
فاز منتخب البرازيل على نظيره الكاميروني 
1 -صفر في مباراة ودية لكرة القدم الثالثاء 
شهدت خسارة بطلة العالم السابقة جهود القائد 

نيمار بسبب االصابة عقب سبع دقائق.
وسجل ريتشارليسون هدف املباراة الوحيد 
لتحقق البرازيل انتصارها السادس وحتافظ 
على شباكها نظيفة للمرة السادسة حتت قيادة 

مدربها تيتي منذ كأس العالم.
واستغرق االم��ر بعض الوقت من البرازيل 
للتعافي عقب خ���روج مهاجم ب��اري��س سان 
جيرمان وهو يعرج فيما بدا انه شد في أعلى 
الفخذ لكن بديله ريتشارليسون سجل هدف 
املباراة بضربة رأس رائعة اثر ركلة ركنية قبل 

دقيقة على نهاية الشوط األول.
وادت كثرة التغييرات بني الشوطني الى 
حتول دفة اللقاء الى مباراة مفتوحة في الشوط 

الثاني مع سيطرة البرازيل على اللقاء تدريجيا.
وب��دا ان البديل جابرييل جيسوس غير 
محظوظ لفشله ف��ي مضاعفة الغلة عقب 
53 دقيقة عندما س��دد في القائم من خارج 
منطقة اجل��زاء بعد ارتباك من احل��ارس قبل 
ان يسدد ارتور من مسافة 25 مترا لتصطدم 

بالعارضة.
وصنع آالن فرصتني رائعتني وه��و ما كان 
سيزيد الغلة لكن حارس الكاميرون فابريس 
اون���دوا ق��دم أداء جيدا بعد ان ح��ل بديال في 
ال��ش��وط الثاني. وق��ال ريتشارليسون العب 
إي��ف��رت��ون للصحفيني ”في امل��ب��اراة األخ��ي��رة 

حصلت على فرصة لكن لسوء احلظ لم أسجل.
”اليوم حتليت بتركيز أفضل وسجلت الهدف 

وساعدت الفريق“.
وأض��اف ”تيتي طلب منا اللعب بأسلوب 
هجومي أكبر وتبديل مركزي مع ويليان. كنا 
في حاجة إلى احلركة إلرباك املدافعني. سارت 
األم��ور بشكل جيد وخلقنا املساحات وصنعنا 

الفرص للتسجيل“.
وه���ذا االن��ت��ص��ار ال��س��ادس ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 
للبرازيل بعد خروجها م��ن ك��أس العالم في 

يوليو متوز املاضي أمام بلجيكا.
وأدت تلك النتيجة لتواصل البداية الصعبة 
لكالرينس سيدورف كمدرب ملنتخب الكاميرون 
والتي حققها فيها الفريق انتصارا واحدا في اول 

خمس مباريات وسجل هدفني فقط. 
وقلل نيمار املخاوف وق��ال إنه ال يعتقد أن 

اإلصابة خطيرة.
وخ��رج مهاجم باريس س��ان جيرمان بعد 

إصابة في الفخذ بعد تسديدة كرة عقب مرور 7 
دقائق من املباراة الودية التي أقيمت في إجنلترا.
وأبلغ رودري��ج��و السمار طبيب البرازيل 
الصحفيني أن الفحص سيوضح تفاصيل 

اإلصابة لكنه يعتقد أن اإلصابة لن ُتبعد نيمار 
طويال وأكد الالعب البرازيلي بنفسه هذا األمر.

وكتب نيمار على إنستجرام »شكرا جلميع من 
أرسل لي الرسائل يتمنى لي التعافي بسرعة. ال 

أعتقد أن اإلصابة خطيرة«.
وقال نيمار »أنهينا العام بشكل سعيد بفضل 
املجهود الذي بذلناه حتى اآلن. هذه املباريات 
األخيرة كانت مهمة لنا للتعافي بعد إحباط 

كأس العالم«.
وأض��اف »ال نزال أقوياء ونتحلى بالتركيز 

ونبحث عن األفضل«.
ولم يكن نيمار الوحيد املصاب من باريس 

سان جيرمان الثالثاء، حيث خرج زميله في 
النادي كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مصابا 
خالل انتصار ب��الده على أوروج���واي في لقاء 

ودي آخر.
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لقطة من مباراة البرتغال وبولندا

البرازيل تفوز على الكاميرون وديا.. وإصابة نيمار تثير مخاوف باريس

حلظة سقوط نيمار على أرض امللعب مصابا

بولندا تفرض التعادل على البرتغال في دوري األمم األوروبية

تاباريز غاضب من هزائم 
فريقه املتتالية

السويد تلحق بركب املتأهلني 
لنصف نهائي دوري األمم

حجز منتخب السويد، مقعده في نصف نهائي 
دوري األمم األوروب��ي��ة ع��ن املستوى الثاني، بعد 
انتصاره بهدفني دون رد، على نظيره ال��روس��ي، 

الثالثاء.
حملت ثنائية السويد، توقيع فيكتور ليندلوف في 

الدقيقة 41، وماركوس بيرج في الدقيقة 72.
ورف���ع االن��ت��ص��ار رص��ي��د ال��س��وي��د إل���ى 7 نقاط 
لتتساوى مع روسيا، ومنحت املواجهات املباشرة، 
األفضلية لألول، بعد أن انتهت مواجهة الدور األول 

بينهما في روسيا بالتعادل السلبي.
وبهذا ينضم منتخب السويد لكل من أوكرانيا 
والبوسنة والدمنارك في املربع الذهبي، الذي سيقام 
خالل شهر م��ارس  املقبل، علما بأن الفائز بالنهائي 
سيتأهل مباشرة لنهائيات أمم أوروبا »يورو 2020«.

