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رياضة

بات البحث عن 
مدرب جديد 
لقيادة باريس 
سان جيرمان 
شاغل الصحافة 
المحلية، منذ 
فشل فريق 
العاصمة 
الفرنسية في 
التأهل إلى 
ربع نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا. ووفقًا 
لصحيفة »لو 
باريزيان« يبدو أن 
المرشح األوفر 
حظًا لتولي 
زمام الفريق 
هو اإليطالي 
ماسيميليانو 
أليغري، وذلك 
بفضل نتائج 
األخير مع فريقه 
يوفنتوس الذي 
قاده إلى نهائي 
دوري األبطال 
في 2015 
و2017.

)Getty /أليغري قاد اليوفي إلى نهائي دوري األبطال مرتين )أليساندرو ساباتيني

أليغري وسان جيرمان

اعتبر السلوفيني ألكسندر سيفيرين، رئيس 
االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، أنه من 
املحتمل استخدام تقنية حكم الفيديو »العام 

املقبل« في دوري األبطال، لكن »إذا تبني أن ذلك 
مناسب«. وفي ما يخص اللجوء إلى الفيديو 

لتأييد قرارات الحكام، قال سيفيرين »األهم ليس 
أن أكون أول من يفعل ذلك، بل فعله بالطريقة 

الصائبة«، وذلك خالل تصريحات للصحافة من 
مدينة كالجنفورت جنوبي النمسا.

تعرض األرجنتيني أنخل دي ماريا إلصابة 
عضلية خالل ودية منتخب بالده أمام إيطاليا 

والتي انتهت بفوز راقصي التانغو بهدفني 
نظيفني، سيغيب على إثرها عن ودية إسبانيا 

الثالثاء املقبل. وأعلن االتحاد األرجنتيني لكرة 
القدم على حسابه بشبكة »تويتر« أن دي ماريا 

أصيب في العضلة الخلفية لفخذه األيمن، 
وسيغيب عن ودية إسبانيا التي سيستضيفها 

ملعب أتلتيكو مدريد »واندا متروبوليتانو«.

أكد الالعب البرازيلي كاسيميرو أنه سيبذل 
قصارى جهده في املباراة القادمة ملنتخب بالده 

أمام نظيره األملاني يوم الثالثاء املقبل، حيث 
يتواجد زميله بفريق ريال مدريد، توني كروس. 

وقال كاسيميرو عقب الفوز على املنتخب الروسي 
بنتيجة )3-0( إن »كل من يلعب لفريق ريال مدريد 

هو العب على أعلى مستوى، ولكن في امللعب 
كل العب يدافع عن قميص منتخب بالده ويبذل 

أقصى ما لديه ملساعدة الفريق«.

سيفيرين: من المحتمل 
استخدام تقنية الفيديو 

في دوري األبطال

اإلصابة ُتبعد
دي ماريا عن 

ودية إسبانيا

كاسيميرو: 
سأقاتل أمام 

المنتخب األلماني
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رياضة

االحتفاظ بلقب بطولة 
ميامي يُمّدد صدارة 

روجيه فيدرير

المكسيك تهزم أيسلندا بثالثية
تغّلب منتخب املكسيك لكرة القدم على أيسلندا وديًا بثالثية نظيفة، في إطار 
االستعدادات ملونديال 2018 بروسيا. وجاءت ثالثية املكسيك في املباراة التي 
أقيمت على ملعب »ليفيس« بمدينة سانتا كالرا بوالية كاليفورنيا األميركية، 
عبر ماركو فابيان )د.37( ومبيغيل اليومن )د.64 و92(. ومن املقرر أن تواجه 
املكسيك كرواتيا، الثالثاء املقبل، بينما تلتقي أيسلندا مع بيرو في نفس اليوم، 

في إطار االستعدادات لكأس العالم.

ووريرز ينتصر ويفقد جهود كوري
لم ترحم اإلصابة النجم ستيفن كوري بعد عودته إلى صفوف غولدن ستايت 
الــلــقــب، فــوقــع فريستها بسرعة وتــعــّرض اللــتــواء فــي ركبته  ووريــــرز حــامــل 
الثالث، بدوري كرة السلة األميركي  الربع  اليسرى، تاركًا مواجهة أتالنتا في 
للمحترفني. وأصيب كوري بعد التحام مع زميله جافايل ماكغي عند محاولته 
التقاط كرة مرتدة وسقط بقوة على ركبته اليسرى. وكان كوري )30 عامًا( 

غاب ألسبوعني وست مباريات، بسبب التواء في كاحله األيمن.
وخــرج مــن امللعب وهــو يعرج وآثـــار اإلصــابــة بــاديــة على وجــهــه. وبعد تقييم 
ســريــع مــن الجهاز الطبي لــووريــرز، دخــل إلــى غــرف املــالبــس. وأعــلــن غولدن 
ستايت في بيان أنه يعاني من »التواء في كاحله األيسر على مستوى الرباط 

الجانبي لعظمة الساق«. وبعد فوز غولدن ستايت على أتالنتا 94-106.
وبرغم خروجه املبكر، سجل كوري 29 نقطة في 25 دقيقة. وقال زميله نيك 
يونغ »مع االقتراب من األدوار اإلقصائية، ال تريد أن ترى شيئًا مماثاًل«. ويسعى 
غولدن ستايت، الذي بلغ الدور النهائي في املواسم الثالثة املاضية، إلى تحقيق 
لقبه الثالث في أربعة مواسم )بعد 2015 و2017(، ويعول بشكل أساسي في 
هذا املسعى على كوري، الذي اختير أفضل العب في الدوري ملوسمني متتاليني 
)2015 و2016(. ويحتل غولدن ستايت حاليًا املركز الثاني في ترتيب املنطقة 
الغربية )54 فوزًا مقابل 18 خسارة(، خلف هيوسنت روكتس، صاحب أفضل 
سجل هذا املوسم )58 فوزًا مقابل 14 خسارة(، وذلك قبل نحو ثالثة أسابيع 

من انطالق األدوار اإلقصائية »بالي أوف«. يعاني غولدن ستايت من إصابة 
الهداف كيفن دورانــت في ضلعه، األسبوع املاضي، وكالي تومسون  نجميه 
الذي تعرض لكسر في إبهامه، كما تعّرض درايموند غرين لكدمة في حوضه، 

اإلثنني، ضد سان أنتونيو.

... وسبيرز يتفوق على يوتا جاز بفضل أولدريدج 
في مباراة قوية بدوري السلة األميركية للمحترفني، قاد الماركوس أولدريدج، 
جــاز 124-120. وسجل  يــوتــا  الــفــوز على ضيفه  إلــى  أنتونيو سبيرز  ســان 
أولدرديج أعلى رصيد في مسيرته )45 نقطة(، متفوقًا على دونوفان ميتشل 
مانو جينوبيلي، العب  املخضرم  األرجنتيني  وقــال  جــاز.  العــب  نقطة(   35(
ينقذنا.  أيضًا،  السابقتني  املباراتني  )أولــدريــدج( مضحكًا وفي  »كــان  سبيرز 

يقول: حسنا أيها الشبان، اتبعوني وستكونون على ما يرام«.
وهـــذا االنــتــصــار الــســادس تواليًا لسبيرز، رافــعــًا رصــيــده إلــى 43 فـــوزًا و30 
الغربية، بعدما  املنطقة  بالتساوي مع نيواورليانز بيليكانز، خامس  خسارة، 
ــام، وبــفــارق فــوز عــن أوكــالهــومــا سيتي الــرابــع، فيما  كــان عــاشــرًا قبل 10 أيـ
الــبــالي أوف. وألحق  يحتل جــاز املــركــز الثامن، وهــو آخــر املــواقــع املؤهلة إلــى 
بوسطن سلتيكس، الخسارة الثانية ببورتالند ترايل باليزرز، بعد فوزه 13 

مرة متتالية 100-105.

