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رياضة

تترقب جماهير 
نادي برشلونة 
معرفة مستقبل 
نجمها السابق، 
داني ألفيش، 
الذي قرر فسخ 
عقده مع 
فريق ساو 
باولو، بسبب 
عدم قيامهم 
بدفع رواتبه 
المستحقة 
عليهم.
ويعاني برشلونة 
من غياب أبرز 
نجومه، بسبب 
اإلصابات، لكن 
عودة المدرب 
تشافي مرة 
أخرى إلى 
الفريق، من 
الممكن أن 
تفتح الباب 
أمام قدوم 
داني ألفيش، 
حتى يساعد 
فريقه السابق، 
ومن الممكن 
الحصول 
على خدماته 
بـ»الميركاتو« 
الشتوي.

)Getty/يريد ألفيش العودة لبرشلونة )آبي بار

عودة ألفيش إلى برشلونة؟

تحّول وكيل األعمال الشهير مينو رايوال، إلى 
كابوس بالنسبة إلى إدارة ميالن اإليطالي، 

بعد أن فرض شروطه، وحرمه خدمات حارسه 
جيانلويجي دوناروما الذي انتقل إلى باريس 

سان جيرمان في سوق االنتقاالت الصيفية 
املاضية. وقرر أليسيو رومانيولي، قائد ميالن، 

التخلي عن رايوال، حتى يخوض مفاوضات 
تجديد عقده مع الفريق بنفسه، بسبب املشاكل 

التي قام به وكيل أعماله السابق مع اإلدارة.

ربما يكون النجم الفرنسي بول بوغبا قد لعب 
بالفعل آخر مباراة له رفقة ناديه مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي، بعد إصابته التي ستبعده 
ملدة شهرين، إلى جانب انتهاء عقده الوشيك رفقة 

عمالق »البريميرليغ«. وتعرض العب الوسط، 
بول بوغبا إلصابة مع منتخب فرنسا، ستبعده 
حتى يناير/كانون الثاني، عندما يكون حرًا في 

التحدث مع األندية األخرى، كون عقده ينتهي مع 
يونايتد في الصيف املقبل.

يعود املالكم األيرلندي، كونور ماكغريغور، إلى 
الحلبات في شهر ديسمبر/كانون األول املقبل، 

بمباراة مالكمة على الكراسي املتحركة ضد 
الفنان الكوميدي آل فوران. وال يزال املقاتل، البالغ 

من العمر 33 عامًا، يتعافى من كسر في ساقه 
تعرض له خالل خسارته الثانية على التوالي 

أمام داسنت بويرير في نزال »يو إف سي«، لكنه 
اآلن يستعد لخوض مباراة خيرية لصالح إحدى 

الجمعيات في بالده. 

ميالن يوجه 
صفعة إلى وكيل 

األعمال رايوال

أزمة جديدة 
لمانشستر يونايتد 
بسبب بول بوغبا

ماكغريغور يبدأ 
التدريبات على المالكمة 

بالكراسي المتحركة
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قرر روسي وضع حٍدّ 
لمسيرته الحافلة 
باإلنجازات الكبيرة

صراع الدوري البرازيلي
تواصل أندية القمة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، الصراع فيما 
بينها، من أجل حسم لقب املسابقة املحلية، بعدما تربع أتليتيكو مينيرو على 
عرش القمة، برصيد )68 نقطة(، فيما يواصل بامليراس مالحقته، عقب بلوغه 

)58 نقطة(، فيما يحل فالمينغو ثالثا برصيد )54 نقطة(.
وتبقت 7 مراحل فقط في املوسم الحالي، من الدوري البرازيلي لكرة لقدم، الذي 
)31(، الجمعة، عندما يواجه منافسه باهيا،  يختتم نادي فالمينغو األسبوع الـ
في لقاء هام بالنسبة ألصحاب األرض، بسبب رغبته بحصد النقاط الثالث، 

والضغط على صاحب املركز الثاني بامليراس.

بليشكوفا تواصل هيمنتها على موغوروسا
غاربيني  اإلســبــانــيــة  عــلــى  هيمنتها  بليشكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  تــابــعــت 
موغوروسا واستهلت مشاركتها في دورة »دبليو تي ايه« الختامية ملوسم كرة 
املضرب بنجاح، على غرار اإلستونية أنيت كونتافيت املتغلبة على التشيكية 

باربورا كرايتشيكوفا في غواداالخارا.
و2-6   6-4 الــســادســة  مــوغــوروســا  على  ثــالــثــة،  املصنفة  بليشكوفا،  وتغلبت 
نارية استمرت ساعتني و26 دقيقة في مجموعة  بعد مواجهة  و6-7 )6-8(، 

»تيوتيهواكان«.
لبليشكوفا،  الرابعة  املحاولة  بريك« من  »تاي  الفاصل  بالشوط  اللقاء  وُحسم 
التي تعد أكبر املشاركات في الدورة بعمر 29 عامًا. وهذا الفوز التاسع في 11 
مباراة لبليشكوفا على اإلسبانية، والثالث تواليًا في البطولة الختامية، لتعزز 

حظوظها في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة تواليًا.

تأخير شحن معدات الفرق في جائزة البرازيل الكبرى

التأخير الحاصل في عملية  العالم للفورموال 1، أن  القائمون على بطولة  أكد 
شحن املعدات والتجهيزات الخاصة بالفرق من املكسيك إلى ساو باولو، حيث 
ال  األولـــى،  الفئة  من  عشرة  التاسعة  املرحلة  الكبرى،  البرازيل  جائزة  ستقام 

ينبغي أن يؤثر على التحضيرات املقررة إلقامة سباق األحد.
في  املشاركة  بالفرق  الخاصة  والتجهيزات  املعدات  تأخر شحن  وأتــى سبب 
جائزة البرازيل الكبرى، بسبب سوء األحــوال الجوية في املكسيك، التي أقيم 
بفوز  وانــتــهــت  هــرمــانــوس رودريــغــيــس،  الشقيقني  عــلــى حلبة  الــســبــاق  فيها 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمام البريطاني لويس هاميلتون 

)مرسيدس(.

منتخب األردن يواصل تحضيراته لكأس العرب
التي تقام فــي نهاية  الــعــرب،  يــواصــل منتخب األردن اســتــعــداده لبطولة كــأس 
كــوســوفــو، )2-0(، في  بــفــوزه على نظيره منتخب  قــطــر،  فــي  الــحــالــي  الشهر 
املواجهة الودية التي جمعت بينهما، على استاد فاديل فوكيري في العاصمة 

بريشتينا.
)18(، وزميله  الــــ الدقيقة  بهاء فيصل في  النجم  اللقاء كل من  وسجل هدفي 
تحضيراتهم  بذلك  »النشامى«،  ليواصل   ،)85( ـــ الـ الدقيقة  في  الـــدردور  حمزة 
الكبيرة، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في الثالثني من 
الشهر الحالي. وينتظر أن يخوض منتخب األردن ودية ثانية في مدينة مينسك 
املعسكر  ختام  في  الحالي  الشهر   16 في  بيالروسيا  األرض  أصحاب  أمــام 
واألخــيــرة  الثالثة  املحطة  وبــيــالروســيــا،  كــوســوفــو  ويــعــد معسكر  الــتــدريــبــي. 
ملنتخب األردن تأهبًا لكأس العرب بنسختها االستثنائية، التي تقام بإشراف 

مباشر من االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وماليزيا  نظيفة  بثالثية  أوزبــكــســتــان  على  وديـــًا  فــاز  األردن  منتخب  وكـــان 
املنامة 2-1، بعد أن تعثر  البحرين في  برباعية نظيفة الشهر املاضي، وعلى 

أمام هاييتي صفر-2 في أيلول/سبتمبر املاضي.

