دورة األلعاب األميركية عام 2019، 
ــاز وبـــريـــان  ــ ــا ديـ ــانــ ــرار أدريــ ــ ــم، عــلــى غـ ــنـــاء عــ أبـ
الطاولة  فــريــق تنس  فــي  العضوين  افـــانـــادور 
فـــي بـــورتـــوريـــكـــو ويـــخـــوضـــان دورة طــوكــيــو 
دورة طوكيو  فــي  يــشــارك  كــمــا  تحت علمها. 
الزوجان جيسون والورا كيني العضوان في 
الـــدراجـــات عــلــى املــضــمــار البريطاني،  فــريــق 
أوليمبية،  ميداليات  عشر  معا  حــصــدا  وقــد 
إذ حـــصـــد جـــيـــســـون ســـتـــا عـــقـــب املـــشـــاركـــة 
وريـــو   2012 ولـــنـــدن   2008 بــكــني  دورات  فـــي 
النسختني  فــي  أربــعــا  2016، وحــصــدت الورا 

األخيرتني من الدورات.

الزوجان جيسون والورا 
كيني في الفريق 

البريطاني لسباق الدراجات

فروغي برز بمجهود 
إنساني وكان ضمن 

»الجيش األبيض« 
بمحاربة كورونا

فلسطين تشكر الجزائري نورين 
بعد رفضه مواجهة اإلسرائيلي

نال البطل الجزائري في رياضة الجودو، فتحي نورين، إشادة واسعة 
قـــراره  بــعــد  بــالــخــصــوص،  والفلسطينية  الــعــربــيــة  الجماهير  قــبــل  مــن 
بــاالنــســحــاب مــن مــنــافــســات أوملــبــيــاد طــوكــيــو، وذلـــك لــتــفــادي مواجهة 
منافس إسرائيلي في الدور الثاني في فئة وزن أقل من )73 كغ(. وحصل 
املشارك في  الفلسطيني  الوفد  كذلك فتحي نورين على شكٍر من قبل 
بزيارة من  الجزائري في طوكيو  املصارع  إذ حظي  األوملبية،  األلعاب 
الــذي أشاد  الرجوب،  الفلسطينية جبريل  اللجنة األوملبية  قبل رئيس 
مع  تضامنه  إطــار  في  اإلسرائيلي،  املنافس  مواجهة  ورفضه  بموقفه 
القضية الفلسطينية. والتقى جبريل الرجوب في مقر البعثة الجزائرية، 
رئيسة الوفد الجزائري والبطلة األوملبية السابقة حسيبة بوملرقة، إذ 
أخــذا معا صــورًا تذكارية مع تبادل للهدايا، من بينها قميص البعثة 

الفلسطينية املشاركة في هذه املنافسة األوملبية.

األميركي تشايس كايليش يحرز ذهبية 400 م متنوعة

السباحة  فــي  أول مسابقة  ذهــبــيــة  كايليش  تــشــايــس  األمــيــركــي  أحـــرز 
ضمن أوملبياد طوكيو الصيفي، بعد تتويجه في سباق 400 م متنوعة 
األحد. وسّجل كايليش، وصيف ريو 2016، زمنا قدره 4:09.42 دقائق، 
واألســتــرالــي  ثانية   0.86 بــفــارق  ليثرالند  جــاي  مــواطــنــه  على  متقدما 

برندون سميث )بفارق )0.96 ثانية(.

خروج السورية ظاظا أصغر مشاركة في األلعاب
وّدعت السورية هند ظاظا، أصغر رياضية مشاركة في أوملبياد طوكيو 
ليو  النمساوية جيا  أمــام  الطاولة، بخسارتها  كــرة  الصيفي، مسابقة 
0-4. ودامت مباراة ظاظا )12 عاما( واملخضرمة جيا )39 عاما( حوالى 

24 دقيقة، لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الــدور التمهيدي من 
يناير/   1 فــي  املــولــودة  املــغــمــورة،  السورية  الطفلة  املسابقة. وتحّولت 
قتها حرب 

ّ
كانون الثاني 2009، إلى أشهر رياضية في البالد التي مز

قــائــمــة مــنــذ عــشــر ســنــوات، عــنــدمــا فـــازت ببطولة غـــرب آســيــا، خاطفة 
بذلك بطاقة التأهل إلى األوملبياد. وقالت بعد خسارتها ملوقع اللجنة 
األوملــبــيــة الــدولــيــة: »بــلــوغ أوملــبــيــاد طوكيو كــان إنــجــازًا بــحــّد ذاتـــه. لم 
ُيطلب مني تحقيق الفوز، وتعّلمت من الخسارة. آمل أن يكون لي دور 

