
أثبت أوليفييه جيرو مرة أخرى أهميته 
ملنتخب فرنسا عندما أحرز هدفه الدولي 
35 لتسحق بطلة العالم ضيفتها أيسلندا 
-4صفر في مباراتها الثانية بتصفيات 
بطولة أوروب��ا لكرة القدم 2020 أول من 

أمس.
وضاعف جيرو، ال��ذي انفرد باملركز 
ال��ث��ال��ث ف��ي ق��ائ��م��ة ه��داف��ي ف��رن��س��ا عبر 
العصور، النتيجة في الشوط الثاني بعد 
ه��دف صمويل أومتيتي املبكر ثم اختتم 
كيليان مبابي وأنطوان جريزمان األهداف 
لترفع فرنسا رصيدها إل��ى س��ت نقاط 
من مباراتني في املجموعة الثامنة بعد 
أن استهلت مشوارها بالفوز 4-1 على 

مولدوفا.
وأصبحت تركيا أبرز منافسي فرنسا 
ف��ي املجموعة عندما سحقت مولدوفا 
-4صفر بفضل ثنائية جينك طوسون 
عقب انتصارها -2صفر على ألبانيا يوم 

اجلمعة.
ومتلك ألبانيا ثالث نقاط مثل أيسلندا 
بعد تغلبها -3صفر خ��ارج ال��دي��ار على 

أندورا.
وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا ”كنا 
في غاية الفعالية أمام فريق دفاعي جدا. 

أشعر برضا بالغ“.
ولعب املنتخب األيسلندي، الذي انتصر 
مرة واحدة في آخر 17 مباراة، بقوة لكن 

أداءه لم يكن كافيا إلزعاج الفرنسيني.
وقال إيريك هامرين مدرب أيسلندا ”كنا 
نعرف أنها ستكون م��ب��اراة صعبة لكن 
هدفهم املبكر جعل األم��ور أصعب. وحني 
سجلوا الهدف الثاني أصبحنا في مأزق 

حقا. إنه فريق من طراز عاملي“.
وث��ق ديشان في التشكيلة األساسية 

نفسها التي بدأت أمام مولدوفا واستهل 
فريقه املباراة بطريقة مثالية عندما حول 
قلب الدفاع أومتيتي كرة مبابي العرضية 

برأسه في الشباك بعد 12 دقيقة.
واقترب املنتخب الفرنسي من التسجيل 
قبل نهاية الشوط األول عن طريق ضربة 
رأس قوية من جيرو وتسديدة منخفضة 
من مبابي وأخرى بعيدة املدى من بنجامني 
بافار لكن أيسلندا استمرت في تشكيلة 

خطورة.
وأنقذ هوجو لوريس ح��ارس فرنسا 
محاولة بيركير بيارناسون بعد أربع 
دقائق من بداية الشوط الثاني فيما كان 

مبثابة جرس إنذار.
وأع��ط��ى ج��ي��رو، ال����ذي ي��ت��ف��وق اآلن 
بهدف دولي واحد على ديفيد تريزيجيه، 
السيطرة للمنتخب الفرنسي عندما حول 
كرة بافار العرضية إلى الشباك بركبته 

اليسرى في الدقيقة 68.
وس��ج��ل ف��ق��ط ت��ي��ي��ري ه��ن��ري )51( 
وميشيل بالتيني )41( أهدافا مع املنتخب 
الفرنسي أك��ث��ر م��ن ج��ي��رو ال���ذي خاض 

مباراته الدولية 89.
وبعد ذل��ك أُلغي ه��دف سجله مهاجم 
تشيلسي، الذي لم ينل قط ثقة اجلماهير 

الفرنسية، من مدى قريب بداعي التسلل.
وأضافت فرنسا هدفا ثالثا عندما تفوق 
مبابي على هانيس هالدورسون حارس 
أيسلندا بتسديدة بالقدم اليمنى بعد كرة 
هيأها له جريزمان في الدقيقة 78 مسجال 

هدفه الدولي 12 في 30 مباراة دولية.
وعمق جريزمان جراح أيسلندا عندما 
انطلق إلى داخل منطقة اجلزاء قبل أن يهز 
الشباك بتسديدة منخفضة قبل ست دقائق 

