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رياضة

استدعى ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، 
 من بنجامني ميندي، العب مانشستر سيتي، 

ً
كال

ونبيل فقير، مهاجم ريال بيتيس، لقائمة املنتخب 
للمشاركة في آخر مباراتني للديوك في التصفيات 

املؤهلة لبطولة »يورو 2020« أمام مولدوفا 
وألبانيا. كما استدعى املدرب فيرالند ميندي، 

العب ريال مدريد، لتعويض غياب لوكاس 
هرنانديز، العب بايرن ميونخ، لإلصابة. وغاب 

عن قائمة الديوك صامويل أومتيتي.

أعلن فريق كورينثيانز البرازيلي التعاقد مع 
تياغو نونيس مدربًا جديدًا لفريق كرة القدم بعد 

إقالة فابيو كاريلي، على خلفية الهزيمة الثقيلة 
أمام فالمينغو مطلع األسبوع الجاري. وسيتولى 

نونيس )39 سنة(، وهو أحد أبرز الوجوه بني 
مدربي الدوري البرازيلي في الفترة األخيرة، 

مسؤولية الفريق مع بداية املوسم املقبل، بحسب 
ما كشفه النادي عبر حساباته على شبكات 

التواصل االجتماعي.

أعلنت العبة التنس التشيكية كارولينا بليسكوفا 
انفصالها رسميًا عن مدربتها اإلسبانية 

كونشيتا مارتينيز، التي عملت معها ألكثر 
من عام. وأعلنت الالعبة بليسكوفا ومارتينيز 

املصنفة الثانية عامليًا األمر عبر شبكات التواصل 
االجتماعي: »قررت عدم العمل مجددا مع 

كونشيتا. كان قرارا صعبا ألن املوسم كان جيدا. 
أشكرك على العمل معك طوال هذا العام وأتمنى 

لك األفضل، الحياة تستمر«.

عودة ميندي 
ونبيل فقير لقائمة 

المنتخب الفرنسي

تياغو نونيس 
مدربًا جديدًا لفريق 

كورينثيانز البرازيلي

بليسكوفا تنهي 
عالقتها بمدربتها 

كونشيتا مارتينيز

تشهد الجولة الـ 
11 من منافسات 
»البوندسليغا« 
كالسيكو 
الدوري بين 
بايرن ميونخ 
وبوروسيا 
دورتموند 
في ملعب 
»أليانز أرينا«. 
وهي المباراة 
التي سُيحاول 
فيها النادي 
»البافاري« 
تعويض خسارته 
القاسية التي 
تعرض لها في 
الجولة الماضية 
)5 - 1( أمام 
فرانكفورت، 
في وقت يبحث 
دورتموند 
الوصيف عن 
متابعة ضغطه 
على المتصدر 
بوروسيا 
مونشنغالدبخ.

)Getty( قمة ألمانية مرتقبة لتحديد مسار المنافسة على اللقب

كالسيكو »البوندسليغا«
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رياضة

حاليلوزيتش استبعد 
حارث نجم شالكه األلماني 

رغم تألقه أخيرًا

االتحاد التشيلي لكرة القدم يعلن عودة الدوري
الفترة مــن 15  الــقــدم التشيلي فــي جولة جــديــدة تقام خــال  يعود دوري كــرة 
جراء  أسابيع  ثاثة  توقفه  بعد  الحالي  الثاني/نوفمبر  تشرين  من   17 وحتى 
الاتيني منذ أكثر من 20 يوما وأدت ملقتل  البلد  التي يشهدها  االحتجاجات 
الــذي توقف في  الـــدوري،  ان  القدم  لكرة  التشيلي  20 شخصًا. وأعلن االتحاد 
18 تشرين األول/أكتوبر املاضي، سيعود في جولته الـ25 اعتبارًا من 15 من 
الشهر الحالي.وفي التفاصيل يقترب أونيفرسيداد كاتوليكا من التتويج بلقب 
البطولة قبل ست  التوالي حيث يتصدر  الثاني على  الــدوري التشيلي للموسم 
جوالت على نهايتها بـ53 نقطة متقدمًا بـ13 نقطة على كولو كولو الوصيف. 
ورغم إعان االتحاد عن عودة الدوري، فإنه أبرز أن جدول املباريات قد يتغير 
بناء على األوضاع األمنية في كل مدينة، ما يعني احتمالية إلغاء لقاءات. وكان 
ارتفاع سعر تذكرة املترو شرارة االستياء االجتماعي على عدم املساواة وارتفاع 
أسعار الخدمات األساسية مثل الصحة والكهرباء والنقل في تشيلي ما أسفر 

عن موجة احتجاجات لم يشهدها البلد الاتيني منذ عودة الديمقراطية.

روما يخسر في الوقت القاتل أمام مونشنغالدباخ 
في الدوري األوروبي

خسر رومــا اإليطالي )2 - 1( أمــام مضيفه بروسيا مونشنغادباخ األملاني 
ــي لــكــرة الــقــدم. سجل  ــ الخميس فــي املــجــمــوعــة الــعــاشــرة فــي الــــدوري األوروبـ
الدقيقة 35 قبل أن  فيدريكو فازيو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه رومــا في 
تــورام  مــاركــوس  وأحــرز  الدقيقة 64،  التعادل في  الاعب ويحرز  يعود نفس 

هدف الفوز في الدقيقة 90. وفي نفس املجموعة اكتسح اسطنبول بشكاشير 
التركي مضيفه فولفسبرغر النمساوي بثاثية نظيفة سجلها ادين فيسكا 
)ق76( وإنزو كريفيلي )دقائق 87 و87(. وبهذه النتائج، يتصدر بشكاشير 
لكل منهما  نقاط  يليه مونشنغادباخ ورومــا بخمس  نقاط  املجموعة بسبع 

وأخيرا فولفسبورغ بأربع نقاط.

مانشستر يونايتد يفوز على بارتيزان بثالثية 
في الدوري األوروبي

فاز فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي على ضيفه بارتيزان الصربي بثاثية 
نظيفة في املباراة التي جمعتهما الخميس في رابع جوالت املجموعة الـ12 في 
بطولة الدوري األوروبي لكرة القدم. وعلى ملعب )أولد ترافورد(، سجل أهداف 
الشياطني الحمر كل من ميسون غرينوود )د.22( وأنتوني مارسيال )د.33( 
رصيده  يونايتد  مانشستر  رفع  الفوز،  وبهذا  )د.49(.  راشفورد  وماركوس 
من النقاط إلى 10 في صدارة املجموعة، فيما تجمد رصيد بارتيزان عند 4 
نقاط في املركز الثالث. وبهذه النتيجة يستعيد فريق »الشياطني الُحمر« نغمة 
االنتصارات من جديد في محاولة منه تحقيق انتصارات متتالية ُتعيده إلى 

مراكز متقدمة بني الكبار.

