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 تلق��ى اأ�سطورة ك��رة القدم الأرجنتيني��ة، دييج��و مارادونا،كمًا هائال من 
الته��اين، من �سخ�سي��ات ريا�سية و�سيا�سية ب��ارزة، مبنا�سبة عيد ميالده 
ال�ساب��ع واخلم�س��ن. وكت��ب جن��م ك��رة الق��دم الربازيل��ي ال��دويل ال�سابق، 
رونالديني��و، عرب ح�سابه على "توي��ر": "اأقدم التهاين ملثلي الأعلى، الذي 
اأفتخ��ر ب�سكل هائل ب�سداقت��ه.. اأمتنى له كل ال�سح��ة والراحة وال�سعادة". 
كم��ا بعث جن��م كرة الق��دم الأمل��اين ال�ساب��ق، لوث��ر ماتيو���س، الفائز مع 
منتخب بالده بلقب كاأ�س العامل 1990 باإيطاليا، بالتهنئة اإىل مارادونا، 
قائ��ال: "عيد مي��الد �سعي��د لأحد اأك��رب املناف�س��ن، ولأ�سط��ورة حقيقية". 
وان�س��م الرئي���س البوليف��ي، اإيف��و مورالي���س، اإىل قائمة املهنئ��ن، وقال: 
"كم�سجع��ن لكرة القدم، نتمنى تهنئ��ة دييجو مارادونا اأف�سل لعب يف 
الع��امل، وال��ذي اأمتع واأده���س العامل كل��ه مبهاراته". كما تلق��ى مارادونا 
التهنئ��ة من ع��دة اأندية لعب لها، خ��الل م�سريته الكروي��ة الطويلة، والتي 
ب��داأت يف اأرخنتينو���س جونيورز عام 1976، وانته��ت يف بوكا جونيورز 
الأرجنتين��ي، عام 1997. وقال ن��ادي بر�سلونة، الذي لع��ب له مارادونا 
من 1982 اإىل 1984: "اأ�سطورة كروية، وبر�سلونة يحتفل بعيد ميالده 
الي��وم، تهانينا ملارادونا". كما ب��ث بر�سلونة مع هذه التهنئة، مقطع 
فيدي��و لله��دف الذي �سجله مارادونا، يف مرم��ى ريال مدريد، مبو�سم 
1982 - 1983. وق��ال ن��ادي ناب��ويل الإيطايل، ال��ذي تاألق فيه 
مارادون��ا، بن عام��ي 1984 و1991: "نتمن��ى لدييجو )مارادونا( 
عي��د مي��الد �سعيد". كم��ا ان�س��م ب��وكا جوني��ورز، ونيويلز 
اأول��د بوي��ز، الأرجنتينيان، لقائمة املهنئ��ن عرب �سبكات 
التوا�سل الجتماعي. واحتف��ل مارادونا بعيد ميالده 
يف دب��ي، بالإمارات العربية املتح��دة، حيث يعمل 
مدرب��ا. واحتف��ل مارادون��ا بعي��د مي��الده، برفقة 
ماتيا���س  وحمامي��ه  اأوليف��ا،  رو�سي��و  �سديقت��ه، 
م��ورل، وعدد م��ن الأق��ارب. وذك��ر مارادونا، يف 
مقط��ع فيدي��و بثه ع��رب ح�ساب��ه عل��ى "ان�ستجرام": 
"عي��د مي��الدي هنا يف دب��ي.. واأحتفل به م��ع اأنا�س 
طبيعي��ن، ي�سعرون بال�سعادة م��ن اأجلي، واأ�سكركم لعدم 
ن�سيانك��م يل". كم��ا علق ع��رب "في�سب��وك"، قائ��ال: "اأنا من 
يري��د اأن يهنئكم، واأ�سكركم على حبكم الدائم يل.. اأر�سل قبالتي 

وعناقي للجميع".

