العدد ( )3852الخميس  12سبتمبر 2019

19

رياضة

www.alshahedkw.com

البرتغال تمزق شباك ليتوانيا بخماسية قاسية
كانت رباعية النجم الربتغايل كر�ستيانو رونالدو ،كافية لقيادة بالده
لفوز كا�سح على م�ضيفه الليتواين ،بنتيجة « ،»1-5يف املباراة التي
جمعتهما �ضمن مناف�سات املجموعة الثانية بالت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة
لبطولة �أمم �أوروبا «يورو .»2020
و�أحرز رونالدو � 4أهداف يف الدقائق  76 ،65 ،62 ،7وويليام كارفالو
ً
هدفا بالدقيقة  ،92بينما �أحرز فيتوتا�س �أندري�سكيفيت�سو�س هدف ليتوانيا
الوحيد بالدقيقة .28
وبهذا الفوز رفع منتخب الربتغال ر�صيده من النقاط �إلى  8يف املركز
الثاين خلف املت�صدر �أوكرانيا  13نقطة ،بينما جتمد ر�صيد ليتوانيا عند
نقطة واحدة باملركز الأخري.
بد�أ منتخب ليتوانيا �صاحب الأر�ض ،املباراة بحذر دفاعي وتراجع �أمام
منطقة جزا�ؤه ،فيما اعتمد على الهجمات املرتدة ملحاولة �رضب الدفاع
الربتغايل.
ويف اجلانب الآخر ،دخل �أبناء فرناندو �سانتو�س ،اللقاء معتمدين على
�إمكانيات اخلط الهجومي ،والذي تكون من الثالثي بريناردو �سيلفا يف
اجلناح الأمين ،جواو فيليك�س يف اجلناح الأي�رس ،ورونالدو يف الهجوم،
�إال �أن الدون متتع بحرية كبرية يف اخلط الأمامي.
وح�صل جواو فيليك�س على ركلة جزاء مبكرة ،بعدما مرر الكرة داخل
املنطقة ،لتلم�س يد مدافع ليتوانيا ،متكن كري�ستيانو رونالدو من حتويلها
�إلى هدف بالدقيقة .7
ونفذ رونالدو هجمة مرتدة �رسيعة وح�صل على الكرة من منت�صف امللعب
وتوغل لي�سدد من خارج املنطقة ت�صويبة قوية ارتطمت مبدافع ليتوانيا
وخرجت فوق العار�ضة.
و�أنقذ �سيتكو�س حار�س ليتوانيا مرماه من فر�صة هدف حمققة يف الدقيقة
 ،19بعد متريرة عر�ضية من كان�سيلو من جهة اليمني ،كاد املدافع
ً
هدفا باخلط�أ يف مرماه لوال ت�ألق احلار�س ،الذي
الليتواين �أن ي�سجل
�أبعدها لركنية.
ومن ركلة ركنية يف الدقيقة  ،28عادل منتخب ليتوانيا النتيجة بعدما �أحرز
�أندريو�شكفيت�شيو�س هدف التعادل وا�ستغل ركلة ركنية نفذها كوكلي�س،
لي�رضب ر�أ�سية قوية يف ال�شباك.
ووا�صل �سيتكو�س ت�ألقه وحرمان الربتغال من ت�سجيل هدف ثان ،بعدما
ت�صدى برباعة لت�صويبة جواو فيليك�س ،ويبعدها عن مرماه لركنية ،وعاد
احلار�س من جديد ليت�ألق �أمام الالعب ذاته بالدقيقة  ،37ليمنعه من
ت�سجيل �أولى �أهدافه بعد �أن �أبعد الت�صويبة الأر�ضية عن مرماه.
فادحا بعدما ت�صدى بطريقة
ويف الدقيقة � 62أخط�أ حار�س ليتوانيا خط�أ
ً
غريبة لت�صويبة �ضعيفة �سددها رونالدو ،قبل �أن ترتطم به وتدخل ال�شباك،
لي�ضاعف املنتخب الربتغايل النتيجة بثنائية.
و�ضاعف الدون النتيجة بالدقيقة  ،65بعد عر�ضية متقنة من برناردو �سيلفا
جنح رونالدو يف �أن ي�سكنها ال�شباك و�سط غياب دفاعي تام
وبهدف طبق الأ�صل من الهدف الثالث� ،أحرز كري�ستيانو هدفه الرابع يف
املباراة بالدقيقة  ،76بعد �صناعة من برناردو �سيلفا �إلى الدون الذي �سدد
كرة �أر�ضية على ي�سار احلار�س.
وختم كارفالو �أهداف املباراة يف الدقيقة  ،93لتنتهي املباراة بفوز كبري
للربتغال بخم�سة �أهداف لهدف.

