
احتفال كريستيان بنتيكي مهاجم بلجيكا

سجل سيرج جنابري ثالثية لصالح أملانيا، 
املتأهلة سابقا، لتحول تأخرها بهدف إل��ى فوز 
ساحق 6-1 على أيرلندا الشمالية في ختام تصفيات 
بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أول من أمس وأنهت 

املجموعة الثالثة في الصدارة.
وكانت النهاية سعيدة لعام صعب ألملانيا في ظل 
رغبتها في تعويض خروجها املفاجئ من الدور األول 
لكأس العالم والهبوط إلى درج��ة أدن��ى في دوري 

األمم.
وضمنت أملانيا التأهل وفازت سبع مرات في ثماني 

مباريات التصفيات مقابل هزمية واحدة أمام هولندا.
وبعد ضمان التأهل عقب االنتصار -4صفر على 
روسيا البيضاء يوم السبت املاضي لم يظهر التوتر 

على األملان رغم التأخر بهدف مبكر.
وألغى جنابري تقدم مايكل سميث املفاجئ في 
الدقيقة الثامنة بتسديدة متقنة بعد أن استدار 

بجسده ليواجه املرمى في الدقيقة 19.
وأضاف جنابري الهدف الثالث في بداية الشوط 
الثاني بعد أن وض��ع ليون جوريتسكا أملانيا في 

املقدمة في الدقيقة 43.
وأكمل اجلناح البالغ عمره 24 عاما الثالثية بعد 
مرور ساعة من زمن اللقاء ليواصل مسيرته الدولية 
الرائعة التي شهدت 13 هدفا في 13 مباراة قبل أن 
يسدد جوريتسكا من مسافة 20 مترا ليكلل مستواه 

املتميز بهدف آخر.
وظهرت أملانيا، التي سددت أيضا في إطار املرمى، 
بشكل رائع رغم غياب عدد كبير من الالعبني وقدمت 

عرضا قويا نال رضا املشجعني في فرانكفورت.
وقال جنابري للصحفيني ”سارت األم��ور بشكل 
رائع. لدينا تشكيلة شابة ونفهم بعضنا بشكل رائع 

وأدينا مستويات جيدة. أنهينا العام بشكل جيد“.
وأض��اف ”أنا سعيد بأهدافي وأن��ا ألعب في دور 
هجومي أكبر مع املنتخب الوطني وأستمتع بذلك. 
بالنسبة لبطولة أوروب���ا 2020 فإننا سنخوض 

املنافسات بثقة“.
وأك��م��ل يوليان ب��ران��دت السداسية ف��ي الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع ألملانيا وأن��ه��ت املجموعة 
برصيد 21 نقطة بفارق نقطتني عن هولندا صاحبة 

املركز الثاني التي سحقت إستونيا -5صفر أيضا.
واحتلت أيرلندا الشمالية املركز الثالث برصيد 13 

نقطة وستشارك في ملحق التصفيات.
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جنابري تألق وأحرز ثالثية

بولندا تتجنب 
التعثر أمام 

سلوفينيا
أنهى منتخب بولندا مشواره 
في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
ي��ورو 2020، بالفوز على ضيفه 
السلوفيني 3-2، أول من أمس في 

ختام فعاليات املجموعة السابعة.
وفي مباريات أخرى باملجموعة 
ذاتها، ف��ازت مقدونيا على الكيان 
الصهيوني 1-0، والت��ف��ي��ا على 

النمسا بنفس النتيجة.
ويتصدر منتخب بولندا املجموعة 
السابعة برصيد 25 نقطة، بعد أن 
كان ضمن التأهل للبطولة القارية 
قبل فترة، رفقة منتخب النمسا الذي 

حل ثانيا برصيد 19 نقطة.
وفي وارسو، سجل سيباستيان 
س����زمي����ان����س����ك����ي وروب���������رت 
ليفاندوفسكي ه��دف��ي بولندا في 

الدقيقتني 3 و54.
ورد منتخب سلوفينيا بهدفني 
حمال توقيع تيم ماتافز وجوسيب 

إيليشيش في الدقيقتني 14 و61.
لكن قبل تسع دقائق من نهاية 
املباراة، خطف ياتسيك جورالسكي 

هدف الفوز لبولندا.

ثنائية رامسي تقود ويلز للنهائيات األوروبية

تأهلت ويلز لبطولة أوروبا لكرة القدم 
2020 للمرة الثانية على التوالي بعد أن 
هز الع��ب الوسط آرون رامسي الشباك 
مرة في كل شوط خالل الفوز -2صفر على 
ضيفتها املجر في املجموعة اخلامسة أول 

من أمس.
وبهذا الفوز حتتل ويلز، التي تأهلت 
ل��ل��دور قبل النهائي ف��ي بطولة 2016، 
املركز الثاني برصيد 14 نقطة من ثماني 
مباريات بفارق ثالث نقاط خلف كرواتيا 

التي حسمت الصدارة السبت املاضي بعد 
الفوز 3-1 أمام سلوفاكيا.

