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ألمانيا تصحح المسار بهدفين في أيرلندا الشمالية
ا�ستعاد منتخب �أمل��ان��ي��ا نغمة
االنت�صارات بعد �إ�سقاط م�ضيفه
�أيرلندا ال�شمالية بهدفني دون رد
على ملعب ويند�سور بارك ، ،يف
الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو
 ،2020ل��ي��داوي ج��راح الهزمية
م��ن ه��ول��ن��دا « »4-2يف اجلولة
املا�ضية.
هدفا املان�شافت جاءا عن طريق
مار�سيل هال�ستنبريغ و�سريجي
جنابري يف الدقيقتني  48و،92
لينتزع الأملان �صدارة املجموعة
الثالثة بعد الو�صول للنقطة ،12
بالت�ساوي مع �أيرلندا ال�شمالية،
التي تت�أخر بفارق الأهداف.
وظهر اعتماد الأملان على الكرات
الطولية من البداية ،لكنها انتهت
قبل و�صولها ملنطقة جزاء �أ�صحاب
الأر�ض ،الذين و�صلوا ب�أول فر�صة
على مرمى احلار�س مانويل نوير،
عن طريق كونور وا�شنطن ،بعدما
قابل كرة عر�ضية بت�سديدة مبا�رشة
علت املرمى.
ودانت ال�سيطرة يف الدقائق الأولى
لأيرلندا ال�شمالية ،التي اعتمدت
بو�ضوح على ال��ك��رات العر�ضية
داخل منطقة جزاء املان�شافت.
وف�شل العبو �أملانيا يف اخلروج
ب��ال��ك��رة م��ن مناطقهم ،يف ظل
و�ضوح تعليمات مايكل �أونيل،
مدرب �أيرلندا ال�شمالية ،ب�رضورة
ال�����ض��غ��ط امل��ت��ق��دم ،مم���ا ح��رم
ال�ضيوف من تناقل الكرة من اخللف
ب�أريحية.
وظ��ه��رت اخل��ط��ورة لأول م��رة من
املنتخب الأمل��اين بعد مرور ربع
�ساعة على بداية املباراة ،بعدما
ا�ستخل�ص ماركو روي�س الكرة من
منت�صف امللعب ،لري�سل متريرة
بينية �إل���ى تيمو ف�يرن��ر ،الذي
انطلق من اجلهة اليمنى ،قبل �أن
ير�سل كرة عر�ضية �أر�ضية� ،أبعدها
الدفاع الأيرلندي �إلى ركنية.
ومع انت�صاف ال�شوط الأول ،كاد
ف�يرن��ر يباغت �أ���ص��ح��اب الأر����ض
بهدف �أول ،بعدما قابل عر�ضية

من لوكا�س كلو�سرتمان بت�سديدة
على الطائر ،لكنها ا�صطدمت بيد
�أح��د مدافعي �أيرلندا ال�شمالية،
لتتحول �إلى ركنية ،دون �أن ي�شري
احلكم لوجود ركلة جزاء.
وق��ب��ل نهاية ال�شوط الأول بـ8
دقائق ،ا�ضطر امل��درب الأمل��اين

يواكيم لوف لإجراء تغيري مبكر،
اً
ب��دل من
بالدفع بجوناثان ت��اه
ماتيا�س جينرت ،ال��ذي تعر�ض
للإ�صابة.
وتهي�أت ك��رة على ح��دود منطقة
اجل��زاء لتوين كرو�س ،ليقابلها
الع��ب الو�سط الأمل��اين بت�سديدة

• جانب من مباراة أملانيا وأيرلندا الشمالية

على الطائر ،لكنها مرت بجوار
القائم الأمين.
و�أن��ق��ذ نوير مرماه من ه��دف يف
اللحظات الأخرية من ال�شوط الأول،
�إذ ت�صدى احلار�س الأملاين للكرة
برباعة على مرتني ،لت�ضيع فر�صة
التقدم على �أيرلندا ال�شمالية.

