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رياضة

تتحضر بعض 
المنتخبات 
العربية لخوض 
غمار تصفيات 
كأس آسيا 2019 
في اإلمارات، 
إذ يستقبل 
المنتخب اللبناني 
نظيره هونغ 
كونغ على 
ملعب مدينة 
كميل شمعون 
الرياضية، بأجواء 
إيجابية وتفاؤل 
كبير بالفوز، في 
المقابل تبدو 
مهّمة فلسطين 
سهلة أمام جزر 
المالديف، على 
غرار عمان التي 
تستضيف بوتان. 
وتلعب اليمن 
ضد طاجكستان، 
أّما حظوظ 
األردن فتبدو 
كبيرة باالنتصار 
على كمبوديا.

منتخب لبنان يستضيف هونغ كونغ في أجواء إيجابية )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تصفيات كأس آسيا
أعلن مدرب منتخب بوليفيا ماوريسيو سوريا، 

عن خطة هجومية ملواجهة نظيره األرجنتيني في 
إطار تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال 

 أن يتأثر »راقصو التانغو« 
ً
روسيا 2018، آمال

باالرتفاع الذي تقع عليه مدينة الباز حيث ستقام 
املباراة، بواقع 3600 متر فوق سطح البحر. وقال: 

»يتعّي على العبي بوليفيا إظهار قدرتهم على 
تطور خططهم الهجومية جيًدا، بحركات مختلفة 

يمكن ترجمتها إلى أهداف«.

أصّر مسعود أوزيل العب وسط أرسنال أنه 
يشعر بالراحة في ناديه الحالي لكنه سيتخذ 
قريبًا قراره بشأن تمديد التعاقد الذي ينتهي 

بنهاية املوسم املقبل من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم. وقال أرسي فينغر مدرب أرسنال 

األسبوع املاضي إن املفاوضات مع الثنائي أوزيل 
وأليكسيس سانشيز لتمديد التعاقد قد توقفت 

حتى نهاية املوسم الجاري. يذكر أن أرسنال 
تراجع إلى املركز السادس في الدوري.

أعلن نادي فالنسيا اإلسباني، عبر بيان رسمّي 
له، عن تعيي ماتيو أليماني كمدير رياضي 

جديد للنادي. ويتمتع أليماني، املحامي املولود 
عام 1963، بخبرة جيدة في إدارة أندية كرة القدم 
املحترفة، بعد شغل عدة مناصب عليا في نادي 

ريال مايوركا اإلسباني. وعانى نادي الخفافيش 
هذا املوسم على جميع األصعدة، وبّدل أكثر من 
مدرب وتدهورت نتائجه قبل أن يستعيد بعضًا 

من توازنه.

مدرب بوليفيا 
سيدخل بخطة هجومية 

أمام األرجنتين

أوزيل يشعر بالراحة 
في أرسنال وسيتخذ 

قراره قريبًا

فالنسيا 
يعيّن مديرًا رياضيًا 

جديدًا للنادي
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حسين غازي

بفارغ  العربية  الجماهير  تنتظر 
الصبر عودة التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إلــى كــأس العالم 2018 في 
روســـيـــا، فـــي ظـــل تــرقــب كــبــيــر ملـــا ستقدمه 
ــر والـــســـعـــوديـــة  ــطـ مــنــتــخــبــات اإلمـــــــــارات وقـ

وسورية والعراق.

المجموعة األولى
ــارة أمــــــام إيـــــــران فــي  ــسـ ــّرضـــت قـــطـــر لـــخـ ــعـ تـ
 

ّ
الجولة املاضية بهدف دون رّد، وهي ستحل

ضيفة على منتخب أوزباكستان الثالث )9 
أجواء  إلى  العنابي  والفوز سيعيد  نقاط(، 
املنافسة على البطاقة الثالثة، والتي تخّول 
ثالث  مــع  مصيرية  مــبــاراة  لــعــب  صاحبها 
املجموعة الثانية قبل خوض امللحق. وفي 
فإنها  أوزباكستان  على  قطر  انتصار  حال 
كــبــيــر،  بــشــكــل  املـــجـــمـــوعـــة  أوراق  ســتــخــلــط 
وســيــحــاول الــاعــبــون تــحــويــل االنــتــقــادات 
التي طاولتهم في الفترة األخيرة إلى مديح، 
ال ســيــمــا الــاعــبــون املــجــّنــســون عــلــى غـــرار 

تاباتا وسوريا.
الجنوبية  كــوريــا  منتخب  ســوريــة  وتلتقي 
وتـــبـــدو مــهــمــتــهــا صــعــبــة لــلــغــايــة، رغــــم أن 
الفوز قد يضعها وصيفة خلف إيران التي 
ستلعب أمام الصني التي هزمت الشمشون 
الــكــوري فــي الــلــقــاء الــســابــق، وبــالــتــالــي فإن 
كـــل االحـــتـــمـــاالت مــفــتــوحــة لــلــمــنــافــســة على 
البطاقة الثالثة أو حتى الثانية للمنتخبات 

العربية.

المجموعة الثانية
يستقبل املنتخب األسترالي الذي تعادل في 
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تقرير

الجولة املاضية بشكل مفاجئ أمام العراق 
نظيره منتخب اإلمــارات الذي خسر بدوره 
الــيــابــان بهدفني نظيفني.  أمـــام  أرضـــه  على 
وقـــد تــحــدد هـــذه املـــبـــاراة الــكــثــيــر للطرفني 
ــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــبــطــاقــة  ــرار فــ ــمـ ــتـ لـــاسـ

الثانية املؤهلة مباشرة إلى املونديال.
ــيـــف املـــنـــتـــخـــب  ــتـــضـ ــسـ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر يـ
الــســعــودي عــلــى مــلــعــب »مــديــنــة املــلــك عبد 
مباراة  العراقي في  الرياضية« شقيقه  الله 
الرافدين  أسود  لألخير، فخسارة  مصيرية 
ســتــؤكــد أن حـــظـــوظ املــنــافــســة عــلــى املــركــز 
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رغم خسارة فريقه تابع 
وستبروك التأهل وحقق 

