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حلت العبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو في 
املركز الخامس عامليًا للمرة األولى في مشوارها، 
بعد تتويجها بلقب أميركا املفتوحة الكبرى على 

حساب األميركية سيرينا ويليامز. ومنذ شهر 
يناير/كانون الثاني املاضي، نجحت أندريسكو 

)19 سنة( في الصعود أكثر من 100 مركز، بعدما 
عد هذه املرة 

ُ
كانت تحتل التصنيف 107 عامليًا. وت

األولى التي تدخل فيها أندريسكو قائمة أفضل 
عشر العبات في التصنيف.

أعلن وزير الرياضة في هايتي، إدوين تشارلز، عن 
وفاة الحارس البديل ملنتخب كوراساو، غايرزينيو 

بيتر، إثر أزمة قلبية. وتوفي الحارس صاحب 
)31 سنة( إثر أزمة قلبية داخل فندق إقامة  الـ

املنتخب الكاريبي، بحسب ما كشفه الوزير عبر 
حسابه على »تويتر«. وقرر الحارس األساسي 
لكوراساو، إيلوي روم، تخليد ذكرى زميله في 

املنتخب وكتب في »تغريدة: »ستظل في قلوبنا 
إلى األبد. بيتر األسطوري، فلترقد في سالم«.

أمسى رافاييل نادال على مقربة من متصدر 
التصنيف العاملي لتنس الرجال للمحترفني، 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد تتويجه 
بلقب أميركا املفتوحة للمرة الرابعة في مشواره 

على حساب الروسي دانييل ميدفيديف، وفقًا 
للتصنيف العاملي الجديد. وبعد تتويج نادال، 

تقلص فارق النقاط مع املتصدر ديوكوفيتش إلى 
640 نقطة فقط، فيما يبتعد الثالث السويسري 

روجيه فيدرير بفارق كبير بلغ 2,095 نقطة.

أندريسكو تدخل نادي 
أفضل خمس العبات 

في تنس السيدات

وفاة حارس كوراساو 
االحتياطي بأزمة قلبية 

قبل مواجهة هايتي

نادال يُضيق 
الخناق على نوفاك 

ديوكوفيتش

ستغيب العبة 
التنس اإلسبانية 
كارال سواريز 
عن بقية 
البطوالت في 
موسم 2019، 
لتمنح نفسها 
الوقت الكافي 
للتعافي من 
مشكالت الظهر. 
وأوضحت 
المصنفة 
33 عالميًا 
والسادسة 
سابقًا »شاركت 
في عدة 
بطوالت، وأنا 
أعاني من آالم 
في المنطقة 
السفلى من 
الظهر. حاولت 
تجنّب هذا األمر، 
لكن الظروف 
كانت أقوى. 
ومن أجل 
الحيطة وعدم 
المخاطرة 
بصحتي، رأينا أن 
هذا هو القرار 
الصائب للبدء 
في العالج«.

)Getty( اإلصابة ُتبعد الالعبة اإلسبانية سواريز عن المالعب

نهاية موسم
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ميسي تعرض 
إلصابة في العضلة 

خالل مران فريقه

بولندا تحافظ على الصدارة رغم تعادلها 
املؤهلة  التصفيات  السابعة في  االبتعاد بصدارة املجموعة  فشلت بولندا في 
»يورو 2020«، وذلك بعد تعادلها في عقر دارها سلبًا أمام النمسا. وفشل  لـ
زمالء النجم روبرت ليفاندوفسكي في هز شباك منتخب النمسا على مدار 
90 دقيقة، ليكتفوا بنقطة أبقتهم في صدارة املجموعة برصيد 13 نقطة، فيما 
أصبح رصيد النمسا 10 نقاط وتراجعت إثره إلى املركز الثالث. وفي مباراة 
أخرى باملجموعة، فازت مقدونيا الشمالية على التفيا في عقر دارها بهدفني 
نقاط في  ثماني  إلى  الشمالية  االنتصار رصيد مقدونيا  نظيفني. ورفــع هذا 

املركز الرابع، في وقت تتذيل التفيا املجموعة من دون نقاط.

بلجيكا تسحق اسكتلندا 
ســحــق املــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي مــضــيــفــه االســكــتــلــنــدي بــربــاعــيــة نــظــيــفــة ضمن 
روميلو  البلجيكي  املنتخب  ربــاعــيــة  سجل  الــســادســة.  املجموعة  منافسات 
لوكاكو )د.9( وتوماس فيرمايلني )د.24( وتوبي الديرفيلد )د.32( وكيفني دي 
بروين )د.82(. كما وتغلب منتخب قبرص على مضيفه سان مارينو برباعية 
من  كــل  وأحـــرز  ود.73(  )د.2  هدفني  يوانيس كوسولوس  منها  أيضا سجل 
فاز  بينما  هدفًا.  )د.75(  ارتياماتس  )د.38( وكوساتكيس  بابوليس  فتويس 
املنتخب الروسي على ضيفه كازاخستان بهدف نظيف أحرزه الالعب ماريو 

فرنانديز في الدقيقة 89.

هولندا تواصل رباعياتها أمام إستونيا
بعد  وذلــك  الثالثة،  املجموعة  في  الكبيرة  انتصاراتها  واصلت هولندا سلسلة 
أملانيا  عـــادت  بينما  نظيفة،  برباعية  إستونيا  مضيفتها  شــبــاك  أمــطــرت  أن 
لدرب االنتصارات بثنائية خارج الديار أمام أيرلندا الشمالية لترتقي لصدارة 
املجموعة. حملت رباعية املتخب »البرتقالي« توقيع كل من النجم ريان بابل، 
فاينالدوم في  ديباي وجيورجينيو  الدقيقتني 17 و48، وممفيس  هدفني في 
التوالي  الــثــانــي على  االنــتــصــار  هــذا  وُيــعــد  الــتــرتــيــب.  الدقيقتني 76 و87 على 
دارهــا  فــي عقر  أملانيا  أن أسقط  بعد  برباعية، وذلــك  كــومــان  للمدرب رونــالــد 
منذ أيام )2-4(. وبهذا الفوز، رفعت هولندا رصيدها إلى 9 نقاط احتلت بها 
املركز الثالث من 4 مباريات، فيما تقبع إستونيا في ذيل املجموعة من دون 
أملانيا صدارة املجموعة  نقاط. وفي مباراة أخرى بنفس املجموعة، اقتنصت 
من أيرلندا الشمالية بفوزها عليها أمام جماهيرها بهدفني دون رد على ملعب 
)ويندسور بــارك(. جاءت ثنائية منتخب »املاكينات« في الشوط الثاني حيث 

افتتح مارسيل هالستنبيرغ باب التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يؤمن النجم 
الشاب سيرجي غنابري انتصار األملان بهدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت 
املحتسب بداًل من الضائع. وبهذه النتيجة يعود منتخب »املانشافت« سريعًا 
لسكة الفوز بعد الخسارة القاسية على يد هولندا في الجولة املاضية منذ أيام 
)2-4(، ليحتل صدارة املجموعة برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق األهداف عن 

أيرلندا صاحبة نفس الرصيد.

