والعشرونعشرة
السنة السابعة
5764الثالثة
العددالسنة
هـ 8214
العدد
األول1433
ربيع 1440هـ
الموافق5 2صفر
2012/1/28م الموافق
الخميس 2018/10/11
السبت

مفكـرة "

19

Thursday 11/10/2018 Issue No.8214 Volume 23
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"

الرياض  -د ب أ :أهدى رئيس االتحاد
األرجنتيني لك���رة القدم كالوديو تابيا
يوم اول من امس قميص قائد منتخب
بالده النجم ليونيل ميس���ي إلى رئيس
االتحاد السعودي قصي بن عبدالعزيز
الفواز تقديرًا للزيارة التي قام بها إلى
تدريبات منتخب األرجنتين على ملعب
نادي الهالل استعدادًا لمشاركته في
بطولة س���وبر كالس���يكو الودية التي
تنطلق اليوم الخميس.
والتقى الفواز ونائبه لؤي السبيعي،
والدكتور ترك���ي العواد عضو مجلس
اإلدارة برئيس االتح���اد األرجنتيني،
حي���ث رحب به ف���ي المملكة العربية
السعودية ،متمنيًا له ولمنتخب بالده
إقامة سعيدة.
وأكد الفواز لتابي���ا حرص االتحاد
الس���عودي عل���ى تعزي���ر العالقات
م���ع األرجنتي���ن لم���ا تملك���ه الكرة
األرجنتيني���ة م���ن تاري���خ حاف���ل
وانج���ازات كبيرة ..م���ن جانبه أعرب
رئيس االتح���اد األرجنتين���ي للفواز
عن ش���كره للمملكة على ما وجده من
حف���اوة وتقدي���ر ،مؤك���دًا رغبته في
التعاون مع االتحاد السعودي لما فيه
صالح كرة القدم في البلدين.
وفي نهاي���ة الزيارة ق���دم رئيس
االتحاد السعودي درع االتحاد هدية
لرئيس االتح���اد األرجنتيني ،متمنيًا
لمنتخب بالده التوفيق في البطولة.

دوري األمم األوروبية
21:45

بولندا – البرتغال

21:45

ليتوانيا – رومانيا

21:45

الجبل األسود – صربيا

21:45

جزر فاروه – إذربيجان

21:45

كوسوفو – مالطة

22:45

روسيا – السويد

20:45

األرجنتين  -العراق

13:00

البحرين – سوريا

15:00

هونج كونج – تايالند

18:00

اإلمارات – الهندوراس

19:00

الكويت – لبنان

20:30

تركيا  -البوسنة والهرسك

21:00

فرنسا – أيسلندا

21:45

ويلز  -أسبانيا

مباريات ودية

صديقة كريستيانو رونالدو السابقة العارضة والمغنية اإليطالية ،رافايال فيكو ،تدافع عنه في اعقاب اتهامه باالغتصاب ،من قبل سيدة أميركية.

محمد صالح يصل القاهرة ويتدرب مع منتخب "الفراعنة"
القاه���رة  -د ب أ :وص���ل محمد ص�ل�اح نجم المنتخب
المص���ري والمحت���رف في فري���ق ليفرب���ول اإلنجليزى
إلى القاهرة مس���اء يوم اول م���ن امس وذلك لإلنضمام
لمعسكر المنتخب اس���تعدادا لمواجهة أي سواتيني
(س���وازيالند س���ابقا) يوم غد الجمعة بإس���تاد السالم
ضمن منافس���ات الجولة الثالثة بالمجموعة العاش���رة
للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة
القدم.
ول���م يتمك���ن محمد ص�ل�اح م���ن اللح���اق بتدريبات
المنتخ���ب ي���وم اول م���ن ام���س الثالثاء بعد س���ماح
المكس���يكي خافيير أجيري المدير الفن���ي للفريق له
بتأجيل رحلته عدة
س���اعات لقضاء بع���ض الوقت مع أس���رته والحصول
عل���ى مزيد من الراحة بعد مش���اركته م���ع ليفربول في

لقاء مانشس���تر س���يتي يوم األحد الماضي في الدوري
اإلنجليزي.
وأدى المنتخ���ب تدريبه الثاني مس���اء ي���وم اول من
امس تحت قيادة أجيري وشارك في المران  23العبا بعد
انضمام علي غزال لمعس���كر الفريق صباح اول من امس
ومغادرة أحمد علي العب المقاولون العرب للمعسكر بعد
إصابته .
وكان أجيري س���مح ألحمد حجازي مدافع فريق وست
بروميتش ألبي���ون األنجليزي بالحصول على راحة نظرا
الرتباطه بمناسبة شخصية خاصة وأن حجازي سيغيب
ع���ن قائمة الفريق في مباراة يوم غد نظرا لحصوله على
إنذاري���ن  ،ومن المقرر أن ينضم للتدريبات غدا األربعاء
لالستعداد للقاء الثاني بسوازيالند يوم  16تشرين أول
الجاري.

