
ث��أر املنتخب اإلسباني من ج��اره الفرنسي 
عندما تغلب عليه 2 -صفر في عقر داره »استاد 
دو فرانس« في العاصمة باريس في مباراة 

دولية ودية في كرة القدم.
ومنح العب وسط وصانع ألعاب مانشستر 
سيتي اإلنكليزي دافيد سيلفا التقدم إلسبانيا 
في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وأضاف مهاجم 
ميالن اإليطالي الواعد جيرار دولوفيو )23 

عاما( الثاني في الدقيقة 77.
وألغى احلكم هدف دولوفيو في بادىء األمر 
بداعي التسلل لكن تقنية الفيديو التي متت 
االستعانة بها في هذه املباراة وللمرة األولى 
في فرنسا، أك��دت أن الهدف صحيح خالفا ملا 
جاءت عليه نتيجة مراجعة هدف لفرنسا سجله 
أن��ط��وان غريزمان في الدقيقة 48 لكنه ألغي 

بداعي التسلل بفضل مساعدة الفيديو.
وللمفارقة ف��ان مسجلي الهدفني دخ��ال في 
الشوط الثاني: سيلفا مكان العب وسط ريال 
مدريد إيسكو )53(، ودولوفيو مكان مهاجم 

تشلسي اإلنكليزي بدرو رودريغيز )67(.
وردت إسبانيا اعتبارها م��ن فرنسا التي 
أسقطتها على امللعب ذاته في املباراة األخيرة 
التي جمعتهما في اوائل  سبتمبر 2014، اي بعد 
أسابيع معدودة على تنازل »ال فوريا روخا« عن 
لقبه العاملي الذي توج به عام 2010، بخروجه 

من الدور األول لنهائيات البرازيل 2014.
وكانت املباراة حتضيرية للمنتخبني اللذين 
يسيران بثبات ف��ي تصفيات روس��ي��ا 2018. 
ودخ����ل امل��ن��ت��خ��ب��ان ال���ى مواجهتهما ال��ودي��ة 
مبعنويات مرتفعة بعد فوز فرنسا على مضيفتها 
لوكسمبورغ 3-1، وإسبانيا على ضيفتها إسرائيل 
4-1. وتتصدر فرنسا املجموعة األولى برصيد 13 

نقطة وبفارق 3 نقاط عن السويد الثانية.

ديل بوسكي:  لن أدرب برشلونة
من جهته قال مدرب املنتخب اإلسباني وريال 
مدريد السابق فيسنتي ديل بوسكي إنه لن يدرب 
أبدا أتلتيكو مدريد وبرشلونة، رغم كونهما من 

أكثر األندية التي تعاملت معه بشكل جيد.
وقال ديل بوسكي خالل مشاركته في دورة 
تعليمية لكرة القدم ببرشلونة: »عندما اعتزلت 
كالعب قلت إنني لن أدرب أتليتكو وبرشلونة 

أبدا، وهما من األندية التي تعاملت معي بشكل 
ج��ي��د«. وأش���ار دي��ل بوسكي إل��ى أن��ه »اعتزل 
التدريب وأن برشلونة بحاجة ملدربني شباب 

ميألهم احلماس خلالفة لويس إنريكي، الذي 
سيترك الفريق نهاية املوسم احلالي«.

وعن اقتراب املوسم احلالي من نهايته، أشار 

إلى أفضلية ريال مدريد الطفيفة في الدوري.
وت��ط��رق ف��ي ال��ن��ه��اي��ة إل���ى وض���ع املنتخب 
اإلسباني مبرزا عمل سلفه جولني لوبيتيغي 

ووصفه باملدرب اجليد، وأبدى تأييده الستمرار 
املدافع الكاتالوني جيرار بيكيه في املنتخب لفترة 
طويلة. وقال عن بيكيه الذي أعلن اعتزله اللعب 

ال��دول��ي بعد مونديال روس��ي��ا 2018: »ه��ؤالء 
الالعبني اكتسبوا احلق ليقرروا متى يريدون ترك 

املنتخب، ولكني كنت سأقول له بأن يستمر«. 
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تغلب املنتخب اإليطالي على مضيفه الهولندي 
2-1، الثالثاء، في املباراة الودية التي جمعت بينهما 

في أمستردام.
وتقدم املنتخب الهولندي بهدف في الدقيقة العاشرة 
بتوقيع مدافع منتخب إيطاليا، أليسيو رومانيولي، 
بطريق اخلطأ في مرمى فريقه، وبعد دقيقة واحدة فقط 
أدرك مهاجم إنتر ميالن ذو األصول البرازيلية، إيدير، 
التعادل للمنتخب اإليطالي. وتكفل مدافع يوفنتوس، 
ليوناردو بينوتشي، بتسجيل هدف الفوز للمنتخب 
اإليطالي في الدقيقة 32. والتقى الفريقان 19 مرة من 
قبل، إذ فازت إيطاليا ثمان مرات مقابل ثالثة انتصارات 

