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سجل منتخب إجنلترا ثالثة أه���داف في 
الشوط األول ليهزم إسبانيا في عقر دارها 3-
2 في دوري األمم األوروبية لكرة القدم االثنني 
وينعش آماله في املجموعة الرابعة للدرجة 

األولى في املسابقة القارية اجلديدة.
وضع رحيم سترلينج إجنلترا في املقدمة 
على عكس سير اللعب في الدقيقة 16 بعد 
هجمة م��رت��دة سريعة وض��اع��ف م��ارك��وس 
راشفورد الغلة بعد مرور 30 دقيقة من متريرة 

رائعة للقائد هاري كني.
وع��اد سترلينج، ال��ذي غاب عن التسجيل 
مع إجنلترا لثالث سنوات، ليهز الشباك مجددا 

من متريرة أخرى من كني ليمنح فريق املدرب 
جاريث ساوثجيت تقدما كبيرا قبل االستراحة 
أمام إسبانيا التي كانت قد سجلت 12 هدفا في 
آخر ثالث مباريات وفازت على إجنلترا 1-2 

الشهر املاضي.
وقلصت إسبانيا ال��ف��ارق بضربة رأس 
م��ن البديل باكو الكاسير قبل م��رور ساعة 
من اللعب وك��ادت أن حتصل على ه��دف آخر 
من خطأ ج��وردان بيكفورد رغم أن احلارس 
منع رودري��ج��و مورينو من التسجيل وسط 
مطالبات من أصحاب األرض باحتساب ركلة 

جزاء.

وسجل القائد سيرجيو راموس ثاني أهداف 
إسبانيا في الدقيقة الثامنة من الوقت احملتسب 
بدل الضائع من ضربة رأس في آخر لعبة في 

املباراة.
وقال كني قائد إجنلترا ”كان انتصارا مذهال. 
إسبانيا أحد أفضل املنتخبات في العالم لكننا 

كنا نثق في الفوز عليهم“.
وتابع ”الشوط الثاني ك��ان صعبا لكننا 
دافعنا جيدا وجنحنا في التعامل مع ضغط 

املنافس“.
وتتصدر إسبانيا املجموعة بست نقاط 
بعد ثالث مباريات بينما حتتل إجنلترا املركز 

الثاني بأربع نقاط وتتذيل كرواتيا الترتيب 
بنقطة وحيدة لكن وصيفة بطل كأس العالم 

خاضت مباراة أقل.
ودفع جاريث ساوثجيت بأصغر تشكيلة 
أس��اس��ي��ة سنا ملنتخب إجن��ل��ت��را ف��ي األلفية 
اجلديدة وأحبط فريقه هجمات اسبانيا في 
بداية املباراة في ملعب بنيتو فيامارين في 
اشبيلية حيث استخدم بيكفورد رأسه حلرمان 

ماركوس الونسو من فرصة.
وتقدمت إجنلترا من هجمة مرتدة سريعة 
كان أبطالها كني وسترلينج وراشفورد ووضع 
املهاجمون الثالثة بصماتهم على جميع أهداف 

اجنلترا التي جعلت اجلماهير صاحبة األرض 
تطلق ص��ي��ح��ات االس��ت��ه��ج��ان ض��د منتخب 

إسبانيا قبل االستراحة.
وات��ب��ع منتخب إجنلترا أس��ل��وب الضغط 
القوي على العبي منتخب إسبانيا ال��ذي بدا 
بال ح��ول أو ق��وة. ورغ��م أن إسبانيا تشتهر 
باستحواذها على الكرة إال أن العبيها فقدوا 

الكرة كثيرا بشكل يدعو للقلق.
وظهر فريق امل��درب لويس إنريكي بشكل 
مختلف ف��ي ال��ش��وط الثاني وواص���ل تهديد 
مرمى بيكفورد حيث سدد ماركو أسينسيو كرة 
حادت عن املرمى ولعب ألونسو كرة بالرأس 

ارت��دت من العارضة قبل ه��دف رام��وس لكن 
إجنلترا متاسكت لتحقق أول انتصار لها خارج 
األرض أمام إسبانيا منذ فوزها 4-2 بقيادة 

جاري لينكر في 1987.
وق��ال م��درب إسبانيا ”الشيء الطبيعي 
أن أقتل الالعبني بني الشوطني لكني حاولت 
رفع معنوياتهم وأبلغتهم أن الكثير من الفرق 

الكبرى عانت مؤخرا.
”ضغطنا عليهم في الشوط الثاني. من 
العار أننا لم نسجل الهدف الثاني مبكرا الن 
مشجعينا كانوا سيسجلون الهدف الثالث 

بأنفسهم“. 

