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إسبانيا تعول على شراهة ألكاسير التهديفية العالية
م��ع ح�صد  18نقطة م��ن ال��ف��وز يف
املباريات ال�ست الأول��ى بالت�صفيات
امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية
املقبلة «يورو  ،»2020يرى املنتخب
الإ�سباين �أنه ي�ستطيع �إحراز العالمة
الكاملة م��ن خ�لال ال��ف��وز يف جميع
امل��ب��اري��ات الع�رش مبجموعته يف
الت�صفيات وح�صد  30نقطة كاملة.
ويدين املنتخب الإ�سباين بف�ضل كبري
يف موا�صلة االنت�صارات املتتالية
�إل��ى مهاجمه اخلطري باكو �ألكا�سري
ال��ذي �ساهم بقدر هائل يف حتقيق
�أحدث انت�صارين للفريق يف الت�صفيات
لي�ؤكد جدارته ب�أن يكون ر�أ�س احلربة
الأ�سا�سي لـ«الروخا».
و�سجل باكو �ألكا�سري 26عاما مهاجم
بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين الهدف
احلا�سم يف مباراة الفريق �أمام رومانيا
والتي فاز فيها املنتخب الإ�سباين 2
  1يوم اخلمي�س املا�ضي ثم �سجلهدفني مت�أخرين بعد نزوله يف مباراة
فاز فيها املنتخب الإ�سباين على جزر
فارو � - 4صفر.
وق��ال �ألكا�سري بعد م��ب��اراة الأم�س:
«امل��درب كان وا�ضحا حيث �أعلن �أنه
�سي�ستدعي الالعبني اجلاهزين فقط.
ولهذا� ،أمتنى فقط �أن �أوا�صل اللعب
ب�شكل جيد مع فريق دورمتوند حتى
�أكون �ضمن قائمة املنتخب الإ�سباين يف
املباريات املقبلة».
و�سجل �ألكا�سري  12هدفا يف  17مباراة
خا�ضها مع املنتخب الإ�سباين حتى
الآن.
وت�ساءلت ال�صحافة بعد �آخر مباراتني
له مع الفريق « :ملاذا ال يلعب �أكرث؟».
وجاءت �إ�صابة �ألفارو موراتا قبل هذه
اجلولة من املباريات الدولية لتمنح
فر�صة �أف�ضل لألكا�سري لي�صبح من �أف�ضل
اخليارات لدى روبرت مورينو املدير
الفني للمنتخب الإ�سباين.
ويدرك املنتخب الإ�سباين ،الذي ي�سعى
لإحراز العالمة الكاملة وح�صد الـ30
نقطة يف جمموعته بالت�صفيات� ،أن

• �ألكا�سري يحاول ت�سجيل هدف

سلوفاكيا تحيي آمال التأهل
بالفوز على المجر

• جانب من مباراة �سلوفاكيا واملجر

�أح��ي��ت �سلوفاكيا �آم��ال��ه��م��ا يف
الت�أهل لبطولة الأم��م الأوروبية
«ي���ورو  ،»2020وذل���ك بعد �أن
ع��ادت بانت�صار ثمني من ملعب
املجر بنتيجة « »2-1يف اللقاء
الذي جمعهما �أول �أم�س االثنني،
على ملعب «جروباما �أرينا» �ضمن
املجموعة اخلام�سة.
�أنهى منتخب �سلوفاكيا الـ 45دقيقة
الأولى متقدما بالهدف الذي �سجله
جناح زينيت �سان بطر�سربغ الرو�سي

روبريت ماك يف الدقيقة .40
ولكن مع بداية ال�شوط الثاين،
�أدرك الع���ب ال��و���س��ط دومينيك
�سوبو�سالي ال��ت��ع��ادل لأ�صحاب
ال�ضيافة يف الدقيقة .50
ومل تكد متر  6دقائق حتى �أعاد
املهاجم ال�شاب روبرت بوجينيك
�سلوفاكيا للمقدمة بالهدف الثاين.
وع��ادت �سلوفاكيا بهذه النتيجة
الثمينة ل��درب االنت�صارات بعد
اخل�سارة القا�سية �أمام جماهريها

