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ماتا يحمل طموحات إسبانيا أمام النرويج في تصفيات اليورو
يبحث املنتخب الإ�سباين عن ت�سجيل
الأهداف ،حينما ي�ست�ضيف الرنويج
اليوم يف �أولى جوالت ت�صفيات ك�أ�س
الأم��م الأوروب��ي��ة لكرة القدم «يورو
.»2020
وتدخل �إ�سبانيا املباراة على �أمل �أن
ي�سجل خاميي ماتا مهاجم خيتايف،
وه���و ال����ذي ك���ان ي��ل��ع��ب املو�سم
املا�ضي يف الدرجة الثانية بالدوري
الإ�سباين� ،أول �أهدافه يف �أول م�شاركة
دولية له.وتبدو الفر�صة مواتية
ملاتا « 30عام ًا» لالبتعاد عن �أجواء
الدوري الإ�سباين ،والدخول يف مهمة
كبرية م��ع منتخب ب�لاده يف �أول��ى
مبارياته بت�صفيات «يورو ،»2020
بعدما قاد خيتايف الحتالل املركز
الرابع ،على غري املتوقع ،يف بطولة
الدوري الإ�سباين.
ويكافح لوي�س �إنريكي مدرب منتخب
ا�سبانيا ،من �أجل بناء جيل جديد،
بعد الف�شل يف �آخر  3بطوالت دولية،
حيث خرج املنتخب من ن�سختي ك�أ�س
العامل  2014و 2018وبطولة «يورو
 »2016خايل الوفا�ض.
وي��واج��ه �إن��ري��ك��ي �أح���د املع�ضالت
ال��ك��ب�يرة ،وال��ت��ي تتمثل يف كرثة
الالعبني امل�صابني ،وكذلك فقدان
البع�ض الآخر مل�ستواهم املعهود.
وق��ال ماتا يف ت�رصيحات ل�صحيفة
«ال بايي�س» الإ�سبانية« :مل �أح�رض �إلى
هنا من �أجل �أن �أمرر الكرة يف معظم
الوقت� ،أريد �أن �آخذ فر�صتي».
و�سنحت فر�صة اللعب للمنتخب �أمام
ماتا يف ف�ترة مت�أخرة من م�سريته
ً
معروفا
الكروية ،حيث مل يكن الع ًبا
حينما بد�أ اللعب ،وتنقل بني العديد
من الأندية بانتقال جماين.

مباريات اليوم
ت�صفيات يورو 2020
الفريق

التوقيت

الفريق

القناة

�سوي�رسا

 5م�ساء

جورجيا

HD1

ايرلندا

 8م�ساء

جبل طارق

HD2

رومانيا

 8م�ساء

ال�سويد

HD1

جزر فاروه

 8م�ساء

مالطة

HD6

فنلندا

 10.45م�ساء

�إيطاليا

HD4

اليونان

 10.45م�ساء

لي�شتن�شتاين

HD8

ارمينيا

 10.45م�ساء

البو�سنة والهر�سك

HD5

الرنويج

 10.45م�ساء

ا�سبانيا

HD1

الماتادور يستعيد خدمات
أسينسيو
و�أ�ضاف ماتا« :لهذا ال�سبب �س�أحاول
�أن �أ�ستمتع ب�أكرب ق��در ممكن بهذه
التجربة ،لقد كان جمرد اللعب يف
الدرجة الثالثة حلم بالن�سبة يل».
وبد�أ ماتا يف لفت الأنظار �إليه عندما
عاما ،حينما كان يلعب
و�صل �إلى ً 24
مع فريق لييدا ثم انتقل �إلى جريونا،
وقادته �أهدافه العديدة �إلى اللعب مع
بلد الوليد.
ً
هدفا مع بلد الوليد
و�سجل ماتا 35
املو�سم امل��ا���ض��ي ،ليقود الفريق

• ماتا يشارك في تدريبات املاتادور اإلسباني

�إلى الت�أهل لدوري الدرجة الأولى،
لكنه ترك الفريق بعد �صعوده ووقع
خليتايف.و�أ�صبح ماتا �أك�ثر العب
�إ�سباين ي�سجل يف بطولة الدوري هذا
ً
هدفا مع
املو�سم ،بعدما �سجل 13
فريقه ،ليختاره لوي�س �إنريكي �ضمن
قائمة منتخب �إ�سبانيا.
واخ��ت��ار �إن��ري��ك��ي  41الع�� ًب��ا يف 4
ا���س��ت��دع��اءات منذ توليه املهمة،
دائما ل�ضم العبني غري
حيث يتطلع
ً
م�ألوفني ،ولذلك ا�ستدعى ماتا.

