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إنكلترا تواصل مسلسل االنتصارات على حساب كوسوفو
وا�صل املنتخب االنكليزي ح�صد
العالمة الكاملة يف املجموعة
الأول����ى بالت�صفيات امل�ؤهلة
لبطولة �أمم �أوروبا يورو ،2020
بالفوز على كو�سوفو بنتيجة
 ،3-5يف املباراة التي احت�ضنها
ملعب �سانت مرييز.
و�سجل �أهداف املنتخب االنكليزي
كل من رحيم �سرتلينغ « »8وهاري
كني « »19ومرجيم فويفودا «38
ب��اخل��ط��أ يف م��رم��اه» وج���ادون
�سان�شو « 44و ،»1+45فيما �أحرز
فالون بريي�شا هدفني بالدقيقتني
« 1و »49وفيدا موريكي « 55من
ركلة جزاء».
وبهذه النتيجة ،يوا�صل املنتخب
االنكليزي ت�صدره للمجموعة
بر�صيد  12نقطة من  4انت�صارات
متتالية ،متقدما بفارق  3نقاط
عن الت�شيك التي رفعت ر�صيدها
�إل����ى  9ن��ق��اط ب��ع��دم��ا هزمت
مونتينيغرو يف التوقيت ذاته
بثالثية نظيفة ،يف جتمد ر�صيد
كو�سوفو عند  8نقاط.
وقدم املنتخب االنكليزي مباراة
مم��ي��زة هجوم ًيا ،لكنه عانى
يف التعامل مع ال�ضغط العايل
ملنتخب كو�سوفو ،ما �أثمر عن
�أخطاء دفاعية ت�سبب يف دخول
مرماه � 3أهداف.
واعتمد مدرب املنتخب االنكليزي،
جاريث �ساوثغيت ،على طريقة
اللعب  ،3-3-4ف��وق��ف مايكل
كني �إلى جانب هاري ماغواير يف
عمق الدفاع ب�إ�سناد من الظهريين
ترينت �ألك�سندر�-أرنولد وبن
ت�شيلويل.
وق��ام ديكالن راي�س ب��دور العب
االرت��ك��از يف و�سط امللعب بني

• فرحة العبي انكلرتا بالفوز

جوردان هندر�سون ورو�س باركلي،
فيما ت��واج��د رح��ي��م �سرتلينغ
وجادون �سان�شو على اجلناحني،
مل�ساعدة ر�أ����س احل��رب��ة وقائد
الفريق هاري كني
لكن املنتخب امل�ضيف تعر�ض
لهزة مبكرة ،عندما مرر مايكل
كني ب�سذاجة لت�صل الكرة �إلى
الكو�سويف ف��ي��دان �أليتي الذي

مررها بدوره �إلى بريا�شا ف�أودعها
مفتتحا الت�سجيل
الأخري ال�شباك
ً
بعد مرور  34ثانية فقط.
�رسيعا
ال���رد االن��ك��ل��ي��زي ج���اء
ً
وبالتحديد يف الدقيقة  ،8عندما
نفذ باركلي ركنية على ر�أ�س مايكل
كني ،ليتابعها �سرتلينغ الكرة
بر�أ�سه �أي�ضا من م�سافة قريبة
�سيطر املنتخب االنكليزي لكن

دون وج����ود ه��ج��م��ات حقيقية
حتى الدقيقة  ،19عندما تقدم
بالنتيجة �إثر هجمة �رسيعة مررها
�سرتلينغ بدوره �إلى هاري كني يف
الناحية الي�رسى ،ليقتحم الأخري
بها منطقة اجلزاء وي�سددها بني
قدمي احلار�س موريت�ش �إلى داخل
ال�شباك.
و�شق �سان�شو طريقه يف الناحية

اليمنى ،قبل �أن مي��رر الكرة
�إلى باركلي الذي علت حماولته
امل��رم��ى يف الدقيقة  ،23وحل
الهدوء حتى الدقيقة  ،35عندما
رفع ت�شيلويل الكرة من الناحية
الي�رسى ،قابلها كني بر�أ�سه فوق
املرمى.
و�أ�ضاف املنتخب االنكليزي الهدف
الثالث بعدها بدقيقة واح��دة،

