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رياضة

أزاح مهاجم لوس أنجلوس غاالكسي األميركي، 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش، الستار عن 
تمثاله الذي نصبه له االتحاد املحلي للعبة 
في مسقط رأسه في مدينة ماملو تكريمًا له 

على مسيرته. ويبلغ طول التمثال املصنوع من 
البرونز ثالثة أمتار ويزن نحو 500 كلغ ويظهر 
فيه الالعب رافعًا ذراعيه في واحد من احتفاالته 

الشهيرة. وكتبت على القاعدة األلقاب التي حققها 
»إيبرا« مع األندية التي لعب معها.

أقصى الالعب اإليطالي فابيو فونيني منافسه 
البريطاني آندي موراي من بطولة شنغهاي 

للتنس، بعد مباراة ماراثونية استغرقت ثالث 
ساعات وتسع دقائق. وفاز فونيني املصنف الـ12 

عامليًا على موراي بواقع )6-7(، )7-4(، )6-2(، )6-7( 
و)7-2( ليتأهل لدور ثمن نهائي بطولة األساتذة، 

ذات األلف نقطة. وسيواجه فونيني في الدور 
املقبل الفائز من مواجهة األميركي تيلور فايز 

والروسي كارين خاشانوف.

تغلب الالعب الروسي دانييل ميدفيديف، املصنف 
الرابع عامليًا، بسهولة على البريطاني كاميرون 

نوري في الدور الثاني من بطولة شنغهاي لتنس 
األساتذة ذات األلف نقطة. وفي أول لقاء بني 

الالعبني، وهو األول الذي يخوضه ميدفيديف 
في هذه البطولة، أطاح الالعب الروسي بمنافسه 
البريطاني بسهولة بنتيجة )6-3( و)6-1(. وعليه 
سيواجه الالعب الروسي في ثمن نهائي البطولة 

الكندي فاسيك بوسبيسيل.

إبراهيموفيتش 
يزيح الستار عن تمثاله 

في مالمو

فونيني يقصي موراي 
من بطولة شنغهاي 

بعد مباراة ماراثونية

ميدفيديف يهزم 
نوري ويعبر لثمن نهائي 

بطولة شنغهاي

اعترف نجم 
وقائد برشلونة، 
األرجنتيني ليونيل 
ميسي بأنه في 
موسم 2013-
2014، لم يفكر 
في الرحيل 
عن النادي 
»الكتالوني« 
فقط بل عن 
إسبانيا بسبب 
مشكلة مع 
مصلحة 
الضرائب. وفي 
مقابلة مع 
 )1 RAC( إذاعة
الكتالونية، قال 
ميسي: »حين 
واجهت كل 
هذه المشكالت 
فكرت في 
الرحيل، ليس 
ألنني أريد 
مغادرة البرسا 
بل ألنني أردت 
الرحيل عن 
إسبانيا، شعرت 
بأنني كنت 
أتلقى معاملة 
سيئة ولم أرغب 
في االستمرار 
هنا«.
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رياضة

قرار يهدد مشاركة 
رباعي مصر في أولمبياد 

طوكيو 2020

الجربك مدرب النرويج: لم أخسر 
على ملعبي من قبل أمام إسبانيا

بقدرة  التامة  قناعته  الــنــرويــج،  منتخب  مــدرب  السويدي الرس الجــربــك،  أبــدى 
منتخبه على مباغتة إسبانيا خالل مباراتهما السبت املقبل في أوسلو ضمن 
التصفيات املؤهلة لبطولة األمــم األوروبية )يــورو 2020(. وقــال الجربك خالل 
مؤتمر صحافي من داخل معسكر النرويج »ليس هناك مستحيل. في الحقيقة، 
لم أخسر على ملعبي أمام إسبانيا. لقد واجهتهم مرتني من قبل على ملعبنا 
وفزنا في مباراة وتعادلنا في األخرى«. ويعتقد صاحب الـ71 سنة، الذي وصف 
أن  العالم،  املنتخبات في  الحالية من منتخب »ال روخــا« بأحد أصعب  النسخة 
الدفاعي. وأكد  الجانب  الواقع من خالل تحسني  املفاجأة قد تحدث على أرض 
»إذا أردنا الفوز على إسبانيا، فيجب أن ندافع بأفضل مستوى ممكن. هذا هو 

العنصر األساسي الذي يجب تحسينه مقارنة بمباراة الذهاب في فالنسيا«.

برشلونة يخوض مرانه قبل األخير 
هذا األسبوع في غياب الدوليين

أجرى برشلونة اإلسباني مرانه األخير هذا األسبوع في مدينة جوان غامبر 
للمنتخبات.  الدولي  التوقف  فترة  الدوليني بسبب  الرياضية في غياب العبيه 
وقاد املدرب إرنستو فالفيردي الحصة التدريبية بمشاركة الالعبني املتاحني 
مــن الــفــريــق األول، فــضــاًل عــن بــعــض عــنــاصــر الــفــريــق الـــرديـــف. وسيستغل 
فالفيردي فترة التوقف هذه ملنح العبيه راحة من التدريبات ملدة 4 أيــام، بعد 
خوض املران األخير. وستحصل كتيبة البرسا على راحة من التدريبات حتى 
االثنني املقبل موعد العودة لالستعداد الستئناف مباريات »الليغا« يوم السبت 

أمام إيبار على ملعب )إيبوروا( ضمن الجولة التاسعة.

تيتي يقود مران البرازيل بفريق مكتمل
مرة  الصفوف ألول  مكتمل  مرانًا  تيتي  البرازيلي  للمنتخب  الفني  املدير  قاد 
في سنغافورة حيث سيخوض منتخبه وديتني أمام السنغال ونيجيريا في 
وبــوصــول مارسينيو ورودريــغــو  الــجــاري.  الشهر  والثالث عشر من  العاشر 
كــايــو وغابرييل بــاربــوســا وإيــفــرتــون ملعسكر منتخب »الــســامــبــا« بــات قــوام 
املنتخب كاماًل بوجود 23 العبًا. وبدا من املران أن التشكيل الذي سيخوض 
به املباراة سيتكون من إدرسون وداني ألفيش وماركينيوس وتياغو سيلفا 
وأرثــر وكوتينيو وغابرييل جيسوس ونيمار  وأليكس ساندرو وكاسيميرو 
الدفاعية  بــالــنــواحــي  كبيرًا  اهتمامًا  املـــدرب  وأولـــى  كما  فيرمينو.  وروبــيــرتــو 

ملواجهة االنطالقات الهجومية لنجم ليفربول واملنتخب السنغالي ساديو ماني. 
ُيذكر ان البرازيل لن تلعب أي مبارة في تصفيات قارة أميركا الجنوبية املؤهلة 
إلى بطولة كأس العالم 2022، وذلك بسبب انطالق النسخة الجديدة في 23 آذار/

مارس من عام 2020.

