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رياضة

انتهى مشوار 
بطل العالم 
بالقفز بالزانة 
األميركي، سام 
كندريكس، في 
دورة األلعاب 
األولمبية 
المقامة حاليًا 
في طوكيو، 
قبل أن يبدأ بعد 
ثبوت إصابته 
بفيروس كورونا، 
وفق ما أعلنت 
اللجنة األولمبية 
والبارالمبية 
األميركية، ما 
شكل صدمة 
لدى الجماهير، 
التي انتظرت 
رؤية هذا النجم.

)Getty( شّكل انتهاء مشوار كندريكس صدمة للجماهير

نهاية مشوار كندريكس

أعطى ريكاردو كاباتو، مبتكر جهاز تنظيم 
ضربات القلب، ورئيس الجمعية األوروبية لعدم 

انتظام ضربات القلب، األمل بعودة كريستيان 
»يورو 2020«.  إريكسن للمالعب، بعد سقوطه بـ
وقال كاباتو: »بالتأكيد، كانت املشكلة خطيرة. 
وهناك الكثير من األسباب املحتملة. يمكن أن 

تكون موجودة مسبقا. إذا كان األمر التهابا في 
عضلة القلب )والذي يمكن أن يحدث بعد التعافي 

من كورونا(، فيمكنه العودة للملعب«.

قرر الجهاز الفني لنادي برشلونة اإلسباني، 
عدم ضم اسم املوهبة إلياكس موريبا إلى قائمة 
الفريق التي سافرت إلى أملانيا، من أجل الدخول 
في معسكر تدريبي، استعدادًا للموسم الجديد، 

تحت قيادة املدرب الهولندي رونالد كومان. 
ويعود سبب استبعاد موريبا من القائمة، إلى 
محاولة الجهاز الفني لنادي برشلونة واإلدارة 

بقيادة الرئيس خوان البورتا، الضغط على 
املوهبة، من أجل تجديد عقده.

واصل النرويجي إرلينغ براوت هاالند إطالق 
تصريحاته اإلعالمية املثيرة للجدل خالل فترة 
»امليركاتو«، حيث عّبر عن استغرابه للمطالب 

املادية الكبيرة لناديه بوروسيا دورتموند، الذي 
أكد أنه لن يتنازل عن خدماته سوى مقابل قيمة 
)175( مليون يورو، بقوله: »أتمنى  مالية مقدرة بـ

لع عليها حول قيمة 
ّ
أن تكون األرقام التي أط

عقدي هي شائعات فقط، فدفع مبلغ كبير من أجل 
شخص واحد هو كثير«.

أمل جديد 
يقرّب إريكسن من 
العودة للمالعب

برشلونة يتخذ 
إجراء جديدًا ضد 

الموهبة موريبا

هاالند يسخر من 
مطالب بوروسيا 

دورتموند المالية
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طوكيو ـ العربي الجديد

األلعاب  دورة  في  املشاركون  يطمح 
األوملبية املقامة حاليًا في العاصمة 
ــى الـــصـــعـــود  ــ ــيـــو إلــ ــيـــة طـــوكـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
بامليدالية  والتوشح  التتويج،  منصات  على 
الــذهــبــيــة أو بــإحــدى املــيــدالــيــات املــلــونــة حتى 
يتم تسجيل أسمائهم في تاريخ »أم األلعاب« 

وذاكرة الجماهير.
ويشهد أوملبياد طوكيو العديد من القصص 

 في 
ً
الـــدرامـــيـــة لــلــنــجــوم، الـــذيـــن عـــانـــوا طـــويـــا

حياتهم حتى استطاعوا الوصول إلى منصة 
ــواقـــف الــطــريــفــة الــتــي جعلت  الــتــتــويــج، أو املـ
الجماهير الرياضية تتابع ما يفعله الاعبون 
في املسابقة الدولية، وهذا ما حدث للهولندية 

أنميك فان فلوينت.
أنميك فان فلوينت  الهولندية  النجمة  تمكنت 
مــن حــصــد املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي ســبــاق ضد 
موقف  معها  حــدث  بعدما  للسيدات،  الساعة 
مـــحـــرج لــلــغــايــة يــــوم األحـــــد املــــاضــــي، عــنــدمــا 

طوكيو ـ العربي الجديد

فــتــحــت بــطــلــة الــجــمــبــاز األمـــيـــركـــيـــة ســيــمــون 
بايلز النقاش على مسألة كبيرة على هامش 
ــاب األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة  ــعـ دورة األلـ
املقامة في العاصمة اليابانية طوكيو تتمثل 
بــالــضــغــوط الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــريــاضــيــون 
ــيــــات، وخـــصـــوصـــًا فــــي الـــبـــطـــوالت  والــــريــــاضــ
انسحاب  وأدى  األوملــبــيــة.  والــــدورات  العاملية 
سيمون بايلز، التي يعدها خبراء أعظم العبة 
جمباز في التاريخ، من املشاركة في نهائيات 
الــجــمــبــاز بــاألوملــبــيــاد، إلـــى حــصــول العــبــات 
منتخبها األميركي على امليدالية الفضية، ال 
الذهبية كما كان متوقعًا، بسبب ما وصفتها 
الاعبة بـ«الضغوط الكبيرة واللعب للعالم«، 

ال لنفسها، والتأثر باألجواء املحيطة.
وفجرت بايلز القضية وسط أجــواء متوترة 
داخــــــل املــعــســكــر األمـــيـــركـــي بــســبــب قـــرارهـــا 
ــهــــرت بــرفــقــة  ــاب، إذ ظــ ــاالنــــســــحــ ــفــــاجــــئ بــ املــ
ــاولـــت الــرقــص  زمــائــهــا خــــال اإلحــــمــــاء، وحـ
ــريـــق غــــــوردان  ــفـ ــع زمــيــلــهــا فــــي الـ ــائـــق مــ ــدقـ لـ
مــن عينيها  الــدمــوع  تنساب  أن  قبل  تشيلز، 
فــي أثــنــاء الــخــروج. وقـــال االتــحــاد األميركي 
للجمباز في بيان رسمي نشره عبر حسابه 

الرسمي في موقع التواصل االجتماعي على 
 ســيــمــون بــايــلــز، الــتــي صدمت 

ّ
»تــويــتــر«، إن

األجهزة  كل  مسابقة  من  بانسحابها  العالم 
أيضًا  انسحبت  طوكيو،  أوملبياد  في  للفرق 
من فــردي كل األجــهــزة. وحصلت جيد كاري 
على مكان بايلز في نهائي فردي كل األجهزة.
وحاولت بايلز )24 سنة(، الدفاع عن قرارها، 
في تصريحات لها أمام الصحافيني، وقالت: 
»األمر مزعج فقط عندما تقاتل برأسك. تريد 
ك تشعر بقلق شديد 

