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رياضة

أنهى السائق 
اإلسباني الشهير، 
فيرناندو 
ألونسو، الجدل 
المثار حول 
إمكانية رحيله 
عن فريق 
مكالرين بنهاية 
الموسم الجاري، 
ليعلن التمديد 
لعام جديد، 
وذلك بعد اتخاذ 
اإلدارة قرارا 
بإنهاء التعاون 
مع هوندا في 
مجال المحركات، 
بسبب كثرة 
المشاكل التي 
أثرت على أداء 
سائقي الفريق 
على مدار أكثر 
اإلسباني ينهي الجدل ويمدد حتى 2018 )سعيد خان/فرانس برس(من موسمين.

ألونسو باٍق في »مكالرين«

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن مباراة 
كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس 

آسيا 2019 التي تأجلت ثالث مرات بسبب األزمة 
الدبلوماسية بني البلدين، ستقام على أرض 
محايدة. وكتب االتحاد القاري في بيان »قرر 

االتحاد إقامة املباراة على أرض محايدة في تشرين 
الثاني/نوفمبر«. وتأجلت املباراة بعد توتر العالقة 

بني البلدين، إثر اغتيال األخ غير الشقيق لزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ماليزيا.

قال املدرب لويز فيليبي سكوالري الفائز مع 
البرازيل بكأس العالم لكرة القدم إنه سيرحل عن 
نادي قوانغتشو ايفرغراند بعد نحو ثالثة أعوام 

في تدريب الفريق. وكان املدرب البالغ من العمر 68 
عاما يرتبط بتعاقد مع النادي الصيني حتى نهاية 

نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه رفض التجديد. وفاز 
سكوالري بلقبني للدوري الصيني وبلقب لكأس 

الصني ولقبني لكأس السوبر املحلية ولقب دوري 
أبطال آسيا منذ انضمامه إلى النادي في 2015.

أكد األرجنتيني خيرمان بيزيال أن هدف 
بالده في كل مرة في كأس العالم هو التتويج، 

مؤكدًا عزمه العمل بقوة من أجل الدخول في 
قائمة املدرب خورخي سامباولي. واعترف بأن 

الحصول على بطاقة التأهل ملونديال روسيا 
شكل »ضغطا كبيرا وتوترا« على الالعبني. 
وأضاف »في كل مرة تذهب فيها األرجنتني 

للمونديال يكون هدفها التتويج به، هنا 
يعتقدون بإمكانية الوصول للنهائي«.

مباراتا كوريا الشمالية 
وماليزيا على أرض 

محايدة

لويز فيليبي سكوالري 
يترك قوانغتشو 

ايفرغراند الصيني

خيرمان بيزيال: 
التتويج بكأس العالم 

هدف األرجنتين
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رياضة

اإليقاف على كل الرياضات 
الكويتية وحرمان نجوم 

من تمثيل بالدهم في 
األولمبياد والمونديال

أبطال  لقب  مــن  يقترب  الكوستاريكي  سانتوس 
الكونكاكاف

التتويج بلقب دوري  الكوستاريكي من  اقترب فريق سانتوس دي جوابيليس 
أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، بعد فوزه على 
أوليمبيا الهندوري في ذهاب نهائي البطولة. وشهدت املباراة التي أقيمت أمس 
نجح  بينما  األرض،  ألوليمبيا صاحب  للفريقني خاصة  قليلة  فرصا  الجمعة، 
سانتوس في الفوز بفضل هدف حمل توقيع ويلمر أزوفيفا )61(. أقيم اللقاء 
العقوبة  بسبب  بــدون جمهور،  هــنــدوراس  في  األوليمبي  العاصمة  ملعب  على 
الذي  الشغب  بسبب  بال جمهور  مباريات  بخوض ست  أوليمبيا  على  املوقعة 

حدث خالل مواجهة الفريق أمام أليانزا السلفادوري في البطولة نفسها.

بالميراس يحل ثالثًا في الدوري البرازيلي
تراجع سانتوس إلى املركز الرابع بالدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد تعادله أمام 
مضيفه سبورت ريسيفه بهدف لكل منهما في ختام الجولة التاسعة والعشرين 
الرابعة  الدقيقة  بالتهديف في  بــادر سانتوس  املباراة  البطولة. وخــالل  من عمر 
عبر ريكاردو أوليفيرا، واستمر تقدم الزوار إلى أن أدرك خوسيه روجيريو هدف 
برصيد  الرابع  املركز  إلى  سانتوس  يتراجع  النتيجة  وبهذه  لسبورت.  التعادل 
الثالث، بينما يحل  50 نقطة بفارق األهــداف عن جريميو الوصيف وبامليراس 
سبورت في املركز الـ13 بـ35 نقطة. وصعد بامليراس ليحل ثالثا بفوزه بهدفني 

دون رد على بونتي بريتا )صاحب املركز الـ17 برصيد 32 نقطة(.

أتالنتا يتصدر مجموعته األوروبية وليون يالحقه
حافظ أتالنتا اإليطالي على صدارة املجموعة الخامسة في الدوري األوروبي بعد 
فوزه على أبولون ليماسول القبرصي 3-1، بينما فاز ليون على إيفرتون 1-2، 
في ثالث جوالت املجموعة الخامسة من الــدوري األوروبــي. ففي املباراة األولى 
أتالنتا كل من  أهــداف  أقيمت على ملعبه تشيتا ديــل تريكولوري، سجل  التي 
جوسيب إيليتش )11( وأندريا بيتانيا )64( وريمو فرويلر )66(، بينما أحرز 

للضيف القبرصي هدفه أندريه شيمبري )59(.

التعادل يخيم على مواجهات المجموعة السادسة
انتهت مباراتا الجولة الثالثة من املجموعة السادسة في الدوري األوروبي بنفس 
التعادل اإليجابي بهدف، بني كل من زلني التشيكي وكوبنهاغن  النتيجة وهي 
الدنماركي، وشيريف تيراسبول املولدوفي ولوكوموتيف موسكو الروسي. ففي 
عن  بالتسجيل  البادئ  هو  الروسي  الضيف  كــان  ولوكوموتيف،  لقاء شيريف 
طريق العبه أنطون ميرانشوك )17(، قبل أن ينجح زيجوي باديبانجا في إدراك 

التعادل ألصحاب األرض )31(.

آيك أثينا يفرض التعادل السلبي على ميالن
الفريق  مع  السلبي  بتعادله  ميالن  من  ثمينة  نقطة  اليوناني  أثينا  آيــك  اقتنص 
األوروبــي.  بــالــدوري  الرابعة  املجموعة  داره ضمن منافسات  اإليطالي في عقر 
واستمر آيك بهذا التعادل في املركز الثاني بخمس نقاط على بعد نقطتني من 
دور  فــي  األول  انــتــصــاره  الــكــرواتــي  رييكا  للمجموعة. وحقق  املتصدر  املــيــالن 
للمركز  بنتيجة 1-3 ليصعد  املجموعات على حساب مضيفه استوريا فيينا 

الثالث بثالث نقاط، في حني تجمد رصيد الفريق النمساوي عند نقطة واحدة.

