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تصفيات أم أفريقيا  :2019تونس ومصر حسم التأهل
يبحث امنتخبان التونسي وامصري
عن ضمان بطاقتيهما لنهائيات كأس
اأم اإفريقية امقررة في الكاميرون
ال��ع��ام امقبل عندما ي��اق��ي��ان النيجر
وس��وازي��ان��د ت��وال��ي��ا ف��ي مواجهتن
مزدوجتن في اجولتن الثالثة والرابعة
من منافسات امجموعة العاشرة.

تونس
وتتصدر تونس امجموعة برصيد
 6نقاط بفارق  3نقاط أمام مصر ،فيما
حتل سوازياند والنيجر امركز الثالث
والرابع تواليا ً بنفس الرصيد (نقطة).
ويلعب امنتخبان التونسي وامصري
على أرضيهما في اجولة الثالثة حيث
ياقي اأول النيجر السبت ،فيما يلعب
الفراعنة اجمعة ،قبل أن يحا ضيفن
على منافسيهما ف��ي اج��ول��ة الرابعة
الثاثاء امقبل.
ويأمل نسور قرطاج والفراعنة في
حسم التأهل قبل مواجهتهما امرتقبة
في اجولة اخامسة في ااسكندرية في
نوفمبر امقبل.
وت��خ��وض ك��ل م��ن ت��ون��س ومصر
م��ب��ارات��ه��ا الثانية ب��ق��ي��ادة مدربيهما
اجديدين فوزي البنزرتي وامكسيكي
خافيير أغ��ي��ري على ال��ت��وال��ي ،ويبدو
أنهما لن يواجها أي مشكلة في كسب
النقاط الست وضمان التأهل بالنظر
إلى الفوارق الكبيرة بينهما ومنتخبي
النيجر وسوازياند.
ويغيب القائد مهاجم سانت إتيان
الفرنسي وهبي اخ��زري عن تشكيلة
تونس بسبب اإصابة ،فيما تعول مصر
على جمها ه��داف ليفربول اإنكليزي
محمد صاح.

امغرب مواصلة الصحوة
وي��أم��ل ام��غ��رب ف��ي ااق��ت��راب أكثر
من النهائيات عندما ياقي جزر القمر
في امجموعة الثانية التي يتأهل عنها
منتخب واح����د لضمها ال��ك��ام��ي��رون
امضيفة.
وك��ان ام��غ��رب ع��وّض خسارته في
اجولة اأول��ى أم��ام الكاميرون بفوزه
الكبير على ضيفته م��ااوي 3-صفر،
فيما أجبرت جزر القمر الكاميرون على
التعادل ف��ي اج��ول��ة الثانية منتزعة
نقطتها اأولى في التصفيات.
ويدرك امغرب جيدا أن كسبه امواجهة
امزدوجة أمام جزر القمر ستقربه كثيرا
من النهائيات ،قبل استضافته الكاميرون
في اجولة اخامسة قبل اأخ��ي��رة في
نوفمبر امقبل ،وه��و م��ا سيعمل على
حقيقه السبت عندما يستضيفها على
ملعب محمد اخامس في الدار البيضاء
قبل أن يحل ضيفا عليها الثاثاء في
ميتساميولي.

محمد صاح ورقة مصر الرابحة

وتلقى م���درب ام��غ��رب الفرنسي
هيرفيه رون��ار ضربة موجعة نهاية
اأس��ب��وع ام��اض��ي ب��إص��اب��ة صانع
ألعاب أياكس أمستردام الهولندي
حكيم زي��اش وبالتالي سيغيب عن
ام��واج��ه��ت��ن ،ل��ك��ن «ال��ث��ع��ل��ب» ملك
ال��ب��دائ��ل ال��ازم��ة ف��ي خ��ط ال��وس��ط
الذي يعتبر أحد اأسلحة القوية في
تشكيلته في شخص يونس بلهندة
وك��رم اأح��م��دي وم��ب��ارك بوصوفة
وفيصل فجر ويوسف آيت بناصر.
وفي امجموعة ذاتها ،تنتظر مااوي
م��ه��م��ة ص��ع��ب��ة أم����ام ال��ك��ام��ي��رون في
مواجهتن تسعى من خالها اخ��روج
بأقل اأضرار إن لم يكن الظفر بالنقاط
الكاملة لتعزيز حظوظها في التأهل إلى
النهائيات.