سيلتك يُسقط التسيو في عقر داره
حقق فريق سيلتك اإلسكتلندي فوزًا قاتًا على مضيفه التسيو اإليطالي 
بهدفني مقابل هدف في رابع جوالت املجموعة الخامسة بالدوري األوروبي. 
افتتح أصحاب األرض التسجيل مبكرا عن طريق املهاجم تشيرو إيموبيلي 
التعادل عن طريق الاعب جيمس فورست  يــدرك الضيوف  )د.7(، قبل أن 
)د.38(. وفي الدقيقة )90+5( نجح العب الوسط أوليفييه نتشام في إحراز 
هدف الفوز القاتل لسيلتك مهديًا إياه نقاط املباراة الثاث. وبهذا الفوز، رفع 
سيلتك رصيده من النقاط إلى 10 في صدارة املجموعة، فيما تجمد رصيد 
الثالث. وضمن منافسات نفس املجموعة،  التسيو عند 3 نقاط في املركز 
فاز فريق كلوغ الروماني على ضيفه ستاد رين الفرنسي بهدف نظيف في 
املباراة التي أقيمت على ملعب )الدكتور كونستانتني رادوليسكو(. وسّجل 
املهاجم الفنزويلي ماريو روندون هدف اللقاء الوحيد )د.87(. وبهذا الفوز، 
رفع كلوغ رصيده إلى 9 نقاط في وصافة املجموعة، فيما تجمد رصيد رين 

عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

األول،  املغربي  للمنتخب  الفني  املــديــر  كشف 
القائمة  عــن  حاليلوزيتش،  وحــيــد  البوسني 
لخوض  األطــلــس«،  »أســـود  ملنتخب  النهائية 
 15 يــومــي  وبـــورونـــدي  موريتانيا  مواجهتي 
برسم  الــجــاري،  الثاني/نوفمبر  تشرين  و19 
الــجــولــتــن األولـــــى والــثــانــيــة مـــن الــتــصــفــيــات 
األفــريــقــيــة املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس أفــريــقــيــا 
لــأمــم الــتــي ســتــقــام بــالــكــامــيــرون ســنــة 2021. 
وأوضـــــح بـــيـــان لــاتــحــاد املــغــربــي أن مـــبـــاراة 
ــد نــظــيــره املــوريــتــانــي،  »أســــــود األطــــلــــس« ضـ
ســتــجــرى عــلــى أرضـــيـــة مــلــعــب األمـــيـــر مـــوالي 
ــربــــاط، فـــي حـــن ســتــقــام  عــبــد الـــلـــه بــمــديــنــة الــ
املواجهة أمام املنتخب البورندي على أرضية 
ــــوري بــمــديــنــة  ــاسـ ــ مــلــعــب األمـــيـــر لـــويـــس رواغـ
»بوغمبورا«. وشهدت قائمة املنتخب املغربي 
الجديدة عودة مدافع فنربخشة التركي نبيل 
درار، وكذلك مدافع وولفرهامبتون اإلنكليزي 
ــود مــهــاجــم أوملــبــيــاكــوس  غــانــم ســايــس، ووجــ
العبن  واستدعاء  العربي،  يوسف  اليوناني 
فـــقـــط مــــن الــــــــدوري املـــغـــربـــي، ويــتــعــلــق األمــــر 

يـــأمـــل صـــامـــويـــل إيـــتـــو أســــطــــورة كــــرة الــقــدم 
التي  الذهبية  الكرة  تكون  بــأن  الكاميروني، 
ــرانـــس فــوتــبــول« ألفــضــل  تــمــنــحــهــا مــجــلــة »فـ
العب في العالم من نصيب العب أفريقي هذا 
الــعــام. وقـــال فــي مقابلة حــصــريــة مــع وكــالــة 
)فرانس برس(، إن الاعبن األفارقة ال يزالون 
ال يحصلون على التقدير الذي يستحقونه، 

معتبرًا أنه آن األوان لتحقيق ذلك. 
وقــال إيتو )38 عاما( لوكالة )فرانس برس( 
خـــال زيـــــارة لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس: 
»تهيمن وسائل اإلعام الغربية على مثيلتها 
في أفريقيا، لذلك بالتأكيد لها تأثير، الناس 
لــديــنــا يــفــضــلــون رؤيـــــة هــــدف األرجــنــتــيــنــي 

ليونيل ميسي«.
برشلونة  فــي  مليسي  الــســابــق  الــزمــيــل  ورأى 
اإلسباني، أن »الاعبن األفارقة ال ُيحترمون، 

وال يتم تقديرهم دائما بشكل صحيح«.
أيلول/سبتمبر  في  اعتزاله  أعلن  الــذي  إيتو 
املاضي بعد مسيرة زاخــرة فاز فيها بدوري 
أبطال أوروبا ثاث مرات وكأس أمم أفريقيا 
مرتن، لم يفز بجائزة أفضل العب في العالم، 

الــرجــاء بــدر بــانــون، ومتوسط ميدان  بمدافع 
حاليلوزيتش  وأقصى  جبران.  يحيى  الــوداد 
نجم شالكه األملاني أمن حــارث، من الوجود 

برفقة »أسود األطلس«.
ومباشرة بعد معرفته بخبر غيابه عن الئحة 
ــــدرب حــالــيــلــوزيــتــش، اتــصــل أمـــن بــوالــده  املـ
حسن حارث، معبرًا عن امتعاضه الشديد من 
الــقــرار الــذي أقــدم عليه املــســؤول األول داخــل 
مؤكدًا  املغربي،  للمنتخب  التدريبي  الجهاز 
لم يجد أي مبرر  أن فوجئ لغيابه، كونه  له 
املغربي  للمنتخب  انــضــمــامــه  عـــدم  لتفسير 
خال املعسكر املقبل بالرباط. وفي تصريحه 
ملوقع »العربي الــجــديــد«، أبــدى والــد حــارث، 
وقــال:  حاليلوزيتش،  مــن  الشديد  امتعاضه 
ــار محمد  ــتـ ــاذا اخـ ــ ــهـــذه الــلــحــظــة فــهــمــت ملـ »بـ
اتصل  لأسف  هولندا،  مع  اللعب  إحطارين 
بــي ابــنــي أمــن وهــو محبط لــم يجد تفسيرًا 
ــه فـــي قــمــة مـــســـتـــواه مع  ــ لــغــيــابــه خـــاصـــة وأنـ
فريقه شالكه، ويقدم مباريات جيدة. وتابع: 
»أنا من أقنعت ابني باللعب مع املغرب، لقد 
اتصل بي رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
بإمكانه  أمــن  إن  لــي  وقـــال  بشكل شخصي، 

