
عندما يستضيف املنتخب اإلجنليزي، 
منافسه مونتينيجرو )اجل��ب��ل األس��ود( 
اليوم اخلميس في التصفيات األوروبية 
املؤهلة ليورو 2020، سيحاول املدير الفني 
جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بني 
النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من 

خالل هذه املباراة.
ويحتاج املنتخب اإلجنليزي إلى نقطة 
التعادل في مباراة الغد من أجل حجز مقعده 
رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع 
لتحقيق الفوز من أج��ل االحتفال في هذه 
املباراة، لكونها املباراة الدولية رقم 1000 

في تاريخ الفريق.
وق��ال ساوثجيت في تصريحات ملوقع 
االحت��اد اإلجنليزي للعبة: “املشاركة في 

ه��ذه امل��ب��اراة حلظة مؤثرة بشكل خاص، 
السيما مع حضور عدد من العبينا السابقني 

للمباراة”.
وأشار ساوثجيت إلى أن الفريق سيسعى 
إلحداث التوازن بني االستمتاع بهذه اللحظة 
التاريخية وأداء مهمته وحتقيق الهدف 
الرئيسي من املباراة وهو التأهل للنهائيات 

القارية.
أرقام تراثية

نح الالعبون “أرقام  وم��ن املقرر أن يمُ
تراثية” ستوضع أسفل الشارة التي حتمل 

رقم املباراة.
وق��ال ساوثجيت: “نتحدث دائ��م��ا إلى 
الالعبني بشأن ال��ش��ارة امل��وض��وع��ة على 

صدر قميص اللعب، وعن كونهم مجرد جزء 
صغير من هذا التاريخ وأن هناك العديد من 
الالعبني الذين سبقوهم والالعبني الذين 

يأتون بعدهم”.
وأض��اف : “من املهم أن نحترم قميص 
إجنلترا وأن نتركه ف��ي مكان أفضل مما 

وجدناه فيه”.
وعلى مدار 147 عاما مضت منذ خاض 
املنتخب اإلجنليزي مباراته الدولية األولى 
، توج الفريق بلقب كأس العالم مرة واحدة 
فقط، حني استضاف النهائيات عام 1966، 
بينما بلغ املربع الذهبي في 4 نسخ أخرى 
من البطوالت الكبيرة، آخرها في مونديال 

2018 حتت قيادة ساوثجيت نفسه.
وي���رى ه���اري ك��ني م��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام، 

قائد املنتخب اإلجنليزي، أن كون املباراة 
تاريخية سيكون ح��اف��زا وم��ص��در إلهام 

للفريق بأكمله.
حلظات خاصة

وق���ال ك��ني ف��ي ت��ص��ري��ح��ات صحفية: 
“السير على ملعب ويبلي في مثل هذه 
املناسبة سيكون حلظة خاصة للغاية... 
كلنا سنشارك في ه��ذه املناسبة ونشعر 
بالفخر. إنها فرصة رائعة لالحتفال بتاريخ 

األمة”.
وق���ال ك��ني إن امل��ب��اراة املفضلة ل��ه من 
مباريات املنتخب اإلجنليزي عندما كان 
طفال هي امل��ب��اراة التي حقق فيها الفريق 

الفوز الكبير 5-1 على نظيره األملاني.

وأوضح كني: “فيما يتعلق بكوني العبا 
إجنليزيا، قدمنا بطولة رائعة في مونديال 
2018، لكنني ب���دأت مسيرتي الدولية 
مبواجهة ليتوانيا في ويبلي، وسجلت 
هدفا بعد 79 ثانية من نزولي، وكانت حلظة 

ال يكن نسيانها أيضا بالنسبة لي”.
وأضاف: “كرة القدم لها القدرة بالتأكيد 
على توحيد اجلميع. يكن رؤية هذا خالل 
كأس العالم. اجلميع كان سعيدا ومبتسما 

كما جتمعوا ملؤازرة فريقنا ورياضتنا”.
حسم التأهل

ويسعى ساوثجيت للتركيز على املهمة 
الرئيسية في مباراة الغد وهي التأهل ليورو 

. 2020

وقال ساوثجيت: “إنها فرصة لنا من أجل 
التأهل للبطولة األوروبية وهي حلظة مهمة 
للغاية بالنسبة لنا...إنها املباراة الدولية 
رقم 1000 للفريق، وهي مناسبة مهمة جدا 

للجميع، وحدث خاص للغاية”.
وقد ينح ساوثجيت الفرصة إلى جيمس 
ماديسون الع��ب خط وس��ط ليستر سيتي 
خلوض مباراته الدولية األولى مع الفريق 
كما يطمح أليكس تشامبرلني للمشاركة في 

