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راض عن األداء
إنريكي
رغم الفوز الخجول

• لويس إنريكي

�أك���د ل��وي�����س �إن��ري��ك��ي ،املدير
الفني ملنتخب �إ�سبانيا� ،أن
العبي ال�لاروخ��ا ق��دم��وا مباراة
جيدة ،خالل الفوز على البو�سنة
والهر�سك بنتيجة  ،0-1باملباراة
الودية التي جمعت املنتخبني
م�ساء �أول �أم�س الأحد.
وق����ال �إن���ري���ك���ي يف امل���ؤمت��ر
ال�صحايف عقب املباراة« :قدمنا
لقاء جيدا ،ومل �أ�شعر ب�أي خطر
على الفريق».
وعن عدم الت�أهل لن�صف نهائي
دوري الأمم الأوروبية ،قال« :كنا
نتوقع ال�صعود لكن ه��ذه كرة
القدم ،نركز الآن على ت�صفيات
ك�أ�س الأمم الأوروبية».
و�أ�ضاف« :احلظ وبع�ض الأخطاء،

�سبب عدم الت�أهل لن�صف النهائي،
كان من املمكن �أن نكون �أف�ضل من
ذلك».
ووا�صل« :بالطبع ن�شعر باحلزن
ق��ل��ي�لا ،جميعنا ن��ح��ب الفوز
والت�أهل ،خا�صة �إذا كان الأمر
متعلق باملنتخب الوطني».
جدير بالذكر �أن منتخب �إ�سبانيا
احتل املركز الثاين يف املجموعة
الرابعة من دوري الأمم الأوروبية
بر�صيد  6ن��ق��اط ،ب��ف��ارق نقطة
خلف �إنكلرتا التي ت�أهلت لن�صف
النهائي بت�صدر املجموعة.
بينما هبطت كرواتيا �إلى امل�ستوى
الثاين ،عقب احتاللها املركز
الأخ�ير يف املجموعة الرابعة،
بر�صيد  4نقاط.

