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رياضة

زار املهاجم األوروغواياني، لويس سواريز، رفقة 
زوجته، صوفيا بالبي، أطفاال مصابني بالسرطان 

في أحد املراكز الطبية املتخصصة في األورام 
والتي يرعاها الثنائي. وتوجه املهاجم األكبر في 
تاريخ »السيليستي« وزوجته إلى مؤسسة بيريز 

سكريميني، وهو مركز يقدم خدمات في مجال 
أورام األطفال بمستشفى بيريرا روسيل بعاصمة 

األوروغواي مونتفيديو. واستقبل األطفال سواريز 
وزوجته باألحضان والصور واالبتسامات.

بلغ األملاني ألكسندر زفيريف الدور نصف 
النهائي ببطولة هاله األملانية للتنس، بعدما 

تغلب على اإلسباني روبرتو باوتيستا أجوت 
بمجموعتني لواحدة بواقع )6 - 7( و)6 - 8( و)7 - 
6 / 7-1( و)6 - 1(، واحتاج زفيريف، املصنف الـ12 

عامليًا، لقلب تأخره في املجموعة األولى والفوز 
باملجموعتني التاليتني من أجل بلوغ املربع 
الذهبي. وسيواجه زفيريف نظيره الفرنسي 

ريشار جاسكيه في نصف النهائي.

اجتمع العب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي مع 
إدارة فريقه باريس سان جيرمان وأبلغها رغبته 

في الرحيل، وهو األمر الذي رفضه النادي. وقالت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية إن فيراتي اجتمع 
مع ناصر الخليفي مالك النادي، بينما أشارت 
جريدة »لوباريزيان« إلى أن االجتماع كان مع 

املدير الرياضي انتيرو هنريكي. ويرفض النادي 
االستماع ألي شيء بخصوص رحيل الالعب 

ويرغب في أن يستمر حتى نهاية عقده.

سواريز يزور أطفاال 
مصابين بالسرطان في 

مونتفيديو

زفيريف يقصي 
باوتيستا ويبلغ نصف 

نهائي بطولة هاله

ليكيب: فيراتي 
يعلن رغبته في الرحيل 

وباريس يرفض

أعلن الدولي 
اإلسباني، ألبارو 
أربيلوا، العب 
وست هام حاليًا 
وريال مدريد 
سابقًا والمتوج 
مع منتخب 
بالده بمونديال 
2010، اعتزاله 
لعب كرة القدم. 
وفي مقابلة 
مع صحيفة 
)ماركا( اإلسبانية، 
قال أربيلوا )34 
عاما( »لقد حان 
الوقت ألقول 
وداعا«، مشيرًا 
إلى أنه على 
المستوى البدني 
ما زال بإمكانه 
االستمرار، لكنه 
قرر االعتزال 
ألسباب مرتبطة 
أكثر بالجانب 
العقلي 
ومستوى 
الحماسة.
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أجراها ـ توفيق الصنهاجي

ــذي جــعــلــكــم تتخلون  ــ ال الــســبــب  ■ مـــا 
أيام  بعد  الرياضي  الرجاء  تدريب  عن 
معدودة على توقيعكم لعقد رسمي مع 

الرئيس سعيد حسبان؟
كــنــت أود أن أعــمــل بــجــديــة، وكــنــت أرغـــب في 
االشــتــغــال مــع هـــذا الــفــريــق الــعــريــق بــاملــغــرب 
لتحقيق األلقاب، ألني أعلم جيدا، بأن املغاربة 
ــا، يــثــقــون  عـــمـــومـــا والـــــرجـــــاويـــــن خــــصــــوصــ
فـــي شــخــص عــبــد الـــحـــق بــنــشــيــخــة، ولــديــهــم 
انتظارات كثيرة منه، إال أنه بعد مــرور أيام، 
بتاتا  مالئمة  غير  الــظــروف  أن  لــي  اتضحت 
إلدراك تلك األهداف، بالنظر الى عدة مشاكل 
يعيشها نــادي الــرجــاء الــريــاضــي، منها على 
الخصوص، مطالبة جماهير الفريق بتخلي 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد حــســبــان عـــن مــنــصــبــه، فلم 
أرد بــالــتــالــي أن أخــيــب ظـــن األنـــصـــار الــذيــن 
الكثير. كان بإمكاني أن أقبل  ينتظرون مني 
بــعــد توقيعي  فــي منصبي  بــالــوضــع، وأظـــل 
لعقدي الرسمي. كان بإمكاني أن أشتغل وأن 
أواصل العمل مع تلقي رواتبي الشهرية، لكن 
مثل هذه األمور ال تدخل ضمن قائمة مبادئي 
الــشــخــصــيــة، فــأنــا إنـــســـان طـــمـــوح، وبــالــتــالــي 
فيستحيل أن أعمل وأن أصل الى األلقاب في 
ظل الوضع الحالي. لذلك، ومن باب الصدق، 
ومن باب املحبة كذلك، فقد تكلمت مع رئيس 
الرجاء، وشرحت له الوضع، بل وطلبت منه 
إعــفــائــي مــن تــلــك املــهــمــة، وقــــررت االنــســحــاب 

بهدوء.

بمحاولة  تتهمك  الــرجــاء  جماهير  مــن  مجموعة   ■
االستفادة من الوضع لعلمك مسبقًا بأزمة الفريق؟

ال يهمني األمر، فقبل توقيعي للعقد، جالست 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلــرجــاء الــريــاضــي، سعيد 
حسبان، وتحدثنا في موضوع التعاقد جيدا، 
حيث قال لي حرفيا إن هناك أزمة كبيرة في 
الرجاء وقبلت الوضع. قال لي إن هناك أزمة 
مادية كبيرة يعاني منها هذا الفريق، متعلقة 
لي  وقــال  كذلك،  باألمر  فقبلت  كثيرة،  بديون 
املــاديــة،  مستحقاتهم  يتلقوا  لــم  الالعبن  إن 
فـــجـــالـــســـت الـــعـــديـــد مــنــهــم وتـــحـــدثـــت إلــيــهــم 
بــإســهــاب، حــيــث شــرحــت لــهــم بــرنــامــجــي مع 

الرجاء، وأقنعتهم للدخول في مشروعي.
دعني أكــون صريحا معك، لقد قبلت كل هذا 
الفرق  ألنني أحــب التحدي، وأعــرف جيدا أن 
ثمة  لكن  تتعثر وال تسقط،  والقوية  العريقة 
خطوطًا حمراء، ال يمكن تجاوزها، وبالتالي 
ال يــمــكــن الــقــبــول بــأشــيــاء أخــــرى، وهـــو األمــر 

الذي جعلني أنسحب في آخر املطاف.
الكل شاهد ويشاهد علنا ماذا يحدث حاليا 
الــــرجــــاء، وبــكــل مــوضــوعــيــة، ال يمكنني  فـــي 
فــي مسرحية هزلية، ألنــه في  أكــون طرفا  أن 
الوقت الذي ستنطلق فيه املنافسات الرسمية 
املوسم املقبل، فالكل لن يتذكر هاته الفصول 
الحالية، بل سيركز فقط على الجانب الفني 

للفريق.
ــا حــالــيــا  ــهــ ــلــ الــــرســــالــــة الــــتــــي أريــــــــد ان أوصــ
الـــرجـــاء، هو  للجميع وخــصــوصــا مــســؤولــي 
الـــى مستوى  الــفــريــق  انـــه يستحيل أن يــصــل 
معن مع بداية املوسم املقبل، إذا ما استمرت 

األوضاع على ما هي عليه حاليا.

