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أسفرت قرعة
بطولة «الدوري
األوروبي» عن
ومواجهات
متوازنة لألندية
الكبيرة ،إذ
سيلعب فريق
مانشستر يونايتد
اإلنكليزي
ضد غرناطة
اإلسباني،
وسيلعب أرسنال
اإلنكليزي ضد
سالفيا براغ
التشيكي ،بينما
يلعب أياكس
الهولندي ضد
روما اإليطالي
وأخيرًا دينامو
زغرب الكرواتي
ضد فياريال
اإلسباني.

قرعة الدوري األوروبي
من سيصل إلى المربع الذهبي في عام 2021؟ ()Getty

ستيفانوس تسيتسيباس
يبلغ نصف نهائي
بطولة أكابولكو

ديوكوفيتش
وميدفيديف ونادال في
بطولة مونت كارلو للتنس

سومايال كوليبالي
يوقع لفريق بوروسيا
دورتموند األلماني

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى
نصف نهائي بطولة أكابولكو املفتوحة للتنس
ذات الـ 500نقطة بعد تغلبه على الكندي فليكس
أوجيه ألياسيم .وتمكن تسيتسيباس ،من التغلب
على أوجيه الياسيم بنتيجة ( )4 - 6( ،)5 - 7و(6
  .)3وفي مباراة أخرى تأهل األملاني ألكسندرزفيريف ،املصنف السابع عامليا واملرشح الثاني
للقب ،إلى نصف النهائي بعد انسحاب منافسه
النرويجي كاسبر رود لإلصابة.

ُ
سيشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي
دانييل ميديفيديف واإلسباني رافييل نادال في
النسخة القادمة من بطولة مونت كارلو لألساتذة
ذات األلف نقطة والتي تقام بدون جمهور بسبب
فيروس كورونا اعتبارًا من  10نيسان/أبريل
ُ
وسيشارك
املقبل ،بحسب ما أعلن عنه املنظمون.
في النسخة الـ  114من البطولة ،التي فاز بها
نادال في  11مناسبة 9 ،من أفضل  10العبني في
التصنيف العاملي.

أعلنت وكالة ( )Epic Sportsالتي تمثل الفرنسي
سومايال كوليباليّ ،مدافع فريق باريس سان
جيرمان ،أن الالعب وقع لفريق بوروسيا
دورتموند األملاني .وسينضم كوليبالي ( 17سنة)
للنادي األملاني في الصيف املقبل .وقال الالعب
الفرنسي في بيان نشرته الوكالة التي تمثله «كان
لدي عروض من أندية أخرى ولكن بعد التحدث
مع األشخاص في نادي دورتموند علمت أنه
الفريق املناسب لي».
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تقرير

تمثيل بـلــد وال ــدت ــه ،شـحــذ الـنـقــاد أقــامـهــم،
وانهالت االنتقادات على االتحاد الجزائري
لكرة القدم وعلى رئيسه خير الدين زطشي،
ب ـس ـبــب ف ـش ـلــه ف ــي ال ـظ ـفــر ب ـخ ــدم ــات ح ــارس
م ــوه ــوب م ــن قـيـمــة الـتـلـمـســانــي ،خــاصــة أن
االتحاد الجزائري كان يعمل منذ أشهر على
إقـنــاعــه باللعب لـفــائــدة مـحــاربــي الـصـحــراء،
وفشل في ذلك فشال ذريعا ،بل وزاد من حدة
الغضب اختياره للمغرب ،إذ لــو اخـتــار بلد
املـنـشــأ ،ليحمل قميص منتخبه لـكــان األمــر
هينا فــي األوس ــاط الــريــاضـيــة ،لكن الــذهــاب
ل ـلـم ـنــافــس امل ـغ ــرب ــي ،ي ـعــد خـ ـس ــارة كــارث ـيــة،
لخلية «الكشافني» الجزائرية التي تنشط في
فرنسا على الخصوص.
وقبل التلمساني ،تمكن الكشافون املغاربة
املنتشرون في معظم مناطق أوروبا ،من جلب
عــدة العـبــن كــان بإمكانهم اللعب للجزائر،
أم ـث ــال أي ـمــن أوريـ ــر الع ــب ب ــاي ــرن لـيـفــركــوزن
األمل ــان ــي ،وح ـمــزة بــوهــادي ومـ ــروان الطاهر
ورض ــا ك ـي ــرازي املـنـتـمــن ل ـل ــدوري الفرنسي
بـنــادي ب ــوردو ،وأم ــن مسوسة مهاجم ليل
الـفــرنـســي ،وإل ـيــاس بنعلي مـتــوســط مـيــدان
لـيـغــانـيــس ،وك ــل ه ــؤالء الــاعـبــن ولـ ــدوا من
أبوين مشتركني من أصول مغربية وجزائرية
وأغلبهم تلقى تدريبه في األندية الفرنسية،
التي كانت الجزائر تستفيد من املواهب التي
نشأت فيها ،قبل أن يزاحمهم املغرب.

دخل االتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الجزائري في
منافسة محتدمة ،لضم أجود الالعبين من أصحاب الجنسية
المزدوجة الذين ترعرعوا في القارة األوروبية وتألقوا بشكل
الفت في مالعب الكرة العالمية

منافسة
مغربية جزائرية

سباق لضم النجوم في أوروبا

الرباط ـ أمين المجدوبي

يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـت ـن ــاف ــس بـ ــن امل ـغ ــرب
والجزائر ما هو سياسي ويمتد
ل ـكــل ال ـج ــوان ــب األخـ ـ ــرى ،ثـقــافـيــة
وإقـتـصــاديــة وأي ـضــا ريــاض ـيــة ،س ــواء تعلق
األمر بالرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة
اليد وكرة السلة ،التي تكون فيها املباريات
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ح ـمــاس ـيــة وقـ ــويـ ــة ،وف ــردي ــة
كألعاب الـقــوى حيث تـبــادل ع ــداؤو البلدين
السيادة على املسافات املتوسطة.
وفي السنوات األخيرة ،ظهر تنافس رياضي
من نوع خاص بني البلدين ،دخله االتحادان
الـ ـج ــزائ ــري واملـ ـغ ــرب ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،لـلـظـفــر
بخدمات مواهب كروية ،من أصول مشتركة،
هي نتاج «زواج مغربي جزائري» في بلدان

املهجر ،تكونت في مراكز كرة القدم التابعة
لــأنــديــة األوروبـ ـي ــة ،لـيـعــوضــا فشلهما في
إن ـتــاج الع ـبــن محليني بـمــواصـفــات عــالـيــة،
إذ لـجــأ ال ـطــرفــان إل ــى مــا ت ـجــود بــه عليهما
م ــدارس كــرة الـقــدم األوروب ـيــة ،مــن العبني لم
يجدوا مكانا لهم في منتخبات بلدان اإلقامة
فــي بعض األح ـيــان ،أو فضلوا منتخب بلد
األجداد ألسباب عاطفية في بعضها اآلخر.
في السنوات املاضية ،كان االتحاد الجزائري
لكرة القدم أكثر نشاطا في استمالة الالعبني
ذوي األص ــول املغربية الجزائرية املشتركة،
ب ـف ـضــل ال ـع ــاق ــات ال ــواس ـع ــة مل ـح ـمــد روراوة
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ـجــزائــري ال ـســابــق ،خاصة
فــي فــرنـســا ،حـيــث ك ــان يـمـلــك شـبـكــة عــاقــات
مــع كشافي كــرة الـقــدم ومــدربــن وفنيني ،من
مـخـتـلــف ال ـج ـن ـس ـيــات ،ي ـت ــرص ــدون امل ــواه ــب

