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رياضة

سيغيب ظهير أتلتيكو مدريد خوانفران توريس 
عن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري األوروبي 
الخميس أمام أرسنال اإلنكليزي بسبب إصابته 

في أوتار ركبته اليسرى التي تعرض لها في 
مباراة ريال بيتيس في الدوري اإلسباني. ورغم 
أن الجهاز الطبي لم يحدد مدة تعافي خوانفران 

وال درجة إصابته وتأكيده فقط أنهم سيواصلون 
متابعة حالة الالعب، فإن مثل هذا النوع من 
اإلصابات يتطلب 10 أيام على األقل لتخطيه.

ألغيت مباراة في الدوري البوليفي لكرة القدم 
بني فريقي ويلسترمتان وأونيبرستاريو بطلب 

من الفريق األخير، وذلك بسبب إصابة خمسة 
من العبيه حينما كان خاسرًا بسباعية نظيفة، 

خاصة وأنه توجه للمباراة بـ11 العبًا وكلهم من 
الشباب. وكان نزاع يتعلق برواتب العبي الفريق 

األول أجبر إدارة الفريق على اتخاذ هذا القرار. 
ووصف جوتييريث تصرفات العبي الفريق األول 

»املتوحشة والتعسفية«. بـ

ستقام بطولة كأس العالم للمكفوفني في مدينة 
مدريد اإلسبانية من 7 إلى 17 يونيو/حزيران 

املقبل بمشاركة 16 من أفضل املنتخبات من 
بينهم املنتخب اإلسباني والبرازيلي، الذي 
سيدافع عن اللقب الذي أحرزه منذ 4 أعوام. 

وتستضيف مدريد البطولة في مدرسة »القلب 
املقدس« في مدريد، وألول مرة ستضم البطولة 

16 فريقًا بداًل من ثمانية منتخبات و12 منتخبًا 
في النسخ املاضية من البطولة.

اإلصابة ُتبعد خوانفران 
عن أتلتيكو مدريد في 

مواجهة أرسنال

إلغاء مباراة في الدوري 
البوليفي لكرة القدم 

بعد إصابة 5 العبين

مشاركة 16 منتخبًا 
في بطولة كأس العالم 

للمكفوفين

قادت الالعبة 
المتألقة مارتا 
فييرا دا سيلفا 
منتخب البرازيل 
للسيدات 
للتتويج بلقب 
كوبا أميركا 
لكرة القدم 
التي احتضنتها 
تشيلي، وذلك 
للمرة السابعة 
في تاريخ 
»راقصات 
السامبا«، من 
إجمالي 8 نسخ 
أقيمت حتى 
اآلن. وحلت 
سيدات تشيلي 
في المرتبة 
الثانية  بفوز 
على األرجنتين 
وتعادل مع 
كولومبيا 
وهزيمة أمام 
البرازيل، وحجزن 
مقعدهن 
في المونديال 
النسائي وكذلك 
أولمبياد 2020 
الصيفية.

)Getty /سيدات البرازيل البطالت )كالوديو رييس

بطالت »الكوبا«

األربعاء 25  إبريل/ نيسان   2018 م  9  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1332  السنة الرابعة
Wednesday 25 April 2018



2829
رياضة

أليغري مدرب يوفنتوس 
دافع عن العبيه 

بعد الخسارة

ليفانتي يقلب تأخره أمام بلباو إلى فوز 
قلب فريق ليفانتي تأخره بهدف إلى فوز ثمني )3 - 1( أمام مضيفه أثلتيك 
بلباو فــي خــتــام الــجــولــة 34 مــن الــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم على ملعب 
»سان ماميس«. بدأ أصحاب األرض التسجيل مبكرا عبر راؤول غارسيا 
)د.8( قبل أن ينتفض ليفانتي بتسجيل هدفني متتالني بواسطة املقدوني 
إينيس بردهي في نهاية الشوط األول )د.42 و45( ثم أضاف خوسيه لويس 
موراليس الهدف الثالث )د.90(. ولم يذق الفريق الباسكي طعم الفوز للمبارة 
النتيجة  الثاني تواليًا. وبهذه  ليفانتي فوزه  التوالي بينما حقق  الثالثة على 
ارتفع رصيد ليفانتي إلى 37 نقطة في املركز 17 ليبتعد عن مراكز الهبوط 

بينما تجمد بلباو عند 40 نقطة في املركز 14.

بورتو يمطر شباك سيتوبال بخماسية 
ويستعيد صدارة الدوري البرتغالي

استعاد فريق بورتو صــدارة الــدوري البرتغالي بفوز ساحق )5 - 1( على 
ختام  فــي  الفريقني  جمعت  التي  املــبــاراة  خــال  سيتوبال،  فيتوريا  ضيفه 
الجولة 31 من الدوري املحلي. افتتح موسى ماريجا التهديف مبكرا للغاية 
)د.6( حــني سجل أول أهـــداف بــورتــو، وبــعــدهــا بــدقــائــق مــعــدودة وتحديدا 
فــي )د.13( أحــرز إيــفــان ماركانو ثاني أهـــداف أصــحــاب األرض، ثــم وضع 

ياسني براهيمي الهدف الثالث لبورتو )د.16( سريعًا. وتمكن سيتوبال من 
تقليص الفارق بهدف حمل توقيع جواو أمــارال )د.24(، لكن عقاب بورتو 
جاء متمثا في هدفني بلمسة كل من خيسوس كورونا )د.35( وأليكس 
النتيجة، يحصد بورتو ثاث نقاط مهمة يرفع بها  تيليس )د.72(. وبهذه 
رصيده إلى 79 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، بفارق نقطتني عن بنفيكا 
بها  يحتل  نقطة   29 تجمد رصيد سيتوبال  فيما  للوصافة،  تــراجــع  الــذي 

املركز الـ14.

إيفرتون يعود لنغمة الفوز 
ويوقف سلسلة انتصارات نيوكاسل

يونايتد  نيوكاسل  ضيفه  تخطى  بعدما  الفوز  لنغمة  إيفرتون  فريق  عــاد 
بهدف نظيف خال املباراة التي أقيمت على ملعب »جوديسون بــارك« في 
ختام الجولة الـ35 للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. انتظر »التوفيز« حتى 
ليقتنصوا  )د.51(  والكوت  ثيو  النتيجة بهدف  ليتقدموا في  الثاني  الشوط 
نقاط اللقاء، وهو الفوز الذي يأتي بعد هزيمة وتعادلني في الجوالت الثاث 
السابقة. وبذلك، ارتقى إيفرتون للمرتبة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 45 
نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي التاسع و8 عن بيرنلي السابع. 
في املقابل، مني نيوكاسل بأول هزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية، وتجمد 
رصيده عند 41 نقطة ليظل في املركز العاشر. ُيذكر أن مباراة تشيلسي 
وهدرسفيلد تــاون التي كــان مقررًا لها أمــس األول تأجلت إلــى التاسع من 
مايو/أيار املقبل بسبب خوض »البلوز« لقاء نصف نهائي كأس االتحاد أمام 
ساوثهامبتون، والتي فاز بها وتأهل ملواجهة مانشستر يونايتد في املشهد 

الختامي يوم 19 من نفس الشهر.

