
27

رياضة

اعترفت العبة 
التنس األلمانية 
أنجليكه كيربر 
أنها تواجه الكثير 
من الضغط في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة التي 
تنطلق اليوم، 
حيث تدافع 
عن اللقب الذي 
ُتّوجت به العام 
الماضي على 
حساب األميركية 
سيرينا ويليامز. 
وتسعى كيربر 
للحفاظ على 
صدارتها 
للتصنيف 
العالمي 
لالعبات التنس 
المحترفات.

وقالت في 
تصريحاتها أمس 
»هناك الكثير من 
الضغط، ولدي 
أمور كثيرة 
نجمة التنس العالمية تتشبث بالصدارة )Getty(للقيام بها«.

كيربر وصعوبة التحدي

نفى اإليطالي أنطونيو كونتي، وقوع نقاش 
حاد مع دييغو كوستا خالل األسبوع، مؤكدًا أن 
غيابه عن مباراة ليستر سيتي )0-3( يرجع إلى 

»مشكالت في الظهر«. وقال كونتي للتلفزيون 
البريطاني عقب اللقاء »قلت الحقيقة قبل املباراة 
واآلن أكرر الحقيقة ألنني ال أحب الكذب. دييغو 
غاب عن املران الثالثاء ألنه شعر بألم في الظهر. 

منذ ذلك الحني لم يتدرب أكثر. لذا فإنه ليس 
متاحًا. وهذه هي الحقيقة«.

شدد ديفيد سوليفان، أحد مالكي نادي وست هام 
يونايتد اإلنكليزي، على أن الفرنسي ديميتري 

باييت لن يرحل عن الفريق اللندني خالل سوق 
االنتقاالت الشتوية. وأكد سوليفان »موقف إدارة 
النادي واضح وهو عدم بيع ديميتري. ال توجد 

ضرورة ملحة لبيع ديميتري سواء ألسباب 
اقتصادية أو أي أسباب أخرى، ولهذا لن نبيع 

ديميتري في سوق االنتقاالت الشتوية الحالي، 
نطلب منه إظهار االلتزام معنا«.

ت نقل مباراة أرسنال 
ّ
رصدت الكاميرات التي تول

وسوانزي سيتي، ردة فعل مهاجم »الغانرز« 
أليكسيس سانشيز، الذي بدا في قمة الغضب 

بسبب استبداله. ولكن آرسني فينغر رفض إعطاء 
املوضوع أكبر من حجمه، وقال بعد املباراة: 
»كل الالعبني يشعرون بالغضب عندما يتم 

استبدالهم. هناك من يظهر هذا، وهناك من ال 
يظهر غضبه، بعض العبي أميركا الجنوبية 

يختلفون عن األوروبيني، وعليك أن تتفهم ذلك«.

أنطونيو كونتي 
ينفي وقوع نقاش 

حاد مع كوستا

وست هام يؤكد 
عدم رحيل ديميتري 

باييت

فينغر ورّدة 
فعل أليكسيس سانشيز 

الغاضبة
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إصابة فيدرر أبعدته 
عن المالعب لستة أشهر 

وعاد في مطلع 2017

بانثرز يهزم بلو جاكتس في دوري هوكي الجليد
أحرز جوناثان ماركيسو هدف الفوز ليقود فريقه فلوريدا بانثرز للتفوق 
الجليد في  بــلــو جــاكــتــس 4-3 فــي دوري هــوكــي  عــلــى ضيفه كــولــومــبــوس 
أهــداف بانثرز العبوه فينسنت تروتشيك  الشمالية. وأضــاف بقية  أميركا 
وجــارومــيــر جــاجــر وشـــون ثــورنــتــون. وأحـــرز أهـــداف كــولــومــبــوس سكوت 
عــوض مونتريال  آخــر  لــقــاء  جــيــنــر.وفــي  وبـــون  أتكينسون  وكـــام  هارتنيل 
 4-5 رينجرز  نيويورك  وفــاز على ضيفه  الثالثة  الفترة  في  تأخره  كندينز 
بفضل أهداف من العبيه أليكس جالتشنيوك وبرايان فلني وأليكسي إيملني 

وماكس باسيوريتي وبول بايرون.

نوتنغهام فورست المتعثر يقيل مدربه مونتانييه
لكرة  اإلنكليزي  الثانية  الدرجة  دوري  في  املتعثر  فورست  نوتنغهام  أعلن 
من  فقط  أشهر  بعد سبعة  مونتانييه،  فيليب  الفرنسي،  مدربه  إقالة  القدم 
توليه املسؤولية. وقال نوتنغهام فورست بموقعه على اإلنترنت: »يستطيع 
ــــدرب فيليب  نــوتــنــغــهــام فـــورســـت الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــنـــادي انــفــصــل عـــن املـ
مونتانييه.« ويعاني فورست - الفائز مرتني بكأس أوروبا أبطال الكؤوس - 
في دوري الدرجة الثانية وسط تكهنات بمحاولة من كونسورتيوم أميركي 
لالستحواذ على النادي صاحب التاريخ الطويل. وحصد فورست نقطتني 
فقط مــن آخــر سبع مــبــاريــات، وقــام بتعيني غــاري بــرازيــل مدير أكاديمية 

النادي لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

كليبرز يسحق غريمه ليكرز 
في دوري السلة األميركي

أنجليس ليكرز في  أمام غريمه لوس  أنجليس كليبرز لخسارته  ثأر لوس 
األميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي   97-113 بنتيجة  وتــفــوق  املــاضــي  الشهر 
فقط  انتصارين  وحــقــق  كليبرز  على  تــفــوق  قــد  ليكرز  وكـــان  للمحترفني. 
خالل مباريات ديسمبر/ كانون األول لكنه نجح حينها في إنهاء سلسلة 
أمــام  أسابيع  ثالثة  منذ  كليبرز  .وافــتــقــد  لغريمه  متتاليا  انــتــصــارا   11 مــن 
اإلصــابــة كما أصيب جيه. جيه  وبليك جريفني بسبب  بــول  ليكرز كريس 
ويبقى جريفني  املــبــاراة.  منتصف  في  الخلفية  الفخذ  في عضالت  ريديك 
غائبا في ظل خضوعه للتعافي من جراحة بالركبة بينما عاد بول وريديك 
التوالي في يناير/  لتشكيلة كليبرز ليحقق الفريق انتصاره السادس على 
كانون الثاني. ورفع كليبرز رصيده إلى 28 فوزا باملوسم الجاري مقابل 14 
خسارة، بينما مني ليكرز بخسارته 29 مقابل 15 فوزًا فقط. وخالل الشهر 
الجاري فاز ليكرز ثالث مرات مقابل أربع هزائم بينما خسر 14 مرة الشهر 

املاضي مقابل انتصارين فقط.

