
 ôU Ë –  Êb  }
حـــــجـــــز مـــــنـــــتـــــخب
الــسـويــد مـقــعـده في
نـصف نـهـائي دوري

األ
األوروبـــيـــة

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6201 Thursday 22/11/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6201 اخلميس 14 من ربيع االول  1440 هـ 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م

“d²¹Ë— ≠ ÊbM  }
خرج البـرازيلي نيمار مصابا خالل الفوز(0-1) على الكـاميرون وديا اول امس أمس الثالثاء لكنه قلل اخملاوف
وقال إنه ال يعتقد أن اإلصابة خطيرة. وخرج مهاجم باريس سان جيرمان بعد إصابة في الفخذ بعد تسديدة كرة
ــبـاراة الـوديــة الـتي أقــيـمت في إجنــلـتــرا. وأبـلغ رودريـجــو السـمــار طـبـيـب الـبـرازيل عـقب مـرور  7 دقــائق من ا
الصـحفـي أن الـفحص سـيـوضح تفـاصيل اإلصـابة لـكـنه يعـتقـد أن اإلصابـة لن تُبـعـد نيـمار طـويال وأكد الالعب
البرازيلي بنفـسه هذا األمر. وكتب نيمـار على إنستجرام "شـكرا جلميع من أرسل لي الرسائل يـتمنى لي التعافي

بسرعة. ال أعتقد أن اإلصابة خطيرة". 
ـباريات األخيرة كـانت مهمة وقال نـيمار "أنهـينا العام بـشكل سعـيد بفضل اجملـهود الذي بذلنـاه حتى اآلن. هذه ا
لنـا للـتعـافي بعـد إحبـاط كأس الـعالم". وأضـاف "ال نزال أقـوياء ونـتحـلى بالـتركـيز ونـبحث عن األفـضل". ولم يكن
ـصاب من بـاريس سـان جيـرمـان حيـث خرج زمـيـله في النـادي كـيلـيـان مبـابي مـهاجم فـرنـسا نـيمـار الـوحيـد ا

مصابا خالل انتصار بالده على أوروجواي في لقاء ودي آخر.
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مع اقــتـراب انــطالق مــنــافــسـات
كـأس آسـيـا  2019 في اإلمارات
ــشــاركـة ــنـتــخــبـات ا واصــلت ا
االستـعداد عـبر خـوض مبـاريات
وديـــــــــة اول امـس الــــــــثـالثــــــــاء.
وتـــضــيـف اإلمـــارات الـــعـــربـــيــة
تحدة كـأس آسيا ب اخلامس ا
من كــــانــــون الـــثــــاني واألول من
. وجنح مـنـتـخب ـقـبـلـ شـبـاط ا
اإلمـارات في حتـقـيق الـفـوز على
الـــيـــمن  0-2اول امس الـــثـالثــاء
عـــــلـى مـــــلـــــعـب زبـــــيل فـي دبي.
ـــنـــتــــخب اإلمـــاراتي وافـــتـــتـح ا
الــتـســجــيل في الــدقـيــقـة  20عن
طـــــريـق ســــيـف راشــــد قـــــبل أن
ـــ الـــهــدف يـــضـــيف عـــلي ســـا
الـثـاني بالـدقـيـقة 66. وافـتـتحت
اإلمارات الـتسـجيل بـعد عـرضية
مـن إســـمــــاعــــيل احلــــمـــادي إلى
سـيـف راشـد الـذي حـقق بـاكـورة
أهـدافه الدولـيـة بتـسـديدة قـوية
ســـكــــنت شـــبـــاك حـــارس مـــرمى