في األوملبياد املقبل«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

تكتسب ريــاضــة الــجــودو ســمــعــًة عــاملــيــًة وبــاتــت تحظى 
العالم،  أنــحــاء  فــي  الكثيرون  ويمارسها  كبيرة  بشعبية 
الذي  القتالي  الفن  الــجــودو، هــذا  اليابان مهد  لكن تبقى 
ــد فــــي األرخـــبـــيـــل وأدرج ضـــمـــن املـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة  ــ ُولــ
ملنافسات األلعاب األوملبية في دورة طوكيو 1964 للمرة 
األولــــى. وخـــالل الــــدورة الــحــالــيــة »طــوكــيــو 2020« أهــدت 
الذي  تاكاتو  ناوهيسا  لليابان عبر  أول ذهبية  الجودو 

نال ذهبية الجودو للرجال وزن 60 كغم.
وتنال مسابقات الجودو، إلى جانب لعبة البيسبول، في 
املسابقات خلف  أقيمت  لو  أوملبياد طوكيو 2020، حتى 
أبــــواب مــوصــدة أمـــام الــجــمــاهــيــر، أكــبــر قـــدر مــن املتابعة 
وهذا  األلعاب.  البالد خالل  واهتمام سكان  التلفزيونية 
 اليابان تسيطر على عالم الجودو 

ّ
مرده، ليس فقط إلى أن

مــع 39 لــقــبــا أوملــبــيــا مــنــذ عـــام 1964، وهـــو رقـــم يتخطى 
إجمالي حصاد الدول األربع التي تليها في الترتيب، بل 
ألســبــاب عــديــدة. ليس هناك مــا يثير الــدهــشــة، بالنسبة 
لــريــاضــة مــتــجــذرة فـــي املــجــتــمــع الــيــابــانــي لـــدرجـــة أّنــهــا 
أصبحت فرعا من فروع الطّب بفضل مزاياها املرنة. وهذا 
»الطريق أو  بـ اليابانية للجودو  بال شك يفّسر الترجمة 

األسلوب املرن«.
وتــجــد صــــورة جــيــغــورو كــانــو، الــرجــل الــــذي يــقــف خلف 
الــجــودو في  لرياضة  الفلسفية  واملــبــادئ  القواعد  وضــع 
عام 1882، معّلقة في جميع الصاالت حيث تمارس فيها 
ُوِلــد  فنون الــدفــاع عــن النفس فــي مختلف أقــطــار العالم. 
كانو في عائلة في منطقة كوبي، ومزج أشكااًل مختلفة 
مـــن ريـــاضـــة الــجــوجــيــتــســو مـــع أســلــوبــه الـــخـــاص لخلق 
نــظــام يــســعــى إلـــى تحقيق الــكــمــال الــشــخــصــي مــن خــالل 
االنــضــبــاط والـــتـــدريـــب. لــم تقتصر إنـــجـــازات هـــذا املعلم 
الــريــاضــي الــشــغــوف، عند هــذا الــحــّد، بــل شـــارك باندفاع 
في دمج بالده في األسرة األوملبية، تحديدًا في أوملبياد 
أوملبياد  انتظار  الجودو  1912، لكن توجب على رياضة 
طوكيو عام 1964 كي تحصل على شرف االنضمام إلى 
العرس الرياضي. وتعد املساواة إحدى النقاط الرئيسية 

لهذه الرياضة، وقد شّرعت صالة كودوكان التي أنشأها 
كانو في عام 1882 في وسط طوكيو، أبوابها منذ البداية 
لــجــمــيــع الــجــمــاهــيــر، وبـــخـــالف الـــعـــديـــد مـــن الـــريـــاضـــات 
األخرى، تمّكنت النساء من ممارسة الجودو منذ البداية، 
ضمن العديد من الشروط التي وضعها كانو سعيا منه 

لتخليد هذه الرياضة.
 املــســاواة بــني الــرجــال والــنــســاء على 

َّ
رغــم ذلـــك، لــم تتجل

نطاق املنافسات، إذ لم تظهر مسابقات السيدات إاّل عام 
1978، فيما لم يشاركن في الــدورات األوملبية إاّل بدءًا من 
الجودو واكتسبت  السنوات، نمت  تلك  عام 1992. خالل 
الصبغة العاملية، وانخفض عدد ممارسي هذه الرياضة 
مــن 202 ألــف عــام 2004 إلــى 121 ألفا عــام 2020، فــي بلد 

