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أكدت رابطة 
الدوري 
األميركي 
لكرة السلة 
للمحترفين 
انطالق الموسم 
الجديد في 22 
كانون األول/ 
ديسمبر، بعد 
التوصل إلى 
اتفاق مع نقابة 
الالعبين على 
مختلف المعايير 
وعلى الشروط 
المادية. 
وقال بيان 
مشترك صادر 
عن الهيئتين 
»تعلن الرابطة 
ونقابة الالعبين 
توصلهما إلى 
اتفاق مبدئي 
النطالق موسم 
 2021-2020
باإلضافة إلى 
التعديالت 
بشأن االتفاقية 
الجماعية 
الحالية التي 
تفرضها جائحة 
كوفيد-19«.

)Getty/ليكرز توج باللقب الموسم الماضي بقيادة ليبرون جيمس )مايك إيرمان

»NBA«موعد انطالق الـ

Wednesday 11 November 2020
األربعاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  25  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2263  السنة السابعة

قالت اللجنة الفنية في االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم إنها اعتمدت إجراءات إضافية لحماية 
وتحسني مستوى املدربني في قارة آسيا، من 

خالل تطبيق معايير جديدة العتماد املدربني 
على كافة املستويات. وقال كوزو تاشيما رئيس 

اللجنة الفنية، إن كرة القدم في القارة الصفراء 
تواجه تحديات عدة خالل أزمة فيروس كورونا، 

مؤكدا أن تلك األزمة عطلت الكثير من برامج 
تطوير اللعبة والفعاليات خالل العام الجاري.

خرجت جائزة فيتنام الكبرى من جدول 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات، 
الذي تضمن 23 سباقًا. وكان من املفترض أن 
تستضيف فيتنام سباقًا في شوارع هانوي 
للمرة األولى في إبريل/نيسان املاضي، لكنه 

ألغي بسبب جائحة كوفيد-19. وجاء تبرير غياب 
السباق عن جدول العام املقبل بسبب مشاكل 

محلية، ليظل موعد السباق شاغرًا في 25 إبريل. 
وتوجد العديد من الخيارات البديلة املتاحة.

حقق باريس سان جيرمان انطالقة سيئة بدوري 
األبطال هذا املوسم، بعد فوز وهزيمتني في ثالث 

مباريات، وهو ما يهدد منصب املدرب توماس 
توخيل. وينتهي عقد توخيل هذا العام. ووفقًا 

لوسائل إعالم فرنسية، ال ينوي املدير الرياضي 
ليوناردو تجديد عقده، ويبدو اسم تياغو موتا 

مطروحًا لتولي القيادة باملوسم املقبل. ولم ينكر 
القائد السابق للفريق هذه التكهنات، بل أكد 

استعداده للمهمة ولتطبيق أفكاره الهجومية.

االتحاد اآلسيوي يعتمد 
اجراءات إضافية لتحسين 

مستوى المدربين

استبعاد فيتنام 
من سباقات فورموال1 

في 2021

تياغو موتا قد 
يخلف توخيل في 
تدريب سان جيرمان
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سيغيب عّوار عن 
منتخب فرنسا بسبب 

تعرضه لإلصابة 

فوز العربي واألهلي ضمن 
دوري الرجال لكرة الطائرة

اللتني  املباراتني  في  والــخــور  الغرافة  على  الفوز  واألهــلــي  العربي  فريقا  حقق 
أقيمتا ضمن القسم األول من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال الذي تلعب 
التي جمعت  املــبــاراة األولــى  اللعبة. وجــاءت  اتحاد  جميع مبارياته على صالة 
العربي مع الغرافة قوية ومثيرة، وكان فريق العربي هو األفضل واألكثر تركيزًا 
وهو ما جعله يحقق الفوز في اللقاء بواقع ) 25-23، و25-18، و25- 18(، ليبدأ 
الدوري بشكل جيد يمنحه دفعة من أجل البحث عن اللقب الذي غاب عنه في 
السنوات املاضية، خاصة أن الفريق توج قبل أيام بلقب كأس األمير. أما املباراة 
الثانية، فقد فاز فيها فريق األهلي على الخور بثالثة أشــواط لشوطني بواقع 
21 -25 و25 - 22 و 25 -21 و23 -25 - و15 - 8. وجاءت املباراة مثيرة وكان 

التنافس فيها قويًا من أجل حسمها، حيث امتدت لخمسة أشواط كاملة.

تشيليتش يودع بطولة صوفيا من الباب الصغير

حزم الكرواتي مارين تشيليتش حقائبه سريعًا خارج بطولة صوفيا املفتوحة 
للتنس إثر خسارته في الدور األول على يد التشيكي الشاب يوناش فوريتك، 
املصنف الـ399 عامليًا، في مفاجأة مدوية بمجموعتني دون رد. ولم يجد الالعب 
التشيكي أي صعوبة في اإلطاحة بالعب وصل في وقت من األوقات للمرتبة 
الثالثة على مستوى العالم ويمتلك 18 لقبًا خالل مسيرته االحترافية، خالل 66 
دقيقة فقط بنتيجة 6-3 و6-2. وظهر تشيليتش، املصنف الـ43 حاليًا، بصورة 
باهتة للغاية، ولم يبد أي مقاومة أمام العب لم يتعد 19 عامًا. وسيلتقي فوريتك 
في الدور الثاني مع املتأهل من مواجهة الفرنسي ريشار غاسكيه واإلسباني 

روبرتو كارباييس بايينا.

فيورنتينا يقيل ياكيني ويستعين مجددًا ببرانديلي
اإليــطــالــي االســتــغــنــاء عــن خــدمــات مــدربــه جوسيبي ياكيني  قــرر فيورنتينا 
الثاني عشر  املركز  إلــى  وتقهقره  املحلي  الـــدوري  في  السيئة  النتائج  بسبب 
بعد سبع مــراحــل مــن انــطــالق املــوســم، واالســتــعــانــة مــجــددًا بــمــدرب املنتخب 
اإليــطــالــي الــســابــق تــشــيــزاري بــرانــديــلــي الـــذي أشـــرف على الــفــريــق بــني 2005 
و2010. وقال فيورنتينا في موقعه على شبكة اإلنترنت: »بعد تحليل معمق 
ودقيق لبداية املوسم والنتائج التي سجلناها، يعتقد النادي أن الحل األفضل 
هو إنهاء مهام املــدرب الحالي«. وبات ابن الـــ56 عامًا الذي استلم منصبه في 
كانون األول/ ديسمبر 2019، أول مدرب يقال من منصبه في املوسم الجديد 
مــن الـــدوري اإليــطــالــي، فاتحًا الــبــاب أمــام برانديلي، مــدرب إيطاليا بــني 2010 
و2014، للعودة مجددًا إلى الفريق. وبدأ برانديلي )63 عامًا(، الثالثاء، مهامه 
الجديد-القديم.  فريقه  األولــى مع  التمرينية  الحصة  اإلشــراف على  من خــالل 
ويعود برانديلي إلى الفريق الذي قاده مرتني للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
والــوصــول لنصف نهائي الــدوري األوروبـــي »يــوروبــا ليغ«، قبل أن يتركه في 
2010 لإلشراف على املنتخب الوطني )حتى 2014(، ثم غلطة سراي التركي 
 ،)2018-2017( اإلمــاراتــي  والنصر   ،)2016( اإلسباني  وفالنسيا   ،)2014(

وجنوى اإليطالي )2019-2018(.

