
سحقت إيطاليا ضيفتها أرمينيا 1-9 
لتكمل مشوارا مثاليا في تصفيات بطولة 
أوروب���ا لكرة القدم 2020 بتحقيق عالمة 
النجاح الكاملة وع���ززت رقمها القياسي 
بالفوز في 11 مباراة دولية متتالية أول من 

أمس.
وسجل الصاعد نيكولو زانيولو )20 
عاما( ثنائية بعد أن هز الشباك ألول مرة مع 
ايطاليا، التي ضمنت التأهل بالفعل في وقت 
سابق، كما أح��رز تشيرو إميوبيلي هدفني 

ليحصد الفريق 30 نقطة من عشر مباريات.
وجاءت باقي األهداف عن طريق نيكولو 
باريال وأليسيو رومانيولي وجورجينيو 
وري��ك��اردو أورسوليني، ال��ذي خ��اض أول 

مباراة دولية، وفيدريكو كييزا.
وتغلبت إيطاليا على أمريكا في لقاء ودي 
قبل ب��دء مرحلة املجموعات ضمن أط��ول 
سلسلة انتصارات في تاريخها املمتد 109 

أعوام.
وأن��ه��ت أرمينيا التصفيات ف��ي املركز 

اخلامس بعشر نقاط وفشلت في التأهل.
وأجرى روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا 
سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 
3 -صفر على البوسنة يوم اجلمعة وتقدم 
الفريق بشكله اجلديد بهدفني قبل مرور أول 

عشر دقائق.
وسجل إميوبيلي بضربة رأس بعد كرة 
عرضية من كييزا في الدقيقة الثامنة وبعد 
دقيقة واحدة تقريبا صنع العب التسيو هدفا 
حيث انطلق بالكرة ومرر إلى زانيولو الذي 

وضع الكرة بني ساقي احلارس.
وك����ادت إي��ط��ال��ي��ا أن ت��دف��ع ث��م��ن خطأ 
ليوناردو بونوتشي ال��ذي جنح بعدها في 

صناعة الهدف الثالث لزميله باريال قبل أن 
يرسل زانيولو متريرة إلى إميوبيلي الذي 
راوغ ح��ارس أرمينيا وجعل النتيجة -4

صفر بعد مرور 33 دقيقة فقط.

وأض���اف زان��ي��ول��و ال��ه��دف اخل��ام��س في 
الدقيقة 64 ثم تابع رومانيولي كرة مرتدة 
ووضعها داخل الشباك عقب ثماني دقائق 
ونفذ جورجينيو ركلة ج��زاء بنجاح في 

الدقيقة 75 قبل أن يسجل البديل أورسوليني 
بضربة رأس بعد ك��رة عرضية من كييزا 

لتصبح النتيجة 8 -صفر.
وس��ج��ل إدج���ار ب��اب��اي��ان ه��دف أرمينيا 

الوحيد بتسديدة بعيدة املدى قبل أن يتوج 
كييزا ج��ه��ده ويسجل بضربة رأس بعد 

عرضية أورسوليني.
وفي مباريات أخرى باملجموعة خسرت 

فنلندا، التي ضمنت التأهل ألول بطولة كبرى 
يوم اجلمعة املاضي، أمام اليونان 2-1 بينما 
فازت البوسنة 3 -صفر خارج أرضها على 

ليختنشتاين.
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احتفال العبي إيطاليا بعد نهاية املباراة

 2020 الدمنارك تتأهل لبطولة أوروبا 
بعد التعادل في أيرلندا

انتزعت ال��دامن��ارك النقطة املطلوبة 
لضمان التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم 
2020 بعد التعادل 1-1 في أيرلندا أول من 
أمس لينتقل أصحاب الضيافة إلى امللحق 

للمرة الثالثة على التوالي.
ووض���ع ه���دف م��ارت��ن ب��ري��ث��وي��ت في 
الدقيقة 73 الدمنرك، بطلة أوروبا 1992، 
على ال��ط��ري��ق الصحيح نحو االحتفال 
بالتأهل في دبلن للمرة الثانية على التوالي 
بعد أن فازت هناك 5-1 قبل عامني تقريبا 

لتتأهل لكأس العالم 2018.
وك����ان ي��ت��ع��ني عليها ال��ص��م��ود أم��ام 
الهجمات املتأخرة والتي أسفرت عن الهدف 
السابع فقط أليرلندا في ثماني مباريات 
بالتصفيات حني سجل مات دوهيرتي من 
ضربة رأس في الدقيقة 85 لكن املنتخب 
صاحب األرض لم يحقق الفوز املنشود من 

