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ُتوج فريق
برشلونة
اإلسباني بلقب
دوري أبطال
أوروبا للسيدات
للمرة األولى
في تاريخه ،إثر
فوزه الكاسح
على تشلسي
اإلنكليزي بأربعة
أهداف نظيفة
في المباراة
النهائية.
وبهذا االنتصار
العريض ،تحفر
سيدات برشلونة
أسماءهن في
قائمة شرف
المتوجات
باللقب للمرة
األولى في
تاريخهن.

بطالت أوروبا
سيدات برشلونة حققن اللقب األوروبي ألول مرة في التاريخ ()Getty

كريم بنزيمة
أفضل العب فرنسي
في الخارج

بوغبا :كانتي
هو العب ال يمكنني
أن أكرهه

زيدان يُكذب الشائعات:
كيف أبلغ الالعبين في
هذا التوقيت؟

اختير النجم الفرنسي كريم بنزيمة ،مهاجم فريق
ريال مدريد ،كأفضل العب فرنسي في الخارج
من جانب اتحاد العبي كرة القدم في فرنسا.
واختير بنزيمة ،الذي حصل على هذه الجائزة في
عام  ،2019متفوقًا على الحارس هوغو لوريس
من توتنهام ونغولو كانتي (تشلسي) وعثمان
ديمبلي (برشلونة) وفيرالند ميندي (ريال
مدريد)ُ .يذكر أن بنزيمة ُيقدم مستوى الفتا مع
النادي «امللكي» هذا املوسم.

اعتبر الفرنسي ،بول بوغبا ،أن مواطنه ،نغولو
كانتي ،هو العب محبوب في كرة القدم .وفي
تصريحات نشرتها قناة (بي إن سبورت) من
مقابلة مع العب وسط مانشستر يونايتد ستبث
كاملة الحقًا ،قال بوغبا« :ال يمكنني أن أكرهه،
هذا ليس ممكنًا .إنه لطيف ومحترف ،وحني أقول
إنه محترف أقصد أنه ال يتذمر مطلقًا ،ويعمل.
هو يغش في لعب الورق أحيانًا عندما نلعب لكنه
ذكي جدًا ،ال يسعك أال تحبه ،هو محبوب».

نفى الفرنسي زيدان ،مدرب فريق ريال مدريد ،أن
يكون قد أخبر العبيه برحيله مع نهاية املوسم
الحالي ،إذ شدد على أن الشيء الوحيد الذي
يشغله حاليًا هو املنافسة حتى الرمق األخير
على لقب «الليغا» .وتساءل زيدان في مؤتمر
صحافي« :كيف سأخبر العبي فريقي برحيلي في
الوقت الحالي؟ هذه أخبار كاذبة .تركيزي فقط في
املباراة املتبقية في املوسم .أمامنا مباراة وحيدة،
وهي الوحيدة التي تهمنا حاليًا».
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تقرير
حققت  3أندية عربية نتائج إيجابية في جولة ذهاب الدور
ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية لموسم
 ،2021-2020من خالل الفوز عبر بيراميدز المصري ،وشبيبة
القبائل الجزائري ،والتعادل الذي حققه الرجاء المغربي

الكونفيدرالية
األفريقية

نتائج ملفتة لألندية العربية

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـ ـت ـ ـبـ ــت جـ ـ ــولـ ـ ــة ذهـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــدور
رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي لـ ـبـ ـط ــول ــة ك ــأس
الـكــونـفـيــدرالـيــة األفــري ـق ـيــة لـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ملـ ــوسـ ــم  2021-2020الـ ـع ــدي ــد مــن
الظواهر املثيرة ،فاألندية العربية املتأهلة
حققت منها  3فــرق نتائج إيجابية ،وهي
الـ ـف ــوز ع ـب ــر ب ـي ــرام ـي ــدز املـ ـص ــري وشـبـيـبــة
القبائل ال ـجــزائــري ،والـتـعــادل عبر الــرجــاء
املغربي ،لتستمر انطالقة األندية املصرية
والجزائرية واملغربية الرائعة في بطوالت
األن ــدي ــة األفــري ـق ـيــة ،بـعــدمــا كـتـبــت مسابقة
دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ف ـ ــي ذه ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــدور رب ــع
ال ـن ـه ــائ ــي ف ـ ــوز األه ـ ـلـ ــي امل ـ ـصـ ــري وش ـب ــاب

بلوزداد الجزائري ،وتعادل الرجاء املغربي
واملولودية الجزائري ،فيما سقط الترجي
التونسي في فخ الهزيمة ،وهو ما تكرر في
الكونفيدرالية عبر الصفاقسي ،ممثل الكرة
التونسية الذي بات قريبا من وداع البطولة
بعد تعثره على ملعبه.
وش ـ ـهـ ــدت ج ــول ــة الـ ــذهـ ــاب ت ـف ـش ــي ظ ــاه ــرة
األخ ـطــاء الـفــرديــة الـقــاتـلــة لــاعـبــن ،ففريق
ب ـي ــرام ـي ــدز ع ــان ــى ف ــي ل ـق ــائ ــه م ــع إنـيـيـمـبــا
ال ـن ـي ـج ـي ــري مـ ــن ص ــدم ــة م ـب ـك ــرة وم ـث ـي ــرة،
بـطـلـهــا ح ــارس ــه ش ــري ــف إك ــرام ــي ،صــاحــب
املستوى املتراجع في الفترة األخيرة ،الذي
تسبب بـهــدف قـبــل انـتـهــاء الــدقـيـقــة األول ــى
مــن عمر اللقاء ،عندما حــاول مــراوغــة أحد
امل ـهــاج ـمــن ،ل ـي ـن ـتــزع م ـنــه ال ـك ــرة ويـسـجــل،

غياب بصمة المحترفين

لم يكن هناك حضور جيد للمحترفين
األجانب في األندية العربية خالل هذه
الــجــولــة ،يــتــصــدرهــم جـــون أنــطــوي
مهاجم فريق بيراميدز المصري ،إذ لم
يظهر سوى العب واحد فقط بمستوى
الفت ،هو بن ماالنغو مهاجم الرجاء
المغربي ،ونجح فــي تسجيل هدف
تــعــادل فريقه فــي مــرمــى أورالنـــدو
بيراتس ،ومنح فريقه خطوة مهمة
في خطف بطاقة التأهل.

الرجاء المغربي مرشح لحصد اللقب (كريم جعفر/فرانس برس)

فيما عانى الصفاقسي التونسي من خطأ
مهاجمه ف ــراس ش ــواط ،ال ــذي أه ــدر فرصة
ذهبية بــرعــونــة عبر ركـلــة ج ــزاء ،فــي لقائه
مع شبيبة القبائل الـجــزائــري ،تسببت في
خسارة الفريق.
وم ـ ــن الـ ـظ ــواه ــر امل ـث ـي ــرة أيـ ـض ــا ،اس ـت ـم ــرار
األخطاء التحكيمية الفادحة ،وعانى منها
هــذه امل ــرة الــرجــاء املـغــربــي ،خــال لقائه مع
أورالنـ ـ ــدو ب ـيــراتــس ،بـطــل ج ـنــوب أفــريـقـيــا،
ح ـيــث ل ــم يـحـتـســب ال ـك ـي ـنــي ب ـي ـتــر واوي ـ ــرو
ركلة جــزاء للرجاء مــن ملسة يــد لصالح بن
ماالنغو رأس الحربة ،وهو األمر الذي أدى
إلــى غضب ع ــارم فــي الـفــريــق املـغــربــي عقب
ان ـت ـهــاء ال ـل ـقــاء ،فــي ت ـكــرار ملـشـهــد اع ـتــراض
ال ـ ـ ــوداد ع ـلــى ح ـكــم م ـب ــارات ــه م ــع مــولــوديــة
الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
وكـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــدز امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ح ـ ـقـ ــق أكـ ـب ــر
انتصارات بجولة ذهاب الدور ربع النهائي،
بعد تغلبه على إنييمبا النيجيري بأربعة