لودجورتيس يفوز على براغا
الثالثة بالدوري األوروبــي لكرة  البلغاري صــدارة املجموعة  انتزع لودجورتيس 
القدم بفوزه خارج الديار على سبورتنيغ براغا البرتغالي بهدفني نظيفني. أحرز 
كوسمني موتي الهدف األول للضيوف في الدقيقة 25 وسجل مدافع براغا راؤول 
الهدف الثاني في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 56. وبذلك رفع لودجورتيس 
رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة وعلى بعد نقطة من براغا الثاني، في حني 

احتل هوفنهايم األملاني املركز الثالث بثالث نقاط.

ــلـــن مــــســــؤول حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي الــخــمــيــس  أعـ
والرياضة  الشباب  ولجنة  الحكومة  توصل 
إلـــى مـــشـــروع قـــانـــون ريـــاضـــي جــديــد »يــفــي« 
لرفع  يمهد  أن  في   

ً
آمــال الدولية،  باملتطلبات 

اإليـــقـــاف املـــفـــروض عــلــى الــبــالد مــنــذ عــامــني. 
ــرضــــت هـــيـــئـــات ريـــاضـــيـــة مــنــهــا الــلــجــنــة  وفــ
ــاد الــــدولــــي لــكــرة  ــحــ األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة واالتــ
الــقــدم )فــيــفــا(، عقوبة اإليــقــاف بحق الكويت 
منذ تشرين األول/اكتوبر 2015، على خلفية 

التدخل السياسي.
وفي مطلع 2017، طلبت الكويت رفع اإليقاف 
مــتــعــهــدة بــتــعــديــل الـــقـــوانـــني، إال أن الــلــجــنــة 
األوملـــبـــيـــة رفـــضـــت الــطــلــب واشـــتـــرطـــت قــيــام 
الــكــويــت بــخــطــوات عــــدة، فـــي مــقــدمــهــا جعل 
الـــقـــوانـــني الــريــاضــيــة مــتــوافــقــة مـــع املــعــايــيــر 
ــع اإليــــقــــاف.  ــ ــبـــحـــث فــــي رفــ ــبـــل الـ الــــدولــــيــــة، قـ
والصناعة  الــتــجــارة  وزيـــر  أعــلــن  والخميس، 
الشباب بالوكالة خالد  الدولة لشؤون  وزير 
إلــى  الــحــكــومــة الكويتية  الـــروضـــان »تــوصــل 
توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرملانية 

أكد مدرب املنتخب الجزائري لكرة القدم رابح 
ماجر أنه سيستدعي أفضل الالعبني املحليني 
أو الذين يشاركون في بطوالت أجنبية، راغبًا 
في أن يكونوا »محاربني« على أرض امللعب، 
وذلــك غــداة عودته إلى قيادة الجهاز الفني لـ 

»ثعالب الصحراء«.
وقـــال مــاجــر، فــي مؤتمر صــحــافــي، »املنتخب 
الوطني يعاني من مشكلة نفسية، والالعبون 
ــم.  ــهـ ــراجـــع أدائـ ــى تـ ــا أدى إلــ ــقـــدوا الـــثـــقـــة«، مـ فـ
ــبـــني يـــبـــذلـــون أقـــصـــى مــا  وأضـــــــاف »أريـــــــد العـ
ــار مـــحـــاربـــني  ــتـ ــنـــخـ ــدان. سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــنــــدهــــم فـــــي املـ
ــداث  إحـ »دون  مـــن  لــكــن  الـــوطـــنـــي«،  للمنتخب 
تغييرات جذرية على املجموعة« خالل املباراة 
املقبلة أمام نيجيريا، في الجولة األخيرة من 
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم 
2018 في روسيا. وردًا على سؤال عن استبعاد 
العبني جزائريني بارزين عن التشكيلة، أمثال 
رياض محرز وإسالم سليماني )العبا ليستر 
)شالكه  طالب  بــن  ونبيل  اإلنكليزي(،  سيتي 
األملــــانــــي( خــــالل الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، قــــال مــاجــر 
إن ذلـــك: »كـــان مــع املـــدرب الــســابــق )اإلســبــانــي 

ــانـــون الـــريـــاضـــة الـــجـــديـــد الـــــذي يفي  حــــول قـ
بمتطلبات املواثيق الدولية وال يتعارض مع 
دســتــور دولـــة الــكــويــت وقــوانــيــنــهــا«، بحسب 

وكالة األنباء الرسمية )كونا(.
وأوضح الروضان في تصريحاته التي تلت 
اجتماعًا مع اللجنة، أن مشروع القانون هو 
»نــتــاج جــهــود 4 أشــهــر مــع االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم«، وأن الــحــكــومــة »تــوصــلــت إلــى 
اتــفــاق مــع الفيفا على مــشــروع قــانــون بشأن 
الرياضة يتوافق مع امليثاق الدولي وينسجم 
فــي الــوقــت نفسه مــع دســتــور دولـــة الكويت 
وســيــادتــهــا وقــوانــيــنــهــا ويــحــافــظ عــلــى املــال 
الــعــام«. وشـــدد على أنــه »لــديــنــا مــا يثبت أن 
االتحاد الدولي ليس لديه أي مالحظات على 
القانون وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة«. 
وشــكــر الـــروضـــان »الــوســيــط الــقــطــري« الــذي 
تمكن من »إزالة الفجوة بني الطرف الكويتي 
واالتحاد الدولي نفسه«، من دون أن يكشف 
ــانـــت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة والــفــيــفــا  هــويــتــه. وكـ

لــوكــاس ألــكــاراز( وهــو مــن املــاضــي«، مضيفًا: 
»ال يجب أن نكون ناكرين للجميل« ألن العبني 

كهؤالء »قدموا الكثير للمنتخب«.
ــان االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري قـــد أعــلــن األربـــعـــاء  وكــ
مــدربــًا خلفًا  الــــ58 عامًا  تعيني ماجر صاحب 
لإلسباني لوكاس ألكاراز الذي أقيل األسبوع 
املـــاضـــي بــعــد فــشــلــه فـــي قـــيـــادة املــنــتــخــب إلــى 

مونديال 2018. 
وبــــات مــاجــر الــــذي ســبــق لــه تــدريــب الــجــزائــر 
مــرتــني ســابــقــًا، خــامــس مــــدرب للمنتخب في 
ثــالثــة أعــــوام. وكــشــف الــنــجــم الــدولــي السابق 
إلــى نهائيات كأس  »الــتــأهــل  عــقــده يشمل  أن 
فيها«،  النهائي  نصف  وبــلــوغ   2019 أفريقيا 
وفي حال النجاح سيتم تمديد التعاون »إلى 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022«. ووعد 
مـــاجـــر »بــتــحــضــيــر مــنــتــخــب قــــوي لــنــهــائــيــات 

كأس أفريقيا«.
وتــولــى الــالعــب الــســابــق لــبــورتــو الــبــرتــغــالــي 
الصحراء« بني 1994 و1995،  »ثعالب  تدريب 
إثــر خالفات  وأقــيــل على  وبــني 2000 و2002، 
مع الرئيس السابق لالتحاد الجزائري محمد 
أصــبــح  املــــاضــــي،  أيــــار/مــــايــــو  وفــــي  راوراوة. 
مستشارًا للرئيس الجديد خير الدين زطشي.

