
حصد منتخب فنلندا العالمة الكاملة في 
املجموعة الثانية باملستوى الثالث لبطولة 
دوري األمم األوروب��ي، عبر الفوز على ضيفه 
اليوناني )2-0(، اإلثنني، في اجلولة الرابعة 

للبطولة.
وف��ي امل��ب��اراة األخ���رى باملجموعة تعادل 

منتخب إستونيا مع ضيفه املجري )3-3(.
ويتصدر منتخب فنلندا املجموعة برصيد 12 
نقطة من 4 انتصارات متتالية ليضمن العبور 

للدور التالي.
ويحل منتخب اليونان ف��ي امل��رك��ز الثاني 
برصيد 6 نقاط ثم املجر في املركز الثالث ب�4 
نقاط وأخيرا إستونيا في املركز األخير بنقطة 

واحدة.
وتقدم منتخب فنلندا بهدف حمل توقيع بيري 
سويري في الدقيقة 46، ثم أضاف جلني كامارا 

الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتني.
وعلى ملعب لي كوك أرينا سجل سيم لوتس 
وأرت��ور بيك هدفني ألستونيا في الدقيقتني 20 
و70، وأحرز دومينيك ناجي وأدم شاالي هدفني 

للمجر في الدقيقتني 24 و54.
وتكفل هنري انيي بالهدف الثالث إلستونيا 
في الدقيقة 79، ولكن بعد دقيقتني فقط سجل 

شاالي الهدف الثاني له والثالث للمجر.
سويسرا حتافظ على آمالها 

وحافظت سويسرا على آمالها في بلوغ قبل 
نهائي دوري األمم األوروبية وأرسلت أيسلندا 
إل��ى ال��درج��ة الثانية عقب ف��وزه��ا 2-1 على 
ضيفتها في أج��واء ممطرة في ريكيافيك ضمن 

املجموعة الثانية بالدرجة األولى.
وأح��رز ح��ارس سفيروفيتش ومايكل الجن 
ثنائية الضيوف في الشوط الثاني بينما تألق 
إيفون مفوجو ح��ارس سويسرا في مباراته 

الدولية األولى وتصدى لثالث فرص خطيرة.
ومت��ل��ك س��وي��س��را، ال��ت��ي سحقت أيسلندا 
-6صفر الشهر املاضي، ست نقاط من ثالث 
م��ب��اري��ات م��ت��س��اوي��ة م��ع بلجيكا متصدرة 
املجموعة التي خاضت مباراة أقل بينما خسرت 
أيسلندا ثالث مباريات متتالية لتظل في ذيل 

الترتيب بدون نقاط.
وستستضيف بلجيكا منتخب أيسلندا 
منتصف الشهر املقبل قبل أن حتل ضيفة على 
سويسرا بعدها بثالثة أيام في مباراة ستحدد 

صدارة املجموعة.
وحرم مفوجو املولود في الكاميرون أيسلندا 
م��ن التقدم ف��ي ال��ش��وط األول بعدما تصدى 

حملاولة رائعة عبر جيلفي سيجوردسون.
ول��م يخضع هانيس ه��ال��دورس��ون حارس 
أيسلندا ألي اختبار حتى الدقيقة 51 عندما 
تصدى لتسديدة قوية من ستيفن تسوبر لكن 
تقدمت سويسرا بعدها بدقيقة واح��دة عندما 
ح��ول سفيروفيتش مت��ري��رة جرانيت تشاكا 
العرضية املتقنة ب��رأس��ه ف��ي شباك أصحاب 

األرض.
وتصدى مفوجو مرة أخرى ببراعة لضربة 
رأس من ألفريد فينبوجاسون قبل أن يحرز 

مايكل الجن الهدف الثاني إثر متريرة من شيردان 
شاكيري في الدقيقة 67.

وأخفق مفوجو أخيرا في التصدي إلحدى 
م��ح��اوالت أيسلندا عندما فشل ف��ي التصدي 
لتسديدة بعيدة امل��دى من فينبوجاسون قبل 
النهاية بتسع دقائق وهو الهدف األول أليسلندا 

في املجموعة.
وكادت أيسلندا أن تدرك التعادل في الدقائق 
األخيرة إث��ر محاولتني خطيرتني لكن املدافع 
السويسري فابيان شير منع الكرة من جتاوز 
خط املرمى بينما تصدى مفوجو لتسديدة قوية 

من سيجوردسون ليضمن الفوز لفريقه.

