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رياضة

ر اإليطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق 
ّ
حذ

تشلسي، من صعوبة مباراة برشلونة في ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء 
املقبل، لكنه أكد أن هذا التحدي الكبير يحفز 

فريقه. وقال كونتي »يجب أن نكون متحفزين 
للعب أمام أحد أفضل الفرق في العالم«. وأضاف 

»رأيت العبني لم يشاركوا بشكل أساسي في 
حالة جيدة. لقد زاد ذلك من حيرتي قبل مباراة 

برشلونة، وهو أمر اعتقد أنه مهم«.

سيعتزل الظهير األيسر لنادي أتلتيكو توكومان 
األرجنتيني، كريستيان بيياغرا، كرة القدم بشكل 
مؤقت من أجل إنقاذ أخيه املصاب بسرطان الدم 

)اللوكيميا( والذي يحتاج للخضوع لعملية زرع 
نخاع. وصرح بيياغرا لقناة )فوكس سبورتس( 

املحلية: »شعرت بوجوب قول هذا األمر ألن 
الناس ال يدركون ما معنى التبرع. بالنسبة لي، 
هذا أكثر أهمية من حياتي، أكثر من صنع هدف 

في نهائي ما«.

أبلغ االتحاد األوروبي لكرة القدم عن تهديدات 
محتملة بالقتل تعّرض لها مفتشوه الذين 
يحققون في تهم بالتالعب موجهة لنادي 

سكندربيو كورتشه األلباني. وقال »يويفا«، 
في بيان له، إن تلك التهديدات ربما تهدف إلى 
إخافتهم ومنعهم من استكمال عملهم. وتابع 

البيان أن »التهديدات املذكورة لن تحقق أهدافها، 
وأن الشرطة على علم باألمر، ال يزال يويفا ملتزمًا 

تمامًا بمكافحة التالعب في املباريات«.

أنطونيو كونتي 
يحّذر من صعوبة 

مباراة برشلونة

العب يعتزل كرة 
القدم مؤقتًا كي 
يتبرع بالنخاع ألخيه

يويفا يبلغ عن تعرّض 
مفتشيه في ألبانيا 

لتهديدات بالقتل

ستتخلى مباراة 
كل النجوم عن 
تقليدها هذه 
السنة، فبعد أن 
كانت تجمع، 
في السنوات 
السابقة، 
بين نجوم 
المنطقتين 
الشرقية 
والغربية، فإن 
المواجهة 
ستجمع أفضل 
نجوم اللعبة، 
بغض النظر عن 
انتمائهم. وقام 
ليبرون جيمس 
نجم كليفالند، 
وستيف كوري 
نجم ووريزر، 
اللذان حصال 
على أعلى 
نسبة من 
األصوات، باختيار 
فريقيهما 
بحّرية.
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يحظى سيروتكين 
بدعم رجل األعمال 

الروسي بوريس روتنبرغ

على  ويحافظ  برباعية  ديــجــون  يكتسح  موناكو 
الوصافة

فاز فريق موناكو على ضيفه ديجون برباعية نظيفة في املباراة التي احتضنها 
ملعب »لويس الثاني« في الجولة الـــ26 من دوري الدرجة األولــى الفرنسي لكرة 
القدم. تقدم املهاجم كيتا بالدي دياو ألصحاب األرض مبكرًا )د.13( من زمن 

الشوط األول، قبل أن يتمكن الظهير األيمن للفريق، فابينيو، من إضافة الهدف 
الثاني عن طريق ركلة جزاء في )69(. ونجح العب الوسط، روني لوبيس، فى 
جليك،  كميل  الفريق،  مدافع  واختتم  )د.87(.  في  للفريق  الثالث  الهدف  إحــراز 
أهداف اللقاء بعدما سجل الهدف الرابع في )ق90( من عمر املباراة. وبذلك، أكد 
موناكو وصافته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد 

رصيد ديجون عند 31 نقطة في املركز الـ 12.

االتحاد  كــأس  نهائي  ربــع  يبلغان  وتشلسي  ليستر 
اإلنكليزي

أصبح ليستر سيتي وتشلسي أول املتأهلني لربع نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي 
بعد فوزهما على كل من شيفلد يونايتد وهال سيتي، بنتائج )1 - صفر(  و)4 
- صفر( على الترتيب. على ملعب كينغ باور ستاديوم، أهدى املهاجم اإلنكليزي 
الثمانية  الفوز )د.66( ليحجز مقعدًا له بني األندية  جيمي فــاردي فريقه هدف 
بريدج«،  »ستامفورد  ملعبه  على  تشلسي،  أمطر  بينما  املقبل.  للدور  املتأهلة 
شباك ضيفه هال سيتي برباعية حملت توقيع كل من ويليان )د.2( ثم بدرو 
أوليفيه جيرو  يختتم  أن  قبل  )د.32(  أخــرى  مــرة  وويليان  )د.27(  رودريــغــيــز 

الرباعية )د.42(.

جيرونا يُكرم ضيفه ليغانيس بثالثية نظيفة في الليغا
املباراة  ليغانيس خــال  نظيفة على ضيفه  بثاثية  فــوزًا سهًا  انتزع جيرونا 
التي جمعت الفريقني في مستهل منافسات الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني. 
احتاج أصحاب األرض لـ23 دقيقة كي يتقدموا بالهدف األول الذي حمل توقيع 
كريستيان ستواني من ركلة جزاء، أعقبها وفي الدقيقة 36 كريستيان بورتو 
بالهدف الثاني لجيرونا. وفي الشوط الثاني ومع دخول املباراة منعطفها األخير، 
أكد خوانبي أفضلية أصحاب األرض وأحقيته بالفوز عندما أحرز الهدف الثالث 
لفريقه )د.85(. وبهذه النتيجة، يحصد جيرونا ثاث نقاط يرفع بها رصيده إلى 
34 نقطة يرتقي بها للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 29 نقطة 

في املركز الـ12 ، مؤقتا لحني إقامة باقي مباريات األسبوع.

ماينز يعود لتذوق االنتصارات في الدوري األلماني
عاد فريق ماينز لتذوق طعم الفوز بعدما تغلب اليوم على مضيفه هيرتا برلني 
الـــ23  الجولة  منافسات  افتتاح  في  »أوليمبياشتاديون«  بملعب  نظيفة  بثنائية 
الذي  االنتصار  بالفضل في هذا  الضيوف  وُيدين  القدم.  لكرة  األملاني  للدوري 
يأتي بعد أربع هزائم متتالية في الدوري للمهاجم السويدي روبن كوايسون الذي 
وقع على هدفي اليوم )د.40 و65(. وبذلك، يحتفظ فريق العاصمة برلني باملركز 
بــفــارق 5 نقاط عن  الــــ11 رغــم خسارته بعدما تجمد رصــيــده عند 30 نقطة، 
فرايبورج الثاني عشر. ورغم فوزه ورفع رصيده من النقاط إلى 23، ظل ماينز 
األهــداف  بفارق  للهبوط،  املعرض صاحبها  عشر،  السادسة  املرتبة  في  أيضًا 
مؤقتًا عن فيردر بريمني الخامس عشر وست نقاط عن هامبورغ السابع عشر.

