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قـاد الـنـجـم األرجـنـتـيــني لـيـونـيل
مـيـسي مـنتـخب بالده لـلـفـوز على
الــــبــــرازيل فـي كــــأس الــــســــوبـــر
كالسيـكو 0-1 اول امس اجلمـعة
ـلك سـعـود عـلى مـلــعب جـامـعــة ا

بالعاصمة السعودية "الرياض".
ــبــاراة الــوحـــيــد ســجــله هـــدف ا
مـيـسي بـعـد مرور 14 دقـيـقـة فقط
ـنـتخب عـلى بـدايـة اللـقـاء لـيثـأر 
التاجنـو من خسارة الـكأس نفسه
أمـام البـرازيل في جـدة قبل نـحو

عام.
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ـبـاراة بإيـقاع بدأت ا
ســــــريـع حــــــتى
وصـــــــــــــــــــــل
ــــنـــتـــخب ا
البـرازيلي
بــــــــــــــأول
فـــــرصـــــة
بعد مرور
 دقــائق 6
عــــــــــــــــــلـى
الــــبـــدايـــة
بــــعــــدمـــا
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قال الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول إن محمد صالح جنم الريدز أعطاه
انطباعًا إيجابيًا عن العرب بسبب الطريقة التي يتعامل بها معه.

وأوضح أليسون في تصريحات تليفزيونية قبل مباراة منتخب بالده ضد األرجنت بالسوبر
ملكة العربية السعودية: "أحتدث مع صالح في بعض األوقات إنه كالسيكو الذي ضيفته ا
شخص رائع على الصعيد اإلنساني وطريقته في احلياة تقدم صورة إيجابية عن أبناء هذه

نطقة من العالم".وأضاف: "هو مثل يحتذى به وأنا معجب به جدًا سبق أن تزاملنا في روما ا
واآلن في ليفربول". وأكد: "بسببه أصبح لدي فكرة إيجابية عنكم أنتم في هذا اجلزء من

دة موسم واحد في روما قبل أن يرحل صالح إلى العالم".جدير بالذكر أن الثنائي لعبا معًا 
ليفربول ومن ثم تبعه أليسون إلى ملعب أنفيلد بعد موسم واحد.
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انـضم مـنـتـخـبـا السـويـد وفـنـلـندا اول
ــنــتــخــبـات امـس اجلـمــعــة الى ركب ا
ـتأهلة الى نــــــــهائيات كأس اوروبا ا
-2 بــفـوز االولى عــلى رومــانـيـا 2020
صـفـر والثـانـية عـلى لـيشـتـنشـتاين -3
صـفـر في حـ اجلـت سويـسـرا حسم
الـبطاقـة الثانيـة في اجملموعـة الرابعة
الـى اجلـــولـــة االخـــيـــرة.وارتـــفع عـــدد
ـتـأهـلـة الى الـنـهـائـيـات ـنـتــخـبـات ا ا
الــقــاريــة الى  12بــعــد تــأهـل فــرنــسـا
وإنـكلـترا وتـركيـا وتشـيكـيا واسـبانـيا
وبـلـجيـكـا وايطـالـيا وروسـيـا وبولـندا

وأوكرانيا.
q¼U²ð b¹u «

وحـسمت السـويد نتـيجة مـباراتها مع
رومـانــيـا في بـوخـارست في شـوطـهـا
األول بـهـدفي مـهـاجم الـعـ اإلمـاراتي
الـسـابق وكـراسـنودار الـروسي حـالـيا
مـاركوس بيرغ (18) ومـهاجم ماينتس
ـاني الغاني األصل روبن كوايسون األ
(34). وحــقـقت الــسـويـد األهم كــونـهـا
كـانت بـحاجـة إلى الفـوز عـلى رومانـيا
لـضمـان بطاقـتهـا قبل اجلولـة األخيرة