الـيمن مـحـمد عـياش (20). وكان
سـيف راشد ( 24عـامـاً) يـخـوض
مــبـاراته الــدولـيــة الـثــانـيــة بـعـد
مشاركـته أمام بولـيفيا (0-0) في
 16 تــــشـــريـن الـــثـــانـي احلـــالي
ـدرب والــتي اسـتــدعــاه إلـيــهــا ا
اإليـطـالي ألبـرتـو زاكيـروني بـعد
تألـقه مع فريقه الـشارقة مـتصدر
تــرتــيب الـــدوري احملــلي. وعــلى
ـ غــرار راشـد ســجل عـلـي سـا
) أول هـــدف دولي له ( 23 عــــامـــاً
بــعـد تــسع مـبــاريـات بــتـعــزيـزه
تـقــدم اإلمــارات إثـر تــمــريـرة من
عـلي مـبـخـوت (66). وهـو الـفـوز
األول لإلمارات مـنذ تـفوقـها على
الوس  0-3في  11أيـلـول قبل أن
تـــــخــــســـــر أمــــام فـــــنــــزويال 0-2
وتــــتـــعـــادل مـع هـــنـــدوراس 1-1
وتـــتـــعـــادل  0-0مع بــــولـــيـــفـــيـــا
ـــــاضـي. ويــــلـــــعب األســـــبــــوع ا
مـنـتــخب اإلمـارات في نــهـائـيـات
كـــأس آســيـــا ضـــمن اجملــمـــوعــة
األولـى الـــــــتـي تــــــضـم أيـــــــضــــــاً

الــبـحـرين وتـايـالنـد والـهـنـد. في
ــقـــابل جـــاء مــنـــتـــخب الـــيــمن ا
بـاجملـمــوعـة الـرابــعـة إلى جـانب
مـــنــــتـــخـــبــــات إيـــران والـــعـــراق

وفيتنام.
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جنح منـتخب إيـران في تعويض
تـأخـره ليـخرج بـنـتيـجـة التـعادل
مع فـــنـــزويال  1-1 عـــلـى مــلـــعب
حــمــد بـن خــلــيــفــة في الــدوحــة.
وتــقــدم مــنــتــخب فــنــزويـال عــبـر
هدف داروين ماتيش في الدقيقة
ـنـتخـب اإليراني 3 قـبل أن يـرد ا
بتسجيل التعادل عن طريق علي
ـنتخب غالمزاده (42). وحافظ ا
اإليــــــرانـي عـــــلـى ســــــجــــــله دون
خــســارة مـــنــذ نــهـــائــيــات كــأس
الـعـالم  2018 في روسـيـا حـيث
كـانت اخلـسـارة األخيـرة لـلـفريق
أمــام إسـبـانـيــا في كـأس الـعـالم

قبل أين تـعادل مع البـرتغال 1-1
ـباراة األخـيـرة. ومنـذ كأس في ا
الـــــعـــــالـم خـــــاضـت إيـــــران أربع

مـبـاريـات وديـة حـيث فـازت على
أوزبكـسـتان  0-1وعـلى بـوليـفـيا
 1-2 وتــريــنـــداد وتــوبــاغــو 1-0
قــبل هــذا الــفــوز عـلـى فـنــزويال.
ويــــلــــعب مــــنــــتــــخب إيــــران في
الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــاريـــة ضـــمن
اجملـمــوعـة الــرابــعـة الــتي تـضم

أيضاً العراق وفيتنام واليمن.
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جنح منتخب سـوريا في حتقيق
الــفــوز عــلى الــكــويت  1-2 عـلى
مـلــعب عــلي صـبــاح الــسـالم في
الــكـويت. وســجل زاهـر مــيـداني
ـــبـــيض (90+1) (75) وخـــالــــد ا
هــدفي ســـوريــا فـي حــ أحــرز
يــــوسف نـــاصـــر (5+90)  هـــدف
ـنـتـخبـان بـداية الـكـويت. وقدم ا
سـريعـة وظهـر الوسط الـسوري
اكـثــر حـيـويــة من خـصــمه الـذي
احـتاج وقـتـاً للـدخـول في أجواء
الــلـقــاء. وركــز الـســوريــون عـلى
ن بــتـحـركــات عـبـد اجلـنـاح اال
ـــلك عـــنــيـــزان والعب الــنـــصــر ا
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الـبرتغـالي لـتمر الـدقائق ويـنجح
أصـحـاب األرض في احلـفـاظ على
الـتقـدم حتى نـهـاية الـشوط األول.
ـنـتخـب البـولـنـدي رغـبة وأظـهـر ا
واضحة مـنذ بداية الـشوط الثاني
في هــز شـــبــاك أصــحــاب األرض