ويعد ماجر مــن أبــرز النجوم فــي تــاريــخ كرة 
ــقــــدم الــــجــــزائــــريــــة، وخــــــاض 87 مــــبــــاراة مــع  الــ
املنتخب بني 1978 و1992، وشارك في كأسي 
لقب  إلــى  املنتخب  وقــاد  1982 و1986،  العالم 

كأس األمم األفريقية 1990.
وســيــعــاون مــاجــر فــي مــهــامــه املــــدرب السابق 

حــددا مطلع هــذه السنة، ثالثة شــروط لرفع 
القوانني  اإليقاف، هي »إنهاء مسار مراجعة 
الكويت  الرياضية في  الهيئات  املطبقة على 
وجعلها متوافقة كليًا« مع املعايير الدولية، 
الكويتية  األوملــبــيــة  باللجنة  الــعــمــل  ــادة  وإعــ
ــم حــلــهــا )فـــــي 2016(،  تــ الـــتـــي  واالتــــــحــــــادات 
تـــم تعيينها من  مـــوازيـــة  ــل أي هــيــئــات  و»حــ
الدعاوى  وسحب  الكويتية«،  السلطات  قبل 
الــدولــيــة.  الهيئات  ضــد  الكويتية  القانونية 
الروضان في تصريحاته الخميس  وأوضح 
الثالثة لرفع  الــشــروط  »تــم اآلن تطبيق أحــد 
ــان«، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــرطـ اإليـــقـــاف ويــتــبــقــى شـ
الــحــكــومــة أبـــــدت مـــرونـــة فـــي مــســألــة سحب 
القضايا في حال رفع اإليقاف. وشدد على أن 
الحكومة ال تتدخل في انتخابات الجمعيات 
إلى  أو األندية، مشيرًا  العمومية لالتحادات 
أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد »يــعــطــي االســتــقــاللــيــة 
الوزير  واعتبر  الرياضية«.  لألندية  الكاملة 
الـــكـــويـــتـــي أن بـــــــالده تـــســـيـــر »فــــــي خـــطـــوات 
مـــدروســـة وثـــابـــتـــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن مــشــروع 
والبشرى  والفرحة  الغيث  أول  »هــو  القانون 

الكبرى )ستكون( برفع اإليقاف«.
ــــي الـــكـــويـــت  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن األزمـــــــــة فـ
ه أفراد في األسرة 

ُ
تخفي صراع نفوٍذ أطراف

ــــرم  ــة وســــيــــاســــيــــون بـــــــــــارزون. وحـ ــمـ ــاكـ ــحـ الـ
اإليقاف الرياضيني الكويتيني من رفع علم 
بــالدهــم فــي أوملــبــيــاد ريـــو، أو املــشــاركــة في 
مسابقات عدة أبرزها تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم 2018.

لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي مـــزيـــان إيــغــيــل والــالعــب 
السابق جمال مناد. ولــم يتول ماجر  الدولي 
ــادي الـــريـــان  ــ مــهــمــة تـــدريـــبـــيـــة مـــنـــذ قـــيـــادتـــه نــ
فــي مــوســم 2005-2006. وعــلــى رغــم  الــقــطــري 
ــعــــودة مــــــدرب وطـــنـــي لـــإلشـــراف  الـــتـــرحـــيـــب بــ

ــــى تـــعـــيـــني مــــاجــــر بــعــض  ــنـــتـــخـــب، القــ ــلـــى املـ عـ
االنتقادات الصحافية وعلى وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، لــكــونــه غــائــبــًا عــن الــتــدريــب منذ 

فترة طويلة.
واشــتــهــر مــاجــر بــهــدفــه بــكــعــب الـــقـــدم، والـــذي 

لقب  بــإحــراز  البرتغالي  بــورتــو  لناديه  سمح 
كـــأس أبــطــال األنــديــة األوروبـــيـــة عــلــى حساب 
بايرن ميونيخ في 1987. وأدخله هذا الهدف 
تاريخ كرة القدم، ونال في العام نفسه جائزة 

أفضل العب أفريقي.
وكانت الجماهير الجزائرية تحلم باملشاركة 
ــأس الـــعـــالـــم املــقــبــلــة فـــي روســــيــــا، وذلـــك  فـــي كــ
بــعــدمــا قـــدم منتخب األفــنــاك مــســتــوًى مميزًا 
فــي مــونــديــال 2014، حــني تــجــاوز عــقــبــة دور 
بقيادة  أملــانــيــا  ــه منتخب  املــجــمــوعــات، وواجــ
املــــدرب يــواخــيــم لـــوف، واســتــطــاع أن يحرجه 
ويقوده إلى أشواٍط إضافية، مما دفع الجميع 
لــم يكن يتوقع أن  لــه، لكن أحـــدًا  القبعة  لــرفــع 
رحيل  بعد  ذلــك، خاصة  بعد  املنتخب  ينهار 
املدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش، الذي 
شكل أحد أسباب هذا التألق إلى جانب أسماء 

في املنتخب الجزائري.
ويــعــتــبــر غــيــاب املــنــتــخــب الــجــزائــري عــن أبــرز 
املنافسات العاملية أمرًا مستغربًا، خاصة أنه 
ومؤثرين  مميزين  العــبــني  صفوفه  فــي  يضم 
فــي كــبــرى األنـــديـــة األوروبــــيــــة، وعــلــى رأســهــم 
رياض محرز العب نادي ليستر سيتي والذي 
املمتاز  الـــدوري اإلنكليزي  قــد حقق لقب  كــان 
في املوسم ما قبل املاضي مع فريقه واختير 
حــيــنــهــا أفـــضـــل العـــــب فــــي املـــســـابـــقـــة بــســبــب 
مــســتــواه الــــرائــــع، إضـــافـــة لـــفـــوزي غــــالم العــب 
نادي نابولي اإليطالي، والذي يشارك بصفة 

أساسية تحت قيادة املدرب ماوريتسيو.
)فرانس برس، العربي الجديد(

ماجر: أريد محاربين في منتخب الجزائرالكويت تأمل رفع اإليقاف الدولي بقانون رياضي جديد
تسعى الكويت إلنهاء 