دوري كرة السلة للسيدات في قطر يفتتح مبارياته
انطلقت اإلثنني منافسات دوري كرة السلة للسيدات الذي تنظمه لجنة رياضة 
ديسمبر/   24 ويستمر حتى  للعبة  القطري  االتــحــاد  بــإشــراف  القطرية  املــرأة 
كانون األول املقبل. وقد أقيمت املنافسات وفق اإلجــراءات االحترازية بالدولة 
وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومستشفى سبيتار. وشهدت املباراة األولى 
التي  املباراة  فوز فريق هوستيلرز على بيني باللريس بنتيجة 30 - 15 في 
اقيمت ضمن املجموعة األولى من املنافسة على صالة رياضة املرأة بمنطقة 
أسباير زون التي تستضيف جميع املباريات. أما املباراة الثانية فقد شهدت 

فوز أسبيس جام قطر على برو سبورتس بنتيجة 41/ 30.

استدعى مدرب املنتخب اإليطالي لكرة القدم 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي ثــالثــة العــبــني إضــافــيــني 
التوقف  فترة  فــي  املــقــررة  الــثــالث  للمباريات 
الــدولــيــة حــتــى 18 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
بسبب  املنسحبني  لتعويض  وذلــك  الحالي، 
اإلصابة بفيروس كورونا. وأوضــح االتحاد 
ــالــــي لــلــعــبــة أن مــانــشــيــنــي اســـتـــدعـــى  اإليــــطــ
مــدافــعــي إنــتــر مــيــالن ألــيــســانــدرو باستوني 
ــراري والعـــب  ــيــ وســـاســـوولـــو جــــان مـــاركـــو فــ

وسط هيالس فيرونا ماتيا تساكانيي.
وأضـــــاف أن الــالعــبــني الــثــالثــة ســيــعــوضــون 
غياب مدافعي ويستهام يونايتد اإلنكليزي، 
أنــجــيــلــو أوغــبــونــا، ومـــيـــالن، الــقــائــد أليسيو 
رومانيولي، باإلضافة إلى التأخير املحتمل 
أو حــتــى الــغــيــاب لبعض الــالعــبــني اآلخــريــن 

بسبب فيروس كورونا.
مثل  اإليطالية  األندية  من  العديد  وتخوض 
ــا وفــيــورنــتــيــنــا حــجــرًا صحيًا  التــســيــو ورومــ
الصحية في مناطقها  السلطات  ولم تسمح 
بــــمــــغــــادرة الــــالعــــبــــني الــــدولــــيــــني لـــاللـــتـــحـــاق 
ــن بـــني 41 العـــبـــًا تم  بــصــفــوف املــنــتــخــب. ومــ

يستعيد املدربان لويس انريكي وفرانك دي 
عندما  برشلونة  نـــادي  فــي  ذكرياتهما  بــور 
يلتقي منتخبا إسبانيا وهولندا لكرة القدم 
ــًا خـــالل فــتــرة الــتــوقــف  الـــيـــوم، األربــــعــــاء، وديــ
الـــدولـــي، بــعــد ســبــع عــشــرة ســنــة مـــن انــتــهــاء 
مــشــوارهــمــا املــتــزامــن مــع الــنــادي اإلســبــانــي. 
يــلــتــقــي إنـــريـــكـــي ودي بــــور كــخــصــمــني هــذه 
ــرويــــف« الـــذي  ــان كــ ــوهــ املـــــرة عــلــى مــلــعــب »يــ
البرتقالي وفريق  جّسد هوية لعب املنتخب 

برشلونة.
وهــذه أول مباراة بني املنتخبني منذ خمس 
ســـنـــوات، عــلــمــًا أن إســبــانــيــا حــســمــت نهائي 
أن  الوقت اإلضــافــي، قبل  مونديال 2010 في 
الــدور األول من  تثأر هولندا جزئيًا 5-1 في 
من  الثامن  فــي  إنريكي  ُولــد   .2014 مونديال 
أيــار/ مايو 1970، وبعده بسبعة أيام أبصر 
فرانك النور مع توأمه النجم السابق رونالد، 
ــع بــرشــلــونــة  ــبــــاراة مـ ولــعــبــا مــعــًا فـــي 122 مــ
فــي الــفــتــرة الــتــي أمــضــاهــا املــدافــع الهولندي 
السابق بني 1999 و2003 في كتالونيا. وقال 
دي بــــور فـــي عــــام 2014 خــــالل مــواجــهــتــهــمــا 

للمباريات  مانشيني  قبل  مــن  اســتــدعــاؤهــم 
ضــد إســتــونــيــا )وديـــــة( وبــولــنــدا والــبــوســنــة 
دور  مــن  االخيرتني  الدولتني  )فــي  والهرسك 
املجموعات ملسابقة دوري األمم األوروبية(، 
إلـــى معسكر  تمكن 18 العــبــا مــن االنــضــمــام 
املنتخب الـــذي بـــدأ يـــوم اإلثــنــني املــاضــي في 
للحجر  فلورنسا. ويخضع مانشيني نفسه 
الصحي بعد إصابته بفيروس »كوفيد-19«، 
وسيقود منتخب بالده عن ُبعد حتى نهاية 
األسبوع الحالي على األقل. وتحتل إيطاليا 
التي لم تهزم في 19 مباراة، املركز الثاني في 
املجموعة الثانية للمستوى األول في دوري 
ــة بــرصــيــد ســت نــقــاط بــفــارق  ــيـ األمــــم األوروبـ
نقطة واحــــدة خــلــف بــولــنــدا، وبــالــفــارق ذاتــه 
البوسنة  فيما تحتل  الــثــالــثــة،  هــولــنــدا  أمـــام 
ــيــــر بـــرصـــيـــد نــقــطــتــني. ويــتــأهــل  املــــركــــز األخــ

متصدر املجموعة إلى نصف النهائي.
من جهة أخــرى، أعلن مــدّرب منتخب فرنسا 
بطلة العالم في كرة القدم ديدييه ديشامب، 
أن العــــب خـــط وســــط نـــــادي أوملـــبـــيـــك لــيــون، 
حـــســـام عــــــوار، لـــن يـــتـــواجـــد مـــع كــتــيــبــتــه في 

الــبــدالء: »كــانــت عالقتنا  األولـــى على مقاعد 
مــمــتــازة أنـــا ولــويــس، فــي املــلــعــب وخــارجــه«. 
وتـــابـــع: عــنــدمــا كـــان فــريــقــه الــســابــق أيــاكــس 
ــتـــردام يــتــواجــه مـــع بــرشــلــونــة فـــي دور  أمـــسـ
املجموعات لدوري أبطال أوروبا »كان نائب 
الــقــائــد فـــي الــفــريــق ويــمــتــاز بــذهــنــيــة الــفــائــز 
ــذاك خرج  واملــقــاتــل. كــان محترفًا مــثــالــيــًا«. آنـ
إنريكي فائزًا مع برشلونة مرتني )3-1 ذهابًا 

