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إسبانيا تذيق كرواتيا أكبر هزمية في تاريخها
أظهرت إسبانيا قدراتها الرائعة حتت قيادة
امل��درب لويس إنريكي بعدما مزقت كرواتيا
وصيفة بطل كأس العالم لكرة القدم بسداسية
دون رد يوم الثالثاء في أقسى هزمية يتجرعها
الفريق الزائر عبر تاريخه لتهيمن إسبانيا على
مجموعتها في دوري األمم.
وافتتح العب الوسط ساؤول نيجيز أهداف
اسبانيا على عكس سير اللعب في املباراة التي
أقيمت في مسقط رأسه مدينة إيلتشي بضربة
رأس في منتصف الشوط األول بعدما كانت
كرواتيا ب��دأت املواجهة بشكل جيد وأه��درت
فرصتني.
وضاعف أصحاب الضيافة النتيجة سريعا
بتسديدتني رائ��ع��ت�ين م��ن م��ارك��و أسينسيو
احتسبت الثانية منها هدفا عكسيا من حارس
كرواتيا لوفري كالينيتش حيث ارت��دت الكرة
منه بعد أن اصطدمت بالعارضة.
وأنهى رودريجو مورينو هجمة رائعة بعد
االستراحة قبل أن يحرز القائد سيرجيو راموس
الهدف اخلامس.
وأكمل إيسكو السداسية لتصبح إسبانيا أول
فريق يهز مرمى كرواتيا ست م��رات وتسيطر
على املجموعة ال��راب��ع��ة ف��ي ال��درج��ة األول��ى
برصيد ست نقاط.
وهي أيضا املرة الثانية هذا العام التي تسجل
فيها إسبانيا ستة أهداف في مرمى وصيف لبطل
كأس العالم عقب تغلبها  1-6على األرجنتني
وصيفة نسخة  2014في مارس اذار.
ودخلت إسبانيا مواجهة يوم الثالثاء مفعمة
بالثقة بعد فوزها ب��أول مباراة تلعبها حتت
ق��ي��ادة امل���درب لويس إنريكي وك��ان��ت خ��ارج
األرض  1-2على إجنلترا في مستهل مشوارها
بدوري األمم يوم السبت.

مباراة مذهلة

قال أسينسيو الذي صنع أيضا ثالثة أهداف
”قدمنا مباراة مذهلة وتوجنا أسبوعا رائعا.
كان علينا استعادة الشعور الذي كان لدينا من
قبل ،لعبنا مباراتني رائعتني“.
ومن أجل الوصول إلى نهائيات دوري األمم
في يونيو حزيران املقبل ،حتتاج إسبانيا إلى
نقطتني فقط من مباراتيها املتبقيتني ،على أرضها
ضد إجنلترا وخارجها أمام كرواتيا.
وأض��اف أسينسيو ”واجهنا فريقني وصال
إل��ى م��راح��ل متقدمة ف��ي ك��أس ال��ع��ال��م وه��ذه
االنتصارات مهمة من أجل الوصول للمرحلة
النهائية ،وهذا حتد وضعناه أمام أنفسنا“.
وأجرى املدرب ثالثة تغييرات على التشكيلة
التي ف��ازت في وميبلي باشراك خوسيه جايا
م��داف��ع بلنسية وث��ن��ائ��ي ري���ال م��دري��د دان��ي

ساؤول يحتفل بهدف إسبانيا األول

سيبايوس وأسينسيو.
وباشراكهم أصبح لويس إنريكي أول مدرب
إلسبانيا في  16عاما يختار ستة العبني من
ريال مدريد في التشكيلة األساسية ليسخر من
مخاوف أبدتها وسائل إعالم إسبانية عندما مت

تعيينه بأنه سيقوم بالتمييز ضد العبي ريال
مدريد لصالح العبي ناديه السابق برشلونة.
وأحبط دان��ي كاربخال مدافع ري��ال مدريد
هجمة خطيرة ف��ي ب��داي��ة امل��ب��اراة م��ن ايفان
سانتيني مهاجم كرواتيا حيث بدأ فريق املدرب

