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يسعى برشلونة 
اإلسباني إلى 
تدعيم صفوفه 
في موسم 
االنتقاالت 
الشتوية، من 
أجل مواصلة 
مسيرته المميزة 
الموسم الجاري 
على الصعيدين 
المحلي 
والقاري، وهو 
ما دفعه 
إلى محاولة 
التعاقد مع أي 
من النجمين، 
البرازيلي فيليبي 
كوتينيو العب 
وسط ليفربول 
اإلنكليزي، 
واأللماني 
مسعود أوزيل 
صانع ألعاب 
أرسنال، في يناير/
كانون الثاني 
كوتينيو وأوزيل يقتربان من الكامب نو )مايكل ريغان/Getty(المقبل.

كوتينيو وأوزيل

ُمنع فريق ليل، صاحب املركز قبل األخير في 
الدوري الفرنسي هذا املوسم والذي دخل في 

دعوى قضائية مع مدربه األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا، من إبرام تعاقدات جديدة ألجل غير 

مسمى، وفقًا ملا أعلنته رابطة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم للمحترفني. ويأتي هذا اإلعالن بعد 

قرار اإلدارة الوطنية للرقابة اإلدارية، وهي 
الشرطة املالية لكرة القدم في البلد األوروبي، 

والذي لم ُيكشف عن دوافعه حتى اآلن.

كشفت تقارير إخبارية أن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد، يريد تقليل قيمة 
الشرط الجزائي في عقده لكي يرحل عن امللكي. 

وأشار برنامج »الشيرينغيتو« التلفزيوني 
اإلسباني إلى أن كريستيانو لم يعد يريد 

التفاوض مع الريال لتجديد عقده مجددًا، بل إنه 
يوّد ترك امليرينغي. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 
في عقد كريستيانو نحو مليار يورو، علمًا بأنه 

كان قد جدد عقده مع امللكي حتى عام 2021.

أكد االتحاد الدولي للدراجات أن الدراج 
البريطاني كريس فروم تناول مواد منشطة خالل 

مشاركته في طواف إسبانيا 2017 الذي توج 
 نتيجة االختبار 

ّ
 له. وأوضح االتحاد أن

ً
بطال

الذي خضع له الدراج البريطاني، بطل فرنسا 
أربع مرات، في السابع من سبتمبر/أيلول، جاءت 

إيجابية وثبت تناوله لعقار »سالبوتامول«. 
وأضاف البيان أن وجود هذه املادة في العينة لن 

يستدعي تطبيق وقف احترازي ضده.

منع فريق ليل من 
إبرام تعاقدات ألجل 

غير مسمى

كريستيانو يريد تقليل 
الشرط الجزائي في عقده 

لكي يرحل

تأكد تناول الدراج 
البريطاني كريس فروم 

لمنشطات
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حاوره ـ محمد ريان

■ بداية، هل يمكن أن تحدثنا عن عودتك 
مجددا إلى الكرة الجزائرية كمدير فني 

وطني بعد غياب دام سبع سنوات؟
ــودة لـــــإشـــــراف عــلــى  ــعــ ــالــ أنــــــا ســـعـــيـــد جــــد بــ
املــديــريــة الفنية الــوطــنــيــة ألنــنــي دائــمــا كنت 
أعــتــبــر بـــأن مــكــانــي فــي هـــذا املــنــصــب سيفيد 
التي  الــخــبــرة  الــجــزائــريــة بحكم  الــكــرة  كثيرا 
الــنــداء  ــردد أي لــحــظــة لتلبية  ــ أتـ لـــم  أمــلــكــهــا، 
وتقديم يد املساعدة ولم يسبق لي أن أدرت 
للجزائر وكثيرا ما لعبت دور »رجل  ظهري 
املــطــافــئ« حــيــث تــمــت االســتــعــانــة بــي عندما 

كانت تمر الكرة الجزائرية بظروف صعبة.

■ لــكــنــك بــقــيــت بــعــيــدا عــن الــواجــهــة لــفــتــرة طــويــلــة، 
هــل تعتقد بــأنــك ال زلـــت تملك الــقــدرة عــلــى مــد يد 

املساعدة؟
املــيــاديــن مــنــذ فترة  صحيح أنــنــي بعيد عــن 
ــان ألســـبـــاب خـــارجـــة عن  ــك كـ طــويــلــة، لــكــن ذلـ
للتهميش، وانسحبت  لقد تعرضت  إرادتــي، 
الكرة  اتــحــاد  أن يقوم رئيس  فــي صمت قبل 
الــديــن زطــشــي بطلب خدماتي  الــحــالــي خير 
املشاريع  عــن  باستفاضة  تحدثنا  أن  وبــعــد 
على  وافقت  التي يجب تجسيدها،  واألفكار 
العرض، وملست رغبة كبيرة من الرئيس في 
النجاح وبــعــث الــكــرة الــجــزائــريــة على أسس 
واالعــتــنــاء  التكوين  يحب  رجــل  هــو  سليمة، 
أكاديمية  إنشاء  في  بدليل نجاحه  بالشبان 

للكرة تعد اليوم نموذجا يقتدى به.
ورغم بقائي بعيدا عن الواجهة إال أنني أتابع 
مــا يــجــري فــي الــســاحــة الــكــرويــة الــجــزائــريــة، 
وأعــرف جيدا مشاكلها، ولــدي نظرة واسعة 
ــكــــار ومـــقـــتـــرحـــات مـــن خــالل  عـــن الـــوضـــع وأفــ
تجربتي الطويلة سواء على املستوى النظري 

واألكاديمي أومن خالل عملي في امليدان.

فترة صعبة جدا  الــيــوم  تعيش  الجزائرية  الــكــرة   ■
إلى  التأهل  من  األول  املنتخب  إقصاء  بعد  خاصة 

مونديال روسيا، ما تعليقك على ذلك؟
أنا متأسف كثيرا ملا يحدث خاصة للمنتخب 
األول، وأنــــا أعــتــقــد بـــأن بـــــوادر إقــصــائــه في 
الــتــأهــل إلــــى مـــونـــديـــال روســـيـــا ظـــهـــرت عند 
انطالق التصفيات التي بدأها بطريقة سيئة، 
لكننا نملك الفرصة اليوم لتجنب أســوأ من 
ذلك، هناك تحديات أخرى تنتظرنا وأهمها 
الــتــي  أفـــريـــقـــيـــا 2019  أمـــــم  كـــــأس  تـــصـــفـــيـــات 
يجب أن نتأهل إليها قصد إحــداث القطيعة 
املونديالية  للتصفيات  السيئ  املــشــوار  مــع 

وإعادة التوازن واالستقرار إلى املنتخب.
الــوضــع الــيــوم يــفــرض علينا الــقــيــام بعملية 
ــــداء  تــشــخــيــص ســـريـــعـــة لــتــحــديــد مــــواطــــن الـ
وتجسيد اإلصالحات الالزمة، يجب الوقوف 
عند املشاكل العميقة التي تسببت في املرض 

املزمن الذي تعيشه الكرة الجزائرية. 