و2-صفر إيابًا(.
يتشارك املدربان رؤية كروية مشابهة: نسبة 
استحواذ مطابقة تتخللها تمريرات قصيرة 
ــدرب هـــولـــنـــدا الـــجـــديـــد  ــ ــ ــان مـ ــ ــ مـــضـــاعـــفـــة، وكـ
البوسنة وإيطاليا في دوري  )تــعــادالن ضد 
ــد كــومــان  ــالــ  بـــــداًل مـــن رونــ

ّ
األمــــــم( الـــــذي حــــل

للعب  عاشقًا  بــالــذات،  برشلونة  إلــى  املنتقل 
برشلونة.  مع  في حقبته  الجميل  الهجومي 
بناء  وأحــب  البدنية،  وقوته  بصرامته  تميز 
بقدمه  مهارته  بفضل  الخلف  مــن  الهجمات 
الــيــســرى. كـــان قــارئــًا جــيــدًا لــلــعــب، متعطشًا 

للفوز ومزودًا بثقة هولندية الفتة.
العائد  إنريكي  للويس  بالنسبة  عينه  األمــر 
لــإشــراف على »ال روخــا« بعد وقفة محزنة 
ــا، وهــو  ــانـ ــاة طــفــلــتــه املـــريـــضـــة خـ ــ شـــهـــدت وفـ
يـــحـــاول نــقــل تــجــربــتــه الــنــاجــحــة نــســبــيــًا مع 
برشلونة )2014-2017( بعد سنتني من رحيل 

املدرب الفذ بيب غوارديوال )2012-2008(.
سيفرح  إسبانيا  بمنتخب  الــلــقــاء  كــان  وإذا 
دي بور، إال أن مواجهته السابقة مع الفريق 
األيبيري ال تبشر بالخير، حيث كان مع فيليب 

بعد تعّرضه إلصابة خالل  الدولية،  النافذة 
نهاية األسبوع املاضي.

وتــخــوض فرنسا مــبــاراة دولــيــة وديـــة اليوم 
األربـــعـــاء ضــد فــنــلــنــدا، ثــم تــحــل ضــيــفــة على 
الــبــرتــغــال فـــي الــــــ14 مـــن الــشــهــر الــحــالــي في 
الخامسة  الجولة  منافسات  ضمن  لشبونة 
من دوري األمم األوروبية، قبل أن تستضيف 
ــا فــــي 17 الـــحـــالـــي فــــي بــــاريــــس فــي  ــيــ كــــرواتــ
وكــان ديشامب،  السادسة واألخيرة.  الجولة 
قد استدعى عــوار بــداًل من نبيل فقير العب 
ريال بيتيس اإلسباني الذي تعرض إلصابة 
فـــي أوتـــــار ركــبــتــه الـــيـــســـرى، قــبــل أن يــصــاب 
الجزائري األصل بدوره في فخذه في املباراة 
أمـــام ســانــت إيتيان فــي الـــدوري املحلي يوم 
األحــد املاضي. وقــال ديشامب خــالل املؤتمر 
الصحافي إنه »بعد أن خضع عوار للفحوص 
بشأن اإلصــابــة التي تعرض لها يــوم األحــد 
املاضي، قررنا أن نبقيه مع ليون«، وأضاف 
املدرب أنه لن يحل أي العب بدال من عوار )22 
عامًا( الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب 
الفائت  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  »الــديــوك« 

في مباراة ودية أمام أوكرانيا )1-7(.
وكان ديشامب استدعى مهاجم باريس سان 
الرغم من غيابه  جرمان كيليان مبابي على 
عن صفوف فريقه بسبب اإلصابة، فيما غاب 
العب وسط رين إدواردو كامافينغا ومدافعا 
ــرالن مــيــنــدي  ــ ــيـ ــ ــد اإلســــبــــانــــي فـ ــ ــدريـ ــ ريــــــــال مـ

واليبزيغ األملاني دايو اوباميكانو.
)فرانس برس(

كوكو مساعدًا للمدرب بيرت فان مارفيك في 
نهائي مونديال 2010، الذي حسمه أندريس 
املتوجة  117 إلسبانيا  الدقيقة  في  إينيستا 
بــالــلــقــب الــعــاملــي الــوحــيــد فـــي تــاريــخــهــا في 
مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية. وكان 

دي بور أيضًا من املرشحني لقيادة برشلونة 
في 2013 لخالفة تيتو فيالنوفا، الذي توفي 
نتيجة إصــابــتــه بــالــســرطــان ومــعــانــاتــه منه 
الـــذي كــان مساعدًا  الــرحــيــل وهــو  لفترة قبل 
املـــبـــاراة مواجهة  لبيب غـــوارديـــوال. وتــشــهــد 

بني الالعب وزمالئه الحاليني في برشلونة، 
يونغ وسط  دي  فرنكي  الشاب  يقود  عندما 
هــولــنــدا، أمــــام رفـــاقـــه فـــي وســـط بــالوغــرانــا، 
على غــرار سيرجيو بوسكيتس أو سيرجي 
روبــرتــو. وتحتل إسبانيا صــدارة املجموعة 
الــرابــعــة مــن املــســتــوى األول فــي دوري األمــم 
ــاط وبـــــفـــــارق نــقــطــة  ــقــ االوروبـــــــيـــــــة، بـــســـبـــع نــ
ــا. وتــلــعــب فـــي الــجــولــة  ــيـ ــرانـ عـــن أملــانــيــا وأوكـ
الــخــامــســة، الــســبــت، على أرض ســويــســرا، ثم 
أن  الــجــاري، علمًا  فــي 17  أملــانــيــا  تستضيف 

 مجموعة يبلغ نصف النهائي.
ّ

بطل كل
ــالــــث فــي  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ أمــــــا هــــولــــنــــدا، فـــتـــحـــتـــل املـ
بــفــارق نقطتني  نــقــاط(،  املجموعة األولـــى )5 
عـــن بــولــنــدا املـــتـــصـــدرة ونــقــطــة عـــن إيــطــالــيــا 
ــد، قبل  األحــ الــبــوســنــة  الــثــانــيــة، وتستضيف 
اللقاء مع بولندا في الجولة األخيرة في 18 

الجاري.
ُيذكر أن املنتخب اإلسباني يحاول العودة إلى 
الساحة بقوة بعد خيبة أمل مونديال 2014 
ومن ثم 2018، وهو الذي كان قد هيمن على 
2008 و2012  بيورو  بفوزه  األوروبــيــة  الكرة 
قبل التراجع مع اعتزال العديد من الالعبني 
وإنييستا  هيرنانديز  تشافي  أمثال  الكبار، 
وإيــكــر كاسياس وفــرنــانــدو تــوريــس ودافيد 
فيا وكارليس بويول. أما املنتخب الهولندي 
فهو يسعى لحصد لقب هذه النسخة من دور 
األمم بعد خسارة نهائي العام املاضي أمام 

