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إنكلترا تخطت عقبة كوسوفو  ..وفرنسا واصلت صحوتها
واصلت إنكلترا انطالقتها القوية بفوز مثير على
ضيفتها كوسوفو  ،3-5فيما تابعت كل من فرنسا
ص�ح��وت�ه��ا ب �ف��وزه��ا ع�ل��ى أن � ��دورا  0-3ف��ي ال�ج��ول��ة
السادسة من تصفيات كأس أوروبا .2020
في المباراة األولى في ساوثمبتون ،أعادت انكلترا
ضيفتها كوسوفو إلى أرض الواقع عندما تغلبت
عليها  3-5في مباراة مثيرة محققة فوزها الرابع
تواليا من أص��ل أرب��ع مباريات وملحقة الخسارة
األول ��ى بضيفتها ف��ي التصفيات واألول ��ى ف��ي 15
مباراة.
وه� ��ي ال� �م ��رة االول� � ��ى ال �ت ��ي ت �ت �ل �ق��ى ف �ي �ه��ا ال �ش �ب��اك
االنكليزية ثالثة أه��داف ف��ي م�ب��اراة على أرضها
م �ن��ذ أن س �ق �ط��ت أم � ��ام ه ��ول �ن ��دا  3-2ع �ل��ى م�ل�ع��ب
وي�م�ب�ل��ي ف��ي ف �ب��راي��ر  2012ب�ح�س��ب م��وق��ع أوب �ت��ا
لالحصائيات.
وأتت المباراة حماسية بين الطرفين حيث انتهى
الشوط االول بتقدم اصحاب ال��دار  1-5بعد هدف
م�ب�ك��ر ل�ل�ض�ي��وف م� ّ�ه��د ل�س�ي�ن��اري��و م�ث�ي��ر .وف��اج��أت
ك��وس��وف��و مضيفتها ع�ن��دم��ا اف�ت�ت�ح��ت التسجيل
بعد مرور  34ثانية إثر خطأ دفاعي فادح لمايكل
كين بعد تمريرة خاطئة الى زميله هاري ماغواير

خطفها فيدات موريكي ومررها الى فالون بيريشا
ليضع الضيوف في المقدمة.
ول��م ي�ت��أخ��ر االس ��ود ال�ث��الث��ة ف��ي ال ��رد ب�ع��د أن رف��ع
روس ب��ارك�ل��ي ال �ك��رة م��ن رك�ن�ي��ة وص �ل��ت ال��ى رأس
كين م��رره��ا ال��ى رحيم ستيرلينغ أسكنها رأسية
ف��ي ال�ش�ب��اك ،راف� ً�ع��ا رص �ي��ده ال��ى ارب �ع��ة اه ��داف في
التصفيات ( .)8ومنح ه��اري كين التقدم النكلترا
ب�ع��د أن وص�ل�ت��ه ال �ك��رة ع�ل��ى ال�ج�ه��ة ال �ي �س��رى بعد
ان �ط��الق��ة م �م �ي��زة ل�س�ت�ي��رل�ي�ن��غ م��ن وس ��ط ال�م�ل�ع��ب،
مررها الى مهاجم سبيرز الذي سددها أرضية في
م��رم��ى ال �ح��ارس أري��ان�ي��ت م��وري�ت��ش مسجال هدفه
ال� �س ��ادس ف ��ي ال �ت �ص �ف �ي��ات ( .)19وأظ �ه ��ر منتخب
ك��وس��وف��و ن�ي��ة ف��ي م �ق��ارع��ة م�ض�ي�ف��ه وك ��اد مرغيم
ف��وي�ف��ودا أن ي��درك ال�ت�ع��ادل عندما س��دد ك��رة قوية
م��ن خ ��ارج المنطقة م��رت ب�ج��ان��ب م��رم��ى ال�ح��ارس
ج��وردان بيكفورد ( .)37اال ان فويفودا سرعان ما
ً
تحول الى الجهة االخرى من الملعب وسجل هدفا
ً
عكسيا ف��ي م��رم��ى فريقه عندما م��رر سانشو كرة
عرضية وضعها الظهير االي�م��ن ف��ي مرمى فريقه
( ،)38وس��ط احتجاج ال�م��درب السويسري برنارد
شاالنديس لتواجد مدافعه فيدان أليتي على أرض