. ورفعت الـسويـد رصيـدها غـدا اإلثنـ
إلى 18 نــقـطـة بـفـارق أربع نـقـاط أمـام
تـصدرة رومـانـيا وحلـقت بإسـبـانيـا ا
ــرة الـسـادسـة إلى الــنـهـائــيـات.وهي ا
عـلى الـتوالي الـتي تبـلغ فـيهـا السـويد
ـركـز الــنـهـائــيـات. ويـتــأهل صـاحـبــا ا
األول والـثاني مـباشـرة الى الـنهـائيات
الـــتي تـــقـــام بـــ حـــزيـــران/يـــونـــيـــو
قبلــــ في 12 مـدينة وتـموز/يوليـو ا
لـلـمرة األولى في تـاريخ الـبطـولة وذلك
ـناسـبة مرور 60 عـاما عـلى النـسخة
االولى الـتي اسـتـضـافـتهـا فـرنـسـا عام
. وفـي اجملـمــوعــة ذاتــهــا عـادت1960
إســبـانـيـا الى سـكــة االنـتـصـارات بـعـد
بارات االخـيرت خارج تـعثرهـا في ا
الـقواعد امام النروج والسـويد بنتيجة
واحـدة (1-1) وذلـك بـفـوزهــا الـسـاحق
عـلى ضـيـفـتـهـا مـالـطـا بـسـبـعـة أهداف
نـظـيـفة تـنـاوب عـلى تسـجـيـلهـا سـبـعة
العـبـ مـخـتـلـفـ وهم: ألـفـارو مـورتـا
(23)  وســــانــــتي كـــازورال (41) وبــــاو
تــوريس (62) وبــابــلـو ســارابــيـا (63)
ـو (69) وجـــيــرار مــوريــنــو ودانـي أو
(71)  وخـــــيـــــســــوس نـــــافــــاس (86).

وضـمنت إسبانيا انهاء التصفيات في
الـصــدارة بـعـدمـا رفـعت رصـيـدهـا إلى
 نــقــطــة بـفــارق خــمس نــقــاط أمـام23
الـسويد. وفي اجملـموعة ذاتـها أكرمت
الــنــروج وفـادة ضــيــفــتـهــا جــزر فـارو
بـرباعيـة نظيـفة تناوب عـلى تسجـيلها
تـــوري ريــــجـــيـــنـــيـــوسن (4)  وإيـــفـــر
فـوسيوم (8) وألـكسنـدر سورلوت (62

و65). 
ــركـز وعــززت الــنـروج مــوقــعـهــا في ا
الـــرابع بـــرصـــيــد 14 نـــقـــطــة بـــفــارق

األهداف خلف رومانيا الثالثة.
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وبـلغت فنلندا النهائيات القارية للمرة
األولـى في تــاريــخـــهــا بــفـــوزهــا عــلى

ضيفتها ليشتنشتاين -3صفر.
وتــدين فــنـلــنــدا بـفــوزهــا إلى مــهـاجم
نـوريتش سيتي اإلنكلـيزي تيمو بوكي
الـذي سـجل هـدفـ في الـدقـيـقـت 64
مـن ركلـة جزاء و 75بـعـدمـا افتـتح لـها
مــــهـــاجم بــــاتي بـــوريــــســـوف جـــاسه
تــيــومــيـــ الــتــســجــيل في الــدقــيــقــة
.وحـجزت فنلنـدا التي لم يسبق لها21
ـــشــاركــة فـي كــأس أوروبــا أو كــأس ا

الـعالـم البـطاقـة الثـانيـة عن اجملمـوعة
ـتصـدرة وصاحـبة وحلـقت بـإيطـاليـا ا
الـبــطـاقـة األولى.وهـو الـفـوز الـسـادس
لـفــنـلـنـدا في الـتــصـفـيـات مـقـابل ثالث
ــركــز هـــزائم فــعــززت مـــوقــعــهـــا في ا
الـثـاني بـرصـيد 18 نـقـطة بـفـارق تسع
نــقـــاط خــلف إيــطــالــيـــا الــتي تــابــعت
ـتـتـالـيـة بتـغـلـبـهـا على انـتـصـاراتـها ا
مــضـيـفـتـهــا الـبـوسـنـة -3صــفـر فـيـمـا
مـنيت البوسنة بخسارتها الثانية على

التوالي واخلامسة في التصفيات.
وحـقـقت فنـلنـدا األهم بـكسـبهـا النـقاط
الـــتي كــانـت بــحـــاجــة إلـــيــهـــا حلــسم
الـبطـاقة قـبل اجلولة الـعاشـرة األخيرة
الـتي حتـل فـيـهـا ضيـفـة عـلـى الـيـونان

