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الصدارة هدف ألمانيا وإسبانيا الليلة
مباريات اليوم

تكشف الليلة املجموعتان الثالثة والرابعة
عـ ــن ه ــوي ــة املـ ـت ــأهـ ـل ــن ع ـن ـه ـم ــا ،مـ ــن خ ــال
مـ ـب ــاري ــات ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة واالخ ـ ـيـ ــرة مــن
تصفياتها ،حيث يترقب الجميع ان تتصدر
امل ــانـ ـي ــا واسـ ـب ــانـ ـي ــا ت ــوالـ ـي ــا امل ـج ـمــوع ـتــن
املذكورتني.
فــي املجموعة الثالثة تـبــدو أب ــواب التأهل
مفتوحة امــام ثالثة منتخبات هي أملانيا،
إيرلندا الشمالية ،وبولونيا ،بينما انتهى
حلم أوكرانيا بالتأهل لعدم حصولها على
أي نقطة.
وتتصدر أملانيا ترتيب املجموعة برصيد
 4نـقــاط ،وبـفــارق هدفني عــن بولونيا التي
تملك الرصيد عينه ،بينما حصدت ايرلندا
الشمالية  3نقاط.
أمل ــانـ ـي ــا س ـت ـل ـت ـقــي مـ ــع إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة
الساعة  19.00بتوقيت بيروت ،وهي تدرك
ان ال ـت ـع ــادل سـيـضـمــن ل ـهــا أحـ ــد املــركــزيــن
االول ــن املــؤهـلــن ال ــى دور ال ـ ــ .16أم ــا الـفــوز
فقد ال يضمن لها املركز االول ،ألن بولونيا

النجم البولوني روبرت ليفاندوفسكي خالل التمارين أمس (أ ف ب)

احتمال كبير ان يشرك
لوف مهاجمه غوميز
على حساب غوتزه

ق ـ ــادرة ع ـلــى تـخـطـيـهــا ب ـف ــارق االهـ ـ ــداف في
ح ــال حققت ف ــوزًا كـبـيـرًا عـلــى أوكــران ـيــا في
مباراتهما التي تقام في التوقيت عينه.
طبعًا ،ال تريد أملانيا التفريط باملركز االول
بعد تغلبها على أوكــرانـيــا  0-2وتعادلها
مع بولونيا  ،0-0الن احتاللها املركز الثاني
يعني مواجهتها سويسرا في الدور الثاني،
في حني يلتقي صاحب املركز األول مع أحد
ثــاثــة مـنـتـخـبــات تـحـتــل امل ــرك ــز ال ـثــالــث في
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املجموعات االولى أو الثانية او السادسة.
الـفــوز غير املتوقع اليرلندا الشمالية على
أوكــرانـيــا  ،0-2بعد الخسارة أمــام بولونيا
 ،1-0جـعــل حلمها قــريــب امل ـن ــال ،إذ لبلوغ
ال ــدور املقبل يكفيها الـتـعــادل فــي مواجهة
املــان ـيــا الح ـتــال أف ـضــل امل ــراك ــز ال ـثــاثــة في
املجموعات الست.
ويبدو القلق االملاني من خط الهجوم لعدم
وجــود رأس حربة من الطراز العاملي ،وهو
االمــر الــذي ّ
صوبت عليه الصحف االملانية
اخ ـي ـرًا ،ل ــذا قــد ي ـشــرك املـ ــدرب يــواك ـيــم لــوف
ً
م ـهــاج ـمــه م ــاري ــو غــوم ـيــز ب ـ ــدال م ــن مــاريــو
غ ــوت ــزه .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـفـكــر مـ ــدرب ايــرل ـنــدا
مايكل اونيل في ما إذا كان سيمنح الفرصة
مجددًا الى هدافه كايل الفيرتي.
أم ــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ف ـتــدخــل بــولــونـيــا
مـبــاراتـهــا ضــد جــارتـهــا أوكــران ـيــا مرشحة
النتزاع النقاط الثالث بعد خــروج االخيرة
من املنافسة تمامًا بخسارتيها مباراتيها
أم ــام أملــانـيــا وايــرلـنــدا الشمالية بالنتيجة
ذاتـهــا .وتحتاج بولونيا الــى نقطة واحــدة
الحتالل أحد املركزين املؤهلني مباشرة.