عندما انطلق �سان�شو من اليمني
ومرر كرة �أمام املرمى ،تابعها
املدافع فويفودا يف �شباك بالده
باخلط�أ ،و�سط احتجاج كو�سويف
على عدم قيام االنكليز ب�إخراج
الكرة بعد �إ�صابة �أليتي.
ودون �سان�شو ا�سمه على الئحة
امل�سجلني عندما تلقى متريرة
�سرتلينج ل��ي�����س��دد ال��ك��رة من

حتت ج�سد احلار�س يف املرمى
بالدقيقة  ،44قبل �أن ي�ضيف
بنف�سه الهدف اخلام�س لبالده
يف الدقيقة الأول���ى م��ن الوقت
ب��دل ال�ضائع لل�شوط الأول،
بعدما تابع الكرة يف ال�شباك �إثر
هجمة من �سرتلينج ت�صدى لها
احلار�س.
ومع بداية ال�شوط الثاين� ،أنقذ
احلار�س موريت�ش ت�سديدة ي�سارية
من �ألك�سندر�-أرنولد ،قبل �أن
ي�ضيف بريي�شا الهدف الثاين له
ولبالده يف الدقيقة  ،49عندما
ا�ستغل موريكي متريرة طائ�شة
من راي�س ،ليمررها �إلى زميله
ال��ذي تخل�ص من رقيبه قبل �أن
ي�سدد الكرة مقو�سة يف ال�شباك.
وارتكب ماغواير هفوة طائ�شة
بعدما ف�شل يف �إبعاد الكرة من
�أم��ام مرماه ،ليعرقل موريكي
داخ���ل منطقة ال�ست ي���اردات،
فاحت�سب احلكم ركلة جزاء نفذها
موريكي بنجاح يف الدقيقة .55
و�أه��در ه��اري كني ركلة جزاء،
النكلرتا ت�صدى لها احلار�س
موريت�ش يف الدقيقة  ،65بعد
عرقلة بحق ب��ارك��ل��ي ،ونفذ
�ألك�سندر�-أرنولد ركلة حرة بجوار
املرمى بالدقيقة .71
و�أ���ص��اب �سرتلينغ ال��ق��ائ��م يف
الدقيقة  73بعد متريرة منوذجية
م��ن ك�ين ،و�أه���در ال�لاع��ب نف�سه
فر�صة جديدة بعدها بدقيقة واحدة
عندما مرت حماولته املرتدة من
الدفاع بجانب املرمى
و�شق البديل ماركو�س را�شفورد
طريقه يف الناحية الي�رسى قبل
�أن ي�سدد كرة قوية ت�صدى احلار�س
موريت�ش باقتدار يف الدقيقة .85

مدرب البوسنة يتراجع
عن االستقالة
ق���ال االحت����اد ال��ب��و���س��ن��ي� ،إن روب���رت
برو�سينت�شكي تراجع عن ا�ستقالته من
تدريب املنتخب ،بعد �أن طلب منه احتاد
الكرة ،اال�ستمرار يف من�صبه.
و�أ���ض��اف احت��اد ال��ك��رة يف بيان «يقدم
املجل�س التنفيذي لالحتاد البو�سني كل
الدعم �إلى برو�سينت�شكي من �أجل البقاء
يف املن�صب حتى نهاية م�شوار املنتخب
يف ت�صفيات بطولة �أوروب��ا  2020مثلما
ين�ص عقده».
وتابع« :نحن واثقون �أن تغيري املدرب
يف هذه املرحلة لن يكون له �أي ت�أثري

• �سرتلينغ يف طريقه للت�سجيل

سترلينغ ماكينة أهداف ال تتوقف
ً
هدفا يف
�سجل الدويل االنكليزي رحيم �سرتلينغ،
�شباك كو�سوفو� ،أول ام�س الثالثاء� ،ضمن ت�صفيات
ك�أ�س الأمم الأوروبية .2020
وبح�سب �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات ،ف�إن هذا الهدف
هو رقم  8لرحيم �سرتلينغ بقمي�ص منتخب انكلرتا
يف �آخر  8مباريات .و�أ�شارت «�أوبتا» �إلى �أن  5من
الأهداف الثمانية التي �سجلها �سرتلينغ مع الأ�سود
الثالثة ،جاءت يف مالعب االنكليز.

