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رياضة

فاجأ أسطورة 
منتخب فرنسا 
السابق، تييري 
هنري، الجميع 
بموقفه من 
النجم المصري 
محمد صالح، 
معتبرًا أنّه ليس 
األفضل في 
العالم بالوقت 
الحالي، وأن 
اعتباره أفضل 
من نجوم اللعبة 
حاليًا مبالغ فيه، 
ويعتقد أن 
هناك أكثر من 
العب أفضل من 
مهاجم ليفربول 
اإلنكليزي 
المتألق.

)Getty/نال تألق صالح ثناء جميع األساطير )غارث كوبلي

هنري يهاجم صالح!

نجح برشلونة في حسم ملف تمديد عقد نجمه 
أنسو فاتي، بعد أن مدده رسميًا إلى سنة 2027، 

لكن املوهبة تعرض ملوقف محرج، من قبل 
سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني، 

الذي ثار في وجهه، بسبب إضاعته تسجيل هدٍف 
محقق ضد منافسه دينامو كييف بدوري أبطال 

أوروبا. وقال فاتي: »لقد تحادث معي سيرجي 
بعد اللقاء، وكان غاضبًا وطالبني بأن أكون 

حاسمًا بالتعامل مع الكرات في منطقة الجزاء«.

صنع النجم األملاني، مسعود أوزيل، الحدث 
خالل مواجهة فريقه فنربخشة التركي لضيفه 

أنتويرب البلجيكي، في الجولة الثالثة من 
الدوري األوروبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2. 
وتذمر أوزيل، بعد استبداله في الدقيقة 65 من 

عمر اللقاء، حيث فوجئ بوجود رقمه على لوحة 
التغيير، ليترك أرضية امللعب، ولوحظ أنه في 
حالة مزاجية سيئة للغاية، قبل أن يقوم بركل 

قارورة مياه قرب دكة احتياط فريقه.

قرر االتحاد الدولي ملنافسات الثالثي، إيقاف 
املتسابق الروسي إيغور بوليانسكي 3 سنوات، 

بعد ثبوت إيجابية عينة للمنشطات.
خذت العينة من إيغور بوليانسكي، خالل 

ُ
وأ

اختبار خارج املنافسات في شهر يوليو/ تموز 
املاضي، ما يعني استبعاده من كل املسابقات 

)31 عامًا(،  التالية. وشارك بوليانسكي صاحب الـ
في سباق الفردي للرجال في دورة األلعاب 

األوملبية في طوكيو، وأنهاه في املركز 43.

قائد برشلونة سيرجيو 
بوسكيتس يثور في وجه 

أنسو فاتي

مسعود أوزيل 
يثير الجدل من جديد 

مع فنربخشة

المنشطات توقف 
الروسي بوليانسكي لمدة 

3 سنوات
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بنزيمة استبعد عن 
المنتخب الفرنسي مدة 5 

سنوات بسبب قضية االبتزاز

مواجهات القمة في »البريميرليغ«
تترقب الجماهير الرياضية يوم غٍد األحد، من أجل متابعة أقوى املواجهات 
الكروية، في األسبوع التاسع، من مواجهات الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
تجمع  مثيرة  مــبــاراة  في  توتنهام،  وستهام ضيفه  يستقبل  عندما  الــقــدم، 
نادي  يستقبل  الثانية،  املــبــاراة  وفــي  لندن.  البريطانية  العاصمة  قطبي  بني 
مانشستر يونايتد على ملعب »أولد ترافورد«، منافسه وخصمه التاريخي 
ليفربول، في مواجهة ستجمع بني أفضل نجوم الــدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم، وعلى رأسهم املصري محمد صالح مهاجم »الريدز«، والبرتغالي 

املخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم »الشياطني الُحمر«.

إثارة الدوري اإلسباني
التي ستتابع  القدم،  يــوم غــٍد األحــد حافاًل بالنسبة لجماهير كــرة  سيكون 
ملعب  على  مــدريــد،  ريــال  التاريخي  وخصمه  برشلونة  بــني  »الكالسيكو« 
»كامب نو«، في قمة منافسات األسبوع العاشر من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
الجريح  الجماهير  اإلســبــانــي، فستترقب  بــالــدوري  الثانية  املــبــاراة  فــي  أمــا 
أتلتيتكو مدريد، الذي تعرض لخسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا، على 
يد ليفربول اإلنكليزي )3-2(. لذلك يمني املدرب األرجنتيني دييغو نفسه 
ريــال سوسيداد  الفوز على ضيفه  تحقيق  إلى  »الروخيبالنكوس«  بقيادة 

ونسيان الهزيمة في املسابقة القارية.

مباريات قوية في »الكالتشيو«
ــة الخمسة  ــيـ ــات األوروبـ ــدوريـ لــن يــكــون »الــكــالــتــشــيــو« مختلفًا عــن بــاقــي الـ
الكبرى، يوم غٍد األحد، ألن الجماهير تترقب عدة مواجهات قوية، بني روما 
املحلية،  املسابقة  من  التاسع  األســبــوع  منافسات  قمة  ثم  نابولي،  وضيفه 
عندما يستضيف إنتر ميالن خصمه التاريخي يوفنتوس، وأعني الفريقني 
على النقاط الثالثة. بدوره، يتطلع أتالنتا إلى نسيان خسارته املؤهلة، على 
مانشستر يونايتد )3-2(، في دوري أبطال أوروبا، عندما يطمح إلى تجاوز 
تــجــاوز خطر  إلــى  فيورينا  هــيــالس  فيما يسعى  أوديــنــيــزي،  عقبة ضيفه 

ضيفه الثقيل التسيو.

صراع الصدارة في الدوري الفرنسي
يأمل نــادي أوملبيك مرسيليا في إحــداث مفاجأة كبيرة، من عمر األسبوع 
الثقيل  الــقــدم، عندما يستقبل ضيفه  لــكــرة  الفرنسي  الـــدوري  فــي   )11( ـــ ــ ال
باريس ســان جيرمان، يــوم غــٍد األحــد، والــذي يتربع على عــرش الــصــدارة، 

وخطف  الــفــوز،  تحقيق  إلــى  مرسيليا  أوملــبــيــك  ويطمح  نقطة.   27 برصيد 
الـــ20، في جدول الترتيب، ألنه  النقاط الثالث املهمة، حتى يصل إلى نقطته 
الرابع، برصيد 17 نقطة، فيما يدرك فريق نيس صعوبة  حاليًا في املركز 

املهمة أمام أوملبيك ليون، في املباراة القوية التي ستجمع بينهما.
ويــريــد نـــادي نيس مــواصــلــة نتائجه الــرائــعــة فــي املــوســم الــحــالــي، وتحقيق 
الذي يبلغ 17 نقطة، جعلته يحتل  إلى رصيده،  النقاط  االنتصار، وإضافة 
املركز الثالث، خلف املتصدر باريس سان جيرمان، والنس صاحب املركز 
الثاني، فيما يعلم أوملبيك ليون )16 نقطة(، أن الفوز يعني حصوله على نقاط 
املباراة، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، ما يعني املنافسة على املراكز الـ4 األولى 

في جدول الترتيب.
أمـــا نـــادي النـــس، صــاحــب املــركــز الــثــانــي فــي جـــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد 18 
النتائج  تحقيق  ومواصلة  ميتز،  أمــام ضيفه  املواجهة  فيريد حسم  نقطة، 
الرائعة، حتى اآلن في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما استطاع الفوز في 
للهزيمة في مباراتني، فيما  5 مباريات، وتعادل في 3 مناسبات، وتعرض 
يعاني ميتز كثيرًا في املسابقة املحلية، نتيجة حلوله في املركز الـ18، برصيد 

6 نقاط فقط.