سفيتولينا تنهي حلم اليابانية أوساكا
أنهت األوكرانية يلينا سفيتولينا مسيرة اليابانية ناعومي أوساكا، في بطولة 
ميامي املفتوحة للتنس، بعدما هزمتها بمجموعتني بدون رد، بواقع 6-4 و2-6، 
في الدور الثاني بالبطولة. واحتاجت الالعبة األوكرانية لساعة و22 دقيقة من 
أجل إنهاء حلم الالعبة اليابانية الشابة، في إمكانية الجميع بني بطولتي إنديان 

ويلز، التي توجت بها، بداية األسبوع الجاري، وبطولة ميامي.

اعتبر السويسري روجيه فيدرر أن احتفاظه 
ــبـــن  بـــــــصـــــــدارة الــــتــــصــــنــــيــــف الـــــعـــــاملـــــي لـــاعـ
ــــات هـــدفـــا صــغــيــرًا  املـــحـــتـــرفـــن فــــي الـــتـــنـــس بـ
لــلــدفــاع عن  بالنسبة إلــيــه، فــي وقــت يستعد 
لقبه في دورة ميامي األميركية، ثاني دورات 

املاسترز لأللف نقطة هذا املوسم.
ــيــــدرر حــمــلــة الــــدفــــاع عــــن لــقــبــه فــي  ــبــــدأ فــ ويــ
ميامي، وذلك بعد أقل من أسبوع على فقدانه 
لقبه في دورة »إنديان ويلز« للماسترز أمام 
االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو. ويحتاج 
السويسري )36 عاما( إلى بلوغ ربع نهائي 
مــيــامــي لــاحــتــفــاظ بـــالـــصـــدارة، أو مــواجــهــة 
احتمال خسارتها ملصلحة غريمه التقليدي 
ــادال الــثــانــي، عــلــمــا أن  ــ اإلســبــانــي رافــايــيــل نـ

الفارق بينهما يبلغ 290 نقطة فقط.
ــتـــّوج بــعــشــريــن لقبا  وقــــال روجـــيـــه فـــيـــدرر املـ
فــي الــبــطــوالت الــكــبــرى )رقـــم قــيــاســي( »أفــكــر 
فـــي صـــــدارة الــتــصــنــيــف بــعــض الـــشـــيء، لكن 
ليس أكثر من ذلــك، هي هدف صغير. البقاء 
أكثر  الــصــدارة سيكون جيدًا، لكنه ليس  في 

ظـــهـــرت املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة األربــــعــــة الــتــي 
تــســتــعــد لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 2018، 
ــررة فـــي روســـيـــا الــصــيــف املـــقـــبـــل، بشكل  ــقــ املــ
الــوديــة التي  جــيــد للغاية خـــال االخــتــبــارات 
خــاضــتــهــا، حــيــث حــقــق املــنــتــخــب الــتــونــســي 
نظيف،  بهدف  إيــران  على  مستحقا  انتصارا 

فيما فاز املنتخب املغربي على صربيا 1-2.
ــوقـــت الـــــذي تـــعـــادلـــت فــيــه الــســعــوديــة  وفــــي الـ
1-1 مــع أوكــرانــيــا، تــعــّرض املنتخب املــصــري 
لخسارة متأخرة على يد املنتخب البرتغالي 
ــدو الـــذي  ــالــ بـــقـــيـــادة الــنــجــم كــريــســتــيــانــو رونــ
ســجــل هـــدفـــن 2-1. ونـــجـــح »نـــســـور قـــرطـــاج« 
انــتــصــار مــعــنــوي عــلــى املنتخب  فــي تسجيل 
ــرانــــي بـــهـــدف نــظــيــف، خــــال الــلــقــاء الـــذي  اإليــ
جمعهما على ملعب »رادس األوملبي«، حيث 
جاء الهدف من قبل العب إيران مياد محمدي 

كشمرزي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 71.
بـــــــدوره، قــــدم املــنــتــخــب املـــغـــربـــي أداء مــتــألــقــا 
بــقــيــادة نجمه حكيم زيـــاش، الـــذي قــاد بــاده 
ــدة والـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــيـ ــــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة جـ إلـ
الثاثة  املــبــاراة  أهــداف  صربيا 2-1. وُسجلت 

أهمية مــن ذلـــك«. واعــتــبــر أنــه حتى فــي حال 
لم يحتفظ بالصدارة فذلك »لن يكون نهاية 

العالم«.
صــدارة  فبراير  شباط/  في  فيدرر  واستعاد 
الــتــصــنــيــف مـــن نــــــادال، لــيــصــبــح أكـــبـــر العــب 
الــاعــب  املـــركـــز األول، مــتــفــوقــا عــلــى  يــتــبــوأ 
السابق األميركي أندريه أغاسي الذي تصدر 
يــومــا.  عــامــا و131  بــعــمــر 33  عــــام 2003  فـــي 
ــــى الــتــي يــعــود فيها  ــرة األولـ وكـــانـــت هـــذه املــ
السويسري الى الصدارة منذ 2012، علما أنه 
يحمل الرقم القياسي في عدد أسابيع تصدر 

التصنيف )302(.
ــام دل بـــوتـــرو في  وكـــانـــت خـــســـارة فـــيـــدرر أمــ
ــبــــوع املــاضــي  نــهــائــي »إنــــديــــان ويـــلـــز« األســ
األولــى له هــذا املوسم بعد 17 فــوزًا متتاليا. 
وتحدث السويسري بإعجاب عن األرجنتيني 
الذي عاد بقوة الى املاعب بعدما عانى من 
إصـــابـــات هــــددت مــســيــرتــه وأبــعــدتــه لــفــتــرات 

طويلة.
ــر مـــــن بــعــيــد  ــنــــظــ ــقــــط الــ ــنـــي فــ ــنـ ــكـ ــمـ وقـــــــــال »يـ
والتفكير في ذلك، وأتساءل كيف كان الوضع 

في الشوط األول، فبعد ركلة جــزاء من زياش 
العب وسط أياكس أمستردام الهولندي )19(، 
عادلت صربيا عبر دوسان تاديتش من داخل 
املــنــطــقــة بــعــد جــمــلــة فــنــيــة جــمــيــلــة )37(، قبل 
أن يمنح خالد بوطيب أســود األطــلــس هدف 
الفوز برأسية من مسافة قريبة، بعد عرضية 

