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إنكلترا ترفع درجة االستعداد القصوى الستقبال إسبانيا

دوري األمم األوروبية

التعادل السلبي أحكم قبضته على مواجهة
فرنسا وألمانيا في دوري األمم األوروبية

تعادل منتخبا �أملانيا وفرن�سا
بدون �أهداف يف مباراة جمعت بني
بطلي �آخر ن�سختني لك�أ�س العامل،
على ملعب �أليانز �أرينا� ،ضمن
مناف�سات دوري الأمم الأوروبية.
متا�سك املنتخب الفرن�سي يف
ال�شوط الأول ،وكانت حماوالته
الأق���رب للمرمى ،بينما تفوق
الأملان متاما يف ال�شوط الثاين،
�إال �أن التوفيق مل يحالفهم يف
هز ال�شباك بف�ضل ت�ألق حار�س
الديوك� ،ألفون�س �أريوال يف �أول
مباراة دولية له.
ولعب �أبطال الن�سخة الأخ�يرة
للمونديال بنف�س الت�شكيلة التي
توجوا بها باللقب يف رو�سيا،
بينما �شهدت الت�شكيلة الأملانية
بع�ض التعديالت.
م��ر ال�����ش��وط الأول ف��ق�يرا من
امل����ح����اوالت اخل���ط�ي�رة على
املرميني ،حيث اكتفى الأملان
بال�سيطرة على اال�ستحواذ،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى بع�ض الكرات
الثابتة لتوين كرو�س مل ي�ستفد
منها ت��وم��ا���س م��ول��ر وم��ارك��و
روي�س.
وكان التهديد الأملاين متمثال يف
ت�سديدة لتيمو فرينر� ،أم�سكها
�ألفون�س �أري��وال بثبات ،و�رضبة
ر�أ�س غري م�ؤثرة ملات�س هوميلز
فوق العار�ضة.
ون�شط الديوك يف الدقائق الع�رش
الأخ�يرة ،بكرة عر�ضية لنجولو
كانتي ،انق�ض عليها �أوليفييه

ج�يرو ،و�أبعدها مانويل نوير
ب�صعوبة ،قبل �أن مي�سك احلار�س
الأمل��اين بت�سديدة كيليان مبابي
من ركلة حرة.
كما لعب مبابي ك��رة عر�ضية،
قابلها جريو بكعبه لتمر بعي ًدا
عن القائم الأمين.

• تدخل عنيف من بوغبا على مولر

�أم��ا ال�شوط الثاين ،فكان �أكرث
�إث�����ارة ،ح��ي��ث ب����د�أ بت�سديدة
لغريزمان ،ت�صدى لها نوير ،ثم
حماولة �أخرى مل تكتمل ملبابي.
�شارك �إل��ك��اي غوندوغان مكان
ليون جوريت�سكا ،ليتح�سن �أداء
خ��ط و���س��ط الأمل����ان ،ويتحول

�ألفون�س �أريوال �إلى جنم املباراة
بدون منازع بت�صديه لفر�ص حمققة
لتوما�س م��ول��ر وهوميلز ،ثم
�رضبة ر�أ�س جلو�شوا كيمي�ش ،كما
�سدد غوندوغان فوق العار�ضة.
�أم��ا ديدييه دي�شامب ،املدير
الفني ل��ل��دي��وك� ،أ��ش�رك عثمان

