
ى اخلامس خلوض دور تـمهيدي
تــأهـلـت مـنه  8مــنــتــخــبـات حــتى
شاركة نتخبات ا أصبح إجمالي ا
في الـتـصـفـيـات 48 مـنـتـخـبـا. و
ــشـاركـة في ـنـتــخـبـات ا تـقـســيم ا
مــرحـلـة اجملـمـوعـات بـالـتـصـفـيـات
عــلى 12 مــجــمــوعـــة حــيث تــضم
اجملـمـوعـات من األول حـتى الـرابع
ــسـتــويـات مـنــتــخـبــا واحــدا من ا
ـنـتخب الـثالثـة األولى بـاإلضـافـة 
مــتـأهل من الــدور الـتـمــهـيـدي أمـا
بـقـيـة اجملـمـوعـات األخـرى فـتـضم
ــسـتــويـات مـنــتــخـبــا واحــدا من ا
األربــعــة لـلــمــنــتـخــبــات. ويــشـارك
مــنـتـخب الـكـامــيـرون (مـسـتـضـيف
الــبـــطــولــة) في الــتـــصــفــيــات رغم
حجزه مـقعدا في الـنهائـيات بغض
الـنـظـر عن تـرتـيـبه في مـجـمـوعـته
وسوف حتتسب مبارياته ونتائجه
ـــنــتــخــبــات األخــرى في حتــديــد ا
تأهلة عن مـجموعته. ويتأهل من ا
تـلك الـتصـفـيـات متـصـدر ووصيف
كل مـجـمـوعة لـلـنـهائـيـات في حـالة
احــــتالل مـــنـــتـــخـب الـــكـــامـــيـــرون
ـــــــركــــــزين األول أو الـــــــثــــــاني ا
ـــجـــمـــوعــتـه أمـــا في حـــالــة
ـركــزين الـثـالث تـواجــده في ا
أو الـــرابع فــســـوف يــتــأهل
أفضل  11منتخبا حاصال
ـركــز الــثـاني في عــلى ا
اجملـــــمــــوعــــات الـ12
تصدري باإلضافة 
تلك اجملـموعات.
وجتـــــــــــــــــــــرى
اجلــــولــــتـــ
األولـــــــــــــــــى
والـــثـــانـــيـــة
بالتـصفيات
خالل فـــتــرة
الــــــــــتــــــــــوقف
الـدولي احلـالـيـة الـتي تـنـطـلق في
الغد وتستمر حتى 19 تشرين ثان
ثل الـكـرة العـربـية في اجلـاري. و
التـصفـيات 8 منـتخـبات هي مـصر
ـغرب واجلزائـر وليـبيا وتونس وا
والــســـودان ومــوريــتـــانــيــا وجــزر
القـمر حـيث تسـتهل مـشوارها في
الـتــصــفــيــات واألمل يــحــدوهـا في
حتــقــيـق انــطالقــة جـــيــدة. ويــبــدأ
مــنــتـخب اجلــزائـر (حــامل الــلـقب)
ـواجـهة مـشـواره في التـصـفـيات 
من الــعــيــار الـــثــقــيل أمــام ضــيــفه
سـابقة عام منتـخب زامبيـا بطل ا
2012 السـاعي للـعودة لـلنـهائـيات
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ـنتشـرة حول التفـاوض مع برشلـونة لعودة نفى والد الـنجم البـرازيلي نيـمار دا سيلـفا األحاديث ا
ـقـبلـة. جـاء هذا خالل جنـله العب بـاريس سان جـيـرمـان لصـفـوف الفـريق الـكـتالـوني في الـفتـرة ا
تصـريحات صـحفية نـقلتهـا شبكة "ESPN وأكـد فيها والـد الالعب البرازيـلي أن ابنه مرتبط في
الوقت احلالـي بعقد يحـترمه مع باريس سان جيـرمان. وأثار نيـمار اجلدل من جديد بـعدما ظهر
ـاضي لـتـشـيــر بـعض األنـبـاء إلى اقـتــرابه من الـعـودة من جـديـد في مــديـنـة بـرشـلـونـة الــسـبت ا
"للبـلوغرانا". وقال والد نيمار: "أنا في البرازيل ولن أحترك للذهاب ألي مكان من هنا إنه (نيمار)
ـوقع الرسـمي لبـاريس سان جيـرمان قـد أعلن عقب ليس مسـتعـدا للـسفر إلى بـرشلـونة". وكان ا
مباراة الـبرازيل ونيجيريا عن تعـرض جنمه إلصابة في أوتار الركبة اليـسرى. يذكر أن عقد نيمار

