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إسبانيا يستهل مشواره األوروبي بالفوز على النرويج
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راض
إنريكي غير
عن إهدار األهداف

• راموس يسجل في مرمى النرويج

ا�ستهل املنتخب الإ�سباين م�شواره
يف ت�صفيات يورو  ،2020باالنت�صار
« »1-2على �ضيفه الرنويجي
و�سجل رودري��ج��و مورينو الهدف
الأول لإ�سبانيا ،يف الدقيقة ،16
وتعادل جو�شوا كينغ للرنويج ،يف
الدقيقة  65من ركلة جزاء.
لكن �سريجيو رامو�س �أعاد التقدم
ل�لاروخ��ا ،يف الدقيقة � ،71إثر
�رضبة جزاء � ً
أي�ضا.
وبهذا االنت�صار ،رفعت �إ�سبانيا
ر�صيدها �إلى  3نقاط ،يف �صدارة
املجموعة ال�ساد�سة ،بالت�ساوي
مع ال�سويد ومالطا ،بينما بقيت
الرنويج بدون نقاط.

و�شهد ال�شوط الأول �سيطرة �إ�سبانية
ُمطلقة ،وكان �أول تهديد يف املباراة
من �أ�صحاب الأر���ض ،حيث انطلق
�أ�سين�سيو على اجلبهة اليمنى،
و�أر�سل كرة عر�ضية �سددها �ألفارو
م��ورات��ا ب��ال��ر�أ���س ،لكن احلار�س
يار�ستني ت�صدى لها ب�سهولة يف
الدقيقة .5
وجنح رودريغو مهاجم �إ�سبانيا ،يف
ت�سجيل الهدف الأول ،يف الدقيقة
 ،16حيث توغل ج��وردي �ألبا يف
منطقة جزاء الرنويج ،و�أر�سل كرة
عر�ضية �سجلها رودريجو بي�ساره،
يف �شباك احلار�س يار�ستني.
وجاءت �أولى حماوالت الرنويج يف

الدقيقة  ،31حيث تقدم ماركو�س
هرنيك�سن على اجلبهة اليمنى ،ومرر
كرة لطارق اليون�سي ،الذي �أهدر
هدف التعادل برعونة �شديدة.
وت���أل��ق هيثم الع�صامي مدافع
الرنويج ،يف الت�صدي لت�سديدة داين
�سيبايو�س ،من على خط املرمى،
يف الدقيقة .45
وظ��ه��ر ت����أل���ق الع��ب��ي املنتخب
الإ���س��ب��اين ،يف اللعب ب��دون كرة
واالن��ت�����ش��ار اجل��ي��د ،وا�ستغالل
الأطراف والعمق.
ويف ال�شوط الثاين ،جنح البديل
يوهان�سن يف احل�صول على ركلة
ج��زاء للرنويج ،يف الدقيقة ،64

نفذها جو�شوا كينج بنجاح ،حيث
�سدد �أق�صى ي�سار احلار�س دي خيا،
ليعادل النتيجة ملنتخب بالده.
ُ
وح���اول �أل��ف��ارو م��ورات��ا التقدم
لإ�سبانيا مرة �أخرى ،حيث �سدد كرة
ر�أ�سية قوية ،يف الدقيقة  ،66لكنها
مرت بجانب القائم الأمين للحار�س
يار�ستني.
وتدخل يار�ستني بقوة على موراتا
مبنطقة اجل��زاء ،يف الدقيقة ،69
ليحت�سب احلكم ركلة جزاء لالروخا،
نفذها القائد �سريجيو رامو�س
برباعة على طريقة بانينكا.
وقرر �إنريكي تن�شيط خط الو�سط،
عرب الدفع بكانالي�س بدال من داين

�سيبايو�س ،ورودريغو بدال من داين
باريخو ،من �أجل ال�سيطرة ب�شكل
�أكرب على الكرة ،وغلق الثغرات �أمام
اخل�صم ،وم�ساندة خط الدفاع.
و�أه���در م��ارك��و �أ�سين�سيو فر�صة
ت�سجيل ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ،حيث
انفرد بحار�س الرنويج ،لكنه �سدد
برعونة �أعلى املرمى يف الدقيقة
.90
وعانى الروخا من عدم ا�ستغالل الفر�ص،
حيث ح��اول العبو ال�نروي��ج ال�ضغط
يف الدقائق الأخرية لتعديل النتيجة،
ل��ك��ن دون ف��اع��ل��ي��ة ُت���ذك���ر ،لتنتهي
امل����ب����اراة ب��ف��وز
�إ�سبانيا «.»1-2