الجولة شهدت جدًال
تحكيميًا في العديد
من المواجهات
أهـ ـ ــداف م ـقــابــل هـ ــدف ع ـلــى اس ـت ــاد ال ــدف ــاع
الجوي بالعاصمة املصرية القاهرة .وبات
بـيــرامـيــدز فــي حــاجــة لـلـفــوز أو الـتـعــادل أو
الـخـســارة ب ـفــارق هــدفــن فــي جــولــة اإلي ــاب،
لحسم بطاقة التأهل إلى الدور املقبل ،فيما
ال بــديــل أم ــام إنييمبا س ــوى ال ـفــوز بثالثة
أهداف مقابل ال شيء ،لتخطي عقبة الفريق
املصري الحائز على وصافة الكونفيدرالية
في نسخة املوسم املاضي.
وجـ ـ ـ ــاءت املـ ـ ـب ـ ــاراة قـ ــويـ ــة ،بـ ــدأهـ ــا إنـيـيـمـبــا
بــالـتـسـجـيــل املـبـكــر عـبــر مـهــاجـمــه فيتكور

مباوما في الدقيقة األول ــى ،ورد بيراميدز
برباعية سجلها رمضان صبحي وعبد الله
السعيد وإبــراه ـيــم ع ــادل «ه ــدف ــن» .وعقب
اللقاء ،أكد رودولفو أروابارينا ،املدير الفني
ل ـب ـيــرام ـيــدز ،ف ــي املــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ،عــدم
حسمه التأهل للدور نصف النهائي.
وق ــال رودول ـف ــو« :نـعــم حققنا ف ــوزا كبيرا،
التأهل لم يحسم من وجهة نظري ،إنييمبا
فريق قوي على ملعبه ،خطأ واحد قد يكلفك
الـكـثـيــر ف ــي اإليـ ـ ــاب ،ت ـحــدثــت م ـبــاشــرة إلــى
الالعبني وأنهيت االحتفاالت في غرفة خلع
امل ــاب ــس ،لــديـنــا أخ ـطــاء رغ ــم ال ـفــوز الكبير
عـلـيـنــا تــافـيـهــا ملــواص ـلــة امل ـش ــوار وحـصــد
تأشيرة التأهل إلــى الــدور نصف النهائي،
وسألعب مباراة اإلياب بكل قوة وبحثا عن
الـفــوز مــرة أخــرى فــي رحلة استعادة الثقة
الكاملة».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ن ـجــح شـبـيـبــة الـقـبــائــل
الـجــزائــري فــي ان ـتــزاع فــوز مهم وغ ــال على

السلة األميركية ...جاز األفضل في الدوري المنتظم
ختم فريق يوتا جاز
منافسات الدوري
المنتظم بأفضل طريقة
ُ
ممكنة ،وذلك بعدما
حافظ على صدارته
في موسم قدم فيه
أداء رائعًا وقويًا ،وأثبت
ً
أنّه سيُنافس على اللقب
ّ
بكل قوة في األدوار
اإلقصائية

أن ـه ــى ف ــري ــق ي ــوت ــا ج ــاز م ـنــاف ـســات الـ ــدوري
املنتظم لـكــرة الـسـلــة األمـيــركـيــة للمحترفني
كأفضل فريق ،مع أفضلية اللعب على أرضه
ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة «ب ـ ــاي أوف» ،فــي
مــواج ـهــات نــاريــة فــي الـ ــدور األول ستجمع
دي ـن ـفــر م ــع ب ــورت ــان ــد ،وك ـل ـي ـبــرز م ــع داالس
في املنطقة الغربية ،وميلووكي مع ميامي،
ونـيــويــورك نيكس مــع أتالنتا فــي الشرقية،
فـيـمــا يـتــوجــب عـلــى ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز،
حــامــل ال ـل ـقــب ،أن يـعـبــر املـلـحــق لـلـتــأهــل في
مواجهة صعبة أمام غولدن ستايت ووريرز.
وتأهلت األندية صاحبة املراكز من األول إلى
ال ـســادس فــي املنطقتني الـشــرقـيــة والغربية
مباشرة إلى األدوار اإلقصائية (بالي أوف)،
في وقــت تخوض األندية من املراكز السابع
إل ـ ــى الـ ـع ــاش ــر م ـل ـح ـقــا م ــن أج ـ ــل ال ـب ـطــاق ـتــن
األخيرتني .ويلعب صاحبا املركزين السابع
والـ ـث ــام ــن م ـ ـبـ ــاراة م ــن أج ـ ــل ب ـط ــاق ــة ال ـتــأهــل
املـبــاشــر ،على أن يلتقي الـخــاســر مــع الفائز

بني التاسع والعاشر لحجز البطاقة األخيرة.
في ساكرامنتو ،لم يدم التشويق كثيرًا ،فقد
أكــد يوتا جــاز ّأنــه جدير بحمل لقب الفريق
األفـضــل فــي املــوســم ال ـعــادي بعد ف ــوزه على
كينغز ( ،)99 – 121بفضل رجـلــه الـســادس
جـ ــوردان كــارك ـســون ،صــاحــب  33نقطة في
املباراة ،في حني حقق الفرنسي رودي غوبير
«دابــل-دابــل» بتسجيله  13نقطة إلــى جانب
 16كــرة مــرتــدة .وأنـهــى يوتا املــوســم العادي
في صــدارة املنطقة الغربية برصيد  52فوزًا
م ـقــابــل  20هــزي ـمــة .وب ـخ ــاف م ــا ح ـصــل في

لوس أنجليس ليكرز
يخوض الملحق ضد
غولدن ستايت ووريورز

امل ـب ــاراة األولـ ــى ،ق ــاوم فينيكس صـنــز حتى
ال ــرم ــق األخ ـي ــر ل ـل ـفــوز ب ـف ــارق نـقـطـتــن على
سان أنتونيو سبيرز ( )121 – 123مع غياب
الثنائي ديفن بوكر وكريس بول .وكان العب
االحتياط إيتوون مور صاحب الرمية التي
منحت صنز الفوز من خلف القوس قبل 2.2
ثانية من صافرة النهاية ،منهيًا اللقاء وفي
جعبته  22نقطة .وفي وقت يتوجب على جاز
وصنز االنتظار ملعرفة هوية منافسيهما في
املـلـحــق ،ستجمع املــواجـهـتــان األخ ــري ــان في
الـ ــدور األول نــاغـتــس مــع ب ــاي ــزرز وكـلـيـبــرز
مع مافريكس ،إذ ستكون املواجهة األخيرة
ثــأريــة فــي إع ــادة بــن الـفــريـقــن ملواجهتهما
ف ــي الـ ـ ــدور األول م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي وال ـتــي
انتهت لصالح كليبرز .وحافظ فريق دينفر
نــاغـتــس عـلــى م ــرك ــزه ال ـثــالــث رغ ــم خـســارتــه
أمــام بورتالند تــرايــل بــايــزرز (،)116 – 132
مستفيدًا من خسارة مطارده املباشر لوس
أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز ،ال ــراب ــع ،أم ــام أوكــاهــومــا
سيتي ثاندر (.)112 – 117
ومــع بــورتــانــد ،بــات لــوس أنجليس ليكرز،
حامل اللقب ،مضطرًا لخوض امللحق لحجز
بـطــاقـتــه لـ ـ ــأدوار اإلق ـصــائ ـيــة ب ـعــد احـتــالــه
املركز السابع ،على الرغم من فوزه على نيو
أورل ـيــانــز بيليكانز ( )98 – 110فــي مـبــاراة
تألق خاللها ليبرون جيمس بتسجيله 25
نقطة وتمريره  6كرات حاسمة .وقال جيمس
بعد املباراة« :يتوجب علينا أن نلعب بأفضل
قدراتنا ،علينا أن نلعب بأسلوب ليكرز لكرة
الـسـلــة .علينا أن نـكــون مستعدين للفرصة
والضغط الذي سنواجهه» .هذا وساهم زميل
«امل ـلــك» أنـتــونــي ديـفـيــس بـ ــ 14نقطة لليكرز
الــذي حسم قــدره فــي الــرمــق األخـيــر مــن عمر
الدوري .وغادر جيمس املباراة قبل  6دقائق
من صافرة النهاية في الربع الرابع األخير،
الراح ـ ــة كــاح ـلــه الـ ــذي تـسـبــب بــاب ـت ـعــاده عن
املــاعــب فــي  26مـبــاراة عانى خاللها ليكرز،
وطمأن جيمس عشاق كرة السلة وجماهير
قائال« :سأكون بخير».
فريقه
ً
كوري أفضل مسجل