مع باريس سان جيرمان مستمر حتى نهاية موسم 2021-2022. 
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لـيـقود بـوسطن سـيـلتـيـكس للـفوز
 106-116عـلى داالس مــافـريـكس
في دوري كــرة الــســـلــة األمــريــكي
. وسجل جـايلن براون للـمحتـرف

25 نقـطة واسـتحـوذ على 11 كرة
مرتـدة وأضاف ماركـوس سمارت
17 نــقـــطــة لــيــمـــدد ســيــلـــتــيــكس
ســــلــــســـــلــــة انــــتــــصــــاراته إلى 8

مــــبــــاريـــــات. وخــــاض بــــوســــطن
مـــبـــاراتـه األولى بـــدون جـــوردون
ــدة 6 هـــايــوارد الـــذي ســيــغـــيب 
أسـابـيع بـعـد جـراحـة لـعالج كـسر
في الــيــد الــيـســرى. وأحــرز لــوكـا
دونــتــشــيـتش 34 نــقــطــة لــصـالح
مـافريـكس الذي تـعرض خلـسارته
األولى في خـمس مـبـاريـات خـارج
وسم. واشـترك مايك ملعـبه هذا ا
كـــونــلـي ودونــوفـــان مــيـــتــشل في
تـســجـيـل ست رمـيــات ثالثــيـة في
خــــمس دقـــائق بـــالــــربع الـــثـــاني
لـيــفـوز يـوتـا جـاز 108-122 على
جـولــدن سـتـيت واريـورز في سـان
فـرانـسـيـسـكـو بـدوري كـرة الـسـلـة
ــرتــدة األمــريــكي اولى الــكــرات ا
بـرصـيـد  14مــتـابـعــة كـمـا سـجل
مــيــتــشل 23 نــقــطــة وكــونــلي 22
نــقـــطــة لــيـــحــقق جــاز انـــتــصــاره
الـثالث عـلى الـتوالي. وتـصدر دي
أجنـــــيــــلـــــو راسل العـب واريــــورز
قائمة مسجـلي النقاط برصيد 33
نـــقــطـــة لــكن الـــفــريق الـــذي بــلغ
اضي وسـم ا ـسـابـقـة ا نـهـائي ا
ــعــانـــاة وخــســر لـــلــمــرة واصـل ا
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تـسبـبت األزمـة السـيـاسيـة الـطاحـنـة التي تـمـر بهـا بـوليـفيـا في اسـتـبعـاد احلارس لـيـونيل
ـواجـهتـي كوراسـاو وهـايـتي في بـطـولـة دوري األ بـعد مـوريـرا من قـائـمـة كوسـتـاريـكـا 
استـدعـائه بـسبب إصـابـة حارس بـاريس سـان جـيرمـان الـفرنـسي كـيـلور نـافـاس. وأعلن
االحتاد الكوستـاريكي لكرة القدم اول امس اإلثن أن حارس بولـيفار البوليفي لم يستطع
طارات في خـضم األزمة الراهنة الـتي تعيشها السفر إلى كوسـتاريكا اليوم بـسبب غلق ا

بوليفيا. 
واسـتدعي صاحب الـ29 عاما خالل الـساعات األخـيرة من يوم األحـد بعد إصـابة نافاس
الـسبت أثناء عـمليات اإلحـماء قبيل مـباراة فريقه أمـام بريست في "اللـيج آ". وأعلن النادي
الـبــاريــسي أن حــارسه ســيـحــتــاج لـعــشــرة أيــام من أجل الــتـعــافي من إصــابــته ولــهـذا