يف اجلولة املا�ضية على يد كرواتيا
برباعية نظيفة .ورفع االنت�صار
ر�صيد �سلوفاكيا �إلى  9نقاط لتقفز
للو�صافة ،بفارق نقطة وحيدة
خلف كرواتيا التي اكتفت بالتعادل
اليوم �أمام �أذربيجان بهدف.
على اجلانب الآخر ،جترعت املجر
اخل�سارة الثانية لها منذ بداية
الت�صفيات ،ليتجمد ر�صيدها عند
 9نقاط وترتاجع للمركز الثالث
بفارق الأهداف خلف �سلوفاكيا.

ديشامب :
غياب مبابي
لم يؤثر على
هجوم فرنسا
�أ���ش��اد ديدييه دي�شامب،
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ملنتخب
فرن�سا ،باخلط الهجومي
للفريق  ،يف الت�صفيات
امل���ؤه��ل��ة ل��ك ��أ���س الأم���م
الأوروبية.
وق�������ال دي�������ش���ام���ب يف
ت�رصيحات ع�بر �صحيفة
«ليكيب» الفرن�سية« :خط
ه��ج��وم املنتخب ي����ؤدي
ب�شكل رائ���ع حتى ب��دون
كيليان مبابي ،ف���الأداء
اجلماعي مل يت�أثر بغيابه،
فر�صا عديدة يف
وخلقنا
ً
مباراة �ألبانيا» .و�أ�شاد
م��درب الديوك باملهاجم
ال�شاب كينغ�سلي كومان،
يرا �إل���ى �أن���ه يتميز
م�����ش� ً
بالتحركات اجليدة �سواء
على الأط��راف �أو يف عمق
دفاع املناف�سني ،وم�ضي ًفا:
«كومان عن�رص مهم للغاية
و�سيكون له دور مهم».
و�شدد ديدييه دي�شامب،
على �أنه ال غنى عن املهاجم
املخ�رضم �أوليفيه جريو،
قائلاً «�إنه نوعية خمتلفة
من املهاجمني ،فهو يجيد
فتح امل�ساحات لزمالئه،
كما �أنه �سجل � 4أهداف يف
�آخر  5مباريات».
ويغيب كيليان مبابي عن
مع�سكر منتخب فرن�سا
لل�شهر احل����ايل ب�سبب
�إ�صابة ع�ضلية.

التعادل السلبي يحسم
موقعة بولندا والنمسا
عزز منتخب بولندا ،موقعه يف �صدارة
َّ
املجموعة ال�سابعة بت�صفيات يورو
 ،2020رغم تعادله �سلب ًيا مع �ضيفه
النم�ساوي  ،يف اجلولة ال�ساد�سة من
مباريات املجموعة ال�سابعة.
وي��ت�����ص��در منتخب ب��ول��ن��دا ترتيب
املجموعة ال�سابعة بر�صيد  13نقطة
مقابل  10نقاط للنم�سا يف املركز
الثالث.
ويف باقي مباريات املجموعة فازت
مقدونيا على م�ضيفتها التفيا «،»0-2
و�سلوفينيا على الكيان ال�صهيوين
« .»2-3ورف���ع منتخب مقدونيا،
ر�صيده �إلى  8نقاط يف املركز الرابع،
فيما تتذيل التفيا جدول الرتتيب بال
ر�صيد من النقاط.
و�سجل ج���وران ب��ان��دي��ف ،و�إيني�س
ب��رده��ي ،ه��ديف منتخب مقدونيا يف
الدقيقتني «.»17 ،14
ويف ليوبليانا� ،سجل بنجامني
فريبيت�ش وروم����ان ب��ي��زج��اك هديف
�سلوفينيا يف الدقيقتني  43و 66وتكفل
بيربا�س نات�شو وايران زاهايف بت�سجيل
هديف ا�رسائيل يف الدقيقتني  50و63.
ويف الوقت بدل ال�ضائع للمباراة خطف
بنجامني فريبيت�ش الهدف الثاين له
والثالث ل�سلوفينيا.
ورفعت �سلوفينيا ،ر�صيدها لـ11
نقطة يف املركز الثاين ،وتوقف ر�صيد
الكيان ال�صهيوين عند  8ن���ق���اط يف
املركز اخلام�س.

