
احتفظت انكلرتا ب�صدارة جمموعتها بعد فوزها 
ال�رصي��ح على �صيفته��ا اأ�صكتلن��دا -3�صفر يف 
�صم��ن اجلولة الرابعة من ت�صفيات اوروبا لكرة 
القدم املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 2018 يف 
رو�صي��ا. ورفعت انكل��رتا ر�صيدها اىل 10 نقاط 
م��ن 4 مباريات يف املجموعة ال�صاد�صة، مقابل 
8 ل�صلوفيني��ا الت��ي تخط��ت م�صيفته��ا مالط��ا 
به��دف، و6 ل�صلوفاكي��ا الت��ي احلق��ت ب�صيفتها 
-4�صف��ر.  و�صحقته��ا  خ�ص��ارة  اول  ليتواني��ا 
وبع��د الكبا�ش ب��ن انكلرتا واأ�صكتلن��دا من جهة 
واالحت��اد ال��دويل لكرة الق��دم من جه��ة اأخرى، 
ب�صاأن و�ص��ع �صارات زه��رة اخل�صخا�ش احلمراء 
عل��ى قم�صان الالعبن رمزا لتذكر قتلى اجلنود 
الربيطانين يف احل��روب، لف العبو املنتخبن 
ال�ص��ارات عل��ى اأكمامه��م. وقرر احت��ادا البلدين 
مواجه��ة فيفا الراف�صة عر�ش �صعارات �صيا�صية 
اأو دينية اأو جتارية على قم�صان الالعبن، برغم 
تلويح فيفا بفر�ش عقوبات على الطرفن. وتعد 
مواجهة انكلرتا واأ�صكتلندا التي انتهت بالتعادل 
ال�صلب��ي ع��ام 1872 اأول مب��اراة ر�صمي��ة ب��ن 

منتخبن يف تاريخ كرة القدم، واالآن هما التقيا 
للم��رة 113. فعل��ى ملعب "وميبل��ي" يف لندن، 
�ص��ارك واي��ن روين اأ�صا�صي��ا بع��د ا�صتبعاده عن 
مب��اراة �صلوفينيا، ولعب بدال من امل�صاب ديلي 
اآيل )توتنهام( اىل جانب دانيال �صتاريدج، فيما 
جل���ش هاري كاين وجيمي ف��اردي على مقاعد 
الب��دالء يف ت�صكيل��ة املدرب غاري��ث �صاوثغيت. 
وكان اأداء منتخ��ب انكل��رتا عادي��ا يف ال�ص��وط 
االأول ال��ذي اأنه��اه متقدما به��دف، بعد عر�صية 
قوي��ة من الظه��ر االأمين كايل ووك��ر من داخل 
املنطق��ة تابعه��ا داني��ال �صتاري��دج براأ�صه من 
م�صافة قريبة يف �صباك احلار�ش كريغ غوردون 
د )24(. دخلت اأ�صكتلندا تبحث عن املعادلة يف 
ال�صوط الث��اين، بيد ان االنكلي��ز كانوا ال�صباقن 
جه��ة  عل��ى  عر�صي��ة  وم��ن  ال�صب��اك،  ه��ز  يف 
الي���رصى ل��داين روز تابعه��ا اآدم الالن��ا براأ�ص��ه 
د )50(. وقت��ل املداف��ع غ��اري كاهي��ل اآم��ال 
االأ�صكتلندي��ن به��دف ثال��ث اثر ركني��ة تابعها 
اأي�ص��ا براأ�صه ارتدت من ي��د غوردون اىل زاويته 
الي�رصى د )61(. وه��ذا الهدف ال�صابع من اأ�صل 

اآخر 8 الإنكل��رتا يف مرمى اإ�صكتلن��دا ياأتي بكرة 
راأ�صية. وتواجه انكل��رتا الثالثاء املقبل ا�صبانيا 
ودي��ا على ملعب وميبل��ي يف مباراتها االأخرة 
هذه ال�صنة. واأ�صبحت �صلوفينيا ثانية )8 نقاط( 
بفوزه��ا عل��ى م�صيفته��ا مالط��ا -1�صفر على 
امللع��ب الوطن��ي يف ت��اكايل. و�صج��ل بنيامن 

