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قال املدير الفني ملنتخب إسبانيا، لويس إنريكي 
مارتينيز، إنه من الظلم توجيه االنتقادات فقط لدي 
خيا، وذل��ك عقب اخل��س��ارة اخلميس املاضي أمام 
كرواتيا 2-3، ضمن املجموعة الرابعة للمستوى 

األول بدوري األمم.
وقال إنريكي في تصريحات عشية املباراة الودية 
التي يحتضنها ملعب »غران كاناريا« بني إسبانيا 
والبوسنة: »دي خيا تعرض النتقادات شديدة، 
ولكن حتميل العب واحد كل هذه املسؤولية أمر غير 

منصف«.
وأض���اف امل���درب: »ك��رة ال��ق��دم لعبة جماعية، 
وعندما يستقبل أي حارس مرمى األهداف فإن الكرة 
يجب أن تصل إليه متخطية جميع اخلطوط.. أليس 

على الباقني الدفاع؟«.
وأوض��ح امل��درب أن��ه »يتقبل االن��ت��ق��ادات ألنها، 
حسب رأي��ه، جزء من كرة القدم، ويجب التعايش 
معها، بينما رفض تقدمي حتليل فردي ألداء كل العب، 
مثل حالة احل��ارس دي خيا، الذي صارت عالمات 

استفهام حول أدائه مجدداً في مباراة كرواتيا«.
وأك��د بنبرة ح��ازم��ة: »ل��ن أقيم الالعبني بشكل 
علني، سأدافع عنهم طوال الوقت ألني في النهاية من 

اختارهم لالنضمام«.
وحول غياب سيرجيو راموس عن مباراة اليوم، 
أوضح أنه »انضم للمعسكر وهو يشكو من آالم في 

العضلة الضامة«.

كما حت��دث م��درب برشلونة السابق عن تكرمي 
النجم املعتزل والعب مانشستر سيتي اإلجنليزي، 
دافيد سيلفا، خالل مباراة الغد، وقال في هذا الصدد: 
»لم أحت��دث معه عندما اتخذ ق��رار االعتزال، أتفهم 
موقفه، ولن أحتدث عن افتراضات«، في إشارة إلى 
إمكانية اعتماده على صاحب ال�32 عاماً في حالة 

عدم اتخاذه لقرار االعتزال«.
وعلى الرغم من اخلسارة أم��ام كرواتيا، إال أن 
إنريكي شدد على أن »احلالة املعنوية جيدة للفريق، 
معتبراً أن جتربة البوسنة غ��داً ستكون ممتعة 

للغاية«.
وأشار إنريكي إلى أنه »سيمنح الفرصة لالعبني 
ال��ذمي ال يشاركون بصفة مستمرة، السيما وأنها 
ستكون املرة األخيرة التي سيتجمع فيها املنتخب 

حتى مارس املقبل«.
وبعد اخلسارة أم��ام كرواتيا، ما زال��ت إسبانيا، 
ال��ت��ي أن��ه��ت جميع مواجهاتها، حتتفظ ب��ص��دارة 
املجموعة برصيد 6 نقاط، وتبتعد بفارق نقطتني 
فقط عن إجنلترا وكرواتيا اللتني ستلتقيان أمس 
األحد على ملعب وميبلي في مباراة مرتقبة بختام 
املجموعة. وفي حالة فوز أي من املنتخبني باللقاء، 
سيتأهل مباشرة لنصف النهائي، بينما سيهبط اآلخر 
للمستوى الثاني، أما في حالة انتهاء اللقاء بالتعادل، 
فستتأهل إسبانيا لنصف النهائي، بينما سيهبط رفاق 

النجم لوكا مودريتش للمستوى الثاني.
»دي خيا

ف���از ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز ع��ل��ى ضيفه 
باتروناتو بهدف نظيف في مباراة متقدمة 
من اجلولة ال�13 من الدوري األرجنتيني 
املمتاز لكرة لقدم، قبل مواجهة غرميه 
األزلي ريفر بليت السبت املقبل في إياب 

نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.
وجاء الهدف الوحيد في املباراة التي 

أقيمت الليلة املاضية عبر كريستيان 
إسبينوزا قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء.

