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ــنـتـخـب الـبـرتــغـالي فـوزًا حـقق ا
مــهــمًـــا عــلى نـــظــيـــره الــصــربي
ـبـاراة الـتي بـنـتـيـجة (2-4©  في ا
جـمعـتهـما عـلى ملـعب ريد
ستار ستاديوم بصربيا
فـي مــــــــنـــــــافـــــــســـــــات
اجملـمـوعة الـثـانـية من
ـؤهــلـة الـتــصــفـيــات ا
لــــيـــورو 2020.أحـــرز
ـــــنـــــتـــــخب أهـــــداف ا
البرتغالي ويـليام كارفالو
(42) جـــــــونــــــزالــــــو
جـــويــديس (58)
كــريــســـتــيــانــو
رونـالـدو (80)
وبـــــرنـــــاردو
سيلفا (86)
بــــيـــنــــمـــا
ســــــــــجـل
لـصـربـيـا
نـــيـــكـــوال
مـيـلـنـكـو
فــــيــــتش

(68)
وألـكسـندر
ميتروف
يــــــــــتـش

(85)
ورفـــــــــــع
ــنــتــخب ا
الـبـرتـغـالي
رصـيده إلى 5
ـركـز الـثـاني نـقـاط في ا
بــيــنــمــا جتــمــد رصــيــد

صربيا عند 4 نقاط.
أولـى احملــــــــــاوالت فـي
باراة جاءت بالدقيقة ا
الــثــالــثــة لــلــمــنــتــخب
الــــصــــربي بــــعــــدمــــا
وصــــــلـت الـــــــكـــــــرة إلى
ميـتروفيـتش على حدود
مـنطـقة جـزاء الـبرتـغال
لـيـسـدد بقـوة ويـتـصدى
لـهــا بـاتــريـســيـو.وبــعـد
نصف ساعة من انطالق
ــبـاراة أهــدر رونـالـدو ا
فــرصـة غـريـبـة بـعـدمـا
اسـتقـبل عـرضـية من
اجلــــهــــة الــــيـــمــــنى
وفـــشل في تـــســديــد
الـكرة قـبل أن يـعلن
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وجه األرجـنتـيـني ليـونيل مـيـسي العب وقائـد برشـلونـة رسـالة إلى زمـيله الـسـابق صامـويل إيتـو الذي
أعلن اعتزاله كرة القدم

وقـرر إيتو صاحب الـ38 عامـا تعليق حذائه وكـانت آخر محطاته في صـفوف نادي قطر الـقطري بعد
ـالعب األوروبية بـخالف إجنازاته مع مسـيرة حـافلـة من اإلجنازات واأللـقاب حيـث صال وجال في ا

منتخب بالده الكاميرون.
ونشـر ميسي عـبر حـسابه الشـخصي عـلى "إنسـتجرام": "هل قـررت االعتـزال يا صـامويل? كنت أظن
العب حتى سن الـ40 على األقل.. كـل التوفيق لك فيما سـتفعله من اآلن فصاعدًا يا أنك ستظل في ا

عبقري".
وجاء رد الكاميروني عليه: "ابني...ليس لدي كلمات.. شكرًا على رسالتك".
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تــــوَّجت الــــكـــنــــديــــة بـــيــــانــــكـــا
ـثـيرة أندريـسـكـو مـغـامـرتـهـا ا
ـفــتـوحـة في بــطـولـة أمــريـكــا ا
بالفوز بـاللقب بعـد التغلب على
األمـريـكـيـة اخملـضـرمـة سـيـريـنا
ولـيـامـز (3-6) و(5-7) يوم اول
ـــــبـــــاراة امس الــــــســـــبت فـي ا

النهائية للبطولة.
صـنفة وأصبـحت أندريـسكـو ا
الـ 15للـبطولـة أول العبة كـندية
في الـتاريخ تـتـوج بلـقب إحدى
بـــطــوالت "جـــرانــد سالم" األربع

