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قال السائق اإلسباني، فرناندو ألونسو، في 
مؤتمر صحافي قبل سباق الجائزة الكبرى 

في بورتيماو )البرتغال( إنه ال يزال في أفضل 
مستوياته، ولكنه طالب بمنحه الوقت وأكد أنه 

سيكون في أفضل أحواله قريبًا. وقال ألونسو في 
تصريحات نقلها موقع )سويموتور(: »لقد غيرت 
الفريق والفئة مرات عديدة في مسيرتي ولم تكن 

مشكلة أبدًا. ولن تكون مشكلة أيضًا هذه املرة. 
سأكون في أفضل أحوالي قريبًا«.

تأهلت الاعبة البولندية إيغا شفيونتيك للدور 
الثاني من بطولة مدريد املفتوحة للتنس ذات 
األلف نقطة بفوز سهل على األميركية أليسون 

ريسك بواقع مجموعتني دون رد. واحتاجت 
البولندية لساعة و7 دقائق للفوز على أليسون 

ريسك بنتيجة )6 - 1( و)6 - 1(. وستواجه 
شفيونتيك في الدور املقبل الفائزة في املواجهة 

ما بني األوكرانية كاترينا كوزلوفا واألملانية 
الورا سيغيموند.

قام بدون 
ُ
ستعود مباريات الدوري الهولندي لت

جماهير وذلك بعدما قررت الحكومة عدم 
مواصلة االختبار التجريبي الذي ُعِمل به في 

األسبوع املاضي، بعدما ُسِمح للجماهير بالعودة 
بشكل جزئي للماعب شرط تقديم نتيجة اختبار 
سالبة لفيروس كورونا مسبقًا. وقال إريك جودي، 
مدير كرة القدم االحترافية في االتحاد الهولندي: 

»هذا القرار مخيب لآلمال. كل شيء سار بشكل 
جيد خال الجولة املاضية«.

فرناندو ألونسو: 
سأكون في أفضل 

أحوالي قريبًا

إيغا شفيونتيك تتأهل 
للدور الثاني من بطولة 

مدريد للتنس

منع الجمهور مجددًا 
من حضور مباريات 

الدوري الهولندي

جدد المدرب، 
إريك تين هاغ، 
عقده مع 
فريق أياكس 
أمستردام 
الهولندي 
حتى عام 2023 
بحسب ما أعلن 
النادي عنه، 
ما يضع حًدا 
للشائعات عن 
إمكانية رحيله 
عن العاصمة. 
ومنذ توليه 
تدريب فريق 
أياكس ُتوج 
النادي بلقٍب 
في الدوري 
وآخر في الكأس 
المحلية وقاد 
فريقًا شابًا إلى 
نصف نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا عام 
2019 قبل أن 
يخرج على يد 
توتنهام.
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عمان ـ أحمد ناصر

فتحت وفاة العب منتخب املالكمة 
األردني الشاب راشد صويصات، 
ــه فـــــــي بـــطـــولـــة  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ خـــــــــالل مـ
مــؤخــرًا، ملف  بولندا  أقيمت في  التي  العالم 
ــات ومــــدى اهــتــمــام الــجــهــات املعنية  ــابـ اإلصـ
بالتاريخ املرضي للمشاركن في البطوالت، 
والفحوصات الدورية التي يفترض أن تكون 

حاضرة في جميع املناسبات لالعبن كافة.
وتسببت وفاة املالكم الشاب )19 عامًا( بجدل 
كبير في األوساط الرياضية األردنية، سواء 
على مستوى رياضة املالكمة أو على مستوى 
الــريــاضــة بــشــكــل عــــام، خــاصــة أن عــديــدًا من 
املالكم  أن  كشفت  والدولية  املحلية  التقارير 
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تقرير

للمشاركة  كـــاٍف  باستعداد  لــم يحظ  الــراحــل 
في حدث كبير مثل بطولة العالم، بل أشارت 
بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن الـــالعـــب لـــم يخضع 
معاناة  أي  تكشف  دقيقة  طبية  لفحوصات 
له وتحّدد مصير مشاركته في بطولة العالم، 
فيما كشفت أخرى أن صويصات كان يشكو 
من ألم وصداع في الرأس أثناء التدريب، مما 

يدفعه للتوقف عن التمرين واالستراحة!
وطالب ذوو املالكم بفتح تحقيق بشأن وفاة 
راشد صويصات، مؤكدين في بيان إعالمي 
نشر في مختلف مواقع التواصل أن نجلهم 
لم يكن مستعدًا بشكل مثالي لخوض بطولة 
العالم في بولندا، بل اكتفى االتحاد بإعداد 
الالعبن في معسكر قصير ملدة 10أيام فقط.

وتــلــقــى الــالعــب األردنــــي إصــابــة فــي الجولة 

الــثــالــثــة مـــن الـــنـــزال ضـــد األســـتـــونـــي أنــطــون 
ــنـــوغـــرادو فـــي نــــزال وزن 81 كــيــلــوغــرامــًا،  ويـ
فسقط أرضًا ثم أدخل مباشرة إلى املستشفى، 
وتــم إجــراء عملية جراحية له بعدما تبينت 
إصابته بورم دموي في الدماغ، وبقي تحت 
املراقبة بإشراف طبي من بولندا وطبيب من 
األردن كــان قــد ســافــر على الــفــور مــع عائلته 

بعد إصابته، لكنه فارق الحياة.

إهمال طبي وإداري
الجوانب  فــي  ومــســؤولــون  كشف مختصون 
الطبية في املنتخبات واالتحادات الرياضية 
واألندية األردنية عن غياب نسبي لالهتمام 
املشاركن  لالعبن  املرضي  بالتاريخ  الــالزم 
في البطوالت املحلية والخارجية، سواء مع 
جانب  إلــى  الوطنية،  املنتخبات  أو  أنديتهم 

تغييب الفحوصات الدورية لالعبن.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ولــفــت مــتــحــدثــون لـــ
أن الــبــعــض يــعــتــبــر تــتــبــع الـــتـــاريـــخ املــرضــي 

لالعبن، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية 
أمــر كــمــالــي، فيما ذهــب بعض آخــر للتأكيد 
ــراءات  على أهميته وضـــرورة مثل هــذه اإلجـ
حمد عقباه.

ُ
على أرض الواقع، لتجنب ما ال ت

وكــشــف مــخــتــصــون أن الــريــاضــيــن يــدفــعــون 
ثمن تقاعس أنديتهم ومنتخباتهم في تتبع 
ــم الــســابــقــة،  ــهـ ــاتـ ــابـ ســيــرتــهــم املـــرضـــيـــة وإصـ
إيــالء هــذا الجانب اهتمامًا أكبر،  إلــى  داعــن 
ومؤكدين ضــرورة فــرض رقابة صارمة على 
تتمثل  عملية  خطوات  على  إلجبارها  الفرق 
فــي فــحــوصــات دوريــــة لــالعــبــن، واالحــتــفــاظ 

الرياضيون يدفعون ثمن 
تقاعس المسؤولين 

بأرشفة سيرتهم المرضية

ال نية إللغاء أولمبياد 
طوكيو 2020 حتى هذه 

اللحظة

ــاول ســيــرتــه  ــنــ ــتــ بـــســـجـــل دائــــــــم لـــكـــل العــــــب يــ
املرضية. وتباينت آراء املختصن والعاملن 
في مجال الطب الرياضي وإدارات االتحادات، 
التعليمات،  حول مدى االلتزام بتطبيق هذه 
إذ أكد مختصون التزام الجهات بالفحوصات 
ــة خـــالل  ــبـــي لــــالعــــبــــن، خــــاصــ ــطـ والــــســــجــــل الـ
املشاركات الخارجية، فيما اعترف مختصون 
آخرون وممارسون بتغييب هذه العملية في 
الكثير من االتــحــادات واألنــديــة، على اعتبار 

