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إنكلترا تنهي المغامرة الكرواتية بهدفين مقابل هدف
حول منتخب �إنكلرتا ت�أخره بهدف،
�إلى انت�صار  1-2على �ضيفه الكرواتي،
يف ملعب وميبلي� ،أول ام�س الأحد،
حل�����س��اب �آخ����ر ج����والت املجموعة
الرابعة ،بامل�ستوى الأول لدوري
الأمم الأوروبية.
وبذلك اختطف منتخب الأ�سود الثالثة،
بطاقة ال��ت ��أه��ل �إل���ى ن�صف نهائي
البطولة ،من كرواتيا التي حلت ثالثة
يف املجموعة ،بر�صيد  4نقاط ،خلف
�إنكلرتا املت�صدرة « 7نقاط» ،و�إ�سبانيا
الو�صيفة « 6ن��ق��اط» ،والتي كانت
بحاجة �إلى تعادل املنتخبني الآخرين
من �أجل الت�أهل.
ومل تتوقف خ�سارة كرواتيا على بطاقة
الت�أهل ،بل ان الهزمية �ألقت بها �إلى
امل�ستوى الثاين من البطولة.
وب��د�أت كرواتيا التهديف يف الدقيقة
 ،57عن طريق �أندريه كراماريت�ش،
بينما �أح��رز هدف التعادل لإنكلرتا،
جي�سي لينجارد ،يف الدقيقة ،78
لي�ضيف هاري كني هدف الفوز القاتل،
يف الدقيقة .85
ورغ��م ب��داي��ة امل��ب��اراة ب�سيطرة من
منتخب �إنكلرتا� ،إال �أن ديلف كاد �أن
ً
مبكرا ،يف
هدفا
يكلف �أ�صحاب الأر�ض
ً
الدقيقة الثالثة ،عندما �أخط�أ يف �إعادة
الكرة للحار�س بيكفورد ،الذي �أخرجها
ب�صعوبة لتذهب �إلى ريبيت�ش ،الذي
�سددها فوق املرمى اخلايل.
وج��اءت �أول فر�صة خطرية ملنتخب
�إنكلرتا ،يف الدقيقة  ،11من انفراد
لرحيم �ستريلينغ ،بعد متريرة رائعة
من هاري كني ،لكن احلار�س كالينيت�ش
ت�صدى بنجاح.
وعاد املنتخب الإنكليزي بفر�صة مركبة
يف الدقيقة  ،16بعد متريرة من ديلف
ل�ستريلينغ يف قلب ال��دف��اع ،ولكن
احلار�س كالينيت�ش �أخرجها ،لرتتد
�إلى هاري كني الذي �سددها يف املرمى
اخلايل ،لكن املدافع يادفاي �أبعدها،
لتعود �إلى كني الذي �أطلق ت�صويبة
ت�صدى لها كالينيت�ش.
أخ�ي�را� ،أظهر املنتخب الكرواتي
و�
ً
خطورته يف الدقيقة  ،38بعد اخرتاق

من كراماريت�ش على اجلهة الي�رسى،
لري�سل الكرة عر�ضية �إلى ريبيت�ش،
الذي �أطاح بها فوق مرمى بيكفور.
وكانت �أول حماولة يف ال�شوط الثاين
ملنتخب �إنكلرتا ،عن طريق �ستريلينغ
يف الدقيقة  ،52بعد هجمة مرتدة قادها
را�شفورد ومررها ل�ل�أول ،الذي �سدد
كرة �أخرجها كالينيت�ش ب�صعوبة.
وجاء رد كرواتيا بهدف يف الدقيقة 57
عرب كراماريت�ش ،الذي ا�ستلم الكرة
داخل منطقة اجل��زاء ،وتالعب بدفاع
�إنكلرتا و�سددها لت�صطدم بداير ،العب
املناف�س ،وت�سكن �شباك بيكفورد.
وف�شل بروزوفيت�ش يف �إ�ضافة الهدف
الثاين ملنتخب بالده ،يف الدقيقة ،60
بعد هجمة مرتدة وعدة متريرات بينه
وبريي�سيت�ش.
وك��ادت كرواتيا �أن تعزز النتيجة،
يف ال��دق��ي��ق��ة  ،76ب��ع��د هجمة
م��رت��دة لربوزوفيت�ش وبريي�سيت�ش
وكراماريت�ش ،حيث ا�صطدمت ت�سديدة
الأخ�ير بالدفاع ،لتذهب �سهلة �إلى
احل��ار���س بيكفورد ،رغ��م ال�سيطرة
الإنكليزية على املباراة.
ومتكن البديل جي�سي لينجارد ،من
�إحراز هدف التعادل لأ�صحاب الأر�ض،
يف الدقيقة  ،78بعد تدخل من هاري
كني على دفاع كرواتيا ،لتذهب الكرة
�سهلة �إلى الأول ،لي�ضعها يف املرمى
اخلايل.
وك��ان املنتخب الكرواتي قري ًبا من
التقدم مرة �أخ��رى ،يف الدقيقة ،82
بر�أ�سية فيدا من ركنية ،والتي �أخرجها
بيكفورد من على خط املرمى ،لتعود
�إلى يادفاي الذي �سدد كرة ،ت�صدى لها
احلار�س جمد ًدا بنجاح.
و�أح���رز ه��اري ك�ين ه��دف احل�سم يف
الدقيقة  ،85بعد عر�ضية م��ن بني
�شيلويل ،حولها جنم توتنهام بنجاح
�إلى �شباك كرواتيا.
وحتى �إط�لاق حكم امل��ب��اراة �صافرة
النهاية ،ح��اول املنتخب الكرواتي
حتقيق التعادل ،لكن دف��اع �إنكلرتا
وبيكفورد ت�صديا جلميع حم��اوالت
ال�ضيوف.

