
طالب م��درب منتخب أملانيا يواكيم 
ل���وف الع��ب��ي��ه ب��امل��زي��د م���ن احل��م��اس 
واالل��ت��زام ف��ي م��ب��اراة املانشافت أم��ام 
منتخب روسيا، ويأتي ذل��ك في نهاية 
عام لم يذق فيها فريقه طعم اإلجنازات 
الكبيرة املعروفة عن املانشافت، وأكبر 
خيبات األمل هذه اخلروج املُذل من الدور 
األول لنهائيات كأس العالم في روسيا 

.2018
ويقول لوف إنه يتوقع أن يقدم العبوه 
مستويات مقاربة في آخر مباراتني له في 
هذا العام لتلك التي ظهروا بها في مباراتهم 
األخيرة أمام فرنسا بطل كأس العالم، لكنه 
أكد ضرورة أن ُيتوج هذا املستوى بالنتائج 
اإليجابية التي غابت عن املانشافت مؤخًرا 

وكانت مدعاة لسيل من االنتقادات.
ويضيف ل��وف بالقول ل��دى وصوله 
إلى مقر إقامة املنتخب في مدينة اليبزيج 
األملانية مساء اإلثنني: »م��ن الطبيعي أن 
يكون األم��ر أن نختم ه��ذا ال��ع��ام بنتائج 
إيجابية، وأعتقد أنه ميكنا حتقيق ذلك«، آمالً 

في الفوز باملباراتني أمام روسيا وهولندا.
لكنه في الوقت ذاته لم يفوت الفرصة 
لتوجيه النقد الذاتي للمانشافت بعد 
خيبة ك��أس ال��ع��ال��م واخل��س��ارة أم��ام 
هولندا في أكتوبراملاضي بثالثية نظيفة 
قائالً: »في حقيقة األمر لم نلعب كرة قدم 

حماسية فجنينا بعض خيبات األمل«. 
أم��ا مواجهة هولندا فهي األه��م في 
أجندة ل��وف، إذ يطمح لتحقيق الفوز 
بأي ثمن، لإلبقاء على فرص أملانيا في 

دوري األمم.
من جانبه يقول مهاجم الفريق تيمو 
فيرنر: »إنهما م��ب��ارات��ان مختلفتان، 
لكن األه��م مباراتنا أم��ام هولندا، بيد 
أن مواجهة روس��ي��ا يجب أن متنحنا 
االنطالقة الالزمة حلسم مباراتنا الثانية 
بنتيجة تضمن اس��ت��م��رار الفريق في 

منافسات دوري األمم«.
وتلتقي أملانيا م��ع هولندا ي��وم 19 

نوفمبر في جلسنكيرشن.
وغ���اب جن��م ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د 
ماركو رويس عن متارين منتخب أملانيا 
ال���ذي يستعد مل��واج��ه��ة روس��ي��ا ودي��اً 
اخلميس ف��ي الي��ب��زي��غ، وذل���ك بسبب 
اصابة طفيفة في قدمه، فيما لم يلتحق 
الع��ب وس��ط س��ان جيرمان الفرنسي 
جوليان دراكسلر باملجموعة بسبب 

حداد عائلي.
وكشف االحت��اد األملاني لكرة القدم 
أن رويس )29 عاماً( يعاني من »كدمة 
بسيطة في قدمه«، دون أن يحدد إذا كان 

بإمكانه املشاركة في مباراة اخلميس 
ضد روسيا أو إذا ك��ان امل��درب يواكيم 
لوف سيوفره للقاء اإلثنني ضد هولندا 
في ختام منافسات مجموعات املستوى 

األول من دوري األمم األوروبية.
وم��ن جهته، أعلم دراكسلر »امل��درب 
يواكيم لوف بأنه لن يتواجد مع املنتخب 

في اليبزيغ بسبب ح��داد في العائلة« 
بحسب املوقع الرسمي لالحتاد األملاني.

