
خرج املدرب األملاني يواكيم لوف من مباراته مع 
فرنسا متفائال مبصير فريقه، على رغم تلقيه خسارة 
ثانية تواليا في دوري األمم األوروبية لكرة القدم 

واقترابه من الهبوط الى املستوى الثاني.
وبدا املدرب األملاني يسير بثبات خالفا ملا يحاول 

البعض الضغط عليه ودفعه الى تقدمي استقالته.
حتدث لوف عن ركلة جزاء غير صحيحة احتسبها 
احلكم الصربي ميلوراد مازيتش للفرنسي بليز 
ماتودي، سجل منها مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان 
غريزمان املرشج بقوة جلائزة الكرة الذهبية هدف 
الفوز ملنتخب بالده، بعدما كان غريزمان نفسه منح 
»الديوك« التعادل.  ولم يلق لوف املسؤولية فقط على 
ركلة اجلزاء، بل أشار الى ان عدم حسم العبيه املباراة 
في الشوط األول بتسجيل هدف ثان، مكن الفرنسيني 
من العودة، واصفا ابطال العالم بـ«املنتخب األفضل 

على االطالق حاليا«.
ــال انــه »مــســرور جــدا«  وأشـــاد لــوف بالعبيه وق
باألداء الذي قدموه، »لكني خائب من النتيجة، على 
رغم ان طريقة لعبنا اختلفت كليا عما كانت عليه 
السبت )اخلــســارة أمــام هولندا بثالثية نظيفة في 
ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام(«.

ورأى لوف ان فريقه قارع أفضل منتخب في العالم 
حاليا، مشيدا مبميزات العبي املنتخب الفرنسي، »وقد 

دفعنا ثمن عدم احلذر واحلسم«.

وأسهب املــدرب األملــانــي املتوج مع فريقه بطال 
للعالم في البرازيل 2014 واملمدد عقده الى ما بعد 
نهائيات مونديال قطر 2022، في احلديث عن عدم 
استثمار العبيه الفرص التي سنحت لهم في الشوط 

األول.
وقال »اعتقد اننا كنا نستحق الفوز وكنا األفضل 
لكن األمور ال تسير بهذه الطريقة. افتقرنا الى القليل 
من الذكاء، وكنا قادرين على تسجيل هدف ثان، كان 

كفيال بجعلنا نلعب بهدوء وراحة والفوز باملباراة«.
ــوه لــوف بالعبيه الشبان وخصوصا جناح  ون
بايرن ميونيخ سيرج غنابري والعب وسط باريس 
سان جرمان الفرنسي ثيلو كيهرر الذي لعب اساسيا 
للمرة األولى مع املنتخب، مشيرا إلى أن أداء املنتخب 
في ملعب »ستاد دو فرانس« يعول عليه لتأسيس 

شيء ما للمستقبل.
وعلى خط مــواز، لم يستبق ديشان األحــداث، بل 
آثر التعامل بواقيعة مع املراحل. واذ نوه بالروح 
اجلماعية لفريقه، التي أثمرت عودة الى أجواء املباراة 
في الشوط الثاني والفوز بها، حصر مهمته املقبلة 
بالتأهل للدور نصف النهائي للمسابقة األوروبية 

اجلديدة، من دون الكالم عن احراز لقبها.
وقال ديشان »قمنا بعمل كبير. في غضون شهر من 
اآلن، علينا إجناز املهمة والتأهل الى نصف النهائي 
بانتزاع نقطة على األقل من مباراتنا مع هولندا. هدفنا 

املقبل التواجد في الــدور نصف النهائي للمسابقة 
في  يونيو املقبل مع ثالثة منتخبات أخرى. نستطيع 
الــقــول أننا تقدمنا خطوة الــى األمـــام، ونحن على 

الطريق الصحيح«.
وأقر بأن تغييراته التكتيكية في الشوط الثاني 

أعادت الروح الى الفريق. لكنه منح الرصيد كله الى 
الالعبني وخصوصا احلــارس القائد هوغو لوريس 
»الذي ساهم في عدم تفاقم النتيجة في الشوط األول 
نتيجة تصدياته احلاسمة«، مكررا احلديث عن الروح 

اجلماعية لالعبيه »امام فريق أملاني مميز في أدائه«.

