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الت�صفيات الم�ؤهلة �إلى ك�أ�س العالم وك�أ�س �آ�سيا

�سورية لموا�صلة ال�ضغط على اليابان ...والعراق لتعزيز �آماله �أمام تايوان
ينزل المنتخب ال��س��وري ضيفا ً
ثقيالً على نظيره السنغافوري بهدف
مواصلة الضغط على صاحب الريادة
المنتخب الياباني .ويرفع منتخب
سورية لكرة القدم شعار الفوز وحده
عندما يلتقي مضيفه السنغافوري
اليوم في الجولة الثامنة لمنافسات
المجموعة الخامسة للتصفيات
المؤهلة إل��ى ك��أس العالم 2018
وكأس آسيا  .2019وتحل اليابان
ضيفة على كمبوديا في المجموعة
ذاتها.
وي����درك منتخب س��وري��ة ثاني
المجموعة ( 12نقطة) أن فوزه على
مضيفه السنغافوري الثالث (10
نقاط) سيعزز فرصته في التأهل إلى
الدور الثاني من تصفيات مونديال
 2018من بين أفضل منتخباًت تحتل
المركز الثاني ،وه��ذا م��ا أك��د عليه
مدرب المنتخب فجر إبراهيم الذي
أش��ار إلى أهمية المباراة وض��رورة
الفوز فيها.
ويتأهل صاحب المركز األول في
كل مجموعة من المجموعات الثماني
في ه��ذا ال��دور (ال���دور الثاني) إلى
جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل
على المركز الثاني ،إلى الدور الثالث
واألخير من تصفيات كأس العالم،
كما تحصل هذه المنتخبات الـ12
على بطاقات التأهل المباشر إلى
كأس آسيا.
أم��ا المنتخبات ال��ـ  24المتبقية
في ختام الدور الثاني ،فتشارك في
تصفيات نهائية خاصة بكأس آسيا
على  11مقعدا ً في البطولة القارية،
في حين ستكون البطاقة األخيرة
من نصيب الدولة المضيفة ،حيث
تشهد كأس آسيا  2019مشاركة 24
منتخباً.
وسيلعب منتخب سورية بتشكيلة
معدلة نتيجة بعض الغيابات في
صفوفه بداعي اإلصابة كما عمرو
م��ي��دان��ي وج��ه��اد ب��اع��ور ،ف��ي حين
استبعد ال��م��درب رج��ا راف��ع وعدي
جفال.
وم��ن المتوقع أن تلعب سورية
بتشكيلة تضم مصعب بلحوس
وعالء الشبلي وأحمد صالح وحمدي
المصري ونديم صباغ وزاهر ميداني
وأسامة أومري ومحمود مواس وفهد
يوسف وعمر خريبين وسنحاريب
ملكي.
وك���ان���ت س���وري���ة ف�����ازت على
س��ن��غ��اف��ورة ف��ي م���ب���اراة ال��ذه��اب

- 1صفر.
وف��ي المباراة الثانية ،تخوض
اليابان اختبارا ً سهالً في ضيافة
كمبوديا تسعى من خالله إلى تعزيز
صدارتها للمجموعة.
وكانت اليابان فازت على كمبوديا
ذهابا ً في سايتاما - 3صفر.

العراق ـ تايوان

يأمل المنتخب العراقي في تعزيز
حظوظه في سباق التأهل إلى الدور
الحاسم من التصفيات المونديالية.
ويسعى العراق للعودة من تايوان
ب��ف��وز ثمين على ح��س��اب صاحب
األرض والجمهور عندما يلتقيه اليوم
ضمن منافسات المجموعة السادسة
من التصفيات.
فوز منتخب أسود الرافدين يعني
رفع سقف آماله في سباق الصراع
على ص��دارة ترتيب المجموعة قبل
مباراتيه المتبقيتين أم��ام تايالند
وفيتنام في آذار المقبل ،وأي تعثر
سيضعه في المقابل خارج حسابات
الصدارة ما يجعله عرضة لسلسة
من االحتماالت الشائكة والمعقدة
في رحلة البحث عن إحدى البطاقات
األربع ألصحاب أفضل مركز ثاني من
المجموعات الثمان.
ويتأهل صاحب المركز األول في
كل مجموعة من المجموعات الثماني
في ه��ذا ال��دور (ال���دور الثاني) إلى
جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل

على المركز الثاني ،إلى الدور الثالث
واألخير من تصفيات كأس العالم،
كما تحصل هذه المنتخبات الـ 12
على بطاقات التأهل المباشر إلى
كأس آسيا.
أم��ا المنتخبات الـ 24المتبقية
في ختام الدور الثاني ،فتشارك في
تصفيات نهائية خاصة بكأس آسيا
على  11مقعدا ً في البطولة القارية،
في حين ستكون البطاقة األخيرة
من نصيب الدولة المضيفة ،حيث
تشهد كأس آسيا  2019مشاركة 24
منتخبا ً.
ويمتلك المنتخب العراقي  5نقاط
من فوز سابق على تايوان ()1-5
ذه��اب��ا ً ف��ي ط��ه��ران وت��ع��ادل��ي��ن مع
تايالند وفيتنام ( )2-2و()1-1
على التوالي ،بينما يتصدر المنتخب
التايالندي المجموعة برصيد 8
نقاط من خمس مباريات ،ف��از في
أربع وتعادل في واحدة.
وتحتل فيتنام ال��م��رك��ز الثالث
بأربع نقاط ،وتايوان المركز األخير
من دون أي نقطة.
وق��ال م��درب المنتخب العراقي
يحيى علوان« :سنخوض المواجهة
أم��ام الصين تاباي بقوة وبشعار
الفوز وحده ،فاالنتصار يعني بداية
السباق على الصدارة».
وأض������اف« :ح��ظ��وظ��ن��ا ك��ب��ي��رة
ف��ي تخطي م��ب��اراة ال��غ��د ،تشكيلة
المنتخب متكاملة ،ب��ل وج��اه��زة

لتحقيق الفوز ،واستعداداتنا كانت
مبكرة لهذه الجولة وتأقلمنا كثيرا ً
على األجواء».
وقال قائد المنتخب العراقي يونس
محمود« :األج��واء االستعدادية في
تايوان مثالية لهذه المباراة وهذه
أول مرة يعسكر فيها المنتخب لمدة
طويلة على أرض منتخب البلد
المضيف ،وهذا منحنا فرصة للتعود
على المناخ».
وتابع« :المنتخب جاهز للقاء الغد
ونمتلك القدرة على خطف النقاط
الثالث».
وك���ان المنتخب ال��ع��راق��ي ب��دأ
معسكرا ً إع��دادي��ا ً ف��ي ت��اي��وان منذ
ثمانية أيام شارك فيه جميع العبيه
المحترفين الذين يعول عليه المدرب
علوان ،في الوقت الذي شهدت فيه
قائمة المنتخب ع��ودة ك��رار جاسم
وعلي حسين رحيمة ،لكن سيكون
أبرز الغائبين عنها المهاجم مروان
حسين بداعي اإلصابة.
وك��ان��ت المجموعة تضم أيضا ً
منتخب إندونيسيا لكنه ح��رم من
خ��وض التصفيات بسبب اإليقاف
المفروض على اتحاد بالده.