غدا اإلثن  .
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وتـابـعت ايـطالـيـا مشـوارهـا الرائع في
الـتصـفيـات وحقـقت فوزهـا التاسع في
تـــسع مـــبـــاريـــات حـــتـى اآلن عـــنـــدمــا
انـتـزعت فوزا مـستـحقـا من مـضيـفتـها
الـبـوسـنة بـثالثـية نـظـيـفة تـنـاوب على
تـسجيـلها فرانـشيسكـو أتشيربي (21)
ولـورنتسو إيـنسيني (37)  وأنـدرياس
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تـــســـــجـــيل الـــهـــدف الـــثـــالث في
الــدقـيــقـة 62 بــصـنــاعـة مـن بـاكـو
ألكاسير. وبعد دقيقة واحدة فقط
ســجـل بــابــلــو ســارابــيــا الــهــدف
الــرابـع لــلـــمــنـــتـــخب اإلســـبــاني
بــتــســديــدة قــويـة فــشـل احلـارس
بــونـيـلـو في الـتـصـدي لـهـا.وجنح
ــهــاجم الــشــاب في ــو ا داني أو
تسـجيل الهـدف اخلامس لالروخا
في الـدقـيـقة 69 مـسـتـغال تـمـريرة
ســحـريــة من تــيـاجــو ألــكـانــتـارا
لـيراوغ حـارس مـالطـا ويُـسدد في
الـشــبـاك اخلــالـيـة.بــيـنـمــا ابـتـسم
احلظ أخــيـرًا جلــيــرارد مـوريــنـو
بــتـســجــيل الــهــدف الــسـادس في
الدقيقة 71 حيث استقـبل تمريرة
من الــطـــرف األيــســر عــبــر خــوان
بـــيــرنـــات وســـدد أقـــصـى يـــســار
احلارس.وسجل خيـسوس نافاس
الـــهـــدف الـــســــابع لـــلـــمـــاتـــادور
بـتــسـديــدة صـاروخـيــة من خـارج
مــنـطــقـة اجلــزاء في الــدقـيــقـة 85

مستغال تقدم حارس مالطا.
ــــنــــتــــخب ولـم يــــهــــدأ العــــبـــــو ا

جـــديــدة لـــكن تـــســديـــدته ذهــبت
سـهــلـة بــ يـدي ألــيـســون الـذي
واصل الـذود عن مـرمـاه بـتـصـديه
لتـصويـبة قويـة من أقدام لـياندرو

باريديس لتتحول إلى ركنية.
نـتخب البرازيلي بأي ولم يظهر ا
خــطــورة طــوال الــشــوط الــثــاني
لــيـــنــجح راقـــصـــو الــتـــاجنــو في
احلفـاظ على تـقدمـهم حتى إطالق
احلـكم صـافــرة الـنـهــايـة بـفـوزهم

بهدف نظيف.
سباعية في شباك مالطا

ـنـتـخب في مــبـاراة أخـرى حـقق ا
اإلســـبــانـي انــتـــصــارًا عـــريــضًــا
بنـتيـجة (0-7) على مـالطـا مساء
اول امس اجلـمعـة ضـمن اجلـولة
التاســـــــــعة للمجموعة السادسة
ـــؤهــــــــــــلـــة بـــالــــتـــصــــفـــيــــات ا
لنهائــــــيات كأس األ األوروبية
ـاتادور (يورو 2020) في مـعـقل ا

"رامون دي كارانزا".
ســجل أهــداف إســبــانــيــا ألــفــارو
مــوراتــا بـــالــدقــيــقــة 23 ســانــتي
كـــازورال (41) بــــاو تـــوريس (62)
ـو بــابـلـو ســارابـيـا (63) داني أو
(69) جــــيــــرارد مـــــوريــــنــــو (71)

خيسوس نافاس (85).
ـنـتـخب وبـهـذا االنـتـصــار يـرفع ا
نـقـطة اإلسـبـاني رصـيده إلى  23 
في صــدارة اجملـمـوعـة الـسـادسـة
وكـان قـد حـسم تـأهـله للـنـهـائـيات
مـن قــبل بــيــنــمــا تــتـذيـل مــالــطـا

الترتيب برصيد  3 نقاط فقط.
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ــبــاراة كــان من أول تــهــديــد في ا
نــصــيـب أصــحــاب األرض بــكــرة
رأســيـة من خـوان بــيـرنـات أمـسك
بها حارس مالطا بونيلو بسهولة

في الدقيقة 15.
وجنح ألفـارو موراتـا في تسـجيل
الـهدف األول لـلمـنـتخب اإلسـباني
فـي الــدقــيــقـة 24 حــيث اســتــقــبل

عرضية رأسية
من زمــيــله جــيــرارد مــوريــنــو في
مـنطـقـة اجلزاء وأسـكن الـكرة في
شـباك مـالـطا حـيث فـشل احلارس

بونيلو في التصدي لها.
وســجل جــيــرارد مــوريــنــو هــدفـا
لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني في الـدقـيـقة
مــسـتـغال ارتــداد الـكـرة من يـد 27
احلـــارس بـــونـــيـــلــــو لـــكن حـــكم

باراة ألغاه بداعي التسلل. ا

وصـــلـت الـــكــــرة إلى جــــابــــريـــيل
جــيـسـوس داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
لـيـطـلق تـســديـدة أرضـيـة لـكـنـهـا
ذهـبت ســهـلــة بـ يــدي احلـارس