عودة هازارد وجيمس وبراهيم لتدريبات ريال مدريد
والكولومبي جيمس  ــازارد  هـ إيــديــن  البلجيكي  املــصــاب،  الثالثي  عــودة  كانت 
رودريــغــيــز واملــهــاجــم الــواعــد بــراهــيــم ديـــاز الــحــدث األبـــرز فــي تــدريــبــات ريــال 
مدريد اإلسباني، والتي شهدت غياب عدد كبير من الالعبني بسبب االنضمام 
للمنتخبات الوطنية. وعاد النادي »امللكي« للتدريبات داخل مدينة فالديبيباس 
الرياضية بعد حصول الالعبني على راحة ليومني، في بداية مرحلة االستعداد 
ملباراة ليفانتي يوم السبت املقبل على ملعب )سانتياغو برنابيو( في الجولة 
ــازارد  ــودة املــصــابــني هـ ــم عـ ــان الــنــبــأ األهـ الــرابــعــة مــن مــنــافــســات »الــلــيــغــا«.  وكـ
وجيمس وبراهيم للتدريبات الجماعية، لتزيد فرصهم في املشاركة في مباراة 
ليفانتي القادمة، بينما استمر الثنائي املصاب إيسكو وماركو أسينسيو في 
بعض  عــودة  يشهد  قد  إذ  تدريباته،  الفريق  واستأنف  العالجي.  برنامجهما 

الالعبني الدوليني بعد االنتهاء من مباريات منتخباتهم الوطنية.

ال تزال تمثل عودة النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي، الذي لم يخض بعد أي مباراة رسمية 
لويس  األوروغوياني  واملهاجم  املوسم،  هذا 
الــذي تعرض لإلصابة فــي مستهل  ســواريــز 
لبرشلونة  هــاجــســا  بالليغا،  فــريــقــه  مــشــوار 
وجماهيره قبل املواجهة املرتقبة يوم السبت 
الليغا.  الرابعة من  أمام فالنسيا في الجولة 
وكــمــا يــبــدو، فـــإن ميسي وســـواريـــز أصبحا 
جاهزين للعودة إلى املستطيل األخضر، وقد 
يدفع بهما املــدرب إرنستو فالفيردي، للمرة 
املنضم حديثا  الفرنسي  جــانــب  إلــى  األولـــى 
للفريق، أنطوان غريزمان، أمام »الخفافيش«، 
الذين نجحوا في الفوز في آخر مواجهة بني 

الفريقني، في نهائي الكأس املوسم املاضي.
وأصيب الهداف األرجنتيني في مران يوم 5 
أغسطس/آب املاضي من الدرجة األولــى في 
العضلة النعلية لساقه اليمنى، وغاب ميسي 
عــن فــتــرة اإلعـــداد لفريقه فــي أمــيــركــا. وأعلن 
)إنــســتــغــرام(  على  حسابه  عبر  األرجنتيني 
عن أسفه لعدم تمكنه من خوض فترة اإلعداد 
إلصابته في أول مــران له مع »البالوغرانا«، 

ــتــــعــــداداتــــهــــا  ــنــــة الــــــدوحــــــة اســ تـــــواصـــــل مــــديــ
الستضافة النسخة األولى من دورة األلعاب 
األوملبية  اللجان  التحاد  الشاطئية  العاملية 
الــوطــنــيــة /قــطــر 2019/ الــتــي ســتــقــام خــالل 
الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر/تشرين األول 
املــقــبــل تــحــت مظلة اتــحــاد الــلــجــان األوملــبــيــة 
الــوطــنــيــة »أنـــــوك« بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 1300 
العـــب والعــبــة يــمــثــلــون 90 دولــــة حــيــث تقام 
ــارا« ومــالعــب  ــتـ مــنــافــســاتــهــا عــلــى شــاطــئ »كـ

الغرافة الشاطئية وأسباير زون.
ـــ14 الــتــي ستشهدها  ومـــن بــني الــريــاضــات الــ
النسخة األولى من الــدورة، يتوقع املنظمون 
أن تــحــظــى مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم بــحــضــور 
جــمــاهــيــري عـــريـــض وخـــاصـــة أنـــهـــا ســتــقــام 
على شاطئ الحي الثقافي »كــتــارا«، وتشهد 
منافسات كرة القدم مشاركة 24 فريقا منها 
منافسات  فــي  و8  الــرجــال  منافسات  فــي   16
ــدات. وأقـــيـــمـــت قـــرعـــة الــبــطــولــة فـــي 27  ــيـ الـــسـ
ــم تــقــســيــم  ــ ــي حـــيـــث تـ ــ ــاضـ ــ ــــس/آب املـ ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
ــة فـــــي مـــســـابـــقـــة كــــرة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ املـــنـــتـــخـــبـــات املـ
الــقــدم لــلــرجــال إلـــى أربـــع مــجــمــوعــات، ضمت 

ووجــه الشكر لكل مــن بعث لــه برسالة دعــم، 
بلقاء  مــبــاراة في 6 يوليو/تموز  آخــر  ولعب 
تحديد املركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا 
أميركا وفيها فاز منتخب بلده على تشيلي 
2-1. وغــــاب مــيــســي عـــن أول ثـــالث مــبــاريــات 
وريــال  بلباو  أثلتيك  أمــام  الليغا  فــي  لفريقه 

بيتيس وأوساسونا.
أمـــا الـــهـــداف األوروغـــويـــانـــي فــقــد أصــيــب في 
مــســتــهــل مـــشـــوار الـــبـــرســـا لـــلـــدفـــاع عـــن لقبه 
بملعب »ســـان مــامــيــس« أمـــام بــلــبــاو، والــتــي 
خسرها برشلونة بهدف نظيف في الدقائق 
األخــيــرة. ولــم يشارك ســواريــز في أي مباراة 
أغــســطــس/آب، بعد إصــابــتــه بتمزق  منذ 16 
في العضلة النعلية للساق اليمنى، ولم يتم 
تحديد فترة إصابته، رغم أن هذا النوع من 
ــة تــصــل ملــــدة شــهــر.  ــ ــات يــتــطــلــب راحـ ــابــ اإلصــ
ــل مــن  ــيـــردي إلـــــى أن يـــكـــون كــ ــفـ ــالـ ــهــــدف فـ ويــ
ملـــبـــاراة  ســــواريــــز ومــيــســي جـــاهـــزيـــن %100 
بــروســيــا دورتــمــونــد فــي دوري األبــطــال يوم 
أبرز  الــجــاري. وُيعد غريزمان  الشهر  17 من 
صفقات برشلونة في الصيف املاضي بعدما 