هيالس فيرونا يقترب أكثر من الهبوط 
بخسارة جديدة

فاز جنوى على ضيفه هياس فيرونا )3 - 1( في الجولة الـ34 من الدوري 
أهــداف أصحاب  اإليطالي على ملعب لويجي فيراريس )ماراتسي(. جاءت 
لــوري ميدييروس )د.7( ودانييل بيسا )د.78( وغــوران  األرض عن طريق 
بانديف )ق93(. وسجل الضيوف هدفهم الشرفي من ركلة جزاء بواسطة 
رومــولــو ســـوزا )د.64(. وبــهــذا الــفــوز عــاد جــنــوى لـــدرب االنــتــصــارات عقب 
الخسارة من روما ورفع رصيده إلى 41 نقطة في املركز الحادي عشر. من 
ناحيته، تجمد هياس فيرونا عند 25 نقطة في املركز قبل األخير ليقترب 

أكثر من توديع البطولة.

اإليطالي  الــــدوري  متصدر  يوفنتوس  أعــلــن 
كييليني  جـــورجـــو  مـــدافـــعـــه  أن  ــقـــدم  الـ لـــكـــرة 
يعاني من إصابة بتمزق في الفخذ سيغيب 
إنتر ميالن  املقبلة ضد  املــبــاراة  بسببها عن 
في نهاية األسبوع الجاري مع احتمال غيابه 

عما تبقى من املوسم.
وُيعتبر غياب كييليني ضربة موجعة لفريق 
»السيدة العجوز« الساعي إلى اللقب السابع 
على التوالي والذي مني بخسارة على أرضه 
املباشر نابولي  أمــام مطارده  صفر-1 األحــد 
الذي قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة 

قبل 4 مراحل من نهاية املوسم.
ــى يـــوفـــنـــتـــوس األمـــــّريـــــن عـــلـــى مــلــعــبــه  ــانــ وعــ
ألــيــانــز ســتــاديــوم وتــحــديــدًا منذ الدقيقة 11 
مدافع  أفضل  كييليني،  اضطر خاللها  التي 
وقــــائــــد لـــلـــفـــريـــق عـــلـــى أرضــــيــــة املـــلـــعـــب هـــذا 
املوسم، إلى ترك مكانه للسويسري ستيفان 

ليشتشتاينر.
عــامــا( في   33( املــخــضــرم كييليني  وأصــيــب 
بــدا منزعجا مــن اآلالم  الدقيقة األولـــى حيث 
إلــى ترك  أن يضطر  التي تحامل عليها قبل 

الرحمن  عبد  محمد  القطري  السائق  أحـــرز 
العطية لقب فئة »تي 3« في ختام منافسات 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة »مــنــاطــق بــاهــا 
قطر« للراليات الصحراوية للموسم )2018-

طــاقــمــا   18 ــة  ــاركـ مـــشـ شـــهـــدت  الـــتـــي   )2019
والكويت وعمان واألردن  يمثلون دول قطر 
ــات املــتــحــدة وروســـيـــا والــســعــوديــة  ــواليــ والــ

واإلمارات. 
وجاء فوز العطية بصحبة مالحه ومواطنه 
ــان ـ آم  ــ زانـــــال عــابــديــن عــلــى مـــن ســـيـــارة »كـ
مــافــريــك إكــــس3«، بلقب الــجــولــة الــتــي بلغت 
املركز  مسافتها 140 كيلومترًا بعد احتالله 
متفوقا  ســاعــات،   5.28.40 قــدره  بزمن  األول 
منافسيه  أقــرب  عن  ساعات   3.45.20 بفارق 
الكويتي عبدالعزيز البشير بصحبة مالحه 
ومواطنه فيصل زيدان على من سيارة »كان 
ـ آم مــافــريــك إكــــس3« صــاحــب املــركــز الثاني 

بزمن قدره 9.14.00 ساعات. 
واحتل السائق الكويتي اآلخر ثويني النهل 
الطحنون  محمد  ومواطنه  مالحه  بصحبة 
قـــدره 12.19.43 ساعة  بــزمــن  الــثــالــث  املــركــز 

مــكــانــه بــعــد عــشــر دقــائــق بسبب مشكلة في 
الركبة.

وقــــال يــوفــنــتــوس فــي بــيــان رســمــي: »خضع 
كييليني لفحوص طبية عقب خروجه املبكر 
من مباراة األحد أمام نابولي«، مضيفا »تبني 
تامة،  بــرويــة  أجــريــت  الــتــي  الفحوصات  بعد 
أنه أصيب بتمزٍق في العضلة الفخذية ذات 

الرأسني في ركبته اليسرى«.
من  ملزيد  الــذي سيخضع  »كييليني  وتــابــع: 

الفحوصات، بدأ من اآلن العالج«.
على  السبت  مــبــاراة  عــن  كييليني  وسيغيب 
ملعب سان سيرو أمام إنتر ميالن الخامس، 
ولــكــن املـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق يــواجــه خطر 
انتهاء موسمه الذي تبقى فيه 4 مباريات في 
الكأس  الـــدوري وواحـــدة في نهائي مسابقة 
ضد ميالن في التاسع من أيار/ مايو املقبل.

وعلى الرغم من الخسارة أمام نابولي، دافع 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
الــذي ظهرت على العبيه عالمات  عن فريقه 
التعب بعد مــوســم مــرهــق أقــصــي خــاللــه من 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي ملــســابــقــة دوري أبــطــال  ــ الـ

وبفارق 6.51.03 ساعات عن املتصدر.  وعلى 
السائق  احتل  السيارات،  فئات  بقية  صعيد 
الــــقــــطــــري عــــــــادل حــــســــني بـــصـــحـــبـــة مـــالحـــه 
ومــواطــنــه نــاصــر الـــكـــواري عــلــى مــن ســيــارة 
الثاني في  املركز   »62 بــاتــرول واي  »نيسان 
فــئــة »تــــي 2« بــعــدمــا ســجــل زمـــنـــا إجــمــالــيــا 
قــدره 1.54.26 ساعة وبفارق 3.10 ثــوان عن 
السائق السعودي أحمد الشيقاوي بصحبة 
مالحه الروسي أليكسي كوزميتش على من 
سيارة »نيسان باترول« صاحب املركز األول 
 السائق 

