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استعدادات غير مألوفة ملنتخبات «مونديال ٢٠٢٢»

يضم الى صفوف «السيليساو» سوى الالعبني 
اجلاهزين بدنيا، بصرف النظر عن جنوميتهم، 
ولســان حال ديشــان مماثل أيضــا عندما يؤكد 
أن العب وســطه املؤثر بول بوغبا لن يشــارك 
اذا لــم يتعاف من اإلصابــة التي تعرض لها في 
صفــوف فريقه يوڤنتوس وخضــع على إثرها 

لعملية جراحية.
وقال تيتي إلحدى شبكات التلفزة في البرازيل 
«مباراتنــا االولى ســتقام بعــد ١٠ أيام فقط من 
وصول الالعبني لفترة التجمع. وبالتالي فإما أن 
تكــون في كامل جاهزيتــك البدنية أو لن تكون 

ضمن الالئحة الرسمية».
أمــا النقطة اإليجابية الوحيدة، فإن الالعبني 
لن يخوضــوا غمار املونديال وهم منهكون بعد 
موسم طويل كما جرت العادة، الن البطولة تقام 
في منتصف املوسم هذه املرة، وعلق مساعد مدرب 
منتخــب البرازيل كليبر كزافييه على هذا األمر 
بقوله ملوقع «غلوبو اسبورتي»: «االمتياز في هذه 
النسخة من كأس العالم، ان الالعبني سيكونون 

اقل تعبا من الناحيتني اجلسدية والذهنية».
وافقه ديون بالقول «ال يســتطيعون القول 
إنهم خاضوا ٦٠ مباراة، لكن الشرط األساسي أن 
يكونوا قد استعدوا جيدا قبل انطالق املوسم».

بالنســبة الى املنتخبات االخرى، فان أندية 
قطر حررت العبيها لصالح املنتخب الذي سيدخل 

في معسكر طويل األمد في القارة األوروبية.
ويؤكد املعــد البدني الســابق ملنتخب قطر 
نيكــوال ديون مجــددا «برأيي ســنرى مفاجآت 
ضخمة فــي املونديــال. منتخبات لــم تكن في 
احلسبان ستكون على املوعد. سنذهب الى دولة 
مع عالمة استفهام كبيرة حول نسبة الرطوبة. 
كيف ســيتأقلم الالعبون؟ املنتخبات الصغيرة 

قد تستغل هذا األمر».
فــي املقابل، أكد مدرب البرازيل تيتي أنه لن 

لن تخوض أي مباراة ودية، فإن أملانيا ستخضع 
ملعســكر تدريبي في ســلطنة عمان من ١٤ الى 
١٨ تخــوض خاللــه مباراة ضــد منتخب عمان 

في ١٦ منه.
ويقول مدير املنتخب األملاني أوليفر بيرهوف 
«االستعداد للمونديال مختلف متاما عن النسخات 

السابقة، منلك وقتا أقل من السابق».
أما األرجنتني بقيادة جنمها ليونيل ميســي 
فســتخوض بدورها مباراة ودية ضد اإلمارات، 
فــي حني تلتقي البرتغال وجنمها كريســتيانو 

رونالدو نيجيريا في ١٧ منه.

ويحاول مدربو املنتخبات التقليل من أهمية 
هذه املشكلة كونهم جميعا في الوضعية ذاتها، 
ويقول مدرب فرنسا ديدييه ديشان بطل النسخة 
األخيرة في مونديال روسيا ٢٠١٨ «عدم احلصول 
على فرصة خلوض مباراة قبل انطالق البطولة 

أمر مؤسف، لكن األمر ينطبق على اجلميع».
وكان لسان حال مدرب إسبانيا لويس انريكه 
مماثال بقوله «األمر ينطبق على اجلميع وبالتالي 

فهو عادل».
إذا كانت فرنســا حاملة اللقب التي تستهل 
مشوارها للدفاع عنه ضد أستراليا في ٢٢ نوفمبر، 

تواجه املنتخبات الـ ٣٢ املشاركة في مونديال 
قطر ٢٠٢٢ حتديا كبيرا يتمثل في االستعدادات 
غير املألوفة خلوض غمار العرس الكروي، حيث 
ال متلك ســوى بضعة أيام بني توقف الدوريات 
العاملية واملباراة االفتتاحية وبالتالي لن تخوض 

