
سيكون إستاد مدينة املك عبدالله الرياضية 
اليوم الثاثاء، مسرحا للمباراة امرتقبة بن 
عماقي الكرة اأميركية اجنوبية البرازيل 
واأرجنتن، في ختام منافسات بطولة »سوبر 

كاسيكو«.
واستهل منتخب »التانغو« م��ش��واره في 
البطولة بفوز سهل على العراق 4-0، في حن 

تغلبت البرازيل على السعودية 0-2.

وي��دخ��ل ام��ن��ت��خ��ب ال��ب��رازي��ل��ي ام��ب��اراة 
بأفضلية نسبية، أن��ه يخوضها بكامل 
جومه، وعلى رأسهم اع��ب باريس سان 
جرمان الفرنسي، نيمار، وصانع ألعاب 
ب��رش��ل��ون��ة اإس��ب��ان��ي، فيليب كوتينيو، 
وم��ه��اج��م مانشستر سيتي اإج��ل��ي��زي، 
غ��اب��ري��ي��ل ج��ي��س��وس، ف��ي ح��ن يغيب عن 
اأرجنتن جمها وقائدها ليونيل ميسي، 

امبتعد عن صفوف منتخب باده في الوقت 
احالي.

وكان امنتخب البرازيلي تغلب على اأرجنتن 
3-0، وت��ع��ادل معها 1-1 ذه��اب��ا وإي��اب��ا في 
تصفيات أميركا اجنوبية امؤهلة إلى مونديال 
روسيا 2018، قبل أن يخسر أمامها ودي��ا في 
يونيو   2017، في م��ب��اراة خاضها بتشكيلة 

رديفة نسبيا.

وأك���د كوتينيو ف��ي تصريحات لصحيفة 
»سبورت« الكاتالونية بأنه بغض النظر عن 
ع��دم خ��وض ميسي ه��ذه ام��ب��اراة، فإنه يريد 
التغلب على اأرجنتن، وقال: »على الرغم من 
أن ميسي ليس هنا، ستكون مباراة جيدة.. إنها 
مواجهة بن عماقن، مواجهة كاسيكية، أريد 

الفوز على اأرجنتن مع أو من دون ميسي«.
في امقابل، لم يخسر امنتخب اأرجنتيني في 

ثاث مباريات خاضها بإشراف مدربه امؤقت 
ليونيل سكالوني، الذي يساعده في مهمته بابلو 
إم��ار، إذ فاز على غواتيماا 3-0، وتعادل مع 

كولومبيا 0-0، وتغلب عل العراق 0-4.
وع���ن ال��ث��ن��ائ��ي م��ؤق��ت��ا ب���دا م��ن خ��ورخ��ي 
سامباولي، بعد نهائيات م��ون��دي��ال روسيا 
2018، وخ��روج منتخب »التانغو« من الدور 

الثاني على يد فرنسا.

ومنح سكالوني الفرصة لعدة اعبن شبان 
خوض مباراتهم الدولية اأولى ضد العراق، 
بينهم مهاجم إنتر ميان اإي��ط��ال��ي، ات��ارو 
مارتينيز، فكان عند حسن ظ��ن م��درب��ه أنه 
افتتح التسجيل منتخب باده الذي خرج بفوز 

عريض.
ونفدت جميع التذاكر امخصصة للمباراة 

وعددها 59 بطاقة بالكامل.
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هل يحظى »املك« جيمس بنهاية هوليوودية مع ليكرز؟

البرازيل واأرجنتن.. سوبر كاسيكو على أرض امملكة

رح��ل��ة ت��ب��دأ وس��ط ت��س��اؤل عما إذا كان 
باستطاعة أفضل اعب في جيله أن يحقق 
نهاية على الطريقة الهوليوودية مع فريقه 

اجديد لوس أجليس ليكرز.
منذ أن أك��د جيمس انتقاله إل��ى ليكرز 
ف��ي  يوليو ام��اض��ي، س��أل امشككون عما 
إذا ك��ان انتقال النجم البالغ 33 عاماً إلى 
كاليفورنيا كان بدافع رياضي بحت أو من 

أجل ااستمتاع في مهد صناعة الترفيه.
إذا كان جيمس مصمماً حقاً على إضافة 
امزيد من ألقابه الثاثة في ال��دوري، فكان 
من اأفضل له أن ينتقل من كليفاند كافالييز 
الى فريق مثل هيوسن روكتس أو بوسطن 
سلتيكس أو حتى فيادلفيا سفنتي سيكسزر، 
أن التحاقه بأحد هذه الفرق كان سيجعل 
منه مرشحاً ا محالة في السباق الى اللقب 

