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القائد نيمار ساهم في تأهل منتخب بلده )ميغيل شينكاريول/فرانس برس(

البرازيل في روسيا

قال مدرب املنتخب اإلسباني وريال مدريد السابق 
فيسنتي ديل بوسكي إنه لن يدرب أبدا أتلتيكو 
مدريد وبرشلونة، رغم كونهما من أكثر األندية 

التي تعاملت معه بشكل جيد. وقال ديل بوسكي 
خالل مشاركته في دورة تعليمية »عندما اعتزلت 

كالعب قلت إنني لن أدرب أتليتكو وبرشلونة أبدا، 
وهما من األندية التي تعاملت معي بشكل جيد«. 

وأشار ديل بوسكي إلى أنه اعتزل التدريب وأن 
برشلونة بحاجة ملدربني شباب.

قال آريني روبن، قائد املنتخب الهولندي لكرة 
القدم، ومهاجم بايرن ميونخ األملاني إنه يرغب 

في أن يشارك والعناصر األخرى البارزة بالفريق 
في اختيار املدرب الجديد للمنتخب، الذي سيحل 

مكان داني بليند، الذي رحل عن منصبه.
وقال روبن، عقب الهزيمة ودًيا أمام إيطاليا )1-
2(: »لقد أبديت رغبتنا في املشاركة )في اتخاذ 

القرار(. أنا وشنايدر متواجدان بالفريق منذ فترة 
طويلة ، ولدينا أفكار«.

طالبت النيابة الجزائرية بتسليط عقوبة السجن 
 مع النفاذ باإلضافة إلى غرامة مالية على 

ً
سنة

حارس املرمى فوزي شاوشي، املحترف بنادي 
مولودية الجزائر، بسبب اعتدائه على رجل أمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 7 إبريل/
نيسان املاضي، وقبل مباراة جمعت بني فريق 
املولودية ونصر حسني داي ضمن منافسات 

الدوري الجزائري لكرة القدم، عندما رفض 
شاوشي االستجابة ألوامر رجال األمن.

ديل بوسكي: 
قلت دائمًا إنني 

لن أدرب برشلونة

روبن يطالب 
بالمشاركة في اختيار 

مدرب المنتخب

حارس مرمى 
جزائري مهدد 

بالسجن سنًة
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نبيل التليلي

ــزائـــري  ضـــبـــط رئـــيـــس االتــــحــــاد الـــجـ
خــيــر الـــديـــن زطــشــي قــائــمــة بــأســمــاء 
عــدة مــدربــن سيشرع فــي التفاوض 
معهم مــن أجــل تــولــي مهمة تــدريــب املنتخب 

الجزائري استعدادًا للمواعيد القادمة.
ويأتي اإليطالي كالوديو رانييري في مقدمة 
األســـمـــاء املـــطـــروحـــة، خــاصــة أنـــه فـــي حـــل من 
الثنائي  مــع  مميزة  وتربطه عالقة  تعاقد  كــل 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز وإســــالم سليماني، 
فمنح الفرصة لألول وكان وراء قدوم الالعب 
الــثــانــي مــن ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة. ويــعــد قــدوم 
هذا املــدرب حلما يــراود الجماهير الجزائرية 
التي باتت تعشق هذا املدرب من خالل املوسم 
الــذي قدمه خــالل تدريبه ليستر  االستثنائي 

سيتي، ونجاحه في الفوز بلقب الدوري. 
ــم الــثــانــي املــطــروح لــتــدريــب منتخب  أمـــا االسـ
الخضر، فهو الجزائري جمال بلماضي، الذي 
تــرك بصماته فــي الــــدوري الــقــطــري مــن خالل 
املنتخب  وكذلك  لخويا،  تدريب  على  إشــرافــه 
القطري، وأثبت خالل ذلك قيمته الفنية. وكان 
منذ  لــه  فــي تصريح  اعــتــرف  فيغولي  سفيان 
املؤهل لإلشراف  املثالي  املــدرب  بأنه  أسابيع 

على تدريب املنتخب الجزائري.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــعــتــبــر اإلســـبـــانـــي خــــوان 
ــد األســـمـــاء املــطــروحــة  كـــارلـــوس غـــاريـــدو أحــ
ــــري، ويـــحـــســـب  ــزائــ ــ ــجــ ــ ــتـــخـــب الــ ــنـ ــب املـ ــدريــ ــتــ لــ
الــالعــب العربي  املــــدرب درايــتــه بعقلية  لــهــذا 
واألفــريــقــي مــن خــالل مــشــواره فــي كــرة القدم 
السعودية وكذلك كرة القدم املصرية. وسبق 
لــغــاريــدو تــدريــب فــيــاريــال اإلســبــانــي وبــروج 
ــى تـــدريـــب بيتيس  الــبــلــجــيــكــي بـــاإلضـــافـــة إلــ
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متابعة

إشبيلية اإلسباني باإلضافة إلى تجربة مع 
نادي األهلي املصري، وبعد ذلك تدريب نادي 
االتــفــاق الــســعــودي وهـــو الـــذي ينتهي عقده 
معه بعد أشهر. كشفت بعض املصادر املقربة 
من االتحاد الجزائري لكرة القدم أن الرئيس 
اإلسبانية  املــدرســة  يفضل  لالتحاد،  الجديد 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لم 
يعرف على مدى تاريخه مرور مدرب إسباني 
لإلشراف عليه. كما أن املدرب اإلسباني خوان 
راموس املدرب السابق لنادي توتنهام وريال 
مــدريــد، والـــذي غـــادر نـــادي مالقة اإلسباني، 
يملك سيرة ذاتية هائلة، فباإلضافة إلى ذلك 