الـــدّراج األســطــوري اإليطالي  وصلت حقبة 
فالنتينو روسي إلى نهايتها، بعدما كان قد 
أعلن »البروفسور« في وقت سابق من هذا 
فالنسيا  جــائــزة  نهاية  عقب  اعتزاله  الــعــام 
من  األخــيــرة  املرحلة  املقبل،  األحــد  الكبرى، 
بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة، وهــي 
السباق األخير في مسيرة هذا البطل املتوج 
بتسعة ألقاب عاملية، منها 7 في الفئة امللكة، 

في غضون 26 عامًا.
في فالنسيا، ستشاهد الجماهير العاشقة 
لفئة موتو جي بي للمرة األخيرة األيقونة. 
فبالنسبة إلى العديد منها، لن يكون الضوء 
الجاذب لهم هو الفرنسي فابيو كوارتارارو 
 لهذه 

ً
ابــن الـــ 22 عــامــًا واملــتــوج أخــيــرًا بــطــا

الفئة، ولكن فالنتينو روسي ابن الـ 42 عامًا 
الذي رغم أنه لم يعد يرفع كأس املركز األّول 
كما دأب أن يفعل لسنوات طويلة، إال انه ما 

زال يدخل »الجنون« إلى قلوب املشاهدين.
ــــذي ســحــق كـــل شــيء  ــذا الــــــدراج الـ تــخــلــى هــ
فــي الــعــقــد األّول مــن الـــقـــرن، عــن قــمــة موتو 
اإلسباني  فترة طويلة. خلفه  بــي منذ  جــي 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــاد خـــلـــيـــفـــة الــــــدولــــــي، أحـــد  ــ ــتـ ــ ــتــــضــــاف اسـ اســ
اســتــادات كــأس العالم »قــطــر 2022«، مــبــاراة 
لكرة  أفغانستان  منتخب  بــن  جمعت  وديــة 
القدم للسيدات وفريق من العبات كرة القدم 
من قطر، ونظمها االتحاد القطري لكرة القدم، 
ممثلة  واإلرث  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  والــلــجــنــة 
فــي الــجــيــل املــبــهــر، بــرنــامــج اإلرث اإلنــســانــي 
واالجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــونــديــال. وألـــقـــت املـــبـــاراة، 
التي أشرفت على تنظيمها وزارة الخارجية 
القطرية، الضوء على األثر الفاعل لكرة القدم 
وقدرتها على توحيد الشعوب، وتعزيز قيم 
التحديات،  مواجهة  في  اإلنساني  التضامن 
وتعد أول مباراة لسيدات املنتخب األفغاني 
مــنــذ انــتــقــال الــاعــبــات مـــن أفــغــانــســتــان إلــى 
الدوحة، ضمن جهود دولية أسهمت خالها 
قـــطـــر بـــــالـــــدور األســـــاســـــي فــــي إجـــــــاء ونــقــل 
أكــثــر مـــن 70 ألــــف شــخــص مـــن أفــغــانــســتــان، 
فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري. وقــد قام 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، بدور هام 

مارك ماركيس الفائز باللقب ست مرات في 
غضون سبعة أعوام من 2013 إلى 2019، ثم 

مواطنه خوان مير وكوارتارارو هذا العام.
ــت 

ّ
لــكــن بــانــتــظــار ظــهــور أيــقــونــة جــديــدة، دق

ســاعــة الـــــوداع فـــي فــالــنــســيــا. فــبــعــد سباقه 
والـــ  عــام 2000  امللكة منذ  الفئة  فــي  الـــ 372 
 ،1996 عــام  منذ  العاملي  الصعيد  على   432
سيضع روسي جانبًا خوذة رأسه ولباسه 

الرياضي ويتخلى عن دراجته النارية.
ُيعتبر روسي أكثر املعّمرين على الحلبات، 
ــام القياسية  لـــيـــدّون اســمــه فــي كــتــاب األرقـــ
خال مسيرة غير عادية رّصعها بـ 89 فوزًا 
انــطــاقــة من  ـــ 55  و199 مــنــصــة تــتــويــج وبــ
الــصــدارة وبـــ 76 أســرع لفة فــي سجل زاخــر 
بــاأللــقــاب: فــاز بلقب فــي فئة 125 ســي سي 
)1997(، وآخر في فئة 250 سي سي )1999(، 
وســبــعــة ألــقــاب فــي الــنــخــبــة، منها لــقــب في 
فئة 500 ســي ســي فــي 2001، ثــم ستة منذ 
االنــتــقــال إلــى موتو جــي بــي، وتــحــديــدًا بن 

من 2002 إلى 2005 ثم في 2008 و2009.

لضمان إجاء العبات املنتخب األفغاني من 
العاصمة كابل.

وفـــي هـــذا الــســيــاق؛ أكـــدت لــولــوة بــنــت راشــد 
الخاطر، مساعدة وزير الخارجية، واملتحدثة 
قطر  أن  الــخــارجــيــة،  وزارة  بــاســم  الــرســمــيــة 
ماضية في مواقفها اإلنسانية ودعم الفئات 
املــأوى  فــي ذلــك توفير  األكــثــر احتياجًا، بما 
آلالف الاجئن األفغان، ومن بينهم العبات 
ــادت  مــنــتــخــب أفــغــانــســتــان لــكــرة الـــقـــدم. وأشــ
ــر بـــاهـــتـــمـــام املــــؤســــســــات والــهــيــئــات  ــاطـ الـــخـ
األفغان  الاجئن  برعاية  والــدولــيــة  املحلية 
أثــنــاء إقامتهم فــي قطر، ودورهـــا فــي تنظيم 
ــافــــت:  ــنـــاجـــحـــة. وأضــ مـــثـــل هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الـ
»أتـــقـــدم بــالــشــكــر إلـــى االتـــحـــاد الــقــطــري لكرة 
للجنة  التابع  املبهر  الجيل  وبرنامج  الــقــدم، 
في  اإلســهــام  على  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
تنظيم هـــذه املـــبـــاراة، وإتــاحــة فــرصــة فــريــدة 
مــبــاراة على أرض واحــد  لــخــوض  لضيوفنا 
ــادات املــونــديــالــيــة الــتــي ستشهد  ــتــ مـــن االســ
الــعــالــم 2022«. من  مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس 
جانبه أكد حسن الذوادي، األمن العام للجنة 
باإلسهام  اعتزازه  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
في إعداد برامج تهدف إلى مساندة فئات في 
أشّد الحاجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي، 
ــول الـــاجـــئـــن األفـــغـــان  ــ ــه »مـــنـــذ وصـ ــال إنــ ــ وقـ
إقــامــة مؤقتة  إلــى قــطــر، قمنا بتأمن أمــاكــن 
وآمنة ضمن مقرات مخصصة ملونديال قطر 
الكريمة  الــحــيــاة  ســبــل  فيها  وتــتــوفــر   ،2022
للشباب والعائات، وتضم حضانة لألطفال، 

