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حقق غولدن 
ستايت ووريرز 
فوزه الخامس 
على حساب 
مافريكس 112-
87، في دوري 
السلة األميركي 
للمحترفين. وبدأ 
غولدن يتأقلم 
مع العيش في 
غياب نجمه 
كيفن دورانت 
المصاب، فيما 
انتفض تورونتو 
رابتورز وعّوض 
تأخره ليفوز 
122-120 على 
شيكاغو بولز، 
في موقعة 
شهدت وقوع 
شجار واستبعاد 
سيرجي إيباكا 
العب رابتورز 
وروبن لوبيز 
العب بولز، 
بعدما تبادال 
اللكمات.

)Getty/إيباكا ولوبيز ووصلة شجار قبل نهاية المباراة )فون ريدلي

لكمات في السلة األميركية

قال ألكسندر سيفيرين رئيس االتحاد األوروبي 
)يويفا( إن »دولتني أو ثالث دول أوروبية« قد 

تنظم مونديال من 48 فريقًا في 2026 ستطالب 
خالله أوروبا )فيفا( بـ16 ممثال عنها، بعد موافقة 

األخير على زيادة عدد املنتخبات املشاركة.
وقال سيفيرين »48 هو رقم كبير جدا وسيكون 

مثيرًا للغاية. أعتقد أنه سينظم في دولتني أو 
ثالث من أوروبا، ليس أكثر من ذلك. وال واحدة في 

أفريقيا، ربما تكون الصني أو الواليات املتحدة«.

أعلن نادي مانشستر يونايتد أنه سيخوض 
خمس وديات في الواليات املتحدة خالل فترة 

اإلعداد في الصيف املقبل. وسيجري اإلعالن عن 
منافسي النادي، كما أكد بنفسه خالل »األيام 

املقبلة«، وستلعب هذه الوديات في لوس أنجليس 
وسالت ليك سيتي وسانتا كالرا وواشنطن 

العاصمة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي اد 
وودوورد في بيان »زيارة أميركا الشمالية ستوفر 

للفريق أفضل إعداد ممكن«.

قال مدرب إسبانيا السابق، فيسنتي ديل بوسكي، 
إنه لم يكن يحلم قط بتدريب منتخب وطني أول، 

بل كان يفكر في أنه سيواصل تدريب الناشئني 
والشباب. وأشار »لم أفكر في أنني سأدرب منتخبًا 

وطنيًا، لقد رغبت في العمل مع فرق الناشئني 
والشباب في ريال مدريد، لكي أقوم بإعدادهم لكرة 
القدم والحياة«. وعند سؤاله عن كيفية قيادة غرور 

بعض الالعبني سواء في ريال مدريد أو املنتخب، 
رد بأنها »أمور يتم التعامل معها بشكل طبيعي«.

سيفيرين: دولتان أو 
ثالث قد تستضيف 

مونديال الـ 48 منتخبًا

مانشستر يونايتد
 يخوض خمس وديات 

في فترة اإلعداد

ديل بوسكي: 
لم أحلم قط بتدريب 

منتخب وطني أول
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رياض الترك

العربية  املنتخبات  مباريات  تعود 
ــة مـــــن جــــديــــد وهـــــذه  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ إلـــــــى الـ
املـــرة فــي إطـــار املــرحــلــة األخــيــرة من 
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة  التصفيات 
2018، وتخوض املنتخبات العربية مباريات 
إلى  التأهل  مــســار  ُتــحــدد  قــد  مهمة وفاصلة 

البطولة العاملية مع نهاية التصفيات.
الــذي يستضيف  القطري  املنتخب  بدايًة من 
املنتخب اإليراني في أقوى مباريات املجموعة 
األولى، وال بديل عن الفوز للمنتخب القطري 
الذي يملك أربع نقاط وبحاجة للفوز من أجل 
البطاقات  باملنافسة على احدى  آمال  تعزيز 
املؤهلة، في وقت لم يخسر املنتخب اإليراني 

أي مباراة في التصفيات حتى اآلن.
ــــي نـــفـــس املـــجـــمـــوعـــة ســـيـــحـــاول املــنــتــخــب  وفـ
الـــســـوري تــخــطــي عــقــبــة املــنــتــخــب األوزبـــكـــي 
والــــفــــوز ســيــرفــع رصـــيـــد املــنــتــخــب الـــســـوري 
إلــــى ثــمــانــي نـــقـــاط خــلــف أوزبـــكـــســـتـــان الــتــي 
تملك تسع نقاط وتنافس بشراسة من أجل 
التأهل. فوز قطر وسورية في هذه املجموعة 
وسيخلط  كبيرة  بنسبة  املنافسة  سيشعل 

األوراق تمامًا.
وفــــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــلــعــب الــســعــوديــة 
املتصدرة بعشر نقاط خــارج أرضها مباراة 
ســهــلــة عــلــى الــــــورق أمـــــام مــنــتــخــب تــايــانــد 
صاحب املركز األخير بنقطة وحيدة، وتملك 
صدارتها  لتعزيز  ثمينة  فــرصــة  الــســعــوديــة 
في حال العودة من تاياند بالنقاط الكاملة. 
في وقت تخوض اإلمارات على أرضها وبني 
جماهيرها مباراة نارية أمام منتخب اليابان 
امُلدجج بالنجوم، وسيحاول املنتخب العربي 
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تقرير

تحقيق الفوز الثمني الذي سيرفع عدد نقاط 
اإلمارات إلى 12 وتدخل املنافسة بشكل قوي 

على البطاقتني املؤهلتني.
ــراقــــي  ــعــ ــرًا يـــســـتـــضـــيـــف املــــنــــتــــخــــب الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
أســتــرالــيــا الــقــويــة، فــي مــحــاولــة مــنــه لحصد 
ثاث نقاط تبقيه قريبًا نوعًا ما، وذلــك ألنه 
يمتلك ثـــاث نــقــاط فــقــط، وفـــي حـــال خــســارة 
ــام املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي، سيعني  الـــعـــراق أمــ
األمر نهاية مشوار العراق بنسبة كبيرة في 
الفارق  ألن  التصفيات،  مــن  األخــيــرة  املرحلة 

