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 تلق��ى ن��ادي باي��رن ميوني��خ، واملنتخ��ب الأملاين �س��دمة جديدة ب�س��بب 
املخ���رم مانويل نوير، حار�س مرمى الباف��اري واملاكينات، الذي ابتعد 

عن املالعب خالل الفرتة املا�سية ب�سبب الإ�سابة.
اأ�س��ارت تقاري��ر �س��حفية اأملاني��ة اإىل اإمكاني��ة تاأخر ع��ودة مانويل نوير، 
حار���س مرم��ي باي��رن ميوني��خ واملنتخ��ب الأمل��اين، م��ن 

الإ�سابة ملا بعد �سهر يناير/كانون ثاٍن املقبل.
وجتددت اإ�س��ابة نوير يف القدم الي�رى، التي اأبعدته 
قراب��ة ال�5 اأ�س��هر من قبل، ليخ�س��ع لعملية جراحية 
بعده��ا على اأن يع��ود اإىل يناير املقب��ل اإل اأن هناك 

اأخبار جديدة ت�سري اإىل اإمكانية تاأخر عودته.
وينتظ��ر نوير التئام مو�س��ع اجلراحة حتى يتم �س��حب 
اخليوط من قدمه، وهذا قد ي�ستغرق مدة قد ت�سل 

اإىل 6 اأ�سهر.
وق��ال نوير، يف ت�ريحات نقلتها �س��بكة 
"ت��ي زد" الأملانية: "ق��د تاأخذ مني هذه 
الإ�س��ابة اأكرث من ن�سف عام حتى اأ�سفى 

متاًما".
واأمت��ت "ت��ي زد" تقريره��ا ع��ن نوي��ر، 
مو�س��حة: "اأن عودت��ه يف �س��هر مار�س 

ا حمل �سك". املقبل اأي�سً
ويخ�س��ى منتخب اأملانيا عدم جاهزية 
احلار���س العمالق، قب��ل بطولة كاأ�س 
الع��امل يف رو�س��يا املق��رر بدايتها 

يف �سهر يونيو/حزيران املقبل.
ك�سف حار�س مرمى فريق بايرن 
ميوني��خ، يف مقابلة �س��حفية، 
اأنه يلعب منذ �س��نوات ب�ريحة 
اأن  دون  رجل��ه،  يف  حديدي��ة 

ي�سبب له ذلك اأي م�ساكل.
وياأت��ي ذل��ك يف وقت يثار في��ه اجلدل، 
حول جتدد اإ�سابة نوير، ومدى تاأثريها 

على م�سريته الكروية.

 يتج��ه ن��ادي مان�س�س��رت يونايت��د الإجنلي��زي، اإىل 
ناب��ويل الإيط��ايل لتعزي��ز �س��فوفه، و�س��م جنم 

جدي��د ل�س��مان ال�س��تمرار يف املناف�س��ة عل��ى 
وي�س��عى  املقبل��ة.  املوا�س��م  خ��الل  الألق��اب 
مان�س�سرت يونايتد للتعاقد مع البلجيكي دري�س 

مريتين��ز، لع��ب ناب��ويل، خا�س��ة بع��د ك�س��ف 
قيم��ة ال���رط اجلزائي يف عقده. وق��ال بريباولو 

مارين��و، املدير الريا�س��ي ال�س��ابق لنابويل، 
يف ت�ريحات نقلتها �س��حيفة "ديلي 

�س��تار" الربيطاني��ة: "دري���س ميتلك 
�رًطا جزائًيا يف عقده ي�سل اإىل 28 
مليون يورو فقط وهو مبلغ منخف�س 

بالطب��ع، حت��ى ل��و كان الالع��ب يف 
عم��ر ال���30، وذل��ك ب�س��بب م�س��تواه 
اجلي��د وحم��اولت عدة اأندي��ة التعاقد 
مع��ه". وتابع: "مان�س�س��رت يونايتد مل 
يتوق��ف مطلقا عن مالحق��ة الالعب 
اجلزائ��ي  ال���رط  دف��ع  و�س��يحاول 
وف�س��خ عقده من اأجل الن�سمام اإىل 