موريتانيا ترنو للتأهل
ت��ط��م��ح م��وري��ت��ان��ي��ا إل���ى م��واص��ل��ة
انطاقتها القوية ف��ي التصفيات في
سعيها للتأهل للمرة اأولى في تاريخها
إلى النهائيات عندما تاقي أنغوا ضمن
امجموعة التاسعة.
وضربت موريتانيا بقوة في بداية
التصفيات وكانت أحد  4منتخبات حققت
العامة الكاملة في اجولتن اأولين
إلى جانب مالي وغينيا وتونس ،بفوزها
ع��ل��ى مضيفتها ب��وت��س��وان��ا 1-صفر
وضيفتها بوركينا فاسو 2-صفر.
وستبحث موريتانيا أوا عن العودة
بنتيجة إيجابية من لواندا يوم اجمعة
في اجولة الثالثة ،قبل أن تستغل عاملي
اأرض واج��م��ه��ور ال��ث��اث��اء لتعزيز

حظوظها في حقيق إجازها التاريخي
امتمثل في بلوغ العرس القاري للمرة
اأولى.
وفي امجموعة ذاتها ،تلعب بوتسوانا
مع بوركينا فاسو في مواجهة تسعى من
خالها اأخيرة وصيفة نسخة 2013
والثالثة عام  2017في تصحيح مسارها
لإبقاء على حظوظها في امنافسة على
إحدى بطاقتي امجموعة.

اختبار صعب لليبيا
وتخوض ليبيا اختبارين صعبن
أمام نيجيريا ضمن امجموعة اخامسة
التي تتقاسم صدارتها برصيد  4نقاط
مع جنوب إفريقيا التي ستاقي سيشل
في اختبارين سهلن.

وحتل نيجيريا امركز الثالث برصيد
 3نقاط.
وح��ل ليبيا ضيفة على نيجيريا
اجمعة وكلها أمل في العودة بنتيجة
إيجابية ترفع معنويات اعبيها قبل
استضافة منتخب «النسور اممتازة»
ااثنن امقبل في تونس.
وتستقبل ليبيا ضيوفها خ��ارج
ال��ب��اد أس��ب��اب أم��ن��ي��ة ،ورغ���م ذل��ك
ي��ح��ظ��ى م��ن��ت��خ��ب ب���اده���ا م����ؤازرة
جماهيرية كبيرة في تونس بالنظر
إل��ى القرب من ليبيا وتواجد جالية
كبيرة في تونس.
ويقود ليبيا ام��درب اجزائري عادل
عمروش الذي أكد أن «معنويات الاعبن
عالية ويشعرون بامسؤولية املقاة
على عاتقهم وتركيزهم مرتفع للمواجهة

امرتقبة أمام نيجيريا».
وأض����اف أن «ام���ب���اراة امقبلة لها
خصوصية أنها تعتبر منعطفا للتأهل
للنهائيات اإفريقية» ،مشيرا إل��ى أن
«هناك تفاهم كبير بن اجميع ،وهذا هو
الشيء الذي بإمكانه أن يساعدنا للذهاب
بعيدا والتأهل للنهائيات».
ف���ي ام��ق��اب��ل ،ي��خ��وض امنتخب
السوداني فرصته اأخيرة إنعاش
آماله في امنافسة على إحدى بطاقتي
ام��ج��م��وع��ة اأول�����ى ع��ن��دم��ا ي��اق��ي
السنغال في اختبارين صعبن أمام
رفاق جم ليفربول اإنكليزي ساديو
مانيه الذين سيحاولون حسم تأهلهم
عقب هاتن اجولتن في ح��ال تعثر
مدغشقر وغينيا ااس��ت��وائ��ي��ة في
مواجهتهما امزدوجة.

