
عوضت اجنلترا تأخرها لتتأهل إلى 
قبل نهائي دوري األمم األوروبية لكرة 
ال��ق��دم بعد أن سجل جيسي لينجارد 
وه���اري ك��ني هدفني متأخرين ف��ي فوز 
مثير 2-1 على كرواتيا التي هبطت إلى 
ال��درج��ة األدن��ى عقب هزميتها باستاد 

وميبلي يوم األحد.
وك���ان املنتخب االجن��ل��ي��زي يواجه 
ال��ه��ب��وط أي��ض��ا ب��ع��دم��ا ه���ز أن��دري��ه 
كراماريتش مهاجم كرواتيا الشباك في 
الدقيقة 57 لكن البديل لينجارد وكني 
سجال في الدقيقتني 77 و85 لينقلب 

ترتيب املجموعة رأسا على عقب.
وه��ي��م��ن ف���ري���ق امل������درب ج��اري��ث 
ساوثجيت، ال��ذي خرج من قبل نهائي 
ك��أس العالم ف��ي يوليو مت��وز على يد 
كرواتيا، على امل��ب��اراة لفترات طويلة 
لكنه تأخر عندما استدار كراماريتش 
أكثر من مرة داخل منطقة اجلزاء قبل أن 
يسدد في الشباك بعد أن اصطدمت الكرة 

باملدافع إيريك داير.
لكن لينجارد وضع الكرة في الشباك 
بلمسة بسيطة وح���ول ك��ني مت��ري��رة 
بن تشيلويل من ركلة حرة في املرمى 
ليضمنا الجنلترا تصدر املجموعة التي 
ك��ان بوسع فرقها الثالثة، وم��ن بينهم 
اسبانيا التي بدأت يوم األحد وهي في 
الصدارة لكن تراجعت للمركز الثاني، 

التأهل للدور قبل النهائي.
واحتلت اجنلترا، التي تأهلت للدور 
قبل النهائي ف��ي البرتغال ف��ي يونيو 
ح��زي��ران، ص���دارة املجموعة الرابعة 
بسبع نقاط ب��ف��ارق نقطة واح���دة عن 
اسبانيا وثالث عن كرواتيا التي هبطت 
ل��ل��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة. وأب��ل��غ ساوثجيت 
الصحفيني ”اليوم كانت مناسبة كبيرة 

أخرى مليئة بالضغط.
وأك��د ساوثغيت أن ه��اري ك��ني هو 
أفضل ه��داف في العالم، وذل��ك بعدما 
صنع الهدف األول وأح��رز ه��دف تأهل 
فريقه للمرحلة النهائية ب��دوري األمم 

األوروبية.
وق���ال ساوثغيت: »ك��ني ه��و أفضل 
مهاجم بالعالم، فهو املسؤول عن تسديد 
رك��الت اجل���زاء وق��ائ��د الفريق ونؤمن 
كثيراً ب��ق��درات��ه، فهو متعطش لقيادة 

الفريق والذهاب به ألبعد احلدود«.
وأكد املدرب اإلجنليزي أن »سر جناح 
املنتخب، الذي حصل على املركز الرابع 
مب��ون��دي��ال روس��ي��ا 2018، يكمن في 
التناغم الذي حدث بني الالعبني من خالل 
العمل اليومي«. ”لكن أعتقد أننا تعاملنا 
معها بشكل جيد جدا وفي الشوط األول 
لعبنا جيدا. أتيحت لنا فرص خطيرة 
وك���ان يجب أن نتقدم. لكن بعد ذلك 
تعني علينا أن نظهر جانبا آخ��ر، وهو 

الشخصية القوية واملرونة“.
وأج���رت اجنلترا ثمانية تغييرات 
على التشكيلة التي هزمت ال��والي��ات 

امل��ت��ح��دة ودي���ا ي��وم اخلميس املاضي 
وأبقى ساوثجيت على لينجارد وترينت 
الكسندر-أرنولد وكالوم ويلسون بني 

البدالء.
بينما لعبت ك��روات��ي��ا ب���دون العب 
الوسط املؤثر إيفان راكيتيتش، وفي 
غيابه أه���در الضيوف ف��رص��ة ذهبية 

عندما سدد أنتي ريبيتش فوق العارضة 
في الدقيقة الثانية بعد خطأ دفاعي.

