
جت���اوزت أملانيا ط��رد إمي��ري تشان املبكر وف��ازت 
بسهولة 3 -صفر على مستضيفتها إستونيا لتتقاسم 
صدارة املجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة 

القدم 2020 أول من أمس.
وسحق فريق امل��درب يواخيم ل��وف ضيفه منتخب 
إستونيا 8 -صفر في يونيو حزيران لكنه عانى من بداية 
صعبة في تالني عندما ُطرد تشان في الدقيقة 14 بسبب 
تدخل ضد أحد العبي صاحبة األرض الذي كان في وضع 

انفراد.
وضغطت صاحبة األرض على فريق املدرب يواخيم 
لوف ألغلب فترات الشوط األول لكنها لم تستفد النقص 
ال��ع��ددي فيما رد القائم تسديدة ماركو روي��س العب 

أملانيا.
وقدمت أملانيا أداء أفضل في الشوط الثاني ومنحها 
جندوجان التقدم في الدقيقة 51 بتسديدة من خارج 

منطقة اجلزاء غيرت اجتاهها بعدما ملست رويس.
وبعد ذلك بست دقائق سدد جندوجان كرة من داخل 
منطقة اجلزاء غيرت اجتاهها أيضا إلى الشباك بعدما 
ملست كارول ميتس مدافع إستونيا واحتسبه احلكم هدفا 
عكسيا وأكمل البديل تيمو فيرنر الثالثية في الدقيقة 71.

وأبلغ لوف مدرب أملانيا الصحفيني ”العامل احلاسم 
هو زيادة إيقاع لعبنا في الشوط الثاني وحفاظنا على 

هدوئنا.
”أنا سعيد بإجناز العمل. األمور كانت صعبة لكننا 

قمنا بعمل جيد في الشوط الثاني“.
وقال مانويل نوير قائد أملانيا ”أصبحنا نلعب بعشرة 
العبني بعد 15 دقيقة وهو ما جعل كل شيء أكثر صعوبة 
إذ يجب أن تعيد ترتيب الوضع. األمر كان مجرد وقت 

قبل أن نستفيد من فرصنا وجاءت األهداف“.
ورف��ع ال��ف��وز رصيد أملانيا إل��ى 15 نقطة م��ن ست 
مباريات في املجموعة الثالثة مثل هولندا التي تتصدر 

بفضل تفوقها في املواجهات املباشرة.
وتأتي أيرلندا الشمالية في املركز الثالث ولديها 12 
نقطة فيما تتذيل إستونيا الترتيب بنقطة واح��دة من 

سبع مباريات.
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فرحة العبي أملانيا

ثنائية فينالدم تقود هولندا
للفوز على روسيا البيضاء

منحت ثنائية جورجينيو 
فينالدم في الشوط األول الفوز 
لهولندا 2-1 على مستضيفتها 
روس���ي���ا ال��ب��ي��ض��اء ل��ت��ن��ف��رد 
بصدارة املجموعة الثالثة في 
تصفيات بطولة أوروب��ا لكرة 

القدم 2020 أول من أمس.
وافتتح فينالدم التسجيل 
في الدقيقة 32 بضربة رأس 
من مدى قريب ثم عزز النتيجة 
ب��ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��ن خ��ارج 
منطقة اجل���زاء بعدها بتسع 
دق��ائ��ق. وح��ت��ى ل��و انتصرت 
أملانيا على إستونيا سيحتفظ 
ال��ف��ري��ق ال��ه��ول��ن��دي ب��ص��دارة 
املجموعة ن��ظ��را لتفوقه في 

سجل املواجهات املباشرة.
وستظل أيرلندا الشمالية، 
ال��ت��ي متلك ف��رص��ة التأهل، 
في املركز الثالث برصيد 12 

نقطة من ست مباريات أيضا.
ووصل فينالدم بصعوبة 
إل����ى مت���ري���رة ع��ال��ي��ة من 
كوينسي ب��روم��س ليفتتح 

التسجيل.
واس���ت���ل���م الع�����ب وس���ط 
ليفربول الكرة خارج منطقة 
جزاء أصحاب األرض وتقدم 
خل��ط��وت��ني ق��ب��ل أن يطلق 
تسديدة هائلة داخ��ل شباك 

احلارس ألكسندر جوتور.
ل��ك��ن ه��ول��ن��دا ع��ان��ت في 
الشوط الثاني بعدما قلصت 

روسيا البيضاء الفارق عبر 
ستانيسالف دراج����ون في 

الدقيقة 53.
وق��دم��ت روس��ي��ا البيضاء 
ف��ت��رة ج��ي��دة ق��ب��ل أن يهمني 

الفريق الهولندي على املباراة 
في آخر 20 دقيقة.

واق����ت����رب ف��ي��ن��ال��دم من 
تسجيل ه��دف��ه ال��ث��ال��ث في 
الدقيقة 80 لكن الدفاع تصدى 

حملاولته قبل أن ميرر الكرة 
إلى زميله دونيل مالني الذي 
سددها من مدى قريب أبعدها 
احل�����ارس ج���وت���ور بشكل 

مذهل.