ّ
أن تفعل ذلك بنفسك، لكن

بشأن ما سيقوله اآلخرون على اإلنترنت. أنا 
فقط ال أثق بنفسي بقدر ما اعتدت. ال أعرف 
ما إذا كان العمر. هو العمر، فأنا أكثر توترًا 

بعض الشيء عندما أمارس الجمباز«.
ــنــي 

ّ
وأضـــافـــت بــايــلــز فــي حــديــثــهــا: »أشــعــر أن

أيضًا ال أحظى بالقدر نفسه من املرح، وأعلم 
ني أريــدهــا أن 

ّ
 هــذه األلــعــاب األوملبية، لكن

ّ
أن

ني ما زلت 
ّ
تكون لنفسي. جئت وشعرت بأن

أفــعــل ذلـــك مــن أجـــل أشــخــاص آخـــريـــن، لذلك 
خذ 

ُ
أ قد  القيام بما أحبه   

ّ
أن يؤلم قلبي فقط 

مني نوعًا ما إلرضاء اآلخرين«.
ولــخــصــت بــايــلــز الــقــضــيــة فـــي ســطــور قليلة 
كـــتـــبـــتـــهـــا فـــــي خـــاصـــيـــة »الـــــســـــتـــــوري« عــلــى 
ــمـــي عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  ــرسـ حـــســـابـــهـــا الـ
االجـــتـــمـــاعـــي »إنــــســــتــــغــــرام«: »األمــــــــر يــشــبــه 

 هــؤالء الشياطني. يجب أن أضع 
ّ

محاربة كل
كبريائي جانبًا. يجب أن أفعل ذلــك من أجل 
اليوم، يبدو األمــر كما  الفريق، ثم في نهاية 
لو كنت أعرف ماذا يجب أن أفعل؛ أي ما هو 
العقلية  صحتي  على  والتركيز  لــي  مناسب 

وعدم تعريض صحتي للخطر«.
ــانــــت العـــبـــة الـــتـــنـــس الـــيـــابـــانـــيـــة نــعــومــي  وكــ
أوساكا قد نبهت إلى قضية الصحة النفسية 
مــن بطولة »روالن  االنــســحــاب  قـــررت  عندما 
غـــاروس« التي جــرت بــني 16 مــايــو/ أيــار و5 
يونيو/ حــزيــران املــاضــيــني، رغــم أنــهــا كانت 
مرشحة بقوة لحصد اللقب؛ بسبب حاجتها 
إلـــى الـــراحـــة الــعــقــلــيــة بــعــد إرهــــاق طــويــل من 
الـــتـــدريـــب، واملـــشـــاركـــة، وحـــضـــور املــؤتــمــرات 

الصحافية اإللزامية.
ــقــت النجمة الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســاكــا 

ّ
وعــل

على القضية الكبيرة يومها: »أشعر بالتأكيد 
ــه كــان هناك الكثير من الضغط هــذه املــرة. 

ّ
أن

ــرة فــي  ــ ــاك أوملـــبـــيـــاد أشـــــــارك فـــيـــه ألول مـ ــنـ هـ
مشواري«، األمر الذي جعلها تتلقى تضامنًا 
واسعًا من العديد من كبار الرياضيني حول 
الــعــالــم، الــذيــن دافــعــوا عــن قــرارهــا ودعموها 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــا جــعــلــهــا تـــقـــرر الــغــيــاب عن 

»ويمبلدون« أيضًا.
ــه عـــالـــم الــــريــــاضــــة حـــالـــيـــًا ضــغــوطــًا  ــ ــــواجـ ويـ
ــات  ــ ــبــ ــ ــــو والعــ ــبــ ــ ــا العــ ــ ــهـ ــ ــعـــــرض لـ ــ ــتـ ــ ــــرة يـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
منها ضغوط  والــفــرديــة،  الجماعية  األلــعــاب 
جماهيرية، وأخرى إعامية ورسمية، ومنها 
مـــن الــشــركــات الـــراعـــيـــة، ومــضــمــونــهــا حصد 
مــيــدالــيــة أوملــبــيــة أو الـــفـــوز بــبــطــولــة كــبــرى، 
الــاعــبــة  الـــاعـــب أو   فــالــفــشــل ومــاحــقــة 

ّ
وإال

بــاتــهــامــات قـــد تــــؤدي إلـــى تــدمــيــر تــاريــخــهــم 
مهما حققوا من ألقاب وميداليات.

األحمر يدخل التاريخ األولمبي المصريصدمة بايلز باألولمبياد بسبب الضغوط

فــازت بسباق  أنها  الخطأ  اعتقدت عن طريق 
الدراجات على الطرق.

لــكــن الــهــولــنــديــة هـــذه املــــرة انــتــزعــت الذهبية 
بعدما تفوقت بفارق 56 ثانية في مسافة 22 
البالغ  للبطلة  لحظة  أفضل  وهــذه  كيلومترًا، 
عمرها 38 عامًا، التي عانت من خيبة أمل في 
ألــعــاب ريــو دي جانيرو قبل خمس ســنــوات، 
الهولندي  للفريق  دفــعــة  منحت  فإنها  كــذلــك 
ــد املـــاضـــي،  ــ ــــوم األحــ ــــذي شـــعـــر بــالــغــضــب يـ الــ

بعدما سارت حساباته بشكل خاطئ.
الــســبــاق، كانت   

َ
بــــدأن بــني 25 متسابقة  ومـــن 

الــســويــســريــة رويــســر، صــاحــبــة الــفــضــيــة، هي 
الــوحــيــدة الــتــي أنــهــت املــســافــة بــفــارق أقـــل من 
دقــيــقــة واحــــدة عــن فـــان فــلــويــنت الــتــي سجلت 
ديــر  نـــالـــت  فــيــمــا  ثـــانـــيـــة،  دقــيــقــة و13.49   30
امليدالية  فــلــويــنت،  فــان  البطلة  زميلة  بــريــغــن، 
ثانية.  واحــدة و1.63  دقيقة  بفارق  البرونزية 
ــــري« فــي  ــتـ ــ ــاونـ ــ ــاق »الــــــكــــــروس كـ ــبــ ــــي ســ أمــــــا فـ
فاكتسحت   ،2020 طوكيو  أوملبياد  منافسات 
وجت 

ُ
سويسرا منصة التتويج وذلك بعدما ت

بــاملــيــدالــيــات الــذهــبــيــة والــفــضــيــة والــبــرونــزيــة 
عـــبـــر 3 ريـــاضـــيـــات ســـويـــســـريـــات، فــــي واحــــد 
مــن أصــعــب الــســبــاقــات وأكــثــرهــا تــعــبــًا بدنيًا 
وذهــنــيــًا. وقــدمــت الــســويــســريــة يـــوالنـــدا نيف 
عــرضــًا قــويــًا عــلــى مــســتــوى الــتــحــمــل الــبــدنــي 
ـــت كــــل صـــعـــوبـــات 