حكمت النيابة العامة في فرساي بالسجن 
مـــدة عــشــرة أشــهــر مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ على 
الــــدولــــي الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، بتهمة 
الــتــواطــؤ فـــي مــحــاولــة االبـــتـــزاز عـــام 2015 
لزميله السابق في املنتخب الوطني ماتيو 
ــد مـــن خمسة  ــ فــالــبــويــنــا. بــنــزيــمــة هـــو واحـ
أشــــخــــاص يــخــضــعــون لــلــمــحــاكــمــة بــســبــب 
مــحــاولــة ابــتــزاز حصلت فــي 2015، مــا أدى 
إلـــى اســتــبــعــاده عــن املنتخب الــوطــنــي مــدة 
خـــمـــس ســــنــــوات ونــــصــــف. وطــــلــــب املـــدعـــي 
العام أحكاًما تتراوح بني السجن 18 شهًرا 
مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ والـــســـجـــن حـــتـــى أربــــع 
سنوات للمحكومني األربــعــة اآلخــريــن. ولم 
»الــديــوك«،  منتخب  إلــى  العائد  النجم  يكن 
الــــذي لــعــب فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــع ريــــال مــدريــد 
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا، حاضًرا 
ــاي يـــومـــي األربـــــعـــــاء والــخــمــيــس  فــــي فــــرســ
خالل الجلسات. وُيتهم بنزيمة بتحريضه 
فالبوينا على دفع مبلغ من املال للمبتزين 
الــذيــن هـــددوا بالكشف عــن فيديو لألخير، 
بـــتـــدخـــلـــه فــي  اعــــتــــرف األول حــيــنــهــا  وقـــــد 

باريس ـ العربي الجديد

تواصلت ردود الفعل على فكرة إقامة كأس 
به  تقدم  اقــتــراح  كــل سنتني بموجب  العالم 
الــقــدم )فيفا( مؤخرًا،  الــدولــي لكرة  االتــحــاد 
إذ أكــد رئــيــس نـــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي 
هـــربـــرت هــيــنــر أنـــه يـــعـــارض بــشــدة الــفــكــرة. 
وجــاء كــالم رئيس العمالق الــبــافــاري ملجلة 
»كيكر« األملانية بقوله: »الالعبون، املدربون 
األنــديــة يشكون من  فــي  املسؤولني  وجميع 
يــريــدون زيــادة زخم  املباريات، واآلن  زحمة 
هذه املباريات؟ أعتقد أن ال معنى لذلك على 
إلى  النظر  اإلطـــالق«، وأردف »يتعني علينا 
صحة الالعبني«. وأضاف »أثبتت الروزنامة 
الحالية جدواها منذ عقود عدة. صحيح أن 
واملــال  إضافية  مداخيل  تجلب  الفكرة  هــذه 
االحترافية،  الرياضة  فــي  هــاًمــا  دوًرا  يلعب 
بكرة  التضحية  اإلطـــالق  على  يجب  ال  لكن 
املــاديــة«. كما اعتبر  القدم لحساب املصالح 
البرازيلي كافو، بطل العالم مرتني في 1994 
إقامة  أن  السيليساو،  كتيبة  برفقة  و2002 

املبتزين. ولطاملا  املــوضــوع بطلب من أحــد 
نــفــى بنزيمة هـــذه املــزاعــم قــائــاًل إنـــه حــاول 
ــلــــى الــــــخــــــروج مــن  مــــســــاعــــدة فـــالـــبـــويـــنـــا عــ
املــوقــف ولــيــس اإليـــقـــاع بـــه. وقــالــت املدعية 
املحكمة »بنزيمة ليس  أمــام  سيغولني مار 
شخًصا صالًحا حــاول املساعدة. لقد عمل 
للسماح للمفاوضني بالوصول إلى هدفهم 
كما  األمــــوال«.  على  بالحصول  وللمبتزين 
طــلــبــت تــغــريــمــه 75 ألــــف يـــــورو. واســتــبــعــد 
الالعبان من منتخب »الــديــوك« منذ أواخر 
الـــعـــام 2015 قــبــل عــــودة بــنــزيــمــة فـــي كــأس 
ــرج أبــطــال  ــذا الـــصـــيـــف، حــيــث خــ أوروبـــــــا هــ
العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن 
أيــام، لقب دوري  يحققوا، قبل قرابة عشرة 
األمـــم األوروبـــيـــة على حــســاب إسبانيا في 
 

َ
ُيستدع لــم  فيما  بنزيمة.  بــقــيــادة  النهائي 

ــدًدا. وقـــــــال فـــالـــبـــويـــنـــا فــي  ــجــــ فـــالـــبـــويـــنـــا مــــ
شهادته يوم افتتاح املحاكمة: »كنت خائًفا 
عــلــى مــســيــرتــي الـــريـــاضـــيـــة، عــلــى منتخب 
ــه إذا تـــم نــشــر مـــواد  فــرنــســا. كــنــت أعــــرف أنـ
الفيديو، فسيكون األمر معقًدا بالنسبة لي 

كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم مـــــّرة كـــل سنتني 
»فكرة سيئة للغاية«. وقال كافو )51 عامًا(، 
أحـــد ســفــراء مــونــديــال »قــطــر 2022«، خــالل 
القطرية  العاصمة  لقاء مع الصحافيني في 
الدوحة: »إقامة كأس العالم مرة كل سنتني 
فكرة سيئة للغاية. الجماهير تشتاق لكأس 
العالم مــرة كل أربــع ســنــوات. منذ مونديال 
روسيا 2018 والجميع يتحّدث عن مونديال 
ــــدادات  ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ الـــتـــصـــفـــيـــات،   ،2022 قـــطـــر 
واملـــالعـــب«. وأضــــاف بــطــل إيــطــالــيــا السابق 
مع فريقي روما وميالن: »سيفقد املونديال 
بريقه إذا أقيم مّرة كل سنتني«. وتابع كافو 
»بـــحـــال فــــوز مــنــتــخــب مـــا فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ســتــكــون حــظــوظــه مــرتــفــعــة بــالــحــفــاظ على 
لقبه بعد سنتني، ألنه سيبقى مهيمنًا على 
اللعبة، فيما إقــامــة املــونــديــال مــّرة كــل أربــع 
سنوات ُتدخل منتخبات مختلفة على خط 
املــنــافــســة«. ويــجــري االتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم )فيفا( مشاورات حول مقترح إصالح 
الـــروزنـــامـــة الــدولــيــة الــــذي يــقــضــي بتنظيم 
كأس العالم كل عامني اعتبارًا من عام 2028، 
ــــع ســـنـــوات. ويــلــقــى هــذا  عـــوضـــًا عـــن كـــل أربـ
االتحادين  قبل  مــن  األمـــر معارضة شــديــدة 
األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( واألمــيــركــي 
الــجــنــوبــي )كــونــمــبــيــول( والــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الــدولــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى مــدربــني والعــبــني. 
دعا  إنفانتينو  »فيفا« جــانــي  رئــيــس  وكـــان 
إلى إيجاد توافق على إقامة كأس العالم كل 
سنتني وإلى قمة ستعقد في كانون األول/ 