لهولندا وتعادال ثمان مرات.
من جهته قال قائد املنتخب الهولندي لكرة القدم 
آريني روبن، إنه يرغب أن يشارك والعناصر األخرى 
ال��ب��ارزة بالفريق ف��ي اختيار امل��دي��ر الفني اجلديد 

للمنتخب، الذي سيحل مكان داني بليند.
ورحل بليند عن منصب املدير الفني األحد املاضي، 
بعد هزمية املنتخب الهولندي أمام نظيره البلغاري 
0-2، والتي قلصت آمال الفريق في التأهل لنهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا، إذ يحتل املركز الرابع 
في مجموعته بالتصفيات األوروبية التي يتأهل منها 

مباشرة متصدرو املجموعات.
وبات املنتخب الهولندي مهددا بشكل كبير بالغياب 

عن نهائيات ثاني بطولة كبيرة على التوالي، إذ غاب 
عن نهائيات ك��أس األمم األوروب��ي��ة املاضية )ي��ورو 

.)2016
ويسعى االحتاد الهولندي إلى تعيني املدير الفني 
اجلديد للمنتخب بحلول يونيو املقبل، ليقود الفريق في 

اجلوالت املقبلة بتصفيات املونديال.
ونقلت تقارير صحافية نشرت أم��س األرب��ع��اء، 
عن روبن قوله إن الالعبني البارزين باملنتخب مثله 
وويسلي شنايدر يجب أن يكون لهم دور في اختيار 

املدرب اجلديد.
وق���ال روب���ن عقب ه��زمي��ة املنتخب أم���ام نظيره 
اإليطالي 1-2 في املباراة الودية التي جمعت بينهما 
ال��ث��الث��اء: »أب��دي��ت رغبتنا ف��ي املشاركة )ف��ي اتخاذ 
ال��ق��رار(، أنا وشنايدر متواجدان بالفريق منذ فترة 

طويلة، ولدينا أفكار«.
وذكر روبن العب بايرن ميونخ األملاني إن املنتخب 
يعيش »أيام صعبة«، لكنه أشار في الوقت نفسه إن 
الوقت ال ي��زال مبكرا على مناقشة األسماء املرشحة 

لتدريب املنتخب.
وجتدر اإلشارة إلى أن لويس فان غال، الذي درب 
روبن من قبل في بايرن والذي قاد املنتخب الهولندي 
إلح��راز املركز الثالث بكأس العالم 2014، يتصدر 

قائمة املرشحني لتدريب املنتخب الهولندي. 

لقطة من املباراة

إيطاليا تقهر هولندا في عقر دارها وديا.. .. روبن يرغب في املشاركة باختيار مدرب الطواحني

بينوتشي يسجل الهدف الثاني إليطاليا

خسر جنم ريال مدريد اإلسباني وأفضل 
الع��ب ف��ي العالم لعام 2016 كريستيانو 
رون���ال���دو م��ب��ارات��ه األول����ى م��ع املنتخب 
البرتغال في مسقط رأسه ماديرا، وجاءت 
بنتيجة 2-3 أمام السويد في مباراة دولية 

ودية في كرة القدم.
 وخاض أبطال أوروب��ا املباراة بتشكيلة 
رديفة وكان رونالدو األساسي الوحيد في 
فريق املدرب فرناندو سانتوس كون املباراة 
مقامة في فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا 
مسقط رأس جن��م ري��ال م��دري��د ال��ذي حقق 
بداية مثالية بعدما وضع بالده في املقدمة 

في الدقيقة 18.
 ثم عززت البرتغال تقدمها بهدف ثان جاء 
بهدية من اندرياس غرانكفيست الذي حول 
الكرة باخلطأ في مرمى ب��الده )34(، لكن 
السويد قلبت الطاولة على أصحاب األرض 
ف��ي ال��ش��وط الثاني وأدرك���ت ال��ت��ع��ادل في 

الدقيقة 57 عبر فيكتور كاليسون.

 ث��م ت��رك رون��ال��دو امللعب مباشرة بعد 
الهدف ملصلحة ريكاردو كواريسما، ليشاهد 
منتخب بالده من مقعد البدالء يتلقى هدف 
 ال��ت��ع��ادل ف��ي الدقيقة 76 عبر كاليسون 

ايضا.
 وع��ن��دم��ا ك��ان��ت امل��ب��اراة تلفظ أنفاسها 
األخيرة ردت البرتغال هدية هدفها الثاني 
للسويد وتلقت ه��دف الهزمية في الدقيقة 
الثالثة من الوقت ب��دل الضائع عن طريق 

اخلطأ عبر جواو كانسيلو.
 وت��ن��اف��س ال��ب��رت��غ��ال وال��س��وي��د بقوة 
على التأهل املباشر الى نهائيات مونديال 
روسيا 2018، إذ يحتل أبطال أوروبا املركز 
الثاني في مجموعتهم الثانية بفارق ثالث 
ن��ق��اط ع��ن س��وي��س��را امل��ت��ص��درة وال��ف��ائ��زة 
مببارياتها اخل��م��س االول����ى، فيما يحتل 
املنتخب االسكندنافي امل��رك��ز الثاني في 
مجموعته األول���ى ب��ف��ارق ث��الث ن��ق��اط عن 

فرنسا املتصدرة.

