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غادر ا�س��طنبول، ام�س االربعاء، وف��د منتخبنا الوطني بكرة 
ال�س��لة متوجه��ًا اىل العا�س��مة القطري��ة الدوح��ة ملنازل��ة 
منتخ��ب كازاخ�س��تان، م�س��اء ي��وم غ��د اجلمع��ة، يف قاع��ة 
نادي الغرافة يف مباراة دولية ر�س��مية تقام بينهما �س��من 
مناف�س��ات الناف��ذة الثالثة لت�س��فيات بطولة كاأ���س العامل.
وكان منتخبن��ا الوطن��ي قد انه��ى مع�س��كره التدريبي الذي 
اقيم يف مدينة �سكاريا الرتكية، وا�ستمر ملدة ا�سبوعني، كما 
�س��ارك يف بطولة تركيا الدولية التي متكن خاللها من الفوز 
على منتخبات االمارات وال�س��عودية واالردن، ومن املنتظر 
ان يخو�س منتخبنا ال�س��لوي اخر مبارياته بت�سفيات كاأ�س 
العامل امام منتخ��ب قطر يوم الثاين من متوز املقبل. واعلن 
االحتاد العراقي لكرة ال�س��لة، االأربعاء، عن ت�سكيلة املنتخب 

الوطني للت�سفيات املونديالية.
و�س��مت القائم��ة الالعب��ني املدرج��ة ا�س��مائهم االتية: دي 
ماريو مايفيلد وعلي عبد اهلل حمد وكرار جا�سم حمزة وح�سن 
�سالح مهدي وعلي موؤيد اإ�سماعيل ونور�س �رضار ظافر وذو 
الفقار فا�س��ل حمودي وح�س��ان علي عبداهلل وجا�سم حممد 
جبار وذو الفقار فاهم عبد ال�سادة وحممد امني عبد اخلالق 
وعلي حامت حميد وحيدر جمعة عبا�س وتيمور ح�سني �سكور 

وايهاب ح�سن عبادي 
يذك��ر ان بطول��ة البحرين الدولي��ة كانت بروفة حت�س��رية 
لت�س��فيات كاأ�س العامل والتي �س��يواجه فيها ا�سود الرافدين 
منتخب��ي كازخ�س��تان وقط��ر. و�س��يغيب عن مواجه��ة الغد، 
الالع��ب عل��ي ح��امت ب�س��بب االإ�س��ابة ، حي��ث كت��ب عل��ى 
�س��حفته يف "في�س��بوك" انه متنى ان يتواج��د رفقة زمالئه 
يف املباراي��ن املهمت��ني لكنه اك��د بانه �س��يوؤازرهم وكاأنه 

متواجد معهم.

ك�س��فت تقارير �س��حفية اإ�س��بانية، اأن ري��ال مدريد ي�س��تعد لبيع لنجم��ه، من اأجل 
متويل �سفقة �سم الربازيلي نيمار دا �سيلفا من باري�س �سان جرمان هذا ال�سيف. 
ويخّطط رئي�س النادي امللكي فلورنتينو بريز ل�سم نيمار الذي كّلف باري�س �سان 

جرمان 222 مليون يورو، قيمة ال�رضط اجلزائي يف عقده ال�سابق مع بر�سلونة.
ووفقا ملا ذكرته �س��حيفة "�س��بورت" االإ�س��بانية، فاإن ريال مدريد يتطّلع للتخّلي 
ع��ن مارك��و اأ�سين�س��يو مقاب��ل 200 مليون يورو، يف ظ��ل ورود اأنب��اء حول رغبة 
ليفرب��ول يف ا�س��تقدام الالعب. واأ�س��افت ال�س��حيفة اأن هذا املبلغ �سي�س��تخدم من 
اأج��ل التعاق��د مع نيم��ار، وال��ذي تبلغ قيم��ة ال���رضط اجلزائي يف عقده مع �س��ان 
جرم��ان 300 ملي��ون يورو. وكان وكيل اأعمال اأ�سين�س��يو قد ���رّضح يف مار�س/
اآذار املا�س��ي ب��اأن موّكله ح�س��ل على عر�س��ني م��ن الربمييرليج تبل��غ قيمة كل 
منهم��ا 150 ملي��ون ي��ورو. وارتبط اأ�سين�س��يو، ال��ذي يتواجد حاليا م��ع املنتخب 

يف االإ�س��باين امل�س��ارك يف نهائي��ات كاأ���س الع��امل 2018 
رو�سيا، باأندية مان�س�س��رت يونايتد وت�سيل�سي وباري�س 

�س��ان جرم��ان، قبل اأن ين�س��م ليفرب��ول اإىل الئحة 
املهتّمني هذا ال�سيف.