دور عائلي لإلقناع

لم يغفل مسؤولو اإلدارة الفنية بالمغرب ،عن دور األصول العائلية في
إقناع الالعب بحمل القميص المغربي ،حيث يلجؤون في كثير من األحيان
إلى الجدين المغربيين في استمالة
الحفيد ،ال سيما أن االتحاد المغربي
يملك مشروعا متكامال يتضمن
ميزات رياضية ومالية مهمة لالعب،
ـدي
حيث يقوم الجدان بإقناع والـ َ
الالعب باختيار المغرب ،مع تخصيص
تذاكر سفر لالعب وألبويه ،لقضاء
فترة التجمع التدريبي بالمغرب.

ورقة المال واالهتمام

المهدي بنعطية أبرز الالعبين الذين فضلوا المغرب على الجزائر (فاضل سينا/فرانس برس)

ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة ،وي ـع ـم ــل ع ـل ــى إق ـن ــاع ـه ــم بـحـمــل
ال ـق ـم ـيــص الـ ـج ــزائ ــري ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئــات
السنية ،بداية من الناشئني مــرورا بالشباب
واألوملـ ـبـ ـي ــن وصـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب األول،
إذ ي ـعــد ن ـجــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
ري ــاض م ـحــرز ،املـتـحــدر مــن أم مـغــربـيــة وأب
جزائري ،وإسماعيل بناصر متوسط ميدان
ميالن االيطالي من أم جزائرية وأب مغربي،
أبــرز اسمني تمكن مـســؤول الـكــرة الجزائرية
ال ـس ــاب ــق ،م ــن ضـمـهـمــا ل ـل ــدف ــاع ع ــن قميص
«مـحــاربــي الـصـحــراء» رغــم إمكانية لعبهما
لـلـمـنـتـخــب امل ـغــربــي فـضــا ع ــن مـنـتـخــب بلد
اإلقــامــة بـفــرنـســا .لـكــن ال ـحــال لــم ي ــدم طــويــا،
سيما بعد «الـضــربــة» الـتــي تلقاها االتـحــاد
املغربي ،بتفضيل بناصر لقميص الخضر،
واتبع مسؤولو الكرة باملغرب أسلوبا جديدا،
س ـي ـمــا م ــع ق ـ ــدوم امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ال ـجــديــد
،الــوي ـلــزي روب ـيــرتــس أوشـ ــن ،ال ــذي أل ــح على
ض ــرورة االسـتـفــادة مــن انتشار املــواهــب ذات

تنافس بين اإلتحادين
المغربي والجزائري لضم
أبرز المواهب
األصول املغربية بأوروبا ،في فرنسا وبلجيكا
وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وأيضا بعض
ال ــدول االسكندنافية ،بــاملــوازاة مــع عمله في
تخريج الالعبني والنهوض بمراكز التكوين
املغربية داخل األندية املحلية.
«ريمونتادا» مغربية

منذ التحاق مدافع الدحيل القطري حاليا،
املهدي بنعطية ،املتحدر من أب مغربي وأم
جزائرية ،باملنتخب املغربي ،وتألقه مع أسود
األطلس ،ومع أندية عظيمة في أوروبا كروما

وي ــوف ـن ـت ــوس االي ـط ــال ـي ــن وبـ ــايـ ــرن مـيــونــخ
األملاني ،لم يحقق االتحاد املغربي للكرة أي
«انتصار» على نظيره الجزائري في صراع
اسـتـقـطــاب املــواهــب ذات األص ــول املشتركة،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات ال ــاعـ ـب ــن ال ــذي ــن
دخلوا أفواجا إلى منتخبات الفئات السنية
املغربية ،بفضل الكشافني الــذيــن ينتشرون
فــي معظم املناطق وال ــدول األوروب ـي ــة ،التي
ت ـعــرف وجـ ــود أعـ ــداد كـبـيــرة م ــن املـهــاجــريــن
املغاربة وأبنائهم ،وتعامل اإلعــام والنقاد
الرياضيني في الجزائر بنوع من الالمباالة
مع العديد من األسماء ،التي فضلت املغرب
على الجزائر ،إلى حني إعالن االتحاد املغربي
عن نجاحه في ضم موهبة تشلسي الحارس
سامي التلمساني ،املتحدر من أب جزائري
وأم مغربية ،والذي يعتبر من أفضل مواهب
حراسة املرمى الصاعدين في إنكلترا.
م ـنــذ ال ـت ـحــاق ال ـح ــارس ال ـش ــاب الـتـلـمـســانــي
باملنتخب امل ـغــربــي ،وإعـ ــان مــوافـقـتــه على

طوكيو  :2020مشاركة  10رياضيين روس
قرارات جديدة تخص
الرياضيين المحايدين
المرخص لهم خوض
منافسات أولمبياد
طوكيو  2020المؤجل
إلى  ،2021وهو القرار الذي
سمح بمشاركة حوالى 10
رياضيين روس في سباقات
المضمار والميدان في
األلعاب األولمبية

سيتمكن مــا ال يــزيــد عــن عـشــرة رياضيني
روس ف ــي س ـبــاقــات امل ـض ـمــار واملـ ـي ــدان من
ال ـت ـن ــاف ــس ف ــي أوملـ ـبـ ـي ــاد ط ــوك ـي ــو الـصـيــف
املـقـبــل ،وذل ــك بعدما أع ــاد االت ـحــاد الــدولــي
أللعاب القوى العمل ببرنامج الرياضيني
املـ ـح ــاي ــدي ــن امل ـ ــرخ ـ ــص لـ ـه ــم إثـ ـ ــر اج ـت ـم ــاع
ملجلسه ،أصدر بعده بيانًا رسميًا أبلغ فيه
الجميع بقراره.
وقــال رئيس فريق العمل الـخــاص بدراسة
وضع الرياضيني الروس ،رون أندرسن ،إن
املجلس قرر السماح للرياضيني املحايدين
املرخص لهم «بالعودة الى املنافسة مجددًا،
شرط أن يكون الحد األقصى  10في األلعاب
األوملبية» التي أرجئت لعام حتى الصيف
املقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وي ـس ـمــح ب ــرن ــام ــج الــريــاض ـيــن امل ـحــايــديــن