فافرينكا يتجاهل المواجهة المحتملة 
مع كيريوس في ملبورن

بطولة  فــي  األولــــى  مــبــاراتــه  عــلــى  الــتــركــيــز  فافرينكا  يــحــاول ستانيسالس 
أستراليا املفتوحة للتنس، رغم أن اإلعالم املحلي الحقه باألسئلة عن مباراته 
باملواجهة  االهتمام  ويــرجــع  نيك كيريوس.  أمــام  الــرابــع  الـــدور  فــي  املحتملة 
املحتملة بني الالعبني نظرا للخالف الذي نشب بينهما في بطولة مونتريال 
2015 عندما صدرت عن الالعب األسترالي كيريوس تعليقات خارجة عن 
اللياقة عن صديقة فافرينكا وعوقب عليها الحقا. والتقى الالعبان بعد ذلك 
وأنهيا خالفهما وفاز كيريوس )21 عاما( على الالعب السويسري - املتوج 
بلقب أميركا املفتوحة - على املالعب الرملية في بطولة مدريد لألساتذة في 
العام املاضي. وقال فافرينكا للصحافيني إنه من املبكر الحديث عن فرص 
أنــه يعاني مــن إصــابــة فــي ركبته. وأضــاف  الــذي يــتــردد  مواجهة كيريوس 
فافرينكا »لم أصل بعد لهذه املواجهة. وكذلك هو. أركز على ما سأفعله في 

الدور األول. لو تجاوزت الدور األول سأفكر في الثاني«.

الكبيرة  التنس  »عــائــلــة«  فــيــدرر  افتقد روجـــر 
وحـــمـــاس املــنــافــســة وإحــــســــاس الـــفـــوز طـــوال 
ســتــة أشــهــر ابــتــعــد خــالــهــا عــن هـــذه األجــــواء 
اكتشافها مــن جديد في  وهــو يتطلع إلعـــادة 
ــارس النجم  ــ بــطــولــة اســتــرالــيــا املــفــتــوحــة. ومـ
السويسري أنشطة مختلفة خال فترة إعادة 
تأهيله مــن إصــابــتــه فــي ركــبــتــه والــتــي كانت 
الــغــيــاب األطـــول خــال مسيرته املظفرة  فــتــرة 
التي عانى خالها من إصابات خطيرة قليلة. 
أيضًا  بالتنس  السويسري  الــاعــب  وانــشــغــل 
خــــال فــتــرة ابـــتـــعـــاده حــيــث ســانــد منافسيه 
الــقــدمــاء عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
وســاعــد الــنــجــم اإلســبــانــي رفــائــيــل نــــادال في 
إطاق أكاديميته للتنس في مدينته مايوركا. 
ــات طـــويـــلـــة فـــــي جــــبــــال األلـــــب  ــافــ ــســ وســــــــار ملــ
سباقات  أحــد  مــرة  ألول  وحضر  السويسرية 
فورموال 1 للسيارات في أبوظبي قبل العودة 
للماعب في كأس هوبمان في بيرث في بداية 
االستعراضية  البطولة  لكن  الــحــالــي.  الشهر 
ليست بــديــًا لــلــبــطــوالت الــقــويــة وكـــان هناك 
 فــي عــن فــيــدرر عندما التقط صــورة 

ٌ
ومــيــض

الدوحة ـ ناصر صادق

في أطول سباقات املوسم 2017/2016 لنادي 
السباق  أقيم  القطري،  والفروسية  السباق 
الـــرابـــع والــعــشــرون عــلــى املــضــمــار العشبي 
كاملة حيث  أشــواط  لتسعة  وامتد  بالريان 
كانت السباقات السابقة تقام على سبعة أو 
ثمانية أشـــواط على األكــثــر، وأقــيــم السباق 
آل  بن خليفة  الله  الشيخ، عبد  رعاية  تحت 
ثاني، والذي قام بتتويج الفائزين في نهاية 
السباق، وحصلت أم قرن التي تأسست عام 
1988 على نصيب األسد حيث فازت خيلها 

بثاثة أشواط، منها الشوط الرئيسي.
قرن  أم  ملك  األزرق »مجيد«  الحصان  وفــاز 
بجائزة الراعي، بعد فوزه بالشوط التاسع 
الرئيسي املخصص للخيل العربية األصيلة 
ــنــــوات فــمــا  مــــن اإلنــــتــــاج املـــحـــلـــي عـــمـــر 4 ســ
قــدره 1:42:52 دقيقة في  فــوق، محققا زمنا 
السباق الذي امتد ملسافة 1600 متر بقيادة 
الخيال أوليفيه بليه وبإشراف املدرب آلبان 
الجائزة  مالكه  إلــى  مجيد  ليهدي  ديميول، 

لنفسه وهو يسير داخــل ملعب رودليفر يوم 
اإلثنن املاضي. وقال للصحافين في امللعب 
»أعــتــقــد أنـــك بــالــتــأكــيــد تــفــتــقــد املـــبـــاريـــات في 
وقـــت مــعــن. تــفــتــقــد إحـــســـاس الـــفـــوز ودخـــول 
إنها  تعلمون  كما  الجماهير.  ــة  ورؤيـ امللعب 
مـــا«. من  إلــى حــد  الكبيرة  العائلة  تــبــدو مثل 
اللطيف رؤيـــة الجميع مــجــددًا. فــضــًا عــن أن 
لدي الكثير من األصدقاء عبر البطوالت. وقد 
يكون ذلك ألني ضيف دائم منذ نحو عشرين 
عامًا في كل بطولة. »لدي شعور طيب لرؤية 
هذه الوجوه املألوفة مجددًا في كل عــام. هذا 
شيء لم أكن أستمتع به خال األشهر الستة 
األخــيــرة. هــذا قــد يــكــون أكــثــر شــيء افتقدته«. 
وهذه مشاعر طبيعية متبادلة مع الجماهير 
آالف  ستة  نحو  احتشد  الــتــي  للتنس  املحبة 
مــنــهــم  ملــجــرد رؤيــتــهــم فــيــدرر يــتــدرب.وكــانــت 
آخـــر مــبــاراة كــبــرى لــفــيــدرر خــســارتــه فــي قبل 
ــلـــدون أمــــــام الـــكـــنـــدي مــيــلــوش  ــبـ ــمـ نـــهـــائـــي ويـ
ــــال القوية  راونــيــتــش صــاحــب ضــربــات اإلرسـ
تراجعه  فــي  الطويلة  الــغــيــاب  فــتــرة  وتسببت 
فــي تصنيف بطولة أستراليا.  املــركــز 17  إلــى 

ألف   285 بلغت  والــتــي  األول  للمركز  املالية 
ريال قطري.

