
أعلن رئيس احلكومة االسبانية بيدرو سانشيز اإلثنني خالل زيارته 
املغرب، أنه اقترح على مسؤولي اململكة، تقدم البلدين، مع البرتغال، مبلف 

ترشيح مشترك الستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.
وأوض��ح سانشيز في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل 
امللك محمد السادس، أنه عرض هذا املقترح بداية على نظيره سعد الدين 

العثماني، قبل أن يبحثه مع العاهل املغربي.
أضاف »تقدمت باقتراح، بداية إلى احلكومة وبعدها إلى امللك محمد 
السادس، بإطالق ترشيح مشترك الستضافة مونديال 2030 بني املغرب، 

إسبانيا والبرتغال«.
وتابع املسؤول اإلسباني الذي يجري اليوم زيارته األول��ى للمغرب 
»ستكون املرة األولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بني قارتني، أوروبا 

وإفريقيا لقد رحب امللك محمد السادس بهذا املقترح«.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، فضل مسؤول في ديوان رئيس 

احلكومة املغربية عدم التعليق على املوضوع.
وك��ان املغرب قد أعلن في يونيو املاضي، عزمه على التقدم مبلف 
ترشيح الستضافة مونديال 2030، وذل��ك غ��داة خسارته تصويت 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( حول البلد املضيف 
ملونديال 2026، لصالح ملف مشترك بني ال��والي��ات املتحدة وكندا 

واملكسيك.
وكانت تلك احملاولة اخلامسة للمغرب الستضافة نهائيات كأس العالم، 
بعد 1994، 1998، 2006، 2010. واستضافت القارة السمراء النهائيات 

العاملية مرة واحدة، وذلك في جنوب إفريقيا عام 2010.
وسبق لتقارير صحافية ع��دة أن أش��ارت ال��ى احتمال تقدم املغرب 
وتونس واجلزائر مبلف مشترك الستضافة مونديال 2030. وفي أواخر 
سبتمبر، أعلن احتاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الذي يضم املغرب وتونس 
واجلزائر وليبيا ومصر، موافقته على »فكرة« التقدم مبلف ترشيح ثالثي 

من هذه الدول الستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وحتى اآلن، أعلنت األرجنتني واألوروغواي والباراغواي أنها ستتقدم 
مبلف مشترك الستضافة مونديال 2030، والذي سيصادف مع الذكرى 
املئوية ملونديال 1930، أول نهائيات لكأس العالم والتي استضافتها 

األوروغواي.
كما أعلن االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم في أغسطس املاضي، أنه سيدرس 
إمكانية الترشح لالستضافة، في خطوة قد تكون مشتركة أيضاً بني إنكلترا 
واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. إلى ذلك، تدرس اليونان وبلغاريا 

ورومانيا وصربيا احتمال التقدم مبلف ترشيح مشترك ملونديال 2030.
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إسبانيا تقترح على املغرب تقدمي ملف ثالثي رفقة البرتغال

2030 إسبانيا تقترح على املغرب ترشيحًا مشتركًا ملونديال 

ريال مدريد يطارد إبراهيم دياز
كشفت تقارير إخبارية أمس الثالثاء، أن نادي ريال مدريد اإلسباني 
يحاول إقناع العب الوسط اإلسباني من أصول مغربية، إبراهيم دياز، 
لالنضمام لصفوفه في الصيف املقبل بشكل حر، قادماً من مانشستر 

سيتي اإلجنليزي.
وينتهي عقد الالعب الشاب صاحب ال�19 عاماً مع »السيتيزنز« في 
يونيو 2019، وهو يفضل حتى اآلن فكرة رفض عرض التجديد مع 

قبل النادي اإلجنليزي، وتفضيل عرض مدريد.
وذكرت صحيفة آس الرياضية أن إبراهيم يرغب في العودة إلى 
بالده، ويرحب كثيراً بالرحيل عن السيتي، الذي ال يحظى فيه بدقائق 

للعب.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن مانشستر سيتي يثق في جتديد عقد 

الالعب.

