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أملانيا لكرة  سقط منتخب 
القدم بطل العالم في فخ التعادل 
مع ضيف����ه االيرلندي 1-1 في 
الوق����ت القات����ل اول من امس 
في غيلسنكيرشن في اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة 
الرابعة ضمن تصفيات كأس 

أوروبا 2016 في فرنسا.
على ملعب فيلتنس ارينا، 
لعب املدرب األملان����ي يواكيم 
بالتش����كيلة التي خسرت امام 
پولندا السبت املاضي )2-0( 
مع تبديل واحد متثل باشراك 

يوليان دراكسلر بدال من اندريه 
شورله الذي لم يرد اسمه حتى 

بني االحتياطيني.
وعج����ز أبط����ال العالم عن 
زيارة الشباك االيرلندية طوال 
70 دقيقة قبل ان يتمكن طوني 
ك����روس املنتقل بعد املونديال 
من بايرن ميوني����خ الى ريال 
مدريد اإلس����باني من تسجيل 
الهدف االول اثر تلقيه كرة من 
ماكس كروزه بديل دراكس����لر 
)71(. وعندما كانت املباراة نحو 
فوز ثان ألملانيا بعد ان تغلبت 

في اجلولة االولى بشق النفس 
على اسكتلندا 2-1، خطف جون 
اوشي نقطة ثمينة للضيوف في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع بتس����ديدة خادعة من 
مسافة قريبة عجز عنها أفضل 
حارس ف����ي املونديال مانويل 

نيوير.
وتعتبر هذه النقطة ثمينة 
ج����دا اليرلن����دا الت����ي رفعت 
رصيدها ال����ى 7 نقاط وبقيت 
ش����ريكة لپولندا في الصدارة 
بعد تعادل األخيرة مع ضيفتها 

اسكتلندا 2-2، فيما صار رصيد 
امللعب  أملاني����ا 4 نقاط.وعلى 
الوطني في وارس����و وأمام 56 
ألف متفرج، أفلتت پولندا من 
الهزمية، علما انها تقدمت في 
وقت مبكر بواسطة كريستوف 
ماتشينسكي بتسديدة من نحو 
20 مترا )11(. وأدركت اسكتلندا 
التعادل بفضل ش����ون مالوني 
الذي اس����تغل كرة وصلته من 
ايكتشي انيا تابعها منخفضة في 

اسفل الزاوية اليمنى )18(.
وفي الشوط الثاني، أخذت 

اسكتلندا األس����بقية بواسطة 
ستيفن نايسميث )57(، لكن 
اركاديوش ميليك صاحب الهدف 
االول في مرمى أملانيا في اجلولة 
انقذها من اخلسارة  السابقة، 

في الدقيقة 76.
البرتغالية،  ف����ارو  وف����ي 
حقق����ت جورجيا فوزها االول 
بع����د هزميتني على حس����اب 
مضيفته����ا جبل ط����ارق 0-3 
سجلها نيكولوز جيالشفيلي 
)9( وتورنيكي اوكرياشفيلي 

)20( ويابا كانكافا )69(.

رونالدو ينقذ البرتغال من فخ الدمنارك

توقف مباراة صربيا وألبانيا.. بسبب طائرة
أوقف الحكم مباراة صربيا والبانيا ضمن 

الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة 
في تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة 

نهائياتها في فرنسا عام 2016، قبل نهاية شوطها 
االول بسبب أحداث شغب بين العبي المنتخبين 

ودخول جماهير أصحاب األرض الى الملعب.
واندلعت األحداث في الدقيقة 41 والنتيجة تشير 
الى التعادل السلبي عندما جابت طائرة من دون 
طيار تحمل العلم األلباني أرجاء ملعب المباراة 

التي تابعها أكثر من 20 ألف متفرج بينهم الرئيس 
الصربي طوميسالف نيكوليتش.

وأغضب الحادث الجماهير الصربية التي قام 
بعضها برمي األلعاب النارية والمقذوفات على 

أرضية الملعب، فيما اقتحم البعض اآلخر أرضية 
الملعب وحاولوا االشتباك مع الالعبين األلبان. 

