العدد ( )3685األحد  24مارس 2019

23

www.alshahedkw.com

الماكينات األلمانية في مهمة تعطيل الطواحين الهولندية
�سيكون املنتخب االمل��اين على
موعد اليوم مع رد الدين عندما
يلعب �أم���ام ن��ظ�يره الهولندي
�ضمن ت�صفيات امم اوروب��ا حيث
يهدف الفريق �إلى الفوز من اجل
ت�صحيح امل�سار فيما �سيواجه
�صعوبة كبرية ال�سيما يف ظل قوة
املنتخب الهولندي الذي ي�سعى
ب��دوره �إلى موا�صلة االداء اجليد
واللعب بقوة.
املانيا تعول على عدد من الالعبني
البارزين بقيادة املدرب لوف مثل
نوير وكيمت�ش وجانربي وكرو�س
وبراندنت واميري كان واخرين.
هولندا جنحت يف �صناعة فريق
جديد من �شانه �أن يعيد اجماد
املا�ضي للطواحني بقيادة فريجل
فان ديك ودي ليخت ودي يونغ
وفينالدوم وبابل.
وباحلديث عن العب بعينه فرمبا
يكافح ممفي�س ديباي للح�صول
على دقائق لعب كافية ،ويواجه
�صعوبات يف ت�سجيل �أه��داف مع
فريقه ،لكنه ت�صدر العناوين يف
بالده بعد بداية قوية مع هولندا
يف ت�صفيات �أم��م �أوروب��ا ،2020
�أثبت بها �أحقيته بثقة املدرب
رونالد كومان.
وق��ال امل���درب الهولندي ،بعد
�أن �سجل مهاجم �أوملبيك ليون،
هدفني و�صنع مثلهما يف الفوز
« »0-4على رو�سيا البي�ضاء�« :إنه
الع��ب رائ��ع� .شاهدمت ما ميكنه
فعله حتى �إذا كان ي�شارك ب�شكل
�أقل مع ناديه».
و�أ�ضاف كومان« :ممفي�س ركيزة
مهمة لدينا وبرهن على ذلك»،
م ��ؤك��دا �أن ال�لاع��ب 25 ،عاماً،
�سيبد�أ �أ�سا�س ًيا يف مواجهة �أملانيا
يف اجلولة املقبلة بالت�صفيات
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ميسي يغيب عن اللقاء المقبل
بسبب إصابته

اليوم.
ورغم ذلك متنى ديباي ،لو انتهت
الأم�سية ب�شكل �أف�ضل.
وقال «عندما ت�سجل هدفني تبحث
دائما عن الثالث ..لكنني �س�أدخر
ً
الثالثية ملوعد �آخر».

• جانب من لقاء سابق ألملانيا مع هولندا

وغابت هولندا عن بطولة �أوروبا
املا�ضية يف فرن�سا ،وعن ك�أ�س
العامل يف رو�سيا وتكفل كومان
مبهمة �إعادة بناء املنتخب.
وتابع ديباي ،الذي �سجل � 6أهداف
يف الدوري الفرن�سي هذا املو�سم،

بينما �سجل  19هدفً ا باملو�سم
املا�ضي «�إنها بداية هائلة وحالفنا
احلظ قليلاً � .أ�ستمتع بالوجود يف
وطني مع زمالئي ،و�أحظى بثقة
املدرب ويجب �أن نتحد و�أن نتحلى
بالطموح».

ويف مباريات اخرى يلعب املنتخب
البلجيكي مع قرب�ص كما يلعب
منتخب ويلز مع �سلوفاكيا واي�ضا
املجر مع كرواتيا و�سان مارينو
مع ا�سكتلندا وايرلندا ال�شمالية
مع رو�سيا البي�ضاء».

تعر�ض ليونيل مي�سي ،جنم بر�شلونة ومنتخب الأرجنتني ،لإ�صابة خالل
م�شاركته مع راق�صي التانغو ،اول ام�س اجلمعة ،يف مباراة فنزويال
الودية.
و�شارك مي�سي يف املباراة ب�أكملها ،والتي �أقيمت على ملعب واندا
ميرتوبوليتانو ،وانتهت بخ�سارة راق�صي التانغو بنتيجة .3-1
و�أعلن احل�ساب الر�سمي ملنتخب الأرجنتني ،على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»� ،أن �آالم مي�سي على م�ستوى العانة ،تفاقمت يف
مباراة املنتخب االخرية .
و�أ�شار ح�ساب راق�صي التانغو �إلى �أن جونزالو مارتينيز ،تعر�ض هو
الآخر لإ�صابة ع�ضلية يف الفخذ الأي�رس.
و�أكد احل�ساب الر�سمي غياب الالعبني عن مباراة الأرجنتني املقبلة �أمام
املغرب ،واملقرر �إقامتها الثالثاء املقبل ،على ملعب طنجة.