موريليا يهزم لوبوس ويصعد مؤقتًا للمركز الرابع
تغلب موريليا على ضيفه لوبوس بهدفني لواحد، في انطاقة الجولة الثامنة من 
القدم )كــاوســورا 2018(. تقدم لوبوس  الــدوري املكسيكي لكرة  إيــاب  مرحلة 
األرض  صاحب  وأدرك  )د.22(،  كينيونيس  خوليان  الكولومبي  عبر  بالنتيجة 
التعادل عبر املكسيكي ميجل سانسوريس )د.64( قبل أن يحقق الفوز بهدف 
ثان سجله البيرواني راؤول رويادياز )د.87(. وباالنتصار رفع موريليا رصيد 
أمريكا  بــفــارق نقطتني عــن كلوب  الــرابــع،  للمركز  إلــى 13 نقطة وصعد مؤقتًا 
املتصدر، ونقطة واحدة خلف سانتوس الغونا الوصيف وبوماس الثالث بنفس 

الرصيد مع فارق األهداف.

الروسي  الــشــاب  إن سائقه  وليامز  فريق  قــال 
ــكـــن، يــســتــحــق مـــكـــانـــه فــي  ــروتـ ــيـ ســـيـــرغـــي سـ
الــفــريــق املــنــافــس فــي بطولة الــعــالــم لسباقات 
فــورمــوال 1 لــلــســيــارات، ومــن املتوقع أن يبهر 

الجمهور في املوسم الجديد.
وسيحل سيروتكن )22 عاما(، الذي سيكون 
بــرفــقــة الــكــنــدي النـــس ســتــرول )19 عــامــا( مع 
الفريق الذي فاز بلقب بطولة العالم من قبل، 

محل البرازيلي املعتزل فيليبي ماسا.
فريق  مع  احتياطيا  وكــان سيروتكن سائقا 
ريــنــو، وأنــهــى فــي املــركــز الــثــالــث فــي الترتيب 
العام لسباقات جي.بي 2 عامي 2015 و2016.

ويـــحـــظـــى ســـيـــروتـــكـــن بــــدعــــم رجـــــل األعــــمــــال 
الروسي بوريس روتنبرغ، منذ أن كان سائقا 
نــاشــئــا، مــا أثـــار تــســاؤالت حــول تأثير الدعم 
املادي الذي يحظى به على اإلسراع بالدفع به 
في سباقات الفئة األولى. وقالت كلير وليامز، 
يكون  »قــد  للصحافين:  الفريق  رئيس  نائبة 
مقارنة  املجهولن  السائقن  مــن  سيروتكن 
بغيره من املواهب الجديدة الصاعدة في عالم 

دفــــعــــت األمـــيـــركـــيـــة مـــيـــكـــايـــا شـــيـــفـــريـــن ثــمــن 
ــة فـــي ســـبـــاق الــتــعــرج،  ــعـ مـــرضـــهـــا، فــحــلــت رابـ
ووضع النمساوي ماتياس ماير حدًا لهيمنة 
الــنــرويــجــيــن فــي الــتــعــرج الــســوبــر طــويــل في 
دورة األلــعــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة فــي بيونغ 

تشانغ الكورية الجنوبية.
الذهبيات  ترتيب  بــصــدارة  أملانيا  واحتفظت 
)9(، بفارق ثاث عن كل من النرويج وهولندا، 
وعانت شيفرين، حاملة اللقب واملرشحة بقوة 
لنيل الذهبية، من املرض، فحصدت السويدية 
فـــريـــدا هـــانـــزدوتـــر ذهــبــيــة ســبــاق الــتــعــرج في 
التزلج األلبي. وحلت شيفرين، ابنة كولورادو 
ومــتــصــدرة كـــأس الــعــالــم، رابــعــة فــي مــرورهــا 
األول وثالثة في الثاني. وكشفت بعد السباق 
أنــهــا عــانــت مـــن شـــيء يــشــبــه الـــفـــيـــروس، وقــد 

تقيأت قبل االنطاق بحسب املنظمن. 
وبــعــد حــلــولــهــا ثــانــيــة فـــي املـــــرور األول وراء 
الفضية،  السويسرية وندي هولدنر صاحبة 
السويسرية  تــراجــع  مــن  هــانــزدوتــر  استفادت 
إلــى املركز الخامس في املــرور الثاني، فحلت 
كـــاتـــاريـــنـــا  ــة  ــاويـ ــمـــسـ ــنـ الـ وراء  ــا  أيــــضــ ــة  ــيـ ــانـ ثـ

الرياضة. قد يكون األمر كذلك لسبب أو آلخر. 
لكنني أعتقد أنه سيبهر الكثيرين هذا العام«.
ونفت كلير مع بادي لو، رئيس القطاع الفني، 
التكهنات املثارة حول وجود تأثير للمال في 

اتخاذ هذا القرار.
ووقع االختيار على سيروتكن بعد مفاضلة 
بينه وبن السائق البولندي روبرت كوبيتسا، 
الــبــطــل الــســابــق الــســاعــي لــلــعــودة إلــــى حلبة 
الــســبــاقــات، بعد سبع ســنــوات غــاب فيها من 
جراء حادث خطير تعّرض له في رالي إيطاليا 
2011 تــســبــب فـــي إصـــابـــة بــالــغــة فـــي ذراعــــه 
اليمنى. وقال لو، الذي انضم إلى وليامز في 
مارس/آذار املاضي قادما من فريق مرسيدس 
البطل »آلية االختيار التي اتبعناها من أجل 
بالشمولية  اتسمت  املنضم  الــســائــق  تحديد 
بشكل ال يــصــدق. كــانــت أكــثــر األســالــيــب التي 
قبل  مــن  مــدار مسيرتي شمولية  رأيتها على 
فــريــق تقني. وقــع االخــتــيــار على سيرغي  أي 

ألنه ببساطة هو األجدر بقيادة سيارتنا«.
التقني ليس  البريطاني لو »الفريق  وأضــاف 
عــلــى درايــــــة بــــاألمــــور املـــالـــيـــة، كــمــا أنــــه ليس 

الـــبـــرونـــزيـــة،  غـــالـــهـــوبـــر )20 عــــامــــا( صـــاحـــبـــة 
العام بمجموع دقيقة و38  الترتيب  لتتصدر 
بــفــارق 5 باملائة  الثانية  ثانية و36 جــزءًا مــن 
من الثانية عن هولدنر و32 باملائة من الثانية 
عــن غــالــهــوبــر الــتــي حققت تــوقــيــتــا رائــعــا في 

مرورها الثاني )48,83 ث(.
وأصبحت هانزدوتر )32 عاما( ثاني متزلجة 
أنيا  بعد  املسابقة  هــذه  لقب  تــحــرز  ســويــديــة 
الكبير  بــارســون في 2006. وهــذا لقبها األول 
بعد حلولها ثانية مرة في عام 2015 وثالثة 
مــشــاركــاتــهــا  فــــي  و2017   2013 فــــي  مــــرتــــن 