وحصدت خيل الشيخ، محمد بن خليفة بن 
حمد آل ثاني، املركز الثاني والثالث للشوط 
الــزرقــاء« تــرف«  الــفــرس  التاسع حيث حلت 
بقيادة الخيال ألبرتو سنا وبإشراف املدرب 
جوليان سمارت في املركز الثاني بزمن قدره 
1:42:58 دقيقة، يليها املهر األحمر »رضى« 
وبإشراف  ماركو مونترسو  الخيال  بقيادة 

نفس املدرب بزمن قدره 1:42:91 دقيقة.
وأسفرت باقي أشواط السباق عن فوز املهر 
األحمر »ذا بلو آي » ملك خليفة بن شعيل 
الكواري بكأس أم قرن، بحصوله على املركز 
للخيل  املخصص  الثامن  الــشــوط  فــي  األول 
املهجنة األصيلة من الدرجة 1 ملسافة 2200 
دقــيــقــة،   2:13:40 ــدره  ــ قــ ــا  ــنـ زمـ مــحــقــقــا  مـــتـــر 
بـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال هـــــاري بــنــتــلــي وبـــإشـــراف 

املدرب جاسم غزالي.
وفـــي الــشــوط الــســابــع فـــاز الــحــصــان األزرق 
ــتـــراك« مــلــك أم قـــرن بــكــأس  »تـــي إم ثــنــدر سـ
ســمــو الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن خليفة آل ثاني 
الــفــئــة الــثــالــثــة املــخــصــص لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
األصــيــلــة عــمــر 4 ســنــوات فــمــا فـــوق، محققا 
 1600 ملــســافــة  دقــيــقــة   1:42:08 قـــــدره  زمـــنـــا 
متر بقيادة الخيال أوليفيه بليه وبإشراف 
آلــبــان ديــمــيــول، ليحافظ على تفوق  املـــدرب 
خيل أم قــرن الــتــي فـــازت بالشوط الــســادس 
املــخــصــص لــلــخــيــل الــعــربــيــة األصــيــلــة عمر 
4 ســـنـــوات أيـــضـــا، عـــن طـــريـــق املـــهـــر األزرق 

لــكــن مــكــانــتــه الــكــبــيــرة فـــي الــلــعــبــة ستجعله 
يـــخـــوض كــــل مـــبـــاريـــاتـــه بــالــبــطــولــة بــاملــلــعــب 
الرئيسي بغض النظر عن تصنيفه املتراجع. 
وفــي الـــدور األول سيلتقي مــع أحــد املتأهلن 
مـــن الــتــصــفــيــات لــكــن يــبــدو أنــــه ســيــلــتــقــي مع 
العاشر  املصنف  برديتش  توماس  التشيكي 
املحتملة مع  قبل مواجهته  الثالث  الــدور  في 
الخامس  املصنف  نيشيكوري  كــي  الــيــابــانــي 
في دور الستة عشر. وستكون املباراة األولى 
ملعب  على  باملساء  مميز  توقيت  في  لفيدرر 
رود ليفر اليوم االثنن ليتجنب حــرارة الجو 
في الظهيرة التي قد تتجاوز 30 درجة مئوية. 
وبما أن عمره 35 عامًا ولم يخض أي مباراة 
ــال فـــيـــدرر إن  كــبــرى خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، قـ
ــع أو خــمــس  ــ قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــمــل خـــــوض أربــ
مجموعات في عودته للتنافس في البطوالت 
األربع الكبرى ما زالت »مجهولة«. وبدا فيدرر 
مــرتــاحــًا للتعامل مــعــه كــطــرف أضــعــف وهــذا 
مصطلح نـــادرًا مــا يستخدم مــع العــب حصل 
على 17 بطولة كبرى. وقــال فيدرر »نعم وملا 
أكون  أن  أعني أفضل  التغيير؟  ال على سبيل 
أنــا بحال جيدة وأشعر  املــرشــحــن. طاملا  مــن 
أربــع أو خمس  بقدرتي على إمكانية خــوض 
مــجــمــوعــات يــمــكــنــنــي خــــوض عــــدة مــبــاريــات 
إنها  جــيــدًا.  سيكون  األمـــر  أن  أعتقد  متتالية 
قرعة جيدة ألنني بها. بالنسبة لي أنا سعيد 
للغاية بوجودي هنا وأملك الفرصة في الفوز 

باملباريات. لكن كم عددها سنرى«.
)رويترز(

»يــزيــد« الـــذي أهـــدى أم قــرن الــكــأس الفضي 
ثاني  آل  بــن خليفة  الــلــه  عبد  الشيخ  لسمو 
ملسافة  دقــيــقــة   2:27:83 قــــدره  زمــنــا  محققا 
بليه  أولــيــفــيــه  الـــخـــيـــال  بـــقـــيـــادة  مــتــر   2200
ــيــــول. وفـــي  ــمــ ــراف املــــــــدرب آلــــبــــان ديــ ــ ــإشــ ــ وبــ

الشوط الخامس املخصص للخيل العربية 
املهر األشقر  الثالثة، فاز  الفئة  األصيلة من 
»املحيط« ملك مربط الجريان ببطولة مجد 
 1:10:76 قـــدره  زمــنــا  للسرعة محققا  الــعــرب 
دقــيــقــة ملــســافــة 1100 مــتــر بــقــيــادة الــخــيــال 

جــي بــي غيامبير وبــإشــراف املـــدرب جاسم 
غزالي. وأسفر الشوط الرابع عن فوز الفرس 
الــــزرقــــاء »ســــــراب« مــلــك أبـــنـــاء مــحــمــد كــاظــم 
األنصاري بكأس ياسمن املخصص للخيل 
املهجنة األصيلة من اإلنتاج املحلي - شوط 
قــدره 1:36:59 دقيقة  مــشــروط، محققا زمنا 
ملسافة 1600 متر بقيادة الخيال إلن منرو 

وبإشراف املدرب أحمد قبيسي.
وفاز الحصان األحمر »كرافتد« ملك إبراهيم 
بــكــأس تــشــارم سبيريت في  املــالــكــي  سعيد 
املهجنة  للخيل  املــخــصــص  الــثــالــث  الــشــوط 
تكافؤ، محققا زمنا   3 الــدرجــة  األصيلة من 
قـــدره 2:03:94 دقــيــقــة فــي مــســافــة 2000مــتــر 
بـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال ســالــيــم غـــــوالم وبـــإشـــراف 

تدريبي من املالك.
وفـــــــــاز الــــحــــصــــان األحـــــمـــــر »ســـكـــســـيـــد أنــــد 
املــري  راشــد  املهندس ضافي  » ملك  إكسيل 
الثاني  الشوط  في  نيم  نايس  فيري  بكأس 
تكافؤ  األصيلة  املهجنة  للخيل  املخصص 
 1:35:20 قـــدره  زمــنــا  4، محققا  الـــدرجـــة  مــن 
دقيقة ملسافة 1600 متر بقيادة الخيال جي 

فايكن وبإشراف املدرب محمد حسن.
وفــاز الحصان األحمر »كــود بــي«، ملك عبد 
ــادي، بـــكـــأس فــيــري  ــمــ ــعــ الــلــطــيــف حـــســـن الــ
الــــشــــوط األول املــخــصــص  نـــايـــس نـــيـــم فــــي 
الدرجة  من  تكافؤ  األصيلة  املهجنة  للخيل 
قــدره 1:35:44 دقيقة ملسافة  4، محققا زمنا 
بـــدروزا  إدواردو  الخيال  بقيادة  متر   1600

وبإشراف املدرب إبراهيم املالكي.