لوكسمبورج تتصدر مجموعتها 

،ت��ص��در منتخب لوكسمبورج، املجموعة 
الثانية باملستوى الرابع عبر الفوز على ضيفه 

سان مارينو 3 � 0، في اجلولة الرابعة للبطولة.
وف��ي امل��ب��اراة األخ���رى باملجموعة تعادل 
منتخب روسيا البيضاء »بيالروسيا« مع ضيفه 

مولدوفا سلبيا.
ويتصدر منتخب لوكسمبورج املجموعة 
برصيد 9 نقاط يليه منتخب بيالروسيا في 
املركز الثاني ب� 7 نقاط، ثم مولدوفا ب� 4 نقاط 
وأخ��ي��را منتخب س��ان مارينو ب��ال رصيد من 

النقاط.

وس��ج��ل داف��ي��د ت��ورب��ي��ل ودان��ي��ل سيناني 
وف��ي��ن��س��ن��ت ث��اي��ل أه�����داف ال���ف���وز ملنتخب 

لوكسمبورج في الدقائق 4  و65 و73.
وأنهى منتخب سان مارينو املباراة ب� 10 
الع��ب��ني بعد ط��رد اليكس جاسبيروني في 

الدقيقة 54. 
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فرحة هدف فنلندي في شباك املنتخب اليوناني

يجهد حارس املرمى األملاني مانويل 
ن��وي��ر ه���ذا امل��وس��م الس��ت��ع��ادة بريقه 
وتثبيت حضوره بني اخلشبات الثالث، 
ب��ع��دم��ا ت��ص��در ق��ائ��م��ة اإلح��ص��ائ��ي��ات 
اخلاصة بأفضل حراس املرمى، نسبة 
ال��ى تصديه للكرات وحضوره املؤثر 
في عرين منتخب أملانيا وناديه بايرن 

ميونيخ.
إال ان أح����وال احل����ارس ت��ب��دو في 
مسيرة تنازلية بعد عودته من اإلصابة 
مباشرة قبل مونديال روسيا الصيف 
امل��اض��ي، وه��و تسبب السبت ف��ي أحد 
األه���داف الثالثة )األول( التي دخلت 
شباكه في املباراة مع هولندا في دوري 
األمم األوروبية، والتي انتهت بثالثية 

برتقالية نظيفة.
لكن م��درب املنتخب األملاني يواكيم 
لوف ال يشك في مؤهالت حارس مرماه، 
وه��و أع��ل��ن اإلث��ن��ني أن ن��وي��ر سيكون 
أساسيا مساء الثالثاء في املباراة مع 
فرنسا بطلة العالم في اجلولة الثالثة 

من املسابقة األوروبية اجلديدة.
واعتبر القائد السابق للمانشافت 
ل���وث���ار م���ات���ي���وس، ص���اح���ب ال��رق��م 
القياسي ف��ي ع��دد امل��ب��اري��ات الدولية 
م��ع املنتخب األمل��ان��ي )150 م��ب��اراة(، 
أن نوير »ال يتمتع في الوقت احلالي 
مبستواه املعهود واألم��ان اللذين كان 
يتميز بهما قبل تعرضه لإلصابة«، 
مضيفا »مارك-أندريه تير شتيغن يقدم 
أفضل مستوياته العاملية منذ أعوام مع 
)فريقه( برشلونة )اإلسباني(، وأعتقد 
أنه كان يستحق منذ وقت طويل اعتماده 
حارسا أساسيا للمنتخب في مباراة 

مهمة، حتى عندما يكون نوير جاهزا«.

