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رياضة

«اآلزوري» يتسلح بالثقة ويستعد للتأهل املبكر ليورو 2020

بصمة مانشيني تبدو واضحة على مستوى املنتخب اإليطالي

بعد حتقيق االن��ت��ص��ار ال��س��ادس على
التوالي ف��ي التصفيات املؤهلة لبطولة
كأس األمم األوروبية املقبلة (يورو )2020
وح��ص��د  18نقطة م��ن  18نقطة ممكنة،
يسيطر االطمئنان والثقة على املنتخب
اإليطالي «اآلزوري» لكرة القدم في منتصف
طريق التصفيات التي يخوضها الفريق
ضمن مجموعة ال متثل له عنا ًء كبيرا ً.
وواصل «اآلزوري» انطالقته الرائعة في
التصفيات بالفوز على مضيفه الفنلندي -2
 1األحد في اجلولة السادسة من التصفيات
ليصبح بحاجة إلى الفوز في واح��دة فقط

من املباريات األربعة الباقية له ليضمن
التأهل إلى النهائيات املقررة منتصف العام
املقبل.
وال يعكس الفوز الهزيل في مباراة فنلندا
العرض القوي ال��ذي قدمه اآلزوري حيث
ضاعت العديد من الفرص من العبي الفريق
ما ساعد املنتخب الفنلندي على حتقيق
التعادل في الشوط الثاني قبل أن يحسم
اآلزوري اللقاء لصاحله بضربة جزاء قبل
 11دقيقة على نهاية املباراة.
وإذا تغلب املنتخب اإليطالي على ضيفه
اليوناني في املباراة املقبلة بالتصفيات في

 12أكتوبر املقبل ،سيحجز اآلزوري مقعده
في النهائيات قبل اجلوالت الثالثة األخيرة.
وبالتالي ،سيتخلص امل��درب روبرتو
مانشيني امل��دي��ر الفني للفريق م��ن أي
ضغوط يعانيها مع الفريق الذي أشاد به
بعد الفوز في مباراة فنلندا التي شهدت
العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق
عما كانت عليه في املباراة التي فاز فيها
على املنتخب األرميني  1-3يوم اخلميس
املاضي في اجلولة اخلامسة بالتصفيات.
وقال مانشيني« :الالعبون الذين انضموا
للتشكيلة ،التغييرات اخلمسة التي أجريتها

 ،كلها أدت بشكل جيد .ومن الضروري أن
يكون لديك خيارات مختلفة».
وخ��اض «اآلزوري» مباراة األم��س في
غياب صانع اللعب ماركو فيراتي لإليقاف
وامل���داف���ع امل��خ��ض��رم ج��ورج��ي��و كيليني
لإلصابة واجلراحة التي أجراها في الركبة.
وقال أرماندو إيتسو مدافع الفريق« :لم
أتوقع اللعب منذ البداية .ولكنني سعيد
للغاية ..مانشيني أظهر لي ثقته بي .ولهذا
كنت ف��ي غاية التركيز واالس��ت��ع��داد منذ
البداية».
كما تألق الالعب العمالق فرانشيسكو

أتشيربي في الدفاع .وقال الالعب« :لدينا
مجموعة متميزة م��ن ال�لاع��ب�ين ميكنهم
التعامل مع الكرة ومهاجمون ميكنهم هز
الشباك في أي وقت».
وأض��اف« :النظرة للمستقبل جيدة ألن
الفريق به عدد من الالعبني الشبان ميكنهم
تطوير مستواهم كثيرا ً .أعتقد أننا أدينا
بشكل رائع حتى اآلن».
وغاب مويس كني ونيكولو زان يولو عن
صفوف الفريق ألسباب انضباطية نظرا
لتأخرهما في االنضمام ملعسكر منتخب
الشباب (حتت  21عاماً) ولكن مانشيني