ألتيدور مهاجم المنتخب األميركي 
يغيب عن مباراتين

أعلن املنتخب األميركي لكرة القدم للرجال أن املهاجم جوزي ألتيدور سيغيب 
عن أول مباراتني في دوري األمم ملنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
املحترفني  )الــكــونــكــاكــاف(، وذلــك بسبب تعرضه إلصــابــة خــالل نهائي دوري 
األمــيــركــي. وتـــم اســتــبــدال ألــتــيــدور فــي الــدقــيــقــة 70 مــن مـــبـــاراة تــورونــتــو أمــام 
التحام  إثــر سقوطه بشكل سيئ نتيجة  املــاضــي  يــوم األحــد  كولومبوس كــرو 
التعرف على حجم اإلصابة، ذكر املنتخب  مع جوناثان منساه. وبينما لم يتم 
ألتيدور لن يلعب مباراة الجمعة في واشنطن أمام كوبا  األميركي في بيان أن 
وال مباراة كندا في تورونتو يوم 15 تشرين األول/أوكتوبر الحالي. وأكد االتحاد 
األميركي لكرة القدم أنه لن يتم استدعاء أي بديل. وُتعتبر البطولة القارية، التي 
 2018 في  )اليويفا(  القدم  لكرة  االوروبـــي  االتــحــاد  أطلقها  التي  البطولة  تشبه 
بهدف تقليص عدد املباريات الودية التي ال فائدة منها، جزءًا من إصالح شامل 
من قبل اتحاد »الكونكاكاف« سعيا للفوز بثقة الجماهير من جديد بعد تأثرها 

بشدة بسبب فضيحة الفساد التي طاولت االتحاد الدولي »فيفا«.

املصرية  األوملبية  اللجنة  إدارة  مجلس  أعلن 
بـــرئـــاســـة هـــشـــام حـــطـــب، عــــن تــجــمــيــد اتـــحـــاد 
رفـــع األثـــقـــال بــرئــاســة مــحــمــد كــمــال محجوب 
ــروج مــــن أزمــــة  ــ ــخـ ــ وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــبـــحـــث الـ
إيـــقـــاف االتــــحــــاد، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة قضية 
تنشط خمسة مــن ربــاعــيــه فــي دورة األلــعــاب 
املغرب خــال شهر  أقيمت في  التي  األفريقية 
آب/أغــســطــس. ويــأتــي قـــرار اللجنة األوملــبــيــة 
املــصــريــة بــعــد أن مــنــع االتـــحـــاد الـــدولـــي لرفع 
األثـــقـــال املــنــتــخــب املـــصـــري مـــن املـــشـــاركـــة في 
التي أقيمت الشهر املاضي في  العالم  بطولة 
تاياند، وأوقـــف االتــحــاد املــصــري للعبة ملدة 
ا من 12 أيلول/سبتمبر على خلفية  عامني بدء
سبعة اختبارات إيجابية لرباعني ناشئني في 
عام 2016، قبل أن تتفاقم األمور بالكشف عن 
خمس حاالت تنشط أخرى في دورة األلعاب 
رباعي  مشاركة  يهدد  مــا  األخــيــرة،  األفريقية 

مصر في أوملبياد طوكيو صيف 2020.
وقــالــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة املــصــريــة فــي بــيــان: 
»حــرصــا مــن الــلــجــنــة األوملــبــيــة املــصــريــة على 
العام وإطاعه على  الــرأي  الشفافية واحترام 

القاهرة ـ العربي الجديد

قررت لجنة مسابقات االتحاد األفريقي لكرة 
القدم »كــاف«، إعــادة مباراة الزمالك املصري 
كانت  التي  السنغالي  فــووت  وغينيراسيون 
ـــ32 لــدوري  ــام، فــي إيـــاب دور الـ مــقــررة قبل أيـ
أبـــطـــال أفـــريـــقـــيـــا، وتـــحـــدد لــهــا 24 أكــتــوبــر/
الــقــاهــرة، لحسم  تــشــريــن األول الـــجـــاري فــي 

هوية املتأهل ملرحلة املجموعات.
ــرار لــجــنــة املـــســـابـــقـــات فــــي أعـــقـــاب  ــ ويــــأتــــي قــ
ثبوت ارتكاب األطــراف الثاثة، ســواء الكاف 
السكرتير  ومــســاعــد  التنفيذية  ــه  ــ إدارتـ عــبــر 
الــزمــالــك، وإدارة  الــعــام مــعــاذ حــجــي، وإدارة 
لقاء  إقامة  أخطاء حالت دون  غينيراسيون، 
الــزمــالــك وغــيــنــيــراســيــون فــي بــتــرو ســبــورت 
ــعــــرب، الـــتـــي رفــــض الــفــريــق  بــــدال مـــن بــــرج الــ
السنغالي اللعب فيها وأصر على اللعب في 

القاهرة.
ــل لــجــنــة املــســابــقــات  ــ ــاء الـــتـــصـــويـــت داخــ ــ وجــ
باالتحاد األفريقي في اتجاه إعادة اللقاء في 
القاهرة، فيما يطلب غينيراسيون نقلها إلى 

ــي الــبــيــان  الــحــقــيــقــة كــمــا ســبــق وأوضـــحـــنـــا فـ
أزمــــة  بـــشـــأن   2019/9/18 بـــتـــاريـــخ  ــادر  الــــصــ
قبل  األثقال من  لرفع  املصري  االتحاد  إيقاف 
االتــحــاد الــدولــي والــخــطــوات املتخذة مــن قبل 
اللجنة األوملــبــيــة املــصــريــة لــحــل هـــذه األزمـــة، 
لهذا  التصدي  مسؤولية  عاتقنا  على  أخــذنــا 

األمر واتخاذ كافة اإلجراءات الازمة...«.
تتواصل  أنها  الــى  األوملبية  اللجنة  وأشـــارت 
مــع مــســؤولــي االتـــحـــاد الـــدولـــي لــرفــع األثــقــال 
وأعضاء مكتبه التنفيذي »بعد إرسال تقرير 
التناقضات ومظاهر  معد من جانبنا يشرح 

البطان التي شابت هذا القرار املجحف«.
ـــاق مــع  ــفـ ــــت »بـــالـــفـــعـــل تـــوصـــلـــنـــا التــ ــــحـ وأوضـ
االتــــحــــاد الــــدولــــي بـــرفـــع طــعــن أمـــــام املــحــكــمــة 
الرياضية الدولية )محكمة التحكيم الرياضي 
ــاد  ــحـ ــقــــاف االتـ -كــــــــاس-( لــلــتــظــلــم مــــن قــــــرار إيــ
املصري، وبعد ذلك يتم التقدم لاتحاد الدولي 
لرفع األثقال بتعليق اإليقاف لحني الفصل في 
الدولية،  الرياضية  باملحكمة  نهائيا  الطعن 
حرصا على عدم حرمان الاعبني والاعبات 
املصريني من خوض منافسات التأهيل لدورة 

اللعب  رافضا  املقابل،  املــغــرب، في  أو  تونس 
فــي مــصــر بسبب خــافــاتــه مــع رئــيــس نــادي 
املصري مرتضى منصور، في وقت  الزمالك 
ســـابـــق، قــبــل أن يــحــافــظ الـــكـــاف عــلــى حــقــوق 