فربيت���ش د )47( اله��دف. وعلى ملع��ب "انتونا 
ماالتنين�صكيهو" يف ترناف��ا، ح�صمت �صلوفاكيا 
ال�ص��وط  مباراته��ا م��ع �صيفته��ا ليتواني��ا يف 
االأول بت�صجيله��ا ثالثي��ة قب��ل تعمي��ق النتيجة 
يف الث��اين واأ�صبحت ثالثة ب�ص��ت نقاط. و�صجل 
للفائ��ز اآدم نيميت�ش د )12(، ويوراي كوت�صكا د 

)15( ومارتن �صكرتل د )36( وماريك هام�صيك 
د )86(. وانف��رد املنتخ��ب الفرن�ص��ي ب�ص��دارة 
املجموع��ة االأوىل بع��د ف��وزه 1-2 على �صيفه 
ال�صوي��دي يف اجلول��ة الرابع��ة م��ن الت�صفي��ات 
و�صج��ل   .2018 رو�صي��ا  ملوندي��ال  املوؤهل��ة 
ب��ول بوغب��ا د )57( ودمييرتي بايي��ت د )65( 
لفرن�ص��ا، واميي��ل فرو�صب��رغ د )54( لل�صوي��د. 
ورفعت فرن�صا ر�صيدها اإىل 10 نقاط فانفردت 
كان��ت  اأن  بع��د  االأوىل  املجموع��ة  ب�ص��دارة 
تت�ص��ارك فيها م��ع ال�صويد الت��ي جتمد ر�صيدها 
عن��د 7 نقاط. ووقف الالعب��ون واجلمهور الذي 
قدر ب���80 األف متف��رج دقيقة �صم��ت مبنا�صبة 
م��رور �صن��ة عل��ى االعت��داءاآت االرهابي��ة التي 
�رصب��ت العا�صم��ة الفرن�صي��ة واأدت اإىل مقت��ل 
130 �صخ�ص��ًا يف 13 ت�رصي��ن الثاين/نوفم��رب 
2015. وه��و الف��وز الثال��ث ع���رص يف 2016 
للمنتخ��ب الفرن�ص��ي، ومل يحق��ق ه��ذا العدد من 
االنت�ص��ارات يف ع��ام واحد من��ذ 2006. ولكن 
منتخ��ب الديوك تلقى خ�ص��ارة موؤملة يف نهائي 
كاأ�ش اأوروب��ا على اأر�صه ال�صيف املا�صي اأمام 

الربتغال �صفر1- بعد التمديد. و�رصبت اأملانيا 
بقوة يف اأر�ش �صان مارينو وابتعدت بال�صدارة 
لتق��رتب خط��وة اإ�صافية من التاأه��ل املبكر اإىل 
كاأ�ش العامل. وحققت اأملانيا بطلة العامل فوزها 
الرابع على التوايل وكان على ح�صاب م�صيفتها 
املتوا�صع��ة �ص��ان مارين��و 8 - �صف��ر �صم��ن 
مناف�ص��ات املجموع��ة الثالث��ة م��ن الت�صفيات 
االأوروبية املوؤهلة اإىل كاأ�ش العامل 2018 لكرة 
الق��دم يف رو�صيا. و�صج��ل �صامي خ�صرة د )7( 
و�صرج��ي غناب��ري د )9 و58 و76( ويونا���ش 
د  �صتيفانيل��ي  وماتي��ا  و65(   32( د  هيكت��ور 
)82 خط��اأ يف مرم��ى فريقه( وكيف��ن فوالند د 
)85(. وه��ي املب��اراة االأوىل لغناب��ري الع��ب 
ف��ردر برمي��ن م��ع املنتخ��ب االأمل��اين. ورفعت 
اأملاني��ا ر�صيدها اإىل 12 نقط��ة من 12 ممكنة 
بع��د اأن تغّلب��ت على ال��روج وت�صيكيا -3�صفر 
وايرلن��دا ال�صمالي��ة -2�صف��ر. وكان ف��وز بطل 
العامل متوقعًا الأن �صان مارينو الدولة ال�صغرة 
الواقع��ة عل��ى اخلا���رصة االإيطالي��ة ق��د مني��ت 

