
أنهى املنتخب اإلنكليزي مشواره 
في تصفيات كأس أوروبا 2020 بفوز 
سابع له في املجموعة األول��ى، وجاء 
بنتيجة كبيرة على حساب مضيفه 
الكوسوفي -4صفر أول من أمس في 

اجلولة األخيرة.
وك�����ان ف���ري���ق امل������درب غ��اري��ث 
ساوثغيت حسم بطاقته إلى النهائيات 
القارية في اجلولة املاضية بعد أن 
خ��رج منتصرا م��ن مباراته الدولية 
األل���ف بنتيجة كاسحة أي��ض��ا على 
مونتينيغرو بسباعية نظيفة، ضامنا 
ت��أه��ل��ه بصحبة تشيكيا وص���دارة 
املجموعة بفارق 7 نقاط عن األخيرة 
ال��ت��ي منيت بهزمية ثانية على يد 
مضيفتها بلغاريا بهدف سجله فاسيل 

بوجيكوف )56(.
وعلى الرغم من هامشية املباراة، لم 
يتراخ منتخب »األسود الثالثة« الذي 
عاد إليه جناح مانشستر سيتي رحيم 
سترلينغ بعد أن استبعد عن مباراة 
اخلميس ض��د مونتينيغرو بسبب 
اشكال في التمارين مع مدافع ليفربول 
جو غوميز على خلفية املنافسة بني 
فريقيهما في الدوري املمتاز وخسارته 
ورفاقه أمام »احلمر« املتصدرين 3-1.

وج��دد املنتخب اإلنكليزي تفوقه 
على نظيره الكوسوفي ال��ذي خسر 
ذهابا في مباراة مثيرة 3-5، وأنهى 
منافسات املجموعة ثالثا لكنه سيحظى 
بفرصة ثانية للتأهل إلى النهائيات من 
خالل ملحق دوري األمم األوروبية في 
م��ارس املقبل كونه تصدر مجموعته 
في املستوى الرابع من البطولة القارية 
اجلديدة التي ستمنح أرب��ع بطاقات 
للنسخة ال��س��ادس��ة ع��ش��رة امل��ق��ررة 

الصيف املقبل في 12 مدينة.

ويدين املنتخب اإلنكليزي بالفوز 
إل��ى ثنائي توتنهام ه��اري وينكس 
وه����اري ك��اي��ن وم��ه��اج��م مانشستر 
يونايتد م��ارك��وس راش��ف��ورد والعب 
وسط تشيلسي مايسون ماونت اللذين 

سجلوا األهداف األربعة.
وافتتح وينكس سجله التهديفي 
مع بالده بهدف جميل بعد أن تخلص 
من املدافع إبراهيم دريزيفيتش بحركة 
فنية جميلة إث��ر متريرة من أليكس 
أوكساليد تشامبرالين، قبل أن يسدد 
ف��ي ال��زاوي��ة اليمنى ملرمى احل��ارس 

آرييانيت موريتش )32(.
ووج���ه ك��اي��ن ال��ض��رب��ة القاضية 
ألصحاب األرض وسجل هدفه الثاني 
عشر ف��ي ه��ذه التصفيات ح��ني مرر 
سترلينغ ك���رة ع��رض��ي��ة م��ن اجلهة 
اليمنى فشل مدافعني في اعتراضها 
بالشكل املناسب، فسقطت أم��ام قائد 
»األسود الثالثة« املتربص عند القائم 
البعيد، فتابعها مباشرة في الشباك 
)79(، قبل أن يضيف راشفورد الثالث 
بعد أرب��ع دقائق بتمريرة أيضا من 

سترلينغ )83(.
واخ��ت��ت��م م��اون��ت ال���ذي دخ��ل بدال 
من أوكساليد تشامبرالين، املهرجان 
التهديفي بهدف رابع بعد متريرة من 
كاين )1+90( مفتتحا رصيده الدولي، 
مؤكدا األداء الهجومي ال��رائ��ع الذي 
قدمه منتخب بالده في هذه التصفيات 
حيث أنهاها ب�37 هدفا، فيما اهتزت 