دي بروين يقود بلجيكا لفوز كبير على اسكتلندا
حافظت بلجيكا على سجلها املثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة
القدم  2020بعد اكتساحها إلسكتلندا احملبطة 4-صفر ضمن املجموعة
التاسعة على ملعب هامبدن بارك الذي ساده الصمت أول من أمس
وب��دت بلجيكا بقيادة مدربها روبرتو مارتينيز ،والتي تتصدر
تصنيف االحتاد الدولي للعبة (الفيفا) ،في فئة خاصة بها في مواجهة
منافستها صاحبة األرض وسجل العبوها ثالث مرات قبل نهاية الشوط
األول عن طريق روميلو لوكاكو وتوماس فرمالني وتوبي ألدرفيريلد.
وجاءت كافة هذه األهداف من صناعة كيفن دي بروين.
وكلل دي بروين مجهوده الفردي املميز خالل اللقاء بإنهاء رائع في
الشباك محرزا الهدف الرابع.
ورفع االنتصار رصيد بلجيكا إلى  18نقطة من ست مباريات متقدمة
بفارق ثالث نقاط على روسيا صاحبة املركز الثاني والتي احتاجت
لهدف في الدقيقة  89بواسطة ماريو فرنانديز لتتغلب على قازاخستان
1صفر.ويتأهل أول فريقني للنهائيات التي ستقام العام املقبل.
وعادلت اسكتلندا أثقل هزمية على أرضها وهو ما يعني أن آمالها
الضعيفة ف��ي التأهل ع��ن املجموعة ق��د انتهت لكن بوسعها بلوغ
النهائيات عبر ملحق تصفيات دوري األمم.
وقال دي بروين لشبكة سكاي سبورتس ”بدأنا املباراة بشكل غير
واضح لكنني اعتقد اننا سيطرنا على اللقاء عقب افتتاح التسجيل.
”لم نسمح بالكثير من األخطاء الدفاعية .كان األداء جيدا حقا“.
واحتاجت بلجيكا لتسع دقائق فقط لتتقدم من خالل أول هجمة
خطيرة في نصف ملعب اسكتلندا.
وبعد حلظات من تنفيذ اسكتلندا لركلة حرة في اجلانب اآلخر من
امللعب ،شنت بلجيكا هجمة مرتدة بطريقة رائعة بعد انطالق دريس
ميرتنز لألمام قبل أن ميرر لدي بروين الذي ارسل متريرة عرضية
للوكاكو الذي سجل بكل سهولة.
وضاعفت بلجيكا الغلة في الدقيقة  24بعد أن أرس��ل دي بروين
متريرة عرضية قبل أن يسكنها فيرمالني بجانب القدم في شباك

احتفال دي بورين ولوكاكو

احلارس ديفيد مارشال.
وانتهت املباراة فعليا لكن األمور ازدادت سوءا في الدقيقة  32بعد
أن نفذ دي بروين ركلة ركنية ليقابلها ألدرفيريلد غير املراقب برأسه
في الشباك.

وادخ��ر دي بروين األفضل إلى النهاية بعد أن سدد مباشرة لتمر
الكرة من احلارس مارشال نحو الشباك بعد أن هيأ له لوكاكو الكرة.
وتراجعت اسكتلندا للمركز قبل األخير في جدول الترتيب عقب فوز
قبرص على سان مارينو 4-صفر لتتجاوز اسكتلندا بنقطة واحدة.

ق��ال إنهما سيحصالن على الفرصة في
املباريات املقبلة.
ويتطلع ك��ث��ي��رون ل��ل��ع��ودة احملتملة
للمهاجم اخلطير م��اري��و بالوتيللي إلى
صفوف «اآلزوري» بعد عودته للدوري
اإليطالي من بوابة بريشيا عقب أربعة
مواسم في الدوري الفرنسي.
وك��ان��ت آخ��ر مشاركة لبالوتيللي مع
«اآلزوري» قبل عام وجاءت مخيبة لآلمال.
ولكن رصيده من األه��داف البالغ  14هدفاً
في  36مباراة دولية مع «اآلزوري» يجعله
أبرز مهاجم للفريق في السنوات األخيرة.

