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ألمانيا تستعد لمواجهة هولندا بالسقوط
في فخ التعادل أمام صربيا ودي ًا

مباريات اليوم تصفيات يورو 2020
الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

بلغاريا

م�ساء
8
ً

اجلبل اال�سود

HD4

انكلرتا

م�ساء
10.45
ً

الت�شيك

HD1

الربتغال

م�ساء
10٫45
ً

�أوكرانيا

HD4

لوك�سمبورغ

م�ساء
10٫45
ً

ليتوانيا

HD5

البانيا

م�ساء
10٫45
ً

تركيا

HD12

اندورا

م�ساء
10٫45
ً

اي�سلندا

HD13

مولدوفا

م�ساء
10٫45
ً

فرن�سا

HD6

ويلز يحافظ على سجله المثالي
بالفوز على ترينداد

حقق منتخب ويلز ف��وزا �صعبا
على �ضيفه ترينداد وتوباجو،
ب��ه��دف دون رد ،يف امل��ب��اراة
الودية ،التي جمعت املنتخبني
على ملعب ريك�سهام ،ا�ستعدادا
للجولة االفتتاحية من ت�صفيات
ك��أ���س الأم���م الأوروب��ي��ة «ي��ورو
.»2020
وج��اء ه��دف امل��ب��اراة الوحيد،
يف الدقيقة الأخ�يرة من الوقت
الأ�صلي للمواجهة ،عن طريق
بينجامني وودبرن.
وذك�������رت ���ش��ب��ك��ة «�أوب����ت����ا»
للإح�صائيات� ،أن ويلز حافظت
على �سجلها بعدم اخل�سارة يف

• جانب من لقاء أملانيا وصربيا

ف�شل منتخب �أملانيا يف حتقيق الفوز
ب ��أول��ى مبارياته يف ع��ام ،2019
بعد تعادله على �أر�ضه مع �رصبيا
« ،»1-1يف لقاء ودي �أقيم على ملعب
«فولك�سفاغن �أرينا» ،ا�ستعدا ًدا لبدء
ت�صفيات بطولة يورو .2020
تقدم املنتخب ال�رصبي بهدف بعد
مرور  12دقيقة على بداية املباراة،
�سجله لوكا يوفيت�ش ،قبل �أن يعادل
ليون جوريت�سكا النتيجة للأملان يف
الدقيقة  ،69يف مباراة �شهدت بطاقة
حمراء ح�صل عليها ميالن بافكوف،
العب �رصبيا.
ومن املقرر �أن يبد�أ املنتخب الأملاين
م�شواره يف ت�صفيات اليورو مبواجهة
من العيار الثقيل خارج �أر�ضه �ضد
هولندا ،الأحد املقبل.
جاءت البداية �رسيعة من املنتخب
الأمل��اين ،ال��ذي �ضغط بكثافة على

نظريه ال�رصبي م��ن الأم���ام ،و�سط
تراجع من ال�ضيوف.
ورغ��م ذل��ك ،باغت منتخب �رصبيا
نظريه الأمل��اين بهدف بعد مرور 13
دقيقة على بداية املباراة ،يف �أول
فر�صة حقيقية ،بعدما ا�ستقبل لوكا
يوفيت�ش عر�ضية من ركنية ،ليوجهها
بر�أ�سية متقنة �إلى داخل �شباك مانويل
نوير.
وت�صدى ماركو دمييرتوفيت�ش لفر�صة
تهديفية حمققة من تيمو فرينر ،الذي
وجها لوجه مع
تلقى متريرة و�ضعته
ً
حار�س �رصبيا ،قبل �أن يت�صدى الأخري
لت�سديدة قوية من مهاجم �أملانيا.
ووا����ص���ل ف�يرن��ر �إه������دار الفر�ص
ال�سهلة ،بعدما تهي�أت له كرة داخل
منطقة اجل��زاء �أم��ام امل��رم��ى ،لكن
دمييرتوفيت�ش ت�صدى لت�سديدته
برباعة ،ليحولها �إلى ركنية.