بحثًا عن هدف التعادل.  
ــنــتـخب وفي الــدقــيــقـة 58 كــاد ا
البرتغـالي أن يستقـبل هدفًا بكرة
ســاقـطـة من فـوق احلـارس بـيـتـو
لكن رافـائيل جـيريرو أخـرج الكرة
ــــــرمى بــــــرأسـه من عــــــلـى خط ا
لــتــذهب إلـى ركــلــة ركــنــيــة.  ومع
ستمرة حصل محاوالت بولنـدا ا
مـــيـــلــــيك عـــلى ركــــلـــة جـــزاء في
الدقيقة 63 بعد إعاقته من دانيلو
ــرمى لـيــشـهـر أثـنــاء انـفــراده بـا
احلـكم الـبطـاقـة احلـمراء في وجه
األخـير لـيـضطـر أصـحاب األرض
. إلكــــمــــال الـــلــــقـــاء بـ  10العــبـ

السريعة. 
وجــاءت أول مــحــاولــة حــقــيــقــيـة
لــلـبـرتـغــال بـعـد مـرور  8 دقائق
بـعدمـا توغل ريـناتـو سانشـيز من
اجلــهــة الــيـــمــنى داخل مـــنــطــقــة
اجلــزاء قـبل أن يـســدد كـرة قـويـة

بيسراه أبعدها دفاع بولندا.  
وكـــاد مــــيـــلـــيك أن يــــهـــز شـــبـــاك
الــبـــرتــغــال بــعــدمــا ضــغط عــلى
احلـارس بــيـتــو الـذي تـبــاطـأ في
تـمـريـر الكـرة قـبل أن يـنقـذ نـفسه
ــهـاجم بــإبـعــادهـا بــعـدمــا كـان ا
الـبـولنـدي علـى مقـربة مـن افتـكاك
الـكــرة ووضـعــهـا داخل الــشـبـاك.
وظــهــر اعــتــمــاد الــبــرتــغـال عــلى
اجلبـهة الـيمـنى الستـغالل سرعة
جــواو كــانـــســيـــلــو وعــرضـــيــاته
تقـنة والذي حـاول جتربة حظه ا
دى لكنها علت بتسديدة بعـيدة ا
الـعـارضـة.  وهـدد فـرانـكـوفـسـكي

ـــســــتــــوى الــــثــــاني بــــعـــد عـن ا
انـتــصــاره بـهــدفــ دون رد عـلى
نـــــظــــــيــــــره الـــــروسـي اول امس

الثالثاء. 
حـمــلت ثـنـائــيـة الـسـويــد تـوقـيع
فـيكـتور لـينـدلوف في الـدقيـقة 41
ومـاركوس بـيـرج في الدقـيـقة 72.
ورفع االنـتــصـار رصــيـد الــسـويـد
إلى  7نقاط لـتتسـاوى مع روسيا
ــبــاشـرة ــواجــهــات ا ومــنــحت ا
األفــــضـــلـــيــــة لألول بـــعـــد أن
انتهت مـواجهة الدور األول
بـــيـــنـــهــــمـــا في روســـيـــا
بـــالــتـــعــادل الــســـلــبي.
وبـهــذا يـنـضم مـنـتـخب
الــــــســــــويــــــد لــــــكـل من
أوكـــرانـــيـــا والــبـــوســـنــة
ــــــربع ــــــارك فـي ا والـــــــد
الـذهـبي الـذي سـيـقام خالل
ـقــبل عـلــمـا بـأن شـهــر آذار ا
الــفــائـز بــالــنـهــائي ســيــتـأهل
مـــبــاشـــرة لــنــهـــائــيــات أ