• رامو�س

• ليفاندوفي�سكي يحاول ت�سديد الكرة بر�أ�سه قبل الدفاع

مانشيني نجح في إعادة
الهيبة للكرة اإليطالية

راموس  :األرقام خلقت
لكي تتكسر

�أعرب �سريجيو رامو�س ،العب وقائد املنتخب
الإ���س��ب��اين ،عن �سعادته بتحقيق االنت�صار
برباعية على ج��زر ف��ارو� ،ضمن الت�صفيات
امل�ؤهلة ليورو .2020
ومب�شاركته �أ�سا�س ًيا م�ساء الأحد املا�ضي ،
عادل رامو�س رقم احلار�س ُ
املخ�رضم �إيكر
كا�سيا�س ،بـ 167مباراة ك�أكرث الالعبني
م�شاركة يف املباريات الدولية بقمي�ص
املنتخب الإ�سباين.
وق��ال رام��و���س ،خ�لال ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :الإح�صائيات
ُخلقت لك�رسها ،وطاملا ا�ستقيظت بحما�س
وطموح ملوا�صلة التح�سن ،و�آم��ل
�أن ي�ستمر ذلك و�أ�صل �إلى
 200م��ب��اراة ،وه��ذا هو
هديف».
و�أ����ض���اف�« :أع��ت��ق��د �أن
روبرت مورينو املدير
ال��ف��ن��ي م��رت��اح ونحن
ُ�سعداء ب��ه ،وه��و يعرف
كل �شيء ب�شكل جيد ،وهو
ميكننه م�ساعدتنا للعب ب�شكل
جيد».
واختتم« :لقد �أتيحت يل الفر�صة
ريا للعب مع املنتخب،
منذ �أن كنت �صغ ً
وح�صلت على الثقة وت ��أث��رت بكلمات
كا�سيا�س ،و�آم��ل �أن �أمتكن من الدفاع
عن �أل��وان املنتخب ل�سنوات �أخرى
عديدة».

االختبار احلقيقي له �سيكون يف �أكتوبر
املقبل عندما يحل �ضيفا على كل من
املنتخبني الرنويجي وال�سويدي.
وح�صد الفريق حتى الآن  18نقطة من
�أول  6مباريات له يف الت�صفيات وهو
ما مل يحققه يف �آخ��ر ثالث ت�صفيات
�سابقة له حيث �أه��در الفريق بع�ض
النقاط يف اجلولتني الثالثة والرابعة
من الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  2014بالربازيل.
كما خ�رس املنتخب الإ���س��ب��اين �أم��ام
ال�سلوفاكي يف اجلولة الثانية من
ت�صفيات يورو  2016وتعرث يف اجلولة
الثانية �أي�ضا من م�سريته يف ت�صفيات
مونديال  2018برو�سيا.
ويف الت�صفيات احلالية ،ما زال �سجل
الفريق خاليا من �أي هزائم �أو تعادالت
لكن االختبار الأ�صعب له �سيكون يف
اجلولتني املقبلتني من الت�صفيات.
ويحل املنتخب الإ�سباين �ضيفا على
نظريه الرنويجي يف العا�صمة �أو�سلو
يف � 12أكتوبر املقبل ثم يحل �ضيفا
على نظريه ال�سويدي يف �سولنا يوم
 15من ال�شهر نف�سه.
وقال تياغو �ألكانتارا جنم املنتخب
الإ�سباين ،بعد الفوز على جزر فارو 4
�صفر م�ساء �أم�س يف مدينة خيخون:«ن�سعى حل�صد �أكرب عدد من النقاط.
هذا هو الهدف».
ولدى �س�ؤاله عن �شعوره بعد تو�سيع
الفارق مع املنتخب ال�سويدي �إلى
�سبع نقاط ،قال مورينو« :اقرتبنا من
حتقيق هدفنا ولكن علينا التفكري يف
التعامل مع مباراة تلو الأخ��رى و�أن
نتطور كفريق� ..أعتقد �أننا ن�ؤدي
بال�شكل ال�صحيح للدرجة التي جتعل
مناف�سينا يغريون �أ�سلوب لعبهم عندما
يلتقون معنا».
و�أ���ض��اف« :كانت مباراة لنظهر فيها
مدى رغبتنا يف بلوغ نهائيات يورو
 ،2020وفعلنا هذا ..نحتاج حل�صد كل
النقاط املمكنة لأن هذا �سي�ساعدنا يف
الت�صنيف خالل قرعة النهائيات».