إنريكي يسير على خطى لوبيتيغي
وديل بوسكي وكاماتشو
بعد أن استهل مسيرته بانتصار ثمني خارج
الديار على إجنلترا ،في دوري األمم األوروبية،
جنح لويس إنريكي ،املدرب اجلديد إلسبانيا ،في
حتقيق فوز عريض بسداسية نظيفة على كرواتيا،
في ثاني جوالت املجموعة ،الثالثاء ،ليسير بذلك
على خطى من سبقوه ،جولني لوبيتيجي وفيسنتي
ديل بوسكي وخوسيه أنطونيو كاماتشو ،بتحقيق
االنتصار في أول مباراتني مع املنتخب.
وجن��ح امل��درب السابق لبرشلونة ،في افتتاح
مسيرته مع إسبانيا ،بتحقيق انتصار مهم خارج
ال��دي��ار على حساب إجنلترا بنتيجة  ،1-2في
مستهل مشوار املنتخبني في البطولة املستحدثة من
قبل االحتاد القاري للعبة.
ومتكن إنريكي خالل مباراة أول أمس اليوم التي
احتضنها ملعب مارتينيز فاليرو مبدينة إلتشي
اإلسبانية ،م��ن حتقيق ال��ف��وز األك��ب��ر ف��ي تاريخ

مواجهات إسبانيا أمام وصيف بطل العالم.
ويعد ديل بوسكي ( 67عاما) هو املدرب صاحب
االن��ط�لاق��ة األف��ض��ل ف��ي ت��اري��خ امل���ات���ادور ،حيث
استطاع حتقيق  13انتصارا متتاليا في بداية
حقبته ،التي شهدت تتويج إسبانيا كبطل للعالم في
 ،2010ثم كبطل للقارة العجوز بعدها بعامني.
وكما فعل إنريكي في مباراة إجنلترا ،استهل
لوبيتيغي ،امل��دي��ر الفني احل��ال��ي ل��ري��ال مدريد،
مسيرته مع املنتخب بتحقيق فوز رائع على بلجيكا
في عقر داره��ا بثنائية نظيفة ،في م��ب��اراة كانت
األولى أيضا ملواطنه روبرتو مارتينيز على رأس
اإلدارة الفنية للشياطني احلمر.
وفي ثاني مبارياته ،حققت إسبانيا فوزا كاسحا
على ليشتنشتاين بنتيجة كبيرة ( ،)0-8إال أن هذه
السلسلة توقفت في محطة إيطاليا بتعادل إيجابي
( )1-1في تورينو.