قبلت أصبحت مستحيلة.  فمشاركته مع "لوس تيكوس" في مواجهتيه ا
وكـشف الـبـيـان الـطـبي أن نـافـاس يـعـاني من "كـدمـة قـويـة في اجلـزء الـداخـلي مـن عـضـلة

الفخذ".
دير الـفني لكوستاريكـا موريرا ليحل مكان  وعلى إثر ذلك استدعى رونـالد جونزاليس ا
ـدرب اسـتدعـاء بريـان سيـجورا نـافاس ولـكن بـعد فـشله في اخلـروج من بـوليـفيـا قرر ا

حارس فريق بيريس سيليدون الكوستاريكي.

طـوكـيـو بـعـد الـفـوز عـلي غـانا 3-2
ووصــوله لــلـنــقــطــة الــســادسـة في
صـدارة اجملمـوعـة. وقـال جـمال في
ـتــلك ــبــاراة " تــصــريـحــاتـه عن ا
ـيـزا من الالعـبـ جنـحوا جـيال 
في قـلب تأخـرهم إلي فـوز مسـتحق
باراة". في اللـحظـات األخيـرة من ا
وأوضح مــدرب مــنـتــخب مــصـر أن
خبرات رمـضان صبـحي ومصطفي
محـمد وصالح مـحسن لـعبت دورًا
كـــبــــيـــرًا في قــــيـــادة زمالئــــهم إلي

الفوز". 
وشدد علي إمكانية إجراء تعديالت
عـلي التـشكـيل األسـاسي للـمنـتخب
ـقرر لـها خالل مـباراة الـكامـيرون ا
قبل في اجلـولة الثـالثة اخلمـيس ا
واألخــيـــرة من اجملـــمـــوعــة األولي.
واخـتـتم معـتـمد جـمـال تصـريـحات
مـوجـهًـا شكـره إلى اجلـمـهـور الذي
لـم يـتــوقف عن تــشــجــيع الالعــبـ

طوال اللقاء.
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ُـدير اسـتـبـعد جـاري سـاوثـجـيت ا
ُــنــتــخب إجنــلــتــرا رحــيم الــفــني 
سـتيـرلـنج جنم مانـشـستـر سـيتي
وذلك على خلفيـة شجاره مع زميله
ــنــتــخـب جــو جــومــيــز العب في ا
ليـفربول اإلجنـليـزي بعد مـحاولته
فـتح احلـديث عـمـا حـدث خالل قـمة
ـاضي ب فـريقـيهـما. وقال األحد ا
بيـان صادر عن االحتـاد االجنلـيزي

الـــتي غـــاب عــنـــهــا في الـــنــســـخــة
ـــصــر ـــاضـــيـــة الـــتي أقـــيـــمـت  ا
ــــــــاضـي وذلـك في الــــــــصــــــــيـف ا
اجملموعة الـثامنة الـتي تضم أيضا

بابوي وبوتسوانا.  منتخبي ز
ـنتـخب اجلزائـري الفـائز ويرغب ا
بــــالـــــلــــقـب عــــامي 1990 و2019 
لــتــحـقــيق نــتــيــجـة إيــجــابــيـة رغم
ـهمـة التي تـنـتظـره أمام صـعوبـة ا
ــلــقب بـ(الــرصــاصـات ــنــتـخـب ا ا
الــنــحــاســيـــة) وذلك قــبل أن يــحل
مــنــتــخـب (اخلــضــر) ضــيــفــا عــلى
مــنــتــخب بــوتــســوانـا فـي اجلــولـة
ـقبل. ويـلعب الثـانيـة يوم اإلثـن ا
ــنـــتــخـب الــتــونـــسي مع ضـــيــفه ا
مـنـتخب لـيـبـيا في مـواجـهة عـربـية
خـالصـة ضـمن اجملمـوعـة العـاشرة
الـتي تـضم أيـضـا مـنتـخـبي غـيـنـيا
االســتــوائـيــة وتــنــزانـيــا. وتــشــهـد
بـاراة مواجـهة سـاخنـة من خارج ا
ـديـر اخلــطـوط بـ مـنـذر الـكـبـيـر ا
ـنتخب تونس الذي الفني اجلديد 
ـسؤولـيـة خـلـفـا لـلـفـرنـسي تـولـى ا
ـدرب الــتــونـسي آالن جــيــريس وا