يبلغ تعداد سكانه 125 مليون نسمة.
)فرانس برس(

توج اإليراني جواد 
فروغي بميدالية ذهبية 

تاريخية لبالده في 
أولمبياد طوكيو 2020 
ضمن منافسات الرماية

على هامش األلعاب
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قتيبة خطيب

شــّكــل األمــيــركــي لــوغــان بـــول، أحــد 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــوم مـ ــجــ ــر نــ ــهــ أشــ
االجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــعـــالـــم، ظـــاهـــرة 
ــفـــن الــنــبــيــل«، بــعــدمــا  جـــديـــدة فـــي ريـــاضـــة »الـ
ــنـــه  خـــــــاض نــــــــــزااًل اســــتــــعــــراضــــيــــا ضـــــد مـــواطـ
مــايــوذر، فــي شهر يونيو/ املــخــضــرم، فلويد 
حزيران املاضي، حصد من خالله املاليني من 
الـــدوالرات، وسط انتقادات حــادة تعّرض لها 
الطرفان، من قبل أساطير املالكمة. لكن لوغان 
إلــى خوض  الحالية،  الفترة  بــول يستعد، في 
مـــبـــاراة اســتــعــراضــيــة ضــد املــقــاتــل أنــدرســون 
ــة الــفــنــون  ــاضــ ســـيـــلـــفـــا، وهـــــو أحـــــد نـــجـــوم ريــ
القتالية املختلطة، بعدما قام الوكالء بإطالق 
املـــفـــاوضـــات بـــني الـــطـــرفـــني، وســيــكــون الــنــزال 
الكبير في شهر ديسمبر/كانون األول املقبل، 
بـــي إن«  مـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة »إي إس  بــحــســب 
قياسيا  رقما  بــول  لــوغــان  ويحمل  األميركية. 
فـــي مــســيــرتــه االحـــتـــرافـــيـــة فـــي املـــالكـــمـــة، ألنــه 
لــم يتعرض ســوى لهزيمة واحــــدة، كــانــت في 
ولم   ،2019 عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
يــتــذوق طعم الــخــســارة، عندما خــاض الــنــزال 
ــوري أمــــــام املــخــضــرم  ــ ــطـ ــ االســـتـــعـــراضـــي األسـ
فلويد مايوذر. وسيكون اللقاء املرتقب مهما 
الــذي بدأ  للغاية بالنسبة ألنــدورســن سيلفا، 
مسيرته االحــتــرافــيــة فــي عــالــم املــالكــمــة، عقب 
إعــــالن اعــتــزالــه مـــن ريـــاضـــة الــفــنــون القتالية 
القياسي ألطول  الرقم  يحمل  املختلطة، وهو 
ــاع عـــن الــلــقــب فـــي تـــاريـــخ مــنــظــمــة »يـــو إف  دفــ

سي«، بعدما حافظ عليه في 2457 يوما.
واستطاع أندرسون سيلفا تحقيق فوز مذهل 
على منافسه جوليو سيزار تشافيز جونيور 

ظاهرة لوغان 
في المالكمة

على  حادًا  هجومًا  الحالية،  الفترة  في  النبيل«  »الفن  رياضة  أساطير  شّن 
في  كبيرة  شهرة  نيل  إلى  يسعى  أنه  معتبرين  بول،  لوغان  األميركي 
يقوم  كان  عندما  للغاية،  غريب  بشكل  إليها  دخل  التي  المالكمة،  عالم 

بالمواجهات االستعراضية ضد نجوم اللعبة

3031
رياضة

تقرير

ــارا  ــ ــواداالخـ ــ فـــي مــعــركــة اســتــعــراضــيــة فـــي جـ
ــقـــديـــم عـــرض  ــى تـ ــ بـــاملـــكـــســـيـــك، وســـيـــتـــطـــلـــع إلــ
مثير لــإعــجــاب مماثل ضــد لــوغــان بـــول، في 
وقــت الحــق من هــذا العام. وبعد دخوله عالم 
املـــالكـــمـــة، وأصـــبـــح ظـــاهـــرة عــارضــهــا الــكــثــيــر 
ــمــــة، بـــســـبـــب املـــواجـــهـــات  مــــن أســـاطـــيـــر املــــالكــ
االســتــعــراضــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا لــوغــان بــول، 
الــتــواصــل االجتماعي، دافــع عنه  نجم مــواقــع 
ــايـــوذر بـــقـــوة، بــحــجــة أن الــجــمــاهــيــر  فــلــويــد مـ
الــريــاضــيــة تــعــشــق مــثــل هـــذه املـــبـــاريـــات، لكن 
ــام تــقــول عــكــس ذلـــك. وبــحــســب صحيفة  ــ األرقـ
»ديلي ميل« البريطانية، فإن املالكم األميركي 
مــايــوذر حصل على مبلغ 100 مليون  فلويد 
دوالر أميركي، فيما نال لوغان بول 26 مليون 
دوالر، مــقــابــل خـــوض الـــنـــزال االســتــعــراضــي. 
لذلك تعّرضا لسلسلة من االنتقادات، خاصة 
مــن األســطــورة مــايــك تــايــســون. ويــعــود سبب 
غضب األسطورة مايك تايسون، إلى اختيار 
فلويد مايويذر مواجهة منافس لم يسبق له 
أن خاض نــزاالت املالكمة، فرغم أن املواجهة 
كانت استعراضيًة إال أن ذلك لم يرض املالكم 
الــســابــق، لكنه يــســانــد فــلــويــد بــخــوضــه مثل 
هذه النزاالت، شرط اختيار خصومه بشكل 
في  ومكانته  اسمه  على  يحافظ  جيد، حتى 