األخيرة في بطولة العالم.
ــيـــان ســويــســريــان  فـــي املـــقـــابـــل أصـــيـــب ريـــاضـ
ــــروس »نـــــــــوروفـــــــــيـــــــــروس«، بــــحــــســــب مــا  ــيـ ــ ــفـ ــ بـ
ــابــــة بــن  ــر مــــســــؤولــــون، لــتــســجــل أول إصــ ــ ذكـ
الــريــاضــيــن. ولـــم يــذكــر الــفــريــق الــســويــســري 
هـــويـــة الـــريـــاضـــيـــن، لــكــن قـــنـــاة »أر تـــي أس« 
السويسرية قالت إنهما فابيان بوش وإلياس 

أمبوهل في مسابقة التزلج الحر.
وأحرز النمساوي ماتياس ماير ذهبية سباق 
لسيطرة  حــدًا  ليضع  طــويــل،  السوبر  التعرج 
نرويجية منذ عام 2002. وسجل ماير دقيقة 
و24 ثانية و44 جزءًا من الثانية، متقدما على 
الــســويــســري بــيــات فــيــوز )دقــيــقــة و24 ثانية 
و55 جـــزءًا مــن الــثــانــيــة( والــنــرويــجــي كييتيل 
يــانــســرود )دقــيــقــة و24 ثــانــيــة و62 جــــزءًا من 
الــثــانــيــة(، فــيــمــا حــل الــنــرويــجــي اآلخــــر أكسل 
ــتــــوج بــذهــبــيــة االنــــحــــدار  لـــونـــد ســـفـــيـــنـــدال املــ
خــامــســا. وخــلــف مــايــر مــواطــنــه هــرمــان ماير 

ــر، وال يــعــنــيــه مــثــل هــذه  ــ ضــالــعــا فـــي هـــذا األمـ
على  فقط  يعتمد  إنــه  االختيار.  عند  العوامل 
البيانات«. ولم يظهر لو أي مخاوف من أداء 
سيروتكن، وهــو ثالث سائق روســي يشارك 
فــي ســبــاقــات فــورمــوال1 بعد املــعــتــزل فيتالي 

بتروف ودانييل كفيات.
وقـــــال الــبــريــطــانــي لـــو إن ســـيـــروتـــكـــن، الـــذي 
شارك ألول مرة في سباقات فورموال1 كسائق 
تطوير بفريق ساوبر الذي يتخذ من سويسرا 
مقرا له وذلــك في 2013 وكــان عمره 17 عاما، 
أمــضــى »فــتــرة تــدريــب وتــأهــيــل مــتــمــيــزة« في 
ــاف »أعــتــقــد أنـــه ال  ــ ســبــاقــات الــنــاشــئــن. وأضـ
يمكن أن يــصــل إلـــى مــســتــوى أفــضــل مــمــا هو 
ــورمــــوال1«.  عــلــيــه اآلن لــيــصــبــح ســائــقــا فـــي فــ
وقال سيروتكن، الذي يمضي خمسة أيام في 
األسبوع في مصنع وليامز منذ بداية العام، 
للصحافين، إنه متأهب تماما للمشاركة عند 
 25 في  أستراليا،  في  الجديد  املوسم  انطاق 

مارس/آذار املقبل.
وكان فريق وليامز قد قدم سيارته الجديدة، 
التي سينافس بها في بطولة العالم لسباقات 
فــــورمــــوال1، فـــي مــوســم 2018 وتـــحـــدث بـــادي 
لو، املدير الفني، عن تحّول في مسيرة البطل 
على  املنافسة  إلــى  للعودة  الساعي  الــســابــق، 
اللقب من جديد، وعرضت العديد من الصور 
التي تستخدم محرك  اف.دبــلــيــو.41،  للسيارة 
مرسيدس، على شاشة كبيرة في لندن، بدون 

وجود السيارة ذاتها.
)رويترز(

كآخر متوج غير نرويجي في نسخة ناغانو 
الذهبيات  النرويجيون  يحرز  أن  قبل   ،1998
بذهبية  املتوج  ماير،  وأصبح  التالية.  األربــع 
االنـــحـــدار فــي ســوتــشــي 2014، ثــانــي ريــاضــي 
في  املسابقتن  ذهبيتي  يحرز  بعد سفيندال 

األلعاب األوملبية. ويملك ماير )27 عاما( الذي 
حـــل ســابــعــا فـــي ســبــاق االنــــحــــدار فـــي بــيــونــغ 
تــشــانــغ، لــقــبــن فـــي الــتــعــرج »ســـوبـــر طــويــل« 
فــي كـــأس الــعــالــم آخــرهــمــا فــي كــيــتــســبــول في 
الــثــانــي/ يناير 2017. وفــي منافسات  كــانــون 

أخرى بات الكوري الجنوبي يون سونغ-بن 
الزحافات  ذهبية  يحرز  آسيوي  رياضي  أول 
الجماهيري  الــدعــم  مــن  مستفيدًا  الــصــدريــة، 
الكبير. وحسم يون املنافسة ومنح باده ثاني 
ذهبية في األلعاب بعد تتويج ليم هيوجون 
في التزحلق السريع على الجليد. وتقدم يون 
)50,02 ثانية( بفارق كبير أمام الروسي تحت 
ث(   50,56( تــريــغــوبــوف  نيكيتا  مــحــايــد  عــلــم 

والبريطاني دوم بارسونز )50,61 ث(.
ــذه الـــريـــاضـــة عــــادة  ــ ــقــــاب هـ وتــهــيــمــن عـــلـــى ألــ
وأملانيا  وكــنــدا،  والنمسا،  املــتــحــدة،  الــواليــات 
أو ســويــســرا، لــكــن يـــون قــلــب املـــعـــادلـــة، وذلـــك 
بعد إحـــرازه كــأس العالم األخــيــرة فــي كانون 
الثاني/ يناير املــاضــي. وقــال يــون بعد فوزه 
ــراز ذهــبــيــة أوملــبــيــة أمـــر ال يــصــدق، أحلم  ــ »إحـ

بذلك منذ بدأت ممارسة هذه الرياضة«.
وفــي مسابقات أخــرى أكــد السويسري داريــو 
كولونيا هيمنته على سباق 15 كلم في تزلج 
املسافات الطويلة، بعد إحرازه الذهبية الثالثة 
فــي املــســابــقــة بــعــد فــانــكــوفــر 2010 وسوتشي 
2014. وســجــل كــولــونــيــا )31 عــامــا( زمـــن )33 
دقيقة و43 ثانية(، متقدما بفارق 18,3 ثانية 
عــلــى الــنــرويــجــي ســيــمــن هــيــغــســتــاد كــرويــغــر 
دينس سبيتسوف.  الروسي  على  ثانية  و23 
ــد نـــجـــوم الـــريـــاضـــة فــي  ــ ورفــــــع كـــولـــونـــيـــا، أحـ
باده، رصيده إلى أربع ذهبيات أوملبية بعد 
تتويجه أيضا في سباق سكياتلون )15 كلم 

كاسيكية و15 كلم حرة( في سوتشي.
)فرانس برس(

أولمبياد 2018: مرض شيفرين وتراجع نرويجي في التعرجسيروتكين... الحصان األسود في بطولة فورموال1
سيكون سيروتكين أمام 