إستيبان أندرادا.
ومع حــلـــول الــدقــيــقــة 9 حتــصل
جـيــسـوس عـلى ركــلـة جــزاء بـعـد
إعـاقـته داخل مـنـطـقـة الـعـمـلـيات
لـيــنـبــري لـهـا بــنـفـسه ويــسـددهـا
رمى لتضيع برعونة إلى خارج ا
ـــنــتــخب فــرصــة الـــتــقـــدم عــلى ا
البـرازيلي.ولم تمـر سوى دقيـقت
حــتـى جنح لــيـــونــيل مـــيــسي في
احلصـول على ركلـة جزاء ليـتقدم
لـــهــا بـــنـــفــسـه ويــســـددهـــا لــكن
احلارس الـبرازيـلي أليـسون بـيكر
جنح في الــتــصــدي لــهــا قــبل أن
تــعــود الـــكــرة لــلـــبــرغــوث الــذي
وضـعـهـا بـسهـولـة داخل الـشـباك
لـيتـقدم مـنتـخب األرجنـت بـهدف

مبكر.
دانت السـيطرة نـسبيًا لـألرجنت
بـعـد التـقـدم لكن اخلـطـورة غابت
ـــــرمـــــيـــــ حــــــتى وصـــــول عـن ا
الـــبــــرازيل بــــفــــرصـــة عـن طـــريق
لـوكــاس بـاكـيــتـا الــذي سـدد كـرة
قويـة بيـسراه لـكنـها مـرت بجوار

القائم.
وفي اللحظات األخيرة من الشوط
األول أنــقـذ ألــيــســون مــرمـاه من
هـــدف ثـــانٍ بـــعـــدمـــا تـــصـــدى
لتسديدة قوية من ميسي قبل
أن يــــطـــلـق احلـــكم صــــافـــرة

. النهاية بتقدم األرجنت
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وتــــواصـــــلـت هــــجـــــمــــات
رمي في الفريقـ على ا
الــشــوط الـثــاني وجـاءت
أخـطـر الـفرص عـن طريق
األرجـــنــتـــيـــني لـــوكــاس
أوكـامبـوس الـذي تـسلم
تــمــريــرة داخل مــنــطــقـة
اجلــزاء وأطــلـق تــســديـدة
صــــاروخـــيــــة عـــلـى مـــرمى

أليسون.
الـسـيطـرة األرجـنـتيـنـية اسـتـمرت
الحقـا وكاد مـيسي أن يـكرر هدفه
الـســابق بـقــمـيص بــرشـلــونـة في
شباك ألـيسون من ركـلة حرة لكن
احلارس البرازيلي كـان يقظًا هذه

رة وأبعد الكرة إلى ركنية. ا
وعـاد مــيـسي لـتــنـفـيــذ ركـلـة حـرة
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أشـاد لـيـونـيل مـيـسي قـائـد مـنـتـخب األرجـنـتـ بـأداء الـتـاجنـو خالل الـفـوز الـودي عـلى
الـبرازيل (0-1) اول امس اجلمـعـة في العـاصمـة الـسعـودية الـريـاض.وقال مـيسي خالل
نتخب األرجنت عـلى "تويتر": "عندما تفوز تصريحات صحـفية نقلها احلساب الـرسمي 
تـتمـكن من العـمل بـهدوء هذا أمـر إيجـابي لـلغـاية".وأضاف صـاحب هـدف اللـقاء الـوحيد:
"لقد لعبنـا بشكل جيد اجلميع ركض كثيـرًا هذا ما ينبغي علينـا القيام به.. التكتيك الذي
لعبنـا به  يعتمد على وجود خط دفاع قوي ومن اجلـيد أن جنيد اللعب بعدة طرق". وتابع
جنم بـرشلـونـة: "في الشـوط األول ارتـكبـنـا بعض األخـطـاء عن طريق الـتـمريـرات الـسيـئة
وعـدم الدقـة وهـذا األمر خـلق لـنا عـدة مـتاعـب.. لكن في الـشـوط الثـاني قـدمنـا أداءً جـيدًا
قـبلـة ضد أوروجـواي قال: "أنـا جاهز بـاراة الوديـة ا وحتسـنا كـثيـرًا". وعن موقـفه من ا
ــدرب) أن ألــعب يــوم غــدا االثــنـــ ســألــعب". وأضــاف أنه شــعــر إذا أراد ســكــالـــوني (ا
باراة "أكثر مـن أي وقت مضى" متابـعًا: "من الرائع دائمًا ـنتخبـ في ا بـالتنافـسية ب ا
الفوز عـلى البـرازيل". وأردف ميسي: "لـقد نـفذوا هجـمتـ مرتدتـ علـينا لـكن لم يخـلقوا
في أي وقت فرصـا لـلتـهديف.. كـنـا متـمركـزين بـشكل جـيـد كانت مـباراة صـعـبة لـلغـاية".