ّ
ــيـــة وتـــخـــط ــنـ والـــــقـــــوة الـــذهـ

جبلية  )طــرقــات  الهوائية  الــدراجــات  مضمار 
وطبيعة وعرة(، لتخطف امليدالية الذهبية عن 
جدارة واستحقاق بفارق كبير عن صاحبتي 

املركز الثاني والثالث. 
ــفـــت أن املـــركـــز الـــثـــانـــي كــــان مـــن نصيب  ــلـ ـ

ُ
وامل

التي  فــري،  أيضًا سينا  السويسرية  الــدراجــة 
كانت األقــرب من صاحبة املركز األول، لكنها 
الصعوبات وخسرت بعض  عانت من بعض 
الفضية  بامليدالية  النهاية  في  لتظفر  الوقت، 

في سباق »الكروس كاونتري«.
توجة بامليدالية 

ُ
أما صاحبة املركز الثالث وامل

الــبــرونــزيــة فــكــانــت الــســويــســريــة أيــضــًا ليندا 
التتويج  منصة  األخــيــرة  كمل 

ُ
لت إيــنــدرغــانــد 

الـــســـويـــســـريـــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
السباق الطويل والشاق، وأثبتت أنها األفضل 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تمكنت الهولندية أنميك فان فلويتن من تجاوز خيبة أملها التي 
عاشتها في دورة أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام 2016، 

لتعود بعد 5 سنوات لحصد الذهبية في سباق ضد الساعة للسيدات 
في دورة طوكيو

)Getty( حققت دياس رقمًا أولمبيًا برفع األثقال

)Getty( أحمد األحمر أسطورة منتخب مصر في كرة اليد

)Getty( تحّدت فان فلويتن الصعاب لتنال الذهبية باألولمبياد )Getty( سعادة تيتموس بفوزها بالذهب في األولمبياد

)Getty( سيمون بايلز بطلة الجمباز األميركية

في السباقات الجبلية الصعبة. وبعد وصول 
الثاثي السويسري إلى خط النهاية، احتفلت 
يوالندا نيف مع سينا فري وليندا إيندرغاند 
 عــلــم الـــوطـــن حــولــهــن، في 

ّ
عــبــر الــعــنــاق ولــــف

لقطة ُمعبرة والفتة وكأنهن عملن معًا طوال 

3 ميداليات في يوم  أجــل ضمان  السباق من 
واحد لسويسرا.

ــرى، نجحت األســتــرالــيــة أريـــارن  مــن جــهــة أخــ
تيتموس في إضافة ذهبية 200 م حرة، لتنزل 
العرش  عن  مجددًا  ليديكي  كايتي  األميركية 
األوملبي الذي تربعت عليه األخيرة في هاتني 

املسافتني قبل خمسة أعوام في ريو 2016. 
وبــدأت األسترالية البالغة من العمر 20 عامًا 
ــــواض في  األحـ بــجــديــة نجمة  تــفــرض نفسها 
هذه األلعاب. واألهم من فوزها بالسباقني هو 
العشرين.  أعوامها  أظهرته رغم  الــذي  الهدوء 
وكـــمـــا الـــحـــال فـــي ســـبـــاق 400 م حـــــرة، بـــدأت 

األســتــرالــيــة الــســبــاق بــبــطء وكــانــت فــي املــركــز 
الــثــالــث قــبــل أن تــزيــد مــن سرعتها فــي الــجــزء 
ــواًل إلـــى الـــفـــوز بــالــذهــبــيــة، فيما  ــ األخـــيـــر وصـ
اكتفت ليديكي بمركز خامس مخيب. وقالت 
الــتــي تستعد لــخــوض سباق  ابــنــة بــريــزبــني، 
800 م ضد ليديكي أيضا والتتابع أربع مرات 

200 م: »مرهقة كثيرًا. كان سباقًا قاسيًا«.
ونـــخـــتـــم مــــع هـــيـــديـــلـــني ديــــــــاس، الــــتــــي أهــــدت 
تاريخ  في  لها  ذهبية  ميدالية  أول  الفيليبني 
مشاركة العبيها في دورات األلعاب األوملبية، 
عــامــا. وتحقق ذلك  دام نحو 97  انــتــظــار  بعد 
اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي بــفــضــل الـــربـــاعـــة ديــــاس، 

أصبحت  والــتــي  عــامــًا،   30 العمر  مــن  البالغة 
أول من يظفر بامليدالية الذهبية األوملبية في 
تــاريــخ الـــبـــاد. وســجــلــت ديـــاس رقــمــًا أوملبيا 
قــيــاســيــًا بــعــدمــا تــمــكــنــت مـــن رفــــع أوزان بلغ 
الــصــدارة  لتنتزع  كيلوغرامًا   224 مجموعها 
في فئة السيدات عن وزن 55 كيلوغرامًا ضمن 
مــنــافــســات ريــاضــة رفـــع األثـــقـــال فــي أوملــبــيــاد 
طوكيو. وستحصل دياز على مبلغ 33 مليون 
حــوافــز من  دوالر(، تتضمن  ألـــف   660( بــيــزو 
لجنة الرياضة الفيليبينية قدرها 10 مايني 
بيزو، باإلضافة إلى مبالغ نقدية ومنزل مقدم 

من رجال أعمال.

منحت الربّاعة دياس 
الفيليبين أول ميدالية 

ذهبية منذ 97 عامًا

أقرت األميركية سيمون 
بايلز بتعرضها لضغوط 

نفسية كبيرة

تطورات جديدة في قضية انسحاب مخلوفي
ــزائـــري األوملــــبــــي تــوفــيــق  تـــواصـــلـــت تـــداعـــيـــات انـــســـحـــاب الــبــطــل الـــجـ
مخلوفي، الذي كان قد قرر التراجع عن املشاركة في أوملبياد طوكيو، 
 ذلـــك بــعــدم الــجــاهــزيــة، وهـــو مــا تسبب فــي خيبة كــبــيــرة لــدى 

ً
مــعــلــا

الجماهير الجزائرية التي كانت تعول عليه إلحراز إحدى امليداليات 

امللونة. وتحدث املدرب الجزائري في رياضة الجودو عمار بن يخلف 
عن قرار مخلوفي، حيث أكد أن ذلك يعود إلى التهميش الذي يعيشه 
من طرف مسؤولي الرياضة الجزائرية، والذين ال يبذلون أي جهد من 

أجل تجهيز الرياضيني للمشاركة في التظاهرات العاملية.

