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قطار تصفيات يورو  2020يستعد لالنطالق وسط طموحات الكبار

مباريات اليوم تصفيات

هولندا وروسيا البيضاء وجه ًا لوجه
وانكلترا تتطلع لبداية قوية أمام التشيك غداً

ت�صفيات يورو 2020
الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

كازاخ�ستان

م�ساء
6
ً

�إ�سكتلندا

HD3

�سان مارينو

HD3

كرواتيا

م�ساء
10٫45
ً

�إذربيجان

HD4

�إيرلندا
ال�شمالية

م�ساء
10٫45
ً

املجر

HD7

م�ساء
10٫45
ً

�إ�ستونيا

HD12

رو�سيا البي�ضاء

HD3

بلجيكا

م�ساء
10٫45
ً

رو�سيا

HD1

بولندا

HD5

التفيا

HD6

قرب�ص
�سلوفاكيا

م�ساء
8
ً

هولندا

م�ساء
10٫45
ً

النم�سا

م�ساء
10٫45
ً

مقدونيا

م�ساء
10٫45
ً

كين :التتويج بدوري األمم
أهم من إنجاز المونديال

• جانب من تدريب املنتخب الهولندي

يتطلع املنتخب الإنكليزي �إلى
��ضرب��ة ب��داي��ة ق��وي��ة على ا�ستاد
وميبلي ،عندما تنطلق فعاليات
الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو ،2020
بينما ي�سعى املنتخب الأملاين �إلى
العودة مل�ساره ال�صحيح.
ويف الوقت نف�سه ،يحلم املنتخب
الفرن�سي بتحقيق ف��وز عري�ض
خارج ملعبه ،بينما ي�أمل املنتخب
الربتغايل يف تقدمي بداية قوية يف
رحلة الدفاع عن اللقب القاري.
وتقام فعاليات يورو  2020يف 12
مدينة خمتلفة منت�رشة يف �أنحاء
�أوروب���ا ،وه��ي �أم�����س�تردام وباكو
وبيلباو وبوخار�ست وكوبنهاغن
ودبلن وجال�سجو ولندن وميونخ
وروما و�سان بطر�سربغ.
ويتطلع املنتخب الإنكليزي �إلى
موا�صلة انطالقته من خالل ت�صفيات
يورو  ،2020حيث ي�ستهل م�سريته
فيها بلقاء نظريه الت�شيكي غدا ثم
يلتقي منتخب مونتنغرو «اجلبل

الأ�سود» ،الإثنني املقبل.
وا�ضطر جاريث �ساوثجيت املدير
الفني للمنتخب الإنكليزي� ،إلى
نظرا
�إج���راء بع�ض التغيريات،
ً
للإ�صابات التي طالت جون �ستونز
وفابيان ديلف وروب��ن لوفتو�س
ت�شيك ولوك �شاو ،وا�ستدعى جيم�س
وورد ب��راو���س وك��ال��وم هود�سون
�أودوي.
يف امل��ق��اب��ل ،ب��د�أ يواخيم لوف
املدير الفني للمنتخب الأملاين،
مرحلة �إع��ادة بناء الفريق ،بعد
اخلروج املهني من الدور الأول يف
مونديال .2018
وا�ستبعد ل��وف م��ن ح�ساباته،
ثالثي ب��اي��رن ميونيخ ،جريون
بواتينغ ومات�س هوميلز وتوما�س
مولر ،قبل مباراته املرتقبة �أمام
ه��ول��ن��دا ،الأح���د امل��ق��ب��ل� ،ضمن
مناف�سات املجموعة الثالثة ،التي
ت�ضم معهما بيالرو�سيا و�أيرلندا
ال�شمالية و�إ�ستونيا.

وت�شهد املجموعة نف�سها ،مباراتني
ال��ي��وم ،ح��ي��ث يلتقي املنتخب
الهولندي نظريه البيالرو�سي،
وتلعب �أي��رل��ن��دا ال�شمالية مع
�إ�ستونيا.
ومير املنتخب الإ�سباين ،مبرحلة
انتقالية حتت قيادة املدرب لوي�س
�إنريكي بعد اخل��روج املبكر من
مونديال .2018
وي�ستهل امل��ات��ادور الإ�سباين،
م�سريته يف الت�صفيات بلقاء نظريه
الرنويجي ال�سبت املقبل �ضمن
مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة،
التي ت�شهد ي��وم ال�سبت � ً
أي�ضا،
م��ب��ارات��ي ال�سويد م��ع رومانيا
ومالطا مع جزر فارو.
وب��ع��د ه��زمي��ت��ه �أم����ام الربتغال
يف نهائي ي��ورو  ،2016يخو�ض
امل��ن��ت��خ��ب ال��ف��رن�����س��ي ت�صفيات
الن�سخة اجل��دي��دة م��ن البطولة
الأوروبية بكثري من التفا�ؤل ،يف
ظل تتويجه قبل �شهور قليلة بلقب

