
أحرز حارس سفيروفيتش ثالثية لتتعافى 
سويسرا م��ن هدفني مبكرين وت��ه��زم بلجيكا 
املتأهلة لقبل نهائي كأس العالم 5-2 يوم األحد 
وتتأهل إلى قبل نهائي دوري األمم األوروبية 

لكرة القدم بطريقة رائعة.
وهدد املنتخب البلجيكي، الذي خسر لثاني 
م��رة فقط في لقاء رسمي منذ بطولة أوروب��ا 
2016، بالتفوق على سويسرا بعدما سجل 
ثورجان هازارد هدفني في أول 17 دقيقة، وجاء 
أولهما عقب خطأ ف��ادح من نيكو إلفيدي في 

الدقيقة الثانية.
لكن املنتخب السويسري رد بقوة ليتقدم 
3-2 بنهاية الشوط األول بعد ركلة جزاء نفذها 
ريكاردو رودريجيز وثنائية من سفيروفيتش 
قبل أن يعوض إلفيدي اخلطأ ويسجل الهدف 
الرابع بضربة رأس في الدقيقة 62 ويضيف 

سفيروفيتش الهدف اخلامس.
ومي��ل��ك ال��ف��ري��ق��ان تسع ن��ق��اط ف��ي ص��دارة 
املجموعة الثانية بالدرجة األولى، لكن املنتخب 
السويسري تأهل لتفوقه في املواجهات املباشرة 
بعد ف��وز بلجيكا 2-1 ف��ي ب��روك��س��ل. وق��ال 
فالدميير بتكوفيتش مدرب سويسرا ”أنا فخور 
بهؤالء الالعبني. بعد استقبال الهدف الثاني كان 
يجب أن نتحلى بالثبات وأال نستقبل هدفا ثالثا 

مع محاولة دخول أجواء املباراة ببطء“.
واحتاجت سويسرا، التي خسرت على أرضها 
-1صفر من قطر وديا يوم األربعاء املاضي، إلى 
الفوز -1صفر أو 2-1 أو بفارق هدفني لكنها 
بدأت بشكل كارثي في املباراة رقم 50 للمدرب 

بتكوفيتش مع املنتخب.
واستفادت بلجيكا، التي لم تلعب بشراسة، 
م��ن مت��ري��رة باخلطأ م��ن إلفيدي إل��ى ه���ازارد 
الذي سدد من فوق احلارس يان زومر ليفتتح 

التسجيل للزوار.
ورغ��م غياب العبني ب��ارزي��ن مثل روميلو 
لوكاكو وكيفن دي ب��روي��ن ضاعفت بلجيكا 

التقدم سريعا.
واستغل ه��ازارد، ال��ذي لعب بجوار شقيقه 
األكبر إيدن، تراجع إلفيدي ورودريجيز ليتقدم 
لألمام ثم سدد كرة منخفضة في الشباك من على 

حدود منطقة اجلزاء.
وبدا أن املباراة حسمت لبلجيكا لكن سويسرا 
وج��دت بصيصا من األم��ل في الدقيقة 26 بعد 
حصول كيفن مبابو على ركلة ج��زاء نفذها 

رودريجيز بنجاح.
وك��ان��ت ه��ذه نقطة حت��ول فبعدها بخمس 
دق��ائ��ق م��رر رودري��ج��ي��ز ك��رة عرضية حولها 
شيردان شاكيري برأسه إلى سفيروفيتش الذي 

تعادل بتسديدة قريبة املدى.
وبشكل ال يصدق تقدمت سويسرا في النتيجة 
قبل دقيقة على انتهاء الشوط األول بهدف بدأ من 

ركلة ركنية لبلجيكا.
وأبعدت سويسرا الكرة وم��رر إدميلسون 
فرنانديز إلى سفيروفيتش الذي سدد بقوة في 

شباك احلارس تيبو كورتوا.

وك��ان أصحاب الضيافة بحاجة لهدف آخر 
وحتقق هذا في الدقيقة 62 بعد أن مرر املتألق 
شاكيري الكرة إلى إلفيدي ليحولها برأسه إلى 
الشباك. واختتم سفيروفيتش غير املراقب 
اخلماسية بضربة رأس أخ��رى بعد متريرة 

مبابو العرضية قبل ست دقائق على النهاية.
وقال كورتوا ”بدأنا نخسر املواجهات الفردية 
بشكل مفاجئ ومنحناهم ركلة جزاء مبخالفة 

ساذجة ثم ازدادت آمال سويسرا“.
وأض��اف ”تسلل اليأس للفريق ونتمنى أن 

نتعلم مستقبال من ال��درس بعد االخ��ف��اق في 
التأهل لقبل النهائي“.

