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هاالند األفضل في أملانيا

الخميس  15شوال 1442هـ
 27مايو 2021م  -العدد 4298

حصل المهاجم ايرلينغ هاالند على جائزة أفضل العب في الموسم المنتهي مؤخرا للدوري األلماني.وحصل الالعب النرويجي في التصويت الذي أجرته رابطة الدوري األلماني،
على أكبر نسبة من تصويت الجماهير ،متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ .وأكمل هاالند الموسم بـ 27هدفا في المركز الثالث لترتيب الهدافين ،وكان له
دور كبير في حصول بوروسيا دورتموند على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هدف فليك ..قمة العالم

حارس ليل إلى ميالن
خضع ح��ارس م��رم��ى ليل بطل فرنسا م��اي��ك مانيان أول من
أم ��س ال ��ى ف�ح��ص ط�ب��ي ت�م�ه�ي��دا الن�ت�ق��ال��ه ال ��ى ص �ف��وف ميالن
االيطالي .وبعد خضوعه للفحص الطبي أول من أمس ،أظهرت
الصور التي بثها التلفزيون االيطالي دخوله مقر نادي ميالن.
وق ��ال م�ص��در ف��ي ال �ن��ادي ال �ل��وم �ب��اردي ب��أن االع ��الن الرسمي
لعملية انتقال مانيان سيتم خالل ال� 48ساعة المقبلة .وذكرت
تقارير صحافية بأن ميالن سيدفع مبلغا قدره مليون يورو
مقابل صفقة انتقال مانيان ال��ذي سيكون ضمن التشكيلة
الرسمية لمنتخب فرنسا المشاركة في كأس أوروبا .2020
وي �ب��دو أن م�ي��الن ال ��ذي س�ي�ش��ارك ف��ي م�س��اب�ق��ة دوري اب�ط��ال
اوروب��ا بعد غياب سبعة م��واس��م ،س��رع من عملية التعاقد مع
مانيان بعد اشهر من المفاوضات الشاقة مع حارسه الحالي
جانلويجي دون��اروم��ا ال��ذي ينتهي ع�ق��ده معه ف��ي  30يونيو
ال�م�ق�ب��ل ،وم��ع م��دي��ر اع�م��ال��ه مينو راي ��وال ق�ب��ل ان ت�ت��وق��ف قبل
أسابيع ع��دة .وك��ان مانيان ال��ذي انتقل ال��ى ص�ف��وف ليل عام
 ،2015تألق في صفوفه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في
تتويج فريقه بطال للدور يالفرنسي باحتفاظه بنظافة شباكه
في  21مباراة.

غالتييه يترك ليل
أعلن كريستوف غالتييه مدرب ليل المتوج األحد بطال للدوري
الفرنسي تخليه عن مهمته ،وذلك في حديث لصحيفة «ليكيب»
الرياضية الفرنسية.
وقال غالتييه «لقد اتخذت قراري ،أعلمت رئيس النادي أوليفييه
ليتان بعدما استمعت اليه طويال أول من أمس بأنني سأرحل
ع��ن ل�ي��ل» .وأض ��اف «أع�ت�ق��د ب��أن ال��وق��ت ق��د ح��ان ك��ي أت��رك هذا
النادي الجميل ،النادي المدهش».
وت��اب��ع «ق ��راري ل��م يكن مرتبطا بالمركز ال��ذي احتله ليل في
ترتيب ال��دوري الفرنسي .لو حل رابعا لكان ق��راري هو ذات��ه.
أترك ليل مع انجاز رائع ،أنا في حاجة الى تحد آخر .كل ما في
األمر أن لدي اعتقاد بأن وقتي قد انتهى هنا» .وكشف بأن أندية
عدة ترغب في الحصول على خدماته ،لكنه أشار الى أنه يهتم
بثالثة فقط منها وهي نيس وليون ونابولي االيطالي.
ونجح غالتييه في قيادة ليل الى التتويج بطال للدوري الفرنسي
متقدما بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جرمان.
واستلم غالتييه منصبه مدربا لليل نهاية ع��ام  2017عندما
ك��ان ال�ف��ري��ق يحتل ال�م��رك��ز ال�ث��ام��ن ع�ش��ر ،ق�ب��ل أن ي �ق��وده ال��ى
التتويج بطال لفرنسا للمرة الرابعة في تاريخه نهاية موسم
.2021-2020