و يعت��رب الربازيل��ي نيم��ار دا �س��يلفا، الع��ب باري�س 
�س��ان جرم��ان الفرن�س��ي، اله��دف الرئي�س��ي لن��ادي 

ري��ال مدريد االإ�س��باين يف ف��رتة االنتقاالت 
ال�س��يفية، من اأج��ل تدعيم خط هجوم 

املرجني.
�س��حيفة  ن�رضت��ه  م��ا  وبح�س��ب 
االإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو 
فاإن م�سوؤويل ريال مدريد على 

توا�س��ل دائم مع وال��د نيمار 
من اأج��ل قدوم العب باري�س 
�سان جرمان اإىل �سانتياجو 

برنابيو يف ال�سيف.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن نيمار 
حالي��ا يرك��ز م��ع املنتخ��ب 

الربازيلي يف كاأ�س العامل، لكن 
رحيله عن باري�س �سان جرمان 

بعد مونديال رو�سيا "وارد".

ي�س��ابق مهاجم نادي ال�رضطة مهند علي "ميمي"، الزمن من اجل اللحاق مبباراة 
فريقه اأمام نفط مي�سان �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة والثالثون من دوري الكرة 
املمت��از، ي��وم اجلمعة املقبل.  وقال معالج الفري��ق حيدر عبد الزهرة يف ت�رضيح 
للمركز اخلربي للنادي تلقت )اجلورنال( ن�سخة منه، اإن "املهاجم مهند علي، بات 
قريب��ًا من الدخ��ول بالتدريبات اجلماعية للفريق بعد �س��فاءه من االإ�س��ابة التي 
حلق��ت به اأثناء تدريب��ات االإحماء قبل انط��الق مباراة اأمانة بغ��داد والتي كانت 
عبارة عن تعر�سه جلهد بالع�سلة ال�سامة والتي تتطلب اخللود للراحة". وبني اأن 
"اجلهاز الطبي يعمل على جتهيز الالعب قبل مباراة الفريق مع نفط مي�سان من 
اجل اأن يكون جاهزاً ومتاحًا اأمام الكادر التدريبي الذي �س��يكون له اخليار االأول 
واالأخر يف م�س��الة زجه يف املباراة من عدمه". ويقدم "ميمي" واحداً من اأف�سل 
موا�سمه يف م�سرته باملالعب العراقية، حيث �سجل 19 هدفًا بعد مرور 34 جولة 
من الدوري املمتاز. و يوا�س��ل فريق الكرة بنادي ال�رضطة الريا�س��ي حت�س��راته 
اليومية ا�س��تعداداً ال�ست�س��افة فريق نفط مي�س��ان ع�رض، يوم اجلمعة، على ملعب 
ال�سعب الدويل �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة والثالثون من دوري الكرة املمتاز 
. وق��ال املدرب امل�س��اعد احمد �س��الح يف ت�رضي��ح للمركز اخلربي للن��ادي ، اإن 
"الفريق وبعد الفوز الذي حققه يف اجلولة ال�سابقة على نادي اأمانة بغداد والذي 
اق��رتن ب��االأداء املمي��ز كان له دور كبر يف من��ح الالعبني دفع��ة معنوية كبرة 
انعك�س��ت عل��ى تدريب��ات الفريق ايجابيًا". واأ�س��ار اإىل اأن "ال��كادر التدريبي عمل 
خالل الوحدات التدريبية على و�سع الر�سم التكتيكي الذي �سيطبقه الفريق والذي 
نطمح من خالله اىل اجتياز عقبة فريق نفط مي�سان الذي يعترب من الفرق املميزة 

التي حققت نتائج مميزة يف اجلوالت ال�سابقة".