 يرك��ز رافائي��ل ن��ادال، على الأزم��ة ال�سيا�سي��ة الت��ي تعي�سها بالده 
اإ�سباني��ا، جنب��ا اإىل جنب م��ع تركيزه عل��ى اإنهاء الع��ام اجلاري يف 
�س��دارة الت�سنيف العاملي، عرب الفوز باملب��اراة الأوىل له يف بطولة 
باري���س لأ�سات��ذة التن���س. وباإمكان ن��ادال الفائز بع���رة األقاب يف 
بطول��ة رولن جارو���س، اأن ي�سم��ن اإنه��اء ع��ام 2017 يف �س��دارة 
الت�سني��ف العامل��ي، اإذا فاز يف ال��دور الثاين على الك��وري اجلنوبي 
ت�س��اجن هي��ون، الذي تغل��ب على الأمل��اين مي�سا زفريي��ف 6 � 0 و6 � 
2 . ويغي��ب ال�سوي�ري روجيه في��درر، امل�سنف الثاين على العامل، 
عن بطولة باري�س لالأ�ساتذة حلاجته للح�سول على راحة، عقب فوزه 
بلقبن متتالين يف بطولتي �سنغهاي على ح�ساب نادال، وبازل على 
ح�س��اب الأرجنتيني خ��وان مارتن ديل بوترو. كم��ا يغيب عن بطولة 

باري���س، ال�رب��ي نوف��اك ديوكوفيت���س، وال�سكتلن��دي 
اآندي م��وراي وال�سوي�ري �ستان فافرينكا والياباين 

راونيت���س  ميلو���س  والكن��دي  ني�سيك��وري  ك��ي 
والفرن�س��ي جاي��ل مونفي���س. غي��اب في��درر )36 
عام��ا( عن بطول��ة باري�س عل��ى الأرجح �سيكلفه 
اإزاح��ة ن��ادال ع��ن �س��دارة الت�سني��ف  فر�س��ة 

العامل��ي. وقال نادال: "اأريد اأن اأف��وز مبباراة، اأنا 
هنا ملحاولة بذل ق�سارى جهدي، مثل اجلميع 

يف البطول��ة، اإذا جنحت يف احلفاظ على 
�سدارة الت�سنيف ف��اإن ذلك �سيكون 

اإجن��ازا مهم��ا بالن�سب��ة يل، لك��ن 
املو�س��م مل ينت��ه بع��د ومل يحن 

وق��ت التفك��ري يف ه��ذا الأمر". 
واأك��د ن��ادال ال��ذي غ��اب عن 
بطول��ة بازل ب�سب��ب الإ�سابة 
يف الركب��ة، اأن في��درر يختار 
ب�س��كل  م�ساركات��ه  اأجن��دة 
رائ��ع. واأو�س��ح: "كل لعب 
يخت��ار الأجندة التي يعتقد 
بالن�سب��ة  الأف�س��ل  اأنه��ا 
لفي��درر،  بالن�سب��ة  ل��ه، 
فاإن الأم��ور كلها �سارت 
ب�س��كل طيب بالن�سبة له، 
كان��ت فر�ست��ه �ستكون 
قوي��ة بالتاكي��د لو جاء 
اإىل هن��ا، لك��ن ل اأح��د 

يعرف".

العقدة التاريخية وسابقة مورينيو تهددان مستقبل زيدان مع الريال 

الفيفا يقترح مشاركة 24 فريقا في بطولة كأس العالم لألندية

الكشف عن تفاصيل مشادة بين يونغ و ألي

 يدر���س الحت��اد الدويل لك��رة القدم "فيف��ا"، تطبيق نظام 
جديد لبطولة كاأ�س العامل لالأندية، بداية من عام 2021.

وقال��ت �سحيف��ة "م��اركا" الإ�سبانية، نقال ع��ن ع�سو من 
جمل���س الحتاد ال��دويل لكرة الق��دم، اإن الحت��اد يفكر يف 
تعدي��ل نظ��ام امل�سابق��ة، بداي��ة م��ن ع��ام 2021، والتي 
�سيك��ون موعدها يف يونيو/حزي��ران، بدًل من اإقامتها يف 

�سهر دي�سمرب/كانون اأول.
و�سوف ت�ستمر البطولة 18 يوما، و�ستتكون من 24 فريقا، 
ت��وزع على 3 جمموعات، و�س��وف ت�سمل اأف�سل الأندية يف 

القارات اخلم�س.
و�ست�س��م البطول��ة 12 فريقا م��ن قارة اأوروب��ا، و 5 فرق 

م��ن ق��ارة اأمريكا اجلنوبية، و 2 من ق��ارة اإفريقيا، و2 من 
اآ�سيا، و2 م��ن اأمريكا ال�سمالية، وفري��ق للبلد امل�ست�سيف، 

