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ت��ق��رر ت��أج��ي��ل ن��ه��ائ��ي ك��أس 
أمير دولة قطر بني ناديي السد 
وال��ري��ان ل��وق��ت الح��ق إلتاحة 

الفرصة حلضور اجلماهير.
وأع���ل���ن االحت������اد ال��ق��ط��ري 
ل��ك��رة ال��ق��دم أم��س ال��ث��اث��اء في 
بيان رسمي عن تأجيل املباراة 
النهائية لكأس أمير دول��ة قطر 
بني السد والريان والتي كانت 
م��ق��ررة ي��وم اجلمعة املقبل في 
الرابع عشر من مايو على استاد 

ج��اس��م ب��ن ح��م��د ب��ن��ادي السد 
الرياضي.

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان “جاء ق��رار 
ال��ت��أج��ي��ل ب��ع��د رف����ع ال��ق��ي��ود 
التدريجية وال��ت��ي مت فرضها 
مؤخراً في الدولة على عدة مراحل 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
)كوفيد 19-( خصوصاً فيما 
يتعلق بالفعاليات الرياضية 
احمللية وال��دول��ي��ة التي يسمح 
باحلضور اجلماهيري بنسب 

معينة ف��ي األم��اك��ن املفتوحة 
بشرط حصولهم على التطعيم، 
ال سيما وأن البطولة غالية على 
اجل��م��ي��ع وال��ت��ي حت��ظ��ى دائ��م��اً 
بحضور جماهيري كبير بني 
ن��ادي السد ن��ادي الريان، حيث 
سيتم اإلعان عن املوعد اجلديد 
إلقامة امل��ب��اراة النهائية الحقاً 
وذلك بعد التنسيق التام مع كافة 
اجلهات ذات العاقة وخصوصاً 

الريان القطري تأهل للمباراة النهائية ليواجه السدوزارة الصحة العامة”.

إنييستا يجدد عقده مع فيسيل 
كوبي لعامني إضافيني

احتفل اسطورة كرة القدم 
اإلسبانية أن��دري��س إنييستا 
بعيد مياده ال��� 37 الثاثاء، 
باإلعان عن جتديد عقده مع 
فريقه احلالي فيسيل كوبي 

الياباني لعامني إضافيني.
وانضم “مايسترو” وسط 
برشلونة السابق إل��ى كوبي 
ف���ي ع���ام 2018 ف���ي صفقة 
ق���درت ب��ح��وال��ي 30 مليون 
ي���ورو س��ن��وي��اً، بعدما رفض 
عدة ع��روض من بينها ألندية 

صينية وأسترالية.
وما زال إنييستا في مرحلة 
ت��ع��اف��ي م���ن إص���اب���ة خ��ط��رة 
تعرض لها في ديسمبر 2020، 
حيث ع��اد الشهر احلالي إلى 
املاعب. وق��ال بطل مونديال 
2010 ف��ي م��ؤمت��ر صحافي 
عبر اإلن��ت��رن��ت ومتحدثاً من 
خال مترجم ياباني “سأتابع 
سعيي جلعل فيسيل كوبي 

نادياً أقوى”.
وتابع إنييستا ال��ذي ظهر 
إل���ى ج��ان��ب��ه رئ��ي��س ال��ن��ادي 
امللياردير هيروشي ميكيتاني 
“أنا مصّمم على املساهمة 
ب��أك��ب��ر ق���در مم��ك��ن ل��رف��ع ه��ذا 

الفريق إلى مستويات أعلى”.
التحية  ميكيتاني  ورد 
لاعبه مؤكداً أن قرار إنييستا 
بالبقاء سيساعد طموح الفريق 

ليكون في القمة آسيوياً، في 
حني سيرفع من مستوى كرة 

القدم اليابانية.
وتابع “لم يحّسن إنييستا 
فقط مكانة فيسيل، بل طّور 
االع��ت��راف العاملي ب��ال��دوري 
الياباني”. وع��لّ��ق إنييستا 
على ك��ام رئيسه ب��اإلع��ان 
عن رغبته بالبقاء في صفوف 
ال��ن��ادي ال��ي��اب��ان��ي حتى بعد 
اعتزاله، على الرغم من عدم 

حتديده ماهية دوره اجلديد.
بدأ الاعب الدولي السابق 
مسيرته مع كوبي في يوليو 
2018 على وقع هزمية مؤملة 
على أرضه، قبل أن يقوده إلى 
الفوز بالكأس احمللية كأول 
لقب في تاريخ النادي، والحقاً 

بالكأس السوبر في 2020. 

