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قرر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
تشيلسي اإلنكليزي، تأجيل مفاوضات تجديد 

تعاقده مع »البلوز« حتى نهاية املوسم الجاري. 
وقال كورتوا في تصريحات نقلتها شبكة »سكاي 

سبورتس« البريطانية »األهم هو أنني أؤدي 
بشكل جيد، سواء من أجلي أو من أجل الفريق. 

وحول تجديد تعاقدي، فهذا األمر متعلق بتوصل 
النادي التفاق مع وكيلي، ال أعتقد أن هناك 

تطورات جديدة في هذا الصدد«.

رفع األوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم 
باريس سان جيرمان الفرنسي، محصلته 

التهديفية بقميص الفريق إلى 151 هدفًا بعدما 
سجل ثنائية في شباك سلتيك اإلسكتلندي، 

ليقترب من السويدي زالتان إبراهيموفيتش، 
صاحب الـ156 هدفًا. وانضم كافاني لصفوف 

النادي »الباريسي« في عام 2013 قادمًا من نابولي 
اإليطالي. ُيذكر أن الرقم القياسي للسجل التهديفي 

لألوروغواياني في املوسم املاضي هو 35 هدفًا.

وضع فريق تولوكا قدمًا في ذهاب نصف نهائي 
ذهاب الدوري املكسيكي بتغلبه على ضيفه 

موريليا )2 - 1( في ذهاب ربع نهائي البطولة. 
وتقدم موريليا أواًل في املباراة عبر البيروفي 
راؤول رويدياز )د.66( من ضربة جزاء، إال أن 

تولوكا تمكن من عكس النتيجة في الوقت القاتل 
إذ أدرك التعادل أواًل من خالل الكولومبي فرناندو 

أوريبي )د.90+1( ثم سجل األرجنتيني بابلو 
بارييتوس هدف التقدم )د.4+90(.

كورتوا يؤجل تجديد 
تعاقده مع تشيلسي 

حتى نهاية الموسم

كافاني يصل للهدف 
رقم 151 بقميص باريس 

سان جيرمان

تولوكا يضع قدمًا 
في نصف نهائي 

الدوري المكس

تعّرض فريق 
بوسطن 
سلتيكس 
المرشح بقوة 
للمنافسة 
على لقب 
هذا الموسم 
لخسارته األولى 
بعد 16 فوزًا 
متتاليًا، وذلك إثر 
خسارته أمام 
فريق ميامي 
هيت )104 - 
98(. وُتعتبر 
هذه الخسارة 
الثالثة لمتصدر 
المنطقة 
الشرقية، في 
وقت رفع هيت 
عدد انتصارته 
إلى تسعة.

)Getty /سلتيكس يسقط بعد 16 فوزًا متتاليًا )توم بينينغتون

... وسقط المتصدر

الجمعة 24  نوفمبر/ تشرين الثاني   2017 م  6  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1180  السنة الرابعة
Friday 24 November 2017



2829
رياضة

اللجنة أعلنت مشاركة 
النمساوي تيم والفرنسي  

تسونغا

أتلتيكو مدريد يفوز على روما 
ويتمسك بفرصة التأهل

تشبث أتلتيكو مدريد بأمل العبور لدور الستة في دوري أبطال أوروبا بالفوز 
املجموعة  فــي خــامــس جـــوالت  نظيفة  بثنائية  اإليــطــالــي  رومـــا  على ضيفه 
الثالثة. ويحتاج أتلتيكو للفوز في مباراته األخيرة في دور املجموعات حني 
كاراباخ  يحقق  وأن  بريدج  ستامفورد  ملعب  على  تشلسي  ملالقاة  يذهب 
الــوقــت. وبذلك  الــفــوز أو يتعادل مــع مضيفه رومـــا فــي نفس  األذربــيــجــانــي 
سيكون مصير روما في خطف بطاقة التأهل الثانية بيده في الجولة األخيرة 
حني يستضيف كاراباخ في حني سيسعى تشلسي الذي تأهل بالفعل عقب 
الفوز برباعية نظيفة على الفريق األذربيجاني للفوز على أتلتيكو من أجل 

تأكيد تأهله كمتصدر للمجموعة.

مانشستر يونايتد يحتفظ بالصدارة رغم خسارته
ملعب  على  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  السويسري ضيفه  بــازل  فاجأ 
الجولة  القاتل ضمن  الوقت  في  بهدف  عليه  وتغلب  بــارك«  ياكوب  »سانت 
لـــدور املــجــمــوعــات بـــدوري أبــطــال أوروبــــا. سجل هــدف أصحاب  الخامسة 
دقيقة  قبل  النغ  مايكل  السويسري  الوسط  الوحيد العب  واللقاء  الضيافة 
اللقاء مشاركة  )د.89(. وشهد  للمباراة  األصــلــي  الــوقــت  نهاية  مــن  وحــيــدة 
بديال  كبديل  الــثــانــي  الــشــوط  فــي  إبراهيموفيتش  ــان  زالتـ الــســويــدي  النجم 
للفرنسي أنطوني مارسيال )د.74(. وبهذه النتيجة، استمر اليونايتد على 
قمة ترتيب املجموعة األولى برصيد 12 نقطة، فيما استعاد بازل وصافتها 
بتسع نقاط، بفارق األهداف عن سيسكا موسكو الروسي صاحب املركز 
الثالث. وكان سيسكا قد تغلب في وقت سابق اليوم على ضيفه البرتغالي 
في  أريــنــا«  »فيب  ملعب  على  نظيفني  بهدفني  دون رصيد،  املتذيل  بنفيكا، 

نفس املجموعة.

هازارد: كنا نحتاج للرد بعد الخسارة في روما
قال البلجيكي إدين هــازارد العب تشلسي بعد فوز فريقه برباعية نظيفة 
في دوري األبطال على كاراباخ األذربيجاني إن »البلوز« كان بحاجة للرد 
بعد الهزيمة القاسية في الجولة املاضية أمام روما. وقال هازارد بعد املباراة 
»كنا نحتاج للرد بعد الهزيمة في روما، اليوم فعلنا كل شيء بشكل جيد، 

الــعــارضــة، ولو  فــي  لقد سنحت لهم فرصة وحــيــدة وهــي تسديدة ميتشل 
كانوا سجلوا، لتغيرت املباراة«. وأضاف »سجلنا أربعة أهداف، وربما كان 
بوسعنا تسجيل أكثر؛ لعبنا بشكل جيد ولم نستقبل أهدافًا، نحن سعداء 

بما فعلناه«.

