
27

رياضة

 العبه األملاني توني 
ّ
أعلن فريق ريال مدريد أن

كروس معزول، بعدما خالط شخصًا مصابًا 
بفيروس كورونا، ليتحول بذلك إلى عقبة جديدة 

أمام املدرب الفرنسي زيدان في املباراة شديدة 
األهمية املقررة اليوم أمام أتلتيك بلباو، على 
ملعب »سان ماميس«. وقال النادي »امللكي« 

في بيان رسمي: »توني كروس معزول بعدما 
 
ّ
 شخصًا موجبًا، على الرغم من أن

ً
خالط مباشرة

نتيجته جاءت سالبة للمرض«.

سيغيب املهاجم البرازيلي نيمار عن نهائي كأس 
فرنسا، األربعاء املقبل، وذلك بعد توقيع عقوبة 
عليه بحرمانه من خوض اللقاء. وأعلن االتحاد 

 العقوبة ستدخل حيز 
ّ
الفرنسي في بيان أن

ها جاءت 
ّ
التنفيذ اعتبارًا من يوم غٍد االثنني، وأن

نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في مباراة 
نصف النهائي. وقال نيمار ُمعلقًا: »ألعب دقائق 
شهر لي بطاقة صفراء. أشكركم 

ُ
وأرتكب خطأ؛ وت

على عرقلة مشاركتي في النهائي«.

بدأت البرازيل عملية التطعيم ضد فيروس 
كورونا لـ1814 عضوًا من الوفد الذي ُيمثل الباد 

في دورة األلعاب األوملبية، طوكيو 2021. وتركزت 
عملية التطعيم في ُمدن ريو دي جانيرو، وساو 
باولو، مكان إقامة نحو 90 في املائة من أعضاء 

الوفد األوملبي والبارليمبي الذي يضم رياضيني 
ها ستكتمل 

ّ
ومدربني وحكامًا وصحافيني، لكن

في مدن أخرى مثل برازيليا، وبيلو هوريزونتي، 
وبورتو أليغري، وفورتاليزا.

توني كروس 
العب ريال مدريد 

في العزل الصحي

نيمار يغيب عن 
المباراة النهائية لبطولة 

كأس فرنسا

البرازيل تبدأ عملية 
تطعيم الوفد المشارك 

في أولمبياد طوكيو

تمّكن النجم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
من تجاوز 
اليوناني 
ستيفانوس 
تسيتسيباس، 
في ربع نهائي 
بطولة روما 
لتنس األساتذة 
ذات األلف نقطة، 
وقلب تأخره إلى 
فوز، ليصعد 
إلى المربع 
الذهبي للبطولة 
اإليطالية. وبهذا 
الفوز، حقق 
ديوكوفيتش، 
الذي توج بلقب 
روما خمس 
مرات، انتصاره 
الخامس على 
تسيتسيباس في 
سبع مواجهات 
جمعت بينهما. 
وبهذا الفوز، 
صعد الصربي 
إلى نصف 
نهائي البطولة 
اإليطالية 
لمواجهة 
لورينزو سونيغو.
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مجدي طايل

تنتظرها  جـــديـــدة،  عــربــيــة  لــيــلــة 
الــجــمــاهــيــر فـــي مــصــر والــجــزائــر 
وتـــونـــس واملــــغــــرب، عــنــدمــا تــبــدأ 
ــدد من  ــن أكـــبـــر عــ ــة رحـــلـــة الــبــحــث عـ ــديـ 4 أنـ
البطاقات املؤهلة إلى الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة 

القدم ملوسم 2021-2020.
فرق   4 النهائي، ظهور  ربــع  الـــدور  ويشهد 
عــربــيــة هـــي الــــرجــــاء املـــغـــربـــي، وبــيــرامــيــدز 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــف الــــنــــســــخــــة املـ ــيــ ــ املـــــــصـــــــري وصــ
القبائل  وشبيبة  الــتــونــســي،  والصفاقسي 
ــزائــــري، والـــتـــي تــتــنــافــس عــلــى خــافــة  الــــجــ
عــرش نهضة بــركــان املــغــربــي حــامــل اللقب 
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تقرير

في مواجهة 4 أندية أخــرى، فرضت نفسها 
على الساحة ودائــرة املنافسة هي إنييمبا 
وأورالنــدو  الكاميروني  والقطن  النيجيري 
بــــيــــراتــــس الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي وغــــــــراف دي 
ــار الــســنــغــالــي الــتــي تــألــقــت فـــي مرحلة  ــ داكـ

املجموعات.
ــح األول  ــرشــ ــربـــي املــ ــغـ ــاء املـ ــ ــــرجـ ويـــلـــتـــقـــي الـ
للتتويج، بفضل عروضه القوية في مرحلة 
املجموعات مع أورالنــدو بيراتس الجنوب 
أفريقي في عقر دار األخير في مباراة تبدو 
صــعــبــة لــلــفــريــقــن يــســعــى خــالــهــا الـــرجـــاء 
العودة بنتيجة مريحة تسهل من مأموريته 
في لقاء اإلياب بملعبه في املغرب. ويخوض 
الــرائــع  املــواجــهــة، متسلحا بسجله  الــرجــاء 
في البطولة حتى اآلن، حيث تصدر جدول 

ترتيب مجموعته الرابعة في الدور السابق، 
ــارات، وحـــصـــد 18 نــقــطــة  ــتــــصــ وأحـــــــرز 6 انــ

محققا العامة الكاملة مع شباك نظيفة.
ممثلة  الضاربة  قوته  على  الرجاء  ويراهن 
ــتــــه  الــــحــــربــــة وورقــ ــمـــي رأس  ــيـ ــيـــان رحـ ــفـ سـ
ــغـــو  ــة إلـــــــى بـــــن مـــاالنـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ الـــــرابـــــحـــــة، بـ
ــداوي، وســـط  ــعـــ ــســـ ــيـــظـــي ونـــــــوح الـــ ــافـ والـــحـ
تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ الــجــهــاز الــفــنــي للفريق 
بقيادة األسعد الشابي بطريقة لعب دفاعية 
مع اللجوء للمرتدات في ظل قوة أورالندو 

بيراتس.
ويسعى الرجاء للعودة من ملعب أورالندو 
حسم  لضمان  التعادل  أو  بالفوز  بيراتس 
البطاقة املؤهلة في اإلياب بسهولة، خاصة 
في ظل وضع إدارة النادي التتويج ببطولة 
كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة عــلــى رأس 
األولــــويــــات فـــي املـــوســـم الـــجـــاري ملصالحة 
الــجــمــاهــيــر، فــي ظــل احــتــالــه املــركــز الثاني 
حـــالـــيـــا فــــي الــــــــدوري املـــغـــربـــي، ومــاحــقــتــه 

القمة وغموض موقف إحــرازه  للوداد على 
اللقب ملوسم ثان على التوالي.