العلم الروسي لن يكون حاضرًا في األلعاب األولمبية الصيفية ()Getty

امل ــرخ ــص ل ـهــم لـلـمـنــافـســن الـ ـ ــروس الــذيــن
ي ـ ـس ـ ـتـ ــوفـ ــون مـ ـع ــايـ ـي ــر صـ ـ ــارمـ ـ ــة مل ـك ــاف ـح ــة
املنشطات ،باملشاركة في سباقات املضمار
واملـ ـي ــدان الـعــاملـيــة لـكــن تـحــت عـلــم مـحــايــد.
وعـ ـل ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ألل ـ ـعـ ــاب الـ ـق ــوى
بمسماه الجديد «وورلــد أثلتيكس» موقتا
بــرنــامــج الــريــاض ـيــن امل ـحــايــديــن املــرخــص
ل ـه ــم فـ ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/ن ــوف ـم ـب ــر

شكوك حول الحضور
الجماهيري في أولمبياد
طوكيو

 2019ك ـ ـجـ ــزء مـ ــن ت ـع ـل ـي ــق ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ــادة
إدماج االتحاد الروسي أللعاب القوى بعد
اتهامات من قبل وحدة سالمة ألعاب القوى
لــات ـحــاد ال ــروس ــي بــاملـســاعــدة فــي التستر
عـلــى ت ـهــرب الع ــب الــوثــب الـعــالــي الــروســي
دانيل ليسينكو من اختبارات املنشطات.
وأدى ه ــذا ال ـق ــرار ال ــى حــرمــان الــريــاضـيــن
ال ــروس مــن املـشــاركــة خــال الشهر الحالي
في بطولة أوروبــا داخــل القاعة في تــورون
البولندية ،وكان هناك  29روسيًا يتنافسون
كرياضيني محايدين في بطولة العالم التي
أقـيـمــت ف ــي ال ــدوح ــة خ ــال ش ـهــري أي ـلــول/
سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر  ،2019وقد
فازوا بذهبيتني وثالث فضيات وبرونزية.
وتعيش ألـعــاب الـقــوى الــروسـيــة أزم ــة منذ
ع ـ ــام  2015ع ـن ــدم ــا تـ ــم ت ـع ـل ـيــق ات ـح ــاده ــا
بـسـبــب فـضــائــح املـنـشـطــات امل ـت ـكــررة الـتــي
ترعاها الدولة .ووضع فريق العمل املكون
مـ ــن خ ـ ـبـ ــراء م ـس ـت ـق ـلــن ب ــرئ ــاس ــة أن ــدرس ــن
خطة إلع ــادة عضوية روسـيــا الــى االتـحــاد
الدولي أللعاب القوى .ووصف فريق العمل
واالتحاد الروسي أللعاب القوى املقترحات
بأنها «خريطة طريق مفصلة إلعــادة بناء
الثقة».
وأضاف أندرسن في هذا اإلطار إن االتحاد
الروسي أللعاب القوى بدأ في تنفيذ الخطة،
ف ــي وقـ ــت اع ـت ـب ــر رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
أللـ ـع ــاب الـ ـق ــوى ال ـبــري ـطــانــي سـيـبــاسـتـيــان
ك ــو إن إع ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل ب ـن ـظ ــام الــريــاض ـيــن
املحايدين املرخص لهم كان «قــرارًا جيدًا».
يسمم
وشهد ملف املنشطات الروسي الذي ِّ
الهيئة الدولية منذ أكثر من ست سنوات،
الـعــديــد مــن التقلبات ،لكن األم ــل ظهر قبل
ثالثة أسابيع مــع تقديم االتـحــاد الروسي
أللـ ـع ــاب الـ ـق ــوى «خ ـط ــة إعـ ـ ــادة إدم ـ ـ ــاج» تم
إعــدادهــا بمساعدة ثالثة خـبــراء مستقلني
وص ــادق عليها االت ـحــاد الــدولــي بـعــد رأي
إيجابي من فريق العمل.
وتـ ـن ـ ّ
ـص خــري ـطــة ال ـط ــري ــق هـ ــذه ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص عـلــى االع ـت ــراف بــاألفـعــال التي
كـ ــانـ ــت م ـس ـت ـه ـج ـن ــة ف ـ ــي املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إنـ ـش ــاء
مصلحة ملـكــافـحــة املـنـشـطــات مستقلة عن
االتـ ـح ــاد الـ ــروسـ ــي ،ت ـمــويــل عـ ــدد أك ـب ــر من
ف ـحــوص امل ـن ـش ـطــات ،ف ــرض ع ـقــوبــات على
املـ ـن ــاط ــق ال ــروسـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد م ـشــاكــل
املبلغني عن املخالفات
منشطات ،تشجيع ّ
والتزام أكبر للرياضيني في إدارة سلوكهم.
وأض ــاف كــو إن هــذه اإلصــاحــات ال تشكل
«غاية في حد ذاتها ،بل بداية طريق طويل،
يتعني خالله على االتحاد الروسي إنجاز

عـمــل اسـتـثـنــائــي إلعـ ــادة ب ـنــاء ال ـث ـقــة» .ولــم
يرفرف العلم الروسي خالل منافسة دولية
أللعاب القوى منذ بطولة العالم في بكني
ع ــام  .2015لـكــن ه ــذه ال ـت ـط ــورات اعـتـبــرهــا
االت ـحــاد الــدولــي جــديــة بما يكفي للسماح
بإجراء فحص ملصير رياضييها.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن االي ـ ـقـ ــاف امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
بلدهم ،فقد أتيحت لهم الفرصة للمشاركة
فــي أح ــداث ريــاضـيــة خ ــارج روس ـيــا بصفة
الرياضيني املحايدين ،تحت شروط صارمة
لالمتثال لقواعد مكافحة املنشطات.في عام
 ،2016في أوملبياد ريو دي جانيرو ،وحدها
ريــاض ـيــة ال ــوث ــب ال ـطــويــل داري ـ ــا كليشينا
تمكنت من املشاركة تحت علم محايد ،لكن
العدد بلغ  19روسيًا في بطولة العالم في
لندن فــي عــام  ،2017و 29بعد ذلــك بعامني
في بطولة العالم في الدوحة.
كو يدعو إلى التريث
في قرار حضور الجماهير

دعــا رئيس االتـحــاد الــدولــي أللـعــاب القوى
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي س ـي ـب ــاس ـت ـي ــان ك ـ ــو مـنـظـمــي
أوملبياد طوكيو ،إلى عدم التسرع في اتخاذ
قـ ـ ــرار ب ـش ــأن إم ـك ــان ـي ــة ح ـض ــور املـشـجـعــن
للحدث الرياضي من عدمه .وأفاد كو خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ف ــي خ ـت ــام اج ـت ـمــاع عبر
الفيديو لالتحاد «آمل أال يأتي القرار مبكرًا
ألنني ال أرى أي سبب يدعو التخاذ القرار
بالقوة فيما يشهد العالم تغييرات ،ويتم
ط ــرح ال ـل ـقــاحــات .أع ـت ـقــد أن ــه قـ ــرار ال يجب
بالضرورة اتخاذه في الوقت الحالي».
وأضــاف البطل األوملبي السابق في سباق
 1500م ـت ــر «ال أعـ ـ ــرف م ـت ــى مـ ــن املـحـتـمــل
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،لـكـنــه ح ـكــم ي ـجــب أن يـكــون
مـتــوازنــا» ،موضحًا رغبته «بالطبع في أن
تكون املالعب مفتوحة للجمهور» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى أن «األهم هو مشاركة
الرياضيني في األلعاب».
وق ـب ــل أس ـب ــوع ــن ،أع ـل ـنــت الـلـجـنــة املـنـظـمــة
ألوملبياد طوكيو املؤجل من  2020إلى 2021
بسبب تفشي جائحة كورونا (يقام بني 23
تـمــوز/يــولـيــو و 8آب/أغ ـس ـطــس املـقـبـلــن)،
أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـت ــزم ال ـ ـبـ ــت ف ـ ــي مـ ـس ــأل ــة ح ـض ــور
املـشـجـعــن األج ــان ــب ب ـح ـلــول ن ـهــايــة آذار/
مارس الحالي .كما أنها قررت منع حضور
الجماهير فــي حفل انـطــاق تتابع الشعلة
األوملبية في  25من الشهر نفسه ،وينتظر أن
تتخذ قرارًا حيال السعة القصوى للمالعب
في نيسان/إبريل املقبل.
(فرانس برس)