• كارفالو حلظة ت�سجيل الهدف اخلام�س

رونالدو :ال ألعب الكرة من أجل
الجوائز الفردية

• رونالدو

عرب كري�ستيانو رونالدو ،قائد
املنتخب الربتغايل ،و�صاحب
«ال�سوبر هاتريك» التاريخي يف
�شباك ليتوانيا ،عن �سعادته
بالرباعية ،لكن �أ�شار يف الوقت
ذاته �إلى �أن الهدف اجلماعي �أهم
و�أ�سمى.
ً
عري�ضا
وحققت الربتغال فوزً ا
على م�ضيفتها ليتوانيا بنتيجة
� ،1-5ضمن ت�صفيات �أمم �أوروبا،
�سجل منها رونالدو � 4أهداف.
وق��ال رون��ال��دو يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية
دائما،
عقب املباراة« :كما �أقول
ً
ال �أل��ع��ب ك��رة ال��ق��دم م��ن �أج��ل
اجلوائز ،رمبا تعلمت هذا ملا
حققته م��ن �أل��ق��اب جماعية،
فال�شيء امل��ه��م ه��و م�ساعدة

املنتخب الوطني».
وعن ت�سجيله لهدف �ضد �رصبيا
و�أربعة �أه��داف �ضد ليتوانيا،
ق��ال« :ه��ديف هو اال�ستمرار على
هذا اخلط».
وتابع�« :أ�صعب �شيء مت القيام به
بالفعل ،وهو الفوز على �رصبيا
واليوم على ليتوانيا».
و�أكمل« :لقد اقرتبنا ،املباريات
املقبلة �ستكون �ضد لوك�سمبورغ
و�أوكرانيا� ،إذا فزنا� ،أعتقد �أنها
�ستكون كافية».
وب��ح�����س��ب ���ش��ب��ك��ة «���س��ك��واك��ا»
للإح�صائيات ،ف���إن رونالدو
عزز �سجله التهديفي ،بت�سجيل
ال���ه���ات���ري���ك ال���ث���ام���ن ل���ه يف
تاريخ م�شاركاته الدولية مع
الربتغال.

غريزمان يكشف عن أسباب
ضياع ركلة الجزاء

وا�صلت لعنة ركالت اجلزاء مطاردتها لأنطوان غريزمان جنم بر�شلونة
الإ�سباين ومنتخب فرن�سا.
و�أ�ضاع غريزمان ركلة جزاء بعد مرور  28دقيقة خالل مباراة منتخب
بالده �أمام �أن��دورا ،يف �إطار الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة ليورو
.2020
وكان مهاجم بر�شلونة قد �أ�ضاع ركلة جزاء يف مباراة اجلولة املا�ضية من
الت�صفيات القارية �ضد �ألبانيا ،بت�سديد الكرة يف العار�ضة.
وبرر �أنطوان غريزمان �إهداره لركلة اجلزاء بعد مواجهة �ألبانيا ،ب�أن
زوجته مل ت�شاهد املباراة.
وتعد ركلة اجلزاء ال�ضائعة �أمام �أندورا ،هي الثانية لأنطوان غريزمان
بقمي�ص منتخب فرن�سا بعد  7حماوالت ناجحة.
وف�رس �أنطوان غريزمان ،مهاجم منتخب فرن�سا وبر�شلونة ،ب�شكل
كوميدي� ،إهداره ركلة جزاء �أمام �ألبانيا� ،ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى
يورو .2020
وقال غريزمان ،مازحا ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية« :ف�شلت يف تنفيذ ركلة اجلزاء داخل
ال�شباك ،لأن زوجتي مل ت�شاهد املباراة»
وذكرت �شبكة �سكواكا للإح�صائيات �أن مهاجم بر�شلونة
�أ�ضاع �أول ركلة جزاء له بقمي�ص منتخب فرن�سا ،وذلك بعد
 7حماوالت ناجحة.
وكان غريزمان انتقل من �أتلتيكو مدريد �إلى بر�شلونة يف
املو�سم احلايل مقابل  120مليون ي��ورو ،قيمة ال�رشط
اجلزائي يف عقد الالعب الفرن�سي مع الروخيبالنكو�س.

