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اإلصابة تبعد لو سيلسو عن توتنهام

الخميس  13محرم 1441هـ
 12سبتمبر 2019م  -العدد 3780

أع�ل��ن ن��ادي توتنهام االنكليزي أن الع�ب��ه األرجنتيني جيوفاني ل��و سيلسو سيغيب حتى أواخ��ر
أكتوبر بعد تعرضه الصابة في الورك مع منتخب بالده خالل مباراة ودية .وأتت اصابة لو سيلسو
خالل لقاء األرجنتين وتشيلي األسبوع الماضي والذي انتهى بالتعادل السلبي .وأفاد توتنهام أن
«جيوفاني لو سيلسو عاد بشكل مبكر الى توتنهام بعد انسحابه من التشكيلة األرجنتينية بسبب
اصابة في الورك» ،موضحا أن «الالعب سيخضع حاليا العادة تأهيل ويتوقع أن يعود للتدرب مع
الفريق األول في أواخر أكتوبر».

خسارة البرازيل وفوز األرجنتني وديًا
ث��أر المنتخب البيروفي م��ن نظيره
البرازيلي وألحق به الهزيمة األولى
م �ن��ذ رب� ��ع م��ون��دي��ال روس� �ي ��ا ،2018
وذل ��ك ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  0-1ف��ي م �ب��اراة
دولية ودية في كرة القدم أقيمت في
لوس أنجليس األميركية.
وب��دا فريق المدرب تيتي في طريقه
ل �ل �ت �ع��ادل ال �ث��ان��ي ت��وال �ي��ا ب �ع��د ال��ذي
حققه قبل ثالثة أيام في ميامي ضد
كولومبيا  2-2بفضل نجمه العائد
ن�ي�م��ار ال ��ذي س�ج��ل ه��دف��ا وم ��رر ك��رة
ه��دف االفتتاح لكاسيميرو ف��ي أول
مشاركة له منذ تعرضه إلصابة في
الكاحل مطلع يونيو الماضي خالل
مباراة ودية ضد المنتخب القطري،
م ��ا أدى ال ��ى إب� �ع ��اده ع ��ن ال�م�ن�ت�خ��ب
في بطولة كوبا أميركا التي انتهت
بتتويجه باللقب على أرضه.
لكن المنتخب البيروفي الذي خسر
ن�ه��ائ��ي ك��وب��ا أم�ي��رك��ا أم ��ام ال�ب��رازي��ل
 3-1ف��ي  7ي��ول �ي��و ال �م��اض��ي ،خطف
ال� �ف ��وز ال � �ث ��أري ب �ه ��دف ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة
 85م��ن اللقاء ال��ذي ب��دأه نيمار على
مقاعد البدالء ،على غرار المدافعين
ت�ي��اغ��و س�ي�ل�ف��ا ودان� ��ي أل �ف �ي��ش ،قبل
أن ي��دخ��ل ف��ي ال��دق �ي �ق��ة  63ب ��دال من
روبرتو فيرمينو.
وتدين بيرو بفوزها المعنوي المهم
ال��ى لويس أب��رام ال��ذي افتتح سجله
التهديفي مع منتخب بالده بأفضل
ط��ري �ق��ة م ��ن خ � ��الل ك � ��رة رأس� �ي ��ة إث��ر
رك�ل��ة ح��رة نفذها يوشيمار يوتون
( ،)85ملحقا بمنتخب «سيليساو»
ه��زي�م�ت��ه األول� ��ى ف��ي م�ب��اري��ات��ه ال ��18
األخ �ي��رة ،وت�ح��دي��دا منذ رب��ع نهائي
م��ون��دي��ال روس �ي��ا ح �ي��ن خ �س��ر أم��ام
بلجيكا  2-1في  6يوليو .2018
وك��ان فوز الثالثاء األول لبيرو على
ال � �ب� ��رازي� ��ل م �ن ��ذ دور ال �م �ج �م��وع��ات
للنسخة ال�م�ئ��وي��ة م��ن ك��وب��ا أميركا
ع � ��ام  ،)0-1( 2016ق �ب��ل أن ت�خ�س��ر
ب� �ع ��ده ��ا ف � ��ي ت� �ص� �ف� �ي ��ات م ��ون ��دي ��ال
روسيا  2-0ثم في دور المجموعات
ل� �ك ��وب ��ا أم� �ي ��رك ��ا  2019ب �خ �م��اس �ي��ة
نظيفة ،وص��وال ال��ى نهائي البطولة
ال � �ق ��اري ��ة ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب «م� ��اراك� ��ان� ��ا»
األسطوري.