بخ�صارتها الرابعة.
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طلب��ت جلن��ة االأخالقي��ات يف االحت��اد ال��دويل 
لك��رة الق��دم ايق��اف رئي�ش احت��اد كون��كاكاف 
وهندورا���ش ال�صابق األفريدو هاويت مدى احلياة 

ب�صبب تهم متعلقة بالف�صاد.
وقام��ت �صوي���رصا بت�صلي��م هاوي��ت اإىل الواليات 

املتحدة يف كان��ون الثاين/يناير املا�صي 
بع��د �صهر من ايقاف��ه يف زيوريخ 

عندم��ا كان ين��وي ح�ص��ور 
فيف��ا  جلن��ة  اجتم��اع 

التنفيذية.
الق�ص��اء  واته��م 
هاوي��ت  االأمرك��ي 
عام��ًا(   65(
ر�ص��اوى  بقب��ول 
م��ن  االآالف  مبئ��ات 

وغ�ص��ل  ال��دوالرات 
االأم��وال يف ما يخ�ش 

بيع حقوق البطوالت يف 
اأم��ركا الالتينية، من بينها 

ت�صفي��ات كاأ���ش الع��امل عندم��ا 
كان اأمين��ًا عامًا الحت��اد هندورا�ش لكرة 

القدم بن 2008 و2014.
واأق��ر هاويت بتورطه يف 4 تهم بالتاآمر وعرقلة 
العدال��ة يف حمكم��ة بروكل��ن يف ني�صان/اأبريل 

املا�صي.
و�صيتم اعتبار هاوي��ت بريئًا حتى ت�صدر الغرفة 
الق�صائي��ة التابع��ة للجن��ة االأخالقي��ات قرارها 

الر�صمي.
وكان الدكت��ور كورني��ل بوربيل��ي كبر حمققي 
رئي���ش  ايق��اف  اإىل  دع��ا  االأخالقي��ات  جلن��ة 

هندورا�ش ال�صابق رافايل كايخا�ش ل�صلوعه يف 
ف�صائح ف�صاد.

وبع��د تروؤ�ص��ه الدول��ة االأمركي��ة الو�صط��ى بن 
1990 و1994، �صغ��ل كايخا�ش من�صب رئي�ش 
احت��اد هندورا���ش يف 2002 وكان ع�ص��واً يف 

جلنة الت�صويق والتلفزيون التابعة لفيفا.
واأق��ر كايخا���ش بذنب��ه يف اآذار/
مار�ش املا�ص��ي بعد اتهامه 
الع��دل  وزارة  قب��ل  م��ن 
بالغ���ش  االأمركي��ة 
بيع  ب�ص��اأن  واالبتزاز 
موندي��االت  حق��وق 
و2018   2014

و2022.
و�صي�ص��در حك��م عن 
حمكم��ة نيويورك يف 
الثاين/يناي��ر  كان��ون 
2017، لكن مع اعرتافه 
م��ن  باالف��الت  ينج��ح  ق��د 

عقوبة ال�صجن.
ومل يذكر فيفا بعد موعد ا�صدار احلكم.

م��ن  �صخ�ص��ًا   40 االأمرك��ي  الق�ص��اء  واته��م 
للت�صوي��ق بدف��ع  م�صوؤول��ن وم��دراء تنفيذي��ن 
ال��دوالرات يف �ص��كل  وتلق��ي ع���رصات مالي��ن 
ر�صاوى وعموالت يف اأخطر ف�صيحة تعر�ش لها 

الفيفا يف تاريخه.
واعرتف معظ��م هوؤالء امل�صوؤول��ن بتورطهم يف 
ف�صيح��ة ف�صاد الفيفا ووافقوا عل��ى التعاون مع 
الق�صاء االأمركي مقاب��ل امكانية تخفي�ش مدة 

عقوبتهم.