األزمة مع الفيفا واللجنة 
األولمبية من أجل عودة 

النشاط الرياضي على 
الصعيد العالمي

بعد تسلمه تدريب 
المنتخب الجزائري، يكشف 

رابح ماجر عن خططه 
للمرحلة المقبلة

)Getty/فهيد الديحاني ُحرم من رفع علم بالده وعاد بذهبية الرماية )سام غرينوود

اتحاد العاصمة قدم أداء جيدا قاريا رغم المعاناة محليا )فرانس برس(

الفتح يسعى لإلطاحة بالمرشح األول للقب )فاضل سنا/فرانس برس(

نجم الكرة الجزائرية سابقًا والذي شارك في أكثر من مونديال )فاروق بطيشة/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــرة مــن  ــ ــيـ ــ بـــعـــد الـــجـــولـــة قـــبـــل األخـ
لنهائيات  األفــريــقــيــة  التصفيات 
كـــأس الــعــالــم، والــتــي أســفــرت عن 
واقتراب  ونيجيريا  مصر  منتخبي  صعود 
تونس واملغرب، تعود عجلة بطولتي األندية 
لــــلــــدوران مــــرة أخـــــرى، وتـــقـــام الـــيـــوم الــســبــت 
مباراتان بواقع واحدة في إياب نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بني الــوداد البيضاوي 
ــة الــــجــــزائــــري،  ــمـ ــعـــاصـ املــــغــــربــــي واتـــــحـــــاد الـ
وواحدة في الكونفدرالية األفريقية في الدور 
نفسه بني الفتح الرباطي املغربي ومازيمبي 
الكونغولي حامل اللقب، وتقام املباراتان في 

الوداد 
واتحاد الجزائر

نحو النهائي وسط أزمات محلية

أفريقيا  أبطال  دوري  لقب  انحصار  العرب  ضمن 
بين أحد ممثليهم، ولكن هذا لم يقلل من حدة 
الصراع على البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 
لألندية، وسيحاول كل من الوداد واتحاد الجزائر 
تضميد جروحهما بانتصار قاري وتأهل للنهائي

تقرير

املــغــرب، بما يــرفــع حــظــوظ صاحبي األرض 
بالبطولتني،  النهائي  الــدور  إلى  التأهل  في 
خاصة أن مباراتي الذهاب لم تكونا ثقيلتني 
على الفريقني، إذ تعادل الوداد خارج أرضه 
مع اتحاد العاصمة بدون أهداف، فيما خسر 
الفتح الرباطي بهدف دون رد أمام مازيمبي. 

ــال  ــطـ األبـ نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف  ويــســتــكــمــل 
غــدا األحــد بــمــبــاراة األهــلــي املــصــري والنجم 
الــســاحــلــي الـــتـــونـــســـي. وفــــي الــكــونــفــدرالــيــة 
األفـــريـــقـــيـــة يــلــتــقــي األفـــريـــقـــي الــتــونــســي مع 
سوبرسبورت يونايتد بطل جنوب أفريقيا.

ــــى صـــعـــيـــد مــــــبــــــاراة الــــــــــــوداد وضـــيـــفـــه  ــلـ ــ وعـ
الــجــزائــري بملعب محمد  الــعــاصــمــة  اتــحــاد 
الــخــامــس بـــالـــدار الــبــيــضــاء، والـــتـــي يــديــرهــا 
نفدت  فقد  ديــديــو،  مــاالنــغ  السنغالي  الحكم 
خـــالل 24 ســاعــة 40 ألـــف تــذكــرة تــم طرحها 
يكفيه  الـــذي  املــغــربــي  للفريق  الــدعــم  لتوفير 
املغربي  الــفــريــق  بــأيــة نتيجة. ودخـــل  الــفــوز 
من  بــالــرغــم  الــربــاط  بمدينة  مغلقا  معسكرا 
البيضاء، حيث  بالدار  االستعداد  اعتاد  أنه 
قرر الحسني عموتة املدير الفني أن يعسكر 
بــالــربــاط هـــروبـــا مـــن ضــغــط الــجــمــهــور بعد 
الــعــرش بالخسارة  خـــروج الفريق مــن كــأس 
2/1 أمـــام فــريــق نهضة بــركــان الـــذي تأسس 
عام 1971، وهو ما وضع الفريق من العبني 
وأعضاء جهاز فني تحت ضغوط جماهيرية 

كبيرة.
واحتوت إدارة النادي تمرد الالعبني بسبب 
عــــدم الــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة، 
مــؤكــدة أنــه تــم صــرف مكافآت إضافية بعد 
النهائي، وتم رصد مكافآت  التأهل لنصف 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــة الـــصـــعـــود إلـ ــالـ تــحــفــيــزيــة فــــي حـ
النهائي. وقال الحسني عموتة، املدير الفني 
لفريق الوداد البيضاوي، إن الفريق يتعرض 
وتنال  الفريق  ال شــك تضر  لحملة مغرضة 
مـــن تــركــيــز الــالعــبــني قــبــل املــــبــــاراة املــرتــقــبــة 
أمــام الفريق الــجــزائــري. وأضــاف »هناك من 
ينال مني شخصيا ويروج لوجود خالفات 
بيني وبــني عــدد مــن الالعبني. أؤكــد أن هذا 
األمـــر غــيــر صــحــيــح. يــقــولــون إنــنــي ســأرحــل 
ــنــــادي فـــي حــــال فــشــلــي فـــي الــتــتــويــج  عـــن الــ
الكالم غير  أفريقيا، هذا  بلقب دوري أبطال 
مــنــاســب اآلن. كــل مــا أســتــطــيــع أن أقــولــه إن 
األمور جيدة وإيجابية في الفريق. عالقتي 
بالالعبني على أعلى مستوى، وأنا أثق فيهم 
كثيرا. هل نسى من يروج لهذه األكاذيب أن 
وجود الفريق في نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا في حد ذاته نتيجة طيبة ومرضية؟ 
كــيــف يــتــجــاهــلــون هــــذا بــالــرغــم مـــن أنــنــا لم 
نــتــعــاقــد مــع العــبــني مــمــيــزيــن فــي املــيــركــاتــو 
الــصــيــفــي حــتــى الـــالعـــب الــنــيــجــيــري شيبو 
الــــذي كـــان قــريــبــا مـــن الــتــوقــيــع مــعــنــا رفــض 
الــخــضــوع الخــتــبــارات، ولــم تنجح الصفقة. 
وأقــول لهؤالء إن خسارة مباراة أو الخروج 

