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أعلن نبيل معلول 
مدرب المنتخب 
التونسي لكرة 
القدم، قائمة 
الالعبين الذين 
سيتم االعتماد 
على خدماتهم 
للمواجهة 
القادمة 
أمام المنتخب 
المصري ضمن 
منافسات 
تصفيات 
كأس أمم 
أفريقيا 2019 
بالكاميرون، 
يوم 11 يونيو 
القادم، بملعب 
الحرباوي من جديد في المنتخب التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(رادس.

معلول يُعيد الحرباوي

دعا جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، الجماهير من كل العالم للسفر 

إلى روسيا لحضور منافسات بطولتي كأس 
القارات )الشهر املقبل( وكأس العالم )صيف 

2018(، وذلك خالل اجتماعه مع الرئيس الروسي 
فالديمير بوتني. وقال إنفانتينو: »كنت مقتنعا 

دائما أن روسيا ستفي بكل التزاماتها، واآلن 
سنرى حقائق بعينها. إذا كانت هناك شكوك لدى 

أي شخص، فإن النتائج هي الدليل«.

تناقلت بعض وسائل اإلعالم إمكانية رحيل 
الحارس اإلسباني املخضرم إيكر كاسياس عن 

صفوف فريق بورتو البرتغالي، حيث يتنهي 
التعاقد بينهما بنهاية موسم 2016-17، وأن لديه 

عدة عروض من تركيا والصني وقطر. وقالت 
صحيفة »آس« اإلسبانية إن إيكر، الذي يتم عامه 
الـ36 بنهاية الشهر الجاري، قد ينتقل إلى الدوري 

اإلنكليزي مدافعًا عن عرين ليفربول في املوسم 
املقبل، واعتبرت العرض اإلنكليزي األكثر قوة.

دخل نادي برشلونة في مفاوضات مباشرة 
من أجل التعاقد مع صانع ألعاب فريق ليستر 

سيتي اإلنكليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وبحسب 
صحيفة »دايلي ميل« البريطانية، فقد وضعت 
إدارة نادي برشلونة اإلسباني نصب عينيها 

التعاقد مع رياض محرز. وقدرت الصحيفة 
البريطانية واسعة االنتشار صفقة انتقال 

»محرز« لصفوف فريق البارسا بـ32 مليون يورو.

إنفانتينو يجتمع 
مع بوتين ويقدم 

الدعم لروسيا

كاسياس 
وإمكانية الرحيل 

نحو ليفربول

برشلونة 
يريد محرز والصفقة 

32 مليون يورو
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المحكمة اإلدارية 
حكمت بإعادة النقاط 

الثالث إلى الكويت

بابتيستا مدربًا ألتلتيكو باراناينسي 
بعد إقالته من بالميراس

تــأهــل لثمن نهائي كأس  الـــذي  الــبــرازيــلــي،  بــارانــايــنــســي  أتلتيكو  نـــادي  أعــلــن 
ليبرتادوريس، عن تعيني إدواردو بابتيستا مدربا للفريق، وهو الذي أقيل من 
منصبه في بامليراس مطلع الشهر الجاري. وفي مؤتمر صحافي، أكد رئيس 
أتلتيكو باراناينسي، ماريو سيلسو بيتراغليا، أن مدرب الفريق السابق باولو 
إلى  أوتـــوري  إلــى أن نقل  أوتـــوري سيعمل في منصب إداري بالنادي. يشار 
للفريق  الجيدة  غير  النتائج  ولكن  املوسم،  بنهاية  مقررا  كــان  إداري  منصب 
بطولة  نهائي  لثمن  االســتــعــداد جيدا  بهدف  مبكرا،  الــقــرار  تفعيل  إلــى  دفعت 
كأس ليبرتادوريس. ويحتل أتلتيكو باراناينسي أحد مراكز الهبوط في ترتيب 
)6-2( وبورتو  باهيا  أمــام  بهزيمتني مدويتني  ُمني  بعدما  البرازيلي،  الــدوري 
أليجري )0-2(. وتمت إقالة إدواردو بابتيستا )47 عاما( من قيادة بامليراس، 
في الرابع من مايو/أيار الجاري، بسبب معدالت الصعود والهبوط للفريق. علما 
أنه تولى مهام الفريق في ديسمبر/كانون أول املاضي. فيما قاد املدرب أوتوري 

فريق باراناينسي في 23 مباراة، شهدت 14 فوزا و4 تعادالت و5 هزائم.

تشيلسي يؤكد انتقال كوادرادو نهائيًا ليوفنتوس
خوان  الكولومبي،  الجناح  انتقال  القدم  لكرة  اإلنكليزي  تشيلسي  نــادي  أكــد 
في  له »حظا سعيدا  متمنيا  اإليطالي،  يوفنتوس  نهائيا لصفوف  كـــوادرادو، 
املستقبل«. وأعلن تشيلسي، الفائز بلقب الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم 
عن بيع كــــوادرادو، بعد يــوم واحــد من إعــان الــنــادي اإليطالي، الــذي تــوج هو 
الاعب بصفة نهائية مقابل 20  الـــدوري، حصوله على خدمات  اآلخــر بلقب 
التواصل  عــام 2020 على شبكات  يمتد حتى صيف  فــي عقد  يــورو  مليون 
الثاني  يناير/كانون  إلــى تشيلسي في  ــوادرادو قد وصــل  كـ كــان  االجتماعي. 
عام 2015 قادما من فيورنتينا اإليطالي أيضا ولعب معه 15 مباراة، ليساهم 
الاعب  انتقل  ثم  االتحاد موسم 16-2015.  بالبريميرليغ وكأس  تتويجه  في 
الكولومبي الدولي في صيف 2016 إلى يوفنتوس وحتى نهاية موسم 2016-

2017 الجاري، ولكن على سبيل اإلعارة، بعقد يتضمن بندا للشراء النهائي، 
وهو ما تم بالفعل.

ديل بوسكي يثق في قدرة فريق »ممتاز« كريال 
مدريد على الفوز بالتشامبيونز

القدم،  لكرة  للمنتخب اإلسباني  السابق  املــدرب  أبــدى فيسنتي ديل بوسكي، 
ثقته في أن فريقا »ممتازا« مثل ريال مدريد بوسعه الفوز على خصم »صعب 
جدا« مثل يوفنتوس اإليطالي في نهائي دوري األبطال األوروبي، املقرر إقامته 
في الثالث من يونيو/حزيران املقبل. ويرى املدرب السابق للمنتخب أن الريال 
لديه »فريق ممتاز، والدليل موجود هنا بتتويجه بطا لليغا«، مضيفا أنه مؤهل 
أيضا ليكون »بطا ألوروبا«. وعن احتماالت التغلب على يوفنتوس في نهائي 
التشامبيونز ليغ، أكد ديل بوسكي أن يوفنتوس خصم »صعب جدا«، ولكنه 
يثق في قدرة ريال مدريد على الفوز، وإمكانية حصول كرة القدم اإلسبانية 

على كأس أوروبا آخر.