وكاد �آدم ليايت�ش �أن ي�ضاعف النتيجة
للمنتخب ال�رصبي ،بعدما ت�سلم
متريرة حريرية داخل منطقة اجلزاء،
لكنه �أط��اح بالكرة ف��وق العار�ضة
بغرابة �شديدة.
وقبل نهاية ال�شوط الأول بلحظات،
ك��اد امل��داف��ع ال����صرب��ي ،نيكوال�س
ميلينكوفيت�ش� ،أن يعزز تقدم منتخب
ب�لاده ب��ه� ٍ
�دف ث� ٍ
��ان ،لكن ت�سديدته
حتولت �إل��ى ركنية بعد ا�صطدامها
بالدفاع الأمل��اين ،لينتهي ال�شوط
بت�أخر املان�شافت يف عقر داره بهدف
دون رد.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،قرر لوف
ال��دف��ع بالنجم امل��خ����ضرم ماركو
روي�����س ،ب���دلاً م��ن ك��اي هافريتز،
ب��الإ���ض��اف��ة ال�ستبدال ن��وي��ر مبارك
�أندريه تري �شتيجن.
وجاء �أول تهديد �أملاين بعد اال�سرتاحة

عرب ت�سديدة قوية من روي�س ،لكن
حار�س �رصبيا �أبعدها برباعة �إلى
ركنية.وتوا�صل ت�ألق دمييرتوفيت�ش
�أمام طوفان هجمات الأملان ،ليت�صدى
لر�أ�سية ل�يروي �ساين ،يف الدقيقة
.64وبعد ٍ
ثوان معدودة ،كاد املنتخب
الأمل��اين �أن ي��درك التعادل ،بعدما
انفرد �إلكاي جوندوجان باحلار�س
ال�رصبي ،لينجح يف مراوغته قبل �أن
ي�سدد الكرة نحو املرمى ،ليبعدها
�أورو���س �سباييت�ش من على اخلط،
ويحرم �أ�صحاب الأر���ض من معادلة
النتيجة.
وا�ستطاع البديل ليون جوريت�سكا
�أن يوقع على ب�صمته ف��ور نزوله
بـ 13دقيقة فقط ،بعدما ت�سلم متريرة
على ح��دود منطقة اجل���زاء ،ليهي�أ
الكرة لنف�سه قبل �أن ي�سدد بقوة �إلى
داخل ال�شباك ،حمرزً ا هدف التعادل

للمان�شافت.
وكان �ساين قري ًبا من التقدم للمنتخب
الأمل���اين بالهدف ال��ث��اين ،بعدما
راوغ اثنني من مدافعي �رصبيا ،قبل
�أن ي�سدد كرة قوية بي�رساه� ،أبعدها
حار�س ال�ضيوف برباعة �إلى ركنية.
وع���اد ���س��اين مب��ح��اول��ة ج��دي��دة من
ت�سديدة ي�سارية بعيدة املدى ،لكن
ب��راع��ة دمييرتوفيت�ش حالت دون
دخولها ال�شباك ،لتذهب �إلى ركنية،
قبل �أن يعود احلار�س ال�رصبي ملنع
روي�س من فر�صة هدف حمقق.
ويف الوقت املحت�سب بد ًال من ال�ضائع،
تعر�ض البديل ال�رصبي ميالن بافكوف
للطرد ،بعد تدخل عنيف �ضد �ساين،
ليكمل ال�ضيوف �آخر حلظات املباراة
ُ
بـ 10العبني ،قبل �إطالق احلكم �صافرة
النهاية بتعادل املنتخبني بهدف لكل
فريق.

مباراتها الأولى يف كل �سنة خالل
�آخر � 7سنوات.
وحقق املنتخب الويلزي الفوز
يف  5م��ب��اري��ات ،وال��ت��ع��ادل يف
م��ب��ارات�ين ،فيما ت��ع��ود �آخ��ر
خ�سارة لرفاق جاريث بيل يف
�أول مبارياتها يف ال�سنة� ،أمام
كو�ستاريكا ،يف فرباير ،2012
بنتيجة .0/1
و�سيلعب ويلز �أمام �سلوفاكيا،
الأحد املقبل ،يف اجلولة الأولى
من ت�صفيات «يورو � ،»2020ضمن
مناف�سات املجموعة اخلام�سة
التي ت�ضم كرواتيا� ،سلوفاكيا،
املجر ،و�أذربيجان.

