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«ليلة احلسم» بني إيطاليا وسويسرا.. وإجنلترا لعبور ألبانيا
يخوض منتخب إيطاليا، بطل «يورو 
٢٠٢٠»، مواجهــة صعبة مــع ضيفته 
سويســرا اليــوم ضمــن التصفيــات 
األوروبيــة املؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ 
في كــرة القدم، محاوال طرد شــياطني 
النسخة األخيرة عندما فشل في التأهل 

إلى نهائيات ٢٠١٨.
وبعد نشــوة إحراز اللقــب القاري 
عندما لم يكن مرشــحا للصعود على 
منصة التتويج، يتصدر فريق املدرب 
روبرتو مانشــيني ترتيب املجموعة 
الثالثة من التصفيات األوروبية، لكن 
بفارق هدفني عن سويسرا املتعادلة 

معه بـ ١٤ نقطة من ٦ مباريات.
وسيضمن الفائز التأهل منطقيا، 
علمــا أن إيطاليا تخــوض املواجهة 
األخيرة على أرض إيرلندا الشمالية 
اإلثنني، فيما تســتقبل سويســرا 

ضيفتها بلغاريا.
ويفتقــد «اآلزوري» جهود كل 
مــن املهاجم تشــيرو إميوبيلي 
إلصابته بربلة ساقه، باإلضافة 
إلى العبي وسط روما لورنسو 
ونيكولــو  بيليغرينــي 

زانيولو.
كما يغيب قائد دفاعه 
املخضــرم جورجــــــو 
كييليني لعدم تعافيه من 
إصابة بفخــذه، ما دفعه 
إلى ترك معسكر املنتخب 

األربعاء.
فــي املقابــل، يعود العب الوســط 
نيكولــو باريال في مباراة يتوقع أن 
يحضرها ٥٠ ألف متفرج على الستاد 

األوملبي في العاصمة روما.
علــى الطــرف املقابــل، يغيب 
عن املنتخب السويسري جنمه 

غرانيت تشــاكا باإلضافــة إلى مهاجم 
بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش.

وتعكرت خطــط املدرب مراد ياكني 
أيضــا بعد إصابــة مهاجم بوروســيا 
مونشــنغالدباخ األملاني بريل إمبولو 
بفخذه خالل التعادل مع ماينتس اجلمعة 

املاضي.
وفي ذات املجموعة، يلعب منتخب 

إيرلندا الشمالية مع ليتوانيا في مواجهة 
هامشــية. وضمن املجموعة التاسعة، 
تبــدو طريــق إجنلتــرا، وصيفة بطل 
أوروبا، معبدة نحو املونديال القطري، 
وهي بحاجة حسابيا من دون النظر إلى 
نتائج املباريات األخرى ألربع نقاط من 
مواجهتني ســهلتني ضد ألبانيا اليوم 
علــى ملعب وميبلي ثم ســان مارينو 

حلجز بطاقة التأهل املباشرة. ويتصدر 
منتخب «األسود الثالثة» الترتيب مع 
٢٠ نقطــة من ٨ مباريات، بفارق ٣ عن 
پولندا الثانية التــي حتل على أندورا 

الضعيفة.
وأعلن االحتاد االجنليزي انسحاب 
العب خط وســط وســت هام يونايتد 

ديكالن رايس بسبب املرض.
توالــت االنســحابات فــي صفوف 
رجال املدرب غاريث ساوثغيت، حيث 
تخلف عن االلتحاق مبعسكر املنتخب 
ألســباب بدنية مختلفة كل من ثنائي 
مان يونايتد ماركوس راشفورد ولوك 
شو والعب وسط ساوثمبتون جيمس 

وورد-براوس.
وقرر ســاوثغيت اســتدعاء مهاجم 
أرســنال إميل سميث رو للمرة األولى 
مع املنتخب األول في ظل االنسحابات.
ويلعــب كذلك في املجموعــة ذاتها 
أنــدورا مع پولنــدا، واملجر مع ســان 