لكنه يؤكد على عدم شعوره بأي ندم، وقال 
»ال، ألنني فزت بالكثير من الجوائز، وحققت 
الكثير من األحــام وهــذا بالنسبة لي يعادل 
الــفــوز بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة«.  وتــحــتــوي 
الـــائـــحـــة املــخــتــصــرة املـــكـــونـــة مـــن 30 اســمــا 
لاعبن املتنافسن على لقب الكرة الذهبية، 
ــارة األفــريــقــيــة  ــقــ عــلــى خــمــســة العـــبـــن مـــن الــ
ــري مـــحـــمـــد صــــــاح والـــســـنـــغـــالـــي  ــ ــــصـ ــم املـ ــ هـ
ــي )لــــيــــفــــربــــول اإلنــــكــــلــــيــــزي(،  ــ ــانـ ــ ــو مـ ــ ــاديــ ــ ســ
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز )مانشستر سيتي 
كوليبالي  كــالــيــدو  الــســنــغــالــي  اإلنــكــلــيــزي(، 
)نابولي اإليطالي(، والغابوني بيار-إيمريك 

أوباميانغ )أرسنال اإلنكليزي(.
ويعلن في الثاني من كانون األول/ديسمبر 
عــن خلفية الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش العب 
ريـــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، غــيــر أن املــنــافــســة 
ــلـــة فـــــي ظـــــل وجـــــود  لـــــهـــــؤالء لـــــن تــــكــــون ســـهـ
الفائز  كــبــار مثل ميسي  مــن العــبــن  تنافس 
بــجــائــزة االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فيفا( 
أخــيــرا، والبرتغالي  العالم  فــي  ألفضل العــب 
اإليطالي(،  )يوفنتوس  رونالدو  كريستيانو 
ــــك )لــيــفــربــول  والـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل فــــان دايـ
اإلنكليزي( الفائز أيضا بجائزة أفضل العب 

في أوروبا وغيرهم.
الفيفا في  تــوزيــع جــوائــز  وحضر إيتو حفل 
املاضي،  أيلول/سبتمبر  ميانو خال شهر 
وعندما سئل عّمن سيفوز بالجائزة بحسب 
برأيه، ذكر اسمي ماني وصاح، وقال »كانت 
أو  لــرؤيــة ســاديــو ماني  تلك فرصة ألفريقيا 

أن يأخذ مكانًا مع فرنسا، لكنني فضلت أن 
يلعب مع املغرب ألنــه بلده األصــلــي، لكن أن 
يــجــازى بــهــذه الــطــريــقــة، ويــتــم الــتــفــريــط فيه 

دون شرح أو تفسير هذا ما ال نقبله«.
ــــرب، يــــاســــن بــونــو  ــغـ ــ وضــــمــــت تــشــكــيــلــة املـ
ــي(، مـــنـــيـــر املـــحـــمـــدي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ )إشـــبـــيـــلـــيـــة اإلسـ
)ملقة اإلســبــانــي(، أنــس الزنيتي )الــرجــاء(، 
يــونــس عــبــد الــحــمــيــد )ســتــاد ريـــمـــس(، بــدر 
بـــانـــون )الـــــرجـــــاء(، زهـــيـــر فـــضـــال )بــيــتــيــس 
اإلســـــبـــــانـــــي(، أشـــــــرف حـــكـــيـــمـــي )بـــروســـيـــا 
ـــي(، نـــصـــيـــر املـــــــــزراوي  ــ ــانــ ــ ــ ــــد األملـ ــــونـ ــمـ ــ دورتـ
ــنــــدي(، حــمــزة  ــهــــولــ ــــس أمــــســــتــــردام الــ ــاكـ ــ )أيـ
ــــان غــانــم  مــنــديــل )ديـــجـــون الــفــرنــســي(، رومـ
ســايــس )ولــفــرهــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزي(، نبيل 
أمـــاح  الـــتـــركـــي(، ســلــيــم  )فــنــربــخــشــة  درار 
)ستاندار لييغ البلجيكي(، سفيان أمرابط 
)هــيــاس فــيــرونــا اإليـــطـــالـــي(، فــيــصــل فجر 
)خيتافي اإلسباني(، يحيى جبران )الوداد 

الرياضي(.
وكذلك عادل تاعرابت )بنيفيكا البرتغالي(، 
عمر القادوري )باوك سالونيكا اليوناني(، 
رشيد عليوي )أنجيه الفرنسي(، نور الدين 
أمرابط )النصر السعودي(، يوسف العربي 
النصيري  اليوناني(، يوسف  )أوملبياكوس 
)لـــيـــغـــانـــيـــس اإلســــــبــــــانــــــي(، حـــكـــيـــم زيـــــاش 
)أيــــاكــــس أمــــســــتــــرادم الـــهـــولـــنـــدي(، ســفــيــان 
أسامة  اإلنكليزي(،  )ساوثهامبتون  بوفال 

اإلدريسي )أزد ألكمار الهولندي(.
أمني...

ــاذا ال يــفــوز  ــ مــحــمــد صـــاح عــلــى املــنــصــة، وملـ
رائعًا  لقد قدم كاهما موسمًا  أحدهما بها. 

وفوز أي منهما لن يصدم أي أحد«.
وصـــــوت مـــدربـــو وقــــــادة جــمــيــع املــنــتــخــبــات 
األفريقية البالغ عددها 54 منتخبا، ولكنهم 

لـــم يــعــطــوا بــــأي حــــال أصـــواتـــهـــم لـــصـــاح أو 
ــاذا  ــال إيـــتـــو بـــهـــذا الــخــصــوص »ملــ ــ ملـــانـــي، وقـ
تــوجــد هـــذه الــكــراهــيــة بيننا نــحــن األفــارقــة؟ 
ملــــاذا الــغــيــرة فـــي غــيــر مــحــلــهــا؟ إذا لـــم نــقــدر 
بعضنا البعض، فإن اآلخرين لن يفعلوا ذلك 

لنا، إنــه أمــر مخز. إذا صــوت جميع األفارقة 
لصالح األفارقة اآلخرين، لكنا حصلنا على 

العديد من الجوائز ألفضل العب«.
ورأى إيــتــو أن أفــريــقــيــا تــحــتــاج إلـــى إظــهــار 
قــوتــهــا، »نـــحـــن مــحــظــوظــون لـــوجـــود هـــؤالء 
الــاعــبــن الــجــيــديــن الــذيــن ســجــلــوا أكــثــر من 
عشرة أهداف في دوري األبطال، كما أن ماني، 
صــــاح، وأوبـــامـــيـــانـــغ تــقــاســمــوا لــقــب هـــداف 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز )ســجــل كــل العب 
22 هــدفــًا( لكن بطريقة مــا هـــؤالء الشباب ال 
يحظون بدعمنا«، وتابع »أريد أن أرافقهم قدر 
استطاعتي، والدفاع عنهم، وحمايتهم، ألنه 
في يــوم من األيــام سيكون هــذا هو دورهــم«. 
ويعد جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا 
الحالي والعب فريقي باريس سان جيرمان 
الفرنسي وميان اإليطالي، األفريقي الوحيد 
الــحــاصــل عــلــى جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة وذلــك 
فــي عـــام 1995. ويــعــود تــاريــخ جــائــزة الــكــرة 
الذهبية إلى عام 1956 والتي كان قد صممها 
وكانت  هــانــوت،  غابرييل  الــريــاضــي  الكاتب 
تمنح ألفضل العب كرة قدم وحسب تصويت 
الــصــحــافــيــن حــتــى عــــام 2006، وبــعــدهــا تم 
الوطنية حق  املنتخبات  وقــادة  منح مدربي 
الــتــصــويــت إلـــى جــانــب الــصــحــافــيــن، وكــانــت 
الــاعــبــن األوروبــيــن  الــجــائــزة تقتصر على 
فقط حتى عــام 1995، قبل أن يتم توسيعها 
في  ينشطون  الذين  الاعبن  جميع  لتشمل 