املجموعة األولى كال من البرازيل وسويسرا 
ــــرب، واملـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  ــغـ ــ واإلمــــــــــارات واملـ
إيطاليا وإسبانيا واملكسيك وجزر سليمان، 
ــواي  ــ ــ ــاراغـ ــ ــ ــة الــــثــــالــــثــــة إيــــــــــران وبـ ــمــــوعــ ــجــ واملــ
والــســنــغــال وأوكـــرانـــيـــا، واملــجــمــوعــة الــرابــعــة 

روسيا واليابان وأوروغواي والسلفادور.
ــدم لـــلـــســـيـــدات الــتــي  ــقــ وفـــــي مــســابــقــة كـــــرة الــ
سيشارك فيها 8 منتخبات، ضمت املجموعة 
األولــى إسبانيا والبرازيل والــرأس األخضر 
الثانية  املجموعة  ضمت  بينما  واملــكــســيــك، 

بريطانيا وروسيا وأميركا وباراغواي.
والثاني  األول  يتأهل  الــدورة،  للوائح  ووفقا 
في كل مجموعة بمنافسات الرجال إلى الدور 
والثاني  األول  سيتأهل  بينما  النهائي  ربــع 
ــــدور نصف  فـــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات إلــــى الــ
املنتخبات  ستتنافس  ذلـــك  وبــعــد  الــنــهــائــي، 

على امليداليات بنظام خروج املهزوم.
الرسمية  البطوالت  أولــى  أقيمت  وتاريخيا، 
للكرة الشاطئية في مدينة ريو دي جانيرو 
في مسعى  وذلــك   1950 العام  في  البرازيلية 
لتوحيد البطوالت الصغيرة التي كانت تقام 

منذ العام 1940.
الرياضة  لــهــذه  املــتــزايــدة  الشعبية  وساهمت 
ــرة الــــقــــدم فــي  ــ وكــــذلــــك مــــشــــاركــــة مـــشـــاهـــيـــر كــ
منافساتها على غرار إيريك كانتونا وميتشيل 
وخوليو ساليناس ونجوم البرازيل روماريو 
التغطية  وجونيور وزيكو في توسيع نطاق 
دائــرة  اتــســاع  وفــي  للمنافسات  التلفزيونية 
ــثـــر مــــن 170 دولــــة  جــمــاهــيــريــتــهــا لــتــمــتــد ألكـ

اشــتــراه مــقــابــل 120 مــلــيــون يـــورو قــادمــا من 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد. ونــــظــــرا إلصــــابــــة مــيــســي، 
ــلـــعـــب إلـــــى جــانــب  ــان الـ ــزمــ ــريــ لــــم يــســتــطــع غــ
»البرغوث« إلى اآلن، وهو الثنائي املنتظر أن 

يكون األفضل في الليغا هذا املوسم.
وشارك غريزمان في املباريات الثالث األولى 
ــامـــل )270  لــبــرشــلــونــة فــــي الــلــيــغــا بــشــكــل كـ
دقــيــقــة( وســجــل هــدفــني، فــي الــفــوز 5-2 على 
ريال بيتيس بملعب »كامب نو«. من جهته، 
غاب املدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن 
بداعي  اإلسباني  برشلونة  فريقه  تدريبات 
الظهير  عــاد  بينما  اليمنى،  الــقــدم  فــي  كدمة 
األيـــســـر الــبــرازيــلــي فــيــربــو جــونــيــور لــلــمــران 
ــــذي شــهــد ظـــهـــور الـــواعـــد أنـــســـو فـــاتـــي من  الـ

جديد.
ــبـــر مــوقــعــه  ــالـــونـــي عـ ــتـ ــكـ وكــــشــــف الـــــنـــــادي الـ
ــرنــــت أن املــــــــران شــهــد  ــتــ ــلـــى اإلنــ الــــرســــمــــي عـ
مشاركة الالعبني املتاحني من الفريق األول، 
الرباعي  بتدريبات  الخاص  الجزء  ذكر  دون 
املـــصـــاب )لــيــونــيــل مــيــســي ولـــويـــس ســواريــز 

ونيتو وعثمان ديمبيلي(.
ــى أن  ــ ــيــــان إلــ ــبـــي فــــي بــ وأشــــــــار الــــطــــاقــــم الـــطـ
املــدافــع األسمر  االخــتــبــارات التي خضع لها 
لم  ولكنه  إصــابــة خطيرة،  استبعدت وجــود 
يحدد مدة غياب الالعب. وكان صاحب الـ25 
عاما قد غادر معسكر منتخب فرنسا بسبب 
لبيان  وفقا  اليمنى،  القدم  في  دمــوي  تجمع 

االتحاد الفرنسي للعبة حينها.
)إفي(

ــاد الـــدولـــي لــكــرة  حـــول الــعــالــم. وتـــولـــى االتـــحـ
كرة  اإلشــراف على  »فيفا«، مسؤولية  الـ القدم 
الـــقـــدم الــشــاطــئــيــة مــنــذ الـــعـــام 2005 وأقــيــمــت 
ــة الــــعــــالــــم لــكــرة  الـــنـــســـخـــة األولــــــــى مــــن بـــطـــولـ
الــعــام على شاطئ  الــقــدم الشاطئية فــي نفس 

كوباكابانا، مهد هذه الرياضة في مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية. وحسب قواعد اللعبة، 
تــقــام املــبــاريــات بــني فــريــقــني يــضــم كــل منهما 
5 العــبــني كحد أقــصــى أحــدهــم حـــارس مرمى 
ـــ36 دقــيــقــة، تقسم إلـــى ثالثة  وتــمــتــد املـــبـــاراة لـ

أشــواط يمتد كل منها لـ12 دقيقة ما لم يتفق 
الفريقان والحكم على خالف ذلك، وعلى عكس 
املتباريني  للفريقني  العادية، يمكن  القدم  كرة 

إجراء 7 تبديالت في املباريات الرسمية.
ــيـــدان إلـــى نــصــفــني مــتــســاويــني من  ويــقــســم املـ
خـــالل خـــط وهــمــي فـــي املــنــتــصــف تــشــيــر إلــيــه 
وتنفذ  امللعب  على جانبي  حــمــراوان  رايــتــان 
ركلة البداية وبعض الركالت الحرة من نقطة 
املنتصف. ويتراوح طول امليدان بني 35 مترا 
كحد أدنى و37 مترا كحد أقصى وعرضه بني 