مهمة إعادة الفريق 
للواجهة بعد غياب، 
خصوصا أنه موهبة 

مميزة

من مرض شيفرين إلى 
ظهور النمساوي ماتيس 

الالفت وإسقاط النرويج، 
يوم أولمبي حافل

السائق الروسي سيرغي سيروتكين )إروين ششيرياو/فرانس برس(

جماهير الترجي الغائبة عن المباراة )فرانس برس(

الترجي يطلب الحسم المبكر للقب )فرانس برس(

)Getty / شيفرين تحل رابعة في السباق )جيوفاني أوليتا

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ عبد السالم ضيف اهلل

التونسية،  الــكــرة  متابعو  يترّقب 
الــذي  املثير،  الجماهيري  الــدربــي 
سيجمع النادي األفريقي بنظيره 
الـــتـــرجـــي الــــريــــاضــــي، الــــيــــوم األحــــــــد، ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــتــاســعــة عــشــرة، والـــذي 
ســيــقــام فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، بــعــد أيــام 
قليلة من مباراة الكاسيكو التي جمعت بن 

الترجي والنجم الساحلي.
وال يــخــتــلــف مــتــابــعــان فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
الــنــادي األفريقي والترجي هو  فــي أن دربــي 
أقـــوى دربــيــات املــاعــب العربية، بالنظر  مــن 
اللقاء رقــم 126 على  إلــى عراقته، إذ سيكون 

دربي العاصمة 
التونسية

الترجي يتحدى األفريقي

دربي مثير بين األفريقي ونظيره الترجي الذي بات 
قريبا من االحتفاظ بلقب الدوري بتصدره جدول 
الترتيب برصيد 44 نقطة من دون هزيمة، والذي 
يتقدم حاليا بفارق 11 نقطة عن النجم الساحلي

تقرير

ــا لــتــاريــخ  ــدوري املـــحـــلـــي، وأيـــضـ ــ ــ مــســتــوى الـ
املواجهات بن غريمي العاصمة تونس.

وكــان الترجي فــاز فــي لقاء الــذهــاب بنتيجة 
ــدد مــن  ــ ــبــــر عــ ــو يـــمـــلـــك أكــ ــ ــيـــف، وهــ ــــدف نـــظـ هــ
االنــتــصــارات فــي تــاريــخ مــواجــهــات الفريقن 
برصيد 51 انتصارا، مقابل 28 فوزا للنادي 

األفـــريـــقـــي، وانــتــهــت 47 مــواجــهــة بــالــتــعــادل. 
ويــدخــل الــتــرجــي منتشيا بــفــوز صــعــب على 
النجم الساحلي بنتيجة ثاثة أهداف مقابل 
هدفن، بعد أحــداث وقــرارات تحكيمية أثرت 
على النتيجة النهائية للقاء، وتم على إثرها 
إيـــقـــاف الــحــكــم كـــريـــم الــخــمــيــري إلــــى نــهــايــة 
ــنـــادي األفـــريـــقـــي، فــإنــه يــدخــل  ــم. أمــــا الـ املـــوسـ
الــدربــي وهــو فــي أفــضــل حــاالتــه، حيث حقق 
أربعة انتصارات متتالية، ارتقى من خالها 
إلى املركز الثاني في الترتيب العام للبطولة 
ــة. وبــــعــــد فـــــــوزه فــــي لــقــاء  ــقـــطـ ــيـــد 33 نـ بـــرصـ
النقاط  الترجي رصيده من  الكاسيكو، رفع 

إلى 44 نقطة في جدول الترتيب العام.

جماهير من طرف واحد
وسيلقى النادي األفريقي دعما من أكثر من 
الــوفــيــة، بــدون  ألــف متفرج مــن جماهيره   25
الترجي،  لجماهير  بالنسبة  تــذكــرة  أي  منح 
ــبـــادل بــاملــثــل بـــن األنـــديـــة  ــتـ وفـــقـــا لـــقـــاعـــدة الـ
املـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الــحــضــور 
الــتــرجــي  إدارة  كـــانـــت  فــيــمــا  ــيـــري،  الـــجـــمـــاهـ
منحت عددا ضئيا من التذاكر رفضته إدارة 

األفريقي في لقاء الذهاب.
ــقــــي عــلــى  ــادي األفــــريــ ــ ــنـ ــ ــّول جـــمـــاهـــيـــر الـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــفــوز عــلــى الــغــريــم األزلــــي فــي هـــذه املــرحــلــة 
فريق  تعطيل مسيرة  أجــل  مــن  البطولة،  مــن 
الترجي وتسجيل نقاط االنتصار في »حروب 
تنتشر  التي  الفريقن  الـــردود« بن جماهير 
فــي مختلف شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
التي اشتعلت بشكل غير مسبوق منذ نهاية 
مباراة الكاسيكو، بفوز الترجي على النجم، 
جزاء  ركلة  باحتساب  التحكيمي  القرار  بعد 

للترجي، ثبت لألغلبية أنها لم تكن شرعية.
وسيمنح فـــوز الــنــادي األفــريــقــي فــي الــدربــي 
فرصة االنفراد باملركز الثاني ويبطئ من تقّدم 
جماهير  أمــا  باللقب.  التتويج  نحو  الترجي 
ــاراة مــــن خــلــف  ــ ــبـ ــ ــتـــرجـــي الـــتـــي ســتــتــابــع املـ الـ
مــن العبي  فإنها تنتظر  الــصــغــيــرة،  الــشــاشــة 
الفريق حسم الدربي باالنتصار على الغريم 
األبـــــــدي؛ ألنــــه لــيــس فــقــط انـــتـــصـــارا ســيــقــرب 
الـــدوري، بــل سيكون ذا  الفريق أكثر مــن لقب 
نكهة مــمــيــزة، خــاصــة أن االنــتــصــار فــي عــدد 
املــواجــهــات مــع الــجــار، الــنــادي األفــريــقــي، هو 
الــدوري  منافسات  داخــل  هامة  مسألة  أيضا 
التونسي. كما يعني فوز الترجي في الدربي 
أنه سيزيح نهائيا النادي األفريقي من مسألة 
من  فأكثر  أكثر  ويقّربه  اللقب،  على  املنافسة 
الترجي  فــريــق  بـــالـــدوري. وســيــكــون  التتويج 

25 ألف متفرج سيساندون 
فريقًا واحدًا في الدربي 

هو األفريقي

األفريقي ينشد إيقاف زحف غريمه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مــحــرومــا مـــن هـــدافـــه فـــي الـــجـــوالت األخـــيـــرة، 
هيثم الجويني، الذي أقصي بسبب احتفاله 
بهدف الفوز على النجم الساحلي )3-2(، حيث 
رفع في وجهه حكم اللقاء اإلنذار الثاني. لكن 
ــداف الــتــرجــي الـــذي سجل  فــي املــقــابــل، فـــإن هـ
عودته في آخر دقائق لقاء الكاسيكو وسجل 
أن يعود أساسيا في  املنتظر  ركلة جــزاء من 