مارينو.
وفي املجموعة السادسة التي ضمنت 
بطاقتها الدمنارك، تأمل اسكتلندا الثانية 
(١٧ نقطة) فــي حجز بطاقة الوصيف 
عندمــا حتل على مولدوڤا املتواضعة، 
ويلتقي كذلك اليوم الدمنارك مع جزر 

فارو.
هذا، وتقام غدا السبت مجموعة من 
املباريــات ضمن التصفيات األوروبية 
أيضا، حيث يلتقي البوسنة مع فنلندا، 
والنرويــج مع التڤيا، وتركيا مع جبل 
طارق، وفرنسا مع كازاخستان، وبلجيكا 
مع إســتونيا، وويلز مع بيالروســيا، 

ومونتينغرو مع هولندا.
وســيقطع كل من منتخبي فرنســا 
وبلجيــكا تذكرة التأهــل الى مونديال 

قطر في حال فوزهما غدا.

فرنسا وبلجيكا حلجز مقعديهما في مونديال قطر ٢٠٢٢ من بوابة كازاخستان وأستونيا في التصفيات األوروبية

«رابطة الالعبني» تختار صالح األفضل في أكتوبر
حصل جنــم فريق ليڤربــول اإلجنليزي 
واملنتخب املصري محمد صالح على جائزة 
أفضل العب في شــهر أكتوبر من قبل رابطة 

الالعبني احملترفني اإلجنليزية لكرة القدم.
وأفاد نادي ليڤربول، في بيان نشره على 
موقعه اإللكتروني، بأن صالح فاز باجلائزة 
للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة رائعة 

من األداء املمتاز مع «الريدز».
جتدر اإلشــارة إلى أن صالح ســاهم مع 
ليڤربول في تســجيل ٨ أهداف خالل أكتوبر 
املاضي، حيث سجل ٥ أهداف وصنع ٣ آخرين.
وتغلــب صالح في الفــوز باجلائزة على 
كل من ثنائي تشلســي ريــس جيمس وبن 
تشيلويل والعب وســت هام ديكالن رايس 
وجنم مان سيتي فيل فودين والعب كريستال 

باالس كونور غاالغر.

جيرارد مدربًا ألستون ڤيال
أعلن نادي أستون ڤيال 
اإلجنليزي لكرة القدم أمس 
تعيني ستيفن جيرارد في 
منصب املدير الفني للفريق.
ورحل جيــرارد، العب 
الســابق  الوســط  خــط 
لليڤربــول واملنتخــــــب 
اإلجنليــزي، عــن تدريب 
غالسكــــــــو رينجـــــرز 
االســكتلندي ليحل محل 
دين سميث، الذي أقيل من 
تدريب «الڤيالنز» قبل أيام 
بعد تلقي الفريق ٥ هزائم 

متتالية. وقاد جيرارد فريق رينجرز إلى الفوز 
بلقب الدوري االسكتلندي في املوسم املاضي، 
دون تلقي أي هزمية، وقد حرم ســلتيك من 
الفوز باللقب للموسم العاشر على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي أستون ڤيال 
كريســتيان بورسلو: «مجلس إدارة أستون 
ڤيال سعيد بتعيني ستيفن كمدير فني جديد، 

منذ االنتقال إلى التدريب بعد مسيرته الرائعة 
كالعب بدأ ســتيفن تدريب وتطوير العبني 
شــبان بارزين في أكادميية ليڤربول، وهي 

جتربة نقدرها كثيرا في أستون ڤيال». 
وتابع: «كان واضحا للغاية في مناقشاتنا 
معه أن الطموح التدريبي لستيفن وفلسفته 

وقيمه تتماشى متاما مع أستون ڤيال».