وكان منتخبا ويلز واملجر بحاجة للفوز 
لضمان التأهل. وتقدمت ويلز في الشوط 
األول حني ارتقى رامسي في الدقيقة 15 
ليسكن الكرة الشباك برأسه من مسافة 
قريبة بعد أن تلقى متريرة عرضية مثالية 

من جاريث بيل من اجلهة اليمنى.
وجنح وين هينيسي في حماية مرمى 
وي��ل��ز ببراعة لتنهي ال��ش��وط األول في 

املقدمة قبل أن يضاعف رامسي الغلة في 
الدقيقة 49 بتسديدة من مسافة قريبة 
سكنت الزاوية العليا من املرمى بعد ضربة 

ثابتة.
وتشكل ه��ذه النتيجة اجن��ازا للمدرب 
رايان جيجز، الذي لم يشارك أبدا في كأس 
العالم أو بطولة أوروبا كالعب، لكن ميكنه 
اآلن االستمتاع بقيادة منتخب ب��الده في 
بطولة أوروبا 2020 بعد أن تولى املهمة 

خلفا لكريس كوملان في يناير 2018.

رامسي يحتفل بأحد أهدافه

بلجيكا تسحق قبرص 
وحتقق العالمة الكاملة

سجل كل من كريستيان بنتيكي وكيفن دي 
بروين هدفني خالل فوز بلجيكا الكاسح 6-1 على 
قبرص في ختام املجموعة التاسعة بتصفيات 

بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.
وأنهت بلجيكا املجموعة بسجل مثالي بعد 
الفوز في كل مبارياتها العشر، كما سجلت 40 هدفا 

في املشوار.
وهز يانيك كاراسكو الشباك أيضا اليوم بجانب 

هدف باخلطأ سجله كيبروس كريستوفورو.
وأسكتت قبرص أصحاب الضيافة عندما سجل 
نيكوالس أي��وان��و الهدف األول لكن سرعان ما 

احتفل جمهور بلجيكا بتوالي األهداف.
وبفضل متريرة رائعة من كاراسكو تعادل 
بنتيكي ثم سمح مايكل نيوفيتوس حارس قبرص 
ل��دي بروين بالتسجيل بعد أن اهتزت شباكه 

بتسديدة ضعيفة.
وصنع كاراسكو هدفا جديدا لدي بروين قبل أن 
يكلل مجهوده بهدف قبل دقيقة على انتهاء الشوط 

األول بعد استغالل لتمريرة إيدن هازارد.
وواص��ل��ت بلجيكا هيمنتها بعد االستراحة 
وسجل كريستوفورو باخلطأ في مرماه قبل أن 

يكمل بنتيكي السداسية.
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2020 أملانيا تسحق أيرلندا بنص درزن في ختام تصفيات يورو 

ثالثية فينالدم تقود هولندا
للفوز بسهولة على إستونيا

أح��رز جورجينيو فينالدم 
ثالثة أه���داف ليقود هولندا، 
التي ضمنت قبل ذل��ك التأهل 
لبطولة أوروب���ا 2020 لكرة 
ال��ق��دم، ال��ف��وز 5 -ص��ف��ر على 
إستونيا في ختام منافسات 
املجموعة الثالثة على استاد 

يوهان كرويف أرينا.
وسيطرت هولندا على املباراة 
بشكل ت��ام م��ن ال��ب��داي��ة وجنح 
امل��داف��ع ن��اث��ان أك��ي وم��اي��رون 
ب����وادو، ف��ي م��ب��ارات��ه الدولية 
األول���ى، ف��ي ه��ز الشباك أيضا 
ليحتل ال��ف��ائ��ز امل��رك��ز الثاني 
برصيد 19 نقطة م��ن ثماني 
مباريات وب��ف��ارق نقطتني عن 

أملانيا صاحبة الصدارة.
وكان رونالد كومان مدرب 
هولندا ق��ال قبل امل��ب��اراة إنه 
س��ي��ق��وم ب��ب��ع��ض ال��ت��ج��ارب 
وأش���رك كوينسي بروميس 
في مركز الظهير األمين بينما 
دخل الشاب كالفن ستينجس 
البالغ عمره 20 عاما التشكيلة 

األساسية ألول مرة.
واح��ت��اج أص��ح��اب األرض 
إلى ست دقائق للتقدم بهدف 
إذ ان��ط��ل��ق ب��روم��ي��س ناحية 
اليمني وأرس���ل ك��رة عرضية 
قابلها فينالدم بضربة رأس 
ق��ب��ل أن يضيف أك���ي ال��ه��دف 
الثاني بضربة رأس أخرى بعد 

متريرة ممفيس ديباي.

وصنعت إستونيا بعض 
الفرص دون أن تتغير النتيجة 
مع نهاية الشوط األول قبل أن 
يخطف ستينجس ال��ك��رة من 
ك��ارول ميتس مدافع إستونيا 

ويصنع هدفا لزميله فينالدم 
الذي ارتدى شارة القيادة.

وت��ل��ق��ى ف��ي��ن��ال��دم مت��ري��رة 
أخ��رى م��ن ستينجس وأكمل 
الثالثية ليصل الع��ب وسط 

ليفربول إل��ى ثمانية أه��داف 
في سبع مباريات بالتصفيات 
بينما اختتم ب���وادو مهاجم 
ألكمار األه��داف بعد املشاركة 

كبديل.

فينالدم يحتفل مع العبي هولندا