وكانت كو�سوفو ،قد تقدمت بالهدف الأول عن طريق
فالون برياي�شا ،يف الدقيقة الأولى ،قبل �أن تعود
انكلرتا يف النتيجة.
وحتدثت �شبكة «�أوبتا» عن هذا الهدف ،وذكرت �أنه
�أول هدف ُي�سجل يف الدقيقة الأولى ملباراة طرفها
منتخب انكلرتا ،منذ هدف غاريث �ساوثغيب «املدير
الفني احل��ايل» يف �شباك جنوب �إفريقيا يف مايو
.2003

�إيجابي .فر�صنا يف الت�أهل لبطولة �أوروبا
عن طريق الت�صفيات ما زالت متاحة».
وقال برو�سينت�شكي ،الذي قال �إنه ا�ستقال
بعد الهزمية �أمام �أرمينيا� ،إن العدول عن
ر�أيه كان قرارا �صعبا.
و�أ�ضاف« :مل يكن الأمر �سهال لأنني �أحاول
عدم الرتاجع عن قراراتي يف احلياة».
وتابع« :عدلت عن ر�أي��ي ب�سبب الأف��راد
الذين وا�صلوا دعمي� .سيكون من ال�سهل
�أن �أهرب و�أقول �إن الأمر انتهى لكني قررت
البقاء� ،أمتنى الآن �أن ننجح يف تغيري
املوقف».

• روبرت برو�سينت�شكي

تركيا تمطر شباك
مولدوفا برباعية

األسود الثالثة يعادلون
رقم ًا صمد  59عام ًا

انت�رص املنتخب االنكليزي امللقب مبنتخب اال�سود الثالثة على كو�سوفو
بنتيجة  ،3-5م�ساء �أول �أم�س الثالثاء ،يف �إطار الت�صفيات امل�ؤهلة
ليورو .2020
�أهداف املنتخب االنكليزي حملت توقيع رحيم �سرتلينغ وهاري
كني وجادون �سان�شو «هدفني» ،بينما جاء الهدف اخلام�س عرب
النريان ال�صديقة عن طريق مريجيم فوجفودا.
وبح�سب �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات ،ف�إن منتخب �إنكلرتا
و�صل �إلى مباراته الثالثة التي ي�سجل فيها � 5أهداف خالل عام
عاما وحتدي ًدا
 ،2019ليعادل نف�س الرقم الذي �سجله منذ ً 59
يف عام .1960
بهذا الفوز ،رفع االنكليز ر�صيدهم �إلى  12نقطة يف �صدارة
املجموعة� ،أما كو�سوفو جتمد ر�صيدها عند  8نقاط يف
املركز الثالث.