السويد تقلب الطاولة على 
البرتغال في مسقط رأس رونالدو

روسيا تدشن ملعب سوتشي 
بتعادل ودي مع بلجيكا

كريستيانو رونالدو خالل مباراة البرتغال والسويد

بيكيه ينتقد قيم ريال مدريد.. 
وراموس يرد عليه

وجه اإلسباني الدولي جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة اإلسباني 
لكرة القدم انتقادات صريحة للغرمي التقليدي ريال مدريد، عقب املباراة 

الودية التي فاز فيها املنتخب اإلسباني على نظيره الفرنسي 2-0 الثالثاء.
ولدى سؤال بيكيه عن إمكانية عمله بريال مدريد في يوم ما، أجاب قائالً 
»أب��داً. قلت في العديد من امل��رات إن الشيء الذي ال أحبه في ريال مدريد 

يتمثل في القيم التي ينتهجها النادي.«
وأضاف: »أكن تقديراً كبيراً لالعبني بالفريق )ريال مدريد( وبعضهم 
أصدقاء لي.. ولكن ما ال أحبه في الريال هو سلوك أشخاص في الطاقم 
اإلداري وكيفية تالعبهم باألشياء في بالدنا.. هذا هو الشيء الوحيد الذي 
ال أحبه«. ولدى سؤاله عن األشخاص الذين يقصدهم بالتحديد، قال بيكيه 
»على سبيل املثال، الشخصية التي وجهت اتهامات لليونيل ميسي و 
نيمار، بينما كانت املعاملة مختلفة إزاء كريستيانو رونالدو.. فهي مؤخراً 
كانت جتلس هناك )في سانتياغو برنابيو( إلى جانب فلورنتينو )بيريز 

رئيس نادي ريال مدريد(«.
وطولب بيكيه بالتأكيد على ما إذا كان يقصد بتصريحاته مارتا سيلفا، 
التي كانت تشغل منصب املدعي العام، واتهمت ميسي باالحتيال الضريبي 
لكنها رحلت عن املنصب خالل التحقيقات في قضايا مالية لرونالدو، حيث 
التقطتها الكاميرات جتلس خلف بيريز في مدرجات البيرنابيو خالل إحدى 

املباريات في  يناير املاضي.
ورد بيكيه قائالً »هذا جانب واحد، ولن أعدد قائمة كاملة«.

وعن عالقته بالعب قلب دف��اع املنتخب اإلسباني سيرخيو رام��وس، 
العب ريال مدريد، قال بيكيه »عالقة جيدة للغاية ، كل ما يحدث مجرد 
عروض والناس تتعامل معها بجدية مبالغ فيها«. وبعدها علق راموس 
على تصريحات بيكيه بشأن ريال مدريد قائالً »أياً كان ما يقوله، فلن يغير 
قيم النادي أو تاريخه وألقابه« ، وأض��اف رام��وس »برشلونة ليس في 

وضع يؤهله للحديث )بشأن القيم( خاصة في هذا العام«.

الالنا يغيب عن ليفربول 
في »ديربي ميرسيسايد« لإلصابة

ذكرت وسائل إعالم بريطانية، الثالثاء، أن العب وسط ليفربول، آدم 
الالنا، رمبا يغيب عن املالعب لفترة تزيد على شهر، بعد تعرضه إلصابة 

في الفخذ خالل وجوده مع منتخب إجنلترا لكرة القدم.
وخاض الالنا 66 دقيقة في خسارة إجنلترا 0-1 أمام أملانيا في لقاء 
ودي األسبوع املاضي، قبل الفوز 2-0 على ليتوانيا بتصفيات كأس 
العالم، األحد املاضي، وذكرت تقارير أنه عانى من اإلصابة خالل اللقاء 

األخير، إال أنه أكمله لنهايته.
وخاض الالنا 27 مباراة من إجمالي 29 لليفربول في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز هذا املوسم، وسجل سبعة أه��داف، وسيكون غيابه مؤثرا في ظل 

تطلعات فريق املدرب يورغن كلوب إلنهاء املوسم ضمن األربعة األوائل.

