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قال توني نادل، عم العب التنس اإلسباني 
م املصنف 

ّ
رافاييل نادال، ومدربه السابق، إنه عل

الثاني عامليًا أن يوجه أسئلة لنفسه حتى ال 
يعتمد على مساعدة املدرب. وقال توني نادال 

»كنت أود أن يكون رافا متطلبًا مع نفسه. لطاملا 
دربت رافاييل باألسئلة. كنت أرغب أن يسأل نفسه 

ملاذا الضربة لم تكن موفقة؟ ملاذا يحدث هذا؟ لم 
فاز علي هذا الالعب؟ ملاذا أنا لست جيدًا بما فيه 

الكفاية؟«.

أعلنت وسائل إعالم مغربية عن أن اثنني من 
املالكمني املغاربة استغال فرصة سفرهما إلى 

بولندا للمشاركة في بطولة مالكمة دولية، 
للهجرة بشكل غير شرعي إلى أملانيا. وأوضحت 

صحف مغربية أن كال من ياسني بن دادا وعبد 
العزيز املديني كانا قد سافرا من قبل إلى كوبا 

للتدريب وشاركا في بطوالت دولية سابقة، ولكن 
النتائج التي حققاها لم تكن مرضية لذلك قررا 

البحث عن آفاق أخرى.

أكد الالعب البرازيلي الشاب رودريغو غويس 
الذي ينضم لصفوف ريال مدريد في غضون شهر 

من اآلن، أنه سيتعلم الكثير من مدرب »امللكي«، 
الفرنسي زيدان الذي توقع أن يساعده كثيرًا. وفي 

مقابلة نشرتها صحيفة )ماركا( قال رودريغو: 
»توج بكل شي مع ريال مدريد وهذا أفضل ما 
يمكنني أن أتعلمه منه بالتأكيد سيساعدني 
ألقدم أفضل ما عندي، وأعتقد أنني سأشعر 

بالخوف لكنني أعتبره احترامًا أكثر منه خوفا«.

عم الالعب رافاييل 
نادال يكشف عن طريقته 

في التدريب

هجرة مالكمين
مغربيين بطريقة غير 

شرعية إلى ألمانيا

رودريغو غويس: 
زيدان سيساعدني ألقدم 

أفضل ما عندي

تشهد منافسات 
الجولة األخيرة 
مباريات منتظرة 
للمتصدر 
مانشستر سيتي 
ووصيفه 
ليفربول. يلعب 
األول مع برايتون 
خارج الديار 
والثاني مع 
وولفرهامبتون 
في مباراة 
صعبة على أرض 
ملعب »أنفيلد«، 
وستكون 
المنافسة 
على أشدها 
من أجل حسم 
هوية بطل 
»البريميرليغ« 
هذا الموسم 
مع نهاية الـ 90 
دقيقة. فمن 
سيحسم اللقب 
في النهاية، بيب 
غوارديوال أو 
يورغن كلوب؟

)Getty( من سيرفع لقب »البريميرليغ« مع نهاية الـ 90 دقيقة
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بات عدد من الصفقات 
في سوق االنتقاالت 

الصيفية محل شك

موريرينسي يهزم أفيش في الدوري البرتغالي
في  نظيف،  بهدف  أفيش  ديسبورتيفو  مضيفه  على  موريرينسي  فريق  فــاز 
املباراة التي جمعتهما ضمن منافسات األسبوع الـ33 من الدوري البرتغالي لكرة 
الدقيقة  الوحيد في  اللقاء  املهاجم تشيكينيو هدف  الوسط  أحــرز العب  القدم. 
)54(. وبهذا الفوز، رفع موريرينسي رصيده من النقاط إلى 52 نقطة في املركز 
أفيش عند 36  فيما تجمد رصيد ديسبورتيفو  الـــدوري،  الخامس من جــدول 

نقطة في املركز الـ12 مؤقتًا، لحني إجراء باقي مباريات الجولة.

مونبلييه يتغلب على سانت إتيان بهدف نظيف 
التي  املباراة  في  نظيف،  بهدف  إتيان  فريق مونبلييه على مضيفه سانت  فاز 
جمعتهما في إطار الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم )الليغ 1(. سجل 
اللقاء  وشهد   .)64( الدقيقة  فــي  البـــورد  جايتان  املهاجم  الوحيد  اللقاء  هــدف 
حالتي طرد، كانت األولــى من نصيب العب وسط مونبلييه، دانييل كونجري، 
ريمي  نصيب  مــن  والثانية  )د.53(،  مباشرة  حــمــراء  بطاقة  على  بعد حصوله 
)د.62(.  الثانية  الصفراء  البطاقة  على  بعد حصوله  إتيان  كابيال العب سانت 
الخامس، فيما  املركز  إلى 58 نقطة في  النتيجة، رفع مونبلييه رصيده  وبهذه 

تجمد رصيد سانت إتيان عند 62 نقطة في املركز الرابع.

هاليب: أرغب في حصد البطولة 
واستعادة المركز األول عالميًا

بليندا  السويسرية  تغلبها على  إثر  هاليب،  الرومانية سيمونا  الالعبة  أشــارت 
أنها  إلــى  للتنس،  املفتوحة  مدريد  لبطولة  النهائي  الــدور نصف  في  بنشيتش، 
العاملي«.  التصنيف  األول في  املركز  البطولة »الستعادة  لقب  ترغب في حصد 
وأوضحت هاليب، التي ستخوض النهائي الرابع لهذه البطولة خالل مسيرتها 
في إجابة قاطعة »ال أريد التفكير في كل هذه األمور حاليًا. أفكر حاليًا في الفوز 
املباراة  في  منافستها  تعلم  أن  بــدون  وأضافت  عامليًا«.  األول  املركز  الستعادة 
النهائية »كما قلت في العديد من املناسبات من قبل هذه البطولة خاصة للغاية. 
أفّضل األلقاب عن األرقام. فخوض النهائيات وحصد األلقاب هو هدفي، ولكن 
املباراة ستكون صعبة للغاية«. وستواجه هاليب في املباراة النهائية الفائزة من 

املواجهة ما بني األميركية سلوان ستيفنز والهولندية كيكي بيرتنس.

من  الخروج  بعد  للتدريبات  يعودون  برشلونة  العبو 
دوري األبطال

التدريبات في ملعب »تيتو فيالنوفا« بعد راحــة ملدة  إلــى  عــاد العبو برشلونة 
يومني، إثر الهزيمة غير املتوقعة، الثالثاء، أمام ليفربول في نصف نهائي دوري 
األبطال األوروبي. وغاب عن املران املهاجم األوروغواياني لويس سواريز، الذي 
تــواجــهــه منذ عامني.  كــانــت  بعد مشكالت  اليمنى  الــركــبــة  فــي  لــجــراحــة  خضع 
وسيغيب املهاجم عن نهائي كأس امللك املقرر أمام فالنسي،ا على ملعب بينيتو 
لبطولة  يتعافى  أن  ويتوقع  الــجــاري،  مــايــو/أيــار  في 25  إشبيلية،  في  فيامارين 
كوبا أميركا. وبدأ الالعبون املتاحون في الفريق األول االستعداد ملباراة خيتافي، 

والتي سيختبر فيها الفريق رد فعل الجماهير بعد الخروج من دوري األبطال.