وسيتخذ الحقاً القرار بشأن مشاركته 
أم ال في مباراة اإلثنني ضد هولندا التي 
أذل��ت األمل���ان ذه��اب��ا بالفوز عليهم -3
صفر، م��ا عقد وضعهم كثيراً السيما 
بعد خسارة املباراة التالية أمام فرنسا 

)1-2(، إذ أصبحوا مهددين بالهبوط 
إلى املستوى الثاني، وسيترتب عن ذلك 
تأثيراً على موقعهم في تصفيات كأس 

أوروبا 2020 ومونديال قطر 2022.
كما يغيب عن أبطال مونديال 2014  
في مباراة اخلميس الع��ب وس��ط ريال 
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي توني ك���روس، ولن 

ينضم إلى املجموعة إال بعد االنتقال إلى 
غيلسنكيرشن للقاء هولندا، كما يفتقد 
»مانشافت« خدمات مهاجم شالكه مارك 

أوث.
وكان لوف قد أعلن اجلمعة تشكيلة 
من 24 العباً ملباراتيه مع روسيا ودياً 
وهولندا ضمن دوري األمم األوروبية، 

وخلت القائمة من مدافع بايرن ميونخ 
جيروم بواتينج الفائز مع منتخب بالده 
بكأس العالم 2014، مؤكداً احلاجة إلى 

إجراء »تغييرات« في صفوف املنتخب.
وص��رح ل��وف بعد إع��الن التشكيلة 
»لقد حتدثت مع بواتينج وأن��ا مقتنع 
بأنه سيستفيد من التوقف في الوقت 

ال��راه��ن، لقد قلت له أن لدينا خيارات 
كثيرة في مركزه ال سيما من الالعبني 

الشبان«.
وردد ل��وف تصريحات مماثلة لدى 
إع��الن��ه سابقاً إب��ع��اد الع��ب خ��ط وسط 
يوفنتوس اإليطالي سامي خضيرة عن 

تشكيلة املنتخب في سبتمبر املاضي.
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جانب من تدريبات املنتخب األملاني أمس

لوف يبحث عن النهاية السعيدة أمام روسيا وهولندا

صالح يثير اجلدل بقميص الـ»بالي بوي«
أث��ار املصري محمد صالح اجل��دل، بعدما 
ارتدى قميصاً مثيراً للجدل، يرمز إلى مجلة 
بالي بوي التي تهتم بنشر صور إباحية، وهو 
عكس ما يشتهر به جنم ليفربول اإلجنليزي، 

بالتزامه داخل وخارج امللعب.
ورغم أن القميص يرمز إلى أشهر املجالت 
اإلباحية في العالم، إال أن العبارات املرسومة 
عليه ال تدعو إل��ى دعمها أو الترويج لها، 

وتوضح خطورتها وضرورة جتنبها.
وأراد صالح إيصال رسالة من خالل هذا 
القميص، ال��ذي صممه األملاني فيليب بلني، 
والذي يوضح أن هذه األمور والتي يرمز لها 

بشعار مجلة بالي بوي، تؤدي إلى املوت.
من جهة أخرى أعلن مدير املنتخب املصري 
لكرة القدم، إيهاب لهيطة، اكتمال صفوف 
الفريق اس��ت��ع��داداً ملواجهة تونس املقررة 
اجلمعة املقبل، ضمن التصفيات املؤهلة إلى 

نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وق��ال لهيطة: »ص��ف��وف املنتخب تكتمل 
اليوم بعد انضمام العبي بيراميدز ووادي 

دجلة واحملترفني«.
وأضاف مدير املنتخب املصري: »املنتخب 
سيخوض تدريباً على إستاد ب��رج العرب 
مب��ش��ارك��ة جميع ال��الع��ب��ني، بعد استبعاد 
ثنائي األهلي محمد هاني وعمرو السولية 

لإلصابة«.
وتابع لهيطة: »العالقة بني مصر وتونس 
جيدة للغاية، فبعثة املنتخب الق��ت أفضل 
اس��ت��ق��ب��ال م��ن ق��ب��ل امل��س��ؤول��ني ف��ي ت��ون��س، 
ونفس األمر لبعثة املنتخب التونسي التي مت 
استقبالها على أكمل وجه وتوفير كافة سبل 

الراحة لها«.
وأض����اف ب��ش��أن اس���ت���ع���دادات املنتخب 
امل��ص��ري ملواجهةضيفه ال��ت��ون��س��ي، علما 
ب��أن الفريقني حسما تأهلهما بالفعل إلى 
النهائيات: »اجل��ه��از الفني طالب الالعبني 
بالفوز وحصد النقاط الثالث من أجل تصدر 
املجموعة والتقدم في تصنيف فيفا )االحتاد 

الدولي للعبة( الشهري لترتيب املنتخبات«.
وحتدث لهيطة عن الصورة املثيرة للجدل 
التي نشرها جنم املنتخب املصري وفريق 

ليفربول اإلجنليزي، محمد ص��الح، والتي 
ظهر فيها ملثما ومرتدياً قميص يحمل اسم 
»بالي بوي«، املجلة الشهيرة بنشر الصور 

اإلباحية.
وقال مدير املنتخب املصري: »سيتم عقد 
جلسة مع محمد ص��الح اليوم بعد وصوله 

ملعسكر املنتخب متأخراً، ملعرفة تفاصيل 
الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر، 

والتي تسببت في حالة من اجلدل«.
وتقام مباراة املنتخبني املصري والتونسي 
على ملعب إستاد برج العرب باالسكندرية 

ضمن اجلولة اخلامسة من التصفيات. 