البرتغال.
)فرانس برس(

إنريكي ودي بور يستعيدان ذكريات برشلونةمانشيني يعوض غياب العبيه المصابين بكورونا في المنتخب 
تعاني المنتخبات 

األوروبية من غياب 
العديد من الالعبين بسبب 
إصابتهم بفيروس كورونا

يلتقي منتخب إسبانيا 
بنظيره الهولندي في 

مواجهة مثيرة بين 
المدربين إنريكي ودي بور

)Getty/أصيب روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا بفيروس كورونا )كالوديو فيال

موريتانيا وسعي كبير لتأهل تاريخي ثان للكان )فاضل سينا/فرانس برس(

منتخب جزر القمر الحصان األسود في التصفيات )جالل مرشدي/األناضول(

)Getty( دي بور وإنريكي لعبا معًا في نادي برشلونة

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــد إلـــى  ــديــ ــــن جــ ــعــــود الــــحــــيــــاة مـ تــ
الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
كـــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة املــقــبــلــة 
املؤجلة لتقام في الكاميرون عام 2022 بدال 
من يناير/كانون الثاني املقبل، بعد توقف 
دام ألكــثــر مـــن عــــام، عــبــر انــطــالقــة الــجــولــة 
الثالثة في أكثر من 10 مجموعات، ال بديل 
فيها عن الفوز للعديد من املنتخبات لإبقاء 
على اآلمـــال فــي الــتــأهــل، ســـواء متصدرا أو 
ــدول تـــرتـــيـــب املـــجـــمـــوعـــات.  ــ وصـــيـــفـــا فــــي جــ

العرب 
والتصفيات 

األفريقية
مشوار متواصل للتأهل

تحاول المنتخبات العربية حجز مقعد مبكر في 
ستزيد  وربما   ،2022 أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 
غلة العرب من مقاعد الـ»كان« المقبل في حال 
نجحت منتخبات ليبيا وجزر القمر وموريتانيا في 

التأهل

تقرير

وتــتــجــه عــيــون الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة صــوب 
األفــريــقــي تبحث  الــشــمــال  مــن  3 منتخبات 
ــقـــاط الـــثـــالث،  ــنـ ــار، وحـــصـــد الـ ــتــــصــ عــــن االنــ
ومواصلة البداية الجيدة التي حققتها في 

أكبر  على  الحصول  فــي  أمــال  أول جولتني، 
الــبــطــاقــات العربية بعد رفــع عدد  عــدد مــن 
 24 إلــى  النهائيات  في  املشاركة  املنتخبات 

منتخبا.
ــي املــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة تــــبــــدأ رحـــلـــة  ــ ــ وفـ
يلتقي منتخب  الــعــربــيــة، حــني  املــنــتــخــبــات 
موريتانيا »الحصان األسود في عام 2019 
» وصاحب اإلنجاز التاريخي بالتأهل ألمم 
أفــريــقــيــا املــاضــيــة فـــي مــصــر ألول مــــرة في 
تاريخه مع نظيره بوروندي تحت شعار ال 

بديل عن الفوز.
وتمثل املباراة بالنسبة ملنتخب موريتانيا 
عــنــق زجـــاجـــة فـــي رحــلــة الــتــأهــل إلـــى األمـــم 
ــقـــط »املـــنـــافـــســـة عــلــى  ــيــــس فـ األفـــريـــقـــيـــة ولــ
الـــوصـــافـــة«، حــيــث يــمــلــك 4 نـــقـــاط مـــن فــوز 
وتعادل حتى اآلن والفوز يتيح له الوصول 
مــن   %50 بــنــســبــة  واالقــــــتــــــراب   ،7 لــلــنــقــطــة 
الذهاب، ويحتاج  نهاية مرحلة  التأهل مع 
لـــ 11 نقطة فــي 3 مــبــاريــات تالية من  معها 
أجـــل الــصــعــود الــرســمــي، واليــمــلــك منتخب 
بــورونــدي في املقابل أيــة نقاط وخسر أول 

مباراتني له.
وشهد معسكر املنتخب املوريتاني أحداثا 
األخــيــرة، حيث اضطر  الساعات  في  مثيرة 
الفني  املدير  مارتينيز  كورينتني  الفرنسي 
املختارين  الالعبني  لزيادة عدد  للمرابطني 
إلــى 30 العــبــا، وهــو مــا يمثل رقما قياسيا 
من الالعبني في معسكر بسبب التخوف من 
كــورونــا، وتحسبا  فــيــروس  تحاليل  نتائج 
إلمــكــانــيــة فــقــدان أي العـــب بسبب اإلصــابــة 
بالفيروس بصورة مفاجئة، وهو ما سعى 
املدرب الفرنسي للتعامل معه بشكل فعلي.

ومـــن جــانــبــه أكـــد املـــديـــر الــفــنــي ملــوريــتــانــيــا 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ كـــوريـــنـــتـــني مـــارتـــيـــنـــيـــز  فـ
بــورونــدي  لقاء  لخوض  جاهزيته  إعالمية 
ــد الــنــقــاط  ــفــــوز وحـــصـ ــل تــحــقــيــق الــ ــ مــــن أجـ
الـــثـــالث، والـــحـــفـــاظ عــلــى ســجــلــه اإليــجــابــي 
فــي تصفيات املــجــمــوعــة. وقـــال« بــورونــدي 
لــيــس فــريــقــا ضــعــيــفــا، نــعــم بــدايــتــه صعبة 
ــيـــات، الــــفــــتــــرة املــــاضــــيــــة تــغــيــر  ــفـ ــتـــصـ فــــي الـ
أن يلعب  أتوقع  الكثير من األوضـــاع،  فيها 
مــنــتــخــب بـــورونـــدي بــكــل قــــوة، وأتــمــنــى أن 
بدأنا  أننا  خاصة  حليفنا،  التوفيق  يكون 
اإلعــــــــداد بــشــكــل مـــتـــأخـــر بــســبــب اســـتـــدعـــاء 
املحترفني من الخارج، وفي ظــروف صعبة 
بسبب تفشي فيروس كورونا ولدي ثقة في 

موريتانيا وجزر القمر 
في محاولة للبحث عن 

تأهل عربي إضافي

منتخب ليبيا يطمح في المضي قدما صوب التأهل )الكسندر جوي/فرانس برس(

قـــدرة الــالعــبــني تقديم أفــضــل مــا لديهم من 
أجل تحقيق الفوز الكبير والوصول للنقطة 
ــتـــي يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا فــــي تــحــديــد  7 الـ

مسيرتنا صوب التأهل للمرة الثانية«.
ومن موريتانيا إلى جزر القمر الذي يعتبر 
منتخبا صاعدًا في التصفيات، والذي فاجأ 
الــجــمــيــع بــــصــــدارة مــبــكــرة لـــجـــدول تــرتــيــب 
املجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز 
وتــعــادل فــي وجـــود منتخبات أكــثــر خبرة، 
ــم أفــريــقــيــا مثل  ومــنــهــا مـــن تــــوج بــطــال ألمــ
مصر ومنها من ظهر عــدة مــرات في الكان 
نظيره  يلتقي  حينما  وتــوغــو،  كينيا  مثل 