وخ ��الف ��ا ل �ل �غ��ري��م ال� �ب ��رازي� �ل ��ي ،ح�ق��ق
المنتخب األرجنتيني ف��وزا كاسحا
على نظيره المكسيكي  0-4في سان
أن�ت��ون�ي��و (ت �ك �س��اس) ب�ف�ض��ل ثالثية
م� �ه ��اج ��م إن � �ت ��ر اإلي � �ط� ��ال� ��ي الوت � � ��ارو
مارتينيز.
وح �س �م��ت األرج �ن �ت �ي��ن ،ال �ق��ادم��ة من
ت �ع��ادل س�ل�ب��ي ق�ب��ل خ�م�س��ة أي ��ام مع
تشيلي ف��ي ل ��وس أن�ج�ل�ي��س بغياب
قائدها ليونيل ميسي الذي يتعافى
من إصابة في ساقه اليمنى أبعدته
ع � ��ن ال� � �م� � �ب � ��اري � ��ات ال � � �ث � ��الث األول � � ��ى
ل�ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ال � ��دوري اإلس �ب��ان��ي،
اللقاء في الشوط األول الذي سجلت
فيه أهدافها األربعة.
وم �ه��د م��ارت�ي�ن�ي��ز ط��ري��ق ال �ف��وز أم��ام
ف��ري��ق ال� �م ��درب ل �ي��ون �ي��ل س�ك��ال��ون��ي
ب �ت �س �ج �ي �ل��ه ال� �ه ��دف� �ي ��ن األول� � �ي � ��ن ف��ي
الدقيقتين  17و 22ثم أض��اف الرابع
ل �ب��الده ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،39ح�ي��ن كانت
م �ت �ق��دم��ة ب �ث��الث �ي��ة ب �ع��د رك �ل ��ة ج ��زاء
ن �ف��ذه��ا الع ��ب ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان
الفرنسي ليونادرو باريديس (.)33
ووض��ع المنتخب األرجنتيني بهذا
الفوز حدا للمباريات ال� 12المتتالية
التي خاضتها المكسيك دون هزيمة
ب �ق �ي��ادة م ��درب «ال ألبيسيليستي»
ال�س��اب��ق خ �ي��راردو «ت��ات��ا» مارتينو
ال� � ��ذي أش� � ��رف ع �ل��ى م �ن �ت �خ��ب ب ��الده
ب�ي��ن  2014و .2016ك�م��ا إن �ه��ا ال�م��رة
األول��ى التي تتلقى فيها المكسيك،
القادمة من فوز كبير على الواليات
المتحدة  0-3الجمعة ،أربعة أهداف
منذ خسارتها أم��ام ألمانيا  4-1في
ن �ص��ف ن �ه��ائ��ي ك � ��أس ال � �ق � ��ارات ع��ام
 2017في روسيا.
وف� ��ي س ��ان ��ت ل ��وي ��س ،ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا،
وب �غ �ي��اب ن�ج�م�ي�ه��ا ل��وي��س س��واري��ز
وإدي � �ن � �س� ��ون ك ��اف ��ان ��ي ال �م �ص��اب �ي��ن،
ت �ع��ادل��ت األوروغ � � ��واي م��ع ال��والي��ات
ال�م�ت�ح��دة ب�ه��دف ل�ب��راي��ن رودري�غ�ي��ز
( ،)50مقابل هدف لجوردن موريس
(.)79ك� � �م � ��ا ت �ع ��ادل ��ت ك��ول��وم �ب �ي��ا م��ع
ف � �ن� ��زوي� ��ال دون أه � � � � ��داف ف � ��ي أب � ��رز
ال� �م� �ب ��اري ��ات ال� ��ودي� ��ة األخ � � ��رى ال �ت��ي
أقيمت الثالثاء في األميركيتين ،فيما
خسرت تشيلي أمام الهندوراس .2-1

كالم يف المرمى
أ .د .خليفة بهبهاني

الشماعة الدائمة
للكرة الكويتية!