البرازيلي فينيسيوس 
ينتقل للريال اعتبارًا من يوليو 2018

سينتقل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور )16 عاما( إلى فريق ريال 
مدريد اعتبارا من شهر يوليو/تموز عام 2018، بعدما أعلن النادي اإلسباني 
»نادي  أن  امللكي  بيان  البرازيلي. وجــاء في  اتفاق مع فامنغو  إلى  توصله 
لاعب  الفيدرالية  الحقوق  انتقال  على  اتفقا  فامنغو  ونــادي  مدريد  ريــال 
سيبقى  حيث   ،2018 عــام  يوليو/تموز  مــن  اعــتــبــارا  جونيور  فينيسيوس 
الاعب في ناديه الحالي حتى يوليو/تموز عام 2019، ولكنه سيتمكن من 
اللعب قبل ذلك للريال إذا اتفق الناديان«. وبذلك سينتقل جونيور، املولود في 
الثاني عشر من يوليو 2000 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وهو في 

التاسعة عشرة من عمره.

املرحلة  القدم  لكرة  الكويتي  الـــدوري  يعيش 
الثالثني األخــيــرة، في ظل عــدم وضــوح رؤية 
ــذي انـــحـــصـــر بــني  ــ ــ يــــشــــوب مـــصـــيـــر الـــلـــقـــب الـ
الكويت والقادسية. وكانت املرحلة التاسعة 
ــبــــل األخــــــيــــــرة شــــهــــدت فـــــوزا  والـــــعـــــشـــــرون قــ
للقادسية على الكويت في عقر داره بنتيجة 
3-1، األحد، األمر الذي خّوله انتزاع الصدارة 
برصيد 64 نقطة مقابل 63 ملنافسه، بيد أن 

الحال تغّير بعدها بيوم واحد.
للرياضة )هيئة  العامة  الهيئة  أرسلت  فقد 
حــكــومــيــة( كــتــابــا إلـــى اتــحــاد اللعبة تطلب 
منه إضافة ثالث نقاط إلى رصيد الكويت، 
تنفيذا لقرار املحكمة اإلدارية عاجل النفاذ. 
ويـــعـــنـــي تـــنـــفـــيـــذ االتـــــحـــــاد حـــكـــم املــحــكــمــة 
بفارق  الترتيب  الــكــويــت صـــدارة  اســتــعــادة 
الــقــادســيــة )66 مــقــابــل 64( مع  نقطتني عــن 
تبّقي مباراة واحدة لكل فريق يخوضانها 
يــلــعــب األول مــع  الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث  ــيــــوم  الــ

الساملية، والثاني مع خيطان.
وفي حال تعادل الكويت في املباراة األخيرة 
وفـــوز الــقــادســيــة، فــســيــتــوج األخـــيـــر، لتفوقه 

ــوم الـــثـــانـــي مــن  ــيــ ــة الـــعـــربـــيـــة الــ ــ ــديـ ــ أنـــهـــت األنـ
مــبــاريــات ذهــــاب دور الـــــ16 مــن دوري أبــطــال 
آسيا بنتائج جيدة، إذ عاد لخويا القطري من 
إيران بتعادل جيد من دون أن يتلقى أي هدف 
فــي مــرمــاه، فــي وقـــت حــقــق الــهــالل الــســعــودي 
فـــوزًا مهمًا خـــارج الــديــار واقــتــرب مــن التأهل 

إلى ربع النهائي.
ــــذي وضــع  ــهـــالل الـــســـعـــودي الـ بــــدايــــًة مـــن الـ
قدمًا في الــدور ربــع النهائي لــدوري أبطال 
آسيا، وذلك بعد فوزه على مضيفه استقالل 
خوزستان اإليراني )2 – 1( في ذهاب ثمن 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــب الـــســـيـــب الـــريـــاضـــي 
الله  عبد  للهالل  سجل  ُعــمــان،  سلطنة  فــي 
الزوري )د.52( والبرازيلي كارلوس إدواردو 
)د.57(، والســتــقــالل خــوزســتــان حسن بيت 

سعيد )د.41(.
التي ستقام  الــهــالل مــبــاراة اإليـــاب  وسيدخل 
في الدوحة، في 30 أيار/مايو الجاري، بأكثر 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــخـــســـارة بــهــدف  مــــن فــــرصــ
ــــى الـــــــدور الـــتـــالـــي. وتــلــتــقــي  لــحــســم تـــأهـــلـــه إلـ
اإليــرانــيــة على  الــســعــوديــة نظيرتها  األنـــديـــة 

عـــلـــى خــصــمــه فــــي املـــواجـــهـــتـــني املــبــاشــرتــني 
اإلداريــة  املحكمة  )صفر-صفر و3-1(. وكانت 
حــكــمــت، الــخــمــيــس املـــاضـــي، بـــإعـــادة الــنــقــاط 
الثالث إلى الكويت، بعد أن قبلت طعنه على 
الدولة  وزيــر  والصناعة  التجارة  وزيــر  قــرار 
الــروضــان،  خالد  بالوكالة،  الشباب  لــشــؤون 
العامة  الهيئة  إدارة  ملجلس  رئيسا  بصفته 
املباراة  في  فائزا  العربي  باعتبار  للرياضة، 
التي جمعت الفريقني ضمن املرحلة السادسة 
الثاني  نوفمبر/تشرين   18 في  الـــدوري،  من 

املاضي.
ووفقا للقانون الرياضي املرعي اإلجراء، فإن 
التقاضي  فــي  األخــيــر  املـــالذ  تعتبر  املحكمة 
ــذيــــن خـــاضـــا  ــلــ ــــني الــــنــــاديــــني الــ ــازع بـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــا دام 6 أشـــهـــر عــلــى الـــنـــقـــاط الـــثـــالث.  ــراعـ صـ
العربي باحتجاج  إلى تقّدم  القضية  وتعود 
إلــــى االتـــحـــاد عــلــى مــشــاركــة فــهــد الــهــاجــري 
ــبـــاراة املـــذكـــورة، باعتبار  مــع الــكــويــت فــي املـ
أنـــه مــوقــوف بــقــرار مــن لجنة االنــضــبــاط في 
مـــبـــاراة فريقه  أحــــداث  االتـــحـــاد عــلــى خلفية 
مــع كــاظــمــة ضــمــن بــطــولــة أخـــرى )كـــأس ولــي 

ــايـــدة، نـــظـــرًا النـــقـــطـــاع الــعــالقــات  مـــالعـــب مـــحـ
األندية  فاختارت  البلدين،  بني  الدبلوماسية 
اإليـــرانـــيـــة خـــوض املـــبـــاريـــات املــحــتــســبــة على 
أرضـــهـــا فـــي مــســقــط، بــيــنــمــا تــخــوض األنــديــة 

