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رياضة

رفع الفرنسي 
كريم بنزيمة 
عدد أهدافه 
خالل مسيرته 
مع ريال مدريد 
إلى 186 هدفًا 
في الليغا، وذلك 
بثنائيته في شباك 
سيلتا فيغو 
وقيادة فريقه 
لفوز كبير خارج 
قواعده بنتيجة 
)1-3(. بذلك، 
عادل بنزيمة 
رقم كارلوس 
سانتيانا في 
ترتيب هدافي 
الفريق بالبطولة 
المحلية. وبهذه 
الطريقة، بات 
بنزيمة خلف 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو )312 
هدفًا(، وراؤول 
غونزاليس 
)228 هدفًا(، 
واألسطورة 
الراحل ألفريدو 
دي ستيفانو 
)216 هدفًا(.

)Getty/بنزيمة قاد سيلتا فيغو للفوز بنتيجة 3-1 في الليغا )خوسي مانويل الفاريز

بنزيمة يعادل سانتيانا

حقق الروسي أصالن كاراتسيف أول لقب له في 
مسيرته بعد فوزه ببطولة دبي للتنس، وذلك 

ب على الجنوب أفريقي لويد هاريس 
ّ
بالتغل

في النهائي بواقع مجموعتني دون رد. واحتاج 
الالعب الروسي لساعة و15 دقيقة للفوز على 

هاريس بنتيجة 6-3 و6-2. يذكر أن كاراتسيف ال 
ُيَعّد نجمًا معروفًا، ولكن بعد بلوغه نصف نهائي 

أستراليا املفتوحة للتنس، أصبح أحد أكبر 
االكتشافات في مالعب التنس خالل عام 2021.

استبعد رئيس مجلس إدارة بايرن كارل هاينز 
رومينيغه رحيل املدرب هانز فليك بنهاية املوسم 
ليخلف املدير الفني ملنتخب أملانيا يواخيم لوف. 
وأكد رومينيغه في تصريحات لصحيفة )فيلد أم 

زونتاغ( أن بقاء فليك »واقع ال يقبل احتماالت« 
في إشارة إلى أن اسمه من بني املرشحني لخالفة 

لوف. وقال رومينيغه: »نقوم بعمل ما اتفقنا 
عليه. أبلغت هذا بوضوح لهانز«، مبرزًا أن فليك 

تقبل األمر بـ«احترافية«.

اقتنص مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى 
 )FA Cup( نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي

من براثن مضيفه إيفرتون، بانتصار قاتل وبشق 
األنفس بهدفني نظيفني، في اللقاء الذي جمعهما 

على ملعب )غوديسون بارك(، ضمن مواجهات 
دور الثمانية. ويدين »السيتيزنس« بالفضل في 
هذا االنتصار الصعب والثمني للنجمني األملاني 

إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفني دي بروين 
صاحبي هدفي التأهل في الدقيقتني 84 و90.

كاراتسيف يفوز 
ببطولة دبي للتنس 
على حساب هاريس

رومينيغه يستبعد 
رحيل فليك من أجل 

خالفة لوف

السيتي إلى نصف 
نهائي كأس إنكلترا بثنائية 

ضد إيفرتون

Monday 22 March 2021
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باريس ـ العربي الجديد

تعيش املنتخبات في دول العالم 
ــع قــــــــــرارات االتـــــحـــــادات  ــ ــلـــى وقــ عـ
الــقــاريــة واألجـــهـــزة الــفــنــيــة، التي 
مغادرة  من  النجوم  منع  منها  العديد  قــرر 
ــحـــاق بــمــنــتــخــبــات  ــلـ ــن أجـــــل الـ ــم، مــ ــهـ ــتـ أنـــديـ
الرسمية  املنافسات  كي يخوضوا  بالدهم، 
أو الودية، نتيجة الخوف الكبير من تفشي 
فيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة كبيرة 
فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، رغـــم بـــدء الــعــديــد من 

الدول حمالت التلقيح.
رأسها  وعــلــى  الــعــربــيــة،  املنتخبات  وتلقت 
األفــريــقــيــة، صــدمــة كــبــيــرة لــلــغــايــة، بــعــدمــا 
الـــدوري الفرنسي منع نجوم  قــررت رابــطــة 
األنـــديـــة مـــن مـــغـــادرة فــرقــهــم إلـــى بــلــدانــهــم، 
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تقرير

ــســــي أصـــــــــدر قـــــــرارًا  ــرنــ ــفــ  الـــــبـــــرملـــــان الــ
ّ

ــن ــ ــكـ ــ لـ
يــســمــح بــمــوجــبــه لــالعــبــن املــحــتــرفــن غير 
إلى بلدانهم األصلية،  األوروبــيــن، بالسفر 
لـــكـــن بــــشــــروط وقـــائـــيـــة صــــارمــــة، ملـــنـــع نــقــل 
فيروس كورونا من بلدانهم إلى فرنسا، في 
 تحوره في بعض البلدان، والتخوف من 

ّ
ظل

انتقال السلسالت الجديدة.
بدرجتيه  الفرنسي  الــــدوري  نــجــوم  وتــلــّقــى 
ــر  ــ ــــضـ األولــــــــــــــى والــــــثــــــانــــــيــــــة، الـــــــضـــــــوء األخـ
التي  التدريبية  املــعــســكــرات  فــي  للمشاركة 
 الــســلــطــات اشــتــرطــت 

ّ
تــقــام بــبــلــدانــهــم، لــكــن

السفر  رأســهــا  على  التدابير،  مــن  مجموعة 
فــــي طــــائــــرة خــــاصــــة، والـــخـــضـــوع لــكــشــوف 
طبية متواصلة، بحسب ما ذكــر راديــو »أر 
أم ســي ســبــورت« الــفــرنــســي، وذلـــك لضمان 
إلــى فرنسا حاملن لفيروس  عــدم عودتهم 

كورونا، الذي عاد للتفشي بقوة في البالد.
الفرنسية  السياسية  السلطات  واشترطت 
أن يــتــنــقــل الـــالعـــبـــون فــــي طــــائــــرة خـــاصـــة، 
وقائية  لتدابير  خضوعهم  إلــى  بــاإلضــافــة 
فــي منازلهم ملدة  البقاء  صــارمــة جـــدًا، عبر 
ســيــجــري الــكــشــف عــنــهــا الحـــقـــا، فــضــاًل عن 

إجراء فحص فيروس كورونا يوميا.
وتـــبـــدو حــظــوظ الــالعــبــن الــجــزائــريــن في 
حضور مواجهات املنتخب أكبر، خصوصا 
 اتــحــاد الــبــالد اعــتــاد عــلــى نــقــل الــنــجــوم 

ّ
أن

عبر طــائــرة خــاصــة، حتى قبل فترة تفشي 
ــم تــعــتــمــده  ــ ــا لـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا، وهــــــو مـ ــيـ ــ فـ
اتحادات املغرب وتونس وموريتانيا وجزر 
ــدول األفــريــقــيــة األخـــرى،  الــقــمــر وعـــشـــرات الــ
مما يعني أنه قد يتسبب  في مشاكل لها، 

إذا لم تتصرف بسرعة.
الــالعــبــن لفترة   إخـــضـــاع 

ّ
ــد مــصــدر أن ــ وأّكـ

حـــجـــر صـــحـــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــــتـــــزام هـــذه 
ــبــــر رحـــلـــة  ــقـــل العـــبـــيـــهـــا عــ ــنـ املـــنـــتـــخـــبـــات بـ

استثنائية، مما يجنبهم التدابير الصارمة، 
إذ يعود األمر للقدرات املالية التي ستصنع 
الــــفــــارق وتـــســـمـــح لــلــمــنــتــخــبــات األفــريــقــيــة 