الزمالك في أداء لقائه في مصر.
ويحتاج الزمالك املصري للفوز بفارق هدفني 
أو بنتيجة هدف من دون رد في املباراة التي 
ستعاد الشهر الحالي، من أجل حسم التأهل 
إلـــى مــرحــلــة املــجــمــوعــات مــن مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا، بعد أن خسر في الذهاب على 

ملعب غينيراسيون بنتيجة 2-1.
إدارة  مــــديــــر  أمــــــــــادو  ســــامــــســــونــــغ  ورفــــــــض 
املسابقات في الكاف اإلدالء بأي تصريحات 
تخص قضية الزمالك املصري وغينيراسيون 
ــديـــن فــــي مــقــر  ــتـــواجـ ــــووت لــلــصــحــافــيــني املـ فــ
االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى خـــروج 
الـــقـــرار املــنــاســب بــعــد أن تــمــت مــنــاقــشــتــه من 

جانب اللجنة بناء على كل التقارير.
ــفــــجــــرت عـــنـــدمـــا رفـــض  ــــت الـــقـــضـــيـــة انــ ــانـ ــ وكـ
مقررها  كان  التي  املباراة  نقل  غينيراسيون 
السبت قبل املاضي في بترو سبورت وذهب 
للملعب مرتني للتدريب وألداء اللقاء، مشددا 
ــي الــلــعــب  عـــلـــى عـــــدم وجــــــود عـــائـــق أمـــنـــي فــ
إلــى برج  الــزمــالــك وانتقل  بالقاهرة، ورفــض 
واملــراقــبــني،  التحكيم  طــاقــم  بصحبة  الــعــرب 
بــعــد صـــدور قـــرار أمــنــي بنقل املــواجــهــة إلــى 
بــرج الــعــرب باإلسكندرية، وهــو مــا أدى إلى 
عدم حضور الفريق السنغالي إلى املواجهة، 
الكاف  من  نفسه ويطلب  الوقت  في  ويتظلم 

تبدأ  والــتــي  األوملبية طوكيو 2020«  األلــعــاب 
في األول من تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.

وأضـــــاف الـــبـــيـــان: »تــــم قــيــد الــطــعــن، واخــتــيــار 
ــتـــور/ مــحــمــد عــبــد الــــــــرؤوف، إال  ــدكـ املــحــكــم الـ
أنــه ولــأســف الشديد فوجئنا بـــورود إخطار 
األفريقية  األلــعــاب  لـــدورة  املنظمة  اللجنة  مــن 
بثبوت إيجابية عينات املنشطات لعدد خمسة 
مــن العــبــني رفــع األثــقــال املــشــاركــني بــالــدورة«. 
وقرر وزير الشباب والرياضة املصري أشرف 
صبحي فتح تحقيق شامل بشأن أزمة اتحاد 
رفـــع األثـــقـــال، مــطــالــبــا بالتحقيق مــع مجلس 
إدارة االتحاد باإلضافة إلى الرباعني الخمسة 
الذين ثبت تعاطيهم املنشطات وكل املتسببني 
في هذه الفضيحة للرياضة املصرية، ومعرفة 
الوقت نفسه، أعلن  املخطئني ملعاقبتهم. وفي 
الرباع العاملي محمد إيهاب بطل مصر والعالم 
قرار  االعتزال رسميا، واصفا  األثقال  في رفع 
هو  آلماله  القاضية  بالضربة  االتحاد  إيقاف 
وزمائه في املشاركة بدورة األلعاب األوملبية 
ــال مــحــمــد إيـــهـــاب فـــي تصريحات  املــقــبــلــة. وقــ
اســم محمد  ملــن صنعوا  للصحافيني: »شــكــرا 
إيـــهـــاب وســـانـــدونـــي بــكــل قـــــوة، والـــحـــمـــد لله 
حــقــقــت الــكــثــيــر خــــال رحــلــتــي الــريــاضــيــة من 
أفريقيا  وبطل  العالم  بطل  لقب  بينها حصد 
أوملبياد  في  أوملبية  ميدالية  على  والحصول 
ريو دي جانيرو 2016 وكنت أتمنى املشاركة 
فـــي طــوكــيــو 2020 لــلــمــنــافــســة عــلــى مــيــدالــيــة 

أوملبية جديدة«.
)فرانس برس(

اعتباره فائزا اعتباريا في لقاء اإلياب بثاثة 
أهــــداف مــقــابــل ال شـــيء، وتــأهــلــه إلـــى مرحلة 
املــجــمــوعــات، ليقرر الــكــاف نقل أزمـــة املــبــاراة 

إلى لجنة املسابقات للبت فيها.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد إســمــاعــيــل يــوســف عضو 
املـــصـــري في  ــالـــك  الـــزمـ نـــــادي  إدارة  مــجــلــس 

تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــني تـــرحـــيـــبـــه بـــقـــرار 
ــــي واســــــتــــــعــــــداده ملــــاقــــاة  ــقـ ــ ــريـ ــ االتــــــحــــــاد األفـ
غينيراسيون سبورت السنغالي، مشيرا إلى 
السنغال  الفوز على بطل  أن فريقه سيحقق 
بــفــارق لــن يــقــل عــن هــدفــني، ويــحــســم التأهل 
ملــرحــلــة املــجــمــوعــات، مــشــددا عــلــى أن موقف 

الزمالك هــو األقـــوى رغــم قــرار إعـــادة اللقاء ، 
حــيــث خــاطــب الـــكـــاف رســمــيــا وأبــلــغــه بنقل 
املباراة إلى برج العرب لدواع أمنية من أجل 
إقامتها في موعدها، مشيرا إلى أن ناديه لن 
يدخر جهدا لتوفير كل سبل الراحة للفريق 
السنغالي عندما يأتي إلى القاهرة لخوض 
لقاء اإلياب مشيرا إلى أن الزمالك لن يتخلى 
عن الحضور الجماهيري الذي لن يقل عن 10 

آالف متفرج.
ويــنــتــظــر أن يــحــســم  الــزمــالــك، فــي الــســاعــات 
األمنية، عدد  الجهات  املقبلة، بالتنسيق مع 
الحضور الجماهيري في اللقاء املسموح له 
التواجد في املدرجات ، سواء أقيمت املواجهة 

في القاهرة أو بترو سبورت أو السام.
وشـــهـــدت الــكــوالــيــس فـــي الــســاعــات األخــيــرة 
ــورا قــــــــرارا بــمــعــاقــبــة أنـــتـــونـــي  ــ ــامـ ــ اتــــخــــاذ سـ
ــيـــر عــــــام االتــــحــــاد  ــكـــرتـ ــــوي، مـــســـاعـــد سـ ــافــ ــ بــ
األفريقي وصاحب األزمة، والذي أصدر قرارا 
بــنــقــل املـــبـــاراة واملــوافــقــة عــلــى طــلــب الــزمــالــك 
إلى  الرجوع  دون  الكرة من  واتحاد  املصري 
والحصول  السنغالي،  فــووت  غينيراسيون 
عــلــى مــوافــقــتــه مــســبــقــا كــمــا تــنــص الــلــوائــح 
بنحو 10 أيام على األقل من انطاق املباراة، 

ما فرض العقوبة عليه نظير تصرفه.
وقــــال شــيــهــو ديــكــو عــضــو لــجــنــة املــســابــقــات 
اللجنة  إن  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  في 
»قـــررت إعـــادة املــبــاراة بعد أن اتــضــح لها أن 
ــادة املـــبـــاراة  ــ الــجــمــيــع أخـــطـــأ، لــذلــك قـــررنـــا إعـ

وستكون في القاهرة«.

الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال في مصرتجميد اتحاد رفع األثقال المصري بسبب المنشطات
دخلت رياضة رفع األثقال 

المصرية نفقًا مظلمًا 
بعدما تم تجميد اتحاد 
اللعبة بسبب المنشطات

طوى االتحاد األفريقي 
ملف أزمة مباراة الزمالك 

وغينيراسيون السنغالي 
بإعادتها مجددا

شيماء هاريدي رافعة أثقال مصرية شاركت في أولمبياد ريو )فرانس برس(

يطمح المنتخب األردني بخطف نقاط المباراة )جوزيبي كاكاجي/فرانس برس(

منتخب الكويت يريد تعويض خسارته الماضية )ياسر الزيات/فرانس برس(

مباراة الزمالك ستعاد وستقام في 24 الشهر الحالي )خالد دسوقي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

العربية  الجماهير  أنــظــار  تتوجه 
القوية  املــواجــهــات  نحو  والعاملية 
الــــتــــي ســتــجــمــع الــــيــــوم الــخــمــيــس 
القارة الصفراء، ضمن الجولة  بني منتخبات 
إلى  املؤهلة  املــزدوجــة  التصفيات  من  الثالثة 
تقام في قطر 2022  التي  العالم  كــأس  بطولة 
ألول مــرة فــي تــاريــخ الــشــرق األوســــط، وكــأس 

األمم اآلسيوية في الصني 2023.
ــم  ــ ــل كـــــــأس األمــ ــطــ ــر بــ ــطــ ــتـــخـــب قــ ــنـ ــل مـ ــ ــدخــ ــ ويــ
اآلسيوية ومستضيف مونديال 2020 الجولة 
ــن الــتــصــفــيــات بــمــواجــهــة ُمــضــيــفــه  الــثــالــثــة مـ
ــاء املــــــــدرب فــيــلــيــكــس  ــنــ بــــنــــغــــادش، وأعــــــني أبــ

التصفيات 
اآلسيوية

قمة أردنية كويتية

المزدوجة  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  تشهد 
األمم  وكأس   ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة 
قوية  نارية  مواجهة   2023 بالصين  اآلسيوية 
منافسات  ضمن  والكويت،  األردن  منتخبي  بين 

المجموعة الثانية

تقرير

سانشيز على تحقيق الثاث نقاط، والتحليق 
بصدارة املجموعة الخامسة.

وأعلن الجهاز الفني ملنتخب قطر، عن قائمة 
العـــبـــي »الـــعـــنـــابـــي« الـــتـــي ســتــســافــر ملــواجــهــة 
مــنــتــخــب بـــنـــغـــادش فـــي دكـــــا، إذ ضــمــت كا 
مــن الــحــراس ســعــد الـــدوســـري )الـــســـد(، وفهد 

)الدحيل(،  البكري  ويوسف  )الــريــان(،  يونس 
باإلضافة إلى بيدرو كوريا، وسالم الهاجري، 
وطارق سلمان، وعبد الكريم حسن، وبوعام 
خـــوخـــي، وحـــســـن الـــهـــيـــدوس، وأكــــــرم عفيف 
)الــســد(، وبــســام الــــراوي، واملــعــز عــلــي، وكريم 
بــوضــيــاف، وعــلــي عفيف، وإســمــاعــيــل محمد 
ــيــــل(، ومــصــعــب خـــضـــر، وفـــهـــد شــنــني،  )الــــدحــ
ويوسف عبد الرزاق، وأحمد فتحي )العربي(، 
وعــبــد الــعــزيــز حــاتــم ومــحــمــد عـــاء )الـــريـــان(، 
واملــهــدي عــلــي وأحــمــد عـــاء )الــغــرافــة(، وعبد 
السام األحرق وعبد الرحمن محمد )األهلي(، 

وأحمد معني )قطر(.
الثاث  النقاط  إلــى تحقيق  ويطمح »األدعـــم« 
أمــــام بـــنـــغـــادش، ونــســيــان الـــتـــعـــادل السلبي 
املخيب آلمال الجماهير أمام الهند في الجولة 
ضيفه  ُعمان  منتخب  يستقبل  فيما  الثانية، 
أفــغــانــســتــان صــاحــب املـــركـــز الــثــالــث بترتيب 

املجموعة.
وانـــضـــم الــــحــــارس الـــُعـــمـــانـــي املـــخـــضـــرم علي 
الحبسي حامي عرين نادي وست بروميتش 
ــبـــات منتخب  ألـــبـــيـــون اإلنـــكـــلـــيـــزي إلــــى تـــدريـ
بـــاده، حتى يــكــون جــاهــزًا تحت إمـــرة املــدرب 
الهولندي إرويـــن كــومــان، الــذي اخــتــار قائمة 

للمعسكر التحضيري ملباراة أفغانستان.
وأكد املدرب الهولندي كومان في تصريحاته 
ــد مـــبـــاريـــات  ــاهـ ــه قــــد شـ ــ لـــوســـائـــل اإلعــــــــام، أنـ
منتخب أفغانستان عبر التسجيات املصور 
الــتــي لــديــه، بــاإلضــافــة إلـــى امــتــاكــه التجربة 
بطولة  فــي  معهم  لعب  بعدما  معهم،  الكافية 
مـــالـــيـــزيـــا، لـــكـــن املـــــبـــــاراة أمـــامـــهـــم هـــــذه املــــرة 
أفغانستان  أن  معتبرًا  كليا،  ستكون مختلفة 
وأملانيا،  إنكلترا،  في  محترفني  العبني  تملك 
لـــقـــاء  ــدا، وخـــــاضـــــوا 16  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــد، وهـ ــ ــويـ ــ ــــسـ والـ

بتصفيات املونديال من قبل.
ــن الـــتـــصـــفـــيـــات  ــ ــة األولـــــــــــى مــ ــمــــوعــ وفـــــــي املــــجــ
نظيره  ســوريــة  منتخب  يستقبل  املـــزدوجـــة، 
ــديــــف، فــيــمــا يــســتــضــيــف مــنــتــخــب  ــالــ جـــــزر املــ
الصني متصدر املجموعة بثاث نقاط ضيفه 
ــوام فـــي مــواجــهــة يــطــمــح »الــتــنــني« تحقيق  غــ