اخملضرم فـوزي البـنزرتي الذي 
ـنـتـخب لـيـبـيـا في تـعـيـيـنه مـدربـا 
ـاضـي. وفي اجلـولـة تـشــرين أول ا
الـثـانيـة بـاجملمـوعـة سـيسـتـضيف
ـنـتخب الـلـيبي نـظـيره الـتـنزاني ا
في حـ يــلــتـقـي مـنــتــخب تـونس
الـــفـــائـــز بـــالـــلـــقب عـــام 2004 مع
مضـيفه منـتخب غيـنيا االسـتوائية
غربي مواجهة نتخب ا ويخوض ا
عـربـيـة أخرى أمـام ضـيـفه مـنـتخب
موريتانـيا في اجملموعـة اخلامسة
التي تـضم أيضـا منـتخـبي أفريـقيا
الوسطى وبوروندي. وستكون هذه
ـــواجــهــة الـــرســمـــيــة األولى هي ا
لــلـفـرنـسي ذو األصــول الـبـوسـنـيـة
درب اجلديد وحيد خلولـيدزيتش ا
ـغرب الـذي تولى تدريب نـتخب ا
ــــاضي (أســــود األطــــلـس) في آب ا
خــلـفــا لــلــفـرنــسي هــيــرفي ريــنـار.
ـغـربي ـنـتـخب ا وبــيـنـمـا يـلـعـب ا
الـــفـــائـــز بـــالـــلـــقب عـــام 1976 مع
مــضــيـــفه مــنــتـــخب بــورونــدي في
اجلــولـــة الــثــانــيــة فـــإن مــنــتــخب
ـشـاركته مـوريـتانـيـا الذي يـتـطلع 
الثانية على التوالي في النهائيات
ســيـســتــضـيـف مـنــتــخب أفـريــقــيـا
ــــنــــتــــخب الــــوســــطـى. ويــــواجه ا
ــصـري صـاحـب الـرقم الــقـيـاسي ا
في عــدد مــرات الــفــوز بــالــبــطــولـة
بـرصــيــد سـبــعـة ألــقــاب اخـتــبـارا
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اخلــامـــســة عـــلى أرضه في
سـت مـــــــبــــــاريـــــــات. وكــــــان
واريورز متـقدما 40-45 حتى
مـنـتـصف الـربع الـثـاني قـبل أن
يـتـألق جـاز في الـرمـيـات الـثالثـية
ـتـتالـية ويـشق طـريقـه نحـو فوز ا

جديد.
وسـجل جـيـمس هاردن 39 نـقـطة
وأضــــاف راسـل وســــتــــبـــروك 26
نقـطة ليحـقق هيوسـتون روكتس
فـوزه الرابع عـلى التـوالي بـتغـلبه
(116-122) عــلى نــيــو أورلــيــانـز
ــبـتـلى بـاإلصـابـات في بـلـيـكـانـز ا
دوري كــــرة الــــســـلــــة األمــــريــــكي.
وأحرز هاردن 13 نـقطـة متـتالـية
لــيــحــكـم روكــتس ســيــطــرته عــلى
مـــجـــريــات األمـــور في مـــنـــتــصف
الــــربع األخــــيــــر. وشــــارك إيــــريك
جوردون كبديل ليسجل 17 نقطة
وأضـاف كـلـيـنت كـابيال  11نـقـطة
واســتـحــوذ عـلى 20 كـرة مــرتـدة.
وتـصــدر جــيه جــيه ريـديـك العـبي
نيـو أورليانـز بتسـجيله 24 نقطة
فـي غــــيـــاب 3 من العــــبي فــــريــــقه
األســــاســـيـــ لـإلصـــابـــة. وأحـــرز جانب من منافسات دوري سلة احملترف