 ليفربول وبرشلونة يراقبان يوفيتش
أك��دت تقارير صحافية أملانية أن ن��ادي��ا برشلونة اإلسباني 
وليفربول اإلجنليزي يتنافسات على ضم املوهبة الصربية الصاعدة 

لوكا يوفيتش، قبل انطالق سوق االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.
ويقدم يوفيتش أداء رائعاً مع ناديه إينتراخت فرانكفورت في 
الدوري األملاني والدوري األوروبي، ووصفه االحتاد األوروبي لكرة 

القدم )يويفا( أنه واحد من أفضل 50 موهبة واعدة في العالم.
وكان فريق بايرن ميونخ األملاني مهتماً في التعاقد مع الالعب )20 
عاماً(، إال أن صحيفة بيلد أكدت أن النادي البافاري سيواجه منافسة 
شرسة للفوز بخدمات يوفيتش، في ظل اهتمام ليفربول وبرشلونة 

في التعاقد مع الالعب )20 عاماً(
وأش��ارت الصحيفة أن ممثلني عن ليفربول والنادي الكاتالوني 
شاهدوا مباراة صربيا وومنتينيغرو في بطولة دوري أمم أوروبا 

لكرة القدم في بلغراد، ملتابعة يوفيتش عن قرب.

إميري كان يعود إلى تدريبات البيانكونيري
ذكرت وسائل إعالم إيطالية أن العب خط الوسط إميري كان عاد 
إلى صفوف ناديه يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم، بعد أن خضع 

لعملية جراحية في الغدة الدرقية في مستشفى بأملانيا.
وأشارت التقارير إلى أن الالعب األملاني الدولي البالغ من العمر 
24 عاماً، والذي أفادت االنباء بأنه خضع للجراحة في فرانكفورت 
في 29 أكتوبر املاضي، يتوقع أن يستعيد لياقته من جديد خالل نحو 

شهر واحد.
وانضم إميري كان إلى صفوف يوفنتوس هذا العام بعد أن قضى 

أربعة أعوام بفريق ليفربول اإلجنليزي.
وش��ارك ك��ان في ثماني من أول تسع مباريات ليوفنتوس في 
ال��دوري اإليطالي هذا املوسم، كما شارك معه في مباراتني بدوري 

أبطال أوروبا قبل أن يغيب بسبب مشكلة في الغدة الدرقية.

ساندرو يفتح الباب أمام تشيلسي
انتعشت أمال تشيلسي اإلجنليزي لكرة القدم في إمكانية التعاقد 
مع مدافع يوفنتوس اإليطالي، البرازيلي الدولي أليكس ساندرو، 
بعد أن أب��دى الالعب رغبة في االنتقال مستقبالً للعب في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز. وك��ان ساندرو انضم إلى يوفنتوس قادماً من 
بورتو البرتغالي في 2015، وأثبت نفسه كواحد من أفضل العبي 
الظهير األيسر في العالم، وأبدى تشيلسي في وقت سابق رغبة في 

احلصول على خدماته لكن الالعب استمر ضمن صفوف يوفنتوس.
ولعب ساندرو دوراً في تتويج يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس 
بإيطاليا، وكذلك التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-

2017، ليتحرك تشيلسي بعدها لضمه.
لكن يوفنتوس أبقى الالعب البرازيلي ضمن صفوفه، بعد أن سمح 
برحيل داني ألفيس وليوناردو بونوتشي إلى باريس سان جيرمان 

الفرنسي وميالن اإليطالي، على الترتيب.
وأب��دى ساندرو )27 عاماً( رغبة في اختبار قدراته بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز قبل نهاية مسيرته، وصرح في مؤمتر صحافي على 
هامش تواجده مع املنتخب البرازيلي الذي يلتقي منتخب الكاميرون 
في مباراة ودي��ة اليوم الثالثاء: »ل��دي رغبة في اللعب بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز، ولكنني اآلن سعيد للغاية مع فريقي، سعيد في 

