
يستهل منتخب فرنسا لكرة القدم مشواره 
ف��ي تصفيات ك��أس أوروب���ا 2020 اليوم 
اجلمعة على أرض مولدافا، محاوال تفادي أية 
خطوة ناقصة بصفته حامال للقب املونديال، 
مبناشدة من املدرب ديدييه ديشان لالعبيه 

»يتوقف األمر علينا، فلنقم باملهمة«.
على الورق، تفصل هوة سحيقة بني بطل 
العالم ومولدوفا املصنفة 170 عامليا، وذلك 

في املواجهة األولى بينهما.
منطقيا، قد تنضم مولدوفا ال��ى الئحة 
املنتخبات املتواضعة التي واجهتها فرنسا 
في التصفيات على غرار أندورا، مالطا، جزر 
فارو وأذربيجان. لكن املدرب يشعر بالقلق 
من الرحالت البعيدة والبدايات الشاقة على 
غرار سبتمبر 2016، عندما اكتفت وصيفة 
بطل أوروبا آنذاك بتعادل سلبي على أرض 

بيالروسيا ضمن تصفيات مونديال 2018.
ع��اش دي��ش��ان التجربة بنفسه، فبعد 
استعراض الفوز في جادة الشانزيليزيه مع 
ص��ور زي��ن الدين زي��دان على ق��وس النصر 

اثر التتويج بلقب مونديال 1998، استهل 
»ال����زرق« م��ش��وار تصفيات ك��أس أوروب��ا 
2000 بتعادل على أرض إيسلندا املتواضعة 

آنذاك )1-1(.
إذا سيخيم احل��ذر على تشكيلة 2018، 
وبحسب ما قال ديشان في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس »ال يوجد ثقة زائ��دة. وهناك 

احترام للخصوم«.

وضع أومتيتي
تابع املدرب املتوج بلقب املونديال كقائد 
)1998( ومدرب )2018( »هذا مختلف على 
الصعيدين الذهني والتركيز. أمامنا فريق 
راغب بتحقيق نتيجة ضد فرنسا ألننا أيضا 

أبطال العالم«.
وع��ن��د س��ؤال��ه ع��ن امل��ج��م��وع��ة السهلة 
)الثامنة( التي وقعت فيها فرنسا وتضم 
أن��دورا، البانيا، مولدوفا، إيسلندا وتركيا، 
رد ديشان بتكهم »نعم، لدينا مجموعة سهلة 

جدا، حتى أننا لن نخوض املباريات...«.
منح ديشان ثقته لنواة مونديال روسيا 
في جتمعه األول لعام 2019. وباستثناء 
الظهير لوكاس هرنانديز املصاب، يتواجد 
كل أساسيي نهائي موسكو )ضد كرواتيا 4-
2(، من احلارس هوغو لوريس إلى املهاجم 

أوليفييه جيرو.
لكن هل يدفع ديشان بتشكيلته األساسية 
في ملعب زميبرو في كيشيناو؟ في املقدمة 
يطرح سؤال حول الدفع ببليز ماتويدي على 
اجلهة اليسرى أو كينغسلي كومان الذي لم 
يلعب مع املنتخب منذ نوفمبر 2017 بسبب 

توالي اإلصابات.
كما هناك شكوك ح��ول اللياقة البدنية 
لقلب الدفاع صامويل أومتيتي الذي عقدت 
ركبته اليسرى بداية موسمه مع برشلونة 
اإلسباني. وإذا لم يصل إلى لياقته الطبيعية، 
قد يدفع ديشان بالشاب بريسنيل كيمبيمبي 
صاحب النزعة القتالية التي يحبها، ولو أنه 

لم يثبت نفسه بعد مع »الديوك«.