هانز فليك يسعى إلى إعادة ألمانيا للواجهة العالمية
من أفضل فريق في المانيا الى المانشافت:
ال �م��درب ال�س��اب��ق ل�ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ه��ان��زي
ف�ل�ي��ك س�ي�ك��ون م��درب��ا للمنتخب األل�م��ان��ي
ل�م��دة ث��اث��ة أع ��وام م�ب��اش��رة ب�ع��د نهائيات
كأس أوروبا  2020المؤجلة بسبب فيروس
كورونا والمقررة في الفترة بين  11يونيو
و 11يوليو المقبلين.
وأع �ل��ن االت� �ح ��اد األل �م��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم في
بيان له أول من أمس «هانزي فليك سيكون
ال �م��درب ال�ج��دي��د للمنتخب ال��وط�ن��ي .وق��ع
ال�م��درب البالغ م��ن العمر  56عاما أول من
أم��س ع�ق��دا ف��ي م�ق��ر االت �ح��اد األل �م��ان��ي في
فرانكفورت-سور-لوماين حتى ع��ام 2024
وال��ذي يتضمن أيضا فترة اقامة البطولة
األوروبية على أرضنا».
وك ��ان ه��ذا التعيين م�ت��وق�ع��ا م�ن��ذ أسابيع
ع��دة ول��م يكن مجاال للشك حيث ب��دا فليك
الخليفة المثالي ليواكيم ل��وف ال��ذي أعلن
في م��ارس الماضي أن��ه بعد  15عاما على
رأس ال� «مانشافت» ،سيتخلى عن منصبه
بعد نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف.
وأعرب فليك ،المولود في بادي-وورتمبرغ
ع�ل��ى غ ��رار ل ��وف ،ع��ن س �ع��ادت��ه بالتعيين،
وق � � � ��ال« :أن � � ��ا م �ت �ح �م��س ج� � ��دا ألن � �ن� ��ي أرى

م �س �ت��وى ال ��اع� �ب� �ي ��ن ،وخ� ��اص� ��ة ال��اع �ب �ي��ن
األل �م��ان ال�ش�ب��اب .ل��ذل��ك لدينا ك��ل األس�ب��اب
ل �خ ��وض غ �م ��ار ال� �ب� �ط ��والت ال� �ق ��ادم ��ة ،ع�ل��ى
س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ك ��أس أوروب � ��ا ع �ل��ى أرض �ن��ا
ف ��ي ع� ��ام  ،2024ب ��ال �ت� �ف ��اؤل» .وك � ��ان ف�ل�ي��ك،
ب �ع��د ش� �ع ��وره ب �ف �ت��ح ب� ��اب االدارة ال�ف�ن�ي��ة
للمنتخب األلماني ،أعلن بعد وقت قصير
من نبأ رحيل لوف ،رغبته في ترك النادي
البافاري.
واع�ت��رف االت�ح��اد األلماني بسرعة أن��ه بدأ
«م �ن��اق �ش��ات» م��ع ف�ل�ي��ك ،ال�م�س��اع��د ال�س��اب��ق
للوف بين عامي  2006و ،2014ع��ام اللقب
األلماني العالمي الرابع .وبحسب العديد
م��ن وس��ائ��ل االع ��ام ،فقد اتصلت ب��ه أيضا
أن��دي��ة أخ� ��رى ،بينها ب��رش�ل��ون��ة االس�ب��ان��ي
ال � �ب� ��اح� ��ث ع � ��ن خ �ل �ي �ف ��ة م �ح �ت �م ��ل ل� �م ��درب ��ه
الهولندي رونالد كومان.
وب �ع��دم��ا اس �ت �ل��م االدارة ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�ع�م��اق
البافاري في شتاء عام  ،2019أصبح فليك
أح� ��د أك �ث��ر ال �م��درب �ي��ن ن �ج��اح��ا ف ��ي ت��اري��خ
بايرن ميونيخ حيث قاده الى الفوز بسبعة
ألقاب ،بينها لقبان في الدوري وواحد في
مسابقة دوري أبطال أوروبا (.)2020
وح � �ظ � ��ي ب� �ت� �ق ��دي ��ر ب � ��االج� � �م � ��اع ف � ��ي غ� ��رف