أنها أمور ثانوية.
والــذي عمل  املومني،  املعالج محمد  وكشف 
معالجًا لعدة أندية بكرة القدم، وكان ضمن 
اللجان الطبية في البطوالت الدولية ملختلف 
األلعاب التي كانت تقام في العاصمة عمان 
عــــن غــــيــــاب مــــؤســــف لـــالهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب 

الطبية لالعبن.
وقـــال املــومــنــي: »أغــلــب املــنــتــخــبــات واألنــديــة 
ــة فــــــي الـــــبـــــطـــــوالت دون  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ تـــــذهـــــب لــ
الذاتية لالعبن، كما  السيرة  »تشييك« على 

أكــــــدت رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة ألوملـــبـــيـــاد 
طــوكــيــو 2020، ســيــكــو هــاشــيــمــوتــو، لــوكــالــة 
»فــرانــس بــــرس«، أن دورة األلــعــاب األوملــبــيــة 
فيروس  بسبب  املقبل  الصيف  إلــى  املــؤجــلــة 
ــقــام خــلــف أبــــواب مغلقة، مع 

ُ
كــورونــا ربــمــا ت

التنويه بضمان سالمة األلعاب واملشاركن.
وقـــالـــت هــاشــيــمــوتــو فـــي مــقــابــلــة خــاصــة مع 
الفرنسية »قــد يكون هناك موقف ال  الوكالة 
يمكننا فيه السماح ألي متفرج بالحضور«، 
إذا  لــن تكون ناجحة إال  األلــعــاب  أن   

ً
مضيفة

للرياضين  كاملة«  »بحماية  املنظمون  قــام 
والشعب الياباني. وسبق أن أعلن املنظمون 
حــظــر الــجــمــاهــيــر مـــن الــــخــــارج فـــي األلـــعـــاب 
وقـــرروا  الجائحة،  بسبب   2020 مــن  املؤجلة 
تأجيل اتخاذ قرار بشأن املشجعن املحلين 
حتى شهر حزيران/ يونيو املقبل، إذ أشاروا 
إلى موجة جديدة من اإلصابات في اليابان.

»الـــطـــريـــقـــة  أن  هـــاشـــيـــمـــوتـــو  وأوضــــــحــــــت 

األوملــبــيــاد النــتــقــادات شــديــدة لطلب تــعــاون 
ــذا الـــحـــدث،  الـــطـــاقـــم الــطــبــي الــيــابــانــي فـــي هــ
املتفرجن  غــيــاب  أن  هاشيموتو  وأوضــحــت 

يمكن أن يخفف الضغط.
ــان ســيــحــدث  ــار »إذا كــ ــ ــذا اإلطــ ــالـــت فـــي هــ وقـ
تغيير في الحدث )األوملبي( نفسه، أعتقد أنه 
مضيفة  باملتفرجن«،  يتعلق  فيما  سيكون 
»هـــذا أحـــد املـــجـــاالت الــتــي قــد نــكــون قــادريــن 
املتخوفن  األشخاص  قلق  تقليل  على  فيها 

بشأن القطاع الطبي«.

مسؤولية كبيرة
لــم يــتــم إلــغــاء األلـــعـــاب األوملــبــيــة أبــــدًا خــارج 
أوقــــات الــحــرب، وقـــد أوضـــح املــنــظــمــون أنهم 
ال يــــرون أي احــتــمــال ملــزيــد مـــن الــتــأخــيــر أو 
الجمهور،  ثقة  لكسب  وفــي محاولة  اإللــغــاء. 
أصدر املنظمون كتيبات القواعد التي تضم 
تم  وقــد  الفيروسات  ملكافحة  تدابير صارمة 
نشر نسخة جديدة منها األربعاء، وتتضمن 
فـــــرض االخــــتــــبــــارات الـــيـــومـــيـــة لــلــريــاضــيــن 

والحد من تحركاتهم.
وقــــــال رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة الـــدولـــيـــة 
األملاني توماس باخ في هذا اإلطار إن هذه 
الكتيبات »عالمة على التضامن واالحترام 
من جانب املجتمع األوملبي تجاه مضيفينا 
الـــيـــابـــانـــيـــن«، لــكــن لـــن يـــكـــون هـــنـــاك حجر 
صــحــي مــطــلــوب لــلــريــاضــيــن، ولــــن تــكــون 

اللقاحات إلزامية.
ــه  ــيــــمــــوتــــو أنــ ــــل أوضــــــحــــــت هــــاشــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي املـ
سيتم االســتــمــرار فــي صــقــل الــقــواعــد لكنها 
أعــربــت عــن ثقتها بــإمــكــانــيــة إقــامــة األلــعــاب 
 
ً
ــة«، وتـــابـــعـــت حــديــثــهــا قــائــلــة ــنــ بــطــريــقــة »آمــ
ــّن ذلــك  ــد أن أبــ »إنـــهـــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة. أريــ
بـــوضـــوح ونـــحـــن نــعــمــل مـــن أجــــل األلـــعـــاب«. 
ُيذكر أنه عندما تم تأجيل األلعاب في العام 
املــاضــي، قــال املــســؤولــون إن الــحــدث املؤجل 
على  البشرية  انتصار  على  للتأكيد  سيقام 
الــفــيــروس. لــكــن مــع اســتــمــرار تفشي الــوبــاء، 
على  سيكون  التركيز  إن  هاشيموتو  قــالــت 

األمل والوحدة.
وأضافت في تصريحاتها األخيرة »سُيظهر 
النظر  بغض  حد 

ّ
يت أن  يمكن  العالم  أن  ذلــك 

عن األوقات الصعبة. أعتقد أن هذا هو الوقت 
ــــذي يــمــكــنــنــا فــيــه إظـــهـــار أنـــنـــا مــتــحــدون«.  الـ
ــررًا نــســبــيــًا مــن  ــيــــابــــان أقـــــل تــــضــ وتـــعـــتـــبـــر الــ
ــديـــد مــن  ــعـ ــع الـ ــة مــ ــارنـ ــقـ ــيــــروس كــــورونــــا مـ فــ
ــــرى، مــع حــوالــي 10 آالف حالة  الــبــلــدان األخـ
ــانـــون  ــر كـ ــهـ ــنـــذ شـ ــًا مـ ــيـ ــمـ وفـــــــاة مــســجــلــة رسـ

الثاني/ يناير 2020.
ــــي عــــــدد الــــحــــاالت  ــر فـ ــ ــيـ ــ ــن االرتــــــفــــــاع األخـ ــكـ لـ

تسبب فــي إحـــداث فوضى فــي االســتــعــدادات 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات عــلــى  ــاد، مـــمـــا أدى إلـ ــيـ ــبـ لـــأوملـ
املـــــنـــــافـــــســـــات واملــــــســــــابــــــقــــــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
والــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى بــعــض املسابقات 
العديد من املناطق إلى إبعاد الشعلة  ودفــع 

عن الطرق العامة.