الفتح الرباطي يدخل 
اختبارًا صعبًا أمام مازيمبي 

في إياب نصف النهائي

الفوز بأي نتيجة يؤهل الوداد لنهائي األبطال )رياض كرامدي/فرانس برس(

من بطولة ليست نهاية املطاف. ادعموا هذا 
الفريق، وتفاءلوا مثلي بقدرة الالعبني على 
العاصمة بنجاح.  اتحاد  أمام  املهمة  إنجاز 
األمر ليس فرصة أخيرة بالنسبة لي، فاملهم 

هو مصلحة الفريق«.
ــــط حـــالـــة مــن  ــاراة وسـ ــ ــبـ ــ ويــــدخــــل الــــــــوداد املـ
استرد  أن  بعد  املغربية  الــكــرة  فــي  الــتــفــاؤل 
أســود األطلس آمــال الصعود إلــى نهائيات 
فـــي روســـيـــا 2018، وحــقــقــوا  الـــعـــالـــم  كــــأس 
الصادر  العاملي  التصنيف  في  كبيرة  قفزة 
عـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي »فـــيـــفـــا« لـــهـــذا الــشــهــر 
بــصــعــودهــم لــلــمــرتــبــة الــــ 48 عــاملــيــا، بعدما 

انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. ولم تكن 
االستعدادات في فريق اتحاد الجزائر بأقل 
منه في الوداد املغربي، وأعلنت إدارة النادي 
تجديد الثقة في الجهاز الفني الذي يقوده 
املرتقبة  املـــبـــاراة  قــبــل  بـــوت  بـــول  البلجيكي 
نتيجة  بأية  الفوز  فيها  الفريق  يكفي  التي 
النادي  التعادل اإليجابي. وأعلنت إدارة  أو 
تكذب  أنها  الرسمي  املــوقــع  بيان نشره  فــي 
كــل األخــبــار الــتــي تناقلتها وســائــل اإلعــالم 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بخصوص 
الفني  اتصاالت مع مدربني لخالفة الجهاز 
في  ثقتها  كامل  أنها تضع  الحالي، مؤكدة 

تـــواجـــدوا الــشــهــر املــاضــي فــي املــركــز الــــ 56، 
وهــي املــرة األولــى منذ سنوات طويلة التي 
يــحــتــل فــيــهــا مــرتــبــة بـــني أول 50 مــنــتــخــبــا. 
وتأهل الوداد املغربي لنصف النهائي بعد 
أن أطــاح بحامل اللقب صن داونــز الجنوب 
أفــريــقــي بــركــالت الــتــرجــيــح 3/4 بــعــد تــبــادل 
ــا بــنــتــيــجــة  ــ ــابـ ــ الـــفـــريـــقـــني الــــفــــوز ذهــــابــــا وإيـ
الــعــاصــمــة  اتــــحــــاد  رد. وصـــعـــد  دون  ــــدف  هـ
ــدور نــصــف الــنــهــائــي بعد  الــجــزائــري إلـــى الــ
ــع فـــيـــروفـــيـــارو بـــطـــل مــوزمــبــيــق  ــه مــ ــادلـ ــعـ تـ
بــدون أهــداف في مباراة اإليــاب بالدور ربع 
الــذهــاب فــي موزمبيق  لــقــاء  النهائي. وكـــان 

املدربني بول بوت وعبد القادر يعيش. وقال 
للفريق  الــفــنــي  املــديــر  بـــوت  بـــول  البلجيكي 
الـــجـــزائـــري إنــــه يــثــق فـــي إمـــكـــانـــات العــبــيــه 
وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــعـــويـــض نــتــيــجــة مـــبـــاراة 
الذهاب على ملعبهم، مشيرًا إلى أنه كمدرب 
تخطى موقفا أصعب من ذلك أثناء تجربته 
مع منتخب بوركينافاسو. وتابع بول بوت 
»عــنــد الــالعــبــني مــن الــخــبــرة مــا يمكنهم من 
حتى  أو  والــفــوز  ملعبهم  خـــارج  التسجيل 
الــتــعــادل اإليــجــابــي، وهــو مــا يكفي للتأهل. 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي فـــي الــــذهــــاب لـــه ظـــروفـــه، 
ــيـــوم مـــاري  وأولــــهــــا الــحــكــم الــكــامــيــرونــي ألـ

الــــذي حـــرم فــريــقــي مــن ركــلــتــي جــــزاء وســوء 
أرضية امللعب التي حالت دون األداء الجيد 

لالعبني«.
يتطلع  الــكــونــفــدرالــيــة  بطولة  وعــلــى صعيد 
فــريــق الــفــتــح الـــربـــاطـــي املــغــربــي إلــــى الــــدور 
النهائي من خالل اإلطاحة بفريق مازيمبي 
بالرباط  الحسن  مــوالي  بملعب  الكونغولي 
الــــوداد أطــاحــا بحاملي  ليكون مــع مــواطــنــه 
الــلــقــب فـــي الــبــطــولــتــني، وهــــي مــهــمــة ليست 
باملستحيلة في ظل خسارته بهدف دون رد 
أرضــه  التعويض على  على  وقــدرتــه  ذهــابــا 

ووسط جماهيره.
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حسين غازي

ــلـــى الــصــعــيــد  يــنــتــظــر الـــجـــمـــيـــع عـ
أبـــطـــال  دوري  مـــبـــاريـــات  الـــعـــربـــي 
قسمًا  لكن  والكونفدرالية  أفريقيا 
آخر كبيرًا يتطلع للقاءات الدوريات األوروبية 
التي ستكون مشتعلة هي األخرى وعلى أعلى 
لتحقيق  الــكــبــيــرة  األنــديــة  مــســتــوى، وتتطلع 
للعودة  األخــرى  فيما تسعى  إيجابية  نتائج 
إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة بــعــدمــا تــعــثــرت في 

الجولة املاضية.

قمة في الكالتشيو
الــدوري اإليطالي ملتابعة قمة  يستعد عشاق 
مهمة في الجولة التاسعة من املسابقة، وذلك 
نــظــيــره إنتر  نــابــولــي  نــــادي  حــني يستضيف 

على ملعب »سان باولو« التاريخي.
ويعلم الجميع أن مهمة أبناء املدرب لوتشانو 
لــن تــكــون سهلة أمـــام العــبــي املدير  سباليتي 
الــفــنــي لـــنـــادي نـــابـــولـــي مـــاوريـــســـيـــو ســــاري، 
الــــــذي قـــــدم مــــبــــاراة مـــمـــيـــزة أمــــــام مــانــشــســتــر 
ــا  ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
وخــســر بــهــدفــني لــواحــد عــلــى مــلــعــب االتــحــاد 
ليتلقى إشادة من املدرب اإلسباني جوسيب 
غـــوارديـــوال الـــذي اعــتــرف أن الــخــصــم كـــان من 

منافسة في 
الدوريات األوروبية

إذ  االنتصار  لتحقيق  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  في  الكبيرة  األندية  تسعى 
تنتظرها مباريات صعبة، في المقابل يترقب متابعو الدوري اإليطالي القمة 
الكبيرة التي تجمع نادي نابولي بنظيره إنتر على ملعب »سان باولو«، في 