■ هــل صحيح أنــه كــان هــنــاك بند فــي عــقــدك الــذي 
وقعته مع الرجاء، يتضمن شرط أداء رواتب سنتني 
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المقابلة

التخلي عن  الرجاء  أراد  بنشيخة في حــال  للمدرب 
خدماتك؟

مــدرب  إنني  يقال عني  أن  بالله. ممكن  أعــوذ 
ــدا لــــن يــدخــل  ــ ــ مـــتـــوســـط أو ضـــعـــيـــف، لـــكـــن أبـ
بطني درهـــم حـــرام. كــل األنــديــة العربية التي 
االرتباط بي، تعرفني جيدا وتخاطبني  تود 
هذا،  الشارع  بكالم  أنــدد  بالنظر ملصداقيتي. 
ألنني أقسمت أن فلوس الحرام لن تدخل إلى 

بيتي وبيت عائلتي.

■ نــعــود بــك إلــى مــا قبل توقيعك للعقد مــع الــرجــاء 
الــريــاضــي، البعض تــحــدث عــن كــون الــوضــع الحالي 
بــقــطــر ســـاهـــم فـــي قــبــولــك عــــرض الــفــريــق املــغــربــي، 
لديك بخصوص  أفــكــار  كانت هناك  أنــه  الــى  بالنظر 
التدريب في دوري النجوم القطري مرة أخرى، ماذا 

تقولون في هذا املوضوع؟
مــســتــحــيــل هـــذا الـــكـــالم. قــطــر هـــي الــبــلــد الـــذي 
أخرج اسمي كمدرب على املستوى الخارجي 
إلــى الــوجــود، حيث إن أول تجربة لــي خــارج 
الجزائر، كانت بنادي أم صالل القطري. أعتز 
بقطر ونــاس قطر، الذين رفعوا اسمي عاليا، 
ويعتزون بي، مثلهم مثل بقية العرب. ما في 
األمر، أنني لم أحصل على عروض رسمية من 

أندية قطرية.

القطرية في ظل  الكرة  إلــى مستقبل  تــرون  كيف   ■
األوضاع السياسية الحالية، وهل تظنون أن ذلك قد 

يؤثر سلبا على الرياضة؟ 
مستحيل أن يؤثر ما يحدث حاليا في الكرة 
عالية  إمكانيات  لديه  بلد  قطر  ألن  القطرية، 
مـــن الــتــنــظــيــم، وكــرتــهــا ســتــظــل صـــامـــدة، كما 
العربي،  شعبها والبلد عموما. بلدان املغرب 
هــي فــي صــف قــطــر فــي أزمــتــهــا. كـــالم مــن هــذا 
القبيل، يظل فقط في أوهام من يريدون تأزيم 
الوضع القطري فقط. لدي اتصاالت بأصدقاء 
الــعــربــي،  الخليجي  الــبــلــد  هـــذا  فــي  يشتغلون 

ايفانز: خذلت الكثير من 
الناس وعائلتي ومدربي 

وفريقي وجماهيري

بدأت جامايكا تقطف 
ثمار هذا البرنامج خالل 
دورة األلعاب األميركية

بيليس تفجر مفاجأة وتقصي بليسكوفا
أطاحت  بعدما  الثقيل  العيار  بيليس مفاجأة من  األميركية كاثرين  فجرت 
الثمانية  دور  من  عامليا،  ـــ58  ال املصنفة  بليسكوفا،  كريستينا  بالتشيكية 
بــبــطــولــة مــايــوركــا املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــتــي تــقــام عــلــى األراضـــــي العشبية، 

بهزيمتها بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 3( و)6 - 2(.
واحتاجت الالعبة الشابة، 18 عاما، لساعة و44 دقيقة من أجل تخطي عقبة 
الالعبة التشيكية وحجز بطاقة عبورها لنصف النهائي. وستلتقي بيليس، 
الــتــي أقــصــت اإلسبانية كـــارال ســواريــز فــي الـــدور األول، فــي املــربــع الذهبي 
ليزيسكي  التي تغلبت على مواطنتها سابني  يوليا جورجيس  األملانية  مع 
أناستازيا  الالتفية  تأهلت  كما   .)4  - و)6   )2  -  6( رد  دون  بمجموعتني 
بمجموعتني  كونجوه  آنــا  الكرواتية  على حساب  الــدور  لــذات  سيفاستوفا 
لواحدة )5 - 7( و)6 - 1( و)7 - 6( )7 - 5(، لتواجه املتأهلة من املباراة التي 

تجمع بني اإليطالية روبرتا فينشي والفرنسية كارولني غارسيا.

تجريد فريق ألباني من لقب الدوري بسبب التالعب
قــرر االتــحــاد األلــبــانــي لــكــرة الــقــدم الــيــوم الجمعة تجريد لقب بطل الـــدوري 
املمتاز ملوسم )2015-2016( من فريق سكندربيو كورتشه بسبب التالعب 
في نتائج مباريات البطولة. وأكد االتحاد في بيانه أن اللجنة املشرفة على 
»التحايل من خالل التأثير على نتائج املباريات،  التحقيقات اتهمت النادي بـ

مخالفا بذلك امليثاق األخالقي الرياضي«.
كما فرض االتحاد عقوبة على النادي قدرها مليونا ليك ألباني، ما يعادل 
15 ألف يورو، باإلضافة إلى خصم 12 نقطة من الـ72 التي حصدها الفريق 
في ذاك املوسم. وجاء قرار االتحاد األلباني للعبة بعد عام من فرض االتحاد 
األوروبي )يويفا( عقوبة على النادي نفسه بحرمانه من املشاركة في دوري 
األبطال املوسم املاضي بسبب التالعب في نتائج مباراتني في دوري األبطال 

ومثلهما في الدوري األوروبي.

تشلسي وأرسنال يتبرعان لضحايا حريق لندن

نــاديــي تشيلسي وأرســـنـــال، باإلضافة  أن  اإلنــكــلــيــزي عــن  االتــحــاد  كشف 
لالتحاد سيتبرعون بعوائد مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تقام بني بطل 
الــدوري اإلنكليزي وبطل كأس االتحاد، لصالح ضحايا الحريق الذي شب 
يونيو/حزيران   14 في  لندن  العاصمة  غــرب  السكني  »غرينفيل«  بــرج  في 

الجاري وأسفر عن سقوط 79 شخصًا بني قتيل ومفقود.
الــذي وجه دعــوة حضور املباراة لــذوي الضحايا وللناجني  وأبــدى االتحاد، 
ولرجال خدمات اإلغاثة، ثقته في تحصيل نحو 1.25 مليون جنيه استرليني 
)1.4 مليون يورو( من أجل مساعدة منكوبي الحادث، وقال جريج كالرك، 
رئيس االتحاد، عبر بيان »نشعر بحزن بالغ ملا حدث في برج غرينفيل مثل 
حال البالد بأسرها، على الرغم من أنها مجرد مباراة، نتمنى أن نستطيع 

املساعدة بطريقة ما من خالل كأس الدرع الخيرية«.
وتابع »فريقان كبيران من مدينة لندن سيتقابالن على امللعب األشهر في 

املدينة، ليس ببعيد عن حي كينسنجتون«.
أن نستطيع مساعدة من  الجميع، ونتمنى  القدم هي رياضة  وأشــار »كــرة 

يحتاجون للشد من أزرهم في يوم األحد املوافق 6 أغسطس/آب«.

فيدرير يقصي ماير ويتأهل 
لنصف نهائي بطولة هاله للتنس

نهائي  لنصف  اليوم  للقب  األول  املرشح  فيدرير  السويسري روجيه  تأهل 
بطولة هاله للتنس بعد الفوز على حامل اللقب األملاني فلوريان ماير. وفاز 
فيدرير على ماير بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 3( و)6 - 4( بالبطولة التي 

تقام على األراضي العشبية.
ولم يواجه فيدرير، الذي توج بلقب هاله ثماني مرات آخرها منذ عامني، أي 
صعوبات في الفوز على ماير. ودائما ما تمكن السويسري من التفوق على 
منافسه األملاني حيث فاز عليه للمرة الثامنة بعد مباراة لم تستغرق سوى 

ساعة وست دقائق.