تمهيد الطريق للمرأة 
تصريحاتها  فــي  أيضًا  هاشيموتو  أشـــارت 
الــوضــع  ــوا عــلــى أن  ــقــ  املــنــظــمــن وافــ

ّ
إلــــى أن

»اللجنة  أن  مضيفة  الــتــغــيــر،  فــي  سيستمر 
للتأكد  بــه  الــقــيــام  يــجــب  فيما  تفكر  املنظمة 
ــع املــســؤولــون  مــن عـــدم إلــغــاء الـــحـــدث«، ودافــ
األوملـــبـــيـــون عـــن تــصــمــيــمــهــم عــلــى مــواصــلــة 
سعيهم إلقامة األلعاب على الرغم من الوباء 
واملعارضة الشعبية، وأبرزت هاشيموتو في 
هذه الناحية أنها تريد »أن يكون الكثير من 
الناس سعداء بتنظيم األلعاب. هدفي الكبير 
هو التحضير لألعاب بطريقة تجعل الناس 

يشعرون بهذه الطريقة«. 
 56 العمر  مــن  البالغة  هاشيموتو،  وتعتبر 
ســنــة، العــبــة أوملــبــيــة ســابــقــة وتــنــافــســت في 
و3 صيفية(  )4 شتوية  أوملبية  دورات  سبع 
فـــي الــتــزلــج الــســريــع وســـبـــاقـــات الــــدراجــــات. 
تولت منصب رئيسة اللجنة املنظمة طوكيو 
2020 فــي شــبــاط/ فــبــرايــر املـــاضـــي، بــعــد أن 
أجبر سلفها يوشيرو موري على االستقالة 

بسبب تصريحات مسيئة للنساء.
كــمــا كــانــت ســابــقــًا وزيــــرة لــألــعــاب األوملــبــيــة 
وللمساواة بن الجنسن وواحدة من امرأتن 
الــوزراء يوشيهيدي  فقط في حكومة رئيس 
سوغا، ودفعت من أجل تحسن املساواة بن 
إن  قالت  لكنها   ،2020 طوكيو  فــي  الجنسن 
فيه  مــكــانــًا تشعر  اآلن  ليست حــتــى  الــيــابــان 
النساء برغبتهن في االنخراط في السياسة 

أو األعمال التجارية.
ــد أن أرى  وأضــافــت فــي خــتــام كلمتها »أريــ
بيئة يسهل فيها على املــرأة أن ترفع يدها 
وتــقــول إنــهــا تــريــد أن تفعل ذلـــك«. وختمت 
»أعتقد أن موقفي هو تمهيد الطريق ملزيد 
 قــادرات 

ّ
الــقــادم ليكن مــن النساء مــن الجيل 

على القيام بذلك«.
ـــقـــام األلـــعـــاب 

ُ
لــيــبــقــى الــــســــؤال األهـــــم هـــل ســـت

غلق األبــواب 
ُ
األوملبية بــدون جمهور؟ وهل ت

التي ترغب في املشاركة في  أمــام الجماهير 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر، أم أن الــحــكــومــة 
ــيــــة  ــة الــــدولــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــة األوملـ ــلــــجــ ــيــــة والــ ــيــــابــــانــ الــ
ســتــتــوصــالن إلـــى حــلــول لــهــذه املــشــكــلــة قبل 

انطالق املنافسات؟
)فرانس برس(

أولمبياد طوكيو 2020: أبواب مغلقة أمام الجماهير؟
تحوم شكوك كبيرة 

حول إمكانية حضور 
الجماهير في مدرجات 

منشآت األلعاب األولمبية 
طوكيو 2020، وذلك 

بسبب أزمة فيروس 
»كورونا« الُمستمرة والتي 

عقدت الكثير من األمور 
التنظيمية

)Getty /الرياضيون األردنيون يعانون من غياب الفحوصات الطبية الضرورية )فيل والتر

)Getty( 2020 سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو

كوارث تحصل في الرياضة األردنية... كان آخرها وفاة مالكم 
شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في بطولة العالم، بسبب إهمال 
الجوانب الطبية، وعدم إجراء فحوصات دورية أو االهتمام 

بالسيرة المرضية لالعبين

أن الــعــديــد مـــن املــنــتــخــبــات ال تــمــلــك أرشــيــفــًا 
يوضح إصابات الالعبن أو املشاكل الطبية 
التي يعانون منها«. وأضــاف: »مــن املؤسف 
في  للمشاركات  تذهب  وأندية  منتخبات  أن 
بعض األحيان بدون طبيب مختص أو حتى 
بدون معالج، وهذا أمر خطير يعرض حياة 
خلل  عن  املومني  وكشف  للخطر«.  الالعبن 
األنـــديـــة معالجن  بــعــض  تــعــيــن  فــي  يتمثل 
بــدون شــهــادات طبية، ويعتمدون فقط على 
ــرر بــالــالعــبــن  ــبــــرة، وهــــــذا يــلــحــق الــــضــ الــــخــ

واملنظومة الرياضية بأكملها.
وقـــال مــديــر اتــحــاد الــطــب الــريــاضــي األردنـــي 
ـــادة أن األصـــــــــل فــي  ــ ــعـ ــ ــــف ســ ــايـ ــ الـــــدكـــــتـــــور نـ
املــنــتــخــبــات واألنــــديــــة أن تــجــري فــحــوصــات 
طبية قبل بداية املوسم الرياضي، لالطمئنان 
على الالعبن، وهو أمر معمول به في األردن، 
ولكن لأسف تطبيقه يأتي بشكل نسبي، في 

ظل عدم التزام البعض.
واعتبر سعادة أن العبي األلعاب القتالية هم 
األكــثــر حــاجــة لــفــحــوصــات دوريــــة، ومتابعة 
أمــر مهم، الفتًا إلى  لسيرتهم املرضية، وهــو 
ضــــرورة امــتــالك كــل اتــحــاد ريــاضــي أرشيفًا 

يتضّمن السيرة املرضية لالعبن.
مـــن جــهــتــه قــــال املـــســـؤول الــطــبــي ملنتخبات 
ألـــعـــاب الـــقـــوى بــشــيــر الـــنـــســـور والــــــذي عمل 
ــي لكرة  لــســنــوات طــويــلــة مــع املنتخب األردنــ
ــع االتــــحــــاد الـــريـــاضـــي الــعــســكــري  الــــقــــدم، ومــ
عــلــى تخصيص  تــحــرص  منتخبات  »هــنــاك 
ســجــل طــبــي لــكــل العـــــب، كــمــا تـــحـــرص على 
إجـــراء فــحــوصــات دوريـــة لــالعــبــن، وهــو أمر 
مـــهـــم، ولـــكـــن بــنــفــس الـــوقـــت هـــنـــاك جـــهـــات ال 
ــة أو الــســجــل  ــ ــــدوريـ تـــلـــتـــزم بـــالـــفـــحـــوصـــات الـ
ــرًا ثــانــويــًا، ما  الــطــبــي لــالعــبــن، وتــعــتــبــره أمــ

يهّدد حياة ومستقبل العديد من الالعبن«.
بـــــــدوره، أكــــد أمــــن ســـر اتـــحـــاد الــتــايــكــوانــدو 
ــبـــي  العـ  

ّ
أن ــــالت  ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ فـــيـــصـــل  األردنـــــــــــــي 

مــنــتــخــبــات الـــتـــايـــكـــوانـــدو يــحــظــون بــاهــتــمــام 
طبي، إيمانًا من االتحاد بأهمية هذا الجانب، 
اللعبة.  نجوم  ومستقبل  حياة  على  للحفاظ 
وأضـــــــاف »نــــحــــرص عـــلـــى إجـــــــراء فــحــوصــات 
دورية لالعبي املنتخبات كما يحرص طبيب 
مــخــتــص ومــعــالــج عــلــى مــرافــقــة الــالعــبــن في 
الــتــدريــبــات واملــبــاريــات املحلية والــخــارجــيــة، 
الدكتور  واعترف  للجميع«.  السالمة  متمنيًا 
ــو الــــذي يــعــمــل حــالــيــًا مـــع الــفــرق  ــو دلـ أيــمــن أبـ
التي  بالكوارث  العربي  النادي  في  الرياضية 
إهمال  األردنــيــة، بسبب  الرياضة  تحصل في 
ــراء فــحــوصــات  ــ ــدم اجــ ــ الـــجـــوانـــب الــطــبــيــة، وعـ
دورية، أو االهتمام بالسيرة املرضية لالعبن.

