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تركيا تخسر أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2020

فرنسا تستعيد نغمة االنتصارات بالفوز في أندورا
ف��ازت فرنسا بسهولة - 4صفر خارج
أرض��ه��ا على أن����دورا امل��ت��واض��ع��ة لتعود
لصدارة املجموعة الثامنة بتصفيات بطولة
أوروب���ا  2020لكرة ال��ق��دم أول م��ن أمس
متجاوزة الهزمية الصادمة أمام تركيا.
ووض��ع كيليان مبابي أبطال العالم في
املقدمة بتسديدة متقنة من فوق احلارس في
الدقيقة  11وهو الهدف رقم  100في مسيرة
املهاجم البالغ عمره  20عاما.
وع��زز وس��ام بن ي��در وفلوريان توفني
التقدم قبل االستراحة مبساعدة احلارس
امل��ت��ردد جوسيب جوميز وه��ز الالعبان
الشباك ألول مرة مع املنتخب الوطني.
وأضاف املدافع كورت زوما الهدف الرابع
بعد مرور ساعة ،وهو هدفه الدولي األول
أيضا ،مستغال ركلة ركنية.
وضمد االنتصار جراح الهزمية 2-صفر
أمام تركيا األسبوع املاضي وتقدمت فرنسا
ل��ص��دارة املجموعة الثامنة برصيد تسع
نقاط وبفارق األه��داف عن تركيا صاحبة
املركز الثاني وأيسلندا التي حتتل املركز
الثالث.
وفازت أيسلندا  1-2مبلعبها على تركيا
بينما تغلبت ألبانيا 2-صفر على مولدوفا
وصعدت للمركز الرابع بست نقاط بينما
تقبع أندورا في املركز األخير بدون نقاط.
وأقيمت مباراة أيسلندا أمام تركيا وسط
توترات بني البلدين بعدما اشتكى الفريق
ال��زائ��ر من االنتظار مل��دة ث�لاث ساعات في
منطقة فحص ج���وازات السفر ف��ي اليوم
السابق مبطار كيفالفيك باإلضافة لتفتيش
احلقائب.
كما اقترب رجل ،على سبيل الدعابة فيما
يبدو ،من الالعبني في قاعة الوصول باملطار
وسخر منهم مما دعا املتحدث باسم الرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان للشكوى من
”عدم االحترام غير املقبول“ جتاه الفريق.
وم��ن��ح امل��داف��ع راج��ن��ار سيجوردسون
التقدم أليسلندا ف��ي الدقيقة  21بضربة
رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية ثم هز
الشباك مجددا عقب  11دقيقة الحقة بضربة

مبابي البالغ عمره  20عاما سجل الهدف رقم  100في مسيرته

رأس أيضا من ركلة ركنية مت تنفيذها بشكل
جيد .ورد املنتخب التركي بهدف من ضربة

رأس أيضا عقب ركلة ركنية نفذها دوروكان
ت��وك��وز قبل نهاية ال��ش��وط األول لكنه لم

ينجح في تسجيل ه��دف التعادل لتنتهي
البداية املثالية للفريق في التصفيات.

ول��م ي��رد شينول جونيش م��درب تركيا
بعد املباراة على أسئلة حول طريقة التعامل

أملانيا متطر شباك إستونيا بثمانية وأيرلندا تتخطى «روسيا البيضاء» بشق األنفس
سجلت أملانيا خمسة أهداف في
غضون  27دقيقة في الشوط األول
لتسحق استونيا - 8صفر أول
من أمس وحتقق ثالثة انتصارات
في ث�لاث مباريات في املجموعة
الثالثة بتصفيات بطولة أوروب��ا
 2020لكرة القدم.
ومتلك أملانيا اآلن تسع نقاط
متأخرة بثالث نقاط عن أيرلندا
الشمالية صاحبة الصدارة التي
حققت أربعة انتصارات في أربع
مباريات لكنها احتاجت إلى هدف
في الدقيقة  86عبر ب��ادي مكنير
لتفوز على مستضيفتها روسيا
البيضاء - 1صفر.
وب���دأت أمل��ان��ي��ا امل��ب��اراة بقوة
وس��ج��ل م���ارك���و روي����س ه��دف�ين
وأضاف سيرجي جنابري وليون
جوريتسكا وإيلكاي جندوجان
ثالثة أهداف ليقتلوا املباراة فعليا
بحلول الدقيقة .37
ولم متنح سرعة وسالسة لعب
منتخب أملانيا أي فرصة للمنافس
الذي لم مينعه التحصن الدفاعي
من الهزمية الكبيرة.
وكان هدف رويس الثاني الرائع
والذي سجله من ركلة حرة من 20
مترا أول هدف من ركلة حرة ألملانيا
منذ .2007
وبعدها سجل جنابري هدفه
الشخصي الثاني بعد االستراحة
قبل أن يهز تيمو فيرنر وليروي
ساني الشباك في مباراة من طرف
واح��د أك��دت أيضا حتسن منتخب
أملانيا.
وت��س��ع��ى أمل��ان��ي��ا الع����ادة بناء
الفريق بعد مسيرة مخيبة في كأس

