
سجلت هولندا هدفني في آخر خمس 
دقائق لتنتزع التعادل 2-2 أمام أملانيا، 
التي هبطت بالفعل للدرجة الثانية، في 
دوري األمم األوروبية لكرة القدم، يوم 
االثنني لتضمن مكانا في قبل النهائي 
العام املقبل على حساب فرنسا بطلة 

العالم.
وأح�����رز ف��ي��رج��ي��ل ف���ان دي���ك ه��دف��ا 
بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في 
ال��وق��ت احملتسب ب��دل الضائع ليدرك 
ال��ت��ع��ادل للفريق الضيف وذل���ك بعد 
دقائق من هدف زميله كوينسي برومس 

في الدقيقة 85.
وك��ان��ت أمل��ان��ي��ا تقدمت بهدفني عن 

طريق تيمو فيرنر وليروي ساني.
وانضمت هولندا بذلك إلى سويسرا 
وإجنلترا والبرتغال التي ستستضيف 
الدورين قبل النهائي والنهائي في يونيو 

حزيران.
وتصدرت هولندا املجموعة األولى 
في الدرجة األول��ى برصيد سبع نقاط 
وت��ف��وق��ت ع��ل��ى ف��رن��س��ا ف��ي امل��واج��ه��ة 
املباشرة لتواصل تألقها م��ع مدربها 
اجلديد رونالد كومان عقب اإلخفاق في 

التأهل آلخر بطولتني كبيرتني.
وق���ال ف��ان دي��ك للصحفيني ”هذه 
مكافأة عملنا اجل���اد. ك��ان م��ن الرائع 
إدراك ال��ت��ع��ادل وال��ت��أه��ل. بعد شوط 
أول متوسط كنا ن��رغ��ب ف��ي الظهور 
بشكل أفضل بعد االستراحة. أظهرنا 

شخصيتنا الليلة“.
وتقبع أملانيا، التي خرجت بشكل 
م��ف��اج��ئ م��ن دور امل��ج��م��وع��ات بكأس 
العالم في يونيو حزيران املاضي، في 
املركز األخير باملجموعة األول��ى خلف 
فرنسا التي أخفقت في مواصلة التقدم 

باملسابقة.
ورغم ذلك بدأت أملانيا املواجهة بقوة 
وتسبب ال��ث��اث��ي ال��ش��اب فيرنر )22 
ع��ام��ا( وس��ان��ي )22 ع��ام��ا( وسيرجي 
جنابري )23 عاما( في مشكات عديدة 
للدفاع الهولندي بفضل سرعتهم الكبيرة 

خاصة في الشوط األول.
وأظهرت أملانيا قوتها خال الفوز 3 
-صفر وديا على روسيا يوم اخلميس 
املاضي بعدما أجرى يواخيم لوف مدرب 
أملانيا ع��دة تغييرات على التشكيلة 
بعد اخل��روج احملبط من ك��أس العالم 

والهبوط في دوري األمم.
وق��ال ل��وف للصحفيني ”أنا محبط 
ب��ع��ض ال��ش��يء بسبب النتيجة لكن 
بصفة عامة شاهدت إيجابيات أكثر 
م��ن السلبيات. لعبنا ال��ش��وط األول 
بشكل جيد جدا وك��ان يجب أن نسجل 
الهدف الثالث في الشوط الثاني حلسم 

اللقاء“.
وأض��اف امل��درب الفائز بكأس العالم 
2014 في إش��ارة إل��ى املوسم احملبط 
احلالي لباده ”لكن مثل األشياء باتت 

متكررة لنا طوال العام“.
وتقدمت أملانيا بهدف بعد تسع دقائق 
عندما استقبل فيرنر برأسه متريرة ثم 
سدد كرة منخفضة قوية في الشباك من 

20 مترا.
وف��ي الدقيقة 20 سجل ساني هدفا 
بطريقة مشابهة إذ تلقى مت��ري��رة من 

توني ك��روس الع��ب ال��وس��ط وأض��اف 
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ب��ع��د ت��س��دي��دة غيرت 
اجتاهها من خارج منطقة اجلزاء لتصبح 

النتيجة -2صفر.
وكاد جنابري أن يسجل الهدف الثالث 
بضربة رأس رائعة في الدقيقة 40 كما 
تفوق فيرنر على منافسه لكنه سدد 

خارج املرمى بعد مرور ساعة من اللعب 
وسط معاناة هولندا في السيطرة على 

األملان.
واس��ت��م��رت األفضلية ألملانيا حتى 
قلص برومس ال��ف��ارق. وبعدها سجل 
فان ديك هدف التعادل ليصعد بباده 

إلى قبل نهائي البطولة اجلديدة. 

