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أفلت مانـشستـر سيتي بـفوز صعب
من أنــيـاب واتـفــورد وتـغـلـب عـلـيه
بـنــتـيــجـة (1-2) ضـمن مــنـافــسـات
اجلولـة اخلـامـسة عـشـر من الدوري
ــمــتــاز عــلى مــلــعب اإلجنــلــيــزي ا
فيكارج رود. أحرز هـدفي مانشستر
سـيـتي لـيــروي سـاني في الـدقـيـقـة
40 وريـاض مـحـرز في الـدقـيـقة 51
بينما جـاء هدف واتفورد عن طريق
ديـكــوريه في الــدقـيــقـة 85. وارتـفع
رصيد السيتي إلى 41
نـقطـة لـيـسـتـمر في
صــــــــدارة جــــــــدول
تــــــــــــــــرتــــــــــــــــيـب
ــيــرلــيج الــبـــر
بــيـــنــمــا تــوقف
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دير الـفنى لـفريق ليـفربول  8آالف جنيه إسـترلـينى بعـدما وجه إليه أعلن االحتاد اإلجنـليزي لـكرة القـدم عن تغـر يورجن كلـوب ا
متاز. اضي فى اجلولة الـ 14من الدوري اإلنكليزي ا تهمة سوء السلـوك بعد احتفاله بهدف فوز فريـقه على إيفرتون مساء األحد ا
الية وجنا كلـوب من فخ عقوبة اإليقـاف حيث أعلن االحتاد اإلنكلـيزى عبر موقعه اإللـكترونى أن جلنة االنـضباط اكتفت بالـغرامة ا

مع التحذير بـعدم التكـرار. يذكر أن كلوب نـزل الى أرضية ميـدان ملعب األنفيـلد لالحتفـال بعد هدف اللـيفر القـاتل في الدقيقة 96
من عمـر الـلـقـاء. من جانـب اخر يـريـد الـفـرنسي بـول بـوجـبـا جنم وسط مـانشـسـتـر يونـايـتـد أن يـتوقـف مدربه الـبـرتـغـالي جوزيه
مـورينيـو عن إلقـاء اللـوم عليه في أزمـات الشـياطـ احلمر. ودارت مـشادة بـ مورينـيو والعـبه الفـرنسي عـقب تعادل مـانشـستر
ـيرليـج وقام موريـنيـو بوصف بـوجبـا بـ "الفـيروس" الذي ـاضي في إطار الـبر الـسبت ا يـونايتـد مع ساوثـهامـبتون بـنتـيجة  ?2-2
دربه إنه ال يجب أن يكون كبش فداء يصيب الالعب من حوله. وقـالت صحيفة "ذا صن" إن بوجبا سخر من هـذا الهجوم وقال 
لعب وأن إلخفاقات الشياطـ احلمر في الوقت احلالي. وأشارت الصحـيفة إلى أن مورينيو طالب العبـيه بضرورة القتال داخل ا
ئة. جـدير بالذكـر أن تقارير عـديدة ربطت بول علـيهم االنسحـاب ومغادرة الفـريق حال فشـلوا في مضاعـفة اجلهود بـنسبة  100با

بوجبا بالرحيل عن قلعة مانشستر يونايتد في ظل عالقته السيئة مع مدربه.
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أيـام قـلـيـلـة تـفـصـلـنـا عن مـوعـد انـطالق
نـهــائــيــات كـأس الــعــالم لألنــديــة الـتي
دة ما ب سـتستضـيفها اإلمـارات في ا
 12و 22 كـانـون األول احلـالي. ويـشارك
ـقـبـلـة  7 فـرق هـي ريال في الـنــسـخـة ا
مـدريد اإلسبـاني (بطل أوروبـا) الترجي
الـتونسي (بطل أفريقيـا) كاشيما أنتلرز
الــيــابـــاني (بـــطل آســيـــا) جــوداالخــارا
ـــكـــســــيـــكي (بـــطـل الـــكـــونـــكـــاكـــاف) ا
ويــلـــيــنــجــتـــون الــنــيــوزيـــلــنــدي (بــطل
أوقــيـانــوســيــا) والــعــ (بـطـل الـدوري
ضيف) بجانب ثل البلد ا اإلماراتي و
بـطل أمريـكـا اجلنـوبيـة الـذي لم يتـحدد

بعد من بوكا جونيورز أو ريفر بليت.
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اسـتــضــافت اإلمـارات الــبـطــولــة لـلــعـام
ـرة جنح الـثــاني عـلى الـتــوالي وهـذه ا
ـثـلهـا الـوحـدة في الفـوز عـلى جـنوب
ـثل أوقيانـوسيا  ?0-3لـكنه هـيكاري 
خـسر فـي الدور الـتالي أمـام سـيوجنـنام
الـكــوري اجلـنـوبي بـنــتـيـجـة 4ـ .1وفـاز
ــبي الـكــونـغـولي عــلى بـاتــشـوكـا مـاز

