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خضع مهاجم برشلونة، األوروغواياني لويس 
سواريز، لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ما 

سيجعله يبتعد عن املالعب ملدة تراوح بني 4 و6 
أسابيع، األمر الذي سيحرمه من املشاركة في 

نهائي كأس ملك إسبانيا املقرر أمام فالنسيا في 
25 مايو/ أيار الجاري. وأعلن النادي »الكتالوني« 

في بيان رسمي أن الالعب خضع لجراحة في 
الغضروف املفصلي الداخلي لركبته اليمنى 

وبالتالي لن يلحق املباراة النهائية.

ثأرت الهولندية كيكي بيرتينز لخسارتها قبل 
عام في النهائي، وتغلبت على التشيكية بيترا 

كفيتوفا الفائزة ببطولة مدريد للتنس. وتغلبت 
بيرتينز على منافستها التشيكية بنتائج 

مجموعات )2 - 6( و)6 - 3( في مباراة استغرقت 
79 دقيقة، لتبلغ نصف نهائي بطولة مدريد 
املفتوحة. ويأتي فوز الالعبة الهولندية بعد 

سقوطها األسبوع املاضي أمام كفيتوفا أيضًا في 
نصف نهائي بطولة شتوتغارت األملانية.

أصبحت الرومانية سيمونا هاليب أول العبة 
تصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة مدريد 

املفتوحة للتنس بفوزها على األسترالية آشلي 
بارتي بواقع )5 - 7( و)7 - 5(. وتغلبت هاليب 

 عن 
ً
)27 عامًا(، في مباراة استمرت ما يزيد قليال

ساعة ونصف، على بارتي التي سبق وأقصتها 
من بطولة ثمن نهائي بطولة سيدني في يناير/ 

كانون الثاني املاضي. وأثبتت هاليب جدارتها 
بكونها مرشحة للفوز باللقب للمرة الثالثة.

لويس سواريز 
يغيب عن نهائي 
كأس ملك إسبانيا

بيرتينز تواصل 
طريقها لنصف نهائي 

مدريد للتنس

... و سيمونا هاليب 
تتقدم بقوة 
في البطولة

أعلن االتحاد 
الفرنسي لكرة 
القدم عن 
إيقاف المهاجم 
البرازيلي نيمار 
دا سيلفا ثالث 
مباريات في 
بطولة الدوري، 
وذلك كعقوبة 
على تصرفه 
غير الرياضي مع 
أحد مشجعي 
فريق نيس، 
عندما وجه 
له لكمة على 
الوجه. وبالتالي 
سيغيب نيمار 
عن المباريات 
المتبقية لفريق 
باريس سان 
جيرمان في 
منافسات 
»الليغ 1«.

)Getty/نيمار اعتدى على مشجع في المدرجات )كسافيير الين

إيقاف نيمار
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الريان يحلم بالتأهل 
لتحقيق أول ألقاب 

الموسم والسد للثنائية

أوناي إيمري يسعى للقب بطولته 
المفضلة »يوروبا ليغ« الرابع

يسعى أونــاي إيمري للفوز بلقب الــدوري األوروبــي للمرة الرابعة في مسيرته 
التدريبية، بعد نجاحه في قيادة أرسنال إلى نهائي باكو، وذلك إثر الفوز على 
فالنسيا في ملعب ميستايا )4 - 2(. وُحرم إيمري في مايو/أيار 2014، حني 
الــدوري  بلوغ نهائي  أيضًا مــن  مــدربــًا إلشبيلية، فريق فالنسيا  يــزال  ان ال  ـ كـ
األوروبي الذي أقيم في ملعب يوفنتوس ستاديوم بهدف ستيفان مبيا الشهير 
في الدقيقة 94. ومنذ ذلك الحني باتت العالقة بني املدرب الباسكي وثاني أبرز 
بطولة أوروبية وطيدة. إذ ُتوج بلقب البطولة في ذلك العام على حساب بنفيكا 
بركالت الترجيح ثم في العامني التاليني على حساب دنيبرو )3 - 2( وليفربول 
)3 - 1(. وبعد تأهله مع فريق أرسنال إلى املباراة النهائية يسعى أوناي إيمري 
إلثبات أحقيته بالتتويج بلقب الدوري األوروبي، كما ويحمل إيمري في جعبته 
مسيرة رائعة من االنتصارات في بطولة الدوري األوروبي ويأمل في استمرارها 
خالل نهائي باكو، فقد خسرت األندية التي دربها سبع مباريات فقط في هذه 

البطولة بواقع خمس مع إشبيلية واثنتني مع أرسنال من إجمالي 57 مباراة.

... وتشيلسي إلى النهائي أيضًا بصعوبة
تأهل تشيلسي إلى نهائي الــدوري األوروبــي بشق األنفس بعد فوزه بركالت 
الترجيح على آينتراخت فرانكفورت، في إياب نصف نهائي البطولة في ملعب 
ستامفورد بريدج في لندن. تقدم تشيلسي أواًل بهدف عن طريق العب وسطه 
اإلنكليزي روبن لوفتوس تشيك )د.28( صناعة زميله البلجيكي الدولي إيدين 
هازارد. إال أن الضيف األملاني أدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني )د.49( 
عبر مهاجمه الصربي لوكا جوفيتش بمساعدة زميله ميات جاسينوفيتش. 
اإليجابي )1 - 1(  بالتعادل  انتهت  الــذهــاب في فرانكفورت قد  مــبــاراة  وكانت 
أيضًا، ما أدى للجوء إلى الوقت اإلضافي الذي لم يسفر عن أي جديد، ليحتكم 
الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لتشيلسي. بالتالي يضرب 
البلوز موعدًا مرتقبا مع أرسنال في نهائي إنكليزي خالص للدوري األوروبي 

يوم 29 مايو/أيار الحالي في امللعب األوملبي في عاصمة أذربيجان باكو.

بنزيمة يتقدم خطوة جديدة في عملية تعافيه
تقدم مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة خطوة جديدة في عملية تعافيه 
من اإلصابة بمشاركته في جزء كبير من املران الجماعي لفريقه، معززًا بذلك من 
فرصه في العودة إلى املالعب حني يحل »امللكي« ضيفًا على ريال سوسييداد 
في الجولة الـ37 من الدوري اإلسباني لكرة القدم. وبعد غيابه عن آخر مباراتني 
لفريقه بسبب اإلصابة العضلية التي تعرض لها بالفخذ اليسرى، شارك بنزيمة 
في جزء كبير من املران الجماعي للفريق تحت إمرة املدرب الفرنسي زيدان الذي 
يتطلع الستعادة خدمات مهاجمه في أنويتا. وبعد املشاركة في املران الجماعي 
تابع بنزيمة التدريبات الخاصة منفردا ثم أجرى بعض التمارين بصالة األلعاب 
الرياضية. وفي الوقت الذي يحقق فيه املهاجم الفرنسي تقدما في عملية تعافيه، 
يستمر غياب مدافع الريال سرخيو راموس الذي كان يتطلع للعودة للعب األحد 
لكنه ال يستطيع أن يطمح اآلن سوى للحاق بالجولة األخيرة التي سيستضيف 

فيها الفريق ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو«.

