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تصفيات يورو ..2020إجنلترا تفوز على كوسوفو في مواجهة مثيرة
استمر تقدم إجنلترا صوب نهائيات بطولة
أوروبا لكرة القدم  2020لكن ليس بالطريقة
التي كانت متوقعة بعد ال��ف��وز  3-5على
منتخب كوسوفو الشجاع في مباراة مثيرة
باملجموعة األولى للتصفيات باستاد سانت
ماريز أول من أمس.
ومنح فالون بريشا التقدم لكوسوفو ،التي
حتتل املركز  120في تصنيف االحتاد الدولي
(الفيفا) ،بعد م��رور  35ثانية لكن إجنلترا
ردت عقب سبع دقائق أخ��رى بضربة رأس
من رحيم سترلينغ وأنهى الفريق صاحب
األرض الشوط األول وهو متقدم  1-5بعد
هدفني آخرين من الشاب جيدون سانشو.
لكن كوسوفو ،التي كانت قبل املباراة حتتل
املركز الثاني في املجموعة على نحو مفاجئ
بفارق نقطة واحدة فقط عن إجنلترا ،لم تكن
مستعدة إلنهاء أكبر مواجهة في تاريخها
القصير في كرة القدم بهدوء وكشفت نقاط
ضعف مقلقة في دفاع املنتخب اإلجنليزي.
وف��ي غ��ض��ون عشر دق��ائ��ق م��ن الشوط
الثاني سجلت كوسوفو هدفني عن طريق
بريشا وفيدات موريكي من ركلة جزاء لتترك
جاريث ساوثجيت مدرب املنتخب اإلجنليزي
في صدمة.
وقال ساوثجيت ”ال أعرف إن كان ما حدث
بسبب صعوبة اللقاء أو الضغط ..ال أعرف.
”على أي حال هي جتربة أفضل من مجرد
مباراة بها خمسة أو ستة أهداف“.
وأض���اع ه���اري ك�ين ،ال���ذي سجل هدف
إجنلترا الثاني ،ركلة جزاء أنقذها احلارس
أريانت موريتش ثم سدد سترلينغ في القائم
لكن كوسوفو واصلت الهجوم حتى صفارة
النهاية واقترب برسانت سيلينا من تقليص
النتيجة إلى .4-5
وتتصدر إجنلترا ،التي استقبلت ثالثة
أه����داف مبلعبها ألول م���رة م��ن��ذ ،2012
املجموعة برصيد  12نقطة بعد أن سجلت 19
هدفا في أربع مباريات .وتراجعت كوسوفو
إلى املركز الثالث ولديها ثماني نقاط بفارق
نقطة واح��دة خلف جمهورية التشيك التي
انتصرت 3-صفر خارج ملعبها على اجلبل
األس����ود .وق���ال ب��رن��ارد ك��االن��دي��س م��درب
ك��وس��وف��و ال���ذي ب��دا سعيدا رغ��م الهزمية
”شاهدنا مستويات مرتفعة وخسرنا بعض

فرحة جيدون سانشو بعد تسجيل الهدف الثاني ملنتخب إجنلترا

الكرات غير الضرورية وكنا في خطر“.
وأضاف ”شاهدنا في بعض املواقف أننا
ميكننا الظهور بشكل أفضل لكن بالنظر
إلى الشوط الثاني ميكن أن نفخر بفريقنا.
لعب املنافس بشكل جيد وبجماعية ولم
يستسلم“.
ورغم هزميتها ما زالت فرص كوسوفو،
التي لم تخسر في  15مباراة متتالية قبل
مواجهة إجنلترا ،واقعية في التأهل لنهائيات
أول بطولة في تاريخها بعد أربع سنوات فقط
من حصولها على االعتماد الدولي من الفيفا.
وحذر ساوثجيت قبل املباراة من خطورة
كوسوفو واستغرق األم��ر  35ثانية فقط
ليتحقق ما كان يخشاه ،رغم أن الهدف الذي

