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تعتزم كوريا 
الشمالية إرسال 
وفد تشجيع 
يتكون من 230 
شخصًا إلى دورة 
األلعاب األولمبية 
الشتوية، التي 
ستنطلق في 
بيونغ تشانغ 
في كوريا 
الجنوبية في 
التاسع من 
فبراير/ شباط 
القادم، حسبما 
أفادت وكالة 
)يونهاب( 
الرسمية لألنباء. 
وجاء القرار خالل 
اجتماع وفدين 
من الكوريتين 
من أجل بحث 
تنسيق الشؤون 
العامة الخاصة 
بمشاركة كوريا 
الشمالية في 
دورة األلعاب 
األولمبية 
الشتوية 2018.

)Getty / جماهير كوريا الشمالية ستكون حاضرة في األولمبياد )كيم وون جين

230 كوريًا شماليًا
أعلن مانشستر سيتي اإلنكليزي بعد عدة أيام 

من الشائعات إعارة الكولومبي مارلوس مورينو 
لفالمنغو البرازيلي. وتستمر اإلعارة حتى 31 

ديسمبر/كانون أول 2018. واجتاز مورينو )21 
عامًا( الفحوصات الطبية وتدرب مع الفريق 

البرازيلي، حتى قبل صدور اإلعالن الرسمي عن 
الصفقة. وكتب السيتي في تغريدة »سينضم 

مارلوس مورينو لفالمنغو البرازيلي على سبيل 
اإلعارة حتى 31 ديسمبر 2018. 

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم عن 
إقامة الشوط الثاني من مباراة إشتوريل وبورتو 

ضمن الجولة الـ18 من الدوري يوم 21 فبراير/
شباط املقبل، وذلك بعد إلغاء املباراة بني الفريقني 

اإلثنني عقب انتهاء الشوط األول خشية انهيار 
جانب من املدرجات. وفي بيان نشرته أمس، كشفت 
الرابطة عن استئناف اللقاء الشهر املقبل، ولكنه لم 

يتم تأكيد امليعاد بعد في انتظار موافقة االتحاد 
األوروبي للعبة )يويفا(.

وّدع النجم التونسي منافسات بطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس من الدور الثاني، بعد الخسارة 

أمام جيل مولر الذي سيواجه بابلو كارينيو 
بوستا في الدور الثالث للبطولة. وفاز مولر، 

املصنف 28 عامليًا، بصعوبة بالغة على الجزيري 
7-5 و6-4 و6-7 )5-7( و3-6 و6-2 في لقاء طويل 
استغرق أربع ساعات. بدوره، كان كارينيو قد 

تخطى الدور الثاني بعد انسحاب جيل سيمون 
في املجموعة الثانية.

مانشستر سيتي يعير 
الكولومبي مارلوس 

إلى فالمنغو

استئناف الشوط الثاني 
لمباراة بالدوري البرتغالي 

الشهر المقبل

الجزيري يودع 
منافسات بطولة أستراليا 

من الدور الثاني

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018
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البولندي روبرت 
كوبيتسا سيكون السائق 

االحتياطي للفريق

فالكاو ينقذ موناكو من السقوط أمام نيس 
في الدوري الفرنسي

أحرز رادميل فالكاو هدفًا في الوقت بدل الضائع ليدرك لفريقه موناكو تعاداًل 
قاتاًل )2-2( أمام ضيفه نيس في الجولة الـ21 بالدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وكان موناكو هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 33 عبر العبه أداما دياكابي، 
ولكن الفريق الضيف قلب الطاولة وأدرك التعادل عبر املهاجم االيطالي ماريو 
الفوز  هــدف  لتسجيل  الــالعــب  نفس  يعود  أن  قبل   47 الدقيقة  فــي  بالوتيلي 
النتيجة يضيف نيس نقطة إلى رصيده ليصبح 31  الدقيقة 68. وبهذه  في 
نقطة في املركز السادس، في حني تراجع موناكو بعد التعادل للمركز الثالث 
برصيد 43 نقطة. وانتزع مارسليا املركز الثاني مؤقتًا بفوزه بهدفني نظيفني 
على ضيفه ستراسوبرغ ليرفع رصيده إلى 44 نقطة على بعد 9 نقاط من 
الثاني  باريس سان جيرمان املتصدر في حني توقف رصيد ستراسبورج 

عشر عند 24 نقطة.

االتــحــاد  ــأس  ك مــن  ــرابــع  ال ــدور  الـ ــى  إل سيتي  ليستر 
اإلنكليزي بنكهة أفريقية

تأهل ليستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه 
على ضيفه فليتوود تاون من الدرجة الثانية 2-صفر الثالثاء في مباراة معادة 
عن الدور الثالث بعد تعادلهما سلبًا في األولى في 6 يناير/كانون الحالي. وجاء 
كليتشي  النيجيري  املهاجم  سجل  بعدما  افريقية  بنكهة  سيتي  ليستر  فــوز 
ايهياناتشو املنضم إلى صفوفه من مانشستر سيتي الصيف املاضي. الهدفان 
محرز.  وريــاض  سليماني  إســالم  الجزائريني  الدوليني  املهاجمني  صناعة  من 
وافتتح ايهياناتشو التسجيل في الدقيقة 43 بتسديدة بيسراه من داخل املنطقة 
إثر تلقيه كرة من مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق سليماني. وعزز 
إيهياناتشو تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 72 بيسراه أيضًا من 
داخل املنطقة إثر تمريرة من محرز. ولعب سليماني ومحرز أساسيني، وترك 
األول مكانه ملارك البرايتون في الدقيقة 56، قبل أن يخرج محرز في الدقيقة 81 

ليدخل جيمي فاردي مكانه.

الكونغو تفاجئ الكاميرون وتعادل سلبي بين أنغوال 
وبوركينا في بطولة أفريقيا للمحليين

على  الكاميروني وهزمه 1-صفر  نظيره  القدم  لكرة  الكونغولي  املنتخب  فاجأ 
ملعب ادرار في أغادير في الجولة األولى من منافسات املجموعة الرابعة ضمن 
كأس األمم األفريقية لالعبني املحليني. وسجل جونيور ماكييس الهدف الوحيد 
من ركلة جزاء في الدقيقة 73. وفي مباراة ثانية على امللعب ذاته، تعادلت أنغوال 
مع  أنغوال  تلتقي  السبت  الثانية  الجولة  وفــي  فاسو صفر-صفر.  بوركينا  مع 
الكاميرون، وبوركينا فاسو مع الكونغو. وأسفرت الجولة األولى عن فوز املغرب 

على موريتانيا 4-صفر، والسودان على غينيا 1-2.