وختم بقوله: "لقد كانت مباراة متكافئة ومن اإليجابي جدًا أننا فزنا بها".

اإلســبـاني واسـتــمـرت احملـاوالت
لــزيـادة غـلـة األهـداف لـكن الـقـائم
حـرمـهم تــارة واحلـارس بـونــيـلـو

تارة أخرى من حتقيق ذلك.
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واصل مـــــنـــــتــــخـب إيــــطـــــالـــــيــــا
انـتصـاراته بالـفـوز على الـبوسـنة
والـهرسك بـثالثـة أهداف نـظيـفة
ـبـاراة الـتي جـمعـت بيـنـهـما في ا
اول امس اجلــمـــعــة فـي اجلــولــة
الـتــاسـعـة لـلــمـجـمـوعــة الـعـاشـرة
ؤهلة ليورو 2020. بالتصفيات ا
افــتـتح فــرانـشــيـســكـو أتـشــيـربي
ــبـــاراة بــالـــدقــيـــقــة 21 أهـــداف ا
وضـــاعف لـــوريــــنـــزو إنـــســـيـــني
الــنـتــيـجــة بـالــدقـيــقـة 37 قـبل أن
يــخـتــتم أنــدريــا بـيــلــوتي أهـداف
ــبـــاراة بــالــدقـــيــقــة 53.وواصل ا
األزوري تــصــدره جلــدول تــرتــيب
اجملـمـوعـة الـعــاشـرة بـرصـيـد 27
نـقــطـة (الــعالمـة الـكــامـلـة) فــيـمـا
جتـمـد رصـيـد الــبـوسـنـة عـنـد 10

ركز الرابع. نقاط في ا

ــاتــادور واســتــمــرت مــحــاوالت ا
ُــضــاعـفــة الــنـتــيــجـة حــتى جنح
ســـانـــتـي كـــازورال في تــــســـجـــيل
الــهـدف الــثــاني في الــدقــيــقـة 41
حيث استـقبل تمريـرة من مورينو
في عـمق دفــاعـات مــالـطــا وسـدد

بقوة على  احلارس.
وأهـدر مــوريـنـو فــرصـة تــسـجـيل
الــهــدف الــثــالث في الــدقــيــقـة 42
حيث استقبل كرة عرضية أرضية
من زمــيــله ســارابــيـا في مــنــطــقـة
اجلـــزاء لــــكن تــــســـديــــدته مـــرت

بجانب القائم األيسر.
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ومع بـدايــة الــشـوط الــثــاني قـرر
ــديـــر الــفــني روبـــرت مــوريــنـــو ا
إلسـبانـيـا تـدعيم اخلط الـهـجومي

بإشراك باكو ألكاسير
بــدال من ســانــتي كــازورال ثم دفع
بــبـــاو تــوريس بـــدال من رامــوس
ـــــو بـــــدال من وأخـــــيـــــرًا دانـي أو

موراتا.
وجنح الـبــديل بــاو تــوريس بــعـد
دقــيـقــة واحــدة من مــشـاركــته في

uJOÝö »_—÷∫ قاد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بالده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كالسيكو
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بـــيـــلـــوتي (52). وعـــززت إيـــطـــالـــيـــا
الـوحـيـدة إلى جـانب بـلجـيـكـا لم تـهدر
اي نــقـطـة في الــتـصـفــيـات حـتى اآلن
مــوقــعــهــا في الــصــدارة بــرصــيــد 27
نـقطة فيما منيت الـبوسنة بخسارتها
الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيــا واخلـــامـــســـة في
الـتـصفـيـات فتـجـمد رصـيـدها عـند 10

ركز الرابع. نقاط في ا
وحــــقق مــــدرب ايـــطــــالــــيـــا روبــــرتـــو
مــانـشـيــني فـوزه الــعـاشـر تــوالـيـا مع
ـنـتـخب وحـطم الرقم الـقـيـاسي الذي ا
ــدرب األســطـوري فــيــتــوريـو حــقــقه ا
بـوتسو ب 15 أيـار/مايو  1938و26

اذار/مارس 1939. 
وفي مــبـاراة ثـالـثـة صــعـدت الـيـونـان
ـركـز الثـالث مؤقـتا بـفوزهـا على الى ا
مـضيفتهـا أرمينيا بـهدف وحيد سجله
ـيـتـريوس مـهـاجم بـاوك سـالـونـيـك د