االتحاد اإلسباني يكرم سيلفا
لمشواره الحافل

كرم االحتاد الإ�سباين لكرة القدم ،دافيد �سيلفا العب مان�ش�سرت
ّ
�سيتي ،قبل مواجهة البو�سنة والهر�سك الودية.
وتواجد �سيلفا على �أر�ض امللعب ،قبل انطالق املباراة ،وتلقى
تكرميا لكل ما قدمه خالل
حتية من الالعبني واجلماهري،
ً
ال�سنوات املا�ضية.
و�أعلن �سيلفا اعتزاله الدويل ،بعد نهائيات مونديال
رو�سيا ال�صيف امل��ا���ض��ي ،حيث ودع امل��ات��ادور
البطولة من دور الـ� 16أمام �أ�صحاب الأر�ض ،بركالت
الرتجيح.
وخا�ض �سيلفا  129م��ب��اراة بقمي�ص املنتخب
الإ�سباين ،و�سجل  37هدفا ،وتوج بلقب ك�أ�س
العامل يف جنوب �أفريقيا  ،2010وك�أ�س الأمم
الأوروبية عامي  2008و.2012
وعلى جانب اخر كان قد فاز املنتخب الإ�سباين
وديا على البو�سنة والهر�سك،بهدف دون رد ،على
ً
ملعب جران كاناريا.
و�سجل براي�س مينديز ،العب �سيلتا فيغو ،هدف املباراة
الوحيد للماتادور ،يف الدقيقة .78
ويف هذا ال�صدد ،قالت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات�« :إن مينديز
�أ�صبح �أول العب ،ي�سجل يف �أول ظهور له مع املنتخب الإ�سباين ،منذ
�إياغو �أ�سبا�س يف نوفمرب � ،2016ضد �إنكلرتا ،والثنائي من فريق
�سيلتا فيغو».
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إسبانيا تكتفي بهدف وحيد في البوسنة  ...ودي ًا
حقق املنتخب الإ�سباين ،انت�صارا
ب��ه��دف دون رد ،ع��ل��ى منتخب
ودي��ا �ضمن
البو�سنة والهر�سك،
ً
حت�ضريات الفريقني ،خالل فرتة
التوقف الدويل احلالية.
و���س��ج��ل ب��راي�����س م��ي��ن��دي��ز هدف
املاتادور الوحيد يف املباراة يف
الدقيقة .78
�أول تهديد كان من ال�ضيوف ،عرب
الالعب في�سكا يف الثانية  ،22حيث
انطلق و�سدد كرة ت�صدى لها حار�س
�إ�سبانيا كيبا.
و�سيطر املنتخب الإ�سباين على
ال��ك��رة ،وج���اءت �أول���ى حم��اوالت
املاتادور ب�أقدام �إي�سكو ،الذي �سدد
كرة قوية يف الدقيقة  ،19لكن �أعلى
مرمى منتخب البو�سنة.
و�أه����در �سو�سو ف��ر���ص��ة التقدم
لإ���س��ب��ان��ي��ا ،حيث �أخ��ط���أ مدافع
البو�سنة ،لرتتد الكرة ل�سو�سو
الذي بدوره �سدد الكرة بعيدا عن
مرمى البو�سنة يف الدقيقة .27
و�سدد �إي�سكو كرة قوية على ميني
احلار�س �سيهيت�ش ،ال��ذي ت�صدى
لها ب�سهولة يف الدقيقة .4
وا�ستمر م�سل�سل �إه���دار الفر�ص
ل��ل��م��ات��ادور ،وه���ذه امل���رة عرب
�أ�سين�سيو ،ال���ذي ا�ستقبل كرة
عر�ضية مميزة م��ن ج��اي��ا ،لكنه
�سددها بجانب مرمى �سيهيت�ش يف
الدقيقة .43
ويف ال�شوط الثاين ،حاول �ألفارو
موراتا تهديد مرمى منتخب البو�سنة
بت�سديدة ،لكنها مرت �أعلى احلار�س
�سيهيت�ش ،يف الدقيقة .51
و�أهدر موراتا فر�صة ت�سجيل الهدف
الأول ،برعونة كبرية ج ًدا ،حيث
كان �أمام املرمى الفارغ ولكنه �سدد
الكرة بعي ًدا يف الدقيقة .57
ودفع لوي�س �إنريكي املدير الفني
الإ���س��ب��اين ب�سيزار �أزبليكويتا
ب���دال م��ن ج���وين ك��ا���س�ترو ال��ذي
تعر�ض ل�ل�إ���ص��اب��ة ،ث��م مينديز
بدال من �سو�سو ،وفورنال�س بدال
من �سيبايو�س ،ورودري��غ��و مكان
موراتا ،واحلار�س باو لوبيز بدال
من كيبا.

وعلى اجلانب الآخ��ر دفع املدرب
روب��رت برو�سينيت�شكي بهاري�س
دوجلفيت�ش بدال من كرونيت�ش ،ثم
بر�سيت�ش مكان �ساريت�ش ،وباييت�ش
بدال من في�سكا ،و�أ�رشك ماك�سوميت�ش

• إيسكو مير من الدفاع ببراعة

بديال لدجيكو.
وجنح الإ�سبان يف افتتاح الت�سجيل
عرب البديل مينديز ،يف الدقيقة
 ،78حيث �سدد �إي�سكو ك��رة قوية
ت�صدى لها حار�س البو�سنة وارتدت

الكرة �أمام مينديز الذي و�ضعها يف
ال�شباك.
وح��اول مينديز ُم�ضاعفة النتيجة
يف الدقيقة  ،80بت�سديدة قوية من
حدود منطقة اجل��زاء ،والتي مرت