45 نقطة لديفيس في سلة بوسطن 
بدوري السلة األميركية

ــة األخــيــرة وســجــل 45 نقطة لفريقه نيو  أنــطــونــي ديفيس تألقه فــي اآلونـ تــابــع 
أورليانز بيليكانز ليقوده إلى فوز مثير على بوسطن سلتيكس 116-113 بعد 
التمديد ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وكان ديفيس نفى تقارير 
ربطت اسمه باالنتقال الى صفوف بوسطن وقدم أداًء رفيع املستوى في عقر 
دار منافسه نجح خالله في 16 متابعة مع تمريرتني حاسمتني. وهي املرة الثالثة 
تواليًا التي يتخطى فيها ديفيس حاجز األربعني نقطة بعد تسجيله 48 نقطة في 
سلة نيويورك نيكس األحد و41 نقطة في سلة بورتالند ترايل باليزرز الجمعة. 
أمــا أفضل  للفائز.  وأضــاف جــرو هوليداي 23 نقطة وديماركوس كوزينز 19 
وعلى  نقطة.   27 برصيد  ايفرينغ  كايري  فكان  بوسطن  في صفوف  مسجل 
الشرقية بسجل  الرغم من الخسارة بقي بوسطن متشبثًا بصدارة املجموعة 
قوي يتضمن 34 فوزًا و11 خسارة، لكنه ُمني بأول خسارة له بعد سلسلة من 

7 انتصارات متتالية.

سيكون الروسي سيرغي سيروتكني السائق 
الثاني في فريق وليامس إلى جانب الكندي 
النــس ســتــرول خــال موسم 2018 مــن بطولة 
العالم لسباقات فورموال واحد، وذلك بحسب 
الـــذي كشف بأن  الــفــريــق البريطاني  مــا أعــلــن 
السائق  سيكون  كوبيتسا  روبــرت  البولندي 
االحتياطي. وسيحل الروسي البالغ 22 عاما 
بدال من البرازيلي فيليبي ماسا الذي خاض 
فــي 2017 موسمه األخــيــر فــي ســبــاقــات الفئة 
األولـــى. ولــم يسبق لسيروتكني املــشــاركــة في 
ــارك في  أي ســبــاق فــي بــطــولــة الــعــالــم لكنه شـ
التجارب الحرة أربع مرات عام 2017 مع فريق 
بــه بعد أن حــل ثالثا في  الــذي استعان  رينو 

بطولة »جي بي 2« عامي 2015 و2016.
وعـــلـــق الــــروســــي عــلــى انــضــمــامــه لــولــيــامــس 
باالنضمام  إنــي سعيد وفخور  »القول  قائا 
لــفــريــق عـــريـــق مــثــل ولـــيـــامـــس، ال يــعــبــر حقا 
ــه. احــتــاجــنــي األمــــر إلـــى الكثير  عــمــا أشــعــر بـ
أنــا اآلن، وأنــا  إلــى حيث  مــن العمل للوصول 
حقا سعيد وممنت لكل الذين لعبوا دورا )في 

محمد ريان

تــوج النجم فــوزي غــام، مدافع فريق نابولي 
ــزة أفـــضـــل العـــــب جـــزائـــري  ــائـ ــجـ ــي، بـ ــالــ ــطــ اإليــ
ــام 2017 خــــال الــحــفــل الـــــذي أقــيــم  ــعـ خــــال الـ
بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، وتــســلــم الــجــائــزة من 
نجم نادي ميان واملنتخب اإليطالي السابق 
باولو مالديني بدعوة من صحيفة »الهداف« 
الرياضية الجزائرية التي تنظم سنويا حفل 

جوائز األفضل.
وحـــصـــل غــــام عــلــى جـــائـــزة العــــب الـــعـــام في 
الجزائر في حفل أقيم بقاعة »أوبرا« الجزائر، 
ــلـــى زمــــائــــه بــاملــنــتــخــب الـــوطـــنـــي  مـــتـــفـــوقـــا عـ
املتوج بآخر نسخة  الجزائري، ريــاض محرز 
مــن الــجــائــزة، وهـــال الــعــربــي ســودانــي العــب 
ديـــنـــامـــو زغــــــرب الــــكــــرواتــــي، وســـفـــيـــان هــنــي 
العـــب أنــدرلــخــت الــبــلــجــيــكــي، إضـــافـــة لــبــغــداد 
بونجاح مهاجم نادي السد القطري، وياسني 
براهيمي العب نادي بورتو البرتغالي، وعبد 
املــؤمــن جابو العــب وفــاق سطيف الجزائري. 
ويعد هــذا اللقب األول لغام الــذي نــال وسام 

توقيعه مــع ولــيــامــس(«. وتــابــع »إن جهودنا 
ــي تــحــقــيــق حــلــمــي،  املـــشـــتـــركـــة ســـاعـــدتـــنـــي فــ
ــه بـــإمـــكـــان الـــفـــريـــق االعـــتـــمـــاد  ــ واطـــمـــئـــنـــوا ألنـ
عــلــي لتقديم أفــضــل مــا لــــدي«. ومـــع انضمام 
العشرين  السائقني  عقد  اكتمل  سيروتكني، 
في  تنطلق  التي   2018 بطولة  فــي  املشاركني 
25 آذار/مارس من حلبة ملبورن األسترالية. 
إلــى  بــالــعــودة  الــنــفــس  وكـــان كوبيتسا يمني 
ســبــاقــات فـــورمـــوال واحــــد لــلــمــرة األولــــى منذ 
أعــوام، أي منذ تعرضه لحادث كبير  ثمانية 
عام 2011 في رالي صغير في إيطاليا، أفقده 
القدرة على استخدام ذراعــه اليمنى واحتاج 
أن يعود  التأهيل قبل  إعــادة  لعدة أشهر في 
إلى القيادة في بطولة العالم للراليات حيث 
شــارك في 33 سباقا لم يحقق فيها أي فوز. 
تجارب  لثاث  عــامــا(   33( كوبيتسا  وخضع 
مـــع فــريــق ريــنــو بــيــنــهــا واحـــــدة عــلــى ســيــارة 
2017 عــلــى حــلــبــة هــنــغــاروريــنــغ بــعــد جــائــزة 
أليساندرو  أعماله  وأكــد مدير  الكبرى.  املجر 
ألــونــي الــصــيــف املــاضــي أن الــبــولــنــدي أثبت 
الفورموال  منافسات  إلــى  العودة  على  قدرته 

نابولي  مدينة  عمدة  من  الفخرية  »املواطنة« 
قــدرات  املــاضــي. وأثــنــى مالديني على  الشهر 
مــدافــع املنتخب الــجــزائــري وأكـــد فــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي، أن فـــــوزي غــــام يــســتــحــق الــفــوز 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة الــجــزائــريــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
املاضية.  الفترة  مستواه تطور بسرعة خــال 
السابق:  إيطاليا  ومنتخب  ميان  نجم  وقــال 
»غـــام يستحق جــائــزة أفــضــل العـــب رغـــم أنــه 
مدافع، وهو أمر مشابه لفوز كانافارو بجائزة 
األفـــضـــل فـــي الــعــالــم مـــن قــبــل، وبــكــل صــراحــة 
السريع«، مضيفا:  أبهرني غام بتطوره  فقد 
ــــع،  ــــاض مـــحـــرز رائـ »صـــحـــيـــح أن مـــســـتـــوى ريــ
تــتــويــج ليستر سيتي بلقب  ــه ســاهــم فــي  وأنـ
الدوري اإلنكليزي قبل عامني، لكن فوزي غام 
أفضل منه في عام 2017، وهو يعتبر من بني 
أفضل املدافعني في العالم، وبالتالي فإنه من 