لقاء الدربي.
الــنــادي األفــريــقــي، فإنه سيكون مكتمل  أمــا 
ــد زهـــيـــر  ــائــ ــعــ ــفــــوف بـــــعـــــودة نـــجـــمـــه الــ الــــصــ
ــر مـــبـــاراة أمــام  الــــــذوادي، الــــذي غـــاب عــن آخـ
من  الترجي  دفــاع  القابسي. ويشكو  امللعب 
مــصــاعــب كــثــيــرة، حــيــث بـــات يــقــبــل الــفــريــق 
أهــدافــا فــي كــل املــبــاريــات. فــي املــقــابــل، وفــي 

من عناصر مؤثر تحديدا في هذه املنطقة، 
سواء بتواجد كل من غازي العيادي وأحمد 
للنادي  بالنسبة  بلعيد  والتيجاني  خليل 
وفــرانــك  كوليبالي  بفوسيني  أو  األفــريــقــي، 
ــــدري فــــي صـــفـــوف فــريــق  ــبـ ــ ــيــــس الـ كـــــوم وأنــ

الترجي.
وسيكون دربي العاصمة التونسية معركة 
هجومية ضارية، في ظل الجاهزية الكبيرة 
ــقـــن؛  ــريـ ــفـ ــة فـــــي صــــفــــوف الـ ــدمــ ــقــ لـــخـــطـــي املــ
فاألفريقي بقائده صابر خليفة الذي ينجح 
بمساعدة  األهــــداف  تسجيل  فــي  باستمرار 
الـــذوادي، سيشكان خطرًا  من زميله زهير 

مستمرًا على دفاعات الترجي.
فــــي املـــقـــابـــل ال يـــقـــل خــــط هــــجــــوم الـــتـــرجـــي 

ذات الـــوقـــت، يــــزداد دفــــاع الـــنـــادي األفــريــقــي 
قــــوة مـــن جـــولـــة إلــــى أخــــــرى، بــفــضــل نــجــاح 
الجزيري،  الدين  تقا وسيف  الثنائي سيف 
الـــدفـــاعـــيـــة بــشــكــل جــيــد،  فــــي أداء مــهــامــهــا 
خاصة بالنسبة لألول الذي امتاز باالندفاع 
والـــقـــدرة عــلــى أن يــكــون آخـــر مــدافــع بنجاح 
باملرمى، حيث تصدى  النهائي  الخط  على 
إلـــى حـــد اآلن لــهــدفــن مــحــقــقــن عــلــى الــخــط 
النهائي، من دون نسيان املردود املتصاعد 

نجاحا للحارس عاطف الدخيلي.

معركة الوسط
ــدان مــعــركــة حقيقية  ــيــ املــ وســـيـــكـــون وســــط 
الفريقان  ملــا يضمه  الــدربــي،  فــي  ومصيرية 

قـــوة أيـــضـــا، بــقــيــادة طـــه يــاســن الخميسي 
والـــجـــزائـــري يـــســـوف الــبــايــلــي، فـــي الــوقــت 
ــذي يــنــتــظــر فـــيـــه الــــشــــارع الـــريـــاضـــي مــن  ــ الــ
السيئة  الــصــورة  أن تمحو  الــدربــي  مــبــاراة 
الخميس  الكاسيكو، يوم  لقاء  رافقت  التي 
فــرصــة لتقديم  الــلــقــاء  يــكــون  املـــاضـــي، وأن 
كـــــرة قـــــدم جـــيـــدة يــســتــمــتــع بـــهـــا الــجــمــهــور 
واملــتــابــعــون، وتحظى بــغــزارة مــن األهـــداف، 
الــروح الرياضية  إضافة إلى احترام ميثاق 

على أرضية امللعب أو فوق املدرجات.

قلق من التحكيم
ــن قــلــقــه إزاء  ــــادي األفــــريــــقــــي عــ ــنـ ــ وأعــــــــرب الـ
في  الــتــرجــي  غريمه  مــواجــهــة  قبل  التحكيم 

لــقــاء الــقــمــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، بــعــث األفــريــقــي 
قال  الــقــدم  لكرة  التونسي  لاتحاد  برسالة 
بــمــبــاراة  ملــا يمكن أن يحيد  فــيــهــا: »تــجــنــبــا 
الــقــمــة عـــن مـــســـارهـــا الــتــنــافــســي الــريــاضــي 
الــنــزيــه، فــالــرجــاء منكم توفير كــل الــظــروف 
ــتـــحـــري  ــالـ ــة، خـــــاصـــــة بـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة املـ ــ ــمـ ــ ــــائـ املـ
الـــازم عند اخــتــيــار طــاقــم تحكيم املــبــاراة«. 
التحكيم ضمانة  اخــتــيــار  وأضــــاف: »حــســن 
ــاراة مــشــرفــة  ــبــ لــجــمــيــع األطـــــــراف لــتــقــديــم مــ
مستحقة«.  رياضية  نتيجة  إلــى  والتوصل 
الرسمية على  فــي صفحته  األفــريــقــي  وقـــال 
فــيــســبــوك: »حــراســنــا يــتــمــرنــون جــيــدا على 
ــقـــمـــة. نــحــن  ــاء الـ ــقـ ضــــربــــات الــــجــــزاء قــبــيــل لـ

جاهزون للمواجهة«.
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أحمد فتحي

يتطّلب احــتــراف كــرة الــقــدم تحّمل 
ضــغــطــا  املـــــــدربـــــــن  أو  ــــن  ــبـ ــ ــــاعـ الـ
عـــصـــبـــيـــا شـــــــديـــــــدا، بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
الرياضة األكثر شعبية في العالم. ويدرك كل 
الواحد قد يكلف  أن الخطأ  فرد في املنظومة 
بأكملها،  دولـــة  أو  مدينة  ُيبكي  وقــد  بــطــولــة، 
وهــو مــا يــدفــع كثيرين إلــى الــلــجــوء لعيادات 
الــطــب الــنــفــســي، تـــأثـــرا بــالــضــغــط الــهــائــل من 

ماين املشجعن ووسائل اإلعام. 
وتحّدث النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا، 
مـــؤخـــرا، عـــن مــعــانــاتــه نــفــســيــا، بــعــد خــســارة 
العالم 2014  كــأس  فــي نهائي  بـــاده  منتخب 
أمـــام أملــانــيــا، حــيــث لــجــأ إلـــى طبيب مختص، 
الخسارة  لم يكن يتلقى عاجا بسبب  ولكنه 
الــســخــريــة عــبــر مــواقــع  نفسها، وإنــمــا بسبب 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو فــيــمــا ُيـــعـــرف بــالـــ 

»كوميكس«، بلغة اإلنترنت.
وتفيد دراسة بأن واحدا من كل ثاثة العبن 
باالكتئاب  تتعلق  نفسية  أمــراض  من  يعاني 
أو القلق. لذا يرى خبراء ضرورة وجود طبيب 
نــفــســي فـــي كـــل فـــريـــق، بـــخـــاف أطـــبـــاء عــاج 
اإلصابات والتأهيل البدني. وظهرت مطالبات 

نجوم الكرة 
واألمراض

كثيرة هي الحاالت التي تعّرض فيها العبو كرة القدم، اللعبة األكثر شعبية 
على وجه األرض، لمختلف األمراض وألسباب مختلفة وعديدة، لكن بعض 
نتائج  إلى  ربما تؤدي  النفسي  باالكتئاب والعامل  األسباب حين تتعلق  تلك 

خطيرة على شاكلة االنتحار، كما سبق أن حدث مع العبين في الماضي

3031
رياضة

تقرير

العالم،  لتصبح حديث  القضية  هــذه  بتعميم 
عــن قضية فساد  أهــمــيــة  تقلل  واعــتــبــارهــا ال 
تاريخية  تطهير  حملة  استدعت  التي  الفيفا 
أطاحت بالرئيس سيب باتر، خاصة أن األمر 
يخص أكثر من ثلث العبي كــرة الــقــدم، سواء 

كانوا حالين أو معتزلن.
 

