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رياضة

أعلن بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم فريق 
أرسنال أنه أصيب باملالريا خالل مشاركته 

الدولية األخيرة مع منتخب بالده الغابوني. وقال 
املهاجم في منشور عبر حسابه في »إنستغرام«: 

»لألسف، لقد أصبت باملالريا حني كنت مع 
املنتخب الوطني في الغابون قبل أسابيع. لقد 

أمضيت بضعة أيام في املستشفى في األسابيع 
األخيرة، ولكني أفضل بكثير. شكرًا لألطباء الذين 

رصدوا الفيروس وعالجوني سريعًا«.

تم تأجيل سباق جائزة مونتريال للفورموال 1 
التي كان من املفترض إقامتها في 13 حزيران/
يونيو املقبل للعام الثاني على التوالي بسبب 

فيروس كورونا، وذلك بحسب إذاعة »راديو-كندا«. 
وتم اتخاذ القرار من قبل السلطات الصحية ملدينة 
مونتريال التي أكدت أن إقامة السباق حتى بدون 

تواجد جمهور تشكل خطرًا كبيرًا في انتشار 
الفيروس ألن املشاركني سيكونون في تواصل مع 

مئات املتطوعني املسؤولني.

أكد رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، أن 
من الواضح صعوبة عودة الجماهير إلى مالعب 

كرة القدم هذا املوسم بسبب فيروس كورونا، 
وقال كوستا خالل مؤتمر صحافي »يبدو أنه لن 
تكون هناك عودة للجماهير قبل املوسم القادم، 

إنه أمر محسوم«. هذا ويتعارض قرار كوستا مع 
ما صرح به رئيس رابطة الدوري البرتغالي، بدرو 
بروينسا، الذي كان أبدى ثقته في عودة الجمهور 

بحلول شهر أيار/مايو املقبل.

أوباميانغ يكشف 
عن إصابته بالمالريا 

في الغابون

إلغاء سباق جائزة 
مونتريال الكبرى للعام 

الثاني على التوالي

البرتغال تستبعد عودة 
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في الموسم الحالي
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الرباط ـ أمين المجدوبي

ــم مــــحــــاوالت الـــطـــاقـــم الــطــبــي  ــ رغـ
الــتــدخــل مـــن أجـــل إنـــقـــاذ الــاعــب 
الشاب رضا الساقي، ومحاولته 
نــقــلــه إلــــى أقـــــرب مــســتــشــفــى، إال أنــــه فـــارق 
الــحــيــاة فــوق أرضــيــة امللعب مــبــاشــرة، بعد 
أن عــانــى مــن حــالــة »بــلــع لــســان«، مــا سبب 
االختناق الذي أفضى به إلى الوفاة. وعاش 
ــا، بــعــدمــا أعـــلـــن عن  ــيــ املــلــعــب مــشــهــدا درامــ
وفـــاة الــاعــب، حيث دخــل الــاعــبــون فــي ما 
لم يصدق  بينما  والدهشة،  الصدمة  يشبه 
العــب مــقــرب مــن الــراحــل هــول الــصــدمــة، ما 
تطلب تدخل أفراد من الطاقم الفني للفريق 
لتهدئته، كما سادت حالة من الحزن ظهرت 
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تقرير

التواصل  بادية على تدوينات رواد مواقع 
االجتماعي، خاصة لدى جمهور كرة القدم 

املغربية.
أفـــرزت وفـــاة العــب فــريــق الــرجــاء الرياضي 
زكــريــاء الــزروالــي الكثير مــن ردود األفــعــال 
الرياضي املغربي،  داخــل اإلعـــام والــشــارع 
بــعــدمــا فــقــد الـــاعـــب حــيــاتــه فـــي صـــبـــاح 3 
أكــتــوبــر/ تشرين األول، مــن عــام 2011، عن 
عمر يناهز 33 عاما، إذ أعلن الطاقم الطبي 
كانت بسبب  أن وفاته  املشرف على حالته 
إصــابــتــه بــتــســمــم، بــحــســب الــدكــتــور محمد 
الـــعـــرســـي، طــبــيــب نــــادي الـــرجـــاء الــــذي عــزا 

الوفاة الى اإلفراط في تناول أحد األدوية.
الكثيرين،  يقنع  لــم  الــرجــاء  تصريح طبيب 
ال ســيــمــا مـــن جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق األخـــضـــر، 

الذين طالبوا بفتح تحقيق محايد للوقوف 
العبا  الــتــي جعلت  الحقيقة  األســبــاب  على 
فــي ريــعــان شــبــابــه يــغــادر الــحــيــاة بطريقة 
الــطــبــي كــان  الــفــريــق  مــفــاجــئــة، معتبرين أن 
قـــــــادرا عـــلـــى إنــــقــــاذه فــــي الــــوقــــت املـــنـــاســـب، 
خـــاصـــة أن أفـــــراد عــائــلــة الـــاعـــب ومــقــربــن 
الــدار  الــراحــل الزم شقته فــي  أكـــدوا أن  منه 
الــبــيــضــاء بــعــد عــودتــه مــن إحـــدى مــبــاريــات 
أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  في  الرجاء 
الكاميروني  القطن  أمـــام  غـــاروا  مدينة  فــي 
في الجولة الخامسة من دوري املجموعات، 
الــزروالــي  الطبيب أن يكون زكــريــاء  إذ نفى 
قد تعّرض لإلصابة بأي وباء خال الرحلة 
األفــريــقــيــة. وولـــد زكــريــاء الـــزروالـــي بمدينة 
أيــار سنة 1978، لعب  بركان في 24 مايو/ 
لنادي مولودية وجدة موسم 2004 /2005 
ثم انتقل إلى نادي الرجاء الرياضي، الذي 
لعب له إلى غاية وفاته، كما سبق له اللعب 

للمنتخب املغربي األول في مباراتن.

وتوفي عادل التكرادي العب الجيش امللكي 
في غرفة تغيير املابس بملعب التدريبات 
فــي موقع فريقه فــي حــي أكـــدال بالعاصمة 
ــتـــعـــب وإرهــــــــاق  ــاط. الـــــاعـــــب شــــعــــر بـ ــ ــ ــربـ ــ ــ الـ
شديدين بعد حصة تدريبية عادية صباح 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  شهر  مــن  الــرابــع 
من عــام 1997، حيث فــارق الحياة وهــو في 
طريقه إلى املستشفى العسكري القريب من 
املــركــز الــريــاضــي الــســابــق للجيش املــلــكــي، 
إذ صــــرح طــبــيــب الــجــيــش املــلــكــي املــغــربــي 
الــوفــاة كانت نتيجة سكتة قلبية بعد  بــأن 

قصص حزينة وحاالت 
من المغرب لالعبين 

خطفهم الموت

سقط حامل اللقب ليكرز 
أمام بوسطن سلتيكس 

أمام الجماهير

مــجــهــود بـــدنـــي كــبــيــر لـــم يــتــحــمــلــه جــســده. 
الــتــكــرادي ابــن مدينة خريبكة، كــان قــد بدأ 
ــلـــي، ولــعــب  ــة األوملـــبـــيـــك املـــحـ ــقـ مــــشــــواره رفـ
امللكي،  وللجيش  الــريــاضــي  الفتح  التــحــاد 
الذي كان يحمل قميصه حينما وافته املنية 
داخل سيارة اإلسعاف، تاركا صدمة وسط 
زمـــائـــه الـــاعـــبـــن، وهــــو األمـــــر الـــــذي أكـــده 
»الــعــربــي الــجــديــد« العـــب الــجــيــش سابقا  لـــ
ــا، الـــذي نـــوه بــُحــســن أخــاق  الــحــســن أوشــ