C C

يُلقب المدرب محمد 
فاخر في المغرب بالجنرال 

بسبب خبرته

يغيب البريطاني 
آندي موراي، بطل 2009 

و2013، لإلصابة

ديل بوترو: فيدرير قادر 
على العودة لصدارة التصنيف

أكد العب التنس األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو أن السويسري روجيه 
ذات  لألساتذة  ميامي  بطولة  من  الثالث  الــدور  في  املحتمل  منافسه  فيدرير، 
لالعبي  العاملي  التصنيف  صـــدارة  ينتزع  أن  »بسهولة«  يمكنه  نقطة،  األلـــف 
بــوتــرو »بوسعه أن يصبح متصدر  املقبلة. وقــال ديــل  التنس خــالل األشــهــر 
األفضل  وهــو  اليوم  املوجودين  الالعبني  أفضل  أحــد  إنــه  بسهولة.  التصنيف 
منذ بداية املوسم، وإذا استمر على هذا املستوى، وحصد البطوالت، فسيكون 
في غضون وقت قصير في الترتيب الذي يليق به«. وبدا الالعب األرجنتيني 
البطولة وأوقعه في طريق فيدرير  الــذي أصابه في قرعة  العاثر  حزينا للحظ 
الذي فاز لتوه ببطولة أستراليا املفتوحة وإنديان ويلز األحد، ويتعني على ديل 

بوترو مواجهته في الدور الثالث من بطولة ميامي.

أنطوني لوبيس يغادر معسكر البرتغال
الفرنسي، معسكر منتخب  ليون  لوبيس، حارس مرمى فريق  أنطوني  غادر 
البرتغال األول لكرة القدم بسبب مشكالت بدنية وسيستدعى برونو فاريال 

)فيتوريا سيتوبال( بدال منه، وفقا لوسائل إعالم برتغالية.
الذي  البرتغال  منتخب  تدريبات  عن  الوحيد  الغائب  هو  لوبيس  كــان  وبــذلــك، 
يستعد ملواجهة املجر يوم السبت والسويد الثالثاء، ضمن التصفيات األوروبية 

املؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 ، بسبب آالم شعر بها في الظهر.
وسيدخل بديال له في املعسكر الحارس الواعد برونو فاريال )22 عاما( الذي 
نشأ في نادي بنفيكا ويلعب حاليا لفريق سيتوبال، وهو أحد أندية الدرجة 

األولى في البلد األوروبي.

كافاني يتوقع مباراة صعبة أمام البرازيل

أكد املهاجم إدينسون كافاني أنه يتوقع مباراة بها »بعض االحتكاكات« أمام 
البرازيل، مشيرا إلى أن منتخب بــالده سيحاول إلحاق الضرر بضيفه حني 

تتاح له الفرصة »لتسجيل هدف أو اثنني أو افتتاح التسجيل«. 
الـ13  البرازيل ضمن الجولة  وقال مهاجم باريس سان جيرمان عن مواجهة 
من  »إنها  روسيا  في   2018 ملونديال  املؤهلة  الالتينية  أميركا  تصفيات  من 
املباريات التي تكلفك فيها كل نقطة الكثير والتي تلعب بكثافة كبيرة«، متوقعا 
مباراة بها »بعض االحتكاك«. وأضــاف »هنا على أرضنا، سنحاول أن نبذل 
كل ما بوسعنا لتسير املباراة في االتجاه األنسب لنا وتحقيق هدفنا األول، 

وهو الفوز«.

كوستا قد يغيب عن مواجهة البايرن والريال
تحوم شكوك حول قدرة الجناح البرازيلي دوغالس كوستا العب بايرن ميونخ 
األملاني على اللحاق بمواجهة ريال مدريد اإلسباني في ذهاب ربع نهائي دوري 
األبطال بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وفقا ملا ذكرته وسائل إعالم أملانية.

»مــشــاكــل بسيطة  بـــالده بسبب  كــوســتــا، عقب إصــابــتــه ملنتخب  ولــم ينضم 
في الركبة«، وفقا للرواية الرسمية، لكن وفقا لقناة )سبورت 1( األملانية فإن 

املشكلة ربما تكون أكثر خطورة ويضطر الالعب للخضوع لجراحة.
ووفقا لنفس القناة فإن اإلصابة يمكن عالجها بدون عملية، وهو األمر الذي 
توجد محاوالت  الــذي  األمــر  وهــو  التعافي،  فترة  تقصير  على  ربما سيعمل 

لفعله حاليا.

فيل جونز يخرج من قائمة إنكلترا لإلصابة
خرج مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز من قائمة منتخب إنكلترا ملواجهة 
ليتوانيا في تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا وذلك بسبب 
اإلصابة. ولم يعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عن نوع اإلصابة التي يعاني 
منها جونز، لكنه أشار إلى أن املدرب غاريث ساوثغيت ليس لديه خطط عاجلة 
الستدعاء بديل، لكنه في ظل إيقاف غاري كاهيل وعدم قدرته على اللعب أمام 

ليتوانيا، فإنه سيدرس الخيارات املوجودة قبل مباريات الغد.

الرباط ـ العربي الجديد

ــر اإلعـــامـــيـــة  ــابــ ــنــ ــة مـــــن املــ ــمـــوعـ نــــشــــرت مـــجـ
املـــعـــروفـــة فـــي املـــغـــرب خــبــر اســتــقــالــة مـــدرب 
فاخر،  محمد  البيضاوي،  الرياضي  الــرجــاء 
امللقب بالجنرال، من مهامه على رأس الجهاز 
تأكيد  أي  األخــضــر، في غياب  للفريق  الفني 
رسمي من موقع النادي أو من أحد مسؤولي 

الفريق.
وبحسب ما أكدته مختلف املنابر اإلعامية 
فــي املــغــرب، فــإن فــاخــر، استقال بعد أن ودع 
للضغوطات  نتيجة  مؤثرة،  بطريقة  العبيه 
ــتـــي أمــلــتــهــا الـــوضـــعـــيـــة املـــاديـــة  املــــتــــزايــــدة الـ
ــادي كــكــل طيلة  ــنـ املــــؤرقــــة، والـــتـــي عــاشــهــا الـ
املوسم الحالي، وهي الوضعية التي يصعب 
في  للرجاء  فني  كمدير  الــجــنــرال  بقاء  معها 