عالم رياضة »الفن النبيل«.

استعراض من أجل األموال فقط
ــــي خــبــيــب  ــــروسـ مــــن جـــهـــتـــه، وّجــــــه الـــنـــجـــم الـ
القتالية  الفنون  رياضة  بطل  نورمحمدوف، 
املختلطة امُلعتزل، انتقادات حادة إلى املالكم 
بسبب  مايويذر،  فلويد  املخضرم  األميركي 
خــوضــه نـــزااًل استعراضيا أمـــام لــوغــان بول 
نــجــم »يــوتــيــوب«. ونــقــلــت صحيفة »مــاركــا« 
اإلســبــانــيــة عــن خــبــيــب نــورمــحــمــدوف قــولــه: 
ــال. إنــه  ــ ــقـــال؟ لــقــد خـــرجـــا وكــســبــا املــ ــاذا يـ ــ »مــ
عمل بحت، لم يكن هناك جانب تنافسي في 
املواجهة نهائيا. لقد خرج مايويذر العجوز، 
وتشاجر في الــنــزال مع لوغان بــول من أجل 
أن يكسبا املــال مــعــا«. وتــابــع »مـــاذا يمكن أن 
يــقــال؟ كيف أشــعــر حــيــال ذلـــك؟ قــرر الــرجــالن 
كسب املال. هل يجب أن أقول لهما أال يربحا 
املـــال وأال يــقــاتــال؟ لــقــد خــرجــا وقــدمــا عرضا 
الـــدوالرات«،  وكسبا معا عشرات املاليني من 
فــي إشـــارة واضــحــة مــن النجم الــروســي إلى 
عدم حسم النزال بني مايويذر ومنافسه بول.

دفاع عن النفس 
لــم يجلس املــالكــم األمــيــركــي املــخــضــرم فلويد 
مــــايــــويــــذر مـــكـــتـــوف األيـــــــــدي، بـــعـــدمـــا تــعــرض 
النــتــقــاد أســاطــيــر »الـــفـــن الــنــبــيــل«، وأصــبــحــت 
الجماهير الرياضية تطلق عليه لقب »عاشق 
األمـــــــوال«، عــقــب مــوافــقــتــه عــلــى خـــوض الــنــزال 
االستعراضي ضد لوغان بول. وكشف املالكم 
فلويد مايويذر عن حجم  املخضرم  األميركي 
األربـــاح املالية التي حصل عليها من خوضه 
للنزال االستعراضي أمــام لــوغــان بــول، بقوله 
»أنــا الشخص الوحيد في العالم الــذي يمكنه 
خـــوض معركة وهــمــيــة، والــحــصــول على 100 
ببعض  أيــضــا  الــقــيــام  يمكنني  دوالر.  مــلــيــون 

