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رياضة

رياضة

ّ
سي ّدة أوروبا تعود اليوم
دوري أبطال أوروبا

بريميرليغ

باق رغم اإليقاف األوروبي
غوارديوال ٍ

«قمتان كالسيكيتان» في دورتموند ومدريد

ُ
يعود ليفربول إلى الملعب الذي ت ّوج عليه السنة الماضية (ا ف ب)

تعود اليوم عجلة دوري أبطال
أوروبا للدوران من جديد ،وذلك من
خالل بداية مباريات دور الـ 16من
البطولة األعرق أوروبيًا واألغلى على
مستوى القارة العجوز .يستقبل النادي
ّ
المتخبط هذا الموسم أتلتيكو مدريد
ناد في أوروبا
حامل اللقب وأفضل ٍ
حاليًا ليفربول ،وفي مباراة أخرى اليوم
أيضًا ،يستقبل النادي األلماني بوروسيا
دورتموند في معقله «سينغنال
بارك» باريس سان جيرمان في
إيدونا ّ
ّ
مباراة معقدة يصعب التكهن
بنتيجتها
حسن رمضان
يـحـتــل ن ــادي أتـلـتـيـكــو مــدريــد املــركــز
الــرابــع في ترتيب ال ــدوري اإلسباني
هـ ــذا امل ــوس ــم بــرص ـيــد  40ن ـق ـطــة مع
انقضاء الجولة الرابعة والعشرين.
ّ
متخبط يعيشه رجــال املدرب
موسم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـيـ ـغ ــو س ـي ـم ـيــونــي،
فــال ـنــادي ال ــذي خـطــف األض ـ ــواء قبل
بداية الــدوري بسبب اقتحامه سوق
االنتقاالت وتوقيعه مع ّ
عدة العبني،
ّ
كــان مــن املـتــوقــع أن يستفيد الفريق
مـنـهــم ب ـص ــورة م ـب ــاش ــرة ،ن ـظ ـرًا إلــى
قيمتهم الفنية العالية وإلى األسعار
ّ
واألرق ــام الكبيرة التي كلفت خزائن

النادي ما يفوق الــ 240مليون يورو،
ول ـك ــن ذل ــك ل ــم ي ـح ــدث .م ــن ب ــن هــذه
األسماء ،هناك املوهبة الشابة والعب
بـنـفـيـكــا ال ـبــرت ـغــالــي ال ـس ــاب ــق ج ــواو
ّ
فيليكس .األخير ،كلف النادي لوحده
مبلغًا وصــل إلــى  126مليون يــورو،
وذل ــك بسبب زي ــادة الطلب عليه من
ق ـبــل الـكـثـيــر م ــن األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
الكبرى وعلى رأسها نادي يوفنتوس
الذي نافس الـ«أتلتي» على فيليكس
قبل أن يخطفه «الروخي بالنكوس».
 24مباراة خاضها فيليكس حتى اآلن
هذا املوسم مع فريقه الجديدّ ،
سجل
خــال ـهــا  4أه ـ ــداف ف ـقــط إض ــاف ــة إلــى
تمريرتني حاسمتني .أر ّق ــام خجولة
مــن الع ــب ك ــان مــن امل ـتــوقــع أن يكون
حــديــث ال ـعــالــم ف ــي أتـلـتـيـكــو مــدريــد،
كيف ال وهو من استلم جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب شاب في العالم
عن عام  .2019فيليكس ،تلقى الكثير
مــن االن ـت ـقــادات مـنــذ ارت ــدائ ــه للونني
األب ـيــض واألح ـم ــر ،وه ــذا أق ــل مــا قد
ّ
يتعرض له صاحب الـ 20عامًا بسبب
أدائ ــه املـتــواضــع وال ــذي لــم يصل إلى
نصف ما كان ّ
يقدمه الفرنسي أنطوان
غــريــزمــان مــع الـفــريــق (انـتــدبــت إدارة
«الروخي بالنكوس» جواو فيليكس
بنفس القيمة املالية التي اشترى بها
بــرشـلــونــة أن ـطــوان غــريــزمــان منها).
أداء فـيـلـيــس ه ــو ان ـع ـك ــاس ل ـصــورة
نادي أتلتيكو مدريد هذا املوسم ،إذ
حقق الفريق  10انتصارات من أصل
 24مباراة خاضها في الــدوري فقط،
إضافة إلى أربع هزائم و 10تعادالت.
لـكــن دائ ـم ــا م ــا ت ـكــون حــالــة أتلتيكو
مدريد الفنية متواضعة ،وفي الوقت