و�ستلعب ا�سبانيا م��ع مالطا يوم
الثالثاء املقبل ،بعد مباراتها مع
الرنويج ،ومن املتوقع �أن يبد�أ ماتا
�أ�سا�س ًيا يف مباراة واحدة على الأقل،
بجانب رودري��غ��و مورينو مهاجم
بلن�سيه �أو �أل��ف��ارو م��ورات��ا مهاجم
�أتلتيكو مدريد.
و�سيغيب عن منتخب �إ�سبانيا كلٍ من
دييغو كو�ستا مهاجم �أتلتيكو مدريد
للإ�صابة ،وكذلك ياغو �أ�سبا�س مهاجم
�سلتا فيغو ،والذي يعاين من �إ�صابة

مزمنة يف ال�سمانة.
ويعاين كو�ستا من مو�سم �سيئ مع
�أتلتيكو ،فيما يتجه �سلتا فيغو مع
�أ�سبا�س �إلى الهبوط للدرجة الثانية،
مما يعني �أن اخل��ي��ارات الهجومية
لإنريكي لي�ست بحالة جيدة.
و�سيكون ماتا على موعد مع مو�سم
رائ��ع� ،إذا ما متكن من الت�سجيل يف
ملعب «مي�ستايا» �أمام الرنويج� ،أو
قاد فريقه خيتايف �إلى دوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املقبل.

هولندا تسحق بيالروسيا برباعية نظيفة
...وانطالقة ناجحة لبلجيكا عبر بوابة روسيا

• ممفيس يسجل في شباك بيالروسيا

فاز منتخب هولندا على �ضيفه البيالرو�سي،
برباعية نظيفة� ،ضمن مباريات اجلولة الأولى
يف املجموعة الثالثة لت�صفيات يورو ،2020
والتي �شهدت � ً
أي�ضا فوز �أيرلندا ال�شمالية على
�إ�ستونيا بهدفني دون رد.
ومتكن املنتخب الهولندي من حتقيق �أول ثالث
نقاط له يف املجموعة للت�صفيات ،ليح�صل على
قوة دفع جيدة قبل لقائه املرتقب مع �ضيفه
منتخب �أملانيا ،الأح��د املقبل ،يف اجلولة
الثانية باملجموعة.افتتح ممفي�س ديباي
الت�سجيل لهولندا بعد مرور  50ثانية فقط على
انطالق امل��ب��اراة ،قبل �أن ي�ضيف فينالدوم،
الهدف الثاين يف الدقيقة .20
ووا�صل ديباي ت�ألقه يف اللقاء ،بعدما عاد لهز
ال�شباك ،م�سجال الهدف الثالث لهولندا وهدفه
ال�شخ�صي الثاين يف الدقيقة  54من ركلة جزاء،
قبل �أن ي�صنع لزميله فريجيل فان ديك الهدف
الرابع يف الدقيقة .84
وعلى ملعب ويند�سور بارك يف بلفا�ست ،فاز
منتخب �أيرلندا ال�شمالية على نظريه الإ�ستوين
.0-2جاء هدفا املباراة يف ال�شوط الثاين ،عن
طريق نيل ماك جني و�ستيفني دايفز يف الدقيقتني
 56و 75من ركلة جزاء.
ويف لقاء اخر بد�أ منتخب بلجيكا م�شواره ،يف
الت�صفيات على �أف�ضل وجه ،بعدما حقق فوزا

