
أدرك تورونتو راب��ت��ورز التعادل 2-2 مع 
ميلووكي باكس في نهائي املنطقة الشرقية ضمن 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني بفوزه عليه 

120-102 في املباراة الرابعة على ملعبه.
واعتمد تورونتو أداء جماعياً في الوقت الذي 
كان فيه أفضل هداف في صفوفه كاوهي لينارد 
يعاني من إصابة، لكن على الرغم من ذلك جنح في 
تسجيل 19 نقطة. وكان كايل الوري أفضل مسجل 
في صفوف الفائز مع 25 نقطة بينها 12 في الربع 
األول. وقدم العبا االرتكاز اإلسباني مارك غاسول 
والكونغولي اإلسباني سيرج إيباكا أفضل أداء 
لهما في اآلونة األخيرة وسجل كل منهما 17 نقطة 
في حني أضاف االحتياطي نورمان باول 18 نقطة.

وق��ال الوري »ف��از الفريق املنافس مبباراتني 
على أرضه وكان يتعني علينا الرد عليه وهذا ما 

قمنا به«.
وأضاف »كنا ندرك بأن األمور ستكون صعبة 
على كاوهي وبالتالي اجلميع ساهم في الفوز وقد 

أعطانا هذا األمر ثقة في أواخر املباراة«.
واعترف مدرب رابتورز نيك نيرس بأن لينارد 
ليس في كامل جاهزيته البدنية بقوله »أنه متعب 
وليس في كامل لياقته البدنية شأنه في ذلك شأن 
الكثير من الالعبني في هذه الفترة من املوسم، لكنه 

ميلك رغبة رائعة في الفوز«.
وأضاف »اقترحت عليه في بعض اللحظات أن 
أريحه لوقت أطول لكنه كان يقول لي دائماً بأنه 

يريد اللعب وبأنه ال يعاني من أوجاع«.
ويشرف نيرس ال��ذي أمضى 11 موسماً في 
أوروب��ا وحتديداً في بريطانيا، على رابتورز في 
أول موسم له ويستطيع قيادة فريقه إلى بلوغ 
النهائي للمرة األولى في تاريخه لكنه حافظ على 
حذره بقوله »كل مباراة في البالي أوف مختلفة. 
سنرى ما هو اخليار االفضل في املباراة املقبلة 

عندما نلعب في أجواء عدائية«.

ول��م تنفع النقاط ال�30 التي سجلها كريس 
ميدلتون أو ال��ن��ق��اط ال�25 لليوناني يانيس 
أنتيتوكومنبو في إبعاد اخلسارة عن باكس الذي 

يستضيف املباراة اخلامسة اخلميس.
وقال النجم اليوناني املرشح إلى لقب أفضل 
العب في الدوري إلى جانب جيمس هاردن وبول 
جورج »افتقدنا إلى احليوية، يجب االعتراف، لقد 
لعبوا بطريقة جماعية كبيرة ال سيما في الدفاع 

لكن ثمة الكثير من االش��ي��اء ميكن أن نقوم بها 
بطريقة أفضل«.

واعتبر بأن ال مجال للقلق »الشعور لم يتغير. 
يتعني علينا تنفيذ اخلطة املوضوعة. يتعنينّ علينا 

اللعب بحيوية أكبر والتنفيذ بشكل أفضل«.
وقلب رابتورز تخلفه في الربع األول بفارق 
سبع نقاط وأنهاه متقدماً 32-31 ثم وسع الفارق 

إلى 10 نقاط في نهاية الشوط األول )55-65(.

أع��ادت وف��اة حكم في بوليفيا خالل 
مباراة على ارتفاع أكثر من أربعة آالف 
متر، فتح النقاش حول املنافسات على 
ارتفاعات شاهقة والتي حظرها االحتاد 
الدولي لكرة القدم لفترة بسبب خطورتها 

على صحة الالعبني.
وت��ع��ود مسألة خ��ط��ورة امل��ب��اري��ات 
على االرتفاعات ال��ى السطح بانتظام 
في دول جبال االن��دي��ز، مثل األك��وادور 
وبوليفيا والبيرو وكولومبيا، الفخورة 
بتضاريسها الوعرة، في مواجهة أبرز 
دول أميركا اجلنوبية كرويا أي البرازيل 
واألرجنتني التي يشكو العبوها من نقص 

األوكسجني مقارنة مع احملليني.
األحد املاضي، أصيب احلكم فيكتور 
هوغو هورتادو )32 عاماً( بنوبة قلبية 
في الدقيقة 49 من مباراة أولويز ريدي 
وأوري��ن��ت��ي ب��ت��رول��ي��رو ض��م��ن دوري 
ال��درج��ة األول���ى. أسعف للمرة األول��ى 
على أرض ملعب »إيل ألتو« البلدي، أحد 
أعلى املالعب في العالم على ارتفاع يبلغ 