�الأرجنتيني الوتارو مارتينيز حمتفالً بعد ت�سجيله يف مرمى �ملك�سيك

(�أ ف ب)

ماركينيوس :بيرو تعلمت الدرس
ق � ��ال ال� �ب ��رازي� �ل ��ي م��ارك �ي �ن �ي��وس م ��داف ��ع ب ��اري ��س س��ان
الع َبر من
جرمان الفرنسي أن المنتخب البيروفي أخذ ِ
ال�م�ب��ارات�ي��ن األخ�ي��رت�ي��ن اللتين جمعتا المنتخبين في
كوبا أميركا .2019
وأوض� � ��ح م��ارك �ي �ن �ي��وس ف ��ي ح��دي��ث ل �ش �ب �ك��ة «غ �ل��وب��و»
ال�ب��رازي�ل�ي��ة« :أع�ت�ق��د أن �ه��ا ك��ان��ت م �ب��اراة م�ت�ق��ارب��ة .كنت
م� ��درك� ��ا ب � ��أن األم � � ��ور س �ت �ك ��ون ص �ع �ب��ة اس� �ت� �ن ��ادا ال ��ى
المباراتين الجديتين اللتين خضناهما ض��ده��م .كنت

أعلم بأنهم سيسعون جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية
(بعد الخسارتين األخيرتين) ،وقاموا بما يجب القيام
ب��ه» .وت��ذم��ر ماركينيوس م��ن «أرض�ي��ة الملعب ال�ت��ي لم
ت �س��اع��دن��ا» ،ف�ي�م��ا رأى زم�ي�ل��ه ال �م��داف��ع ف��اغ�ن��ر أن ه��ذه
ال �خ �س��ارة ت�ش�ك��ل «درس� ��ا» ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،م��وض�ح��ا «ه��ذه
المباريات تجعلنا ننضج كفريق .ندرك أهمية الفوز...
لكننا ن�ع�ل��م أي �ض��ا ب��أن ال�ه��زي�م��ة ق��د ت�ح�ص��ل .ي�ج��ب أن
يساعدنا ذلك على التطور».

ال�ف��وز بنتيجة  0-3للمنتخب األس�ت��رال��ي على منتخبنا
قد تكون طبيعية إذا ما أردن��ا ان نقارن ما يحدث بإدارة
الرياضة والكرة األسترالية وما يحدث في الكويت خالل
األرب ��ع س�ن��وات مضت فما حصل م��ع نيبال بالطبع لن
ي�ح�ص��ل م��ع أس �ت��رال �ي��ا ...ك �ن��ت أت �م �ن��ى أن ي �ك��ون م��درب
المنتخب واع لهذا المبدأ من بداية المباراة فلكل مباراة
تكتيك وخطة لعب يجب أن يعدها ال�م��درب المتمكن في
العمل مع المنتخبات الكروية ...ولكن بعد نهاية المباراة
فضح الالعب بدر المطوع خطة المدرب في الشوط األول
وم��ا ك��ان ينشده من تعادل أو الخروج بخسارة بسيطة
( )0-1لكي يغير أسلوب اللعب في الشوط الثاني ويلعب
مهاجما ونسي أن لياقة العبيه لن تساعده على ذلك وأن
الثالثة أهداف كانت كافية ألن تجعل الالعبين محبطين
ألق �ص��ى درج � ��ة ...وه ��ذا ب��ال�ط�ب��ع ل��م ن �ش��اه��ده بالمنتخب
االسترالي ال��ذي لعب بعشرة العبين ج��دد في المنتخب
وال�ب�ق�ي��ة م��ن أن��دي��ة ك��روي��ة ضعيفة ب��ال��دوري االن�ك�ل�ي��زي
(ل�ل�م�ح�ت��رف�ي��ن) وم��ن ت��أث��ر ب��ال�ج��و ه��م ال�ك��وي�ت�ي��ون وليس
العبي الكنغرو وه��ذا ثابت ب�ح��االت الشد العضلي التي
حدثت.
ً
ط�ب�ع��ا ل��ن ن��دخ��ل ف��ي م�ن��اق�ش��ة م��ا ح ��دث تكتيكيا ولكن
حديثنا اآلن عن ما هو الحل لهذا المنتخب الذي أدى فيه
العبونا ما عليهم من أدوار حسب قدراتهم الفنية وخطة
ال�م��درب وي��ا لألسف على أول هدفين دخ��ال في شباكنا
م��ن أخ �ط��اء ال تغتفر ألي الع ��ب .ف�ه��ل االت �ح��اد سيأخذ
 Actionفي الشماعة االساسية للمنتخب وهو المدرب ،أم
سننتظر لشهر قادم حتى مباراتنا مع منتخب األردن؟
أعتقد أن ال��وق��ت المتبقي ك��اف للمقترحين ألن ثالثين
يوما تعتبر فترة كافية لتعديل أو تغيير أو تطوير تكتيك
المنتخب مستقبال واال فإن ًغضب الجماهير (هو نجم
المباراة األول ..برافو وش�ك��را لهذا الدعم ال��ذي في رأيي
له قيمة أعلى من أي مبلغ مالي يتم فيه تكريم الالعبين)
س�ي�ك��ون ه��و الفيصل ف��ي ش��أن م��وض��وع ب�ق��اء أو إق��ال��ة
المدرب ...ولكن هل لدى االتحاد الشجاعة ألخذ هذا القرار
أم أن ال �ق��رار سيأتيهم ك��أم��ر واج ��ب تنفيذه م�م��ن يدير
الرياضة اآلن...؟ ومن هو المدرب أو الشماعة الثانية لهذا
المنتخب ...واهلل من وراء القصد .