نقاط املباراة ومواصلة التفوق على البقية.
وإلـــى املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، الــتــي ستشهد قمة 
عربية نارية قوية بني منتخب األردن وضيفه 
منتخب الكويت، وأعــني الاعبني على خطف 
نـــقـــاط املــــبــــاراة، وتــعــزيــز فــــرص تــأهــلــهــم إلــى 
أن  وبــخــاصــة  التصفيات،  مــن  املقبلة  املــرحــلــة 
لــديــهــم مــنــافــســا ثــالــثــا خــطــيــرًا وهـــو منتخب 
أستراليا. وينتظر املدرب الوطني ثامر عناد 
املدير الفني الجديد ملنتخب الكويت عددًا من 

يريد منتخب لبنان 
تحقيق انتصاره األول 

في التصفيات

)Getty/يرغب منتخب قطر بتحقيق الفوز الثاني بالتصفيات )إيستو هارا

التحديات في املواجهة أمــام األردن، ال سيما 
»األزرق«  لـــــ القاسية  الهزيمة  عقب  جــاء  وأنـــه 
ــام أســتــرالــيــا بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل الشــيء  أمـ
في الجولة الثانية، ما جعل االتحاد الكويتي 
لـــكـــرة الـــقـــدم ُيــقــيــل املـــــدرب الـــكـــرواتـــي رومــيــو 

جوزاك.
ــد املــــدربــــني الــشــبــاب  ــ ــاد أحـ ــنـ ــر عـ ــامـ ويـــبـــقـــى ثـ
فــي الــكــويــت، عــلــى الــرغــم مــن ســيــرتــه الــذاتــيــة 
الـــتـــي تـــحـــوي قــيــادتــه الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي 
الصليبخات، والجهراء فقط، لكنه أمام فرصة 
اسمه  ووضـــع  للجميع،  نفسه  إلثــبــات  كبيرة 
فــي تــاريــخ الــكــرة بــبــاده إن اســتــطــاع تحقيق 

األمــــــــور عــــن كـــثـــب، بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــت االتـــحـــاد 
املدربني  أحــد  مــع  التعاقد  بــضــرورة  الكويتي 
الــتــأهــل  نــحــو  يـــقـــود »األزرق«  الـــكـــبـــار، حــتــى 
ملونديال قطر 2022، وكــأس آسيا 2023، بعد 
غياب طويل عن املشاركات الدولية والقارية. 
في  الكويتي  بنظيره  األردن  منتخب  والتقى 
فــاز »األزرق بتسع  23 مباراة وديــة ورسمية، 
»الــــنــــشــــامــــى«، وحـــل  ـــ ــات، مـــقـــابـــل 6 لــ ــهــ ــواجــ مــ
الكويت  مــبــاريــات، فيما سجل   8 فــي  التعادل 
36 هدفا، في حني أحرز األردن 26 هدفا، وكان 
آخر العب كويتي يهز شباك األردن هو فيصل 
زايــــد الــحــربــي، وســـالـــم الــعــجــالــني آخـــر العــب 

التصفيات  مــن  املتبقية  املــبــاريــات  فــي  الــفــوز 
املزدوجة، واملضي قدما نحو حلم التأهل.

وأمام عناد تحٍد آخر، وهو إعادة الثقة لجميع 
ــبـــي مــنــتــخــب الـــكـــويـــت، بـــعـــدمـــا تــعــرضــوا  العـ
لخسارة أمام أستراليا بسبب سوء اختيارات 
املدرب امُلقال جوزاك، الذي أبقى على عدد من 
نــجــوم الــفــريــق عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء، مــا جعل 
الــجــمــاهــيــر تــصــب جـــام غضبها عــلــيــه وعلى 
االتحاد، الذي سارع إلى إقالته. ويأمل عناد، 
بأن يحقق نتائج إيجابية، ما سيجعله ُيثبت 
أقـــدامـــه فـــي الــجــهــاز الــفــنــي ملــنــتــخــب الــكــويــت، 
ويـــحـــوز عــلــى ثــقــة الــجــمــاهــيــر الــتــي ســتــراقــب 

أردنــــي يــحــرز هــدفــا بــشــبــاك الــكــويــت. أمـــا في 
املجموعة الثالثة، فحشد املدرب السولوفيني 
ملنتخب  الفني  املــديــر  كاتانيتش  سريتشكو 
العراق أسلحته ملواجهة ضيفه منتخب هونغ 
الــدولــي، إذ يطمح  البصرة  هونغ على ملعب 
والحصول  الفوز  بتحقيق  الرافدين«  »أســود 
على نقاط املباراة، وتعزيز حظوظهم بالتأهل 
إلى املرحلة املقبلة من التصفيات، فيما يسافر 
املجموعة  وصــيــف  ملــاقــة  كــمــبــوديــا  منتخب 
منتخب إيــران، صاحب النقاط الثاث. ويحل 
مــنــتــخــب الـــيـــمـــن ضـــيـــفـــا عـــلـــى أوزبـــاكـــســـتـــان 
نقاط،   4 برصيد  الــرابــعــة،  املجموعة  متصدر 

وأعني أبناء املدرب السلوفاكي جان كوسيان 
بالتصفيات،  الجيدة  نتائجهم  على مواصلة 
ــتـــى اآلن، عــقــب  نــقــطــتــني حـ ــمـــعـــوا  ــا جـ بـــعـــدمـ
التي  والــســعــوديــة،  سنغافورة  أمـــام  تعادلهم 
ستخوض مباراتها أمام سنغافورة. ويطمح 
مــنــتــخــب لــبــنــان إلــــى نــســيــان الـــخـــســـارة الــتــي 
تلقها أمام منتخب كوريا الجنوبية متصدر 
املجموعة الثامنة، عندما يستضيف منتخب 
ليفيو  املـــدرب  اســتــدعــى  بعدما  تركمنستان، 
تشيوبوتاريو عددًا من النجوم، وعلى رأسهم 
املتألق باآلونة األخيرة حسني رزق نجم نادي 

شباب الساحل. 
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فرض منتخب »الشياطني الحمر« 
التاسعة  املجموعة  على  سطوته 
مــنــذ الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة وخـــرج 
مــنــتــصــرا مـــن جــمــيــع املـــبـــاريـــات الــســت حتى 
اآلن، ما جعله في الصدارة بالعالمة الكاملة 
ــقـــاط عــــن مــنــتــخــب روســـيـــا  ــــالث نـ وبــــفــــارق ثـ
صاحب الوصافة الذي سيضمن أيضًا بطاقة 
املنتخب  الفوز على  الثانية في حال  التأهل 
8 نقاط عن  بــفــارق  االسكتلندي، ألنــه يتقدم 

كازاخستان الثالثة وقبرص الرابعة. 
ووضع املنتخب البلجيكي خلفه خيبة فشل 
من  األولـــى  للنسخة  الذهبي  للمربع  التأهل 
املفاجئة  بــخــســارتــه  ــة  ــيـ األوروبـ األمـــم  دوري 
في الجولة األخيرة أمــام نظيره السويسري 
)5 – 2( في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إذ 
فــاز بعدها رجـــال املـــدرب اإلســبــانــي روبــرتــو 
على  إحــداهــا  مبارياتهم،  بجميع  مارتينيز 
ــو بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة فــــي أرض  ــنـ ــاريـ ســـــان مـ