»مجيد« يفوز بجائزة عبداهلل بن خليفة آل ثانيفيدرر يسعى لعودة قوية في أستراليا المفتوحة 
يسعى فيدرر لتقديم 

أفضل ما لديه في 
منافسات أستراليا 

المفتوحة

فاز الحصان األزرق 
»مجيد« ملك أم قرن 

بجائزة الراعي في سباق 
الخيل العربية األصيلة

)Getty/نجم التنس السويسري روجيه فيدرر )كليف برونسكل

)Getty( هيرفي رونار قرر مقاطعة الصحافة المحلية بسبب كثرة االنتقادات الموجهة إليه

)Getty /فيصل غراس آخر المنضمين لبعثة المنتخب )ستيف ويلش

الحصان األزرق »مجيد« الفائز بالسباق )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

توفيق الصنهاجي

عانى املنتخب املغربي من توتر 
ملحوظ قبل افتتاح مشاركته في 
األفريقية  األمـــم  كــأس  منافسات 
أمـــام منتخب جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، ويــبــدو 
أن املـــديـــر الـــفـــنـــي، هــيــرفــي رونـــــــار، قـــد قــرر 
مــقــاطــعــة وســــائــــل اإلعـــــــام املـــغـــربـــيـــة حــتــى 
نهاية البطولة، بسبب كثرة انتقادهم له في 
الــفــتــرة األخــيــرة، بسبب خــيــاراتــه وقــراراتــه 
املثيرة للجدل بشأن استبعاد بعض نجوم 

الفريق.
وخـــــاض املـــغـــرب مــعــســكــرا تــحــضــيــريــا في 
القارية، وواجــه  البطولة  اإلمـــارات من أجــل 

المغرب وأمم أفريقيا
حيرة 

قبل البداية

يدخل المنتخب المغربي االختبار األول له في كأس 
جمهورية  بمواجهة   ،2017 األفريقية  األمم 
على  األزمات،  من  بالعديد  يمر  وهو  الكونغو، 
مع  رونار  هيرفي  الفني  المدير  مشاكل  رأسها 
في  العبين  وضم  اإلصابات  وتعدد  الصحافة 

الساعات األخيرة

تقرير

ــبــــل الــــتــــوجــــه إلــــى  املـــنـــتـــخـــب الـــفـــنـــلـــنـــدي قــ
الغابون، ولكنه خسر بهدف نظيف، وطوال 
هذه الفترة، وحتى وصول الفريق إلى مقر 
إقــامــتــه، لــم تــتــوقــف االنــتــقــادات ضــد املــديــر 
الفني، الــذي قــرر فــي بــدايــة األمــر استبعاد 
ــاب، حــكــيــم زيـــــاش، بــالــرغــم من  الــنــجــم الـــشـ

األداء املميز الذي قدمه مؤخرًا، وكان تبريره 
هذا  في  البدائل  من  العديد  لديه  أن  وقتها 
عليه،  الحرب  الشاب  الاعب  ليعلن  املــركــز، 
بــعــدمــا شــعــر بــتــعــرضــه لــلــظــلــم، وأنـــــه كــان 

يستحق التواجد في البطولة القارية.
ومــع وصــول الفريق إلــى الــغــابــون، فوجىء 
متابعو ومشجعو املنتخب املغربي بوجود 
العب محلي واحد فقط في القائمة النهائية، 
األسبوعن  خــال  تغييرات  والــتــي شــهــدت 
ــات الـــتـــي لحقت  ــابــ ــيـــريـــن، بــفــعــل اإلصــ األخـ
الاعبن األساسين، وهــو ما  بالعديد من 
دفع املدرب التخاذ قرار بضم العبن بدون 
خوضهم أي تدريبات في املعسكر، وهو ما 

أثار استغراب وسائل اإلعام.
واســتــدعــى رونــــار مــدافــع الــــوداد الــريــاضــي 
بينما استبعد  أمن عطوشي،  البيضاوي، 
ــــوداد إســمــاعــيــل الــحــداد،  كــا مــن مــهــاجــم الـ
الـــذي أكـــدت مــصــادر أنــه مــصــاب هــو اآلخــر، 
ومــدافــع الفتح الــريــاضــي الــربــاطــي، محمد 
الــنــاهــيــري، الــــذي خـــاض كـــل الــتــحــضــيــرات 
رفقة األسود في اإلمــارات العربية املتحدة. 
وضم املدرب الظهير األيسر لفريق هارتس 
االسكتلندي، فيصل غراس، في آخر لحظة، 
إذ انــتــقــل الـــاعـــب مــبــاشــرة مـــن اســكــتــلــنــدا 
فــي رحــلــة إلــى الــغــابــون، لــلــدخــول فــي غمار 
املنافسة األرقى قاريا، من دون أن يشارك في 
املعسكر  لــأســود خــال  أي حصة تدريبية 
الكل يتوقع أن يشارك  األخير. وبينما كان 
النهائيات  في  املثال  الناهيري على سبيل 
بحكم انتظامه في معسكر األسود األخير، 
بادئ  في  الاعبن ضمت  من  قائمة  ضمن 
األمر 26 العبا، قرر رونار استبعاد األخير، 
ليعود العب الفتح الرياضي الرباطي، رفقة 
الــحــداد فــي الــرحــلــة ذاتــهــا، والــتــي قادتهما 
الخميس املــاضــي، مــن دبــي اإلمــاراتــيــة إلى 

الدار البيضاء املغربية.
واستدعى رونار العبن جددًا أثناء املعسكر 
الــتــدريــبــي، كــــان مــنــهــم عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
عــزيــز بـــوهـــدوز، الــــذي اســتــدعــي لتعويض 
نور الدين أمرابط املصاب، وعمر القادوري، 
بــلــهــنــدة، وأخــيــرا فيصل  يــونــس  لتعويض 
غراس، الذي سيكون بديا لسفيان بوفال، 
لم تكن ضمن قائمة  الثاثة  العناصر  وكل 
الـــ 26 العــبــا األولــيــة. وأكـــدت وســائــل إعــام 
ــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب منع  مــغــربــيــة أن املـــديـ
الــاعــبــن مـــن الــتــصــريــح لــوســائــل اإلعــــام 
وقـــرر مقاطعة اإلعــــام، وذلـــك قــبــل انــطــاق 
البطولة التي سيشارك فيها أسود األطلس 

غراس توّجه للغابون 
مباشرة دون المشاركة 

في معسكر المنتخب

)Getty( استبعاد حكيم زياش أثار الجدل في األوساط الرياضية المغربية

فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم ســاحــل 
العاج وتوغو وجمهورية الكونغو. 