غارق في أزمة بايرن ميونيخ

 بعد وقوعه ضحية اإلصابة بكسر 
ف��ي س��اق��ه ف��ي أب��ري��ل 2017، ل��م يعد 
حارس مرمى بايرن ميونيخ الى املالعب 
اال في حزيران/يونيو 2018. اال ان 
لوف حفظ له مكانا. فقد اعتمده خيارا 
أول في مونديال روسيا على رغم عدم 
خوضه اي مباراة رسمية مع املنتخب 
منذ 10 اشهر، على حساب تير شتيغن 
الذي ملع جنمه في العرين األملاني ملدة 

سنة.
عن عمر 32 عاما، ال يبدو نوير خارج 
دائرة األزمة التي حتيط بفريقه بايرن 
ميونيخ، ال��ذي مي��ر ف��ي حالة انعدام 
وزن إثر هزميتني متتاليتني في الدوري 
وسلسلة من أرب��ع مباريات لم يحقق 

فيها الفوز.
ارقام اإلحصاءات اخلاصة به في عد 
تنازلي، فقد اعتاد نيل عالمة %80 في 
التصدي للكرات، لكنها انخفضت الى 
%57،9. وهذا ما وضعه في املرتبة 16 
بني حراس املرمى ال� 18 )األساسيون( 

في »البوندسليغا«.
هو ال��ذي اعتبر األفضل بني حراس 
املرمى في العالم بني 2013 و2016 
بحسب تصنيف االحتاد الدولي لالعبني 
احملترفني، بلغ أيضا الالئحة القصيرة 
للحراس اخلمسة األفضل في 2017. 
لكنه غاب عن الالئحة متاما في 2018، 
وه��ي السنة التي شهدت دخ��ول تير 

شتيغن الالئحة املذكورة.
تردد مذنب

أداؤه األخ��ي��ر، السبت امل��اض��ي في 
املباراة أمام هولندا في ملعب »يوهان 

كرويف أرينا« في العاصمة أمستردام، 
يؤكد معاناته.

ت����ردده ف��ي اخل����روج لقطع ال��ك��رة 
في الدقيقة 30، سمح ملدافع ليفربول 
اإلنكليزي القائد فيرجيل ف��ان داي��ك 
اف��ت��ت��اح التسجيل ل��ه��ول��ن��دا برأسية 
مباشرة ال��ى قلب املرمى، متابعا كرة 
ارت���دت م��ن ال��ع��ارض��ة إث��ر رأس��ي��ة من 
راين بابل الذي طار لركلة ركنية نفذها 
ممفيس ديباي من اليمني. بعدها تلقت 
الشباك األملانية هدفني في نهاية املباراة 
)87 و90+3 من هجمتني برتقاليتني 

مرتدتني(.
واع��ت��رف ل��وف قائال »نعم، أحتمل 
جزءا من املسؤولية«، مضيفا »كانت كرة 
مباشرة باجتاه املرمى، وكانت صعبة 
للغاية علي جلهة اخل��روج والتصدي 
لها. هناك لعبت ب��ال��رأس م��رت��ني، لذا 
أعتقد ان أح��د املدافعني ايضا يتحمل 

قسما من اخلطأ كما حصل معي«.
ولم يسلم نوير من انتقادات حارس 
املرمى الدولي السابق أوليفر كان الذي 
ق��ال في تعليقاته للتلفزيون األملاني 
»عندما يخرج احلارس من عرينه، ال بد 
له من التصدي للكرة أو إبعادها على 
األق��ل، وه��ذه قاعدة غير مكتوبة. اذا ال 
يستطيع القيام ذلك، فال داعي خلروجه 

من مرماه«.
بالنسبة ل��ل��وف، يبقى ن��وي��ر جزء 
أساسي من العمود الفقري ل�«العبي 
اخل��ب��رة«، املتوجني ابطاال للعالم في 
2014 بالبرازيل، والذين عليهم توجيه 
ج��ي��ل ال��الع��ب��ني ال��ش��ب��ان للمشاركة 
ف��ي ك��أس أوروب����ا 2020، م��ع ماتس 
هاملس، جيروم بواتنغ، طوني كروس، 

مانويل نويروتوماس مولر.