الكيني في لقاء عصيب وصعب.
فــي املــقــابــل يــمــلــك املــنــتــخــب الــكــيــنــي بـــدوره 
فرصة قوية للمنافسة على قمة أو وصافة 

ومـــحـــمـــد يــــوســــف العـــــب وســـــط أغــاكــســيــو 
تــورا  رأس حربة  مــامــادي  وعلي  الفرنسي، 

الفرنسي.
األخير  القمر  وشهد معسكر منتخب جــزر 
بسبب  واســـعـــا،  وجــــدال  بالجملة  مــفــاجــآت 
الفني ألكثر من العــب مثل  املدير  استبعاد 
نــاصــر شــامــيــد العـــب غــازمــيــتــان الــرومــانــي 
ــــط نــوتــنــغــهــام  ــــب وسـ ــيـــرو العـ وفـــــــؤاد بـــاشـ
وأسماء  فنية،  ألسباب  اإلنكليزي  فورست 

أخرى خرجت من حسابات املدرب.
وفـــي املــجــمــوعــة الــعــاشــرة ، يــدخــل منتخب 
عــربــي آخـــر الــســبــاق بحثا عــن الــفــوز فقط، 
لإبقاء على آماله في التأهل خاصة في ظل 
على  كبير  بشكل  منتخبات   3 مــع  تنافسه 
بطاقة التأهل وصيفا في ظل تصاعد فرص 

املجموعة، ويملك في جعبته حاليا نقطتني 
من التعادل في أول جولتني مع مصر 1/1 
فــي اإلســكــنــدريــة و1/1 مــع تــوغــو فــي عقر 

دارها.
وتمثل املباراة بالنسبة لجزر القمر فرصة 
ذهــبــيــة لــلــحــصــول عــلــى 3 نــقــاط ومــواصــلــة 
الزحف نحو تحقيق حلم التأهل ألول مرة 
إلى أمم أفريقيا. واستدعى أمير عبدو املدير 
بالكامل،  الــضــاربــة  قــوتــه  للمنتخب  الفني 
يتصدرها النجم الكبير ألفاردو بن محمد 
مهاجم رد ستار الصربي وأشهر العب في 
البالد والذي يعد املهاجم األول للتشكيلة، 
باإلضافة إلى عدد من املحترفني مثل قاسم 
عبدالله مدافع أتلتيكو مارسيليا الفرنسي، 
وعلي أحمدا حارس مرمى بران النرويجي، 

املــنــتــخــب الــتــونــســي لــحــســم الـــصـــدارة بعد 
بدايته القوية وحصده 6 نقاط. والبطل هو 
يــخــوض واحـــدة من  الـــذي  الليبي  املنتخب 
نظيره  يلتقي  حينما  املرتقبة،  املــواجــهــات 
غينيا االستوائية تحت شعار ال بديل عن 
الــفــوز أيضا فــي املــبــاراتــني معا، وليس في 

لقاء على حساب آخر.
ويــدخــل املــنــتــخــب الــلــيــبــي الــلــقــاء، ولــديــه 3 
نقاط مقابل رصيد خال لغينيا االستوائية، 
ويتيح الفوز له التقدم للوصافة على األقل 
املتصدر   « أمــام تونس  تنزانيا  تعثر  حــال 
ــــذي يــمــلــك 3 نــقــاط  الــحــالــي » لــلــجــدول والــ

أيضا.
وعاش املنتخب الليبي أجواء متوترة بسبب 
املحترفني، وأثار أحمد بن علي املحترف في 

كروتوني اإليطالي جدال بسبب طلبه عدم 
الــحــضــور ألزمــــة  لــه مــع فــريــقــه، فــي الــوقــت 
الضاربة  قــوتــه  الفني  الجهاز  حشد  نفسه 
ــاقـــي املـــحـــتـــرفـــني، مـــثـــل مـــؤيـــد الـــالفـــي  مــــن بـ
ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني والسند 
الـــورفـــلـــي واملــعــتــصــم صــبــو، وهــــي املـــبـــاراة 
األولى للمنتخب الليبي تحت قيادة مديره 
الفني علي املرجيني الذي تولى املسؤولية 
خلفا لفوزي البنزرتي الذي انتهى تعاقده 

مع االتحاد الليبي قبل أسابيع.
وقال مدير املنتخب الليبي كمال الترهوني 
الــروح املعنوية  في تصريحات إعالمية إن 
لدى الالعبني في أعلى معدل، وهناك رغبة 
وتــصــمــيــم عــلــى الــفــوز وإنـــعـــاش اآلمــــال في 

التأهل لنهائيات أمم أفريقيا.
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لندن ـ العربي الجديد

ــبــــات الـــعـــاملـــيـــة  ــتــــخــ ــنــ تـــســـتـــعـــد املــ
في  املباريات  من  العديد  لخوض 
األسبوع الحالي، وتعيش العديد 
منها على وقع إصابات العديد من الالعبني، 

هنا أبرزهم.

عوار وفقير خارج منتخب فرنسا
مــن اإلصــابــات بشكٍل  عــانــى منتخب فرنسا 
كبير خـــالل األســـبـــوع، فــفــي الــبــدايــة تــعــّرض 
الــالعــب نبيل فقير نجم نــادي ريــال بيتيس 
اإلسباني إلصابة في أوتــار ركبته اليسرى، 
ــر دفــــع ديــديــيــه ديـــشـــامـــب، مـــدرب  ــ ــذا األمـ ــ وهـ
الديوك، الستبداله بالالعب حسام عوار، لكن 
األخــيــر أصــيــب فــي فــخــذه فــي مـــبـــاراة فريقه 
ليون أمــام نظيره سانت إيتيان في الــدوري 

املحلي يوم األحد املاضي.
وتــخــوض فرنسا مــبــاراة دولــيــة وديـــة اليوم 
البرتغال   على 

ّ
األربعاء ضد فنلندا، ثم تحل

الخامسة  الجولة  لشبونة ضمن  في  السبت 
من دوري األمم األوروبية، قبل أن تستضيف 
كـــرواتـــيـــا الـــثـــالثـــاء فـــي بـــاريـــس فـــي الــجــولــة 
الــســادســة واألخـــيـــرة. وبــحــســب ديــشــامــب لن 
 أي العـــب بـــداًل مــن عـــوار صــاحــب الــــ22 

ّ
يــحــل

لعنة اإلصابات 
تضرب المنتخبات

تحديدًا،  األوروبية  القارة  في  القدم  كرة  لمباريات  المزدحم  الجدول  يُعد 
قوائم  على  كبيٍر  بشكٍل  أثّر  مما  أنديتهم،  في  الالعبين  إلصابة  رئيسًا  سببًا 
الحالي  األسبوع  في  ورسمية  ودية  مباريات  ستخوض  التي  المنتخبات 

والمقبل، وقد خسر العديد من المدربين أسماء مهمة في تشكيلتهم

3031
رياضة

تقرير

عامًا، الذي خاض أولى مبارياته مع منتخب 
الديوك في تشرين األول/ أكتوبر الفائت في 
مباراة وديــة أمــام أوكرانيا 7-1. ولــم تتوقف 
سلسلة اإلصابات بمنتخب فرنسا عند هذا 
الحد، إذ تحوم الشكوك حول مشاركة ظهير 
بايرن ميونخ، بنجامان بافار بسبب إصابة 
عضلية في الفخذ، ليمنح ديشامب الفرصة 
لظهير موناكو روبن أغيالر )27 عامًا(، مما 
يعني ظهوره بقميص املنتخب للمرة األولى.

