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إنكلترا تسحق التشيك برباعية نظيفة
بد�أ املنتخب الإنكليزي م�شواره يف
ت�صفيات ك�أ�س �أمم �أوروبا ،2020
ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،بتغلبه على
�ضيفه الت�شيكي بنتيجة  ،0-5على
ملعب «وميبلي»� ،ضمن مناف�سات
اجلولة الأولى للمجموعة الأولى.
ول��ع��ب رح��ي��م �سرتلينغ دورا
بطوليا يف ف��وز منتخب بالده
ب�إحرازه ثالثة �أهداف يف الدقائق
« 24و 62و ،»69و�أ�ضاف هاري
كني هدفا يف الدقيقة  45من ركلة
جزاء ،والت�شيكي توما�س كاال�س
بالدقيقة  84باخلط�أ يف مرمى
فريقه.
وبهذه النتيجة يت�صدر املنتخب
الإنكليزي مناف�سات املجموعة
بر�صيد  3ن��ق��اط ،متفوقا على
منتخبي بلغاريا ومونتينيغرو
«اجل��ب��ل الأ���س��ود» بعدما تعادال
 1-1يف وق��ت �سابق ،علما ب�أن
املجموعة ت�ضم �أي�ضا منتخب
كو�سوفو.
وجل�أ مدرب املنتخب الإنكليزي
ج��اري��ث �ساوثجيت �إل��ى طريقة
اللعب  ،3-3-4فتكون اخلط
الدفاعي من الرباعي كايل والكر
وم��اي��ك��ل ك�ين وه���اري ماغواير
وبن ت�شيلويل ،فيما وقف �إيريك
داير كالعب ارتكاز ،مب�ساندة من
جوردان هندر�سون ،وهو ما منح
ديلي �أيل حرية التقدم نحو الأمام
مل�ساندة ثالثي الهجوم املكون من
جادون �سان�شو ورحيم �سرتلينغ
وهاري كني.
يف اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة ،غ��اب عن
�صفوف املنتخب الت�شيكي حار�س
املرمى توما�س فا�سليك ب�سبب
الإ���ص��اب��ة ،فلعب مكانه جريي
بافلينكا ،وراء اخل��ط الدفاعي
امل��ك��ون م��ن ب��اف��ل كاديرابيك
و�أون����دري �سيلوت�سكا وتوما�س
كاال�س وفيليب نوفاك.
وتناوب توما�س �سوت�شيك وديفيد
بافيلكا على دور العب االرتكاز،
مقابل حترك ثيودور جيربي�سيال�سي
وفالدميري داريدا وياكوب يانكتو،

• هاري كني حلظة ت�سجيل ركلة اجلزاء

وراء مهاجم روما باتريك �شيك.
و�شهدت الدقائق الأول��ى �سيطرة
وا�ضحة لأ�صحاب الأر�ض ،لكن دون
وجود تهديد حقيقي على املرمى
الت�شيكي ،و�أرغ���م���ت الإ�صابة
�إي��ري��ك داي��ر على اخل��روج مبكرا
من امللعب ،ليدخل مكانه رو�س

باركلي ويعود هندر�سون للعب
�أمام اخلط الدفاعي.
وعلى عك�س املجريات ،افتتحت
الت�شيك م�سل�سل الفر�ص يف الدقيقة
 23بعما و�صلت الكرة �إلى داريدا
ال���ذي ���س��دد ب��ي����سراه على حدود
منطقة اجلزاء كرة عالية بجانب

املرمى.
ال���رد الإن��ك��ل��ي��زي ج���اء �رسيعا
و�صارما وبعد دقيقة واحدة فقط،
عندما مرر كني كرة بينية جميلة
نحو �سان�شو يف الناحية اليمنى،
ف�أر�سل الأخري كرة على طبق ذهبي
�أمام املرمى �إلى �سرتلينغ الذي مل

