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بلجيكا تهزم كازاخستان لتحافظ
على سجلها املثالي في التصفيات

رياضة

إصابة مودريتش وبيل
تربك حسابات زيدان
قبل الكالسيكو

توماس مونييه سجل الهدف الثاني لصالح بلجيكا

حافظت بلجيكا على سجلها املثالي في
تصفيات بطولة أوروب��ا لكرة القدم  2020إذ
سجل فريق امل��درب روبرتو مارتينيز ،الذي
تأهل إلى النهائيات بالفعل ،هدفا في كل شوط
ليفوز - 2صفر في كازاخستان أول من أمس.
وسجل ميشي باتشواي وتوماس مونييه
هدفي بلجيكا في ملعب أستانة ليحقق الفريق
انتصاره الثامن على التوالي في املجموعة

التاسعة.
وكانت بلجيكا ،متصدرة التصنيف العاملي،
أول فريق يحجز مقعده في بطولة العام املقبل
التي يشارك فيها  24فريقا عندما سحقت سان
مارينو 9-صفر يوم اخلميس املاضي.
وافتتح باتشواي التسجيل في الدقيقة
 21من عند القائم البعيد بعد متريرة دينيس
برايت.

وجاء الهدف الثاني من متريرة مذهلة من
القائد إيدن هازارد بعد منتصف امللعب بقليل
إلى مونييه املنطلق في اجلانب األمين.
واستلم مونييه الكرة بشكل رائ��ع قبل أن
يسدد في املرمى في الدقيقة .53
وه���ذا ه��و ال��ه��دف رق���م  30لبلجيكا في
التصفيات بينما اهتزت شباكها مرة واحدة
فقط.

وسنحت ف��رص��ة ل��دري��س ميرتنز جلعل
النتيجة 3-صفر لكنه وض��ع الكرة بضربة
رأس ف��وق العارضة في الدقيقة  65قبل أن
يرسل مت��ري��رة عرضية بعدها بدقائق إلى
باتشواي لكنها ذهبت بعيدا عن املرمى.
وظ��ل��ت ك��ازاخ��س��ت��ان ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع
باملجموعة بسبع نقاط من ثماني مباريات.

ويلز تؤجل صعود كرواتيا لنهائيات «يورو »2020
أرج���أ املنتخب الويلزي
ل��ك��رة ال���ق���دم ت��أه��ل ضيفه
امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���روات���ي إل��ى
نهائيات بطولة أمم أوروب��ا
«يورو  »2020بعدما تعادل
معه  1-1أول من أمس ضمن
منافسات املجموعة اخلامسة
بالتصفيات.
وتقدم املنتخب الكرواتي
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ت��اس��ع��ة عن
ط��ري��ق ن��ي��ك��وال فالسيتش
وت���ع���ادل غ��اري��ث ب��ي��ل في
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع للمباراة.
ورف��ع املنتخب الكرواتي
رص��ي��ده إل��ى  14نقطة في
ص���دارة الترتيب ،كما رفع
املنتخب الويلزي رصيده إلى
ثماني نقاط في املركز الرابع.
ويلتقي املنتخب الويلزي
مع أذربيجان يوم  16نوفمبر
املقبل ،فيما يلعب املنتخب
الكرواتي مع سلوفاكيا في
ذات اليوم.

شكوك حول حلاق لوكا مودريتش بالكالسيكو

ذكرت تقارير إسبانية ،أن أج��راس اخلطر بدأت تدق في ريال
مدريد ،قبل فترة بسيطة من الكالسيكو ،بعد إصابة جنمي الفريق
لوكا مودريتش وجاريث بيل ،في لقاء كرواتيا وويلز ،ضمن
تصفيات يورو .2020
وبحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن مودريتش اضطر
ملغادرة امللعب برفقة اثنني من الفريق الطبي ،وهو غير قادر على
السير بشكل طبيعي على قدمه اليمنى.
وكان مودريتش عاد إلى إسبانيا مصابًا عقب اجلولة املاضية من
أيضا ،وغاب عن املباريات ملدة  16يومًا.
التصفيات ً
وينتظر زين الدين زيدان ،املدير الفني للريال تقييم اإلصابة التي
يعاني منها توني كروس ،والذي يتعافى حاليًا منها حاليًا.
في الوقت ذاته ،أنهى بيل املباراة وهو يشعر ببعض اآلالم ،ورغم
أنه سجل وتألق ،لكن من الواضح أنه عانى خالل اللقاء ،حتديدًا في
قدمه اليسرى ،حيث اشتكى منها أكثر من مرة.