اع��رتف م��درب منتخب الربازي��ل تيت��ي باأنه مل 
يكن يتوق��ع اأن يحقق فريقه نتيجة عري�صة على 
نظ��ره االأرجنتين��ي يف ت�صفي��ات كاأ���ش العامل 

املوؤهلة اإىل مونديال رو�صيا 2018.
عل��ى  الالف��ت  فريق��ه  ف��وز  بع��د  تيت��ي  وق��ال 
االأرجنت��ن بثالثية نظيفة: "مل نك��ن نتوقع هذه 
النتيج��ة، كن��ا ننتظر مب��اراة �صعب��ة، لكن االأهم 
ه��و طريقة اللعب الت��ي اعتمدناها. نحن بطبيعة 
احل��ال �صع��داء ورا�صون ع��ن اأدائنا م��ن الناحية 
الهجومي��ة. لق��د تطّور م�صتوى ه��ذا الفريق كثراً 
وقد جن��ح يف ال�صم��ود عندما كان��ت االأرجنتن 

ت�صيطر على الكرة".
يف املقاب��ل اع��رتف جن��م منتخ��ب االأرجنت��ن 
ليوني��ل مي�صي ب��اأّن فريقه بل��غ احل�صي�ش لكنه 
واث��ق م��ن قدرته عل��ى بل��وغ النهائي��ات وقال: 

"لق��د بلغن��ا احل�صي���ش لكننا م��ا زلن��ا اأحياء، 
نح��ن م�صوؤول��ون ع��ن الو�صعي��ة الكارثي��ة التي 
جن��د اأنف�صنا فيها. نحن واعون متامًا باأّن اأن�صار 
املنتخب ينتظ��رون املزيد مّنا لكن يتعن عليهم 

التحلي بال�صرب".
واأ�ص��اف: "يتع��ن تغي��ر الكثر م��ن االأمور يف 
مواجه��ة كولومبي��ا للف��وز بها. نح��ن يف حاجة 
اإىل نتيج��ة اإيجابي��ة الإحداث تغي��ر يف دينامية 

الفريق".
م��درب  ب��اوزا  اإدغ��اردو  اعت��رب  املقاب��ل،  يف 
االأرجنتن ب��اأّن فريقه مل يك��ن ي�صتحق اخل�صارة 
به��ذه النتيج��ة وق��ال: "م��ن ال�صعب تقب��ل هذه 
الهزمي��ة، ال اأعتق��د باأّننا ن�صتح��ق اخل�صارة بهذه 
النتيجة. كانت املب��اراة متكافئة جداً لكن نقطة 

التحول كانت مع الهدف الثاين".

المطالبة بإيقاف هاويت مدى الحياة مدرب البرازيل: لم نكن نتوقع هذه النتيجة

وق��ال را�صي �صني�ص��ل اإن "املنتخ��ب الوطني وبع��د اأن اأنهى 
مبارياته الودية اأ�صب��ح جاهزا ملالقاة نظره االإماراتي يف 
ال���15 من ت�رصين الثاين احلايل، �صم��ن اجلولة اخلام�صة من 
ت�صفي��ات كاأ���ش العامل"، مبين��ا اأن "الالعب��ن ا�صتفادوا من 
وديت��ي االأردن واالأهل��ي القط��ري بغ�ش النظر ع��ن النتيجة 
الت��ي خرج به��ا املنتخب من هات��ن املبارات��ن". واأ�صاف 
�صني�ص��ل اأن "املنتخب الوطني �صيلع��ب من اأجل ك�صب النقاط 
الثالث، لتعزيز اآمال��ه بالبقاء يف دائرة املناف�صة على اإحدى 
البطاقات الثالث املوؤهلة لنهائيات كاأ�ش العامل"، م�صرا اإىل 
اأنه "يع��ول كثرا على مب��اراة االإم��ارات ويعتربها مف�صلية 
و�صتح��دد موق��ف املنتخ��ب م��ن املناف�ص��ة بن�صب��ة كب��رة". 
و�صح��ق املنتخ��ب العراقي، فريق االأهل��ي القطري )4�0(، يف 
املب��اراة الت��ي اأقيم��ت بينهما يف اإط��ار ا�صتع��داده ملواجهة 
االإمارات، يف ت�صفيات املوندي��ال. ويحل املنتخب العراقي، 