مدرب ليفربول
يورج كلوب  wÐ—Ë_« œU%ù« V UD¹ »uK

—UH « WOMIð 5 ×²Ð

 ôU Ë ≠ ÊbM

ـدرب تـواجد يـورجـ كلـوب إلى جـانب نـخـبة من أبـرز ا
على ساحـة كرة القـدم األوروبية مـنتدى االحتاد األوروبي
لـلمـدرب احملـترف اول أمس االثـن في مـدينـة نيون في
ـدرب الـكبـار مثل سـويسـرا. وحضـر كذلك الـعـديد من ا
زين الــدين زيـدان مــدرب ريـال مــدريـد و بـيـب جـوارديـوال
مدرب مـانـشسـتـر سيـتي إضـافةً إلى كـارلـو أنشـيـلوتي و
ـري وتــومـاس ألــيـجــري ومــاورتـســيـو ســاري وأونــاي إ
ـاني لفـريق ليـفربـول واتفق معه درب األ تـوخيل. وشـدد ا
بقية احلـاضرين إلى ضرورة حتـس نظام تـقنية الـفيديو
عـروفة باسم “الـفار ”بـعد أن ظهرت ُسـاعدة للـحكم وا ا

. بـعض األخــطـاء في االسـتــعـانـة بــهـا مـؤخـراً
ـــــــدرب اإلســــــبـــــــاني بـــــــيب وكــــــان ا

جوارديـوال قـد عبّـر عن غـضبه
من أداء احلكام الذين لم
ـا يــراجــعــوا لـقــطــات ر
تــكـــون قــد تــســـبــبت في

الـــــهـــــدف األول عـــــلى وجه
اخلصـوص عـندمـا اصـطدمت

الـــكـــرة بــيـــد ظـــهــيـــر لـــيــفـــربــول
روبـيـرتـسـون داخـل مـنـطـقـة اجلـزاء

وبـــعــدهـــا بــحــوالي 20 ثــانـــيــة ســجل

سـهال حـيـنـمـا يسـتـضـيف مـنـتخب
كينـيا بعد غـد اخلميس بـاجملموعة
السابعة التي تضم أيضا منتخبي
جزر القمـر وتوجو اللذين يـلتقيان
بـــاجلــولـــة األولى فـي الــعـــاصـــمــة
الـتوجـوليـة لومـي. وعقب لـقائه مع
ـنتـخب نـظـيـره الـكـيـني يـسـتـعـد ا
صـري لـلعب مع مـضيـفه منـتخب ا
جــزر الـقــمــر في مــواجــهـة عــربــيـة
ـنتـخبـ يوم ستـكـون األولى ب ا
ـــنـــتـــخب ـــقـــبل. أمــــا ا اإلثــــنـــ ا
السوداني بطل أفريقيا عام 1970
فـيــسـتـضــيف مـنــتـخب ســاوتـومي
وبـرنـسـيب في اجلـولة األولـى قبل
القـاة مـضـيـفه مـنـتـخب أن يـخـرج 
جـــنـــوب أفـــريــقـــيـــا في مـــواجـــهــة
نتـخب (صقور محـفوفة بـاخملاطـر 
اجلـــديــان) فـي اجلــولـــة الـــثــانـــيــة
للمجموعة الثالثة التي تضم أيضا
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ـدرب الـعـام أشــاد مـعـتـمـد جــمـال ا
ـنـتخب مـصـر األولـيمـبي بـاجلـهد
الــكــبـيــر الــذي بــذله الـالعـبــون في
مـواجـهـة غـان 15 ضـمن مــبـاريـات
اجلولة الثانـية من دور اجملموعات
بـــــكــــأس األ اإلفــــريــــقــــيــــة حتت
23عـاما الـتي تـنظـمـها مـصـر حتى
22تـشـرين الـثـاني اجلـاري. وتـأهل
مــنـتــخب مـصــر إلي نـصف نــهـائي
ـبياد ـؤهلة ألو البـطولة الـقارية وا