أميركا ونيكاكسا يقتربان 
من نصف نهائي الدوري المكسيكي

اقترب أميركا ونيكاكسا من نصف نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة 
إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2019( بعد فوزهما على كروز 
أزول ومونتيري على الترتيب في ذهاب ربع النهائي. وفاز أميركا على ضيفه 
رد.  بهدف دون  نيكاكسا على ضيفه مونتيري  تغلب  بينما   1-3 أزول  ــروز  ك
أحرز ثالثية أميركا الكولومبي روخر مارتينيز )د.45 و74( والتشيلي إيغور 
ليتنوفسكي بالخطأ في مرماه )د.21(، يبنما سجل األرجنتيني ميلتون كاالليو 
هدف الضيوف الوحيد )د.15( من ركلة جــزاء. أما هدف نيكاكسا في شباك 

مونتيري فحمل توقيع كريستيان كالديرون )د.45(.

يــشــهــد اســـتـــاد جــاســم بـــن حــمــد بـــنـــادي الــســد 
اليوم السبت املواجهة املرتقبة والتي تجمع 
ــان مـــع الــســد فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــريـ الـ
لكأس أمير قطر، حيث سيتأهل الفائز منهما 
ملواجهة الفائز من لقاء السيلية والدحيل، في 
املـــبـــاراة النهائية الــتــي تــقــام بــاســتــاد الــوكــرة 
ــو/أيــــار مـــن الــشــهــر  ــايــ ــالـــي يــــوم 16 مــ املـــونـــديـ
الــــجــــاري.  ويـــرفـــع الــفــريــقــان شــعــار »ال بــديــل 
عن الفوز«، وفي حالة انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل، فسوف يلجأ الفريقان إلى الركالت 
ــة املتأهل  الترجيحية مــبــاشــرة لتحديد هــوي

إلى نهائي أغلى الكؤوس. 
جاء تأهل الريان إلى هذه املرحلة بعد الفوز 
على العربي 4-2 بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الــوقــت األصــلــي بالتعادل 2-2 ، وتــأهــل السد 
بعد فــوزه على الغرافة 4-2 ضمن مواجهات 

الدور ربع النهائي. 
ومن املتوقع أن تشهد املباراة إقبااًل جماهيريًا 
كبيرًا من جانب مشجعي الناديني، حيث باتت 
البطولة الفرصة األخيرة للريان للصعود إلى 

في ظل السيطرة املطلقة التي فرضها فريق 
مـــرســـيـــدس عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات 
الـــفـــورمـــوال 1 بـــاحـــتـــكـــاره املـــركـــزيـــن األولــــني 
فــي الــســبــاقــات األربــعــة األولـــى لــهــذا املــوســم، 
تــبــدو املنافسة مــحــصــورة بــني حــامــل اللقب 
ــتـــون وزمـــيـــلـــه  ــلـ ــيـ ــامـ الـــبـــريـــطـــانـــي لــــويــــس هـ
الفنلندي فالتيري بوتاس عندما يخوضان 
األحــــد جـــائـــزة إســبــانــيــا الــكــبــرى عــلــى حلبة 
كتالونيا. ويسعى البريطاني إلى استعادة 
زمام األمور وصدارة الترتيب العام من زميله 
بوتاس الذي أصبح متقدما على بطل العالم 
بــفــارق نقطة بعد أن ثــأر لنفسه فــي السباق 
املــاضــي مــن خــالل الــفــوز بــجــائــزة أذربــيــجــان 
ــاريــــخ  ــــدت دخـــــــــول مــــرســــيــــدس تــ ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
الفورموال 1 كــأول فريق على اإلطــالق يحرز 
املركزين األولني في السباقات األربعة األولى 
لــلــمــوســم. وحــطــم فــريــق »األســـهـــم الــفــضــيــة« 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي ألفـــضـــل بــــدايــــة فــــي تـــاريـــخ 
الفئة األولى والذي كان يتقاسمه مع وليامز 
الذي حقق هذا اإلنجاز عام 1992، علما بأن 

منصة الــتــتــويــج بــعــد أن أخــفــق فــي املنافسة 
عــلــى لــقــب دوري نـــجـــوم قــطــر واحـــتـــل املــركــز 
الــرابــع، كما أنــه أخفق أيضا آسيويًا بوداعه 

دوري أبطال آسيا من الدور األول. 
على الجانب اآلخر، تعد البطولة فرصة للسد 
ــذا املـــوســـم بــعــد أن  ــافـــة الــلــقــب الــثــانــي هــ إلضـ
استعاد بطولة الـــدوري إثــر غياب 6 مواسم، 
السيما وهو يخوضها بمعنويات عالية بعد 

تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا. 
ــاريـــات الــفــريــقــني دائـــمـــًا مـــا تحفل  ــبـ كــمــا أن مـ
بــاإلثــارة واملتعة لرغبة كــل فريق فــي التفوق 
على منافسه القوي، ألنها ديربي كبير ضمن 
الــديــربــيــات الــتــي تــزخــر بــهــا الــكــرة الــقــطــريــة.. 
ومــا يــزيــد مــن قــوة املــواجــهــة الجماهيرية أن 
الريان سيقاتل من أجل الفوز على السد ومن 
أجل عدم تلقي الخسارة الثالثة على التوالي 
في املوسم الحالي بعد انتصارين للسد في 

دوري النجوم. 
وسيدخل الفريقان اللقاء وصفوفهما مكتملة 
مــن جميع الــنــواحــي باستثناء غــيــاب محمد 
عالء الظهير األيمن للريان بسبب الطرد في 

الرقم القياسي لعدد الثنائيات خالل املوسم 
يتقاسمه مرسيدس )2014( وفيراري )1952 
و2002( مع خمس ثنائيات. ويتصدر فريق 
فيراري ترتيب الثنائيات في تاريخ البطولة 
العاملية مع 83 ثنائية أمام كل من مرسيدس 

)48( وماكالرين )47(.
ــوزه الــخــامــس  ــ ــــذي حـــقـــق فــ ــأر بــــوتــــاس الــ ــ وثــ
فــي مسيرته والثاني هــذا الــعــام بعدما ربح 
الــســبــاق االفــتــتــاحــي فــي أســتــرالــيــا، مــن حظه 
العاثر الــعــام املــاضــي على حلبة بــاكــو، حني 
منعه ثقب فــي إطـــار ســيــارتــه مــن الــفــوز قبل 
ثــالث لفات من النهاية، ما منح املركز األول 
لــزمــيــلــه هــامــيــلــتــون الــــذي يــأمــل تــأكــيــد علو 
كعبه في السباق اإلسباني من خــالل الفوز 
به للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرته، 
مـــا ســيــجــعــلــه يــنــفــرد بــاملــركــز الــثــانــي كأكثر 
ــوزا بــالــســبــاق خــلــف األســـطـــورة  الــســائــقــني فــ
األملانية مايكل شوماخر)6(. لكن على غرار 
مـــديـــر مـــرســـيـــدس الــنــمــســوي تـــوتـــو وولــــف، 
رفض هاميلتون مقولة أن الصراع انحصر 
بينه وبني زميله بوتاس رغم الفارق الكبير 
الذي يفصلهما عن سائق فيراري بطل العالم 
السابق األملاني سيباستيان فيتل )52 نقطة 