بطولة مصر: النجوم أول الهابطين إلى الدرجة الثانية
بات فريق النجوم أول الهابطني إلى دوري الدرجة الثانية في بطولة مصر لكرة 
انطالق  فــي   ،)1 - املــقــاصــة )2  أمـــام مضيفه مصر  الــقــدم، وذلـــك بعد سقوطه 
مباريات املرحلة الـ 32 من دوري الدرجة األولى. ومع تبقي مباراتني له في هذا 
الثامن  املركز  مــبــاراة في  النجوم عند 25 نقطة من 32  املــوســم، تجمد رصيد 
عشر األخير، بفارق تسع نقاط عن طالئع الجيش )يخوض مباراته الـ32 السبت 
ضد بتروجت( صاحب املركز الخامس عشر، وهو أول مراكز ضمان البقاء في 
دوري النخبة. وسجل هدفي فريق املقاصة بوالن فوافي من مدغشقر )د.31( 
والغاني جــون أنطوي )د.54(، بينما أتــى هــدف الضيوف عبر صــالح أمــني في 

الدقيقة األولى من الشوط الثاني.

أصــــدر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« 
قرارًا، عبر بيان نشره في موقعه اإللكتروني 
في اإلنترنت، يقضي بإيقاف وكيل األعمال 
الشهير، مينو رايوال،  الهولندي   - اإليطالي 
مــزاولــة  مــع قريبه وشــريــكــه فينتشنزو، عــن 
العمل في كافة أنحاء العالم، ملدة ثالثة أشهر 

لألول، وشهرين للثاني.
وذكــر االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم في بيانه 
أن »لجنة االنضباط في الفيفا قررت توسيع 
الــعــقــوبــة الـــتـــي فــرضــهــا االتـــحـــاد اإليــطــالــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى الــوكــيــلــن كـــارمـــن مينو 
دولــيــة، بسبب  لتصبح  رايـــوال،  وفينتشنزو 

مخالفتهما للوائح اللعب النظيف«.
وكـــان اإليــطــالــي مينو رايــــوال قــد أكـــد عزمه 
على اللجوء إلى القضاء ضد عقوبة إيقافه 
عــن الــعــمــل ملـــدة ثــالثــة أشــهــر فــرضــهــا بحقه 
االتـــحـــاد اإليــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، مــن دون أن 
يــحــدد أســبــابــهــا، مـــا ســيــجــعــلــه يــتــوقــف عن 
القيام بأعماله املهمة التي تنتظره في سوق 
االنــتــقــاالت الصيفية املــقــبــلــة، وعــلــى رأســهــا 
مسألة رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا عن 

ســتــشــمــل اإلصــــالحــــات الــجــدلــيــة ملــســابــقــات 
األنــديــة املــقــدمــة مــن االتــحــاد األوروبــــي لكرة 
الـــقـــدم خــــوض 128 نـــاديـــا 647 مـــبـــاراة بـــدءًا 
و2024(،   2021 بـــن   407 )مــقــابــل   2024 مـــن 
مـــوزعـــة عــلــى ثـــالث بـــطـــوالت بــحــســب وثيقة 
الجمعة.  برس  فرانس  وكالة  عليها  حصلت 
وستتوزع األندية الـ 128 على الشكل التالي: 
32 فريقا في دوري أبطال أوروبـــا، 32 فريقا 
ــــدوري األوروبــــــي »يـــوروبـــا لــيــغ« و64  فـــي الــ
أربعة  إلــى  مقسمة  ثالثة  مسابقة  فــي  فريقا 
ــداول عــلــى طــريــقــة املــنــاطــق فــي الــبــطــوالت  جــ

الرياضية األميركية.

دوري أبطال مغلق
وكالة  عليها  حصلت  التي  الوثائق  بحسب 
»فرانس بــرس«، ينطلق دور املجموعات في 
دوري أبطال أوروبا )يسمى مؤقتا ليغ 1( في 
آب/أغسطس، مع أربع مجموعات من ثمانية 
أندية. وهكذا يخوض كل فريق 14 مباراة في 
الدور األول مقابل ست حاليا، وفي املجموع، 
ستكون هــنــاك 21 جــولــة مــن دوري األبــطــال. 

متابعة  إلــى  باإلضافة  يونايتد،  مانشستر 
بالوتيلي مهاجم  ماريو  موكليه ومواطنيه 
أوملبيك مرسيليا الفرنسي، والشاب الصاعد 
نــادي يوفنتوس، في  مويز كن رأس حربة 

األشهر املقبلة.
إلــى وسائل  رايـــوال، في بيان أرسله  د 

ّ
وتعه

اإلعالم، باللجوء إلى القضاء ملواجهة اتحاد 
كــرة الــقــدم اإليــطــالــي، الـــذي اعتبره ضعيفا، 
وغــيــر مــوجــود. وقـــال وكــيــل األعــمــال، البالغ 
اإليطالي ليس مفاجئا،  »اإليــقــاف  عــامــا:   51
لــــــألســــــف«، مـــضـــيـــفـــا »أعــــتــــقــــد أن االتــــحــــاد 
اإليـــطـــالـــي لـــم يــغــفــر لـــي انـــتـــقـــاداتـــي لــلــحــالــة 
الـــقـــدم اإليـــطـــالـــيـــة، ودوره في  لـــكـــرة  املـــزريـــة 
املسابقات  ضربت  التي  العنصرية  مشاكل 

خالل الفترة املاضية«.
ــوال أن عـــقـــوبـــة االتـــحـــاد  ــ ــ واعـــتـــبـــر مــيــنــو رايـ
اإليـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم لـــن تــمــنــعــه مـــن إبــــرام 
اتــفــاقــات مـــع األنـــديـــة اإليــطــالــيــة فـــي الــفــتــرة 
املـــحـــددة، ولـــن تــكــون هــنــالــك أي مضاعفات 
ــرار  ــذيــــن يــمــثــلــهــم. لـــكـــن قــ ــبـــن الــ عـــلـــى الـــالعـ
»فيفا« سيجعل  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

ــي الـــطـــابـــع  ــ ــر حـــســـاســـيـــة هـ ــ ــثـ ــ والـــنـــقـــطـــة األكـ
الـــ 32  املغلق لهذه البطولة. مــن بــن األنــديــة 
التأهل  بمقدورها  أربــعــة  املــشــاركــة، وحــدهــا 
عــبــر تــرتــيــبــهــا فـــي بــطــوالتــهــا الــوطــنــيــة، في 
وقت سيتأهل أربعة آخرون عبر بلوغ نصف 

