
س��ج��ل س��ي��رج��ي��و رام����وس قائد 
إسبانيا ه��دف��ا آخ��ر م��ن رك��ل��ة ج��زاء 
بطريقة ”بانينكا“ ليمنح بالده الفوز 
2-1 مبلعبها على النرويج أول من 
أمس في مباراتها األول��ى بتصفيات 
بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد 
أداء غير مقنع من فريق املدرب لويس 

إنريكي.
وبدأ املنتخب اإلسباني املباراة بقوة 
وتقدم باستاد ميستايا في بلنسية 
عندما حول رودريجو مورينو كرة 
جوردي ألبا العرضية في الشباك من 
مدى قريب في الدقيقة 16، وواصل 
أصحاب األرض السيطرة على اللعب 

بدون صناعة العديد من الفرص.
وعادلت النرويج، التي لم تقدم 
الكثير ف��ي ال��ه��ج��وم، النتيجة في 
الدقيقة 65 م��ن رك��ل��ة ج���زاء نفذها 
بشكل مثالي جوشوا كينج في شباك 
ديفيد دي خيا بعد مخالفة ارتكبها 

إنيجو مارتينيز ضد بيورن يونسن.
وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء 
بعد ست دقائق الحقة عندما تعرض 
أل��ف��ارو م��ورات��ا إلع��اق��ة م��ن ح��ارس 
النرويج رون يارشتاين، الذي خدعه 

رام��وس بسهولة عن طريق تسديد 
ك���رة س��اق��ط��ة ف��ي منتصف امل��رم��ى 
ليسجل بطريقة ”بانينكا“ للمرة 
اخلامسة ه��ذا امل��وس��م والثامنة في 
مسيرته. وق��ال رام��وس للصحفيني 
”لقد بدأنا رحلة جديدة وال يوجد 
أفضل من بدء ذلك بالفوز على فريق 
جعل األم��ور صعبة ج��دا علينا رغم 
واق���ع امتالكنا ال��ك��رة أغ��ل��ب فترات 

املباراة“.
وأض��اف مدافع ري��ال مدريد ”كنا 
ندرك أن املباراة ستكون صعبة لكننا 
رغ��م ذل��ك لعبنا بشكل جيد ورمب��ا 
كنا نستحق التقدم بفارق أكبر مع 
نهاية الشوط األول. ومع ذلك تعاملنا 
بشكل جيد بعد استقبال هدف التعادل 

وسيمنحنا الفوز ثقة أكبر“.
وحت�����دث الع���ب���و إس��ب��ان��ي��ا عن 
أهمية البداية القوية في التصفيات 
األوروبية بعد خروج مبكر من كأس 
العالم املاضية في روسيا ومسيرة 

محبطة في دوري األمم األوروبية.
واخ��ت��ار لويس إنريكي تشكيلة 
تضم مجموعة م��ن الالعبني اجل��دد 
لكنه دخ��ل امل��ب��اراة بأغلب العناصر 

األس��اس��ي��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء امل��خ��ض��رم 
خ��ي��س��وس ن���اف���اس ال�����ذي ش���ارك 
كأساسي مع املنتخب الوطني ألول 
م���رة م��ن��ذ 2014. وب����دأت إسبانيا 
املباراة بقوة أمام ملعب شبه ممتلئ 
باملشجعني وتبادل ألبا الظهير األيسر 
الكرة مع ماركو أسينسيو العب ريال 
م��دري��د قبل أن يرسل ك��رة عرضية 

حولها رودريجو بسهولة إلى هدف.

وسيطر منتخب أصحاب األرض 
على الكرة لكنه افتقد اللمسة األخيرة 
وأهدر موراتا أكثر من فرصة أبرزها 

بضربة رأس من مدى قريب.
موراتا ينجح في التعويض

ل��ك��ن م��ورات��ا جن��ح ف��ي تعويض 
ذلك مبساعدة إسبانيا على استعادة 
التقدم بعدما أدرك كينج التعادل على 
عكس سير اللعب إذ حصل مهاجم 

أتليتيكو م��دري��د على خطأ لينفذ 
راموس ركلة اجلزاء بهدوء.