26 مترا كحد أدنى و28 مترا كحد أقصى.
وتوجد منطقة الجزاء فوق أرضية امليدان بني 
خــط املــرمــى وخــط وهــمــي آخــر على مسافة 9 
أمتار من خط املرمى، يحدد برايتني صفراوين 
على خط التماس. وتلعب هذه الرياضة بكرة 
دائــريــة تصنع مــن الــجــلــد أو أي مـــواد أخــرى 
مــنــاســبــة ويـــــتـــــراوح مــحــيــطــهــا بــــني 68 و70 
سنتيمترا ووزنها بني 400 و440 غراما، كما 
يتراوح معدل ضغط الهواء بداخلها بني 0.4 
املــبــاريــات. ويعاقب  انــطــالق  و0.6 درجـــة قبل 
ــذي يــرتــكــب مــخــالــفــة بــركــلــة حــرة  ــ الـــفـــريـــق الـ
أو ركــلــة جـــزاء كما هــو الــحــال فــي كــرة القدم 
العادية وتحتسب الركالت الحرة في العديد 
جميعا  تنفيذها  يجب  ولكن  املخالفات  مــن 
بـــصـــورة مــبــاشــرة وبـــواســـطـــة الـــالعـــب الـــذي 
ارتكبت ضده املخالفة وتلزم القوانني العبي 
الــفــريــق املــنــافــس عــدا حـــارس املــرمــى بإخالء 

املنطقة الواقعة بني منفذ الركلة واملرمى.
)قنا(

قطر تواصل استعداداتها الستضافة دورة األلعاب الشاطئيةبرشلونة ينتظر عودة نجميه
ينتظر فريق برشلونة 

عودة النجم األرجنتيني 
ميسي واألوروغوياني 

سواريز

تستعد مدينة الدوحة 
الستضافة النسخة 

األولى من دورة األلعاب 
العالمية الشاطئية

سواريز أصيب في لقاء االفتتاح أمام بلباو )لويس جيني/فرانس برس(

بعض المواجهات امتدت خارج أسوار المالعب )إينيس كانلي/ األناضول(

العديد من المشجعين سقطوا قتلى وجرحى )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/منافسات كرة القدم ستشهد مشاركة 24 فريقًا )مانويل ألونسو

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ محمد الهادي بولعابة

ال تــخــلــو املــــالعــــب والــــفــــضــــاءات 
الرياضية فــي تــونــس، ســـواء في 
املـــبـــاريـــات الــرســمــيــة أو الـــوديـــة، 
بني  والــجــســدي  اللفظي  العنف  مظاهر  مــن 
أو ضد جماهير  الــواحــد،  الفريق  مناصري 
الــفــريــق املــنــافــس، مخلفًة الــتــخــريــب إلـــى أن 
وصـــل األمــــر إلـــى إضــــرام الــنــار عــمــًدا ســواء 
أو الحافالت مع إحراق  في كراسي املالعب 
ــات الـــقـــمـــامـــة وغـــيـــرهـــا،  ــ ــاويـ ــ ــيــــارات وحـ الــــســ
ــات األولــــــتــــــراس.  ــمـــوعـ ــجـ ــداء بـــــني مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالعـ
عبر  الــتــونــســيــة  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــشــفــت 
صــفــحــاتــهــا بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

عنف 
مالعب تونس
أزمة أمنية ورياضية وأخالقية

الحوادث  العديد من  التونسية  المالعب  تشهد 
التي تساهم في عدم تقدم اللعبة في البالد، 
في  والتخريب  والعنف  الشغب  أعمال  منها 

المالعب والمنشآت الرياضية

تقرير

ــّدة وعــبــر مــقــاطــع  فــيــديــو،  فــي مــنــاســبــات عــ
ملختلف  للمشجعني  التخريبية  العمليات 
الــفــرق الــتــونــســيــة. وتــتــعــدّد دوافــــع الــلــجــوء 
إلــــــــى الــــعــــنــــف املـــــــــــادي حــــســــب الـــــــدراســـــــات 
الــســوســيــولــوجــيــة، ومـــن أبــرزهــا »املــشــاكــل« 

االجتماعية والسياسية.

مجموعات األولترس وراء العنف
املشجعة  املجموعات  أفـــراد  أغلبية  تنتمي 
»األولـــــــــتـــــــــراس« واملـــــنـــــاصـــــرة لــلــجــمــعــيــات 
املتاخمة  الشعبية  األحــيــاء  إلــى  الرياضية، 
ملركز العاصمة، وهي املناطق التي انطلقت 
أواســط  التشجيع  مجموعات  شعلة  منها 
بينها  وتجمع  املــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
خصائص الفقر والتهميش تحت شعارات 
نظرهم  فــي  تتجسد  الــتــي  السلطة  مــعــاداة 
ــن »الــبــولــيــس«. تــاريــخــيــا، تعود  بــرجــل األمـ
الــريــاضــة التونسية،  الــحــادثــة األشــهــر فــي 
إلـــى عـــام 1962، بــعــدمــا قـــام جــمــهــور النجم 
الــســاحــلــي بتهشيم املــلــعــب لــخــســارتــه أمــام 
غريمه الترجي، مما دفع اتحاد الكرة إليقاف 
ملدة  املسابقات  عن جميع  الساحلي  النجم 
موسم كامل. وتكررت املأساة في عام 1971 
مع اندالع أحداث دامية بعد نهائي مباراة 
الحكومة  واتــخــذت  والصفاقسي،  الــتــرجــي 
قرارًا فوريا بإيقاف الترجي موسما كاماًل. 

ومن األحداث الدامية في الدوري التونسي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، تــلــك الـــتـــي دارت بـــني جــمــاهــر 
ــتــــرجــــي الــــريــــاضــــي الـــتـــونـــســـي والـــنـــجـــم  الــ
ــبــــي  ــلـــي بـــاملـــلـــعـــب األوملــ ــي الـــســـاحـ ــاضــ ــريــ الــ
أعمال عنف كبيرة  بسوسة، ونتجت عنها 
إلى  املتنافسة، وصلت  الفرق  بني جماهير 
املجاورة  املناطق  في  الكيلومترات  عشرات 
للملعب، واســتــمــرت األحــــداث الــدامــيــة إلــى 
أكثر من خمس ساعات بعد نهاية املباراة، 
ــة  أضـــــــــــرارًا جـــســـيـــمـــة بــاملــمــتــلــكــات  ــدثــ مــــحــ
الــعــمــومــيــة واألفـــــــــراد. ومــــن أبـــــرز األحـــــداث 
أيــضــا، مــا ُيسمى »السبت األســـود »، الــذي 
وقعت أحداثه في بنزرت، بعد انتهاء مباراة 
ــادي الــريــاضــي  ــنـ بـــني الـــنـــادي األفــريــقــي والـ
ــنـــزرت أســـوأ  الـــبـــنـــزرتـــي، فــشــهــدت مــديــنــة بـ
ذكــرى ســـوداء مــن ناحية األحـــداث الدموية 
وخــســائــر مــاديــة بــمــعــركــة ضــــروس امــتــدت 
إلى ساعات الصباح األولى، ولم تنفرج إال 
بعد تدخل األمن بكثافة، مع جلب تعزيزات 
أمنية من املحافظات املجاورة لكي تسيطر 
عـــلـــى الــــوضــــع بـــكـــافـــة الـــوســـائـــل الــدفــاعــيــة 

املتاحة.
ولقي 10 أفراد مصرعهم إثر انتهاء مباراة 
ربـــــع  نــهــائــي كــــأس تـــونـــس، الـــتـــي جمعت 
ــي الـــتـــونـــســـي واألوملــــبــــي  ــريـــاضـ الـــتـــرجـــي الـ
ــبـــاجـــي، الـــتـــي عـــرفـــت مـــواجـــهـــة عــدوانــيــة  الـ
والتعدي على املمتلكات العامة والخاصة، 
وشــــمــــلــــت فــــصــــول املـــــواجـــــهـــــات الــــطــــرقــــات 

الرئيسّية واألحياء الشعبية ملدينة باجة.