في املنتخب، وهذا ما حصل الحًقا«. وأردف 
العـــب أوملــبــيــاكــوس الــيــونــانــي أن اخــتــيــاره 
ــكــــأس املــقــدســة  لــلــمــنــتــخــب هـــو بــمــثــابــة »الــ
لالعبني، وأنه »لم أكن أتخيل« تورط زميل 
لــه فــي مــؤامــرة ضــده. وتــابــع ابــن الــــ37 عامًا 
مــؤكــًدا أن بنزيمة كــان »مــصــًرا على جعلي 
أقــابــل شخًصا مــا«، وأقـــّر أن زميله لــم يكن 
ــال، لــكــنــه »عــنــدمــا  ــم يـــذكـــر املـــــ ــ ــًيــــا ولـ عــــدوانــ
 مشكلة مــن هـــذا الــقــبــيــل، فــهــي ليست 

ّ
تــحــل

الــقــدم«. ويستند  مقابل تــذاكــر ملــبــاراة كــرة 
املــلــف بشكل خــاص إلــى مناقشة جــرت في 
الرجلني  بــني  األول/أكـــتـــوبـــر 2015  تــشــريــن 
فــي كــلــيــرفــونــتــان، مــركــز تــدريــبــات منتخب 
ــتـــي ُيـــزعـــم أن بــنــزيــمــة أوضـــح  ــديــــوك، والـ الــ
أن يعّرف فالبوينا على  أنه يمكنه  خاللها 
»شخص موثوق«، وفًقا ملا قاله األخير في 
جلسة االستماع، ملساعدته على »التعامل« 
مع أي نشر محتمل للشريط. وزعم بنزيمة 
من  بطلب  فالبوينا  لــدى  تدخل  انــه  وقتها 
الذين  املبتزون  إليه  لجأ  له  طفولة  صديق 
كـــان الــشــريــط بــحــوزتــهــم. ويــســتــعــد النجم 
ضد  الكالسيكو  مــبــاراة  لــخــوض  الفرنسي 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي عــلــى مــلــعــب كـــامـــب نــو، 
املحدد موعدها يوم غد األحد، حيث يحتل 
الـــفـــريـــق املــلــكــي املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي جـــدول 
ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 17 نقطة، 
السابع  املركز  في  الكتالوني  نظيره  بينما 

برصيد 15 نقطة.
)فرانس برس(  

ديسمبر لدراسة هذه املسألة. وكان االتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« قد أعلم االتحادات 
ــم كــل  ــالـ ــعـ املــحــلــيــة بـــعـــزمـــه تــنــظــيــم كـــــأس الـ
أّنــه ال  عامني، انطالقًا من عام 2026، مؤكدًا 
ينوي التراجع عن قراره »الثوري«، وحملت 

مراسلة »الفيفا« إلى االتحاد توقيع رئيسه 
جياني إنفانتينو، الذي يدافع عن املشروع 

بقوة. 
وأكــد موقع إذاعــة »كادينا ســار« اإلسبانية 
أن »فيفا« راسل االتحادات ليعلمها بخطته، 

املسابقات  ملختلف  روزنامة  عليها  واقترح 
إلى حدود 2026، موعد انطالق العمل بنظام 
نــســخــة كـــل عـــامـــني، بــشــكــل يــضــمــن تنظيم 
بمختلف  ذلــــك  يـــضـــّر  أن  دون  مـــن  الـــحـــدث 
تنطلق  وحتى  القارية،  أو  املحلية  املواعيد 
الــروزنــامــة  بقية االتـــحـــادات فــي التأقلم مــع 
الجديدة. وتتضمن الخطة الجديدة لـ«فيفا« 
في  سنويًا  الدولية  املباريات  عــدد  تقليص 
إطــــار الــتــصــفــيــات إلـــى ســبــع مــبــاريــات فقط 
تلعب خـــالل شــهــري أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
ومـــــــــــارس/آذار مـــن كـــل عـــــام، وذلـــــك لــتــأمــني 

تواصل املنافسات املحلية. 
ــام الـــتـــي ســيــكــون  ــ ــدد األيــ كــمــا ســيــتــقــلــص عــ
خاللها الالعبون مع املنتخبات الوطنية من 
معدل 50 يومًا حسب الروزنامة الحالية إلى 
إلــى طلبات  يــومــًا، وبــالــتــالــي، ُيستجاب   30
ــثـــرة املــعــســكــرات  ــتـــي عــــارضــــت كـ األنــــديــــة الـ
ــّرر االتــحــاد الــدولــي  واملــبــاريــات الــدولــيــة. وبـ
التعديالت التي ينوي القيام بها برغبته في 
الالعبون  يقطعها  التي  املسافات  من  الحد 
التي  الدوليون سنويًا، مستشهدًا باملسافة 
األرجنتيني،  النجم  ليونيل ميسي،  قطعها 
لخوض املباريات الدولية. كما أكد االتحاد 
الهدف منه تقليص  التوجه  الدولي أن هذا 
عـــدد املــبــاريــات الــدولــيــة بنسبة هــامــة، من 
خـــالل تــقــلــيــص عـــدد مــبــاريــات الــتــصــفــيــات، 
من دون أن يوضح الطريقة التي سيتم من 
ستشارك  الــتــي  املنتخبات  تحديد  خاللها 

في كأس العالم.

هجوم متواصل على فكرة »المونديال كل سنتين«الحكم على بنزيمة بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ
قضت محمكة النيابة 

العامة بالسجن مدة 10 
أشهر مع وقف التنفيذ 

ضد الفرنسي كريم بنزيمة

تستمر ردود األفعال 
الرافضة لفكرة إقامة 
كأس العالم كل سنتين 
بموجب اقتراح »فيفا«

)Getty/بنزيمة توج بلقب دوري األمم مع فرنسا قبل فترة قصيرة )أليكس غوتشالك

)Getty/الرجاء المغربي يواجه أويلرز بطل ليبيريا )جوزيبي فاما

 األهلي حامل لقب البطولة يريد الحفاظ على لقبه )فرانس برس(

المونديال يقام حاليًا كل 4 سنوات )جيويل صمد/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــدخــل األنـــديـــة الــعــربــيــة سلسلة 
ــــات الــــحــــاســــمــــة، فــي  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن املـ ــ مـ
ــاق الـــــتـــــأهـــــل إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــبــ ــ ســ
لبطولة  النهائي،  ثمن  والــدور  املجموعات، 
كأس دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم 

.2022-2021
ــــي عــن  ــقـ ــ ــريـ ــ وتــــبــــحــــث أنـــــديـــــة الــــشــــمــــال األفـ
االنتصارات للحصول على التفوق الرقمي 
املــطــلــوب، وحــصــد بــطــاقــات الــعــبــور لــلــدور 
املقبل، واالستمرار في سباق املنافسة على 
ــلـــي املـــصـــري،  كــــأس أفــريــقــيــا. ويــلــتــقــي األهـ
حامل اللقب، مع الحرس الوطني النيجري، 

