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بيلوتي: إيطاليا تريد الثأر

بيتكوڤيتش: نحتاج إلى نقاط جورجيا

دي خيا يُقلق »الشياطني«

املنتخب  بيلوتــي مهاجم  أندريا  أكد 
اإليطالي لكرة القدم أن السر في الفوز 
الساحق 5-صفر على مضيفه منتخب 
ليشتنشتاين في تصفيات كأس األمم 
األوروبيــة القادمة )يورو 2020( هو 
التزام الفريق بتعليمات مديره الفني 

روبرتو مانشيني.
وقال بيلوتي: »لعبنا بالعقلية املناسبة، 
جميع الالعبني التزموا بتعليمات املدرب 

روبرتو مانشيني بنسبة %100«.
الشوط  وســجل بيلوتي هدفني في 
الثاني ليســهم في الفوز الكبير على 

أصحاب األرض.
وأضاف: »نريد جميعا الثأر بعد ما حدث 
قبل عامني في إشــارة لفشل الفريق 
في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 
بروســيا ليغيب عن املونديال للمرة 

األولى منذ عقود طويلة«.

أعرب فالدميير بيتكوڤيتش املدير الفني 
للمنتخب السويسري لكرة القدم عن 
اقتناعه مبستوى األداء وكذلك بالنتيجة 
التي حققها الفريق أمام ضيفه األيرلندي 
مســاء الثالثاء في التصفيات املؤهلة 
لبطولــة كأس األمم األوروبية القادمة 

)يورو 2020(.
وقال بيتكوڤيتش: »كان أداء جيدا، 

كان يجب علينــا أن نظهر رد الفعل 
بعد اخلسارة أمام الدمنارك في اجلولة 
السابقة، وهذا ما فعلناه«، مضيفا »ما 
زلنا بحاجــة لتحقيق نتائج جيدة في 
النقاط  إذا أحرزنا  املقبلتني،  املباراتني 
التي نحتاج اليها في مباراتي جورجيا 
وجبل طارق، ميكننا التفكير بعد ذلك 

في يورو 2020«.

تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا 
لكــرة القدم داڤيــد دي خيا الصابة 
بســاقه اليمنى خالل تعادل بالده مع 
مضيفتها السويد 1-1، الثالثاء املاضي 
في ستوكهولم ضمن تصفيات كأس 

أوروبا 2020 في كرة القدم.
وقال مدربه روبرت مورينو »قال بني 
الشوطني إنه يريد املتابعة، وقد تعرض 

الصابة وعلينا حتديد مدى إصابته«.

وفي حــال كانت إصابة حارس مرمى 
الســابق  أتلتيكو مدريد االســباني 
جدية ستشــكل ضربة قاسية لفريق 
»الشــياطني احلمر« الذي يستضيف 
الدوري االجنليزي  ليڤربول متصدر 
االحد املقبل في املرحلة التاســعة من 
الدوري احمللي، ويحتل يونايتد املركز 
الثاني عشر في الترتيب ولم يفز في 

مبارياته الثالث االخيرة.

حلــق املنتخب اإلســباني 
لكــرة القــدم بركــب املتأهلني 
إلى النهائيات بتعادله القاتل 
مع مضيفه السويدي ١-١ في 
الرابعة من منافسات  اجلولة 
املجموعة السادسة في تصفيات 

كأس كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وباتــت إســبانيا ســادس 
منتخب يبلــغ النهائيات بعد 
بلجيــكا وايطاليــا وروســيا 
وپولندا وأوكرانيا التي ضمنت 
تأهلها في األيام املاضية، فيما 
حرمــت سويســرا ضيفتهــا 
جمهوريــة ايرلندا من حســم 
بطاقتهــا عندما تغلبت عليها 

.١-٠
ڤالنســيا  مهاجــم  أنقــذ 
رودريغــو مورينــو منتخب 
بالده إســبانيا من خســارته 
األولى في التصفيات بتسجيله 
هدف التعادل في مرمى مضيفه 