شباكه في 6 مناسبات فقط.
وبحسب »أوب��ت��ا« ل��إح��ص��اءات، 
سجل املنتخب اإلنكليزي 38 هدفا في 
2019 وهي ثاني أعلى نتيجة تهديفية 
له خ��الل ع��ام بعد 1908 حني سجل 

39 هدفا.
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فرحة هاري كاين بهدفه

فرنسا حتسم صدارة املجموعة الثامنة بثنائية في شباك ألبانيا
حسمت فرنسا بطلة العالم ص��دارة 
املجموعة الثامنة في التصفيات املؤهلة 
لكأس أوروبا 2020 وذلك بفوزها أول من 
أم��س على مضيفتها ألبانيا -2صفر في 

اجلولة األخيرة.
وك��ان��ت ف��رن��س��ا ضمنت تأهلها إل��ى 
النهائيات عن هذه املجموعة بصحبة تركيا 
التي بقيت ثانية بفارق نقطتني عن رجال 
املدرب ديدييه ديشان على الرغم من فوزها 
على مضيفتها املتواضعة أن��دورا بهدفي 

إنيس أونال )17 و21 من ركلة جزاء(.
وعكرت فرنسا التي افتقدت جنميها، 
الشاب كيليان مبابي بسبب توعك صحي 
وبول بوغبا لالصابة، على ألبانيا احتفالها 
بافتتاح امللعب الوطني في تيرانا في لقاء 
خاضته بخمسة تعديالت على التشكيلة 
التي فازت السبت بصعوبة على مولدافيا 
2-1 على »ستاد دو فرانس« في ضواحي 

باريس.
وف��ي امل��ق��اب��ل، احتفل دي��ش��ان بأفضل 
طريقة بخوضه م��ب��ارات��ه امل��ئ��ة كمدرب 

ألبطال العالم .
وبعد أن شاركت في النهائيات للمرة 
األول���ى قبل أرب��ع��ة أع���وام ف��ي ب��اري��س، 
أنهت ألبانيا التصفيات في املركز الرابع 
ب�13 نقطة خلف إيسلندا ال��ت��ي حققت 
ف���وزاً هامشًيا على مضيفتها مولدافيا 
بهدفني لبيركير بيارناسون )17( وغيلفي 
سيغوردسون )65(، مقابل هدف لنيكوالي 

ميلينسيانو )56(.
ول��م ينتظر املنتخب الفرنسي طويالً 
لفرض أفضليته بهدف أول لكورنتان 
توليسو بقميص ب���الده، وج��اء م��ن كرة 
رأس��ي��ة إث���ر رك��ل��ة ح���رة ن��ف��ذه��ا أن��ط��وان 
غريزمان )8( ال��ذي س��ار بأبطال العالم 

نحو النقاط الثالث باضافة الهدف الثاني 
واألول له في آخر سبع مباريات بعد تلقيه 
الكرة بتمريرة من اجلهة اليسرى عبر ليو 

دوبوا )31(.
وبقيت النتيجة على حالها في الشوط 
الثاني رغم احمل��اوالت الفرنسية وأبرزها 
ألوليفييه جيرو الذي عانده احلظ بعد أن 

ارتدت محاولته من القائم األمين )71(.  

وف���ازت تركيا على مضيفتها أن��دورا 
بهدفني دون رد.

وك��ان��ت ت��رك��ي��ا ض��م��ن��ت ت��أه��ل��ه��ا إل��ى 
النهائيات في اجلولة املاضية بتعادلها مع 
أيسلندا من دون أه��داف وفقدت الصدارة 
بعد ف��وز فرنسا الصعب على مولدوفا 

بهدفني دون هدف.
سّجل هدفي تركيا املهاجم اينيس أونال 

في الدقيقتني 17 و21 )من ركلة جزاء(.
وب���ات رص��ي��د ت��رك��ي��ا ب��ع��د ال��ف��وز 23 
نقطة مقابل 25 نقطة لفرنسا التي عززت 
رصيدها ف��ي امل��رك��ز األول ف��ي ح��ني حلت 
أيسلندا ف��ي امل��رك��ز الثالث )19 نقطة( 
وألبانيا في الرابع )13 نقطة( وأندورا في 
اخلامس ) 4 نقاط( وأخيراً مولدافيا )3 

نقاط(.