وب��دأ املنتخب االجنليزي في فرض 
سيطرته ومرر كني كرة جيدة إلى رحيم 
سترلينج لكن جناح مانشستر سيتي 
سدد مباشرة باجتاه لوفري كالينيتش 
ح��ارس كرواتيا، وم��ن الركلة الركنية 

التي أسفرت عنها الفرصة الضائعة 
أطاح كني بالكرة فوق العارضة.

وكانت هناك مجموعة من اجلماهير 
الكرواتية أحدثت صخبا بني 78 ألف 
مشجع حضروا اللقاء، لكن فريقهم كان 
محظوظا في عدم اهتزاز شباكه بعدما 
تصدى املدافع تني يدفاي ثم كالينيتش 

بشكل رائع حملاولة من كني مع معاناة 
الفريق الزائر في مواجهة هجوم اجنلترا 

السريع.
وسدد روس باركلي في الشباك من 
اخل��ارج قبل نهاية الشوط األول، لكن 
في الشوط الثاني حافظ كراماريتش 
على هدوئه بطريقة رائعة ليسدد أول 

كرة لكرواتيا على املرمى محرزا الهدف 
األول.

وأشرك املنتخب االجنليزي ديلي آلي 
وجادون سانتشو ولينجارد بعد هدف 
كرواتيا وك��ان لطاقتهم الكبيرة تأثير 
واض��ح، وسجل العب وسط مانشستر 
يونايتد من مدى قريب ليدرك التعادل 

ألصحاب األرض.
وشكل الفريقان خطورة في الدقائق 
15 األخ��ي��رة املثيرة لكن م��ع مساندة 
اجلماهير في مدرجات استاد وميبلي، 
جنح كني في تسجيل هدف الفوز بعدما 
تزحلق ليحول متريرة تشيلويل إلى 

الشباك ومينح اجنلترا بطاقة التأهل. 
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إحدى محاوالت أسنسيو على مرمى البوسنة

النمسا حتقق فوزا قاتال 
أمام أيرلندا الشمالية 

هز فالنتينو الزارو مهاجم النمسا الشباك في الوقت 
احملتسب بدل الضائع ليقود بالده للفوز 2-1 خارج 
الديار على أيرلندا الشمالية التي أنهت مشوارها في 

دوري األمم األوروبية لكرة القدم بدون أي نقطة األحد.
ووض��ع إكسافر شالجر املنتخب النمساوي في 
املقدمة بعد أربع دقائق من الشوط الثاني، لكن كوري 
إيفانز عادل النتيجة ملنتخب أيرلندا الشمالية، الهابط 
بالفعل، بعد ثماني دقائق الحقة من امل��ب��اراة التي 
أقيمت ضمن منافسات املجموعة الثالثة في الدرجة 

الثانية.
وكانت املباراة في طريقها لالنتهاء بالتعادل حتى 
مرر ماركو أرناوتوفيتش إلى الزارو، ورغ��م أن أول 
ملسة كانت سيئة، سدد الالعب البالغ من العمر 22 عاما 
في الزاوية العليا من داخل منطقة اجلزاء ليسجل هدفه 

الدولي األول.

إجنلترا تقلب الطاولة على كرواتيا وتتأهل لقبل نهائي دوري األمم األوروبية

فرحة العبي إجنلترا

إسبانيا تختتم عاما صعبا بفوز باهت على البوسنة

اللجنة األوملبية الدولية حتذر تايوان
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حذرت اللجنة األوملبية الدولية تايوان من خطر 
فقدان حقها في املشاركة في دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية املقررة في طوكيو عام 2020 في حال تغيير 
اسمها، قبل إجراء استفتاء حول املوضوع الذي يثير 

حفيظة بكني.
ووجهت الدعوة إلى الناخبني التايوانيني السبت 
املقبل لتقرير ما إذا كان يتعني على اجلزيرة املشاركة 
في أوملبياد طوكيو حتت شعار تايوان وليس »الصني 
م في نفس الوقت  تايبيه« في استفتاء مثير للجدل ٌينَظّ

مع االنتخابات احمللية.
وتطالب الصني بالسيادة على اجلزيرة التي تتمتع 
بنظام دميوقراطي مستقل وهي حساسة بشكل خاص 