المانيا تودع المونديال من الباب الضيق والسويد تلحق المكسيك الى ثمن النهائي

النوارس تسعى لتعزيز الصدارة من بوابة األنيق الطامح الستعادة بريقه في الممتاز

متكن ال�س��ماوة من الفوز على م�س��يفه امليناء 1-2 يف املباراة 
الت��ي جمع��ت الفريق��ني على ملعب ال�س��ماوة �س��من مناف�س��ات 
االأ�س��بوع اخلام���س ع���رض من املرحل��ة الثانية لل��دوري العراقي 
املمت��از لكرة الق��دم، وافتتح ال�س��ماوة الت�س��جيل اأواًل عن طريق 
الالع��ب حيدر �س��بحي من عالم��ة اجلزاء يف الدقيق��ة 17، لكن 

ف  ل�س��يو اأدركوا التع��ادل بعد دقيقتني ا
الالع��ب عل��ي �س��وقي، ليعود ع��ن طري��ق 
ة  و ل�س��ما ويتق��دم من جدي��د عن طريق ا

عدن��ان يف الدقيق��ة 50 م��ن الالعب مو�س��ى 
املب��اراة،  اىل عم��ر  ر�س��يده  ال�س��ماوة  ورف��ع 

يف   37 املرك��ز اخلام���س ع���رض، فيم��ا النقط��ة 

جتمد ر�سيد امليناء عند النقطة 42 يف املركز احلادي ع�رض ويف 
مباراة اأخرى، تغلب ال�س��ناعات الكهربائية على احلدود بهدفني 
لهدف واحد، يف املباراة التي اأقيمت على ملعب التاجي، �س��من 
اجلولة ذاتها. ويدين ال�س��ناعات لالعبه علي ر�س��يد، الذي �سجل 
ثنائي��ة يف الدقيقت��ني )41( و )55(، فيم��ا ج��اء ه��دف احلدود 
الوحي��د عن طريق الالع��ب رحيم اوالب��ي يف الدقيقة 90. ورفع 
ال�س��ناعات ر�س��يده اىل النقط��ة 40 يف املرك��ز الث��اين ع���رض، 
بينم��ا توقف ر�س��يد احلدود عن��د النقط��ة 39 يف املركز الثالث 
ع���رض. وتتوا�س��ل مناف�س��ات اجلول��ة ي��وم اخلمي���س باقام��ة 7 
مواجهات، حيث يحت�سن ملعب ال�سعب الدويل القمة اجلماهرية 
املرتقب��ة التي جتم��ع فريقي ال��زوراء والطلبة، فيما ي�س��د فريق 
الق��وة اجلوي��ة الرح��ال �س��وب مدينة زاخ��و للق��اء فريقها على 
ملع��ب دالل، و�س��يكون ملعب كرب��الء الدويل م�رضح��ًا للقاء اهل 

الدار و�سيفه فريق البحري، فيما ي�سيف فريق نفط اجلنوب على 
ملع��ب الزبر فري��ق النجف، ويف ملع��ب الديواني��ة يلتقي فريقا 
الديواني��ة والكهرب��اء، وي�س��يف فريق امانة بغ��داد اجلريح على 
ملعبه فريق نفط الو�س��ط، املباراة �ستحمل طابع الندية واالثارة، 
وخا�س��ًة بالن�س��بة للفريق البغدادي الذي يريد العودة اىل �س��كة 
االنت�س��ارات ون�سيان اخل�سارة الثقيلة من ال�رضطة، فيما يحاول 
نفط الو�س��ط حتقي��ق نتيجة ايجابي��ة والع��ودة اىل الديار بنقاط 
املباراة، و�سيكون ملعب التاجي م�رضحًا ملباراة فريقي احل�سني 
و�س��يفه النفط، حيث �س��يحاول فريق احل�س��ني اخل��روج بنتيجة 
ايجابي��ة متح��و اث��ار اخل�س��ارة الثقيلة من مي�س��ان بخما�س��ية، 
بينم��ا يري��د النفط موا�س��لة �سل�س��لة نتائجه املتمي��زة واللحاق 
بفريق القوة اجلوية، وتختتم مناف�سات اجلولة يوم اجلمعة بلقاء 
يحت�س��نه ملعب ال�س��عب ال��دويل ويجم��ع ال�رضطة و�س��يفه نفط 