السعودية مبارياتها في الدوحة.
ومـــع أن الــهــالل كـــان الــطــرف األفــضــل واألكــثــر 
وصـــــوال لــلــمــرمــى، فـــإنـــه كــــاد يــســتــقــبــل هــدفــا 
ــه مـــهـــدي الريـــمـــي املـــرمـــى وســـدد  ــ عــنــدمــا واجـ
الحارس  وأحبط  )د.20(.  القائم  بجوار  الكرة 
اإليــرانــي وحــيــد شيخ مــحــاولــة هـــدف، عندما 
تــصــدى لــكــرة الـــســـوري عــمــر خـــربـــني، قــبــل أن 

يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر )د.26(.
ــتــــقــــالل فــي  ــًا لـــلـــمـــجـــريـــات، نـــجـــح االســ ــالفــ وخــ
تــســجــيــل هـــدف الــســبــق مـــن كـــرة لــحــســن بيت 
)د.41(،  املعيوف  الــلــه  عبد  يــســار  على  سعيد 
والحت فرصة محققة للهالل لتعديل النتيجة، 
ولكن الحارس اإليراني تصدى لكرة البرازيلي 
كارلوس إدواردو )د.45(. وفي الشوط الثاني، 
كثف الهالل ضغطه وتمكن من التسجيل إثر 
كرة بعرض امللعب استقبلها عبد الله الزوري 
على صدره قبل أن يسددها قوية على يسار 

وحيد شيخ )د.52(.
ولــم تمض ســوى خمس دقــائــق حتى أضــاف 
ــة كـــارلـــوس  ــانـــي بـــواســـطـ ــثـ ــهــــدف الـ ــهــــالل الــ الــ
إدواردو الـــذي ارتــقــى لــكــرة وصــلــتــه مــن ركلة 
ركنية وأكملها في املرمى. وناب القائم االيسر 
املعيوف  الله  الــحــارس عبد  الهالل عن  ملرمى 
في إبعاد كرة من رأس محمد طيبي )د.68(. ثم 
أهدر نواف العابد فرصة خطيرة عندما واجه 

الـــعـــهـــد(. وقـــامـــت لــجــنــة االنـــضـــبـــاط حينها 
بــــرفــــض االحــــتــــجــــاج، وكــــذلــــك فـــعـــلـــت لــجــنــة 
قبلته  االستئناف  لجنة  أن  غير  املسابقات، 
واعتمده مجلس إدارة االتحاد في اجتماعه 
املــاضــي، قبل  األول/ديسمبر  يــوم 24 كانون 
أن يــنــتــقــل املـــوضـــوع إلــــى الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
املحلية التي أقرت صحة مشاركة الهاجري، 
الــذي ألغاه مجلس إدارة الهيئة  القرار  وهــو 
داخــلــي،  تصويت  بموجب  للرياضة  العامة 
ــرق بـــاب  ــ ــــى طــ ــع الـــكـــويـــت إلــ ــ األمـــــــر الـــــــذي دفــ
املحكمة اإلدارية التي اتخذت قرارها بمنحه 

النقاط الثالث.
أكــد، االثنني، أن الحكومة  بيد أن الروضان 
تــســتــعــد لــتــقــديــم اســتــشــكــال لـــوقـــف الــنــفــاذ 
التخاذ  توجيهاته  وأعطى  للحكم،  العاجل 
الــخــطــوات الـــالزمـــة الســتــئــنــافــه. مــن جهته، 
أبــــدى رئــيــس نــــادي الـــكـــويـــت، عــبــد الــعــزيــز 
»الــهــيــئــة« بتنفيذ  لقيام  ارتــيــاحــه  املــــرزوق، 
النقاط  أن  معتبرا  اإلداريـــــة،  املحكمة  حــكــم 
الــثــالث »حـــق وعـــاد إلـــى أصــحــابــه«. وشــدد 
عــلــى أن الــكــويــت ســيــخــوض الــلــقــاء األخــيــر 
امام الساملية لتحقيق الفوز والظفر باللقب 
رســمــيــًا، بــصــرف الــنــظــر عــن قــــرار املحكمة. 
وفـــــي الــــقــــادســــيــــة، أكـــــد رئــــيــــس جــــهــــاز كـــرة 
القدم، سعود بوحمد، أن الفريق سيخوض 
ــهـــة خـــيـــطـــان أخــــــذا فــــي االعـــتـــبـــار أن  مـــواجـ
تحقيقه الفوز سيتّوجه بطال للدوري للمرة 

الثامنة عشرة في تاريخه.
)فرانس برس(

املرمى وأرسل الكرة فوق العارضة )د.73(، ثم 
تــالعــب ســالــم الـــدوســـري بــالــدفــاع وســـدد كــرة 

قوية حّولها الحارس إلى ركنية )د.79(.
وفي طهران، تعادل بيرسبوليس اإليراني مع 
ضيفه لخويا القطري سلبًا على استاد أزادي، 

ــبــــاراة مـــن دون جــمــهــور بـــقـــرار من  أقــيــمــت املــ
االتحاد اآلسيوي الذي عاقب، في وقت سابق 
النادي اإليراني على تصرف  من هذا الشهر، 
الــوحــدة االمــاراتــي  جمهوره خــالل استضافة 
في الثامن من أيار/مايو الحالي. وكان لخويا 

تصدر املجموعة الثانية في الدور األول بـ14 
نــقــطــة، بــيــنــمــا حـــل بــيــرســبــولــيــس ثــانــيــا في 
املــجــمــوعــة الــرابــعــة بــــ9 نــقــاط. وجـــاء الــتــعــادل 
بــدون أهــداف في مــبــاراة قوية ومثيرة حاول 
فيها الفريق القطري خطف هدف الفوز، لكنه 
لم ينجح أمــام فريق منظم وصلب في الخط 
الخلفي. وقدم بيرسبوليس 90 دقيقة ُمميزة 
ــــرص لـــهـــز الــشــبــاك  ــر مــــن عـــشـــر فـ ــثـ ــع أكـ ــنـ وصـ

القطرية وفشل في تحقيق مراده.
النتيجة يخوض فريق لخويا مباراة  وبهذه 
اإلياب براحة كبيرة، خصوصًا أنه لم يتلق أي 
هدف في مباراة الذهاب، في وقت سيلعب على 
بغية  الــتــي ستسانده  وبــني جماهيره  أرضـــه 
النهائي واملنافسة  ربــع  الـــدور  إلــى  الــوصــول 

على لقب دوري األبطال هذا املوسم.
وأخـــيـــرًا، قـــاد الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو غــوانــغــزو 
إيفرغراند الصيني بطل 2013 و2015 إلى فوز 
الياباني  أنتلرز  كاشيما  ضيفه  على  صعب 
بــــهــــدف نــــظــــيــــف، وســــجــــل بــــاولــــيــــنــــيــــو، نــجــم 
تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي الــســابــق، هـــدف املــبــاراة 
الوحيد في الدقيقة 75. افتتح أصحاب األرض 
)د.48(،  دانـــغـــنـــدا  تــيــراســيــل  عــبــر  الــتــســجــيــل 
ــاكــــي حـــتـــى الــــشــــوط الــثــانــي  ــتـــظـــر كــــاواســ وانـ
نــاكــامــورا  كينغو  بــواســطــة  أهــدافــه  لتسجيل 
وهيرويوكي  )د.69(  كوباياشي  ويــو  )د.66( 
كــاوســاكــي سهلة  مــهــمــة  )د.89(. وبــاتــت  أبـــي 
التأهل فــي مــبــاراة اإليـــاب على  لحسم بطاقة 