جادون
سانشو

فـابـيـنـيو الـهـدف األول لـلـيفـر الـذي انـتـصر
بـنـتـيـجة 3/1. وقـال كـلـوب الذي سـبق و أن
اشـتـكـى من كـيـفـيــة االسـتـعــانـة بـالـتــقـنـيـة في
الــدوري اإلجنـــلـــيــزي : “مـن الــواضـح أن تــلك
كن أن زيـد من الـتـحسـيـنـات  الـتـقـنيـة حتـتـاج 
تـتطـور وألنها مـثل كثيـر من األشيـاء التي يقـوم بها
الـبشر فـنحن لسنـا بكاملـ ونحتـاج للتطـوير.. هناك
بعض األخطـاء ولكن ال أحد يطلب الكمـال ولكننا نريد

فـقـط اتـخـاذ الــقـرار الـصــحـيح وهــذا هـو كل شىء .”من
جـانـبـه قـال جـورجــيـو مـاركــيـتي الـســكـرتـيــر الـعـام
ـفـيـد لـلـغـايـة أن يـتـحـدث لالحتـاد األوروبي : “من ا
.. لدينا اآلن نظام ُـمثل عن احلكام مـعاً دربون وا ا
الفـار ودعـونا ال نـنسى أنـهـا تقـنـية نـاشـئة مـنذ

وقتٍ قريب وأنـها تُمثل ثورة في لـعبة كرة القدم.
استـطرد مـاركيتي : “مـا نحتاجه اآلن هو
أن نوحد طـريقة اسـتخدام الـفار في جميع
الــبـطــوالت األوروبــيـة وهــنــاك أمـور به
حتتـاج ألن تتـحسن ولـكن علـينا أن
ننـظر كذلك إلى النقـاط اإليجابية
التي جلبتها الفار

حتى اآلن.”

(1-6). تقـدم جيرمـان فاليـرا بهدف
ـنـتـخب إسـبــانـيـا لـكن الـرد جـاء
قاسيا من فرنـسا بواقع هدف في
الــشـوط األول وأربـعــة في الـشـوط

الثاني. 
وأدرك نـــانـــزو كـــواسي الـــتـــعــادل
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ـنـتـخب الــبـرازيـلي رحـلـة واصـل ا
البحث عن لقبه الرابع في بطوالت
كــأس الـعـالم لـلـنـاشـئـ حتت 17
عـامًــا بـفــوزه الـثــمـ (0-2) عـلى
إيـطالـيـا صبـاح امس الـثالثاء في
دور الثمـانية لـلنسخـة احلالية من
قامة بالبرازيل. وتأهل البطولة وا
نتخب البـرازيلي بجدارة للمربع ا
الــذهـبي بــالـتــغـلب عــلى إيـطــالـيـا
بـهـدفـ نـظــيـفـ سـجـلـهـمـا لـوان
باتريك وجواو جابرييل مارتينيز

في الدقيقت (40.6 ). 
ــنـتــخب الـبــرازيـلي في ويـلــتـقي ا
ـربع الـذهـبي يـوم غـد اخلـمـيس ا
نظيـره الفرنسي الـذي تأهل لنفس
الـــدور بــــفـــوز كـــاسح (1-6) عـــلى
ـــنــتــخـب اإلســبــانـي في مــبــاراة ا
أخــرى مـــســاء اول أمـس االثــنــ

بدور الثمانية للبطولة. 
وجنــحت الــديـوك الــفــرنــســيـة في
حتـــويل تـــأخــــرهـــا بـــهـــدف أمـــام
ــاتــادور اإلسـبــاني إلى الــفــــــوز ا
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:”االحتــاد يــؤكـد أن ســتــيـرلــنج لن
نتخب يكون مـوجوداً في تشكـيل ا
واجـهة مـونتيـنجـرو في تصـفيات
ا حدث يورو 2020  وذلك نتـيجـة 
ـنـتـخب بـسان في مـنـطـقة تـدريب ا