القارة األوروبية بدأ من عام 2007.
)فرانس برس(

إيتو يأمل تتويج العب أفريقي بـ»الكرة الذهبية«حاليلوزيتش يعلن قائمة المنتخب المغربي
أعلن المدرب وحيد 

حاليلوزيتش قائمة 
منتخب المغرب لخوض 

مواجهتي موريتانيا 
وبوروندي

عبر الكاميروني صامويل 
إيتو عن أمله بحصد 

العب أفريقي لجائزة الكرة 
الذهبية

حاليلوزيتش وجه الدعوة لـ26 العبًا )فاضل سينا/فرانس برس(

صراع مع األمن والسلطات لصنع الفرجة ولفت األنظار )فرانس برس(

فصائل تبحث عن الحرية بالمدرجات لالبتعاد عن هموم المجتمع )ياسين قائدي/األناضول(

إيتو ختم مسيرته الحافلة في دوري نجوم قطر )بيرتراند غواي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ــ أمين المجدوبي

تــشــّد ظــاهــرة األلـــتـــراس فــي املغرب 
الكثير مــن املهتمن بمجال  أنــظــار 
كرة القدم، بعدما أصبحت مجموعة 
من املاعب منصات ُيعّبر فيها املشجعون عن 
الذين  للمسؤولن،  صوتهم  إلســمــاع  آرائـــهـــم، 
سبقوا وأسكتوا صوتهم، قبل أن يسمحوا لهم 
التي تحمل  بالكشف عن رسائلهم  من جديد 
السياسية.  الــطــلــبــات  مــن  الكثير  طياتها  فــي 
املتتبع لتطور حركة »األلتراس« بن الجماهير 
القدم، سياحظ  املغربية املساندة ألندية كرة 
ــًا فــــي مـــضـــامـــن رســائــلــهــا  ــيـ تـــغـــيـــيـــرًا تـــدريـــجـ
وأنــشــطــتــهــا، بــدايــة مــمــا هــو ريــاضــي محض، 
انتقادهم،  أو  الاعبن  إلــى شحذ همم  يهدف 

األولتراس 
في المغرب

انتماء رياضي وحزب عرفي

ُتشكل ظاهرة األلتراس في المغرب حالة استثنائية 
لما تتمتع به من قوة في المدرجات، وقدرتها 
على التأثير وإيصال الرسائل التي تريدها بطريقتها 

الخاصة

تقرير

ومـــهـــاجـــمـــة املـــجـــالـــس اإلداريــــــــــــة، إلـــــى مــــا هــو 
سياسي ينتقد األحــزاب والحكومة والبرملان، 
ملّحة،  ومــطــالــب  اجتماعية  بخطابات  مــــرورًا 
يعبرون عنها نيابة عن املجتمع املغربي. هذا 
التحول والتطور في خطاب »حركة األلتراس« 
ساهمت فيه عــدة عوامل، ذاتية وموضوعية، 
لتنتج »حزبًا«  تــضــافــرت،  داخلية وخــارجــيــة، 

عــرفــيــًا أعــــضــــاؤه شـــبـــاب ومـــراهـــقـــون، اكــتــوى 
غــالــبــيــتــهــم بـــنـــار االحـــتـــقـــان االجــتــمــاعــي على 
اعتبارهم ينتمون إلى أسٍر فقيرة أو متوسطة 
الدخل. أولى بوادر األلتراس ظهرت في املغرب 
بداية من عامي 2000 و2001، حن حاول شباب 
يــنــتــمــون إلـــى مشجعي فــريــق الــجــيــش امللكي 
وأميركية  إيطالية  تشجيعية  فصائل  تقليد 
جنوبية فــي األرجــنــتــن والــبــرازيــل وغيرهما، 
غير أن الفكرة لم تلق نجاحًا ألنها كانت غريبة 
عن املاعب املغربية. وشهد عــام 2005 ميادًا 
رسميًا ألقوى املجموعات في املغرب، املنتمية 
إلى مدينتي الرباط )العاصمة اإلدارية( والدار 

البيضاء )العاصمة االقتصادية(.

الداخلية »تحّل« األلتراس
ــدرت وزارة الــداخــلــيــة املــغــربــيــة فـــي عــام  ــ أصــ
« األلــتــراس، بسبب 

ّ
2016، قــرارًا يقضي »بحل

املاعب،  التي شهدتها  الشغب  أحــداث  تزايد 
املشجعن  مـــن  الــعــديــد  بــحــيــاة  أودت  والـــتـــي 
الــخــاصــة والــعــامــة، على  املمتلكات  وتــخــريــب 
ــة عــــن الـــقـــانـــون  ــ ــارجـ ــ اعـــتـــبـــارهـــا فـــصـــائـــل »خـ
العامة  الحريات  قــانــون  نطاق  خــارج  وتعمل 
لــم تنجح في  أنــهــا  غــيــر  للجمعيات«،  املــنــظــم 
ــك تـــمـــامـــًا، اذ اقــتــصــر املـــنـــع عــلــى حــمــل أي  ذلــ
شعار أو الفتة تشير إلى انتماء هذا الفرد من 
الجمهور أو ذاك إلى »األلتراس«. وقال جمال 
االجتماع في جامعة محمد  أستاذ علم  فــزة، 
الخامس بالرباط  لـ«العربي الجديد«، إن قرار 
الفصائل   

ّ
بــحــل قــضــى  الـــذي  الــداخــلــيــة  وزارة 

التشجيعية في حينها، كان غير صائب منذ 
إلـــى أي أســــاس واضـــح،  الــبــدايــة، وال يستند 
رسمية،  غير  عاملية  أعـــراف  لها  فصائل  فهي 
الــعــالــم، وال تعترف  فــي  األلــتــراس  تتقيد بها 
بــمــا يــســمــى »جــمــعــيــات مــدنــيــة« وال تربطها 
مــمــثــل ألي  أو  مــمــثــل للسلطة  ــأي  بـ أي عــاقــة 
جــهــة رســمــيــة، مضيفًا أن »قـــانـــون األلــتــراس 
العرفي يشدد على قطع أي عاقة بالصحافة 
الذي  النادي  بمسؤولي  وحتى  وبالسلطات، 
يشجعونه«، مضيفًا أنه توّقع فشل هذا املنع، 
ألن الــقــانــون ال يمكنه مــنــع أفــــراد مــن دخــول 

املاعب وتشجيع أنديتهم.