الطواحين الهولندية تقهر إستونيا برباعية
ع��اد منتخب هولندا بفوز ثمني
وم�ستحق على م�ضيفه الإ�ستوين،
برباعية دون رد� ،ضمن مناف�سات
املجموعة الثالثة للت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س الأم��م الأوروبية
«يورو .»2020
�سجل رباعية الطواحني ،املهاجم
املخ�رضم راي��ان بابل «هدفني»
وممفي�س دي��ب��اي وفاينالدوم
بالدقائق  17و 48و 76و.87
ورفع املنتخب الهولندي ر�صيده
�إل��ى  9نقاط من  4مباريات ،يف
املركز الثالث ،ليوا�صل �صحوته
للجولة الثانية على التوايل،
ويقرتب من فار�سي ال�صدارة �أملانيا
و�أيرلندا ال�شمالية «12نقطة لكل
منهما من  5مواجهات».
بينما يقبع املنتخب الإ�ستوين يف
املركز اخلام�س والأخ�ي�ر بدون
نقاط بعد تلقيه  5هزائم.
اع��ت��م��د رون���ال���د ك��وم��ان م��درب
هولندا على خطة  ،3-3-4وفر�ض
�سيطرته متاما على اللقاء من
بدايته لنهايته� ،أما كاريل فواليد
مدرب �إ�ستونيا فلعب بخطة -2-4
 1-3لكن فريقه ك��ان بال �أنياب
هجومية ،ومفكك دفاعيا.
مل يرتك ال�ضيوف فر�صة لإ�ستونيا
اللتقاط الأنفا�س ،وهددوا املرمى
مبكرا بت�سديدتني قويتني لفان
دايك وجويل فيلتمان.
وا�ستغل ال��ه��ول��ن��دي��ون �صحوة
البداية بت�سجيل هدف مبكر بقدم
بابل بعد متابعة لكرة عر�ضية من
دايل بليند.
حتمل �سريجي ليبميت�س حار�س
مرمى �إ�ستونيا عبئا كبريا ،حيث
ت�صدى لت�سديدات خطرية للغاية
ملمفي�س دي��ب��اي وجورجينيو
فاينالدوم ودايف بروبر.
يف اجل��ه��ة الأخ����رى مل يتعر�ض
احلار�س الهولندي يا�سرب �سيلي�سن
لأي اخ��ت��ب��ارات حقيقية ،حيث
كانت الأ�سلحة الهجومية لإ�ستونيا
�سواء ر�أ�س احلربة �إيريك �سورجا
�أو الثالثي �أوجاما وكايت وزينيوف
معطلة متاما.
مل متر �أكرث من  3دقائق من بداية
ال�شوط الثاين ،حتى عزز منتخب
هولندا تفوقه بهدف ثان بر�أ�سية
ب��اب��ل ب��ع��د ع��ر���ض��ي��ة متقنة من
ديباي.
ك��ان دونيل مانيل �أ�ضعف حلقة
يف هجوم الطواحني ،حيث �أ�ضاع

�رسيعا م��ن الأمل��ان
وج��اء ال��رد
ً
ٍ
ثوان معدودة ،بعدما و�صلت
بعد
عر�ضية �أر�ضية لفرينر ،الذي
وجهها بلم�سة واحدة ،لكن بيكوك
فاريل حار�س �أيرلندا ال�شمالية،
ت�صدى لها برباعة ،لينتهي ال�شوط
الأول بالتعادل بدون �أهداف.

ومع بداية ال�شوط الثاين ،متكن
املنتخب الأمل����اين م��ن مباغتة
م�ضيفه بهدف بعد مرور  3دقائق
فقط ع��ن ط��ري��ق هال�ستنبريغ،
الذي تهي�أت له الكرة داخل منطقة
اجلزاء ،ليقابلها بت�سديدة ي�سارية
على الطائر ،لت�سكن ال�شباك.