وكان بوسع أسينسيو أن يسجل 
ه���دف ض��م��ان االن��ت��ص��ار إلسبانيا 
لكنه س��دد ك��رة ساقطة أعلى املرمى 
م��ب��اش��رة. وض��غ��ط��ت ال��ن��روي��ج في 
الوقت احملتسب بدل الضائع لكن بدا 
أنها غير ق��ادرة على هز الشباك مرة 
أخ���رى. وتتقاسم إسبانيا ص��دارة 

امل��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة م���ع مالطا 
وال��س��وي��د برصيد ث��الث ن��ق��اط لكل 

فريق بعد فوز املنتخبني 2-1 أيضا.
وقال لويس إنريكي إن فريقه كان 
يجب أن يسجل عددا أكبر من األهداف 

لكنه أبدى سعادته بأداء العبيه.
وأضاف ”يجب أن نشعر بالتقدير 
بسبب ك��ل األش��ي��اء اإليجابية التي 
فعلناها اليوم وأعتقد أننا نستحق 
الفوز 5-1 أو 6-1 لكن في كرة القدم 

األهداف هي الشيء الوحيد املؤثر“.
وأش��اد رام��وس، بالبداية اجليدة 
للمنتخب اإلسباني، مشيراً إل��ى أن 
الفريق حاول االلتزام التام بفلسفة 

املدرب لويس إنريكي في اللعب.
وأوض���ح رام���وس أن »الالعبني 
حاولوا االل��ت��زام بالفلسفة الرائعة 
للويس إنريكي والبحث عن هدفهم 

بتحقيق شيء مهم«.
وأشار قائد منتخب إسبانيا: »بدأ 
طريق جديد وه��دف ج��دي��د، وليس 
هناك أفضل م��ن أن تبدأ بفوز على 
م��ل��ع��ب��ك.. امل��ن��اف��س جن��ح ف��ي جعل 
املباراة صعبة علينا رغم استحواذنا 
على الكرة وسيطرتنا على املباراة.. 

إنه فوز يناسبنا كثيراً«.
واع��ت��رف رام����وس، ال���ذي سجل 
الهدف الثاني للمنتخب اإلسباني في 
اللقاء، بأن »الشوط الثاني شهد إثارة 

بالغة بسبب التقدم بفارق هزيل«.
وق���ال م��داف��ع »الروخ�����ا«: »رمب��ا 
جنحنا ف��ي صناعة بعض الفرص 
في الشوط األول، وتنقلنا من جانب 
إلى آخر في ظل وجود مساحات، كان 
ميكننا التقدم بأكثر من هدف خالل 
ال��ش��وط األول لكن النتيجة كانت 
إيجابية على أي حال، رد فعل الفريق 
ك��ان رائ��ع��اً بعد تسجيل املنتخب 
النرويجي ل��ه��دف ال��ت��ع��ادل وجنح 

الفريق في حتقيق الفوز«.
وأع�����رب رام�����وس ع���ن إع��ج��اب��ه 
باملشروع اجلديد للمدرب إنريكي، 
وقال: »عندما تبدأ من الصفر، يكون 
لديك دائماً احللم والهدف لتحقيق 
ش���يء م��ه��م.. يتعني عليك تثبيت 
أق��دام��ك.. نعمل بحيوية حتت قيادة 
مدرب جديد لديه فلسفة رائعة للعب، 
وسنحاول تنفيذها على أرض امللعب 
وحتقيق االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي جتعل 

شعورنا أفضل«.
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سيرجيو راموس سجل ركلة اجلزاء على بطريقة »بانينكا«

كينج ينفي التهمة الشائعة عن راموس
وص��ف املهاجم النرويجي الدولي جوشوا كينج، 
املدافع اإلسباني سرجيو رام��وس، الذي واجهه مساء 
أمس السبت في مباراة ضمن تصفيات ي��ورو 2020، 
بأنه أحد الالعبني األكثر لطًفا، نافًيا أنه يلعب بشكل غير 