الوقت الراهن.
املــصــادر اإلعامية  وفــي السياق ذاتـــه، قالت 
املذكورة، إن فاخر سيقدم استقالته مكتوبة 
الــنــادي يــوم غد الخميس، مشيرة  إلــى إدارة 
إلــى أن الــجــنــرال وافـــق على الــبــقــاء فــي عمله 

بعد تتويجه في بطولة أستراليا املفتوحة في 
كانون الثاني/يناير املاضي ثم إنديان ويلز 
األمــيــركــيــة األحـــد الــفــائــت، يــبــدو السويسري 
روجيه فيدرر مرشحًا قويًا إلحراز لقب دورة 
ميامي األميركية في كرة املضرب، خصوصًا 
فـــي ظـــل غــيــاب املــرشــحــني الــبــريــطــانــي أنـــدي 

موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ــائــــي مــــــــــوراي وديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــنــ ــثــ وتـــــــــوج الــ
النسخ  فــي  العالم  فــي  وثانيا  أول  املصنفان 
املاسترز  دورات  ثــانــي  فــي  األخــيــرة  الثماني 
لأللف نقطة. ويغيب البريطاني آندي موراي، 
بــطــل 2009 و2013، إلصــابــة فــي كــوعــه، على 
غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش املتوج في 
أعــــوام 2007 و2011 و2012  فــلــوريــدا  بــطــولــة 

و2014 و2015 و2016.
وبـــرغـــم تـــواجـــد بــاقــي املــصــنــفــني، بــاســتــثــنــاء 
الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا الذي يستعد 
مرشحًا  فــيــدرر  يــبــدو  األول،  طفله  الستقبال 
طاقته  السويسري  واستعاد  للتتويج.  قويًا 
بعد غياب لستة أشهر في 2016 إثــر جراحة 
ــــاج إصـــابـــة فـــي ظـــهـــره، فــقــدم  فـــي ركــبــتــه وعـ
مستويات رائعة في إنديان ويلز حيث أحرز 

لقبه التسعني في مسيرته االحترافية. 

خال اليومني املقبلني وذلك إلى غاية إيجاد 
الــرجــاء ملــدرب جديد، وهــو األمــر الــذي يدعو 
للعديد من التساؤالت حول صحة االستقالة، 
الــتــوافــق  فــريــق يصعب عليه  أي  أن  بــدعــوى 

على مدرب جديد في ظرف 48 ساعة.
وذهبت جريدة املنتخب، إلى كون فاخر، قدم 
الرجاء  مكتب  إلى  وكتابيا،  فعليا  استقالته 
صبيحة األربعاء، مؤكدة الخبر الذي استقته 
من مصادرها الخاصة، قبل أيام حول وشك 

مغادرة الجنرال للفريق األخضر.
ــاول مـــراســـل الــعــربــي الــجــديــد، االتــصــال  ــ وحـ
بـــاملـــدرب فــاخــر، طــيــلــة يـــوم األربـــعـــاء لتأكيد 
بــدون  يــرن  أن هاتفه ظــل  إال  أو نفيه،  الخبر 
إجابة، وهو الحال نفسه بالنسبة ملسؤولي 

الرجاء الذين ظلوا خارج التغطية.
ويرى بعض املحللني في املغرب، أن االستقالة 
قد ال تكون فعلية، بقدر ما هي وسيلة لزيادة 
الضغط على الرئيس الحالي للرجاء، سعيد 
الفريق  لوضعية  الــحــلــول  إليــجــاد  حــســبــان، 
اشتكوا  الــذيــن  الاعبني  املــاديــة، وخصوصا 

وبـــــــات الـــســـويـــســـري روجــــيــــه فــــيــــدرر بــعــمــر 
الــخــامــســة والــثــاثــني أكــبــر العــبــا ســنــا يحرز 
املاسترز  فــي  النخبة  دورات  إحـــدى  فــي  لقبا 
ــم الـــقـــيـــاســـي املـــســـجـــل بـــاســـم  ــ ــرقـ ــ مـــحـــطـــمـــًا الـ
األمــيــركــي أنـــدريـــه أغــاســي عـــام 2004 عندما 
توج بطا لدورة سينسيناتي، ليؤكد أنه ما 
زال ذاك الــاعــب الـــذي كــان يــحــرز األلــقــاب في 
الــســنــوات املــاضــيــة عندما كــان شــابــًا وقــويــًا، 
وينذر الخصوم أنه ما زال موجودا وسيقاتل 

من أجل تحقيق األلقاب قبل اعتزاله.
وكان روجيه فيدرر توج في بطولة أستراليا 
املفتوحة للمرة األولــى منذ 2010 والخامسة 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، مــــعــــززًا ســجــلــه الـــقـــيـــاســـي فــي 
إال  الثامن عشر،  لقبه  بإحرازه  الغراند سام 
أنـــه كـــان األول لــه فــي الــبــطــوالت األربــــع منذ 
لــلــمــرة  لـــويـــمـــبـــلـــدون  ــــوج بـــطـــا  2012 حــــني تـ

السابعة.
وقــــال املــصــنــف ســـادســـًا عــاملــيــًا ملــوقــع رابــطــة 
الـــاعـــبـــني املــحــتــرفــني: أشـــعـــر بـــأنـــي فـــي حــال 
الــبــدنــيــة، أستمتع كثيرا  الــنــاحــيــة  جــيــدة مــن 
على املــاعــب«، وذكــر: »لكني مــدرك تماما أن 

فــي فــتــرات عــديــدة، مــن عـــدم حصولهم على 
رواتــبــهــم ومنحهم، وهــو األمـــر الـــذي تــداركــه 
الرئيس في بعض األحيان، بعد تلقيه ملنح 
ــدار الــبــيــضــاء، نتيجة  ــ مـــن مــجــلــس مــديــنــة الـ
لعدم استقبال الرجاء لخصومه على ملعب 
فترة  منذ  لــإصــاح  املغلق  الخامس  محمد 