باالستفادة من جميع نجومها.
وكـــان الــنــجــم الــجــزائــري إســـالم سليماني، 
املحترف في نــادي ليون، قد عّبر، في وقت 
ســـابـــق عــلــى حــســابــه فـــي مـــوقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«، عـــن غــضــبــه بــقــولــه: 
»ملــــــاذا؟«، وهــــذا فــي إشــــارة إلـــى غــضــبــه من 
هــذا الــقــرار، الــذي كــان سيحرمه من العودة 
التأهل  الـــذي ضمن  الــجــزائــر،  إلــى منتخب 

عبّر النجوم العرب في 
فرنسا عن غضبهم من 

قرار رابطة الدوري

لوس أنجليس كليبرز 
هزم تشارلوت هورنتس 

بنتيجة 98-125

إلـــى بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا املــقــبــلــة. أمــا 
بـــرونـــو جينيسيو،  الــفــرنــســي،  مــــدرب ريـــن 
ــنــــع الــــالعــــبــــن األفـــــــارقـــــــة مــن  ــنـــكـــر مــ ــتـ فـــاسـ
من  الــعــكــس  عــلــى  بمنتخباتهم،  االلــتــحــاق 
العبي املنتخب الفرنسي الذين سيشاركون 
بصفة عادية في معسكر الشهر الحالي، إذ 
قال: »إّنه موقف صعب للغاية، لقد وضعنا 
ــرج كــبــيــر، ربــمــا  األنــــديــــة والـــالعـــبـــن فـــي حــ
املقبلة،   األفضل تأجيل الجولة 

ّ
الحل يكون 

حتى يتمكن جميع الالعبن من الرحيل إلى 
منتخباتهم الوطنية«. 

وأضــــــاف مـــــدرب لـــيـــون الـــســـابـــق: »لــــم أفــهــم 
خــلــفــيــة هــــــذا الــــــقــــــرار، الـــــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
ــة لـــالعـــبـــن  ــ ــــصــ ــرخــ ــ ــح الــ ــ ــنـ ــ املـــــــســـــــؤولـــــــون ملـ
 هذا 

ّ
الفرنسين، وليس األفارقة، ال أعتقد أن

 الحل يكمن 
ّ

األمر منطقي وصحيح.. أرى أن
فــي تــأجــيــل الــجــولــة املــقــبــلــة، ســيــكــون شيئا 
مــرضــيــا لــجــمــيــع األنـــديـــة الــفــرنــســيــة، ألّنــنــا 
أن  الجميل  مــن  وسيكون  معنيون،  جميعا 

ُمــنــي لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، حــامــل الــلــقــب، 
بنكسة كــبــيــرة، بــعــد إصــابــة نــجــمــه لــيــبــرون 
جــيــمــس وخــــروجــــه مــــن الــــربــــع الـــثـــانـــي، فــي 
مباراة الخسارة أمام أتالنتا هوكس 99-94، 
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفن. 
ــلـــى أخــــبــــار تــلــك  وطــــغــــت إصــــابــــة »املـــــلـــــك« عـ
األمسية، بعدما تناقلت الصور خروجه من 
»مــلــعــب ستيبلز ســنــتــر« فــي الــربــع الــثــانــي، 
إثر ظهوره وكأنه يدحرج كاحله األيمن بعد 
اصطدامه مع سولومون هيل العب أتالنتا. 
واستلقى جيمس على أرضية امللعب، حيث 
ــــرخ مـــن األلـــــم، وأمــســك  ــه يــعــانــي، وصـ ــدا أنــ بــ
ــاراة  ــبـ كــاحــلــه األيــــمــــن، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى املـ
لــفــتــرة وجـــيـــزة. وســجــل ثــالثــيــة بــعــد عــودتــه 
إلـــى املــلــعــب، لكنه تـــرك املـــبـــاراة نــهــائــًيــا بعد 
البدنية،  اللياقة  مـــدرب  برفقة  قليلة  دقــائــق 

ــراجــــع مــعــنــويــات لــيــكــرز لــتــحــقــيــق فـــوزه  وتــ
الشرقية  املنطقة  رابــع  تواليا. ويدين  الثامن 
بــالــتــســاوي مــع مــيــامــي، بــفــوزه إلـــى الجناح 
جون كولينز صاحب 27 نقطة و16 متابعة، 
ــراي يــونــغ 14  فــيــمــا أضــــاف الــنــجــم الـــشـــاب تــ
نقطة و11 تــمــريــرة حــاســمــة. وتــراجــع ليكرز 
بــعــد هــــذه الـــخـــســـارة إلــــى املـــركـــز الــثــالــث في 
املنطقة الغربية مع 28 انتصاًرا و13 هزيمة، 
-13( ويــوتــا جــاز   27( خــلــف فينيكس صــنــز 
املتصدر )30-11(. ويعول ليكرز، بشكٍل كبير، 
على ليبرون جيمس، الذي يعتبر واحدًا من 
أفضل الهدافن والالعبن في تاريخ الدوري 
األميركي لكرة السلة، بعدما قاد فريق ليكرز 
املــوســم املــاضــي إلـــى الــتــتــويــج بــعــد ســنــوات 
املالئكة.  مدينة  فــي  الشهير  للفريق  عــجــاف 
وحقق ليبرون جيمس لقب الدوري األميركي 
فـــي 4 مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، واخـــتـــيـــر الــالعــب 
أيضا،  مناسبات   4 في  النهائي  في  األفضل 
 النجوم السنوية 

ّ
كما أنه شارك في مباراة كل

 »NBA« ـــ ــ الــتــي تجمع أفــضــل الــالعــبــن فــي الـ
في 17 مناسبة، تحديدًا منذ عام 2005 حتى 
ــاز بــهــا إلــى  2021، الــنــســخــة األخـــيـــرة الــتــي فـ
جــانــب ســتــيــفــن كـــــوري. ولــــم يــخــرج لــيــبــرون 
املوسم،  تشكيلة  من  قليلة  مناسبات  في  إال 
إذ تــم اخــتــيــاره 13 مــــرة، مــع الــعــلــم أنـــه تــوج 
بميداليتن  املــتــحــدة  الـــواليـــات  منتخب  مــع 
الصن و2012  في   2008 بكن  في  ذهبيتن، 
فـــــي لــــنــــدن بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وحــــــــاز املـــيـــدالـــيـــة 
البرونزية في أثينا 2004 بعد احتالل املركز 
الثالث، ومثلها في بطولة كأس العالم 2006 

التي أقيمت في اليابان.

من دون إمبيد وسيمونز
تــخــطــى سفنتي سيكسرز  فــيــالدلــفــيــا،  وفـــي 
غـــيـــاب نــجــمــيــه الـــكـــامـــيـــرونـــي جـــويـــل إمــبــيــد 
واألســـتـــرالـــي بــن ســيــمــونــز بــســبــب اإلصــابــة، 
 .105 - عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 129  لــلــفــوز 
للمنطقة  صــدارتــه  سيكسرز  سفنتي  وعـــزز 
الشرقية )29 فوزًا مقابل 13 خسارة( بفضل 
توبياس هاريس الذي أخذ على عاتقه املهام 
الهجومية فحقق »تريبل - دابل« مع 29 نقطة 

و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
ــــدرب دوك ريـــفـــرز عــلــى أداء العــبــه  وأثـــنـــى املـ
قائاًل »فرض نفسه فعاًل هذه األمسية، بفضل 
تــصــرفــاتــه وطــبــعــا بــأســلــوب لــعــبــه. لــقــد كــان 
املساند  دور  ميلتون  شــايــك  ولــعــب  هـــائـــاًل«. 
األول لزميله هاريس بإضافة 28 نقطة، فيما 
الرابحة  كان اللعب الجماعي للفريق الورقة 
 55.8 بلغت  التسديدات  مع نسبة نجاح عن 
فــي املــائــة. فــي املــقــابــل، بــدا كينغز بعيدًا عن 

مستواه ولم يدخل أجواء املباراة، باستثناء 
العبه بادي هيلد صاحب 25 نقطة.