لقضايا االسم والشعار والعلم في األحداث الدولية.
يضاف إلى ذلك قوة بكني على الساحة العاملية، 
وه��ذا يوضح أن اجلزيرة مجبرة على التنافس في 
األح���داث الرياضية ال��دول��ي��ة حت��ت شعار »الصني 

تايبيه«، وهو االسم الذي يعود إلى عام 1981.
وكتبت اللجنة األوملبية الدولية إلى اللجنة األوملبية 
للصني تايبيه واحلكومة التايوانية اجلمعة لتشرح أن 
أي تغيير في االسم »يقع ضمن صالحيتها«، محذرة 
من العواقب في حالة التدخل. وأبرزت اللجنة األوملبية 
الدولية نصا قانونيا في امليثاق األوملبي يعطيها احلق 
في تعليق عضوية جلنة أوملبية وطنية إذا »أعاقت« 

أنشطتها احلكومة أو القوانني.
وأعربت اللجنة األوملبية للصني تايبيه عن قلقها 

إزاء فقدان االعتراف األوملبي في حالة تغيير االسم.
وتابعت الهيئة الدولية في رسالتها »إن اللجنة 
األوملبية الدولية ال تتدخل في اإلج���راءات احمللية 
وحتترم متاما حرية التعبير. ولكن من أجل تفادي 
التطلعات والتوقعات غير الضرورية، فإن اللجنة 
األوملبية الدولية تود التأكيد على أن هذه املسألة تدخل 

في نطاق اختصاصها وفقا للميثاق األوملبي«.

وأضافت »سنعتبر أي محاولة للضغط على اللجنة 
األوملبية احمللية مبثابة تدخل خارجي ميكن أن يؤدي 

إلى تدابير وقائية«.
وختمت »تأمل اللجنة األوملبية الدولية أن تسود 
مصلحة احل��رك��ة األوملبية ف��ي الصني تايبيه على 
االعتبارات السياسية حتى ال تعطل تفويض اللجنة 

األوملبية للصني تايبيه والرياضيني«.
وتعيش كل من الصني وتايوان بشكل منفصل منذ 
عام 1949، بعد حرب أهلية بني الشيوعيني في بكني 
والقوميني الكومينتانغ )الكومينتانغ( الالجئني في 
تايبيه. وما زالت بكني تعتبر تايوان جزءا ال يتجزأ من 

أراضيها التي ميكن استعادتها بالقوة.
وسبق لبكني أن أعربت عن متردها ضد االستفتاء. 
وح��ذر مكتبها للشؤون التايوانية م��ن أن تايبيه 
»ستضطر إل��ى ابتالع ثمارها امل��ري��رة« والتضحية 

بفرص الرياضيني للتنافس في الساحات الدولية.

يويفا يدرس التعجيل باستخدام 
تقنية الفيديو في دوري األبطال

يدرس االحتاد األوروب��ي لكرة القدم يويفا، استخدام تقنية 
الفيديو، أثناء مباريات نصف نهائي دوري األمم األوروبية، 

العام املقبل.
وأش��ارت صحيفة »لندن ستاندارد« اإلجنليزية في تقرير 
نشرته اليوم، إلى أن االحتاد األوروبي سيناقش يوم الثالث من 
ديسمبر املقبل، في اجتماعه، إمكانية تواجد تقنية الفيديو في 
مباراتي نصف النهائي والنهائي لدوري األمم األوروبية، والتي 

ستقام قرعتها في نفس اليوم.
وأض���اف التقرير أن مناقشة يويفا ل��ن تتوقف عند هذا 
احل��د، بل ستمتد إل��ى مناقشة إمكانية استخدام التقنية في 
املباريات اإلقصائية لدوري أبطال أوروب��ا في املوسم احلالي، 
 وذل���ك بعدما ك��ان ال��ق��رار ه��و ب��داي��ة استخدامها م��ن املوسم 

املقبل.
يذكر أن إجنلترا والبرتغال وسويسرا تأهلت إلى نصف نهائي 

دوري األمم األوروبية.