غضب رونار
ــار، إلــــى إمــكــانــيــة مــغــادرة  ــ وأملــــح هــيــرفــي رونــ
الــفــريــق فـــــورا، فـــي حــــال عــــدم تـــجـــاوزه الــــدور 
األول من منافسات كأس أفريقيا لأمم، والتي 
واعتبر  الكونغو،  بمواجهة  الــيــوم  سيبدأها 
أن عدم الوصول بعيدا في املنافسات القارية 
ســيــكــون فــشــا، خــاصــة وأنــــه حــقــق الــبــطــولــة 
مـــرتـــن مــــع مــنــتــخــبــن مــخــتــلــفــن، ويــعــتــبــره 
الـــكـــثـــيـــرون مــــن أبــــــرز املــــدربــــن الــــذيــــن تـــولـــوا 

األفريقية،  النهائيات  من  األول  الــدور  تجاوز 
علما بأن فوزي لقجع، رئيس االتحاد املغربي 
لكرة الــقــدم، سبق له أن صــرح في العديد من 
املرات السباقة، وخصوصًا عند تقديم رونار 
بن  من  أن  املغربي،  للمنتخب  كمدرب جديد 
أهدافه الوصول إلى املربع الذهبي للنهائيات 
الــقــاريــة، وهــو مــا يوحي بــأن العقد الحقيقي 
الـــــذي يـــربـــط بـــن االتــــحــــاد املـــغـــربـــي واملـــــدرب 
الــفــرنــســي، يتضمن بــنــدا فيه هــدف الــوصــول 
إلى دور الربع فقط وليس إلى املربع الذهبي.

وتابع رونار حديثه قائا »لم يحقق املنتخب 
املغربي نتيجة مهمة في منافسة كبرى منذ 

وقــال  األفريقية.  بالقارة  منتخبات  تدريبات 
رونــار في تصريحات صحافية »ال يخيفني 
أن أقـــول إنــنــي فشلت فــي حــال عــدم الــوصــول 
إلـــى دور ربـــع الــنــهــائــي مــن املـــنـــافـــســـة...إذا ما 
كاما...لم  املسؤولية  فسأتحّمل  األمــر  حصل 
آت للمغرب كي ال أتجاوز مرحلة املجموعات، 
بالرغم من الوضعية املعقدة للمجموعة التي 
سأتحمل  األطلس...لكنني  أســـود  بها  يــوجــد 

كل املسؤولية في حال الفشل في ذلك.«
املغرب  في  الكروي  للشأن  املتتبع  ويستغرب 
فــي كــل مــرة يــخــرج فيها رونـــار للحديث إلى 
وســائــل اإلعــــام الــخــارجــيــة، حــديــثــه فــقــط عن 

ــم يــســبــق لـــه كــذلــك تــجــاوز  ــدة...لـ ــديـ ســـنـــوات عـ
الــدور األول في نهائيات كأس أفريقيا لأمم 
منذ نسخة 2004 بتونس...الكثيرون يعتقدون 
ــة، وإحـــــــرازي  ــيـ ــقـ ــريـ أن نـــجـــاحـــي بـــالـــقـــارة األفـ
الــفــارق...هــذا  الــقــاريــة، كفيل بتحقيق  األلــقــاب 
األمر ال يمكن أن يحقق الفارق نهائيا، ألن ما 
يهم هو الحالة النفسية لاعبن وخصوصا 
الطريقة التي سنساير بها املباراة األولى أمام 

الكونغو الديموقراطية.«
ويـــخـــوض املــنــتــخــب املــغــربــي ثـــاث مــبــاريــات 
ضــمــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة فـــي نــهــائــيــات أمــم 
ــابـــون، ضــــد كــــل مــــن الــكــونــغــو  ــغـ ــالـ أفـــريـــقـــيـــا بـ

الــديــمــوقــراطــيــة، الــيــوم اإلثــنــن، ثــم تــوغــو في 
أن يختتم  الجمعة، على  يــوم  الــثــانــي،  الــلــقــاء 

مواجهاته بلقاء حامل اللقب، الكوت ديفوار.
يذكر أن رونــار سبق له التتويج بنسختن 
لنهائيات أمم أفريقيا كمدرب، رفقة كل من 
زامبيا في الدورة التي أقيمت مناصفة بن 
الـــغـــابـــون وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة عــــام 2012، 
ــوت ديــــفــــوار فـــي الـــــــدورة الـــتـــي نظمتها  ــ وكـ
عـــام 2015، في  مــنــفــردة  االســتــوائــيــة  غينيا 
حــــن يــلــعــب الــنــســخــة الـــجـــاريـــة مــــن جــديــد 
ــــط آمــــــال بـــالـــوصـــول  بــــــأرض الــــغــــابــــون، وسـ

بعيدا مع املنتخب املغربي. 
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رياض الترك

حقق النجم األرجنتيني ليونيل 
رقـــمـــا جـــديـــدًا مـــع بــرشــلــونــة في 
أن سجل ثالث  فبعد  عــام 2017، 
ركــالت حــرة متتالية في مباراة واحــدة، ها 
هو ُيسجل أول هدف له في مرمى فريق الس 
باملاس، وبذلك يدخل التاريخ ألنه سجل في 
كل األندية املوجودة في الــدوري اإلسباني 
حاليا. وكان ليونيل ميسي سجل في بداية 
ــام 2017 ثـــالث ركــــالت حـــرة مــبــاشــرة في  عـ
ثــالث مــبــاريــات متتالية، األولـــى فــي شباك 
فــريــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي ذهــــاب كـــأس ملك 
إسبانيا، والثانية في مرمى فياريال خالل 
الـــ17 من بطولة الــدوري اإلسباني،  الجولة 
واألخيرة أمام أتلتيك بلباو في إياب كأس 

امللك على ملعب »كامب نو«.
وســــجــــل لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
فـــي مـــبـــاراة الس بـــاملـــاس ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الـ19 من بطولة »الليغا«، في اللقاء 
»الكتالوني«  الــنــادي  انتهى ملصلحة  الــذي 
بخمسة أهداف نظيفة، ليكون أول هدف له 
في مرمى فريق »الكناري« الذي بقي عصيا 
على واحد من العبي العالم. وبهذا الهدف 
الــــــذي ســـجـــلـــه، نـــجـــح الـــنـــجـــم األرجــنــتــيــنــي 

ميسي 
وأندية الليغا

عادت البطوالت األوروبية إلى الواجهة من جديد، واشتعلت مالعب كرة 
بينها  من  مثيرة،  لقطات  شهدت  والتي  الكبيرة،  الدوريات  أبرز  في  القدم 
إلى  باإلضافة  جديدا،  شخصيا  رقما  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  تحقيق 