الفني  املدير  الشابي  لسعد  أكــد  من جانبه 
للرجاء في تصريحات متلفزة أن اللقاء أمام 
أورالنــــدو بــيــراتــس لــن يــكــون سها فــي ظل 
املجموعة املميزة من الاعبن التي يملكها 
منافسه، وخوضه اللقاء على ملعبه. وقال« 
الرباطي  الفتح  لقاء  في  الفوز  أتمنى  كنت 
األخـــيـــر فـــي الـــــدوري املــغــربــي قــبــل الــذهــاب 
ملــواجــهــة أورالنـــــدو بــيــراتــس، تــعــادلــنــا 1-1 
وظهرت لدينا أخطاء عديدة علينا تداركها 

أندية مصر وتونس 
والجزائر والمغرب تخوض 

مواجهات مهمة

ضمن فريق فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز لقب 

المنطقة الشرقية

ســريــعــا، خــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، لست 
الشوط  فــي  بالعرض  وال  للنتيجة  سعيدا 
الــثــانــي«. وتــابــع: »أورالنــــدو بيراتس فريق 
شــــرس لــلــغــايــة فـــي مــلــعــبــه يــلــعــب بضغط 
ــتـــوازن شــديــد،  هــجــومــي، ســنــواجــه األمــــر بـ
وسنعمل على استغال الفرص التي تلوح 
لنا إلى أهداف من أجل زيادة أسهم الفريق 

في العبور للدور املقبل«.
وتتجه األنظار صوب ديربي عربي خالص 
»جزائري - تونسي« في الدور ربع النهائي 
الصفاقسي  يلتقي  عندما  للكونفيدرالية، 
الــتــونــســي مـــع شــبــيــبــة الــقــبــائــل الــجــزائــري 
في مواجهة صعبة لفريقن، يبحثان فيها 
عــن الــفــوز وحــصــد نتيجة طــيــبــة، والــتــقــدم 
ــبـــاق حـــصـــد الـــلـــقـــب الــــقــــاري.  خـــطـــوة فــــي سـ
وصعد الصفاقسي إلى الدور ربع النهائي 
ــة املـــجـــمـــوعـــة  ــ ــافـ ــ بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى وصـ
انتصارين،  مــن  نــقــاط،   10 برصيد  الثانية 
ــعـــادالت، وبــــدون خـــســـارة. فــي املــقــابــل  و4 تـ

ـــق الـــنـــجـــم الــســلــوفــيــنــي الــــشــــاب، لــوكــا 
ّ
حـــق

دونتشيتش، التريبل دابل الحادي عشر له 
هــذا املــوســم، وقــاد فريقه داالس مافريكس 
إلى األدوار اإلقصائية من منافسات دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفن، وذلك بعد 
فــوزه على تورونتو رابتورز )114 – 110(، 
في وقت ضمن فيادلفيا سفنتي سيكسرز 

لقب بطل املنطقة الشرقية.
املــبــاراة 20 نقطة  فــي  وســّجــل دونتشيتش 
تـــمـــريـــرة حــاســمــة،  مـــتـــابـــعـــات و11  مــــع 10 
ــبــــن فــي  ــيــــاب ســـبـــعـــة العــ مـــســـتـــفـــيـــدا مــــن غــ
كـــايـــل الوري،  ــم  ــ ــــرزهـ أبـ صـــفـــوف رابـــــتـــــورز 
الــكــامــيــرونــي بــاســكــال ســيــاكــام وفــريــد فــان 
تقدمه  ص 

ّ
تقل الــذي  للفائز  وأضـــاف  فليت، 

في الربع األخير إلى نقطتن فقط، العماق 
الاتفي كريستابس بورزينغيس 21 نقطة 

)الــبــاي أوف(، في وقــت تخوض الفرق من 
أجل  العاشر ملحقا من  إلى  السابع  املراكز 

البطاقتن األخيرتن. 
والثامن  السابع  املــركــزيــن  صاحبا  ويلعب 
مباراة من أجل بطاقة التأهل املباشر، على 
التاسع  الــفــائــز بــن  الــخــاســر مــع  أن يلتقي 
والـــعـــشـــر لــحــجــز الــبــطــاقــة األخــــيــــرة، وقـــال 
مــدرب مافريكس ريــك كــاراليــل بعد املباراة 
»تفادي امللحق معّبر. هذا هام. هناك مزايا 

كثيرة لعدم الدخول في معمعة امللحق«.
املركز  املقابل، ضمن واشنطن ويــزاردز  في 
العاشر في الشرقية، ليخوض امللحق، بعد 
فوزه على كليفاند كافالييرز )120 – 105(، 
ــعــــادة، حــقــق نــجــمــه املـــخـــضـــرم راســـل  ــالــ وكــ
أكثر في  أو  وستبروك تريبل دابــل )عــشــرة 
 21 نقطة 

ً
ثـــاث فــئــات احــصــائــيــة( مــســجــا

و17 تــمــريــرة حــاســمــة و12 مــتــابــعــة، رافــعــا 
رصيده القياسي إلى 183 »تريبل دابل«.

وأضــــاف لــلــفــريــق الــفــائــز ديــفــيــس بــرتــانــس 
17 نقطة وكـــل مــن املــهــاجــم الــيــابــانــي روي 
هاتشيمورا وروبــن لوبيز 14 نقطة، وقال 
ــفــــوز »نـــحـــن مــمــتــنــون  ويـــســـتـــبـــروك بـــعـــد الــ
لــفــرصــة خــــوض املـــلـــحـــق. مــهــمــتــنــا اآلن ان 
نخوض مــبــاراة أخــرى جيدة واالرتــقــاء في 

الترتيب«.

سيكسرز بطل الشرقية
بدأت معالم »الباي أوف« تتضح أكثر مع 
فــيــادلــفــيــا سفنتي ســيــكــســرز لقب  ضــمــان 
ــــك بـــفـــوزه الــصــريــح  املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وذلـ
سّجل   ،)97  –  122( ماجيك  أورالنــــدو  على 
للفائز، واضـــاف كل  كـــوري 20 نقطة  سيث 
مـــن الــنــجــمــن الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل امــبــيــد 

واالسترالي بن سيمونز 13 نقطة.
وهيمن فريق فيادلفيا على املواجهة منذ 
الــربــع  فـــي  تـــفـــّوقـــه )39 – 19( عــلــى ضــيــفــه 
ـــ48 مــقــابــل 23 خــســارة،  ــ الــثــانــي. وبـــفـــوزه الـ
أو   )24-46( نتس  بروكلن  بمقدور  يعد  لم 
ميلووكي باكس )45-25( اللحاق بفيادلفيا 
في الصدارة.ويمكن لعامل األرض أن يصّب 
يبلغ رصيده  الــذي  فيادلفيا  فــي مصلحة 
هــذا املوسم 28 فــوزا مقابل 7 خــســارات في 

ملعبه.
متابعة   11 أيــضــا  التقط  الـــذي  إمبيد  وقـــال 
»بالكاد نخسر هنا، فهذا يعني لنا الكثير«، 
لكنه أضاف »يبقى أن نثبت أحقيتنا باملركز 
ز يــوتــا 

ّ
الــغــربــيــة، عــــز األول«. وفــــي املــنــطــقــة 

على مضيفه  بفوزه   ،)20-51( جاز صدارته 
ثــانــدر )109 – 93(، قبل  أوكــاهــومــا سيتي 
مباراة واحدة من نهاية الدور املنتظم األحد. 

وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الئحة 
مسجلي يوتا مع 22 نقطة، وأضــاف املوزع 
دخوله  بعد  نقطة   18 كاركسونا  جـــوردان 
بــديــا، فيما أنهى العــب االرتــكــاز الفرنسي 
نــقــطــة و18   16 مـــع  املــــبــــاراة  غــوبــيــر  رودي 
متابعة. ويمكن لجاز صدارة ترتيب الغربية 
والـــــــــدوري، بـــحـــال فـــــوزه عــلــى ســاكــرامــنــتــو 
الثاني  فينيكس صــانــز  خــســارة  أو  كينغز، 
)49-21( احدى مباراتيه ضد سان أنتونيو 
ســبــيــرز، وُيــعــتــبــر يــوتــا جــــاو الــوحــيــد هــذا 

املوسم الذي تخطى عتبة الـ50 فوزًا.
ــتـــس عــلــى  ــاغـ ــر نـ ــفــ ـــب دنــ

ّ
ــل ــغـ ــــي املــــقــــابــــل، تـ فـ

ديترويت بيستونز )104 – 91(، ليتساوى 
فــي املــركــز الــثــالــث ضمن الغربية مــع لوس 
أنجليس كليبرز )47-24( الذي أراح كواهي 
لينارد، بول جــورج وباتريك بيفرلي لليلة 
الـــثـــانـــيـــة وخـــســـر أمــــــام مــضــيــفــه هــيــوســنت 
املــبــاراة  فــي  روكــتــس )122 – 115(. وتــألــق 
ــاز الـــصـــربـــي نــيــكــوال  ــ ــكـ ــ ــــب االرتـ األولـــــــى العـ
يوكيتش مع دنفر، محققا »التريبل الدابل« 
ــذا املـــوســـم بـــواقـــع 20 نــقــطــة و15  رقـــم 16 هـ
متابعة و11 تمريرة حاسمة، برغم إراحته 

في كامل الرابع األخير.
ــــد مــنــافــســه  ــتـــس ضـ ــلــــن نـ إذ يـــلـــعـــب بــــروكــ
فياديلفيا  ويــواجــه  كــافــالــيــيــرز،  كليفاند 
ويلعب  كما  ماجيك،  أورالنـــدو  منافسه   76
ــا هــــــاوكــــــس مــــــع هـــيـــوســـنت  ــ ــتـ ــ ــــانـ فـــــريـــــق أتـ
روكتس، ويواجه فريق ديترويت بيستونز 
منافسه ميامي هيت، أما أوكاهوما سيتي 
أنجليس  لــوس  ثاندر فيلعب ضد منافسه 

كليبيرز.
ــلــــعــــب فـــــريـــــق مـــيـــنـــيـــســـوتـــا  فــــــي املـــــقـــــابـــــل يــ
مافريكس،  داالس  فريق  ضــد  تيمبروولفز 
ويــــخــــوض فــــريــــق لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس لــيــكــرز 
مــبــاراة مهمة وحــاســمــة فــي مــشــوار تأهله 
ويلعب  بيليكانز،  أورليانز  نيو  فريق  ضد 
فــريــق بــورتــانــد تــريــل بـــايـــزرز ضــد فريق 
دينفر ناغتس في مواجهة مهمة للفريقن، 
أمـــا فــريــق ســاكــرامــتــو كــيــنــغــز فــيــلــعــب ضد 
ــاز، فــــي حــــن يــــواجــــه فــريــق  ــ فـــريـــق يـــوتـــا جــ
بــاكــس في  فــريــق ميلووكي  بــولــز  شيكاغو 

مباراة ُمنتظرة.
ــذه املـــواجـــهـــات بــنــســبــة كبيرة  ــحــدد هـ

ُ
وســت

هوية آخر املتأهلن إلى األدوار اإلقصائية 
ــحــدد أصــحــاب املــراكــز 

ُ
»الــبــاي أوف«، وســت

بأفضلية  الذين سيحظون  األولــى  األربــعــة 
اللعب على أرضهم في املواجهات الحاسمة 
عــلــى الــلــقــب، فــمــن ســيــذهــب بــعــيــدًا ويظفر 

بلقب موسم 2020-2021؟
)فرانس برس(

السلة األميركية: دونتشيتش يقود داالس إلى »البالي أوف«
تستمر مباريات السلة 
األميركية األخيرة في 

الموسم الُمنتظم والتي 
ستُحدد هوية المتأهلين 

إلى »البالي أوف« في 
المنطقتين الشرقية 
والغربية، في وقت 

شهدت هذه الجولة 
ظهورًا الفتًا للنجم، لوكا 

دونتشيتش

موقعة صعبة للرجاء المغربي مع أورالندو الجنوب أفريقي )فرانس برس(

)Getty( قدم لوكا دونتشيتش مباراة كبيرة مع فريقه داالس مافريكس

تسعى األندية العربية لمواصلة التقدم في مسابقة كأس 
االنتصارات  تسجيل  عبر  القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية 
التي تمنحها الضوء األخضر للتأهل للدور المقبل، مع وصول 

البطولة إلى الدور ربع النهائي

تـــأهـــل شــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل مـــتـــصـــدرا لـــجـــدول 
الثانية برصيد 12 نقطة  ترتيب املجموعة 
مــن 3 انــتــصــارات و3 تـــعـــادالت، وبــــدون أن 
يــتــعــرض أليـــة خــســارة فــي الــســبــاق وتــفــوق 
على وصيفه القطن الكاميروني، كما تأهل 
على حساب فريق كبير، وهو نهضة بركان 

املغربي حامل اللقب.
ويــــراهــــن الــصــفــاقــســي عــلــى مــفــاتــيــح لعبه 
هــداف  فـــراس شـــواط  فــي  الرئيسية، ممثلة 
الفريق وأمله األول في هز الشباك، وترجيح 
كفته في املباريات، باإلضافة إلى سوكاري 
والهمامي ويفتقد أيمن بن دحمان حارسه 
ــعـــرض لـــإصـــابـــة بــقــطــع فــي  الــــــذي تـ األول 
املوسم  لنهاية  ويغيب  الصليبي،  الــربــاط 
الجاري، وسط توجه للجهاز الفني للرهان 

على طريقة لعب 4-5-1 في لقائه املقبل.
ويراهن شبيبة القبائل على نجومه، عمار 
العربي ومحمد بن شريفة ورضا بن سايح 
وأوقــاصــي ومليك ريــاح وعــزيــز بــن عابدي 
وأحمد آيت عبد السام وبدر الدين سوياد 
وعــبــداملــؤمــن شــيــخــي بــطــريــقــة لــعــب 3-3-4 
الــكــثــيــر من  فــي  تــتــغــيــرإلــى 1-3-2-4  والــتــي 
األحيان، وهي الطريقة املفضلة له في أغلب 
مبارياته التي خاضها في املوسم الجاري 

بمختلف البطوالت.
ألــدو املدير الفني  ومــن جانبه أكــد حمادي 
الـــجـــديـــد لــلــصــفــاقــســي الـــتـــونـــســـي تــحــمــلــه 
املــســؤولــيــة كــامــلــة فـــي مــواجــهــتــي شبيبة 
القبائل ذهــابــا وإيــابــا مــن أجــل العبور إلى 
ــع الـــذهـــبـــي، واالســــتــــمــــرار فــــي ســبــاق  ــربــ املــ
ــقــــب. وقـــــــــــال:« تـــولـــيـــت  ــلــ املــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــ
املــســؤولــيــة بعد رحــيــل اإلســبــانــي مورسيا 
ــــروف صــعــبــة، الــفــريــق يــحــتــاج لــرفــع  فـــي ظـ
ــم نــهــدر أي وقــــت، وبـــدأنـــا مع  املــســتــوى، ولـ
الاعبن العمل لتحقيق النجاح في املوسم 
الـــــجـــــاري، وحـــصـــد لـــقـــب كـــبـــيـــر«. وأضـــــاف 
القبائل  تــكــون ســهــلــة، شبيبة  لــن  »املـــبـــاراة 
يملك مجموعة مميزة من الاعبن، سنلعب 
بــتــوازن فــي املــبــاراتــن ذهــابــا وإيــابــا، الفوز 
لكنه  لنا،  بالنسبة  للغاية  الذهاب مهم  في 
ملواجهة  االنتظار  وعلينا  شيئا  يحسم  لن 
اإلياب لقوة الشبيبة على ملعبه، وامتاكه 
العــبــن أصـــحـــاب خـــبـــرات، بــخــاف تطلعه 