اإلصابة تضرب نيمار
في ودية نيجيريا
فرحة غاريث بيل بهدف التعادل القاتل

التانغو ميزق شباك اإلكوادور بسداسية ودي ًا

غادر نيمار دا سيلفا ،جنم باريس سان جيرمان ،مباراة فريقه
الودية بني منتخبي البرازيل ونيجيريا ،أول من أمس في وقت مبكر
للغاية ،والتي انتهت بالتعادل اإليجابي (.)1-1
وتقدم املنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة ،35
وتعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة .48
وبعد مرور  12دقيقة ،توقف نيمار عن اللعب ،وشعر بآالم في
العضلة اخللفية اليسرى ،ليغادر امللعب وعالماتا احل��زن على
وجهه.
ولم يقدر جنم بي إس جي على مواصلة اللعب ،ليجبر (تيتي)
املدير الفني للمنتخب البرازيلي على استبداله بإشراك فيليب
كوتينيو العب بايرن ميونخ املعار من برشلونة.
وخاض نيمار مباراتني وديتني مع البرازيل في سنغافورة ضد
السنغال ثم نيجيريا ،خالل فترة التوقف الدولي اجلارية.
ويستعد النجم البرازيلي للعودة إلى فريقه الباريسي الذي
سيخوض مباراتي نيس يوم اجلمعة املقبل في الدوري الفرنسي،
وبعدها بـ 4أيام يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي في دوري
أبطال أوروبا.

فالمنجو يحلق على
قمة الدوري البرازيلي

فرحة العبي املنتخب األرجنتيني

اك��ت��س��ح امل��ن��ت��خ��ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي منافسه
اإلك��وادوري  1-6ودياً على األراضي اإلسبانية
أول م��ن أم��س ف��ي إط��ار اس��ت��ع��دادات املنتخبني
لتصفيات كأس العالم  2022في قطر.
وخ��اض��ت األرجنتني امل��ب��اراة ف��ي ظ��ل غياب
العديد من الالعبني األساسيني ،ال سيما القائد
ليونيل ميسي امل��وق��وف ل��ث�لاث��ة أش��ه��ر منذ
أغسطس املاضي من قبل احتاد أميركا اجلنوبية
«ك��ومن��ي��ب��ول» ،بعد توجيهه ان��ت��ق��ادات الذع��ة
للتحكيم خالل بطولة كوبا أميركا األخيرة التي
حل فيها منتخب بالده ثالثاً بعد خسارته أمام
البرازيل املتوجة باللقب في نصف النهائي.
كما غاب العبو باريس سان جيرمان الفرنسي
أنخل دي م��اري��ا ،مانشستر سيتي اإلنكليزي
سيرخيو أغويرو ويوفنتوس اإليطالي غونزالو
هيغواين عن تشكيلة التانغو.
افتتح لوكاس أالريو مهاجم باير ليفركوزن
األملاني التسجيل لفريق املدرب ليونيل سكالوني
على ملعب «م��ان��وي��ل مارتينيز ف��ال��ي��رو» في

مدينة إلتشي شرق البالد ،برأسية إثر ركنية
م��ن م��ارك��وس أكونيا الع��ب جناح سبورتينغ
البرتغالي (.)20
وضاعف وصيف كأس العالم  2014تقدمه
بعدما ارتدت تسديدة أكونيا من جون إسبينوسا
لتخدع احلارس بدرو أورتيز (.)27
وسجل لياندرو باريديس العب خط وسط
باريس سان جرمان الهدف الثالث من ركلة جزاء
إثر عرقلة تعرض لها زميله الوت��ارو مارتينيز
مهاجم إنتر اإليطالي ( ،)32ووق��ع ج��دال بني
الالعبني على هوية الالعب ال��ذي سينفذها كما
حصل خالل الفوز (4-صفر) على املكسيك في
سبتمبر املاضي حني جت��ادل الالعبان قبل أن
يترجم باريديس الركلة بنجاح.
وقلصت االكوادور الفارق مع انطالق الشوط
الثاني بركلة ح��رة رائ��ع��ة بعيدة امل��دى على
اجلهة اليسرى ،نفذها البديل أنخل مينا بيسراه
استقرت في ال��زاوي��ة اليسرى ملرمى احل��ارس
أوغوستني ماركزين (.)49

