
حتاج أمانيا للفوز كي تعيد فتح ملفات امجموعة 
التي تتصدرها فرنسا بأربع نقاط مقابل نقطة أمانيا 
وثللاث لهولندا، حينما تواجه فرنسا بطلة العالم 
اليوم الثاثاء، في اجولة الرابعة من مباريات دور 
امجموعات بللدوري أم أوروبللا، وذلللك بعد السقوط 
امدوي أمام الطواحن الهولندية في امباراة السابقة، 
والتي زادت من الضغوط على يواكيم لللوف مدرب 

امانشافت.
ولعل الفوز اليوم على بطل العالم قد يقلل من حدة 
عاصفة اانتقادات التي تعرض لها لوف بعد مباراة 

هولندا.
ويفقد امنتخب اأمللانللي ضربة قلب دفللاع بايرن 

ميونيخ جيروم بواتينغ.
وتعرض بواتينغ لاصابة في ربلة الساق السبت 
خال امباراة التي خسرتها أمانيا بنتيجة مذلة أمام 
هولندا 0-3 في اجولة الثالثة من منافسات امجموعة 

اأولى للمستوى اأول في امسابقة.
وأصيب بواتنغ )30 عاما( قبل 20 دقيقة على نهاية 
امباراة، لكنه أكملها حتى النهاية أن لوف استخدم 
تبدياته الثاثة في محاولة منه إدراك التعادل، لكنه 
لم يحقق مبتغاه بل تلقت شباك احارس مانويل نوير 

هدفن آخرين في الدقائق اأخيرة.
وفي ظل غياب بواتينغ، سيعتمد لوف على زميله 
في دفاع بايرن نيكاس شوله أو اعب باير ليفركوزن 
جوناثان تاه الذي انضم إلى امنتخب السبت بعد يوم 
على قيادته منتخب دون 21 عاما للفوز على النروج 
2-1 اجمعة، ما ضمن تأهل باده إلى بطولة أوروبا 

للشباب امقررة العام امقبل في إيطاليا.
وسيكون رجللال لوف الذين لم ينهضوا حتى اآن 
مللن كبوة تنازلهم عللن لقبهم العامي واخلللروج من 
الدور اأول مونديال روسيا 2018، مطالبن بالفوز 
على »ستاد دو فرانس« أو أقله جنب الهزمة التي 
ستكون السادسة للمنتخب خللال عللام واحللد، وهذا 
أمللر لم يحصل في تاريخ الل«مانشافت« القابع في 
ذيل امجموعة بنقطة حصل عليها من تعادل ذهابا مع 

فرنسا دون أهداف في ميونيخ.
من جهته حذر حارس مرمى أمانيا السابق، أوليفر كان، 
من معاناة امانشافت، من مشكلة متوسطة اأمد، في مركز 

حراسة امرمى.
وأوضللح كللان، في مقابلة نشرتها مجلة كيكر »بعد 
احارسن مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن، ا أرى 
موهبة استثنائية شابة نالت خبرة فعلية في امباريات، ا 

يبدو أن لدينا موهبة مثل اإيطالي الشاب دوناروما«.
وعندما تستضيف أمانيا، فعاليات بطولة كأس اأم 
اأوروبلليللة )يللورو 2024(، سيكون نوير، في الثامنة 
والثاثن من عمره، كما سيكون تير شتيجن، حارس مرمى 

برشلونة، في الثانية والثاثن من عمره.
وقللال أوليفر كللان، إنه على الرغم من تواجد احراس 
اأمان في التشكيلة اأساسية معظم أندية البوندسليجا، 

فإن تسعة منهم، جاوزوا الثامنة والعشرين من عمرهم.
وأشار كان، إلى أن أكثر احراس الشباب الواعدين، هو 
جوليان بولرشبيك )24 عاًما( الفائز مع امنتخب اأماني 

بلقب كأس أم أوروبا للشباب، حت 21 عاًما.
ويلعب جوليان بولرشبيك، في صفوف هامبورج، الذي 

ينشط حالًيا في دوري الدرجة الثانية بأمانيا.
ويستطيع امنتخب الفرنسي، ااعتماد على اعبيه 