استقبله املنتخب اإلجنليزي جاء نتيجة خطأ
كارثي من مايكل كني مدافع إجنلترا.
ومرر مدافع إيفرتون كرة عادية بدون أن
ينظر حوله أمام منطقة اجلزاء وقبل موريكي
الهدية واقتنص ال��ك��رة وم��رر إل��ى بريشا
الذي وضعها في الشباك من فوق احلارس
جوردان بيكفورد.
وكان الهدف مبثابة شرارة انطالق الشوط
األول الرائع الذي قدم فيه املنتخب اإلجنليزي
أداء هجوميا فتاكا.
ع���ادل أص��ح��اب األرض النتيجة بعد
سبع دقائق الحقة حيث ع��وض كني اخلطأ
ال��ذي ارتكبه عندما ملس الكرة برأسه من
ركلة ركنية نفذها روس باركلي لتصل إلى

سترلينغ ليسجل بسهولة م��ح��رزا هدفه
السادس في أربع مباريات بتصفيات بطولة
أوروب��ا  .2020وبينما تعني على املنتخب
اإلجنليزي ف��ي الكثير م��ن امل���رات مواجهة
دفاعات متكتلة ،استمتع هذه املرة باملساحات
الشاسعة على طرفي امللعب التي تركها
منتخب كوسوفو صاحب العقلية الهجومية.
وبعد  19دقيقة جت��اوز سترلينغ رقيبه
عند خط منتصف امللعب ،وانطلق لألمام
وم��رر إل��ى ك�ين ال��ذي س��دد م��ن أسفل جسد
احلارس موريتش.
وكان منتخب كوسوفو ال يزال في أجواء
امل��ب��اراة لكنه ب��دأ في التراجع مع تسجيل
إجنلترا ثالثة أهداف في سبع دقائق.

واستشاط املدرب برنارد كاالنديس غضبا
من السماح باستمرار اللعب في الدقيقة 38
ف��ي ظ��ل إص��اب��ة أح��د العبي كوسوفو وزاد
غضبه ح�ين وض��ع مرجيم ف��وي��ف��ودا ،ال��ذي
أض��اع قبل حلظات فرصة خطيرة ،الكرة
باخلطأ في مرمى فريقه بعد متريرة عرضية
منخفضة من سانشو.
وانطلق سترلينغ بعد ذل��ك م��رت�ين في
سرعة بالغة ليصنع أول هدفني دوليني
لسانشو العب بروسيا دورمتوند.
وك����ان مي��ك��ن ال��ت��م��اس ال��ع��ذر ملنتخب
كوسوفو إذا تراجع للدفاع في الشوط الثاني
في محاولة لعدم زيادة النتيجة لكن ذلك لم
يبد أنه من سمات فريق املدرب كاالنديس.

سوبر هاتريك رونالدو يقود البرتغال لسحق ليتوانيا بخماسية
رف��ع كريستيانو رون��ال��دو قائد
البرتغال رصيده إلى  93هدفا دوليا
بعدما هز الشباك أربع مرات في فوز
أبطال أوروبا  1-5خارج الديار على
ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا
لكرة القدم  2020أول من أمس.
وف��ي مباراته الدولية رق��م 161
سجل رونالدو البالغ عمره  34عاما
ثالثة أهداف في مباراة واحدة ،للمرة
الثامنة مع بالده و 54في مسيرته
احلافلة ،ليقود البرتغال الجتياز
عقبة بدت صعبة.
واخ��ت��ت��م الع���ب ال��وس��ط ول��ي��ام
كارفاليو اخلماسية في الوقت بدل
الضائع لتبقى البرتغال في املركز
الثاني باملجموعة الثانية برصيد
ثماني نقاط وبفارق خمس نقاط عن
أوكرانيا صاحبة الصدارة لكن يتبقى
مباراة إضافية ألبطال أوروبا.
وتأتي صربيا في املركز الثالث
بفارق نقطة واحدة بعد الفوز 1-3
في لوكسمبورج.
وق��ال رونالدو ال��ذي سجل هدفا
مبكرا من ركلة جزاء ثم أضاف ثالثة
أه��داف في الشوط الثاني ”سجلت
ه��دف��ا أم���ام صربيا وأرب��ع��ة اليوم
وك��ل م��ا أري���ده ه��و االس��ت��م��رار بهذا
املستوى“.
أم��ا ف��رن��ان��دو س��ان��ت��وس م��درب
البرتغال فقال ”رونالدو هو أفضل
الع��ب في العالم ،ه��ذا ش��يء واضح
متاما“.