مع ال�سعي لإيجاد حل لأوقيانو�سيا.
واأو�سح��ت اأن الف��رق الأوروبية، �ستتكون م��ن اآخر 4 فرق 
فائزة بدوري اأبط��ال اأوروبا، واآخر 4 فرق تاأهلت للنهائي 
يف دوري الأبط��ال، واأف�س��ل 4 اأندي��ة يف الت�سني��ف، قبل 

انطالق البطولة.
وُيتوق��ع اأن ت�ست�سيف ال�سن هذه البطولة، خا�سة اأن قطر 
ل��ن ت�ستطي��ع ا�ست�سافته��ا، يف �سيف ع��ام 2021، ب�سبب 

حرارة اجلو هناك.
ومن جانبه، قال رينهارد جريندل، رئي�س الحتاد الأملاين 

لك��رة القدم، وع�سو جمل���س الحتاد ال��دويل للعبة )فيفا(، 
عرب ح�سابه على "في�سبوك"، اإنه عار�س اقراحات، طرحت 
خ��الل اجتماع جمل�س الفيف��ا، الأ�سبوع املا�س��ي، باإقامة 
موندي��ال الأندية، بدايًة م��ن 2021، مب�ساركة 24 ناديا، 
واإقام��ة البطول��ة كل اأرب��ع �سنوات. واأ�سار جرين��دل اإىل اأن 
�سبب رف�سه لالقراح، هو "اقتناعه التام بحاجة الالعبن 
اإىل احل�س��ول عل��ى راح��ة". وُينتظ��ر اأن ُيط��رح الق��راح 
للمناق�سة جم��ددا، خالل الجتماع املقب��ل ملجل�س الفيفا، 
يف اآذار/مار���س 2018. بينم��ا ك�سف��ت تقاري��ر �سحفي��ة 
اإجنليزي��ة، عن وجود م�سادة ب��ن جنمي مان�س�سر يونايتد 
وتوتنهام، خالل املب��اراة التي جمعتهما ال�سبت املا�سي، 

�سم��ن مناف�سات الربميريليج. وقال��ت �سحيفة "مان�س�سر 
اإيفينين��ج ني��وز" الإجنليزي��ة اإن لعب توتنه��ام ديلي اأيل 
اأخرب اأ�سلي يوجن )32 عاًما( باأن عليه العتزال، وا�ستخدام 
"جه��از ي�ساعده على امل�سي". واأ�ساف��ت ال�سحيفة: "ورد 
ي��وجن علي��ه قائاًل: ا�سمح��وا يل باأن اأع��رف عندما تفوزون 
بالربميريلي��ج". وتابعت: "يوجن �سخر م��ن اأيل عرب ح�سابه 
عل��ى "توي��ر" عندم��ا غ��رد قائ��اًل: روح الفري��ق عظيمة، 
ونتيجة جيدة ج��ًدا.. الكالم �سهل". وحقق ال�سياطن احلمر 
الفوز عل��ى توتنهام بهدف متاأخر �سجل��ه الفرن�سي اأنتوين 
مار�سي��ال، لينف��رد املاني��و باملرك��ز الثاين ب�سل��م ترتيب 

الدوري الإجنليزي. 

واريورز يستعيد توازنه في دوري السلة االميركي 

قال كري�ستيان هورنر، رئي�س ريد بول، اإن فريقه �سيمنح 
الوق��ت لل�سائق دانييل ريت�سي��اردو، لتحديد م�ستقبله يف 
بطولة العامل للفورمول 1 لل�سيارات، لكن اإذا قرر الرحيل 
بعد 2018، فاإن بديله �سيكون الإ�سباين كارلو�س �ساينز.
واأبل��غ هورن��ر، ال�سحفي��ن يف �سب��اق جائ��زة املك�سيك 
الكربى، اأنه يريد بقاء ال�سائق الأ�سرايل ريت�سياردو، اإىل 
جان��ب الهولندي ال�س��اب ماك�س فري�ستاب��ن )20 عاما( 
ال��ذي يرتبط بعقد طويل امل��دى. و�سيخو�س ريت�سياردو، 
املو�س��م اخلام���س والأخ��ري يف عق��ده ال��ذي ينته��ي يف 
2018، وذكرت تكهنات اأنه رمبا ينتقل اإىل مر�سيد�س اأو 
فرياري. واأ�ساف هورنر "اخلطوة املقبلة الذي �سيتخذها 
وعم��ره 28 عام��ا �ستك��ون مهمة جدا له، لذا ب��كل تاأكيد 
فاإنه �سيحتاج اإىل الوق��ت لي�سمن اتخاذ القرار ال�سحيح 