املرحوم التكرادي.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2001، شهد ملعب 
محمد الــخــامــس فــي الــــدار الــبــيــضــاء أشهر 
ــة وفــــــاة مــفــاجــئــة فــــي املــــغــــرب، بــســبــب  ــالـ حـ
تزامنها مع الديربي، املباراة األكثر متابعة 
مـــن الــجــمــهــور واإلعـــــام املــغــربــي والــعــربــي 
الــدولــي، ويتعلق األمــر بموت العب  وحتى 
الــــــوداد الـــريـــاضـــي يـــوســـف بــلــخــوجــة، بعد 
ــنـــاء مـــبـــاراة  ســقــوطــه عــلــى أرض املــلــعــب أثـ
نصف نهاية كأس العرش بن قطبي الكرة 

استهل نجم فريق ميلووكي باكس، اليوناني 
املاعب  إلــى  عودته  أنتيتوكونمبو،  يانيس 
بعد غــيــاب دام 6 مــبــاريــات بسبب اإلصــابــة، 
بتسجيله 15 نقطه لفريقه وقاده للفوز على 
أتانتا هاوكس )120 - 109(، في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفن.
ــدل الــتــســجــيــلــي  ــ ــعـ ــ ــن أن املـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ألنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو لــــم يــــرتــــِق إلـــــى مـــعـــدالتـــه 
ــه حـــصـــل عــلــى  ــ أنـ نـــقـــطـــة(، إال  الـــســـابـــقـــة )29 
مساعدة من زمائه على أرض امللعب، حيث 
نجح 7 العــبــن مــن بــاكــس فــي إنــهــاء املــبــاراة 
مـــع 10 نـــقـــاط أو أكـــثـــر. وتـــألـــق فـــي صــفــوف 
الفائز غــرو هوليداي مع 23 نقطة، في وقت 
حقق بروك لوبيز »دابل - دابل« مع 19 نقطة 
ميدلتون  كريس  اكتفى  بينما  متابعة،  و12 
بـ 10 فقط، وأضــاف 9 متابعات و7 تمريرات 

حاسمة. 
وبـــرز بـــات كــونــوتــون مــن عــلــى قــاعــد الــبــدالء 

املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وقــــال فــي هـــذا اإلطـــار 
لم نكن نتمتع  »لدينا قوة وصابة إضافية 
األدوار  فـــــي  ــيــــن  ــاضــ املــ ــامــــن  ــعــ الــ فـــــي  بــــهــــا 
الذين  الاعبن  الكثير من  لدينا  اإلقصائية. 
أضـــافـــوا تــلــك الــصــابــة الـــجـــديـــدة«، وأضـــاف 
قــائــًا »كــل هــذه األشــيــاء اإلضافية التي نمر 
ــــادي ســـتـــســـاعـــدنـــا فــي  ــعـ ــ ــم الـ ــي املــــوســ بـــهـــا فــ

األدوار اإلقصائية«.
وحــــســــم بــــاكــــس نــتــيــجــة املـــــبـــــاراة لــصــالــحــه 
أن يفسح  تواليًا من دون  نقاط   7 بتسجيله 
فــي وقت  املــجــال ملنافسه بتسجيل أي نقطة 
فــي حــن نجح  النهاية،  قبل صــافــرة  متأخر 
هاوكس في تقليص فارق بلغ 19 نقطة إلى 
8 نــقــاط مـــع ســلــســلــة مـــن 15 نــقــطــة مــقــابــل 4 

للضيف في الربع الرابع األخير.
وســـــــاهـــــــم العــــــبــــــو االحــــــتــــــيــــــاط فـــــــي بــــاكــــس 
بتحقيق الفوز الثالث تواليًا للفريق، بعدما 
تـــفـــوقـــوا عــلــى أقـــرانـــهـــم فـــي هـــاوكـــس مـــع 44 
ــقـــط. وأثـــنـــى  نــقــطــة لــصــالــحــهــم مـــقـــابـــل 16 فـ
»بعدما  بالقول  زمائه  على  أنتيتوكونمبو 
شــاهــدت هــذا الفريق يلعب 6 مــبــاريــات )من 
دونــه(، أدركــت أنه فريق جيد جدًا. أريد فقط 

املساعدة بقدر استطاعتي«.
في املقابل، سجل نجم فريق أتانتا هاوكس 
تـــراي يــونــغ العائد بـــدوره مــن اإلصــابــة بعد 
غــيــابــه ملــبــاراتــن، 15 نــقــطــة إلـــى 9 تــمــريــرات 
حــاســمــة، وكــــان أفــضــل مــســجــل فـــي صــفــوف 
ــاز الــصــربــي بـــوغـــدان  ــكــ الــخــاســر العــــب االرتــ
بــوغــدانــوفــيــتــش مــع 28 نــقــطــة، هـــذا وأضـــاف 
ســــولــــومــــون هـــيـــل 18، هــــي األعــــلــــى لــــه هـــذا 
كابيا  كلينت  الــســويــســري  املـــوســـم، وحــقــق 
»دابـــــل - دابـــــل« مـــع 16 نــقــطــة و16 مــتــابــعــة، 
وُتعبتر هذه الخسارة الثانية فقط لهاوكس 
في مبارياته التسع األخيرة، وبقي رابعًا في 

املنطقة الشرقية )30 فوزًا و26 خسارة(.

كوري يتابع استعراضه
ــــوري  ــع ســـتـــيـــفـــن كـ ــابــ ــة، تــ ــيــ ــانــ ــــي مـــــبـــــاراة ثــ فـ
اســتــعــراضــه الــتــهــديــفــي وقــــاد فــريــقــه غــولــدن 
ســـتـــايـــت ووريـــــــــــرز لـــلـــفـــوز عـــلـــى كــلــيــفــانــد 
كافالييرز )119 - 101(، بتسجيله 33 نقطة، 
وهـــي املـــبـــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــًا يسجل فيها 
كوري 30 نقطة أو أكثر، ليساعد فريقه على 
الفوز بمباراته الرابعة تواليًا والخامسة في 

الست األخيرة.
ورأى مدرب فريق غولدن ستايت ووريــورز، 
»غير معقول مؤخرًا،  كــوري  أن  كير،  ستيف 
حتى بالنسبة إلى معاييره الشخصية. إنها 
نتيجة مسيرة بأكملها من التدريب والعمل 
أمسية.  بعد  أمسية  ذلك  يفعل  ولكنه  الجاد، 

الاعبون  مكان جيد حاليًا. يشعر  في  نحن 
أنهم بحالة جيدة«.