 استعادت اسبانيا االنتصارات بعد هزميتني متتاليتني 
بتغلبها 1 -صفر على البوسنة في مباراة ودية لكرة القدم 
يوم األحد شهدت هدفا لالعب الوسط برايس منديز بعد 
نزوله بديال في أول مباراة دولية له. وقبل ساعات على 
انطالق املباراة أدركت اسبانيا أنها فشلت في التأهل للدور 
قبل النهائي بدوري األمم األوروبية بعد فوز اجنلترا 1-2 
على كرواتيا في لندن. وبدا أن اسبانيا تأثرت بالنبأ لذا 
افتقدت احلماس واإلبداع حتى هز منديز الشباك بتسديدة 

من مسافة قريبة.
وبعد اخلسارة 3-2 في كرواتيا يوم اخلميس وبنفس 
النتيجة أمام اجنلترا الشهر املاضي لم تعد اسبانيا تتحكم 
في مصيرها بدوري األمم واستغل املدرب لويس انريكي 

الفرصة لتجربة العبني جدد.
وشارك حارس تشيلسي كيبا أريزاباالجا على حساب 
ديفيد دي خيا الذي يتعرض لكثير من االنتقادات مؤخرا 

كما خاض مدافع اسبانيول ماريو ايرموسو أول مباراة 
دولية بينما حمل إيسكو شارة القيادة في مباراته رقم 35 

مع اسبانيا.
وهيمنت اسبانيا على الكرة لكنها عجزت عن صنع 
الكثير من الفرص وكانت إليسكو وم��ارك��و أسينسيو 
بعض احمل���اوالت في الشوط األول بتسديدات بعيدة 
املدى لكن دون تهديد كبير على مرمى احلارس البوسني 

ابراهيم سيهيتش.
وأه���در ال��ف��ارو م��ورات��ا فرصة هائلة ف��ي وق��ت مبكر 
بالشوط الثاني عندما ارت��دت تسديدة أسينسيو من 
سيهيتش لكن مهاجم تشيلسي فشل في التسجيل بغرابة 
شديدة. وجاء الهدف من كرة أخرى ارتدت من احلارس 
وجنح منديز )21 عاما( في التسجيل بعد تسديدة من 
إيسكو. ومنح الهدف بعض السلوى للجماهير في الس 

باملاس وودعت اسبانيا عام 2018 بانتصار على األقل. 

أكد املدير الفني للمنتخب اإلسباني األول لكرة القدم، 
لويس انريكي، أن فريقه قدم مستوى كبير في بطولة 
دوري أمم أوروبا، رغم عدم متكنه من الوصول إلى املربع 
الذهبي، معلالً ذلك بسوء احلظ واألخطاء التي وقع فيها 

اجلهاز الفني والالعبون.
وق��ال إنريكي: »كنا نأمل في ال��وص��ول إل��ى ال��دورة 
الرباعية، هذا واضح، لم نتمكن من ذلك بسبب سوء احلظ 
واألخطاء التي وقعنا فيها، كانت مجموعة معقدة للغاية 
وكنا نعرف هذا، رد فعل املنتخب كان على قدر املستوى 
املطلوب ولكن بالطبع كان بإمكانه أن يكون أفضل من 

هذا«.
وأكد إنريكي أن »املنتخب اإلسباني تكبد معاناة كبيرة 

لتحقيق هذا الفوز نظراً للنزعة الدفاعية التي اتسم بها 
املنافس«.

وأضاف إنريكي قائالً: »شاهدت الفريق جيداً، شكلنا 
خطورة من األجناب ولكن بعد ذلك أصبحت األمور صعبة 
بعض ال��ش��يء، منتخب البوسنة ب��دأ مي��ارس الضغط 
املتقدم، حاولنا أن نقدم كرة قدم جميلة ولكن هذا دائماً ما 

يكون صعباً أمام فريق يتكتل في اخللف«.
ويرى إنريكي أن »اإليجابيات تتفوق على السلبيات 
خالل األشهر التي قضاها حتى اآلن على رأس القيادة 
الفنية إلسبانيا«، وقال: »لم أكن أتوقع أن يكون الفريق 
على هذا املستوى، أشعر بالرضا، نركز على التأهل إلى 

بطولة أمم أوروبا وأعتقد أن املنتخب لديه حظوظ قوية«.

إنريكي: سوء احلظ حرمنا من املربع الذهبي