وعجزت بلجيكا عن تفسير االنهيار املفاجئ 
أمام سويسرا.

وشعر بعض الالعبني بأن بلجيكا، املتأهلة 
لقبل نهائي كأس العالم، ضمنت االنتصار بعد 
التقدم بهدفني في أول 17 دقيقة، وفي حلظة ما 
بعد الهدف الثاني كان العبو بلجيكا يتبادلون 
الكرة في وسط امللعب جلذب إعجاب مشجعيهم 

وبدا أنهم يحتفلون مبكراً باالنتصار.

وقال مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، بعد 
اخلسارة 5-2: »التكبر؟ ال لم نلعب بتكبر.. 
أصابتنا هجماتهم املرتدة بذهول ونسينا كيفية 

الدفاع اجليد«.
وأضاف مارتينيز بعد خسارة ثاني مباراة 
رسمية منذ تولى املهمة بعد بطولة أوروب��ا 
2016: »م��ن الصعب إي��ج��اد تفسير.. بدأنا 
بشكل جيد ثم في حلظة ما لم يعد أمام سويسرا 
أي شيء لتخسره.. أعطينا للمنافس الفرص 
للعودة لألجواء وكان يجب أن نتعامل بشكل 

أق���وى وأن ن��ح��اول فهم أن ه��ن��اك أم��ر خاطئ 
يحدث.. الشعور مؤلم بشكل أكبر بعد االنطالق 

بشكل جيد«.
وقال العب الوسط توماس مونييه: »خرج 
كل شيء عن السيطرة بعد بداية رائعة.. بدت 
مباراة مثالية لنا وكان بإمكاننا تسجيل أهداف 
أكثر.. أعتقد أننا فكرنا في أننا تأهلنا بالفعل 
لدور األربعة.. إنها أسوأ مباراة في مسيرتي 

الدولية«.
وات��ف��ق معه احل���ارس تيبو ك��ورت��وا ف��ي أن 

الفريق اعتقد ب��أن التأهل حسم، وق��ال: »بعد 
التقدم 2-0 أعتقد أننا لم نفكر في أن األمور قد 
تسوء لكنها مباراة على أعلى درجة من التنافس 

وأمتنى أن نتعلم من الدرس مستقبال«.
ووص���ف الع��ب ال��وس��ط ال���ذي سجل هدفي 
بلجيكا، ثورجان ه��ازارد، املباراة بالغريبة، 
وقال: »رمبا انطلقنا بشكل جيد أكثر من املتوقع 
وتسلل الشعور باالكتفاء والرضا.. بعد التقدم 
2-0 لم يجب التراجع.. يجب أن نتعلم من 

األخطاء ألننا تلقينا درساً مهماً جداً«. 
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سفيروفيتش تألق وأحرز هاتريك في شباك بلجيكا

سويسرا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لقبل نهائي دوري األمم

انتخاب رئيس جديد لالحتاد 
األسترالي لكرة القدم

انتخب االحتاد األسترالي لكرة القدم، أمس اإلثنني، احملامي كريس 
نيكو رئيًسا جديًدا لتنتهي 15 عاًما من هيمنة عائلة لوي على املنصب.

وشغل امللياردير فرانك لوي، صاحب إمبراطورية مراكز التسوق 
املنصب منذ 2003، حتى سلم في 2015 الراية البنه ستيفن، الذي 

أعلن الشهر املاضي، أنه سيتنحى.
وقاد لوي األب، عملية التحول في كرة القدم األسترالية لتصبح 
بطوالتها أكثر قوة. وأصبحت اللعبة حالًيا الرياضة األكثر شعبية 
في البالد من ناحية عدد املمارسني رغم أن نصيبها من إيرادات البث 
ومبيعات التذاكر تعد ضعيفة جدا مقارنة بالرجبي، وك��رة القدم 