ل��ه". وتاب��ع "لكنه ي��درك رغبتنا بو�سوح ولق��د ناق�ست 
مع��ه ذلك الأمر، اأنن��ا نريده معنا يف الفري��ق، اإذا احتاج 
اإىل 6 اأ�سه��ر اأخ��رى فال باأ���س". وف��از فري�ستابن ب�سباق 
املك�سي��ك، ليحق��ق انت�س��اره الث��اين هذا املو�س��م، بينما 
ت��وج ريت�سي��اردو بلق��ب �سب��اق اأذربيج��ان يف يوني��و/
حزي��ران املا�سي. وكان فريق تورو رو�س��و، اأعار �ساينز 
اإىل رين��و كجزء من �سفقة املحرك الت��ي �سمحت للفريق 
اململ��وك لري��د بول، باإنه��اء عالقته بال�رك��ة الفرن�سية 
والرتب��اط بهون��دا املو�س��م املقبل. من جان��ب اخر قال 
ال�سائ��ق الربيط��اين لوي�س هاميلتون، اإن��ه يريد العتزال 
وه��و يف القم��ة، لكن��ه ل��ن يلج��اأ للق��رار "ال�سه��ل" مثل 
زميل��ه ال�سابق يف فريق مر�سيد�س، نيك��و روزبرج، الذي 
اعت��زل بعد اأيام فقط من ف��وزه باللقب العاملي يف العام 

املا�سي. وتوج هاميلتون )32 عاما( 
باللق��ب الراب��ع يف الفورمول 1 يف 

جائ��زة املك�سي��ك الك��ربى اأم���س 
الأح��د، وقبل اأخر �سباقن من 

املو�سم. واأ�ساف هاميلتون 
األق��اب رقم كبري، لكني   4"
اأري��د  اأري��د اخلام���س..  الآن 

العتزال واأنا يف القمة".
ي��زال  ل  اأن��ه  "اأعتق��د  وتاب��ع 

التحدي��ات،  م��ن  املزي��د  اأمام��ي 
هناك اأوقات اأك��ر �سعوبة اأمامي، 

واأن��ا اأحب ذلك واأع�سق��ه. هذه حتديات 
و�ستكون الأمور مملة بدونها".

  ا�ستع��اد حام��ل اللقب جولدن �ستي��ت واريورز، 
توازن��ه بع��د تلقي الهزمي��ة الثانية عل��ى ملعبه 
اأجنلو���س  لو���س  عل��ى  وتغل��ب  املو�س��م،  ه��ذا 
كلي��ربز، بنتيج��ة 113-141، يف عق��ر داره ، 
�سم��ن مناف�س��ات دوري ك��رة ال�سل��ة الأمريك��ي 
للمحرف��ن. و�سج��ل �ستيف��ن كاري 31 نقط��ة، 
واأ�ساف زميله كيفن دورانت 19 نقطة لواريورز، 
ال��ذي رفع ر�سي��ده م��ن النت�سارات ه��ذا املو�سم 
اإىل 5 مقاب��ل 3 هزائم، وت�س��در جمموعة املنطقة 
الغربية. ووا�سل واري��ورز بذلك، �سل�سلة انت�ساراته 
يف �سج��ل املواجهات اأمام كلي��ربز، حيث اأنه الفوز 

ال� 11 له على التوايل.

