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برباعية ..إنكلترا تكتسح أيسلندا

احتفال العبي املنتخب اإلنكليزي

فرحة العبي منتخب إيطاليا

انتزعت إيطاليا بطاقة العبور إلى
الدور نصف النهائي من مسابقة دوري
األمم األوروبية بفوزها على مضيفتها
البوسنة وال��ه��رس��ك بهدفني دون رد
األرب��ع��اء ف��ي إط���ار املرحلة السادسة
واألخ��ي��رة ضمن م��ب��اري��ات املجموعة
األولى من املستوى األول.
ووقّع أندريا بيلوتي ( )22ودومينيكو
بيراردي ( )68هدفي األتزوري.
وبذلك رفع املنتخب اإليطالي رصيده
إل��ى  12نقطة ف��ي ص���دارة املجموعة
األولى.
وهو الفوز الثالث لألتزوري في دور
املجموعات إذ انتصر سابقاً على كل
من هولندا ( )0-1وبولندا ( )0-2في
حني تعادل في ث�لاث مناسبات مع كل
من البوسنة ( )1-1وبولندا ()0-0
وهولندا (.)1-1
في املقابل ،تكبّد املنتخب البوسني
هزميته الرابعة مقابل تعادلني فقط
ليقبع ف��ي امل��رت��ب��ة األخ���ي���رة ويهبط
للمستوى الثاني من املسابقة األوروبية.
وكان مصير فريق روبرتو مانشيني
بيده إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة لضمان

الصعود إلى املربع الذهبي دون انتظار
هدايا من املنافسني.
وغاب مدافعا يوفنتوس املخضرمان
جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي
بداعي اإلصابة وهداف أوروبا والدوري
احمل��ل��ي ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي تشيرو
إميوبيلي بسبب «كوفيد »-19وهو
ما تسبب أيضا بغياب امل��درب روبرتو
مانشيني للمباراة الثانية على التوالي
ما منح مساعد امل��درب ألبيريكو إيفاني
فرصة قيادة األت��زوري ملرة جديدة من
مقاعد البدالء.
وقال مانشيني في اتصال هاتفي مع
قناة «راي» التلفزيونية اإليطالية «ال
يسعني إال أن أشكر اجلميع ،مبن فيهم
أولئك الذين لم يكونوا هناك ،مثلي» ،في
إشارة إلى املصابني.
بدوره أهدى إيفاني الفوز ملانشيني
«أعتقد أن الشباب قدموا هدية عظيمة
ل��ـ(م��ان��ش��ي��ن��ي) إن���ه بالتأكيد سعيد
ج��دا ً اآلن .نتطلع إل��ى مواجهة أفضل
املنتخبات في أوروب��ا في النهائيات،
لنرى ما هو املستوى الذي وصلنا إليه.
وأعتقد أن مستوانا متقارب معهم.

دعونا نرى ما إذا كان صحيحا».
وأض����اف «ن��ح��ن ن��ؤم��ن دائ��م��ا ً ب��أن
النتائج تأتي في النهاية إذا لعبت كرة
ق��دم جيدة .لقد لعبنا ونحن نضع في
االعتبار ه��ذا امل��وض��وع لفترة طويلة.
ال يسعنا إال أن نشكر الشباب على ما
يقدمونه لتكرمي هذا القميص».
وبعد خسارته أمام هولندا  3-1في
اجل��ول��ة املاضية ،ق��رر م��درب املنتخب
ال��ب��وس��ن��ي دوس����ان بايفيتش خ��وض
املباراة بتشكيلة مطعمة بالعبني جدد،
سيما بعد الكشف ع��ن إص��اب��ات عدة
بفيروس كورونا املستجد في صفوفه من
بينهم جنم روما إدين دزيكو.
اس��ت��ح��وذ املنتخب اإلي��ط��ال��ي على
مجريات امل��ب��اراة منذ انطالقها وهدد
مرمى مضيفه أكثر من مرة دون النجاح
ف��ي ه��ز الشباك ،إل��ى أن أت��ت الدقيقة
 ،22حينما خطف لورنسو إنسيني
الكرة من منتصف امللعب وتقدم بها ثم
مررها أمامية إلى داخل منطقة اجلزاء
استقبلها بيلوتي بتسديدة مقصية
في ال��زاوي��ة الضيقة للحارس كينان
بيريتش ملست القائم األمي��ن وأكملت