C C

فافرينكا: 
كنت في حالة انهيار 

كامل بدنيًا ذهنيًا

دك المنتخب العماني 
شباك بوتان بسبعة أهداف 

خالل الشوط األول

يوفنتوس يبدأ بيع تذاكر 
مباراة برشلونة في كامب نو

 بدأ يوفنتوس اإليطالي بيع برامج سياحية ملتابعة الفريق في زيارته ملدينة 
إيــاب ربــع نهائي دوري األبطال األوروبـــي مع  برشلونة حيث سيلتقي في 
النادي الكتالوني في 19 من الشهر املقبل. وقدم النادي، عبر وكالة للسفر، 
لجماهيره برامج تتضمن تذكرة الدخول للملعب وتذكرة الطائرة أو الحافلة 
واإلقامة ملدة ليلة في فندق، وفقًا ملا قاله يوفنتوس في بيان. ويقدم النادي 
أربعة خيارات مختلفة للسفر لبرشلونة، يتراوح سعرها بني 270 إلى 500 
يورو، وفقا لنوع وسيلة السفر وتصنيف فندق اإلقامة. يشار إلى أن العرض 
الذي يشكل تذكرة املباراة واإلقامة بفندق في ضواحي برشلونة نفد بالفعل، 
في حني يتبقى جانب من العروض التي تشمل تذكرة املباراة واإلقامة في 

فندق 4 نجوم، وتذكرة املباراة والطائرة، وتذكرة املباراة والحافلة.

سانتي مينا يتعافى من إصابة عضلية 
ويعود لمران فالنسيا الجماعي

املــدرب  بقيادة  الفريق  باقي  املــران مع  فالنسيا سانتي مينا  عــاود مهاجم 
سلفادور غونزاليز »فورو«، عقب تعافيه من مشكالت عضلية حالت دون 
القدم.  الــدوري اإلسباني لكرة  املاضية من منافسات  الجولة  مشاركته في 
وتعرض املهاجم اإلسباني إلصابة عضلية قبل املباراة التي أقيمت في 19 
مارس/آذار الجاري أمام برشلونة على ملعب كامب نو، واستغل فترة توقف 
البطولة املحلية بسبب االلتزامات الدولية للتعافي من اإلصابة، على أن يعود 

يوم األحد املقبل للعب أمام ديبورتيفو ال كورونيا.

فيرغسون: الدوري األوروبي 
تمهيدًا لدوري األبطال

ــدرب الــســابــق ملانشستر يــونــايــتــد إن الـــدوري   قـــال ألــيــكــس فــيــرغــســون املــ
األوروبي لكرة القدم يمنح الفريق طريقا بديال للتأهل لدوري األبطال املوسم 
الدوري  املقبل حيث يصارع حاليا الحتالل أحد املراكز األربعة األولــى في 
نــقــاط عن  أربـــع  بــفــارق  الخامس  املــركــز  اإلنــكــلــيــزي. ويحتل يونايتد حاليا 
ليفربول صاحب املركز الرابع وخاض مباراتني أقل بينما يتأهل أول أربعة 
فــرق بــالــدوري للبطولة األوروبــيــة األبــرز. وسيضمن يونايتد املشاركة في 
دوري األبطال املوسم املقبل في حال فوزه بلقب الدوري األوروبي الذي تأهل 
لدور الثمانية من نسخته الحالية. وقال فيرغسون  ملحطة سيريوس إكس 
إم اإلذاعية األميركية »الفريق ينافس في الدوري األوروبي وأعتقد أنه يملك 
فرصة رائعة للتتويج باللقب. في الدوري اإلنكليزي توجد منافسة شرسة 
حاليا على املراكز األربعة األولى ولن يكون من السهل احتالل أحدها. لكن 

يمكن للفريق فعل ذلك. لكنني أرى الدوري األوروبي فرصة رائعة«.

رفع العقوبة عن بارتيزان الصربي
 قررت محكمة التحكيم الرياضية رفع اإليقاف األوروبي عن بارتيزان بلغراد 
بسبب ديون متأخرة بعدما قدم النادي الصربي أدلة على تسوية األمور مع 
أطراف مختلفة. وقال االتحاد األوروبي لكرة القدم في يناير/ كانون الثاني 
املاضي إن بارتيزان لديه ديون مستحقة ألندية أخرى ولالعبني وسلطات 
الــضــرائــب والــضــمــان االجــتــمــاعــي، وهــو مــا ينتهك لــوائــح االتــحــاد األوروبـــي 
لعمل األندية. وكان االتحاد األوروبــي قّرر استبعاد بارتيزان من املنافسة 
في مسابقات األندية األوروبية في أول مناسبة يتأهل فيها خالل املواسم 
الثالثة املقبلة وهو القرار الذي تقدم النادي الصربي باستئناف ضده. وقدم 
بارتيزان دليال على تسوية موقفه املالي مع سلطات الضرائب إضافة إلى 
الديون املستحقة  أوقــات محددة« من  التوصل التفاق بتسليم »دفعات في 

لباقي األطراف. 
واقــع تسوية  االعتبار  فــي  األخــذ  بيان »عند  فــي  الرياضية  املحكمة  وقــالــت 
الــنــادي سيكون بوسعه املشاركة فــي مسابقات  فــإن  بــارتــيــزان لهذا األمــر 

األندية األوروبية باملستقبل«.

أفــلــت روجــــر فـــيـــدرر مـــن اخــتــبــار صــعــب أمـــام 
اإلســبــانــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا اغــــوت ليبلغ 
دور الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــة مــيــامــي املــفــتــوحــة 
لــلــتــنــس، بــيــنــمــا خــــرج مـــواطـــنـــه الــســويــســري 
ستانيسالس فافرينكا املصنف األول في يوم 
عيد ميالده. وانتزع فيدرر االنتصار 7-6 و6-7 
من  قليل  بعد  باملباراة  للفوز  نقطة  ثالث  في 
سقوط فافرينكا 4-6 و6-2 و6-1 أمام األملاني 
ولعب   .16 املصنف  زفيريف  الكسندر  الشاب 
ــدد الــكــرة  باوتيستا اغـــوت مــبــاراة عــمــره وسـ
بدقة متناهية في محاولة لإلبقاء على فيدرر 
عند الخط الخلفي وهو ما جعل األمور صعبة 
عــلــى الــالعــب الــســويــســري الــحــاصــل عــلــى 18 
لقبًا في البطوالت األربع الكبرى. لكن مستوى 
ــواط الــفــاصــلــة  ــ ــفـــارق فـــي األشــ فـــيـــدرر صــنــع الـ
ليحسن سجله ضد باوتيستا اغوت إلى ستة 
انـــتـــصـــارات بــــدون أي هــزيــمــة ويــتــأهــل لـــدور 
الــثــمــانــيــة حــيــث ســيــواجــه التشيكي تــومــاس 
فافرينكا،  وخسر  العاشر.  املصنف  برديتش 
الـــذي أكــمــل 32 عــامــًا، أمـــام فــيــدرر فــي نهائي 
انديان ويلز قبل تسعة أيام وُحرم من فرصة 