وضــع االت ـحــاد املـغــربــي مخططا شــامــا ،من
أجل السيطرة على سوق املواهب في أوروبا
ب ـمــا ف ـي ـهــا املـ ـتـ ـح ــدرون م ــن أص ـ ــول مـشـتــركــة
بني املغرب والـجــزائــر ،كما ساعدته البنيات
التحتية الحديثة الـتــي شيدها امل ـغــرب ،في
مقدمتها مركز محمد السادس الدولي لكرة
ال ـقــدم ،ال ــذي يـعــد األك ـبــر فــي أفــريـقـيــا ،فضال
عن االهتمام بالالعبني وبعائالتهم وأسرهم
وال ـس ـخ ــاء ف ــي ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــم وت ــوف ـي ــر كل
حــاج ـيــات ـهــم ،ك ـل ـهــا أم ـ ــور ش ـج ـعــت الــاع ـبــن
على اختيار املـغــرب ،والنتيجة أن  15العبا
م ــن أص ــل م ـغ ــرب ــي-ج ــزائ ــري ح ـم ـلــوا قميص
«أسـ ـ ــود األطـ ـل ــس» ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــر ،مثل
حمزة بوهادي وأيمن أورير وأمني مسوسة.
في املقابل ،لم يضم االتحاد الجزائري سوى
ثالثة العبني من أصحاب الجنسية املزدوجة،
وهم مهدي زركان وسامي فرج العبي سوشو
الفرنسي ،وحسني تواتي العب باريس سان
جيرمان الفرنسي لتتفوق املغرب في السباق
ع ـلــى الــاع ـبــن وض ـم ـهــم .ك ـمــا ســاهــم تـعــاقــد
االت ـ ـحـ ــاد امل ـغ ــرب ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم م ــع كـشــافــن
مقيمني فــي أوروبـ ــا بشكل دائ ــم ،ويمتلكون
عــاقــات كـبـيــرة مــع األوسـ ــاط الـكــرويــة هـنــاك،
بعقود في تفوق املغرب في استقطاب املواهب
الـكــرويــة ،حـيــث يـعــد أبــرزهــم ربـيــع تكسة في
إسبانيا ويونس شاهني في ايطاليا ،ومــراد
يبقا فــي بلجيكا وهولندا وع ــادل بوجعيدة
ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـع ـمــل هـ ـ ــؤالء ع ـل ــى رب ــط
الـجـســور بــن مـســؤولــي ال ـكــرة بــاملـغــرب وبــن
الالعبني وأسرهم ويقدمون تقارير فنية كل
شهر إلى االتحاد املغربي عنهم.
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السلة األميركية :جيمس يُعيد ليكرز إلى الوصافة
قاد النجم ليبرون جيمس
فريقه ليكرز النتصار
جديد عزز تواجده
في الوصافة ،ليواصل
ضغطه على المتصدر
في إطار المنافسة على
لقب هذا الموسم.
وهو الفوز الرابع تواليًا
لبطل الموسم الماضي
أعاد «امللك» ليبرون جيمس فريقه لوس
أنجليس ليكرز حامل اللقب إلى وصافة
املنطقة الغربية ،فــي وقــت ُمني املتصدر
فــريــق يــوتــا ج ــاز بـخـســارة جــديــدة خــال
هذا الشهر من دوري كرة السلة األميركي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن .ف ـع ـلــى م ـل ـعــب «سـتــايـبـلــس
سنتر» ،قــاد جيمس ليكرز لـفــوزه الرابع
ت ــوال ـي ــا ع ـل ــى ح ـس ــاب ض ـي ـفــه ت ـش ــارل ــوت
هورنتس ( ،)105 – 116وذلــك بتسجيله
 37نـقـطــة م ــع  8م ـتــاب ـعــات و 6ت ـمــريــرات
حاسمة ،في وقت ساهم األملاني دينيس
ش ـ ــروي ـ ــدر ب ـ ـ ـ ــ 22ن ـق ـط ــة مـ ــع  7تـ ـم ــري ــرات
حاسمة.
وت ـقــدم حــامــل الـلـقــب فــي تــرتـيــب املنطقة
الـغــربـيــة ال ــى املــركــز الـثــانــي عـلــى حساب
ف ـي ـن ـي ـكــس ص ــان ــز الـ ـ ــذي م ـن ــي بـهــزيـمـتــه
الخامسة فقط في آخر  23مباراة وجاءت
ع ـل ــى يـ ــد م ـت ــذي ــل ال ـت ــرت ـي ــب مـيـنـيـســوتــا
ت ـم ـبــروول ـفــز ( )119 – 123ب ـعــدمــا عجز
عــن إيـقــاف الثنائي أنتوني إدواردز (42
نقطة) وكــارل-أنـتــونــي تــاونــز ( 41نقطة)
رغم جهود ديفن بوكر ( 35نقطة).
وبــات ليكرز على بعد مـبــاراة ونصف من
يوتا جاز متصدر املنطقة الذي سقط أمام
واشنطن ويزاردز ( ،)122 – 131وجاء الفوز
الـســادس لليكرز في آخــر ثماني مباريات
رغــم اسـتـمــرار غـيــاب نجمه اآلخ ــر أنتوني
دي ـف ـي ــس ب ـس ـب ــب اإلصـ ــابـ ــة ورغ ـ ـ ــم ج ـهــود
الــواعــد الميلو بــول الــذي تألق فــي مسقط
رأسه ضد الفريق الذي يحبه والفريق الذي
لعب في صفوفه شقيقه األكبر لونزو ،وذلك
بتسجيله  26نقطة مع  7تمريرات حاسمة
ب ـ ــدون أن يـتـمـكــن م ــن تـجـنـيــب هــورن ـتــس
الهزيمة أمام حامل اللقب.
وح ـ ــدد «املـ ـل ــك» ج ـي ـمــس وتـ ـي ــرة املـ ـب ــاراة
بـتـسـجـيـلــه  22ن ـق ـطــة ف ــي الـ ـش ــوط األول
ب ـعــدمــا ن ـجــح ف ــي ث ـمــانــي م ــن م ـحــاوالتــه
التسع ،مانحًا فريقه التقدم مبكرًا بفارق
 18نـقـطــة ل ـكــن هــورن ـتــس ع ــاد م ــن بعيد
حتى أدرك الـتـعــادل ( )64 – 64فــي الربع