نادي يوفنتوس وفي الدوري الذي يتنافس به.«

3 أشهر اإلصابة تبعد سميث 
 أعلن بورمنوث املنافس بالدوري املمتاز اإلجنليزي لكرة القدم يوم 
االثنني أن مدافعه آدم سميث خضع جلراحة لعالج متزق في غضروف 

بالركبة وسيبتعد عن املالعب لفترة تصل إلى ثالثة أشهر.
وشارك سميث في كافة مباريات بورمنوث 12 بالدوري هذا املوسم 
وسجل هدفا واحدا. وخرج سميث محموال على محفة بعد إصابته في 
ركبته اليمنى بالشوط األول من املباراة التي انتهت باخلسارة 1-2 

على ملعب نيوكاسل يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني اجلاري.
ووصف إيدي هاو مدرب بورمنوث إصابة الالعب متعدد املهارات 
بأنها خطيرة. وقال النادي في بيان ”عقب تقييم طبي مفصل، فإن 
إصابة سميث ليست خطيرة كما تصورنا في بادئ األم��ر، وخضع 
الالعب البالغ من العمر 27 عاما جلراحة لعالج متزق في غضروف 

بركبته اليمنى“.

قال املدافع ليوناردو بونوتشي إنه ليس 
لديه مشكلة إذا تعرض لصيحات استهجان 
عندما يلعب لناديه يوفنتوس، لكنه أوضح 
أنه ال يقبل ذلك حني يلعب بقميص املنتخب 

االيطالي لكرة القدم.
وواج���ه ب��ون��وت��ش��ي، ال���ذي ت��رك ميالنو 
بعد موسم واح��د ليعود إلى يوفنتوس في 
أغسطس امل��اض��ي، صيحات استهجان من 
قبل مجموعة صغيرة من املشجعني حني زار 
ملعب سان سيرو مبدينة ميالنو، للمشاركة 
مع منتخب بالده في مباراته ضد البرتغال 
ب��دوري األمم، التي انتهت بالتعادل 0-0 

السبت املاضي.
وق��ال بونوتشي للصحافيني قبل مباراة 
إيطاليا ال��ودي��ة مع ال��والي��ات املتحدة اليوم 
الثالثاء ف��ي بلجيكا: »ش��ع��رت بضيق ألنك 
حني تلعب للمنتخب الوطني ينبغي تنحية 

املصالح واألمور املرتبطة باألندية«.
وأض��اف املدافع اإليطالي: »عندما أواجه 
ص��ي��ح��ات اس��ت��ه��ج��ان وأن���ا ارت����دي قميص 
يوفنتوس أو م��ي��الن��و.. أتقبل ذل��ك دوم���اً.. 
لألسف هذا جزء من كرة القدم اإليطالية، ومن 
ثقافتنا أن تأتي إلى اإلستاد وتطلق صيحات 
استهجان ضد الالعبني بسبب اخليارات التي 

أقدموا عليها«.
وتابع بونوتشي: »ال أسمح لذلك أبداً بأن 

يضايقني حتى عندما يقحموا أسرتي في ذلك، 
لكن عندما تدافع عن قميص منتخب بالدك 
ومتثل 60 مليون شخص فمن األف��ض��ل أال 

تتعرض لذلك«.
وشارك بونوتشي في 84 مباراة دولية منذ 

2010، ولعب في نهائي بطولة أوروبا 2012 
التي انتهت باخلسارة أمام إسبانيا.

وفي يوفنتوس، فاز بونوتشي بستة ألقاب 
للدوري وثالث ألقاب لكأس إيطاليا، وحصل 
مرتني على املركز الثاني بدوري أبطال أوروبا.