مكليش :لن أرحل عن تدريب اسكتلندا

• مكليش

رياضة

جتاهل �أليك�س مكلي�ش ،مدرب ا�سكتلندا� ،أ�سئلة عن �إمكانية
�إقالته بعد الهزمية بنتيجة « ،»3-0على يد كازاخت�سان يف
افتتاح ت�صفيات بطولة �أوروبا لكرة القدم .2020
وحققت كازاخت�سان التي حتتل املركز  117يف ت�صنيف
االحت��اد ال��دويل «الفيفا» الفوز بف�ضل هدفني يف �أول ع�رش
دقائق و�أ�ضافت الثالث بعد اال�سرتاحة.
و�أبلغ مكلي�ش ال�صحافيني عند �س�ؤاله عن احتمالية �أن ت�ؤدي
النتيجة �إلى رحيله ،قائلاً �« :أنا جيد يف قلب الأو�ضاع� .س�أ�ستمر
يف عملي ،يكفيني القول �إنني لن ان�ساق �إلى هذا ال�س�ؤال».
و�أ�ضاف« :ال �أ�صنف الهزائم� .أفكر فيها ثم �أجتاوزها� ،أ�شعر
بخيبة �أمل بعد «اخل�سارة» لكني جيد يف قلب الأو�ضاع ،ومع
تبقي  9مباريات متلك ا�سكتلندا فر�صة جتاوز الهزمية».
وتابع مكلي�ش« :ال �أفقد الأم��ل �سوى عندما ينتهى الأمر.
جتاوزنا الأداء ال�سيء يف دوري الأمم الأوروبية وهذا ما يجب
فعله بعد هذه املباراة».

هازارد يبعث برسالة واضحة إلى زيدان
ك�شف البلجيكي �إيدين هازارد العب ت�شيل�سي �أنه مار�س كرة القدم ب�سبب حبه
للفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني احلايل لريال مدريد.
وقال ه��ازارد ،خالل ت�رصيحاته لقناة « »RTBFالبلجيكية ،ر ًدا
على املقارنة بني زيدان ومدربه احلايل يف املنتخب روبريتو
مارتينيز« :كالعب �أعتقد ال يوجد مقارنة ،ف�أنا لدي الكثري من
االحرتام لزيدان حيث كان مثلي الأعلى وب�سببه مار�ست كرة
القدم».
و�أ�ضاف« :لكن بف�ضل االنت�صارات التي حققتها مع مارتينيز
�س�أختاره».
ويف هذا ال�صدد ،علقت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
�أن هذه الت�رصيحات تُ عد ر�سالة و�إ�شارة جديدة من هازارد ملدرب
املريينغي.وينتهي عقد هازارد مع ت�شيل�سي يف �صيف  ،2020ورف�ض
جتديد عقده مع البلوز ،و�رصح يف �أكرث من منا�سبة ب�أنه يحلم بارتداء
قمي�ص ريال مدريد.

ثمينا وم�ستحقا « »1-3على �ضيفه منتخب رو�سيا
حل�ساب املجموعة التا�سعة.و�أ�سفرت باقي
مباريات اجلولة ،التي جرت باملجموعة ذاتها،
عن فوز منتخب كازاخ�ستان على �ضيفه ا�سكتلندا
« ،»0-3وقرب�ص على �ضيفتها �سان مارينو
«.»0-5وعلى ملعب «امللك بودوان» بالعا�صمة
البلجيكية بروك�سل ،ب��ادر ي��وري تيليمان�س
بالت�سجيل لبلجيكا ،يف الدقيقة  ،14حمرزً ا
�أول �أهدافه الدولية.لكن فرحة �أ�صحاب الأر�ض
بالتقدم مل تدم طويال ،بعدما �أح��رز ديني�س
ت�شريي�شيف هدف التعادل لرو�سيا يف الدقيقة
 ،16م�ستغال هفوة �ساذجة من تيبو كورتوا،
حار�س مرمى منتخب بلجيكا.
و�أعاد �إيدين هازارد ،جنم ت�شيل�سي الإنكليزي،
التقدم لبلجيكا من جديد ،بت�سجيله الهدف
الثاين يف الدقيقة  ،45من ركلة جزاء.
وعاد نف�س الالعب لإح��راز الهدف الثالث ،يف
الدقيقة  ،88لين�صب نف�سه بطال للمباراة دون
منازع.و�أنهى املنتخب الرو�سي املباراة بع�رشة
العبني ،عقب طرد العبه �أليك�سندر جولوفني،
يف الدقيقة  ،90حل�صوله على الإنذار الثاين.
وبذلك ،ح�صد منتخب بلجيكا ،ال��ذي يت�صدر
ت�صنيف االحت��اد ال��دويل لكرة القدم «فيفا»
للمنتخبات� ،أول ثالث نقاط له يف املجموعة،
فيما ظل املنتخب الرو�سي بال ر�صيد.

