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 ب��ات النجم امل�رصى ال��دويل، لعب روم��ا الإيطايل، حممد 
�ص��اح، قريبًا من الن�ص��مام ل�ص��فوف ليفربول الإجنليزى، 
وذلك بعدما اأ�ص��ارت تقارير �ص��حافية اإىل اأن "الريدز" اتفق 
مع��ه على تفا�ص��يل ال�ص��فقة.  وق��ال ال�ص��حايف يف جريدة 
"اإدارة ليفرب��ول وافق��ت  تامي��ز الإجنليزي��ة ب��ول جوي���س: 
عل��ى التعاقد مع �ص��اح مقابل 43 مليون جنيه اإ�ص��رلينى 
بعق��د ميتد مل��دة 4 اأعوام.  وتاب��ع جوي�س موؤكداً اأن �ص��اح 
ينق�ص��ه فقط توقيع الك�ص��ف الطبي اجلمع��ة املقبل، من اأجل 
اإمت��ام �ص��فقة انتقاله اإىل "الري��دز"، علمًا اأن قيمة ال�ص��فقة 
43 ملي��ون جنيه اإ�ص��رليني تع��ادل 50 مليون يورو، وهو 
املبل��غ الذى ا�ص��رطه روم��ا للتن��ازل عن الاع��ب. اختارت 
�ص��بكة ESPN، الأمريكي��ة، النجم امل�رصي حممد �ص��اح، 
لع��ب روم��ا الإيط��ايل، يف قائم��ة اأك��ر 100 ريا�ص��ي 
�ص��هرة يف العامل. ومت اختيار القائمة بناًء على اأكر 
الاعبن �ص��عبية وع��دد املتابع��ن يف مواقع 
التوا�ص��ل الجتماع��ي "في�س ب��وك وتوير 
واإن�ص��تجرام"، بالإ�صافة اإىل عدد البحث 
عل��ى موق��ع جوجل.  وت�ص��در القائمة 
كري�ص��تيانو رونال��دو جن��م ري��ال 
مدريد، فيما �ص��مت القائمة جنوم 
األعاب التن�س وال�صلة وغريها، كما 
�صمت القائمة ليونيل مي�صي ونيمار. 
وتاألق �ص��اح مع روما هذا املو�ص��م ب�صكل ملفت 
حيث، �ص��جل معهم 19 هدًفا يف كل امل�صابقات. 
ووفًق��ا مل��ا اأوردته جمل��ة "بليت���رص ريبورت"، 
فاإن ليفربول يراقب اي�ص��ًا رم�ص��ان �صبحي 
وي�ص��عى ل�ص��تغال قل��ة م�ص��اركاته م��ع 
البوت��رز، لقناع��ه بالن�ص��مام لقلعة 
اأمت  الاعب  واأن  "اأنفيلد" خا�ص��ًة 
20 عاًما فقط يف يناير/كانون 
ث��ان املا�ص��ي و�ص��يكون مفيًدا 

مل�صتقبل النادي الإجنليزي.

��د خل��دون املب��ارك، رئي�س نادي مان�ص�ص��ر �ص��يتي الإجنلي��زي، اأن املهاجم   اأكَّ
ال�ص��كوك،  واأحاط��ت  الن��ادي.  م��ع  �صي�ص��تمر  اأجوي��رو،  �ص��ريجيو  الأرجنتين��ي 
اأ�ص��بح حبي�ًص��ا ملقاع��د  اأن  بع��د  �ص��يتي،  اأجوي��رو، م��ع مان�ص�ص��ر  مب�ص��تقبل 

يف الب��دلء ل�ص��الح جابريي��ل خي�ص��و�س، ال��ذي ان�ص��م للنادي 
�ص��ائعات  وث��ارت  املا�ص��ي.  ثان/يناي��ر  يف كان��ون 
الف��رة الأخرية، حول اهتمام مان�ص�ص��ر �ص��يتي، ب�ص��م 
الاع��ب األك�ص��ي�س �صان�ص��يز، مهاجم اأر�ص��نال، مما فجر 
اجلدل حول م�صري اأجويرو مع النادي.  "بالطبع"، كان 
هذا م��ا قاله املب��ارك يف ت�رصيحاته للموقع الر�ص��مي 
لن��ادي مان�ص�ص��ر عل��ى الإنرن��ت، رًدا على �ص��وؤال اإذا 