سيسكا موسكو يفوز على بنفيكا
الــــ16 مــن دوري  لــدور  التأهل  الــروســي مــن  اقــتــرب فريق سيسكا موسكو 
أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه البرتغالي بنفيكا بهدفني 
لــدور املجموعات.  الخامسة  الجولة  أرينا« ضمن  نظيفني على ملعب »فيب 
تقدم أصحاب األرض عن طريق العب الوسط الروسي جورجي شينكوف 
)د.13(، قبل أن تتضاعف النتيجة بتوقيع املدافع البرازيلي غارديل بالخطأ 
في مرماه )د.56(. وبذلك، ارتقى سيسكا مؤقتًا لوصافة املجموعة األولى 
بعدما رفــع رصــيــده لـــ9 نــقــاط، بــفــارق ثــالث نــقــاط عــن كــل مــن مانشستر 
مني  املقابل،  وفــي  الثالث.  السويسري  وبــازل  املتصدر  اإلنكليزي  يونايتد 
 للترتيب 

ً
بنفيكا بهزيمته الخامسة في البطولة القارية األكبر ليظل متذيال

دون أي نقاط.

يستهل نجم التنس الصربي واملصنف األول 
ســابــقــا، نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، الــعــام الجديد 
ـــ250 نقطة  الــ فــي بطولة قطر ذات  بــاملــشــاركــة 
ــك بعد  ــ واملـــقـــامـــة عــلــى املـــالعـــب الــصــلــبــة، وذلـ
فــتــرة غــيــاب طــويــلــة لــإصــابــة وبــعــد سلسلة 
الــعــام. وانسحب  هـــذا  الضعيفة  الــنــتــائــج  مــن 
لــبــطــولــة  الـــثـــمـــانـــيـــة  مــــن دور  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
ويمبلدون في يوليو/تموز ثم أنهى موسمه 
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة بسبب إصــابــة فــي مرفقه 
األيمن. وأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة قطر، 
في  اللقب  حامل  ديوكوفيتش،  أن  بيان،  في 
ــر نــســخــتــن، ســيــشــارك فـــي الــبــطــولــة ذات  آخـ
الــــــــ250 نــقــطــة، بــحــثــا عـــن الــتــتــويــج بــالــلــقــب 
الثالث تواليا للبطولة التي ستقام في الفترة 

من 2 إلى 9 يناير/كانون الثاني.
الفردية و16  باملنافسات  ومــن بن 32 العبا 
فــريــقــا لـــلـــزوجـــي، ســتــكــون األنـــظـــار منصبة 
على »نولي« املتوج بـ12 لقبا كبيرا، والعائد 
بعد فــتــرة طويلة مــن اإلصــابــة، وكــانــت آخر 
املالعب في ويمبلدون حيث  في  له  مشاركة 

أعــلــن االتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم رسميا 
األربــعــاء إقــالــة مــدربــه األرجنتيني إدغـــار دو 
باوزا من منصبه وذلك بسبب النتائج السيئة 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــريــق بــإشــرافــه بــعــد شهرين 
فقط من تعيينه، وهو ما يعكس تخبط إدارة 
ــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــذ تــأهــل  االتــــحــ

املنتخب األول إلى مونديال 2018 بروسيا.
وقــال رئيس االتحاد السعودي، عــادل عزت، 
إن قـــرار إنــهــاء التعاقد مــع بـــاوزا »جـــاء بعد 
دراسة فنية مستفيضة وشاملة لعمله وذلك 
من واقع املعسكرين اللذين أقامهما املنتخب 
التي  الدولية  الخمس  واملباريات  السعودي 
لعبها تحت قيادة بــاوزا«. وخــاض املنتخب 
السعودي 5 مباريات دولية ودية استعدادا 
ملونديال روسيا 2018 بإشراف باوزا، فاز في 
اثنتن على جامايكا )5-2( والتفيا )2-صفر(، 
أمام غانا )صفر-3( والبرتغال  وخسر ثالثا 
)صفر-3( وبلغاريا )صفر-1(. وأوضــح عزت 
انــطــالقــا مــن مصلحة املنتخب  »الـــقـــرار جـــاء 
في  عليه  املعقودة  لــآمــال  وانعكاسا  العليا 

انسحب من الدور ربع النهائي أمام توماس 
بــرديــتــش. كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة عــن مــشــاركــة 
الــخــامــس عامليا،  تــيــم،  الــنــمــســاوي دومينيك 
وكـــذلـــك الــفــرنــســي جـــو ويــلــفــريــد تــســونــغــا، 
وفرناندو  لبرديتش  إضافة  عشر،  الخامس 

فيرداسكو وبابلو كارينيو، العاشر عامليا.
»نحن  العلمي،  كريم  البطولة،  مدير  وصــرح 
إلــى قطر  العالم  سعداء لجذب أفضل العبي 
من جديد. دائما ما نشعر بالشغف واإلصرار 
على تنظيم أفضل بطولة ويسعدنا استقبال 
مجموعة من أفضل العبي التنس في العالم 
في دولة قطر«. وسيشارك ديوكوفيتش في 
أبوظبي  فــي  استعراضية  بطولة  منافسات 
من 28-30 ديسمبر كانون األول قبل أن يتجه 

إلى قطر لخوض أولى بطوالت 2018.
ــان ديــوكــوفــيــتــش قـــد تـــوج بــالــلــقــب الــعــام  وكــ
الجاري بعد الفوز على املصنف األول وقتها، 
البريطاني آندي موراي، الذي سيعود بدوره 
للمالعب في العام املقبل بعد فترة طويلة من 
اإلصابة. وكان العب التنس الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش نــشــر عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 

السعودي  االتحاد  ونشر  املقبلة«.  مشاركته 
بيانا رسميا على حساب تويتر أنه »يعكف 
حــالــيــا عــلــى الــتــعــاقــد مــع مـــدرب بــديــل يكون 
املرحلة  يــواكــب  بــمــا  التطلعات  مــســتــوى  فــي 
الراهنة التي يستعد فيها املنتخب السعودي 
األول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس 

العالم بروسيا 2018«. 
وكـــان االتــحــاد الــســعــودي تــعــاقــد مــع بـــاوزا 
فــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي لــإشــراف 
على »األخضر« في مونديال روسيا 2018. 
وتأهلت السعودية إلى النهائيات مباشرة 
بــاحــتــاللــهــا املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي املــجــمــوعــة 
اآلســـيـــويـــة الــثــانــيــة خــلــف الـــيـــابـــان لــتــعــود 
بعد غياب عن آخر نسختن بقيادة املدرب 
الـــذي انتهى  الهولندي بــيــرت فــان مــارفــيــك 
عــقــده ولـــم يــقــم االتـــحـــاد املــحــلــي بــتــجــديــده. 
وثــّمــن رئــيــس االتـــحـــاد الــســعــودي الجهود 
ــــاوزا خـــالل الــفــتــرة الــســابــقــة،  الــتــي بــذلــهــا بـ
التدريبية  في مسيرته  التوفيق  له  متمنيًا 