األردن لالحتفاظ
بالصدارة

وي��أم��ل المنتخب األردن�����ي في
االحتفاظ بصدارة المجموعة الثانية

عندما يح ّل ضيفا ً على قيرغيزستان
اليوم أيضاً .وتحل أستراليا ضيفة
على بنغالدش في المجموعة ذاتها.
ويتصدر األردن ترتيب المجموعة
ب��رص��ي��د  13ن��ق��ط��ة ،ب��ف��ارق نقطة
أمام أستراليا ،وتملك قيرغيزستان
 8ن��ق��اط ،وطاجكستان  5نقاط،
وبنغالدش نقطة واحدة.
وت���ع���ادل األردن ذه���اب���ا ً على
أرض��ه مع قيرغيزستان سلباً ،في
حين اكتسحت أستراليا بنغالدش
بخماسية نظيفة.
ويتأهل صاحب المركز األول في
كل مجموعة من المجموعات الثماني
في ه��ذا ال��دور (ال���دور الثاني) إلى
جانب أفضل أربعة منتخباًت تحصل
على المركز الثاني ،إلى الدور الثالث
واألخير من تصفيات كأس العالم،
كما تحصل هذه المنتخباًت الـ 12
على بطاقات التأهل المباشر إلى
كأس آسيا.
أم��ا المنتخباًت ال��ـ  24المتبقية
في ختام الدور الثاني ،فتشارك في
تصفيات نهائية خاصة بكأس آسيا
على  11مقعدا ً في البطولة القارية،
في حين ستكون البطاقة األخيرة
من نصيب الدولة المضيفة ،حيث
تشهد كأس آسيا  2019مشاركة 24
منتخبا ً.
وف��ي المجموعة الرابعة ،تلعب
غ��وام مع إي��ران ،وتركمانستان مع
عمان.
تتصدر إيران الترتيب برصيد 11
نقطة ،بفارق األه��داف أم��ام عمان،
وتملك كل من تركمانستان وغوام
 7نقاط ،والهند المعفاة في هذه
الجولة  3نقاط.
وكانت عمان وإيران تغلبتا ذهابا ً
على تركمانستان وغ��وام  1-3و6
صفر على التوالي.وف��ي المجموعة الثامنة ،تلعب
كوريا الشمالية مع البحرين ،واليمن
مع أوزبكستان.
تتصدر كوريا الشمالية الترتيب
برصيد  13نقطة ،بفارق نقطة أمام
أوزبكستان ،وتملك الفيليبين المعفاة
في هذه الجولة  7نقاط ،والبحرين 6
نقاط ،ويحتل اليمن المركز األخير
بثالث نقاط.
وكانت البحرين خسرت ذهابا ً على
أرضها أمام كوريا الشمالية صفر-
 ،1في حين تغلبت أوزبكستان على
اليمن في طشقند بالنتيجة ذاتها.
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مخلوف :ال�سالم قادر على تجاوز محنته
يحتل فريق ال��س�لام زغ��رت��ا المركز العاشر بعد 4
جوالت من انطالق الدوري اللبناني لكرة القدم ،من دون
أن ينجح في تحقيق أي فوز ،وهو مركز ال يليق بطموح
النادي الشمالي وجمهوره ،ما دفع ب��إدارة النادي إلى
إنهاء العالقة بالمدرب السوري ـ الفنزويلي لؤي أبي كرم،
والتعاقد مع المدرب السوري المعروف أنس مخلوف،
سعيا ً لتجاوز هذه المحنة ،واإلفادة من إمكانات الفريق
الشمالي الذي يضم عناصر مميزة ومنشآت رائعة وإدارة
ساهرة باإلضافة إلى جمهو ٍر عريض.
وفي أول تصريح بعد تسلمه مهمته ،قال مخلوف« :إن
مهمته تهدف إلى االرتقاء بعروض ونتائج السالم إلى
مستوى طموح اإلدارة وجمهور النادي ،خصوصا ً بعد
البداية المتواضعة للفريق في بداية الدوري ،حيث يبدو
واضحا ً أنه ليس في حال مرضية فنياً».
وأضاف مخلوف« :إن النجاح في هذه المهمة لن يحصل
بين ليلة وضحاها ،بل يحتاج إلى الوقت ،والمهم اآلن هو
المبادرة إلى بعض العالجات األولية السريعة لمكامن

الخلل في الفريق ،وتفعيل الجاهزية البدنية واألداء
الجماعي».
ولم يستبعد مخلوف استبدال أجانب الفريق الحاليين
في فترة االنتقاالت الشتوية ،الفتا ً إلى أنهم تحت المجهر
حالياً ،مشيرا ً إلى أنه «تحدث مع إدارة النادي في شأن
الالعبين األجانب ،واألخيرة تبدي تعاونا ً الفتا ً في كل ما
يخدم الفريق».
وقال إن «العبي السالم يمتازون بااللتزام وتوجد نواة
لبناء فريق قوي وقادر على تقديم األفضل في الجوالت
المقبلة».
وأشار مدرب الجيش السوري السابق إلى أن «الكرة
اللبنانية تطور في السنوات األخيرة ،خصوصا ً بعد تزايد
عدد الالعبين المحترفين والنتائج اإليجابية للمنتخب في
أكثر من مناسبة».
ورأى أن أوجه تشابه عدة تجمع بين الكرتين اللبنانية
والسورية ،مع فارق جوهري هو أن الالعب السوري أكثر
انضباطاً.