أيسلندا تسقط أمام
ألبانيا باألربعة

فقدت �آي�سلندا  3نقاط ثمينة يف �رصاع الت�أهل مع
تركيا وفرن�سا ،بعد �أن �سقطت بق�سوة خارج الديار
على يد �ألبانيا بنتيجة «.»4-2
وعلى ملعب «البا�سان» ،تقدم املدافع كا�سرتيوت ديرماكو
لألبانيا يف الدقيقة  ،33ولكن بعد دقيقتني فقط من بداية ال�شوط الثاين،
�أدرك النجم جيلفي �سيجورود�سون التعادل لآي�سلندا.
�إال �أن مدافع نابويل الإيطايل ال�سيد هي�ساج رد �رسيعا بهدف التقدم للألبان
يف الدقيقة .52
مل تكد متر  6دقائق حتى �أعاد املهاجم كولبني �سيجبور�سون �آي�سلندا للقاء
بهدف التعادل ،قبل �أن ي�أتي الرد القا�سي من �أ�صحاب ال�ضيافة بهدفني
متتاليني يف الدقيقتني  79و 82حمال توقيع �أودي�س رو�شي و�سوكول �سيكالي�شي
على الرتتيب.
وبهذه اخل�سارة القا�سية ،تفقد �آي�سلندا فر�صة ا�ستمرار م�ضايقة ثنائي ال�صدارة
بعد �أن جتمد ر�صيدها عند  12نقطة يف املركز الثالث.
بينما رفع الفوز ر�صيد �ألبانيا �إلى  9نقاط ،لتعزز من حظوظها يف املناف�سة
على اقتنا�ص �إحدى بطاقتي الت�أهل.

• جانب من مباراة تركيا ومولدوفا

• �سان�شو

وا�صل منتخبا تركيا
وف��رن�����س��ا تقا�سم
���ص��دارة املجموعة
الثامنة بالت�صفيات
امل��ؤه��ل��ة لبطولة الأم��م
الأوروبية «يورو  »2020بفوزهما ،
على مولدوفا و�أندورا على الرتتيب ،فيما �سقطت
�آي�سلندا بخ�سارة قا�سية �أمام �ألبانيا ،وذلك �ضمن
مواجهات اجلولة ال�ساد�سة.
وعلى ملعب «زميربو» ،مل يظهر املنتخب الرتكي
�أي رحمة ب�أ�صحاب ال�ضيافة و�أمطر �شباكهم برباعية
نظيفة .انتهى ال�شوط الأول بتقدم الأت��راك بهدف

حمل توقيع مهاجم �إيفرتون االنكليزي �سينك تو�سون
يف الدقيقة  ،37ويف الدقيقة � 57أ�ضاف دنيز توروك
الهدف الثاين.
ثم عاد تو�سون لهز ال�شباك من جديد م�ضي ًفا هدفه
ال�شخ�صي الثاين والثالث لرتكيا يف الدقيقة .79
وقبل دقيقتني من نهاية الوقت الأ�صلي اختتم يو�سف
يازي�سي رباعية ال�ضيوف.
ويعد هذا هو االنت�صار الثاين على التوايل ،اخلام�س
يف املجموعة ،لـ«جنوم الهالل» لريتفع ر�صيدهم
�إلى  15نقطة يف �صدارة املجموعة مع فرن�سا.
بينما جتمد ر�صيد مولدوفا عند  3نقاط تقبع بها يف
املركز اخلام�س وقبل الأخري.

سانشو يبدأ مرحلة التوهج

�سجل الدويل االنكليزي جادون �سان�شو ،هدفني
ملنتخب ب�لاده ،يف �شباك كو�سوفو� ،أول ام�س
الثالثاء� ،ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة لأم��م �أوروبا
«يورو .»2020
ووفقًا ل�شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات ،ف�إن �سان�شو بات
�أ�صغر العب انكليزي ي�سجل هدفني يف مباراة واحدة،
يوما».
عاما وً 170
وذلك عن عمر «ً 19
و�سبق النجم االنكليزي واين روين ،جادون �سان�شو،

يف هذا الأمر عندما �سجل هدفني يف �شباك كرواتيا يف
عاما و241
يونيو  ،2004وهو يبلغ من العمر «18
ً
يوما» .وتعترب مواجهة كو�سوفو هي الأولى التي ت�شهد
ً
�أهدافً ا دولية ل�سان�شو بقمي�ص منتخب بالده.
�أما �شبكة «�سكواكا» ،فقد �أ�شارت �إلى �أن �سان�شو بات
ثالث العب ي�سجل ملنتخب �إنكلرتا الأول ،وهو يلعب
يف البوند�سليغا ،بعد كل من كيفني كيجان ،وتوين
وودكوك.