يوتا جاز عازم على تحقيق لقب الدوري لعام )Getty( 2021

يـ ــواجـ ــه لـ ـيـ ـك ــرز م ـن ــاف ـس ــه غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
ووري ــورز ،الــذي حسم احتالله املركز الثامن
بـفــوزه على ممفيس غريزليز (،)101 – 113
بـفـضــل امل ـتــألــق سـتـيـفــن كـ ــوري ص ــاح ــب 46
نـقـطــة إلـ ــى ج ــان ــب  9ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة و7
م ــرت ــدات ،وه ــو الـ ــذي أن ـهــى امل ــوس ــم ال ـعــادي
كأفضل مسجل في ال ــ« »NBAللمرة الثانية
ف ــي مـسـيــرتــه ب ـم ـعــدل  32نـقـطــة ف ــي امل ـب ــاراة
الواحدة ،أما فريق ممفيس غريزليز التاسع،

فضرب موعدًا في امللحق مع ســان أنتونيو
سبيرز العاشر.
وفي املنطقة الشرقية ،فاز بروكلني نتس على
كليفالند كافالييرز ( )109 – 123وحل ثانيًا
ّ
خلف فيالدلفيا سفنتي سيكسرز املتصدر،
والفائز بدوره على أورالندو ماجيك (– 128
 .)127واستعرض بروكلني ،بفضل الرباعي
كيفن دورانت صاحب  23نقطة و 13تمريرة
حاسمة و 8مرتدات ،وكايري إرفينغ مع 17
ن ـق ـطــة ،وم ــاي ــك جـيـمــس ( )14وج ـيــف غــريــن
( ،)13وي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ب ــروك ـل ــن االن ـت ـظ ــار
حتى الثالثاء ملعرفة هوية منافسه املتأهل
من امللحق ،في وقت ينتظر فيالدلفيا حتى
الخميس.
وب ـخ ـس ــارت ــه أمـ ـ ــام ش ـي ـكــاغــو ب ــول ــز (– 118
 ،)112أنهى ميلووكي باكس املوسم العادي
فــي املــركــز ال ـثــالــث ،وس ـيــواجــه مـيــامــي هيت
السادس في إعادة لنصف نهائي املنطقة في
املوسم املاضي ،والذي انتهى لصالح جيمي
باتلر وفريقه هيت بنتيجة (.)1 – 4
عودة نيكس بعد  8سنوات

تجمع املواجهة الثانية في الــدور ّ
األول بني
ن ـي ــوي ــورك نـيـكــس ال ــراب ــع وأت ــان ـت ــا هــوكــس
الخامس .وختم نيكس ،الذي اعتبر مفاجأة
املـ ــوسـ ــم الـ ـ ـع ـ ــادي ،مـ ـب ــاري ــات ــه ب ــالـ ـف ــوز عـلــى
بوسطن سلتيكس ( ،)92 – 96وحجز بطاقته
لـخــوض األدوار اإلقـصــائـيــة بـعــد غـيــاب دام
ثمانية أعوام.
ّ
وفرط نيكس في تقدمه البالغ  21نقطة تاركًا
منافسه يقلصه إل ــى نقطتني فـقــط ،غـيــر أن
ّ
الـكـلـمــة األخ ـيــرة كــانــت لــدفــاعــه مــع نيرلنس
ن ــوي ــل ال ـ ــذي أوق ـ ــف ه ـج ـمــة لـسـلـتـيـكــس قبل
 37ثانية مــن صــافــرة النهاية .كما تألق في
صـفــوف الـفــائــز الـثـنــائــي آر جــي بــاريــت (22
نـقـطــة) وجــول ـيــوس رانـ ــدل مــع  20نـقـطــة و7
تمريرات حاسمة.
وسيجمع امللحق في الشرقية بني سلتيكس
السابع وويزاردز الثامن من جهة ،وبايسرز
التاسع مع هورنتس العاشر من جهة أخرى.
وفــي مـبــاراة حاسمة ،فــاز واشنطن ويــزاردز
على تشارلوت هورنتس ( )110 – 115بفضل
بـ ــرادلـ ــي ب ـي ــل امل ـت ــأل ــق ف ــي ال ــرب ـع ــن ال ـثــالــث
والرابع ،إذ سجل  20نقطة من إجمالي .25
ونجح راســل وستبرك ،املرشح للفوز بلقب
أفضل العب في الــدوري العادي ،في تحقيق
«تريبل -دابــل» مع  23نقطة و 15مرتدة و10
ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،راف ـع ــا رص ـي ــده ف ــي هــذه
الخانة إلى « 184تريبل  -دابل» في مسيرته.
(فرانس برس)