موتكو :ال يمكن لأحد
�سلب مونديال  2018من رو�سيا
ص��رح وزي��ر الرياضة الروسي
فيتالي موتكو ب��أن بطولة كأس
العالم  2018تخضع لـ«بوليصة»
تأمين مقابل مبلغ كبير في حالة
نقلها إل���ى ب��ل��د آخ���ر ،م���ؤك���دا ً أن
المونديال سيقام في روسيا.
وق���ال م��وت��ك��و وزي���ر ال��ري��اض��ة
ال��روس��ي ،رئيس اللجنة المنظمة
ل��ـ»روس��ي��ا  »2018إن« :ه��ن��اك
تعويضات كبيرة مثبتة .ولكن لن
يأخذ أحد شيئا ً من روسيا .هذا لن
يحدث تحت أي ظرف من الظروف.
لقد اتخذت اللجنة التنفيذية في
زيوريخ منذ زمن طويل القرارات
الالزمة بخصوص نهائيات كأس
العالم ع��ام  ،2018وأك��دوا عليها

م��رارا ً وتكراراً .ال أستطيع حتى أن
أتخيّل أي ن��وع من القوة القاهرة
يجب أن يحدث إللغائها».
كما دعا وزير الرياضة الروسي
ف��ي مقابل لوكالة «ت���اس» أيضا ً
ع����دم ال���خ���ل���ط ب���ي���ن ال��س��ي��اس��ة
وال��ري��اض��ة .ووف��ق �ا ً لموتكو ،فإن
الضغط والعقوبات على الرياضة
الروسية من قبل الصحافة الغربية
وال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة المختلفة
هي اآلن «موضة ،ليس لها عالقة
بالرياضة».
وأض������اف م���وت���ك���و« :إن���ه���م ال
يستطيعون فهم كيف أصبحنا
نفوز .يبدو أن هؤالء الروس فقدوا
مكانتهم الرائدة في هذه الرياضة،

وت��راج��ع��وا إل��ى ال��درج��ة الثانية،
وفجأة ،هم مرة أخرى بين األوائل.
وهذا ال يروق لكثيرين ...محاوالت
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى روس��ي��ا أصبحت
موضة ،وسيلة إلظهار الشدّة .ولكن
يجب علينا أال نخلط بين السياسة
والرياضة».
ويذكر أن االتحاد الدولي أللعاب
القوى قد ص��وت بغالبية ساحقة
يوم الجمعة الماضي على إيقاف
االت��ح��اد ال��روس��ي وال��ري��اض��ي��ي��ن
ال��روس بشك ٍل موقت عقب تقرير
كشف عن مخالفات لقواعد مكافحة
المنشطات ،م��ا ق��د ي��ح��رم روسيا
من المنافسة في أولمبياد ريو دي
جانيرو الصيفي في .2016

