
ـقررة في مجـموعـة الى النـهائـيات ا
اكثر من دولة في ح يقام الدوران
نصف النهائي والـنهائي على ملعب
ـنـتـخب ـبـلي في لــنـدن. ويـدين ا و
ـــاركي بـــالـــفـــوز الى مـــســـجل الـــد
الهدف الـوحيد يـوسف بولسن الذي
انــفـرد بــاحلـارس الــسـويــسـري يـان
يـنه قبل سومـر وسـدد الكـرة علـى 

نهاية الوقت االصلي بست دقائق.
كـما تـألق احلـارس كـاسبـر شـمـايكل
بالـذود عن مرمـاه وتصـدى الكثر من
كـرة خـطـرة لــلـضـيـوف لـيـعـزز من
حـــظــوظ فـــريــقه بـــالــتـــواجــد في
النهائيات للبطولة التي توج بها
ـاركي عـام 1992 ـنـتــخب الـد ا
بعـد ان حل في الـلحـظة االخـيرة

بعدة. بدال من يوغوسالفيا ا
‰œUFð

ـنتـخب األرجـنتـيني لـكرة جنا ا
الــــقـــــدم من اخلــــســـــارة أمــــام
ـاني مـحـوال تـأخـره مـضـيـفـه األ
صــــفـــر- 2إلى تــــعــــادل 2-2 في
مـبـاراة دولـيـة وديـة عـلى مـلـعب
"سـيـغـنـال إيـدونـا بارك"
في دورتــمــونـد في
اطـار اسـتـعـدادات
األول للـتـصفـيات
ؤهـلـة إلى كأس ا
أوروبـــــــــــــا 2020
والثاني لتصفيات
مـونـديـال الـدوحة

Æ2022
انيا وتقدمت ا
بـــهــدفـــ في
الــــــــشـــــــوط

األول
ســجـلــهــمـا
ســــــــيـــــــرج
غــــنــــابــــري
(15©  وكـاي
هــافــيــرتس
هـــدفي  ©22)
ــــــانــــــيـــــا أ

وردت
األرجــــنــــتـــ
بــثـنــائــيـة في
الشوط الثاني
ســـــجــــــلــــــهـــــا
الـــــــــبــــــــــديالن
لـوكــاس أالريـو
ولــــوكــــاس  ©66)
أريـال أوكـامـبوس
ولــــــــــــــــــــعــب   Æ©85)
الـــضـــيـــوف في ظل
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يـقود لـيونـاردو بونـوتشي مـدافع يوفـنتوس ومـنتـخب إيطـاليـا تشـكيـلة بالده الـتي تواجه الـيونان
ـؤهلة لبطولة لعب األولـيمبيكو في إطـار منافسات اجملمـوعة العاشرة من التـصفيات األوروبية ا
يورو 2020. وذكرت شـبكة "أوبـتا" لإلحـصائيـات أن بونـوتشي يخـوض مباراته رقم 92 بـقميص

ساء أمام نظيره اليوناني. نتخب اإليطالي هذا ا ا
دافع اخملضرم جتاوز أليساندرو ديل بييرو مهاجم األزوري السابق والذي شارك وأضافت أن ا
ـركـز العـاشر في تـرتيب أكـثر ـنتـخب اإليطـالي ليـنـفرد بـونوتـشي با في 91 مـباراة فـقط بـألوان ا

الالعب ظهورًا بقميص إيطاليا عبر التاريخ.
نـتخب ـركز األول بـاجملـموعـة العـاشـرة برصـيد 18 نـقطـة فـيمـا يأتـي ا ويـحـتل منـتـخب إيطـاليـا ا

ركز اخلامس برصيد 5 نقاط. اليوناني با
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ــاني الــسـابق ــنـتــخب األ أشــاد جنم ا
مــيـروسالف كــلـوزه بــالالعب نــيـكالس
ن فـولـكـروج مـهـاجم نـادي فـيـردر بـر

اني. األ
وقــال الــهـداف الــتــاريــخي لـلــمــنــتـخب
ـــاني إن طـــريـــقــة لـــعب فـــولـــكــروج األ
تــتـضـمـن عـنـاصــر من أسـلــوبه هـو في

اللعب.
وفي رده عــــلى ســـؤال عـن أكـــثـــر العب
عاما): يرى فـيه نـفسـه قال كـلوزه (41 
"قلت سابقا إنه نيكالس فولكروج... أنا
ـتعـا بـالفـعل والعـبا كـامال فـهو أراه 
سـريع ولـديه الـغـريـزة الـتي يـحـتـاجـها