م��ا كان اأجوي��رو �ص��يبقى اأم ل، واأ�ص��اف: "ل يوج��د 
ل اأجويرو، هذا املو�ص��م 33  اأي �ص��ك يف هذا". و�ص��جَّ

هدًفا مع مان�ص�صر �صيتي، لي�صل جمموع اأهدافه 
من��ذ قدومه م��ن اأتلتيكو مدري��د، عام 2011 

املهاج��م  تعاق��د  وميت��د  هدًف��ا.   169 اإىل 
الأرجنتين��ي، 28 عاًم��ا، م��ع مان�ص�ص��ر 

�ص��يتي حت��ى ع��ام 2020. وتاب��ع 
املب��ارك: "اأجوي��رو، اأح��د اأف�ص��ل 
الاعب��ن يف الع��امل. نح��ن فريق 
م�ص��ابقة  ب��كل  الف��وز  اإىل  يتطل��ع 

ن�ص��ارك فيها. لقد متكنا من اأن جنعل 
�ص��ريجيو اأجوي��رو ج��زًءا م��ن الفري��ق، 

وذل��ك كان اأمًرا �رصوًي��ا، ومل يعرينا اأي 
�ص��ك يف ه��ذا". وب��دوره اأكد املدي��ر الفني 

ملان�ص�ص��ر �ص��يتي الإجنليزي، الإ�صباين بيب 
�ص��ريخيو  الأرجنتين��ي  ا�ص��تمرار  جواردي��ول 

اأجويرو مع الفريق. وقال املدرب رًدا على �صوؤال 
بخ�صو�س الاعب: "هو لعب يف مان�ص�صر �صيتي 

وبالتايل �صي�ص��تمر هنا املو�صم املقبل. كم مرة 
قلتها من قبل؟ �صي�صتمر هنا".

 اعت��رب الربتغ��ايل كري�ص��تيانو رونالدو، لع��ب ريال مدريد الإ�ص��باين، 
الي��وم، اأن "التوا�ص��ع الزائ��د لي�س جي��ًدا"، م�ص��ريا اإىل اأن فريق��ه اأظهر 
�صخ�ص��يته الت��ي توؤهله للفوز بنهائ��ي دوري الأبطال، ال�ص��بت املقبل، 
اأمام يوفنتو�س الإيطايل. واأ�ص��ار كري�صتيانو يف حوار مع قناة النادي، 
اإىل اأن��ه وباقي لعبي الفري��ق، يجب اأن يدخلوا املباراة من اأجل اإظهار 
�صخ�صيتهم وح�صد ثاين األقاب املو�صم. و�رصح الاعب "التوا�صع الزائد 
لي�س جيدا. علينا اإظهار �صخ�ص��يتنا ومن الأف�صل. هم فريق ممتاز لكن 
نحن اأي�ص��ا. لدينا �صعور باأننا �صنقدم مباراة كبرية و�صنفوز". واعرف 
كري�ص��تيانو باأن يوم املباراة �ص��يكون مليئا ب�"التوتر"، لكنه اأ�صار اإىل 
اأن التتوي��ج بلق��ب الليجا هداأ لعبي الريال كث��رًيا، معتربا اأنهم ميرون 
بلحظة "ا�صتثنائية".  واأ�صاف كري�صتيانو "اأف�صل الآن عدم التفكري يف 
النهائي. الفوز ياأتي عرب ت�ص��جيل الأهداف، واأنا يف حالة جيدة. اأ�ص��عر 
بكوين اأف�ص��ل على ال�ص��عيد البدين من املوا�صم ال�ص��ابقة. لعبت ب�صورة 
اأقل، رغًما عن كوين اأكر الاعبن م�ص��اركة هذا املو�ص��م". وبخ�صو�س 
م�صتواه احلايل قال "هذا ب�صبب الإدارة العظيمة لزيدان )مدرب الفريق( 
وزمائي. رمبا يرغب البع�س يف امل�ص��اركة ب�صورة اأكرب، لكن املدرب 
هو �ص��احب الكلمة الأخرية.. اأ�ص��عر باأنني اأف�صل من ال�صنوات الأخرية، 
واأمتن��ى م�ص��اعدة الفريق بالأه��داف يوم ال�ص��بت، واأن يق��ف اجلمهور 
بجانبن��ا ويتحل��ون بالإيجابية". واأكد زين الدين زي��دان، مدرب ريال 
مدريد، اليوم الثاثاء، اأن جنم الفريق، الربتغايل كري�ص��تيانو رونالدو، 
ل��ن يتاأثر ب��اأي اأمور خارجي��ة. ومير رونال��دو، ب�ص��عوبات خال اآخر 
اأ�صبوعن لأمور تتعلق بالتهرب ال�رصيبي، حيث اأكد زيدان، قبل 4 اأيام 
م��ن خو�س نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا، اأمام يوفنتو�س، ثقته يف عدم 