ال ـص ـف ــاق ـس ــي ال ـت ــون ـس ــي بـ ـه ــدف م ـق ــاب ــل ال
ش ــيء عـلــى مـلـعــب األخ ـي ــر .وب ــات الشبيبة
فــي حــاجــة للتعادل السلبي أو الـفــوز بأية
نتيجة على ملعبه ،لحصد تأشيرة التأهل،
فيما ال بديل أمــام الصفاقسي سوى الفوز
بنتيجة أكـبــر فــي ملعب الشبيبة للتأهل
للدور املقبل.
وأكــد دينيس الفاني ،املدير الفني لشبيبة
الـقـبــائــل ،فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي ،سعادته
ب ــاألداء واملستوى الــذي ظهر عليه العبوه
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـصـ ـف ــاقـ ـس ــي .وق ـ ـ ـ ــال« :ك ـن ــا
األفضل وسيطرنا على اللقاء بشكل كامل
وحققنا فوزا مهما خارج امليدان ،التأهل لم
يحسم بعد ،وعلينا الحذر في لقاء اإلياب،
كان يمكن الفوز على الصفاقسي بعدد أكبر
من األهداف ،لكن حققنا ما نصبو إليه وهو
النتيجة اإليجابية ،وسنلعب اإلياب بشكل
أك ـثــر ق ــوة واالس ـت ـف ــادة م ــن عـنـصــر األرض
لحسم التأهل إلى الدور املقبل».
وأضـ ـ ــاف «االنـ ـضـ ـب ــاط ال ـت ـك ـت ـي ـكــي ،خــاصــة
من جانب العبي الوسط أمــام الصفاقسي،
ســاهــم فــي انـتـصــارنــا ،وهــو األم ــر املطلوب
تنفيذه في مباراة اإلياب خاصة مع امتالك
الفريق التونسي وسط قوي».
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،أرجـ ــع ح ـم ــادي ال ـ ــدو ،املــديــر
الفني للصفاقسي التونسي ،الخسارة إلى
ســوء التوفيق ،وعــدم وصــول الالعبني إلى
أع ـلــى درجـ ــة م ــن الـتـنـفـيــذ لـتـعـلـيـمــاتــه بعد
تــولـيــه املـســؤولـيــة قـبــل الـلـقــاء ب ــ 4حصص
تــدريـبـيــة ف ـقــط .وأضـ ــاف «خ ـســرنــا الـشــوط
ـان على
األول ل ـل ـمــواج ـهــة ،لــدي ـنــا ش ــوط ث ـ ـ ٍ
ملعب شبيبة القبائل ،سنتدرب بكل قوة،
لــم أشــرف إال على  4وح ــدات تدريبية فقط
ف ــي ف ـت ــرة م ــا ق ـبــل املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ل ـك ـنــي أتـحـمــل
املسؤولية ،وسنعمل على االحتفاظ بآمال
التأهل آلخــر دقيقة في لقاء اإليــاب ،أتمنى
أن يـكــون الـتــوفـيــق حليف الــاعـبــن ،كانت
لــديـنــا ف ــرص خ ــال ال ـشــوط األول يمكن أن
تحسم النتيجة لصالحنا».
فــي الــوقــت نفسه ،عــاد الــرجــاء املـغــربــي من
جنوب أفريقيا بتعادل ثمني مع أورالنــدو
بيراتس بهدف لكل فريق ،وأصبح الرجاء،
املرشح بقوة إلحراز اللقب ،في حاجة للفوز
ب ــأي نـتـيـجــة عـلــى مـلـعـبــه لـحـصــد تــأشـيــرة
الـتــأهــل ،ويكفيه فــي الــوقــت نفسه التعادل
السلبي لحسم الصعود.
وكتبت املباراة اهتزاز شباك أنس الزنيتي،
ح ــارس مــرمــى ال ــرج ــاء ،ب ــأول ه ــدف يسكن
شباكه بعد حفاظه على مرماه  5مباريات
متتالية خــال مرحلة املـجـمــوعــات ،ولكنه
قدم مباراة رائعة وتصدى ألكثر من فرصة
خ ـط ـيــرة .ويـنـتـظــر أن يـشـهــد ال ـ ــدور نصف
ال ـن ـهــائــي لـلـكــونـفـيــدرالـيــة مــواج ـهــة تجمع
ال ـف ــائ ــز م ــن ب ـي ــرام ـي ــدز املـ ـص ــري وإنـيـيـمـبــا
الـنـيـجـيــري مــع الـفــائــز مــن ال ــرج ــاء املغربي
وأورالنــدو بيراتس الجنوب أفريقي ،ولقاء
ثانيًا يجمع بني الفائز من شبيبة القبائل
الجزائري والصفاقسي التونسي من جهة،
واملنتصر مــن القطن الـكــامـيــرونــي وغــراف
السنغالي من جهة ثانية.
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حسم لقب «الليغ  »1يتأجل
ودورتموند إلى األبطال

ستبقى المنافسة على
لقب الدوري الفرنسي
محتدمة حتى اليوم
ُ
األخير بين فريقي ليل
المتصدر وباريس سان
جيرمان الوصيف .في
المقابل ،حسم فريق
بوروسيا دورتموند
بطاقة التأهل لألبطال

ستكون جماهير كرة القدم الفرنسية على
موعد مع نهاية مثيرة للصراع املحتدم
على لقب بطل فرنسا لـعــام  ،2021وذلــك
األحد املقبل بعدما تقلص الفارق لنقطة
بني املتصدر ليل وباريس سان جيرمان
الـثــانــي ،إثــر تـعــادل األول على أرض ــه مع
سانت إيتيان من بدون أهداف ،مقابل فوز
حامل اللقب برباعية نظيفة على ضيفه
رين في املرحلة الـ 37ما قبل األخيرة.
وبــاتــت فــي رصيد ليل الساعي إلــى لقبه
األول م ـنــذ ع ــام  80 ،2011نـقـطــة مـقــابــل
 79لـســان جـيــرمــان بـطــل املــواســم الثالثة
األخيرة و 77ملوناكو الفائز ( )1 – 2على
ض ـي ـفــه ريـ ـ ــن ،إال أن م ـه ـم ـتــه ت ـب ــدو شـبــه
م ـس ـت ـح ـي ـلــة .ونـ ـظـ ـرًا ألن فـ ـ ــارق األهـ ـ ــداف
تعادل فريقني
يحدد هوية الفائز في حال
ُ
أو أكـثــر فــي الـنـقــاط ،فــإن ليل ي ــدرك جيدًا
أه ـم ـيــة ال ـف ــوز ف ــي املــرح ـلــة األخـ ـي ــرة ضد
مضيفه أنـجـيــه ،ألن ســان جـيــرمــان الــذي
يحل على بريست يملك أفضلية هائلة
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ( 52+ل ـفــريــق الـعــاصـمــة
مقابل  40+لليل و 33+ملوناكو).
وينتظر سان جيرمان وموناكو مواجهة
ما قبل املرحلة األخيرة من املوسم عندما
يلتقيان األربعاء في نهائي كأس فرنسا
ف ــي م ـحــاولــة إلن ـق ــاذ مــوسـمـهــا ،ال سيما
بالنسبة لحامل الـلـقــب .وحـصــل كيليان
م ـبــابــي ع ـلــى رك ـل ــة جـ ــزاء ع ـنــدمــا ت ـجــاوز
الـحــارس الصربي بــريــدراغ رايكوفيتش
وسدد الكرة نحو املرمى الخالي ،أبعدها
امل ـغــربــي يــون ــس ع ـبــد الـحـمـيــد ب ـي ــده ،ما
أدى إلى طرده (د ،)10.فانبرى البرازيلي
نيمار لها وترجمها بنجاح (د.)13.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة االنـ ـضـ ـب ــاط ف ــي االتـ ـح ــاد
الفرنسي لكرة القدم أعلنت الجمعة إيقاف
نيمار ملباراة ،ما سيمنعه من املشاركة في

وتابعت طريقها إلى الشباك (د ،)29.علما
أن األخـيــر طــرد فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة من
اللقاء.
بطولة ألمانيا :دورتموند
وفولفسبورغ إلى األبطال