هاجم". ا
جتــدر اإلشــارة إلى أن كــلــوزه صــاحب
ـاني كـان ـنـتــخب األ الـ 71هـدفــا مع ا
ن في لـعـب ضـمن صــفـوف فـيــردر بـر
دة ب عامي  2004و2007 كما لعب ا
أيــضـا ضــمن صـفــوف كـايــزرسالوتـرن

وبايرن ميونخ والتسيو روما.
وأضــاف كـلــوزه مـدرب الــنـاشــئـ في
بايرن ميونخ أنه يـرى نفسه أيضا في

مـــــــــهــــــــاجـم آخـــــــــر وهــــــــو روبــــــــرت
ليفاندوفسـكي وقال: "ثمة مهاجم آخر
يـشــبـهــني بـعض الــشيء لـكــنه أفـضل
مـــــني عـــــشـــــر مـــــرات وهـــــو روبـــــرت

لـيفـانـدوفسـكي فـهـو العب كامل يـجـيد
اللعب بكـلتا قدمـيه وبالرأس وهو قادر

على التسديد".
وأوضح كــــلـــوزه أن أفـــضـل العب كـــان

ــنــتــخب كــان يــحـب الــلــعب مــعـه في ا
توماس مولر.

وقال: "أفضـل من كنت أحب الـلعب معه
كان دائما توماس مولر ألننا كنا نكمل
ـتـاز كان بـعـضنـا بـعـضـا على نـحـو 
يكفي فقط أن ننظر إلى بعضنا البعض
لـنـعـرف مـاذا سـنـفـعل... كـانت تـولـيـفـة

عبقرية".
انيا صحف أ

ـانــيـا وتــعـددت اهــتــمـامــات صــحف أ
الـــصــادرة صـــبــاح اول امس الـــســبت
والتي جاء عـلى رأسها الـضغط الواقع
ـــانـــشـــافت قـــبل عـــلى عـــاتق العـــبـي ا

مواجهة الغد ضد إستونيا.
وخرجت صحـيفـة "بيلـد" بعنـوان "مولر
يجب أن يـبقى" وذلك عـلى لسـان لوثار

ماتيوس جنم بايرن ميونخ األسبق.
وحث تـومـاس مــولـر الـنـادي الـبـافـاري
ــولــر وعــدم عــلـى ضــرورة الــتــمــسك 
الـتفـكـيـر في رحـيله رغم حتـوله لالعب

بديل مؤخرًا.
أما صحيفة "Abendzeitung  فأبرزت
حتول بـاسـتيـان شـفايـنشـتـايجـر حمللل
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ــارك عـــلى ضــيــفـــتــهــا غــلــبت الـــد
سـويــسـرا -1صــفـر وعــززت امـالــهـا
بالـتواجـد في نهـائيـات كأس اوروبا
2020 في كرة القدم ضمن منافسات

اجملموعة الرابعة.
ـارك رصــيـدهـا الى 12 ورفـعت الــد
نــقــطــة بــالــتــســاوي مع جــمــهــوريـة
ـتــصـدرة الــتي اكـتـفت ايـرلــنـدا ا

بـالـتـعـادل الـسلـبي
مع مـضـيــفـتـهـا
جــــــورجــــــيــــــا
ايـــــضـــــا.امـــــا
ســــــويـــــســـــرا
فتملك 8 نقاط
لـكـنــهـا لـعـبت
مـــــبـــــاراة اقل
عــــــــــــــــــــــــــــــــن

تصدرين. ا
ويــــتــــأهل اول
وثــــــــــــــانـي كـل
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شاركة ضـد كرواتيـا ضمن التـصفيات حـسم جاريث بيل جنم مـنتخب ويـلز موقفه مـن ا
ـؤهـلة لـنـهائـيـات يورو 2020. وكـان بيل قـد تـعرض لـضـربـة في الركـبـة من قـبل مارتن ا
ـاضي أثارت الشـكوك حول مـوقفه. وقال سكـرينيـار خالل مواجهـة سلـوفاكيـا اخلميس ا
جـاريث بـيل في تـصـريحـات نـقـلـتـها صـحـيـفـة مـونـدو ديبـورتـيـفـو اإلسـبـانيـة "أنـا مـسـتـعد