• مان�شيني
خالل
تدريبات
�إيطاليا

خالل عام واحد تقريبا يف من�صبه ،ا�ستعاد روبريتو مان�شيني ،الأمل و�أعاد
احلما�س ملنتخب �إيطاليا الذي كان يرتنح بعد الإخفاق يف الت�أهل لنهائيات
ك�أ�س العامل .2018
وبانت�صارها الأحد  1-2على فنلندا القوية ،حافظت �إيطاليا على �سجلها
املثايل يف ت�صفيات بطولة �أوروبا  2020بعد �ست مباريات ،ومددت عدد
انت�صاراتها املتتالية �إلى �سبع مواجهات.
وقال روبرتو دونادوين مهاجم ومدرب �إيطاليا ال�سابق «دب احلما�س يف
املنتخب الوطني� .أحب م�شاهدة الأوالد الآن وهم يلعبون بهذا احلما�س
والت�صميم والروح اجلماعية».
وتابع« :هناك الكثري من الالعبني الذين يتطور م�ستواهم جيدا وتتح�سن
�أي�ضا طريقة تفكريهم وهو ما يعطي االنطباع بانهم ال يهابون املناف�سني
حتى يف املواجهات خارج الأر�ض».
وكما وعد منذ البداية العام املا�ضي ،اعتمد مدرب مان�ش�سرت �سيتي و�إنرت
ميالن ال�سابق على الالعبني ال�شباب وبلغ متو�سط �أعمار الت�شكيلة �أم�س
الأحد 25 ،عاما.
ال�شيء املثري �أكرث للإعجاب ،جناح مان�شيني يف االعتماد على العبني
�أ�صحاب خربة من ال��دوري الإيطايل كان يتم جتاهلهم يف ال�سابق على
امل�ستوى الدويل.
و�أم�س الأح��د ،خا�ض املدافع فران�شي�سكو �أت�شريبي رابع مباراة له مع
عاما» يف مباراته
عاما ،بينما �شارك �أرماندو ايت�سو «ً 27
�إيطاليا يف �سن ً 31
الثانية.
عاما» الذي خا�ض مباراة واحدة،
و�ضمت الت�شكيلة ،فين�شنزو جريفو «ً 26
وكيفن الزانيا « 27عاما» الذي لعب �أربع مباريات ،ودانيلو دامربو�سيو «31
عاما» الذي خا�ض مباراتني.
ً
ورغم غياب ماركو فرياتي للإيقاف ،لعب ثالثي الو�سط جورجينيو و�ستيفانو
�سين�سي ونيكولو باريال ب�سال�سة و�أظ��ه��روا قدراتهم يف �صناعة الأه��داف
والت�سجيل.
وقدم �سين�سي على وجه اخل�صو�ص مباراة رائعة رغم �أنه ت�سبب يف ركلة جزاء
�أدركت منها فنلندا التعادل.
لكن الالعب البالغ من العمر  24عاما �أظهر من خالل الطاقة التي لعب بها وقدرته
الرائعة على توزيع الكرات والت�سديد من بعيد� ،أنه قد ي�صبح قائدا للفريق يف
امل�ستقبل.