ّ
بزمن قدره 1.51.16 ساعة، فيما حل

القطري اآلخــر جمال فخرو بصحبة مالحه 
ومــواطــنــه سعيد شــــوارب عــلــى مــن ســيــارة 
ــاتـــرول« فــي املــركــز الــثــالــث بزمن  »نــيــســان بـ

قدره 2.56.12 ساعة. 
ونال السائق القطري الشيخ حمد بن عيد آل 
ثاني بصحبة مالحه ومواطنه فراس علوه 
عــلــى مـــن ســـيـــارة »نــيــســان بـــاتـــرول« املــركــز 
الــثــالــث فــي فــئــة »تـــي 1« بــعــدمــا ســجــل زمنا 
دقيقة   41.45 وبــفــارق  2.27.24 ســاعــة  قـــدره 
عن السائق العماني عبدالله الزبير بصحبة 
مـــالحـــه ومــــواطــــنــــه فــيــصــل الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
مــن ســيــارة »جــيــب رانــجــلــر« صــاحــب املركز 
فيما جاء  قــدره 1.44.33 ساعة،  األول بزمن 
بصحبة  الفريحي  خالد  السعودي  السائق 
ــه اإلمـــــــاراتـــــــي عـــلـــي عـــبـــيـــد عـــلـــى مــن  مــــالحــ
ســيــارة »نــيــســان بــاتــرول« فــي املــركــز الثاني 
ــدره 2.15.13 ســاعــة وبــفــارق 29.40  قـ بــزمــن 
دقيقة عن املتصدر.  وأعــرب السائق محمد 

أوروبا على يد ريال مدريد اإلسباني حامل 
اللقب في العامني األخيرين.

املباراة »لعبنا 57 مباراة  أليغري بعد  وقــال 
املواسم األربعة األخيرة«،  في كل موسم من 
مـــضـــيـــفـــا: »لـــقـــد وصـــلـــنـــا دومــــــا إلـــــى نــهــائــي 
مـــســـابـــقـــة كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا، وبـــلـــغـــنـــا نــهــائــي 
السنوات  مسابقة دوري األبطال مرتني )في 
الثالث املاضية( وتم إقصاؤنا على بعد 30 

ثانية في املناسبتني«.
وتــــابــــع: »اآلخـــــــــرون خــــرجــــوا مــســبــقــا خــالــي 
الوفاض من جميع املسابقات ومنذ تشرين 
أي  يقول عنهم  أحــد  لكن ال  الثاني/نوفمبر، 
نقدمه،  الــذي  باملستوى  تلعب  شــيء. عندما 

أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون متعبا«.
وأردف قائاًل »ال يمكنك انتقاد هؤالء الفتيان 
تحت أي ظــرف مــن الــظــروف. إذا فعلت ذلــك، 
أفقد صبري، والــذي لدي  فستجعلني أيضا 

الكثير منه«.
ويرحل نابولي الساعي إلى اللقب األول منذ 
إلــى  بــعــد 1987،  تــاريــخــه  فـــي  1990 والــثــالــث 
املــقــبــل ملــواجــهــة فيورنتينا.  فــلــورنــســا األحـــد 
وفـــي املــبــاريــات الــثــالث األخــــرى املــتــبــقــيــة في 
الــدوري، يلعب يوفنتوس مع ضيفه بولونيا 
فــي الخامس مــن أيـــار/ مــايــو املقبل، ثــم يحل 
الــثــالــث فــي 13 منه وينهي  ضيفا على رومـــا 
املوسم على أرضه بمباراة سهلة أمام هيالس 
فيرونا. أما نابولي، فيلعب مع ضيفه تورينو 

ومضيفه سمبدوريا وضيفه كروتوني.
)فرانس برس(

بتحقيق  ســعــادتــه  عــن  العطية  عبدالرحمن 
لقب الجولة الثانية من بطولة »مناطق باها 
قطر« في فئة »تي 3«، معتبرًا أن هذا الفوز 
مع  قــويــة  كبير ومنافسة  بعد مجهود  جــاء 

جميع املتسابقني املشاركني في البطولة. 

إنه  صحافية  تصريحات  فــي  العطية  وقـــال 
انطلق في الجولة الثانية من املركز األخير، 
ــن الـــتـــقـــدم خـــــالل مــنــافــســات  لــكــنــه تــمــكــن مــ
السباق حتى نجح في اقتناص املركز األول 
ولقب الجولة، معتبرًا أن هذا الفوز سيدفعه 

لتقديم األفضل في الجوالت األربع املقبلة من 
أجل املنافسة على لقب البطولة.  وأوضح أنه 
استفاد كثيرًا من األخطاء التي ارتكبها في 
منافسات الجولة األولى، األمر الذي ساعده 
أفضل  أداء  تقديم  على  الثانية  الــجــولــة  فــي 
الفوز بالرغم من صعوبة األجــواء  وتحقيق 

في ظل الغبار الكثيف والرياح القوية. 
فــوز السائق  وكــانــت الجولة األولـــى شهدت 
ــد آل ثــانــي  ــيـ ــد بــــن عـ ــمـ ــيـــخ حـ الــــقــــطــــري الـــشـ
على  علوه  فــراس  بصحبة مالحه ومواطنه 
مــن ســيــارة »نــيــســان بـــاتـــرول« بلقب فــئــة /

تــــي 1/، والـــســـائـــق عــــــادل حـــســـني بــصــحــبــة 
مــالحــه ومــواطــنــه نــاصــر الـــكـــواري عــلــى من 
ســيــارتــه »نــيــســان بـــاتـــرول« بــلــقــب فــئــة /تــي 
النصر بصحبة مالحه  نايف  والقطري   ،/2
ومــواطــنــه جــاســم فــالحــي عــلــى مـــن ســيــارة 

)كان آم مافريك إكس 3( بلقب فئة /تي 3/. 
وتتكون بطولة »مناطق باها قطر« للراليات 
مــن ســت جـــوالت، حيث ستقام  الصحراوية 
أكــتــوبــر/  يـــومـــي 12 و13  الــثــالــثــة  الـــجـــولـــة 
 30 يـــــوم  والــــرابــــعــــة  املـــقـــبـــل،  األول  تـــشـــريـــن 
والخامسة  املقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون األول املقبل، 
يناير/  و19   18 يومي  واألخيرة  والسادسة 
فـــإن هناك  الــثــانــي 2019، وبــالــتــالــي  كــانــون 
لكل سائق كي يحضر نفسه في حال  وقتا 
الــلــقــب، ومــن دون شــك ستكون  أراد تحقيق 

املنافسة كبيرة بني املتسابقني.
)قنا(

العطية بطل منافسات الجولة الثانية في فئة »تي 3«يوفنتوس يُعلن نهاية موسم كييليني بداعي اإلصابة
تعرّض كييليني إلصابة 