الصعب أن يتنازل نابولي عنه«.
ــــاص مــنــذ  ــنـــي بـــاســـتـــقـــبـــال خــ ــالـــديـ وحــــظــــي مـ
ــة الــــجــــزائــــريــــة حــيــث  ــمـ ــى الـــعـــاصـ ــ وصــــولــــه إلــ
العاصمة، كما قام  فــي بعض شـــوارع  تــجــول 
بزيارة ملعب عمر حمادي معقل فريق اتحاد 
الــعــاصــمــة والـــــذي يــحــمــل هـــو اآلخــــر الــلــونــني 
األحمر واألسود وهي نفس ألوان نادي ميان 
الــــذي لــعــب لــه الــنــجــم اإليــطــالــي، وتــحــدث عن 
مــشــواره والــعــديــد مــن املــواضــيــع التي تتعلق 
بكرة القدم. من جانبه، عبر غام عن سعادته 
لنيله جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة، وقــــال: »فــخــور 
الــجــزائــر«،  فــي  أفــضــل العـــب  بتتويجي بلقب 
كرة  تكون  ما  غالبا  املدافعني  »نحن  مضيفا: 

واحد. لكن الفريق الفرنسي قرر عدم التعاقد 
مــع السائق الـــذي دافـــع عــن ألــوانــه فــي 2010، 
ــارلـــوس ســايــنــز  وقــــد اســتــعــان بــاإلســبــانــي كـ
باملر  جوليون  البريطاني  مــن  بــداًل  جونيور 
نيكو هولكنبورغ  األملاني  إلــى جانب  ليقود 
في موسم 2018. وحقق كوبيتسا فوزا واحدًا 
فـــي 76 ســبــاقــا خــاضــهــا فـــي بــطــولــة الــعــالــم، 
وذلك في جائزة كندا الكبرى عام 2008. على 
بطل  مــكــاريــن  فــريــق  يسعى  متصل،  صعيد 
العالم السابق لسباقات فورموال 1 للسيارات 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة فـــي املـــوســـم الــجــديــد 
القرار بإنهاء التعاقد مع هوندا  خاصة بعد 
واالنتقال الستخدام محركات رينو. وقال زاك 
التنفيذي على هامش معرض  املــديــر  بـــراون 
أوتــــوســــبــــورت الــــدولــــي إن الـــحـــالـــة املــعــنــويــة 
مرتفعة والــرعــاة بــدأوا مــرة أخــرى في إظهار 
اهــتــمــامــهــم وقـــــال  »الــتــغــيــيــر أدى إلــــى دفــعــة 
ــدى الــعــامــلــني والــســائــقــني  مــعــنــويــة كــبــيــرة لــ
وقعنا  املستقبل..  وشركاء  الحاليني  والرعاة 
عــدة عقود )رعــايــة( سنبدأ اإلعــان عنها في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي«. ومــكــاريــن هــو ثاني 
أنجح فريق في تاريخ البطولة خلف فيراري 
فيما يتعلق بالفوز بالسباقات لكن هذا املجد 
ا من املاضي. ولم يفز الفريق الذي  أصبح جزء
يــتــخــذ مــن إنــكــلــتــرا مــقــرا لــه بـــأي ســبــاق منذ 
2012 ونال لقب السائقني آلخر مرة في 2008 
مــع لــويــس هــامــيــلــتــون الـــذي يبلغ حــالــيــا 33 

عاما ويملك اآلن أربعة ألقاب.
)فرانس برس(

الــقــدم بخيلة معنا مــن حــيــث الــجــوائــز، كــون 
االهــتــمــام يــوجــه دائــمــا لــاعــبــي خــط الــوســط 
والهجوم، لكنني سعيد بل فخور بالحصول 
على الــجــائــزة«. وأضـــاف غــام: »أنــا ألعب في 
الــدوري اإليطالي، وفي نفس املركز الذي كان 
يشغله باولو مالديني، وأنــا فخور جدا ألنه 

هـــو مـــن ســّلــمــنــي الـــكـــرة الــذهــبــيــة«. وبــجــانــب 
حــصــولــه عــلــى جــائــزة أفــضــل العـــب جــزائــري، 
ــارا ســـــارة، إذ جــــاءت نــتــائــج  ــبـ تــلــقــى غــــام أخـ
الفحص الطبي الذي خضع له إيجابية، وهو 
إلــى املاعب بعد غياب  ما يؤكد قــرب عودته 
دام شهرين ونصف بسبب إصابة تلقاها في 

أربطة الركبة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي. وكشف بيان لنادي نابولي اإليطالي 
على حسابه الرسمي في »تويتر« أن الفحص 
الطبي الذي خضع له غام وزميله في الفريق 

ميليك كان إيجابيا.
وأرفق نابولي التغريدة بصورة للثنائي مع 
البروفيسور مارياني الذي أجرى لكل منهما 
ــام بــفــحــصــهــمــا، مـــؤكـــدا  ــ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة وقــ
يــرجــح عودتهما  مــا  مــن اإلصــابــة،  تعافيهما 
قــريــبــا إلــــى املــــاعــــب، حــيــث رّجـــحـــت وســائــل 
إعام ايطالية عودة غام يوم 21 يناير/كنون 
فبراير/شباط  شهر  مطلع  أو  الــقــادم،  الثاني 

املقبل على أكثر تقدير.
الجوائز، فقد نال املغربي  وبالنسبة لباقي 
بادو الزاكي جائزة أفضل مدرب في الجزائر 
لــســنــة 2017، بــعــد تــألــقــه مـــع فـــريـــق شــبــاب 
بلوزداد املوسم املاضي ونيله كأس الجزائر، 
للمنتخب  الفني  املدير  من  الجائزة  وتسلم 
الــجــزائــري رابـــح مــاجــر، بينما نـــال حــارس 
شــبــاب بـــلـــوزداد واملــنــتــخــب الــجــزائــري عبد 
القادر صالحي جائزة القفاز الذهبي، وتوج 
فــريــق وفــــاق ســطــيــف بــجــائــزة أفــضــل فريق 
في موسم 2016 / 2017 بعد أن توج بلقب 
الـــــدوري فـــي نــســخــتــه املــاضــيــة، كــمــا حصل 
املــؤمــن جابو على  نجم وفــاق سطيف عبد 
جــائــزة أحــســن العــب فــي الـــدوري الجزائري 
للعام 2017، بينما نال أحمد قاسمي العب 
نصر حسني داي جائزة خاصة كونه هداف 

الدوري في املوسم املاضي.