زالتكو يتحمل أسباب
الخسارة األخيرة

ق��دم زالت��ك��و داليت�ش ،امل��دي��ر الفني ملنتخب
كرواتيا ،التهنئة لإنكلرتا بعد فوزها على و�صيف
بطل العامل بنتيجة  ،1-2والت�أهل �إلى ن�صف نهائي
بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وك��ان منتخب كرواتيا هبط �إل��ى امل�ستوى الثاين
بالبطولة ،عقب احتالله املركز الأخري يف املجموعة
الرابعة بر�صيد  4نقاط ،بينما ت�أهلت �إنكلرتا �إلى
ن�صف النهائي بت�صدر املجموعة بر�صيد 7
نقاط.
و�أك���د داليت�ش ،يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» الإنكليزية �أن منتخب
�إنكلرتا ا�ستحق الفوز ،قائلاً �« :أعتقد �أنه
�سيعود �إلى الوطن قري ًبا» ،يف �إ�شارة
�إلى املقولة التي رددها جمهور الأ�سود
الثالثة يف بطولة ك�أ�س العامل املا�ضية
ح��ول ع���ودة اللقب �إل���ى املنتخب
الإنكليزي.
و�أ���ض��اف« :منتخب �إن��ك��ل�ترا جتاوز
التوقعات يف ك�أ�س العامل ،لديهم
فريق �شاب ،و�رسيع جدا ،وهي �أ�شياء
مهمة يف كرة القدم احلديثة».
وتابع« :املجهود الذي بذله العبو
ك��روات��ي��ا يف ال��ف��وز على �إ�سبانيا
بنتيجة  2-3خالل الأ�سبوع املا�ضي
ت�سبب يف خ�سارة لقاء اليوم».
ووا���ص��ل« :ك��ان م��ن ال�صعب علينا
التعايف �رسيعا بعد مباراة �إ�سبانيا،
حيث �أننا يف الدقائق الأخ�يرة من
لقاء اليوم فقدنا الرتكيز ،وهو ما
�أثر على حالتنا اجل�سدية �أي�ضا.

• زالتكو

فوز معنوي للنمسا على أيرلندا الشمالية
حقق منتخب النم�سا فوزا معنويا
على م�ضيفه �أيرلندا ال�شمالية،
بنتيجة  ،1-2يف اجلولة الأخرية
باملجموعة الثالثة بالق�سم الثاين
لدوري الأمم الأوروبية.
وظل املنتخب النم�ساوي يف املركز
الثاين برتتيب املجموعة ،بر�صيد
 7نقاط ،فيما بقي نظريه �أيرلندا
ال�شمالية بال ر�صيد من النقاط يف
قاع الرتتيب.
وخ��ا���ض امل��ن��ت��خ��ب��ان امل��ب��اراة
ب�أع�صاب ه��ادئ��ة ،بعدما ح�سم
م��ن��ت��خ��ب ال��ب��و���س��ن��ة والهر�سك

�صعوده للق�سم الأول ،منذ اجلولة
املا�ضية ،عقب �صدارته لرتتيب
املجموعة بر�صيد  10نقاط ،فيما
ت�أكد هبوط �أيرلندا ال�شمالية
للق�سم الثالث.
وبادر كزافر �شالجر ،بالت�سجيل
للمنتخب النم�ساوي ،يف الدقيقة
 ،49قبل �أن يتعادل كوري �إيفانز
لأيرلندا ال�شمالية يف الدقيقة ،57
غري �أن فالينتينو الزارو �أحرز هدف
الفوز للنم�سا يف الدقيقة .90
و�شهدت املباراة �إنهاء العب الأخري
كوري �إيفانز �صيامه عن التهديف

الذي ا�ستمر ملدة � 8سنوات.
وكانت مباراة اليوم انتهت بفوز
النم�سا بنتيجة  ،1-2خالل اجلولة
ال�ساد�سة من الق�سم الثاين ببطولة
دوري الأمم الأوروبية.
ووف ًقا ل�شبكة «�سكاي �سبورت�س»،
ف�إن هدف كوري �إيفانز مع املنتخب
الأي��رل��ن��دي ال�شمايل يعترب هو
الثاين لالعب يف م�سريته الدولية،
والأول منذ � 8سنوات.
وي��ع��ود ه��دف �إي��ف��ان��ز الأول مع
منتخب بالده �إلى �سبتمرب من عام
� 2010أمام �سلوفينيا.