سالح األلتراس 
أعضاء الفصائل التشجيعية، لهم أسلحتهم 
الخاصة، ويتوافرون على ذكاء يجعلهم في 
موقف قوة في الكثير من املناسبات، فحينما 
نظم املغرب نهائيات بطولة أفريقيا لاعبن 
ــًا بــعــد تــقــديــمــه لــتــرشــيــحــه  املــحــلــيــن، وأيـــضـ
أعلنت   ،2026 العالم  كــأس  نهائيات  لتنظيم 

وجد الشباب هذه 
الفصائل كيانًا جعلهم 

يشعرون بأهميتهم

رسائل يوجهها األلتراس من خالل المدرجات )جاستن تاليس/فرانس برس(

األلتراس في بيان موحد صــادر عن »رابطة 
ــتــــراس بـــاملـــغـــرب« مــقــاطــعــتــهــا لــلــمــاعــب،  األلــ
ــو ما  ــذكــــور، وهــ ــرار الــداخــلــيــة املــ ــ رّدًا عــلــى قـ
ــرز مـــدرجـــات خـــاويـــة، مــفــتــقــدة للحماسة،  أفــ
ــاد املــغــربــي مـــن فشل  ــحـ مـــا أثــــار تــخــوف االتـ
بالسماح  الغيث  أول  فجاء  »الــكــان«،  تنظيم 
لــألــتــراس بــدخــول املــاعــب دون رفــع التيفو 
)شــعــار األلــتــراس الــذي تلف فيه املــدرجــات(، 
 
ّ
لــكــن اســتــمــرار غــيــابــهــم عــن املـــاعـــب، فــي عــز
حملة املــغــرب بحثًا عــن أصــــوات االتــحــادات 
الدولية للتصويت للملف املغربي في سباقه 
الحــتــضــان مــونــديــال 2026، دفـــع الــســلــطــات 

ــبـــاب  املــــغــــربــــيــــة وعــــجــــزهــــا عـــــن احــــــتــــــواء الـــشـ
مــدرجــات ماعب كرة  فــي تحويل  وتأطيرهم، 
القدم في الـــدوري املغربي، إلــى منصات ُيعّبر 
فيها الشباب عن همومهم. وتغلب مصطلحات 
تــكــاد تــكــون متطابقة فــي شـــعـــارات وأهــازيــج 
جميع األلتراس املغربية، أبرزها كلمة الحرية، 
و«الحكرة« )الغنب(، و«البابور« )قوارب الهجرة 
الــســريــة(، فــضــًا عــن مصطلحات تــحــّث على 
 هذه 

ّ
 محاوالت شل

ّ
الصمود واملقاومة أمام كل

دور  تــؤدي  باتت  التي  الجماهيرية  الحركات 
 غياب معارضة حقيقة في 

ّ
»املعارضة« في ظل

الباد. ويرى الناقد الرياضي إدريــس عبيس، 

املغربية إلى تعليق قرارها، بشكل »حفظت« 
ُأطــِلــق خبر غير رسمي  إذ  مــاء وجهها،  فيه 
ــعــــودة لــلــمــاعــب  ــالــ ــتــــراس بــ ــالـــســـمـــاح لــــألــ بـ

وممارسة أنشطتها االعتيادية.

مطالب السياسية 
إلــى األلــتــراس،  الشباب واملــراهــقــون، املنتمون 
يشكلون في غالبيتهم طلبة وتاميذ يتابعون 
دراستهم، هم فئة مهمة ومؤثرة في أي مجتمع، 
االجــتــمــاعــي  بمحيطهم  بـــدورهـــم  ويـــتـــأثـــرون 
واملـــنـــاخ الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي الــســائــد في 
الـــبـــاد. وســـاهـــم ضــعــف األحــــــزاب الــســيــاســيــة 

األلــتــراس عن  تــحــّول املجموعات وفصائل  أن 
ــة إلــى  ــديــ ــاســــي فـــي تــشــجــيــع األنــ دورهــــــا األســ
مــطــالــب ذات بــعــد أيــديــولــوجــي »أمــــر سلبي«، 
األلـــتـــراس »مــجــمــوعــة غــيــر منظمة  أن  معتبرًا 
الفريق  واملــحــوري تشجيع  األســاســي  هدفها 
الــذي يساندونه حتى يظهر بمستوى الئق«، 
مضيفًا أن تحولها عن التشجيع إلى التعبير 
عـــن تـــوجـــهـــات وأيـــديـــولـــوجـــيـــات مــعــّيــنــة غير 
محمود بالنسبة إليه. رأي ُيعارضه اإلعامي 
الــريــاضــي املــغــربــي املــهــتــم بــظــاهــرة األلــتــراس 
إبراهيم شخمان، الذي يعتقد أن املاعب باتت 
للعديد من الشباب واملراهقن ماذًا لابتعاد 

عــــن هـــمـــومـــهـــم، ويـــعـــلـــنـــون وجـــــوَدهـــــم كــكــيــان 
حاضر ومؤثر وواٍع، بعدما خذلتهم األحزاب 
واملــجــتــمــع املـــدنـــي، وحــتــى الــصــحــافــة، لتكون 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي عــلــى شــبــكــات 
اإلنـــتـــرنـــت، إعــامــهــم الــبــديــل. وخــتــم شخمان 
بــهــذا الــخــصــوص: »وجـــد الشباب واملــراهــقــون 
املغاربة في هذه الفصائل التشجيعية، كيانًا 
جــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بــأهــمــيــتــهــم كــفــئــة ضــمــن 
املجتمع املغربي، يتفاعل اإلعام مع أنشطتهم 
وأهـــازيـــجـــهـــم، وهــــو مـــا أشـــعـــرهـــم بــوجــودهــم 
املجتمع  طبيعة  بهم  تاهت  بعدما  وقيمتهم، 

املغربي وسط الزحام«.
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بــوســطــن سلتيكس  فـــريـــق  حــقــق 
فوزه السادس تواليا عندما تغلب 
على مضيفه تشارلوت هورنتس 
)108 – 87(، فيما أنقذ كاوهي لينارد فريقه 
لــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز مـــن الــســقــوط على 
أرضه أمام بورتالند ترايل باليزرز في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
بداية  منذ  بقوة  وضــرب بوسطن سلتيكس 
الــربــع األول بــفــارق 10  املــبــاراة عندما حسم 
نقاط )30-20(، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة 
من صاحب األرض في الربع الثاني فخسره 
عـــاد  لــكــنــه   ،)23-22( واحـــــــدة  نــقــطــة  ــفــــارق  بــ
للتفوق في الربعني األخيرين )33-24( و)23-

20( على التوالي.
وكـــــان جـــايـــســـون تـــاتـــوم أفـــضـــل مــســجــل في 
ــاراة بـــرصـــيـــد 23  ــ ــبــ ــ صـــفـــوف ســلــتــيــكــس واملــ
غــوردون  نقطة مــع تسع متابعات، وأضـــاف 
مــتــابــعــات، فيما  مــع 10  هـــايـــوورد 20 نقطة 
سجل كيمبا ووكــر 14 نقطة في سلة فريقه 
السابق الذي تركه هذا الصيف بعد ثمانية 
مواسم لالنضمام الى صفوف سلتيكس، مع 