املقبلة. 
وكــــان رئــيــس االتـــحـــاد الــســعــودي أشــــار إلــى 
أن عـــدم تــجــديــد عــقــد مــارفــيــك جـــاء »بــعــد أن 
توصلنا لطريق مسدود حول تجديد العقد 
كعدم  العمل  طريقة  على  االتــفــاق  لعدم  معه 

البقاء في السعودية«. 
ويـــعـــد بــــــاوزا املــــــدرب رقــــم 49 الـــــذي يــتــولــى 
اإلشــــــراف الــفــنــي عــلــى األخـــضـــر الــســعــودي، 
ــالـــث الــــــذي يـــشـــرف عــلــى  ــثـ واألرجـــنـــتـــيـــنـــي الـ
املــنــتــخــب بــعــد مــواطــنــيــه خـــورخـــي ســـوالري 

)فــيــســبــوك( فــي شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
املـــاضـــي أنـــه يــعــمــل بــقــوة وصــبــر الســتــعــادة 
ــة قـــبـــل عـــودتـــه  ــيــ ــنــ حـــالـــتـــه الـــبـــدنـــيـــة والــــذهــ
الالعب  وكتب  املقبل.  العام  مطلع  للمنافسة 
ــر. عـــمـــل قـــوي  ــبـ ــة. صـ ــة. إصــــــــرار. ثـــقـ ــقــــاومــ »مــ
لــتــقــويــة عــضــالتــي، عــلــى املــســتــويــن الــبــدنــي 
والــذهــنــي، وأنــا أستمتع بــذلــك«. وقــال »لــدي 
رغبة للعودة إلى اللعب.. لكنني ال أعتقد أني 
أستطيع خالل شهر استعادة كل ما فاتني. 
أنني سأكون  أثــق  سأمضي خطوة بخطوة. 
لن  املــقــبــل، ولكني  الــعــام  القمة منتصف  فــي 
أشتكي إذا استعدت لياقتي قبل ذلك«. وأشار 
ورافائيل  فيدرير  روجــيــه  العمالقن  أن  إلــى 
نـــادال »مــثــاالن على أنــه يمكن الــعــودة للقمة 
بعد توقف«. وأضاف »فيدرير ونادل فريدان 
في أمور كثيرة، هما من أفضل الالعبن في 
تاريخ هذه الرياضة، كان لهما تأثير في أن 

أصل إلى ما أنا عليه«.
وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد خرج 
ــوراي مــن قائمة  آنـــدي مــ الــبــريــطــانــي  بمعية 
وذلـــك ألول  للتنس،  عــشــرة مصنفن  أفــضــل 
مرة في التصنيف العاملي لالعبن املحترفن 
الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني. وأدى 
العام  لنهاية  املنافسات  عــن  الالعبن  غياب 
ابتعادهما رويــدا رويدا  بسبب اإلصابة عن 
في التصنيف بعدما كانا يحتالن قمته، قبل 
أن يحل اإلسباني رافائيل نادال والسويسري 

روجيه فيدرير مكانهما.
)إفي(

الــذي قاد األخضر في مونديال كأس العالم 
الـــــذي أشـــرف  ــديـــرون  ــالـ كـ 1994، وغـــابـــريـــيـــل 
على املنتخب في 19 مباراة دولية من بينها 

التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2006. 
وستخوض السعودية نهائيات كأس العالم 

لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــــي تـــاريـــخـــهـــا وســتــعــرف 
هــويــة املــنــتــخــبــات الــتــي تــواجــهــهــا فـــي األول 
من ديسمبر/كانون األول لدى سحب القرعة 
فـــي مــوســكــو. وكـــانـــت أفــضــل نــتــيــجــة حققها 
في  األولـــى  فــي مشاركته  السعودي  املنتخب 

نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم وتــحــديــدا فــي نسخة 
الواليات املتحدة عام 1994 عندما بلغ الدور 
ــام الــســويــد. وكـــان  الــثــانــي قــبــل أن يــخــســر أمــ
باوزا استلم تدريب منتخب األرجنتن لفترة 
وجيزة وتحديدا في 11 أغسطس/آب 2016، 
قبل أن يعفى من مهامه في 11 أبريل/نيسان 
عــــام 2017 لــعــدم تــحــقــيــقــه الــنــتــائــج املــرجــوة 
والصحوة املطلوبة خالل تصفيات مونديال 
روســيــا 2018. وفــي فــتــرة 8 اشــهــر على رأس 
اإلدارة الفنية ملنتخب بــالده، قــاده إلى الفوز 
3 مــرات والتعادل مرتن والخسارة 3 مــرات. 
ــان تـــدريـــب األرجـــنـــتـــن هـــو األول لـــبـــاوزا  ــ وكـ
على صعيد املنتخبات حيث قضى مسيرته 
الــتــدريــبــيــة فــي قــيــادة أنــديــة مــن دول أميركا 
الــجــنــوبــيــة، كــمــا درب الــنــصــر الــســعــودي في 
2009. وأكد باوزا وقتها أنه لم يفشل قط في 
مهمته مع منتخب بالده األرجنتن بل يعتبر 
التجربة  عــن  تماما  راض  وهــو  نــجــح،  نفسه 
الكثير على صعيد سيرته  لــه  الــتــي أضــافــت 
املنتخب  تدريب  استلم  ما  الذاتية. وســرعــان 
بــديــال  ــايــــو 2017  أيــــار/مــ  11 فـــي  ــي  ــ ــاراتـ ــ اإلمـ
لكنه  منصبه،  مــن  املستقيل  مــهــدي  للمحلي 
فشل في قيادة »األبيض« إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه بــعــد عــام 
تــدريــب السعودية  إلــى  بـــاوزا  1990. وانــتــقــل 
وافق  بعدما  املاضي  سبتمبر/أيلول   21 في 
االتحاد اإلماراتي على طلب نظيره السعودي 

بالتعاقد مع املدرب األرجنتيني.
)فرانس برس(

باوزا ضحية تخبط االتحاد السعودي قبل المونديالديوكوفيتش يعود من بوابة بطولة قطر للتنس
سيبدأ نوفاك 

