
هل يكون الفوز على بولندا هو نقطة حول 
حقيقية للمنتخب اإيطالي نحو النهوض من 

عثراته امتتالية؟
حقق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني أول فوز 
له في مسابقة رسمية ليفتح حقبة جديدة بعد 
مرارة الغياب عن نهائيات كأس العالم للمرة اأولى 
منذ 60 عاماً في مونديال روسيا، وذلك بالعودة 
غاماً من بولندا عقب ف��وزه بهدف نظيف ضمن 

دوري اأم اأوروبية.
وكانت ام��رة اأخيرة التي ف��ازت فيها إيطاليا 
في مباراة ضمن مسابقة رسمية، على ألبانيا في 
9  أكتوبر 2017 في تصفيات ك��أس العالم، تا 
ذلك خروجها في الباي أوف امؤهل الى مونديال 

2018 على يد السويد باخسارة صفر- 1 ذهاباً 
والتعادل السلبي إياباً.

ودخلت الكرة اإيطالية في أزم��ة حقيقية منذ 
ذلك التاريخ قبل ان يتولى مانشيني اإشراف على 
تدريب امنتخب في الوقت الذي لم ينتخب ااحاد 
اإيطالي رئيساً له حتى اآن. واحتفل اإيطاليون 
بالهدف الذي سجله كريستيانو بيراغي في الدقيقة 
اأخيرة في مرمى بولندا كما لو أن إيطاليا أحرزت 

لقب تلك البطولة )دوري اأم اأوروبية(.
وعلى الرغم من إص��رار مانشيني قبل امباراة 
بأن اأمور لن تكون دراماتيكية لو خسرها فريقه، 
فالواقع أن اللقاء ك��ان حاسماً أن اخاسر كان 
سيهبط إلى امستوى الثاني في هذه البطولة، وهذا 

ما حصل لبولندا. وكتبت صحيفة »ا ريبوبليكا«: 
»اخ��اص إيطاليا ونقطة التحول مانشيني«، 
معتبرة أن الفوز على بولندا هو »شهادة مياد 

منتخب وطني آخر«.
وكان امنتخب اإيطالي حقق فوزاً وحيداً حتى 
اآن بإشراف مانشيني ضد السعودية 2-1 في 

مباراة ودية في  مايو اماضي.
وق��ال مانشيني »حقبة جديدة تبدأ. سنذهب 
لزيارة رئيس اجمهورية بفخر« في إش��ارة إلى 
اللقاء مع الرئيس اإيطالي سيرجيو ماتاريا 
في روم��ا لاحتفال بذكرى م��رور 120 عاماً على 

تأسيس ااحاد اإيطالي.
في امقابل، قال رئيس اللجنة اأومبية اإيطالية 

جوفاني مااغو »جميع اإيطالين سيتواجدون 
هناك، من امهم جداً أن نذهب معنويات عالية جراء 
الفوز باأمس وأنا فخور بذلك. أرى جياً جديداً 
من الاعبن اإيطالين الشبان، ونحن افتقدنا إلى 

هؤاء في السنوات اأخيرة«.
وحدث مانشيني عن مشواره مع امنتخب منذ 
استام منصبه بقوله »بدأنا بالعمل والتعرف على 
الاعبن. ا أحبذ فكرة بأن اأسوأ قد أصبح وراءنا، 

أنه بالنسبة إلي لم يكن هناك أسوأ«.
واعتبر امدرب اإيطالي الشهير فابيو كابيلو بأن 
»خيارات مانشيني بدأت تؤتي ثمارها« مشيراً إلى 
أن امنتخب الوطني يستطيع اآن البناء على ذلك 

إنهاء امشوار في صدارة امجموعة.

وأضاف كابيلو مدرب إنكلترا وروسيا السابق 
»يعرف ام��درب اعبيه جيداً ويحاول البناء على 
ما ملكه«. وتابع »باأمس، خيار مانشيني سجل 

هدف الفوز«.
وك���ان مانشيني خ��اض ام��ب��اراة ض��د بولندا 
بالتشكيلة ذاتها التي خاضت امباراة الودية ضد 
أوكرانيا )1-1( اأسبوع اماضي. ثم قرر منح كيفن 
ازانيا مباراته الدولية اأول��ى منتصف الشوط 
الثاني على حساب مهاجم نابولي لورنتسو 

اينسينيي.
وج��ح البديل ال��ذي يلعب في صفوف كاربي 
من الدرجة الثانية في مرير الكرة احاسمة التي 
جاء منها هدف اخاص بواسطة بيراغي مدافع 

فيورنتينا الذي كان يخوض ثالث مباراة له فقط مع 
منتخبه الوطني بعد أن استدعي الشهر اماضي.