أوروبا "يورو 2020.
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ــنـــتــخب الــبــولــنــدي فــرض ا
الـــتــــعـــادل اإليـــجـــابي  1-1عـــلى
مــضــيــفـه الــبــرتــغــالي اول امس
الثالثـاء ضمـن منـافسـات اجلولة
الــســـادســة من دور اجملـــمــوعــات
بــدوري األ األوروبـــيـــة.  ســجل
هدف البرتغـال آندريه سيلفا في
الــــدقـــيــــقـــة 34  قـــبل أن يــــحـــرز
أركـاديـوز مـيـلــيك هـدف الـتـعـادل
لبولـندا في الدقـيقة  66 من ركلة
جــــزاء. ورغم الــــتـــــعــــادل أنــــهى
ـنـتـخب الـبـرتـغـالي مـشـواره في ا
دور اجملـــمــــوعـــات في الـــصـــدارة
بـرصــيـد  8 نــقــاط لـيــبــلغ نـصف
نـهـائي دوري األ بـينـمـا تـذيلت
بـولنـدا الـترتـيب بنـقـطتـ لتـهبط
ـــــســـــتــــوى الـــــثـــــاني.دانت إلى ا
السـيـطـرة منـذ الـبـدايـة للـبـرتـغال
دون تشـكيل خطـورة حقيقـية على
مـــــرمى احلـــــارس الـــــبــــولـــــنــــدي
فويـتـشـيك تـشـيزنـي بيـنـمـا ظـهر
ـرتـدات اعــتـمـاد الـضـيـوف عـلى ا
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ـبـاراة الـودية تـعـرض كـيلـيـان مـبـابي مـهـاجم بـاريس سـان جـيـرمـان إلصـابـة قـويـة في ا
نـتخب فـرنسـا ضد نـظيـره أوروجواي مـساء اول امس الـثالثاء. فـفي الدقـيقة 30 انـفرد
ـرمى وحاول مراوغـة مارتن كامـبانيـا حارس أوروجواي ولـكنه سقط بـقوة على مـبابي با
ن وأشـار األرض. وصــرخ مـهـاجم بي إس جي الـشـاب من آالم إصــابـته في الـكـتف األ
عـلى الـفـور بـضـرورة اسـتـبـداله لـلـجـهـاز الـفـني لـلـديـوك بـقـيـادة ديـديه ديـشـامـب. وحاول

لعب بعد 4 اجلهاز الطـبي إسعاف كيليـان وبالفعل عاد الالعب مـجددا إلى أرض ا
دقائق ولكنه توقف مجددا عن الركض مطالبا باستبداله من شدة األلم. واستجاب
ـلـعـب مـتـوجــهـا إلى غــرف خـلع ــرة لـطــلب مـبــابي الـذي غــادر ا ديـشــامب هـذه ا
البس لتلقي العالج وإجراء فحوصات طبية ليشارك مكانه فلوران توفان مهاجم ا

بيك مارسيليا. أو

وانبرى مـيليك لـتنفيـذ ركلة جزاء
لـيـضـعـهــا داخل الـشـبـاك قـبل أن
يـأمـر احلـكم بـإعـادتـهـا من جـديد
لـيـنـجح مـجـددًا في حتـويـلـها إلى
هـــدف بـــعــــد وضـــعــــهـــا في ذات
الزاوية ليفشل بيتو في التصدي

لها. 
 ورغم النقص العددي لم يتراجع
ـنـتخب الـبـرتغـالي إلى مـنـاطقه ا
بـل حـــاول الــــضــــغط عــــلى دفـــاع
بـولنـدا بعـدة مـحاوالت هـجومـية.
ــســاحــات واســتـــغــلت بــولــنــدا ا
الــفـارغــة في دفـاعــات الــبـرتــغـال
لـيشـن بيـوتـر زيـلـيـنـسـكي هـجـمة
ــجــهــود فـــردي قــبل أن يــطــلق
تـسـديـدة قـويـة من خـارج مـنـطـقـة
اجلزاء تـصدى لهـا بيتـو ببراعة
ليحـولها لركنـية ليفـشل الفريقان
فـي تــقــد أي جـــديــد لــتـــنــتــهي

باراة بالتعادل. ا
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ن أعرب إدينسون كافاني جنم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اعتقاده 