للمشاركة أشعر بحالة جيدة لقد كانت مجرد ضربة في الركبة  حلها بوضع الثلج".
وحـول مواجـهة زمـيله لـوكا مـودريتـش قائـد كرواتـيا أجـاب "نحن نـعرف بـعضـنا الـبعض
دة طويلة في توتنهام وريال مدريد سيكون من اجليد الفوز عليه". جيدًا ألننا لعبنا معًا 

ا هناك سيكون القليل من احلديث". واختتم "لم نتحدث أنا ولوكا مودريتش بعد ور
اركي كـريسـتيان على صـعيـد اخر دخل عـمالق أوروبي كبـير في الـصراع على ضم الـد

قبل. إريكسن العب وسط توتنهام خالل الصيف ا
ويحظى جنم توتنهام باهتمام كبير من ريال مدريد بجانب إنتر ميالن ويوفنتوس.

وبــحـسب مـوقع "كـالـتــشـيـو مـيـركـاتـو" فـإن بــايـرن مـيـونخ مـهـتـم بـاحلـصـول عـلى خـدمـات
إريكسن حيث يـسعى البافاري إلعادة بناء الفريق بعد رحيل آري روبن وفرانك ريبيري
ـقبل واحتـمالـيـة مغـادرة تـوماس مـولـر. وينـتهـي عقـد إريكـسن مع تـوتنـهـام في الصـيف ا

ؤكد رحيله عن السبيرز في ظل رغبته في خوض جتربة جديدة. وبات من ا
اركي في يـناير / وافقـة على رحيل جنـمه الد ولم يـحسم توتـنهام حـتى اآلن موقفه مـن ا
ـوسم ورحيله مـجانًا خـاصة وأن الفـريق يعاني ـقبل أو االنتـظار لنـهاية ا كانـون الثاني ا

وسم. بشدة من تذبذب النتائج هذا ا
ويعتبر ريـال مدريد األكثر رغبة في ضم إريكسن خاصـة بعدما فشل في التعاقد مع بول

بوجبا العب مانشستر يونايتد في مدة االنتقاالت الصيفية األخيرة.

مــنـتـخـب بـلـجــيـكــا ثـالث مــونـديـال
روســــيــــا 2018 ســـــيــــطــــرتـه عــــلى
اجملـموعـة مـنذ اجلـولـة االفـتتـاحـية
ولم يــفـوت الـفــرصـة األولى لــلـتـأهل
لــلــمــرة الــســادســة في تــاريــخه الى
نهـائـيات الـبـطولـة الـقاريـة. وعادلت
بـلــجـيـكـا رقـمـهــا الـقـيـاسي اخلـاص
بأكبر هـامش للفوز (تـسعة أهداف)
والـذي حـقـقــته سـابـقـا عـلى حـسـاب
زامـــــبـــــيــــا (1994) وجـــــبل طـــــارق
ـهـاجم الـبـلـجـيـكي (2017).  وقـال ا
روميـلـو لوكـاكـو "أظهـرنـا أننـا فريق
ــــــلـــــــعب. عــــــلـى رغم عــــــلى أرض ا
ـــنـــافـــســـة أظـــهـــرنـــا الـــنـــوعـــيــة ا
واحلدة".وتابع "التـأهل ضمناه لكن
عليـنا أن ننـهي التصـفيات بـالعالمة
ـنتخب بـغياب الكامـلة". ولم يـتأثر ا
عـــدد من العـــبــيه بـــســبـب اإلصــابــة
أبرزهم جنم وسط مانـشستـر سيتي
اإلنـكلـيـزي كـيفـن دي بروين وأحلق
ــتـواضع ــنـتــخب ســان مـاريــنـو ا
الـذي يـتـذيل تـرتـيب اجملـمـوعـة دون
نــقـاط خـســارته الـســابـعـة تــوالـيـا.
وافـــتـــتح لـــوكـــاكـــو مــهـــاجـم إنـــتــر
االيطـالي التـسجـيل بعـد تمـريرة من
يـوري تـيـلـيــمـانـز الى داخل مـنـطـقـة
اجلــــــزاء (28). ضـــــــاعـف نــــــاصــــــر
ـدرب ـنـتـخب ا الـشـاذلي الـنــتـيـجـة 
اإلســبـاني روبـرتــو مـارتــيـنـيــز بـعـد
تــمـريــرة من لــوكـاكــو سـددهــا عـلى
يسار احلارس سيموني بينيديتيني
(31).  ورفعت بلـجيكـا رصيدها الى