األخيرة.
ويخوض أصحاب املركز الثالث في مونديال 
روســـيـــا 2018 مــبــاراتــهــم مـــع مــنــتــخــب ســان 
مارينو بغياب نجم وسط مانشستر سيتي 

تصفيات 
يورو 2020

لحسم  مثالية  فرصة  أمام  بالنجوم  الُمدجج  البلجيكي  المنتخب  سيكون 
التأهل رسميًا لنهائيات بطولة »يورو« 2020، وذلك عندما يستضيف منتخب 
سان مارينو المتواضع في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار منافسات 

الجولة السابعة من مباريات المجموعة التاسعة

3031
رياضة

تقرير

زميله  والــقــائــد  بــرويــن،  دي  كيفن  اإلنكليزي 
الـــســـابـــق فـــي بــطــل الـــــــدوري املـــمـــتـــاز فــنــســان 
جيسون  الفرنسي  لــيــون  ومــدافــع  كومباني 
ديناير بسبب اإلصابة. لكن من املستبعد أن 
يــؤثــر ذلــك على فــرصــة إديـــن هـــازار وزمــالئــه 
بحسم الفرصة األولى لبلوغ النهائيات، من 
خـــالل الــفــوز عــلــى ســـان مــاريــنــو قــبــل السفر 
الى كازاخستان بعدها بثالثة أيام. في وقت 
تأمل روسيا أيضًا أن تضمن بطاقة تأهلها 
تواليا  الخامسة  للمرة  الــقــاريــة  للنهائيات 
حــــني تــســتــضــيــف اســكــتــلــنــدا الـــخـــامـــســـة فــي 
مباراة بمتناولها تماما، كونها فازت ذهابًا 
ــيـــرة )2 – 1( في  خــــارج قــواعــدهــا عــلــى األخـ

السادس من أيلول/سبتمبر.

هولندا وعامل األرض
ــة، يــــأمــــل املــنــتــخــب  ــثــ ــالــ ــثــ فـــــي املــــجــــمــــوعــــة الــ
الــهــولــنــدي اإلفــــــادة مـــن ســجــلــه الـــرائـــع على 
مــلــعــب »دي كــويــب« فــي روتــــــردام حــيــث فــاز 
بــمــبــاريــاتــه الــــ 14 األخـــيـــرة، مــن أجـــل تخطي 
والــلــحــاق  الــشــمــالــي  األيــرلــنــدي  عقبة ضيفه 
املجموعة  الــى صــدارة  أملانيا  به وباملنتخب 
الثالثة. وتتصدر أملانيا املجموعة برصيد 12 
أيرلندا  املباشرة عن  املواجهة  نقطة وبفارق 
الشمالية )فازت على األخيرة 3-صفر(، فيما 
يحتل فــريــق املــــدرب رونـــالـــدو كــومــان املــركــز 
الــثــالــث برصيد 9 نــقــاط لكنه خــاض مــبــاراة 

أقل من منافسيه. 
وفـــي حـــال نــجــح املــنــتــخــب »الــبــرتــقــالــي« في 
حسم مباراته األولــى على صعيد البطوالت 
الرسمية مع أيرلندا الشمالية منذ تصفيات 
مونديال 1978، حني تعادل ذهابًا على أرضه 
)2 – 2( وفــاز إيابًا بهدف نظيف، سيتصدر 
املــجــمــوعــة بـــفـــارق املـــواجـــهـــات املـــبـــاشـــرة مع 
أملــانــيــا )خــســر أمــامــهــا 2-3 ذهــابــًا وفــــاز 2-4 
ــنـــدي الــشــمــالــي الـــذي  ــرلـ إيــــابــــًا( وضــيــفــه األيـ
أمــام منتخب  )6 –صــفــر(  مني بهزيمة مذلة 

»الطواحني« حني تواجها وديًا عام 2012.
ــذي يحققه  ــدا كـــومـــان مــرتــاحــا لــلــتــقــدم الــ وبــ
ــــذي حــقــقــه فـــي الــجــولــة  فــريــقــه بــعــد الـــفـــوز الـ
ــده عـــلـــى إســـتـــونـــيـــا  ــ ــواعــ ــ ــة خــــــــارج قــ ــيــ املــــاضــ
4-صفر بفضل ثنائية للمخضرم راين بابل، 
ــفــــريــــق يــتــحــســن بـــشـــكـــل جــيــد  مـــوضـــحـــًا: »الــ
املزيد  بــدأنــا نظهر  إذ  أيــضــا،  لعبنا  وطريقة 

من النمط التلقائي في اللعب«.
يـــريـــد أن تــتــكــرر  املـــؤكـــد أن كـــومـــان ال  ومــــن 
الخيبة التي مني بها املنتخب في محاولتيه 
ــرتــــني حــــني فـــشـــل فــــي الـــتـــأهـــل لــكــأس  ــيــ األخــ
أوروبــا 2016 ثم إلى مونديال روسيا 2018، 
وبالتالي يريد أن يكون فريقه في وضع جيد 
بأن  علما  املجموعة،  بطاقتي  إحــدى  لحسم 
لــديــه فــرصــة ثــالــثــة لــلــتــأهــل مــن خـــالل الـــدور 
ــة الـــذي  ــ ــيـ ــ الـــفـــاصـــل مـــن دوري األمـــــم األوروبـ
وصـــل إلـــى مــبــاراتــه النهائية قــبــل الــخــســارة 
أمــــام الــبــرتــغــال املــضــيــفــة بــهــدف نــظــيــف في 
حــزيــران/يــونــيــو املــاضــي. كــمــا وتــشــهــد هــذه 
الجولة مباراة هامشية بني بيالروسيا التي 
تتخلف بفارق 9 نقاط عن صاحبي املركزين 
األولــني، وإستونيا التي أقصيت رسميًا من 
املنافسات بعد فشلها في الحصول على أي 

نقطة من مبارياتها الخمس األولى.
وعلى غرار هولندا، يسعى منتخب كرواتيا 
وصـــيـــف بــطــل مـــونـــديـــال روســـيـــا 2018 ألن 
ــــورو  ــــى نـــهـــائـــيـــات »يـ ــًا إلـ ــامـ ــًا هـ يــقــطــع شـــوطـ
2020«، وذلك من خالل االبتعاد عن ضيفتها 
مدينة  فــي  حــني تستضيفها  الــثــالــثــة  املــجــر 
سبليت ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
ويأمل املنتخب الكرواتي أن يقدم أداء أفضل 

