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إسبانيا تتصدر املجموعة السادسة بعد الفوز
على السويد في تصفيات يورو 2020
حققت إسبانيا ف��وزه��ا ال��راب��ع في
أربع مباريات لتتصدر مجموعتها في
تصفيات بطولة أوروب���ا لكرة القدم
 2020بعدما تغلبت على السويد
3صفر أول من أمس عقب تفوقها علىالفريق الزائر في الشوط الثاني بهدفني
من ركلتي جزاء وهدف متأخر من ميكل
أويارزابال.
وسجل القائد سيرجيو راموس هدفه
السابع في ثماني مباريات دولية ليمنح
املنتخب اإلسباني التقدم في الدقيقة 64
كما هز ألفارو موراتا الشباك من ركلة
جزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة .85
وأكمل أويارزابال الثالثية باستاد
سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد
قبل دقيقتني على النهاية بعد أن شارك
ك��ب��دي��ل ل��ي��خ��وض م��ب��ارات��ه ال��دول��ي��ة
األولى.
ورف���ع االن��ت��ص��ار رص��ي��د إسبانيا
إل��ى  12نقطة ف��ي ص���دارة املجموعة
السادسة بعد أربع مباريات .وحتتل
ال��س��وي��د امل��رك��ز ال��ث��ان��ي بسبع نقاط
بالتساوي مع رومانيا التي سحقت
مالطا 4-صفر خارج الديار.
واعتقد املنتخب اإلسباني أنه تقدم
في الشوط األول عندما حول املهاجم
رودريجو الكرة في الشباك من مدى
قريب بعد متريرة عرضية من زميله
في بلنسية دان��ي باريخو لكن الهدف
ألغاه احلكم بداعي التسلل في قرار
خاطئ .وال تستخدم تكنولوجيا حكم
الفيديو املساعد في التصفيات.
وغاب لويس إنريكي مدرب إسبانيا
للمباراة الثالثة على التوالي ألسباب
شخصية لكن املنتخب اإلسباني بدا
مسيطرا دائما رغم عدم تشكيل خطورة
حقيقية حتى ق��دم أوي��ارزاب��ال حملته
الرائعة.
واص��ل أص��ح��اب األرض محاصرة

املنتخب السويدي وجن��ح في التقدم
ع��ن��دم��ا مل��س��ت ال���ك���رة ذراع امل��داف��ع
سيباستيان الرس��ون وخ��دع رام��وس
بهدوء احلارس روبن أولسن ليسجل
من عالمة اجلزاء.
وبالكاد شكل املنتخب السويدي
خ��ط��ورة على ح���ارس إسبانيا كيبا
أري��زاب��االج��ا ،ال��ذي حافظ على مكانه
على حساب ديفيد دي خيا ،واحتسبت
ركلة جزاء أخرى لصالح إسبانيا بعد
مخالفة من فيليب هيالندر ضد موراتا.
وتخلى راموس عن فرصة تسجيل
هدف آخر وترك الكرة ملوراتا الذي جنح
في هز الشباك من عالمة اجل��زاء ،لكن
أكبر حتية في املباراة كانت من نصيب
أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد على
هدفه الرائع.
وقال راموس الذي أهدى االنتصار
وال��ف��وز  1-4على ج��زر ال��ف��ارو يوم
اجل��م��ع��ة ل��ل��م��درب ل��وي��س إن��ري��ك��ي
”واجهنا صعوبات في البداية لكن في
الشوط الثاني حاولنا اختراق دفاعهم
بشكل أكبر وقطعنا خطوة أخرى نحو
التأهل لبطولة أوروبا“.
وأضاف ”هذا موقف غير عادي لكننا
حققنا الفوز على األقل من أجل املدرب.
ك��ان م��ن املهم للغاية احل��ص��ول على
النقاط الست وأمتنى أن يعود كل شيء
لطبيعته بعد العطلة ونستطيع جميعا
بدء الرحلة مرة أخرى معا“ .وسيطرت
رومانيا على مباراتها ضد مالطا مبكرا
بهدفني من جورجي بوشكاش وهدف
من ألكسندر كيبتشيو ال��ذي طُ ��رد في
الدقائق األخيرة قبل أن يختتم دينيس
مان الرباعية في الوقت احملتسب بدل
الضائع .ومتلك النرويج خمس نقاط
في املركز الرابع بعد فوزها 2-صفر
خ��ارج ملعبها على ج��زر الفارو التي
تتذيل ترتيب املجموعة بدون نقاط.