والد نيمار :املفاوضات مستمرة
أك� ��د وال � ��د ال �ن �ج��م ال �ب ��رازي �ل ��ي ن �ي �م��ار أن
ال�م�ف��اوض��ات ب�ي��ن ب��اري��س س��ان ج��رم��ان
الفرنسي وبرشلونة اإلسباني ما زالت
قائمة م��ن أج��ل ع��ودة نجله ال��ى ال�ن��ادي
ال�ك��ات��ال��ون��ي ،وذل��ك على ال��رغ��م م��ن فشل
اتمام الصفقة قبل اقفال فترة االنتقاالت
الصيفية في الثاني من الشهر الحالي.
وس �ع��ى ب��رش�ل��ون��ة ج��اه��دا ه ��ذا الصيف
لتلبية رغبة نيمار ب��ال�ع��ودة ال��ى ملعب
«ك � ��ام � ��ب ن � � ��و» ال� � � ��ذي ت� ��رك� ��ه ع � � ��ام 2017
ل��الن �ت �ق��ال ال ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة في
صفقة قياسية بلغت  222مليون يورو،
إال أن��ه عجز ع��ن التوصل ال��ى ات�ف��اق مع
إدارة سان جرمان.
ول��م ي�ش��ارك النجم البرازيلي ف��ي أي من
م �ب��اري��ات س ��ان ج ��رم ��ان ل �ه��ذا ال �م��وس��م،
أوال ب��داع��ي اإلص��اب��ة ث��م ب�س�ب��ب رغبته
العلنية بالرحيل ع��ن ال�ف��ري��ق ،ف��ي وقت
أك ��د م ��درب ال �ن��ادي ال�ب��اري�س��ي األل�م��ان��ي
توماس توخل بأنه لن يدرج اسم نيمار
في التشكيلة إال بعد أن يحسم مستقبل
الالعب البالغ  27عاما.
وال ي �ب��دو أن ال�م�س�ت�ق�ب��ل ق��د ح �س��م رغ��م
اق�ف��ال فترة االن�ت�ق��االت الصيفية ،إذ أكد
ن �ي �م��ار األب ال � ��ذي ي �ت��ول��ى م �ه �م��ة إدارة
أع � �م� ��ال ن� �ج� �م ��ه ،ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ال� �ث ��الث ��اء
لشبكة «س�ك��اي س�ب��ورت��س» البريطانية
م��ن ال �ع��اص �م��ة االس�ك�ت�ل�ن��دي��ة ح �ي��ث ك��ان
م �ش��ارك��ا ف��ي م��ؤت �م��ر إدن� �ب ��ره ال��ري��اض��ي
أن «المفاوضات بين الناديين لم تنته.
ال �ب��رازي �ل��ي ال ي��ري��د أن ي �ك��ون س ��وى في
المكان الذي يشعر فيه بالسعادة ،وهو
كان سعيدا في برشلونة».وتابع «عندما
يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة
(ال��ى برشلونة) ،يشعر بالحزن» ألنه لم
يحصل على رغبته هذا الصيف.
وكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا
بارتوميو قبل أي��ام م�ع��دودة ب��أن النجم
ال� �ب ��رازي� �ل ��ي «ق� � ��ام ب �ك��ل ش� � ��يء» ل �ل �ع��ودة
ال��ى فريقه ال�س��اب��ق ،مشيرا الجمعة في
ح��دي��ث ل�ق�ن��اة ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��ون��ي «ك��ان
برشلونة ق��د خطط لتشكيلته لكن أتت
ف��رص��ة التعاقد م��ع نيمار .التعاقد معه
ك��ان إض��اف��ة ول��م ي�ك��ن م�خ�ط�ط��ا» ،م��ؤك��دا
«قام نيمار بكل شيء ممكن النه أراد هذا
االم��ر .اعتقد االن ان��ه يملك استراتيجية
مختلفة ،مشروعا مختلفا وسيلعب هذا

