জাতীয় দেল িফরেছন রানালেদা
ায় নয় মাস িবরিতর পর আবারও পি গজ জাতীয় দেল িফেরেছন িিয়ােনা রানালেদা। চলিত মােসর শষিদেক
ইউেন ও সািব য়ার িবপে িতেযািগতালক াচ খলেব পগ াল। আগামী ২০২০ সােলর ইউেরা বাছাইপেব র এ 
ােচ খলেত কােচর ডােক সাড়া িদেয়েছন েভাস মহাতারকা।
গত বছেরর লাইেত রািশয়া িবকােপ উেয়র কােছ ২-১ গােল হের িতেযািগতা থেক িছটেক যায় পগ াল। এরপর
আর জাতীয় দেলর হেয় মােঠ নােমনিন রানালেদা।
জাতীয় দেলর জািস  গােয় ৮৫ গাল কের রানালেদা পগ ােলর ইিতহােসর সেব া গালদাতা তা বেটই, হােিরর
ফের সকাসেক ছািপেয় ইউেরাপ মহােদেশর সব কােলর সেব া গালদাতা িতিন হেয়িছেলন ২০১৮ সােলর েন। িক
ধষ ণ কাে অিভ হওয়ার পর িসআর সেভনেক ছাড়াই উেয়ফা নশ িলেগর দল সাজান পি গজ কাচ ফান াো
সাোস।
মােঝর সময়টােত রানালেদােক ছাড়া ছয় ােচ মােঠ নেমিছল বতমান ইউেরা চািয়ন পগ াল। দেলর সরা তারকা
অপিিত থাকেলও দাণ ফল অজন কের তারা। আদায় কের নয় সমান িতন কের জয় ও । থমবােরর মেতা
আেয়ািজত উেয়ফা নশ িলেগর শষ চােরও নাম িলিখেয়েছ দল।
রানালেদার দেল ফরার  সংবাদ সেলেন েল ধের বার রােত সাোস বেলন, 'রানালেদা িবের সরা
খেলায়াড়। আর স জাতীয় দেল িফরেছ। তােক পেল য কােনা দলই আরও শিশালী হেব।'
উে, চলিত মৗেম নন ােবর (েভাস) হেয় এখন পয  সব িতেযািগতা িমিলেয় ৩৪ ােচ ২৪ গােল কেরেছন
৩৪ বছর বয়সী রানালেদা। গল সােহ রানালেদার হাটিেক উেয়ফা চািয় িলেগর কায়াট ার ফাইনােলর িকট
িনিত কের ভরা।
আগামী ২৩ মাচ  ইউেরার বাছাইপেব  ইউেেনর েখািখ হেব পগ াল। িতনিদন পর তােদর িতপ সািব য়া।  াচই
রানালেদারা খলেবন ঘেরর মাঠ, এািদও  েজ।
ই ােচর পগ াল ায়াড (ইউেন, সািব য়া) :
গালরক : ই ািিসও, বেতা, হােস সা;
িডেফার : য়াও কানেসেলা, নলসন সেমেদা, হােস ফে, পেপ, েবন িদয়াজ, রাফােয়ল েয়েরেরা, মািরও ই;
িমডিফার : দািনেলা পেরইরা, েবন নেভস, উইিলয়ামস কারভালেহা, েনা ফান ােস, হায়াও মািরয়াও, হায়াও
মৗিতনেহা, িপি;
ফেরায়াড  : বান ােদ া িসলভা, হায়াও ফিল, গনকােলা ইেদস, রাফা িসলভা, আে িসলভা, িিয়ােনা রানালেদা,
িডেয়ােগা জাতা এবং িদেয়েগা সৗসা।
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