الــجــزائــري عــنــاصــر المــعــة على  ■ يــضــم املنتخب 
تفسر  كيف  وسليماني،  ومــحــرز  براهيمي  غـــرار 

تراجع مستوى املنتخب في وجودهم؟
فقط، ألنــه منظومة  هــؤالء  املنتخب ال يضم 
ــة  ــمـــوعـ املـــجـ روح  ــلــــى  عــ ــد  ــمـ ــتـ ــعـ تـ جــــمــــاعــــيــــة 
والتضامن واالنضباط، ومن الخطأ تحميل 
العــب مــعــنّي املــســؤولــيــة...كــل الــالعــبــني الذين 
ــة العــبــني  ــقـ ــاد املــنــتــخــب رفـ ــمـ ذكـــرتـــهـــم هــــم عـ
آخرين ال يقلون عنهم أهمية. براهيمي العب 
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مــمــتــاز ويــمــلــك إمــكــانــات فنية كــبــيــرة قدمت 
الــيــوم يلعب  الــوطــنــي، هــو  للمنتخب  الكثير 
بـــأوروبـــا ويــشــارك بانتظام  فــريــق كبير  فــي 
شــــأن سليماني  شـــأنـــه  األبــــطــــال،  دوري  فـــي 
ومـــحـــرز، فـــــاألول نــتــاج املـــدرســـة الــجــزائــريــة 
وهو نموذج يحتذى به وهو هداف املنتخب 
وتطور بسرعة كبيرة في وقــت وجيز شأنه 
ــد أفــضــل  ــ ــا أحـ ــذي يـــعـــد أيـــضـ ــ ــأن مـــحـــرز الــ ــ شـ
العــبــي الـــقـــارة وتــــرك بــصــمــاتــه عــلــى الــــدوري 
اإلنكليزي ونــال جائزة أفضل العــب بجانب 
لقب أحسن العــب أفريقي، ومــن الطبيعي أن 
يتراجع مستوى أي العــب ألن األخير يتأثر 
بعدة عوامل خاصة عدم االستقرار الذي ساد 
الجهاز الفني والذي يعتبر سببا مباشرا في 

تراجع نتائج املنتخب.

■ هل أنت متفائل بإمكانية عودة الكرة الجزائرية 
واملنتخب إلى سابق عهدهما؟

ستتحسن  النتائج  بــأن  متأكد  أنــا  بالطبع، 
وستعود لسابق عهدها، لقد سبق أن عشنا 
ظروفا مماثلة في سنوات سابقة، ففي نهاية 
العام 2007 استلمت تدريب منتخب محطم 
بعد فشله في التأهل إلى كأس أفريقيا 2008، 
وبــعــدهــا قــمــنــا بــعــمــل جــبــار مـــن أجـــل إعـــادة 
هيكلة املنتخب، واستعادة الثقة واالستقرار 
والـــقـــيـــام بــالــتــغــيــيــرات املــنــاســبــة، والــنــتــائــج 
ظهرت ها بدليل تأهلنا إلى مونديال 2010 
بجنوب أفريقيا فضال عن وصولنا إلى قبل 
نهائي كأس أفريقيا بأنغوال في نفس العام. 
يجب اآلن أن نركز على ضــرورة التأهل إلى 
كأس أفريقيا 2019 على األقل، ألن أي نتيجة 
غير ذلك ستؤثر بالسلب على املنتخب وعلى 

الكرة الجزائرية بشكل عام.

■ مــونــديــال روســيــا سيشهد حــدثــا غير مسبوق 
بتأهل 4 منتخبات عربية، ما تعليقك على ذلك؟

الدراسة تختار أفضل 
الالعبين عبر معايير 

محددة في البطوالت

كافاليرز يواصل تحقيق 
االنتصارات على حساب 

أتالنتا هوكس

الــدوري  في  جنوى  على  الطاولة  يقلب  أتاالنتا 
اإليطالي

قلب أتاالنتا برغامو الطاولة على مضيفه جنوى عندما تغلب عليه 2-1 في 
ختام املرحلة السادسة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوى مبكرا وتحديدا في الدقيقة الرابعة، عبر العب وسطه أندريا 
برتوالتشي، لكن أتاالنتا رد بهدفني للدولي الكرواتي جوزيب إيليتش )45( 

واملدافع أندريا ماسييلو )52(.
وهو الفوز السادس في الدوري ألتاالنتا برغامو املتألق في مسابقة الدوري 
األوروبــي »يوروبا ليغ« حيث بلغ الــدور الثاني ليالقي بوروسيا دورتموند 

األملاني في شباط/فبراير املقبل.
إلــى 23 نقطة، فيما  الثامن بعدما رفــع رصيده  املركز  إلــى  أتاالنتا  وارتقى 
تجمد رصيد جنوى عند 13 نقطة في املركز السادس عشر، بعدما مني 

بخسارته األولى في 4 مباريات )فوزين وتعادل(.

فوز كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية
فاز منتخب كوريا الجنوبية على جاره الشمالي 1-0 في طوكيو ضمن دورة 

شرق آسيا لكرة القدم، في خضم التوتر السياسي بني البلدين.
وسجل املدافع ري يونغ-تشول هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وهي الخسارة الثانية لكوريا الشمالية في اليابان، بعد أن سقطت أمام البلد 
املضيف بهدف متأخر في الجولة األولى.

ولم ينظر الالعبون إلى بعضهم البعض في النفق املؤدي إلى امللعب، ورفع 
املئات من مؤيدي بيونغ يانغ املوجودين في اليابان أعالم كوريا الشمالية.

انطلقت بطولة شرق آسيا التي تنظم كل عامني في 2003 وتوجت كوريا 
الجنوبية بلقبها األول، بعد عام من وصولها إلى نصف نهائي كأس العالم، 
البطولة  في  آسيوي  إنجاز  أفضل  في  وذلــك  اليابان،  مع  استضافتها  التي 
التجارب  بعد  كبير  بشكل  الجارين  البلدين  بــني  العالقة  وتــأزمــت  العاملية. 

النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

اليبزيغ يواصل نزيف النقاط في ألمانيا
واصل اليبزيغ وصيف بطل املوسم املاضي نزيف النقاط بسقوطه في فخ 
التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1، في افتتاح املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وكان فولفسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الهولندي، باول فيرهايغ 
)15 من ركلة جزاء(، وأدرك اليبزيغ التعادل في الشوط الثاني بواسطة العب 

وسطه مارسيل هالستنبرغ )52(.

وهي املباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اليبزيغ في تحقيق الفوز، 
علما بأنه كسب 6 نقاط فقط في مبارياته الخمس األخيرة.

وعزز اليبزيغ موقعه في املركز الثاني برصيد 28 نقطة، بيد أنه فسح املجال 
أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب في األعوام الخمسة االخيرة لالبتعاد عنه 

بفارق 10 نقاط في الصدارة.

المنتخب العراقي يعلن قائمة خليجي 23 
في  املقررة   23 خليجي  في  املشارك  منتخبه  قائمة  العراقي  االتحاد  أعلن 
الكويت بني 22 كانون األول/ديسمبر و5 كانون الثاني/يناير املقبل، وضمت 

24 العبا تم اختيارهم من قبل املدير الفني باسم قاسم.
ويلعب املنتخب الــعــراقــي حسب الــقــرعــة، الــتــي جــرت فــي الــدوحــة فــي وقت 
سابق ضمن املجموعة األولى، إلى جانب منتخبات قطر واليمن والبحرين. 
وشهدت القائمة غياب العبي إيك السويدي وكوملبوس كرو األميركي أحمد 

ياسني وجسنت ميرام على التوالي، لعدم سماح نادييهما باملشاركة.

فيفا يعاقب نيجيريا بسبب مباراة الجزائر 
في   0-3 نيجيريا خاسرة  اعتبار  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
مباراتها خارج أرضها أمام الجزائر، في تصفيات كأس العالم 2018، بعدما 

دفعت بالعب ال يحق له املشاركة في املواجهة.
وأقيمت املباراة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني وانتهت بالتعادل 1-1. لكن 
الفيفا قال إن العقوبة لم تؤثر على الترتيب النهائي للمجموعة الثانية، أو على 

تأهل نيجيريا للنهائيات املقررة في روسيا العام املقبل.