فرنسا تسعى لتعزيز صدارتها

 ...وإنكلترا في مهمة جديدة أمام الجبل األسود

ي�سعى منتخب فرن�سا ملوا�صلة
انت�صاراته اليوم علي ح�ساب منتخب
اي�سلندا يف املجموعة الثامنة من
الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س الأمم
الأوروب��ي��ة ي��ورو  2020م��ن �أجل
تعزيز ال�صدارة يف ظل املالحقة من
تركيا على �صدارة املجموعة.
وقدم منتخب الديوك بداية مقنعة
مل�شواره يف ت�صفيات اليورو ،حيث
�سجل كل من رافاييل فاران ،كيليان
مبابي� ،أنطوان غريزمان �أوليفييه

• فرحة العبي فرنسا بعد تسجيل هدف

ج�يرو يف االنت�صار الكا�سح على
مولدوفا.وتفقد فرن�سا خدمات
جنمه والعب بر�شلونة الإ�سباين،
لوكا�س ديني بعد تعر�ضه للإ�صابة
يف مع�سكر الديوك.
وتعر�ض العب �إيفرتون الإنكليزي
املعار من الرب�شا لإ�صابة يف الفخذ
خالل التدريبات ومل يتم ا�ستدعا�ؤه
النت�صار  1-4على ح�ساب مولدوفا
يوم اجلمعة املا�ضي.
وال تعترب �إ�صابة ديني خطرية ،ما

يعني �أنه من املحتمل جد ًا �أن يكون
قادر ًا على امل�شاركة مع التوفيز يف
�أول مباراة لهم عقب انتهاء فرتة
االرتباطات الدولية.ومثل ديني
منتخب فرن�سا يف  23مباراة دولية،
وك��ان �ضمن الت�شكيلة التي �أنهت
يورو  2016يف مركز الو�صافة.
ويف اللقاء الثاين يخو�ض منتخب
�إنكلرتا مهمة جديدة بعد االنت�صار
ال�ساحق الأول على ح�ساب منتخب
ج��م��ه��وري��ة الت�شيك بخما�سية

نظيفة ،ولكن الفريق �سيخرج �إلى
اجلبل الأ�سود اليوم من �أجل لقاء
جديد� ،سيكون �سه ً
ال ب�شكل ن�سبي،
خ�صو�صا �أن الفريق الإنكليزي لديه
كافة العوامل من العبني لالنت�صار
علي املناف�س ال�سهل ب�شكل ن�سبي.
ويف ب��اق��ي امل���ب���اري���ات يلتقي
تركيا مع مولدوفا وكو�سوفو مع
بلغاريا والربتغال مع �رصبيا
ولوك�سمبورغ مع اوكرانيا واندورا
مع البانيا.

كوالياريال حزين لعدم هز شباك فنلندا

�أبدى فابيو كوالياريال مهاجم منتخب �إيطاليا حزنه من عدم هز ال�شباك
بعدما �سنحت له فر�صتني للت�سجيل ،خالل مباراة منتخب بالده �أمام فنلندا،
يف ت�صفيات يورو .2020
وفاز املنتخب الإيطايل على نظريه الفنلندي ،بهدفني دون رد ،من توقيع
الثنائي نيكولو باريال وموي�س كني.
وقال كوالياريال ،يف ت�رصيحات ل�شبكة راي �سبورت« :هذه الليلة كانت
عاطفية ،حتى جمرد اجللو�س على مقاعد البدالء� .أود �أن �أ�شكر اجلماهري
لأنهم رحبوا بي ب�شكل كبري».