دمي��ب��ل��ي م��ك��ان ج�ي�رو الغائب
متاما� ،إال �أن الهجوم الفرن�سي
ظ��ل ع�شوائيا ،ليقم امل��درب
بتجديد ال��دم��اء ب ��إ��شراك نبيل
فقري وكورينتني تولي�سو مكان
جريزمان وماتويدي.
�أم��ا يواكيم ل��وف املدير الفني
للمان�شافت ،اكتفى بتبديل ثان
قبل نهاية اللقاء ب�سبع دقائق،
حيث �أ��شرك ل�يروي �ساين مكان
ماركو روي�س� ،إال �أن �سري اللقاء
حت��ول �إل��ى كر وف��ر ،با�ستثناء
ت�سديدة طائ�شة لدميبلي ،وكرة
ك��ادت �أن تدخل ال�شباك ب�شكل
غريب بعد ا�صطدامها بغرابة بقدم
روديجر ،لتنتهي املباراة ب�شباك
نظيفة.
وتواجه �إ�سبانيا نظريتها �إنكلرتا
اليوم يف وميبلي قبل �أن ت�ستقبل
ك��روات��ي��ا مبدينة �إلت�شي يوم
الثالثاء.
ويتطلع املنتخب الإنكليزي �إلى
ا�ستئناف عرو�ضه املبهرة التي
قادته للو�صول �إلى ن�صف نهائي
امل��ون��دي��ال ،وا�ستدعى املدير
الفني غاريث �ساوثغيت  18العبا
من الـ  23العبا الذين �ضمتهم
قائمة الفريق بك�أ�س العامل.
وبعد مواجهة �إنكلرتا يخو�ض
املنتخب الإ�سباين� ،أول مباراة
على �أر���ض��ه يف البطولة ،حتت
قيادة مديره الفني اجلديد لوي�س
�إنريكي ،يوم الثالثاء �أمام نظريه
الكرواتي.

الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

البو�سنة والهر�سك

 4م�ساء
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�سوي�رسا
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 7م�ساء
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 9.45م�ساء

انكلرتا
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اليونان

 9.45م�ساء

ا�ستونيا

HD3

مولدوفا

 9.45م�ساء

لوك�سمبورغ

HD4

بافارد :روديجر لم يتعمد
إصابتي
دافع بنيامني بافارد العب منتخب فرن�سا عن �أنطونيو روديجر
مدافع �أملانيا ،الذي �أ�صابه يف عنقه ،خالل املباراة التي
جمعت الفريقني  ،يف دوري الأمم الأوروبية.
وقال بافارد يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية:
«مل �أ�شاهد الإ�صابة بعد يف املر�آة ،لكنهم قالوا يل �إن ما حدث
يف عنقي مثري للإعجاب� ،أعتقد �أن روديجر مل يقم بذلك عن
ق�صد .هذه هي كرة القدم».
و�أ�ضاف :فرينر العب جيد و�رسيع ،لقد لعب كرتني ب�شكل جيد،
ولكن بعد ذلك كنا نحن �أف�ضل.
وتابع :الأملان كانوا ينتظروننا �أن نخطئ ،كما �أننا عانينا
ب�سبب عدم اجلاهزية بدن ًيا حتى الآن.
يذكر �أن املباراة التي �أقيمت على ملعب �أليانز �أرينا بني
منتخبي �أملانيا وفرن�سا ،انتهت بالتعادل ال�سلبي يف دوري
الأمم الأوروبية.

رايت يطالب المواهب
اإلنكليزية بترك
األندية الكبيرة

لوف يتعرض
لهجوم الذع
تعر�ض يواكيم لوف مدرب منتخب
�أملانيا النتقادات الذعة بعد التعادل
ال�سلبي �أمام �ضيفه الفرن�سي.
وق��ال ال�صحايف الأمل���اين ماتيا�س
بروجلمان ،خالل مقال له ب�صحيفة
�سبورت بيلد لوف ظل وف ًيا لأفكاره
جمد ًدا �إذ دخل مباراة مهمة بت�شكيلة
غري متوقعة.
«متاما كما فعل �أمام �إيطاليا
و�أ�ضاف
ً
عندما خرجنا من ن�صف نهائي يورو
� ،2012أم��ا ه��ذه امل��رة فتعادلنا
�سلب ًيا مع فرن�سا ،بعد كارثة اخلروج
املبكر من مونديال رو�سيا».
وتابع «ال وجه جديد يف الت�شكيلة