الفساد ينخر عظام كرة القدم البلجيكية
والشرطة تقوم بمداهمات في سبع دول
بروكسل  -أ ف ب :نفذت الشرطة مداهمات في سبع
دول ي����وم امس األربع����اء اس����تهدفت النيابة العامة
البلجيكي����ة م����ن خاللها أب����رز أندية ك����رة القدم في
البالد ،في إطار تحقيق في الفس����اد والتالعب بنتائج
المباريات.
ونف���ذ  220ش���رطيا  44عملي���ة تفتي���ش للمن���ازل في
أنحاء بلجيكا ،باإلضافة إلى فرنس���ا ،لوكسمبورغ ،قبرص،
مونتينيغ���رو ،صربيا ومقدونيا بحس���ب ما أش���ار االدعاء
البلجيكي.
وذكر البيان "حرم عدد كبير من االشخاص من حريتهم
واقتيدوا الستجواب شامل" من دون تحديد هوياتهم.
وكان متحدث باس���م النيابة العامة أكد في وقت سابق
لوكال���ة فرانس برس توقي���ف وكيل الالعبين الش���هير
البلجيكي-اإليراني موجي بايات ( 44عاما) ،مؤكدا ما ذكرته
وسائل إعالمية أخرى.
وبحسب وس���ائل اإلعالم المحلية ،أوقف أيضا الكرواتي
ايفان ليكو مدرب نادي بروج الذي يش���ارك هذا الموسم
ف���ي دوري أبط���ال أوروبا ،عل���ى غرار مدير ع���ام أندرلخت

السابق هرمان فان هولسبيك.
ويتعل���ق التحقي���ق باحتي���ال مرتبط بالعم���والت على
انتقاالت الالعبين والتالعب بنتائج المباريات في الدوري
البلجيكي للدرجة األولى ،بحسب ما أشارت النيابة العامة
"يغطي التحقيق القضائي األنش���طة التي تتم في إطار
منظمة إجرامية ،تبييض األموال والفساد الخاص".
وتت���م مداهمة مقار "عدة أندية" في الدوري البلجيكي،
وذك���رت وس���ائل إعالم أس���ماء أندي���ة ب���روج ،أندرلخت
وستاندار لياج.
واس���تهدفت مداهمات الش���رطة أيضا من���ازل "مدراء
األندي���ة ،وكالء الالعبي���ن ،الحكام ،محام س���ابق ،مكتب
محاس���بة ،م���درب ،صحافيي���ن وبع���ض المتواطئي���ن
المحتملين".
وانطلق التحقيق باشراف النيابة العامة ،المسؤولة عن
مالحقة الجريم���ة المنظمة ،مطلع العام  ،2017بعد تقرير
من وحدة االحتيال الرياضي في الشرطة االتحادية كشف
عن "مؤش���رات على وجود معامالت مالية مش���بوهة" .في
دوري الدرجة األولى.

العب الكرة الفرنسي السابق "كانتونا" يؤدي
دور رجل تزوجت ابنته من جهادي في العراق
باري���س  -أ ف بّ :
جس���د إريك كانتونا
في السينما شخصيات كثيرة من شرطي
ولص و...إريك كانتونا نفس���ه لكن نجم
كرة القدم الفرنسي السابق سيؤدي على
خشبة المسرح في تشرين الثاني المقبل
دور والد قلق بعد زواج ابنته من جهادي
في العراق.
ويق���ول الالع���ب الس���ابق ف���ي نادي
مانشس���تر يوناتيد االنكلي���زي لوكالة
فرانس برس "أعش���ق التمثيل فهو يبث
في الحماس���ة .أعشق أن أجد نفسي أمام
الجمهور" .وه���ي رابع تجرب���ة لكانتونا
في المس���رح .وتعود آخر مشاركة له في
مسرحية إلى العام .2015
وبدأ كانتونا خوض غمار السينما العام
 1995وهو مت���زوج من الممثلة والمخرجة
رش���يدة براكني .ويؤكد أن المسرح يوفر
"لحظات فريدة فيها الكثير من الزخم".
وبدأ عمله في الس���ينما م���ع فيلم "لو
بونور إيه دان لو ب���ري" ( )1995من إخراج
إيتيان ش���اتلييز .وش���ارك ف���ي حوالى
عش���رين فيلم���ا إال أن دوره ف���ي فيل���م
"لوكين���غ فور إريك" لكي���ن لوتش حيث
يؤدي ش���خصيته في الحي���اة ،هو الذي
نال أكبر قدر من االستحسان في صفوف
النقاد.
ويع���ود كانتونا إلى المس���رح مع عمل
س���يقدم في مس���رح أنطوان في باريس
بعنوان "رس���ائل إلى نور" المقتبسة من
رواية ناجحة للمفكر االسالمي الفرنسي
م���ن أص���ل مغرب���ي رش���يد ب���ن الزين.
والمس���رحية حوار فكري بين أب وابنته