الزي األسود يثير غضب الصينيين
أثار الصيني أنغوس نغ، العب كرة الريشة املشارك في دورة األلعاب، 
جداًل واسعًا مع ارتدائه لزي خال من أي بيانات، سواء اسمه أو وطنه 
املــشــاركــات  عــالــم  فــي  املــتــعــارف عليها  التقاليد  بـــاده، مخالفًا  أو علم 
األوملــبــيــة. وتــعــرض الــاعــب النــتــقــادات الذعـــة فــي الــصــني، وتــم اتهامه 
بتعمد هذا املوقف، بسبب انتمائه لهونغ كونغ، ورغبته في تمثيلها 
على حــســاب الــصــني فــي أوملــبــيــاد طوكيو. وفــجــر أنــغــوس مفاجأة من 
العيار الثقيل، تتمثل في عدم امتاكه لراع ينفق على مشواره الرياضي.

اتحاد للجودو يُنذر مدربًا بعد صفعه العبته
عاقب االتحاد الدولي للجودو املــدرب األملاني كاوديو بوزا بعدما 
صــفــع العــبــتــه مــارتــيــنــا تــــراجــــدوس قــبــل خــوضــهــا املـــنـــافـــســـة، رغــم 
موافقتها على ذلــك، حيث اعتبرت الهيئة أن مظهر العنف قد يؤثر 

على نفسية املشاهدين وخاصة فئة األطفال. 

المنشطات تحرم ويلسون من أولمبياد طوكيو

أكــــدت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة أن الـــعـــداء الــســويــســري أليكس 
ويلسون لن يشارك في أوملبياد طوكيو 2020، بعد إعادة إيقافه بأثر 
فوري النتهاكه لوائح مكافحة املنشطات. وعوقب ويلسون باإليقاف 
في  املنشطات  ملكافحة  السويسرية  الوكالة  قبل  من  مؤقتة  بصورة 
إبريل/ نيسان بعد سقوطه في اختبار جرى خارج إطار املنافسات.

أولمبيادياتقصة أولمبية

القاهرة ـ العربي الجديد

رغم تخطيه حاجز السبعة والثاثني عامًا، إال أنه ال يزال 
نجم األرقــام القياسية األول، في عالم األلعاب الجماعية 
املصرية، وأيقونة رياضة كرة اليد بشكل خاص، متحديًا 
 تــحــطــيــم األرقـــــام، 

ً
عــامــل الـــزمـــن وتـــقـــدم الــســن ومــــواصــــا

تاريخ  فــي  األكــثــر توهجًا  األحــمــر  أحــمــد  النجم  ليصبح 
لقاء املنتخب  أهــداف خــال  اللعبة محليًا. وبتسجيله 8 
املــصــري األول لــكــرة الــيــد مــع الــيــابــان، ضــمــن منافسات 
مــرحــلــة املــجــمــوعــات فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة املقامة 
حــالــيــًا فــي الــعــاصــمــة طــوكــيــو، نــجــح أحــمــد األحــمــر قائد 
املنتخب ونــجــم الــزمــالــك الــذهــبــي فــي كتابة رقــم قياسي 
تاريخي له في رحلته الرياضية، يتمثل في حصوله على 
لقب هّداف مصر األول في الدورات األوملبية على اإلطاق، 
الزمالك  قــائــد  زكـــي،  حسني  املــعــتــزل  النجم  على  متفوقًا 

واملنتخب املصري السابق.
ورفـــع الــنــجــم املــخــضــرم أحــمــد األحــمــر رصــيــده فــي رابــع 
دورة أوملــبــيــة يخوضها فــي رحــلــتــه الــريــاضــيــة، إلـــى 78 
هدفًا، متقدمًا بفارق هدف عن األسطورة السابق، حسني 
زكـــي، الـــذي تــراجــع إلـــى الــوصــافــة بــرصــيــد 77 هــدفــًا في 
الوقت الحالي. وبات األحمر في الوقت نفسه، أكبر العب 
مــصــري ســنــًا يسجل 8 أهــــداف فــي مــبــاراة واحــــدة خــال 
الدورات األوملبية ومنتخب البلد املضيف، بإحرازه لهذا 
العدد من األهداف في مرمى اليابان، خال لقاء الفريقني 

الذي حسمه »الفراعنة« لصالحهم.
تاريخي  لــرقــم تهديفي  الــوصــول  فــرصــة  األحــمــر  ويملك 
»أكثر من 27 هدفًا في الدورة«، وهو رقمه الذي حققه في 
عام ريو دي جانيرو 2016 قبل 5 سنوات من 5 مباريات. 
وسجل األحمر حتى اآلن 15 هدفًا، ويتبقى له 12 هدفًا 

ملعادلة رقمه في األوملبياد السابق.
وبات األحمر الهداف التاريخي ملنتخب مصر لكرة اليد 
في بطولة كأس العالم للكبار، ودورة األلعاب األوملبية، 
ــــا اإلنــــجــــازيــــن حــقــقــهــمــا، بـــعـــد أن تــخــطــى الــخــمــســة  وكـ

والــثــاثــني عــامــًا. ويــعــد األحــمــر أفــضــل العـــب كـــرة يــد في 
تــاريــخ الــلــعــبــة بــمــصــر، وفــقــًا لــرؤيــة الــكــثــيــر مــن الــخــبــراء 
التي تطلق عليه »ميسي مصر«، في إشارة  والجماهير 
ميسي،  ليونيل  الــقــدم،  كــرة  فــي  األرجنتيني  النجم  إلــى 
الذي استطاع تحقيق العديد من اإلنجازات الكبيرة في 

عالم »الساحرة املستديرة« مع برشلونة اإلسباني.
مـــرات، ببطولة  للفوز 4  املــصــري  املنتخب  وقـــاد األحــمــر 
الرياضية، والتأهل  األمــم األفريقية خال مسيرته  كأس 

للكبار. وتضم  العالم  أكثر من مرة لألوملبياد وبطوالت 
قائمة منتخب اليد في دورة األلعاب األوملبية بالعاصمة 
الطيار،  هــنــداوى، ومحمد عصام  كريم  مــن:  كــا  طوكيو 
ومحمد علي، وعمر الوكيل »بكار«، ويحيى الدرع ، وعلي 
زيــن، وحسن وليد قــداح، وأحمد هشام »دودو«، وسيف 
الــدرع، ويحيى خالد، واملخضرم أحمد األحمر، ومحمد 
هاشم،  ممدوح  ومحمد  املصري،  وإبراهيم  سند،  هشام 

وسام سامى نوار، وأحمد عادل.