يطمح لوغان بول إلى 
أن يصبح مالكمًا محترفًا 

في المستقبل

سيبقى أم سيرحل؟ 
نيدفيد يكشف مصير رونالدو مع يوفنتوس

البرتغالي  األول،  الفريق  نجم  مصير  معرفة  اإليــطــالــي  يوفنتوس  جماهير  تنتظر 
النادي في اتجاه  أّنه قد ُيغادر  التي تؤكد  كريستيانو رونالدو، بعد األنباء األخيرة 
باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد اإلنكليزي، بعد االنتقادات التي 
وجهت له بسبب فشله في قيادة الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا. وسيؤثر قرار 
وضعية  وعلى  كبير،  بشكل  االنتقاالت  ســوق  على  رونــالــدو  بخصوص  يوفنتوس 
عديد األندية األخرى، ألّن رحيله قد يدفع النادي اإليطالي إلى البحث عن نجم جديد 
الروايات  مكانه، وهو ما سيحرك سوق االنتقاالت بقوة في أوروبا. وبينما تعددت 
فبعد  كانت حاسمة،  يوفنتوس  إدارة  فــإّن  البرتغالي،  النجم  من  املقربني  جانب  من 
صّرح  السبت،  تشيزينا،  على  العجوز«  »السيدة  خالله  انتصر  الــذي  الــودي  اللقاء 
بافل نيدفيد، املدير الرياضي في يوفنتوس، أّن رونالدو سيواصل اللعب مع النادي 
اإليطالي. ونقلت قناة »سكاي سبورتس 24« اإليطالية، عن نجم يوفنتوس السابق، 
تأكيدات أّن إدارة »السيدة العجوز« ال تفكر حاليًا في التخّلي عن نجم النادي، وهو 
من  عــام  قبل  بيعه  في  للتفكير  مجال  و»ال  الرياضي  في مشروعها  أساسي  ركــن 
نهاية عــقــده«. ووفــق مصادر إعالمية إيطالية، فــإّن رونــالــدو عــاد، أمــس األحــد، إلى 
تورينو، وسيشرع في التدريبات مع الفريق اليوم االثنني، استعدادًا للموسم املقبل، 
ما يعني إسدال الستار على قضية مستقبل البرتغالي مع يوفنتوس بشكل نهائي.

برشلونة يواصل انتصاراته الودية على حساب جيرونا
واصل برشلونة اإلسباني استعداداته للموسم الجديد )2021-2022( بفوزه الودي 
الذي جمعهما على ملعب  اللقاء  املرة على حساب جيرونا )3-1( في  الثاني، وهذه 
»يوهان كرويف« وشهد تألق املهاجم األلباني راي ماناج مجددًا، وظهورا أول للوافد 
الجديد النجم الهولندي ممفيس ديباي. انتهى الشوط األول بتقدم »بالوغرانا« على 
جاره »الكتالوني« بهدفني لواحد، إذ تقدم القائد جيرارد بيكيه أواًل في الدقيقة 21 
من ركلة جزاء، ثم عزز ماناج التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل 
املهاجم الشاب تألقه للمباراة الثانية تواليًا، بعدما سجل ثالثية »هاتريك« في املباراة 

املاضية منذ أيام أمام خيمناستيك. 
لــكــن، قــبــل نــهــايــة الــشــوط بــثــالث دقــائــق، قــلــص ســامــو ســايــز الــفــارق لــجــيــرونــا من 
ليون  أوملبيك  من  الصيف  هذا  الجديد  الوافد  ظهر  الثاني،  الشوط  وفي  جــزاء.  ركلة 
األولى بقميص برشلونة، وسجل  للمرة  الهولندي ممفيس ديباي،  النجم  الفرنسي، 
الدقيقة  في  جــزاء  ركلة  من  الجديد  فريقه  بقميص  األول  هدفه  عامًا  الـــ27  صاحب 
85. وسيواصل فريق الهولندي رونالد كومان تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة 

شتوتغارت األملاني في عقر داره يوم السبت املقبل.

كومان: ديباي أثبت في أكثر من لقطة 
أنّه العب بمستوى عالمي

الجديد  باملهاجم  اإلسباني،  لبرشلونة  الفني  املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  أشــاد 
التي  الــوديــة  املــبــاراة  فــي  أمــام جيرونا،  تقديمه مستوى جيدًا  بعد  ديــبــاي،  ممفيس 
ــان، في  جــمــعــت الــفــريــقــني فـــي إطــــار اســتــعــداداتــهــمــا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد. وقــــال كـــومـ
له،  املوضوعة  الخطة  من  أكثر  لدقائق  »لعب  »الكتالوني«:  النادي  لقناة  تصريحات 
أّنه العب بمستوى عاملي. تواجده  املباراة  لكنه العب أثبت في أكثر من لقطة خالل 

مع الفريق هام للغاية من زيادة التنافسية في الخطوط األمامية«. 
وأعـــرب املــديــر الفني الــهــولــنــدي عــن ســعــادتــه بــخــوض الــالعــبــني الــدولــيــني دقــائــق في 
املباريات، بعد انضمامهم مؤخرًا إلى معسكر الفريق، مشيرًا إلى أّن املباراة سارت 
الالعبني  أّن  كــومــان  وأكــد  الفريق بشكل كبير.  إيــقــاع  مــن  إيــجــابــي، ورفــعــت  بشكل 
املقبلة،  املباريات  الدقائق في  املزيد من  إلى املعسكر سيخوضون  املنضمني حديثًا 
من أجل تجهيز الجميع قبل انطالق منافسات املوسم الجديد من الدوري اإلسباني. 
وعن إشراك الالعبني الشبان في اللقاء قال: »من املهم أن يشاركوا من أجل اكتساب 
مميزة  بمستويات  يتمتعون  أّنــهــم  خصوصًا  األول،  الفريق  مــع  الخبرة  مــن  املــزيــد 

بالرغم من صغر سنهم«.