ليكرز ي�ضع حد ًا لخيباته المتتالية

ت�صفيات �أميركا الجنوبية :الأرجنتين ت�صطدم بكولومبيا و�أوروغواي بت�شيلي
تتجه األنظار ال��ى ملعبي «متروبوليتانو
روبرتو ميلينديز» في بارانكيا و»سنتيناريو»
ف��ي مونتيفيديو ال��ل��ذي��ن يحتضنان قمتين
ناريتين في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018
لكرة القدم ،األولى بين كولومبيا واألرجنتين،
والثانية بين األوروغواي وتشيلي.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول�����ى ،تنتظر المنتخب
األرجنتيني صاحب المركز التاسع قبل األخير
مهمة صعبة عندما يح ّل ضيفا ً على كولومبيا
الرابعة.
ويعاني المنتخب األرجنتيني األم ّرين في
التصفيات بسبب الغيابات الوازنة في صفوفه
بسبب اإلصابة وهو حصد نقطتين فقط في 3
مباريات حتى اآلن ،وال يزال يلهث وراء فوزه
األول.
ويخوض األلبيسيليستي التصفيات في
غياب قائده ونجمه ليونيل ميسي وه��دّاف
مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرخيو أغويرو إلى
جانب مهاجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز،
وهو ما أثر كثيرا ً على أدائه الهجومي حيث سجل
هدفا ً واحدا ً فقط حتى اآلن كان في مباراته أول
من أمس السبت أمام غريمه التقليدي البرازيل
عندما تعادال  1-1في السوبر كالسيكو.
وعلى الرغم من أن صفوف األرجنتينيين
تزخر بالنجوم ذات النزعة الهجومية كمهاجم
نابولي اإليطالي غونزالو هيغواين وثالثي
باريس سان جرمان الفرنسي خافيير باستوري
وايزيكييل الفيتزي وآنخل دي ماريا ،إال أنه
يعاني من غياب الفعالية أمام المرمى.
ووجد المدرب خيراردو مارتينو نفسه في
موقف ح��رج وانتقادات الذع��ة من الجماهير
ووسائل اإلعالم ،وهو يسعى إلى تدارك الموقف
أقله في الجولة الرابعة بتحقيق ف��وز يرفع
المعنويات قبل العودة إلى التصفيات في آذار

لبلوغ العرس القاري ،ضربت االوروغواي بقوة
في التصفيات الحالية وحققت فوزين متتاليين
قبل أن تسقط بصعوبة ام��ام االك����وادور في
الجولة الماضية.
من جهتها ،تبلي تشيلي البالء الحسن في
األع���وام األخ��ي��رة وت��وج��ت عروضها الرائعة
بالتتويج بكوبا أم��ي��رك��ا للمرة األول���ى في
تاريخها ،كما أنها استهلت التصفيات بفوزين
متتاليين على البرازيل والبيرو قبل أن تفرملها
كولومبيا في الجولة الماضية.
وتعج صفوف تشيلي بالنجوم ال��واع��دة
وال��م��خ��ض��رم��ة ف��ي مقدمتها ه���داف آرس��ن��ال
اإلنكليزي اليكسيس سانشيز والع��ب وسط
بايرن ميونيخ األلماني ارت��ورو فيدال ،وهي
تعقد عليهما أم��اال ً كبيرة في العودة بالنقاط
الثالث من مونتيفيديو.
المقبل ومواجهة مضيفته تشيلي التي هزمته
في المباراة النهائية لكأس كوبا أميركا الصيف
الماضي.
وق��ال مارتينو« :نحن بحاجة إل��ى الفوز
الستعادة الثقة في صفوفنا وطمأنة جماهيرنا،
تحسن مستوانا نسبيا ً مقارن ًة مع الجولتين
األوليين ولكن الحظ ال يزال يعاندنا ،نتمنى أال
يكون األمر كذلك الثالثاء».
لكن المهمة لن تكون سهلة ام��ام كولومبيا
وقائدها نجم ري��ال مدريد اإلسباني خاميس
رودريغيز الذي توج عودته الى المنتخب بعد
غياب بسبب اإلصابة بإدراكه التعادل في مرمى
المضيفة تشيلي.
وق��ل��ل رودري��غ��ي��ز م��ن تأثير غ��ي��اب ميسي
واغ��وي��رو عن صفوف المنتخب األرجنتيني
بقوله« :األرجنتين منتخب قوي وغياب ميسي
واغ��وي��رو لن يغير شيئا ً من قوته وم��ن قوة

را�ؤول غونزاليز...
ع�شرون عام ًا من الإبداع
أنهى الالعب اإلسباني راؤول غونزاليز أمس األحد مسيرته الكروية
بالتتويج بلقب ال��دوري األميركي لكرة القدم مع فريقه نيويورك
كوزموس.
وتغلب نيويورك كوزموس في المباراة النهائية  2 – 3على منافسه
أوتاوا فوري ،وسجل األهداف الثالثة الالعب األرجنتيني جاستون
سيرينو.
ونجح راؤول خالل الدقائق القليلة التي شارك خاللها في المباراة
في صناعة الهدف الثالث الذي سجله سيرينو ،من هجمة مرتدة ،في
الدقيقة  85ليحسم اللقب الثاني لنيويورك كوزموس خالل السنوات
الثالث األخيرة.
ولعب المهاجم اإلسباني  16موسما ً مع ريال مدريد فاز خاللها
بثالث ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري
اإلسباني باإلضافة إلى العديد من البطوالت األخرى.
وانتقل راؤول بعد ذلك إلى صفوف شالكه األلماني لمدة عامين ثم
خاض تجربة االحتراف في الدوري القطري بين صفوف نادي السد
قبل أن ينتقل إلى محطته األخيرة مع نيويورك كوزموس الذي لعب
معه  29مباراة وسجل  8أهداف.

