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بولندا تفرض التعادل اإليجابي على البرتغال
ف���ر����ض امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ول��ن��دي،
التعادل الإيجابي  1-1على م�ضيفه
الربتغايل� ،ضمن مناف�سات اجلولة
ال�ساد�سة من دور املجموعات بدوري
الأمم الأوروبية.
�سجل ه��دف ال�برت��غ��ال� ،آن��دري��ه
�سيلفا ،يف الدقيقة  ،34قبل �أن
ي��ح��رز �أرك���ادي���وز ميليك ،هدف
التعادل لبولندا ،يف الدقيقة  66من
ركلة جزاء.
ورغ��م ال��ت��ع��ادل� ،أن��ه��ى املنتخب
ال�ب�رت���غ���ايل م�������ش���واره يف دور
املجموعات يف ال�صدارة بر�صيد 8
نقاط ،ليبلغ ن�صف نهائي دوري
الأمم ،بينما تذيلت بولندا الرتتيب
بنقطتني لتهبط �إل���ى امل�ستوى
الثاين.
دانت ال�سيطرة منذ البداية للربتغال
دون ت�شكيل خطورة حقيقية على
مرمى احلار�س البولندي فويت�شيك
ت�شيزين ،بينما ظهر اعتماد ال�ضيوف
على املرتدات ال�رسيعة.
وج����اءت �أول حم��اول��ة حقيقية
للربتغال ،بعد م��رور  8دقائق،
بعدما توغل ريناتو �سان�شيز من
اجلهة اليمنى داخل منطقة اجلزاء،
قبل �أن ي�سدد كرة قوية بي�رساه،
�أبعدها دفاع بولندا.
وكاد ميليك يهز �شباك الربتغال،
بعدما �ضغط على احلار�س بيتو،
الذي تباط�أ يف مترير الكرة ،قبل
�أن ينقذ نف�سه ب�إبعادها ،بعدما
كان املهاجم البولندي على مقربة
من افتكاك الكرة وو�ضعها داخل
ال�شباك.
وظهر اعتماد الربتغال على اجلبهة
اليمنى ،ال�ستغالل �رسعة جواو
كان�سيلو وعر�ضياته املتقنة ،والذي
حاول جتربة حظه بت�سديدة بعيدة
املدى ،لكنها علت العار�ضة.
وه��دد فرانكوف�سكي ،مرمى بيتو
بت�سديدة قوية ،ت�صدى لها احلار�س
الربتغايل برباعة ،قبل �أن ترتد
ل�لاع��ب ب��ول��ن��دا م��ن ج��دي��د ،لكنه
و�ضعها بقوة فوق العار�ضة.
وهد�أ �إيقاع املباراة ن�سب ًيا ،حتى
جنحت الربتغال يف التقدم بهدف
بعد مرور  34دقيقة على البداية،
من �رضبة ر�أ�سيه لآندريه �سيلفا،

حول بها عر�ضية �سان�شيز �إلى داخل
ال�شباك.
�رسيعا من بولندا بنف�س
وجاء الرد
ً
الطريقة ،عن طريق ر�أ�سية متقنة
من املدافع توما�س كيدزيورا ،لكن
كرته ارتطمت يف العار�ضة ،لت�ضيع
فر�صة معادلة النتيجة.
وت�صدى بيتو لفر�صة هدف حمقق
للمنتخب البولندي ،م��ن انفراد
�رصيح لفرانكوف�سكي ،الذي �سددها
يف ج�سد احلار�س الربتغايل ،لتمر
الدقائق وينجح �أ�صحاب الأر���ض
يف احلفاظ على التقدم حتى نهاية
ال�شوط الأول.
و�أظ��ه��ر املنتخب البولندي رغبة
وا�ضحة منذ بداية ال�شوط الثاين يف
هز �شباك �أ�صحاب الأر�ض ،بح ًثا عن
هدف التعادل.
ويف الدقيقة  ،58ك��اد املنتخب
ً
هدفا ،بكرة
الربتغايل �أن ي�ستقبل
�ساقطة من فوق احلار�س بيتو ،لكن
رافائيل جرييرو �أخرج الكرة بر�أ�سه
من على خط املرمى ،لتذهب �إلى
ركلة ركنية.
ومع حم��اوالت بولندا امل�ستمرة،
ح�صل ميليك على ركلة ج��زاء ،يف
الدقيقة  ،63بعد �إعاقته من دانيلو
�أث��ن��اء ان��ف��راده باملرمى ،لي�شهر
احلكم البطاقة احل��م��راء يف وجه
الأخ�ير ،لي�ضطر �أ�صحاب الأر���ض
لإكمال اللقاء بـ  10العبني.
وانربى ميليك لتنفيذ ركلة جزاء،
لي�ضعها داخل ال�شباك ،قبل �أن ي�أمر
احلكم ب�إعادتها من جديد ،لينجح
جمد ًدا يف حتويلها �إلى هدف ،بعد
و�ضعها يف ذات ال��زاوي��ة ،ليف�شل
بيتو يف الت�صدي لها.
ورغم النق�ص العددي ،مل يرتاجع
املنتخب الربتغايل �إلى مناطقه،
بل حاول ال�ضغط على دفاع بولندا
بعدة حماوالت هجومية.
وا�ستغلت بولندا امل�ساحات الفارغة
يف دفاعات الربتغال ،لي�شن بيوتر
زيلين�سكي هجمة مبجهود فردي،
قبل �أن يطلق ت�سديدة قوية من خارج
منطقة اجل���زاء ،ت�صدى لها بيتو
برباعة ،ليحولها لركنية ،ليف�شل
الفريقان يف تقدمي �أي جديد ،لتنتهي
املباراة بالتعادل .1-1