كما اختير نيكولو باريا )21 عاماً( للمشاركة 
أساسيا على حساب لورنتسو بيليغريني بعد أن 

لعب ضد أوكرانيا.
وأش��اد كابيلو بباريا أيضاً بقوله »هو اعب 
يقوم بتغيير السرعة ف��ي وس��ط املعب، منح 

الفريق بعداً إضافيا كنا نفتقده في السابق«.
وستكون امباراة ضد البرتغال بطلة أوروبا عام 
2016 على ملعب سان سيرو في 17  نوفمبر امقبل 
فرصة إضافية لتأكيد النهضة اإيطالية بإشراف 
مانشيني، علما أن البرتغال ملك 6 نقاط مقابل 4 

إيطاليا التي خاضت مباراة أكثر من منافستها.
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لقطة من مباراة إيطاليا وبولندا

ه���������ز روم�����������ان 
نويشتادتر ودينيس 
تشيرشيف الشباك 
ل��ت��ف��وز روس���ي���ا -2
ص���ف���ر ع���ل���ى ت��رك��ي��ا 
ف���ي م��واج��ه��ت��ه��م��ا في 
ام��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
للدرجة الثانية بدوري 
اأم اأوروب��ي��ة لكرة 

القدم اأحد.
وس�������دد ام����داف����ع 
ج��ورج��ي جيكيا كرة 
ارت��دت من القائم بعد 
رك��ل��ة رك��ن��ي��ة لتصل 
إل��ى نويشتادتر الذي 
وض��ع��ه��ا ف���ي ش��ب��اك 
احارس سينان بوات 
ليفتتح التسجيل في 

الدقيقة 20.
وضاعفت روسيا من 
تقدمها في الدقيقة 78 
عبر البديل تشيرشيف 
بعد مريرة ألكسندر 

جولوفن العرضية.
وت��ت��ص��در روس��ي��ا، 
ال����ت����ي ب���ل���غ���ت دور 
ال��ث��م��ان��ي��ة ف���ي ك��أس 
ال���ع���ال���م، ام��ج��م��وع��ة 
بسبع ن��ق��اط وتخرج 
م���واج���ه���ة ال��س��وي��د 
متذيلة الترتيب بنقطة 
واحدة يوم 20 نوفمبر 
تشرين الثاني. ولدى 

تركيا ثاث نقاط. 

إيطاليا تخطو اخطوة اأولى للنهوض من كبوتها

بيل يغادر معسكر ويلز عائدا إلى مدريد

فرحة اعبي روسيا

فان ديك قائد هولندا يغيب 
عن مواجهة بلجيكا الودية

انسحب فيرجيل فان ديك قائد منتخب هولندا لكرة القدم من تشكيلة 
الفريق قبل مباراة ودي��ة أم��ام بلجيكا اليوم الثاثاء عقب اق��ل من 24 
ساعة من تسجيله هدفا في اانتصار 3 -صفر على امانيا في دوري اأم 
ااوروب��ي��ة. وا ي��زال فان ديك )27 عاما( يشعر بتأثير إصابة في أحد 
الضلوع والتي عانى منها أثناء مواجهة ليفربول لساوثامبتون الشهر 
اماضي وذكر ااحاد الهولندي لكرة القدم في بيان يوم اأحد أنه قرر أن 
يلعب فان ديك أمام أمانيا فقط. ولن يتم استدعاء أي بديل خوض امباراة 

الودية أمام بلجيكا في بروكسل.
وافتتح فان ديك التسجيل للفريق الهولندي يوم السبت قبل أن يكمل 
مفيس ديباي وجورجينيو فينالدم الثاثية قبل النهاية ليحقق الفريق 

انتصارا معنويا على اجارة أمانيا. 

بيريز سيسمح مودريتش 
بالرحيل في هذه احالة

أوضحت تقارير صحافية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع 
شرطا واحدا من أجل السماح لاعب الكرواتي لوكا مودريتش بتحقيق حلمه 

اللعب في الدوري اإيطالي لكرة القدم.
وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز رم��ا سيعطي ال��ض��وء اأخ��ض��ر لرحيل ج��م »اميرنغي« لوكا 
مودريتش إلى فريق إنتر ميان اإيطالي، لكن مغادرة الدولي الكرواتي 
تتوقف على جاح »املكي« في احصول على خدمات البرازيلي نيمار دا 

سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي.
وأوضحت »ذا ص��ن«، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعام 
إيطالية أن، »ال��ن��ي��رات��زوري« سيحاول م��ج��ددا الظفر بخدمات لوكا 
مودريتش )33 عاما( في اميركاتو الشتوي، وأضاف أن إنتر ميان كان 
قريبا جدا من حسم صفقة الساحر الكرواتي في فترة اانتقاات الصيفية 

اماضية.
وكانت تقارير صحافية سابقة أكدت رغبة لوكا مودريتش باانتقال 
إلى إنتر ميان، من أجل حقيق حلمه باللعب في الدوري اإيطالي، الذي 
شد إليه اأنظار أخيرا بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