4090 متراً.
ُنقل على حمالة وتأرجحت ذراع��اه 
فيما ُوض���ع ل��ه ق��ن��اع أوك��س��ج��ني قبل 
وصوله الى املستشفى، لكنه أسلم الروح 

بعد تعرضه لنوبة قلبية ثانية.
كشف التشريح عن »ان��س��داد حاد« 
في شرايني القلب، بحسب ما ق��ال أول 
مسعفيه الطبيب إريك كوسينر لوسائل 

إعالم محلية.

حادثة أعادت إثارة جدل حساس في 
بوليفيا: هل ترتبط الوفاة باالرتفاع؟

بحسب رئيس االحتاد البوليفي لكرة 
القدم سيزار ساليناس »أشخاص من 
الداخل واخلارج ال يحبوننا سيحاولون 
استخدام هذه القضية )لالضرار بكرة 
ال��ق��دم البوليفية(، فيما مت التأكد أن 
)اللعب على ارتفاع( ليس مضراً« بصحة 

الالعبني.
تابع »يتعلق األم��ر مب��وت فجائي، 
بحسب طبيب املنتخب )البوليفي(. قد 
يحدث ذل��ك في أي مكان وأي��ة ظ��روف، 

سواء كان الشخص شاباً أم عجوزاً«.
بحسب الطبيب كوسينر، فالضحية 
»لم يكن يعاني تورماً رئوياً وهذا ما تبني 

قبل تضرر نظام القلب«.
سلك لويس الري��ا رئيس كلية الطب 
في الباز االجت��اه عينه مستنداً إلى عدم 
وجود تورم لدى هورتادو »من املمكن أن 
يكون لديه مرض سابق أو ارتفاع نسبة 

الكولسترول في الدم«.
في املقابل، يتساءل مقربون من احلكم 

حول هذا املوت الفجائي.
وقال بيدرو ساوسيدو رئيس جلنة 
التحكيم ف��ي بوليفيا ليومية »ل��وس 
تيمبوس«: »بني الشوطني، لم يظهر أي 
عالمات تعب، أو أي شيء مشبوه حتى 

أنه كان ميازح« اآلخرين.                 
وفقاً لقريبه أورالن��دو هيريرا، اعتاد 
ه��ورت��ادو على العيش وال��ع��م��ل على 

ارتفاعات عالية، فهو »ع��اش لفترة في 
ألتو )ضاحية الب��از(. قبل بدء مسيرته 
في التحكيم، عمل في قطاعات مختلفة، 

ولم يشتك من مشكالت في القلب«.
وفي محاولة لوضع حد لهذا اجلدل 
ب��ادر االحت��اد البوليفي »لدعوة أربعة 
اختصاصيني محترفني في هذا املوضوع 
لتقدمي تقرير سريري وطبي« في غضون 

عشرة أيام، بحسب ما أفاد رئيسه.
قبل عامني، علق جنم هجوم البرازيل 
نيمار، أغلى العب في العالم )222 مليون 
ي��ورو( في اخلامس من أكتوبر 2017 

عبر موقع »انستاغرام« على صورة مع 
دي��ن بأقنعة األوكسجني  زم��الئ��ه امل��زونّ

»اللعب في ظروف كهذه غير إنساني«.
بعض ال��ه��زائ��م التاريخية طبعت 
ت��ص��ف��ي��ات ك���أس ال��ع��ال��م ف���ي أم��ي��رك��ا 
اجلنوبية. عام 1993، سقطت البرازيل 
بثنائية على أرض بوليفيا، فيما ُسحقت 
األرج��ن��ت��ني ف��ي 2009 بقيادة مدربها 
حينها دييغو م��ارادون��ا بنتيجة 6-1. 
وعلى النقيض م��ن ذل��ك، تبدو نتائج 

بوليفيا خارج أرضها أقل جناحاً.
في مايو 2007، منع االحتاد الدولي 

إقامة مباريات على ارتفاع يفوق 2500 
متر ف��وق سطح البحر حلماية صحة 

الالعبني.
هدد إيفو موراليس، الرئيس البوليفي 
العاشق للكرة، باللجوء إلى األمم املتحدة 
بسبب »التمييز«. وأك���دت السلطات 
الكروية أن اللعب على مستوى البحر 
بدرجة ح��رارة مرتفعة أخطر بكثير من 
اللعب في املرتفعات، مشيرة إلى وفاة 