تريبل دابل جديدة

المنتخب السلوفاكي 
عاد من مالطا بثالث 

نقاط ثمينة

مدرب كرواتيا يعفي نجومه من ودية إستونيا
قرر املدير الفني ملنتخب كرواتيا لكرة القدم أنتي كاسيتش إعفاء العبيه لوكا 
مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش ودانييل سوباسيتش 
ونيكوال كالينيتش من ودية إستونيا اليوم الثالثاء. وعززت كرواتيا صدارة 
مجموعتها في تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعدما 

فازت الجمعة على أوكرانيا بهدف نظيف. 
وفضل املــدرب عدم إضافة حمل إضافي على العبيه في مباراة إستونيا 
ومنح فرصة لالعبني الذين يشاركون بصورة قليلة في اللعب. وقال املدرب: 
الفرصة  أقــل  الــوديــة السابقة حــاولــنــا منح مــن يلعبون  املــبــاريــات  »فــي كــل 
نفس  يحدث  أن  أتمنى  الوطني.  املنتخب  تمثيل  على  قدرتهم  على  للتأكيد 

األمر أمام إستونيا«.

كوتينيو يحّذر من مباراة بارغواي
قال العب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم، فيليبي كوتينيو إنه على الرغم 
الجنوبية  أميركا  في تصفيات  »السيليساو«  يقدمه  الــذي  الجيد  األداء  من 
التي  بــاراغــواي  الحذر من  اتخاذ  ملونديال 2018 في روسيا، يجب  املؤهلة 
يستضيفها فريقه في ساو باولو اليوم الثالثاء في الجولة الـ14 من نفس 
ــد العـــب لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي أن فــريــقــه »يــجــب أن يتحلى  الــتــصــفــيــات. وأكـ

بالتركيز الشديد أمام باراغواي. 
كل مباراة معقدة للغاية ولقاء الثالثاء سيكون بالتأكيد غاية في الصعوبة«. 
وأردف »كل خصومنا يحاولون تعقيد األمور علينا«، مشيرًا إلى أن املشهد 
لن يكون مختلفًا أمام باراغواي التي تحتل املركز السابع من جدول ترتيب 

التصفيات بـ18 نقطة.

مدرب بوليفيا سيدخل 
بخطة هجومية أمام األرجنتين

أعلن مدرب منتخب بوليفيا ماوريسيو سوريا، عن خطة هجومية ملواجهة 
ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  إطــار  فــي  األرجنتيني  نظيره 
روسيا 2018، آماًل في أن يتأثر »راقصو التانغو« باالرتفاع الذي تقع عليه 
 

ّ
مدينة الباز حيث ستقام املباراة، بواقع 3600 متر فوق سطح البحر: »يتعني
جيًدا،  الهجومية  خططهم  تطور  على  قدرتهم  إظهار  بوليفيا  العبي  على 

بحركات مختلفة يمكن ترجمتها إلى أهداف«.

فينياليس يفوز بسباق قطر »للموتو جي بي«
املركز األول في فئة موتو جي بي في  أحــرز اإلسباني مافريك فينياليس 
الــدراجــات  لسباقات  العالم  بطولة  مــن  األولـــى  املرحلة  الكبرى،  قطر  جــائــزة 
النارية على حلبة لوسيل. وحقق فينياليس الفوز الثاني له في فئة موتو جي 
بي واألول مع فريقه الجديد ياماها الذي انضم إليه من سوزوكي في نهاية 
الــذي  ليخلف مواطنه خــورخــي ماركيز. وكــان فينياليس،  املــاضــي  املــوســم 
اعتبر بني املرشحني البارزين إلحراز اللقب مع حامله مواطنه مارك ماركيز، 
في املستوى طيلة نهاية األسبوع بعدما فرض سيطرته في التجارب التي 

سبقت انطالقة املوسم. 
وحل فينياليس أمام اإليطاليني أندريا دوفيتسيوزو )دوكاتي( وزميله في 
فريق ياماها اإليطالي فالنتينو روسي. وفي فئة موتو 2، كان املركز األول 
من نصيب اإليطالي فرانكو موربيديلي )كاليكس( متقدمًا على زميليه في 
عــام 2005،  فئة 125 سم مكعب  لوثي، بطل  السويسري توماس  الفريق، 
والياباني تاكاكي ناكاغامي. وحقق موربيديلي الذي أنهى املوسم املاضي 
في املركز الرابع، أخيرًا فوزه األول في الجائزة الكبرى علمًا بأنه كان بني 
الثالثة األوائل 8 مرات في مسيرته االحترافية بينها 7 مرات العام املاضي.

لحق بوسطن سلتيكس بكليفاند كافالييرز، 
ــم املــــاضــــي، إلــــى صــــــدارة املــنــطــقــة  بــطــل املـــوسـ
الشرقية، بعدما حقق فوزه الثامن واألربعني 
في حني   ،108-112 ميامي هيت  على حساب 
تابع هيوسنت روكتس تألقه وهزم أوكاهوما 
السلة  كــرة  فــي دوري  ثــانــدر 120-137  سيتي 

األميركي للمحترفني.
ــارة( عــلــى  ــ ــســ ــ بـــوســـطـــن )26 خــ فــــــوز  وخــــلــــط 
الــتــنــافــس عــلــى لقب  مــيــامــي األوراق، واشــتــد 
فرق  ثــاثــة  وبــني  بينه  الشرقية  املنطقة  بطل 
أخــرى هــي كليفاند )47 فــوزا و25 خــســارة(، 
وواشــنــطــن ويـــــزاردز )45 فـــوزًا و28 هــزيــمــة(، 
أن  يذكر   .)29 مقابل   44( رابــتــورز  وتورونتو 
الـــفـــرق األربـــعـــة ضــمــنــت تــأهــلــهــا إلــــى الــبــاي 
تقريبًا  كليفاند  مع  بوسطن  وتساوى  أوف، 
فقط.  التسجيل  في نسبة  وبقي متخلفًا عنه 
وعانى بوسطن كثيرًا لتحقيق الفوز، وحسم 
أطبق  بعدما  الثالث  الــربــع  فــي  اللقاء  نتيجة 
ــك بــعــد أن  عــلــى مــنــافــســه وأنـــهـــاه 32-17، وذلــ
الثاني  فــي  وتــعــادل   ،27-22 األول  فــي  تخّلف 
أيـــضـــًا. ويــديــن  فـــي األخـــيـــر  31-31، وتــخــلــف 