نهائي الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.
ــم أن 24 فــريــقــا ســتــحــتــفــظ بــمــراكــزهــا  ــ واألهــ
بحسب مــشــوارهــا فــي دوري األبـــطـــال. ومــن 
أجـــل الــبــقــاء فــي دوري األبـــطـــال، يتعن على 
ــنــــادي الـــحـــلـــول بـــن الــخــمــســة األوائـــــــل في  الــ
مجموعته أو في املركزين السادس أو السابع 
شرط تخطيه امللحق. وبحكم الواقع، سيكون 
في  األندية  للغاية ألكبر  مؤاتيا  النظام  هــذا 
ــارة الــعــجــوز ويــقــلــص أهــمــيــة الـــدوريـــات  ــقـ الـ
أن عدد  املحلية. ويوضح االتحاد األوروبـــي 
خمسة  يتخطى  أن  يمكن  ال  بلد  كــل  ممثلي 

أندية.

20 مقعدًا للمسابقة الرديفة 
ستضم لــيــغ 2 أو »يـــوروبـــا لــيــغ« ســابــقــا 32 
فــريــقــا مـــوزعـــة عــلــى ثــمــانــي مــجــمــوعــات في 
ــارك فــيــهــا: أربـــعـــة أنــديــة  ــــشــ ــــدور األول. وُي الــ
الخاسرة  )األندية  األبطال  هابطة من دوري 
في امللحق(، وأربعة أندية خاسرة في املوسم 
السابق من ربع نهائي يوروبا ليغ، وأربعة 
الثالثة  املسابقة  نهائي  نصف  بلغت  أنــديــة 
في املوسم السابق، إلى عشرين فريقا تتأهل 

من مسابقاتها الوطنية.
أمـــا املــســابــقــة الــوحــيــدة املــفــتــوحــة فستكون 

املقبل محل  عــددًا من الصفقات في الصيف 
شك كبير.

وبــات عدد من الصفقات امُلنتظرة في سوق 
كبير  شك  محل  املقبلة  الصيفية  االنتقاالت 
لدى إدارة عدد من األندية األوروبية الكبيرة، 
ــا بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مـــدريـــد  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ وعــ
اإلسبانيان، ومانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
العقوبة  بعد  الهولندي،  أمستردام  وأياكس 
التي أقرها االتحاد الدولي لكرة القدم، بحق 
اإليطالي مينو رايــوال، وكيل عدد من نجوم 
اللعبة، وعلى رأسهم الهولندي ماتيس دي 

ليخت، والفرنسي بول بوغبا.
وذكرت وسائل اإلعالم البريطانية، أن مينو 
رايوال، وكيل النجم الهولندي الشاب ماتيس 
دي لــيــخــت، قــائــد نــــادي أيــاكــس أمــســتــردام، 
قــد اتــفــق مــع إدارة بــرشــلــونــة عــلــى حصوله 
موكله  رحــيــل  مقابل  يـــورو،  مليون   11 على 
إلـــى صــفــوف الــبــرســا فـــي ســـوق االنــتــقــاالت 

الصيفية املقبلة.
بوغبا  بــول  الفرنسي  النجم  رحيل  وأصبح 
عن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي نحو 
ريال مدريد اإلسباني صعبا، بسبب إيقاف 
وكيل أعماله مينو رايوال عن مزاولة مهنته 
خالل األشهر الثالثة املقبلة، من قبل االتحاد 
ــا«، مـــا سيجعل  ــفـ ــيـ ــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فـ ــدولــ الــ
أمام   ،2018 روسيا  مونديال  على  الحاصل 
اختبار صعب في سوق االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

من  واملــؤلــفــة   ،3 ليغ  مؤقتا  املسماة  البطولة 
الوطنية.  مسابقاتها  عبر  تتأهل  نــاديــا   64
ــيــــة هــــــــذا الــــــكــــــأس عــبــر  ســــتــــكــــون خــــصــــوصــ
تقسيمها إلى أربعة جداول على غرار املناطق 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفن. 

فــي كــل جــــدول، يــتــوزع 16 فــريــقــا عــلــى أربــع 
مــجــمــوعــات مـــن أجــــل الــتــأهــل لـــربـــع نــهــائــي، 
ويتواجه  منطقة.  كل  ونهائي  نهائي  نصف 
األنـــديـــة األربـــعـــة فـــي دورة نــهــائــيــة )نــصــف 
نــهــائــي ونـــهـــائـــي( تـــؤهـــل لــلــبــطــولــة الــرديــفــة 

الثالث ينبغي  البطوالت  )ليغ 2(، ومــع هــذه 
تحسن الجدولة بحسب االتحاد القاري.

ويصف االتحاد األوروبي املسابقات الجديدة 
بـــأنـــهـــا »نــــظــــام دوريــــــــات مـــفـــتـــوح لــلــجــمــيــع« 
واملشاركة«.  االستقرار  »تعزيز  إلــى  ويهدف 
وأثـــار هــذا املــشــروع غضب رابــطــة الــدوريــات 
ــتـــي تــخــشــى الـــحـــد مــــن أهــمــيــة  األوروبـــــيـــــة الـ
السويدي  الــرابــطــة  رئــيــس  بطوالتها. وحـــذر 
الرس-كـــريـــســـتـــر أولــــســــون، قـــائـــال: »يــجــب أن 
نتأهل للمسابقات األوروبية عبر البطوالت 
على  الــحــفــاظ  نستطيع  فــلــن  وإال  الــوطــنــيــة، 
الفرنسي  املدرب  الجماهير«. وانتقد  اهتمام 
األبطال  دوري  بطل  اإلسباني،  مدريد  لريال 
في املواسم الثالثة املاضية، زين الدين زيدان 
لتلك  »بالنسبة  أن  معتبرًا  املــشــروع،  روحية 
أن  بالتأكيد  الصعب  مــن  الــصــغــرى،  األنــديــة 

تكون قادرة على اللعب في دوري األبطال«.
ــر  ــ ــن جـــهـــتـــه، قــــــدم عــــمــــالق إســـبـــانـــيـــا اآلخـ ــ مـ
ــا واســــعــــا لـــإصـــالحـــات فــي  ــمـ بـــرشـــلـــونـــة دعـ
دوري األبــــطــــال، لــكــنــه يـــعـــارض فــكــرة إقــامــة 
املباريات في عطلة نهاية األسبوع، بحسب 
بارتوميو،  مــاريــا  رئيسه جوسيب  أكـــده  مــا 
ــال الـــشـــهـــر املــــاضــــي فــــي مــقــابــلــة مــع  ــ ــذي قـ ــ الــ
األملانية  تسايتونغ«  »سويدوتشه  صحيفة 
تقام  أن  »مــوقــف برشلونة واضـــح: يجب  إن 
مباريات الدوريات الوطنية في عطلة نهاية 
األسبوع، ومباريات دوري أبطال أوروبا في 