ديوكوفيتش المصنف 
األول عالميا سابقا عام 

2018 بالمشاركة في 
بطولة قطر

فوجئ باوزا بإقالته بعد 
شهرين فقط من قيادة 

المنتخب السعودي 
استعدادا لكأس العالم 

2018 بروسيا

)Getty/نوفاك ديوكوفيتش فاز ببطولة قطر في النسختين السابقتين )جوليان فيني

)Getty/الزخنيني يتألق مع فيورنتينا ويحمل الجنسية النرويجية )كارلوس رودريغيز

)Getty/عبد الحميد الصبيري يريد العودة للمغرب )نيجل روديس

)Getty/باوزا أنهى مسيرته مبكرًا قبل المونديال )أوكتافيو باسوس

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

يــبــدو أن تــأهــل املــنــتــخــب املــغــربــي 
ــــأس الـــعـــالـــم روســـيـــا  لــنــهــائــيــات كـ
أبـــنـــاء  ــــن  مـ الــــعــــديــــد  ــعـــل  جـ  ،2018
املــهــجــر يــتــراجــعــون عــن فــكــرة إدارة ظهورهم 
ألسود األطلس، بل األكثر من ذلك طاول الندم 
الــتــي أصبحت تسعى  الــوجــوه  مــن  مجموعة 
ــغـــرب فـــي االســتــحــقــاقــات  ــدة لــتــمــثــيــل املـ ــاهـ جـ
املقبلة. من دوريــات أوروبية مختلفة أصبح 
ــــن أصــــــل مــغــربــي  ــــدرون مـ ــــحـ ــتـ ــ الــــالعــــبــــون املـ
ينتظرون بفارغ الصبر اتصاال من مسؤولي 
الــقــدم أو املــديــر الفني  االتــحــاد املغربي لكرة 
ــارد مـــن أجــــل ضـــمـــان الــتــواجــد  ــنــ هــيــرفــي ريــ
فـــي قــائــمــة أســـــود األطـــلـــس خــــالل املــشــاركــة 
العالم  نهائيات كأس  في  للمغرب  الخامسة 

المغاربة 
والمونديال

العبون يستجدون تمثيل المنتخب

يسعى العديد من الالعبين المغاربة المحترفين 
تأهلهم  بعد  األطلس  بأسود  للحاق  بأوروبا 
كانوا  أنهم  رغم   ،2018 العالم  كأس  لنهائيات 

يديروون ظهورهم للمغرب في فترة سابقة

تقرير

بعد سنوات 1970-1986-1994و 1998.
ــــوات االتــحــاد  املــحــتــرفــون الـــذيـــن رفـــضـــوا دعـ
املــغــربــي فــي فــتــرات ســابــقــة، ومــبــاشــرة بعد 
لــنــهــائــيــات  املـــغـــربـــي األول  املــنــتــخــب  ــل  ــأهـ تـ
كــــأس الـــعـــالـــم أصـــبـــحـــوا يــتــهــافــتــون لــلــحــاق 
بــــأســــود األطــــلــــس، وبــعــضــهــم ســـخـــر وكــــالء 
ــرار داخـــل  ــقــ أعـــمـــالـــه لـــالتـــصـــال بـــأصـــحـــاب الــ
بالحضور  لــكــرة إلقناعهم  املــغــربــي  االتــحــاد 

مــع املــنــتــخــب املــغــربــي، رغـــم أن املــديــر الفني 
رينارد يبقى هو املسؤول األول واألخير عن 

االختيارات الفنية التي يقوم به.
 

منير الحدادي في االنتظار
ينتظر املــغــربــي مــنــيــر الـــحـــدادي املــعــار من 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي لــديــبــورتــيــفــو أالفــيــس 
لــدى االتحاد  الــذي وضعه  مستجدات ملفه 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« مــن أجــل اللعب 
ــلـــس، ويـــأمـــل جــنــاح  رســمــيــا مـــع أســــود األطـ
اللعب  من  تمكينه  يتم  أن  الباسكي  الفريق 
مع كتيبة هيرفي رينارد بعدما سبق وزار 
معسكر أســـود األطــلــس فــي مدينة أغــاديــر، 
بعدما أصبح  املــغــرب  مــع  اللعب  فــي  طمعا 
خارج أسوار املنتخب اإلسباني األول لكرة 
بالندم على  الــحــدادي وبعدما شعر  الــقــدم. 
اختياره اللعب مع املاتادور اإلسباني الذي 
خــاض رفقته مــبــاراة وحــيــدة أمــام مقدونيا 
في تصفيات كــأس أمــم أوروبـــا شــارك فيها 
10 دقائق ال غير، ينتظر الضوء األخضر من 
الفيفا مــن أجــل السماح لــه بــارتــداء قميص 
األســـود والـــرد األخــيــر سيكون على هامش 
قــرعــة مــونــديــال روســيــا فــي أول ديسمير/

كانون األول املقبل بالكرملن، ورغم ذلك ال 
يجد الالعب حرجا في االتصال بمسؤولي 
االتــحــاد املــغــربــي مــن أجــل تجديد االتــصــال 
مدى  ملعرفة  الفيفا  داخـــل  الــنــزاعــات  بلجنة 
إمــكــانــيــة الــســمــاح لـــه بــالــتــقــدم بــنــفــســه لــدى 
ــقــــدم الســـتـــالم  االتــــحــــاد اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة الــ
جوازه الرياضي، الذي سيمنح على ضوئه 
رخصة من االتحاد الدولي للعب مع املغرب 

دون مشاكل.
 

غازي يحلم بالعرين
رغــــــم صـــعـــوبـــة لـــحـــاقـــه بـــاملـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي 
بــعــدمــا أدار ظــهــره لــألســود فــي فــتــرة سابقة 
ــوات مـــتـــكـــررة مــــن املــــديــــر الــفــنــي  ورفــــضــــه دعـــــ
ــادو زاكـــي الـــذي ســافــر من  الــســابــق لــألســود بـ
أجــلــه ألمــســتــردام حــيــث جــالــســه هــنــاك، إال أن 
ــازي يــنــتــظــر  ــ ــور غــ ــ مـــهـــاجـــم لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي أنــ
بدوره إشارة من املدير الفني الحالي هيرفي 
ريــنــارد ليستفيد مــن الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
بإمكانية  يقضي  والـــذي  الفيفا،  عنه  ستعلن 
تــغــيــيــر املــنــتــخــب الـــــذي لــعــب لـــه الـــالعـــب في 
بــدايــة مــشــواره الــكــروي. غــازي ورغــم تحمسه 
أن  إال  األول،  املغربي  باملنتخب  للحاق  كثيرًا 
مصدرا من داخل الجهاز التدريبي للمنتخب 
الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  لـــ املغربي األول كشف 
أنـــه مــن الــصــعــب أن يــنــال فــرصــة الــظــهــور مع 
الكثير مــن بريقه  الــالعــب فقد  مـــادام  األســـود 

الحدادي يحلم بالعرين 
وغازي ينتظر والصبيري 

يريد فرصة

)Getty/الحدادي يريد دعم المغرب من أجل السماح له بخوض المونديال )خوان مانويل سيرانو

فريق  تشكيلة  فــي  أساسيا  عنصرا  يعد  ولــم 
ليل ممثل الشمال الفرنسي، ما يجعل الالعب 
الـــذي رفـــض األســــود فــي فــتــرة ســابــقــة يعيش 
ــزت طـــواحـــن  ــجــ وضـــعـــيـــة صـــعـــبـــة بـــعـــدمـــا عــ
هولندا التي مثلها عن التأهل لنهائيات كأس 
العالم بــروســيــا، وهــو مــا سبب لــه خيبة أمل 
كبيرة يحاول إنقاذها عبر التراجع عن قراره 
واللعب من جديد مع املغرب موطنه األصلي.