ابتعد املنتخب اإلنكليزي بصدارة املجموعة 
الــســادســة، بــعــدمــا حــقــق فــــوزا منطقيا على 
حــســاب ضــيــفــه الــلــيــتــوانــي بــهــدفــني نظيفني 
على ملعب »ويمبلي« ضمن الجولة الخامسة 
العالم  لكأس  املؤهلة  األوروبية  بالتصفيات 
األرض هدفًا  أصــحــاب  أحــرز  بروسيا.   2018
ــهـــم املـــهـــاجـــم  ــتـــح لـ ــتـ ــيـــث افـ ــــوط حـ فــــي كــــل شــ
املــخــضــرم والعـــب ســنــدرالنــد جــيــرمــني ديفو 
باب التسجيل في الدقيقة 22.  وفي الشوط 
الــثــانــي، عـــزز مــهــاجــم ليستر ســيــتــي جيمي 
فاردي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 66 
األيمن  الظهير  بــدأت من  لعبة جماعية  بعد 
كــيــل ووكـــر بــتــمــريــرة آلدام الالنـــا الـــذي لعب 
لــفــاردي ليجد األخير  الكرة من ملسة واحــدة 
نفسه فــي مــواجــهــة الـــحـــارس ويــســكــن الــكــرة 

داخل الشباك. 
وعلى ملعب »تاقلعي الوطني« خسر منتخب 
مالطا أمام نظيره السلوفاكي بنتيجة )3-1(. 
تــقــدم العــب وســط الــغــرافــة القطري فاديمير 
الثانية،  الدقيقة  منذ  مبكرا  للضيوف  فايس 
قــبــل أن يــعــادل جـــون بـــول فــاروجــيــا النتيجة 

أيــزيــاه توماس  إلــى نجميه  بــالــفــوز  بوسطن 
)30 نقطة(، وجاي كراودر )25 نقطة(، في حني 
وجيمس  نقطة(،   24( جونسون  تايلور  كــان 
جونسون )20 نقطة و5 متابعات و6 تمريرات 
حــاســمــة(، وحــســن وايــتــســايــد )19 نقطة و15 
مــتــابــعــة(، أفـــضـــل العـــبـــي مــيــامــي فـــي الــلــقــاء. 
ورغــم أن ميامي )35 فــوزًا مقابل 38 هزيمة(، 
حـــافـــظ عــلــى املـــركـــز الـــثـــامـــن، إال أن املــنــافــســة 
اشـــتـــدت أيــضــًا عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل األربـــع 
التاسع )35  فــوز شيكاغو بولز  األخــرى بعد 
مــقــابــل 39(، عــلــى مــيــلــووكــي بــاكــس الــســادس 
)37 مقابل 36( 109-94، وتشارلوت هورنتس 
صنز  فينيكس  على   ،)40 مقابل   33( العاشر 
كيمبا  تـــشـــارلـــوت  العـــبـــو  ــفـــوق  وتـ  .106-120
ــيـــامـــس )21  ــقـــطـــة(، ومــــارفــــن ولـ نـ ووكــــــر )31 
نــقــطــة(، والــفــرنــســي نــيــكــوال بــاتــوم )18 نقطة 
تــمــريــرات حــاســمــة(، على نجم فينيكس  و10 
الــذي أصبح،  )23 نقطة(،  الشاب ديفني بوكر 
الــجــمــعــة، ســـادس العـــب يسجل 70 نقطة في 

مباراة واحدة.
أوكاهوما  نجم  الثانية، سجل  املــبــاراة  وفــي 

ألصحاب األرض في الدقيقة 14. وقبل نهاية 
الــشــوط بــأربــع دقـــائـــق، مــنــح يـــان جــريــجــوس 
ــددًا. وفــــي الــشــوط  الــتــقــدم لــلــســلــوفــاكــيــني مـــجـ
تقدم منتخب  نيمتش  آدام  آدام  عــزز  الــثــانــي، 
أن  قبل  دقــائــق،  بست  النهاية  قبل  سلوفاكيا 
الثانية  الصفراء  بالبطاقة  الاعب  يطر نفس 
في الدقيقة األخيرة. يذكر أن أصحاب األرض 
لــعــبــوا منقوصني مــن العـــب مــنــذ الــدقــيــقــة 79 
بعد طرد مسجل الهدف الوحيد لهم بالبطاقة 

الصفراء الثانية. 
ــاراة األخـــــــــــرى، اقــــتــــنــــص مــنــتــخــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي املـ ــ ــ وفـ
أمـــام جــمــاهــيــره بهدف  قــاتــا  فـــوزا  اسكتلندا 
»هامبدن  ملعب  على  سلوفينيا  أمــام  نظيف 
الدخول ضمن  آماله في  بــارك« ليحافظ على 
صراع التأهل للمونديال. وعلى ضوء هاتني 
ــيـــا وصـــافـــة  ــاكـ ــلـــوفـ الـــنـــتـــيـــجـــتـــني، تـــخـــطـــف سـ
ـــ9 نقاط  املــجــمــوعــة بــعــدمــا رفــعــت رصــيــدهــا لـ
ــتـــي تــراجــعــت  مــســتــغــلــة تــعــثــر ســلــوفــيــنــيــا الـ
لــلــمــركــز الــثــالــث بــعــدمــا تــجــمــد رصــيــدهــا عن 
ثمان نقاط، بينما يحتل منتخب مالطا املركز 
األخير دون رصيد. وأصبح رصيد إسكتلندا 

ــبـــروك، نــقــطــة مــهــمــة في  ــتـ ســيــتــي، راســـــل وسـ
الــســبــاق إلـــى لــقــب أفــضــل العـــب عــلــى منافسه 
أن حقق  بعد  هـــاردن،  نجم هيوسنت جيمس 
ــل« الـــســـادس والــثــاثــني لــه هــذا  الـــ«تــريــبــل دابــ
املوسم بتسجيله 39 نقطة مع 11 متابعة و13 
أن  بإمكان وستبروك  وبــات  تمريرة حاسمة. 
املسجل خال  القياسي  الرقم  بتحطيم  يحلم 
ــل(، الـــذي حققه  ــ مــوســم واحـــد )41 تــريــبــل دابـ

