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إيطاليا تخطف فوزاً قات ً
ال على الواليات المتحدة

خطف منتخب �إيطاليا فوزا قاتال
�أم��ام نظريه ال��والي��ات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ،0-1 ،يف املباراة
الودية التي جمعتهما يف ختام
�أيام الفيفا.
�سجل ماتيو بوليتانو ،هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة 94
من املباراة.
و�سيطر الأزوري ،حت��ت قيادة
روبرتو مان�شيني ،املدير الفني،
على امل��ب��اراة ط��وال وعر�ضا،
ومل يظهر املنتخب الأم�يرك��ي
�أي خطورة على مرمى �إيطاليا،
واكتفى الفريق بالدفاع فقط،
وحم��اول��ة اللعب على الهجمة
املرتدة.
وا���س��ت��م��رت م��ع��ان��اة املنتخب
الإي��ط��ايل م��ن نف�س م�شكلته يف
اللم�سة الأخرية وغياب املهاجم
ال���ه���داف ،ب��ع��دم��ا �أه����در العبو
الأزوري العديد من الفر�ص �أمام
املرمى.
وج���اءت �أول���ى فر�ص اللقاء يف
الدقيقة  ،3ل�صالح الأزوري ،عن
طريق فيدريكو كييزا ،الذي �سدد
كرته ويت�ألق هورفاث ،احلار�س
الأمريكي.
وعاد كييزا بت�سديدة يف الدقيقة
التا�سعة ،من خارج املنطقة ،بعد
عدة مل�سات بينه وبني دومينيكو
ب�يراردي� ،إال �أن ت�صويبته مرت
بجوار القائم الأمي��ن للمنتخب
الأمريكي.
و�أه��در قائد �إيطاليا ليوناردو
بونوت�شي ،فر�صة خ��ط�يرة يف
الدقيقة  ،18بعدما ا�ستغل عر�ضية
من ركلة ثابتة نفذها �سين�سي،
و�أهدرها بونوت�شي بعد ت�سديد
كرة �ضعيفة يف �أيدي احلار�س.
و���س��دد ب�ي�راردي ت�صويبة قوية
ي�سارية من الناحية اليمنى يف

• �رصاع قوي يف مباراة �إيطاليا و�أمريكا

فيراتي :علينا تحسين جودة
األداء مستقب ً
ال

�أ�شاد ماركو فرياتي ،العب و�سط �إيطاليا ،ب�أداء منتخب بالده �أمام الواليات املتحدة،
يف املباراة التي انتهت بفوز الأزوري «.»0-1
وقال فرياتي ،يف ت�رصيحات ل�شبكة «راي �سبورت» الإيطالية« :املدرب و�ضع هذه العقلية
القوية يف اجلميع� ،سواء يلعبون �أم ال ،وكل �شخ�ص جاهز للم�ساهمة».
أداء ا�ستثنائ ًيا ،ومتت مكاف�أتنا .حتى لو كان الأمر حمبط ًا ،لقد
و�أ�ضاف�« :سين�سي قدم � ً
حدث يل من قبل �أن نهيمن ون�سيطر على املباراة وال ن�سجل ،لكن هذه هي كرة
القدم� .إنها تتعلق باحلظ والعقلية» .وتابع�« :إذا نظرنا فقط للنتائج ،فلن
ريا .علينا �أن ننظر للأداء .الأمر املهم هو �أن نخلق
نتمكن من التح�سن كث ً
العديد من الفر�ص ،ونحن على الطريق ال�صحيح».
و�أمت فرياتي« :مل �أكن �أب ًدا م�سرتخي ًا ،و�أنا �سعيد باللعب لإيطاليا.
�أعتقد �أننا نلعب نوع جيد من كرة القدم مع مان�شيني ،ون�ؤدي
ب�شكل مميز� .إنه تكتيكي ،لكن �أي�ض ًا ممتع ،ونحن نحب ذلك».
وفاز املنتخب الإيطايل على الواليات املتحدة،0-1 ،
�أح��رزه ماتيو بوليتانو يف الوقت بدل ال�ضائع من
املباراة.