متقنة من زياش )40(.
ــدار الــبــيــضــاء لــخــوض  ــ ويـــعـــود املـــغـــرب إلـــى الـ
وديـــة أخـــرى مــع أوزبــكــســتــان، الــثــاثــاء، على 
مــلــعــب مــحــمــد الــــخــــامــــس. ويــســتــعــد املـــغـــرب 
لــلــمــشــاركــة فــي املــونــديــال لــلــمــرة األولــــى منذ 
فرنسا 1998،  20 عاما، وتحديدا منذ نسخة 
القرعة في  تــاريــخــه. وأوقــعــتــه  فــي  والخامسة 
إيــران  مــع  الثانية  املجموعة  املــونــديــال ضمن 
والبرتغال وإسبانيا، فيما تلعب صربيا مع 

البرازيل وسويسرا وكوستاريكا.
بدورها، أهدرت مصر فوزا كان في متناولها 
أمام البرتغال بطلة أوروبا، حيث تابع النجم 
مــحــمــد صــــاح عــــزف ســمــفــونــيــاتــه الــجــمــيــلــة، 
إال أنها لم تكن كافية هــذه املــرة لتطغى على 
إيقاع كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفن 
في الوقت بدل الضائع، منحا باده الفوز 1-2.

وسجل صاح، نجم ليفربول، هدف االفتتاح 
لباده من تسديدة جميلة )56(، لكن رونالدو، 
ــال مـــدريـــد االســـبـــانـــي، رد بــرأســيــتــن  نــجــم ريــ
ــــي غـــايـــة  مـــتـــأخـــرتـــن مـــنـــحـــتـــا بـــــــاده فـــــــوزا فـ
الـــصـــعـــوبـــة. ويـــتـــابـــع مــنــتــخــب مــصــر إعـــــداده 
لــلــمــونــديــال الــثــالــث فــي تــاريــخــه واألول منذ 
1990، ويـــواجـــه الــيــونــان، الــثــاثــاء. وأوقــعــت 

بالنسبة إليه، فمن الصعب تخيل ذلك. األمر 
وفي  الجراحية  العمليات  فــي  أهمية  األكــثــر 
ــات فـــي اعـــتـــقـــادي هـــو الـــشـــكـــوك: هل  ــابــ اإلصــ
الخوف  العودة وتخطي  قــادرًا على  ستكون 

واستعادة الثقة مجددًا؟«.
ــام بــذلــك  ــه قــ ــا قــصــة جــمــيــلــة ألنــ ــهـ ــابـــع »إنـ وتـ
بــذلــك، وهــذا  القيام  النهاية، مــن الصعب  فــي 
يستحق بــرأيــي كثيرًا مــن االحــتــرام«. وشــدد 
الــســويــســري عــلــى أنـــه تــجــاوز خــســارتــه أمــام 
دل بوترو، على الرغم من أنه أتيحت له ثاث 

فرص لحسم املباراة أنقذها األرجنتيني.
وقال »لم أكن في حاجة إلى كثير من الوقت 
لــتــجــاوزهــا )الـــخـــســـارة(، ألنــنــي شــعــرت بــأن 
الــنــتــيــجــة كــــان يــمــكــن أن تـــذهـــب فـــي أي من 
االتــجــاهــن. لــألســف لــم أكــن الــفــائــز ربــمــا ألن 
الــحــظ كــان إلــى جانبي فــي املــاعــب فــي آخر 
14 شـــهـــرًا، ولـــذلـــك ال بــــأس بــخــســارة بعض 

املباريات«.
الثاني من  النصف  فــي  وبــعــد غيابه ألشــهــر 
وأحــــرز  فـــي 2017،  بــقــوة  فـــيـــدرر  عــــاد   ،2016
ســبــعــة ألــــقــــاب، أبــــرزهــــا بــطــولــتــا أســتــرالــيــا 
املفتوحة و»ويمبلدون« البريطانية. واحتفظ 
»ملبورن« وأضاف  بلقب بطولة  السنة  هذه 
لقب دورة روتــردام الهولندية. ويشارك ديل 
بوترو )29 عاما( في دورة ميامي أيضا، وهو 
أحرز في »إنديان ويلز« لقبه األول في دورات 
ُيــذكــر أن منافسات  املــاســتــرز لــأللــف نــقــطــة. 

الرجال في دورة ميامي انطلقت األربعاء.
)فرانس برس(

القرعة منتخب الفراعنة في املجموعة األولى 
وروسيا  والسعودية  األوروغــــواي  بمواجهة 
ــدرب مـــصـــر، األرجــنــتــيــنــي  ــ ــع مـ ــ املــضــيــفــة. ودفـ
هـــكـــتـــور كــــوبــــر، بــتــشــكــيــلــة أســـاســـيـــة ضــمــت 
الــحــارس محمد الــشــنــاوي واملــدافــعــن محمد 
عــبــد الـــشـــافـــي وعـــلـــي جــبــر وأحـــمـــد حــجــازي 

وأحــمــد فتحي، والعــبــي الــوســط طــارق حامد 
ومحمد النني ومحمود تريزيغيه وعبد الله 
أحمد  الهجوم  وفــي  السعيد ومحمد صــاح، 

حسن كوكا.
وأنــقــذ الــحــارس بيتو مــرمــى الــبــرتــغــال باكرا 
السعيد وعرضية من  الله  لعبد  إثــر تسديدة 

فرصة  للبرتغال  وسنحت   .)7( النني  محمد 
ثــمــيــنــة الفـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل مـــن ضـــربـــة حــرة 
غير مباشرة داخل املنطقة، لكن السعيد أنقذ 
الشباك  تهز  أن  قبل  القوية  رونالدو  تسديدة 

.)26(
ــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، ســجــلــت مـــصـــر هــدفــا  وفـ
قابلها  للسعيد  تمريرة جانبية  بعد  ملعوبا 
ــــي الــــــــدوري  ــدافـ ــ صــــــــاح، مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هـ
جميلة  أرضــيــة  بتسديدة  املــمــتــاز،  اإلنكليزي 
ــارج املــنــطــقــة ســكــنــت الـــزاويـــة  ــ بــيــســراه مـــن خـ

اليمنى البعيدة لبيتو )56(.
وعلى وقع تشجيع كبير من املشجعن، أراح 
الدقيقة 78، ودفــع بمحمود  كوبر صــاح فــي 
عبد الرازق »شيكاباال« بدال منه. وبينما بدت 
املباراة متجهة لصالح منتخب الفراعنة، حّول 
رونالدو، أفضل العب في العالم خمس مرات، 
عرضية لريكاردو كواريسما، إلى رأسية قوية 
عن  الشناوي  محمد  عجز  قريبة،  مسافة  مــن 
 ،)5+90( دقائق  ثــاث  وبعد   .)2+90( إبعادها 
ثانيا برأسية جميلة  أضـــاف رونــالــدو هــدفــا 
انــتــظــر الــحــكــم تقنية الــفــيــديــو املــســاعــدة لكي 
يحتسبه. ورفــع رونــالــدو )33 عــامــا( رصيده 