"سوبر كالسيكو" برازيلي أرجنتيني في السعودية
الري���اض  -أ ف ب :تنطل���ق اليوم
الخميس منافس���ات بطولة "س���وبر
كالس���يكو" الرباعية الودية في كرة
الق���دم ،والتي تحتضنه���ا الرياض
وجدة ،بسلسلة مواعيد أبرزها اللقاء
المنتظر بين الغريمين األميركيين
الجنوبيين البرازيل واألرجنتين.
وتض���م البطول���ة التي يش���ارك
فيها أيض���ا المنتخبان الس���عودي
والعراق���ي ،أربع مباري���ات توزع بين
المدينتين ،بدءا من اليوم الخميس
بلق���اء األرجنتي���ن والع���راق عل���ى
اس���تاد األمير فيصل ب���ن فهد في
الري���اض ،وي���وم غد الجمع���ة بلقاء
الس���عودية والبرازي���ل على ملعب
جامع���ة المل���ك س���عود بالرياض،
والحق���ا اإلثني���ن بلقاء الس���عودية
والعراق على الملعب نفسه ،قبل أن
تختتم الثالثاء بالمباراة "الالتينية"
المنتظرة عل���ى ملعب مدينة الملك
عبدالله الرياضية في جدة.
وف���ي حي���ن يش���ارك المنتخ���ب
البرازيلي بعدد م���ن نجومه أبرزهم
نيم���ار الع���ب باريس س���ان جرمان
الفرنس���ي ،يغي���ب ع���ن المنتخب
األرجنتيني نجم برشلونة اإلسباني
ليونيل ميس���ي الذي ل���م يعد بعد
لصفوف المنتخب في أعقاب الخروج
من الدور ثمن النهائ���ي لمونديال
روسيا  2018أمام فرنسا.
وستش���كل البطول���ة فرص���ة
للمنتخبي���ن الس���عودي والعراقي
للتحضير لمشاركتهما في نهائيات
كأس آس���يا  2019التي تستضيفها
اإلمارات بي���ن الخامس م���ن كانون
الثاني واألول من شباط.
ويقص منتخبا األرجنتين والعراق
شريط منافسات البطولة ،في غياب
ميسي أفضل العب في العالم خمس
مرات.
وب���دأ المنتخ���ب األرجنتين���ي
اس���تعداداته في المملكة ،بحسب
م���ا أعلنت الهيئة العام���ة للرياضة
الس���عودية ،بحضور ع���دد من أبرز
العبي���ه مث���ل مهاج���م يوفنتوس
اإليطالي باول���و ديباال ومهاجم إنتر
ميالن ماورو إيكاردي.
اال أن "ألبي سيليس���تي" سيغيب

										
لقاء يجمع البرازيل واالرجنتين.

عنه أيض���ا مهاجما مي�ل�ان غونزالو
هيغواين ومانشس���تر سيتي بطل
إنكلترا سيرخيو أغويرو.
ف���ي المقاب���ل ،يس���عى المنتخب
العراق���ي ال���ى اس���تغالل فرص���ة
مواجه���ة منتخ���ب من ه���ذا الطراز
على أكمل وجه ،ف���ي اختبار لمدربه
الجدي���د الس���لوفيني ستريش���كو
كاتانيتش الذي تولى مهامه مطلع
أيلول الماضي.
وبعد مباراة ودية مع نظيره الكويتي
انته���ت بالتع���ادل  ،2-2س���يكون
المنتخب بتش���كيلته الت���ي تضم 12
العب���ا محترف���ا ،أمام اختب���ار مواجهة
نخبة من أبرز الالعبين العالميين.
وق���ال كاتانيتش ف���ي تصريحات
قب���ل المغ���ادرة ال���ى الس���عودية
"س���نخوض مباراتي���ن كبيرتين في
البطولة الرباعية ( )...سنكتشف في