طويلة.
ُيــذكــر أن فــاخــر كــان يــهــدد بــاســتــمــرار رئيس 
الفريق سعيد حسبان باالستقالة، وذلك منذ 
بداية املوسم، بحكم األزمة املادية التي عانى 
العديد  أن  كما  دائــمــا،  الفريق  منها  ويعاني 
مــن املــدربــني لــطــاملــا تــراجــعــوا عــن االستقالة 
التي أعقبت  في املغرب بعد كثرة التدخات 

مغادراتهم األولية في حالة الغضب.
ــرز املــدربــني في  وُيــعــتــبــر محمد فــاخــر مــن أبـ
مــنــتــخــب  ــه وأن درب  لــ الــــــذي ســـبـــق  ــغــــرب  املــ
ــلـــس«، كــمــا أشــــرف عــلــى تــدريــب  »أســــود األطـ
أكــثــر مــن نـــاد مــغــربــي كــبــيــر. فــي وقـــت شــارك 
فــاخــر مــع منتخب املــغــرب فــي بــطــولــة كــأس 
األمم األفريقية في عام 2006. في املقابل ُطرد 
الرجاء  »الجنرال« من فريق  بـ  امللقب  املــدرب 
البيضاوي قبل حوالي أسبوعني من انطاق 
بطولة كــأس الــعــالــم لــألنــديــة فــي عــام 2013، 
والتي أقيمت في املغرب، حيُث أشار النادي 
آنذاك إلى أن املدرب لم يعد قادرا على تحمل 
يمكنه  لــلــفــريــق، وال  الــكــبــيــرة  املـــســـؤولـــيـــات 
القمة،  إلــى  الفريق  املــشــوار وإيــصــال  متابعة 
ــاب على  ــقـ خــصــوصــًا فـــي املــنــافــســة عــلــى األلـ

الصعيد القاري.

ثــم ميامي صعب  إنــديــان ويــلــز  التتويج فــي 
أول عامليا سابقا  لــلــغــايــة«.  ونــجــح املصنف 
في إحراز »ثنائية الشمس« كما يطلق عليها 
في الواليات املتحدة مرتني في 2005 و2006.

لــكــن مــنــذ تتويجه األخــيــر فــي كــي بيسكاين 

ــة الـــحـــرارة والـــريـــاح،  املــعــروفــة بــارتــفــاع درجــ
نــتــائــج سلبية آخــرهــا سقوطه  فــيــدرر  حــقــق 
ــع نـــهـــائـــي 2014 أمــــــام الـــيـــابـــانـــي كــي  ــ فــــي ربـ
نــيــشــيــكــوري. وقـــال قــبــل ســحــب الــقــرعــة الــذي 
وضعه على طريق األرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو في الدور الثالث: »أذهب إلى ميامي 
مدركا أنها لن تكون سهلة«.

لــم يتخط مــواطــنــه ستانيساس  مــن جــهــتــه، 
فــي مسيرته  مــرة  الــذي صنف ألول  فافرينكا 
األلــــف  دورات  ــدى  ــ ــ إحـ فــــي  األول  املــــركــــز  فــــي 
عامي  ميامي  فــي  النهائي  ثمن  الـــدور  نقطة، 
تــخــطــي  لــفــافــريــنــكــا  ويـــمـــكـــن  و2014.   2009
ربما  يــواجــه  أن  قبل  بسهولة  األولـــى  األدوار 
في   )20 )املصنف  زفيريف  ألكسندر  االملــانــي 
ثــمــن الــنــهــائــي، ثــم األســتــرالــي نــيــك كــيــريــوس 
في  ديوكوفيتش  أقــصــى  الـــذي   )16 )املصنف 
النهائي  ربــع  انسحابه من  قبل  إنديان ويلز، 

أمام فيدرر بسبب تسمم غذائي.
وتبدو املنافسة مفتوحة في بطولة السيدات، 
وذلك في ظل غياب النجمة األميركية سيرينا 
وليامس املتوجة باللقب في ثماني مناسبات 
بــســبــب مــشــاكــل فـــي ركــبــتــهــا، وحــامــلــة اللقب 
البياروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح 

في عطلة أمومة.
ومن أبرز املرشحات لنيل لقب البطولة حاليًا 
استعادت  الــتــي  كيربر  أنجليك  األملــانــيــة  هــي 
املــركــز األول عــاملــيــا مــن ولــيــامــس، والــروســيــة 
ايــلــيــنــا فيسنينا املــتــوجــة فـــي إنـــديـــان ويــلــز. 
وفــي حــال تخطيها األدوار األولــى، قد تلتقي 
كيربر في ربع النهائي مع الروسية سفتانا 
كوزنتسوفا السابعة والتي خسرت في نهائي 
إنـــديـــان ويــلــز أمــــام فــيــســنــيــنــا، أو األمــيــركــيــة 

فينوس وليامس الثانية عشرة.
)فرانس برس(

بطولة ميامي للتنس: من ينجح في إيقاف روجيه فيدرر؟هل استقال »الجنرال« فعليًا من تدريب الرجاء المغربي؟

خليل  أحمد  اإلمــاراتــي  سيحاول 
في  الناجحة  مسيرته  متابعة 
الــتــصــفــيــات وتــســجــيــل الــمــزيــد 
ــداف، حــيــُث يــتــصــدر  ــ ــ مـــن األهـ
ومثله  هدفًا،   15 برصيد  القائمة 
السهالوي  محمد  الــســعــودي 
هدفًا،   14 اآلن  حتى  سجل  الــذي 
الثالث  المركز  في  يأتي  وقت  في 
سجل  الذي  كاهيل  تيم  األسترالي 
الرابع  المركز  أما  أهــداف،  تسعة 
الذي  أزمــون  ســردار  لإليراني  فهو 

سجل ثمانية أهداف.