هو األجدر باحلصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.
ويـبـدو لـوكـا مـودريـتش جنم ريـال مـدريـد اإلسبـاني مـرشـحًـا فـوق الـعـادة لـنـيل اجلـائزة
الكـبرى هـذا العـام وذلك عقب تـتويجه بـلقـبي أفضل العب في أوروبـا وأفضل العب في
الـعـالم فـي جائـزة األفـضل “ذا بـيست ”من االحتـاد الـدولي لكـرة الـقـدم فـيـفا. إال أن
ـيـريــنـجي في ـرشــحـ لــتـعـزيــز هـجــوم ا ــا والـذي هـو ضــمن ا صـاحب الـ  31عـامً
انـتـقاالت يـنـايـر الـقادمـة يـرى أن الـسـاحر الـكـرواتي وأفـضل العب في كـأس الـعالم
 2018 األخيـرة في روسـيـا لـيس جـديـرًا بـالـفـوز بالـبـالـون دور مـقـارنـة بـالالعـب
ا . كافاني حتـدث خالل مقابلـة مع إذاعة مونت كارلـو قائلًا “فاران ر الـفرنسيـ
ا هـنـاك جـريـزمـان مبـابي. بـالـنـسـبـة لي العب فـرنسـي يجب أن يـكـون حاضـرً
يـفـوز بـها .”وأضـاف “هـنـاك العـبـون آخــرون ولـكـنه يـبـنـغي أن يـكـون العـبًـا
ـا. لـقـد ربحـوا أشـيـاء عظـيـمـة. إنه يـنبـغي أن يـكـون واحـدًا من هؤالء فـرنسـيً
الـثالثـة .”وتـابع “مـودريــتش? لـقـد كـان مــوسـمه رائـعًــا ولـكن فـاران فـاز
بدوري أبطال أوروبـا وكأس العالم. مودريتش كـان حاضرًا في النهائي

وكان له موسم رائع ولكن فاران يستحقها أكثر ”
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مــرمى بــيــتــو بــتــســديــدة قــويــة
تـصـدى لـهـا احلــارس الـبـرتـغـالي
بـــبـــراعــــة قـــبل أن تــــرتـــد لالعب
بـولـنـدا من جـديـد لـكـنه وضـعـهـا
بـقوة فـوق العـارضـة. وهدأ إيـقاع
ــبــاراة نـــســبــيًــا حــتى جنــحت ا
الـبـرتـغـال في الـتـقـدم بـهـدف بـعد
مرور  34دقـيقـة علـى البـداية من
ضربة رأسيه آلندريه سيلفا حول
بـهـا عـرضـيـة سـانـشـيـز إلى داخل

الشباك.  
وجــاء الــرد ســـريــعًــا من بــولــنــدا
بنـفس الطريـقة عن طـريق رأسية
ــــدافع تــــومـــاس مــــتــــقــــنـــة مـن ا
كـيـدزيورا لـكن كـرته ارتـطمت في
الـعارضـة لتـضـيع فرصـة معـادلة
الـنتـيجـة.  وتـصدى بـيتـو لفـرصة
هدف مـحقق للـمنـتخب البـولندي
من انفـراد صريـح لفرانـكوفـسكي
الــذي سـددهـا في جــسـد احلـارس
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الـكـويـتي الـســابق يـوسف قـلـفـا
نـطـقـة ومرر الـذي تـوغل داخل ا
كــرة خـــطــرة أنــقـــذهــا ســـلــطــان
العنزي (21) بينما سدد عنيزان
فـي أحـضـان احلــارس الـكــويـتي
حـــمــيـــد الـــقالف (22). وفي اول
تـهديـد كـويتي حـصل الـظفـيري
ـنـطـقة عـلى كـرة عـلـى مـشـارف ا
أطــلــقــهــا فــوق الــعــارضـة (26).
وفي الـــــشـــــوط الـــــثــــانـي ســــاد
ـبـاراة الـهــدوء عـلى مــجـريــات ا
قـبل أن يــبـاغت مــحـمــد مـيـداني
اجلـمـيع بـالـهـدف االول لـسـوريا
بـعـدمـا خطف بـرأسه كـرة ثـابـتة
نــفـــذهــا الـــبــديل مـــؤيــد عـــجــان
لـتــرتـطم بــالـعــارضـة وتــرتـد من
الـــــقالف لـــــداخل مـــــرمــــاه (75).
ووسـط تـــــقـــــدم العـــــبي "االزرق"
إلدراك الـــتـــعــادل جنـح الــبـــديل
خـالـد مـبـيـض في تـأكـيـد الـتـقدم
الـــســوري بــتــســـديــدة يــســاريــة
ـــنـــطـــقــة جـــمـــيـــلـــة من خـــارج ا
(1+90). ومن كـــــرة عـــــرضـــــيـــــة
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األخـيـرة من عـمـر الـلـقـاء لـوال تـألق
إيديرسون حارس مانشستر سيتي
اإلنــكـــلــيـــزي. وســيـــطــر مــنـــتــخب
الـبرازيل بـشكل مـنطـقي على الـكرة
نتخب بنـسبة  %60 مقابل  40% 
الــكـامــيــرون ولــكـنـه لم يـنــجح في
تـــرجـــمــة تـــفـــوقه عـــلى مـــســـتــوى