رئيس اليويفا :نجاح دوري
األمم ...فاق التوقعات

• جانب من مباراة الربتغال وبولندا

السويد تلحق بركب المتأهلين
إلى نصف نهائي دوري األمم

قال �ألك�سندر ت�شيفرين ،رئي�س االحت��اد الأوروب���ي لكرة القدم
«يويفا» ،م�ساء الثالثاء املا�ضي �إن بطولة دوري الأمم الأوروبية،
التي حلت حمل املباريات الودية للمنتخبات ،حققت جناحا �أكرث
من املتوقع.
وقال ت�شيفرين خالل م�ؤمتر �صحايف بالعا�صمة البلجيكية بروك�سل:
«حققت جناحا �أكرث مما كنا نتوقع� .إنها بطولة ممتعة ،وجميع
�أرقامها رائعة» .و�أ�ضاف الرجل الأول يف االحتاد القاري بنربة
مازحة �أنه علم ب�أن «بع�ض املنتخبات الكبرية م�ستاءة ،لأنها هبطت»
من امل�ستويات الأولى .واتفق �أندريا �أنيللي ،رئي�س رابطة الأندية
الأوروبية ،مع ت�شيفرين يف الثناء على البطولة امل�ستحدثة ،م�ؤكدا
�أنها حققت جناحا كبريا .وقال يف هذا ال�صدد« :اجلماهري �أثنت كثريا
عليها ،والالعبون �أي�ضا .لقد حققت جناحا كبريا» .يذكر �أن دور
املجموعات بامل�ستوى الأول �أ�سفر عن ت�أهل  4منتخبات للدور ن�صف
النهائي وهي الربتغال و�إنكلرتا و�سوي�رسا وهولندا ،حيث �ستقام
قرعة هذا الدور يوم  3دي�سمرب املقبل بالعا�صمة الأيرلندية دبلن.
وكان اليويفا قد �أعلن يوم ال�سبت املا�ضي �أن الربتغال �ستحت�ضن
الأدوار النهائية التي �ستقام خالل الفرتة من  5وحتى  9يونيو من
العام املقبل.و�ستقام مباراتا ن�صف النهائي يوم  5يونيو ،2019
فيما �سيلعب النهائي ،وحتديد �صاحب املركز الثالث يوم  9من
نف�س ال�شهر ،على ملعبي «الدراجاو» مبدينة بورتو ،و«�أفون�سو
هرنيكي�س» مبدينة جيماراي�ش.

�أكد �أندريه �سيلفا ،العب الربتغال� ،أن منتخب بالده ميتلك
جمموعة رائعة من الالعبني ،لديهم القدرة على تعوي�ض
غياب القائد كري�ستيانو رونالدو ،الذي توقف عن اللعب
الدويل حتى نهاية عام  ،2018باالتفاق مع املدرب فريناندو
�سانتو�س.
و�سجل �سيلفا ،هدف ًا خالل تعادل املنتخب الربتغايل مع
نظريه البولندي بنتيجة  ،1-1اول ام�س الثالثاء ،يف اجلولة
ال�ساد�سة من دوري الأمم الأوروبية ،بعدما �ضمن الت�أهل للمربع
الذهبي ،بت�صدر املجموعة بر�صيد  8نقاط.
وقال �سيلفا ،خالل ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة ريكورد« :نغادر
اليوم هذا امللعب بعدما حققنا �أهدافنا ،و�سط دعم كبري من
امل�شجعني وال�شعب الربتغايل ،ال ي�سعنا �سوى التوجه
بال�شكر لهم».
و�أ�ضاف« :بعد ت�أهلنا للمربع الذهبي� ،سنخو�ض مبارياتنا
يف �أر�ضنا ،ن�أمل يف تواجد هذه اجلماهري هنا يف املباريات
املقبلة مل�ساندة الفريق».
وعند �س�ؤاله عما �إذا كانت الربتغال ت�أثرت بغياب رونالدو،
�أج��اب �سيلفا« :كري�ستيانو حلم دائ��م ،لكن بالإ�ضافة له،
منتخبنا يتمتع مبجموعة من �أ�صحاب اجلودة العالية».
من جانبه� ،أثنى احلار�س بيتو على عقلية العبي الربتغال،
خا�صة بعد �إكمال املباراة بـ  10العبني ،عقب طرد دانيلو يف
ال�شوط الثاين.
وقال بيتو« :حتكمنا يف زمام الأمور ،كما �أ�سهمت عقلية الالعبني
يف جتنب اخل�سارة ،على الرغم من �ضمان الت�أهل م�سب ًقا».