 
زخنيني يريد األسود

ــنـــي، املـــحـــتـــرف  ــيـ ــنـ ــيــــق زخـ ــأمــــل الــــالعــــب رفــ يــ
فـــي فــيــورنــتــيــنــا اإليـــطـــالـــي، تــمــثــيــل املنتخب 
املـــغـــربـــي األول والـــلـــعـــب مــــع األســـــــود خـــالل 

اإلنكليزي الذي يمني النفس أن يتلقى دعوة 
من رينارد مستقبال.

 دعوة للمقاطعة
فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املختلفة 
ــوات ملقاطعة  ــ وجـــه الــعــديــد مـــن املــغــاربــة دعـ
أعربوا  الــذيــن  أوروبـــا  مــن  القادمن  الالعبن 
املغربي  املنتخب  مع  اللعب  في  رغبتهم  عن 
األول مـــبـــاشـــرة بــعــد تـــأهـــل أســـــود األطــلــس 
العالم  رواد  واتــحــد  الــعــالــم.  كــأس  لنهائيات 
»تويتر«  على  واملــغــردون  »فيسبوك«  األزرق 
في ما بينهم ووصفوا منير الحدادي، ومعه 
أنور غازي، بالخائنن بعدما رفضا في فترة 

نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف املقبل. 
البالغ من العمر 19 سنة فقط، والــذي  رفيق 
للجنسية  والــحــامــل  وجــنــاح  كمهاجم  يلعب 
الــنــرويــجــيــة، يــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر اتــصــاال 
مــن املــديــر الــفــنــي ريــنــارد كــي يحمل قميص 
األسود، علما أن مروض األسود يعرف جيدا 
قـــدراتـــه الــبــدنــيــة والــفــنــيــة بــحــســب مـــا سبق 
»العربي الجديد »في مرحلة سابقة. وأكده لـ

وإلى جانب زخنيني يسعى العديد من أبناء 
املهجر الذين ترعرعوا في أوروبا إلى اللعب 
املــغــربــي األول خـــالل نهائيات  املــنــتــخــب  مــع 
مونديال روسيا وفي مقدمتهم عبد الحميد 
الــصــبــيــري العــــب وســــط هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 

قبل  املــغــربــي  املنتخب  ســابــقــة حــمــل قميص 
تأكد حضور  قــرارهــمــا بعد  عــن  يتراجعا  أن 
املغرب في املونديال، ألن من شأن ذلك الرفع 
مـــن أســهــمــهــمــا، مـــا يــؤكــد أن اخــتــيــار تعزيز 
صــفــوف األســــود غــيــر نــابــع مــن حــب الــوطــن، 

ولكن باألساس لقضاء مآرب خاصة.
 

حجي متعاطف 
في تعليقه على ملفات الالعبن املمارسن 
فــي الــدوريــات األوروبــيــة الــذيــن أعــربــوا عن 
املغربي األول،  املنتخب  رغبتهم في تمثيل 
بعد تأهل أسود األطلس ملونديال روسيا، 
كــــشــــف مــــســــاعــــد املـــــديـــــر الــــفــــنــــي مــصــطــفــى 

حـــجـــي، فـــي حـــديـــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
بــأنــه ال يمانع فــي االســتــفــادة مــن أي العب 
بإمكانه تقديم اإلضافة للمغرب، بعدما دعا 
الجمهور املغربي إلى تفهم الوضعية التي 
ــا،  ــ عــاشــهــا الــالعــبــون املــغــتــربــون فـــي أوروبـ
والــضــغــوط الــتــي مــورســت عليهم مــن أجــل 
رفض املغرب سواء من وكالء أعمالهم أو من 
يلعبون  التي  املحلية  االتــحــادات  مسؤولي 
في دورياتها. وقال »شخصيا ال أمانع في 
لــحــاق أي العـــب لـــه إمــكــانــات فـــي املــســتــوى 
لــلــعــب مـــع املــنــتــخــب املـــغـــربـــي، صــحــيــح أن 
الوطنية ال تباع وال تشترى ولكنني لست 

الشخص املخول له بتخوين العب آخر«.
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رياض الترك

اعـــتـــادت جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم في 
العالم على رؤيــة فريق برشلونة 
ــرب  ــ ــــضـ الــــــهــــــجــــــومــــــي والــــــــــــــــــذي يـ
الخصوم في كل مباراة وُيسجل عددا كبيرا 
من األهداف. لكنه في السنوات األخيرة عانى 
كــثــيــرًا فــي الــدفــاع وتــلــقــى أهــدافــًا مــن أخــطــاء 
قاتلة كانت كفيلة بخروجه باكرًا من دوري 
األبــطــال في آخــر موسمن حتى جــاء املــدرب 
إرنستو فالفيردي. غّير املدرب اإلسباني كل 
شيء وأصبح خط دفاع النادي »الكتالوني« 
ــن بـــن األفـــضـــل في  ــــوى فـــي »الــلــيــغــا« ومـ األقـ
الـــعـــالـــم. وُيـــقـــابـــل الــــعــــودة الـــدفـــاعـــيـــة الــقــويــة 
ــرس لـــفـــريـــق بـــاريـــس  ــ لــبــرشــلــونــة هـــجـــوم شـ
سان جيرمان في موسم 2017-2018. أمسى 
ــداف ذكــرت  الـــنـــادي »الــبــاريــســي« مــاكــيــنــة أهــ
الــجــمــيــع بــــــأداء بــرشــلــونــة مـــع املــــــدرب بيب 
ــام الــذهــبــيــة، عــنــدمــا كــان  غـــوارديـــوال فــي األيــ
الــفــريــق يــدخــل وُيــســجــل الـــهـــدف تــلــو اآلخـــر 

حتى يسقط الخصم أمامه.
وخرج برشلونة من مباراته أمام يوفنتوس 
تأهله  أكـــدت  بــتــعــادل سلبي وشــبــاك نظيفة 
ــى الــــــــدور الـــثـــانـــي كـــمـــتـــصـــدر ملــجــمــوعــتــه  ــ إلــ

دفاع كتالوني 
وهجوم باريسي

أوروبا  أبطال  دوري  لبطولة  الخامسة  الجولة  من  الثاني  اليوم  يشهد  لم 
األداء  هو  األنظار  لفت  ما  أبرز  ولعل  األول،  اليوم  مثل  األهداف  من  الكثير 
واألداء  سنوات  منذ  يعرفه  لم  والذي  برشلونة  لفريق  الُمميز  الدفاعي 