م�رح الأحالم". وكان مريتينز قد 
ك�سف ال�س��يف املا�سي حماولت 

ع��دة اأندي��ة للتعاق��د مع��ه اأبرزه��ا 
ت�سيل�سي الإجنليزي بقوله: "تلقيت العديد 
م��ن العرو���س ولكن��ي مل اأواف��ق عليه��ا 
وذل��ك لأنن��ي ل اأمتلك الرغب��ة يف تغيري 
فريق��ي خ��الل الفرتة احلالية". ووا�س��ل: 

"قدمنا املو�س��م املا�سي م�ستويات جيدة 
وحققن��ا نتائج اإيجابية و�س��نحاول احلفاظ 

عل��ى هذا امل�س��توى وتطويره خ��الل الفرتات 
املقبل��ة". ويت�س��در ناب��ويل ترتي��ب ال��دوري 
الإيط��ايل بالعالمة الكاملة بر�س��يد 21 نقطة 
بف��ارق نقطتني ع��ن يوفنتو�س، كم��ا مل يخ�ر 

مان�س�س��رت يونايت��د اأي مب��اراة حت��ى الآن يف 
الربمييريليج ويت�س��اوى مع مان�س�سرت �سيتي يف 

ال�س��دارة، ولكن فارق الأهداف ي�سب يف م�سلحة 
الأخ��ري. و�س��جل مريتين��ز 7 اأهداف و�س��نع هدفني 

خالل املو�س��م اجلاري مع نابويل، كما اأحرز املو�س��م 
املا�سي 28 هدفا.

مدرب إيطاليا فينتورا يعترف باستحقاقهم لصافرات االستهجان 

لوبيتيجي سعيد بتأهل إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم 2018 ويشيد بدور الجماهير
 اأظه��ر جول��ني لوبيتيج��ي، املدي��ر الفن��ي 
ملنتخ��ب اإ�س��بانيا، �س��عادة كب��رية بتاأه��ل 
املات��ادور لنهائي��ات كاأ���س الع��امل ب�س��كل 
مبا���ر، بع��د �س��مان ال�س��دارة، قب��ل اجلول��ة 
الأخ��رية من الت�س��فيات، متفوًقا على اإيطالي��ا املناف�س الأبرز 
يف املجموعة. وفازت اإ�س��بانيا ، على األباني��ا، بثالثية نظيفة، 
يف الوق��ت ال��ذي تع��ادل في��ه املنتخ��ب الإيطايل اأم��ام نظريه 
املق��دوين. وق��ال لوبيتيج��ي يف ت�ريح��ات نقلتها �س��حيفة 
ماركا "لقد حدث الكثري وحاولنا اأن نذهب لالأمام كل يوم، كان 
التفكري يف الأف�س��ل للمنتخب". وتابع "نحن �سعداء وفخورون 
لأن ما حدث اليوم مهم لإ�س��بانيا، مباراة األبانيا مل تكن �سهلة 

حتى �سجلنا الهدف الثالث". وعن اإمكانية تعمد بيكيه احل�سول 
على بطاقة �س��فراء اأمام األبانيا، لعدم خو�س املباراة املقبلة، 
عل��ق املدرب "اأنا ل اأفعل هذه الأ�س��ياء، الإن��ذار يرجع حلما�س 
الالع��ب، فقد ال�س��يطرة وبالتايل ح�س��ل على بطاقة �س��فراء". 
واختتم لوبيتيجي ت�ريحاته بقوله "اجلمهور كان جيًدا اليوم 
ومتت��ع بالرتكيز على الأ�س��ياء اجلي��دة والإيجابي��ة، لقد قفزوا 
��ا بعد �س��مان التاأهل".  وغنوا ورق�س��وا، ونحن فعلنا ذلك اأي�سً
و�س��يفقد املنتخب الإ�س��باين لكرة القدم، مدافعه جريارد بيكيه، 
يف مبارات��ه الأخرية، من ت�س��فيات املونديال، يوم غد الإثنني 
اأم��ام الكيان ال�س��هيوين. مير ج��ريارد بيكيه، مداف��ع املنتخب 
الإ�س��باين، بفرتة ع�س��يبة يعي�س��ها مع املات��ادور وجماهريه، 