غياب كـثير من العـبيهم األسـاسي
الســيــمــا الــقــائــد لـــيــونــيل مــيــسي
ــــوقــــوف لــــثالثــــة أشــــهــــر مــــنــــذ ا
ـاضي من قبل احتاد آب/أغسطس ا
يـبول" بـعد أميـركا اجلـنوبـية "كـو
توجيهه انتقادا الذعا للتحكيم خالل
بـطـولـة كـوبـا أمـيـركـا األخـيـرة الـتي

حل فيها منتخب بالده ثالثاً.
كما غاب العبو باريس سان جيرمان
الفرنسي أنخل دي ماريا مانشستر
سيـتي اإلنكلـيزي سـيرخيـو أغويرو
يــوفـــنــتـــوس اإليـــطــالـي غــونـــزالــو

هيغواين عن تشكيلة التانغو.
قـابل شـارك مارك-أنـدريه تـير في ا
شــــتـــــيــــغن حـــــارس مــــرمـى فــــريق
بـرشـلــونـة اإلسـبـاني أســاسـيـا عـلى
حـسـاب مـانــويل نـويـر بـعـد سـجـال
ـانـيـة حـول شـهـدته أروقـة الـكـرة األ
من هــو "الــرقم واحــد" بــيــنــهـمــا في
ــانــشــافت. وكــانت األفــضــلـيــة في ا
الشوط األول ألصحاب األرض بشكل
مـــلــحــوظ حـــيث الحت لـــهم فــرصــاً
كثيرة أمـام خصم بصـفوف مهزوزة
السـيـمـا خط الـدفـاع الـذي كان سـهل
ـانشـافت. وافـتتح ـهاجـمي ا نـال  ا
تألق غنـابري جنم بـايرن مـيونيـخ ا
في اآلونة األخيرة التسجيل بعد 15
دقـيـقـة اثـر تـسـديـدة مـتـقـنـة بـعـدمـا
تالعب بــأربــعـة العــبـ في مــنـطــقـة
اجلزاء اثر تمريرة من زميله لوكاس
كلوستـيرمان. وساهم كلـوستيرمان
العب اليـــبــزيغ في الـــهــدف الــثــاني
ـنـتـخب بالده اثـر خـطـفه الـكـرة من
لعب تقدم بها إلى منطقة منتصف ا
األرجنتـ ومررها لغـنابري عـكسها
تـوغل ب عرضـيـة إلى هافـيـرتس ا
رمى قطـبي الدفـاع فـتابـعهـا داخل ا
ـانشـافت هـدفـاً ثـالـثاً (Æ©22 وأهـدر ا
بـعدمـا نـابت الـعـارضـة عن احلارس
أوغـــوســتـــ مــارشـــيــســـ بــردهــا

Æ©27) تسديدة يوليان براندت
وكــاد رودريـغــو دي بــول أن يــقـلص
الـنتـيـجة بـتسـديـدة قويـة اصـطدمت
ن للحارس تير شتيغ بالقائم األ
ــــاني ــــنــــتــــخب األ (Æ©33 وواصـل ا
أفـــضــلــيــتـه وضــغــطه عـــلى مــرمى
ضيوفه طيلة ربع الساعة األولى من
ـدرب الـشــوط الــثـاني الى أن قــام ا
األرجنتيني ليونيل سكالوني بثالثة
تبديالت بهدف تـغيير النـتيجة وهو
مــا جنح بــتـحــقـيــقه أوال بــتـقــلـيص
الـفــارق عـبـر العـب بـايـر لــيـفـركـوزن
اني أالريو بديل جنم يـوفنتوس األ
اإليـــطـــالي بـــاولــو ديـــبـــاال من كــرة
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ـانـيــة بـعـد فـني عــبـر قـنـاة "ARD األ
أيــام قــلــيــلــة عـلـى إعالنه اعــتــزال كـرة

القدم.
Westfalenpost"" أمـــــا صــــحــــيــــفــــة
فــــجـــاءت بــــعــــنــــوان "ضــــغـط من أجل
النجاح" في إشارة لـلضغوط التي تقع
ـانـيـا عنـد مـواجـهة عـلى كاهـل العبي أ
إسـتونـيـا امس األحـد في التـصـفـيات