رافاييل فاران وبليز ماتويدي.
وكللان فللاران مدافع ريللال مدريد قد استبدل خال 
امباراة التي تعادل فيها امنتخب الفرنسي مع نظيره 
اأيسلندي 2 / 2 يوم اخميس اماضي حيث أعرب عن 

شكواه من آام في العضلة الضامة.
وغللاب ماتويدي اعللب وسللط يوفنتوس، عن هذه 

امباراة بسبب إصابة عضلية أيضا.
ويلللدرك امنتخب الفرنسي، امللتللوج مللؤخللرا بلقب 
كأس العالم 2018 بروسيا، صعوبة هذه امباراة أمام 

امنتخب اأماني الذي يسعى لتعويض هزمته صفر / 
3 أمام نظيره الهولندي أن نتيجة مباراة الغد ستحسم 

مصير امانشافت في البطولة.
وتتصدر فرنسا امجموعة برصيد أربع نقاط، فيما 
حتل هولندا امركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتتذيل 

أمانيا بنقطة واحدة.
وقال لوكاس هيرنانديز مدافع امنتخب الفرنسي: 
»امنتخب اأماني سيسعى لتصحيح وضعه بسرعة 
بالغة.. سيبذلون كل ما بوسعهم ليؤكدوا مشجعيهم 

أنهم يريدون تصحيح مسيرتهم«.
وأكللد جولو كانتي، اعللب وسللط منتخب فرنسا، أن 

مواجهة أمانيا، ستكون قوية للغاية، رافضا ااستهانة 
بامنافس بعد خسارته أمللام هولندا بثاثية نظيفة، في 

اجولة السابقة.
وقال كانتي في تصريحات أبرزتها صحيفة »ليكيب«: 
»أمانيا فريق رائع، وبالتأكيد سيحاول اعبوه تصحيح 
صورتهم أمللام فرنسا، وأتوقع أن يكون لقاء قويا مثل 

مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في ميونخ«.
وأضاف جم وسط تشيلسي اإجليزي: »فوجئنا يوم 
اخميس اماضي في ودية أيسلندا منافس قوي ومنظم 
للغاية، وكللان ذلك مثابة تنبيه واضللح لنا أنه ا توجد 
مباراة سهلة، بل يجب أن نستعد بكل جدية مواجهة أمانيا، 

فالكل يلعب أمامنا بشراسة أكبر، رغبة في الفوز على بطل 
العالم«.

وتطرق جولو كانتي لترشحه جائزة الكرة الذهبية، 
قائا: »هللذا اعتراف رائللع بعملي ومجهودي على مدار 
عامن متتالين، فالترشح ليس اأهللم بل تقدير مجهود 
كل اعب، لوكا مودريتش قدم موسما رائعا، ولكن أعتقد 
أن أحد اعبي فرنسا يستحق اجائزة، لذا سننتظر عملية 

التصويت عليها«. 
وستقيم مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية حفا لتقدم 
الكرة الذهبية يوم 3 ديسمبر امقبل، حيث كشفت عن قائمة 

ضمت 30 مرشحا لها.
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يبدو أن بطولة كأس العالم اأخيرة، أثارت 
شهية الشعب الروسي جاه كرة القدم، فبعد 
3 أشهر من مللبللاراة نهائي امونديال في 15  
يوليو امللاضللي، بالعاصمة موسكو، سجلت 
بطولة الدوري الروسي، زيادة كبيرة في عدد 
اجماهير، التي حضر امباريات في اماعب 

امختلفة.
وقللللال الللرئلليللس الللتللنللفلليللذي للجنة امنظمة 
للمونديال، إليكسي سوروكن »نسبة احضور 
تضاعفت، إذا ما قورنت ما كللان يحدث قبل 3 
أعوام، ورغم أن اموسم ا يزال في بدايته، احظنا 

زيادة كبيرة في عدد احاضرين باماعب«.
وطبًقا للبيانات التي نشرها موقع »ترانسفير 
ماركت«، حضر مليون ونصف مشجع، امباريات 
الل 79 اأولى في القسم اأول من الدوري الروسي، 