�صيًف��ا على نظره االإماراتي، الثالثاء املقبل، �صمن املرحلة 
اخلام�صة م��ن الت�صفيات االآ�صيوية، املوؤهلة ملونديال رو�صيا 
2018.   �صجل اأهداف املنتخب العراقي، �رصغام اإ�صماعيل، 
وع��الء عبد الزه��رة، وحممد �ص��وكان، واأجمد عط��وان. وقدم 
العب��و الع��راق، م�صت��وى جي��ًدا يف املب��اراة، الت��ي حر���ش 
خالله��ا را�ص��ي �صني�صل، م��درب املنتخب، على اإ���رصاك اأكرب 
جمموع��ة من الالعبن، حيث لعب كل �صوط بت�صكيل خمتلف، 
لالطمئن��ان عل��ى كل الالعب��ن. ويحت��ل املنتخ��ب العراقي، 
املرتبة اخلام�صة يف املجموعة الثانية ب�3 نقاط، فيما يحتل 
املنتخ��ب االإماراتي املرتبة الرابعة ب��� 6 نقاط. وقرر مدرب 
املنتخ��ب الوطني لكرة القدم را�صي �صني�صل، ا�صتدعاء مدافع 
من نادي النفط لالن�صمام اىل ت�صكيلة املنتخب، الذي ي�صتعد 
ملالق��اة نظره االماراتي �صمن ت�صفيات كاأ�ش العامل. وقال 
املدير االإداري ملنتخبن��ا الوطني با�صل كوركي�ش ان "مدرب 
منتخبن��ا الوطن��ي را�صي �صني�صل قرر ا�صتدع��اء مدافع النفط 
ح�ص��ام كاظ��م ليحل بدال ع��ن مهاجم ال�رصط��ة جا�صم حممد 
ب�صب��ب تعر�ش االخر لالإ�صاب��ة". وكان منتخبنا الوطني قد 

تعادل ودي��ا امام نظره االردين موؤخرا ب��دون اهداف، فيما 
تغل��ب عل��ى نادي االهل��ي القط��ري جتريبيا باأربع��ة اهداف 
دون رد. وم��ن جهت��ه ف��از املنتخ��ب االإماراتي عل��ى �صيفه 
منتخ��ب البحري��ن 0-2، يف املب��اراة الودي��ة الت��ي ج��رت 
ب��ن الفريقن يف �صت��اد هزاع بن زايد مبدين��ة العن، �صمن 
اال�صتع��دادات االأخرة ل��الأول للقاء �صيف��ه املنتخب العراقي 
ي��وم 15 نوفمرب/ت�رصي��ن الثاين احلايل، يف اإط��ار ت�صفيات 
املوندي��ال. واأقيمت املباراة بدون جماهر، ومتكن املنتخب 
االإمارات��ي من اإنهاء ال�صوط االأول، بهدف دون مقابل، �صجله 
يف الدقيق��ة 30، عن طري��ق اإ�صماعيل مطر. وحاول املنتخب 
البحرين��ي التعوي���ش، ولكن��ه مل ي�صتط��ع اأمام تف��وق دفاع 
املنتخ��ب االإمارات��ي. ومتكن املنتخب االإمارات��ي، من تعزيز 
تقدم��ه، بهدف��ه الث��اين عن طري��ق املداف��ع ولي��د عبا�ش يف 
الدقيق��ة 58. وعق��د االحتاد االإماراتي لكرة الق��دم، اجتماًعا 
يف اإ�صت��اد حممد ب��ن زايد بن��ادي اجلزي��رة؛  ا�صتعرا�ش اآخر 
اال�صتع��دادات للق��اء املنتخ��ب، ونظ��ره العراق��ي، الثالث��اء 
املقب��ل، �صم��ن اجلول��ة اخلام�ص��ة م��ن الت�صفي��ات االآ�صيوية 

املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�صي��ا 2018. وا�صتعر���ش حمم��د عبد 
اهلل ب��ن ه��زام، االأمن العام لالحتاد، خط��ة التنظيم اخلا�صة 
باملباراة مع خمتلف اجله��ات املعنية بتنظيم هذه املباراة، 
ويف مقدمته��م ممثل��ن عن القيادة العام��ة ل�رصطة اأبو ظبي. 
واأك��د خ��الل اطالع��ه ومناق�صت��ه خلط��ة تنظيم املب��اراة، اأن 
البواب��ات اخلا�ص��ة بدخول اجلمه��ور، �صتك��ون مفتوحة قبل 
3 �صاع��ات م��ن انطالق املباراة. ودع��ا اجلماهر، للح�صور 
املبك��ر تفادًيا حلدوث الزح��ام اأو االرتباك عن��د الدخول اإىل 
مدرج��ات امللعب، م�ص��ًرا اإىل اأن البوابتن 9 و10 خم�ص�صة 
للعوائ��ل، والبوابت��ان 28 و29 خ�ص�ص��ت للجمهور العراقي، 
وبقي��ة البوابات �صتك��ون خ�ص�صت جلمه��ور االإمارات. وقال 
ب��ن ه��زام: "انطالق��ًا م��ن حر�ش االحت��اد على تنظي��م رائع 
له��ذه املواجه��ة املهمة لالأبي�ش، وكونها تلع��ب على اأر�صنا 
وو�صط جماهرنا، فاإنها حتظى باهتمام ومتابعة دقيقة من 
قب��ل احتاد الك��رة". ودعا ابن هزام، اجلماه��ر للوقوف وراء 
املنتخ��ب، واأن يك��ون احل�ص��ور موازًيا حلجم ه��ذا املنتخب 

الذي لطاملا اأ�صعد واأفرح اجلماهر.