سيرجيو راموس يحتفل بالهدف األول إلسبانيا

هدف عكسي يهدي أيرلندا الفوز على جبل طارق
سجل جوزيف تشيبولينا هدفا عكسيا
وأضاف البديل روبي برادي هدفا بضربة
رأس في الوقت احملتسب ب��دل الضائع
لتفوز أيرلندا 2-صفر على جبل طارق
في املجموعة الرابعة بتصفيات بطولة
أوروبا  2020لكرة القدم أول من أمس.
ودخل األيرلنديون املباراة املقامة على
أرضهم بدون هزمية في صدارة املجموعة
عقب التعادل  1-1مع مضيفتها الدمنرك
ي���وم اجل��م��ع��ة ورغ���م أن��ه��ا اس��ت��ح��وذت
على الكرة خ�لال امل��ب��اراة فإنها واجهت
صعوبات في هز الشباك.
وتسبب املهاجم ديفيد مكجولدريك في
متاعب كبيرة لدفاع الفريق الزائر وسدد
ك��رة في الدقيقة  27حولها تشيبولينا
باخلطأ في مرماه ليمنح أيرلندا التقدم.
والحت للفريق صاحب الضيافة الكثير
من الفرص وكاد مكجولدريك أن يضاعف
الغلة بتسديدة ارتطمت بالقائم قبل أن
يحسم ب��رادي نتيجة املباراة في الوقت
احملتسب بدل الضائع.
ولم تواجه الدمنرك هذه املتاعب في
كوبنهاجن حيث سجل كاسبر دولبرج
ثنائية وبينهما ه��دف م��ن رك��ل��ة ج��زاء
لكريستيان إريكسن إضافة إلى هدفني من
يوسف بولسن والبديل مارتن بريثويت
لتنتهي املباراة بالفوز  1-5على جورجيا.
ومتلك أيرلندا عشر نقاط م��ن أرب��ع
مباريات وحتتل الدمنرك املركز الثاني

بدأت اليابان سعيها لبلوغ ثالث نهائي على
التوالي في كأس العالم للسيدات لكرة القدم
بتعادل سلبي مع األرجنتني التي اقتنصت أول
نقطة في تاريخ مشاركتها بالبطولة أول من
أمس.
واستحوذت اليابان ،املصنفة السابعة عاملية،
بقيادة املدربة أساكو تاكاكورا على الكرة في
الشوط األول بنسبة الثلثني تقريبا لكنها عانت
إليجاد طريقة لتجاوز قلبي دف��اع األرجنتني
أجوستينا باروسو وألدانا كوميتي.
وج��اءت الفرصة الوحيدة اخلطيرة لليابان
عقب االستراحة عندما أطلقت املهاجمة كومي
يوكوياما تسديدة بعيدة امل��دى لكن احلارسة
األرجنتينية فانينا كوريا تصدت لها قبل أن
تتابع يوكي سوجاساوا الكرة وتطيح بها أعلى
العارضة.
وجت��ن��ب ف��ري��ق امل����درب ك��ارل��وس بوريلو
اخلسارة ألول مرة في كأس العالم حيث خسرت
األرجنتني مبارياتها الست السابقة في البطولة.
وت��ذي��ل��ت األرج��ن��ت�ين مجموعتها ف��ي اخ��ر
مشاركتني في البطولة عامي  2003و2007
وترى القائدة إستيفانيا بانيني أن هذه النتيجة
فرحة روبي برادي بهدف أيرلندا الثاني

بخمس نقاط من ثالث مباريات.
وتأتي سويسرا ،التي احتلت املركز

الرابع في دوري األمم ،في املركز الثالث
ب��أرب��ع ن��ق��اط م��ن م��ب��ارات�ين بينما متلك