ـكسيكي 0-1 لـيتأهل لنـصف النهائي ا
الــذي واصـل فــيـه انــتـــفـــاضـــته وأطــاح
بـإنـتـرنـاســيـونـال الـبـرازيـلي الـذي كـان
يـبــحث عن لــقـبـه الـثــاني. وضـرب إنــتـر
مـيالن نظيره سيوجننام 0-3  ليضرب
مـــوعـــدا مع الـــفـــريق الـــكــونـــغـــولي في
الـنــهــائي. ولم يــجـد الــفــريق اإليــطـالي
صـعوبـة في الفـوز بالـلقب بـعدمـا سجل
ثل أفريقـيا بينما  3أهـداف في شباك 
ــــــــركـــــــز الـــــــثـــــــالـث لـــــــفــــــــريق ذهـب ا
إنـــتـــرنــــاســـيـــونـــال بــــعـــد فـــوزه عـــلى
ســـيــوجنـــنــام 4ـ2. ونـــال إنــتـــر مــيالن
جـــائـــزة الـــلـــعب الـــنـــظـــيف واخـــتـــيــر
الـكاميـروني صامويل إيـتو أفضل العب
وتـوج الـكـولـومـبي مـاوريـسـيـو مـولـيـنـا
العب سـيوجنـنـام بلـقب هداف الـبطـولة
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عـادت الـبـطــولـة من جـديـد إلى الـيـابـان
ـثــلــهــا كــاشــيــو ريــســول عــلى وفــاز 
ـونـتـيـري أوكالنـد سـيـتي 0-2 وأطـاح 
ـــكـــســـيــكـي بــنـــتـــيـــجــة 4ـ 3بـــركالت ا
الـتـرجـيح بـعـد الـتـعـادل 1ـ .1وفـي لـقاء

عـربي خـالـص فـاز الـسـد الـقـطـري عـلى
الــتــرجي الــتــونــسي 1-2 لــكن الــفــائــز
اصـطــدم بــبــرشــلـونــة اإلســبــاني الـذي
ســحـقه 0-4 في نــصف الــنــهــائي. وفـاز
سـانتـوس البرازيـلي على كـاشيوا 3-1
لـــيــتــأهل لــلــدور الـــنــهــائي ويــصــطــدم
بــالـبــارســا. وواصل بــرشــلــونــة تـألــقه
وسـحق الـفـريق الـبـرازيلي 0-4  لـيـتوج
بـالـلقب الـثاني له خالل  3سـنـوات فقط
ويـتـصـدر قـائمـة األكـثـر فـوزا بـالـبـطـولة
وقـتهـا. وفاز الـفـريق الكـتالـوني بجـائزة
الـلـعب الــنـظـيف ومـيــسي بـلـقب أفـضل
العـب مــتـــفـــوقــا عـــلى زمـــيـــله تـــشــافي
هـيــرنـانــديـز والــبـرازيــلي نـيــمـار العب
سـانتوس وقتها وتشارك ميسي وزميله
أدريـانـو جـائـزة الهـداف بـرصـيـد هـدف
لـكل مــنـهـمـا.وعـلى مـدار  13 نـهـائي من
مـونـديـال األنـديـة كـانت  3 أنـديـة فـقط
ـشــاركــتــهـا في الـتـي كـتــبت الــتــاريخ 
ـبـاراة اخلـتــامـيـة لـلــبـطـولـة من خـارج ا
قـارتي أوروبـا وأمـريـكا اجلـنـوبـيـة هذه
بي ـغـربي ومـاز األنـديـة هي الـرجـاء ا
الـكـونــغـولي بــجـانب كـاشــيـمـا أنــتـلـرز

الـيـابـاني الـذي يـشـارك في نـسـخـة هذا
العام.
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وتـعتبر أندية إسبـانيا األكثر جناحا في
تـاريخ بطـوالت كأس العـالم لألنديـة منذ
نـظامها اجلديـد الذي انطلق عام 2005
بــفــضل الــعــمـالقــ بــرشــلــونــة وريــال
مــدريـد بـواقع  3بـطــوالت لـكل مــنـهـمـا
بـجانب حـصول الـفريق الـكتالـوني على
الــوصـــافــة مـــرة عــام 2006.ويـــعــتـــبــر
بـرشـلـونـة األكثـر مـشـاركـة في نـهـائـيات
كـأس العالم لألندية بواقع  4مرات كان
الــبـــطل فـــيــهــا  3مـــرات بــجـــانب مــرة
كــوصـــيف لـــكن ريـــال مــدريـــد صــاحب
الـعالمـة الكـامـلة بـفوزه في  3مـشـاركات
ــتـلك فــرصـة هـذا سـابــقـة خـاضــهـا و
شاركة في عادلـة رقم البارسا بـا الـعام 
 4نـهـائـيات بل والـتـفـوق عـلـيه في عدد
الـبطوالت حال الـتتويج بالـلقب ليكون
صاحب الرقم القياسي بـ 4بطوالت.وإذا
فـاز الريـال بـهذه الـبطـولـة سيـكون أول
فـريق يـحقق الـبطـولة  3مـرات متـتالـية

