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زيدان: العني البشرية أهم 

من أجهزة  الـ»جي.بي.إس«

ميلنر: مازلت أتعلم!

.. ومودريتش يطمئن الريال: 
إصابتي ليست خطيرة

ويليان: المبارد منحني احلرية

قال املدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم 
الفرنســي زين الدين زيدان إنه مهمــا تقدمت التكنولوجيا، 
تبقى »العني البشرية« األهم ملتابعة أداء الالعب، وما إذا ما كان 
يعاني من حالة إرهاق أم ال، مشيرا إلى أن االستعانة بأجهزة 
الـ »جي.بي.إس« مهمة لقياس األداء، لكن االعتماد على العني 

املجردة ضروري أيضا. 
جاء حديث زيدان خالل جلســة خاصة بعنوان »النجوم 
ورؤيتهم ملستقبل الرياضة«، في مؤمتر ومعرض دبي الرياضي 
للذكاء االصطناعي الذي افتتحت فعالياته أمس حتت رعاية ولي 
عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي إلمارة دبي رئيس مجلس 
دبي الرياضي الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

وتقام فعالياته حتت شعار »معا نصنع مستقبل الرياضة«.
وقال زيدان: »يوجد أمران، الــذكاء االصطناعي والذكاء 
اإلنساني، وهنا يطرح تساؤل.. ماذا ميكن أن يفعل االنسان، 

ومدى ضرورة املزج بينهما في بناء املستقبل«.
وأضاف: »عندما كنت العبا، كنت أفعل كل شــيء بذكائي 
اإلنساني، وال أحتاج إلى املساعدة داخل امللعب، واليوم سيسمح 
لنا التطور التكنولوجي بعمل أشياء أفضل، واملهم معرفة كيفية 
التصرف مع الالعبني، ألن كرة القدم تغيرت، وعاد املستوى 
البدنــي للعب دور كبير، والتطور التكنولوجي سيســاعدنا 
لربح الوقت، ولكن كمدرب، يبقى اإلنســان أهم شــيء، مع 

أهمية التكنولوجيا«.

قال العب خط وسط فريق ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم 
جيمس ميلنر إنــه يرى كل يوم يقضيه في مالعب كرة القدم 
مبنزلة فرصة لتعلم شيء جديد، وذلك رغم اخلبرة الكبيرة التي 
يتمتع بها كالعب. وبدأ ميلنر مشواره في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز وهــو في عمر صغير وقد توج مع مان ســيتي بلقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز مرتني وشارك في 523 مباراة حتى 
اآلن، كما خاض 61 مباراة دولية مع املنتخب اإلجنليزي، وتوج 

مع ليڤربول بلقب دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي.
وقال ميلنر )33 عاما( في تصريحات نشرها املوقع الرسمي 
لنــادي ليڤربول: »أعتقد أنني كنت محظوظا بالشــكل الكافي 
كوني ألعب منذ فترة طويلة مع عدد من الالعبني الرائعني وكذلك 
املدربني البارزين، لكن في كل يوم تدخل فيه إلى أرضية امللعب، 

ميكن أن تتعلم شيئا ما«. 

كشف جنم وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش 
تفاصيل اإلصابة التي تعرض لها خالل مشاركته رفقة منتخب 
بالده أمام ويلز في التصفيات األوروبية املؤهلة ليورو 2020.

وأصيب مودريتش في الدقائق األخيرة من مباراة كرواتيا 
وويلز التي انتهت بالتعادل اإليجابي )1-1(، وخرج رفقة الفريق 
الطبي وهو غير قادر على السير بشكل طبيعي على قدمه اليمنى.

وقال مودريتش: »عانيت من نتوء في العضالت، يؤملني قليال 
ويتورم، لكنني أعتقد أن األمر ليس خطيرا، سأكون بخير في 

غضون أيام قليلة«.
وتابع: »طبيب املنتخب أخبرني بأنها إصابة غير سارة، لكن 
يجب أال تكون فترة الغياب طويلة، لقد أبلغ على الفور اجلهاز 

الطبي لريال مدريد«.

أشاد البرازيلي ويليان مبدربه في صفوف تشلسي اإلجنليزي 
فرانك المبارد، معربا عن امتنانه لإلشادة التي حصل عليها من 
قبله بعد الفوز األخير في الدوري على ساوثهامبتون بنتيجة 1-4.

وقال ويليان: »المبارد كان ذكيا، من بني األفضل في مركزه، 
امتلك اجلودة، وعندما ترى العبا مثله تقول إنه رمبا في املستقبل 

يصبح مدربا، وبالفعل وصل إلى تلك املكانة معنا اآلن«.
وأضاف: »من الغريب أنه مدربي اآلن، لكنني ســعيد للغاية 
للعمل معه مــرة أخرى، منحني الثقة للعــب، ودائما ما يريد 
سعادتي، وبعيدا عن املستويات يجب أن أهدي آخر مباراتني له«.