مصابون كثر
لاعبن  الدولي  االتحاد  إحصائية  وبحسب 
املــحــتــرفــن )فــيــفــبــرو( شــمــلــت 826 العــبــا عــام 
2015، فـــإن نــســبــة الــاعــبــن الــحــالــيــن الــذيــن 
يــــعــــانــــون مــــن أمــــــــراض نــفــســيــة تـــبـــلـــغ %38، 
املعتزلن. وهــذه نسبة  تبلغ 35% بن  بينما 
ضخمة إذا ما قورنت بنسبة من يعانون من 
إذ  بأكمله،  مجتمع  داخــل  نفسية  اضطرابات 
السبب  النسبة بن 13 و17%. ويعد  تــتــراوح 

الرئيسي وراء أمراض االكتئاب والتوتر، هو 
ــزداد املــعــانــاة  ــ اإلصـــابـــات واآلالم الــبــدنــيــة، وتـ
النفسية ملن تعّرضوا لثاث أو أربع إصابات 

طويلة خال مسيرتهم. 
في  املختصة  موييخا،  إيــفــا  الطبيبة  وتــقــول 
عـــاج الــريــاضــيــن، إنـــه مـــن املـــؤســـف تجاهل 
األضــــــــرار الــنــفــســيــة لـــاعـــبـــن داخــــــل األنـــديـــة 
واعتبارها من األمور الثانوية، وأضافت: »ال 
يؤخذ في االعتبار عادة اللجوء إلى مختصن 
ــبـــن إلصـــابـــات  ــعــــّرض الـــاعـ نــفــســيــن عـــنـــد تــ
خطيرة، لكن فــي الــواقــع فــإن الــعــاج النفسي 
ــدى الـــاعـــب  ــ ــتــــعــــداد الـــداخـــلـــي لـ يـــحـــّســـن االســ
املاعب  إلــى  الــعــودة  على  ويساعد  للتعافي، 

في وقت أسرع«. 
ــانـــي،  ــبـ ــدوري اإلسـ ــ ــالـ ــ وضــــربــــت إيـــفـــا مـــثـــاال بـ
مشيرة إلى وجود أربعة أو خمسة أندية فقط 
الاعبن،  ملساعدة  نفسين  بأطباء  تستعن 
مــثــل بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد. لــكــن زاد 
ــتـــمـــام بــالــطــب الــنــفــســي بــشــكــل أكـــبـــر في  االهـ
القوى  رياضات أخرى مثل السباحة وألعاب 

ورياضات املحركات. 

متالزمة االحتراق النفسي
وال يعني ترك املاعب، االبتعاد عن الضغوط، 
إذ يعاني كثير من الاعبن املعتزلن بسبب 
الخوف من املستقبل واالكتئاب بعد االبتعاد 
الرياضة  والتوقف عن ممارسة  األضـــواء  عن 
والــتــقــدم فـــي الــعــمــر. ولــعــل املـــثـــال األبـــــرز هو 
اإلنــكــلــيــزي كــــارك كــارلــيــســل، رئــيــس جمعية 
االنتحار في  الــذي حــاول  املعتزلن،  الاعبن 
2014. وفي 2011، انتحر غــاري سبيد، مدرب 
ــم أنــه  ــا، رغــ ــامـ ــز، عـــن عــمــر 42 عـ ــلـ مــنــتــخــب ويـ
بــدا شخصا سعيدا، فــاز بــالــدوري اإلنكليزي 
ــع لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، وحـــقـــق سلسلة  املـــمـــتـــاز مـ
منتخب  مع  معتادة  غير  متتالية  انتصارات 

ويلز املغمور آنذاك.
 ويوجد مرض نفسي شهير ُيدعى »متازمة 
بعد  األشــخــاص  النفسي«، يصيب  االحــتــراق 
الــتــوقــف عـــن مــمــارســة نــشــاط ريـــاضـــي، ومــن 
أعراضه الخمول واإلنهاك. وذكرت مجلة )فور 
فـــور تـــو( الــبــريــطــانــيــة أن 78% مـــن الــاعــبــن 
املحترفن في إنكلترا واسكتلندا مروا بفترات 
اكتئاب، ليس فقط بسبب النتائج السلبية أو 
الهجوم من الجماهير ووسائل اإلعام، وإنما 

للتعرض للعنصرية.
فاشانو،  جاسنت  اإلنكليزي  الــاعــب  وانتحر 
الــبــشــرة ينتقل مقابل  وهـــو أول العـــب أســمــر 
عام  وذلــك  إسترليني،  مليون جنيه  مــن  أكثر 

1998، بعد معاناته من التمييز.
ــرت إنـــكـــه، الـــحـــارس الــســابــق  ــ كــمــا انــتــحــر روبـ
لبرشلونة وبنفيكا وهانوفر في 2009، بعدما 
تــضــّرر نفسيا مــن وفـــاة ابــنــتــه، رغـــم أنـــه كــان 
مرشحا بقوة للمشاركة مع منتخب أملانيا في 
كأس العالم 2010. ومن أشهر نماذج الاعبن 

G G

حين يصبح العبو كرة 
القدم ضحايا لالكتئاب 

والطب النفسي

ويست بروميتش يفتح تحقيقًا مع 4 من العبيه
فتح نادي ويست بروميتش اإلنكليزي تحقيقًا داخليًا، بعد توّرط 4 من العبيه في حادث 
وقع، فجر األربعاء، في مدينة برشلونة. وقال ويست بروميتش، في بيان موجز له، »تأكد 
النادي من تورط 4 العبني من الفريق األول في حادث في إسبانيا، وعلى الفور بدأ النادي 
تحقيقاته الخاصة، مؤكدًا خضوع الالعبني للعقوبات التأديبية الداخلية املناسبة«. ُيذكر 
الفريق في  النادي اإلنكليزي فاز في مباراة واحــدة فقط، في آخر 25 مباراة لعبها  أن 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، ويتذيل الفريق ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وعلى بعد 7 

نقاط فقط من الهبوط. 