شكل انسحاب بطلة 
الجمباز األميركية سيمون 

بايلز من دورة األلعاب 
األولمبية الصيفية في 
طوكيو صدمة كبيرة

على هامش األلعاب

Friday 30 July 2021 Friday 30 July 2021
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لندن ـ العربي الجديد

على  ميسي  ليونيل  الــنــجــم  يــأتــي 
بـــالـــكـــرة  لـــلـــفـــوز  املــــرشــــحــــني  رأس 
ــك بــعــد  ــ ــذا الــــعــــام، وذلــ ــ الـــذهـــبـــيـــة هـ
األرجنتني،  منتخب  مــع  أميركا  بكوبا  الــفــوز 
ــيــــاره الــــاعــــب األفــــضــــل فــــي مــنــافــســات  ــتــ واخــ
البطولة القارية، لكنه اكتفى بتحقيق بطولة 

كأس امللك مع برشلونة.
كـــــــان جـــورجـــيـــنـــيـــو هـــــو الــــفــــائــــز األكـــــبـــــر فــي 
منافسات املوسم الجاري، وذلك بعدما حقق 
العــب الــوســط اإليــطــالــي، البالغ مــن العمر 29 
عاما، دوري أبطال أوروبا مع تشلسي وكأس 
مـــع منتخب  )يـــــورو 2020(  ــة  ــيــ األوروبــ األمــــم 
بــاده. تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية في عام 
روبــرت  البولندي  النجم  حصل  بينما   2020
لــيــفــانــدوفــســكــي عــلــى جـــائـــزة األفــــضــــل، بعد 

موسم رائع مع بايرن ميونخ األملاني.
الــفــائــز  بــمــاهــيــة  املــتــعــلــقــة  الـــنـــقـــاشـــات  زادت 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة الــتــي تــقــدمــهــا مجلة 
األفضل  الشهيرة، وجائزة  فوتبول«  »فرانس 
املقدمة من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أكــثــر من  قــبــل  عــن مــوســم 2020-2021، وذلــــك 
الفائز بهما، وذلــك  اإلعـــان عــن  5 أشهر على 
بسبب وجــود أكثر من مرشح للفوز بــأي من 
الجائزتني هذا العام، بعد موسم شهد العديد 

من املفاجآت.
ومـــع انــتــهــاء كــل الــبــطــوالت الــقــاريــة واملحلية 
عن  والكشف  واألندية،  للمنتخبات  والدولية 
الفائزين بأبرز املنافسات في عالم كرة القدم، 
وعـــلـــى رأســـهـــا دوري أبـــطـــال أوروبــــــا وكـــأس 
األمـــم األوروبـــيـــة وكــوبــا أمــيــركــا، بـــدأت قائمة 
املرشحني املتوقعني في االتضاح بشكل أكبر.

من يستحق 
الكرة الذهبية؟

بعد سنوات من السيطرة المطلقة لميسي ورونالدو على جائزتي األفضل 
أهم  على  العام  هذا  مفتوحة  االحتماالت  كل  ستكون  الذهبية،  والكرة 
الجوائز على الصعيد الفردي في عالم كرة القدم، في ظل وجود أكثر 

من مرشح يستحق الفوز بالجائزة بعد موسم مليء بالمفاجآت

3031
رياضة

تقرير

ــفــــانــــدوفــــســــكــــي عــــلــــى الـــنـــجـــمـــني  ــيــ وتــــــفــــــوق لــ
البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني 
ــع بـــايـــرن  لــيــونــيــل مـــيـــســـي، بـــعـــدمـــا تـــوهـــج مــ
ــاز بــكــل الـــبـــطـــوالت خــــال مــوســم  ــ مــيــونــخ، وفـ
2019-2020، ليفوز بـ52 صوتا في التصويت 
الــخــاص بــالــجــائــزة مقابل 38 لــرونــالــدو و25 
ملــيــســي، وهــــو األمــــر الــــذي اعــتــبــره الــكــثــيــرون 
مستحقا بعد املــوســم املــذهــل الـــذي قــدمــه مع 
بشكل  األوضـــاع  واختلفت  الــبــافــاري.  الفريق 
كامل فــي عــام 2021؛ فلم ينجح أي العــب في 
ــفـــوق عـــلـــى الــجــمــيــع بــشــكــل واضـــــــح، ولـــم  ــتـ الـ
يــســيــطــر أي فــريــق عــلــى املــشــهــد الـــكـــروي في 
القارة العجوز، وهو ما فتح الباب أمام جميع 
املرشحني  اختيار  قاعدة  وجعل  االحتماالت، 

أكبر وأكثر تنوعا من أي عام مضى.
ــالـــدو  ــع إمــكــانــيــة غـــيـــاب كــريــســتــيــانــو رونـ ومــ
ــيــــحــــات، بـــعـــد مــــوســــم مـــتـــواضـــع  ــتــــرشــ ــن الــ ــ عـ
مـــع يـــوفـــنـــتـــوس، والــــخــــروج مـــن ثــمــن نــهــائــي 
مــع  )يــــــــورو 2020(  األوروبــــــيــــــة  األمـــــــم  ــــأس  كــ
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، مـــا زال مــيــســي مـــن أبـــرز 
ــــني أبـــــــرز املـــرشـــحـــني  املــــرشــــحــــني لـــلـــتـــواجـــد بـ
لــلــفــوز بــالــجــائــزتــني، بــعــد الــتــألــق مــع منتخب 
ــــاده، والــتــتــويــج بــكــوبــا أمــيــركــا، وهـــي أول  بـ
بطولة يفوز بها مع املنتخب األول على مدار 
ــوزه بــلــقــب هـــداف  مــســيــرتــه، بــاإلضــافــة إلـــى فــ

ــــدوري اإلســبــانــي املـــوســـم املـــاضـــي برصيد  الــ
30 هدفا. وقد يكون األمر الوحيد الذي يؤثر 
على حظوظ ميسي في املنافسات، هو املوسم 
البطوالت،  مختلف  فــي  لبرشلونة  املتواضع 
بــعــدمــا اكــتــفــى بــالــتــتــويــج بــكــأس املــلــك فــقــط، 
ــا بشكل  أوروبـ أبــطــال  منافسات دوري  وودع 
الــدوري  في  الثالث  املركز  احتل  بينما  مبكر، 

املحلي. 
وبعد تحقيق اللقب األول له مع منتخب باده، 
وتألقه على الصعيد الفردي مع البرسا، يرى 
الكثيرون أن ميسي يستحق أن يكون املرشح 
األول للفوز بالجائزتني هذا العام، ليضيفهما 
إلــى قائمة طويلة مــن الــجــوائــز الــتــي فــاز بها 
ــدار مــســيــرتــه وبــيــنــهــا جــــائــــزة الـــكـــرة  ــ عـــلـــى مــ
لجائزة  قنصه  إلى  باإلضافة  مرتني  الذهبية 
أفضل العب كرة قدم في العالم )اسم الجائزة 
الــتــي دمــجــت بــهــا الــكــرة الــذهــبــيــة فــي جــائــزة 
الفيفا( 4 مــرات، باإلضافة إلــى فــوزه بجائزة 

