
أحرز املدافع ماتياس جينتر 
هدفا وساهم في هدفني آخرين 
ليقود أملانيا لفوز مريح 4 -
صفر على روسيا البيضاء أول 
من أم��س والتأهل إل��ى بطولة 
أوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم 2020، 
لتضمن املشاركة في النهائيات 
للمرة 13 على التوالي وهو رقم 

قياسي.
واف��ت��ت��ح ج��ي��ن��ت��ر امل��ت��أل��ق 
ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 41 
بتسديدة ذكية بكعب القدم، 
ث��م س��اه��م ف��ي تسجيل ليون 
جوريتسكا للهدف الثاني ومرر 
إلى توني كروس ليسجل الهدف 

الثالث.
وأنقذ مانويل نوير حارس 
أملانيا ركلة ج��زاء م��ن إيجور 
ستاسفيتش ف��ي الدقيقة 75 
قبل أن يضيف ك��روس الهدف 
الرابع ليسجل أول ثنائية له مع 
املنتخب الوطني منذ االنتصار 
7-1 على ال��ب��رازي��ل ف��ي قبل 

نهائي كأس العالم 2014.
وحصلت أمل��ان��ي��ا متصدرة 
املجموعة الثالثة على مساعدة 
م���ن غ��رمي��ت��ه��ا ه��ول��ن��دا ال��ت��ي 
فرضت التعادل ب��دون أه��داف 
على أيرلندا الشمالية ليضمن 
املنتخبان الهولندي واألملاني 
الصعود قبل جولة واحدة على 

نهاية التصفيات
ول��دى أملانيا 18 نقطة من 
ستة انتصارات وهزمية واحدة 
بينما ميلك املنتخب الهولندي 
16 نقطة وأيرلندا الشمالية 14 
نقطة. ومتلك روسيا البيضاء 
أربع نقاط لكن ال يزال بوسعها 

التأهل بعدما بلغت اجلولة 
الفاصلة في دوري األمم الذي 
يوفر أربعة بطاقات أخرى في 

النهائيات القارية.
وق���ال يواخيم ل��وف م��درب 
أملانيا ال��ذي تولى املسؤولية 
في 2006 وسيقود الفريق في 
سابع بطولة كبرى ”أنا راض، 
كانت هناك بعض التمريرات 

اجليدة جدا.
”أبلينا بالء حسنا. أنا راض 
للغاية ع��ن ك��ل ش��يء. ك��روس 
العب مهم للغاية للفريق وهو 
مستعد دائما للعب ويحافظ 
ب��اس��ت��م��رار على ه��دوئ��ه، إنه 
منوذج ملثل هذا الفريق الشاب“.
وم��ث��ل امل��ت��وق��ع، سيطرت 
أملانيا سريعا على اللعب رغم 
أن هجماتها املبكرة كان ميكن 

توقعها.
وت��ع��رض املنتخب األملاني 
خل�����ط�����ورة ع���ن���دم���ا أط���ل���ق 
ستاسفيتش تسديدة من مسافة 
بعيدة أبعدها نوير بصعوبة ثم 

تقدم بعدها بلحظات قليلة.
وجت����اوز س��ي��رج جنابري 
رقيبه ثم أرسل متريرة عرضية 
منخفضة أم��ام امل��رم��ى حولها 
جينتر إلى الشباك محرزا هدفه 
الدولي األول في مباراته رقم 

29 مع أملانيا.
وزادت أمل��ان��ي��ا م��ن تفوقها 
ب��ع��د أرب���ع دق��ائ��ق م��ن ب��داي��ة 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي عندما أرس��ل 
ك��روس ك��رة عرضية من ركلة 
ركنية عند حافة منطقة اجلزاء 
ملسها جينتر قبل أن يسددها 

جوريتسكا في الشباك.

وب��ع��د س��ت دق��ائ��ق أخ���رى، 
م��رر جينتر إل��ى ك���روس عند 
ح��اف��ة منطقة اجل����زاء ليضع 

الكرة في الشباك بعد واح��دة 
من تسديداته املميزة من ملسة 

واحدة.

وحصلت روس��ي��ا البيضاء 
على ركلة ج��زاء عندما ارتكب 
روب�����ن ك����وخ م��خ��ال��ف��ة ضد 

ب��اف��ل نيخايتشيك لكن نوير 
قفز إل��ى ميينه لينقذ تسديدة 

ستاسفيتش.