مقابل 87 لبوتاس و86 لهامليتون(.
ويستند هاميلتون ووولف في موقفهما من 
الــصــراع إلــى قــرار فــيــراري باستخدام وحــدة 
طاقة جديدة في إسبانيا، وذلك قبل سباقني 
من املوعد املحدد سابقا، على أمــل أن يضع 
الفريق اإليطالي حدا لهيمنة أبطال العالم، 

مباراة العربي، وسيكون اعتماد الفريق على 
قــائــده تاباتا والــثــالثــي الهجومي املــكــون من 

ريفاس وسباستيان ولوكا. 
ــا الــســد فـــال يــعــانــي مـــن أي غـــيـــابـــات، وهــو  أمــ
مــكــتــمــل الــصــفــوف خــاصــة فـــي الــهــجــوم الـــذي 
ــقــوة الــضــاربــة للفريق بقيادة الثالثي  يعد ال
الخطير الهيدوس وعفيف وبغداد بونجاح، 
ومــــن خــلــفــهــم الــنــجــمــان اإلســبــانــيــان تــشــافــي 

وغابي. 
عــيــد آخــــر، أســـنـــدت إدارة التحكيم  ـى صــ ـ ل ـ وعـ
الــتــابــعــة لــالتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، إدارة 
مــبــاراتــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي والـــتـــي تجمع 
الريان مع السد، والدحيل مع السيلية األحد، 
لــتــحــكــيــم مــحــلــي، فـــي إطــــار خــطــتــهــا لتطوير 
مــســتــوى الــتــحــكــيــم الــقــطــري عــبــر مــنــح الــثــقــة 
ــاريـــات الــكــبــيــرة  ــبـ لــلــحــكــام املــحــلــيــني إلدارة املـ
محليا.  وسيدير قمة الــســد والــريــان، الحكم 
ــه رمــــــزان الــنــعــيــمــي  ــاونـ ــعـ ســلــمــان فـــالحـــي ويـ
ــالـــد عــايــد مــســاعــدا ثــانــيــا،  مــســاعــدا أول، وخـ
والحكم الرابع سعود العذبة، باإلضافة لحكام 
الفيديو عبد الرحمن الجاسم وخميس املري 
وفيصل عيد.  وتقام املباراة النهائية يوم 16 
من الشهر الحالي على ملعب الوكرة، وسيتم 
خـــالل املــبــاريــات الــثــالث تطبيق تقنية حكم 
الفيديو املساعد )فار(. وشهد االجتماع الفني 
الخاص بمواجهات نصف النهائي مناقشة 
الــعــديــد مــن األمــــور والــتــي تــؤكــد عــلــى أهمية 
الخروج باملباراتني في أجمل حلة تنظيمية. 
)قنا(

الـــــذي قـــدمـــه عــلــى حلبة  ــوال عــلــى األداء  عـ ـ ـ مـ
كتالونيا خالل التجارب الشتوية.

وكما هــو متوقع، فــإن معظم الــفــرق ستصل 
يــا مــع مجموعة مــن التحديثات  بــانــ إلـــى إســ
على سياراتها، ما يجعل من الصعب التنبؤ 
بما ستؤول اليه األمور في سباق األحد، لكن 

يــبــدو أن فــريــق فـــيـــراري اخــتــار تــبــنــي نهجًا 
متشائمًا مسبقًا، بحسب ما ظهر من حديث 
مديره ماتيا بينوتو الذي قال: »من الواضح 
ــلـــغـــايـــة فــــي الـــوقـــت  أن مـــرســـيـــدس أقـــــويـــــاء لـ
الحالي، لذلك أنا متأكد من أنهم سيكونون 

أقوياء للغاية أيضا في برشلونة«.

ــذي حــــل ثـــالـــثـــا فــــي الــســبــاقــني  ــ ــ أمـــــا فـــيـــتـــل الـ
ــاء رابــــعــــا وخـــامـــســـا فــي  ــ األخـــيـــريـــن فــيــمــا جـ
ــــني عــلــى الـــتـــوالـــي، فــأقــر بعد  الــســبــاقــني األولـ
ــام فــريــق  ــ ــبـــاق بـــاكـــو بــصــعــوبــة املـــهـــمـــة أمــ سـ
مــرســيــدس املـــتـــوج بــلــقــب بــطــولــة الــعــالــم في 
ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــيــ األعـــــــــــوام الـــخـــمـــســـة املــــاضــ

السائقني والصانعني.
وســيــحــاول الفريق اإليــطــالــي قــدر املستطاع 
تــقــلــيــص الـــهـــوة مـــع مــرســيــدس انــطــالقــا من 
ســبــاق إســبــانــيــا، إذ »ســيــكــون لــديــنــا وحـــدة 
طاقة جديدة الستخدامها قبل املوعد املحدد« 
بحسب مــا أشــار إليه بينوتو، موضحا أنه 
ــقـــرر أن تــســتــخــدم وحــــدة الــطــاقــة  ــان مـــن املـ كــ
الــجــديــدة فــي الــســبــاق الــســابــع للموسم على 

9 يونيو/ حلبة جيل فيلنوف الكندية فــي 
حزيران، لكن تم تغيير املوعد واالستعجال 
بالتحديث الذي لم يكن ليتحقق »لوال الجهد 

الكبير للفريق«.
ولـــن تــكــون حلبة كــتــالــونــيــا مــســرحــا ملعركة 
الــفــريــق الـــواحـــد بـــني ســائــقــي مــرســيــدس أو 
مــع فــيــراري، بــل قــد يــدخــل الهولندي ماكس 
فيرشتابن على الخط من أجل املنافسة على 
الصعود إلــى منصة التتويج، كما فعل عام 
2016 حني فاز بالسباق في مشاركته األولى 
خلف مقود ريد بــول.وال يتخلف فيرشتابن 
ــفـــارق نــقــطــة فقط  فـــي املـــركـــز الـــرابـــع ســــوى بـ
خلف فيتل بعد أن حل ثالثا في السباق األول 

ثم رابعا في السباقات الثالثة التالية.
)فرانس برس(

هاميلتون يطمح الستعادة هيبته في جائزة إسبانياكالسيكو بين السد والريان في كأس أمير قطر
يترقب متابعو 

الكرة القطرية قمة 
من العيار الثقيل بين السد 
والريان في نصف نهائي 

كأس األمير

يترقب محبو رياضة 
الفورموال 1 السباق المثير 

بين النجوم في إسبانيا 
وتحديدًا في حلبة 

كتالونيا

سباق جديد بين السد والريان )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( فريق الوداد هو األقرب لتحقيق اللقب