الكبرى.
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وحـرمت أندريـسكـو منـافسـتها
ــصــنــفــة الــثــامــنــة ســيــريــنـــا ا
للبطولـة من حتقيق رقم قياسي
; حــيث فــشــلـت ســيــريــنـا ثــمــ
مـــــجــــددًا في مـــــعــــادلـــــة الــــرقم
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نقـطة متـفوقا بـفارق األهداف عن
مـنتـخبي تـركيـا وأيسـلنـدا بيـنما
جتمـد رصيـد ألبـانيـا عند 6 نقاط
ـــركــــز الـــرابـع.لـــعـب ديـــديه فـي ا
ديـشـامب مدرب فـرنـسا بـخـطة -4
 وأجــــــرى الــــــعــــــديــــــد من1-4-1
الــــتـــعــــديالت عــــلى الــــتـــشــــكـــيل
واجهة النقص العددي األساسي 
الــشـديــد نــتـيــجــة اإلصـابــات.أمـا
ـدير الـفني أللـبانـيا إدواردو ريا ا
فــلــعـب بــطــريــقــة  2-1-4-3إال أن
فـريـقه بــدا ضـعـيـفـا لــلـغـايـة عـلى
ــــســــتــــوى الــــدفـــــاعي وبال أي ا
خـــطـــورة هــــجـــومـــيــــة حـــيث لم
يــــتـــعـــرض هـــوجـــو لـــوريس ألي
اخـتـبـار حـقـيـقي عـلى مــدار أكـثـر
من 85 دقـيــقــة.لم يـســتــغل مـدرب
ألـبــانـيـا قــدرات جنـومه هــيـسـاي
وبـــــــاري ورمـــــــضــــــانـي وبــــــاالي
وأوزوني كـما لـم يصـمـد سوى 8
دقائق فقط حـتى انفرد كيـنجسلي
ــرمى مــسـجال الــهـدف كـومــان بـا
األول في شــبــاك ســـتــراكــوشــا.لم
يـجـد العــبـو فـرنـســا صـعـوبـة في
ـرمى مـنـافـسـهم حـيث الـوصـول 
أهـــدر أولــيــفــيــيـه جــيــرو فــرصــة

أوروبـا 2020 بــفــوزه مــسـاء اول
امس السبت على ضيفه البلغاري
ـبلـي" ضمن 4-0 عـلى مـلـعب "و
مـــنـــافـــســـات اجملـــمــوعـــة األولى.
وســجل أهــداف اجنـــلــتــرا كل من
هـــــــاري كــــــ (24 و49 و 73من
ركـلــتي جـزاء) ورحـيم سـتـرلـيـنج
ـنتخب اإلجنـليزي (55).وتصدر ا
اجملموعة بـعدما جمع  9نقاط من
مباريات متفـوقا على كوسوفو 3
بـفــارق نـقـطــة واحـدة عـلــمـا بـأن
األخــيـــرة لـــعــبـت مــبـــاراة أكـــثــر
ـلـعب ـنــتـخـبـان عـلى ا ويـلـتـقي ا
ـــنـــتــخب واعــتـــمـــد مــدرب ا ذاتـه
اإلجنــلــيــزي جـاريـث ســاوثـجــيت
عـلى طـريـقـة الـلعب 3-3-4 فوقف
مــــايــــكل كــــ إلـى جـــانـب هـــاري
ساندة من الـظهيرين ماجوايـر 
كــيـران تـريـبــيـر وداني روز.ولـعب
ديـكالن رايس دور العب االرتـكـاز
تاركا احلريـة جلوردان هندرسون
في الـــتـــحــرك مـع روس بــاركـــلي
ـكون رحيم خلف ثالثي الـهجوم ا
سـتــرلـيــنج ومــاركـوس راشــفـورد
.من نـــاحـــيـــتـه جلــأ وهـــاري كـــ
نتخب البلغاري كاسيمير مدرب ا

حكم اللـقاء عن وجود حـالة تسلل
هاجم البرتغالي.وفي أولى على ا
ــبـاراة الــفــرص احلــقـيــقــيــة في ا
هـدد وأخــطــرهــا بــالــدقــيــقــة 37  
نتخب الصربي مرمى البرتغال ا
ـيـز مـن تـاديـتش بـعــد مـجـهــود 
ن الـذي مرر كـرة إلى الـظهـير األ
مـيـلـيـنـكـوفـيـتش لـيـمـرر عـرضـية
بــــدوره إلى كـــوالروف في أقـــصى