تحقيق حارس تشيلسي رقمًا قياسيًا جديدًا

3031
رياضة

متابعة

ليونيل ميسي فــي تسجيل أهـــداف فــي كل 
األنــديــة املــتــواجــدة فــي الليغا حــالــيــا وهــي 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فالنسيا،  )ريــــال مـــدريـــد، 
إشبيلية، فياريال، الس باملاس، إيبار، ريال 
ــال بــيــتــيــس، أوســـاســـونـــا،  ــ ســـوســـيـــيـــداد، ريـ
إســبــانــيــول، أتــلــتــيــك بــلــبــاو، ديــبــورتــيــفــو ال 
كـــورونـــيـــا، ســبــورتــيــنــغ خـــيـــخـــون، أالفــــش، 
ــة وأخــــيــــرًا  ــاطــ ــرنــ ســـيـــلـــتـــا فـــيـــغـــو، مـــلـــقـــة، غــ

ليغانس(.
وفـــي إنــكــلــتــرا، خــطــف املــهــاجــم الــنــمــســاوي 
األضـــواء بشكل الفت  أرنوتوفيتش  مــاركــو 
بــصــحــبــة زمـــالئـــه فـــي نــــادي ســتــوك سيتي 
ــام نــظــيــره فــريــق ســنــدرالنــد فـــي الــجــولــة  أمــ
الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن مــســابــقــة الــــدوري 
ــاز لـــكـــرة الـــــقـــــدم.  وتـــقـــدم  ــتـ ــمـ ــيـــزي املـ ــلـ ــكـ اإلنـ
ستوك في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر 
املباراة عن طريق أرناتوفيتش حني رّوض 

تمريرة وسددها على املرمى لترتد من قدم 
الحارس ويتابعها في الشباك. وبعد سبع 
تـــبـــادل العـــبـــو ســـتـــوك سيتي  دقـــائـــق )22( 
الكرة بطريقة أكثر من رائعة في ما بينهم. 

وتــقــدم أرنــوتــوفــيــتــش بــالــكــرة فــمــررهــا إلــى 
ــد - اثـــنـــني معه  ــ ــــذي تــبــادلــهــا واحـ زمــيــلــه الـ
بسرعة، ليعود املهاجم النمساوي ويلعبها 
ــن الــلــمــســة األولـــــــى إلـــــى زمـــيـــلـــه املــهــاجــم  مــ
ــقـــام األخـــيـــر  ــــراوتـــــش، فـ اإلنـــكـــلـــيـــزي بــيــتــر كـ
ــــدوره بــتــمــريــرة الـــكـــرة مـــن بـــني املــدافــعــني،  بـ
لــيــنــفــرد األول ويــســجــل الــهــدف الــثــانــي في 

شباك الحارس اإليطالي فيتور مانوني. 
ــــداف بــمــا كــان  ودائـــمـــا مــا تــذكــرنــا هـــذه األهـ
يــقــوم بــه بــرشــلــونــة فــي املــاضــي مــع املـــدرب 
ــوارديـــــــوال، وذلـــــــك عــبــر  ــانــــي بـــيـــب غـــــ ــبــ اإلســ
ــتـــمـــاد عــلــى »الـــتـــيـــكـــي- تـــاكـــا« لــتــجــاوز  االعـ
الـــخـــصـــوم بـــتـــمـــريـــرات قـــصـــيـــرة وســـريـــعـــة 
ومــتــقــنــة. يــذكــرنــا أن ســنــدرالنــد يــعــانــي في 
الترتيب، وهو مهدد بالسقوط إلى الدرجة 

األولى.

كورتوا والرقم القياسي
تفّوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على 
كل حراس أبرز البطوالت األوروبية لناحية 
نظافة الشباك في بطولة الدوري، وذلك بعد 
أن فاز مع فريق تشلسي على بطل إنكلترا 
ليستر سيتي بثالثة أهداف نظيفة، ليحقق 
رقما قياسيا لناحية األهــداف امُلسجلة في 

مرماه هذا املوسم.
ــــي عـــــــلـــــــى صـــــــــدارتـــــــــه  ــســ ــ ــلــ ــ ــشــ ــ وحـــــــــــافـــــــــــظ تــ
»للبريميرليغ« بعد أن حقق فوزه الـ17 على 
حساب ليستر سيتي، ليرفع عدد نقاطه إلى 
52 في املركز األول، في اللقاء الذي تألق فيه 
الــبــرتــغــالــي مــاركــوس ألــونــســو الـــذي سجل 
هـــدفـــني، قــبــل أن يــخــتــم املــهــاجــم اإلســبــانــي 
بيدرو رودريغيز أهداف اللقاء بهدف ثالث.
تيبو  البلجيكي  الـــحـــارس  نــجــح  أن  وبــعــد 
كــورتــوا فــي عـــدم تلقي أي هـــدف مــن فريق 
ليستر سيتي في اللقاء، رفع عدد املباريات 
الــتــي حــافــظ فيها عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه إلــى 
12 مباراة عن جدارة واستحقاق، ولم يتلق 
ــر 13  ــ ــــوى ســـتـــة أهـــــــداف فــــي آخـ كــــورتــــوا سـ
مباراة في جميع البطوالت التي لعب فيها.
وبهذه اإلحصائية، تفّوق تيبو كورتوا على 
ــا الــتــي تلعب في  حـــراس أبـــرز أنــديــة أوروبــ
البطوالت األوروبية األقوى، إذ لم ينجح أي 
حارس مرمى أن حافظ على نظافة شباكه 
فــي 12 مــبــاراة حتى اآلن منذ بــدايــة موسم 
2016-2017، وهو األمر الذي يدل على قوة 
دفاع »البلوز« مع املدرب اإليطالي أنطونيو 

كونتي في هذا املوسم.
فريق ويست  انقلبت جماهير  املــقــابــل،  فــي 
ــلــــى نـــجـــمـــهـــا الـــفـــرنـــســـي  هـــــــام يــــونــــايــــتــــد عــ
مواجهة  فــي  املــبــاراة  قبل  باييت  ديميتري 
الجولة  منافسات  ضمن  بـــاالس  كريستال 

برشلونة يستعيد 
عافيته بخماسية في 

مرمى الس بالماس

ريال مدريد يعتزم ضم ألكسندر إيزاك مقابل 10 ماليين يورو
القدم سيدفع عشرة ماليني  إلــى أن نــادي ريــال مدريد لكرة  أشــارت تقارير إخبارية 
األمــر  ــزاك،  إيــ ألكسندر  الــســويــدي  أيــك سولنا  مهاجم  خــدمــات  على  للحصول  يـــورو 
الذي إذا تحقق سيمثل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم السويدية. وذكرت صحيفة 
قيمة  بذلك  عــامــا(، ستتجاوز   17( إيــزاك  بيع  قيمة صفقة  أن  املحلية  »أفتونبالديت« 
صفقة انتقال السويدي زالتان إبراهيموفيتش )الذي يلعب حاليا لصالح مانشستر 
يونايتد( من ماملو آلياكس الهولندي عام 2001 مقابل 82 مليون كرونة )7.8 ماليني 
يــورو(. وأبرز املصدر، نقال عن صحف إسبانية، أن إيزاك سيوقع عقدا مدته خمس 
سنوات مع امللكي، وأن وكيل أعمال الالعب الشاب سيسافر، خالل األيام املقبلة، إلى 
مدريد من أجل إتمام االتفاق. ولعب إيزاك، الذي ُولد في السويد لكن أصوله إريترية، 
مع الفريق األول لنادي أيك منذ أقل من عام، وسجل بني صفوفه عشرة أهداف في 24 

مباراة بالدوري املحلي خالل املوسم املاضي.