فاتي وخيسوس نافاس
فــاتــي عــن منتخب  أنــســو  الــالعــب  سيغيب 
املــبــاريــات املقبلة، حني  بــالده إسبانيا، فــي 
يواجه الروخا هولندا غدًا، ومن ثم سويسرا 
وأملانيا في دوري األمم األوروبية. وتعّرض 
فاتي، إلصابة خالل مباراة فريقه أمام ريال 
بيتيس في الدوري اإلسباني وأعلن البرسا 

أنه يعاني من قطع في الغضروف الداخلي 
لــلــركــبــة الــيــســرى. وظــهــرت بــــوادر اإلصــابــة 
الــتــي تسبب فيها  اللقطة  فــي  الــالعــب  على 
بركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 33 إثر تدخل 
قوي عليه من الخلف من املدافع الجزائري 
استبداله بني شوطي  ليتّم  ماندي،  عيسى 
املـــــــبـــــــاراة، لـــحـــســـاب الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
إنريكي  لــويــس  واســتــدعــى  ميسي.  ليونيل 
مــدرب إسبانيا، العــب ريــال مــدريــد، ماركو 
 مكان فاتي، فيما سيعوض 

ّ
أسينسيو ليحل

خيسوس  أرســنــال  العـــب  بييرين  هيكتور 
نــافــاس، الــذي تــعــّرض بـــدوره آلالم عضلية 
خــالل مــبــاراة فريقه أمـــام أوســاســونــا، مما 

أبعده عن صفوف املنتخب هو اآلخر.

إصابات في ألمانيا
عانى منتخب أملانيا هو اآلخر من إصابات 
عديدة، مما دفع يواخيم لوف التخاذ بعض 

القرارات وإجراء العديد من التغييرات.
 مــن 

ّ
الــــعــــالــــم 2014 كــــــل ــل  ــطـ ــيـــب عــــن بـ ــغـ ويـ

مــارســيــل هــاســتــنــبــيــرغ مـــن نــــادي اليــبــزيــغ 
ــذلـــك تــيــلــو كــيــريــر العــــب نـــــادي بــاريــس  وكـ
ســــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، مــمــا دفــــع لــوف 
ــتـــدعـــاء العــــب وســــط فــولــفــســبــورغ من  السـ
أصــــول كــونــغــولــيــة، بـــوت بــاكــو، ملــواجــهــات 
الــدولــيــة.  الــجــاري  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ويــســتــعــد »املـــانـــشـــافـــت« ملــواجــهــة الــتــشــيــك 
وديًا، ثم أوكرانيا في دوري األمم األوروبية 
في أملانيا يومي 11 و14 من الشهر الجاري 
عــلــى الـــتـــرتـــيـــب، قــبــل أن يــحــل ضــيــفــًا على 
إسبانيا في نفس املجموعة بالبطولة يوم 

.17
أما الغياب األبرز عن منتخب أملانيا، فكان 
جوشوا كيميتش، الــذي سيبقى بعيدًا عن 
املالعب لعّدة أسابيع، قد تصل حتى يناير/

كانون الثاني املقبل، بعد خضوعه لجراحة 
تعّرض  إصابة  لعالج  الركبة  في غضروف 
بــني فريقه  الكالسيكو  لــهــا خـــالل مــواجــهــة 
بـــايـــرن مــيــونــخ أمــــام بــروســيــا دورتـــمـــونـــد. 
وأصــيــب كيميتش خـــالل مــحــاولــتــه إيــقــاف 
إرلينغ هاالند،  مهاجم »أسود فيستفاليا« 
من عناصر  اثنني  بدعم  امللعب  من  ليخرج 

الجهاز الفني لبايرن.

فالفيردي خارج تشكيلة األوروغواي
فالفيردي،  فيدي  األوروغوياني  الالعب  كان 
نجم ريال مدريد، يمني النفس في االنضمام 
مـــجـــددًا ملــنــتــخــب األوروغــــــــواي، بــعــدمــا تــأكــد 
غيابه عــن املــالعــب ملــدة شهر على األقـــل إثر 
وستحرم  اليمنى.  ساقه  فــي  بكسر  إصابته 
اإلصـــابـــة املــنــتــخــب األوروغـــوايـــانـــي مــن أحــد 
ركائزه األساسية على األقل في آخر مباراتني 
أمــيــركــا الجنوبية  فـــي تــصــفــيــات  خــاضــهــمــا 
أمـــام تشيلي  بقطر  مــونــديــال 2022  املــؤهــلــة 
واإلكـــــــوادور، حــيــث شـــارك فــالــفــيــردي فيهما 

فيدي فالفيردي حزين 
بسبب غيابه عن منتخب 

األوروغواي

دومينيك تيم حزين لهجمات فيينا وجاهز للندن
الثالث  املصنف  تيم،  دومينيك  النسماوي  أبــدى 
الــذي ضرب  اإلرهابي  الحادث  إزاء  عامليًا، حزنه 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا اإلســـبـــوع املــاضــي، 
الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، في الوقت الذي 
أعلن فيه تعافيه من اإلصابة في قدمه، وعودته 
لــلــمــالعــب مــن خـــالل بــطــولــة األســـاتـــذة الختامية 
الفترة من 15 وحتى  تقام خــالل  التي  لندن  في 
تيم عبر موقعه  الــجــاري. وكتب  الشهر  مــن   22
الــرســمــي عــلــى اإلنــتــرنــت »لــيــس خــريــفــًا هــادئــًا، 
األسبوعان املاضيان كانا صعبني للغاية«. وتابع 
صاحب الـ27 عامًا »بعد الخروج من ربع نهائي 
بطولة ستادهاله في فيينا، تعافيت من إصابتي 
في القدم، وبعد يومني أو ثالثة من الراحة، بدأت 
 O2( ــتـــعـــداد لــنــهــايــة املـــوســـم عــلــى مـــالعـــب االسـ
Arena( في لندن«. وأبدى تيم استعداده للبطولة الختامية التي تضّم أفضل 8 العبني في 
العالم، رغم »حزنه الشديد« للهجوم الذي ضرب عاصمة بلده بداية الشهر الجاري، وهو 
األول في البالد خالل آخر 35 عامًا. كما أوضح أن مدربه، نيكوالس ماسو، كان »قريبًا 
 

ّ
للغاية« من األحــداث، حيث كان يتناول العشاء بالقرب من مسرح الجريمة. ورغــم كل
هذه األحداث، أكد تيم أنه يستعد بمعنويات عالية لبطولة لندن. وقال: »سأسافر األربعاء 
إلى لندن مع فريقي. سيكون الهدف األخير في 2020، وذكريات العام املاضي الطيبة ما 
زالت حاضرة«. وبلغ تيم نهائي النسخة املاضية قبل أن يخسر اللقب على يد اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتني لواحدة.