هذا اموسم.
ويعني هذا الرقم، أن متوسط عدد احاضرين 
في كل مباراة، بلغ 19 ألف شخص، وذلك خال 
اأشهر التالية على نهائي امونديال، الذي فازت 

فيه فرنسا على كرواتيا.
وعلللللى الللنللقلليللض، كللشللف امللوقللع امللذكللور، أن 
متوسط عللدد احاضرين في كل مللبللاراة، طوال 
البطولة الروسية في اموسم اماضي، بلغ نحو 14 

ألف مشجع.
وأضاف سوروكن »الكرة الروسية تنمو، إنها 
تستفيد من اماعب اجديدة، ااهتمام بالكرة في 

روسيا تزايد بشكل واضح«.

وأثار امنتخب الروسي، حالة هائلة من الشغف 
واإثللللارة فللي نللفللوس الشعب الللروسللي، بعدما 
وصل، على عكس كل التوقعات، إلى دور الثمانية 
للمونديال اماضي، عقب تغلبه على إسبانيا في 

دور الستة عشر.
ومكن أيًضا إرجاع الزيادة التي طرأت بشكل 
كبير على عدد احاضرين للمباريات في روسيا، 
إلى أن اماعب التي استضافت امونديال، باتت 
تتمتع اآن بإمكانيات هائلة ووسللائللل ترفيه 

عالية.
ويستقبل ملعب سان بطرسبرج، الذي افتتح 
العام اماضي، في امتوسط نحو 51 ألف مشجع، 
في امباريات التي يخوضها نادي زينيت الروسي، 
الذي يتربع على صللدارة الللدوري، بعد مرور 10 

مراحل.
ويللشللارك ملعب سلللان بللطللرسللبللرج فللي هللذه 
اإحصائية، ماعب أخللرى استضافت منافسات 
امونديال أيًضا، مثل روستوف أرينا وكوزموس 

أرينا.
واستطرد سوروكن »من الطبيعي أا تشغل 
جماهير أندية الدرجة الثانية جميع أرجاء املعب، 

ولكن يجب عليهم أن يحاولوا«.
ويعتبر ملعب لوجنيكي، هو الوحيد من بن 
جميع ماعب امونديال الذي لم يتم استخدامه، 
حيث يفضل سسكا موسكو أن يلعب مبارياته 
داخل الديار على ملعب أوتكريتي أرينا، ولهذا فإن 
املعب الذي استضاف مباراتي اافتتاح واختام 

للمونديال، أصبح مخصصا فقط مباريات النادي 
امذكور في دور امجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويفسر البعض أيللًضللا ظللاهللرة النمو لعدد 

اجماهير الللتللي حضر امللبللاريللات فللي اماعب 
الروسية، إلى توزيع السلطات لتذاكر مجانية 

على اأطفال وطاب امدارس.

أمانيا تسعى استعادة توازنها أمام بطل العالم

اإصابة تبعد فيرمايلن 
6 أسابيع عن برشلونة 

 تعرض امدافع توماس فيرمايلن إصابة 
جديدة خال وجوده مع منتخب بلجيكا لكرة 
الللقللدم ستبعده عللن امللاعللب مللدة 6 أسابيع 

قادمة.
وقللال ااحلللاد البلجيكي للعبة فللي بيان 
صحفي أمس اإثنن إن فيرمايلن)32 عاما( 
امصاب بإجهاد عضلي سيغيب عن امباراة 
الودية ضد هولندا في بروكسل اليوم الثاثاء.
وغللللادر فلليللرمللايلللللن، اللللذي ابللتلللللي بكثرة 
اإصابات منذ انضم إلى برشلونة في 2014، 
أرض املعب في الدقيقة 73 خال فوز بلجيكا 
2-1 على سويسرا في دوري اأم اأوروبية 

اجمعة اماضي.
وأصدر النادي الكتالوني بياًنا عبر موقعه 
الرسمي، أكد فيه تعرض البلجيكي توماس 
فيرمايلن، إصابة في العضلة ذات الرأسن 
بالفخذ اأمن، أدت خروجه مصاًبا من مباراة 

منتخب باده أمام سويسرا.
وأضاف البيان أن فيرمايلن لن يكون متاًحا 

للعب مدة 6 أسابيع قادمة.
ويواجه برشلونة أزمة كبيرة في مركز قلب 
الدفاع، خاصة مع إصابة صامويل أومتيتي، 
أيًضا، وغيابه لفترة تصل إلى شهر وأكثر، 
ليصبح لزاما على امدرب إرنستو فالفيردي، 
الللدفللع بالثنائي جلليللرارد بيكيه وكليمنت 

لينجليت.