وسجل املدافع خيرمان بيتزيال الهدف الرابع
ملنتخب التانغو بطل العالم في مناسبتني (1978
و )1986برأسية إثر عرضية متقنة عن اجلهة
اليسرى للبديل باولو ديباال العب يوفنتوس
( ،)66قبل أن يسجل البديل نيكوالس دومينيغيز
هدفه األول مع منتخب بالده بتسديدة زاحفة من
خارج منطقة اجلزاء على ميني احلارس (.)82
واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان األهداف
ب��ع��د أن ت��ص��دى أورت��ي��ز ل��ت��س��دي��دة ماتياس
فارغاس ،وصلت إلى العب إشبيلية اإلسباني
أسكنها في الشباك (.)86
وأكد املدير الفني لألرجنتني ليونيل سكالوني،
عقب االنتصار الودي الكاسح أنه يشعر بالثقة
والرضا من أداء الالعبني خ�لال فترة التوقف
الدولي احلالية.
وأوض����ح س��ك��ال��ون��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات عقب
امل��ب��اراة على ملعب خوسيه مارتينيز فاليرو
مبدينة إلتشي اإلسبانية« :نشعر بالثقة في
جميع املباريات السابقة ،هذا باإلضافة إلى قوة

املنافسني الذين واجهناهم ،فهناك رضا عن األداء،
كما أننا منحنا الفرصة ألكبر عدد من الالعبني
للمشاركة».
وتابع« :هناك رغبة وإمكانيات فنية ،ولكننا
نحتاج فقط لبعض الوقت ،وألن يؤدي الالعبون
كما فعلوا اليوم».
وأك���د امل���درب ال��ش��اب أن النتائج ف��ي هذه
املباريات تأتي «في املقام الثاني» ،في الوقت
الذي أثنى فيه على نظيره في منتخب اإلكوادور،
خورخي سيليكو ،لرهانه على العناصر الشابة
في صفوف «التري».
وأب��دى صاحب الـ 41عاماً سعادته الكبيرة
ب��أداء العبيه خالل مباراتي أملانيا واإلك��وادور،
وتأقلمهم على اجلوانب التكتيكية للطريقة التي
لعب بها« :الالعبون يتأقلمون ويستوعبون
التغييرات ،وهذا أمر يجب اإلشادة به».
وأمت« :أعتقد أن ه��ؤالء الشباب لديهم املزيد
ليقدموه لألرجنتني ،إال أن هناك جوانب يجب
حتسينها».

سجل املهاجم البرازيل الدولي برونو هنريكي هدفني ،وقاد
فالمنجو لتعزيز صدارته للدوري البرازيلي ،بفوز ثمني  / 2صفر
على مضيفه أتلتيكو بارانينسي ،أول من أمس في املرحلة ال 25من
املسابقة.
وف��ي مباريات أخ��رى بنفس املسابقة ،ف��از سييارا على آفاي
 / 1صفر وفاسكو دا جاما على فورتاليزا  / 1صفر وتعادل
إنترناسيونال مع سانتوس سلبيا.
وجنح برونو هنريكي في تعويض غياب زميله املهاجم جابرييل
باربوسا املتواجد حاليا مع املنتخب البرازيلي في سنغافورة،
وسجل هدفني قاد بهما فالمنجو ملواصلة انطالقته الرائعة في
املسابقة.
وأحرز هنريكي هدفيه في الدقيقتني  44و 90ليرفع رصيده إلى
 12هدفا في املسابقة هذا املوسم بفارق ثالثة أهداف خلف زميله
باربوسا متصدر قائمة هدافي املسابقة حتى اآلن.
ورفع فالمنجو رصيده إلى  58نقطة في صدارة جدول املسابقة
بفارق ثماني نقاط أمام بامليراس صاحب املركز الثاني ،فيما جتمد
رصيد بارانينسي عند  35نقطة في املركز العاشر.
وواص��ل انترناسيونال مسلسل نتائجه الهزيلة في املسابقة
وسقط في فخ التعادل السلبي مع سانتوس ليرفع رصيده إلى
 39نقطة في املركز السادس مقابل  48نقطة لسانتوس في املركز
الثالث.
والتعادل هو الثالث مقابل هزميتني إلنترناسيونال في آخر
خمس مباريات خاضها في املسابقة.
وفاز سييارا على آفاي بهدف نظيف سجله بيرجسون دا سيلفا
في الدقيقة األخيرة من املباراة ،ليرفع رصيده إلى  26نقطة في
املركز السادس عشر وجتمد رصيد آفاي عند  17نقطة في املركز
التاسع عشر قبل األخير.
وتغلب فاسكو دا جاما على فورتاليزا بهدف نظيف سجله
جالييسون من ضربة جزاء في الدقيقة ، 68ليرفع رصيده إلى 31
نقطة في املركز الثاني عشر وجتمد رصيد فورتاليزا عند  28نقطة
في املركز اخلامس عشر.