اليسار ويسددها بجوار القائم.
وأحـرز ويـلـيـام كـارفـالـيـو الـهـدف
األول في الــــلـــقـــاء لـــلــــبـــرتـــغـــال
بـالـدقـيـقة 42 بـعـد خـطـأ فادح من
حــارس صــربــيــا دمــيــتــروفـيــتش
والـظهيـر ميـلينـكوفـيتش لـتسقط
الـكرة داخل مـنطـقة الـستـة ياردة

ويضعها كارفاليو في الشباك.
ومع بــدايـة الــشــوط الــثــاني كـاد
رونـالـدو أن يــضـيف هـدفًــا ثـانـيًـا
للبرتغال بالدقيقة 49 بعدما سدد
نطقة ركلة حـرة ثابتة من خـارج ا
بـــــــجـــــــوار الــــــقـــــــائم األيـــــــســــــر
لـــصـــربـــيـــا.وأضـــاف جـــويـــديس
مـهـاجم الـبـرتغـال الـهـدف الـثاني
بـالـدقـيـقة 58 بـعـد عـدة تـمـريرات
بـ العــبي الـســيـلــيـســاو انـتـهت
بـوصـولـهـا جلـويـديس الذي راوغ
مـاكـسـيـمـوفـيـتش بـطـريـقـة رائـعة
ـنطـقـة وسـدد على وتـوغل داخل ا
يـــــــــســـــــــار احلـــــــــارس.وقـــــــــلص
مـيلـينـكوفـيتش الـنتـيجـة لصـربيا
بــالــدقــيــقــة 68 بــعــدمــا هــرب من
الـرقــابـة في ركـلــة ركـنـيــة.وتـمـكن
رونـــالــدو مـن زيــادة الـــنـــتـــيـــجــة
ـنـتـخب بـالده بـالـدقـيـقة 80 بـعد
تـــمـــريـــرة من بـــ اخلـــطـــوط من
برنـاردو سيلفـا انفرد عـلى إثرها
الدون وسـدد في الشـباك لـيضيف
ثـــالث أهـــداف الــبـــرتـــغــال.وجنح
ميـتروفيتـش في التقـليص مجددًا
بـالـدقـيـقة 85 بـعـد هـجـمـة مـرتـدة
سريعة نفذهـا تاديتش ليمرر إلى
مـيــتـروفــيـتش الــذي سـدد قــذيـفـة
فشل باتريسيو في التصدي لها.
وفـي الــــدقــــيــــقــــة 86 جــــاء الــــرد
الـبـرتـغـالي سـريعًـا بـعـدمـا تـمكن
برنـاردو سيلـفا من إضافـة الهدف
الـرابع بــعـدمــا سـدد كــرة أرضـيـة

على يسار حارس صربيا.
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ـــنـــتـــخب اإلجنـــلـــيـــزي وواصـل ا
سجله النظـيف في تصفيات كأس
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نـتـخب فـرنسـا قـراره بـاستـبـدال العبه لـوكـاس هـيرنـانـديز ديـر الـفـني  بـرر ديديـيه ديـشـامب ا
ـؤهــــلـة لكـأس أ أوروبا مدافع بـايـــــــرن مـيــــــونخ خالل مبـاراة ألبـانـــــيا في الـتصـفيـات ا
(يورو 2020). وقـال ديشامب في تـصريـحات أبرزتـها صـحيفـة ليـكيب "لقـد تعـرض هيرنـانديز
لضربة قوية في الصدر سببت له مشكلة في التنفس".وأضاف مدرب الديوك "لم يكن هناك أي
مـجال للـمجـازفة به إنه مـجرد ألم بـسيط".وغادر لـوكاس هـيرنانـديز أرضـية مـلعب "دو فرانس"
ـنتخب بـعد مرور 80 دقيقـة حيث شـارك مكـانه لوكـاس ديني العب إيـفرتون اإلجنـليـزي.وفاز ا
الفرنـسي على نظيره األلباني  1-4 مساء اول امس السـبت ليتقاسم صدارة اجملـموعة الثامنة

مع تركيا وأيسلندا برصيد  12 نقطة.