وأكمل: »هو دائما يقول لي أريد أن أراك سعيدا، وهذا السبب 
في املستويات التي قدمتها مؤخرا«.

وواصل: »أرى أن أسلوب اللعب الذي يعتمده يساعدني، فقد 
منحني حرية، لم يعد من الضروري التواجد دائما في اجلانب 
األمين فقط، بات من السهل علي التحرك بني اخلطوط، وميكنني 

اللعب على اجلانب األيسر أيضا«.
وتابع: »أشعر بالراحة في اللعب بتلك الكيفية، وهذا السبب 

وراء حتسن مستواي، وآمل املواصلة على نفس النحو«.

سيكون املنتخب اإلسباني 
أمام فرصة أخرى حلسم تأهله 
الــى نهائيــات كأس أوروبا 
٢٠٢٠ املقــررة فــي ١٢ دولة 
و١٢ مدينة احتفاال بالذكرى 
البطولة  الســتني النطــالق 
القاريــة، وذلــك عندما يحل 
ضيفا على نظيره السويدي 
ضمــن منافســات املجموعة 

السادسة.
ويتصدر »ال روخا« ترتيب 
املجموعة بـ١٩ نقطة بعد سبع 
جوالت، متقدما بفارق ٥ نقاط 
عن مضيفه السويدي الثاني 

و6 عن رومانيا الثالثة.
ومبا أن السويد ستلتقي 
رومانيــا في اجلولة املقبلة، 
فهذا األمر يجعل إسبانيا التي 
أهدرت أمام النرويج نقاطها 
األولى في التصفيات احلالية 
بعد فوزها مببارياتها الست 
األولى، بحاجة الى العودة من 
سولنا بنقطة لضمان بطاقتها 
الى النهائيات حتى لو خسرت 

مباراتيها األخيرتني.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة الرابعة 

٩:4٥beIN sports HD 6جبل طارق - جورجيا  

١١ ٩:4٥beIN sports HDسويسرا - ايرلندا   

املجموعة السادسة
٩:4٥beIN sports HD٥رومانيا - النرويج 

٩:4٥beIN sports HD١السويد - اسبانيا 

٩:4٥beIN sports HD7جزر الفارو - مالطا  

املجموعة العاشرة
7beIN sports HD١فنلندا - أرمينيا

٩:4٥beIN sports HD3اليونان - البوسنة والهرسك 

٩:4٥beIN sports HD4ليشتنشتاين - ايطاليا

فيرنر: الفوز كان صعبًا 
الغيــاب عــن آخــر بطولتــني  كان 
كبيرتني مؤملا لهولندا لكن العب الوسط 
جورجينيو فينالدوم يقول إن منتخب 
بالده قطــع خطوة هائلة صوب التأهل 
لبطولة أوروبا ٢٠٢٠ بالفوز بالروسيا.
وقال فينالدوم عن غياب هولندا عن 
كأس العالم في روسيا ٢٠١8 وعن بطولة 
أوروبا في فرنسا ٢٠١6 »كان من املؤلم جدا 
الغياب عن كأس العالم وبطولة أوروبا 
قبلها«. وتابع »حتى خالل عطالت الصيف 
التي حصلنا عليها في األعوام األخيرة 
كنت أفكــر طيلة الوقت أنــه كان يجب 
علينا التأهل واملشاركة في البطولتني. 

لهذا يحمل هذا االنتصار مذاقا خاصا. لم 
نحســم مقعدنا في النهائيات حتى اآلن 

لكننا قطعنا خطوة هائلة«.
وقال »في الشوط الثاني كنا نعتقد 
أن األمور ستكون سهلة جدا. ظهر الكسل 

على الالعبني«.
وتابــع »انتقدنا األداء بأنفســنا. لو 
لعبنا بهذه الطريقــة أمام أفضل الفرق 
في أوروبا في النهائيات فإننا سنواجه 

مأزقا«.
»لكن لو نظرنا إلى الصورة الكاملة 
فســنرى أننا حققنا االنتصار اخلامس 
في ســت مباريات بالتصفيات وهو أمر 

جيد مقارنــة بالوضع الــذي كان عليه 
الفريق سابقا.

هذه املجموعة من الالعبني لديها املزيد 
لتقدمه«.

وتابع »املشــاركة في بطولة كبيرة 
أمر مهم جدا في مسيرة تطور أي العب. 
أعرف مدى املتعة التي يشعر بها أي العب 
باملشــاركة في بطولة كبرى خاصة مع 
تقدمنا في البطولة. نحتاج إلى خوض 
هذه التجربة ثانية. لكن يجب أن نتأهل 
أوال. كرة القدم تشهد مفاجآت غريبة. لو 
حافظنا على تركيزنا أمام إيرلندا الشمالية 

فإن األمور ستسير في صاحلنا«.