فوز سادس تواليًا لميلووكي
وفـــي مــبــاراة أخــــرى، حــقــق مــيــلــووكــي باكس 
فــــوزه الـــســـادس تــوالــيــا أمــــام ســـان أنــتــونــيــو 
سبيرز 120 - 113، في أفضل سلسلة له هذا 
املــوســم. وكــان سبيرز تــقــّدم بــفــارق 14 نقطة 
مع نهاية الشوط األول. لم يتأخر ميلووكي 
لـــلـــرد تــحــت هـــالـــة نــجــمــه الــيــونــانــي يــانــيــس 
ــاده لــلــفــوز  ــ ــان قـــد قـ ــــذي كــ أنــتــيــتــوكــونــمــبــو الـ
على سفنتي سيكسرز 109- 105، فسجل في 
تمريرة   15 وأضـــاف  نقطة   26 منافسه  سلة 
حاسمة و8 متابعات، في أفضل معدل له هذا 
املوسم. وساهم كريس ميدلتون بـ 23 نقطة، 
الــثــالــث جرو  الهجومي  ــذراع«  ــ »الـ غـــرار  على 
هوليداي )21(. من ناحيته، قاوم سبيرز رغم 
خــوضــه املـــبـــاراة مــن دون ديــجــونــتــي مـــوراي 
واألســتــرالــي بــاتــي ميلز الـــذي فــضــل املـــدرب 
إراحــتــهــمــا، وكــــان لــونــي ووكــــر مــفــاجــأة تلك 
إلـــى جــانــب 6  نــقــطــة  األمــســيــة بتسجيله 31 
متابعات، فيما أضاف صاحب الخبرة ديمار 
تـــمـــريـــرة حــاســمــة.  نــقــطــة و13  ديــــــــروزان 22 
 بـــاكـــس املـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي املــنــطــقــة 

ّ
ويـــحـــتـــل

الشرقية )27-14( بفارق فوز عن نتس، فيما 
بقي سبيرز سابعا في الغربية )17-22(.

كليبرز بين الفوز والخسارة
وفــــــرض لـــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز نــجــاعــتــه 
ليفوز  هورنتس  تــشــارلــوت  أمـــام  الهجومية 
فيها  بــلــغــت  أمــســيــة  فـــي   ،98  -  125 بنتيجة 
نسبة نجاحه عن التسديدات 52.3 في املائة. 
كــمــا تــألــق دفــاعــيــا بــعــدمــا نــجــح فــي تقليص 
خطورة تسديدات منافسه إلى 38,8 في املائة 
فــقــط. وبـــرز كــلــيــبــرز، رابـــع املــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
والــــذي تــتــأرجــح نتائجه بــن فـــوز وخــســارة 
في مبارياته الست األخيرة، بلعبه الجماعي 
ــوه عــلــى الــتــســجــيــل بــيــنــهــم 7  ــبـ فـــتـــنـــاوب العـ
سجلوا 10 نقاط على األقل، وكان بول جورج 
تــمــريــرات حاسمة،  األبـــرز مــع 22 نقطة و10 
وبمواجهة   .17 لينارد  كــاوهــي  أضــاف  فيما 
فــريــقــه الــســابــق هـــورنـــتـــس، تـــألـــق الــفــرنــســي 
نيكوال باتوم بتسجيله 11 نقطة إلى جانب 
5 متابعات وتمريرتن حاسمتن وسرقتن. 
الذي  وكــان مايلز بريدجز بديل الميلو بيل 
أصــيــب خــــالل املــــبــــاراة )13 نــقــطــة(، األفــضــل 
فـــي صـــفـــوف الــخــاســر بــتــســجــيــلــه 21 نــقــطــة. 
وفــاز ممفيس غريزليز على غولدن ستايت 

ووريرز 111 - 103.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ليكرز ينتكس بعد إصابة ليبرون جيمس
خسر لوس أنجليس ليكرز 

أمام نظيره أتالنتا هوكس، 
في مباراة شهدت إصابة 

نجمه األول، الالعب ليبرون 
جيمس، في الكاحل

يريد منتخب تونس حضور جميع محترفيه من أوروبا )فاضل سنّا/فرانس برس(

)Getty/إصابة ليبرون جيمس ستؤثر على نتائج ليكرز )مايكل أوينز

الدرجتين  األندية في  لنجوم  السماح  الفرنسي  البرلمان  قرر 
بالسفر إلى بلدانهم، كي  األولى والثانية، من غير األوروبيين، 

يلتحقوا بمنتخباتهم لخوض المواجهات

املـــوقـــف«. ويطمح  نــكــون متحدين فــي هـــذا 
ــر، إلــــى مـــواصـــلـــة نــتــائــجــه  ــزائـ مــنــتــخــب الـــجـ
الــرائــعــة فــي الــتــصــفــيــات األفــريــقــيــة، عندما 
ــــي الـــخـــامـــس  ــا فـ ــيــ ــبــ ــه مــنــتــخــبــي زامــ ــ ــــواجـ يـ
ـــن مـــــن مــــــــــــــــارس/آذار الـــــجـــــاري،  ــريـ ــشــ ــعــ والــ
وبــوتــســوانــا فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــنــه، 
بعدما ضمن »الخضر« الوصول إلى بطولة 
كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا املــقــبــلــة فــي الــكــامــيــرون، 
نتيجة تصّدرهم املجموعة الثامنة، برصيد 

10 نقاط.
في تحضيراته  تونس، فشرع  أمــا منتخب 
ــوائــــيــــة،  ملــــواجــــهــــة لـــيـــبـــيـــا وغـــيـــنـــيـــا االســــتــ
لــحــســاب الــجــولــتــن الــخــامــســة والــســادســة 
مــن تصفيات أمـــم أفــريــقــيــا، بــعــدمــا سجلت 
دارت على  التي  األولــى،  التدريبية  الحصة 
7 العبن،  باملنزه، حضور  األوملــبــي  امللعب 
وهــــــــم: فــــرجــــانــــي ســــاســــي وســــيــــف الــــديــــن 
باألمن  وآدم  املساكني  ويوسف  الجزيري 
العيدوني  وعيسى  تونكتي  وسباستيان 
وياسن مرياح، فيما ينتظر الجهاز الفني 

التحاق البقية. 
وحــامــت الــشــكــوك حـــول انــضــمــام النجمن 
الـــجـــديـــديـــن ملــنــتــخــب تـــونـــس، ســبــاســتــيــان 
ــــي، بــســبــب  ــــدونـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــســــى الـ تـــونـــكـــتـــي وعــ
الــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــالعــبــن األجــانــب 
في الــدوريــات األوروبــيــة، تزامنا مع لوائح 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« الــتــي 
تسمح لألندية بالتمسك بالعبيها ورفض 
ــــة  الـــتـــحـــاقـــهـــم بـــمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم، بـــســـبـــب أزمـ
 مهاجم نـــادي بــودو 

ّ
فــيــروس كــورونــا. لــكــن

تونكتي،  سيباستيان  النرويجي،  غليمت 
والعــــــب الــــوســــط فــــي فـــريـــق فـــرنـــســـفـــاروش 
ــــري، عــيــســى الـــعـــيـــدونـــي، وصـــــال إلـــى  ــــجـ املـ
قرطاج«  »نــســور  بمقر  والتحقا  العاصمة، 
بشكل مباشرة، ما شّكل ارتياحا كبيرًا لدى 
الجماهير الرياضية في تونس، وذلك بعد 
الجهد الكبير لالتحاد التونسي لكرة القدم، 
خالل  باالنضمام  إقناعهما  استطاع  الــذي 

فترة قصيرة. 
ونــجــح االتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم في 
إقـــنـــاع الـــعـــيـــدونـــي، رغــــم أّنـــــه يــحــمــل كــذلــك 
الجنسية الجزائرية، وكان بإمكانه اختيار 
ــــج بـــالـــنـــجـــوم،  ــــدجـ مـــنـــتـــخـــب »الــــخــــضــــر« املـ
كذلك تونكتي الــذي يعد أحد أبــرز املواهب 
الـــصـــاعـــدة فـــي الـــنـــرويـــج وســـبـــق لـــه الــلــعــب 