حــقــق املــنــتــخــبــان الــعــمــانــي واألردنـــــــي بــدايــة 
كاسحة في مستهل الدور الثالث من تصفيات 
ــام 2019 فــي اإلمـــــارات،  كـــأس آســيــا املـــقـــررة عـ
ــك بــفــوز األول عــلــى بـــوتـــان )14 – صــفــر(  وذلــ
والــثــانــي عــلــى كــمــبــوديــا )ســبــعــة – صــفــر( في 
أولــى موفقة للعرب باستثناء منتخب  جولة 

البحرين الذي تعثر على أرضه.
العماني  املنتخب  دك  الــرابــعــة،  املجموعة  فــي 
ــداف خـــالل الــشــوط  ــ شــبــاك بـــوتـــان بــســبــعــة أهـ
ــاف مــثــلــهــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي،  األول ثـــم أضــ
مــحــقــقــًا بــــدايــــة مـــثـــالـــيـــة عـــلـــى مـــلـــعـــب مــجــمــع 
السلطان قابوس الرياضي في مسقط. ويدين 
املــنــتــخــب الــعــمــانــي بـــفـــوزه الــكــاســح الـــى عبد 
أهــداف  مــن  الــذي سجل ستة  املقبالي  العزيز 

بالده الـ 14 وأضاف خالد الهاجري أربعة.
يــكــن يحلم  لــم  الــعــمــانــي  واألكــيــد أن املنتخب 
التي  املجموعة  هــذه  ملنافسات  أفضل  ببداية 
تــــصــــدرهــــا بــــفــــارق األهــــــــــداف أمـــــــام فــلــســطــن 
ــالـــديـــف بـــفـــوز ثــمــن بــثــالثــيــة  الـــعـــائـــدة مـــن املـ
نظيفة سجلها أحمد ماهر )د.62 و65( وأحمد 
أبو ناهية )90+1(. وفي املجموعة الثالثة، لم 

تكرار مواجهة مواطنه في ميامي. وبعد يوم 
واحــــد مـــن إنـــقـــاذ ثــــالث نــقــاط لــلــخــســارة قبل 
زفــيــريــف )19  ايسنر هيمن  الــفــوز على جــون 
ــر مــجــمــوعــتــن ضــد فافرينكا  عــامــًا( عــلــى آخـ
وكسر إرساله مرتن في الثانية وثالث مرات 
الثمانية  دور  في  موعدًا  ليضرب  الثالثة  في 
مع نيك كيريوس. وأبلغ فافرينكا الصحافين 
»بعد شوط واحد من بداية املجموعة الثانية 
أصــبــحــت األمـــــور صــعــبــة بــالــنــســبــة لــــي. كنت 
البدني  املستوى  على  كامل  انهيار  حالة  في 
قوة  أكثر  بطريقة  زفيريف  ولعب  والذهني«. 
بعد أن فقد املجموعة األولــى وحسن الالعب 
ــد فــافــريــنــكــا إلــى  األملــــانــــي الــــواعــــد ســجــلــه ضـ
ــان عــلــي أن أكـــون  ــال زفــيــريــف »كــ 2-صـــفـــر. وقــ
أكثر قــوة. شعرت بأنه هو من يتحكم في كل 
الــنــقــاط طيلة الــوقــت.. لــذا كــان يجب أن أبــدل 
ذلــــك. ســــارت األمــــور بــشــكــل جــيــد جـــدًا مــعــي«. 
الــالعــب  الثمانية ضــد  مــبــاراة دور  وســتــكــون 
األسترالي املصنف 12 ثاني مواجهة بينهما 
ــــوز كـــيـــريـــوس بــالــلــقــاء  فــــي أســـبـــوعـــن بـــعـــد فـ
ويــلــز. واستعد كيريوس  انــديــان  فــي  السابق 

يجد املنتخب األردنــي صعوبة على اإلطــالق 
في الحصول على النقاط الثالث من مباراته 
مــــع ضــيــفــتــه كـــمـــبـــوديـــا بـــعـــدمـــا دك شــبــاكــهــا 
بسباعية نظيفة تناوب على تسجيلها حمزة 
الـــدردور )دقــائــق 12 و21 و86( وياسن  علي 
البخيت )د.47( وعدي الصيفي )د.61( وأحمد 
)د.89(.  الـــتـــعـــمـــري  ومــــوســــى  )د.63(  ســمــيــر 
وتــصــدر املنتخب األردنــــي املــجــمــوعــة بــفــارق 
نقطتن عن كل من أفغانستان وفيتنام اللتن 

انتهت مباراتهما بالتعادل )1 – 1(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، حــــذا لــبــنــان حــذو 
ضيفه  على  بــفــوزه  وفلسطن  واألردن  عــمــان 
مــنــتــخــب هـــونـــغ كـــونـــغ 2-صـــفـــر فـــي بـــيـــروت. 
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــًا ســيــطــر الــلــبــنــانــيــون على 
الشوط األول فكانوا األحسن انتشارًا وهددوا 
مرمى الحارس ياب هونغ فاي عبر رأسيتن 
لظهير ذوب آهن االيراني علي حمام، األولى 
إثـــر عــرضــيــة مــن مــعــتــوق )د.5( والــثــانــيــة من 
مــحــمــد حــيــدر إثـــر ركــلــة حـــرة )د.8(، ثــم ســدد 
مــعــتــوق كـــرة »لــولــبــيــة« تــصــدى لــهــا الــحــارس 
اللبناني  الضغط  وأثمر  )د.22(.  ببراعة  فــاي 