العبني عدة في أوروبا حتديداً«.
عاد االحتاد الدولي في وقت الحق عن 

قراره في العام 2008.
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لقطة من مباراة تورونتو رابتورز وميلووكي باكس

  وفاة حكم في بوليفيا خالل مباراة على ارتفاع أكثر من أربعة آالف متر

هاميلتون يشكر الودا 
إلحضاره إلى مرسيدس

شكر البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 
خمس م��رات، النمساوي ال��راح��ل نيكي الودا على 
إحضاره إلى فريق مرسيدس حيث أحرز أربعة من 

ألقابه في بطولة العالم للفورموال وان.
   وقال هاميلتون في رسالة على موقع انستاغرام 
بعد وفاة الودا االثنني عن 70 عاما »لم أكن ألشارك 
م��ع ه��ذا الفريق م��ن دون���ك. صديقي، أج��د صعوبة 

لتصديق رحيلك«.
وتابع هاميلتون »سأفتقد أحاديثنا، ضحكاتنا، 
معانقاتنا بعد الفوز في السباقات. شرفني العمل 
معك خالل األع��وام السبعة األخ��ي��رة«، شاكرا بطل 
العالم 3 م��رات ألن��ه ك��ان »ال��ض��وء ال��ذي قادني في 
حياتي«. ولعب الودا الذي كان رئيسا غير تنفيذي 
في مرسيدس، دورا رئيسا في إقناع هاميلتون بترك 
ج بلقب بطولة العالم عام 2008  ماكالرين حيث تونّ

والقدوم إلى مرسيدس في 2013.
وأح���رز بعدها م��ع مرسيدس لقب البطولة في 
2014 و2015 و2017 و2018، ويتصدر راهنا 
ترتيب البطولة قبل جائزة موناكو الكبرى التي تقام 
في نهاية هذا األسبوع، متقدما بفارق 7 نقاط عن 

زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
وك��ان الودا خضع ال��ع��ام امل��اض��ي لعملية زرع 
رئ��ة، لكنه أسلم ال��روح ليل اإلثنني على سرير في 
املستشفى اجلامعي في مدينة زيوريخ السويسرية، 
محاطا بأفراد عائلته. أحرز الودا املولود في العاصمة 
النمساوية فيينا، بطولة العالم للفورمورال وان 
ثالث مرات )1975 و1977 مع فيراري، و1984 مع 
ماكالرين(، في مسيرة حتول خاللها إلى واحد من 
أساطير سباقات السرعة، أكان ملهارته على احللبة، 
أو لقدرته على ال��ع��ودة إل��ى املنافسة بعد حادثه 
الشهير ف��ي 1976. جن��ا م��ن امل��وت عندما تعرض 
على منت سيارته فيراري، حلادث مروع على حلبة 
نوربورغرينغ األملانية، أدى إلى إصابته بحروق 

بالغة لم ميح الزمن آثارها من على وجهه.

أك��د مدافع ري��ال مدريد، الفرنسي رافائيل ف��اران، رغبته في 
االستمرار بني صفوف »امللكي« العام املقبل، معتبراً أنه لو كان رحل 

عقب هذا املوسم احملبط، كان ذلك ليبدو »قبيحاً«.
في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا أمس األربعاء، قال فاران: »أريد 
االستمرار في ريال مدريد العام املقبل، ومتيقن من أننا سنعيش مرة 

أخرى مشاعر إيجابية، وأن املوسم املقبل سيكون جيداً للغاية«.
واعتبر بطل العالم مع منتخب فرنسا في 2018، أن رحيله عن 
»امللكي« عقب موسم مخيب لآلمال خرج منه الريال خالي الوفاض، 

كان ليصبح أمراً حزيناً.
وأضاف: »كل شيء يجب أن ينتهي يوم ما، لكن عقب موسم مثل 
هذا لم أكن أرغب في ذلك، على األقل بالنسبة لي، احتراماً لتاريخي 
مع هذا النادي واملشجعني واجلميع، كان ليبدو األم��ر قبيحاً لو 

رحلت نهاية املوسم اجلاري«.
ورداً على سؤاله عنما إذا كان ال يزال يشعر باحترام اجلماهير، 
قال: »أعتقد ذلك، آمل أن تكون هذه صورتي لدى اجلماهير، أحاول 
دائماً القيام باألمور كما ينبغي، وزمالئي ميكنهم االعتماد علي 

ألنني أقاتل من أجل قيمص هذا النادي«.