ليبرون جيمس قدم مباراة كبيرة ()Getty

الـثــالــث بتسجيله  19نقطة مـقــابــل أربــع
فقط ملضيفه.
إال أن خـ ـ ـب ـ ــرة جـ ـيـ ـم ــس لـ ـعـ ـب ــت دورهـ ـ ـ ــا
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة شـ ـ ــرويـ ـ ــدر ،ووج ـ ـ ــه ال ـض ــرب ــة
القاضية آلمال الضيوف حني سجل سلة
حاسمة فــي آخــر  15ثانية مــن الـلـقــاء ،ما
مـهــد الـطــريــق أم ــام لـيـكــرز ل ـفــوزه الـثــامــن
والعشرين هــذا املوسم .ورأى جيمس أن
النتائج الجيدة التي يحققها ليكرز منذ
عـطـلــة مـ ـب ــاراة ك ــل ال ـن ـجــوم «أول س ـتــار»
ل ـي ـســت م ـف ــاج ـئ ــة ،م ـض ـي ـفــا «أعـ ـل ــم حـجــم
ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى ت ـقــديــم م ـس ـتــوى ج ـي ــد .من
الواضح أننا واجهنا بعض املطبات قبل
عطلة مباراة أول ستار .عانينا من كثرة
اإلصابات وكان علينا التعامل مع بعض
األمور بسبب بروتوكوالت كوفيد ،لكني
أعلم حجم قدراتنا».
نشعر باالستياء

بعدما فاز في  11مباريات متتالية خالل
ش ـهــر ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/ي ـن ــاي ــر و 9تــوال ـيــا
فـ ــي شـ ـه ــر ش ـ ـبـ ــاط/ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ،مـ ـن ــي ي ــوت ــا
جــاز بهزيمته الــرابـعــة فــي ســت مباريات
خــاض ـهــا هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،وجـ ـ ــاءت ع ـلــى يد
واشـنـطــن ويـ ــزاردز ( )122 – 131فــي لقاء
تعملق خالله ثنائي األخـيــر بــرادلــي بيل
( 43نقطة) وراســل وستبروك الــذي حقق
الـ ــ«ت ــريـ ـب ــل داب ـ ـ ــل» ال ـث ــال ــث ع ـش ــر ل ــه ه ــذا

امل ــوس ــم ( 35ن ـق ـطــة م ــع  15م ـتــاب ـعــة و13
تمريرة حاسمة) ،ما جعل جهود دونوفان
ميتشل ( 42نقطة) واألسترالي جو إينغلز
( 34بينها  8ثالثيات) تذهب سدى.
وأع ـ ــرب الع ــب االرتـ ـك ــاز الـفــرنـســي رودي
غ ــوبـ ـي ــر ال ـ ـ ــذي سـ ـج ــل  10نـ ـق ــاط مـ ــع 13
متابعة لصالح متصدر املنطقة الغربية
والـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـع ـ ــام ،ع ـ ــن امـ ـتـ ـع ــاض ــه مــن
الطريقة التي يسخر بها البعض من يوتا
قائال «نشعر
وقدراته على الذهاب بعيدًا،
ً
بــاالسـتـيــاء حــن يسخر منا الـنــاس على
التلفزيون ويقللون من احترامنا».
وش ـ ــدد غــوب ـيــر خـ ــال حــدي ـثــه «ي ـتــوجــب
أوال أن نـ ـحـ ـت ــرم أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وأن
ع ـل ـي ـن ــا ً
أبطاال
ولسنا
منافسون
بأننا
نستوعب
ً
أو فريقًا يلعب باسترخاء ثم ينتقل إلى
سرعة مختلفة حــن يحني موعد البالي
أوف .ي ـجــب أن نـفـهــم ب ــأن عـلـيـنــا الـبـقــاء
م ـت ـع ـط ـش ــن» .وبـ ـع ــد خـ ـس ــارت ــه لـخـمــس
مباريات متتالية ولتسع على التوالي في
مواجهة جاز ،عاد ويــزاردز الخميس إلى
سكة االنتصارات بفضل الجهود الخارقة
لبيل ووسـتـبــروك ويتوجب عليه القيام
بـهــذا املجهود كــل ليلة بحسب مــا طالب
املدرب سكوت بروكس.
أما بيل الذي وصل الى األربعني نقطة أو
أكثر للمرة الخامسة هذا املوسم ،فكشف
«لقد دافعنا طيلة الدقائق الـ .48لقد قمنا

وح ـســب بـعـمــل جـيــد فــي إزعــاج ـهــم وكنا
ناجحني في الناحية الهجومية» ،وسجل
وي ـ ــزاردز  13نـقـطــة متتالية لـيـتـقــدم (23
–  )12قبل  5,02دقيقة على نهاية الربع
األول ،ثم وسع الفارق الى  24نقطة (– 64
 )40قبيل نهاية الربع الثاني.
وعجز جــاز بعد ذلــك عن تقليص الفارق
ألق ـ ــل م ــن س ـب ــع نـ ـق ــاط ب ـع ــدم ــا دف ـ ــع ثـمــن
خسارته للكرة في  17مناسبة ،ما أسفر
عــن  24نقطة لــويــزاردز مــن هــذه األخطاء
(تورن أوفرز).
وفـ ـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـق ــق ف ــري ــق
ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز فـ ــوزه الـثــانــي
في غضون ثالثة أيام على نيو أورليانز
بـيـلـيـكــانــز وه ـ ــذه امل ـ ــرة بـنـتـيـجــة (– 101
 ،)93ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـلــب ع ـل ـيــه بـ ـف ــارق نـقـطــة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ( .)124 – 125وك ــال ـع ــادة،
يدين بــايــزرز بـفــوزه الــى دامـيــان ليالرد
الذي سجل  36نقطة ،بينها  21في الربع
األول ،فيما ساهم كارميلو أنتوني بـ15
نـقـطــة وال ـت ــرك ــي إي ـن ـيــس كــان ـتــر ب ـ ــ 16مع
 13متابعة ،بينما كــان زيــون وليامسون
األفضل في صفوف بيليكانز بــ 26نقطة
مع  10متابعات.
وتغلب أتالنتا هــوكــس على أوكالهوما
سيتي ثــانــدر ( )93 – 116بفضل جهود
تــراي يونغ ( 23نقطة مع  6متابعات و9
تمريرات حاسمة) ،فيما حقق نيويورك
نيكس فــوزًا مثيرًا على أورالنــدو ماجيك
( )93 – 94م ـل ـح ـق ــا ب ــاألخـ ـي ــر هــزي ـم ـتــه
الـتــاسـعــة تــوالـيــا بفضل تــألــق جوليوس
رانــدل الــذي حقق الـ«تريبل دابــل» الثالث
له هذا املوسم ( 18نقطة مع  10متابعات
و 17تمريرة حاسمة).
وتـسـتـكـمــل م ـبــاريــات ال ـ ــدوري األمـيــركــي
ُ
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة ،إذ يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ف ــري ــق
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ضد منافسه
ساكرامنتو كينغز ،ويلعب فريق ممفيس
غ ــري ــزلـ ـي ــز ضـ ــد ف ــري ــق غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
ووريــورز ،ويلعب فريق ميلووكي باسك
ضد سان أنطونيو سبيرز ،ويلعب لوس
أنجليس كليبيرز ضــد فــريــق تشارلوت
ه ــورنـ ـت ــس .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل يـ ـخ ــوض فــريــق
مـيــامــي هـيــت مــواج ـهــة قــويــة ض ــد فــريــق
إنديان بايسرز ،ويلعب هيوسنت روكتس
ضــد أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر .أمــا فريق
ديـنـفــر نــاغـتــس فـيـخــوض مــواجـهــة قوية
ضــد فــريــق نيو أورلـيــانــز بيليكانز ،كما
ويلعب بوسطن سلتيكس ضد منافسه
أورالنـ ـ ـ ـ ــدو م ــاجـ ـي ــك ،وه ـ ــو ال ـ ــذي يـسـعــى
للمحافظة على تواجده في املراكز املؤهلة
إلى األدوار اإلقصائية من املنافسات هذا
ستهدد
املــوســم ،خـصــوصــا أن الـخـســارة ُ
ت ــواج ــده ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــامــن (آخ ــر املــراكــز
املؤهلة إلى الدور املقبل).
(فرانس برس)