ؤهلة لبطولة يورو .2020 ا
رومينيجه: كدت أبكي

وكــشف كــارل هــايــنــز رومــيــنـــــــيــجه
الـرئيس الـتـنفـيـذي لـبايـرن مـيـــــــونخ
درب عن موقف مؤثر حدث عـند إقالة ا
اإليـطـالي كـارلــو أنـشـيـلـوتي من قـيـادة

البافاري.
وقــال رومـــيــنـــيــجه فـي تــصـــريــحــات
أبــرزتـــهـــا شـــبـــكــة "ســـكـــاي ســـبــورت
إيطاليـا": "أنشيـلوتي مدرب رائع ولكن
بعـد عام ونـصف من قيـادته لبـايرن لم
تكن األمور على ما يرام وكانت النتائج

غير مرضية لنا".
وأضـاف: "كارلـو شـخص جـيد ويـتـمتع

بهدوء ال يصدق كما أننا أصدقاء".

جانب من اللقاء

ميروسالف
كلوزه
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أصبح الـعداء الـكيـني إليـود كيـبتـشوغي أول رياضـي ينهي
سباق ماراثـون في أقل من ساعت بفـارق عشرين ثانية عن
زمن الـ 120دقيقـة.وقطع الكيني الـبالغ من العمر 34 عاما
مـسـافة  42.2كـيـلـومتـر في سـاعـة واحدة و59 دقـيـقة و 40
ثانـية في سـباق خاص بـرعايـة إحدى الـشركـات البـريطـانية
جـرى في الـعـاصـمـة الـنـمـساويـة فـيـيـنـا الـسـبت. لـكن لن يـتم
االعــتـــراف بـــهــذا اإلجنـــاز كــرقـم قــيـــاسي رســـمي لــســـبــاق
ـــاراثــون ألنـه لم يــتـــحـــقق في مـــنــافـــســة مـــفــتـــوحــة وألن ا
ــتــنــاوبــ كــيـــبــتــشــوغي اســتـــخــدم فــريــقــا من الـــعــدائــ ا
سـاعـدته.وقـال كيـبـتـشوغـي: "هذا يـظـهـر للـعـالم أنه ال تـوجد
حـدود ألي شـخص".وأضــاف: "اآلن قـد فــعـلـتــهـا وأتـوقع أن
زيـد من الناس ذلك بـعدي".ويحمل إلـيود كيـبتشوغي يـحقق ا
ـاراثـون بـتـوقـيت سـاعـت ي لـسـباق ا الـرقم الـقـيـاسي الـعـا
ودقـيقـة واحـدة وتـسعـة وثالثـ ثانـيـة الـذي سجـله في بـرل

انيا في عام 2018. بأ
وكـان الــعـداء الـكــيـني قــد فـشل فـي كـسـر هــذا الـرقم خالل
محـاولة سابـقة في حلـبة سبـاق اجلائزة الـكبرى اإليـطالية في
مــونــزا في عـام 2017.وقــال كـيــبـتــشـوغي الــذي فـاز بــلـقب
ماراثون لـندن أربع مرات إنه حقق أكبـر اجناز رياضي منذ
أن كسـر البـريـطاني "روجـر بانـيسـتـر" حاجـز أربع دقائق في

يل عام 1954 سباق ا
.وأضـاف: "أشــعـر أنـني بـحــالـة جـيـدة. بــعـد أن صـنع روجـر

رأسـيـة مـررهـا له مـاركـون اركـونـيـا
بــديل مــدافع مـانــشــسـتــر يــونـايــتـد

 Æ©66) اإلنكليزي ماركوس روخو
وكان سـكالـوني صائـباً في خـياراته
الـبــديـلـة أكـثـر مـن األصـيـلـة إذ مـرر
االريـــو كــــرة إلى الــــبـــديـل الـــثــــالث
أوكامـبوس الـذي دخل مـكان مـهاجم
أتــلــتــيـكــو مــدريــد اإلســبـانـي أنـخل
كوريـا من تـسديـدة ارتـطمت بالعب
ــــري جــــان وسط يــــوفــــنــــتــــوس إ

 Æ©85) رمى وتابعت طريقها نحو ا
وكـاد الضـيـوف أن يخـرجـوا فـائزين
ــبــاراة لــوال رعــونـة االريــو في من ا