أرضه في 30 الجاري.
)فرانس برس(

نتائج جيدة للخويا القطري والهالل السعوديأزمة في الدوري الكويتي قبل جولة واحدة من نهايته
أصبح مصير بطولة 

الدوري الكويتي مبهمًا 
بعد قرار مفاجئ من 
الهيئة العامة للرياضة

عاد الهالل من إيران بفوز 
مهم خارج الديار، في 

وقت عاد لخويا بنتيجة 
إيجابية أيضًا

 )Getty( جماهير الكويت عانت بسبب أزمات الكرة على مدار الفترة الماضية

)Getty/فرحة نجوم األهلي المصري )محمد الشاهد

)Getty /الزمالك المصري يسقط في فخ التعادل )محمود خالد

)Getty/فوز غال للهالل السعودي )محمد محجوب

مباريـات
      األسبـوع

ــقــــق كـــــل مـــــن األهـــــلـــــي املــــصــــري  حــ
ــوز فــي  ــ ــفــ ــ ــلــــي الــ ــاحــ والــــنــــجــــم الــــســ
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن ثــمــن نهائي 
الــقــدم، بــدايــًة من  دوري أبــطــال أفريقيا لــكــرة 
املجموعة األولى، حيُث عاد النجم الساحلي 
من أم درمــان بفوز ثمني على مضيفه املريخ 
ديـــوغـــو  لـــلـــفـــائـــز  ســـجـــل   ،)1-  2( ــودانــــي  ــســ الــ
)د.1+90(،  ــزة  ــوعـ بـ ــر  ــامـ وعـ )د.34(  أكـــوســـتـــا 
فـــي وقــت  )د.52(،  املـــديـــنـــة  بـــكـــري  ولــلــخــاســر 
تــعــادل فــيــروفــيــاريــو املــوزمــبــيــقــي مــع ضيفه 

الهالل السوداني في مابوتو سلبًا.
ورفع النجم املتصدر رصيده إلى ست نقاط، 
فـــيـــروفـــيـــاريـــو بخمسة  عــلــى  تــغــلــب  أن  بــعــد 
أهـــداف نظيفة فــي الــجــولــة األولــــى، وأكـــد أنه 

دوري 
أبطال أفريقيا

فوز النجم الساحلي واألهلي المصري

قّدم فريق النجم الساحلي مباراة كبيرة وحقق 
من  نقاط  ست  إلى  رصيده  ليرفع  مهمًا،  فوزًا 
عــّوض  وقــت  فــي  جولتين،  أول  فــي  فــوزيــن 
الجولة  في  السلبي  التعادل  المصري  األهلي 

األولى وحقق فوزًا مستحقًا

تقرير

حضر إلى البطولة من أجل التتويج بلقبها 
وال شيء آخــر، في حني جمع الهالل نقطتني 
فــقــط بــعــد جــولــتــني، ونــقــطــة لــكــل مـــن املــريــخ 

وفيروفيارو.
وفي املجموعة الرابعة، حقق األهلي املصري 
فوزه األول وكان على حساب مضيفه كوتون 

الــكــامــيــرونــي بــهــدفــني نظيفني، سجل  ســبــور 
)د.12(  كوليبالي  سليمان  العاجي  الهدفني 
)د.14(. في وقت يلعب زاناكو  ومؤمن زكريا 
الــزامــبــي مــع الــــوداد الــبــيــضــاوي املــغــربــي في 

لوساكا ضمن املجموعة ذاتها.
وكان األهلي املصري، صاحب الرقم القياسي 
فـــي الــبــطــولــة )7 ألــــقــــاب( وقــــاريــــًا أيـــضـــًا )18 
لــقــبــًا(، تـــعـــادل مـــع زانـــاكـــو ســلــبــا فـــي الــجــولــة 
األولــــى الــتــي شــهــدت خــســارة كــوتــون سبور 
أمام الوداد. وتصّدر األهلي ترتيب املجموعة 
بــرصــيــد أربـــــع نـــقـــاط، مــقــابــل ثــــالث لـــلـــوداد، 
ونقطة لــزنــاكــو، فــي حــني لقي كــوتــون سبور 

خسارته الثانية.
األهلي  تعادل  الثانية،  املجموعة  في  وأخيرًا 
املصري  الزمالك  ضيفه  مــع  الليبي  طرابلس 
في تونس سلبًا، ويلتقي في املجموعة ذاتها 
كـــابـــس يــونــايــتــد مـــن زيــمــبــابــوي مـــع اتــحــاد 

العاصمة الجزائري في هراري.
بـــروح معنوية عــالــيــة متسلحًا  الــزمــالــك  بـــدأ 
فــي الضربة األولـــى، وضــاعــت فرصة  بالفوز 
من شيكاباال في الدقائق األولــى من تمريرة 
للنيجيري معروف يوسف قبل أن يرد الفريق 
الــلــيــبــي بــمــثــلــهــا، ويـــعـــاود الــزمــالــك الــهــجــوم، 
وتضيع فرصة من أحمد رفعت وفى الدقيقة 
12 ينقذ نشنوش حــارس األهــلــي مــرمــاه من 
فرصة محققة بعد تسديدة أحمد رفعت الكرة 
قبل أن يهدأ أداء الفريقني، وتنحصر الكرة في 
وسط امللعب من دون خطورة على املرميني، 
وهي حالة قطعها مؤيد الالفى في الدقيقة 34 
بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ردتها 
الــذي رد بتسديدة ضعيفة  الــزمــالــك  عــارضــة 
ــرة لــشــيــكــابــاال  ــريـ ــمـ ــن تـ ــن بـــاســـم مـــرســـي مــ مــ

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني لجأ الفريقان إلى اللعب 
الــتــحــفــظ، وغــلــب  الــتــكــتــيــكــي، وزادت درجـــــة 
الــجــانــب الـــدفـــاعـــي عــلــى الــهــجــومــي، وأجــــرى 
النيجيري  بــإشــراك  األول  التغيير  إيناسيو 
ــــدال مــــن أحـــمـــد رفــــعــــت، وانــكــمــش  ســتــانــلــى بـ
الـــزمـــالـــك، وتــحــكــم الـــفـــريـــق الــلــيــبــي مـــن دون 
مصطفى  ويلعب  شيكاباال  ويخرج  فاعلية، 
فتحي، وتضيع كرة خطيرة من ستانلى في 
الدقيقة 88 من تمريرة ملصطفى فتحي، حيث 
ولعب حسام  مرماه،  الحارس نشنوش  أنقذ 
باولو بدال من باسم مرسي، ولكن بقي الحال 
املــبــاراة بالتعادل  على ما هو عليه، وانتهت 