تشهد تونس ما 
معدله 100 ألف قضية 

عنف رياضي سنويًا

السنوات الماضية كشفت النقاب عن حجم العنف المتبادل بين المشجعين )فتحي بلعيد/فرانس برس(

600 ألف قضية عنف في المالعب 
حــســب الـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة، بــلــغ الــتــعــصــب 
ــه فــي  ــ ــاتــ ــ ــاضــــي أقــــصــــى دراجــ ــريــ والــــعــــنــــف الــ
الــســنــوات األخـــيـــرة، إذ تـــّم تسجيل أكــثــر من 
ألــف قضية عنف في 6 سنوات، بمعدل   600
املعطيات  وتــشــيــر  ســنــويــا.  قضية  ألـــف   100
الــرســمــيــة إلــــى أن 180 ألــــف حـــالـــة عــنــف في 
بـــني عـــامـــي  2006 و2010،  املـــالعـــب ُســجــلــت 
الــعــدد بــني عــامــي 2011 و2017،  فيما ارتــفــع 
ليصل إلى 600 ألف قضية عنف لدى املحاكم. 
وأكدت البيانات املصاحبة للتقرير، أن 66 في 
املائة من املتورطني هم من أصحاب املستوى 

الــقــرار لم يحد  حضور الجمهور، إال أن هــذا 
من انتشار العنف الرياضي، ُمسجاًل ارتفاعا 
ــي  نـــســـب الـــعـــنـــف املـــتـــبـــادل بــــني الــالعــبــني  ــ فـ
واملسؤولني، وصلت إلى 68 حالة في املوسم 
السلطات  عـــام 2018. وقــــررت  فــي  الــريــاضــي 
األمـــنـــيـــة الــتــونــســيــة فـــي مــرحــلــة أولـــــى منع 
املالعب  إلــى  دخــول املشجعني دون 18 عاما 
واالقتصار عن حضور   الرياضية  والقاعات 

جماهير الفرق املحلية في جميع املباريات.

دوافع أعمال العنف
لــوزارة  الرسمية  السنوية  التقارير  تعتبر 

بني  منهم  باملائة  و34  األســاســي،  التعليمي 
املــســتــوى الــتــعــلــيــمــي اإلعــــــدادي والــجــامــعــي، 
 مــثــيــري الــشــغــب عــــادة مـــا يــكــونــون من 

ّ
وأن

ذوي الـــســـوابـــق الــعــدلــيــة، ومــنــهــم مـــن يــكــون 
مــطــلــوبــا لــــدى الـــعـــدالـــة الــتــونــســيــة. وبــّيــنــت 
الــشــغــب  حـــــاالت  أن ذروة  األمـــنـــيـــة،  املــــراجــــع 
الــريــاضــّيــة التونسّية،  املــالعــب  والــعــنــف فــي 
الـــثـــورة بحصيلة تـــجـــاوزت 200  أيــــام  كــانــت 
حــالــة اعـــتـــداء عــلــى أعـــــوان األمــــن و61 حــالــة 
اعتداء على الحكام، ما تسبب في إيقاف 29 
مباراة كرة قدم، ونتج عن تلك األحدث القرار 
الــشــهــيــر بـــإجـــراء املـــبـــاريـــات الــريــاضــيــة دون 

شؤون الشباب والرياضة ووزارة الداخلية 
التونسية، أن العنف في الفضاء الرياضي، 
لـــهـــا دورا  ــدة ثـــبـــت أن  ــ مـــرتـــبـــط بــــأطــــراف عـ

مباشرا. 
الجويلي، األخصائي  الدكتور محمد  وأكد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  فــي عــلــم االجــتــمــاع لـــ
»الــعــنــف والــشــغــب فـــي املـــالعـــب الــريــاضــيــة 
يعود أساسا إلى خطاب اإلعــالم الرياضي 
غـــيـــر املـــــســـــؤول، الــــــذي يـــدعـــو إلـــــى اإلثــــــارة 
والــحــمــاســة املــفــرطــة وبـــّث الــعــدوانــّيــة التي 
الذي  الرياضي،  للتعّصب  بدورها  تؤّسس 
ُيؤجج حماسة األنصار ويدفعهم الرتكاب 

للشباب  الوطني  املرصد  وأشــار  الجرائم«. 
السلوكية  »الــظــواهــر  دراســـة  فــي  التونسي 
الــجــديــدة لــدى الــشــبــاب الــتــونــســي«، إلــى أن 
الــرغــبــة فــي الـــوصـــول لــلــنــجــومــّيــة والــكــســب 
املـــادي، هــي مــا يفسّر مــا تشهده املباريات 
الـــريـــاضـــيـــة مــــن هـــجـــوم مــــن قـــبـــل الــالعــبــني 
عــلــى قـــــرارات الــحــكــم، الــــذي ُيــرافــقــه انــفــعــال 
املتكرر  واعتراضهم  واملــســؤولــني،  املــدربــني 
ــرارات الـــحـــكـــام، وانـــخـــراطـــهـــم كــذلــك  عــلــى قـــــ
الرياضية  الـــروح  فــي سلوكيات ال تنمُّ عــن 
تحريض  إلــى  بهم  وتــدفــع  الهزيمة،  وتقّبل 

الجماهير.
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بكين ـ العربي الجديد

املتحدة  الــواليــات  حجز منتخب 
األمــــيــــركــــيــــة بـــطـــاقـــة إلــــــى الــــــدور 
ربــــع الــنــهــائــي مـــن كــــأس الــعــالــم 
لــكــرة السلة املقامة فــي الــصــن بــفــوزه على 
املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي مــقــدمــا خــدمــة ذهبية 
ملنتخب تشيكيا الذي التحق به إلى األدوار 
في  اليونان  أمــام  رغــم خسارته  اإلقصائية 

اليوم األخير من منافسات الدور الثاني.
مونديال  بفضية  املتوجة  اليونان  وكــانــت 
نــقــطــة أو  بـــفـــارق 12  لــلــفــوز  2006، بــحــاجــة 
في  آمالها  على  لإلبقاء  تشيكيا  على  أكثر 
مــبــاراة  النهائي بانتظار  ربــع  الـــدور  بــلــوغ 
ــات املــتــحــدة الــتــي أقيمت  الــبــرازيــل والـــواليـ

قمة 
أميركية  فرنسية

قوية  مواجهة   ،2019 السلة  لكرة  العالم  كأس  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  منافسات  تشهد 
ومنتظرة بين المنتخب األميركي بطل النسختين األخيرتين من بطولة العالم والمنتخب الفرنسي بطل 