. بعد حتقيق اللقب في آخر نسخت
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ــســـتــايــا) (1-2) وعـــلى مــلـــعب (ا
اكـتــفى فـالــنـسـيــا بـفـوزه 0-1 أمام
إيبرو لـيكرر انـتصاره عـلى الفريق
القادم من الدرجة الـثالثة وجاء من
ـهـاجم البـلـجـيكي مـيـتشي تـوقيع ا

باتشواي في الدقيقة 59.
وتـــأهل "اخلـــفـــافـــيـش" لــدور الـ16
ــبــاراتــ (1-3) بــعــد بــإجــمــالي ا
فــوزهم في مــبــاراة الــذهــاب خــارج

قواعدهم (1-2). 
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تــأهل فــريق سـامــبــدوريـا إلـى ثـمن
نـهـائي كـأس إيـطـالـيـا بـعـدمـا قـلب
تأخره بـهدف أمام ضـيفه سبال إلى
فـوز 1-2 خالل مــبـاراتــهــمـا مــسـاء
الثالثاء في الدور الرابع بالبطولة.
وتـــقــــدم ســـبـــال بــــهـــدف ســــجـــله
سيرجيـو فلوكاري في الـدقيقة ?34
ثم تـــعـــادل جـــريــــجـــوري ديـــفـــريل
لـــســامــبـــدوريــا في الـــدقــيــقــة ?45
وســجـل داويــد كــوفــنــاســكي هــدف
الفـوز لألخـيـر في الدقـيـقة  .82كما
تـأهل أيـضـا فــريق بـيـنـفـيـنـتـو إلى
نــــفـس الــــدور عـــــقب فـــــوزه عــــلى

سيتاديال 1-0.
ويـدين بـينـفـيـنتـو بـالـفـضل في هذا
الـفـوز لالعـبه فـيـلـيـبـو بـانـديـنـيـلي
ـبـاراة الـوحـيـد الـذي سـجل هـدف ا

في الدقيقة 77.
كــمـا صــعـد أيــضـا بـولــونـيــا عـقب

ضــربـة حـرة غــيـر مــبـاشـرة نــفـذهـا
بيـريرا عـلى رأس سوكـسيس الذي
ــرمى ولــكن حــولــهــا بــرأسـه إلى ا
إيـدرسون أمـسـكـهـا بسـهـولـة. وعاد
أصحاب األرض للتهديد في الدقيقة
74 بــعـد تــمـريــرة رائـعــة من تـروي
ديــني إلى ديــكــوريـه الــذي ســددهـا
بيمينه في منـتصف مرمى السيتي
وتصدى لها إيدرسون ببراعة. وفي
الدقيقة  82 عاد محرز لـلتألق ومر
من هوليباس وسدد بقوة من خارج
منطقة اجلزاء ولكن فوستر تصدى
لـهـا بـبـراعـة لـيـرد ديـكـوريه بـهـدف
لــواتــفــورد في الــدقــيــقـة 85. وكـاد
ديــــني أن يـــحـــرز هـــدف الـــتـــعـــادل
لــواتــفـورد بــرأســيـة من ركــنــيـة في
الدقـيقة 87 ولكن إيدرسـون تصدى
لــهــا بــنــجــاح لــتــشــتــعل الــدقــائق
األخـيـرة ولــكن الـسـيــتي تـمـكن من

باراة. ًا بنقاط ا اخلروج سا
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حــجـز إســبـانــيــول مـقــعـده في دور
الـ 16بـكـأس مـلـك إسـبـانـيـا مـسـاء
اول امس الـثالثاء بـعـد الـفـوز على
ضـيـفه قــادش من الـدرجـة الـثـانـيـة
0-1عـلـى مـلــعب كـورنــيال إل بـرات
في إيــــاب دور الـ .32حــــمـل هــــدف
الــلــقــاء الــوحــيــد تــوقــيع اجلــنـاح
الــبــاراجــوائي إيــرنــان بــيـريــز في
الـــــدقــــيـــــقــــة  .74وكــــان الـــــفــــريق

رصـيد واتـفـورد عـند  20 نقـطة في
ـركــز احلـادي عـشــر. وعـلى الـرغم ا
ـبـاراة من سـيـطـرة الــسـيـتي عـلى ا
منـذ بدايتـها إال أن اخلـطورة بدأت
من واتـفورد عـن طريق بـيـريـرا بـعد
رور بـشـكل رائع من كـومـباني في ا
اجلانب األيسر ولـكنه سدد بجانب