األفضل مرة وحيدة عام 2016. 
وفي الوقت الذي يرشح فيه الكثيرون ميسي 
للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، يرى آخرون 
ــكـــون لـــصـــالـــح العـــب  الـــجـــائـــزة يـــجـــب أن تـ أن 
ــــت مــــع مــنــتــخــب  نـــجـــح فــــي الـــتـــألـــق بــشــكــل الفـ
بــاده وفريقه على حــد ســـواء، وكــان مــن أبــرز 
أســـبـــاب تــتــويــج تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي بـــدوري 
أبطال أوروبا وإيطاليا بكأس األمم األوروبية 
)يــورو 2020(، وهو نجم خط الوسط املدافع، 

جورجينيو.
كـــــــان جـــورجـــيـــنـــيـــو هـــــو الــــفــــائــــز األكـــــبـــــر فــي 
منافسات املوسم الجاري، وذلك بعدما حقق 
اليورو و»التشامبيونز« في نفس العام، وكان 
لـــه عــامــل الــحــســم فـــي مــعــظــم املـــبـــاريـــات الــتــي 
شــــارك فــيــهــا خـــال الــبــطــولــتــني، وهـــو مــا دفــع 

ليو ميسي وجورجينيو 
وليفاندوفسكي ونيمار 

أبرز المرشحين

مدافع مغربي يبعثر أوراق حاليلوزيتش
أيلول  و5 سبتمبر/   1 في  والغيني،  السوداني  نظيريه  األول  املغربي  املنتخب  يواجه 
املقبل، في إطار الجولتني األولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وقبل ذلك 
بأسبوع، يدخل »أسود األطلس« معسكرا تدريبيا داخل مركز محمد السادس لكرة 
القدم، بحضور 26 العبا. وشرع املدير الفني البوسني وحيد حاليلوزيتش بالتشاور 
مع أعضاء الجهاز التدريبي املساعد له في املنتخب املغربي، من أجل دراسة أسماء 
التي  املقبلة، لكنه يصطدم ببعض املشاكل  الالعبني املرشحني للحضور في قائمته 
املباريات  فــي  بلدها  منتخب  مــع  الحضور  اعــتــادت  التي  العناصر،  بعض  تواجهها 
األخيرة. ويأتي في مقدمة الالعبني الذين يحيرون حاليلوزيتش الظهير األيسر أشرف 
لزعر، الذي فشل في فترة التجريب التي قضاها أخيرًا مع نادي ريندينغ اإلنكليزي، 
التعاقد معه، بعدما  نــاٍد جديد كي يحاول مسؤولوه  للبحث عن  ما يجعله مضطرا 
انخفضت أسهمه في إيطاليا، الدولة التي نشأ فيها، والتي سبق أن لعب فيها مع أندية 
باليرمو، وبنفنتو، ثم كوتشينزا، باإلضافة إلى تجربته في الدوري اإلنكليزي، حيث 
لعب سابقًا مع نيوكاسل ثم واتفورد، الذي رفض مسؤولوه التجديد له، بعد صعودهم 

»البريميرليغ« هذا املوسم. لـ

بلماضي يعلق اآلمال على العب صاعد
تظل مشكلة الالعب البديل بمركز الظهير األيسر في املنتخب الجزائري صداعا في 
رأس املدير الفني جمال بلماضي، الذي جّرب العديد من الالعبني، على غرار الثالثي 
فارس، عبد الالوي وخاسف، إال أن ال أحد من هذه األسماء نجح في تعويض رامي 
بوروسيا  فريقه  لها مع  يعاني حاليًا من إصابة تعرض  بــدوره  الــذي  بن سبعيني، 
مــونــشــنــغــالدبــاخ األملـــانـــي. وفــتــح الــالعــب الــشــاب يــاســر لــعــروســي الــبــاب أمـــام جمال 
األيسر  الظهير  مركز  في  فرصته  لينال  املستقبلية  الخيارات  أحــد  ليكون  بلماضي 
مع املنتخب الجزائري، وذلك بعدما انتقل الالعب رسميًا لنادي تروا الفرنسي وبعد 
سنوات قضاها بقميص رديف نادي ليفربول اإلنكليزي. وأعلن نادي تروا املنتمي 
لــلــدرجــة األولـــى الفرنسية، ضمه رسميًا لــالعــب يــاســر لــعــروســي، الـــذي قــرر الــعــودة 
بخطوة إلى الوراء بقبوله عرض هذا النادي، ولتشكل له انطالقة جديدة في مسيرته 
الكروية، رافضًا بذلك عرض تجديد عقده مع ليفربول، إضافة إلى عروض إنكليزية، 

أبرزها من ليدز يونايتد ونوريتش سيتي.

مبابي يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان 
أبدى  الكروي، حيث  القائم حول مستقبله  الجدل  مبابي  كيليان  الفرنسي  النجم  أنهى 
استعداده لالستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان، والتتويج معه بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما يبقى حلمه األكبر، على حد قوله. وفي حوار مع مجلة »باريس يونايتد«، 
بمناسبة الذكرى العاشرة لصدورها، أكد بطل العالم نيته في االستمرار مع الباريسي، 
النسخة  في  »التشامبيونزليغ«  بلقب  والتتويج  إنجاز،  أكبر  تحقيق  نحو  قيادته  كذلك 
املقبلة، إلى جانب بقية النجوم. غير أن تاريخ الحوار جعل آمــال جماهير ريــال مدريد 
قائمة، حيث كان قد أجراه في شهر مايو/ أيار املاضي، برفقة النجم البرازيلي نيمار دا 

سيلفا، الذي أصر على معرفة طموحات الفرنسي، فاستفسر عن الحلم الذي يراوده.

رونالدو يطمئن عشاق يوفنتوس
التي تطلقها  التقارير  اإليطالي قلقا كبيرا بسبب  نــادي يوفنتوس  تعيش جماهير  
وسائل اإلعــالم حول انتقال نجم الفريق كريستيانو رونالدو من »السيدة العجوز« 
البرتغالي  النجم  لكن  الحالي،  الصيف  ميركاتو  وخــالل  الجديد  املوسم  انطالق  قبل 
أرسل رسالة طمأن فيها عشاق اليوفي. وكتب النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو 
التواصل االجتماعي، إذ نشر صورة  رونالدو رسالة في حساباته الرسمية بمواقع 
الستئنافه التدريبات بعد نهاية عطلته الصيفية، وقال معلقا عليها: »سعيد بالعودة 
على  دليال  الــرســالــة  تلك  اإليطالية  يوفنتوس  نــادي  جماهير  واعــتــبــرت  للتدريبات«. 
قــدوم كريستيانو  التي رافقته منذ  الكثيرة  اإلخــفــاقــات  آخــر رغــم  اســتــمــراره ملوسم 
رونالدو، على وجه الخصوص في املوسم املاضي، عندما خسر لقب بطولة الدوري 

اإليطالي لصالح إنتر ميالن، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا.