السنغالي بابا ماساتا دياك مستعدا للتجاوب مع السلطات الفرنسية
أعلن رئيس اللجنة اأومبية الدولية اأماني
توماس باخ تلقيه تعهدات من السلطات السنغالية
باستعداد بابا ماساتا دي��اك ،جل الرئيس السابق
لاحاد الدولي ألعاب القوى امن دي��اك ،والذي
يواجه تهما بالفساد ،للتعاون مع السلطات الفرنسية
في حال طلبت ااستماع إليه.
بابا ماساتا دياك
ويعد بابا ماساتا دياك حلقة رئيسية في مسلسل
الفساد ال��ذي يطال وال��ده ،ودع��ي م��رات عديدة إلى
امثول أمام القضاء الفرنسي .إا أن ماساتا اموجود
في دكار ،لم يستجب لطلب ااستماع إليه.

وق��ال ب��اخ في مؤمر صحفي الثاثاء في ختام
اجمعية العمومية ال� 133للجنة ال��دول��ي��ة في
بوينوس آيرس «أنا على تواصل مع سيباستيان كو
(الرئيس احالي لاحاد الدولي ألعاب القوى).
وقد طلبنا من السنغال منذ وقت طويل مساعدتنا في
التحقيق» .أضاف باخ «تلقينا ضمانات من السنغال
قبل أشهر أنه إذا أرادت السلطات القضائية الفرنسية
ااستماع إلى بابا ماساتا دياك ،فهي تستطيع القيام
بذلك في السنغال وسيوضع بتصرفها».
وأتت تصريحات باخ في ختام اجتماع اجمعية
العمومية التي أقرت رسميا استضافة السنغال دورة

األعاب اأومبية للشباب سنة  ،2022وحضر جانبا
منها رئيس الباد ماكي سال.
وم��ن��ذ منتصف سبتمبر ام��اض��ي ،خضع امن
دياك ،الرئيس السابق لاحاد الدولي ألعاب القوى
وعضو اللجنة اأومبية الدولية السابق ،للتحقيق في
فرنسا بشأن نظام الفساد لتغطية فضائح امنشطات
في روسيا ،وقد وجهت إليه أيضا تهمة مساعدة ابنه
بابا ماساتا دياك في منح حقوق النقل التلفزيوني
لرعاة معينن لقاء تقاضي عموات.
ومنع على دي��اك اأب مغادرة فرنسا ،ويواجه
أي��ض��ا تهمة ج��دي��دة بفضل ال��ت��ع��اون ب��ن القضاء

الفرنسي وااحاد الدولي ألعاب القوى الذي وضع
في تصرف القضاء الفرنسي عقودا رعاية موقعة بن
 2008و 2015من قبل دياك اأب ،اضطلع فيها بابا
ماستا دياك بدور فاعل.
كما تدور شبهات بحق دياك وجله في حقيق في
فرنسا والبرازيل ،بتورطهما في فساد يتعلق بدورة
األعاب اأومبية الصيفية  2016التي استضافتها
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية .2016
كما حقق السلطات الفرنسية ف��ي التصويت
ملف ترشيح العاصمة اليابانية طوكيو التي نالت
استضافة دورة  2020اأومبية.

علي بن احسن لن يخوض انتخابات ااحاد اآسيوي

أوضح اأمير علي بن احسن ،النائب السابق
لرئيس ااحاد الدولي (الفيفا) ،موقفه من خوض
انتخابات رئاسة ااحاد اآسيوي لكرة القدم.
ويجري ااحاد اآسيوي لكرة القدم انتخابات
الرئاسة في  6أبريل وسيسعى الشيخ سلمان بن
إبراهيم آل خليفة لفترة أخرى في امنصب.
وك��ان اأمير علي موجودا في لندن الثاثاء،
إط���اق م��ش��روع��ه ااج��ت��م��اع��ي اج��دي��د ،وه��و
البرنامج العامي للتطوير الكروي ،في استاد
اإمارات ملعب آرسنال.
وق��ال اأم��ي��ر علي ( 42ع��ام��ا) إن��ه راض عن
استخدام خبراته في الفيفا من  2011إلى ،2016
مساعدة امجتمعات احرومة حول العالم عن
طريق كرة القدم ،بعيدا عن بيروقراطية الرياضة.
وأبلغ اأمير علي الصحفين عند سؤاله عما إذا
كان سيترشح لرئاسة ااحاد اآسيوي «أنا أركز
فقط على هذا امشروع وقد انتخبت مجددا رئيسا
لاحاد اأردن��ي لكرة القدم وأود التركيز على
ذلك ،على غرب آسيا».
«لكي أكون أمينا خال فترة ترشحي لرئاسة
الفيفا ،لم أستطع التركيز كثيرا على غرب آسيا
وعلى اح��اد ب��ادي وه��و أم��ر في غاية اأهمية
بالنسبة لي .لكن مع البرنامج العامي للتطوير
الكروي نستطيع القيام بالكثير بدون القلق من
أي شيء ...واستخدام الرياضة اأكثر شعبية في
العالم من أجل اخير».