ليمنيوس في الدقيقة 34. 
ورفـــعت الــيــونـــان رصــيــدهــا إلى 11
نــقـطــة بـفــارق نـقـــــــــطـة واحــدة امـام
ــركـز أرمــيــنــيــا الــتي تــراجــعت إلـى ا

اخلامس.
وفـي اجملـــمــــوعــــة الـــرابــــعــــة عـــززت
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لتلقي الشارة الذهبـية بانتصار كبير
والـظــهـور بـأداء جــيـد فـكــانت فـرحـة
ـسـتـوى الـشـخـصي مـضـاعـفـة عـلـى ا

واجلماعي".
وتـسـلم رامـوس الـشـارة الـذهـبـيـة من
لــويس روبـــيــالــيـس رئــيس االحتــاد
اإلسـبـاني لـكـرة الـقـدم بـعدمـا أصـبح
أكــثــر الالعـــبــ مــشــاركــةًَ بــقــمــيص
"الروخــا" في الــتــاريخ وهــو اإلجنــاز

اضي. الذي وصل إليه الشهر ا
وأضاف: "مالطا تراجعت منذ اللحظة
األولى ونحـن حاولـنـا عـلى األطراف
ثم عبر التـقدم ب اخلـطوط وسعداء

ا قدمناه". جدًا 
بـاراة سمحت وعن استـبداله قـال: "ا
للـمـدرب بإجـراء تـغيـيرات لـكي يـقوم
بـاخـتـبـار زمـالئي الـبـدالء وأنـا لـست
مـعـتــادًا عـلى ذلك وال أريــد أن أعـتـاد

اجللوس على مقاعد البدالء".
واخــتـتـم قـائــد ريــال مــدريــد بــقـوله:
"أشـكـر جـمـاهـيـر قـادش عـلى دعـمـهـا
فـاجلـمـاهـيــر دائـمًـا مـهـمـة ونـأمل أن
ــبـاراة يــأتي اجلــمــيع لــدعــمــنــا في ا

." قبلة يوم غدا االثن ا

ـــؤهـــلــة لـــكـــــــأس األ األوروبـــيــة ا
(يورو 2020). 

وقـــال رامـــوس خـالل تـــصـــريـــحـــات
نـقلـتـهـا صـحـيـفة "مـاركـا" اإلسـبـانـية:
"سـعــيــد جـدًا وكــانت أفــضل طـريــقـة
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أعرب سيرجيـو راموس مدافع وقائد
ـــنــتـــخب اإلســـبــانـي عن ســـعــادته ا
بالفـوز الساحق عـلى مالطا (0-7) اول
امس اجلــمــعــة ضــمن الــتــصــفــيــات

بـعض األفـكـار اجلـديـدة وسـارت األمـور عـلى مـا
يرام".

وواصل: "اجلـميع لـعب بشـكل جيـد ألنك لن تفوز
خارج أرضك بفضل عدد قليل من 3-0

.. تـونـالي كـان جـيدًا جـدًا هـو لـيس مثل الالعـب
ـتـلك خصـائص مـشابـهـة في ح فيـراتي لـكنه 
أن زانيـولو اعتاد لعب دور مخـتلف قليلًا عن دوره

في روما".
ــهــاجم وتـابـع مــانــشــيـنـي: "أنــوي إبــقــاء مـركــز ا
الـصـريـح مـفـتـوحًـا أمـام اجلـمــيع حـتى نـهـائـيـات

Æ2020 يورو
وخـــتم بـــقــوله: "إذا كـــان عــليّ أن أجـــد مــشـــكــلــة
بـالـفــريق فـهي أنـنـا ســقـطـنـا قــلـيـلًـا في آخـر 15
دقـيــقــة حـيث كــنــا نـشــعــر بـاإلرهــــــاق.. نـــــحن
بــحـاجـة لالســتـحـواذ عــلى الـكــرة وجـعل اخلـصم

يركض".
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ـنـتـخب ـديـر الـفـني  أشـاد روبـيـرتـو مـانــشـيـني ا
ـميـز لـفريـقه بعـد الفـوز بثالثـية إيطـاليـا باألداء ا
نظـيفة على البوسـنة والهرسك اول امس اجلمعة

ؤهلة ليورو .2030 في التصفيات ا
وقال مـانـشـيـني خالل تـصـريـحـات لـشـبـكة "راي
سبـورت": "إنه ألمر سار بالنـسبة لي ألنه سيكون
مـن الـــكـــذب قـــول إن جتـــاوز الـــرقـم الـــقـــيـــاسي
ــسـجل بــاسم األســطـورة فــيـتــوريـو بــوزو لـيس ا