الكاسير يسجل الهدف األول إلسبانيا

سجل إي��دن دجيكو هدفني ليقود 
البوسنة للفوز 2 -صفر على منتخب 
أيرلندا الشمالية ف��ي م��ب��اراة مثيرة 
ب��دوري األمم األوروب��ي��ة لكرة القدم 
االث��ن��ني لتعزز موقعها ف��ي ص��دارة 

املجموعة الثالثة للدرجة الثانية.
بهذا االن��ت��ص��ار تتصدر البوسنة 
امل��ج��م��وع��ة ب��ت��س��ع ن��ق��اط م���ن ث��الث 
مباريات متفوقة على النمسا التي 
متلك ثالث نقاط من مباراتني. وتتذيل 
أيرلندا الشمالية املجموعة بدون رصيد 

من ثالث مباريات.
وأهدر الفريقان العديد من الفرص 
ووضع دجيكو أصحاب الضيافة في 
املقدمة في الدقيقة 27 بتسديدة من 

عشرة أمتار بعد خطأ دفاعي.
واقترب العب الوسط جورج سافيل 

م��رت��ني م��ن ادراك ال��ت��ع��ادل أليرلندا 
الشمالية بينما س��دد دجيكو فوق 
العارضة كما ألغى احلكم هدفا رائعا 

له بداعي التسلل في الشوط األول.
وأه��در البديل جافني واي��ت فرصة 
سانحة الدراك التعادل في الدقيقة 56 
قبل أن يهز دجيكو الشباك مجددا في 
الدقيقة 73 مستفيدا من متريرة بني 

املدافعني من ميرالم بيانيتش.
وتصدى إبراهيم سيهيتش حارس 
البوسنة حملاولة من سافيل قبل أن 
يسدد منتخب أيرلندا الشمالية في 
إطار املرمى للمرة الثالثة في الدقائق 
األخ��ي��رة بعدما اص��ط��دم��ت تسديدة 
منخفضة م��ن اجلهة اليمنى مبدافع 
البوسنة ايرفني زوكانوفيتش وغيرت 

اجتاهها.
دجيكو يحتفل مع زمالئه

صرح مدافع وقائد إسبانيا، سيرجيو راموس، 
عقب اخل��س��ارة على ي��د إجنلترا )2-3( ضمن 
املجموعة الرابعة للمستوى األول ببطولة دوري 
األمم األوروب���ي���ة، ب��أن ال��ف��ري��ق »أه���دى الشوط 
األول باألخطاء التي ارتكبوها، وعوقبوا عليها 

باألهداف«.
وأشار راموس في تصريحات بعد املباراة التي 
احتضنها ملعب بينيتو فيامارين مبدينة إشبيلية 
إلى أن »أفضل ما في املباراة هو رد فعل الالعبني 
في الشوط الثاني، إال أن��ه أب��دى حزنهللخسارة 
ألنهم كانوا يريدون حسم التأهل ومواصلة سلسلة 

االنتصارات«.
وش���دد ق��ائ��د ال��ف��ري��ق »امل��ل��ك��ي« على ض��رورة 
التركيز على امل��ب��اراة األخيرة أم��ام كرواتيا، من 
أج��ل حصد النقاط الثالث وم��ن ثم التأهل للدور 
نصف النهائي، في الوقت الذي أشاد فيه بأجواء 
ملعب بينيتو فيامارين، الذي يحب اللعب عليه ألن 

اجلماهير تؤازرك بشدة.
وتعد هذه اخلسارة األولى إلسبانيا في البطولة، 
كما أنها األول��ى أيضا منذ جلوس لويس إنريكي 

مارتينيز على مقعد املدير الفني لبطل العالم.
ومنعت اخل��س��ارة اإلس��ب��ان م��ن حسم تأهلهم 
رسميا للدور نصف النهائي، إذ جتمد رصيدهم عند 

احتفال راموس بتسجيل الهدف الثاني في مرمى إجنلترا6 نقاط في صدارة املجموعة.