أوقف العب التنس البريطاني دانييل ايفانز 
مــؤقــتــًا عــقــب اعــتــرافــه بــأنــه ســقــط فــي اختبار 
املفتوحة  برشلونة  بطولة  خــالل  للمنشطات 
للتنس في ابريل/نيسان املاضي عقب ثبوت 
وجـــــود مـــــادة الـــكـــوكـــايـــن فـــي عــيــنــة تــخــصــه. 
وأصــــدر املــصــنــف 50 عــلــى الــعــالــم، الــــذي بلغ 
أول نهائي له في بطولة من بطوالت الالعبن 
املحترفن العام الحالي في سيدني ولعب مع 
مؤتمر  فــي  بيانًا  ديفيز،  كــأس  فــي  بريطانيا 
صحافي في لندن. وقــال الالعب البالغ عمره 
27 عامًا من برمنغهام في املؤتمر الصحافي 
لــي وأردت  بالنسبة  للغاية  يــوم صعب  »هــذا 
أن أحـــضـــر هـــنـــا بــنــفــســي وأبـــلـــغـــكـــم مــبــاشــرة 
أنـــه قــبــل أيــــام قليلة تــم إبــالغــي بـــأن اخــتــبــارًا 
جــرى لــي فــي إبــريــل كــان إيجابيًا للكوكاين. 
مـــن املــهــم حــقــًا مــعــرفــة أن هـــذه الــعــيــنــة كــانــت 
بــعــيــدة عـــن املــنــافــســات وفــــي ســيــاق لــيــس له 
أي عــالقــة بــالــتــنــس. أخــطــأت ويــجــب مواجهة 
ذلــك. ال يمكنني تخيل ولــو لثانية واحــدة أن 
الناس  الكثير من  هذا تصرف مقبول. خذلت 

ــار عــلــى  ــتـ ــسـ عـــنـــدمـــا يـــســـدل أوســــــن بـــولـــت الـ
مـــســـيـــرتـــه األســــطــــوريــــة بـــعـــد بـــطـــولـــة الــعــالــم 
أللعاب القوى املقررة في لندن خالل شهر آب/

أغسطس، سيودع العالم أحد أعظم العدائن 
أن موطنه جامايكا سيكون  إال  الــتــاريــخ،  فــي 
في صدد إعداد عّداء يمكنه السير على خطاه 
السريعة. أحد العاملن على هذا اإلعــداد هو 
أنــتــونــي ديــفــيــس، مــديــر الــريــاضــة فــي جامعة 
التي خرجت منها  للتكنولوجيا  كينغستون 
ــارزة فــي عــالــم »أم األلـــعـــاب« أبــرزهــا  أســمــاء بــ
بـــولـــت نــفــســه، قــبــل أن تــتــألــق فـــي املــضــامــيــر 
الــعــاملــيــة. ومـــن األســـمـــاء الــتــي خــرجــتــهــم هــذه 

والــرعــاة والتنس  وعائلتي ومــدربــي وفريقي 
ــانـــي وجـــمـــاهـــيـــري ويـــمـــكـــنـــنـــي فــقــط  ــريـــطـ ــبـ الـ

االعتذار لهم بشدة«.
وسيتم إيقاف ايفانز، الذي انسحب من بطولة 
كوينز األسبوع الحالي على املالعب العشبية 
ــــن 26 يـــونـــيـــو/ ــًا مـ ــتـ ــؤقـ بـــســـبـــب اإلصــــــابــــــة، مـ

ــزيــــران الـــحـــالـــي ولــــن يــمــكــنــه املـــشـــاركـــة في  حــ
بطولة ويمبلدون الشهر املقبل. وقال برنامج 
مــكــافــحــة املــنــشــطــات الــتــابــع لــالتــحــاد الــدولــي 
ايفانز في  السيد  اتهام  »تــم  بيان  للتنس في 
16 يونيو بانتهاك قواعد مكافحة املنشطات 
منه  وأقــر بوجود كوكاين في عينة سحبت 
في 24 ابريل. بناء على ايجابية العينة ملواد 

ــة إلـــــى بـــولـــت،  ــافــ الـــجـــامـــعـــة املـــتـــواضـــعـــة، إضــ
شيلي- آن فريزر- برايس، أسافا بــاول، نستا 
كارتر وإيلن طومسون الفائزة بذهبيتي 100 

و200 متر في أوملبياد ريو 2016.
ويــقــول ديفيس »الــكــل يــريــد أن يــكــون أوســن 
ــارة  ــه نــجــم عـــظـــيـــم«، فـــي إشــ بـــولـــت املــقــبــل ألنــ
إلى العّداء البالغ 30 عامًا، والــذي أحــرز تسع 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فـــي ثــــالث دورات أوملــبــيــة 
متتالية )ُجّرد من إحداها الحقًا بسبب تنّشط 

أحد زمالئه في فريق التتابع 4*100 م(.
السرعة  ســبــاقــات  عاصمة  جامايكا  وتعتبر 
األلعاب  فــي  الهيمنة  مــن  العالم بعد عقد  فــي 
األوملــبــيــة والــبــطــوالت الــعــاملــيــة، ويـــرى الــعــداء 
الذي  السبب  هو  الطابع  أن  ترايسي  تيكندو 
يــقــف خــلــف نــجــاحــات جــامــايــكــا، مضيفًا »أن 
ــعـــزم مـــحـــض، مــــن الــصــعــب  مــعــظــمــنــا يـــولـــد بـ
التغلب على جامايكي. إن التصميم يأتي من 
مستوى املنافسة العالية بما في ذلك املدرسة 
ــتـــوى مــن  ــًا هـــــذا املـــسـ ــمــ الـــثـــانـــويـــة، لـــديـــنـــا دائــ
التنافسية«. وتعود جذور النجاح الجامايكي 

غير محددة تقرر إيقاف السيد ايفانز مؤقتًا 
اعــتــبــارًا مــن 26 يونيو وفــي انتظار الــبــت في 
ــة«. وتـــمـــتـــع إيـــفـــانـــز بـــأفـــضـــل فـــتـــرات  ــيـ ــقـــضـ الـ
مسيرته خالل آخر 18 شهرًا بعدما خرج من 
العاملي  التصنيف  فــي  العــب   700 أول  قائمة 
قــبــل عـــامـــن. وبـــعـــد تــأهــلــه لــنــهــائــي ســيــدنــي 
صــعــد ايــفــانــز لــــدور 16 فــي بــطــولــة اســتــرالــيــا 
املفتوحة ليخسر أمام جو ويلفريد تسونغا. 
وفــــاز فــي بــطــولــة بــرشــلــونــة املــفــتــوحــة بــأولــى 
لــدور  وتــأهــل  الرملية  املــالعــب  على  مبارياته 
الستة عشر قبل أن يخسر أمام دومينيك تيم. 
األمر  على  للتنس  البريطاني  االتــحــاد  وعلق 
قـــائـــاًل إنــهــا أنـــبـــاء »مــخــيــبــة لـــآمـــال لــلــغــايــة«. 
وأضــــاف االتــحــاد فــي بــيــان »نــديــن تــمــامــًا أي 
وسندعم  املنشطات  تعاطي  أشكال  من  شكل 
العملية الــتــي يــتــعــن الــقــيــام بــهــا«. نــتــواصــل 
والدعم  املناسب  النصح  لــه  دان وسنقدم  مــع 
والــتــوعــيــة لــلــوصــول ألفــضــل الــســبــل ملعالجة 