»الرقصة األخيرة للملك«
لن تبقى األعوام األخيرة لروسي عالقة في 
األذهان أو محفورة على صفحات البطولة 
الــعــاملــيــة، إذ لـــم يــتــمــكــن مـــن احـــتـــال أفــضــل 
مـــن املـــركـــز الــســابــع فـــي الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
للدراجن فــي عــام 2019، والـــ 15 فــي 2020، 
فقط،  نقطة   38 العشرين مع  املركز  وحاليًا 
فريق  من  البطولة  بداية  منذ  انتقاله  عقب 
ــــف هـــو يــامــاهــا -  َمــصــنــعــي إلــــى فـــريـــق رديـ
لــلــدراج   أفــضــل نتيجة 

ّ
أس آر تــي. كــذلــك إن

اإليطالي في إحــدى الــجــوالت كــان احتاله 
للمركز الثامن )في النمسا( في أسوأ موسم 
لــه مــن دون أن  لــه فــي مسيرته، وهــو األّول 
الــتــتــويــج.  إلـــى منصة  الــصــعــود  ينجح فــي 
ُيــغــادر روســـي عــالــم الـــدراجـــات الــنــاريــة من 
دون ندم في بطولة لم يعد قادرًا على التألق 
عــلــى حــلــبــاتــهــا أو فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــيــهــا. 
ولـــكـــن إلــــى جـــانـــب اســـمـــه الـــخـــالـــد، سيبقى 
روسي حاضرًا كرئيس لفريقه الجديد »في 
آر46« الــــذي ســيــنــافــس فــي فــئــة مــوتــو جي 
ع 

ّ
بدءًا من العام املقبل، كفريق رديف للمصن

دوكاتي. وسيبقى أيضًا »معلمًا« للدراجن 
الـــذيـــن يــتــخــرجــون مـــن أكــاديــمــيــتــه، أمــثــال 
موربيديلي  وفرانكو  بانيايا  فرانسيسكو 
ولــوكــا مــاريــنــي )األخ غــيــر الــشــقــيــق(، وفــي 
قـــلـــوب جــمــاهــيــره الـــوفـــيـــة لــــه، إضـــافـــة إلــى 
الدراجن الشباب الذين ترعرعوا على عشق 

مثالهم األعلى.
)فرانس برس(

ــــى تــنــظــيــم ســلــســلــة مــــن األنــشــطــة  إضــــافــــة إلـ
اليومية والتي شــارك في دعمها العديد من 
شــركــاء الــجــيــل املــبــهــر واملــتــطــوعــن«. وأشـــار 
الــــــذوادي إلـــى أن الــبــرامــج املــقــدمــة لاجئن 
األفغان تضمنت أيضًا مجموعة واسعة من 

الجلسات على مــدار األسبوع، مثل حصص 
الــيــوغــا، وتــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وورش 
العربية  اللغتن  فــي  ودروس  الفنية،  العمل 
 عن جلسات الدعم النفسي 

ً
واإلنكليزية، فضا

واالجتماعي، إضافة إلى أنشطة تحت مظلة 

التنمية.  وتابع  أجــل  القدم من  كــرة  برنامج 
أفغانستان  منتخب  »منذ وصــول  الــــذوادي: 
لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات إلــــى الــــدوحــــة، قــدمــنــا 
دورة لــتــدريــب املـــدربـــات ضــمــن مـــبـــادرة كــرة 
الــقــدم مــن أجـــل التنمية، فــي بــرنــامــج خــاص 
يلقي الضوء على االستفادة من رياضة كرة 
القدم كأداة هامة إلحداث تغيير إيجابي في 
ــــذوادي عــن سعادته  املــجــتــمــعــات«. وأعــــرب الـ
بإتاحة هذه الفرصة للجنة العليا وبرنامج 
الــجــيــل املــبــهــر، مــؤكــدًا أهــمــيــة مــواصــلــة دعــم 
وقــــال: »سعدنا  األفــغــانــي،  املنتخب  العــبــات 
املــبــاراة، ونتطلع  هــذه  تنظيم  باملشاركة في 
إلى مواصلة دعم هذه املجموعة امللهمة من 
الخارجية  لــوزارة  بالشكر  وأتقدم  السيدات، 
القدم، على  لكرة  القطري  القطرية، واالتحاد 
الاجئن  في مساعدة  املتواصلة  جهودهما 
األفغان«. من جهته قال منصور األنصاري، 
األمــــن الــعــام لــاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم: 
ــداء بــالــعــمــل مـــع لــجــنــة ريـــاضـــة املــــرأة  ــعــ »ســ
الهامة بن  املباراة  القطرية الستضافة هذه 
مــنــتــخــب أفــغــانــســتــان لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
ــــي قــطــر  ــدم فـ ــ ــقـ ــ ــات كــــــرة الـ ــ ــبـ ــ ــــن العـ ــــق مـ ــريـ ــ وفـ
الــدولــي. ونفخر  على أرضــيــة اســتــاد خليفة 
باإلسهام في تقديم الدعم لضيوفنا األفغان 
خــــال إقــامــتــهــم فـــي قـــطـــر، ونـــأمـــل أن تــكــون 
ــانـــي قـــد اســتــمــتــعــن  ــغـ العـــبـــات املــنــتــخــب األفـ
ــبــــاراة فـــي واحــــد مـــن االســـتـــادات  بــخــوض املــ
التي ستحتضن منافسات مونديال  الرائعة 

قطر املرتقب العام املقبل«.

قطر: لقاء كروي دعمًا لالجئين بمشاركة سيدات أفغانستانالّدراج روّسي يُنهي مسيرته في سباق فالنسيا
أكد الّدراج  فالنتينو 

روسي، أن جائزة فالنسيا 
الكبرى ستكون السباق 

األخير بالنسبة إليه

شهد استاد خليفة مباراة 
بين منتخب أفغانستان 

وفريق من العبات كرة 
القدم بقطر

)Getty/ستشاهد الجماهير الدراج روسي للمرة األخيرة )ستيف وبسر

)Getty/منتخب مصر يسعى للفوز وضمان التأهل للمرحلة النهائية )الرس بارون

)Getty/منتخب المغرب ضمن تأهله لألدوار النهائية )أولريك بيدرسون

المباراة ألقت الضوء على دور كرة القدم بتوحيد الشعوب )اللجنة العليا للمشاريع واإلرث(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

الصعبة،  املــواجــهــات  مــن  سلسلة 
تــنــتــظــر املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة في 
األخيرة  وقبل  الخامسة،  الجولة 
مــــن عـــمـــر تـــصـــفـــيـــات أفـــريـــقـــيـــا املـــؤهـــلـــة إلـــى 
ــقـــدم املــقــبــلــة  نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
املقررة في قطر عام 2022. وما بن منتخبات 
الــفــوز للصعود رســمــيــًا، وأخــرى  تبحث عــن 
للبقاء في الصدارة، والتقدم خطوة في رحلة 
مواجهات تحصيل  وثالثة تخوض  التأهل، 
ــام مــــبــــاريــــات صـــعـــبـــة، تــنــتــظــر  ــقــ ــــل، تــ ــــاصـ حـ
املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فــي الــجــولــة الــخــامــســة. 
وتتجه األنظار، في املجموعة األولــى صوب 

التصفيات 
األفريقية

رحلة تأهل مصر والجزائر

مجددًا  الواجهة  إلى  الدولية  المباريات  تعود 
بالتصفيات  األخيرة  قبل  ما  الحسم  مرحلة  في 
 ،2022 قطر  مونديال  إلى  المؤهلة  األفريقية 
الرحلة  لمتابعة  والجزائر  مصر  منتخبا  ويتطلع 

نحو المرحلة األخيرة

تقرير

ــي الـــعـــاصـــمـــة املــصــريــة  لـــقـــاء عـــربـــي يـــقـــام فــ
حامل  الجزائر  منتخب  بن  يجمع  القاهرة، 
لقب بطل أمم أفريقيا 2019، مع جيبوتي في 
لقاء تبدو فرص محاربي الصحراء األكبر في 
تحقيق الفوز على منافس خسر 4 مباريات 

متتالية.