ملنتخب الشباب النرويجي.
ويــريــد املــــدرب مــنــذر الــكــبــّيــر، املــديــر الفني 
ــونــــس، اخـــتـــبـــار أكـــبـــر عـــــدد مــن  ملــنــتــخــب تــ
ــــي مـــواجـــهـــتـــي لـــيـــبـــيـــا وغــيــنــيــا  ــنــــجــــوم فـ الــ
املقبلتن، بعدما ضمن »نسور  االستوائية 
قرطاج« الوصول إلى كأس األمم األفريقية، 
نتيجة تصّدره املجموعة العاشرة برصيد 
10 نـــقـــاط. وســيــغــيــب عـــن مــنــتــخــب تــونــس، 
نجم األهلي املصري علي معلول لإلصابة، 
ــب الـــزمـــالـــك فــرجــانــي  ــارك العــ فــيــمــا لـــن يـــشـ
ساسي في مباراة ليبيا هو اآلخــر، بسبب 
تراكم البطاقات، وأقصت االختيارات الفنية 
بعض الالعبن اآلخرين، مثل حارس نادي 
الترجي معز بن شريفية، وزميله في الفريق 

حمدي النقاز.

في  صعوبة  وجد  الذي  الفرنسي،  رين  نجم  أكرد،  نايف  المدافع  قرر 
إقناع مسؤولي فريقه من أجل السفر إلى بالده بهدف االنضمام إلى 
رفع  ــس«  ــل األط ــود  »أسـ معسكر 
درجة التحدي، بعدما أخبر المدرب 
برغبته  البوسني وحيد حاليلوزيتش 
المغرب  منتخب  مع  التواجد  في 
يخوض  كــي  الــقــدم،  لكرة  األول 
لبطولة  الــمــؤهــلــة  الــتــصــفــيــات 
في  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 

الكاميرون عام 2022.

أكرد يتحدى رين من أجل المغرب

وضرب كرسًيا في طريقه إلى غرف املالبس، 
حيث بــدا اإلحــبــاط عليه. ومــن دون جيمس 
وأنــتــونــي ديــفــيــس الــــذي يــخــضــع لــعــالج من 
ــرقــــوب وعـــضـــلـــة الـــســـاق  ــي وتـــــر عــ ــة فــ ــابــ إصــ
اليمنى، كاد ليكرز أن يتفادى الخسارة أمام 
هوكس، بعدما حمل مونترزل هاريل الفريق 
على كاهله بتسجيله 23 نقطة و11 متابعة. 
غــيــر أن هــوكــس اســتــفــاد مــن خـــروج جيمس 

نجوم العرب 
في أوروبا

معاناة من إجراءات كورونا

حسم منظمو أوملبياد طوكيو 2020، ما كان 
وأعلنوا فرض حظر غير مسبوق  متوقعا، 
لحضور  األجنبية،  الجماهير  دخـــول  على 
ــاب املـــؤجـــلـــة مــــن الــصــيــف  ــعــ مـــنـــافـــســـات األلــ
املاضي إلى تموز/يوليو املقبل، تخوفا من 

تفشي فيروس كورونا.
وارتأى املنظمون أن »وضع كوفيد-19 راهنا 
في اليابان والعديد من الدول األخرى حول 
كــبــيــرًا، وقــد ظهر عدد  الــعــالــم يمثل تحديا 
من السالالت املختلفة، بينما ال يزال السفر 
الـــدولـــي مــقــيــدًا. بــنــاء عــلــى الــوضــع الــحــالــي 
لــلــجــائــحــة، مــن غــيــر املــرجــح أن يــتــم ضمان 
ــذا الــصــيــف لــألشــخــاص  ــول الـــيـــابـــان هــ ــ دخـ
مــن الـــخـــارج«. وســتــقــام األلــعــاب فــي الفترة 
آب/أغـــســـطـــس،  و8  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   23 بــــن 
بسبب  املــاضــي،  الصيف  مــن  تأجيلها  بعد 

مخاوف صحية جراء تفشي كورونا.
وتــابــع الــبــيــان »مـــن أجـــل تــوضــيــح الــصــورة 
لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن تــعــديــل خــطــط ســفــرهــم في 
هذه املرحلة، توصلت األطــراف من الجانب 
الــيــابــانــي إلــــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده بــأنــهــم لن 
يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة 
أن  مضيفا  والباراملبية«،  األوملبية  األلــعــاب 
الــلــجــنــتــن األوملـــبـــيـــة والــبــاراملــبــيــة الــدولــيــة 

»تحترمان وتقبالن تماما هذا القرار«.
وســتــكــون خــطــوة غــيــر مسبوقة فــي تــاريــخ 
ــات الـــســـابـــقـــة  ــمــــوحــ ــطــ ــّلــــص الــ ــقــ األلــــــعــــــاب تــ
لــلــمــنــظــمــن فـــي تــنــظــيــم أوملـــبـــيـــاد تــاريــخــي 

شّوهه فيروس كورونا وتداعياته.

خيبة كبيرة 
ــتــــان األوملـــــبـــــيـــــة الــــدولــــيــــة  ــنــ ــلــــجــ عــــــّبــــــرت الــ
ــرام وقـــبـــول« الــقــرار  ــتـ والــبــاراملــبــيــة عــن »احـ
بشكل تـــام. وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الدولية، األملاني توماس باخ »نشارك خيبة 
أمل جميع املشجعن األوملبين املتحمسن 
عائالت  وبالطبع  العالم،  أنحاء  جميع  في 
ــــن الــــــذيــــــن كــــانــــوا  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ وأصــــــــدقــــــــاء الـ
ــاب.. نعلم  ــعــ يــخــطــطــون لــلــحــضــور إلـــى األلــ
قلنا  لقد  للجميع.  كبيرة  تضحية  هــذه  أن 
منذ بداية هذه الجائحة إن األمر سيتطلب 
تــضــحــيــات«. لــكــن بـــاخ اعــتــبــر أن األولـــويـــة 
ــنــــة«. وعــنــدمــا  تــكــمــن فـــي إقـــامـــة ألـــعـــاب »آمــ
 أربع 

ّ
أرجئ الحدث الكبير الذي يقام مّرة كل

سنوات الصيف املاضي، اعتبرها املنظمون 
انتصار  »دليل  يكون  لتنظيم حدث  فرصة 
الــبــشــريــة عــلــى الـــفـــيـــروس«. بــــداًل مــنــذ ذلــك، 
تلفزيونيا  حدثا  ليكون  األوملبياد  يتحّول 
مع  الــعــالــم،  ملعظم  بالنسبة  كبير  حـــّد  إلـــى 
قــلــيــل مــن أجــــواء الــبــهــجــة واالحــتــفــال التي 

تمّيز األلعاب في العادة.
وأقــــــــّرت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة املـــنـــظـــمـــة، ســيــكــو 
لــم يكن سهاًل »أنــا  الــقــرار  هاشيموتو، بــأن 
كنت رياضية. شّرفني أن أشارك في األلعاب 
األوملبية عّدة مرات. من املخيب عدم حضور 
ــارج«. لــكــنــهــا أضــافــت  ــ ــخـ ــ الــجــمــاهــيــر مـــن الـ
ــة وأمـــــــن جــمــيــع  ــجــــب أن نـــضـــمـــن ســــالمــ »يــ

