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الماكينات األلمانية تفرم إستونيا بثمانية أهداف
انت�صارا
حقق املنتخب الأمل��اين
ً
ك��ا���س��ح� ًا بنتيجة « »0-8على
�إ���س��ت��ون��ي��ا� ،ضمن الت�صفيات
امل�ؤهلة ليورو .2020
�سجل �أه���داف �أمل��ان��ي��ا ،ماركو
روي�����س «ه��دف�ين» يف الدقيقتني
 10و ،37وجنابري «هدفني» يف
الدقيقتني  17و ،62وجوريت�سكا
يف الدقيقة  ،20وغوندوغان يف
الدقيقة  ،26وفرينر يف الدقيقة
 ،79و�ساين يف الدقيقة .88
وبهذا االنت�صار ،حتتل �أملانيا
امل��رك��ز ال��ث��اين يف املجموعة
الثالثة بر�صيد  9نقاط ،بينما
يحتل منتخب �إ�ستونيا املركز
الأخري بدون نقاط.
ب��د�أ منتخب �أملانيا ،املباراة
ب��ط��ري��ق��ة « ،»3-3-4نوير
يف ح��را���س��ة امل���رم���ى� ،أم��ام��ه
الرباعي كريير وجينرت و�سويل
و�شولز ،ويف الو�سط جوريت�سكا
وكيميت�ش وغوندوغان ،وثالثي
هجومي مكون من روي�س و�ساين
وجنابري.
ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر ،اعتمد
م���ارت�ي�ن ل��ي��م امل���دي���ر الفني
ملنتخب �إ�ستونيا ،على طريقة
«� »1-4-5سريجي يف حرا�سة
امل��رم��ى� ،أم��ام��ه اخلما�سي بيك
وميت�س وفيمان وتام وتاخيو،
ويف الو�سط �ساندر وكون�ستانتني
ودمييرتيف وكام�س ،ومهاجم
وحيد زينخوف.
ب���د�أت امل��ب��اراة ب�ضغط �أمل��اين
كبري ،و�سدد جو�شوا كيميت�ش،
كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج
املنطقة ،لكن احلار�س ت�صدى لها
يف الدقيقة الثالثة.
وجنح ماركو روي�س يف ت�سجيل
الهدف الأول لأملانيا يف الدقيقة
العا�رشة ،حيث ا�ستلم ك��رة من
كريير و�سدد بقدمه الي�رسى كرة
قوية يف �شباك �إ�ستونيا.
ومل يرتك الأملان لإ�ستونيا فر�صة
العودة ،وجنح �سريجي جنابري
يف ت�سجيل ال��ه��دف ال��ث��اين يف
الدقيقة  ،17وب�صناعة من زميله
لريوي �ساين ،حيث �سدد كرة من
لي�ضاعف
خارج منطقة اجل��زاءُ ،
النتيجة.
وا�ستمرت املاكينات الأملانية يف
هز �شباك �إ�ستونيا ،و�سجل ليون

جوريت�سكا ال��ه��دف الثالث يف
الدقيقة  ،20من كرة ر�أ�سية على
ي�سار احلار�س �سريجي ،وب�صناعة
من زميله جو�شوا كيميت�ش.
وح�صل ليون جوريت�سكا على
خط�أ يف منطقة جزاء �إ�ستونيا،
و�أعلن حكم امل��ب��اراة عن وجود
ركلة جزاء يف الدقيقة  ،26نفذها
�إلكاي غوندوغان بنجاح ،حيث
لي�ضيف
�سدد �أ�سفل ي�سار احلار�سُ ،
الهدف الرابع للمان�شافت.
ووا�صل املاكينات ،ال�سيطرة على
املباراة� ،أمام تراجع �إ�ستونيا،
ليح�صل جوريت�سكا على خط�أ من
خ��ارج املنطقة ،ونفذه ماركو
روي�س بنجاح ،حيث �سدد �أعلى
وي�ضيف الهدف
ميني املرمىُ ،
اخلام�س ملنتخب بالده يف الدقيقة
.37
ومع بداية ال�شوط الثاين ،قرر
م��درب املانيا الدفع مبار�سيل
هال�ستنربغ ب� اً
��دل م��ن �شولز،
ودراك�سلر ب� اً
�دل من غوندوغان،
و�آخ��ر التغيريات ك��ان املهاجم
اً
ب���دل م��ن ماركو
تيمو ف�يرن��ر
روي�س ،لزيادة ال�ضغط الهجومي
على اخل�صم.
وجاءت فر�صة خطرية لإ�ستونيا
يف الدقيقة  ،56حث �أر�سل تايخو
كرة عر�ضية للمهاجم زينخوف،
وال���ذي ق��ام بالت�سديد بقدمه
ال��ي����سرى م��ن اجل��ان��ب الأمي���ن،
يف و�سط املرمى ،وت�صدى لها
احلار�س مانويل نوير.
وجن���ح ���س�يرج��ي ج��ن��اب��ري يف
ت�سجيل الهدف ال�ساد�س لأملانيا
يف الدقيقة  ،62حيث ا�ستقبل �أمام
املرمى ،كرة عر�ضية من الطرف
الأي�رس من زميله هال�ستنربغ،
و�أ�سكن الكرة يف ال�شباك.
وا�ستمر ال�ضغط الأملاين ملوا�صلة
ت�سجيل الأه��داف ،وبالفعل جنح
البديل تيمو فرينر يف ت�سجيل
الهدف ال�سابع يف الدقيقة ،79
حيث ا�ستقبل متريرة من جوليان
دراك�سلر و�سدد كرة من اجلبهة
الي�رسى يف �شباك �إ�ستونيا.
واخ��ت��ت��م ل�ي�روي ���س��اين �أه���داف
املاكينات ،بالهدف الثامن يف
الدقيقة  ،88حيث ا�ستقبل متريرة
من جوليان دراك�سلر ،و�سدد الكرة
�أ�سفل ي�سار املرمى بنجاح.