ناتشو يجدد عقده مع ريال مدريد
   أشارت تقارير رياضية، أمس األربعاء، إلى أن ريال مدريد سيعلن 
خالل الساعات املقبلة عن جتديد عقد العبه ناتشو فيرنانديز حتى 
30 يونيو 2022. كان عقد الالعب األصلي ينتهي في 2021، قبل أن 
يتم التوصل التفاق بني الطرفني من أجل مده لعام آخر، وفقاً ملا ذكرته 
صحيفة ماركا. وأوضحت الصحيفة أن امل��درب الفرنسي زين الدين 
زي��دان، أعطى بالتأكيد موافقته على هذا التجديد، نظراً ألن الالعب 
صاحب 29 عاماً يأتي ضمن حساباته في خطوط الدفاع، إلى جانب 

سرجيو راموس، والفرنسي رافائيل فاران، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

»البوندسليغا«..  في  للبقاء  يهدف  شتوتغارت 
التاريخ لكتابة  يسعى  ويونيون 

   وقع تيم والتر على عقود تدريب فريق شتوتغارت األملاني، لكنه 
سينتظر حتى اإلثنني املقبل، ملعرفة ما إذا كان سيدرب فريقاً يلعب في 

الدوري األملاني، أو في دوري الدرجة الثانية األملاني.
أنهى شتوتغارت ال��دوري هذا املوسم في املركز الثالث من القاع، 
واآلن يتعني عليه خوض ملحق الصعود والهبوط ل�«لبوندسليغا« 
أمام يونيون برلني، الذي يسعى للصعود للمرة األولى، وذلك بعدما 

أنهى دوري الدرجة الثانية في املركز الثالث.
وسيظل نيكو ويليغ املدير الفني املؤقت، يقود الفريق في ملحق 
الصعود والهبوط من »البوندسليغا« اليوم اخلميس في شتوتغارت، 
ويوم اإلثنني املقبل في برلني، بينما يتولى والتر الذي كان مديراً فنياً 

لفريق هولستني كيل، بداية من يوليو.
ويأمل والتر أن يقود فريقا في »البوندسليغا« للمرة األول��ى في 

مسيرته التدريبية.

تورونتو يعادل باكس ويلهب نهائي الشرقية

رافائيل فاران

»األخضر« يرفع الراية العربية في مونديال الشباب

  في غياب حامل اللقب ووصيفه، تنطلق فعاليات 
النسخة 22 م��ن بطولة ك��اس العالم للشباب في 
بولندا، اليوم اخلميس، مبشاركة 24 منتخباً، من 
بينهم املنتخب السعودي الذي يرفع الراية العربية 

في هذه النسخة من املونديال.
تتوجه أنظار مئات املاليني من مشجعي كرة القدم 

ف��ي العالم، وك��ذل��ك معظم امل��درب��ني ص��وب املالعب 
البولندية للتعرف على جنوم املستقبل، واقتناص 
الفرصة للحصول على مواهب جديدة لدعم العديد من 

األندية في أوروبا وخارجها.
وأوقعت قرعة هذه النسخة من بطولة كأس العالم 
للشباب )حت��ت 20 ع��ام��اً(، املنتخب السعودي في 

مواجهة مثيرة مع املنتخب الفرنسي في افتتاح مسيرة 
الفريق بالبطولة، وذل��ك ضمن منافسات املجموعة 

اخلامسة التي تضم معهما منتخبي مالي وبنما.
وسبق للمنتخب الفرنسي الفوز بلقب البطولة في 
2013، رغم أنه يشارك في البطولة هذه املرة للمرة 
السابعة فقط، فيما يخوض »األخضر« البطولة للمرة 

التاسعة في تاريخه.
وأسفرت القرعة أيضاً عن وقوع منتخبات بولندا 
صاحب األرض مع منتخبات كولومبيا وتاهيتي 
والسنغال في املجموعة األولى، حيث يستهل املنتخب 
البولندي مسيرته في البطولة مبواجهة مثيرة مع 
نظيره الكولومبي، في مباراة االفتتاح الرسمي والتي 

تسبقها املباراة بني منتخبي تاهيتي والسنغال.
وتبدو املجموعة الثانية من أقوى املجموعات في 
البطولة، حيث تضم منتخبات املكسيك وإيطاليا 
واليابان واإلكوادور، وينتظر أن تتسم هذه املجموعة 
باألداء الوفير، نظراً لتمتع معظم منتخباتها باللياقة 

البدنية العالية.

املرتفعات في  اللعب  جدل  تعيد  البوليفي  احلكم  مدريدوفاة  ريال  مع  سأستمر  فاران: 

 جانب من تدريبات املنتخب السعودي للشباب