ست تمريرات حاسمة.
وحـــظـــي ووكـــــر بــتــكــريــم مـــن نـــاديـــه الــســابــق 
وجماهيره بملعب »سبيكتروم سنتر« أمام 
تــم بــث شــريــط فيديو  18487 متفرجًا حــيــُث 

بوسطن 
سلتيكس القوي

الجديد  الموسم  في  القوية  انطالقته  سلتيكس  بوسطن  فريق  واصل 
هورنتس،  تشارلوت  منافسه  أسقط  بعدما  تواليًا  السادس  فوزه  وحقق 
ليؤكد إصراره على المنافسة على اللقب هذا العام والعودة إلى منصات 

التتويج بعد سنوات طويلة من الغياب وعدم تحقيق األلقاب

3031
رياضة

تقرير

ألفضل لحظاته مع الفريق الذي أصبح هدافه 
التاريخي في آذار/ مارس 2018. وعلق ووكر 
له  خصصتها  التي  االستقبال  حــفــاوة  على 
الجماهير التي صفقت له طوياًل »إنها ليلة 
مــدهــشــة«، مضيفًا »كــنــت أعـــرف أنــه سيكون 
هناك شريط فيديو ولكني لم أكن أعــرف ما 
يمكن توقعه«. وتابع »تأثرت كثيرًا. حاولت 
التحكم في مشاعري وقلت لنفسي لن أبكي 

ولكني لم أتمكن من التحكم بها«. 
وانـــضـــم ووكــــر إلـــى ســلــتــيــكــس هـــذا الصيف 
بعدما قــرر هــورنــتــس الـــذي يملكه أســطــورة 
الدوري األميركي مايكل جوردان، عدم منحه 
أعــــوام مــقــابــل 221 مليون  عــقــدا ملـــدة خمسة 
سلسلة  سلتيكس  بــوســطــن  وواصــــل  دوالر. 
األولــى  املــبــاراة  فــي  منذ سقوطه  انتصاراته 
هذا املوسم أمام مضيفه فيالدلفيا سيفنتي 
ســيــكــســرز، وأضــــــاف تـــشـــارلـــوت إلــــى قــائــمــة 

ونيويورك  رابتورز  تورونتو  بعد  ضحاياه 
نيكس )ملرتني( وميلووكي باكس وكليفالند 
ــابــــل، تـــوقـــفـــت ســلــســلــة  ــقــ ــرز. فــــي املــ ــيـ ــيـ ــالـ ــافـ كـ
هورنتس  لتشارلوت  املتتالية  االنــتــصــارات 
عند ثالثة ومني بخسارته الرابعة في ثماني 
مــبــاريــات هــذا املــوســم. وكـــان مايلز بريدجز 
أفضل مسجل في صفوفه برصيد 18 نقطة 

مع 10 متابعات.

لينارد ينقذ كليبرز
ــاد الــنــجــم كـــواهـــي لــيــنــارد فــريــقــه الــجــديــد  قــ
لوس أنجليس كليبرز إلى استعادة التوازن 
باليزرز  ترايل  بورتالند  بالفوز على ضيفه 
 13 مـــع  نــقــطــة   27 بــتــســجــيــلــه   )101  –  107(
وأمــام  سنتر«  »ستيبلز  ملعب  على  متابعة 
كبير  بشكل  لينارد  متفرجًا. وساهم   19068
الــربــع األخير  فــي فــوز فريقه، خصوصا فــي 
الذي شهد انتفاضة قوية لصاحب الضيافة 
بتسجيله 37 نقطة نصفها تقريبًا )18( كانت 
من نصيب لينارد مقابل 25 نقطة للضيوف.
وجــــــاءت بـــدايـــة املــــبــــاراة قـــويـــة بـــني الــفــريــقــني 
األولــني يصعوبة )26  وحسم كليبرز ربعيها 
– 22( و)21 – 18(، قبل أن يعود بورتالند بقوة 
في الربع الثالث ويحسمه في صالحه بفارق 
13 نقطة )36 – 23( ليتقدم في نهايته )76 – 
70(، لكن لينارد أخــرج كــل مــا فــي جعبته في 
الــربــع األخــيــر ومنح التقدم ألصــحــاب األرض 
)94 – 93( قبل دقيقتني و40 ثانية من نهاية 
املباراة، ثم ختمها بأربع رميات حرة متتالية 
لــيــؤمــن الــفــوز الـــــ900 لــلــمــدرب دوك ريــفــرز في 
الفوز  على  لينارد  وعلق  التدريبية.  مسيرته 
الضغط،  أنفسنا تحت  قــائــاًل »عندما وجــدنــا 
لــم نستسلم، وواصــلــنــا انــدفــاعــنــا )نــحــو سلة 
السادس لكليبرز في  الفوز  بورتالند(«. وهو 
تسع مباريات هذا املوسم واألول بعد خسارته 
أمام ضيفه ميلووكي باكس )129 – 124( في 
مباراة غاب عنها لينارد بعدما قرر مدربه دوك 
الركبة،  عــدم إشراكه بسبب إصابة في  ريفرز 
ما حرم الجماهير من مبارزة ثنائية مع نجم 
مــيــلــووكــي وأفــضــل العـــب فــي الــــدوري املــوســم 

املاضي اليوناني يانيس أنتينوكونمبو.
ــة من  ــديـ ُيـــذكـــر أن رابـــطـــة الــــــدوري تــمــنــع األنـ
إراحة العبيها في مباراة منقولة تلفزيونيا 
فــــي كـــامـــل الــــبــــالد، وهـــــي خـــطـــوة تــعــّرضــهــا 
لغرامة تبلغ 100 ألف دوالر أميركي. ووافقت 
ــدوري عــلــى أســبــاب غــيــاب لــيــنــارد،  ــ رابــطــة الـ
لكنها غرمته، الخميس، 50 ألف دوالر بسبب 
تــصــريــحــات مــســؤولــيــه وخــصــوصــًا مــدربــه 

ريفرز بشأن اإلصابة.
ــلـــرابـــطـــة أن  ــة لـ ــيـ ــبـ ــتـــأديـ وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـ
كليبرز  م  غــرَّ للمحترفني  األميركي  »الـــدوري 
بينها  تــصــريــحــاتــه،  بــســبــب  دوالر  ألــــف   50
تصريحات مدربه دوك ريفرز، والتي لم تكن 
منسقة مــع حــالــة لــيــنــارد«. وكــــان ريــفــرز قد 
صرح عقب مواجهة باكس بأن »كواهي في 