الــجــزائــر، مــع مــدربــه جمال  ويــمــلــك منتخب 
بــلــمــاضــي 10 نــقــاط فــي املــركــز األول، بــفــارق 
األهــــداف عــن بــوركــيــنــا فــاســو، فيما ال يملك 
منتخب جيبوتي أي نقطة. ويراهن منتخب 
الجزائر على قوته الضاربة، ممثلة في رايس 
مبولحي وسعيد بن رحمة وبغداد بونجاح 
وأدم أوناس ويوسف بايلي ورياض محرز 
ورامــــــز زروقــــــي وجـــمـــال الـــديـــن بـــن الــعــمــري 
وإســــــام ســلــيــمــانــي وإســـمـــاعـــيـــل بـــن نــاصــر 
وعيسى مــانــدي ورامـــي بــن سبعيني، وسط 
ــأن يــلــعــب املــديــر الــفــنــي بطريقته  تــوقــعــات بـ

التقليدية 1-3-2-4.
وأكـــــــد جــــمــــال بـــلـــمـــاضـــي املــــديــــر الـــفـــنـــي، فــي 
تصريحات خــال املــؤتــمــر الــصــحــافــي، الــذي 
ــرورة تــكــاتــف الــجــمــاهــيــر واإلعــــام  ــ عــقــده ضـ
ــل الـــفـــوز على  الـــجـــزائـــري مـــع العــبــيــه، مـــن أجـ
جيبوتي ثم بوركينا فاسو، وحصد تأشيرة 

التأهل للدور املقبل.
ــــال »لــديــنــا مـــبـــاراة مـــع جــيــبــوتــي سعينا  وقـ
القاهرة،  فــي  وتــقــام  قــوة   

ّ
بكل لها  للتحضير 

الــتــي تــحــمــل ذكـــريـــات ســعــيــدة بــالــنــســبــة لنا 
ــم أفـــريـــقـــيـــا، نــحــن  ــ  ألمـ

ً
ــا ــطـ عـــنـــدمـــا تـــوجـــنـــا بـ

ــن الــتــصــفــيــات،  وصـــلـــنـــا ملـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مــ
وأمــامــنــا مــبــاراتــان مــع جــيــبــوتــي وبــوركــيــنــا 
فاسو، سنلعب خالها من أجل الفوز، وحصد 
الــثــالــث، واألخــيــر  الـــدور  إلــى  تأشيرة التأهل 
مـــن عــمــر الـــتـــصـــفـــيـــات«. وتــشــهــد املــجــمــوعــة 
نفسها، لقاء آخر، يجمع بن بوركينا فاسو 
»10 نقاط » مع النيجر 3 نقاط، ويحتل بها 

األخير املركز الثالث في الجدول.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة، تــتــجــه األنـــظـــار 
أنــغــوال، حينما تستضيف  املــصــريــة، صــوب 
األخـــيـــرة املــنــتــخــب املـــصـــري، فـــي لـــقـــاء يــبــدو 
ــي الــــوقــــت نــفــســه فــرصــة  ــ ــًا، وفـ صــعــبــًا نـــظـــريـ
ذهــبــيــة لــلــفــراعــنــة لحسم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
الدور الثالث. ويدخل املنتخب املصري اللقاء 
ولــديــه 10 نــقــاط فــي املــركــز األول، ويــتــيــح له 
للجولة  االنتظار  التأهل مباشرة دون  الفوز 

األخيرة، مقابل 3 نقاط ألنغوال.
ويـــخـــوض املــنــتــخــب املــــصــــري، الـــلـــقـــاء تحت 
قــيــادة مــدربــه الــبــرتــغــالــي كــارلــوس كــيــروش، 
ــــرة، عــلــى  ــــؤثـ ــــو يــــراهــــن عـــلـــى عـــنـــاصـــره املـ وهـ
رأسها محمد الشناوي حارس املرمى وأحمد 
حجازي وأكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمد 
النني وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة 
ومــحــمــد صـــاح ومــصــطــفــى مــحــمــد ومحمد 
شريف، في ظل غياب عناصر أخرى مميزة، 
مثل عمر مرموش ورمضان صبحي وطارق 

منتخب ليبيا يسعى 
للفوز واإلبقاء على 

حظوظه الضئيلة

منتخب الجزائر سيواجه جيبوتي في مباراة سهلة نظريًا )فريد قطب/فرانس برس(

حامد املستبعدين من حسابات املدير الفني 
في املعسكر األخير.

من جانبه عّبر روجــر دي سا مساعد املدير 
تــصــريــحــات  فـــي  املـــصـــري،  للمنتخب  الــفــنــي 
قـــدرة العبيه على تقديم  فــي  ثقته  إعــامــيــة، 
ــغــــوال، والـــســـعـــي وراء  ــاراة قـــويـــة أمـــــام أنــ ــبــ مــ
ــوز والــــعــــودة بــبــطــاقــة الـــتـــأهـــل. وقـــــال إن  ــفـ الـ
»املنتخب املصري حقق ريمونتادا رائعة في 
على  الفوز  ونــال  والرابعة  الثالثة  الجولتن 
في  الصعب  الــوضــع  وتخطى  مــرتــن،  ليبيا 
نقاط   3 نحتاج  للصدارة،  وتقدم  املجموعة، 
أنغوال،  مواجهة  في  التركيز  علينا  للتأهل، 

مباراة مهمة بالنسبة إلى ليبيا، التي تسعى 
والبقاء  التاسعة،  للنقطة  والــوصــول  للفوز، 
في دائرة املنافسة وماحقة املنتخب املصري 
على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث واألخير.
عربي  ديربي  يقام  التاسعة،  املجموعة  وفي 
مــثــيــر، ولــكــنــه تــحــصــيــل حـــاصـــل فـــي الــوقــت 
املتصدر  املــغــرب  منتخب  بــن  يجمع  نفسه، 
مـــع نــظــيــره الـــســـودانـــي. وحــســم املـــغـــرب قمة 
جـــدول تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 12 نقطة 
من 4 انتصارات، وحجز بطاقة التأهل للدور 
الثالث، فيما يملك منتخب السودان نقطتن 
حــتــى اآلن، مـــن تــعــادلــن بـــخـــاف الــخــســارة 

والـــلـــعـــب مــــن أجـــــل الــــفــــوز ومـــــن بـــعـــده عــلــى 
الغابون والتأهل للدور الثالث«.