قلبت فرنسا بطلة الــعــالــم الــطــاولــة على 
ضيفتها أملانيا، وأحلقت بها هزمية سادسة في 
عام واحد للمرة األولى في تاريخها، وذلك بعدما 
حولت تخلفها أمامها الى فوز 2-1 أمس الثالثاء 
على إستاد دو فرانس، في اجلولة الثالثة من 
منافسات املجموعة األولى للمستوى األول من 

دوري األمم األوروبية.
وتدين فرنسا بفوزها الثاني واالبتعاد بفارق 
4 نقاط عن هولندا الثانية التي أذلــت أملانيا 
السبت بثالثية نظيفة، إلى أنطوان غريزمان 
الــذي حول تخلف أبطال العالم بهدف لتوني 
كروس )14 من ركلة جزاء(، إلى فوز بهدفني في 

الشوط الثاني )62 و80 من ركلة جزاء(.
وهي املرة األولى التي تخسر فيها أملانيا 
مباراتني رسميتني على التوالي منذ نهائيات 
كأس أوروبا 2000، ما سيزيد الضغط على 
مدربها يواكيم لــوف الــذي بــدأ مرحلة بناء 
املنتخب بعد خيبة التنازل عن اللقب العاملي 
باخلروج من الــدور األول ملونديال 2018، 
بشكل ســيء للغاية إذ حصل »املانشافت« 
على نقطة واحــدة من ثالث مباريات، ومني 
بهزمية سادسة في عام واحد للمرة األولى 

في تاريخه.
ــذي تعادل  وقــد يجد املنتخب األملــانــي ال
ذهاباً مع فرنسا 0-0، في املستوى الثاني 
لهذه البطولة قبل مباراته في اجلولة األخيرة 
مع هولندا في 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
املقبل، في حال فوز األخيرة على فرنسا في 
املــبــاراة املــقــررة بينهما في روتـــردام قبلها 

بأربعة أيام.
ودخـــل املنتخبان الــعــمــالقــان إلــى هذه 
املواجهة في ظروف متناقضة متاماً، ففرنسا 
منتشية من تتويجها بلقب كأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخها بعد فوزها في يوليو   
املاضي على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال 
روسيا، فيما جتر أملانيا خلفها ذيــل خيبة 
التنازل عن اللقب العاملي وخروجها من الدور 
األول بعد خسارتني أمــام املكسيك وكوريا 

اجلنوبية.
ورغــم اخلــروج من املونديال الروسي بعد 
ـــاد األملــانــي  ــالث مــبــاريــات فــقــط، أبــقــى االحت ث
ــراف على  على خدمات لــوف الــذي استلم االش
»املانشافت« مباشرة بعد نهائيات مونديال 
أملانيا عام 2006، وذلك إمياناً منه بقدرته على 

قيادة عملية بناء املنتخب.
لكن املؤشرات األولــى لهذه العملية ليست 
مشجعة بتاتاً، إذ حقق رجال لوف فوزاً يتيماً 
منذ النهائيات وكان ودياً أمام بيرو، فيما اكتفوا 
بالتعادل فــي مباراتهم األولـــى ضمن دوري 
األمم األوروبية على أرضهم أمام فرنسا، قبل 

أن حتصل النتيجة الكارثية السبت بتلقي أسوأ 
هزمية على يد هولندا وجاءت بثالثية نظيفة، 

ثم أتبعوها الثالثاء بهزمية على يد »الديوك«.
وفي املقلب الفرنسي، تبدو األمــور مختلفة 
متــامــاً، إذ أنــه وبعد التتويج العاملي بقيادة 
العبني مثل كيليان مبابي، يجد رجــال املدرب 

ديدييه ديشان أنفسهم في صــدارة املجموعة 
بسبع نقاط وبفارق 4 نقاط أمام هولندا الثانية 
التي خسرت أمــام »الديوك« بنتيجة 1-2 في 

اجلولة الثانية.
وبعد التعادل الــودي الصعب اخلميس مع 
ضيفتهم آيسلندا 2-2 بفضل هدف في الثواني 

األخيرة ملبابي، بدأ ديشان لقاء الثالثاء بنفس 
التشكيلة التي خاضت املباراة النهائية ملونديال 
روسيا باستثناء قلب الدفاع صامويل أومتيتي 
الذي يعاني من اصابة في ركبته، ما فتح الباب 
امام بريسنل كيمبيبي للمشاركة أساسياً رغم 
األداء املهزوز ملدافع باريس سان جرمان في 