وانضم جنم بايرن ميونخ، توماس 
مولر، إلى قائمة النجوم الذين خاضوا 
100 م��ب��اراة على األق��ل في مسيرتهم 

الدولية بقميص املنتخب األملاني.
وشارك مولر في تعادل أملانيا املثير 
مع هولندا، والتي حملت امل��ب��اراة رقم 
100 في مسيرة الاعب مع »املانشافت«، 

والتي بدأها في عام 2010.
وف��ي م��ب��اراة أخ���رى أن��ه��ى منتخب 
ال���دمن���ارك م��ش��واره ف��ي دوري األمم 
األوروب��ي��ة، بتعادل سلبي م��ع ضيفه 
اإليرلندي، مساء اإلث��ن��ني، في اجلولة 
األخيرة من مباريات املجموعة الرابعة 

باملستوى الثاني للبطولة.

ول��م تؤثر ه��ذه النتيجة على مصير 
املنتخب الدمناركي، الذي تأهل بالفعل 

إلى املستوى األول للبطولة.
ويتصدر منتخب ال��دمن��ارك ترتيب 
املجموعة برصيد 8 نقاط، وحتل ويلز 
ف��ي امل��رك��ز الثاني ب�6 ن��ق��اط، وأخيرا 

إيرلندا في املركز األخير بنقطتني.
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يواكيم  لوف مع ساني حلظة استبداله

استبعاد رونالدو وميسي 
وصالح من القائمة 

املختصرة للكرة الذهبية
فجرت صحيفة ليكيب، حسب أوليه عربية، مفاجأة 
من العيار الثقيل، بعد نشر أسماء الثاثي مبابي مهاجم 
ب��اري��س س��ان جيرمان ول��وك��ا م��ودري��ت��ش الع��ب وسط 
ريال مدريد وزميله في الفريق رافائيل فاران في القائمة 

املختصرة.
واستبعدت الصحيفة تواجد غريزمان مهاجم أتلتيكو 
مدريد ومحمد صاح مهاجم ليفربول ورونالدو مهاجم 

يوفنتوس وليونيل ميسي مهاجم برشلونة ضمن القائمة.
وبالرغم من ه��ذه التسريبات إال أن ليكيب لم تعلن 
بشكل رسمي حتي اآلن القائمة املختصرة حول الاعبني 

املرشحني حلصد اجلائزة.
و سيتم اإلعان عن الفائز باجلائزة هذا العام من قبل 

املجلة الفرنسية في الثالث من شهر ديسمبر املقبل.

هولندا تقلب الطاولة على أملانيا وفرنسا وتتأهل لنصف نهائي دوري األمم

فرحة فان دايك بهدف هولندا القاتل

الوجوه الشابة بسمة أمل ألملانيا خالل عام حزين

سواريز يحض دميبيلي على »املزيد من التركيز«
ح��ض ل��وي��س س���واري���ز مهاجم 
برشلونة متصدر الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، زميله عثمان دميبيلي 
ال��ذي ي��واج��ه ان��ت��ق��ادات ف��ي الفترة 
امل��اض��ي��ة، ع��ل��ى »ال��ت��رك��ي��ز أك��ث��ر« 
ع��ل��ى أرض امل��ل��ع��ب، وذل���ك عشية 
مباراة ودي��ة بني منتخبي بادهما 

األوروغواي وفرنسا.
وقال سواريز في مؤمتر صحافي 
عشية امل��ب��اراة على ملعب »ستاد 
دو فرانس« في ضاحية سان دوني 

الباريسية، »عثمان يدرك ذلك«.
وتابع« كرة القدم هي امتياز لكل 
العب. رمبا يجب عليه التركيز أكثر، 
وأن يكون مسؤوالً أكثر في بعض 

النقاط«.

أضاف »ثمة أمثلة عن االحتراف 
في برشلونة عليه أن يستوحي منها. 
لكن سيواصل التعلم، بالثقة التي 
ميلكها والتي تسمح له ب��أن يحقق 
النجاح في برشلونة، ألنه يستحق 

أن يكون في النادي الكاتالوني«.
واعتبر سواريز أن دميبيلي )21 
عاماً( الفائز مع منتخب باده بكأس 
العالم 2018 في روسيا، حجز مكانه 
ف��ي ن���ادي ب��رش��ل��ون��ة، م��وض��ح��اً أن 
»عاقاته م��ع زم��ائ��ه جيدة ج��داً«، 
نافيا وج��ود أي مشكلة في اندماج 

الاعب الفرنسي.
وان��ض��م دميبيلي إل��ى برشلونة 
مطلع املوسم املاضي من بوروسيا 
دورمت��ون��د األمل��ان��ي، ف��ي صفقة قد 