املشاركن. كان قرارًا ال مفّر منه«.
اللجنة  من  مسؤولن  األخير  اللقاء  وجمع 
األوملبية الدولية، اللجنة الباراملبية الدولية، 
لــطــوكــيــو 2020، حــكــومــة  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة 
وعقد  اليابانية.  والحكومة  طوكيو  مدينة 
االجــتــمــاع عــبــر الــفــيــديــو تــزامــنــا مـــع زلـــزال 
الشمالي  الساحل  بقوة 7.2 درجــات ضــرب 
الــشــرقــي وشــعــر بــه ســكــان طــوكــيــو. وكــانــت 
الـــصـــحـــف الـــيـــابـــانـــيـــة تـــتـــطـــرق، مـــنـــذ مــطــلــع 
ــاري، إلــــى نــيــة الــســلــطــات  آذار/مـــــــــارس الــــجــ
الــيــابــانــيــة حــظــر الــجــمــاهــيــر األجــنــبــيــة. من 
اليابانية،  األوملــبــيــاد  وزيـــرة  قــالــت  جهتها، 
تامايو ماروكاوا، إن القرارات التي ستتخذ، 
القلق  »لتخفيف  أساسية  ستكون  السبت، 
بشأن األلعاب داخــل وخــارج اليابان، حتى 

يثق الناس بأنها ستقام بطريقة آمنة«.
أيــام  أقـــّرت قبل  بــدورهــا، كانت هاشيموتو 
أنه سيكون »صعبا« على عائالت الالعبن 
األجــانــب حــضــور األلـــعـــاب. ولـــم يــتــم اتــخــاذ 
ــدد الــجــمــاهــيــر املــحــلــيــة الــتــي  ــول عــ ــرار حــ ــ قـ
ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي املــــدرجــــات. ويــتــوقــع 

ــرار بــــهــــذا الــــشــــأن فــي  ــ ــ املـــنـــظـــمـــون اتــــخــــاذ قـ
املعاد  األوملبية  رئيس  لكن  نيسان/إبريل، 
انتخابه بالتزكية لوالية ثانية قال إن القرار 
قـــد يــتــم دفـــعـــه إلــــى مـــوعـــد قـــريـــب مـــن حفل 

االفتتاح في 23 تموز/يوليو.

غير مسبوق 
القرار  األميركية  األوملبية  اللجنة  ووصفت 
»أخــبــار تمنينا عــدم صــدورهــا«، مضيفة  بـــ
فـــي بـــيـــان أنـــهـــا ســتــســتــمــر فـــي الـــدعـــوة إلــى 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر األمـ ــفــــرصــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ إتـ
النظر  بصرف  شخصيا.  األلــعــاب  باختبار 
ــّك أن حـــظـــر الــجــمــاهــيــر  ــ ــرار، ال شــ ــ ــقــ ــ الــ عــــن 
األجنبية سيساهم في جعل األلعاب حدثا 

مختلفا عن النسخ السابقة.
األستاذ في جامعة  وقــال جان-لو شابليه، 
لوزان السويسرية، املتخصص في األلعاب 
»لــم يحصل  بــرس  فرانس  لوكالة  األوملبية، 
أن ُفــــرض حــظــر عــلــى الــجــمــاهــيــر األجــنــبــيــة 
ــنــــاء  ــتــــى أثــ ــفــــة، حــ ــيــ لـــــدخـــــول الــــــدولــــــة املــــضــ
اإلنـــفـــلـــونـــزا اإلســبــانــيــة فـــي فـــتـــرة أوملــبــيــاد 

أنتويرب 1920«.
ــابــــع شــابــلــيــه »حـــتـــى فــــي أثـــيـــنـــا 1896،  وتــ
ــزم ســـفـــر لــلــراغــبــن  ــ ــــوك حـ ــالــــة كـ نـــّظـــمـــت وكــ
فـــي حـــضـــور أول ألـــعـــاب أوملــبــيــة حــديــثــة«. 
وبـــعـــد إرجـــــــاء األلــــعــــاب الـــصـــيـــف املـــاضـــي، 
أمــــل املــنــظــمــون واملــــســــؤولــــون الــيــابــانــيــون 
عام  ربيع  مــع حلول  الجائحة  انحسار  فــي 
ا  سيمثل ضــوء الــحــدث  أن  وأعــلــنــوا   ،2021
في نهاية نفق كورونا واحتفااًل عقب أزمة 
التلقيح  دوران عجلة  مع  لكن حتى  عاملية. 
كورونا  يستمر  العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي 
ــفــــوضــــى. ويــــبــــدو أن روايـــــة  فــــي إحــــــــداث الــ
ــّر  املــســؤولــن الــيــابــانــيــن بــــدأت تــتــغــّيــر. وأقـ

الرئيس التنفيذي لأللعاب، توشيرو موتو، 
األســبــوع املــاضــي، في مقابلة صحافية، أن 
وضــــع الـــفـــيـــروس فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
ال يـــزال »فــي غــايــة الــخــطــورة«، وتــحــّدث عن 

ألعاب تقّدم »تضامنا« في زمن صعب.

قلق محلي
ــل، بــقــيــت الــجــمــاهــيــر الــيــابــانــيــة  ــابـ ــقـ فـــي املـ
مــشــّكــكــة فـــي إقـــامـــة ألـــعـــاب آمـــنـــة، فــيــعــارض 
مّرة  التأجيل  مفّضلن  تنظيمها،  معظمها 
ثــانــيــة أو إلــغــاءهــا بــالــكــامــل. لــكــن املنظمن 
واألوملــبــيــة الــدولــيــة يــرفــضــون هــذا الخيار، 
ــعـــوا كــتــيــبــات قـــواعـــد يــعــتــبــرون أنــهــا  ووضـ
النظر  بــصــرف  الــفــيــروس،  انــتــشــار  ستمنع 

عن وضع الجائحة.
وتشّجع األوملبية الدولية أيضا الرياضين 
عـــلـــى الـــتـــلـــقـــيـــح، حـــتـــى أنـــهـــا حــصــلــت عــلــى 
ــــدول غير  جـــرعـــات مـــن الـــصـــن لــتــأمــيــنــهــا لـ
متقدمة على صعيد برامج التلقيح. وساهم 
الـــتـــأجـــيـــل ملـــــدة ســـنـــة وإجـــــــــــراءات الــســالمــة 
ــي تــضــخــيــم مــيــزانــيــة  ــا فــ ــ ــــورونـ ملـــكـــافـــحـــة كـ
، لتصل إلى نحو 15  األلعاب الكبيرة أصــالً
ألعاب  أغــلــى  أمــيــركــي، وتــكــون  مليار دوالر 

أوملبية صيفية في التاريخ.
الـــجـــمـــاهـــيـــر األجــنــبــيــة  بــحــظــر  قــــــرار  وأي 
املنظمن،  مليزانية  جديدة  فجوة  سيحدث 
ــيـــون أنـــهـــم  ــلـ ــحـ ــمـــون املـ ــظـ ــنـ ــلــــن املـ ــيـــث أعــ حـ
كــانــوا يــنــوون بيع 630 ألــف تــذكــرة خــارج 
أنــحــاء الـــبـــالد. وتــعــتــبــر األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
أكــبــر تــجــمــع ريــاضــي وبــشــري فــي الــعــالــم، 
حــيــث كـــان يــتــهــافــت عــلــى حــضــورهــا آالف 
الــجــمــاهــيــر مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، ملا 

تحمله من معاٍن وتقاليد.
)فرانس برس(

حظر الجماهير األجنبية في أولمبياد طوكيو
ستغيب الجماهير 

األجنبية عن أولمبياد 
طوكيو، الصيف 

المقبل، بفعل جائحة 
فيروس كورونا التي أثّرت 

على عالم الرياضة

)Getty/أولمبياد طوكيو ستقام في ظّل بروتوكول صحي صارم )بحروز مرعي
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مدريد ـ العربي الجديد

ــــارس املـــغـــربـــي يــاســن  ــــحـ لـــعـــب الـ
بــــــــونــــــــو، حـــــــامـــــــي عـــــــريـــــــن نــــــــادي 
إشبيلية، دور امُلنقذ، بعدما سجل 
هدف التعادل في شباك ُمضيفه بلد الوليد، 
لـــُيـــجـــّنـــب الـــفـــريـــق األنـــدلـــســـي هـــزيـــمـــة كــانــت 
على   ،)1-1( انتهت  الــتــي  املـــبـــاراة،  فــي  قريبة 
مــلــعــب »نــيــوفــو جــوســي زوريـــيـــا«، الــســبــت، 
)28( في الدوري  ضمن منافسات األسبوع الـ
اإلسباني لكرة القدم. وانضّم املغربي ياسن 
ُحـــراس املرمى  إلــى قائمة شهيرة مــن  بــونــو 
الذين سجلوا العديد من األهــداف الحاسمة 
ملنتخبات بادهم أو األندية التي لعبوا لها، 
فــي املــواجــهــات املــثــيــرة، ســـواء فــي البطوالت 

املحلية والقارية والدولية. 