امرموق.
لكن عوضاً عن ذل��ك، وق��ع خيار »املك« 
على ليكرز، الفريق الذي يعاني استعادة 
شيء من مجد اماضي والذي غاب عن اأدوار 

ااقصائية »باي اوف« منذ عام 2013. 
بالنسبة معلق شبكة »تي أن تي« النجم 
السابق تشارلز باركلي فإن قدوم جيمس الى 
ليكرز »قرار جاري بحت«، موضحاً »إنه في 
مرحلة النزول من مسيرته. يريد أن يكون 
قطباً كبيراً في هوليوود. سيقود السيارة كل 

يوم على الشاطىء«.
لكن جيمس وأول��ئ��ك ال��ذي��ن على دراي��ة 
بأسباب اختياره ليكرز، ق��د رف��ض��وا هذه 
التخمينات، ويؤكد الاعب »اعتمد قراري 
على عائلتي وليكرز وحسب. أنا اعب كرة 
سلة. ألعب الكرة، هذا ما أفعله. هذا ما أعيش 
من أجله، وعندما أفعله بالطريقة التي أعمل 

بها، فإن كل شيء يجد طريقه امناسب«.
وك��م��ا أش����ار ج��ي��م��س، ف����إن مسيرته 

الناجحة في عالم الترفيه، والتي شملت 
أدوارا سينمائية ووثائقية وتلفزيونية، 
كانت راسخة قبل وصوله إلى كاليفورنيا، 
موضحاً »أعمالي اعتنت بنفسها قبل أن 

أصبح جزءاً من ليكرز«.
وه��ن��اك أي��ض��اً الكثير م��ن اأدل���ة التي 
تدحض مقولة إن جيمس الذي يبلغ الرابعة 
والثاثن من العمر ف��ي  ديسمبر، أصبح 
في نهاية مسيرته الامعة. فخال مشوار 
التأهل الى نهائي ال��دوري اموسم اماضي، 
أثبت في كثير من امباريات بأنه ا يزال قادراً 
على حمل الفريق مفرده، وقد جح بجهوده 
اج��ب��ارة ف��ي ق��ي��ادة كافالييرز إل��ى ال��دور 

النهائي للموسم الرابع توالياً.
أم��ا ف��ي م��ا يتعلق بالتركيبة ام��وج��ودة 
في ليكرز وقدرتها على منحه الدعم الكافي 
لارتقاء الى حد جدير بامصداقية، فوحده 
املعب سيكون احكم، لكن مكاتب امراهنة 

في اس فيغاس ا تستبعد ذلك.
في غضون ساعات من إعان جيمس عن 
قراره اانتقال الى لوس أجليس، م تنصيب 
ليكرز كثاني امرشحن للفوز بالبطولة خلف 
جاره غولدن ستايت ووريرز بطل اموسمن 

اماضين.

»ا يزال الطريق طويا أمامنا« 
إحصائياً، ااحتماات لصالح جيمس. في 
مسيرة امتدت ل�15 عاما، جح »املك« في 
قيادة فرقه الى الفوز ب�50 مباراة أو أكثر في 
11 موسما، وقدومه يجب أن يكون جيدا ما 
فيه الكفاية ليقود ليكرز الذي أنهى اموسم 
اماضي ب�35 انتصاراً، إلى اأدوار ااقصائية 

للمرة اأولى في ستة أعوام.
وامواهب الشابة مثل براندون إنغرام، 

لونزو بول وكايل كوزما ستستفيد بالتأكيد 
من توجيهات جيمس ودهائه في املعب، 
لكن »املك« كان حريصا على كبح التوقعات 
امبكرة حول ما مكن أن يحققه ليكرز هذا 

العام.
وحذر جيمس الذي بلغ نهائي الدوري في 
امواسم الثمانية اماضية، بأن فريقه اجديد 
يحتاج إلى وقت كبير مزاحمة غولدن ستايت 
على اللقب، مضيفا »ا يزال الطريق طوياً 
أمامنا للوصول إلى مستوى غولدن ستايت. 
يستطيعون اانطاق من النقطة التي وصلوا 
إليها اموسم اماضي بدءا بامعسكر التدريبي. 
أم��ا نحن فنبدأ من نقطة الصفر وبالتالي 