• جانب من مباراة �أملانيا و�إ�ستونيا

فرنسا تستعيد الصدارة
برباعية في شباك أندورا

• مبابي ي�سجل يف مرمى �أندورا

�سحق املنتخب الفرن�سي م�ضيفه
الأن��دوري برباعية نظيفة م�ساء
اول ام�����س ال��ث�لاث��اء� ،ضمن
مناف�سات املجموعة الثامنة
بت�صفيات ك�أ�س �أوروب���ا 2020
لكرة القدم.
وتناوب على �إحراز رباعية فرن�سا
كلاً من كليان مبابي يف الدقيقة
« ،»11وو���س��ام بن ي��در «،»30
وفلوران توفني « ،»45وكريت

زوما «.»60
وبهذه النتيجة ،ي�ستعيد املنتخب
الفرن�سي ���ص��دارة املجموعة
بر�صيد  9نقاط بعدما خ�رسها
يف اجلولة املا�ضية �إثر �سقوطه
�أم��ام م�ضيفه املنتخب الرتكي
 ،2-0بفارق الأهداف �أمام تركيا
و�أي�سلندا ،فيما بقي ر�صيد �أندورا
خاليا من النقاط.
وجل�أ مدرب املنتخب الفرن�سي

تركيا تخسر من أيسلندا
 ...والمجر تمر من ويلز
انت�رص املنتخب الأي�سلندي على نظريه الرتكي
بنتيجة  ،1-2يف �إطار الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو
.2020
تقدم منتخب �أي�سلندا يف الدقيقة  21من خالل العبه
راجنار �سيجورد�سن ،قبل �أن ي�ضيف الالعب ذاته
الهدف الثاين يف الدقيقة .31
ويف الدقيقة � ،41سجل منتخب تركيا ،هدفه الوحيد
عن طريق دوروكان توكوز.
ويف مباراة �أخرى فاز منتخب �ألبانيا على �ضيفه
مولدوفا بهدفني دون رد.
ورفع املنتخب الفرن�سي ر�صيده �إلى  9نقاط يف
���ص��دارة املجموعة ب��ف��ارق الأه���داف �أم���ام تركيا
و�أي�سلندا� ،صاحبي املركزين الثاين والثالث على
الرتتيب� ،أما منتخب �ألبانيا يحتل املركز الرابع
بر�صيد  6نقاط ،ثم منتخب مولدوفا يف املركز
اخلام�س بر�صيد  3نقاط قبل منتخب �أندورا متزيل
الرتتيب بال نقاط.

ديدييه دي�شامب �إل���ى طريقة
اللعب  ،1-3-2-4فتكون اخلط
اخللفي من الرباعي ليو دوبيو�س
وك�يرت زوم��ا وكليمنت الجنليه
وفريالند ميندي ،ووقف تاجوي
ندومبيلي �إلى جانب بول بوغبا
يف خ��ط الو�سط ،فيما تواجد
الثالثي فلوريان توفني و�أنتوان
غريزمان وكيليان مبابي ،وراء
ر�أ�س احلربة و�سام بن يدر.