ــبــاراة إهـدار ــبـاراة. وشــهــدت ا ا
عــنـاصــر الـســلـيــسـاو لــلـكـثــيـر من
الـفـرص الـتهـديـفـية احملـقـقـة حيث
ســدد العــبــوه  9 تـــســديــدات عــلى
درب رمى مقابل  2 فقط لـفريق ا ا
كالرنس سـيـدورف غيـر أن األخـير
كاد أن يخطف التعادل في الثواني

{ لندن - وكاالت
حـــقق مــــنـــتـــخب الــــبـــرازيل فـــوزًا
بــأضـــيق الــنـــتــائـج عــلى حـــســاب
نتخب الـكاميروني بنـتيجة هدف ا
مـــــــــقــــــــــابـل ال شـيء عـن طــــــــــريق
ريــتــشــارلـــيــســون جنـم إيــفــرتــون
اإلنكلـيزي في الدقـيقة  45 من عمر

أندريس
إنييستا

ودفع بالعـب وسط لـيــون أيـضـاً
تــانــغي نــدومــبــيــلي إلى جــانب
نـغــولــو كـانــتي في الــوسط في
حــ عــوّل عـلى نــفس الالعــبـ
ــــــقــــــدمــــــة وهـم مــــــبــــــابي في ا

وغريزمان وماتويدي وجيرو. 
ـنـتـخب الـفـرنـسي خـسر وكـان ا
ـــاضـي أمـــام يـــوم اجلــــمــــعــــة ا
هــولـــنــدا في روتـــردام بــهــدفــ
نـظـيـفــ ولم يـنـجـح في الـبـقـاء
مـتــصــدراً جملــمـوعــته في دوري
األ األوروبـــيـــة بــعـــد  تـــعــادل
ـانــيـا وهــولـنــدا االثـنـ (2-2) أ

وجنــــــــــــــــــــــــــــح
ــــــنـــــتــــــخب ا
الـــبــرتـــقــالي
بــالـتــالي في
خــــــــــــــــــــطـف
بــــــــطــــــــاقــــــــة
التــــــأهل إلى

نــــــــصــــــــف نــــــــهـــــــــائي
سابقة. ا
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الدقـيقة  52 بعد أن حصل العب
أتـــلـــتــيـــكـــو مـــدريـــد اإلســبـــاني
أنــطــوان غـــريــزمــان عــلى ركــلــة
ـسـها جـزاء اثـر تـسـديـدة قـويـة 
ــدافع بــرونــو مـيــنــديــز بــيـده ا
فـتـرك غريـزمـان الـفرصـة جلـيرو
لــيـســدد الـركـلــة فـتــرجـمــهـا إلى
نتخب هدف الفوز. ولم يـشكل ا
األوروغويـاني الـذي كان يـسعى
إلـى الـــــثــــأر مـن اخلــــســـــارة في
الـدور ربع الـنـهـائـي لـلـمـونـديال
الروسي أي خطورة على مرمى
هوغـو لوريس بـاستـثنـاء بعض
ــاتــيـاس احملــاوالت اخلـجــولــة 