عصام الحضري
ال يختلف اثنان من الجماهير العربية، على 
ــادي األهــلــي  ــ أن أســـطـــورة مــنــتــخــب مــصــر ونـ
ــام الــــحــــضــــري، أحــــــد أفـــضـــل  الــــســــابــــق، عــــصــ
الـــُحـــراس فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة الــعــربــيــة، الــذيــن 
استطاعوا ترك بصمة كبيرة، نتيجة تحقيقه 
ــــاب واإلنـــــــجـــــــازات، بــفــضــل  ــقـ ــ ــن األلـ الـــكـــثـــيـــر مــ
في  هدفن  يمتلك  الحضري  لكن  تصدياته. 
ــيـــة، أحـــدهـــمـــا لـــن يــنــســاه  ــتـــرافـ مــســيــرتــه االحـ

بونو 
ينضم للحرّاس الهدافين

نجح الحارس المغربي ياسين بونو في تسجيل هدٍف لفريقه إشبيلية في 
مباراة التعادل أمام بلد الوليد، لينضّم إلى قائمة الحراس الذين هزوا الشباك، 
ولعّل أبرزهم البرازيلي سيني وتشيالفيرت وهيغيتا. وتذكر جماهير إشبيلية 
جيدًا الحارس بالوب، الذي سجل هدفًا مصيريًا في إحدى المناسبات سابقًا

3031
رياضة

تقرير

املــشــجــعــون، عــنــدمــا أحـــرز هــدفــا حــاســمــا في 
شباك كايزر تشيفز بكأس السوبر األفريقي.

روجريو سيني
ُيــعــد الــحــارس الــبــرازيــلــي الــســابــق روجيريو 
سيني، أحــد أبـــرز ُحــمــاة الــعــريــن وأشــهــرهــم، 
استطاع  بعدما  الــرائــعــة،  األهـــداف  بتسجيل 
ــــادي ســــاو بـــاولـــو في  إحـــــراز 65 هـــدفـــا مـــع نـ
جميع البطوالت، خال مسيرته االحترافية، 

التي امتدت لنحو 22 عاما في باده.
ــد يــــوم 22 يــنــايــر/  ــ الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي، ُولـ
كانون الثاني 1973 في باتو برانكو. يعتبر 
ــداف، وهـــو  ــ ــــأهــ ــثــــر الـــــحـــــراس تـــســـجـــيـــًا لــ أكــ
صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي. بـــدأ مــســيــرتــه عــام 
1990 مــع نـــادي »ســيــنــوب فــوتــبــول كــلــوب«، 
وخـــاض 20 مــبــاراة مــعــه، قبل أن ينتقل إلى 
نـــادي ســـاو بــاولــو يـــوم كـــان عــمــره 17 عــامــا. 

انتظر حتى عام 1997 ليسجل هدفه األول.

ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ اســتــطــاع أن يــحــرز 129 
هدفا في 1217 مباراة خاضها في مسيرته، 
وهو الذي اتجه إلى عالم التدريب عام 2017 
بعد اعتزاله سنة 2015، وُيشرف حاليا على 
نادي فامنغو. يذكر أن سيني لم يستطع أن 
يحرز أي هدف على صعيد منتخب باده، إذ 

شارك في 16 مباراة فقط.

خوسيه لويس تشيالفيرت
السابق،  بــاراغــواي  يعتبر أســطــورة منتخب 
بإحراز  خبيرًا  تشيافيرت،  لويس  خوسيه 
األهداف الحاسمة في شباك خصومه، سواء 
مــع األنــديــة الــتــي احــتــرف فيها فــي مسيرته 
ــــاده. ثــانــي أكــثــر الــحــراس  أو مـــع مــنــتــخــب بـ
أيضا  بعضهم  ويعتبره  لــأهــداف،  تسجيًا 
مــن األفــضــل فــي مــركــزه، وال سيما حــن قــام 
ــام بـــوكـــا جــونــيــورز  ــ بــالــتــصــدي الـــخـــرافـــي أمـ
ــيــــغــــو أرمـــــانـــــدو  ــيــــنــــي ديــ ــتــ ــنــ والــــنــــجــــم األرجــ
مــارادونــا. ولــد صاحب الـــ55 عاما في لوكيه 
أهدافه  أول  وسجل   ،1965 عــام  بالباراغواي 
فــريــق »سبورتيفو  مــع  عـــام 1983  الــرســمــيــة 
لـــوكـــويـــنـــو«. وبـــعـــد مــســيــرة اســـتـــمـــرت حتى 
نهاية موسم 2003-2004، وصل عدد أهدافه 
إلى 59 في 728 مباراة على مستوى األندية، 
ــــداف أحـــرزهـــا مـــع منتخب  إضـــافـــة إلـــى 8 أهـ
القياسي  الــرقــم  مـــبـــاراة. يملك  فــي 74  بـــاده 
ــالـــي يــصــبــح  ــتـ ــالـ ــــي، بـ ــدولــ ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ عـ
في  إعجابا  األكثر  األمــر   

ّ
ولعل  .67 مجموعه 

ذلك أنه الحارس الوحيد الذي سجل هاتريك 
ــك عــام  ــ ــدة، وذلـ ــ ــ ــداف( فـــي مــــبــــاراة واحـ ــ ــ )3 أهـ
1999 حــن كـــان العــبــا فــي نـــادي فيليز أمــام 
فريق فيرو كاريل أوسيتي، وجاءت األهداف 

الثاثة من ركات جزاء.

رينيه هيغيتا
قــبــل الــحــديــث عــن الــعــقــرب الــكــولــومــبــي الــذي 
أحرز في مسيرته 44 هدفا، وهو ثالث الحراس 
لــأهــداف، تظهر إحــصــاءات  األكــثــر تسجيًا 
أخـــرى أن هــنــاك اســمــن يسبقانه عــلــى غــرار 
ــي كــــامــــبــــوس. فــبــعــضــهــم  ــورخــ املــكــســيــكــي خــ
يقول إنه سجل 46 هدفا، لكن النسبة األكبر 
ــرازه 34 هــدفــا فــقــط. لــعــب في  ــ تــشــيــر إلـــى إحــ
قبل  بوما،  فريق  بداية مسيرته كمهاجم مع 
أن يحمي عرين فريقه في املوسم التالي. أما 
الــذي  إيفانكوف  ديميتار  فهو  اآلخـــر،  االســـم 
لعب من عام 1996 حتى 2011، وتشير بعض 
النسبة  لــكــن  إلـــى تسجيله 46 هــدفــا،  ــام  األرقــ
الــــ31، وكّلها من  أنــه لم يتجاوز  األكبر تؤكد 
ركات جزاء. بالعودة إلى هيغيتا املولود عام 
1966 )55 عاما حاليا(، الذي اشتهر بخروجه 
مــن املــرمــى، وكــذلــك حــركــة الــعــقــرب الــتــي كــان 
ينفذها بصد الكرة بكعب قدميه، بدأ مسيرته 
عام 1985 مع نادي ميليوناريو، واعتزل كرة 
تسجيل  استطاع   .2010 موسم  نهاية  الــقــدم 
41 هــدفــا مـــع األنـــديـــة الــتــي لــعــب لــهــا. وكـــان 
بــإحــرازه  بينها،  األفــضــل   2000-1999 مــوســم 
11 هــدفــا لــفــريــق »إنــديــبــيــنــديــنــي مــيــديــلــن«، 