ق��ال �إي���ان راي���ت ،مهاجم
�آر�سنال و�إنكلرتا ال�سابق� ،إن
املهاجمني االنكليز ال�شبان
يجب عليهم التفكري يف ترك
الأن��دي��ة الكبرية ،من �أجل
احل�صول على فر�صة اللعب
ب�شكل دائ���م يف مراكزهم
املف�ضلة ،وتعزيز فر�ص
ان�ضمامهم للمنتخب الوطني
لكرة القدم.
و�أ�شار رايت �إلى �أن �إنكلرتا يف
حاجة �إلى مهاجمني �شبان
للمناف�سة مع هاري كني بعد
اع��ت��زال جيمي ف���اردي قبل
مواجهة �إ�سبانيا يف دوري
الأم��م الأوروب��ي��ة ،اليوم،
و�أ���ض��اف �أنهم ال يح�صلون
على الفر�ص الكافية لإثبات
جدراتهم.
و�أبلغ رايت الذي �شارك يف
 33م��ب��اراة م��ع �إن��ك��ل�ترا يف
ت�سعينات القرن املا�ضي
�شبكة «�سكاي �سبورت�س»
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة «ال يتم
ت�صعيدهم ليح�صلوا على
فر�صة ل�ترك ب�صمتهم على
امل�ستوى الدويل.
و�شارك ماركو�س را�شفورد
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
ملان�ش�سرت يونايتد مرة
واحدة هذا املو�سم ،واعتاد

الأ�سا�سية ،التي خلت من �أي مراوغ
�رسيع كرباندت �أو لريوي �ساين ،كما
مل يتواجد به �أي العب يلعب بالقدم
الي�رسى».
ووا�صل :النتيجة دفاع مبالغ فيه،
مقابل بع�ض الفر�ص اجليدة لكن دون
فاعلية على املرمى ،كما كان احلال
يف مونديال رو�سيا.
و�أمت :لوف مل يلعب للفوز بل حاول
جتنب اخل�سارة ،ميكنه �أن يكون
را�ضيا بالتعادل ال�سلبي مع بطل
العامل ،لقد كانت مواجهة فرن�سا،
ف��ر���ص��ة ل��ب��داي��ة ج��دي��دة ،ولكنها
�ضاعت.

• يواكيم لوف

امل���درب ج��وزي��ه مورينيو
�إ��شراك��ه يف مركز اجلناح،
فيما ي��ع��اين داين ويلبيك
للح�صول ع��ل��ى م��ك��ان يف
ت�شكيلة �أون���اي �إمي��ري مع
�آر�سنال.
واقرتح رايت �أن العبني مثل
دومينيك كالفرت لوين العب
�إيفرتون ،والعبي ت�شيل�سي
روب����ن ل��وف��ت��و���س ت�شيك
وامل��ه��اج��م ت��ام��ي �أب��راه��ام
املعار �إلى �أ�ستون فيال وريان
برو�سرت العب ليفربول يجب
عليهم تفادي قائمة االنتظار
لفرتات طويلة.
و�أ�ضاف رايت «هل �سي�شاركون
م��ع �أن��دي��ت��ه��م يف ال���دوري
الإنكليزي املمتاز ويحرزون
الأهداف للفت �أنظار غاريث
�ساوثغيت «مدرب �إنكلرتا»؟
�أمامهم قائمة انتظار طويلة.
ن ��أم��ل يف ع��دم بقائهم يف
�أنديتهم».
وتابع «يجب على الالعبني
عدم انتظار فر�صة يف الأندية
الكبرية وق�ضاء م�سريتهم على
�سبيل الإع��ارة .يجب عليهم
ال��ذه��اب �إل��ى ف��رق ميكنهم
ت�سجيل الأهداف معها ،لأن
�ساوثغيت �سيمنحك الفر�صة
لو كنت حترز الأهداف.

