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 2020 السويد تتأهل ليورو 
بثنائية في شباك رومانيا

تأهلت السويد إلى بطولة أوروب��ا 2020 
ل��ك��رة ال��ق��دم بعد أن سجل م��ارك��وس بيرج 
وروبن كويسون هدفني في انتصار 2 -صفر 

على رومانيا أول من أمس.
وبهذه النتيجة احتلت السويد املركز الثاني 
في املجموعة السادسة برصيد 18 نقطة. 
وتتصدر إسبانيا، التي حجزت الشهر املاضي 
مكانها بالفعل ف��ي النهائيات، املجموعة 
برصيد 23 نقطة من تسع مباريات بعد أن 
سحقت مالطا 7 -صفر. وحتتل رومانيا املركز 

الثالث برصيد 14 نقطة.
وض��ع املهاجم بيرج السويد في املقدمة 

بعد أن سجل هدفه ال��دول��ي رق��م 21 وال��ذي 
جاء بضربة رأس عقب متريرة عرضية في 

الدقيقة 18.
وحسم الع��ب ال��وس��ط كويسون امل��ب��اراة 

بإنهاء رائع لهجمة بعد 16 دقيقة أخرى.
وواص����ل ال��ف��ري��ق ال���زائ���ر هيمنته بعد 
االستراحة وسدد البني ايكدال في العارضة 

في منتصف الشوط الثاني.
وأوق��ف احلكم امل��ب��اراة لنحو دقيقتني في 
الشوط الثاني بعد سماع هتافات عنصرية 
من املدرجات ومت حتذير اجلماهير عبر االذاعة 

- فرحة العبي املنتخب السويديالداخلية.

2020 .. إيطاليا تواصل انتصاراتها  يورو 
بثالثية في شباك البوسنة
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صراع هوائي بني بونوتشي وديجكو

مددت إيطاليا سجلها املثالي في تصفيات بطولة 
أوروبا 2020 لكرة القدم إلى تسعة انتصارات بعد 
أن سجل فرانشيسكو أتشيربي ولورينتسو إنسيني 
وأندريا بيلوتي ثالثة أهداف في انتصار 3 -صفر 
على مستضيفتها البوسنة في املجموعة العاشرة 

أول من أمس.
وتتصدر إيطاليا، التي ضمنت بالفعل التأهل قبل 
املباراة، املجموعة برصيد 27 نقطة وانضمت اليها 
فنلندا صاحبة املركز الثاني )18 نقطة( والتي تأهلت 
ألول بطولة كبرى في تاريخها بالفوز 3 -صفر على 

أرضها أمام ليختنشتاين في وقت سابق.
وتراجعت البوسنة للمركز اخل��ام��س برصيد 
10 نقاط ورغم أن انتصار فنلندا قضى على أي أمل 
ضعيف لها النهاء املجموعة في أول مركزين ميكن 
للبلد الواقع في البلقان التأهل لبطولة العام املقبل 

عبر ملحق دوري األمم األوروبية في مارس.
وظهر الفارق الكبير في املستوى واضحا بعد أن 
وضع املدافع أتشيربي الفريق الزائر في املقدمة من 

مجهود فردي رائع في الدقيقة 21.
وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 37 بينما 
ت��ص��دى ح����ارس إي��ط��ال��ي��ا حمل��اول��ت��ني خطيرتني 

للبوسنة.

بوكي يصعد بفنلندا ألول 
بطولة كبرى في تاريخها 

أحرز تيمو بوكي مهاجم فنلندا ثنائية في الفوز 3 -صفر على 
ضيفتها ليختنشتاين لتحجز مقعدها في بطولة أوروب��ا لكرة 
القدم 2020 وتتأهل ألول بطولة كبرى في تاريخها أول من أمس.

وضمن هذا الفوز احتالل فنلندا املركز الثاني في املجموعة 
العاشرة برصيد 18 نقطة.

ون��ف��دت ت��ذاك��ر امل��ب��اراة قبل أسابيع وانتشرت الشاشات 
العمالقة في العديد من ميادين املدن الكبرى في فنلندا لترتفع 
التوقعات بشأن امل��ب��اراة في هلسنكي إذ رددت اجلماهير في 

املدرجات النشيد الوطني أثناء رفع رايات البالد في ليلة باردة.
وضغط أص��ح��اب األرض على الضيوف م��ن ال��ب��داي��ة لكن 

ليختنشتاين جتاوزت هذا الضغط املبكر.
وقاومت ليختنشتاين الضغط حتى الدقيقة 21 عندما أرسل 
بوكي تسديدة أرضية من مدى قريب لترتطم بالدفاع وتصل إلى 

جيسي تومينني ليضعها في الشباك.
وكاد بوكي أن يضاعف النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية 

الشوط األول لكن تسديدته القوية تصدى لها احلارس.
وكان تومينني قريبا من تسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد 
االستراحة عندما أرسل ضربة رأس إثر متريرة عرضية من ركلة 

