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االتحاد اللبناني يرف�ض طلب النجمة
ب�ش�أن مباراته مع ال�صفاء

لبنان ين�شد نتيجة قيا�سية �ضد �ضيفه الو�س...
و«الفدائي» يرفع �شعار الفوز �أمام �ضيفه الماليزي
يعي منتخب لبنان أهمية تحقيق
فوز كبير على ضيفه المغمور منتخب
الوس عندما يستضيفه اليوم على
ملعب صيدا البلدي ضمن مباريات
ال��ج��ول��ة ال��س��اب��ع��ة م��ن م��ب��اري��ات
المجموعة السابعة من التصفيات
اآلسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس
العالم روسيا  FIFA 2018وكأس
آسيا  2019في اإلمارات.
وينافس «رجال األرز» على المركز
الثاني في المجموعة خلف نظيره
الكوري الجنوبي ليكون من ضمن
أفضل أربع منتخبات في المجموعات
الثماني ،بغية التأهل إل��ى ال��دور
ال��ح��اس��م لتصفيات ك��أس العالم
روس��ي��ا ،ال سيما بعد شطب نتائج
الكويت وإبعادها من التصفيات.
وي��ت��ص��در ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وري
ال��ج��ن��وب��ي ب��رص��ي��د  9ن��ق��اط م��ن 3
مباريات أم��ام لبنان ال��ذي يملك 6
نقاط من  3مباريات ،وتأتي ميانمار
ثالثة برصيد  4نقاط من  4مباريات
والوس نقطة واحدة من  4مباريات.
وأشار المدير الفني لمنتخب لبنان
المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش
إل��ى أهمية تحقيق األه���داف وليس
النقاط الثالث فقط.
ويمتلك المنتخب اللبناني أفضلية
واض��ح��ة ع��ل��ى ك��اف��ة المستويات
ع��ن ن��ظ��ي��ره ال�ل�اوس���ي .وس��ت��ك��ون
المباراة مناسبة أمام رادولوفيتش
إلقحام العبين يافعين على حساب
المخضرمين ،إال أن��ه سيفتقد إلى
الع��ب��ي فولسبورغ األل��م��ان��ي هالل
الحلوة وسترومسجودست النروجي
باسل جرادي بداعي اإلصابة.
ومن المتوقع أن يحافظ الحارس
م��ه��دي خليل على موقعه أس��اس�ا ً
نظرا ً إلى المستوى الذي يقدمه في
اآلونة األخيرة مع فريقه الصفاء في

الدوري المحلي إضاف ًة إلى ما قدمه
في المباراة الدولية السابقة ضد
الكويت .كما استدعى رادولوفيتش
ح��ارس كومرلينغ األلماني الشاب
دانيال زعيتر ،وفي الدفاع يبدو أن
ال��م��درب سيختار الرباعي يوسف
محمد ونور منصور ووليد إسماعيل
ومحمد زين طحان إذا لم يكن علي
حمام جاهزاً ،وفي االرتكاز العب ذوب
آه��ن اإلي��ران��ي ج��وان العمري ،وفي
الوسط كابتن المنتخب رضا عنتر
وعباس أحمد عطوي والجناحان
محمد ح��ي��در وح��س��ن معتوق إلى
المهاجم حسن شعيتو.
كما يمتلك رادولوفيتش مجموعة
من األسماء المميزة في االحتياط مثل
العب وسط هام كام النروجي عدنان
ح��ي��در وح��س��ي��ن ع��واض��ة وحسن
المحمد وفايز شمسين ومعتز بالله