هاتين المباراتي���ن الكثير وتتضح
أمامن���ا الرؤي���ة كثيرا عل���ى طريق
التحضير للمشاركة في بطولة كأس
آسيا في االمارات".
وكان العراق ق���د اعتذر بداية عن
المش���اركة ف���ي البطول���ة الرتباطه
بمباراتين وديتين مع لبنان وسلطنة
عم���ان في الفت���رة ذاته���ا ،قبل أن
يعود ع���ن ه���ذا الق���رار العتبارات
عدة  -بحس���ب مسؤولين في االتحاد
المحلي  -أبرزها فرصة لقاء منتخبات
عل���ى مس���توى ع���ال ،إضاف���ة الى
المردود المالي الكبير للمشاركة في
الدورة ،والذي يصل الى مليون دوالر
أميركي.
ال���ى ذل���ك ،اس���تدعى الم���درب
البرازيلي تيتي الى تشكيلته عددا
كبيرا من الالعبين الذين دافعوا عن
ألوان المنتخب ف���ي نهائيات كأس

العال���م ،يتقدمه���م نيم���ار والعب
برش���لونة فيليبي كوتينيو وحارس
ليفربول اإلنكليزي أليسون.
كما اس���تدعى الم���درب الذي قاد
البرازي���ل الى ربع نهائ���ي مونديال
 2018قب���ل الخس���ارة أم���ام بلجيكا
( ،)2-1مهاج���م مانشس���تر س���يتي
غابري���ال جيزوس والظهير األيس���ر
لري���ال مدريد اإلس���باني مارس���يلو
ومدافع إنتر ج���واو ميراندا ومهاجم
ليفربول روبرتو فيرمينو.
أما لدى المنتخ���ب األخضر ،فكان
األبرز اس���تدعاء الالع���ب المخضرم
حسين عبد الغني ( 41عاما) لتشكيلة
الم���درب األرجنتيني خوان أنطونيو
بيتزي بعد أربع سنوات من الغياب.
ويمل���ك "الفت���ى الذهب���ي" ف���ي
رصي���ده  134مب���اراة دولية ،س���جل
خاللها  5أهداف ،وكان آخر ظهور له

(ارشيف)

م���ع األخضر في المباراة الودية أمام
لبن���ان التي أقيمت في  14تش���رين
األول .)1-1( 2014
وكان بيتزي اس���تدعى عبد الغني
لتش���كيلة المنتخب الت���ي خاضت
مباراة ودية ض���د العراق في مدينة
البصرة في شباط الماضي ،اال أنه لم
يتمكن من المش���اركة الرتباطه مع
ناديه فيرييا البلغاري.
وس���تكون مب���اراة المنتخ���ب
الس���عودي ضد البرازيل الخامس���ة
بينهم���ا .وف���ازت البرازي���ل ف���ي
المباريات األربع الس���ابقة ،وسجلت
 16هدفا مقابل  3فقط.
وأقيم���ت آخ���ر مواجه���ة بي���ن
الفريقين في الس���ادس من ش���باط
 ،2002وكان���ت عبارة عن مباراة ودية
ف���ي الرياض انتهت بف���وز البرازيل
-1صفر.

اتحاد الكرة اإلنكليزي يتحقق من اتهامات
بـ"فساد" في العرض لشراء ستاد ويمبلي

اريك كانتونا وزوجته المخرجة المغربية

جالس���ين عل���ى جانب���ي طاول���ة ويقرآن
رس���ائل تبادالها بعدما انتقلت نور إلى
العراق لل���زواج من جه���ادي في تنظيم
"الدولة االسالمية".
ويقول العب كرة القدم الش���هير "إنها
مس���رحية تدفع إلى التفكي���ر ( )..نص
يدفع إلى الفه���م..أن نفهم كيف يمكن
الوصول إلى هذا الحد".
ويضيف "المراس�ل�ات تسمح بالتوسع
في عدة وجهات نظر".
ويتس���اءل األب الفيلس���وف المس���لم
الليبرالي " ِل َم لم أتنبه لش���يء"؟ كما هي
عل���ى األرجح حال أهل آالف الفرنس���يين
الذين انتقل���وا إلى العراق وس���وريا في
الس���نوات االخي���رة لاللتح���اق بتنظيم
"الدولة االسالمية".