السويدي ١-١ في سولنا.
وكانت السويد في طريقها 
إلى إحلــاق اخلســارة األولى 
بإسبانيا في التصفيات عندما 
تقدمت بهدف ماركوس بيرغ 
)5٠(، لكن رودريغو مورينو، 
بديــل تياغــو ألكانتارا، جنح 
في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع في إدراك التعادل 
إلسبانيا التي عززت موقعها 
في الصدارة برصيد ٢٠ نقطة، 
بفارق خمس نقاط أمام السويد 
وست نقاط أمام رومانيا التي 
ســقطت في فخ التعادل أمام 

ضيفتها النرويج ١-١ أيضا.
وكان رودريغو سعيدا جدا 
بهدفه احلاسم، قائال بحسب ما 
نقل عنه موقع االحتاد األوروبي 
»أنا ســعيد جدا لنيل التأهل، 

السويسري بقوة في الصراع 
على إحدى بطاقتي املجموعة 
الرابعة الى النهائيات، حارما 
ضيفــه األيرلندي من حســم 
تأهلــه بالفــوز عليه ٢-٠ في 

جنيڤ.
وعززت فنلنــدا حظوظها 
باملشــاركة الكبرى األولى في 
تاريخها، وذلــك بفوزها على 
ضيفتهــا أرمينيا، منافســتها 
األساسية على البطاقة الثانية 

للمجموعة العاشرة، 3-٠.
ورفعت فنلندا رصيدها الى 
١5 نقطة في املركز الثاني بفارق 

5 نقــاط عن أرمينيــا الثالثة، 
مستفيدة على أكمل وجه من 
اخلدمة التي قدمتها لها اليونان 
بفوزها على ضيفتها البوسنة 
بهدفني إليفانغيلوس بافليديس 
)3٠( وعدنان كوفاشيفيتش، 
مقابل هدف لعامر غوجاك )35(.
وأصبحــت أرمينيــــــــا 
الهزميتني  والبوسنة بهاتني 
متخلفتــني بفــارق 5 نقــاط 
عن فنلندا التي باتت مهمتها 
أســهل، إذ تلتقي في اجلولة 
املقبلــة قبــل األخيــرة مــع 
ليشتنشــتاين على أرضها، 

فيمــا تلعب البوســنة 
مع إيطاليا، وأرمينيا مع 

اليونان. وفي املجموعة ذاتها، 
املنتخــب اإليطالي،  حافــظ 
املنتشي من تأهله السبت الى 
النهائيات القارية، على سجله 
املثالي بتحقيقه فوزه الثامن 
تواليا، وجاء خــارج ملعبه 
على ليشتنشتاين املتواضعة 
5-صفر، تناوب على تسجيلها 
برناردو برنارديســكي )٢( 
أندريا بيلوتي )٧٠ و٩٠+٢( 
وأليســيو رومانيولي )٧٧( 
وســتيفان الشعراوي )٧٧(، 
وهو الفــوز التاســع تواليا 
إليطاليا بقيادة مدربها روبرتو 
مانشــيني الذي عادل الرقم 
القياســي الذي حققه املدرب 
األسطوري فيتوريو بوتسو 
بني ١5 مايو ١٩38 و٢6 مارس 

.١٩3٩
إلــى  وتطــرق مانشــيني 
معادلتــه رقم بوتســو، قائال 
»رددت في الكثير من املناسبات، 
أمتنى معادلة رقمه من خالل 
الفوز بكأس العالم مرتني، لكن 
حتى الفوز بكأس أوروبا ٢٠٢٠ 

سيكون كافيا بالنسبة لي«.

أعتقد أننا كنا نســتحق أكثر 
مــن التعادل الســيما في ظل 
مجريات الشوط األول، لكنها 
كانت مبــاراة صعبة وحققنا 

الهدف املطلوب«.
وفــي املجموعــة ذاتهــا، 
كانت رومانيا في طريقها إلى 
الفوز علــى ضيفتها النرويج 
عندما تقدمت بهدف ألكسندر 
ميتريتــا )6٢(، لكن النرويج 
فعلتها مجددا بإدراك التعادل 
في الدقيقة الثانية من الوقت 
بــدل الضائــع عبر ألكســندر 
ســورلوث. كما دخل املنتخب 