الدوري الروسي شهد زيادة كبيرة في عدد اجماهير

الدوري الروسي يجني ثمار  كأس العالم

القضاء اأماني يوقف 
ماحقات بتهم فساد 
2006 متعلقة مونديال 

قرر القضاء اأماني إيقاف اماحقات بتهم فساد وشراء أصوات 
متعلقة بتنظيم أمانيا لنهائيات كأس العالم عام 2006.

وأوقف القضاء اأماني اماحقات في القضية امرفوعة ضد ثاثة 
مسؤولن سابقن في كرة القدم اأمانية اتهموا في  مايو بل »التهرب 
من دفع الضرائب«، وذلك في إطار قضية ااشتباه بشراء اأصوات 
لكأس العالم 2006 بحسب ما أعلنت اإثنن محكمة فرانكفورت 

واأطراف امعنية.
وأمللام النيابة العامة مدة أسبوع للتقدم باستئناف وامطالبة 
مواصلة اماحقة القضائية بحق الرئيس السابق لاحاد ااماني 
لكرة القدم ثيو تسفانتسيغر، وخلفه ولفغانغ نيرسباخ الذي استقال 
من منصبه وأوقف من قبل ااحاد الدولي »فيفا«، وهورست رودولف 

شميدت، نائب الرئيس السابق للجنة امنظمة لكأس العالم 2006.
كما يشتبه في تللورط السويسري أورس لينسي، اأمللن العام 
السابق لفيفا، في هذه القضية. وتشتبه النيابة العامة في فرانكفورت 
بأن امتهمن اأربعة أموا إقرارا ضريبيا كاذباً عن 2006، وهو العام 

الذي استضافت فيه أمانيا كأس العالم.
وتتمحور التحقيقات اأساسية حول صندوق سري قيمته 10 
ماين فرنك سويسري )6،7 ماين يورو بحسب سعر الصرف في 
ذلك الوقت(، كشفت عنه مجلة »در شبيغل« اأسبوعية اأمانية في 
2015، وكان الهدف منه شراء أصوات آسيا في التصويت على حق 

تنظيم كأس العالم.
وم إنشاء هذا الصندوق بناء على طلب أسطورة كرة القدم اأمانية 
فرانتس بكنباور الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة امسؤولة عن 
الترويج للملف اأماني، وحصل التمويل من قبل الرئيس السابق 
لشركة »أديللداس« للمستلزمات الرياضية، الراحل روبرت لويس 
دريفوس، قبيل صيف عام 2000، أي في الفترة التي منحت فيها 
أمانيا استضافة نسخة 2006. وكان من امفترض أن تستخدم اأموال 

لتنظيم أمسية احتفالية بكأس العالم، لكنها لم حصل.
وبعد كشف النقاب عن الفضيحة، وجللد مكتب الضرائب في 
فرانكفورت أن ااحاد اأماني لكرة القدم لم يصرح بالشكل امناسب 

عن مبلغ الل6،7 ماين يورو، ففرض عليه غرامة قدرها 19،2 مليوناً.
لكن ااحاد ااماني اعترض على القرار، فيما مسك تسفانتسيغر 
موقفه بللأن إدارة ااحللاد لم تتصرف بشكل خللاطللىء، موضحاً 
في حينها أن »امنحة التي قدمت من أجل مهرجان فيفا )اأمسية 
ااحتفالية التي لم حصل(، كانت دون شك مثابة نفقات تشغيلية، 
كما أكد مدققو احسابات في ااحاد اأماني وفيفا، كذلك عام 2009 
من مكتب الضرائب في فرانكفورت. ا يوجد أن شيء يسمح لهم بإلقاء 

اللوم علي«.
والتحقيق مزاعم شراء اأصوات الذي أجري بتكليف من ااحاد 
اأماني، أكد في  مارس 2016 أن احاد كرة القدم قد اقترض مبلغ 
10 ماين فرنك سويسري من لويس-دريفوس، لكنه لم يتمكن من 

احسم بشكل قاطع كيف استخدمت اأموال. 