زهير ورد

التعاقد مع  الفرنسي فــي  بــاريــس ســان جــيــرمــان  نـــادي  نجح 
ليفربول  مــن  قــادمــًا  فــيــنــالــدوم،  الــهــولــنــدي جيورجينو  الــنــجــم 
اإلنكليزي، بعد صراع مع عديد األندية التي رغبت في التعاقد 
مع نجم منتخب هولندا. وضرب الباريسي عصفورين بحجٍر 
ه من 

ّ
واحٍد، فقد تعاقد مع العب له إمكانات رهيبة وُيوصف بأن

النادي  تكلف  لم  الصفقة  أن  كما  مركزه،  في  الالعبني  أفضل 
أّن فينالدوم كــان حــرًا من أي ارتــبــاط، وهــو ما  الفرنسي، بما 

يجعل الصفقة مثالية وتتماشى مع ما يخطط له الباريسي.
أن هذا  ذلــك  الــوســط،  فينالدوم من أفضل العبي خط  وُيعتبر 
النجم )30 عامًا(، بات يملك خبرة كبيرة بعدما ساهم بقدٍر 
كبيٍر في حصول ليفربول اإلنكليزي على دوري أبطال أوروبا 
املحطات  بــعــديــد  املــــرور  عــرفــت  أن مسيرته  كــمــا  عـــام 2019. 

املميزة التي ساعدته على اكتساب خبرة كبيرة.
ويؤكد تألق فينالدوم استفادة املنتخب الهولندي في السنوات 
ــه من 

ّ
أن إلى سيرنيام، كما  املاضية من العبني تعود أصولهم 

عائله تضم عديد الرياضيني املحترفني، رغم أنهم لم يحققوا 
لسبرتا  سابقًا  فينالدوم  ولــعــب  حققه.  لــلــذي   

ً
مماثال نجاحًا 

روتندام، غير أن بدايته الفعلية كانت مع فاينورود ثم إندهوفن 

في الدوري الهولندي، قبل اقتحام تجاربه في الدوري اإلنكليزي 
مع نيوكاسل، وفي عام 2016 انضّم إلى فريق ليفربول الذي 
املنافسة  أهــم العبيه رغــم  تألق معه بشكل الفــٍت وأصبح من 

القوية التي عرفها الفريق.
ورغم أن النادي اإلنكليزي تعاقد الحقًا مع العبني بكلفة تفوق 
بأضعاف ما دفعه للحصول على خدمات نجمه الهولندي، إال 
 

ً
األملاني يورغن كلوب كــان يعتمد بشكل متواصل املــدرب  أن 
على فينالدوم نظرًا إلى قدراته البدنية التي تساعده في العمل 
ــه متميز هجوميًا ويساعد  ـ

ّ
أن كــمــا  الــكــرة،  وافــتــكــاك  الــدفــاعــي 

أو تسجيلها، وهــو العــب يحلم كــل مــدرب  األهـــداف  بصناعة 
بوجوده في فريقه نظرًا إلى ما يقدمه من إضافة، ولهذا فإن 
الــبــاريــســي قــدم عــرضــًا مهمًا ســاعــده فــي الــتــفــوق على نــادي 
ه قريب من التعاقد معه.

ّ
برشلونة اإلسباني الذي كان يعتقد أن

وكـــان حاضرًا  الــهــولــنــدي،  املنتخب  إلــى  فــيــنــالــدوم  انتمى  كما 
بشكل متواصٍل خالل السنوات األخيرة، فبعدما مّر بمختلف 
املنتخب  أســاســي ضمن  إلــى العــب  تحول  الشبان،  منتخبات 
الذي يعتمد عليه كثيرًا، وقد ظهرت إضافته خالل  البرتقالي 
أهدافًا  املنقذ وسجل  دور  لعب  األخــيــرة عندما  أوروبـــا  بطولة 
ـــه كـــان مــن بــني أفــضــل الــالعــبــني الــذيــن قـــادوا 

ّ
، كــمــا أن

ً
حــاســمــة

املنتخب للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2014.

جيورجينو فينالدوم

على هامش الحدث

سيكون جيورجينو فينالدوم ورقة مؤثرة في صفوف نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي الساعي للتتويج بلقب أبطال أوروبا لكرة القدم 

ميسي أفضل 
العب في كوبا 
أميركا بعد 
التتويج بلقبها 
)Getty(

الدوري اإلنكليزي يشدد على ضرورة حماية 
)Getty/الالعبين )أندريو بويل

وســائــل اإلعــــام اإليــطــالــيــة العــتــبــاره املــرشــح 
األول للتتويج بالجائزتني.

ودعم »أسطورة الكرة اإليطالية« جيانفرانكو 
نــقــلــتــهــا  ــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة  تــــصــ ــــي  فــ زوال 
وكــالــة »إفـــي« أكــد فيها »أن الــاعــب نجح في 
لها  يلعب  التي  الــفــرق  اكتساب  فــي  املساهمة 
التوازن املطلوب في وسط امللعب بني الهجوم 
ــه »يــســتــحــق الــتــتــويــج بــالــكــرة  ــاع«، وأنــ ــدفــ والــ
الذهبية ألنه قدم مستويات رائعة مع منتخب 
بـــاده وفــريــقــه، وهــو مــا يجب أن يتم وضعه 

كــوبــا أمــيــركــا قبل الــخــســارة أمـــام األرجــنــتــني، 
ــــدوري مــــع ســـان  ــالـ ــ ــفــــوز بـ ولـــكـــنـــه فـــشـــل فــــي الــ
جـــيـــرمـــان، وهــــو نــفــس الـــوضـــع الــــذي ينطبق 
على مبابي، الـــذي عــانــى مــن ســوء حــظ كبير 
مع فرنسا، بعد إهــداره ركلة ترجيح حاسمة 
بـــاده بسببها  أمـــام ســويــســرا، ودع منتخب 
القائمة أيضا  الــيــورو.  ويــبــرز فــي  منافسات 
العام  األفضل  بجائزة  املتوج  ليفاندوفسكي، 
ــــروج منتخب  ــك بــالــرغــم مـــن خـ ــ املـــاضـــي، وذلـ
بــاده املبكر مــن الــيــورو، إال أنــه واصــل تألقه 

في الحسبان«.  وتضم قائمة املرشحني أيضا 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــوم اآلخــــريــــن، ومــــن بينهم 
الشاب، جيانلويجي  املرمى اإليطالي  حارس 
دونــارومــا، الحاصل على جائزة أفضل العب 
في اليورو، بعدما كان أحد األسباب الرئيسية 
لتتويج إيطاليا باللقب، باإلضافة إلى تألقه 
مع فريقه السابق ميان، الذي احتل الوصافة 
فــي الـــدوري وتــأهــل بعد غياب لـــدوري أبطال 
نيمار،  النجم  القائمة  إلــى  ويــضــاف  أوروبــــا. 
الــذي ساهم في تأهل منتخب بــاده لنهائي 

مع بايرن ميونخ على الصعيد املحلي، وتوج 
يـــودع منافسات  قــبــل أن  ــــدوري،  الـ مــعــه بلقب 

دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان.
ومــــا زال أمــــام الــاعــبــني املـــذكـــوريـــن وآخــريــن 
ــم حــظــوظــهــم، في  االنـــضـــمـــام لــلــقــائــمــة أو دعــ
ظل تبقي نصف موسم كامل من أجــل تقديم 
مــســتــويــات مــمــيــزة ولــفــت األنـــظـــار للمنافسة 
ــرة  ــكـ ــالـــم والـ عـــلـــى جـــائـــزتـــي األفــــضــــل فــــي الـــعـ
تكون  قــد  اآلن  حتى  املنافسة  ولكن  الذهبية، 

على أوجها بني ميسي وجورجينيو.