إهانة ميسي ! من زاوية 
اخرى

فج��رت الهزمي��ة القا�صي��ة، اأم��ام املنتخ��ب الربازيلي، 
يف ت�صفي��ات ق��ارة اأمري��كا اجلنوبية املوؤهل��ة لكاأ�ش 
الع��امل 2018، موج��ة انتقادات عنيفة م��ن ال�صحافة 
االأرجنتينية �صد املنتخب االأرجنتيني. وخ�رص املنتخب 
االأرجنتيني )0�3( اأم��ام م�صيفه الربازيلي، يف اجلولة 
احلادية ع���رصة من الت�صفيات ليت��اأزم موقف التاجنو 
االأرجنتيني، ال��ذي بات مهدًدا بالغياب عن املونديال. 
وحذرت ال�صحاف��ة االأرجنتينية، من و�صع الفريق بعد 
ه��ذه الهزمي��ة، واأ�صارت: "احت��دت االأزمة له��ذا الفريق 
املث��ر ب�ص��دة للج��دل". وكان "م��روع"، و"اأهانون��ا"، 
بعد الهزمي��ة القا�صية، على اإ�صتاد "مينراو" يف مدينة 
"كالري��ن"،  �صحيف��ة  واأو�صح��ت  هوريزونت��ي.  بيل��و 
االأرجنت��ن،  قه��رت  "الربازي��ل  االأوىل:  يف �صفحته��ا 
و�صاعف��ت اأزم��ة ه��ذا الفري��ق املث��ر ب�ص��دة للج��دل". 
واأ�صافت: "املنتخ��ب االأرجنتيني، كان �صبًحا، ومي�صي 
مل يتح��رك. الدف��اع مل ي�صتط��ع احت��واء �رصع��ة نيمار، 
ورفاقه". وذكرت �صحيف��ة "ال نا�صيون"، يف عنوانها: 
"انتبه��وا" املنتخب بال كرة قدم، وبال رد فعل ذهني. 
اإفاق��ة الفري��ق".  حت��ى ع��ودة مي�ص��ي مل ت�صاه��م يف 
االأرجنتين��ي  املنتخ��ب  "اأزم��ة  ال�صحيف��ة:  واأ�صاف��ت 
ال ميك��ن التغا�ص��ي عنه��ا. الهزمي��ة ال�رصيح��ة، اأم��ام 
م��ن  اأك��ر  كان��ت  هوريزونت��ي،  بيل��و  يف  الربازي��ل، 
جمرد خ�ص��ارة مب��اراة. اإنها تعك�ش كل اأوج��ه الق�صور 
بالفريق".واأو�صح��ت �صحيف��ة "اأويل" الريا�صي��ة، اأن 
املنتخب االأرجنتيني، "يف حالة طارئة متاًما. بال كرة 
قدم، كما يعاين من انك�صار معنوي". واأ�صافت: "الفريق 
منه��ك الفري��ق لي�ش لدي��ه رد فعل على اأر���ش امللعب، 
حت��ى يف وجود مي�صي". كم��ا ن�رصت ال�صحيفة، �صورة 
للنج��م الربازيل��ي نيمار، وه��و يعانق مي�ص��ي، حماواًل 
موا�ص��اة وتهدئة زميله يف بر�صلونة االإ�صباين. واأ�صارت 
ال�صحيف��ة اإىل اأن "املنتخ��ب االأرجنتين��ي، ينزف حتت 
قي��ادة املدرب اإدجاردو ب��اوزا". من جانبه قال �صيزار 
لوي���ش مينوت��ي، الذي قاد االأرجنت��ن للفوز مبونديال 
1978، اإنه ال ي�صتطيع فهم طريقة لعب منتخب بالده، 
ال��ذي يواجه بح�ص��ب راأيه، و�صعا �صعب��ا بعد خ�صارته 
3-0 من الربازيل، ولكنه اأبدى ثقته يف التاأهل لكاأ�ش 
الع��امل 2018.وق��ال مينوتي، يف ت�رصيح��ات اإذاعية: 
"ال اأ�صتطي��ع اأن اأفهم على م��اذا يلعب املنتخب. اأنا ال 
اأفهم كيف يهاجم، وكيف يدافع. وال اأفهم هذا املنتخب. 
تقلقن��ي الطريقة التي يلعب بها". واأ�ص��اف: "لدينا ما 
ي�صاعدن��ا على التاأهل، ولكن ه��ذا الفريق �صيء للغاية. 
الو�ص��ع �صعب ولكن��ي اأعتقد اأن االأرجنت��ن �صتتاأهل". 
وقال اإنه راأى الفريق "غر منظم متاما" اأمام الربازيل، 

ودافع عن ليونيل مي�صي. 

اأكد مدرب املنتخب الوطني 
را�شي �شني�شل جاهزية 
العبي املنتخب ملواجهة 

املنتخب االإماراتي يف 
اجلولة اخلام�شة من 

ت�شفيات كاأ�س العامل، 
مبينا اأنه يعول كثريا على 

نتيجة املباراة لتعزيز اآمال 
املناف�شة على التاأهل. 