• فرياتي

الدقيقة � ،38أبعدها هورفاث،
حار�س �أمريكا ،لركلة ركنية.
ووا���ص��ل ه��ورف��اث ت�ألقه وحال
دون ت�سجيل املنتخب الإيطايل،
الهدف الأول ،بعدما �أبعد ركلة
حرة ثابتة نفذها ماركو فرياتي،
بالدقيقة .44
ومع بداية ال�شوط الثاين� ،أجرى
روبرتو مان�شيني ،املدير الفني
ل��ل��أزوري ،تبدي ً
ال �أول بخروج
كييزا ونزول فين�سينزو جريفو.
و�أهدر ماركو فرياتي فر�صة ت�سجيل
�أول �أه��داف اللقاء ،يف الدقيقة
 ،52بعد عر�ضية م��ن البديل
جريفو ،ور�أ�سية من فرياتي علت
العار�ضة.
وبتمريرة طولية من بونوت�شي
يف الدقيقة  ،59و�صلت �إلى كيفني
ال�سانيا ،ال��ذي انفرد باملرمى
و�سدد الكرة ،ليوا�صل هورفاث
ت�ألقه ويت�صدى النفراد �رصيح.
وج���اءت �أول���ى ف��ر���ص املنتخب
الأم�يرك��ي يف الدقيقة  ،63بعد
ركلة ثابتة من الناحية اليمنى،
و�صلت �إلى زميري مان الذي �سدد
كرة ر�أ�سية وجنح �رسيجو ،حار�س
الأزوري يف �إبعادها لركنية.
وحاول جريفو ت�سديد كرة قوية
من خارج املنطقة ،بالدقيقة ،69
�إال �أن ت�ألق احلار�س الأمريكي حال
دون �إحراز الهدف الأول.
ً
هدفا قاتال
وكاد ال�سانيا ،ي�سجل
يف الدقيقة  ،84بعدما و�صلته
الكرة داخل املنطقة و�سددها فوق
العار�ضة.
و�سجل البديل ماتيو بوليتانو،
هدف الفوز القاتل لإيطاليا يف
الدقيقة  ،94بعد عدة متريرات
مم��ي��زة ب�ي�ن ال��ث�لاث��ي ف�يرات��ي
وجريفو ثم بوليتانو الذي �أ�سكن
الكرة ال�شباك.

بوليتانو :الحظ حالفنا
في ليلة لن أنساها

• بوليتانو

سينسي يشيد
بعظمة جورجينيو
ك�شف �ستيفانو �سين�سي ،العب �إيطاليا ،عن امل�شكلة
الوحيدة التي واجهت منتخب ب�لاده ،خالل ودية
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،م�ساء اول ام�س
الثالثاء.
وقال �سين�سي ،يف ت�رصيحات ل�شبكة راي �سبورت:
«�أ�شعر بالر�ضا التام جتاه �أدائي خالل ودية اليوم».
وانتهت املباراة الودية بفوز �إيطاليا بهدف دون رد،
حمل توقيع ماتيو بوليتانو ،يف الدقيقة «.»4+90
و�أ�ضاف �سين�سي« :لقد خلقنا العديد من الفر�ص،
امل�شكلة الوحيدة هي �أننا افتقرنا للإ�رصار من �أجل

ترجمة الفر�ص لأهداف».
و�أو���ض��ح �سين�سي ،ال���ذي خا�ض
مباراته الدولية الأولى مع �إيطاليا:
«جورجينيو العب عظيم ،لقد �أثبت ذلك
يف نابويل وت�شيل�سي».
وتابع �سين�سي« :ال�شيء الوحيد الذي
ميكنني فعله هو �أن �أكون جاهزً ا� ،س�أكون
�سعي ًدا للغاية �إذا ح�صلت على دعوة جديدة
م��ن م��درب املنتخب الإي��ط��ايل ،روبرتو
مان�شيني».

عام للنسيان ...في الكرة
األلمانية

وا�صل منتخب �أملانيا ف�شله يف دوري
ا لأمم ا لأوروبية ،بعدما تعادل يف عقر
داره مع هولندا ،2-2 ،يوم االثنني،
�ضمن مناف�سات اجل��ول��ة اخلام�سة.
ومل يحقق املنتخب ا لأمل��اين �أي فوز
يف ال��ب��ط��ول��ة ،ب��ع��دم��ا خ����سر مرتني
وت��ع��ادل يف مثلهما ،ليظفر بنقطتني
ف��ق��ط ،و���ض��ع��ت��اه يف ذي���ل الرتتيب،
م��ا �أدى لهبوطه للم�ستوى الثاين.
وبح�سب �شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات،
ف�إن �أملانيا حققت  4انت�صارات فقط ،خالل
 13مباراة خا�ضتها طوال عام .2018
وبلغت ن�سبة انت�صارات املان�شافت،