بولت يسخر من طلب خضوعه 
لتحليل منشطات

سخر العداء امعتزل يوسن بولت، الذي يخضع لفترة اختبار 
بنادي سنترال كوست مارينرز اأسترالي، على مواقع التواصل 

ااجتماعي، من مطالبته باخضوع اختبار منشطات.
وكتب بولت، على حسابه بالشبكات ااجتماعية »لقد اعتزلت 

ألعاب القوى سعًيا لكي أصبح اعب كرة قدم، ولكن انظروا«.
وتابع »ماذا يتعن علي اخضوع اختبار منشطات، إذا لم أكن قد 

وقعت أي فريق بعد؟«
وأشار إلى أن اموظفة امختصة، أخبرته بضرورة إجراء اختبار 
منشطات له. ويجري بولت، اختبارات في نللادي سنترال كوست 

مارينرز اأسترالي، منذ أغسطس  اماضي.

جانب من تدريبات امنتخب اأماني

ايدر يعود للتسجيل مع البرتغال في الفوز على اسكتلندا
سجل إيدر مهاجم البرتغال أول هدف دولي له منذ 
نهائي بطولة اوروبللا لكرة القدم 2016 امام فرنسا 
ليقود منتخب بللاده للفوز 3-1 على اسكتلندا في 

مباراة ودية اقيمت ااحد.
افتتح هيلدر كوستا، الذي خاض أول مباراة له مع 
منتخب البرتغال، التسجيل للضيوف الذين اجروا 
تغييرات كبيرة على تشكيلتهم. وادخلت البرتغال 
10 تغييرات على الفريق الذي فاز 3-2 على بولندا في 

دوري اأم ااوروبية يوم اخميس اماضي.
واضللاف بروما الهدف الثالث بينما سجل ستيفن 

نايسميث الهدف الوحيد إسكتلندا.
وم استبعاد القائد كريستيانو رونالدو من تشكيلة 
البرتغال خال مباريات الفريق هذا الشهر بعد اتفاقه 

مع امدرب فرناندو سانتوس.
واستطاعت اسكتلندا، التي خسرت 2-1 أمللام 
اسرائيل امضيفة في دوري اام في اخر مباراة لها، ان 
تتماسك حتى مرر بروما لكيفن رودريجيز الذي ارسل 
مريرة عرضية منخفضة حولها كوستا نحو الشباك 

في الدقيقة 44.
وعززت بطلة أوروبا من تقدمها في الدقيقة 73 بعد 
ان ارسل ريناتو سانشيز مريرة عرضية الى داخل 
منطقة اجللزاء ليقفز ايللدر فوق رقيبه ويسكن الكرة 

برأسه في الشباك.
وخاض امهاجم القادم من غينيا بيساو أول مباراة 
له مع البرتغال خال 18 شهرا وامباراة اخامسة منذ 
تسجيله الهدف الوحيد في امباراة النهائية لبطولة 

أوروبا 2016 أمام فرنسا.

وانقض بروما، الذي اتسم باخطورة دوما، على 
مريرة بينية وانطلق الى الداخل بعد ان افلت من 
رقيبه وسدد في مرمى كريج جوردون محرزا الهدف 

الثالث قبل ست دقائق على النهاية.

وخفف نايسميث مللن وطللأة النتيجة فللي الوقت 
احتسب بدل الضائع بعد ان سدد في مرمى بيتو بعد 
ان هيأ له زميله جللاري مكاي-ستيفنز الكرة بكعب 

القدم. 

إيدر مهاجم البرتغال يعود للتسجيل مجددا بعد غياب طويل
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