أوسكار روبرتسون في 1962-1961.
الثاثة  ــاع  األربـ فــي  العبو هيوسنت  وتعملق 
األولى )37-31 و42-28 و34-29(، قبل أن يدعوا 
لــلــبــدالء، فالتقط أوكــاهــومــا سيتي  الــفــرصــة 
ــــد وســتــبــروك  وأنـــهـــاه 37-24. ووجـ األنـــفـــاس 
كانتر  أنيس  التركي  زميله  مــع  نفسه وحــيــدًا 
)23 نقطة(، بينما ساهم مع هاردن )22 نقطة 
و12 تمريرة حاسمة( في تحقيق الفوز الكبير 
كل من لو وليامس )31 نقطة(، وإريك غوردون 

وتريفور أريزا )24 نقطة لكل منهما(.
ــرز، بــطــل 2015  ــ وحــقــق غــولــدن ســتــايــت ووريــ
الــبــطــولــة  ومـــتـــصـــدر  بـــطـــل 2016  ووصــــيــــف 
التوالي والتاسع  السابع على  الحالية، فوزه 
)مقابل 14 خسارة(، على حساب  والخمسني 
كــــاي  وكــــــــان   .94-106 غــــريــــزلــــيــــز  مـــمـــفـــيـــس 
طــومــســون )31 نــقــطــة(، وســتــيــفــن كــــوري )21 
نقطة و11 تمريرة حاسمة(، وأندريه إيغواداال 
)20 نقطة و7 متابعات(، األفضل عند الفائز، 
بينما مايك كونلي أفضل املسجلني للخاسر 

)29 نقطة(، تاه زاك راندولف )15 نقطة(.
)فرانس برس(

ــز الــــثــــالــــث، بــيــنــمــا تــمــتــلــك  ــركــ 7 نـــقـــاط فــــي املــ
وتقبع  الخامس،  املركز  في  نقاط   5 ليتوانيا 

مالطا في قاع الترتيب دون رصيد. 
وواصـــلـــت أملــانــيــا تــصــدر املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
فـــي تــصــفــيــات أوروبـــــا املــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 

الـــفـــوز  مــــن  تــمــكــنــت  بـــعـــدمـــا  بـــروســـيـــا   2018
لــواحــد، فيما  على أذربــيــجــان بأربعة أهـــداف 
اكــتــســحــت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك ســـان مــاريــنــو 
ــة الـــخـــامـــســـة بــنــفــس  ــــي الــــجــــولــ بـــســـداســـيـــة فـ
املـــجـــمـــوعـــة. وفـــــي املـــــبـــــاراة الـــتـــي احــتــضــنــهــا 

ــدري  مــلــعــب »تـــوفـــيـــق بـــاكـــهـــرامـــوف« تـــقـــدم أنــ
لــــكــــن أصـــــحـــــاب األرض  ــيـــوف  ــلـــضـ لـ شـــــورلـــــه 
نـــازاروف. وعاد  تعادلوا عن طريق ديميتري 
للتقدم بعدها بخمس  الـ »مانشافت« مجددًا 
دقائق بواسطة توماس مولر، قبل أن يضيف 
الهدف  جــاء  ثم  الثالث  الهدف  ماريو جوميز 
الرابع عبر شورله مجددًا. وبهذا الفوز رفعت 
رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة املجموعة. 
جاءت سداسية الضيوف عبر أنتونني باراك 
ــدا مــن ركــلــة جـــزاء وثــيــودور  ــ وفــاديــمــيــر داريـ
جــيــبــر ســيــاســي ومــيــكــائــيــل كــرمــيــنــســيــتــش. 
بهذا الفوز رفعت التشيك رصيدها إلى ثمان 
نــقــاط فــي املــركــز الثاني بــفــارق نقطة وحيدة 
الــرابــع.  للمركز  تراجعت  التي  أذربــيــجــان  عــن 
واقــتــنــص مــنــتــخــب أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة األول 
بعدما  الثالثة  املجموعة  وصــافــة  الــقــدم  لكرة 
تغلب على ضيفه النرويجي بهدفني نظيفني 
على ملعب ويندسور بارك. واستغل منتخب 
أرمــيــنــيــا األول لــكــرة الـــقـــدم الــنــقــص الــعــددي 
لضيفه كازاخستان وتغلب عليه بنتيجة 0-2 
في املباراة التي جمعتهما على ملعب فازكني 
سركيسيان الجمهوري بالعاصمة األرمينية 
يريفان، ضمن منافسات املجموعة الخامسة.

املجموعة  بــصــدارة  بولندا  منتخب  واحتفظ 
الجبل  مضيفه  على  تغلب  بعدما  الخامسة 
الـــتـــي  املـــــــبـــــــاراة  فـــــي  بـــنـــتـــيـــجـــة 2-1  األســــــــــود 
احــتــضــنــهــا اســتــاد غــرادســكــي. وارتـــفـــع بذلك 

رصيد بولندا لـ 13 نقطة في مقدمة الجدول.
)إفي(

انتصارات مستحقة إلنكلترا وألمانيا وبولندا بتصفيات أوروباسلتيكس يشعل المنافسة على صدارة دوري السلة األميركي

محمد  العربيّان  النجمان  يتصارع 
على  خليل  وأحمد  السهالوي 
فهما  التصفيات،  هــداف  لقب 
 15 برصيد  ــصــدارة  ال يتقاسمان 
هدفًا لكل منهما، وفي الجولة 
ــارات  اإلمـ ــب  الع فشل  الماضية 
خليل في هزّ شباك الخصم وخسر 
نظيفين،  بهدفين  اليابان  أمــام 
فيما نجح السهالوي في قيادة 
إلى  السعودية  بـــالده  منتخب 
كبيرة  بنتيجة  تايالند  على  الفوز 
3-0، ليؤكد أنه قادرٌ على متابعة 

التألق.