األسترالية.
وودَّع ستيفن االب��ن، املنصب اليوم اإلثنني بكلمة دع��ا خاللها 
الرئيس املنتخب اجلديد ملواصلة العمل على تطوير اللعبة منتقًدا 

الذين دعوا إلى تغيير نوعية األشخاص الذين يديرون اللعبة.
وقال »أسمع حالًيا بعض الكالم الذي قد يجد صدى عند بعض 
الناس بضرورة وجود أشخاص لهم دراية أكبر بكرة القدم عن رجال 

األعمال في مجلس االحتاد األسترالي لكرة القدم«.
وتابع »إنه كالم سطحي وس��اذج. تقوم كرة القدم على الشغف 
وكلنا منلك هذا األمر. كلنا في هذه الغرفة مارسنا كرة القدم، وعشناها 

وتنفسناها«.
وأضاف »لكن الشغف ليس كافًيا. كرة القدم صناعة جادة، ولذلك 

حتتاج إلى مهارات وخبرات تتخطى املباريات«.

اإليطالي دوفيتسيوزو يحرز 
لقب جائزة فالنسيا الكبرى

انتزع اإليطالي أندريا دوفيتسيوزو )دوكاتي( وصيف بطولة 
العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي للموسم احلالي، الفوز 
في سباق جائزة فالنسيا اإلسبانية الكبرى، املرحلة التاسعة عشرة 

األخيرة من بطولة العالم األحد، والتي عكرها هطول األمطار بغزارة.
وأنهى دوفيتسيوزو الذي حقق فوزه الرابع هذا املوسم واألول 
لدوكاتي في فالنسيا منذ عشرة أع��وام، السباق بزمن 24:03،408 
دقيقة، متقدماً على اإلسباني أليكس رينز )س��وزوك��ي( ال��ذي حل 
ثانياً بفارق 2،750 ث، ومواطن األخير بول أسبارغارو )كاي تي أم( 
الثالث بفارق 7،406 ث، علما أن األخيرين صعدا للمرة األولى إلى 

منصة التتويج.
وتوقف السباق في اللفة 14 لنحو نصف ساعة، بعدما رفع 
املنظمون العلم األحمر بسبب املطر وحرصاً على سالمة السائقني 
الذين فشل العديد منهم في إنهاء السباق. وكان من أبرز املنسحبني 

بطل العالم ماركيز الذي فقد السيطرة على دراجته.
وقال دوفيتسيوزو »كان سباقاً مجنوناً، وفي بدايته لم يكن لدي 
الشعور بالفوز وقد استهله )أليكس( رينز بسرعة كبيرة، ولم أمتكن 
اللحاق به وبعدها وخطوة خطوة، بدأت أقود بسرعة أكبر وكان ذلك 
خطراً للغاية. أنا فخور بعدم التعرض حلادث بسبب وجود الكثير 
من امل��اء«. وأضاف »في القسم الثاني من السباق )االنطالق مجدداً 
بعد التوقف( قمنا ببعض التغييرات على الدراجة ووضعنا إطارات 
جديدة وشعرت بإحساس جيد، وقد عملت الدراجة بشكل جيد وكنت 

قادراً على الضغط أكثر«.
وتابع »كان من اجليد إنهاء البطولة بهذه الطريقة«.

كذلك أبدى اسبارغارو سعادته بصعوده إلى منصة التتويج للمرة 
األولى، وقال »حتى احللول في املركز الرابع كنت العتبره أمراً جيداً. 
أنا فخور للغاية، لوجودي هنا على منصة التتويج، مع أفضل دراجة 
في العالم«. وشهد السباق سقوط العديد من السائقني، بينهم بطل 
العالم ماركيز )هوندا( الذي بدا أنه أضر مجدداً بكتفه األيسر الذي من 
املتوقع أن يخضعه جلراحة في أوائل  ديسمبر املقبل. وخرج ماركيز 
باكراً إثر انزالقه على منعطف بعد سرعة زائدة وفقدانه السيطرة على 

دراجته.