وعل��ى اجلان��ب الآخ��ر، كان دانيل��و جالين��اري اأب��رز 
عنا���ر كلي��ربز، و�سجل للفري��ق 19 نقط��ة، واأ�ساف 
زميله لو ويليامز 17 نقطة، لكن الفريق مني بالهزمية 

الثانية له يف املو�سم مقابل 4 انت�سارات.
وتلق��ى �سان اأنطوني��و �سبريز، الهزمي��ة الثالثة له على 
التوايل، حيث تغلب عليه بو�سطن �سلتيك�س 108-94، 
كما تغلب تورونتو رابتورز على م�سيفه بورتالند تريل 

بليزرز 85-99، ويوتا جاز على دال�س مافريك�س.
كذل��ك تغلب ت�سارلوت هورينت���س على م�سيفه ممفي�س 
جريزلي���س 99-104، وفيالدلفي��ا �سيفنت��ي �سيك�رز 
على م�سيفه هيو�سنت روكت�س 107-115، واأورلندو 
ماجيك عل��ى م�سيفه نيو اأورليانز بليكانز 115-99، 

ونيويورك نيك�س على دنفر ناجت�س 116-110.
ا�ستغ��ل ديروي��ت بي�ستون��ز، اأخط��اء جول��دن �ستي��ت 
وري��ورز، ليهزم��ه 107-115، يف دوري ك��رة ال�سل��ة 
الأمريك��ي للمحرف��ن. وفقد جولدن �ستي��ت الكرة 25 
م��رة، لي�ستفيد ديرويت، ويحق��ق انت�ساره الثالث على 
الت��وايل يف 3 مباري��ات متتالي��ة بعي��دا ع��ن ملعب��ه. 
وت�س��در اأفري براديل لعبي بي�ستونز، بعدما �سجل 23 
نقط��ة، مقابل 22 لزميله ريج��ي جاك�سون. و�سجل تيم 
ه��ارداواي جوني��ور 34 نقطة، ليق��ود نيويورك نيك�س 
لفوز مفاجئ 95-114 على كليفالند كافالريز، الذي 

مني بهزميته الثالثة على التوايل.

 قبل اأ�سبوع واحد فقط ، فر�س ريال مدريد نف�سه بقوة 
عل��ى احلفل ال�سنوي جلوائز الحتاد الدويل لكرة القدم 
)فيف��ا(، ليرجم بهذا مو�سما رائعا للفريق حتت قيادة 

مديره الفني الفرن�سي، زين الدين زيدان.
ولك��ن الفريق ومدربه الفرن�س��ي يواجهان الآن واحدة 
من اأ�سعب اللحظات التي مير بها الفريق منذ �سنوات، 
ب��ل اإن الفريق يب��دو مر�سحا الآن لتك��رار خيبة الأمل 
الت��ي تعر���س له��ا قب��ل خم�س �سن��وات، حت��ت قيادة 

مديره الفني الأ�سبق الربتغايل جوزيه مورينيو.
وخ��الل حفل جوائز الفيفا ال��ذي اأقيم يوم الثنن من 
الأ�سبوع املا�سي، كان الريال هو النجم الأبرز للحفل 
حي��ث ح�سد مهاجمه الربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو، 
جائ��زة اأف�س��ل لع��ب يف الع��امل، وذلك للع��ام الثاين 
عل��ى التوايل، كما فاز زيدان بجائزة اأف�سل مدرب يف 

العامل لنف�س العام.
ويف الت�سكيل��ة املثالي��ة لع��ام 2017، والت��ي اأعلنها 
الفيفا والحتاد الدويل لالعبن املحرفن )فيفربو( ، 
كان للريال ن�سيب الأ�سد حيث �سمت الت�سكيلة خم�سة 
لعبن م��ن الريال، مقابل لعبن فق��ط من بر�سلونة 

الإ�سباين.
ولك��ن الهزمي��ة املفاجئة الت��ي مني بها الري��ال اأمام 
جريون��ا ) 2 � 1( طرق��ت ب��اب ال�سك��وك يف العا�سمة 
الإ�سباني��ة حول قدرة الفريق على الدفاع عن لقبه يف 

الدوري الإ�سباين هذا املو�سم.
ب��ل اإن ه��ذه الهزمي��ة وات�ساع الف��ارق م��ع املت�سدر، 
واملناف�س التقليدي العني��د بر�سلونة اإىل ثماين نقاط، 
اأع��ادت اإىل الأذه��ان م��ا ح��دث يف مو�س��م 2012 � 