المابس الستماعه وتعاطفه ولكن أيضا
م��ن ق�ب��ل المشجعين بسبب األل �ق��اب التي
س ��اه ��م ف� ��ي اح � � ��راز ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ ل �ه��ا،
لكن ال�ت��وت��رات ال��داخ�ل�ي��ة ب��دت أك�ث��ر أهمية
ل �م��واص �ل��ة «ق �ص��ة ال �ن �ج ��اح» م ��ع ال �ع �م��اق
البافاري.
وب� �س� �ب ��ب خ� � ��اف م � ��ع ال � �م ��دي ��ر ال ��ري ��اض ��ي
للنادي ال�ب��اف��اري الع�ب��ه ال��دول��ي البوسني
ال �س��اب��ق ح �س��ن ص��ال��ح ح�م�ي��دي�ت��ش ب�ش��أن
سياسة التعاقدات ،طلب فليك انهاء عقده
ال��ذي ك��ان م��ن المقرر أن يستمر حتى عام
 ،2023ف��ي ن�ه��اي��ة ال�م��وس��م .وواف ��ق ال�ن��ادي
على هذا الطلب وعين خليفته دون تأخير:
يوليان ناغلسمان ( 33عاما) مدرب الفريق
المنافس اليبزيغ.
ول��ن يحتاج فليك ال��ذي سيستلم منصبه
رس�م�ي��ا ف��ي ال �خ��ري��ف ال�م�ق�ب��ل ،ال ��ى الكثير
من الوقت للتأقلم مع المنتخب األلماني،
ف �ف �ض��ا ع ��ن م �ع��رف �ت��ه أس� � ��رار ال �م��ان �ش��اف��ت
ك��ون��ه ع �م��ل م �س��اع��دا ل� �ل ��وف ،ف��إن��ه سيجد
ب��ال�ط�ب��ع األرم � ��ادا ال �ب��اف��اري��ة ك��ون تشكيلة
بايرن ميونيخ تضم العديد من الاعبين
الدوليين.
م��ع س �ي��رج غ �ن��اب��ري ،ل ��وروا س��ان��ي ،ي��وزوا

إجراء تأديبي بحق ريال ويوفنتوس وبرشلونة
اتخذ االتحاد األوروب��ي لكرة القدم
«ي��وي �ف��اط خ �ط��وة ج ��دي ��دة أول من
أم��س م��ن خ��ال فتح اج��راء تأديبي
بحق ثاثة أن��دي��ة ه��ي ري��ال مدريد
وب ��رش �ل ��ون ��ة وي ��وف �ن �ت ��وس ال� �ت ��ي ال
ت� ��زال ت��رف��ض ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ف�ك��رت�ه��ا
ب��اق��ام��ة م �س��اب �ق��ة «دوري ال �س��وب��ر
األوروب � � � � � � ��ي» ب � �ع ��د اج � �ه� ��اض� ��ه اث ��ر
انسحاب  9أندية أخرى.
وب�ع��د تعيين ع��دد م��ن «المفتشين
األخاقيين والتأديبيين» في هذه
ال �ق �ض �ي��ة ف ��ي  12م ��اي ��و ،م ��ا ي� ��وازي
ت �ح �ق �ي��ق أول� � � ��ي ،ف �ت �ح��ت ال �م �ن �ظ �م��ة
األوروب �ي��ة اج ��راء ات تأديبية» ضد
األندية الثاثة .ويتعين على هيئة
ال ��رق ��اب ��ة واألخ� � � ��اق ال� �خ ��اص ��ة ب�ه��ا