جورج بارك .”
وأكـد سـاوثـجـيت في تـعـلـيقـه على
الـــقــرار :”واحـــد من الـــتــحـــديــات
الـعظـيـمة ونـقـاط قوتـنـا هو الـقدرة
على فصل التـنافس ب األندية عن
ُنتـخب الوطني ”معـرباً عن أسفه ا
المـتداد تـأثيـر أجـواء مبـاراة األحد

ُنتخب.  على ا
وكـــانت صــحـــيــفـــة ديــلي مـــيل قــد
أشارت في تـقرير لـها لشـجار نشب
ب الالعـب خالل التـدريبات اول
امس االثــــنـــــ وذكــــرت أن بــــاقي
ُــنـتــخب تـدخــلـوا لـلــفـصل العـبي ا
بيـنهمـا وكان مـحور النـقاش الذي
احتد ب جوميز وستيرلنج هو ما
حـــدث خالل قــــمـــة أنـــفــــيـــلـــد بـــ
مانشستر سيتي و أصحاب األرض
الـــريـــدز الــذيـن حــســـمـــوا الــلـــقــاء

لصاحلهم بثالثية. 
ُــنــتــخب اإلجنــلــيــزي ويــســتــعــد ا
ـواجـهـتـ يـحـتـاج مـنـهـمـا نـقـطـة
وحــيـدة لـضـمـان الـتـأهل لـلـبـطـولـة
ــقـبل مــبـاراتي األوروبــيـة الــعـام ا
هذا األسبوع يواجه فيـهما منتخب
األسود الـثالثة فـريقي مونـتيـنجرو

وكوسوفو.
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لن يـواجه مدرب مانـشسـتر سيـتي بيب جوارديـوال أي إجراء تـأديبي من احتاد كـرة القدم
ـة فـريـقه أمـام لـيـفـربـول مـسـاء يـوم األحـد اإلجنـلـيـزي رغم سـخـريـته من احلـكم بـعـد هـز
مـتاز أمام مـضيفه لـيفربول بـثالثة أهداف ـاضي. وهُزم حامل لـقب الدوري اإلجنلـيزي ا ا
مقـابل هـدف في مبـاراة جرت عـلى مـلعب أنـفـيلـد في قمـة اجلـولة الـثانـية عـشـرة ليـتوسع
درب بيب جوارديوال عن غضبه الشديد بعد صدور الفارق إلى ثمـاني نقاط كاملة. وعبر ا
قراريـن بواسـطة تـقـنيـة اإلعـادة بالـفـيديـو فار .فيـمـا  القـبض عـليه بـالـكامـيـرا وهو يـقول
درب اإلسباني بعد نهاية باراة. وأصر ا للـحكم مايكل أوليفر “شكراً جزيالً  بعد نـهاية ا
بـاراة على أنه لم يكن بـقصد الـسخريـة من احلكم مايـكل أوليفـر عند تـوجيه الشـكر إليه ا
عقب نـهايـة اللـقاء وقال : “لم يكن األمـر ساخراً  قـلت شكـرا جزيالً فقط  .وتـابع بقوله :
باراة التي خـاضها مـانششـتر سيتي في كـل مباراة أفعل ذلك قـلت نفس الشيء خـالل ا

ضد توتنهام في ملعب االحتاد في كل وقت أذهب إلى احلكام وأقول لهم شكراً جزيالً.