وحمل إنييستا شارة القائد 
ف��ي أب��ري��ل 2019، ق��ب��ل أن 
يغيب عن املاعب إثر تعرضه 
لتمزق في وتر فخذه األمين في 

ديسمبر املاضي.
وخ��ض��ع لعملية جراحية 
ناجحة ف��ي برشلونة، وع��اد 
إلى التمارين في أبريل 2021، 
وش��ارك في املباريات مجدداً 

خال الشهر احلالي.
واعتبر انتقاله إلى املاعب 
اليابانية بعد 22 عاماً امضاها 
ف��ي ب��رش��ل��ون��ة، منها 16 في 
النخبة، صفقة ناجحة على 
كافة الصعد للكرة اليابانية 
ال��ت��ي ع��ان��ت إلغ���راء االس��م��اء 
ال��ب��ارزة في عالم ك��رة القدم، 
بعدما استمالتها أموال رؤساء 

األندية الصينية.

األهلي يفرط بفرصة تضييق
اخلناق على الزمالك بالتعادل معه

ف���رط األه��ل��ي ح��ام��ل اللقب 
بفرصة تضييق اخل��ن��اق على 
غرميه الزمالك املتصدر، وذلك 
بالتعادل معه 1-1 اإلثنني في 
املرحلة احلادية والعشرين من 

الدوري املصري لكرة القدم.
وكانت الفرصة قائمة أمام 
األه��ل��ي ك��ي يصبح ع��ل��ى بعد 
نقطة من الزمالك مع مباراتني 
مؤجلتني في جعبته، وب��دا أنه 
في طريقه لتجديد الفوز على 
ال��ف��ري��ق األب��ي��ض ال���ذي خسر 
مواجهتيه املاضيتني مع غرميه 
في نهائي دوري أبطال إفريقيا 
واملرحلة الرابعة من ال��دوري 
احلالي )بنتيجة واحدة 2-1(، 
وذلك بتقدمه عن طريق البديل 

صاح محسن في الدقيقة 73.
لكن الزمالك بدا عازماً على 
جتنيب ه��زمي��ة ثالثة توالياً 
أم��ام غرميه ب��إدراك��ه التعادل 
في الدقيقة 80 عبر التونسي 

فرجاني ساسي.
وجاءت البداية حذرة من كا 
الفريقني حيث انحصر اللعب 
في وسط امللعب نظراً للكثافة 
العددية لاعبي الوسط خاصة 
من جانب الزمالك الذى بدأ اللقاء 

بدون مهاجم صريح.  
وت��ب��ادل الفريقان السيطرة 

واالستحواذ لكن دون فعالية 
هجومية على امل��رم��ي��ني حتى 
الدقيقة 21 حني ك��ان الزمالك 
ق��ري��ب��اً م��ن اف��ت��ت��اح التسجيل 
بفرصة ثاثية عندما استلم 
محمود عبد ال��رازق “ شيكاباال 
“ الكرة ناحية اليسار وراوغ 
ك��ع��ادت��ه اك��ث��ر م��ن الع���ب قبل 
التسديد لكنه اص��ط��دم بتألق 

احل�����ارس م��ح��م��د ال��ش��ن��اوي، 
لترتد الكرة للمغربي أشرف بن 
شرقي الذي سددها فتصدى لها 
الشناوي م��رة أخ��رى، لتسقط 
أم��ام ال��اع��ب ذات��ه م��رة أخ��رى، 
ف��أرس��ل��ه��ا ع��رض��ي��ة أب��ع��ده��ا 

الشناوي ثم شتتها الدفاع.
شعر العبو االهلي بخطورة 
الضيوف فبادلوهم الهجوم، 

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 33 
استخلص محمد شريف الكرة 
م��ن محمود ح��م��دي “الونش” 
ومررها للقادم من اخللف حسني 
الشحات ال��ذي س��دده��ا بجوار 

القائم االمين ملرمى محمد عواد.
ث��م وبعد مت��ري��رة م��ن محمد 
مجدي “افشه” في الدقيقة 38 
خلف الدفاع ال��ى شريف، سدد 

األخ��ي��ر ال��ك��رة ال��ت��ي اصطدمت 
بالونش وعلت العارضة، قبل 
أن يتبعها أفشة بفرصة بعد 
مت��ري��رة عرضية للشحات في 
الدقية 42، لكنه سدد بني يدي 

عواد.
وحت��س��ن اداء ال��زم��ال��ك مع 
ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وس��دد 
اح��م��د ال��س��ي��د “زيزو” ك��رة 
اب��ع��ده��ا ال��ش��ن��اوي ال��ى ركنية 
)53(، ثم توالت العرضيات من 
الناحية اليمنى عن طريق زيزو 
واملثلوثي وشكلت خطورة على 