القضايا التي يواجهها حاليًا.
)رويترز(

فــي ألــعــاب الــقــوى إلــى عقود مضت، منذ فوز 
في  فضيات  وثـــالث  بذهبية  ماكينلي  هــيــرب 

أوملبيادي لندن 1948 وهلسنكي 1952. 
شـــغـــل مـــاكـــيـــنـــلـــي مـــنـــصـــب مــــــــدرب املــنــتــخــب 
ونــال  و1973،   1954 العامن  بــن  الجامايكي 
ــائـــزة االســتــحــقــاق الــجــامــايــكــيــة فـــي 2004  جـ
قبل ثالثة أعوام من وفاته. إال أن العمل الذي 
قــــام بـــه ديــنــيــس جــونــســون زرع بــــذار ســاللــة 
ــا. فـــجـــونـــســـون الــــذي  ــكـ ــايـ الــــعــــدائــــن فــــي جـــامـ
ــم الــقــيــاســي الـــعـــاملـــي لــســبــاق 100  ــرقـ ــادل الـ ــ عـ
في  معتمدة  مسافة  وكــانــت  م،   91,44( يـــاردة 
ألــعــاب الــكــومــنــولــث ومــســابــقــة الــعــشــاريــة في 

األلعاب األوملبية( ثالث مرات في غضون ستة 
أسابيع عام 1961، تلقى األساسيات على يد 
بــاد وينتر في جامعة سان  املــدرب األميركي 
خــوســيــه فــي كــالــيــفــورنــيــا. ولــــدى عــودتــه إلــى 
ــع جـــونـــســـون بــرنــامــجــًا جــامــعــيــًا  ــــالده، وضــ بــ
على الطريقة األميركية، وساهم في تأسيس 
جــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي كــيــنــغــســتــون، في 
ــوة تـــاريـــخـــيـــة اســـتـــحـــق بــفــضــلــهــا لــقــب  ــطــ خــ
»عّراب« سباقات السرعة. يؤكد ديفيس »أننا 
حاولنا استيراد نموذج الجامعات األميركية 
إلى جامايكا«، مضيفًا »قبل دينيس، الطالب 
ــارســــون كــــل األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة  ــمــ كــــانــــوا يــ
املختلفة ألنها كانت ترفيهية في املقام األول«. 
وتابع »اآلن، يركز الرياضيون على رياضات 
محددة وهو صمم برنامجًا يستمر ملدة 10-

11 شهرًا سنويًا«. بدأت جامايكا تقطف ثمار 
األلــعــاب األميركية  البرنامج خــالل دورة  هــذا 
ــــازت بفضية  فـ املــكــســيــك حـــن  فـــي  عــــام 1975 

وثالث برونزيات.
وقال ديفيس إنه في املاضي كان الرياضيون 

ــرة إلــــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــجــــامــــايــــكــــيــــون يـــنـــتـــقـــلـــون مـ
الــجــامــعــات األمــيــركــيــة مــن الــثــانــويــة، وغــالــبــًا 
مــا كــانــوا يــكــافــحــون للتكيف مــع الــحــيــاة في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، مــضــيــفــًا »تـــتـــرك املــدرســة 
أن تفعل كل شيء  ُيطلب منك  الثانوية حيث 
ثم عليك أن تصبح راشدًا بن ليلة وضحاها«. 
وواصـــل »بــعــض الــريــاضــيــن لــم يكتشفوا إال 
الــواليــات املتحدة أنهم لم  إلــى  بعد وصولهم 
ينالوا ســوى نصف منحة دراســيــة ال تغطي 
هنا،  بــقــوا  إذا  واآلن،  واإلقـــامـــة.  الــكــتــب  تكلفة 
ســيــركــزون بشكل أفــضــل بــدعــم مــن أســرهــم«. 
السرعة  سباقات  فــي  جامايكا  نجاح  ُينسب 
إلى توليفة من كل شيء: أسلوب الحياة على 
فــي كل  مــوجــودة  املشي  ثقافة  الجزيرة حيث 
مكان، مرورًا بنظام غذائي يتضمن البطاطس 
الحلوة واملــوز األخضر. إال أن ديفيس يعتبر 
أكثر وضــوحــًا: تفاني  النجاح هي  أن أسباب 
الرياضين، التدريب الجيد وأساليب تدريبية 

مستندة إلى العلوم.
)فرانس برس(

العالم سيودع بولت... وجامايكا تصقل البديلإيقاف دانييل إيفانز بعد إثبات تعاطيه الكوكايين
يقترب بولت من توديع 

منافسات ألعاب القوى إال 
أن جامايكا تجهز بعض 

البدائل لخالفته

المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة )فرانس برس(

)Getty/ايفانز يعترف بذنبه ويعتذر للجميع )كليف برونكشيل

ترك الجزائري عبد الحق بنشيخة بصماته في كل محطاته السابقة 
المغرب  إلى  التدريب من قطر إلى تونس وصوًال  في مشواره بعالم 
ومرورًا بالمنتخب الجزائري. تحدث لـ»العربي الجديد« وكشف العديد 

من األسرار

املتواصل  اليومي  لعملهم  مــرتــاحــون  وكلهم 
منذ انــدالع األزمــة بــدون أي مشاكل. أبــدا، لن 
تؤثر هاته األمـــور، ســواء على مسألة تنظيم 
القطرية، أو  الكرة  العالم 2022، أو على  كأس 
حــتــى عــلــى املـــدربـــن املــغــاربــيــن املــتــواجــديــن 

هناك.

■ ما سر تراجع الكرة الجزائرية عموما، واملنتخب 
الجزائري خصوصا في اآلونة األخيرة؟

لكل شــيء بــدايــة ونــهــايــة بطبيعة الــحــال. إذا 
الفترة  في  الجزائري  املنتخب  لوضع  نظرتم 
األخــــيــــرة، ســـتـــجـــدون أن هـــنـــاك تــعــاقــبــًا على 
تدريبه من قبل العديد من املــدربــن، وفــي كل 
مـــرة يــأتــي مــــدرب جـــديـــد، تــكــون هــنــاك أفــكــار 
ــك، أن هــنــاك  ــ مــغــايــرة لــســابــقــه. أضــــف إلــــى ذلـ
العـــبـــن، يــمــلــكــون مــفــاتــيــح الــلــعــب بــصــفــوف 
مــنــتــخــب الـــخـــضـــر، وهــــم غــيــر أســـاســـيـــن في 
األنــديــة الــتــي يــزاولــون بــهــا، وهــو األمـــر الــذي 
يهدد مستوى املنتخب الجزائري فنيا... لكن 
على الرغم من كل هذا، فإن املنتخب الجزائري 
يبقى من ضمن املنتخبات األولى سواء على 
الصعيدين العربي أو اإلفريقي، ويملك دائما 
إمــكــانــيــة لــلــعــودة وبـــقـــوة. صــحــيــح أن مسالة 
صعبة،  باتت   ،2018 روسيا  ملونديال  التأهل 
لكن ما يتضح لي، هو أنه توجد رغبة ملحة 
يلعب  كي  الجزائرية،  الكرة  كل مكونات  لــدى 
منتخب الخضر، أوراقه كاملة، والى آخر رمق 

في مشوار التصفيات.