املباراة، وذلك بعد التعافي من اإلصابة.
ولكن تشكيلة الفريق ستخلو من رحيم 
ستيرلنج جن��م مانشستر سيتي حيث 
استبعده ساوثجيت م��ن حساباته بعد 
مشاجرته مع زميله جو جوميز أمس األول 

اإلثنني.
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التأهل لليورو هدف إجنلترا األهم في لقاء مونتينيجرو التاريخي

برشلونة وريال مدريد في 
18 ديسمبر الـ»كالسيكو« 

  
أك��دت رابطة ال��دوري اإلسباني لكرة القدم “ال ليغا”، أمس 
األرب��ع��اء، أن م��ب��اراة برشلونة وري��ال مدريد “الكالسيكو”، 
واملؤجلة من اجلولة العاشرة باملسابقة، ستقام يوم 18 ديسمبر 

املقبل.
وحددت الرابطة الساعة الثامنة مساًء بالتوقيت احمللي، موعًدا 

للمباراة التي ستقام في ملعب كامب نو.
وكان االحت��اد اإلسباني أعلن تأجيل املباراة التي كان مقرًرا 
إقامتها في 26 أكتوبر من العام املاضي، بسبب اضطرابات شهده 

إقليم كاتالونيا في وقت إقامة املباراة.
ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 25 نقطة، 
متفوًقا على ريال مدريد صاحب املركز الثاني بنفس الرصيد من 

النقاط، مع تفوق األول في فارق األهداف.

األندية قلقة من أسبوع »فيفا«!
يشعر بايرن ميونخ األملاني بأنه يتلك أفضل 
مهاجم في العالم وهو روبرت ليفاندوفسكي، لكن 
املهاجم البولندي غاب عن أنظار النادي البافاري 
بعد يومني فقط من قيادته نحو الفوز الكاسح 
برباعية على بروسيا دورمتوند في قمة مباريات 

البوندسليغا.
ويستعد ليفاندوفسكي للمشاركة مع منتخب 
بولندا في آخر جولتني من تصفيات يورو 2020، 
بعدما س��اه��م ف��ي ص��ع��ود ب���الده للبطولة قبل 

جولتني من نهاية التصفيات.
لم يكن هناك أي خيار لبايرن سوى مشاهدة 
جن��م��ه امل��ف��ض��ل وه���و ي��ح��زم ح��ق��ائ��ب��ه خل��وض 
املباراتني أمام إسرائيل وسلوفينيا، لكن فقط يأمل 

املارد األملاني أن يعود الالعب دون إصابة.
ودخ��ل بايرن في ص��دام مع االحت��اد الفرنسي 
لكرة القدم أخيراً بشأن لوكاس هيرنانديز، إذ 
متسك النادي البافاري بضرورة حصول الالعب 
على احلماية بعد عودته عقب خضوعه جلراحة 

في الركبة.

وكان هيرنانديز قد خضع جلراحة في الركبة 
ف��ي وق��ت سابق م��ن ال��ع��ام اجل���اري، بعد إع��الن 
انتقاله إلى بايرن ميونخ قادماً من أتلتيكو مدريد 
اإلسباني، وقد أعلن بايرن ميونخ أن الالعب واجه 
مشكلة في الركبة نفسها بعد املشاركة في املباراة 

أمام بادربورن في 28 سبتمبر )أيلول(.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن املنتخبات يحق لها 
تقييم حالة أي من العبيها من خ��الل أجهزتها 
الطبية في حالة إع��الن النادي إصابة الالعب، 

ولكن هذا ال يطبق بالضرورة دائماً.
ول��ك��ن منتخب فرنسا ل��م يتجاوب وأش��رك 
الالعب في مباراة واحدة من أصل مباراتني لكن 

جتددت إصابته ولم يشارك منذ ذلك احلني.
وقال مدير الكرة لبايرن ميونخ حسن صالح 
حميدزيتش: “ال نريد أن نلقي باللوم على أي 

شخص”.
وقال طبيب نادي بايرن ميونخ هانز-فيلهيلم 
مويلر-فولفارت: “أحتمل املسؤولية بشأن احلالة 
الصحية للوكاس هيرنانديز ويكنني القول: 

ال يكنه اللعب في املباريات املقبلة للمنتخب 
الفرنسي، وبالتالي ال يفترض السماح بذلك”.