فـــي املـــقـــابـــل أنـــهـــى الـــكـــنـــدي أنــــــدرو ويــغــيــنــز 
املباراة مع 23 نقطة، في وقت سجل األميركي-

ــــوان تـــوســـكـــانـــو-أنـــدرســـون 20  املــكــســيــكــي خـ
ــــرز في  ــلـــى فـــي مــســيــرتــه، وبـ نــقــطــة، هـــي األعـ
العائد  كولن سيكستون  كليفاند،  صفوف 
إلــــى املـــاعـــب بــعــدمــا غــــاب مـــبـــاراتـــن بسبب 
اإلصــابــة، بتسجيله 30 نقطة، إال أن ذلــك لم 
الثالثة  الــخــســارة  لــلــحــؤول دون  يــكــن كــافــيــًا 

لفريقه في آخر أربع مباريات.
وفي مباراة أخرى نغص بوسطن سلتيكس 
فرحة عودة الجماهير إلى ملعب »ستايبلس 
ســنــتــر« فــي لـــوس أنــجــلــيــس، وأســقــط حامل 
- 113(، وُيدين سلتيكس بفوزه  اللقب )121 
لــاعــبــه غــايــلــن بــــــراون الـــــذي ســجــل سلتن 
قاتلتن في الدقيقة األخيرة، ما أحزن حوالي 
امللعب  مــدرجــات  فــي  انــتــشــروا  2000 متفرج 
بعد  للجماهير  جزئية  بعودة  السماح  بعد 
الــصــارمــة املتبعة  13 شــهــرًا مـــن اإلجـــــــراءات 

للحد من فيروس كورونا.
واعــتــقــدت جــمــاهــيــر لــيــكــرز أن فــريــقــهــا قــادر 
على قلب تخلفه أمام سلتيكس، عندما نجح 
حامل اللقب في تقليص فارق وصل إلى 27 
نقطة في نهاية الربع الثالث إلى 5 نقاط فقط 
الكلمة األخــيــرة  أن  الــنــهــايــة، إال  قبل صــافــرة 
لــبــراون مع تسجيله 40 نقطة ونسبة  كانت 
دقة في التسديدات مذهلة بلغت 17 من أصل 

20، كما أضاف إليها 9 متابعات. 
وعند الخاسر، تألق اإلسباني مارك غاسول، 
في ظل غياب الثاثي العــب االرتــكــاز أنــدري 
ــتــــونــــي  ــمـــس وأنــ ــيـ ــرون جـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ درومـــــــونـــــــد ولـ
ليبرهن  متابعات  و4  نقطة   18 مــع  ديفيس، 
ملـــدربـــه فـــرانـــك فــوغــل أنـــه يــســتــحــق أن يــكــون 
املباراة  أنهى  الخمسة األساسين، لكنه  بن 
متعرضًا إلصابة في إصبعه. وحافظ ليكرز 
على مركزه الخامس في املنطقة الغربية )34-
22(، وهو املركز نفسه الذي يحتله سلتيكس 

في الشرقية )26-30(. 
فينيكس صانز  أخـــرى، حقق  مواجهة  وفــي 
ــاتـــه الــــــ 12  ــبـــاريـ فــــــوزه الــــحــــادي عـــشـــر فــــي مـ
األخيرة أمام ساكرامنتو كينغز )122 - 114(، 
الفائز ديــانــدري أيتون بتسجيله  وبــرز عند 
10 مــن إجــمــالــي 26 نقطة فــي الــربــع األخــيــر، 
وأضاف إليها 11 متابعة. وسجل ديفن بوكر 
23 نقطة، فــي وقــت حقق كــريــس بــول »دابــل 
تــمــريــرة حاسمة  مــع 13 نقطة و11  ــل«  دابــ  -
و3 صـــدات لــفــريــقــه لــصــانــز وصــيــف املنطقة 

الغربية مع 40 فوزًا مقابل 15 خسارة.
)فرانس برس(

السلة األميركية: أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز
سجل يانيس أنتيتوكونمبو 

حضوره القوي مع 
فريقه ميلووكي باكس 
في أول ظهور له بعد 

تعافيه من اإلصابة، 
وذلك بعد أن ساهم 

في انتصار فريقه على 
منافسه أتالنتا هاوكس 

في منافسات السلة 
األميركية

حاالت الوفاة في المالعب من أصعب اللحظات في عالم الرياضة )فيليبس يزيل/ فرانس برس(

)Getty( حقق يانيس عودة قوية إلى المالعب بعد اإلصابة

 11 في  الساقي،  رضا  المغربي  الالعب  وفاة  حادثة  أعادت 
المغربي، جمعت  الدوري  مباراة  الماضي، خالل  نيسان  إبريل/ 
إثر  البيضاوي،  الشباب  ونجم  بنسليمان  حسنية  فريقي  بين 
األوساط  داخل  النقاش  المنافس،  من  العب  مع  اصطدامه 

الرياضية، عن حوادث الوفاة المفاجئة.

لم  حيث  للمغرب،  االقتصادية  بالعاصمة 
للفريقن  الطبين  الطاقمن  جهود  تنجح 

في إنقاذه.
وأكدت التقارير الطبية وفاته بسكتة قلبية، 
واتـــهـــمـــت فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة بــعــض املـــصـــادر 
لــلــوداد  الطبي  الــطــاقــم  الــاعــب  مــن  القريبة 
بالتقصير في الفحص الطبي قبل التحاقه 
بفريق الوداد الرياضي، وهو ما تسبب في 

وفاته.
ــيــــد مــديــنــة  ــن مــــوالــ ــ ــلـــخـــوجـــة مـ ــــف بـ ــــوسـ ويـ
الــتــحــق   ،1976 ســـنـــة  املـــغـــربـــيـــة  الــقــنــيــطــرة 
بــالــفــئــات الــصــغــرى لــفــريــق مــديــنــتــه األول، 
النادي القنيطري، حيث اكتسب الثقة وطور 
إمكاناته الفنية والبدنية، لكن انتماء ناديه 
ألنـــديـــة الــقــســم الــثــانــي كـــان يــشــعــر الــاعــب 
بالضيق كون األمر يحد من طموحاته، إال 
أن تأتى له اللعب على أكبر مستوى وطني 
بعدما حمله املــدرب بــادو الزاكي للعب في 

الوداد البيضاوي موسم 2000-1999.
وتــوفــي جـــواد أقـــدار العــب حسنية أكــاديــر، 
صـــبـــاح يــــوم الــســبــت 20 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
األول من عام 2012، عن عمر يناهز 28 عاما، 
بعد ساعات قليلة من مشاركته في مباراة 
القنيطري  الــنــادي  فــريــقــه  فيها  اســتــضــاف 
ضمن الدوري املغربي، حيث كشف الناطق 
الــرســمــي لــفــريــقــه أن الـــراحـــل تــوفــي بسبب 
سكتة قلبية وهو يقود سيارته، رغم جميع 
محاوالت اإلنعاش التي أجراها طاقم طبي 
فـــي أحــــد مــصــحــات مــديــنــة أكــــاديــــر. وكـــان 
الفقيد، الذي لعب الدقائق الثماني األخيرة 
مــن عــمــر مـــبـــاراة حسنية أكـــاديـــر والــنــادي 
القنيطري بملعب االنبعاث بمدينة أكادير 
آخر من غادر غرف املابس رفقة صديقه عز 

الدين حيسا.
وحـــســـب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي، فــــإن الــاعــبــن 
ــارة أجـــــرة ليلتحقا  ــيـ اســتــقــا بــعــد ذلــــك سـ
بالفندق، الذي كان يقيم به فريقه، من أجل 
اســتــام ســيــارة الــفــقــيــد الــتــي كــانــت بــمــرآب 
الفندق، إذ كان الراحل هو من يقود السيارة 
أن توافيه  الــخــامــس قبل  فــي شـــارع محمد 
الدين  عــز  زميله  تــدخــل  فــجــأة، حيث  املنية 