صراع الهداف

تشتد المنافسة يومًا 
بعد آخر على صدارة 

المنطقة الشرقية، ال سيما 
بين كليفالند وسلتيكس

واصلت إنكلترا وألمانيا 
وبولندا السير بثقة في 

التصفيات األوروبية 
المؤهلة لمونديال روسيا

قطر أمام فرصة مصيرية لحلم المنافسة على التأهل )محمد فرج/ األناضول(

اليابان في مهمة سهلة أمام تايالند )فرانسوا نيل/ Getty(العراق يسعى للفوز على السعودية )فرانس برس(

سورية أمام فرصة تاريخية حين تواجه كوريا الجنوبية  )محمد رصفة/ فرانس برس(
اإلمارات في مهمة صعبة أمام 
المنتخب السعودي يتطلع لالقتراب أكثر من التأهل  )روبرت شميدت/ فرانس برس(أسترالـيا )محمود خالد/ األناضول(

)Getty/من مواجهة ألمانيا ومنتخب أذربيجان )رسول رحيموف/األناضول(فوز سلتيكس األخير جاء على حساب ميامي هيت )مادي ماير

تصفيات المونديال

تعود اليوم عجلة التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 
في روسيا، وتسعى المنتخبات العربية لتحقيق نتائج طيبة من أجل 

التأهل إلى أهم حدث رياضي

قطر أمام فرصة مصيرية... والسعودية تواجه العراق

ــر  ــا األخـــضـ ــ ــاتــــت مــســتــحــيــلــة، أمــ الــــثــــالــــث بــ
للتقدم خطوة  يتطلع  فإنه  الـــدار  وصــاحــب 
الــتــأهــل إذ يــتــصــدر املجموعة  أخــــرى نــحــو 
مـــع منتخب  مــنــاصــفــة  نــقــطــة  بــرصــيــد 13 
اليابان بفارق األهداف، والذي من املرجح أن 
الترتيب  تتذيل  التي  تاياند  على  ينتصر 
وفـــقـــدت حــظــوظــهــا فـــي الــتــأهــل، وبــالــعــودة 
فــإنــه يعيش فترة  الــســعــودي  املنتخب  إلــى 
مـــن االســـتـــقـــرار الــفــنــي، فــهــو يــمــتــاز بــقــوتــه 
الدفاعية وقادٌر على تسجيل األهداف حتى 

لو عانى في املباراة بفضل أكثر من العب.

مباريـات
      األسبـوع
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محمد السعو

ــقـــاء مــــا يـــقـــارب  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن بـ
الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى انـــتـــهـــاء املـــوســـم 
األوروبية،  األندية  أن  إال  الحالي، 
كعادتها، بدأت بالتخطيط لسوق االنتقاالت 
ــل، الــــــذي يــنــطــلــق فــــي شــهــر  ــبـ ــقـ الــصــيــفــيــة املـ
ــبـــل، وبـــــــدأت األســـمـــاء  ــقـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـ
اإلعالمية  التقارير  بحسب  تباعًا،  بالظهور 
الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا أشــــهــــر الـــصـــحـــف ووســــائــــل 

اإلعالم في القارة األوروبية تحديدًا.
ــو فـــيـــراتـــي  ــ ــاركـ ــ ــح اســــــم اإليــــطــــالــــي مـ ــ ــبـ ــ وأصـ
والــفــرنــســي الـــشـــاب الـــواعـــد كــيــلــيــان مــبــابــي 
وألكسيس سانشيز وجيانلويجي دوناروما 
غريزمان ومسعود  وانــطــوان  ديباال  وباولو 
ــل وديــيــغــو كــوســتــا، وغــيــرهــم كــثــيــرون،  أوزيــ
بــقــرب االنــتــقــال لناد  ممن ترتبط أســمــاؤهــم 
جـــديـــد. مـــا يـــعـــزز أيـــضـــا تــلــك الــتــصــريــحــات 
ــؤالء الـــالعـــبـــن، عــلــى  ــ ــتـــي يــقــدمــهــا مـــثـــل هــ الـ
غــرار فيراتي الــذي قال إنه يتمنى اللعب في 
برشلونة، أو مثلما صرح كوستا اإلسباني 
مــؤخــرًا حــن قـــال إنـــه قــد يلعب يــومــًا مــا في 

فرنسا، وغيرها من التصريحات.
ويبدو أن »ميركاتو الصيف« سيكون ساخنًا 
للغاية هذا املوسم، فعلى سبيل املثال ارتبط 

نجوم »ميركاتو« 
الصيف

كثيرة هي األسماء التي تتناوب على ترشيحها وسائل اإلعالم العالمية حول 
اقتراب رحيلها أو تقديم العروض المالية لها، لالنتقال في فترة االنتقاالت 
الصيفة المقبلة »ميركاتو الصيف«، الذي سينطلق في شهر حزيران/يونيو 

المقبل، والذي ينبئ بمفاجآت ثقيلة، خاصة بين األندية الكبيرة

3031
رياضة

تقرير

ــدوره في  ــ ــــاض مـــحـــرز كــثــيــرًا بــ الـــجـــزائـــري ريـ
برشلونة الذي حاول التعاقد معه سابقًا من 
دون جـــدوى، لكن املــوســم الــحــالــي قــد ينجح 
ناديا  أن  كما  في مسعاه.  الكتالوني  الــنــادي 
ــد اإلســـبـــانـــي يــســعــى هو  بــحــجــم ريـــــال مـــدريـ
الــدمــاء،  لبيع بعض نجومه وتــجــديــد  اآلخـــر 
الــحــالــي،  الــرئــيــس  لــو علمنا أن  خــاصــة فيما 
فلورنتينو بيريز، لن يستطيع الترشح لفترة 
رئــاســيــة جـــديـــدة مـــن دون تــقــديــم صــفــقــة من 
العيار الثقيل، كما عهده جمهور ريال مدريد. 
وفــــي الــتــقــريــر الـــتـــالـــي، نــســلــط الـــضـــوء على 
أبــــرز األســـمـــاء املــرشــحــة بــقــوة لــتــكــون نجوم 

»ميركاتو الصيف« في املوسم الجديد.