ــال الـــقـــويـــة ملــواجــهــة  ــ ــ ــربـــات اإلرسـ صـــاحـــب ضـ
زفيريف بعدم خسارة أي إرسال في فوزه 6-7 
املصنف  جوفن  ديفيد  البلجيكي  على  و3-6 
مواجهات  الكبار  املصنفون  وخــاض  الثامن. 
صــعــبــة واحــــتــــاج الـــيـــابـــانـــي كـــي نــيــشــيــكــوري 
أيضًا  ثــالث مجموعات  إلــى  الــثــانــي  املصنف 
 3-6 ديلبونيس  فيدريكو  األرجنتيني  ليهزم 
رفائيل  الــخــامــس  املــصــنــف  ــاز  وفـ و3-6.  و6-4 
نــادال في مجموعتن متتاليتن لكنه احتاج 
ليهزم  له  ألن يكون قريبًا من أفضل مستوى 
وستكون  و6-7.   4-6 مــاهــو  نيكوال  الفرنسي 
املــواجــهــة التالية لــنــادال ضــد األمــيــركــي جاك 
سوك بينما يلعب نيشيكوري ضد االيطالي 
فابيو فونيني.وفي منافسات السيدات ثأرت 
ــنـــا بــلــيــســكــوفــا املــصــنــفــة  ــيـ الــتــشــيــكــيــة كـــارولـ
ميريانا  الــكــرواتــيــة  أمـــام  لخسارتها  الــثــانــيــة 
فــــي دور  املــصــنــفــة 26  لـــوتـــشـــيـــتـــش-بـــارونـــي 
الثمانية ألستراليا املفتوحة، لتفوز 6-3 و4-6 
وتــبــلــغ قــبــل نــهــائــي بــطــولــة مــيــامــي املفتوحة 
مكانها  بليسكوفا  حجزت  أن  وبعد  للتنس. 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي ضــربــت الــدنــمــاركــيــة  فــي الــ
ــدًا مع  كــــارولــــن وزنـــيـــاكـــي املــصــنــفــة 12 مـــوعـ
الــالعــبــة الــتــشــيــكــيــة الــبــالــغ عــمــرهــا 25 عــامــًا 
أخرى  تشيكية  العبة  على  و3-6   4-6 بفوزها 

هي لوسي سفاروفا لتتأهل. 
هنا  »لعبت  الصحافين  بليسكوفا  وأبلغت 
أفــضــل كــثــيــرًا مــمــا كــنــت أفــعــل )فـــي مــلــبــورن(. 

الظروف أيضًا كانت مختلفة هنا«.
)رويترز( 

عن هدف السبق عبر غدار بعدما حول برأسه 
عرضية معتوق اصطدمت بالقائم واستقرت 
فــي شــبــاك فـــاي )د.26(، وبــعــد ثــمــانــي دقــائــق 
ركلة  بعد  »األرز«  منتخب  تقدم  معتوق  عــزز 
ربيع عطايا  نفذها  اليمنى  الجهة  ركنية عن 

املــرمــى وتحولت  أمــام  وعكسها همام بــرأســه 
الــذي تابعها الى  مــن رأس غــدار إلــى معتوق 
ــة، وضــمــن  الــــدوحــ ــي  )د.34(. وفــ املـــرمـــى  قــلــب 
منافسات املجموعة السادسة، حول املنتخب 
ــقـــررة على  الــيــمــنــي الــــذي يــلــعــب املـــبـــاريـــات املـ

أرضــــــه عـــلـــى مــلــعــب مـــحـــايـــد بــســبــب الـــوضـــع 
ــام طاجيكستان  أمــ تــخــلــفــه  الــصــعــب،  األمـــنـــي 
بهدف لبارفيزدجون عمرباييف )د.9( إلى فوز 
)2 – 1( بفضل هدية من دافـــرون ايرغاشيف 
)د41 خطأ في مرمى فريقه( وعالء الصاصي 
بفارق  املجموعة  الفيليبن  )د.62(. وتصدرت 
األهــداف عن اليمن بعد فوزها على ضيفتها 
نــيــبــال )4 – 1(، ويــحــل املــنــتــخــب الــيــمــنــي في 
الجولة الثانية ضيفًا على نيبال، فيما تلعب 

طاجيكستان مع الفليبن.
وخـــالفـــًا لــلــمــمــثــلــن الـــعـــرب اآلخــــريــــن، لـــم يكن 
ضيفه  أمــام  كثيرًا  موفقًا  البحريني  املنتخب 
املجموعة  السنغافوري واستهل مشواره في 
الخامسة بالتعادل على أرضــه بــدون أهــداف. 
وتصدرت تركمانستان املجموعة بعد فوزها 
خـــارج قــواعــدهــا عــلــى تـــايـــوان )3 – 1(، وهــي 
تستضيف البحرين في الجولة الثانية، فيما 

تلعب سنغافورة مع تايوان.
وتــــشــــاركــــت الـــهـــنـــد وقــــرغــــيــــزســــتــــان صــــــدارة 
املــجــمــوعــة األولـــــى بــعــد الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة 
بعد فوز األولــى خــارج ملعبها على ميانمار 
ماكاو  والثانية على ضيفتها  بهدف نظيف، 

بالنتيجة ذاتها. 
وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في اإلمارات 
كان  أن  بعد  مــرة  ألول  منتخبًا   24 بمشاركة 
العدد 16 منتخبًا في النسخ السابقة وآخرها 
استضافتها  الــتــي  عــشــرة  الــســادســة  النسخة 

أستراليا عام 2015.
)فرانس برس(

تصفيات كأس آسيا 2019: استعراض للمنتخبات العربيةفيدرر يتأهل وفافرينكا يخرج في يوم متباين للسويسريّين

الالعب  على  الــعــروض  تتواصل 
ــزال،  ــري، رشــيــد غ ــجــزائ ــي ال ــدول ال
ليون  أولــمــبــيــك  ــادي  نـ مــهــاجــم 
هذا  عقد  أن  وخاصة  الفرنسي، 
خالل  ينتهي  نــاديــه  مــع  الــالعــب 
وقد  القادم،  يونيو/حزيران  شهر 
ــر األنــديــة  رفــض تــمــديــده. وآخـ
الجزائري  الالعب  ضم  في  الراغبة 
الذي  اإلسباني  إشبيلية  فريق  كان 
ــذا الـــالعـــب عــدة  ــد فـــي هـ وجـ
جديدًا  نجمًا  تجعله  مواصفات 

لهجوم الفريق.