محمد صالح بقميص ال�»بالي بوي«

»األوملبية الدولية« تطالب بحرمان 
إسبانيا من استضافة البطوالت

طالبت اللجنة األوملبية الدولية، االحت��ادات الرياضية الدولية 
،بعدم منح إسبانيا حق استضافة أي بطوالت كبرى، حلني رفع 

احلظر املفروض من جانبها على مشاركة رياضيي كوسوفو.
وجاء ذلك بعد أن جرى منع رياضيي كوسوفو من املشاركة حتت 
علم بلدهم في بطولة العالم 2018 للكاراتيه، التي أقيمت في العاصمة 
اإلسبانية مدريد في وقت سابق من نوفمبر )تشرين الثاني( اجلاري، 
وفقاً ملا ذكره موقع »إنسايد ذا غيمز«، املتخصص في أخبار األلعاب 

األوملبية والباراملبية ودورات الكومنويلث.
وكانت كوسوفو، التي يسكنها بالكامل مواطنون ألبان، انفصلت 
عن صربيا في 2008، وبات معترفاً بها من قبل أكثر من 110 دول 

حول العالم.
ورفضت إسبانيا االعتراف بكوسوفو في ظل مخاوف من أن يحفز 

ذلك طموح االنفصاليني في إقليمي الباسك وكاتالونيا.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن اللجنة األوملبية بكوسوفو باتت تنتمي 

للجنة األوملبية الدولية منذ عام 2014.
وق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للجنة األوملبية ال��دول��ي��ة، بير ميرو، 
في تصريحات ملوقع »إنسايد ذا غيمز«: »إن لم تضمن احلكومة 
اإلسبانية إتاحة املشاركة، ليس لرياضيي كوسوفو فحسب وإمنا 
لكل الرياضيني، فإن علينا مطالبة جميع االحتادات الرياضية الدولية 

بعدم إقامة أي بطوالت دولية هناك حلني حل هذا األمر.«
وكان رياضيو كوسوفو، الذي شاركوا في بطولة العالم للكاراتيه 
مبدريد، ارتدوا قمصان حتمل األحرف األولى من كلمات مسمى احتاد 
الكاراتيه في كوسوفو »كيه.كيه.إف«، بينما ظهرت األحرف األولى 
من مسمى باالحتاد الدولي للكاراتيه »دبليو.كيه.إف« أمام أسماءهم 

على لوحات النتائج والشاشات مبواقع إقامة املنافسات.

جنل كلينسمان في تشكيلة أميركا 
قبل مواجهة إجنلترا وإيطاليا

انضم جوناثان جنل يورجن كلينسمان املدرب السابق للمنتخبني 
األملاني واألمريكي لكرة القدم لقائمة حراس مرمى املنتخب األمريكي 
ال��ذي يستعد خل��وض مباراتني ودي��ت��ني ه��ذا الشهر ض��د إجنلترا 

وإيطاليا.
وأُدرج الالعب البالغ من العمر 21 عاما والذي يحمل اجلنسيتني 
األملانية واألمريكية لقائمة املنتخب األمريكي بعد تفاقم إصابة 

احلارس اآلخر زاك ستيفن في عضالت الفخذ اخللفية.
وسينضم حارس هيرتا برلني األملاني ملعسكر املنتخب األمريكي 
للمرة األولى عندما يصل إلى لندن للمشاركة في مباراة ودية ضد 
إجنلترا يوم اخلميس تليها مباراة أخرى ضد إيطاليا يوم 20 من نفس 
الشهر. وشارك جوناثان أساسيا في كل مباريات منتخب بالده بكأس 
العالم حتت 20 عاما بكوريا اجلنوبية العام املاضي حتى وصوله 
لدور الثمانية، واختير في وقت سابق من ذلك العام أفضل حارس 

مرمى ببطولة احتاد الكونكاكاف حتت 20 عاما في كوستاريكا.
وكان كلينسمان العبا بتشكيلة أملانيا الفائزة بكأس العالم 1990 
وتولى تدريب املنتخب وصعد به إلى الدور قبل النهائي بنهائيات 
2006. كما أقيل كلينسمان من تدريب املنتخب األمريكي في 2016 
بعد سلسلة هزائم في مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم التي 

أقيمت في روسيا الصيف املاضي. 