منتصف األسبوع«.
)فرانس برس(

تعديالت دوري أبطال أوروبا تصبح أكثر وضوحًا»فيفا« يوقف عمل مينو رايوال ثالثة أشهر
عزز »فيفا« قرار االتحاد 

اإليطالي لكرة القدم 
بحق وكيل األعمال 
اإليطالي مينو رايوال

إصالحات جدلية 
وتغييرات كبيرة في 

البطوالت األوروبية أثارت 
غضبًا كبيرًا واستياء

وكيل األعمال اإليطالي مينو رايوال )فاليري هاجي/فرانس برس(

مركز القوة الجوية الثاني مهدد من الكرخ )فرانس برس(

نادي الكرخ صّدر العديد من المواهب )خليل المرشد/فرانس برس(

)Getty( كيف سيكون شكل دوري األبطال الموسَم المقبل؟

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ علي إسماعيل

ــرخ لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــكـ خــطــف فـــريـــق الـ
األنظار في بطولة الدوري العراقي 
الـــحـــالـــي 2018- لــلــمــوســم  املـــمـــتـــاز 
الـــكـــبـــيـــرة والــنــتــائــج  املـــســـتـــويـــات  بـــعـــد   2019
املميزة التي حققها، وذلــك رغم ضعف الدعم 
بــدأ يضيق الخناق على  الــذي  املــالــي للنادي 

الكبار في جدول ترتيب الدوري.
جدول  في  الثالث  املركز  الكرخ  فريق  ويحتل 
الــتــرتــيــب الـــعـــراقـــي، بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عن 
صاحب املركز الثاني و)14( نقطة عن صاحب 
الفريق  الــشــرطــة، ويسعى  فــريــق  األول  املــركــز 
املميزة  لتتويج جــهــوده  »بــالــكــنــاري«  املــلــقــب 

نادي الكرخ
عمٌل جبّار وتطورٌ 

لمقارعة الكبار

خطف نادي الكرخ األضواء في الدوري العراقي 
وإدارته  تنظيمه  بسبب  الموسم،  هذا  الممتاز 
حتى  واحتالله  والعبيه  الفني  جهازه  وكذلك 

اللحظة المركز الثالث بجدارة

تقرير

هـــذا املـــوســـم ضــمــن األنـــديـــة املــقــدمــة الــثــالثــة، 
خالل  قــاريــة  خارجية  بمشاركة  للظفر  وذلـــك 
املــوســم املقبل. وكــان االتــحــاد الــعــراقــي لكرة 
ــر، بــأن  ــيـ ــدم، قـــد قــــرر فـــي اجــتــمــاعــه األخـ ــقـ الـ
والثاني  األول  املركزين  صاحبي  الفريقن 
في مسابقة الدوري، سيشاركان في بطولة 

آسيا، بينما سيشارك صاحب املركز الثالث 
وقت  في  العربي.  الخليج  أندية  بطولة  في 
في بطولة  الكأس ووصيفه  بطل  سُيشارك 

األندية العربية لألبطال.
وُيعد فريق الكرخ من الفرق املميزة بالدوري 
الــعــراقــي، الـــذي دائــمــا مــا يحتضن املــواهــب 
الشبابية، إذ قدم النادي العديد من الالعبن 
الجماهيرية،  واألندية  الوطنية  للمنتخبات 
وسعد  الرحيم  عبد  مهند  الالعبون  أبرزهم 
عبد األمير وعلي بهجت وعبد القادر طارق.

وتأسس فريق الكرخ عام 1963، لكنه لم يسبق 
له الفوز ببطولة الدوري على مدى مشاركاته 
فــي مسابقة الــــدوري املــمــتــاز، بــل عــانــى كثيرًا 
خــــالل املـــواســـم املــاضــيــة بــعــدمــا هــبــط مــرتــن 
لدوري الدرجة األولى في آخر ثماني سنوات.

بعد ذلــك، عــاد مــن جديد هــذا املــوســم وانضم 
إلـــى الــكــبــار، بــفــضــل كــــادره الــتــدريــبــي الــشــاب 
بـــقـــيـــادة املــــــدرب كـــريـــم ســـلـــمـــان، الـــــذي ســاهــم 
فــي تــأهــل الــفــريــق لــلــدوري املــمــتــاز، باإلضافة 
باملوسم  مــن العبيه  العديد  اإلبــقــاء على  إلــى 

املاضي.
ــق الـــــكـــــرخ، اســــــم نــــــــادي الـــكـــرخ  ــريــ ويـــحـــمـــل فــ
التربوي، وذلك الرتباط النادي بوزارة التربية 
ــا، لكن  ــنـــادي مـــاديـ الــعــراقــيــة، مـــن أجـــل دعـــم الـ
الفريق لم يحصل على الدعم املطلوب والكافي 
الــذي يلبي احتياجاته لكي يجعله من الفرق 
املنافسة على الفوز بلقب الــدوري العراقي، ال 
سيما أن جميع العبيه يلعبون مقابل رواتب 

شهرية.
تحقيق  األولــى  املرحلة  في  الفريق  واستطاع 
نتائج طيبة أمــام الفرق الكبيرة، وفــاز في 14 

مناسبة وتعادل سبع مرات وخسر في أربع.
ويمتلك فريق الكرخ ملعبا نموذجيا، يخوض 
عليه،  املحلي  بــالــدوري  مبارياته  الفريق  فيه 
وهو عمل مميز للهيئة اإلداريــة للنادي التي 
تسعى دائما لكي يظهر امللعب بصورة مميزة، 
واألندية  الجماهير  من  العديد  يعاني  بينما 
األخرى من عدم امتالك ملعب للتدريبات، مما 
يدفعها إليجار ملعب الشعب الدولي أو بقية 

املالعب لخوض مباريات الدوري.
ــّدر فــريــق الــكــرخ ســتــة العبن  فــي املــقــابــل، صــ
دعوة  بعد  العراقية،  الوطنية  املنتخبات  إلــى 
الحارس محمد صالح والالعبن عدي شهاب 
إلى  جبار  وحسن  كاظم  وعلي  جبار  وميثم 
تشكيلة منتخب العراق التي ستواجه تونس 

وليبيا الوديتن خالل الشهر املقبل.
الكبيرة، عينها على العبي  األندية  ووضعت 
الكرخ من أجل الحصول على خدماتهم خالل 

نادي الكرخ يمتلك ملعبًا 
خاصًا على عكس العديد 

من األندية

)Getty/الكرخ بات حالة فريدة في الكرة العراقية )ماثيو أشتون

املوسم املقبل، ال سيما أن الالعبن بغالبيتهم 
أعمارهم صغيرة بمواهب كبيرة، ومن املرجح 
الفريق  مغادرة ثمانية إلى عشرة العبن من 
خـــالل املــوســم املــقــبــل، صـــوب األنــديــة األخـــرى 
خصوصا إذا حصلوا على عقود مالية كبيرة.