مانشيني متفائل رغم استمرار
أزمة املنتخب اإليطالي
بقي م��درب املنتخب اإليطالي روبرتو مانشيني
متفائال ،على الرغم من استمرار أزم��ة “األتسوري”
وخسارته اإلثنني أمام مضيفه البرتغالي صفر -1في
مباراته الثانية ضمن دوري األمم األوروبية في كرة
القدم.
وبهدف من أندريه سيلفا في أوائل الشوط الثاني،
خرجت البرتغال منتصرة من مباراتها األول��ى في
املسابقة القارية اجلديدة رغم غياب جنمها وقائدها
كريستيانو رونالدو ،فيما جتد إيطاليا نفسها في ذيل
املجموعة الثالثة للمستوى األول بعد مباراتني ،وذلك
لتعادلها اجلمعة على أرضها أمام بولندا .1-1
وفي ظل استمرار األزمة رغم االستعانة مبانشيني
خلفا جلانبييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشل
التأهل الى مونديال روسيا  ،2018خرجت الصحف
اإليطالية بعناوين متشائمة جدا وكتبت “كورييري
ديال سيرا” الثالثاء “إيطاليا مانشيني في أزمة منذ
اآلن” ،فيما رأت “ال ريبوبليكيا” أن “إيطاليا لم تنجح
حتى اآلن في النهوض من كابوس كأس العالم”.
وبالنسبة لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” ،فإن
“إيطاليا لم تستيقظ” ،فيما إنتقدت “ال ستامبا” ما
وصفته “إيطاليا الصغيرة”.
وبعد الغياب عن ك��أس العالم للمرة األول��ى منذ
 ،1958جتد إيطاليا نفسه أم��ام خطر الهبوط الى
املستوى الثاني في النسخة األول��ى من دوري األمم
األوروب��ي��ة ،وم��ا يترافق معه م��ن ع��واق��ب تتجاوز
الكبرياء ،إذ أن تراجعها سيضعها أمام احتمال مواجهة
منتخبات كبرى في التصفيات املؤهلة لكأس أوروبا
 2020أو كأس العالم .2022
ولم تفلح التعديالت التسعة التي أجراها مانشيني
اإلثنني على التشكيلة التي واجهت بولندا في بولونيا،
بل كل ما فعله هو أن دون اسمه كأول مدرب منذ 20
عاما يبدأ مباراة للمنتخب الوطني دون أي العب من
يوفنتوس بطل الدوري في املواسم السبعة املاضية.
واالحصائيات في التشكيلة احلالية مقلقة للغاية،
ألن الالعب األكثر تسجيال بني الالعبني الذين تواجدوا

زالتكو داليتيش امل��ب��اراة بشكل رائ��ع وسبب
الكثير من املتاعب إلسبانيا التي خسرت -2
 1عندما التقى الفريقان الخ��ر م��رة ف��ي دور
املجموعات لبطولة أوروبا .2016
ولعب كاربخال أيضا التمريرة التي افتتح

منها س��اؤول التسجيل السبانيا ليمنح بالده
الثقة أمام الفريق الزائر الذي فقد االستحواذ
على ال��ك��رة ف��ي وس��ط امللعب قبل أن يسجل
أسينسيو من مسافة بعيدة.وفقدت كرواتيا،
التي أث��ارت إعجاب اجلميع بطريقة احتفاظها

لوكاكو يقود بلجيكا النتصار كبير على أيسلندا بدوري األمم
سجل املهاجم روميلو لوكاكو هدفني
ومت احتساب ركلة ج��زاء ل��ه سجل منها
ايدن هازارد هدفا لتسحق بلجيكا مضيفتها
ايسلندا 3-صفر ف��ي املجموعة الثانية
بالدرجة االولى من دوري االمم االوروبية
لكرة القدم وذلك في ريكيافيك أول من أمس
الثالثاء.
وتعرض املهاجم لوكاكو املفعم باحليوية
للعرقلة من سفيرير إينجاسون في الدقيقة
 28واشار احلكم مباشرة باحتساب ركلة
ج��زاء ليدفع ه��ازارد على الفور باحلارس
هانيس هالدورسون في االجت��اه اخلاطئ
محرزا الهدف األول للضيوف.
وضاعف لوكاكو الغلة لبلجيكا بعدها
بدقائق بعد ان س��دد من م��دى قريب عقب
ارتداد الكرة اليه .واشار احلكم بان الكرة
جتاوزت خط املرمى قبل ان يبعدها بيركر
سيفارسون.
وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد الهدف
الثالث بعد ان نكز الكرة بقدمه مبهارة قبل
تسع دقائق على نهاية الوقت االصلي.
وه��ذه أول مباراة لبلجيكا في البطولة
اجلديدة لتنهي سلسلة تشمل  13مباراة
رسمية بدون هزمية اليسلندا على ارضها.
وك��ان��ت ايسلندا خ��س��رت 6-صفر أم��ام
مضيفتها سويسرا في املباراة االولى لها في
دوري االمم يوم السبت املاضي.
وخسر ايريك هامرين مدرب ايسلندا االن
أول مباراتني له في مهمته التدريبية وتلقت
شباكه تسعة أهداف حتى االن وهو ما اضر
بشدة بسمعة الفريق الذي اشتهر بصالبة
دفاعه.