للمنافسة على لقب بطل الكونفيدرالية«.
ويــســتــضــيــف بـــيـــرامـــيـــدز املــــصــــري نــظــيــره 
إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري فــــي مـــواجـــهـــة خــــارج 
التوقعات، في ظل الظروف النفسية السيئة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا بــيــرامــيــدز مـــؤخـــرا، بسبب 
الـــدوري املصري  تــردى نتائجه فــي بطولة 
املحلي، وقبلها خسارته مرتن أمام الرجاء 
املــغــربــي فـــي مــجــمــوعــتــه بــالــكــونــفــيــدرالــيــة. 
ويخوض بيراميدز املواجهة تحت شعار ال 
بديل عن الفوز، في ظل ماحقة شبح اإلقالة 
ــا املــديــر  ــنــ ــاريــ ــفــــو أروابــ لــأرجــنــتــيــنــي رودلــ
الــفــنــي، مـــالـــم يــنــجــح فـــي حــصــد لــقــب بطل 
الكونفيدرالية، وفقا التفاقه مع اإلدارة بعد 
تجديد الثقة به وتمثل مباراتا إنييمبا في 
الذهاب واإلياب بداية االتفاق ورحلة نجاة 
أروابارينا في الهروب من شبح اإلقالة من 

منصبه والبقاء لنهاية املوسم على األقل.

يشهد ربع النهائي أيضا لقاء قويًا يجمع القطن الكاميروني مع غراف دي 
داكار السنغالي في لقاء متكافئ القوة، لفريقين يبحثان عن حلم المنافسة 
على اللقب. وتصدر غراف المجموعة 
الثالثة برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات، 
نال  فيما  وحيدة،  وخسارة  وتعادلين، 
القطن الكاميروني وصافة المجموعة 
انتصارات،   3 نقاط، من   9 الثانية وحصد 
بركان  نهضة  وتخطى  ــم،  ــزائ ه و3 
نقطة  بفارق  اللقب  حامل  المغربي 

واحدة في سباق التأهل.

لقاء متكافئ القوة

وبــفــوزه  نقطة.   17 فيني-سميث  ودوريــــان 
السادس في آخر 7 مباريات، ضمن داالس 
راهنا  إذ يحتل  أوف«،  »الباي  إلــى  التأهل 
املـــركـــز الــخــامــس فـــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة )42 
فوزا و29 خسارة(، متفاديا خوض امللحق، 
وتضمن الفرق صاحبة املراكز من األول إلى 
والغربية  الشرقية  املنطقتن  فــي  الــســادس 
اإلقــصــائــيــة  األدوار  إلــــى  املـــبـــاشـــر  الـــتـــأهـــل 

الكونفيدرالية 
األفريقية

مواجهات قوية في ربع النهائي
ابتعد الزمالك في صــدارة ترتيب الدوري 
 غــيــاب 

ً
ــرة الـــــقـــــدم، مـــســـتـــغـــا ــكــ ــــري لــ ــــصـ املـ

غريمه التقليدي األهلي املرتبط بلقاء مع 
صــنــداونــز الــجــنــوب أفــريــقــي، الــســبــت، في 
أفريقيا،  أبــطــال  ذهـــاب ربــع نهائي دوري 
إنـــبـــي )3 – 1(، على  بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه 
الــدولــي ضــمــن منافسات  الــقــاهــرة  ملعب 
املـــرحـــلـــة الــــــــ22. وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع فــريــق 
ــــى 48 نــقــطــة بـــفـــارق  ــيــــده الـ الـــزمـــالـــك رصــ
7 نــقــاط عـــن األهـــلـــي الــثــانــي، ولــأخــيــر 3 
وقــت تجمد رصيد  فــي  مباريات مؤجلة، 

إنبي عند 28 نقطة في املركز الثامن.
ــرى تــقــدم فــريــق املــصــري  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
إلــى املــركــز الثالث إثــر فــوزه على مضيفه 
للفائز حسن  1(، سجل   –  2( املحلة  غــزل 
علي )د.28( والكونغولي كازادي كاسنغو 
)د.42(،  ــــؤاد  فـ ــــام  إسـ ولــلــخــاســر  )د.55(، 
وبهذا الفوز رفع املصري رصيده إلى 36 
نقطة في املركز الثالث، فيما تجمد رصيد 
غزل املحلة عند 30 نقطة في املركز الثامن. 
فـــي املـــقـــابـــل، واصـــــل فـــريـــق اإلســمــاعــيــلــي 
نــتــائــجــه االيـــجـــابـــيـــة، مــحــقــقــا انـــتـــصـــاره 
الخامس تواليا بفوزه على ضيفه أسوان 
تقدم  اإلســمــاعــيــلــيــة،  عــلــى ملعب   )2 –  3(
ــريـــق أشــــــرف مـــجـــدي فــي  الـــخـــاســـر عــــن طـ
الــدقــيــقــة الـــثـــالـــثـــة، وعــــــادل لــإســمــاعــيــلــي 
زمــيــلــه  وأضـــــــاف  )د.17(،  الـــســـيـــد  حـــســـن 
شــكــري نــجــيــب الــهــدفــن الــثــانــي والــثــالــث 

)الدقائق 64 و73(.
بــعــد ذلـــك قــلــص الــضــيــوف الــنــتــيــجــة عبر 
الــبــديــل عــمــرو الــحــلــوانــي مـــن ركــلــة جـــزاء 
في الدقيقة السابعة من الوقت املحتسب 
ــع  ــ ــع لـــلـــشـــوط الــــثــــانــــي، ورفـ ــائــ بــــــدل الــــضــ
ــيـــاب مــــديــــره الــفــنــي  اإلســـمـــاعـــيـــلـــي، فــــي غـ
إيــهــاب جـــال لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تــوالــيــا 
إلى  كــورونــا، رصــيــده  بفيروس  إلصابته 
الثاني عشر. وتجمد  املركز  26 نقطة في 
رصيد أسوان عند 21 نقطة في الـ15. هذا 

ــعـــرب فـــوزًا  ــاولـــون الـ ــقـ واقـــتـــنـــص فـــريـــق املـ
األهــلــي بهدف  الــبــنــك  مــن مضيفه  صعبا 
نظيف سجله محمد حمدي زكي من ركلة 
الحكم  قـــرر  بعدما   ،85 الدقيقة  فــي  جـــزاء 
إعادتها بعدما أهدرها في محاولة أولى 
محمد سمير، ورفع املقاولون بهذا الفوز 
ــز الــــــ14،  ــركـ ــى 24 نــقــطــة فـــي املـ ــيـــده إلــ رصـ
وتجمد رصيد البنك األهلي عند 18 نقطة 

في املركز الـ16.