طريقها إلى الشباك.
وأنقذ بيريتش مرماه من ه��دف ثان
بعدما أبعد تسديدة مهاجم ساسوولو
ب��ي��راردي م��ن مسافة قريبة بطريقة
ممتازة (.)25
وأهدر إنسيني هدفا كان في املتناول،
لكن تسديدته من على مشارف منطقة
اجلزاء مرت مبحاذاة القائم األيسر ملرمى
البوسنة (.)39
وقال إنسيني بعد املباراة «كنا نعرف
أنها مباراة صعبة ألننا واجهنا مشاكل
ع��دي��دة .وم��ع ذل���ك ،كنا مصممني جدا
وأظ��ه��رن��ا شخصية رائ��ع��ة ف��ي فرض
طريقتنا ،كما نحاول دائما .نحن نرتدي
ق��م��ي��ص امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ب��ك��ل فخر
واحترام».
وواص��ل املنتخب اإليطالي مسلسل
إهدار الفرص في الشوط الثاني ،السيما
عن طريق بيلوتي وإنسيني.
وف��ي سيناريو مشابه ملا حصل في
الهدف األول مرر لوكاتيلي الكرة أمامية
إلى بيراردي الذي كسر مصيدة التسلل
وسددها مقصية «على الطاير»بيسراه
في شباك صاحب األرض (.)68

ان��ه��ى املنتخب اإلنكليزي مشاركته في
النسخة احلالية من دوري األمم األوروبية
بفوزه على ضيفه املنتخب األيسلندي بأربعة
أه���داف دون رد ،فاحتل امل��رك��ز الثالث في
املجموعة الثانية ضمن القسم األول من
البطولة.
افتتح املنتخب اإلنكليزي التسجيل عن
طريق ديكالن رايس في الدقيقة  20ثم أضاف
م��اس��ون م��ون��ت ال��ه��دف الثاني ف��ي الدقيقة

 ،24وف��ي ال��دق��ائ��ق العشر األخ��ي��رة أح��رز
العب مانشستر سيتي فيل فودين هدفني في
الدقيقتني  80و 84على التوالي.
واحتل املنتخب اإلنكليزي املركز الثالث في
املجموعة الثانية برصيد  10نقاط وبفارق
املواجهات املباشرة خلف الدمنارك الثانية
بنفس الرصيد ،فيما ظل املنتخب األيسلندي
في املركز األخير بدون رصيد من النقاط ،بعد
أن لقي خسارته السادسة على التوالي.

ويلز تتجاوز عقبة فنلندا
وتصعد للمستوى األول

هولندا تقلب الطاولة على بولندا
قلب املنتخب الهولندي تأخره بهدف
لصفر أم��ام نظيره البولندي إل��ى ف��وز -2
 ،1في املرحلة السادسة واألخيرة ضمن
مباريات املجموعة األول���ى م��ن املستوى
األول لدوري األمم األوروبية.
وب��ادرت بولندا بافتتاح النتيجة عبر
كاميل جوزوياك ( )6بيد أنّ هولندا عادت
ب��ق��وة وع��ادل��ت الكفة ف��ي مناسبة أول��ى
بواسطة ممفيس ديباي ( 77من ركلة جزاء)
ث ّم متكنت من خطف هدف الفوز الذي وقّعه
جيورجينيو فينالدوم (.)84
واستهل أصحاب األرض املباراة بشكل
رائع عبر مجهود فردي مميز من جوزوياك
ال��ذي مرر روب��رت ليفاندوفسكي الكرة له
في مساحة ناحية اجلناح األيسر ليتوغل
وي���راوغ مدافعني اثنني قبل أن يسدد في
مرمى تيم كرول حارس الضيوف (.)6
وكاد أن يدرك فينالدوم التعادل عندما
وج��د نفسه وج��ه��ا ل��وج��ه أم���ام احل��ارس
فابيانسكي لكنه سدد مباشرة في جسده.
وسنحت لهولندا فرصة جيدة من ضربة
رأس لدونيل مالني لكن محاولته خرجت
بعيدا ع��ن امل��رم��ى .ورد القائم تسديدة

لقطة من مباراة ويلز وفنلندا

فرحة العبي منتخب هولندا

بالخيتا من زاوي��ة صعبة ،حيث واصلت
بولندا استغالل السرعة الخ��ت��راق دفاع
الضيوف في بداية مثيرة للمباراة .وتصدى
فابيانسكي حمل��اول��ة م��ن دي��ب��اي بأطراف

أصابعه في الشوط الثاني ،لكن املهاجم
الهولندي أدرك التعادل في الدقيقة 77
من ركلة جزاء بعد سقوط فينالدوم داخل
املنطقة إثر عرقلة من يان بدناريك .وبعدها

سجل قائد هولندا هدف الفوز بضربة رأس
إثر متريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها
ستيفن بيرجوين ليحقق الفوز الثاني على
التوالي للمدرب اجلديد فرانك دي بور.