األندية العربية 
وأبطال أفريقيا

أهداف نحو التأهل

التونسي  والنجم  المصري  األهلي  أندية  تتطلع 
التأهل  إلى  السوداني  والهالل  المغربي  والرجاء 
صوب دور المجموعات، وحسم الصراع مبكرا 
دوري  في  سيخوضونها  التي  اللقاءات  خالل 

أبطال أفريقيا

تقرير

في مواجهة إياب الدور الثاني بعد أسبوع 
بالتعادل  انتهى  الـــذي  األول،  لقائهما  مــن 
بــأيــة نتيجة  لــلــفــوز  1-1، ويــحــتــاج األهــلــي 
من أجل تأمني التأهل للدور املقبل. وتمثل 
املباراة بالنسبة لألهلي، منعطفا مهما في 
االنتقادات  اللقب، في ظل  الدفاع عن  رحلة 

الــتــي انــهــالــت عــلــى رأس الــجــنــوب أفــريــقــي 
بــيــتــســو مــوســيــمــانــي املـــديـــر الــفــنــي بسبب 
تراجع النتائج مؤخرا. ويراهن األهلي على 
فــي مــحــمــد شريف  الــضــاربــة، ممثلة  قــوتــه 
رأس الــحــربــة وعــلــي مــعــلــول وإلـــيـــو ديــانــغ 
وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد هاني 
كهربا،  عبداملنعم  ومــحــمــود  توفيق  وأكـــرم 
أمـــال فــي حــصــد االنــتــصــار األول فــي رحلة 
الدفاع عن لقبه بطال لدوري أبطال أفريقيا.

ــديــــر الـــفـــنـــي لــألهــلــي  ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد املــ
مـــوســـيـــمـــانـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
جاهزية العبيه، وتقديم عرض أفضل، مما 
ظهروا عليه في مباراة الحرس النيجيري. 
ملعبنا،  على  اللعب  أفضلية  »لــديــنــا  وقـــال 
سنواجه خصما، لديه أمل في املنافسة على 
في  املبكر  التسجيل  أتمنى  التأهل،  بطاقة 
املرمى والتقدم في الشوط األول، أريد الفوز 
بــفــارق كبير مــن األهــــداف وتــقــديــم مستوى 
أفضل«. وأضاف موسيماني »لدينا أخطاء 
ظــهــرت فــي مــبــاراة الــذهــاب، وحرصنا على 
تــصــحــيــحــهــا، وأتـــمـــنـــى أن يـــكـــون الــتــوفــيــق 
ــفـــرص إلــى  حــلــيــف الـــالعـــبـــني فـــي تــرجــمــة الـ
ــــداف، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــفـــوز، والــتــأهــل  أهــ
على  الحصول  في  فرصتنا  على  والحفاظ 

اللقب للمرة الثالثة على التوالي«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــحــل املـــريـــخ الــســودانــي 
ــو الـــزامـــبـــي، فـــي اخــتــبــار  ــاكـ ضــيــفــا عــلــى زانـ
يـــبـــدو ســـهـــال لـــلـــمـــريـــخ، الــــــذي حـــقـــق الـــفـــوز 
ــا، ويــحــتــاج  ــابــ أهــــــداف دون رد ذهــ بــثــالثــة 
للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفني 
ــريــــخ عـــلـــى عــنــاصــره  لـــلـــتـــأهـــل. ويــعــتــمــد املــ
الرئيسية، ممثلة في أحمد التش والجزولي 
ومنجد النيل حارس املرمى ومحمد هاشم 
ــان عــجــب ووجـــــدي عــــوض ومــحــمــد  ورمـــضـ

الرشيد وأمير كمال.
وأكد دييغو غارزيتو املدير الفني للمريخ، 
استعداد العبيه للمباراة املرتقبة مع زاناكو 
عبر املعسكر القاهري، الذي خاضه بعد لقاء 
الذهاب مباشرة، ومشاركة الالعبني البدالء 
فــي مـــبـــاراة وديــــة أمــــام ســيــرامــيــكــا املــصــري 
القوية،  املباريات  للحصول على حساسية 
مشيرا إلى أنه طالب العبيه بنسيان الفوز 
املقبلة، خاصة  املباراة  في  والتركيز  ذهابا 
في ظل خوض زاناكو املواجهة على ملعبه، 

وبدون ضغوط عصبية.
ويــســتــضــيــف الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 
نظيره أرمي الرواندي، في مواجهة يسعى 
فيها النجم إلى التأهل بأية نتيجة، خاصة 

األندية العربية تريد التأهل 
إلى مرحلة المجموعات 

بدوري األبطال

النجم الساحلي يسعى للتأهل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بــعــد تــعــادل الــفــريــقــني 1-1 فــي الــلــقــاء األول 
على ملعب أرمي.

ويملك النجم الساحلي مجموعة مميزة من 
الالعبني أصــحــاب الــخــبــرات، يــراهــن عليهم 
فــي حصد الــفــوز، مثل زيــن الــديــن بوطمان 
ــدام بـــن عـــزيـــزة ومـــالـــك بــعــيــو والــطــيــب  ــ وصـ
ــــني الـــشـــيـــخـــاوي  ــاسـ ــ املــــزيــــانــــي وفـــيـــنـــي ويـ
وغــفــران الــنــوالــي وحــســني بــن عــيــادة وعلي 
الجمل، وهي املجموعة التي تألقت في لقاء 
ــــادت بــالــتــعــادل اإليــجــابــي من  ــاب، وعـ الـــذهـ
للفوز،  األقـــرب  ملعب بطل روانــــدا، وكــانــت 

لوال التسرع في إنهاء الهجمات.
املغربي، نظيره  الــرجــاء  نــادي  ويستضيف 

املجموعات  ملرحلة  والتأهل  الــتــوالــي،  على 
بشكل جــيــد، ومــواصــلــة املــشــوار فــي سباق 
ــال  املــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل الـــبـــطـــولـــة. وقـ
الــشــابــي، فــي تصريحات إعــالمــيــة »تــدريــب 
الرجاء ليس سهال، كل مباراة بمثابة بطولة 
ال بد من الفوز فيها، ســواء للمنافسة على 
الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، لدينا فريق 
املقبلة،  الفترة  في  بنائه  إلــى  جديد نسعى 
أثق في قدرة الالعبني على تقديم مستوى 

أفضل ومواصلة االنتصارات«.
ــي بـــطـــولـــة الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة األفـــريـــقـــيـــة،  ــ وفـ
تــقــام مــبــاريــات أخـــرى تبحث فيها األنــديــة 
نتيجة تساعد على  أو  الــفــوز،  عــن  العربية 

ــلـــرز بــطــل لــيــبــيــريــا، فـــي مــواجــهــة تــبــدو  أويـ
سهلة بالنسبة إلى الرجاء، الذي حقق الفوز 
بهدفني مقابل ال شــيء فــي جــولــة الــذهــاب، 
وحــاجــتــه لــلــفــوز، أو الــتــعــادل بــأيــة نتيجة، 
أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور 
تركيز  األخيرة،  التدريبات  املقبل. وشهدت 
تجهيز  على  الشابي  األســعــد  الفني  املــديــر 
الزنيتي،  أنـــس  مــن بينهم  الــضــاربــة،  قــوتــه 
أمــيــر الــــحــــداوي، يــاســني زوبـــيـــر، عــبــد اإللـــه 
مــروان  مــدكــور، عمر بوطيب، محمد نعيم، 