الهجومي االستعراضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي

3031
رياضة

تقرير

الــرابــعــة. تلقت شــبــاك الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« 
خمسة أهداف فقط في 17 مباراة في مختلف 
املسابقات املحلية واألوروبية هو رقم ُمميز 

لم يعرفه الفريق منذ سنوات طويلة.
وربما يعود الفضل األكبر للحارس األملاني 
ــثـــر مــــن كـــرة  ــــذي تـــصـــدى ألكـ تـــيـــر شــتــيــغــن الــ
الخصوم  فريقه وحــرم  خطيرة في مباريات 
ــة، ولـــعـــل  ــولــ ــهــ ــســ ــيـــل األهـــــــــــــداف بــ ــن تـــســـجـ ــ مــ
أبـــرزهـــا الــتــصــدي الـــرائـــع لــتــســديــدة املــهــاجــم 
ــيـــنـــي بــــاولــــو ديــــبــــاال فــــي الـــدقـــائـــق  ــتـ ــنـ األرجـ

األخيرة من املباراة.
أداء دفــاعــي ثــابــت بــقــيــادة الــعــمــالق الفرنسي 
صــامــويــل أومــتــيــتــي الــــذي أثــبــت فـــي املــوســم 
الـــحـــالـــي أنــــه مـــن بـــن املـــدافـــعـــن األفـــضـــل في 
العالم، وأداء برشلونة الدفاعي أكبر دليل على 
هذا املستوى الكبير. ونجح املدرب فالفيردي 

في صناعة جــدار دفاعي صلب يبدأ من خط 
تير شتيغن.  الــحــارس  عند  وينتهي  الهجوم 
وهــنــاك فــي فــرنــســا، اســتــعــرض فــريــق باريس 
ســـان جــيــرمــان مـــرة جــديــدة فــي دوري أبــطــال 
أوروبا واكتسح فريق سلتيك )7 – 1(. نتيجة 
ثقيلة تؤكد القوة الهجومية الضاربة للنادي 
بقيادة   ،2018-2017 مــوســم  فــي  »الــبــاريــســي« 
البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان 

مبابي واألوروغواياني إديسون كافاني.
سجل النادي »الباريسي« حتى اآلن 24 هدفًا 
فــي 5 مــبــاريــات فقط، وهــو األمــر الــذي يؤكد 
امللعب  يــمــزح عــلــى أرض  الــفــريــق ال  أن هـــذا 
ويريد الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
مهما كلف الثمن، وهو قادر على صناعة هذا 
اإلنجاز بسبب القوة الضاربة التي يمتلكها 

في خطي الوسط والهجوم.
كـــمـــا أمـــســـى الـــنـــجـــم نـــيـــمـــار أفـــضـــل ُمــســجــل 
برازيلي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك 
بعد تسجيله هدفن لفريقه في اللقاء. ورفع 
نيمار رصــيــده إلــى ستة أهـــداف مــع الــنــادي 
كما   ،2018-2017 مـــوســـم  فـــي  »الـــبـــاريـــســـي« 
ورفع عدد أهدافه في البطولة األوروبية إلى 
28، وهو أفضل رقم بالنسبة لالعب برازيلي 
ــة، لــيــؤكــد  ــ ــيــ ــ فــــي تــــاريــــخ املــــشــــاركــــات األوروبــ
الالعب أنه ذهب إلى الفريق لكي ُينافس على 

جائزة الكرة الذهبية.

إنجاز روسي واحتجاج »بافاري«
نجح الــحــارس الــروســي إيــغــور أكينفيف في 
الخروج من مباراة فريقه سيسكا موسكو في 
البرتغالي من دون تلقي أي  مواجهة بنفيكا 
هدف في شباكه، وهي املرة األولى التي ينجح 
االنتظار في  فيها بعد حوالي 43 مباراة من 
ــا. وخــطــف فــريــق سيسكا  دوري أبــطــال أوروبــ
ــريــــق بــنــفــيــكــا  ــلـــى فــ ــو فـــــــوزًا ثـــمـــيـــنـــًا عـ ــكـ مـــوسـ
البرتغالي بهدفن نظيفن، سجلهما الالعب 
جيورجي شينكوف في الدقيقة 13، ثم أضاف 
الالعب غارديل الهدف الثاني للفريق الروسي 
الفريق  ليقترب  مــرمــاه،  في  الخطأ  عن طريق 
الروسي من التأهل إلى الدور الثاني بعد رفع 

رصيده إلى تسع نقاط في املركز الثاني.
ــي إيـــغـــور  ــ ــروسـ ــ ــارس الـ ــ ــحـ ــ لـــكـــن املـــثـــيـــر أن الـ
أكينفيف خرج برقم ُمميز من املباراة، وذلك 
عـــدم تلقيه أي هـــدف والـــخـــروج بشباك  إثـــر 
نظيفة خــالل 90 دقيقة، وهــو األمـــر الـــذي لم 
يحصل منذ 11 سنة في بطولة دوري أبطال 

أوروبا بالنسبة للحارس أكينفيف.
الـــروســـي إيـــغـــور أكينفيف  الـــحـــارس  وفــشــل 
في حماية شباكه منذ عام 2006 في بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ إن آخـــر مـــرة خــرج 
فيها بشباك نظيفة، كانت أمام فريق أرسنال 
بالتعادل  املــبــاراة  انتهت  عندما  اإلنــكــلــيــزي 

السلبي بدون أهداف.
بايرن  فــريــق  احتجت جماهير  املــقــابــل  فــي 
فــريــق  إدارة  ــرار  ــ ــ قـ عـــلـــى  ــــي  ــانـ ــ األملـ مـــيـــونـــخ 
تذاكر  لسعر  بالنسبة  البلجيكي  أندرلخت 
دوري  بطولة  من  الخامسة  الجولة  مــبــاراة 

جماهير بايرن ميونخ 
تحتج على أسعار تذكرة 

مباراة أندرخلت

حكام البرتغال يدعون إلضراب بسبب األجواء العدائية
الــدرجــات املختلفة املحترفة في  الــذيــن يحكمون فــي  الـــ 76  دعــا 73 حكمًا، مــن إجمالي 
الـــدوري وذلـــك احتجاجًا على األجـــواء  الــبــرتــغــال، إلــى إضـــراب خــالل الجولة املقبلة مــن 
العدائية، وفقًا لتأكيداتهم، التي تحيط بهم. ووفقًا ملا أكدته مصادر من داخل لجنة الحكام 
البرتغالية في تصريحات للوكالة اإلسبانية، فإن السبب وراء هذا القرار يعود لالنتقادات 
الالذعة التي توجه للحكام السيما من قبل املحللني املنتمني لألندية املختلفة. وأمام هذا 
املوقف، طلب 73 من قضاة املالعب، من إجمالي 76، في املسابقات الثالث، االمتناع عن 
تحكيم الجولة املقبلة والتي تبدأ بعد غد الجمعة املوافق 24 نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقًا 
الدرجة األولــى في بيان عن  للجنة الحكام، أعــرب 19 حكمًا من إجمالي 22، من حكام 
رغبتهم في االمتناع عن تحكيم الجولة املقبلة. ومن املقرر أن تعقد لجنة الحكام ومجلس 
التحكيم اجتماعا من أجل مناقشة األزمة، وبحث إمكانية تقديم األندية البرتغالية لتعهد 

كتابي للتعاون من أجل الحيلولة دون وجود مثل هذه األجواء العدائية حول الحكام.