السلبي. 
وبــهــذا الــتــعــادل يــتــصــدر الــزمــالــك املجموعة 
ــع نــــقــــاط مـــقـــابـــل ثــــالثــــة لــفــريــق  ــ ــ بـــرصـــيـــد أربـ

بدأ الزمالك بروح معنوية 
عالية متسلحًا بالفوز في 

الضربة األولى

)Getty/النجم الساحلي يسعى إلى متابعة المشوار القاري )أمين لندلسي

اتحاد الجزائر، في وقت يحتل فريق األهلي 
طــرابــلــس املــركــز الــثــالــث بــرصــيــد نــقــطــة، وفــي 
أفريكان بدون نقاط.  املركز األخير سونترال 
ــادل الــتــرجــي  ــعــ ــة، تــ ــثـ ــالـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
التونسي مع مضيفه سانت جورج االثيوبي 
ــا، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى  ــابـ ســلــبــًا فـــي أديــــس أبـ
أربع نقاط، بعد فوزه في الجولة األولى على 
فيتا كلوب الكونغولي بثالثة أهداف نظيفة. 
ماميلودي صانداونز  البطل  يلعب  وقت  في 
الــصــدارة بعد أن كــان تعادل  مــبــاراة لخطف 

سلبًا في الجولة األولى.
مفاجئة  لهزيمة  التونسي  األفريقي  تــعــّرض 

في املباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 
نقاش  له  الجزائر، وسجل  في   1962 غويلية 
الرحمن  عبد  وحشود   25 الدقيقة  في  هشام 
في الدقيقة 67، فيما أحرز للصفاقسي كريم 

العواضي في الدقيقة 42.
إمبابان  حقق  نفسها،  املجموعة  إطـــار  وفــي 
ســـوالـــوز بــطــل ســـوازيـــالنـــد فــــوزًا كــبــيــرًا على 
بالتينيوم ستارز بطل جنوب أفريقيا بأربعة 
أهداف مقابل هدفني. وبهذه النتائج يتصدر 
أربــع نقاط، مقابل  الجزائري برصيد  الفريق 
ومثلها  الــســوازيــالنــدي  للفريق  نــقــاط  ثـــالث 
للصفاقسي، فيما توقف رصيد بطل جنوب 

أمــام كمباال سيتي األوغــنــدي بهدفني مقابل 
هدف في املجموعة األولى ليتساوى الفريقان 
في رصيد ثالث نقاط. تقدم البطل التونسي 
فــي الــدقــيــقــة 26 عــن طــريــق مــخــتــار بلخيثر، 
الرابعة  الدقيقة  في  األرض  وتعادل أصحاب 
مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بـــدل الــضــائــع للشوط 
األول، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 
الــعــربــي في  الــفــريــق  تـــراجـــع أداء  62 بــعــد أن 

الشوط الثاني. 
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، صـــعـــد مـــولـــوديـــة  ــ وفـ
ــــدارة بـــــفـــــوزه عــــلــــى شــقــيــقــه  ــــصـ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
الــتــونــســي بــهــدفــني مــقــابــل هــدف  الصفاقسي 

ــدة، وفـــي الجولتني  ــ أفــريــقــيــا عــنــد نــقــطــة واحـ
الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة يــلــتــقــي الــصــفــاقــســي مــع 
الجزائر  مولودية  ويلعب  بالتينيوم ستارز، 

مع إمبابان سوالزو.
وفي املجموعة الرابعة، أحرج سوبر سبورت 
ــا، مــضــيــفــه  ــيـ ــقـ ــريـ ــد، بـــطـــل جـــنـــوب أفـ ــتـ ــايـ يـــونـ
مونانا الغابوني على أرضه وبني جماهيره، 
واكـــتـــســـحـــه بــخــمــســة أهـــــــداف مـــقـــابـــل ثـــالثـــة، 
لــيــتــصــدر الــفــائــز بــرصــيــد أربــــع نــقــاط، وبقي 

منافسه بال نقاط.
وينتهي دور املجموعات في 9 يوليو/تموز 
املــقــبــل، فيما تــقــام مــبــاريــات الــذهــاب بــالــدور 

ــام 8 و9 و10سبتمبر/ أيـ الــنــهــائــي أحـــد  ربـــع 
أيلول املقبل، ولقاءات اإلياب بعدها بأسبوع، 
فيما تــقــام مــبــاراتــا الــذهــاب فــي الـــدور نصف 
واألول  سبتمبر/أيلول  و30   29 في  النهائي 
من أكتوبر/تشرين األول، وبعدها بأسبوعني 
الذهاب في نهائي  اإليــاب، ومباراة  مباريات 
دوري األبطال أحد أيام 27 و28 و29 أكتوبر/

تشرين األول، ولقاء اإلياب بعد أسبوع، بينما 
الــذهــاب فــي نــهــائــي الكونفدرالية  لــقــاء  يــقــام 
أحد أيام 17 و18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، 

على أن تقام مباراة اإلياب بعد أسبوع.
)العربي الجديد(
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حسين غازي

انــطــلــقــت املـــنـــافـــســـة عـــلـــى بــطــولــة 
عــلــى  الــفــرنــســيــة  غـــــــاروس  روالن 
املالعب الترابية، وهي التي تعتبر 
ثــانــي دورات »الــغــرانــد ســـالم« لــهــذا املــوســم، 
وستكون املنافسة من دون شك مشتعلة بعد 
السابقة  الــبــطــوالت  الــتــي شهدتها  ــداث  األحــ
ــارلـــو  ــتـــي كـ ــلـــى األرضـــــيـــــة ذاتــــهــــا فــــي مـــونـ عـ
وبرشلونة ومــدريــد، ومؤخرًا في رومــا التي 
ربما أكدت أن املفاجآت واردة ومن املمكن أن 
تحصل. نستعرض هنا أبرز الالعبني الذين 
تحوم حولهم التوقعات لخطف اللقب، مع أن 
املفاجآت في بعض األوقات واردة في التنس 

وكل الرياضات األخرى.