• هازارد

�أنهى منتخب �إ�سبانيا مرانا
مزدوجا باملدينة الريا�ضية،
يف رابع و�آخر �أيام املع�سكر قبل
ال�سفر لفالن�سيا ،حيث يواجه
منتخب الرنويج ،يف ظل عودة
ماركو �أ�سين�سيو.
ورك��ز «ال روخ��ا» على منتخب
الرنويج ،املناف�س الأول يف
م�شوار ت�صفيات يورو ،2020
خالل التدريبات التي �شهدت
مرانني ،قبيل مباراة اليوم
مبلعب مي�ستايا.
و�شارك احلار�س باو لوبيز
يف ال��ت��دري��ب��ات،
ب��ع��د تعافيه

من �إ�صابة ع�ضلية ،وكذلك عاد
ماركو �أ�سين�سيو ،العب ريال
م��دري��د ،ال���ذي جت���اوز �آالم��ه
الع�ضلية يف ال�ساق الي�رسى.
وحلل امل��درب لوي�س �إنريكي
موقف �أ�سين�سيو ،على مدار
ال���ت���دري���ب ،حيث
�سيقرر م��ا �إذا
كان �سيدفع به
�أ�سا�سيا� ،أو
�سيجل�سه على
مقاعد البدالء،
خ��ل�ال م��واج��ه��ة
مالطا الثالثاء
املقبل.

• أسينسيو

بعد الخسارة أمام تايلند في كأس الصين

كانافارو :ال أملك عصا
سحرية
طالب فابيو كانافارو م��درب ال�صني ،بو�ضع خطة
تطوير طويلة الأج��ل وتوفري الوقت ،لبناء هوية
جديدة للفريق بعد اخل�سارة � 1-0أمام تايلند ،يف
ك�أ�س ال�صني الودية.
و�أ�سندت للمدرب الإيطايل ،مهمة قيادة ال�صني يف
البطولة الرباعية خلفا ملواطنه مارت�شيلو ليبي،
الذي ترك املن�صب بعد اخلروج من ك�أ�س �آ�سيا يف يناير
املا�ضي.
ويرغب كانافارو ،قائد منتخب �إيطاليا الفائز بك�أ�س
العامل  ،2006يف �أن تتطور ت�شكيلته ،لكنه �شدد �أي�ضا
على �رضورة عدم الت�رسع.
وقال كانافارو ،الذي يقود فريق جواجنت�شو �إيفرجراند
� ً
أي�ضا بالدوري ال�صيني املمتاز ،لل�صحافيني« :ال ميكن
القيام ب�سحر خالل � 5أيام فقط».
و�أ�ضاف �أن ال�صني ،التي مل تت�أهل لك�أ�س العامل الأخرية وخرجت
من دور الثمانية بك�أ�س �آ�سيا للمرة الثانية على التوايل« ،متلك قوة
مالية حاليا وجتلب �أف�ضل املدربني لأنديتها ،لكن التطور لن يحدث
بني ع�شية و�ضحاها».
وتابع« :يجب ت�أ�سي�س نظام لتطوير اللعبة على املدى الطويل».
واعترب م�شجعو ال�صني ،اخل�سارة من تايلند انتكا�سة ،وهذا ال يرجع
فقط لفارق  43مركزا بني املنتخبني يف ت�صنيف االحتاد الدويل
«الفيفا» ،بل لأن ال�صني هزمت تايلند  1-2يف دور الـ  16بك�أ�س �آ�سيا
الأخرية.
و�أظهر فيديو منت�رش على مواقع التوا�صل االجتماعي على االنرتنت،
انفعاالت غا�ضبة من اجلماهري عند مغادرة امللعب مع الهتاف
ب�رضورة حل املنتخب.
وقال كانافارو يف وقت �سابق �إنه لي�س مت�أكدا من م�ستقبله مع منتخب
ال�صني ،و�سيناق�ش الأمر مع االحتاد الوطني للعبة بعد البطولة
احلالية.
و�ستلعب ال�صني �ضد �أوروغواي �أو �أوزبك�ستان على املركز الثالث،
الإثنني املقبل.
• كانافارو