الجنيدي .بينما يدرب منتخب الوس
اإلنكليزي ستيف داربي الذي يسعى
إل��ى تحقيق ال��م��ف��اج��أة باالعتماد
على العبين ينتمون إل��ى ال��دوري
الالوسي.
وك��ان الضيوف أج���روا معسكرا ً
إع��دادي��ا ً ف��ي العاصمة البحرينية
المنامة قبل الحضور إل��ى بيروت،
حيث خ��اض مباراتين فخسر في
األولى أمام منتخب البحرين للشباب
 3 - 1ثم تعادل والمنتخب البحريني
األولمبي .2-2
وس��ي��غ��ادر المنتخب اللبناني
األحد المقبل إلى العاصمة المقدونية
سكوبيه حيث يواجه منتخبها األول
في مباراة دولية ودية الثالثاء المقبل
 17تشرين الثاني الجاري .وسيغيب
ع��ن ال��ل��ق��اء ال����ودي الع��ب��و النجمة
واألن��ص��ار حيث يتواجه الفريقان

األحد المقبل في دربي الكرة اللبنانية
المؤجل م��ن المرحلة الثانية من
بطولة ال��دوري اللبناني على ملعب
صيدا البلدي.

فلسطين ـ ماليزيا

يرفع منتخب فلسطين شعار الفوز
أم��ام ضيفه الماليزي في المباراة
ال��ت��ي تجمع الفريقين ال��ي��وم على
ملعب عمان الدولي في إطار الجولة
السابعة من التصفيات اآل ٍسيوية
المزدوجة المؤهلة إلى الدور الحاسم
من كأس العالم روسيا FIFA 2018
ونهائيات ك��أس آسيا في اإلم��ارات
 2019وع���ن ال��م��ج��م��وع��ة األول���ى
التي تشهد الخميس كذلك مواجهة
اإلم���ارات م��ع تيمور الشرقية فيما
يخلد المنتخب السعودي للراحة في
هذه الجولة.

ويبدو منتخب فلسطين في أمس
ال��ح��اج��ة ل��ف��وز ج��دي��د ع��ل��ى ضيفه
الماليزي للبقاء في دائرة المنافسة
ولو على المركز الثاني حيث يحتل
حاليا ً المركز الثالث بـ 6نقاط وخلف
اإلم��ارات بفارق نقطة واح��دة ،فيما
يملك المنتخب السعودي  13نقطة
في صدارة المجموعة ،مقابل  4نقاط
لماليزيا ونقطتين لتيمور الشرقية.
وك���ان منتخب فلسطين تعادل
سلبيا ً في الجولة الماضية مع ضيفه
السعودي وهي نتيجة يراها المدير
الفني لمنتخب فلسطين عبد الناصر
بركات ح��اف��زا ً إضافيا ً ل��دى العبيه
لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز
المنشود.
وح��ذر بركات العبيه من اإلف��راط
بالثقة والتعامل الجدّي مع مباراة
الخميس على اعتبار أن��ه��ا تشكل
ال��ف��رص��ة األخ���ي���رة أم����ام الع��ب��ي��ه
إلثبات قدرتهم على البقاء في دائرة
المنافسة.
وينتظر أن يعتمد ب��رك��ات في
لقاء اليوم على ذات التشكيلة التي
واجهت السعودية وضمت توفيق
أبو حماد (حارس المرمى) ،اليكيس
نورمبوينا ،هيثم ذي��ب ،عبد الله
جابر ،عبد اللطيف البهداري ،بابلو
برافو ،جوناثان سوريا ،عبد الحميد
أب��و حبيب ،محمد دروي��ش ،أشرف
نعمان ،سامح مراعبة ،إضاف ًة لكل
من رام��ي ح��م��ادة ،عزمي الشويكي
(ح��راس��ة ال��م��رم��ى) ،ت��ام��ر ص�لاح،
محمود ضيف الله ،قاسم محاميد،
ف���ادي س��ل��ب��ي��س ،محمد عصفور،
ت��ام��ر ص��ي��ام ،ه��ش��ام ال��ص��ال��ح��ي،
محمد يامين ،خضر أبوحماد ،أحمد
أبوناهية ،أحمد حربي ،عماد زعترة،
جاكا حبيشة ،ماتياس حذوة.