يغيب عن المنتخب 
البلجيكي نجم خط 

الوسط كيفن دي بروين

تنحي مدرب المنتخب البريطاني أللعاب القوى 
املدير  أن  القوى  أللعاب  البريطاني  االتحاد  أعلن 
املسؤول عن أداء الالعبني نيل بالك سيتنحى عن 
األلعاب  العليا ألم  الهيئة  قــررت  أن  بعد  منصبه، 
في اململكة املتحدة مراجعة منصبه على خلفية 
املدرب  ألبرتو ســاالزار،  األميركي  إيقاف  قضية 
قــرار  وجـــاء  فـــرح.  مــو  البريطاني  للعداء  السابق 
إيقاف ساالزار ملدة أربعة أعوام األسبوع املاضي 
ملكافحة  األميركية  الوكالة  أجرته  تحقيق  نتيجة 
املنشطات )يوسادا( في أنشطة فريقه التدريبي 
ــغــــون املـــدعـــوم مـــن شـــركـــة نــايــكــي  ملـــشـــروع أوريــ
للمستلزمات الرياضية في بورتالند. وكان نيل 
بـــالك مــســؤواًل عــنــدمــا عــني االتــحــاد البريطاني 
ــاالزار كــمــســتــشــار لبرنامجه  ــ الــقــوى سـ أللــعــاب 
التدريبي في عام 2013، وهو وصف في حينها 
املدرب األميركي-الكوبي األصل بأنه »عبقري«. ودقق االتحاد البريطاني بعالقة ساالزار 
أنــه ال يوجد سبب للقلق، وبالتالي وال يوجد ما  إلــى  مع فــرح في ذلــك الوقت وخلصت 
يشير إلى ارتكاب مخالفات من قبل بالك الذي سيبقى مشرفًا على مشاركة فرح في 
ماراثون شيكاغو املقرر نهاية هذا األسبوع، لكن االتحاد أكد أنه سيتنحى عن منصبه 
بعد العقوبة التي فرضت على ساالزار، موضحًا في بيان رسمي »أن نيل بالك سيترك 

دوره كمدير أداء في نهاية تشرين األول/أكتوبر.

ماتشين يتعهد بتحسين نتائج إسبانيول سريعًا
الفريق خلفًا لدافيد غاييجو،  قدم نادي إسبانيول مدربه الجديد بابلو ماتشني لقيادة 
الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج. وأكد ماتشني خالل تقديمه أنه ما زالت هناك فرصة 
لتدارك األوضاع السيئة، حيث يحتل الفريق املركز قبل األخير في ترتيب »الليغا«. وقال 
الطرق«،  اللعب بجميع  بإمكانه  لتكوين فريق »متوازن  إنه يسعى  في مؤتمر صحافي 
الالعبني يعتادون على خطة )2-5-3(. وتعهد ماتشني بتحسني  متعهدًا بأنه سيجعل 
نتائج الفريق قائاًل: »الوقت لن يكون عذرًا، أمامنا جوالت كافية. إذا ركزنا في السلبيات 
الروح املعنوية، سأعمل على إبراز الجانب اإليجابي«. وتابع:  فسنواجه صعوبات لرفع 
»إذا كان الفريق يمر بوضع سيئ، فذلك بسبب أمور خاطئة تتعني معالجتها. بمجرد 

تحسن النتائج سترتفع الحالة املعنوية للجميع«.

فينغر رفض عروضًا للعودة إلى إنكلترا
التاريخي  املـــدرب  فينغر،  أرســـني  الفرنسي  قــال 
الــســابــق لــفــريــق أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي، إنـــه رفــض 
عروضًا للعودة إلى التدريب في إنكلترا. وصرح 
فــيــنــغــر ملــحــطــة )ســـكـــاي ســبــورتــس( بــأنــه تلقى 
»البريميرليغ«،  في  التدريب  إلى  للعودة  عروضًا 
تولى  الــذي  بأرسنال،  مرتبط  ألنــه  لكنه رفضها 
إدارته على مدار 22 سنة. وقال املدرب الفرنسي 
)70 سنة(: »أفضل عدم اإلفصاح عن هذه األندية 
ألن هناك مدربني يقودونها اآلن ولــن يكون من 
عــودة  الحديث عنها«. وحــول شائعات  الــصــواب 
ــــى مــقــاعــد الـــتـــدريـــب، والـــتـــي قـــد تــكــون  فــيــنــغــر إل
لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  فــي  العمل  املقبلة  خطوته 
القدم )فيفا( في تطوير الالعبني، قال الفرنسي: »القرار سُيتخذ قريبًا. إنهم يبحثون عن 

أشخاص ذوي خبرة كبيرة في اللعبة«.

دينامو موسكو يعين كيريل نوفيكوف
مدربًا مؤقتًا للفريق األول

أعلن فريق دينامو موسكو الروسي تعيني كيريل نوفيكوف، مدرب فريق الناشئني، مديرًا 
فنيًا مؤقتًا للفريق األول بعد استقالة ديمتري يوجلوف. وقال نوفيكوف، الذي سيدرب 
الفريقني؛ األول والناشئني، إنه سيحاول تغيير مسار النادي في الدوري الروسي. وفي 
هذا اإلطار، قال يوري بلكني املدير العام لدينامو موسكو: »نحن ممتنون لكيريل ملوافقته 
على قيادة الفريق األول في وقت صعب وقبوله ذلك دون شروط أو متطلبات. وهو يتمتع 
الفني  الجهاز  يحقق  لم  الحظ،  »لسوء  وأضـــاف:  عمله«.  في  وسنساعده  التامة  بثقتنا 

السابق النتائج املرجوة. واآلن يتعني علينا تصحيح األخطاء والتطلع إلى املستقبل«.
كما وأكد نوفيكوف أنه يدرك املسؤولية التي يتحملها، معربًا عن ثقته في العبي الفريق 

األول، الذين يمكنه معهم تحقيق النجاح من جديد في مسيرة النادي.

منتخب أملانيا فخاض 121 مباراة دولية بني سنوات 2004 
و2016، وسجل 24 هدفًا دوليًا. 

وخالل مسيرته الكروية حصد شفاينشتايغر 8 ألقاب في 
منافسات بطولة »البوندسليغا«، و7 في كأس أملانيا، فضاًل 
عن لقب دوري األبطال في 2013 بقميص الفريق »البافاري«. 
وعــلــى صــعــيــد مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت«، ُتـــوج 
شفاينزتايغر بطاًل للعالم في 2014 على األراضي البرازيلية 
على حساب األرجنتني. قضى شفاينشتايغر 17 موسمًا 
مع فريق بايرن ميونخ األملاني ولعب معه 500 مباراة على 
الصعيدين املحلي واألوروبي ُمسجاًل 68 هدفًا. حقق ألقابًا 
كثيرة مع النادي »البافاري«، حيُث رفع لقب الدوري ثماني 
مـــرات، لقب الــكــأس سبع مـــرات ولــقــب دوري أبــطــال أوروبـــا 
ولقب مونديال األندية ولقب »السوبر« األوروبي مرة واحدة 
خالل مسيرته. انضم إلى فريق مانشستر يونايتد في عام 

2015 ولعب ملدة 18 شهرًا بشكل متقطع، ثم قرر االنتقال 
إلى فريق شيكاغو فاير األميركي.