يجد �صعوبة يف حتويلها لل�شباك
معلنا عن الهدف الأول.
وبقيت الأم��ور على حالها و�سط
�سيطرة وا���ض��ح��ة م��ن الإنكليز
وحماوالت ت�شيكية خجولة ،حتى
الوقت ب��دل ال�ضائع من ال�شوط
الأول ،عندما احت�سب احلكم ركلة

ج��زاء بعد �إعاقة �سرتلينغ داخل
املنطقة ،ترجمها ال��ه��داف كني
للهدف الثاين.
ودخ��ل ماتي فيدرا �إل��ى ت�شكيلة
الت�شيك م��ك��ان ي��ان��ك��ت��و ،وك��اد
الفريق ال�ضيف �أن يقل�ص الفارق يف
الدقيقة  ،51عندما نفذ كاديرابيك

رك��ل��ة ح���رة ت��اب��ع��ا �سوت�شيك
بر�أ�سه بجانب املرمى ،وبعدها
بدقيقتني ،و�صلت الكرة من ركلة
ح��رة �أخ��رى �إل��ى بافيلكا الذي
�سدد يف �أح�ضان احلار�س جوردان
بيكفورد.
و�سيطر احلار�س الت�شيكي بافلينكا
على كرة ارتدت بطريق اخلط�أ من
زميله نوفاك يف الدقيقة ،55
والأخري �أنقذ مرماه من هدف حمقق
يف الدقيقة  59عندما مر كني من
الي�سار ليمرر كرة �أمام املرمى
ليتابعها �سان�شو من م�سافة قريبة
لكن املدافع الت�شيكي �أبعدها قبل
�أن جتتاز خط املرمى.
و�سجل �سرتلينغ هدفه الثاين يف
امل��ب��اراة بالدقيقة  ،62عندما
و�صلت الكرة �إثر هجمة �رسيعة
�إلى العب مان�ش�سرت �سيتي داخل
منطقة اجلزاء ف�سدد بي�رساه كرة
مقو�سة عانقت ال�شباك ب�سهولة،
ليدخل بعدها دي��ك�لان راي�س
�إلى ت�شكيلة �إنكلرتا يف مباراته
الدولية الأولى بدال من �أيل.
و�أك��م��ل �سرتلينغ ثالثيته يف
الدقيقة  ،69عندما �سدد كرة من
خارج منطقة اجلزاء ،ارتدت من
ج�سد �سيلوت�سكا لتخدع احلار�س
وت�سكن ال�شباك ،ليخرج جنم
اللقاء من امللعب مف�سحا املجال
�أم��ام ال�صاعد كالوم هود�سون
�أودوي.
وت��اب��ع ب��ارك��ل��ي ع��ر���ض��ي��ة من
ت�شيلويل بعيدا عن املرمى يف
الدقيقة  ،72وابتعدت حماولة
الت�شيكي �شيك بقليل عن املرمى
الإنكليزي �إثر متريرة من فيدرا يف
الدقيقة .74
وظ��ل الو�ضع قائما م��ع هجوم
�إنكليزي �رسيع ،حتى الدقيقة
 ،84عندما م��رر �سان�شو الكرة
�إلى هود�سون �أودوي يف الناحية
الي�رسى ،فاخرتق العب ت�شيل�سي
منطقة اجل��زاء قبل �أن ي�سدد كرة
�أب��ع��ده��ا احل��ار���س لكن املدافع
كاال�س حولها يف مرمى فريقه.