فبعد ملسة ي��د ض��د إيسلندا )2-2( في 
أكتوبر، عانى »كيم« ضد هولندا )صفر2-( 
والتي حرمت فرنسا من التأهل إلى نصف 
نهائي الدوري األوروبي. ومع فريقه باريس 
س��ان ج��رم��ان، يتعني عليه هضم اخل��روج 
املخيب أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي في 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ملسة يد 
احتسبت ضده في الدقائق األخيرة، وأثمرت 
ركلة جزاء منحت الفريق اإلنكليزي بطاقة 

العبور الى ربع النهائي.
ستفيد هذه الوقفة الدولية بعض الالعبني 
الذين ودعوا دوري األبطال، على غرار جنم 
سان جرمان كيليان مبابي وهداف أتلتيكو 

مدريد اإلسباني أنطوان غريزمان. 
ول��م يخيب غ��ري��زم��ان )27 ع��ام��ا و67 
مباراة دولية( اآلمال مع فرنسا، وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر املاضي، صنع ركلة جزاء 
جليرو الطامح لتخطي دافيد تريزيغيه في 
املركز الثالث ضمن ترتيب هدافي املنتخب 

                  .)34(

»مباراة القرن« 
من جهتها، عجزت مولدوفا عن بلوغ 
نهائيات أية مسابقة كبرى، وتستعد البالد 
التي يبلغ عدد سكانها 3.5 ماليني نسمة 
ل���«م��ب��اراة ال��ق��رن« بعدما دخلت الساحة 
ال��دول��ي��ة ع���ام 1991 اث���ر تفكك االحت���اد 

السوفياتي. 
ويقول مدربها ألكسندرو سبيريدون 
»سندخل ال��ت��اري��خ عندما ن��واج��ه أفضل 

منتخب في العالم«.
مواجهة صعبة خصوصا وأن مولدوفا 
حصدت ه��زائ��م كثيرة وحلت أخ��ي��رة في 
مجموعتها ضمن تصفيات ك��أس أوروب��ا 

2016 مع نقطتني يتيمتني.
في يناير 2018، منح تعيني سبيريدون، 
مساعد ال��روم��ان��ي ميرتشيا لوتشيسكو 
في شاختار دانيتسك األوكراني وزينيت 
الروسي سابقا، األمل للمنتخب. لكن بعد 
أكثر من سنة، ال تبشر النتائج باخلير، إذ 

حقق فوزين فقط على سان مارينو، األخيرة 
في تصنيف االحت��اد الدولي )فيفا( ضمن 

دوري األمم. 
وف��ي فبراير منيت مولدوفا بخسارة 
جديدة أمام كازاخستان صفر1- في مباراة 

ودية.
وف��ي وق��ت يفسر سبيريدون املشكلة 
بغياب مهاجم ه��داف، يعول على الفارع 
الطول أليكسي كوشيليف حارس فورتونا 

سيتارد الهولندي.
ورأى ديشان إن »املولدافيني، خصوصا 

على أرضهم، ال يستقبلون أهدافا كثيرة«.
بالنسبة للصحافي الرياضي ألكسندرو 
غ��ري��ك��و، ف��امل��س��ار السلبي ليس مفاجئا 
»املولداف ليسوا شغوفني بكرة القدم، فيما 
ال ي��رى السياسيون ف��ي الرياضة قطاعا 
مربحا« وبالتالي ال يستثمرون فيها. وفي 
ه��ذه ال��دول��ة األش��د فقرا في أوروب���ا، يبلغ 
معدل راتب العب في دوري الدرجة األولى 

500 يورو.

خسر هيوسنت روكتس أمام 
ممفيس غ��ري��زل��ي��ز 126-125 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تسجيل جنم 
األول جيمس ه���اردن 57 نقطة 
ضمن دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
وت���اب���ع ف��ي��الدل��ف��ي��ا سفنتي 
سيكسرز ع��روض��ه ال��ق��وي��ة في 
اآلون����ة األخ���ي���رة وح��ق��ق ف��وزا 

سادسا تواليا.
وعلى الرغم من أن هيوسنت 
صاحب املركز الثالث في ترتيب 
املنطقة الغربية، ضمن بنسبة 
كبيرة التأهل الى األدوار النهائية 
)»بالي أوف«( مع 45 فوزا و27 
خسارة، اال أن ه��اردن ال يقلل من 
مجهوداته على أرض��ي��ة امللعب 
بدليل ان��ه خ��اض 46 دقيقة في 