فينالدم يوصل تألقه مع الطواحني
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2020 أملانيا بعشرة العبني تقسو على إستونيا بثالثية في تصفيات يورو 

البدالء يقودون بولندا إلى التأهل

ان��ت��ظ��رت ب��ول��ن��دا ح��ت��ى ق���رب النهاية 
ليمنحها البديالن شيمسواف فرنكوفسكي 
وأركاديوش ميليك الفوز -2صفر، صنعهما 
روب���رت ليفاندوفسكي ، على ضيفتها 
مقدونيا الشمالية لتضمن مقعدها في 
نهائيات بطولة أوروب��ا لكرة القدم 2020 

أول من أمس.
وضمنت بولندا، التي رد إط��ار املرمى 
فرصتني لها قبل افتتاح التسجيل، تأهلها 
عن املجموعة السابعة قبل مباراتني على 
نهاية التصفيات لتصبح رابع منتخب يتأهل 

للبطولة بعد إيطاليا وروسيا وبلجيكا.
وعانت بولندا الفتتاح التسجيل رغم 

استحواذها على الكرة بنسبة 65 باملئة 
وزاد إحباطها عندما ردت العارضة محاولة 
بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 17 بينما سدد 
سيباستيان شيمانسكي ف��ي القائم بعد 

خمس دقائق من الشوط الثاني.
وافتتح أصحاب األرض التسجيل في 
الدقيقة 74 عبر البديل فرنكوفسكي عندما 
تلقى ليفاندوفسكي متريرة طويلة استقبلها 
ببراعة ومررها بني ساقي أح��د املدافعني 
وقبل أن يسدد وج��د فرنكوفسكي ال��ذي 

وضع الكرة بني ساقي احلارس.
وساهم ليفاندوفسكي أيضا في الهدف 
الثاني بعدها بست دقائق عندما سقط على 

األرض عقب التحام قوي لكن احلكم أشار 
باستمرار اللعب لتصل الكرة إل��ى ميليك 
ليسدد في الشباك من م��دى بعيد ليحرز 
هدفه األول مع منتخب ب��الده منذ نوفمبر 

تشرين الثاني املاضي.
ومتلك بولندا متصدرة املجموعة 19 
نقطة من ثماني مباريات متقدمة بفارق 
ثالث نقاط عن النمسا صاحبة املركز الثاني 
فيما حصدت مقدونيا الشمالية وسلوفينيا 

11 نقطة.
وستشارك بولندا، التي لم تتأهل إلى 
نهائيات بطولة أوروبا حتى عام 2008، في 

البطولة للمرة الرابعة على التوالي

فرحة العبي بولندا

إسبانيا تبدأ االستعداد ملوقعة 
إنتر ميالن مهدد بخسارة السويد احلاسمة

2020 سانشيز حتى 
بات فريق إنتر ميالن مهدًدا بخسارة مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز حتى 

مطلع عام 2020.
وكان سانشيز تعرض إلصابة خالل مشاركته مع منتخب بالده 

أمام كولومبيا خالل فترة التوقف الدولي احلالية.
ووفًقا لبيان من االحت��اد التشيلي لكرة القدم، فإن إصابة 

سانشيز هي خلع في أوتار الكاحل األيسر.
وأش��ارت صحيفة »ذا صن« البريطانية إلى أن مدة 

غياب الالعب التشيلي قد متتد حتى مطلع العام املقبل.
يذكر أن سانشيز يلعب مع إنتر ميالن حتى نهاية 
املوسم احلالي على سبيل اإلع���ارة من صفوف 

مانشستر يونايتد.

سانشيز يعاني من إصابة في الكاحل

بدأ منتخب إسبانيا استعداداته في العاصمة 
النرويجية أوس��ل��و، ملباراته املقبلة املهمة أمام 
السويد، اليوم الثالثاء، ضمن التصفيات املؤهلة 

لبطولة األمم األوروبية )يورو 2020(.
وأج��رت املجموعة األساسية التي شاركت في 
مباراة النرويج )1-1(، أول من أمس تدريبات 
استشفائية، بينما خاضت باقي املجموعة تدريبات 

قوية، حتت نظر املدرب الشاب روبرت مورينو.
وتبحث إسبانيا عن حسم التأهل لنهائيات 
البطولة، عندما حتل ضيفة على السويد، في ثامن 

جوالت املجموعة السادسة.
وقبل 3 جوالت من نهاية املشوار، ينفرد بطل 
أوروب��ا في 2012 بالصدارة، برصيد 19 نقطة 
جمعها من 6 انتصارات متتالية، وتعادل وحيد 

أمام النرويج.
وف��ي املقابل، سيسعى املنتخب اإلسكندنافي 
حلصد النقاط الثالث، لتأمني املركز الثاني الذي 
يحتله برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام 
منتخب رومانيا ال��ذي سيستقبل النرويج )10 

نقاط(، في نفس التوقيت.

جانب من تدريبات املنتخب اإلسباني