هودسون وسانشو يحققان أرقام ًا مميزة

• �سرتلينغ

سترلينغ :الثقة بالنفس
س ّر تسجيل الهاتريك
�أبدى جنم املنتخب الإنكليزي ،رحيم �سرتلينغ،
�سعادته ب�إحراز � 3أه��داف يف مباراة الفريق �أمام
الت�شيك « ،»0-5م�ساء اول ام�س اجلمعة ،على
ملعب «وميبلي» ،يف افتتاح ت�صفيات ك�أ�س �أوروبا
.2020
وتعملق �سرتلينج خالل املباراة ،و�سجل � 3أهدافا
جميلة ،كما ت�سبب يف ح�صول منتخب بالده على ركلة
جزاء ،جنح قائد الفريق هاري كني يف تنفيذها.
وقال �سرتلينغ يف ت�رصيحات ل�شبكة «�أي تي يف»
عقب انتهاء اللقاء« :كان �أداء جميال من الناحية
اجلماعية ،و�أن��ا �سعيد مل�ساعدة الفريق ب�إحراز
الفوز».

و�أ�ضاف�« :أمتتع بثقة �أكرب يف نف�سي� ،أحاول احتالل
امل�ساحات املنا�سبة وت�سديد الكرات دون القلق
من �أي �أم��ر �آخ��ر ،الهدف الأول ��سرين على وجه
اخل�صو�ص ،بعدما تقدمت للأمام وجريت بهذه
الطريقة».
و�أهدى �سرتلينغ هدفه الثاين لالعب �شاب يف �صفوف
كري�ستال باال�س ،ا�سمه داماري داوكينز ،تُ ويف الأحد
املا�ضي ،مبر�ض اللوكيميا.
وعن ذلك قال الالعب« :داماري كان يافعا وحاولت
امل�ساعدة ،واعتقدنا �أننا وجدنا متربعا ،لكن مل
يح�صل تطابق وتويف ،لذا �أردت منح عائلته �سبب
لالبت�سام».

ساوثجيت يكشف س ّر تغيير
طريقة اللعب
اكال مدرب املنتخب الإنكليزي،
غ��اري��ث ���س��اوث��ج��ي��ت ،املديح
لالعبه رحيم �سرتلينغ ،الذي
�سجل ثالثية يف فوز فريقه على
املنتخب الت�شيكي  ،0-5م�ساء
اول ام�س اجلمعة على ملعب
«وميبلي»� ،ضمن اجلولة الأولى
من مناف�سات املجموعة الأولى
بت�صفيات ك ��أ���س �أم���م �أوروب���ا
.2020
و�إ�ضافة �إلى ت�سجيله � 3أهداف
�أم��ام الت�شيك ،ت�سبب �سرتلينغ
�أي�ضا يف ح�صول �إنكلرتا على ركلة
جزاء نفذها قائد الفريق هاري
كني بنجاح.
وقال �ساوثجيت يف ت�رصيحات
لقناة «�آي تي يف �سبورت» عقب
انتهاء اللقاء�« :أعتقد �أن رحيم
كان مفعما بالن�شاط هذه الليلة،
ظهر كذلك طوال الأ�سبوع خالل
التمارين� ،أنا را�ض عنه� ،إنها
ليلة مميزة بالن�سبة له».
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أن��ه ن�ضج حقا
ك�شخ�ص وكالعب كرة ق��دم� ،إنه
جائع لإح��راز الأه��داف وت�سديد
الكرة ب�صورة غريزية دون التفكري

• غاريث �ساوثجيت

كثريا».
واعتمد �ساوثجيت خالل املباراة
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة  3-3-4ال��ت��ي مل
ينتهجها يف املباريات ال�سابقة.
وع��ن ذل��ك ق���ال« :من��ل��ك العبني
مميزين يف اجل��ن��اح�ين ،ر�أينا

كذلك ج��ادون �سان�شو وكالوم
هود�سون �أودوي ،هذه الطريقة
ت�ستخرج الأف�����ض��ل م��ن العبينا
�أ�صحاب النزعة الهجومية على
�أر�ض امللعب خ�صو�صا يف املواقع
الأمامية».