أوروبا عام 2013 وصاحب المركز الثالث في النسخة المونديالية األخيرة

3031
رياضة

تقرير

ــفـــارق ســبــع نــقــاط  ــازت بـ ــ ــا، إال أنـــهـــا فـ ــقـ الحـ
فــقــط )84 – 77(، فــعــادت الــبــطــاقــة األخــيــرة 
استفادت  التي  تشيكيا  إلــى  النهائي  لربع 
مـــن فـــوز املــنــتــخــب األمــيــركــي حــامــل اللقب 
اليوناني  الــبــرازيــل )89 – 73(. وتــابــع  على 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفـــضـــل العــــب في 
ــــدوري األمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن مـــع فريقه  الــ

ميلووكي باكس، الدقائق الخمس األخيرة 
من املواجهة من مقاعد البدالء بعد ارتكابه 
الربع  الخامس منتصف  الخطأ الشخصي 
االخــيــر. ونــجــحــت الــيــونــان بــالــتــقــدم بــفــارق 
12 نقطة قبل حوالي سبع دقائق من نهاية 
اللقاء، إال ان التشيكين نجحوا في تقليص 
اليوناني  »العمالق«  أن يخرج  قبل  الــفــارق 
 9 نقطة،   12 وبرصيده  الخمسة  باألخطاء 

متابعات و4 تمريرات حاسمة.
ــيـــس  ــانـــاسـ وأعـــــــــــرب املـــــــــــدرب الــــيــــونــــانــــي ثـ
ســكــورتــوبــولــوس عـــن غــضــبــه مـــن الــحــكــام 
معتبًرا أن يانيس »قد أتى كل يوم ليقاتل 
على أرض امللعب، ولم يحظ باالحترام الذي 
الثالث  الخطأين  وأتكلم هنا عن  يستحقه، 
والخامس اللذين تحصل عليهما اليوم، ال 
يمكنك أن تحتسب أخطاء كهذه بحق العب 

مثله«.
وأكـــــد مــتــحــدث بـــإســـم املــنــتــخــب الــيــونــانــي 
ــــس بــــــرس« أن الــيــونــانــيــن  ــرانـ ــ لـــوكـــالـــة »فـ
ســيــتــقــدمــون بــطــلــب الــــى االتــــحــــاد الـــدولـــي 
للعبة )فيبا( من أجل إيقاف الحكام الثالثة 
ــار املــتــحــدث في  ــ الــلــقــاء. وأشـ الـــذيـــن أداروا 
رسالة نصية إلى مطالبتهم »أيضا بإيقاف 
ــذيــــن  ــكــــام والــ ــــن تـــعـــيـــن الــــحــ املــــســــؤولــــن عـ

يشاهدون الفيديو ويعلنون النتائج«.
من ناحية أخرى، لم يخف سكورتوبولوس 
فشله وجهازه الفني في االستفادة بأفضل 
طريقة ممكنة من إمكانات ابن الـ 24 عاما في 
هذه البطولة »إنها املرة األولى التي يلعب 
معنا وهو بهذه الحلة )بعد تحقيقه أفضل 
الــدوري األميركي(، لقد بذلنا كل  العب في 
ـــ 25 األخـــيـــرة.  مـــا فـــي وســعــنــا فـــي األيـــــام الــ
يمكنني القول ربما أننا لم نقم بالخيارات 

الصائبة. لقد عملنا بجهد لدعمه«.

الصراع لتفادي مواجهة أميركا
ــات املـــتـــحـــدة خـــدمـــة ملنتخب  ــــدت الــــواليــ أسـ
 )73 –  89( الــبــرازيــل  بــفــوزهــا على  تشيكيا 
الــتــي خــرجــت خالية الــوفــاض مــن البطولة 
على غرار اليونان. وقدمت الواليات املتحدة 
املتوجة بلقب بطولة كأس العالم في خمس 
مناسبات أداء جماعيا مميزًا حيث تجاوز 
أربـــعـــة العـــبـــن حـــاجـــز الــعــشــر نـــقـــاط وكـــان 
كــيــمــبــا ووكـــــر العــــب تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس 
ــا بـــايـــســـرز  ــانــ ــديــ ــب إنــ ــ ومــــايــــلــــز تــــورنــــر العــ

أفضلهم بـ 16 نقطة لكل منهما.
ــدارة املـــجـــمـــوعـــة  ــمـــت أســــتــــرالــــيــــا صـــــــ وحـــسـ
 –  100( فرنسا  على  بفوزها  الثانية عشرة 
98( في مباراة ملحمية حسمت في الثانية 
األخيرة وتفادت بالتالي مواجهة الواليات 
املتحدة في ربع النهائي. وتبادل املنتخبان 
أن تحصل  قبل  األخير  الرمق  التقدم حتى 
قبل خمس  رميتن حــرتــن  أســتــرالــيــا على 
ديالفيدوفا  ماثيو  ســدد  النهاية  مــن  ثــوان 
ــدة مــنــهــمــا بـــنـــجـــاح. وحــــاولــــت فــرنــســا  ــ واحــ
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تتصدر أميركا 
قائمة  األكثر تتويجًا بلقب 

كأس العالم

نقل مايكل شوماخر إلى المستشفى
السابق  العالم  أن بطل  كشفت تقارير صحافية 
ــــى  ــ ــة األول ــئـ ــفـ ــورة ســــبــــاقــــات ســـــيـــــارات الـ ــ ــطــ ــ وأســ
)فـــورمـــوال 1(، األملـــانـــي مــايــكــل شــومــاخــر، ُنقل 
ــاريــــس لــلــخــضــوع  إلـــــى إحــــــدى مــســتــشــفــيــات بــ
لــفــحــوصــات مــع أحـــد األطــبــاء املتخصصني في 
حاالت قصور القلب، وذلك بعد ست سنوات من 
أثــنــاء ممارسة  لــه  الــذي تعرض  الــحــادث الخطير 
رياضة التزلج. وبحسب ما كشفته صحيفة )لو 
باريزيان(، وصل شوماخر )50 سنة( إلى أحد 
الطبية في باريس داخل سيارة إسعاف  املراكز 
القلب،  جــراحــات  فــي  املتخصص  الطبيب  برفقة 
فيليب ميناسشيه. وسيخضع شوماخر للعالج 
مضاد  تأثير  على  للحصول  الجذعية  بالخاليا 
وسيكون  الجسم،  أنــحــاء  جميع  فــي  لاللتهابات 
بإمكانه مغادرة املستشفى في اليوم التالي مباشرًة، وفقًا لرواية نفس الجريدة. وكشفت 
الجريدة ذائعة الصيت أن بطل العالم 7 مرات دخل نفس املستشفى مرتني من قبل، كانتا 

بطائرة هليكوبتر.