وكانت الهيئة اإلدارية لفريق الكرخ العراقي 
قـــد أبـــعـــدت ثـــالثـــة العـــبـــن مـــن فـــريـــق الــكــرة 
حــتــى نــهــايــة املــوســم؛ اثــنــان منهما يمثالن 
ــبــــي،  ــالــــث مــــع األوملــ ــراقــــي، وثــ ــعــ املــنــتــخــب الــ
بسبب عدم انضباطهم واعتراضاتهم على 
أربع  قبل  البحري  مع  الفريق  تحكيم  طاقم 
ــر رئــيــس الــنــادي  جــــوالت مـــن الــــــدوري. وذكــ

وتابع: »أثبتت اإلدارة من خالل املصادقة على 
قرار املدرب أنها تنظر أواًل إلى سلوك الالعب 
الــذي يقدمه داخل  الفني،  بعيدًا عن املستوى 

امللعب«.
وتــراجــع الــكــادر الــتــدريــبــي لــفــريــق الــكــرخ عن 
إبــعــاد العــبــيــه الــثــالثــة لنهاية املــوســم، وذلــك 
ألسباب إنسانية تجاه الالعبن الشباب لكون 
األنظار عليهم ال سيما بعد دعوتهم لصفوف 
الفريق  إلى  ليقرر عودتهم  العراقي،  املنتخب 
مقابل استبدال العقوبة االنضباطية بعقوبة 

مالية.
وذكــــر مــــدرب فــريــق الـــكـــرخ كــريــم ســلــمــان في 

»العربي الجديد«،  شرار حيدر، في حديث لـ
أن »مــــــــدرب الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــكـــريـــم ســلــمــان 
بإبعاد  طــالــب  الــفــريــق  إدارة  إلـــى  قـــدم طلبا 
ــيـــن الــــحــــارس مــحــمــد صـــالـــح وعـــدي  الـــدولـ
شــهــاب، بــاإلضــافــة إلـــى حــســن جــبــار العــب 
االنضباط  لعدم  العراقي،  األوملبي  املنتخب 
واالعتراض على قرارات الحكام وآخرها في 

لقاء البحري«.
وأضاف حيدر أن »إدارة نادي الكرخ العراقي 
سارعت إلى تنفيذ ما طلبه املدرب عبد الكريم 
ــه صــاحــب الـــقـــرار األول واألخــيــر  ســلــمــان، ألنـ
عــلــى الــفــريــق مـــن دون أي تــدخــل فـــي عــمــلــه«. 

حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا وصـــل إليه 
العراقي املمتاز،  الفريق هذا املوسم بالدوري 
ــبــــن مــن  ــو بـــفـــضـــل الـــــتـــــزام وحـــــــرص الــــالعــ ــ هـ
والتزامهم  الفنية  الــواجــبــات  تطبيقهم  خــالل 
في  نجاحنا  أســــرار  أحـــد  وهـــذا  بالتعليمات، 

املوسم الحالي«.
ــألـــق الـــفـــريـــق خـــالل  ــذ تـ ــنـ ــيــــدر: »مـ وأضـــــــاف حــ
املــبــاريــات األولــــى لـــلـــدوري الــعــراقــي وتــصــدر 
الــفــريــق مــؤقــتــا لــلــعــديــد مـــن الــــجــــوالت، تــوقــع 
كـــثـــٌر عــــدم اســـتـــمـــرار الـــفـــريـــق بــهــذيــن الــنــفــس 
والروح لنهاية املوسم، لكوننا فريقا شبابيا 
وطــمــوحــاتــنــا مــــحــــدودة، ولــكــنــنــا لــغــايــة اآلن 

نسير بخطى ثابتة حتى في املرحلة الثانية، 
ونعول كثيرًا على الالعبن الشباب في جميع 
املـــبـــاريـــات، ونــســعــى لــخــتــام الـــــدوري بــاملــركــز 
الــثــالــث عــلــى أقــــل تــقــديــر، وســيــكــون مــوســمــا 

استثنائيا لنا«.
وخــتــم حــيــدر: »وجــودنــا فــي املــركــز الــثــالــث، ال 
12 جولة  قبل  املقعد  هــذا  أننا حجزنا  يعني 
من نهاية الدوري، ال سيما أن هناك أربعة فرق 
تــطــاردنــا، بــالــتــالــي علينا الــعــمــل واالجــتــهــاد 
أكثر لكي نبقى في هذا املركز، ونسعى أيضا 
ملــزاحــمــة فـــريـــق الـــقـــوة الــجــويــة عــلــى وصــافــة 

الدوري للموسم الحالي«.
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ــــوري  ــــب ســـتـــيـــفـــن كـ ــــاعـ فــــــرض الـ
الوحيد، في غياب  النجم  نفسه، 
زميله كيفن دورانت، وقاد فريقه 
غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــرز، بــطــل املــوســمــن 
في  الغربية،  املنطقة  نهائي  إلــى  املاضين، 
دوري كــــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن، 
بالفوز في  على حساب هيوسنت روكتس، 

املباراة السادسة.
وعلى ملعب هيوسنت، تفّوق غولدن ستايت 
)118-113(، ليحسم سلسلته ضد روكتس، 
في الدور نصف النهائي للمنطقة )4-2( من 
سبع مباريات ممكنة، ويبلغ نهائي املنطقة 
للمرة الخامسة تواليا، علما أنه توج بلقب 
ــرات فـــي املـــواســـم األربـــعـــة  ــ الــــــدوري ثــــاث مـ

األخيرة.
وهي املرة الثانية تواليًا التي يقصي فيها 
جيمس  ونجمه  روكــتــس  منافسه  ووريــــرز 
الغربية  املنطقة  نهائي  نصف  مــن  هـــاردن 
في األدوار اإلقصائية »بــاي أوف« لدوري 
املحترفن )4-صفر في نصف نهائي املوسم 
املاضي(. وأتى الفوز بفضل تسجيل كوري، 
أفضل العــب فــي الـــدوري مــرتــن، كــل نقاطه 
الـ33 في الشوط الثاني، لتميل الكفة بشكل 

ووريورز 
إلى النهائي

اقترب فريق غولدن ستايت ووريورز مرة جديدة من المنافسة على لقب 
المنطقة  نهائي  إلى  تأهله  بعد  وذلك  السلة،  لكرة  األميركي  الدوري 
الغربية، إثر هزيمته لمنافسه هيوستن روكتس، في المواجهة السادسة 