وخالل مشاركته مع الفريق األميركي، قاد شفاينشتايغر 
 Play( التصفيات  ملرحلة  للتأهل  مواسمه  أول  في  الفريق 
Offs( للمرة األولى بعد 5 سنوات، ولكنه فشل في تحقيق 
األخيرين. وشــارك مع شيكاغو  املوسمني  في  األمــر  نفس 
فاير في 85 مباراة ُمسجاًل 8 أهداف كما وصنع 15 لزمالئه.
أكثر  رابـــع  شفاينشتايغر  ُيعتبر  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
الــالعــبــني تــمــثــيــاًل ملنتخب أملــانــيــا، والــــذي خـــاض مــعــه أربــع 
ــورو« وثــالث بــطــوالت فــي املــونــديــال التي انتهت  بــطــوالت »يـ
أخــذ  فيليب الم،  اعـــتـــزال  وبــعــد  فــي 2014.  عــاملــي  بــتــتــويــج 
ــقــيــادة مــنــه فـــي الــثــانــي مـــن شهر  ــارة ال شــفــايــنــشــتــايــغــر شــ
منتخب  مــع  األخــيــرة  مباراته  ولعب   ،2014 أيلول/سبتمبر 

»املانشافت« في 31 آب/أغسطس عام 2016.

رياض الترك

وصلت مسيرة النجم األملاني باستيان شفاينشتايغر إلى 
مــع نهاية  الــقــدم رسميًا  كــرة  اعــتــزالــه  أعــلــن  أن  النهاية، بعد 
شفاينشتايغر  خاطب  الـــوداع  خطاب  وفــي  الحالي.  املوسم 
الرسمي في »تويتر« وقــال: »أشكركم  الجميع عبر حسابه 
وفاير  يونايتد  ومانشستر  ميونخ  بــايــرن  فــرقــي،  وأشــكــر 
شيكاغو واملنتخب األملاني. أشعر بالحنني للمالعب بعد هذا 
القرار، ولكني أيضا متحمس للتحديات املستقبلية القادمة. 
الذي  للوقت  جزياًل  الــقــدم. شكرًا، شكرًا  لكرة  وفيًا  سأظل 

قضيناه معًا، سيظل هناك دائمًا مكان لك في قلبي«.
وجاء قرار االعتزال بعد سنوات ذهبية قدمها النجم األملاني 
)35 سنة( مع األندية التي لعب معها واملنتخب األملاني، حيُث 
خــاض مجموع 663 مــبــاراة سجل فيها 80 هــدفــًا. أمــا مع 

باستيان شفايـنشتايغر

على هامش الحدث

أحد أفضل نجوم 
الكرة األلمانية في 

األلفية الجديدة، 
وأسطورة من 

أساطير فريق بايرن 
ميونخ

نجوم بلجيكا 
يسعون 
لتحقيق الفوز 
األهم في 
التصفيات )نيك 
)Getty/فيريكين

أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم عن خوض منتخب »األزوري« مبارياته 
القادمة في تصفيات »يورو 2020« بالقميص األخضر التاريخي ألول مرة 
منذ عام 1958، وذلك تكريمًا لجيل الشباب الجديد الذي يقود إيطاليا 
فكرة  وتأتي  اإليطالية.  للكرة  الكثير  قدمت  كبيرة  ألسماء  خلفًا  حاليًا 
القميص المستوحة من عصر النهضة في إيطاليا، وهو موجه للجيل 
الجديد من المواهب الكروية، وقد ترتدي إيطاليا القميص في مباراة 

اليونان وليشتنشتاين فقط.

قميص إيطاليا األخضر

وجه رياضي

مــن الـــذي ظهر بــه فــي مــبــاراتــه األخــيــرة ضد 
 ،)1  –  1( التعادل  على  أجبر  أذربيجان حني 
في مباراة »لم تكن جيدة بالنسبة لنا خاصة 
في الشوط الثاني حيث لم نخلق أي فرصة« 

بحسب ما أفاد به مدربه زالتكو داليتش. 
ُيــذكــر أن كــرواتــيــا تــتــصــدر املــجــمــوعــة بعشر 
نــقــاط وبـــفـــارق نقطة عــن ســلــوفــاكــيــا واملــجــر 
لوكا مودريتش ورفــاقــه، حني  أحرجت  التي 
سقطوا ذهــابــًا على أرضــهــا )2 – 1(. وتــدرك 

العالم  بطل  الوطني  املنتخب  مع  املشاركة 
فـــي مـــبـــاراتـــيـــه املــقــبــلــتــني ضــمــن تــصــفــيــات 
كـــأس أوروبــــا 2020، وذلـــك ألنـــه لــم يتعاف 
من اإلصابة التي تعرض لها على مستوى 
»بعد  أنه  الفرنسي  االتحاد  الفخذ. وكشف 
ــع الــــالعــــب الــــــذي يــتــبــع نــظــامــًا  الـــحـــديـــث مــ
لــلــتــعــافــي مــنــذ اإلثـــنـــني، وطــبــيــب املــنــتــخــب 
فــرانــك لــوغــال، قـــرر املــــدرب ديــديــيــه ديــشــان 
الــالعــب ليكون فــي تــصــرف فريقه  أن يعيد 

الخسارة،  أو  بالتعادل  تعثر  أي  أن  كرواتيا 
ســيــســمــح لــســلــوفــاكــيــا، الـــفـــائـــزة فـــي الــجــولــة 
املاضية على املجر 2-1، في التصدر في حال 
ويلز  على ضيفتها  أيــضــا  الخميس  فــوزهــا 

رابعة املجموعة بست نقاط.

ضربة قاسية لفرنسا
ــدم أن  ــقــ أعـــلـــن االتــــحــــاد الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الــ
مــهــاجــمــه كــيــلــيــان مـــبـــابـــي لــــن يــتــمــكــن مــن 

ــان  ــشــ ــــس ســـــــان جـــــــرمـــــــان.  وقـــــــــرر ديــ ــاريــ ــ بــ
تــعــويــض مــبــابــي فــي مــبــاراتــي التصفيات 
القارية ضد أيسلندا وتركيا في منافسات 
املجموعة الثامنة، بمهاجم فريق بوروسيا 
الذي  بليا  الحسن  األملاني  مونشنغالدباخ 
ــــدة،  يــمــلــك فـــي رصـــيـــده مـــبـــاراة دولـــيـــة واحـ
تــعــود إلـــى تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2018 
عندما لعب ضد منتخب األوروغواي وديًا.
)فرانس برس، العربي الجديد(

التي  بالفعل  املعقدة  املشكالت  وطــأة  ليزيد  الركبة  فــي  ملشاكل  ريــوس  مــاركــو  تعرض 
يواجهها مدرب منتخب أملانيا يواكيم لوف بسبب اإلصابات. وقال لوف في هذا اإلطار: 
»يــعــانــي مــاركــو مــن آثـــار ضــربــة. ســنــرى كيف ستكون حــالــتــه«، وذلـــك بعد اضــطــراره 
الستدعاء اثنني من الالعبني غير املتوقعني، وهما روبن كوخ العب فرايبورغ وسباستيان 
رودي العــب هوفنهايم، فــي ظــل مسلسل اإلصــابــات. وستكون إصــابــة ريــوس ضربة 
الــذي يخوض يوم األحــد مباراة مهمة ضد منتخب إستونيا  موجعة للمنتخب األملاني 

في الجولة السادسة من التصفيات األوروبية والتي يحتاج فيها للفوز وال شيء غيره.
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