عـيـنــه ،ي ـقـ ّـدم الـفــريــق ص ــورة مغايرة
تمامًا فــي دوري األب ـطــال ،وتحديدًا
ّ
عندما تصبح األمور متعلقة بأدوار
خروج املغلوب.
مـ ـن ــاف ــس أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد الـ ـي ــوم
ه ــو ل ـي ـف ــرب ــول ،أحـ ــد أن ـج ــح األن ــدي ــة
األوروب ـيــة على الصعيدين اإلداري
والفني ،النادي الذي حقق  76نقطة
مـ ــن أصـ ـ ــل  78م ـم ـك ـنــة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي املمتاز .هي أفضل انطالقة
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـ ــدوري ـ ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة
الخمس الكبرى ،النادي الذي أصبح
على بعد  7مباريات فقط ،من كسر
رق ـ ــم ن ـ ـ ــادي آرس ـ ـنـ ــال وتـ ـح ــديـ ـدًا فّــي
م ــوس ــم  2005-2004والـ ـ ــذي يـتـمــثــل
بــان ـق ـضــاء  49مـ ـب ــاراة م ـت ـتــال ـيــة من
ّ
التعرض لهزيمة واحــدة (يملك
دون
ل ـي ـف ــرب ــول فـ ــي رص ـ ـيـ ــده  43مـ ـب ــاراة
متتالية مــن دون هزيمة فــي جميع
املسابقات وتحديدًا منذ خسارته في
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املــوســم املــاضــي
أمام مانشستر سيتي) .بكل بساطة،
هـ ــو ال ـ ـن ـ ــادي األف ـ ـضـ ــل فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
ناد قادر على
حاليًا ،وال وجود ألي ٍ
مجاراة األرقام الكبيرة التي يحققها
امل ــدرب املميز األملــانــي يــورغــن كلوب
مــع فريقه لـيـفــربــول .مــن بــن النقاط
اإليـجــابـيــة لليفربول ،هــي استعادة
مهاجمه السينغالي املميز ساديو
مانيه ،بعد أن غاب لفترة من الوقت
ع ــن ال ـف ــريــق بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،لكنه
ّ
سرعان ما عاد وأكــد على جهوزيته
التامة ّ
لقمة اليوم من خالل تسجيله
هــدف الـفــوز فــي املـبــاراة األخـيــرة في
الـ«بريمرليغ» أمــام نوريتش سيتي
ّ
(سجل ساديو مانيه هدفه الـ 100في
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املالعب اإلنكليزية).
ّ
مهمة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة
ّ
أب ـ ـدًا ،ب ــل يـمـكــن وصـفـهــا بــالــ«مـهــمــة
امل ـس ـت ـح ـي ـل ــة» ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــوارق
ال ـف ـن ـيــة ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،وإل ـ ــى ثـبــات
امل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي ي ـم ــر ب ــه ل ـي ـفــربــول،
والذي يقابله تخبط كبير في نتائج
ن ــادي الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة مــدريــد.
لـكــن تبقى ك ــرة ال ـقــدم تخفي الكثير
م ــن األسـ ـ ـ ــرار ،وال ت ـع ـتــرف ب ــاألرق ــام
ال ـق ـي ــاس ـي ــة والـ ـنـ ـت ــائ ــج اإلي ـج ــاب ـي ــة،

ُ
تلعب المباراتان
الليلة الساعة 22:00
بتوقيت بيروت

وأتلتيكو مدريد من بني أكثر األندية
نجاعة فــي دوري األبـطــال وتحديدًا
في املواسم القليلة املاضية .املباراة
األول ـ ــى س ـت ـكــون ف ــي م ـّـدري ــد ،وعـلــى
ال ــ«أت ـل ـت ــي» أن ال ي ـت ـلــقــى ه ــدف ــا من
ث ــاث ــي لـ ـيـ ـف ــرب ــول الـ ـ ـن ـ ــاري امل ـت ـم ـثــل
بـمـحـمــد صـ ــاح ،روب ـي ــرت ــو فــرمـيـنــو
وســاديــو مانيه إذا مــا أراد التفكير
في فرصه للتأهل.