تصل قيمتها الى 145 مليون يورو 
مع املكافآت واحل��واف��ز. وغ��اب عن 
جزء كبير من املوسم املاضي بسبب 

اإلصابة.
وع��ل��ى رغ��م ب��داي��ت��ه ال��ق��وي��ة مع 
فريقه هذا املوسم بتسجيله خمسة 
أهداف في أول ست مباريات، قدم أداء 
متفاوتاً في الفترة املاضية، وتعرض 
النتقادات جلهة مستواه على أرض 

امللعب، وأيضا انضباطه خارجه.
وق���ال عنه م��درب��ه ف��ي املنتخب 
دي��دي��ي��ه دي��ش��ان اإلث��ن��ني امل��اض��ي 
»عثمان معتاد على التأخير« مع 
ناديه، مطالباً إياه بأن يكون »أكثر 
انتباها إل��ى أم��ور هي ج��زء من كرة 

القدم االحترافية«.

جاء تعادل املنتخب األملاني مع نظيره 
الهولندي 2-2، مساء اإلثنني، ليبدو متناسبا 
مع »عام للنسيان« عاشه املنتخب األملاني، 
حيث شهد صدمة اخل��روج املبكر من كأس 
العالم 2018 بروسيا، وكذلك هبوطه إلى 
دوري املستوى الثاني في النسخة األولى 
من بطولة دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وكان املنتخب األملاني، الذي تأكد هبوطه 
ل��دوري املستوى الثاني ب��دوري األمم قبل 
أيام، قد تقدم بهدفني مبكرين في مباراته أمام 
نظيره الهولندي، أمس اإلثنني في املجموعة 
األولى، لكن هولندا رفضت الهزمية وأدركت 
التعادل خال آخر 5 دقائق لتنتزع صدارة 
املجموعة بفارق األهداف أمام فرنسا وتتأهل 
إلى الدورة الرباعية التي تقام منافساتها في 

يونيو  2019.
ورغم صدمة الهبوط بالبطولة األوروبية 
بعد أشهر من صدمة خروج أملانيا من دور 
املجموعات باملونديال الروسي، أبدى العبو 
املنتخب األملاني ومديره الفني يواكيم لوف 
إص���رارا وطموحا لتحقيق األف��ض��ل على 

طريق جتديد دماء الفريق.
وقال لوف »لدينا فريق مبتوسط أعمار 
العبني صغير نسبيا وعليه تعلم احلفاظ 
على تقدمه عندما يكون متفوقا بهدفني 

نظيفني، وكيفية حسم املباراة«.
وش��ه��د التشكيل األس��اس��ي للمنتخب 
األملاني أم��س مزيجا من الوجوه الواعدة 
أمثال سيرجي جنابري ول��ي��روي ساني، 
وعناصر اخلبرة أمثال العب خط الوسط 
ت��ون��ي ك���روس وامل���داف���ع م��ات��س هوميلز 

وحارس املرمى مانويل نوير.

وسجل هدفي املنتخب األمل��ان��ي أم��س، 
تيمو فيرنر وس��ان��ي، حيث واص���ل خط 
الهجوم اجلديد تألقه، بعد 4 أيام من تألقه 
في املباراة الودية التي انتهت بالفوز على 

روسيا 0-3.
ول��م يكن أم���ام ل��وف ب��دي��ا ع��ن إج��راء 
تغييرات جتدد دم��اء الفريق بعد أن عاش 
املنتخب األملاني صدمة اخل��روج من الدور 
األول للمونديال للمرة األولى منذ 80 عاما، 
علما بأنه ت��وج باللقب للمرة الرابعة في 

تاريخه عبر نسخة البرازيل 2014.
وبات العبون أمثال توماس مولر، الذي 
كان ضمن البدالء في الباراة الدولية رقم 
100 في مسيرته أمس اإلثنني، خارج قائمة 

املشاركني بانتظام في التشكيل األساسي.
كذلك ل��م يتم استدعاء سامي خضيرة 
للمنتخب منذ املونديال ال��روس��ي، وغاب 
ج��ي��روم بواتينج ع��ن صفوف الفريق في 

املباراتني املاضيتني.
وخال 13 مباراة خاضها هذا العام، حقق 
املنتخب األملاني 4 انتصارات فقط مقابل 6 

هزائم و3 تعادالت.
ولم تقتصر أزمات املنتخب األملاني خال 
ع��ام 2018 على س��وء النتائج وإمن��ا شهد 
اعتزال مسعود أوزيل اللعب الدولي بشكل 
مثير للجدل، حيث أعلن ال��اع��ب رحيله 
عن املنتخب مدعيا تعرضه للتمييز بسبب 