الملعب بعد التحام مع أرنولد .وسرعان ما رفعت
ان�ك�ل�ت��را م��ن غلتها ب�ه��دف�ي��ن ل�س��ان�ش��و ف��ي غضون
دق�ي�ق�ت�ي��ن م��ن ت�م��ري��رت�ي��ن ح��اس�م�ت�ي��ن لستيرلينغ
ليسجل اب��ن ال ��ً 19
عاما أول أه��داف��ه في التصفيات
وينهي ال�ش��وط االول بتقدم اص�ح��اب االرض 1-5
( 44و .)1+45وف��اج��أت ك��وس��وف��و ان�ك�ل�ت��را ب�ه��دف
مبكر بعدما خسر ديكالن رايس الكرة في منتصف
الملعب وص�ل��ت ال��ى ف �ي��دات م��وري�ك��ي ع�ل��ى الجهة
اليمنى رفعها خلف المدافعين لتصل الى بيريشا
الذي راوغ جوردن هندرسون وأسكنها في الزاوية
ال �ي �س��رى ( .)49وأدخ � ��ل م�ن�ت�خ��ب ك��وس��وف��و ،ال��ذي
انضم الى عائلة االتحاد االوروبي عام  ،2015القلق
ف��ي نفوس الجماهير ال�ح��اض��رة ف��ي ملعب سانت
ميري عندما تحصل مهاجمه موريكي على ركلة
جزاء بعد عرقلة من ماغواير ،ترجمها االول بنجاح
ل�ي�ق�ل��ص ال� �ف ��ارق ( .)55وم �ن��ع ال� �ح ��ارس م��وري�ت��ش
انكلترا من إكمال «نصف الدزينة» عندما تصدى
لركلة جزاء سددها كين بعد تعرض باركلي لعرقلة
من المدافع أمير رحماني داخل المنطقة ( ،)65قبل
أن يعترض القائم االيمن تسديدة من مسافة قريبة
لستيرلينغ ( .)73وف��ي المجموعة ذات�ه��ا ،تفوقت

التشيك على مضيفتها مونتينيغرو  0-3سجلها
توماس سوتشيك ( )54ولوكاس ماسوبوست ()57
وفالديمير داريدا (.)5+90
ب� ��دوره أك ��د ال�م�ن�ت�خ��ب ال�ف��رن�س��ي ص�ح��وت��ه عندما
أك��رم وف��ادة ضيفته أن��دورا  0-3سجلها كينغسلي
كومان ( )18وكليمان النغليه ( )52ووسام بن يدر
( ،)1+90وأه ��در أن �ط��وان غ��ري��زم��ان رك�ل��ة ج ��زاء في
الدقيقة .28ولم يجد المنتخب الفرنسي أي صعوبة
في تحقيق ف��وزه الثالث تواليا منذ خسارته أمام
مضيفته تركيا  2-0في الجولة الثالثة ،والخامس
له في التصفيات فعزز صدارته للمجموعة برصيد
 15نقطة بفارق األه��داف أم��ام تركيا التي انتزعت
ف��وزا ثمينا من مضيفتها مولدافيا  .4-0واستغل
المنتخبان خ�س��ارة شريكتهما السابقة إيسلندا
أمام مضيفتها ألبانيا  .4-2وفي المباراة الثانية،
ف��رض مهاجم إيفرتون اإلنكليزي جينك طوسون
نفسه نجما بتسجيله ثنائية ف��ي الدقيقتين 37
و ،79وأضاف دينيز توروك ( )57ويوسف يزيسي
( )88الهدفين اآلخ��ري��ن.وف��ي م�ب��اراة ثالثة ،حققت
ألبانيا فوزها الثالث في التصفيات عندما تغلبت
على إيسلندا .2-4
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«سوبر» رونالدو
كري�ستيانو رونالدو متجاوز�ً مد�فع ليتو�نيا كارولي�س لوكزميي�س
ق � ��اد م �ه ��اج ��م ي ��وف �ن �ت ��وس اإلي �ط ��ال ��ي
كريستيانو رون��ال��دو منتخب ب��الده
ال�ب��رت�غ��ال ل�م��واص�ل��ة ص�ح��وت��ه ب�ف��وزه
الكبير على مضيفه الليتواني  1-5في
فيلنيوس ف��ي ال�ج��ول��ة ال�س��ادس��ة من
منافسات المجموعة الثانية ضمن
تصفيات كأس أوروبا .2020
وس � �ج� ��ل رون� � ��ال� � ��دو س� ��وب� ��ر ه��ات��ري��ك
ف ��ي ال ��دق ��ائ ��ق  7م ��ن رك �ل��ة ج � ��زاء و62
و 65و ،76وأض��اف ويليام كارفاليو
الهدف الخامس ( ،)2+90فيما سجل
ف �ي �ت��اوت��اس أن��دري��وس �ك �ي �ف �ي �س �ي��وس

