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إيطاليا وإجنلترا.. انهيار الكبار
أحلــق منتخبــا أملانيا واملجر خســارتني 
فادحتــني بإيطاليــا بطل أوروبــا ووصيفه 
اجنلترا، ففاز األول على ضيفه ٥-٢ والثاني 
على مضيفه ٤-٠ الثالثاء، ضمن منافسات 
اجلولــة الرابعة للمجموعــة الثالثة من 
املســتوى األول لــدوري األمم االوروبية 

لكرة القدم.
وانتزعــت املجر صــدارة «مجموعة 
املوت» بعدما جددت فوزها على اجنلترا 
ورفعــت رصيدها إلــى ٧ نقاط لتدخل 
بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي 
بخلطها لألوراق، متقدمة بفارق نقطة عن 
أملانيا ونقطتني عن «اآلزوري»، فيما جتمد 
رصيد اجنلترا عند نقطتني في قاع الترتيب.
بــارك» فــي  علــى ملعــب «بوروســيا 
مونشنغالدباخ، أحلقت أملانيا اخلسارة األولى 
بإيطاليا في النسخة الثالثة لدوري األمم بعدما 
تعــادال ١-١ افتتاحا، قبل أن يفوز «اآلزوري» 

على املجر ٢-١ ويتعادل مع اجنلترا سلبا.
فــي املقابل، حقق رجال املدرب هانز فليك 
فوزهــم االول بعد ثالثة تعادالت أمام كل من 
إيطاليــا واجنلترا واملجر بالنتيجة ذاتها ١-١ 

في هذه البطولة.
وأثنى فليك على تألق مهاجم «املانشافت» 
تيمو فيرنر بتسجيله هدفني، وقال: «أنا سعيد 
للغاية لتيمو ألنه سجل هدفني، وهذا أمر مهم 

بالنسبة له ولثقته بنفسه»، مضيفا ثناء كبيرا 
للمنتخب، لقد كان هذا مبنزلة اختبار صعب 
لنا بعد ثالثة تعادالت، لم نلعب بشكل مثالي 
ولكن يجب أال نتحدث عن االمر بهذه األمسية، 
االنتصارات مهمة ألنها جيدة للثقة بالنفس.

من جهته، علق املدرب روبرتو مانشــيني 
على اخلســارة املذلة أمام األملــان قائال: «من 
املؤسف أن ننهي نافذتنا الدولية بهذه الطريقة، 
لكن األملان أقوياء، لقد علمنا ذلك، افسحنا لهم 
املجال بخلق العديد من الفرص في الشــوط 
األول، تركناهم يلعبون كثيرا»، مضيفا قمنا 
ببعض األشياء اجليدة على الرغم من النتيجة، 
لكن من الواضح أننا نأسف على إنهاء املباراة 

بهذه النتيجة. 
وفي املجموعة الرابعة، حققت هولندا فوزا 
مثيرا على ويلز ٣-٢، وفي مباراة أخرى ضمن 
املجموعة ذاتها، حافظت بلجيكا على آمالها في 
بلوغ نصف النهائي بفوزها خارج أرضها على 
پولندا بهدف ســجله ميتشي باتشواي (١٦)، 
ورفع املنتخب الهولندي رصيده الى ١٠ نقاط 

من ٤ مباريات مقابل ٧ لبلجيكا.
وفــي مواجهــات أخــرى، تغلــب منتخب 
البوسنة والهرسك على فنلندا ٣-٢، وتغلب 
اجلبل األســود على رومانيــا ٣-٠، وتخطى 
منتخب اسكتلندا مضيفه أرمينيا ٤-١، فيما 
تعادل منتخب أوكرانيا مع نظيره ايرلندا ١-١.

ساوثغيت: أحتّمل 
مسؤولية اخلسارة التاريخية

أقــر مــدرب منتخب إجنلتــرا غاريث 
ســاوثغيت أنه يتحمل مســؤولية أقسى 
خسارة لبالده على أرضها منذ ٩٤ عاما، 
بعد ســقوطها املذل برباعية نظيفة أمام 
املجر في دور املجموعات من دوري األمم 
األوروبية لكرة القدم، وكانت املرة االولى 
تخسر فيها بطلة العالم ١٩٦٦ بفارق أربعة 
أهداف على أرضها، منذ سقوطها ٥-١ ضد 

اسكتلندا في ١٩٢٨.
وقال ســاوثغيت بعد املباراة «اخترنا 
أن نشارك بتشكيلة شابة من أجل إضفاء 
املزيد من الطاقــة واحليوية، مضيفا أنا 
املســؤول في النهاية، في الشوط الثاني 
بتنا مكشــوفني أكثر، وفي نهاية املباراة، 
كنا نهاجم بالعديد مــن الالعبني وتركنا 

املساحات خلفنا».