ليروي ساني

مع الفريق في املطار لكنه ألقى باللوم في
األداء على اإلرهاق.

ويلز املتعثرة تخسر
للمرة الثانية في أسبوع
واملجر تتصدر
تعرضت آمال ويلز في التأهل لبطولة أوروبا
لكرة القدم  2020لضربة قوية بعد اخلسارة
1صفر أمام املجر متصدرة املجموعة اخلامسةفي بودابست أول من أمس.
وسجل ماتي باتكاي هدف الفوز قبل عشر
دقائق على النهاية ليصعد أصحاب الضيافة
إلى القمة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات
بفارق ثالث نقاط عن سلوفاكيا صاحبة املركز
الثاني.
وأتيحت أخطر فرصة لفريق امل��درب رايان
جيجز ،الذي خسر  1-2أمام كرواتيا يوم السبت
املاضي ،أمام جاريث بيل مهاجم ريال مدريد في
الشوط الثاني لكنه سدد كرة ضعيفة.
ومتلك ويلز ،التي بلغت ال��دور قبل النهائي
في بطولة أوروبا  ،2016ثالث نقاط من ثالث
مباريات بفارق ست نقاط خلف املجر.
وأصبح ماريك هامشيك الهداف التاريخي
لسلوفاكيا بعدما أحرز هدفني خالل الفوز 1-5
على أذربيجان خارج األرض رافعا رصيده إلى
 24هدفا وتخطى رقم روبرت فيتيك.

وكالة حماية البيانات
في إسبانيا تفرض
غرامة على «الليغا»

ماركو رويس سجل هدفني للمانشافت

العالم  2018حيث خ��رج��ت من
الدور األول إضافة إلى هبوطها من
درجتها في دوري األمم األوروبية.
وفازت أملانيا أيضا على روسيا

البيضاء 2-صفر يوم السبت.
وأب���ل���غ روي�����س ،ال����ذي س��دد
أيضا في اطار املرمى ،الصحفيني
”كنا نرغب في تسجيل املزيد من

األهداف أكثر مما فعلنا أمام روسيا
البيضاء وجنحنا في ذلك“.
وتابع ”فعلنا ذلك بشكل رائع
في أول نصف ساعة .لعبنا بايقاع

ساني يرفض اإلفصاح عن
مصيره مع مانشستر سيتي
رف��ض الع��ب ن��ادي مانشستر سيتي اإلجن��ل��ي��زي ،النجم
األملاني ليروي ساني ،بعد أن خاض أخر مبارياته لهذا املوسم
مع منتخب بالده ،الكشف عن قراره بشأن مستقبله ،قبل أن يبدأ
عطلته الصيفية.
قال ساني ( 23عاما ً) ،عقب فوزه مع املنتخب األملاني
 0-8على أندورا ،في التصفيات املؤهلة لبطولة كأس
أمم أوروبا يورو « :2020اآلن سأبدأ عطلتي ،األمور
األخرى ستتضح في وقتها».
وردا ً على سؤال عما إذا كانت زيارته ملدينة ميونخ
األملانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ األملاني لبدء
مفاوضات معه ،أجاب ساني قائالً« :هذا السؤال يجب
أن يوجه لبايرن ميونخ».
وطبقاً لتكهنات الصحف العاملية ،يتطلع بايرن
ميونخ للفوز بخدمات ساني الذي ال يزال يتبقى
له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي ،الذي
يقوده فنيا ً املدرب اإلسباني بيب غوارديوال.