اإلصابات حتاصر األرجنتني
أع��ل��ن االحت���اد األرجنتيني ل��ك��رة ال��ق��دم، اإلث��ن��ني، أن املنتخب 
األرجنتيني سيفتقد جهود الالعبني نيكوالس أوتاميندي، وإدواردو 
سالفيو، وماتياس زاراك��و، خالل مباراتيه الوديتني أمام املنتخب 
املكسيكي، وذلك بسبب اإلصابات املختلفة التي تعرض لها الالعبون 
الثالثة. وكان املدير الفني للمنتخب األرجنتيني، ليونيل سكالوني، 
استدعى الالعبني الثالثة ضمن القائمة التي أعلنها استعداداً ملباراتي 
الفريق الوديتني أم��ام املنتخب املكسيكي واملقررتني في 16 و20 

نوفمبر احلالي.
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إبراهيموفيتش أفضل العب 
في الدوري األميركي ولينديلوف 

يتوج بالكرة الذهبية
اختير النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش العب لوس أجنليس 
غاالكسي أفضل العب جديد في الدوري األميركي لكرة القدم، متفوقاً 

على املهاجم اإلنكليزي واين روني.
وتصدر زالت��ان )37 عاماً( الترتيب في اقتراع ملدربي والعبي 
ال��دوري باإلضافة إل��ى جلنة من الصحافيني، فنال %36،36 من 
األص���وات مقابل %32،25 ل��رون��ي قائد فريق دي س��ي يونايتد. 
وح��ل املكسيكي كارلوس فيال الع��ب ل��وس أجنليس أف سي ثالثاً 

.)13،47%(
وسجل زالتان 22 هدفاً و10 متريرات حاسمة، وهي املرة الثالثة 
يسجل فيها العب أكثر من 20 هدفاً و10 متريرات في موسم واحد. 
وف��از غاالكسي 9 م��رات وخسر مرتني في كل مرة كان يسجل فيها 

زالتان هدفاً.
وتكرم ه��ذه اجلائزة الالعبني اجل��دد في ال��دوري لكن مع خبرة 
احترافية سابقة، ما يعني أن الالعبني املبتدئني من دون خبرة ليسوا 

مخولني بالترشح لهذه اجلائزة.
ورفع زالت��ان بهدف أكروباتي رائع في مرمى تورونتو رصيده 
إل��ى 500 ه��دف في مسيرته، في 15 سبتمبر املاضي، لينضم إلى 
األسطورتني األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو، كثالث أفضل العب حالي يحقق إجنازاً مماثالً.
وفشل زالتان في قيادة فريقه إلى األدوار اإلقصائية »بالي أوف«، 
لكن مسيرته تضمنت إجنازات كبيرة مع أندية برشلونة اإلسباني، 
باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر اإليطالي. وميلك في رصيده 

الدولي 62 هدفاً وشارك في مونديالي 2002 و2006.
من جهته، سجل روني 12 هدفاً في 21 مباراة مع دي سي يونايتد 
بعد انتقاله إليه في يوليو املاضي، مساهما بتأهله إلى البالي أوف، 
وهو تفوق على زالتان بتصويت املدربني، فيما رجح زالتان الالعبون 

والصحافيون. 
وتوج فيكتور لينديلوف، مدافع مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
للمرة األولى بجائزة الكرة الذهبية السويدية التي متنح ألفضل العب 
سويدي خالل عام. وجرى تتويج لينديلوف خالل حفل توزيع جوائز 

األفضل في السويد، خالل وقت متأخر من اإلثنني.
وق��ال لينديلوف )24 ع��اًم��ا( إن��ه خ��اض حت��دي��ات قوية س��واء 
مع منتخب ب��الده في كأس العالم 2018 بروسيا، أو في ال��دوري 

اإلجنليزي املمتاز، وقد عمل على صقل مهاراته كمدافع.
وأضاف لينديلوف، في كلمته التي شكر من خاللها زمالئه بالفريق 

وكذلك أسرته، »هذا )التتويج( يعني كل شيء بالنسبة لي«.