إيقاف أربعة رياضيين روس بسبب المنشطات
قررت اللجنة األوملبية الدولية إيقاف البطل 
األوملـــبـــي الـــروســـي فـــي ريـــاضـــة الـــزالجـــات 
الــصــدريــة، ألــكــســنــدر تــريــتــيــاكــوف، وأربــعــة 
من زمالئه في الفريق بسبب خرق قواعد 
األلـــعـــاب  دورة  ــي  فــ املـــنـــشـــطـــات  مـــكـــافـــحـــة 
األوملبية الشتوية 2014 في مدينة سوتشي 
ــرار اإليــقــاف إعـــادة  الــروســيــة. ويتضمن قـ
امليداليات األوملبية وإلغاء النتائج والحرمان 
أولــيــمــبــيــة  دورات  أي  فــــي  املـــشـــاركـــة  ــن  مــ
ــــتــــي ســتــقــام  ــلـــك ال ــة، انـــطـــالقـــًا مــــن تـ ــ ــادمـ ــ قـ
بمدينة  املقبل  فــبــرايــر/شــبــاط  خــالل شهر 
وكــانــت  الــجــنــوبــيــة.  الــكــوريــة  بيونجتشانج 
األوملبية  للجنة  التابعة  االنضباطية  اللجنة 
ــن الــســويــســري  ــة، الـــتـــي تـــتـــكـــون مــ ــيــ ــ ــدول ــ ال
دينيس أوسفالد واإلسباني خوان أنطونيو 
سامارانتش والفرنسي توني إستانجيه، قد قررت إيقاف كل من ألكسندر تريتياكوف، 
البطل األوملبي، وإيلينا نيكيتينا، الحاصلة على امليدالية البرونزية، وأولجا بوتيكيتسنيا، 
الخامسة، وماريا أورلوفا، السادسة. وتحقق هذه اللجنة في إمكانية تعاطي الرياضيني 
الــروس املشاركني في أوملبياد سوتشي الشتوية ألي مواد منشطة، حيث سيتم إعادة 
تحليل عيناتهم بحثًا عن أي مواد محظورة أو أي دالئل تشير للتالعب فيها بهدف إخفاء 

أي عينات إيجابية.

برلسكوني يدافع عن المستثمرين الصينيين
ــيـــس الـــــــــوزراء اإليـــطـــالـــي ورئـــيـــس  دافــــــع رئـ
ــادي مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي ســابــقــًا، سيلفيو  ــ نـ
املستثمرين  مــصــداقــيــة  عـــن  بــرلــســكــونــي، 
 %99.93 نسبة  لــهــم  بـــاع  الــذيــن  الصينيني 
مـــن حــصــة الـــنـــادي فـــي 13 أبــريــل/نــيــســان 
عــبــر حسابه  برلسكوني  وكــتــب  املــاضــي. 
ــبـــكـــة »تـــــويـــــتـــــر«: »مــــــن أجــــــل بــيــع  عـــلـــى شـ
التي  )الشركة  فينينفست  وضعت  ميالن، 
يــتــرأســهــا بــرلــســكــونــي( ثقتها فــي خــبــراء 
اســتــشــاريــني ودراســـــــات قــانــونــيــة وبــنــوك 
دولــيــة، املــســتــثــمــرون الــصــيــنــيــون احــتــرمــوا 
دائـــمـــًا االتـــفـــاقـــات املـــبـــرمـــة«. وتـــأتـــي رســالــة 
بــرلــســكــونــي بــعــد أن تـــنـــاولـــت الـــعـــديـــد من 
املــالــي بــني االتحاد  الدولية بعض األخــبــار حــول فشل محتمل لالتفاق  وســائــل اإلعـــالم 
األوروبي لكرة القدم وبني املالكني الجدد لفريق »الروسونيري« حول قواعد اللعب املالي 
الجاري  الشهر  بداية  للميالن، ماركو فاسوني، قد قدم  التنفيذي  املدير  النظيف. وكــان 
خطة اقتصادية أمام »يويفا« بمدينة نيون السويسرية من أجل ضمان أن النادي اإليطالي 

سيلتزم بقواعد اللعب املالي النظيف.

إيفرتون يستعيد خدمات يانيك بوالسي بعد 11 شهرًا
اإلنكليزي  إيفرتون  لنادي  الجماعية  للتدريبات  بوالسي  يانيك  الكونغولي  الجناح  عاد 
بعد 11 شهرًا من الغياب بسبب إصابة في الركبة. وتعرض بوالسي، 28 عامًا، لقطع في 
الرباط الصليبي الداخلي للركبة في 4 ديسمبر/كانون أول 2016 خالل مباراة مانشستر 
يونايتد التي انتهت بالتعادل اإليجابي )1 - 1( ومنذ ذلك التاريخ اضطر إلجراء عمليتني 
جراحيتني. وكان بوالسي قد تدرب األسبوع املاضي مع فريق الشباب بالنادي قبل أن 
التصفيق من جانب  »موجة من  األول وسط  للفريق  الجماعية  للتدريبات  اليوم  ينضم 

زمالئه«، وذلك وفقًا ملا كشف عنه النادي.

القسم الرابع اإلنكليزي، هو آخر الفرق التي ارتدى ياكوبو 
قميصها، والذي غادره في شهر أبريل/نيسان املاضي بعد 
أن لعب معه ثــالث مــبــاريــات فــقــط. وشـــارك يــاكــوبــو، العب 
مــيــدلــســبــره وبــالكــبــيــرن روفــــرز الــســابــق، فــي 250 مــبــاراة 
بالدوري اإلنكليزي وأحرز 96 هدفا خالل مسيرة ملدة 20 
الــعــام مع  عاما وشــهــدت مشاركته فــي ثــالث مباريات هــذا 
كوفنتري سيتي املنتمي للدرجة الرابعة قبل فسخ تعاقده. 