)Getty( فوزي البنزرتي انزعج من التعادل كثيرًا

منافسة قوية في جائزة إسبانيا الكبرى )األناضول(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

ــن حـــســـم لــقــب  ــ ــرب الـــــــــــوداد مـ ــ ــتـ ــ اقـ
الـــدوري املغربي لكرة الــقــدم، رغم 
ــهـــدف ملثله  اكــتــفــائــه بــالــتــعــادل بـ
ضــد الــجــيــش املــلــكــي فــي كــالســيــكــو الــــدوري 
ــار مــنــافــســات األســـبـــوع 26  املــغــربــي، فـــي إطــ
على أرضــيــة ملعب األمــيــر مـــوالي عبد الله 
بالرباط. وبهذا الفوز رفع الفريق »األحمر« 
رصيده من النقاط إلــى 54 في املركز األول، 
فــيــمــا تــواصــلــت مــعــانــاة فــريــق الــجــيــش في 
املــركــز الـــ 13 برصيد 31، قبل 3 جـــوالت من 

نهاية الدوري.
وتميزت أولى دقائق املواجهة التي أجريت 

كالسيكو 
المغرب

تعادل الوداد البيضاوي 
والجيش الملكي

اكتفى الوداد بالتعادل بهدف لمثله ضد الجيش 
الملكي في كالسيكو الدوري المغربي،  ليفقد 
الدوري  ترتيب  صدارة  في  أكثر  الرتقاء  ا ة  ص ر ف

قبل نهاية الموسم بأسابيع قليلة

تقرير

دون جمهور، عقابًا لجماهير الجيش التي 
تسببت في أحداث شغب داخل ملعبها أمام 
فريق الفتح الرباطي، بالحيطة والحذر من 
عناصر الفريقني، قبل أن يبادر العبو فريق 
الــوداد إلــى تهديد مرمى الجيش عن طريق 
املــهــاجــم بــديــع أووك فــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة. 

بــعــد ذلــــك احــتــســب الــحــكــم يــاســني بوسليم 
ركــلــة جــــزاء لـــلـــوداد، إثـــر تــعــرض إســمــاعــيــل 
الحداد للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتكفل 
املهاجم الليبيري وليام جيبور بتسجيلها 

إلى هدف التقدم.
وحاول العبو فريق الجيش امللكي الرد على 
هدف جيبور، غير أن تحركاتهم الهجومية 
ظلت محتشمة دون أي خطورة على مرمى 
ــارس الـــــوداد رضـــا الــتــكــنــاوتــي، فـــي وقــت  حــ
ــــالل الـــدقـــائـــق  تــــراجــــع األداء الـــهـــجـــومـــي خـ
األخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط األول، وأهـــــدر الــفــريــق 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص بــســبــب الــرعــونــة داخـــل 
منطقة الجزاء. وانتظر الجيش حتى الدقيقة 
41 لـــُيـــهـــدد مـــرمـــى فـــريـــق الـــــــــوداد، وُيــشــكــل 
الخطورة عبر تسديدة قوية من قدم الالعب 
مصطفى اليوسفي، وتــصــدى لها الحارس 
رضــــا الــتــكــنــاوتــي بـــنـــجـــاح، لــيــنــهــي بــعــدهــا 
الحكم بوسليم تفاصيل الشوط األول بتقدم 

الوداد بهدف نظيف.
ومــع بــدايــة مــجــريــات الــشــوط الــثــانــي، بحث 
العبو الفريقني عن الوصول إلى الشباك، إذ 
تحسن بعض الشيء األداء الهجومي لفريق 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــام املـ الــجــيــش املـــلـــكـــي، بــعــد إقـــحـ
ــارلـــوس ألـــــوس، لــــأب إبــراهــيــم  اإلســـبـــانـــي كـ
البزغودي الــذي خلق متاعب لدفاع الــوداد، 
ــرف داري ومــعــه اإليـــفـــواري  وبـــاألخـــص ألشــ

الشيخ إبراهيم كومارا.
واســـتـــمـــر بـــحـــث الـــجـــيـــش املـــلـــكـــي عــــن هـــدف 
ــادل، مــــن خـــــالل الـــضـــغـــط عـــلـــى مــرمــى  ــعــ ــتــ الــ
الـــتـــكـــنـــاوتـــي، قــابــلــه رفـــــاق الـــقـــائـــد إبــراهــيــم 
الــنــقــاش بــانــكــمــاش دفــاعــي محكم وانــتــشــار 
جيد فــي نصف ملعبهم، الــشــيء الــذي أبعد 
الـــخـــطـــورة عـــلـــى مـــرمـــاهـــم مــــع خـــلـــق بــعــض 
مــحــاوالت التهديف مــن جانب الــــوداد. وفي 
الــوقــت الـــذي كــانــت املـــبـــاراة تلفظ أنفساها 
األخيرة احتسب الحكم بوسليم ركلة جزاء 
ــهـــدي بــرحــمــة،  لــلــجــيــش، ســجــلــهــا الـــقـــائـــد املـ
مخلصًا جماهير الجيش من ضغط رهيب 

عاشوه طوال املباراة. 
وفي هذا اإلطار، عّبر املدير الفني التونسي 
لفريق الـــوداد فــوزي البنزرتي، عــن إزعاجه 
لــتــعــادل فــريــقــه فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة من 
ــار فـــي املــؤتــمــر  ــ ــاراة ضـــد الــجــيــش، وأشــ ــبــ املــ
الصحافي بعد الــلــقــاء عــن عــدم رضـــاه على 
قــــــرار يـــاســـني بـــوســـلـــيـــم، بــمــنــح ركـــلـــة جــــزاء 
غير واضــحــة على حــد رأيـــه، وتــحــدث قائاًل: 
»لأسف لم نتمكن من االنتصار، رغــم أننا 
ــاراة فــي شــوطــيــهــا، قمت  ــبـ ســيــطــرنــا عــلــى املـ

البنزرتي ينتقد حكم 
المباراة ويقرب الحمر من 

لقب الدوري

)Getty/الجماهير المغربية تترقب معرفة هوية بطل الموسم )جيوسيبي كاكاسي

كإقحام  التشكيلة  ديــالت على  عــ ــ ت ــ ل ا ببعض 
جــيــبــور الــــذي لـــم يــلــعــب ملــــدة طــويــلــة، وقـــدم 
مــردودًا فنيًا في املستوى رغم أنه عانى من 
العياء وهذا أمر طبيعي، أظن أن الجيش كان 

