
جاءت بداية إجنلترا في تصفيات 
بطولة أوروب���ا لكرة ال��ق��دم 2020 
قوية للغاية بعد أن سجل رحيم 
سترلينغ ثالثة أهداف في االنتصار 
الساحق 5 -صفر على جمهورية 

التشيك.
وس���رت ح��ال��ة م��ن ال��ت��ف��اؤل في 
جنبات استاد وميبلي قبل انطالق 
امل��ب��اراة امل��ق��ررة ضمن املجموعة 
األولى ورد املنتخب االجنليزي بأداء 

حافل بالسرعة واملتعة.
وافتتح سترلينغ التسجيل إثر 
متريرة عرضية من جيدون سانتشو 
في الدقيقة 23 ووضعت ركلة جزاء 
م��ن ه���اري ك��ن إجن��ل��ت��را ف��ي حالة 
سيطرة كاملة على اللقاء قبل نهاية 

الشوط األول.
وانتابت التشيك حالة من احلماس 
في بداية الشوط الثاني لكن األمور 
ع��ادت إل��ى نصابها سريعا بعد أن 
سجل سترلينغ هدفه الثاني بعد 

مرور ساعة بقليل.
ولم يكن باإلمكان إيقاف مهاجم 
مانشستر سيتي وأك��م��ل ثالثيته 
م��ع إجن��ل��ت��را بعدها بسبع دقائق 
بتسديدة غيرت مسارها لتمر من 
ييري بافلينكا حارس التشيك نحو 

الشباك.
ومت اس��ت��ب��دال سترلينغ وسط 
تصفيق ح��ار م��ن اجلمهور بعدها 
ب��ق��ل��ي��ل ل��ي��م��ن��ح امل�����درب ج��اري��ث 
ساوثجيت الشاب كالوم هودسون-
أودوي العب تشيلسي فرصة خوض 
أول مباراة له على مستوى املنتخب 

األول بينما حل ديكالن رايس العب 
وس���ط وس���ت ه���ام ي��ون��اي��ت��د بديال 
ليخوض أول مباراة دولية له أيضا 
بعد أسابيع من حتوله من اللعب 

لصالح أيرلندا إلى إجنلترا.
واكتملت مأساة التشيك عندما 
سجل ت��وم��اس ك��االس باخلطأ في 

مرماه في الدقيقة 84.
وقال كن قائد إجنلترا ”كان أداء 
جماعيا مذهال وضغطنا وجعلنا 
األمور صعبة على املنافس وأحرزنا 

األهداف ولعبنا بفاعلية.
”نقدم أداء جيدا وكل العب يعبر 
عن نفسه. منلك مجموعة من الشبان 

املتعطشن وظهر ذلك اليوم“.
ليلة بدون مشاكل

وبغض النظر عن إصابة إيريك 
داي��ر، الذي سيغيب عن الرحلة إلى 
اجلبل األس��ود ي��وم االثنن، املبكرة 
كانت ليلة بدون مشاكل لساوثجيت 
وفريقه ال��ذي سيسعى حلصد لقب 
النسخة األول����ى م��ن دوري األمم 

األوروبية في يونيو.
وكانت التشكيلة األساسية، التي 
بلغ معدل أعمارها 24 عاما، أقوى من 
احتمال التشيك التي أصبح امتالكها 
لالعبن ب��ارزي��ن مثل بافل نيدفيد 
وتوماس روزيسكي ذكريات بعيدة 
امل��ن��ال. كما انتهت ذك��ري��ات تعثر 

إجنلترا أمام منافسن مغمورين.
وك��ان ه��دف إجنلترا األول درسا 
في التحلي بالصبر إذ م��ررت الكرة 
قبل أن يرسلها ك��ن إل��ى سانتشو 

الع���ب ب��روس��ي��ا دورمت���ون���د ال��ذي 
حول متريرة عرضية منخفضة إلى 

سترلينغ ليهز الشباك.
وقبل حلظات من نهاية الشوط 

األول حصل سترلينغ على ركلة 
جزاء نفذها كن بنجاح.