الطريق طويل أمامنا«.
ورف��ض جيمس مقولة بأنه يتعن على 
ليكرز أن يحرز اللقب لكي يكون فريقا ناجحاً 
بقوله »ا أعتقد ذل��ك. هناك بطل واح��د لكن 
ذل��ك ا يعني ب��أن فريقك لم يحقق موسماً 
ناجحا. ستكون هناك انتصارات وهزائم 
وأشياء من هذا القبيل... لكن بإمكاننا أن 
ن��راق��ب طريقة استعدادنا ي��وم��اً بعد يوم 
وكيفية تطوير مستوانا. نحن فريق جديد ا 

نعرف بعضنا البعض جيداً«.
وأع����رب ج��ي��م��س ع��ن ف��خ��ره ارت����داء 
القميص اأص��ف��ر الشهير للنادي ال��ذي 
سبق لعمالقة اللعبة أن دافعوا عن الوانه 
وأب��رزه��م ماجيك ج��ون��س��ون، ك��رم عبد 
اج��ب��ار، كوبي براينت وشاكيل أونيل 
وق��ال في هذا الصدد »أعتقد بأن اجميع 
ي��درك ب��أن ه��ذه امؤسسة ملك تاريخاً 
عريقاً في ال��دوري احلي لسنوات عدة، 
عندما تتحدث عن األقاب التي احرزها هذا 
النادي، الاعبون الذين دافعوا عن ألوانه، 
إنها إثارة بحد ذاتها. أنا فخور لكي أكون 

»املك« ليبرون جيمسجزءاً من أمر ميز«.

ليفربول ينظر في حالة ديل بوترو يصاب بكسر في الركبة عقب سقوطه في شنغهاي
صاح وفان ديك البدنية

ينتظر ليفربول حتى نهاية اأسبوع احالي، من أجل الوقوف على 
احالة البدنية للثنائي محمد صاح وفيرجيل فان ديك، من امشاركة 
في امباريات، وذلك بعد إصابتيهما خال فترة مباريات امنتخبات 

الدولية.
وأش��ارت صحيفة »تيليجراف« في تقريرها عن حالة الثنائي، 
إلى عودة محمد صاح وفان ديك إلى ليفربول، بعد إصابة اأول في 

العضلة الضامة، والثاني في الضلع.
وأض���اف التقرير أن ليفربول ل��ن يتعجل ق��رار ع��ودة الثنائي 
للمشاركة في امباريات، وسيتريث حتى نهاية اأسبوع احالي، من 

أجل الوقوف بشكل سليم على موقفهما البدني.
ويستعد ليفربول مقابلة هيديرسفيلد، في اجولة التاسعة من 

الدوري اإجليزي.
يذكر أن ليفربول يحتل امركز الثالث في ال��دوري اإجليزي، 
برصيد 20 نقطة، متخلفا بفارق اأه��داف فقط عن اأول مانشستر 

سيتي، والثاني تشيلسي.

الكوريتان تدرسان التقدم ملف 
2032 مشترك استضافة أومبياد 
تدرس الكوريتان إمكانية تقدم ملف مشترك لتنظيم دورة 

األعاب اأومبية عام 2032.
وبعد ااجتماع الذي جمع بن أطراف من الدولتن اجارتن 
في وقت سابق في منطقة بامنجوم احدودية، اتفق الطرفان 
على امشاركة في البطوات الدولية القادمة بفرق مشتركة، 

ولكنهما لم يكشفا عن تفاصيل هذا القرار.
وك��ان رئيس ك��وري��ا اجنوبية م��ون ج��اي إن، أع��رب في  
سبتمبر اماضي، عن رغبته في التقدم ملف مشترك مع اجارة 
الشمالية لتنظيم أومبياد 2032، وذلك خال زيارته لبيوج 
ياج، عاصمة كوريا الشمالية، حيث اجتمع آنذاك مع نظيره 

الكوري الشمالي كيم يوج أون.
ويعتقد امراقبون أن هذا امقترح سيقابل بترحيب كبير من 

قبل اللجنة اأومبية الدولية.
وزار اأماني توماس باخ، رئيس اللجنة اأومبية الدولية، 
كوريا الشمالية في  مارس اماضي، وقدم الكثير من امقترحات 
استغال حالة السام احالية بن الكوريتن، في تنظيم 

البلدين معا أنشطة رياضية.
وشكلت مشاركة كوريا الشمالية في دورة األعاب اأومبية 
الشتوية اأخ��ي��رة بكوريا اجنوبية، ف��ي  فبراير اماضي، 
وخ��وض البلدين منافسات هوكي اجليد للسيدات في تلك 
ال��دورة بفريق مشترك، دالة مهمة للغاية على بداية تعاون 

الدولتن في امجال الرياضي.