ك�أ�س العامل.
و�أع���اد ديدييه دي�شامب املدير
الفني للمنتخب الفرن�سي ،الالعب
كينج�سلي ك��وم��ان �إل���ى �صفوف
الفريق بعد تعافيه من الإ�صابة.
وح����ذر دي�����ش��ام��ب م���ن �صعوبة
املجموعة الثامنة التي ت�ضم مع
فريقه ،منتخبات تركيا و�أي�سلندا
و�ألبانيا و�أندورا ومولدوفا.
ويبد�أ املنتخب الفرن�سي ،م�سريته
يف ال��ت�����ص��ف��ي��ات ب��ل��ق��اء منتخب
مولدوفا يف عقر دار الأخري ،غدا،
كما ت�شهد املجموعة نف�سها غد ًا،
مباراتي �ألبانيا مع تركيا ،و�أندورا
مع �أي�سلندا.
وي�ستهل املنتخب الربتغايل بقيادة
جنمه كري�ستيانو رونالدو ،حملة
الدفاع عن اللقب القاري مبباراتيه
�أم����ام منتخبي �أوك��ران��ي��ا غ��دا،
و�رصبيا الإثنني املقبل� ،ضمن
مناف�سات املجموعة الثانية.
وق���ال ف�يرن��ان��دو �سانتو�س

فيدال مهدد بالغياب عن ودية المكسيك
�أ�صبحت م�شاركة النجم �أرتورو فيدال ،العب و�سط بر�شلونة
الإ�سباين ،مع منتخب بالده ت�شيلي يف ودية املك�سيك املقرر
لها غداًُ ،مهددة ب�سبب �أزمة مفاجئة لالعب منعته من االلتحاق
مبع�سكر «ال روخا» يف موعده.
وذك��رت �شبكة «� ،»ESPNأن فيدال مل يح�صل على ت�أ�شرية
الدخول �إلى الواليات املتحدة ،وتدخل م�سئولو احتاد الكرة
بت�شيلي لإنهاء �أزمة الالعب ما يعني �أنه �سي�صل �إلى مع�سكر
ت�شيلي يف �سان دييغو يف موعد مت�أخر.
و�أ���ش��ارت ال�شبكة� ،إل��ى �أن ه��ذا الت�أخري �سيفوت ح�صتني

املدير الفني للمنتخب الربتغايل:
«من املهم �إدراك �أنها دورة جديدة
يف م�سرية الفريق» ،لكنه اعرتف
� ً
أي�ضا ب�أن الفريق يرغب يف الدفاع
عن لقبه الأوروبي.
ويف بقية مباريات اجلولة الأولى
من ت�صفيات يورو  ،2020يلتقي
منتخب كازاخ�ستان مع ا�سكتلندا،
وقرب�ص مع �سان مارينو ،وبلجيكا
مع رو�سيا يف املجموعة التا�سعة،
والنم�سا مع بولندا ومقدونيا مع
التفيا يف املجموعة ال�سابعة،
و�سلوفاكيا مع املجر وكرواتيا مع
�أذربيجان يف املجموعة اخلام�سة
ال��ي��وم.ك��م��ا ي��ل��ت��ق��ي املنتخب
اجل��ورج��ي ن��ظ�يره ال�سوي�رسي،
ويواجه منتخب جبل طارق ،نظريه
الأيرلندي يف املجموعة الرابعة،
ال�سبت املقبل.