ــيـــر الــــالعــــب الـــــدولـــــي الــــجــــزائــــري فــــوزي  ــتـ اخـ
غــالم ضمن تشكيلة أفــضــل العــبــي الــدوريــات 
الخمسة الكبرى في القارة األوروبــيــة، والذي 
يعّده كل ستة أشهر املركز الدولي للدراسات 
ــقــــره بــمــديــنــة  ــة، الـــــــذي يــــتــــواجــــد مــ ــيــ الــــريــــاضــ
نيوشاتل السويسرية. واملفاجأة أن غالم كان 
املتواجد  الوحيد  واألفــريــقــي  العربي  الــالعــب 
التي خلت أيضًا من نجوم فريق  القائمة  في 
القائمة  عرفت  بينما  اإلسباني،  مدريد  ريــال 
تـــواجـــد العــبــني فــقــط مـــن الـــــدوري اإلســبــانــي، 
وهما نجم نادي برشلونة اإلسباني، ليونيل 
ــان أوبــــــــالك، حــــارس  ــ مــيــســي والــســلــوفــيــنــي يـ

مرمى فريق أتليتكو مدريد اإلسباني.
وتـــقـــوم الـــدراســـة الــتــي أعـــدهـــا املـــركـــز الــدولــي 
لــلــدراســات الــريــاضــيــة الــســويــســري ونــشــرهــا 
ــتــــرونــــي الــــرســــمــــي، عــلــى  ــكــ ــه اإللــ ــعـ ــوقـ ــلـــى مـ عـ
الـــبـــيـــانـــات واإلحـــصـــائـــيـــات لــلــمــنــافــســات في 
إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وفرنسا وأملانيا. 
كما تختار أفضل الالعبني عبر معايير محددة 
على غــرار أن يكون الالعب قد شــارك في 720 

لـــم تــنــفــع عــــودة نــجــم ســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز 
كـــاوهـــي لـــيـــونـــارد فــريــقــه وســـقـــط عــلــى أرض 
العبو  حــقــق  فــيــمــا   ،95-89 مــافــريــكــس  داالس 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز رقــمــًا قــيــاســيــًا فـــي عــدد 
الرميات الثالثية الناجحة خالل فوزهم على 
أتالنتا هوكس في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني.  وغاب ليونارد عن أول 27 مباراة 
لــفــريــقــه هـــذا املــوســم بــســبــب إصــابــة عضلية، 
وبــــدأ عـــودتـــه مـــن صــالــة »أمـــيـــركـــان ايــراليــنــز 
سنتر« حيث لعب 15 دقيقة فقط قدم خاللها 
 13 نقطة مع ست متابعات 

ً
أداء رائعًا مسجال

دقيقة على األقــل بــالــدوري الــذي ينتمي إليه 
 عن القوة البدنية والسرعة ودقة 

ً
فريقه، فضال

التسديد وصناعة الفرص وتقديم التمريرات 
إحــراز  في  واملساعدة  الكرات  وقطع  الناجحة 
التكتيكي. وفي  والــتــفــوق  والــنــضــج  األهــــداف 
ــــوزي غــــالم على  ســـيـــاق مــتــصــل، ســيــحــصــل فـ
جـــائـــزة خــاصــة فـــي إيــطــالــيــا الـــيـــوم الــثــالثــاء، 
الــلــجــنــة األوملــبــيــة اإليــطــالــيــة  حــيــث ستمنحه 
جــائــزة »املــواطــنــة« الــريــاضــيــة الــفــخــريــة لعام 
2017، بسبب تألقه الالفت للنظر منذ التحاقه 
بـــنـــادي الـــجـــنـــوب اإليـــطـــالـــي قــبــل 3 ســـنـــوات، 
الــجــائــزة خالل  وسيتسلم الــالعــب الــجــزائــري 

وتــقــدم فــريــقــه فــي الــربــع الــثــالــث 55-50، لكن 
داالس عاد إلى األجواء وحسم النتيجة باألداء 
الجماعي حيث سجل له هاريسون بارنز )17 
نقطة و6 متابعات( وكــل من ويسلي ماتيوز 
ويوجي فيريل ودجاي دجاي باريا 16 نقطة، 

ودوايت باول 12 نقطة مع 12 متابعة.
ــابــــل، تــــركــــز اعـــتـــمـــاد ســـــان انــتــونــيــو  ــقــ فــــي املــ
ــدج )23 نــقــطــة و12  ــدريــ عــلــى المــــاركــــوس أولــ
وكــانــت  نـــقـــطـــة(.   21( ــاي  غــ ورودي  مــتــابــعــة( 
بفارق  فتخلف  انطونيو ضعيفة  ســان  بداية 
العبيه  أداء  تحسن  ثــم   ،)30-23( نــقــاط  ســبــع 
الثاني )21-16( والثالث )21-25(  الربعني  في 
قبل أن تنخفض الوتيرة من جديد في الربع 
انــتــونــيــو ثالث  األخــيــر )20-28(. ومــنــي ســـان 
املنطقة الــغــربــيــة بــالــخــســارة الــثــانــيــة تــوالــيــًا، 
والسابعة خــارج أرضــه والتاسعة منذ بداية 
املوسم مقابل 19 فــوزًا، في حني حقق داالس 
مــافــريــكــس مــتــذيــل تــرتــيــب املنطقة فــي املــركــز 

الخامس عشر فوزه الثامن مقابل 20 هزيمة.
وشهد فوز كليفالند كافالييرز وصيف البطل 

الــحــفــل الـــــذي ســيــحــتــضــنــه قــصــر »مــاســكــيــو 
أنجيونو« املتواجد بمنطقة كامبانيا بمدينة 
نــابــولــي اإليــطــالــيــة. وجــــدد غـــالم تــعــاقــده مع 
ــالــــي، األســــبــــوع املــــاضــــي، إلـــى  الــــنــــادي اإليــــطــ
غــايــة الــعــام 2022، وهـــو يــتــعــافــى مــن إصــابــة 
لحقت به مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املــاضــي، حــيــث يــرتــقــب أن يــعــود إلـــى املــالعــب 
فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي أو فــبــرايــر/

شباط من العام املقبل. وضمت تشكيلة أفضل 
 
ً
كال الكبرى  الخمسة  الــدوريــات  فــي  الالعبني 

مــــن: يــــان أوبـــــالك )أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد( - فـــوزي 
غـــالم )نـــابـــولـــي( - جـــون ســتــونــز )مــانــشــســتــر 
ســيــتــي( - أوتــامــنــيــدي )مــانــشــســتــر ســيــتــي( - 
داني ألفيس )باريس سان جيرمان( - ماركو 
فيراتي )باريس سان جيرمان( - جورجينيو 
سيتي(  )مانشستر  سيلفا  دافيد   - )نابولي( 
ــان جــيــرمــان(  - نــيــمــار داســيــلــفــا )بــــاريــــس ســ
- ســيــرخــيــو أغــــويــــرو )مــانــشــســتــر ســيــتــي( - 

ليونيل ميسي )برشلونة(.
)العربي الجديد(

أتالنتا  ضيفه  على  الشرقية  املنطقة  وثــانــي 
قياسيني  رقــمــني  تــســجــيــل   114-123 هــوكــس 
تمثل األول في نجاح العبيه في التسجيل من 
نــقــطــة(، واآلخـــر قياسي  20 رمــيــة ثالثية )60 
الــذي حقق  ليبرون جيمس  لنجمه  شخصي 
17 مــتــابــعــة. وحــقــق كــلــيــفــالنــد فــــوزه الــتــاســع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، والــــحــــادي عــشــر عــلــى أرضـــه 
والعشرين في البطولة مقابل 8 هزائم. وألحق 
كليفالند الهزيمة الحادية والعشرين )مقابل 
ستة انتصارات فقط( بأتالنتا صاحب املركز 
الشرقية،  املنطقة  فــي  األخــيــر  الــخــامــس عشر 
ــة مــتــكــافــئــة  ــدايــ بـــعـــد نـــجـــاح العـــبـــيـــه وبـــعـــد بــ