 Æ©90) التسديد
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ــنـــتــخب الـــبــلــجـــيــكي أول وبـــات ا
تأهـل الى نـهائيـات كأس أوروبا ا
2020 في كرة القدم بـفوزه الكاسح
عـلـى ضـيـفه مــنـتـخب ســان مـاريـنـو
بتـسعة أهـداف نظيـفة في اجملـموعة
الـتــاسـعـة بـيـنـمــا انـتـزعت هـولـنـدا
بـفـوز قـاتل عـلى إيرلـنـدا الـشـمـالـية
صـدارة اجملـمـوعـة الـثـالـثـة. وعـززت
بـلــجــيــكـا صــدارتــهــا لــلـمــجــمــوعـة
بـالعالمـة الـكـامـلة مع 21 نقـطة من
سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن
قـــبــرص الـــثــالـــثــة مع تـــبــقي ثالث
مباريات فقط على نهاية التصفيات.
ــــركـــز األول ويـــتــــأهل صــــاحــــبـــا ا
والــثـاني مــبـاشــرة الى الـنــهـائــيـات
الـــتي تــقـــام بــ حــزيـــران/يــونــيــو
.وفــرض ــقــبــلــ وتـــمــوز/يــولــيــو ا ديدييه ديشامب

مدريد  –وكاالت 
يتـرقب برشـلونة قـرار بايـرن ميـونخ بتـفعيل
خيار شراء النـجم البرازيلي فيلـيب كوتينيو
ـعـار من الـفــريق الـكـتـالـوني إلى الـبـافـاري ا
دة مـوسم واحد مع إمـكانـية الـبيع الـنهائي
مقابل  120 ملـيـون يورو. وبـحـسب صـحيـفة
"مــاركـا" اإلســبــانــيــة فــإن عــودة كــوتــيــنــيـو
لـبرشـلـونة تـتسـم بالـتعـقـيد في ظـل صعـوبة
تكـيفه مع أسـلوب الـلعب في كـامب نـو. وبناءً
على ذلك يراقب برشلونـة موقف كوتينيو مع
بـايـرن مــيـونخ بـشـكل مـســتـمـر حـيث تـسـيـر
األمور بشـكل جيد حـتى اآلن بالنـسبة لالعب
ـانــيـا في مـركـزه الـذي يــشـارك بـرفـقــة بـطل أ
األصلي (10) الـذي ال تـتـضــمـنه طـريـقـة لـعب
البـلوجـرانـا. ويأمل الـبارسـا أن يواصل العب
ـسـتوى من لـيـفـربول الـسـابق تـقـد نـفس ا

قبل. أجل دفع بايرن لشراء عقده الصيف ا
وكــان الـعــمالق الــبـافــاري قـد وجـه بـوصــلـته
لـكـوتــيـنـيـو بـعـد إصــابـة لـيـروي سـاني جنم
مانشسـتر سيتي الـذي كان على رأس أهداف

بايرن الصيفية.
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ـدافع كريسـتيان ثالثة أهداف عـبر ا
بـولـي خـطــأ في مـرمى فــريـقه (35).
ــهـاجـم الـســابق وواصل لــوكــاكــو ا
ـانـشــسـتـر يـونـايــتـد تـألـقه وسـجل
هــدفه الـــشــخــصي الــثــاني والــرابع
نـتخب بالده (41).  وأتت األهداف
الــبـاقـيــة بـتـســديـدة لـلــمـدافع تـوبي
ألدرفيرلد ارتدت من أنرديا غرانوني
(43). وتـيــلـيـمــانـز إثـر عــرضـيـة من
إدين هـازار (1+45) وكــريــســتــيــان
بنـتيـكي بتـسديـدة من خارج مـنطـقة
اجلزاء (79) قـبل أن يـسـجل الـشاب
يـاري فــيـرشـايــرن هـدفه الــشـخـصي

األول من ركلة جزاء (84).  
واخـتتم ثـيـمـوتي كـاستـان مـهـرجان
األهـــداف في الـــدقـــيـــقــة 90 رافـــعــا
ـسـجلـة في مـرمى رصـيـد األهـداف ا
سان مـارينو في الـتصـفيات الى 37

هدفا. 
وفي اجملـموعـة ذاتـها بـاتت روسـيا
على مشارف التأهل بفوزها -4صفر
عـلى ضـيـفـتهـا اسـكـتـلـنـدا اذ رفعت
ــركـز رصـيــدهـا الى 18 نـقــطـة في ا
الـــثــاني بــفـــارق ثــمــانـي نــقــاط عن
قبرص الفائزة أيضـا على مضيفتها
كــازاخــســتـان 1-2. وقــاد "هـاتــريك"
أرتـيـم دزيـوبـا مــهـاجم زيــنـيت سـان
نتـخب الروسي الى أن بطـرسبـرغ ا
يصبح بحاجة الى نقطة واحدة فقط
لضمان التأهل رسميا. وهو سيكون
أمام فـرصة حتـقيق ذلك عـندمـا يحل

ضيفا على قبرص.
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ا ـنتـخب فـرنـسـا بـاب عـودة كـر بـنـز ـديـر الـفـني  أغـلق ديـديـيه ديـشـامب ا
مهاجم ريال مدريد إلى صفوف الديوك.