بونوتشي يفتح النار على جماهير »اآلزوري«

تألق جن��وم ليفربول اإلجن��ل��ي��زي بشكل الف��ت مع 
منتخبات بالدهم خالل فترة املباريات الدولية، حيث 
استطاعوا حسم العديد م��ن امل��واج��ه��ات املهمة هذا 

األسبوع.
وقاد كل من املصري محمد صالح والبرازيلي أليسون 
والسويسري جيردان شاكيري والهولنديان فيرجل 
ف��ان داي��ك وجورجينيو فينالدوم منتخبات بالدهم 

النتصارات مهمة خالل فترة املباريات الدولية.
وكان السنغالي ساديو ماني، ممثل »احلمر« الوحيد 
ال��ذي خ��اض فترة دول��ي��ة »محبطة«، حيث خ��رج من 
امللعب باكيا بعد صافرات استهجان من جماهير منتخب 

بالده.

محمد صالح )مصر(
وكعادته مع املنتخب امل��ص��ري، تألق النجم محمد 
صالح وقاد منتخب بالده لتحقيق فوز ثأري على تونس، 
بتسجيله ه��دف الفوز »القاتل« في الدقيقة األخيرة، 

ليهدي مصر االنتصار بنتيجة 2-3.

فان دايك وفينالدوم )هولندا(
تألق العب الوسط جورجينيو فينالدوم في أمستردام 
أمام فرنسا، وسجل الهدف احلاسم في املباراة، قبل أن 
تعزز هولندا النتيجة لتنتصر 2-0. بعدها بأيام، جنح 
قائد املنتخب فيرجيل فان دايك بتسجيل الهدف احلاسم 
أمام أملانيا في الدقيقة األخيرة، لتتعادل هولندا بنتيجة 
2-2 وتعتلي صدارة مجموعتها بدوري األمم األوروبية 

وتتأهل إلى املربع الذهبي.

جيردان شاكيري )سويسرا(
شاكيري ص��ال وج��ال أم��ام منتخب بلجيكا العنيد، 
ليصنع هدفني ويساهم بنتيجة منتخب بالده العريضة 
5-2 على بلجيكا. تألق شاكيري وزم���الؤه جعلهم 
يعتلون صدارة املجموعة ويتأهلون لنصف نهائي دوري 

األمم األوروبية.

أليسون بيكر )البرازيل(
شهدت مباراة »ديربي أميركا اجلنوبية« بني البرازيل 
واألوروغ�����واي تألقا الف��ت��ا حل���ارس م��رم��ى ال��ب��رازي��ل 
أليسون، ال��ذي وقف سدا منيعا أم��ام املهاجمني لويس 
سواريز وإيدنسون كافاني، ليساهم في انتصار منتخب 

بالده بنتيجة 0-1.

نابي كيتا )غينيا(
استطاع قائد منتخب غينيا كيتا قيادة منتخب بالده 
لكأس األمم األفريقية، بعد غياب عن نسخة 2017، حيث 
تألق جنم ليفربول في خط الوسط ليحقق مع فريقه 

تعادال ثمينا مع كوت ديفوار بنتيجة 1-1.

ساديو ماني )السنغال(
رغم انتصار السنغال وتأهلها لكأس أمم أفريقيا، إال أن 
جنم الفريق ماني تعرض لصافرات استهجان متواصلة 
خالل مباراة املنتخب أمام غينيا االستوائية، بسبب مستواه 

املتدني خالل التصفيات، مما دفعه ملغادرة امللعب باكيا.
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تألق جماعي لنجوم ليفربول مع منتخباتهم

محمد صالح أحرز هدف الفوز أمام تونس

أبدى ليونيل سكالوني امل��درب املؤقت ملنتخب األرجنتني األول لكرة 
القدم أنه كان يتمنى تدريب النجم ليونيل ميسي خالل الفترة التي يقود 

فيها »التاجنو« حاليا.
وص��رح سكالوني مساء االثنني عن الفترة التي تولى فيها تدريب 
منتخب األرجنتني مؤقتا، منذ سبتمبر املاضي خلفا خلورخي سامباولي 
وحتى مباراة اليوم »كنت أمتنى تدريب ميسي، بكل أمانة. أنا وكل من معي 

هنا«.
وأضاف خالل مؤمتر صحفي من مدينة ميندوزا التي ستستضيف اللقاء 
»لم أشعر بأي غصة في احللق، باستثناء عدم متكني من تدريب ليو، ليس 