30

رياضة

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

صورة في خبر

تقرير
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات
منتظرة بين األندية الثمانية المتأهلة ،إذ ستتنافس على 4
نارية وقوية ُ
مقاعد مؤهلة للدور نصف النهائي لنسخة موسم  ،2021-2020ولعل
أبرز المواجهات ستكون بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن
ميونخ األلماني

تحديد موعد الكالسيكو
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم «الليغا» أن مباراة الكالسيكو بني ريال مدريد
وبرشلونة ضمن الجولة الـ 30من الــدوري ستقام يوم السبت املوافق  10نيسان/أبريل
املقبل الـســاعــة التاسعة مـسـ ًـاء بالتوقيت املحلي ملــدريــد ،وسـتـقــام امل ـبــاراة على ملعب
«ألفريدو دي ستيفانو» معقل ريال مدريد .وكان كالسيكو الدور األول من منافسات
بطولة الدوري والذي أقيم على ملعب «كامب نو» معقل فريق برشلونة انتهى بفوز النادي
ـرد املــدرب الهولندي ،رونــالــدو كومان االعتبار
«امللكي» بنتيجة كبيرة ( ،)1 - 3فهل يـ ُ
وينتصر في مواجهة اإلياب ضد زيدان؟

قرعة
أبطال أوروبا
رياض الترك

أس ـفــرت قــرعــة رب ــع نـهــائــي دوري
أبطال أوروبــا ملوسم 2021-2020
عــن مــواجـهــات نــاريــة مــرتـقـبــة ،إذ
سيلعب فــريــق مانشستر سيتي اإلنكليزي
ضد بوروسيا دورتموند األملاني ،وباريس
ســان جيرمان الفرنسي ضــد بــايــرن ميونخ
األملاني ،وريال مدريد اإلسباني ضد ليفربول
اإلنـكـلـيــزي وأخ ـي ـرًا تشلسي اإلنـكـلـيــزي ضد
بورتو البرتغالي.
«الباريسي» و«البافاري»:
الثأر أم السيطرة؟

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة
ومنتظرة وإعادة لنهائي العام املاضي،
نارية ُ
بــن فريقي بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي
ستلعب تحت
وبايرن ميونخ األملاني ،والتي ُ
عنواني «االنتقام» والسيطرة ،فمن سيتفوق
َ
على مدى  180دقيقة ُيثبت أنه األفضل الذي
يستحق الوجود في املربع الذهبي.
ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي
لالنتقام من بايرن ميونخ األملاني في الدور
ربــع النهائي من نسخة موسم ،2021-2020
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بايرن وباريس يتواجهان
في إعادة لنهائي
الموسم الماضي

وهـ ـ ــذه املـ ـ ــرة ب ـق ـي ــادة امل ـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
ماوريسيو بوكيتينو ،الــذي ّ
غير الكثير في
النادي «الباريسي» وأصبح قادرًا على تكرار
إنجاز املوسم املاضي.
وس ـت ـك ــون ع ــن ال ـف ــري ــق ال ـفــرن ـســي بـق ـيــادة
هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــن؛ الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ،ك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان مـ ـب ــاب ــي
والبرازيلي ،نيمار دا سيلفا ،على االنتقام
من النادي «البافاري» وقوته الضاربة التي
صنعها مدربه هانس فليك ،وهو االنتقام
مــن ال ـخ ـســارة فــي نـهــائــي املــوســم املــاضــي،
عندما سقط «الباريسي» بهدف نظيف في
لشبونة.
في املقابل ،فإن بايرن ميونخ الــذي يخوض
مباراة الذهاب على أرضه في ملعب «أليانز
ـا فهو يسعى
أريـنــا» لــن يـكــون منافسًا سـهـ ً
للسيطرة على الكرة األوروبية ملوسم جديد،

مواجهات نصف النهائي

بعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ،أجرى االتحاد
األوروبي قرعة لمعرفة مواجهات الدور نصف النهائي وأسفرت عن
التالي :الفائز من مباراة بايرن ميونخ األلماني وباريس سان جيرمان الفرنسي
سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي اإلنكليزي وبوروسيا دورتموند
األلماني ،بينما الفائز من مواجهة ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي
سيلعب ضد الفائز من مواجهة تشلسي اإلنكليزي وبورتو البرتغالي.

وت ـخ ـط ـيــه عـقـبــة م ـنــاف ـســه «ال ـب ــاري ـس ــي» في
الدور ربع النهائي ،سيكون بمثابة الشرارة
األول ــى نحو السيطرة على لقب جــديــد ،ألن
وصــولــه إلــى ال ــدور نصف النهائي سيكون
مهمًا ومهمًا جدًا لهانس فليك.
«الملكي» و«الريدز»:
المواجهة المفتوحة