كريستيانو رونالدو تألق مع منتخب بالده وأحرز رباعية

وأهدرت ليتوانيا ،متذيلة الترتيب
برصيد نقطة واحدة ،فرصة مبكرة
عندما سدد فيكينتاس سليفكا فوق
املرمى من مدى قريب قبل أن تدفع
الثمن سريعا بعدما أرس��ل ج��واو
فيلكس ك���رة ع��رض��ي��ة اصطدمت
بيد م��ارك��وس باليونيس لتحصل

البرتغال على ركلة ج��زاء نفذها
رونالدو بنجاح.
وت��ص��دى إرن��س��ت��اس شيتكوس
ح��ارس ليتوانيا ب��ص��ورة ممتازة
لفرصة خطيرة لينقذ فريقه من
ه��دف عكسي لكن زميله فيتوتاس
أندريشكيفيتشوس سجل هدف

التعادل على نحو مفاجئ بضربة
رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة
.28
صنع رون��ال��دو ع��دة ف��رص إلى
فيلكس وب���رن���اردو سيلفا لكنها
ضاعت كلها قبل أن يتولى مهمة
التسجيل بنفسه في الشوط الثاني.

وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ظ��ه��رت فيه
ع�لام��ات اإلح��ب��اط على البرتغال،
سدد رونالدو كرة منخفضة ليسجل
الهدف الثاني في الدقيقة  .62وملس
احل���ارس شيتكوس ال��ك��رة لكنها
اصطدمت برأسه وسكنت الشباك.
وبعد ثالث دقائق وجد رونالدو
نفسه بعيدا عن الرقابة ليقابل كرة
ع��رض��ي��ة م��ن ب���رن���اردو سيلفا في
الشباك قبل أن يستغل متريرة من
العب مانشستر سيتي ليحرز الهدف
الرابع بعد  11دقيقة أخرى.
وجاء هدف كارفاليو ،وهو الرابع
ل��ه ف��ي  60م��ب��اراة ،ليكون مبثابة
مكافأة لالعب يبذل مجهودا ضخما
ف��ي وس��ط امللعب لكنه ال يخطف
األضواء .وقال سانتوس ”أنا مقتنع
ب��أن ه���ؤالء ال�لاع��ب�ين يستطيعون
تصدر هذه املجموعة“.
وف��ي ل��ق��اء آخ��ر أح���رز ألكسندر
ميتروفيتش هدفني ليحافظ على
آم��ال صربيا في التأهل بالفوز في
لوكسمبورج .ومنح ميتروفيتش
التقدم لبالده بعد  36دقيقة وأضاف
نيمانيا رادونيتش هدفا آخ��ر بعد
عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.
وق��ل��ص ال��ب��دي��ل ديفيد توربيل
الفارق ألصحاب األرض وشعرت
صربيا بالضغط قبل أن يصنع
سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش
ال��ه��دف ال��ث��ال��ث إل��ى ميتروفيتش
ليضمن لبالده النقاط الثالث.