المواجهة التي تنتظرنا ،فعلى الرغم من ذلك
لديهم منتخب رائ��ع ،ويجب أن نكون في قمة
مستوانا كي نفوز على األرجنتين».
وت��ع��ول ك��ول��وم��ب��ي��ا ع��ل��ى ع��ام��ل��ي األرض
والجمهور والتعادل الثمين الذي خطفته من
تشيلي لتعميق ج��راح األرجنتين واالقتراب
من مراكز الصدارة التي تشهد قمة ساخنة بين
األوروغ��واي الثالثة برصيد  6نقاط وتشيلي
الثانية برصيد  7نقاط.

أوروغواي – تشيلي

وتمني األوروغواي النفس بالعودة الى سكة
االن��ت��ص��ارات بعد تعرضها للخسارة االول��ى
أمام مضيفتها اإلك��وادور المتصدرة بالعالمة
الكاملة.
وخ�لاف�ا ً لتصفيات النسختين السابقتين
للمونديال حيث عانت األمرين وخاضت الملحق

فنزويال  -اإلكوادور

وتبدو اإلك��وادور مرشحة بقوة للفوز الرابع
على التوالي عندما تحل ضيفة على فنزويال
صاحبة المركز األخير من دون رصيد.

البرازيل  -البيرو

وال تختلف حال البرازيل الرابعة برصيد
 4نقاط عندما تستضيف البيرو السابعة
والمنتشية بفوزها األول في التصفيات بعد
خسارتين متتاليتين.
وتعقد ال��ب��رازي��ل آم���اال ً كبيرة على نجمها
وبرشلونة اإلسباني نيمار دا سيلفا لتحقيق
الفوز الثاني في التصفيات واالقتراب أكثر من
مراكز الصدارة.
وتلعب البارغواي شريكة البرازيل في المركز
الرابع مع بوليفيا شريكة البيرو في المركز
السابع في مباراة تميل فيها الكفة الى أصحاب
األرض نسبياً.

وضع لوس أنجليس ليكرز حدا ً لخمس هزائم متتالية
بفوزه على ديترويت بيستونز  85-97محققا ً انتصاره
الثاني فقط في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وأن��ه��ى نجم ليكرز كوبي براينت ( 37سنة) ال��ذي
يخوض على األرجح آخر مواسمه في المالعب ،المباراة
بتسجيله  17نقطة.
في المقابل حقق نيويورك نيكس الفوز على نيو أورليانز
 87-95بينها  29نقطة لنجمه كارميلو أنطوني الذي
نجح أيضا ً في  13متابعة ،في حين أضاف الفرنسي كيفن
سيرافين  12نقطة و 3متابعات وتمريرتين حاسمتين.
وفرض ديماركوس كوزينز نفسه نجما ً لمباراة فريقه
ساكرامنتيو كينغز بتسجيله  36نقطة ليقوده إلى الفوز
على توروتنو رابتورز  101-107وأضاف  10متابعات.
وسجل كوزينز  32.5نقطة في المباراة الواحدة خالل

الموسم الحالي.
وتألق ديريك فايفرز في صفوف يوتا جاز وقاده إلى
فوز مثير على أتالنتا هوكس  96-97بتسجيله  23نقطة
ونجاحه في  8متابعات.
وخاض المخضرم كيفن غارنيت ( 39سنة)  24دقيقة
فقط من مباراة فريقه مينيسوتا تمبروولفز والتي خسرها
أمام ممفيس غريزليز  ،114-106لكنه بات خامس العب
في تاريخ الدوري األميركي يخوض  50ألف دقيقة لعب
لينضم إلى نخبة من أساطير اللعبة وهم كريم عبد الجبار،
كارل مالون ،جايسون كيد وإلفين هايز.
وفي المباريات األخرى ،فاز تشارلوت هورنتس على
بورتالند ترايل باليزرز  ،94-106وبوسطن سلتيكس
على أوكالهوما سيتي .85-100

