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يورو  ..2020أملانيا تستعيد نغمة االنتصارات بثنائية
في شباك أيرلندا الشمالية
فازت أملانيا خارج أرضها - 2صفر
على أيرلندا الشمالية ي��وم االثنني
لتعود إل��ى ال��ط��ري��ق الصحيح في
تصفيات بطولة أوروب��ا  2020لكرة
القدم بعد الهزمية أمام هولندا.
وسجل املدافع مارسيل هالشتنبرج
الهدف األول ألملانيا بعد ثالث دقائق
من بداية الشوط الثاني عقب شوط
أول متواضع من األملان الذين خسروا
 2-4أم���ام ه��ول��ن��دا أول م��ن أم��س،
وأضاف سيرج جنابي الهدف الثاني
في الوقت بدل الضائع.
وقفزت أملانيا إلى صدارة املجموعة
الثالثة برصيد  12نقطة من خمس
مباريات وبفارق األهداف عن أيرلندا
الشمالية التي خسرت ألول مرة في
هذه التصفيات بينما أصبح قائدها
ستيفن دي��ف��ي��ز ه��و األك��ث��ر خوضا
للمباريات الدولية ببالده ،بعيدا عن
حراس املرمى ،برصيد  113مباراة.
ومت��ل��ك ه��ول��ن��دا ص��اح��ب��ة امل��رك��ز
الثالث تسع نقاط من أربع مباريات
عقب ال��ف��وز 4-صفر على إستونيا
اليوم أيضا.
وق��ال يواخيم ل��وف م��درب أملانيا
للصحفيني ”كنا حتت الضغط حتى
نحقق الفوز بعد نتيجة يوم اجلمعة
وك��ان علينا اجتياز بعض العقبات
في الشوط األول .هاجمت أيرلندا
الشمالية بشكل مبكر وأزعجتنا .بعد
االستراحة ظهرنا بشكل أفضل“.
وبدا أن أملانيا ،التي افتقدت العديد
من الالعبني بسبب اإلصابة ،تفتقر
خلطة لعب واضحة في الشوط األول
وسط متريرات عديدة لكن دون جناح
في اختراق دفاع أيرلندا الشمالية.
وعانى فريق ل��وف الشاب ،الذي
يحاول التعافي من اخلروج املبكر من
ال��دور األول لكأس العالم والهبوط
إل��ى درج��ة أدن��ى في دوري األمم من
غياب عنصر االنسجام بني الالعبني.
وق���ال ل��وف ”لم يسبق لنا أب��دا
اللعب بهذه التشكيلة .لذا كان علينا

احتفال العبي املنتخب األملاني

التحلي ببعض الصبر ألن��ن��ا هذه
مرحلة تعلم“.
وح��ص��ل ك��ون��ور واش��ن��ط��ن على
فرصة رائعة للتقدم بهدف أليرلندا
الشمالية بعد خطأ ن��ادر من توني

ك���روس لكنه س���دد ن��ح��و احل���ارس
مانويل نوير.
وسنحت أخطر فرصة ألملانيا قبل
نهاية الشوط األول عن طريق تيمو
فيرنر من م��دى قريب لكن احل��ارس