وأضــــاف دي ســا »لــديــنــا تشكيلة رائــعــة من 
ــًا مــا  ــمــ ــا بــشــكــل جـــيـــد، دائــ ــنـ الـــاعـــبـــن، تـــدربـ
الوقت  أزمـــة ضيق  املــصــري  تــواجــه املنتخب 
االعتياد على  علينا  مباراة رسمية،  أي  قبل 
ذلــك وســنــؤدي بكل قــوة مــن أجــل الــفــوز على 
أنغوال، وهــو منتخب منظم، ولديه عــدد من 

الاعبن املحترفن في أوروبا«.
لــقــاء آخـــر مهما،  وتــشــهــد املــجــمــوعــة نفسها 
الــجــدول  وصــيــف  ليبيا  منتخب  بــن  يجمع 
بــرصــيــد 6 نــقــاط مـــع الـــغـــابـــون 4 نـــقـــاط، في 

ــقــــة. ويــتــطــلــع  ــابــ ــي الـــــجـــــوالت الــــســ ــ ــرتــــن فـ مــ
املــنــتــخــب املــغــربــي بــقــيــادة الــبــوســنــي وحيد 
األطلس  ألســـود  الفني  املــديــر  حاليلوزيتش 
إلى الفوز على السودان، وتحقيق االنتصار 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، والــحــفــاظ عــلــى ثقة 
الــجــمــاهــيــر، بـــخـــاف مــنــح الــفــرصــة لــوجــوه 
جــديــدة مــثــل مــحــمــد الــشــيــبــي العـــب الجيش 
املـــلـــكـــي وزكـــــريـــــاء أبـــــو خـــــال العـــــب ألــكــمــار 
الهولندي، في إطار اكتشاف مواهب جديدة 
الفريق،  الضاربة في  القوة  باقي  إلــى جانب 
مثل يوسف النصيري وسفيان بوفال ومنير 
الــحــدادي وسفيان أمــرابــط وأشـــرف حكيمي 

وأيمن برقوق وعــمــران لــوزا. وفــي املجموعة 
نــفــســهــا، يــلــتــقــي غــيــنــيــا مـــع غــيــنــيــا بــيــســاو، 
وهو لقاء تحصيل حاصل، وتمتلك غينيا 3 
نقاط وغينيا بيساو 4 نقاط، وكاهما خرج 
وتبخرت  املــجــمــوعــة،  قمة  على  املنافسة  مــن 
أحامهما في التأهل إلى الدور الثالث لكأس 
العالم. ويتأهل متصدرو املجموعات العشر 
إلى الدور الثالث والنهائي للتصفيات، الذي 
يشمل خمس مواجهات تقام بنظام الذهاب 
واإليـــــــاب، وتــســبــقــهــا قـــرعـــة طــبــقــًا لتصنيف 
االتــحــاد الــدولــي »فــيــفــا«، ويــتــأهــل الــفــائــزون 

الخمسة إلى مونديال قطر 2022.
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روما ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــقــــارة »الـــعـــجـــوز«،  إلــــى مـــاعـــب الــ
ُمتابعة  أجــل  مــن  الجمعة،  الــيــوم 
وعلى  املنتخبات،  تنتظر  هــامــة  مــواجــهــات 
رأسها املباراة بن إيطاليا وسويسرا، ضمن 
التصفيات  من  التاسعة،  الجولة  منافسات 
األوروبــيــة املؤهلة إلــى بطولة كــأس العالم، 
الــتــي ســتــقــام فـــي قــطــر عــــام 2022. ويــدخــل 
ــهــــة ضــــد ضــيــفــه  ــيـــا املــــواجــ ــالـ مــنــتــخــب إيـــطـ
منتخب سويسرا، في ملعب »سان سيرو«، 
مانشيني،  روبـــرتـــو  املــــدرب  كتيبة  وعــيــون 
ــثــــاثــــة، ومـــواصـــلـــة  عـــلـــى خـــطـــف الـــنـــقـــاط الــ
تــصــدر املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، الــتــي يتعادلون 
فــيــهــا فــــي الـــنـــقـــاط مــــع مــنــافــســهــم مــنــتــخــب 
سويسرا. ويتصدر منتخب إيطاليا جدول 
نقطة   14 برصيد  الثالثة  املجموعة  ترتيب 
من 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات، فيما 
تــعــادل فــي مــبــاراتــن فــقــط، فــي حــن يحتل 
املــنــتــخــب الــســويــســري املـــركـــز الــثــانــي بـــذات 
عدد النقاط، لكنه يأتي ثانيًا بفارق هدفن 
املـــواجـــهـــة  أهـــمـــيـــة  وتــــأتــــي  »األزوري«.  عــــن 
سيعتلي  منها  الفائز  ألن  املرتقبة،  القوية 
 17 برصيد  الثالثة،  املجموعة  ترتيب  قمة 
ــزداد فــرصــه بــالــتــأهــل إلـــى بطولة  نــقــطــة، وتــ
املتوفق  لكونه   ،2022 قطر  فــي  العالم  كــأس 
في املباريات املباشرة، التي جمعت بينهما 
املواجهة بن  من  الخاسر  أمــا  بالتصفيات. 
إيطاليا وسويسرا، فسيحتل املرتبة الثانية 
امللحق  إلــى  وسيتأهل  الثالثة،  باملجموعة 
األوروبـــي، ما يعني أنــه سيعاني كثيرًا من 
املقبل، ومرافقة  املــونــديــال  إلــى  التأهل  أجــل 

قمم أوروبية 
ُمهمة

صعوبة  إيطاليا،  لمنتخب  الفني  المدير  مانشيني،  روبرتو  المدرب  يدرك 
المواجهة ضد منتخب سويسرا، بعدما فقد العديد من العناصر األساسية 
في تشكيلته، نتيجة اإلصابات التي لحقت بهم، مع أنديتهم في منافسات 

»الكالتشيو«، باإلضافة إلى قوة خصمه

3031
رياضة

تقرير

ــــي الـــبـــطـــولـــة  ــتــــي ســـتـــلـــعـــب فـ املـــنـــتـــخـــبـــات الــ
العاملية الضخمة.

أزمة المدرب روبرتو مانشيني
تــلــقــى املـــــــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي، املـــديـــر 
الــفــنــي ملــنــتــخــب إيــطــالــيــا ضـــربـــات مــوجــعــة، 
همة ضد منتخب سويسرا، 

ُ
قبل املواجهة امل

بعدما فقد العديد من نجوم فريقه، نتيجة 
تــعــرضــهــم لـــإصـــابـــات مـــع أنــديــتــهــم أو في 
الــتــدريــبــات، مــا يــعــنــي غــيــابــهــم عــن املــبــاراة 
عــدد من نجوم منتخب  الحاسمة. وأصيب 
 ،)12( ـــ الــ األســبــوع  فــي  أنديتهم  مــع  إيطاليا 
ــيـــو«، حـــيـــث خـــــرج الــثــنــائــي  ــتـــشـ ــالـ ــكـ مــــن »الـ
ــام نــيــكــولــو بــــاريــــا، نـــجـــم وســـــط إنــتــر  ــهــ الــ
ــتـــونـــي مـــدافـــع  ــدرو بـــاسـ ــانــ ــســ ــيــ مــــيــــان، وألــ
»الـــنـــيـــراتـــزوري« مــن مـــبـــاراة فــريــقــهــمــا أمــام 
باريا  لُيستبَعد  عضلية،  بإصابات  ميان 
ــًا مــــن املـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي الـــخـــاص  ــامـ ــمـ تـ
التي  الــقــويــة  الــضــربــة  بـــاده. لكن  بمنتخب 
تلقاها روبرتو مانشيني، هي إصابة القائد 
املــخــضــرم، جــورجــيــو كيليني مــدافــع نــادي 
يــوفــنــتــوس ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، بــاإلضــافــة 
إلى لورينزو بيليغريني نجم روما وهّدافه، 
»األزوري«  مـــعـــســـكـــر  ــن  ــ مـ اســـتـــبـــعـــد  الــــــــذي 
وســيــغــيــب كــاهــمــا عـــن الــلــقــاء. وبــاإلضــافــة 