ليل و«الباريسي» وصراع اللقب في الجولة األخيرة ()Getty

نهائي الـكــأس .وتلقى نيمار إن ــذارًا بعد
لحظات مــن نــزولــه بــديــا فــي دور نصف
النهائي ضد مونبلييه األربعاء الفائت،
مــا أدى إل ــى تـلــك الـعـقــوبــة بسبب إيقافه
مـبــاراتــن وأخ ــرى مــع وقــف التنفيذ بعد
طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت،
وك ــان ــت األخـ ـي ــرة م ـشــروطــة ب ـعــدم تلقيه
بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.
وي ـن ـ ُ
ـص ال ـق ــان ــون ع ـلــى ع ــدم إل ـغ ــاء وقــف
ال ـت ـن ـف ـي ــذ إال بـ ـع ــد خ ـ ـ ــوض ال ـ ــاع ـ ــب 10
مباريات رسمية من دون الحصول على
إن ـ ـ ــذار ،إال أن ن ـي ـمــار كـ ــان ي ـخ ــوض أم ــام
مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة.
ودخــل هــذا الـقــرار حيز التنفيذ أمــس في
 17أيــار/مــايــو أي قـبــل يــومــن مــن موعد
املباراة النهائية.
ه ــذا وس ـخــر ن ـي ـمــار م ــن ه ــذا الـ ـق ــرار عبر
ـا« :أري ــد أن
حسابه فــي «إنـسـتـغــرام» قــائـ ً
أف ـهــم مـنـطــق الـشـخــص ال ــذي يــديــر أم ــور
الـ ـبـ ـط ــاق ــات فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .ه ـ ــذا ال ـش ـخــص
يستحق التصفيق .مــا هــذه الـفــوضــى؟»،
وال ي ــزال بــإمـكــان بــاريــس س ــان جـيــرمــان
اس ـت ـئ ـنــاف اإليـ ـق ــاف ،وبــال ـتــالــي الـسـمــاح
لالعبه باللعب فــي النهائي على ملعب
«ستاد دو فرانس» خلف أبواب موصدة.
وس ـج ــل م ـب ــاب ــي الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـعــدمــا
استفاد من تمريرة خاطئة من البلجيكي
ت ــوم ــاس ف ــوك ـي ــت إلـ ــى زم ـي ـل ــه ع ـل ــى ب ــاب
املــرمــى ،تابعها بـطــل الـعــالــم فــي الشباك
(د ،)24.ثم أضاف البرازيلي ماركينيوس
ال ـثــالــث بــرأس ـيــة إث ــر ركـنـيــة م ــن مــواطـنــه
نـيـمــار (د ،)68.قـبــل أن يضيف اإليـطــالــي
م ــوي ــز ك ــن األخـ ـي ــر ب ـت ـســديــدة م ــن داخ ــل

امل ـن ـط ـقــة (د .)89.ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــدم لـيــل
بقيادة مدربه كريستوف غالتييه مباراة
متواضعة ولم يهدد مرمى خصمه ،إال في
الدقائق األخيرة من دون جدوى ليكتفي
بنقطة بعد ثالثة انتصارات متتالية.
موناكو بحاجة إلى أعجوبة

أبـقــى مــونــاكــو نفسه فــي دائ ــرة املنافسة
رغـ ـ ــم صـ ـع ــوب ــة املـ ـهـ ـم ــة ب ـ ـفـ ــوزه ()1 – 2
على ضيفه ري ــن ،وافـتـتــح وس ــام بــن يدر
التسجيل لـفــريــق الـعــاصـمــة (د ،)16.قبل
أن يـضـيــف ال ــروس ــي ألـكـسـنــدر غــولــوفــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي (د ،)29.ف ـي ـم ــا سـ ـج ــل أك ـس ـي ــل
ً
عكسيا في مرماه (د.)68.
هدفا
ديسازي ً
وال حل أمام موناكو للفوز باللقب األول
م ـنــذ عـ ــام  2017إال خ ـس ــارة ك ــل م ــن ليل
وسان جيرمان في املرحلة األخيرة مقابل
فـ ــوزه ب ـف ــارق ش ــاس ــع (أك ـث ــر م ــن  )6على
مضيفه لنس.
ودخ ـ ـ ــل ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي نـيـكــو
كـ ــوفـ ــاتـ ــش إل ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة بـ ـع ــدم ــا أن ـه ــى
الخميس مغامرة روميي فاليير املغمور
م ــن ال ــدرج ــة الــراب ـعــة وب ـلــغ عـلــى حسابه
نهائي الـكــأس ( ،)1-5الطامح للفوز بها
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ  1991وال ـســادســة في
تــاريـخــه ،وافـتـتــح فــريــق اإلم ــارة النتيجة
ع ـنــدمــا ش ــن الع ـب ــوه هـجـمــة م ــرت ــدة مــرر
إثـ ــرهـ ــا غ ــول ــوف ــن كـ ـ ــرة فـ ــي الـ ـعـ ـم ــق إل ــى
ب ــن ي ــدر تــون ـســي األصـ ــل تـبـعـتـهــا رائ ـعــة
ساقطة «ل ــوب» فــوق الـحــارس السنغالي
ألفريد غوميس (د .)16.وسجل غولوفني
الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من خارج
املنطقة ارتدت من القائد داميان دا سيلفا

حسم بــوروسـيــا دورتـمــونــد تــواجــده في
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا لـلـمــوســم الـســادس
ت ــوال ـي ــا ،وذل ـ ــك ب ـض ـمــانــه إنـ ـه ــاء ال ـ ــدوري
األملاني لكرة القدم في املركز الرابع على
أقــل تقدير بـفــوزه على مضيفه ماينتس
( )1 – 3في املرحلة  33قبل األخيرة .ودخل
دورتموند إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة
بعد تتويجه الخميس بلقبه الخامس في
مسابقة كــأس أملانيا بفوزه في النهائي
على اليبزيغ ( ،)1 – 4ثم واصــل مسلسل
انـتـصــاراتــه املتتالية الـتــي وصـلــت إلــى 6
في الدوري وثمانية باملجمل.
وأف ــاد فــريــق امل ــدرب إدي ــن تــرزيـتــش الــذي
سيترك منصبه في نهاية املوسم لصالح
مدرب مونشنغالدباخ ماركو روزه ،على
أكمل وجه من خسارة مالحقه أينتراخت
فرانكفورت أمام شالكه ( )3 – 4كي يبتعد
عــن آخــر فريق أسقطه بـفــارق أربــع نقاط
قبل مرحلة من نهاية املوسم.
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،وب ـ ـعـ ــد أربـ ـ ـع ـ ــة أيـ ـ ـ ــام ع ـلــى
ض ـ ـيـ ــاع حـ ـل ــم إحـ ـ ـ ـ ــراز الـ ـلـ ـق ــب األول فــي
تــاري ـخــه ب ـخ ـســارتــه ن ـهــائــي ال ـك ــأس أم ــام
دورتموند ،كاد اليبزيغ أن يصبح مهددًا
بوصافته لكنه عاد من بعيد أمام ضيفه
ف ــولـ ـفـ ـسـ ـب ــورغ وح ـ ـ ـ ـ ّـول ت ـخ ـل ـف ــه ب ـهــدفــن
سجلهما ماكسيميليان فيليب (الدقائق
 12و ،)1+45إلى تعادل بفضل الهولندي
ج ــاس ــن ك ــاي ـف ــرت (د )51.وال ـن ـم ـســاوي
مارسيل سابيتسر (د 78.من ركلة جزاء).
وب ـن ـق ـطــة الـ ـتـ ـع ــادل ،ض ـمــن فــول ـف ـس ـبــورغ
أيـضــا مـعـقــده فــي دوري األب ـطــال املــوســم
امل ـق ـب ــل ب ـت ـقــدمــه بـ ـف ــارق أربـ ـ ــع نـ ـق ــاط عــن
أيـنـتــراخــت فــرانـكـفــورت ،لكنه تــراجــع من
املــركــز الثالث إلــى الــرابــع بـفــارق األهــداف
خلف دورتموند ،في وقت يتقدم اليبزيغ
بفارق  3عنهما.
وي ـخ ـت ـتــم الي ـب ــزي ــغ ال ـ ــذي كـ ــان قــري ـبــا من
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـل ـقــب «ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» ه ــذا
املــوســم وال ــذي ُتــوج بلقبه بــايــرن ميونخ
ل ـل ـم ــرة ال ـت ــاس ـع ــة ت ــوالـ ـي ــا ،مـ ـ ـش ـ ــواره فــي
ال ـعــاص ـمــة أم ـ ــام ه ـيــرتــا ب ــرل ــن ال ـضــامــن
اس ـت ـم ــراره ف ــي م ـنــاف ـســات األض ـ ـ ــواء ،في
وقــت يلعب فولفسبورغ على أرضــه ضد
مــاي ـن ـتــس ودورتـ ـم ــون ــد م ــع ضـيـفــه بــايــر
ليفركوزن.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
ستكون األلعاب األولمبية المرتقبة في طوكيو بين  23تموز/يوليو و 8آب/
أغسطس  ،2021فرصة لسطوع نجوم جديدة في عالم الرياضة ،بينها
العبة الجمباز األميركية سيمون بايلز الساعية لبصمة تاريخية ،ومواطنها
كايليب دريسل خليفة أسطورة السباحة مايكل فيلبس