بع��د الأحداث الأخرية يف ق�س��ية ا�س��تقالل كتالوني��ا. واأطلقت 
ب�س��دة  ال�س��تهجان  الإ�س��باين، �س��افرات  املنتخ��ب  جماه��ري 
�س��د بيكيه، يف املباراة الت��ي جتمع بني اإ�س��بانيا واألبانيا يف 
ت�س��فيات كاأ���س الع��امل 2018 يف مدين��ة األيكانت��ي. وقال��ت 
�س��حيفة "ماركا"، اإن اجلماهري �سفقت جلميع لعبي املنتخب 
الإ�س��باين اأثناء مناداة ا�سمائهم قبل املباراة، با�ستثناء بيكيه، 
الذي اأطلقت ال�س��افرات عليه. واأو�س��حت ال�س��حيفة اأن كل من 
�سريجيو رامو�س واإي�سكو وماركو اأ�سين�سيو، هم اأكرث من ح�سلوا 
على الت�س��فيق من جماهري املنتخب الإ�س��باين. واأراد رامو�س، 
قائد املنتخب الإ�سباين، تلطيف الأجواء بني اجلماهري وبيكيه، 
واق��رتب من مدافع بر�س��لونة وعانق��ه اأثناء عملي��ات الإحماء، 

اإل اأن اجلماهري وا�س��لت ال�س��افرات �س��د الالع��ب كلما يلم�س 
الك��رة. وحجز املنتخب الإ�س��باين، مقعده يف مونديال رو�س��يا 
2018، بعد فوزه م�ساء اجلمعة على األبانيا )0-3(، ليت�سدر 
جمموعت��ه، بف��ارق 5 نق��اط ع��ن اإيطالي��ا الو�س��يفة. وقال��ت 
�س��حيفة "اأ���س" الإ�س��بانية، عق��ب املب��اراة، اإنَّ بيكي��ه مدافع 
املنتخب الإ�س��باين، �س��يغيب ع��ن املباراة املقبل��ة اأمام الكيان 
ال�سهيوين؛ ب�سبب ح�سوله على بطاقة �سفراء، يف بداية ال�سوط 

الثاين من املباراة.
كما �س��يغيب دافيد �سيلفا، جناح مان�س�سرت �سيتي، عن املباراة، 
لنف���س ال�س��بب )تراك��م البطاق��ات( بع��د ح�س��وله عل��ى بطاقة 

�سفراء يف الدقيقة )64( من املباراة.

أول المنطلقين في سباق اليابان للفورموال 1

االتحاد الدولي لكرة السلة يؤجل تواريخ المباريات الدولية 

 �س��من الربيطاين لوي�س هاميلتون �س��ائق مر�س��يد�س 
مركز اأول املنطلقني يف �س��باق جائزة اليابان الكربى 
لل�س��يارات بع��د اأن ق��دم اأداء رائع��ا خ��الل التج��ارب 
التاأهيلية الر�سمية لل�س��باق 16 من املو�سم على حلبة 
�سوزوكا يوم ال�سبت. و�سجل هاميلتون مت�سدر الرتتيب 
الع��ام زمنا بل��غ دقيقة واح��دة و27.319 ثانية وهو 
اأ���رع زمن على الإطالق عل��ى احللبة اليابانية البالغ 
طولها 5.8 كيلومرت متفوق��ا بكل جدارة على اجلميع. 
واحتل زميله يف مر�س��يد�س الفنلندي فالتريي بوتا�س 
املرك��ز الثاين لكن��ه معاق��ب بالتاأخري خلم�س��ة مراكز 
عن��د النطالق لتغيريه �س��ندوق الرتو�س يف �س��يارته 
خارج املواعيد املحدد. ورغم اأن الأملاين �سيبا�س��تيان 