منتخبا األرجنتين والعراق يقصان شريط البطولة..اليوم

وكتبت نور لوالده���ا بعد زواجها "إني
اآلن ف���ي جنة المس���لمين .إنه���ا نهاية
العبودية" فيما يرجوه���ا والدها للعودة
منددا ب"انحراف اإلسالم القاتل".
ويؤكد إريك كانتونا "يجب أن نحاول أن
نفهم ،لكي ال يتكرر ذلك".
ويتابع قائال "أن���ا أب ألربعة أطفال ()..
ويمكن أن يحدث األمر مع أي شخص".
وسبق لكانتونا أن مثل في مسرحيتين
من إخراج زوجته هما "فاس أو بارادي" في
 2010و"فيكتور" في العام .2015
ويتحدث كانتونا إبن مرس���يليا بهدوء
يتع���ارض مع ثورات الغض���ب المفاجئة
والجمل االس���تفزازية الت���ي كانت تبدر
عنه على مالعب كرة القدم وشكلت جزءا
من شهرته.

لن���دن  -أ ف ب :أكد االتحاد اإلنكلي���زي لكرة القدم يوم اول
من ام���س الثالثاء أنه يتحقق من اتهامات بـ"فس���اد ممهنج"
في الع���رض المثير للج���دل المقدم من مالك ن���ادي فولهام
رجل األعمال األميركي الباكس���تاني شهيد خان ،لشراء ملعب
ويمبلي الشهير في لندن.
ويأتي ذلك في أعقاب نش���ر مسؤول س���ابق في النادي عبر
موق���ع "تويتر" ،تغريدات يدعو فيه���ا االتحاد لرفض العرض
البالغة قيمته  600مليون جنيه استرليني ( 800مليون دوالر).
وكان مجل���س االتحاد قد أعطى في أواخر أيلول الضوء األخضر
لبحث هذا العرض أمام جمعيته العمومية التي تنعقد اليوم
الخميس.
وأتت االتهامات من قبل مس���اعد مدي���ر عمليات كرة القدم
السابق في النادي غريغ كالين ،وهو صديق لطوني ،نجل خان.
وأقيل كالين العام الماضي من منصبه بعدما ساءت عالقته مع

مسؤولين بارزين في النادي.
وأوضح كالين عب���ر "تويتر" أن في حوزت���ه "أدلة مهمة عن
فس���اد ممنهج يرتبط بتصويت ويمبل���ي أرغب في تقديمها.
رجاء اطلبوا (في إش���ارة الى االتحاد اإلنكلي���زي وأيضا أعضاء
في مجلس العموم ووس���ائل اإلعالم وغيرهم) هذه المعلومات
مني".
وفي بيان لمتحدث باس���مه ،أف���اد االتحاد اإلنكليزي أنه "تم
مؤخرا التواصل معنا من قبل كريغ كالين الذي أدلى بسلس���لة
مزاعم ح���ول نادي فوله���ام لكرة الق���دم .نح���ن حاليا نقوم
بالتحقق من هذه المزاعم".
من جهته ،رف���ض خان في بيان صادر عن متحدث باس���مه
االتهامات بالفس���اد ،معتبرا أن أورده كالين ليس سوى "هراء
( )...من قبل موظف س���ابق غادر الن���ادي في  .2017ال يوجد ما
يستحق أي رد إضافي".

وتخللت الفترة التي عمل فيها كالين في النادي ،خالفات مع
الجهاز الفني للفريق ومسؤولين آخرين .وبعد انتهاء العالقة
بينه وبين فولهام ،نشر كالين اتهامات بحق زمالئه السابقين،
وصلت الى حد الحديث عن "تنمر" و"عنصرية" .اال أن الش���رطة
اعتبرت أن هذه االتهام���ات غير صحيحة ،واضطر كالين مرارا
الى مسح تغريدات أورد فيها مثل هذه االتهامات.
ال���ى ذلك ،اعتب���ر المس���ؤول المالي في االتح���اد اإلنكليزي
م���ارك باروز أن العرض الذي تق���دم به خان ( 600مليون جنيه
استرليني) المالك أيضا لنادي كرة القدم االميركية "جاغوارز
جاكسونفيل" ،هو األفضل لويمبلي الذي يعد بمثابة "الملعب
الوطن���ي" في إنكلترا ،وأعيد افتتاح���ه في  2007بعد عمليات
تجديد امتدت سبعة أعوام وكلفت  757مليون جنيه.
وقال ب���اروز خالل أمام أعضاء في االتح���اد "هذا عرض جدي
وذو مصداقية ،وهو أفضل بأشواط من أي صفقة قد ننالها".