التي جمعتهما، ضمن منافسات سلسلة الدور نصف النهائي

3031
رياضة

متابعة

كبير لصالح فريقه.
وقــال كــوري بعد الفوز »أدركــنــا في مرحلة 
لسرقة  فــرصــة  عــلــى  أنــنــا سنحصل  معينة 
الــفــوز فــي هـــذه املـــبـــاراة، وهــــذا مــا قــمــنــا به 
على ملعب هيوسنت«. وبات غولدن ستايت 
)نصف  منطقته  نــهــائــي  يبلغ  فــريــق  ثــانــي 
نهائي الدوري( بعد ميلووكي باكس الذي 
حجز أول مقعد في نهائي املنطقة الشرقية 
على حساب بوسطن سلتيكس. وسينتظر 
كل من ميلووكي وغولدن ستايت، الفائز في 
السلسلتن املتبقيتن في نصف نهائي كل 
أو فيادلفيا  رابتورز  منطقة، أي تورونتو 
سفنتي سيكسرز )يتعادالن 3-3 في نصف 
نهائي املنطقة الشرقية(، ودينفر ناغتس أو 
بورتاند ترايل بايزرز في املنطقة الغربية 

ذاتــهــا  بالنتيجة  الــســلــســلــة  فــي  )يــتــعــادالن 
أيضا(.

وجــاء فــوز فريق غــولــدن ستايت فــي غياب 
ــرتــــن، كــيــفــن  أفـــضـــل العـــــب فــــي الـــنـــهـــائـــي مــ
ــة فـــي ربــلــة  ــابـ ــــذي تـــعـــّرض إلصـ دورانـــــــت، الـ
املــبــاراة الخامسة. وأكــد  الــســاق اليمنى فــي 
بعد  الخميس،  كير،  ستيف  الفريق،  مــدرب 
الــذي يحقق  التي أجريت لاعبه  الفحوص 
معدال وسطيا من 34.2 نقطة في كل مباراة 
»باي أوف« هذا املوسم، أن دورانت لن  في الـ
يتمكن من املشاركة فيما تبقى من السلسلة 
ضد هيوسنت، لكن إصابته ليست على قدر 
من الخطورة يحول دون عودته في مرحلة 
الحقة في حال بلوغ فريقه النهائي. وعلق 
الــنــجــم ستيفن كــــوري عــلــى غــيــاب دورانــــت 
بــالــقــول »نــفــتــقــد العــبــنــا، لــكــنــنــا نــعــرف أنــه 
سيعود، خال كل »الباي أوف« كان أفضل 
العـــب فــي الــــدوري ومكننا مــن الــتــقــدم. أقــل 
الــدور  إلــى  العبور  القيام به هو  ما يمكننا 

املقبل من أجله«.
ولم يحدد غولدن ستايت ما إذا كان دورانت 
سيتمكن من العودة في املباراة األولــى من 
الثاثاء  واملــقــررة  الــغــربــيــة،  املنطقة  نهائي 
ــرز درايـــمـــونـــد  ــ ــ املـــقـــبـــل. واعـــتـــبـــر العــــب ووريـ
غرين أن على فريقه التأقلم للفترة املطلوبة 
مع غياب دورانت )30 عامًا( الذي انضم إلى 

صفوفه في عام 2016.
في املقابل، أوضــح »فــي العديد من املراحل 
)خال املباراة( وجدنا أنفسنا أمام الحاجة 
إلــى رفــع اإليــقــاع، مــع كيفن، كــان يمكنك أن 
الــشــيء، إلدراكــك  باالسترخاء بعض  تشعر 
إلــيــه وهــو سيهتم  الــكــرة  أنــه يمكنك تمرير 

بالتسجيل«.

كوري المنِقذ 
بدا تأثير غياب دورانت واضحًا على الفريق 
في املراحل األولى من املباراة السادسة ضد 
هــيــوســنت، ال ســيــمــا فـــي الـــشـــوط األول، في 
ظل عدم تمكن كوري من تسجيل أي نقطة. 
وساد التعادل في مراحل عدة، وكان الفارق 
الـــذي تمكن أحــد الفريقن مــن خلقه  األكــبــر 

هو ثماني نقاط غولدن ستايت.
لــكــن كـــوري أخـــذ زمـــام املـــبـــادرة عــلــى عاتقه 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وتــمــكــن مـــن تسجيل 
الــــ33، ومنها 23 نقطة فــي الربع  كــل نقاطه 
األخــيــر )مـــن أصـــل 36 نقطة فــي هـــذا الــربــع 
متكافئة  مباراة  الفريقان  وخــاض  لفريقه(. 
فــي األربـــاع الثاثة األولـــى، إذ انتهى األول 
 )29-30( والثاني  )28-27( لصالح روكتس، 
لصالح   )25-30( والثالث  ووريـــرز،  لصالح 

الفريق املضيف هيوسنت.
 لكن الــربــع األخــيــر كــان الــحــاســم فــي مسار 
الـــلـــقـــاء، وأنـــهـــاه ووريــــــرز لــصــالــحــه 26-36. 
وشدد كوري، الذي أضاف إلى نقاطه خمس 
مــتــابــعــات وأربـــــع تـــمـــريـــرات حــاســمــة، على 

سجل نجم فريق 
ووريورز ستيفن كوري 33 

نقطة في المباراة

فييتو سينتقل من أتلتيكو مدريد إلى لشبونة
 سينتقل الالعب األرجنتيني لوثيانو فييتو، مهاجم 
أتلتيكو مدريد املعار إلى فريق فولهام اإلنكليزي، 
تكلفة،  دون  مــن  البرتغالي  لشبونة  إلــى صــفــوف 
وســـط تكهنات بـــأن يــوقــع معه عــقــدًا ملـــدة خمسة 
مواسم ليستمر حتى عام 2024، حسبما أفادت، 
وسيتم  البرتغالية.   )A Bola( صحيفة  الجمعة، 
اإلعالن عن هذا االتفاق رسميًا عقب نهائي بطولة 
الــذي سيجمع بني فريقي لشبونة  كأس البرتغال 
ــاري. وأضــافــت  ــو، فــي 25 مــن الــشــهــر الـــجـ وبـــورتـ
الصحيفة أن الالعب كــان مــوجــودا، الخميس، في 
لشبونة للخضوع للفحص الطبي. ولعب فييتو هذا 
املــوســم مــع فريق فولهام على سبيل اإلعـــارة من 
»الروخيبالنكوس« مع وجود بند للشراء، لكنه لم 
ُيفّعل من جانب النادي اإلنكليزي، نظرًا لألداء الذي 
قدمه الالعب مع الفريق في »البريميرليغ« وتسجيله هدفا وحيدا خالل 22 مباراة خاضها. 
ع املهاجم األرجنتيني لألتلتي عام 2015 قادمًا من نادي فياريال، ولعب موسمًا واحدًا 

ّ
ووق

فقط معه، قبل أن تتم إعارته إلى إشبيلية ثم فالنسيا ثم فولهام.