دورتموند  xباريس سان جيرمان
ف ــي مـ ـبـ ــاراة أخ ـ ــرى ال ـ ـيـ ــوم ،يستقبل
«املارد األصفر» بوروسيا دورتموند

نـ ــادي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة بــاريــس
ســان جيرمان .األخير ،وبعد املباراة
األخ ـي ــرة ل ــه أمـ ــام آم ـي ــان ف ــي الـ ــدوري
الـفــرنـســي ،الـتــي انـتـهــت بنتيجة (-4
 ،)4انـهــالــت عليه االن ـت ـقــادات بسبب
خــط الــدفــاع الــذي تلقى  4أه ــداف من
فــريــق يحتل املــركــز ال ـ ــ 19فــي ترتيب
الـ«ليغ  .»1األسماء التي شاركت مع
الــ«بــي أس جــي» فــي الخط الدفاعي،
لم تكن متأقلمة مع بعضها البعض،
ف ــال ــاعـ ـب ــون يـ ـخ ــوض ــون م ـب ــارات ـه ــم
األولى سويًا ،وهذا ما ّأدى إلى انعدام
االن ـس ـجــام فــي مــا بينهم وه ــو األمــر
الذي بدا واضحًا خالل أحداث اللقاء.
املــدرب األملاني توماس توخيل ،أراح
الكثير مــن العـبـيــه لـلـقــاء دورتـمــونــد
ال ـي ــوم ،ف ـكــان ك ــل م ــن كـيـلـيــان مبابي
ون ـي ـم ــار دا س ـي ـل ـفــا خـ ـ ــارج ال ـقــائ ـمــة
املستدعاة للقاء آميان .يبقى الثنائي
البرازيلي املتمثل بتياغو سيلفا قائد
الفريق ومواطنه املميز ماركينيوس
خياران ال يمكن لتوخيل االستغناء
عنهما في ما يتعلق بالشق الدفاعي،
ولهذا السبب ،تمت إراحتهما خالل
مباراة آميان كذلك.
لـ ـق ــاء ال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ـيـ ــوم س ـي ـك ــون فــي
أملــانـيــا ،وتـحــديـدًا بــن أس ــوار ملعب
سـ ـيـ ـغـ ـن ــال إيـ ـ ــدونـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــارك ،امل ـل ـع ــب
الــذي يخوض دورتـمــونــد مبارياته
ف ـي ــه بـ ـص ــورة م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا .أداء
هجومي مهما كانت هوية الخصم،
تركيز عال ومساندة من الجماهير،
يخلقان الكثير من الفرص السانحة
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ت ـكــون
مـ ـب ــاري ــات دورتـ ـم ــون ــد ع ـل ــى أرض ــه
وب ــن ج ـمــاه ـيــره مـلـيـئــة ب ــاأله ــداف.
ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد م ـت ـم ـس ـك ــا
بمنافسته عـلــى لـقــب الـ ــدوري ،فهو
يحتل حاليًا املــركــز الثالث وبفارق
 4ن ـق ــاط ف ـقــط ع ــن امل ـت ـص ـ ّـدر بــايــرن
ميونيخ ،وبثالث نقاط عن صاحب
املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي اليـ ـ ـب ـ ــزغ .امل ـن ــاف ـس ــة
عـلــى لـقــب «الـبــونــدسـلـيـغــا» ال تــزال
قــائ ـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى أب ـن ــاء امل ــدرب
السويسري لوسيان فافرّ .أمــا على
ص ـع ـيــد دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ،ف ـق ــد ق ـ ّـدم
دورتموند ً
أداء يمكن وصفه بالجيد
نسبيًا نظرًا إلى صعوبة املجموعة
ً
التي تأهل من خاللها محتال املركز
ال ـث ــان ــي خ ـل ــف امل ـت ـص ـ ّـدر بــرش ـلــونــة
ومتقدمًا على صاحب املركز الثالث
فــي املـجـمــوعــة ،ن ــادي إنـتــر مـيــانــو.
ال ي ـم ـكــن ال ـت ـكـ ّـهــن بـنـتـيـجــة ال ـل ـقــاء،
فكال الفريقني يملكان العـبــن على
مـ ـسـ ـت ــوى ع ـ ـ ــال ،ف ـ ـ ــإذا كـ ـ ــان الـ ـن ــادي
ً
الباريسي يملك في تشكيلته كال من
مبابي وينمار ،فإن النادي األصفر
يـمـلــك ب ـ ــدوره الع ـب ــن ق ــادري ــن على
صناعة الـفــارق كاإلنكليزي الشاب
ج ــاي ــدن س ــان ـش ــو (ي ـع ـت ـبــر ســانـشــو
م ــن ب ــن أفـ ـض ــل ال ــاع ـب ــن ال ـش ـبــاب
حاليًا وهــو مطلوب مــن عــدة أندية
أوروبية على رأسها كل من تشلسي
ومانشستر يوناتيد اإلنكليزيني)،
إيــرلـيـنــغ هــاالنــد الـنــرويـجــي الـشــاب
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ّـدم أوراق اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده م ـنــذ
الـ ـب ــداي ــة (س ـ ّـج ــل ه ــاالن ــد  8أهـ ــداف
ف ــي أولـ ـ ــى خ ـم ــس مـ ـب ــاري ــات ل ــه فــي
«البوندسليغا» وهو رقم قياسي لم
يحدث مــن قـبــل) .على ال ــورق ،تبدو
امل ـب ــاراة صـعـبــة عـلــى كــا الـفــريـقــن،
ف ـك ــاه ـم ــا ي ـم ـل ـك ــان م ـف ــات ـي ــح ل ـعــب
مميزة وقادرة على تحقيق النتائج
ّ
اإليـجــابـيــة ،وم ــن املـمـكــن أن يتسلح
دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد بـ ـ ـس ـ ــاح ال ـش ـخ ـص ـي ــة
والجمهور ،اللذين ُيعتبران عاملني
مفقودين لــدى فريق كباريس سان
جيرمان.

