
حقق املنتخب البلجيكي 
انتصاره الثاني على التوالي 
في التصفيات املؤهلة لبطولة 
ك��أس أمم أوروب���ا لكرة القدم 
)ي������ورو 2020(، ب��ف��وزه 
على املنتخب القبرصي 2-
0 ف��ي اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
منافسات املجموعة التاسعة 
بالتصفيات، وال��ت��ي شهدت 
أي��ض��اً ف��وز املنتخب الروسي 
على مضيفه كازاخستان 0-4 
واملنتخب اإلسكتلندي على 

سان مارينو 0-2.
وس���ج���ل ه���دف���ي امل��ن��ت��خ��ب 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي اي���دي���ن ه����ازارد 
وميشي باتشواي في الدقيقتني 

العاشرة و18.
ورف���ع املنتخب البلجيكي 
رص��ي��ده إل���ى س��ت ن��ق��اط في 
ص����دارة ال��ت��رت��ي��ب، وت��وق��ف 
رص��ي��د منتخب ق��ب��رص عند 
ث��اث نقاط في املركز الثاني 
ب��ف��ارق األه���داف أم��ام روسيا 

وكازاخستان وإسكتلندا.
وك���ان املنتخب البلجيكي 
ف��از ف��ي اجل��ول��ة األول���ى على 
نظيره الروسي 3-1، فيما فاز 
املنتخب القبرصي على سان 

مارينو بخماسية نظيفة.
وفي املباراة الثانية، اكتسح 

امل��ن��ت��خ��ب ال���روس���ي مضيفه 
كازاخستان 0-4.

وس��ج��ل أه����داف املنتخب 
الروسي دينيس تشيريشيف 
)ه��دف��ان( ف��ي الدقيقتني 19 
واألخ��ي��رة م��ن ال��ش��وط األول 
وأرتيم دزيوبا في الدقيقة 52 
واب����زال بيسيبيكوف، العب 
منتخب كازاخستان، باخلطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة 62.
وحصد املنتخب الروسي 

أول ث�����اث ن���ق���اط ل����ه ف��ي 
التصفيات، بعد خسارته في 
اجلولة املاضية أم��ام املنتخب 
البلجيكي 1-3، فيما توقف 
رص��ي��د منتخب كازاخستان 
عند ث��اث نقاط بعدما تغلب 
في اجلولة األولى على املنتخب 

االسكتلندي 3 0-.
وف��ي امل��ب��اراة الثانية، فاز 
امل��ن��ت��خ��ب اإلس��ك��ت��ل��ن��دي على 

مضيفه سان مارينو 0-2.

وس���ج���ل ه���دف���ي امل��ن��ت��خ��ب 
اإلس��ك��ت��ل��ن��دي كيني م���اك لني 
وجوني روسيل في الدقيقتني 

الرابع و74.
وحصد املنتخب اإلسكتلندي 
أول ث�����اث ن���ق���اط ل����ه ف��ي 
التصفيات، فيما ظل منتخب 
سان مارينو با نقاط في قاع 
الترتيب، حيث خسر مباراته 
األولى أمام املنتخب القبرصي 

.5-0

أح���رز م��ات��ي ب��ات��ك��وي هدفه 
ال���دول���ي األول ل��ت��ح��ول املجر 
تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على 
كرواتيا وصيفة كأس العالم في 
تصفيات بطولة أوروب��ا 2020 
ل��ك��رة ال��ق��دم ض��م��ن املجموعة 

اخلامسة.
وفتحت نتيجة هذه املباراة 
املثيرة املجموعة على مصراعيها 
بعد ف��وز وي��ل��ز 1 -ص��ف��ر على 
سلوفاكيا في كارديف في وقت 

سابق.
ومتلك منتخبات سلوفاكيا 
وويلز واملجر وكرواتيا ثاث 
نقاط بينما تتذيل أذربيجان 
املجموعة ب���دون ن��ق��اط لكنها 
خاضت مباراة واحدة مثل ويلز 
مقابل مباراتني لباقي املنتخبات.