تاأثر "الدون" بال�صوؤون ال�رصيبية التي تطوله.

طموحات التأهل والثأر المرتقب تسيطر على مواجهات اليوم في مونديال الشباب

متخطيًا برشلونة وريال مدريد.. مانشستر يونايتد األعلى قيمة على مستوى أوروبا
 ت�صدر مان�ص�صر يونايتد النكليزي قائمة اأندية كرة القدم 
الأوروبية الأعلى قيمة، بح�ص��ب تقري��ر ل�رصكة “كي بي اأم 
جي” اعتمد معايري لتحديد القيمة املالية، حلت فيه �ص��تة 
اأندي��ة انكليزي��ة �ص��من الع���رصة الأوائل. ودر�ص��ت ال�رصكة 
الو�ص��ع املايل لت�ص��عة وثاثن ناديا يف الق��ارة العجوز، 
وقا�صت قيمتهم ا�صتنادا اىل �صعبيتهم على مواقع التوا�صل 
الجتماع��ي، والعائ��دات املحقق��ة يف مو�ص��مي -2014
2015 و2016-2015، اإ�صافة اىل اأداء هذه الأندية يف 
امل�ص��ابقات الكروية الأوروبية. ومت ت�ص��نيف الأندية بناء 
على القيمة ال�صوقية اعتمادا على نظام حما�صبة تعتمده 
ال�رصكة املتخ�ص�صة، ملعرفة املبلغ املطلوب ل�رصاء 

اأي ناد بالكامل، والذي ياأخذ يف العتبار الديون املرتبة 
علي��ه.  وعل��ى رغ��م ان يونايت��د خا�س مو�ص��من خميبن 
ان��ه متك��ن مبوج��ب  ال  2014 و2016،  العام��ن  ب��ن 
ه��ذا التن�ص��يف من جت��اوز قيمة ري��ال مدريد وبر�ص��لونة 
ال�صبانين العام املا�صي، لي�صبح اأول ناد يتخطى حاجز 
ثاثة مليارات يورو )2،7 ملياري جنيه ا�ص��رليني( جلهة 
القيم��ة. وحافظ بايرن ميونيخ الملاين على املركز الرابع، 
بينم��ا ت�ص��اوى اأر�ص��نال ومان�ص�ص��ر �ص��يتي النكليزي��ن 
يف املرك��ز اخلام�س مع قيم��ة اأدنى بقليل م��ن 1،7 مليار 
جني��ه. وحل��ت يف املراك��ز الأربعة املتبقية اأندية ت�صل�ص��ي 
بط��ل ال��دوري النكليزي هذا املو�ص��م، ومواطن��ه ليفربول، 