كوستاريكا تخطف آخر بطاقات املونديال

بوردو يسقط إلى «الثالثة» بقرار إداري!

«باريس» يرسم نهاية بوكيتينو.. وزيدان يقترب

نونييز: جئت إلى ليڤربول للفوز باأللقاب الكبيرة

أكملت كوستاريكا عقد املنتخبات املتأهلة 
الى مونديال قطر ٢٠٢٢ وعددها ٣٢، بفوزها 
على نيوزيلندا ١-٠ ضمن ملحق دولي بني 
رابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية 
والوســطى والكاريبــي) وبطــل أوقيانيا، 
الثالثاء على ستاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل جويل كامبل هدف املباراة الوحيد 
بعد مرور ٣ دقائق على بداية املباراة.

وســتنضم كوســتاريكا إلى املجموعة 
اخلامسة مع إسبانيا وأملانيا واليابان، في 
البطولة املقررة بني ٢١ نوفمبر و١٨ ديسمبر 

في قطر.

وهي املرة السادسة التي تتأهل فيها هذه 
الدولة الصغيرة إلى كأس العالم بعد ١٩٩٠ 
و٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠١٤ و٢٠١٨، وكانت أبرز 
مشاركاتها في ٢٠١٤ عندما بلغت ربع النهائي 

وخسرت بركالت الترجيح أمام هولندا.
في املقابل، فشلت نيوزيلندا في التواجد 
للمرة الثالثة في احلدث العاملي بعد عامي 
١٩٨٢ و٢٠١٠ عندما ودعت من الدور األول. 
وســبق لنيوزيلندا أن خسرت في امللحق 
مرتني، أمام املكســيك فــي تصفيات ٢٠١٤ 
(٥-١ و٤-٢)، والبيــرو في تصفيات ٢٠١٨ 

(٠-٠ و٠-٢).

عوقب نادي بوردو الفرنســي الهابط 
إلــى الدرجــة الثانيــة في نهاية موســم 
٢٠٢١-٢٠٢٢، بإسقاطه إلى الدرجة الثالثة 
«ناســيونال ١» بقــرار إداري قرر النادي 
استئنافه، حسب ما أعلنت رابطة الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وأعلنــت الرابطة هذا القرار علنا بعد 
التدقيــق املالي لنادي بوردو اململوك من 
رجل األعمال جيرار لوبيز، من قبل املديرية 
الوطنية للرقابة واإلدارة. وأعلن بوردو 
علــى الفور عزمه اســتئناف هــذا القرار 

الذي تلقاه بـ «ذعر»، وفقا لبيان صحافي.
وأسف بوردو أن «هذا القرار الوحشي، 
بعد جلسة استماع استمرت قرابة ساعتني 
في ظروف جيدة، يحرم النادي من إمكانية 
االستمرار في تنفيذ استراتيجية حتقيق 
االســتقرار بشــأن وضعه املالي وكتابة 

صفحة جديدة في تاريخ النادي».
ويعانــي بوردو مــن صعوبات مالية 
متكــررة ولم يتمكن مــن طمأنة املديرية 
الوطنيــة للرقابــة واإلدارة وهــي اجلهة 

الرقابية املالية في الدوري الفرنسي.

مقابل رواتب األرجنتيني وموظفيه في حال 
بقوا حتى نهاية عقدهم في ٢٠٢٣.

في حال رحيل بوكيتينو (٥٠ عاما) الذي 
وصــل الى باريس فــي يناير ٢٠٢١، فإن زين 
الدين زيدان ومدرب نيس احلالي كريستوف 
غالتييه من بني األســماء املطروحة بانتظام 

خلالفته.

في مختلف املسابقات.
وكان ليڤربول توج بكأس رابطة األندية 
االجنليزية احملترفــة وكأس اجنلترا بفوزه 
على تشلسي في املسابقتني وبركالت الترجيح 

أيضا في املوسم الفائت.