نظيف كما يشاع عنه.
 )VG( وقال كينج في تصريحات نشرتها صحيفة
النرويجية أمس األحد: »أعتقد أنني قدمت أداء جيدا أمام 
أحد أفضل املدافعني في العالم. راموس يشتهر باللعب 
العنيف وغير النظيف، ولكنني ال أتذكر أنني واجهت 

مدافعا على هذا القدر من اللطف مثله«.
وأكد مهاجم نادي بورمنوث اإلجنليزي أن اللعب أمام 
مدافع ريال مدريد كان ممتعا، وأنهما حتدثا طيلة املباراة 

دون مشكالت.
وأضاف كينج عقب هزمية النرويج أمام إسبانيا )2-
1( في فالنسيا: »لم أشاهد كل مبارياته، ولكنني أعتقد 
أن جميع التحاماته كانت نظيفة، وبدا لي رياضيا جيدا. 
لقد فاز في بعض املواجهات وأنا ربحت أخرى. أعتقد 

أنها كانت مباراة جيدة«.
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2020 راموس مينح إسبانيا فوز صعبًا على النرويج في تصفيات يورو 

سويسرا تستهل مشوارها األوروبي 
بثنائية في شباك جورجيا

فوز إيطاليا والبوسنة واليونان في 
اجلولة األولى من التصفيات األوروبية

ع��ان��ت س��وي��س��را م��ن ش��وط 
أول صعب وغ��ي��اب املهاجمني 
ش���ي���ردان ش��اك��ي��ري وح���ارس 
سفيروفيتش لتتغلب 2 -صفر 
على مستضيفتها جورجيا في 
اف��ت��ت��اح م��ش��وار ال��ف��ري��ق��ني في 
تصفيات بطولة أوروب���ا لكرة 

القدم 2020 أول من أمس.
وأن��ه��ت ثنائية ف��ي الشوط 
ال��ث��ان��ي م���ن س��ت��ي��ف��ن ت��س��وب��ر 
ودي��ن��ي��س زك��ري��ا ال��الع��ب��ني في 
الدوري األملاني سلسلة من ثماني 
مباريات لم تخسر فيها جورجيا 
على أرضها لتتصدر سويسرا 

املجموعة الرابعة بسهولة.
وع���ان���ت س���وي���س���را، ال���ذي 
خاضت أول مباراة بعد فوزها 
امل��ف��اج��ئ وال��ك��ب��ي��ر 5-2 على 
بلجيكا في دوري األمم األوروبية 
ف��ي نوفمبر امل��اض��ي، لتصنع 
الفرص في الشوط األول وكانت 
محظوظة لعدم اهتزاز شباكها 

مع بداية الشوط الثاني.
ووص��ل��ت ال��ك��رة إل��ى فاليري 
قازاشفيلي في مكان ممتاز عند 
حافة منطقة اجل��زاء لكن العب 
وسط سان هوزيه إيرثكويكس 
أهدر الفرصة بالتسديد مباشرة 
في يد احلارس السويسري يان 

زومر.

وت��غ��ي��ر أداء ال��ض��ي��وف في 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ح��ي��ث هيمنت 
سويسرا على امل��ب��اراة وتقدمت 
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 57 ع��ن��دم��ا هيأ 
بريل إمبولو الكرة إلى تسوبر 

ليسددها في الشباك.
وك�����ان إم��ب��ول��و ق��ري��ب��ا من 
مضاعفة النتيجة من نفس املكان 
بعدها بثالث دقائق وسط اهتزاز 

دفاع جورجيا.

وقبل النهاية بعشر دقائق 
أرس����ل ال��ب��دي��ل أل��ب��ي��ان اييتي 
ت��س��دي��دة ت��ص��دى ل��ه��ا ح��ارس 
ج��ورج��ي��ا وت��اب��ع��ه��ا زك��ري��ا في 

املرمى.