على  الــجــزائــري صعب  املنتخب  أن  هــل صحيح   ■
املحترفني  الــالعــبــني  مــزاجــيــة  الـــى  بالنظر  مـــدرب  أي 
املدرب  بأنهم يتحكمون في  والذين قيل  الجزائريني 

أيا كان؟
ســأتــكــلــم مــن بـــاب الــعــلــم بــاألشــيــاء وبــاعــتــبــار 
أنني دربت املنتخب الجزائري من قبل، أقسم 
ــاء الــتــي  ــيــ بــالــلــه انـــنـــي لـــم أر مــثــل هـــاتـــه األشــ

مباريـات
      األسبـوع

قطر غالية وواثق من 
صمودها

لن أنسى فضل التونسيين 
علي ما حييت

تغيير المدربين للمنتخب 
الجزائري كارثة

أنك  فممكن  بالعكس،  البعض.  عنها  يتحدث 
بــأوروبــا  جزائرين  محترفن  بــوجــود  تفاجأ 
املمارسن  الــالعــبــن  مــن  أكــثــر  بلدهم  يحبون 
بــالــجــزائــر... هـــذه شــهــادة لــلــه، ألنــنــي رايــتــهــم 
بعيني ملا كنت أدربهم، وهم يبكون منتخبهم 
بــطــريــقــة هــيــســتــيــريــة تـــــدل عـــلـــى مــشــاعــرهــم 

الكبيرة تجاهه وبالتالي تجاه بلدهم.

ــدالء  ــبـ ــة الـ ــ ■ لـــكـــن حــصــلــت مـــشـــاكـــل مـــثـــال فــــي دكـ
الــجــزائــري  للمنتخب  سابقة  مــبــاراة  فــي  خصوصا 

أمام نظيره الكاميروني نهاية السنة املاضية؟
املسألة هنا تعود إلى شخصية املدرب ومدى 
يتعلق بحجرات  ما  كل  الالعبن.  في  تحكمه 
املــالبــس ومــا يــحــدث فيها هــو مــن مسؤولية 
ــــدرب طــبــعــا. املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري ال يملك  املــ
يكونوا  لكي  مثال  ببرشلونة  يلعبون  العبن 
بــاملــزاج الـــذي تــتــحــدث عــنــه. صحيح هــنــاك 3 
البقية  لكن  الرفيع،  املستوى  من  4 العبن  أو 
يمارسون في فرق متوسطة بأوروبا. طبيعي 
لو وجد هؤالء الالعبون، وهنا يمكن أن أذكر 
حــتــى العــبــي املــنــتــخــب املــغــربــي، ألن املــســالــة 
تــتــشــابــه بـــن مــنــتــخــبــي الــبــلــديــن املــغــاربــيــن 

الــشــقــيــقــن، مـــدربـــا ضــعــيــف الــشــخــصــيــة،  لن 
يــعــيــروا لــه اهــتــمــامــا... املنطقي والــســائــد، هو 
أن يــؤمــن الــالعــبــون بــمــشــروع مــدربــهــم أوال، 
املــدرب  بــن  اإلنسانية  العالقات  ثانيا  لتأتي 
والالعبن التي تحدد بعد ذلك مصير املدرب 

برفقة املجموعة.

الــذي غــادر االتحاد  كلمة في حق محمد روراوة   ■
الجزائري لكرة القدم؟

الله كثيرا علما بأنه  أحــب هــذا الشخص فــي 
ال تربطني أي عالقة شخصية معه. صحيح 
أنـــنـــي اشــتــغــلــت مــعــه فـــي فـــتـــرة مـــن الــفــتــرات، 
وأعتز به كثيرا وبتلك الفترة. روراوة، إنسان 
يحب بلده كثيرا، وأسدى خدمات جليلة للكرة 
الجزائرية، بل كان حاميها طيلة عهده... قبل 
ان يتولى منصبه كرئيس لالتحاد الجزائري، 
ــــي الـــحـــضـــيـــض،  ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــانــ كــ
وعــنــدمــا حـــل بــهــا روراوة، أصــبــح لــهــا شــأن 
اإلفريقية  الكونفدرالية  داخــل  وسمعة، ســواء 
الفيفا.  للعبة،  الدولي  االتحاد  أو  القدم،  لكرة 
يكفي أن نــذكــر أن فــي عــهــده، وصــل املنتخب 
الــى نهائيات كــأس العالم،  الــجــزائــري مــرتــن 

ووصل املنتخب األوملبي الى األلعاب األوملبية 
املــاضــي،  الــعــام  البرازيلية  بــريــو دي جــانــيــرو 
كما ان منتخب السيدات باتت له قيمة كذلك... 

بطبيعة الحال، الكل ال بد
إنــجــازاتــه عموما  مــن ان يرتكب أخــطــاء، لكن 
أكثر من أخطائه. الرئيس الجديد، لديه سمعة 
كذلك، ومصداقية بالجزائر، لكن كان بإمكان 
ويــشــتــغــل  مــنــصــبــه  فــــي  يــســتــمــر  أن  روراوة 
الشخصان معا ملا فيه خير للكرة الجزائرية، 
لكنه فضل الرحيل، وهذه سنة الحياة، إذ لكل 
روراوة هو  اعتقادي، رحيل  في  نهاية.  بداية 

خسارة للكرة الجزائرية.

■ ماذا عن التأجيالت التي طاولت الدوري الجزائري 
مؤخرا؟

أوال يجب أن نعلم، أن رئيس االتحاد الجزائري 
الدين زطشي، هو العــب سابق  الجديد، خير 
درايــة  إنسان على  فهو  وبالتالي  القدم،  لكرة 
وكواليسها،  محيطها  اللعبة،  بــشــؤون  تــامــة 
خصوصا أنه يملك صفة رئيس ناد بالجزائر 
كذلك، بل ويعرف أيضا كل الحيثيات املتعلقة 
باالتحاد، والنوادي األخرى... الشخص يتمتع 

أيضا بمصداقية كبيرة في الجزائر، وهذا ما 
قــراراتــه لم  أن  لــذلــك فإنني أرى،  قلته ســابــقــا، 
تأت عبثا، بل عن دراية باألمور، وهي الدراية 

التي جعلته يتسم بالصرامة أحيانا كذلك.

األفريقي  الــنــادي  مــع  السابقة  عــن تجربتك  مـــاذا   ■
التونسي؟

النادي األفريقي التونسي، هو عائلتي. أعتبر 
أن نقطة التحول في مساري كمدرب كانت هي 
تجربتي بصفوف النادي األفريقي التونسي، 
الـــذي أعــطــانــي الــشــيء الــكــثــيــر، إذ ال يمكنني 
أن أنـــســـى فــضــل هــــذا الــفــريــق عـــلـــي... فــهــنــاك، 
اشتهرت سمعتي عربيا وأفريقيا... لن أنسى 

فضل التونسين علي ما حييت.

■ هـــل بـــاإلمـــكـــان أن نــشــاهــدك كـــمـــدرب مـــن جــديــد 
بقطر؟

ممكن جـــدا نــعــم. قــطــر غــالــيــة عــلــي، وأنـــا قلت 
الجزائر  خـــارج  مــرة  ألول  اشتغلت  بأنني  لــك 
عندما حللت مــدربــا بــنــادي أم صــالل. أتمنى 
الــعــرب، وأن يــعــود الخليج  قــلــوب  أن تتصفى 

التحاده.