المقابل يواجه فالنسيا نظيره إشبيلية في الليغا

3031
رياضة

تقرير

أصــعــب الــفــرق الــتــي واجــهــهــا خـــالل مسيرته 
كــان أيضًا األفــضــل بحسب  التدريبية وربــمــا 
رأيه. ولم يتعرض إنتر ونابولي ألي خسارة 
إذ يمتلك األخير 24 نقطة في  اللحظة،  حتى 
الـــصـــدارة مــن ثــمــانــيــة انــتــصــارات فيما يأتي 
ـــ22 نــقــطــة بــعــدمــا فــاز  ــ ــراتـــزوري خــلــفــه بـ ــيـ ــنـ الـ
التقليدي  أمــام غريمه  لــقــاءات آخرها  بسبعة 
ميالن بديربي الغضب على ملعب سان سيرو 
لــقــاٍء واحــد،  تــعــادل خــالل  بنتيجة 3-2، فيما 
وبالتالي فإنه أمام فرصة اعتالء الصدارة في 
الفريقان مستوى  حــال هــزم خصمه.  ويــقــدم 
األفضل  هو  فنابولي  للغاية،  عاليًا  هجوميًا 
حــتــى الــلــحــظــة بـــــ26 هــدفــًا وخــلــفــه يوفنتوس 
والتسيو بـ21 هدفًا، في املقابل يعتبر االثنان 
األفــضــل عــلــى الــصــعــيــد الــدفــاعــي إذ لــم تهتز 
فإن  وبالتالي  مـــرات،  ســوى خمس  شباكهما 
املــهــمــة ســتــكــون أمــامــهــمــا صــعــبــة، بــالــرغــم من 

امتالكهما عناصر قاردة على صناعة الفارق، 
ومــن دون شــك على دفــاع أصــحــاب األرض أن 
يــكــون حـــذرًا مــن املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي وقــائــد 
نادي إنتر ميالن، ماورو إيكاردي، الذي يقود 
فــريــقــه حــتــى الــلــحــظــة بــنــجــاح وقــــد اســتــطــاع 

خالل ديربي ميالنو تسجيل هاتريك.
ويــتــســلــح نــابــولــي إضــافــة لــقــوتــه فــي الــوســط 
واعــــتــــمــــاده عـــلـــى تــــبــــادل الــــكــــرات عـــلـــى عـــامـــٍل 
تـــاريـــخـــي بـــمـــواجـــهـــة الـــســـاعـــي لـــلـــعـــودة إلـــى 
ــــدوري،  ــيــــة والــظــفــر بــلــقــب الـ الــواجــهــة األوروبــ
وإنهاء عقدة ملعب »سان باولو« التي تالزمه 

منذ موسم 1998-1997.
في ذلك املوسم انتصر إنتر بهدفني دون مقابل 
عــلــى نـــابـــولـــي، حــيــنــهــا هــبــط فـــريـــق الــجــنــوب 
اإليـــطـــالـــي لـــلـــدرجـــة الــثــانــيــة وبـــقـــي مــوســمــني 
فيها، ليعود بعدها إلى دوري األضــواء، ففاز 
بهدٍف  جماهيره  بــني   2001-2000 مــوســم  فــي 
الثانية  دون مقابل، لكنه عاد وسقط للدرجة 
بعدما احــتــل املــركــز السابع عــشــر. بعد عــودة 
نــابــولــي إلـــى »الــســيــريــا أ« خـــاض الــكــثــيــر من 
املباريات أمام إنتر على ملعب »سان باولو«، 
ففاز الفريق امللقب بالـ »بارتينوبي« في سبع 
لــقــاءات، ليبقى  مناسبات وتــعــادل فــي ثــالثــة 
إنتر غير قادٍر على االنتصار هناك ألكثر من 
العقدة  انتهاء  الجميع  ينتظر  وبذلك  عقدين، 

أو استمرارها ربما.

متابعة التألق والتعويض
ثالثة  املمتاز تخوض  اإلنكليزي  الـــدوري  فــي 
مع  مــبــاريــات  اللقب  على  تقاتل  كبيرة  أنــديــة 
أندية متوسطة يقدم بعضها مستوى مميزًا، 
في البداية يسعى نادي تشيلسي املتعثر في 
الــجــولــة املــاضــيــة إلـــى اســتــعــادة تـــوازنـــه حني 
الصعب جــدًا هذا  واتــفــورد  نـــادي  يستضيف 

املوسم على أرضه »ستامفورد بريدج«.
الــذي خسر فــي ثــالث مناسبات  وكــان البلوز 
هـــذا املـــوســـم ويــحــتــل املـــركـــز الــخــامــس حاليًا 
برصيد 13 نقطة قد خسر في الجولة املاضية 
لواحد  بهدفني  بــاالس  كريستال  نظيره  أمــام 
على  فــإن  وبالتالي  نقطة،   13 رصــيــده  ليبقى 
ــالـــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي  ــطـ ــدرب اإليـ ــ ــ ــبـــي املـ العـ
املــســار وإال  استعادة زمــام األمـــور وتصحيح 
فإن فرصة املحافظة على لقب الدوري ستضيع 
خاصة أن الخصم في املباراة واتفورد يحتل 
املـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 15 نــقــطــة، وهـــو الـــذي 
انتصر أربع مرات وتعادل في ثالث مناسبات 
وخــســر مــرة فــقــط. مــن جــانــب آخــر يستضيف 
بقيادة غوارديوال  مانشستر سيتي  املتصدر 
بيرنلي  نظيره  الــرائــعــة  الهجومية  وكتيبته 
ــــذي بـــــدوره يــعــيــش فـــتـــرة طــيــبــة فـــي الــوقــت  الـ
الحالي باحتالله املركز الخامس مناصفة مع 
تشيلسي وأرســنــال برصيد 13 نقطة، ويقدم 
السيتي حتى اللحظة أداء هجوميا على أعلى 
مستوى وبالتالي فإن فرص فوزه على ملعب 
االتحاد تبدو كبيرة خاصة أنه يمتلك العبني 