وب��ف��وزه رف��ع ب��وك��ا رص��ي��ده إل��ى 21 
نقطة في املركز السادس بفارق ثماني 
نقاط عن راسينج املتصدر، أما باتروناتو 
فتجمد رصيده عند 9 نقاط في املرتبة 

ال�23.

وياتي انتصار بوكا قبل مواجهة السوبر 
كالسيكو احلاسمة امام ريفر بليت السبت 
املقبل في إياب كأس ليبتاردوريس مبعقل 
األخ��ي��ر ملعب »مونومنتال«، علما بأن 
لقاء الذهاب ال��ذي أقيم االح��د املاضي في 
ملعب »ال بومبونيرا« معقل بوكا قد انتهى 

بالتعادل 2-2.

فرحة العبي بوكا جونيورز

مانشستر سيتي يدرس توسعة ملعبهبوكا جونيورز يستعد للسوبر كالسيكو بالفوز  على باتروناتو
يخطط ن��ادي مانشستر ستي اإلجنليزي إلى زي��ادة عدد مقاعد 
ملعبه االحتاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعالم بريطانية، بعد أن التقى 

مع عدد مع مشجعي الفريق، ملناقشة املشروع، قبل البدء في تنفيذه.
وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن السيتي يرغب في زيادة 
عدد مقاعد ملعب االحت��اد إلى 63 ألف مقعد، من خالل بناء صفني 

جديدين في اجلهة الشمالية من امللعب.
وأش���ارت دايلي ميل أن عملية التوسعة مللعب »السيتيزنز« 
ستسغرق مدة زمنية قدرها عامني، أي أن املقاعد اجلديدة ستكون 
جاهزة الستقبال اجلماهير في موسم 2020-2021، لكن الصحيفة 
قالت إن هذه مجرد أفكار يتم مناقشتها في الوقت الراهن، ولم يتم 

اعتماد املشروع بشكل رسمي.
وأكدت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي اجتمع مع ممثلني عن 
جماهير الفريق، ملناقشة املشروع اجلديد، والشكل الذي سيكون عليه 

الصفني اجلديدين للملعب. 

أوتاميندي يبحث مصيره مع غوارديوال
يسعى األرجنتيني نيكوالس أوتاميندي، مدافع مانشستر سيتي، 
حلسم مستقبله مع مدرب الفريق، بيب غوارديوال، على الرغم من أن 

عقده ينتهي في صيف 2022.
وعلى الرغم من كونه من أفضل العبي الفريق في املوسم املاضي، 
إال أن أوتاميندي خسر مكانه األساسي هذا املوسم لصالح إميريك 

البورت وجون ستونز.
وقالت صحيفة »صن« البريطانية، إن الالعب األرجنتيني صاحب 
ال�30 عاًما سوف يجري محادثات مع غوارديوال، ليعرف ما إذا كان 

لديه مستقبل في الفريق أم ال.
وكشفت الصحيفة أن برشلونة وريال مدريد، يهتمان باحلصول 
على املدافع الدولي األرجنتيني، ال��ذي يحصل على 90 ألف جنيه 
إسترليني أسبوعًيا، ولكن في ح��ال استمرار غيابه عن الفريق 

فسيغادر الصيف املقبل.
وش��ارك أوتاميندي في 7 مباريات في مختلف املسابقات هذا 
املوسم، 3 منها في الدوري اإلجنليزي املمتاز، وكان آخر ظهور له مع 

الفريق في 29 سبتمبر املاضي أمام برايتون في الدوري.
يذكر أن أوتاميندي انضم ملانشستر سيتي في صيف عام 2015، 
قادًما من فالنسيا اإلسباني مقابل 28.5 مليون جنيه إسترليني، 

وخاض حتى اآلن 144 مباراة مع الفريق.