غوندوغان فخور بقيادة الماكينات
بعد واقعة الصورة

�أبدى �إلكاي غوندوغان العب املنتخب الأملاين ،فخره بارتدائه �شارة قيادة
املنتخب للمرة الأولى ،عقب الواقعة التي حدثت قبل ك�أ�س العامل الأخرية
التي �أٌقيمت يف رو�سيا.وارتدى جوندوجان ،املحرتف مبان�ش�سرت �سيتي
الإجنليزي� ،شارة القيادة يف املباراة الودية التي جمعت املنتخب الأملاين
بنظريه ال�رصبي والتي انتهت بالتعادل .1/1
وقال غوندوغان 28 ،عاما« :هذا تغري غريب �إلى حد ما بعد الأحداث التي
�شهدتها الأ�شهر القليلة املا�ضية ،بالطبع كنت فخورا ،تقبلت احل�صول على
�شارة القيادة يف منت�صف املباراة».وح�صل غوندوغان� ،صاحب الأ�صول
الرتكية ،على �شارة القيادة بعد خروج مانويل نوير ،قائد املنتخب ،مع
بداية ال�شوط الثاين.وقبل انطالق بطولة ك�أ�س العامل يف رو�سيا ال�صيف
املا�ضي ،ت�سببت �صور مل�سعود �أوزيل وغوندوغان مع الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغان يف غ�ضب �شعبي كبري يف �أملانيا ،كما �أنها �ألقت بظاللها
على م�شاركة �أملانيا ال�ضعيفة يف املونديال.
واعتزل �أوزيل اللعب الدويل عقب املونديال ،بعك�س غوندوغان.

لوف أكد جاهزية ساني لمواجهة الطواحين
ك�شف يواكيم لوف ،املدير الفني للمنتخب الأمل��اين ،عن حالة العبه
لريوي �ساين ،جنم مان�ش�سرت �سيتي ،بعد التدخل العنيف ،الذي تعر�ض له
يف مباراة املان�شافت الودية �أمام �رصبيا.،
وقال لوف يف ت�رصيحات نقلتها �شبكة «�سكاي �سبورت�س»« :لقد كان تدخال
عنيفا� ،ساين كان حمظوظا لعدم تعر�ضه لإ�صابة قوية ،مثل هذه الكرات من
املمكن �أن تك�رس عظام الالعب».
و�شهدت مباراة �أملانيا �أمام �رصبيا ،التي انتهت بالتعادل  ،1/1خروج
�ساين يف الدقائق الأخرية مت�أثرا بتدخل ميالن بافكوف العنيف ،ليثري
الذعر بني جماهري املان�شافت ،وال�سيتي خوفا من التدخل ،الذي �أظهرت
الإعادة التلفزيونية �أنه كان خطريا للغاية.
وبذلك تت�أكد جاهزية �ساين ملواجهة هولندا املرتقبة ،يوم الأحد املقبل،
يف اجلولة االفتتاحية من ت�صفيات ك�أ�س الأمم الأوروبية .2020
وعن مباراة �أو�ضح املدرب الأملاين« :يف ال�شوط الأول مل تظهر التوليفة
بال�شكل املطلوب� ،أما يف ال�شوط الثاين فقد حت�سن الأداء ،وعلمت �أننا
ن�ستطيع زيادة ال�ضغط ،ورفع رمت الأداء ،لقد �صنعنا العديد من الفر�ص
لكننا افتقدنا اللم�سة الأخرية ،وهذا جزء من اخلربة ،التي �سنتعلمها».
ووا�صل« :ب�صفة عامة �أنا را� ٍ��ض عن الأداء ،والعقلية التي ظهرنا بها،
بالإ�ضافة �إلى الفر�ص التي �صنعناها».
وتقدم املنتخب ال�رصبي بهدف بعد مرور  12دقيقة على بداية املباراة،
�سجله لوكا يوفيت�ش ،قبل �أن يعادل ليون جوريت�سكا
النتيجة للأملان يف الدقيقة  ،69يف مباراة �شهدت بطاقة
حمراء ح�صل عليها ميالن بافكوف ،العب �رصبيا،
بتدخله على �ساين.