ففي الدقيقة  49وصلت متريرة موريكي
إل��ى بريشا ال��ذي سيطر على الكرة بلمسة
رشيقة قبل أن يضعها في شباك بيكفورد
وبعد ست دقائق الحقة سجل موريكي من
ركلة جزاء بعد سقوطه داخل املنطقة عقب
التحام مع ه��اري مجواير ليمنح كوسوفو
األمل في انتفاضة مذهلة.
ول��م يكن املنتخب اإلجن��ل��ي��زي مسيطرا
بشكل ك��ام��ل ف��ي أي وق���ت ل��ك��ن ك�ين أه��در
فرصة تهدئة أعصاب اجلماهير عندما توقع
موريتش طريقة تسديده لركلة اجلزاء وقفز
إلى اجلانب األمين لينقذ الكرة جيدا ،وحول
بعدها ح��ارس نوتنجهام فورست تسديدة
سترلينغ إلى القائم.

بروسينتشكي مدرب البوسنة
يتراجع عن استقالته
قال االحت��اد البوسني لكرة القدم
أول من أمس إن روبرت بروسينتشكي
ت��راج��ع ع��ن استقالته م��ن ت��دري��ب
املنتخب الوطني بعد أن طلب منه
احت���اد ال��دول��ة ال��واق��ع��ة ف��ي منطقة
البلقان االستمرار في منصبه.
وأضاف االحتاد البوسني في بيان
”يقدم املجلس التنفيذي لالحتاد
البوسني لكرة القدم كل الدعم إلى
بروسينتشكي م��ن أج��ل البقاء في
املنصب حتى نهاية مشوار املنتخب
الوطني في تصفيات بطولة أوروبا
 2020مثلما ينص عقده“.
وت��اب��ع ”نحن واث��ق��ون أن تغيير
امل��درب في ه��ذه املرحلة لن يكون له
أي تأثير إيجابي .فرصنا في التأهل
لبطولة أوروبا عن طريق التصفيات
ما زالت واقعية“.
وأبلغ بروسينتشكي ،الذي قال إنه
استقال بعد الهزمية  2-4أمام أرمينيا
في املجموعة العاشرة بالتصفيات
ي��وم األح��د ،الصحفيني في سراييفو
ب��أن ال��ع��دول ع��ن رأي���ه ك��ان ”قرارا
صعبا“ .وقال املدرب الكرواتي البالغ
م��ن العمر  50عاما وال��ف��ائ��ز بكأس
أوروبا مع رد ستار بلجراد عام 1991
واملركز الثالث مع كرواتيا في كأس
العالم  1998كالعب ”لم يكن األمر
سهال ألنني أح��اول عدم التراجع عن
قراراتي في احلياة.

”عدلت عن رأيي بسبب كل هؤالء
الناس الذين واصلوا دعمي .سيكون
من السهل أن أه��رب وأق��ول إن األمر
انتهى لكني قررت البقاء وأمتنى اآلن
أن ننجح في تغيير املوقف“.
وتركت الهزمية املنتخب البوسني
في املركز الرابع باملجموعة العاشرة
برصيد سبع نقاط من ست مباريات
ب���ف���ارق  11ن��ق��ط��ة خ��ل��ف إي��ط��ال��ي��ا
املتصدرة التي فازت بكل مبارياتها.
ولدى فنلندا صاحبة املركز الثاني
 12نقطة ومتلك أرمينيا تسع نقاط
بعد انتصارها الرائع على املنتخب
البوسني.
ورغ��م أن البوسنة ال متلك سوى
فرصة ضعيفة ف��ي التأهل لبطولة
أوروب����ا  2020ع��ن ط��ري��ق احتالل
أح��د امل��رك��زي��ن األول أو ال��ث��ان��ي في
مجموعتها ،فإن لديها فرصة أخرى
ف��ي الصعود للنهائيات ع��ن طريق
دوري األمم.
وتصدرت البوسنة مجموعتها في
الدرجة الثانية من دوري األمم متقدمة
على النمسا وأيرلندا الشمالية لتتأهل
إلى املرحلة النهائية التي تضم أيضا
الدمنرك والسويد وأوكرانيا أبطال
املجموعات األخرى.
ويتأهل بطل املرحلة النهائية إلى
بطولة أوروبا  2020التي ستقام عبر
القارة العام القادم.