وبدا أن كرواتيا، التي تغلبت 
2-1 على ضيفتها أذربيجان يوم 
اخلميس امل��اض��ي، ف��ي طريقها 
إلى فوز سهل عندما تقدم أنتي 
ريبيتش بعد س��ت دق��ائ��ق من 
البداية بتسديدة من مدى قريب 
بعد متريرة منخفضة من أندريه 

كراماريتش.
لكن املجر املدعومة بجماهير 
غ��ف��ي��رة أدرك����ت ال��ت��ع��ادل في 
الدقيقة 34 عبر امل��ه��اج��م آدم 
س���االي ال���ذي استغل متريرة 
متقنة من باالش جوجاك ليرسل 
تسديدة قوية من زاوية صعبة 
جت�����اوزت احل�����ارس ل��وف��ري 

كالينيتش.

وك��ان القائد جوجاك، الذي 
احتفل مبباراته الدولية املئة 
بعرض رائع، قلب املجر النابض 
حيث صنع الهدف الثاني الذي 
سجله باتكوي في الدقيقة 76 
بعد فشل الدفاع الكرواتي في 
إبعاد اخلطورة عن مرماه بعد 

ركلة ركنية.
وف���ش���ل ال���ب���دي���ل م���اري���ن 

ليوفاس ف��ي إب��ع��اد ال��ك��رة عن 
مرمى كرواتيا بعد ركلة حرة 
لينجح باتكوي في هز الشباك 
من مسافة مترين ليشعل فرحة 

اجلماهير في املدرجات.
وك��ادت املجر، التي خسرت 
خ���ارج ملعبها -2صفر أم��ام 
سلوفاكيا ف��ي افتتاح مشوار 
الفريقني بالتصفيات، أن تضيف 

ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ب��ع��ده��ا بسبع 
دقائق حيث أنقذ دفاع كرواتيا 
الكرة من على خط املرمى ثاث 
م���رات ف��ي ال��ل��ح��ظ��ات األخ��ي��رة 
للمباراة املثيرة. وتلتقي ويلز 
ف��ي اجل��ول��ة املقبلة ف��ي الثامن 
من يونيو حزيران املقبل خارج 
أرضها مع كرواتيا بينما ستلعب 

املجر في أذربيجان.

أح��رز نيكو شولتس مدافع أملانيا 
هدف الفوز في الدقيقة األخيرة لينتزع 
منتخب باده الفوز 3-2 خارج ملعبه 
على هولندا في مباراته االفتتاحية 
بتصفيات بطولة أوروب��ا لكرة القدم 

2020 أول من أمس.
وب��دا املنتخب األمل��ان��ي ف��ي طريقه 
لانتصار بعد أن أسفر أداؤه الرائع 
في الشوط األول عن هدفني سجلهما 
ليروي ساني وسيرج جنابري ليحصل 
امل��درب يواخيم ل��وف على دفعة غير 
متوقعة في سعيه إلعادة أبطال العالم 

2014 للمسار الصحيح.
لكن بعضا من هشاشة األشهر 12 
املاضية ظهرت عندما ت��رك املنتخب 
األملاني املباراة تفلت من قبضته، وصنع 
ممفيس ديباي هدفا للمدافع ماتيس دي 
ليخت ثم سجل بنفسه هدف التعادل 

بعد أداء مؤثر آخر من املهاجم املتألق.
لكن الظهير شولتس ك��ان صاحب 
الكلمة األخ��ي��رة ح��ني ه��ز الشباك في 
الدقيقة 90 بعد هجمة جيدة من اليسار 
ليعيد التقدم ألملانيا ومينحها انتصارا 

مهما في بداية مشوار التصفيات.

وتتصدر أيرلندا الشمالية املجموعة 
برصيد ست نقاط من مباراتني بعدما 
ف��ازت 2-1 على روسيا البيضاء يوم 
األح���د بفضل ه��دف��ي ج��ون��ي إيفانز 
وجوش مجينيز. ولدى أملانيا وهولندا 

ثاث نقاط.
وت��ص��دى ياسبر سيلسن ح��ارس 
هولندا لفرصة مبكرة م��ن جنابري 
لكن أملانيا تقدمت بهدف بعدما أرسل 
شولتس متريرة عرضية منخفضة من 
ناحية اليسار ووصلت الكرة إلى ساني 

الذي أطلق تسديدة قوية في املرمى.