«NBA» باكس يرد على نيكس في الـ
أفلت ميلووكي باكس 
مــن خســارة ثانيــة أمام 
نيويورك نيكس بعدما كان 
قاب قوســني أو أدنى من 
التفريط بتقدم ٢٤ نقطة، 
قبل أن يتسلح بالثالثيات 
ويخرج فائزا ١١٢-١٠٠ على 
ملعب «ماديسون سكوير 
غاردن» ضمن منافســات 
دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني «NBA»، فيما 
حقــق لــوس أجنيليــس 
ليكرز فــوزا مثيرا ١٢٠-
التمديــد علــى  ١١٧ بعــد 
ميامــي هيــت. في ســان 
فرانسيسكو، سجل الكندي 
أنــدرو ويغينز ٣٥ نقطة، 
وأضــاف النجم ســتيفن 
كوري ٢٥ ليحقق غولدن 

ســتايت ووريرز انتصاره السادس تواليا 
ضد مينيسوتا متبروولفز ١٢٣-١١٠ معززا 
صدارتــه للمنطقــة الغربيــة. كان أنتوني 
أدواردز األفضــل في املبــاراة مع ٤٨ نقطة، 
إال أن ذلك لم مينع ووريرز من حتقيق فوزه 
العاشــر هذا املوسم مقابل خسارة وحيدة. 
في أورالندو، سجل كيفن دورانت ٣٠ نقطة 
وأضاف الماركوس ألدريــج ٢١، فيما حقق 

جيمــس هــاردن تريبل دابــل (١٧ نقطة، ١١ 
متابعة و١١ متريرة حاسمة) ليقودوا بروكلني 
نتس الى الفوز على ماجيك ١٢٣-٩٠ معوضا 
اخلسارة أمام شيكاغو بولز الثالثاء. وأفاد 
بولز وواشنطن ويزاردز من خسارة ميامي 
لالنفراد في صدارة الشرقية بفوز األول ١١٧-
١٠٧ على ضيفــه داالس مافريكس والثاني 

٩٧-٩٤ ضد مضيفه كليفالند كافالييرز.

يــرى ســائق فريــق «هــاس» 
املنافــس فــي ســباقات ســيارات 
«فورموال ١»، األملاني ميك شوماخر، 
أن املوسم املقبل سيكون مرهقا نظرا 
إلقامة عدد قياسي من السباقات في 
بطولة العالم يبلغ ٢٣ سباقا، لكنه 
في الوقت نفســه اليزال يأمل في 
عودة سباق اجلائزة الكبرى األملاني 

إلى جدول املنافسات مستقبال.
ويتأهب ميك لســباق اجلائزة 
الكبرى البرازيلي املقرر يوم األحد 
املقبل على مضمــار إنترالغوس، 
املضمار الذي شهد آخر سباق لوالده 
األسطورة مايكل شوماخر عام ٢٠١٢.
وفــي مقابلة لوكالــة األنباء 

األملانيــة (د.ب.أ)، قــال ميك إنه 
يأمل اســتمرار احلمــاس الهائل 
طــوال الوقــت عندمــا يتنافس 
علــى احللبات التــي فرض فيها 
والــده هيمنتــه خالل مســيرته 
االحترافية، لكن اللحظة العاطفية 
التي يفتقدها ميك شوماخر هي 
التنافس في بالده، حيث فرض 
مايكل شوماخر تفوقه كثيرا على 
مضماري هوكنهامي ونوربرغرينغ 
خالل مشواره الذي شهد تتويجه 

بطال للعالم سبع مرات.
والعتبارات ماليــة إلى جانب 
حقيقــة ابتعــاد ميــك ومواطنــه 
سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع 

مرات، عن إطار املنافسة على األلقاب 
في الوقت احلالي، أسقط السباق 
األملاني من جدول املنافسات، وذلك 
رغم التوسع وزيادة عدد السباقات 

في بطولة العالم.
وقال ميك شوماخر (٢٢ عاما): 
«يرجــح أننا لن نأتي إلــى أملانيا 
العام املقبــل. بالطبع كنت أفضل 

خوض سباق في أملانيا». 
وأضاف: «لكن ميامي مكان لم 
أذهب إليه بعد. لذلك سيكون أمرا 
رائعــا أيضــا أن أذهــب إلى هناك 
كسائق فورموال ١.. ومع ذلك كان 
ســيبدو أمرا مثاليا إذا جنحنا في 

التنافس بسباق في أملانيا». 

