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قاد كريستيانو رونالدو منتخب بالده البرتغالي 
للفوز على نظيره املغربي 1-0 أمس األربعاء على 
ملعب لوجنيكي في موسكو، ضمن منافسات املجموعة 
الثانية بالدور األول من بطولة كأس العالم 2018 

لكرة القدم املقامة حاليا في روسيا.
وأح��رز رونالدو هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 

الرابعة.
وبهذا الفوز يتصّدر املنتخب البرتغالي املجموعة 
برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع اسبانيا في املباراة 

األول 3-3، بانتظار مباراة األخيرة أمام إيران.
وف��ي اجل��ول��ة األخ��ي��رة ي��وم اإلث��ن��ن املقبل، تلعب 

البرتغال مع إيران، واملغرب مع اسبانيا.
وك��ان املنتخب املغربي األفضل على م��دار شوطي 
املباراة، لكّنه لم يتمّكن في نهاية األمر من الوصول إلى 

شباك البرتغال التي دافعت بدورها أغلب الوقت.
وأجرى مدرب املنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس 
تعديال واحدى على تشكيلته التي تعادلت مع اسبانيا، 
فلعب الع��ب وس��ت ه��ام يونايتد ج��واو ماريو مكان 

برونو فرنانديز.
أما مدرب املنتخب املغربي هيرفيه رينار، فأشرك 
مانويل دا كوستا مكان رومان سايس في عمق الدفاع 
إلى جانب مهدي بنعطية، فيما ش��ارك املهاجم خالد 

بوطيب مكان أيوب الكعبي.
وافتتحت البرتغال التسجيل في الدقيقة الرابعة 
بعد ركلة ركنية ذهبت قصيرة إل��ى ج��واو موتينيو 
الذي رفعها داخل منطقة اجلزاء لينقض عليها رونالدو 
برأسه ويسّجل راب��ع أهدافه، ورد املنتخب املغربي 
في الدقيقة 11 عبر رأسية من دا كوستا سيطر عليها 

احلارس البرتغالي روي باتريسيو بسهولة.
وطالب املغاربة بركلة جزاء في الدقيقة 27 نتيجة 
سقوط نور الدين امرابط داخ��ل منطقة اجل��زاء، لكن 
احلكم لم يسفر عن شيء، ولعب رونالدو كرة موزنة 
داخ���ل منطقة اجل���زاء املغربية لزميله جونكالفو 
جيديس الذي حاول إسقاطها من فوق احلارس منير 
احملمدي ال��ذي أنقذها بيده، وك��ان املنتخب املغربي 
يحقق التعادل قبل أن يلفظ الشوط األول أنفاسه 
األخيرة، لكن بنعطية فشل في متابعة كرة رأسية من 

يونس بلهندة.
ومع بداية الشوط الثاني، ابتعدت رأسية من مدافع 
البرتغال جوزيه فونتي عن مرمى املغرب،  وأطاح 
رونالدو بكرة خطيرة نحو املدرجات من مسافة قريبة 
في الدقيقة 51، وأنقذ باتريسيو محاولة من بلهندة 
الذي تلقى كرة داخل منطقة اجلزاء إثر مجهود فردي 

من نور الدين امرابط بالدقيقة 55.
وع���اد باتريسيو ليتصّدى ببراعة لرأسية من 

بلهنده في الدقيقة 57، وبعدها بثالث دقائق لم يحسن 
بنعطية استغالل كرة قريبة من املرمى، ومرت ركلة 
حرة سّددها حكيم زي��اش فوق املرمى بالدقيقة 68، 

ودخل أيوب الكعبي بدال من خالد بوطيب في هجوم 
املغرب.

وأه��در املغربي سلسلة من الفرص اخلطيرة في 

النصف الثاني من الشوط الثاني، وك��اد نبيل درار 
يفعلها في الدقيقة 81 لكنه سدد فوق العارضة، ثم 
اخترق زياش في الدقيقة األخيرة من الناحية اليمنى 

لكن تسديدته ارتطمت بقدم مدافع وذهبت إلى ركنية 
لم تثمر، وفي الوقت بدل الضائع واصل بنعطية إهداره 

الفرص السهلة بعدما علت كرته القريبة العارضة.
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