2013 حتت قيادة مورينيو.
اأن الري��ال  وي�سه��د تاري��خ ال��دوري الإ�سب��اين عل��ى 
مل ينج��ح م��ن قبل يف الف��وز بلق��ب امل�سابق��ة عندما 
يت�س��ع الف��ارق بينه وب��ن املت�سدر اإىل ثم��اين نقاط 
اأو اأك��ر، علم��ا باأن هذا الف��ارق كان ثمرة 10 مراحل 
فق��ط اأقيمت فعالياته��ا حتى الآن، وبع��د بداية رائعة 
للفري��ق يف املو�س��م احل��ايل، اإ�ساف��ة اإىل اأن الهزمية 
اأم��ام جريون��ا جاءت بع��د اأربعة انت�س��ارات متتالية 
يف امل�سابق��ة مهدت الطريق ب�سكل رائ��ع اأمام الفريق 

للعودة اإىل مطاردة بر�سلونة املت�سدر.
وبع��د املو�سم املا�سي، ال��ذي حقق فيه الريال جناحا 

فائق��ا م��ن خ��الل الدف��اع ع��ن لق��ب دوري الأبطال، 
ليكون اأول فريق يف��وز باللقب يف مو�سمن متتالين 
منذ اأكر من رب��ع قرن، وفوزه بلقب الدوري الإ�سباين 
للم��رة الأوىل من��ذ خم�س �سن��وات، تزاي��دت التوقعات 

والآمال امللقاة على عاتق زيدان ورجاله.
و�ساع��ف من هذه التوقع��ات البداي��ة الرائعة للفريق 
يف املو�س��م احل��ايل، بالفوز عل��ى مان�س�س��ر يونايتد 
الإجنليزي يف مباراة كاأ�س ال�سوبر الأوروبي ثم الفوز 
ال�ساح��ق 5 � 1 عل��ى بر�سلون��ة يف جمم��وع مبارات��ي 
كاأ�س ال�سوبر الإ�سباين، ثم بدء رحلة الدفاع عن اللقب 
يف ال��دوري الإ�سباين بفوز كبري 3 � 0 على ديبورتيفو 

لكورونا.
ولك��ن �سقوط الفريق يف ف��خ الهزمية مرتن والتعادل 
مرت��ن اأي�س��ا، خ��الل املباري��ات الع���ر الأوىل يف 
اأع��اد اإىل الأذه��ان ذكري��ات  ال��دوري ه��ذا املو�س��م 
ال�سق��وط يف رحلة الدف��اع عن اللق��ب املحلي مبو�سم 
2012 � 2013 حتت قيادة مورينيو، الذي رحل عن 
تدري��ب الفري��ق يف نهاية ذل��ك املو�سم لتك��ون لطمة 
قوي��ة للم��درب الربتغ��ايل. اجلدي��ر بالذك��ر اأن مو�سم 

2012 � 2013 كان اآخ��ر مو�س��م �ساب��ق �سهد تاأخر 
الري��ال عن بر�سلون��ة بفارق ثماين نق��اط على الأقل، 
علم��ا ب��اأن بر�سلون��ة اأنه��ى ذل��ك املو�سم بف��ارق 15 
نقط��ة عن الريال، وهو ما ميك��ن اأن يتكرر يف املو�سم 
احلايل نظرا للم�ستوى العايل الذي يقدمه بر�سلونة يف 
املو�سم احل��ايل، رغم امل�س��اكل التي واجهه��ا الفريق 
موؤخرا وخا�سة برحيل جنمه املتميز الربازيلي نيمار 

دا �سيلفا، اإىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي.
وحق��ق بر�سلون��ة الف��وز يف ت�س��ع من ع���ر مباريات 
خا�سه��ا يف الدوري الإ�سباين ه��ذا املو�سم حتى الآن، 
ليت�سدر جدول امل�سابقة بر�سيد 28 نقطة مقابل 24 
نقط��ة لفالن�سي��ا، و20 نقط��ة لكل من الري��ال وجاره 
اأتلتيك��و مدريد، كما حقق بر�سلون��ة الفوز يف 13 من 
اآخ��ر 24 مباراة خا�سها يف خمتل��ف امل�سابقات هذا 

املو�سم.
ولكن م�سري زي��دان نف�سه قد يكون مهددا باخلطر، اإذا 
وا�سل الفري��ق كبوته وخرج من املو�سم احلايل بدون 
لقب واحد على الأق��ل، من بن لقبي الدوري الإ�سباين 

ودوري الأبطال. 
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