ماريو وسانتوس يبرزان أهمية رونالدو

• راموس

برر جواو ماريو ،العب و�سط �إنرت ميالن ومنتخب الربتغال ،قرار مواطنه
كري�ستيانو رونالدو ،بالغياب عن متثيل «برازيل �أوروبا» منذ نهائيات ك�أ�س
العامل يف رو�سيا وحتى الآن.
وكان رونالدو اتفق مع فرناندو �سانتو�س ،املدير الفني للربتغال ،على عدم
ا�ستدعائه ل�صفوف املنتخب يف هذه الفرتة ،كي يتمكن من الت�أقلم ب�شكل جيد مع
فريقه اجلديد «يوفنتو�س».
وقال ماريو ،يف ت�رصيحات �أبرزها موقع «كالت�شيو مريكاتو»« :لدينا مباريات
كبرية مقبلة .كري�ستيانو رونالدو العب حا�سم بالن�سبة لنا وهو قائدنا
� ً
أي�ضا».
و�أ�ضاف« :ي�ؤملنا �أنه غري متواجد معنا ،لكنه �أمر طبيعي فهو يريد بع�ض الراحة
من �أجل مغامرته اجلديدة».
يذكر �أن املنتخب الربتغايل تعادل مع نظريه الإيطايل بدون �أهداف ،ليت�أهل
«برازيل �أوروبا» �إلى ن�صف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
ومن جانبه �أكد فرناندو �سانتو�س ،مدرب املنتخب الربتغايل لكرة القدم،
الأح��د� ،أن كري�ستيانو رونالدو ،جنم يوفنتو�س الإيطايل ،يظل جزء ًا من
الفريق رغم غيابه يف الفرتة الأخرية.
وترجع �آخر م�شاركة لرونالدو « 33عاما» ،مع املنتخب الربتغايل �إلى
مونديال رو�سيا  ،2018حينما ودع الفريق البطولة من دور الـ.16ويف
غياب رونالدو جنح منتخب الربتغال يف الت�أهل �إلى املربع الذهبي لدوري
الأمم الأوروبي ،لي�صبح �أول منتخب يحقق هذا الإجناز.وقال �سانتو�س يف
م�ؤمتر �صحايف «ال يوجد �شك يف ذلك ،كري�ستيانو رونالدو جزء من الفريق».
ويحمل رونالدو �شارة قيادة املنتخب الربتغايل ويعد �أكرث الالعبني م�شاركة
وت�سجيال للأهداف يف تاريخ الفريق بر�صيد  85هدفا خالل  154مباراة.

من حسابات مدربه

• ليفاندوفيسكي

• رونالدو وسانتوس في مناسبة سابقة

المجر يعبر فنلندا بهدفين مقابل ال شيء

ليفاندوفيسكي يخرج

ت�����س��ب��ب ال���ب���ول���ن���دي روب�����رت
ليفاندوف�سكي ،يف �صدمة ملنتخب
ب��ل�اده وف��ري��ق��ه ب���اي���رن ميونيخ
الأملاين.
وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «�سبورت
بيلد» الأملانية ،ف�إن ليفاندوف�سكي
غادر مع�سكر منتخب بولندا ،ب�سبب
الإ�صابة ،وبالتايل �سيغيب عن
مواجهة ال�برت��غ��ال ،اليوم،
بدوري الأمم الأوروبية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى معاناة
مهاجم ال��ب��اي��رن م��ن �إ�صابة
طفيفة يف رك��ب��ت��ه ،والتي
���س��ت��ؤدي لغيابه �أ�سبوع ًا
واحد ًا على الأقل.
و�أ�صدر االحت��اد البولندي
ل��ك��رة ال���ق���دم ،بيانً ا
ر�سم ًيا� ،أكد خالله
�إمكانية ا�ستعادة
ليفا ند و ف�سكي
ل��ع��اف��ي��ت��ه خ�لال
� 7أيام.
وب���ات ب��اي��رن ميونيخ
مهد ًدا بفقدان مهاجمه البولندي �أمام
فورتونا دو�سلدورف ،ال�سبت املقبل،
يف اجلولة الـ 12من البوند�سليغا،
لعدم قدرته على التدرب ملدة � 3أو
� 4أيام.
ي��ذك��ر �أن ليفاندوف�سكي جن��ح يف
ً
هدفا بقمي�ص البايرن،
ت�سجيل 15
خ�لال م�شاركته يف  16م��ب��اراة هذا
املو�سم ،يف جميع البطوالت.