على النهاية.
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البرتغال تواصل التعثر.. وأوكرانيا تقتنص 
الصدارة بانتصار قاتل على لوكسمبورغ

اس��ت��م��ر م��س��ل��س��ل ن��زي��ف 
نقاط منتخب البرتغال، حامل 
اللقب، في التصفيات املؤهلة 
لبطولة األمم األوروبية لكرة 
القدم )ي��ورو 2020( بعد أن 
ت��ع��ادل م��ج��دداً ف��ي عقر داره 
ولكن هذه املرة إيجابياً بهدف 
ملثله أمام صربيا، بينما قفزت 
أوك��ران��ي��ا ل��ل��ص��دارة بهدف 
ذاتي قاتل في شباك مضيفتها 
لوكسمبورغ، وذل��ك في ثاني 
جوالت املجموعة الثانية التي 

أقيمت أول من أمس
وع����ل����ى م���ل���ع���ب ال���ن���ور 
بالعاصمة لشبونة، لم يهدر 
املنتخب البلقاني الكثير من 
الوقت وافتتح باب التسجيل 
بعد 7 دقائق فقط عن طريق 
جن��م��ه امل���خ���ض���رم دوش����ان 

تاديتش من عالمة اجلزاء.
ان��ت��ظ��ر أص���ح���اب األرض 
حتى قبل نهاية الشوط بثالث 
دقائق من أج��ل تعديل الكفة 

بهدف دانيلو بيريرا.
وشهد الشوط خروج النجم 
وقائد بطل أوروبا، كريستيانو 
رون��ال��دو، مصابا في الدقيقة 
29 بعد أن شعر ب���آالم في 
ساقه اليمنى خالل انطالقة له 
على اجلانب األي��س��ر. وبهذه 
النتيجة، يواصل رجال املدرب 
املخضرم فرناندو سانتوس 
مسلسل إه��دار النقاط بعد أن 
سقطوا في فخ التعادل السلبي 

في مستهل مشوار التصفيات 
ي��وم اجلمعة امل��اض��ي وأم��ام 
جماهيرهم أيضا ضد أوكرانيا.
أم���ا املنتخب األوك���ران���ي، 
فاستطاع أن يعود من معقل 
م��ض��ي��ف��ه ال��ل��وك��س��م��ب��ورج��ي 

بانتصار ثمني 2-1 قفز به إلى 
صدارة املجموعة.

وكانت النتيجة تشير إلى 
ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف ملثله حتى 
ال��دق��ي��ق��ة 90 ق��ب��ل أن يهدي 
ج��ي��رس��ون رودري��غ��ي��ز هدف 

االن��ت��ص��ار ملنتخب أوكرانيا 
بهدف ذاتي في شباكه.

وب��ه��ذا، تقتنص أوكرانيا 
صدارة املجموعة بعد أن بات 
رص��ي��ده��ا 4 ن��ق��اط، مقابل 3 
ن��ق��اط للوكسمبورج، بينما 

ت��أت��ي ال��ب��رت��غ��ال ف��ي املرتبة 
الثالثة بنقطتني، مقابل نقطة 
لصربيا )املركز ال��راب��ع(، ثم 
ليتوانيا في ذيل الترتيب بدون 
نقاط، وكالهما لعب مباراة 

واحدة.

 دانيلو بيريرا أحرز هدف التعادل للبرتغال من تسديدة رائعة

اإلصابة تبعد رونالدو أسبوعني عن املالعب
ال يعتقد كريستيانو رون��ال��دو أن 
اإلص��اب��ة، التي أجبرته على اخل��روج 
من مباراة البرتغال أم��ام صربيا أول 
من أمس خطيرة وأبلغ الصحفيني أنه 

يتوقع ال��ع��ودة إل��ى املالعب في خالل 
أسبوع واحد أو أسبوعني.

وخرج رونالدو مصابا في الشوط 
األول من مباراة البرتغال بتصفيات 

بطولة أوروب���ا 2020 فيما ب��دا أنها 
إص��اب��ة ف��ي عضالت الفخذ اخللفية. 