أبدى مهاجم املنتخــب األملاني لكرة 
القدم تيمو فيرنر سعادة بالغة بالفوز 
الذي حققه على مضيفه منتخب إستونيا 
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وقال فيرنر عقب املباراة »كانت مباراة 
صعبة، لكننا توقعنا ذلك ألن املنتخب 
الهولندي واجه صعوبة في مباراته هنا 

أيضا«.
وأضاف »كان انتصارا مستحقا، فقد 
أدينــا بشــكل جيد في الشــوط الثاني، 
صنعنا الفرص ولم نسمح لهم بالكثير 
من الفــرص. وال يزال علينــا مواصلة 

التطور«.

فينالدوم: هولندا تعود للطريق الصحيح

ارتفع عدد املنتخبــات املتأهلة الى 
نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠، الى أربعة 
بعدمــا حلقت پولندا بــكل من بلجيكا 
وروســيا وإيطاليا، فيمــا بقي الوضع 
على حاله بني هولندا وغرميتها أملانيا 
بعودتهما منتصرتني من مينسك وتالني 

تواليا.
ففي نيقوســيا، حســمت روســيا 
البطاقة الثانية في املجموعة التاسعة 
بعد أن ذهبت األولى في اجلولة السابقة 
لصالح بلجيكا التي حققت وللمرة األولى 
في تاريخها فوزا ثامنا تواليا، قبل أن 
تلحق بها إيطاليا بفوزها في املجموعة 

العاشرة على ضيفتها اليونان ٢-٠.
واكتسح املنتخب الروسي مضيفه 
القبرصــي ٥-٠، رافعا رصيده الى ٢١ 
نقطة بفارق ثالث خلف بلجيكا املتصدرة 

صاحبة العالمة الكاملة.
بدوره، استمر املنتخب البلجيكي، 
ثالث مونديال روسيا ٢٠١8، في عروضه 
القوية محققا ثمانية انتصارات متتالية 
للمرة األولى في تاريخه، وذلك بفوزه 
على مضيفه الكازاخستاني ٢-٠ بفضل 
هدفي ميتشي باتشــوايي )٢١( وتوما 
مونييه )٥4(. وحافظ املنتخب البلجيكي 
على نظافة شــباكه للمباراة الســابعة 
تواليــا، وهــو إجناز لم يســبق له أن 

حققه سابقا.
وفي املجموعة الســابعة، حبســت 
أنفاس اجلمهــور الپولندي حتى ربع 
الســاعة األخير أمام ضيفــه املقدوني 
الشــمالي، قبل أن يأتــي الفرج بهدفني 
ضمنا لروبرت ليڤاندوڤســكي ورفاقه 

بطاقة العبور الى النهائيات.

ورفعت پولندا رصيدها الى ١٩ نقطة 
من ثماني مباريات في صدارة املجموعة 
متقدمة بفارق ثالث نقاط على النمسا 
الثانية التي فازت خارج قواعدها على 
سلوڤينيا الرابعة املتساوية مع مقدونيا 
الشمالية في النقاط )١١(، اال ان االخيرة 
حتتــل املركز الثالث بفارق املواجهتني 
املباشرتني )تعادال في اجلولة الثانية 
وفازت مقدونيا الشمالية ٢-١ في اجلولة 
السابعة(. وانتظرت پولندا حتى الدقيقة 
74 للوصول الى الشــباك عبر البديل 
برمييسالف فرانكوفسكي بعد ثوان من 
دخوله، قبل أن يريح أركاديوز ميليك 
أعصاب اجلمهور بتســديدة رائعة من 

خارج املنطقة )8٠(. 
وعــززت النمســا فرصهــا بالتأهل 
بفوزها ١-٠ على سلوڤينيا منافستها 
املباشرة، رافعة رصيدها الى ١6 نقطة 

في املركز الثاني.

تألق فينالدوم وغوندوغان
وفي املجموعة الثالثة، يبدو املنتخب 
الهولنــدي في طريقه لكــي يعود الى 
دوره السابق كأحد أبرز منتخبات القارة 
والعالم وتعويض غيابه عن نهائيات 
٢٠١6 ومونديــال ٢٠١8، وذلــك بعودته 
من مينســك بفوزه الرابع تواليا على 
حساب مضيفه البيالروسي ٢-١ بفضل 
ثنائية جلورجينيو فينالدوم الذي رفع 
رصيده الى خمسة أهداف في املباريات 
الست لبالده في التصفيات )3٢ و4١(، 
فيما كان الهدف األول لبيالروسيا على 
أرضها منــذ أكتوبــر ٢٠١8 من نصيب 

ستانيسالف دراغون )٥4(. 