ليوقف السيارة.
الــصــحــة، املتخصصون في  ويــؤكــد خــبــراء 
ــريـــاضـــي، أن الـــنـــشـــاط الــريــاضــي  ــال الـ ــجـ املـ
املكثف قد يكشف عن مشكلة خفية، ال يمكن 
تشخيصها في الحاالت العادية، إذ يعتبر 
لهذه  األول  السبب  الكبير  البدني  اإلجــهــاد 
الوفاة في %80  املشاكل الخفية وقد تكون 
القلب  التي ال يتحمل خالها  الــحــاالت  من 
الحديث  أن  علما  املــبــذول،  الجهد  مــســايــرة 
عن أزمة قلبية ألحد الرياضين أمر يشعر 
ليس شائعا بن  إنــه  إذ  بالصدمة،  الــنــاس 

الرياضين لكنه أيضا ليس مستبعدا.
وتــفــيــد اإلحـــصـــائـــيـــات بــــأن 12 شـــابـــا تقل 
أعــمــارهــم عــن 35 عــامــا يــتــوفــون أسبوعيا 
تشخيصها،  يــتــم  ال  قلبية  مــشــاكــل  بسبب 
بينما يــتــعــرض شــخــص واحـــد مــن بــن 45 
ألف رياضي للموت املفاجئ، في بلد يضم 
66 مــلــيــون نــســمــة، ويــتــســم ســكــانــه بتغذية 

ورعاية طبية جيدتن.

األزمات  حدوث  تجنّب  أن  الخبراء  يؤكد 
بذلهم مجهودات  أثناء  لالعبين  القلبية 
اختبارات  أن  سيما  ال  يختلف،  كبيرة  بدنية 
في  للجدل  مثيرة  القلبية  األزمــات  منع 
دائــم  اخــتــالف  وهــنــاك  الطبي  الــوســط 
التجارب  ونوع  والتوقيت  الطرق  حول 
المغرب  في  األندية  وتلزم  والفحوص، 
الالعبين بالخضوع لكشف للقلب، ويتكرر 
النتائج  من  يتضح  وقد  سنويًا  الفحص 
وجود حاجة إلجراء مزيد من الفحوص.

فحوصات مهمة لالعبين

بــتــســجــيــلــه 14 نـــقـــطـــة، وأضـــــــاف جـــيـــف تــيــغ 
هذا  منهما،  لكل  نقطة   11 بورتيس  وبــوبــي 
وخاض ميلووكي، ثالث املنطقة الشرقية مع 
35 فوزًا مقابل 20 خسارة، مباراته التاسعة 

خارج ملعبه من مبارياته العشر األخيرة.

لدينا قوة وصالبة إضافية
الــعــمــق  يــمــتــلــك  ــات  ــ بـ فـــريـــقـــه  لـــوبـــيـــز أن  رأى 
ــة، مــا  ــيــ الـــهـــجـــومـــي بــــخــــاف األعـــــــــوام املــــاضــ
أراد  فــي حــال  بــاكــس  نتائج  سينعكس على 

الموت المفاجئ 
والعبو المغرب

ــان، أزمات قلبية تضرب الرياضة ســـيـــبـــحـــث الــــهــــولــــنــــدي رونـــــالـــــد كــــومــ
املـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بـــرشـــلـــونـــة، الـــيـــوم، 
فــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة، عــــن إمـــكـــانـــيـــة رفـــــع لــقــبــه 
األول كــمــدرب »لــلــبــاوغــرانــا«، فــي موسم 
في  كــومــان  نجح  للكتالونين  مضطرب 
إحياء حظوظ فريقه خاله للمنافسة على 
بالبطولة  للفوز  والــســعــي  »الليغا«  لقب 

املحلية املفضلة، كأس امللك، مجددًا.
ووصــل كومان في ظــروف صعبة لقيادة 
الــفــريــق »الــكــتــالــونــي«، إذ كــان الــفــريــق قد 
ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي 
بــايــرن ميونخ )8 -  أمــام  بخسارة قاسية 
2(، ليقود مرحلة إعادة بناء فريق محبط، 
ُيــعــيــد تــوجــيــه مسار  وشــيــئــًا فشيئًا كـــان 
ولهذا  الصحيح.  الطريق  نحو  برشلونة 
ُيــعــد كــفــاح بــرشــلــونــة للتتويج  الــســبــب، 
بلقب هذا املوسم، الذي كان يظن كثيرون 
أنه سيكون مرحلة انتقالية ليس نجاحًا، 
ولكنه على األقـــل إعـــان نــوايــا مــن مــدرب 
لم يعرف مطلقًا االستسام ودائمًا ما أراد 

البحث عن حلول.
ـــ31  وفـــي حـــال تـــوج بــرشــلــونــة بــالــلــقــب، الـ
كــــأس  أول  ــكــــون  ــتــ ــــخ، ســ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ ــي  ــ فــ ــه  ــ لــ
 58 العمر  مــن  البالغ  الهولندي،  يحرزها 
ســنــة، كــمــدرب للفريق، فــي أول مــوســم له 

بالنادي، والثالث له باملجمل.
فــكــومــان ســبــق أن تـــوج بــكــأس املــلــك مــرة 
كــاعــب فــي صــفــوف برشلونة فــي 1990، 
لفالنسيا  أيضًا كمدير فني  به  تــوج  كما 
في 2008. وفاز كومان باللقب كاعب مع 
برشلونة على حساب الغريم ريال مدريد 
فــي مـــبـــاراة كــانــت تــعــنــي الــكــثــيــر، ومثلت 
تــغــيــيــرًا فـــي كــــرة الـــقـــدم اإلســـبـــانـــيـــة بعد 
تفوق »فريق األحام« على »سرب النسر« 
امللكي أو »ال كينتا ديل بويتري« كما كان 

ُيعرف آنذاك.
وفــــاز بــرشــلــونــة وقــتــهــا بــهــدفــن نظيفن 
ســـجـــلـــهـــمـــا جـــيـــيـــرمـــون أمــــــــور وخـــولـــيـــو 
ساليناس أمام ريال مدريد املتوج بأربعة 
»الليغا«، ووقتها كان  ألقاب متتالية في 

ــــذي تــــوج قــبــلــهــا بــكــأس  فـــريـــق كـــرويـــف الـ
ريكوبا، قد نجح في خطف اللقب ليؤكد 
البرسا  أثبت  ثم  النمو.  طريق  مواصلته 
ذلـــك فــي املــوســم الــتــالــي، بــالــفــوز باللقب 
أربــــعــــة  مـــــن  ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ لــــــلــــــدوري  األول 
مــتــتــالــيــة، وبــعــدهــا بــعــامــن تـــوج بـــدوري 
أبطال أوروبا في ملعب »ويمبلي«، بهدف 
تاريخي من ركلة حرة مباشرة في الوقت 

اإلضافي لرونالد كومان.
كما ُتـــوج املـــدرب الــهــولــنــدي بــالــكــأس في 
2008 مــع فــالــنــســيــا، وكـــان »الــخــفــافــيــش« 
وقــتــهــا يــكــافــحــون مــن أجـــل عـــدم الــهــبــوط 
لدوري القسم الثاني، وخلف في منصبه 
املدرب كيكي سانشيز فلوريس. وكاعب 
هولندا  لكأس  ألقاب  بثاثة  كومان  تــوج 
-1985( امستردام  أياكس  مع  لقب  أيضًا، 