فوزي ُغالم أفضل العب في الجزائر2017الروسي سيروتكين ثاني سائقي وليامس للفورموال عام 2018
أعلن فريق ويليامز أن 

السائق الروسي المبتدئ 
سيرغي سيروتكين، 

سينضم للفريق هذا 
الموسم

حسم الظهير األيسر 
للجزائر وفريق نابولي 

جائزة أفضل العب جزائري 
للعام 2017

)Getty/الروسي سيرغي سيروتكين )دان موالن

)Getty/النجم البرازيلي خاض أزهى فتراته االحترافية في برشلونة )لويس باجي

)Getty/رونالدينيو ينهي مسيرته االحترافية )أليكس ليفسي

)Getty/فوزي ُغالم عاد من اإلصابة )فرانشيسكو بيكورارو

مباريـات
      األسبـوع

حسام أسامة

ــقــــدم فــي  ــرة الــ ــ اســتــيــقــظ مــحــبــو كـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى قـــرار 
ــلـــي الــشــهــيــر،  ــرازيـ ــبـ مــــن الـــنـــجـــم الـ
باسم  املعروف  رونالدو دي أسيس موريرا، 
عن  توقفه  أعلن  بعد  غاوتشو،  رونالدينيو 
املستديرة،  الساحرة  ماعب  في  سحره  نثر 
السابعة  في سن  االحترافي  اللعب  واعــتــزال 
والثاثني، بعد مسيرة زاخرة بالنجاحات مع 
في سنواتها  ولكنها خفتت  الفرق،  مختلف 
األخــيــرة مــع تقدمه فــي الــســن وعـــدم التزامه 
بــالــشــكــل املــنــتــظــر مـــع الـــفـــرق الــتــي دافــــع عن 

رونالدينيو 
غاوتشو

الساحر ينهي عرضه األخير

الرياضية  مسيرته  إنهاء  رونالدينيو  البرازيلي  قرر 
فريق،  بدون  عامين  من  أكثر  بقي  بعدما 
ليؤكد شقيقه ووكيل أعماله أنه ال يريد خوض 
منافسات كرة القدم بشكل احترافي من جديد

تقرير

النجم  ألــوان قميصها. وقــال روبرتو شقيق 
صحافية  تصريحات  في  ووكيله  البرازيلي 
نقلها موقع »أو غلوبو« البرازيلية »لقد قرر 
التوقف، ال يريد اللعب مجددا على الصعيد 
االحترافي«، وهو ما يضع كلمة النهاية في 

رحلة الاعب مع الساحرة املستديرة، والتي 
حقق خالها الكثير من اإلنجازات مع معظم 
منتخب  إلــى  باإلضافة  لها  لعب  التي  الفرق 
أنــه يحّضر  رونالدينيو  وأعلن وكيل  بــاده. 
ألحـــداث كــبــرى مــن أجــل تكريم شقيقه قائا 
ــبـــرى. بعد  ــداث كـ ــ »ســنــقــوم بــالــتــحــضــيــر ألحــ
انــتــهــاء مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
وربــمــا فــي شــهــر أغــســطــس/آب، سنقيم عــدة 
ــا  احــتــفــالــيــات بــالــاعــب فــي الــبــرازيــل وأوروبــ
ــاراة  ــبــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ـــــــدرس إقـ وآســـــيـــــا، وبـــالـــطـــبـــع نـ

تكريمية له مع املنتخب البرازيلي«.
وكـــــان فــريــقــا بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي ومــيــان 
الــبــرازيــلــي، إذ  اإليــطــالــي أول مــن ودع النجم 
كــتــب األول عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي موقع 
ــاعـــي »ســـاحـــر  ــمـ ــتـ ــتــــر« لـــلـــتـــواصـــل االجـ »تــــويــ
ــا، شــكــرا لــكــل ما  ــمـ الــكــامــب نـــو الــضــاحــك دائـ
قــدمــتــه«، وتــبــعــه »الـــروســـونـــيـــري« بــتــغــريــدة 
»اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل 
رونالدينيو  يلعب  وال  الــقــدم«.  لكرة  مشجع 
ــام 2015،  ألي فــريــق بــشــكــل احــتــرافــي مــنــذ عـ
وقـــد أملـــح فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة أنـــه لـــن يــعــود 
للماعب إال من أجل مباراة اعتزاله، وأكد أنه 
تقدم في السن من أجل مواصلة املسيرة في 
عالم الساحرة املستديرة، ليكون قرار اعتزاله 

»املفاجأة املتوقعة« للكثيرين.
وحصد الاعب العديد من األلقاب على مدار 
 1999 عــام  فــي  أميركا  كوبا  ومنها  مسيرته، 
وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 
وريكوبا   2013 ليبرتادوريس  وكــوبــا   2006
سود أميركانا 2014، بينما حصل على الكرة 
الذهبية ألفــضــل العــب فــي الــعــالــم عــام 2005 

خال فترة لعبه مع برشلونة اإلسباني.
بــــدأ رونـــالـــديـــنـــيـــو املـــســـيـــرة االحـــتـــرافـــيـــة في 
صـــفـــوف غــريــمــيــو، الـــــذي كــــان يــلــعــب ضمن 
صفوف فرقه الدنيا، وفي عام 1997 وقع أول 
عقد مع الفريق األول، وفاز خال الفترة التي 
املقاطعة،  دوري  ببطولة  الفريق  مع  قضاها 

ليلفت أنظار الفرق األوروبية سريعا.
وانـــتـــقـــل الـــاعـــب بــعــدهــا إلــــى بـــاريـــس ســان 
تسبب  ولكنه   ،2001 عــام  الفرنسي  جيرمان 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــــق الــ ــريـ ــ بـــــأزمـــــة بـــــني فـ
وغريميو، بسبب رحيله عن الفريق البرازيلي 
من دون موافقة، انتهت بدفع سان جيرمان 5 

مايني يورو لفريق رونالدو األسبق.
ــــي املـــاعـــب  ــتــــألــــق فـ واصـــــــل رونـــالـــديـــنـــيـــو الــ
لــم يحقق  الفرنسية خـــال مــوســمــني، ولــكــنــه 
إلى  بالتأهل  واكتفى  الفريق،  مــع  بطولة  أي 
نهائي كــأس فرنسا، والــخــســارة أمـــام أوزيــر 

رونالدينيو لم يلعب 
ألي فريق بشكل احترافي 

منذ عام 2015

)Getty/رونالدينيو لم يقدم األداء المنتظر مع ميالن )دينو باناتو

ــــك الــحــقــبــة الــذهــبــيــة  وقـــتـــهـــا، لـــتـــبـــدأ بـــعـــد ذلـ
فـــي مــســيــرة الـــاعـــب بــانــتــقــالــه إلــــى صــفــوف 
يورو،  مليون   24 مقابل  اإلسباني  برشلونة 
وبراتب وصل وقتها إلى ثاثة مايني يورو 