وهذا هو الهدف 16 في 18 مباراة 
لكن ف��ي التشكيلة األس��اس��ي��ة مع 

إجنلترا لكنها كانت ليلة سترلينج.
وس��دد سترلينغ في املرمى بعد 
مت��ري��رة م��ن كايل ووك��ر زميله في 
مانشستر سيتي ثم أكمل ثالثيته 

بتسديدة غيرت اجتاهها في الدقيقة 
67. وأبعد فيليب نوفاك تسديدة 
سانتشو من على خط املرمى قبل أن 
ينقذ بافلينكا تسديدة هودسون-

أودوي ل��ك��ن ك����االس ه���ز شباكه 
ب��اخل��ط��أ. وف���ي م��ب��اراة أخ���رى في 
املجموعة األولى تعادلت بلغاريا 1-

1 على أرضها مع اجلبل األسود.
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رحيم سترلينغ تألق وأحرز ثالثية

فرنسا تستهل مشوارها في تصفيات
2020 برباعية في شباك مولدوفا يورو 

استهلت فرنسا بطلة العالم مشوارها 
في تصفيات بطولة أوروب��ا لكرة القدم 
2020 بفوز سهل 4-1 على مستضيفتها 

مولدوفا في املجموعة الثامنة.
وهز أنطوان غريزمان ورفائيل فاران 
وأوليفييه جيرو الشباك في الشوط األول 
وأضاف كيليان مبابي هدفا قرب النهاية 
لتتصدر فرنسا املجموعة قبل مواجهة 

ضيفتها أيسلندا يوم االثنن.
وأس��ع��د ال��ب��دي��ل ف��الدمي��ي��ر أم��ب��روس 
جماهير مولدوفا عندما قلص الفارق قبل 

دقيقة من النهاية.
وق���ال ديدييه دي��ش��ان م���درب فرنسا 
”الهدف الذي استقبلناه ال يغير من األداء 
اجليد الذي قدمناه. كانت مباراة صعبة 

لكننا فعلنا ما يتوجب علينا“.
وف��ي املجموعة ذات��ه��ا ف��ازت أيسلندا 
-2صفر في أن��دورا بفضل هدفي بيركير 
بيارناسون وف��ي��دار كيارتانسون فيما 
تغلبت تركيا بالنتيجة ذاتها على ألبانيا 
بهدفي ب���وراك يلماز وه��اك��ان شالهان 

أوغلو.
وكان من املفترض أن يلعب كينجسلي 
كومان مباراته الدولية األولى مع فرنسا 
منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 لكنه 
تعرض إلص��اب��ة ف��ي الظهر ف��ي اإلحماء 
وشارك بليز ماتودي بدال منه في اجلناح 

األيسر.
وجاءت بداية فرنسا ضعيفة لكن بول 
بوجبا مرر الكرة من فوق دفاع مولدوفا 
وسددها جريزمان مباشرة في الشباك في 

الدقيقة 24.

وبعد ذل��ك بثالث دقائق ح��ول ف��اران 
ركلة ركنية من جريزمان بضربة رأس في 
املرمى إذ أحكم الفريق الضيف سيطرته 

على املباراة.
وس��ج��ل ج��ي��رو ه��دف��ه 34 م��ع فرنسا 
بتسديدة مباشرة بعد متريرة ماتودي 
العرضية قبل تسع دق��ائ��ق م��ن نهاية 
الشوط االول ليرتقي إلى املركز الثالث 

مع ديفيد تريزيجيه في قائمة هدافي بطلة 
العالم في كل العصور.

وهز مبابي، الذي عانى من ليلة محبطة، 
الشباك من مدى قريب في الدقيقة 87.

ولم يظهر هوجو لوريس حارس فرنسا 
طيلة املباراة إلى أن استقبلت شباكه هدف 
أمبروس قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد 

ارتباك في الدفاع.

غريزمان سجل الهدف األول لصالح فرنسا
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هاتريك سترلينغ يقود إجنلترا 
النتصار ساحق على التشيك

مورينيو يخطط للقب جديد في دوري األبطال
قال املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املقال 
من تدريب مانشستر يونايتد اإلجنليزي، إنه 
»ي��ن��وي ال��ع��ودة امل��وس��م املقبل إل��ى التدريب، 
في محاولة لنيل لقب ثالث في دوري أبطال 

أوروبا«.
شرح البرتغالي البالغ 56 عاماً خالل حدث 
نظمته احدى شركاته الراعية »أوبلو« في بازل: 
»م��ا أري��ده ايجاد ن��اد يحفزني لبداية املوسم 