كاهيل يودع أستراليا أمام لبنان
أعلن املنتخب األسترالي لكرة القدم، أمس األحد، أنه سيمنح راحة 
للثنائي توم روجيتش، وروبي كروز للتعافي من إصابتني خفيفتني 

عند مواجهة لبنان ودًيا، غدا الثالثاء.
وش��ارك الالعبان في التعادل )1-1( مع كوريا اجلنوبية ودًيا 
في برزبني يوم السبت، لكن جراهام أرنولد، م��درب أستراليا، أكد 

حصولهما على راحة أمام لبنان.
وق��ال أرنولد في بيان: »سنجري بعض التغييرات في مباراة 
لبنان يوم الثالثاء؛ لذا لن نخاطر بتوم، وروبي، اللذين ظهرا بشكل 
رائع مساء السبت، لكنهما يعانيان من إصابتني خفيفتني في الركبة، 

والفخذ على الترتيب«.
وستضم تشكيلة أستراليا راي��ان جرانت، مدافع سيدني الذي 
لم يشارك في أي مباراة دولية، واجلناح كريج جودوين إضافة 
إلى املخضرم تيم كاهيل الذي سيخوض مباراته رقم 108 الدولية 
واألخيرة مع بالده في لقاء ال��وداع بعدما اعتزل اللعب الدولي بعد 

كأس العالم األخيرة في روسيا.

بالستينو يحقق كأس تشيلي للمرة 
41 عاما األولى منذ 

توج نادي بالستينو بلقب كأس تشيلي لكرة القدم للمرة الثالثة في 
تاريخه واألولى منذ عام 1977 على حساب أوداكس إيطاليانو.

وتغلب بالستينو الليلة املاضية على ضيفه أوداك��س إيطاليانو 
بنتيجة 3-2 في إياب النهائي، بعدما كان قد حسم لقاء الذهاب بهدف 
نظيف، ليتوج بالبطولة بالفوز ذهابا وإيابا مبجموع 4-2. وجاءت 
ثالثية بالستينو، الذي تأسس قبل 100 عام تقريبا من قبل مهاجرين 
فلسطينيني، عبر ماتياس كامبوس لوبيز في الدقيقة )2( وسيسار 
كورتس )37( ولويس خيمينيز )53(، بينما أحرز هدفي الضيوف 

البرازيلي سرجيو سانتوس )41( وإجناسيو خيرالدينو )45(.

أصبحت البرتغال أول املتأهلني 
إل��ى ال��دور قبل النهائي ل��دوري األمم 
األوروب��ي��ة لكرة القدم بعدما فرضت 
التعادل بدون أهداف على مستضيفتها 
إيطاليا ي��وم السبت لتضمن ص��دارة 

املجموعة الثالثة بالدرجة األولى.
وه��ذه ه��ي امل��رة الثانية خ��الل عام 
واح��د التي ي��ؤدي فيها التعادل بدون 
أه��داف باستاد س��ان سيرو إل��ى خيبة 
أمل إليطاليا إذ حدث هذا أمام السويد 
في ملحق التصفيات األوروبية لكأس 
ال��ع��ال��م ف��ي نوفمبر ت��ش��ري��ن الثاني 
املاضي وفشلت في بلوغ النهائيات 

ألول مرة في 60 عاما.
وس��ي��ط��رت إي��ط��ال��ي��ا، ال��ت��ي خ��اض 
مدافعها جيورجيو كيليني مباراته 
املئوية، على أول ساعة وصنعت العديد 

من الفرص.
وأن��ق��ذ احل���ارس روي باتريسيو 
منتخب بالده البرتغال إذ أبعد فرصتني 
من تشيرو اميوبيلي عندما كان مهاجم 
التسيو قريبا من التسجيل. كما أبعد 
ضربة رأس من لورينتسو بليجريني 

في الوقت احملتسب بدل الضائع.
ومتلك البرتغال، بطلة أوروبا التي 
يغيب عنها الهداف كريستيانو رونالدو 
منذ كأس العالم في روسيا، سبع نقاط 
من ثالث مباريات في املجموعة املؤلفة 
من ثالثة منتخبات متقدمة بنقطتني 
على إيطاليا التي أنهت مبارياتها. وتأكد 
هبوط بولندا التي حت��ل ضيفة على 
البرتغال في ختام مباريات املجموعة 

يوم الثالثاء ولديها نقطة واحدة.
وق���ال ف��رن��ان��دو س��ان��ت��وس م��درب 
البرتغال ”عانينا ف��ي ال��ش��وط األول 