بــاالكـوف إلى طـريـق الـلـعب -4-1
 فــتـــكــون اخلط الـــدفــاعي من4-1
الــربـــاعـي ســـتــراهـــيـل بـــوبــوف
ونــيـــكــوالي بــودوروف وفـــاســيل
بــــــــوجـــــــيــــــــكـــــــوف وأنــــــــتـــــــون
تــديــالـــكــوف.وتــعــاون إيـــفــيــلــ
بـوبـوف مع كـريسـتـيـان مالـيـنوف
ـــلـــعـب بـــإســـنـــاد من فـي وسط ا
اجلـــنـــاحـــ جـــالـــ إيـــفـــانـــوف
ووانـدرســون أمـام العب االرتـكـاز
جـيــورجي سـارمـوف ووراء رأس

احلربة مارسيلينيو.
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وفـاز مـنـتخـب فرنـسـا عـلى ضـيفه
ـــبــاراة الــتي ألـــبــانــيــا 1-4 في ا
جـــمــعــتــهــمـــا اول امس الــســبت
ـؤهـلـة لـكأس ضـمن الـتـصـفـيات ا

األ األوروبية (يورو 2020).
سـجل ربـاعيـة الـديوك كـينـجـسلي
كومان "هدفان" وأولـيفييه جيرو
وإيكوني في الدقائق 8 و27 و68
و85 بــــيـــنــــمـــا ســــجل ســــوكـــول
ســيــكـــالــيــشي الــهـــدف الــوحــيــد
أللـبــانـيـا بــالـدقــيـقـة 90 من ركـلـة
جــــزاء.قـــفــــز الــــديـــوك لــــصـــدارة
اجملـمــوعـة الــثـامــنـة بــرصـيـد 12

نتخب البرتغالي يحقق فوزاً صعباً في منافسات اليورو u“∫ ا
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الــقــيــاسي لــعــدد األلــقـاب الــتي
حتــقــقــهـــا أي العــبــة في تــاريخ
مـشـاركــاتـهـا بـبــطـوالت "جـرانـد
ـسجل سالم" األربع الكـبرى وا
بــاسـم األســتــرالــيـــة مــارجــريت

كورت برصيد 24 لقبًا.
ـقـابل أحـرزت أنـدريـسـكـو في ا
لقبـها الثـالث فقط في مسـيرتها
الرياضية حتى اآلن حيث سبق
لـهـا الـتـتويـج هذا الـعـام بـلـقبي
إنــديـان ويـلـز لألسـاتـذة بـالـفـوز
ـــانــيـــة أجنـــــــــــيـــلــيك عـــلى األ
ـصــنـفــة األولى عـلى كـيــربـيــر ا
الــــعــــالم ســــابـــقًــــا وتـــورنــــتـــو
لألساتذة بعد انـسحاب سيرينا
ــبـاراة الــنــهـائــيـة بــالـذات من ا
لإلصابة. كـانت سيـرينا أحرزت
آخـر ألـقـابـها الـ23 في بـطوالت
"جراند سالم" األربع الكبرى من
فتوحة خالل بطولة أستـراليا ا
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وُصف سـيــرجـيــو رامـوس بـأنه
"العب اسـتـثـنائـي" و"مثـل أعلى"
مع اسـتـعـداده لقـيـادة إسـبـانـيا
ضـد جـزر الـفـارو في تـصـفـيـات
بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
واالنـضمـام إلى إيـكـر كـاسـياس
فـي صـــدارة قــائـــمـــة الـالعـــبــ
ـبـاريـات دولـيـة األكـثـر خـوضـا 
ـــنـــتــخب اإلســـبـــاني.وهــز مع ا
الــقــائـد الــبــالغ من الــعــمـر 33 
عــامــا الــشــبــاك في الــفــوز 2-1
خــارج الــديــار عــلى رومــانــيـا 
ـــنـــتــظـــر اآلن أن يـــعــادل ومن ا
الرقم القياسي لـكاسياس زميله
الـــــســـــابـق في ريـــــال مـــــدريـــــد
ومـــنــتــخب إســبــانــيــا عــنــدمــا
يـخـوض مـبـاراته الـدولـيـة 167
فـي خـــيـــخــــون.وأشـــاد روبـــرت
دافع مورينو مـدرب إسبانـيا با
ــبــاراة قــائال إن رامــوس قــبل ا
ســـاعـــده عـــلـى الـــتـــأقــــلم عـــلى
مـنـصـبه اجلـديـد بـعـد اسـتـقـالة
لـــويس إنـــريـــكـي في يـــونـــيــو/
حزيران ألسباب شـخصية.وقال