خالل مباراة نابولي، 
وسيغيب عن المالعب 

حتى نهاية الموسم

اختتمت بطولة 
»مناطق باها قطر« 

للراليات الصحراوية، 
بمشاركة 18 طاقمًا

)Getty/كييليني يعتبر أحد أهم العبي السيدة العجوز في الخط الخلفي )دانييلي بادوالتو

المغرب يسعى لنشر صورة إيجابية من أجل ملف مونديال 2026 )جاستن تاليس/فرانس برس(

)Getty(عودة األولتراس أمر مهم لمناصري الرجاء

العطية من أفضل السائقين في العالم )فرانك فيفي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

ــتـــراس قبل  جـــاء قـــرار حــظــر األولـ
مختلف  على  تقريبا،  نحو سنة 
ــلـــج بـــــــاردة،  ــروابــــــط كــقــطــعــة ثـ الــــ
ــا فــي  ــامــ ــتــــي اســــتــــمــــرت ملــــــدة 12 عــ وهــــــي الــ
مختلف املالعب املغربية. ويعود ظهور أول 
الــدوري املغربي لسنة  أولــتــراس بمدرجات 
2005، وتميزت بفرض أسلوبها وطريقتها 
فيما  تــتــبــارى  الــتــي جعلتها  التشجيع  فــي 
بينها، وتتسابق الحتالل صدارة العناوين 

ليس بعد املباريات، وإنما خاللها وقبلها.
قـــــــرار الـــحـــظـــر جـــــاء مـــتـــزامـــنـــا مــــع ســيــطــرة 
الــشــغــب، وبــطــريــقــة وحــشــيــة عــلــى كــثــيــٍر من 

األولتراس 
في المغرب

عودٌة مشروطة للمدرجات مع 
تقديم الضمانات

نجحت روابط المشجعين التابعة لمختلف أندية 
الدوري المغربي، في تأكيد عودتها للمدرجات 
حظره  جرى  الذي  األولتراس،  تجمع  بوابة  عبر 

قبل نحو سنة ونصف السنة

تحقيق

املـــبـــاريـــات وحـــضـــوره الــطــاغــي فـــي جـــوالت 
متتالية من خالل بعض املباريات التي كان 
الــرجــاء الــبــيــضــاوي طــرفــا فــيــهــا، بــل األكــثــر 
إثارة أن الشغب تولد من الداخل وبتناحر 
أولــــتــــراس الـــنـــســـور الــخــضــر فــيــمــا بــيــنــهــم، 
األمر الذي تكرر مع فرق أخرى منها انتقال 

الوداد الشهير للحسيمة واألحداث الدامية 
بممتلكات  ـــرار  ـــ واإلضـ الـــســـيـــارات  وإحــــــراق 
ــاًل. وأمــــــام هــذا  ــعـ الـــعـــمـــوم وبــشــكــل غـــريـــب فـ
الـــتـــوتـــر جــــاء قـــــــراران مـــلـــزمـــان مـــن وزارتـــــي 
الداخلية والعدل بمنع نشاطات األولتراس، 
واألكــثــر مــن هـــذا مــنــع الــتــنــقــالت الجماعية 

للجماهير.
ــن تــــحــــل« ســتــغــزو  ــ ــارة »األولــــــــتــــــــراس لـ ــ ــبـ ــ عـ
الــواجــهــات والــجــدران واملــالعــب وستصبح 
العنوان املتكرر في مختلف مواقع التواصل 
ــر أن هـــذه الفصائل  االجــتــمــاعــي، وبــلــغ األمـ
ســتــعــلــن قـــــــرار حـــظـــر نـــشـــاطـــهـــا بــمــقــاطــعــة 
مباريات فرقها، مهما بلغت قيمتها ومنها 
مـــبـــاراة الــديــربــي الــتــي قــاطــعــهــا »الــويــنــرز« 
الفصائل  هــذه  غضب  على  صريح  كتعبير 
وعدم استيعابها لرسالة منعها غير املبرر 

كما رأته.
بــل أن عـــددًا مــن »األولـــتـــراس« أصـــرت ورغــم 
التحذيرات األمنية على مواصلة نشاطها، 
وعــدم تخّليها عــن الــطــرق واألســالــيــب التي 
املقاطعة  قـــرار  لتعميم  الــدعــوة  مــع  ميزتها 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املــــالعــــب،  ــيــــد الـــكـــلـــمـــة فـ وتــــوحــ
والــتــنــســيــق عــلــى مــســتــوى املـــواقـــف ككتلة 
ــادم الــدعــوة  ــقـ ــدة. وســيــبــلــغ الــغــضــب الـ ــ واحــ
ــاريـــات املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة،  ــبـ ملــقــاطــعــة مـ
كــمــا تجلى ذلـــك مــن خـــالل الــدعــوة ملقاطعة 
مسابقة الشان التي احتضنها املغرب، وهي 
الدعوة التي لم تجد آذانا صاغية، إذ سجل 
الحضور الجماهيري في هذه الدورة أرقاما 
مــحــتــرمــة، أكـــــدت وبـــالـــدلـــيـــل ضــعــف تــأثــيــر 

األولتراس على القاعدة الجماهيرية.

نقطة التحول
شـــّكـــلـــت األحــــــــداث األخــــيــــرة الـــتـــي انــدلــعــت 
بملعب مراكش في مواجهة الرجاء والكوكب 
املراكشي، والتي تعتبر تكرارًا ملا وقع املوسم 
املنصرم مع اختالٍف في سرد الوقائع هذه 
ــــداث املـــوســـم املـــاضـــي كــانــت  ــرة، إذ إن أحـ ــ املـ
داخلية بفعل خالف بني »أولتراس« الرجاء، 
ومؤخرًا كانت األحــداث نتيجة لصدام غير 
مبرر مع رجال األمن، نقطة تحول كبير في 
إعــــادة ومــراجــعــة مــوقــف الــســلــطــات األمنية 

واملختصني من هذه املجموعات.
دراســة متأنية وقــراءة بــاألرقــام ملا تمخض 
ــــرار املــقــاطــعــة واملـــنـــع أفـــضـــت لــنــتــائــج  عـــن قـ
كــارثــيــة أكـــدت أن وتــيــرة الــشــغــب لــم تنقطع 
ــتـــي لــحــقــت  بـــاملـــنـــع والـــحـــضـــر واألضـــــــــرار الـ
باملالعب فاقت كل التوقعات، وتجاوزت ما 

العنف الجماهيري 
هو سرطان مالعب كرة 

القدم في العالم

)Getty/جماهير الوداد من األبرز في المغرب )ايتوس أرارا

كان مسجاًل يوم كان الترخيص لألولتراس 
ــام ومــحــصــلــة  ــ ــ ــذه األرقـ ــام هــ ــ بــالــظــهــور. وأمــ
هذه الدراسة ولحساسية الظرف واملرحلة، 
ونتيجة إلقبال املغرب على تحديات كبيرة 
ورهانات عمالقة منها احتضان املونديال 
والرغبة في تسويق صورة رائدة، جاء قرار 
السماح لهذه األولتراس بالعودة للمالعب 