أكثر«.
وعما إذا كان يتحدث مع ميسي، قال »نتحدث عن املباريات، كيف تلعب 
األرجنتني وليس أكثر، ألنه بالطبع يشاهد كرة القدم وهو األفضل بني 
اجلميع ويحلل ويرى كل شيء، لكن لم نتحدث عن املستقبل، ولم أحتدث 
معه عن االستدعاء للمنتخب، فهذه قضية أنهكته وأنا كذلك أنهكتني بعض 

الشيء«.
وكانت األرجنتني قد فازت بهدفني نظيفني قبل ثالثة أيام في ودية أخرى 

أمام املكسيك.
ويعد االنتصار هو الثالث لألرجنتني عقب مونديال روسيا 2018 من 

إجمالي خمس مباريات خاضها عقب البطولة. 

املافيا تهدد غاريث بيل وصديقته
أش��ارت تقارير صحافية إسبانية أن »جنم ري��ال مدريد غاريث بيل 

وصديقته إميا ريس مستهدفان وبقوة من قبل عصابات مافيا«.
وذكرت صحيفة ماركا اإلسبانية، حسب أوليه عربية، اليوم اإلثنني، أن 
غاريث بيل وصديقته إميا ريس مستهدفان وبقوة من قبل عصابات مافيا 
متخصصة في سرقة املجوهرات واملال، ما لزم وجود حراسة مشددة من 

األمن في األسابيع املاضية على منزل الالعب وصديقته«.

ميسي مع سامبولي مدرب التانغو السابق

سكالوني: كنت أمتنى تدريب ميسي

أغلق مجلس مدينة كاجلاري 
الكندية، ملف ع��رض استضافة 
أوملبياد 2026 الشتوي بشكل 
نهائي، االثنني، وذلك بعدما رفض 

سكان املدينة استضافة الدورة.
وصوت مجلس املدينة املؤلف 
م��ن 15 ع��ض��وا، ب��اإلج��م��اع، على 
إغ���الق امل��ل��ف، ف��ي إج���راء شكلي 
بعد تصويت 56.4 في املئة من 
الناخبني بالرفض، يوم الثالثاء، 
وه���و م��ا أدى الن��ت��ه��اء ال��ع��رض 

فعليا. وشهد االستفتاء إقباال 
كبيرا، وأدل��ى 304 آالف شخص 
بأصواتهم، في انعكاس لالهتمام 

باالقتراع.
وظل العرض قضية حساسة 
حتى قبل االستفتاء، خاصة بعد 
تصويت املجلس بفارق ضئيل، 
الشهر امل��اض��ي، على مواصلة 
العملية وطرحها على الناخبني 

في اقتراع عام.
وك��ان��ت امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة في 

غرب كندا، قد استضافت األوملبياد 
الشتوي عام 1988.

ووج��ه��ت نتيجة االستفتاء 
لطمة أخ���رى للجنة األومل��ب��ي��ة 
ال��دول��ي��ة، التي تابعت تراجعا 
دراميا في االهتمام باستضافة 
األومل��ب��ي��اد، م��ع ارت��ف��اع تكاليف 

التنظيم بشكل كبير.
وب���ع���د ن��ت��ي��ج��ة اس��ت��ف��ت��اء 
ك���اجل���اري، ت��ب��ق��ى ف��ق��ط ع��رض 
ستوكهولم السويدية، وعرض 

إي��ط��ال��ي م��ش��ت��رك ب���ني ميالنو 
وكورتينا دامبيتسو.

وان���س���ح���ب���ت م�����دن س��ي��ون 
السويسرية وسابورو اليابانية 
وجراتس النمساوية، في وقت 
سابق هذا العام، بينما استبعدت 
اللجنة األوملبية الدولية، مدينة 
أرض���روم التركية م��ن السباق، 

الشهر املاضي.
وستختار األوملبية الدولية 

املدينة الفائزة، في يونيو 2019.

2026 كاجلاري الكندية تغلق رسميا ملف استضافة أوملبياد 

بونوتشي في تدريبات »اآلزوري«