قال هاري كني قائد �إنكلرتا� ،إنه �إذا فازت بالده بلقب دوري الأمم
الأوروبية هذا العام ،ف�سيعد �إجنازا �أكرب من بلوغ قبل نهائي ك�أ�س
العامل  2018يف رو�سيا.
وتلعب �إنكلرتا مع هولندا يف قبل نهائي دوري الأمم ،يف ال�ساد�س
من يونيو ويلتقي الفائز يف النهائي مع الربتغال �أو �سوي�رسا بعدها
بثالثة �أيام يف بورتو.
وقال املهاجم كني لل�صحافيني« :احل�صول على فر�صة للفوز بلقب
بقمي�ص �إنكلرتا هو �شيء ال يتكرر كثريا� ،إذا فزنا بهذا اللقب ف�إن هذا
العام �سيكون من وجهة نظري �أف�ضل من .2018
وي�ستعد كني لبداية م�شوار �إنكلرتا يف ت�صفيات بطولة �أوروبا ،2020
�أم��ام جمهورية الت�شيك ،يوم اجلمعة ثم مواجهة منتخب اجلبل
الأ�سود ،الإثنني.
وت�صدرت �إجنلرتا جمموعتها يف دوري الأمم ،رغم الوجود �إلى جانب
�إ�سبانيا بطلة العامل  ،2010وكرواتيا التي بلغت نهائي ك�أ�س العامل
.2018
و�صعدت �إنكلرتا العام املا�ضي �إلى قبل نهائي ك�أ�س العامل ،لأول مرة
منذ  1990قبل اخل�سارة � 1-2أمام كرواتيا بعد وقت �إ�ضايف.
وقال الفائز بجائزة هداف ك�أ�س العامل يف رو�سيا بر�صيد �ستة �أهداف:
«نتمنى �أن نفوز بلقب ،بكل ت�أكيد كان عام  2018رائعا لكن بالن�سبة
يل �أهم �شيء هو الفريق ،ونحن نريد الفوز ب�أ�شياء ،نريد �إ�سعاد
امل�شجعني».
و�أ�ضاف لهيئة الإذاعة الربيطانية «بي.بي�.سي»« :يتوقع النا�س �أن
ن�ؤدي ب�شكل جيد ،وقبل ك�أ�س العامل مل تكن هناك توقعات ب�ش�أن ما
ميكن فعله ،لذا من الرائع �أننا خالفنا ذلك.
و�أردف« :نحن الفريق الوحيد الذي و�صل �إلى قبل نهائي ك�أ�س العامل،
و�صعد �أي�ضا من جمموعته يف دوري الأمم وكنا تقريبا يف واحدة من
�أ�صعب املجموعات».

• غيغز

تدريبيتني على �أرتورو ليتواجد يف املران الأخري فقط اليوم
اخلمي�س.
و�أ�ضافت� ،أن رينالدو رويدا ،مدرب منتخب ت�شيلي� ،سيعيد
التفكري يف م�س�ألة م�شاركة فيدال ك�أ�سا�سي يف ت�شكيلة مواجهة
املك�سيك الودية ب�سبب ت�أخر و�صول جنم بر�شلونة ،حيث
�سيتدرب مرة وحيدة مع الفريق قبل املباراة.
ويغيب عن مع�سكر ت�شيلي �أليك�س�س �سان�شيز ،مهاجم مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي ،ب�سبب الإ�صابة ما يعني �أن فيدال �سيكون
النجم الأبرز يف �صفوف «ال روخا» خالل هذه املباراة.

ميسي غادر مران

• مي�سي

األرجنتين لإلصابة

ا�شتكى النجم ليونيل مي�سي ،قائد بر�شلونة واملنتخب الأرجنتيني ،من بع�ض الآالم يف
احلو�ض خالل مران راق�صي التانغو ،الذي �أقيم يف العا�صمة الإ�سبانية «مدريد»
ا�ستعدادا ملباراتي املنتخب الوديتني .وذكرت قناة « »TNTالأرجنتينية �أن مي�سي
مل ي�ستطع �إكمال املران ب�سبب �آالم يف ع�ضلة احلو�ض ،لكن هذه الآالم لن متنع
قائد بر�شلونة من امل�شاركة يف مباراة فنزويال الودية املقرر لها غد ًا املقبل.
وبح�سب القناة ف�إن ليونيل �سكالوين ،مدرب منتخب الأرجنتني ،اختار
ت�شكيلة منتخب التاجنو ،التي �ستكون كالتايل ..فرانكو �أرماين� ،سارافيا،
بيتزيا ،كامنان ،تاليافيكو ،لو �سيل�سو ،باريدي�س ،برييرا ،مي�سي،
دي ماريا ،الوتارو مارتينيز .و�شهدت القائمة ،عودة الربغوث ليونيل
مي�سي ،جنم بر�شلونة� ،إلى متثيل منتخب الأرجنتني ،وذلك للمرة
الأولى عقب نهاية ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا.
وي�ستعد منتخب الأرجنتني خلو�ض مباراتني وديتني خالل مع�سكره
اجلاري ،الأولى �أمام فنزويال يف ملعب «واندا مرتوبوليتانو» غد ًا،
والثانية �أمام املغرب يف طنجة يوم  26من مار�س احلايل.
يذكر �أن مي�سي ،ظهر يف �إعالن قمي�ص منتخب بالده اجلديد الذي
�صورا وهو يرتدي
�سريتديه يف كوبا �أمريكا املقبلة ،حيث التقط
ً
قمي�ص الأرجنتني اجلديد وينظر �إلى الكامريا ،بينما ي�شري
بيده اليمنى ل�شعار االحتاد الأرجنتيني لكرة القدم.