خليل والتهديف 
اآلسيوي

أشارت معظم الصحف 
المغربية إلى نهاية مشوار 

المدرب محمد فاخر 
مع الرجاء

روجيه فيدرير سيحاول 
التتويج بلقبه الثالث تواليًا 

بعد أستراليا وإنديان ويلز

قطر تبحث 
عن الفوز وال 
شيء سواه 
)أتا كيناري/
)Getty

)Getty/(قطر تريد الثأر من إيران )أتا كيناريGetty/اإلمارات لتحقيق فوز جديد )توم دوالت

)Getty /(السعودية من أجل المحافظة على الصدارة )أتسوشي توموراGetty/(المنتخب العراقي للتعويض )توم دوالتGetty/سورية ستحاول تحقيق الفوز )فرانسوا نيل

)Getty/(أقيل المدرب في عام 2013 قبل مونديال األندية )عبد الحق سناGetty/النجم السويسري يحتفل بتتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز )كيفورك دجانسيزيا

التصفيات اآلسيوية

القارة  كبار  أمام  وُمميزة  كبيرة  مباريات  لتقديم  العربية  المنتخبات  تسعى 
اآلسيوية من أجل الدخول في قلب المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018 وحسم األمور باكرًا

مهّمة صعبة للمنتخبات العربية

بينه وبني األول سيكون حوالي عشر نقاط 
وهو أمر من الصعب تعويضه، في وقت ربما 
يكون الفارق مع صاحب املركز الثالث سبع 
نــقــاط وهــو أمــر صعب أيــضــًا، فــي ظــل تبقي 

أربع مباريات فقط من التصفيات.
املـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة ســــتــــحــــاول تــحــقــيــق 
االنتصارات وحصد النقاط الكاملة من أجل 
في  الــتــواجــد  املــشــوار وتحقيق حلم  متابعة 
مــونــديــال روســيــا 2018 وأبــرزهــا السعودية 

واإلمارات.

مباريـات
      األسبـوع
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــات كــــأس  ــافــــســ ــنــ ــة مــ ــ ــرعـ ــ أفـــــــــــرزت قـ
ــقـــي مـــواجـــهـــة بــن  ــريـ ــاد األفـ ــحــ االتــ
فريق سموحه السكندري املصري 
مع بيدفست بطل جنوب أفريقيا الــذي أطاح 
به األهلي املصري من دوري األبطال بصعوبة 
بالغة بالفوز عليه 1\0 في مجموع املباراتن، 
واملـــصـــري الــبــورســعــيــدي مــع كــامــبــاال سيتي 
األوغــنــدي الــذي خــرج من دوري األبطال أمام 
صن داونز بطل جنوب أفريقيا وحامل اللقب 
بــالــخــســارة 2\3 فــي مجموع املــبــاراتــن. وأكــد 
املــصــري صعوبة  املــديــر لفريق  حــســام حسن 
الفريق  أن  مواجهة بطل أوغندا، مشددا على 
البورسعيدي لن يتخلى عن هدفه بالوصول 
ألقصى إنجاز خالل البطولة القارية. وأضاف 
ــع تـــســـجـــيـــالت لــلــفــريــق  ــمـ ــــي جـ ــدأ فـ ــبـ ــيـ أنــــــه سـ
األوغندي لدراسته جيدا وتحديد نقاط الفوز 

التي يمكن من خاللها حصد بطاقة التأهل.

قرعة مثيرة
الفاسي  واملغرب  الرباطي  الفتح  يلتقي  فيما 
فـــي مــواجــهــة مــغــربــيــة خــالــصــة، تــجــمــع  بن 
بــطــلــن ســـابـــقـــن لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة الــثــانــيــة 
لألندية، فقد أحــرز املغرب الفاسي لقب كأس 

قمم كروية 
أفريقية

أسفرت قرعة دور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم 
التي أجريت في مقر »كاف« بمدينة السادس من أكتوبر بمصر عن اختبارات 
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تقرير

ــــى دوري  إلـ هـــبـــط  لــكــنــه  ــام 2011  ــ عـ االتــــحــــاد 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة املــحــلــي فـــي نــهــايــة املــوســم 
املــــاضــــي، أتـــبـــعـــه املــــغــــرب الـــفـــاســـي فــــي الـــعـــام 
التالي ليحصد املغرب لقبن متتالين 2010 
املــراكــشــي هــو أول  الــكــوكــب  أن  و 2011. علما 
وتبعه   1996 اللقب سنة  يحرز  مغربي  فريق 
امللكي  الجيش  ثم   ، البيضاوي 2003  الــرجــاء 
سنة 2005. وتعثر الفتح الرباطي بطل املغرب 
في رحلة دفاعه عن اللقب املحلي هذا املوسم 

ويحتل حاليًا املركز 11.
ــزائــــــري  ـــجــــ ــة الـــــقـــــبـــــائـــــل الـــ ــبــ ــيــ ــبــ ويــــــــواجــــــــه شــ
ــل لــقــب  ــامــ ــولـــي حــ ــغـ ــونـ ــكـ ــبـــي الـ ــمـ ــازيـ ــريــــق مـ فــ
ــال  األبـــطـ دوري  ودع  ــذي  ــ الــ الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة 
القائل  املواجهة بن شبيبة  مبكرا، وستكون 
ومازيمبي قمة هذا الدور، فهي إعادة للقاءي 
الــفــريــقــن فـــي نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة دوري 
الفريق  فــاز  عندما   2010 عــام  افريقيا  أبــطــال 

تعادال سلبيا  وانتزع  ذهابا   1-3 الكونغولي 
كأس  فــي مسابقة  الفريقان  التقى  كما  إيــابــا. 
الــقــبــائــل  االتــــحــــاد عـــــام 2000 وفــــــاز شــبــيــبــة 
أن يخسر بثنائية نظيفة  5-صفر ذهابا قبل 
إيابا. ويدافع مازيمبي، النادي الثاني األكثر 
تتويجا في القارة السمراء برصيد 10 ألقاب 
بفارق 9 ألقاب خلف األهلي املصري، عن لقبه 
الــدور الثاني ملسابقة دوري  بعدما خــرج من 
ــال الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا 5 مــــــرات. وكـــان  ــطــ األبــ
األفريقي  االتــحــاد  كــأس  لقب  أحـــرز  مازيمبي 
بجاية  املاضي على حساب مولودية  املوسم 

الجزائري.