فيتل �س��ائق فرياري احتل املركز الثالث فاإنه �سينطلق 
من املركز الثاين ب�س��بب عقوبة بوتا���س. ويحتل فيتل 
املرك��ز الث��اين يف الرتتي��ب الع��ام بف��ارق 34 نقط��ة 
عن هاميلتون قبل اأخر خم�س��ة �س��باقات من املو�س��م. 
و�سيبداأ فرناندو األون�س��و �سائق مكالرين �سباق جائزة 
الياب��ان الكربى يف بطول��ة العامل ل�س��باقات فورمول 
1 لل�س��يارات م��ن املركز الأخري بعد معاقبة ال�س��ائق 
الإ�س��باين بالتاأخ��ري 35 مرك��ًزا عند النط��الق.  وقرر 
الفري��ق تغي��ري املحرك يف �س��يارة بطل الع��امل مرتني 
بعد ظهور م�س��كلة بع��د اليوم الأول للتج��ارب. وتن�س 
اللوائ��ح على ا�س��تخدام كل �س��ائق اأربع وح��دات طاقة 
ومكوناتها يف املو�س��م لكن األون�س��و جت��اوز هذا العدد 

حيث ما زال مكالرين يعاين من م�س��كلة يف 
كف��اءة املحرك الذي ت�س��نعه �ركة هوندا 

الياباني��ة. وق��رر الفري��ق ف�س��خ تعاق��ده 
مع هون��دا بنهاية املو�س��م بعد ثالث 
�س��نوات من الأداء ال�س��يء وا�ستخدام 
حم��ركات رين��و يف الع��ام املقب��ل.  
و�ستتعاون هوندا يف املو�سم املقبل 
م��ع ت��ورو رو�س��و، ال��ذي ي�س��تخدم 

حمركات رينو العام احلايل، و�سينتقل 
�سائقه الإ�سباين كارلو�س �ساينز اإىل رينو. 

وتعر���س �س��اينز لعقوبة بالتاأخري 20 مركزا ب�س��بب 
جت��اوز احلد امل�س��موح م��ن تغيري مكون��ات املحرك. 

ه   اأعل��ن الحتاد الدويل لكرة ال�س��لة "فيبا" اأنَّ
�س��يوؤجل تواريخ جدول املباري��ات الدولية 
املقب��ل،  ثان/نوفم��رب  ت�ري��ن  ل�س��هري 
و�س��باط/فرباير 2018 ملدة يوم واحد، 
كي ل تتعار�س م��ع مباريات الدوري 

الأوروبي.
وق��ال الحت��اد ال��دويل لك��رة ال�س��لة 
التنفيذي��ة  "اللجن��ة  ل��ه:  بي��ان  يف 
لفيبا قررت تاأجي��ل جميع مباريات 
الت�س��فيات املوؤهل��ة لكاأ�س العامل 
نوفمرب  �س��هري  خالل   ،2109
 2018 وفرباي��ر   ،2017
اإىل ي��وم اجلمع��ة بدًل من 

اخلمي�س".
م��ن  الدولي��ني  الالعب��ني  لتمك��ني  فيبي��ا  وي�س��عى 
امل�س��اركة مع منتخبات بالدهم يف املباريات بدون 
اأن يك��ون هن��اك اأي تعار���س مع الربنام��ج الزمني 

للدوري الأوروبي.
الأوروبي��ة  "الآن يتع��ني عل��ى امل�س��ابقة  واأ�س��اف 
اأن تبلغن��ا اإذا م��ا كان��ت �س��توافق على ه��ذا اجلدول 

الزمني".
ويت�سابه النظام اجلديد للت�سفيات املوؤهلة ملونديال 
كرة ال�س��لة 2019، مع نظريه املتب��ع يف كرة القدم، 

والذي يعتمد على اإقامة مناف�سات يف كل قارة.
وم��ن املقرر اأن تقام الت�س��فيات خالل 6 مراحل يف 
الفرتة ما بني �س��هري ت�ري��ن ثان/نوفمرب 2017، 

و�س��باط/فرباير 2018؛ حي��ث يخو�س كل منتخب، 
اأر�س��ه  عل��ى  اإحداه��ا  مرحل��ة،  كل  يف  مبارات��ني 