وفق ضوابط ومناهج جديدة.
وخــلــصــت هــــذه الــــدراســــة عــلــى الـــبـــدايـــة من 
حيث انتهى الخالف، ومن حيث استفحلت 
األزمـــة وانــدلــعــت شـــرارة الشغب فــي ملعب 
مـــراكـــش. واقـــعـــة مــنــع جــمــاهــيــر الـــرجـــاء من 
رفع »الباش« الذي يحمل الهوية البصرية 

عــودة األولــتــراس للمدرجات مفتوحة أمام 
مـــصـــراعـــي مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا بــمــنــتــهــى 
بالتزام  لكن  عليها،  ودون تضييق  الحرية 
ــلـــق لــلــتــعــلــيــمــات األمــــنــــيــــة الــتــي  ــام ومـــطـ ــ تــ
املتبادلة  واالســتــفــزازات  االحتكاكات  تمنع 
بالخطابات والالفتات التي تتسرب أحيانا 

في غفلة من رجال األمن للمدرجات.

لوحات التيفو
املواعيد  أكبر  في  املغربية  املالعب  افتقدت 
ــاريــــات لــلــتــيــفــو، كــــان آخـــرهـــا ديــربــي  ــبــ واملــ
الــذي سجل درجــة حضور متدنية  الذهاب 
ــــت فـــيـــه الــــلــــوحــــات املــــشــــهــــورة الـــتـــي  ــابـ ــ وغـ

ــو أولــــتــــراس الـــفـــريـــق األخـــضـــر شكل  ــوغـ ولـ
ــتــــي اســتــعــانــت  ــذه الــــــدراســــــة، الــ أســـــــاس هــــ
للـ«باشاج«  السماح  أن  أكــدوا  بأخصائيني 
في مالعب معينة كالرباط والدار البيضاء 
ومنهم بمراكش وأكادير، من شأنه أن يوتر 
أكــثــر ولــن يــأتــي بالحلول العملية  األجـــواء 
رجال  إعفاء  إلــى  القرار  واملطلوبة. وخُلص 
األمـــن فــي كــل املــبــاريــات مــن تحمل فــاتــورة 
ــراس والــتــرخــيــص  ــ ــتـ ــ املـــشـــاحـــنـــات مـــع األولـ
تــكــون هــذه  أن  »الـــبـــاش« دون  لــهــا بتثبيت 
الــهــويــة خــادشــة لــلــحــيــاء، وال فــيــهــا تمرير 
أو محرضة  الــعــام  بــالــذوق  لــرســائــل مخلة 
أو مــا شــابــهــه. وبــهــذا ستكون  العنف  على 

ظــلــت تــزيــن مــبــاريــات الـــديـــربـــي. هـــذه املـــرة 
ــعـــودة والــتــأشــيــر بفتح  تــزامــنــا مـــع قــــرار الـ
املـــالعـــب واملــــدرجــــات فـــي وجـــه األولـــتـــراس، 
ستكون  ومعه  جديد  مــن  التيفو  سيحضر 
هذه الفصائل في اختبار حقيقي وصريح 
إلبداعها بعيدًا عن الصور املستفزة مثل ما 
حدث في أحد الديربيات من خالل تصوير 
جماهير الرجاء على أنهم قــردة، ما عرض 

الوداد لغرامة مالية.
ــقــــدم،  ــكــــرة الــ ويـــــراهـــــن االتـــــحـــــاد املــــغــــربــــي لــ
واألجهزة األمنية الوصية والسلطات على 
تفهم صقور األولتراس وكذلك التعاون في 
كبيرة  قـــرارات  اتــخــاذ  يجنب  املقبلة  الفترة 

مــســتــقــبــاًل، ومــنــهــا الــحــضــر الــنــهــائــي كما 
حدث في مصر مثاًل بعد أحداث بور سعيد 
فصائل  من  الكثير  وتفاعلت  الدراماتيكية. 
ــعـــودة والــتــرخــيــص  ــتــــراس مـــع قــــرار الـ األولــ
ــداعـــاتـــهـــا  لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاطـــاتـــهـــا وإبـ
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــــالل الـ فــــي املــــــدرجــــــات، مــــن خــ
أنــهــا ســتــكــون وتــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة مللف 

احتضان املغرب ملونديال 2026.
ودعت بعض من هذه الفصائل لالنخراط، 
لهذا  واملطلق  الكامل  دعمها  عن  والتعبير 
امللف من خالل رسائل ولوحات كاليغرافية 
معبرة، ومن خالل الصور التي تثيرها في 

املدرجات نهاية كل أسبوع.
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حسين غازي

القمة  عــن  قليلة تفصلنا  ســاعــاٌت 
املنتظرة في ملعب »أليانز أرينا« 
بــن بــايــرن مــيــونــخ صــاحــب الـــدار 
ــال مـــدريـــد اإلســبــانــي فـــي ذهـــاب  ونــظــيــره ريــ
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
والعشرين  الــخــامــســة  املــواجــهــة  هـــذه  تعتبر 
في تاريخ لقاءات الفريقن العريقن، اللذين 
ــع 12  ــواقــ ــي 17 مـــنـــاســـبـــة، بــ حــقــقــا الـــلـــقـــب فــ

للميرنغي وخمس للنادي البافاري.

قمٌم تاريخية
املــواجــهــة  آذار 1976 كــانــت  يـــوم 31 مــــارس/ 
األولى على ملعب »سانتياغو برنابيو« في 
املسابقة  نهائي  في نصف  مدريد  العاصمة 
بالتعادل  انتهت  األعـــرق، حينها  األوروبــيــة 
افتتح روبرتو  اإليجابي بهدٍف لهدف، حن 
مارتينيز باب التسجيل في الدقيقة الثامنة 
قبل أن يعادل غيرد مولر النتيجة في الدقيقة 
الــنــادي البافاري  43. وفــي لقاء اإليــاب حقق 
الــفــريــقــن،  مـــواجـــهـــات  فــــي  انـــتـــصـــاره األول 
عن  نظيفن  بهدفن  ملعبه  على  فــاز  بعدما 

طريق غيرد مولر.
والــتــقــى بــعــدهــا الــطــرفــان لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

قمة 
»أليانز أرينا«

ريال  نظيره  ميونخ  بايرن  يواجه  حين  أرينا«  »أليانز  ملعب  إلى  األنظار  تتجه 
مدريد في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتحظى 
هذه القمة بترقب خاص من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم بسبب 