بجانب مرمى �سيهيت�ش.
وا�ستمرت حم���اوالت امل��ات��ادور
مل�ضاعفة النتيجة ،لكن دون �أي
جدوى ،لتنتهي املباراة باالنت�صار
بهدف نظيف.

• العب املجر يحاول املرور من دفاع فنلندا

فاز املنتخب املجري على �ضيفه الفنلندي
� ،0 - 2أول �أم�����س الأح���د ،يف اجلولة
الأخرية من مناف�سات املجموعة الثانية
بامل�ستوى الثالث ببطولة دوري �أمم
�أوروبا.
و�سجل هديف املنتخب املجري �آدم �شاالي
و�آدم ناجي يف الدقيقتني  29و.37
ورف���ع املنتخب امل��ج��ري ر�صيده �إلى
 10نقاط يف املركز الثاين ،وتوقف ر�صيد
فنلندا عند  12نقطة يف �صدارة الرتتيب.
ويف امل��ب��اراة الثانية ،حقق املنتخب
الإ�ستوين �أول فوز له يف البطولة بتغلبه
على م�ضيفه اليوناين .0 - 1
�سجل هدف املباراة الوحيد كون�ستانتينو�س
المربوبولو�س العب املنتخب اليوناين
باخلط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة .44
ورفع املنتخب الإ�ستوين ر�صيده �إلى 4
نقاط يف املركز الأخ�ير ،وتوقف ر�صيد
املنتخب اليوناين عند  9نقاط يف املركز
الثالث.
وك���ان املنتخب الإ���س��ت��وين ه��ب��ط �إل��ى
امل�ستوى الرابع.

راموس يقلل من عدم التأهل للمربع الذهبي
قلل �سريجيو رامو�س ،قائد املنتخب الإ�سباين ،من �أهمية عدم
ت�أهل الروخا� ،إلى املربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.
و�صعد املنتخب الإنكليزي ل��ل��دور ن�صف النهائي ،عن
املجموعة الرابعة ،بعد الفوز على كرواتيا « ،»1-2لريفع
ر�صيده �إلى  7نقاط يف ال�صدارة ،بفارق نقطة وحيدة عن
�إ�سبانيا ،الو�صيف.
وعن ذلك ،قال رامو�س ،عرب ح�سابه على «تويرت»« :دوري
الأمم الأوروبية مل يكن �سوى جزء ًا من التحديات الكثرية التي
تنتظرنا».
كما �أب��دى مدافع ري��ال مدريد� ،إعجابه بتكرمي االحتاد
الإ�سباين لزميله ال�سابق يف الروخا ،ديفيد �سيلفا ،بعد
اعتزاله اللعب الدويل ،حيث قال« :يا له من تقدير
عظيم ي�ستحقه �سيلفا».
وغاب رامو�س عن املواجهة الودية بني

�إ�سبانيا والبو�سنة ،ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض لها خالل
لقاء كرواتيا.
ويف �سياق اخر ا�ستغل �سريجيو رامو�س ،قائد ريال مدريد،
خروجه من مع�سكر منتخب �إ�سبانيا ،بعد تعر�ضه للإ�صابة،
يف امل�شاركة بحدث جماهريي مبدينة �إ�شبيلية ،خا�ص
باخليول.
ووفقا ل�صحيفة «�سبورت» فقد فاز «يوكاتان» �أحد خيول
رامو�س ،باملركز الأول يف البطولة التي تقام باملعر�ض
التجاري املخ�ص�ص بالكامل للخيول الإ�سبانية الأ�صيلة.
واحتفل رامو�س مع عدد من �أ�صدقائه بهذه اجلائزة ،وتلقى
العديد من التهاين.
ؤخرا،
�
م
إ�سباين
ل
ا
املنتخب
مع�سكر
غادر
وكان رامو�س قد
ً
بعدما تعر�ض للإ�صابة خالل اخل�سارة �أمام كرواتيا «»2-3
بدوري الأمم الأوروبية.