ماركو فيراتي ودوناروما
يعد العــب بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي، 
الالعبن  أكثر  أحــد  فيراتي،  ماركو  اإليطالي 

الجاذبن الهتمام األندية األوروبية العمالقة، 
على غرار برشلونة وريال مدريد اإلسبانين 
اإلنكليزي،  وتشلسي  اإليطالي  ويوفنتوس 
بقوة  املرشحن  الالعبن  قائمة  تــصــّدر  وقــد 
للرحيل إلى ناد جديد، فهو يقدم أداء مذهال 
ومستويات مذهلة، وسبق وأن صرح الالعب 
الــــذي انــتــقــل إلـــى صــفــوف ســـان جــيــرمــان في 
صــيــف 2012 قــادمــا مــن بــيــســكــارا، مــقــابــل 12 
ــورو، أن بــرشــلــونــة »مـــا زال أفــضــل  ــ مــلــيــون يـ
فريق في العالم«، و«أي شخص يتمنى اللعب 
فــي بــرشــلــونــة«. كــمــا أبـــدى نـــادي يوفنتوس 
يــورو لضم العب  لدفع 80 مليون  استعداده 
الوسط، خاصة بعد رحيل الالعب املخضرم 
أنــدريــا بــيــرلــو لــلــواليــات املــتــحــدة، بــاإلضــافــة 
إلـــى الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، الــــذي انــتــقــل إلــى 

مانشستر يونايتد.
ــاب جـــيـــانـــلـــويـــجـــي  ــ ــشــ ــ ــارس الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدم الـ ــ ــقــ ــ ويــ
الــــــــ18 عــــامــــا، أداء رائـــعـــا  ــا، بــعــمــر  ــ ــارومــ ــ دونــ
لــلــغــايــة مـــع فــريــق مــيــالن اإليـــطـــالـــي، مـــا دفــع 
الجميع إلى مقارنته واعتباره الخليفة األول 
للحارس اإليطالي املخضرم جيجي بوفون، 
وهــــو األمــــر الــــذي وّجــــه الــعــديــد مـــن األنــديــة 
العمالقة، على غرار ريال مدريد ومانشستر 
ــتـــي ويــــوفــــنــــتــــوس، الســـتـــقـــطـــابـــه بـــقـــوة  ــيـ سـ
الصيف الحالي، في ظل عدم تجديده، حتى 
اآلن، لتعاقده مع ميالن بانتظار مفاوضات 
ــــوال، وقـــد وضــعــه  وكــيــل أعــمــالــه الــشــهــيــر رايــ
الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال 
مــدريــد اإلســبــانــي، مــن بــن الــخــيــارات كبديل 
للبورتوريكي كيلور نافاس، إلى جانب عدد 
مـــن األســـمـــاء مــثــل الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــورتــوا 
حارس تشلسي، وهوغو لوريس )توتنهام(.

جوهرة موناكو وغريزمان وديباال
تـــصـــّدر الــفــرنــســي الــصــغــيــر كــيــلــيــان مــبــابــي، 
ــو، عــــنــــاويــــن الــصــحــف  ــاكــ ــونــ ــــب فــــريــــق مــ العــ
الــعــاملــيــة الـــتـــي شــبــهــتــه بـــاألســـطـــورة تــيــري 
هــــنــــري، بـــســـبـــب تـــألـــقـــه مــــع فـــريـــقـــه، خــاصــة 
ــام  ــ أمـ أوروبــــــــــا  ــــال  ــــطـ أبـ مـــســـابـــقـــة دوري  ــــي  فـ
األندية  لتضع  اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر 
الـــكـــبـــيـــرة عــيــونــهــا عــلــيــه الســـتـــقـــطـــابـــه، وهـــو 
العمر 19 عاما، فأطلق ريــال مدريد  يبلغ من 
اإلنكليزي وبــاريــس ســان جيرمان  وأرســنــال 
تمهيدا  الالعب،  في  »الــغــزل«  الفرنسي سهام 
إلــى محاولة  مــونــاكــو  دفــع  مــا  للسباق عليه، 
أن األخبار  وضــع حد لتلك االهتمامات، رغــم 
تـــرشـــح انــتــقــالــه ال مـــحـــالـــة. ويــــواصــــل الــنــجــم 
ــه مــع  ــان تـــوهـــجـ ــزمــ ــريــ ــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غــ ــفـ الـ
في  ينجح  أن  دون  مــن  لــكــن  مــدريــد،  أتلتيكو 
ترشح  الــذي  الالعب  وهــو  باأللقاب،  التتويج 
العمالقن  مــع  الذهبية  الــكــرة  على  للمنافسة 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أصبح 
ــا لــــنــــادي مــانــشــســتــر  ــ ــقـــال إمــ ــتـ ــا لـــالنـ مـــرشـــحـ
يونايتد اإلنكليزي أو ريال مدريد وبرشلونة 
اإلسبانين، لكن قيمة الشرط الجزائي لالعب 

G G

فيراتي ودوناروما 
وجوهرة »موناكو« في 

طليعة المرشحين

اإلكوادور ستخوض مباراة كولومبيا بذكاء وصبر
أكد العب وسط املنتخب اإلكوادوري، بيدرو كينيونيز، أن املباراة أمام كولومبيا اليوم 
الثالثاء في العاصمة كيتو ضمن املرحلة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
لكاس العالم 2018 بروسيا تحتاج لـ »ذكاء وصبر«. وشدد كينيونيز خالل مؤتمر 
صحافي “ستكون مباراة لألذكياء، لكي نكون في أقصى تركيزنا، علينا أن نتحلى 
بالصبر وال نترك اليأس يتسرب ألنفسنا، ونحن نتدرب على جميع االحتماالت التي 
يمكن أن تحدث خالل املباراة، السيما مع ما يمكن أن تقدمه كولومبيا”. وأكد العب 
الوسط، الذي يدخل ضمن اختيارات املدرب جوستافو كينتيروس ليسد فراغ الغائب 
لإليقاف كريستيان نوبوا، أن الفريق يدرك مدى أهمية املباراة، وأن األهم خاللها هو 
حصد النقاط الثالث، وليس التعادل حتى. وأوضح »نعلم أن كولومبيا لديها العبون 
إذا  ولكن  تــوريــس،  وماكينلي  رودريــغــيــز  خاميس  مثل  كبيرة  بإمكانيات  يتمتعون 
قدمنا أداًء جيدًا، كالذي قدمناه منذ بداية التصفيات، أعتقد أننا لن نواجه أي مشاكل«.

للخلف، وأنها تمتلك العبني  تتراجع  لن  أن كولومبيا  املحلي  إمليك  وأكــد العب فريق 
يلعبون في أندية كبيرة بأوروبا ويلعبون كرة قدم جيدة، ولهذا ستكون مباراة مفتوحة.