إلى 647 هدفا في 900 مباراة احترافية.
وتــــعــــادل املــنــتــخــب الـــســـعـــودي أمــــــام نــظــيــره 
األوكـــرانـــي بــهــدف ملــثــلــه، خـــال الــلــقــاء الـــودي 
الذي جمعهما على »امللعب البلدي« في مدينة 
مــاربــيــا اإلســبــانــيــة، فــي مستهل اســتــعــدادات 

املنتخب لكأس العالم بروسيا.
)العربي الجديد(

منتخبات المونديال العربية تطمئن على جاهزيتهافيدرر لم يعد يعتبر صدارة التصنيف هدفًا أساسيًا
لم تعد صدارة التصنيف 

العالمي للتنس تعني 
السويسري روجيه فيدرير 

كثيرًا، وهي أصغر 
أهدافه

قدمت المنتخبات العربية 
أداء جيدًا خالل تجاربها 

الودية التي تسبق 
المشاركة في المونديال

)Getty /فيدرر خسر نهائي بطولة »إنديان ويلز« )كيفورك دجانسيزيان

)Getty/المدرب رابح ماجر تعرض النتقادات كثيرة )بالل بن سالم

الجمهور الجزائري يتمنى عودة محاربي الصحراء )فرانس برس(

منتخب تونس فاز بهدف وحيد على إيران )صالح حبيبي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

الاعبن  تــواجــد  مــوضــوع  يشكل 
تشكيلة  فــي  الجنسية  مـــزدوجـــي 
بـــارزا  الــجــزائــري، حــدثــا  املنتخب 
في املشهد الكروي الجزائري، خاصة في ظل 
تراجع حضورهم في الفترة األخيرة، ما جعل 
الــريــاضــي منقسما بخصوص  الــعــام  الــــرأي 
ضـــرورة مــواصــلــة سياسة االعــتــمــاد عليهم، 
أو االستغناء عنهم تدريجيا ومنح الفرصة 

لاعبي الدوري املحلي.
ــلـــن املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــجــزائــري  وأعـ
األول لكرة القدم، رابح ماجر، عن قائمة تضم 
تخللته  تــدريــبــي  ملعسكر  تحسبا  العــبــا   24
ــام تــنــزانــيــا  مـــبـــاراتـــان وديـــتـــان، إحــداهــمــا أمــ
فاز فيها الخضر 4-1 وثانيتهما أمام إيران 
يوم 27 مارس/آذار الحالي، وحملت القائمة 

الجزائر و»مزدوجو 
الجنسية«

حضور متدن وانتقادات

الجزائريين  الالعبين  ابتعاد  أو  انضمام  أثار  لطالما 
جدًال  للمنتخب  المزدوجة  الجنسية  أصحاب 
الصحراء  محاربي  منتخب  صعيد  على  واسعًا 
للنتائج  أو ضد وفقًا  بين مع  األراء ما  وتنقسم 

التي تسجلها الجزائر

تقرير

مفاجآت كثيرة، خاصة فيما يتعلق بتواجد 
املنتخب  داخــل  الجنسية  الاعبن مزدوجي 
والذين تراجع حضورهم بشكل الفت مقارنة 
لــإشــراف  قـــدوم مــاجــر  الــتــي سبقت  بالفترة 
منتصف  فــي  للمنتخب  الفني  الــجــهــاز  على 

شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وكانت القائمة الجديدة للمنتخب الجزائري 
قد ضمت 8 العبن مزدوجي الجنسية فقط 
مـــن أصــــل 24 العــبــا وجــــه لــهــم املـــديـــر الــفــنــي 

الـــجـــزائـــري الـــدعـــوة لــلــمــشــاركــة فـــي املعسكر 
وهم: عيسى ماندي، كارل مجاني، اسماعيل 
بناصر، نبيل بن طالب، سفير تايدر، رياض 

محرز، ياسن براهيمي وسفيان هني.

إنجازات كبيرة ملزدوجي الجنسية
ــتــــي مــــر بــهــا  ـــــرة الــ وشــــهــــدت الــــفــــتــــرة املــــــزدهـ
و2016،   2009 بـــن  مـــا  الـــجـــزائـــري  املــنــتــخــب 
قــيــام الــقــيــادة الــســابــقــة لــاتــحــاد الــجــزائــري 
باعتماد  روراوة  محمد  برئاسة  الــقــدم  لكرة 
ســـيـــاســـة االســـتـــعـــانـــة بـــالـــاعـــبـــن مـــزدوجـــي 
 95 حــوالــي  يشّكلون  كــانــوا  الــذيــن  الجنسية 
باملائة من تركيبة املنتخب، ونادرا ما كانت 
تمنح الفرصة لاعبي الدوري الجزائري، عدا 
حراس املرمى الذين كانوا ينافسون الحارس 
رايــس وهــاب مبولحي الــذي ظل الرقم واحد 
ــــن املـــنـــافـــســـة  ــاده عـ ــعــ ــتــ ابــ ــــازع رغــــــم  ــنـ ــ دون مـ

وتواجده دون فريق لفترات طويلة.
تأهل  بعد  نجاعتها  السياسة  هــذه  وأثبتت 
املنتخب مرتن إلــى كــاس العالم في دورتــي 
كثيرا  تــراجــعــت  الــجــزائــر  لكن  و2014،   2010
ــن ســبــاق  بـــعـــدهـــا، حـــيـــث أقـــصـــيـــت مـــبـــكـــرا مــ
الـــتـــأهـــل إلــــى مـــونـــديـــال روســـيـــا وتــواصــلــت 
»املغتربن«  الاعبن  على  االعتماد  سياسة 
الفني لوكاس  املــديــر  التعاقد مــع  تــم  بعد أن 

ألكاراز.
وعلى سبيل املثال، شهد املنتخب الجزائري 
تواجد 17 العبا مغتربا في مباراتي زامبيا 
في شهر سبتمبر/أيلول املاضي بتصفيات 
مــونــديــال روســـيـــا ثـــم تــقــلــص الـــعـــدد إلـــى 12 
ــاراة الـــكـــامـــيـــرون مــطــلــع شهر  ــبــ العـــبـــا فـــي مــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول وكــانــت هــذه املــبــاراة، 
ــيـــرة لــلــمــديــر الــفــنــي اإلســبــانــي ألـــكـــاراز،  األخـ
الــذي غــادر منصبه وخلفه رابــح ماجر الذي 
أشــــرف عــلــى مـــبـــاراة نــيــجــيــريــا األخـــيـــرة في 
التصفيات املونديالية التي انتهت بالتعادل 
 0/3 نيجيريا  الجزائر على  بها  )فــازت   1/1
إشــراك نيجيريا العبا غير  فيفا  إثبات  بعد 

مؤهل قانونيا(.
ــيــــام اتــــحــــاد الـــكـــرة  ــلـــك الـــفـــتـــرة قــ وشــــهــــدت تـ
ــدة بـــحـــســـابـــه عــلــى  ــريـ ــغـ ــري بــنــشــر تـ ــزائــ ــجــ الــ
نوفمبر/تشرين  شــهــر  نــهــايــة  فــي  »تــويــتــر« 
الــثــانــي املـــاضـــي جـــاء فــيــهــا أن اســتــدعــاء أي 
الجنسية(،  )مـــزدوج  بالخارج  مستقر  العــب 
يجب أن يراعي شرطن أساسين هما: التزام 
فضا  للجزائر،  املشروط  غير  الاعب  ووالء 
الاعبن  الفنية على  الناحية  تفوقه من  عن 