حقق كالوم هود�سون �أودوي،
العب ت�شيل�سي ومنتخب �إنكلرتا،
رقما مميزً ا خالل مباراة الأ�سود
ً
الثالثة �أمام الت�شيك ،يف اجلولة
الأول��ى من الت�صفيات امل�ؤهلة
�إلى يورو .2020
و���ش��ارك ه��ود���س��ون �أودوي يف
املباراة بالدقيقة  70عندما دخل
بديلاً للنجم رحيم �سرتلينغ.
ووف���� ًق����ا ل�����ش��ب��ك��ة «�أوب����ت����ا»
للإح�صائيات ،ف ��إن هود�سون
�أودوي ب��ات �أ�صغر الع��ب يف
تاريخ منتخب �إنكلرتا ي�شارك
يف مباراة تناف�سية ،وذلك بعمر
عاما و 135يوماً.
ً 18
وبذلك الإجن��از ف ��إن هود�سون
�أودوي متكن م��ن ك�رس الرقم
امل�سجل با�سم دانكن �إدواردز،
الع���ب م��ان�����ش�����س�تر يونايتد
ال�سابق ،والذي �سجل م�شاركته
ال��دول��ي��ة الأول����ى يف مباراة
تناف�سية بعمر 18
عاما و183
ً
يوما ،عام .1955
ً
وعلى جانب �آخر �شارك جادون
�سان�شو ،جنم بورو�سيا دورمتوند
ال�صاعد ،لأول مرة ب�شكل �أ�سا�سي
مع املنتخب الإنكليزي� ،أمام
�ضيفه الت�شيكي ،حل�ساب اجلولة

• �سان�شو يحاول ال�سيطرة على الكرة

الأولى من ت�صفيات يورو ،2020
على ملعب وميبلي.
ووف����ق����ا ل�����ش��ب��ك��ة «�أوب����ت����ا»
للإح�صائيات ،ف�إن �سان�شو بات
ثالث �أ�صغر العب ،يبد�أ مباراة
للمنتخب الإنكليزي على ملعب

«وميبلي» ،وهو بعمر « 18عام ًا
و 362يوم ًا».
وي�أتي �سان�شو بذلك خلف دنكان
�إدواردز « 18عام ًا و 183يوم ًا
 �سنة  ،»1955ومايكل �أوين���ام����ا و 300ي�����وم -
« 18ع� ً

�سنة .»1998
رائعا
أداء
ً
ويقدم الدويل الإنكليزي � ً
م��ع بورو�سيا دورمت��ون��د ،هذا
املو�سم ،وقد انتقل �إلى �صفوفه
قادما من مان�ش�سرت �سيتي ،يف
ً
�صيف .2017

مولدوفا ينهار أمام الديوك الفرنسية
فاز منتخب فرن�سا على م�ضيفه
مولدوفا ،ب�سهولة تامة «،»1-4
يف م�ستهل مناف�سات املجموعة
ال��ث��ام��ن��ة ل��ت�����ص��ف��ي��ات «ي���ورو
.»2020
و����س���ج���ل رب���اع���ي���ة �أب���ط���ال
ال���ع���امل�،أن���ط���وان غ��ري��زم��ان
ورافائيل فاران و�أوليفيه جريو
وكيليان مبابي ،بالدقائق 24
و 27و 36و ،87على الرتتيب،
فيما �أحرز هدف �أ�صحاب الأر�ض
الوحيد ،فالدميري �أمربو�س ،يف
الدقيقة .89
وبذلك ،حقق منتخب فرن�سا �أول
 3نقاط ،يف م�شواره باملجموعة
الثامنة ،ليت�ساوى مع �آي�سلندا
وتركيا يف ال�صدارة ،و�إن كان
الديوك يتقدمون بفارق الأهداف.
وحافظ ديدييه دي�شامب ،مدرب
منتخب ف��رن�����س��ا ،ع��ل��ى خطته
املعتادة «.»1-3-2-4
لكنه ا�ضطر لإج��راء تعديل على
الت�شكيل الأ���س��ا���س��ي ،بدخول
بليز ماتويدي مكان كينج�سلي
كومان ،ال��ذي �أ�صيب يف الظهر
�أثناء عمليات الإحماء.
وكان غريزمان حمور اخلطورة
الدائم ،على مرمى مولدوفا.
ومل ي�صمد �صاحب ال�ضيافة �سوى
 24دقيقة ،حينما مرر بول بوغبا
كرة رائعة �إلى غريزمان ،الذي
�سدد مبا�رشة يف �شباك احلار�س
�أليك�سي كو�سيليف.
وبعد  3دقائق ،لعب جريزمان
ركلة ركنية ارتقى لها فاران،
لي�ضعها ب��ر�أ���س��ه يف املرمى،
م�سجلاً الهدف الثاين.
كما �صنع جنم �أتلتيكو مدريد عدة
فر�ص ،لبليز ماتويدي وكيليان
مبابي ،لكنها �أخط�أت ال�شباك.