تناقلت مواقع رياضية أن االتحاد اللبناني لكرة القدم،
سيرد في الساعات المقبلة ،على خطاب نادي النجمة
المتضمن طلبه بعدم تثبيت نتيجة مباراته مع الصفاء
في م��ب��اراة الفريقين الجمعة الماضي ،ضمن الجولة
الرابعة من الدوري ،والتي انتهت بفوز الصفاء المتصدر
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وقال مصدر اتحادي لالتحاد سيرفض طلب النجمة،
وذلك بنا ًء على قرار سابق صادر من اللجنة التنفيذية،
يُسمح فيه لالعبين المغادرين إلى الخارج لالحتراف،
باللعب م��ع فرقهم ف��ور ع��ودت��ه��م ،م��ن دون حاجتهم
للحصول على شهادة االنتقال الدولية.
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وأض���اف ال��م��ص��در« :أن ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن اللجنة
التنفيذية ينص أن كل العب يغادر من دون موافقة ناديه،
يبقى مسجالً على كشوفاته ،ويحق له العودة وله األهلية
في المشاركة معه في أي وقت يعود إليه».
وكان النجمة خاطب االتحاد اللبناني طالبا ً منه عدم
تثبيت نتيجة المباراة مع الصفاء لحين بتّ هذه القضية
وبت مسألة الالعبين اللبنانيين العائدين من االحتراف
وج��واز مشاركتهم مع أنديتهم من دون الحصول على
شهادة االنتقال الدولية ،وذلك بعد مشاركة العب الوسط
حمزة سالمي مع الصفاء ،إثر عودته من تجربة احترافية
لعب خاللها لنفط ميسان العراقي والنصر العماني.

منتخب الأردن ي�ست�ضيف لبنان ودي ًا
مرتين في كرة ال�صاالت
وص��ل��ت أم���س ب��ع��ث��ة المنتخب
اللبناني لكرة ال��ص��االت العاصمة
األردن���ي���ة ع��م��ان ،وذل���ك لمواجهة
المنتخب األردن�����ي ودّي�����ا ً مرتين
ي��وم��ي الجمعة والسبت  20و21
تشرين الثاني الجاري على صالة
قصر الرياضة ضمن استعدادات
المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا
ل��ك��رة ال��ص��االت وال��ت��ي ستقام في
أوزبكستان العام المقبل.
وباشر المنتخب األردني تدريباته
اليومية بقيادة المدرب ص�لاح أبو
جعفر ومساعد المدرب مؤيد سليم
وم�����درب ال���ح���راس وس����ام ح��زي��ن
ضمن خطته الطويلة لرفع جاهزية
الالعبين فنيا ً وبدنيا ً وبمشاركة

جميع الالعبين وعددهم  18العبا ً
وه����م :م��ح��م��د ال���زي���ود ،م��ح��م��د أب��و
النادي ،نور خزاعلة ،مجدي قنديل،
ابراهيم قنديل ،أحمد أبو عرب ،عمر
التعمري ،صهيب هديب ،أحمد بشير،
معتز أب��و شيخة ،خالد العبيدي،
يوسف العياصرة ،أنس العمصي،
وسام عاشور ،أحمد أبو عالية ،عامر
رويضه ،معن عالونة.
وي��ش��رف على ت��دري��ب المنتخب
اللبناني ،اإلسباني باكو أراوغ��و،
وي��ض��م ع����ددا ً م��ن ال��ن��ج��وم أم��ث��ال
الحارس حسين همداني ،والالعبون
كريم أبو زيد وأحمد خير الدين وعلي
رميتي وحسن زيتون ومحمد قبيسي
وعلي الحمصي وعلي طنيش وكامل