«فنزويال» يزيد متاعب األرجنتين في مواجهة ودية
�سقط املنتخب الأرجنتيني يف فخ
اخل�سارة �أم��ام نظريه الفنزويلي
« ،»3-1خالل املباراة الودية التي
جمعتهما ،يف �إطار ا�ستعداداتهما
للمناف�سات الدولية املقبلة.
و�أنهى املنتخب الفنزويلي ال�شوط
الأول متقدما بهدفني نظيفني،
�سولومون
خو�سيه
�سجلهما
رون�����دون وج���ون م��وري��ل��و ،يف
الدقيقتني ال�ساد�سة و.44
ويف ال�����ش��وط ال���ث���اين� ،سجل
لوتارو مارتينيز ،هدف املنتخب
الأرجنتيني الأول يف الدقيقة
 ،53ق��ب��ل �أن ي�سجل جوزيف
مارتينيز الهدف الثالث للمنتخب
الفنزويلي ،يف الدقيقة  76من
ركلة جزاء.
وي�ستعد املنتخب الأرجنتيني
ملواجهة املنتخب املغربي يوم
الثالثاء املقبل ،يف مباراة ودية.
وي�ستعد املنتخبان للم�شاركة يف
بطولة كوبا �أمريكا حيث يلعب
املنتخب الأرجنتيني يف املجموعة
الثانية مع منتخبات كولومبيا
وباراغواي وقطر.
فيما يلعب منتخب فنزويال يف
املجموعة الأول��ى مع منتخبات
بريو والربازيل وبوليفيا.
و�شهدت هذه املباراة �أول ظهور
لليونيل مي�سي م��ع املنتخب
الأرجنتيني ،بعدما ودع منتخب
بالده مناف�سات ك�أ�س العامل التي
�أقيمت برو�سيا ال�صيف املا�ضي،
من دور ال�ستة ع�رش.
مل يكن هناك ف�ترة طويلة جل�س
ال��ن��ب�����ض ح��ي��ث مت��ك��ن املنتخب
الفنزويلي من افتتاح الت�سجيل
يف الدقيقة اخلام�سة عندما لعبت
كرة طولية خلف مدافعي املنتخب
الأرجنتيني لي�ستلمها رون��دون

• فرحة العبي فنزويال بالفوز

داخل منطقة اجلزاء ثم �سدد كرة
قوية �سكنت ال�شباك.
ب��ع��د ال���ه���دف ف��ر���ض املنتخب
الأرجنتيني �سيطرته على جمريات
اللعب بحثا ع��ن ت�سجيل هدف
التعادل و�سط دفاع قوي ومنظم من
جانب العبي املنتخب الفنزويلي
اللذين �شكلوا خطورة كبرية على
مرمى املنتخب الأرجنتيني من
خالل الهجمات املرتدة.
وجاءت �أولى الهجمات اخلطرية
للمنتخب الأرجنتيني يف الدقيقة
 ،21ع��ن��دم��ا ت���وغ���ل ل���وت���ارو
مارتينيز بالكرة داخ��ل منطقة

جزاء املنتخب الفنزويلي و�سدد
الكرة بقدمه الي�رسى لكنها مرت
بجوار القائم.
ويف الدقيقة  28مرر مي�سي كرة
عر�ضية من الناحية الي�رسى داخل
منطقة جزاء منتخب فنزويال قابلها
مارتينيز ب�رضبة ر�أ�س رائعة لكن
فويكر فارينيز ،حار�س فنزويال
ت�صدى لها برباعة.
وكاد املنتخب الفنزويلي ي�ضاعف
النتيجة يف الدقيقة  35عندما
ان��ف��رد داروي���ن ما�شي�س مهاجم
فنزويال بفرانكو �أرم��اين حار�س
الأرج��ن��ت�ين ،حيث �سدد الالعب

الفنزويلي كرة قوية لكن �أرماين
ت�صدى لها برباعة لينقذ منتخب
بالده من هدف م�ؤكد.
ورد املنتخب الأرجنتيني بفر�صة
خ��ط�يرة يف الدقيقة  37عندما
�سدد مي�سي كرة قوية ت�صدى لها
فارينيز.
ويف الدقيقة � 44سجل منتخب
فنزويال الهدف الثاين عندما راوغ
ج��ون م��وري��و مدافعي املنتخب
الأرجنتيني ث��م �سدد ك��رة قوية
مقو�سة م��ن على ح���دود منطقة
اجل���زاء لت�سكن �أق�صى الزاوية
اليمنى للحار�س �أرماين