املقبل«.
وحول عودته ل��دوري أبطال أوروب��ا املوسم 
املقبل، قال مورينيو: »أريد التواجد، لكن أحياناً 
إذا لم تكن في السباق الرئيس، يجب أن تعرف 
كيف تفوز بألقاب أخ��رى.. عندما وصلت إلى 
مانشستر يونايتد )2016(، لم نكن ضمنها 
وتعن علينا الفوز في »يوروبا ليغ« )قام بذلك 

في 2017(«.
وأضاف املدرب البرتغالي: »إذا أحرزت لقباً 
ثالثاً بدوري األبطال سيكون أمراً رائعاً.. لكن إذا 
أحرزت لقباً ثالثاً في »يوروبا ليغ« )بعد 2013 
و2017( ال بأس بذلك.. أملك اآلن لقبن في كل 
من دوري األبطال ويوروبا ليغ )كأس االحتاد 
االوروب���ي س��اب��ق��اً(.. بالطبع أفضل أن يكون 
اخلامس في دوري األب��ط��ال، لكن إذا تعاقدت 
مع ناد في وضع صعب، على غ��رار مانشستر 
يونايتد عند قدومي، يجب أن نصعد الى مرتبة 

أعلى«.
وتابع مورينيو: »اتخذت قرار عدم التدريب 
ه��ذا املوسم ألن��ي ال أح��ب استالم أي فريق في 
نصف املوسم، ما أري��ده أن أجد فريقاً يحفزني 

لبداية املوسم املقبل«.
وع��ن ت��أل��ق ليونيل ميسي م��ع برشلونة، 
وكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في ثمن 
نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا، ق��ال مورينيو: 

»ت��ت��ح��دث��ون أن��ت��م ع��ن كريستيانو وميسي، 
وأن��ا أحت��دث عن يوفنتوس وبرشلونة، أعرف 
أن ال��ن��اس ال��ي��وم ت��رك��ز على األف����راد، سأبقى 
دوم���اً م��درب ك��رة ق��دم وه��ي ري��اض��ة جماعية، 
برشلونة ويوفنتوس مرشحان كبيران، لكن 
هناك مجموعة من األندية اإلجنليزية، وأياكس 

وبورتو«.
وح��ول بلوغ أرب��ع��ة أن��دي��ة إجنليزية ربع 
النهائي، علق املدرب البرتغالي: »لم أتفاجئ، ألن 
األندية اإلجنليزية قوية، مع بطولة تنافسية، 
أحياناً جتري األمور عكس رغبتهم ألن الروزنامة 

مزدحمة، لكن األندية قوية وجيدة«.

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

البرتغال تتعادل سلبيًا مع أوكرانيا
عقب عودة رونالدو

ت��ع��ادل��ت ال��ب��رت��غ��ال حاملة 
اللقب سلبيا على أرضها أمام 
أوكرانيا في مستهل مشوارها 
ف��ي تصفيات بطولة أوروب���ا 
ل��ك��رة ال��ق��دم 2020 م��ع ع��ودة 
كريستيانو رونالدو لتشكيلة 
ال��ف��ري��ق ألول م���رة م��ن��ذ ك��أس 

العالم.
وح��اف��ظ امل��خ��ض��رم أن��دري��ه 
بياتوف ح��ارس أوكرانيا على 
نظافة شباكه بعد تصديه بشكل 
رائ��ع ألكثر م��ن محاولة خالل 
الساعة األولى من اللقاء قبل أن 
يستنفد أصحاب االرض كافة 
األفكار في املباراة التي أقيمت 

ضمن املجموعة الثانية.
وق���ال ف��رن��ان��دو سانتوس 
مدرب البرتغال الذي يستضيف 
فريقه صربيا في مباراة صعبة 
ي��وم االث��ن��ن ”استمتع الفريق 
بلحظات جيدة وعانى من أخرى 
صعبة. فشلنا في استغالل ثالث 

أو أربع فرص في الشوط األول.
”اآلن يجب علينا ال��ه��دوء 
والتفكير في صربيا. التعادل 
ميثل ض��رب��ة ملعنوياتنا لكن 

الالعبن سيتجاوزون ذلك“.
ومت ال���غ���اء ه����دف ول��ي��ام 
كارفاليو املبكر للبرتغال بداعي 
التسلل وسدد املدافع بيبي الكرة 
مباشرة بشكل رائ��ع ليحولها 
ب��ي��ات��وف )34 ع��ام��ا( خ��ارج 