�أ�سطورة فرن�سا يرف�ض
�إقامة يورو  2016في بالده
أع��رب الالعب الفرنسي السابق
جوست فونتين عن معارضته إقامة
بطولة ك��أس أم��م أوروب����ا المقبلة
في فرنسا بسبب تخوفه من تكرار
ال��ه��ج��م��ات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ه��زت
العاصمة ب��اري��س م��س��اء الجمعة
الماضي.
وقال هداف مونديال السويد عام
 1958في تصريحات نشرتها اليوم
االثنين صحيفة «دي فيلت» األلمانية
في نسختها اإللكترونية« :ينشطر
قلبي عندما أق��ول ه��ذا األم��ر ألنني

سعدت كثيرا ً ألننا حظونا بتنظيم
اليورو ولكن أعتقد أن على فرنسا أن
تتنازل عن استضافة البطولة».
وأض��اف« :أي بلد آخر غير بلدنا
يمكنه تنظيم ال��ب��ط��ول��ة ...أشعر
بخوف كبير أن يعود الجمعة األسود
مرة أخرى».
وي��رى فونتين أن فرنسا عاجزة
عن ضمان األمن الذي يتطلّبه حدث
من هذا النوع« :إنها خطورة كبيرة
 ...هل تعتقد أن الناس سيذهبون
مرة أخرى للملعب؟» ،في إشارة إلى

الهجمات التي وقعت بالقرب من
أبواب الملعب الكبير في باريس.
وحضر فونتين في الملعب مباراة
ف��رن��س��ا وأل��م��ان��ي��ا ال���ودي���ة ،وال��ت��ي
سمع أث��ن��اء س��ري��ان أح��داث��ه��ا دوي
ثالثة انفجارات قام بها إرهابيون
انتحاريون .واختتم الالعب الدولي
الفرنسي السابق حديثه قائالً« :لم
أش��ع��ر بالخوف إل��ى ه��ذه ال��درج��ة
الكبيرة من قبل ...من المؤكد أن الـ 80
ألف مشجع الذين كانوا في الملعب
شعروا بنفس الشيء».

بر�شلونة يرغب في �ضم الفيتزي
كشفت تقارير صحافية إسبانية أمس أن نادي برشلونة
يرغب في ضم المهاجم األرجنتيني لباريس سان جيرمان
الفرنسي إيزكيال الفيتزي في كانون الثاني المقبل.
ويحتاج برشلونة إلى موافقة المدير الفني للفريق
لويس إنريكي من أجل إتمام هذه الصفقة.
وقالت صحيفة «سبورت»« :أصبح الالعب األرجنتيني
ال��ذي ينتهي تعاقده في يونيو ويرغب في الرحيل عن
النادي الفرنسي أهم أولويات لجنة الكرة التي يترأسها
روبرت فيرنانديز من أجل تدعيم هجوم برشلونة خالل
فترة االنتقاالت الشتوية».
وأضافت الصحيفة اإلسبانية« :الفيتزي سيرحل عن
باريس سان جيرمان في كانون الثاني مقابل خمسة

ماليين يورو ...ويتمتع الفيتزي بعالقة وطيدة مع اثنين
من مواطنيه يلعبان بين صفوف برشلونة وهما ليو
ميسي وخافيير ماسكيرانو وهما أيضا ً من يلعبان بجواره
في المنتخب».
ورغم ذلك ،تابعت «سبورت» قائلة« :العملية يجب أن
تتم بعد أن يعطي المدير الفني للفريق األول لويس إنريكي
الضوء األخضر ،وهو الذي ال يزال يدرس العروض المتاحة
لتدعيم خط هجوم فريقه».
وم��ن المتوقع أن ي��و ّق��ع الفيتزي ،ال��ذي أكمل عامه
الثالثين في أيار الماضي على عقد انضمام لبرشلونة حتى
نهاية الموسم الجاري باإلضافة إلى موسمين آخرين حتى
حزيران .2018