بطولة السعودية: 
الهالل يتعثر والشباب يسقط

فرض فريق الباطن التعادل على مضيفه 
الهال )1 – 1( ومنعه من فرصة االقتراب 
مـــن حــســم لــقــب الــــــدوري الـــســـعـــودي لــكــرة 
ــاراة بــيــنــهــمــا عــلــى ملعب  ــبــ الــــقــــدم، فـــي املــ
استاد األمير فيصل بن فهد في الرياض، 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة 27، واســتــمــر 
الـــهـــال وحـــيـــدًا فـــي الـــصـــدارة بــرصــيــد 52 
نقطة، في وقت رفع الباطن رصيده إلى 30 

نقطة في املركز 13. 
الدقيقة  املــبــاراة ضاغطا منذ  الــهــال  بــدأ 
األولـــــــــــى، وكــــــــاد الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــيــمــبــي 
استغل  بعدما  التسجيل،  يفتتح  غوميز 
عــرضــيــة زمــيــلــه األرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 
فييتو ليحولها برأسه مرت بجانب قائم 
كامبانيا،  مارتن  األوروغوياني  الحارس 
ثم هدد الباطن مرمى الهال بعدما عرقل 
أمــيــر كـــردي العــبــه محمد رايــحــي ليسدد 
ــارج منطقة  ــ ــرة مـــن خـ يـــوســـف الــجــبــلــي كــ

الجزاء تصدى لها عبد الله املعيوف )د.5(.
واســتــمــر بــعــدهــا الــضــغــط الــهــالــي وكـــاد 
الثامنة،  الدقيقة  عند  هدفا  يحرز  فييتو 
ــات الــــــزرقــــــاء إلــــــى حــن  ــمـ ــجـ ــهـ وتـــــوالـــــت الـ
تــحــصــل الــهــال عــلــى ركــلــة ركــنــيــة نفذها 
اإليطالي سبيستيان جيوفينكو وأبعدها 
الدفاع السماوي لتصل إلى غوميز الذي 
ســــددهــــا قـــويـــة مــــن ملـــســـة واحـــــــدة سكنت 

الشباك )د.19(.
الــتــعــادل  ونــجــح محمد رايــحــي فــي إدراك 
بــعــدمــا قـــاد هجمة مــرتــدة ســريــعــة وســدد 
الــــجــــزاء )د.29(،  ــرة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة  ــ كـ
واســـتـــمـــر بـــعـــدهـــا ضـــغـــط الـــبـــاطـــن وكــــاد 
الثاني للسماوي  يوسف الجبلي يضيف 
هاياند  خاليم  زميله  أبعدها  الــكــرة   

ّ
لكن

الــخــطــورة  بــعــدهــا  عـــادت  )د.32(،  بالخطأ 
الهالية لتصل الكرة إلى البيروفي كاريلو 
 الــدفــاع كـــان بــاملــرصــاد 

ّ
الـــذي ســددهــا لــكــن

)د.36(. ومع انطاقة الشوط الثاني، واصل 
الـــهـــال أفــضــلــيــتــه الــهــجــومــيــة واســتــمــرت 
املــــحــــاوالت الــهــالــيــة ولــكــن دفــــاع الــبــاطــن 
كـــان حــاضــرًا، وأهــــدر غوميز رأســيــة علت 
العارضة )د.66(، وأخرى عبر عرضية من 
تابعها  الـــدوســـري  إلـــى ســالــم  جيوفينكو 
 كامبانيا كان حاضرًا )د.71(. 

ّ
برأسه، لكن

وحصل الهال على ركلة جزاء انبرى لها 
الــفــرنــســي غــومــيــز ســـددهـــا فـــي الــعــارضــة 
االتفاق  بالتعادل. ووجــه  املــبــاراة  لتنتهي 
ضــربــة قــويــة آلمـــال الــشــبــاب فــي املنافسة 
على   ،3-4 عليه  تغلب  بعدما  اللقب  على 

مــلــعــب األمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام. 
وســجــل لــلــشــبــاب أوديـــــون إيــغــالــو هدفن 
)د.11، و22 مــن ركــلــة جــــزاء( والــبــرتــغــالــي 
بــيــنــمــا سجل  )د.75(،  مــارتــيــنــيــش  فــابــيــو 
رباعية وليد أزارو )د.40 و68(، والسنغالي 
سليمان دوكارا )د.48(، ومحمد الكويكبي 
بــهــذه  الـــشـــبـــاب  ــد  ــيـ رصـ وتـــجـــمـــد  )د.83(، 
النتيجة عند 48 نقطة في املركز الثاني، في 
وقت رفع االتفاق رصيده إلى 41 نقطة في 
املركز الخامس. وفي مباراة أخرى تجاوز 
فــريــق األهـــلـــي نــتــائــجــه الــســلــبــيــة، محققا 
فــــوزه األول بــعــد تــســع مــبــاريــات متتالية 
من دون انتصار، عندما تغلب على ضيفه 
السوري  سجله  نظيف،  بهدف  القادسية 
عمر السومة )د.68 من ركلة جــزاء(، ورفع 
األهـــلـــي رصـــيـــده إلــــى 38 نــقــطــة، فـــي حن 

تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة. 

بطولة الكويت: 
العربي يحقق اللقب بعد 19 سنة

حقق فريق العربي لقب الــدوري الكويتي 
لكرة القدم بعد فوزه على الساحل بثاثة 
أهداف نظيفة في املرحلة 17 قبل األخيرة 
دام 19  انتظار  املنافسات، وذلــك بعد  مــن 
ســنــة. ورفـــع فــريــق العربي بقيادة املــدرب 
الـــكـــرواتـــي أنــتــي مــيــشــا، رصـــيـــده إلــــى 43 
نــقــطــة، فـــي وقــــت تــجــمــد رصـــيـــد مـــطـــارده 
املـــبـــاشـــر الـــقـــادســـيـــة عــنــد 36 نــقــطــة بعد 
وُيعتبر هذا   .)1  –  1( كاظمة  مــع  تــعــادلــه 
ــربـــي، وبــــات  ــعـ الـــلـــقـــب الــــــــ17 فــــي تــــاريــــخ الـ
يتقاسم الرقم القياسي مع القادسية، علما 
ــه األول له منذ موسم 2001- 2002، في 

ّ
أن

أمــام الساملية  الكويت 16 لقبا  حن يملك 
 منهما( والجهراء )1(.

ّ
وكاظمة )4 لكل

وفي تفاصيل املباراة تقدم العربي بثاثية 
في الشوط األول عبر بندر السامة )د.11( 
والسوري عاء الدالي )د.18( والفلسطيني 
عدي الدباغ من ركلة جزاء )د.45+3(. وفي 
لقاء القادسية وكاظمة، تقدم األول بهدف 
لسيف الحشان )د.9( وعادل »البرتقالي« 
بـــدر  وأهـــــــدر  )د.55(.  الــــفــــرج  ــر  نـــاصـ عـــبـــر 
ــــاري ركــلــتــي جــــزاء  ــــصـ املــــطــــوع وفـــهـــد األنـ

للقادسية )د.45 و82(.
ــاز الــكــويــت على  ــــرى، فـ وفـــي مــبــاريــات أخـ
مضيفه النصر بهدفن نظيفن، سجلهما 
الزنكي  وأحــمــد  )د.45(  البريكي  الله  عبد 
فــــوزًا مــهــمــا على  )د.80(. وحــقــق خــيــطــان 
أحرزها  نظيفة  بثاثية  الساملية  مضيفه 
ــــواز  وفـ )د.5(،  ســـيـــاج  جــيــمــي  ــانـــي  ــبـ اإلسـ
تــعــادل  وقــــت  فـــي  و84(،  )د.59  مــبــيــلــيــش 

الشباب والفحيحيل من دون أهداف.
)فرانس برس(

صدارة الزمالك في مصر وتتويج 
العربي الكويتي

يسعى فريق الزمالك 
المصري لالستمرار في 
منافسته القوية مع 

فريق األهلي على لقب 
الدوري، وذلك بعدما 

حقق فوزًا مهمًا على 
فريق إنبي، ليستمر في 

قلب الصراع بقوة

)Getty( الزمالك يسعى للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم
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يــأمــل فــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد في 
حصد لقب الدوري اإلسباني لكرة 
ــد، عــلــى ملعبه  الــقــدم، الــيــوم األحــ
»وانـــدا متروبوليتانو« فــي حــال فــوزه على 
أوساسونا وتعادل ريــال مدريد أو هزيمته 
فــي مــبــاراة أتلتيك بــلــبــاو عــلــى أرض »ســان 
فــي مسيرته  الــــ11  باللقب  ليتوج  مــامــيــس« 
والـــثـــانـــي تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه األرجــنــتــيــنــي 
ــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي. وقـــــّربـــــت الــــجــــولــــة 36  ديـ
أتلتيكو مــن املــجــد وأبــقــت ريـــال مــدريــد في 
املـــنـــافـــســـة، وفــــي املـــقـــابـــل أبـــعـــدت بــرشــلــونــة 
بــشــكــل شــبــه نــهــائــي، وقــضــت عــلــى الــفــرصــة 
ومع  إشبيلية.  يمتلكها  كــان  التي  الضئيلة 
 لقب 