تعادل العراق وأوزبكستان سلبًا وديًا
الثاني، في  امللك عبدالله  األوزبكي سلبًا على ملعب  العراقي مع نظيره  املنتخب  تعادل 
الثالثة من  للجولة  استعداداتهما  إطــار  القدم في  كــرة  عمان في مباراة دولية وديــة في 
الصني.  في   2023 آسيا  وكــأس  قطر  في  ملونديال 2022  املؤهلة  املــزدوجــة  التصفيات 
على  املقبل  الشهر  من  العاشر  في  كونغ  هونغ  العراقي الستضافة  املنتخب  ويستعد 
ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة ضمن منافسات املجموعة الثالثة، وهي تكتسب 
أهمية إضافية كونها املباراة الرسمية األولى ملنتخب »أسود الرافدين« على أرضه وبني 
في  اليمن  الستضافة  أوزبكستان  منتخب  يستعد  بينما   ،2002 العام  منذ  جماهيره 
اليوم ذاته ضمن املجموعة الرابعة. وشهدت الجولة األولى من التصفيات سقوط املنتخب 
العراقي في فخ التعادل مع مضيفه البحريني )1 - 1(، وسقوط املنتخب األوزبكي أمام 

مضيفه الفلسطيني بهدفني نظيفني. 

روغليتش يشدد قبضته على صدارة سباق إسبانيا للدراجات
بريموش روغليتش قبضته على صــدارة  شــدد 
ســبــاق إســبــانــيــا لـــلـــدراجـــات بــيــنــمــا فـــاز يــاكــوب 
روغليتش  وعــزز   .16 الـــ  املرحلة  فــي  فوغلسانغ 
العام  للترتيب  صدارته  غامبو-فيسما  متسابق 
أقــرب  خسر  بعدما  ثانية  و48  دقيقتني  بــفــارق 
منافسيه اإلسباني أليخاندرو بالبيردي 23 ثانية 
فوغلسانغ  وأنهى  السلوفيني.  املتصدر  لصالح 
متسابق استانة املرحلة في أربع ساعات ودقيقة 
في  بمرحلة  مــرة  ألول  ليفوز  ثانية  و22  واحـــدة 
الدنماركي  املتسابق  سباق كبير. وكانت فرص 
قــد تحطمت فــي ســبــاق فــرنــســا لــلــدراجــات بعد 
ــه يمر  ــال إنــ ــ الــتــعــرض لــحــادثــني مـــع آســتــانــة وقـ
ــاء تـــاو جيجان  بــأفــضــل مـــراحـــل مــســيــرتــه. وجــ
هارت متسابق فريق إنيوس في املركز الثاني بفارق 22 ثانية عن فوغلسانغ، بعدما جاء 
ثالثًا في املرحلة 15 يوم األحد املقبل. وذهب املركز الثالث إلى متسابق آخر من استانة 
هو لويس ليون سانشيز، متقدمًا على البريطاني جيمس نوكس متسابق كويك-ستيب. 
وشن املتسابقون هجومًا من البداية في صراع، في املرحلة التي امتدت على مدار 144.4 

كيلومترا وامتدت من برافيا إلى التو دي ال كوبيا.

الكولومبية أوسوريو ملكة جديدة
ألميركا المفتوحة للناشئين

أصبحت العبة التنس الكولومبية ماريا كاميال أوسوريو، صاحبة الـ18 سنة، بطلة جديدة 
األرض،  صاحبة  على  النهائية  املــبــاراة  في  بفوزها  للناشئني،  املفتوحة  أميركا  لبطولة 
التصنيف  أوســوريــو، صاحبة  واحتاجت  - صفر(.  و)6   )1  -  6( يبيفانوفا  ألكسندرا 
271 عامليًا، بالكاد إلى 48 دقيقة من أجل الفوز باملباراة والتتويج بطلة ألميركا املفتوحة. 
وبدأت أوسوريو املشاركة هذا العام في منافسات املحترفني للتنس، بعدما حلت املوسم 
املاضي في املركز الثاني عامليا بتصنيف الناشئني. وُيعد لقب أوسوريو األول لكولومبيا 
بوجه عام في منافسات الفردي للرجال والسيدات في بطوالت »الغراند سالم«، والرابع 
في تاريخ التنس الكولومبي. وكانت الكندية الشابة صاحبة الـ19 عاما، بيانكا أندريسكو، 
قد توجت بلقب فردي السيدات بفوزها على األميركية املخضرمة سيرينا ويليامز )6 

- 3( و)7 - 4(.

أستراليا  بطولة  فــي  وتــحــديــدًا   )14-16( أخــيــرًا  اإلســبــانــي 
مــولــر. ووصــل  الــالعــب جيلس  عــام 2009 ضــد  املفتوحة 
آنذاك إلى الدور ربع النهائي في بطولة أميركا املفتوحة عام 
2015، وُتوج في أول لقب له على صعيد منافسات »الغراند 
 ،2016 عــام  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  وتحديدًا  ســالم« 
»الــزوجــي« على مــارك  تــفــوق عندها فــي منافسات  حــيــُث 
لوبيز. وفي عام 2017 وبعمر الـ 35 سنة، ُتوج لوبيز بلقب 
بطولة »أيجون« في لندن عندما تفوق على مارين شيليتش 
في الجولة الثالثة من املباراة. وخالل مشاركته في بطولة 
»ويمبلدون« عام 2018، وصل إلى مباراته رقم 66 بشكل 
النجم  رقــم  ليكسر  »الغراند ســالم«،  متتاٍل في منافسات 
السويسري روجيه فيدرير الذي خاض 65 مباراة متتالية، 
ومنذ مشاركة السويسري في بطولة أميركا املفتوحة عام 

2019، توقف رصيده عند 71 مباراة.

العبًا  أمسى  وهــو  الُيسرى  باليد  لوبيز  فيليسيانو  يلعب 
وُيــدربــه خوسيه كالفيت وحقق  عــام 1997،  في  محترفًا 
أرباحًا مالية خالل مسيرته قدرها 16 مليونا و819 ألف 
دوالر أميركي. وفي منافسات »الفردي«، حقق لوبيز 484 

فوزًا مقابل 442 خسارة بنسبة انتصارات بلغت %52. 
وفي منافسات »الغراند سالم«، خرج لوبيز من الدور الرابع 
وفي  و2015،   2012 عــامــي  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي 
بطولة فرنسا املفتوحة، خرج لوبيز من الدور الرابع في عام 
2004، وكذلك ودع بطولة »ويمبلدون« من الدور ربع النهائي 
أميركا  بــطــولــة  ودع  وكــذلــك  و2011،   2008  ،2005 أعــــوام 
املفتوحة عام 2015 من الدور ربع النهائي. وفي منافسات 
»الــــزوجــــي«، حــقــق لــوبــيــز 236 فــــوزًا مــقــابــل 278 خــســارة 
بنسبة انتصارات بلغت 45%، كما ُتوج بلقب بطولة فرنسا 
املفتوحة في إطار منافسات »الغراند سالم« فئة »الزوجي«.