اآلن اث� �ب ��ات «االن� �ت� �ه ��اك ال�م�ح�ت�م��ل
لاطار القانوني لاتحاد األوروبي
ل�ك��رة ال �ق��دم» ال��ذي ارتكبته األن��دي��ة
ال �م �ت �م��ردة ال� �ث ��اث ��ة ،ب �ي �ن �م��ا أف�ل�ت��ت
األن� ��دي� ��ة ال �ت �س �ع��ة ال �م �ن �س �ح �ب��ة م��ن
هذه الماحقات في مقابل عقوبات
مالية خفيفة.
وم� � ��ن ب� �ي ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ع� �ق ��وب ��ات
ال�ت��أدي�ب�ي��ة ال�م�ن�ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
النظام األس��اس��ي لاتحاد ال�ق��اري،
ف� � � ��ان أش� � ��ده� � ��ا ع � �ل� ��ى األن � � ��دي � � ��ة ه��و
«االستبعاد من المسابقات الحالية
أو ال� �م� �س ��اب� �ق ��ات ال �م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة»،
وب��ال �ن �س �ب��ة ل ��اداري� �ي ��ن «ح� �ظ ��ر أي
نشاط متعلق بكرة القدم».
وأج�ه��ض م�ش��روع ال ��دوري السوبر

ب �ع��د  48س��اع��ة ع �ل��ى ان �ط��اق��ه بعد
ان �س �ح��اب م �م �ث �ل��ي ان �ك �ل �ت��را ال�س�ت��ة
وه � � ��ي أن � ��دي � ��ة م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س �ي �ت��ي
وم��ان يونايتد وتشلسي وأرسنال
وتوتنهام ،قبل أن تلحق بها أندية
ميان وانتر االيطاليين وأتلتيكو
مدريد االسباني.
وب � � �ق� � ��ي ق � �ط � �ب� ��ا اس� � �ب � ��ان� � �ي � ��ا ري� � � ��ال
وب ��رش� �ل ��ون ��ة وم �ع �ه �م��ا ي��وف �ن �ت��وس
م�ت�م�س�ك�ي��ن ب� �ه ��ذا ال� �م� �ش ��روع ال ��ذي
ل� �ق ��ي م � �ع� ��ارض� ��ة ش � ��دي � ��دة ال �ل �ه �ج��ة
م� ��ن ال �م �ش �ج �ع �ي��ن والع � �ب� ��ي ال� �ف ��رق
األخ� � � � ��رى واالت � � � �ح� � � ��ادات ال �م �ح �ل �ي��ة
واالت� �ح ��ادي ��ن األوروب� � � ��ي وال ��دول ��ي
وح � �ت � ��ى ال� �س� �ي ��اس� �ي� �ي ��ن ،م � ��ا ع �ج��ل
بفشله.

شمايكل وإريكسن يقودان تشكيلة الدنمارك
قدم المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند أول من امس
ق��ائ �م��ة م��ن  26الع �ب��ا اس �ت��دع��اه��م ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ك��أس
أوروب��ا ،في تشكيلة قوية تعتمد خصوصا على العب
وسط انتر االيطالي كريستيان اريكسن وحارس مرمى
ليستر االنكليزي كاسبر شمايكل.
وسيواجه المنتخب األحمر واألبيض صاحب المركز
العاشر بحسب تصنيفات االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» والفائز في نسخة العام  ،1992منتخبات فنلندا
وبلجيكا وروسيا على أرضه.
وقال هيولماند إن «الهدف األول هو الخروج من دور
المجموعات بأفضل طريقة ممكنة لمواصلة زخمنا».
وأض��اف خال تقديم تشكيلته أن «اللعب على أرضنا
وأمام جمهورنا ،سيسمح لنا أن نكون مسلحين جيدا
ف��ي م �ب��اري��ات خ� ��روج ال �م �غ �ل��وب ،وم ��ن ه �ن��اك ي�م�ك��ن أن
يحدث أي شيء في المراحل النهائية .يمكنك التغلب
ع�ل��ى ال��اع�ب�ي��ن ال �ك �ب��ار ،ول �ك��ن ي�م�ك�ن��ك أي �ض��ا ال�خ�س��ارة
أمامهم».