فيسينو . 
درب الـفـرنـسي بعض وأجـرى ا
الــتـــغــيــيــرات عـــلى تــشــكـــيــلــته
خــــصـــــوصــــاً فـي خط الـــــدفــــاع
بــإشـــراك عــادل رامـي ومــامــادو
ســـاكــو في مـــركــز قــلـب الــدفــاع
ــدافع لــيـون فــيـرالن بـاإلضــافـة 
مـــنـــدي عـــلى اجلـــانب األيـــســر
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كشف الـنـجم اإلسـبـاني أنـدريس إنـييـسـتـا العب فـريق فـيسـيل كـوبي الـيـابـاني عن رغـبته في
الــعــودة يــومــا مــا إلى بــرشـلــونــة لــكن عن جــدارة ولــيس جملــرد أنه أحــد أهم جنــوم الــفـريق
الـكـتالـوني. وقـال إنـيـيـسـتـا في حـوار مع "راديـو كـتـالـونـيـا" اول امس الـثالثـاء: "بـالـطبـع أريد
ــلـعب. الزلت أتــمـنى أن أواصل في الـعـودة إلـى بـرشـلــونـة لـكـن أرغب أن أكـون بـالــقـرب من ا
ـدة  3 أو  4 أعــوام". وحتـدث الـنـجم اإلســبـاني عن حـيــاته في الـيـابـان رفــقـة فـريـقه العب  ا
فيـسيل كـوبي قـائال: "اللـغـة تعـتـبر عـائقـا بـالنـسـبة لي. الـتواصـل صعب مع بـقـية الالعـب في
الـفريق لـكن كـرة القـدم لهـا لغـة خاصـة يسـتطـيع اجلمـيع فهـمهـا". وأضاف: "أجـد صعـوبة في
مـشاهدة مـباريات بـرشلونـة بانتـظام بسبـب فارق التـوقيت ب الـيابان وإسـبانيا". وعـن مستوى
بـرشـلـونة هـذا الـعـام أوضح قائـد الـفـريق الكـتـالـوني الـسابق أن الـبـلـوجرانـا حـتى اآلن جـيدا
اضي وجـميع الالعـبـ قادرين عـلى حتقـيق أهداف الـنادي قـائال: "الفـريق أفـضل من العـام ا

وسم".  هذا ا
يزين ولكن مع أسلوب اللعب وواصل إنييستا: "آرثـر ال يزال يتطور. هو يلعب بجـوار العب 
تبع في برشلونـة سيكون بأمان". وتابع: "لن يكون هناك تشافي أو إنييستا مجددا لكن يجب ا
ـان بقـدراتـهـم ألن جمـيـع الالعـبـ الـذين يـصـلـون إلى الـبـلـوجـرانا بـالـطـبع عـلى الـالعـبـ اإل
ـميـزة ويجب عـليـهم أن يظـهروهـا". إنيـيسـتا حتـدث أيضـا عن أزمة عـثمان ـتلـكون الـقدرات ا
ـبـلي لـذلك ال أسـتـطيع الـتـعـلـيق لكن بـلي مع بـرشـلـونة قـائال: "ال أعـرف مـا يـحدث مع د د
الالعب لـديه حـالـة خـاصـة ويـجب أن يـعـلم أنه العب مـهـم بـالـنسـبـة لـلـنـادي وأن يـفـعل كـل ما
". جديـر بالذكـر أن إنييـستا بوسعه من أجل الـفريق وهو نـفس احلال بالـنسبـة جلميع الالعـب

اضي إلى فيسيل كوبي الياباني. وسم ا رحل عن برشلونة بنهاية ا
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نتخب الفرنسي بطل  استعاد ا
الــــعـــالم تـــوازنه وتــــغـــلّب عـــلى
ضيفه منتخب أوروغواي بهدف
ـبــاراة الـوديـة دون مــقـابل فـي ا
التي جمعت الـطرف مساء اول
امس الـثالثـاء في ضاحـيـة سان
نـتخب دوني الـباريـسيـة. كـان ا
الـفرنـسي الـطـرف األفضل خالل
واجهة التي احتضنها "ملعب ا
دو فــرانس" وأضــاع عــدة فـرص
خصـوصاً في الشـوط األول عبر
جنمه كـيليـان مبـابي الذي خرج
ن في الدقيقة مصاباً بكتفه األ
 36 اثــر تــدخل قــوي من حـارس
ــدرب أوروغــواي مــا اضـــطــر ا
ديـــديــــيه ديـــشــــان إلى إخـــراجه
ـــهـــاجـم مـــرســـيـــلـــيــا والـــدفع 

فلوريان توفان مكانه. 
وســــجّل مـــهــــاجم تــــشـــيــــلـــسي
أولـيـفــيـيه جـيــرو هـدف الـديـوك
الـــوحـــيــــد من ركـــلــــة جـــزاء في