و�أ�ضاف�« :إنه لأمر م�ؤ�سف ،ح�صلت على فر�صتني خالل اللقاء ،لكن احلظ مل
يحالفني لهز ال�شباك».
علي القيام بعمل جيد مع
يجب
ا،
دائم
قلت
«كما
وتابع مهاجم الآزوري:
ً
ّ
فريق �سامبدوريا ،حيث �أنه بف�ضلهم عدت �إلى املنتخب الوطني من جديد».
و�أمت« :كانت �أم�سية رائعة ،كما عدت �إلى امللعب الذي كان بيتي ملدة
عامني ،ما حدث يجلب يل احلنني وال�شوق� ،إنه �أمر رائع».
و�شارك كوالياريال يف الدقيقة  ،79عندما حل كبديل لإميوبيلي ،وعقب
نزوله �سنحت له فر�صتني للت�سجيل �إال �أنه مل ينجح يف التهديف.

دي خيا يواصل الفشل في التصدي لركالت الجزاء
وا�صل ديفيد دي خيا حار�س مرمى املنتخب الإ�سباين �سجله املتوا�ضع
يف ركالت اجلزاء بعدما ف�شل يف الت�صدي لهدف الرنويج الوحيد.
وا�ستهل املنتخب الإ�سباين ،م�شواره يف الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو
 ،2020باالنت�صار « »1-2على �ضيفه الرنويجي.
وج��اء ه��دف ال�نروي��ج الوحيد ،عن طريق جو�شوا كينغ مهاجم
بورمنوث ،من ركلة جزاء يف الدقيقة  65من عمر اللقاء ،بينما جاءت

ثنائية �إ�سبانيا عن طريق رودريجو مورينو و�سريجيو رامو�س.
وذكرت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن دي خيا ف�شل يف الت�صدي
لأي ركلة جزاء من الـ  15ركلة ،التي واجهها �سواء مع فريقه
مان�ش�سرت يونايتد� ،أو املنتخب الإ�سباين.
وكانت �آخر ركلة ت�صدى لها ديفيد دي خيا ،يف ن�صف نهائي ك�أ�س
االحتاد الإنكليزي ،يف �أبريل � 2016أمام �إيفرتون.

• دي خيا

�أبدى لوي�س �إنريكي ،املدير
الفني للمنتخب الإ�سباين،
ر�ضاه عن االنت�صار «»1-2
على الرنويج يف م�ستهل
ت�صفيات يورو .2020
وق������ال �إن���ري���ك���ي خ�ل�ال
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«م��ارك��ا» الإ�سبانية« :يجب
علينا �أن نُ قدر الأ�شياء الإيجابية
التي قمنا بها� ..أعتقد �أننا كنا
ن�ستحق االنت�صار على الرنويج
بخما�سية �أو �سدا�سية ،لكن كرة
القدم تعرتف فقط بالأهداف».
و�أ�ضاف�« :أنا �سعيد بكل �شيء..
الأداء ال��ذي حتدثنا عنه هذا
الأ�سبوع واملواقف �ضد اخل�صم
على �أر�ض امللعب ،رمبا اخلط�أ
الوحيد �أننا افتقرنا للفاعلية..
يجب تعزيز ثقة الالعبني».
و�أردف�« :أم��ام ه��ذا الأداء لالعبي
الرنويج ،كان علينا �أن ندافع بعي ًدا
عن املنطقة� ..أمر م�ؤ�سف �أن ن�ستقبل
هدفً ا ،لكننا جنحنا يف تخطي هذا
امل��وق��ف ..يجب �أن نعاين من �أجل
الفوز».