أكد أن المباراة كانت صعبة

ديمبلي يعترف بتحسن مستواه
في برشلونة

�أك���د عثمان دميبلي مهاجم منتخب فرن�سا
وبر�شلونة الإ���س��ب��اين �أن بدايته م��ع الفريق
الكتالوين هذا املو�سم �أف�ضل كثريا من الفرتة
التي تلت ان�ضمامه للفريق ،قادما من بورو�سيا
دورمتوند ،يف �صيف .2017
وقال دميبلي يف ت�رصيحات عرب �صحيفة ليكيب
«الأمور ت�سري على ما يرام يف بر�شلونة خالل بداية
املو�سم ،الفريق مينحني الأجواء املريحة».
و�أ�ضاف «�أما الو�ضع يف منتخب فرن�سا ،فهو �أ�صعب
كثريا ،لكن �س�أوا�صل ال�صمود.
وعن التعادل مع �أملانيا ،يف دوري �أمم �أوروبا،
�أو�ضح �أن ديديه دي�شامب املدير الفني لفرن�سا،
منحه تعليمات عند نزوله يف ال�شوط الثاين،
بالتحرك كثريا يف امللعب ،وخلق الفر�ص مع
االلتزام بالتما�سك الدفاعي.
و�شارك دميبلي يف الدقيقة 66
بديال لأوليفيه ج�يرو مهاجم
علما ب�أنه خا�ض
ت�شيل�سي،
ً
 4مباريات مع البار�سا،
�سجل خاللها � 3أهداف،
و���س��اه��م يف تتويج
فريقه بك�أ�س ال�سوبر
ا لإ�سباين.

• عثمان دميبلي

ديشامب يبرر سلبية الديوك أمام الماكينات
ف�رس ديديه دي�شامب املدير الفني
ملنتخب فرن�سا �أ�سباب العر�ض
الباهت يف مباراة �أملانيا ،التي
انتهت بالتعادل ال�سلبي ،يف �إطار
مناف�سات دوري �أمم �أوروبا.
وق��ال دي�شامب ،يف ت�رصيحات
ل�صحيفة ليكيب «املباراة كانت
�صعبة ،فهي �أ�شبه باليوم الأول
للطالب ،بعد عودته للمدر�سة».
وت��اب��ع «لقد ا�ستنفد الالعبون
طاقتهم ،لذا جميعهم مل يكونوا
يف �أف�ضل م�ستوياتهم ،كما �أنه مل
يتوافر لدي الوقت الكايف لتجهيز
الفريق للقاء �أملانيا».
و�أ���ض��اف «منتخب �أملانيا كان
حذرا ،و�أغلق امل�ساحات �أمامنا،
ً
لقد �أ�ضاع الفريقان ،عدة فر�ص،
�أعلم �أن اجلميع يطمع يف الأف�ضل،
ولكن التعادل مع �أملانيا على
ملعبها نتيجة جيدة».
وتابع «توقعت �سيناريو مباراة
�أملانيا ،وك��ررت ذل��ك �أك�ثر من
م��رة ط��وال الأ�سبوع� ،سيخو�ض
الالعبون املزيد من املباريات
يف ال��ف�ترة ال��ق��ادم��ة��� ،س��واء يف
الدوريات املحلية �أو امل�سابقات
الأوروبية ،و�ستتح�سن حالتهم،
علينا العمل ب��ج��دي��ة ،ولي�س
البحث عن �أعذار».
و�أ�شار دي�شامب �إلى �أنه مل ينده�ش
من �أداء احلار�س �ألفون�س �أريوال،
قائلاً «�سعيد للغاية مب�ستواه ،فهو
لي�س غريبا عن املنتخب ،وي�ؤدي
ب�شكل جيد م��ع �سان جريمان،
ويعلم جيدا �أنني �أثق يف قدراته،
رغم �أنه ما زال احلار�س الثالث

حتى الآن ،لقد ا�ستغل الفر�صة،
وتعامل بهدوئه املعتاد».
و�أردف «�أن����ا ف��خ��ور مب��ا قدمه
�ألفون�س �أريوال ،و�سعيد به ،لأنه
�سيمنحه ثقة �أكرب ،رغم �أنه يتحلى

• ديشامب يتابع املباراة

بقدر كبري منها».
و�أمت «ال��ت��غ��ي�ير يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية �أم���ام هولندا وارد،
علينا اال�ست�شفاء �أولاً  ،ثم نرى ما
�سيحدث ،لأن��ه �أم��ام جماهرينا،

��ادرا على فعل �أي �شيء
�أك��ون ق� ً
وت��غ��ي�ير م��ن الع���ب �إل���ى �أرب��ع��ة
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية ،قراري
�سيتوقف على احل��ال��ة البدنية
تفاديا لأي خماطر».
لالعبني
ً