للموسم الواحد.
أنهى رونالدينيو املوسم األول مع برشلونة 
فـــي املـــركـــز الـــثـــانـــي بــبــطــولــة الـــــــدوري خلف 
فالنسيا، وأحرز هذا املوسم 15 هدفا في 32 
الفيفا ألفضل  مباراة، وحصد وقتها جائزة 
ــــب فــــي الـــعـــالـــم. وبــــمــــرور الــــوقــــت أصــبــح  العـ
بــرشــلــونــة،  فــــي  الـــنـــجـــم األول  رونـــالـــديـــنـــيـــو 
ــكــــرة  الــ جــــائــــزتــــي   2005 عـــــــام  فـــــي  ــد  ــ ــــصـ وحـ

في كأس العالم 2006 بأملانيا. بعد عام مليء 
بالنجاحات، بدأت رحلة التراجع في مسيرة 
رونالدينيو، بعدما خرج مع برشلونة دون 
من  بــالــرغــم   ،2007-2006 مــوســم  فـــي  ألـــقـــاب 
أنــه كــان هــداف الفريق وأحـــرز أكبر عــدد من 
األهـــداف له في الليغا بموسم واحــد، بواقع 
ــر لــم يــكــن كــافــيــا، ليفقد  21 هــدفــا، ولــكــن األمـ
الكثير من رونقه مع الفريق الكتالوني، وفي 
املوسم األخير له مع البرسا تراجع املستوى 
البدني لاعب وفقد مركزه األساسي لصالح 
في  لينهي مسيرته  تييري هنري،  الفرنسي 
أحرز  بعد خمسة مواسم  الكتالوني  الفريق 

الــعــالــم. وفـــاز الاعب  الذهبية واألفــضــل فــي 
اإلسباني،  بــالــدوري   2005-2004 موسم  فــي 
أوروبـــا  أبــطــال  دوري  منافسات  ودع  ولكنه 
ــالــــي، بـــدأ  ــتــ ــم الــ ــوســ أمــــــام تـــشـــلـــســـي، وفـــــي املــ
رونــالــديــنــيــو املــوســم بــالــفــوز بــكــأس السوبر 
وواصــــل بــعــدهــا حــصــل األلـــقـــاب مــع الــبــرســا 
ليقتنص دوري األبــطــال، وهــي الوحيدة في 
في  اإلسباني  والـــدوري  الرياضية،  مسيرته 
أحـــد أفــضــل مــواســمــه. وأحــــرز الــاعــب خــال 
املوسم 17 هدفا، وحصد جائزة أفضل  هــذا 
نجاحاته  ولكنه  »التشامبيونز«،  فــي  العــب 
توقفت في عام 2006 عن حاجز ربع النهائي 

مــبــاريــات رسمية.  فــي 204  خالها 94 هدفا 
وبــعــد رحــيــلــه عـــن الــفــريــق بـــدأ رونــالــديــنــيــو 
رحــلــة جـــديـــدة فـــي مــيــان اإليـــطـــالـــي، ولــكــنــه 
املـــتـــوقـــع، وواصـــــــل مــســيــرة  األداء  يـــقـــدم  ــم  لــ
ــع، لــيــقــضــي مـــوســـمـــني ونـــصـــف مــع  ــراجــ ــتــ الــ
»الـــروســـونـــيـــري« قــبــل أن يــرحــل فــي يــنــايــر/
إلـــى فامنغو  مــنــتــقــا  الــثــانــي 2011  كـــانـــون 
الــبــرازيــلــي، ومــنــه إلـــى أتــلــتــيــكــو مــيــنــيــرو ثم 
كيريتارو املكسيكي، ويخوض فترة قصيرة 
فـــي فــلــومــيــنــيــنــســي، قــبــل أن يـــقـــرر االبــتــعــاد 
ــقـــدم، بــالــرغــم مـــن وجــــود عـــروض  عـــن كــــرة الـ
الهندي واألميركي لضمه. ومع  الــدوري  من 

مــنــتــخــب بــــاده خــــاض الـــاعـــب 102 مــبــاراة 
فــي الــفــتــرة مــا بــني 1999 و2013، وأحــــرز 35 
مــع مختلف فئات  هدفا وصنع 26، وشـــارك 
»راقصي السامبا« في منافسات كأس العالم 
للشباب تحت 17 عاما في مصر وتحت 20 
عاما في نيجيريا، ونسختي كأس عالم في 
كوريا واليابان 2002 وأملانيا 2006، وخاض 
لقبها،  وحــســم  أميركا  لكوبا  واحـــدة  بطولة 
باإلضافة إلى خوض 3 بطوالت كأس قارات، 
وفاز بلقب نسخة عام 2005، ليضمن مكانه 
أيــضــا بــني أفــضــل الــنــجــوم الــذيــن مـــروا على 

املنتخب البرازيلي على مر تاريخه.

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018



راجية سليم

افــتــقــدت جــمــاهــيــر الــريــاضــة عــددا 
ــام  ــعـ مــــن نـــجـــومـــهـــا املـــفـــّضـــلـــن، الـ
املاضي 2017، سواء بشكل كلي أو 
اإلصابات  عــدة، من ضمنها  جزئي، ألسباب 
والعقوبات، بل وحاالت الحْمل، على غرار ما 
حدث مع سيرينا ويليامز العبة التنس. لكن 
عــام 2018 جــاء ليحمل لهم أنباء جديدة في 
هذا الصدد، إذ عــادوا من جديد إلى الساحة 

الرياضية بعد غياب.
وعلى الصعيد العربي، انتظر كثيرون النجم 
الجزائري رياض محرز كثيرا، العام املاضي، 
لكنه غاب بشكل كبير عن التهديف ومستواه، 
لــكــن إطـــالـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد شـــهـــدت عــودتــه 
لــيــحــتــل الـــعـــنـــاويـــن، ســـــواء بـــأهـــدافـــه وكـــراتـــه 

عودة النجوم 
للمالعب

الجديد،  العام  بدأت تشرق في  لكنها  الماضي،  العام  التي غابت شمسها عن  األسماء  كثيرة هي 
التي  األسباب والصعاب  العالمية، متخطية كل  الرياضية  الساحات  اإلبداع والتألق مجددا في  لتنثر 

دفعتها إلى االبتعاد أو االختفاء عن النجومية واألضواء

3031
رياضة

تقرير

االنــتــقــاالت  فــتــرة  مستوى  على  أو  الحاسمة 
الجميع مسألة بقائه  الشتوية، حيث ينتظر 
في ليستر سيتي أو انتقاله إلى فريق جديد.