هز العب الوسط نيكولو باريال واملهاجم 
مويزي كني الشباك دوليا للمرة األولى لتفوز 
إيطاليا -2صفر على فنلندا في اجلولة األولى 
بتصفيات بطولة أوروب��ا لكرة القدم 2020 
أول من أمس. ومنح باريال )22 عاما( املنتخب 
اإلي��ط��ال��ي ب��داي��ة مثالية بعدما ه��ز الشباك 
بتسديدة أبدلت اجتاهها في الدقيقة السابعة 
وأضاف كني، وهو أول العب ميثل إيطاليا ُولد 

بعد عام 2000، الهدف الثاني بالدقيقة 74.
والفوز هو األول إليطاليا على أرضها منذ 
تغلبها على إسرائيل في مباراة بتصفيات 
كأس العالم في سبتمبر أيلول 2017 ومنحها 
بداية مثالية مع سعيها لتجاوز إحباط الفشل 

في التأهل لكأس العالم 2018.
وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا ”لم 
تكن املباراة سهلة. دافع املنافس منذ البداية 

تقريبا بخمسة العبني في اخلط اخللفي“.
وأض����اف ”ارتكبنا ب��ع��ض األخ��ط��اء في 
الشوط األول لكن في الشوط الثاني ظهرنا 

بشكل أفضل“.
ولم تشهد الليلة تألق الشبان فقط بل شارك 
فابيو كوالياريال مهاجم سامبدوريا البالغ 
عمره 36 عاما، ومتصدر قائمة هدافي الدوري 
اإليطالي هذا املوسم، بقوة في الشوط الثاني 

في مشاركته الدولية األولى منذ 2010.
وسدد كوالياريال كرة قوية ملسها احلارس 
لوكاش هراديتسكي ثم اصطدمت بالعارضة 

وقال الالعب املخضرم ”كانت ليلة مذهلة“.
وسعى املنتخب الفنلندي بكل وض��وح 

للدفاع من أجل إحباط إيطاليا لكن تعني عليه 
تغيير خطته بعدما ذهبت كرة أبعدها الدفاع 
إلى باريال الذي قابلها بتسديدة مباشرة من 
عند حافة منطقة اجلزاء سكنت شباك احلارس 

هراديتسكي بعد أن أبدلت اجتاهها.
وأف��ل��ت املنتخب اإلي��ط��ال��ي م��ن م���أزق في 
الدقيقة 65 حني انطلق روبن لود في مساحة 
خالية باجلهة اليمنى ومرر إلى تيمو بوكي 

الذي سدد خارج املرمى من ستة أمتار.
وبعد أن صنعت ع��دة ف��رص جيدة كانت 
تنقصها ال��ت��م��ري��رة األخ��ي��رة ف��ق��ط، جنحت 
إيطاليا أخيرا في التسجيل عندما مرر تشيرو 
إميوبيلي الكرة إلى كني ليسجل الالعب البالغ 

من العمر 19 عاما في شباك هراديتسكي.
وف��ي م��ب��اري��ات أخ��رى باملجموعة ف��ازت 
البوسنة 2-1 على أرمينيا بينما تفوقت 

اليونان 2 -صفر في ضيافة ليختنشتاين.
ونفذ ميرالم بيانيتش العب الوسط ركلة 
ركنية حولها رادي كرونيتش إل��ى هدف 
أول للبوسنة بعد 33 دقيقة وأض��اف ديني 
ميلوسيفيتش الهدف الثاني قبل عشر دقائق 
من النهاية فيما جاء هدف أرمينيا بواسطة 
هنريخ مخيتاريان من ركلة جزاء في الوقت 

بدل الضائع.
وان��ت��ظ��رت ال��ي��ون��ان ح��ت��ى ال��وق��ت ب��دل 
الضائع للشوط األول لتتقدم بهدف في شباك 
ليختنشتاين هن طريق كوستاس فورتونيس 
بينما ج��اء ال��ه��دف الثاني بواسطة البديل 

أنستاسيوس دونيس في الدقيقة 80.