ّ
تبقي مباراتن على نهاية املوسم، فإن

بطل الــــدوري اإلســبــانــي أصــبــح فــي متناول 
كتيبة »التشولو«، التي تتقدم بفارق نقطتن 

أتلتيكو 
وحلم اللقب

يقترب فريق أتلتيكو مدريد من حصد لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم، حال فوزه اليوم األحد على 
أتلتيك  أمام  بلقائه  متعادًال  أو  خاسرًا  مدريد  ريال  وسقوط  متروبوليتانو«  »واندا  بملعبه  أوساسونا 

بلباو على ملعب »سان ماميس« ومع تبقي مباراتين على نهاية الموسم

3031
رياضة

تقرير

على فريق الفرنسي زين الدين زيدان، وأربع 
كومان،  رونالد  الهولندي  كتيبة  على  نقاط 
ــزة، الــــتــــي تــتــمــثــل فــي  ــعــــجــ الـــــــذي يــنــتــظــر املــ
تــعــثــر فــريــقــي الــعــاصــمــة وفــــوزه بــاملــبــاراتــن 
 فوز أتلتيكو 

ّ
األخيرتن. وبهذه الطريقة، فإن

على أوساسونا، الذي لم يخسر أمامه على 
ــــذي  ــل/ نـــيـــســـان 2009 والـ ــريــ ــه مـــنـــذ إبــ ــ أرضــ
فــــاز عــلــيــه فـــي آخــــر أربــــع مـــواجـــهـــات، يجبر 
ريـــال مــدريــد عــلــى الــفــوز عــلــى ملعب »ســان 
ماميس« لإبقاء على حظوظه حتى الجولة 
األخيرة. أما إذا لم يفز الفريق األبيض وفاز 
»الروخيبانكوس« فسيجرى تتويجه اليوم 

األحد، من دون انتظار الجولة األخيرة.
 فــريــق أوســاســونــا 

ّ
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أن

ضــمــن الــبــقــاء فـــي الــــــدوري اإلســـبـــانـــي منذ 
فترة، ومن دون هذا الضغط، أصبح الفريق 

كتيبة  تذهب  ولــن  تنافسيا،  مستوى  يقدم 
ــد لــلــتــنــزه.  ــدريــ ــا أراســـــاتـــــي إلـــــى مــ ــوبـ ــاجـ خـ
في  للفوز  الفريق  يسعى  ذلـــك،  عــن  وبعيدًا 
يمكن  وال  األولـــى.  للمرة  »متروبوليتانو« 
نــســيــان املــفــاجــأة الــتــي فــجــرهــا أوســاســونــا 
عام 2003 بفوزه على األتلتي في عقر داره 
بهدف إليفان روسادو في ليلة كان يحتفل 

فيها فريق العاصمة بمئويته.
ومـــع ضــــرورة الــفــوز وانــتــظــار مــا سيفعله 
أتــلــتــيــكــو، ســيــخــوض زيــــدان مـــبـــاراة »ســان 
ماميس« وسط غيابات عدة، آخرها األملاني 
توني كروس، الذي دخل العزل الصحي، بعد 
اتصال مباشر مع شخص أصيب بفيروس 
 أحـــام بلباو، 

ّ
كــورونــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الــذي أقصى امللكي من نصف نهائي كأس 
للمسابقات األوروبية،  التأهل  السوبر، في 
ريــال مدريد يعّد  أمــام  فاللعب  قد تبخرت، 
بطولة خاصة. مع ذلــك، لم يسقط األبيض 
في »سان ماميس« منذ مارس/ آذار 2015.

وليفانتي  أتلتيكو  أمـــام  الــتــعــادل  وتــســبــب 
القمة وهو  فــي وقــف زحــف برشلونة نحو 
الذي سيستضيف سيلتا فيغو، إذ لم يعد 
بالبطولة،  لــلــفــوز  حقيقية  بــفــرص  يحظى 
ــام لــيــفــانــتــي،  بــعــد تـــعـــادلـــه املــحــبــط 3-3 أمـــ
ــــه تــقــدم بــهــدفــن نــظــيــفــن في 

ّ
خــصــوصــا أن

الهولندي  املـــدرب  كتيبة  وتسعى  الــبــدايــة. 
ــارات، بــغــرض  ــتــــصــ ــتـــعـــادة االنــ كـــومـــان السـ
املنافسة حتى آخر نفس، على اللقب البعيد 
بشكل كبير عن املتناول للعام الثاني على 

التوالي.
 املعركة مــن أجــل الـــدوري األوروبـــي 

ّ
كما أن

قـــد انــتــهــت بــشــكــل كــبــيــر، إذ يــتــفــوق ريـــال 
ســـوســـيـــداد بــنــقــطــة واحـــــــدة عـــلـــى بــيــتــيــس 
النهائية  وفياريال الذي سيخوض املباراة 
أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي في 
أن  يمكن  والتي  البولندية،  مدينة غدانسك 
أبطال  دوري  إلــى  الــوصــول  بطاقة  تمنحه 
أوروبا. كما سيحاول العبو فياريال، تحت 
قيادة أوناي إيمري، التفوق على إشبيلية، 
الذي يسعى، بعد ضياع حلم املنافسة على 
ــم قــيــاســي لــلــنــقــاط  الــلــقــب، إلــــى تــحــقــيــق رقــ
ــه فـــــي جـــــــــدول الــــــــــدوري.  ــ ــعـ ــ وتــــحــــســــن وضـ
فريقن  وبيتيس  ريــال سوسييداد  ويقابل 
يــواجــهــان خــطــر الــهــبــوط، هــمــا بــلــد الوليد 
فريق  فــوز  التوالي، وسمح  على  وأويسكا، 
أويـــســـكـــا عــلــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي الــجــولــة 
املاضية بخروجه من دائرة الخطر، وأصبح 

أتلتيكو يبحث عن اللقب 
الـ11 في مسيرته والثاني 

تحت قيادة سيميوني

راؤول خيمينيز يعود إلى منتخب المكسيك 
بعد أشهر من اإلصابة

عاد راؤول خيمينيز، مهاجم فريق وولفرهامبتون اإلنكليزي، إلى قائمة الالعبني الذين 
استدعاهم األرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب منتخب املكسيك، لخوض نهائيات 
دوري أمم كونكاكاف ومباراتني وديتني. ويتعافى خيمينيز )30 سنة( من كسر في 
الجمجمة، وهي اإلصابة التي أبعدته عن املالعب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
»الوولفز«  قــرر مارتينو استدعاء مهاجم  إعــالن موعد عــودة خيمينيز،  عــدم  ورغــم 
الــذي أحــرز 26 هدفًا في 86 مباراة مع منتخب بــالده. وضمت القائمة أيضًا العبني 
ريال  األوروبــيــة مثل دييغو الينيز العــب فريق  الــدوريــات  مكسيكيني محترفني في 
قائمة  في  اإليطالي. وجــاء  نابولي  فريق  لــوزانــو، العــب  اإلسباني، وهيرفينغ  بيتيس 
املــدافــعــني: إدســـون ألــبــاريــز، نستور أراوخـــو، خــيــراردو أرتــيــاغــا، خيسوس غــايــاردو، 
أوسفالدو  رودريــغــيــز،  لويس  سالثيدو،  كــارلــوس  مورينو،  هكتور  مونتس،  ســيــزار 
رودريغيز، لويس رومو، خورخي سانشيز. وفي خط الوسط: روبرتو ألبارادو، أورييل 
دييغو  غـــواردادو،  أنــدريــس  كــوردوبــا، جوناثان دوس سانتوس،  أنتونا، سباستيان 
كارلوس  بينيدا،  أوربلني  بيزارو، هكتور هيرريرا،  إريك غوتييريز، رودولفو  الينيز، 
رودريغيز. وفي الهجوم: خيسوس كورونا، راؤول خيمينيز، هيرفينغ لوزانو، هنري 

مارتني، آالن بوليدو.