تشيلسي يسعى
للعودة إلى االنتصارات من 

جديد في الدوري

فيدرير يبعث برسالة تهنئة لنادال
بعث السويسري روجيه فيدرير، املصنف الثاني 
نــادال،  رافــائــيــل  لإلسباني  فيديو  برسالة  عامليا، 
السنة  مــرور  على  لتهنئته  عامليا،  األول  املصنف 
مذكرا  للتنس،  أكاديميته  تأسيس  لذكرى  األولــى 
بــأن كليهما خــالل حفل االفتتاح لم يتخيال  إيــاه 
تقديم مثل »هذا املوسم الطيب للغاية في 2017«. 
نـــادال على  وأشـــار فيدرير خــالل الفيديو »أهــنــئ 
الـــذكـــرى الــســنــويــة األولــــى لــتــأســيــس أكــاديــمــيــتــه«. 
وأضاف »أعلم أنك وعائلتك بذلتم جهدا كبيرا من 
أجل أن يكون هذا املشروع ممكنا، حتى بات أحد 
أفضل األكاديميات في العالم. سعيد بمشاركتي 
إللهامي  دعــوة جديدة  وأنتظر  املناسبة،  هــذه  في 
ومتابعة كيف تتطور األكاديمية«. من جانبه، رد 
نــادال في فيديو آخــر يشكر خالله فيدرير على 
حضوره حفل االفتتاح، وأكد له أن األكاديمية »مفتوحة لعائلتك وأطفالك وللجميع«. وأكد 
وأهمية  االفتتاح،  في  على حضورك  الكافي  بالقدر  يمكنني شكرك  ال  أنــه  »أعلم  مازحا 
حضورك بالنسبة لي ولعائلتي. ما ال أضمنه لك هو أنك ستستمر على نفس املستوى 

الجيد بعد املجيء إلى هنا، وإذا فعلت، فلن أدعوك مجددا«. 

يويفا يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة أبويل وبوروسيا 
فتح االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« تحقيقا ضد كل من أبويل نيقوسيا القبرصي 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، بــعــد األحــــداث الــتــي شــهــدهــا لــقــاؤهــمــا فــي ثــالــث جــوالت 
التحقيق  فتح  اإليجابي )1-1(. وجــاء  بالتعادل  وانتهى  األبطال  بــدوري  الثامنة  املجموعة 
ضد الناديني بسبب األحداث التي صاحبت املباراة التي أقيمت في قبرص وشهدت إشعال 
األلعاب النارية وإلقاء أجسام داخل أرض امللعب وسوء التنظيم بجانب جلوس الجماهير 
في غير األماكن املخصصة لهم. وستدرس لجنة االنضباط باالتحاد ملف القضية يوم 

16 نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 

مارادونا يدعو للتظاهر بسبب اختفاء ناشط سياسي
قال أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو أرماندو 
مــــارادونــــا، إنــــه يــجــب عــلــى الــشــعــب األرجــنــتــيــنــي 
»مظاهرة عظيمة«  »الخروج إلى الشارع« والقيام بـ
بسبب قضية الناشط سانتياغو مالدوندو، الذي 
مظاهرة  فــي  مشاركته  منذ  عليه  الــعــثــور  يتم  لــم 
ضد قمع الشرطة في أول أغسطس/ آب املاضي. 
وكتب مارادونا على صفحته بموقع )فيسبوك(: 
الشعب يجب  األرجنتني منومة.  تبدو  أن  »يؤملني 
أن يــخــرج لــلــشــارع ويـــقـــوم بــمــظــاهــرة عــظــيــمــة. ال 
يمكن أن نعود إلى السنوات التي كانوا يخطفوننا 
ويقتلوننا فــيــهــا، وال أحـــد كـــان يــجــرؤ عــلــى قــول 
شيء«. وعثر، الثالثاء املاضي، على جثة قرب نهر 
شابوت، على بعد 300 متر من موقع مظاهرة للسكان األصليني، ويعتقد أنها ملالدوندو، 

وتحقق السلطات في قضيته على أنها »اختفاء قسري«.

إشبيلية يعين خابي جيريرو في إدارته الرياضية
أعلن نادي إشبيلية تعيني الالعب املعتزل واملدرب، خابي جيريرو، في إدارته الرياضية.

وأوضح النادي في بيان على موقعه اإللكتروني، أن جيريرو )40 عاما( »سيكون حلقة 
الوصل بني النادي والفريق األول«. وكان خابي جيريرو قد تأهل في صفوف ناشئي ريال 
مدريد ولعب في عدة أندية، منها سيلتا فيغو والس باملاس. خاض جيريرو 195 مباراة 
في دوري الدرجة األولى سجل فيها 48 هدفا، و126 لقاء في الدرجة الثانية سجل خاللها 

36 هدفا. واعتزل جيريرو بني صفوف الس باملاس عام 2013.

دجيني داكومان: كرة القدم أنقذت أسرتي
خالل أشهر قليلة استطاع دجيني داكومان، العب منتخب توغو، أن يثبت نفسه في قلب 
دفاع خيتافي وأن يحظى بكامل ثقة مدربه خوسيه بــورداالس. ورغم وصوله للعب في 
إلى  ليذهب  القطار  بالتواضع ويستخدم  األولــى اإلسباني، يتحلى دجيني  الدرجة  دوري 
التدريبات، وال سيما أن جزءا كبيرا مما يكسبه يخصصه ألسرته. وفي مقابلة مع »إفي«، 
روى دجيني أن الطريق إلى أوروبــا لم يكن سهال بل مليئا بالجهد والعمل، كما أوضح 
كيف أصبحت كرة القدم الوسيلة التي يساعد بها أسرته. وأوضح دجيني أن كرة القدم 
 »أسرتي كبيرة. فعائلتي هي أصدقائي وأبي وأمي كما أنني متزوج 

ً
تساعد أسرته، قائال

ولدي طفل. في أفريقيا نحب العيش سويا وأنا ألعب مع أصدقائي منذ الصغر واآلن هم ال 
يعملون فهناك مشكالت، لذا أساعد الكثير من األشخاص بما أربحه وسأربحه من كرة 

القدم.. ألعب ملساعدة اآلخرين وإنقاذ أسرتي«.

أملانيا مرة واحدة في موسم 1970-1971، وحصد لقب 
دوري أبطال أوروبا في موسم 1973-1974 على حساب 
ــادي أتلتيكو مــدريــد بــأربــعــة أهــــداف دون مــقــابــل على  نـ
أمـــام 23 ألف  ملعب »هيسيل ســتــاديــوم« فــي بــروكــســل 
متفرج بفضل كل من أولي هونيس وغيرد مولر اللذين 
سجال األهداف األربعة. قرر بعدها النجم األملاني خوض 
 رحاله 

ّ
بـــالده، فــحــط تجربة جــديــدة فــي مسيرته خـــارج 

الــذي لعب  في إسبانيا وتحديدًا مع نــادي ريــال مــدريــد، 
لقاء   84 أهــداف في  ثالثة مواسم سجل خاللها عشرة 
وحقق أكثر من لقب، أولها لقب الدوري اإلسباني مرتني 
وكذلك كأس امللك على حساب أتلتيكو مدريد بعد انتهاء 
املواجهة من  حسم 

ُ
ت أن  أهــداف قبل  بــدون  بينهما  اللقاء 

خالل ركــالت الجزاء 4-3. في سنة 1977 رحل برايتنر 
لقاء وسجل  فلعب 30  برونشويخ  أينتراخت  نــادي  إلــى 