المجموعة الرابعة
نقطة واحدة تكفي املنتخب الكرواتي ليبلغ
دور ال ـ ـ ــ 16ح ــن ي ــاق ــي ن ـظ ـيــره االس ـبــانــي
الساعة  ،22.00ضمن منافسات املجموعة
ال ــرابـ ـع ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــدم ــا ح ـج ــز "امل ـ ــات ـ ــادور"
البطاقة االولــى في املجموعة بفوزين على
تشيكيا  ،0-1وتــركـيــا  ،0-3لـيـتـقـ ّـدم بـفــارق
نقطتني أمام كرواتيا ،و 3نقاط أمام تشيكيا
التي ستالقي تركيا صاحبة املركز األخير
من دون رصيد في التوقيت عينه.
وك ــان ــت ك ــروات ـي ــا ف ــي طــريـقـهــا ال ــى ان ـت ــزاع
بـطــاقـتـهــا ال ــى الـ ـ ــدور امل ـق ـبــل ع ـنــدمــا كــانــت
متقدمة  1-2على تشيكيا ،إال ان خصمها
نجح فــي إدراك الـتـعــادل لينعش آمــالــه في
ّ
ويؤجل بالتالي تأهل الكروات.
التأهل
وينتظر الجمهور الـكــرواتــي معرفة إذا ما
كـ ــان س ـي ـش ــارك نـجـمـهــم وص ــان ــع الـعــابـهــم
لوكا مودريتش الــذي تعرض لالصابة في
الدقيقة  62أمــام تشيكيا ،وكــان لذلك تأثير
كبير على مستوى منتخب بالده الذي كان
ّ
متقدمًا بثنائية نظيفة.
وقتها
واالك ـي ــد أن غ ـيــاب مــودري ـتــش ع ــن امل ـب ــاراة
أم ــام اسبانيا سيكون لــه تأثير كبير على
بشكل الفت
منتخب بالده ،خاصة أنه تألق
ٍ
مـنــذ ب ــداي ــة ال ـب ـطــولــة ،ف ـكــان صــاحــب هــدف
الفوز على تركيا في املباراة االولى ،قبل ان
يتألق أمام تشيكيا ويتعرض لالصابة.
وفــي هــذه املـبــاراة ،ترصد اسبانيا التعادل
على أقل تقدير أمام كرواتيا لضمان صدارة
امل ـج ـمــوعــة .وي ـ ّ
ـرج ــح ان ي ـق ــوم دل بــوسـكــي
بــأرب ـعــة ت ـعــديــات ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة إلراح ــة
نجومه قبل بداية األدوار االقصائية بينهم
القائد سيرجيو رام ــوس الــذي حصل على
بطاقة صفراء أمام تركيا وقد يفضل املدرب
ـان
ـذار ث ـ ٍ
عـ ــدم ال ــدف ــع ب ــه ت ـف ــادي ــا لـتـلـقـيــه إن ـ ـ ـ ٍ
يحرمه من خوض دور الـ.16
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ع ـي ـن ـهــا ،ت ـل ـت ـقــي تـشـيـكـيــا
ٍّ
وتــرك ـيــا ف ــي م ـب ــاراة ال ـفــرصــة االخ ـي ــرة لـكــل
منهما لتخطي الدور االول .ويملك املنتخب
التشيكي فرصة إنهاء الدور االول في املركز
الثاني في حــال فــوزه على تركيا وخسارة
كرواتيا ،لكنه تلقى ضربة موجعة بإصابة
ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ــه تـ ــومـ ــاس روزي ـت ـس ـك ــي فــي
فخذه أمــام كرواتيا وسيغيب حتى نهاية
البطولة .في املقابل ،تحتاج تركيا الى الفوز
ـارق كبير من االه ــداف ،وانتظار نهاية
وبـفـ ٍ
الــدور االول ،ملعرفة مصيرها بني أصحاب
افضل مركز ثالث.

أخبار «اليورو»
احتمال غياب بوفون
أمام إيرلندا

أفاد االتحاد اإليطالي لكرة القدم بأن
الشكوك تحيط بمشاركة الحارس
جيانلويجي بوفون في املباراة أمام
جمهورية إيرلندا ،وذلك بعدما شعر
القائد اإليطالي بحالة من التعب السبت
املاضي وفشل في إكمال حصة التدريب،
كما عانى "جيجي" من ارتفاع درجة
حرارته.
كذلك ،يحتمل أن يفتقد املدرب أنطونيو

كونتي العبه أنطونيو كاندريفا الذي
تدرب منفردًا بعد إصابة في عضالت
الفخذ الخلفية تعرض لها خالل املباراة
ضد السويد.

كرواتيا الضحية الجديدة
لجماهيرها

َّ
غرم االتحاد االوروبي لكرة القدم نظيره
الكرواتي مبلغ  100الف يورو بسبب
توقف مباراة منتخبه مع تشيكيا
بعد رمي جمهوره القنابل الدخانية
واملقذوفات الى امللعب .كذلك فرض "يويفا"
على االتحاد الكرواتي عقوبة أخرى ،وهي
تقضي بمنع بيع البطاقات لبعض أنصار
املنتخب الذين تم اعتبارهم من قبله ومن
قبل السلطات الكرواتية مثيري شغب ،لكن
مع وقف التنفيذ.
كذلك يبحث "يويفا" إقرار عقوبات
وإجراءات تأديبية بحق االتحادين
الروماني وااللباني بعد االحداث التي
تسبب فيها مشجعو الطرفني خالل
املباراة بينهما أول من أمس .كذلك ،فتح
االتحاد االوروبي إجراءات تأديبية بحق
تركيا واملجر وبلجيكا والبرتغال ،ليرتفع
عدد االتحادات التي تواجه العقوبات الى
ثمانية ،أي ثلث املشاركني في البطولة.

ألمانيا ال تستغني
عن «أديداس»

كشف رئيس شركة "أديداس" للتجهيزات
الرياضية هربرت هاينر عن تجديد عقد
الرعاية مع املنتخب االملاني لكرة القدم،
ملدة  4أعوام ،سيتقاضى بموجبه االخير
أكثر من  50مليون يورو سنويًا ،أي أكثر
بمرتني مما كان يحصل عليه في العقد
السابق.
وتتواصل بذلك الشراكة التي بدأت بني
الطرفني منذ  60عامًا ،ما سيدفع العمالق
األميركي "نايكي" الى تأجيل رغبته في
الحصول على املنتخب االملاني بعدما
نجح في  2011في "خطف" املنتخب
الفرنسي.
من جهة أخرى ،ردت "أديداس" على
االنتقادات التي طالتها بعد الثقب الذي
حصل في الكرة خالل مباراة فرنسا
وسويسرا ،فذكرت في بيان لها" :نحن
نحقق في ما حصل ،الحوادث من هذا
النوع نادرة جدًا ،لم نحدد حتى اآلن سبب
انفجار الكرة".