بــفــارق  كليفالند  تــقــدم   ،)31-31 األول  )الــربــع 
الــثــانــي 31-17 والــثــالــث  الــربــع  بــعــد  17 نقطة 
نـــقـــاط في  أتــالنــتــا قــضــم مــنــه 8  لــكــن   ،29-32
الربع األخير )37-29(.وكــالــعــادة، كان ليبرون 
جيمس أفضل املسجلني لكليفالند )25 نقطة( 
مــع رقــم قياسي شخصي فــي عــدد املتابعات 
)17(، وأضاف خمسة من زمالئه ما يزيد على 
كــايــل كــورفــر )19 نقطة 18  أبــرزهــم  13 نقطة 
 17( لــوف  6 رميات ثالثية(، وكيفن  منها من 
نقطة(.   17( غرين  وجــف  متابعة(  و12  نقطة 
فـــي املــقــابــل، كـــان تـــاوريـــن بـــرانـــس )24 نقطة 
و7 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات حــاســمــة( وكــنــت 
بايزمور )20 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات( 
أفـــضـــل العـــبـــي أتـــالنـــتـــا. وأعــــــرب جــيــمــس عن 
ارتــيــاحــه لقيامه بـــدور املــســاعــد لــزمــالئــه، في 
حني قــال املــدرب تــايــرون لو أن أتالنتا حاول 
فرض رقابة محكمة على جيمس الحتوائه ما 

سمح لالعبني اآلخرين بتسجيل النقاط.
وصــــــرح جــيــمــس »بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــي، مــســاعــدة 
لقد  لــي.  التسديد مبعث ســـرور  الــزمــالء على 

الليلة«. وأضــاف  زمــالئــي ممتازين هــذه  كــان 
»أداؤنا جيد في الوقت الراهن. إننا نعرف ماذا 
نريد أن نفعل. نعرف متى ندافع ومتى نعمل 
الــكــرة بني  الــكــرة. عندما تتحرك  تــدويــر  على 
ويتحسن  مطلوبًا،  يعد  لــم  الجهد  الــالعــبــني، 
لو  قــال  بــــدوره،  عـــام«.  الجماعي بشكل  األداء 
الذي حقق فريقه الفوز الخامس عشر في آخر 
16 مـــبـــاراة، »أعــتــقــد بــأنــهــم )أتــالنــتــا( فــرضــوا 
رقابة مضاعفة على ليبرون األمــر الــذي أتاح 

لزمالئه فرص التسديد والتسجيل«.
تــعــرض ديــتــرويــت بــيــســتــونــز، ثــامــن املنطقة 
الــبــالي أوف في  إلــى  الشرقية )آخــر املتأهلني 
نــهــايــة الـــــــدوري املـــنـــتـــظـــم(، لـــخـــســـارة ســابــعــة 
أمــام دنفر  التوالي بسقوطه على أرضــه  على 
نــاغــتــس 84-103. ووصـــف املــــدرب ســتــان فــان 
ــوأ فـــي مسيرته  ــ غـــونـــدي املـــبـــاراة بــأنــهــا األسـ
الــتــدريــبــيــة، وقــــال »دربــــت فــي مــا يــقــارب 850 
مباراة في الدوري املنتظم والبالي اوف. إنها 

أسوأ مباراة« في مسيرتي التدريبية. 
)فرانس برس(

عودة غير ناجحة لليونارد ورقم قياسي لالعبي سان أنتونيوفوزي غالم في تشكيلة أفضل العبي أوروبا
عاد النجم كاوهي 
ليونارد لفريق سان 

أنتونيو، ولكن ذلك لم 
يكن كافيًا من أجل قنص 

فريقه للفوز

رابح سعدان يعود للعمل مع المنتخب الجزائري )فيليب ديسماز/فرانس برس(

)Getty/الجزائري فوزي غالم عالمة فارقة في نابولي )ستو فورستر

في  العرب  لواء  حملت  أن  بعد  روسيا  مونديال  عن  الجزائر  تغيب 
المسابقتين األخيرتين، ويتحدث رابح سعدان عن أسباب تراجع مستوى 

المنتخب الجزائري وعن التأهل التاريخي للمنتخبات العربية

وأنــا  العربية  املنتخبات  لتأهل  ســـررت  لقد 
أبـــــــــارك لـــكـــل مـــــن مـــصـــر وتـــــونـــــس واملــــغــــرب 
والـــســـعـــوديـــة تــأهــلــهــم، وذلـــــك يـــؤكـــد وجـــود 
طفرة على مستوى الكرة العربية.. أعتقد بأن 
منتظرا  كــان  أفريقيا  منتخبات شمال  تأهل 
بالنظر للعمل الكبير الذي قامت به اتحادات 
البلدان، خاصة على مستوى  الكرة في هذه 
التكوين واالســتــثــمــار فــي الــكــفــاءات ووضــع 

قاعدة متينة قائمة على االستقرار.
فاملنتخب املغربي تأثر كثيرا بعدم االستقرار 
على مستوى جهازه الفني، قبل أن يبدأ في 
الــواجــهــة عبر وضع  إلــى  لــلــعــودة  التخطيط 
برامج فنية قائمة على قواعد صلبة، وكذلك 
تــعــاقــده مـــع املـــــدرب الـــشـــاب هــيــرفــي ريــنــارد 
الذي اكتسب خبرة وتجربة ال بأس بهما في 
القارة السمراء حيث سبق له التتويج بكأس 
أفــريــقــيــا مـــرتـــني، وتــمــكــن فـــي أقـــل مـــن عــامــني 
قـــوي مــدجــج بالالعبني  تــكــويــن منتخب  مــن 
األوروبية،  الــدوريــات  املحترفني في مختلف 
وأما بشأن تونس فأظن بأنها تملك تقاليد 
عريقة فيما يخص كأس العالم، لكنها فقدت 
ــرة، وبــالــرغــم  ــيــ تـــوازنـــهـــا فـــي الـــســـنـــوات األخــ
واملــغــرب،  بمصر  مــقــارنــة  إمكاناتها  قلة  مــن 
ــيــــدا فــــي الــعــنــصــر  ــثـــمـــر الـــتـــوانـــســـة جــ ــتـ واسـ
البشري وفي االستقرار على مستوى الطاقم 
الــفــنــي، واالعــتــمــاد عــلــى منتخب مــكــّون في 
أغــلــبــيــتــه مــــن الـــالعـــبـــني املـــحـــلـــيـــني، وأحـــســـن 

الالعبني املحترفني في أوروبا.

■ وماذا بشأن املنتخب املصري؟
مــنــتــخــب مــصــر مـــر بـــظـــروف صــعــبــة خــاصــة 
أثــر سلبا على  ما  السياسي،  املستوى  على 
ــــوادي،  ــنـ ــ ــبــــالد وحـــتـــى الـ نـــتـــائـــج مــنــتــخــب الــ
املــنــتــخــب املـــصـــري لـــم يــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم 
عند  الفرصة  لــه  1990، وسنحت  الــعــام  منذ 
 ،2010 مونديال  تصفيات  في  لنا  مواجهته 

مباريـات
      األسبـوع

علينا بلوغ كأس أفريقيا  
2019 و متأكد من عودة 

الجزائر إلى الواجهة

تأهل 4 منتخبات عربية 
للمونديال يؤكد وجود 

طفرة على مستوى 
الكرة العربية

لكننا تفوقنا عليه ودخل بعدها في دوامة 
مــن عـــدم االســتــقــرار، حــيــث غـــاب عــن 3 نسخ 
متتالية من كاس أمم أفريقيا، ولكن املصريني 
لــم يــتــأثــروا بــل بالعكس حــاولــوا عــدة مــرات 
الــنــهــوض مــن كــبــوتــهــم، واســتــثــمــروا فــي كل 
األمور اإليجابية، وبدأوا بجني الثمار بداية 
من عودتهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري حــيــث وصـــلـــوا لــلــدور 
تصفيات  فــي  كعبهم  علو  وأثبتوا  النهائي 

املونديال قبل أن يحققوا الحلم.