عشرة أهداف، ليعود بعدها إلى بايرن ميونخ سنة 1978 
فحقق لقب الدوري مرتني ووصل لنهائي دوري األبطال 

وخسره ليعتزل بذلك سنة 1983.
للشباب  أملانيا  ملنتخب  برايتنر  لعب  الدولي  الصعيد  على 
بني عامي 1968 حتى 1970 وسجل هدفًا واحــدًا في 16 
لقاء، قبل أن يعود ويمثل املنتخب األملاني تحت 23 عامًا، 
أمــا على صعيد املنتخب األول فقد شــارك في 48 مباراة 
وسجل عشرة أهــداف من 1971 حتى 1982، وتوج بلقب 
اليورو سنة 1972 بفوزه على االتحاد السوفييتي بنتيجة 
3-0، ليعود ويحقق لقب كأس العالم سنة 1974 بعد الفوز 
على منتخب هولندا بهدفني لواحد، حينها افتتح نيسكينز 
مولر  ليعود  الكفة  برايتنر  يــعــادل  أن  قبل  التسجيل  بــاب 

ويسجل هدف الفوز.
)العربي الجديد(

املميزين خالل  الالعبني  مــن  الكثير  األملــانــيــة  الــكــرة  قدمت 
النجم السابق بول  تاريخها في كافة املراكز، وأحد هؤالء 

برايتنر الذي لعب للعديد من األندية في القارة األوروبية.
ــلـــول 1951 فـــي مــديــنــة  ــد بــرايــتــنــر يــــوم 5 ســبــتــمــبــر/ أيـ ــ ول
كولبيمور في أملانيا ويبلغ من العمر حاليًا 66 عامًا، وشغل 

خالل مسيرته مركز الظهير األيسر وخط الوسط.
بدأ الالعب األملاني ممارسة كرة القدم عام 1957 في فريق 
مدينته املحلي كولبيرمور للفئات العمرية وهناك لعب حتى 
الــذي  فرايالسينغ  فــريــق  إلــى  بعدها  ليرحل   ،1961 سنة 

استمر معه حتى عام 1970.
بدأت مسيرة برايتنر االحترافية في سنة 1970 مع فريق 
بايرن ميونخ فلعب له ألربــع سنوات، شــارك خاللها في 
لقب  هــدفــًا، فحقق بصحبته  مــبــاريــات وسجل 17   109
الدوري املحلي في ثالث مناسبات. كما توج بلقب كأس 

بول برايتنر

على هامش الحدث

العٌب ألماني سابق 
دافع عن ألوان 

أندية عديدة أبرزها 
بايرن ميونخ وريال 

مدريد وتوج 
بلقب دوري أبطال 

أوروبا

إنتر يسعى لخطف 
الصدارة من نادي نابولي 
)Getty/إيميليو أندريولي(

حامل لقب الدوري اإلسبان

االنتصارات حين  إلى العودة من جديد إلى سكة  يسعى نادي برشلونة 
يستضيف نادي مالقا في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري اإلسباني 
أمام  الماضية  الجولة  في  تعادل  قد  كان  الذي  وهو  القدم،  لكرة 
إرنستو  المدرب  يقدم  وربما  األخير،  أرض  على  الصعب  مدريد  أتلتيكو 
إرهاق  الذي يعاني من  ليونيل ميسي  األرجنتيني  إراحة  فالفيردي على 
إشبيلية  نظيره  فالنسيا  يلتقي  آخر  جانب  من  األخيرة.  الفترة  في  مفرط 

في قمة كبيرة بين فريقين مميزين.

برشلونة والعودة لالنتصارات

وجه رياضي

أساسيني مميزين جدًا وكذلك دكة بدالء قوية 
قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

استطاع  فــقــد  يــونــايــتــد  نـــادي مانشستر  أمـــا 
املاضية  الــجــولــة  فــي  ثمينة  نقطة  أن يخطف 
ــة عــلــى  ــيـ ــراهـ ــكـ ــي الـ ــربــ ــي ديــ أمــــــام لـــيـــفـــربـــول فــ
لتحقيق  يسعى  وهـــو  رود«،  »أنــفــيــلــد  ملعب 
فوزه السابع والبقاء على مقربة من السيتي 
الذي تفصله عن نقطتني، وينتظر الشياطني 

إقـــالـــة املـــــدرب اإليـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
اعتزاله  العائد عن  ووصــول يوب هاينكس 
ملساعدة الفريق الــذي قــاده لسنوات طويلة 
وحقق معه ألقابًا تاريخية، الفريق البافاري 
صاحب الوصافة برصيد 17 نقطة سيواجه 
الــذي يحتل مــركــزًا متأخرًا  نــادي هامبورغ 
فــي الــتــرتــيــب ويــعــانــي مــنــذ ســنــوات للبقاء 
الدرجة األولــى. ويطمح بايرن لتحقيق  في 

مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  ومــدربــه  الحمر 
تعثر الغريم األول في املدينة من أجل خطف 
الصدارة في حال الفوز على نادي هادرسفيلد 
الــذي بدأ املوسم بشكل جيد قبل أن يتعرض 

لهزيمتني بعد ذلك.

فرصة اعتالء الصدارة األلمانية
تــحــّســن مــســتــوى نـــادي بــايــرن مــيــونــخ منذ 

ــادي  ــن نـ ــثـــالث وانـــتـــظـــار هـــديـــة مـ الـــنـــقـــاط الـ
ــفــــورت الـــــــذي ســـيـــواجـــه  ــكــ ــرانــ آيـــنـــتـــراخـــت فــ
نـــادي بــروســيــا دورتــمــونــد متصدر ترتيب 
البطولة، وبالتالي فإن اللقاء سيكون مهمًا 
يسعى  البافاري  الفريق  أن  خاصة  للغاية، 
الــذي  املحلي  الــــدوري  لقب  على  للمحافظة 
ســيــطــر عــلــيــه فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة وبـــات 

الرقم األول من دون منازع.

قضت إحدى محاكم الدرجة الثانية في البرازيل بتغريم النجم نيمار دا سيلفا دفع نحو 
»سوء نية« من خالل مماطلته محاولة  1.2 مليون دوالر أميركي، وذلك بسبب تعامله بـ

تعطيل مسار قضية متهمًا فيها بالتهرب الضريبي.
وكشفت مصادر قضائية أن العقوبة لم تقتصر فقط على نجم »السيليساو«، ولكنها 
امتدت أيضًا لتشمل ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ووالده وثالثًا من الشركات 
التي يديرها الالعب. وأقرت إحدى املحاكم هناك العقوبة ضمن القضية التي اتخذ خاللها 

القضاء في البلد الالتيني قرارًا بتجميد نحو 62.2 مليون دوالر من أمالكه.

صورة في خبر

نيمار والضرائب
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