فرحة العبي سويسرا

الباديا يبحث 
عن وظيفة 
بعد صدمة 
فولفسبورج

ي��س��ع��ى امل����درب األمل��ان��ي 
برونو الباديا، لالستمرار في 
العمل مبجال التدريب دون 
احل��ص��ول على فترة راح��ة، 
على خلفية الرحيل املخيب 
ع���ن ف��ري��ق ف��ول��ف��س��ب��ورج، 
بنهاية امل��وس��م احل��ال��ي من 

البوندسليجا.
وق�������ال الب������ادي������ا، ف��ي 
تصريحات لصحيفة »بيلد 
إم س��ون��ت��اج«، أم��س األح��د: 
»أش���ع���ر ب��ال��ن��ش��اط ال��ت��ام، 
ميكنني االستمرار على نفس 
النهج«. وشدد الباديا، على أن 
انتقاله سريعا لتدريب فريق 
أخر، سيسمح له بقضاء فترة 
اإلع���داد للموسم اجلديد مع 
هذا النادي، واإلشراف بنفسه 
ع��ل��ى ال��ص��ف��ق��ات اجل��دي��دة، 
من أج��ل ال��ره��ان املبكر على 

النتائج اإليجابية.
ورف���������������ض م���������درب 
ف��ول��ف��س��ب��ورج، التعقيب 
على التكهنات املثارة بشأن 
إم��ك��ان��ي��ة ت��ول��ي��ه مسئولية 
ف��ري��ق ش��ال��ك��ه، املتعثر في 

البوندسليجا.
وي���ت���ول���ى ح��ال��ي��ا ه��وب 
ستيفينز وم��اي��ك بوسكينز 
ت��دري��ب شالكه بعد رحيل 
دومينيكو تيديسكو، إال أن 
تتابع النكبات ف��ي األزرق 
امللكي محليا وق��اري��ا، ينذر 
بتعديالت جوهرية في ختام 

املوسم اجلاري.
وك��ان ن��ادي فولفسبورج 
األمل����ان����ي، أع���ل���ن ال��ث��الث��اء 
امل��اض��ي، أن م��درب��ه برونو 
الب��ادي��ا )53 ع��ام��ا(، وال��ذي 
تولى تدريب اإلدارة الفنية 
في فبراير من العام املاضي، 
سيرحل عن منصبه في نهاية 
امل��وس��م، بعدما ق��اد الفريق 
للمركز السابع ف��ي املوسم 

احلالي من البوندسليجا.

فرحة العبي إيطاليا

السويد ومالطة تنتصران على رومانيا وجزر فارو
استهل منتخبا السويد ومالطا، مشوارهما 
في التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية 

)يورو 2020(، بتحقيق الفوز أول من أمس.
وتغلب املنتخب ال��س��وي��دي على ضيفه 
ال��روم��ان��ي بنتيجة 2-1، كما ف��از منتخب 
مالطا على ضيفه جزر فارو بنفس النتيجة، 
ضمن اجلولة األولى من مباريات املجموعة 

السادسة.
وعلى ملعب فريندز آري��ن��ا، تقدم روبن 

كايسون مهاجم ماينز األملاني بهدف للسويد 
في الدقيقة 33، ثم أضاف فيكتور كاليسون 
مهاجم كراسنودار، الهدف الثاني في الدقيقة 

.40
وت��ك��ف��ل ك����الودي����و ك��ي��س��ي��رو م��ه��اج��م 
لودوجوريتس البلغاري بالهدف الوحيد 

لرومانيا في الدقيقة 58.
وعلى ملعب ناشيونال ستاديوم، تقدم 
كيريان نوكو بهدف ملنتخب مالطا في الدقيقة 

13، ثم أضاف ستيف بورج الهدف الثاني من 
ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وسجل ياكوب تومسن، الهدف الوحيد 
جلزر فارو، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولعب منتخب مالطا بعشرة العبني منذ 
الدقيقة 62 بعد طرد اندريه اجيوس.

ويقتسم منتخبا السويد ومالطا، صدارة 
املجموعة السادسة برصيد ثالث نقاط لكل 

منهما.