إشبيلية يريد 
رشيد غزال

نجح فيدرر في التأهل 
بصعوبة بينما كانت 

المفاجأة مدوية بخروج 
فافرينكا في ميامي

ظهرت المنتخبات 
العربية كما كان متوقعًا 

بقوة وحققت نتائج 
عريضة

الجماهير الجزائرية تطالب بعودة سريعة لمنتخبها )سيم أوزديل(

)Getty( رانييري تريده الجماهير الجزائرية)Getty( ليكنز آخر مدرب للخضر

)Getty( روالن كوربيس آخر األسماء المطروحة)Getty( المنتخب الجزائري)Getty( بلماضي الجزائري الوحيد في القائمة

)Getty( فافرينكا يهنئ زفيريف على األداء الرائع)المنتخب اللبناني يحقق فوزه األول في بيروت )فرانس برس

مدرب الجزائر

بادر رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، في معالجة 
أول الملفات المطروحة أمامه، والتي تتعلق بالبحث عن بديل للمدرب 

البلجيكي، جورج ليكنز، الذي استقال بعد خيبة المنتخب

رانييري في المقدمة وكوربيس يلتحق

توج بكأس االتحاد األوروبــي في مناسبتن 
مع إشبيلية اإلسباني.

بـــعـــد إقــــالــــة املــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــيــان 
غـــوركـــوف، كـــان مــواطــنــه ريــنــي جـــيـــرارد من 
أبــرز األســمــاء التي تــم طرحها فــي كواليس 
ــردد أن  ــ ــقـــدم، وتـ االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري لــكــرة الـ
الــرئــيــس الــســابــق لــالتــحــاد مــحــمــد روراوة 
كان على وشك التعاقد معه قبل أن يتراجع 
الشيء بالنسبة  آخــر لحظة، وهــو نفس  في 
لــلــفــرنــســي أالن  كـــوربـــيـــس الـــــذي كــــان آخــر 
األســمــاء الــتــي تــمــت إضــافــتــهــا إلـــى القائمة، 

وكان بدوره مرشحا لتدريب الخضر.

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

ــعـــت الــــســــعــــوديــــة عـــروضـــهـــا  ــابـ تـ
اآلسيوية  التصفيات  في  القوية 
ــديـــال روســـيـــا  ــونـ ــــى مـ املـــؤهـــلـــة إلـ
2018، وحققت فوزها الخامس على حساب 
العناصر  من  الكثير  نظيف.  بهدف  العراق 
إلى  بالوصول  السعودية  التي تجعل حلم 

املونديال يقترب بعد كل مباراة.

النقاط واألرقام
يحتل املنتخب السعودي صدارة املجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 16 نــقــطــة بــالــتــســاوي مع 
املنتخب الياباني بفارق هدفني فقط. وهي 
التي جمعها من خمسة انتصارات  النقاط 

السعودية 
وحلم المونديال

يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بالتساوي مع المنتخب الياباني 
بفارق هدفين فقط. وهي النقاط التي جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة

3031
رياضة

تقرير

ــام  ــ ــدة كــــانــــت أمـ ــ ــيـ ــ ــارة وحـ ــ ــســ ــ ــادل وخــ ــ ــعــ ــ وتــ
اليابان. سجلت السعودية 13 هدفًا وتلقت 
أفضل  ثاني  أهـــداف، وهــو  شباكها خمسة 

خط هجوم في التصفيات حتى اآلن.
كل هذه األرقام تؤكد أن املنتخب السعودي 
لــن يــتــنــازل عــن حلمه املــونــديــالــي بسهولة 
خــصــوصــًا مـــع امـــتـــاكـــه 16 نــقــطــة، وعــلــيــه 

التركيز فــي املــبــاريــات الــثــاث األخــيــرة من 
أجــــل حــجــز مــقــعــد فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، حــيــُث 
ســـيـــواجـــه املــنــتــخــبــات الـــتـــي تــنــافــســه على 
البطاقات املؤهلة. تلعب السعودية املباراة 
القادمة مع أستراليا خارج الديار، التعادل 
أو الفوز في هذا اللقاء سيكون أكثر من رائع 
التأهل بشكل رسمي،  اقتراب  ألنه سيعني 
ثـــم تـــواجـــه الــســعــوديــة املــنــتــخــب اإلمـــاراتـــي 
ــفــــوز أو الــتــعــادل  ــار أيـــضـــًا والــ ــديــ خـــــارج الــ
ــان وأســـتـــرالـــيـــا  ــابـ ــيـ ســـيـــكـــون مـــفـــيـــدًا، ألن الـ
ســتــلــعــبــان فــي نــفــس الــتــوقــيــت، وهـــو األمــر 
قــد تتصدر هذه  السعودية  أن  يعني  الــذي 

املجموعة وتتأهل رسميًا.
ــاراة األخـــيـــرة  ــبــ وتـــواجـــه الــســعــوديــة فـــي املــ
الذي  اللقاء  القوي، وهو  الياباني  املنتخب 
ســـُيـــحـــدد هـــويـــة املــتــأهــلــني بــشــكــل رســمــي، 
الــســعــودي حصد  وبــالــطــبــع عــلــى املنتخب 
حـــوالـــي خــمــس نــقــاط عــلــى أقــــل تــقــديــر من 
مــبــاريــاتــه الــثــاثــة مــن أجـــل ضــمــان التأهل 
بغض النظر على نتائج أستراليا، اليابان 

واإلمارات.
الرقم 12 حاضر وبقوة

ــي هـــذه  ــة فــ ــعـــوديـ تـــمـــيـــزت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــسـ
ــؤازرة  ــ الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة بــاألنــاقــة واملــ
الكبيرة في كل مباريات السعودية، حيُث لم 
تبخل هذه الجماهير على منتخبها وقدمت 
كل ما تقدر عليه من أجــل إسعاد الاعبني 
في  الجماهيرية  اللوحات  أجمل  وصناعة 