كرواتيا تنفرد بالقمة بعد فوز مفاجئ لسلوفاكيا على املجر

ثنائية بابل تقود هولندا
لسحق استونيا برباعية

ت���ص���درت ك���روات���ي���ا امل��ج��م��وع��ة
اخلامسة في تصفيات بطولة أوروبا
 2020لكرة القدم رغم التعادل احملبط
 1-1مع أذربيجان وذلك بعد خسارة
مفاجئة للمجر  1-2على أرضها أمام
سلوفاكيا أول من أمس.
ودفعت هذه النتيجة كرواتيا إلى
الصدارة برصيد عشر نقاط من خمس
مباريات وب��ف��ارق نقطة واح���دة عن
سلوفاكيا ،التي تعافت بشكل رائع
بعد الهزمية 4-صفر أم��ام كرواتيا،
واملجر.
ولدى ويلز وسلوفاكيا ست نقاط
لكل فريق م��ن أرب��ع مباريات بينما
حصلت أذربيجان على أول نقطة في
خمس مباريات.
وتقدمت كرواتيا بهدف عن طريق
لوكا مودريتش من ركلة ج��زاء بعد
م��رور  11دقيقة بسبب ملسة يد ضد
أنطون كريفوتسيوك لكنها دفعت ثمن
إه���دار ال��ف��رص قبل أن يسجل متكني
خليل زاده ه��دف ال��ت��ع��ادل مبجهود
فردي.
واجتاز خليل زاده مهاجم أذربيجان
ثالثة العبني بعد أن توغل من اجلانب
األي��س��ر وس��دد ك��رة قوية ف��ي شباك
احل��ارس دومينيك ليفاكوفيتش من
حوالي ثمانية أمتار في الدقيقة .72
وأنقذ إميل بااليف حارس أذربيجان
فرصتني من نيكوال فالسيتش بينما
ألغى احلكم ،وبشكل صحيح ،هدفني
ألصحاب األرض بسبب التسلل.
وان��ت��ق��د زالت��ك��و دال��ي��ت��ش م��درب
كرواتيا العبيه بسبب األداء املتواضع
وط��ال��ب��ه��م ب��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد

رايان بابل تألق وأحرز ثنائية

سجل رايان بابل هدفني لتنتزع هولندا ،صاحبة
األداء القوي ،انتصارا مريحا بنتيجة - 4صفر
على استونيا ضمن املجموعة الثالثة من تصفيات
بطولة أوروبا لكرة القدم  2020أول من أمس.
وأضاف ممفيس ديباي الهدف الثالث بشكل رائع
محرزا هدفه الدولي رقم  50وسجل جورجينيو
فينالدم الهدف الرابع قبل النهاية ليحقق املنتخب
الهولندي انتصارين متتاليني حتت قيادة املدرب
رون��ال��د كومان ألول م��رة وذل��ك عقب الفوز على
أملانيا  2-4يوم اجلمعة املاضي.
وظلت هولندا متراجعة بفارق ثالث نقاط خلف
أول فريقني في املجموعة وهما أملانيا وايرلندا
الشمالية ولكل منهما  12نقطة ومتلك هولندا
مباراة مؤجلة.
ومنيت استونيا بالهزمية اخلامسة على التوالي
في التصفيات.
وبدأ أصحاب األرض بشكل رائع وصنعوا عدة
فرص غير خطيرة قبل أن ينتزع الضيوف التقدم
في الدقيقة .17

بيلي بيكوك-فاريل أنقذ املوقف.
وب��دا أن أملانيا ال ت��زال تعاني من
آث��ار الهزمية برباعية ي��وم اجلمعة
لكن هالشتنبرج أنهى صمود أصحاب
األرض بتسديدة مثالية مباشرة من

وأودع بابل الكرة الشباك اثر متريرة عرضية
منخفضة من زميله دالي بليند من ناحية اليسار
وذلك بعد أن شق بابل طريقه بني اثنني من مدافعي
استونيا لتبقى مهمته سهلة في ايداع الكرة شباك
احلارس سيرجي ليبمتس.
وتصدى ليبمتس لتسديدة فينالدم من على
حافة منطقة اجل��زاء وفشلت هولندا في اضافة
املزيد من األهداف قبل نهاية الشوط األول.
وسجل الضيوف الهدف الثاني بعد ثالث دقائق
على بداية الشوط الثاني بعد ان ارتقى بابل ألعلى
ليسجل برأسه اثر متريرة عرضية من ديباي من
الناحية اليمنى في إنهاء سهل آخر.
وتلقى الضيوف املكافأة على بعض املغامرات
الهجومية التي قاموا بها عندما سيطر ديباي على
الكرة على حافة منطقة اجلزاء وسدد بيسراه في
زاوية املرمى.
وسجل فينالدم ال��ه��دف ال��راب��ع اث��ر هدية من
ليبمتس بعد أن مرت ضربة رأس من األول أسفل
احلارس بسهولة كبيرة.