وم��ن حماولة �أخ��رى ،ك��اد فرينر
يعزز تقدم املان�شافت بهدف ٍ
ثان
بعدما �سدد كرة �أر�ضية زاحفة من
خارج منطقة اجلزاء ،لكن احلار�س
بيكوك فاريل �أبعدها برباعة �إلى
ركنية.
وم��ع حلول الدقيقة  ،65كادت
�أي��رل��ن��دا ال�شمالية �أن تعادل
النتيجة ،بعدما توغل جافني
وايت من اجلانب الأمي��ن ،لري�سل
عر�ضية �أر�ضية قابلها كوري �إيفانز
بت�سديدة قوية مرت بجوار القائم.
وفور م�شاركة البديل كاي هافريتز
يف ال�شوط ال��ث��اين ،ك��اد الالعب
الأمل���اين ال�شاب �أن يهز �شباك
�أ�صحاب الأر���ض من �أول مل�سة،
بعدما قابل عر�ضية من جو�شوا
كيميت�ش ب�رضبة ر�أ�سية متقنة،
لكنها حادت عن املرمى.
و�أه��در هافريتز من جديد فر�صة
تعزيز التقدم للماكينات الأملانية،
بعدما و�صلته عر�ضية من فرينر
داخ��ل منطقة اجل��زاء ،لكنه ف�شل
يف التعامل معها ،ليبعدها الدفاع
الأيرلندي �إلى ركلة ركنية.
ح��اول العبو �أيرلندا ال�شمالية
�إدراك التعادل يف الدقائق الأخرية،
ما �سمح بظهور م�ساحات يف اخلط
اخللفي ،و�سعى الأملان ال�ستغالله
مبرتدات �رسيعة.
وجل�����أ الع��ب��و �أمل��ان��ي��ا لتناقل
التمريرات الق�صرية يف �شتى �أرجاء
امللعب ،ملحاولة حرمان �أ�صحاب
الأر�ض من فر�صة ت�شكيل �أي خطورة
على م��رم��ى ن��وي��ر يف اللحظات
الأخرية.
ويف الدقيقة الثانية من الوقت
املحت�سب اً
بدل من ال�ضائع� ،أطلق
�سريجي جنابري ر�صا�صة الرحمة
على �أ�صحاب الأر�ض ،بعدما ت�سلم
كرة بينية من هافريتز داخل منطقة
اجل���زاء ،وجهها بلم�سة واح��دة
داخ���ل ال�شباك ،حم���رزً ا الهدف
الثاين للمان�شافت ،قبل �أن يطلق
احلكم �صافرة النهاية بفوز �أملانيا
«.»0-2

لوف يعترف :عانينا من ضغط
عصبي كبير

• يواكيم لوف

اعرتف يواكيم لوف ،مدرب منتخب �أملانيا ،بال�ضغط الذي وقع
على عاتق فريقه عند مواجهة �أيرلندا ال�شمالية،يف الت�صفيات
امل�ؤهلة لبطولة يورو  ،2020ال �سيما بعد اخل�سارة يف اجلولة
املا�ضية على يد هولندا «.»4-2
وا�ستطاع املنتخب الأملاين ا�ستعادة نغمة االنت�صارات بفوزه
خارج الديار على �أيرلندا ال�شمالية « ،»0-2لينتزع ال�صدارة
منه بعد و�صوله للنقطة � ،12إذ يت�ساوى الفريقان يف
النقاط ،لكن املان�شافت يتفوق بفارق الأهداف.
وعقب املباراة ،حتدث ل��وف ،يف ت�رصيحات �أبرزها
اً
قائل:
املوقع الر�سمي لالحتاد الأملاين لكرة القدم،
«دخلنا املباراة حتت �ضغط ،وكان يتوجب علينا
جتاوز بع�ض امل�شاكل خالل اللقاء».
و�أ�ضاف�« :أيرلندا ال�شمالية حتلوا بال�شجاعة
مبكرا ،كما �أننا مل نظهر
وهاجموا مرمانا
ً
ب�أف�ضل حاالتنا يف ال�شوط الأول ،لكن بعد
اال�سرتاحة لعبنا �أكرث بطريقة مبا�رشة».
و�أكد املدرب الأمل��اين �أن فريقه ال يزال يف
مرحلة التعلم ،كما �أ�شار �إلى جناح العبه
�سريجي جنابري يف �أن ي�صبح ركيزة �أ�سا�سية
ال غنى عنها يف ت�شكيلته ،م�ضي ًفا�« :إنه يلعب كرة
قدم على �أعلى م�ستوى».
من جانبه ،قال مار�سيل هال�ستنبريغ ،حمرز الهدف الأول:
«لقد كانت مباراة �صعبة ،ف�أيرلندا ال�شمالية و�ضعتنا
اً
�سهل
حتت �ضغط ط��وال  90دقيقة ،ل��ذا مل يكن الأم��ر
بالن�سبة لنا».
واختتم« :هديف فتح الباب �أمامنا ،وحل�سن احلظ ،جنحنا
يف تعزيز التقدم بهدف ٍ
ثان يف اللحظات الأخرية ،لنعود
بانت�صار ثمني من هنا ،وهذا هو الأهم».