رافائيل نادال
ال يمكن االختالف على قيمة النجم اإلسباني 
البطوالت وهو  فــي مثل هــذه  نـــادال  رافائيل 
ــيــــة فــي  ــتــــرابــ ــــب الــ ــــالعـ الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــلـــك املـ
التاريخ من دون منازع، وفي الفترة األخيرة 
الــذي قدمه  الكثير من مستواه  رافــا  استعاد 
فــي املــاضــي ونجح فــي الــوصــول إلــى نهائي 
املفتوحة  أستراليا  أهمها  بطولة،  مــن  أكــثــر 
أولى دورات الغراند سالم هذا املوسم والتي 
خــســرهــا أمــــام الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر، 

منافسة النجوم 
في فرنسا

فرنسا  بطولة  في  الكبار  منافسات  انطالق  التنس  رياضة  عشاق  يترقب 
المفتوحة للتنس »روالن غاروس« ثاني دورات الغراند سالم لهذا الموسم 
على المالعب الترابية، ومن المتوقع أن تشهد بطولة هذا العام منافسة 

شديدة للغاية بوجود العبين جدد على الساحة

3031
رياضة

تقرير

والــذي لن يشارك في بطولة فرنسا الحالية 
بعدما فضل في وقت سابق عدم خوض أي 
والتفرغ  الترابية  املــالعــب  فترة  فــي  منافسة 

والتحضير للمالعب العشبية وويمبلدون.

ــــى نـــــــادال الــــــذي تــشــيــر مــعــظــم  ــالــــعــــودة إلـ وبــ
الــتــوقــعــات إلـــى تــتــويــجــه بــالــبــطــولــة املحببة 
لـــه، والــتــي ظــفــر بلقبها فــي تــســع مناسبات 
ويسعى حاليًا للقب عاشر يدخل من خالله 
التاريخ كــأول العب يصل إلى هذا الرقم في 
بطولة »غراند ســالم«. وكــان املوسم الترابي 
نجح  إذ  للغاية،  رائعًا  اإلسباني  للماتادور 
ــوز بــبــطــولــة مـــونـــتـــي كـــارلـــو  ــفــ خـــاللـــه فــــي الــ
ثــم رفـــع لــقــب بــرشــلــونــة وبــعــدهــا فــي مــدريــد 
انتقم  الــذي  ثييم،  النمساوي دومينيك  أمــام 
مــنــه فــي ربـــع نــهــائــي بــطــولــة رومــــا وأخــرجــه 
مــن املــنــافــســة، وهـــذا األمـــر قــد يعتبر النقطة 
السلبية الوحيدة في الفترة األخيرة لنادال، 

الطبيعية فلن  فــي حــالــتــه  كـــان  مــا  إذا  الــــذي 
تــخــرج الــكــأس مــن بــني يــديــه، لــيــرفــع بعدها 
عــدد ألقابه في »الغراند ســالم« إلــى 15 لقبًا 

وكذلك إلى 73 بشكل عام.

آندي موراي 
مـــــوراي  آنــــــدي  الـــبـــريـــطـــانـــي  األول  املـــصـــنـــف 
التراجع  الراهنة حالة من  الفترة  يعيش في 
ــتـــوى، أو أن األراضـــــــي الـــتـــرابـــيـــة ال  فـــي املـــسـ
الالعبني  إذ يعاني بعض  لــه،  األمــثــل  تعتبر 

في املنافسة بمثل هذه املالعب.
ولــم يظهر مــوراي في املوسم الحالي بشكل 
جــيــد، مــعــانــاة أمـــام العــبــني عــاديــني، وفــقــدان 
ــنـــاء  ــدوء والـــتـــركـــيـــز أثـ ــ ــهـ ــ ــلـــى الـ لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
املباريات وتحديدًا عند خسارة اإلرسال مما 
يجعله يفشل في العودة إلى أجواء املنافسة، 
ــذه الـــعـــوامـــل الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا،  ــة إلــــى هــ ــافـ إضـ
لقب  حصد  أن  البريطاني  لــالعــب  يسبق  لــم 
بطولة روالن غاروس، وهذا األمر ذو حدين، 
إذ من املمكن أن يشكل ذلك دفعة إيجابية من 
العام املاضي حني  أمــل  أجــل تعويض خيبة 
وصل للنهائي في 2016 وخسره، أما العامل 
السلبي الــذي قد يؤثر عليه هو فقدان الثقة 
أمام املنافسني الذين يعتبرون األفضل على 

مثل هذه األرضيات.

نوفاك ديوكوفيتش
ــي نــــوفــــاك  ــربــ ــى الــــنــــجــــم الــــصــ ــ ــ ــال إلـ ــقــ ــتــ ــاالنــ بــ
في  للغاية  مزاجيًا  يبدو  الــذي  ديوكوفيتش 
الفترة األخيرة، إذ يقدم في بعض املباريات 
مستوى مميزًا قبل أن يصدم الجميع ويفشل 
في متابعة التألق، وهذا األمر تكرر في أكثر 
مــن مــنــاســبــة، آخــرهــا فــي بــطــولــة رومــــا حني 
أطاح بدومينيك ثييم في نصف النهائي قبل 
أن يخسر أمام الشاب صاحب العشرين عامًا 

ألكسندر زفيريف بمجموعتني من دون رّد.
ــإن  ــل هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل الـــســـلـــبـــيـــة فــ ــ ورغـــــــــم كــ
بنفٍس  البطولة  هــذه  سيدخل  ديوكوفيتش 
جديد وذلــك بعدما أقــال الجهاز الفني الذي 
عــمــل مــعــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وعـــني الــالعــب 
أغاسي،  أندريه  املخضرم  السابق،  األميركي 
الفرنسية  البطولة  فــي  معه  سيعمل  والـــذي 
وذلـــك بــهــدف الــتــعــارف بــني الــطــرفــني قــبــل أن 
يمتد الــتــعــاقــد حــتــى فــتــرة أطــــول، ومـــن دون 
شــك هـــذا األمــــر ســيــكــون دافــعــًا مــهــمــًا لالعب 
الفترة  الـــذي يحتاج فــي مثل هــذه  الــصــربــي 
إلى العودة ملنصات التتويج، وخبرة أغاسي 
ستكون داعمة له، وقد يبقيه هذا األمر بطاًل 
لروالن غاروس التي حققها ملرة واحدة فقط 

في مسيرته وكانت العام املاضي.

دومينيك ثييم
صــحــيــح أن الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك ثــيــيــم لم 
يــحــقــق طــــوال مــســيــرتــه أي لــقــب فــي الــغــرانــد 
ــالم، لــكــنــه ظــهــر بــشــكــل مــلــفــت لــلــنــظــر في  ــ سـ
الفترة األخيرة على املالعب الترابية، وأثبت 

ديوكوفيتش قد يقدم 
مستوى طيبًا مع مدربه 

الجديد أغاسي

أالردايس يستقيل من تدريب كريستال باالس
أعلن سام أالردايس، مدرب كريستال باالس اإلنكليزي، استقالته من منصبه كمدرب 
للفريق ألسباب عائلية، وذلك بعد خمسة أشهر فقط على توليه املهمة. وقال أالردايس 
مهمة  لتولي  طموحات  لديه  »ليست  إنــه  السابق  إنكلترا  منتخب  مــدرب  عــامــا(   62(
أخرى«. وتابع، في بيان عقب محادثاته مع رئيس النادي ستيف باريش »في بعض 
الــنــواحــي، كــان اتــخــاذ الــقــرار صعبا، ولكن فــي نــواح أخــرى كــان قـــرارا ســهــا«. وكــان 
أالردايس خلف الن باردو، في كانون األول/ديسمبر املاضي، في عقد لسنتني ونصف 
السنة، وقــاد الفريق إلــى ثمانية انــتــصــارات فــي 21 مــبــاراة. وأنــهــى كريستال بــاالس 

الدوري اإلنكليزي املمتاز في املركز الرابع عشر.