التركيز على آسيا
يعني قرار اأمير علي بعدم خوض انتخابات
ااح��اد اآسيوي العام امقبل أنه سيبقى بعيدا
عن معركة قد تكون مشتعلة بن البحريني الشيخ
سلمان والسعودي عادل عزت الرئيس اجديد
احاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم.
وان��ت��خ��ب الشيخ سلمان أول م��رة رئيسا

لاحاد اآسيوي في  2013من أجل إنهاء فترة
القطري محمد بن همام ،ال��ذي م إيقافه مدى
احياة عن ك��رة القدم من الفيفا بسبب مزاعم
فساد .وأعيد انتخاب الشيخ سلمان في 2015
بالتزكية.
ورم��ا يجد إنفانتينو طريقا ماثا صوب
أول فترة كاملة له في رئاسة الفيفا مع إعان
امسؤول السويسري اإيطالي في يونيو اماضي
في موسكو أنه سيعيد الترشح للمنصب في العام
امقبل .ولم يعلن أي مرشح آخر حتى اآن نيته
امنافسة في اانتخابات امقررة في باريس في
يونيو .2019
ومنذ انتخابه في  2016في أعقاب فضيحة
فساد الفيفا ،أوفى إنفانتينو بتعهداته اأساسية
ب��زي��ادة ع��دد ف��رق ك��أس العالم إل��ى  48من ،32
اعتبارا من نهائيات  ،2026وأيضا زيادة أموال
التطوير إلى أعضاء الفيفا البالغ عددهم 219
احادا.
لكن اأمير علي حذر من أن هناك الكثير من
العمل يجب إجازه ،من أجل حويل اللعبة على
امستوى العامي.
وقال «بالنسبة لي ،عندما كنت أنافس لعامن
أو ثاثة كان بهدف إنهاء فترة سيب باتر ورأيي
أن عليك ب��ذل الكثير م��ن اج��ه��د حتى جري
تغييرات خال تلك الفترة».
وأضاف «إذا فزت ،لم أكن حتى أبحث عن اعادة
الترشح مجددا .لدي أطفالي وأسرتي في اأردن،
وكان اأمر سيصبح في غاية الصعوبة».
وت��اب��ع «اآن ه��ن��اك آخ���رون لديهم جوانب
مختلفة وأفكار مختلفة وإذا كان تركيز جياني
اآن بشكل أكبر على إع��ادة الترشح ،فا يوجد
مشكلة ولن أنتقد ذلك».
وأم «لكن أيا كان من سيأتي كرئيس سيكون
أمامه فترة من  4أع��وام ،وأعتقد أن لديه فرصة
أفضل للمضي قدما».

اجزائر تسعى للعبور
وتسعى اجزائر إلى حسن صورتها
في ثاني مباراة رسمية بقيادة مدربها
اجديد جمال بلماضي عندما تاقي بنن
شريكتها في صدارة امجموعة الرابعة.
وكانت اجزائر خيبت اآمال بتعادلها
م��ع مضيفتها غامبيا امتواضعة في
اجولة الثانية.
وي��ع��ول ب��ل��م��اض��ي ع��ل��ى تشكيلته
امدججة بالنجوم في مقدمتها جناح
مانشستر سيتي اإن��ك��ل��ي��زي ري��اض
محرز ومهاجم نابولي اإيطالي آدم
أوناس واعب وسط فنربهشة التركي
ياسن بنزية.
وفي امجموعة ذاتها ،تلعب توغو مع
غامبيا وكاهما ملك نقطة واحدة.