الناشطن في الدوري املحلي.
وتــســبــبــت هــــذه الـــتـــغـــريـــدة فـــي جــــدل كبير 
ــكــــروي بـــن وســـائـــل اإلعــــام  فـــي املــشــهــد الــ
والاعبن أنفسهم حيث خرج الكثير منهم 

انتقادات الستبعاد 
مزدوجي الجنسية وتدني 
مستوى الالعبين المحليين

منتخب الجزائر ال يعتمد كثيرًا على مزدوجي الجنسية )خالد دسوقي/فرانس برس(

ــرار عــلــى غـــــرار الــاعــب  ــقــ لــلــتــنــديــد بـــهـــذا الــ
الـــســـابـــق عــنــتــر يـــحـــي، ونـــجـــم نـــــادي غلطة 
ــتـــركـــي ســـفـــيـــان فـــيـــغـــولـــي، بــيــنــمــا  ســــــراي الـ
الــتــواصــل االجتماعي  وصــف رواد وســائــل 
أبناء  بن  يفّرق  الــذي  »العنصري«  بـ القرار 

الوطن الواحد.
وســــار اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــجـــزائـــري عــلــى نفس 
الـــدرب حيث أكــد عــدد مــن مسؤوليه وقتها 
ــبــــق لــلــمــنــتــخــب  ومـــنـــهـــم املــــديــــر الـــفـــنـــي األســ
الجزائري رابح سعدان بأن أبواب املنتخب 
مفتوحة لكل الاعبن دون استثناء، بينما 
قـــال اتـــحـــاد الـــكـــرة فـــي بــيــان نــشــر فـــي شهر 

أعلنها ماجر األسبوع املاضي؛ ليعود الجدل 
مجددا حول قيمة الاعبن »املغتربن« في 
املنتخب وجدوى االعتماد عليهم مستقبا 
أو عدمها، خاصة أن القائمة الجديدة عرفت 
11 العبا  قوامه  بلغ  قويا  »محليا«  تواجدا 

من بينهم 3 حراس مرمى.
للمنتخب  الفني  الجهاز  أقصى  وباملقابل، 
أكتوبر/ في شهر  تنصيبه  منذ  الجزائري 

مــــزدوج  العـــبـــا   15 املـــاضـــي  األول  تــشــريــن 
الجنسية على األقل وهم: أدم أوناس، ياسن 
بــن زيـــة، سفيان فيغولي والــحــارس رايــس 
وهاب مبولحي، رشيد غزال، محمد فارس 

»املــكــتــب  املــــاضــــي  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
باالعتماد  إرادتـــه  يؤكد  لاتحاد  التنفيذي 
ــــن ســــــواء  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــن الـ ــبـ ــ ــــاعـ ــى كــــــل الـ ــلــ عــ
املولودون في الجزائر أو في الخارج... ولكن 
املــقــايــيــس الــتــي ســيــتــم اعــتــمــادهــا ستكون 
متعلقة أساسا باالنضباط والتفوق الفني«.
ورغــم تــراجــع اتــحــاد الــكــرة عــن قـــراره، إال أن 
أول مباراتن للجهاز الفني الجديد بقيادة 
ماجر أمام نيجيريا وإفريقيا الوسطى في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، شــهــدت تــراجــعــا 
لتواجد مزدوجي الجنسية حيث بلغ العدد 
التي  القائمة  لثمانية في  9 فقط ثم تقلص 

وسفيان دهام، مهدي زفان، ادريس سعدي 
ــوز،  ــودبــ ــــاق بــلــفــوضــيــل وريـــــــاض بــ ــــحـ واسـ
فضا عن العبن مصابن هما فوزي غام 
ومهدي عبيد، إضافة إلى لياسن بن طيبة 

كادامورو، وعدالن قديورة.
وطرح هذا األمر تساؤالت كثيرة سواء في 
وســائــل اإلعـــام أو حتى وســائــط التواصل 
االجتماعي التي عجت بردود أفعال سلبية، 
اســتــهــجــنــت اســتــبــعــاد الــاعــبــن مــزدوجــي 
ــتـــخـــب وعــــلــــى رأســــهــــم  ــنـ الـــجـــنـــســـيـــة مـــــن املـ
الحارس املخضرم رايس مبولحي واملهاجم 
أبــدا تحت  اللذان لم يلعبا  سفيان فيغولي 

إمـــرة املــديــر الفني الــجــديــد، كما يــرى رواد 
مواقع التواصل عدم جدوى االعتماد على 
محدودية  أثبتوا  الــذيــن  املحلين  الاعبن 
مستواهم، منتقدين عدم قيام اتحاد الكرة 
أوملبيك  غــرار نجم  بضم العبن جــدد على 
لوبيز ورفيق  عــوار وماكسيم  ليون حسام 
االخــتــبــار تحسبا  تــحــت  غــيــتــان، لوضعهم 
ــقــــادمــــة الــــتــــي ســتــشــهــد تــنــافــس  لـــلـــفـــتـــرة الــ
الجزائر على التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 
عن  فــضــا   ،2021 تــســخــة  وبـــعـــدهـــا   ،2019
مــحــاولــة الـــعـــودة إلـــى املــونــديــال مــن بــوابــة 

قطر التي ستحتضن دورة عام 2022.
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يــعــود ســبــاق الــتــنــافــس املــثــيــر بني 
لويس هاميلتون سائق مرسيدس 
وسيباستيان فيتل سائق فيراري 
العالم لسباقات  افتتاح بطولة  من جديد في 
األحــد عبر  اليوم  التي تنطلق  الفورموال ون، 
ألبرت  االفتتاحي على حلبة  أستراليا  سباق 
بـــارك فــي مــلــبــورن، ورغـــم مـــرور أربـــع سنوات 
يــزال فريق مرسيدس  الــتــامــة، ال  الهيمنة  مــن 
ــي عـــالـــم ســبــاقــات  بـــمـــثـــابـــة الـــبـــطـــل املـــطـــلـــق فــ

الفورموال.
وال يــزال مرسيدس هو املرشح األقــوى للفوز 
باللقب، في املوسم الجديد لبطولة العالم، لكن 
استمرار  الــســيــارات،  سباقات  مشجعو  يأمل 
املنافسة، بني لويس هاميلتون وسيباستيان 
فــيــتــل، بطلي الــعــالــم، 4 مــــرات، بــاعــتــبــاره أول 
منهما  لكل  سبق  سائقان،  فيه  يتنافس  عــام 
ــالـــم 4 مـــــــرات، وســتــكــون  ــعـ ــفــــوز بــبــطــولــة الـ الــ
املعركة بينهما على االنضمام إلى األسطورة 
األرجنتيني خوان مانويل فانجيو، في املركز 
الــثــانــي، عــبــر الــعــصــور بـــ 5 ألـــقـــاب، والــدخــول 
لدائرة الضوء. فيما يتصدر مايكل شوماخر، 