قيمة الالعبين الذين يمتلكهم الفريقان

3031
رياضة

تقرير

أيضًا  اســتــطــاع  حينها   ،1987-1986 مــوســم 
ــــاز ذهـــابـــًا  بــــايــــرن مـــيـــونـــخ الـــعـــبـــور بـــعـــدمـــا فـ
ــداف لــواحــد فــي نــصــف الــنــهــائــي،  بــأربــعــة أهــ
ورغم انتصار الريال إيابًا إال أن ذلك لم يكن 

كافيًا.
عاد الطرفان وتواجها في موسم 1988-1987، 
بنتيجة  أرضــه  بــايــرن ميونخ على  فانتصر 
3-2 لكن امليرنغي استطاع الفوز على ملعبه 
عن  نظيفن  بهدفن  بــرنــابــيــو«  »سانتياغو 

طريق ميالن يانكوفيتش وميشيل.
توالت املوجهات بعد ذلــك، واستطاع بايرن 
الــفــوز عــلــى الــريــال ذهــابــًا وإيــابــًا فــي موسم 
انتصر  حــن  املــجــمــوعــات  بـــدور   2000-1999
4-1 على أرضــه و4-2 خــارج أرضية ميدانه، 
املوسم  في  الدين  رّد  استطاع  امليرنغي  لكن 
عينه بنصف النهائي وأقصى بايرن بالفوز 
2-0 والخسارة خارج ملعبه 1-2. عاد الطرفان 

وتـــواجـــهـــا فـــي املـــربـــع الــذهــبــي مـــن املــســابــقــة 
ذهابًا  بايرن  ففاز   2001-2000 عينها موسم 
وإيابًا، قبل أن ينتصر الريال في ربع النهائي 

موسم 2001-2002 بربع النهائي.
واســتــطــاع الـــنـــادي املــلــكــي أن يــقــصــي بــايــرن 
بدور الـ16 موسم 2003-2004 بالتعادل ذهابًا 
الفريق  لكن  مقابل،  بهدٍف دون  إيابًا  والفوز 
األملـــانـــي أخــرجــه مــن الــــدور عينه فــي موسم 
 2-3 مـــدريـــد  فـــي  الـــســـقـــوط  بــعــد   2007-2006

والتفوق على أرضه 1-2.
وفي موسم 2011-2012 أقصى بايرن ميونخ 
نــظــيــره ريــــال مـــدريـــد بـــركـــالت الــتــرجــيــح من 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي، لــكــن الــــريــــال اســـتـــطـــاع في 
على  بــهــدف  ينتصر  أن   2014-2013 مــوســم 
بـــايـــرن فـــي »ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو« وكــانــت 
الــصــدمــة بــالــفــوز إيــابــًا بــربــاعــيــة نظيفة، أمــا 
املــواجــهــة األخــيــرة كــانــت بينهما فــي املوسم 
املــاضــي حينها فـــاز الــريــال 2-1 فــي الــذهــاب 

و4-2 في اإلياب.

الوضع الحالي
ــالـــعـــودة إلــــى الـــواقـــع  بــعــيــدًا عـــن الـــتـــاريـــخ وبـ
والــــوضــــع الـــحـــالـــي، يـــصـــعـــُب عـــلـــى الــجــمــيــع 
توقع هوية الفائز في هذه املباراة خاصة أن 
على  قــادرة  مميزة  أسماء  يمتلكان  الفريقن 

صناعة الفارق.
مـــن جــانــب بـــايـــرن مــيــونــخ ســيــســعــى املــــدرب 
يـــوب هــايــنــكــس لــوضــع خــبــرتــه الــكــبــيــرة في 
عالم كرة القدم من أجل قيادة بايرن ميونخ 
للقب السادس، وهو الذي كان قد أشرف على 
نادي ريال مدريد في وقٍت سابق وحقق معه 
في  يوفنتوس  بالفوز على   1998 عــام  اللقب 
سيرحل  الــذي  هاينكس  وسيدخل  النهائي. 
الحالي بعد عودته  عن بايرن نهاية املوسم 
املــؤقــتــة فــي منتصف املــوســم تــقــريــبــًا بــديــاًل 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي املـــصـــاب  ــارلــ ــن اإليــــطــــالــــي كــ مــ
أسابيع  منذ  حسمه  بعد  عالية،  بمعنويات 
األملـــانـــي، وهـــو سيعتمد على  الـــــدوري  لــقــب 
قوة املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
لحسم األمــور أمام دفاع ريال مدريد الذي ال 
يبدو أنه بأفضل أحواله في املوسم الحالي، 
ومن دون شك ستشكل خبرة الهولندي آرين 
روبــــن والــفــرنــســي فـــرانـــك ريــبــيــري واألملـــانـــي 
مولر قوة إضافة لبايرن الذي يمتلك العبن 

شبابًا أيضًا قادرين على صناعة الفارق.
وســـيـــعـــود الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريـــغـــز 
ملواجهة زمالئه الذين حقق معهم لقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا مــرتــن، وهـــو الـــذي قــد ينتقل 
لبايرن  نهائي  بشكل  الحالي  املــوســم  نهاية 
بــعــدمــا انــتــقــل مـــعـــارًا مـــن الـــريـــال، وسيفتقد 
الـــوســـط التشيلي  هــايــنــكــس خـــدمـــات العــــب 
أرتــورو فيدال الــذي كــان قد تعرض في وقت 
ــابـــق إلصــــابــــة وخـــضـــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة  سـ
ريال  يعلم نجوم  آخــر  الركبة. من جانٍب  في 
زيــدان  الدين  زيــن  الفرنسي  مدريد ومدربهم 

األنظار ستكون 
متجهة إلى مستوى 
الحارس كيلور نافاس

إندبنديينتي يبتعد عن المراكز المؤهلة 
لكأس ليبرتادوريس

ــخ الـــهـــزيـــمـــة عــلــى  ــي فــ ســـقـــط إنــدبــنــديــيــنــتــي فــ
بهدف  خوستيسيا  أي  ديــفــنــســا  أمــــام  ــه  أرضــ
الرابعة والعشرين من  الجولة  نظيف في ختام 
مسابقة الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة القدم، 
لــخــوض بطولة  املــؤهــلــة  املــراكــز  لُيصبح خـــارج 
ثالث جوالت  قبيل  ليبرتادوريس 2019  كأس 
عــلــى انــتــهــاء الــبــطــولــة املــحــلــيــة. تــقــدم الضيوف 
مــلــعــب  عـــلـــى  )د.57(  بــــاريــــرو  مـــاريـــانـــو  عـــبـــر 
ليبرتادوريس دي أميركا، ليرتفع رصيدهم إلى 38 نقطة باملركز العاشر، بينما حل 
إندبنديينتي سادسًا في إجمالي 42 نقطة. وفي مباراة أخرى فاز كولون على ضيفه 

باتروناتو برباعية نظيفة.