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

�صج��ل رفائي��ل ماركي��ز هدف��ا بالراأ���ش ق��رب 
النهاي��ة ليمنح املك�صيك ف��وزا مثرا 1-2 على 
الوالي��ات املتح��دة يف ت�صفي��ات كاأ���ش العامل 

لكرة القدم يف اأوهايو.
ووج��ه ماركي��ز �رصب��ة قا�صي��ة لالأمريكي��ن 
بعدما و�صع الكرة براأ�صه يف ال�صباك عقب ركلة 
ركني��ة يف الدقيق��ة 89 ليطف��ئ حما�ش الفريق 
�صاحب االأر���ش الذي �صيطر على ال�صوط الثاين 

املفعم باحليوية.
و�صهدت املب��اراة ثمانية ان��ذارات واحتكاكات 
ب��ن الفريقن يف الوقت املحت�صب بدل ال�صائع 
يف بداية م�صتعلة للمرحلة االأخرة من ت�صفيات 

اأمريكا ال�صمالية والو�صطى والكاريبي.
الوالي��ات  م��درب  كلين�صم��ان  يورج��ن  وق��ال 
املتح��دة: "املك�صي��ك كان��ت اأف�ص��ل يف ال�صوط 

االأول.. ويف ال�صوط الثاين كنا رائعن".
واأ�ص��اف: "يف املجم��ل كان��ت معرك��ة �صديدة 
ومثرة وممي��زة حقا، ه��ذه النتيج��ة �صتجعلنا 
نذه��ب اإىل كو�صتاريكا ونح��اول احل�صول على 

النقاط الثالث".
وان�صم��ت املك�صيك اإىل قائم��ة الفائزين خارج 
االأر�ش يف اجلول��ة االأوىل من املرحلة االأخرة 

يف الت�صفيات.
تريني��داد  عل��ى   2-0 كو�صتاري��كا  وتغلب��ت 
وتوباج��و وف��ازت بنم��ا 0-1 عل��ى هندورا�ش 
ليح�صل الفريقان الزائران على النقاط الثالث.

حار�صه��ا  اأي�ص��ا  املتح��دة  الوالي��ات  وفق��دت 

املخ���رصم تي��م ه��اوارد ال��ذي غ��ادر امللع��ب 
م�صاب��ا يف الدقيق��ة 40 ب�صب��ب م��ا ب��دت اأنها 

اإ�صابة يف ال�صاق.
و�صق��ط ه��اوارد )37 عام��ا( وه��و ينف��ذ ركل��ة 

مرمى وحل حمله براد جوزان.
وقال كلين�صمان اإنه ال يتوقع اأن ي�صافر هاوارد 
م��ع الفري��ق اإىل كو�صتاري��كا م��ن اأج��ل مباراة 
الثالثاء القادم وخ�صع احلار�ش لفحو�ش طبية 

باالأ�صعة.
وق��ال هاوارد: "هن��اك اأمل بالتاأكي��د يف ع�صلة 

اأعلى الفخذ.. �صنعرف حجم االإ�صابة".
واأ�ص��اف: "اأ�صعر بخيب��ة اأمل من اأج��ل الفريق. 
بذلن��ا كل م��ا يف و�صعن��ا.. ويف النهاي��ة ركل��ة 

ثابتة اأحبطتنا".
وافتت��ح ميجيل اليون الت�صجيل يف الدقيقة 20 
للمنتخ��ب املك�صيكي الذي بدا يف طريقه للتقدم 

بنتيجة اأكرب مع تفوقه التام على االأمريكين.
هج��وم  اأم��ام  املتح��دة  الوالي��ات  و�صم��دت 
املك�صي��ك ث��م قلب��ت االأمور راأ�ص��ا على عقب يف 
ال�ص��وط الثاين حي��ث اأدرك بوب��ي وود التعادل 
يف الدقيق��ة 49 بعد انطالقة جيدة ومتريرة من 

جوزي التيدور.
وكان للمك�صي��ك الكلم��ة االأخ��رة يف الدقائ��ق 

النهائية.
وق��ال الي��ون: "كنا نعمل من اأج��ل حتقيق هذه 
النتيج��ة. اأعتق��د اأنن��ا ن�صتحق الف��وز.. والنقاط 

الثالث ت�صعنا يف موقف جيد".

المكسيك تحقق فوزا قاتال على أمريكا
في تصفيات المونديال

فرنسا تنفرد بالصدارة وإنكلترا تهزم أسكتلندا بتصفيات مونديال روسيا 