حاصل على ماجستير في منهجية 
التدريب الرياضي، درب شباب 
بلوزداد من 1998 إلى 2001، إذ 

تحصل على بطولتني 2000/ 2001 
بعدها تحول إلى مولودية الجزائر 

فريقه األم

■ ■ ■

ساهم في صعود نادي أم صالل 
القطري إلى دوري املحترفني، وفاز 
بدوري تونس مع النادي اإلفريقي، 

وكذلك بكأس شمال أفريقيا لألندية 
البطلة 

■ ■ ■

درب املنتخب الجزائري خلفا لرابح 
سعدان

■ ■ ■

توج بكأس العرش املغربي مع الدفاع 
الحسني الجديدي

نبذة

عبد الحق بنشيخة
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يــنــتــظــر مـــحـــبـــو ريــــاضــــة الـــســـرعـــة 
واملــغــامــرة الــتــحــدي الــجــديــد الــذي 
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــال الـ ــطـــ ــ ــه أبــ ــهــ ــواجــ ــيــ ســ
رياضة سباقات فورموال 1 للسيارات حينما 
واملطلة  أذربــيــجــان  فــي  بــاكــو  تحتضن حلبة 
على بحر قزوين، سباقا مثيرا وصعبا والتي 
سيكون الــدوران عليها عكس عقارب الساعة 
وهــو سباق جــائــزة أذربــيــجــان الكبرى ضمن 
الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورموال 1.

وقــبــل الــحــديــث عــن الــســبــاق الـــذي أقــيــم للمرة 
األولى في العام املاضي، وهو السباق الوحيد 
في البرنامج الحالي لبطولة العالم لسباقات 
فورموال، فإن الصراع على أشده بني األبطال 
يــقــف سيباستيان  إذ  لــلــتــرتــيــب،  املــتــصــدريــن 
فيتل سائق فيراري في صدارة بطولة العالم 
لــويــس هاميلتون،  ــام  أمـ نــقــطــة،  بــرصــيــد 141 
ســائــق مــرســيــدس بــرصــيــد 129 نــقــطــة وهما 
املتقدمان على صاحب املركز الثالث الفنلندي 

فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أيضا.
وسيكون السباق تحديا كبيرا أمام هاميلتون 
بالذات ذلك أنه السباق الوحيد في البرنامج 
 ،1 فــورمــوال  لسباقات  العالم  لبطولة  الحالي 
الــذي لم ينتصر فيه البريطاني والــذي يأتي 
أيضا بعدما تبادل هاميلتون وسيباستيان 
فيتل االنتصارات حينما سجل كالهما  ثالثة 

تحدي 
الفورموال1

في  الماضيين  السباقين  من  المستفادة  الدروس  هاميلتون  سيطبق 
موناكو وفي مونتريال أثناء خوضه سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورموال 
فيما  األذربيجانية  العاصمة  باكو  في  الحارة  األجواء  في  سيقام  الذي   1

يريد سيباستيان فيتل سائق فيراري القبض على صدارة بطولة العالم

3031
رياضة

تقرير

انــتــصــارات منهما فــي سبعة ســبــاقــات جرت 
هــــذا املـــوســـم حــتــى اآلن كــمــا أن ســـبـــاق بــاكــو 
شـــاهـــد عــلــى أنــــه لـــم يــســبــق ألي مـــن ســائــقــي 
الــبــطــولــة الــحــالــيــني الـــفـــوز فــيــه، وفــقــط فيتل 
واملكسيكي سيرجيو  الــثــانــي  املــركــز  صــاحــب 
بيريز سائق فورس إنديا، هما من نجحا في 

الصعود إلى منصة التتويج.
ــاوز ذكــــريــــات  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــتـــون فـ ــلـ ــيـ ــامـ ــل هـ ــ ــأمـ ــ  ويـ
مــخــيــبــة لـــآمـــال فـــي أول زيـــــارة لــحــلــبــة بــاكــو 
الـــعـــام املـــاضـــي حــيــنــمــا اصـــطـــدم بــالــحــواجــز 
فــي الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيــة، لينطلق مــن املــركــز 
العاشر، ثم عانى من مشكلة فنية في املحرك 
قــبــل أن يــنــهــي الــســبــاق فـــي املـــركـــز الــخــامــس 
عكس ما دونــه زميله في ذلــك الوقت األملاني 
ــــوج بــبــطــولــة الــعــالــم  نــيــكــو روزبــــــــرغ الــــــذي تـ
واعــتــزل بنهاية الــعــام املــاضــي، الــفــوز ومركز 
الــذي  السباق  فــي  لفة،  وأســـرع  املنطلقني  أول 

كان يحمل اسم »جائزة أوروبــا الكبرى« قبل 
الــعــام. على صعيد متصل  تغيير اســمــه هــذا 
تــقــف مـــخـــاوف الــســائــقــني مـــن غـــيـــاب عــوامــل 
السالمة هاجسا أمام طموحاتهم في السباق، 
الكثير من  السباق  املــاضــي، شهد  الــعــام  ففي 
شكاوى السائقني من سالمة حلبة باكو،  ومع 
هذا فقد أنهى 18 من أصل 22 سائًقا السباق، 
عقارب  تسير عكس  الــتــي  الحلبة  على  املــقــام 
الــســاعــة وحـــول جـــدران املــديــنــة القديمة التي 
تــعــود للعصور الــوســطــى ويــمــتــاز بــمــســارات 

صعبة على األبطال.
ورغم ذلك كله فقد توقع أحد هؤالء السائقني 
أن  بــوتــاس، سائق مرسيدس،  فالتيري  وهــو 
العالم  أذربيجان، ضمن بطولة  يشهد سباق 
لسباقات فورموال 1 للسيارات، منافسة أكبر 
مــن الــعــام املــاضــي، عندما فــاز نيكو روزبـــرغ 
بالسباق، بعدما كان أول املنطلقني، قائاًل إن 
»السائقني لن يتأثروا بسمعة الحلبة«. وقال 
بــوتــاس، فــي مؤتمر صحافي وفــقــا ملــا نقلته 
وكالة )رويترز(: »نحن محظوظون نوًعا ما، 
لــم تــحــدث الــكــثــيــر مــن املــشــكــالت.. إنــهــا حلبة 
عــــادًة مــا تــحــدث فــيــهــا عـــدة أمــــور، لـــذا أعتقد 
أنــنــا ســنــرى قــــدًرا أكــبــر مــن املــنــافــســة مــقــارنــًة 

بالسابق«.
ــرا فــي  ــتـــحـــدي ســـيـــكـــون حــــاضــ وعـــلـــيـــه فـــــإن الـ
ــان  حــاضــرا بقوة  مــجــريــات الــســبــاق مثلما كـ
فـــي تــصــريــحــات الــســائــقــني املــرشــحــني للفوز 
الذي  البريطاني لويس هاميلتون  على غرار 
بشكل  سيطر  وقــد  مستوياته  أفــضــل  يعيش 
تــام فــي سباق كندا املــاضــي عندما احتل مع 
زمــيــلــه الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس املــركــزيــن 
أمــام فيراري في  الهزيمة  األول والثاني، بعد 
بعد  مونتريال  في  قــال  قبلها، حيث  موناكو 
فيتل سائق  مع سيباستيان  الفارق  تقليص 
فيراري، متصدر بطولة العالم، إلى 12 نقطة 
»فــي الــعــام املــاضــي أعتقد أنــنــي كنت سريعا 
للغاية هناك، فقط لم أستطع الفوز، لذا الخطة 

هي ضمان تحقيق الفوز هذه املرة«.
فــي موناكو  عــانــى  الـــذي  وأضـــاف هاميلتون 
ــبـــب اإلطـــــــــــــــارات، لــــكــــن بــــعــــد جــــهــــد هـــائـــل  بـــسـ
ــل فــي  ــق إلـــــى األفــــضــ ــريـ ــفـ ــي املـــصـــنـــع عـــــاد الـ فــ
مــونــتــريــال:«تــســتــفــيــد مـــن كـــل مـــا واجـــهـــك من 
تــجــارب وتستغل هــذه الـــدروس بعد ذلــك، ما 
هي  باكو،  على  سيؤثر  موناكو  في  تعلمناه 