على هامش الحدث

يستعد لوغان 
بول لخوض نزاله 
االستعراضي 
)Getty( الثاني

)Getty( »سيبقى المدرب سولشاير مع الـ»يونايتد

ــانـــونـــي والــــحــــصــــول عـــلـــى مــائــة  ــقـ ــال الـ ــجـ ــسـ الـ
مليون«، مضيفا »هل أنا أفضل لص في العالم؟ 
ألنني ال أعـــرف أي شخص فــي هــذه الرياضة 
بسني يمكنه االستمرار في فعل ذلك«، مضيفا 
أن الـــعـــودة مـــرة أخــــرى إلـــى الــحــلــبــة لـــن تكون 
مرجحة بالنسبة له، حتى وإن كان األمر يتعلق 

بنزال استعراضي، كما حصل مع لوغان«.

األموال تتحدث
لوغان بول  التي الحقت  االنتقادات  رغــم كل 
منذ شهر يونيو/حزيران املاضي، لكن نجم 

مـــبـــاراة  مــقــابــل خـــوضـــه  مــلــيــون دوالر،   26
اســتــعــراضــيــة فــقــط، ضــد املــالكــم األمــيــركــي 
املخضرم فلويد مايوذير، لكنه أظهر أيضا 
أنـــه مــســتــعــد ألن يــصــبــح مــالكــمــا مــحــتــرفــا، 
ضد  أظهرها  التي  الجسدية  الــقــوة  نتيجة 

أحد أهم أساطير اللعبة.
وُيــصــر لــوغــان بــول على أنــه يهدف ليصبح 
أحـــد نــجــوم ريـــاضـــة املــالكــمــة فـــي املستقبل، 
ــل، أهـــمـــهـــا عـــمـــره )26  ــ ــوامـ ــ مـــســـتـــغـــاًل عـــــدة عـ
إلــى امتالكه األمـــوال، التي  عــامــا(، باإلضافة 
مايوذير  لــنــزال  جيد  بشكل  يستعد  جعلته 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ُمــصــمــم على 
تــحــقــيــق هـــدفـــه، وهــــو املـــشـــاركـــة فـــي أحــــداث 
رياضة املالكمة، من أجل الحصول على أكثر 

قدر من األموال.
وأصــبــحــت لــغــة املــــال هـــي مـــن تــتــحــدث في 
عـــالـــم »املــــالكــــمــــة«، خـــاصـــة أن لـــوغـــان بــول 
يـــقـــوم بــانــتــقــاء مــشــاهــيــر »الـــفـــن الــنــبــيــل«، 
الذين لديهم شعبية جارفة بني الجماهير، 
الراعية تسارع  الذي يجعل الشركات  األمر 
ــــم املــــواجــــهــــة، وُتـــعـــطـــي الــكــثــيــر مــن  ــــى دعـ إلـ
األموال. صحيح أن لوغان بول حصل على 

االستعراضي، الذي لعب دورًا مهما في زيادة 
شــهــرتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وحـــرص الــشــركــات الــراعــيــة عــلــى تــمــويــل أي 
حدث سيقوم به في املستقبل، بسبب العوائد 

املالية الضخمة.
ويدرك لوغان بول أنه أصبح ظاهرة جديدة 
بعدما  النبيل«،  »الفن  في  الــدراســة  تستحق 
ــتــــواصــــل  خــــطــــف األضــــــــــــواء نــــجــــم مـــــواقـــــع الــ
االجتماعي، الذي جاء من بعيد، حتى يصبح 
حديث وسائل اإلعــالم العاملية بال استثناء، 

نظرًا ملا يقوم به.