فيدال يقود تشيلي الكتساح 
هندوراس برباعية

صعق املنتخب التشيلي نظيره الهندورسي 1-4، 
في مباراة ودية سجل خاللها العب الوسط آرتورو 

فيدال ثنائية.
افتتح فيدال التسجيل عند الدقيقة 8، قبل أن يضيف 

الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.
وقلص املنتخب الهندوري النتيجة في الشوط 

األول عن طريق اليكس لوبيز في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني سجل الكسيس سانشيز الهدف 
الثالث )ق61(، واختتم نيكوالس كاستيو الرباعية 

)ق84( من ركلة جزاء.
وجنا م��درب تشيلي رينالدو روي��دا من العاصفة 
بهذا ال��ف��وز، بعدما تعرض النتقادات شديدة على 
خلفية النتائج السيئة للفريق، وآخرها اخلسارة من 

كوستاريكا 2-3 في األسبوع املاضي.

ف���رض امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ول��ن��دي، ال��ت��ع��ادل 
اإلي��ج��اب��ي 1-1 على مضيفه البرتغالي، 
الثالثاء، ضمن منافسات اجلولة السادسة 

من دور املجموعات بدوري األمم األوروبية. 
سجل هدف البرتغال، آندريه سيلفا، في 
الدقيقة 34، قبل أن يحرز أركاديوز ميليك، 
هدف التعادل لبولندا، في الدقيقة 66 من 

ركلة جزاء. 
ورغم التعادل، أنهى املنتخب البرتغالي 
مشواره في دور املجموعات في الصدارة 
برصيد 8 نقاط، ليبلغ نصف نهائي دوري 
األمم، بينما تذيلت بولندا الترتيب بنقطتني 

لتهبط إلى املستوى الثاني.
دانت السيطرة منذ البداية للبرتغال دون 
تشكيل خطورة حقيقية على مرمى احلارس 
البولندي فويتشيك تشيزني، بينما ظهر 

اعتماد الضيوف على املرتدات السريعة. 
وج��اءت أول محاولة حقيقية للبرتغال، 
بعد م��رور 8 دق��ائ��ق، بعدما توغل ريناتو 
سانشيز م��ن اجلهة اليمنى داخ��ل منطقة 
اجل���زاء، قبل أن يسدد ك��رة قوية بيسراه، 

أبعدها دفاع بولندا. 
وكاد ميليك أن يهز شباك البرتغال، بعدما 
ضغط على احل��ارس بيتو، ال��ذي تباطأ في 
مترير الكرة، قبل أن ينقذ نفسه بإبعادها، 
بعدما كان املهاجم البولندي على مقربة من 

افتكاك الكرة ووضعها داخل الشباك. 
وظهر اعتماد البرتغال على اجلبهة اليمنى، 
الستغالل سرعة جواو كانسيلو وعرضياته 
املتقنة، والذي حاول جتربة حظه بتسديدة 

بعيدة املدى، لكنها علت العارضة. 
وهدد فرانكوفسكي، مرمى بيتو بتسديدة 
قوية، تصدى لها احلارس البرتغالي ببراعة، 
قبل أن ترتد لالعب بولندا من جديد، لكنه 

وضعها بقوة فوق العارضة. 
وهدأ إيقاع املباراة نسبًيا، حتى جنحت 
البرتغال في التقدم بهدف بعد م��رور 34 
دقيقة على البداية، من ضربة رأسيه آلندريه 
سيلفا، حول بها عرضية سانشيز إلى داخل 

الشباك. 
وج���اء ال���رد س��ري��ًع��ا م��ن ب��ول��ن��دا بنفس 
الطريقة، عن طريق رأسية متقنة من املدافع 
توماس كيدزيورا، لكن كرته ارتطمت في 

العارضة، لتضيع فرصة معادلة النتيجة. 
وت��ص��دى ب��ي��ت��و ل��ف��رص��ة ه���دف محقق 
للمنتخب ال��ب��ول��ن��دي، م��ن ان��ف��راد صريح 
لفرانكوفسكي، ال���ذي س��دده��ا ف��ي جسد 
احل��ارس البرتغالي، لتمر الدقائق وينجح 
أصحاب األرض في احلفاظ على التقدم حتى 

نهاية الشوط األول.
وأظهر املنتخب البولندي رغبة واضحة 
منذ ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ف��ي ه��ز شباك 