الترتيب بـ 7 ألقاب في بطولة العالم.
ويـــبـــدو الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون هو 
املرشح األقوى للفوز باللقب، ليكون الخامس 
لـــه فـــي مــســيــرتــه الــريــاضــيــة حــتــى اآلن حيث 

بطولة العالم 
للفورموال

ينشد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أن يستهل موسم 2018 
االفتتاحي  بالسباق  بالفوز  واحد،  الفورموال  لسباقات  العالم  بطولة  من 
الثاني/نوفمبر،  آخر سباق، والمقرر في 25 تشرين  إلى  الوصول  أمل  على 

متساويا مع األرجنتيني خوان مانويل فانجيو بخمسة ألقاب عالمية

3031
رياضة

تقرير

يتصدر القيادة في فريقه فيما يقود السيارة 
بوتاس،  فالتيري  الفنلندي  السائق  الثانية، 
للموسم الثاني على التوالي ولم يشهد فريقا 
فيراري وريــد بــول أيضا أي تغيير في موقع 
القيادة، عن املوسم املاضي، حيث يقود فيتل 
فيراري،  سيارتي  رايكونن  كيمي  والفنلندي 
ــال ريـــتـــشـــاردو  ــيــ فــيــمــا يـــقـــود األســـتـــرالـــي دانــ
ريد  سيارتي  فيرستابن،  ماكس  والهولندي 

بول.
ــراري هــــو األســــــــرع خـــــال املـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ وكـــــــان فـ
األخـــيـــرة مـــن االخـــتـــبـــارات قــبــل بـــدايـــة املــوســم 
كان  إذا  مــا  على  الكثير  وسيتوقف  الــجــديــد، 
اإلبــقــاء على  الجديدة،  فــيــراري  بوسع سيارة 
األملاني فيتل قريبا من هاميلتون في سيارته 
السائق  التي تحدث عنها  مرسيدس دابليو، 
البريطاني، بالكثير من اإلعجاب في تجارب 

ما قبل بداية املوسم.

ــة الـــتـــي ســجــلــت خـــال  ــ ــنـ ــ ــا تـــكـــون األزمـ ــمــ وربــ
الـــتـــجـــارب مــضــلــلــة؛ لــكــن هـــنـــاك اقــتــنــاعــا بــأن 
مرسيدس سيدخل سباق األحد وهو املرشح 
ــاد، ومـــــع ذلـــــك يـــأمـــل جــمــهــور  ــتـ ــعـ ــاملـ لـــلـــفـــوز كـ
بني  قوية  بمنافسة  االستمتاع  فــي  الــريــاضــة 
ــيــــراري ومــنــافــســه الــبــريــطــانــي عند  ســـائـــق فــ
انـــطـــاق الـــســـبـــاق االفــتــتــاحــي لــلــمــوســم، وأن 
تــســتــمــر املــنــافــســة عــلــى الــلــقــب حــتــى األمــتــار 
األخـــيـــرة مـــن املـــوســـم الــــذي ســيــتــكــون مـــن 21 

سباقا هذا العام.
وأنــهــى ريــد بــول بـــدوره املــوســم املــاضــي دون 
أي صـــــدارة فـــي الــتــجــارب الــرســمــيــة، وهــومــا 
قــــد يــتــغــيــر فــــي املــــوســــم الــــجــــديــــد مــــن خـــال 
ــارة ســـريـــعـــة لـــلـــفـــريـــق، يــمــكــن أن تــعــطــي  ــيــ ســ
فريق  يهدد  فيرستابن خطرا حقيقيا  ماكس 
مرسيدس، ال سيما أنــه من أبــرز املــواهــب في 
عالم اللعبة حاليا. وال يمكن التغاضي أيضا 
املتكامل،  السائق  هــذا  ريتشاردو،  عن وجــود 
الـــــــذي لــــم يـــقـــل كــلــمــتــه الـــنـــهـــائـــيـــة حـــتـــى اآلن 
ومـــن املــنــتــظــر بــالــطــبــع أن يحظى ريــتــشــاردو 
بتشجيع هــائــل، فــي بــدايــة فــعــالــيــات املــوســم 
الجديد، حيث يقام السباق األول للبطولة في 

بلده أستراليا، وبني جماهيره املتحمسة.

تصريحات هادئة
ــواء الــتــوتــر الــتــي الزمـــت املنافسة  وغــابــت أجــ
بني الكبيرين لويس هاميلتون وسيباستيان 
فيتل العام املاضي في املؤتمر الصحافي في 
حلبة ألبرت بارك، وقبل بدء املواجهة بينهما 
على حلبات السباقات وساد االحترام املتبادل 
األجــــواء بعكس أجــــواء الــصــراع املــحــتــدم بني 
ــم املــــاضــــي، والــــــذي شهد  الـــرجـــلـــني فـــي املـــوسـ
تصادما بني سيارتيهما في سباق أذربيجان 
وهو ما تسبب في رد فعل غاضب من جانب 

هاميلتون سائق مرسيدس.
وقال هاميلتون الذي تفوق على فيتل ليفوز 
باللقب الثالث مع مرسيدس في العام املاضي 
وفقا لرويترز: »عندما تصل لنهاية مسيرتك 
تنافس  أنــك  تعرف  أن  تريد  فإنك  االحترافية 
ــع: »هـــنـــاك من  ــابــ فـــي مـــواجـــهـــة األفــــضــــل«. وتــ
يــعــتــزلــون مــبــكــرا وهــنــاك مــن يكتفي ببطولة 
ــــدة.. والــهــدف الــنــهــائــي أن تــكــون األفــضــل  واحـ

ألنك تنافس في مواجهة األفضل«. 
ــــذي ســبــق وتـــوج  وأشـــــاد فــيــتــل )30 عـــامـــا( الـ
باللقب 4 مــرات متتالية مــع ريــد بــول مــا بني 
2010 و2013 أيضا بمنافسه البريطاني رغم 
املــواجــهــة الــغــاضــبــة بينهما فــي بــاكــو الــعــام 
املــاضــي. وقـــال فــيــتــل: »لــقــد قـــدم )هاميلتون( 
أداء متميزا للغاية على مدار سنوات طويلة«. 
وأضــــاف الــســائــق األملـــانـــي: »واآلن أنـــا أبحث 
باللقب  الفوز  األكبر وهو  الهدف  عن تحقيق 
مــع فـــيـــراري أعــظــم فــريــق فــي تــاريــخ البطولة 
والفريق األكثر نجاحا.. هذا هو هدفي األكبر 
حاليا وهو الفوز لفيراري والفوز على األفضل 

ولويس هو واحد من بينهم بالتأكيد«.