بوريسالف ميهايلوف يفوز بوالية جديدة
القدم  لكرة  البلغاري  االتحاد  رئيس  انتخاب  أعيد 
مــنــذ عـــام 2005، بــوريــســالف مــيــهــايــلــوف، لــواليــة 
أربــع ســنــوات. وحصل ميهايلوف،  جــديــدة مدتها 
نــســبــة 91.8% مــن  ــًا، عـــلـــى  ــامــ الــــــــ55 عــ صـــاحـــب 
األصـــــوات، فــي املــؤتــمــر الـــذي أعــلــنــت فــيــه رئاسته 
ثاني  البلقانية. وكان  الدولة  القدم في  التحاد كرة 
املرشحني حصواًل على األصوات هو لوبوسالف 
بينيف، مهاجم فريق فالنسيا اإلسباني األسبق، 
في الفترة ما بني عامي 1989 و1995، ومــدرب املنتخب البلغاري األسبق أيضا. ُيذكر 
البلغاري وأيضًا  ليفسكي صوفيا  الــذي لعب كحارس مرمى في فريق  أن ميهايلوف، 
فريق بيلينينسش البرتغالي وفريق زيوريخ السويسري، من بني آخرين، كابنت املنتخب 

الوطني البلغاري الذي حقق املركز الرابع في كأس العالم عام 1994.

»غاز بروم« تجدد عقد رعايتها مع دوري أبطال أوروبا
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم عن تجديد عقد الرعاية مع شركة )غازبروم( الروسية 
أوروبــا منذ عام  أبطال  الشركة برعاية دوري  أخــرى، حيث تقوم  لثالث سنوات  للغاز، 
2012. وقال االتحاد األوروبي لكرة القدم، في بيان له، إن »شركة غازبروم ليست رائدة 
فقط في مجالها، بل لديها تراث غني في مجال كرة القدم«. ُيذكر أن التعاون مع الشركة 
الروسية بدأ منذ 6 سنوات، وبعد تجديد عقد الرعاية سيستمر التعاون حتى عام 2020. 
الــذي فــاز ببطولة كأس  نــادي زينيت ســان بطرسبرغ،  وتــقــوم الشركة برعاية كــل مــن 
االتحاد األوروبي موسم )2007-2008( وأيضا بطولة كأس السوبر األوروبي في عام 

2008، باإلضافة إلى رعايتها أيضا نادي شالكه في الدوري األملاني »البوندسليغا«.

تيتي يختار 15 العبًا للمنتخب البرازيلي اآلن
ليوناردو  أديــنــور  الــبــرازيــلــي،  املنتخب  أعــلــن مـــدرب 
ودانــي  نيمار  مــن  كــال  أن  )تيتي(،  بـ امللقب  باتشي 
ألــفــيــش وكــاســمــيــرو ومــارســيــلــو وكــوتــيــنــيــو تــأكــد 
وجـــودهـــم ضــمــن قــائــمــة تــضــم 15 العــبــا أســاســيــًا 
ســيــشــاركــون فــى مــونــديــال كـــأس الــعــالــم بــروســيــا 
2018. وعلى الرغم من محاولة الحفاظ على سرية 
هويات الالعبني الذين استدعوا للمنتخب البرازيلي 
االعــالن رسميا،  يتم  مايو/أيار حينما  حتى شهر 
أكد تيتي ملوقع )يول ديبورتس( الرياضي أن لديه 

بالفعل 15 العبًا مؤكدًا من أصل 23 العبًا.
ــــدرب الــبــرازيــلــي لــلــبــوابــة الــريــاضــيــة أن  ــــاف املـ وأضـ
»القائمة ما زالت مفتوحة من جهة ومغلقة من جهة 
أنديتهم، وفى  ثابت فى  لديهم وضــع  الذين  الالعبني  املغلق يحتوي على  والــجــزء  أخــرى، 

املنتخب. تم اختيارهم بالفعل وتأكيد تواجدهم وذلك نظرا لتأديتهم بشكل جيد«.

العبو أتلتيكو يهنئون متابعيهم الصينيين بعامهم الجديد
احتفل العبو أتلتيكو مدريد، ساؤول نييغيز والبلجيكي يانيك كاراسكو واألوروغوياني 
عامًا  لهم  متمنني  الصينيني،  »الروخيبالنكوس«  متابعي  مــع  خيمينيز،  مــاريــا  خوسيه 
سعيدًا بمناسبة عيد رأس السنة الصينية، التي يرمز إليها هذه السنة بالكلب، وذلك من 
خالل فيديو ظهروا فيه بجوار كالبهم األليفة. واحتفلت الصني بالعام القمري الجديد، حيث 
الديك وبدأ عام الكلب. وفقًا للمعتقدات الصينية، فإن الكلب يرمز لإلخالص،  انتهى عام 
ــــدوا فــي هــذا الــعــام يــكــونــون أوفــيــاء وصــادقــني وشجعانا  ويــقــال إن األشــخــاص الــذيــن ُول
الصينية،  إلى  يمتلك صفحة رسمية مترجمة  الــذي  أتلتيكو،  ويتميز  وأذكــيــاء.  وكادحني 
بالتواجد على مختلف شبكات التواصل االجتماعي الصينية مثل )ويبو( التي تمتلك أكثر 
من 320 ألف متابع، وأيضًا )يوكي(، وهى صحفة خاصة بالفيديوهات يستخدمها أكثر 

من 2000 شخص، وشوهدت فيديوهاتهم الخاصة في أكثر من مليون مناسبة.

 2005 عــام  البرتغالية  أمــارانــتــي  بطولتي  لقب  تحقيق  فــي 
وبراتيسالفا في عام 2006. ُيدربها ماتيز ليبتاك، وحققت 
حتى اآلن في مسيرتها الرياضية أرباحًا بقيمة 11 مليون 

و714 ألف دوالر أميركي من جميع املنافسات.
فازت سيبلكوفا في 415 مباراة وخسرت 268 في منافسات 
الفردي بنسبة نجاح بلغت حوالي 60%، وهي تحتل حاليًا 
العاملي للسيدات. وعلى صعيد  التصنيف  الـ 26 في  املركز 
مشاركتها في بطوالت »الغراند سالم«، وصلت سيبلكوفا 
وبلغت  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  فــي  النهائية  املــبــاراة  إلــى 
الدور نصف النهائي في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2009.

النهائي في بطولة »ويمبلدون«  الــدور ربع  كما خرجت من 
أعوام 2011 و2016، في وقت ودعت بطولة أميركا املفتوحة 
في عام 2010 من الدور ربع النهائي. في وقت فازت بلقب 
البطولة العاملية مع منتخب بالدها في عام 2016 وخرجت 

الثالث في األلــعــاب األوملبية في عــام 2008. وفي  الــدور  من 
منافسات »الزوجي« حققت سيبلكوفا 55 فوزًا وتعرضت 
الـ  املركز  اليوم  وتحتل  لقبًا وحيدًا،  لـ 78 خسارة، وحققت 
»الــزوجــي«. وعلى  للسيدات فئة  العاملي  التصنيف  188 في 
صعيد مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« فــي هـــذه الــفــئــة، ودعــت 
الــثــالــث. وودعــت  الـــدور  بطولة أستراليا فــي عــام 2016 مــن 
بطولة فرنسا املفتوحة من الدور الثاني أعوام 2010 و2014.