وأكد كروس االنتصار عندما 
تلقى مت��ري��رة داخ���ل املنطقة 
وجتاوز رقيبه ثم خدع مدافعا 

آخ���ر ق��ب��ل أن يطلق تسديدة 
منخفضة ف��ي شباك احل��ارس 

ألكسندر جوتور.
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فرحة العبي املنتخب األملاني

اخلبرة والشباب يعززان 
طموح املنتخب اإلسباني

 
قبل أن يخوض املنتخب اإلسباني مباراته أم��ام 
مالطا، في اجلولة قبل األخيرة من مباريات املجموعة 6 
بالتصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم األوروبية، 
كانت املخاوف تدور حول تسجيل األهداف، لكن احلال 

اختلف بشكل كبير مع نهاية املباراة.
حسم املنتخب اإلسباني املباراة لصاحله ب�7 أهداف 
نظيفة، سجلها 7 العبني مختلفني، واستفاد الفريق 
بشكل كبير من مزيج اخلبرة والشباب في صفوفه مع 
مشاركة عدد من الوجوه اجلديدة، ليعزز تربعه في 
صدارة املجموعة رافعاً رصيده إلى 23 نقطة، ومتفوقاً 
ب�5 نقاط أمام نظيره السويدي الذي تأهل برفقته إلى 

النهائيات بالفعل.
ودف��ع م��درب »امل��ات��دور«، روب��رت مورينو، بثالثة 
وجوه جديدة في مباراة، حيث أشرك باو لوبيز، وباو 
توريس، ودان��ي أومل��و، وقد أدوا شكل جيد، وك��ان باو 

توريس وأوملو ضمن املسجلني لألهداف في املباراة.
وسجل ب��او ت��وري��س ال��ه��دف الثالث إلسبانيا في 
الدقيقة 62 من أول ملسة له، عقب مشاركته من مقعد 
البدالء، كما سجل أوملو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي 

الهدف 5 في الدقيقة 69 من ثاني ملسة له.
وسيكون أمام املدرب مورينو فرصة أخرى لتجربة 
الوجوه اجلديدة على ملعب ميتروبوليتانو بالعاصمة 
م��دري��د، عندما يستضيف املنتخب اإلسباني نظيره 

الروماني في ختام مشواره بالتصفيات، اليوم اإلثنني.

 2020 هولندا حتجز مقعدها في يورو 
بعد التعادل مع أيرلندا الشمالية

ح��ج��زت ه��ول��ن��دا رس��م��ي��ا مقعدها في 
منافسات يورو 2020، وذلك بعد تعادلها 
سلبًيا مع مضيفتها أيرلندا الشمالية، في 
املباراة التي أقيمت على ملعب ويندسور 

بارك، ضمن التصفيات األوروبية.
وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها 
إلى 16 نقطة في املركز الثاني باملجموعة 
الثالثة، وارتفع رصيد أيرلندا الشمالية 
إل��ى 13 نقطة في املركز الثالث، لتتأهل 
الطواحني وأملانيا عن تلك املجموعة إلى 
منافسات اليورو. ومنذ الدقائق األولى كاد 
احل��ارس سيليسني أن يكلف هولندا هدًفا 

مبكًرا، بعدما تأخر في إخراج الكرة، وكاد 
ك��وري إيفانز أن يفتك منه ال��ك��رة، إال أن 

الدفاع الهولندي متكن من إبعادها.
وأت����ي ال����رد ال��ه��ول��ن��دي ف��ي الدقيقة 
العاشرة، بعد سلسلة من امل��راوغ��ات في 
اجل��ان��ب األي��س��ر م��ن منطقة اجل���زاء عبر 
ب��روم��ي��س، قبل أن ي��رس��ل ك��رة عرضية 
أرضية وصلت إلى برجويس، الذي سدد 

مباشرة في العارضة.
وحصلت أيرلندا الشمالية على ركلة 
ج��زاء في الدقيقة 30، بعد ملسة يد على 
املدافع فيلتمان في منطقة اجل��زاء، سددها 

القائد ديفيز أعلى العارضة بغرابة.
وأج��رى رونالد كومان، التبديل األول 
لهولندا مبكرا في الدقيقة 37 بنزول بروبر 
على حساب دي رون، لينتهي بعدها الشوط 

األول بالتعادل السلبي بني الفريقني.
وأج���رى ك��وم��ان التبديل ال��ث��ان��ي في 
الدقيقة 65، بنزول ل��وك دي ي��وجن على 

حساب برجيوس.
وأجرى كومان التبديل الثالث واألخير 
في الدقيقة 90، بنزول املدافع أك��ي على 
حساب بابل، ولم تشهد الدقائق التالية أي 

جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

لقطة من مباراة هولندا وأيرلندا الشمالية

هز هاري ويلسون الشباك وصنع هدفا آخر لتحافظ 
وي��ل��ز على آمالها ف��ي ب��ل��وغ نهائيات بطولة أوروب���ا 
لكرة القدم 2020 مباشرة بفوز سهل 2 -صفر على 
مستضيفتها أذرب��ي��ج��ان ف��ي املجموعة اخلامسة أول 
من أمس. وصنع مهاجم ليفربول املعار إلى بورمنوث 
الهدف األول لزميله كيفر مور بعد عشر دقائق من البداية 
في باكو عندما أرس��ل ركلة ركنية عند القائم البعيد 
ثم هز الشباك بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 
34 مبتابعة تسديدة دانييل جيمس املذهلة املرتدة من 