إسبانيول يُبقي الحارس لوبيز في صفوفه حتى 2020
أعــلــن نـــادي إســبــانــيــول اإلســبــانــي أن حــارس 
املرمى، دييغو لوبيز، وقع معه عقدا ملدة ثاث 
بعدما  فــي صفوفه   بالتالي  ليبقى  ســنــوات، 
شارك معه خال موسم 2016-2017 معارا 
مــن مــيــان اإليــطــالــي. وجـــاء فــي بــيــان للنادي 
وإسبانيول  لوبيز  دييغو  »توصل  اإلسباني 
إلى اتفاق ليصبح الحارس جــزءا من الفريق 
بــشــكــل نـــهـــائـــي«. وأضـــــــاف »وّقـــــــع الـــحـــارس 
إسبانيول حتى 30 حزيران/يونيو  عقدا مع 
2020، مع بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو«. وكان لويبز )35 عاما( أحد الاعبني 
لترتيب  الثامن  املركز  في  البطولة  أنهى  الــذي  إسبانيول  في  املوسم  هــذا  األساسيني 
الدوري اإلسباني، ودخل شباكه 38 هدفا في 35 مباراة، وهو أدنى عدد من األهداف 
يتلقاه مرمى فريق في الدوري هذا املوسم. وكان لوبيز انضم إلى ميان صيف 2014 

قادما من ريال مدريد.

كوكي يمدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2024
الدرجة  لــدوري  املنتمي  مدريد،  أتلتيكو  أعلن 
األولـــــى اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، تــمــديــد عقد 
العـــب الــوســط كــوكــي، حــتــى يــونــيــو/حــزيــران 
2024. وكـــان يتبقى عــامــان فــي عــقــد العــب 
وســــط مــنــتــخــب إســبــانــيــا قــبــل أن يــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق جــديــد بـــإبـــرام تــعــاقــد ملـــدة خمس 
سنوات إضافية. وقال خوسيه لويس بيريز 
كــامــيــنــيــرو، املـــديـــر الــريــاضــي ملــوقــع الـــنـــادي، 
ــفــريــق ولــقــد نــشــأ هــنــا منذ  »إنــــه مـــن قــــادة ال
وأضاف  أكاديميتنا«.  قيم  على  كان صغيرا 
»ولذلك فإن واقع استمراره هنا لسنوات عديدة هو بمثابة النبأ السار«. وتابع »إنه العب 
محبوب ويحظى باالحترام في غرفة الاعبني وسيدخل تاريخ النادي«. وشارك كوكي 
)25 عاما( مع الفريق األول في 2009، ومنذ ذلك الحني خاض أكثر من 250 مباراة مع 

النادي، وأحرز خمسة ألقاب، منها كأس امللك 2013، والدوري اإلسباني 2014.

االتحاد اإلنكليزي يثبت إيقاف كوسييلني 
بعد رفض استئنافه

ثبت االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عقوبة اإليقاف ثاث مباريات بحق مدافع أرسنال 
لــوران كوسييلني، بعد تقدم األخير بطلب استئناف، ما يعني غيابه عن  الفرنسي، 
املباراة النهائية لكأس إنكلترا، السبت، ضد تشلسي في ملعب ويمبلي بلندن. وقال 
لــوران كوسييلني  اإليــقــاف ثــاث مباريات بحق  االتــحــاد في بيان »تــم تأكيد عقوبة 
بمفعول فوري، بعد رفض طلب استئنافه«. وكان كوسييلني )31 عاما( نال بطاقة 
حمراء في الدقيقة 14 من مباراة فريقه وإيفرتون )3-1( في الدورين إثر خطأ قاس 

ارتكبه على الاعب اإلكوادوري اينر فالنسيا.

بيرنلي يستغنى عن الموقوف بارتون 
النتهاكه لوائح المراهنات

أعلن بيرنلي انفصاله عن العب الوسط جوي بارتون بعد شهر واحد من معاقبة الاعب 
من االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم باإليقاف 18 شهرا، بسبب انتهاك لوائح املراهنات على 
املباريات. وكان رينجرز األسكتلندي قد استغنى أيضا عن بارتون في نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي، بعد التعرض لعدة إيقافات ألسباب تتعلق باالنضباط واملراهنات أيضا. 
الثاني، وسجل هدفا  لفترة قصيرة، في يناير/كانون  لبيرنلي  وعاد بارتون لانضمام 
واحــدا في 18 مباراة قبل أن يتعرض لإليقاف. وقــال شون دايــك، مــدرب بيرنلي، ملوقع 
أن ساهم بشكل كبير فيما حققنا  الواضحة، وبعد  النادي »سيتركنا جوي لألسباب 
هذا املوسم«. وكان بارتون ساعد بيرنلي على الصعود للدوري املمتاز في 2016 قبل أن 
ينتقل إلى رينجرز. واحتل بيرنلي املركز 16 ليضمن ألول مرة البقاء في دوري األضواء، 

للموسم الثاني على التوالي. 

واحتل وصافة الليغا خلف ريال مدريد. وسيبقى فالفيردي 
)53 عاما(، ملدة موسمني في بداية األمر، مع إمكانية التمديد 
الــتــي يحققها  واأللــقــاب  النتائج  ثــالــث، متوقف على  ملــوســم 
جون  وهما  مساعدان،  ومعه  مسيرته  وسيبدأ  الفريق،  مع 
أســبــيــازو كــمــدرب ثــان وخــوســيــه أنطونيو بــوزانــكــو كمعد 
ــو مــا يــهــدد مــنــصــب خــــوان كـــارلـــوس أونــــزي مع  بــدنــي، وهـ

الفريق الكتالوني.
الفريق  فــالــفــيــردي عــن خططه مــع  أن يكشف  املــقــرر  ومـــن 
املقبل  األســبــوع  مؤتمر صحافي سيعقد  خــال  الكتالوني 
أمــام  أولـــى مبارياته  املــقــرر أن يــخــوض  فــي برشلونة، ومــن 
وهي  الجديد،  للموسم  الفريق  استعدادات  خــال  يوفنتوس 
أول مباراة موضوعة في جدول البرسا خال الفترة املقبلة 
حتى اآلن، ولكنه سيبدأ سريعا رحلة دعم صفوف الفريق 
مــن أجـــل الــظــهــور بــمــســتــوى أفــضــل املــوســم املــقــبــل، بعدما 