وتشاجر الالعبون الصرب واأللبان مباشرة بعدما 

قام احد الالعبين الصرب بالتقاط العلم األلباني.
وكان العلم الذي تسبب في أحداث الشغب 

يمثل خارطة »البانيا الكبرى«، وهو مشروع 
قومي يهدف الى جمع الجاليات األلبانية البالنيا 

وكوسوفو ومونتينيغرو ومقدونيا واليونان 
وجنوب صربيا في دولة واحدة.

ووقع الحادث قبل أيام قليلة من زيارة رسمية 
لرئيس الوزراء االلباني ايدي راما الى بلغراد 

وهي االولى منذ 70 عاما.
وأعلنت تيرانا في بداية األمسية انها تتابع بقلق 

األحداث في بلغراد وانها اتصلت بمسؤولين كبار 
في وزارة الداخلية الصربية لتنقل اليهم رسالة 

وزير الداخلية األلباني سمير طاهيري.
وكتب في الرسالة ان »الحكومة الصربية تتحمل 

مسؤولية امن وحياة وصحة الالعبين والوفد 
األلباني المتواجد بالملعب«.

وأعرب نحو 5 آالف من البان كوسوڤو كانوا 
يتابعون المباراة أمام شاشة عمالقة بوسط 

العاصمة بريشتينا، عن سعادتهم بتوقف المباراة 
وهتفوا »البانيا الكبرى«، »النصر«.

 واعتقلت الشرطة الصربية شقيق رئيس الوزراء 
األلباني اوسي راما في بلغراد ووجهت إليه تهمة 

تدبير الحادث الذي أدى الى التوقف النهائي 
للمباراة.

وبحسب التلفزيون الصربي نقال عن وزارة 
الداخلية فإن اولسي راما كان يتحكم في الطائرة 

عبر آلة تحكم عن بعد من المنصة الرسمية. 
وأطلق سراح اولسي وعاد الى تيرانا نافيا ان 

تكون له اي عالقة بالحادث.
وكان االتحاد الصربي لكرة القدم قرر األحد 

الماضي إقامة المباراة بين منتخب بالده وألبانيا 
مشجعو املنتخب الصربي يقذفون العبي املنتخب األلباني  بالزجاجات الفارغة من دون جماهير المنتخب الزائر.

لوف  مستاء من النتيجة

سانتوس: الكلمات تعجز
 عن وصف رونالدو

أونيل سعيد بالتعادل 
مع أملانيا

»الدون« : توقعت متريرة كواريزما

كروس: ال أصدق ما حدث
وأشعر بخيبة األمل

أكد مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف سيطرة 
الشعور بخيبة األمل على الفريق بأكمله بعد تعادله 
1-1 مع ضيفه المنتخب االيرلندي ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة األمم 

األوروبية »يورو 2016«.
وقال لوف بعد المباراة: »إننا جميعا نشعر بخيبة 
األمل، أعتقد أننا لعبنا بسذاجة في الدقائق األخيرة 

من المباراة«.
وأكمل حديثه قائال: »جميع العبي منتخبنا محبطون 
خاصة أنن��ا كنا نلع���ب الك��رات الط��ولية ولكننا 

خسرنا الك�رة وهذا ما تسبب في التعادل«. 
وأض���اف: »لق���د وض���ع المنتخ���ب االيرلندي 
جميع العبي���ه في الخط الخلف�����ي، كان علينا أن 
ننظر إلى المب���اراة حت��ى نهايته��ا بطريقة هادئة 

ومسيطرة«.
مؤكدا »كان علينا أن نكون اكثر التزاما وصبرا 
عل���ى المباراة خاصة أننا في الش���وط األول فقدنا 

العمق والتركيز في اللعب«.