سرقة جائزة جيرانت توماس
في برمنغهام

أعلن فريق سكاي البريطاني للدراجات أمس اأربعاء أن جائزة سباق
فرنسا التي فاز بها جيرينت توماس في وقت سابق هذا العام مت سرقتها
خ��ال ح��دث خ��اص برياضة ال��دراج��ات في برمنجهام .وك��ان يتم عرض
اجائزة ،التي أ ُعيرت لشركة بيناريلو امصنع للدراجات ،في عدة مواقع عبر
بريطانيا إلى جانب ألقاب أخرى خاصة باجائزة الكبرى لكنه م ااستياء
عليها عندما تركت بدون حراسة في مركز امعارض الوطني في برمنجهام
مؤخرا .وقال توماس في بيان “إنه لسوء حظ ا يصدق أن يحدث هذا .من
امفروض أن جائزة مثل تلك تعد ذات قيمة محدودة للغاية بالنسبة أي
شخص يستولي عليها لكنها تعني الكثير بالنسبة لي وللفريق.
“يحدوني اأمل أنه ومهما يكن من أخذها أن يتفضل مشكورا بإعادتها
لنا.
“اجائزة مهمة لكن ما يهم أكثر هي الذكريات الرائعة في ذلك الصيف
الذي ا يصدق وا مكن أحد أن يسرق منا تلك الذكريات”.
وق��ال ريتشارد هيمنجتون امدير اإداري لفريق بيناريلو إنه شعر
بخيبة أمل كبيرة بسبب حادث السرقة .وقال هيمنجتون “نقبل بكامل
امسؤولية عن احادث ونعتذر جيرينت .نأمل في استعادة اجائزة”.
وذكر فريق سكاي ان الشرطة حقق في امسألة وتنسق مع كافة اأطراف
ذات الصلة للتوصل اتفاق بشأن أفضل طريقة حل تلك امشكلة.

جبل فوجي يحتضن سباقات
ضد الساعة في أومبياد 2020

أعلن منظمو دورة األعاب اأومبية  2020في طوكيو وااحاد الدولي
للدراجات أمس اأربعاء أن سفوح جبل فوجي ستكون امكان الذي سيقام
فيه منافسات ضد الساعة للفردي خال اأومبياد الصيفي عقب نحو
عامن .وأضاف اجانبان في بيان مشترك أن مسار سباقات ضد الساعة
سيبدأ وينتهي على حلبة فوجي سبيدواي عند قاعدة جبل فوجي.
وقال ديفيد ابارتيان رئيس ااحاد الدولي للدراجات في بيان إعامي
«مع الكشف عن مسارات سباقات الطرق في اأومبياد بالفعل ،يكون قد م
اإعان عن كافة سباقات الدراجات على الطرق في الدورة اأومبية».
وأض��اف« :امزيج امؤلف من امشاهد اخابة في منطقة جبل فوجي
والتحدي القوي الذي مثله مسارات السباقات في الدورة اأومبية ودورة
ذوي ااحتياجات اخاصة سيوفر مشهدا رائعا جماهير الدراجات في
اليابان وحول العالم» .ويبلغ طول مسار السباق نحو  22.1كيلومتر،
وسيقطع امتسابقون من الرجال لفتن خال سباق ضد الساعة بينما
ستقطع السيدات لفة واحدة.

لقاء ودي يحسم مصير بولت

اأمير علي بن احسن

ق��ال العداء اجامايكي السابق ،يوسن بولت ،إن مباراة ودي��ة غدا
اجمعة في أستراليا ،ستحسم مستقبله مع فريق سنترال كوست مارينرز
لكرة القدم .ويخضع بولت ( 32عاما) لاختبار بفريق مارينرز ،أحد فرق
دوري الدرجة اأولى بأستراليا ،منذ أغسطس اماضي.
وبدأ بولت مشاركاته مع مارينرز ،خال مباراة أمام فريق للهواة ،حيث
لعب  21دقيقة كجناح.
وسيخوض بولت جربته التالية ،أمام فريق ماكارثر ساوث وست
يونايتد ،امنتمي للدرجة الثانية ،بعد غد اجمعة ،وذلك على استاد «كامبل
ت��اون» غرب سيدني .وستخصص عائدات هذه امباراة ،لصالح جهود
مكافحة مرض الشلل الرعاش «باركنسون».