وأضافت أملانيا الهدف الثاني بعد 
34 دقيقة من اللعب بعدما شق جنابري 
طريقه أم��ام فيرجيل ف��ان دي��ك مدافع 
هولندا وسدد من 25 مترا ليهز الشباك 
ل��ل��م��رة اخل��ام��س��ة ف��ي س��ت م��ب��اري��ات 

دولية.
وقلصت هولندا الفارق بعد ثاث 
دقائق من الشوط الثاني إذ أرسل ديباي 
كرة عرضية للمدافع الشاب دي ليخت 

الذي سجل هدفه الدولي األول.
وأدرك دي��ب��اي، ال��ذي أح��رز هدفني 
وصنع هدفني أمام روسيا البيضاء يوم 

اخلميس املاضي، التعادل بعد مرور 
ساعة من اللعب بتسديدة قوية بعد 

إخفاق دفاع أملانيا في تشتيت الكرة.
وه���ذه امل���رة الثانية منذ نوفمبر 
امل��اض��ي التي تنجح فيها هولندا في 
التعادل أمام أملانيا بعد التأخر بهدفني 
بينما وصل ديباي إلى 11 هدفا في آخر 

15 مباراة دولية.
لكن في النهاية فازت أملانيا إذ أرسل 
ماركو رويس كرة عرضية إلى شولتس 
داخ���ل امل��ن��ط��ق��ة ليحولها بتسديدة 

منخفضة في شباك سيلسن.
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نيكو شولتس سجل هدف أملانيا الثالث في الوقت القاتل

2020 أملانيا تخطف فوزًا قاتاًل من هولندا في تصفيات يورو 
خيبة األمل تسيطر
على العبي هولندا

أعرب قائد املنتخب الهولندي، فيرجيل فان دايك، وزميله 
ممفيس ديباي، عن خيبة أملهما للهزمية التي مني بها الفريق 

أمام ضيفه األملاني.
قال فان دايك في تصريحات إعامية بعد املباراة: »كانت 
هزمية الذعة للغاية، عدنا في املباراة خال الشوط الثاني، 
وكان من املمكن أن نخرج من املباراة بنقطة التعادل ولكن هذا 
لم يحدث«. وأوض��ح زميله ديباي الذي سجل الهدف الثاني 
للفريق: »نشعر بخيبة أمل بالطبع، لو لعبنا بنفس أسلوب 
الشوط الثاني كنا سنحصل على نتيجة أفضل، هدف احلسم 

جاء في اللحظة األخيرة«.
وأض��اف: »في الشوط األول لم نؤد دورن��ا بشكل صحيح 
وأهدرنا الوقت، في الشوط الثاني قدمنا أداًء رائعاً، نشعر 

بخيبة أمل هائلة لكننا ما زلنا نتحلى باإليجابية«.

كومان يعترف
بتألق »املانشافت«

اعترف املدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، بأن 
املنتخب األملاني قدم مباراة رائعة.

وق��ال كومان في تصريحات إعامية بعد امل��ب��اراة: »قدم 
املنتخب األملاني أداًء رائعاً في الشوط األول، ولم يفاجئني هذا 
املستوى«. وأض��اف: »املانشافت ميتلك فريقاً رائعاً.. فريقنا 
كان متماسكاً للغاية، وكان من املمكن أن تسير املباراة بشكل 

مختلف متاماً«.

 لوف: حالفنا احلظ والتوفيق 
أكد املدير الفني للمنتخب األملاني، يواخيم لوف، أن فريقه 
أحكم سيطرته متاماً على مجريات اللعب أمام نظيره الهولندي، 

واستحق الفوز الثمني على منافسه في عقر داره.
وقال لوف: »قدمنا أداًء رائعاً في الشوط األول، وفرضنا 
سيطرتنا على مجريات اللعب في املباراة بأكملها، كما تطور 

مستوانا بشكل جيد في املباراة وحققنا الفوز عن جدارة«.
وأوضح: »الشوط األول كان رائعاً، ولم نفقد الثقة بقدرتنا 
على الفوز في امل��ب��اراة، وحسمنا اللقاء بهجمة جيدة، رمبا 
متتعنا باحلظ والتوفيق في هذه املباراة، وهو ما افتقدناه 

بعض الشيء في مباريات الفترة املاضية«.
وأضاف: »الفوز هنا في هولندا أمر رائع للغاية في بداية 

مسيرتنا بالتصفيات، وسيساعدنا فيما هو مقبل«.