وجه رياضي

زهير ورد

ُيعّد الفرنسي كريستوف غالتييه، شخصيًة مثيرًة للجدل في 
فرنسا بسبب قرارته التي تبدو غريبًة وخاصًة إصراره على 
التخلي عــن تــدريــب نــادي ليل الــذي ُتــوج معه املــوســم املاضي 
قــوي ومثيٍر مع باريس سان  الفرنسي بعد صــراٍع  بــالــدوري 
جيرمان، واالنتقال لإلشراف على نادي نيس الذي حّل تاسعًا 
في املوسم املاضي ويعاني من عديد الصعوبات. وهذا القرار 

أثار استغراب الجميع في فرنسا، بما أن غالتييه كان مرشحًا 
لتدريب ليون الذي ُيعتبر من أفضل الفرق الفرنسية على مّر 
له  كــان  قــدرات أفضل من نيس، ولكن غالتييه  التاريخ ويملك 

موقف مختلف عن البقية.
جعلته  التي  القوية  بشخصيته  عــامــًا(   54( غالتييه  واشتهر 
أّنــه دّرب  مــّر بها، رغــم  التي  يفرض خياراته في كل املحطات 
فرقًا قوية مثل سانت إتيان الذي استعاد االعتبار بفضل هذا 
القدم، بعد  كــرة  املــدرب. ويملك غالتييه خبرة كبيرًة في عالم 
تجارب متعددة العبًا مع فرٍق قوية مثل مرسيليا وليل وتولوز 

كما كانت له بعض التجارب القصيرة خارج فرنسا.
لــســنــوات طويلٍة  أن عــمــل مــســاعــدًا  بــعــد  وتــدعــمــت شخصيته 
ملدربني معروفني في فرنسا مثل كوربيس وبيرين وغيرهما، 
وهي أسماء ساهمت في أن يكتسب خبرة كبيرة وشخصية 
لــيــون ومرسيليا  أنــديــة قــويــة مثل  أقـــوى إذ عمل مساعدًا فــي 

إضافة إلى العمل خارج فرنسا.
واختار غالتييه منذ 2009 أن يتولى التدريب بمفرده، فكانت له 
تجربة مثيرًة مع سانت إتيان من 2009 إلى 2017، ليكون من 
أكثر املدربني الفرنسيني استمرارًا في منصبه خالل املواسم 
األخــيــرة وســاعــد خــاللــهــا ســانــت إتــيــان عــلــى تحسني ترتيبه 
والعودة إلى املشاركات األوروبية، ولكّنه في 2017 رفض كل 
الفريق الذي يملك  محاوالت تمديد عقده وأصــّر على مغادرة 
شعبيًة كبيرًة في فرنسا إذ كان يعتقد أّنه لم يعد قادرًا على 
تقديم املزيد للفريق.  وتولى في نهاية عام 2017 تدريب ليل، 
والــهــدف كــان إنــقــاذ الفريق مــن الــنــزول إلــى الــدرجــة الفرنسية 
األخــيــر، ونجح فعاًل في  قبل  املــركــز  كــان يحتل  الثانية حيث 
املهمة قبل أن يتولى قيادة الفريق إلى املشاركة في دوري أبطال 
أوروبا بعد سنوات ثم الفوز بالدوري الفرنسي املوسم املاضي.
وُيحسب لهذا املدرب مواقفه الثابتة والصارمة، وهو من املدربني 
الذين ال يتوانون في إعالن مواقفهم بصراحة وصرامة وهذا 
ما جلب له احترام الكثيرين، ولكن هذه التصريحات جلبت له 
أيضا العديد من املشاكل، وكان عرضة في مناسبات متعددة 
التي  عمله  يراجع طريقة  أن  ُيتوقع  فال  ذلــك  ورغــم  للعقوبات، 

ساعدته على تحقيق النجاح.

كريستوف غالتييه
شكلت موافقة المدرب غالتييه على تدريب نيس صدمة لدى الجماهير 

بعدما حقق لقب الدوري الفرنسي مع ليل في الموسم الماضي

يونايتد يجدد ثقته 
بسولشاير

يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  نــــــادي  إدارة  ــأت  ــاجــ فــ
اإلنــكــلــيــزي جــمــاهــيــرهــا، بــعــدمــا أعــلــنــت، في 
النرويجي  املـــدرب  بــيــان رســمــي، عــن توقيع 
عقدًا جديدًا، يضمن  أولــي غونار سولشاير 
بـــقـــاءه مـــع »الــشــيــاطــني الـــُحـــمـــر«، حــتــى عــام 
2024، بــاإلضــافــة إلــى وجـــود خــيــار التمديد 
لــعــام آخـــر. ونــشــر الــحــســاب الــرســمــي لــنــادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي فـــي مــوقــع 
الذي  البيان،  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
جاء فيه: »قام املدرب أولي غونار سولشاير 
ــفـــريـــق،  ــقـــد جــــديــــد مــــع الـ ــلـــى عـ بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
وجــود  مــع   ،2024 عــام  معنا حتى  وسيبقى 
خيار التمديد لعام آخــر«. بـــدوره، قــال أولي 
للنادي:  الرسمي  للموقع  سولشاير  غــونــار 
ــذا الــفــريــق،  ــكـــل يـــعـــرف شـــعـــوري تـــجـــاه هــ »الـ
إنه  الجديد.  العقد  هــذا  بتوقيع  وأنــا سعيد 
وقــــت مــثــيــر ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد. لــقــد قمنا 
ببناء فريق يتمتع بتوازن جيد من الشباب 
والالعبني ذوي الخبرة املتعطشني للنجاح«.
وأضاف »لدي طاقم تدريب رائع معي، ونحن 
جميعا على استعداد التخاذ الخطوة التالية 
الفوز  يريد  يونايتد  مانشستر  رحلتنا.  في 
بأكبر وأفضل األلــقــاب، وهــذا ما نسعى إليه 