نادال بطل روما
حقق اإلسباني رافاييل نادال ،لقبه العاشر في بطولة روما املفتوحة لتنس األساتذة ،ذات
األلــف نقطة ،بعد فــوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول عامليًا ،بواقع
مجموعتني ملجموعة .وفاز نادال ،املصنف الثالث عامليًا ،على ديوكوفيتش بنتيجة (- 7
 )5و( )6 - 1و( )3 - 6في مباراة دامت ساعتني و 49دقيقة .وبهذا الفوز ،عادل نادال عدد
بطوالت املاسترز التي حققها ديوكوفيتش برصيد  36لقبًا ،كما نجح في تحقيق ثاني
ألقابه هذا املوسم ،واألول كان عندما حصد لقب بطولة برشلونة بعد نهائي ملحمي أمام
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

نجوم أولمبياد
طوكيو
طوكيو ـ العربي الجديد

يــأتــي عـلــى رأس الـنـجــوم املتوقع
مشاركتهم فــي أوملـبـيــاد طوكيو،
السويسري روجـيــه فـيــدرر ،الــذي
أع ـلــن ،فــي وق ــت ســابــق ،مـشــاركـتــه فــي دورة
جنيف ،األسبوع املقبل ،في ثاني مشاركة له
في إحــدى ال ــدورات منذ عودته إلــى املالعب،
بعد توقف دام أكثر مــن عــام بسبب مشاكل
في الركبة.
وسيخوض فـيــدرر ،مــع بلوغه األربـعــن من
ال ـع ـمــر ،غ ـمــار ال ـب ـحــث ع ــن ال ــذه ــب األومل ـب ــي،
اللقب الوحيد املفقود من سجله الزاخر.
كما يبرز في لعبة الجودو أيضًا ،الفرنسي
تيدي رينر ،الساعي إلى تتويج أوملبي ثالث
غير مسبوق في الوزن الثقيل.
وم ــن ب ــن ال ـن ـجــوم ك ــذل ــك ال ـس ــوي ــدي ال ـشــاب
أرماند دوبالنتيس ،الذي يقوم بما ال يمكن
تصوره .بعدما حطم املوهوب الذي نشأ في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة كــل األرقـ ــام القياسية في
القفز بالزانة لفئة الشباب .ويواصل ذلك عند
حسن «موندو»،
البالغني .بوجهه املالئكيّ ،
ابن الواحد والعشرين ،عامًا الرقم القياسي
ال ـعــاملــي مــرتــن ف ــي ب ــداي ــة ع ــام 6.18( 2020
ثــم  6.19مـتـرًا داخ ــل قــاعــة) ويــواصــل قفزاته
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الكل يترقب بايلز
ودوبالنتيس ودريسل
وفيدرر في األولمبياد
املذهلة ،ليصبح قدامى األبطال في رياضته
أمثال األوكــرانــي سيرغي بوبكا أو معشوق
طفولته الفرنسي رينو الفيليني من املاضي.
وس ـي ـف ـتــح ل ــه ل ـقــب أوملـ ـب ــي م ـص ـحــوبــا بــرقــم
قياسي جديد باب األساطير في اللعبة .كما
أن املستوى العالي لخصومه ،األميركي سام
كندريكس ،والبولندي بيوتر ليزيك ،اللذين
يتخطيان عادة عتبة الستة أمتار ،يشير إلى
مسابقة ملحمية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،تـ ـق ـ ّـدم س ـي ـمــون بــاي ـلــز نفسها
عـلــى أن ـهــا نـجـمــة أل ـع ــاب طــوك ـيــو .تــاريـخـهــا
ال ـش ـخ ـصــي وم ــواق ـف ـه ــا ال ـع ـل ـن ـيــة ب ـعــد ب ــروز
ق ـض ـيــة ال ـط ـب ـيــب لـ ــورانـ ــس ن ـص ــار (ت ـح ــرش
واعتداء جنسي على رياضيات) التي كانت
هـ ــي ن ـف ـس ـهــا ض ـح ـي ـت ــه ،ي ـع ـن ــي أن هــال ـت ـهــا
تتجاوز حدود رياضتها بشكل كبير .وبعد
االس ـتــراحــة فــي أع ـقــاب أومل ـب ـيــاد ري ــو ،2016

كوهي أوتشيمورا ملك الجمباز

كوهي أوتشيمورا هو بطل العالم  6مرات على التوالي بين 2009
و ،2015والبطل األولمبي المزدوج للمرة األولى منذ  40عامًا ،وسيطر
على الجمباز خالل السنوات الماضية .ولكن مع دخوله عامه الثاني
والثالثين ،وبعد معاناته من اإلصابات ،خصوصًا في الكتفين ،قرر
الياباني تركيز جهوده على جهاز واحد ،العارضة الثابتة .وال يزال عليه
الفوز بواحدة من آخر المنافسات المؤهلة في بداية عام ،2021
لخوض تجربة األولمبياد الرابع له.