ديدييه ديشانش

فوز صعب
للبرازيل على
الكاميرون

الـــنــتـــيــجـــة ألكــثـــر من هــدف رغم
الـــفــرصــة الـــســانــحـــة الــتي الحت
جلـابــريـيل جـيــسـوس بــعـد خـروج
احلــارس من مــرمــاه ولــكــنه ســدد
ـدرب عـلـى الـقـائم األيـسـر. ومـنح ا
تيـتي الفـرصة آلالن جنم خط وسط
نابـولي اإليطـالي في اللـقاء في ظل
غـياب كـاسيـميـرو جنم ريال مـدريد
اإلسـبـاني وأدى الالعب الـبـالغ من
الـــعـــمـــر  27 عـــامًـــا بـــشـــكل رائع
سـيـعـلـي من أسـهـمه لـلـتـواجـد مرة
أخــرى في الــتـشــكـيــلــة األسـاســيـة
لــلــســلــيـســاو. وحــرمت الــعــارضـة
األفقـية أرتـور ميـلو جنم خط وسط
مــنـــتــخب الــبـــرازيل وفــريق نــادي
بـرشـلــونـة اإلســبـاني من تــسـجـيل
واجـهة ضد هدف وال أروع خالل ا
أســـود الــكــامــيــرون. كــمــا شــهــدت
باراة خروج نيمار دا سيلفا جنم ا
بــاريس ســان جـيــرمــان الــفــرنـسي
مــــصـــــابًــــا في أول  10دقـــــائق من

أحداث الشوط األول.

ــطـوع تــمـكن جــمـيــلـة مــررهـا ا
يـــوسـف نـــاصــــر من تــــقــــلـــيص
الـفــارق بـرأسه (5+90). ويـلـعب
نتخب السوري في كأس آسيا ا
ضـمن اجملــمـوعــة الـثــانـيــة غـلى
جـانب أسـتـرالـيــا حـامـلـة الـلـقب

وفلسط واألردن.
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وفي الـعــاصـمــة األردنـيــة عـمـان
تـــــعـــــادل مـــــنـــــتـــــخب األردن مع
لك السـعـودية  1-1على مـلـعب ا
عــبـدالــله. وجـاء مــسـتـوى األداء
مـــتـــوسـط من الـــفـــريـــقـــ خالل
نـتخب الـشوط األول وسـنحـت 
الـسعـودية أكـثر من فـرصة جنح
احلارس األردني عامر شفيع في
الــتـــعـــامل مـــعــهـــا. في الـــشــوط
الثـاني جنح مـنتخـب السـعودية
في تـسـجــيل هـدف الـتــقـدم عـنـد
ـهـاجم الـدقـيـقـة  59 عن طـريق ا
ــولـد في الـلـمـسـة الـبـديل فـهـد ا
األولى بـعـد دخـوله إثـر تـمـريرة
مـن هـــــتــــــان بـــــاحــــــربي. وكـــــاد

نتخب األردني يسجل التعادل ا
عـبـر رأسـية يـاسـ الـبـخيت في
رمى والتي مرت فوق مواجهة ا
الـعـارضـة. وجـاء هـدف الـتـعـادل
لـألردن في الـــــدقــــيـــــقــــة  70 عن
طريق الـبديـل أحمـد سمـير الذي
تابع بـرأسه داخل الشبـاك الكرة
ــــرتـــدة من احلــــارس مـــحـــمـــد ا
عــــويس إثــــر تــــمــــريــــرة فـــراس
شـلبـايـة. وأهدر يـاسـ البـخيت
فـــرصــة ال تــعــوض لــلـــمــنــتــخب
األردني في الــدقـيــقـة  76بـعــدمـا
استلم تـمريرة أحـمد عرسان في
وضع انــفــراد ولــكــنه ســدد دون
تـركـيــز بـجـوار الـقــائم.  ويـلـعب
األردن فـي كـــأس آســــيــــا ضــــمن
اجملموعة الثانية التي تضم إلى
جـانـبه كـل من أسـتـرالـيـا حـامـلة
. في الــلـقب وسـوريـا وفــلـسـطـ
ــــنــــتــــخب ـــــقــــابل يــــنــــافـس ا ا
السـعودي بـاجملمـوعة اخلـامسة
الـتي تـضم أيــضـاً قـطــر ولـبـنـان

وكوريا الشمالية.