وواجهنا الكثير من الصعوبات“.
وأض��اف ”واجهنا ضغطا أكبر في 
أول ربع ساعة بالشوط الثاني وبعدها 
لم نعد حتت الضغط والنتيجة عادلة 
في النهاية ألن البرتغال كانت أفضل في 

الشوط الثاني“.
وق���ال روب���رت���و مانشيني م��درب 
إيطاليا ”أعتقد أن األداء ك��ان ممتازا 
رغم التراجع لفترة في الشوط الثاني 
وبالتأكيد يتعني علينا بذل جهد أكبر 

لهز الشباك.
”إنها خطوة لألمام بعد مباراتنا 
السابقة ضد بولندا. نحن في املسار 

الصحيح“. 

البرتغال تتعادل مع إيطاليا وتتأهل لقبل نهائي دوري األمم األوروبية

لقطة من مباراة البرتغال وإيطاليا

لويس إنريكي يدافع عن دي خيا
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البرتغال تستضيف األدوار النهائية 
لدوري األمم

أعلن االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم )يويفا(، أن البرتغال ستحتضن األدوار 
النهائية من بطولة دوري األمم لكرة القدم، خالل الفترة من 5 وحتى 9 يونيو 
املقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه القرار املوافقة الرسمية للمكتب التنفيذي باالحتاد 
القاري، الذي سيجتمع في 3 ديسمبر املقبل في دبلن. وجاء في بيان االحتاد عبر 
موقعه اإللكتروني: »قرعة األدوار النهائية ستقام أيضاً في هذا اليوم«. وجاء إعالن 
االحتاد عن هذا األمر عقب تأهل البرتغال رسمياً لنصف النهائي بتعادلها سلبياً أمام 

إيطاليا أمس السبت ضمن املجموعة الثالثة.
وأوضح البيان: »أبدت كل من بولندا والبرتغال وإيطاليا عن رغبتهم في احتضان 
األدوار النهائية.. ومبا أن املنتخبات الثالثة ضمن املجموعة الثالثة باملستوى األول، 
سيقع االختيار على متصدر املجموعة.. تعادل البرتغال سلبياً أمام إيطاليا منحها 
بطاقة التأهل عن املجموعة«. وستقام مباراتي نصف النهائي في 5 يونيو 2019، 
فيما سيلعب النهائي، وحتديد صاحب املركز الثالث في 9 من الشهر نفسه، على 
ملعب »دراغ��او« مبدينة بورتو، وأفونسو هنريكيس مبدينة جيمارايش، وفقا ملا 

حدده االحتاد البرتغالي خالل ترشحه الستضافة النهائيات.

إصابة رومانيولي تضع غاتوزوز في ورطة
سيغيب مدافع ميالن، أليسيو رومانيولي، عن فريقه بسبب تعرضه إلصابة في 

وتر الساق اليسرى، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي له.
وقال النادي في بيانه: »خضع أليسيو رومانيولي لبعض الفحوصات الطبية 
التي كشفت وجود إصابة في وتر الساق اليسرى، والتي كان تعرض لها في 15 

نوفمبر اجلاري في تدريبات املنتخب الوطني اإليطالي«.
وأضاف البيان أن »الالعب سيظل حتت املالحظة خالل عشرة أيام، ليتأكد غيابه 

عن مواجهة الفريق املقبلة في الدوري أمام التسيو في 28 من الشهر اجلاري«.
ولهذا سيتعني على مدرب »الروسونيري«، جينارو غاتوزو، إعادة هيكلة خط 
دفاعه خالل األسابيع املقبلة، وخصوصاً بعد غياب رومانيولي الذي جاء في ظل 
غياب مدافعه اآلخر ماتيو موساكيو، الذي عانى من كدمة قوية في الرباط الصليبي 
اخللفي للركبة اليمنى منذ عشرة أيام. وسيواجه غاتوزو أزمة كبيرة أيضاً خالل 
مواجهة التسيو، إذ يغيب عن الفريق أيضاً كل من العب الوسط املدافع األرجنتيني، 
لوكاس بيليا، لإلصابة ومواطنه غونزالو هيغواين لإليقاف، بعد طرده في »ديربي« 

إيطاليا املاضي أمام يوفنتوس الذي حسمه »البيانكونيري« بثنائية نظيفة.