القائم األيسر إليدرسون. 
ورد مـانـشسـتـر سـيـتي في الـدقـيـقة
 11 بانفراد من ساني بعد خطأ في
الـتـمريـر من بـيـريـرا ولـكن فـوسـتر
تـــألق وأخـــرجــهـــا بـــنــجـــاح. وعــاد
فـــوســـتــر لـــلــتـــألق مـــرة أخــرى في
ــرة أمـام الـدقــيـقـة 19 ولـكـن هـذه ا
ريــــاض مــــحــــرز بــــعــــد تــــمــــريــــرة
فــيـرنـانــديـنــيـو لـتــرتـد لـبــيـرنـاردو
سـيـلـفـا ثم لـديـفـيـد سـيـلـفـا قـبل أن
يــخــرجــهــا دفــاع واتــفـورد. وكــانت
أخــطــر كـرة لــواتــفــورد في الــشـوط
األول في الـدقـيـقة 32 بعـد عـرضـية
مـن ســوكــســـيس لــيــقـــوم بــيــريــرا
بتـحضـيـرها لـديكـوريه الذي أرسل
تـــمــــريــــرة رائـــعــــة لــــديـــنـي خـــلف
ــدافــعـــ ولــكن إيــدرســون تــألق ا
ومــــنع الـــــهــــدف األول ألصـــــحــــاب
األرض. الــهــدف األول لــلــســيــتي
جاء في الدقيقة 40 بعد عرضية
ــتــألق رائــعـــة من اجلــزائـــري ا
ــدافـعـ ريـاض مــحـرز خـلف ا
لـــســـانـي الـــذي حـــول الـــكــرة
بــــالــــصـــدر بــــشـــكـل رائع إلى

شباك فوستر.
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ومع بـدايــة الـشــوط الـثـاني
استـمـرت سيـطـرة السـيتي
حــــــتى تــــــمــــــكن الــــــنــــــجم
اجلزائـري رياض مـحرز من
إحــراز الـــهــدف الـــثــاني في
الــــدقـــيــــقـــة 51 بـــعــــد عـــدة
تمـريرات ب سـاني وسيـلفا
وجابـريل جـيـسـوس قبل أن
يــرســـلــهــا األخــيــر عــرضــيــة
أرضــــيــــة إلى مــــحــــرز الـــذي
وضــعـــهــا بــنــجــاح في شــبــاك
واتـفــورد. وفي الــدقـيــقـة 69 
أرسل مـحـرز تــمـريـرة رائـعـة
إلى جابريل جيسوس الذي
ــرمـى واتــفــورد انــفـــرد 
ولكنه سـدد الكـرة بجانب
ـن لـفـوسـتـر. الـقـائم األ
وكــان الــتــهــديــد األول
مـن واتـــــــفـــــــورد في
الشـوط الـثاني في
الـدقـيـقـة 72  بـعـد
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دير أصبح مـجلس إدارة نادي الـوداد البيضـاوي مطالـبا بإيـجاد مخـرج ألزمة ا
ـؤقت مـوسى نداو ـسـموح بـهـا لـلمـدرب ا الـفنـي للـفـريق بـسبب نـهـايـة الـفتـرة ا
ـبايات الـتي تتيح أمـامه قيادة الـنادي بسبب باإلشـراف على الفـريق وكذا عدد ا

عدم توفره على الدبلومة ألف الذي يخوله هذا احلق. 
ـغـربي احلـق لألنـديـة في تــمـكـ أي مـدرب مــسـاعـد غـيـر ـنح احتـاد الــكـرة ا و
ؤهل الفني والشواهد إضافة لدبلوم ألف باإلشراف على اجلهاز حاصل على ا

الفني لناديه لـ  4مباريات وبعدها يرفض جلوسه في دكة البدالء كمدرب أول. 
وسـيــكـون عــلى الـوداد إيــجــاد حال لـهــذا اإلشـكــال عـلـى وجه اخلـصــوص قـبل
ـقبل في اجلـولة  11في كالسـيـكو لـكي األحد ا ـقبـلـة أمام اجلـيش ا مواجـهته ا
ـغربي. ومنذ إعالن رئيس الوداد عن استقـالة الفرنسي رينيه جيرارد الدوري ا
سـألـة الـتـعاقـد مع الـبـنـزرتي ما يـزال اجلـهـاز الـفني والـتـكتم الـشـديـد احملـيط 

للفريق لم يستقر بعد على مدرب رسمي.