وأضــاف »الالعب يعاني كثيرًا إلقناع ناديه 
إلجــــراء فحوصات  املستشفى  إلـــى  بــإرســالــه 
طــبــيــة، خــوفــًا مــن التكلفة املـــاديـــة، وهـــو أمــر 
مؤسف ألحق الضرر بالكثير من الرياضين 
ــة فــي  ــيــ ــريــــاضــ الـــــذيـــــن أنـــــهـــــوا مـــســـيـــرتـــهـــم الــ
املالعب، بسبب تجاهل مثل هذه اإلجــراءات 
الــحــاجــة لحملة توعية  الــضــروريــة«، مــؤكــدًا 
لــأنــديــة واملــنــتــخــبــات بــأهــمــيــة الــفــحــوصــات 
ــة لـــلـــريـــاضـــيـــن، واالهـــتـــمـــام  ــ ــــدوريـ الــطــبــيــة الـ
للتمكن  الالعبن،  لجميع  املرضية  بالسيرة 

.
ً
من التعامل مع أي طارئ مستقبال

للمالكمة  األردني  االتحاد  رئيس  نائب  أكد 
أّن  الــجــديــد«  لـــ»الــعــربــي  القاضي  مـــازن 
منذ  ــي  ودول منتخب  العــب  صويصات 
الــعــديــد من  ــي  ــارك ف ــ 5 ســنــوات، وش
المعسكرات والبطوالت العربية والقارية، 
هــاٍو،  العــب  بأنه  أشيع  ما  عكس  على 
وشارك في معسكر كرواتيا قبل بطولة 
إن  تقصير  أي  أنكر  »ال  ــال:  وقـ الــعــالــم. 
وجد لكن ال يوجد أي إصابة تعرض لها 

صويصات، ولم يكن يعاني من شيء«.

»صويصات لم يكن مصابًا«

تسمية  مــن خاللها  يمكننا  التي  الــوحــيــدة 
األلـــعـــاب بــأنــهــا نــاجــحــة هــي حــمــايــة أرواح 
بشكل  اليابان  وشعب  الرياضين  وصحة 
كامل«. هذا ويؤيد معظم الناس في اليابان 
ــام، وقـــد  ــتــ ــغـــاءهـــا الــ ــعــــاب أو إلـ تـــأجـــيـــل األلــ
أدى االرتـــفـــاع األخــيــر فــي حــــاالت اإلصــابــة 
الــطــوارئ في طوكيو  إلــى حالة  بالفيروس 

وأجزاء أخرى من البالد.
الــذي تتزايد فيه الضغوط على  وفــي الوقت 
الــقــطــاع الــطــبــي فــي الـــبـــالد، تــعــّرض منظمو 

أزمة الرياضة 
األردنية

أمسى كيفن بورتر أصغر العب في تاريخ إهمال إداري وطبي
ــرة الــســلــة األمــيــركــي  مــنــافــســات دوري كــ
مــن 50  ُيــحــقــق »دابــــل دابــــل«  للمحترفن 
نقطة أو أكثر مع تمريرات حاسمة، وذلك 
ــاد هـــيـــوســـن روكــــتــــس املــتــذيــل  ــ عـــنـــدمـــا قـ
ــوز مـــفـــاجـــئ عـــلـــى مــيــلــووكــي  ــ لــتــحــقــيــق فـ
باكس )143 – 136(، في وقت سجل كيفن 
دورانــت 42 نقطة في أعلى رصيد له هذا 
على  للفوز  نتس  بروكلن  ليقود  املوسم 

مضيفه إنديانا بايسرز )130 – 113(.
ــاراة مـــع 50  ــبــ ــة(، املــ ــنـ أنـــهـــى بـــورتـــر )20 سـ
ــاوزًا  ــتـــجـ مـ ــة  ــمـ تــــمــــريــــرة حـــاسـ نـــقـــطـــة و11 
الــرصــيــد األعــلــى فــي مــســيــرتــه ســابــقــًا )30 
نقطة(، وانضم إلى كل من ليبرون جيمس 
وبراندن جينينغز وديفن بكور في قائمة 
الالعبن الوحيدين الذين وصلوا الى عتبة 
50 نقطة أو أكثر قبل أن يبلغوا سن الـــ21. 
وقال بورتر بعد املباراة التاريخية »بعدما 
سجلت الرمية الثالثية الثالثة، أدركت أنها 
ستكون ليلة مميزة. كان األمر مرتبطًا بي، 
بقيت عدوانيًا وكانت ليلة سعيدة«. وكان 
كــريــس ميدلتون األفــضــل مــن جــانــب ثالث 
الشرقية، إذ سجل 33 نقطة مقابل 30 لبرين 
فوربس و29 لجرو هوليداي، إال أن باكس 
تـــعـــرض لــنــكــســة أخــــــرى بـــخـــســـارة جــهــود 
أفضل العب في الدوري في آخر موسمن: 
العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، 

اللتواء في كاحله في الربع األول.
عـــنـــد   )65  –  73( ــــي  ــــووكـ ــلـ ــ ــيـ ــ مـ ــدم  ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
 أن 

ّ
االســتــراحــة رغـــم غــيــاب الــيــونــانــي، إال

نــقــطــة(،   31( وود  وكـــريـــســـتـــيـــان  ــر  بــــورتــ
قــــــادوا  ــة(،  ــطــ ــقــ نــ  24( أولـــيـــنـــيـــك  وكـــيـــلـــي 
نقطة   20 الــذي سجل  انتفاضة هيوسن 
منهًيا  الثالث  الربع  انطالق  مع   6 مقابل 

سلسلة من خمس هزائم متتالية.

42 نقطة لدورانت 
فــي إنــديــانــا، سجل دورانـــت 42 نقطة في 
أعلى رصيد له هذا املوسم وأضاف إليها 
10 تمريرات حاسمة ليقود فريق بروكلن 

نــتــس، مــتــصــدر املنطقة الــشــرقــيــة، لــفــوزه 
بــايــســرز )130 –  الــرابــع تــوالــيــًا بإسقاطه 
113(. وسجل دورانــت 22 نقطة في الربع 
الثالث وساهم في الفوز الـ42 لفريقه هذا 
املــوســم مــقــابــل 20 خــســارة، وذلـــك بعدما 
ضــمــن، منتصف األســبــوع، بــلــوغ األدوار 
اإلقــصــائــيــة »بــــالي أوف«. وعـــانـــى فــريــق 
اإلصابات  من  العديد  من  نتس  بروكلن 
املــوســم، حيث يستمر غياب نجميه  هــذا 
ــاردن وكــــايــــري إرفـــيـــنـــغ، لكنه  ــ جــيــمــس هــ
أظهر أنه يتمتع بدكة قوية، حيث استمر 
ــارات عــلــى الـــرغـــم من  ــتـــصـ فـــي حــصــد االنـ
الـــزج بالتشكيلة  نــــادرًا مــا تمكن مــن  أنـــه 
األساسية كاملة التي تضم الثالثي معًا. 