املــدرب األرجنتينــي ماوريســيو  بــات 
بوكيتينو قريبا من الرحيل عن نادي باريس 
سان جرمان لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير 

فرنسية.
وذكرت صحيفتا «ليكيب» و«لو باريزيان» 
العريقتــان أن اجتماعــا حصل بــني محامي 
الطرفــني من أجــل حتديد كيفيــة إنهاء عقد 
األرجنتيني، إذ ذكرت االولى أنهما «على وشك 

التوصل إلى اتفاق».
على الرغم من قيادته الفريق الى استعادة 
لقب الدوري احمللي الذي خسره في املوسم ما 
قبل املاضي لصالح ليل، فإن وضع بوكيتينو 
غير مســتقر منذ عدة أسابيع، وحتديدا منذ 
اخلروج القاسي من الدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد اإلسباني بعد 
تقدم فريقه ٢-٠ فــي مجموع املباراتني قبل 
أن ينهــار في نصف الســاعة االخير من لقاء 
االياب، ليستمر بحث الفريق عن لقب أول في 

دوري أبطال أوروبا.
ومن املتوقع أن يكلف رحيله كثيرا خزينة 
نادي العاصمة، وفق الصحيفتني، فإن املبلغ 
سيصل الى ما بني ١٥ و٢٠ مليون يورو، وذلك 

أعلــن نادي ليڤربــول االجنليزي تعاقده 
رسميا مع مهاجم منتخب األوروغواي ونادي 
بنفيكا البرتغالي داروين نونييز مقابل صفقة 
ميكن أن تصل الى ١٠٠ مليون يورو وهو رقم 
قياســي للنادي، متجــاوزة الرقم الذي دفعه 
ليڤربول لساوثمبتون (٨٥ مليون يورو عام 
٢٠١٨) لضــم قلب الدفــاع الهولندي فيرجيل 

فان دايك.
وقــال ليڤربول فــي بيان «قــام ليڤربول 
بتســجيل عقد الالعب داروين نونييز قادما 
من بنفيكا اخلاضع للحصول على اجازة عمل».
وأعــرب نونييــز عن ســعادته باالنتقال 
الى فريقه اجلديد بقوله: «أنا ســعيد للغاية 
بالتواجــد هنا في ليڤربــول، انه ناد ضخم، 
عندما وصلت الى مقــر التدريبات، فوجئت 
بالترتيبات املوجودة»، مضيفا أحد األسباب 
التــي أتيت من أجلها الى ليڤربول هو احراز 

الكؤوس واأللقاب.
وسجل نونييز الذي سيحتفل بعيد ميالده 
الثالث والعشرين في ٢٦ احلالي، ٣٤ هدفا في 
٤١ مباراة في صفوف بنفيكا املوســم الفائت 

إطالق امللصق الرسمي للمونديال

بطولة رباعية لعمالقة أوروبا

كشفت قطر أمس عن امللصق الرسمي لكأس العالم ٢٠٢٢ في كرة 
القدم التي تستضيفها نهاية العام احلالي للمرة األولى في الشرق 
األوسط. واستضاف مطار حمد الدولي احتفالية خاصة لإلعالن عن 
امللصق الذي صممته الفنانة القطرية بثينة املفتاح، ويعكس ثقافة 

البالد وتراثها وشغف القطريني باللعبة األكثر شعبية في العالم.
ويبرز امللصق الرئيس للبطولة االحتفال بكرة القدم وشعبيتها 
الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خالل تصوير مكونني من غطاء 
الرأس التقليدي للرجال في قطر واملنطقة، وهما الغترة والعقال، 

يلوحان في الهواء مع كلمة «هيا».

أكد االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) أنه يدرس إقامة بطولة 
مصغرة مكونة من أربعة أندية في بداية كل موسم، وذلك مباشرة 
قبل انطالق مرحلة املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا. وذكرت 
صحيفة «ليكيب» الفرنســية اليومية الرياضية أن «ويفا» يدرس 
فكرة مســابقة يشارك فيها الفائزون باملســابقة القارية األم في 

املوسم السابق إلى جانب ثالثة أندية رائدة أخرى.
وأفادت الصحيفة الفرنسية أن الفكرة أدرجت في ملف الطلبات 
حلقوق البث لدوري األبطال اجلديد املوسع من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧.

وردا على اتصال مع وكالة فرانس برس، قال «ويفا» «إنها فكرة 
مذكورة في ملف الطلبات، لكن لم يتم تقرير أي شيء».