قاد كواهي لينارد لوس 
أنجليس كليبرز الستعادة 

التوازن

خافيير أغيري: الحسابات ال تفلح أبدًا
أكد املكسيكي خافيير أغيري مدرب ليغانيس أنه لم يجر حسابات ملعرفة النقاط الالزمة 
النتشال فريقة من منطقة الهبوط في الدوري اإلسباني، ألنها ال تفلح أبدًا. وقال أغيري: 
»لم أجر حسابات. سنخوض كل مباراة على حدة، ألننا لو لم نفعل ذلك، سنزيد الضغط 
على الفريق. إذا ظننا أنه علينا في مجموعة املبارايات القادمة حصد 10 نقاط على األقل، 
وإذا خرجت منها بسبع فقط، فستظن أنك لم تفعل شيئا. سنسعى لحصد كل ثالث 
نقاط على حدة ونرى في نهاية أيار/مايو ماذا حققنا«. وأضاف عن املنافسة في املواجهة 
القادمة أمام ريال سوسيداد في سان سباستيان، أنهم »يعملون بشكل جيد ويحترمون 
كثيرًا العمل مع الناشئني. ولكن علينا الفوز عليهم، وفي نهاية املباراة سنكون أصدقاء 
كالعادة«. وتابع املــدرب في مؤتمر صحافي: »في النهاية هي حــرب. أعــرف أنه ال يجب 
استخدام هذه الكلمة ولكن الثالث نقاط في هذه املبارة أمر ال مفر منه. إنها ليست مباراة 
نهائي ولكنها مباراة هامة«. وأشار إلى أنه رصد تحسنا في الحالة النفسية لدى العبي 
الفريق، ولكنه أكد أن هذا األمر يجب أن يكون مصحوبا بنتائج. واختتم أغيري: »هناك 
أجواء جيدة، صحيح. هناك استعداد للعمل. وهذا ما أطالبهم به، خالل التسعني دقيقة 

على األقل«.

فينيسيوس جونيور يثبت أن الصداقة تفوق المنافسة
ــلـــي فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور،  ــبـــرازيـ ــام الـ ــ  قـ
ــة تــجــاه  ــعــ ــب ريــــــال مــــدريــــد، بــلــفــتــة رائــ ــ العـ
خلع  لغرفة  توجهه  أثناء  رودريغو  مواطنه 
املالبس، وذلــك بعد تسجيل األخير ثالثية 
التركي في دوري  في شباك غلطة ســراي 
األبــطــال، حيث هنأه وعانقه وهــو ما يثبت 
النادي  ونشر  املنافسة.  تفوق  الصداقة  أن 
»امللكي« مقطع فيديو أثناء دخول رودريغو 
)سانتياغو  ملعب  في  املالبس  خلع  لغرفة 
كبيرة سجل  مباراة  تقديم  برنابيو( عقب 
خــاللــهــا ثـــالثـــة أهــــــداف وصـــنـــع آخــــر أمـــام 
الفريق التركي. وعلى الرغم من أن مشاركة 
رودريــــغــــو مـــع »املـــيـــريـــنـــغـــي« تــســبــبــت في 
تقليص دقائق مشاركة جونيور مع الفريق 
العديد  فــي  القائمة  مــن  اســتــبــعــاده  وأيــضــا 
لغرفة  تــوجــه  األخـــيـــر  أن  األوقــــــات، إال  مـــن 
خــلــع املـــالبـــس عــقــب انــتــهــاء الــلــقــاء لتهنئة 
الرائع واستقبله  أدائــه  مواطنه وزميله على 

بابتسامة كبيرة وقام بعناقه.

لوديرو يؤكد أن لويس سواريز سينتقل للدوري األميركي
ــد املـــهـــاجـــم األوروغـــــوايـــــانـــــي نــيــكــوالس  ــ أكـ
لــوديــرو قــائــد فــريــق سياتل ســاونــدرز إف 
سواريز  لويس  مواطنه  أن  األميركي،  سي 
ــلــــونــــة ســـيـــنـــتـــقـــل لــــلــــدوري  مــــهــــاجــــم بــــرشــ
ــكــرة الـــقـــدم عــنــدمــا يــرحــل عن  األمــيــركــي ل
ــرو الـــذي  ــوديــ ــ الـــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي. وقـــــال ل
ــخــــوض فـــريـــقـــه نـــهـــائـــي كــــــأس الــــــــدوري  يــ
األميركي األحد أمام تورونتو إف سي: »هو 
)ســـواريـــز( يــرغــب فــي الــقــدوم إلــى الـــدوري 
األميركي، يسألني دائمًا عن الدوري. حلمه 
في  هــنــاك  يلعب  برشلونة.  فــي  اللعب  كــان 
ــة«. وتــابــع:  ــالـــراحـ مــســتــوى عــــال ويــشــعــر بـ
ــــدوري األمــيــركــي عــاجــال أم  »ســيــأتــي إلــى ال
آجال. أتمنى أن يلعب في سياتل ساوندرز. 
أعتقد أن وصوله يعد مسألة فقط ليس إال«. 
وكان لوديرو أهدى سواريز قميصًا لفريق 
سياتل ساوندرز، وقال مازحا إنه سيزامله في الفريق األميركي، وذلك بينما كانا يلعبان 
لوديرو موقفا مع سواريز عندما كان  عــام 2017. وتذكر  أوروغـــواي  معا في منتخب 
للفريق عام  انتقاله  العام لسياتل ســاونــدرز، غــارث الغـــروي، حــول  املدير  يتفاوض مع 
2016، إذ تحدث العب برشلونة مع املسؤول األميركي ليترجم الحديث من اإلنكليزية إلى 
اإلسبانية لزميله. وقال الغروي مازحًا: »لقد قال لي )سواريز( إنه ربما يأتي خالل سبعة 
أعوام، قد يكون هذا موعد انتهاء عقده، قلت له إنه سيكون من الشرف لنا ضمه وقتما 
مباراة  )32 سنة( سجل 137 هدفًا في 172  أن سواريز  ُيذكر  لذلك«.  يصبح مستعدًا 
لوديرو فبات نجم سياتل  أما  ليفربول عام 2014،  لبرشلونة قادمًا من  منذ انضمامه 
ساوندرز منذ انضمامه له وقاده ثالث مرات إلى نهائي كأس الدوري خالل أربعة أعوام، 

وتوج معه باللقب في 2016.