تـغـلبـه علـى كروتـوني  .0-3وسجل
أهـــــداف بـــــولـــــونـــــيـــــا ريـــــكـــــاردو
) في الـدقيـقت أورسولـيني (هـدف
 40 و67  ودييجو فـالتشـينيلي في
الـدقــيـقـة  .67الى ذلك تـفــوق فـريق
سـبارتـاك عـلى ضـيفه لـوكـومـوتيف
في لقـاء "ديربي" الـعاصـمة مـوسكو
(1-2)  وذلك ضمن مباريات اجلولة
ـمـتـاز الـ  16من الـدوري الـروسي ا

لكرة القدم. 
وأحـرز سـبـارتـاك هـدفـ مـتـتـالـي
عـــــبـــــر كل مـن قــــائـــــده ديـــــنـــــيس
غـلـوشاكـوف ومـهـاجـمه الـبـرازيلي
لـويس أدريــانـو في الـدقــيـقـتـ (6
38) عــلى الـتــرتـيـب. بـيــنـمــا سـجل
هاجم البيروفي جيفرسون فارفان ا
هــدف لــوكــومــوتــيف الــوحــيــد في
الدقيقة 79 وذلك بعد  10دقائق من
إهـــدار زمــــيـــله مــــهـــاجـم فـــيـــودور
سـمـولـوف ضــربـة جـزاء طـرد عـلى
إثــرهــا مــدافع ســبــارتــاك مــوســكـو

نيكوالي راسكازوف. 
وحقـق سبـارتـاك موسـكـو انتـصاره
الثـاني عـلى التـوالي ورفع رصـيده
ـرتـبـة إلى  25 نـقـطـة وتـقـدم إلى ا
ــــــقـــــابـل مـــــني الـــــرابــــــعـــــة. في ا
لوكومـوتيف مـوسكو حـامل اللقب
ــة الـثـانــيـة عـلـى الـتـوالي بــالـهـز
ـــــركـــــز اخلـــــامس وتــــــراجع إلـى ا

برصيد  25 نقطة أيضا.
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حـاول النـجم اإلنـكـليـزي ديـفـيد بـيـكـهام العـب مانـشـسـتر يـونـايـتد وريـال مـدريد
السـابق مازحا ضـم البرازيـلي نيـمار دا سيـلفا إلـى صفـــــــوف نـاديه اجلديد

إنتر ميامي األمريكي. 
وبحـسب شبكـة "سكـاي سبورتـس" اإلنكلـيزيـة فإن بيـكهـام يرغب في ضم نـيمار
بـعد  10سـنوات من اآلن أي في عام 2028 لـيكون أحـد جنوم إنـتر مـيامي عـندما

نتخب البرازيلي  36 عاما.  يكون عمر قائد ا
وذكرت الشـبكة أن نيمار يتطلع لالنضمـام إلى إنتر ميامي األمريكي لكن بيكهام

اعترف له بأنه لن يستطيع دفع راتبه الكبير. 
ويسـتـعد بـيـكـهام إلطالق نـادي إنـتـر ميـامي األمـريـكي في عام 2020 مع

إحـدى الـشـركـات االسـتـثـمـاريـة. وكـانت تـقـاريـر صـحـفـيـة سـابـقة
أشارت إلى رغـبـة بيـكـهام في ضم لـيـونيل مـيسـي إلى نادي إنـتر
مـيـامي في حـالـة أراد الـنـجم األرجـنتـيـني الـرحـيل عن بـرشـلـونة

اإلسباني.

 U¹—Ëb³ UÝ  UŠU$ q «uð jÝË œ—uHð«Ë »UO½√ s  XKH¹ w²OÝ

الــكــتــالــوني قــد خــســر في مــلــعب
مـضـيـفه (2-1) في مـبـاراة الـذهـاب
ـاضي ليتأهل للدور مطلع الشهر ا
ـبـاراتـ (2-2) الـتــالي بـإجـمــالي ا
بــأفــضــلــيــة الــهــدف خـارج األرض.
وبــهـذا يــلـحق إســبــانـيــول بـكل من
خــيـتــافي وفـالــنـســيـا ولــيـجــانـيس

اللذين تأهلوا لثمن النهائي.
w U²OšË UO M U  q¼Qð

بــات خـــيـــتـــافي وفـــالـــنـــســـيــا أول
ـتــأهـلــ لـدور الـ 16بــكـأس مــلك ا
إسـبــانـيـا عـقـب فـوزهـمـا اول امس
الــثالثــاء عـلـى قـرطــبــة من الــدرجـة
الثانيـة وإيبرو من الدرجـة الثالثة
عـلى الـتــرتـيب في إيـاب دور الـ32
سابقة. وعلى مـلعبه (كوليسيوم با
ألـفـونـســو بـيـريـز) أمـطـر خـيـتـافي
شبـاك ضيـفه قرطـبة بـنتـيجة .5-1
ــدريــدي أنــخــيل ســجل لــلــفــريق ا
لـــويس رودريـــجـــيــز "هـــاتـــريك" في
الــدقــائق " 42 ضــربــة جــزاء" و78
و80  فــرانـــســيـــســكـــو بــورتـــيــيــو
بــالـدقــيــقـة 18 وروبــرتـو إيــبــانــيـز
بــالـدقــيــقـة 49  فــيـمــا ســجل هـدف
الشـرف للضـيوف إيـثامي أرتـيليس