ال�ص��اد�س  ال��دوري اليط��ايل للمو�ص��م  ويوفنتو���س بط��ل 
تواليا، وتوتنهام هوت�ص��رب النكليزي. واعترب رئي�س ق�ص��م 
الريا�ص��ة يف “كي بي اأم جي” اأندريا �ص��ارتوري يف بيان 
ان القيمة املراكمة لاأندية الأوروبية الرائدة ت�صري اىل ان 
القيمة الجمالية لكرة القدم، ك�ص��ناعة، منت خال الفرة 
املا�ص��ية. وا�ص��اف “يف ح��ن ان ه��ذا الأمر يعود ب�ص��كل 
جزئ��ي اىل من��و عائ��دات النق��ل التلفزي��وين، ال ان تدويل 
العمليات التجارية لاأندية وا�صتثمارها يف من�صاآت حديثة 
ومملوكة لها، وب�صكل عام املمار�صات الإدارية امل�صتدامة، 
متث��ل عوام��ل �ص��اعدت يف ه��ذا النم��و لقيم��ة الأندي��ة”. 
ويحاول "ال�ص��ياطن احلمر" الدخول يف �صوق النتقالت، 

حيث ذكرت تقارير �ص��حفية اإجنليزية، اأن داين روز، ظهري 
توتنهام، و�ص��يف الدوري الإجنليزي املمت��از لكرة القدم، 
يحظ��ى باهتمام كبري، من قبل مان�ص�ص��ر يونايتد. وقالت 
�ص��حيفة "مريور" الربيطانية، اإن "الدويل الإجنليزي داين 
روز، يرغ��ب يف خو���س جترب��ة جديدة، و�ص��ط اهتمام من 
مان�ص�ص��ر يوناتي��د، الذي و�ص��ع مدربه جوزي��ه مورينيو، 
تدعي��م اجلبهة الي�رصى، كاأولوية ق�ص��وى لديه.   واأ�ص��ارت 
ال�ص��حيفة، اإىل اأن القط��ب الث��اين مبدينة مان�ص�ص��ر، ُيبدي 
اهتماًم��ا ه��و الآخر بال��دويل الإجنليزي، لكن��ه يبدو اأقرب 
هذه الأيام للح�صول على خدمات جنم موناكو، واملنتخب 

الفرن�صي بينجامن ميندي.

أغويرو باق مع "الستيزينز"

كرستيانو: لقب الليغا أزال 
"توتر" نهائي األبطال

الكشف عن سر تعاقد برشلونة مع فالفيردي لموسمين

NBAكليفالند وغولدن ستايت في النهائي الثالث من الـ

 ك�ص��فت �ص��حيفة "مون��دو ديبورتيفو" 
الإ�ص��بانية ال�رص وراء توقيع اإيرني�ص��تو 
اجلدي��د  الفن��ي  املدي��ر  فالف��ريدي، 
لرب�ص��لونة، عق��ًدا ميتد ملو�ص��من فقط 
م��ع بند ي�ص��مح بالتجديد ملو�ص��م اآخر. 
واأعلن جو�صيب بارتيميو، رئي�س نادي 
بر�ص��لونة، التعاق��د م��ع فالفريدي 
مديًرا فنًيا خلًف��ا للوي�س اإنريكي 
الذي ق�ص��ى 3 موا�صم يف القلعة 
 9 فيه��ا  ح�ص��د  الكتالوني��ة 
األق��اب. وذكرت ال�ص��حيفة اأن 
فالف��ريدي يعل��م اأّن��ه مطالب 
البط��ولت  جمي��ع  بح�ص��د 

املمكن��ة، وخا�ص��ًة دوري اأبط��ال اأوروب��ا، وحتقيق 
نتائ��ج اإيجابي��ة وه��ذا الأمر �صي�ص��عه حتت �ص��غط 
ط��وال ف��رة تدريب��ه للبلوجران��ا، لذلك ق��رر اتباع 
ال�ص��راتيجية ذاتها التي طبقه��ا يف اأوليمبياكو�س 

اليوناين وطلب عقًدا ملو�صمن فقط ليقلل ال�صغط.
يف  يرغ��ب  فالف��ريدي  اأّن  ال�ص��حيفة  واأو�ص��حت   
و�ص��ع اخلطوط الأ�صا�ص��ية التي ت�ص��ري عليها خطته 
م��ع بر�ص��لونة، مع منحها فر�ص��ة ملو�ص��من لتظهر 
النتائج، ويف حال ف�ص��ل يف ذلك فاإّنه �ص��ريحل عن 
الفري��ق الكتال��وين، اأما لو جنح يف جل��ب البطولت 
��ا اإىل اأّن  فاإّنه يجدد عقده. واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اأي�صً
املفاو�ص��ات مع فالفريدي بداأت يف يناير/كانون 
ثان املا�ص��ي، اإذ اأخ��رب اإنريكي اإدارة بر�ص��لونة اأّنه 