هدهودي، زكرياء الوردي، محسن متولي.
ومن جانبه أكد األسعد الشابي املدير الفني 
للرجاء، خوض اللقاء من أجل الفوز الثاني 

ــالـــي. ويــلــتــقــي املــصــري  ــتـ الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الـ
البورسعيدي، مع سلطات املوارد األوغندي 
في لقاء صعب، خاصة مع تعادل املصري، 
الفني  املــديــر  الشعباني  قــيــادة معني  تحت 
ــنـــدا، ويــحــتــاج  سلبيا مــع مــنــافــســه فــي أوغـ
لــلــفــوز بـــأيـــة نــتــيــجــة لــلــتــأهــل. كــمــا يسعى 
بيراميدز املصري، تحت قيادة إيهاب جالل 
للفوز بأية نتيجة، للتأهل إلى دور امللحق، 
في  الــتــنــزانــي  يونايتد  عـــزام  يلتقي  عندما 
مــلــعــب األول بـــعـــد تــعــادلــهــمــا ســلــبــيــا فــي 
مع  التونسي  الصفاقسي  ويلتقي  الذهاب. 
بــايــيــلــســا يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري، فـــي ملعب 
األول، في مــبــاراة صعبة، ال بديل فيها عن 

بــفــارق هــدفــني فــي ظل  الــفــوز للصفاقسي، 
تــونــس ذهـــابـــا 1-0. ويلتقي  بــطــل  خـــســـارة 
ــع نــظــيــره  ــزائــــري مــ ــجــ شــبــيــبــة الـــــســـــاورة الــ
كـــونـــكـــورد املـــوريـــتـــانـــي، فـــي اخــتــبــار يــبــدو 
ســهــال بــالــنــســبــة إلـــى الـــســـاورة الــــذي حقق 
الفوز ذهابا على ملعب الكونكورد بهدفني 
مــقــابــل هــــدف، ويــحــتــاج لــلــتــعــادل لــلــتــأهــل. 
الليبي مواجهة  أهــلــي طــرابــلــس  ويــخــوض 
ــا يــلــتــقــي بـــيـــشـــارا  ــنـــدمـ ــايـــة، عـ ــلـــغـ صـــعـــبـــة لـ
الــتــنــزانــي فــي مــلــعــب األول، وال بــديــل أمــام 
األهلي سوى الفوز بفارق 3 أهداف، لحسم 
خسارته  بعد  املقبل،  لــلــدور  التأهل  بطاقة 

في مبارة الذهاب بهدفني دون رد.
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أوسلو ـ العربي الجديد

ــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  ــكـ لــــم تـ
ــيــــة تــــتــــوقــــع مـــطـــلـــقـــا رؤيـــــة  الــــعــــاملــ
ــالــــي املـــخـــضـــرم  ــغــ ــرتــ ــبــ املـــــــــــدرب الــ
جــوزيــه مورينيو، املــديــر الفني لــنــادي رومــا 
اإليطالي، وهو يتعرض ألقسى هزيمته في 
بعدما  التدريب،  بعالم  االحترافية  مسيرته 
تلقى »ذئاب روما« خسارة كبيرة أمام فريق 
نرويجي مغمور، بستة أهــداف مقابل هدف 

وحيد، في بطولة دوري املؤتمر األوروبي.
وألحق نادي بودو غليمت النرويجي املغمور 
أكــبــر خــســارة فــي تــاريــخ املــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، بعدما دك العــبــوه شباك 
ــا اإليــطــالــي بــســتــة أهــــداف مقابل  فــريــق رومــ
ــي املــــواجــــهــــة الـــتـــي جــمــعــت  ــد، فــ ــيــ هـــــدف وحــ
بــيــنــهــمــا ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مــن دور املــجــمــوعــات، فــي املــســابــقــة الــقــاريــة 

الجديدة، وهي دوري املؤتمر األوروبي.
وكــانــت هـــذه املـــرة األولــــى الــتــي تتلقى فيها 
البرتغالي جوزيه  عليه  يشرف  فريق  شباك 
مورينيو ستة أهــداف في املــبــاراة رقــم 1008 
»أوبتا«  شبكة  وفــق  التدريبية،  مسيرته  في 

البريطانية لإلحصائيات الرياضية.
وسبق لجوزيه مورينيو أن تعرض لخسارة 
أمــام  أهـــداف مقابل ال شــيء  بنتيجة خمسة 
ــا لــريــال  ــان مـــدربـ ــادي بــرشــلــونــة عــنــدمــا كــ ــ نـ
الــــدوري اإلســبــانــي،  مــدريــد ضمن منافسات 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2010، 
االنتقادات،  العديد من  حيث الحقته حينها 
»امللكي« بضرورة  إدارة  البعض  فيما طالب 
إقــالــتــه عــلــى الـــفـــور بــســبــب الــفــضــيــحــة الــتــي 

حصلت في »الكالسيكو«.

خسارة مورينيو 
التاريخية

المدرب  تاريخ  في  هزيمة  أكبر  إلحاق  من  مغمور  نرويجي  ناٍد  تمكن 
البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بعدما هّز شباك فريق روما اإليطالي 
بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في  وحيد،  هدف  مقابل  أهداف  بستة 

ضمن منافسات دوري المؤتمر األوروبي لكرة القدم

3031
رياضة

تقرير

ــذي لــــم يــشــرك  ــ ــ ــو، الـ ــيـ ــنـ ــال جــــوزيــــه مـــوريـ ــ ــ وقـ
العــبــيــه األســـاســـيـــن، لــوســائــل اإلعـــــالم بعد 
التدريبية:  مسيرته  في  التاريخية  الخسارة 
»فـــريـــقـــهـــم األول أفـــضـــل بــكــثــيــر مــــن فــريــقــنــا 
الــثــانــي. إنــه خــطــأي. أردت أن أريـــح الالعبن 
بعد مباراة ضد يوفنتوس وقبل أخرى ضد 
نابولي واتخذت هذه القرارات، وفي النهاية 
العبوهم أفضل من العبينا وفريقهم أفضل 
من فريقي... هناك فارق بن الخسارة 3-1 أو 

6 و1-7«.
وردًا عــلــى ســــؤال بــشــأن الــلــعــب عــلــى عشب 
اصطناعي وفي طقس بارد، أجاب مورينيو 
»هناك بالطبع مخاوف من إصابات، ولكن ال 
أريد خلق األعذار، الطقس كان جيدًا، وكانت 
هــنــاك ريــــاح خفيفة ولــكــن انــطــبــق ذلـــك على 
الفريقن، ال أريــد أن أجــد األعـــذار بل فقط أن 

أهنئ الخصم ومشجعيه الرائعن«.
في  القوية  انطالقته  الــنــرويــج  بطل  وواصـــل 
بــطــولــة دوري املــؤتــمــر األوروبــــــــي، وتــصــدر 
ــقـــاط بـــعـــد فـــوز  املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة بــســبــع نـ
ثــاٍن مقابل تعادل، فيما تجمد رصيد فريق 
العاصمة اإليطالية عند ست نقاط في املركز 
ــام ســيــســكــا صـــوفـــيـــا الـــبـــلـــغـــاري،  ــ الـــثـــانـــي أمــ