صربيا تضرب روس�ي��ا بخماسية ..حت��ذي��ر ألن��دي��ة البوندسليجا
من تقليص رواتب العبيها
وتركيا تسقط أمام املجر
ب��دد املنتخب الصربي آم��ال نظيره
الروسي في الصعود لدوري القسم األول
ببطولة دوري أمم أوروب��ا ،بعدما حقق
فوزا ساحقا ( ،)0-5عليه األربعاء ،في
اجلولة السادسة األخيرة من مباريات
املجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني،
والتي شهدت اليوم أيضا فوز املنتخب
املجري على نظيره التركي (.)0-2
ولقن املنتخب الصربي ضيفه الروسي
درسا قاسيا ،حيث حسم الفريق املباراة
متاما في شوطها األول براعية نظيفة،
سجلها نيمانيا رادوجن��ي��ش ودوس��ان
فالهوفيتش في الدقيقتني ( 10و،)41
ولوكا جوفيتش في الدقيقتني ( 25و.)45
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،سجل فيليب
مالدينوفيتش الهدف اخلامس للمنتخب
الصربي في الدقيقة (.)64

ورف��ع املنتخب الصربي رصيده إلى
س��ت ن��ق��اط ليضمن ال��ب��ق��اء ف��ي دوري
القسم الثاني بالنسخة القادمة (الثالثة)
من البطولة ،حيث احتل املركز الثالث
في املجموعة برصيد  6نقاط وبفارق
املواجهة املباشرة مع نظيره التركي،
ال��ذي هبط ل��دوري القسم الثالث بعدما
أنهى منافسات املجموعة في املركز الرابع
برصيد ست نقاط.
وخسر املنتخب التركي في املباراة
األخرى باملجموعة أمام مضيفه املجري،
بهدفني نظيفني ،سجلهما ديفيد سيجر
وكيفن فارجا في الدقيقتني ( 57و،)90
ليرفع املنتخب املجري رصيده إلى 11
نقطة ف��ي ص���دارة املجموعة ،ويضمن
املشاركة بدوري القسم األول في النسخة
القادمة من البطولة.

دعا احتاد الكرة األملاني ،األندية إلى
معاملة أعضائه باحترام وإنصاف في
ظل اجلدل الدائر حول تقليص الرواتب،
خالل أزمة فيروس كورونا املستجد.
طلبت العديد من أندية البوندسليجا،
م��ن الالعبني تخفيض األج���ور عندما
مت تعليق املسابقة في م��ارس املاضي
بسبب الوباء.
ع��ادت مباريات كرة القدم في مايو
امل��اض��ي ،ل��ك��ن ف��ي ظ��ل ح��ض��ور قليل
للجماهير أو خ��ل��ف أب����واب مغلقة،
وتسببت موجة ثانية من الوباء إلى
إغالق املدرجات مرة أخرى.
وقال كارسنت راميلو ،نائب رئيس
االحت����اد ف��ي ب��ي��ان ال��ي��وم األرب��ع��اء:
«يحق لالعبني احلصول على مزاياهم
املضمونة تعاقديا .لذلك من غير املقبول

أن متارس األندية الفردية ضغوطا على
الالعبني وتهددهم بالعقوبات».
وأض����اف رام��ي��ل��و «ب��ش��ك��ل خ��اص،
ينبغي أال يتعرض الالعبون للسخرية
علنا .بصفتنا نقابة لالعبني ،نتوقع
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة بسرية
وج��دي��ة» .ورغ��م ذل��ك ،أع��رب الالعب
السابق في منتخب أملانيا عن تفهمه
لألندية املتضررة من اخلسائر املالية
التي تتفاوض مع العبيها بشأن التنازل
اجلزئي عن الراتب.
وأك���د رام��ي��ل��و« :ن��ح��ن على دراي��ة
بالوضع االقتصادي الصعب للعديد
من األندية» .وفي العديد من املكاملات
ال��ه��ات��ف��ي��ة وم���ؤمت���رات ال��ف��ي��دي��و مع
الالعبني ،كنا جنيب على األسئلة ونقدم
املشورة القيمة بشأن قانون العمل».