غرامة على سانشيز بسبب السرعة الزائدة
فرضت الشرطة التشيلية غرامة على مواطنها 
الـــالعـــب ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز بــســبــب قــيــادتــه 
بالعاصمة  الــســاعــة  فــي  كلم   155 على ســرعــة 
سانتياغو. وضبطت الشرطة العسكرية الالعب 
وهـــو يــقــود بــهــذه الــســرعــة الـــزائـــدة عــلــى طريق 
الــحــد األقــصــى املــســمــوح بــه هــو 120 كــلــم في 
الساعة. ووقعت املخالفة يوم السبت عقب مران 
املنتخب قبل مواجهة فنزويال اليوم الثالثاء في 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم 
2018 بروسيا. ونشرت على اإلنترنت صورة 
ملخالفة الالعب، وعلى ما يبدو أن رجال الشرطة 
الــذيــن حــــرروا املــخــالــفــة هــم أول مــن وضعوها 
على الشبكة. ومن املقرر أن يمثل الالعب أمام 
مــحــكــمــة الـــشـــرطـــة املــحــلــيــة فـــي بـــويـــن بــجــنــوب 

سانتياغو في 12 من الشهر الجاري. 

اإلصابة تبعد راونيتش عن بطولة ميامي
الدور  الخامس عامليًا، من املشاركة في  الكندي ميلوش راونيتش، املصنف  انسحب 
الثالث لبطولة ميامي للتنس بسبب مشكلة في العضلة املأبضية كان يعاني منها منذ 
الثالث للقب، عن حزنه لعدما استكمال  فترة. وأعــرب روانيتش )25 عامًا( واملرشح 
أنــه إذا واصــل املشاركة فإن  أكــد خــالل مؤتمر صحافي  البطولة ولكنه  مشواره في 
حالته الصحية »ستكون في خطر«. وقال الالعب الكندي »لست في حالة جيدة منذ 
بطولة ويمبلدون«. وبعد انسحاب راونيتش، بات املستفيد األكبر هو األميركي جاريد 
بطولة  من  الرابع  للدور  بذلك  تأهل  والــذي  التصفيات  القادم من مرحلة  دونالدسون 

األساتذة ذات الـ1000 نقطة.

االتحاد الهولندي يقيل المدرب باليند
املــدرب داني  القدم  الهولندي لكرة  أقال االتحاد 
ــــك بــعــد اجــتــمــاع بني  بــاليــنــد مـــن مــنــصــبــه، وذلـ
الطرفني، األحد، من أجل البحث في الوضع الذي 
يعيشه املنتخب على إثر الخسارة السبت أمام 
بلغاريا بهدفني نظيفني ضمن تصفيات أوروبا 
املؤهلة إلــى مــونــديــال روســيــا 2018. ورغــم أن 
االتــحــاد الهولندي حـــاول فــي وقــت ســابــق بعد 
الهزيمة تبرير سبب ما حصل، عازيًا ذلك إلى 
الخلفي،  الــخــط  فــي  الــغــيــابــات وال سيما  كــثــرة 
إال أنه قرر في نهاية األمــر، إنهاء مهمة املدرب 
الذي اعترف بعد املباراة أن األمور باتت صعبة 
للغاية، مشككًا في قدرته على تحقيق املطلوب منه. واعتبر االتحاد الهولندي للعبة 
أن الخسارة كانت موجعة للغاية، إذ هددت حظوظ املنتخب في بلوغ نهائيات روسيا 
بعد فشل هولندا  تواليًا،  الثانية  للمرة  آخــر عن بطولة كبيرة  يعني غيابًا  2018، ما 
في التأهل إلى يورو 2016 التي جرت في فرنسا. إذ يحتل الفريق املركز الرابع في 
نقطة(،   13( الــصــدارة  صاحبة  فرنسا  خلف  نقاط،  سبع  برصيد  الرابعة  املجموعة 
املركز  أن صاحب  العلم  مع  نقاط(،   9( لبلغاريا  نقاط( إضافة   10( الثانية  والسويد 
املركز  احتلت  منتخبات  ثمانية  أفضل  تلعب  فيما  للنهائيات،  مباشرة  يتأهل  األول 
الثاني في املجموعات التسع امللحق الفاصل، ليتأهل منها بعد ذلك أربعة ويرتفع عدد 

املشاركني عن القارة األوروبية إلى 13. 

وهناك عاش أفضل لحظات مسيرته كالعب، فاستطاع أن 
يحصل على لقب كأس الكؤوس األوروبية، حني سجل هدفًا 
لقب  أن يخسر  البلجيكي، قبل  أنــدرلــخــت  أمـــام  االثــنــني  مــن 
السوبر األوروبي. في املوسم التالي ساهم ماغات في حصد 
لقب الدوري األملاني، ليعود ويتّوج به موسَمي 1982-1981 
األملــانــي قريبًا  الــالعــب  و1982-1983. فــي سنة 1982 كــان 
النهائي  الــدوري األوروبـــي لكنه خسر في  من تحقيق لقب 
أمام غوتبورغ السويدي. وصل بعدها ماغات لنهائي أبطال 
هــامــبــورغ نظيره  ــه  أوروبــــا مــوســم 1982-1983، حــني واجـ
أثينا  اليونانية  يوفنتوس على امللعب األوملبي في العاصمة 
الثامنة  الدقيقة  ألــف متفرج، وبشكل مفاجئ عند  أمــام 76 
الــحــارس   شــبــاك 

ّ
الــالعــب نفسه التسجيل، حــني هـــز افــتــتــح 

دينوزف، لينتصر هامبورغ بأحد أغلى األلقاب في تاريخه. 
لعب 463  بعدما  نهاية موسم 1986-1985،  ماغات  اعتزل 

مباراة بقميص هامبورغ مسجاًل 92 هدفًا. من جانب آخر 
بــالده مــن سنة 1977  الــدولــي مّثل منتخب  الصعيد  وعلى 
فــازت  يــوم  يـــورو 1980،  لقب  معهم  وحــصــد   ،1986 حتى 
املاكينات األملانية على حساب بلجيكا في النهائي بنتيجة 
2-1 على إثر تسجيل الالعب هورست هروبيش هدفني. بعد 
التدريب سنة  إلى عالم  انتقل ماغات  سنوات من االعــتــزال، 
ليشرف  الثاني،  هامبورغ  فريق  تدريب  تسّلم  حني   ،1993
يحقق  لم  تجارب  عــدة  ويخوض  األول،  الفريق  على  بعدها 
أنــديــة نــورنــبــرغ وفــيــدريــر بريمن وكذلك  ألــقــابــًا مــع  خاللها 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، قبل أن يــفــوز بلقب إنــتــرتــوتــو مع 
شتوتغارت الذي دربه من سنة 2001 حتى 2004، ليتسّلم 
األملاني  الـــدوري  بلقب  برفقته  ويــتــّوج  ميونخ  بايرن  تدريب 
مــرتــنّي وكــذلــك الــكــأس إضــافــة لــلــســوبــر مـــرة واحـــــدة، وهــو 

يشرف حاليًا على فريق شاندونغ ليونغ الصيني.