وزوريا لوهان النمساوي.
وفـــي مــديــنــة بــــودو الــنــرويــجــيــة الــواقــعــة في 

بــاردة  القطبية الشمالية، في أجــواء  الــدائــرة 
وصلت فيها الحرارة إلى درجتن مئويتن، 
ــة في  ــفـ ــرديـ فــشــل نـــــادي رومـــــا بــتــشــكــيــلــتــه الـ
ــه أمـــــــــام مــضــيــفــه  ــقــــوطــ ــعــــويــــض خـــيـــبـــة ســ تــ
يوفنتوس في »سيري أ« في نهاية األسبوع 

الفائت.
وانتهى الشوط األول بتقدم أصحاب األرض، 
بفرش  بالتلويح  مشجعوهم  يشتهر  الــذيــن 
أسنان عمالقة صفراء اللون خالل املباريات، 
وباتريك  بوتايم  إيريك  2-1، بفضل  بنتيجة 
)8 و20(، قبل أن يقلص  بيرغ في الدقيقتن الـ

اإلسباني كارليس بيريس الفارق )28(.
ــو بـــبـــرايـــن  ــيـ ــنـ ــــه مـــوريـ ــــوزيـ ودفـــــــع املـــــــــدرب جـ
كريستانتي، واألرميني هنريك مخيتاريان، 
ــومــــورودوف في  ــــدور شــ واألوزبــكــســتــانــي إلـ
بـــوتـــايـــم رد  أن  الـــثـــانـــي، إال  الــــشــــوط  مــطــلــع 
 ،)52( ســريــعــا بـــهـــدف ثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ
أيضا  وزج  املوقف  تــدارك  مورينيو  ليحاول 
باملهاجم اإلنكليزي تامي أبراهام ولورنتسو 
بيليغريني بــعــد مـــرور ســاعــة عــلــى انــطــالق 

املواجهة.
لــــكــــن نــــــــــادي بــــــــــودو غـــلـــيـــمـــت الــــنــــرويــــجــــي، 
بـــهـــدفـــن ألوال  مــمــكــنــة  طـــريـــقـــة  بـــأقـــســـى  رّد 
)71 و80(، وأمال  الـــ سولباكن في الدقيقتن 
املـــدرب  ليثبت   ،)78( الــــــ بالدقيقة  بليغرينو 
عشية  قــالــه  مــا  كنوتسي  كييتيل  الــنــروجــي 
املـــواجـــهـــة عــنــدمــا قــلــل مـــن أهــمــيــة مــواجــهــة 
املتوج  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  نظيره 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتن )مع بورتو 
وإنتر اإليطالي( إضافة الى الدوري االوروبي 
»يوربا ليغ« )مانشستر يونايتد اإلنكليزي(، 
بقوله »إنه رجل من لحم ودم مثلنا«، مضيًفا 

أن فريقه »قادر على تحقيق أمور مذهلة«.

قّدم نجوم روما 
االعتذار لجماهير النادي 

بسبب الخسارة

موعد عودة المغربي أيمن برقوق لمالعب كرة القدم
املغربي  واملنتخب  األملــانــي،  فرانكفورت  أينتراخت  بــرقــوق، العــب  أيمن  النجم  واصــل 
األول، مرحلة التعافي من اإلصابة، التي يعاني منها على مستوى الركبة، التي تعّرض 
في  بالرباط،  الله  عبد  مــوالي  األمير  بملعب  غينيا،  ومنافسه  املغرب  مباراة  في  لها، 
الـــ23  بــرقــوق، صاحب  أيمن  ولــن يكون بإمكان  املــاضــي.  األول  أكــتــوبــر/ تشرين   12
الشهر  السبت 30 من  لغاية  »البوندسليغا«،  الحضور مع فريقه في مباريات  عامًا، 
الذي يستضيف  فرانكفورت  أينتراخت  للعب مباراة  الجاري، حيث سيكون جاهزًا، 
نظيره اليبزيغ. وبحسب ما أكده مراد أمامي، وكيل أعمال أيمن برقوق، فإن الالعب 
سيكون جاهزًا نهاية الشهر، حيث لم يرغب الطاقم الطبي، لناديه األملاني في املغامرة 
بإشراكه، في انتظار جهوزيته بشكل كامل، مضيفًا »الطاقم الطبي لنادي أينتراخت 
فرانكفورت، لم يرغب في املغامرة بصحة الالعب أيمن برقوق، عودته ستكون منتظرة 

في املباراة املقبلة أمام اليبزيغ.

منتخب تونس لم يغلق صفحة العمدوني
تــعــقــدت مهمة االتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم فــي ضـــّم الــالعــب زكـــي الــعــمــدونــي إلــى 
الــذي ينتمي إلــى منتخب سويسرا للشباب وشــارك  صفوف »نسور قــرطــاج«، وهــو 
معه باستمرار في املباريات التي أقيمت في الفترة األخيرة ضمن تصفيات بطولة أمم 
أوروبا تحت 21 سنة. ونفى الجهاز الفني للمنتخب التونسي، األخبار التي تحدثت عن 
»نسور قرطاج« مستقباًل، مضيًفا أّن هذا املّلف يتطلب  موافقة العمدوني، على اللعب لـ
الالعبني  قائمة  لــن يكون ضمن  العمدوني  أن  املــؤكــد  مــن  أنــه  الصبر، كما  مــن  كثيرًا 
في املعسكر املقبل. في املقابل، لم يغلق الجهازان اإلداري والفني للمنتخب التونسي 
الــذي يسعى إلى  الكبّير،  الفني منذر  املدير  العمدوني، إذ ينال الالعب رضا  صفحة 
تعزيز الفريق بمهاجم في حجمه، لذلك فإن املسؤولني عن املنتخب ينتظرون القرار 

النهائي لنجم نادي لوزان السويسري وليس لديهم اآلن أي شيء لفعله.

برشلونة منافس جاد لريال مدريد في صفقة مبابي
يبدو أن إدارة برشلونة تفكر في عقد صفقة مدوية، رغم األزمة املالية الخانقة، تنافس 
من خاللها الغريم التقليدي ريال مدريد، من خالل وضع النجم الفرنسي لفريق باريس 
سان جيرمان، كيليان مبابي في دائرة اهتماماتها. وبحسب تقرير لصحيفة »آس« 
اإلسبانية، فإنه ورغم التقارير التي تشير إلى معاناة البرسا على الجانب املالي، لكن 
النادي يعتقد أنه سيكون قادًرا على عقد صفقة واحدة من العيار الثقيل على األقل، في 
موسم 2022-2023. واعترف مبابي علنًا بأنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، 
لعرقلة  برشلونة يخطط  لكن  الفرنسي،  الفريق  تلقى عرًضا من مدريد رفضه  وأنــه 
الصفقة، التي ربما تحسم بعد األول من يناير/ كانون الثاني املقبل، وهو التاريخ الذي 
يمكن فيه التفاوض بشكل قانوني مع العب كرة قدم، ينتهي عقده بعد ستة أشهر. 
وينوي برشلونة االعتماد على وكيل األعمال ذاته، الذي قام بنقل نيمار من برشلونة 
إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

رونالدينيو: لم أتخيل رحيل ميسي
كشف البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة، أنه فوجئ برحيل األرجنتيني ليونيل 

ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية.
»ميسي  الفرنسية:  بــاريــزيــان«  »لــو  لصحيفة  خــالل تصريحاته  رونــالــديــنــيــو،  وقـــال 
ونيمار أصدقاء، وكلما تسنح لي الفرصة ألكون معهم أستغلها، ألنها لحظة خاصة 
جًدا«. وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه تحقيق املزيد خالل مسيرته، في حال غير من 
أسلوب حياته، أجاب »ال، أنا سعيد تماما بكل ما حدث لي، والله أعطاني الكثير، وأنا 

محظوظ ألنني مررت بلحظات سعيدة للغاية، لذلك لن أغير أي شيء«.
وعن مسيرة ميسي، علق األسطورة البرازيلية »حني وصلت إلى برشلونة، كان هناك 
حديث بالفعل عن هذا الشاب الرائع )ميسي(، وبعد ذلك تدربت معه ورأيت كفاءته«، 
مضيفًا »فــي كل مــبــاراة وتــدريــب كــان مختلفا، وكــان من دواعــي ســروري مشاهدة 
ميسي وهو يفعل ذلك، وأصبح صديقا حقيقيا لي، وأنا سعيد برؤيته اآلن مع سان 

جيرمان«.

زهير ورد

أيامًا سعيدة، فقد  داكــا،  زامبيا، باستون  يعيش نجم منتخب 
حــقــق خـــالل ظـــرف زمــنــي قصير مــا يحققه الــالعــبــون خــالل 
سنوات طويلة، فقد نجح في أن يكون أول العب زامبي يسجل 
عندما ساعد  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  في  هدفًا 
يونايتد  مانشستر  على  االنتصار  على  ليستر سيتي  فريقه 
في  هاتريك«  »سوبر  قليلة سجل  بأيام  وبعدها   ،2-4 بنتيجة 
إلــى االنتصار  الـــدوري األوروبـــي وقــاد ليستر  لقاء فريقه فــي 
األول في هذه املسابقة، بعد أن تعثر في أول مباراتني وليفرض 
الفريق في بداية املوسم رغم وجود أسماء واعدة،  نفسه نجم 
ــداف فــي لــقــاء واحـــد في  وأصــبــح رابـــع العـــب يسجل أربــعــة أهــ
مسابقة الدوري األوروبي. وعرفت مسيرة داكا نسقًا سريعًا، 
ــان يــلــعــب فـــي الـــــدوري الــزامــبــي مـــع فــريــق  فــفــي ســنــة 2017 كـ
كالفو سلتيك قبل انتقاله إلى نادي ليفرينغ في الدرجة الثانية 
الــنــمــســاويــة، وشــــارك فــي تــســع مــبــاريــات، وســجــل هــدفــني قبل 
الــذي استفاد من شراكته مع  بــول سالزبورغ  يلتحق بريد  أن 
بروزه  إلى صفوفه وساهم في  الزامبي  النجم  ليضم  ليفرينغ 
السنوات األخيرة بتكوين  ُعــرف في  الفريق  أن هــذا  دوليًا ذلــك 
ــبـــروز وحــقــق عــديــد املــكــاســب  الــالعــبــني ومــســاعــدتــهــم عــلــى الـ

املالية من هذه الصفقات. وفي املوسم املاضي، تصدر ترتيب 
الهدافني في البطولة متفوقًا على عديد األسماء البارزة وساعد 
املحلية،  الكأس  الــدوري وكذلك  الحصول على  سالزبورغ على 
املجموعات  دور  إلــى  فريقه  وصـــول  فــي  مهمًا  دورًا  لعب  كما 
أهــداف حاسمة في مباريات  بعد تسجيل  األبــطــال  من دوري 
الدوري. وخالل امليركاتو الصيفي األخير، راهن فريق ليستر 
سيتي اإلنكليزي على نجم سالزبورغ وضّمه إلى صفوفه حتى 
يكون خيارًا إضافيًا يساعد الفريق حيث دفع قرابة 25 مليون 
يورو للتعاقد مع الالعب، ذلك أن كل املعطيات كانت تشير إلى 
أن صاحب 23 عامًا قــادر على فرض نفسه بالشكل املطلوب 
على الصعيد األوروبي ويكون بمثابة االستثمار الجيد لليستر 
ســيــتــي. ويــبــدو أن أحــــداث املــبــاريــات األخـــيـــرة، ستجعل وضــع 
الزامبي يتغير في ليستر سيتي، بما أن داكــا، أصبح منافسًا 
التهديفية،  وقدراته  الفنية  مهاراته  بفضل  أساسيا  للعب  قويًا 
ــداف وقد  الــفــرص مــن أجــل تسجيل األهـ وال يحتاج إلــى عديد 
سجل هاتريك في 9 دقائق في املسابقة األوروبية. كما تألق في 
بطولة أفريقيا ألقل من 20 سنة، عندما قاد زامبيا للحصول 
أهدافًا مهمة  أن سجل  بعد  السنغال،  اللقب على حساب  على 
خاصة الثنائية ضد منتخب مصر، كما قاد منتخب بالده إلى 

الدور ثمن النهائي من كأس العالم ألقل من 20 عاما. 

باستون داكا

على هامش الحدث

داكا بات أول العب زامبي يسجل هدفًا في الدوري اإلنكليزي الممتاز، 
قبل أن يحرز »سوبر هاتريك« في الدوري األوروبي

لم يستطع 
مورينيو إنقاد 
روما من 
الهزيمة )غابريل 
)Getty/ماريشولو

)Getty(

بدوره، ذكر موقع »توتو ميركاتو« اإليطالي 
ــداف مــقــابــل هـــدف هي  أن الــهــزيــمــة بستة أهــ
أســــوأ هــديــة قــدمــهــا رومــــا لــجــمــاهــيــره الــتــي 
رغم  الفريق،  ملـــؤازرة  بشكل جماعي  سافرت 
ُبــعــد املــســافــة الــتــي وصــلــت ألكــثــر مــن 3 آالف 

كيلومتر.
ــــاف أنـــه فـــي نــهــايــة املـــبـــاراة والــخــســارة  وأضـ
الــتــاريــخــيــة، قــــام مـــا يــقــرب مـــن 400 مشجع 
الــــفــــريــــق  أداء  عــــلــــى  ــــاج  ــــجـ ــتـ ــ ــــاالحـ بـ لــــــرومــــــا 
وخــســارتــه املــذلــة بــهــذا الــشــكــل، فــيــمــا توجه 
نــجــوم »الــجــيــالــوروســي« فــي نــهــايــة املــبــاراة 

نجم  فيتيك،  ماكسيميليان  األملــانــي  وسجل 
ــاراة  ــبــ نــــــادي فــيــتــيــس الـــهـــولـــنـــدي، هـــــدف املــ
)78(، بكرة جميلة على  الوحيد في الدقيقة الـ

الطائر منخفضة بيسراه من خارج املنطقة.
ــــدا فــــي بــــدايــــة املــــوســــم أن نـــاديـــي  وبـــعـــدمـــا بـ
ــا اإليــطــالــي هما  ــ تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي ورومـ
أبــــرز املــرشــحــن لــلــفــوز بــالــلــقــب األول لــهــذه 
غمار  لخوض  فائزها  تؤهل  التي  البطولة، 
الــدوري األوروبـــي )إال في حــال حققق مركزًا 
محليا يؤهله خــوض دوري األبــطــال(، يبدو 
اإلقــصــائــيــة  األدوار  إلـــى  لــلــتــأهــل  مــهــمــتــه  أن 

نحو مــدرجــات الجماهير مــن أجــل االعــتــذار 
لهم عن الهزيمة بعد األداء املتواضع.