إلــــى الـــربـــاعـــي الـــســـابـــق، فــقــد عـــانـــى شــيــرو 
إيموبيلي، هداف نادي التسيو، من مشكلة 
في ربلة الساق في أثناء التدريبات مع بقية 
زمــائــه بــاملــنــتــخــب، لــيــتــقــرر اســتــبــعــاده، في 
ضربة قوية أخرى للمدرب مانشيني، الذي 
بات عليه العمل على إيجاد تركيبة خاصة، 
تكون قادرة على تحقيق الفوز على منتخب 

سويسرا.
ــــدوره، اعـــتـــرف جــورجــيــو كــيــلــيــنــي، مــدافــع  بــ
إيطاليا،  ومنتخب  يوفنتوس  نــادي  وقــائــد 
بـــــــأن إصــــابــــتــــه جــــــــاءت أكــــثــــر خـــــطـــــورة مــن 
توقعاته، بقوله في تصريحاته التي نقلتها 
»لـــســـوء  اإليـــطـــالـــيـــة:  قـــنـــاة »راي ســــبــــورت« 
املعسكر بسبب  االنسحاب من  الحظ، يجب 
اإلصـــابـــة، لكني ســأكــون قــريــبــًا مــن زمــائــي 
في هــذه املــبــاراة املهمة«. وتــابــع: »أنــا هادئ 
ينقلها  التي  نفسها  املشاعر  وهــذه  وواثـــق، 
املدرب إلى الاعبن. أنا متأكد أننا سنتأهل 
إلــى كــأس الــعــالــم. أنــا هنا فــي املعسكر. لقد 
اعتقدت أن اإلصابة أقل خطورة، لكني أدركت 
للراحة.  أخــرى  أيــام  لبضعة  سأحتاج  أنني 
كما قلت من قبل، نحن فريق رائع وسّر تألقه 
ملــدة 3 ســنــوات، أنــه حتى مع تغيير األفــراد، 
يظل األداء كما هــو«. وأضــاف: »سنقدم أداًء 
رائعًا. أشعر براحة، سأكون في روما للبقاء 
املباراة،  لخوض  وليس  الفريق،  من  بالقرب 
ألن جــمــيــع املـــنـــتـــخـــبـــات فــــي حـــالـــة طـــــوارئ 
املباريات  قائمة   

ّ
أن الحالية، بسبب  بالفترة 

ــافـــي، كــــذلــــك فـــإن  ــعـ ــتـ ــلـ ــتـــظـــة، وال وقــــــت لـ ــكـ مـ
سويسرا لديها الكثير من الغيابات أيضًا«.

وفــــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، يـــواجـــه منتخب 
أيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة )5 نـــــقـــــاط(، مــنــافــســه 
منتخب ليتوانيا )3 نقاط(، من أجل تحسن 

تطمح إنكلترا إلى 
حسم المواجهة ضد 

ألبانيا في التصفيات

بن ناصر يُملي شروطه على ميالن
يواصل نادي ميالن، مفاوضاته املكثفة لتجديد عقود بعض من نجومه، يتقدمهم النجم 
الجزائري إسماعيل بن ناصر، وكذلك املدافع أليسيو رومالنيولي، إضافة إلى الثنائي 
لياو وثيو هيرنانديز. ووضع بن ناصر شروطًا على إدارة »الروسونيري«  رافائيل 
مقابل تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامني ونصف، وتبقى متعلقة بالراتب السنوي 
يـــورو، بحسب شبكة »ســبــورت ميدياسات«  ـــ1.5 مليون  بـ عــقــده  فــي  واملــقــدر حاليًا 
اإليطالية. وُيطالب بن ناصر بالحصول على راتب سنوي قدره 3 ماليني يــورو، في 
وقت عرض املدير الرياضي في ميالن باولو مالديني راتبًا قدره 2.5 مليون يورو في 
السنة، وهو ما يجعل االتفاق بعيدًا في الوقت الحالي على أن تستمر املفاوضات في 
األيام املقبلة. وكان بن ناصر قد انضم لفريق ميالن في فترة االنتقاالت الصيفية عام 
2019 قادمًا من أمبولي اإليطالي مقابل 16 مليون يورو، وصار منذ ذلك الوقت أحد 

أبرز نجوم الفريق واملساهمني في النتائج الرائعة التي ُيحققها النادي.

جماهير سانت إتيان ُتكافئ نجمها الخزري
رّدت جماهير فريق سانت إتيان الفرنسي الجميل لنجمها التونسي وهبي الخزري، 
وذلك بعد تألقه الالفت في الفترة األخيرة وتسجيله 7 أهداف، منذ بدء املوسم الحالي 

من منافسات الدوري الفرنسي، وساهمت في حصوله على جائزة جديدة ُمميزة.
أّن قائد منتخب »نسور قرطاج« حصل على  إتيان، في بيان رسمي،  وأعلن سانت 
لقب أفضل العب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحصل التونسي الخزري على نسبة 

90% من األصوات، في استفتاء الجماهير الذي نظمه املوقع الرسمي للفريق.
وبذلك، يفوز الخزري بلقب أفضل العب مع سانت إتيان، للشهر الثاني على التوالي، 
ولم يكن ذلك مفاجئًا بما أن وهبي كان نجم الفريق من دون منازع خالل الـ4 أسابيع 
األخــيــرة، ونجح فــي تسجيل 4 أهـــداف، منها هدفه األســطــوري فــي شباك ميتز من 
مسافة 60 مترا. وكان الخزري أكد، في تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، أنه 
: »ال أدري إن 

ً
يسعى إلى مساعدة سانت إتيان على البقاء في الــدوري املمتاز، قائال

كنت سأستمر مع سانت إتيان املوسم املقبل. إلى حد اآلن عقدي ال يسمح بذلك، ال 
أرغب في الرحيل وترك النادي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي«.

برشلونة يبتكر »عقدًا غريبًا« لعثمان ديمبيلي
بعدما تجددت إصابة النجم الفرنسي، عثمان ديمبيلي، رغم خوضه مباراة واحدة في 
 غريبًا لحل هذه املشكلة، خصوصًا 

ً
املوسم الجديد، أبدعت إدارة فريق برشلونة حال

للتجديد.  أبــدى في وقــت سابق استعداده  والــذي  الالعب  اقــتــراب نهاية عقد  في ظل 
للمهاجم  »عقدا غريبا«  أليماني،  ماتيو  القدم في فريق برشلونة،  واقترح مدير كرة 
الفرنسي، عثمان ديمبيلي، ومضمونه هو الدفع مقابل اللعب، وهي الفكرة التي ُجربت 
ديمبيلي،  حالة  على  تطبيقها  يريد  واآلن  وفالنسيا  مايوركا  مثل  أندية  في  سابقًا 
بحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية. وفي حال لم يوافق ديمبيلي على توقيع عقد 
بهذا النظام، فإن الالعب سيكون ُحرا وُيمكنه املغادرة في سوق االنتقاالت الشتوية 
مانشستر  فريق  في  مماثلة  حالة  على  تطبيقه  تم  النظام  هــذا  أن  العلم  مع  القادمة، 
يونايتد اإلنكليزي مع الالعب أوين هارغريفز، سابقًا. بهذا القرار، تكون إدارة فريق 
ترتبة 

ُ
قلص من األعباء املالية امل

ُ
برشلونة ضربت عصفورين بحجر واحد، ألنها ست

عن عقد ديمبيلي والراتب الذي ُيدفع وهو ال يلعب إال نادرًا، وستدفع ديمبيلي لالنتباه 
املال مقابل  أنه سيتلقى  أكثر والعمل بجهد أكبر بغية تجنب اإلصابات، خصوصًا 

كل دقيقة يلعبها.