وانتهت املباراة بالتعادل 1-1.
وق��ال رونالدو ”سأعرف املزيد في 

خالل 24 أو 48 ساعة.
”هذا ي��ح��دث ف��ي ك���رة ال��ق��دم. لو 
خ��رج��ت حت��ت األم���ط���ار ستتعرض 
لالبتالل.. أنا أحتلى بالهدوء وسأعود 

في خالل أسبوع واحد أو أسبوعني“.
وإذا غاب رونالدو فترة طويلة فإن 
ذلك سيمثل ضربة كبيرة ليوفنتوس 
ال��ذي ض��م ال��الع��ب البرتغالي العام 
امل��اض��ي م��ن ري���ال م��دري��د ف��ي صفقة 
ضخمة لتعزيز آماله في حصد لقب 

دوري أبطال أوروبا.
ويلعب يوفنتوس في ضيافة أياكس 
أم��س��ت��ردام ف��ي ذه���اب دور الثمانية 
ب��دوري األبطال في العاشر من أبريل 
نيسان بينما تقام مباراة اإلياب بعدها 

بستة أيام.
وأك���د رون��ال��دو وامل���درب فرناندو 
سانتوس أن احلكم تقدم لهما باالعتذار 
ب��داع��ي ع���دم اح��ت��س��اب رك��ل��ة ج��زاء 

للبرتغال بعد ملسة يد.
واحتسب احلكم ركلة اجل���زاء في 
البداية ثم تراجع. وال يتم استخدام 
ن��ظ��ام ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و امل��س��اع��د في 

التصفيات األوروبية.
وقال رونالدو ”كانت واضحة جدا 
وكان يجب على احلكم احتسابها. حكم 
الراية كان على بعد 40 مترا لذا يبدو 

األمر غريبا جدا“.
وأض���اف س��ان��ت��وس ”لقد تابعنا 
اللقطة في غرفة الالعبني بعد ذلك ولم 
نشك نحن أو هو في ضرورة احتسابها. 

كانت ركلة جزاء.. ولقد اعتذر“. 30 دقيقة من مباراة البرتغال وصربيا رونالدو أصيب بعد مرور 

إجنلترا تقلب الطاولة على اجلبل 
األسود بخماسية

جت��اوزت إجنلترا مأزقا مبكرا أم��ام اجلبل 
األس��ود وأح��رز روس باركلي هدفني ليقودها 
للفوز 5-1 ومواصلة البداية القوية في تصفيات 

بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أول من أمس.
كما ه��ز ال��ق��ائ��د ه���اري ك��ني وامل��ت��أل��ق رحيم 
سترلينج الشباك لتنجح تشكيلة إجنلترا الشابة 
في تدمير منتخب اجلبل األس��ود بعد أن عادل 

مايكل كني النتيجة للفريق الزائر.
وارتفعت أصوات جماهير اجلبل األسود في 
االستاد عندما وضع ماركو فيشوفيتش أصحاب 
األرض في املقدمة على عكس سير اللعب في 
الدقيقة 17، لكن املنتخب اإلجنليزي لم يتأثر 
وتقدم بنهاية الشوط األول بفضل أول أهداف 

كني الدولية وهدف آخر من باركلي.
واستمر منتخب اجلبل األس��ود في تشكيل 
خطورة في الشوط الثاني وكان ميكن لفاتوس 
بتشيراي إدراك التعادل، لكن عندما أضاف 
باركلي هدفه الثاني في الدقيقة 59 أصبحت 

األمور محسومة.
وأضاف هاري كني الهدف الرابع بعد متريرة 
من رحيم سترلينج عقب هجمة مرتدة سريعة 
وان��زل��ق سترلينج ليحول مت��ري��رة ج���وردان 
هندرسون في الشباك في الدقيقة 81 ليختتم 

األهداف.
وق��ال باركلي ”كانت ليلة رائعة بالنسبة 
لي. منتخب اجلبل األسود دائما ما ميثل اختبارا 
صعبا لكننا أظهرنا شخصية قوية في العودة 

وتقدمي أداء إيجابي“.
وسجلت إجنلترا، التي لم تخسر في آخر 32 
مباراة في تصفيات كأس العالم وبطولة أوروبا، 
عشرة أهداف في مباراتني في املجموعة األولى 
بعدما سحقت جمهورية التشيك -5صفر بفضل 

ثالثية سترلينج يوم اجلمعة.
وتوقع امل��درب جاريث ساوثجيت أن تكون 
رحلته إلى بودجوريتشا، حيث تعادلت إجنلترا 
في آخ��ر مباراتني لها هناك، أكثر صعوبة من 