األندية األوروبية تبحث عن
خيارات جديدة ملستقبل بطوالتها
قالت مصادر مطلعة أول من أمس إن «األندية األوروبية تبحث عن
خيارات جديدة بشأن مستقبل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن
قوبل االقتراح الذي كان سيمنح مقاعد ثابتة ألربع وعشرين فريقاً
مبعارضة شديدة».
وأملح اندريا أنييلي رئيس رابطة األندية االوروبية إلى أن اخلطة
املثيرة للجدل تواجه مشكلة كبيرة مقرا ً في تصريحاته بأن أعضاء
الرابطة لديهم وجهات نظر مختلفة إزاء املسألة.
وعمل االحتاد االوروبي لكرة القدم مع رابطة األندية األوروبية،
التي متثل  232نادياً ،إلصالح نظام مسابقات األندية القارية بداية
من  2024وما بعدها.
وأكد التصور األولي على وجود ثالث درجات دوري أوروبية مع
وجود صعود وهبوط بينهم.
وستكون الدرجة األول��ى هي النسخة اجلديدة من دوري أبطال
أوروبا مع وجود  24فريقاً من بني  32يحتفظون بأماكنهم للموسم
التالي ما يكسر التقليد القائم بأن التأهل يتحقق من خالل األداء في
بطولة الدوري احمللية.
وتقترح اخلطة وج��ود أرب��ع مجموعات تتألف كل مجموعة من
ثمانية فرق وهو ما يعني زيادة كبيرة في عدد املباريات األوروبية.
ومع ذلك ،واجه املقترح معارضة قوية من قبل بطوالت الدوري
احمللية األوروبية التي قالت إن الصراع على التأهل لدوري األبطال
ميثل عنصرا أساسيا لبطوالتها .وانشق بعض أعضاء رابطة األندية
األوروب��ي��ة عن الصف عقب اجتماع في مالطا في يونيو املاضي
وانتقدوا اخلطة.
وقالت مصادر قريبة من األن��دي��ة إن «اق��ت��راح��ات أخ��رى باتت
مطروحة اآلن».
وتشمل هذه االقتراحات اقتراحاً يستند إلقامة ست مجموعات
في دوري أبطال أوروبا بينما تقدم فريق كوبنهاغن باقتراح سيغير
املعيار اخلاص بتخصيص األماكن.

مودريتش يواجه شبح التهميش في ريال مدريد
أكمل العب الوسط الكرواتي ،لوكا مودريتش ،جنم ن��ادي ريال
مدريد اإلسباني لكرة القدم ،أول من أمس عامه الرابع والثالثني ،وسط
الكثير من الشكوك التي حتيط بأهمية دوره في الوقت الراهن مع
النادي امللكي.
وولد مودريتش في التاسع من سبتمبر عام  1985في مدينة زادار
الساحلية بوسط كرواتيا.
وخالل األعوام الـ  34املاضية كانت كرة القدم جزءا مهما للغاية في
حياة هذا الالعب املخضرم ،حيث قاده شغفه باللعبة الشعبية األولى
في العالم للعب لصالح العديد من األندية مثل زرينيسكي موستار
البوسني وإنتر زابريشيتش الكرواتي ودينامو زغرب الكرواتي أيضا،
باإلضافة إلى ناديي توتنهام اإلجنليزي وريال مدريد اإلسباني.
هذا بجانب مشواره الكبير مع املنتخب الكرواتي األول الذي قاده
إلى نهائي بطولة كأس العالم للمرة األول��ى في تاريخه في ،2018
ليسجل إجنازا يضاف إلى سجل إجنازاته الطويل مع ريال مدريد على
املستوى األوروبي.
وبفضل هذه االجنازات املتالحقة استحق مودريتش الفوز بجائزة
الكرة الذهبية في عام  ،2018وهي اجلائزة الذي ستظل حتمل اسمه
حتى ديسمبر املقبل عندما يتم اإلعالن عن اسم الفائز اجلديد.
وإذا قلبنا في أوراق موسم  2019/2018لن جند سوى القليل
من األمور اجليدة التي ميكن أن ننسبها ملودريتش ،وباألحرى لريال
مدريد بشكل عام.
وبعد انتهاء املونديال األخ��ي��ر ،تلقى الالعب الكرواتي بعض
العروض لالنتقال إلى أندية أخرى ،أبرزها انتر ميالن اإليطالي ،كما
تلقى عرضا أيضا لالنتقال إلى الدوري الصيني ،ولكنه في النهاية قرر
البقاء مع ريال مدريد بعدما مت حتسني راتبه.
وعاد انتر ميالن ملغازلة النجم الكرواتي مرة أخرى هذا الصيف
ولكن احملاولة باءت بالفشل مجددا.
وميتد عقد مودريتش مع ريال مدريد حتى يونيو  ،2021إال أن دوره
مع الفريق هذا املوسم حتيط به الكثير من الشكوك ،حتى أن الالعب