صعدت ويلز للمستوى
األول ف��ي النسخة املقبلة
ل���ب���ط���ول���ة دوري األمم
األوروبية لكرة القدم ،عقب
فوزها الباهر على ضيفتها
فنلندا  1-3األرب���ع���اء في
اجلولة السادسة األخيرة
ضمن م��ب��اري��ات املجموعة
الرابعة للمستوى الثاني من
مرحلة املجموعات للمسابقة
القارية ،التي شهدت أيضا
تعادل أيرلندا مع ضيفتها
بلغاريا بدون أهداف.
وس���جّ ���ل ل��وي��ل��ز ك���ل من
هاري ويلسون ( )29دانيال
جيمس ( )46وكييفير مور
( )84ف��ي ح�ين و ّق���ع تيمو
بوكي ه��دف فنلندا الوحيد
(.)63
ول��ع��ب منتخب فنلندا
منقوصاً من خدمات العبه
ييري أورونن بعد طرده من
امليدان في الدقيقة .12
ورف��ع املنتخب الويلزي
رص���ي���ده إل����ى  16ن��ق��ط��ة،
ليصعد رسميا إلى املستوى
األول في البطولة ،في حني
جتمّد رصيد نظيره الفنلندي
ع��ن��د  12نقطة ف��ي امل��رك��ز
الثاني.
في املقابل ،ح��لّ املنتخب
األيرلندي في املركز الثالث
برصيد ثالث نقاط ،متقدماً
بفارق نقطة على بلغاريا،
متذيلة الترتيب ،التي هبطت
للمستوى الثالث في النسخة
املقبلة للبطولة القارية.
تألق املجر
بلغت املجر املستوى األول
بفوزها الثمني على تركيا
ب��ه��دف�ين نظيفني األرب��ع��اء

ضمن املرحلة األخ��ي��رة من
مباريات املجموعة الثالثة
من املستوى الثاني.
وت���ن���اوب ع��ل��ى تسجيل
هدفي الفائز ك��ل م��ن ديفيد
سيغر ( )57وكيفن فارجا
(.)5+90
ورف���ع املنتخب املجري
رص��ي��ده إل��ى  11نقطة في
ص���دارة املجموعة ليضمن
املشاركة ب��دوري املستوى
األول في النسخة القادمة من
البطولة.
في املقابل ،دكّ املنتخب
ال��ص��رب��ي ش���ب���اك ن��ظ��ي��ره
ال��روس��ي بخماسية نظيفة
ل��ي��ح��رم��ه م����ن ال��ص��ع��ود
للمستوى األول.
وجت��مّ��د رص��ي��د روس��ي��ا
عند  8نقاط ف��ي ح�ين هبط
املنتخب التركي للمستوى
ال��ث��ال��ث باحتالله للمركز
األخير بفارق األهداف خلف
صربيا الثالثة ( 6نقاط).
التشيك تكسب الرهان
ح��ج��زت التشيك مقعدا
لنفسها في دوري املستوى
األول بالنسخة الثالثة من
بطولة دوري األمم األوروبية
ب��ان��ت��ص��اره��ا ال��غ��ال��ي على
سلوفاكيا بهدفني نظيفني.
�ج��ل للتشيك ك��ل من
وس� ّ
ت���وم���اس س��وس��ي��ك ()17
وزدينيك أوندراسيك (.)55
ورف��ع املنتخب التشيكي
رص���ي���ده إل����ى  12نقطة
ليتصدّر املجموعة الثانية
ف����ي ح��ي�ن جت���مّ���د رص��ي��د
سلوفاكيا عند  4نقاط في
املركز األخير لتنزل رسميا
للمستوى الثالث.

النمسا حتقق مرادها
بلغ املنتخب النمساوي
دوري امل���س���ت���وى األول
بالنسخة املقبلة من بطولة
دوري األمم األوروب���ي���ة
بتعادله  1-1م��ع نظيره
ال��ن��روي��ج��ي ف���ي اجل��ول��ة
ال���س���ادس���ة األخ����ي����رة من
مباريات املجموعة األول��ى
من املستوى الثاني والتي
شهدت أيضا تعادل منتخبي
أيرلندا الشمالية ورومانيا
بنفس النتيجة.
وبادرت النرويج بافتتاح
النتيجة عبر غاياس زاهيد
( )61قبل أن ت��درك النمسا
ال��ت��ع��ادل بواسطة أدري���ان
غربيتتش (.)4+90
وت������ص������دّر امل��ن��ت��خ��ب
النمساوي مجموعته برصيد
 13نقطة مقابل عشر نقاط
للنرويج في املرتبة الثانية .
أم���ا أي��رل��ن��دا الشمالية
فقد ت��أك��د هبوطها ل��دوري
املستوى الثالث بعد احتاللها
ل��ل��م��رك��ز األخ���ي���ر ب��رص��ي��د
نقطتني.
سلوفينيا تتأهل للمستوى
الثاني
تأهل املنتخب السلوفيني
للمستوى الثاني في النسخة
املقبلة لبطولة دوري األمم
األوروب����ي����ة ب��ع��دم��ا حقق
ت��ع��ادال ثميناً ( )0-0على
أرض ال��ي��ون��ان ف��ي اجلولة
ال���س���ادس���ة األخ����ي����رة من
مباريات املجموعة الثالثة
م��ن امل��س��ت��وى ال��ث��ال��ث التي
ش��ه��دت أي��ض��ا ف��وز منتخب
كوسوفو  0-1على ضيفه
منتخب مولدوفا.