وجاء ت تشكيلة الدنمارك على النحو التالي :لحراسة
ال �م��رم��ى :ك��اس �ب��ر ش�م��اي�ك��ل (ل �ي �س �ت��ر) ،ف��ري��دري��ك رون��و
(شالكه) ،يوناس لوسل (ميتيياند).
وللدفاع :سايمون كاير (ميان) ،أندرياس كريستنسن
(تشلسي) ،يانيك فيسترغارد (ساوثمبتون) ،يواكيم
مايلي (أت��االن�ت��ا) ،ينس ستروغر الرس��ن (أودي�ن�ي��زي)،
ي��واك �ي��م أن��درس��ن (ف��ول �ه��ام) ،دان �ي��ال ف��اس (ف��ال�ن�س�ي��ا)،
ماتياس زانكا ونيكوالي بويلسن (كوبنهاغن).
وللوسط والهجوم :كريستيان اريكسن (انتر) ،توماس
ديايني (دورتموند) ،بيار اميل هويبيرغ (توتنهام)،
كريستيان ن��ورغ��ارد وم��ات�ي��اس يانسن (برينتفورد)،
أن � ��درس ك��ري �س �ت �ي��ان �س��ن (م ��ال� �م ��و) ،م ��ارت ��ن ب��راي �ث��وي��ت
(ب��رش�ل��ون��ة) ،ي��وس��ف بولسن (الي�ب��زي��غ) ،ي��ون��اس فيند
(ك��وب �ن �ه��اغ��ن) ،ك��اس �ب��ر دول� �ب� �ي ��رغ (ن� �ي ��س) ،أن ��دري ��اس
ك ��ورن� �ي� �ل� �ي ��وس (ب� � ��ارم� � ��ا) ،أن � ��دري � ��اس س� �ك ��وف أول� �س ��ن
(بولونيا) ،ميكيل دامسغارد (سامبدوريا) ،وروب��رت
سكوف (هوفنهايم).

كيميش ،ليون غوريتسكا ،نيكاس زوله،
وال �م �خ �ض��رم �ي��ن م��ان��وي��ل ن��وي��ر وت��وم��اس
م ��ول ��ر ال� � ��ذي ت� ��م اس � �ت� ��دع� ��اؤه ح ��دي �ث ��ا ال ��ى
التشكيلة المشاركة في كأس أوروبا  ،فان
«ال ��رج ��ل ال� ��ذي ي�ه�م��س ف��ي آذان ال��اع�ب�ي��ن
الدوليين» يمكنه االعتماد على الاعبين
ال ��ذي ��ن أظ� �ه ��روا ل ��ه ك ��ل ام �ت �ن��ان �ه��م وث�ق�ت�ه��م
بالنادي البافاري.
واعتمادا على المشوار ال�ق��اري للمنتخب
األلماني بقيادة ل��وف للمرة األخ�ي��رة وفي
خ �ض��م اع� � ��ادة ب� �ن ��اء ص �ف��وف��ه ع �ق��ب ك��ارث��ة
النسخة األخ�ي��رة لكأس العالم في روسيا
ع � ��ام  ،2018س �ي �ك��ون ه ��دف ��ه أن ي�س�ت�ع�ي��د
المنتخب مكانته على الساحة الدولية.
ه � ��دف ح� � ��دده م ��دي ��ر ال �م �ن �ت �خ��ب األل �م��ان��ي
المهاجم الدولي السابق أوليفر بيرهوف
خال اشادته بالتعاقد مع فليك.
ق� ��ال ب �ي��ره��وف «أع � ��رف وأق � � � ِ�در ال �م��ؤه��ات
ال �ب �ش��ري��ة وال �م �ه �ن �ي��ة ل �ه ��ان ��زي ف �ل �ي��ك م�ن��ذ
السنوات العديدة الناجحة التي قضيناها
معا ف��ي المنتخب الوطني ك��ان م��ن المهم
بالنسبة ل��ي أن ت�ك��ون ل��دي أف�ك��ار واضحة
ق�ب��ل ب��دء ال�ب�ط��ول��ة األوروب �ي ��ة .ل��دي�ن��ا ه��دف
مشترك كبير :العودة الى قمة العالم».

