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 أصــدرت احملكمة العليا اإلسبانية قــراراً بسجن عدد من القادة 
والزعماء االنفصاليني الكاتالونيني، إثر مشاركتهم في محاولة 

استقالل فاشلة منذ قرابة العامني.
وبعد خروج هذا احلكم إلى النور، أصدر نادي برشلونة بياناً 
رسمياً شجب فيه هذا احلكم ودعا إلى اجللوس على مائدة احلوار 
واملفاوضات، مشيراً إلى أن السجن ليس هو السبيل الوحيد للوصول 

إلى حل يرضي كافة األطراف.
وكان من املتوقع أن ُيثير هذا احلكم أزمة كبيرة بداخل اإلقليم 
الكاتالوني، ويبدو أننا أمام أزمة سياسية حقيقية، إذ دعت عدد من 
الفصائل والروابط والهيئات إلى اخلروج في مظاهرات حاشدة يوم 
26 من الشهر اجلاري، أي يوم إقامة املباراة التي ستجمع برشلونة 
بريال مدريد على عشب ملعب كامب نــو، ضمن منافسات دوري 

الدرجة األولى اإلسباني، بحسب صحيفة آس بالعربي.
وجدير بالذكر أن مواجهات »البلوغرانا« و«املرينغي« ُتعد 
األكثر مشاهدة بكوكب األرض، ومن ثم فإن شعب كاتالونيا ُيفكر 
في اخلروج مبظاهرات حاشدة يوم تلك املباراة نظراً لقوة احلدث 

ومتابعته بقوة.
ُيذكر أن جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، ثنائي برشلونة، 
وتشافي هيرنانديز، العب برشلونة السابق، شجبوا موقف احملكمة 
العليا اإلسبانية وعبرا عن دعمهما الكامل لبيان برشلونة ورفض 

احلكم الصادر.
وبعث تشافي رسالة مكونة من كلمة واحدة عبر حسابه الرسمي 

على إنستغرام، ومترجمة إلى اإلسبانية والكاتالونية واإلجنليزية، 
وهي: »عار«، في إشارة إلى رفض احلكم الصادر عن احملكمة العليا.

 تعافت اجنلترا من أول هزمية لها في تصفيات 
بطولة خالل عشر سنوات وسحقت بلغاريا 6 -
صفر في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 
أول من أمس في مباراة شهدت توقفا خالل الشوط 

األول بسبب أحداث عنصرية.
وسجل العب الوسط روس باركلي هدفني بعد 
أن افتتح ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة 
السابعة ثم هز رحيم سترلينغ الشباك قبل انتهاء 
الشوط األول. وأضاف سترلينغ هدفا جديدا بعد 
االستراحة كما أحرز القائد هاري كني هدفا بلمسة 
رائــعــة قبل خمس دقــائــق على النهاية لتتجرع 

بلغاريا أثقل هزمية في أرضها على االطالق.
وتتصدر اجنلترا، التي اقتربت من حسم التأهل، 
املجموعة األولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات 

بفارق ثــالث نقاط عن التشيك وأربــع نقاط عن 
كوسوفو التي فازت -2صفر على اجلبل األسود.

هتافات عنصرية
وأوقــف احلكم اللعب مؤقتا في استاد فاسيل 
ليفسكي حوالي ثالث دقائق في الدقيقة 27 عندما 
بدأت تسمع هتافات عنصرية جتاه بعض العبي 
انكلترا، وشوهد قائد املنتخب اإلنكليزي هاري 
كاين يتشاور مع احلكم قبل أن يوجه املذيع في 
امللعب نداء إلى جمهور بلغاريا بالتوقف عن إطالق 
ــان االحتـــاد األوروبـــي  الهتافات العنصرية. وك
أصدر بروتوكوال من ثالث خطوات جتاه الهتافات 
العنصرية في املالعب االوروبية تبدأ بطلب احلكم 

من مذيع املباراة مناشدة اجلماهير بوقف الهتافات 
ــر يطلب احلكم من  العنصرية، وإذا استمر األم
الالعبني مغادرة امللعب إلى غرف املالبس لفترة 
معينة على أن يقوم املذيع مبناشدة اجلمهور مرة 
جديدة وإذا استمرت األمور على حالها يعلن احلكم 

إيقاف املباراة نهائياً.
وقبل نهاية الشوط األول وحتديداً في الدقيقة 
ـــددت الــهــتــافــات العنصرية مــن جانب  43 جت
اجلماهير البلغارية مرة أخرى، ما أدى إلى إيقاف 
املباراة ودخول مدرب املنتخب اإلنكليزي غاريث 
ساوثغيت في حوار طويل مع حكم املباراة الذي 

انتظر عدة دقائق قبل أن يقرر استكمالها.
وشوهد قائد بلغاريا إيفلني بوبوف يصعد إلى 
املــدرجــات بعد نهاية الشوط األول للتحدث إلى 

اجلماهير طالباً منهم التوقف عن إطالق الهتافات 
باجتاه العبي انكلترا ذوي البشرات السمراء.