1986(، واثنان مع بي إس في آيندهوفن 
تــوج  كــمــا  و1989-1988(،   1988-1987(
ــــأس فــي  ــكـ ــ ــًا مــــــرة بـــلـــقـــب الـ ــــدرب أيــــضــ ــمـ ــ كـ
هولندا مــع أيــاكــس أمــســتــردام فــي موسم 

.2002-2001
يــــخــــوض الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي الــنــهــائــي الــعــاشــر لـــه فـــي بــطــولــة 
كــأس ملك إســبــانــيــا، يــوم السبت الــقــادم، 
حــيــث يسعى خاله  بــلــبــاو،  أثلتيك  ــام  أمـ
للتتويج بلقبه السابع للبطولة وذلك في 
مباراة قد تمثل أيضا له آخــر نهائي مع 
برشلونة. وخال النهائيات التسعة التي 

خــاضــهــا »الـــبـــرغـــوث« مــع »الــبــاوغــرانــا« 
سجل سبعة أهداف وصنع ستة، كما أنه 

هز الشباك في آخر ثاثة منها.
ــتـــــي خـــاضـــهـــا  ــات الـــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ وفــــــــي كــــــل الــ
األســــطــــورة األرجــنــتــيــنــيــة وســـجـــل فيها 
بكأس امللك توج فريقه باللقب، باستثناء 
أمــام فالنسيا في 2019  النسخة املاضية 
ــاريــــن، إذ خــســر  ــامــ ــيــ بــمــلــعــب بــيــنــيــتــو فــ

برشلونة )2 - 1(.
وكـــــان أول نــهــائــي يــخــوضــه مــيــســي في 
الــبــطــولــة عـــام 2009 تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
السابق بيب غــوارديــوال، وسجل خالها 
هدفًا وقاد فريقه للفوز )4 - 1( على أثلتيك 
بلباو، تحديدًا في ملعب ميستايا، علمًا 
أن برشلونة في ذلك العام ُتوج بسداسية 
الثاني  الــهــدف  ميسي  وســجــل  تاريخية، 
أن  قبل   ،)1  -  2( ليتفوق  )د.55(،  للفريق 
يمنح بعدها بثاث دقائق تمريرة هدف 

آخر لبويان كركيتش.
ــلـــونـــة  ــامـــــن، خـــــــاض بـــرشـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ
لكنه  نفسه،  امللعب  على  مجددًا  النهائي 
خــســر بـــهـــدف نــظــيــف أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
فـــي الـــوقـــت اإلضـــافـــي بـــهـــدف مـــن رأســيــة 
لعب  مــبــاراة  فــي  ــالـــدو،  رونـ لكريستيانو 
فيها الريال بعنف، بقيادة مدربه السابق 

جوزيه مورينيو.
وفي نهائي آخر أمام »أسود الباسك« في 
كــالــديــرون، عادت  فيسنتي  بملعب   2012

السعادة لجدران برشلونة في كأس امللك، 
في  لصالحه  املــبــاراة  الفريق  حيث حسم 
الدقائق الـ25 األولى حينما تقدم بثاثية 
نظيفة )النتيجة النهائية(، بهدفن لبدرو 

رودريغيز وآخر مليسي. 
ــلــــونــــة  ــا بـــــعـــــامـــــن عـــــــــاد لــــبــــرشــ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ وبــ
ريـــال مدريد  أمـــام غريمه  ليسقط مــجــددًا 
فــي غياب  فــي ميستايا،  لــواحــد،  بهدفن 
كريستيانو رونالدو لإلصابة لكن بفضل 
هدف غير اعتيادي للويلزي جاريث بيل. 
التي لم  الثانية تواليا  املــرة  وكــانــت هــذه 
يسجل فيها ميسي بالنهائي أمام الفريق 

األبيض.
ولــــم يــتــأخــر الـــاعـــب األرجــنــتــيــنــي كــثــيــرًا 
في استعادة عافيته، إذ سجل واحــدًا من 
أفضل أهدافه في مشواره بنهائي نسخة 
2015 فــي »كــامــب نــو« أمــام أثلتيك بلباو 
أيضًا، وجاء الهدف في املباراة التي أحرز 
فــيــهــا ثــنــائــيــة، إذ جـــاء هــدفــه الــثــانــي في 

الدقيقة 74 ليقود فريقه للفوز )3 - 1(.
ولـــــم يـــتـــأخـــر الـــلـــقـــب الـــتـــالـــي لــبــرشــلــونــة 
فــي كـــأس املــلــك فــي 2016، حــن فـــاز على 
كالديرون  فيسنتي  فــي   )0  -  2( إشبيلية 
بــهــدفــن لــــجــــوردي ألـــبـــا ونـــيـــمـــار، ولــعــب 
ــار  ــتــــصــ االنــ ــــي  فــ ــًا  ــمــ ــاســ حــ دورًا  مـــيـــســـي 
بصناعته لكا الهدفن. ومرة أخرى أحرز 
برشلونة اللقب في 2017 بمشاركة ميسي 
أمام ديبورتيفو أالفيس حن فاز )3 - 1( 
وسجل  كــالــديــرون،  فيسنتي  ملعب  على 
مهاجم روساريو الهدف األول للفريق في 

الدقيقة 30 وصنع آخر لباكو ألكاسير.
وبـــعـــدهـــا أقـــيـــمـــت الـــنـــســـخـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
نــهــائــي كــــأس املـــلـــك فـــي مــلــعــب أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد الـــجـــديـــد، وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو، 
وحقق حينها برشلونة انتصارًا ساحقًا 
على إشبيلية بخماسية نظيفة ليحصد 
الرابع تواليًا، وكــان ميسي صاحب  لقبه 
لكل  الثاني وصنع هدفن آخرين  الهدف 

من لويس سواريز وأندريس إنييستا.
لكن الذكرى األخيرة مليسي في النهائيات 
لــم تــكــن جــيــدة حينما خــســر فــريــقــه أمــام 
مــلــعــب بينيتو  عــلــى  فـــي 2019  فــالــنــســيــا 
بالتوديع  متأثرًا  وقتها  وكــان  فيامارين، 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  لــنــصــف  ــــي  ــــدرامـ الـ
ــا أمـــام لــيــفــربــول، بــالــخــســارة إيــابــًا  ــ أوروبـ
بــأربــعــة أهــــداف نظيفة رغـــم فـــوزه ذهــابــًا 
في »كامب نــو« بثاثية نظيفة. ولــم يكن 
الــــذي ســجــلــه مــيــســي )د.72(، في  الـــهـــدف 
ذلك النهائي كافيًا لتعويض تأخر فريقه 
قــادا  ورودريــغــو  جاميرو  لكيفن  بهدفن 
إذا كان  مــا  للقب. وال أحــد يعلم  فالنسيا 
كارتوخا«  »ال  ملعب  على  السبت  نهائي 
فـــي إشــبــيــلــيــة، الــعــاشــر ملــيــســي، ســيــكــون 
ــيــــنــــي مــع  ــتــ ــنــ  هـــــو األخـــــيـــــر لـــلـــنـــجـــم األرجــ

برشلونة أم ال.
)فرانس برس(

نهائي كأس ملك إسبانيا: حلم ميسي وكومان
ال يريد المدرب الهولندي 

رونالد كومان، وال 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 

تفويت فرصة ذهبية 
لتصحيح مسار الموسم 

والتتويج بلقب كأس 
ملك إسبانيا وتجنب 

خطر الخروج بموسم 
صفري جديد

)Getty( هل ينجح كومان وميسي في رفع لقب كأس الملك؟
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يــــــخــــــوض مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الــــيــــوم مـــواجـــهـــة ُمـــنـــتـــظـــرة ضــد 
مـــنـــافـــســـه تـــشـــلـــســـي فـــــي نــصــف 
ــاد اإلنــكــلــيــزي، وعــيــنــه  ــحـ نــهــائــي كــــأس االتـ
على الــوصــول إلــى املــبــاراة النهائية ملوسم 
جــديــد، واالســتــمــرار فــي القتال على جميع 
امُلتاحة هذا املوسم، وهي املهمة  البطوالت 
ــال املــــدرب  ــ ــام رجـ ــ الـــتـــي لـــن تـــكـــون ســهــلــة أمـ

اإلسباني، بيب غوارديوال.