G G

سيني الحارس 
البرازيلي يعتبر األكثر 

تسجيًال لألهداف

زفيريف يُتوج ببطولة أكابولكو
ُتوج األملاني ألكسندر زفيريف، املصنف السابع 
بطولة  بلقب  املحترفني،  التنس  عامليًا بني العبي 
الـــــــ500 نقطة  لــلــتــنــس ذات  املــفــتــوحــة  أكــابــولــكــو 
تيتباس  ستيفانوس  اليوناني  على  تغّلبه  بعد 
املرشح  زفيريف،  واستطاع  للقب.  األول  املرشح 
الثاني للقب البطولة املكسيكية، أن يهزم تيتباس 
بــنــتــيــجــة 6-4 و6-7  الــخــامــس عــاملــيــًا،  املــصــنــف 
نجح  وبـــهـــذا  دقــيــقــة.  و17  ســاعــتــني  فـــي   )3-7(
أكابولكو  بلقب  التتويج  زفيريف )23 عامًا( في 
بعد ثاني نهائي يخوضه في البطولة املكسيكية 
حــيــث ســبــق وخــســر نــهــائــي نسخة 2019 أمــام 
الـــ14  اللقب  هــذا  ويعد  كيريوس.  نيك  األسترالي 
فــي مــســيــرة زفــيــريــف االحــتــرافــيــة، أمـــا تيتباس 
)22 عــامــًا( ففشل فــي الــفــوز بــســادس لقب في 
مشواره. وسبق وتواجه تيتيباس وزفيريف في ست مباريات من قبل، حسم الالعب 

اليوناني خمسًا منها لصالحه مقابل مباراة لألملاني.

ريفر بليت يعود لالنتصارات بسداسية 
في مرمى جودوي كروز

الجولة  إطــار  فــي   ،1-6 كــروز  جـــودوي  واكتسح مضيفه  لالنتصارات  بليت  ريفر  عــاد 
القدم. وجــاءت سداسية ريفر في  لكرة  الــدوري األرجنتيني  السادسة من كأس رابطة 
املباراة، رباعيًة للكولومبي رافائيل سانتوس بوريه وهدفني ملاتياس سواريث وخوليان 
ريفر  فــوز  ويأتي  الوحيد.  األرض  هــدف صاحب  بــورغــوا  فالنتني  أحــرز  فيما  ألباريث، 
بعد تعادله الجولة املاضية في كالسيكو الكرة األرجنتينية أمام غريمه بوكا جونيورز 
إلى  رصيده  ريفر  رفــع  الفوز  وبهذا  جونيورز.  أرخنتينوس  يد  على  قبلها  وخسارته 
بـــ15 نقطة،  كــولــون  التي يتصدرها  األولـــى  الخامس باملجموعة  املــركــز  فــي  عشر نقاط 
بينما تجّمد رصيد جودوي كروز عند سبع نقاط في املرتبة الثامنة. وفي إطار نفس 
الجولة، فاز بانفيلد على ضيفه النوس بهدفني نظيفني من توقيع لوسيانو بونس في 
بـ11 نقطة في املجموعة  الرابع  للمركز  ليرتقي صاحب األرض  مباراة بني املجموعتني 
الثانية.  الــزوار عند عشر نقاط في املرتبة الخامسة باملجموعة  األولــى ويتجّمد رصيد 
بـــ15 نقطة بعد تغلبه على ضيفه  الثانية  املجموعة  وانفرد فيليز سارسفيلد بصدارة 
إندبنديينتي بهدف دون رد أحرزه البيروفي لويس أبرام، ليحّل الضيوف باملرتبة الثانية 
بـ12 نقطة. وفي نفس املجموعة فاز أوراكان على مضيفه باتروناتو بهدف نظيف، فيما 

تغلب خيمناسيا ال بالتا على ضيفه أتلتيكو توكومان بهدفني دون رّد.

سوريبيس عقب خسارة مونتيري: 
ما زال أمامي هامش للتحسن

للتحسن كالعبة محترفة،  أمامها  قالت اإلسبانية ســارا سوريبيس أن هامشًا ما زال 
على الرغم من ارتفاع مستواها حتى وصلت للمرتبة الـ57 في التصنيف العاملي لالعبات 
التنس املحترفات. وبعد سقوطها في نصف نهائي بطولة مونتيري املكسيكية على يد 
الـ24 عامًا، »لقد ارتفع مستواي، أحيانًا أفاجئ  الكندية ليلى فيرنانديث، قالت صاحبة 
بها،  القيام  أنجح في  تدريبات  أكن معتادة عليها وبعد عدة  لم  بأشياء  بالقيام  نفسي 
أمــام فيرنانديث،  النهائي  لكنني ما زلت بعيدة عما أريــد تحقيقه«. وعن مباراة نصف 
أكدت سوريبيس، التي توجت األسبوع املاضي ببطولة سابوبان املكسيكية أيضًا، أنها 
»كانت مباراة صعبة، كان ينقصني استغالل الفرص«. وفي نفس الوقت أثنت على أداء 
»العبة  أنها  إلــى  عامًا، مشيرة   18 العمر  من  والبالغة  عامليًا  ـــ88  ال املصنفة  منافستها، 
مستقبل  أمامها  أفضلية.  يمنحها  هــذا  وعــســراء،  جيد  بشكل  امللعب  تغطي  سريعة، 
باهر«. من جانبها، رأت فيرنانديث التي ستنافس على لقب مونتيري أمام السويسرية 
فيكتوريا غولوبيتش أن »سارا كانت مدهشة وقدمت مباراة رائعة، لكنني وجدت حلواًل. 

النهائي سيكون صعبًا جدًا ألن فيكتوريا تلعب بشكل جيد للغاية«.

سوالري يعاني من تمزق عضلي محتمل بساقه اليسرى
يــعــانــي األرجــنــتــيــنــي أوغــوســتــو ســـــوالري، العــب 
ق عضلي محتمل في 

ّ
وسط سيلتا فيغو، من »تمز

العضلة املقربة من الساق اليسرى«، وذلك حسبما 
ريــال  مواجهة  عقب  للفريق  الطبي  الجهاز  أعــلــن 
مــدريــد. وشـــارك ســـوالري فــي اللقاء فــي الدقيقة 
 )90( الدقيقة  وفــي  نوليتو،  لزميله  كبديل   )70(
الساق  تلقيه ضربة في عضلة  امللعب بعد  غــادر 
الــيــســرى وحـــل مــحــلــه الـــالعـــب خــوســيــه فــونــتــان. 
الوسط األرجنتيني الختبارات  وسيخضع العب 
طبية جديدة خــالل األيــام القادمة لتحديد حجم اإلصــابــة، ومــع ذلــك صــرح مــدرب الفريق 
إدواردو كوديت خالل املؤتمر الصحافي بأن سوالري سيغيب عن الفريق لبضعة أسابيع.