حــافـظــت الـبـطـلــة األم ـيــرك ـيــة عـلــى هيمنتها
بــا م ـنــازع .وفــي عــام  ،2019أصبحت العبة
الجمباز األكثر ظفرًا بامليداليات في التاريخ
ـاال وس ـيــدات على
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم (رج ـ ً
ح ــد سـ ـ ــواء) ،بـحـصــولـهــا ع ـلــى  25مـيــدالـيــة،
 19م ـن ـهــا ذه ـب ـي ــةُ .يـ ـع ـ ّـد اس ـت ـم ــراره ــا ،ال ــذي
امتد عامًا أيضًا جــراء تأجيل دورة األلعاب
األوملبية التي كانت مقررة في  2020بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا ،اسـتـثـنــائـيــا ف ــي الـجـمـبــاز.
وبالتالي ،فإن بايلز قد تسجل رقمًا قياسيًا
جديدًا بسن الرابعة والعشرين في طوكيو،
وهــو أكبر عــدد مــن األلـقــاب األوملبية لالعبة
أو العب جمباز .وكانت السوفييتية الريسا
التينينا حصدت تسع ميداليات بني 1950
و ،1960ول ــدى بايلز اآلن أربـعــة وستنافس
على ستة في طوكيو.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ف ـ ــإن ال ـ ـقـ ــول إن دري ـ ـسـ ــل مـ ــن ع ـيــار
ال ـس ـبــاح مــاي ـكــل فـيـلـبــس ل ـيــس م ـبــال ـغــة .فال
يــزال األول الــذي كــان في الرابعة والعشرين
من عمره حني فاز «فقط» بلقب التتابع عام
 ،2016ب ـع ـي ـدًا ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن س ـجــل فيلبس
بـ ــ 23مـيــدالـيــة ذهـبـيــة أوملـبـيــة .ولـكــن بمعدل
اقتناصاته فــي بطولة العالم ( 2017سبعة
انتصارات) و( 2019ثماني ميداليات بينها
ســت ذهـبـيــات) ،فــإن الـسـبــاح األمـيــركــي لديه
الوسائل الكافية ملقارنة نفسه باألسطورة،
خ ـصــوصــا أن ال ـتــأج ـيــل ل ــم ي ــزع ــزع هـ ــدوءه
مستاء إذا أمضيت
حينما قــال «مل ــاذا أك ــون
ً
ع ــام ــا إض ــاف ـي ــا ل ـت ـطــويــر هـ ــذه الــدي ـنــام ـيــة؟»
بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».
أم ــا ه ــوس ت ـيــدي ري ـن ـيــر ( 31ع ــام ــا) ه ــو أن
يصبح أول بطل أوملبي ثالثي للوزن الثقيل
في التاريخ ،في أرض الجودو ،وتحديدًا في
معبد «نيبون بــودوكــان» فــي طوكيو .فمنذ
عـ ــام  ،2007راك ـ ــم العـ ــب الـ ـج ــودو الـفــرنـســي
ألقابه أكثر من أي شخص آخــر :عشرة على
وجه التحديد ،ثمانية في وزن فوق  100كغم،
واثنان في جميع الفئات .لكن رينير كان نادر
الـتــواجــد عـلــى حـصــائــر الـتــاتــامــي اليابانية
على هامش األوملبياد .فلم يلعب في بطولة
ال ـع ــال ــم م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2017ث ــم تــوقــف
لـعـشــريــن ش ـه ـرًا ،وب ـعــدهــا اإلغ ـ ــاق الـعــاملــي
وتوقف املنافسات في  2020جراء كوفيد.19-
كـمــا أن قــوتــه ال ـشــديــدة الـتــي لــم تقهر ألكثر
مــن تسع سـنــوات ،انتهت فــي أوائ ــل شباط/
نزاال .وبالتالي ،فإن
فبراير املاضي بعد 154
ً
الصورة األكثر مالءمة في طوكيو ،ستكون
بــالـضــرورة انـتـصــارات جــديــدة بــدءًا مــن اآلن
وحتى دورة األلعاب األوملبية.
بـ ــدوره ،ستسلط األن ـظ ــار عـلــى الـســويـســري
روجيه فيدرر الــذي ال يــزال هناك لقب أخير
ينقص خــزائـنــه :امليدالية الذهبية األوملبية
في الـفــردي ،إذ أنــه فــاز بزوجي كــرة املضرب
مــع مــواطـنــه سـتــان فافرينكا ع ــام  2008في
بـ ـك ــن ،وغ ـ ـ ــاب فـ ــي  2016فـ ــي ري ـ ـ ــو ،وخ ـســر

على هامش الحدث
بوكا جونيورز يطيح بريفر بليت
ويتأهل لنصف نهائي الدوري األرجنتيني
تأهل فريق بوكا جونيورز لنصف نهائي بطولة كأس رابطة الدوري األرجنتيني لكرة
القدم بعد فوزه ( )2 - 4بركالت الترجيح ،وذلك إثر نهاية الوقت األصلي ملباراة السوبر
كالسيكو على ملعب ال بومبونيرا بالتعادل اإليجابي ( .)1 - 1وشهد اللقاء ،الذي عانى
خالله ريفر بليت من العديد من الغيابات بسبب تفشي فيروس كــورونــا ،الكثير من
جدال كبيرًا بسبب خطأ من
اإلثــارة ،بداية من هدف كارلوس تيفيز (د )10.الذي شهد ً
الحكم في احتسابه ،مرورًا بمشاركة حارس ريفر بليت الشاب آالن دياز ،للمرة األولى،
بقميص الفريق األول ،ونـجــاح ريفر فــي إدراك التعادل عبر خوليان ألفاريز (د،)68.
رغم إصابة  15من العبيه بوباء كورونا .وعاد تيفيز ليقود بوكا في ركالت الترجيح
بتسجيله أول ركـلــة ج ــزاء ،تبعه سيباستيان فيا وكــارلــوس روبــرتــو وخوليو ألبرتو
بوفاريني ،بينما سجل لريفر كل من جونزالو مونتييل وخوليان ألفاريز .وسيواجه
بوكا في نصف النهائي فريق راسينغ ،بينما سيلعب في نصف النهائي اآلخر كل من
إنديبندينتي وكولون.

فــي امل ـب ــاراة النهائية فــي  2012فــي مملكته
بويمبلدون .وسيكون أمام السويسري ،الذي
سـيـبـلــغ األربـ ـع ــن ف ــي  8آب/أغ ـس ـط ــس يــوم
الحفل الختامي لألوملبياد ،فرصة جديدة،
وأخيرة بال شك ،ليقتنص امليدالية ،شرط أن
يتماثل للشفاء من جراحتني خضع لهما في
ركبته اليمنى مطلع .2020
لـكــن األم ــر ال ــذي قــد يــؤثــر عـلــى ف ـي ــدرر قبل

مشاركته املرتقبة ،ما نشر مؤخرا عنه بعدما
اتهمه نائب رئيس االتحاد األملاني للتنس،
دي ـ ــرك ه ـ ـ ـ ـ ــوردورف ،ب ــال ـت ــاع ــب فـ ــي تــرت ـيــب
الــاعـبــن ال ـصــادر عــن ات ـحــاد العـبــي التنس
املحترفني مــن أجــل مصلحته الـخــاصــة ،من
خ ـ ــال االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ــوق ـع ــه ف ــي مـجـلــس
ال ــاع ـب ــن .وق ـ ــال املـ ـس ــؤول األمل ــان ــي حينها
فـ ــي ت ـس ـج ـيــل ص ــوت ــي ع ـل ــى م ـن ـص ــة «ت ـنــس

ن ـ ــت»« :ل ـق ــد غ ـيــر روجـ ـي ــه ف ـي ــدري ــر بـبـســاطــة
النظام لحماية نفسه ،وهــذا أمر خطأ وغير
م ـســؤول» .وأض ــاف ه ــوردورف «لـقــد استغل
نفوذه في مجلس الالعبني» .وبسبب جائحة
فيروس كورونا ولتفادي خسارة الكثير من
الالعبني لترتبيهم في ظل عدم اللعب ،تقرر
تجميد النقاط التي تم تحقيقها بني مارس/
آذار  2019ودي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول .2020

وب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ،ف ــإن الع ـبــي الـتـنــس الــذيــن
لم يلعبوا أي بطولة هــذا العام لن يخسروا
مراكزهم في الترتيب ،وهذا حال فيدرر ،الذي
على الرغم من عدم لعبه بعد بطولة أستراليا
املفتوحة بسبب إصابة في الركبة ،ال يزال في
أيضا لنوفاك
املركز الخامس .وقد سمح هذا ً
ديوكوفيتش باالستمرار في تقدم مريح في
التصنيف العاملي.

فيدرر نجم
مخضرم ينتظر
التتويج الذهبي
األولمبي
(محمد فرج/
)Getty

حلم ميالن في دوري األبطال في خطر
بتعادل سلبي أمام كالياري
فقد ميالن نقطتني ثمينتني في سباق دوري األبطال املحتدم بتعادله سلبيًا أمام ضيفه
كالياري ،في اللقاء الذي شهده ملعب (سان سيرو) ضمن مواجهات الجولة الــ 37في
دوري الــدرجــة األول ــى اإليـطــالــي لكرة الـقــدم .وفشل رجــال امل ــدرب ستيفانو بيولي في
فك شفرة شباك الضيوف على مدار الــ 90دقيقة ،ليكتفي الفريق بحصد نقطة .وبات
رصيد «الروسونيري»  76نقطة في املركز الثالث ،بفارق املواجهات املباشرة أمام نابولي
(الرابع) ،ونقطة أمام يوفنتوس الخامس .وقد تتبخر أحالم الفريق في العودة إلى دوري
أبطال أوروبــا بعد غياب  7سنوات ،ال سيما أنــه سيخوض اختبارًا صعبًا في الجولة
األخيرة عندما يحل ضيفًا على أتالنتا الوصيف بـ 78نقطة.