هي مواجهة مفتوحة على كل شيء تقريبًا
في ظل املوسم الصعب الذي يعيشه فريقا
ريال مدريد اإلسباني وليفربول اإلنكليزي،
واملــواج ـهــة الـتــي سـتـكــون مـتــوازنــة مقارنة
بباقي املــواجـهــات فــي ال ــدور ربــع النهائي
من البطولة األوروبية ،وستكون  180دقيقة
تكتيكية من أعلى طراز بني كلوب وزيدان.
ويتواجه الفريقان اللذان يحتاجان للتأهل
إلى الــدور ربع النهائي بقوة ،خصوصًا في
ظل التعقيدات املحلية التي عاشها «امللكي»
و«الــريــدز» ،مع درجــة أقــل فريق ريــال مدريد
ال ــذي دخ ــل فــي طــريــق املـنــافـســة عـلــى اللقب
في الفترة األخيرة ،في حني أن ليفربول بات
بـعـيـدًا ويـسـتـحـيــل عـلـيــه ال ـل ـحــاق باملتصدر
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ال ـ ـ ــذي اق ـ ـتـ ــرب مـ ــن لـقــب
«البريميرليغ».
ومثل زيدان ،يريد كلوب الوصول إلى املباراة
النهائية لــدوري أبطال أوروب ــا هــذا املوسم،
وذلــك ألن هذا اللقب سيكون مهمًا إلزالــة كل
ال ـض ـغــوطــات ال ـتــي ُتـحـيــط ال ـطــرفــن مــؤخـرًا
بسبب النتائج املتذبذبة محليًا ،وهو األمر
الذي يفتح مباراتي الذهاب واإلياب على كل
االح ـت ـمــاالت ،خصوصًا أن املــدربــن يملكان
ع ـنــاصــر فـنـيــة ُم ـم ـي ــزة ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ــذه ــاب
بعيدًا في البطولة األوروبية .كما أن تشكيلة
الفريقني تبدو متشابهة كثيرًا ،فريال مدريد
يملك قــوة دفاعية وقــادر على تحقيق الفوز
من خالل الحفاظ على نظافة شباكه ،بينما
فريق ليفربول دفــاعــه هــش فــي هــذا املوسم،
ّ
في ظل اإلصــابــات الكثيرة التي تعرض لها
ُ
الـخــط الخلفي ،فــي وقــت هجومه يمكنه أن
ُيسقط أي فريق يواجهه.

على هامش الحدث
مورينيو :الفريق لم يأخذ المباراة على محمل الجد
اعترف مدرب توتنهام اإلنكليزي ،جوزيه مورينيو ،بأن فريقه لم يأخذ مباراته أمام
دينامو زغرب الكرواتي في إياب ثمن نهائي الدوري األوروبي على محمل الجد .وقال
مورينيو في تصريحاته لشبكة «بي تي سبورت»« :ينبغي علي أن أمتدح دينامو ،لقد
بذلوا كل ما لديهم في امللعب ،الدم والعرق والطاقة ،حتى دموع الفرحة في النهاية ،لعبوا
بتواضع شديد ،لكن فريقي لم يكن يبدو عليه أنه يخوض مباراة هامة ،ربما لم تكن
قائال
هامة لبعض الالعبني ،بالنسبة لي كانت هامة» .وتابع املدرب البرتغالي حديثه
ً
«كــل مـبــاراة تعتبر هامة بالنسبة لــي ،احتراما ملـشــواري ولعملي .كل مشجع أيضا
يعتبر أي مباراة هامة ،كان ينقصنا تقديم األداء ،القول بأنني حزين ال يكفي ،أشعر
بسوء شديد»ُ .يذكر أن دينامو زغــرب قلب الطاولة على «السبيرز» ليطيح بهم من
املسابقة رغم فوز توتنهام ذهابًا بهدفني نظيفني لهاري كني.

«سيتي» ودورتموند:
عقل غوارديوال ضد حسم هاالند

كان جمهور فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي
يتمنى الحصول على قرعة سهلة وممكنة من
أجل كسر لعنة الدور ربع النهائي والوصول
وفعال
إلــى املربع الذهبي بعد طــول انتظار،
ً
ن ــال مــا أراد بـمــواجـهــة دورت ـمــونــد ُاملـتــذبــذب
هذا املوسم ،لكن مع مشكلة واحدة فقط وهي
املهاجم إرلينغ هاالند.
غوارديوال ضد هاالند
وتشلسي دون تعقيدات

الجميع يعرف أن بيب غــوارديــوال بــات من

أبــرز املرشحني لتحقيق لقب دوري أبطال
أوروبــا هذا املوسم ،خصوصًا بعد تحسن
دف ــاع ــه ك ـث ـي ـرًا ،وهـ ــي امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي كــانــت
تتسبب دائمًا بإقصاء «سيتي» من البطولة
األوروب ـيــة ،لكن قبل أي شــيء عليه تخطي
هاالند وفريقه دورتموند ،وإال لن يتواجه
«سيتي» في نصف النهائي.
وإذا أراد غوارديوال تخطي هذا الدور وعدم
الـتـعــرض ملـفــاجــأة كـبـيــرة أم ــام دورتـمــونــد،

أوال التفكير فــي نـقــاط قــوتــه وعــدم
فعليه ً
اإلفراط بالتفكير في املنافس كيال يتعرض
ل ـن ـفــس س ـي ـن ــاري ــوه ــات امل ــواس ــم ال ـســاب ـقــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد م ــا ح ـصــل أمـ ــام منافسه
ليون الفرنسي في ربع نهائي العام الفائت.
في املقابل فــإن مانشستر سيتي سيواجه
واحـ ـدًا مــن أفـضــل ال ـهــدافــن حــالـيــا وه ــداف
بـطــولــة دوري األب ـط ــال ،الـنــرويـجــي إرلينغ
هــاالنــد ،وال ــذي لــم يــرحــم أي فــريــق ُينافسه

وسجل في شباك الجميع ،وهو الذي أمسى
أيضًا مطلبًا ملعظم األندية األوروبية ومن
بينها حتى «سيتي».
وإذا ن ـجــح مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي اح ـتــواء
غضب هاالند في خط الهجوم بسبب قدرته
على حسم الفرص ،فإن الفريق بنسبة كبيرة
سيصل إلى الدور نصف النهائي ألول مرة
فعال واحد
منذ سنوات ،ويؤكد للجميع أنه ً
مــن أب ــرز املـنــافـســن عـلــى لـقــب األب ـط ــال في

عام  .2021أم املباراة األخيرة فستكون بني
تشلسي اإلنكليزي وبورتو البرتغالي ،ومن
املـتــوقــع أن يـقــدم توخيل عــرضــا قــويــا أمــام
منافس فــي املـتـنــاول رغــم أن األخـيــر صنع
مـفــاجــأة بعد إقـصــاء يوفنتوس اإليـطــالــي،
لكن نـظـرًا للعناصر الفنية الـتــي يمتلكها
«البلوز» ،يبدو أنه األقرب للتأهل إلى الدور
نـصــف الـنـهــائــي ،وم ـحــاولــة املـنــافـســة على
مقعد في النهائي.