G G

صراع ثنائي جديد ومثير 
بين لويس هاميلتون 

وسباستيان فيتيل

فالكاو: فوزنا على فرنسا تاريخي
فرنسا ضمن  الوطني على  منتخبه  فــوز  بــأن  فالكاو  رادامــيــل  الكولومبي  املهاجم  أقــّر 
االســـتـــعـــدادات ملــونــديــال روســيــا املــرتــقــب انــطــاقــه بــالــصــيــف، )2-3( فــي بــاريــس كــان 
»تاريخيًا« لكنه شدد على أن الهدف هو املونديال. وفي تصريحات عقب اللقاء أوضح 
فالكاو أن »النتيجة تاريخية ولكن الهدف هو كأس العالم«. وعن املباراة، قال »بدأنا على 
استحياء بعض الشيء. ضغطوا علينا هجوميًا وسجلوا هدفني. وأدركنا منذ الشوط 
لنا ذلك  التعادل يمكن تحقيقه، وتحدثنا عن ذلك بغرف خلع املابس وسمح  أن  األول 
بالفوز«. وأكد »قدمنا أداًء جيدًا بالشوط الثاني من اللقاء«. وبالنسبة لفالكاو »الهدف هو 
التطور والتضامن وهذا الفوز سمح لنا بالعمل بمزيد من الثقة. قد نكون في روسيا غير 
مرشحني للفوز لكننا نتحلى باملهارة التي تجعلنا نواجه أي خصم«. وتشارك كولومبيا 

في مونديال روسيا ضمن املجموعة الثامنة مع بولندا والسنغال واليابان.

بوفون: األرجنتين مرشحة للفوز بالمونديال
ــى حــــــارس مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا جــيــانــلــويــجــي  ــنـ أثـ
بــوفــون على األرجــنــتــني بعد فــوزهــا على فريقه 
الاتيني  البلد  منتخب  أن  مؤكدًا  نظيفة  بثنائية 
»مرشحًا  يعد  سامباولي  خورخي  يقوده  الــذي 
وأملانيا  الــبــرازيــل  بجانب  املــونــديــال  بلقب  للفوز 
وإسبانيا«. وفازت األرجنتني بثنائية نظيفة على 
مانشستر  بمدينة  االتــحــاد  ملعب  فــي  إيــطــالــيــا 
وستواجه إسبانيا في ودية أخرى الثاثاء املقبل 
في مدريد ضمن االستعدادات ملونديال روسيا 
وفي تصريحات  املقبل.  الصيف  انطاقه  املقرر 
عقب املباراة، قال بوفون »علينا تهنئة األرجنتني، 
ــح أن »األرجــنــتــني  قــدمــت مــبــاراة كــبــيــرة«. وأوضــ
تتحلى بكثير من املهارات. وتعتمد على العبني 
على مستوى عال ودفاع قوي. فهي مرشحة للفوز باملونديال بجانب البرازيل وأملانيا 
وإسبانيا«. ولن تشارك إيطاليا للمرة األولى منذ 60 عاما في املونديال بعد سقوطها 
في امللحق الفاصل املؤهل أمام السويد في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وذكر بوفون 
أن »إيطاليا في مرحلة إعــادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل للمونديال. إنها لحظة 
تاريخية خاصة جــدًا ولكن في حقبة أخــرى قد تكون )مــبــاراة إيطاليا-األرجنتني( في 
أو نهائي مــونــديــال«. وعبر عــن »ســعــادتــه« عــن عــودة زميله بيوفنتوس  نصف نهائي 
غونزالو إيغوايني للمنتخب األرجنتيني بعد تسعة أشهر دون استدعائه، كما أكد على 
أن باولو ديباال »سيلعب في مونديال روسيا«. وأوضح »نحن سعداء بديباال في فريق 

يوفنتوس إنه العب رائع وسيلعب في املونديال وال يوجد شك في ذلك«. 

راموس يعبر عن فخره بمستوى إسبانيا
عبر قائد املنتخب اإلسباني لكرة القدم سرخيو 
رامــــــوس عـــن فـــخـــره بـــالـــصـــورة الـــتـــي ظــهــر بها 
»املاتادور« على أرض بطلة العالم أملانيا وانتهاء 
مــؤكــدًا   ،)1-1( بــالــتــعــادل  بينهما  الــــودي  الــلــقــاء 
تعطيهم  لكنها  كــافــيــة  لــيــســت  النتيجة  أن  عــلــى 
األمـــل فــي مــونــديــال روســيــا. وأشـــار الــاعــب في 
تصريحات بعد املباراة إلى أن »اللقاء كان كبيرًا 
جهدًا  بذلنا  الــقــدم.  كــرة  محبو  واستمتع  للغاية 
كبيرًا بالشوط األول ولكن ال يمكن التحمل طيلة 

املباراة. هم أبطال العالم وأحد املنتخبات األكثر حظوظًا للفوز بمونديال روسيا«.
وبدا راموس متفائًا إزاء املونديال. وقال »نسير على الطريق األفضل. ال يجب االكتفاء 
بما نحن عليه ولكن ال بد من االقتناع بما يتم فعله. نؤمن بهذا الفريق وهذا الجيل من 
الاعبني وأظهرنا ذلك على امللعب. هناك أمور يجب تحسينها للوصول بشكل جيد إلى 

روسيا لكن تم تقديم األمور على نحو جيد«.

راكيتيتش: لسنا جاهزين حتى اللحظة للمونديال
أمــام بيرو  الكرواتي  إيفان راكيتيتش عقب هزيمة منتخبه  أكد العب وسط برشلونة 
ــذا »سيجب  ل مــونــديــال روســيــا،  لــخــوض  بــعــد«  »غــيــر مستعد  أن منتخبه  )2-0( على 
عليهم العمل على كثير من األمور« حتى يونيو/ حزيران املقبل. وفي تصريحات عقب 
راكيتيتش  قــال  للمونديال،  االســتــعــدادات  املتحدة ضمن  بالواليات  أقيمت  التي  الــوديــة 
الوقت حتى  الكثير من  هناك  ولكن  النواحي  من  كثير  العمل على  علينا  أنــه  »الحظنا 
املونديال«. وأضاف الاعب الكرواتي أنهم يريدون االستعداد بشكل جيد للودية املقبلة 
أمام املكسيك املقررة الثاثاء املقبل. وقلل راكيتيتش من أهمية الهزيمة مسلطًا الضوء 
على أهمية عودته مرة أخرى لزمائه في املنتخب »بعد وقٍت طويل من الغياب«. وعن 
التسجيل«.  الحصول على فرص واضحة إلمكانية  لكن دون  املباراة قال »استحوذنا 
وستنافس كرواتيا التي تأهلت للمونديال عبر امللحق الفاصل، بدور باملجموعة الرابعة 

أمام األرجنتني ونيجيريا وآيسلندا.