الياس وحسين همداني ،وكريم أبو
زيد ،وأحمد خير الدين ،وعلي رميتي،
وح��س��ن زي��ت��ون ،ومحمد قبيسي،
وع��ل��ي ال��ح��م��ص��ي ،وع��ل��ي طنيش،
وكامل ال��ي��اس ،ومصطفى سرحان
واندريه نادر.
وك��ان المنتخب األردن��ي قد تأهل
إل��ى النهائيات بعد حصوله على
المركز الثاني في المجموعة األولى
بالتصفيات التي أقيمت في ماليزيا
قبل شهرين ليتأهل برفقة المنتخب
اللبناني صاحب المركز األول ،وخالل
مشاركته تمكن المنتخب من تحقيق
الفوز على السعودية والبحرين،
في حين خسر أمام المتصدر لبنان
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ملحق يورو  :2016دربي ا�سكندنافي مثير ّ
ي�شد الأنظار
من بين المواجهات األرب��ع التي ستحسم
أمر العبور إلى اليورو .تطفو مواجهة السويد
والدنمارك إل��ى سطح «القمة األكثر تر ّقباً».
وس��ي��ك��ون درب���ي اسكندنافيا بين السويد
والدنمارك في واجهة مباريات ذه��اب ملحق
التصفيات المؤهل إلى نهائيات كأس أوروبا
 2016المقررة الصيف المقبل في فرنسا السبت
في سولنا.
ويفتتح الملحق بمواجهة النرويج مع المجر
اليوم في أوسلو ،ثم تلعب البوسنة والهرسك
م��ع جمهورية أي��رل��ن��دا ف��ي زنيكا الجمعة،
وأوكرانيا مع سلوفينيا في لفيف ،قبل أن تقام
مباريات اإلياب في  15و 16و 17تشرين الثاني
الجاري.
ف��ي ال��ن��زال اإلسكندنافي ،تملك الدولتان
المرتبطان بجسر أوريسوند بين كوبنهاغن
ومالمو تاريخا ً من المواجهات في المسابقات
القارية.
ففي نسخة  ،1992خسرت الدنمارك في
ال��دور األول أم��ام السويد  0-1قبل أن تحرز
اللقب بمفاجأة كبرى ،فيما رفعهما التعادل 2-2
في نسخة  2004في البرتغال إلى ربع النهائي
على حساب إيطاليا.
وف��ي تصفيات  2008في كوبنهاغن عام
 ،2007توقفت المباراة بعد اقتحام مشجع
دنماركي الملعب واعتدائه على حكم احتسب
ركلة جزاء للسويد وطرد الدنماركي كريستيان
بولسن للكمه ماركوس روزنبورغ.
وخرجت الدنمارك فائزة على السويد في
المواجهات األربع األخيرة بينهما ودون أن تهتز
شباكها.
وحلّت السويد ثالثة في المجموعة السابعة
التي بدت في متناولها لكنها تخلفت في نهاية
المطاف بفارق  10نقاط عن النمسا المتصدرة
و 8عن روسيا الثانية ،وهي ستسعى جاهدة
إلى عدم التفريط بفرصة بلوغ النهائيات للمرة
الخامسة على التوالي والسادسة في تاريخها،
علما ً ب��أن أفضل نتيجة لها تبقى وصولها
إل��ى نصف النهائي ع��ام  1992حين انتهى
مشوارها أم��ام ألمانيا ( )3-2التي خسرت
النهائي أمام منافس الملحق بالنسبة لزالتان
إيبراهيموفيتش ورف��اق��ه ،ال��دن��م��ارك ثالثة
المجموعة التاسعة خلف البرتغال وألبانيا
والباحثة عن التأهل التاسع في تاريخها.
ويقود السويد أفضل العب عشر م��رات في
البالد الهداف إيبراهيموفيتش صاحب  9أهداف
في  6مباريات مع فريقه باريس سان جيرمان
الفرنسي هذا الموسم و 8أهداف في التصفيات
من أصل  59في  109مباريات دولية ،محاوال ً
تحقيق نتيجة طيبة على أرض��ه قبل خوض
فريق المدرب إريك هامرين لقاء اإلياب بعيدا ً من
قواعده.
من جهتها ،يغيب عن الدنمارك العب وسط
هانوفر األلماني ليون أندرسون الذي تع ّرض
لجرح سكين بيده احتاج لجراحة .وقال مدرب
الدنمارك مورتن أولسن« :يسرني حصولنا على
فرصة الحسم على أرضنا».