كما يطفو على السطح مواطنه فــوزي غام، 
الذي غاب طويا بسبب اإلصابة عن نابولي، 
ومــن املنتظر عــودتــه مــجــددا إلــى املــاعــب مع 
الـــذي يتكئ عليه  املــدافــع  قــرب تعافيه، وهــو 

نـــابـــولـــي لــتــعــزيــز خــطــه الــخــلــفــي. كــمــا تــبــرز 
الــعــداءة  العربية،  الــقــوى  ألــعــاب  على صعيد 
ــتـــي دخــلــت  الــتــونــســيــة حــبــيــيــة الـــغـــريـــبـــي، الـ
الــقــفــص الـــذهـــبـــي الـــعـــام املــــاضــــي، وبـــاشـــرت 
ــل الــــــعــــــودة إلــــى  ــ ــ بــــعــــدهــــا الـــــتـــــدريـــــب، مـــــن أجـ
اإلنجازات في مختلف االستحقاقات القادمة.
على الصعيد العاملي، عادت سيرينا ويليامز 
قــبــل يــــوم واحــــد فــقــط مـــن نــهــايــة عــــام 2017، 
تحديدا في 30 ديسمبر، أي بعد عام تقريبا 
من نهائي بطولة أستراليا املفتوحة، حينما 

فازت على شقيقتها فينوس.
وكانت سيرينا اضطرت إلى التوقف عن لعب 
التنس بعد هذه املباراة بسبب حملها، إلى أن 
أنجبت ابنتها اليكسيس أوليمبيا، في األول 

من سبتمبر/أيلول املاضي.
ــدت طــــــوال  ــ ــــصـ ــي حـ ــ ــتـ ــ وقــــــالــــــت ويــــلــــيــــامــــز، الـ
في  لقبا   23 مــن ضمنها  لقبا،   72 مــشــوارهــا 
بـــطـــوالت الــغــرانــد ســــام، »املـــبـــاريـــات األولـــى 
ــزداد صعوبتها  ــ دائــمــا مــا تــكــون صــعــبــة، وتـ

بعد األمومة«.
تشارك  لــم  الرسمية،  للمنافسات  وبالنسبة 
ويليامز في نسخة 2018 من بطولة أستراليا 
املــفــتــوحــة، مــا فــتــح بــابــا أكــبــر للمنافسة في 
التنس النسائي الذي شهد في غيابها تناوب 
واإلسبانية  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية 
جــاربــيــنــي مـــوجـــوروزا والــرومــانــيــة سيمونا 

هاليب، على احتال صدارة التصنيف.
وفي منافسات الرجال، ينتظر الجميع عودة 
املـــصـــابـــن، الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش 
كي  والياباني  فافرينكا  ستان  والسويسري 
نيشيكوري الذين أّثر غيابهم على التنس في 

.2017
وســـتـــأتـــي هــــذه الــــعــــودة بـــصـــورة تــدريــجــيــة، 
فديوكوفيتش الذي أصيب في الكوع ببطولة 
ــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا  ــارك فــ ــشــ ــلـــدون يــ ــبـ ــمـ ويـ
املفتوحة حتى 28 من الشهر الجاري، وباملثل 
فافرينكا الغائب عن املاعب، منذ أغسطس/
آب، بعد الخضوع لعملية في ركبته اليسرى.

كرة القدم العاملية
فقد فرض  العاملية،  الــقــدم  كــرة  وعلى صعيد 
اسم واحد نفسه على الجميع في 2018 داخل 
فــئــة »الــعــائــديــن« فـــي لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم، وهــو 
اإلسباني صاحب األصول البرازيلية دييغو 
كوستا، الذي عاد في الثالث من يناير/كانون 
الـــثـــانـــي لـــيـــرتـــدي قــمــيــص أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
بــعــد ثـــاث ســنــوات ونــصــف مــن انــتــقــالــه إلــى 
تشلسي، وبعد أكثر من ستة شهور لم يلمس 
الــدولــي  الـــكـــرة، بسبب عــقــوبــة االتـــحـــاد  فيها 
»روخيبانكوس«  الـ على  )فيفا(  الــقــدم  لكرة 
الــتــي كــانــت تمنع تسجيل العــبــن جــدد قبل 

األول من يناير/كانون الثاني 2018.
وسجل كوستا في أول مباراة له بعد عودته 
لألتلتي هدفا في كأس امللك أمــام ييدا، لكنه 
بــعــد ذلـــك فـــي الــلــيــغــا أمــــام خــيــتــافــي تــعــّرض 
لــلــطــرد بــعــد تــســجــيــلــه هـــدفـــا واحـــتـــفـــالـــه مع 

دييغو كوستا أبرز 
العائدين في 2018 على 

صعيد كرة القدم

برشلونة يتحرك لضمان بقاء أومتيتي
ــوم، أن نـــادي  ــيــ ــ كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة، ال
بــرشــلــونــة أبــلــغ مــدافــعــه الــفــرنــســي، صــامــويــل 
أومتيتي، برغبته في تجديد عقده ورفــع قيمة 
الـــشـــرط الـــجـــزائـــي. وذكـــــرت صــحــيــفــة )مــونــدو 
أبلغت  البرسا  إدارة  أن  الرياضية،  ديبورتيفو( 
املمتد حتى  العقد  بالرغبة في تحسني  الالعب 
الــجــزائــي  الــشــرط  صــيــف 2021، وزيــــادة قيمة 
الــبــالــغ حــالــيــا 60 مــلــيــون يــــورو. ويــأتــي تحرك 
عاما(،   24( أومتيتي  عقد  لتحصني  برشلونة 
ــن مــانــشــســتــر سيتي  ــل رغـــبـــة مــلــحــة مـ ــي ظـ فـ

اإلنجليزي لضم الالعب الدولي. 
ويرى مانشستر سيتي أن املدافع يعتبر العًبا 
واعـــًدا ويمثل فــرصــة خــالل مــوســم االنتقاالت 

الشتوية الحالي.

األهلي يستعيد الصدارة في الدوري المصري
الــدوري املصري لكرة القدم، بعد فــوزه على مضيفه  استعاد األهلي صــدارة ترتيب 
الثامنة  املرحلة  الجوي في ختام  الدفاع  الثالثاء، على ملعب  الجيش 2-صفر،  طالئع 
عشرة لبطولة الدوري. سجل محمد جابر ميدو )38( وعمرو السولية )78( الهدفني، 
بــفــارق نقطة مــع مــبــاراة مؤجلة )مع  إلــى 42 نقطة متقدما  فــارتــفــع رصــيــد االهــلــي 
املقاولون العرب( على املتصدر السابق اإلسماعيلي، فيما توقف رصيد طالئع الجيش 
عند 25 نقطة في املركز الثامن. وشهد الشوط األول سيطرة واستحواذا شبه كاملني 
على الكرة من جانب العبي األهلي، رغم التغييرات العديدة التي أجراها املدير الفني 
حسام البدري على التشكيلة األساسية، نظرا لحالة اإلجهاد التي يعاني منها أغلب 
العبيه. في املقابل، تراجع العبو طالئع الجيش إلى الدفاع، مع االعتماد على الهجمات 

املرتدة، بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام األهلي املرشح لالحتفاظ باللقب.