يوفنتوس يسعى لضم خاميس رودريغيز 

فنلندا تواصل عروضها القوية بدوري األمم األوروبية

هل فقد مانويل نوير بريقه مع »املانشافت«؟!
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سميث يرغب في توظيف خبرة تيري 
لصالح أستون فيال يبدو أن جلوس خاميس رودري��غ��ي��ز على 

مقاعد ب��دالء ب��اي��رن ميونخ سيعجل برحيله 
عن النادي البافاري صوب ال��دوري اإليطالي، 
إذ يوفنتوس يعتزم الظفر بخدمات النجم 
الكولومبي وجمع شمله مجددا مع البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وذك��رت صحيفة إكسبريس أن يوفنتوس 
ي��أم��ل ف��ي التعاقد م��ع خاميس رودري��غ��ي��ز، 
وأوضحت تبعا ملعلومات منسوبة إلى وسائل 
إعالم إيطالية أن يوفنتوس قد ينجح في الظفر 
بخدمات خاميس، ألن وكيل أعماله خورخي 
مينديز، هو نفس وكيل أعمال النجم البرتغالي 

كريستيانو رون��ال��دو. وتابع نفس املصدر أن 
»البيانكونيري«، يعتزم دفع مبلغ 62 مليون 
جنيه استرليني لضم خاميس إلى يوفنتوس، 
الذي ُيريد مواصلة سيطرته محليا، والتتويج 
كذلك مبسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان 

قريبا جدا من الفوز بها في السنوات األخيرة.
ه��ذا، وك��ان خاميس رودريغيز أثناء حمله 
قميص ري��ال م��دري��د، أثبت تفاهمه الكبير مع 
كريستيانو رونالدو فوق املستطيل األخضر، إذ 
مرر صاحب القدم اليسرى الساحرة عدة كرات 
حاسمة ألحسن العب في العالم خمس مرات، من 
أجل هز الشباك وقيادة الفريق اإلسباني العمالق 

إلى حتقيق النصر تلو اآلخر.
كما أن كريستيانو رونالدو حاول كثيرا ثني 
خاميس رودريغيز عن مغادرة القلعة املدريدية، 
واالن��ت��ق��ال إل��ى ب��اي��رن ميونخ، غير أن النجم 
الكولومبي انتقل إلى الفريق البافاري في نهاية 
املطاف، بسبب رغبته في احلصول على دقائق 

لعب أكثر.
ُيشار إلى أن خاميس رودريغيز )27 عاما(، 
ال يعيش أحسن أيامه برفقة فريق بايرن ميونخ، 
إذ يشعر النجم الكولومبي بالغضب من مالزمته 
دكة البدالء، في وقت ُيعاني فيه الفريق البافاري 

من أزمة نتائج مع املدرب اجلديد نيكو كوفاتش.

 ق��ال دي��ن سميث امل���درب اجل��دي��د لفريق 
أستون فيال املنافس في دوري الدرجة الثانية 
اإلجنليزي لكرة القدم إن��ه يتوقع أن يكون 
مساعده جون تيري عونا كبيرا له في اتخاذ 
القرارات رغم وصول ريتشارد أوكلي كمساعد 

للمدرب يوم االثنني.
وتولى سميث م��درب برينتفورد السابق 
ت��دري��ب أس��ت��ون فيال األس��ب��وع امل��اض��ي بعد 

إقالة ستيف بروس. وبدأ تيري قائد منتخب 
إجن��ل��ت��را ال��س��اب��ق أول���ى مهامه التدريبية 

كمساعد لسميث.
وق��ال سميث ملوقع النادي على اإلنترنت 

”أبلغت )تيري( أنه سيشارك في كل شيء.
”حتدثت معه مطوال بشأن ما قام به من 
قبل في املباريات وع��ن املدربني الذين عمل 

معهم ... أمر رائع أن يرغب في العمل معي“.

وأض��اف سميث أن أوكلي، ال��ذي سبق له 
العمل مساعدا له في برينتفورد، سيزيد من 

قوة مجموعة العمل.
وأوضح ”إنه يعرف أسلوبي في العمل كما 

أنه مدرب جيد وشخص رائع“.
ويحتل فيال املركز 15 في دوري الدرجة 
الثانية بعد الفوز ثالث مرات في أول 12 جولة 

وسيواجه سوانزي سيتي السبت املقبل. 