كوسوفو تهزم مونتينيغرو
وفــي املجموعة ذاتها حقق منتخب كوسوفو 
الفوز على مونتينيغرو بهدفني نظيفني في اللقاء 

الذي جمعهما أول من أمس مبلعب فاديل فوكري.
وأحــرز أمير رحماني الهدف األول ألصحاب 
األرض )ق10(، قبل أن يضيف فيدات موريكي 
ــدف الــثــانــي لــكــوســوفــو )ق34(. وحــصــدت  ــه ال
كوسوفو 3 نقاط رفعت بها رصيدها إلى 11 نقطة 
لتتقدم إلى املركز الثالث. أما مونتينيغرو فظلت في 

املركز األخير برصيد 4 نقاط.

فرحة العبي املنتخب اإلجنليزي

صالح وأليسون جاهزان 
ملواجهة مانشستر يونايتد

تلقى ليفربول أنباء ســارة، قبل صدامه املرتقب مع مانشستر 
يونايتد يوم األحد املقبل، في قمة مباريات اجلولة التاسعة من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز، على ملعب أولد ترافورد.
ــارس  ــات احل فوفًقا لصحيفة »اجلـــارديـــان« البريطانية، ب
البرازيلي أليسون بيكر جاهًزا خلوض القمة املرتقبة، بعد تعافيه 

من إصابته بصورة نهائية خالل فترة التوقف الدولية اجلارية.
وأوضحت الصحيفة أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا، 
بشكل فردي على مدار األسبوع املاضي، ولم يعان خالله من أي 

انتكاسات.
وغاب أليسون عن صفوف ليفربول، منذ تعرضه إلصابة أمام 

نورويتش سيتي، في اجلولة األولى من البرمييرليج.
وبــات حــارس السامبا جاهزا الستعادة مكانه في التشكيل 
ــارًزا في بداية ليفربول  ــان الــذي لعب دوًرا ب األساسي، من أدري

املثالية للموسم، والتي حقق خاللها العالمة الكاملة في الدوري.
وأشارت الصحيفة البريطانية أيًضا، إلى جاهزية محمد صالح 
جنم الريدز خلوض ديربي إجنلترا، بعد تعافيه من اإلصابة التي 
تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولية 

اجلارية.

فاولر: كلوب رفض مانشستر 
يونايتد وريال مدريد

قال العب ليفربول السابق، روبي فاولر، أول من أمس إن املدرب 
األملاني يورجن كلوب، رفض عروضا من مانشستر يونايتد وريال 

مدريد، قبل التوقيع لـ«الريدز« في صيف 2015.
ــرح مهاجم ليفربول فــي حقبة التسعينيات، فــي مقاله  وص

بصحيفة )ديلي ميرور( البريطانية، بأنه التقى كلوب قبل عامني.
وأضاف أن األملاني أكد له حينها، أنه رفض عرضني من »أندية 
غنية للغاية« بعد رحيله عن بوروسيا دورمتوند، موضحا أن 
»أحدهما مانشستر يونايتد واآلخــر على األرجــح ريــال مدريد، 

والسبب أنه كان يكره التركيز فقط على األرباح التجارية«.
ــان ميتلك  ــه ك ــب بــعــرض ليفربول، ألن ــه رح وتــابــع »قـــال إن
التوازن بني املال الالزم للوصول للقمة، والتاريخ، وهوية النادي 

وجماهيره«.
وتوج كلوب املوسم املاضي بلقب دوري أبطال أوروبــا، وحل 
وصيفا بعد صراع مرير على لقب الــدوري اإلجنليزي املمتاز مع 

مانشستر سيتي، بفارق نقطة وحيدة.
وينفرد ليفربول حاليا بقمة البرمييرليج، بفارق 8 نقاط عن 
السيتي، قبل مواجهته مع اليونايتد األحــد املقبل، في اجلولة 

التاسعة من املسابقة، على ملعب أولد ترافورد.

ليون يتعاقد مع املدرب جارسيا

قال أوملبيك ليون املنافس في دوري الدرجة األولــى الفرنسي 
لكرة القدم أول من أمس إنه تعاقد مع رودي جارسيا مدرب مرسيليا 

وروما السابق حتى 2021.
وأضاف النادي في بيان ”يؤكد أوملبيك ليون تعيني املدرب رودي 

جارسيا اعتبارا من اليوم“.
ويخلف جارسيا )55 عاما( املدرب البرازيلي سيلفينيو الذي 
استغنى ليون عن خدماته األسبوع املاضي بعد أن أخفق الفريق 
في الفوز بأي مباراة في الدوري منذ انتصاره في أول مواجهتني 

هذا املوسم.
ومت اختيار جارسيا أفضل مدرب في الدوري في 2011 بعد أن 

قاد ليل للفوز بالثنائية احمللية.
وبعدها قاد روما إلى احتالل املركز الثاني في دوري الدرجة 

األولى اإليطالي في 2014.
وانتقل جارسيا إلى مرسيليا في 2016 وترك النادي في نهاية 

املوسم املاضي بعد أن قاده إلى نهائي الدوري األوروبي في 2018.
وسيقود ليون يوم السبت أمام ديجون وهو أحد األندية التي 

سبق أن دربها جارسيا.
ويحتل ليون املركز 14 في الدوري برصيد تسع نقاط بعد تسع 

مباريات لكنه حقق أربع نقاط من مباراتني في دوري األبطال.