االتحاد اإلنكليزي يكشف عن تفاصيل هجوم فينغر 
على مايك دين

وصف أرسني فينغر، مدرب أرسنال املنافس في الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
مايك دين، بأنه »عار« على التحكيم و»غير نزيه«، وذلك عقب لقاء فريقه أمام وست 
بروميتش ألبيون في البطولة، وفقا ملا تضّمنه تقرير الحكم ونشر االتحاد اإلنكليزي 
للعبة جزءا منه، الثالثاء. وعوقب فينغر باإليقاف لثالث مباريات، لسوء التصرف بعد 
التعادل 1-1 في رأس السنة، وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة 
للجدل قبل النهاية. وفي استعراض كتابي لألسباب التي دفعته إلى معاقبة فينغر، 
كشف االتحاد االنجليزي عن شهادة الحكم دين التي قال فيها إن فينغر دخل في 

مواجهة مع طاقم التحكيم بعد املباراة.
ــال لـــي أنــت  ــبــــاراة، انـــدفـــع فــيــنــجــر خــلــفــنــا، وقــ ــال مــايــك ديـــن عـــن الــحــادثــة »بــعــد املــ  وقــ
لست شريفًا. فرددت عليه: أتقصد أنني غشاش؟ فقال لي أنا متمسك بكلماتي، أنت 
تفعل ذلك دائمًا لنا، من املفترض أن تكون محترفًا وأنت عار. ثم أخذه فرد من أمن 

امللعب ورحل«.

شنايدر: تمنيت اللعب إلى جوار ميسي
صـــرح العـــب املــنــتــخــب الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم، 
ويسلي شنايدر، الذي انضم مؤخرا إلى الغرافة 
القطري، الثالثاء، أن أي العب في العالم يتمنى 
الــلــعــب إلــــى جـــــوار نــجــم بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــد  ــتـــني، لــيــونــيــل مــيــســي. وأكـ ــنـ ومــنــتــخــب األرجـ
للغرافة  الرسمي  املوقع  مع  في حــوار  شنايدر، 
للعب بجوارهم،  أرتـــاح  الــذيــن  الالعبني  »أفــضــل 
هو بالتأكيد غوتي )العب ريال مدريد السابق( 
ــان بــيــنــنــا تــــوافــــق وتـــنـــاغـــم كـــبـــيـــران«.  ــ حـــيـــث كـ
اللعب  الـــذي كنت أتمنى  الــالعــب  وأضـــاف »أمـــا 
ميسي.  ليونيل  األرجنتيني  فهو  جــــواره،  إلــى 
كل العب يتمنى أن يلعب إلى جــواره، ال سيما 
أنني لعبت من قبل مع )البرتغالي( كريستيانو 
ــار إلــى أن أبـــرز لحظات الحزن  رونـــالـــدو«. وأشـ
عندما خسر  أفريقيا،  في جنوب  العالم 2010  كــأس  نهائي  في  كانت  عاشها  التي 

منتخب بالده أمام نظيره اإلسباني صفر-1.

عــلــى غـــــرار الـــعـــديـــد مـــن العـــبـــي مـــيـــالن الــســابــقــني أمــثــال 
وأندريه  كــاالدزه،  وكاخا  ريفيرا وجيوفاني جالي،  جياني 

شيفتشينكو.
وتمّيز ديميتريو ألبرتيني البالغ من العمر 46 عاما بأنه أحد 
ميالن  لفريق  عظيم  تاريخ  بصنع  الذين شاركوا  الالعبني 
بحسب ما نشره املوقع الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم 
»فــيــفــا«، كما لعب ضمن عــدة أجــيــال، فــخــالل 11 موسما 
قضاها في قلعة »سان سيرو«، جمع ديمتريو كل األلقاب 
التي يحلم بها أي العب، إذ أحرز الدوري املحلي »5 مرات« 
وألحقها بدوري أبطال أوروبا مرتني وكأس انتركونتيننتال 
األوروبــيــة  للسوبر  ولقبني  املحلية  للسوبر  ألــقــاب  وثــالثــة 

واستعصى عليه لقب الكأس املحلية فقط.
وساهم صانع األلعاب املتميز في رفعة شأن »الروزينيري« 
في  منطقيا  اإليطالي  املنتخب  لتمثيل  اختياره  كــان  ولذلك 

أبرز البطوالت، حيث شارك في كأس العالم مرتني، أميركا 
1994 حيث انتهى حلم الفوز باللقب بسبب ركالت الترجيح 
الطريقة  بــذات  الــبــرازيــل، ثم ودع بطولة فرنسا 1998  أمــام 

»ركالت الترجيح« أمام فرنسا املتوجة فيما بعد باللقب.
أمم أوروبــا مرتني  ألبرتيني مع »األزوري« في كأس  ولعب 
هولندا/بلجيكا 2000 حيث  ثم  ومــن   1996 إنكلترا  أيضا 
خسر اللقب أيضا ملصحلة فرنسا بطريقة درامية. بعد أن 
أنهى مسيرته الطويلة في »روزينيري« خرج نحو البطولة 
اإلسبانية ولعب مع فريق العاصمة أتلتيكو مدريد وبعدها 
عاد نحو إيطاليا ليشارك التسيو ثم أتاالنتا على التوالي، 
ثم رجع من جديد نحو إسبانيا ليشارك برشلونة إنجاز 
ليختم  لعدة سنوات  »بالوغرانا«  عن  الغائب  باللقب  الفوز 

مسيرة طويلة قضاها في مالعب الكرة.
)العربي الجديد(

أحد  ألبرتيني،  ديميتريو  الــســابــق،  اإليــطــالــي  النجم  يعتبر 
اإليطالية خاصة  الــكــرة  مــالعــب  بهم  تغنت  الــذيــن  الالعبني 
من خالل تاريخه الكبير مع فريق إي سي ميالن اإليطالي 
واملــنــتــخــب اآلزوري، ولــعــب مــع مــيــالن 11 مــوســمــا وحقق 
خاللها األلقاب، وبــات اآلن يطمح لتحقيق هدف جديد في 

عالم النجومية لكن في شباك »السياسة« هذه املرة.
تقارير إيطالية كشفت أن ألبرتيني يفكر جديا في الدخول 
السير على خطى العب  فــي  بــل يحلم  السياسة  عــالــم  إلــى 
مــيــالن الــســابــق، الليبيري جـــورج ويــا الـــذي أصــبــح رئيسا 
لبالده، إذ قد يرد اسمه بقوة في قوائم الحزب الديمقراطي 
اإليطالي على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية في وقت 