ومر الوقت املتبقي من املباراة
ب��دون جديد قبل �أن يطلق احلكم
�صافرة نهاية ال�شوط الأول بتقدم
املنتخب ال��ف��ن��زوي��ل��ي بهدفني
نظيفني.
بادر املنتخب الفنزويلي بالهجوم
مع بداية ال�شوط الثاين و�سط
ت��راج��ع غ�ير م�برر م��ن املنتخب
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال���ذي اعتمد على
الهجمات املرتدة.
وظ��ل اللعب منح�رصا يف و�سط
امللعب حتى ج��اءت الدقيقة 53
والتي �شهدت ت�سجيل املنتخب
الأرجنتيني الهدف الأول من هجمة
مرتدة حيث و�صلت الكرة �إلى
مي�سي يف و�سط امللعب ليمررها
�إل���ى ج��ي��وف��اين ل��و �سيل�سو يف
الناحية الي�رسى ال��ذي مررها
بدوره �إلى لواترو مارتينيز داخل
منطقة اجل��زاء لي�سدد كرة قوية
�إلى داخل املرمى.
ويف الدقيقة  74يح�صل املنتخب
الفنزويلي على ركلة ج��زاء بعد
عرقلة من املدافع الأرجنتيني خوان
فويث �ضد جوزيف مارتينيز.
ونفذ مارتينيز ركلة اجل��زاء يف
الدقيقة  76م�سجال الهدف الثالث
للمنتخب الفنزويلي.
وك���اد مي�سي يقل�ص ال��ف��ارق يف
الدقيقة  79عندما �سدد ركلة حرة
م��ن خ���ارج منطقة اجل���زاء لكن
كرته علت العار�ضة ب�سنتيميرتات
قليلة.
وكثف املنتخب الأرجنتيني من
هجماته يف حم��اول��ة لت�سجيل
الأهداف لكنه ف�شل يف ظل الدفاع
املنظم للمنتخب الفنزويلي لتمر
الدقائق بدون جديد قبل �أن يطلق
احلكم �صافرة نهاية املباراة بفوز
املنتخب الفنزويلي .1 - 3

«البرتغال» يكتفي بتعادل سلبي مع أوكرانيا
تعادل منتخب الربتغال مع �ضيفه
الأوك�����راين ،ب���دون �أه����داف ،يف
املباراة التي جمعت الفريقني،
مبلعب ال��ن��ور يف ل�شبونة ،يف
اجل��ول��ة الأول���ى م��ن الت�صفيات
امل�ؤهلة لبطولة يورو .2020
وح�صلت الربتغال و�أوكرانيا على
نقطة وحيدة ،ليحتال املركزين
الثاين والثالث ،خلف املت�صدر
لوك�سمربغ بـ 3نقاط عقب فوزه
على ليتوانيا «.»1-2
ربع ال�ساعة الأول من املباراة
مل ي�شهد �أي خ��ط��ورة على كال
املرميني ،فيما ك��ان املنتخب
الربتغايل هو امل�ستحوذ على �أول
 15دقيقة لكن بدون خطورة.
بينما لعب املنتخب الأوك��راين
على �إغالق امل�ساحات وحماولة
ا�ستغالل الهجمات املرتدة.
ويف الدقيقة  ،16ج��اءت �أولى
ه��ج��م��ات امل����ب����اراة ،ل�صالح
الربتغال ،بعد ركلة ركنية نُ فذت
وو�صلت �إلى املدافع بيبي ،الذي
�سدد كرة بقدمه الي�رسى من على
ح��دود املنطقة �أبعدها احلار�س
برباعة لركنية.
و�ألغى حكم املباراة هدفا �سجله
ويليام ك��ارف��ال��و ،الع��ب و�سط
الربتغال ،بالدقيقة  ،17بعد
عر�ضية من الناحية اليمنى حولها
كارفالو بالر�أ�س يف املرمى،
ليقرر احلكم �إلغاءه بداعي وجود

حالة ت�سلل.
وح�صل كري�ستيانو رونالدو على
كرة طولية من و�سط امللعب يف
اجلهة الي�رسى ،بالدقيقة ،23
توغل ال��دون و�سدد بيمناه كرة
قوية يف الزاوية ال�ضيقة لأندري
بياتوف ،حار�س �أوكرانيا ،ت�صدى
لها الأخري برباعة.
وعاد الدون بت�صويبة جديدة يف