املدرجات.
مــــع كــــل مــــبــــاراة تــلــعــبــهــا الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
أرضـــهـــا، تــحــتــشــد الــجــمــاهــيــر قــبــل ســاعــات 
مــــــن املــــــــبــــــــاراة فــــــي املـــــــــدرجـــــــــات، وتـــنـــتـــظـــر 
دخـــول رجــالــهــا الــذيــن يــقــاتــلــون مــنــذ بــدايــة 
ــم الــبــســمــة عــلــى  ــ ــل رسـ ــ الــتــصــفــيــات مــــن أجـ
التي بدورها ُتظهر  الجماهير.  وجوه هذه 
مــا يفعله  الــكــبــيــر ملنتخبها وتــقــدر  الـــوفـــاء 
على أرض امللعب خصوصًا أمام املنتخبات 

اآلسيوية الكبيرة.
الــســعــوديــة دورًا كبيرًا  الــجــمــاهــيــر  وتــلــعــب 
في مساعدة املنتخب للوصول إلى روسيا 
2018، ومن املعروف في كرة القدم أن الرقم 
12 أي الجمهور يلعب دورا كبيرا في تغيير 
نتائج املباريات وحث الاعبني على تقديم 
كــل مــا لديهم مــن أجــل تحقيق الــفــوز، وهو 
األمــــر الــــذي ُيــتــرجــم عــلــى األرض فــعــًا من 
خـــال قــتــال نــجــوم املنتخب الــســعــودي في 
سبع مباريات وتقديم أداء مثالي يستحق 

كل التحية.
في  وفاءها  السعودية  الجماهير  وأظهرت 
املباراة أمام العراق من خال لوحة »تيفو« 
رائعة صنعتها في املدرجات وُكتب عليها 
»صقورنا قدها«، وهي الكلمات التي تؤكد 
القادر على  بمنتخبها  الجماهير  ثقة هذه 
التأهل إلــى كــأس العالم 2018. في وقــت لم 
تتوقف هذه الجماهير عن التشجيع طوال 
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السعودية ستلعب 
مباريات قوية في آخر 

ثالث مراحل

مارسيلو يقلل من فرحة الفوز ويؤكد: 
مازال هناك الكثير من األشياء لتحسينها

البرازيل  منتخب  فــوز  فرحة  مــن  مارسيلو  قّلل 
منافسات  بــاراغــواي ضمن  على  نظيفة  بثالثية 
الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
ملونديال روسيا 2018 ، مؤكدا أنه اليــزال هناك 
»الكثير من األشياء لتحسينها«. وفي تصريحات 
عقب املباراة، أوضح ظهير ريال مدريد، أن هناك 
علينا  لكن  »نحن سعداء  متبقية  مباريات  أربــع 
تحسني  علينا  رؤوســـنـــا،  نحني  ولـــن  خــوضــهــا 
الكثير من األشياء، واملواصلة على ذلك املنوال«. 
لــلــبــرازيــل مما  الــثــالــث  الــهــدف  وســجــل مارسيلو 
برصيد  التصفيات  لترتيب  صدارتها  من  عــزز 
التأهل ملونديال روسيا 2018. وأكد »نمر بلحظة جيدة جدا، سواء  33 نقطة، لتضمن 
داخل أو خارج امللعب. السعادة التي نشعر بها ال يمكن تصديقها ولكن علينا تحسني 
الكثير من األشــيــاء«. وأقــر مارسيلو بــأن الشوط األول من املــبــاراة كــان »صعبا بعض 

الشيء« ألن منتخب باراغواي ضغط والسيما على نيمار وجواو ميراندا.

كوري يقود وريورز للفوز الثامن على التوالي 
على   106-113 للفوز  وريــــورز  غــولــدن ستيت  ليقود  نقطة   32 كـــوري  ستيفن  سجل 
هيوستون روكتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. ونجح كوري قبل دقيقة 
واحدة و46 ثانية من النهاية في تسجيل رمية ثالثية ليحافظ لوريورز على التقدم برقم 
مزدوج ويحقق وريورز انتصاره الثامن على التوالي. وساهم أيضا درايموند غرين في 
االنتصار بتسجيل 19 نقطة واالستحواذ على تسع كرات مرتدة وخطف ثالث كرات من 
العبي املنافس فيما أضاف زميله كالي طومسون 25 نقطة. وحقق جيمس هاردن العب 
روكتس ثالثة أرقام مزدوجة للمرة 20 هذا املوسم إذ سجل 24 نقطة واستحوذ على 11 
كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة. لكن رغم ذلك سجل هاردن خمس مرات فقط من 20 

رمية خالل سير اللعب ومنها رمية ثالثية واحدة فقط من تسع محاوالت.

دولوفيو سعيد بتواجده مع المنتخب اإلسباني
أصــبــح جــيــرارد دولــوفــيــو نــجــم مــبــاراة إسبانيا 
وفرنسا الودية التي شهدت فوز الروخا بملعب 
سان دوني، بعد أن تسبب في ركلة الجزاء التي 
الــثــانــي،  جـــاء منها الــهــدف األول وأحــــرز الــهــدف 
ليخرج بعد اللقاء ويكشف عن سعادته ورغبته 
فــي اســتــمــرار اعــتــمــاد املــــدرب جــولــني لوبيتيغي 
عليه. وأكــد العب إيه سي ميالن اإليطالي »على 
وبالطبع  للغاية،  سعيد  أنــا  الشخصي  املستوى 
ــؤالء الــالعــبــني.  لــتــواجــدي مــع املــنــتــخــب األول وهــ
أتمنى أن أواصــل العمل والــعــودة إلــى هنا«، في تصريحات أدلــى بها لوسيلة )تيلي 5( 
اإلعالمية. وشهدت املباراة التي انتهت بفوز الروخا 2-0 ، استخدام تقنية حكم الفيديو. 
واعترف دولوفيو بأن االنتظار لالحتفال بالهدف الذي سجله حتى تأكيد الحكم لصحته، 
الفيديو، لكنني سعيد جًدا بالفوز.  كان أمرا مختلفا. وقال »األمر كان مختلفًا بتقنية 

وصلت إلى هنا بالعمل الجدي، وأنا مسرور للغاية«.