نفسه يترقب بشدة ما ستؤول إليه األمور خالل الفترة املقبلة.
ولم تعط املباريات األولى في املوسم مؤشرات إيجابية ملا سيكون
عليه مستقبل مودريتش مع ريال مدريد ،فقد شارك النجم الكرواتي
ضمن التشكيلة األساسية لريال مدريد في امل��ب��اراة التي ف��از فيها
األخير  1 / 3على سيلتا فيجو في الدوري اإلسباني «الليجا» للموسم
اجلاري .ولكن مع حلول الدقيقة  56في ذلك اللقاء حصل مودريتش
على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن عرقل أحد العبي الفريق املنافس
من اخللف .وعلى إثر ذلك ،غاب مودريتش عن أولى مباريات ريال
مدريد في الليجا على ملعبه «سانتياجو بيرنابيو» والتي تعادل فيها
أصحاب األرض  1 / 1مع بلد الوليد.
وجاءت أولى مفاجآت املوسم بالنسبة ملودريتش عندما استبعده
الفرنسي زين الدين زي��دان ،املدير الفني لريال مدريد ،عن التشكيلة
األساسية في مباراة الفريق أمام فيا ريال ،حيث راهن على البرازيلي
كارلوس كاسميرو بدال منه.
وشارك مودريتش في ذلك اللقاء في الشوط الثاني وملدة  22دقيقة
فقط ،وهو ما أثار دهشة الكثيرين ،خاصة وأن تلك املباراة كانت األولى
لالعب بعد أسبوعني من الغياب عن املباريات الرسمية لإليقاف.
ويرجع البعض السبب وراء قلة اعتماد زيدان على مودريتش هو
رغبته في منح وسط ملعب ريال مدريد املزيد من احليوية ،وكان هذا
الدافع األكبر لدى املدرب الفرنسي لإلصرار على التعاقد مع مواطنه
بول بوجبا ،جنم وسط مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
ولكن بعد أن أخفق ريال مدريد في امتام صفقة ضم بوجبا بنجاح
خ�لال فترة االنتقاالت الصيفية األخ��ي��رة ،وج��د زي��دان ضالته في
األوروجواياني فيديريكو فالفيردي لرأب الصدع في وسط ملعب
النادي امللكي ،خاصة وأن الالعب يتمتع بقدرة بدنية كبيرة ،متفوقا في
هذا الصدد على بعض الالعبني الذين لم يعودوا يحظون بثقة كبيرة
من زيدان مثل مودريتش وماركوس يورانتي وداني سيبايوس.
يذكر أن مودريتش لم يحقق ألقابا قبل انضمامه لريال مدى سوى
مع األندية الكرواتية ،حيث فاز بثالثة ألقاب في ال��دوري الكرواتي

لوكا مودريتش

ولقبني في السوبر احمللي ،باإلضافة إلى لقبني في بطولة الكأس.
فيما كانت االستفادة من فترة االح��ت��راف بني صفوف توتنهام
استفادة شخصية بالنسبة ملودريتش ،حيث أصبح موجودا منذ ذلك
احلني على اخلريطة األوروبية ضمن صفوف فريق كبير له أسلوبه
املميز في اللعب كباقي األندية اإلجنليزية.

وب��دأ مودريتش يعرف منصات التتويج واأللقاب الكبيرة بعد
انضمامه لريال مدريد ،فقد وصل عدد ألقابه مع النادي اإلسباني إلى
 15لقبا بواقع أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثالثة ألقاب في
كأس السوبر األوروبي ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا ولقب أخر
في الدوري اإلسباني ولقبني في كأس السوبر اإلسباني.