العبو بلجيكا يحتفلون بإحراز هدفا ً في مرمى أيسلندا

واج��رى هامرين ثالثة تغييرات على
تشكيلته ال��ت��ي خ��س��رت أم���ام سويسرا
حيث ح��ل رون���ار س��ي��ج��وردس��ون وإميل
هالفريدسون وهوردور ماجنوسون محل
روري��ك جيسالسون وج��ودالج��ر فيكتور
بالسون وبيورن سيجوردسون وبدا فريقه
أكثر استقرار في الفترات االولى من املباراة.
وبدأت بلجيكا بتسعة العبني من الذين
شاركوا ضمن التشكيلة االساسية ملباراة

حتديد املركز الثالث بكأس العالم 2018
أمام اجنلترا حيث حل دريس ميرتنز بديال
لكيفن دي بروين املصاب .وعلى الرغم من
افتقارها لواحد من أب��رز صانعي اللعب
لديها ،ل��م تغب اللمسات االب��داع��ي��ة عن
الفريق.
وس���دد جيلفي س��ي��ج��وردس��ون مبكرا
لتغير الكرة مسارها وتذهب بعيدا في ظل
ضغط قوي من ايسلندا .ولكن ومبجرد ان

الرئيس الليبيري وياه يشارك في مباراة لتكرميه
مانشيني

في مباراة الثالثاء إن كان في امللعب أو على مقاعد
البدالء هو قلب دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني ()8
الذي غاب عن اللقاء اإلثنني ،وذلك بعد انسحاب ماريو
بالوتيلي ( 14هدفا) بسبب االصابة ومتابعته املباراة
من املدرجات.
لكن مانشيني شدد بأن ما يتبعه في الوقت احلالي
يشكل اخليار الوحيد إلعادة منتخب بالده الى مستواه
السابق واخراجه من األزمة التي جعلته يتراجع الى
مركز ال يليق بألقابه العاملية األربعة في التصنيف
العاملي بعدما أصبح احل��ادي والعشرين ،مباشرة
خلف البيرو.
وقال املدرب السابق إلنتر ميالن ومانشستر سيتي
اإلنكليزي بعد اخلسارة الرسمية األولى لبالده أمام
البرتغال منذ ايار/مايو  1957في تصفيات مونديال
( 1958صفر ،)-3بأنه “علينا أن ننضج .إذا لم يسبق
لالعب شاب أن لعب على مستوى مرتفع ،فمن البديهي
أن يعاني في املباريات القليلة األولى”.

بالكرة في كأس العالم ،الثقة لتهيمن إسبانيا
على املباراة وتخترق دفاع املنتخب الكرواتي
بكل سهولة وتلحق به أثقل هزمية منذ اخلسارة
 1-5أمام إجنلترا في مباراة بتصفيات كاس
العالم في سبتمبر أيلول .2009

ش��ارك ج��ورج وي���اه ،الرئيس
احلالي لليبيريا وأحد أفضل العبي
كرة القدم األفارقة السابقني ،في
م��ب��اراة ودي��ة أقيمت بني منتخب
بالده ونظيره النيجيري ،خصصت
لتعليق ال��رق��م  14ال���ذي حمله
خالل الدفاع عن أل��وان املنتخب .
وأقيمت امل��ب��اراة ليل الثالثاء في
العاصمة الليبيرية مونروفيا،
وانتهت بخسارة املضيف أم��ام
نظيره  .2-1وش��ارك وياه البالغ
من العمر حاليا  51ع��ام�اً ،لـ 79
دقيقة ،قبل أن يخرج على وقع
تصفيق احلاضرين في امللعب.
وأظ����ه����رت ص����ور وأش���رط���ة
مصورة تداولها مستخدمون على
مواقع التواصل االجتماعي ،وياه
وهو يقوم باستعراض مهاراته مع
الكرة خالل فترة اإلحماء ،ويقوم
مب��ح��اوالت م��راوغ��ة وينفذ ركلة
حرة خالل املباراة .وانتخب وياه
رئيساً لبالده ف��ي يناير ،2018
وهو يعد من أبرز املواهب الكروية
التي أجنبتها القارة السمراء.
وأبهر الالعب السابق ألندية