في الدقيقة 70. 
دريدي لثمن وبهذا يتأهل الـفريق ا
ــواجــهــتـ الــنــهــائي بــإجـمــالي ا
بنـتيـجة ثـقيـلة (2-7) بعـد فوزه في
مـبـاراة الـذهـاب عـلى مـلـعب قـرطـبة

u“∫ حقق

مانشستر
سيتي فوزاً
صعباً على
واتفورد في
الدوري
االنكليزي
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ملعب "يوكوهاما" في اليابان هو األكثر
ونـديال بـرصيد اسـتضافـة لنـهائـيات ا
 8مـرات وكـان النـهـائي األكثـر حـضورا
ـلـعب أيـضا في بـاجلـمـاهيـر عـلى هـذا ا
نـسخة  2016بـ ريال مدريد وكـاشيما
أنــتـلــرز الــيــابــاني بــحــضـور  68 ألف

و 742مشجعا.
بـينما النهائي األقل حـضورا للجماهير
كان في نسخة  2013 ب بايرن ميونخ
ــغـربي عـلـى مـلـعب ـاني والــرجـاء ا األ

"مراكش".
5²Mł—ú  w³KÝ r —

تــمــتــلـك األرجــنـتــ رقــمــا ســلــبــيــا في
ـبـاريـات الـنـهـائـيـة بـخـسارتـهـا في 4 ا
نــهــائـــيــات دون حتـــقــيق أي انـــتــصــار
لألربـعة الكـبار في بـلد راقصي الـتاجنو
بــــوكــــا جـــــونــــيــــورز ريــــفـــــر بــــلــــيت
إســتــوديــانـتـس وســان لــوريـنــزو لــكن
الـفـرصـة متـاحـة في هـذا الـعـام بـتـعديل
شـاركة أحـد طرفي هـذا الرقم الـسلـبي 
السوبر كالسيكو. وتعتبر أوروبا األكثر
سـيــطــرة عــلى لــقب مــونـديــال األنــديـة
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أن يسـتضـيف نسـخة  2015 قبل أن
يعتذر عن ذلك خوفا من انتشار وباء
إيـبــوال. وآل الـتـنـظــيم في ذاك الـعـام
الى غـيـنـيـا االسـتـوائـيـة. أمـا جـنـوب
إفـريـقـيـا فـتـعـد من أكـثـر دول الـقارة

في إجنــاز أعــمـال الــبــنى الــتـحــتــيـة
العب إضافة الى الوضع ومنشآت ا
ضطرب في بعض أرجائها. األمني ا
وفـي حــ لـم تـــعـــلن بـــعـــد أي دولــة
نيـتـها رسـميـا التـرشح لالسـتضـافة
كانت التـقارير الـصحافـية قد رجحت
ـــاضــــيـــة أن تـــكـــون في الـــفــــتـــرة ا
ـنـافـسـة عـلى االسـتـضـافة فـي حال ا
ـغرب سـحبـهـا من الـكـاميـرون بـ ا
وجــنــوب إفـريــقــيــا. وذكـرت تــقــاريـر
صحـافيـة أن مصـر تدرس اسـتضـافة
ـــغــرب عــلـــمــا بــأن مــشــتـــركــة مع ا
االحتاد القاري يتـوقع أن يعلن هوية
ـضـيـف قـبل نـهـايــة الـعـام احلـالي. ا
اضي غرب في شباط ا واستضاف ا
بطـولة أ إفريـقيـا للمـحلـي ("شان
ملكة 2018). وفي حزيران  فشلت ا
لـلـمـرة اخلـامـسـة في سـعـيـهـا لـلـفـوز
ونديـال بعدمـا تقدمت باستـضافـة ا
بتـرشيح الستـضافـة نهـائيات 2026
اال أن تـصـويت اجلـمعـيـة الـعـمـومـية
لالحتـاد الدولي (فـيـفـا) صب لـصالح
ـتـحدة مـلف مـشـتـرك بـ الـواليـات ا
ـكــسـيك. وســبق لـلــمـغـرب وكــنـدا وا
اسـتـضـافـة بـطـولـة أ إفـريـقـيـا مرة
ــقـرر واحــدة عـام 1988  وكــان من ا
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صري لكرة القدم اول أعلن االحتاد ا
امس الـثالثـاء رفــضه فـكـرة الـتـرشح
السـتــضـافـة نــهـائـيـات بــطـولـة كـأس
األ اإلفريـقـية  2019 بعـد سـحبـها
مـن الـكــامــيـرون لــعــدم جــاهـزيــتــهـا
مــشــيــرا إلى دعــمه أي دولــة عــربــيـة
راغــبـــة بــالــتــنــظــيم. وأورد حــســاب
ــــــصــــــري عـــــلـى مــــــوقع االحتــــــاد ا
ــتــحــدث الــرســمي "فــيـــســبــوك" أن ا
باسمه أحـمد مجـاهد "نفى وجود أي
نيـة لـلتـقدم بـطلـب استـضافـة بطـولة
األ اإلفريـقيـة بعد سـحب تنـظيـمها
من الــكـامــيـرون مــؤكـدا أن مــصـر لن
تكون منافـسا في هذا األمر ألي دولة
عــربــيــة الســيـمــا وأن الــرئــيس عــبـد
الـفـتـاح الـسـيـسي هـو رئـيس الـدورة
احلـاليـة لالحتـاد اإلفـريقي وسـتـكون
مـصر داعـمـة ألي دولـة عربـيـة تـطلب
الــتــنـظــيم". وكــان االحتــاد اإلفــريـقي
ـاضي في الـعـاصـمة أعـاد اجلـمـعـة ا
الغانيـة أكرا فتح السبـاق الستضافة
الـــبــطــولــة الــتـي يــشــارك فــيــهــا 24
منـتخبـا بإعالنه سـحب التـنظيم من
الــكــامــيـرون قــبل ســبــعــة أشــهـر من
ـقرر عـلى خـلفـيـة التـأخر مـوعدهـا ا