معارضة  15نادي ًا إيطالي ًا لتعديالت
دوري أبطال أوروبا
ع���ارض خمسة ع��ش��ر ن��ادي��اً من
الدرجة األولى اإليطالية االصالحات
اجلدلية لرابطة األندية األوروبية
املقترحة على مسابقة دوري أبطال
أوروب��ا في كرة القدم ،والتي يدعمها
يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني
س��ن��وات ،بحسب ما أش��ارت تقارير
صحافية.
وك��ان رئيس يوفنتوس ورابطة
األن��دي��ة األوروب��ي��ة أن��دري��ا أنييلي،
دافع األسبوع املاضي عن التعديالت
املقترحة ،مؤكدا ً أنها تهدف حلماية
األندية الصغيرة من سطوة البطوالت
اخلمس الكبرى لألندية.
ومت اجراء تصويت من قبل رابطة
ال��دوري اإليطالي في ما يخص نصاً
مشتركا معارضا للمشروع ،فكان
يوفنتوس املعترض الوحيد فيما
امتنعت أن��دي��ة روم���ا ،إن��ت��ر ،ميالن
وفيورنتينا عن التصويت ،بحسب
صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت».
وتقترح رابطة األندية األوروبية
نظام مسابقات مبشاركة  128نادياً
موزعة على ث�لاث بطوالت (عوضاً
عن بطولتني حاليا ً) بغرض اعتمادها
بدءا ً من العام .2024
وبحسب الصيغة اجلديدة ،سيكون
دوري األبطال من أربع مجموعات من
ثمانية فرق في الدور األول ،بدالً من
الصيغة احلالية لثماني مجموعات

اليابان تبدأ كأس العالم بتعادل
سلبي مع األرجنتني

جدل كبير يحوم حول مسابقة دوري أبطال أوروبا

من أربعة ف��رق ،بحيث تتأهل الفرق
الستة األول��ى من كل مجموعة إلى
النسخة املقبلة ،بصرف النظر عن
ترتيبها في بطوالتها الوطنية ،ما
ق��د يقلص بشكل كبير أهمية تلك
البطوالت.
ورأت األن��دي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة الـ15
املعارضة أن خططا ً مماثلة قد تخفض
 35%من ايرادات الدرجة األولى.
وال تالقي التعديالت رواج� ً�ا لدى
بعض البطوالت وخصوصاً رابطة
ال���دوري اإلنكليزي التي عارضتها
باالجماع.
عارضت االصالحات سبعة أندية
إسبانيّة ،ل��م يكن العمالقان ري��ال

مدريد وبرشلونة من بينها ،إلى جانب
أندية الدوري األملاني ،فيما وقف 17
ناديا ً من الدرجة األولى الفرنسية في
وجه املشروع وامتنع عن التصويت
كل من باريس سان جيرمان وليون
ومرسيليا.
وستبحث رابطة األندية واالحتاد
األوروب������ي ل��ك��رة ال���ق���دم وراب��ط��ة
ال��دوري��ات التي تضم مئات األندية،
التعديالت املقترحة في اجتماع يعقد
في  11سبتمبر.
وشدد أنييلي على أن «كل األندية
أدركت أن األمر هو فعالً بداية املسار.
لم ينقش أي أمر في الصخر ،وال يزال
أمامنا الكثير ملناقشته».

جورجيا ثالث نقاط ويتذيل جبل طارق
الترتيب دون أي نقطة.

صربيا تعيد حملتها
األوروبية للطريق الصحيح
وأوكرانيا تعزز صدارتها
أع��ادت صربيا حملتها في تصفيات بطولة
أوروبا  2020لكرة القدم إلى الطريق الصحيح
بالفوز  1-4على ضيفتها ليتوانيا بينما شددت
أوكرانيا قبضتها على صدارة املجموعة الثانية
بالفوز 1-صفر على لوكسمبورج أول من أمس.
وحتتل أوكرانيا املركز األول برصيد عشر
نقاط م��ن أرب��ع مباريات تليها لوكسمبورج
التي متلك أربع نقاط من أربع مباريات .ومتلك
صربيا صاحبة املركز الثالث أرب��ع نقاط من
ثالث مباريات وتتأخر عن لوكسمبورج بفارق
األهداف.
ومتلك البرتغال بطلة أوروب���ا ،التي فازت
بدوري األمم يوم االحد بعد التغلب على هولندا،
نقطتني من مباراتني وتتذيل ليتوانيا الترتيب
بنقطة من ثالث مباريات.
وب��ع��د هزميتها ال��س��اح��ق��ة بخماسية في
أوكرانيا يوم اجلمعة حققت صربيا أول انتصار
لها ف��ي م��ش��وار التصفيات ف��ي م��ب��اراة أقيمت
ب��دون جمهور تنفيذا لعقوبة بسبب تصرفات
جماهيرها في دوري األمم أم��ام اجلبل األسود
في نوفمبر.
وسجل ألكسندر ميتروفيتش ثنائية وأضاف
لوكا يوفيتش املنضم حديثا إلى ري��ال مدريد
هدفا آخر بتسديدة رائعة ليمنحا صربيا التقدم
3صفر في الشوط األول وحسم آدم لياييتشالفوز الكبير بعد أن قلصت ليتوانيا النتيجة في
الدقيقة  71من ركلة جزاء.
وفازت أوكرانيا على ضيفتها لوكسمبورج
بهدف وحيد سجله املهاجم رومان يارمتشوك
بضربة رأس في الدقيقة السادسة.