أجل التأهل املباشر.
وقال كاسبر شمايكل حارس الدامنارك 
بعد االحتفال مع املشجعني الذين سيلعب 
أمامهم العام املقبل في ظل أن كوبنهاجن، 
وهو نفس حال دبلن، ستكون ضمن املدن 
املستضيفة للنهائيات ”كنا سيئني حقا ولم 
يكن بوسعنا التقدم... لكن ال أهتم حقا بهذا 

في الوقت احلالي“.
وأضاف لشبكة سكاي سبورتس ”هذا 
يعني كل ش��يء ألننا دول��ة صغيرة جدا 
وتكون فرصتنا ضعيفة ج��دا في خوض 
بطولة كبيرة على أرض��ن��ا. أم��ر مذهل 
واستثنائي أن يكون بوسعنا منح هذه 

التجربة جلماهيرنا“.
ول��م يسجل أي منتخب ينافس على 
التأهل، في املجموعات العشر بالتصفيات، 
أهدافا أقل من أيرلندا لكنها في املقابل كانت 
متلك أح��د أق��وى خطوط الدفاع ل��ذا كانت 

الفرص قليلة وبشكل متوقع.
واحتاج املنتخبان إلى 34 دقيقة لتسديد 
أول كرة على املرمى حيث استحوذ كونور 
هوريهان على الكرة عند حافة منطقة جزاء 
ال��دامن��ارك وك��ان ينبغي على العب وسط 
أستون فيال أن يتصرف بشكل أفضل من 

مجرد تسديد الكرة نحو احلارس شمايكل.
ول��م تظهر ال��دمن��رك، التي فقدت العب 
الوسط توماس ديالني واملهاجم أندرياس 
كورنيليوس في أول نصف ساعة، بالشكل 
ال���ذي جعلها تسحق أي��رل��ن��دا ف��ي دبلن 
قبل عامني في ظل أن املنافس ب��ات أكثر 

انضباطا.

وف��ي ظل التعادل أرب��ع م��رات في آخر 
خمس مباريات مع أيرلندا في آخر عامني 
بدا أن الدامنارك ستشعر بالرضا في حال 
اخل��روج بالتعادل قبل أن يشق بريثويت 
طريقه خلف دوهيرتي ويسجل على عكس 

سير اللعب.
وأدرك دوهيرتي، العب ولفرهامبتون 
وان��درارز، التعادل في أول هدف دولي في 
مسيرته دون أن تنجح محاوالت أصحاب 

األرض النتزاع الفوز.
وأنهت الدامنارك التصفيات في املركز 
الثاني متفوقة بثالث نقاط على أيرلندا 
ورافقت سويسرا املتصدرة إلى النهائيات. 
وفاز سويسرا 6-1 على جبل طارق لتختتم 

التصفيات في صدارة املجموعة.
وسيتعني على أيرلندا االنتظار حتى 
انطالق ملحق التصفيات في م��ارس آذار 
ملتابعة إمكانية تكرار ما فعلته بالتأهل 

آلخر نسختني للبطولة.
وقال ميك مكارثي مدرب أيرلندا ”قلت 
قبل امل��ب��اراة إذا ب��ذل ال��الع��ب��ون قصارى 
جهدهم فإني سأقبل ما سيحدث وأعتقد 
أن��ه��م فعلوا أك��ث��ر م��ن امل��ط��ل��وب. أبلغت 
الالعبني بضرورة اللعب بهذا املستوى )في 

جانب من احتفال العبي الدامنارك

إسبانيا تسحق رومانيا بخماسية وسط 
شكوك حول مستقبل املدرب مورينو

اختتمت إسبانيا مسيرتها 
ف��ي تصفيات بطولة أوروب���ا 
2020 لكرة القدم بالفوز -5
صفر على رومانيا أول من أمس 
ف��ي ليلة ث���ارت فيها الشكوك 
ح��ول استمرار امل��درب روب��رت 
مورينو بعدما ذك��رت تقارير 
أن لويس إنريكي قد يعود إلى 

منصبه السابق.
ومنح فابيان روي��ز التقدم 
ب��ه��دف إلس��ب��ان��ي��ا ب��ع��د ثماني 
دقائق وأض��اف املهاجم جيرار 
م��وري��ن��و ه��دف��ني، وتسبب في 
هدف عكسي للروماني أدريان 
روس بطريق اخلطأ في مرماه، 
واخ��ت��ت��م م��ي��ك��ل أوي���ارزاب���ال 
اخل��م��اس��ي��ة ف���ي ال���وق���ت ب��دل 