أكد مدرب البرتغال فرناندو س���انتوس أنه ليس 
لديه كلمات يصف بها العبه كريستيانو رونالدو، عقب 
تسجيله لهدف الفوز في الدقائق األخيرة أمام الدمنرك 

ضمن التصفيات املؤهلة ليورو 2016.
وحتدث فرناندو س���انتوس لوسائل اإلعالم قائال: 
»كريس���تيانو هو كريس���تيانو، إنه دائما منتصر، ال 

توجد كلمات ميكنها أن تصفه«.
وأضاف: »لقد كنا نعلم أن املنتخب الدمنركي قوي 
جدا، لقد عدلوا اخلطة من 3/3/4 إلى 2/4/4، في محاولة 
للسيطرة على املباراة، احلمد هلل، لقد متكنا من الفوز، 
أمتنى بأن يكون الفوز األول النتصارات عديدة، اعتقد 
أننا نستحق ذلك االنتصار، لقد كنا جيدين في الشوط 

األول«.
وأنهى حديثه قائال: »الفريق كان يسعى دائما للفوز، 
كريستيانو تلقى متريرة عرضية من ريكاردو كورايزما، 
وكانت لديه العديد من الفرص قبل ذلك، ولكن لم تذهب 

األمور ملا يريد«.

أش���اد مدرب ايرلندا مارتني أونيل بروح فريقه 
وذل���ك بعد التعادل مع منتخب أملانيا في برلني في 

إطار تصفيات أمم أوروبا 2016. 
ونقلت شبكة سكاي سبورت الرياضية تصريحات 
مدرب ايرلندا والذي قال: »كان مجهودا رائعا من قبل 
العبينا، ولقد حاولنا الضغط قليال عليهم وعندما كنا 
منسك الكرة كنا نحاول االستفادة منها واستغاللها 

قدر اإلمكان«. 
ووجه أونيل إشادة خاصة ألوشيه صاحب هدف 
التعادل لبالده ضد الناسيونال مانشافت خاصة أن 
مدافع س���ندرالند احلالي ومان يونايتد السابق قد 

وصل الى املباراة رقم 100 دوليا له.

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدف 
فوز منتخب بالده على الدمنارك بالتصفيات املؤهلة 
لكأس األمم األوروبي���ة 2016 إنه توقع املكان الذي 
ستنتهي فيه متريرة زميله ريكاردو كواريزما مما 

ساعده في التسجيل.
وقال رونالدو في تصريحات اذاعية بعد املباراة: 
»أعرف كواريزما، لعبت معه لبعض الوقت وأرسل 
متريرة جيدة، كنت أعرف أين سيرسل الكرة واملكان 

الذي سيتوجب علي الذهاب إليه«.
وأضاف الالعب »يجب اللعب بنفس القوة دائما 
طاملا كنت جس���ديا ونفسيا في حالة طيبة، سأقدم 

أفضل ما لدي«.
واعتبر رونالدو أن فريقه سيتأهل للبطولة متصدرا 

مجموعته، معتبرا أنه أقوى فرقها.

أكد توني كروس العب املنتخب األملاني أن غياب 
التركي���ز أثناء مباراة الفريق أمام إيرلندا قد كلفهم 
خس���ارة نقطتني، عقب التع���ادل اإليجابي بهدف 

ملثله.
وصرح توني كروس ملوقع االحتاد األملاني الرسمي 

قائال: »نحن نشعر بخيبة أمل ال أصدق ما حدث«
وأضاف: »ارتكبنا أشياء ليس لها داع، لقد لعبنا 
بش���كل جيد لفترة طويلة، ولكننا في مرة واحدة 
ذهبنا لألمام، وقدمنا أش���ياء بشكل مختلف، ليس 
هناك تفسير ملا حدث، ولكننا أظهرنا ما نحن قادرون 

على فعله، خالل فترات طويلة من املباراة«.