• ساني يتلقى اإلسعافات بعد اإلصابة

يوفنتوس غير وجهته

تودور يخلف

إلى آسيا خوف ًا

نيكوال في تدريب
أودينيزي

من اعتقال رونالدو

و�ضع منظمو بطولة ك�أ�س الأبطال الدولية الودية التي
تقام كل �صيف ،يوفنتو�س يف املجموعة التي �ستخو�ض
امل�سابقة يف �آ�سيا ،ب�شكل �سيجعل مهاجم الفريق
الإيطايل ،كري�ستيانو رونالدو يتفادى ال�سفر للواليات
املتحدة ،حيث يواجه حتقيقات بتهمة االغت�صاب.
وبهذا القرار ،مل يعد هناك خطر ب�أن يتعر�ض املهاجم
الربتغايل لالعتقال يف الواليات املتحدة� ،أو �أن
يخو�ض اليويف البطولة بدون جنمه.
وكان من املنتظر �أن يتم الك�شف عن مواعيد ومقار
البطولة يف  27مار�س احلايل ،لكن �صحيفة «نيويورك
تاميز» ذك��رت �أن فريق «ال�سيدة العجوز» �سيلعب
على الأرج��ح يف ال�صني و�سنغافورة ،بينما �سيكون
مان�ش�سرت يونايتد وتوتنهام هوت�سبري ،بني مناف�سيه
املحتملني.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن امل�شكالت الق�ضائية التي
يواجهها كري�ستيانو كانت عن�رصا حا�سما يف قرار
منظمي البطولة ،بو�ضع يوفنتو�س يف املجموعة التي
�ستلعب يف �آ�سيا بدال من الواليات املتحدة ،التي اعتاد
اللعب بها خالل معظم الأعوام املا�ضية.
ويواجه مهاجم ري��ال مدريد ال�سابق ،اتهامات من
جانب عار�ضة �أزياء �أمريكية تدعى كاثرين مايورجا،
تقول �إنه اغت�صبها عام  2009مبدينة ال�س فيجا�س
الأمريكية ،م�ضيفة �أنه ا�شرتى �صمتها مببلغ � 375ألف
دوالر.
ونفى املهاجم الربتغايل هذه اجلرمية ب�شكل قاطع،
و�أك���د ع�بر حماميه بيرت كري�ستن�سن �أن م��ا حدث
مع مايورجا يف ال���س فيغا�س ك��ان بالرتا�ضي بني
الطرفني.

• رونالدو

�أع��ل��ن �أودي��ن��ي��زي ،تعيني
�إيجور تودور لتدريب الفريق
للمرة الثانية ،بعد �إقالته
بنهاية املو�سم املا�ضي.
وق���اد ت����ودور 40 ،عاما،
ف��ري��ق �أودي��ن��ي��زي يف �آخ��ر
�أرب��ع مباريات من املو�سم
امل��ا���ض��ي ،وق���اده لتفادي
الهبوط ولكنه ف�شل يف متديد
تعاقده مع الفريق.
ولعب ت���ودور ليوفنتو�س
ك��م��داف��ع خ�لال ال��ف�ترة من
 1998ح��ت��ى  ،2007مع
خو�ض مو�سما ،معارا لفريق
�سيينا ،و����ش���ارك يف 55
مباراة دولية مع املنتخب
الكرواتي.
ويحل ت��ودور بديال لديفيد
نيكوال ،الذي تولى تدريب
ال��ف��ري��ق خ��ل��ف��ا جلوليو
ف��ي�لازك��وي��ز يف نوفمرب
امل��ا���ض��ي ،بعد م���رور 12
مباراة من الدوري.
ويحتل �أودي��ن��ي��زي املركز
ال��راب��ع م��ن ال��ق��اع ،بفارق
نقطة �أم��ام املراكز الثالثة
املهددة بالهبوط ،مع تبقي
ع�رش مباريات على نهاية
الدوري.

• غوندوغان