االتحاد اإليطالي يؤجل دفع رواتب 
الالعبين أسبوعين بسبب كورونا

فيروس  »تفشي  إزاء  أنه  غرافينا،  غابرييلي  القدم،  لكرة  اإليطالي  االتحاد  رئيس  أعلن 
كــورونــا«، قــررت أندية الدرجة األولــى »السيري آ« تأجيل دفــع رواتــب الالعبني األخيرة 
ألســبــوعــني. وكــشــف االتــحــاد اإليــطــالــي فــي بــيــان رســمــي أنــه بمقتضى مقترح رئيس 
االتحاد اإليطالي، سيتم دفع رواتب الالعبني في أول ديسمبر/ كانون األول املقبل، وليس 
في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث قام املجلس الفيدرالي باملوافقة على القرار، 

رغم اعتراض وكالء العبي ومدربي أندية »السيري آ«.
الــثــانــي 2020 حتى أول  الــــ16 مــن نوفمبر/تشرين  فــتــرة  الــبــيــان »تــم تأجيل  وجـــاء فــي 
الـــ16  فترة  تغيير  يتم  لم  األقــل،  األجــور  أجــل حماية  املقبل. من  األول  ديسمبر/ كانون 
الخاصة بعقود  االلتزامات  لدفع األشهر من يونيو/حزيران 2020، وكذلك  من نوفمبر 
الالعبني الذين يتقاضون رواتب سنوية إجمالية تعادل أو تقل عن 50 ألف يورو«. وأكد 
غرافينا أنه ال يزال في محادثات مع وزير االقتصاد حتى يتم إدراج االتحاد اإليطالي 
الخاصة بإيجاد طرق ملساعدة األندية املحترفة«. كما  الحكومة  للعبة »ضمن إجــراءات 
التاجي  الفيروس  عن  الكشف  مركز موحد الختبارات  على  االعتماد  في  رغبته  أبــدى 

)PCR( لكل العبي الدرجة األولى، بهدف ضمان نتائج شفافة ونزيهة للجميع.

دييغو كارلوس يدين بالفضل إلشبيلية 
في انضمامه لمنتخب البرازيل

أكـــد املــدافــع ديــيــغــو كــارلــوس الـــذي انــضــّم للمرة 
ــدادًا  ــعـ ــتـ ــل اسـ ــرازيــ ــبــ ــ األولـــــــى لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب ال
ملــواجــهــتــي تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة املــؤهــلــة 
ملونديال 2022 بقطر أمام فنزويال واألوروغواي، 
أن مشاركته مع ناديه إشبيلية اإلسباني ساعدته 
على الظهور للمرة األولى بقميص »السيليساو«. 
وقال صاحب الـ27 عامًا خالل مؤتمر صحافي 
من داخل معسكر تدريبات االتحاد البرازيلي في 
غرانخا كوماري، إنه يحاول مع ناديه اإلسباني 
ما  وهــو  دفاعيا،  منه  أكثر  إبداعي  اللعب بشكل 
ينتظر أن يساعده على الظهور بشكل طيب مع 
»الكناري«. وقال في هذا الصدد إن »إشبيلية أعدني جيدًا لطريقة اللعب هذه، وللتفكير 
فــي الجانب اإلبــداعــي فــي الــدفــاع«. وتــابــع: »لــن أجــد أي مشكلة فــي التأقلم على أسلوب 
لعب املنتخب، ألنني أؤدي بنفس الطريقة مع فريقي الحالي«. وأكد دييغو كارلوس أن 
النادي األندلسي منحه فرصة اللعب في فريق أوروبي أكثر تنظيمًا وقدرة على حصد 
األلقاب، وذلك بعد عدة تجارب في البرتغال وفرنسا. كما شدد على أنه وجد صعوبة 
في إبالغ أصدقائه وعائلته بمدى سعادته باالنضمام للمرة األولى للمنتخب، حلمه منذ 
أحد  يعتبره  والــذي  األعــلــى،  مثله  تشلسي،  نجم  تياغو سيلفا،  بجوار  واللعب  الصغر، 
: »أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. لقد كان حلمي منذ 

ً
أفضل مدافعي العالم. وختم قائال

املنتخب،  ملساعدة  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  وأتمنى  عظيمة،  فرصة  إنها  الصغر. 
واالستمرار مع هذه املجموعة الرائعة التي استقبلتني بشكل طيب«.

2016 قادمًا من باكوش فيريرا البرتغالي، وكان يبلغ 20 
عاما آنذاك، لكن سيميوني لم يمنحه فرصة لعب أي دقيقة 
رسمية، بينما سجل هــدفــا واحـــدا فــي مــبــاراة وديـــة أمــام 
الــعــودة سريعًا  كــروتــونــي. وفــرض سيميوني على جوتا 
إلــى الــبــرتــغــال بــإعــارتــه إلــى نـــادي بــورتــو فــي نفس الــعــام، 
الفرنسي  بالنجم  رغــم إشــادة كل من شــاهــده، ومقارنته 
أنــطــوان غــريــزمــان مــهــاجــم »الــروخــيــبــالنــكــوس« الــســابــق. 
ــارة مــرة أخـــرى إلــى نــادي  وانــتــقــل جــوتــا على سبيل اإلعــ
في  بــارزًا  دورًا  ولعب  الثانية،  الــدرجــة  في  وولفرهامبتون 
تأهل »الذئاب« إلى »البريميرليغ«، بعدما سجل 17 هدفا، 
مليون   14 مقابل  الشراء  بند  تفعيل  الفريق  إدارة  لتقرر 
يورو. واعتقد أتلتيكو أنه حقق ربحًا بعد أن اشترى جوتا 
مقابل 11.2 مليون يورو، قبل بيعه لوولفرهامبتون، بينما 
ظــن فــي الــبــدايــة أنــه صفقة خــاســرة، لــعــدم وجـــود فرصة 

ملنافسة أنخيل كوريا وغايتان وفيتولو وكاراسكو آنذاك. 
ونسي جوتا إخفاقه في أتلتيكو مدريد، وبلغ النضج مع 
وولفرهامبتون الذي تحول إلى أحد أمتع أندية إنكلترا في 
السنوات األخيرة مع املدرب البرتغالي نونو سانتو، وراقه 
الثاقبة  العني  كلوب صاحب  يورغن  األملــانــي  الفني  املدير 
دائما تطور املهاجم الشاب، وراهن عليه لالنضمام لبطل 
»البريميرليغ«. الغالبية ظنت أن جوتا سيكون مجرد بديل، 
لكنه ترك انطباعا مبهرا وسجل 4 أهداف في 6 مباريات 
ــداف فــي 3 مــبــاريــات بـــدوري األبــطــال،  ــدوري، و4 أهـ ــ فــي ال
حــتــى أجــبــر كــلــوب عــلــى إجــــالس فــيــرمــيــنــو عــلــى مقاعد 
بأنه ال يخشى تهميش فيرمينو  واعترف كلوب  الــبــدالء. 
القرار الصحيح الستغالل تألق دييغو، األداء  قائال »كان 