اللحظات القاتلة حتسم تأهل إسبانيا 
.. وسويسرا تعرقل أيرلندا

إصابة لوكا وبيل ترعب الريال قبل »الكالسيكو«

أوروبا تكافح العنصرية بالعقوبات

يتعــني علــى ريــال مدريد اإلســباني 
االنتظار ملعرفة ما إذا كان صانع األلعاب 
الكرواتي لوكا مودريتش واجلناح الويلزي 
غاريث بيل ســيكونان جاهزين خلوض 
قمته مع برشــلونة في الدوري اإلسباني 
لكرة القدم األســبوع املقبــل، وذلك بعد 

غيابهما عن التمارين.
وخضع الالعبان لتمارين فردية داخل 
قاعة اللياقة البدنية، للتعافي من إصابات 
تعرضا لها في تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ 
لكرة القدم بني كرواتيا وويلز األحد، كما 
تعرض العب الوســط الهجومي لوكاس 
فاسكيز إلصابة وســيغيب على األرجح 

عن مباراة نهاية األسبوع.
ويعــول املدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان على خدمــات جنميه، قبل موقعة 
الكالســيكو املنتظرة في ٢6 أكتوبر على 

ملعب »كامب نو« في كاتالونيا.
وقال مــدرب ويلز راين غيغز إن بيل 
كان يعاني من أوجاع في ربلة ساقه قبل 
انتهاء املباراة ضد كرواتيا بالتعادل )١-
١( في كارديف ضمن منافسات املجموعة 
اخلامسة، لكنه توقع أن يكون شدا عضليا.
وأكــد النــادي امللكــي أن مودريتــش 
تعــرض إلصابة في فخــذه خالل املباراة 
»بعد الفحــوص التي خضــع لها العبنا 

لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في 
ريال مدريد، مت تشخيص إصابته بكدمة 

في عضالت الفخذ«.
ويحل ريال مدريد، متصدر الليغا بفارق 
نقطتني عن برشلونة حامل اللقب في آخر 
موســمني، على ريال مايوركا السبت ثم 
على برشــلونة بعدها بأسبوع، وبينهما 
مواجهة مهمــة في دوري أبطــال أوروبا 

على أرض غلطة سراي التركي.
إلى ذلك، أعلنت رابطة الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم أمس أنهــا طلبت من االحتاد 
احمللي نقل مباراة الـ »كالسيكو« املرتقبة 
بني الغرميني برشلونة وريال مدريد، من 

أرض األول إلــى العاصمــة، على خلفية 
التوتــر في إقليــم كاتالونيــا بعد أحكام 

السجن بحق قياديني انفصاليني.
وأفــادت الرابطــة بأنهــا طلبــت »من 
جلنــة املســابقات في االحتاد اإلســباني 
لكرة القدم أن تعقد اجتماعا وتنقل مكان 
إقامة الكالسيكو الى مدريد بسبب الظروف 

االستثنائية اخلارجة عن سيطرتنا«.
ومن املقرر أن تقام املباراة بني برشلونة 
بطل املوســمني املاضيني وثاني الترتيب 
حاليا، وريال مدريد املتصدر، على ملعب 
األول كامب نو في ٢6 أكتوبر ضمن املرحلة 

العاشرة من الدوري.

 رابطة الدوري اإلسباني تطالب بنقل املواجهة إلى مدريد

»املبدع« ميسي يتسلم سادس حذاء ذهبي
تسلم النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
فريق برشلونة اإلسباني أمس جائزة احلذاء 
الذهبي ألفضل هداف في البطوالت األوروبية 
لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة تواليا والسادسة 

في مسيرته االحترافية.
وأنهى ميسي موسم 2018-2019 مع 36 هدفا 
لصالح الفريق الكاتالوني في الدوري اإلسباني، 
متقدما بثالثة أهداف على جنم باريس ســان 

جرمان الفرنسي كيليان مبابي.
وتسلم األرجنتيني )32 عاما( اجلائزة من 
ولديه تياغو وماتيو خالل احتفال أقيم امس 
في برشلونة، متوجها بالشكر خصوصا الى 
»عائلتي وزمالئــي املوجودين هنا«، والذين 
تقدمهم األوروغوياني لويس سواريز وجوردي 

ألبا.
وأضاف ميســي الذي اختير في سبتمبر 
املاضي أفضل العب في العالم في حفل اجلوائز 

السنوية لالحتاد الدولي )فيفا(، »أقول دائما إنه 
لوال زمالئي، لوال فريقي، ما كنت ألحصل على 
أي جائزة«، معتبرا أن احلذاء الذهبي »مرتبط 
باجلميع، هو تقدير لكل من في غرفة املالبس«.