ي ـع ـتــزم املـ ـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي جــوسـيــب
غــوارديــوال البقاء على رأس الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـ ـن ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
حـتــى ول ــو خـســر ال ـن ــادي اإلنـكـلـيــزي
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــه أم ـ ــام
محكمة التحكيم الرياضية «كــاس»
ب ـش ــأن ع ـقــوبــة إي ـق ــاف ــه ملــوس ـمــن عن
امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـســاب ـقــات كـ ــرة ال ـقــدم
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك وف ـ ــق مـ ــا أف ـ ــادت
ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إنـكـلـيــزيــة .وأعـلــن
االتحاد القاري «ويفا» استبعاد بطل
انـكـلـتــرا فــي املــوسـمــن املــاضـيــن عن
امل ـشــاركــة فــي مـســابـقــاتــه مل ــدة عامني
ب ـس ـبــب «خـ ــروقـ ــات خ ـط ـيــرة ل ـقــواعــد
ال ـل ـعــب امل ــال ــي ال ـن ـظ ـيــف» ب ــن عــامــي
 2012و ،2016إضافة إلى تغريمه 30
مليون ي ــورو ،فــي قــرار ســارع سيتي
لتأكيد استئنافه أمام «كاس».
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ذي ت ــاي ـم ــز» عــن
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال إبـ ــاغـ ــه م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـن ــادي وال ــاع ـب ــن أن ــه سـيـبـقــى في
ملعب االتحاد رغم اإليقاف والتقارير
ال ـتــي ت ـت ـحــدث ع ــن رغ ـبــة يــوفـنـتــوس
بـطــل إيـطــالـيــا فــي امل ــواس ــم الثمانية

املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه .وأفـ ـ ـ ــادت
الـصـحـيـفــة أن غـ ــوارديـ ــوال امل ـتــواجــد
عـ ـل ــى رأس ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ل ـس ـي ـت ــي م ـنــذ
ص ـيــف  ،2016أب ـل ــغ ن ــواي ــاه لــاعـبــن
خــال اجتماع السبت .ونقلت شبكة
«سـكــاي سـبــورتــس» عــن امل ــدرب قوله
لـهــم« :ان ـظ ــروا ،مهما كــانــت البطولة
ال ـتــي سـنـنــافــس فـيـهــا ،س ــأك ــون هـنــا.
حتى ولو وضعونا في (ليغ تو ـ أدنى
الدرجات املحلية للمحترفني) سأكون
ّ
وشدد على أنه «هذا هو الوقت
هنا».
الذي يجب أن نبقى فيه سويًا».
وأش ـ ـ ــارت صـحـيـفــة «ذي صـ ــن» إلــى
أن املــدرب السابق لفريقي برشلونة
اإلسـبــانــي وبــايــرن ميونيخ األملــانــي
أبلغ أصدقاءه أنه سيبقى مع فريقه
الـحــالــي أقـلــه ال ــى حــن انـتـهــاء عقده
مــع سـيـتــي ع ــام  .2021وق ــال مصدر
مقرب من غــوارديــوال لصحيفة «ذي
تلغراف» إن األخير «ليس من النوع
ً
الذي تراوده أوال فكرة الرحيل عندما
تسوء األمــور» ،مضيفًا أن اإلسباني
«هادئ» حيال قرار االيقاف.
وأوردت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة

ارتبط اسم
غوارديوال
بيوفنتوس
اإليطالي
(أ ف ب)

ت ـقــاريــر مـتـضــاربــة ب ـشــأن الــاعـبــن.
بعضها عــن رغبتهم
ففي حــن أفــاد
ّ
بالبقاء مع الفريق بغض النظر عن
ال ـظ ــروف ،أش ــار بعضها اآلخ ــر إلــى
ع ـكــس ذلـ ــك ف ــي حـ ــال خ ـســر ال ـن ــادي
االس ـت ـئ ـنــاف .وارت ـب ــط اس ــم املـهــاجــم
رحيم ستيرلينغ باالنتقال إلى ريال
مدريد اإلسباني الذي يلتقيه سيتي
ف ــي ذهـ ــاب ال ـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي من
دوري أبطال أوروبــا األربعاء املقبل.
ل ـكــن آيـ ــدي وورد وك ـيــل ستيرلينغ
أب ـ ـلـ ــغ ص ـح ـي ـف ــة «ديـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــاي ـ ــل» أن
مــوكـلــه «يــركــز فـقــط عـلــى مانشستر
س ـي ـتــي ولـ ــن يـ ـص ــرف ان ـت ـب ــاه ــه إل ــى
أي حــديــث بـشــأن انتقاله فــي الوقت
الــراهــن» .ولفتت «ذي تـلـغــراف» إلى
أن النادي سيعطي الحرية لالعبيه
بالبقاء أو الرحيل ما إن تعلن نتيجة
االستئناف املتوقعة فــي أيار/مايو
املـقـبــل .وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه «ت ــم إبــاغ
الجميع أن عليهم أن يحافظوا على
ْ
احترافيتهم ولكن هناك أيضًا إدراك
أن لديهم قراراتهم الخاصة».
(األخبار)

كل النجوم

جيمس يهزم أنتيتوكونمبو في مباراة «أول ستار»

ُ
ك ّرم األسطورة كوبي براينت خالل األمسية (ا ف ب)

حسم فريق ليبرون جيمس مباراة
ك ــل ال ـن ـجــوم الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تجمع
أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـبـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــن ،ب ـت ـغ ـل ـبــه
ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ( )155-157عـلــى
«ملعب يونايتد سنتر» فــي مدينة
شيكاغو في لقاء شهد إثــارة كبيرة
فــي دقــائـقــه األخ ـيــرة وتكريمًا رائعًا