مباريات جتريبية كافية قبل احلدث مباشرة.
وتخوض املنتخبات املشاركة في النهائيات 
املقررة بني ٢٠ نوفمبر و١٨ ديسمبر، آخر نافذة 
دوليــة لها بني ٢٣ و٢٧ اجلاري قبل خوض أول 

مونديال في منتصف املوسم األوروبي.
وجرت العادة أن حتصل املنتخبات على فترة 
تتراوح بني ثالثة أســابيع أو شهر قبل انطالق 
العرس الكروي لكي تستعد بالطريقة املناسبة 
وخــوض بعض املباريات االســتعدادية، لكنها 
لن حتصل على هذا الترف هذه املرة ألن نشاط 
األندية سيتوقف في نهاية أسبوع ١٢ و١٣ نوفمبر، 
في حني تقام املبــاراة االفتتاحية في املونديال 
بني قطر الدولة املضيفة واإلكوادور في ٢٠ منه. 
ويعتبر املعد البدني الســابق فــي أندية نيس 
ورين وسانت اتيان الفرنسية نيكوال ديون ان 
الفورمــة البدنية لالعبني ســتكون بيد األندية 
«ســتكون األمور معقدة في مــا يتعلق باألداء. 

إنها ضربة حظ».

أزمة مبابي تعيد صياغة حقوق الصور في «الديوك»
أعلن االحتاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيراجع االتفاقية اخلاصة بحقوق 
صور الالعبــني بعد تقارير إعالمية تفيد بأن املهاجم كيليان مبابي رفض 
املشاركة في أنشطة تتعلق بشركة راعية. وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن 
مبابي رفض املشاركة في صورة «الديوك» وأنشطة رعاية مقررة أمس ألنه 
ال يريد الترويج لبعض العالمات التجارية املتعاقدة لرعاية املنتخب الفرنسي.

وقال مبابي في بيان نشرته الشبكة «قررت عدم املشاركة في جلسة التصوير 
بعد رفض االحتاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع الالعبني».

إلى ذلك، انضم ظهير أستون ڤيال اإلجنليزي، لوكا دينيي، الى الئحة مصابي 
منتخب فرنسا املدعو ملواجهتي النمسا والدمنارك في دوري االمم االوروبية، 

وقد حل بدال منه ادريان تروفير كما اعلن االحتاد الفرنسي للعبة أمس.

استدعاء هندرسون إلجنلترا

سواريز يغادر ناسيونال 
نهاية أكتوبر

اســتدعى املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي لكرة القدم غاريث 
ساوثغيت قائد ليڤربول جوردان هندرسون لتعزيز خط وسط 
الفريق بعد انسحاب كالفني فيليبس بسبب إصابة في الكتف.

وينتظر ســاوثغيت ملعرفة ما إذا كان فيليبس سيصبح الئقا 
للمشاركة في كأس العالم ٢٠٢٢ املقررة في قطر، وذلك بعد أن 
كشف نادي مان سيتي، الذي ضم الالعب من ليدز يونايتد بنهاية 

املوسم املاضي، أنه سيحتاج إلى عملية جراحية.
وفي حال غياب فيليبس، سيفتقد املنتخب اإلجنليزي، وصيف 
بطل يورو ٢٠٢٠، جهود العب أساسي في مونديال قطر ٢٠٢٢، 
رغم أن الفريق ومدربه ساوثغيت يتمسكان بأمل عودة فيليبس 

واستعادة لياقته في الوقت املناسب قبل البطولة.

سيغادر مهاجم منتخب االوروغواي املخضرم لويس سواريز 
فريقه ناسيونال احمللي بنهاية املوسم الكروي في بالده نهاية 

شهر أكتوبر املقبل.
وسيكون سواريز (٣٥ عاما)، العب أياكس أمستردام الهولندي 
وليڤربول االجنليزي وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد االسبانيني، 

متاحا لالنتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.
وكان ســواريز انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطالق 

مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد ١٦ عاما من مغادرته.
وتألق سواريز في صفوف فريقه القدمي ـ اجلديد بتسجيله ٤
أهداف في ٨ مباريات في الدوري. وينتهي املوسم في الدوري 
االورغوياني في ٣١ أكتوبر أي قبل ٢٠ يوما من انطالق العرس 
الكروي العاملي حيث سيكون سواريز ضمن تشكيلة االوروغواي 
في قطر، علما أنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بالده برصيد 

٦٨ هدفا في ١٣٢ مباراة خاضها على الصعيد الدولي. 
واستدعى دييغو ألونسو مدرب األورووغواي املهاجم املخضرم 

لوديتي إيران يوم اجلمعة وكندا في ٢٧ اجلاري.