مباراة اخلميس ضد آيسلندا.
في املقابل، أجــرى لــوف تغييرات باجلملة 
على التشكيلة التي خسرت أمام هولندا، فأشرك 
لوروا سانيه وسيرج غنابري منذ البداية للمرة 
األولى منذ 15 نوفمبر )تشرين الثاني( 2015 
ضــد إيطاليا )0-0(، للعب إلــى جانب تيمو 

فيرنر وعلى حساب توماس مولر ومارك أوث، 
فيما منح الفرصة لثيلو كيهرر في الوسط على 
ــان، ونيكالس شوله ونيكو  ــري ك حساب إمي
شولتس في الدفاع على حساب يوناش هكتور 
وجيروم بواتنغ الــذي أصيب في ربلة الساق 

خالل مباراة السبت.
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سجل أرنوت جروينفيلد املولود في نيجيريا أول 
أهدافه الدولية مع منتخب هولندا ليقوده للتعادل 1-1 

مع مستضيفه البلجيكي في مباراة ودية يوم الثالثاء.
وضع دريس ميرتنز بلجيكا في املقدمة بشكل رائع 
بعد مرور خمس دقائق لكن التشكيلة الهولندية الشابة 

أدركت التعادل قبل االستراحة بفضل جروينفيلد.
وهو أول تعادل حتققه بلجيكا في 13 مباراة حيث 
ــازت فــي 11 مــن آخــر 12 مــبــاراة خاضتها وكانت  ف
الهزمية الوحيدة في الدور قبل النهائي لكأس العالم 
أمام فرنسا التي مضت في طريقها لتفوز باللقب في 

يوليو متوز.
وهــي كذلك ثاني نتيجة إيجابية في أربعة أيام 
ملنتخب هولندا الشاب الذي تفوق على املانيا -3صفر 
في دوري األمم األوروبية لكرة القدم يوم السبت ما 
يظهر املزيد من عالمات التطور حتت قيادة املــدرب 

رونالد كومان حيث كاد الفريق أن يحقق انتصارا آخر.
وتقدمت بلجيكا عندما وصلت الكرة إلى ميرتنز بعد 
عمل جيد من ايدن هازارد في منطقة اجلزاء ليسددها 

في الشباك.
وبعدها لعب ميرتنز متريرة عرضية استقبلها 
املهاجم روميلو لوكاكو بالرأس فوق العارضة بينما 
سدد ممفيس ديباي في اجلهة املقابلة كرة في جسد 

سيمون مينيوليه حارس بلجيكا.
وتــعــادل الهولنديون بعد 27 دقيقة مــن هجمة 
مرتدة حيث لعب ديباي متريرة عرضية منخفضة 
جلروينفيلد غير املراقب الذي سجل منها هدفه األول 

مع منتخب هولندا في ثاني مباراة دولية يخوضها.
وسحب روبرتو مارتينيز مــدرب بلجيكا هــازارد 
ولــوكــاكــو وميرتنز بــني الــشــوطــني والحـــت مليشي 
بــاتــشــواي الـــذي حــل بــديــال الحــدهــم فرصتني بعد 
االستراحة لكنه سدد األولــى بعيدا والثانية ذهبت 

بضربة رأس الى احلارس.
وافتقد الشوط الثاني الثــارة الشوط األول حيث 

عانى املنتخبان من االجهاد. 

غريزمان يدق املسمار األخير في نعش مدرب أملانيا

لوف متفائل باملستقبل والفرنسيون أثنوا على روح اجلماعة

لقطة من املباراة

الصحافة األملانية تبرئ لوف
برأت الصحافة األملانية املدير الفني للمنتخب األملاني، يواكيم لوف، 
على الرغم من خسارة »املاكينات« 1-2 أمــام نظيره الفرنسي أمس 
الثالثاء، وأبدت رضاها عن املستوى الذي قدمه »املانشافت«، الذي تلقى 

انتقادات الذعة بعد الهزمية السابقة أمام هولندا.
وكتبت صحيفة بيلد على صدر صفحتها الرئيسية: »هذه املرة كانت 
بسبب سوء احلظ«، كما حملت صفحتها الرياضية عنوان »أفضل هزمية 
في العام«. وذكرت الصحيفة: »متكن املدرب لوف من تهدئة احلديث بشأن 
مستقبله.. وخسرت أملانيا 1-2 أمام فرنسا بطلة العالم، وهي سادس 

هزمية في 2018، لكن األمور هذه املرة كانت تسير على ما يرام«.
وترى صحيفة سود دويتشه تسايتونغ أن اللقاء »نظرة صغيرة على 
مستقبل أفضل«. وسلطت صحيفة فرانكفورتر اجلماينه الضوء على 
التحسن الذي طرأ على مستوى منتخب »املانشافت«، على الرغم من خطر 

توديع بطولة كأس األمم األوروبية.