بروكلني قسا على بوسطن
قسا بروكلين نتس على بوسطن سلتيكس أول
م��ن أم��س عندما وس��ع ال�ف��ارق ف��ي النتيجة خالل
المباراة ال��ى  33نقطة ،لتنتهي بفوز كبير -130
 ،108م��ا جعله متقدما  0-2ف��ي م�ب��اري��ات ال��دور
األول م��ن ب��الي أوف دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين.
وق� ��اد ال �ن �ج��م ك�ي�ف��ن دوران� � ��ت ع��رض��ا ق��وي��ا آخ��ر
ل�«الثالثة الكبار» في بروكلين ال��ى جانب زميليه
كايري ايرفينغ وجيمس ه��اردن ،فيما راب��ط جو
ه��اري��س على خ��ط الثالثيات مانحا نتس تقدما
مبكرا ومريحا خ��الل المباراة .وف��رض بروكلين
سيطرته ف��ي ال��رب��ع األول وأن�ه��اه بنتيجة .26-40
وانتهى الشوط األول من المباراة  47-71بفضل
تسديدات هاريس عن خط النقاط الثالث.
وسجل هاريس ست من ثماني تسديدات ثالثية
في الشوط األول ،محققا  22نقطة ،هي األعلى له
خالل مسيرته في البالي أوف .وسجل تسديدة
ثالثية اضافية في الشوط الثاني ،لينهي المباراة
مع  25نقطة.
وق ��ال دوران � ��ت «ال�ل�ي�ل��ة ج��و جعلنا ن��ذه��ب ب�ع�ي��دا،
توقفنا قليال ،مررنا بمرحلة انتقالية ما فتح لنا
الباب أم��ام الهجوم .لقد كانت مجرد بداية جيدة
بالنسبة لنا وانطلقنا م��ن هناك نوعا م��ا» .وق��اد
دوران��ت الغلة التهديفية لنتس برصيد  26نقطة
وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع
تصديات ،فيما أضاف هاردن  20نقطة وايرفينغ
 15نقطة .أما نقاط باليك غريفين ال� ،11فتضمنت
سلتين ساحقتين (دان ��ك) .وسيكوت سلتيكس
أم��ام م�ح��اول��ة ف��رض سبع م�ب��اري��ات ف��ي المنطقة
الشرقية ،عندما يستضيف نتس على أرضه في
المباراة الثالثة غدا .وفي مباراة أخرى ،أعاد حامل
اللقب لوس أنجليس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون
التوازن أمام فينيكس صنز حين تغلب عليه -109
 102أول من أم��س ،معوضا عن خسارة المباراة
األول��ى ف��ي ب��الي أوف المنطقة الغربية .أم��ا لوس
أنجليس كليبرز ،فسقط للمرة الثانية على التوالي
أم��ا داالس مافريكس ال��ذي أن�ه��ى م�ب��اراة أول من
أمس بفوز .121-127