ديفيد
بيكهام

ــنـــحه حـــصـــانــة د األوروبي األمـــر الـــذي 
دبـلومـاسية من مالحـقة السـلطات الـبريطـانية
له بـسـبب تراكـم ديونه لـبـنك إربوثـنـوث الثام

تواجد في لندن. ا
 ولم يــتــواجــد بــيــكــر في جــلــسـة أمـس أمـام
مـحـكــمـة في الــعـاصــمـة الــبـريـطــانـيــة لـنـدن
وحـــضــر مــحــامــيه وأعـــلن خاللــهــا عن
تــــخـــــلـى بــــيـــــكـــــر عـن حــــصـــــانـــــته
زعومـة وبالتالي الديبـلوماسـية ا
تـــمــديـــد إفالسـه ألجل غـــيــر
مــســمى لــيــصــبح مــجــبـرًا
مجـددًا على بـيع مقـتنـياته
في محـاولة لـتسـديد جزء
من تـــلـك الـــديـــون. ومن
ــنـــتـــظــر أن يـــعــرض ا
بيـكر للـبيع مقـتنيات
تــقـدر قـيــمـتـهــا بـنـحـو

 200ألف جنيه
إستـرليني ومن بـينها
ـيـدالـيـة الـذهـبـية في ا
مـــنــافـــســات الــزوجي
ــبــيـــاد بــرشــلــونــة ألو

.1992
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وحافـظت عـلى جـودتـهـا الـعالـيـة في الـتـحرك
وحــصـلـت عـلى فــتــرة إعـداد جــيـدة أرى أن
يدالية الـذهبية". من جانب بإمكـانها الفوز بـا
ـعـتـزل بـوريس ـاني ا اخـر تـخـلى الالعـب األ
بيـكـر عن ادعـائه السـابق بـتمـتـعه بحـصـانة
ديـبـلومـاسـيـة حتـمـيه من اإلفالس. ونـقـلًا عن

هيـئة اإلذاعـة البـريطانـية "بي بي
سي" ســبق وأن أعـلن بــيـكـر
ـاضي عن إفالسه الـعـام ا
وعـرض مـقـتـنـيـاته لـلبـيع
فـي مــــــزاد قـــــــبل أن
يدعي تـعيينه مـلحقًا
فــي شـــــــــــــــــــــــؤون
الــــــــريــــــــاضــــــــة
والـــــثــــــقـــــافـــــة
جلــمـــهــوريــة
أفــــريـــقـــيـــا
الوسطى
فـــــــــــــــي
االحتـا
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ـح جــيــانـــلــويــجـي بــوفــون حـــارس مــرمى بـــاريس ســان أ
ـيل كثيـرًا للعودة جيـرمان إلى أن زميـله إدينسـون كافاني 
إلى صــفــوف فـريــقه الــقــد يــومًــا مــا. وقــال بـوفــون خالل
استـضافـته ببـرنامج تـيكي تـاكا بـقنـاة إيطـاليا " 1أحتـدث دائما
مع كافـاني عن إيـطالـيـا فهـو يـحب نـادي نابـولي كـثيـرًا ومـرتبط

عاطفيا بجماهيره". 
وأضـاف احلــارس اإليـطــالي اخملــضـرم "كــافـاني لـن يـتــجـاهل رغــبـة
نــابـــولي في اســـتــعــادة خـــدمــاته ولـــكن في الـــوقت احلــالي مـــهــاجم
أوروجـواي أمــامه فـرصـة لـلـذهـاب بـعــيـدًا في دوري األبـطـال مع بـاريس
سان جيرمان". وختم بوفون حديثه بقوله "ال أقصد أن نابولي ليس لديه
فرصـة ولكـن أرى أن إدينـسون كـافاني سـيـفضل االسـتمـرار مع سان