أنــك ال زلت  ■ على ذكــر املنتخب املــصــري، ال شــك 
تحتفظ بالعديد من الذكريات حول موقعة أم درمان؟

ــدا نــســيــان مــا عشناه  أبـ بــالــفــعــل، ال يمكنني 
ــــر كــــان أشـــبـــه بــالــحــلــم  آنـــــذاك مـــا حــيــيــت، األمـ
بـــل مــعــجــزة كــــرويــــة، تــأهــلــنــا إلــــى مــونــديــال 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا جــــاء بــعــد مـــعـــانـــاة فظيعة 
لكأس  مؤهلة  كانت  التصفيات  وأن  خاصة 
كان  والضغط   ،2010 أفريقيا  وكــأس  العالم 
القاهرة  مــبــاراة  فقبل  الــالعــبــني،  على  رهيبا 
فــي آخــر التصفيات لــم أكــن قـــادرا حتى على 
تكوين فريق من 11 العبا بسبب اإلصابات 

الــتــي ضــربــت 7 أو8 العــبــني مــؤثــريــن، وســاد 
االعتقاد وقتها بأن األمر يتعلق بمناورة أو 
األمــر  لكن  ملنافسنا  ومــراوغــة  خـــداع  وسيلة 
كـــان صعبا جـــدا، وعــنــد خــروجــنــا مــن مطار 
الــقــاهــرة وقعنا فــي كــمــني، حيث تــم االعــتــداء 
ــنــا بــالــحــجــارة 

ّ
عــلــى الــحــافــلــة الــتــي كــانــت تــقــل

وتسبب ذلك في إصابة 4 من خيرة العبينا 
ــد تــلــك  ــاهـ ــول وصــــدمــــة كــــل مــــن شـ ــ ــــط ذهــ وسـ
الــواقــعــة، كــان مــن املــفــروض أن ال نلعب تلك 
باللقاء  فوزنا  تقتضي  القوانني  املباراة، ألن 
على البساط، لكن خصوصية االنتماء للقارة 
األفريقية ومخاوف مسؤولي االتحاد الدولي 
من حــدوث تــجــاوزات في حالة إلغاء املباراة 
وإعالن تأهلنا، دفعتنا لخوض املباراة التي 

انتهت بفوز مصر بهدفني.

■ وكيف تعاملتم مع الوضع آنذاك؟
لدينا  كــان  لكن  الصدمة،  كــان تحت  الجميع 
رجـــــال عــمــلــوا فـــي الـــخـــفـــاء، ووفـــــــروا لــنــا كل 
شـــروط التحضير الــجــيــد مــن كــل الــنــواحــي، 
لــقــد تــفــوقــنــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــنــظــيــمــيــة على 
الجيد  بتنظيمنا  وفاجأناهم  فــي  املصريني 

ــا مـــســـبـــقـــا وفــــــي وقــــــت وجــــيــــز كــل  ــنـ ــبـــطـ وضـ
إجراءات سفرنا إلى السودان واإلقامة هناك، 
وبدأنا نستعيد قوانا شيئا فشيئا، ومنحنا 
املشجعون الحاضرون دفعة معنوية كبيرة.

 لـــقـــد فــوجــئــنــا بـــاالســـتـــقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
الذي حظينا به عند وصولنا، وهوما حرر 
الالعبني من كل الضغوط، ويوم املباراة لم 
نــصــدق مــا شــاهــدنــاه، امللعب كله بــاأللــوان 
مكان  أي  يتركوا  لم  مشجعونا  الجزائرية، 
ــم نـــكـــن نــفــكــر ســـوى  لــلــمــصــريــني، ونـــحـــن لــ
ــرارة نــفــســي: حـــرام  ــ بــالــفــوز، لــقــد قــلــت فـــي قـ
الجماهير  هـــذه  نخيب  أن  حـــرام  نــفــوز،  أال 
الــتــي تــكــبــدت مــشــقــة الــســفــر إلــــى الـــســـودان 
ــا واجــهــنــا  ــنـ ــم أنـ ــ ــانـــات بــســيــطــة، رغـ ــكـ ــإمـ وبـ
منتخبا قويا ومتكامال كان أفضل منا من 

الناحية الفنية، لكننا نجحنا في الفوز.

■ شــاركــت مرتني فــي كــأس الــعــالــم، فــمــاذا تختزن 
ذاكرتك عنهما؟

هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــذكـــريـــات الـــرائـــعـــة منها 
ــة، لــكــنــنــي راض جـــــدا بـــمـــا قــدمــتــه  ــئـ ــيـ والـــسـ
ومــحــظــوظ ألنــنــي قـــدت الــجــزائــر مــرتــني إلــى 

لقد   ،1986 عام  باملكسيك  أوالهما  املونديال، 
بعد  مبكرا  أقصينا  لكننا  جــيــدا  أداء  قدمنا 
وقـــوعـــنـــا فـــي مــجــمــوعــة قـــويـــة ضــمــت آنــــذاك 
ــدا الــشــمــالــيــة وإســـبـــانـــيـــا والــــبــــرازيــــل،  ــنـ ــرلـ أيـ
ــاة لــي  ــأســ ــا فــــي حــــــدوث مــ ــنـ وتـــســـبـــب خـــروجـ
بيتي  في  لالعتداء  تعرضت  التي  ولعائلتي 
ــــرى ســيــئــة ال أريـــد  الــعــائــلــي، كـــانـــت فــعــال ذكـ

العودة إليها أبدا.

■ وبالنسبة ملونديال جنوب أفريقيا؟
أعتبر تلك التجربة إيجابية رغم أننا خرجنا 
أيــضــا مــن الــــدور األول، كـــون ذلـــك الــجــيــل من 
ــــأس الــعــالــم  الـــالعـــبـــني حـــقـــق حــلــمــه بــلــعــب كـ
ودخل التاريخ من أوسع األبواب، بعد غيابنا 
ــواء هـــذه املــســابــقــة، كنا  ملـــدة 24 ســنــة عــن أجــ
الــنــتــائــج لكننا  قــادريــن عــلــى تحقيق أفــضــل 
غادرنا الدور األول بهزيمتني أمام سلوفينيا 
مثير  وتــعــادل  األميركية  املتحدة  والــواليــات 
مع إنكلترا التي كانت تضم آنذاك الكثير من 
النجوم في مقدمتهم ستيفن جيرارد وواين 
ــي، لــقــد كـــانـــت تــجــربــة رائـــعـــة فــعــال رغــم  ــ رونــ

الخروج املبكر من املسابقة.

كان رابح سعدان مدافعًا 
مميزًا مع الجزائر، ولعب لعدة أندية 

داخل البالد وفي فرنسا، ولكن 
مسيرته توقفت مبكرًا في سن 

السابعة والعشرين بسبب تعرضه 
لحادث مروري، ولم يحقق 

فيها بطوالت تذكر.

■ ■ ■

وعلى العكس كانت مسيرته 
ناجحة كمدير فني، والتي قاد فيها 

عدة فرق باإلضافة إلى منتخب 
بالده، الذي صعد معه إلى كأس 

العالم عام 2010 كمدير فني.