راتزنبرغر خوض السباقات في فورموال فورد األملانية في 
عام 1983، وفي عام 1985 فاز ببطولة فورموال فــورد في 
النمسا وأوروبا الوسطى. في عام 1985، دخل في مهرجان 
فورموال فورد في براندز هاتش في إنكلترا، واحتل املركز 
الثاني. عــاد في عــام 1986 وفــاز بها قبل تأهله إلــى بطولة 
في  وجــوده  أثناء  التالي.  املوسم  في  البريطانية   3 فورموال 
اململكة املتحدة، اكتسب شهرة لفترة وجيزة بسبب تشابه 
ظهر  التي   ،»Roland Rat« التلفزيون  دمية  اســم  مع  اسمه 
ظــهــرت عالمتها  كــمــا   ،»TV-am« مـــن ــدار  ــ إصـ فـــي  مــعــهــا 
 F3 التجارية لبعض الوقت على سيارته. أسفرت سنتان في
البريطانية عن احتالل املركز رقم 12 في مناسبتني. كذلك 
تسابق في سيارات أخرى، فاحتل املركز الثاني في بطولة 
شنيتزر،  فريق  بقيادة   1987 السياحية  للسيارات  العالم 
وفي عام 1989 دخل سلسلة الفورموال 3000 البريطانية، 

واحتل املركز الثالث في الترتيب العام. في عام 1989 شارك 
أيضًا في سباق لومان 24 ساعة ألول مرة. في عام 1994، 
واحــد،  الــفــورمــوال  فــي  أن يصبح سائقًا  فــي  حقق طموحه 
حيث وقع عقدًا لخمسة سباقات مع فريق »Simtek« الجديد 
الــذي كان يديره نيك ويــرث. يوم السبت 30 إبريل/ نيسان 
الثانية، انحرفت سيارته عن املسار  التجارب  1994، خالل 
وفشلت في االنعطاف عند الزاوية، فضرب الجدار الخارجي 
أّدت  الــســاعــة(،  فــي  )195.7 ميل  كــم/ ساعة  بسرعة 314.9 
قوة اصطدام العجلة األمامية إلى اختراق قمرة القيادة، كما 
حدث تمزق في الشريان األورطــي باإلضافة إلى كسر في 
الجمجمة لديه، ونقل على إثر ذلك بسيارة إسعاف إلى املركز 
الطبي ومن ثم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى ماجيوري 

في بولونيا حيث أعلن عن وفاته عند وصوله.
)العربي الجديد(

شهدت رياضة الفورموال 1 طوال تاريخها وفاة العديد من 
أحد  عــن  نتحدث  الــيــوم  املميتة،  الــحــوادث  بسبب  السائقني 
قلوب  في  حّية  ذكــراهــم  وبقيت  حياتهم  فقدوا  الذين  أولئك 
الجماهير ومتابعي الرياضة امليكانيكية حول العالم. روالند 
تموز 1960  يوليو/   4 يوم  ولد  راتزنبرغر سائق نمساوي 
وتوفي يوم 30 إبريل/ نيسان 1994، فارق الحياة في خالل 
حادث تصادم أثناء التصفيات املؤهلة لسباق جائزة سان 
الــذي توفي فيه بطل  الحادث  الكبرى، وهــو نفس  مسيرون 
اليوم  أيرتون سينا في  البرازيلي  مــرات سابقًا  العالم ثالث 
التالي. يوم بلغ السابعة من عمره، اصطحبته جدته إلى سباق 
تسلق التالل املحلي في جيسبرغ. في عام 1969 عندما كان 
مراهقًا، اكتشف أن املتسابق ومالك فريق فورد والتر ليشنر 
كان يقطن قريبًا منه، وهو الذي كان يدرس في مدرسة فنية، 
بدأ  امليكانيكية.  الرياضة  عالم  في  بــدأت رحلته  ومــن هناك 

روالند راتزنبـرغر

على هامش الحدث

سائق نمساوي 
سابق توفي بعد 
حادث مريع في 

عام 1994

بونو تألق في 
مرماه ولعب 
دور المنقذ 
)سيزار مانسو/
فرانس برس(

أندريس  إشبيلية حارس آخر استطاع تسجيل هدف مصيري، وهو  في 
األندلسي عام 2005 وحقق معه لقب  النادي  إلى  انضّم  الذي  بالوب، 
األوروبي  الدوري  تتويجين في  إلى  الكأس مرتين والسوبر مرة، إضافة 
الصحف  اسمه عناوين  السوبر. في 15 مارس 2007، تصّدر  ولقب في 
الضائع في مباراة  بدال من  المحتسب  الوقت  عندما سجل هدًفا في 
شاختار  ضد  القديم(  )المسمى  ــي  األوروبـ االتــحــاد  لكأس  الـــ16  دور 
دونيتسك، مما قاد الفريقين إلى األشواط اإلضافية والفوز 3-2، ال سيما 

أن الذهاب كان قد انتهى يومها بنتيجة 2-2.

بالوب في إشبيلية أيضًا

وجه رياضي

وسجل ثاثة أهداف أخرى مع منتخب باده، 
ــام فنلندا يـــوم 19  ــة أمـ أولــهــا فــي مــبــاراة وديـ
مايو/ أيــار 1988، وثانيها أمــام البيرو سنة 
1989، وآخرها في كوبا أميركا أمام فنزويا 

في ذات العام.

هانس يورغ بوت
السابق،  األملانية  الحراسة  يمتلك أسطورة 
ــا اســـتـــطـــاع  ــدفــ ــانــــس يـــــــورغ بـــــــوت، 32 هــ هــ

بــعــدهــا انــتــقــل لــلــعــب فـــي فــريــق هــامــبــورغ، 
وكـــانـــت هـــذه الــفــتــرة مـــن 1997 حــتــى 2001 
األفــضــل لـــه، بـــإحـــرازه 19 هــدفــا. اســتــمــر في 
هوايته حتى نهاية موسم 2005-2006 حن 
ســجــل الـــهـــدف األخـــيـــر لـــه يــــوم كــــان يــرتــدي 
قــمــيــص بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن. وبـــعـــد انــتــقــالــه 
إلــــى بــنــفــيــكــا ثـــم بـــايـــرن مــيــونــخ، لـــم يتمكن 
الاعبن  نــظــرًا لقيمة  ــراز أي هـــدف،  إحــ مــن 
املــوجــوديــن فــي تلك الــفــرق والــقــادريــن على 

تسجيلها في شباك خصومه بـ479 مباراة 
خــاضــهــا فــي مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة، بعدما 
لــعــب لــكــبــار أنــديــة »الــبــونــدســلــيــغــا«، وعلى 
رأســهــا بــايــرن مــيــونــخ، وهــامــبــورغ، وبــايــر 

ليفركوزن.
ُولــــد فـــي مــديــنــة أولـــديـــنـــبـــورغ الــقــريــبــة من 
مدينة بريمن يوم 28 مايو/ أيار 1974، وبدأ 
مسيرته مع فريق »في أف بي أولدينبورغ« 
عام 1994، واستطاع أن يسجل له 5 أهداف.

تنفيذ ضربات الــجــزاء والــركــات الــحــرة. إال 
إذا استثنينا الهدف الذي سجله مع النادي 
الثاني وليس األول موسم 2009- البافاري 
 وجود 

ّ
2010، فوصلت أهدافه إلى 32. ولعل

العماق أوليفر كان في مونديال 2002 حال 
دون مشاركته في تلك النسخة. وكذلك فإن 
املشاركة،  حرمه   2006 فــي  ليمان  ينز  تألق 
 

ّ
فيما خرج من كأس العالم 2010 بعدما حل

مع باده ثالثا.

سقطت طائرة بدون طيار )درون( على عشب ملعب سان ماميس أثناء مباراة أثلتيك 
بلباو وإيــبــار، وعــلــى متنها رســالــة رافــضــة إلقــامــة كــأس أمــم أوروبـــا املقبلة فــي بلباو. 
وحملت الالفتة برتقالية اللون عبارة )ال لليورو(، قبل أن يزيلها حكم املباراة في الدقيقة 
اللعب. وتعد بلباو إحــدى املدن  اللقاء كي يخلي أرضية امللعب ويستأنف  68 من عمر 
األوروبية الـ12 التي خصصها االتحاد األوروبي لكرة القدم الستضافة النسخة املقبلة 
من البطولة األوروبية املقررة في يونيو/ حزيران املقبل، لكن توجد شكوك حول الحضور 

الجماهيري في ظل استمرار تفشي الوباء.

صورة في خبر

طائرة رافضة لـ »اليورو«
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