يســعى مدافع بايرن ميونيخ 
دايوت أوباميكانو لتثبيت أقدامه 
في صفوف املنتخب الفرنســي 
رغم عدم مشاركته من قبل في 

الدوري احمللي لبالده.
ويلتقي املنتخب الفرنسي مع 
ضيفه منتخب كازاخستان غدا 
السبت ضمن املجموعة الرابعة 
من التصفيات األوروبية املؤهلة 
ملونديال قطر ٢٠٢٢، ويتصدر 
«الديوك» ترتيب املجموعة وقد 
اقترب بشدة من حجز مقعده 

في املونديال.
أوباميكانو  وانضــم 
(٢٣ عامــا) إلى ريد بول 
سالزبورغ النمساوي في 
سن صغير قبل انتقاله إلى 
اليبزيغ األملاني ثم رحل إلى 

بايرن ميونيخ في يوليو املاضي مقابل 
٤٢ مليون و٥٠٠ آلف يورو.

وقال أوباميكانــو ملوقعي «جول» 
و«سبوكس» أمس: «حقيقي انني مشهور 
في أملانيا أكثر من فرنســا، لكن مع 
الوقت ستعرفني الناس بشكل أفضل».

وأكــد أوباميكانو أن قراره رحيله 
إلى النمســا كان أحد أفضل القرارات 
التي اتخذها في حياته حتى لو تسبب 
ذلك في تأجيل انضمامه ملنتخب بالده.

وأشار املدافع الشاب «في ذلك الوقت 
الناس قالت لي ما الذي تفعله يا دايوت؟ 
هذا خيار سيئ، لن يفيدك، كنت أردد 
دائما انتظروا وشاهدوا، ستعرفون، ثم 
بقيت هادئا وقمت بعملي، هؤالء الذين 
انتقدوني يقولــون لي اليوم، قرارك 

كان صحيحا».
وســجل دايوت ظهوره األول مع 

منتخب فرنســا في سبتمبر املاضي 
وفي أكتوبــر املاضي حيث توج بأول 
لقب دولي له عبر بطولة دوري األمم 

األوروبي.
وأشار دايوت «سجلت هدفا ثم فزنا 
بدوري األمم األوروبي، اآلن يتعلق األمر 
مبواصلة تقدمي األداء، هذا ينطبق على 
املنتخب الوطني وأيضا بايرن ميونيخ، 
في التدريبات يكون هدفي حجز مقعد 

لي في التشكيل األساسي».
وشدد دايوت على أن مونديال قطر 
ميثل أولوية بالنسبة له بعد خروجه من 
حسابات املدير الفني في «يورو ٢٠٢٠». 
وختم دايوت بالقول «أريد الذهاب 
إلى كأس العالم، مثلما أردت التواجد 
في كأس األمم األوروبية، هذه األمر 
عزز رغبتي بشكل أكبر في املشاركة 

بكأس العالم».

أوباميكانو: مونديال قطر أولوية لي مع «الديوك»

مونتفيديو حتتضن موقعة «التانغو» و«السيليستي» غدًا
يحل منتخــب االرجنتني 
ضيفا ثقيال على أوروغواي 
فجــر غــد الســبت بتوقيت 
العاصمــة  فـــــي  الكويــت 
مونتفيديــو، وذلــك ضمــن 
اجلولــة الـ ١٣ مــن تصفيات 
أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وميكن لألرجنتني الثانية 
(٢٥ نقطة) أن تنتزع بطاقة 
التأهــل، لكن يجب أن تصب 
نتائــج أخــرى فــي صاحلها 

أيضا.
ويحوم الشك حول مشاركة 
جنم «التانغو» ليونيل ميسي 
الذي غــاب عن آخر مباراتني 
لفريقه باريس ســان جرمان 
الفرنسي محليا وقاريا ملعاناته 

من إصابة في الركبة.
وتعتبر املبــاراة ثأرية لـ 
الذي سقطت  «السيليستي» 
سقوطا كبيرا أمام األرجنتني 
٠-٣ في اجلولة املاضية ولن 
تكون مهمته ســهلة الســيما 
في غياب هداف مان يونايتد 
إدينســون كاڤانــي املصاب، 

فيديركو ڤالڤيردي.
ووجد مــدرب اوروغواي 
املخضرم أوســكار واشنطن 
وســط  نفســه  تاباريــس 
الضغوط الســيما أن فريقه 
تعرض خلسارة قاسية أخرى 

وأكد تاباريز أنه ال يتحدث 
عــن احتماليــة إقالتــه فــي 
األســابيع األخيرة، ألن لديه 
أمورا أكثر أهمية للتفكير بها.