أندريا بيرلو
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كشف أندريا بيـرلو جنم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق
ـتـوقع أن يـهـدد الـبـيـانـكـونـيـري هذا عن الـفـريق الـذي من ا

وسم في منافسات الدوري اإليطالي. ا
وقال بيرلو في تـصريحات أبرزتها صـحيفة توتو سبورت
فضل لـلفوز بلـقب الكالـتشيـو لكن إنتر "يوفـنتوس هـو ا
ميالن يـقتـرب".وحول ابـتعـاد ماريـو بالـوتيـلي عن قائـمة
إيطاليـا أوضح "انتقاله إلى صفوف بريشيا يعني أنه
يود فعل أشـياء جيدة".  وتـابع "إذا تمكن بـالوتيلي من
العودة والبـدء من جديد فكل شيء سيأتي له كنتيجة
ـنــتــخب اإليـطــالي".وأ "الــعـودة إلى جلـهــده حــتى ا
نتخب اإليـطالي ستعتمـد على بالوتيلي فقط إذا لم ا
ـكنك ـلعـب فال  تـقـدم وتـظـهـر قـدراتك عـلى أرض ا
الـتفــــــــكـير في الـذهاب ألي مكـان".على صعـيد اخر
دافع جـنــاح يـوفــنـتــوس عن مـاوريــسـيــو سـاري مـدرب
الـفـريق فـيـمـا يـخص اسـتـبـعـاده من الـتـشكـيل األسـاسي
بـجـانـب اسـتـبــعـاد زمـالئه من قـائــمـة دوري األبــطـال. وقـال
فـيديـريـكـو بـيرنـارديـسـكي في تـصريـحـات أبـرزتـها صـحـيـفة
ثل مـشكـلة شـــــــــاركـة  "تـوتو سـبـورت": "بالـتأكـيد عـدم ا
لـكـنـهـا جـزء مـن الـلـعـبـة وأنـا دائــمًـا أعـمل عـلى أن أكـون
مـستـعـدًا لـلمـشـاركة نـعـرف أن يـوفنـتــــوس من أفضل
ثالث أنــديـة في الــعـالم وبــالـتــالي هـنــاك الـكــثـيـر من

نافسة". ا
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تـعـرض العـب بـرشـلـونـة إلصـابـة قـوية
خالل مـشـاركـته في مـبـاراة بـالده أمام
نـافسات اجملـموعة الـثانية صربـيا 
ـؤهــلـة بــالـتــصـــــفــيــات األوروبـيــة ا

ليورو 2020.
وشهدت الدقيقة 64 إصابة نيلسون
ن لـلبـرتغال سـيمـيدو الـظهـير األ
بــعــد تـــدخل عــنــيف من ألــكــســنــدر
كوالروف ظهير أيـسر صربيا خرج
ــبـاراة عــلى إثــره ســيــمــيــدو مـن ا

مباشرة.
ـديـر ودفع فـيـرنـانـدو سـانـتـوس ا
الفـني للـبرتغـال بجـواو كانسـيلو
بــديالً لـسـيـمـيـدو بـعـد 65 دقـيـقـة

لعب.
يشـار إلى أن سيمـيدو حجـز مكانا
أســاســيــا في تــشــكـيــلــة إرنــســتـو
فـالـفـيـردي مـدرب بـرشـلـونـة مـنـذ
وسم إال أن اإلصـابة قد تؤثر بداية ا

ــدة عـــلى مــكـــــــــانــته مـع الــفـــــــريق في ا
قبلة. ا

مورينـو في مؤتمـر صحفي اول
امس السبت: "كـلما عـرفته أكثر
يـــفــــاجــــئــــني. إنه مــــثل أعــــلى
ويـــســـاعـــدني كـــثـــيــرا".وتـــابع:
"يـسـانـدني كل يـوم ويـسـاعـدني
في نـــــقل أفــــكـــــاري لــــلـــــفــــريق
ــــكـــنك ولـالعـــبــــ اآلخــــرين. 
الــتــحـــدث إلــيه حــول كل شيء.
يتقبل الـنقد وهو شيء نادر في
ـسـتـوى. يـجـعل كل شيء هـذا ا
ســــهـال".ورامــــوس هــــو الالعب
ــتـبـقـي من تـشـكــيـلـة الــوحـيـد ا