لويس إنريكي: نستطيع أن نكون أبطال اليورو 
إذا كنا على المستوى

أكد لويس إنريكي، املدير الفني ملنتخب إسبانيا 
الــقــدم، أّن منتخب بــالده قــادر على  األول لكرة 
بطولة  بلقب  مجددًا  التتويج  أجــل  من  املنافسة 
كأس األمم األوروبية 2020 التي ستنطلق في 
يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، إذا كـــان الــفــريــق على 
ه ال يعلم إلى 

ّ
املستوى املطلوب. وقال إنريكي إن

أّي مدى سيصل املنتخب في البطولة األوروبية، 
للغاية  صعبًا  »منافسًا  سيكون  ـــه 

ّ
أن أكــد  ه 

ّ
لكن

وغير مريح، بل معقدًا جدًا«. وأبدى ثقته بقدرة 
»من  اللقب  على  املنافسة  على  الوطني  الفريق 
: »لست خائفًا من 

ً
دون أدنــى شــك«، وأكــد قائال

مواجهة هذا التحدي، لكن علينا بعد ذلك تقييم 
ما نحاول القيام به بشكل صحيح، وما هي سمات الالعبني لدينا«. وأضاف إنريكي: 
»لدينا فريق شاب يريد أن ينمو، ولديه تعطش، ويلعب كرة القدم بشكل جيد ويدافع 
جيدًا«، مشيرًا إلى ضرورة إثبات أّن »ال روخا« نفسه مرشح للقب من خالل النتائج.

بعد دعم فلسطين... رياض محرز أمام سهام االنتقادات
ــار مــهــاجــم فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي ونجم  أثــ
منتخب الجزائر، رياض محرز، حالة كبيرة من 
االنتقادات  العديد من  بــالده، وتلقى  الجدل في 
بسبب رسالة دعم للشعب الفلسطيني نشرها 
عبر حسابه في »تويتر«.  وعلى الرغم من أن 
موجة السخط على هجمات الكيان الصهيوني 
 

ّ
عــلــى قــطــاع غـــزة قــويــة للغاية فــي الــجــزائــر، إال

أّن مــئــات املـــواطـــنـــني وبـــخـــوا مــحــرز عــلــى عــدم 
دفـــاعـــه بــالــقــوة نــفــســهــا عـــن آالف الــجــزائــريــني 
وأيضًا  األخيرين،  العامني  ِقلوا خالل 

ُ
اعت الذين 

املعارضة  لحركة  ومــســانــدتــه  مشاركته  لــعــدم 
الرغم  وعلى  »حــراك«.  الجماهيرية  االجتماعية 
ــن تـــوقـــف االحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب اإلجـــــــراءات  مـ
ت في مارس/ آذار املاضي، ونتج 

َ
املفروضة ملكافحة فيروس كورونا، إال أنها استؤِنف

منها اعتقال مئات األشخاص والحكم بحبسهم بعد اتهامهم بجرائم مثل »اإلساءة 
إلى الرئيس« و»تهديد األمن الوطني«. وعلى الرغم من أّن أغلبية التفاعالت والردود على 
رسالة الدعم الرمزية ملحرز، حيث نشر صورة لعلم فلسطني وعالمة النصر مع وسم 
)أنقذوا حّي الشيخ جراح(، القت استحسان الكثير من الفلسطينيني والعرب، بينما 
بالشكل نفسه. وقالت إحدى  الجزائر  لعدم مساندة  تدينه  أخــرى  كانت هناك ردود 
الرسائل التي تهاجمه: »لم يَر التعذيب واالنتهاك الذي تعرض له املتظاهرون السلميون 
ّصر الذين تعرضوا العتداءات 

ُ
في الجزائر، لم يَر الشباب املضربني عن الطعام، لم يَر الق

جسدية في أقسام الشرطة، لم يَر عمليات االعتقال واالختطاف السرية«، فيما وّجه 
للتعذيب واالغتصاب  »ألــم تشاهد شعبك وهــو يخضع  آخــر رســالــة جــاء فيها:  إليه 

وجميع املمارسات االستعمارية األخرى؟«.

واالكتئاب دفعه إلى اإلدمان، وكان ال يتحكم في غرائزه، بل 
إّن هذه املصاعب دفعته إلى التفكير في االنتحار أكثر من 
أحــالمــه. وكانت سنة 2016  مــّرة، بعدما عجز عن تحقيق 
الــذي بلغ مستويات  قاسية عليه، فقد تزامنت زيــادة وزنــه 
قــادر على خوض  غير معقولة، مع إصابته، ما جعله غير 
 ألقابه مع تزايد التهم املوجهة 

ّ
املباريات، ليتنازل الحقًا عن كل

املعاناة، كان  املنشطات. وسط هذه  إليه بخصوص تعاطي 
من شبه املستحيل أن ينجح فيوري في فرض نفسه مجددًا 
ضمن نخبة املالكمة في العالم، لكن مع بداية 2018 تعافى 
من إصابته وعاد بشكل تدريجًا إلى التمارين ليخوض أول 
نزال له في نهاية عام 2018، ويعلن عودته، لينحت مسيرة 
بطولية. وسمح انتصار فيوري على املكسيكي أندي رويز، 
بأن يستعيد ألقاب االتحاد الدولي في الوزن الثقيل، واألهم 
ه عائد 

ّ
كان استعادة االعتبار على الصعيد الدولي، مثبتًا أن

بقوة لفرض نفسه متحديًا املصاعب التي عانى منها منذ 
والدته. ولم تكن حياة فيوري سهلة، إذ تقول بعض الروايات 
الطبيعي بثالثة أشهر في سنة 1988،  املوعد  ُولــد قبل  ــه 

ّ
إن

وكان وزنه أقل من كيلوغرام، ما جعل األطباء يخشون على 
حياته، وقد اختار والداه اسم تايسون، تيمنًا بنجم املالكمة 
األميركي مايك تايسون، وهو ما يعني ضمنيًا  العالم،  في 
أّن مصيره كان مرتبطًا باملالكمة منذ والدته. وكانت سنة 
2015 موعدًا لتأكيد مهارات هذا املالكم، عندما انتصر على 
ه 

ّ
لكن العالم،  بطل  وأصــبــح  كليتشكو،  فالديمير  األوكــرانــي 

 بسبب املشاكل التي 
ً
فشل في املحافظة على عرشه طويال

الــوزن  ألــقــاب  جــوشــوا  ويحمل  الشخصية.  حياته  عرفتها 
املالكمة  ومنظمة  للمالكمة  الــدولــي  لالتحاد  التابعة  الثقيل 
املالكمة  لقب مجلس  فــيــوري  فيه  يحمل  وقــت  فــي  العاملية، 
العاملي، ما يعني أّن النزال املقبل سيحدد من هو الرقم واحد.