حلم السباعية لغوارديوال
ــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــريــ بـــعـــد أن نـــجـــح فــ
اإلنكليزي، بقيادة غوارديوال، في فك عقدة 
ــدور  ــى الــ ــع الــنــهــائــي والـــتـــأهـــل إلــ الــــــدور ربــ
نــصــف الــنــهــائــي بــعــد ســـنـــوات مـــن الــعــجــز، 
التاريخية  السباعية  تحقيق  حــلــم  أمــســى 
أقــــرب مـــن أي وقــــت مــضــى، وذلــــك فـــي حــال 
الناجحة.  الذهبية  املسيرة  »سيتي«  تابع 

غوارديوال 
وحلم السباعية

يسير المدرب اإلسباني، بيب غوارديوال، بثبات هذا الموسم في منافسته على جميع األلقاب المتاحة 
دون أي إقصاء مبكر، خصوصًا بعد وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة باريس 

سان جيرمان الفرنسي، فهل يستمر حلم غوارديوال لتحقيق السباعية التاريخية؟

3031
رياضة

تقرير

اإلنكليزي  سيتي  مانشستر  فــريــق  ونــجــح 
فــــي تــخــطــي مــنــافــســه األملــــانــــي بـــوروســـيـــا 
دورتموند األملــانــي في الــدور ربــع النهائي 
 –  4( بنتيجة  النهائي  إلــى نصف  والتأهل 
2( ذهــابــا وإيــابــا، لُينهي غـــوارديـــوال عقدة 
اإلقـــصـــاء مــن ربـــع الــنــهــائــي والــتــي ُتــاحــقــه 

منذ 3 سنوات متتالية.
وبعد وصول غوارديوال إلى نصف نهائي 
ــدة، أمـــســـى حلم  ــديــ أبـــطـــال أوروبـــــــا مــــرة جــ
تحقيق »السباعية« التاريخية )7 ألقاب في 

مــوســم واحــــد(، بــن يــدي العــبــي مانشستر 
سيتي، وهــو إنــجــاز تــاريــخــي لــم يسبق أن 

حققه أي فريق كرة قدم. 
وفي وقت اقترب »سيتي« من تحقيق لقب 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي بفضل ابــتــعــاده بفارق 
كــبــيــر عـــن الــوصــيــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ُينافس الفريق على لقبي الكأس في إنكلترا 
النهائي ضد  الــدور نصف  عندما يخوض 
تــشــلــســي فـــي كــــأس االتــــحــــاد يــــوم الــســبــت، 
الشهر  والنهائي ضد توتنهام يوم 25 من 

الحالي في كأس الرابطة.
ــقـــب »الــــســــوبــــر«  ــقـــق لـ ــــد حـ ــــي حـــــن كــــــان قـ فـ
ــم الـــحـــالـــي،  ــ ــــوسـ ــة املـ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــلــــيــــزي فـ اإلنــــكــ
ليكون مجموع هذه األلقاب املحلية هو 4، 
ولــو حقق لقب دوري أبــطــال أوروبـــا ولقب 
»السوبر« األوروبي ولقب مونديال األندية، 
ســُيــحــقــق مــانــشــســتــر ســيــتــي »الــســبــاعــيــة« 

التاريخية.

نصف نهائي ناري اليوم
ممثا  سيتي،  ومانشستر  تشلسي  يلتقي 
إنــكــلــتــرا فـــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــه مــن  ــ ــرة الــــقــــدم، فــــي الـــــــدور ذاتــ ــكـ أوروبــــــــا لـ
مــســابــقــة الــكــأس املــحــلــيــة، إذ يــأمــل الــنــادي 
اللندني إفساد مسعى منافسه نحو رباعية 
تاريخية هذا املوسم محليا، في حن يلتقي 
لــيــســتــر ســيــتــي وســاوثــمــبــتــون فـــي نصف 
أيضا  ويمبلي  ملعب  على  الثاني  النهائي 

امام حضور جماهيري.
ويـــمـــلـــك تــشــلــســي بـــقـــيـــادة مــــدربــــه األملـــانـــي 
تـــومـــاس تـــوخـــل فــرصــتــن لــتــعــكــيــر طــمــوح 
ــقـــاء الـــيـــوم  ــمـــا قـــائـــمـــة فــــي لـ ــداهـ ســـيـــتـــي، إحـ
والثانية محتملة في حال بلوغهما نهائي 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا عــلــى حـــســـاب ريـــال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي وبـــاريـــس ســــان جــرمــان 
الفرنسي تواليا. وعليه ربما ُتشكل املباراة 

»بروفة« لنهائي قاري محتمل بينهما.
ورغم جدولهما املزدحم عندما يخوض كل 
منهما 12 مباراة في غضون ستة أسابيع، 
إال أنـــه مــا مــن وقـــت لــلــتــراخــي، فمانشستر 
ســيــتــي بــطــل املــســابــقــة ســـت مـــــرات آخــرهــا 
عــام 2019، بــِإشــراف مــدربــه اإلسباني بيب 
لقب  ثابتة نحو  غــوارديــوال، يسير بخطى 
أربعة مواسم  املمتاز في  الـــدوري  ثالث في 
في ظل ابتعاده بفارق 11 نقطة في الصدارة 
عـــن جـــــاره وغـــريـــمـــه يــونــايــتــد الـــــذي يملك 

مباراة أقل.
هذا وستكون الفرصة سانحة لسيتي لرفع 
أولى كؤوسه هذا املوسم عندما يلتقي مع 
تــوتــنــهــام فــي نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة فــي 25 
نيسان/إبريل الحالي على ملعب »ويمبلي« 
أيــضــا. وكـــان غـــوارديـــوال فــك الــنــحــس الــذي 
الزمـــه فــي دوري األبــطــال منذ وصــولــه الى 