مباراة األمس.
ويعود الفضل الى ه��اردن في 
انتزاع التعادل في الرمق األخير 
من الوقت األصلي عندما سجل 
15 نقطة م��ن آخ��ر 17 لفريقه 
ليفرض لعب وقت شوط إضافي 
تألق فيه بدوره، بتسجيله نقاط 
فريقه العشر بينها ست نقاط من 
رميتني ثالثيتني، لكنه لم ينجح 

في منع اخلسارة عن فريقه.
وهي املرة السابعة هذا املوسم 
ي��ت��خ��ط��ى ف��ي��ه��ا ه�����اردن ح��اج��ز 
اخلمسني نقطة، فعزز أرقامه في 
ص��دارة ترتيب املسجلني ورفع 

معدله الى 36،1 نقطة في املباراة 
الواحدة.

وج�����اء احل���س���م ع���ن ط��ري��ق 
الليتواني جوناس فاالنسيوناس 
ال��ذي سجل م��ن رمية ح��رة سلة 
ال��ف��وز ملمفيس ع��ل��ى اث���ر خطأ 
ل��ل��س��وي��س��ري ك��ل��ي��ن��ت ك��اب��ي��ال، 
وأض��اف زميله مايك كونلي 35 

نقطة.
فوز سادس تواليا لسيكسرز

وح��ق��ق ف��ي��الدل��ف��ي��ا سفنتي 
سيكسرز ف��وزه السادس تواليا 
وك���ان على بوسطن سلتيكس 

.115-118
وقلب فيالدلفيا الذي كان ضمن 
تأهله ال��ى البالي أوف، تأخره 
بفارق 14 نقطة في الربع الثالث 

و9 نقاط في مطلع األخير.
وك��ان جيمي باتلر أحد جنوم 
املباراة بتسجيله 22 نقطة بينها 
15 في الربع األخير وسلة الفوز 
ل��ص��ال��ح فيالدلفيا ق��ب��ل نهاية 

املباراة ب� 10 ثوان.
أم��ا أفضل مسجل في صفوف 
ال��ف��ائ��ز ف��ك��ان الع���ب االرت���ك���از 
الكاميروني جويل إمبييد مع 37 

نقطة و22 متابعة. في املقابل، 
كان كايري ايرفينغ أفضل مسجل 
في صفوف بوسطن مع 36 نقطة.

وش��ه��دت امل��ب��اراة إش��ك��اال بني 
العبي الفريقني في الربع الثالث 
ع��ن��دم��ا اع��ت��رض امبييد طريق 
العب سلتيكس ماركوس سمارت 
بكوعه، فكانت ردة فعل األخير 
عنيفة ورم��ى بالكاميروني على 
أرض��ي��ة امللعب قبل أن يتدخل 
العبو الفريقني. وفي حني لم يبد 
إمبييد أي ردة فعل، ق��ام احلكم 

بطرد سمارت.

ن��ف��ى امل��ص��ن��ف األول ع��ل��ى ال��ع��ال��م، 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وجود 
خالف بينه وبني النجمني السويسري 
روجر فيدرر واإلسباني رافائيل نادال، 
على خلفية التغيير على رأس رابطة 

محترفي كرة التنس.
وكانت الرابطة أعلنت في وقت سابق 
هذا الشهر، أن رئيسها ورئيس مجلس 
إدارت��ه��ا التنفيذي البريطاني كريس 
كيرمود سيغادر منصبه بنهاية عقده 
أواخر 2019، في خطوة يعتقد أنها كانت 
مدعومة بقوة من ديوكوفيتش، رئيس 
مجلس الالعبني، ف��ي مقابل معارضة 
ف��ي��درر ون�����ادال. وع��ل��ى ه��ام��ش دورة 
ميامي األميركية للماسترز التي انطلقت 
منافساتها األربعاء، شدد ديوكوفيتش 
على ع��دم وج���ود خ��الف م��ع النجمني 
اآلخ��ري��ن، على رغ��م تصريحات فيدرر 

في دورة إنديان ويلز األسبوع املاضي، 
ب��أن��ه يصعب عليه فهم ع��دم جت��اوب 
ديوكوفيتش م��ع دع���وة للتباحث في 