»بطل العالم« يواصل تعثره

قاد جنم ريال مدريد اإلسباني 
كريس����تيانو رونالدو منتخب 
البرتغال الى فوز صعب وثمني 
على مضيفه الدمناركي 1-0 في 
كوبنهاغن في املجموعة التاسعة. 
على ملعب باركن ش����تاديون 
وأمام اكثر من 36500 متفرج، 
سجل رونالدو الهدف الوحيد 
في الدقيقة اخلامسة من الوقت 
ب����دل الضائع بعد عرضية من 
اجلهة اليمنى وصلته من البديل 
ريكاردو كواريسما )5+90(.
والفوز هو األول للبرتغال في 
مباراتها الثانية بعد أن خسرت 
األولى على أرضها أمام البانيا 
0-1 قبل ان تخس����ر وديا أمام 
فرنسا 1-2 اجلمعة املاضي. في 

املقابل، توقف رصيد الدمنارك 
عند 4 نق����اط وفقدت الصدارة 
لصالح البانيا التي تعادلت سلبا 
مع مضيفتها صربيا، وتتضمن 
املجموعة أيض����ا أرمينيا التي 

خسرت أمام فرنسا 2-0. 
واعتق����دت الدمن����ارك انها 
حصلت عل����ى نقطة غالية في 
ملعبها أمام البرتغال لكن ملسة 
بارعة من املهاجم كريستيانو 
رونالدو في الوقت احملتس����ب 
بدل الضائ����ع حرمت أصحاب 
األرض من اخلروج بالتعادل.

ولم يقدم رونالدو قائد البرتغال 
الكثير طوال اللقاء لكنه نشط 
قرب النهاية ليحصل على انذار 
في الدقيقة األخيرة من املباراة 

قب����ل ان يرتقي عاليا ليس����دد 
الكرة بضربة رأس رائعة داخل 
ش����باك الدمنارك في اللحظات 
األخيرة من الوقت احملتس����ب 
بدل الضائع. وقال سيمون كيار 
مدافع الدمنارك ل�»رويترز« بعد 
هزمية منتخب بالده 1-0 أمام 
البرتغال »هذا هو كريستيانو 
رونالدو. انه ميلك كل شيء«.

وأضاف »رمبا اليزال عالقا 
ف����ي الهواء حتى اآلن ليس����دد 
تلك الكرة في املرمى. هذا يثير 
االحباط بش����دة«. ونال كيار 
نصيب األس����د من مسؤولية 
ايقاف رونالدو خالل املباراة وبدا 
انه جنح في احلد من خطورته 
قبل ان يسجل مهاجم ريال مدريد 

االسباني هدفه املفاجئ. وقال 
كيار »هذا املوقف في النهاية؟ 
انه مهاجم من الطراز العاملي، 
لم يقدم أفضل مبارياته وهذه 
مجاملة لنا لكن االطراء ذهب اليه 
بعد التعامل مع هذه التمريرة 
العرضية بشكل جيد للغاية. 

هذا يثير إحباطنا«.
وش����عر الرس ياكوبس����ن 
الظهير األمين للدمنارك باالحباط 
أيضا بعدما تعامل مع رونالدو 
على فترات مع انطالق املهاجم 
البرتغال����ي ناحيته في بعض 
األحيان. وقال ياكوبسن »هذا 
الهدف حملة من براعته، ضربة 
الرأس كانت مذهلة. توقيت جيد 
وقدرة جيدة على االرتقاء كما 

الكرة بشكل صحيح في  سدد 
الزاوية العليا، هذا س����بب انه 
أفضل العب في العالم«. كما حقق 
منتخب سويسرا فوزا ساحقا 
على مضيفه من سان مارينو 
4-0.وتعرض منتخب اليونان 
لسقوط جديد على أرضه أمام 
ضيفه االيرلندي الشمالي 0 -2 
في املجموعة السادسة. وعلى 
امللعب األوملب����ي في العاصمة 
األملانية برلني، هزمت رومانيا 
مضيفتها فنلندا بهدفني نظيفني. 
وفي تورشافن، حققت املجر فوزا 
متواضعا على مضيفتها جزر 
فارو بهدف يتيم حمل توقيع 
آدم شاالي بعد كرة متقنة من 

باالش دشودشاك )21(.

في تصفيات 
»يورو 2016«

»املانش�افت«  جنوم 
أخفقوا ف�ي االمتحان 

الثاني

أفضل الع�ب  في العال�م يؤكد 
جنوميته بالهدف القاتل لبالده