في املقابل خرجت من الــدور الثالث في بطولة »ويمبلدون« 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة أمــيــركــا  ــ عـــام 2010، ومـــن الـ
املــفــتــوحــة عــــام 2008. وفــــي مــنــافــســات املــنــتــخــبــات أيــضــًا 
وصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولة »فيد كاب« عام 
بطولة »هوبمان في عام 2009.  بلقب  2013، كما وتوجت 
التنس في  أبــرز العبات  إحــدى  أن سيبلكوفا هزمت  ُيذكر 

العالم األملانية أنجليك كيربير في عام 2016.

رياض الترك

تشتهر  سلوفاكية  تنس  العــبــة  هــي  سيبلكوفا  دومينيكا 
ــــوجــــت خـــالل  ــومـــي، ُت ــهـــجـ ــا الـــصـــلـــب والـ ــ ــهـ ــ بــســرعــتــهــا وأدائـ
مــســيــرتــهــا الــريــاضــيــة بــثــمــانــيــة ألـــقـــاب فـــي بـــطـــوالت الــعــالــم 
ولقبني في البطوالت املوسمية. وُيعتبر أفضل إنجاز لها هو 
الوصول إلى الدور ربع النهائي في بطوالت »الغراند سالم«، 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  إنجازًا شخصيًا  كما حققت 
إلى  تصل  سلوفاكية  العبة  أول  أمست  عندما   ،2014 عــام 
دور متقدم في البطولة. في املقابل توجت بلقب بطولة عاملية 
في 2016 وانضمت إلى كل من سيرينا وليامز 2001، ماريا 
بلقب  اللواتي فزن  بيترا كفيتوفا 2011(  شارابوفا 2004، 

بطولة من أول مشاركة رسمية.
أصبحت سيبلكوفا العبة محترفة في عام 2004، ونجحت 

دومينيكا سيـبلكوفا

على هامش الحدث

العبة التنس 
الطامحة لتحقيق 

إنجازات، وتحتل 
المركز الـ 26 في 

التصنيف العالمي

بوفون تصدى 
لالكتئاب 
)كلوديو فيال/
)Getty

كان النجم البرازيلي أدريانو مشروع أسطورة عالميا، بعد تألقه مع اإلنتر 
اإليطالي، لكنه لم يصل إلى مستوى مواطنه الظاهرة السابقة رونالدو 
والده،  وفاة  بعد  نفسيا  وتضرر  رونالدينيو،  المعروف  النجم  حتى  أو 
وبدا  و2009،   2005 بين  امتدت  طويلة  اكتئاب  فترة  في  دخل  حيث 
أنه لم يتعاف منها، فعانى األمرّين بعدما أدمن الكحول والمخدرات 
وانضم لعصابات إجرامية في البرازيل، وشّكل األمر صدمة لكل محبي 

الالعب وكذلك كرة القدم البرازيلية.

أدريانو... اكتئاب وإدمان

وجه رياضي

املــشــاهــيــر الـــذيـــن لـــجـــأوا إلـــى الــطــب الــنــفــســي، 
املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي كــارلــوس تيفيز، وذلــك 
بــعــد خـــســـارة نــهــائــي كــوبــا أمـــيـــركـــا. فبسبب 
شعوره بالحزن، زاد وزنه ستة كيلوغرامات، 
كــمــا تـــأثـــر مــســتــواه فـــي املــلــعــب بـــشـــدة. وقـــال 
تيفيز: »عندما أهدرت إحدى ركات الترجيح 
في النهائي شعرت بأنها نهاية العالم. دخلت 

في نوبة اكتئاب«. 
كأفضل  ليستمر  الشديدة  الضغوط  وبسبب 
حارس في العالم، اضطر األسطورة اإليطالي 

ــانــــى مــواطــنــه  ــٍد لــــي فــــي مـــســـيـــرتـــي«. وعــ تـــصـ
خــيــســوس نـــافـــاس مـــن اكــتــئــاب أيـــضـــا، ولــكــن 
لــســبــب مــخــتــلــف، وهــــو قــضــاء فـــتـــرات طــويــلــة 
العائلة مع  املعسكرات والسفر بعيدا عن  في 
ما  وهــو  إسبانيا،  ومنتخب  إشبيلية  فريقه 
األندلسي  الــنــادي  فــي صــفــوف  جعله يستمر 
ورفــض عــروض االحــتــراف لفترة طويلة، قبل 
أن يـــقـــاوم مـــخـــاوفـــه لــيــنــتــقــل إلــــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، إال أنــــه عــــاد مـــؤخـــرا إلــــى إشــبــيــلــيــة.  
هذه  لتجّنب  لاعبن  نصائح  أطباء  ويعطي 

ــــى الـــلـــجـــوء لــلــعــاج  جــيــانــلــويــجــي بــــوفــــون إلـ
و2004،   2003 عامي  بــن  الفترة  فــي  النفسي، 
وعانى من التوتر املرضي، خوفا من ارتكاب 

أخطاء في مباريات تكلف فريقه الخسارة.
وقــال بــوفــون عــن هــذه املعاناة »كنت بحاجة 
أكــن أستمتع  ألن أحــب نفسي بشكل أكبر. لم 
بـــالـــحـــيـــاة أو بــصــحــبــة األشــــخــــاص املــقــربــن 
مني، وكنت أفكر فقط في كرة القدم.. لكن هذه 
قويا  أصبح  أن  في  املعاناة ساعدتني الحقا 
ونــاضــجــا، وكـــانـــت مــقــاومــة االكــتــئــاب أفــضــل 

الرياضي  اإلخــفــاق  اعتبار  عــدم  مثل  املعاناة، 
فــشــا شــخــصــيــا، والـــتـــدريـــب عــلــى اســتــرخــاء 
الــذهــن، واالبــتــعــاد عــن الــضــغــوط، عبر سماع 
املــثــال،  على سبيل  املــبــاريــات،  قبل  املوسيقى 
وتــوعــيــة املـــدربـــن بــالــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 

اإليجابية عند حدوث نتائج سلبية.
كما يوصي األطباء باعتبار النشاط الرياضي 
األول،  املــقــام  فــي  التسلية والترفيه  مــن  نــوعــا 
رغم تحّول كرة القدم إلى تجارة تدّر املاين، 

ومصدر سعادة أو حزن للشعوب.

ُتوج املهاجم األرجنتيني ملانشستر سيتي، سيرخيو أغويرو، بجائزة أفضل العب في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، لشهر يناير/كانون الثاني املاضي. وسجل أغويرو 
)29 عاما( 5 أهداف، باإلضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، وذلك في 4 مباريات خاضها 
مع السيتي، خالل الشهر املنقضي، الذي حقق فيه الفريق ثالثة انتصارات )أمام واتفورد 
ونيوكاسل ووست بروم(، باإلضافة إلى هزيمة واحدة من ليفربول. وفاز أغويرو، الذي 
أحرز 29 هدفا هذا املوسم في كل املسابقات، بالجائزة، بعد نتيجة تصويت مجموعة من 

الخبراء وقائدي فرق البريمييرليغ والجماهير على القائمة.

صورة في خبر

أغويرو أفضل العب
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