بلجيكا حتقق االنتصار الثاني بالتصفيات 
األوروبية على حساب قبرص

فرحة العبي املنتخب البلجيكي
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املجر تقلب الطاولة على كرواتيا بثنائية

لقطة من مباراة كرواتيا واملجر

جانب من تدريبات املنتخب اإليطالي

فرصة مثالية إلسبانيا وإيطاليا للتفوق
2020 في تصفيات يورو 

س��ي��ك��ون امل��ن��ت��خ��ب��ان اإلس��ب��ان��ي 
واإليطالي أمام فرصة مثالية لتعزيز 
املعنويات، عندما يخوضان اليوم 
الثاثاء اجلولة الثانية من تصفيات 
كأس أوروبا 2020 ضد املتواضعتني 

مالطا وليشتنشتاين على التوالي.
وب��ع��د خيبة خ���روج إسبانيا من 
الدور الثاني ملونديال روسيا 2018، 
على يد البلد املضيف، وفشل إيطاليا 
في التأهل إلى النهائيات، وما ترتب 
عن ذلك من تعديات على اجلهاز الفني 
بإستعانة األول���ى بلويس أنريكي، 
والثانية ب��روب��رت��و مانشيني، بدأ 
العماقان مرحلة إعادة البناء بشكل 
إيجابي من خ��ال ف��وز كل منهما في 

مستهل مشوار التصفيات.

وب�����دأت إس��ب��ان��ي��ا ب��ط��ل��ة 2008 
و2012، منافسات املجموعة السادسة 
بالفوز على ضيفتها النرويج 1-2، 
لكنها انتظرت حتى الدقيقة 71 لتحسم 
نتيجة املباراة من ركلة جزاء لقائدها 

سيرجيو راموس.
واستحوذت إسبانيا بنسبة كبيرة 
على الكرة، لكنها فشلت في ترجمة 
أفضليتها الى أهداف دون أن يقلق ذلك 
إنريكي ال��ذي شدد على ض��رورة أخذ 
النقاط االيجابية، نستحق الفوز )5-
1 أو 6-1(، لكن في كرة القدم التوفيق 

ال يكون حليفك على الدوام«.
وم��ن امل��رج��ح أال ت��واج��ه إسبانيا 
نفس الصعوبة في مباراة الثاثاء ضد 
مالطا التي خسرت جميع مبارياتها 

السابقة ض��د اإلس��ب��ان، أب��رزه��ا في 
تصفيات ك��أس أوروب���ا 1984 ب�1-
12، أما آخرها ففي تصفيات مونديال 

1998 0-3 ذهاباً، و0-4 إياباً.
لكن اإلسبان يدخلون ال��ى مباراة 
الثاثاء وه��م على املسافة ذاتها من 
مضيفهم املالطي الذي أفاد من املستوى 
امل��ت��واض��ع جل���زر ف���ارو ل��ك��ي يخرج 

منتصراً من اجلولة األولى 1-2.
ك��م��ا ت��ت��ش��ارك إس��ب��ان��ي��ا وم��ال��ط��ا 
الصدارة مع السويد التي تغلبت على 
رومانيا 2-1، وستحل الثاثاء ضيفة 
على جارتها اإلسكندنافية النروج، 
فيما ستكون روم��ان��ي��ا أم���ام فرصة 
مثالية للتعويض على حساب ضيفتها 

جزر فارو.

وفي املجموعة العاشرة، سيكون 
املنتخب اإليطالي أم��ام مهمة سهلة 
ض��د ليشتنشتاين التي حت��ل ضيفة 
على »األت��س��وري« في ملعب »إينيو 
تارديني« اخلاص بنادي بارما، وذلك 
رغم كثرة الغيابات في صفوف فريق 

مانشيني.
وب��دأت إيطاليا التصفيات بشكل 
جيد من خال الفوز على فنلندا 0-2، 
بفضل الواعدين نيكولو باريا )22 

عاماً(، ومويز كني )19 عاماً(.
ويعول املنتخب اإليطالي الذي حقق 
ف��وزه األول على أرض��ه، على العبني 
مثل كني حملاولة إعادة بناء فريق قادر 
على إع��ادة الهيبة لبلد متوج بكأس 

العالم 4 مرات.