الضائع للشوط الثاني.
وثارت شكوك حول مستقبل 
امل���درب م��وري��ن��و قبل انطالق 
امل��ب��اراة بعدما ذك��رت وسائل 
إعالمية عديدة أنه لن يستمر في 

منصبه ببطولة أوروبا.
وذك���رت ت��ق��اري��ر أن لويس 
إنريكي رمبا يعود مرة أخرى 
إل���ى امل��ن��ص��ب ال���ذي ت��رك��ه في 
يونيو حزيران بعد الكشف عن 
مرض ابنته تشانا بالسرطان 
وق��ب��ل أن تتوفى ف��ي سبتمبر 

أيلول املاضي.
ول��م يتحدث مورينو، الذي 
ك���ان يعمل م��س��اع��دا للمدرب 
لويس إنريكي منذ فترة طويلة 
وخلفه في املنصب في يونيو 
حزيران، في املؤمتر الصحفي 
املعتاد بعد املباراة أو يتحدث 
إل��ى وس��ائ��ل اإلع���الم بينما لم 
يؤكد الالعبون استمرار املدرب 

احلالي أو رحيله عن منصبه.
وقال املهاجم مورينو صاحب 
الهدفني ”في النهاية ال ميكن أن 
نفعل أي ش��يء. يجب فقط أن 
ينصب تركيزنا على املران وأن 
نقدم أفضل ش��يء ممكن. نحن 

ندعم املدرب وجهازه الفني“.
وأضاف ساؤول نيجيز العب 
الوسط ”ال نعرف أي شيء. ال 
ميكنني التكهن مبا سيحدث. 
انعكس عمل روبرت في امللعب 

ونحن كلنا سعداء بوجوده“.
لكن في املقابل أك��د كوزمني 
كونترا م���درب روم��ان��ي��ا عقب 
املباراة أنه سيرحل عن منصبه 

عقب انتهاء عقده الشهر املقبل.
وضمنت إسبانيا مقعدها 
ف��ي النهائيات الشهر املاضي 
وتصدرت املجموعة السادسة 
ب��ال��ف��وز -7صفر على مالطا 
ي��وم اجلمعة املاضي لكن رغم 
ذل��ك ب��دأت امل��ب��اراة بشكل رائع 
وتقدمت مبكرا بهدف عن طريق 

فابيان رويز بعد ثماني دقائق 
من البداية.

ول���م ت��ك��ن روم��ان��ي��ا متلك 
فرصة في التأهل من املجموعة 
لكنها ضمنت الظهور في ملحق 

تصفيات دوري األمم.
وأه����درت روم��ان��ي��ا فرصة 
سهلة عندما استحوذ جورج 
بوشكاش على الكرة في منطقة 
جزاء إسبانيا لكن احلارس كيبا 
أريزاباالجا أنقذ املوقف قبل أن 
يضيف أصحاب األرض الهدف 
الثاني بضربة رأس من جيرار 

مورينو.
وسجل املهاجم مورينو هدفا 
آخر في الدقيقة 43 وساهم في 
تسجيل الهدف ال��راب��ع بعدما 

أرس����ل ك���رة ع��رض��ي��ة حولها 
أدري���ان روس مدافع رومانيا 

بطريق اخلطأ في مرماه.
وب����دا أن إس��ب��ان��ي��ا تلعب 
باسترخاء في الشوط الثاني 
ورد إط��ار املرمى محاولة من 
ألفارو موراتا ثم سجل البديل 
ميكل أويارزابال الهدف اخلامس 

في الوقت بدل الضائع.
وأنهت إسبانيا التصفيات 
ب��رص��ي��د 26 ن��ق��ط��ة م��ن عشر 
م��ب��اري��ات، ودون أي هزمية، 
وبفارق خمس نقاط عن السويد 
التي تأهلت أيضا بشكل مباشر 
إل��ى بطولة أوروب����ا. وحتتل 
رومانيا املركز الرابع برصيد 

14 نقطة.