إلى صفوف يوفنتوس.
وتابع نفس امصدر أن ريال مدريد ا يزال متمسكا بإمكانية ضم النجم 
البرازيلي نيمار دا سيلفا أو زميله في فريق باريس سان جيرمان كيليان 
مبابي، وأضاف أن رئيس »اميرنغي« بيريز يريد ضم جم كبير من حجم 

كريستيانو رونالدو، من أجل العودة بالفريق إلى سكة اانتصارات.
في امقابل، لن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في احصول على خدمات نيمار 
أو مبابي، اسيما وأن باريس سان جيرمان يعول كثيرا على تألق النجمن 
البرازيلي والفرنسي من أجل التتويج مسابقة دوري أبطال أوروب��ا، التي 

يضعها النادي الباريسي نصب عينها منذ عدة سنوات.
يشار إلى أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2020، 
فيما تبلغ قيمة الساحر الكرواتي امالية حاليا تقريبا 25 مليون يورو، حسب 

موقع »ترانسفر ماركت« امتخصص في شؤون الاعبن.

فولفسبورج بوابة ليفاندوفسكي 
إنهاء عقمه التهديفي

يسعى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لكسر 
صيامه التهديفي أمام فولفسبورج، يوم السبت امقبل، ضمن منافسات 
اجولة الثامنة بالدوري اأماني. ويغيب ليفاندوفسكي عن زيارة الشباك 
سواء مع البافاري أو بولندا، منذ فترة طويلة، إذ استمرت معاناته مع 
منتخب باده، حيث فشل في هز شباك إيطاليا أمس اأحد، بامباراة التي 

انتهت بفوز اأزوري )1-0( في دوري اأم اأوروبية.
وبحسب موقع »سبورت 1«، فإن ليفاندوفسكي ا يزال متوقًفا عن هز 
الشباك مدة 552 دقيقة مع امنتخب البولندي، فضا عن 285 دقيقة، غاب 

خالها عن التسجيل مع الفريق البافاري.
وأضاف اموقع أن النجم البولندي ملك سجاً ميًزا أمام فولفسبورج، 

إذ سّجل خماسيته التاريخية في الفولفي عام 2015.

غوارديوا: ميسي انطوائي وشرس
شدد بيب غوارديوا، امدير الفني مانشستر سيتي اإجليزي، على 

الدور الكبير الذي يلعبه ليونيل ميسي، جم برشلونة اإسباني.
وقال غوارديوا، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو 
»ميسي شخص انطوائي وشرس، كما أنه يساعد زماءه على أن يكونوا 

أفضل«.
وأضاف »ميسي يكره الهزمة، إنه يلعب مثلما كان صغيًرا، كما أنه 

يصنع ال��ف��ارق لفريقه في 
امباريات القوية«.

وتابع غ��واردي��وا »لقد 
ساعدنا يوهان كرويف، على 
فهم كرة القدم بشكل مختلف، 
نحن نفوز وهو يقوم بشرح 
أسباب اانتصار لنا، وعندما 
نخسر، ي��ح��دث ذل��ك اأم��ر 
أيًضا، لقد جعلنا نحب هذه 

اللعبة«.
وأردف »ال��ف��وز ب��دوري 
أبطال أوروبا مع مانشستر 
سيتي؟ ا أع��رف ما إذا كنا 
مستعدين ل��ل��ف��وز ب��ذل��ك، 
ليس لدينا تاريخ اأندية 

اأخرى«.
وأم »ري��ال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، أظهروا أنهم يريدون 
الفوز بدوري اأبطال، ونفس احال أتلتيكو مدريد، الذي قام بعمل جيد 

خال السنوات اماضية، سنحاول أن نكون هناك معهم«. 
غاريث بيل

غوارديوا

ع���ادل غ��اري��ث بيل إل��ى ن��ادي��ه ري���ال مدريد 
اإس��ب��ان��ي م��غ��ادرا منتخب ب��اده ويلز وذل��ك 

مواصلة تعافيه من إصابة في الفخذ.
وعلى الرغم من تكرمه في مباراة إسبانيا 
التي خسرتها ويلز 4-1 اأسبوع اماضي، إا أن 
جناح ريال مدريد لم يشارك ضد اروخا كما أنه 
سيغيب عن مباراة ويلز ضد جمهورية أيرلندا 

في دوري اأم اأوروبية اليوم الثاثاء.
واعترف راين غيغز مدرب منتخب ويلز بأنه 
لن يغامر بإشراك بيل رغم أن اإصابة  »غير 
خطيرة«. وكتب احاد كرة القدم في ويلز على 
تويتر: »عاد غاريث بيل إلى ناديه ولن يسافر 

إلى دبلن مع باقي الفريق«.

روسيا تتخطى تركيا بثنائية نظيفة
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