إصابات وإيقافات لدى أونيل

وتح ّل جمهورية إيرلندا ضيفة على البوسنة
في زينيكا ،قبل استقبالها االثنين المقبل في
دبلن ،لكن فريق المدرب األيرلندي الشمالي
مارتن أونيل يعاني من إصابات وإيقافات.
وقال أونيل الذي سيفتقد جوناثان والترز
وج��ون أوش��ي الموقوفين وح���ارس المرمى
المصاب شاي غيفن« :ال يمكننا توقع أية مباراة
سهلة في الملحق».
ّ
الشك حول مشاركة حارس نيوكاسل
ويحوم
اإلنكليزي روب اليوت ومهاجم ساوثامبتون
شاين لونغ صاحب هدف الفوز الشهير على
ألمانيا الشهر الماضي.
وحلّت أيرلندا ،الباحثة عن تأهل ثالث إلى
النهائيات ،ثالثة في مجموعتها وراء ألمانيا
وبولندا فيما حلت البوسنة وراء وايلز وبلجيكا.
ويضم فريق المدرب محمد بازداريفيتش
نجوما ً عدة على غرار حارس تشيلسي اإلنكليزي
أسمير بيغوفيتش والعبي روما اإليطالي إدين

�إدخال جوزيف بالتر �إلى الم�ست�شفى

دجيكو وميراليم بيانيتش.
كما ال تعتبر ذكريات البوسنة مع المالحق
بالجيّدة إذ خسرت أمام البرتغال في ملحقي
مونديال  2010وك��أس أوروب���ا  ،2012فيما
تطمح أيرلندا أن تالقي النجاح ذات��ه ال��ذي
سجلته في الملحق عام  2012بتخطيها عقبة
أستونيا  0-4ذهابا ً و 1-1إياباً.

المجر وذكريات 1986

كانت المجر قريبة من التأهّ ل مباشر ًة كأفضل
ثالث في التصفيات ،قبل أن يحرمها من ذلك
هدف تركي متأخر في الدقيقة .89
وع��رف فريق المدرب األلماني برند ستوك
أسماء أسطورية في تاريخه أبرزها على اإلطالق
فيرنس بوشكاش.
مصير المجر قد يصبح مؤلما ً بحال فشلها
بتخطي العقبة االسكندنافية األخرى ،وبقائها
بعيدة عن البطوالت الكبرى منذ كأس العالم
 ،1986فيما تبحث النرويج عن التأهل ألول
مسابقة كبرى منذ كأس أوروبا .2000
وعلّق مدرب النرويج بير-ماتياس هوغمو:
«نشعر بأ ّننا نعرف المجر جيّداً ،ونعرف ماذا
نتوقع».
وفي لفيف ،سيح ّل منتخب سلوفينيا على
أوك��ران��ي��ا بعد أن وص��ف م��درب��ه سريتسكو
كاتانيتش خصمه األصفر بأنه «مع ّقد تقنيا ً
وصلب».
وال تملك أوك��ران��ي��ا ذك��ري��ات جميلة مع
سلوفينيا في التصفيات ،فقد خسرت أمامها
في ملحق  2000عندما تأهلت للمرة األولى
في تاريخها إلى البطولة القارية ( 1-2ذهابا ً
و 1-1إياباً) ،كما سقطت أمام فرنسا في ملحق
مونديال .2014
وتأهل  19منتخبا ً إلى النهائيات القارية
بصحبة فرنسا المضيفة وتبقى هناك أربعة
م��ق��اع��د ستحسم م��ن خ�ل�ال ال��م��ل��ح��ق ال��ذي
سيجمع بين ثمانية منتخبات حلّت ثالثة
في مجموعاتها ،علما ً بأن تركيا حصلت على
المقعد الوحيد لصاحب أفضل مركز ثالث بعد
أن جمعت  18نقطة في المجموعة األولى خلف
تشيكيا وأيسلندا وأمام هولندا التي ستغيب عن
البطولة للمرة األولى منذ .1984
جدير بالذكر ،أن قرعة النهائيات ستقام
في  12كانون األول في باريس ،وقد وضعت
فرنسا المضيفة على رأس مجموعة إضافة
إلى إسبانيا حاملة اللقب وألمانيا بطلة العالم
وإنكلترا والبرتغال وبلجيكا.