في حاجة لنقاط املباراة أكثر منا«.
وتابع البنزرتي حديثه وقال: »لأسف أعلن 
ــزاء تـــبـــدو غــريــبــة وفــــي وقــت  ــ الــحــكــم ركـــلـــة جـ
قاتل، لم يترك أمامنا هامشًا للعودة. لم نبذل 
مجهودًا بدنيًا كبيرًا خالل املباراة وهذا أمر 
طبيعي، الالعبون ظهروا متأثرين بالصيام 
طوال اليوم، لذلك أتمنى أن نتأقلم مع األجواء 
الرمضانية ونقدم عروضًا جيدة في ما تبقى 
مـــن مـــبـــاريـــات الـــــــــدوري«. ورفـــــض الــبــنــزرتــي 

تـــتـــاح لـــنـــا. شــخــصــيــًا أغـــضـــب كــثــيــرًا عــنــدمــا 
يضيع العـــب مــحــتــرف فــرصــًا ســهــلــة، لــهــذا ال 

أتسامح كثيرًا مع بعض الالعبني«.
ــريـــق الــجــيــش  فــــي املـــقـــابـــل، تـــحـــدث مــــــدرب فـ
اإلسباني كارلوس ألــوس، عن تعادل فريقه 
وظــــفــــره بــنــقــطــة ثــمــيــنــة، قــــائــــاًل فــــي املــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــعــد املــــبــــاراة: »ســعــيــد مـــن أجــل 
النقطة التي فزنا بها، سجلنا في آخر دقيقة 
من املباراة ولم نقدم أداًء جيدًا باألخص في 
الشوط األول، والعبو الفريق تأثروا نفسيًا 
بالضغط املــمــارس عليهم مــن الجمهور في 
الفترة األخــيــرة، ال يمكن ألي العــب أن يقدم 
مـــســـتـــوًى جـــيـــدًا، وهــــو يـــدخـــل بـــــدون تــركــيــز 

الحديث عن حسم الــدوري في مباراة الــوداد 
املـــقـــبـــلـــة، بــــرســــم األســـــبـــــوع 28 أمـــــــام نــهــضــة 
ــان، وأشـــــار خــــالل حــديــثــه: »لــكــل مــبــاراة  ــركـ بـ
خصوصياتها، مباراتنا املقبلة أمــام نهضة 
بــركــان تختلف كــثــيــرًا عــن مــواجــهــة الجيش 
امللكي، فالنهضة يتوفر على مجموعة جيدة 
والــكــل شــاهــد مــبــاريــات الــفــريــق فــي منافسة 
الــكــونــفــدرالــيــة. لـــذلـــك أســتــبــعــد حــســم الــلــقــب 
بمدينة بــركــان، ال أريـــد بيع الــوهــم لجمهور 
الـــوداد، وأتمنى أن نواصل حضورنا القوي 
فــي الــــدوري وأن نضع أقــدامــنــا على األرض، 
األهــم مــن كــل هــذا هــو أن نقدم أداًء جيدًا في 
مــبــاراتــنــا الــقــادمــة، ونستفيد مــن كــل فرصة 

ألرضية امللعب، لأسف كل ما نشتغل عليه 
فــي التدريبات طيلة األســبــوع ال يطبق منه 
الــكــثــيــر، لــيــس دوري تــســجــيــل األهــــــداف، أنــا 
أكتفي بــوضــع الخطة والــالعــبــون مطالبون 

بالتطبيق«.
وعـــن الــعــقــم الــهــجــومــي الــــذي يــعــانــيــه فريق 
الجيش املــلــكــي، وعـــدم قــدرتــه على الــخــروج 
مــن دوامـــة النتائج السلبية، تــحــدث املــدرب 
ــانــــي ألــــــــوس، فــــي جــــوابــــه عــــن ســــؤال  ــبــ اإلســ
وجــهــتــه صحيفة »الــعــربــي الــجــديــد« وقـــال: 
ــذا الــذي  »لــســت لــوحــدي املـــســـؤول عــن كــل هـ
ــبــــون  ــاك عـــــــدة أطــــــــــــراف؛ الــــالعــ ــ ــنـ ــ يـــــحـــــدث، هـ
ومــجــلــس إدارة الــفــريــق والــجــمــهــور كــذلــك: 

»املسؤولية مشتركة، وال أتحملها لوحدي، 
الــالعــبــون بــالــدرجــة األولـــى مــســؤولــون، فهم 
يــتــقــاضــون أجـــورهـــم دون انــقــطــاع، وهــنــاك 
بعض أعضاء مجلس إدارة الفريق يعطون 
ــر مـــن الــتــركــيــز على  ــثـ الـــوقـــت لــلــخــالفــات أكـ

وضعية فريقهم«. 
ــدوره  ــدرب حـــديـــثـــه: »الــجــمــهــور بــ ــ ــابـــع املــ وتـ
يــتــحــمــل املــســؤولــيــة، صــحــيــح يــبــحــثــون عن 
تحقيق نتائج إيجابية وهــذا من حقهم وال 
أحـــد ينكر ذلـــك، لكنني أتــمــنــى منهم الــدعــم 
واملــســانــدة فــي مــا بقي مــن مــبــاريــات، عوض 
االكتفاء بسّب الالعبني في وسائل التواصل 

االجتماعي«.
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بوكيتينو: أرغب في مواجهة إسبانيول بدوري األبطال
مــدرب  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  األرجنتيني  ــال  ق
تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي، إنــــه يـــرغـــب فـــي مــواجــهــة 
إسبانيول في دوري األبــطــال ألن ذلــك، حسبما 
ــدرب  ــ ــلــجــمــيــع. وتــــــرك املـ أوضـــــــح، ُيـــمـــثـــل حــلــمــا ل
األرجــنــتــيــنــي الــــذي قــضــى فـــي إســبــانــيــول ستة 
أعـــوام العبا وثــاثــة أعـــوام ونصف مــدربــا، الباب 
مفتوحا أمــام رجوعه مجددًا للفريق الكتالوني 
قائًا: »دائما ما سأكون متاحا في أي وقت، وال 
يعلم أحـــد مـــاذا ســيــحــدث. فــهــذا الــنــادي قضيت 
فيه حياتي بأكملها«، وذلـــك خــال تصريحات 
تلفزيونية. وعــلــى جــانــب آخـــر، أشـــاد بوكيتينو 
ــه مــدرب إسبانيول الحالي  بالعمل الــذي يقوم ب
ــروع  ــًا: »املـــشـ ــائــ جـــــوان فــرانــســيــســك فـــيـــريـــر  قــ
الـــخـــاص بـــه وطــريــقــة عــمــلــه ســيــؤتــيــان بــالــثــمــار، 
وأتمنى هــذا مــن كــل قلبي. وأتمنى أن يسعدنا كــل مــن روبــي والعــبــي الــفــريــق«. وعّبر 
املــدرب األرجنتيني عن سعادته الغامرة بالوصول لنهائي دوري األبطال على حساب 
أياكس أمستردام الهولندي، وصّرح: »نحن نقدم بطولة صعبة للغاية، وسنرى إذا ما كنا 
سنتمكن من التغلب على هذا األمر أم ال، ألن ما مررنا به أمام مانشستر سيتي وأياكس 

كان مثيرًا للغاية«. 