باوزا مصّر على مواصلة الكفاح مع األرجنتين
خرج إدغاردو باوزا مدرب األرجنتني للرد على الشائعات التي تدور حول قرب رحيله عن 
منصبه، ورغم اعترافه أن »املدّربني يعتمدون على النتائج«، إال أنه أكد مواصلته الكفاح 
من أجل إيصال األلبيسيليستي ملونديال روسيا 2018. وقال بــاوزا »ال أخشى شيئا 
أو شخصا. نحن أقوياء بفضل الالعبني، كل مباراة وبها صعوبات والقتال مستمر«، 
وذلك عقب السقوط املخيب في الباز أمام بوليفيا 0-2. وأوضح املدرب أنه يحظى بدعم 
اإلداريني والالعبني، وأبرز أن الجميع يركز في الوقت الحالي على املباريات املتبقية في 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا. وأضاف »أشعر أنني على ما يرام 
وشعرت بالدعم خالل املرات التي تحدثت فيها مع املسؤولني. الشعور الذي تعززه العالقة 

مع الالعبني. تحسنت كثيرا ونفكر فيما هو مقبل«.

وودغيت ينضم للطاقم التدريبي لميدلسبره
قال ميدلسبره املتعثر بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، إن العبه السابق جوناثان 
الــذي لعب بفريق  للفريق األول.وســيــعــاون وودغــيــت،  الفني  وودغــيــت سينضم للجهاز 
ــال مــدريــد  الــشــبــاب مليدلسبره قــبــل االنــتــقــال لــلــيــدز يــونــايــتــد ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد وريــ
وتوتنهام هوتسبير، املدرب ستيف أغنو. وتولى أغنو قيادة الفريق بعد مغادرة املدرب 
االسباني أيتور كارانكا في وقت سابق هذا الشهر. وقال أغنو ملوقع النادي على اإلنترنت 
»جوناثان شخص نعرفه جيدا كما يعرف هو النادي جيدا من الداخل والخارج. »وأضاف 

»سيجلب لنا الكثير من الخبرة. إنه شخص رائع ونحن سعداء بوجوده معنا«.

عجمان في الدرجة الثانية حيُث لعب 21 مباراة سجل فيها 
الفجيرة  انتقل مع نهاية املوسم إلى فريق  أهــداف، ثم  ستة 
في دوري الخليج العربي، ولعب حتى اآلن 62 مباراة سجل 

فيها 36 هدفًا.
املنتخب  مــع  مــعــتــوق مسيرته  بـــدأ  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
اآلن 52 مباراة سجل  اللبناني في عام 2006، ولعب حتى 
فيها 14 هدفًا، وبدأ معتوق مع منتخب »األرز« في تصفيات 
كأس العالم 2014، وظهر بأداء ُمميز والفت جعله واحدا من 
أفضل العناصر املوجودة في املنتخب اللبناني، الذي استعاد 
بريقه في هذه التصفيات ووصل إلى املرحلة النهائية ألول 
مرة في تاريخه. كما سجل معتوق هدفًا تاريخيًا في مرمى 
التي جمعته مع لبنان  البرازيل األوملبي في املباراة  منتخب 

وانتهت بالتعادل )2 - 2(.
وشارك حسن معتوق مع املنتخب اللبناني في املباراة األولى 

اآلسيوية  الــقــارة  تصفيات  كونغ ضمن  هونغ  مواجهة  فــي 
املؤهلة إلى كأس آسيا 2019 في اإلمــارات. وساهم معتوق 
في فوز منتخب »األرز« بهدفني نظيفني، وذلك بعد أن صنع 
املهاجم محمد غدار  تابعها  األول من كرة عرضية  الهدف 
بــرأســه، ثــم ومــن ركــلــة ركنية أحــدثــت دربــكــة داخـــل منطقة 
الجزاء، تابعها معتوق في الشباك مباشرًة، ليخرج منتخب 
وتنتهي  األول،  الــشــوط  مــن  نظيفني  بهدفني  متقدمًا  لبنان 

املباراة بفوز لبناني أول في التصفيات بنفس النتيجة.
وفــي حــال وصــول املنتخب اللبناني إلــى بطولة كــأس آسيا 
2019، فإن حسن معتوق سيكون أحد نجوم هذه البطولة 
اآلسيوية التي تستضيفها اإلمارات التي يلعب فيها معتوق، 
ويــلــقــى مــســانــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة مــن الــجــالــيــة اللبنانية 

املتواجدة هناك.
)العربي الجديد(

ُيعتبر حسن معتوق واحدًا من أفضل نجوم كرة القدم في 
لبنان، وهو الالعب الذي تألق مع فريق العهد اللبناني قبل أن 
يحترف في اإلمارات. يتميز معتوق بأنه من أفضل املراوغني 
في املنتخب اللبناني ويلعب على الجناح األيسر، وقادر على 
اختراق أي دفاع مهما كانت قوته، ألنه يملك قدمني غدارتني.

بدأ معتوق مسيرته الكروية مع فريق العهد اللبناني في عام 
2005 واستمر معه حتى عام 2012، حيُث لعب 120 مباراة 
انتفاضة فريق  فــي  سجل فيها 89 هــدفــًا، وســاهــم معتوق 
والنجمة  األنصار  وإنهاء سيطرة  اللبنانية  الكرة  في  العهد 
على األلقاب، بعد أن حقق لقب الدوري أعوام )2008، 2010 

و2011(.
وفـــاز مــعــتــوق بــجــائــزة هـــداف الــــدوري الــلــبــنــانــي فــي موسم 
2011-2012 بعد أن سجل 15 هدفًا. وبعد أن حقق معتوق 
ــارات مــع فريق  ــ األلــقــاب فــي لــبــنــان، قـــرر االحـــتـــراف فــي اإلمـ

حسن معتـوق

على هامش الحدث

هو واحد من 
أفضل المهاجمين 
اللبنانيين حاليًا يلعب 
مع فريق الفجيرة 

اإلماراتي

السعودية تسير في الطريق الصحيح نحو المونديال )كريم صاحب/فرانس برس(

في المجموعة األولى خسر المنتخب السوري من كوريا الجنوبية خارج 
المنتخب القطري  الديار بهدف نظيف، وفي نفس المجموعة خسر  
مرة جديدة أمام منتخب أوزبكستان بهدف نظيف، كما فاز المنتخب 
وفي  نظيف.  بهدف  الصين  على  المجموعة  هذه  متصدر  اإليراني 
بهدفين  األسترالي  المنتخب  أمام   اإلمارات  خسرت  الثانية  المجموعة 
أهداف  بأربعة  تايالند  منتخب  على  الياباني  المنتخب  فاز  كما  نظيفين، 

نظيفة، لتتصدر المجموعة مع السعودية برصيد 16 نقطة.