ــا فـــي املــجــمــوعــة الــســابــعــة مـــن مــنــافــســات  أمــ
املــســابــقــة الــقــاريــة الــجــديــدة، فــتــعــرض نــادي 
تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي لــلــخــســارة األولـــــى في 
البطولة بهدف مقابل ال شيء، مقابل تعادل 
ــوز، لــيــتــراجــع إلـــى املــركــز الــثــالــث برصيد  وفــ
أربــــــع نــــقــــاط، بــــفــــارق نــقــطــتــن عــــن فــيــتــيــس 
الفرنسي  ريــن  وثــالث عن  الثاني،  الهولندي 
ــورا  املـــتـــصـــدر الـــفـــائـــز 2-1 عـــلـــى مــضــيــفــه مــ

السلوفيني املتذيل من دون رصيد.

ســتــكــون أصــعــب مــمــا تــوقــع جميع املحللن 
دون  من  اللندني  الــنــادي  ولعب  الرياضين. 
نجومه ومنهم املهاجم هاري كن، والكوري 
الذين  وآخــرون،  الجنوبي هيونغ-من سون 
لـــم يـــكـــونـــوا حــتــى عــلــى دكــــة الــــبــــدالء. وبــعــد 
ــيـــوكـــاســـل، نــهــايــة  ــة الـــنـــاجـــحـــة إلـــــى نـ ــلـ الـــرحـ
األسبوع الفائت، تكللت بفوز صعب بنتيجة 
3-2 في الــدوري املحلي، وأخــرى مرتقبة إلى 
مــلــعــب الـــجـــار وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، يــــوم غــٍد 
األحد، كان من غير املرجح أن يبدأ البرتغالي 

نونو إسبيريتو سانتو من دون نجومه.

ميامي هيت يقسو على وجه رياضي
»NBA« حامل لقب

أكرم ميامي هيت وفادة ميلووكي باكس حامل 
اللقب، وألحق به الخسارة األولى هذا املوسم 
عندما تغلب عليه بفارق 42 نقطة )137-95( في 
فيما  للمحترفن،  األميركي  السلة  كرة  دوري 
لإلطاحة  غــولــدن ستايت  كـــوري  قــاد ستيفن 
بالقطب الثاني للوس أنجليس، كليبرز، 115-
املــبــاراة األولــى،  فــي  113 بتسجيله 45 نقطة. 
استهل ميامي هيت موسمه بقوة وحقق ثاني 
أكبر فوز في تاريخه بالدوري، بعد األول على 
حساب لوس أنجليس كليبرز بفارق 43 نقطة 
عام 1994، بعدما فرض ميامي هيت سيطرته 
على مجريات املباراة من البداية حتى النهاية، 
ولم يترك أي فرصة لحامل اللقب للعودة في 
نتيجتها، ملحقا به الخسارة األولى في ثاني 

مباراة له هذا املوسم.
وكسب ميامي هيت أرباع املباراة 40-17 و32-

26 و33-26 و32-26، وكان نجمها البديل تايلر 
هــيــرو، صــاحــب 27 نــقــطــة مــع ســت متابعات 
وخــمــس تــمــريــرات حــاســمــة، وأضــــاف جيمي 
ــام أديــبــايــو 20 نــقــطــة مع  بــاتــلــر 21 نــقــطــة وبــ
13 مــتــابــعــة، فيما اكــتــفــى الــوافــد الــجــديــد من 
رابــتــورز كايل الوري بخمس نقاط  تورونتو 
مــع ســت تــمــريــرات حاسمة فــي 24 دقيقة. في 

املقابل، عانى ميلووكي باكس األمرين دفاعيا 
فــي غــيــاب نجميه املــصــابــن جـــرو هــولــيــداي 
)الظهر(،  لوبيز  وبــروك  اليمنى(  قدمه  )كعب 
اليوناني  نجمه  كــان  حيث  أيضا،  وهجوميا 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفـــضـــل مــســجــل في 
متابعات،   10 مــع  نقطة   15 بــرصــيــد  صــفــوفــه 
وأضــاف غاريسون ألن 14 نقطة، فيما اكتفى 

كريس ميدليتون بتسجيل 10 نقاط فقط.
أمـــا فــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة، فــقــد أضـــاف غــولــدن 
لوس  ملدينة  الــثــانــي  القطب  ووريــــرز  ستايت 
ــاره لــيــكــرز عندما  أنــجــلــيــس، كــلــيــبــرز، إلـــى جــ
الــثــانــي  ــــوزه  فـ تــغــلــب عــلــيــه 115-113 مــحــقــقــا 
هذا املوسم، بعدما فرض كــوري نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله 45 نقطة، بينها 25 نقطة 
في الربع األول، حيث نجح في التسجيل من 

تسع محاوالت، بينها خمس رميات ثالثية.
وحــقــق أفــضــل مسجل فــي الــتــاريــخ مــن خــارج 
القوس )43,30%(، الذي سيتخطى قريبا راي 
ألن )40,02%( في صدارة أفضل املسجلن من 
ثالث نقاط، ثماني ثالثيات من أصل 13 محاولة 
في املباراة، بينها ثالثيته قبل نحو دقيقة من 
نهايتها، التي رجحت كفة فريقه، كما ساهم 
كــوري أيضا بعشر متابعات، وأضــاف أندرو 
ويغينز 17 نقطة والبديل داميون لي 11 نقطة 
ودرايموند غرين 10 نقاط مع سبع تمريرات 

حاسمة.
في املقابل، برز بول جورج أفضل مسجل في 
صفوف كليبرز، الذي غاب عنه كواهي لينرد 
بسبب اإلصابة في ركبته، والفرنسي نيكوالس 
باتوم ألسباب شخصية، برصيد 29 نقطة مع 
تمريرات حاسمة، وأضاف  متابعة وست   11

إريك بليدسوي 22 نقطة.
وضرب ووريرز بقوة في الربع األول، وحسمه 
بفارق 17 نقطة )44-27(، لكن الضيوف قلبوا 
بفارق 18  الثاني وكسبوه  الربع  الطاولة في 
نقطة )40-22(، لينهوا الشوط األول لصالحهم 
67-66، ثم وسعوا الفارق إلى ثالث نقاط في 
أنهوه لصالحهم  الــذي   )90-93( الثالث  الربع 
26-24، قبل أن ينتفض ووريرز في الربع األخير 

ويكسبه بفارق خمس نقاط )20-25(.
وفي مباراة ثالثة، فاز أتالنتا هوكس على ضيفه 
نجم  حسم  بعدما   ،87-113 مافريكس  داالس 
أتالنتا تراي يونغ قمته مع العمالق السلوفيني 
لوكا دونتشيتش لصالحه بتسجيله 19 نقطة 
مع 14 تمريرة حاسمة، بينها 12 نقطة وتسع 
تمريرات حاسمة في الربع الثالث، مقابل 18 

نقطة مع 11 متابعة لألخير.
)فرانس برس(
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