طــفــًا، وأصــبــح الــيــوم واحــــدًا مــن نــجــوم هـــذه الــريــاضــة بعد 
سيحاول  التي  األميركية  البطولة  فــي  األول  فــوزه  تحقيقه 
املنافسة على لقبها. وقال كوهن بعد نهاية املباراة التاريخية 
أمام الصحافيني: »لقد كانت مباراة صعبة. أنا سعيد لهذا 
الفوز، لكن اآلن علّي التركيز على املواجهة القادمة. الاعبون 
هــنــا يــمــلــكــون خـــبـــرة كــبــيــرة أكـــثـــر مـــنـــي. عــلــي أن أخـــوض 
املباريات لكي أتعلم أكثر، في حال فزت أو خسرت، وأستغل 

كل الفرص وتقديم كل شيء أملكه«.
أربــاحــًا  يبلغ طــول كــوهــن حــوالــي متر و85 سنتم، وحــقــق 
مالية من مسيرته الرياضية بلغت حتى اآلن 60 ألف دوالر 
أمــيــركــي. حقق فـــوزًا وحــيــدًا فــي منافسات الــفــردي. وعلى 
صعيد مشاركته فــي بــطــوالت »الــغــرانــد ســـام«، خــرج من 
الدور األول في بطولة أستراليا املفتوحة للشباب عام 2016، 
للشباب في  النهائية في بطولة فرنسا  املباراة  إلى  ووصــل 

عام 2017. كما ودع من الدور الثاني بطولة »ويمبلدون« عام 
2016، وخرج من الدور ربع النهائي لبطولة أميركا املفتوحة 
فــي عــام 2016. فــي املــقــابــل، لــم يلعب حتى اآلن أي مــبــاراة 
ـــ604 في  ال »الــزوجــي« ويحتل املركز  رسمية في منافسات 
عام 2018. لكنه لعب في »الغراند سام« فئة الزوجي وبلغ 
الــدور ربع النهائي من بطولة أستراليا املفتوحة عام 2016 
وتوج بلقب بطولة فرنسا املفتوحة للشباب في عام 2017، 

كما ودع من الدور األول بطولة »ويمبلدون« في عام 2016.
األميركية  »ميامي«  بطولة  بلقب  التتويج  كوهن  وسيحاول 
مــن أجـــل دخـــول الــتــاريــخ مــن أوســـع األبــــواب وتحقيق لقب 
بطولة من أول مشاركة رسمية في فئة الكبار. وبذلك يخلف 
األســطــورة رافاييل نــادال الــذي قــدم الكثير في عالم التنس 
وما زال يقدم حتى اليوم أجمل العروض في البطوالت التي 

ُيشارك فيها.

رياض الترك

دخل الاعب اإلسباني نيكوال كوهن تاريخ التنس من أوسع 
األبواب وسار على خطى مواطنه اآلخر رافاييل نادال، وذلك 
بعد أن أصــبــح أصــغــر العــب إســبــانــي يــفــوز فــي مــبــاراة من 
داريـــان كينغ في  الــاعــب  املوسمية على حساب  الــبــطــوالت 

بطولة »ميامي« األميركية.
ـــــ18 قــبــل يــومــني -  وأطــــاح نــيــكــوال كــوهــن - الـــذي بــلــغ عــامــه ال
بمنافسه داريان كينغ )7 – 6( و)6 – 4(، في بطولة ميامي 
األميركية، ليكون أصغر العب إسباني ُيحقق فوزه األول في 
البطولة بعد اإلسباني رافاييل نادال الذي حقق فوزه األول 

في بطولة كبيرة بعمر الـ17 في عام 2004.
للرجال،  العاملي  التصنيف  الـــ211 في  املركز  ويحتل كوهن 
كان  عندما  إسبانيا  فــي  للعيش  وانتقل  النمسا  فــي  وولـــد 

نيكوال كوهن

على هامش الحدث

نيكوال كوهن 
نجم إسباني شاب، 

سيكون له شأن 
كبير في المستقبل 

لخالفة رافاييل 
نادال

هاميلتون 
بطل العالم 
أربع مرات 
آخرها الموسم 
الماضي )غلين 
نوكولوس/
فرانس برس(

حذر بيرني ايكلستون، مسؤول الحقوق التجارية السابق لبطولة العالم 
للفورموال ون للسيارات مالكي البطولة الحاليين، من عدم أخذ تهديد 
إقامة بطولة موازية على محمل الجد، وقال إن مرسيدس ربما تتبع 
بأن  فيراري،  رئيس  ماركيوني،  سيرجيو  وهدد  االنسحاب.  في  فيراري 
البطولة  مالكة  ميديا  ليبرتي  مسؤولو  قرر  لو  يرحل  أن  يمكن  الفريق 
ويعتقد  بساطة.  أكثر  محركات  استخدام  خطط  في  قدما  المضي 

ايكلستون أن فيراري ومرسيدس متفقتان في هذا السياق. 

تهديدات باالنسحاب

وجه رياضي

وجوه جديدة
لن تشهد الفرق املرشحة للمنافسة على لقب 
لــلــفــورمــوال واحـــد لسنة 2018،  الــعــالــم  بطولة 
ــــدى ســائــقــيــهــا، لـــكـــن مــــع انـــطـــاق  تـــغـــيـــيـــرات لـ
هدير املحركات في أستراليا، سيتابع عشاق 
الرياضة أربعة سائقني يخوضون أول موسم 
كــامــل لــهــم. ويــأتــي فــي مقدمة هـــؤالء الــروســي 

»جــي بــي 2« وكـــان ثــانــي أصــغــر ســائــق يحرز 
الــلــقــب بــعــد األملــــانــــي نــيــكــو روزبــــــــرغ. وهــنــاك 
الفرنسي شارل لوكلير وهو السائق األصغر 
في البطولة، ويستهل مشواره في الفئة األولى، 
بــعــد تــتــويــجــه بــلــقــب »جــــي بـــي 3« فـــي 2016، 
بطولة العالم للفورموال 2 في 2017، وكان في 
فيراري 2016. وهناك  أكاديمية  عــداد سائقي 

سيرغي سيروتكني )22 عاما( سائق سباقات 
»جــي بي 2« الــذي نــال اإلشـــادات، وسيخوض 
املــنــافــســة مـــع زمــيــلــه الـــكـــنـــدي النــــس ســتــرول 
البالغ 19 عاما ويأتي الفرنسي بيار غاسلي 
الــذي حل بدال من دانييل كفيات في جائزتي 
ــيـــابـــان الـــعـــام املـــاضـــي، لــتــواضــع  مــالــيــزيــا والـ
نتائج الــروســي وتــوج في 2016 بلقب بطولة 

أيضا براندون هارتلي النيوزلندي املخضرم 
الثامنة  ابــن  الجدد، فقد أصبح  السائقني  بني 
منذ  البطولة  فــي  نيوزيلندي  أول  والعشرين 
مايك ثاكويل في 1984، بعد حلوله في الفريق 
الرديف لريد بول بدال من غاسلي الغائب في 

جائزة الواليات املتحدة 2017.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ستفتتح امللكة إليزابيث الثانية ماراثون لندن الذي سيقام في 22 من الشهر املقبل، وفقا 
ملا أعلنته الجهة املنظمة. وستصعد امللكة، التي ستكمل عامها الـ92 قبل املاراثون بيوم، 

على منت منصة في برج بقلعة ويندسور في لندن إلعان انطاق املاراثون رسميًا.
وسيبدأ املاراثون من عند البرج وينتهي في جادة )ذا مول( وسط لندن بمسافة تبلغ 42 
كيلومترًا. وقال جون سبيرلينغ، رئيس املنظمة املسؤولة عن الحدث، إن »قبول جالتها 
دعوة افتتاح الحدث يعد شرفًا«. وهذه املرة الثالثة التي يقوم فيها أحد أفراد العائلة امللكية 

بافتتاح املاراثون.

صورة في خبر

الملكة إليزابيث وماراثون لندن
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