• لويس إنريكي

إيطاليا تعبر فنلندا
بثنائية دون رد

تغلب منتخب �إيطاليا على نظريه الفنلندي ،بهدفني دون رد ،يف �إطار
مناف�سات اجلولة الأولى باملجموعة العا�رشة بت�صفيات يورو .2020
�أحرز نيكولو باريال ،هدف �إيطاليا الأول يف الدقيقة ال�سابعة ،بينما
�سجل موي�س كني ،الهدف الثاين يف الدقيقة .74
ورفع الآزوري ر�صيده �إلى  3نقاط يف املركز الأول باملجموعة العا�رشة،
بينما احتل فنلندا املركز اخلام�س بدون نقاط.
بد�أ منتخب �إيطاليا ،املباراة بقوة واندفاع نحو مرمى فنلندا ،ويف
الدقيقة  ،7متكن نيكولو باريال ،العب و�سط الآزوري ،من ت�سجيل
الهدف الأول ،بعد ركلة حرة ثابتة نُ فذت داخل املنطقة� ،أبعدها
مدافعي فنلندا ،لت�صل �إلى باريال الذي �سدد الكرة من خارج املنطقة،
لرتتطم ب�أقدام فاي�سانني مدافع فنلندا وت�سكن ال�شباك بنجاح.وحاول
املنتخب الفنلندي تنفيذ الرد ال�رسيع ،ويف الدقيقة � ،10سدد تيم
�سبارف ،ت�صويبة قوية من خارج املنطقة ،مرت بجوار مرمى احلار�س
دوناروما.
و�سنحت الفر�صة �أمام بيت�شيني ،الظهري الأمين لإيطاليا ،مل�ضاعفة
النتيجة يف الدقيقة  ،12بعد عر�ضية موي�س كني ،من الناحية الي�رسى،
قابلها بيت�شيني بت�صويبة بجانب املرمى.
و�سدد بريناردي�سكي ت�صويبة �أر�ضية من خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة
 ،27مرت بجوار القائم الأي�رس ملرمى فنلندا.
ويف الدقيقة  ،52ت�صدى لوكا�س هراديكي ،حار�س فنلندا لهجمة
خطرية لإيطاليا ،بعد متريرة طولية من فرياتي �إلى �إميوبيلي� ،أبعدها
احلار�س لركلة ركنية ،قبل �أن ي�سددها �إميوبيلي.
و�شهدت الدقيقة � ،65أول فر�صة خطرية للمنتخب الفنلندي ،وكاد
تيمو بوكي �أن ي�سجل الهدف الأول بعدما ا�ستغل متريرة من روبني لود
من الناحية اليمنى� ،سددها بوكي بجوار القائم الأي�رس لدوناروما،
وارتطمت بال�شباك اخلارجية.
ومتكن املنتخب الإيطايل من ت�سجيل هدفه الثاين يف الدقيقة  ،74عن
طريق موي�س كني ،بعدما جنح �إميوبيلي من �رضب اخلط الدفاعي
لفنلندا ،بتمريرة يف العمق �إلى كني ،الذي �سدد بقدمه الي�رسى كرة
�سكنت ال�شباك.
ويف الدقيقة  ،79حل فابيو كوالياريال ،بديلاً لإميوبيلي ،وكاد �أن
ي�سجل هدفً ا يف الدقيقة  ،81بعد عر�ضية من بريناردي�سكي قابلها
املهاجم بر�أ�سه ،بجوار القائم ،لتنتهي املباراة بفوز �إيطاليا .0-2

مانشيني يشيد
بجودة كين
�أ�شاد روبرتو مان�شيني املدير الفني ملنتخب
�إيطاليا باملهاجم ال�شاب ،موي�س كني ،عقب
الفوز على فنلندا ،بهدفني نظيفني.
وق��ال مان�شيني ،يف ت�رصيحات ل�شبكة
«راي �سبورت»« :مل يكن الأمر �سهال ،حيث
�أن فنلندا بد�أت املباراة بخم�سة مدافعني،
لذلك كان من ال�صعب تفكيكهم».
و�أ�ضاف« :لقد ارتكبنا بع�ض الأخطاء يف
وقت مبكر ،لكن بعد ذلك قمنا بعمل �أف�ضل
يف ال�شوط الثاين ،وخلقنا العديد من
الفر�ص للت�سجيل».
وعن غياب �إميوبيلي عن التهديف ،قال
مان�شيني« :عندما يبحث املهاجم عن
الهدف ،فلن ي�أتي ..مل يكن الأم��ر �سه ً
ال
دائما كان
بالن�سبة لإميوبيلي ،حيث �أنه
ً
ً
حماطا من قبل � 5أو  6العبني ،علينا �أن نخلق
امل�ساحات ب�شكل �أف�ضل».
ووا����ص���ل« :م��وي�����س ك�ين ل��دي��ه اجل���ودة،
و�إمكانيات هائلة وكل هذا يعتمد عليه .لي�س
من ال�صعب ر�ؤية املواهب يف كني �أو نيكولو
زانيولو ،لذلك اختيارهم ال يعد خماطرة».
وختم« :لدينا الكثري من العمل لنقوم به،
لكنه �أمر طبيعي �أنه بعد � 5أ�شهر ،نرتكب
بع�ض الأخطاء القليلة .نحن بحاجة
ملوا�صلة العمل ،و�أن ندرك �أن
كل مباراة �ستكون �صعبة».

• مانشيني