امللعب،  وخــــارج  ــل  داخـ تحسنا  لــقــد  جميعا. 
وسيستمر ذلك خالل املواسم القادمة«. وتابع 
ــي غـــونـــار ســولــشــايــر  ــــدرب الــنــرويــجــي أولــ املـ
أمــام  أخــرج  االنتظار حتى  أطيق  »ال  حديثه 
أولــد ترافورد مليء بالجماهير وبدء  ملعب 
هـــذا املـــوســـم«، فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى عــدم 
تلقاها  التي  الكبيرة،  باالنتقادات  اهتمامه 
من قبل قطاع واسع من مشجعي »الشياطني 
الُحمر«، الذين عبروا عن رضاهم التام على 

ما فعله املدير الفني باملوسم املاضي.
وأوضح »منذ اليوم األول عندما جئت، حتى 
كالعب، شعرت بدعم هذا النادي. اآلن بالطبع 
بعد أن وقعت الصفقة ألكون املدير الفني في 
املــرة األولــى جلسنا ولدينا خطة ولــم أشعر 
بها، نعلم  لدينا خطة، نتمسك  أبــًدا.  بالقلق 
الطريق، ولكن  أنه ستكون هناك عقبات في 

اآلن ها نحن ونريد خطوة لألمام«.
واختتم املدرب حديثه »جئت إلى هنا للفوز 
بالطبع. ال أستطيع أن أقول إننا سعداء بما 
حدث حتى اآلن ألننا لم نفز بأي شيء، ولكن 
ال يـــزال الــتــقــدم مـــوجـــودًا، وأشــعــر أن الفريق 
نحققه  أننا  وأعتقد  بكثير  أفضل  مكان  فــي 
تــدريــجــيــا مــن خـــالل مــا نــقــوم بــه كــل يـــوم. لم 

نحصل على لقب بعد، لكن القادم أفضل«.
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  وودوارد،  إد  أمـــا 
فقال  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  لــنــادي 
ــــي غــونــار  لــلــمــوقــع الـــرســـمـــي: »لـــقـــد عــمــل أولـ
ســولــشــايــر، وطـــاقـــمـــه بـــال كــلــل أو مــلــل على 
وضــــع األســــس لــلــنــجــاح عــلــى املــــدة الــطــويــل 
»لــقــد أصبحت  املــلــعــب«، مضيفا  أرض  عــلــى 
نــتــائــج ذلــــك واضـــحـــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد خــالل 
املــوســمــني املـــاضـــيـــني، ونــتــطــلــع جــمــيــعــا إلــى 
أكبر  بشكل  يتطور  املثير  الفريق  هــذا  رؤيـــة 
في السنوات املقبلة«. وأردف »ما يبعث على 
الــســرور بشكل خــاص هــو الطريقة الــتــي تم 
التقدم مــن خــالل مزيج من  بها تحقيق هــذا 
املــواهــب الــشــابــة املحلية والــالعــبــني الــجــدد، 
الهجومية متبعني  القدم  الذين يلعبون كرة 
تقاليد مانشستر يونايتد. نحن أكثر ثقة من 
أي وقت مضى أننا، تحت قيادة أولي غونار 

سولشاير، نسير في االتجاه الصحيح«.
يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر  إدارة  وُتـــمـــثـــل خـــطـــوة 
مفاجأة كبيرة لجماهير »الشياطني الُحمر«، 
الذين ظنوا أن املدرب أولي غونار سولشاير 
سيشاهدون  وأنــهــم  صفوفهم،  عــن  سيرحل 
مــدربــا جــديــدًا يعيد لــهــم أمــجــاد الــفــريــق في 

البطوالت املحلية والقارية والدولية.
)فرانس برس(
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