كما فاز منتخب املجر على نظريه الويلزي بهدف
دون رد ،يف �إطار الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو .2020
ويدين املنتخب املجري بالف�ضل يف ه��ذا الفوز
لالعبه ماتا باتكاي ال��ذي �سجل ه��دف املباراة
الوحيد يف الدقيقة .80
ورفع املنتخب املجري ر�صيده �إلى ت�سع نقاط يف
�صدارة الرتتيب ،بينما توقف ر�صيد منتخب ويلز
عند ثالث نقاط يف املركز الرابع.
واي�ضا انتزع منتخب �أيرلندا ال�شمالية فوزا �صعبا
من م�ضيفه البيالرو�سي � - 1صفر ،يف ت�صفيات �أمم
�أوروبا
و�سجل هدف املباراة الوحيد ب��ادي ماكنيار يف
الدقيقة .86
ورفع منتخب �أيرلندا ال�شمالية ر�صيده �إلى  12نقطة
يف �صدارة الرتتيب� ،أمام الثانية �أملانيا بـ 9نقاط،
وظ��ل املنتخب البيالرو�سي بال نقاط يف املركز
الرابع.

األزوري يخطف فوزاً ثمين ًا من البوسنة
بهدفين مقابل هدف
حقق منتخب �إيطاليا فوزً ا �صع ًبا
على �ضيفه البو�سنة والهر�سك،
بهدفني مقابل هدف ،يف املباراة
التي جمعتهما مبلعب �أليانز
�ستاديوم بتورينو ،يف اجلولة
الرابعة باملجموعة العا�رشة،
من الت�صفيات امل�ؤهلة ليورو
2020
افتتح �إي��دي��ن دجيكو النتيجة
بالهدف الأول للبو�سنة بالدقيقة
 ،32ليعادل لورينزو �إن�سيني
النتيجة لإيطاليا بالدقيقة ،49
قبل �أن يحرز ماركو فرياتي،
الهدف الثاين بالدقيقة .86
ورفع املنتخب الإيطايل ر�صيده
�إلى  12نقطة ،ليحقق العالمة
الكاملة من  4مباريات ،فيما
يتجمد ر�صيد البو�سنة عند 4
نقاط ،باملركز اخلام�س.
الدقائق الأولى من املباراة بد�أت
ب�ضغط ٍ
عال ومتوا�صل من العبي
املنتخب الإي��ط��ايل على العبي
البو�سنة ،لكن دون جدوى ،فيما
اعتمد املنتخب البو�سني على
الإح��ك��ام الدفاعي واللعب على
املرتدات.
�أول���ى امل��ح��اوالت اخل��ط�يرة يف
اللقاء ،ج��اءت بالدقيقة ،18
بعد هجمة مرتدة �رسيعة نفذها
دجيكو ،ومررها �إل��ى في�سكا،
ال��ذي �سدد ت�صويبة قوية من
ناحية اليمني من داخل املنطقة،
ل��وال ب��راع��ة بونوت�شي ،الذي
تدخل و�أنقذ الكرة لتخرج �إلى
ركنية.
وحاول تودوروفيت�ش ،الت�سديد
بالقدم الي�رسى من على حدود
منطقة اجلزاء ،بالدقيقة � ،22إال
�أن ت�سديدته و�صلت �سهلة يف يد
احلار�س �سرييجو.
ويف الدقيقة  ،32متكن البو�سنة
من التقدم بالهدف الأول ،بعد
متريرة بالكعب من بي�سيت�ش �إلى
في�سكا داخل املنطقة من الناحية

• جانب من مباراة �إيطاليا والبو�سنة

اليمنى ،الذي مرر كرة �أر�ضية
داخ���ل منطقة ال�ستة ي���اردة،
لتجد دجيكو ،الذي �أ�سكن الكرة
ال�شباك.
فيما نفذ فابيو كوالياريال �أول
هجمة فعلية للمنتخب الإيطايل،
بالدقيقة  ،41بعدما ح�صل على
الكرة �أمام منطقة جزاء البو�سنة،
و�سدد ت�صويبة �أر�ضية قوية،
ت�صدى لها احلار�س �سيهيت�ش،
و�أبعدها لركلة ركنية.
وعادل �إن�سيني النتيجة لإيطالية
يف الدقيقة  ،49بعد ركلة ركنية
نُ فذت وا�ستقبلها �إن�سيني بت�سديدة
من مل�سة واحدة على الطائر من
على حدود منطقة اجلزاء� ،سكنت
ال�شباك.
و�أنقذ احلار�س �سرييجو مرماه من
فر�صة حمققة للمنتخب البو�سني
بالدقيقة  ،51بعدما كاد دجيكو
�أن ينفرد باملرمى ،لوال خروج
�سرييجو و�إبعاد الكرة من خارج
منطقة ج���زاءه ،ليمنع فر�صة