ركنية مرت إلى جوار القائم.
وحجز بوكي مقعد فنلندا في نهائيات العام املقبل عندما أحرز 
الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها احلكم عقب سقوط بيري 
سويري داخل املنطقة في الدقيقة 64 ليحرز بوكي هدفه الثامن 
في التصفيات. وكلل بوكي مستواه الرائع خالل املباراة عندما 
سجل هدفه الشخصي الثاني بعد 11 دقيقة عندما استخلص 
الكرة داخل منطقة اجلزاء وسدد لترتطم بجسد املدافع أندرياس 

مالني على خط املرمى ليتابعها بوكي في الشباك.
وتلقى بوكي عاصفة من التصفيق من اجلماهير أثناء استبداله 
في الدقيقة 84 بعد ضمان حجز مقعد فنلندا في نهائيات بطولة 

أوروبا.
وقال بوكي بسعادة عقب اجتياح اجلماهير امللعب لالحتفال 
بالفوز والتأهل ”ال توجد كلمات للتعليق. لم أكن متوترا قبل أي 

مباراة مثل اليوم“.
وأش��اد ماركو كانيرفا م��درب فنلندا بالعبيه بينما انطلقت 

األلعاب النارية أعلى االستاد.
وقال كانيرفا ”بذل الالعبون مجهودا رائعا. فخور بهم للغاية. 

كانت مسيرة مذهلة تعني الكثير للشعب الفنلندي“.

سويسرا على مشارف التأهل 
بعد الفوز على جورجيا 

سجل البديل سيدريك إينت، الذي كان يلعب أمام جماهيره، 
هدف املباراة الوحيد بعد ست دقائق من مشاركته في مباراته 
الدولية األول��ى مع سويسرا ليمنح ب��الده الفوز -1صفر على 
جورجيا وتصبح قاب قوسني أو أدنى من التأهل لبطولة أوروبا 

2020 لكرة القدم أول من أمس.
ويلعب إينت )22 عاما( لفريق سان جالن احمللي وغاب عن 

معظم فترات املوسم املاضي بسبب إصابة في الركبة.
وأحرز هدفه بالرأس مستفيدا من متريرة عرضية من دنيس 

زكريا في الدقيقة 77 ليكسر عناد املنافس.
وحتتاج سويسرا، التي حتتل املركز الثاني في املجموعة 
الرابعة برصيد 14 نقطة، إلى حتقيق انتصار خارج الديار أمام 
جبل طارق متذيل الترتيب يوم االثنني لتتأهل. وحتل الدمنارك 
صاحبة الصدارة برصيد 15 نقطة ضيفة على أيرلندا )12 نقطة( 

في آخر مباراة لها باملجموعة.
وال تستطيع جورجيا، التي حصدت ثماني نقاط من ثماني 
مباريات، التأهل عن املجموعة لكن لديها فرصة عبر ملحق دوري 
األمم.والح��ت لها عدة فرص جيدة وسدد زوريكو دافيتاشفيلي 

في القائم في الشوط األول.

فوز الدمنارك يجعل موقعة 
دبلن مسألة حياة أو موت

بدأت الدمنارك املباراة بتثاقل قبل أن تسحق جبل طارق -6
صفر أول من أمس لتتصدر املجموعة الرابعة وتصبح على موعد 
مع مباراة حاسمة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم 

في دبلن يوم االثنني املقبل.
وستتأهل الدمنارك لبطولة أوروب��ا العام القادم إذا جتنبت 
اخلسارة أم��ام أيرلندا بعد أن تقدمت بفارق ث��الث نقاط على 
األيرلنديني. لكن سيتعني عليها أوال حتسني طريقة لعبها بعد 
البداية البطيئة أمام جبل طارق التي ال يتجاوز عدد سكانها عدد 
اجلماهير التي حضرت املباراة في كوبنهاجن اليوم )24033 

متفرجا(.
وسجلت الدمنرك، التي لم تخسر في التصفيات، هدفا واحدا 
فقط في الشوط األول وتدين بالفضل في النتيجة الكبيرة ألخطاء 

املنافس أكثر من كفاءة العبيها.
افتتح اجلناح روبرت سكوف التسجيل في الدقيقة 11 بعد 
أن أخفق حارس جبل طارق في إمساك الكرة مرتني لكن ملعظم 
فترات الشوط األول أخفق أصحاب الضيافة في اختراق دفاع 

جبل طارق.
وفي بداية الشوط الثاني ضاعف كريستيان جيتكاير الغلة.

وبعدها بأربع دقائق سجل مارتن بريثويت الهدف الثالث بعد 
أن وضع احلارس متريرة كريستيان إريكسن في طريقه.

وأحرز سكوف الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 64 بعد 
أن أخفق دفاع جبل طارق في تشتيت متريرة عرضية.

وسجل إريكسن الهدف اخلامس بتسديدة من خارج منطقة 
اجل��زاء قبل ست دقائق من النهاية وأض��اف هدفا ثانيا من آخر 
تسديدة في املباراة. ومتلك الدمنارك 15 نقطة من سبع مباريات 
متفوقة بنقطة على سويسرا صاحبة املركز الثاني التي ستنهي 

مشوارها أمام جبل طارق يوم االثنني.