بلجيكا تسحق اسكتلندا بأقل مجهود
• فرحة العبي هولندا بالفوز

فر�صة م�ؤكدة ،قبل �أن يتم ا�ستبداله
يف الدقيقة  63لي�شارك مكانه
�ستيفن برخيو�س.
ك��اد ف��ان داي��ك �أن ي�سجل الهدف
الثالث لل�ضيوف ،بعدما ارتقى
لركلة ركنية بر�أ�سه� ،إال �أن املدافع
الإ�ستوين �أبعد الكرة من على خط
املرمى.
يف الدقيقة  ،71قرر رونالد كومان
�إراحة العب بر�شلونة فرينكي دي

يونغ ،لي�شارك مكانه ل��وك دي
يونغ ،بعدها بثوان �سدد ديباي
كرة �سهلة �أم�سكها احلار�س.
مل ي��ه��د�أ دي��ب��اي ،وحت���رك ميينا
وي�سارا حتى تلقى كرة طويلة من
ماتيا�س دي ليخت ،لي�سدد بي�رساه
يف الزاوية اليمنى ،م�سجال هدفه
ال��راب��ع يف الت�صفيات والثالث
لهولندا.
وانتف�ض �أ���ص��ح��اب الأر�����ض بعد

ف��وات الأوان ،حيث �سدد هرنيك
�أوغاما كرة قوية �أبعدها �سيلي�سن
ب�صعوبة.
�شارك كيفن �سرتومتان مكان رايان
بابل ،بينما وا�صل ديباي ت�ألقه
ب�صناعة الهدف الرابع بركلة حرة
لعبها على ر�أ�س فاينالدوم ،بعدها
�أ�ضاع مهاجم �أوملبيك ليون فر�صة
م�ؤكدة لت�سجيل هدف خام�س ،و�سدد
برخيو�س كرة فوق العار�ضة.

�سحق املنتخب البلجيكي ،م�ضيفه الأ�سكتلندي «»0-4
�أول �أم�س الإثنني ،يف الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س �أمم �أوروب��ا � 2020ضمن مناف�سات املجموعة
ال�ساد�سة.
�أحرز رباعية املنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو يف
الدقيقة « ،»9وتوما�س فريمايلني يف الدقيقة «،»24
وتوبي الديرفيلد يف الدقيقة « ،»32وكيفني دي
بروين يف الدقيقة «.»82
وتغلب منتخب قرب�ص على م�ضيفه �سان مارينو
برباعية � ً
أي�ضا �سجلها منها يواني�س كو�سولو�س

هدفني « ،»73 ،2و�أح��رز كل من فتوي�س بابولي�س
« ،»38وكو�ساتكي�س ارتيامات�س « »75هدف ًا.
وفاز املنتخب الرو�سي على �ضيفه كازاخ�ستان بهدف
نظيفه �أح��رزه الالعب ماريو فرنانديز يف الدقيقة
«.»89
وبهذه النتائج يوا�صل املنتخب البلجيكي ت�صدر
املجموعة بـ 18نقطة تليه رو�سيا يف املركز الثاين
بـ 16نقطة ثم كازاخ�ستان ثالثة بـ  7نقاط وقرب�ص
بنف�س الر�صيد ،باملركز الرابع ،و�أ�سكتلندا بـ6
نقاط ،و�أخريا �سان مارينو بدون ر�صيد.

بابل يسجل أول ثنائية في مشواره الدولي
لن ين�سى رايان بابل مهاجم هولندا ليلة � 9سبتمرب  2019ومباراة منتخب
بالده �ضد �إ�ستونيا� ،أول �أم�س الإثنني ،يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �أمم
�أوروبا «يورو .»2020
وافتتح بابل �أهدافه يف الت�صفيات بثنائية يف مرمى �إ�ستونيا .وذكرت
�شبكة «�أوبتا» �أن هذه الثنائية هي الأولى لرايان بابل بقمي�ص املنتخب
الهولندي.
ولعب بابل  58مباراة بقمي�ص منتخب هولندا ،رافعا ر�صيده �إلى 10
�أهداف فقط.ويعود �أول ظهور لرايان بابل بقمي�ص منتخب بالده ليوم 26

مار�س  2005يف مباراة �ضد رومانيا بالت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
«�أملانيا .»2006
وعلى جانب اخر بح�سب �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات ،ف�إن ديباي �أ�صبح
خام�س �أ�صغر العب ُي�شارك يف  50مباراة بقمي�ص املنتخب الهولندي،بعد
كالرن�س �سيدورف ،وي�سلي �شنايدر ،باتريك كلويفرت ،ورافائيل فان
دير فارت.
و�شهدت ت�شكيلة الطواحني الهولندية ظهور دونيل مالني لأول مرة،
وعودة جويل فيلتمان بعد عامني من الغياب.
• دي بروين يحاول املرور من دفاع اخلصم