والأخرى خارج الديار.
فيم��ا اأعلن��ت رابط��ة دوري ك��رة ال�س��لة الأمريك��ي 
للمحرتف��ني، واحت��اد الالعب��ني اليوم الثالث��اء، عن 
�س��كل جدي��د ملب��اراة كل جن��وم امل�س��ابقة يف لو�س 
اأجنلو�س عام 2018، ولن ت�س��هد املواجهة التقليدية 

بني منتخبي ال�رق والغرب.
ووفًق��ا للنظام اجلديد �س��يتم اختيار قائد من الق�س��م 
ال�رق��ي، واآخ��ر من الغرب��ي، وفًقا للحا�س��لني على 
اأعل��ى الأ�س��وات يف ا�س��تفتاء امل�س��جعني، وبعد ذلك 

�س��يختار كل قائ��د فريقه من ب��ني 24 لعًبا وقع 
عليهم الختيار من امل�سجعني، وو�سائل الإعالم، 

��د جيامبريو فينت��ورا مدرب اإيطالي��ا، اأنَّ فريقه   اأكَّ
اأطلقته��ا  الت��ي  ال�س��تهجان  �س��افرات  ا�س��تحق 
اجلماهري احلا�رة يف ملعب "تورينو الأوليمبي"؛ 
ب�س��بب الأداء املخي��ب اأم��ام مقدوني��ا. وتعادل��ت 
اإيطاليا مع مقدونيا )1-1( اليوم اجلمعة باجلولة 
قب��ل الأخ��رية م��ن الت�س��فيات املوؤهل��ة ملونديال 
رو�سيا، و�ستخو�س امللحق، بعدما حجزت اإ�سبانيا 
بطاق��ة التاأهل املبا���رة  عن املجموع��ة. واأجاب 
فينت��ورا خ��الل ح��وار م��ع �س��بكة "راي �س��بورت" 
املحلي��ة عق��ب اللق��اء عل��ى �س��وؤال اإذا م��ا كان��ت 
اجلماه��ري حمقة يف اإطالق �س��افرات ال�س��تهجان 
�س��د الالعب��ني: "اإذا كن��ت تتحدث ع��ن الأداء.. نعم 
��ا على ���رورة دعم  ه اأكد اأي�سً ه��ي حمق��ة". اإل اأنَّ
اجلماهري للفريق، وت�س��جعيه على "النتفا�س" من 
اأج��ل اخلروج من ه��ذه اللحظة احلرج��ة التي بداأت 
منذ اخل�سارة اأمام اإ�سبانيا ال�سهر املا�سي )3-0(.

واأك��د "منحنى الأداء ب��داأ يف الهبوط مبرور الوقت، 
وعندم��ا تفق��د العامل الب��دين، تفقد �س��هولة الأداء. 
كان منطقًي��ا األ تخ��رج بنتيجة جي��دة دون تهديد 

مرمى اخل�س��م بهجمات وا�س��حة". واأمت "عندما ل 
تهاجم املناف�س، فانتظر ا�ستقبال الهدف". واأعرب 
�س��احب ال�69 عاًم��ا عن اأمنيته با�س��تعادة جهود 
بع���س الالعبني قبل خو�س مرحلة امللحق ال�س��هر 
املقب��ل، حيث غاب عن مباراة اليوم القائد دانييلي 
دي رو�س��ي، ومارك��و فريات��ي، واأندري��ا بيلوت��ي، 
الإيط��ايل  ال��دويل  وحت��دث  لالإ�س��ابة.  جميعه��م 
جورجي��و كيللين��ي، لو�س��ائل الإعالم عق��ب انتهاء 
مب��اراة منتخ��ب بالده اأم��ام مقدوني��ا يف تورينو، 
بالتع��ادل الإيجاب��ي به��دف ل��كل منهم��ا، اجلولة 
التا�س��عة وقب��ل الأخرية م��ن ت�س��فيات املونديال. 
وقال كيلليني يف ت�ريحات نقلها موقع "فوتبول 
اإيطالي��ا": "لق��د ك�رن��ا اجلم��ود و�س��يطرنا عل��ى 
املب��اراة ب�س��كل جي��د للغاي��ة، ومقدونيا مل ت�س��كل 