U¹—U³ ∫ جانب

من احدى
مباريات التنس

ية العا

إسبانيا الفـائزة ببطولة أوروبا
عــــنـــدمــــا وضــــعت حـــدا 2008
النـتــظـار دام 44 عـامــا من أجل
حتــقـــيق لــقب كـــان بــدايــة مــدة
ذهـــبـــيــة مـن الـــهـــيــمـــنـــة عـــلى
سـتـوى الـدولي شهـدت أيـضا ا
إحـراز لـقـب كـأس الـعـالم 2010

وبطولة أوروبا 2012.
وسجـل راموس 4 أهداف في 5
مباريات بـالتصفـيات األوروبية
ووضعه هـدفه ضـد رومانـيا من
ركلة جزاء ضمن قائمة أكثر 10

 سيرجيو
راموس
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بيانكا أندريسكو

ـــرمى بـــغــــرابـــة شـــديــــدة أمـــام ا
اخلـالي بــعــدهـا ســدد جـريــزمـان
ن.نشط كرة بـعيدة عن الـقائم األ
لوكاس هرنانديز كثيرا في اجلهة
الــيــسـرى ومن إحــدى انــطالقـاته
لـعب كـرة عـرضيـة أكـمـلهـا جـيرو
فـي الــشــبــاك بــســهــولــة مــحــرزا
الـــهـــدف الـــثـــانـي في الـــدقـــيـــقـــة
.ورط هـرنـانـديـز أيـضـا الـدفـاع27
األلــبـــاني فـي ركــلـــة جــزاء إال أن
جـريــزمــان رفض الــهـديــة وسـدد
الكـرة في العـارضة لـيهـدر فرصة
تـعزيـز تـفوق الـديـوك بهـدف ثالث

في الدقيقة 36.
واصـل الـــديـــوك إهــــدار الـــفـــرص
حاوالت لتـوماس ليمار السهلـة 
وجـيـرو بـيـنـما أنـقـذ سـتـراكـوشا
هدفا مؤكدا من تـسديدة جريزمان
بـعـد هجـمـة مـنظـمـة.وفي الدقـيـقة
 استـلم كومان عـرضيـة أرضية68
ـرمى قبل أن من جريـزمـان أمام ا
يـدور بـالـكـرة ليـسـدد في الـشـباك
ـباراة مـسجال هـدفه الـثاني في ا
والـثالث لـلديـوك.احـتفظ ديـشامب
بأوراقه الـبديـلة حـتى الدقـيقة 77
حــيث أشــرك جــونــاثــان إيــكــوني
ولـوكاس ديـني ونبـيل فقـير مـكان
كــــومــــان ولــــوكـــــا هــــرنــــانــــديــــز
ولــيـــمــار.كـــافــأ الـــبــديالن فـــقــيــر
وإيكوني ديشامـب على إشراكهما
في الـدقائق األخـيـرة حيث تـبادال
الــكــرة واخــتــرقــا دفــاع ألــبــانــيــا
بــســـهــولــة تــامــة قــبل أن يــســدد
إيــكـــونـي في الـــشـــبـــاك مـــحــرزا
الهدف األول في مسـيرته الدولية
مــتـــمــمــا ربـــاعــيــة الـــديــوك أمــام
مـنــافـسه الــضـعــيف في الـدقــيـقـة
85 .ومن مـحاولـة هجـوميـة نادرة
انفـرد البـديل سوكول سـيكـاليشي
ـرمى ليـعرقـله هوجـو لوريس با
لـيـحـصل علـى ركلـة جـزاء سـددها
ســــيـــكــــالــــيـــشي
بــــنـــــجــــاح
لــيــسـجل
الــــهـــدف
الــشـرفي
لــلـضــيـو

ف
بالدقيقة
األخـيـرة
مـــــــــــــــــن

اللقاء.