دفاع االهلي.
ورد ال��ب��دي��ل امل��ن��ف��رد صاح 
محسن بتسديدة علت عارضة 
مرمى عواد )66(، وكاد شريف 
يضع فريقه في املقدمة بعدما 
ت��ل��ق��ى مت���ري���رة اف���ش���ه، لكن 
محاولته اصطدمت بقدم عواد 

وخرجت الى ركنية )67(.
وأخيراً، جنح صاح محسن 
ف��ي وض��ح األه��ل��ي ف��ي املقدمة 
بعدما تلقى متريرة خلف دفاع 
الزمالك وراوغ عواد ثم سدد في 
املرمى )73(، لكن وم��ن هجمة 
منظمة للزمالك ع��ادل فرجاني 
س��اس��ي ب��ت��س��دي��دة م��ن ح��دود 
منطقة اجلزاء خدعت الشناوي 

وسكنت الزاوية اليمنى )80(.

صاح محسن سجل هدف األهلي

إنييستا

وستبروك يدخل التاريخ برقم قياسي في الـ»تريبل-دابل«
راسيل ستبروك يدخل التاريخ 
ب��رق��م قياسي ف��ي ال�”تريبل-
دابل” للمرة ال� 182 في مسيرته، 
محطماً الرقم القياسي السابق 
ب���ح���وزة األس���ط���ورة أوس��ك��ار 

روبرتسون.
دخ��ل راس��ل وس��ت��ب��روك جنم 
واشنطن وي��زاردز تاريخ دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني 
م��ن ب��اب��ه ال��واس��ع بتحقيقه ال� 
“تريبل-دابل” للمرة ال� 182 في 
مسيرته، محطماً الرقم القياسي 
ال��س��اب��ق ب���ح���وزة األس���ط���ورة 
أوسكار روبرتسون والذي بقي 

صامداً 47 عاماً.
ول��م يحل اجن���از وستبروك 
دون خسارة فريقه بفارق نقطة 
أم��ام أتانتا هوكس 125-124 

اإلثنني.
وك��ان وس��ت��ب��روك ع��ادل رقم 
روب��رت��س��ون، الع��ب ميلووكي 
باكس السابق، مع 181 “تريبل-
دابل” )عشرة أو أكثر في ثاث 
ف��ئ��ات احصائية( السبت أم��ام 
إنديانا بيسرز )133-132 بعد 
التمديد(، قبل أن يحطمه بعد 
يومني أمام هوكس قبل 8 دقائق 
و33 ثانية م��ن ص��اف��رة نهاية 

املباراة.
واشتمل اجناز وستبروك على 
28 نقطة و21 متريرة حاسمة 
و13 متابعة، بعدما ب��ات من 
املؤكد أن ينهي املوسم مع معدل 
“تريبل-دابل” في كل مباراة، 
ليسير على النهج ذاته في أربعة 
من املواسم اخلمسة املاضية، ما 
سمح له بتجاوز الرقم السابق 
لروبرتسون الذي ظل صامداً منذ 

العام 1974.
وانهال املديح على وستبروك، 
فهنأه ص��اح��ب ال��رق��م القياسي 
السابق من خال رسائل مسجلة 
مت بثها على قناة “أن بي ايه”، 
كما انضّم مفّوض الرابطة آدم 
سيلفر إل��ى كوكبة من الاعبني 
السابقني واحلاليني أمثال إيرفني 

“ماجيك” جونسون وباتريك 
إي���وي���ن���غ ول���ي���ب���رون جيمس 
وال��ص��رب��ي ن��ي��ك��وال يوكيتش 

والسلوفيني لوكا دونتشيتش.
قال وستبروك ال��ذي حقق ال� 
“تريبل-دابل” ال��� 36 ل��ه هذا 
املوسم، في نهاية املباراة “عادة 
ال أحب أن أربت على ظهري، لكني 
سأفعل ذلك الليلة”، مضيفاً “أنا 

ممنٍت جداً لكل من سبقني”.
“إنها مجرد نعمة”                

وتابع اب��ن ال��� 32 عاماً الذي 
ما زال أمامه عدة مواسم لتعزيز 
رقمه القياسي “إنها مجرد نعمة.. 
تضع الكثير )م��ن املجهود( في 

املباراة”.
وأردف “أن يتم ذكر اسمي مع 
العبني أمثال أوسكار، )إيرفني( 
ماجيك )جونسون(، جايسون 

كيد. هو أمر لم أحلم به أبداً”.
وأثنى مدرب ويزاردز سكوت 
بروكس على اجناز العبه واصفاً 