أندية إجنلترا تتبرع بـ ١٫٤ طن من الطعام
تبرعت أندية كرة القدم في إجنلترا 
بإجمالي ١٫٤ طن من فائض الطعام 
إلى مؤسسة سيتي هارفست لندن 
اخليريــة، مبا يعــادل ٣٣٦٨ وجبة 
لســكان لندن الذين ال يستطيعون 
حتمل تكاليــف الطعــام، عندما مت 
تأجيــل املباريات بعد وفــاة امللكة 

إليزابيث الثانية.

وأوضحت صحيفة «لندن نيوز 
أون الين» اإللكترونية أنه مت إلغاء 
جولة مباريات كــرة القدم يومي ١١
و١٢ اجلاري في جميع أنحاء البالد 
بعــد وفاة امللكــة إليزابيث الثانية، 
ما تــرك الكثير من أندية كرة القدم 
في لندن في حاجة إلى حل ســريع 

لكميات كبيرة من فائض الطعام.

وقامت األندية مبا في ذلك فوالم 
وكريستال باالس وتشلسي وكوينز 
بارك رينجرز باالتصال باملؤسسة 
اخليرية، لعدم إهــدار الطعام الذي 
مت توفيره من أيام املباريات امللغاة، 
وتأكدت األندية أن الطعام ذهب إلى 
األشخاص الذين يعانون حاليا من 

فقر الغذاء في جميع أنحاء لندن.

غاب قائد وحارس مرمى املنتخب 
األملاني لكرة القدم مانويل نوير أمس 
عن أول تدريب لـ«املانشــافت» في 
فرانكفورت قبل مباراتيه املقررتني 
أمام املجر وإجنلترا في بطولة دوري 
أمم أوروبا. وغاب نوير، حارس مرمى 
بايرن ميونيخ، عن تدريب املنتخب 
األملاني بســبب مشكلة في أصابعه 
لكن املدير الفني هانزي فليك يتوقع 

عودته اليوم.
وخرج العب خط الوسط جمال 
موسياال من التدريبات مبكرا بعدما 
تعرض إلصابة في الركبة إثر التحام 
مع توماس مولــر زميله في بايرن 

ميونيخ.
وقالت فرانتسيسكا فوله املتحدثة 

باســم االحتاد األملاني إن موســياال 
«أصيب بجرح سطحي كان يتطلب 
العــالج» وال يتوقــع أن يغيب عن 

التدريبات مجددا.
كذلــك غــاب املدافعــان ماتياس 
غينتر وتيلو كيرير واجلناح لوكاس 

منيشا عن تدريب «املانشافت».
وظــل الثالثــي في فنــدق إقامة 
املنتخب ضمن آلية الســيطرة على 
حالة اإلجهــاد بعد مشــاركتهم في 

منافسات األندية األحد املاضي.
ويســتضيف املنتخــب األملاني 
نظيــره املجــري فــي اليبزيغ يوم 
اجلمعة املقبل، ثم يحل ضيفا على 
املنتخــب اإلجنليــزي على ســتاد 

وميبلي يوم ٢٦ اجلاري.

إصابة نوير وموسياال في «املانشافت»إصابة نوير وموسياال في «املانشافت»
«يد» الكويت إلى الدور الثاني 

في «عربية األندية» 

يعقوب العوضي

تأهــل الفريق األول لكرة اليد بنــادي الكويت إلى األدوار 
اإلقصائية فــي البطولة العربية لألندية أبطال الدوري والكأس 
واملقامة في مدينة احلمامات التونســية بعد تعادله مع الترجي 
التونسي بنتيجة ٣٤-٣٤ في املباراة التي جمعتهما أمس ضمن 
منافسات اجلولة الثالثة من دور املجموعات، وبذلك رفع األبيض 
رصيده إلى ٣ نقاط، وسيالقي الكويت نظيره الشارقة اإلماراتي 
في ربع نهائي البطولــة. وحتصل محترف الكويت فرانكيس 

كارول على جائزة أفضل العب في املباراة.
وجاءت املباراة متكافئة بني الطرفني حيث لم يفرض احدهما 
الســيطرة على اآلخر، وكاد األبيض أن ينجح في تخطي عقبة 
الفريق التونســي إال أنه لم يوفق في إنهــاء بعض الهجمات 

بالصورة املطلوبة، ولتنتهي املواجهة بتعادل عادل.