االحتاد اإلجنليزي يدين 
تصرفات مشجعيه

أدان االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم بشدة أعمال شغب وقعت 
في مدينة أشبيلية اإلسبانية قبل مباراة إجنلترا مع إسبانيا 
في كأس األمم األوروبية وتعهد االحت��اد بفرض عقوبات على 

مرتكبيها.
وتوجه نحو ثالثة آالف مشجع إجنليزي إلى املدينة الواقعة 

جنوب إسبانيا حلضور املباراة.
وأظ��ه��رت لقطات فيديو انتشرت على وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي مجموعات كبيرة من املشجعني حتطم الطاوالت 
واملقاعد في أحد شوارع التسوق الرئيسية في إشبيلية. وظهر 

بعضهم وهو يحطم بعض السيارات.
واضطرت شرطة مكافحة الشغب اإلسبانية للتدخل لتفريق 

احلشود. ولم ترد أي تقارير عن أي اعتقاالت أو إصابات خطيرة.
وقال متحدث باسم االحتاد اإلجنليزي للعبة ”ندين السلوك 
غير املقبول الذي شهدناه في أشبيلية. قبل مواجهة إسبانيا يوم 
االثنني ندعو املشجعني الذي رافقوا املنتخب إلى احترام الدولة 

املضيفة والتحلي باملسؤولية.
”سيعمل االحتاد بالتنسيق مع الشرطة البريطانية املخصصة 
ملالعب كرة القدم من أجل حتديد هوية املتورطني في هذه األعمال. 

وسنفرض عقوبات على أي مشجع تسبب في إثارة الشغب“.
وألقي القبض على نحو 90 من مشجعي إجنلترا بسبب أعمال 
شغب قبل وبعد مواجهة هولندا وديا في أمستردام في وقت سابق 

هذا العام. 

إجنلترا تصعق إسبانيا في إشبيلية بدوري األمم األوروبية

ثنائية دجيكو تقود البوسنة 
للفوز على أيرلندا الشمالية
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سيبايوس: بيكفورد كان 
يستحق الطرد

أعرب داني سيبايوس، العب خط وسط املنتخب 
اإلسباني، عن استيائه بعد الهزمية بنتيجة )2-3( 
أم��ام إجنلترا، ضمن منافسات بطولة دوري األمم 

األوروبية.
وق��ال سيبايوس، خ��الل تصريحاته لصحيفة 
»م��ارك��ا« اإلسبانية: »ال��ش��وط األول ك��ان كارثيا، 
وخرجنا بنتيجة سيئة، واملدرب طلب منا أن نستعيد 
شخصيتنا، وأن نلعب كما لعبنا في املباريات السابقة، 

ولكن األمر لم يكن كذلك«.
وأضاف: »املنتخب يجب أن يفوز في كل املباريات، 
إذا أردن��ا الوصول لنصف النهائي، واآلن علينا أن 
ننتصر في املواجهات املقبلة، والشيء املهم أال يتخلى 

الفريق عن طريق االنتصارات«.
وع��ن رأي��ه ف��ي التحام رودري��ج��ي��و مورينو، مع 
حارس إجنلترا جوردان بيكفورد، أجاب: »كانت ركلة 
جزاء واضحة، ويستحق بيكفورد البطاقة احلمراء، 
ولكن احلكام يخطئون أحيانا وال يجب أن نلقي باللوم 

على ذلك«.
واستغل مورينو، خطأ ح��ارس إجنلترا، وقطع 
الكرة ليلتحم الثنائي ويسقط مهاجم إسبانيا لكن 
احلكم رفض مطالب العبي »الروخا« باحتساب ركلة 

جزاء.

راموس: أهدينا الفوز إلجنلترا