تأكيد عقوبة فريق باوك وإعالن آيك رسميًا 
بطًال للدوري اليوناني

العقوبات  اإلثنني  اليوم  القدم  لكرة  اليوناني  لالتحاد  التابعة  االستئناف  لجنة  أيــدت 
التي ُوقعت على فريق باوك على ما بدر في مباراته أمام آيك أثينا الذي ُتوج رسميًا 
بلقب الدوري اليوناني ملوسم 2017/ 2018. وفي 29 مارس/آذار املاضي أعلنت رابطة 
دوري السوبر اليوناني فريق آيك فائزا في مباراته أمام باوك، باإلضافة إلى خصم 
ثالث نقاط من األخير بسبب األحداث التي وقعت في ذلك اللقاء. وكانت تلك العقوبات 
بــاوك في 11 مـــارس/آذار املاضي ألرضية امللعب  نتيجة القتحام عــدد من جماهير 
النادي  رئيس  امللعب  اقتحموا  الذين  بني  وكــان من  الفريقني.  بني  اللقاء  انتهاء  وقبل 
إيفان سافيديس، الذي دخل امللعب وهو يحمل سالحًا ناريًا في طيات مالبسه وسط 
حراسة من حرسه الشخصي، اعتراضا على إلغاء هدف. وأعطي ذلك القرار أفضلية 
لفريق آيك تحت قيادة املدرب اإلسباني، مانولو خيمينيز، بثمان نقاط عن باوك، وقبل 
مباراتني على نهاية املسابقة، وحسابيًا فقد حسم آيك، الذي لم يفز بلقب البطولة منذ 

24 عاما، لقب املسابقة.

ميسي يتفوق على كريستيانو في قائمة 
الالعبين األعلى دخًال

غير  بدخل  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  تفوق 
صاف قيمته 126 مليون يورو على البرتغالي 
مليون   94( مدريد،  ريــال  رونالدو  كريستيانو 
ــورو( فــي قــائــمــة أعــلــى الــالعــبــني دخـــال، وفقا  يــ
ملجلة »فرانس فوتبول«. وجاء البرازيلي نيمار 
الثالث  املركز  في  باريس ســان جيرمان  العــب 
بـ81.5 مليون يورو ثم الويلزي غاريث بيل بـ44 
مليون يورو فقلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه 
فوتبول(  )فــرانــس  وتعتمد  يـــورو.  مليون  بــــ29 
فـــي احــتــســابــهــا لــلــدخــل عــلــى إجــمــالــي املــرتــب، 
واملكافآت ومكاسب الدعاية املتراكمة في موسم 
األرجــنــتــيــنــي  الــنــجــم  واســتــعــاد   .2018-2017
-2016 موسم  في  خسره  بعدما  األول  املركز 
حينها  تخطاه  الـــذي  البرتغالي  لصالح   2017
بدخل غير صاف قيمته 87.5 مليون يورو مقابل 76.5 مليون يورو مليسي. وأشارت 
املجلة، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أن هذه أول مرة يتخطى فيها إجمالي مداخيل 

العب كرة قدم في موسم واحد مائة مليون يورو.
وبالنسبة للمدربني جاء البرتغالي جوزيه مورينيو )مانشستر يونايتد( في الصدارة 
للمرة الثانية على التوالي بـ26 مليون يورو وذلك في نظام حسابي قائم على احتساب 
املرتب غير الصافي واملكافآت ومكاسب الدعاية. وحل ثانيًا اإليطالي مارشيلو ليبي 
)مدرب منتخب الصني( بـ23 مليون يورو ثم األرجنتيني دييغو سيميوني )أتلتيكو 
مدريد( بـ22 مليون يورو فالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد )21 مليون 

يورو( فاإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بـ20 مليون يورو.

االتحاد اإلنكليزي يعتذر عن تغريدة سخرت من هاري كين
قدم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم اعتذاره عن التغريدة التي نشرها على حساب كأس 
املواجهة  في  كــني،  هــاري  توتنهام،  مهاجم  أداء  من  وكانت تسخر  اإلنكليزي  االتــحــاد 
التي أقيمت أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي. ونشر 
االتحاد تغريدة بعد انتهاء اللقاء بهزيمة توتنهام بهدفني لهدف، وهي عبارة عن مقطع 
الــذي يوجد في جيبك، كريس؟« في إشــارة إلــى مدافع املان  فيديو مرفقًا بسؤال »مــا 
يونايتد كريس سمولينغ الذي يجيب على السؤال في املقطع قائاًل »هاري كني«. وأوضح 
املتحدث باسم االتحاد أنهم أرسلوا اعتذارًا للناديني عن أي إساءات قد تكون وردت من 

وراء التغريدة املثيرة للجدل. ومن ناحيته لم يدل توتنهام بأي تعليق حول األمر.

كانيبي مرحلة  بـــدأت  ــذاك«.  آنــ العاملي  التصنيف  فــي  العــبــة 
االحـــتـــراف فـــي ريـــاضـــة الــتــنــس فـــي عـــام 2000، ووصــلــت 
إلــى املــركــز األول فــي تصنيف الــشــبــاب آنــــذاك. دربــهــا تيت 
ذلـــك دربــهــا  بــعــد  عـــام 2003 حــتــى 2007.  كيفيستيك مــن 
فريدريك لوفي من السويد وانتهت العالقة في عام 2008. 

ثم دربها بابلو جياكوبيلي وبعده لوكا أبينو.
فــي عــام 2009 دربــهــا الــالعــب األســتــونــي املــحــتــرف سابقًا 
مايت كوناب، وفي عام 2010 تخلت عنه وعن وكيل أعمالها. 
بعد ذلك بدأت العمل مع سيلفر كاريوس الذي استمر معها 
حتى عــام 2012، فــي وقــت دربــهــا بــني عــام 2013 و2014 
ُقدرت  مالية  أرباحًا  كانيبي  تامال. حصدت  املــدرب مارتني 
بــحــوالــي خــمــســة مــاليــني دوالر أمــيــركــي حــتــى اآلن خــالل 
فــازت في 452 مباراة وخسرت 267  الرياضية.  مسيرتها 
في منافسات الفردي بنسبة انتصارات وصلت إلى حوالي 
ســـالم«، خرجت  »الــغــرانــد  منافسات  وعــلــى صعيد   .%62

ــيــا« املــفــتــوحــة عامي  مــن الــــدور الــثــالــث فــي بــطــولــة »أســتــرال
الــدور ربع النهائي في بطوالت  2009 و2018، وودعــت من 
فرنسا املفتوحة عامي 2008 و2012، »ويمبلدون« )2010، 
وعلى  و2017(.   2010( املفتوحة  أمــيــركــا  وأخــيــرًا   )2013
مباراة  كانيبي في 44  فــازت  »الــزوجــي«  منافسات  صعيد 
الفئة، خرجت  »الغراند ســالم« من هذه  وخسرت 60، وفي 
من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة أعوام )2011، 
2012، 2014( ومن الدور الثالث في بطولة فرنسا املفتوحة 
فــي بطولة  الثالث  الـــدور  مــن  )2012 و2014(. كما وودعـــت 
»ويمبلدون« من الدور الثالث عامي )2008 و2009( وأخيرًا 
الــدور األول في بطولة أميركا املفتوحة )2006، 2007،  من 

2008، 2009، 2010 و2013(.
كما وشاركت في األلعاب األوملبية وخرجت من الدور الثالث 
فــي عــام 2009 )الــفــردي(. ومــن الـــدور األول فــي »الــزوجــي« 

عامي 2004 و2008.