جانب من احتفال العبي فرنسا

إضراب حكام كرة القدم في 
كولونيا بسبب العنف املتزايد

نظم العديد من احلكام إضراباً في مدينة 
كولونيا األملانية أول من أمس مما أدى إلى 
إلغاء العديد من مباريات دوري الهواة لكرة 

القدم في املنطقة.
وذكر احلكام في بيان أنهم أرادوا »توجيه 
رس��ال��ة واض��ح��ة ض��د ال��ع��ن��ف والوحشية 

املتزايدة التي يتعرضون لها بشكل متزايد«.
وقبل ثالثة أسابيع، سعى احلكام في مدينة 
برلني إل��ى ج��ذب انتباه ال��ب��الد إل��ى إض��راب 
احتجاجاً على العنف في املباريات التي تقام 

على مستوى الهواة في العاصمة األملانية.
وذك��ر احت��اد ك��رة ال��ق��دم ببرلني أن هناك 
109 ح��وادث عنف ومتييز مت تسجيلها في 
امل��ب��اري��ات، م��ع وج���ود 53 ح��ال��ة عنف ضد 
احلكام. وذكر احلكام في كولونيا أن هناك 10 
ح��االت أعمال عنف ضد احلكام حدثت خالل 

املوسم املاضي و56 حالة إهانة أو تهديد.
 وذك���ر ب��ي��ان احل��ك��ام: »ال��ت��ط��ورات تنذر 
باخلطر ويجب أن يكون هناك إشارة واضحة 

للتوقف عن ذلك«.

2020 99 هدفًا في تأهل البرتغال إلى يورو  رونالدو يصل إلى 
أح���رز كريستيانو رون��ال��دو قائد 
البرتغال هدفه الدولي رقم 99 ليقود 
ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب ل��ل��ف��وز -2صفر على 
مستضيفتها لوكسمبورج في أج��واء 
صعبة أول من أمس والتأهل إلى بطولة 

أوروبا لكرة القدم 2020.
وافتتح برونو فرنانديز التسجيل في 
الدقيقة 39 وأضاف كريستيانو رونالدو 
الهدف الثاني قبل أربع دقائق من النهاية 
لتضمن البرتغال احتالل املركز الثاني 
في املجموعة الثانية برصيد 17 نقطة 
متقدمة بثالث نقاط على صربيا التي 

تعادلت 2-2 مع أوكرانيا.
وب��دا أن تسديدة دي��وج��و جوتا في 
طريقها للمرمى لكن رونالدو أكملها إلى 

داخل الشباك.
وأصبح العب يوفنتوس بحاجة إلى 
هدف واحد لالنضمام إلى علي دائي وهو 

فقط من أحرز 100 هدف دولي.
وق��ال جوتا ”كنت سأشعر بالفخر 
لو سجلت هدفي األول مع البرتغال لكن 
أهم شيء هو أننا فزنا. ال يهم من أحرز 
الهدف فنحن في بطولة أوروبا وهذا ما 

أردناه“.
وجنت البرتغال من مفاجآت مبكرة 
وعانت لفرض سيطرتها على املباراة 
في ملعب جوسي بارتل ال��ذي تأثرت 

أرضيته بهطول األمطار.
ولم يستمتع رونالدو باألجواء وكان 

يشير بغضب إلى أرض امللعب بعدما 
سدد كرة خارج امللعب في الشوط األول.

ومع حاجتها للفوز من أجل التأهل 
بغض النظر عن نتيجة صربيا واجهت 
ال��ب��رت��غ��ال بعض امل��ش��اك��ل امل��ب��ك��رة إذ 
وج��دت لوكسمبورج الفرصة سانحة 

لتحقيق مفاجأة.
وقفز موريس ديفيل أعلى من مراقبه 
ليحول مت��ري��رة ل���وران ي��ان��ز بضربة 
رأس خارج املرمى ومر فينسن تيل من 
دفاع البرتغال وسدد كرة اصطدمت في 

روبن دياز.
وك��ادت لوكسمبورج أن تتقدم لكن 
ضربة رأس م��ن جيرونز رودريجيز 

مرت فوق املرمى.
وتأقلمت البرتغال مع ظروف امللعب 

وأتى أسلوب لعبها املباشر ثماره.
وأرس��ل ب��رن��اردو سيلفا متريرة من 
فوق دف��اع لوكسمبورج إلى فرنانديز 
ال���ذي سيطر على ال��ك��رة بشكل رائ��ع 
قبل أن يسدد ك��رة منخفضة في مرمى 

أنطوني موريس.
ول��م ت��واج��ه ال��ب��رت��غ��ال الكثير من 
املشاكل في الشوط الثاني واستحوذت 
على الكرة رغم حلظات التوتر البسيطة.