املسألة.
وق��ال ديوكوفيتش للصحافيني في 
ميامي حيث يخوض مباراته األول��ى 
اجلمعة: »ن��رح��ب بهما كما ب��أي العب 
آخر يريد املشاركة في النقاش، مجلس 
الالعبني هو مجرد ج��زء من املنظومة، 
نحن في تشاور وتعاون، فيدرر ونادال 
يعدان منذ أعوام عدة أيقونتني في اللعبة 

ورأيهما مهم جداً بالنسبة الى اجلميع«.
وأض����اف الع���ب ال��ت��ن��س ال��ص��رب��ي: 
»إذا أرادا أن يكونا فاعلني فيه )مجلس 
الالعبني( بشكل رسمي أو غير رسمي، 
أعتقد أن ذل��ك ل��ن ي��ك��ون س��وى خطوة 
إيجابية بالنسبة إلينا، رأي��ت روج��ر 
اليوم.. شاركنا في قص شريط افتتاح 

امللعب الرئيسي.. حتدثنا لفترة وجيزة 
لكن لم يكن لدينا وقت لنناقش األمور 
السياسية، وأمل في أن يتاح لنا وقت في 

األيام املقبلة للخوض في بعض األمور«.
وسبق لنادال أن اعتبر أن أي تغيير 
على رأس الهرم في منافسات احملترفني، 
ه��و ق��رار على ق��در م��ن األهمية تتطلب 

استشارة اجلميع بشأنه.
لكن ديوكوفيتش أكد أنه »لم يلمس أي 
تغيير في طريقة تعامل فيدرر أو نادال 
معه«، معتبراً أنه »من غير الضروري 
للناس أن يخلقوا توترات أو انقسامات 
في ما بيننا، على العكس، جتمعني عالقة 
جيدة بهما، احترمنا بعضنا البعض على 
الدوام«. وأضاف العب التنس الصربي: 
»نحتاج إل��ى ح��وار مفتوح حيث لكل 
منا وجهة نظره«، معتبراً أن العديد من 

الالعبني غير راضني عن النظام احلالي.

وي���ت���رأس دي��وك��وف��ي��ت��ش مجلس 
الالعبني الذي انتخب في يونيو 2018 

لوالية حتى 2020.
ويجتمع املجلس أكثر من مرة خالل 
ال��ع��ام، ويرفع توصيات للرابطة عبر 
ثالثة ممثلني في مجلس إدارت��ه��ا يقوم 
بانتخابهم. وكان نادال تطرق إلى هذه 

املسألة على هامش دورة إنديان ويلز، 
معتبراً: »إن��ه��م )مجلس الالعبني( لو 
أرادوا التحدث بشأن أم��ر م��ا، ميكن أن 
يتواصلوا معي، رئيس جديد يحتاج إلى 
وقت ملعرفة كل األمور وتشكيل فريقه، 
ل��ذا أعتقد أن تغيير الرئيس سيوقف 

عملية حتسني رياضتنا«.
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ديوكوفيتش ينفي وجود خالف مع فيدرر 

ديوكوفيتش يوضح حقيقة خالفه 
مع فيدرر ونادال

كاسياس ميدد عقده مع 
بورتو ويرغب في االعتزال 

في النادي البرتغالي

قال احلارس اإلسباني إيكر كاسياس إنه يرغب في االعتزال 
في بورتو بعدما م��دد عقده مع النادي املنافس في ال��دوري 
البرتغالي املمتاز لكرة القدم. وشارك كاسياس )37 عاما( في 
149 مباراة مع بورتو منذ انتقاله من ريال مدريد في 2015 كما 
أحرز لقب الدوري البرتغالي املوسم املاضي. ولم يكشف بورتو 
عن مدة العقد. وأبلغ كاسياس، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 
2010، الصحفيني ”إنه يوم استثنائي. أشعر بأنني في بيتي 

في هذا النادي. أرغب في البقاء هنا حتى أنهي مسيرتي كالعب.
”عندما أعطوني فرصة جتديد العقد لم تساورني أي 
شكوك. تفكيري ينصب فقط على بورتو وإنهاء مسيرتي هنا 

ومتثيل قيم النادي وجماهير بورتو“.