خطورة على مدى 75 دقيقة".
واأ�ساف :"من الوا�سح اأن الهزمية التي اأحلقتها بنا 
اإ�س��بانيا اأفقدتنا الكثري من احلما�س الذي نحتاجه 
من اأجل العمل والو�س��ول اإىل مناطق اخل�سم، رمبا 
كن��ا قد خدعنا اأنف�س��نا باأننا اأك��رث تقدما يف عملنا 

مما كن��ا عليه حق��ا، لكننا الآن بحاج��ة لأن نكون 
اأك��رث هدوء وا�س��رتخاء". وتابع :"م�س��توانا مل يكن 
عظيًم��ا اليوم، وق��د انزلقن��ا يف املجموع��ة، علينا 
اأن نوا�س��ل العم��ل هذا هو ال�ر الوحي��د الذي لدينا 

بالإ�سافة اإىل الهدوء وال�سرتخاء".
وخت��م ت�ريحات��ه قائ��ال: "الأمر م��رتوك لنا لكي 
نف��وز بت�س��فيق امل�س��جعني، نفه��م اأنهم ي�س��عرون 
بال�س��يق ولكننا يف حلظ��ة نحتاجهم فيها، واأعتقد 
اأنه��م �س��يكونون معنا". واأخفق��ت اإيطاليا يف حجز 
التذكرة املبا�رة لكاأ�س العامل، وح�سدتها اإ�سبانيا 
ع��ن املجموعة بعد الفوز عل��ى األبانيا اليوم بثالثة 
اأهداف نظيفة، لرتفع ر�سيدها اإىل 25 نقطة، بينما 

متلك اإيطاليا 20 نقطة فقط.
واأك��د الإيط��ايل دافيد زاباكو�س��تا، لعب ت�سيل�س��ي 
الإجنلي��زي، اأن جمه��ور منتخ��ب ب��الده يح��ق ل��ه 
ال�س��عور بالغ�سب، واأن ينتقد الالعبني بعد التعادل 
غ��ري املتوقع اأم��ام مقدونيا، يف ت�س��فيات اأوروبا 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل يف رو�س��يا ال�سيف 
املقب��ل. وق��ال زاباكو�س��تا يف ت�ريح��ات نقله��ا 

موق��ع "فوتب��ول اإيطاليا": "قدمنا �س��وطا اأول جيد 
للغاي��ة، لكننا تراجعنا يف ال�س��وط الثاين، ومل يكن 
يج��ب علين��ا اأبدا ال�س��ماح ملقدونيا بالت�س��جيل يف 

مرمانا اأو الرتاجع اأمامهم".
وتاب��ع: "م��ن ح��ق اجلمه��ور اأن يكون غا�س��با من 
امل�س��توى والنتيج��ة، لأنن��ا كن��ا نرغ��ب يف ح�س��م 
م�س��اركتنا يف امللحق املوؤه��ل لكاأ�س العامل، ولكن 
الآن �سيح�س��م كل �س��يء يف اجلول��ة الأخ��رية م��ن 

الت�سفيات".
ووا�س��ل: "ل يجب جتاهل هذه املب��اراة واأحداثها، 
امل��درب ومعرف��ة  �س��نقوم بتحليله��ا م��ع  ولذل��ك 
الأخطاء والك�سف عن �سلبيات اللقاء حتى ل تتكرر 

يف املواجهة املقبلة".
و�س��من منتخ��ب اإ�س��بانيا م��ن املجموع��ة التاأهل 
مبا���رة اإىل كاأ���س العامل بعد التغلب عل��ى األبانيا 

بثالثية نظيفة حل�ساب اجلولة ذاتها.
ويواجه اإيطاليا منتخ��ب األبانيا يف اجلولة املقبلة 
ي��وم غ��دا الثنني ، ويف ح��ال حتقيق النت�س��ار اأو 

التعادل ي�سمن ر�سميا م�ساركته يف امللحق. 

نوير يصدم بايرن وألمانيا
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