ساوثغيت قلق
من األخطاء الدفاعية
ط��ال��ب م��درب انكلترا غ��اري��ث ساوثغيت باللعب
ب� �ق ��وة دف ��اع �ي ��ة أك� �ب ��ر وال �ت �خ �ل��ص م ��ن األخ� �ط ��اء
ال�س�خ�ي�ف��ة ال �ت��ي وق �ع��ت خ ��ال ال �ف ��وز  3-5على
ك��وس��وف��و ب�ت�ص�ف�ي��ات ي � ��ورو  .2020وت �ق��دم��ت
ك��وس��وف��و ب�ه��دف بعد  35ثانية م��ن ال�ب��داي��ة بعد
خطأ م��ن ال�م��داف��ع مايكل كين ،ورغ��م أن انكلترا
ردت بتسجيل خمسة أه��داف في الشوط األول،
ف��ان�ه��ا ع��ان��ت م��ن ن�ه��اي��ة م �ت��وت��رة ب�ع��د اس�ت�ق�ب��ال
هدفين بالشوط الثاني .وأوضحت أهداف رحيم
سترلينغ وهاري كين ،وثنائية جادون سانشو،
ال� �ق ��وة ال �ه �ج��وم �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�خ��ب االن �ك �ل �ي ��زي ،ل�ك��ن
ساوثجيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي.
وأضاف ساوثغيت« :كان األمر غريبا .نقاط القوة
ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع ،هناك
أخطاء مثيرة للقلق وبدائية».
وتابع «ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل
متواضع .لقد أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ
المبكر .كان من الرائع استغال االستحواذ على
ال�ك��رة ف��ي ال�ش��وط األول» .ون��وه «ش�ه��دت الفترة
القصيرة بعد االستراحة أخطاء سخيفة وقرارات
سيئة واالفتقار للتغطية في الخط الخلفي .جعلنا
المباراة غير مريحة بالنسبة لنا».

ه ��دف ال �ش��رف ألص �ح��اب األرض في
الدقيقة  .28وع��زز رون��ال��دو ص��دارت��ه
الئحة الهدافين التاريخيين للبرتغال
بعدما رف��ع رصيده إل��ى  93هدفا في
 160مباراة .وهو الفوز الثاني تواليا
ل�ب�ط��ل ال �ن �س �خ��ة األول � ��ى م ��ن م�س��اب�ق��ة
دوري األم��م األوروب �ي��ة بعد تعادلين
م�خ�ي�ب�ي��ن م �ت �ت��ال �ي �ي��ن ف ��رف ��ع رص �ي��ده
إل��ى ث�م��ان��ي ن�ق��اط م��ن أرب ��ع م�ب��اري��ات
ب �ف��ارق خ�م��س ن �ق��اط خ�ل��ف أوك��ران �ي��ا
ال�م�ت�ص��درة وال�ت��ي غ��اب��ت ع��ن الجولة
ال� �س ��ادس ��ة .وف � ��رض رون� ��ال� ��دو ن�ف�س��ه

(�أ ف ب)
نجما للمباراة فمنح التقدم للبرتغال
م ��ن رك �ل��ة ج� ��زاء اث ��ر ل �م �س��ة ي ��د داخ ��ل
المنطقة فانبرى لها بنفسه بيمناه
داخل المرمى ( .)7ونجحت ليتوانيا
ف��ي إدراك ال �ت �ع��ادل ع �ب��ر ف�ي�ت��اوت��اس
أندريوسكيفيسيوس بضربة رأسية
إث��ر رك�ل��ة رك�ن�ي��ة ان �ب��رى ل�ه��ا مانتاس
ك��وك �ل �ي��س ( .)28وض� � ��رب رون� ��ال� ��دو
ب � �ق ��وة ف� ��ي ال � �ش� ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي ،ف ��أع ��اد
التقدم لمنتخب بالده بتسديدة قوية
بيمناه م��ن خ��ارج المنطقة ( ،)61ثم
أض � ��اف ال� �ه ��دف ال �ث��ال��ث ب �ي �س��راه من