وأنفق بايرن حوالي 80 مليون يورو على ضم 
هيرنانديز لكنه حتى اآلن لم يستفد من الالعب 

بشكل كامل.
جت���در اإلش����ارة إل���ى أن أي الع���ب يتعرض 
لإلصابة خالل مشاركته مع منتخب ب��الده فإن 
ناديه ال يتحمل تكاليف عالجه، لكن هذا ال يخفف 
م��ن غضب ب��اي��رن ن��ظ��راً للراتب املرتفع لالعب 

الفرنسي.
وتأتي اللوائح احمليطة باستدعاء الالعبني 
للمنتخبات الوطنية مباشرة من االحتاد الدولي 

لكرة القدم “فيفا”.
وع��ادة يرحل الالعب الدولي عن ناديه يوم 
اإلثنني، لالنضمام إلى منتخب بالده خالل أجندة 
“فيفا”، ويستمر وجوده مع بالده من اخلميس 

وحتى الثالثاء من األسبوع التالي له.
وتنص لوائح “فيفا” على أنه في حال تعرض 
العب لإلصابة أو اإلعياء مما يحول دون انضمامه 

ملنتخب بالده، فيحق لالحتاد الوطني لبالده أن 
يخضع الالعب للفحص الطبي من قبل طبيب 
املنتخب. ن��ادي اليبزج األمل��ان��ي أيضاً دخ��ل في 
ص��دام مع احت��اد الكرة التشيكي بشأن باتريك 
تشيك، الذي تعرض لإلصابة خالل املباراة الودية 

أمام أيرلندا الشمالية الشهر املاضي.
وأك��د م��درب اليبزغ جوليان ناغلسمان، أن 
احتاد الكرة التشيكي لم يف بوعده بشأن االكتفاء 
بإشراك الالعب في املباراة الرسمية التي جرت 
بعد أيام قليلة من املواجهة الودية أمام أيرلندا 

الشمالية.
وفي حالة ليفاندوفسكي فإن بايرن سيعاني 
كثيراً في غياب الالعب الذي وصفه املدرب املؤقت 

هانسي فليك بأنه األفضل في العالم.
ووفقاً ملجلة كيكر فإن ليفاندوفسكي يحتاج 
إلجراء جراحة بسبب معاناته من فتق وذلك برغم 
العدد القياسي من األهداف التي سجلها حتى اآلن، 
حيث يتصدر قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 

16 هدفاً في 11 مباراة.

أزمة رونالدو مع يوفنتوس تعزز آمال البرتغال
وس��ط ح��ال��ة م��ن ت��ذب��ذب مستواه 
م��ع ن���ادي يوفنتوس اإلي��ط��ال��ي في 
املوسم احلالي، وتوتر العالقة بينه 
وب��ني النادي في اآلون��ة األخ��ي��رة، قد 
تكون الفرصة سانحة أمام البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو للخروج من 
كبوته احلالية عن طريق تقدمي بصمة 
ج��ي��دة م��ع منتخب ب���الده ف��ي ختام 
التصفيات املؤهلة لبطولة كأس األمم 

األوروبية القادمة )يورو 2020(.
ويأمل املنتخب البرتغالي في أن 
يتخلص رونالدو من هذه الكبوة التي 
ير بها في مسيرته مع يوفنتوس وأن 
يقود منتخب بالده إلى نهائيات يورو 
2020، ليضع الفريق قدميه على أول 
طريق الدفاع عن لقبه القاري الذي 

توج به عام 2016 بفرنسا.
وقد تكون كبوته مع فريق “السيدة 
العجوز” خالل املوسم احلالي أكبر 
دافع له على التألق مع منتخب بالده 
الستعادة بريقه قبل العودة للمشاركة 
م��ع يوفنتوس ف��ي ك��ل م��ن ال���دوري 

اإليطالي ودوري األبطال األوروبي.
وم��ع خسارة املنتخب البرتغالي 
أم��ام نظيره األوك��ران��ي ف��ي مباراته 
املاضية بالتصفيات خ��الل أكتوبر 
)تشرين األول( املاضي، أصبح حامل 
اللقب األوروبي بحاجة إلى الفوز في 
مباراتيه املتبقيتني بالتصفيات خالل 
األي��ام القليلة املقبلة ليرافق املنتخب 
األوك��ران��ي إل��ى النهائيات التي تقام 

منتصف العام املقبل.
ويستضيف املنتخب البرتغالي 
نظيره الليتواني غ��داً اخلميس، ثم 
يستضيف منتخب لوكسمبورغ األحد 

املقبل. ورغ��م سهولة االختبارين من 
حيث الفارق في املستوى على األقل 
من الناحية النظرية، ف��إن املنتخب 
البرتغالي يخوضهما وسط ضغوط 
شديدة حيث لم يعد أم��ام الفريق أي 
فرصة إله��دار النقاط خشية انتزاع 
املنتخب الصربي للمركز الثاني في 
املجموعة وبطاقة التأهل الثانية من 

هذه املجموعة إلى النهائيات.
وإذا جن��ح املنتخب الصربي في 
ه��ذا، ستكون فرصة حامل اللقب في 
ال��ت��أه��ل إل��ى نهائيات ي���ورو 2020 
مرهونة مبا سيقدمه في الدور الفاصل 