فرنسا تتخطى أندورا بثالثية ..وتركيا تقسو على مولدوفا
سجل كينجسلي ك��وم��ان مهاجم
فرنسا ه��دف��ه ال��ث��ال��ث ف��ي مباراتني
ليقود ب�ل�اده للفوز - 3ص��ف��ر على
أندورا في منافسات املجموعة الثامنة
بتصفيات بطولة أوروبا  2020لكرة
القدم أول من أمس.
وافتتح املهاجم السريع كومان،
ال��ذي أح��رز ثنائية في االنتصار -4
 1على ألبانيا يوم السبت املاضي،
التسجيل في الشوط األول وسدد في
إطار املرمى في الشوط الثاني كما هز
املدافع كليمو لينجليه الشباك قبل
االس��ت��راح��ة واختتم وس��ام ب��ن يدر
الثالثية في الوقت بدل الضائع.
وبقيت فرنسا ،بطلة العالم ،في
املركز الثاني برصيد  15نقطة من
ست مباريات وهو نفس رصيد تركيا
صاحبة الصدارة التي فازت - 4صفر
خ��ارج األرض على مولدوفا بفضل
ثنائية جينك طوسون.
وتراجعت أيسلندا صاحبة املركز
الثالث بفارق ث�لاث نقاط عن القمة
بعد اخلسارة  2-4في ضيافة ألبانيا
عقب هدفني متأخرين.
وم��ن املنتظر أن تخوض فرنسا،
التي تتفوق ب��ف��ارق األه���داف لكنها
تأتي باملركز الثاني بسبب اخلسارة
ف��ي إسطنبول ف��ي يونيو مواجهة
حاسمة على القمة على أرضها أمام

تركيا الشهر املقبل.
ويتأهل أول فريقني إلى نهائيات
بطولة أوروبا العام املقبل.
وقال أنطوان جريزمان الذي أهدر
ركلة جزاء للمرة الثانية في مباراتني
بعدما فعل ذلك أمام ألبانيا أيضا ”كنا
نريد استغالل اللعب على أرضنا
بأفضل شكل ممكن واحلصول على
ست نقاط من املباراتني .جنحنا في
املهمة“.
وأض��اف ”إهدار ركلة أخ��رى هو
شيء مقلق لكن هذا يظهر أنه ينبغي
العمل باستمرار وأن املرء ال يصل أبدا
إلى القمة“.
وحت��س��ر دي��دي��ي��ه دي��ش��ان م��درب
فرنسا على إهدار العديد من الفرص
لكنه أبدى رضاه باحلصول على ست
نقاط من مباراتني.
وقال ديشان ”األمر جيد رغم أنه
كان بوسعنا تسجيل املزيد لو جنحنا
في استغالل الفرص .لدينا الكثير من
الالعبني الرائعني في تشكيلتنا“.
وفي غياب كيليان مبابي مهاجم
باريس سان جيرمان بسبب اإلصابة
استفادت فرنسا من وجود العديد من
البدائل الهجومية املؤثرة.
وت��ق��دم��ت ف��رن��س��ا ب��ه��دف عندما
اس��ت��ح��وذ ك��وم��ان على مت��ري��رة من
جوناتان إيكوني وراوغ اثنني من

بعدما تابع ركلة حرة نفذها زميله
نبيل فقير.

تركيا تقسو على مولدوفا

رأسية كليمو لينجليه في طريقها لشباك أندورا

املدافعني وس��دد في مرمى احل��ارس
جوسيب جوميز بعد مرور  18دقيقة
من البداية.
وك���ان ب��وس��ع ج��ري��زم��ان إضافة
الهدف الثاني بعد عشر دقائق أخرى
بعدما حصل على ركلة ج��زاء لكن
احلارس جوميز أنقذها.