■ ■ ■

وكان سعدان مساعد مدرب 
مع منتخب بالده املتأهل إلى كأس 

العالم سنة 1982 في إسبانيا.
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محمد السعو

يبدو أن سوق االنتقاالت الشتوية 
الــــــــذي ســـيـــنـــطـــلـــق مـــطـــلـــع الــشــهــر 
فريدة  األول سيشهد حالة  املقبل 
مـــن نـــوعـــهـــا، بــحــيــث يـــكـــون الـــضـــوء مسلطًا 
على حــراســة املــرمــى خاصة مــن قبل األندية 
في  صفوفها  لتدعيم  تسعى  الــتــي  الــكــبــيــرة 
أو  املركز  امليركاتو، ســواء ملعاناتها في هــذا 
لحرصها على ضم بدالء للحراس الحاليني.

وتكشف يوميا التقارير اإلعالمية التي تنشر 
في القارة األوروبية العديد من األسماء، على 
غرار الحراس اإلسبان ديفيد دي خيا وكيبا 
البلجيكي  للقائمة  ينضم  كما  أريــزابــاالجــا، 
ــــي جــيــانــلــويــجــي  ــالـ ــ ــطـ ــ تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا واإليـ

دوناروما والسلوفيني يان أوبالك.

ريال مدريد وكيبا
نــادي ريــال مــدريــد اإلسباني قائمة  يتصدر 
األنــديــة الــتــي تبحث عــن ضــم حـــارس مرمى 
جــديــد خــاصــة أن الـــحـــارس الــكــوســتــاريــكــي، 
كيلور نافاس، تقدم في العمر أكثر وال يعول 
ــدان عــلــى حـــارســـه اإلســبــانــي،  ــ زيـــن الـــديـــن زيـ
الــحــارس االحــتــيــاطــي للفريق  كيكو كــاســيــا، 
إال فــي الـــضـــرورة، حــيــث لــم يــقــدم أداء يقنع 

ميركاتو 
»حراس المرمى«

يناير/ في  المقرر  المنتظر،  الشتوي  الميركاتو  تسمية  بشدة  الممكن  من 
أن  ذلك  المرمى«،  حراس  »ميركاتو   ،2018 الجديد  العام  من  الثاني  كانون 
التقارير كلها تربط كبار الفرق، على غرار ريال مدريد اإلسباني وباريس سان 
فترة  في  المرمى  حراس  وبيع  بضم  أيضًا،  وبرشلونة  الفرنسي  جيرمان 

االنتقاالت لتعزيز صفوفها

3031
رياضة

تقرير

الحارس  يكون  أن  أو  بــه  باالستعانة  امللكي 
األساسي في مستقبل ريال مدريد.

آخــر مــا يخطط لــه ريـــال مــدريــد حــامــل اللقب 
املـــوســـم  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  ودوري  »الـــلـــيـــغـــا« 
املـــــــاضـــــــي، هــــــو ضــــــم الـــــــحـــــــارس اإلســــبــــانــــي 
الــدولــي كيبا أريــزابــاالجــا، الـــذي أكـــدت عديد 
التقاريراإلخبارية بأنه  سيصبح العبا لريال 
مــدريــد فــي غــضــون شــهــر، قــادمــا مــن أثلتيك 
اإلسبانية  )مــاركــا(  صحيفة  وكشفت  بلباو. 
عن أن الريال سيعرض 25 مليون يورو عقب 
عودة الفريق من املشاركة في مونديال العالم 
لألندية، املقام حاليا في اإلمــارات، للحصول 
عــلــى خـــدمـــات كــيــبــا، الـــــذي يــصــر عــلــى عــدم 
تــجــديــد الــعــقــد مـــع »أســـــود الـــبـــاســـك« والــــذي 
أن  الــقــادم. وأوضــحــت  فــي الصيف  سينتهي 
رئـــيـــس الـــنـــادي املــلــكــي، فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
يــفــضــل الــتــفــاوض مـــع أي نـــاد مــبــاشــرة قبل 

الــلــجــوء لــلــشــرط الــجــزائــي فــي عــقــد الــالعــبــني 
الذين يرغب في ضمهم، وسيقوم بهذا األمر 
مـــع بــلــبــاو. وأشــــــارت إلــــى أن بــيــريــز ســيــقــدم 
عرضا أعلى من قيمة الشرط الجزائي في عقد 
مليون   20 والبالغة  الحالي،  فريقه  مــع  كيبا 
 23( كيبا  يوقع  أن  وينتظر  كترضية.  يـــورو، 
عاما( على عقد مدته 6 أعوام على أن يتقاضى 
راتـــبـــا ســنــويــا يــصــل إلــــى 2.5 مــلــيــون يــــورو. 
التعليق على  الحارس كيبا قد تجنب  وكــان 
انتقاله  احتمالية  حــول  املنتشرة  الشائعات 
لـــريـــال مــــدريــــد، مـــؤكـــدا أنــــه يـــحـــاول الــتــحــلــي 
بالهدوء إزاء االهتمام اإلعالمي لعدم تجديده 
الباسكي، ورغبة  الفريق  اآلن مع  عقده حتى 
كيبا:  ــال  وقـ شــرائــه.  فــي  املحتملة  امليرينغي 
»أحاول ان أنظر لألمر بهدوء وبطبيعية. هذه 
ا من كــرة الــقــدم. أفكر فقط  األمــور تشكل جــزء
فــي مــواصــلــة الــعــمــل والــنــظــر لــألمــام. مــا زلــت 

ألعب وأستمتع مع زمالئي«.
ــرنـــســـي زيــــــن الــــديــــن زيــــــدان  ــفـ ــع الـ ــنـ ــتـ ــا امـ ــمـ كـ
تأكيد  عن  مجددا  مدريد  لريال  الفني  املدير 
ــتـــقـــال حــــــارس أثــلــتــيــك بــلــبــاو،  احــتــمــالــيــة انـ
ــز بــاالجــا، للفريق املــلــكــي فــي ســوق  كيبا أريـ
مناسبات  فــي  فعل  كما  الشتوية  االنــتــقــاالت 
ســـابـــقـــة، حــيــنــمــا فــضــل عــــدم الــتــعــلــيــق على 
للميرينغي  بـــاالجـــا  ــز  ــ أريـ انــتــقــال  شــائــعــات 
وقــال »أنــا دائما أمتلك األفضل. بالنسبة لي 
كــيــلــور نــافــاس هــو األفــضــل بــال أدنــــى شــك«. 
وتـــابـــع »ســــوف أدعــــم كــيــلــور وكــيــكــو كاسيا 
لــألبــد، أنــا أدعـــم العــبــي فــريــقــي. كيبا حــارس 
جيد للغاية بــال شــك ولكنه ليس حــارســي«. 
وأضــاف »أنــا مكتٍف بكيلور وكيكو وسنرى 
عندما تبدأ فترة االنتقاالت إذا كان سينضم 
لــم نتحدث عــن صفقات ولم  أحـــد. حتى اآلن 
أطــلــب أي شــــيء. لــيــس هـــذا الــوقــت املــنــاســب. 
لدينا مباريات، عندما يبدأ سوق االنتقاالت 
ســنــتــحــدث«. وأكــــد »أنــــا أتـــحـــدث عـــن حـــراس 
من  العــبــني  عــن  الحديث  يمكنني  فريقي وال 
ــأتـــوا هــنــا فـــي املــســتــقــبــل. هــنــاك  املــمــكــن أن يـ
الكثير من الالعبني الذين قد ينضمون لريال 
مدريد ويستحقون اللعب به. لكن هذا ليس 
مشكلتي اآلن، األهم هو االستعداد للمباريات 