جورج وياه

موناكو وب��اري��س س��ان جيرمان
الفرنسيني ،وم��ي�لان اإلي��ط��ال��ي،
مالعب ك��رة القدم األوروب��ي��ة في
العقد األخير من القرن املاضي،
ون���ال ع��ام  1995ج��ائ��زة الكرة
الذهبية م��ن قبل مجلة “فرانس
فوتبول” الفرنسية (كانت متنح

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ألفضل الع��ب في
أوروبا فقط).
وكان وياه أول العب من خارج
أوروب��ا ينال هذه اجلائزة (كانت
متنح قبل  1995لالعبني أوروبيني
فقط) ،وال ي��زال اإلفريقي الوحيد
الذي توج بها.

تقدمت بلجيكا - 2صفر بشكل حاسم ،عانى
أصحاب االرض لصناعة ول��و فرصة في
شكل تسديدة على املرمى.
وعلى النقيض ،اندفع العبو بلجيكا نحو
الهجوم ،وسدد توماس مونييه في قاعدة
القائم خالل الشوط الثاني .وسدد لوكاكو
بقوة قبل النهاية لتمر فوق العارضة قبل
ان يسدد ف��ي مرمى ه��ال��دورس��ون ليكمل
الثالثية.

برشلونة يوافق على خوض
إحدى مباريات الليجا في أمريكا
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم “الليجا” أن ناديي
برشلونة وجيرونا اإلسبانيني وافقا على خوض مباراتهما في
املسابقة مبدينة ميامي األمريكية.
ويتبقى اآلن للرابطة اإلسبانية احلصول على موافقة احتاد
الكرة اإلسباني حتى ميكن إقامة أول مباراة في تاريخ الليجا
خارج حدود إسبانيا .وأرسل برشلونة وجيرونا ورابطة الدوري
اإلسباني خطابا إلى احتاد الكرة اإلسباني طالبوا فيه باحلصول
على موافقته من أجل تنظيم املباراة في املدينة األمريكية .وحمل
اخلطاب توقيع كل من جوسيب ماريا بارتوميو ،رئيس برشلونة،
وديلفي خيلي ،رئيس جيرونا ،وخافيير تيباس ،رئيس رابطة
الدوري اإلسباني.
وإذا وافق االحتاد اإلسباني على هذا الطلب ،فستلعب املباراة
التي ستجمع بني جيرونا وبرشلونة في املرحلة الـ  21من الدوري
اإلسباني في ميامي.
وكشفت رابطة الليجا أن امل��ب��اراة ستقام ،في ح��ال موافقة
االحتاد ،في  26يناير املقبل في الثانية و 45دقيقة مساءا بتوقيت
ميامي (الثامنة و 45دقيقة بتوقيت إسبانيا) على ملعب هارد
روك .ومن املقرر أن تقوم رابطة ال��دوري اإلسباني بتعويض
اجلماهير التي اشترت تذاكر امل��ب��اراة امل��ذك��ورة والتي ك��ان من
املفترض أن تقام على ملعب “مونتيليفي” ،معقل جيرونا .وعقدت
رابطة الليجا اجتماعا أمس مع نقابة الالعبني اإلسبان التي هددت
بالدخول في إضراب إذا ما أصرت الرابطة على تنفيذ مشروعها
بنقل بعض مباريات الليجا إلى الواليات املتحدة األمريكية.