يسعى بيب غوارديوال 
لتحقيق 7 ألقاب في 

موسم واحد

سولدادو يؤكد أن طرد بوغبا كان سُيغير 
نتيجة المواجهة

قـــال مــهــاجــم غــرنــاطــة روبــيــرتــو ســـولـــدادو، بعد 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــهــدفــن  ــ الـــخـــســـارة أمـ
نظيفن في إيــاب ربــع نهائي الـــدوري األوروبــي 
وتوديع املسابقة: »إن الحكم أخطأ في لعبة كانت 
لــم يمنح بطاقة  املـــبـــاراة، حــن  لتعيد حــســابــات 
حــمــراء لــاعــب الــوســط الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، 
حيث كان يستحق بطاقة صفراء ثانية واضحة 
للغاية«. وقال سولدادو خال مؤتمر صحافي 
الفارق  التفاصيل تصنع  أن  »نعلم  املباراة:  بعد 
وأن املباراة كانت لتسير بشكل آخر، لكن كانت 
هناك بطاقة صفراء ثانية واضحة للغاية لبوغبا. 
رأيت ذلك في امللعب بشكل واضح، كانت بطاقة 
كذلك«.  يعتبرها  لــم  الحكم  لكن  ثانية،  صــفــراء 
وأكد املهاجم املخضرم أن فريقه ُيغادر الدوري 
األوروبي بعد أول مشاركة قارية له، وهو »يشعر بالفخر الشديد لكل مباراة قدمها في 
البطولة«. وأشار إلى أنه يرحل عن البطولة بذكريات جيدة للغاية، وأن الفريق اإلسباني 

نافس بشرف في ربع النهائي وهو أمر لم يكن ليتخيله أحد.

أرتيتا: أوناي إيمري المدرب األنجح في الدوري األوروبي
أغدق مدرب أرسنال، اإلسباني ميكيل أرتيتا، الثناء على مواطنه أوناي إيمري، مدرب 
الدوري  »املدفعجية« في نصف نهائي  لـ القادم  املنافس  الذي سيكون  فريق فياريال، 
األوروبــي، مشيرًا إلى أنه »املــدرب األنجح في املسابقة«. وحصل أرسنال على بطاقة 
عبوره لنصف نهائي البطولة بعد فوزه، أمس، على سافيا براغ برباعية نظيفة في 
إياب ربع النهائي، ليعوض التعادل )1-1( في الذهاب على ملعب اإلمارات، وفي نصف 
النهائي سيواجه فياريال الذي تمكن من إقصاء دينامو زغرب. وصرح أرتيتا لقناة 
»بي تي سبورت« بعد نهاية املباراة: »بدأنا بشكل جيد جدًا. كنا نمثل تهديدا طوال 
الوقت. أعجبني رد فعل الفريق عقب الهدف امللغى. سجلنا عدة أهداف وحافظنا على 
نظافة شباكنا، وهذا أمر مهم أيضًا«. وعن الدور القادم أمام فياريال، أكد أرتيتا أنه ال 
يزال هناك »الكثير للقيام به وهناك هامش للتحسن. نصف النهائي سيكون صعبًا 

جدًا وأوناي إيمري هو على األرجح املدرب األنجح في هذه املسابقة«.

مدرب روما: بلوغ نصف نهائي الدوري األوروبي 
ال يؤثر على قراري بشأن المستقبل

احتفى البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب روما، 
بـــوصـــول فــريــقــه إلــــى نــصــف نــهــائــي الـــــدوري 
النتيجة ال تؤثر  أن هــذه  اعتبر  لكنه  األوروبـــي، 
ــراره الــنــهــائــي  ــ بـــأي شــكــل مـــن األشـــكـــال عــلــى قـ
الــرحــيــل عــن نــــادي العاصمة  الــبــقــاء أو  بــشــأن 
الــصــيــف املــقــبــل. وقــــال فونسيكا بــعــد إقــصــاء 
أيــاكــس مــن ربــع الــنــهــائــي: »أنـــا راض للغاية. لم 
أصــل سابقا إلــى نصف نهائي أوروبــــي، وهــذا 
فخر كبير بالنسبة لي. إنه كذلك أيضًا لروما«، 
وحول ما إذا كانت هذه النتيجة يمكن أن تغير 
البرتغالي: »ال يغير هذا  بالنادي، أجاب  عاقته 
أي شــيء. ال أعــرف ما إذا كنت سأكون مدربًا 
لروما في املوسم املقبل أم ال، فأنا أعــرف فقط 
أنني سأكون املدرب في املباراة املقبلة. املستقبل 
ــول دائــمــًا،  فـــي هـــذا الـــوقـــت لــيــس مــهــمــا. كــمــا أقــ
الشيء املهم هو روما. لست قلقًا على اإلطاق«.

تأجيل موعد التصنيف األولمبي للتنس لضم نتائج بطولة
»روالن غاروس«

تم تأجيل موعد اإلعان عن تصنيف التنس الخاص باألوملبياد، والذي سيحدد الاعبن 
املؤهلن للمشاركة في أوملبياد طوكيو، إلى 14 حزيران/ يونيو املقبل بداًل من السابع من 
الشهر نفسه، وذلك لضم نتائج بطولة روالن غاروس، والتي ستنتهي في 13 حزيران. 
وأقر مجلس االتحاد الدولي للتنس هذا املوعد الجديد، وأشار في بيان رسمي، إلى أن 
املقبل سُيستخدم  حزيران  من   14 في  التنس  ومحترفات  محترفي  رابطة  »تصنيف 
لتحديد الاعبن املؤهلن للمشاركة مباشرة في منافسات الفردي والزوجي. تم اتخاذ 
القرار بناء على توصية من اللجنة األوملبية وبالتشاور مع رابطتي محترفي ومحترفات 

التنس واملوافقة النهائية من قبل اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية الدولية«.

مباراة كل النجوم »أول ستار« في سبع مناسبات واختير 
مرتن في تشكيلة »ثاني أفضل فريق« في الدوري موسمي 
بلغت  مــعــدالت  حــقــق  حــيــث  و2018-2017،   2015-2014
19,4 نقطة و8,2 متابعة في املباراة الواحدة خال مسيرة 
امتدت 15 موسًما وهو يعد من أبرز الاعبن في املسابقة، 

لكن القدر واملرض حرماه من إكمال اإلبداع في أميركا.
نشرها  مؤثرة  رسالة  عبر  باعتزاله  الجميع  أبلغ  ألــدريــدج 
عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي قال فيها: 
»كتبُت هذه الرسالة بقلب مثقل. في املباراة األخيرة، لعبت 
مع عدم انتظام في دقات القلب. بعد ساعات في األمسية 

ذاتها، زاد األمر سوًءا وأقلقني أكثر«.
وتابع »على الرغم من أن الحال أفضل اآلن، إال أن ما شعرت 
به تلك الليلة كان من أكثر األمور رعًبا التي مررت بها على 
اإلطــاق. لذلك اتخذت قــرار االعــتــزال. على مــدى 15 عاًما، 

الوقت  اآلن هو  لكن  لي،  بالنسبة  أولوية  السلة  جعلُت كرة 
املناسب ألضع صحتي وعائلتي في املقام األول«.