إسبانيا تستعرض قوتها بسباعية في شباك مالطا
ح��ق��ق املنتخب اإلس��ب��ان��ي، 
انتصاًرا عريًضا بنتيجة )7-
0( على مالطا، ضمن اجلولة 
التاسعة للمجموعة السادسة 
بالتصفيات املؤهلة لنهائيات 
ك��أس األمم األوروب��ي��ة )ي��ورو 
2020(، ف��ي معقل امل��ات��ادور 

“رامون دي كارانزا”.
سجل أه��داف إسبانيا ألفارو 
م��ورات��ا بالدقيقة 23، سانتي 
ك����ازورال )41(، ب��او توريس 
)62(، بابلو س��اراب��ي��ا )63(، 
دان����ي أومل����و )69(، ج��ي��رارد 
مورينو )71(، خيسوس نافاس 

.)85(
وبهذا االنتصار يرفع املنتخب 
اإلسباني رصيده إلى 23 نقطة 
في صدارة املجموعة السادسة، 
وكان قد حسم تأهله للنهائيات 
م��ن ق��ب��ل، بينما تتذيل مالطا 

الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.
أول تهديد ف��ي امل��ب��اراة كان 
م��ن نصيب أص��ح��اب األرض، 
بكرة رأسية من خ��وان بيرنات 
أمسك بها حارس مالطا بونيلو 

بسهولة في الدقيقة 15.
وجن���ح أل��ف��ارو م��ورات��ا في 
تسجيل الهدف األول للمنتخب 
اإلسباني في الدقيقة 24، حيث 

استقبل عرضية رأسية
من زميله جيرارد مورينو في 
منطقة اجلزاء، وأسكن الكرة في 
شباك مالطا حيث فشل احلارس 

بونيلو في التصدي لها.
وسجل جيرارد مورينو هدفا 
للمنتخب اإلسباني في الدقيقة 
27، مستغال ارت��داد الكرة من 
يد احل��ارس بونيلو، لكن حكم 

املباراة ألغاه بداعي التسلل.
واستمرت محاوالت املاتادور 
ملُضاعفة النتيجة حتى جنح 
سانتي ك����ازورال ف��ي تسجيل 

الهدف الثاني في الدقيقة 41، 
ح��ي��ث اس��ت��ق��ب��ل مت���ري���رة من 
مورينو في عمق دفاعات مالطا، 

وسدد بقوة على ميني احلارس.

وأهدر مورينو فرصة تسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 42، 
ح��ي��ث اس��ت��ق��ب��ل ك���رة عرضية 
أرضية من زميله سارابيا في 

منطقة اجل���زاء، لكن تسديدته 
مرت بجانب القائم األيسر.

وم��ع بداية الشوط الثاني، 
قرر روبرت مورينو املدير الفني 

إلسبانيا تدعيم اخلط الهجومي 
بإشراك باكو ألكاسير

ب���دال م��ن س��ان��ت��ي ك����ازورال، 
ث��م دف��ع بباو ت��وري��س ب��دال من 
راموس، وأخيًرا داني أوملو بدال 

من موراتا.
وجن��ح البديل ب��او توريس 
بعد دقيقة واحدة من مشاركته 
في تسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة 62، بصناعة من باكو 
ألكاسير. وبعد دقيقة واح��دة 
فقط، سجل بابلو سارابيا الهدف 
ال��راب��ع للمنتخب اإلس��ب��ان��ي، 
بتسديدة قوية فشل احل��ارس 

بونيلو في التصدي لها.
وجن��ح دان���ي أومل���و املهاجم 
ال���ش���اب، ف��ي تسجيل ال��ه��دف 
اخلامس ل��الروخ��ا في الدقيقة 
69، مستغال متريرة سحرية 
م��ن تياجو أل��ك��ان��ت��ارا، ليراوغ 
حارس مالطا وُيسدد في الشباك 

اخلالية.
بينما ابتسم احل��ظ أخ��ي��ًرا 
جل��ي��رارد م��وري��ن��و، بتسجيل 
الهدف السادس في الدقيقة 71، 
حيث استقبل متريرة من الطرف 
األيسر عبر خوان بيرنات وسدد 

أقصى يسار احلارس.
وس��ج��ل خ��ي��س��وس ن��اف��اس 
ال��ه��دف ال��س��اب��ع ل��ل��م��ات��ادور، 
بتسديدة صاروخية من خارج 
منطقة اجل��زاء في الدقيقة 85، 

مستغال تقدم حارس مالطا.
ول���م ي��ه��دأ الع��ب��و املنتخب 
اإلسباني، واستمرت احملاوالت 
لزيادة غلة األهداف، لكن القائم 
حرمهم تارة واحل��ارس بونيلو 

تارة أخرى من حتقيق ذلك.

فرحة العبي إسبانيا