مـطـلع عـام 2017 عـنــدمـا كـانت
في الـشـهـور األولى من حـمـلـها
بالـتغلب عـلى شقيـقتهـا الكبرى

باراة النهائية. فينوس في ا
 ومــــنــــذ ذلـك احلــــ خــــســـرت
ســيـريــنـا 4 مـبــاريــات نـهــائــيـة
وصـــلت إلــيـــهــا في الـــبــطــوالت
األربع الــكـبــرى; حــيث خــسـرت
ــفـــتـــوحــة نـــهــائـي إجنــلـــتـــرا ا
اضي بلدون) في العام ا (و
واحلــالي كــمــا خــســرت نـهــائي
فالشــيـنـج مـيــدوز في الــعــامـ

اضي واحلالي. ا
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كـــانت ســـيــريــنـــا عــادلـت رقــمًــا
قــيــاســيًــا مـهــمــا بــفــوزهــا عـلى
األوكرانية إيلينا سفيتولينا في
الــدور قـبل الــنـهــائي لـلــبـطــولـة
حيث حققت الفوز رقم 101 لها
في الــبــطـــوالت األربع الــكــبــرى

وهــــــــو نـــــــفـس الــــــــرقم
سجل باسم القياسي ا
الالعبة السابقة كريس
ـــة إيــــفـــرت لــــكن هــــز
سـيــريــنـا في الــنــهـائي
حــرمــتـهــا مـن االنــفـراد
بــالـرقم الـقــيـاسي.ورغم
خــســارتــهــا مــجــمــوعــة
واحــــــــــــــدة فــــــــــــــقـط فـي
باريات التي خاضتها ا
بــالـــبــطـــولـــة احلــالـــيــة
خـــــســـــرت  ســــيـــــريـــــنــــا
مجـموعـت في الـنهائي
لــــتــــكـــــــــون بـــــــــــهـــذا
خــــــــــــــســـــــــــــرت  ثـالث
مجـموعـات فقط في
الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة
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يتـطـلع أولـيفـيه جـيرو مـهاجـم منـتخـب فرنـسـا وفريق تـشـيلـسي اإلجنـليـزي جملد
خاص بقميص مـنتخب بالده.وقال جيرو بعد الفوز على ألبانية 1-4 في تصفيات
بـاراة ورفعت رصـيدي إلى 36 هـدفا مع يورو  2020 نـعم سجـلت هدفـا في ا

ــنــتــخب".وأضــاف "لــكـن اإلجنــاز األكــبــر لم يــتــحــقق بــعــد هــدفي ا
الـــتـــســــاوي مع مـــيـــشــــيل بالتــــيـــني عــــلى رأس قـــائــــمـــة هـــدافي
فـــرنــســـا".وســجل مـــيــشـــيل بالتــيـــني رئـــيس االحتــاد األوروبي
ـا بـقمـيص مـنتـخب الـديوك.في سـيـاق آخر الـسابق  41 هدفً
برر جيرو إهداره لـلفرصة السهلة للغاية أمام مرمى ألبانيا
ــرمـى وشــعــرت أن احلـارس ــا "كــنت عــلى جــانب ا قــائــلً
ومدافع ألـبانيـا اقتـربا كثـيرًا لـذلك فضلـت تمريـر الكرة
جلـريـزمـان خــاصـة أن الـكـرة كـانت مــعـلـقـة في الـهـواء
نسـبيا".وأكـد مهـاجم تشـيلسي "بـالطـبع لم أتخـذ القرار
الـصـحــيح لألسف أفـســدت الـهـجــمـة وكـان بــاإلمـكـان
الـتـصـرف بــفـاعـلـيـة أكـبـر لـقـد عـابـني الـتـسـرع".وأشـاد
جـيــرو بـزمـيـله كــيـنـجـســلي كـومـان الــذي سـجل هـدفـ

زيد خـاصة أن جنم بايـرن ميونخ مـؤكدًا أنه ينـتظر مـنه ا
لم يـسـتعـد كـامل لـياقـته الـفنـيـة والـبدنـيـة بعـد الـتـعافي من
اإلصـابـة. وأ "لـقـد لـعـبـنـا الـشـوط األول بـحـمـاس شـديد

وتأثرنا نسـبيًا باإلرهاق في الشوط الثاني لكن إجمالًا قدمنا
مباراة جيدة".
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كــشف تـقــريـر صــحـفي بــريـطـاني اول
امس الـسـبت عن الـقـصـة الـتي عـجـلت
بـــانــتــقــال كـــريــســتــيـــانــو رونــالــدو إلى
مـانـشسـتـر يـونـايـتد في 2003 وعـطـلت
رحـــيـــله إلى أنـــديـــة كـــبـــرى أخـــرى في