وبقي فريق املــدرب رونالد كومان 
في صــدارة املجموعة بـ١٥ نقطة من 6 
مباريات بفضل ثنائية أولى جلورجينيو 
فينالدوم بقميص بالده، بفارق املواجهتني 
املباشرتني عن غرميه األملاني الذي تخطى 
النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 
١٥ بعد طرد إميري جان، وتغلبت على 
مضيفتها إستونيا 3-٠ بفضل إيلكاي 
غوندوغان الذي سجل الهدفني األولني 
)٥١ و٥7 احتسبه االحتاد القاري لكارول 
متس خطأ في مرمى فريقه بعدما حتولت 
الكــرة منه(، ومرر كــرة الهدف الثالث 

للبديل تيمو فيرنر )7١(.
وفــي اخلامســة، فرطــت كرواتيا، 
وصيفة مونديال روسيا ٢٠١8، بفرصة 
ضمان بطاقتها الى النهائيات بتعادلها مع 
مضيفتها ويلز بهدف لنيكوال فالشيتش 
)٩( مقابــل هدف لغاريــث بيل )48(، 
رافعــة رصيدها في الصــدارة الى ١4 

نقطة بفارق نقطتني عن املجر الثانية 
و4 عن سلوڤاكيا الثالثة الغائبة 

عــن هذه اجلولــة، فيما رفعت 
ويلز رصيدها الى 8 في املركز 

الرابع.
أبقــت  جهتهــا،  مــن 
املجر على آمالها ببلوغ 

النهائيات للمرة الثانية 
تواليا والرابعة فقط 

تاريخهــا،  فــي 
وذلك بفوزها 
على ضيفتها 
أذربيجــان 

بنتيجــة 
.١-٠

»الطواحني« و»املانشافت«.. 
انتصار وصراع صدارة لم ينتهِ

پولندا تنهي املهمة مبكراً بالوصول إلى النهائيات

املباشرة عن الدمنارك الثانية، 
فيما تراجعت سويسرا الى 
املركــز الثالث بثماني نقاط 
بعدما تلقت السبت هزميتها 
األولــى علــى يــد الدمنارك 
)٠-١(. وتقام مباراة ثانية 
هامشــية في هذه املجموعة 
بني جبل طارق )دون نقاط( 

وجورجيا )٥(.
البطاقة  وبعدما ضمنت 
األولى في املجموعة العاشرة 
بفوزها السبت على ضيفتها 
اليونان ٢-٠، حتل إيطاليا 
ضيفة على ليشتنشــتاين 
ويبدو أن اآلزوري مرشــحا 
فوق العــادة لتحقيق فوزه 
الثامــن تواليــا مــن أصــل 
ثمانية مباريــات، في وقت 
مازال الصراع قائما بقوة على 
البطاقة الثانية بني فنلندا، 

أرمينيا والبوسنة.
الثانية  وتتواجه فنلندا 
)١٢ نقطة( مع أرمينيا )١٠( 
التــي خســرت ذهابــا على 
أرضهــا ٠-٢، فيمــا حتــل 
البوســنة )١٠ نقاط أيضا( 
ضيفــة على اليونــان بطل 
٢٠٠4 التي فقدت األمل منطقيا 
بالتأهل كونها جمعت ٥ نقاط 

من 7 مباريات.

وستكون رومانيا املستفيد 
األكبر في حال جنحت إسبانيا 
في حتقيق فوزها الرســمي 
األول على األراضي السويدية، 
ألن ذلك سيمكنها من التقدم 
الــى املركــز الثانــي بفارق 
املباراة  نقطتني. وســتكون 
الثالثة في املجموعة هامشية 
بــني جزر فارو )دون نقاط( 

ومالطا )3(.
وفــي املجموعة الرابعة، 
ســتكون أيرلندا أيضا أمام 
فرصــة حســم تأهلهــا الى 
النهائيــات لكــن يتوجــب 
عليها الفــوز خارج ملعبها 
على منافستها سويسرا. ولن 
تكون املهمة سهلة للمنتخب 
الــى  األيرلنــدي اســتنادا 
مشواره في هذه التصفيات 
حيث عجز عن حتقيق الفوز 
خــارج ملعبــه ســوى مرة 
واحدة في اجلولة االفتتاحية 
على حســاب منتخب جبل 
طارق املتواضع )١-٠(، كما 
أنــه قــادم من تعــادل على 
أرضه أمام سويســرا )١-١( 
وبعيــدا عن جمهــوره أمام 
جورجيا )٠-٠(. ويتصدر 
املنتخب األيرلندي املجموعة 
بـ١٢ نقطة وبفارق املواجهة 
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