الدقيقة  ،27بعدما مر من مدافع
�أوك��ران��ي��ا و���س��دد قذيفة �أر�ضية
بالقدم الي�رسى ،حولها بياتوف
�إلى ركنية.
وكاد حار�س �أوكرانيا� ،أن يرتكب
خط�أ فادحا يف الدقيقة  45من
عمر ال�شوط الأول ،بعدما و�صلته
الكرة وحاول ا�ستقبالها بطريقة
ا�ستعرا�ضية ،لينجح يف �إبعادها

• رونالدو محاصرا ً من الدفاع

يف اللحظة الأخرية قبل �أن ينجح
رونالدو يف الو�صول �إليها.
ويف الدقيقة  ،50ح�صل رونالدو
على الكرة داخل منطقة اجلزاء،
وهي�أها ب�شكل مميز �إلى �أندريه
�سيلفا ،الذي �سدد الكرة من على
ح��دود منطقة اجل��زاء ،ليت�صدى
لها احلار�س الأوكراين.
ووا�صل بياتوف ت�ألقه ،بعدما

�أن��ق��ذ م��رم��اه م��ن ه��دف حمقق يف
الدقيقة  ،56بعد ت�سديدة قوية
من �سيلفا من على حدود املنطقة،
ت�صدى لها احلار�س برباعة.
وا���س��ت��م��رت ���س��ي��ط��رة املنتخب
الربتغايل على �أح���داث ال�شوط
الثاين ،فا�ستحوذ رفاق كري�ستيانو
على اللقاء طو ً
وعر�ضا ،فيما ظل
ال
ً
املنتخب الأوكراين متمركزً ا �أمام
منطقة جزائه.
�أوك���ران���ي���ا جن��ح��ت يف حتجيم
قدرات جنوم الربتغال ،من خالل
التقارب بني الالعبني ،والذي
�ساهم يف تقليل فر�ص الربتغال
يف ال�شوط الثاين مقارنة بال�شوط
الأول.
وت�����ص��دى احل���ار����س بياتوف،
لر�أ�سية �سددها املهاجم البديل
دييغو ���س��وزا ،بالدقيقة ،81
ليحافظ على نتيجة التعادل
لفريقه يف املباراة.
و�أهدر العبو املنتخب الأوكراين،
فر�صة ذهبية بالدقيقة  ،85بعد
ت�صويبة من كونوبليانكا ،ت�صدى
لها باتري�سيو بطريقة خاطئة
لرتتد �إلى موراي�س �أمام املرمى،
قبل �أن ينجح مدافع الربتغال يف
�إبعادها لركنية.
و�سدد كارفالو ت�صويبة قوية من
خ��ارج منطقة اجل��زاء بالدقيقة
 ،88مرت بجوار القائم الأي�رس
حلار�س �أوكرانيا.

• ميسي

هازارد يلعب مباراته
المئوية اليوم

�شعر العب املنتخب البلجيكي الأول هازارد بالر�ضا بعد جناحه مع
زمالئه يف الفريق ،يف حتقيق النتيجة املرجوة ،لكنه دعا لتح�سني
الأداء يف مواجهة قرب�ص ،قائال« :رمبا مل نقدم �أداء جماليا الفتا ،ولكن
كان من املهم �أن نبد�أ م�شوارنا بالفوز».
ووا�صل مهاجم ت�شيل�سي« :ن�شعر بالر�ضا عن هذه النتيجة �أمام رو�سيا،
ال ميكن لأحد التقليل من �أهمية االنت�صار يف املباراة االفتتاحية يف
الت�صفيات� ،إنها م�س�ألة مهمة ،مع الأخذ يف االعتبار �أي�ضا املباراة
التالية».
و�أردف ه��ازارد« :هناك �أمور علينا العمل على حت�سينها ،لكن الفوز
منحنا الثقة قبل املباراة املقبلة �ضد قرب�ص ،والتي �ستكون خمتلفة عن
مباراة رو�سيا».
و�سيخو�ض هازارد مباراته املئوية الدولية ،اليوم ،لكن العب ت�شيل�سي
قال �إن الفوز �سيكون �أف�ضل طريقة لالحتفال بهذه املنا�سبة« :ماذا �أمتنى
يف هذه املنا�سبة؟ ال �شيء خا�ص� ،أمتنى فقط �أن نفوز على قرب�ص».

• هازارد