نيمار حماوالً �ل�سيطرة على �لكرة خالل مبار�ة بريو
الموسم مع سان جرمان».
وتابع «قام برشلونة بكل ما في وسعه...
ل��م ت�ن�ج��ح ال�ص�ف�ق��ة الن ال� �ن ��ادي ل��م يكن
ق� ��ادرا ع�ل��ى تلبية ط�ل�ب��ات ب��اري��س س��ان
ج � ��رم � ��ان» ،م �ض �ي �ف��ا «ك� �ن ��ا ث ��الث ��ة أن��دي��ة
نحاول ضمه لكن ال يمكنني ذكرها».
وع ��ن م �ح��اول��ة أخ� ��رى الس �ت �ق��دام ال�ن�ج��م
البرازيلي ،قال «في الوقت الحالي نيمار
مستبعد .في يناير-فبراير سنتحدث في
ه��ذا الموضوع عندما نبدأ بالتخطيط
ل �ل �م��وس��م ال �م �ق �ب��ل» .وأش � � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة
ليكيب الفرنسية الى أن نيمار كان على

أدريانو يقود بامليراس للفوز على فلوميننسي
سجل المهاجم المخضرم لويز أدريانو هاتريك ليقود فريقه بالميراس الى الفوز الكبير  0-3على
فلوميننسي أول من أم��س في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة بالدوري
البرازيلي .وأحرز أدريانو أهدافه الثالثة في الدقائق  9و 58و 63ليمنح فريقه فوزا رائعا هو الثاني
على التوالي في المسابقة والثاني له في آخ��ر تسع مباريات خاضها ب��ال��دوري البرازيلي .ورفع
بالميراس رصيده الى  36نقطة في المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد فلوميننسي عند  15نقطة
في المركز السابع عشر.

(�أ ف ب)

استعداد لدفع  20مليون يورو من جيبه
ال �خ��اص للمساعدة ف��ي ات �م��ام الصفقة،
ل �ك��ن س � ��ان ج ��رم ��ان ح � ��ال دون ح �ص��ول
االن �ت �ق ��ال .وه� ��ذا األم� ��ر ت�س�ب��ب ب��اح�ب��اط
ال ��الع ��ب ووال� � ��ده ن �ي �م��ار األب ال � ��ذي ق��ال
لشبكة «سكاي سبورتس» أنه «كوكيل،
ت�ش�ع��ر ب��ال �ع �ج��ز ع �ن��دم��ا ال ي �ك��ون ه�ن��اك
هيكل يتيح لك التحرك (االنتقال) .ليس
هناك أي بند جزائي في عقده (مع سان
ج ��رم ��ان) وه� ��ذا األم� ��ر ي�ص�ع��ب األم � ��ور».
وك �ش��ف «ق��ات�ل�ن��ا م��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل ال��ى
ات �ف��اق .ل�ق��د ق��دم�ن��ا أف�ض��ل م��ا ل��دي�ن��ا (م��ن
ام�ك��ان�ي��ات وح �ل��ول) م��ن أج �ل��ه» .وس�ج��ل
نيمار  51ه��دف��ا ف��ي  58م �ب��اراة م��ع سان
ج��رم��ان خ��الل موسمين ،وب��رغ��م نجاحه
محليا عجز عن ايصاله الى لقب دوري
ابطال اوروبا في ظل االصابات المتكررة
ال�ت��ي ت�ع��رض لها ف��ي مشط قدمه.وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن اب� �ت� �ع ��اده ع ��ن س� ��ان ج ��رم ��ان،
اس�ت��دع��ى نيمار ال��ى تشكيلة المنتخب
ال� �ب ��رازي� �ل ��ي وخ� � ��اض م �ع��ه ال �م �ب��ارات �ي��ن
الوديتين ضد كولومبيا ( )2-2الجمعة
وبيرو ( )1-0الثالثاء.