مسافة قريبة إث��ر ت�م��ري��رة م��ن جناح
مانشستر سيتي اإلنكليزي برناردو
سيلفا ( ،)65محققا الهاتريك الثامن
مع منتخب ب��الده وال�� 54في مسيرته
االحترافية.
وت��اب��ع رون ��ال ��دو ه��واي �ت��ه التهديفية
بتسجيله ال�ه��دف ال��راب��ع بيمناه من
م�س��اف��ة ق��ري�ب��ة أي�ض��ا إث��ر ت�م��ري��رة من
س �ي �ل �ف��ا ( .)76وخ� �ت ��م الع� ��ب ال��وس��ط
ويليام كارفاليو المهرجان بالهدف
ال �خ��ام��س ( .)2+90وف ��ي ال�م�ج�م��وع��ة
ذاتها ،استعادت صربيا توازنها بعد

خسارتها على أرضها أمام البرتغال
 4-2ال �س �ب��ت ،وذل� ��ك ب �ف��وزه��ا ال�ث�م�ي��ن
ع �ل��ى م�ض�ي�ف�ت�ه��ا ل��وك �س �م �ب��ورغ .1-3
وس �ج��ل أل�ك�س�ن��در م�ي�ت��روف�ي�ت��ش (36
و )78ون �ي �م��ان �ي��ا رادون �ي �ي �ت��ش ()55
أه��داف صربيا ،ودافيد توربيل ()66
ه ��دف ل��وك �س �م �ب��ورغ .وف �ك��ت ص��رب�ي��ا
شراكة المركز الثالث مع لوكسمبورغ
ب �ع��دم��ا رف� �ع ��ت رص� �ي ��ده ��ا إل � ��ى س�ب��ع
نقاط من خمس مباريات مقابل أربع
ن�ق��اط لشريكتها السابقة م��ن خمس
مباريات أيضا.

مدرب البوسنة تراجع عن استقالته
ع � ��اد ال �ن �ج��م ال� ��دول� ��ي ال � �ك ��روات ��ي ال� �س ��اب ��ق روب � ��رت
ب��روزي �ن �ي �ت �ش �ك��ي ع ��ن ال � �ق� ��رار ال� � ��ذي ات � �خ ��ذه األح ��د
باالستقالة من منصبه مدربا للمنتخب البوسني،
ب�ع��د أن ح�ظ��ي ب��دع��م ك��ام��ل م��ن االت �ح��اد ال�ب��وس�ن��ي
لكرة ال�ق��دم .وات�خ��ذ بروزينيتشكي ق��رار االستقالة
م��ن المنصب ال ��ذي استلمه ف��ي ي�ن��اي��ر  ،2018عقب
ال� �خ� �س ��ارة أم � ��ام أرم �ي �ن �ي��ا  4-2األح � ��د ف ��ي ي��ري �ف��ان
ف ��ي ال �ج��ول��ة ال �س��ادس��ة م ��ن م �ن��اف �س��ات ال�م�ج�م��وع��ة
ال �ع��اش��رة ف��ي ت�ص�ف�ي��ات ك ��أس أوروب � ��ا  .2020وق��ال
ب��روزي �ن �ي �ت �ش �ك��ي ( 50ع ��ام ��ا) ع �ق��ب ال� �م� �ب ��اراة« :ل�ق��د

ت�ح��دث��ت م��ع ال�ج�م�ي��ع ( )...وأس�ت�ق�ي��ل م��ن منصبي.
عندما توليت هذا المنصب اعتقدت أننا سنتأهل
لنهائيات ك��أس االم��م االوروب �ي��ة .لقد فشلنا» .لكن
النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين
ورد س �ت��ار ب �ل �غ��راد ال� ��ذي ف ��از م �ع��ه ب � ��دوري أب �ط��ال
أوروبا عام  ،1991عاد أول من أمس عن قراره «بعد
مفاوضات مستفيضة» مع االتحاد البوسني لكرة
ال�ق��دم «ال��ذي ق��دم ل��ي دعمه الكامل .ق��ررت أال أخيب
ظن كل هؤالء الناس ( )...سأبقى مدربا للبوسنة».
وتابع« :كان من السهل المغادرة والقول أن كل شيء

انتهى .ق��ررت البقاء حتى النهاية» ،مشيرا ال��ى أن
ال�ب��وس�ن��ة «م ��ا زال ��ت أم ��ام ف��رص��ة ال �ت��أه��ل ال ��ى ك��أس
أوروب � ��ا» .وس�ب��ق االت �ح��اد ال�ب��وس�ن��ي ب�ي��ان ال�م��درب
الكرواتي بالقول عبر موقعه الرسمي أنه قدم «الدعم
ال�ك��ام��ل» لبروزينيتشيكي م��ن أج��ل م��واص�ل��ة عمله
حتى نهاية عقده في ختام تصفيات التأهل لكأس
أوروب ��ا .2020وي �ح �ت��ل المنتخب ال�ب��وس�ن��ي المركز
الرابع في المجموعة العاشرة برصيد  7نقاط خلف
إيطاليا ( 15نقطة) وفنلندا ( 12نقطة) وأرمينيا (9
نقاط) قبل أربع جوالت من ختام التصفيات.