وخــاض هــاردن، أفضل العــب في الــدوري 
عـــام 2018 والــــذي يــعــانــي مــن إصــابــة في 
الفخذ، 4 مباريات فقط في شهر نيسان/ 
ــل. ونــجــح دورانــــــت فـــي تــســجــيــل 16  ــريـ إبـ
رمية من 24 محاولة ضد إنديانا بايسرز 
في ثامن مباراة بدأها أساسيًا منذ غيابه 

قرابة شهرين بداعي إصابة في الفخذ.
وأضـــــاف ألـــيـــز جــونــســون 20 نــقــطــة و21 
متابعة من دكــة الــبــدالء، في وقــت تجاوز 
العبو بروكلن األساسيون جميعًا عتبة 
العشر نقاط، إذ سجل كل من جيف غرين 
وجو هاريس والندري شاميت 14 نقطة، 
وأضــاف تايلر جونسون 11. وبات نتس 
يــتــقــدم بـــمـــبـــاراة ونـــصـــف عـــن فــيــالدلــفــيــا 

سفنتي سيكسرز، وصيف الشرقية، الذي 
ضمن أيضًا تأهله إلى األدوار اإلقصائية. 
ــانــــب الــــخــــاســــر، ســـجـــل كـــاريـــس  ومــــــن جــ
ليفيرت 36 نقطة، وأضاف إدموند سامر 
إلنـــديـــانـــا   15 مــــاكــــديــــرمــــوت  ودونــــــــغ   16
بايسرز، الذي خسر جهود صانع األلعاب 
ــربــــع الــثــانــي  ــدون فــــي الــ ــ ــروغـ ــ مـــالـــكـــولـــم بـ

الصابة في الفخذ.
ومــــنــــي بـــايـــســـرز بـــالـــخـــســـارة الـــــــــ29 هـــذا 
التاسع  املركز  فــوزًا في  املوسم مقابل 33 
في املنطقة الشرقية، حيث يأمل في إنهاء 
يخّوله خوض  مركز  فــي  املنتظم  املــوســم 
بــمــبــاراة  متخلفًا  أوف«،  »الـــبـــالي  مــلــحــق 
ــام  عــن تــشــارلــوت هــورنــتــس الــثــامــن، وأمـ
ــر. ويـــتـــواجـــه  ــاشـ ــعـ واشـــنـــطـــن ويـــــــــزاردز الـ
صاحبا املركزين السابع والثامن من كل 
منطقة في مــبــاراة واحــدة على أن يتأهل 
الفائز بها مباشرة إلى األدوار اإلقصائية، 
في وقت يخوض الخاسر مواجهة أخرى 
املركزين  مباراة صاحبي  من  الفائز  ضد 
ــــن هـــذه  ــر، والــــفــــائــــز مـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــتــــاســــع والـ الــ

املواجهة يكمل عقد »البالي أوف«.

دينفر يقترب من التأهل 
فـــي ديــنــفــر، ســجــل نــاغــتــس 15 نــقــطــة مع 
بـــدايـــة الـــربـــع األخـــيـــر مــقــابــل صــفــر نقطة 
ــام تــورونــتــو  ــ ــزًا أمـ ــائـ ملــنــافــســه، لــيــخــرج فـ
رابتورز )121 – 111(، وعزز فريق ناغتس 

ــع فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع  ــرابـ مـــركـــزه الـ
انتصارًا و21 هزيمة خلف يوتا جاز   42
املتصدر ووصيفه فينيكس صنز، اللذين 
ضمنا تأهلهما، ولوس أنجليس كليبرز 
الثالث. وسجل الصربي نيكوال يوكيتش 
19 نقطة أضاف إليها 11 متابعة، مقابل 
لـــالعـــب  و15  بـــــورتـــــر  ملـــايـــكـــل  نـــقـــطـــة   23
جايمايكل غرين، و12 لأرجنتيني فاكو 
كـــامـــبـــاســـو، إذ وصــــل ســبــعــة العـــبـــن من 
دنــفــر إلــى عتبة العشر نــقــاط على األقــل، 
ليحقق األخــيــر فـــوزه الــرابــع تــوالــًيــا. أمــا 
أنوبي  من جانب تورونتو، فكان أو جي 
األفــضــل مــع 25 نقطة، مقابل 20 لكل من 
كايل لوري والكندي كيم بيرش، في وقت 
غاب صانع األلعاب فريد فانفليت بداعي 
إصــابــة فــي الـــورك. وفــي ديــتــرويــت، سجل 
ــــاردواي أعــلــى رصــيــد فــي مسيرته  تــيــم هـ
االحـــتـــرافـــيـــة مـــع 42 نــقــطــة لــيــقــود فــريــقــه 
عــلــى بيستونز  لــلــفــوز  مــافــريــكــس  داالس 

.)105 – 115(

المباريات القادمة
ــة على  ــادئـ لـــن تـــكـــون الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة هـ
ــوة املـــواجـــهـــات  ــك بــســبــب قــ ــ ــــالق، وذلـ ــ اإلطـ
التي ستجمع أقوى األندية، ومنها الذي 
 من 

ً
ُينافس على اللقب هذا املوسم. بداية

قــمــة فينيكس صــانــز ويــوتــا جـــاز، وهما 
الــفــريــقــان الـــلـــذان ُيــقــدمــان عـــروضـــًا قــويــة 
حتى اآلن، وهما من املرشحن لنيل اللقب 

مع بداية األدوار اإلقصائية.
ــاراة الــثــانــيــة، فــســتــجــمــع غــولــدن  ــبــ ــا املــ أمــ
مــع هيوسن روكتس،  ستايت ووريـــورز 
ــيـــت مــع  ــامـــي هـ ــيـ ــريــــق مـ بـــيـــنـــمـــا يـــلـــعـــب فــ
صعبة،  مواجهة  في  كافالييرز  كليفالند 
ــيـــس كـــلـــيـــبـــيـــرز،  ــلـ ــــوس أنـــجـ ــ ــا فــــريــــق لـ ــ ــ أمـ
ــد ديــنــفــر نــاغــتــس  فــســتــكــون مـــبـــاراتـــه ضـ
صــعــبــة جــــدًا، خــصــوصــًا أن األخــيــر ُيــقــدم 

مستوى الفتًا في املباريات األخيرة.
في املقابل، يواجه فريق ميلووكي باكس 
مـــنـــافـــســـه بـــروكـــلـــن نــــتــــس، ويـــســـعـــى كــل 
فريق لتحقيق فــوز مهم يبقيه في دائــرة 
ــنـــافـــســـة، وبـــشـــكـــل خـــــاص فـــريـــق نــتــس  املـ
الــــذي يــتــصــدر املــنــطــقــة الــشــرقــيــة متقدمًا 
على فريق فيالديلفيا سفنتي سيكسرز، 
بينما يسعى فريق باكس للمحافظة على 
فريق  اقــتــراب  مع  الثالث خلفهما،  مركزه 
نــيــويــورك نــيــكــس وأتــالنــتــا هـــاوكـــس في 

املركزين الرابع والخامس.
ــكـــس،  ــريـ ــافـ مـ داالس  فــــريــــق  ــلـــعـــب  يـ كـــمـــا 
ــمــيــزة 

ُ
مــفــاجــأة املــوســم بــســبــب نــتــائــجــه امل

اآلن، ضد فريق واشنطن ويـــزاردز،  حتى 
الذي خرج أخيرًا من أول 8 مقاعد مؤهلة 
الــدور الثاني، ويريد الفوز بأي ثمن  إلى 
على  مــؤهــل  مقعد  لضمان  الــعــودة  بغية 