ألسـ ـ ـط ـ ــورة ل ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس ل ـي ـكــرز
كوبي براينت.
ّ
وخصصت النسخة الــ 69من مباراة
«أول سـ ـ ـت ـ ــار» ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ــذك ــرى
براينت الــذي توفي بشكل مأساوي
في  26كانون الثاني/يناير املاضي
ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــادث
م ــروح ـي ــة ،أس ـف ــر ع ــن وقـ ــوع ثـمــانـيــة
ض ـحــايــا آخ ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــم ابـنـتــه

جـيــانــا الـبــالـغــة  13عــامــا .واعـتـمــدت
رابطة الــدوري األميركي للمحترفني
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ،أبـ ــرزهـ ــا
اعـتـمــاد رب ــع أخ ـيــر مــن دون توقيت
مع هدف الوصول إلى رقم معني لكي
يحسم الفوز ألحد الفريقني ،وهو ما
منح نهايتها إثارة وندية كبيرتني.
فـبـعــدمــا ت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان الـسـيـطــرة
ع ـلــى ال ــرب ـع ــن األولـ ـ ــن ح ـيــث كسب
فــريــق جـيـمــس األول ( ،)41-53ورد
فريق أنتيتوكونمبو في الثاني (-51
 ،)30فــرض التعادل نفسه في الربع
الثالث (.)41-41
وب ـل ـغــت اإلث ـ ـ ــارة ذروتـ ـه ــا ف ــي الــربــع
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ش ـه ــد أحـ ــداثـ ــا نـ ــادرة
جـدًا في هــذه املـبــاراة االحتفالية من
ص ـ ّـدات وم ــراوغ ــات بــالـقــوة وأخـطــاء
واحتجاجات على الحكام في رغبة
أك ـيــدة ألفـضــل الــاعـبــن فــي ال ــدوري
األميركي للمحترفني لعدم الخسارة.
وتـ ـق ــدم ف ــري ــق يــان ـيــس ف ــي الــدقــائــق
األولــى من الربع األخير بفارق تسع
ن ـق ــاط ،لـكــن س ــرع ــان م ــا نـجــح فــريــق

جيمس فــي تــذويـبــه بفضل تركيزه
الـ ــدفـ ــاعـ ــي الـ ـجـ ـي ــد ،قـ ـب ــل أن يـحـســم
النتيجة بفضل تألق ليبرون جيمس
وجيمس ه ــاردن وأنـطــونــي ديفيس
صاحب سلة الفوز .ونال العب لوس
أنجليس كليبرز كواهي لينارد الذي
ك ـ ــان ض ـم ــن ف ــري ــق ج ـي ـم ــس ،ج ــائ ــزة

سجل لينارد  30نقطة
في  20دقيقة مع
سبع متابعات
أفضل العب في املباراة والتي باتت
ت ـح ـمــل م ــن اآلن اسـ ــم ب ــراي ـن ــت ال ــذي
خــاض هــذه امل ـبــاراة فــي  18مناسبة
وحصل على جائزة أفضل العب فيها
أربع مرات (رقم قياسي بالتشارك مع
ب ــوب بيتيت نـجــم مـيـلــووكــي سانت
ل ــوي ــس ه ــوك ــس س ــاب ـق ــا ال ـ ـ ــذي ب ــات
يعرف اآلن بأتالنتا هوكس).

وكـ ـ ـ ــان لـ ـيـ ـن ــارد أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل فــي
املـ ـ ـب ـ ــاراة ب ــرص ـي ــد  30ن ـق ـطــة ف ــي 20
دقيقة فقط مع سبع متابعات وأربع
تـمــريــرات حــاسـمــة ،وأض ــاف جيمس
 23نقطة في  19دقيقة وكريس بول
 23دق ـي ـقــة  26دق ـي ـقــة ،ودي ـف ـيــس 20
نقطة في  21دقيقة.
في املقابل ،كان يانيس افضل مسجل
في صفوف فريقه برصيد  25نقطة
مع  11متابعة وأضــاف كيمبا ووكر
 23نقطة.
ومـنــذ عــام  ،2018لــم تعد م ـبــاراة كل
ال ـن ـجــوم تـجـمــع أف ـضــل الــاع ـبــن في
املنطقة الشرقية في مواجهة أفضل
العبي املنطقة الغربية ،وإنما أعطيت
الحرية لقائدي الفريقني في االختيار
م ــن ض ـمــن الــاع ـبــن ال ــذي ــن حـصـلــوا
على أكبر نسبة أصوات في االقتراع
الذي يشارك فيه الجمهور ،الصحافة
والالعبون بالنسبة إلى األساسيني،
وم ـ ــدرب ـ ــو أنـ ــديـ ــة دوري امل ـح ـتــرفــن
بالنسبة إلى الالعبني االحتياطيني.
(األخبار)