و�أو�ضحت �أن العبي الربتغال
�سجلوا « 24ه��ات��ري��ك» يف كل
امل�شاركات الدولية للمنتخب
ع��ل��ى م����دار ال��ت��اري��خ� ،سجل
رونالدو «ثلثها» مبفرده.
و�أ�شارت �شبكة «�سكواكا» � ً
أي�ضا،
�إل��ى �أن رون��ال��دو يعترب ثالث
العب يف تاريخ الربتغال ي�سجل
«�سوبر هاتريك» يف مباراة ر�سمية
ملنتخب بالده.
و�سبق رون��ال��دو ل��ه��ذا الرقم
الأ�سطورة ال�سابق �إيزيبيو عام
 ،1966ون��ون��و غ��وم��ي��ز عام
.2002
ف��ي��م��ا ت��ع��ت�بر ه���ذه الرباعية
هي الثانية للأ�سطورة احلية
كري�ستيانو رونالدو ،الذي و�صل
لهذا الرقم عام ً � 2016
أي�ضا.

• غريزمان

فرنسا تكتفي بثالثية سهلة في مرمى أندورا
اكتفى منتخب فرن�سا بثالثية يف
�شباك �ضيفه �أندورا ،يف املباراة
التي جمعتهما� ،ضمن مناف�سات
املجموعة الثامنة للت�صفيات
امل�ؤهلة لك�أ�س �أمم �أوروبا «يورو
.»2020
�سجل ثالثية الديوك كينغ�سلي
كومان وكليمنت لينجليه وو�سام
بن يدر بالدقائق  18و 52و،91
لريفع �أبطال العامل ر�صيدهم �إلى
 15نقطة بالت�ساوي مع تركيا يف
�صدارة املجموعة الثامنة ،بينما
بقي �أن��دورا يف املركز ال�ساد�س
والأخري ب�ست هزائم متتالية.
ا�ستغل ديدييه دي�شامب مدرب
فرن�سا �سهولة اللقاء يف منح
الفر�صة لعدد كبري من العنا�رص
ال�شابة والبديلة ،لكن حافظ على
خطته املعتادة .1-3-2-4
يف اجلهة الأخ��رى اعتمد كولدو
�ألفاريز مدرب �أن��دورا على خطة
� ،2-4-4إال �أن فريقه اكتفى فقط
بالت�صدي للطوفان الفرن�سي ومل
يهدد مرمى هوغو لوري�س �سوى
بت�سديدة �ضالة من ك��رة ثابتة
�سددها اجلناح الأي�رس �سريفو�س.
ن��وع دي�شامب يف هجومه على
مرمى �أن���دورا ،وك��ان كل العبي
فرن�سا بال ا�ستثناء �أ�سلحة فعالة
للغاية على مرمى املناف�س،
ال��ذي مل ي�صمد �سوى  18دقيقة
فقط ،حتى انفرد كومان باملرمى
بعد متريرة من جوناثان �إيكونيه

• كومان مير من الدفاع

ل��ي�راوغ احل���ار����س وي�����س��دد يف
امل��رم��ى اخل��ايل.حت��م��ل غوميز
حار�س مرمى �أندورا عبئا ثقيال،
حيث ت�صدى لعدة ت�سديدات من
رافائيل فاران وجريو ،كما �أنقذ
م��رم��اه م��ن ركلة ج��زاء �سددها
�أنطوان غريزمان.
كما كان الظهريان لوكا�س ديني
وليو ديبوا ن�شيطني للغاية،
و�أم��ط��را منطقة ج���زاء �أن���دورا
بالعديد من الكرات العر�ضية
وكذلك الت�سديدات املبا�رشة.

و�أجهز منتخب فرن�سا على �ضيفه
مبكرا بعد مرور  7دقائق فقط من
ال�شوط الثاين ،ومن ركلة حرة
لعبها جريزمان وانق�ض عليها
لينجليه بر�أ�سه يف ال�شباك.
وكان القدر رحيما بحار�س مرمى
�أن��دورا ،حيث �أبعدت العار�ضة
فر�صتني لكينغ�سلي كومان
وم��و���س��ى �سي�سوكو ،كما هدد
كورنتني تولي�سو مرمى �أندورا
ب�أكرث من فر�صة.
بد�أ املدير الفني ملنتخب فرن�سا

مدرب بلجيكا :دي بروين أفضل صانع
ألعاب في العالم
�آخرين يعو�ضون غياب
هازارد.
و�أ�ضاف« :ال�سعادة ال
ت�سعني �أي�ضا بعد الأداء
ال��ذي قدمه الالعبون
�أ�صحاب اخلربة خا�صة
يف غياب هازارد».
وتابع« :تعني عليهم �أن
يتحملوا قيادة الفريق
و�أن ي����ضرب��وا املثل
لباقي الالعبني� .أعتقد
�أن يان فريتونن قام
بهذا ال��دور على �أكمل
وجه� .إنه قائد يتمتع
ب�شخ�صية قوية».
ورغم الإ�شادة الكبرية
حت��ل��ى دي ب��روي��ن
العب مان�ش�سرت �سيتي
بالتوا�ضع.
و�أبلغ ال�صحافيني«:مل
�أقدم �أف�ضل مبارياتي.
فقط قمت بواجبي.
عندما تنتهي م�سريتك
ت����ب����د�أ يف تقييم
م�شوارك .كل ما �أفكر
فيه حاليا هو الفوز
مبباريات».
ورفع االنت�صار ر�صيد
بلجيكا �إلى  18نقطة
من  6مباريات متقدمة
ب��ف��ارق  3ن��ق��اط على