إسبانيا تتربص
بالمنتخب اإلنكليزي ودّيا ً

رغم اقترابه من إتمام الخامسة والثالثين من
عمره ،يطمح إيكر كاسياس ألن يكون حارس

المرمى األساسي للمنتخب اإلسباني في بطولة
كأس أوروبا المقبلة (يورو  )2016في فرنسا.
ويحتفل حارس مرمى بورتو البرتغالي بعيد
ميالده الخامس والثالثين في حزيران المقبل
الذي يشهد أيضا ً انطالق البطولة ،وهو يأمل
بأن يكون الحارس األساسي للماتادور رغم
حرص فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للفريق
على تجديد دماء المنتخب.
وتبدو مباراة الفريق الودّية غدا ً الجمعة أمام
نظيره اإلنكليزي فرصة جيدة أمام دل بوسكي
على طريق التجديد في صفوف الفريق استعدادا ً
للبطولة األوروبية التي يسعى للدفاع عن لقبه
فيها بعدما فاز بالنسختين الماضيتين.
ولهذا ،استدعى دل بوسكي الالعبين الشبان
أوسكار دي ماركوس وناتشو وسيرخيو ريكو
وماريو غاسبار ومارك بارترا وألفارو موراتا
وباكو ألكاسير ضمن قائمة الفريق لهذه المباراة
القوية أمام نظيره اإلنكليزي والمقرر إقامتها
بمدينة أليكانتي.
واستبعد دل بوسكي من حساباته مجددا ً
الالعبين المخضرمين روبرتو سولدادو وألفارو
نيغريدو وفيرناندو توريس وأريتز أدوري��ز
وفيرناندو يورينتي فيما اع��ت��زل الالعبون
المخضرمون تشافي هيرنانديز وتشابي
أل��ون��س��و ودي��ف��ي��د ف��ي��ا ال��ل��ع��ب م��ع المنتخب
اإلسباني .ورغم هذا ،ال يزال الحارس المخضرم
كاسياس ضمن حسابات دل بوسكي.
وفرض كاسياس ( 34سنة) نفسه كحارس
أساسي للمنتخب اإلسباني منذ ع��ام 2000
وخ��اض مع الفريق  164مباراة دولية (رقم
قياسي) وقاد الفريق للفوز بألقاب كأس العالم
 2010وكأس أوروبا في  2008و.2012
وعلى عكس تشافي وألونسو وفيا ،يرفض
كاسياس فكرة اعتزال اللعب الدولي حاليا ً
ويصر على استكمال مسيرته مع الفريق رغم
المنافسة الشرسة التي يجدها من الحارسين
ديفيد دي خيا وسيرخيو ريكو على حراسة
مرمى الماتادور.
وق��ال كاسياس« :أود فقط مواصلة اللعب
لمنتخب بالدي .ال أريد حتى اآلن أن أتوقف عن
اللعب مع الفريق .أحترم قرارات باقي الالعبين
الذين قرروا االعتزال .ولكن ما أريده هو مواصلة
اللعب مع المنتخب اإلسباني».
وأوضح ،إذا حظيت باختيار المدرب ،ستكون
يورو  2016البطولة الكبيرة التاسعة لي مع
الفريق .فريقنا هو حامل اللقب األوروبي ونحن
سنكون بين المرشحين البارزين للمنافسة على
اللقب .ما زال المشجعون حول العالم يرون
منتخبنا فريقا ً قوياً».
والتقى كاسياس المنتخب اإلنكليزي خمس
مرات سابقة على مدار مسيرته الكروية حتى
اآلن وكانت جميعها ودّية وشهدت فوز المنتخب