وجه رياضي

حمزة تشـودري
أصبح« ،الموهبة
الشابة» ،حمزة
تشودري ،محط
أنظار الجماهير
الرياضية ،نتيجة
لطريقة احتفاله
الفريدة بلقب كأس
االتحاد اإلنكليزي

قتيبة خطيب

خطف النجم اإلنكليزي الشاب حمزة تشودري ،قائد خط
وس ــط ن ــادي ليستر سـيـتــي ،قـلــوب املــايــن مــن الجماهير
الــريــاضـيــة ،بـعــدمــا رف ــع عـلــم فـلـسـطــن ،مــن أج ــل االحـتـفــال
مع فريقه بلقب كــأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،عقب
بهدف نظيف في املواجهة النهائية ،التي
فوزه على تشلسي
ٍ
جمعت بينهما على ملعب «ويـمـبـلــي» .ولــم يـنـ َـس صاحب
الـ( 23عاما) ،قضية الشعب الفلسطيني نهائيًا ،بعدما رفع
علمهم وسط احتفاالت ليستر سيتي ،في إشارة واضحة من
حمزة تشودري ،إلى أنه ضد ُظلم االحتالل اإلسرائيلي ،الذي
يقصف األبــريــاء في قطاع غــزة ،ويقتل املدنيني في الضفة
الغربية ،ويعتدي على أهالي الشيخ جراح في القدس .حمزة
تحدر من أصل بنغالي وكاريبي ،يفتخر بدينه
تشودريُ ،امل ّ

اإلسالمي ،الذي تلقى تعاليمه من والدته ،التي حرصت على
تعليمه كل شيء في مرحلة طفولته ،من خالل قراءة القرآن
الكريم ،الذي حفظ منه «آية الكرسي» ،التي يرددها بشكل
دائم ،قبل خوضه أي مباراة ،بحسب تصريح سابق لشبكة
«بــي بــي ســي» البريطانية .ومــع حــرص والــدتــه على إكمال
تعليمه في املدرسة ،طالبها حمزة بضرورة السماح له بأن
يصبح العبًا في كرة القدم .لذلك ،قــررت إلحاقه بأكاديمية
ليستر سيتي ،وهو في سن الـ( 13عاما) ،ليلفت األنظار إليه،
بسبب املهارة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها .وفي عمر الـ(16
عاما) ،قرر الجهاز الفني تصعيده إلى الفريق األول ،وأصبح
محط أنظار أكبر األندية اإلنكليزية ،لكن إدارة ليستر سيتي
رفضت التفريط فيه ،إال أنها قررت إعارته ملو بيرتن ألبيون،
بدوري القسم الثالث في موسم  ،2017/2016حتى يتم صقل
مهارته الفنية .عاد حمزة تشودري في شهر سبتمبر/أيلول

سيميوني :اخترنا هذه المهنة من أجل لحظات مثل هذه
أكد األرجنتيني دييغو سيميوني ،مــدرب فريق
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ،بـعــد االن ـت ـصــار الـعـسـيــر على
أوســاســونــا ( )1-2بعد أن كــان متأخرًا بهدف،
والذي حافظ به على صدارته «الليغا» قبل جولة
من النهاية ،أنه اختار هذه املهنة من أجل «لحظات
مـثــل ه ــذه» .وأوض ــح سـيـمـيــونــي ،خ ــال املؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد امل ـب ــاراة الـتــي احتضنها ملعب
(واندا ميتروبوليتانو)« ،هذه هي طبيعة حياتنا.
اخترنا هذه املهنة محاولني تقديم أفضل ما لدينا
للوصل إلى مثل هذه اللحظات .ثم ،هذه رياضة،
يكون فيها فائز ،وخاسر» .وحول مباراة التتويج
باللقب فــي الجولة األخـيــرة أمــام بلد الوليد ،أكد
املـ ــدرب األرجـنـتـيـنــي أن ــه سـيـسـتـعــد لـهــا بنفس
الطموح والشغف الذي جاء به في  2011لتدريب
الفريق .وأضاف سيميوني «ال أفكر بطريقة سلبية ،ولكن في العمل ،وفي بدء األسبوع
أوال عن الراحة ،واستعادة القوى ،والتحضير بأفضل طريقة ممكنة ملباراة نهائية
بحثًا ً
أمام بلد الوليد املنافس الذي يحتاج أيضا للفوز (لضمان البقاء في الليغا) ،وال يشغلني
أمر آخر سوى التحضير جيدًا للمباراة على مدار األسبوع».

عــام  2017إلــى ليستر سيتي مــرة أخــرى ،وشــارك في 17
مباراة في أول موسمني شــارك فيهما بالدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،لكن مع تولي املــدرب بريندان رودجــرز
مهامه على رأس الجهاز الفني ،أصبح قائد خط الوسط أحد
أعضاء التشكيلة األساسية .ونال حمزة تشودري مكافأة
التألق مع ليستر سيتي ،من خــال عقد طويل مع الفريق،
ليثبت صاحب ال ــ( 23عــامــا) أنــه يستحق التواجد مــع أحد
أفضل األندية اإلنكليزية في السنوات املاضية ،لكن حمزة
دخل اآلن قلوب ماليني من الجماهير الرياضية بسبب رفعه
العلم الفلسطيني .ومــع دخــولــه قـلــوب املــايــن ،لــم يستطع
حمزة تـشــودري نسيان التعاطف مع الشعب الفلسطيني
ضد ظلم االحتالل ،كيف ال ،وهو الذي تذوقه قبل عدة أشهر،
عندما شن بعض الجماهير العنصرية هجمة عنيفة تجاهه،
بسبب لون بشرته ،ما جعل الجميع يقف إلى جانبه.

كومان :الخسارة أمام سيلتا فيغو
تعكس ما حدث لنا الموسم الحالي
أكد مدرب برشلونة رونالد كومان أن الخسارة
أمــام سيلتا فيغو تعكس مــا حــدث لفريقه في
ب ـطــولــة ال ـ ــدوري .وخ ـســر ال ـن ــادي «ال ـك ـتــالــونــي»
تلقائيًا اللقب فــي م ـبــاراة أع ــرب بعدها املــدرب
الهولندي عــن أسفه إزاء الـفــرص الضائعة في
الشوط األول .وقال كومان في مؤتمر صحافي
بـعــد ال ـل ـقــاء «املـ ـب ــاراة تـعـكــس م ــا ح ــدث لـنــا في
م ـبــاريــات عــديــدة مــع ف ــرص فــي ال ـشــوط األول.
عندما ال تحظى بالحظ واألداء الجيد للتسجيل
يـحــدث ه ــذا» .هــذا وت ـفــادى امل ــدرب الـحــديــث عن
مستقبله فــي الفريق ،موضحًا «قلت مــا أفكر
ف ـيــه ول ــن أك ـ ـ ــرره» ،مـضـيـفــا أن ال ـفــريــق الـفــائــز
سيحمل اللقب .وأشار كومان أيضًا إلى ليونيل ميسي الذي لم يؤكد بعد إذا ما كان
سيستمر في اللعب في «كامب نو» املوسم املقبل ،وقال «ال يزال يعد أفضل العب في
العالم .أظهر أنه من املستحيل اللعب بدونه ألنه سجل  30هدفًا .أمل من جانبي ومن
جانب النادي أن يستمر معنا».