حلبة أطول كثيرا وأكثر سالسة واستقامة«.
ــــالق  ــرعـــة عـــلـــى اإلطـ ــر سـ ــبـ ــق بــــوتــــاس أكـ ــقـ وحـ
فــي تــاريــخ الــفــورمــوال  عندما وصــل إلــى 373 
كيلومترا في الساعة مع وليامز في التجارب 
املــاضــي، على أطــول خط  العام  التأهيلية في 
إمكاناته  فيتل  وأظــهــر  البطولة  فــي  مستقيم 
فــــي كــــنــــدا، عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق مــــن الـــصـــف األول 
وتــراجــع للمركز األخير بعد حــادث، وكفاحه 
إلنهاء السباق في املركز الرابع ليحصل على 

جائزة أفضل سائق في السباق.
لـــويـــس  ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ الــ ــلــــق  ــطــ انــ  ،2016 وفـــــــي 

مخاوف من »السالمة« 
وتوقعات بمنافسة أكبر 

من العام الماضي

األرجنتيني ماوريسيو بليغرينو مدربًا جديدًا لساوثامبتون
ماوريسيو  األرجنتيني  مــع  رسميًا  تعاقده  عــن  اإلنكليزي  ساوثامبتون  فــريــق  أعــلــن 
الفريق لثالثة مواسم قادمة، وذلــك بعد أن جلس على مقعد  بليغرينو من أجل تدريب 
املدير الفني لديبورتيفو أالفيس املوسم املاضي. وسيخلف بليغرينو )45 عاما( في هذا 
املنصب الفرنسي كلود بويل الذي أقيل من منصبه األسبوع املاضي بعد موسم مخيب 
لآلمال مع الفريق. وأشار املدرب األرجنتيني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على 
اإلنترنت »سعيد للغاية بكوني املدرب الجديد لنادي ساوثامبتون. إنه فريق يمتلك سمعة 
البريميرليغ ويلعب كرة قدم ممتعة«. وأضاف  كبيرة وهيكال قويا وثابتا وينافس في 
»أعتقد أن فلسفتي تتماشى مع ثقافة النادي. علينا أن نكون فريقا سواء داخل امللعب 
الفوز باملباريات وتحقيق  أريد  الجماهير بالفخر بالعبيها.  وخارجه، وأريــد أن تشعر 

النجاحات وزرع الروح الجامعة داخل الفريق«.

كريستيانو رونالدو يرى أنه لم يرتكب أي أخطاء
أكـــد املــحــامــي جــولــيــو ســـن، أحـــد مــديــري مكتب 
ــــذي قــــدم االســتــشــارة  مــحــامــاة ســـن فــيــريــرو الـ
في  مــدريــد  ريـــال  مهاجم  رونــالــدو  لكريستيانو 
يعتبر  الــالعــب  أن  مـــؤخـــرًا،  الــضــريــبــي  التحقيق 
لــذا سيدافع عــن حقوقه في  قــام بعمل جيد  أنــه 
لإلدالء  رونالدو  كريستيانو  واستدعي  املحاكم. 
ــثــالثــاء املـــاضـــي وتـــم تــحــديــد مــوعــد  بــشــهــادتــه ال
املقبل،  يوليو/تموز   31 في  قضيته  نظر  جلسة 
على خلفية تهربه من ســداد 14.7 مليون يورو 

ضرائب خالل الفترة بن عامي 2011 و2014.
معايير  لــديــهــا  املــالــيــة  »وزارة  أن  ســن  وأوضــــح 
مختلفة عــن تــلــك الــتــي لـــدى الـــالعـــب، وســيــدافــع 
الالعب عن نفسه أمام املحاكم مع محامي مكتب 
بيكر ماكينزي. يعتبر أنه قام بعمل جيد ويجب 
االنتظار حتى انتهاء الوضع«. وأضاف مدير مكتب سن فيريرو لالستشارات القانونية 
للرياضين أنه يتفهم »استياء« الالعب البرتغالي، مطالبا باالنتظار حتى انتهاء العملية 

القضائية لتقييم الحكم.

فالنسيا يلتقي النجم الساحلي في ودية بسوسة
الساحلي  النجم  أنــه سيحل ضيفا على  الــقــدم  لــكــرة  اإلســبــانــي  فالنسيا  نـــادي  أعــلــن   
القادم في إطــار مرحلة اإلعــداد للموسم  التونسي في مباراة وديــة في 16 يوليو/تموز 
الجديد. وسينتقل »الخفافيش« من معسكرهم في منطقة جبال اآللب الفرنسية ملدينة 
الــذي يعد واحــدا من أقــوى الفرق في القارة  سوسة التونسية ملواجهة النجم الساحلي، 
ويحظى بـ24 لقبا من بينها دوري أبطال أفريقيا. وبعد هذه املباراة الودية التي ستقام 
للموسم  اإلعــداد  أنشطة  فالنسيا الستكمال  في سوسة، سيعود  األوملبي  امللعب  على 

الجديد قبل أن ينطلق في جولة بكندا والواليات املتحدة.

موراتا: حلمي منذ الطفولة هو الفوز بالمونديال
ــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــبـ أكــــد مــهــاجــم املــنــتــخــب اإلسـ
»الفوز  الطفولة هو  منذ  أن حلمه  مــوراتــا،  ألبارو 
باملونديال« لذا يتوقع انشغاله في صيف 2018 
ــم فـــي روســيــا.  ــعــال حــيــنــمــا تــقــام بــطــولــة كــــأس ال
 )GQ Espana( واعترف موراتا في مقابلة ملجلة
»حلمي منذ الطفولة كان دائما املشاركة والفوز 
أكــون منشغال كثيرا  اتوقع أن  لــذا  العالم،  بكأس 

في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2018«.
وأضاف موراتا )24 عاما( أن »جميع العبي املنتخب« يحلمون بـ«فعل شيء عظيم« مع 
املنتخب واملنافسة في ظل وجــود ذكرى  املشاركة مع  وأبــرز موراتا صعوبة  إسبانيا. 
فريق توج بكأس األمم األوروبية مرتن ومونديال في الفترة من 2008 و2012، وقال في 

هذا الصدد »األمر صعب للغاية لألجيال الجديدة، إن لم يكن مستحياًل«.

برافو قد يلعب أساسيا أمام أستراليا
قد يشارك حارس املرمى التشيلي كالوديو برافو أساسيا مع منتخب بالده غدا األحد 
مشكلة  حرمته  التي  الــقــارات  كــأس  بطولة  فــي  الثانية  املجموعة  أستراليا، ضمن  أمــام 
عضلية من املشاركة بها حتى اآلن. وقال مدرب املنتخب التشيلي خوان أنطونيو بيتزي 
الطبي قبل  في مؤتمر صحفي بملعب »سبارتاك موسكو«: »حصل برافو على اإلذن 

يومن وبات يتدرب مع باقي زمالئه«.
أنــه سيقرر غــدا من سيدفع به أساسيا في حراسة املرمى، رغــم إشارته إلى  وأضــاف 
أبريل/نيسان املاضي.وكان برافو  لم يلعب منذ  أن برافو  أنه سيأخذ في عن االعتبار 
ويلي  األرجنتيني  لصالح  ملانشستر سيتي  األساسية  التشكيلة  في  مكانه  قد خسر 

كابايرو قبل أن يتعرض لإلصابة.