كما مثل منتخب »النسور الخضراء« في مونديال جنوب 
األفريقية  األمـــم  كــأس  مــن  نسخ  و4  عــام 2010  أفريقيا 
عــام 2000 وسجل  األوليمبية  ألعاب سيدني  دورة  وفــي 
البنية 21 هدفا في 57 مباراة مع نيجيريا  املهاجم قوي 
وشــارك في كأس األمــم األفريقية أربــع مــرات إضافة إلى 

كأس العالم 2010. 
بــصــمــتــه في  فـــي 1982-11-22  ــــد  ول الــــذي  يــاكــوبــو  وتــــرك 

النيجيرية، فقد شارك مع منتخب نيجيريا  الكرة  سجالت 
الثالث  املــبــاريــات  ، ولــعــب  الــعــالــم 2010  فــي نهائيات كــأس 
ــــخــــروج مـــن الــــــدور األول. كــمــا نــال  وســـجـــل هـــدفـــا، قــبــل ال
بــرونــزيــة املــركــز الــثــالــث فــي ثـــالث مــنــاســبــات. ســبــق لــه وأن 
وتوج   .2000 األوليمبية سيدني  املسابقة  في  هدفا  سجل 
اإلنكليزي.  األولــى  الــدرجــة  دوري  بلقب  بورتسموث   رفقة 
وساهم ببلوغ ميدلزبرة نهائي كأس االتحاد األوروبي الذي 
خسره امام إشبيلية اإلسباني. وقال ياكوبو لشبكة سكاي 
سبورتس »أود اإلعالن بشكل رسمي عن اعتزالي لعب كرة 
القدم على املستوى االحترافي قبل كل شيء، أود أن أشكر 
الله على مسيرتي الكبيرة، وأشكر أيضا االتحاد النيجيري 
لــكــرة الــقــدم وزمــالئــي فــي املنتخب الــوطــنــي عــلــى الــســنــوات 

الرائعة التي استمتعت بها مع ›النسور الخضراء‹«.
)العربي الجديد(

وضـــع املــهــاجــم الــنــيــجــيــري الـــدولـــي يــاكــوبــو إيــجــبــيــنــي حــدا 
الــقــدم، بعدما أعــلــن صــاحــب املركز  ملسيرته فــي عــالــم كــرة 
الــدوري  األجــانــب ملسابقة  الــهــدافــني  قائمة  فــي  الثاني عشر 
مع  بالتزامن  نهائيا  اللعب  اعــتــزالــه  الــقــدم،  لــكــرة  اإلنكليزي 

احتفاله بعيد ميالده الخامس والثالثني. 
يــاكــوبــو إيــجــبــيــنــي بـــدأ مــســيــرتــه قــبــل 20 عــامــا مــع الــنــادي 
لعب  ثــم  بيرغر الغــــوس«،  املــتــواضــع »جــولــيــوس  النيجيري 
الــعــالــم، مــثــل: »جيل  للكثير مــن األنــديــة فــي مختلف أنــحــاء 
فيسينتي« البرتغالي و»الريان« القطري و »جوانغتشو آر آند 
إف« الصيني و»قيصري سبور« التركي ولكنه قضى أغلب 
حيث  اإلنكليزية  املسابقات  داخــل  الكروية  مسيرته  فترات 
وإيفرتون  وميدلسبره  بورتسموث  من  كل  ألــوان  عن  دافــع 
وكوفنتري  وريــديــنــغ  ــرز  روفــ وبــالكــبــيــرن  سيتي  وليستر 
ــــذي يــلــعــب فـــي دوري  ــان كــوفــنــتــري ســيــتــي، الـ ــ ســيــتــي. وكـ

ياكوبو إيجبـيني

على هامش الحدث

أعلن العمالق 
النيجيري ياكوبو 

أيجبيني، مهاجم 
بورتموث 
وإيفرتون 

السابق، اعتزال 
لعب كرة القدم 

على المستوى 
االحترافي

النادي »الباريسي« 
سجل 24 هدفًا 
في 5 مباريات 
فقط )فرانك 
)Getty/فيفي

مباراة  في  بشدة  ــواء  األض غريزمان  أنطوان  الفرنسي  النجم  خطف 
فريقه أتلتيكو مدريد اإلسباني ضد روما اإليطالي، بعدما سجل هدفًا 
مَقَصيًَّا رائعًا. وتمّكن المهاجم الفرنسي من تحويل الكرة التي تلقاها 
رائعة نحو شباك فريق روما  أنخل كوريا بطريقة  األرجنتيني  زميله  من 
بجائزة أجمل  يتوج  اإليطالي، مسجًال هدفًا عالميًا سيكون مرشحًا ألن 

أهداف المسابقة في موسم 2018-2017.

هدف عالمي لغريزمان

وجه رياضي

أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم، وذلـــك عبر رمي 
زيفة على أرض امللعب.

ُ
أوراق من األموال امل

وقــبــل بــدايــة مــواجــهــة الـــنـــادي »الــبــافــاري« 
وفريق أندرلخت البلجيكي رفعت جماهير 
ُكــتــب عليها  كبيرة  يافطة  األملــانــي  الــنــادي 

ــعــــار الـــتـــذاكـــر  املـــلـــعـــب احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى أســ
الــخــيــالــيــة والــتــي وصــلــت إلـــى حــوالــي 100 
يورو، األمر الذي اعتبرته الجماهير مبالغًا 

فيه بسبب املباراة السهلة على الورق.
ُيذكر أنها لم تكن املــرة األولــى التي تحتج 

»هل أرضيتم الشجع الذي لديكم« وتحتها 
رقــم 100 يـــورو، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى سعر 

التذكرة املرتفع لهذه املباراة األوروبية.
وبـــعـــد ذلــــك ألـــقـــت جــمــاهــيــر بـــايـــرن مــيــونــخ 
زيفة على أرض 

ُ
األملاني ُرزمــًا من األمــوال امل

فيها جماهير أوروبية على أسعار تذاكر في 
اعترضت جماهير  أن  فقد سبق  املباريات، 
فريق أرسنال اإلنكليزي على أسعار تذاكر 
ملــبــاريــات فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي وبــطــولــة 

دوري أبطال أوروبا.

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن ريال مدريد قد يتعاقد مع األرجنتيني املتألق، ماورو 
الذي تراجع  الفرنسي كريم بنزيمة،  ليكون بديل  اإليطالي،  إنتر ميالن  إيكاردي، مهاجم 
أداؤه بشكل ملحوظ منذ بداية املوسم الجاري، وذلك في ظل رغبة الفريق امللكي في دعم 
هجومه. وكــان أحــد املعلقني فــي الــقــنــوات الرياضية قــد صــرح بــأن »إيــكــاردي قــد أصبح 
مستعدا لالنتقال إلى صفوف الريال ليكون بديل بنزيمة«، وهو ما دفع املواقع املقربة من 

»امليرينغي« للتكهن بأن يكون املهاجم األرجنتيني، هو الصفقة املقبلة لحامل لقب الليغا.

صورة في خبر

الريال وإيكاردي
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