بالتصفيات.
وقد تكون أزمة رونالدو مع املدير 
الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري، 

بعدما جلأ ساري الستبدال رونالدو 
في آخر مباراتني ليوفنتوس، قد منح 
امل��دي��ر الفني للمنتخب البرتغالي 
فيرناندو سانتوس نوعاً من األفضلية 
قبل املباراتني األخيرتني في تصفيات 

يورو 2020.
ووص��ف س��اري رد فعل رونالدو 
احلماسي بعد استبداله في مباراة 

يوفنتوس أمام ميالن األحد املاضي، 
بأنه اعتداد بالنفس أكثر منه جتهماً 

وغضباً.
وخرج رونالدو من امللعب غاضباً 
بعد استبداله في املباراة أمام ميالن، 
إذ لعب مكانه األرجنتيني باولو ديباال 
الذي سجل هدف املباراة الوحيد ليقود 

يوفنتوس للفوز 0-1.
وأشارت تقارير إعالمية في إيطاليا 
إل��ى أن رون��ال��دو غ��ادر اإلس��ت��اد قبل 

نهاية املباراة.
وقال ساري: “ليس لدي أي مشكلة 
مع رونالدو، ما أمنت له بشكل أكبر هو 
أن��ه خ��اض امل��ب��اراة رغ��م أن��ه ليس في 
أفضل مستوياته.. وتعرض رونالدو 
إلص��اب��ة ف��ي الركبة الشهر املاضي، 
وكانت هذه اإلصابة مشكلة بالنسبة 

له”.
وما يضاعف من صعوبة األمر على 
رونالدو مع يوفنتوس أنها املرة األولى 
منذ 2016 ال��ت��ي يستبدل فيها في 
مباراتني متتاليتني حيث استبدل أيضاً 
في مباراة يوفنتوس أمام لوكوموتيف 
موسكو ال��روس��ي األس��ب��وع املاضي، 
وهي املباراة التي حسمها يوفنتوس 
لصاحله 2-1 بفضل هدف في الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
وق���ال س���اري: “من الطبيعي أن 
ينزعج الالعب لدى استبداله خاصة 
عندما يكون عليه بذل جهد كبير حلسم 

اللقاء”.
ومن املنتظر أن يحاول سانتوس 
حالياً احتواء رونالدو ليحصل منه 
على أداء خاص ومتميز في املباراتني 

احلاسمتني بتصفيات يورو 2020.

 رونالدو في تدريبات البرتغال

هل تدفع إجنلترا ثمن املنافسة 
بني مانشستر سيتي وليفربول؟

شجار رحيم سترلينغ وجو غوميز

دخل منتخب إجنلترا في أزمة ليس لها داٍع، بعدما حدث شجار بني 
جنم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، ومدافع ليفربول جو غوميز، 

خالل التواجد في معسكر “األسود الثالثة”.
وقرر املدير الفني إلجنلترا، غاريث ساوثغيت استبعاد سترلينغ 
من تشكيلة الفريق التي ستواجه اجلبل األس���ود، اخلميس، في 

تصفيات يورو 2020.
وال شك أن هذه الواقعة تعكس بشكل كبير حجم التنافس الذي بات 
طاغياً على “البريير ليغ” بني حامل لقب آخر نسختني، مانشستر 

سيتي ومنافسه بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول.
وش��ارك سترلينغ في خسارة فريقه أم��ام ليفربول في ال��دوري 
اإلجنليزي، األحد املاضي، ودخل في مناوشة كالمية مع غوميز، حيث 
أنه وفقاً لوسائل اإلعالم اإلجنليزية، إن سترلينغ أثناء دخوله املطعم 
في معسكر منتخب إجنلترا، شاهد مجموعة من الالعبني يضحكون 

ومن بينهم غوميز.
وذه��ب الع��ب مانشستر سيتي إل��ى غوميز على الفوز وق��ال له: 
“تعتقد أنك رجل كبير اآلن”، حيث قوبلت كلمات سترلينغ مبزيد 
من الضحك، واعتقد الالعبون أن األمر مجرد مزاح بني االثنني، ولكن 
سترلينغ س��ار نحو غوميز وح��اول جذبه من رقبته، ورد مدافع 
ليفربول على األم��ر بشكل غاضب، قبل أن يتدخل جن��وم املنتخب 

للفصل بني الالعبني.
وغادر الالعبون املطعم وتدخل جوردان هندرسون، العب وسط 
ليفربول، للتوسط في األزم��ة، حيث التقى غوميز وسترلينغ في 

احلديقة، واعتذر األخير عن تصرفه، واتفقا على جتاوز األمر.