اإلسباني في ثالث منها وهزيمته في مباراتين.
وعلى م��دار المواجهات بين الفريقين عبر
ال��ت��اري��خ ،حقق المنتخب اإلس��ب��ان��ي ثمانية
انتصارات فحسب مقابل  13انتصار للمنتخب
اإلنكليزي وثالثة تعادالت.
ويتطلع أن��دري��س إنييستا نجم برشلونة
اإلسباني إلى المباراة يوم غ ٍد ألن اللعب أمام
المنتخب اإلنكليزي يمثل ذكريات خاصة للغاية
بالنسبة له حيث كان أول أهدافه الدولية خالل
م��ب��اراة المنتخبين ال��ت��ي حسمها المنتخب
اإلسباني بهذا الهدف في مدينة مانشستر عام
. 2007
وقال إنييستا« :إنها ذكريات خاصة للغاية
بالنسبة لي .كان هذا هو هدفي الدولي األول
مع المنتخب اإلسباني وساهم في منحي الثقة
وتثبيت أقدامي مع الفريق».
وي��ع��ود إل��ى ص��ف��وف المنتخب اإلسباني
الالعب ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس اإليطالي
وذلك بعدما حرمته اإلصابة من المشاركة في
المباريات خالل الشهرين الماضيين علما ً بأنه
أحد النجوم الشبان الذين يضع دل بوسكي ثقة
كبيرة بهم.
وق���ال م��ورات��ا« :م��ن ال��رائ��ع أن أع���ود لهذا
الفريق ...أعلم أن هناك منافسة قوية خاصة في
ظل وجود العديد من المهاجمين المتميزين...
أتمنى فقط أن أؤدي بالشكل الكافي لتأكيد
أحقيتي ب��ال��وج��ود م��ع الفريق حتى يستمر
استدعائي لصفوفه».
وينتظر أن يشارك موراتا في قيادة هجوم
الفريق أي من المهاجم الشاب ألكاسير الذي
يتألق مع فالنسيا أو دييغو كوستا مهاجم
تشيلسي اإلنكليزي وال��ذي أع��اده دل بوسكي
إلى صفوف الفريق.
ويعاني المنتخب اإلسباني من غياب مدافعيه
خوانفران وسيرخيو راموس لإلصابة.
وك���ان م��ق��ررا ً أن ت��ق��ام ه��ذه ال��م��ب��اراة على
استاد «سانتياغو برنابيو» معقل فريق ريال
مدريد لكن االتحاد اإلسباني قرر نقل اللقاء إلى
أليكانتي.
وت��ردد أن ق��رار نقل المباراة ج��اء للشعور
بالقلق م��ن إمكانية ت��ع� ّرض ج��ي��رارد بيكيه
مدافع برشلونة والمنتخب اإلسباني لمزيد من
الهتافات العدائية وصافرات االستهجان مثلما
حدث من جماهير إسبانيا في الفترة الماضية
بسبب تأييده لفكرة استقالل إقليم كتالونيا عن
إسبانيا.
وبخالف هذه مباراة ،يح ّل المنتخب اإلسباني
ضيفا ً على نظيره البلجيكي يوم الثالثاء المقبل
ف��ي م��ب��اراة ودّي���ة أخ���رى ضمن اس��ت��ع��دادات
الفريقين ليورو .2016

أدخل السويسري جوزيف بالتر رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) المستقيل من منصبه والموقوف إلى
المستشفى بحسب ما أعلن متحدث باسمه يوم الألربعاء.
وقال كالوس ستوكلر المتحدث الرمسي باسم بالتر في
اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»« :إنه موجود في
الوقت الحالي في المستشفى .يستعد للمغادرة االثنين
المقبل ومزاولة أعماله الثالثاء».
وأشار ستوكلر إلى أن بالتر «تحت المراقبة الطبية لكنه
استعاد مزاجه الجيد مشيرا ً الى أنه مصر على «كفاحه في
وجه لجنة األخالق المستقلة في الفيفا».