امللعب.
وبدأ رونالدو، الذي لم يشارك 
ف���ي دوري األمم األوروب���ي���ة 
باالتفاق مع امل��درب سانتوس، 
في العمل وُترك بدون رقابة في 

مناسبتن في الناحية اليسرى.
وت���ص���دى ب���ي���ات���وف ق��ائ��د 
أوكرانيا ألفضل احمل��اوالت في 
الدقيقة 56 عندما أبعد ببراعة 
ت��س��دي��دة أن��دري��ه سيلفا أم��ام 

املرمى بيد واحدة.
وف����ي م����ب����اراة أخ�����رى في 
املجموعة ذاتها قلبت لكسمبورج 
ت��أخ��ره��ا ب��ه��دف لتحقق ف��وزا 

مفاجئا 2-1 على ليتوانيا.

كريستيانو رونالدو يحاول املرور من العبي أوكرانيا

كأس الصني الدولية.. األوروغواي بدون
 كافاني وسواريز تتخطى أوزبكستان

تغلب منتخب األوروغ���واي 
الذي غاب عنه بسبب اإلصابة 
م��ه��اج��م��اه إدي��ن��س��ون كافاني 
ولويس سواريز، بسهولة على 
أوزبكستان -3صفر ضمن دورة 

كأس الصن الدولية الودية.
وس��ي��الق��ي املنتخب الفائز 
ف��ي ال��ن��ه��ائ��ي اإلث��ن��ن، نظيره 
التايالندي الذي تغلب اخلميس 
ع��ل��ى ال��ص��ن امل��ض��ي��ف��ة بهدف 

نظيف.
واحتاج رجال املدرب أوسكار 
تافاريز الذين بلغوا ربع نهائي 
م��ون��دي��ال روس��ي��ا 2018 قبل 
اخلسارة أمام فرنسا، إلى أقل من 
خمس دقائق الفتتاح التسجيل 
بعدما س��دد غاستون بيريرو 
مهاجم أيندهوفن الهولندي كرة 
»على الطاير« إث��ر متريرة من 

نيكوالس لوديرو.
وأضاف كريستيان ستواني 
مهاجم جيرونا اإلسباني الهدف 
الثاني من ك��رة فوقية »ل��وب« 
)23(، ق��ب��ل أن ي��ه��در فرصة 
محققة قبل نهاية الشوط األول. 

ل��ك��ن ال��الع��ب ذات����ه ع��وض 
ه��ذا اإلخ��ف��اق بتسجيل الهدف 
الثالث قبل نهاية املباراة بثماني 

دقائق، مبتابعته كرة مرتدة من 
العارضة لزميله بيريرو.

ول������م ي���ت���م���ك���ن م��ن��ت��خ��ب 

أوزبكستان الذي يشرف عليه 
امل���درب السابق ملنتخب مصر 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي هكتوبر ك��وب��ر، 

م��ن اخ���ت���راق ال���دف���اع الصلب 
ل���أوروغ���واي السيما ثنائي 
أتلتيكو مدريد دييغو غودين 

وخوسيه ماريا خيمينيز.
وف��ي مباريات ودي��ة أخرى 
حقق املنتخب الكولومبي الفوز 
-1صفر على مضيفه الياباني 
مانحاً مدربه اجلديد البرتغالي 
كارلوس كيروش نتيجة ثأرية 
ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب ال����ذي أق��ص��ى 
منتخبه السابق إيران من كأس 

آسيا 2019.
وع������ننّ ك����ي����روش م���درب���اً 
للمنتخب األميركي اجلنوبي 
في فبراير بعدما خسر مع إيران 
بثالثية نظيفة أمام »الساموراي 
األزرق« في نهائيات كأس آسيا 

التي استضافتها اإلمارات.
وسجل القائد راداميل فالكاو 
ه��دف منتخب ب��الده م��ن ركلة 
ج��زاء ف��ي الدقيقة 64، ليمنح 
كولومبيا أي��ض��اً ف���وزاً بطعم 
الثأر على اليابان التي تغلبت 
عليها 2-1 في دور املجموعات 
لنهائيات ك��أس العالم 2018 

في روسيا.
وق�����اد ل���ي ت��ش��ون��غ ي��ون��غ 
م��ن��ت��خ��ب ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
لتحقيق فوز متأخر على بوليفيا 
بهدف نظيف ج��اء في الدقيقة 
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فرحة العبي أوروغواي