البلجيكي نحو النس  الــذي غــادر فريق ليرس  كريم حافظ 
القالئل  الالعبن  من  يعتبر  اإلعـــارة،  على سبيل  الفرنسي 
الذين سلطت عليهم األضواء كيف ال وهو يقدم أداء مميزًا 
للغاية في مركزه الذي يشغله والــذي يعتبر من أهم مراكز 
فرق كرة القدم بشكل عام والــذي سطع فيه نجوم عامليون 
في  على خطاهم  يسير  أن  والعربي  املصري  الالعب  يريد 
املستقبل القريب ويجعل من مواطنه محمد صالح املنتقل 
لفريق ليفربول اإلنكليزي رسميًا قادمًا من فريقه السابق 
الشجاعة  به كريم حافظ في  ليقتدي  مثااًل  اإليطالي  رومــا 
والكفاح واإلصرار نحو النجومية العاملية، مثلما فعل صالح 
اإلنكليزي  ليستر سيتي  نجم  مــحــرز  ريـــاض  والــجــزائــري 
البحيرة في  وغيرهما كثير. ولد كريم حافظ في محافظة 
الــثــانــي عشر مــن شهر مـــارس/ آذار مــن الــعــام 1996 وبــدأ 
مشواره منذ الصغر مع كرة القدم مثله مثل بقية الالعبن 

ثم لعب لفريق دمنهور ليخطف األضواء هناك ما جعل نادي 
القرن ليستقطبه على  النادي األهلي املصري نادي  بحجم 
منذ صغره  األندية  بن  بالتنقل  وتبعه  الناشئن،  مع  الفور 
ورحل الى أكاديمية وادي دجلة ومن ثم إلى االحتراف بنادي 
بــدايــة حينما سجل فــي 20  للتاريخ  لــيــرس. وصــل حــافــظ 
سبتمبر عام 2014، أول هدف له في الدوري البلجيكي ضد 
فيسترلو ولعب لفريق ليرس البلجيكي وسجل له في بداية 
مشواره ثالثة أهــداف في الــدوري لكنه لم يتمكن من إنقاذ 
الفريق من الهبوط وشهد سجله مع األندية اللعب ملدة موسم 
مع فريق أمونيا القبرصي على سبيل اإلعارة ثم عاد كريم 
لفريق ليرس البلجيكي الذي أعلن فيما بعد إعارته لصالح 
فريق النس الفرنسي الذي ال يزال يلعب معه بدوري الدرجة 

الثانية الفرنسي لكرة القدم حتى املوسم املاضي.
)العربي الجديد(

ــدوري اإلســبــانــي ليكون الالعب  ــ أصــبــح اســمــه يــتــردد فــي ال
املصري الجديد في الليغا بعدما تألق العب النس الفرنسي 
املــاضــي، فأصبح مرشحًا  املــوســم  فــي  للغاية  بشكل الفــت 
الذي  األندلسي  الفريق  بيتيس  ريــال  إلــى صفوف  لالنتقال 
يتابعه باهتمام، ناهيك عن أنه يعتبر من الالعبن املميزين 
الذي حظي باهتمام العديد من األندية األوروبية، على غرار 
أنــديــة بــــوردو ونــيــس وســانــت إتــيــان الــفــرنــســيــة، وبــولــونــيــا 

اإليطالي إلى جانب ريال بيتيس.
هـــو الـــالعـــب املـــصـــري الـــشـــاب كــريــم رمـــضـــان حــافــظ الـــذي 
تداولت تقارير إعالمية موهبته ليقترب الالعب الشاب البالغ 
األيسر  الظهير  مركز  يشغل  والـــذي  عامًا   )21( العمر  مــن 
مع فريقه الفرنسي الحالي ومنتخب بالده املصري، من أن 
يكون االسم الجديد في صفوف الفريق األندلسي، الذي بات 

قريبًا من التعاقد مع الشاب كريم حافظ ليمثله في الليغا.

كريم حافظ

على هامش الحدث

يشق كريم 
حافظ طريقه 
نحو النجومية 

وقد يستغل 
فرصة اللعب في 

الدوري اإلسباني 
أحسن استغالل لو 
اكتملت خطوات 

انتقاله لبيتيس

حلبة مدينة 
باكو في 
أذربيجان تشكل 
تحديًا للجميع 
)مارك تومسون/
)Getty

أبدت  جديدة  فرًقا  إن  للسيارات،  الدولي  االتحاد  رئيس  تود،  جان  قال 
اهتمامها باالنضمام إلى بطولة العالم في منافسات فورموال 1، مع 
بعد  فرق،   10 حالًيا  البطولة  وتضم  فريقين.  إضافة  إمكانية  وجود 
ابتعاد فريق مانور بنهاية الموسم الماضي. ومنذ ذلك الحين، امتلكت 
مجموعة »ليبرتي ميديا« حقوق البطولة، واعتمدت نهًجا أكثر تركيًزا 
على الجماهير، وأوضح تود »عندما نشعر بأن الوقت قد حان، سنفتح 
المجال إلضافة فرق جديدة.. نفكر في زيادتها إلى 12، نملك فرصة«.

زيادة عدد الفرق المنافسة

وجه رياضي

هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم ثـــالث مــــرات، وزمــيــل 
بوتاس في الفريق، من املركز العاشر، بعدما 
اصطدم بالحواجز خالل التجارب التأهيلية، 
ــرغ،  ــ لــيــقــتــنــص أبــــرز مــنــافــســيــه، وزمــيــلــه روزبـ
مــركــز أول املــنــطــلــقــني، ويــمــضــي ُقـــدًمـــا لحسم 

الفوز بسباق هادئ.
ــان غـــروغـــان، ســائــق فــريــق هــاس،  واتــفــق رومــ

في أبريل/نيسان املاضي، لكن ما يعكس عدم 
اتـــســـاق مــســتــوى مـــرســـيـــدس، أن هــامــيــلــتــون، 
قـــــدم أداًء مـــحـــبـــًطـــا فــي  ــفــــريــــق،  الــ ــي  فــ زمـــيـــلـــه 
املاضي. وقال  الشهر  مسار مشابه بموناكو، 
إحدى  إنها  بالقطع..  قائم  »التحدي  بوتاس: 
أو  مــونــاكــو  مــع حلبة  الــتــي تتشابه  الحلبات 

سنغافورة، حيث ال مجال لألخطاء«. 

عــلــى أن املــنــافــســة فـــي ســـبـــاق الـــعـــام الــحــالــي 
ــام املـــاضـــي كــان  ــعــ ســتــكــون أقــــــوى. وقــــــال: »الــ
روزبرغ متفوًقا بفارق كبير على لويس، الذي 
الخلفية يعاني مــن بعض  فــي الصفوف  كــان 
املشكالت.. لذا لم تكن هناك منافسة قوية في 
أداًء  الفنلندي بوتاس  السائق  امليدان«. وقدم 
ليفوز على حلبة سوتشي في روسيا،  قوًيا، 

ــلــــف املــــتــــصــــدريــــن ســـيـــســـعـــى األســــتــــرالــــي  وخــ
للصعود  بــول  رد  سائق  ريتشياردو  دانييل 
إلـــــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي، بينما يأمل ثنائي فورس أنديا بيريز 
والفرنسي استيبان أوكون، في الحصول على 

بعض النقاط.
)العربي الجديد(

قال الالعب اإلسباني رفائيل نادال املصنف الثاني عامليا إن السويسري روجيه فيدرير 
املصنف الخامس يعد »املرشح األوفر حظا« في النسخة املقبلة من بطولة ويمبلدون »بال 
أدنى شك«. وقال نادال »روجيه حقق أفضل نجاحات له على هذه املالعب )العشبية(، 
لذا من املنطقي أن يكون هو املرشح األوفــر حظا«. ولم يشارك نــادال في بطولة كوينز 
لويمبلدون. وبخصوص  الترابية، استعدادا  األراضــي  الراحة قبل موسم  ليحصل على 
أن ركبتيه منعتاه في  إلــى  لكنه أشــار  إنــه فــي حالة جــيــدة،  الــالعــب  قــال  البدنية،  حالته 

السنوات األخيرة من لعب بطولة ويمبلدون كما يجب.

صورة في خبر

فيدرير األوفر حظًا
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