حسين غازي

ُتــّوج بألقاب كثيرة في مسيرته حني كان العبًا  نجم أملاني 
فيليكس  ولفغانغ  التدريب، هو  عالم  إلى  تحّول  يوم  وكذلك 
مــاغــات، والـــذي ولــد يــوم 26 يوليو/ حــزيــران عــام 1953 في 
أملانيا الغربية )سابقًا(. لعب ماغات في مركز العب الوسط 
املهاجم وكذلك كصانع ألعاب، وبدأ ممارسة كرة القدم سنة 
1960 في الفئات العمرية لفريق نيخيم قبل أن يرحل سنة 

1964 ويلعب مع فريق »تي في 60 أشافنبورغ«. 
الـــ63 عامًا مسيرته االحترافية سنة 1972 من  بدأ صاحب 
بوابة فريق فيكتوريا أشافنبورغ قبل أن يرحل عن الفريق 
الذي  نــادي ساربروكن،  ليبدأ رحلة جديدة مع  سنة 1974، 
قضى معه موسمني حتى 1976، فلعب 76 مباراة وسجل 
29 هدفًا. في سنة 1976 انضم ماغات إلى فريق هامبورغ 

فيليكس ماغـات

على هامش الحدث

العب ألماني مميز 
تألق بقميص 

شتوتغارت في 
فترة الثمانينيات 
وفاز مع بالده 

بلقب يورو 1980

»ميسي 
الجديد« 
األرجنتيني ديباال 
مرشح لالنتقال 
)باولو برونو/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

أصبح إيدن هازارد نجم تشلسي اإلنكليزي أحد المرشحين أيضًا لالنتقال 
زيدان  الدين  زين  من  بطلب  اإلسباني  مدريد  ريال  فريق  صفوف  إلى 
مدرب ريال مدريد الذي أشارت التقارير اإلعالمية في إسبانيا أنه طالب 
الموسم  البلجيكي  الالعب  مع  بالتعاقد  بيريز  فلورنتينو  النادي  رئيس 
المقبل. وسبق لزيدان أن رشح اسم هازارد لضمه لريال مدريد عندما 
كان يشغل منصب مساعد بيريز في 2012 لما كان الالعب متألقًا في 

ليل قبل أن يخطفه تشلسي.

هازارد وريال مدريد

وجه رياضي

ــو املــبــلــغ الـــذي  تــبــلــغ 100 مــلــيــون يــــــورو، وهــ
أشارت إليه وسائل اإلعالم اإلنكليزية، والتي 
رشحت اليونايتد لدفعه من أجل رحيله إلى 
»ميسي  يعد  كما  الحمر.  الشياطن  صــفــوف 
الجديد« والالعب األرجنتيني ومهاجم فريق 
يوفنتوس اإليطالي، باولو ديباال، أكبر صراع 
بـــن الــغــريــمــن الــتــقــلــيــديــن بــرشــلــونــة وريـــال 

فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح، لــكــن الــصــفــقــة املــالــيــة 
اإلسبانية  الليغا  عمالقا  بها  يتقدم  قد  التي 
ريـــــال مـــدريـــد وغـــريـــمـــه األزلــــــي بــرشــلــونــة قد 
ــزال املــفــاوضــات  تغّير رأيـــه ورأي نــاديــه. والتــ
متوقفة تمامًا بن الدولي التشيلي ألكسيس 
سانشيز ونادي أرسنال، وبات الجميع يدرك 
أن العب برشلونة السابق في طريقه للرحيل 

ــــذي يـــريـــد فــيــه الــيــوفــي  مـــدريـــد، فـــي الـــوقـــت الـ
حــمــايــة الـــالعـــب وبـــقـــاءه مـــجـــددا مـــع الــفــريــق 
اإليطالي، لكن نجم البيانكونيري الذي يسير 
مــع فــريــقــه بــخــطــى ثــابــتــة لــلــتــربــع عــلــى عــرش 
الــــــدوري اإليـــطـــالـــي، لــلــمــوســم الـــســـادس على 
التوالي، والذي يبلغ من العمر 23 عاًما، اعتبر 
أن مــســألــة تــجــديــد تــعــاقــده مــع الــنــادي تسير 

عــن صــفــوف املــدفــعــجــيــة، فــي ظــل األزمــــة التي 
والضغط  حاليا  اإلنكليزي  الفريق  يعيشها 
املــــدرب، ومــا يــعــزز رحيل  الجماهيري إلقــالــة 
املهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز 
خاصة بعد ظهوره »ساخرا« من نتائج فريقه 
األخيرة على الدكة التي جلس فيها في أكثر 

من مباراة، وسط انتقادات الذعة للمدرب.

البحث  الــقــادم، من خــالل  للموسم  االستعداد  الفرنسي  مارسيليا  أوملبيك  فريق  بــدأ 
عن اسم جديد ملركز حراسة املرمى. وأشارت صحيفة »أيبوال« البرتغالية إلى وجود 
مفاوضات بني فريق أوملبيك مارسيليا الفرنسي، والحارس اإلسباني، إيكر كاسياس، 
من أجل تعزيز صفوف الفريق الفرنسي بداية من املوسم القادم. وينتهي عقد حارس 
ريال مدريد السابق مع فريقه بورتو البرتغالي خالل شهر يونيو القادم، مع وجود 
للفريق  الرياضي  املدير  أو فسخ عقده، ولكن دخــول  تمديد  الــحــارس من  يمّكن  بند 

الفرنسي، زوبيزاريتا، على الخط، من شأنه أن يغير املعطيات.

صورة في خبر
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