قرعة قوية
ومباريات
مُ نتظرة في ربع
ونصف النهائي
()Getty

وجه رياضي

جيفري جون وولف

العب تنس أميركي
يحتل المركز الـ143
في التصنيف
العالمي للرجال

ولد العب التنس األميركي ،جيفري جون وولــف ،في 21
كانون األول/ديسمبر عام  ،1988ووصل إلى املركز الـ120
في التصنيف العاملي للرجال عام  .2020وشــارك وولف
في منافسات بطوالت الجامعات في «أوهايو» ،وهو الذي
بــدأ املـشــاركــة فــي منافسات التنس عــام  ،2016وبـعــد 3
سنوات وقع عقدًا مع مجموعة «تونوتش» لكي يلعب على
املستوى االحترافي.
وش ــارك الــاعــب األمـيــركــي فــي ب ـطــوالت الـتـنــس املــدرسـيــة
والجامعية ،وقدم مستوى الفتا جعله يتقدم في املنافسات
االحـتــرافـيــة ُوي ـش ــارك فــي الـبـطــوالت الـكـبـيــرة .ووص ــل في
منافسات فئة «الصغار» إلى املركز الـ 18في التصنيف عام
 ،2016وذلك بعد تحقيق نتائج ُمميزة في بطوالت الصغار.
ونـجــح فــي الـبـطــوالت الجامعية فــي حصد جــوائــز عديدة
من بينها جائزة العب العام للسنة الجامعية األولــى ،وفي

تاريخ  23نيسان/إبريل عام  ،2019تصدر تصنيف العبي
الجامعات في كل أميركا .وشارك ألول مرة في منافسات
«الـغــرانــد س ــام» ،فــي بطولة فرنسا املفتوحة عــام ،2016
وكــان ذلــك في فئة «الــزوجــي عندما لعب إلــى جانب زميله
جــون ماكنالي ،وحصل على بطاقة دعــوة للمشاركة في
بطولة أميركا املفتوحة عام .2017
وفــي عــام  ،2018تـفــوق الــاعــب األمـيــركــي على منافسه،
جوزيف كوفاليك ،صاحب التصنيف الـ ،85في الدور األول
لبطولة أوهــايــو املفتوحة للتنس  ،وفــاز وولــف في املباراة
( )6 – 7و( ،)6 – 7وكــان هذا أول فوز لوولف على العب
موجود في تصنيف أول  100العب.
ووصـ ـ ــل ال ــاع ــب األمـ ـي ــرك ــي وولـ ـ ــف إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي ب ـطــولــة
كــولــومـبــوس  ،3وخـســر أم ــام مـنــافـســه بيتر بــوالنـسـكــي،
ووصــل إلى املباراة النهائية بعد أن تفوق على األميركي،

مايكل موه في دور الـ 16ثم على منافسه إيميليو غوميز
في الــدور نصف النهائي .وبــدأ منافسات عــام  ،2020ثم
ُتوج بلقب بطولة نوميا بعد أن تفوق على منافسه يويشي
ســوغـيـتــا .يـبـلــغ ط ــول الع ــب الـتـنــس األم ـيــركــي م ـت ـرًا و83
سنتيمترًا ،ويلعب باليد ُاليمنى ،وحقق أرباحًا مالية خالل

مسيرته قدرها  353ألــف دوالر أميركي ،وفــي منافسات
فـئــة «ال ـف ــردي» ،حـقــق الــاعــب فــوزيــن مـقــابــل  3خـســارات
وهو يحتل اليوم املركز ال ــ 143في التصنيف العاملي لفئة
«ال ـفــردي» .وفــي منافسات «غــرانــد ســام» فئة «الـفــردي»،
خرج جيفري وولف ،من التصفيات التمهيدية الثانية عام
 ،2020ومن التصفيات التمهيدية األولى في بطولة فرنسا
املفتوحة عــام  ،2020ومــن الــدور الثالث في بطولة أميركا
املفتوحة عام .2020
(العربي الجديد)

مدرب غرناطة :نواصل الحلم واالستمتاع بإنجازنا األوروبي
هنأ م ــدرب غــرنــاطــة ،دييغو مارتينيز ،العبيه
ب ـعــد ال ـت ــأه ــل إلـ ــى الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
الــدوري األوروبــي لكرة القدم رغم الخسارة من
مولده النرويجي بهدفني لواحد ،مشيرًا إلى أن
الــاعـبــن هــم مــن يمنحون الجماهير الفرصة
«ملــواصـلــة الحلم واالسـتـمـتــاع لـهــذه اللحظات».
وقال دييغو ،الذي قاد غرناطة لبلوغ ربع النهائي
بعد الـفــوز ذهــابــا بهدفني نظيفني «أب ــارك لكل
أنصار غرناطة بعد يوم تاريخي آخر» مضيفًا
«التأهل لنكون من بني أفضل ثمانية فــرق في
الدوري األوروبي أمر رائع .الالعبون يستحقون
هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ،ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــون ي ـســاعــدون ـنــا
فــي مــواصـلــة الحلم واالسـتـمـتــاع بـهــذه األوق ــات
الفريدة ،نؤمن بــأن علينا القيام بــاألمــور بشكل جيد للغاية لتخطي دور الثمانية».
قائال «فليستمتع الالعبون بهذه األوقات ،فنحن فريق كبير بعيدًا
وختم املدرب حديثه ً
عن الـظــروف املعاكسة ودائـمــا ما نتقدم لألمام ألننا نتأقلم على األوض ــاع املختلفة
بشخصية وهوية».
إبراهيموفيتش :عدت لمنتخب السويد ألنني أستحق ذلك
أك ــد م ـهــاجــم م ـي ــان ،ال ـن ـجــم ال ـس ــوي ــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش ،أن عودته إلى املنتخب السويدي
ترجع إلى أدائــه في الفترة األخيرة ،وأنه تجاوز
خالفاته مع املدير الفني للمنتخب السويدي ،يان
أندرسون .وقال إيبرا ( 39سنة) في مقابلة على
قناة (يوتيوب) التابعة التحاد الكرة السويدي،
بعد يومني مــن عــودتــه للمنتخب الوطني عقب
غياب امتد لـ  5سنوات «لقد عدت ألنني أستحق
ذلك ،بسبب ما فعلته في األشهر األخيرة ،ليس
ألن اس ـمــي زالتـ ــان أو ألن ـنــي إبــراهـيـمــوفـيـتــش،
ولكن بسبب ما أساهم به في امللعب .لهذا السبب
اختاروني» .وكانت عالقة النجم السويدي ،الذي
أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بالده بعد بطولة
يورو  ،2016متوترة مع املدرب يان أندرسون ،والذي انتقده لعدم ضم العبني من أصل
أجنبي في قائمته األولى فور تولى منصبه .هذا وكان «إيبرا» أبدى اهتمامه بالعودة
إلى منتخب بالده قبل بضعة أشهر ،وسافر أندرسون إلى إيطاليا الخريف املاضي
ملقابلته ومناقشة إمكانية عودته.
إقامة بطولة ويمبلدون بحضور
عدد منخفض من الجماهير
ستقام نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس ،إحدى البطوالت األربع الكبرى
(الغراند ســام) بعدد منخفض من الجماهير ،برغم أن هذا العدد لن يتحدد إال في
مرحلة متقدمة .وأوضحت البطولة البريطانية في بيان ،أنه في ظل الظروف الحالية،
قبوال هو إقامة البطولة بحضور عدد منخفض من الجماهير.
يعتبر السيناريو األكثر
ً
وأشار منظمو البطولة «مع ذلك ،إننا نعمل كي نكون مرنني قدر اإلمكان ولكي نتمكن
من التعامل مع التغييرات التي قد تطرأ في اللحظات األخيرة بحيث نرفع أو نقلل من
العدد املسموح به قبل وأثـنــاء األسبوعني اللذين ستستمر خاللهما البطولة» .ومن
املقرر أن تقام البطولة هذا العام في  28حزيران/يونيو ،أي بعد أسبوع من رفع بريطانيا
للقيود املفروضة ملواجهة انتشار فيروس «كورونا».