بالالعبني الذين أحظى بهم«.
ويـــبـــدو أن الــحــديــث ســيــتــوقــف عـــن انــضــمــام 
حارس آخر هو البلجيكي تيبو كورتوا، الذي 
اقترن كثيرا باالنضمام إلى ريال مدريد حاله 
حال الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، لكن 
الصحف املقربة من الريال تكاد تؤكد أن كيبا 
هو األقرب ليشغل منصب حامي عرين بطل 
الليغا، والذي سيواجه باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي فـــي قــمــة مــلــتــهــبــة بــــدور الــــ 16 من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دوناروما يعود من جديد
ــاره كــثــيــرا فـــي الصيف  ــ بــعــد الـــجـــدل الــــذي أثـ
ــالــــي، عـــاد  ــطــ ــه مـــيـــالن اإليــ ــاديــ املــــاضــــي مــــع نــ

ريال مدريد بات يقترب 
أكثر من ضم الحارس كيبا 

من بلباو

توران يطرح إمكانية الرحيل معارًا عن برشلونة
كــشــفــت تــقــاريــر إخــبــاريــة األربـــعـــاء أن الــالعــب 
برشلونة  ناديه  على  طــرح  تـــوران،  أردا  التركي 
ــر لــكــي  ــ ــاد آخـ ــ ــــى نـ إمـــكـــانـــيـــة الـــرحـــيـــل مــــعــــارا إلـ
)مــونــدو  وأشـــارت صحيفة  اللعب.  مــن  يتمكن 
ــات واثــــقــــا مــن  ــ ــوران بـ ــ ــ ــــى أن تـ ديـــبـــورتـــيـــفـــو( إلـ
أنـــه خــــارج حــســابــات مــــدرب الــبــرســا، إرنــســتــو 
فالفيردي، لذا يود الرحيل في موسم االنتقاالت 
الشتوية املقبل. وأضافت أن املقابل املادي الذي 
عن  االستغناء  نظير  الكتالوني  الــنــادي  يطلبه 
خدمات العبه التركي يعد كبيرا، لذا طرح توران 
وتقول  اإلعـــارة.  على سبيل  يرحل  أن  إمكانية 
بالعودة  ينصحه  تـــوران  محيط  إن  الصحيفة 
للعب فــي تــركــيــا، ولــكــن األمـــر لــن يــكــون سهال 
نــظــرا ألن نــــادي بــشــكــتــاش لــن يــضــمــه كــمــا أن 

ناديه األصلي، غلطة سراي، ال يبدو أن وضعه االقتصادي يسمح له باألمر.

فيغو ورونالدينيو يتواجهان في مباراة 
تضامنية ينظمها اليويفا واألمم المتحدة

رونالدينيو،  والبرازيلي  فيغو  لويس  البرتغالي  املعتزالن؛  القدم  كرة  نجما  سيتواجه 
في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان املقبل في مباراة تضامنية من أجل السالم 
للعبة  األوروبـــي  املتحدة في جنيف واالتــحــاد  األمــم  وحقوق اإلنسان ينظمها مكتب 

)يويفا(.
وسيتولى اإلدارة الفنية لفريقي النجمني كل من اإليطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي 
اللذان  السابقان  النجمان  منهما  كل  في  القيادة  شــارة  وسيرتدي  ديشامب،  ديديه 
املقبلة. كما  األسابيع  فريق خالل  باقي العبي كل  اختيار  سيكونان مسؤولني عن 
اختير الحكم اإليطالي الدولي السابق بييرلويجي كولينا إلدارة هذا اللقاء، الذي يحظى 

بدعم مقاطعة جنيف وحكومتها ومؤسسة ملعب املدينة السويسرية.

الدرفيريلد يغيب عن توتنهام حتى فبراير بسبب اإلصابة
الثالثاء  اإلنكليزي  لوتنتهام  الفني  املــديــر  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  أعــلــن 
بالعضالت  إصابته  فــي  النتكاسة  تــعــرض  الدرفيريلد  تــوبــي  البلجيكي  مدافعه  أن 
ولم  املقبل.  فبراير/شباط  قبل  األخضر  للمستطيل  يعود  لن  أنــه  يعني  ما  املئبضية 
يشارك الدرفيريلد في أي مباراة منذ أول أغسطس/آب املاضي حينما تعرض آلالم 
أثناء املواجهة التي فاز فيها توتنهام على ريال مدريد اإلسباني بثالثة أهداف لواحد 
بدوري األبطال. وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي »ال يمكننا تغيير الواقع. الواقع 

أنه مصاب ولن يعود قبل فبراير«.

بروسيا دورتموند يعود إلى درب االنتصارات 
بعد إقالة مدربه

ــى درب  ــ ــ ــاد بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الــــيــــوم إل ــ عــ
االنتصارات بعدما تمكن من الفوز على مضيفه 
ماينز بثنائية نظيفة في الجولة الـ16 من الدوري 
األملاني. وجاء هدفا الضيوف عبر سوكراتيس 
كــاجــاوا  وشينجي  )ق55(  بــابــاســتــاثــوبــولــوس 
للمباراة.  الوقت األصلي  قبل دقيقة على نهاية 
»أسود فستفاليا« بعد  ويعد هذا أول انتصار لـ
ثــمــانــي مــبــاريــات لــم يــعــرفــوا فيها طــعــم الــفــوز. 
وهكذا رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 25 

نقطة في املركز الرابع، بينما تجمد ماينز عند 16 نقطة في املركز الخامس عشر.

أوسوريو يقول إنه حدد تقريبًا قائمة المكسيك للمونديال
قــال املــديــر الفني ملنتخب املكسيك لكرة الــقــدم، خــوان كــارلــوس أوســوريــو، إنــه حدد 
في   2018 العالم  كــأس  بطولة  فــي  التي سيصطحبها  »الــتــري«  قائمة العبي  تقريبا 
روسيا. وفي تصريحات أدلى بها الليلة املاضية، أشار أوسوريو إلى أنه بدأ التخطيط 
من أجل أن يجعل العبيه يتمتعون بأفضل لياقة بدنية ممكنة قبيل املونديال. وأضاف 
»قررنا أن العبينا هم األهــم« لذا سيتم التركيز بشكل خاص مع من ال يلعبون مع 
أنديتهم بشكل أساسي لكي يكونوا في لياقة بدنية جيدة ويتمكنوا من املنافسة على 
مكان في املنتخب. وأوقعت القرعة منتخب املكسيك في املجموعة السادسة مع أملانيا 
والسويد وكوريا الجنوبية، وحول هذا األمر أبرز أوسوريو أن مواجهة »املانشافت« 

ستمثل »تحديا استثنائيا« و»فرصة كبرى« في الوقت نفسه.