خ�لال العام احل��ايل ،% 30.8 ،وهي
ا لأ�سو �أ للمنتخب ا لأملاين منذ عام .1964
كما ذكرت �شبكة « �أوبتا»� ،أن �أملانيا مل تفز
يف �آخر  5مباريات ر�سمية ،بعد التعادل
يف مواجهتني واخل�سارة يف � 3أخرى.
وت��ع��د ه���ذه ال�����س��ل�����س��ل��ة ه��ي ا لأ����س���و �أ
ل��ل��م��ان�����ش��اف��ت ،م��ن��ذ �أن ف��ع��ل��ه��ا بني
ع����ام����ي  1978و ،1979ب��ع��دم
ال���ف���وز يف  6م���ب���اري���ات متتالية.
ي��ذك��ر �أن رج����ال امل�����درب ي��واك��ي��م
ل��وف ،قد ف�شلوا �أي�ضا يف جت��اوز دور
املجموعات يف ك��أ���س ال��ع��امل ،الذي
�أق��ي��م ال�صيف امل��ا���ض��ي يف رو�سيا.

عرب ماتيو بوليتانو ،العب
منتخب �إيطاليا ،عن �سعادته
بالفوز القاتل ال���ذي حتقق
على ح�ساب الواليات املتحدة
الأمريكية ،بهدف دون رد ،يف
املباراة الودية التي جمعت
الفريقني ،اول ام�س الثالثاء.
وقال بوليتانو ،يف ت�رصيحات
ل�شبكة راي �سبورت�« :إنها ليلة
ال تن�سى� ،أن��ا �سعيد للغاية
ب�سبب الهدف واالنت�صار ،لقد

�سيطرنا على املباراة ،كافحنا
من �أج��ل هز ال�شباك وح�صلنا
عليه يف النهاية».
و�أ�ضاف« :كنا حمظوظني بع�ض
ال�شيء ،لكن يجب �أن نوا�صل
ه��ذا الأ�سلوب يف ك��رة القدم،
لأننا نخلق العديد من الفر�ص،
ويف النهاية �سننجح يف هز
ال�شباك».
وتابع بوليتانو« :الأمر يعود
يل �أن �أك���ون ج��اه��زً ا عندما

يتم توجيه الدعوة يل ،حتى
�أمتكن من تقدمي امل�ساعدة عند
احلاجة� ،سواء لإيطاليا �أو �إنرت
ميالن».
وختم بوليتانو حديثه بقوله:
«وح���دة املجموعة ��سر قوة
�إيطاليا ،لن ن�ست�سلم �أب�� ًدا،
و�سنقاتل بقوة حتى النهاية».
و�سجل بوليتانو ،هدف املباراة
الوحيد يف الدقيقة « »4+90من
عمر اللقاء الودي.

مانشيني يرغب في مواصلة

االنتصارات قبل تصفيات اليورو
• مان�شيني

�أعرب روبرتو مان�شيني ،املدير الفني ملنتخب �إيطاليا،
عن متنياته مبوا�صلة االنت�صارات ،قبل بدء مرحلة
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم الأوروبية «يورو .»2020
وحقق الأزوري ،فوزا دراميا على الواليات املتحدة،
بنتيجة  ،0-1الثالثاء ،يف ختام املناف�سات الودية
يف �أيام الفيفا .وقال مان�شيني ،بح�سب �شبكة «راي
�سبورت» الإيطالية« :ت�صفيات يورو �ستكون العام
املقبل ،ونحن تعر�ضنا لتعادالت وهزائم قليلة يف
الآون��ة الأخ�يرة .ن�أمل يف حتقيق االنت�صارات خالل
جميع املباريات املقبلة» .و�أ�ضاف« :املباراة كانت
متجهة �إلى التعادل  0-0مرة �أخرى ،لكن هذه هي كرة
القدم ،ال يوجد �شيء ميكنك القيام به حيال ذلك .كان
لدينا العديد من الفر�ص ،ال�شيء املهم هو �أننا قمنا
ب�أداء جيد».وتابع املدرب« :كانت تلك هي املرة الأولى
التي نلعب فيها معا ،لذلك مل نفكر يف اللعب بنف�س
طريقة ال�شوط الأول طوال الـ 90دقيقة .لقد متددنا
قليال ودفعنا بقوة من �أجل �إيجاد االخرتاقات».
و�أ�شاد مان�شيني ،ب�أداء الالعبني ال�شباب الذين �شاركوا
لأول مرة� ،أمثال �ستيفانو �سين�سي ،جريفو وموي�س
كني ،قائال�« :سين�سي قام بعمل جيد ،و�أي�ضا كني
وجريفو .كما �أعجبني �أي�ضا كل من �أت�شريبي
ودي ت�شيليو» .وختم روبرتو« :نحن نتما�شى
مع اخلط الذي كنا نتوقعه يف هذه املرحلة،
ورمبا ن�ؤدي ب�شكل �أف�ضل ،حيث الفريق يلعب
ب�شكل جيد جدا».