باألمر السعيد.. نحن سعداء".
ـدرب التاريخي إليطـاليا بوزو قد حقق 9 وكان ا

انتصارات متتالية مع اآلزوري عام 1939.
وظل هـذا الـرقم صـامـدًا حـتى حـطـمه مـانـشـيـني
نتخب. بالوصول لفوزه العاشر على التوالي مع ا
ـيــزًا كـنـا وأضــاف مـانـشــيـني: "كــان هـذا أداءً 
نعـلم أن األمر لن يكـون سهلًا.. ألن البـوسنة فريق
قوي ولـديه مهارات فـنية لكـننا وضـعنا الـلعبة في

مسارها الصحيح".
وكـان اآلزوري قـد فشل في الـتـأهل لـكأس

ــدرب: الـــعـــالم 2018 وعن ذلـك قـــال ا
"هـذه كرة القدم لسوء احلظ في بعض
األحيـان تـصل لـنـتـائج ال تـسـتـحـقـها
لـكـن عـلــيك قـبــولـهــا.. حـاولــنـا تــقـد
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ذكـرت تقـاريـر صحـفيـة إيطـالـية أن يـوفنـتوس يـسـتعـد لتـكرار
ـواهب الشـابة من مـانشـستـر يونـايتـد على خطـة خطف أحـد ا
غرار مـا فـعله قـبل سـنوات مع الـفـرنسي بـول بـوجبـا.وبـحسب
مــوقع "كــالـتــشـيــو مـيــركــاتـو" اإليــطـالي فــإن يــوفـنــتـوس مــهـتم
باحلصـول على خدمات الالعب الهولندي الشاب تاهيت تشوجن
ــوسم ـــكـــنه الـــرحــيـل مــجـــانًـــا بــنـــهـــايـــة ا (19 ســـنـــة) الــذي 
اجلــاري.وانــضم بــوجــبــا العب وسط مــانــشــســتــر يــونـايــتــد إلى
اثل عام 2012 حيث كـان يبـلغ من الـعمر يوفـنتـوس في سيـناريـو 
 سنة أيضًا وانضم إلى البيانكونيري في صفقة انتقال حر قبل19
أن يـعـيـد يونـايـتـد شـراءه بـعد  4 أعـوام مـقـابل   مـلـيـون يـورو. وأشار
الـتـقـريـر إلى أن جــونـاثـان بـارنـيت وكـيل تـشـوجن غـيـر سـعـيـد بـوضع
مـوكله مع مـانـشـسـتر يـونـايـتد بـسـبب غـيابـه عن حسـابـات أولي جـونار

سولسكاير.
ويـراقب يـوفـنتـوس مـوقف تشـوجن عن كـثب اسـتعـدادًا لالنـقضـاض عـليه
ـقبل.وقـد حتدث يـوفنـتوس مع وضمه لـصفـوفه في ينـاير/ كـانون الـثاني ا
وكـيل تـشـوجن حـيث يـعـتــبـر أيـضًـا وكـيل حـارسـهـم الـبـولـنـدي تـشـيـزني
وطرحوا إمكانـية إبرام صفقة تبادلية ينتقل من خاللها تشوجن إلى تورينو

هاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى أولد ترافورد. مقابل انتقال ا

دير  روبيرتو مانشيني ا
نتخب إيطاليا الفني 

راموس ال يرغب بدكة البدالء 
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كشف كـارل هاينـز روميـنيجـه الرئيس الـتنـفيـذي لنادي بـايرن مـيونخ اول امس اجلـمعة
اني هانز فليك صاحب الـ54 عامًا خـليفة الكرواتي نيكو كوفاتش درب األ عن مصـير ا
الـذي تـعـرض لإلقـالة مـطـلع الـشـهـر اجلـاري.وحتـدث رومـينـيـجه خالل اجـتـمـاع اجلـمـعـية
ـا بـعـد ـيالد ور الـعـمـومـيــة لـلـنـادي عن فـلـيـك قـائـلًـا: "سـيـسـتــمـر مـعـنـا حـتى أعــيـاد ا
ذلك".وأضـاف: "أقـولـهـا عن قـنـاعـة تـامـة نـحن نـثق في هـانـز فـلـيك".وقـاد فـلـيـك بـايرن
بياكوس اليوناني ميونخ في مبـارات فقط حتى اآلن حقق خاللهما الفـوز على أو
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد بـــنـــتـــيـــجـــة (0-2© و(0-4© في دوري أبـــطـــال أوروبـــا

والـبـونـدسلـيـجـا عـلى التـرتـيب.وكـانت تـقاريـر صـحـفـية عـديـدة قـد ربطت
درب بـتولي قيـادة الفـريق البافـاري على رأسهم مـؤخرا بـعض ا