ول��م تقدم أن���دورا في املقابل أداء
هجوميا قويا وأنقذ جوميز فرصة
أخ���رى م��ن ت��س��دي��دة رف��ائ��ي��ل ف��اران
القوية من حوالي  30مترا.
وجنح جريزمان في تعويض إهدار
ركلة اجلزاء بعد سبع دقائق من بداية
الشوط الثاني حيث أرسل ركلة حرة

بشكل رائع إلى لينجليه الذي جعل
النتيجة 2-صفر بضربة رأس.
وصنعت فرنسا العديد من الفرص
لكن العارضة ردت محاولتني من
موسى سيسوكو وكومان.
لكن البديل بن يدر جنح في إضافة
الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع

وفي مباراة أخ��رى تغلب منتخب
تركيا على م��ول��دوف��ا ،فيما سقطت
آيسلندا بخسارة قاسية أمام ألبانيا.
وعلى ملعب (زميبرو) ،لم يظهر
املنتخب التركي أي رحمة بأصحاب
الضيافة وأم��ط��ر شباكهم برباعية
نظيفة.
انتهى الشوط األول بتقدم األتراك
بهدف حمل توقيع مهاجم إيفرتون
اإلجنليزي سينك توسون في الدقيقة
 ،37وف��ي الدقيقة  57أض��اف دنيز
توروك الهدف الثاني.
ث��م ع��اد ت��وس��ون لهز الشباك من
جديد مضيفًا هدفه الشخصي الثاني
والثالث لتركيا في الدقيقة .79
وقبل دقيقتني م��ن نهاية الوقت
األص��ل��ي اخ��ت��ت��م ي��وس��ف ي��ازي��س��ي
رباعية الضيوف.
وي��ع��د ه��ذا ه��و االن��ت��ص��ار الثاني
على التوالي ،اخلامس في املجموعة،
لـ»جنوم الهالل» ليرتفع رصيدهم
إل��ى  15نقطة في ص��دارة املجموعة
مع فرنسا.
بينما جتمد رصيد مولدوفا عند
 3نقاط تقبع بها في املركز اخلامس

وقبل األخير.
وفقدت آيسلندا  3نقاط ثمينة في
صراع التأهل مع تركيا وفرنسا ،بعد
أن سقطت بقسوة خارج الديار على
يد ألبانيا بنتيجة (.)2-4
وع��ل��ى ملعب (ال��ب��اس��ان) ،تقدم
املدافع كاستريوت ديرماكو أللبانيا
في الدقيقة  ،33ولكن بعد دقيقتني
فقط من بداية الشوط الثاني ،أدرك
ال��ن��ج��م ج��ي��ل��ف��ي س��ي��ج��ورودس��ون
التعادل آليسلندا.
إال أن م��داف��ع ن��اب��ول��ي اإليطالي
السيد هيساج رد سريعا بهدف التقدم
لأللبان في الدقيقة .52
ل��م تكد مت��ر  6دق��ائ��ق حتى أع��اد
املهاجم كولبني سيجبورسون آيسلندا
للقاء بهدف التعادل ،قبل أن يأتي الرد
القاسي من أصحاب الضيافة بهدفني
متتاليني في الدقيقتني  79و 82حمال
ت��وق��ي��ع أودي����س روش���ي وس��وك��ول
سيكاليشي على الترتيب.
وب��ه��ذه اخل��س��ارة القاسية ،تفقد
آيسلندا فرصة اس��ت��م��رار مضايقة
ثنائي الصدارة بعد أن جتمد رصيدها
عند  12نقطة في املركز الثالث.
بينما رف��ع ال��ف��وز رصيد ألبانيا
إلى  9نقاط ،لتعزز من حظوظها في
املنافسة على اقتناص إحدى بطاقتي
التأهل.