وكاد رونالدو أن يحسم األم��ور لكن 
تسديدته من ركلة حرة من عند حدود 

منطقة اجلزاء مرت بجوار املرمى بقليل.
وقبل أرب��ع دقائق من النهاية أرسل 

سيلفا متريرة عرضية إلى جوتا وملس 
احلارس موريس الكرة لكن ذلك لم يكن 
ليمنعها من عبور خط املرمى ثم أكملها 

رونالدو إلى داخل الشباك.
وق���ال ف��رن��ان��دو س��ان��ت��وس م��درب 
البرتغال الذي نال فريقه لقب النسخة 
األولى لدوري األمم األوروبية هذا العام 
”لن ن��ك��ون املرشحني لكننا سندخل 

البطولة من أجل الفوز باللقب“.
وأض���اف ”لسنا أفضل فريق لكننا 
فزنا ببطولتني أوروبيتني في آخر أربعة 

أعوام“.
تعادل صربيا وأوكرانيا

وت��ع��ادل منتخب صربيا 2 / 2 مع 
ضيفه األوكراني.

وبذلك فشلت صربيا في التأهل ليورو 
بعدما حلت ثالثة في املجموعة ب�14 
نقطة، ليصعد املنتخبان األوكراني ب�20 

نقطة، والبرتغالي ب�17 نقطة.
وتقدم منتخب صربيا بهدف مبكر 
عن طريق دوشان تاديتش في الدقيقة 
التاسعة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل 
منتخب أوك��ران��ي��ا ع��ن ط��ري��ق روم��ان 

يارميتشيوك في الدقيقة 32.
وأع��اد ألكسندر ميتروفيتش التقدم 
من جديد للمنتخب الصربي في الدقيقة 
56، فيما أحرز آرتيم بييسيدين هدف 
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إنكلترا يستعرض أمام كوسوفو برباعية 
2020 في ختام مشواره بتصفيات يورو 

فان دايك يغادر منتخب هولندا 
ألسباب شخصية

أعلن االحتاد الهولندي أول من أمس أن قائد 
املنتخب الوطني ومدافع ليفربول االنكليزي 
فيرجيل فان دايك انسحب من خوض مباراة 
فريقه ض��د استونيا ضمن تصفيات كأس 
أوروب����ا 2020 ال��ي��وم ال��ث��الث��اء »ألس��ب��اب 

شخصية«.
وأوض����ح االحت����اد ف��ي ب��ي��ان أن »م���درب 
املنتخب رونالد كومان لن يتمكن من االعتماد 
على فيرجيل ف��ان داي��ك اليوم ضد استونيا 
اضطر قائد منتخب هولندا إلى االنسحاب من 
املباراة ألسباب شخصية وغادر التمارين على 

وجه السرعة«.
وكان منتخب هولندا حجز بطاقة التأهل إلى 
النهائيات القارية العام املقبل، في مشاركته 

األولى في بطولة كبرى منذ مونديال 2014 
في البرازيل ، اذ فشل بعد ذل��ك في التأهل 
إلى نهائيات كأس أوروب��ا 2016 ومونديال 

روسيا 2018.
وتتنافس هولندا مع أملانيا على ص��دارة 
املجموعة الثالثة، علماً بأن األول��ى تتخلف 
عن الثانية بفارق نقطتني. وضمن اجلولة 
األخيرة الثالثاء، يستضيف املانشافت إيرلندا 
الشمالية، ويتعني عليه الفوز لضمان الصدارة 

بصرف النظر عن نتيجة املباراة الثانية.
وميكن لهولندا إنهاء التصفيات في املركز 
األول، بحال ف��وزه��ا وت��ع��ادل أملانيا، نظراً 
ألفضلية املواجهات املباشرة بينهما لصالح 

املنتخب البرتقالي.