أصحاب األرض، بحًثا عن هدف التعادل. 
وفي الدقيقة 58، كاد املنتخب البرتغالي 
أن يستقبل ه��دًف��ا، بكرة ساقطة م��ن فوق 
احلارس بيتو، لكن رافائيل جيريرو أخرج 
الكرة برأسه من على خط املرمى، لتذهب إلى 

ركلة ركنية. 
وم��ع محاوالت بولندا املستمرة، حصل 
ميليك على ركلة جزاء، في الدقيقة 63، بعد 
إعاقته من دانيلو أثناء ان��ف��راده باملرمى، 
ليشهر احلكم البطاقة احل��م��راء ف��ي وجه 
األخ��ي��ر، ليضطر أص��ح��اب األرض إلكمال 

اللقاء ب� 10 العبني.
وانبرى ميليك لتنفيذ ركلة جزاء، ليضعها 
داخل الشباك، قبل أن يأمر احلكم بإعادتها 
من جديد، لينجح مجدًدا في حتويلها إلى 
هدف، بعد وضعها في ذات الزاوية، ليفشل 

بيتو في التصدي لها. 
ورغم النقص العددي، لم يتراجع املنتخب 
البرتغالي إلى مناطقه، بل ح��اول الضغط 

على دفاع بولندا بعدة محاوالت هجومية. 
واستغلت بولندا املساحات الفارغة في 
دف��اع��ات البرتغال، ليشن بيوتر زيلينسكي 
هجمة مبجهود ف��ردي، قبل أن يطلق تسديدة 
قوية من خارج منطقة اجلزاء، تصدى لها بيتو 
ببراعة، ليحولها لركنية، ليفشل الفريقان في 

تقدمي أي جديد، لتنتهي املباراة بالتعادل 1-1.

فرنسا تفوز على أوروغواي وتخسر مبابي

خ��رج كيليان مبابي مهاجم فرنسا من امللعب 
بسبب إصابة في الكتف لكن منتخب ب��الده فاز 1 
-صفر على أوروغواي بهدف من ركلة جزاء نفذها 
أوليفييه جيرو في إعادة ملباراة املنتخبني في دور 

الثمانية بكأس العالم لكرة القدم يوم الثالثاء.
واستبدل مبابي )19 عاما( في الدقيقة 36 بعد 
إصابته في هجمة سريعة ألبطال العالم. ومتثل 

إص��اب��ة ه��ذا ال��الع��ب ضربة كبيرة لباريس سان 
جيرمان بعدما أصيب زميله البرازيلي نيمار خالل 
فوز بالده 1 -صفر على الكاميرون يوم  الثالثاء 

أيضا.
وأرس��ل تاجني ندومبيلي متريرة خلف دفاع 
أوروغواي لتضع مبابي في وضع انفراد لكن مارتن 
كامبانيا حارس أوروغواي تقدم وأبعد الكرة بقدمه 

بينما طار مهاجم باريس سان جيرمان وسقط على 
كتفه.

وح��اول مبابي الصمود لدقائق قبل أن يطلب 
استبداله واخلروج.

وأه��در مبابي فرصة قبل ذلك بقليل حيث تلقى 
متريرة من أنطوان جريزمان وس��دد الكرة خارج 

املرمى. 
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كيليان مبابي

أك��د املدير الفني ملنتخب أوروغ���واي لكرة ال��ق��دم، أوس��ك��ار واشنطن 
تاباريز، أنه ليس سعيداً على اإلط��الق بتعرض فريقه للهزمية 4 مرات 
متتالية، أخرها أمام فرنسا 0-1، في الودية التي جمعت بني الفريقني، لكنه 
استطرد أنه حتى في خضم هذه السلسلة من النتائج السيئة، ميكن تعلم 

بعض األمور اإليجابية للمستقبل.
وأك��د: »كنا بانتظار ه��ذه املباريات منذ وق��ت طويل، لكن الكثير من 
الالعبني الهامني لم يتمكنوا من التواجد معنا، هذا األمر ساهم في معرفة 

كيف سيتجاوب الالعبون الذين حلوا محلهم«.
واعتبر املدرب أن فرنسا كانت مسيطرة خالل الدقائق األولى، لكن بعدها 
أصبحت املباراة »متكافئة«، في الوقت الذي امتنع فيه عن التعليق بشأن 
ركلة اجلزاء التي احتسبت لفرنسا، وجاء منها هدف الفوز ل�«الديوك«، ألنه 

أكد أنه لم يراها.
وأكد تاباريز: »في هذه املباريات يبحث اجلميع عن النتائج، ونحن 
لم نتمكن من حتقيق نتيجة جيدة، لكننا لن نغادر خالني الوفاض فيما 
يتعلق باالستنتاجات اإليجابية«، مضيفا أن ه��ذه ال��ودي��ات ستستمح 
لفريقه بالتقدم نحو حتقيق أهداف هامة مثل التأهل لكوبا أمريكا 2019، 

ومونديال 2022.

أوسكار واشنطن تاباريز