سحب رخصة القيادة من بيكهام
6 أشهر بسبب الهاتف المحمول

ــررت إحــدى املحاكم البريطانية سحب رخصة القيادة من الاعب اإلنكليزي السابق  ق
ديفيد بيكهام، ملدة ستة أشهر من جراء استخدامه الهاتف املحمول أثناء قيادة سيارته 
»بيتلي«. ومثل بيكهام )44 عاما( مرتديا حلة سوداء الخميس أمام املحكمة الكائنة في 
منطقة بروملي بجنوب شرقي العاصمة، حيث كان ينتظره بعض الصحافيني، لكن لم 
يدل أمامهم بأي تصريحات. وأقّر القائد السابق للمنتخب اإلنكليزي في جلسة سابقة 
بأنه استخدم املحمول أثناء القيادة بوسط لندن في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
ــدعــوى بحق بيكهام، بعدما صــوره مواطن بريطاني خــال ارتكابه املخالفة  ل ورفعت ا
املرورية. باإلضافة إلى ذلك، فرضت املحكمة على النجم السابق في صفوف ريال مدريد 
غرامة مالية بقيمة 750 جنيه إسترليني )870 يورو(، فضًا عن تحمل جزء من تكاليف 

عملية التقاضي.

سيكسرز وباليزرز يحافظان على آمالهما ببلوغ النهائي
ــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسرز  حــافــظ فــريــقــا ف
وبورتاند ترايل بــايــزرز على آمالهما ببلوغ 
نــهــائــي املــنــطــقــتــني الــشــرقــيــة والــغــربــيــة ضمن 
ــبــاي أوف« فــي دوري كــرة السلة  مــبــاريــات »ال
األمــيــركــي للمحترفني، بــعــد أن فــرضــا مــبــاراة 
ــعــة عــلــى منافسيهما تــورونــتــو رابـــتـــورز  ســاب
ــــى،  ــاراة األول ــبـ وديــنــفــر نــاغــتــس تــوالــيــا. فــفــي املـ
فـــاز ســيــكــســرز عــلــى رابـــتـــورز )112 - 101( 
ــعــادل النتيجة )3  3(،  ــي فــي املنطقة الشرقية ل
ــبـــاراة الــســابــعــة فــي 12  ويستضيف األخــيــر املـ
من الشهر الحالي. بينما أنهى فريق بورتاند 
ترايل بايزرز مهمته فائزًا على دينفر ناغتس 
)119 - 108( لُيعادل السلسلة من جديد، على 
أن يستضيف األخير املــبــاراة السابعة في 12 
الحالي أيضا. وقاد جيمي باتلر فريقه سيكسرز لتخطي رابتورز بتسجيله 25 نقطة 
وست متابعات، في حني أضاف األسترالي بن سيمونز 21 نقطة والكاميروني جويل 
إمبييد 17 نقطة و12 متابعة. ويسعى سيكسرز الذي سجل له أيضا توبياس هاريس 

16 نقطة، لبلوغ نهائي املنطقة الشرقية للمرة األولى منذ عام 2001.

دي فرانشيسكو مرشح لتدريب ميالن خلفًا لجاتوزو
أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن املدرب السابق لروما، إوزيبيو دي فرانشيسكو، 
مرشح بقوة لتوّلي اإلدارة الفنية مليان الذي يدربه حاليا جينارو جاتوزو. وتوقعت 
صحيفة )جــازيــتــا ديــلــو ســبــورت( رحــيــل جــاتــوزو عــن اإلدارة الفنية ملــيــان خــال 
األسابيع املقبلة. ويحتل ميان حاليا املركز السادس في الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
مع تبقي ثاث جوالت على انتهاء املسابقة التي تّوج بها يوفنتوس. وبعد توليه اإلدارة 
الفنية لروما في 2017، أقيل دي فرانشيسكو من منصبه في مــارس/ آذار املاضي 
عقب إقصاء فريق العاصمة اإليطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

على يد بورتو البرتغالي.

زيدانسيك مسيرتها االحترافية في عالم التنس عام 2015، 
وهــي تلعب باليد الُيمنى وحققت أرباحا مالية من خال 
مشاركاتها في البطوالت الدولية حتى اآلن بنحو 323 ألف 
ــى صعيد مشاركتها فــي منافسات  ــركــي. وعــل ــي دوالر أم
ــتــصــارات مقابل 63  »الــفــردي« حققت زيدانسيك 205 ان
خسارة بنسبة فوز بلغ 76,49%، وهي تحتل اليوم املركز 
ــعــاملــي للسيدات. أمــا فــي منافسات  الــــ68 فــي التصنيف ال
ــغــرانــد ســــام« فــئــة الـــفـــردي، وصــلــت إلـــى الــــدور الــثــانــي  »ال
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة عـــام 2019، وخــرجــت من 
التصفيات التأهيلية الثانية في بطولة فرنسا عام 2018، 
كما ودعــت بطولة »ويــمــبــلــدون« مــن التصفيات التأهيلية 
الثالثة عام 2018، وكذلك ودعت بطولة أميركا املفتوحة من 

الدور األول عام 2018.
في منافسات »الزوجي«، حققت زيدانسيك 31 فوزًا مقابل 

15 خسارة وهي تحتل املركز الـ 153 في تصنيف هذه الفئة. 
وُتعتبر السلوفينية زيدانسيك أحد أبرز الاعبات الشابات 
حاليا والتي تسعى للظهور الافت في البطوالت الكبيرة 
وتــحــقــيــق االنــتــصــارات عــلــى الــنــجــوم والــتــقــدم مــراكــز إلــى 
األمام في التصنيف العاملي. كما أن زيدانسيك تسعى لرفع 
اسم بلدها سلوفينيا بأفضل طريقة ممكنة في املحافل 
ــيــة والعاملية خصوصا أنــهــا مــا زالـــت فــي عمر الــــ21.  ــدول ال
وكانت الصحف الرياضية العاملية تحدثت في وقت سابق 
عن مستقبل زيدانسيك الواعد في رياضة التنس، وذلك 
نظرًا لطريقة لعبها امُلميزة خال املباريات وقدرتها على 
توجيه ضربات إرسال قوية. وستكون الاعبة محط أنظار 
الجماهير في عام 2019، خصوصا في بطوالت »الغراند 
سام« والتي سُتنافس فيها السلوفينية في األشهر املقبلة 

وخصوصا في بطولة »ويمبلدون« البريطانية.