ل��ن ي�ص��تمر بعد نهاية عق��ده، ولذلك ب��داأ الفريق يف 
التح�ص��ري للم��درب اجلدي��د مبك��ًرا وا�ص��ًعة املدرب 
ال�صابق لأتليتك بلباو على قائمة الأ�صماء املر�صحة.
الإثن��ن  ي��وم  ر�ص��مًيا  الكتال��وين  الن��ادي  واأعل��ن 
املا�ص��ي ت��ويل فالف��ريدي الإدارة الفني��ة لن��ادي 
بر�صلونة بعد اأربعة موا�صم ق�صاها مع اأتليتك بلباو، 
ليخل��ف لوي�س اإنريكي ويكون امل��درب رقم 58 يف 
تاري��خ الن��ادي.  وذك��رت ال�ص��حيفة اأّن فالفريدي 
�ص��يجتمع م��ع جو�ص��يب بارتيم��و، رئي���س النادي، 

واألبريت �ص��ولري، مدير الألعاب الريا�ص��ية، 
وروب��رت فريناندي��ز، املدي��ر الريا�ص��ي، 
لتحديد ال�ص��فقات املطلوب التعاقد معها 

مع بداية �صوق النتقالت.

ال��دوري  نهائ��ي  انط��اق  اجلمي��ع  يرق��ب   
وال��ذي  للمحرف��ن  ال�ص��لة  لك��رة  الأمريك��ي 
�ص��يجمع بن كليفاند كافاليريز حامل اللقب 
وغول��دن �ص��تايت ووري��رز للم��رة الثالثة على 
الت��وايل.  لل�ص��نة الثالث��ة عل��ى الت��وايل، يجمع 
نهائ��ي الدوري الأمريك��ي للمحرفن يف كرة 
ال�ص��لة اعتباراً م��ن اخلمي�س، فريق��ي كليفاند 
كافاليريز حامل اللقب وغولدن �صتايت ووريرز 
و�ص��يفه و�ص��احب اأف�ص��ل �ص��جل هذا املو�صم. 
وه��ذا النهائي الأكر جنومية يف تاريخ اللعبة 
بح�صب �صبكة "اي ا�س بي ان"، مع وجود �صبعة 
لعبن من الطراز الرفيع �صيخو�صون املباراة 
الأوىل يف قاعة اأوراكل اأرينا، اخلا�ص��ة بفريق 

غولدن �ص��تايت �صاحب اأف�ص��لية الأر�س ن�صبة 
اإىل نتائجه يف املو�صم املنتظم بن املنطقتن 
ال�رصقي��ة والغربي��ة.  وه��وؤلء النجوم ال�ص��بعة 
�ص��بق لهم خو�س مباراة النجوم ال�صنوية "اأول 
�ص��تار" يف �صباط/فرباير املا�صي، التي جتمع 
اأف�ص��ل الاعبن الذين يختاره��م اجلمهور من 
املنطقت��ن. وغولدن �ص��تايت �ص��احب اأف�ص��ل 
ر�ص��يد يف املو�ص��م املنتظم، مع 67 انت�ص��اراً 
مقاب��ل 15 خ�ص��ارة، اإىل 12 ف��وزاً نظيف��ًا يف 
الأدوار الإق�صائية "الباي اوف" )مبعدل فارق 
16،3 نقطة يف املباراة الواحدة(، متغلبًا على 
كل م��ن بورتان��د ترايل باي��زرز ويوتاه جاز 
و�صان انتونيو �صبريز بنتيجة واحدة -4�صفر، 

بقًا الأمر الذي مل يتحقق  �ص��ا
ه يف تاري��خ ال��دوري.  ر و ب��د

اإىل خو���س  احت��اج كليفان��د كافالي��ريز 
مب��اراة اأكر يف الباي اأوف، اإل اأنه �ص��يطر 
على مناف�صيه يف هذا الدور: اإنديانا بي�رصز 
-4�ص��فر، وتورونت��و رابت��ورز -4�ص��فر 
وبو�صطن �ص��لتيك�س 1-4. املراقبون كما 
حال مكات��ب املراهنات يف ل�س فيغا�س، 
ل يعط��ون اأف�ص��لية كب��رية حلام��ل اللقب 

)كليفان��د(. ويخو�س جنم كليفاند ليربون 
جيم�س الدور النهائي ال�صابع تواليا والثامن 

يف م�ص��ريته، وبل��غ مع��دل نقاط��ه يف الأدوار 
الق�صائية 32،5 نقطة. 