ليراير يفتتح رصيد أهدافه الدولية 
خالل فوز الدامنارك على النمسا

سجل العب وسط الدامنارك لوكاس ليراير أول هدف دولي له وأضاف 
مارتن بريثويت هدفا قرب النهاية خالل الفوز 2 -صفر على النمسا في 

مباراة ودية لكرة القدم في ميتالند يوم الثالثاء.
وفي ظل إصابة صانع اللعب كريستيان إريكسن شــارك ليراير في 
اجلانب األمين ضمن ثالثي بوسط امللعب في أول مشاركة أساسية له 
خالل ست مباريات دولية وسجل الهدف قبل مــرور نصف ساعة بعد 
تعاون مع بيونه سيستو. وصنع أصحاب الضيافة العديد من الفرص 
لكنهم تراجعوا في الشوط الثاني وضغطت النمسا وحاولت االستفادة 
من الركالت الثابتة لكن لم جتد سبيال إلى مرمى احلارس كاسبر شمايكل. 
وضمن مارتن بريثويت االنتصار للدمنرك بعد مراوغة رائعة وتسديدة 

في الوقت احملتسب بدل الضائع. 

تيري ال يتعجل العمل كمدرب أول
يحاول املدافع املخضرم املعتزل جون تيري السير على خطى زميليه 
السابقني في منتخب إجنلترا فرانك المبارد وستيفن جيرارد في العمل 
كمدرب أول لكنه قال إنه يحتاج إلى عدة سنوات الكتساب خبرات بعدما 

وافق على العمل ضمن اجلهاز التدريبي لنادي أستون فيال.
وأعلن قائد تشيلسي وإجنلترا السابق اعتزاله لعب كرة القدم هذا الشهر 

وأصبح يعمل كمساعد للمدرب دين سميث في أستون فيال.
وقال املدافع املخضرم البالغ عمره 37 عاما لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( ”لدي طموح للعمل كمدرب في يوم ما. لكن هذا في غضون 

أربع أو خمس سنوات“.
وأضاف ”لست جاهزا بعد. ال أزال أستكمل أفكاري وفلسفتي“.

ورغم أن تيري يرغب في العمل كمدرب قال إنه اندهش من حجم العمل 
املطلوب بعيدا عن األضواء.

ــاف تيري ”حتى يومي األول كنت شاهدا على أشياء مهمة ال  وأض
أالحظها كالعب إذ ال تدرك حجم العمل املبذول“.

ويستضيف أستون فيال، صاحب املركز 15 في دوري الدرجة الثانية، 
منافسه سوانزي سيتي يوم السبت املقبل. 

فورالن: غريزمان قادر على حصد الكرة الذهبية
أكد دييجو فورالن، جنم أتلتيكو مدريد السابق، أن إقامة نهائي دوري 
أبطال أوروبــا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ال يغير من األمر شيًئا 

بالنسبة للروخي بالنكوس.
ــدوري  ــرح فـــورالن، خــالل مشاركته في تقدمي سفراء رابطة ال وص
اإلسباني »منذ قدوم املدرب دييجو سيميوني، أصبح لدى األتلتي، دائما 

عدة خيارات في دوري األبطال«.
وتابع »األمر أشبه باحللم لكل مشجعي الفريق، إال أنه بالنسبة للفريق 

نفسه، فإن الهدف هو حتقيق الفوز في أكبر عدد من املباريات«.
وأوضح »لعب مباراة نهائية والفوز بها يعد أمًرا رائًعا، لكن خوض هذه 

املباراة على أرضية واندا، ليس ضماًنا للفوز بها«.
ــورالن، إن املهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لديه بعض  وقــال ف
القدرات، التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية. وذكر فورالن، أن هناك العديد 
من الالعبني، مرشحون لهذه اجلائزة، مثل لوكا مودريتش وكريستيانو 

وميسي. وتوقع فورالن، أن يرى األتلتي، ينافس على كافة البطوالت.

يواكيم لوف راض عن العبيه الشبان

هولندا تواصل عروضها القوية وتتعادل مع بلجيكا وديا
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