مدرب رومانيا يعلن الرحيل 
ويعتذر للجماهير

كوزمني كونترا
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إيطاليا متزق شباك أرمينيا بتسعة أهداف وحتقق 
العالمة الكاملة في التصفيات األوروبية

 إسبانيا أنهت التصفيات األوروبية دون أي هزمية

مستقبل مارادونا حتت 
التهديد في خيمناسيا

أصبح استمرار دييجو مارادونا في تدريب خيمناسيا 
الب��الت��ا محل ش��ك بعدما ق��رر رئ��ي��س ال��ن��ادي، جابيريل 
بيلجرينو، ع��دم الترشح لوالية جديدة في االنتخابات 

املقررة السبت.
وقالت روسيو أوليفيا، آخر رفيقة مل��ارادون��ا واملديرة 
الرياضية لكرة القدم النسائية في خيمناسيا »دييجو 
سآتي معك وأرحل معك.. بالتأكيد سيرحل عن خيمناسيا.. 

الرئيس بيلجريونو كان الوحيد الذي استدعاه للتدريب«.
وكشفت أي��ض��ا أن م��ارادون��ا تلقى ات��ص��اال م��ن ن��ادي 

أرخنتينوس جونيورز لتدريبه.
وكان مارادونا قد دعم قبل أسبوع الرئيس احلالي في 
االنتخابات القادمة، ولكنه قرر األحد عدم الترشح، لتصبح 

استمرارية مارادونا محل شك.
وأع��ل��ن ع��ن تولي م��ارادون��ا ت��دري��ب خيمناسيا ف��ي 5 

سبتمبر.
وكان خيمناسيا في منطقة الهبوط للقسم الثاني وجمع 

نقطة من 15 ممكنة.
وحتت قيادة مارادونا، خسر خيمناسيا في خمس لقاءات 

وفاز في ثالثة، وال يزال في منطقة الهبوط.

أع��ل��ن ك��وزم��ني ك��ون��ت��را، املدير 
الفني لرومانيا، اإلث��ن��ني، رحيله 
ع��ن منصبه ك��م��درب للمنتخب، 
وذل���ك عقب اخل��س��ارة بخماسية 
نظيفة على يد إسبانيا على ملعب 
)وان��دا ميتروبوليتانو( في ختام 
التصفيات املؤهلة لبطولة األمم 
األوروبية )يورو 2020(، والفشل 

في التأهل مباشرة للنهائيات.
وأوض��ح كونترا خ��الل املؤمتر 
الصحفي ع��ق��ب ال��ل��ق��اء: »أع��ت��ذر 
للجماهير ال��روم��ان��ي��ة ألن��ن��ا لم 
نستطع ت��ق��دمي امل��زي��د.. أري���د أن 
أشكر االحت��اد على الفرصة التي 
منحني إياها، لقد كان شرًفا عظيًما 
تدريب هذا الفريق.. أمتنى مزيد من 

النجاحات ملن يخلفني في مارس 
املقبل.. يجب أن يتغير الالعبون 

حتى تتحسن األمور«.
وي��رى صاحب ال�43 عاما أن 
اخلسارة القاسية أمام جماهيرهم 
ع��ل��ى ي���د ال��س��وي��د ه���ي ال��س��ب��ب 
الرئيسي ف��ي تبخر حلم التأهل 
املباشر لليورو، كما أنها ساهمت 
في الظهور بهذه الصورة الباهتة 
أم��ام إسبانيا واستقبال شباكهم 

خلمسة أهداف.
وأوض��ح »حلم التأهل املباشر 
ت��ب��خ��ر ب��ع��ض م���ب���اراة ال��س��وي��د، 
وم��ع��ن��وي��ات ال��الع��ب��ني انخفضت 
ل��ل��غ��اي��ة.. دخ��ل��ن��ا م��ب��اراة ال��ي��وم 
وسط إحباط شديد، ولم نستطع 

حتفيزهم للظهور بشكل أفضل.. 
ب���دأن���ا ب��ش��ك��ل س����يء ل��ل��غ��اي��ة، 
واستقبلنا هدفا مبكرا.. لم نستطع 
ال��ع��ودة ف��ي النتيجة، وخسرنا 

بفارق كبير يجعلني حزينا«.
وك��ان كونترا قد أمل��ح إلمكانية 
رحيله عن منصبه خ��الل املؤمتر 
الصحفي عشية اللقاء، حيث أكد 
أنه يحتاج للوقت لتحديد مستقبله 

بعد نهاية مشوار التصفيات.
ولم يحسم املدرب الشاب مصيره 
مع رومانيا بعد االجتماعات التي 
عقدها م��ع مسئولي االحت���اد في 
بالده. كما أبدى ضيقه الشديد من 
االنتقادات عقب خسارة السويد، 

مؤكدا أنها فاقت احلدود.