6 آالف تذكرة لكل من أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري 
األوروبي

نهائي  ملــبــاراة  منهما  لكل  تــذكــرة  آالف  على ستة  وتشيلسي  أرســنــال  فريقا  سيحصل 
الدوري األوروبــي، املقررة في 29 مايو/أيار، في مدينة باكو، عاصمة أذربيجان. ووصف 
»املخيب لآلمال«، مع األخذ في االعتبار أن  القرار بـ أرسنال، عبر صفحته الرسمية، هذا 
امللعب األوملبي في باكو يتسع لـ68 ألفا و700 متفرج. وقال النادي »إننا في محادثات مع 
االتحاد األوروبي لكرة القدم للحصول على عدد أكبر من التذاكر، لكن هذا التوزيع املخيب 
»لن  أنــه بتخصيص ستة آالف تذكرة فقط  لنا صعوبات كبيرة«. وأضــاف  لآلمال يمثل 
يكون هناك مفر من بقاء آالف املشجعني الذين دعموا النادي طوال البطولة األوروبية، من 
املقابل، خصص )يويفا( ملباراة نهائي دوري  املباراة«. في  دون أن يتمكنوا من حضور 
أبطال أوروبا التي ستجمع بني ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في أول يونيو/حزيران القادم، 
على ملعب واندا متروبوليتانو، 16 ألفا و613 تذكرة لكل فريق في ملعب يتسع لـ68 ألف 

متفرج.

عملية جراحية تبعد باو غاسول عن ميلووكي باكس
أعــلــن فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس أن العـــب االرتــكــاز 
االسباني باو غاسول سيغيب عن بقية مباريات 
الــســلــة األمــيــركــي  »الــبــالي أوف«، فــي دوري كـــرة 
للمحترفني، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة 
ملعالجة كسر في القدم اليسرى. وخضع الالعب 
الــدوري  بلقب  والفائز  عامًا،   38 البالغ  اإلسباني، 
و2010،   2009 عــامــي  ليكرز  أنجليس  لــوس  مــع 
بــاي، والية  في غرين  العظم،  في  لعملية جراحية 
أندرسون  روبــرت  الطبيب  يد  على  ويسكونسن، 
راش. ومن  ويليام  باكس  فريق  وبإشراف طبيب 
املــتــوقــع أن يتعافى غــاســول، الـــذي خــاض مــبــاراة 
إلـــى ميلووكي  »أول ســتــار« ســت مــــرات وانــضــم 
ــارس املـــاضـــي، فــي الــوقــت املــنــاســب  ــ ــ فــي 3 آذار/مـ
لالنضمام إلى املعسكر التدريبي، تحضيرا للموسم املقبل. ويخوض ميلووكي، متصدر 
الــدوري املنتظم )60 فوزًا مقابل 22 هزيمة(، نهائي املنطقة الشرقية، األربعاء املقبل، مع 
أفضلية األرض ضد الفائز من مواجهة فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وتورونتو رابتورز 
)3-3(، ويستضيف األخير املباراة السابعة في 12 الحالي. وبلغ معدل غاسول 4.2 نقاط 

و4.7 كرات مرتدة و1.9 تمريرة حاسمة هذا املوسم.

مع  يهبط  والمجد  باللقب  يتوج  الجيش  سورية:  بطولة 
الحرفيين

فــي تاريخه  السابعة عــشــرة  للمرة  الــقــدم،  لــكــرة  الجيش بلقب بطولة ســوريــة  فــريــق  ـــوج 
ُ
ت

والخامسة تواليًا، مستفيدًا من فوزه على جبلة )4-1( وتعادل مالحقيه الوحدة وتشرين 
انتهت بتعادل مثير بني  املرحلة  الـــ25 قبل األخيرة. وكانت قمة  املرحلة  )1-1( في ختام 
وانتظر تشرين  الدقيقة 84 عبر خالد مبيض،  في  أوال  الوحدة  وتقدم  الوحدة وتشرين، 
حتى الدقيقة السابعة من الوقت املحتسب بدال من الضائع ليدرك التعادل بواسطة رامي 
 خاسرًا للطرفني. ورفع الوحدة رصيده إلى 48 نقطة في املركز 

ً
اليقة )90+7(، فكان تعادال

الثالث، مقابل 50 نقطة لتشرين في املركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الجيش الذي ضمن 
الفوز باللقب، حتى لو خسر مباراته األخيرة مع الشرطة في العاصمة. وفي صراع الهبوط 

ركب املجد الدمشقي مقعد الهبوط الثاني إلى الدرجة األولى برفقة الحرفيني.

تجربة احترافية جديدة مع نادي أوملبياكوس اليوناني، الذي 
رحل إليه في عام 2005، ليصبح بعدها أحد أهم الركائز في 
الفريق الذي ساهم معه في تحقيق الثنائية املحلية، فجذب 
إلــيــه. وبــعــد مشاركته مع  الكبيرة  أنــظــار األنــديــة األوروبــيــة 
منتخب بالده في بطولة كأس العالم 2006، انتقل توريه إلى 
املــدرب  مع  اصطدم  لكنه  الفرنسي،  موناكو  نــادي  صفوف 
الروماني السزلو بولوني، ما دفع قائد خط وسط  حينها، 
مديره  بــأن  اإلعـــالم،  لوسائل  التصريح  إلــى  الجديد  الفريق 

الفني ال يسمح له باللعب في منطقته املفضلة من امللعب. 
اإلسباني،  برشلونة  إلــى  توريه  انضم   ،2007 وفــي صيف 
مقابل 10 ماليني يورو، ليشارك مع البارسا في أول مباراة، 
الـ26 أغسطس/آب عام 2007، أمام راسينغ سانتاندير  في 
في افتتاحية الليغا. وسجل أول أهدافه الرسمية في البطولة 
املــحــلــيــة ضــد أتــلــتــيــك بــيــلــبــاو. وأصــبــح تــوريــه أحـــد األعــمــدة 

الــرئــيــســيــة فــي بــرشــلــونــة، وســاهــم مــعــه فــي الــتــتــويــج بلقب 
الليغا في مناسبتني، ومرة في كأس ملك إسبانيا، ومثلها 
في كأس السوبر اإلسباني، ومــرة في دوري أبطال أوروبــا 
لكرة الــقــدم، ومثلها في كــأس السوبر األوروبـــي، ومــرة في 
كأس العالم لألندية. ورحل إلى مانشستر سيتي في صيف 
2010، مقابل 24 مليون يورو، ليصبح بعدها أحد األعمدة 
الــرئــيــســيــة فــي الــفــريــق، ويــنــال الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز 
فــي ثـــالث مــنــاســبــات، ومـــرة فــي كـــأس االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي، 
ومرتني في كأس الرابطة اإلنكليزية، ومرة في كأس السوبر 
اإلنكليزي. أما على املستوى الدولي، فلعب توريه مع املنتخب 
اإليفواري في 101 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا. كما ساهم 
في نيل بالده لقب كأس األمم األفريقية عام 2015. وشارك 
في ثالثة مرات في كأس العالم. وحصل على جائزة أفضل 

العب أفريقي 4 مرات متتالية، بني عامي 2011 و2014.