قواعد جديدة لحماية وجه رياضي
الالعبين في البريميرليغ

ــزي املـــمـــتـــاز  ــيـ ــلـ ــكـ قــــالــــت رابــــطــــة الـــــــــدوري اإلنـ
ــرى لــلــعــبــة، إن  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وروابـــــط أخــ
الــرأس  ضربات  من  ستحد  اإلنكليزية  الكرة 
القوية في التدريب إلى 10 فقط في األسبوع 
بدءًا من موسم 2021-2022 لحماية الاعبني 
ــال بـــيـــان مــشــتــرك  ــ ضــمــن قـــواعـــد جـــديـــدة. وقـ
لــــروابــــط الـــــــدوري فـــي إنـــكـــلـــتـــرا، إن ضــربــات 
الــرأس هي التي تنطوي على ضربات قوية 
تأتي بعد تمريرات طويلة ألكثر من 35 مترا 
أو تمريرات عرضية مثل الركات الركنية أو 
الــدراســات األولية  الحرة. وأضــاف البيان أن 
الــرأس تحدث في  أظهرت أن معظم ضربات 
منخفضة.  قـــوة  ذات  ومعظمها  الــتــدريــبــات 
وتـــأتـــي هــــذه الـــقـــواعـــد بــعــد تــســلــيــط الــضــوء 
على أحــد األمـــراض العقلية في الــرأس الذي 
تسببه ضربات الــرأس من خال وفــاة نوبي 
ســتــيــلــز الـــعـــام املـــاضـــي، الــــذي تـــم تشخيص 
حالته والعديد من زمائه في الفريق الفائز 
ــــرض. وأضـــاف  بــكــأس الــعــالــم 1966 بــهــذا املـ
ــــل حــمــايــة  ــذه الـــتـــوصـــيـــة مــــن أجـ ــ الـــبـــيـــان: »هــ
وسامة الاعبني وستتم مراجعتها بانتظام 
مــع إجـــراء املــزيــد مــن البحث لفهم املــزيــد عن 
تأثر ضربات الــرأس في كــرة الــقــدم«. وتابع: 
»توصي القواعد واإلرشادات الجديدة أيضا 

األنـــديـــة بــتــطــويــر مــلــفــاتــهــا بــشــأن الــاعــبــني، 
والــتــي تــأخــذ فــي االعــتــبــار الــجــنــس والــعــمــر 
واملركز في امللعب وعــدد ضربات الــرأس في 
كـــل مـــبـــاراة وطــبــيــعــتــهــا«. وأوضــــــح: »ســيــتــم 
ــــذه املـــعـــلـــومـــات لــلــتــأكــد مــــن أن  اســـتـــخـــدام هـ
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة تــعــكــس نــوعــيــة وعــدد 
ــرأس الــتــي يــقــوم بــهــا الــاعــب في  ضــربــات الــ
املـــبـــاراة«. ووافــــق االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي للعبة 
والــــــدوري املــمــتــاز ورابـــطـــة الـــــدوري ورابــطــة 
املــدربــني على هذه  دوري املحترفني ورابــطــة 
على  تطبيقها  التي سيتم  الجديدة  القواعد 
املحترفني والــهــواة على حد ســواء. وأوصــت 
القواعد في ما يخص منافسات الهواة بـ 10 
ضــربــات لــلــرأس فــقــط فــي الــتــدريــب، عــلــى أن 
تخصص حصة واحدة في األسبوع ملمارسة 
ضربات الــرأس. من جهة أخــرى، وفي الوقت 
الـــذي مــا زال فيه الــــدوري اإلنــكــلــيــزي يعاني 
ــة الــعــنــصــريــة، حــيــث تـــم اتـــخـــاذ قـــرار  مـــن أزمــ
فـــي وقــــت ســـابـــق، يــمــنــع دخـــــول املــشــجــعــني، 
مسيئة  بطريقة  تصرفوا  أنهم  يتبني  الــذيــن 
ــــدوري  ــــى جــمــيــع مـــاعـــب الــ أو عـــنـــصـــريـــة، إلـ
اإلنــكــلــيــزي، بــمــوجــب قـــواعـــد جـــديـــدة اتفقت 
املقبل.  للموسم  األولــى  الدرجة  أندية  عليها 
وينطبق هذا على االنتهاكات عبر اإلنترنت 
وخــارجــهــا، بــعــد املــعــامــلــة الــســيــئــة ملــاركــوس 
راشفورد وجــادون سانشو وبوكايو ساكا، 
الذين واجهوا هجمات عنصرية، في بطولة 
أوروبا 2020. وكشف تقرير لصحيفة »ديلي 
املمتاز  الــــدوري  أنــديــة   

ّ
أن البريطانية  مــيــل« 

العشرين وافقت على حظر دخول املشجعني 
العنصريني إلى االستادات، من أجل مواجهة 
ــن اإلســـــــــــاءة عــبــر  ــ ــدة مـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــتــــويــــات املـ املــــســ
واتخذت  األخــيــرة.  السنوات  خــال  اإلنترنت 
رابـــطـــة الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز مــوقــفــًا 
ــوء املــعــامــلــة،  صـــارمـــًا بــشــأن الــعــنــصــريــة وســ
حــيــث أطــلــقــت، فــي مـــــــارس/آذار 2019 حملة 
ملناهضة العنصرية، وحثت الجماهير على 
اإلباغ عن السلوك العنصري. وبدأ مسؤولو 
كرة القدم اإلنكليزية مراقبة منصات وسائل 
التواصل االجتماعي عام 2019، والتي تمتد 
اآلن لتشمل كرة القدم للسيدات ورابطة كرة 
القدم اإلنكليزية، لتحديد املحتوى البغيض 
الـــــذي يــســتــهــدف الـــاعـــبـــني وإبــــــاغ شــركــات 
ــي املـــوســـم  ــ ــه. وفـ ــ ــتـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا عـــنـــه إلزالـ
عن  يونايتد  مانشستر  نــادي  أبلغ  املــاضــي، 
زيادة مذهلة بنسبة 350%، بإساءة استخدام 

اإلنترنت التي تستهدف العبيه.
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