كالسيكو برشلونة وريال مدريد مهدد بسبب تظاهرات كتالونيا

سياسية! أزمة  بسبب  مهدد  األرض«  »كالسيكو 

أعلن نادي أتلتيكو مدريد االسباني أول من 
أمس تعرض مدافعه املونتينيغري ستيفان 
سافيتش إلصابة في فخذه األيسر، ما يهدد 
بإبعاده عن املالعب لفترة تصل إلى شهر كامل.

وعاد سافيتش إلى العاصمة اإلسبانية بعد 
إصابته خــالل التعادل السلبي بني منتخب 
بالده وضيفته بلغاريا ضمن منافسات اجلولة 
السابعة للمجموعة األولى من تصفيات كأس 

أوروبا 2020 لكرة القدم.
وجــاء فــي بيان للـ«روخيبالنكوس« أن 
»ستيفان سافيتش خضع لفحوص عدة أظهرت 
تعرضه إلصابة عضلية من الدرجة الثانية في 
فخذه األيسر. تعتمد عملية شفائه على كيفية 

جتاوبه مع العالج«.
وتقدر فترة التعافي من إصابة من هذا النوع 
بنحو شهر، ما يعني احتمال غياب سافيتش 

عن مباراتي باير ليفركوزن األملــانــي ضمن 
منافسات املجموعة الرابعة ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
ويخوض أتلتيكو بطل إسبانيا عام 2014 
مبارياته الثالث املقبلة على أرضه، فيستقبل 
ليفركوزن بني لقاءي فالنسيا وأتليك بلباو 
في الدوري اإلسباني، قبل احللول ضيفا على 
إشبيلية في الليغا، والسفر إلــى ليفركوزن 
خلوض مباراة املسابقة القارية في السادس 
من نوفمبر. ويحتل أتلتيكو املركز الثالث في 
الليغا بفارق ثــالث نقاط عن جــاره وغرميه 
ريال املتصدر ونقطة عن برشلونة الثاني بطل 
املوسمني املاضيني. أما قاريا، فيحتل املركز 
الثاني في مجموعته في دوري األبطال برصيد 
ــداف عن  أربــع نقاط من مباراتني، بفارق األه

يوفنتوس اإليطالي املتصدر.

ستيفان سافيتش

إصابة سافيتش تنذر بإبعاده 
شهرًا عن أتلتيكو مدريد

بسداسية  بلغاريا  تسحق  إجنلترا 
عنصرية أحداث  بسبب  املباراة  توقف  بعد 

محمد صالح وأليسون بيكر

روبي فاولر

رودي جارسيا مدربا جديدا ألوملبيك ليون

أملح مدرب منتخب تشيلي رينالدو رويدا إلى 
إمكانية غياب مهاجم الفريق ونادي إنتر ميالن 
اإليطالي ألكسيس سانشيز عن املالعب لفترة 

تتراوح بني شهرين وثالثة أشهر.
وكــان ألكسيس تعّرض إلصابة قوية خالل 
ــة بــني منتخب بـــالده ونظيره  ــودي ــاراة ال ــب امل

الكولومبي األسبوع املاضي.
وتعرض سانشيز اللــتــواء حــاد في الكاحل 
في الدقيقة 88 في املباراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي في مدينة أليكانتي االسبانية السبت.
وتلتقي تشيلي مع غينيا الثالثاء في اليكانتي 
أيضاً لكن رويدا أعرب عن قلقه إلمكانية غياب 
سانشيز عن بدء تصفيات أميركا اجلنوبية التي 
تنطلق في مارس املقبل واملؤهلة إلى كأس العالم 

في قطر 2022.

وكشف رويـــدا فــي مؤمتر صحفي: »يتعني 
علينا االنتظار ملعرفة تشخيص احلالة الصحية 
لسانشيز من قبل ناديه، ألّن هــذا األمــر حاسم 
بالنسبة إلينا«. وأوضح: »إذا كان ال بد من إجراء 
عملية جراحية فيمكن أن نخسره لفترة شهرين 
أو ثالثة أشهر، في حال العكس قد يكون األمر 
مجرد بضعة أسابيع. القرار يعود إلى النادي، 

فهم ميلكون الالعب«.
وتــرك سانشيز معسكر منتخب بــالده وعاد 
إلى ميالنو من دون أن يصدر عن إدارة النادي أي 

توضيح عن مدى خطورة إصابته.
ــاف رويـــدا: »بالنسبة إلينا، ألكسيس  وأض
العب مؤثر جداً. أّما بالنسبة إلى إنتر ميالن فهو 
مجرد العب. إذا أصيب يستطيعون شراء العب 

آخر بدالً منه«.

ألكسيس سانشيز

ألكسيس سانشيز قد يغيب 
عن املالعب فترة طويلة