الدور الثاني من املنافسات، وتأهلت غولوبيتش إلى بطوالت 
»الغراند ســالم« في تسع مــرات تاريخيًا. وفــي عــام 2016، 
وبعد تتويجها باللقب الثامن لها في بطوالت التنس، دخلت 
ضد  وخاضت  املفتوحة  أستراليا  بطولة  قرعة  غولوبيتش 
الالعبة كارال سواريز نافارو وخسرت املواجهة. شاركت في 
بطولة »فيد كــاب« آنــذاك ووصلت إلــى الــدور نصف النهائي 
وحققت انتصارًا مفاجئا على كل من كارولينا بليسكوفا 
وبــــاربــــورا ســتــريــكــوفــا، ولـــم تــكــن هـــذه االنـــتـــصـــارات كافية 

للمنتخب السويسري لهزم منتخب تشيكيا.
وشاركت غولوبيتش في بطولة براغ الدولية وخسرت أمام 
الــدور األول، وبعد مشاركتها في  فيكتوريا كوزموفا في 
بطولة »سانت غودينز«، شاركت في التصفيات التأهيلية 
ريسكي  أليسون  على  وتفوقت  غـــاروس«  »روالن  لبطولة 
أمــام لوسي سافاروفا. وفي  الثاني  الــدور  ثم خسرت في 

كل  على  غولوبيتش  تفوقت  للسيدات،  »إينوغرال«  بطولة 
من املصنفة السابعة مونا بارثيل، إيفغينيا رودينا، كارينا 
النجمة  ذلــك هزمت  بعد  مــاســاروفــا.  ريبيكا  ثم  ويتهوفت 

كيكي بيرتينز لترفع لقب البطولة.
مـــتـــرا و69 سنتيمترًا  غــولــوبــيــتــش  الــالعــبــة  طــــول  ويــبــلــغ 
وحــقــقــت أربـــاحـــًا مــالــيــة قــدرهــا مــلــيــون و159 ألـــف دوالر 
أميركي، وحققت في منافسات »الفردي« 297 فوزًا مقابل 
تحتل  وهــي  بلغت %60،  انتصارات  بنسبة  192 خسارة 
الــيــوم املــركــز الــــ81 فــي التصنيف الــعــاملــي لــلــســيــدات. وفي 
منافسات فئة الزوجي، حققت فيكتوريا غولوبيتش 162 
بلغت %58،  انتصارات  بنسبة  مقابل 116 خسارة  فــوزًا 
وتحتل اليوم املركز الـ154 في التصنيف العاملي للسيدات 
لقب في  أي  أن حققت  لغولوبيتش  ولــم يسبق  الفئة.  لهذه 

منافسات »الغراند سالم« خالل مسيرتها الرياضية.

رياض الترك

تتميز فيكتوريا غولوبيتش العبة التنس الصربية بتحقيقها 
الكثير من األلقاب، وهي ُولدت في 16 أكتوبر/تشرين األول  
1992. وُتوجت الالعبة بلقب في منافسات الفردي و14 لقبًا 
إبريل/نيسان 2017،  الثالث من  الزوجي. في  في منافسات 
بلغت أعلى مركز لها في التصنيف العاملي للسيدات عندما 
احتلت املركز الـ51، كما وبلغت املركز الـ63 في تصنيف الزوجي 
يوم 15 يناير/كانون الثاني 2018. كما مثلت غولوبيتش مع 
منتخب سويسرا في بطولة »فيد كــاب«، وتملك رصيد )6 
انتصارات مقابل ست خسارات(. بدأت غولوبيتش املشاركة 
في بطوالت االتحاد الدولي للتنس في عام 2008، وتحديدًا 
التصفيات،  في بطولة املجر وخاضت أول مباراتني لها في 
كما وشــاركــت في بطولة بودابست في عــام 2013، وبلغت 

فيكتوريا غولوبيتش

على هامش الحدث

العبة تنس صربية 
حققت ألقابا 

عديدة وتحتل 
المركز الـ81 في 

التصنيف

بوسطن 
سلتيكس 
يتصدر ترتيب 
القسم الغربي 
)ستريتير ليكا/
)Getty

خصوصًا  قوية  مباريات  الــدوري  منافسات  من  الثامنة  الجولة  تشهد 
لبوسطن سلتيكس الذي يلعب ضد سان أنطونيو سبيرز، في محاولة منه 
غولدن  الماضي  الموسم  وصيف  ويلعب  تواليًا.  السابع  الفوز  لتحقيق 
خسارات  ست  تلقيه  بعد  صعبة  ظروفا  يعيش  الــذي  ــورز  ووري ستايت 
ويلعب  كما  ثاندر.  سيتي  أوكالهوما  فريق  ضد  فقط  فوزين  مقابل 
هيوستن روكتس بقيادة نجمه جيمس هاردن ضد فريق شيكاغو بولز. 

وأخيرًا يلعب فريق شارلوت هورنيتس ضد فريق نيو أولريانز بيليكانز.

الجولة الثامنة

وجه رياضي

حالة جيدة جــدا، وليس هناك ما يدعو إلى 
القلق بشأن حالته الصحية« في سعيه إلى 
طمأنة الجماهير، مضيفًا »نريده أن يستمر 

في الشعور بالتحسن«.
وبدا لينارد في حالة جيدة عقب الفوز على 
بــورتــالنــد، وقـــال »أشــعــر أنــنــي بحالة جيدة. 
لقد فزنا فــي مــبــاراة كــرة السلة فــقــط«. وبــرز 

وبـــدورهـــمـــا اســتــعــاد كـــل مـــن ســـان أنــتــونــيــو 
سبيرز وميامي هيت توازنهما، األول بفوزه 
على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر )121 – 
ألدريدج،  112( بفضل 39 نقطة لالماركوس 
والثاني على مضيفه فينيكس صنز )124 – 
باتلر. وحقق  108( بفضل 34 نقطة لجيمي 
مباريات  ثماني  فــي  الخامس  فـــوزه  سبيرز 

الثنائي داميان ليالرد وسي جاي ماكولوم 
فــي صــفــوف بــورتــالنــد بتسجيل كــل منهما 
لـ22 نقطة مع ست متابعات ومثلها تمريرات 
حـــاســـمـــة لــــــــأول، وســـبـــع مـــتـــابـــعـــات وثــــالث 
يكن  لــم  ذلــك  لكن  للثاني،  تــمــريــرات حاسمة 
كــافــيــا لــتــجــنــيــب الـــفـــريـــق الـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
ــاريـــات.  ــبـ ــًا والـــخـــامـــســـة فــــي ثـــمـــانـــي مـ ــيـ تـــوالـ

أمــام لوس  واألول بعد خسارتني متتاليتني 
أنجليس ليكرز وأتالنتا هوكس، وسيخوض 
بوسطن سلتيكس.  أمــام ضيفه  السبت  قمة 
من جهته، حقق ميامي هيت فوزه السادس 
فــي ثماني مــبــاريــات وعـــوض خــســارتــه أمــام 

دينفر ناغتس األربعاء الفائت.
)فرانس برس(

رفض فريق بايرن ميونخ عرضًا تقدم به املدرب الفرنسي أرسني فينغر لشغل املركز 
الشاغر حاليًا على رأس الجهاز الفني للفريق، كما أعلنت صحيفة »بيلد« األملانية نقاًل 
عن النادي »البافاري«. ونقلت الصحيفة عن بايرن ميونخ قوله في رد على استفسارها 
نيكو  للكرواتي  خلفا  الفريق  تــدريــب  على  لــالشــراف  فينغر  مــع  التعاقد  إمكانية  حــول 
في  رغبته  عن  له  ليكشف  رومينيغه  هاينتس  بكارل  فينغر  أرســني  »اتصل  كوفاتش: 
شغل منصب املدرب«. وأضافت »يقدر بايرن ميونخ أرسني فينغر للعمل الذي قام به في 

أرسنال، لكنه ليس من بني الخيارات لتولي تدريب بايرن ميونخ«.

صورة في خبر

البافاري يرفض فينغر
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