نتظم.
ُ
أقل تقدير قبل ختام الدوري امل

)فرانس برس(

السلة األميركية: 50 نقطة تاريخية لكيفن بورتر
بـ»دابل دابل« ُمميز، ثبت 

النجم الشاب كيفن بورتر 
أقدامه في منافسات 
دوري السلة األميركية، 
ليقود فريقه هيوستن 

روكتس لتحقيق فوز 
مفاجئ على ميلووكي 

باكس، ثالث المنطقة 
الشرقية

)Getty( كيفن بورتر قدم مباراة كبيرة مع هيوستن روكتس
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رياض الترك

يــــأمــــل فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إنهاء أسبوع حافل، عبر التتويج 
 لـــلـــدوري اإلنــكــلــيــزي، شــرط 

ً
بــطــال

فوزه على مضيفه كريستال باالس وخسارة 
وصــيــفــه وجــــــاره مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
أرضه أمام ليفربول في املرحلة الـ34. ويملك 
نــقــطــة متقدمًا  فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 77 
ــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــارق 10 نـــقـــاط عـ ــفـ بـ
وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات 
الــدوري  الــفــارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية 

بأربع مراحل. 
ــال تــتــويــجــه، ســيــرفــع ســيــتــي عــدد  وفــــي حــ
ألــقــابــه إلــــى ســبــعــة، بــيــنــهــا ثـــالثـــة فـــي آخــر 
أربــعــة مــواســم، وكـــان سيتي تـــّوج بباكورة 
ألــقــابــه هــــذا املـــوســـم بــــإحــــرازه كــــأس رابــطــة 
األنـــديـــة اإلنــكــلــيــزيــة بـــفـــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 
بانتصار ثمن من  عــاد  ثــم  بــهــدف نظيف، 
معقل بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي )2 
– 1( فــي ذهــــاب الــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
ــا، لُيصبح على  أوروبـ أبــطــال  بطولة دوري 
قــاري له في  التأهل ألول نهائي  مقربة من 
املسابقة األبــرز، علمًا بأنه فشل في تخطي 
املاضية.  الثالثة  املــواســم  فــي  النهائي  ربــع 

صراع 
ألقاب الدوريات

يسعى  إذ  المختلفة،  األوروبية  الدوريات  إلى  الُمشتعلة  المنافسة  تعود 
األمر  ونفس  »البريميرليغ«،  لقب  من  أكثر  لالقتراب  سيتي  مانشستر  فريق 
بالنسبة إلنتر ميالن الذي يحتاج لفوزين فقط لضمان التتويج رسميًا، بينما 

تبقى المنافسة نارية في »الليغا« حتى الجولة الـ34

3031
رياضة

تقرير

الــحــالــي بصعوبة  املــوســم  وبــعــدمــا استهل 
بالغة شــهــدت احــتــاللــه املــركــز الــثــانــي عشر 
فــي املـــراحـــل األولــــى وخـــســـارة قــاســيــة على 
لــيــســتــر ســيــتــي )5 – 1(، نجح  أرضــــه أمــــام 
فريق املــدرب اإلسباني بيب غوارديوال في 
اســتــعــادة تــوازنــه والــتــحــلــيــق فــي الــصــدارة 

خالل األسابيع األخيرة.
أمــــا الــنــقــطــة الــــســــوداء الـــوحـــيـــدة فـــي سجل 
ــه  ــارتـ ــانــــت خـــسـ ــكــ ــتـــي هـــــــذا املــــــوســــــم، فــ ــيـ سـ
ــام تــشــلــســي بـــالـــذات صـــفـــر-1 فـــي نصف  ــ أمـ
نــهــائــي كـــأس إنــكــلــتــرا، لــيــتــبــّدد حــلــم إحـــراز 
ربــاعــيــة نـــــادرة لــلــفــريــق الــشــمــالــي. وتــكــمــن 
ــــدى مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي  ــقــــوة لـ نــقــطــة الــ
ــة الــالعــبــن االحــتــيــاطــيــن، فــفــي املــبــاراة  دكـ
ــــدرب  ، ارتـــــــأى املـ

ً
ــــان جـــيـــرمـــان مــــثــــال ضــــد سـ

األرجنتيني  التاريخي  هــدافــه  إشـــراك  عــدم 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو الــعــائــد مـــن إصـــابـــة في 

األســابــيــع األخـــيـــرة، والـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
جيسوس والجناح اإلنكليزي الدولي رحيم 
ستيرلينغ. وعلى الرغم من ذلك، خرج فائزًا 
عــلــى فــريــق الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مـــن دون 

اللجوء إلى إشراك أي منهم في املباراة.
كما أن غــوارديــوال نجح فــي إيــجــاد الــتــوازن 
على  باالعتماد  املوسم  هذا  لفريقه  الدفاعي 
الــثــنــائــي جــــون ســتــونــز والــبــرتــغــالــي روبـــن 
 حركة 

ّ
ديــــاش، وهــمــا الـــلـــذان نــجــحــا فــي شـــل

ــان جـــيـــرمـــان كــيــلــيــان  ــ مــهــاجــمــي بــــاريــــس سـ
مرمى  يدخل  ولــم  نيمار،  والبرازيلي  مبابي 
سيتي في الدوري املحلي سوى 24 هدفا في 

33 مباراة فقط.

صراع »الليغا« ُمشتعل
ــام  ــ ــارة بـــرشـــلـــونـــة املـــفـــاجـــئـــة أمـ ــ ــسـ ــ بـــعـــد خـ
الــدوري  غرناطة، وفشله في تصدر بطولة 
ــم، بــقــيــت  ــوســ ــذا املــ ــ ــــرة هـ ــانـــي ألول مـ اإلســـبـ
الصدارة  رباعي  بن  أشدها  على  املنافسة 
مع حظوظ متساوية بن الجميع. وسيعود 
فريقا أتلتيكو مدريد وريال مدريد لخوض 
حدد الكثير 

ُ
مباريات مهمة اليوم والتي ست

قبل مواجهات األسبوع املقبل النارية.
ــاراة  ــبــ ــد مــ ــ ــــدريـ ــريــــق أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ ــعـــب فــ ــلـ ويـ
فـــي املـــتـــنـــاول ضـــد مــنــافــســه إلــتــشــي خـــارج 
الـــديـــار، وعــيــنــه عــلــى الــنــقــاط الــكــامــلــة التي 
ســتــبــقــيــه بـــفـــارق نــقــطــتــن عـــن ريــــال مــدريــد 
ــال فـــوزهـــمـــا أيـــضـــًا في  وبــرشــلــونــة )فــــي حــ
هذه الجولة(، وال يريد املدرب األرجنتيني، 
ــريـــب فــي  ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي، أي تــعــثــر غـ
التتويج  املواجهة لكي ال يفقد فرصة  هذه 

باللقب هذا املوسم.
في املقابل، يلعب النادي »امللكي« مباراة في 
أوساسونا  فريق  ضد  أيضًا  األهمية  غاية 
في ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«، وال يريد 
املدرب زيدان التفريط بأي نقطة خصوصًا 
بعد ســقــوط الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، وأيضًا 
ارتفاع حظوظه في التتويج في حال فوزه 
في جميع مبارياته املتبقية وتعثر أتلتيكو 
بينهما  املرتقبة  املباراة  في  برشلونة  أمــام 

السبت املقبل.
مـــع اإلشــــــارة إلــــى أن ريــــال مـــدريـــد عــائــد من 
تــعــادل عــلــى أرضـــه ضــد تشلسي فــي نصف 
أوروبــــــــــا، وســيــلــعــب  أبــــطــــال  نـــهـــائـــي دوري 
مواجهة اإلياب منتصف األسبوع املقبل بعد 
أي  أوســاســونــا، وعليه يجب تجنب  مــبــاراة 
في هذه  الفريق  أجــواء  عكر 

ُ
ت نكسة معنوية 

املرحلة الحساسة من نهاية املوسم.