العارضة.
وألغى احلكم هدف توم لوكير العب ويلز في الشوط 
الثاني ليحقق املنتخب أول فوز خارج أرضه في أكثر من 

عام.
وتقدم الفوز بفريق املدرب رايان جيجز، الذي ضمن 
املشاركة في امللحق على األقل، إلى املركز الثالث متقدما 

بنقطة على سلوفاكيا.
وستتأهل ويلز مباشرة إل��ى النهائيات لو تغلبت 
على املجر صاحبة املركز الثاني في كارديف في اجلولة 

فرحة العبي منتخب ويلزاألخيرة.
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2020 أملانيا تسحق روسيا برباعية وتتأهل إلى يورو 

كرواتيا حتجز بطاقة التأهل من محطة سلوفاكيا

تأهل املنتخب الكرواتي إلى 
نهائيات يورو 2020، بعد فوزه 
على نظيره السلوفاكي 3 / 1، 
أول من أم��س، ضمن مباريات 
املرحلة التاسعة من املجموعة 

اخلامسة للتصفيات.
ورف���ع املنتخب ال��ك��روات��ي 
رصيده إلى 17 نقطة، ليحسم 
ب��ط��اق��ة ال��ت��أه��ل األول�����ى عن 
املجموعة، فيما جتمد رصيد 
املنتخب السلوفاكي عند عشر 
نقاط، ليحتل املركز الرابع في 

الترتيب.
وك��ان املنتخب السلوفاكي 
هو البادئ بالتسجيل عن طريق 
مهاجمه روب��رت بوزنيك، قبل 
أن ي��ح��رز نيكوال باسيليتش 

ه���دف ال���ت���ع���ادل. ث���م أض���اف 
ب��رون��و بيتكوفيتش ال��ه��دف 
الثاني للكروات، وسجل إيفان 

بيريسيتش الهدف الثالث.
وش���ه���دت امل���ب���اراة إك��م��ال 
املنتخب السلوفاكي للمباراة 
بعشر العبني، بعد طرد العبه 

روبرت ماك في الدقيقة 66.
وف����ي ال��دق��ي��ق��ة 55 سجل 
امل��ن��ت��خ��ب ال����ك����روات����ي أول 
أه��داف��ه في امل��ب��اراة عن طريق 
باسيلتيش، ال���ذي س��دد كرة 
أرضية زاحفة من خارج منطقة 
اجلزاء، لتمر على ميني احلارس 

دوبرافكا.
ول��م مت��ر أرب��ع دق��ائ��ق حتى 
س��ج��ل بيتكوفيتش ال��ه��دف 

الثاني للمنتخب ال��ك��روات��ي، 
بعدما استقبل كرة عرضية من 
مودريتش، ليوجهها بضربة 

رأس في الشباك.
وأش���ه���ر احل���ك���م ال��ب��ط��اق��ة 
احلمراء في وجه روب��رت ماك 
العب املنتخب السلوفاكي، بعد 
تدخل عنيف ضد بروزوفيتش 
الع��ب املنتخب ال��ك��روات��ي في 
الدقيقة .66 وواص��ل املنتخب 
ال���ك���روات���ي ت��أل��ق��ه، ليسجل 
الهدف الثالث عن طريق إيفان 
بريسيتش في الدقيقة 73، بعد 
أن ت��اب��ع ك��رة عرضية مررها 
بورنا بارايسيتش، ليضع الكرة 

في شباك دوبرافكا.
وأح��ك��م املنتخب الكرواتي 

قبضته ع��ل��ى امل���ب���اراة حتى 
نهايتها، ح��ي��ث أط��ل��ق احلكم 
ص��اف��رة ال��ن��ه��اي��ة معلًنا ف��وز 
املنتخب الكرواتي على نظيره 
السلوفاكي 3 1/ ، وتأهله إلى 
نهائيات أمم أوروب���ا .2020 
وفي مباراة أخرى تغلب منتخب 
ويلز على مضيفه اذربيجان 2 

/صفر.
وتقدم كيفر مور بهدف لويلز 
في الدقيقة العاشرة ثم أضاف 
ه��اري ويلسون الهدف الثاني 
ف��ي الدقيقة .34 ال��ف��وز رفع 
رصيد ويلز إل��ى 11 نقطة في 
امل��رك��ز الثالث وت��وق��ف رصيد 
اذربيجان عند نقطة واحدة في 

املركز اخلامس األخير.

فرحة العبي املنتخب الكرواتي بالتأهل

ويلسون يعزز آمال ويلز في التأهل 
املباشر لبطولة أوروبا