الدفاع ووسط  البرسا هذا املوسم على صعيد خطي  عانى 
امللعب. وكـــان فــالــفــيــردي، الـــذي لعب فــي صــفــوف برشلونة 
فــي الــفــتــرة مــن 1988 إلــى 1990، ولــكــن اإلصــابــات حرمته 
تولى  وقــد  الكتالوني،  الفريق  مــع  لديه  مــا  أفضل  تقديم  مــن 
تدريب بلباو في 2013 وفــاز معه بكأس السوبر اإلسباني 
لكنه خسره  كــأس ملك إسبانيا 2015  نهائي  وبلغ   .2015
أمام الباوغرانا )3-1(. وبدأ فالفيردي رحلته التدريبية من 
بلباو، قبل أن يذهب إلسبانيول ويقوده لنهائي كأس االتحاد 
األوروبي في 2007، ثم درب أوملبياكوس اليوناني في واليتني 
ناجحتني ليعود من جديد للباسك ويقوده في موسم جيد، 
أيضا،  فالنسيا وفياريال  التدريبية على  ومر خال رحلته 
ولكن االختبار األهم سيكون تولي تدريب الفريق الكتالوني، 

والعودة معه إلى منصات التتويج املحلية والقارية.
 )العربي الجديد(

كــشــفــت وســـائـــل اإلعـــــام اإلســبــانــيــة عـــن تــفــاصــيــل تــعــاقــد 
بــرشــلــونــة مـــع إرنــســتــو فــالــفــيــردي، املـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
وملدة  املقبل،  املوسم  بداية من  الفريق  لقيادة  بلباو،  ألثليتك 
أن اإلعــان عن الصفقة رسميا  إلــى  ثاثة سنوات، مشيرة 
تقديمه  إسبانيا، وسيكون  ملك  كــأس  نهائي  بعد  سيكون 
في 29 مايو/ أيار الجاري، ويواجه خاله الفريق الكتالوني 
ــح مــوقــع  ــ أالفـــيـــس الــصــاعــد هـــذا املـــوســـم إلـــى الــلــيــغــا. وأوضـ
توصل  الكتالوني  الفريق  أن  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
أعلن رحيله  والـــذي  الجديد،  الفني  املــديــر  مــع  التــفــاق نهائي 
قبل  اإلسباني،  الـــدوري  منافسات  بنهاية  بلباو  أثليتك  عن 
بديل  ليكون  رســمــي،  بيان  فــي  الباسكي  الفريق  يــؤكــده  أن 
البرسا بعد موسم  الــذي ينهي مسيرته مع  لويس إنريكي، 
الفريق  ودع خاله  والنتائج،  األلــقــاب  على صعيد  متواضع 
النهائي،  ربــع  أوروبــا من  أبطال  منافسات دوري  الكتالوني 

فالفيردي

على هامش الحدث

يقترب إرنستو 
فالفيردي من 

تولي تدريب 
برشلونة اإلسباني، 

ليخلف لويس 
إنريكي المدير 
الفني السابق 

للكتاالن

نادال المرشح 
األبرز لحصد لقب 
روالن غاروس 
للمرة العاشرة 
)ماثيو ستوكمان/ 
)Getty

زفيريف  ألكسندر  األلماني  الالعب  فوز  المتابعين  من  الكثير  يرّشح  ال  قد 
بسبب  الترابية وذلك  المالعب  الفرنسية على  روالن غاروس  في بطولة 
خبرته القليلة في المالعب، وهو الذي يبلغ من العمر 20 عامًا. غير أن 
الرقم واحد في  أنه قد يكون  الفترة األخيرة  أثبت في  األلماني  الالعب 
ذات  للماسترز  روما  بطولة  بلقب  مؤخرًا  توج  وقد  المقبلة،  األعوام 
األلف نقطة للمرة األولى في مسيرته حين هزم المصنف الثاني عالميًا 

نوفاك ديوكوفيتش. 

زفيريف... الحصان األسود؟

وجه رياضي

أنه يمتلك قدرات رائعة، كتقدير سرعة الكرة 
وحسم القرار بطريقة التسديد والتحرك في 

الوقت املناسب نحو الشبكة.
العمر 23 عــامــًا وهــو يحتل  ويبلغ ثييم مــن 
قوي  بشكل  عــاملــيــًا. ظهر  الــســابــع  التصنيف 
في البطوالت األخيرة على املالعب الترابية، 
ووصل لنهائي دورة مدريد لكنه خسر أمام 

نــحــو الــلــقــب، وإذا مــا حــصــل ذلـــك، فـــإن ثييم 
سيكون من أبرز األسماء التي ستغزو عالم 

كرة املضرب في السنوات املقبلة.

بقية المصنفين العشرة األوائل
ســـتـــان فــافــريــنــكــا بــطــل نــســخــة 2015 قـــد ال 
يكون من أبرز املرشحني للفوز باللقب وهذا 

نــــادال بــصــعــوبــة كــبــيــرة، ثــم عـــاد ورّد الــديــن 
لــلــبــطــل اإلســـبـــانـــي فــــي رومــــــا وأخــــرجــــه مــن 
اللقب  التقدم نحو  مــن  إيــاه  املنافسة حــارمــًا 
وتحقيق إنجاز غير مسبوق ربما، لكنه عاد 
أمــام نوفاك ديوكوفيتش، وفــي حال  وخسر 
الالعب في حالة ذهنية ونفسية جيدة  كــان 
فإنه سيلعب أدوارًا متقدمة ومهمة للوصول 

نيشيكوري  كي  الياباني  على  ينطبق  األمــر 
الـــــذي لـــم يــنــجــح فـــي الـــفـــوز طـــــوال مــســيــرتــه 
بهذه البطولة، أما ميلوس راونتش ومارين 
سيليتش فمن املمكن أن يشكال خطورة على 
أبرز املنافسني وذلك بسبب اإلرساالت القوية 
التي يتمتع بها كل العب، والتي تكون مؤثرة 

بشكل كبير في تحديد بعض املباريات.

شارك العب فريق برشلونة اإلسباني أليكس فيدال في تدريبات الفريق بعد تعافيه من 
»الكتالوني«  الفريق  املاضي، حيث يستعد  فبراير/شباط  في  لها  تعرض  التي  اإلصابة 
امللك يوم السبت املقبل أمام أالفيس. وكان فيدال  النهائية لبطولة كأس  املباراة  لخوض 
تعرض إلصــابــة خطيرة فــي الكاحل األيــمــن أثــنــاء مــبــاراة فريقه أمــام أالفــيــس بــالــدوري 
اإلسباني، خضع على إثرها لعملية جراحية، وكان من املتوقع أن يبتعد عن املاعب ملدة 
خمسة أشهر. ومع ذلك، تعافى ظهير الفريق الكتالوني قي وقت أقل من املتوقع، وتمكن 

من املشاركة في تدريب اليوم بقيادة لويس إنريكي.

صورة في خبر

فيدال يعود 

الخميس 25  مايو/ أيار  2017 م  29 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 997  السنة الثالثة
Thursday 25 May 2017

الخميس 25  مايو/ أيار  2017 م  29 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 997  السنة الثالثة
Thursday 25 May 2017