قضية

إلغاء سباق الهواة في ماراتون طوكيو
ّ
أعـ ـل ــن م ـن ــظ ـم ــو مـ ـ ــاراتـ ـ ــون طــوك ـيــو
أن الـ ـسـ ـب ــاق امل ـ ـقـ ــرر فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اليابانية في األول من آذار /مارس
امل ـق ـب ــل ،ل ــن يـ ـك ــون م ـت ــاح ــا أمـ ـ ــام مــا
ي ـقــارب  38أل ــف م ـشــارك مــن ال ـهــواة،
بسبب املخاوف من انتشار فيروس
ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد .وج ــاء ف ــي بـيــان
مل ــؤس ـس ــة م ـ ــارات ـ ــون ط ــوك ـي ــو «ل ـقــد
تــوصـلـنــا ال ــى اسـتـنـتــاج م ـف ــاده أنــه
سيكون لألسف من الصعب تنظيم
هذا الحدث الذي يشارك فيه الهواة.
ألن العديد من األشخاص أصيبوا»
بفيروس كورونا املستجد في مدينة
طوكيو .وتابع البيان «لذا لن ننظم
املاراتون إال لعدائي النخبة وعدائي
الـنـخـبــة عـلــى ال ـكــراســي املـتـحــركــة»،
حيث أشار مسؤول حكومي الى أن
عددهم يقارب  200شخص.

وج ـ ـ ــاء الـ ـ ـق ـ ــرار قـ ـب ــل ب ـض ـع ــة أش ـه ــر
مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان لـ ـ ـ ــدورة
األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ال ـص ـيــف املـقـبــل
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـتـ ـم ــر املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف مـ ـ ــن أن
ي ـل ـقــي فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا املـسـتـجــد

السباق لن يكون
متاحًا أمام ما يقارب
 38ألف مشارك

جاء القرار قبل أشهر على انطالق األلعاب األولمبية (أ ف ب)

بـظــالــه عـلــى االس ـت ـعــدادات للعرس
األومل ـب ــي .وسـجـلــت ال ـيــابــان إصــابــة
مــا ي ـقــارب  65شخصًا بــالـفـيــروس،
فــي حــن ارتـفــع عــدد املـصــابــن على
مــن سفينة «داي ـمــونــد برينسس»
ال ـس ـي ــاح ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـض ــع لـحـجــر

ص ـحــي ف ــي م ــرف ــأ ي ــوك ــوه ــام ــا قــرب
طوكيو وعلى متنها  3711شخصًا،
أكثر من  450حالة.
الى ّ
وحـ ـ ـ ـ ــذر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ال ـي ــاب ــان ــي
ك ــات ـس ــون ــوب ــو ك ــات ــو مـ ــن أن بـ ــاده
تــدخــل «مــرحـلــة جــديــدة» مــن توسع
انتشار الوباء ،حيث تسجل اليابان
حـ ـ ــاالت ج ــدي ــدة ي ــوم ـي ــا ألش ـخ ــاص
أص ـي ـب ــوا ب ــال ـف ـي ــروس م ــن دون أن
ّ
يـ ـك ــون ــوا قـ ــد زاروا الـ ـص ــن ق ـ ــط أو
تــواصـلــوا مــع أشـخــاص وافــديــن من
الـ ـص ــن .ودع ـ ــا ال ــوزي ــر إلـ ــى ت ـفــادي
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات واألم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن امل ـك ـت ـظ ــة.
ونـتـيـجــة لــذلــك ،ألـغـيــت االحـتـفــاالت
بعيد ميالد اإلمبراطور التي يتوافد
بمناسبتها إل ــى وس ــط طــوكـيــو كل
عام آالف املحتفني.
(األخبار)