نتائج الجولة السابعة

وجه رياضي

ــاء ورقــــــص واحـــتـــفـــاالت  ــنـ 90 دقـــيـــقـــة مــــن غـ
جسدت الرقم 12 بأفضل الصور.

مدرب ذكي وعناصر قوية
يلعبون  ُمميزين  العــبــني  الــســعــوديــة  تملك 
في أقوى األندية السعودية، من خط الدفاع 
تشكيلة  عناصر تصنع  الهجوم،  خــط  إلــى 
مثالية قادرة على صناعة الحلم السعودي 
املــونــديــالــي. فــي خــط الــدفــاع يصنع كــل من 
يــاســر الــشــهــرانــي، عمر الــهــوســاوي، أسامة 
هـــوســـاوي ومــنــصــور الــحــربــي خــطــا صلبا 
فـــاصـــا بــــني الـــحـــيـــاة واملــــــــوت، مــــن يــقــطــعــه 
حتمًا هو في عداد املوتى. تلقت السعودية 
خــمــســة أهــــداف فــي الــتــصــفــيــات حــتــى اآلن، 
هذه النسبة الضئيلة تؤكد قوة هذه الدفاع 
السبع للمنتخب  املــبــاريــات  فــي  الـــذي ظهر 
السعودي بقوة وال يسمح بمرور الهجمات 
بسهولة، وأهــم ميزة هــذا الدفاع أنــه يقاتل 
ــيــــرة في  عــلــى كـــل كــــرة وكـــأنـــهـــا الـــكـــرة األخــ

املباراة.
وباالنتقال إلى خط الوسط هناك عبد امللك 
الــخــيــبــري، ســلــمــان الــفــرج، يحيى الــشــهــري، 
تيسير الجاسم ونواف العابد، هؤالء العبون 
يطبقون خطة املدرب بأدق تفاصيلها، ألنهم 
يــعــرفــون كــيــفــيــة نــقــل الـــكـــرة مـــن الـــدفـــاع إلــى 
الـــهـــجـــوم، ويـــعـــرفـــون جـــيـــدًا مــتــى يــصــنــعــون 

املرتدة ومتى يدافعون عن مرماهم.
أداء خط الوسط الذي ُيمول الهجمات ملحمد 
املنتخب  فــي تشكيلة  األهــم  السهاوي هــو 
الوسط هو من يصنع  السعودي، ألن خط 
الفارق في نتائج السعودية حتى اآلن ولو 
تابع هذا الخط بنفس األداء، سيكون تأهل 
املنتخب السعودي مسألة وقت فقط ال أكثر.
ــدرب الــهــولــنــدي بــيــرت فـــان مــارفــيــك  ــ أمـــا املـ
فهو من بني األفضل في التصفيات حاليًا، 
الاعبني ويديرهم  عــرف كيف يوظف  ألنــه 
ــبـــاراة بــحــســب الـــظـــروف املحيطة  فـــي كـــل مـ
صعوبة  السعودية  تواجه  أحيانًا  باللقاء. 
مـــا تقلب  لــكــن ســريــعــًا  األول،  الـــشـــوط  فـــي 
الطاولة في الشوط الثاني مثلما حصل في 
مباراة العراق تمامًا، وهنا يأتي دور املدرب 
فـــان مــارفــيــك الــــذي يــقــود الــســعــوديــة نحو 

املونديال بخطى ثابتة ومن دون مشاكل.
املـــدرب الــهــولــنــدي الـــذي عــرف كيف يصنع 
أسلوبا هجوميا للمنتخب السعودي وفي 
نفس الوقت حــذرا دفاعيا هو املــدرب الذي 
املـــونـــديـــال، ألن فــان  فــي  الــتــواجــد  يستحق 
مــارفــيــك فعل كــل شــيء فــي سبع مــبــاريــات، 
حــقــق 16 نــقــطــة مـــن أصــــل 21 مــمــكــنــة مثل 
فقط،  أمــامــه  الــذي خسر  الياباني  املنتخب 
والسعودية ال تقدم أداء عاديا معه بل تلعب 
بطريقة جميلة، وتقدم كرة قدم راقية تؤكد 
الــهــولــنــدي صــنــع منتخبا  املـــــدرب  أن هــــذا 
املونديال عن  قــادرا على بلوغ  عربيا قويا 

جدارة واستحقاق.

استقبل استاد ماريتيمو بمدينة فونشال البرتغالية، النجم كريستيانو رونالدو، بحرارة 
األولــى لالعب في مسقط  البرتغال والسويد هي  شديدة حيث يشهد مباراة وديــة بني 
رأسه بقميص املنتخب. ولم يخض »الدون« أي مباراة رسمية مع منتخب بالده في إقليم 
ماديرا، حيث ولد، منذ أن غادر فريق سبورتنغ لشبونة عام 2003 راحال إلى مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي. وقبل بداية املباراة، تلقى رونالدو إشادة من جانب االتحاد البرتغالي 
الــقــدم، واحتفل مع الجماهير بكأس األمــم األوروبــيــة »يــورو 2016« التي فــاز بها  لكرة 
صيف العام املاضي، والتي قدمها له األطفال الذين يلعبون في نادي أندورينيا املحلي، 

الذي كان يلعب به »الدون« حني كان في السابعة من عمره.

صورة في خبر

رونالدو يستعيد ذكرياته
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