فضائح »الرشاوى« حتاصر موناكو 
ما زالت فضائح التسريبات الصحفية، تالحق األندية األوروبية 
الكبيرة، سواء بالكشف عن بنود مثيرة في عقود النجوم، أو ارتكاب 

اإلدارات مخالفات فجة في التعاقد مع الالعبني الناشئني.
وظهر تسريب جديد، ملجلة دي��ر شبيجل األملانية، يدين إدارة 
موناكو، ويتهمها مبنح رشاوى ألسر العبني عمرهم 12 و14 عاما، 
تتضمن حتويل 15 ألف يورو حلساب أسرة كل منهما، وكذلك التكفل 

بتكاليف الدراسة وتوفير سكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللوائح حتظر التعاقد مع العبني دون 
15 عاما، إال أن النادي الفرنسي خرق هذا القانون، بضم اثنني ناشئني، 

العام املاضي 2017.
وشملت رش��اوى موناكو، وفقا للتسريبات، توفير فرص عمل 
ألولياء أمور العبني آخرين حتت السن القانونية، وهو ما يتعارض 

أيضا مع بنود القانون الفرنسي.
وذك��رت أيضا أن إدارة ن��ادي اإلم��ارة ارتكبت مخالفة أخ��رى في 
2015، مبنح عمولة لوكالء الالعبني في صفقة التعاقد مع ناشئ 
عمره 16 عاما، واستعانت بوكيل الالعبني الشهير خورخي مينديز، 

باقتراح من فادمي فاسيليف نائب رئيس موناكو.
واقترح فاسيليف سداد أموال الوكيل، في شكل تنازل الالعب عن 

جزء من راتبه في صورة تبرعات للوكيل.

 ضربت اإلصابات منتخب فرنسا قبل خوض 
مباراتني أم��ام هولندا وأوروج����واي حيث مت 
استبعاد الع��ب ال��وس��ط ب��ول بوجبا وثنائي 
الهجوم أنطوني مارسيال وألسكندر الكازيت 

واملدافع بنجامني ميندي.
وق��ال االحت���اد الفرنسي ل��ك��رة ال��ق��دم يوم 
االثنني إن ثنائي مانشستر يونايتد بوجبا 
ومارسيال وصال إلى قاعدة فرنسا التدريبية 
ف��ي كليرفونتني ل��ك��ن مت اس��ت��ب��ع��اده��م��ا من 
التشكيلة بناء على تقييم طبيب املنتخب فرانك 

لو جال.
ومت استدعاء الكازيت العب أرسنال ليحل 
بدال من مارسيال لكنه استبعد بعد عدة ساعات 

بسبب إص��اب��ة ل��م يكشف ع��ن طبيعتها بعد 
التشاور بني الطبيب لو جال والفريق الطبي في 

النادي االجنليزي.
وقال طبيب منتخب فرنسا إن بوجبا يعاني 
م��ن إص��اب��ة عضلية ف��ي الفخذ األي��س��ر بينما 
يشتكي م��ارس��ي��ال م��ن مشكلة ف��ي العضلة 

الضامة.
وغ���اب الع���ب ال��وس��ط ب��وج��ب��ا ع��ن هزمية 
يونايتد أم��ام مستضيفه وغرميه مانشستر 

سيتي 3-1 في الدوري املمتاز  يوم األحد.
ويعاني ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي 
من شد في الركبة وحل فيرالند ميندي مدافع 
أوملبيك ليون بدال منه بينما مت استدعاء احلسن 

بليا مهاجم بروسيا مونشنجالدباخ لتعويض 
الكازيت.

وسيلعب موسى سيسوكو الع��ب توتنهام 
بدال من بوجبا.

ولعب املهاجم مارسيال ملدة 90 دقيقة وسجل 
هدف يونايتد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ومتثل هذه اإلصابة خيبة أمل ملارسيال الذي 
كافح للعودة لتشكيلة املنتخب الوطني بعدما 
سجل ستة أهداف في آخر خمس مباريات شارك 

فيها في الدوري مع يونايتد.
ويحل منتخب فرنسا بطل العالم ضيفا على 
هولندا في دوري األمم األوروبية يوم اجلمعة 

قبل مواجهة أوروجواي وديا في 20 نوفمبر. 

بوغبا ومارسيال والكازيت يغيبون عن الديوك 