بداية ناجحة لديوكوفيتش
في «بلغراد»
ح �ق��ق ال �ص ��رب ��ي ن ��وف ��اك دي��وك��وف �ي �ت��ش ف � ��وزا أول م ��ن أم��س
بمجموعتين نظيفتين  2-6و )4-7( 6-7على المصنف 253
األلماني ماتس موراينغ في أولى مبارياته في دورة بلغراد التي
يعدها المصنف أول عالميا مرحلة تحضيرية لبطولة فرنسا
المفتوحة (روالن غاروس).
وقال ديوكوفيتش «لقد كسرت ارسالين في المجموعة الثانية،
لذا ربما كان بامكاني انهاء المهمة في وقت مبكر ،لكن يعود
الفضل له في ذلك ألنه كافح ،ولعب بشكل جيد للغاية ،لعب كرة
مضرب بشجاعة وجرأة كبيرين».
وت�ن�ط�ل��ق روالن غ� ��اروس ال��وح �ي��دة م��ن ب�ي��ن ال �ب �ط��والت األرب ��ع
ال�ك�ب��رى ضمن ال�غ��ران��د س��الم ال�ت��ي ت�ق��ام على م��الع��ب ترابية،
األح ��د ف��ي ب��اري��س ،واخ �ت��ار دي��وك��وف�ي�ت��ش ال �ت��درب ف��ي موطنه
األسبوع الحالي ،بعد تسعة أيام من خسارته في نهائي بطولة
ايطاليا المفتوحة أمام االسباني رافايل نادال.
ويعد االسباني المرشح األوفر حظا للفوز باللقب الرابع عشر
في روالن غاروس ،لكن ديوكوفيتش البالغ  34عاما سيحاول
حصد لقبه التاسع عشر في البطوالت األربع الكبرى ،لالقتراب
أكثر من الرقم القياسي لعدد األلقاب ( )20الذي يحمله نادال
بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر.

ساوثغيت أعلن قائمة إنكلترا
استدعى مدرب منتخب انكلترا
غاريث ساوثغيت أول من أمس
ال �م��داف �ع �ي��ن ب ��ن غ� ��ودف� ��ري وب��ن
واي� ��ت ال ��ى ق��ائ �م��ة أول� �ي ��ة ضمت
 33الع � �ب� ��ا اس � �ت � �ع� ��دادا ل �خ��وض
ن �ه��ائ �ي��ات ك� ��أس أوروب� � � ��ا 2020
المقررة الشهر المقبل والمؤجلة
م� � ��ن ال � � �ع� � ��ام ال� � �م � ��اض � ��ي ب �س �ب��ب
تداعيات فيروس كورونا.
وأم� � ��ام س��اوث �غ �ي��ت أس� �ب ��وع ك��ي
يختار قائمته النهائية م��ن 26
الع �ب��ا ،ق �ب��ل ان �ط��اق ال�ن�ه��ائ�ي��ات
ف ��ي  11ي��ون �ي��و ال �م �ق �ب��ل .وي��أم��ل
س��اوث �غ �ي��ت ال � ��ذي ق� ��اد م�ن�ت�خ��ب
«االس � � � � � ��ود ال� � �ث � ��اث � ��ة» الح � �ت� ��ال
ال� �م ��رك ��ز ال � ��راب � ��ع ف� ��ي م ��ون ��دي ��ال
روسيا  ،2018تفادي االصابات
ح�ي��ث س�ي�خ��وض  12الع �ب��ا مما
وردت اس� �م ��اؤه ��م ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة
االول � � �ي� � ��ة ن� �ه ��ائ� �ي ��ي م �س��اب �ق �ت��ي
دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا وال� ��دوري
األوروب � ��ي «ي��وروب��ا ل �ي��غ» خ��ال
االسبوع الحالي.
وأورد ساوثغيت قائد يونايتد
ه � � ��اري م� ��اغ� ��واي� ��ر ون� �ظ� �ي ��ره ف��ي
ل �ي �ف��رب��ول ج � � ��وردان ه �ن��درس��ون
والع � � � ��ب وس � � ��ط ل� � �ي � ��دز ك��ال �ف �ي��ن
ف �ي �ل �ي �ب��س ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة االول� �ي ��ة
ب � ��رغ � ��م ال � �ش � �ك� ��وك ال� � �ت � ��ي ت� �ح ��وم
ح ��ول � �ه� ��م ب� �س� �ب ��ب غ� �ي ��اب� �ه ��م ع��ن
ال �م ��اع ��ب ل ��اص ��اب ��ة .وي �خ��وض
ال�م�ن�ت�خ��ب االن�ك�ل�ي��زي م�ب��اري��ات��ه
في دور المجموعات على أرضه
ض� ��د ك ��روات� �ي ��ا ف� ��ي  13ي��ون �ي��و،
اسكتلندا في  18منه وجمهورية
ت �ش �ي �ك �ي��ا ف� ��ي  22وذل � � ��ك ض �م��ن
م�ن��اف�س��ات ال�م�ج�م��وع��ة ال��راب �ع��ة.
وت �ق��ام ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�ق��اري��ة ف��ي 11
مدينة احتفاال بالذكرى الستين
الن�ط��اق�ه��ا ،وف��ي ح��ال تصدرها