ويحمل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات 
التتويج باحلذاء الذهبي، متفوقا على البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي نالها 4 مرات آخرها 
في موســم 2014-2015 عندما كان اليزال في 
صفوف فريق ريال مدريد اإلسباني، قبل انتقاله 
في صيف العام 2018 الى يوڤنتوس اإليطالي.
وباستثناء ميســي ورونالدو، لم ينل أي 
العب اجلائزة التي استحدثت في العام 1967 
أكثر من مرتني، ومنهم سواريز الذي توج بها 
في موســم 2013-2014 تشاركا مع رونالدو، 
وبعدها بعامني، وفي موسم 2018-2019، تقدم 
ميسي على مبابي واإليطالي فابيو كوالياريال 

)سمبدوريا اإليطالي( الذي سجل 26 هدفا.

أكد رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن االحتاد 
القاري »مصمم« على بذل قصارى جهده 
للقضاء على العنصرية في اللعبة، معتبرا 
أن هناك عقوبات هي »من األشد«، وذلك 
غداة الهتافــات العنصرية التــي أطلقها 
مشــجعو بلغاريا جتاه العبــي اجنلترا 
خــالل مباراة املنتخبــني ضمن تصفيات 

كأس أوروبا ٢٠٢٠ في صوفيا.
وطلبــت لندن من االحتــاد األوروبي 
للعبة فرض »عقوبات قاسية« و»التخلص 
من العنصرية مرة واحدة وإلى األبد« في 

املالعب. هــذا، وأعلنت وزارة الداخلية 
البلغارية أمس إلقاء القبض على أربعة 
مشجعني إثر السلوك غير الالئق الذي 
شــهدته املباراة التي خسرها املنتخب 
البلغــاري علــى أرضــه أمــام ضيفــه 

اإلجنليزي ٠-6.
مــن جانبــه، قــدم مــدرب بلغاريا 
كراســيمير باالكوف اعتــذارا ملنتخب 
اجنلتــرا بعد تصرفــات عنصرية من 
اجلماهيــر فــي صوفيا جتــاه العبني 
أصحاب بشرة سوداء بالفريق الزائر. 
وقــال باالكوف »أدين بشــدة وأرفض 

العنصرية كسلوك يتعارض مع العالقات 
البشرية احلديثة. إنه سلوك من املاضي 
ويجب القضاء عليــه لألبد، وبصفتي 
مــدرب الفريق الوطنــي اعتذر لالعبي 

اجنلترا ولكل من شعر بضرر«.
إلــى ذلك، أعربــت تركيا عــن دعمها 
لالعبي املنتخب الوطني الذين أدوا التحية 
العســكرية خالل املباراة ضد فرنسا )١-
١( فــي تصفيات كأس أوروبــا ٢٠٢٠، في 
حادثة قرر االحتــاد األوروبي لكرة القدم 

فتح حتقيق فيها.
واختــار وزير الرياضــة محمد محرم 

كاسابوغلو عبارة »حتية جميلة« لوصف 
االحتفال املثير للجدل بالهدف الذي سجله 
منتخب بالده في باريس، والذي فسر على 
أنه دعم للعملية التي يشنها اجليش التركي 

على القوات الكردية في شمال سورية.
وكان االحتــاد األوروبــي لكــرة القدم 
قد أعلن أنه ســينظر فــي معلومات تفيد 
بأن العبني في املنتخــب التركي احتفلوا 
بفوزه على ألبانيا األسبوع املاضي بأداء 
التحية العسكرية، ثم أعلن الثالثاء أنه فتح 
حتقيقا تأديبيا بحق املنتخب التركي بشأن 
»استفزاز سياسي« محتمل في املباراتني.

»اآلزوري« يضرب باخلمسة مواصالً سلسلة انتصاراته في تصفيات  »يورو 2020«