مداهمات في أوروبا بسبب صفقة مشبوهة
أف � ��ادت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة البلجيكية
أم� ��س أن ال �ش��رط��ة ال �ت ��ي ت �ح �ق��ق ف��ي
ق� �ض� �ي ��ة ف� � �س � ��اد م ��رت� �ب� �ط ��ة ب �ص �ف �ق��ة
ان�ت�ق��ال المهاجم ال�ص��رب��ي ألكسندر
ميتروفيتش من اندرلخت البجيكي
ال��ى ن�ي��وك��اس��ل ي��ون��اي�ت��د االن�ك�ل�ي��زي،
داهمت ممتلكات في بلجيكا ولندن
وم��ون��اك��و وأوق �ف��ت ش�خ�ص�ي��ن ،بمن
فيهما وكيل العبين.

ً
وتحقق الشرطة التي داهمت ايضا
م�ق��ر االت �ح��اد البلجيكي ل�ك��رة ال�ق��دم
ف��ي وق ��ت س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال �ع ��ام ،في
م�س��أل��ة ت�ب�ي�ي��ض أم� ��وال م�ش�ت�ب��ه بها
م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ص �ف �ق��ات ان� �ت� �ق ��ال ب�ي�ن�ه��ا
وص��ول ميتروفيتش ال��ى نيوكاسل
عام  2015بصفقة بلغت  18,5مليون
ي��ورو .تحت اش��راف قاضي مكافحة
ال�ف�س��اد ف��ي بلجيكا ،ق��ام��ت الشرطة

وس � �ل � �ط� ��ات ال� � �ض � ��رائ � ��ب ب �ع �م �ل �ي��ات
ت�ف�ت�ي��ش ي��وم��ي ال �ث��الث��اء واالرب� �ع ��اء
وأوق �ف��ت وك �ي��ل الع�ب�ي��ن ف��ي م��ون��اك��و
وشريكه في مدينة لييج البلجيكية.
وج � ��اء ف ��ي ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن م�ك�ت��ب
المدعي ال�ع��ام أن «ال��وق��ائ��ع تتضمن
بشكل خاص عمليات تبييض أموال
وف �س��اد ف��ي ص �ف �ق��ات ان �ت �ق��ال الع�ب��ي
كرة قدم».

وي �ع �ت �ب��ر ه � ��ذا ال �ت �ح �ق �ي��ق م�ن�ف�ص��ال
عما يطلق عليه فضيحة «فوتبول
غايت» البلجيكية ،التي أسفرت عن
ً
مشتبها بهم
ت��وج�ي��ه ت�ه��م لعشرين
منذ أكتوبر  ،2018بمن فيهم وكالء
العبين ،حكام ومسؤولون في نواد
مختلفة ،ف��ي تحقيق واس��ع النطاق
ي �ش �م��ل ع �م �ل �ي ��ات اح� �ت� �ي ��ال وف� �س ��اد
وتالعب بنتائج المباريات.

المنتخب

لعب

النقاط

إسبانيا

6

18

السويد

6

11

رومانيا

6

10

النرويج

6

9

مالطا

6

3

جزر فارو

6

0

املجموعة السابعة
المنتخب

لعب

النقاط

بولندا

6

13

سلوفينيا

6

11

النمسا

6

10

إسرائيل

6

8

مقدونيا

6

8

التفيا

6

0

املجموعة الثامنة
المنتخب

لعب

النقاط

فرنسا

6

15

تركيا

6

15

إيسلندا

6

12

ألبانيا

6

9

مولدوفا

6

3

أندورا

6

0

املجموعة التاسعة
المنتخب

لعب

النقاط

بلجيكا

6

18

روسيا

6

15

قبرص

6

12

كازاخستان

6

9

اسكتلندا

6

3

سان مارينو

6

0

املجموعة العاشرة
المنتخب

لعب

النقاط

إيطاليا

6

18

فنلندا

6

12

أرمينيا

6

9

البوسنة

6

7

اليونان

6

5

ليشتنشتاين

6

1