أوروبا.
ووفقًـا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن
ديـر الفني السـير ألـيكس فـيرجسـون ا
ــانــشــســـتــر يــونــايــتــد كــان الـــســابق 
مصـممًـا على الـتعـاقد مـع رونالـدو بعد
أن شـاهد الالعب البرتغالي الشاب عام

 في مباراة ودية مع سبورتنج2003
لشبونة.وكان فيرجسون مقتنعًا إلى حد
كـبيـر بـأداء رونالـدو وتوقـع أنه سيـكون
صفـقة رائعة لـلفريق خاصـة بعد رحيل
ديــفــيـــد بــيــكــام ومــحــاولــته الــفــاشــلــة

للتــــــعاقد مع رونالدينيو.
وجاء رد فـعل العبي مـانشسـتر يونـايتد
ـــثــابــة تــأكـــيــد لــرؤيــة ــبــاراة  بـــعــد ا
فـيــرجـسـون وتـشــجـيـعًـا لـه عـلى إتـمـام

الصفقة.
وقـال فيرجـسون في تصـريحات وقـتها:

"بـعد أن لـعبـنا أمـام سبـورتنج األسـبوع
ـــاضي حتـــدث الالعــبـــون في غـــرفــة ا

البس عنه (رونالدو) باستمرار". ا
وأضـاف: "وخالل عـودتـنـا في الـطـائرة
حــثــوني عــلى الــتــوقــيع مــعه وأظــهـروا
تـــقـــديـــرًا كـــبـــيـــرًا له.. إنـه أحـــد أمـــهــر
الالعــبــ الـشــبـاب الــذين رأيـتــهم عـلى
اإلطالق".وانـضم رونـالـدو بـعـد ذلك إلى
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد مـقـابل 12 مـلـيـون

جنيه إسترليني.
وعــلق فـيـرجـسـون: "لـقــد كـنـا نـتـفـاوض
بشـأن كريـستـيانو مـنذ مـدة طويـلة لكن
االهـتــمـام به من األنــديـة األخـرى ازداد
في األســـابــيـع األخــيـــرة الـــتي ســـبــقت
تعـاقـدنا مـعه لـذلك كـان علـيـنا الـتـحرك

بسرعة للحصول عليه".
وتابـع: "سبـورتنج قـام بـاحتـرام اتـفاقـنا
مــنــذ أشـهــر ولم يــتـفــاوض مع أي نـادٍ

آخر حتى أتممنا الصفقة".
: "إنه العب مـوهـوب لـلــغـايـة يـلـعب وأ
كنه اللعب بكـلتا قدميه بنفس الـكفاءة 
ـينًا أو في أي مـكان في خط الـهجوم 

يسارًا أو مهاجم صريح".

العــبــ تـســجــيال لألهــداف مع
نـتـخب اإلسـباني بـرصـيد 21 ا
هدفا.وقال سيرجـيو بوسكيتس
العب وسط إسـبانـيـا: "مـا حـققه
ــنــتــخب الــوطــني مع نــاديه وا
شيء مـــذهـل". وأضـــاف: "نـــحن
فــخـــورون لـــلـــغـــايـــة بـــالــلـــعب
بجـواره". كمـا كال الرس أولسن
ــــديح مـــــدرب جــــزر الــــفـــــارو ا
لرامـوس لـكنه أشـار أيـضا إلى
ـــــدافـع فـي عـــــدم ســــــمــــــعــــــة ا
االنـضــبــاط وحـصــوله عـلى 25

بطاقة حمراء مع ريال مدريد.
لـكن رامـوس لم يـحـصل مـطـلـقا
نـتخب على بـطاقـة حمـراء مع ا
اإلســـــبــــانـي وحــــول ذلـك قــــال
أولـسـن: "إنه العب اســتـثــنـائي
ـدافـع في وواحـد من أفـضل ا
العالـم".وأردف: "إنه مدافع قوي
لـلـغـايـة لـكن في بـعض األحـيـان
يلعب بوحشيـة ويتلقى بطاقات
ـكنه جتـنـبهـا. لكن إذا حمـراء 
وضـعــنـا هــذه األشـيـاء جــانـبـا
أسـتطـيع أن أقـول إنـني مـعجب

به كثيرا".