جيد جدا وكانت متريراتنا متقنة“.
وستلعب أمل��ان��ي��ا ف��ي امل��ب��اراة
املقبلة مع هولندا في السادس من
سبتمبر أيلول بينما تستضيف

أيرلندا الشمالية ،التي فازت بأربع
مباريات على التوالي في بداية
حملتها في التصفيات ألول مرة،
أملانيا في التاسع من سبتمبر.

لوكاكو يحظى باحلب في بلجيكا
وسط تكهنات حول مستقبله

حاول روميلو لوكاكو تعويض موسمه غير
السعيد مع مانشستر يونايتد بالظهور بقوة
مع بلجيكا وتسجيل هدفني في الفوز 3-صفر
على أسكتلندا في تصفيات بطولة أوروب��ا
 2020لكرة القدم ليذكر مدربي األندية مبا
يستطيع فعله.
ورفعت اجلماهير البلجيكية الفتة كبيرة
لإلشادة بالعمالق لوكاكو قبل انطالق املباراة
وكتبت ”عمره  26عاما وأص��ب��ح أسطورة
بالفعل“ ووصف املدرب روبرتو مارتينيز هذا
األمر ”باحلب“ الذي يجعل فريقه استثنائيا
في أوروبا.
وسجل لوكاكو الهدفني في الدقيقتني 45
و 57ليحافظ لبلجيكا على سجلها اخلالي من
الهزمية في أربع مباريات باملجموعة التاسعة
وق��ال الالعب إن لديه رغبة قوية في تعديل
الصورة بعد موسم محبط مع مانشستر فقد
خالله مكانه وسط حديث عن إمكانية رحيله.
وق��ال لوكاكو ”خضت موسما صعبا على
مستوى النادي .فقدت مركزي ولم ألعب كثيرا.
لكن هذه مرحلة في حياتي وستساعدني في
اخلطوة املقبلة“.
ولم يرد لوكاكو على سؤال حول إمكانية

لوكاكو

انتقاله إلى إنترناسيونالي اإليطالي.
وأشاد مارتينيز مدرب بلجيكا بثبات أداء
لوكاكو أمام املرمى في آخر ثالث سنوات حيث
ساعد بالده على احتالل املركز الثالث في كأس
العالم  2018وواص��ل التألق بتسجيل ثالثة
أهداف في آخر مباراتني.
وقال مارتينيز ”أحيانا أشعر باحلزن عندما
ال أرى روميلو يستمتع في كرة القدم .عندما
يستمتع بلعب كرة القدم يكون هدافا خطيرا“.

أكدت وكالة حماية البيانات الوطنية ،أنها
غرمت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم 250
ألف يورو ( 283ألف دوالر) ،بسبب عدم إبالغ
مستخدمي تطبيقه الرسمي بطريقة مالئمة،
بأن البرنامج يستطيع تفعيل مكبرات الصوت
بالهواتف احملمولة ،ومراقبة موقع املستخدم.
قالت رابطة الدوري اإلسباني في بيان ،أنها
ملتزمة دائماً بلوائح حماية البيانات ،ونفت
انتهاك القانون.
وأض��اف��ت« :راب��ط��ة «ال��ل��ي��غ��ا» ال تتفق مع
ه��ذا ال��ق��رار ،وترفض العقوبة الظاملة التي ال
أساس لها ،وترى أن وكالة حماية البيانات لم
تتخذ اخل��ط��وات الضرورية لفهم كيفية عمل
التكنولوجيا».
وأض��اف��ت« :وبالتالي فإنها ستطعن على
ال��ق��رار ف��ي احملكمة ،لتوضيح أن تصرفاتها
كانت دائ��م��اً على ق��در املسؤولية ،وتتماشى
مع القانون» .ومت تنزيل التطبيق أكثر من 10
ماليني مرة.

الدمنارك تعني املدرب
هيوملاند بدءا من 2020
أعلن االحتاد الدمنركي لكرة القدم أمس األربعاء
تعيني كاسبر هيوملاند ،مدرب ماينتس السابق،
لقيادة املنتخب الوطني بدءا من  2020وملدة أربع
سنوات.
وسيتولى امل��درب الدمنركي البالغ عمره 47
عاما املسؤولية خلفا للمدرب احلالي أوجه هاريده
الذي يشغل املنصب منذ  2016وقاد الفريق إلى
دور الستة عشر بكأس العالم املاضية في روسيا.
وحتتل الدمنارك املركز الثاني في املجموعة
الرابعة بتصفيات أوروبا .2020