ميكن أن متثل نقطة ان��ط�لاق لباقي مباريات
البطولة.
وقالت املهاجمة ”هذه النقطة مهمة حقا لنا.
أعتقد أنه ميكن أن نظهر إمكانياتنا خالل البطولة
وما ميكن أن نقدمه كفريق.
”بذلنا مجهودا كبيرا طوال املباراة وبتركيز
متواصل ألننا واجهنا منافسا قويا.
”نثق ف��ي ق��درت��ن��ا ع��ل��ى م��واص��ل��ة القتال
واقتناص املزيد من النقاط وعدم العودة للوطن
بنقطة واحدة“.
وبدا أداء اليابان ،املتوجة بلقب كأس العالم
 2011بالفوز على الواليات املتحدة في النهائي،
باهتا على الصعيد الهجومي إذ كانت لها ثالث
محاوالت فقط على املرمى.
وقالت املدربة تاكاكورا ”ال ندافع أم��ام أي
فريق .لكن األداء كان متحفظا اليوم“.
وأقيمت املباراة األخرى في املجموعة الرابعة
ي��وم األح���د حيث تغلبت إجن��ل��ت��را  1-2على
اسكتلندا في نيس لتتصدر املجموعة.
وستلتقي اليابان مع اسكتلندا في رين يوم
اجلمعة املقبل بينما سيواجه فريق املدرب فيل
نيفيل األرجنتني في لوهافر في اليوم ذاته.

الدمنارك متطر شباك
جورجيا بخماسية

فرحة يوسف بولسن بهدف الدمنارك الرابع

اكتسح منتخب الدمنارك لكرة القدم ضيفه
منتخب ج��ورج��ي��ا  1-5خ�لال امل��ب��اراة التي
جمعتهما أول من أمس في اجلولة الرابعة من
املجموعة الرابعة بالتصفيات املؤهلة لكأس أمم
أوروب��ا (ي��ورو  ،)2020التي شهدت أيضا فوز
ايرلندا على جبل طارق .0-2
وس��ج��ل أه���داف منتخب ال��دمن��ارك كاسبر
دول��ب��ي��رج (ه��دف��ان) ف��ي الدقيقتني  13و،63
وكريستيان إيريكسن في الدقيقة  30من ركلة
جزاء ،ويوسف بولسن في الدقيقة  ،73ومارت
بريثويت في الدقيقة األخيرة من املباراة.
فيما سجل هدف جورجيا سابا لوبزاهانيدزي

في الدقيقة  25ورفع املنتخب الدمناركي رصيده
إل��ى  5نقاط في املركز الثاني ،وتوقف رصيد
منتخب جورجيا عند  3نقاط في املركز الرابع
قبل األخير .وفي املباراة الثانية ،فاز منتخب
أيرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق .0-2
وس��ج��ل ه��دف��ي منتخب أي��رل��ن��دا ج��وزي��ف
تشبوليما ،العب منتخب جبل ط��ارق ،باخلطأ
في مرمى فريقه في الدقيقة  27وروبي برادي في
الدقيقة األخيرة من املباراة.
ورفع منتخب أيرلندا رصيده إلى  10نقاط
في صدارة الترتيب ،وظل منتخب جبل طارق بال
نقاط في قاع الترتيب