صورة جماعية ألبطال العالم خالل التدريبات 

 إيكر كاسياس

كومنيبول: عرض أمريكا 
اجلنوبية األوفر حظا لتنظيم 

2030 كأس العالم 
قال رئيس احت��اد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم )الكومنيبول( إن 
العرض املشترك املقدم من األرجنتني وأوروجواي وباراجواي وتشيلي 

هو األوفر حظا للفوز بحق تنظيم كأس العالم 2030.
وتقدمت كل من األرجنتني وأوروجواي بطلب استضافة البطولة في 

2030 قبل انضمام باراجواي وتشيلي إليهما الحقا.
وقال اليخاندرو دومينجيز رئيس الكومنيبول للصحفيني ”أشعر 
اليوم اننا األوفر حظا للفوز. إذا قام الكومنيبول باملطلوب وكذلك الدول 

املتقدمة فإن عرضنا سيكون األوفر حظا“.
وك��ان دومينجيز يتحدث عقب اجتماع مع رؤس��اء ال��دول األربع 
صاحبة العرض املشترك في مؤمتر ترعاه األمم املتحدة في بوينس 

ايرس.
وأبلغ فرناندو مارين املنسق العام للعرض رويترز أنه ال يوجد أي 

تفكير في إضافة دولة خامسة للطلب.
وأضاف مشيرا إلى أن الدول األربع ستلتقي في بوينس أيرس في 
الثامن من أبريل نيسان ملناقشة الطلب ”آمال اجلزء اجلنوبي للقارة 

تعززت مع انضمام تشيلي ومشاركة الكومنيبول“.
وترغب هذه الدول في تنظيم كأس العالم 2030 احتفاال مبرور مئة 

عام على إقامة أول نسخة للبطولة في أوروجواي في 1930.
ويتوقع أن تواجه الدول األربع من أمريكا اجلنوبية منافسة شرسة 
من املغرب واسبانيا والبرتغال وإجنلترا ضمن دول أخ��رى أبدت 

رغبتها في استضافة احلدث الرياضي الكبير.
وستقام كأس العالم 2022 في قطر بينما ستقام نسخة 2026 في 

الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.

اإلصابة تبعد دي ماريا 
عن وديتي األرجنتني

سيغيب اجلناح أنخل دي ماريا جنم وسط باريس سان جيرمان 
بطل فرنسا عن مباريات منتخب األرجنتني بسبب إصابة بفخذه.   

ولم يلعب اجلناح البالغ 31 عاماً مع منتخب األرجنتني منذ اخلروج 
املخيب من ثمن نهائي مونديال 2018.

لكن دي ماريا استدعي إلى التشكيلة التي ستواجه فنزويال األحد 
واملغرب بعد أربعة أيام.

وكتب االحتاد األرجنتيني في حسابه على »تويتر« أن دي ماريا 
»عانى اليوم األربعاء متزقاً عضلياً في العضلة الرباعية الرؤوس 

لفخذه األيسر« و«سيتم حتريره« من املجموعة.
ويعود إلى املنتخب األرجنتيني جنمه ليونيل ميسي للمرة األولى 

بعد اقصائه من ثمن نهائي املونديال أمام فرنسا البطلة 4-3.

أندية إسبانية ترفض انضمام 
العبيها لتشكيلة منتخب كتالونيا

انضم ناديا رايو فايكانو وويسكا إلى فريق ريال بلد الوليد املتعثر 
في دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم في منع عدد من العبيهم 

من االنضمام إلى منتخب قطالونيا.
وكان من املقرر أن ينضم سيرجيو جونزاليس مدرب ريال بلد الوليد 

إلى الطاقم التدريبي ملنتخب قطالونيا.
وقرر النادي الذي يحتل املركز 16 في الدوري االسباني منع الثنائي 
روبن ألكاراز وج��وردي ماسيب من االنضمام إلى منتخب قطالونيا 
الذي ال يحظى باعتراف االحتاد الدولي لكرة القدم أو االحتاد األوروبي 

للعبة لكنه سيخوض مباراة ودية أمام فنزويال االثنني املقبل.

57 نقطة جليمس هاردن  هيوسنت يسقط في ممفيس برغم 

2020.. فرنسا تدشن مشوارها من مولدوفا تصفيات يورو 