ـا قد استـبعد تـمامًـا من تمثـيل فرنسـا منذ 2015 بـسبب تورطه في وكـان بنز
ـنتخب مـاتيـو فالبـوينا. وقـال ديشامب في قضـية ابتـزاز زميـله السابق في ا
تـصـريـحـات أبـرزتهـا صـحـيـفـة "مـونـدو ديبـورتـيـفـو" الـكـتالـونـيـة: "اسـتـبـعاد
ــا? إنه قـرار ريـاضي وأعــتـقـد أن انــضـمـام كـر لن يــكـون جـيـدًا بـنـز
للفـريق". وأضاف: "أنا أفكر في األمور بناءً على ما أعتقد أنه األفضل
ثـل هذا القمـيص هذا كل ما أعـتقده.. قد لفرنـسا ومن يجب أن 
تـكـون هـنـاك أوجه مـخــتـلـفـة لألمـور لـكن دائــمًـا تـوجـد حـقـيـقـة
واحــدة فـقط". وأ بــقــوله: "أواجه مـشــكالت مع من يــريـدون
رؤيـة احلـقيـقـة بـشـكـل مخـتـلـف إنه أمـر غـيـر مـفـهـوم وأنا

لست متواجدًا في عالم كرة القدم من أجل هذه األمور".

وتابع: "لـقـد رأيت الـكثـير
ـــدربــ اجلـــيــدين من ا
لــكـنه يــتــمـيــز بـالــهـدوء
دائمًا حـتى في األوقات

الصعبة. 
ــــا كــــان عـــلــــيــــنـــا ر
االنـتــظـار قــلـيــلًـا قـبل
االنــــــــفــــــــصــــــــال عن
أنـــشـــيــلـــوتي ولـــكن
الفريق وقتـها تعرض
ـة ثـقــيـلـة أمـام لـهــز

سان جيرمان".
: "أنـــشـــيـــلـــوتي وأ
شــخــصــيــة رائــعــة.
أتــــذكــــر عــــنــــدمــــا
أخــبـرتـه أن األمـر
قـــد انــتـــهى كــدت
أبـــكـي لـــكــــــــــنه
نـهـــض وعـانــقـني
ثـم قــــــال: ال بــــــأس
أنت مـــديـــري لـــكـــنك
ســـــتـــــبـــــقى دائـــــمًـــــا

صديقي".
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حـقق سـيــرجـيـو رامـوس مـدافـع ريـال مـدريـد ومـنـتــخب إسـبـانـيـا

شاركة مع منتخب بالده أمام النرويج اول ا من خالل ا إجنازًا جديـدً
امس السبت ضمن تصفيات يورو 2020.

ــنـتـخب إسـبــانـيـا دفع بـرامـوس في ـديـر الـفـني  وكـان روبـرت مـوريـنــو ا
الـتـشـكـيل األسـاسي لـلـمـاتـادور خالل مـبـاراة الـيـوم. وأصبـح مدافـع ريال
مدريـد هو أكـثر من مـثل منـتـخب إسبـانيـا برصـيد 168 مبـاراة مـتفـوقًا

على احلارس إيكر كاسياس صاحب الـ 167 لقاء.
وشــارك رامـوس شـارك ألول مــرة بـقـمــيص مـنــتـخب إسـبــانـيـا في 26
مـارس/آذار 2005 في مـبــاراة وديـة ضـد الـصــ ومـنـذ ذلك احلـ
تـوج بلـقب أ أوروبا مـرت بـجانب مـونديال 2010. وبـات راموس
عـلى بعد 8 مـباريات فـقط عن احلارس اإليـطالي جـيانـلويـجي بوفون
ــصـري أحــمـد حـسن ـســتـوى األوروبي و16 مــبـاراة عن ا عــلى ا