دير الفني ألياكس أمستردام. إيريك ت هاج ا

 هانز فليك

ســويـــســرا من حــظــوظـــهــا في بــلــوغ
الـنـهـائيـات بـفـوزها عـلى جـورجـيا -1
ـــارك صـــفـــر فـي حـــ ســـحـــقت الـــد
ضـيفتـها جبل طـارق بسداسـية نظـيفة
وبـاتت في حاجة الى نـقطة واحدة في

اجلولة االخيرة.
ـارك اجملمـوعـة برصـيد وتـتـصدر الـد
نــقــطــة بــفــارق نــقــطــة واحــدة عن 15
سـويـسرا لـكن االولى تـخوض مـباراة
صـعبة للغاية في اجلولة االخيرة امام
مــنــافــسـة رئــيــســيـة لــهــا عــلى احـدى
الــبـطـاقـتــ وهي جـمـهـوريــة ايـرلـنـدا
صـاحـبـة 12 نـقـطـة والـتي حتـتاج الى
الـفوز في دبلن وال شيء سـواه لتتأهل
ارك في ح تواجه عـلى حساب الـد
ســــــــــويـــــــــــســــــــــرا جـــــــــــبـل طــــــــــارق
ـــتـــواضــعـــة.وســـجل كل مـن روبــرت ا
ســــكـــوف ( 12و64) وكــــريـــســــتـــيـــان
اريــكـسن (85 و90) ثــنـائـيـة واضـاف
كــريــسـتــيـان غــيــتـكــايـر (47) ومــارتن

برايثوايت (51) الهدف االخرين.
امـا ســويـسـرا فـسـجل سـيـدريك ايـلـ
هـدفـا الـوحـيـد في مـرمى جـورجـيا في

الدقيقة 77.
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يرليج. البر
رة ال تعد وأشـارت إلى أن تلك ا
األولـى الـــتـي يـــســــعى فــــيــــهـــا
الــسـيـتـي لـلـتــعـاقـد مع إيــفـانـز
حـيث أبـدى رغـبـة في ضـمه عام

عندما كان العبًا في 2017
وسـت برومـيـتش لـكن الـصـفـقة
لـم تـــتـم قـــبـل أن يـــنــــتــــقل إلى
لـــيـــســتـــر مـــقــابل 3.5 مـــلـــيــون

إسترليني.
وبــــفـــضل ثــــنـــائــــيـــة إيــــفـــانـــز
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يـسعى مانشستـر سيتي لترميم
قـبـلة دفـاعه خالل االنـتـقـاالت ا
وفـقا لتقارير صحفية بريطانية
ــــدرب بــــيب أكــــدت أن فــــريـق ا
جــــوارديــــوال وضع اثــــنــــ من
ـيـرلـيج ضـمن ـمـيـزين بـالـبـر ا

حساباته لتعزيز الصفوف.
وعـانى مـانـشـسـتـر سـيـتي عـلى
وسم الـصـعـيـد الـدفـاعي هـذا ا
بــعـــد رحــيل قــائــده فـــيــنــســنت
كــومـبــاني إضــافـة إلى إصــابـة
ـــيــــريك البـــورت الــــثـــنــــائي إ

وجون ستونز.
وأشـــــارت شـــــبـــــكـــــة "ســـــكــــاي
ســـــــــبــــــــورتـس" إلـى أن بـــــــــيب
ــــديــــر الــــفــــني جــــوارديــــوال ا
ـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتي مـــهـــتم
بـالـثـنـائي إيـفـانـز وسـويـونـكـو
بـعد أدائهـما القـوي الذي ساهم
في احــتالل فــريـقــهــمـا لــيـســتـر
ــــركــــز الــــثـــــاني في ســــيـــــتي ا

وســويـونــكــو يـعــتـبــر لــيـســتـر
ســــيـــتـي األقـــوى دفــــاعــــيًـــا في
ـيـرلــيج حـتى اآلن حـيث الــبـر

استقبل 8 أهداف فقط.
جــديــر بــالــذكـر أن مــانــشــســتـر
ســــــيــــــتـي حــــــاول ضم هــــــاري
مـاجـواير مـدافع ليـسـتر سـيتي
الــــســــابق إلى أنـه فـــشـل أمـــام
ـقـابل الـذي عـرضه مانـشـسـتر ا
يـونـايـتـد الـذي حـسم الـصـفـقـة

مقابل 85 مليون يورو.

بيب 
جوارديوال
دير الفني ا
انشستر

سيتي مهتم
بالثنائي
إيفانز

بع وسويونكو
د أدائهما
القوي