الجزائر توّدع بطل المالكمة السابق لوصيف حماني
فارق البطل الجزائري السابق في رياضة املالكمة، لوصيف حماني، الحياة بعد صراع 
طويل مع املرض، وهو الذي ُيعد أحد الذين صنعوا أمجاد رياضة »الفن النبيل« في 
وفي لوصيف حماني عن عمر ناهز )71 سنة(، إذ سبق له، خالل فترته في 

ُ
البالد. وت

ل الجزائر في األلعاب األوملبية الصيفية في مدينة ميونخ األملانية 
ّ
عالم املالكمة، أن مث

عام 1972، كما كان قد حصل على امليدالية الذهبية في األلعاب األفريقية في الغوس 
النيجيرية عام 1973.

على هامش الحدث

تريد إيطاليا 
الفوز على 
سويسيرا )ألبيرتو 
)Getty/لينغرا

عانى باكس أمام نيويورك نيكس بالمباراة 
)Getty/آل بيلو(

فقط  قبل جولتن  املجموعة،  في  وضعهما 
ــة، املــؤهــلــة  ــيــ مـــن نــهــايــة الــتــصــفــيــات األوروبــ
أمــا في املجموعة  إلــى مونديال قطر 2022. 
الــتــاســعــة، فــســتــكــون األنــــظــــار مــتــجــهــة إلــى 
املهمة القوية، التي تنتظر منتخب إنكلترا، 
ومنافسه منتخب بولندا، ومنتخب ألبانيا، 
النقاط، وحسم  التي تتصارع على تحقيق 
البطاقة املتأهلة إلى بطولة كأس العالم في 
قطر 2022. ويحتل منتخب إنكلترا صدارة 
فيما  نقطة،   20 برصيد  التاسعة  املجموعة 

فــي قــطــر 2022، فــي حـــال حــصــول »األســـود 
الثاثة« على النقاط الثاث. ونظرًا ألهمية 
ملنتخب  الفني  الجهاز  استدعى  املــواجــهــة، 
باإلضافة  القوية،  العناصر  جميع  إنكلترا 
رأسهم  وعلى  »البريمييرليغ«،  مواهب  إلى 
ــال، ســمــيــث روي، الــــذي  ــ ــنـ ــ ــادي أرسـ ــ نـــجـــم نــ
انضم للمرة األولى في مسيرته الدولية إلى 
»األســـود الــثــاثــة«. وكــحــال بقية املنتخبات 
»األسود  األوروبية، استبعد الجهاز الفني لـ
ــورد،  ــ ــفــ ــ ــــوس راشــ ــاركــ ــ  مـــــن مــ

ً
الــــثــــاثــــة« كــــــا

يـــأتـــي مــنــتــخــب بــولــنــدا فـــي املـــركـــز الــثــانــي، 
برصيد 17 نقطة، في حن يحل فيه منتخب 
ــأة كـــبـــيـــرة فــي  ــاجـ ــفـ ــا، الــــــذي شـــكـــل مـ ــيـ ــانـ ــبـ ألـ
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى املونديال، 

باملرتبة الثالثة، برصيد 15 نقطة.
ويـــــدرك مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا صــعــوبــة املــهــمــة، 
عندما يواجه اليوم الجمعة، نظيره منتخب 
في  الشهير  »ويمبلي«  ملعب  على  ألبانيا، 
مثل 

ُ
ت لكونها  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 

مــفــتــاح الـــوصـــول إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

بـــرواس، وميسون مــاونــت، ولــوك  وجيمس 
ــر الــــتــــدريــــبــــي، بــســبــب  ــكـ ــعـــسـ شــــــــوك، مـــــن املـ
اإلصــابــات الــتــي تــعــرضــوا لها مــع أنديتهم 
فــي الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. 
وبــاإلضــافــة إلــى الاعبن األربــعــة، استبعد 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي ملــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا ديـــكـــان 
ــادي وســتــهــام، الــــذي ظــهــرت  ــــس، نــجــم نــ رايـ
املعسكر  فــي  الشديد  اإلعــيــاء  عليه عــامــات 
الــتــدريــبــي، نــتــيــجــة اإلرهــــــاق الــكــبــيــر، الـــذي 

يعاني منه، بسبب ضغط املباريات.

وجه رياضي

زهير ورد

ُيــصــنــف الــهــولــنــدي مــحــمــد إحــتــاريــن، مــن بــني املـــواهـــب التي 
آخر  فــي  يوفنتوس  إلــى  انتقل  وقــد  كبير،  نــجــاح  لها  يتوقع 
البيانكونيري،  إدارة  ولكن  الصيفية،  االنــتــقــاالت  ســوق  أيــام 
ــه إلــــى ســـمـــبـــدوريـــا حــتــى يــنــســجــم مـــع أجــــواء  ــارتــ قـــــررت إعــ
على  الجديد  الوافد  يكون  أن  التوقعات  ورشحت  الكالتشيو. 
أن صــاحــب 19 عامًا  ذلـــك  املــســابــقــة،  نــجــوم  مــن  الكالتشيو 

أيندهوفن، ونظرًا  السابق  ظهر بمستويات مميزه مع فريقه 
إعــارتــه. ولــم يكن  فــإن يوفنتوس اختار  للمنافسة مع ديباال 
ه 

ّ
أن طاملا  الواعد،  الالعب  إلى  بالنسبة  مقنعًا  يوفنتوس  قــرار 

األبــطــال مــع نجوم  بــاملــشــاركــة فــي دوري  النفس  كــان يمني 
تفادي  أجــل  نافس من  فريق  مع  نفسه يشارك  ليجد  اللعبة 
النزول إلى الدرجة الثانية. ومباشرة بعد التحاقه بسمبدوريا 
 كبيرًا بسبب وزنــه، حيث كان 

ً
الهولندي إشكاال النجم  واجه 

مطالبًا بالتخلص من 5 كلغ زائــدة حتى يمكنه املشاركة مع 
الفريق وافتكاك مكان أساسي يساعده على تفجير مواهبه. 
وتسبب هذا اإلشكال في عدم ظهور إحتارين مع سمبدوريا 
وهو ما جعل وضعه املعنوي سيئًا حيث تحول حلم مغادرة 
الغياب عن  أن  إلــيــه، خاصة  بالنسبة  كــابــوس  إلــى  أيندهوفن 
الشهر  أزمـــة ألي العـــب. وخـــالل منتصف  املــبــاريــات يسبب 
الــجــديــد ترخيصًا  إدارة فريقه  مــن  إحــتــاريــن  املــاضــي، طلب 
استثنائيًا حتى يعود لهولندا ألمر عائلي طارئ، واستجابت 
إدارة النادي لطلبه، ولكن منذ ذلك التاريخ غاب عن األنظار ولم 
ديللو  أكدته صحيفة »الغزيتا  ما  وفــق  تتوفر معطيات عنه 
سبورت«. كما زاد وكيل الالعب مينو رايوال في تعقيد الوضع، 
ه ال يملك أية معلومات عن إحتارين منذ 