رياض الترك

ــبــــات الــتــنــس  ُتــعــتــبــر تــــامــــارا زيـــدانـــســـيـــك مــــن أفـــضـــل العــ
ـــدت فــي 26 ديسمبر/ كــانــون األول عام  السلوفينيات. ُول
1997، ووصلت إلى أعلى مركز لها في التصنيف العاملي 
ـــ68، بينما أعلى  ــ فــي عــام 2018، مــع حلولها فــي املــركــز ال
مــركــز لــهــا فــي تصنيف »الـــزوجـــي« هــو 153 عــلــى الــعــالــم. 
حققت زيدانسيك لقب بطولة عاملية )125 نقطة(، باإلضافة 
ــيــة بــاإلضــافــة  ــبــطــوالت الــدول إلـــى 17 لقبا فــي مــنــافــســات ال
إلــى أربعة ألقاب في البطوالت الدولية لفئة »الــزوجــي«. في 
املقابل على صعيد منافسات الصغار، وصلت زيدانسيك 
ـــ16 فــي التصنيف وهــو أعــلــى مــركــز لــهــا، في  إلــى املــركــز الـ
وقــت مثلت زيــدانــســيــك سلوفينيا فــي بطولة »فــيــد كــاب« 
الدولية وحققت ثاثة انتصارات من دون أي خسارة. بدأت 

تامارا زيدانسيك

على هامش الحدث

العبة تنس 
سلوفينية شابة 

تسعى لتحقيق 
إنجازات كبيرة في 

عالم التنس

وجه رياضي

كشفت تقارير إخبارية أن اإليطالي أنطونيو كونتي مرشح لقيادة فريق إنتر ميانو 
خلفا للوتشيانو سباليتي. وذكرت شبكة )سكاي سبورتس( أن »النيراتزوري« قريب 
الــذي ارتبط أيضا اسمه مؤخرًا بخافة ماسيميليانو  من التوصل التفاق مع كونتي، 
أليغري في يوفنتوس، امُلتوج بلقب الــدوري اإليطالي. ويسعى إنتر للمنافسة على لقب 
الثالث قبل ثاث  املركز  املقبل، حيُث يحتل اآلن  »السكوديتو« ودوري األبطال املوسم 
جوالت على ختام بطولة الدوري. وكان كونتي )49 عاما( تولى تدريب »البيانكونيري« 

بني عامي 2011 و2014، لُيحقق معه لقب الدوري ثاث مرات. 
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بوينس آيرس ـ خوان بابلو مينديز

تـــــعـــــتـــــبـــــر بــــــــلــــــــدة بــــــروغــــــريــــــســــــو 
األرجنتينية صغيرة، التي ال يزيد 
عــدد قاطنيها عــن 3 آالف نسمة، 
بمقاطعة سانتا فــي، مهد العبي األرجنتني 
ــع الــنــجــوم  ــ ــي تــــرعــــرع فــيــهــا أملـ والـــبـــقـــعـــة الـــتـ
األرجــنــتــيــنــيــني عــلــى مـــر الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
ــلـــد، عــلــى غـــــرار لــيــونــيــل ميسي  فـــي هــــذا الـــبـ
وآنــخــيــل دي مــاريــا وغــابــريــيــل باتيستوتا، 
وتتميز بطابع ريفي محض، وهو ما تعكسه 
طبيعة املدينة الهادئة واالنسجام الكبير بني 

سكانها.
إيمليانو ساال مهاجم نانت الذي لم تكتمل 
صــفــقــة رحــيــلــه إلـــى كـــارديـــف ســيــتــي بــعــد أن 
سقطت الطائرة التي كانت تقله إلى بريطانيا 
فــي فاجعة أصــابــت الــكــرة األرجنتينية، كان 
شخصا محبوبا في هذه البلدة، خصوصا 
وأنــه استقر مع أسرته الصغيرة هناك منذ 

مدينة النجوم 
توّدع ساال

عاشت بلدة »بروغريسو« األرجنتينية صغيرة، التي ال يزيد عدد قاطنيها عن 3 آالف نسمة، وأنجبت ألمع 
النجوم األرجنتينيين على مر الحقب التاريخية في هذا البلد، حزنًا عميقًا بعد وداعها البن المدينة 

إيميليانو ساال مهاجم نانت الذي سقطت الطائرة التي كانت تقله إلى بريطانيا

تقرير

أن كان يبلغ من العمر 3 سنوات، بداياته في 
كرة القدم كانت بنادي »سان مارتن«، قبل أن 
يلتحق بمركز تدريب نادي بوردو بمقاطعة 

كوردوبا باألرجنتني.
وحــصــد ســاال فــي »ســـان مــارتــن« الكثير من 
عــاقــات الــصــداقــة، والــتــي تــركــت أثــــرا بالغا 
فيه، وبالرغم من أنه انتقل إلى أكثر من ناد، 
إال أنــــه نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــى مـــا اكتسبه 
من عاقات هناك، حيث كــان يتشارك معهم 
يومياته عند عــودتــه إلــى »بــروغــريــســو« كل 
مـــرة، لـــذات األســبــاب تــركــت وفـــاة ســـاال بالغ 

األثــر في املدينة، كل النشاطات تم إلغاؤها 
أو تأجيلها ومــراســيــم دفــنــه شــهــدت تعبئة 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان مـــن أجــــل تنظيمها 
بشكل دقــيــق، الــحــدث كـــان كــبــيــرا فــي البلدة 
التي ال تــزال تستذكر كل لحظة بتفاصيلها 
الدقيقة، ببساطة ألن إيميليانو كــان فخرا 
ــاء  ــاد أرجـ لــلــمــديــنــة ومــرجــعــا لــهــا، الـــحـــزن سـ
»بــروغــريــســو«، ألن كــل فــرد فيها كــان يعرف 
ــلـــيـــانـــو ووالـــــــــــده هـــــوراســـــيـــــو، والــــدتــــه  إيـــمـــيـ

مرسيدس وشقيقته رومينا.

بعد ساال... مدينة حزينة
تواجد أثناء مراسم الدفن، كل من نيكوالس 
بالوا زميله في نانت الفرنسي، ونيل وأرنوك 
الــذي كان ليكون مدربه في كارديف سيتي، 
ومالك النادي كني تشو، حيث  أبدوا خالص 
تــضــامــنــهــم مـــع أســـــرة الــفــقــيــد ومــــع قــاطــنــي 
املدينة عموما، ووالده هوراسيو خصوصا، 
وكــانــت الــخــاصــة أنــهــم وقــفــوا عــلــى حقيقة 
واضـــحـــة مـــفـــادهـــا أن ســــاال تــــرك أثـــــرا طيبا 
ومــودة كبيرة من السكان تجاهه حتى بعد 
رحيله، وعرف الجميع في بروغريسو حجم 
املأساة وألــم فقدان شخص ملهم مثل ساال، 
ــا أنـــهـــا ســـتـــغـــوص فــي  ــة كـــــان واضــــحــ ــنـ ــديـ املـ