وقال تاباريــز في مؤمتر 
صحافي: «حينما مينى فريق 
بنتائج ســلبية مثل الهزمية 
٠-٣ أمام األرجنتني و١-٤ أمام 
البرازيل، حتدث دائما حركة، 
لكن احلديث عن النوايا وراء 

ذلك لن يتوقف».
وأضــاف: «لــدي الكثيــر 
التــي  املهمــة  مــن األشــياء 
يجب التفكيــر فيها، النتائج 
اجليدة غالبا ما تضع األشياء 
فــي مكانها»، في إشــارة إلى 
األسابيع املتوترة التي مر بها 
احتاد أوروغواي لكرة القدم 
عقب الهزمية، وشــككت في 
استمرار املدرب في منصبه.

وتابع: «مازالــت هناك ٦ 
مباريات متبقيــة بتصفيات 
املونديــال، واملنتخب يعكف 
على االستعداد لهذه املواجهات 
أمــام  منــذ انتهــت املبــاراة 

البرازيل».

امــام البرازيــل ١-٤ الشــهر 
الكثير من  املاضــي، ويــرى 
أنصار املنتخب أنه يتعني على 
االحتاد احمللي إيجاد بديل له 
بعد ١٥ سنة على رأس اجلهاز 

الفني ملنتخب بالده.

فــي حني ســتقع مســؤولية 
تســجيل األهداف على كاهل 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني 

لويس سواريز.
كما سيغيب عن اوروغواي 
العــب وســط ريــال مدريــد 

يخوض منتخب إيطاليا، بطل «يورو 

النسخة األخيرة عندما فشل في التأهل 

الثالثة من التصفيات األوروبية، لكن 

إلصابته بربلة ساقه، باإلضافة 
إلى العبي وسط روما لورنسو 
ونيكولــو  بيليغرينــي 

املخضــرم جورجــــــو 
كييليني لعدم تعافيه من 

٥٠يحضرها ٥٠يحضرها ٥٠ ألف متفرج على الستاد 

ميك شوماخر: موسم ٢٠٢٢ سيكون مرهقًا!

يخوض منتخب إيطاليا، بطل «يورو 

النسخة األخيرة عندما فشل في التأهل 

الثالثة من التصفيات األوروبية، لكن 

إلصابته بربلة ساقه، باإلضافة 
إلى العبي وسط روما لورنسو 
ونيكولــو  بيليغرينــي 

يحضرها 

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم (اجلمعة)

تصفيات املونديال (أوروبا)
١ ٨:٠٠beIN sports PREMIUM مولدوڤا – اسكوتلندا
١ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUM إيطاليا – سويسرا  

٣ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUM إيرلندا الشمالية – ليتوانيا  
١ ١٠:٤٥beIN sports XTRA الدمنارك – جزر فارو  

٢ ١٠:٤٥beIN sports XTRA أندورا – بولندا 
٢ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUM إجنلترا – ألبانيا 

٢  ١٠:٤٥beIN sports ENGLISH املجر – سان مارينو
غدا (السبت)

تصفيات املونديال (أميركا اجلنوبية)
١ ٢:٠٠beIN sports PREMIUM فجر السبتأوروغواي – األرجنتني

تصفيات املونديال (أوروبا)
١ ٥:٠٠beIN sports PREMIUMالبوسنة – فنلندا
١ ٨:٠٠beIN sports PREMIUMالنرويج – التڤيا

٢ ٨:٠٠beIN sports PREMIUMتركيا – جبل طارق
١ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUMفرنسا – كازاخستان
٢ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUMبلجيكا – إستونيا
١ ١٠:٤٥beIN sports XTRAويلز – بيالروسيا

٣ ١٠:٤٥beIN sports PREMIUMمونتينغرو – هولندا