قبل".  جيرمان حتى حزيران ا
وبدأت وسـائل اإلعالم الفـرنسـية تـشيـر إلى خالف في الكـواليس ب
كافـاني وتـومـاس تـوخيل مـدرب الـبي إس جي بـداعي غـضب كـافاني
ـاني بـوضـعه عـلى مـقــاعـد الـبـدالء أكـثـر من مـرة ــدرب األ من قـرار ا

وشعـور الالعب بأن مـكـانته في الـفـريق تراجـعت نـسبـيًا لـصـالح الثـنائي
نيمار وكيليان مبابي.
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أعــرب شــامل تــاربــيــشــيف رئــيس االحتــاد
الـروسي لـلـتـنس عن ثـقـته في قـدرة الالعـبـة
الـروســيـة مـاريـا شـارابـوفـا عـلى الـعـودة إلى
الـقمـة من جـديد وذلك بـعدمـا عـانت صاحـبة
اخلـمس ألـقاب في الـبـطوالت الـكـبرى بـسبب
وسم. تـعرضـها لـلعـديد من اإلصـابات هـذا ا
وقال تاربـيشيف في تصـريحات نقـلها موقع
""tennisworldusa: في تــــنس الــــســـيـــدات ال
يوجد حـاليًـا بطلـة واضحة قـادرة على فرض
صنفات الـ 12األوائل هيمنتها وبالنظر إلى ا
ـيًـا جنـد أن أي مـنـهن قـادرة عـلى الـفـوز عـا
بــأي بـــطــولـــة". وأضــاف تـــاربــيـــشــيف: "إذا
واصلت شارابـوفا عمـلها اجلـاد ستعود من
صـنفات الـعشر قـبل ب ا جديد في الـعام ا
األوائـل بل بــــإمــــكــــانــــهــــا اعــــتـالء صـــدارة
ي". وتـــابع: "ســـبق وأن الـــتـــصـــنـــيف الــــعـــا
صــرحت شــارابـــوفــا كــثــيــرًا بــرغــبــتــهــا في
ـبيـاد وبالـتالي ـشـاركة مـرة أخرى في األو ا
إنهـاء هذا العـام مبـكرًا واحلـصول على وقت
: "سيكون ـقبل". وأ أكبـر لإلعداد للموسم ا
ـبـيـاد مـن الـرائع مـشـاهـدة شــارابـوفـا في أو
طــــوكــــيــــو 2020 وإذا جتــــنــــبت اإلصــــابــــات

تـطورا عـلى صـعيـد البـنـية الـتـحتـية
اخلـاصة بـاسـتضـافـة بـطوالت مـهـمة
في كـــرة الـــقـــدم الســـيـــمـــا بـــعـــدمــا
أصبـحت في  2010الدولـة الـوحـيدة
فـي الــقـــارة الـــســمـــراء الـــتي تـــنــظم

 ماريا شارابوفا

ونـديال واسـتضـافت نسـختي أ ا
إفريقيا ) 1996بدال من كيـنيا بـعدما
امـــتــنــعت األخـــيــرة عن ذلـك بــســبب
صـعــوبـات مــالـيـة) و) 2013بـدال من

ليبيا).

صري في لقاء سابق نتخب ا ا

بــواقع  10بــطــوالت كـمــا أنــهــا األكــثـر
مـــشـــاركـــة في الـــنــهـــائي بـــرصـــيــد 12
مـــشـــاركــــة. وفي نــــســـخـــة  2007كـــان
الـنـهائي الـذي شـهـد تـسجـيل أكـبـر عدد
مـن األهــــداف بـ 6 أهـــــداف بـــــواقع 4
ـيالن اإليـطـالي و 2 لـبـوكـا جـونـيورز
بـيـنمـا أكـبـر فـارق لألهداف بـ فـريـق
صلـحة برشـلونة أمام في الـنهائي كـان 
ســانــتـــوس الــبــرازيـــلي الــذي انـــتــهى

بنتيجة  0-4 في نسخة 2011. 
يــعــد اإلســـبــاني بــيـب جــوارديــوال هــو
ـدرب األكـثـر جناحـا بـرصـيد  3 ألـقاب ا

" 2 مع بــرشـلــونـة و 1مـع بـايـرن
مــيــونخ" بــيــنــمــا يــتــقــاسم

الــــــثـــــنـــــائـي كـــــارلـــــو
أنـشيـلوتي وزين
الـديـن زيدان
ــــــــــركــــــــــز ا
الــــــــثـــــــــاني
بـــــرصـــــيـــــد
بـــطـــولـــتــ
لــــــــــــــــــــــــكــل

منــــهما.