يعتبر النجم امل��ص��ري محمد 
ص���الح، الع��ب ل��ي��ف��رب��ول، األوف��ر 
حظا للفوز بجائزة هيئة اإلذاع��ة 
البريطانية »بي بي سي«، املقّدمة 
ألفضل الع��ب إفريقي في 2018، 
وذلك للمرة الثانية على التوالي، 
بعد ع��ام شهد تأّلقه م��ع الريدز 

ومنتخب الفراعنة.
وأعلنت »ب��ي بي س��ي« أسماء 
املرّشحني للجائزة وال��ت��ي تضم 
أيضا مدافع يوفنتوس واملنتخب 
املغربي امل��ه��دي بنعطية، وقلب 
دفاع نابولي واملنتخب السنغالي 
ك��ال��ي��دو ك��ول��ي��ب��ال��ي، وم��واط��ن 
األخير وزميل صالح في ليفربول 
ساديو ماني، إضافة إلى جنم غانا 

وأتلتيكو مدريد توماس بارتي.
وس��ي��ت��م اإلع�����الن ع���ن ه��وي��ة 
الفائز باجلائزة يوم 14 ديسمبر 
املقبل، بعد إغالق باب التصويت 
اجلماهيري للجائزة يوم الثاني 

من الشهر ذاته.
وفيما يلي نظرة سريعة حول 
فرص الالعبني اخلمسة في الفوز 
باجلائزة، قياًسا ملا قّدموه على 

مدار العام:

محمد صالح
إجن����ازات ص��الح ت��ت��ح��ّدث عن 
نفسها في ع��ام 2018، حيث قاد 
ليفربول للتأّهل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروب���ا، قبل أن يتعّرض 
لإلصابة أمام ريال مدريد، كما فاز 
بجائزة أفضل الع��ب في ال��دوري 
ج هّداًفا  اإلجنليزي املمتاز، وت��وّ

للبطولة برصيد 32 هدفا.
وعلى صعيد املنتخب املصري، 
ش��ارك صالح في نهائيات كأس 
العالم 2018، وسّجل هدفني على 
الرغم من إصابته، وساهم أيضا 
ف��ي ت��أّه��ل الفريق إل��ى نهائيات 
كأس إفريقيا 2019، علما بأّنه 
س��ّج��ل ه��دف ال��ف��وز ف��ي امل��ب��اراة 

األخ��ي��رة للفراعنة أم��ام تونس 
.)2-3(

كاليدو كوليبالي
شارك كوليبالي رفقة املنتخب 
السنغالي في نهائيات كأس العالم 
2018، وخ���رج معه م��ن ال��دور 
األول، ليصبح أول منتخب يوّدع 

البطولة بقاعدة اللعب النظيف.
وخ��ط��ف ك��ول��ي��ب��ال��ي األن��ظ��ار 
بأدائه القوي مع فريقه نابولي، 
وساهم في مطاردته ليوفنتوس 
ط��وال املوسم، بعدما سّجل له 5 
أه��داف في 35 مباراة، واآلن بات 
هدفا محتمال للعديد من األندية 

األوروبية الراغبة في خدماته.

ساديو ماني
امل��ن��اف��س األب���رز ل��ص��الح على 
اجل���ائ���زة، أح���رز 10 أه����داف في 
دوري أبطال أوروب��ا، منها هدف 
في املباراة النهائية مبرمى ريال 
مدريد، وسّجل مثلها في ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز، وسّجل ّحتى 

اآلن في البرمييرليج 6 أهداف.
وش�����ارك م��ان��ي م���ع املنتخب 
السنغالي في نهائيات كأس العالم 
بالعام احلالي، وسّجل هدفا في 

التعادل مع اليابان 2-2.

املهدي بنعطية
قّدم أداء مستقّرا مع يوفنتوس 
وساهم في فوزه بثنائية الدوري 
وال��ك��أس ف��ي إي��ط��ال��ي��ا، ب��ي��د أّن��ه 
ارت��ك��ب الهفوة التي تسّببت في 
تسجيل جنم ريال مدريد السابق 
كريستيانو رون��ال��دو لهدف من 
ركلة ج��زاء في إي��اب رب��ع نهائي 

دوري األبطال.
وش���ارك بنعطية م��ع املنتخب 
املغربي في نهائيات كأس العالم، 

وارت��دى ش��ارة القائد، علما بأّنه 
خاض في عام 2018، 6 مباريات 

دولّية.