َمــتــه لــي هــذه  وأضــــاف فــي رســالــتــه »أنــــا مــمــن لــكــل مــا َقــدَّ
والحزينة  الــرائــعــة  اللحظات  الجميلة،  الــذكــريــات  الــريــاضــة: 
األبــد.  إلــى  بها  والتي سأحتفظ  أنشأتها  التي  والصداقات 
أشــكــر بــورتــانــد ألنــه اخــتــار فــي الــدرافــت فتى نحيًفا من 
ألنهم  أشــكــر سبيرز  أن  أريـــد  الــفــرصــة.  ومنحه  تكساس 

ضّموني إلى العائلة ومنحوني خمس سنوات«.
وأردف »في النهاية أشكر بروكلن، انتظرتم أكثر مني. في 
رياضة تتغير كثيًرا طلبتم مني املجيء والقيام بما أقوم 
به. أنا آسف أن ذلك لم يدم طويًا«. وختم »ال تعرفون متى 
تصل األمور إلى نهايتها، لذا احرصوا على االستمتاع بها 

كل يوم. بإمكاني القول بحق إنني قمُت بذلك«.
)العربي الجديد(  

الذي انضم مؤخًرا إلى بروكلن  ألدريدج  أعلن الماركوس 
السلة عن 35 عاًما بسبب مشاكل في  كــرة  اعتزاله  نتس 
القلب ظهرت خال الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفن األحد املاضي.
وانــضــم ألــدريــدج إلــى نتس فــي أواخـــر آذار/ مــارس الفائت 
من سان أنطونيو سبيرز، في محاولة للفوز بلقب الدوري 
للمرة األولى قبل اعتزاله، إذ التحق بكوكبة من النجوم في 
وصيف املنطقة الشرقية مع كيفن دورانت، جيمس هاردن، 

كايري إرفينغ، بايك غريفن وغيرهم.
ورغم أن الماركوس ألدريدج لم يعد في املستوى الذي كان 
عليه خال السنوات التي قضاها في ناديه األول بورتاند 
-2015( أنطونيو  ســان  أو   ،)2015-2006( بايزرز  ترايل 

قـــادًرا على تقديم إضافة تحت  يــزال  2020(، لكنه كــان ال 
السلة لفريقه الحالي نتس. وشارك الماركوس ألدريدج في 

الماركوس ألـدريدج

على هامش الحدث

شّكل اعتزال نجم 
بروكلين لكرة 
السلة، بسبب 
مشاكل في 

»القلب«، صدمة 
لجميع محبي كرة 

السلة األميركية 
نظير تألقه الالفت

مانشستر سيتي 
الفريق الوحيد الذي 
يُنافس على جميع 
)Getty( األلقاب

ستكتسب المواجهة بين ليستر سيتي وساوثمبتون في نصف نهائي 
حضورًا  ستشهد  كونها  كبيرة  أهمية  األحــد  يــوم  االتــحــاد  كــأس 
شخص  آالف  ـــ4  ب به  المسموح  العدد  ــدد  ُح أن  بعد  جماهيريًا، 
سيتوزعون على المدرجات التي تتسع أصًال لحوالي 90 ألف متفرج، 
وستكون غالبيتهم من السكان المحليين والموظفين العاملين في 
اختيار  وتم  الفريقين.  لمشجعي  وليس  الوطنية  الصحية  الخدمة 
المباراة لتكون حدثًا اختباريًا تمهيدًا لعودة المشجعين في المباراة 

النهائية.

جماهير في »ويمبلي«

وجه رياضي

سيتي عام 2017، إذ نجح في تخطي عقبة 
ربــع النهائي للمرة األولـــى، هــذه املــرة على 

حساب بوروسيا دورتموند االملاني.
أمـــام تشلسي  تــكــون سهلة  لــن  املــهــة  إال أن 
الذي أعاد بناء صفوفه بعد وصول توخل 
عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي فــي شــهــر كــانــون 
الثاني/يناير الفائت خلفا لفرانك المبارد، 
خصوصا أن فريق »البلوز مني بخسارتن 
فقط في 18 مباراة تحت إشــراف توخل في 
 )2 -  5( جميع املسابقات، أوالهما مفاجئة 
ــام ويـــســـت بــرومــيــتــش بعد  ــ ــه أمـ ــ عــلــى أرضـ
سلسلة من 14 مباراة خالية من الخسارة، 
ــاء بـــهـــدف نــظــيــف ضد  ــثـــاثـ وثــانــيــتــهــمــا الـ
ــي إيـــــاب ربــــع نــهــائــي  ــورتـــو الــبــرتــغــالــي فـ بـ
كــافــيــة  تـــكـــن  ــم  لــ أنـــهـــا  إال  االبـــــطـــــال،  دوري 
لــفــوزه بهدفن نظيفن في  إلقــصــائــه نــظــرًا 

مواجهة الذهاب.
اإليــجــابــيــة، إال أن تشلسي  نــتــائــجــه  ــم  ورغــ
حـــامـــل لــقــب الـــكـــأس ثــمــانــي مـــــرات آخــرهــا 
للتأهل  مــعــركــة شــرســة  يــواجــه  عـــام 2018، 
إذ يحتل  املقبل،  املوسم  األبطال  إلى دوري 
املركز الخامس في الــدوري على بعد نقطة 
من وســت هــام الــرابــع قبل سبع مراحل من 

النهاية.
ولم يخِف توخيل رغبته الجامحة في الفوز 
للفوز  الــى هنا  قــال »جــئــُت  بالكأس عندما 
بــاملــبــاريــات واأللـــقـــاب، مــا مــن سبب ألخفي 
ــك«. ُيــذكــر أن الــلــقــاء الــوحــيــد الـــذي جمع  ذلــ
تــشــلــســي ومــانــشــســتــر ســيــتــي هــــذا املــوســم  
في الــدوري، انتهى بفوز مانشستر سيتي 
)3 - 1( في ملعب »ستامفورد بــريــدج« في 
العاصمة لندن مطلع العام الحالي على أن 
يتواجها في ملعب االتحاد في املرحلة 35 

في أوائل شهر أيار/مايو املقبل.
ــة األولــــى  ــهـ ومــــن املـــتـــوقـــع أن تـــكـــون املـــواجـ
بن غــوارديــوال وتوخيل مثيرة على أرض 
املـــلـــعـــب، خــصــوصــا أنــهــمــا يــمــلــكــان أفـــكـــارًا 
كــرة  بتقديم  لهما  تسمح  ُمــمــيــزة  تكتيكية 
قــدم جميلة وُممتعة، وسُيحاول كل مدرب 
تحقيق نتيجة إيجابية لعدم تعكير فرحة 
التأهل إلى املربع الذهبي في دوري أبطال 
أوروبا، خصوصا أنهما املمثان الوحيدان 
املمكن  اإلنكليزية حاليا، واللذان من  للكرة 
الــــنــــهــــائــــي األوروبـــــــــــــي بـــطـــابـــع  أن يـــجـــعـــا 
إنــكــلــيــزي خــالــص فــي حـــال إقصائهما كــًا 
مــن ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي وبــاريــس ســان 

جيرمان الفرنسي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أعلن فريق غريميو البرازيلي مغادرة مدربه ريناتو »غاوتشو« بورتالوبي، بعدما بقي 
ألكثر من 4 أعوام في منصبه، في رقم قياسي، وذلك بعد إقصاء الفريق من بطولة كأس 
ليبرتادوريس القارية على يد إندبنديينتي ديل بايي اإلكوادوري. وأوضح بيان للنادي أنه 
يشكر ريناتو على »تفانيه وإخاصه ووالئه للنادي وألنه كان املدرب الذي قضى أكبر 
عدد من األعوام في قيادة الفريق األول«، هذا وأشار النادي إلى أن مغادرة ريناتو تمت 
باتفاق مشترك مع مجلس اإلدارة. وُتوج ريناتو مع غريميو بلقبي كأس البرازيل في عام 

2016 وكأس ليبرتادوريس في عام 2017.

صورة في خبر

ريناتو غاوتشو يغادر غريميو
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