هدف حمقق.
و�أبعد القائد كيليني كرة خطرية
بالدقيقة  ،53بعد ر�أ�سية من
العب البو�سنة� ،أبعدها كيليني
ب�براع��ة م��ن �أم���ام م��رم��اه ،ويف
الدقيقة ��� ،55س��دد �ساريت�ش
ت�صويبة ي�سارية �أر�ضية ،خرجت
بجوار قائم �إيطاليا الأي�رس.
املت�ألق في�سكا ا�ستمر يف حماوالته
على مرمى �إيطاليا ،وبالدقيقة
 ،56ا�ستلم في�سكا متريرة دجيكو
داخ���ل املنطقة ،لي�سدد كرة
قوية� ،أبعدها �سرييجو ب�أطراف
�أ�صابعه.
و�أج����رى روب��رت��و مان�شيني،
املدير الفني لإيطاليا ،تبدي ً
ال
ا�ضطراريا بالدقيقة  ،66بعد
ً
�إ�صابة جيانلوكا مان�شيني،
ليخرج ويحل حمله ماتيا دي
ت�شيليو.
وكاد �إن�سيني �أن ي�ضيف الهدف
الثاين له ولإيطاليا بالدقيقة
 ،69بعد عر�ضية مم��ي��زة من

باريال من اجلهة اليمنى لأق�صى
الي�سار ،لتجد �إن�سيني الذي
�سدد الكرة بالر�أ�س ،ويبعدها
احلار�س �سيهيت�ش ،من على خط
املرمى �إلى ركنية.
وبرباعة �أنقذ �سيهيت�ش ،مرمى
املنتخب البو�سني جم���د ًدا،
بالدقيقة  ،72بعد ركنية نفذها
بريناردي�سكي ،قابلها كيليني
بر�أ�سية يف منت�صف امللعب،
�أبعدها احلار�س عن مرماه.
وم����ن م�����س��اف��ة ب��ع��ي��دة ���س��دد
جورجينيو ت�صويبة قوية من
خ���ارج املنطقة ،ت�صدى لها
�سيهيت�ش ،حار�س البو�سنة ،على
مرتني ،يف الدقيقة .84
وبالدقيقة � ،86أطلق فرياتي
ر�صا�صة الرحمة ،بعدما �أحرز
ال��ه��دف ال��ث��اين لإي��ط��ال��ي��ا بعد
متريرة من �إن�سيني داخل املنطقة
لفرياتي ،الذي ا�ستلم الكرة و�سدد
على ي�سار حار�س البو�سنة ،كرة
�سكنت ال�شباك.

انتصارات بلجيكا تتواصل
على حساب اسكتلندا

• �رصاع هوائي يف لقاء بلجيكا وا�سكتلندا

حقق املنتخب البلجيكي ،فوزه الرابع على التوايل يف الت�صفيات امل�ؤهلة
ليورو  ،2020بعد فوزه على ا�سكتلندا بثالثية نظيفة ،يف اجلولة الرابعة
من مناف�سات املجموعة التا�سعة لدور املجموعات .ويف بقية مباريات
املجموعة التا�سعة ،فاز املنتخب الرو�سي على �ضيفه القرب�صي بهدف
نظيف ،كما فازت كازاخ�ستان على �ضيفتها �سان مارينو برباعية دون
رد .ويت�صدر منتخب بلجيكا ،املجموعة التا�سعة بر�صيد  12نقطة،
يليه منتخب رو�سيا يف املركز الثاين بت�سع نقاط ،ثم كازاخ�ستان يف
املركز الثالث بر�صيد  6نقاط بفارق الأهداف عن ا�سكتلندا �صاحبة املركز
الرابع ،وت�أتي قرب�ص يف املركز اخلام�س بثالث نقاط ،وتتذيل �سان
مارينو الرتتيب بال ر�صيد من النقاط.
ويف بروك�سل ،تقدم روميلو لوكاكو بهدفني لبلجيكا يف الدقيقتني 45
و ،57وتكفل كيفني دي بروين بالهدف الثالث يف الدقيقة الأخرية.