 يعد الي��وم الأخري من الدور ثمن النهائي يف كاأ�س 
الع��امل حت��ت 20 �ص��نة كوري��ا اجلنوبي��ة 2017 
FIFA بالكثري من الإثارة والت�صويق والطموحات 
امل�ص��ابقة،  تاري��خ  ودخ��ول  الث��اأر  يف  والرغب��ة 
بالإ�صافة اإىل القلق املنطقي من اخل�صارة والعودة 
املبك��رة اإىل الدي��ار، ب�ص��كل غ��ري متوقع بالن�ص��بة 
للبع�س. �ص��تتواجه فرن�ص��ا واإيطاليا يف ت�ص��يونان 
يف مب��اراة حامي��ة الوطي���س منذ عزف الن�ص��يدين 
الوطني��ن. فنح��ن نتح��دث ع��ن عماق��ن يف كرة 
الق��دم العاملي��ة يف فئة حتت 20 �ص��نة، على الرغم 
من اأن الفرن�ص��ين تاألقوا اأكر يف دور املجموعات 
�ص��واء من ناحية اللعب اأو النتائج. يف حن خ�رصت 
مباراته��ا  يف  اأوروج��واي  اأم��ام  الأزوري  كتيب��ة 
الفتتاحي��ة قبل اأن ت�ص��تعيد توازنه��ا بفوزها على 
جن��وب اأفريقي��ا. عانت املك�ص��يك الأمّرين لحتال 
املرك��ز الث��اين يف جمموعته��ا - ف��ازت ب�ص��عوبة 
بالغة على فانواتو - و�ص��تواجه الآن ال�ص��نغال يف 
اإن�ص��يون. حقق ممث��ل الق��ارة ال�ص��مراء بداية جيدة 
بف��وزه عل��ى اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية، ولك��ن 

منتخبي الوليات املتح��دة والإكوادور عرفا كيف 
يح��ّدان م��ن خطورت��ه ويحرمان��ه من ع��دة نقاط.  
اأظه��رت الولي��ات املتح��دة ونيوزيلن��دا قدرتهم��ا 
عل��ى تق��دمي كرة قدم �صل�ص��لة تتخلله��ا حلظات من 
الحتفاظ بالكرة والعتماد على حتركات هجومية 
مث��رية لاهتم��ام، لذل��ك م��ن املتوق��ع اأن تك��ون 

املباراة بينهما مثرية يف اإن�صيون.
 املباريات

الدور ثمن النهائي: املك�ص��يك - ال�صنغال، فرن�صا - 
اإيطاليا، الوليات املتحدة - نيوزيلندا

 ما الذي يجب اأن تعرفه
1 تتواجه فرن�ص��ا واإيطاليا مرة اأخرى بعد نهائي 
 .2016 19 �ص��نة يف ع��ام  اأوروب��ا حت��ت  كاأ���س 
يف ذل��ك الي��وم، فازت كتيب��ة الديك��ة )0-4( على 
الع��ادة،  كم��ا  و�ص��لت،  الت��ي  الأزوري  نظريته��ا 
بدفاعه��ا ال�ص��لب الذائع ال�ص��يت. �ص��يكون كيليان 
مباب��ي هو الغائب الوحيد عن الت�ص��كيلة الفرن�ص��ية 
الأ�صا�ص��ية التي خا�ص��ت تلك املباراة النهائية، يف 
حن هناك �ص��ت لعب��ن اإيطالين فق��ط يف كوريا 

اجلنوبي��ة م��ن اأولئك الذين لعبوا ذل��ك النهائي منذ 
بدايته.