تحضيرات جدية
الــجــزائــر فــريــق يونغ  فــيــمــا يلتقي مــولــوديــة 
املــدرب كمال  ، ورفــض  أفريكانز بطل تنزانيا 
مــواســة التعليق عــلــى نــقــاط قـــوة املــنــافــس أو 
حتى ضعفه، واكتفى في تعليقه على عملية 
ــــادي أفــريــكــانــز بــالــقــول:  الــقــرعــة ومـــواجـــهـــة نـ
»ســنــحــضــر جــديــا لــهــذه املــواجــهــة مــثــل بقية 
املواجهات األخرى، بالنسبة لي األهم هو أننا 
هــذا سيكون  بالجزائر..  العودة  لقاء  سنلعب 
في صالحنا ويمنحنا دعما معنويا قويا من 

أجل التأهل ومواصلة املسيرة بنجاح«.
الــتــونــســي مــع كــاديــوغــو  ويــلــعــب الصفاقسي 
بطل بوركينافاسو وهالل األبيض السوداني 
واألفريقي  غامبيا  بطل  بــوركــس  غامبيا  مــع 
بــطــل   2000 لــــويــــس  بــــــــورت  مـــــع  ــتــــونــــســــي  الــ
ــهـــاب الــلــيــلــي مــــدرب  ــال شـ ــ ــيـــوس، وقــ مـــوريـــشـ
الــفــريــق الــتــونــســي: »عــلــى الـــورق تــلــوح املهمة 
ــــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى  ــرا لــــلــــفــــوارق بـ ــظــ ســـهـــلـــة نــ
منافسنا  نستسهل  لــن  الــريــاضــي،  املــســتــوى 
ــــى دوري  ــا لــــن نـــرضـــى بــغــيــر الـــتـــأهـــل إلـ ــنـ ألنـ
لــلــعــب األدوار  فــريــقــنــا يــطــمــح  املـــجـــمـــوعـــات، 
األولى، والخطوة األولى تبدأ من بلوغ املربع 

الذهبي للمسابقة«.
من جهة أخرى، لن تكون مهمة الفريق املغربي 
الثالث في هذه املسابقة، اتحاد طنجه سهلة 
حيث اصــطــدم بــنــادي حــوريــا كــونــاكــري بطل 
غينيا، القادم من دوري أبطال أفريقيا، و الذي 

انهزم بصعوبة أمام الترجي التونسي.

قرعة الكونفدرالية 
وجــمــعــت الــقــرعــة األنــديــة املــتــأهــلــة مــن دور 
الــــ 32 األول لــلــكــونــفــدرالــيــة وهـــي مــولــوديــة 
وشــبــيــبــة الــقــبــائــل مـــن الـــجـــزائـــر وســمــوحــة 
الـــســـكـــنـــدري واملــــصــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي من 
تونس  مــن  والصفاقسي  واألفــريــقــي  مصر 
واملغرب الفاسي واتحاد طنجة من املغرب 
وهــــالل األبـــيـــض مـــن الــــســــودان وبــالتــنــيــوم 
ــتــــد مــن   ــايــ ســـــتـــــارز وســـــوبـــــرســـــبـــــورت يــــونــ
اإليــفــواري  ميموزا  وأســيــك  أفريقيا  جنوب 
وزيـــســـكـــو يــونــايــتــد بــطــل زامـــبـــيـــا ورايـــــون 
الــروانــدي وامبابان ســوالــوز بطل  سبورت 
بطل  دولــيــبــولــو  وريكرياتيفو  ســوازيــالنــد 
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ستكون المواجهة بين 
شبيبة القبائل ومازيمبي 

قمة الدور

مانشستر يعلن انتقال شفاينشتايغر إلى شيكاغو
يــونــايــتــد رحــيــل العـــب وسطه  أعــلــن مانشستر 
ــي بــاســتــيــان شــفــايــنــشــتــايــغــر إلــــى دوري  األملـــانـ
الــدرجــة األولــــى األمــيــركــي، لــانــضــمــام لصفوف 

فاير شيكاغو ملوسم واحد.
وتوصل شفاينشتايغر )32 عاما( إلى اتفاق مع 
فاير ليلعب بصفوفه ملوسم واحد مبدئيا براتب 
بقيمة 70 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وذكر 
النادي في بيان أن »باستيان على وشك االنتقال 
ــــى شــيــكــاغــو فـــايـــر عــقــب تـــوصـــل مــانــشــســتــر  إل

يونايتد والاعب التفاق«.
وكــان العــب الوسط األملــانــي قد انضم لصفوف 
»الشياطني الحمر« صيف 2015 قادما من بايرن 
ميونخ في صفقة بقيمة 14.5 مليون استرليني.

برشلونة اقترب من ضم بوسكيتس الجديد
اقترب نادي برشلونة من ضم العب الوسط الشاب جوسيب كاالبيرا، املحترف حاليا في 
صفوف ناستيك اإلسباني، وفقا ملا ذكرته صحيفة )سبورت( اإلسبانية على موقعها 
اإللكتروني. وأشارت الصحيفة إلى أن البرسا يسعى لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم 
لبوسكيتس، سيوقع على عقد  يلعب بطريقة مشابهة  الــذي  أن كاالبيرا،  املقبل، مبينة 

طويل األمد مع النادي الكتالوني.
الكتالوني  النادي  اتفاقا بني كاالبيرا والبرسا لكي يكون  وأضافت )سبورت( أن هناك 
صاحب األولوية حال رحيل الاعب عن ناديه الحالي ناستيك، في ظل اهتمام عدة أندية 
في الليغا بالحصول على خدماته. وسيكمل كاالبيرا 18 عاما نهاية املوسم الحالي، ومن 
املرجح أنه سينضم إلى ناشئي برشلونة مباشرة لكي يكون أحد العناصر التي يمكن 

االعتماد عليها املوسم املقبل.