فان ديك يكشف

سر بكاء الحكم
�شهدت اللحظات الأخ�يرة من
مباراة �أملانيا وهولندا التي
�أقيمت م�ساء االثنني املا�ضي،
بكاء الروماين �أوفيديو هاتيجان
حكم املباراة ،واحلديث بينه
وبني فريجيل فان ديك ،قائد
املنتخب الهولندي.
ومت الك�شف ع��ن �سبب بكاء
�أوف��ي��دي��و ،وه��و علمه بوفاة
وال��دت��ه قبل بداية املباراة،
ولكنه �أبلغ م�س�ؤويل االحتاد
الأوروبي «يويفا» ،بقدرته على
�إدارة اللقاء ،لينهار بعدها يف

البكاء فور انتهاء مهمته.
وق��ال ف��ان دي��ك يف ت�رصيحات
بعد امل��ب��اراة نقلتها �صحيفة
«م�ت�رو» «ه���ذا ال��رج��ل حتطم
وانهار يف البكاء لأنه فقد �أمه
للتو ،متنيت ل��ه �أن يتحلى
بالقوة ،هذا �شيء �صغري ولكنه
قد ي�ساعده».
ومتكن فان ديك من �إحراز هدف
التعادل ملنتخب هولندا �أمام
�أملانيا ،لي�ضمن للطواحني
ال�صعود �إلى ن�صف نهائي دوري
الأمم الأوروبي.

• �أندريه �سيلفا

• �أندريه �سيلفا

• جانب من مباراة ال�سويد ورو�سيا

حجز منتخب ال�سويد ،مقعده
يف ن�صف نهائي دوري الأم��م
الأوروبية عن امل�ستوى الثاين،
بعد انت�صاره بهدفني دون رد،
على نظريه الرو�سي ،اول ام�س
الثالثاء.
حملت ثنائية ال�سويد ،توقيع
فيكتور ليندلوف يف الدقيقة

 ،41وماركو�س بريج يف الدقيقة
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ورفع االنت�صار ر�صيد ال�سويد
�إلى  7نقاط لتت�ساوى مع رو�سيا،
ومنحت املواجهات املبا�رشة،
الأف�ضلية للأول ،بعد �أن انتهت
مواجهة الدور الأول بينهما يف
رو�سيا بالتعادل ال�سلبي.

وبهذا ين�ضم منتخب ال�سويد
لكل م��ن �أوك��ران��ي��ا والبو�سنة
والدمنارك يف املربع الذهبي،
الذي �سيقام خالل �شهر مار�س
امل��ق��ب��ل ،علما ب����أن الفائز
بالنهائي �سيت�أهل مبا�رشة
لنهائيات �أم��م �أوروب���ا «يورو
.»2020

رباعية زينيلي ترتقي بكوسوفو

إلى المستوى الثالث بدوري األمم

• فرحة العبي كو�سوفو

سيلفا  :نملك الجودة
رغم غياب رونالدو

ت�أهل منتخب كو�سوفو �إلى امل�ستوى الثالث ببطولة دوري �أمم �أوروبا
لكرة القدم ،بعد فوزه على �أذربيجان « ،»0-4اول ام�س الثالثاء،
يف اجلولة ال�ساد�سة الأخرية من املجموعة الثالثة بامل�ستوى الرابع
للبطولة.
وتقم�ص �أربري زينيلي دور البطولة ملنتخب كو�سوفو بعدما �سجل 4
�أهداف «�سوبر هاتريك» يف الدقائق الثانية و 50و 61و.76
ورفع منتخب كو�سوفو ر�صيده �إلى  14نقطة يف �صدارة الرتتيب،
لي�صعد للم�ستوى الثالث ،فيما توقف ر�صيد منتخب �أذربيجان عند 9
نقاط يف املركز الثاين.
ويف املباراة الثانية ،تعادل منتخب مالطا مع �ضيفه جزر الفارو
« ،»1/1وتقدم ريني يون�سني بهدف ملنتخب جزر الفارو يف الدقيقة
الثالثة ،وتعادل خوان كورباالن ملالطا بعدها بدقيقة.
ورفع منتخب مالطا ر�صيده �إلى  3نقاط يف املركز الرابع الأخري،
كما رفع منتخب جزر الفارو ر�صيده �إلى  5نقاط يف املركز الثالث.