كارال سواريز تقرر المشاركة في أستراليا المفتوحة
قـــررت العــبــة التنس اإلســبــانــيــة كـــارال ســواريــز 
وذلــك  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  فــي  املــشــاركــة 
ــادرة  ــتــدريــبــات، أنــهــا قـ بــعــدمــا تـــأكـــدت، خـــالل ال
على خوض أولى بطوالت الجراند سالم األربع 
الكبرى في العام. وذكر فريق سواريز، في بيان، 
أنــه تــم اتــخــاذ قـــرار مشاركتها بعد الــتــأكــد من 
قدرتها على اللعب بشكل طبيعي بعد اإلصابة 
العلوي  الخلفي  املفصل  في  لها  تعرضت  التي 
في  مشاركتها  دون  وحالت  األيمن  الكتف  من 
سواريز،  وتستهل  وسيدني.  بريسنب  بطولتي 
املــصــنــفــة الــــــ12 عــاملــيــا، مـــشـــوارهـــا بــأســتــرالــيــا 
املــفــتــوحــة الــيــوم االثــنــني أمـــام الــســلــوفــاكــيــة يانا 

سيبيلوفا.
للفوز  العاشرة  املرشحة  ســواريــز،  فريق  وقــال 
أجل  مــن  يوميا  املــصــابــة وتعمل  املنطقة  فــي  ألــم  مــن  تعاني  مــازالــت  »كـــارال  بالبطولة 
اتخاذ  إلى  أدى  الذي  املفتوحة هو  بالكامل، ولكن حماسها لخوض أستراليا  التعافي 

قرار مشاركتها للموسم التاسع على التوالي.

باتشوكا يفوز على جاغوارز ويحتل مؤقتًا صدارة الدوري 
فاز باتشوكا على ضيفه جاغوارز دي تشياباس بهدف نظيف لألرجنتيني روبن بوتا 
)ق42(، ليتقدم إلى صدارة ترتيب مرحلة إياب دوري كرة القدم املكسيكي )كالوسورا 
2017(. وبفوزه في اللقاء، رفع باتشوكا رصيده إلى ست نقاط محتال صدارة الترتيب 
بشكل مؤقت في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة. بينما يحتل جاغوارز املركز الـ16 
)الثالث من القاع( من دون أي رصيد. وتعادل موريليا على ملعب مضيفه كيريتارو 
سلبيا، لينتزع وصافة الجدول، مؤقتا أيضا، برصيد أربع نقاط، فيما يشغل صاحب 

األرض املرتبة الـ12 بنقطة واحدة.

راؤول يهنئ ميسي بمعادلة رقمه 
في زيارة شباك المنافسين بالليغا

بــعــث راؤول غـــونـــزالـــيـــس، العــــب وقـــائـــد ريـــال 
مدريد اإلسباني سابقا، برسالة تقدير وتهنئة 
رقمه  عـــادل  الـــذي  ميسي  ليونيل  لألرجنتيني 
بــالــتــســجــيــل فـــي أكــبــر عـــدد مـــن املــنــافــســني في 
في  »الليغا«  مكتب  مدير  راؤول،  وكتب  الليغا. 
الـــواليـــات املــتــحــدة، عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
املمتع  »مــن  )تويتر(  القصيرة  التدوينات  موقع 
مشاهدة أهدافه كل يوم في الليغا«، وذلك عقب 
في  نظيفة  بخماسية  الــكــتــالــونــي  الــفــريــق  فـــوز 
لفريقه،  الثاني  الهدف  وكــان ميسي قد سجل  نــو«.  »الكامب  ـــ18 على ملعب  ال الجولة 
واألول له في شباك الس باملاس، ليضيف بذلك املنافس رقم 35 لقائمة الفرق التي زار 

شباكها في الليغا ويعادل رقم راؤول.

دارمشتاد يضم سيدني سام
عزز فريق دارمشتاد األملاني لكرة القدم قدراته الهجومية بالتعاقد مع املهاجم سيدني 

سام على سبيل اإلعارة من شالكه األملاني.
النادي  موقع  على  فــي تصريحات  لدارمشتاد،  الفني  املــديــر  فرينغز،  تــورســن  وقــال 
باإلنترنت: »أشعر بسعادة طاغية ألن سيدين سام يرغب في شق طريقه معنا.. يتميز 

سام بالسرعة والقدرات الفنية العالية. إنه العب هجومي يمتلك خبرات عظيمة«.
وخاض سام )28 عاما( أكثر من مائة مباراة في الدوري األملاني )بوندسليغا( مع فرق 

هامبورغ وباير ليفركوزن وشالكه، وأحرز 24 هدفا في املسابقة.

األولــى  الــدرجــة  فــي  إلــى بيرمينغهام سيتي  فريق أرســنــال 
اإلنكليزية، ولعب بيندتنر مع بيرمينغهام 42 مباراة سجل 
إلى  بيندتنر  عــاد  فيها 11 هدفًا. في موسم 2008-2007، 
أنــديــة مثل  أرســنــال بعد انتهاء فترة إعــارتــه، وآنـــذاك كانت 
ميالن اإليطالي وليون الفرنسي مهتمة بالتعاقد مع املهاجم 
الــدنــمــاركــي الــشــاب، واســتــمــر مــع الــفــريــق حتى عــام 2014، 

حيُث حقق عددًا من األلقاب مع النادي »اللندني«.
في عام 2012، انتقل بيندتنر إلى يوفنتوس اإليطالي ولعب 
معه موسمًا واحدًا، ولم يشارك املهاجم الدنماركي سوى في 
تسع مباريات ولم ُيسجل أي هدف آنــذاك. وفي عام 2014 
عاد بيندتنر وظهر من جديد في املالعب األوروبية مع فريق 
الــذي قدم معه أداء ال بأس به، لكنه لم ُيسجل  فولفسبورغ 

سوى ثالثة أهداف خالل 31 مباراة.
الذي  نوتينغهام فورسيت  فريق  مع  بيندتنر حاليًا  ويلعب 