 2 و�ص��لت املك�ص��يك اإىل كاأ���س الع��امل حت��ت 20 
�ص��نة FIFA ب�ص��فتها فريقًا هجوميًا خطرياً بعد 

CONC -  اأن كان��ت الأكر تهديف��ًا يف بطولة
CAF )15 هدف��ًا(. ولكنه��ا عان��ت الأمّري��ن لهّز 
ال�ص��باك يف كوري��ا اجلنوبي��ة. حي��ث ف��ازت عل��ى 
فانواتو )2-3( بهدفن �ص��اهم فيهما ب�ص��كل كبري 

حار�س مرمى اخل�ص��م، ومل تتمكن من ت�ص��جيل اأي 
ه��دف يف مرم��ى فنزوي��ا واأملاني��ا. فهل �ص��تعود 
ال�ص��هية التهديفي��ة لرونالدو كي�ص��نريو�س واأورييل 
اأنتون��ا وزمائهم اأمام ال�ص��نغال؟ 3 ُيعترب جو�ص��وا 
�ص��ارجينت، ال��ذي ل يتجاوز عم��ره 17 عامًا، اأحد 
اأهم اكت�صافات نهائيات كاأ�س العامل حتت 20 �صنة 
FIFA 2017. بف�ص��ل اأهدافه الثاثة يف مرحلة 
املجموع��ات وقدرت��ه عل��ى التخل���س م��ن رقاب��ة 
املدافع��ن - خري مث��ال على ذلك هو الهدف �ص��د 
ال�ص��نغال - اأ�ص��بح واح��داً م��ن اأف�ص��ل املهاجمن 
يف البطول��ة. اإذا �ص��ّجل اأك��ر م��ن ه��دف يف مرمى 
نيوزياندا، �ص��يتجاوز اأف�صل الهدافن التاريخين 
للولي��ات املتحدة يف نهائيات كاأ���س العامل حتت 
20 �صنة FIFA. جوزي األتيدوري )كندا 2007(، 
اإدي جون�صون )الإمارات 2003( وتايلور تويلمان 

)نيجرييا 1999( �صجلوا اأربعة اأهداف.
 4 متل��ك نيوزيلن��دا فر�ص��تها الثانية عل��ى التوايل 
للتاأهل للم��رة الأوىل اإىل الدور ربع النهائي. كانت 
قريب��ًا جداً من حتقيق ذل��ك يف عام 2015، عندما 

قّدم��ت على اأر�ص��ها مب��اراة رائعة �ص��د الربتغال. 
�ص��حيح اأنها �ص��تفقد خدمات لعب��ن مهمن هما 
كايت��ون لوي�س وداين اإجنهام، اللذين �ص��يلتحقان 
مبنتخ��ب الكب��ار خلو���س كاأ���س الق��ارات رو�ص��يا 
FIFA 2017، ولكنه��ا �ص��تعتمد عل��ى لعبيه��ا 
املوهوب��ن ماي��ر بيف��ان وماي��كل وود، حار���س 
املرم��ى الذي �ص��ّجل اأكرب ع��دد من الت�ص��ديات يف 
الدور الأول: 17 ت�ص��ديًا. ويف مباراة الم�س، �صّجل 
منتخب اأوروجواي هدفًا من ركلة جزاء يف ال�ص��وط 
الث��اين ليف��وز عل��ى ال�ص��عودية به��دف نظي��ف يف 
مباراة دور ال�ص��تة ع�رص لكاأ�س العامل حتت 20 �صنة 
كوري��ا اجلنوبي��ة FIFA 2017 يف اللق��اء ال��ذي 
جمع املنتخبن على ملعب كاأ�س العامل يف �ص��وون 

يوم الأربعاء.
 ووا�ص��ل منتخ��ب اأوروج��واي م�ص��واره بنجاح يف 
البطولة لي�ص��ل اإىل ربع النهائي للمرة التا�صعة يف 
تاريخ��ه بينم��ا خ��رج املنتخب ال�ص��عودي من دور 
ال�ص��تة ع�رص للم��رة الثانية يف تاريخ��ه بعد خروج 

من نف�س الدور يف كولومبيا 2011.
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