ريال مدريد يبحث عن ظهير أيسر
كشفت تقارير إخبارية أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيسر جديد نظرًا ألنه لم يعد 
بمقدوره منح ظهيره البرتغال فابيو كوينتراو فرصة جديدة. وأشارت صحيفة )ماركا( 
على موقعها اإللكتروني إلى أن الريال منح كوينتراو فرصا كثيرة على مدار ستة أعوام، 
ولذا قرر البحث عن ظهير أيسر جديد اآلن في ظل عدم تألق البرتغالي الذي لم يلعب معه 

هذا املوسم سوى ثاث مباريات فقط.
وأبـــــرزت الــصــحــيــفــة أن املــلــكــي يــفــكــر فــي العــبــني لــهــذا املــركــز هــمــا: يــــوري العـــب ريــال 
سوسييداد وأرون العب إسبانيول. وأضافت أن الشرط الجزائي في عقد يوري وأرون 
قدره 30 مليون يورو، مبينة أن امللكي يفضل العبا إسبانيا لكي يكون بديل كوينتراو.

كما قالت الصحيفة إن العثور على ظهير أيسر ليس مهمة سهلة للملكي، خاصة وأن 
البرازيلي مارسيلو هو املتألق في هذا املركز حاليا.

فيلموتس مدربًا لكوت ديفوار
ــواري لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــفـ ــ ــاد اإليـ ــحــ ــلـــن رئـــيـــس االتــ أعـ
أغوستني سيدي ديالو عن تعيني مدرب بلجيكا 
السابق في الفترة بني عامي 2012 و2016 مارك 
»األفــيــال«. ويمتد عقد  فيلموتس مدربا ملنتخب 
املدرب البالغ من العمر )48 عاما( ملدة عامني مع 

املنتخب اإليفواري.
ــاد اإليـــــفـــــواري فـــي مــؤتــمــر  ــحــ وقـــــال رئـــيـــس االتــ
ــرارًا صــائــبــا بــدعــم مــن كل  صــحــافــي »اتــخــذنــا قــ
اإليــفــواريــني«. يشار إلــى أن فيلموتس رحــل عن 
تدريب بلجيكا بعدما أقصي الفريق من ربع نهائي كأس أمم أوروبا أمام منتخب ويلز. 
الذي  الفنية ملنتخب »األفيال« ميشيل دوسييه  اإلدارة  وسيخلف فيلموتس في مقاعد 
استقال عقب كأس األمم األفريقية 2017، التي لم يتمكن الفريق فيها من تخطي مرحلة 

املجموعات.

ماريو سواريز يعود لتدريبات فالنسيا الجماعية
تدرب ماريو سواريز العب فالنسيا مع زمائه بصورة طبيعية وذلك عقب غيابه يوم 
األحد املاضي عن مواجهة برشلونة في الدوري اإلسباني لكرة القدم. وكان الاعب غاب 

عن مواجهة البرسا بسبب الحمى ونوبة قيء منعته من الدخول في قائمة اللقاء.
ولم يتدرب البرتغالي جواو كانسيلو والتونسي أيمن عبد النور واألرجنتيني انزو بيريز 
مع  لويس جايا  إسبانيا  منتخب  مــع  أوريــانــا والعــب تحت 21 سنة  فابيان  والتشيلي 
الفريق بسبب التزاماتهم الدولية مع منتخباتهم. ولم يشارك أيضا الاعب ايفان زوتكو 
في املران حيث استدعي ملنتخب أوكرانيا تحت 21 عاما. من ناحيته فإن الاعب سانتي 
مينا الذي يعاني من تمزق عضلي وفي طور التعافي تدرب على أحد املاعب املجاورة 

بالكرة مع أخصائي التعافي.

الفريق البرتغالي بلقب الــدوري والكأس آنــذاك. وفي صيف 
ووقــع  اإلنكليزي  تشلسي  إلــى  رامــيــريــز  انتقل  عــام 2010 
الكثير  »البلوز«  عقدًا يمتد ألربــع سنوات، وحقق مع فريق 
من األلقاب املحلية واألوروبية، وكان من بني أفضل النجوم 
في الفريق خال عهد الرئيس الروسي أبراموفيتش. ولعب 

راميريز مع تشلسي 160 مباراة سجل فيها 17 هدفا.
ــز مــــع املــنــتــخــب  ــريــ ــيــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي يـــلـــعـــب رامــ وعــ
ــارك ألول مــرة مــع منتخب  الــبــرازيــلــي منذ عــام 2009، وشـ
مواجهة  فــي   2010 مــونــديــال  تصفيات  فــي  »السيليساو« 
منتخب األوروغــواي. وكان في التشكيلة التي ُتوجت بلقب 
البرازيلي  املنتخب  القارات عام 2009، كما حقق مع  كأس 
امليدالية البرونزية في أوملبياد عام 2008، وخاض مونديال 
عـــام 2014 وبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 2011. وحــقــق رامــيــريــز 
بدايًة من فريق  الكروية،  األلقاب خال مسيرته  الكثير من 

كروزيرو البرازيلي الذي حقق معه لقب الدوري أعوام 2008 
موسم  في  البرتغالي  بنفيكا  فريق  مع  حقق  كما  و2009، 
2009-2010 ولقب الكأس في نفس املوسم. في وقت حصد 
 ،2015-2014 موسم  الـــدوري  لقب  اإلنكليزي  تشلسي  مع 
إلى لقب كأس االتحاد اإلنكليزي موسم 2011- باإلضافة 

راميريز  البرازيلي  النجم  تحقيق  ذلــك  إلــى  ُيــضــاف   .2012
ولقب   ،2015-2014 مــوســم  اإلنكليزية  الــرابــطــة  كــأس  لقب 
دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، وأخيرًا لقب بطولة 
ويلعب حاليا  مــوســم 2013-2012.  فــي  ــي  األوروبــ الـــدوري 
لم يجد مكانا  إذ  غــادر فريق تشلسي،  أن  الصني بعد  في 
أساسيا له في التشكيلة مع املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي، 
ففضل االنتقال إلى الصني مقابل راتب مالي ضخم، وحتى 
اآلن يقدم عرضا كرويا جيدًا حيُث سجل أربعة أهداف في 

26 مباراة خاضها بقميص فريق جوانغزو سانينغ.