مباراتها على أرضها أمام التشيك.
أشرك ساوثجيت من البداية مهاجم تشيلسي 
البالغ من العمر 18 عاما كالوم هودسون-
أودوي، ليصبح ثاني أصغر العب إجنليزي يبدأ 

مباراة دولية رسمية.
كما خ��اض ديكالن راي��س )20 عاما( العب 
وسط وست هام يونايتد مباراته الدولية األولى 
على حساب هندرسون الع��ب ليفربول األكثر 

خبرة.
وفاجأ منتخب اجلبل األس��ود الفريق الزائر 
بتقدمه ف��ي أول ظ��ه��ور ل��ه ف��ي نصف ملعب 

إجنلترا.
وانطلق فيشوفيتش أمام املدافع كني وبعد أن 
ساعده احلظ على االحتفاظ بالكرة أطلق العب 
اجلبل األسود تسديدة بقدمه اليمنى في الزاوية 

البعيدة ملرمى احلارس جوردان بيكفورد.
وإذا كانت هناك أي مخاوف لدى ساوثجيت 
في كيف سيكون رد فعل فريقه في األجواء التي 
أصبحت صاخبة في االستاد فإنه لم يكن بحاجة 

للشعور بالقلق.
وبعد 13 دقيقة من تأخره، حصل املنتخب 
اإلجنليزي على ركلة حرة سانده فيها احلظ في 
اجلهة اليمنى وأرسل باركلي كرة عرضية قابلها 

كني بضربة رأس قوية.
واختبر ستيفان موجوسا احلارس بيكفورد 
بتسديدة جيدة من مسافة بعيدة، لكن إجنلترا 

هي التي جنحت في التقدم.
وأظهر هودسون-أودوي، الذي تبادل اللعب 
على اجلناحني، مهارة في االنطالق لداخل امللعب 
من اليسار وحتولت تسديدته إلى الشباك عن 

طريق باركلي من مدى قريب.
وتراجع أداء إجنلترا في بداية الشوط الثاني 
وأطاح بتشيراي بالكرة خارج امللعب بعد خطأ 

من داني روز.
وجن��ح باركلي بعد ذل��ك في التسجيل بعد 
فشل دفاع اجلبل األسود في إبعاد الكرة ليفرض 
املنتخب اإلجنليزي سيطرته فجأة على مجريات 

اللعب.
وأض���اف املتألقان ك��ني وسترلينج هدفني 
آخرين لتسجل إجنلترا اآلن خمسة أه��داف في 

مباراتني متتاليتني ألول مرة منذ 1984.
وفي ظل تعادل بلغاريا 1-1 مع كوسوفو، 
أصبح املنتخب اإلجنليزي متقدما بالفعل بفارق 

أربع نقاط في صدارة املجموعة.

راشفورد على رادار برشلونة
كشفت تقارير رياضية أن جنم مانشستر 
ي��ون��اي��ت��د، م��ارك��وس راش���ف���ورد، دخ���ل ضمن 
اهتمامات نادي برشلونة بخصوص الصفقات 

التي يخطط إلبرامها في الصيف املقبل.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية 
الكاتالونية أم��س الثالثاء، أن راش��ف��ورد )21 
عاماً( يروق كثيراً ملسؤولي برشلونة لدعم خط 
الهجوم، نظراً جلودته وقوته في اللعب سواء 

داخل أو خارج املنطقة.

ويأتي اهتمام برشلونة باملهاجم الشاب، 
نظراً ألن عقده سينتهي مع »الشياطني احلمر« 
في 2020، وكذلك إلنخفاض رات��ب��ه. ويبحث 
»ال��ب��رس��ا« ع��ن مهاجم ي��دع��م األوروغ��وي��ان��ي 
املخضرم ل��وي��س س��واري��ز )32 ع��ام��اً(، ومن 
بني املرشحني أيضاً يبرز كل من الصربي لوكا 
يوفيتش )21 عاماً(، العب آينتراخت فرانكفورت 
األملاني، وكذلك الفرنسي أنطوان غريزمان )28 

عاماً( جنم هجوم أتلتيكو مدريد.

 رحيم سترلينغ يواصل تألقه مع األسود الثالثة