حزنها وكآبتها لفترة طويلة.
وبعد أسابيع من عمليات البحث في البحر، 
عـــثـــرت الـــشـــرطـــة عــلــى أول جــثــة بـــني حــطــام 
الــطــائــرة. الــجــثــة ليست للقبطان بــل لــســاال، 
الـــاعـــب الــــذي خــطــف األنـــظـــار فـــي األســابــيــع 
األخـــــيـــــرة. رســــالــــة أخــــيــــرة نـــشـــرتـــهـــا شــرطــة 
مــنــطــقــة دورســــــــت وقـــتـــهـــا، وكـــأنـــهـــا خــطــاب 
ــتــــي قــالــت  ــرة الــــقــــدم الــ ــ ــه لـــجـــمـــاهـــيـــر كــ مــــوجــ
فــيــهــا: »يـــؤكـــد الـــطـــّب الــشــرعــي فـــي دورســــت 
رســمــيــا أن الــجــثــمــان الـــذي وصـــل إلـــى ميناء 
بورتاند يعود لاعب كرة القدم األرجنتيني 

إيميليانو ساال«.
وانتهت رحلة ســاال في الحياة وفــي ماعب 
كرة القدم بعمر الـ 29 سنة، تاركا وراءه عائلة 
مفجوعة وشقيقة وّدعته بطريقة مؤثرة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي. وّدعته جماهير 
كارديف سيتي، رغــم أنها لم تــره بالقميص 
ــق نـــانـــت  ــريــ ــه جـــمـــاهـــيـــر فــ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ »األزرق«، ورثـ
الفرنسي قبل أن تعرف مصيره، عبر »تيفو« 
ــع تــصــدر الــصــحــف الــفــرنــســيــة والــعــاملــيــة  رائــ

الرياضية.
وجاءت ثاني فاجعة في املدينة في 13 إبريل/

نيسان املاضي، بوفاة سيباستيان رابيلينو 
العــب شبه هــاو فــي نــادي ســان مــارتــن، ومن 
غــرائــب الــصــدف أنــه أول نــاد نشط فيه ساال 
ــذي كــان صديق طفولة رابيلينو، واألخير  ال
توفي بحادث مرور وهو على أعتاب املدينة، 
حـــيـــث اصـــطـــدمـــت ســـيـــارتـــه بـــشـــاحـــنـــة. األلــــم 
كان فوريا وكبيرا، أندية املدينة توقفت عن 
النشاط مــرة أخـــرى، وكتب مــارتــن مولتيني 
صديق الاعبني الراحلني، من خال صفحته 

المدينة تعرضت لنكسات 
حزينة متتالية بعد وفاة 

ساال المأساوية

ساال وقع عقد 
انتقاله من نانت 
لكارديف سيتي 
)فرانسيوس مونير/
فرانس برس(

تلقت األسرة خبرا محزنا جديدا قبل فترة من الزمن، بعدما تم تسريب 
صورة لجثة الالعب األرجنتيني الراحل ساال على صفحات مواقع التواصل 
»ويلتشير«  مقاطعة  شرطة  لكن  حذفها،  يتم  أن  قبل  ي  ع ا م ت ج ال ا
الصورة،  نشرهما  في  لالشتباه  شخصين  على  القبض  ألقت  ية،  ز ي ل ك ن إل ا
وهما امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، ورجل يبلغ 62 عاما، يشتبه في 
ليتم  المشرحة،  في  الكمبيوتر  مواد  إلى  به  المصرح  غير  ا  م ه ل و ص و

بعدها تسريب صورة الجثة لالعب األرجنتيني.

خبر محزن جديد

على الفيسبوك : »هذا مؤلم للغاية، سأفتقدك 
كــثــيــرا يـــا صـــديـــقـــي، رجـــــاء قــــدم الـــعـــديـــد من 
ــى »الدبابة« )لقب ســاال(، ارقد  التوزيعات إل
بــســام«، حيث كــان رابيلينو صديقا مقربا 
ــي جـــنـــازة  ــالــــدمــــوع فــ ــهــــش بــ ــن ســــــاال، وأجــ مــ
ــان مـــارتـــن، وهــو  صــديــقــه مــرتــديــا قميص سـ

أشد معنى عن عمق الصداقة بينهما.
ــمـــرت في  ــتـ ــاة اسـ ــيـ ــحـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـ
املدينة، إال أن كمية الحزن واأللم كانت بادية 
على مامح الجميع وعززتها وفاة شخصني 
عزيزين على قلوب الجميع أحدهما مشهور 
فـــي الــعــالــم واآلخـــــر فـــي املـــديـــنـــة، االبــتــســامــة 
كانت غائبة عن الشوارع، وهو نفس ما عانى 
منه هوراسيو ساال والد الاعب في يومياته 

وسفرياته.
وفــــي الــعــاصــمــة بــويــنــس آيـــــرس، كــــان هــنــاك 
اعتراف خاص لهوراسيو، بعد أن استدعي 
ــبـــارزة  ــّرم الــشــخــصــيــات الـ ــكـ مـــن قــبــل كـــيـــان يـ
ريـــاضـــيـــا، حــيــث تـــم تــكــريــم ابــنــه إيــمــيــلــيــانــو 
أمــام مجموعة من الرياضيني والرياضيات 
والسلطات العليا فــي الــبــاد، وهــي الفرصة 
الــتــي اســتــجــمــع فــيــهــا هــوراســيــو كــل كلمات 
ــــف بـــجـــانـــبـــه فــي  الـــشـــكـــر واالمــــتــــنــــان ملــــن وقــ
املـــأســـاة الـــتـــي حــلــت بــعــائــلــة ســــاال وتـــســـاءل 
قــائــا: »إيميليانو كــان يريد دومــا أن يكون 
العــب كــرة القدم، لقد فعل ذلــك، لكنه لألسف 
غــادرنــا بسرعة وتركنا مبكرا، كل ما أطلبه 

هو العدالة فقط«.
ــال هــوراســيــو ألصــدقــائــه إنــه كــان يحاول  وقـ
الـــتـــعـــافـــي عـــاطـــفـــيـــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه شــعــر 
بتحسن أفــضــل، وأنـــه كــان يبحث عــن الدعم 
في زوجته، وكــان يحاول العودة إلــى العمل 
للحصول على روتــني يساعده على نسيان 
األلــم، لكن بعض جيرانه رأوا أنه ال يتحسن 
عـــقـــلـــيـــا، وفـــــي 26 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، 
تـــعـــرضـــت بـــروغـــريـــســـو لـــلـــضـــربـــة الــقــاســيــة 
ــنــــة، عـــنـــدمـــا تـــوفـــي  ــــي نـــفـــس الــــســ الـــثـــالـــثـــة فـ
هوراسيو ساال بأزمة قلبية، وأوضــح عمدة 
املدينة خوليو مولر بالقول: »هوراسيو لم 
يستطع التعافي من وفاة إيميليانو، عندما 
تــم الــعــثــور عــلــى الــجــثــة، اعــتــقــدت الــعــائــلــة أن 
الحقيقة الكاملة ملا حدث قد تكون معروفة، 
لكن بالنسبة لجميع أفــراد العائلة، ومع كل 
األخبار التي تم التعرف عليها حول الطيار، 
الذي لم يكن قادًرا على السفر، واآلن ال يريد 
كارديف دفع املال املقابل، وكل شيء سيكون 

أكثر صعوبة«.
)ترجمة: محمد السعو(