صدارة بولندا تتقلص
بعد التعادل مع النمسا
اكتفت بولندا بالتعادل ب��دون أه���داف مع
ضيفتها النمسا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة
القدم  2020أول من أم��س لتتقلص صدارتها
للمجموعة السابعة إل��ى نقطتني بعد انتصار
سلوفينيا على الكيان الصهيوني.
وتوقف السجل املثالي لبولندا في أول أربع
مباريات عندما تلقت هزمية مفاجئة - 2صفر
أمام مستضيفتها سلوفينيا يوم اجلمعة.
واقتربت النمسا من هز الشباك بعد عشر
دقائق لكن ضربة رأس ماركو أرناوتوفيتش
ارتدت من القائم.
وأه��در روب��رت ليفاندوفسكي البالغ عمره
 31عاما ،في مباراته  108مع بولندا وهو رقم
قياسي ،فرصة من وضع انفراد بعد متريرة من
كاميل جروشيتشكي قبل مرور نصف ساعة.
وع��ادل ياكوب بواشتكوفسكي ( 33عاما)

سجل ليفاندوفسكي القياسي عندما ش��ارك
كبديل في الدقيقة  58لكنه خرج مصابا بعد ذلك
بنحو  19دقيقة.
وتتصدر بولندا املجموعة برصيد  13نقطة
من ست مباريات متقدمة بنقطتني على سلوفينيا
التي انتصرت  2-3على إسرائيل بفضل ثنائية
بنجامني فيربيتش منها هدف الفوز في الدقيقة
.90
وتأتي النمسا في املركز الثالث ولها عشر
نقاط متفوقة بنقطتني على مقدونيا الشمالية،
التي تغلبت 2-صفر على مستضيفتها التفيا،
وإسرائيل.
وتتذيل التفيا املجموعة بدون رصيد وبفارق
أهداف .-20
ويتأهل األول وال��ث��ان��ي م��ن املجموعة إلى
النهائيات في العام املقبل.

داخ��ل املنطقة بعد مت��ري��رة يوليان
براندت في الشوط الثاني.
وكان بوسع أملانيا تسجيل املزيد
من األهداف ،بعد حتسن في املستوى
بالشوط الثاني ،لكن الفريق انتظر

حتى ال��وق��ت ب��دل ال��ض��ائ��ع قبل أن
يضمن جنابري اخل���روج بالنقاط
الثالث.
وق��ال مايكل أونيل م��درب أيرلندا
الشمالية لشبكة سكاي ”حاولنا

منع املنافس من بناء اللعب وحاولنا
الضغط وقطع الكرة في مكان متقدم
بامللعب” .كان من الصعب ج��دا أن
نفعل ذلك أمام منتخب بهذا املستوى.
أنا فخور مبا قدمه الفريق“.

ليفاندوفسكي في إحدى احملاوالت على مرمى النمسا

لقطة من مباراة سلوفاكيا واملجر

للوصول إلى نهائيات البطولة القارية
التي ستقام مبشاركة  24منتخبا.
وقال مدرب كرواتيا ”أهدرنا الكثير
من الفرص بعد التقدم بهدف وظهر
حارس املنافس بشكل رائع أيضا .لقد
ضغطوا علينا في الشوط الثاني وال
يوجد أمامنا إال أن نلوم أنفسنا“.
وفشلت املجر في استغالل تعثر

كرواتيا واستقبلت هدفني على عكس
سير اللعب أمام املشجعني املتحمسني
في بودابست.
وتقدم روبرت ماك بهدف لسلوفاكيا
في الدقيقة  40بعد كرة عرضية من
زميله ماريك هامشيك.
وأدرك أصحاب األرض التعادل بعد
خمس دقائق من الشوط الثاني عندما

نفذ ال��ش��اب دومينيك سوبوسالي
البالغ عمره  18عاما ركلة حرة ببراعة
ليسجل هدفه الدولي األول مع بالده.
وتعرضت املجرد لصدمة جديدة
بعد ست دقائق عندما سجل روبرت
بوزنيك البالغ عمره  19عاما هدفه
الدولي األول أيضا عن طريق تسديدة
متقنة من حافة منطقة اجلزاء.