اياه بانه “استثنائي”.
وقال “هو شيء عظيم بالنسبة 

ل��ه. ال ميكنك أن ت��أخ��ذ منه أي 
شيء”، مضيفاً “الرجل من طينة 
الفائزين. يجعل عالم كرة السلة 
والعالم اخلارجي مكاناً أفضل. 
ال يستطيع الكثير من الاعبني 
القيام بذلك، وال ميتلك الكثير من 
الاعبني تأثيره داخ��ل وخ��ارج 

امللعب”.
وف��ي ظل غياب ب��رادل��ي بيل، 
حمل وستبروك العبء الهجومي 
وح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ظ��وظ فريقه 
بالفوز بعدما قاد عودته في الربع 
الرابع االخير مقلصاً تأخره ب� 17 

نقطة.
وت��راج��ع وي�����زاردز للمركز 
العاشر األخ��ي��ر، امل��ؤه��ل مللحق 
األدوار االقصائية “باي اوف”، 
في املنطقة الشرقية مع 32 فوزاً 
و37 خ���س���ارة، م��ح��اف��ظ��اً على 
أفضلية ضئيلة على م��ط��ارده 
املباشر شيكاغو بولز )39-29(.

وتزامنت خسارة ويزاردز مع 
فوز انديانا بيسرز التاسع على 
كليفاند كافالييرز 102-111، 
ما يضع تورونتو رابتورز الثاني 

عشر )27-41( خ���ارج سباق 
التأهل.

وتألق في صفوف أتانتا الذي 
ل��م “يسرق” ال��ف��وز م��ن ضيفه، 
تراي يونغ صاحب 36 نقطة و9 
مت��ري��رات حاسمة، فيما أضاف 
جايسون كولينز 28 نقطة إلى 
8 متابعات والصربي بوغدان 

بوغدانوفيتش 25.  
وضمن أتانتا هوكس خامس 
املنطقة الشرقية تأهله مباشرة 
إلى األدوار اإلقصائية من دون 

املرور بامللحق.
سبيرز إلى امللحق

وف���ي س���ان أن��ت��ون��ي��و، ضمن 
صاحب األرض خوض ملحق ال� 
“باي اوف” بعد فوزه العريض 
على ميلووكي باكس 125-146، 
بالتزامن م��ع خ��س��ارة مطارده 
املباشر نيو أورليانز بيليكانز 
أم���ام ممفيس غريزليز 110-

.115
وع��زز سبيرز مركزه العاشر 
في املنطقة الغربية مع 33 فوزاً 

مقابل 35 هزمية.
وتألق سبيرز هجومياً أمام 
باكس ثالث املنطقة الشرقية، 
حيث بلغت نسبة جناح العبيه 
ف��ي التسديدات ح��وال��ي 60 في 
املئة، بينها 17 تسديدة ثاثية 

من أصل 29.
وك��ان دمي��ار دي���روزان أفضل 
املسجلني للفائز مع 23 نقطة، 
فيما أضاف ديجونتي موراي 21 
وكيلدون جونسون واالسترالي 

باتي ميلز 20 نقطة لكل منهما.
وب���رز ف��ي ص��ف��وف اخل��اس��ر 
ال��ث��ن��ائ��ي ال��ي��ون��ان��ي ي��ان��ي��س 
أنتيتوكومنبو م��ع 28 نقطة 
و4 مت��ري��رات حاسمة، وكريس 
م��ي��دل��ت��ون م���ع 23 ن��ق��ط��ة و7 

متابعات.
وقبل أربع مباريات من نهاية 
امل��وس��م املنتظم، ميلك سبيرز 
أف��ض��ل��ي��ة 2،5 ف���وزي���ن على 
بيليكانز، اخلاسر أمام غريزليز  
التاسع، علماً أن االخير ضمن 

خوضه امللحق.
وفاز غولدن ستايت ووريرز 
ثامن املنطقة الغربية على يوتا 
جاز 119-116، في مباراة تألق 
خالها ج���وردان ب��ول م��ن على 
مقاعد البدالء بتسجيله 20 نقطة 

مانحاً فريقه أفضلية 14 نقطة.
إال أن أداء بول لم يحجب بريق 
زميله ستيفن كوري أفضل العب 
في الدوري عامي 2015 و2016، 
ال���ذي ك��ان أف��ض��ل املسجلني في 
الفريق مع 36 نقطة، منها سلة 
ثاثية قبل 13 ثانية من صافرة 
النهاية منحت التقدم لووريرز 
مجدداً 117-116، بعدما متكن 
يوتا من تقليص الفارق والعودة 
إل��ى أج��واء اللقاء بفضل املتألق 
ج�����وردان ك��ارك��س��ون م��ع 41 

نقطة.
وأض����اف زم��ي��ل��ه ال��ك��روات��ي 
بويان بوغدانوفيتش 27 نقطة 
وال��ف��رن��س��ي رودي غوبير 10 

نقاط و16 متابعة.