• جانب من مباراة فرن�سا ومولدوفا

وقتل ال��دي��وك امل��ب��اراة متاما
ل�صاحلهم ،ب��ه��دف ث��ال��ث بعد
متريرة من ماتويدي ،من اجلهة
الي�رسى ،قابلها جريو مبا�رشةً
يف امل���رم���ى ،م�ستغال �ضعف
الرقابة الدفاعية.
�أم���ا ه��وج��و ل��وري�����س ،حار�س
منتخب فرن�سا ،فاكتفى مب�شاهدة
ال�شوط الأول ،ومل يتعر�ض لأي
خطورة ،يف ظل تكتل املناف�س
�أمام مرماه.
وف�شل مدرب مولدوفا� ،ألك�سندرو
�سبريدون ،يف ا�ستغالل �أ�سلحته
نيكولي�سكو
ال��ه��ج��وم��ي��ة،
و�أن���ت���ون���ي���ت�������ش وك��وك��ي��ت�����ش
وجين�ساري.

ومل تختلف �أحداث ال�شوط الثاين
كثريا ،و�سط �سيطرة تامة للديوك
وا�ست�سالم لأ�صحاب الأر���ض ،يف
ظ��ل ال��ف��وارق الفنية والبدنية
الكبرية.
ول��ع��ب الفرن�سيون ب�أع�صاب
هادئة� ،إال �أنهم ه��ددوا املرمى
بثالث حماوالت ،لبوغبا وكيليان
م��ب��اب��ي ،ت�����ص��دى ل��ه��ا حار�س
مولدوفا ب�صعوبة بالغة.
ومع مرور الوقت ،بد�أ دي�شامب
يف �إراحة العبيه ،بتبديلني دفعة
واحدة ،عرب �إ�رشاك فلوران توفان
وتوما�س ليمار ،مكان ماتويدي
وغريزمان ،ثم دخل نبيل فقري
مكان جريو.

وحت��ول مبابي �إل��ى مركز ر�أ�س
احلربة ال�رصيح ،بعد ا�ستبدال
ج�ي�رو ،واقتن�ص فر�صة بعد
�ضغط ليمار على العب مولدوفا،
لينفرد وي�����س��دد ب�سهولة يف
ال�شباك ،بالدقيقة .87
وو�سط ا�سرتخاء ت��ام ملنتخب
فرن�سا ،ارتقى دام�سكان لكرة
عر�ضية من اجلهة اليمنى بر�أ�سه،
�إال �أن ال��ق��ائ��م الأي����سر ت�صدى
للمحاولة ،لت�صل �إلى �أمربو�س
الذي تابعها بقدمه يف ال�شباك،
م�سجال الهدف ال�رشيف ملولدوفا،
و�سط فرحة كبرية للجماهري بهز
�شباك �أب��ط��ال ال��ع��امل ،لتنتهي
املباراة بفوز فرن�سا «.»1-4