و�����ص����ف روب����رت����و
م��ارت��ي��ن��ي��ز ،م���درب
بلجيكا ،العبه كيفن
دي ب���روي���ن ،ب ��أن��ه
«�أف�ضل �صانع لعب يف
العامل» بعد �أن �سجل
هدفا و�صنع ثالثة يف
فوز �ساحق  0 - 4على
ا�سكتلندا يف ت�صفيات
بطولة �أوروبا .2020
واف���ت���ق���دت بلجيكا
القائد امل�صاب �إيدين
ه��ازارد لكن غيابه مل
يكن م�ؤثرا حيث قدم
امل��ن��ت��خ��ب امل�صنف
الأول عامليا عر�ضا
�سل�سا ورائعا ليتقدم 3
  0قبل اال�سرتاحة.وب��ع��د �أن ح��ق��ق��ت 6
ان���ت�������ص���ارات يف 6
مباريات يف املجموعة
التا�سعة باتت بلجيكا
يف حاجة �إلى نقطتني
فقط م��ن مبارياتها
الأربع املتبقية لت�ضمن
مكانا يف النهائيات،
العام املقبل.
وق�����ال م��ارت��ي��ن��ي��ز:
«�أعتربه �أف�ضل �صانع
لعب يف العامل .هذا
• دي بروين
املركز هو الذي ي�ضبط
�إيقاع اللعب وميرر الكرات املتقنة ويتحمل م�س�ؤوليات رو�سيا �صاحبة املركز الثاين.
و�ستتقابل بلجيكا مع �سان مارينو يف بروك�سل يف العا�رش
كثرية .قام دي بروين بكل ذلك �أمام ا�سكتلندا».
وع�بر مارتينيز كذلك عن �سعادته مب�شاهدة العبني من �أكتوبر املقبل.

�إراحة العبيه بحلول الدقيقة 63
حيث �شارك توما�س ليمار وو�سام
بن يدر ثم نبيل فقري مكان �إيكوين
وجريو وكومان.
ومل يكن بدالء فرن�سا �أقل ن�شاطا،
حيث �سدد ب��ن ي��در ك��رة بجوار
القائم الأمي��ن ،قبل �أن ي�صوب
نبيل فقري ركلة ثابتة �أبعدها
حار�س مرمى �أن���دورا ب�صعوبة
بالغة قبل �أن يكملها ب��ن يدر
يف ال�شباك خمتتما اال�ستعرا�ض
الهجومي لأ�صحاب الأر�ض.

لعنة اإلصابات
تضرب سيميدو
�أث���ارت �إ�صابة الربتغايل
نيل�سون �سيميدو ،يف مباراة
منتخب بالده �أمام �رصبيا يف
ت�صفيات �أمم �أوروبا  ،قلق
اجلهاز الفني لرب�شلونة.
وف�شل �سيميدو يف اخلروج
على قدميه ،وغادر امللعب
على نقالة وكانت امل�ؤ�رشات
تو�ضح �أن��ه يعاين من �أمل
�شديد ،بعد تعر�ضه لتدخل
قوي من ال�رصبي �ألك�سندر
كوالروف.
وبح�سب �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية ،فقد �أثار م�شهد
خروج الالعب الربتغايل من
امللعب قلق اجلهاز الفني
لرب�شلونة ،الذي يخ�شى �أن
تكون الإ�صابة خطرية.
لكن وعقب امل��ب��اراة ،قلل
االحت��اد الربتغايل ومدرب
الفريق فرناندو �سانتو�س
من القلق ،حيث مت عر�ض
الالعب على الطاقم الطبي
الذي �أكد �أن �سيميدو تعر�ض
لكدمة يف الكاحل ،ومازال
قيد التقييم.
ومع ذلك ،ينتظر بر�شلونة
م��ع��رف��ة ن��ت��ائ��ج التقييم
اجل��دي��د ،م��ن �أج��ل حتديد
موقفه م��ن خو�ض مباراة
فالن�سيا يف الليغا.
وم��ن املنتظر �أن يواجه
بر�شلونة نظريه فالن�سيا،
يف اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة من
الليغا ي��وم � 14سبتمرب
احلايل.