راسيل ستبروك 

دجوكوفيتش: التغيير قادم
على عرش كرة املضرب

توقع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، 
املصنف أول ع��امل��ي��اً، ب��أن “التغيير قادم” 
على ع��رش ك��رة امل��ض��رب ف��ي ظ��ل النتائج 
التي حتققت مؤخراً في دورات األل��ف نقطة 

للماسترز.
وفي دورات  املاسترز الثاث التي أقيمت 
حتى اآلن، كان اللقب في اثنني منهما وألول 
مرة على هذا املستوى من نصيب البولندي 
ه��وب��رت ه��ورك��اش )م��ي��ام��ي( وال��ي��ون��ان��ي 
ستيفانوس تسيتسيباس )مونتي كارلو(، 
فيما وصل اإليطالي املغمور ماتيو بيريتيني 
إلى نهائي إحدى هذه الدورات للمرة األولى في 

مسيرته في مدريد نهاية األسبوع املنصرم.
وخسر بيريتيني في مدريد أم��ام األملاني 
ألكسندر زفيريف الذي يعود هذا األسبوع الى 
دورة روما حيث توج بأول لقب له في دورات 
املاسترز عام 2017، مبعنويات مرتفعة جداً 
بعد تتويجه الثاني في العاصمة اإلسبانية 

والرابع باملجمل في دورات املاسترز.
ورأى دجوكوفيتش الذي يستعد للدفاع عن 
لقب دورة روما، أن “النتائج تظهر ذلك. هناك 
شبان مثل تسيتسيباس، زفيريف، بيريتيني، 
)ال��روس��ي أن���دري( روبليف الذين يفوزون 
ضدنا جميعاً ويلعبون كثيراً وي��ع��ززون 
نقاطهم ف��ي الترتيب. )ال��روس��ي دانييل( 
ميدفيديف أيضاً بالطبع، وينافسون على 

املراكز األولى” في تصنيف رابطة احملترفني.
وتابع “هناك أيضاً بالطبع )النمساوي( 
دومينيك املوجود )كمنافس( منذ أعوام عدة. 
من احلتمي أن يحدث ذلك. التغيير في تصنيف 

ال��رج��ال، التغيير في ص��دارة التصنيف. ما 
إذا كان سيحدث في غضون شهر أو عام أو 
غير ذلك، ال أعرف”. وحطم دجوكوفيتش في 
مارس الرقم القياسي املسجل باسم األسطورة 
السويسرية روجيه فيدرر في عدد األسابيع 
على ع��رش تصنيف رابطة احملترفني، وهو 

متواجد في املركز األول لألسبوع ال� 320.
لكن الاعب الصربي الذي فاز بلقبه الثامن 
عشر في بطوالت الغراند سام في شباط/
فبراير ب��اح��رازه لقب أستراليا املفتوحة، 
أصر على أن تركيزه اآلن ينصب على جتاوز 
حصيلة فيدرر البالغة 20 لقباً كبيراً، وهو رقم 

قياسي يتشاركه مع اإلسباني رافايل نادال.
 “الوصول الى الذروة في باريس”

  وأق��ر “لم أع��د بعد اآلن مهتماً شخصياً 
بشكل كبير بالتصنيف بقدر ما اهتم بلعبي في 
البطوالت الكبرى. هذه هي البطوالت التي أركز 
عليها أكثر من أي شيء آخر في الوقت احلالي 
في هذه املرحلة من مسيرتي. لقد متكنت من 
حتقيق االجناز في التصنيف التاريخي كرقم 
1، وكان هذا تركيزي حتى اآلون��ة األخيرة. 
اآلن، يتعلق األمر أكثر مبحاولة الوصول الى 

القمة في البطوالت الكبرى...”.
وخ��اض دجوكوفيتش دورت��ني فقط منذ 
ف��وزه بلقب بطولة أستراليا ف��ي ملبورن، 
حيث خسر أمام البريطاني دانيال إيفانز في 
ثمن نهائي مونتي كارلو وال��روس��ي أسان 
كاراتسيف في نصف نهائي دورة بلغراد على 

أرضه.

دجوكوفيتش
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إرجاء نهائي كأس أمير قطر إلتاحة 
الفرصة حلضور اجلماهير