فاندورن يتحول إلى سباقات الفورموا 
للسيارات الكهربائية

أعلن البلجيكي ستوفل فاندورن، سائق مكارين، امنافس 
ببطولة العالم لسباقات سيارات الفورموا 1، أمس اإثنن، 
أن��ه سيتحول للمنافسة في سباقات الفورموا للسيارات 

الكهربائية، بعد نهاية اموسم اجاري. 
وسيلحق فاندورن )26 عاًما( بالبريطاني جاري بافيت، 
امتوج مؤخًرا بلقب بطولة سباقات السيارات السياحية 
اأمانية، ليتنافسا في سباقات السيارات الكهربائية، التي 

تنطلق في ديسمبر امقبل.
وذكر فاندورن، عبر حسابه على موقع إنستجرام »أشعر 
بسعادة هائلة، إزاء اانضمام لفريق إتش دبليو ايه، امشارك 

في منافسات الفورموا للسيارات الكهربائية«.
ويقضي فاندورن، ثاني موسم له كسائق بفريق مكارين، 

وهو ما ارتقى إليه، عبر قطاعات التطوير بالفريق.
ويتنافس ف��ان��دور، بجانب اإسباني فيرناندو ألونسو، 
امتوج بطًا للعالم مرتن، والذي يعتزل منافسات الفورموا 

1، بنهاية اموسم.

قال متحدث باسم اارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو وصيف 
بطل امريكا امفتوحة للتنس في بيان يوم ااحد إن الاعب اصيب 
بكسر في رضفة الركبة اليمنى عقب سقوطه في مباراة ببطولة 

شنغهاي لأساتذة اأسبوع اماضي.
وانسحب ديل بوترو، الذي لم يكن محظوظا بسبب ااصابات 
التي تعرض لها طوال مسيرته، من دور 16 امام بورنا تشوريتش 

يوم اخميس اماضي عقب سقوطه على اارض بقوة.
وذكر بيان ان “الفحوصات الطبية التي جرت يوم السبت اظهرت 
ان خوان مارتن ديل بوترو تعرض لكسر في عظمة الرضفة بالركبة 

اليمنى في شنغهاي.
“خال ااي��ام امقبلة، سيقيم اأطباء عملية التعافي امطلوبة 

للعودة”.
وارتدى الاعب اارجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، وامصنف 
ال��راب��ع على العالم وال��ذي مر بأحد أفضل مواسمه على مدار 

مسيرته، جبيرة على ساقه اليمنى.
وقال “انها حظة صعبة للغاية. أشعر بحزن عميق. انها ضربة 

قوية تركتني في حالة انهاك شديد.
“من الصعب علي ان افكر في التعافي ثانية. لم أكن اتوقع ان 

يحدث هذا”.
وكان ديل بوترو قد تأهل للبطولة اختامية موسم تنس الرجال 
التي ستقام في لندن الشهر امقبل لينضم إلى رفائيل نادال ونوفاك 

خوان مارتن ديل بوتروديوكوفيتش وروجر فيدرر. 

ديباانيمار

استقالة مدرب سلوفاكيا
أعلن ااح��اد السلوفاكي لكرة القدم 
اأحد أن مدرب منتخب باده يان كوجاك 
استقال من منصبه اليوم غ��داة اخسارة 
أم����ام ت��ش��ي��ك��ي��ا 1-2 ف���ي دوري اأم 

اأوروبية.
وأوض��ح ااح��اد السلوفاكي في بيان 
»لقد اتفقنا اليوم مع ام��درب يان كوجاك 

حول نهاية تعاوننا، بناء على طلبه«.
وتابع »يتعلق اأمر بقرار غير متوقع«، 
مضيفا أن مساعده ستيفان تاركوفيتش 
سيقود امنتخب في مباراته الودية أمام 

السويد في ستوكهولم الثاثاء.
ومنيت سلوفاكيا السبت بخسارتها 
الثانية في امجموعة اأول��ى من امستوى 
الثاني، بعد خسارتها اأولى أمام أوكرانيا 

في اأولى في 9  سبتمبر اماضي.
واستلم كوجاك تدريب سلوفاكيا في  يوليو 
2013، وق��اده��ا إل��ى نهائيات ك��أس أوروب��ا 
2016 في فرنسا. وك��ان عقده ساريا حتى 

نهاية تصفيات كأس أوروبا 2020.
وك��ان كوجاك )64 عاما( يشغل مركز 
اع��ب وس��ط وداف���ع ع��ن أل���وان منتخب 
تشيكوسلوفاكيا ثالث كأس أوروبا 1980 
ومونديال 1982. واختير أفضل اعب في 

تشيكوسلوفاكيا عام 1981.
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