شاركات. يًا ليصبح عميد العبي العالم في عدد ا عا

بـانيـستـر الـتاريخ اسـتغـرق األمر 65 عامـا أخرى. لـقد
حاولت لـكنـني جنـحت".وتلـقى كيـبـتشـوغي مسـاعدة من
فـريق مكون من 42 عداء دخلـوا احللـبة بالـتناوب وهم
ـياه ومواد الطاقة يركضون حـوله كما قدم له مدربوه ا
رطبات من عبر دراجـة نارية وذلك بدال من أن يلـتقط ا

اراثون الـعادية.وال عـلى طاولة كـما هو احلـال في سباقـات ا
ـوجب قواعـد االحتاد الدولي سـاعدات  ـسمح بـتلقي هـذه ا يُ
أللـعـاب الـقـوى وهـذا هـو الـسـبب في أن االحتـاد لن يـعـتـرف
ي في بهـذا اإلجناز بـاعتـبـاره الرقم الـقيـاسي الـرسمي الـعا

اراثون. سباق ا
اراثون في فيينا واختيـر موقع ا

الئم ناخ ا بـسبب ا
وجــــودة الــــهــــواء
ـــــــمــــــــتـــــــازة ا
والــتــضــاريس
ــــســــتــــويــــة ا
تماما تقريبا
مع انـــحـــدار
قـــــدره 2.4
مــــتـــر فـــقط
عــبــر طــول
مــــــــســــــــار

السباق.
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دافع نادي الـشـبـاب عن العـبيه اول امس
الـــســـبت بــعـــد اتـــهــامـــهم بـــاخلــشـــونــة
تـعـمـدة خالل مبـاراة الـنـصر في دوري ا
احملتـرف الـسعـودي. وجاء ذلك في بـيان
رسـمـي لـلـشــبـاب ردا عــلى الـبــيـان الـذي
أصـدره الـنـصـر مـنـذ عـدة أيـام وأكـد فـيه
تــعــرضه لــظــلم حتــكــيــمـي خــاصــةًَ عـدم
. حـمـاية العـبـيه خالل مـواجـهـة الـفـريـق
وقال الشباب: "اطلعنا على البيان الهزلي
الــصـادر من إدارة نــادي الــنـصــر والـذي
يــتــهم فــيه العــبي الــشــبـاب بــاخلــشــونـة
ـتــعـمـدة ضــد العـبـيــهم".وتـابع: "لــعـلـنـا ا
نــســأل مــصـدري هــذا الــبــيــان هل كــنـتم
تشاهدون مـباراة أخرى? أو هل تـعتقدون
ــبــاراة ســواكم? فــمــا أن ال أحــد شــاهــد ا
باراة إطالقًا حتدثتم عنه لم يـحدث في ا
إذ لم يتم تغيير أي العب نصراوي بداعي
اإلصـــابـــة". وأضـــاف: "مـــا ذكـــرتـــمــوه أن
الـالعب جـــولــيـــانـــو تـــعـــرض لإلصـــابــة
دة شهر بسببها فهو وتوقف عن اللعب 
ــبـــاراة الــتي كــذب وافـــتــراء ألنه لـــعب ا

تـلـيــهـا مـبـاشــرةً كالعب أسـاسي ولـو 
عـايير الـواردة في بيان تـصدير تطبـيق ا
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األزمة وتمت العودة حلكم الـفيديو لكان
ـفـتـرض طرد العـبي فـريـقكم من الـعدل وا
مرابط الغـنام وحمـد الله". وأردف: "وإننا
إذ نـــشـــيــد بـــالـــروح الــعـــالـــيــة واألخالق
الرفـيـعـة جلمـيع العـبي فـريقـنـا باألخص
الـكابـ مـحمـد سـالم... نـطالـبـهم جمـيـعا
ـبـاريات بـنـفس هذه بأن يـلـعبـوا جـميع ا
الروح والقـوة والتـنافس وأن يلـعبوا أي

مــبــاراة قــادمــة مع الــنــصــر بــروح وقــوة
ـــــوجب الـــــنــــظــــام وشــــراســــة أعـــــلى 
والـقـانـون".وخـتم الـشـبـاب بـقـوله: "نـؤكـد
لألخـوة في إدارة الـنـصـر أن الـبـيـانـات ال
جتلب البطوالت وال حتصد االنتصارات
وعلـيهم إبـعاد نـادي الشـباب عن أي أزمة
تخصـهم وعدم إقحـام النادي ومـنسوبيه

شاكلهم وحلها بعيدا عنا".

انيا في احدى مبارياته منتخب ا