توماس بارتي
واح��د من أمل��ع جن��وم املستقبل 
في الكرة اإلفريقية، منحه املدّرب 
األرجنتيني دييجو سيميوني 
ال��ف��رص��ة م��ع أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، 
ليساهم ف��ي ف��وز ال��ف��ري��ق بلقب 
ال��دوري األوروب���ي خ��الل املوسم 

املاضي.
وحت��ّول الالعب إل��ى واح��د من 
األع��م��دة الرئيسية ف��ي صفوف 
املنتخب ال��غ��ان��ي ك��الع��ب وسط 
صاحب أدوار متنّوعة، وسّجل 
ه��دف��ني ه��ذا ال��ع��ام ف��ي مباراتني 
وّدي��ت��ني أم���ام ال��ي��اب��ان )0-2( 

وأيسلندا )2-2(.
من جهته قال الدولي املغربي، 
املهدي بنعطية، األح��د، إن محمد 
ص��الح، جن��م ليفربول، يستحق 
جائزة BBC، ألفضل العب إفريقي 

في عام 2018.
ورد م��داف��ع ي��وف��ن��ت��وس على 
تغريدة ل��ري��ك��اردو ف��ات��ي، العب 
أنقرة جوجو التركي، قال فيها إن 
هيئة اإلذاعة البريطانية، ستمنح 

جائزتها لصالح هذا العام.
وق���ال بنعطية: »ن��ع��م، وه��و 
)صالح( يستحق ذلك أيًضا، لكننا 
نفخر بالتنافس على اجلائزة في 

كل األحوال«.
وكانت BBC قد أعلنت عن 5 
مرشحني جلائزتها السنوية، وهم: 
امل��ص��ري محمد ص���الح، املغربي 
املهدي بنعطية، السنغاليني ساديو 
ماني وكاليدو كوليبالي، الغاني 

توماس بارتي.
وتوج صالح باجلائزة في العام 
املاضي، بعد التفوق على الرباعي، 
س��ادي��و ماني وبيير أوبامياجن 

ونابي كيتا وفيكتور موزيس.

أرقام صالح تقوده لصدارة املرشحني في جائزة »بي بي سي«

النجم املصري محمد صالح
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بوادر أزمة في الرياضة اإليطالية
أث���ار ق���رار احلكومة اإليطالية بإنهاء سيطرة 
اللجنة األوملبية اإليطالية على ميزانيات االحتادات 
الرياضية املختلفة في البالد أزمة بني الطرفني، تبادل 
خاللها مسؤولو كل طرف االتهامات والتصريحات 

العدائية.
وتهدف احلكومة اإليطالية إلى توزيع املخصصات 
املالية على االحت���ادات الرياضية بشكل مباشر من 
خالل شركة جديدة، في الوقت الذي تختص فيه اللجنة 

األوملبية مبتابعة ملف األلعاب األوملبية وحسب.
ووصف رئيس اللجنة األوملبية اإليطالية، جيوفاني 
ماالغو، ق��رار حكومة ب��الده ب�«االحتالل«، مؤكداً أن 
»هذا التصرف ما كان ليحدث حتى في أزهى عصور 

الفاشية«.
وأوضح ماالغو أن اللجنة األوملبية الدولية ال ميكن 
أن تتحول إلى وكالة للرحالت، ليقتصر دورها على 

تنظيم انتقال الرياضيني.

واعتبر بعض الرياضيني البارزين في إيطاليا أن 
قرار احلكومة هو مبثابة تدخل في شؤون الرياضة، 
وذلك ألن اللجنة األوملبية اإليطالية تشرف على إدارة 
أهم االحتادات الرياضية في إيطاليا، من بينها االحتاد 

اإليطالي لكرة القدم.
ومن جانبه، أكد املسؤول عن امللف الرياضي في 
احلكومة اإليطالية، جيانكارلو جيورجيتي، أن 
حكومته ل��ن تتخلى ع��ن خططها املتعلقة باللجنة 

األوملبية احمللية رغم كل االنتقادات واالعتراضات.
وأوض��ح نائب رئيس ال���وزراء اإليطالي، ماتيو 
سلفيني، أن ماالغو يشعر بالقلق الشديد ألنه سيفقد 

الكثير من األموال التي كانت حتت سيطرته.
وأضاف قائالً: »أجور الرؤساء واملعاونني كبيرة 
للغاية، هناك الكثير من األبنية، ه��ذا هو القلق الي 
ينتاب شخص لم يكن يعتقد أن األمور ستتغير ولكننا 

نريد شيئاً مختلفاً، الرياضة ليست مملكة«.