إنتر ميالن وفوزان للتتويج
يلعب فريق إنتر ميالن اليوم مباراة مهمة 
ــريـــق كـــروتـــونـــي فــي  ــــي املـــتـــنـــاول ضــــد فـ وفـ
اإليطالي،  الـــدوري  الـــ34 من بطولة  الجولة 
ــراب  ــتـ ــلـــقـــاء ســيــعــنــي اقـ ــذا الـ ــ والــــفــــوز فــــي هـ
»الـــنـــيـــراتـــزوري« أكــثــر مــن لــقــب الـــــدوري، إذ 

هل يحسم إنتر ميالن 
لقب الدوري اإليطالي 

هذا األسبوع؟

باتشوكا يصعق سان لويس بخماسية بالدوري المكسيكي
أمطر باتشوكا شباك مضيفه فريق أتلتيكو سان لويس بخمسة أهداف مقابل واحد، 
وذلك في مستهل الجولة الـ17 من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 
توقيع  باتشوكا  البطولة. وحملت خماسية  من  األول  الــدور  في  األخــيــرة  وهــي   ،)2021
املكسيكيني روبيرتو دي ال روسا وإريك سانشيز بواقع هدفني لكل منهما واإلكوادوري 
روماريو إيبارا، وسجل األرجنتيني راميرو غونزاليز هدف حفظ ماء الوجه لسان لويس. 
وبهذا االنتصار رفع باتشوكا رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى املركز السابع بالترتيب، 
ما يجعله يضمن مقعده في التصفيات التي يخوضها أصحاب املراكز من الخامس إلى 
الجولة  البطولة. وفي ختام  الثاني عشر للمنافسة على أربع بطاقات تؤهل لربع نهائي 
األولــى في  األندية األربعة  البطولة، تتأهل  الــدور األول من  السابعة عشرة واألخيرة من 

الترتيب مباشرة لهذا الدوري املصغر لتتويج البطل.

كارباخال يغيب عن ريال مدريد لبقية الموسم بسبب اإلصابة
سيغيب داني كارباخال، العب ريال مدريد، 
الحالي  املوسم  من  تبقى  فيما  الفريق  عن 
بعد تشخيص إصابته بتمزق في عضالت 
خامس  عد 

ُ
ت والتي  الخلفية،  اليمنى  الفخذ 

إصابة له منذ بداية املوسم. وأشــار النادي 
التي  »امللكي« في بيان له »بعد االختبارات 
أجراها الجهاز الطبي للفريق اليوم لالعبنا 
داني كارباخال تأكدت إصابته في العضلة 
نصف الغشائية بالساق اليسرى«. وأشارت 
صحيفة )إلـ موندو( إلى أن االختبارات التي 
خضع لها الالعب بعد اإلصابة التي تعرض 
لها أمــام تشلسي في ذهــاب نصف نهائي 
دوري األبــطــال أكــدت غيابه ملــدة 3 أسابيع 
على األقل. وعانى مدافع فريق »امليرينغي« 
 في الرباط الجانبي الداخلي 

ً
من كابوس من اإلصابات هذا املوسم، وذلك بعد إصابته أوال

لركبته اليمنى أثناء مران الفريق في شهر تشرين األول/أكتوبر املاضي، وبعد قليل من 
عودته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لحقت به إصابة عضلية أخرى. وبهذه اإلصابة 
سيغيب كارباخال عن الفريق حتى نهاية املوسم، بما في ذلك املواجهة املصيرية أمام 

»البلوز« في إياب نصف نهائي دوري األبطال.

مدرب أرسنال رغم الخسارة: سجلنا هدفًا مهمًا أمام فياريال
أكــد مـــدرب فــريــق أرســنــال، ميكيل أرتيتا، 
ــذي ســـجـــلـــه فـــريـــقـــه فــي  ــ ــ أهـــمـــيـــة الــــهــــدف الـ
شباك فياريال لحسم املنافسة التي تجمع 
بـــني الــفــريــقــني فـــي نــصــف نــهــائــي الــــدوري 
األوروبــي، رغم أنه اعتبر أنه يجب تحسني 
النتيجة بعد الخسارة في لقاء الذهاب )2-
1( على ملعب »ال سيراميكا«. وفي مؤتمر 
صحافي بعد املباراة، قال أرتيتا: »خرجنا 
األمــــل ونشعر  مــن  ــاراة ببصيص  ــبـ املـ مــن 
بــالــســعــادة مــمــا حـــدث. لــم تــكــن املـــبـــاراة وال 
الــنــتــيــجــة الــتــي تــوقــعــنــاهــا«. وأشــــار املـــدرب 
الباسكي إلى تحسن أداء فريقه في الشوط 
التعادل كان  اللقاء، موضحا أن  الثاني من 
قــاب قوسني أو أدنــى فــي الــوقــت اإلضــافــي، 
الــثــانــي كـــان مختلفا  الـــشـــوط  كــمــا أكـــد أن 
للغاية عن األول ألن الفريق انخرط في أجواء 
املباراة. وشدد أرتيتا على ضرورة تحسن 
أداء فريقه في لقاء اإلياب وإال لن يتمكنوا من الوصول إلى النهائي، وأضاف: »صحيح أن 
طرد أحد العبينا قد تركنا في وضع صعب، لكننا خاطرنا وتحلينا بالشجاعة ومضت 

األمور بشكل جيد«.

كومان تعرض للطرد أمام غرناطة بعد قوله للحكم الرابع 
»يا لك من شخصية«

املاضية  الليلة  انتهت  الــتــي  املــبــاراة  للطرد مــن  مـــدرب برشلونة رونــالــد كــومــان  تــعــرض 
بخسارة فريقه )1-2( أمام غرناطة، ألنه قال للحكم الرابع »يا لك من شخصية«. وجاء 
في تقرير التحكيم بعد املباراة التي أقيمت على ملعب »كامب نو« ضمن منافسات الجولة 
الفني رونالد  الدقيقة 66 تعرض املدير  أنه »في  القدم،  الــدوري اإلسباني لكرة  الـــ33 من 
التالي: بعدما تم تحذيره بسبب مالحظاته، توجه مجددًا للحكم  للطرد للسبب  كومان 
الرابع وقال له: يا لك من شخصية«. وبعد طرده، استكمل املدرب الهولندي قيادة املباراة 

عبر اتصال متواصل مع مساعده ألفريد شرودر.

من  ألتمكن  أسبوع  بمعدل  مبكرًا  أتيت  كما  البطولة،  بداية 
التأقلم، ألنه كانت لدي رغبة كبيرة في تقديم بطولة جيدة، 
في بلدي وأمام جماهيري«، مضيفة: » قرار انسحابي من 
ل لي خيبة أمل كبيرة 

ّ
، وشك

ً
بطولة مدريد للتنس ليس سهال

الكبير، نتيجة غيابها  بالنسبة لي«، في إشــارة إلى حزنها 
عن مسابقة دولية مهمة في عالم كرة املضرب.