دشنت روسيا ملعب »فيشت أرينا« في سوتشي 
بتعادل مع بلجيكا 3-3 في مباراة دولية ودي��ة في 
كرة القدم ضمن استعدادات األولى الستضافة كأس 
القارات الصيف املقبل والثانية لتصفيات مونديال 

.2018
وكانت روسيا في طريقها لتلقي هزميتها الرابعة في 
مباراتها السابعة بقيادة مدربها اجلديد ستانيسالف 
تشيرتشيسوف قبل أن ينقذها البديل ألكسندر 
بوخاروف بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع.
وتقدمت روسيا منذ الدقيقة 3 عبر فيكتور فاسني 
)3( لكن بلجيكا ردت بثالثة أه��داف سجلها كيفن 
ميراالس )17 من ركلة جزاء( وكريستيان بينيتيكي 
)42 و45( قبل أن يقلص البديل اآلخ��ر اليكيسي 
ميرانشوك الفارق في الدقيقة 74، مانحا فريقه الدفع 

املعنوي حملاولة جتنب هزمية أخرى.
وهذه املباراة الكروية األولى التي تقام على ملعب 

»فيشت أري��ن��ا« ف��ي سوتشي بعد تعديل وجهته 
)احتضن حفلي افتتاح واختتام االوملبياد الشتوي عام 
2014(، وذلك حتضيرا لكي يكون أحد مالعب كأس 

القارات املقررة الصيف املقبل ومونديال 2018.
وستقام أربع مباريات في كأس القارات على هذا 

امللعب، إحداها في الدور نصف النهائي.
وإذا كان امللعب جاهزا للمباريات، فاملنتخب الوطني 
يبدو بعيدا كل البعد عن اجلهوزية، وهو مني اجلمعة 

بني جماهيره بخسارة أمام كوت ديفوار )صفر2-(.
وس��ب��ق ل��روس��ي��ا أن خ��س��رت ودي���ا اي��ض��ا أم��ام 
كوستاريكا وقطر قبل أن تضيف اجلمعة هزمية 
ثالثة في ست مباريات خاضتها مع تشيرتشيسوف 
الذي استلم مهمة اإلشراف على املنتخب في اغسطس 
املاضي خلفا لليونيد ستوسكي بعد اخلروج من الدور 
األول لكأس أوروبا 2016. أما بالنسبة لبلجيكا، فهي 
تتصدر مجموعتها الثامنة في تصفيات روسيا 2018 

برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتني عن اليونان الثانية.

ق��ال امل���درب السابق ملانشستر يونايتد، السير 
أليكس فيرغسون، الثالثاء، إن الدوري األوروبي لكرة 
القدم مينح الفريق طريقا بديال للتأهل لدوري األبطال 
املوسم املقبل، إذ يصارع حاليا الحتالل أحد املراكز 

األربعة األولى في الدوري اإلجنليزي.
ويحتل يونايتد حاليا املركز اخلامس بفارق أربع 
نقاط عن ليفربول صاحب املركز ال��راب��ع، وخاض 
مباراتني أقل بينما يتأهل أول أربعة فرق بالدوري 

للبطولة األوروبية األبرز.
وسيضمن يونايتد املشاركة في دوري األبطال 
املوسم املقبل في حال فوزه بلقب الدوري األوروبي، 

الذي تأهل لربع النهائي من نسخته احلالية.
وق��ال فيرغسون، ال��ذي فاز بأكثر من 30 لقبا مع 
يونايتد خ��الل 26 ع��ام��ا، حملطة »س��ي��ري��وس إكس 

إم« اإلذاعية األمريكية: »الفريق ينافس في الدوري 
األوروب���ي وأعتقد أن��ه ميلك فرصة رائعة للتتويج 
باللقب.. في الدوري اإلجنليزي توجد منافسة شرسة 
حاليا على امل��راك��ز األرب��ع��ة األول���ى، ول��ن يكون من 
السهل احتالل إحداها، لكن ميكن للفريق فعل ذلك، أرى 

الدوري األوروبي فرصة رائعة«.
وسينتقل مانشستر يونايتد، الذي لم يفز بالدوري 
األوروبي من قبل، لبلجيكا ملواجهة أندرخلت في ذهاب 

دور الثمانية للبطولة في 13 أبريل املقبل.
ومنذ اعتزال فيرغسون فاز يونايتد بلقبني كبيرين 
فقط هما ك��أس االحت���اد اإلجنليزي امل��وس��م املاضي 

وكأس رابطة األندية احملترفة في فبراير املاضي.
وغاب الفريق عن دوري األبطال هذا املوسم وغيابه 

مرة أخرى سيؤثر على إيرادات النادي.

فيرغسون: »يوروبا ليغ« طريق يونايتد 
لبلوغ أبطال أوروبا
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املاتادور اإلسباني يثأر من الديوك الفرنسية وديا مبساعدة الفيديو