الجيد ال يصيبني بالصداع«.
)العربي الجديد(

بداية  بتألقه في  العالم  البرتغالي دييغو جوتا  املهاجم  أبهر 
مشواره مع نادي ليفربول، وخطف األنظار دون خوف من 
والسنغالي  محمد صــالح  املصري  الخطير  الثالثي  وجــود 
يعرف  ال  بينما  فيرمينو،  روبــرت  والبرازيلي  ماني  ساديو 
ــان فــي صــفــوف أتــلــتــيــكــو مــدريــد اإلســبــانــي  ــه كـ كــثــيــرون أنـ
ــدرب األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو  ــ ســابــقــا، لــكــنــه لـــم يــحــظ بــثــقــة املــ
ليفربول عــن جوتا  مــدرب  يــورغــن كلوب  وقــال  سيميوني. 
الــذي لم يتم 24 عاما: »إنــه أفضل بكثير مما كنت أعتقد«، 
بعد  فقط  يــورو  مليون   45 مقابل  الصيف  هدية  واعتبرها 

ضمه من نادي وولفرهامبتون هذا املوسم. 
وأحرز جوتا ثالثة أهداف »هاتريك« أمام أتالنتا اإليطالي 
لينضم إلى هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 4 أهداف، 
وأظهر تنوعًا رائعًا في التسجيل بالقدمني اليمنى واليسرى 
وبالرأس وبسهولة شديدة. وانضم جوتا إلى أتلتيكو في 

دييغو جوتا

على هامش الحدث

نجح البرتغالي 
الشاب دييغو 

جوتا بإثبات 
نفسه مع نادي 

ليفربول اإلنكليزي 
بعد االنتقال إليه 
في »الميركاتو« 

الصيفي

كيميتش بعد 
إصابته مع بايرن 
يعتبر الغياب 
األبرز عن منتخب 
ألمانيا )مارتين 
)Getty/مييسنر

أصيب العب فريق نيس الفرنسي جوردان لوتومبا، وكذلك أحد أعضاء 
الجهاز الطبي للمنتخب السويسري بفيروس كورونا، ليغيب الالعب بالتالي 
عن مواجهة منتخب بالده الودية أمام بلجيكا وكذلك عن مواجهتي 
الدولي  الظهير  سيخضع  حيث  األوروبية.  األمم  بدوري  وأوكرانيا  إسبانيا 
وبهذا  الصحية.  للتوجيهات  تطبيقًا  المنفرد  للعزل  المنتخب  وطبيب 
ولن  خطته  على  بيتكوفيتش  فالديمير  المدرب  جهاز  سيبقى  الشكل 

يقوم باستدعاء العب آخر مكان لوتومبا.

لوتومبا خارج تشكيلة سويسرا

وجه رياضي

بــصــفــة أســـاســـيـــة. ويــســتــعــد »الــســيــلــيــســتــي« 
املونديال،  تصفيات  في  مشواره  الستئناف 
 14 يــوم  كولومبيا  حيث سيحل ضيفًا على 
أن يستقبل بعدها  قبل  الــجــاري،  الشهر  مــن 

بثالثة أيام البرازيل.
ــــج الــــعــــالجــــي،  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــــردي الـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ  وبــــــــــدأ فـ
بــعــدمــا نــشــر رســالــة حملت صـــورة لــه أثــنــاء 
األريــكــة، وقــدمــه داخـــل جبيرة  جلوسه على 

وبجانبه عكازان.

أي أعــــراض لــكــورونــا. وســيــخــوض املنتخب 
ــم  الــبــلــجــيــكــي ثـــــالث مــــبــــاريــــات بـــــــدوري األمــ
األوروبــيــة أولها أمــام سويسرا في الـــ11 من 
الــجــاري ثــم إنكلترا فــي 15 مــن نفس  الشهر 
ـــ18. وأضــاف  الشهر وأخــيــرًا الــدنــمــارك فــي الــ
تـــورغـــان أنـــه ال يــعــلــم إذا مـــا كـــان سيخضع 
شــقــيــقــه الخـــتـــبـــار ثــــان عــلــى أمــــل االنــضــمــام 
»الشياطني الحمر« الحقًا، على الرغم من أن  لـ
هــذا األمــر غير مرجح. لم تكن األمــور أفضل 

البرازيل وهولندا وبلجيكا وبريطانيا
خط  لــالعــب  الــبــرازيــل  منتخب  كتيبة  تفتقد 
الــوســط كــاســيــمــيــرو الـــذي تــعــّرض قــبــل أيــام 
ــا، فــيــمــا يعيش  ــورونــ لـــإصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــ
منتخب بلجيكا على وقع غياب نجمه األول 
إيــديــن هـــازارد للسبب عينه، على الــرغــم من 

تراجع مستواه هذا املوسم بشكٍل كبير.
إيدين هـــازارد، فإن  وبحسب تورغان شقيق 
نــجــم املــلــكــي بــصــحــة جـــيـــدة وال يــعــانــي من 

فـــي مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، فــمــع اســـتـــمـــرار غــيــاب 
القائد فيرجيل فان دايك لإصابة منذ فترة 
بعد تدخل بيكفورد القوي عليه خالل مباراة 
إيـــفـــرتـــون ولـــيـــفـــربـــول فـــي الــــــــدوري، تــعــّرض 
مــنــتــخــب الــطــواحــني لــضــربــة جـــديـــدة بسبب 
الحارس ياسبر سيليسني. وسيفتقد غاريث 
ساوثغيت مــدرب منتخب إنكلترا هو اآلخر 
خـــدمـــات أحــــد أبــــرز نــجــومــه، تــحــديــدًا تــرنــت 

ألكساندر-أرنولد.

بعد خضوعه  بشكٍل جيد  مــارادونــا  دييغو  األرجنتينية  الــقــدم  كــرة  أســطــورة  يتعافى 
لعملية جراحية في الدماغ الثالثاء املاضي وقد يغادر املستشفى خالل األسبوع الحالي 
كما ذكر طبيبه. وخضع مارادونا لعملية جراحية األسبوع املاضي إلزالة ورم دموي في 
دماغه. وبدا مارادونا الذي حجر نفسه في منزله ملدة أسبوعني بعد أن عانى أحد مرافقيه 
من عوارض فيروس كورونا، شاحبًا خالل ظهوره الوجيز في 30 تشرين األول/ أكتوبر 
لدى احتفاله بعيد ميالده الـ60 في ملعب خيمنازيا أي أسغريما، النادي الذي يشرف على 

تدريبه في الدرجة األولى االرجنتينية.

صورة في خبر
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