قتيبة خطيب

باللعب مع كبار  اإليــفــواري الصغير يايا توريه  الطفل  حلم 
األندية األوروبية، بعدما ظهرت موهبته الكروية منذ نعومة 
ــافــي نـــادي بيفيرين 

ّ
أظـــافـــره، فــاســتــطــاع خــطــف أنــظــار كــش

فــي مسيرته  احــتــرافــي  أول عقد  ــع معه 
ّ
وق الــذي  البلجيكي، 

اإليفوارية،  بواكيه  مدينة  في  تورظيه  يايا  ُولــد  االحترافية. 
في الـ13 من مايو/أيار عام 1983، وبدأ مسيرته االحترافية 
إذ شــارك  فــي موسم 2001،  البلجيكي  بيفيرين  نــادي  مــع 
اســتــطــاع خاللها  املحلية،  بالبطوالت  مــواجــهــة   70 فــي  معه 
تسجيل ثالثة أهداف، فخطف أنظار كشافي فريق ميتالورغ 
دونــيــتــســك األوكـــرانـــي، الـــذي ســـارع إلـــى الــتــوقــيــع مــع النجم 
الــشــاب الصاعد. ولعب تــوريــه مــع فريقه األوكــرانــي فــي 33 
مباراة، سجل فيها ثالثة أهــداف، ثم قرر اإليفواري خوض 

يايا توريه

على هامش الحدث

لمع نجم 
اإليفواري يايا توريه 
مع ناديي برشلونة 
اإلسباني ومانشستر 

سيتي اإلنكليزي، 
باإلضافة إلى 

منتخب بالده في 
كأس أفريقيا

ووريورز يقترب 
من تحقيق 
لقب جديد )بوب 
)Getty/ليفي

حامل لقب الدوري اإلسبان

من  األميركي  الدوري  لبطولة  النهائي  نصف  الدور  منافسات  تتواصل 
الغربي  للقسمين  النهائية  المباراة  إلى  المتأهلين  هوية  تحديد  أجل 
بورتالند  ضد  السابعة  المباراة  ناغتس  دينفير  سيلعب  حيُث  والشرقي. 
أرضه وأمام جماهيره. ويملك فرصة كبيرة من أجل  باليزرز على  تريل 
الوصول إلى النهائي. أما في المباراة الثانية يخوض فريق تورنتو رابتورز 
مباراته السابعة ضد فيالديلفيا 76، وسيكون أمام رابتورز فرصة ذهبية 

لخوض النهائي أيضًا بفضل عامل األرض.

نصف النهائي الثاني

وجه رياضي

ــوال مــراحــل  ــــاءه كـــانـــوا يــحــفــزونــه طــ أن زمـ
املــبــاراة ويــؤكــدون له أنــه سيستعيد قدرته 
ــيـــر كــان  ــــي الـــربـــع األخـ  عــلــى الــتــســجــيــل »وفـ

األمر مذهًا«.
ــــع رمــيــات  ــــذي ســجــل أربـ وتـــابـــع الـــاعـــب، الـ
ثــاثــيــة مـــن 11 مـــحـــاولـــة، و11 رمـــيـــة حــرة 
رميات  ثماني  )منها   11 أصــل  مــن  ناجحة 
فــي الــثــوانــي الــــ30 األخـــيـــرة(، »قــلــت لنفسي 
وخـــــوض  املــــلــــعــــب  أرض  عــــلــــى  ــاء  ــقــ ــبــ الــ إن 

 3.6 قــبــل   )116-113( الــثــاث  الــنــقــاط  فــــارق 
ثــــواٍن مــن الــنــهــايــة، بفضل ثــاثــيــة أوســتــن 
املتبقية  الثواني  في  األفضلية  لكن  ريــفــرز، 
كانت لووريرز، ال سيما مع تسجيل كوري 
مـــحـــاولـــتـــن نــاجــحــتــن مــــن خــــط الـــرمـــيـــات 

الحرة، بعد خطأ ارتكبه عليه هاردن.
وكان األخير أفضل مسجل في فريقه، مع 35 
تمريرات  وخمس  متابعات  وثماني  نقطة 
حاسمة، بينما أضاف زميله كريس بول 27 

دقــــائــــق مــتــســقــة ســيــتــيــح لــــي الـــقـــيـــام بــأمــر 
 مـــا. أمــســيــة كــهــذه ال تــحــصــل مـــن دون ثقة 
الناس  مــن  اإليجابية  مــن  وفــيــض  بالنفس 

املحيطن بي«.
وإضـــافـــة إلـــى ستيفن كــــوري، ســاهــم كــاي 
طومسون بـ27 نقطة، منها محاولة ثاثية 
النهاية، وّسعت  ناجحة، قبل 36 ثانية من 
الـــفـــارق مــع هــيــوســنت إلـــى ســت نــقــاط. لكن 
ــفـــريـــق املـــضـــيـــف تــمــكــن مــــن الــــعــــودة إلـــى  الـ

نقطة و11 متابعة وست تمريرات حاسمة، 
في أفضل مباراة يقدمها في هذه السلسلة. 
وأمــســى ووريـــورز على ُبعد خطوة واحــدة 
من الــوصــول إلــى املــبــاراة النهائية لبطولة 
الدوري األميركي وحمل اللقب مرة جديدة. 
ويبدو فعًا األقرب إلى حمل الكأس، بفضل 
عــرضــه الــهــجــومــي الـــقـــوي، خــصــوصــًا أمــام 

منافس هيوسنت روكتس.
)فرانس برس(

كيبا  يفضلون  اإلسبانية  الجماهير  معظم  أن  )آس(  صحيفة  أجرته  استطالع  كشف 
الــقــدم على حــســاب دافــيــد دي خيا  لــكــرة  الوطني  أريــزابــاالغــا لحراسة مــرمــى املنتخب 
الــخــاص بالصحيفة  يــورو 2016. وبحسب االستطالع  فــي »ال روخـــا« منذ  األســاســي 
اإلسبانية أكد 91.69% من إجمالي 23 ألفًا و469 شخصًا شاركوا في االستبيان، أنهم 
يفضلون حارس تشيلسي صاحب الـ24 عاما ليكون الخيار األول ملدرب املنتخب لويس 
إنريكي. في املقابل، ما زال 8.31% يثقون في حارس مانشستر يونايتد الذي لم يقدم 
أداؤه متخبطًا مع  الدولية األخيرة مع إسبانيا وكان  البطوالت  أفضل مستوياته خالل 

»الشياطني الحمر«.

صورة في خبر

اإلسبان يفضلون كيبا

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019