• هاري كني

ليكرز يتعثر أمام باكس

في دوري السلة األميركي
افتقد لو�س �أجنلو�س ليكرز جنمه
ليربون جيم�س وخ�رس 115-101
�أم��ام ميلووكي باك�س يف دوري
ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
وغ��اب العمالق ليربون� ،أكرث
العبي ليكرز ت�سجيال للنقاط
هذا املو�سم ،ب�سبب �إ�صابة يف
الفخذ ،ليخ�رس الفريق للمباراة
الرابعة على التوايل ،والتا�سعة
يف �آخر ع�رش مباريات.
وخا�ض باك�س ،الذي �ضمن يف
وقت �سابق الت�أهل �إلى الأدوار
الإق�صائية ،املباراة دون �أبرز
العبيه ياني�س �أنتيتوكومبو ب�سبب
معاناته من �إ�صابة يف الكاحل،
لكنه حقق ف���وزه ال��ـ  53هذا
املو�سم ،يف �أول مرة ي�صل فيها

�إلى هذا الرقم منذ مو�سم -1985
 .1986وعادل بروك لوبيز �أكرب
عدد من النقاط ي�سجله مبباراة
واحدة هذا املو�سم ،بعدما �أحرز
 28نقطة ،و�أ�ضاف زميله نيكوال
مريوتيت�ش  23نقطة .وت�ألق
البديل كنتافيو�س كالدويل
ب��وب الع��ب ليكرز ،و�سجل 8
رميات ثالثية من  14حماولة،
وو�صل �إلى  35نقطة يف �أف�ضل
�أداء له هذا املو�سم ،لكن ذلك
مل يكن كافيا لتجنب هزمية
جديدة.
و�أ�ضاف كايل كوزما العب ليكرز
 17نقطة ،كما �أح���رز راج��ون
روندو وريجي بالوك  13نقطة
لكل منهما.

غيغز يعلن غياب ثالثي ويلز
عن مباراة سلوفاكيا
قال رايان غيغز مدرب ويلز� ،إنه �سيفتقد �إيثان �أمبادو و�سام
فوك�س وتوم لورن�س ،يف اجلولة الأولى من ت�صفيات بطولة
�أوروبا  2020لكرة القدم �أمام �سلوفاكيا ،يوم الأحد ،لكن من
املتوقع �أن يتعافى �آرون رام�سي يف الوقت املنا�سب.
ومل ي�شارك رام�سي يف مران ويلز االخري ،ولن يواجه ترينداد
وتوباغو وديا بينما �سيغيب �أمبادو ب�سبب �إ�صابة يف الظهر،
وفوك�س ب�سبب �إ�صابة يف الفخذ ولورن�س ب�سبب �إ�صابة

بالكاحل.
وقال غيغز لل�صحافيني�« :آرون يعاين من كدمة خفيفة يف الفخذ
لذا نحن ن�ضعه حتت املراقبة ،من املفرت�ض �أن يكون الئقا
مطلع الأ�سبوع.
و�أكمل�« :إ�صابات الآخرين «�أمبادو وفوك�س ولورن�س» خمتلفة،
يعاين �إيثيان من �إجهاد يف الظهر ،تعر�ض لورن�س لكدمة
يف الكاحل ...ويعاين فوك�س ب�سبب �إ�صابة بالفخذ».

• تدخل قوي بني العبي ليكرز وباك�س