ولدت غاربيني موغوروزا في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين 
وبــدأت  كـــاراكـــاس،  الفنزويلية  بالعاصمة   ،1993 عــام  األول 
مسيرتها في عالم كرة املضرب، بعدما أحبت إمساك املضرب 
وهي بعمر األربــع سنوات فقط، عندما كانت ترافق إخوتها 
إلــى أحــد األنــديــة املختصة بالتنس. وقـــررت عائلة غاربيني 
موغوروزا العودة مرة أخرى إلى مدينة برشلونة اإلسبانية، 
بعدما بلغت سن الخامسة، لكنها اآلن تقيم في مدينة جنيف 
بقولها:  وترحالها،  كثرة سفرها  على  قت 

ّ
وعل السويسرية، 

ــا أعــيــش فــي فــنــدق، وعــلــى مــن الــطــائــرة وأســـافـــر بثالث  »أنــ
وأصــبــحــت غاربيني  دائـــمـــًا«.  أحــمــل حياتي  ، حيث  حقائب 
مــوغــوروزا العبة محترفة في رياضة كرة املضرب في عام 
املصنفة  حينها  وأزعــجــت  املفتوحة،  ميامي  ببطولة   ،2012
الثانية على العالم سابقًا، فيرا زفوناريفا، واملصنفة رقم 10 
الــدور  أن تخسر في  بينيتا، قبل  العالم، فالفيا  سابقًا على 
الـ16 أمام البطلة النهائية، أغنيسكا رادفايسكا. لكن غاربيني 
موغوروزا تعرضت النتكاسة كبيرة في عام 2013، بعدما 
خضعت لجراحة عاجلة في كاحلها األيمن، ما جعلها تغيب 
اإلسبانية كانت مصصمة  لكن   ،

ً
طــويــال التنس  عــن مالعب 

ــعـــودة، عــبــر بــرنــامــج اســتــشــفــائــي مــتــقــن، مكنها من  عــلــى الـ
خوض املنافسات في البطوالت الكبيرة، وأرهقت العديد من 
منافساتها في املواجهات التي خاضتها، لتصل إلى املركز 
رقم 13 في التصنيف العاملي للسيدات املحترفات في التنس.

قتيبة خطيب

مـــوغـــوروزا، املصنفة  النجمة اإلســبــانــيــة غــاربــيــنــي  فــاجــأت 
)13( عــاملــيــا فـــي كــــرة املـــضـــرب، الــجــمــيــع، بــعــدمــا قـــررت  ـــ ــ ــ الـ
االنــســحــاب بشكل رســمــي، مــن بــطــولــة مــدريــد للتنس ذات 
تستهل مشوارها  أن  املفترض  مــن  كــان  التي  نقطة،  األلــف 
ونشرت  ستيفنز.  سلوان  األميركية،  منافستها  أمــام  بها، 
غاربيني موغوروزا بيانها عن انسحابها الرسمي في موقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر«، وجـــاء فــيــه: »لــقــد عاودتني 
اآلالم، وخالل أشعة الرنني املغناطيسي األخيرة، تأكد أنني 
 بنسبة 100 باملائة، من أجل املشاركة في البطولة، 

َ
لم أتعاف

»هــذا هو  املشاركة«. وتابعت:  الطبية كانت بعدم  والتوصية 
ــرار مــؤلــم ممكن أن يــتــخــذه أي العــب.  ــوأ خــبــر، وأكــثــر قـ أسـ
بحالة جيدة مع  وأكـــون  أتعافى  أن  أجــل  مــن  نعمل  كنا  لقد 

غاربيني موغوروزا

على هامش الحدث

تواصل النجمة 
اإلسبانية غاربيني 

موغوروزا السفر 
بين البلدان، من 

أجل المشاركة في 
البطوالت الكبيرة 

بالتنس، حتى 
تحقق حلمها

فوز »سيتي« 
سُيقربه أكثر 
من حسم لقب 
»البريميرليغ« 
)Getty( رسميًا

بمواجهتين  الفرنسي  الــدوري  بطولة  لقب  على  الصراع  يُستكمل 
مهمتين لكل من المتصدر ليل ووصيفه باريس سان جيرمان، ويلعب 
يلعب  بينما  الترتيب،  التاسع في  المركز  نيس صاحب  األول ضد فريق 
الثاني ضد فريق النس صاحب المركز الخامس والمنافس على مقعد 
تستمر  أن  المتوقع  ومــن  األوروبـــي.  ــدوري  ال بطولة  إلــى  مؤهل 
استثنائي  فرنسي  موسم  في  األخيرة  الجولة  حتى  بينهما  المنافسة 

ليس له مثيل خالل السنوات الثماني األخيرة.

صراع اللقب في فرنسا

وجه رياضي

يتبقى له تحقيق فوز فقط من أجل ضمان 
التتويج رسميًا بعد سنوات من االنتظار.

وحــقــق إنــتــر مــيــالن حــتــى اآلن 79 نــقــطــة من 
24 فــوزًا و7 تــعــادالت وخسارتن فقط، وهو 
على ُبعد 11 نقطة عن الوصيف أتالنتا قبل 
أربــع جــوالت من الختام، وفي حال فــوزه في 
الجولتن الـ34 والـ35 ومع تبقي نفس الفارق، 

الجيدة،  املعنوية  الحالة  مــن  الفريق  ــخــرج 
ُ
ت

خصوصًا أن تحقيق إنتر لفوزين متتالين 
»الــنــيــراتــزوري« حافظ  لــن يكون صعبًا، ألن 
على سجل خاٍل من الخسارات في 14 مباراة 

متتالية حتى اآلن.
كــمــا أن جـــدول مــبــاريــات فــريــق إنــتــر ميالن 
املــتــبــقــي ُيــجــبــر كــونــتــي عــلــى حــســم األمـــور 

إلى  لــلــدوري مع وصوله   
ً
إنتر بطال سيكون 

النقطة 85.
وال يريد املدرب اإليطالي، أنطونيو كونتي، 
تأجيل أو تعقيد عملية التتويج بالتعادل أو 
الخسارة أمام كروتوني، بل سُيحاول حسم 
األمور من الشوط األول حتى وعدم الدخول 
في متاهة فقدان التوازن والتعرض لنتيجة 

فـــي مــواجــهــتــي كـــروتـــونـــي وســـامـــبـــدوريـــا، 
الــدوري اإليطالي  التتويج بلقب  ألن مهمة 
من املمكن أن تتعقد كثيرًا في حــال التعثر 
إنــــتــــر ســيــلــعــب مــع  ــــن، إذ إن  ــاراتـ ــ ــبـ ــ املـ فــــي 
ـــ36 ثـــم يــوفــنــتــوس في  ــ ــا فـــي الــجــولــة الـ رومــ
الجولة  الـــ37 وأخيرًا أودينيزي في   الجولة 

الـ38 واألخيرة.

تقررت إقامة مباراة نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بني أتالنتا ويوفنتوس يوم 19 أيار/
الحكومة على  وافــقــت  املــدرجــات، بعدما  فــي  أربــعــة آالف و700 مشجع  مــايــو بحضور 
أنــدريــا  الصحة،  نــائــب وزيـــر  وأعــلــن  امللعب.  مــن سعة  حــضــور جماهيري بنسبة %20 
كوستا، في تصريحات صحافية موافقة الحكومة على حضور هذه النسبة للمباراة في 
ملعب مابي بمنطقة ريجيو إيميليا في شمال إيطاليا. ويأتي القرار بعد املوافقة في 13 
نيسان/أبريل على الفتح الجزئي )25%( للملعب األوملبي في روما خالل املباريات األربع 

التي ستقام في أمم أوروبا في يونيو/حزيران.

صورة في خبر

نهائي كأس إيطاليا مع جمهور
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