يــنــافــس فــي الـــدرجـــة اإلنــكــلــيــزيــة األولــــى مــن أجـــل الــصــعــود 
مــع فريق  اآلن  بيندتنر حتى  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وخـــاض  إلــى 
وعلى  فيها هدفني.  مباراة سجل  فورسيت 13  نوتينغهام 
عام  منذ  الدنماركي  املنتخب  بيندتنر  مثل  الدولي  الصعيد 
2004 حتى اآلن )فئة تحت 16 سنة، تحت 17 سنة، تحت 
األول  الدنماركي  املنتخب  ومثل  21 سنة(،  تحت  19 سنة، 
في عام 2006 حتى اآلن، حيُث خاض معه 72 مباراة سجل 

فيها 29 هدفًا.
الــدوري  لقب  بيندتنر  نيكالس  األلــقــاب، حقق  على صعيد 
أرسنال  ومــع   ،2013-2012 موسم  يوفنتوس  مع  اإليطالي 
حــصــد لــقــب كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي فــي مــوســم 2013-

2014، أما مع فولفسبورغ األملاني فحقق لقب كأس أملانيا 
في عام 2015 ولقب »السوبر« األملاني في نفس العام.

رياض...

ُيعتبر نيكالس بيندتنر من أبرز املهاجمني الذين خرجتهم 
الكرة الدنماركية، وقد ظهر بشكل الفت مع فريق أرسنال. 
ورغم أنه ما زال في سن الـ 28 سنة إال أنه لم يحظ بالكثير 
مــن الــحــظ لــكــي يلعب مــع أنــديــة أوروبـــيـــة كــبــيــرة ولـــم يظهر 
املــالعــب األوروبــيــة باستثناء مسيرته مع  بشكل الفــت فــي 
فريق »املدفعجية«. بدأ بيندتنر مسيرته الكروية منذ الصغر 
مع فريق تارنبي بولدكلوب وكوبنهاغن بولدكلوب بني عام 
أرســنــال هذا  فــريــق  تبنى  عــام 2004  وفــي  1992 و2004، 
الطفل، لينتقل بيندتنر إلى إنكلترا ويلعب مع فريق الشباب 
في أرسنال. في عام 2005 صعد بيندتنر إلى الفريق األول 

ألرسنال والذي لعب معه حتى عام 2014.
خــاض بيندتنر مع أرســنــال 108 مباريات سجل فيها 28 
هــدفــًا، ولـــم يــلــعــب دورًا كــبــيــرًا فــي فــريــق »املــدفــعــجــيــة« ألنــه 
دائــمــًا مــا كـــان املــهــاجــم الــبــديــل فــي الــفــريــق. بــعــد ذلـــك أعـــاره 

نيكالس بيندتـنر

على هامش الحدث

مهاجم 
دنماركي لم 

يحظ بمسيرة 
كروية كبيرة رغم 

ظهوره مع 
أرسنال اإلنكليزي

ميسي سجل 
الهدف رقم 
14 في الدوري 
)ديفيد راموس/ 
)Getty

النادي  بارتوميو، رئيس برشلونة، لتوضيح موقف  سعى جوسيب ماريا 
من ليونيل ميسي، بعد أسبوع مضطرب، باإلعالن عن أن تجديد عقد 
لكرة  اإلسباني  األولــى  الدرجة  دوري  لقب  حامل  مع  األرجنتين  قائد 
التلفزيونية  القدم أمر »ال غنى عنه«. وقال بارتوميو لشبكة تي.في.3 
العب  وهو  تعاقده  يجدد  أن  ونريده  هنا  ليو  بقاء  »نريد  الكتالونية: 
مهم لبرشلونة، نعمل بجد على ذلك وعندما يريد شخصان نفس األمر 

فدائمًا هناك نهاية سعيدة«.

تجديد العقد

وجه رياضي

الــــ22 مــن بطولة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي، وذلــك 
انتشرت حول  التي  اإلشــاعــات  على خلفية 
ــفـــريـــق نــهــايــة  إمـــكـــانـــيـــة مــــغــــادرة بـــايـــيـــت الـ

املوسم.
وقــــبــــل انــــطــــالق املـــــبـــــاراة بــــني ويــــســــت هـــام 
بــاالس، اشتعلت ثورة  يونايتد وكريستال 
ــد الــفــرنــســي  ــرب مــلــعــب الـــفـــريـــق األول ضـ قــ

لديميتري باييت وتطلب منه الرحيل اآلن.
في املقابل، اختار البعض من جمهور فريق 
ويست هام يونايتد طريقة أخرى للتعبير 
عن غضبه، حيُث قام مشجع للفريق بإزالة 
اسم باييت عن قميص ويست هام وشطب 
رقمه ووضعه اسم العب آخر هو وينستون 
ريد. واألمر الذي يؤكد أن فريق ويست هام 

الجماهير  اعتبرت  حيُث  باييت،  ديميتري 
إمــكــانــيــة مـــغـــادرة الــنــجــم الــفــرنــســي خيانة 
كــبــيــرة وال يــمــكــن الــقــبــول بــهــا وتــمــريــرهــا 
وسائل  على  فيديو  وانتشر  عـــادي.  بشكل 
التواصل االجتماعي ُيظهر جماهير الفريق 
تــحــتــج بــطــريــقــة هــيــســتــيــريــة داخـــــل أروقــــة 
امللعب »األوملـــبـــي« وتــوجــه عــبــارات قاسية 

يأخذ أزمة ديميتري باييت في عني االعتبار 
هو ما فعله خارج امللعب »األوملبي«، عندما 
ــة خــاصــة  ــداريــ ــــن عـــلـــى جــ ــارس أمـ ــ ــــع حــ وضـ
امللعب،  خــارج  مــوجــودة  باييت  بديميتري 
وذلك خوفا من هجوم جماهير ويست هام 
الكبير  الغضب  نتيجة  الــجــداريــة  وتــدمــيــر 

على الالعب الفرنسي.

وانتهى  الــدنــمــارك،  أمــام   )28-  35( اليد  لكرة  العالم  بطولة  في  املصري  املنتخب  خسر 
الفارق  للنهاية، وزاد  البداية  التي سيطرت من  الدنمارك  األول )21-15( لصالح  الشوط 
في الشوط الثاني إلى تسعة أهداف قبل أن تريح الدنمارك أبرز العبيها قرب النهاية. في 
البطولة بعد هزيمتها )26 -21( أمام املنتخب  الثانية في  للمرة  املقابل، خسرت تونس 
اإلسباني، وسيطرت إسبانيا منذ البداية ونجحت في التقدم بفارق ستة أهداف، قبل أن 
الثاني،  الشوط  الفارق، وحاولت تونس مواصلة صحوتها في  تنتفض تونس وتقلص 

لكنها افتقرت للقوة الهجومية أمام منافس قوي.

صورة في خبر

خسارة مصر وتونس
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