أصوله التركية.
ووص���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة »س��ودوي��ت��ش��ه 
تسايتوجن« نتيجة التعادل في مباراة أمس 
بأنها »نهاية مناسبة لعام رديء«، لكنها 
وصفتها أيضا بأنها »أفضل مباراة للمنتخب 

في عام 2018«.
وذك���رت مجلة »ك��ي��ك��ر« ال��ري��اض��ي��ة أن 
النتائج األخ��ي��رة »متنح األم��ل في حدوث 
حتول إيجابي رغم التعادل 2-2... التعادل 
يؤكد على أن 2018 هو عام للنسيان... ألن 
مرحلة إع��ادة البناء ب��دأت في وقت متأخر 

للغاية منه«.
ورمب����ا ال مي��ت��ل��ك ل���وف ف��رص��ة كبيرة 
م��ن ال��وق��ت إلع���ادة هيكلة ال��ف��ري��ق، حيث 
تنطلق ال��ت��ص��ف��ي��ات امل��ؤه��ل��ة لنهائيات 
ك��أس األمم األوروب��ي��ة )ي��ورو 2020( في 
م��ارس ، وستسحب قرعة دور املجموعات 

بالتصفيات في الثاني من ديسمبر .
وأب���دى س��ان��ي الع��ب مانشستر سيتي 
اإلجن��ل��ي��زي، وال����ذي استبعد م��ن قائمة 
املنتخب األملاني في املونديال في قرار مثير 
للجدل، رغبة أكبر في استعراض إمكانياته، 
كما كان لتحول جوشوا كيميتش إلى خط 
الوسط أث��ر إيجابي على األداء، وأنعشت 
بعض ال��وج��وه الشابة، أم��ث��ال الع��ب خط 
الوسط كاي هافيرتز، اآلمال بشكل كبير في 

التعافي.
وقد جنحت العناصر الهجومية اجلديدة 
في منح املنتخب عنصر السرعة واحلسم، 
وه��و م��ا افتقده املنتخب رغ��م ق��درت��ه على 

االستحواذ على الكرة.
واستعرض الاعبون الشبان قدراتهم 
بشكل واضح، وأثنى لوف على ساني بعد 
أن »حقق التقدم الذي نحتاجه«، لكن املدرب 
طالب الفريق باملزيد من احلسم للهجمات، 
لتفادي تكرار سيناريو مثل ال��ذي شهدته 

مباراة األمس.
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رابطة الدوري اإلجنليزي توقع عقدًا جديدًا 
مع سكاي سبورتس

قالت رابطة الدوري االجنليزي 
لكرة ال��ق��دم، إنها وقعت رسمياً 
ع��ل��ى ع��ق��د ج��دي��د حل��ق��وق البث 
التلفزيوني احمللي ميتد ل�5 أعوام 
مع سكاي سبورتس بقيمة 595 
مليون جنيه إسترليني )764.99 

مليون دوالر(.
وتشمل الرابطة دوري الدرجة 

الثانية، إضافة للدرجتني األدنى.
وذك������رت ت���ق���اري���ر إع��ام��ي��ة 
أن بعض أن��دي��ة دوري ال��درج��ة 
الثانية، كانت تعارض االتفاقية 
وأن مالك ليدز يونايتد أندريا 

رادريتساني، حتدث عن احتمال 
اق��ام��ة ب��ط��ول��ة منفصلة باسم 

»الدوري اإلجنليزي املمتاز 2«.
ل��ك��ن وب��ع��د اج��ت��م��اع ملجلس 
اإلدارة، ق���ررت ال��راب��ط��ة قبول 
ال����ع����رض امل����ق����دم م����ن س��ك��اي 
س���ب���ورت���س ال���ش���ري���ك احل��ال��ي 

للرابطة في البث.
وج��اء ف��ي بيان بهذا الصدد: 
»درس مجلس االدارة كافة املواد 
ذات ال��ص��ل��ة وت��ش��م��ل م��راس��ات 
من أندية تشارك بدوري الدرجة 
الثانية، وفي ضوء كل املعلومات 

امل��ت��اح��ة ي���رى أن م���ن األف��ض��ل 
للرابطة التوقيع على عقد ملدة 
خمسة أع��وام بقيمة 595 جنيه 

إسترليني«.
ومي��ت��د ال��ع��ق��د، ال����ذي ق��ال��ت 
الرابطة إن��ه يشهد زي��ادة 35% 
مقارنة بالقيمة احلالية حلقوق 

البث، حتى مايو 2024.
وتضم الرابطة بطولتي دوري 
الدرجة الثالثة ودوري الدرجة 
الرابعة وك��أس الرابطة األندية 
االجن��ل��ي��زي��ة، وك����أس ال����دوري 

اإلجنليزي.