ّ
بعد أن أشار إلى أن

فترة طويلة، مشيرا إلى أنه مستعد لتقديم العون إليه إن كان 
 جديدًا بعد الخيبة 

ً
محتاجًا لذلك، حتى تعرف مسيرته تحوال

التي عرفها. وراجت أخبار، مفادها أن النجم الهولندي يعاني 
ه بات يفكر في اعتزال 

ّ
من أزمة نفسية منذ وفاة والده، بل إن

مرة  اللعب  في  الرغبة  استعادة  أن عجز عن  بعد  القدم  كــرة 
أخــرى. وقد عانى الالعب من الصعوبات في بداية مسيرته، 
خاصة أن عائلته كانت تعاني نتيجة العوز املادي، وقد نشأ 
إحتارين في مناخ صعب نسبيا وهو ما جعله مرتبطًا أكثر 
وكان  الرياضية.  أحالمه  تحقيق  على  التي ساعدته  بعائلته 
ه من أصول 

ّ
أن إحتارين مرشحًا لتمثيل منتخب املغرب بما 

املناسبات في سنة 2020 تمت دعوته  مغربية، وفــي إحــدى 
لتمثيلهما،  والهولندي  املغربي  للمنتخبني  الفترة نفسها  في 
ه ال يعتبر من 

ّ
ولكنه في النهاية فضل اللعب لألخير، رغم أن

الخيارات األساسية.

محمد إحتارين
نجم كرة قدم من أصول مغربية، عانى مؤخرا من أزمة كبيرة بعد 

وفاة والده مما جعله يفكر في اعتزال اللعب

باكس يُفلت من الهزيمة 
في »إن بي إيه«

أفــلــت فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس حــامــل اللقب 
فــي املــوســم املــاضــي، مــن خــســارة ثانية أمــام 
منافسه العنيد نيويورك نيكس، بعد أن كان 
قــاب قوسن أو أدنــى من التفريط بتقّدم 24 
نــقــطــة، قــبــل أن يتسلح بــالــثــاثــيــات ويــخــرج 
مــلــعــب  عـــلـــى   ،)100-112( بــنــتــيــجــة  ــزًا،  ــ ــائـ ــ فـ
مــاديــســون ســكــويــر غــــاردن ضــمــن منافسات 
الـــســـلـــة  ــرة  ــ ــ كـ فـــــي دوري  ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ الـ املـــــوســـــم 
نيويورك  فريق  وكــان  للمحترفن.  األميركي 
ـــره بـــفـــارق 21 نــقــطــة في 

ّ
نــيــكــس عــــّوض تـــأخ

الــتــي جمعتهما،  ــاراة  ــبـ املـ فــي  األول  الــشــوط 
أنه  إال  ميلووكي،  في  بالفوز  باكس  ليصدم 
لم ينجح في تكرار ذلك هذه املرة. وكان بات 
كــونــافــتــون أفــضــل مسجل فــي بــاكــس مــع 23 
نقطة في أعلى سجل له هذا املوسم، بما فيها 
ثــاث ثــاثــيــات فــي الــدقــائــق األربـــع األخــيــرة، 
فيما أضـــاف غــرايــســون ألـــن مــحــاولــتــن من 
ا لينهي 

ً
خلف القوس في الوقت القاتل أيض

املــبــاراة مع 26 ثاثية ناجحة من  ميلووكي 
50 محاولة.

وبـــدا بــاكــس فــي طريقه إلــى فــوز مــريــح على 
منافسه بــعــد أن خــطــف الــعــمــاق الــيــونــانــي، 
يانيس أنتيتوكونمبو، الكرة قبل أن يسجل 
ــــى 24  ســـلـــة ســـاحـــقـــة، رافــــعــــًا تــــقــــّدم فـــريـــقـــه إلـ
نــقــطــة مــنــتــصــف الـــربـــع الــثــالــث، إال أن بـــدالء 

فــريــق نــيــويــورك نــيــكــس، الــذيــن عـــّول عليهم 
الاعبن  فعالية  لعدم  تيبودو،  تــوم  املـــدرب، 

األساسين نجحوا في تقليص الفارق. 
وسجل النجم ديريك روز 22 نقطة من مقاعد 
ــاف زمــيــلــه إيــمــانــويــل  ــ ــاط، فــيــمــا أضـ ــيـ ــتـ االحـ
كويكلي 18، بينها ثاثية عادلت األرقام 89-

املــبــاراة، إال  89 قبل 5:06 دقــائــق على نهاية 
الثانية  لألمسية  يلعب  كــان  الــذي  باكس  أن 
تــوالــيــًا بــعــد فــــوزه عــلــى مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي، ومــع 
ــــروك  ــيـــاب كـــريـــس مـــيـــدلـــتـــون وبـ ــرار غـ ــتـــمـ اسـ
لوبيز، أمطر سلة أصحاب األرض بثاثيات 
مـــــن خـــــــال غـــــــرو هـــــولـــــيـــــداي، جـــــــــورج هــيــل 
قبل  نقاط   10 فــارق  ليستعيدوا  وكونافتون 
إلى  رصيده  باكس  ليرفع  النهاية،  من   2:05
ســتــة انـــتـــصـــارات ومــثــلــهــا هـــزائـــم فـــي املــركــز 

الثامن في املنطقة الشرقية.
أما في أبرز املباريات األخرى، فسجل، النجم 
كيفن دورانــت، 30 نقطة وأضــاف الماركوس 
ألدريج 21 فيما حقق جيمس هــاردن تريبل 
تــمــريــرة  مــتــابــعــة و11   11 نــقــطــة،   17( ــل  ــ دابـ
الفوز  إلــى  نتس  بروكلن  ليقودوا  حاسمة( 
مــعــوضــًا   90-123 مـــاجـــيـــك  أورالنــــــــــدو  عـــلـــى 
الخسارة أمام شيكاغو بولز الثاثاء املاضي.
وتـــفـــوق فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز بطل 
ــام 2020 فــــي مــــبــــاراة مـــثـــيـــرة بــعــد  ــ نــســخــة عـ
بنتيجة  ميامي هيت،  منافسه  على  التمديد 
)120-117، بقيادة راسل وستبروك، الذي حقق 
تريبل دابل )25 نقطة، 12 متابعة و14 تمريرة 
حاسمة(، وماليك مونك )27 نقطة( وأنتوني 
ديفيس )24 نقطة و13 متابعة( مع استمرار 
غياب نجمه املخضرم لييرون جيمس، فيما 
عزز غولدن ستايت ووريرز صدارته للمنطقة 
الــغــربــيــة بــانــتــصــار ســـادس تــوالــيــًا جـــاء على 
حساب مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة )123-
110(، بعدما رفع رصيده إلى 10 انتصارات، 

وخسارة وحيدة فقط.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــــررت رابـــطـــة دوري كــرة 
نيكوال  إيــقــاف  للمحترفن،  األميركي  السلة 
ــبــــاراة  ــفــــر نـــاغـــتـــس، مــ يـــوكـــيـــتـــش عــــمــــاق دنــ
ــر، وتــغــريــم  واحـــــدة، دون الــحــصــول عــلــى أجــ
ماركيف موريس العب ميامي هيت 50 ألف 
املـــبـــاراة،  فــي  بينهما  الــشــجــار  بسبب  دوالر 
اإلثـــنـــن املـــاضـــي، كــمــا عـــوقـــب جــيــمــي بــاتــلــر 
بسبب  دوالر  ألــــف   30 بـــغـــرامـــة  هــيــت  العــــب 
»مــحــاولــة تصعيد الــشــجــار«، وكــذلــك بسبب 

عدم إجراء مقابلة مع رابطة الدوري.
)فرانس برس(
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