• �رصاع هوائي على الكرة يف مباراة النم�سا و�أيرلندا ال�شمالية

• فرحة العبي �إنكلرتا بالفوز والت�أهل

كين يكشف
أسباب الفوز
اإلنكليزي المميز
�أ�شاد هاري كني ،مهاجم
�إن���ك���ل�ت�را ،باحل�ضور
اجل��م��اه�يري يف ملعب
وميبلي ،خالل الفوز على
كرواتيا بنتيجة ،1-2
يف اجلولة الأخ�ي�رة من
دور املجموعات ببطولة
دوري الأمم الأوروبية.
وق��ال كني حمرز الهدف
الثاين للأ�سود الثالثة،
يف ت�رصيحات ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» بعد
امل����ب����اراة�« :سيطرنا
ع��ل��ى �أح�����داث اللقاء،
و�أظهرنا �شخ�صية الفريق
وحافظنا على الهدوء،
ولذلك ا�ستحققنا حتقيق
الفوز».
وتابع« :لقد حتدثنا بعد
ك�أ�س العامل ب��أن علينا
التح�سن والتقدم للأمام،
و�سبيلنا لذلك هو الفوز
على الفرق الكبرية».
ووا����ص���ل« :الأم�����ر كان
مذهلاً  ،مل �أ�شاهد وميبلي
ب��ه��ذا ال�����ش��ك��ل م��ن قبل
رفقة �إنكلرتا ،لقد �أردنا
فخورا
�أن جنعل ال��ك��ل
ً
بنا ،و�أعتقد �أن اجلميع
�سي�ستمتع بهذا الفوز».
ي���ذك���ر �أن املنتخب
الإنكليزي ت�أهل �إلى ن�صف
نهائي بطولة دوري الأمم
الأوروب��ي��ة ،بينما هبط
املنتخب الكرواتي �إلى
امل�ستوى الثاين.

سان مارينو يسقط
أمام بيالروسيا بثنائية

لينغارد يحقق
رقم ًا مميزاً مع
منتخب بالده
جنح جي�سي لينغارد،
الع�������ب م��ان�����ش�����س�تر
ي��ون��اي��ت��د ،يف ت�سجيل
ه��دف التعادل ملنتخب
�إنكلرتا �أم��ام كرواتيا،
يف مباراتهما التي �أقيمت
�أول �أم�����س الأح���د ،على
ملعب «ومي��ب��ل��ي» ،يف
اجلولة الأخرية من دور
امل��ج��م��وع��ات لبطولة
دوري الأمم الأوروبية.
ووفقا ملا ذكرته �شبكة
«�سكواكا» للإح�صائيات،
ف�إن لينغارد �سجل هدف
ال��ت��ع��ادل يف الدقيقة
 ،78لتكون ه��ذه املرة
الأولى التي ي�سجل فيها
الع��ب ال�شياطني احلمر
يف مباراتني متتاليتني
مع منتخب �إنكلرتا ،بعد
هدفه يف املباراة الودية
املا�ضية �أم��ام الواليات
املتحدة.
يذكر �أنه بهذا الفوز فقد
جنح منتخب �إنكلرتا يف
الت�أهل للمرحلة النهائية
من الدوري الأوروبي.

• جانب من مباراة بيالرو�سيا مع �سان مارينو

�صعد املنتخب البيالرو�سي
للق�سم الثالث يف بطولة دوري
الأم��م الأوروب��ي��ة لكرة القدم،
ع��ق��ب ف���وزه ب��ه��دف�ين نظيفني
 0 - 2على م�ضيفه �سان مارينو،
�أول �أم�س الأح���د ،يف اجلولة
ال�ساد�سة «الأخرية» باملجموعة
الثانية للق�سم الرابع.
واف��ت��ت��ح �ستاني�سلو دراه���ون
الت�سجيل للمنتخب البيالرو�سي

يف ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ام��ن��ة ،فيما
�أ�ضاف �أنطون �ساروكا الهدف
الثاين يف الدقيقة  .52وتربع
املنتخب ال��ب��ي�لارو���س��ي على
�صدارة املجموعة بر�صيد 14
نقطة ،بفارق  4نقاط �أمام �أقرب
مالحقيه منتخب لوك�سمبورغ،
يف حني احتل منتخب مولدوفا
املركز الثالث بـ  9نقاط ،وقبع
منتخب �سان مارينو يف قاع

الرتتيب بال ر�صيد من النقاط.
و���ش��ه��دت املجموعة الثانية
للق�سم ال��راب��ع ،من البطولة
القارية� ،أي�ضا تعادل منتخب
م��ول��دوف��ا  1 -1م���ع �ضيفه
لوك�سمبورغ.
يذكر �أن مت�صدري املجموعات
الأرب����ع يف الق�سم ال��راب��ع،
يت�أهلون �إلى الق�سم الثالث يف
امل�سابقة.