لـفرنـسـا في الدقـيـقة 21 ثم أضاف
نـثـنـايل مـبوكـو الـهـدف الـثاني في
الــدقـيــقـة 36.وبــعـد مــضي دقــيـقـة
واحـدة من بــدايـة الــشـوط الــثـاني
ســــجل اســـحـــاق احلـــاج الـــهـــدف
الـثـالث لـفـرنـسـا ثم تـبـعه تـيـموثي

جــــــــــــوش
19 هـــــــــارت 

نقطة وأضاف جرو هوليداي
 18نقطة واستحوذ على 11
كـــرة مـــرتـــدة ومــرر 9 كــرات

حاسمة. 
وغـاب بـرانـدون إجنـرام العب
ــبــاراة بــعــد بــلـــيــكــانــز عن ا
شـعـوره بآالم في الـركـبـة قبل
انـطالقــهـا مــبـاشــرة وشـارك
هارت بـدال منه فـي التـشكـيلة
األســـــاســـــيـــــة. وكـــــان نـــــيــــو
أورليانز يـفتقد بـالفعل لونزو
بول وزيون وليامسون بسبب

اإلصابة.
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كـشف تـقـريـر صـحـفي إسبـاني عن
تـطـور جديـد بـشـأن متـابـعـة ريال
مدريد للنجم اإلجنليزي جادون
ســـانــشــو جــنـــاح بــوروســيــا

دورتموند. 
وسبـق أن أشارت تقـارير هذا
يـرجني يراقب ـوسم إلى أن ا ا

سـانــشـو ويـســتـعـد لـضـــــــــــمه بـعـرض
ضخم. 

ووفـقًا لـبرنامـج "الشـيرجنـيـــــــتو" اإلسـبانـي فإن ريـال مدريد
قبل يـواصل السيـر على سيـاسة ضم الالعبـ الشبـاب ولذلك فإن هـدفه ا

يركاتو هو سانشو.  في ا
وقـال إن ريـال مدريـد يـراقب سـانـشو مـنـذ فـتـرة طويـلـة وأن الالعب اإلجنـلـيزي

يبلغ سعره حاليًا 100 مليون يورو. 
وأوضح أنه إذا  إجـبار بـوروسيـا دورتمـوند عـلى دخول مـفاوضـات بشـأن رحيل

سانشو فإن سعر الالعب سيصل إلى 150 مليونا. 
وكــشــــــــف أن هـــنــاك عالقـــة جــيـــــــــــدة واســتــثــــــــــــنــائـــيــة بــ ريـــال مــدريــد
ودورتـمــــــــوند قـد تــــــساعـد على إتمام الـــــــــصفقـة ال سيمـا بعد أن ســــــــمح
دة ـغـربي أشرف حـكـيمي بـارتـداء قـميص أسـود الـفيـسـتيـفـال  يـرجني لـنجـمه ا ا

. موسم
يذكر أن مانشستر يونايتد هو أكبر منافس لريال مدريد على صفقة سانشو.

بـيمـبـيلي بـتسـجـيل الهـدف الرابع
في الدقـيقة 54.وتكـفل جورجيـنيو
روتر بتسجيل الهدف اخلامس في
الـدقـيـقـة 59 قـبل أن يــخـتـتم عـادل
عـوشـيـشي الـتـسجـيل في الـدقـيـقة

األخيرة.
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تـبـدأ مــنـتـخــبـات الـقــارة الـسـمـراء
ـؤهـلة مـشـوارهـا في الـتـصـفـيـات ا
لــبـــطــولــة كــأس األ األفـــريــقــيــة
ـقـررة فـي الـكـامـيـرون عـام 2021 ا
وذلك عنـدما تـنطـلق اليـوم األربعاء
فـعــالـيـات اجلـولـة األولى بـهـا. و
ــشــاركـة في ــنـتــخــبــات ا تــوزيع ا
التـصفـيات على  5مسـتويـات بناء
على تصنيف (فيفا) الذي صدر في
اضي حـيث شارك شهـر حزيـران ا
ـسـتـويات 44 مـنـتخـبـا أصـحاب ا
من األول حــتى الـرابع في مــرحـلـة
اجملـمـوعات بـالـتصـفـيات مـبـاشرة.
فـيمـا اضـطرت
ـنـتـخـبات ا
الثمـانية
الــــــــــــتـي
انــضـمت
لـلمـسـتو
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أحـرز كـيـمـبـا ووكـر 8 تـصـويـبـات
ثالثية وسجل 24 من 29 نقطة له
ــبـاراة في الـنــصف الـثـاني في ا