رياض الترك

كــــاي كــانــيــبــي هـــي العــبــة تــنــس أســتــونــيــة تــحــتــل املـــركـــز الـــ 
الـــ 15  املــركــز  القائمة، وكــأن أعلى تصنيف لها هــو  61 فــي 
والذي وصلته في شهر أغسطس/ آب من عام 2012، وهي 
الــالعــبــة الــتــي حققت أربــعــة ألــقــاب فــي مــنــافــســات الــفــردي. 
فــي عــام 2006  لها  مــبــاراة نهائية  أول  إلــى  وصلت كانيبي 
آنـــذاك، وذلــك في  ذلــك  أول العبة أستونية تحقق  وأصبحت 
بطولة »غاز فرناس للنجوم« لكنها خسرت أمام الالعبة كيم 

كليجستيرز.
بعد ذلك توجت بأول لقب لها في منافسات الفردي وتحديدًا 
في بطولة »باليرمو« في عام 2010، وكذلك كانت أول العبة 
أستونية ُتتوج بهذا اللقب. كما وصلت إلى الدور ربع النهائي 
في بطوالت »الغراند ســالم« في حوالي ست مــرات، وكانت 
عشرين  أول  قائمة  تدخل  أستونية  تنس  العبة  أول  أيضًا 

كاي كانيبي

على هامش الحدث

هي العبة أستونية 
تحتل المركز الـ 

61 في التصنيف 
العالمي وحققت 

أربعة ألقاب في 
مسيرتها

الريال يسعى 
للقبه الثالث عشر 
وبايرن للقب 
السادس )ماتياس 
)Getty/بونغارتس

على  المنتظر  اللقاء  قبل  ميونخ  بايرن  مدافع  بواتينغ  جيروم  قال 
ملعبه في »أليانز أرينا« أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أنه من المستحيل »خنق« رونالدو كليًا 
»كيكر«  مجلة  إلى  حديث  في  وأضاف  كفريق.  إال  إيقافه  يمكننا  وال 
ألنه  المباراة،  خالل  فرص  على  يحصل  األحوال  مطلق  »في  األلمانية: 
يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز وإضافة إلى ذلك، فإن 

إسلوب لعب ريال يعتمد عليه«.

بواتينغ: من المستحيل خنق رونالدو

وجه رياضي

الفرصة تعتبر األخيرة لهم إلرضاء  أن هذه 
الجماهير ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

وكان الريال قد فشل في تحقيق لقب الدوري 
الــذي بــات قريبًا جــدًا مــن برشلونة، كما أنه 
خسر سباق كأس امللك بشكل مفاجئ، وتوج 
في  إشبيلية  البرسا على حساب  به مؤخرًا 
الــنــهــائــي، بــالــتــالــي فـــإن لــقــب دوري األبــطــال 
كــمــســألــة الــحــيــاة واملـــــوت بــالــنــســبــة لــلــفــريــق 

الــــذي ســيــكــون حــجــرًا مــهــمــًا فــي الــعــبــور إلــى 
النهائي مع عودته إلى التشكيلة من جديد.

وتــتــجــه األنـــظـــار كــذلــك إلـــى الـــحـــارس كيلور 
ــأ فــــادحــــًا أمــــام  ــطـ نـــــافـــــاس، الـــــــذي ارتــــكــــب خـ
يوفنتوس في ربع النهائي كاد ُيكلف الفريق 
أن يكون جاهزًا  املفترض  امللكي غاليًا، ومن 
ــدد رئــيــس  مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة بــعــدمــا جــ
أنه  الثقة به وأكــد  الــنــادي فلورنتينو بيريز 

الساعي لتحقيق الكأس للمرة الثالثة تواليًا، 
أتــلــتــيــكــو  عــلــى   2016-2015 فـــي  ــفـــوز  الـ بــعــد 
يــوفــنــتــوس  عــلــى   2017-2016 وفــــي  مـــدريـــد 
اإليــــطــــالــــي. ويـــمـــتـــلـــك الـــــريـــــال كــــل األســـلـــحـــة 
لتجاوز بايرن من الناحية الهجومية وخط 
الــــوســــط، لـــكـــن تــبــقــى املــشــكــلــة األهــــــم الــخــط 
الخلفي، والذي عانى بشكل كبير في الفترة 
األخــيــرة مــع غــيــاب الــقــائــد ســرجــيــو رامـــوس 

سيبقى لــســنــوات عــديــدة فــي الــبــيــت املــلــكــي. 
وتعتمد جماهير امليرنغي على خط وسطها 
والكرواتي  كاسيميرو  البرازيلي  من  املؤلف 
لوكا مودريتش وكذلك األملاني املميز توني 
كروس، فيما ستكون مهمة التسجيل ألفضل 
ــرات كريستيانو  الــعــالــم خــمــس مــ العـــب فـــي 
رونالدو، الذي يمّر بفترة مميزة بعدما كانت 

بداية املوسم سيئة للغاية.

قـــال العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي رافــائــيــل نــــادال، »أحـــتـــرم« الــصــافــرات الــتــي أطلقها بعض 
املشجعني أثناء عزف النشيد الوطني للبالد في مباراة نهائي كأس امللك، وأضاف أنه من 

جانبه ال يتصور أن يقوم بتلك الصافرات تجاه أي شخص.
وقال نادال أثناء تواجده في منشآت بطولة برشلونة للتنس، والتي ستقام هذا األسبوع 
النهائي في مونتي كارلو،  الحقيقة سمعُت صافرات قليلة، ألنني شاهدت مباراة  »في 
ولكن بسبب طريقتي في رؤية الحياة فأنا من أنصار الحفاظ على االحترام أواًل وقبل كل 

شيء، لذلك ال أستطيع التخّيل أن أقوم بمهاجمة منافس ما أو شخص ما«.

صورة في خبر

نادال يحترم الصافرات... ولكن
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