ل �ل �م �ج �م��وع��ة ال ��راب� �ع ��ة س�ت�ل�ع��ب
انكلترا ف��ي ثمن النهائي أيضا
على «ويمبلي» الذي يستضيف
ك��ذل��ك م �ب��ارات��ي ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي
والنهائي.
ول � �ح� ��راس� ��ة ال � �م� ��رم� ��ى :ج � � ��وردان
ب � �ي � �ك � �ف� ��ورد (اي� � � �ف � � ��رت � � ��ون) ،دي� ��ن
هندرسون (مان يونايتد) ،سام
ج��ون�س�ت��ون (وس ��ت ب��روم�ي�ت��ش)
وآرون رام� �س ��داي ��ل (ش �ي �ف �ي �ل��د).
ول � � �ل � ��دف � ��اع :ل � � ��وك ش � ��و وه � � ��اري
م ��اغ ��واي ��ر (م � ��ان ي ��ون ��اي� �ت ��د) ،ب��ن
ت � �ش � �ي � �ل� ��وي� ��ل وري � � � � � ��س ج� �ي� �م ��س
(تشلسي) ،ج��ون ستونز وكايل
ووك � � � ��ر (م ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي)،
ت��اي��رون مينغز (أس �ت��ون ف�ي��ا)،
كونور كوادي (وولفرهامبتون)،
ك � ��اي � ��رون ت ��ري� �ب� �ي� �ي ��ر (أت �ل �ت �ي �ك��و
م � � ��دري � � ��د االس � � � �ب� � � ��ان� � � ��ي) ،ت ��رن ��ت
الكسندر-أرنولد (ليفربول) ،بن
غ��ودف��ري (اي �ف��رت��ون) وب��ن واي��ت
(برايتون).
ول � � �ل� � ��وس� � ��ط :دي� � �ك � ��اي � ��ن راي � � ��س
وجيسي لينغارد (وس��ت ه��ام)،
ج��وردان هندرسون (ليفربول)،
ك� ��ال � �ف � �ي� ��ن ف� �ي� �ل� �ي� �ب ��س (ل� � � �ي � � ��دز)،
م� ��اي � �س� ��ون م� ��ون� ��ت (ت� �ش� �ل� �س ��ي)،
ج � ��ود ب �ي �ل �ي �ن �غ �ه��ام (ب ��وروس� �ي ��ا
دورت �م��ون��د االل �م��ان��ي) وجيمس
وارد-بروس (ساوثمبتون).
ل �ل �ه �ج��وم :ف �ي��ل ف ��ودي ��ن ورح �ي��م
س�ت��رل�ي�ن��غ (م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي)،
ج ��اك غ��ري�ل�ي��ش (أس� �ت ��ون ف �ي��ا)،
هاري كاين (توتنهام) ،ماركوس
راش �ف ��ورد وم��اي �س��ون غ��ري�ن��وود
(م � � � � ��ان ي � ��ون � ��اي� � �ت � ��د) ،ج � ��اي � ��دون
سانشو (دورتموند) ،دومينيك
ك ��ال � �ف� �ي ��رت-ل ��وي ��ن (اي� � �ف � ��رت � ��ون)،
بوكايو س��اك��ا (أرس �ن��ال) وأول��ي
واتكنز (أستون فيا).