وكان بالتر تعرض لوعكة صحية في نهاية األسبوع
الماضي بسبب الضغط النفسي ووضع تحت المراقبة
الطبية في منزله ،وكشف ستوكلر وقتها في تصريح
لوكالة «فرانس ب��رس» أيضا ً «إن بالتر تحت المراقبة
الطبية لفترة  10أيام».
يذكر أن لجنة األخالق المستقلة في الفيفا أوقفت بالتر
ومعه الفرنسي ميشال بالتيني رئيس االتحاد األوروبي
الشهر الماضي لمدة  90يوما ً بسبب «دفعة غير شرعية»
من اآلول آل الثاني عام  2011تصل الى مليوني دوالر عن
عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين  1999و.2002

ت�صفيات ك�أ�س العالم  2018في رو�سيا

الكال�سيكو الالتيني ...نيمار يقود ال�سيلي�ساو
ومي�سي يغيب عن التانغو

يعود نجم برشلونة اإلسباني نيمار لقيادة منتخب
بالده البرازيل ،بعد أن أنهى عقوبة اإليقاف  4مباريات،
ُّ
يحل ضيفا ً على األرجنتين غريمه التقليدي
وذلك عندما
على زعامة أميركا الجنوبية في الجولة الثالثة من
تصفيات مونديال  2018فجر الجمعة.
وإذا كان المنتخب البرازيلي حصد  3نقاط جراء نصر
يتيم ،فإن األرجنتين نالت نقطة واحدة فقط بعد سقوطها
على أرضها في الجولة االفتتاحية أمام اإلك��وادور ،2-0
ثم اكتفت بالتعادل السلبي خارج ملعبها مع الباراغواي
ما جعل الضغوطات تكبر على منتخب التانغو خصوصا ً
بعد فشله في إحراز اللقب القاري خالل الصيف.

غيابات قسرية وبدائل جاهزة

لن تكون مهمة المدرب األرجنتيني خيراردو مارتينو
سهلة في مواجهته مع البرازيل ،ألن منتخب بالده يعاني
من إصابات عدة خصوصا ً في خط الهجوم حيث يستمر
غياب قائده المتألق ليونيل ميسي إضاف ًة لغياب مهاجم
مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرخيو أغويرو المصاب
بتمزق في العضلة الخلفية وكما خرج مؤخرا ً كارلوس
تيفيز من التشكيلة لإلصابة واألم��ر ينطبق على صانع
األلعاب خافيير باستوري الذي تعرض إلصابة في ربلة
الساق في صفوف باريس سان جيرمان.

لكن المنتخب األرجنتيني الغني بالمواهب الهجومية ال
يزال يملك آنخل دي ماريا وغونزالو هيغوايين وإيزيكييل
الفيتزي في هذا الخط .وستكون الفرصة سانحة لمهاجم
يوفي اإليطالي ،باولو ديباال للمشاركة في اللقاء في ظل
الغيابات الكثيرة في صفوف التانغو.

كاكا يح ّفز رفاقه

وناشد صانع ألعاب المنتخب البرازيلي المخضرم كاكا
العائد إلى التشكيلة بعد غياب طويل لزمالئه بتكرار الفوز
الكبير على األرجنتيني ال��ذي تحقق في بوينس آيرس
بنتيجة  1-3في تصفيات مونديال  2010وقال« :لم تفز
األرجنتين بأي مباراة حتى اآلن وهي تملك حافزا ً إضافيا ً
للتغلب على البرازيل».
وأضاف« :حققنا فوزا ً مهما ً على فنزويال ويتعين علينا
أن نستمر في النسج على المنوال ذاته لكن المواجهات
مع األرجنتين ليست سهلة على االطالق ودائما ً ما تكون
المباريات ضدها مثيرة».
وأوض���ح« :ن��درك صعوبة مواجهة األرجنتين على
أرضها والخروج بنتيجة إيجابية لكننا نستطيع العودة
بالفوز .لقد ذهبنا إلى هناك وفزنا عام  2009وأتذكر
االحتفاالت بعد المباراة تماماً».