الــذي يرغب في ضم ماسكيرانو  الفريق  أن  إلــى  اإلسبانية 
هو هيبي فورتشن الصيني، ولكن األزمة الحالية تتمثل في 
يرغب  ال  إذ  األرجنتيني،  املدافع  مع  للتعاقد  املقدم  العرض 
فــي دفــع أكثر مــن 6 ماليني يـــورو، وهــو مــا يعتبره الفريق 

الكتالوني قليال بالنسبة لنجمه املخضرم.
بوقت صعب  الرحيل  في  إعــالن ماسكيرانو رغبته  ويأتي 
ــابـــة املـــدافـــع الــفــرنــســي  بــالــنــســبــة لــلــبــرســا، خـــاصـــة مـــع إصـ
صامويل أومتيتي، وغيابه لعدة أسابيع، وهو ما دفع الفريق 
الكتالوني للتعاقد مع بديل له في أقرب فرصة ممكنة، وقد 
يكون مينا األنسب في الفترة الحالية، بعدما تابعه روبرت 
ونصح  طويلة،  لفترة  للبرسا  الرياضي  املــديــر  فيرنانديز، 

اإلدارة باستقدامه.
ومن املتوقع أن تصل قيمة التعاقد مع الالعب ألكثر من 9 
ماليني يورو، وهي القيمة التي كان سيدفعها البرسا لضم 

ــاع ورغبته  املــقــبــل، ولــكــن مــع تغير األوضــ الــالعــب الصيف 
في الحصول على خدمات املدافع في أقرب فرصة ممكنة، 
إقناع فريق  أجــل  املـــادي، من  العائد  لرفع  سيكون مضطرا 

بامليراس بالتخلي عنه في منتصف املوسم.
ـــــ19 مــن عــمــره ضمن  بـــدأ يـــاري مسيرته االحــتــرافــيــة فــي ال
صفوف فريقه ديبورتيفو باستو في كولومبيا، وقدم أداء 
مميزا في الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، قبل 
أن ينتقل إلى سانتا في الكولومبي، ويشارك معه في كأس 
ليبرتادوريس، ويتوج بعدها بلقب كوبا سودأميريكانا، ليبدأ 
في نيل قسط أكبر من الشهرة سريعا، ويصبح مع الوقت 
ويتابعه  الجنوبية،  أميركا  في  الواعدين  املدافعني  أبــرز  من 
أكثر من فريق أوروبي، قبل أن يقرر االنتقال إلى بامليراس 
البرازيلي في 2016، ويعلن بعدها برشلونة رسميا رغبته 

في ضمه الصيف املقبل.

حسام أسامة

أكـــدت تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة أن بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــع األرجــنــتــيــنــي، خافيير  ــدافـ يــســتــعــد لــلــتــعــاقــد مـــع بــديــل املـ
واالنتقال  الرحيل  في  رغبته  عن  أعلن  والــذي  ماسكيرانو، 
إلى الدوري الصيني في أقرب فرصة. واستقرت اإلدارة على 
ضم الكولومبي، ياري مينا، على أن تحاول التعاقد معه في 

سوق االنتقاالت الصيفية الشهر املقبل.
يتابعهم  الذين  الالعبني  قائمة  على  عاما(   23( مينا  وكــان 
الصيف  لضمه  يستعد  وكــان  فترة،  منذ  الكتالوني  الــنــادي 
الرحيل، من  املقبل، ولكن مع إعــالن ماسكيرانو رغبته في 
على حظوظه  والحفاظ  أكبر،  بشكل  املشاركة  أجل ضمان 
فــي املــشــاركــة بــكــأس الــعــالــم 2018، بـــدأ بــرشــلــونــة يستعد 
للتعاقد مع الكولومبي ياري مينا. وأشارت وسائل اإلعالم 

ياري مينا

على هامش الحدث

يقترب ياري مينا 
من االنتقال إلى 

برشلونة في 
موسم االنتقاالت 
الشتوية المقبل، 

بسبب حاجة 
الفريق الكتالوني 

لمدافعين

الحارس اإليطالي 
دوناروما عاد إلثارة 
الجدل عبر موكله 
)Getty/كلوديو فيال(

لالنتقال لفريق آخر،  المرشحين  لقائمة  برشلونة، سيلسين،  ينضم حارس 
ربطته التقارير بأن يكون في الدوري اإلنكليزي وهو الحارس الذي تعاقد 
مع البرسا مقابل 13 مليون يورو. وربما سيشهد الميركاتو انتقال الحارس 
األرجنتيني، رويي، العب ريال سوسيداد، الذي تربطه التقارير باالنتقال إلى 
ريال مدريد،  الحارس، كيكو كاسيا، حارس  اإليطالي، فيما يقف  الدوري 
قصمت  التي  »الشعرة  ملقة  أمام  مدريد  ريال  مع  خطأه  شكل  الذي 

ظهر البعير«، مرشحًا لالنتقال.

حراس مستعدون النتقاالت جديدة

وجه رياضي

الحارس جيانلويجي دوناروما ليثير املزيد 
مـــن الـــجـــدل بــعــدمــا أصــبــح مــطــلــوبــا مـــن قبل 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقًا ملا 
تربطه التقارير الفرنسية الصحافية، خاصة 
أن تــقــاريــر إخــبــاريــة ذكــــرت أن مــيــنــو رايـــوال 
وكيل حارس ميالن يريد إبطال عقد موكله، 
الذي وقعه مع نادي امليالن في يوليو/تموز 
»ضغوط  املاضي بداعي أن الالعب تعرض لـ
ــري ديـــال  ــ ــوريـ ــ نـــفـــســـيـــة«، وفـــقـــا لــصــحــيــفــة )كـ

ــع عـــلـــى عـــقـــد تـــجـــديـــده مــــن دون  ــ عــــامــــا( وقـ
حضور رايوال أو محاميه فيتوريو ريجو، 
املـــيـــالن ضــغــطــوا عليه  فـــي  ــن  ــريـ ــديـ املـ وأن 

بشكل غير سليم.
ودفـــع هــذا املــوقــف دونــارومــا لبعث رسالة 
ـــف فـــيـــهـــا ملـــوقـــف  ـــأسـ ــيــــالن يـ ــادة مــ ــ ــيـ ــ إلــــــى قـ
املديرين ويستند فيها إلى املادة 1435 من 
على  تنص  التي  اإليطالي،  املدني  القانون 
بطالن العقد في مثل هذه الحاالت، بحسب 

ــان عــقــده  ــــذي كــ ــدد دونــــارومــــا الـ ــ ســـيـــرا(. وجـ
الــســابــق يــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018 
الصيف املاضي عقدا مع ميالن حتى 2021، 
ولــكــن رايـــوال يــقــول إنــه كــانــت هــنــاك ضغوط 
من الفريق على موكله، لكي يستطيع الالعب 
ــــروض مــــن أنــــديــــة أخــــرى  الـــتـــفـــاوض عـــلـــى عــ

اعتبارا من يناير/كانون الثاني املقبل.
ووفقا لـ )كوريري ديال سيرا(، فإن محامي 
ــا يــؤكــد أن الـــحـــارس الـــشـــاب )19  دونــــارومــ

نــفــس املـــصـــادر. ويــكــثــر الــحــديــث عـــن بقية 
الــحــراس الــذيــن ارتــبــطــوا بــعــدد مــن األنــديــة 
األول  في  املقرر  املقبل  الشتاء  ميركاتو  في 
من يناير/كانون الثاني املقبل، فعلى سبيل 
يان  إمكانية رحيل  املتابعون  يرشح  املثال 
أوبالك إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد للتفكير  يـــدفـــع  وهــــو مـــا 
باستعادة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 

حارس مرمى تشلسي.

أكد املهاجم البيروفي، كالوديو بيزارو، أنه ال يزال يأمل في اللعب مع منتخب بالده 
أكثر من عام  يتلق استدعاء لالنضمام لصفوفه منذ  لم  أنه  بمونديال روسيا، رغم 
ــد، فــي تصريحات لبرنامج »فـــول ديــبــورتــي«، أن عــدم انضمامه  الــعــام. وأكـ ونــصــف 
اإلصابات.  عن  الناجم  االستمرارية  انقطاع  بسبب  كــان  الفترة  تلك  خــالل  للمنتخب 
وذكر بيزارو أن مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا، سبق أن قال أكثر من مرة أن 
كل العبي بيرو يمكن استدعاؤهم، وبالتالي فهو يعتبر نفسه منهم. وأثنى املهاجم 

على عمل جاريكا، مبرزا ثقته في الالعبني الشباب القادرين على تطوير الكرة.

صورة في خبر

بيزارو وبيرو والمونديال
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