رياض الترك

ُيعتبر رامــيــريــز مــن الــاعــبــني الــبــرازيــلــيــني امُلــمــيــزيــن الــذيــن 
بني عامي 2010 و2016، وهو  اإلنكليزية  املاعب  عرفتهم 
الذي يلعب حاليا في فريق جوانغزو سانينغ الصيني. هو 
العب خط وسط يلعب في النصف أو في الجناح األيمن، وفي 
أو العــب خط وسط  الكثير من األحيان يلعب دورا دفاعيا 

ارتكاز، وذلك بسبب القوة البدنية التي يتمتع بها.
بـــدأ رامــيــريــز مــســيــرتــه الــكــرويــة مــع فــريــق رويــــال ســبــورت 
كلوب في البرازيل. في عام 2005 وقع مع فريق جوينفيل، 
ــــذي أمــضــى مــعــه عــامــني،  ــرو ال ــروزيـ ــى فــريــق كـ ثـــم انــضــم إلـ
خاض خالهما 61 مباراة وسجل عشرة أهداف. وفي عام 
البرتغال ووقع مع فريق بنفيكا،  إلى  انتقل راميريز   2009
لعب راميريز هناك موسما واحــدا فقط، وساهم في تتويج 

راميريز

على هامش الحدث

نجم برازيلي حصد 
ألقابا كثيرة أبرزها 

مع تشلسي 
اإلنكليزي

الصفاقسي 
التونسي صاحب 
الخبرة في 
هذه المسابقة 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

تفوق العرب في  دور الـ 32 األول، وصعد لدور الـ32 الثاني تسعة أندية 
من أصل خمس دول من إجمالي عشرة أندية شاركت في هذا الدور 
سموحة  وفريقا  الجزائر  من  القبائل  وشبيبة  المولودية  أندية  وهي 
البورسعيدي من مصر واألفريقي والصفاقسي من تونس  والمصري 
من  األبيض  وهــال  المغرب  من  طنجة  واتحاد  الفاسي  والمغرب 
السودان، ولم يوّدع إال فريق واحد وهو فريق أهلي شندي السودان.

وتسعى هذه الفرق لمواصلة المشوار قدمًا في المسابقة.

تفوق عربي

وجه رياضي

ـــ32  ــة الـــخـــاســـرة مـــن دور الــ ــديــ أنــــغــــوال، واألنــ
لدوري األبطال أفريقيا، وهي الفتح الرباطي 
املـــغـــربـــي وبــيــدفــيــســت ويـــتـــس بــطــل جــنــوب 
لويس  وبـــورت  ورينجرزالنيجيري  أفريقيا 
2000 مــوريــشــيــوس ولــيــوبــارد دودولــيــســي 
ومــازيــمــبــي مــن الــكــونــغــو وغــامــبــيــا بــورتــس 
أفريكانز  ونــابــس ســبــورت مدغشقر ويــونــغ 
التنزاني وكمباال سيتي األوغندي ومونانا 

الــذهــاب واإليــــاب قبل  أقيما بنظام  الــلــذيــن 
الــدور  فــي  أربـــع مجموعات  يتم تشكيل  أن 
ثــمــن الــنــهــائــي، لــتــعــود الــبــطــولــة بــعــد ذلــك 
إلى نظام خروج املغلوب اعتبارا من الدور 
ربـــع الــنــهــائــي طــبــقــا لــلــنــظــام الــجــديــد الــذي 
أقره االتحاد األفريقي »كاف« في الجمعية 
العمومية األخيرة وجنبت القرعة في الدور 
والصفاقسي  املــصــري  سموحة  التمهيدي 

ــابـــونـــي ورايـــــــن كـــلـــوب بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  ــغـ الـ
وريـــفـــرز يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري وبـــــاراك يونغ 
الــلــيــبــيــري وحــــوريــــا الــغــيــنــي وتــــانــــدا كـــوت 
ديفوار لتحديد املتأهلن ملرحلة املجموعات. 
ــام  ــام مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب لـــهـــذا الــــــدور أيـ ــقـ وتـ
7و8و9 أبريل / نيسان /  املقبل و اإلياب أيام 
14 و15 و16 من الشهر نفسه. بدأت املنافسات 
مـــن دور الــتــمــهــيــدي  ومـــن بــعــده دور الــــ32 

ــــي شـــنـــدي  ــلـ ــ ــــي الـــتـــونـــســـيـــن وأهـ ــقـ ــ ــريـ ــ واألفـ
الكونغولي  مازيمبي  ويحمل  الــســودانــي. 
ــي الـــــدور  لـــقـــب الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة بــتــغــلــبــه فــ
الــنــهــائــي عــلــى مــولــوديــة بــجــايــة الــجــزائــري 
2/5 فـــي مــجــمــوع املـــبـــاراتـــن، ولــكــنــه ودع 
الـــ32 قبل أن يخسر السوبر  مبكرا من دور 
األفـــريـــقـــي أمــــــام صــــن داونـــــــز بـــطـــل جــنــوب 

أفريقيا الحاصل على لقب دوري األبطال.

تلقوا  وعائلته  أنــه  عــن  فـــاردي،  جيمي  اإلنكليزي،  ليستر سيتي  فريق  مهاجم  كشف 
تهديدات بالقتل بعد إقالة مدرب الفريق السابق، كاوديو رانييري. وأكد الاعب الدولي 
)30 عاما( أن االتهامات التي وجهت له بلعبه دورًا مؤثرًا في قرار مجلس اإلدارة بإقالة 
رانييري »كاذبة« و»تدفع للحزن«. وصرح »إنه أمر فظيع. قرأت منشورًا حول تورطي 
في اجتماع عقب مباراة إشبيلية، على الرغم من أنني قضيت ثاث ساعات في فحص 
املنشطات«. وتابع الاعب »لكن هذه القصة نشرت والناس تقرأ وكل شخص يخرج منها 

بما يريده، بينما تتلقى أنت وعائلتك تهديدات بالقتل«.

صورة في خبر

فاردي مهّدد بالقتل
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