زهير ورد

مختلفة  فيوري،  تايسون  البريطاني  املالكم  عتبر مسيرة 
ُ
ت

عن العديد من الرياضيني بسبب ما عاشه خالل حياته من 
ه قادر 

ّ
مشاكل، تجعل من الصعب االعتقاد للوهلة األولى، أن

على أن ُيصبح مالكمًا بــارزًا، يخشاه أفضل املنافسني في 
العالم، ذلك أّن ما كشفه فيوري عن حياته الشخصية، رّسخ 
لــه أبــعــاد مختلفة،  االعــتــقــاد أّن مــا وصــل إليه مــن نجاحات 
أّي شخص  ن 

ّ
العزيمة تمك أّن  وتضّمن رسائل عــدة، أهمها 

 ما 
ّ

من تحقيق طموحاته. فيوري كان قريبًا من خسارة كل
بناه من نجاحات، قبل أن يتدارك نفسه، ويعود ليكون من 
ه 

ّ
ــه أمــام فرصة ليثبت أن

ّ
بني نجوم املالكمة في العالم، بل إن

األفضل على اإلطالق، والرقم واحد في الوزن الثقيل.
اعــتــرف هــذا املــالكــم فــي وقــت ســابــق، بـــأّن الــشــعــور باليأس 

تايسون فيوري

على هامش الحدث

البريطاني تايسون 
فيوري قاوم 

اإلدمان واالكتئاب 
ليصبح بطل العالم 
مجددًا في رياضة 
المالكمة، خاطفًا 

األبصار ببراعته

)Getty /أتلتيكو بات األقرب لحصد لقب الليغا )خوسي بريتون

كشف تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية أّن األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، العب إنتر ميالنو، بات اآلن أقرب من أّي وقت مضى إلى حمل 
نيكوال فينتوال، العب  الليغا. وتحدث  أتلتيكو مدريد، متصدر  قميص 
فييري، عبر تطبيق  اإليطالية كريستيان  الكرة  أسطورة  السابق، مع  إنتر 
»سيذهب  قال:  إذ  مدوية،  مفاجأة  ليطلق  المباشر،  للبث  »تويتش« 
هناك.  وسيلعب  انتهى  شيء  كّل  مدريد.  أتلتيكو  إلى  مارتنيز  الوتارو 

أخبروني أّن األمر تّم بصفقة مميزة«.

تعزيزات الموسم المقبل

وجه رياضي

على بعد 3 نقاط عن إلتشي وإيبار، اللذين 
سيزوران قادش وفالنسيا، وال بديل لهما 
عــــن الــــفــــوز. وقـــــــادت أربــــــع هــــزائــــم فــــي آخـــر 
خمس مباريات خيتافي إلى موقف صعب، 
وجعلته على بعد 3 نقاط فقط من املنطقة 
الـــحـــمـــراء. وســيــســتــقــبــل لــيــفــانــتــي، املــنــافــس 
ه دائما 

ّ
الخطير، الذي أظهر أمام برشلونة أن

منافس قوي.
وفي فرنسا، بات فريق ليل قريبا من حصد 
الــــدوري، إذ مــن املمكن إعــانــه رسميا  لقب 
 للدوري الفرنسي، اليوم األحد، متفوقا 

ً
بطا

 
ّ

على باريس سان جيرمان، الذي يقوده كل
من نيمار وكيليان مبابي. تعادل أو خسارة 
»بي إس جي« أمام ستاد ريمس في مقابل 
إتيان، تعني حسابيا  فوز ليل على سانت 
تحقيق ليل اللقب، والذي سيكون الرابع له، 
بعد تتويجه في أعوام 1946 و1954 و2011. 
وقــبــل جــولــتــن فــقــط مـــن انــتــهــاء املــســابــقــة، 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 79 نقطة  لــيــل  يــتــصــدر 
باريس سان  الوصيف،  عن  نقاط   3 بفارق 
موناكو  عــن  نــقــاط  و5  نقطة(   76( جيرمان 
واللذين  الثالث  املــركــز  صاحب  نقطة(   74(
ــــرص حــصــدهــمــا الـــلـــقـــب بــشــكــل  تــقــلــصــت فـ
الباريسي  الفريق  فــوز  كبير. لكن، في حــال 
ــــور في  فـــي مــواجــهــة الـــيـــوم، ســتــحــســم األمــ
الجولة األخيرة، إذ في حال تعادل باريس 
وليل في النقاط سيصّب فارق األهداف في 
»بــي إس جــي«. فمنذ موسم 2011-  صالح 
لقب  جـــيـــرمـــان  بـــاريـــس ســــان  2012، حــقــق 
البطولة في 7 من أصــل 9 مــواســم، تخللها 
فوز مونبلييه باللقب عام 2012، وموناكو 

في عام 2017.
بــايــرن ميونيخ  أملــانــيــا، بعدما ضمن  وفــي 
املوسم  املشاركة  اليبزيغ،  البطل، ووصيفه 
انـــحـــصـــرت  األبـــــــطـــــــال،  دوري  مـــــن  ــبــــل  ــقــ املــ
املــنــافــســة عــلــى الــبــطــاقــتــن األخــيــرتــن بن 
ثـــاثـــة فــــرق هـــي فــولــفــســبــورغ الــثــالــث )60 
نقطة( وبــوروســيــا دورتــمــونــد الــرابــع )58( 
الــخــامــس )57(.  فـــرانـــكـــفـــورت  وآيـــنـــتـــراخـــت 
ويخوض دورتموند املنتشي بفوزه الرائع 
عــلــى اليــبــزيــغ 4-1 فــي نــهــائــي كـــأس املانيا 
الخميس مباراة ال تخلو من صعوبة ضد 
الذي الحق خسارة مفاجئة ببايرن  ماينز، 
ــانــــى الــجــنــاح  مـــيـــونـــخ قـــبـــل مـــرحـــلـــتـــن. وعــ
لــفــرض نفسه فــي التشكيلة  لــيــروي ســانــي 
األساسية للفريق البافاري، بعد انتقاله من 
املوسم  مطلع  اإلنكليزي  سيتي  مانشستر 
الحالي، وأعــرب ساني عن تعطشه للمزيد 
»أمر  بقوله:  فريقه  األلــقــاب في صفوف  من 
مميز دائــمــا أن تــحــرز اللقب املــحــلــي، األمــر 
ــرة تــريــد  ــ ــفـــوز بــــه مـ . عـــنـــدمـــا تـ

ً
لـــيـــس ســــهــــا

املـــزيـــد«. ويــريــد ســانــي إنــهــاء املــوســم بقوة 
لـــضـــمـــان مـــشـــاركـــتـــه فــــي صـــفـــوف مــنــتــخــب 

أملانيا في نهائيات كأس أوروبا.
)إفي/ فرانس برس(

إقــامــة أوملبياد  بــقــرار حــازم بشأن  التنس السويسري، روجــيــه فــيــدرر،  طالب أســطــورة 
املقبل، واملؤجل بسبب فيروس كورونا، مبديًا تفهمه في حال  الصيف  طوكيو 2020 
عدم تنظيم األلعاب. ووصف فيدرر ما يحصل في مقابلة مع القناة السويسرية »ليمان 
أّن  أعتقد  األمـــور، وهــذا ما يجعلني  الكثير من  وتــابــع: »ال نسمع  الصعب،  باألمر  بلو« 
ني أسمع أّن الكثير من الناس في طوكيو يعارضون األلعاب. من 

ّ
قام، رغم أن

ُ
األلعاب ست

اللقاح. يحتاج الرياضيون إلى قــرار حــازم: هل ستقام   
َّ

أّن عــددًا كبيرًا لم يتلق الواضح 
قام«.

ُ
ها ست

ّ
األلعاب أم ال؟ حتى اآلن نشعر بأن

صورة في خبر

فيدرر يطالب بقرار حازم
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