الحق الشهر الحالي.
لكرة  اإليــطــالــي  االتــحــاد  رئــاســة  انتخابات  ألبرتيني خسر 
القدم في عام 2014  وبات يستعد للدخول غمار السياسة 

ديميتريو ألبرتـيني

على هامش الحدث

هو نجم يحبه 
كثيرون في 

الكرة اإليطالية، 
إذ يحتفظ بتاريخ 

كبير مع المنتخب 
اإليطالي وفريق 
ميالن الذي صال 

وجال معه 
وحصد األلقاب

)Getty/سيرينا ويليامز عادت في العام الجديد )سعيد خان

حامل لقب الدوري اإلسبان

في  وتحديدًا  جديد  من  لألجواء  عــادوا  الذين  الرياضيين  بين  من 
سيعود  الذي  أورتيالنو  برونو  اإلسباني  العداء  القوى،  ألعاب  مجال 
بعده  خضع   2016 سبتمبر/أيلول  في  مــروري  لحادث  تعرضه  بعد 
القوى  أللعاب  ــا  أوروب ببطولة  اللحاق  في  ويأمل  جراحات  لعدة 
برلين في أغسطس/آب. وتدور شكوك حول عودة  التي تحتضنها 
الذي  واألولمبي  العالمي  البطل  نيكيرك  فان  وايدي  أفريقي  الجنوب 
يعاني من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أثناء لعب الرغبي في 

أكتوبر/تشرين األول الماضي.

أورتيالنو والحادث

وجه رياضي

الــجــمــهــور، ليحصل عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية وُيحرم من استكمال املباراة.

وكــان املدير الفني ألتلتيكو مدريد قال عقب 
ــرف كـــيـــف هــو  ـــعــ ــاراة كـــوســـتـــا األولــــــــى »نـ ــ ــبـ ــ مـ
كـــوســـتـــا: خــشــن ويــلــعــب فـــي الـــعـــمـــق، ويــقــدم 
ــتـــداد الــفــريــق  بـــدائـــل هــجــومــيــة ويـــزيـــد مـــن امـ
ليلعب بــن الــخــطــوط. مــيــزتــه األســاســيــة أنــه 

رفيق مثالي ألي مهاجم«.
ــودات الـــتـــي حـــدثـــت بــالــفــعــل  ــعــ ــن ضــمــن الــ ومــ
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، الــفــرنــســي عثمان 
ديمبلي، مهاجم برشلونة، ثاني أغلى صفقة 
فــي تــاريــخ الــنــادي بعد الــبــرازيــلــي كوتينيو، 
الكتالوني من بروسيا  للفريق  انتقل  والــذي 
دورتموند وتعّرض، في 16 سبتمبر/أيلول، 

إلصابة في الساق اليسرى.
ــاد عــثــمــان ديــمــبــلــي بــالــفــعــل وشـــــارك في  ــ وعـ
كأس امللك أمام سيلتا فيغو، بل ولعب أيضا 
أمام ليفانتي في الدوري وكان أساسيا، لكن 
الصدمة كانت حينما أصيب مجددا، بحسب 
بيان رسمي من برشلونة، ويعاني من بعض 
اآلالم فــي الـــســـاق، وبــعــد إجــــراء الــفــحــوصــات 
ــاف الــعــضــلــيــة  ــيــ ــــود تـــمـــزق فــــي األلــ ــبـــّن وجــ تـ
الخلفية للفخذ األيسر، من دون التأثير على 
الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا مــؤخــرا، لكن الغياب 
سيكون أقل من الفترة املاضية، ولن يتجاوز 

الثاثة أسابيع، على حد وصف األطباء.
رويــس  مــاركــو  عـــودة  البوندسليغا  وينتظر 
)بــروســيــا دورتـــمـــونـــد(، املــصــاب مــنــذ مــايــو/
الغائب  )بايرن ميونخ(  أيــار، ومانويل نوير 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وكــاهــمــا يـــدخـــل في 
ضــمــن خــطــط املـــديـــر الــفــنــي ملــنــتــخــب أملــانــيــا، 

يواخيم لوف، ملونديال روسيا.
ــدوري  ــ ــرة الـــســـلـــة، وتـــحـــديـــدا الــ ــ ــم كـ ــالـ ــــي عـ وفـ
ــي إيـــــــه(، عـــاد  األمــــيــــركــــي لــلــمــحــتــرفــن )إن بــ
ايـــزيـــا تـــومـــاس، العـــب كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز، 
الــجــاري، بعد  الــثــانــي مــن الشهر  بالفعل فــي 
إصابة استمرت سبعة أشهر، انتقل فيها من 
بوسطن سيلتكس إلى ناديه الجديد. وكانت 
عودة ايزاك رائعة، حيث لعب دورا كبيرا في 
فــوز فريقه بتسجيل 17 نقطة في 19 دقيقة. 
وحــــول عـــودتـــه، قـــال »أن تــطــأ قــدمــاي امللعب 
كـــانـــت لــحــظــة مــحــوريــة بــالــنــســبــة لــــي. فــريــق 

جديد. ملعب جديد.. شعرت أنني مستجد«.
وهـــنـــاك حــالــة مــشــابــهــة أخــــرى تــخــص العــب 
املـــصـــاب منذ  ــن،  ــايــ بـــولـــز، زاك الفــ شــيــكــاغــو 
كــان العــبــا في  فــبــرايــر/شــبــاط 2017، حينما 
صفوف تيمبروولفز مينيسوتا، قبل انتقاله 
إلــــى نـــاديـــه الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــعــافــى فــيــه من 

إصابته.
وعلى الصعيد األوروبي في كرة السلة، كانت 
ــــد، حــيــث يترقب  هــنــاك إصـــابـــات طــويــلــة األمـ
وزميله  سيرخيو  اإلســبــانــي  عـــودة  الجميع 
املــكــســيــكــي غــوســتــافــو أيـــــون لـــريـــال مـــدريـــد، 
أغسطس/آب  مــن  التاسع  منذ  يغيب  فـــاألول 

والثاني منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

كشفت تقارير إخبارية عن أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فتح الباب 
أمام رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. وذكرت صحيفة »ريكورد« البرتغالية 

أن بيريز أعطى الضوء األخضر لتلقي العروض والتفاوض بشأن رحيل »الدون«.
وطالب رئيس الريال  وكيل أعمال رونالدو جورج مينديز بتقديم العروض املتوفرة لديه 

من أندية أخرى بشأن ضم »صاروخ ماديرا« والتفاوض حول رحيله.
ويأتي التقرير بعد أن كشفت صحيفة »آس« اإلسبانية أن رونالدو يريد الرحيل، ألنه 

يشعر بالتعرض للخداع من جانب بيريز لعدم الوفاء بتعهداته له بتحسني عقده.

صورة في خبر

رحيل كريستيانو رونالدو
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