رياض الترك

ُيعتبر الالعب فيليسيانو لوبيز دياز غيرا من أبرز الالعبني 
اإلسبان في عام التنس، ُولد في 20 من شهر أيلول/سبتمبر 
لوبيز زميله في  ملــارك  الشقيق األصغر  عــام 1981. وهــو 
الـ 15  منافسات بطولة »ديفيس كــاب«، ووصل إلى املركز 
في التصنيف مرة واحدة وهو أعلى مركز يبلغه الالعب في 
أول العــب تنس  العاملي. في عــام 2005، أصبح  التصنيف 
»ويمبلدون«  بطولة  فــي  النهائي  ربــع  الـــدور  يبلغ  إسباني 
منذ عام 1972، عندما بلغ مانويل أورانتيس الدور نصف 
النهائي آنذاك. وتفوق لوبيز على منافسه تيم هينمان في 
بطولة »ويــمــبــلــدون« عــام 2007 فــي الـــدور الــثــانــي. وخــالل 
مسيرته الرياضية، لعب دياز في واحدة من أطول املباريات 
الــتــي تخطت حــاجــز الخمس جـــوالت، حــيــُث تــفــوق الالعب 

فيليسيانو لـوبيز

على هامش الحدث

العب تنس إسباني، 
يحتل المركز الـ 

61 في التصنيف 
العالمي للتنس

منتخب أميركا 
يبحث عن ذهبية 
مونديالية 
)Getty( جديدة

تأهل المنتخب األرجنتيني إلى الدور نصف نهائي بطولة كأس العالم 
لكرة السلة 2019، وذلك بعد أن تفوق على نظيره المنتخب الصربي 
بنتيجة كبيرة )97-87( في مباراة صعبة للغاية كادت أن تمتد لشوط 
الربع األول )25 - 23(، ثم تقدمت في  إضافي. وفازت األرجنتين في 
المنتخب  لكن   ،)14  -  18( الثالث  الربع  وخسرت   )26  -  29( الثاني  الربع 
قوته  بفضل  الرابع  الربع  في  ــور  األم حسم  في  نجح  األرجنتيني 

الهجومية )29 - 20(.

األرجنتين إلى المربع الذهبي

وجه رياضي

االســتــفــادة مــن الــثــوانــي األربـــع األخــيــرة إال 
أن األســتــرالــي باتي ميلز العــب فريق سان 
أنــطــونــيــو ســبــيــرز األمـــيـــركـــي ســــرق الــكــرة 
للفرنسين  هــجــومــيــة  مــحــاولــة  أي  لــيــمــنــع 
الــذي  كريك  ميتش  لزميله  يمررها  أن  قبل 
تحصل على خطأ من خلف خط منتصف 
املــلــعــب وثـــالث رمــيــات حـــرة، ســجــل واحـــدة 
بــنــجــاح قــبــل أن يــضــرب الـــكـــرة فـــي الــرمــيــة 
ــرة بـــاتـــجـــاه حــلــقــة الـــســـلـــة عــــن قــصــد  ــيــ األخــ
تـــســـديـــدة ممكنة  أي  إلـــيـــه ويــمــنــع  لــتــعــود 
املــبــاراة.  نهاية  مــن  ثانية   0,9 قبل  لفرنسا 
وقال فرانك نتيكيلينا لقناة »كانال بلوس« 
الفوز  أمــر محبط أال نحقق  الفرنسية »إنــه 
فـــي الـــرمـــق األخـــيـــر. ســنــركــز عــلــى مـــا تبقى 
من املنافسات في ربع النهائي، أعتقد أننا 
لــلــذهــاب بــعــيــدًا. علينا أن  نملك اإلمــكــانــات 
ومن  أخطائنا  من  والتعلم  صارمن  نكون 

مباراة اليوم«.

ربع النهائي وإنجاز أميركا
وعليه، سيشهد الدور ربع النهائي مواجهة 
من العيار الثقيل بن فرنسا وأميركا، فيما 
سيخوض منتخب أستراليا مواجهة قوية 

أيضا ضد منتخب تشيكيا. 
ــربــــي، ودع  ــعــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ ــه عـ ــ ُيــــذكــــر أنــ
السلة  نهائيات مونديال  األردنــي  املنتخب 
من الــدور األول بفوز معنوي على منتخب 
مــبــاريــات تحديد  فــي   )77 – 79( الــســنــغــال 
املراكز بن من 17 إلى 32.  وكان األردني ذو 
األثول األميركية دار تاكر أفضل مسجل في 
فيما  متابعة  و11  نقطة   34 برصيد  اللقاء 
ــذا  ســجــل مـــوســـى الـــعـــوضـــي 18 نــقــطــة. وهـ
الفوز األول لألردن بعد تسع مباريات خرج 
فيها مهزوما في نسختي كأس العالم 2010 
الكاملة  الـــصـــورة  بــذلــك  واتــضــحــت  و2019 
ملـــواجـــهـــات الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي. ويــبــحــث 
املنتخب األمــيــركــي انــطــالقــا مــن الـــدور ربع 
الــنــهــائــي عــن الــتــأهــل لــلــمــرة الــثــالــثــة تواليا 
إلــى الــدور نصف النهائي ومــن بعدها إلى 
لقب  بغية محاولة خطف  النهائية  املباراة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــثــالــثــة تواليا 
ــخ كـــــرة الــســلــة  ــاريــ ــي تــ واملـــــــرة الــــســــادســــة فــ
األميركية. كما أن تتويج املنتخب األميركي 
مرة جديدة بلقب مونديال السلة، سيمنحه 
ــراد فـــــي صــــــــــدارة أكــــثــــر املـــنـــتـــخـــبـــات  ــفـــــ االنـــــ
على  متقدما  تاريخيا  اللقب  بهذا  امُلتوجة 
كـــل مـــن يــوغــوســالفــيــا )5 ألـــقـــاب(، االتــحــاد 
األرجنتن   ،)2( الــبــرازيــل   ،)3( السوفييتي 

)1( وإسبانيا )لقب فقط(.

قرر باولو فونسيكا، مدرب فريق روما، فرض نظام جديد يتعلق بتحديد استخدامات 
الــتــحــديــد، وذكـــرت صحيفة )كــوريــري ديلو  الــالعــبــني لتطبيق »إنــســتــغــرام« على وجــه 
أنه فرض عليهم عرض الصور والتعليقات عليه وعلى اإلدارة املسؤولة قبل  سبورت( 
النادي  اآلونــة األخيرة وقائع هجوم لالعبني على  الجماهير. وتكررت في  أمــام  نشرها 
أكثر من معنى، مما يثير استفزاز  أو صــور تحمل  املــدرب بتعليقات غير مباشرة  أو 
القرار في فــرض نظام  الجماهير أو مسؤولي األنــديــة. ويأمل فونسيكا من خــالل هــذا 

انضباطي يساعد الالعبني على التركيز في امللعب فقط ومحو آثار املوسم املاضي.
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