مي�سان، املباراة �ستجمع الفريقني املنت�سيني بفوزين كبرين يف 
اجلولة املا�س��ية، لكن ال�رضطة يحاول ا�س��تغالل عاملي االر�س 
واجلمه��ور وخطف النقاط التي يوا�س��ل من خاللها الزحف نحو 
املقدمة. يجري �رضاع من نوع اخر بني عددا من الالعبني حول 
لقب هداف الدوري املمتاز للمو�س��م احلايل ، حيث يت�سدر العب 
الق��وة اجلوية اجمد را�س��ي قائم��ة الهدافني منا�س��فة مع العب 
نفط مي�س��ان و�سام �سعدون بر�سيد 19 هدف حتى نهاية اجلولة 
الثالث��ة واالربعني من هذا املو�س��م . وا�س��عل مهاج��م نادي نفط 
مي�س��ان و�سام �سعدون، ال�رضاع على لقب هداف الدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم، بت�س��جيله ثالثية “هاتريك” يف مرمى نادي 
احل�س��ني ، بعد ان تغلب فريقه على احل�س��ني 1-5، كان ل�سعدون 
ح�سة االأ�سد فيها بت�س��جيله “هاتريك”، ليبلغ ر�سيده 19 هدفًا 
يف �سدارة الهدافني. ويت�ساوى مهاجم القوة اجلوية اجمد را�سي 

شهد يقر بفقر إعداد األولمبي لأللعاب اآلسيوية

ق��دم العب ن��ادي ال��زوراء اإبراهي��م باي���س، اعتذاره 
الإدارة فري��ق النوار�س وجماهره ب�س��بب غيابه عن 
تدريب��ات ومباريات الفريق خالل الفرتة املا�س��ية. 
واأعلن نادي الزوراء، ف�س��خ تعاقده مع الالعب ب�سبب 
ا�رضاب��ه ع��ن تدريب��ات ومباري��ا الفريق. وا�س��ُتبعد 
باي�س من املنتخ��ب االوملبي، بقرار من املدرب عبد 
الغني �سهد ب�س��بب اأزمته مع ناديه وا�سرتط عليه اأن 
يحل اأزمت��ه مقابل العودة لت�س��كيلة االوملبي. وقال 
اأك��ن ارغ��ب  : "مل  باي���س يف حدي��ث ل�)اجلورن��ال( 

اأن ت�س��ل االأم��ور ملا و�س��لت اليه االن، فاأنا اع�س��ق 
الزوراء وارغب اال�س��تمرار يف �س��فوفه خلم�س و�ستة 
اأعوام اأخرى"، مبينًا اأن "عقده ي�س��تمر ملدة مو�سمني 
مع النوار�س".  واأو�س��ح بالق��ول: "اأقدم اعتذاري اإىل 
االإدارة ورئي�س��ها فالح ح�س��ن وكذلك اعتذر للمدرب 
اأي��وب اأودي�س��و وجمه��ور ال��زوراء الكب��ر"، موؤك��داً 
باأن��ه "لن يك��رر فعلته مرة اأخ��رى". مدرب املنتخب 
االأوملبي عبد الغني �س��هد، اأكد اأن "اجلهاز الفني قرر 
ابع��اد الالعب ابراهي��م باي�س من القائم��ة النهائية 
للفريق ب�س��بب ا�س��تمرار م�س��اكله مع ن��ادي الزوراء 
وابتع��اده ع��ن اللع��ب يف الوق��ت احل��ايل، مطالب��ا 

الالعب ب�رضورة انهاء امل�س��كلة مع النادي والعودة 
من جديد للتدريبات".

تلق��ت  ال��زوراء  اإدارة  ع��ن  �س��ادر  بي��ان  وذك��ر 
)اجلورن��ال(، ن�س��خة من��ه، "بع��د طل��ب م��ن ال��كادر 
الفني ومدير الفريق وح�س��ب الفقرة ال�سابعة يف عقد 
الالعب، قررت اإدارة نادي الزوراء ف�سخ تعاقدها مع 
الالع��ب اإبراهيم باي���س لعدم التزامه باحل�س��ور يف 

التدريبات واملباريات".
جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن م��درب املنتخب االأوملبي عبد 
الغني �سهد، ا�ستبعد باي�س من قائمته لدورة االألعاب 

االآ�سيوية ب�سبب اأزمته مع ناديه.

ك�س��ف م��درب املنتخب االوملب��ي، عبد الغني 
الك��رة  االوملبي��ة واحت��اد  اللجن��ة  اأن  �س��هد، 
يهدف��ان اإىل حتقيق بناء جيل جديد والتتويج 
ب��دورة االألع��اب االآ�س��يوية، موؤك��داً ان��ه م��ن 

ال�سعب حتقيق الهدفني يف ذات الوقت.
"احلك��م  وق��ال �س��هد يف ت�رضي��ح لربنام��ج 
الرابع" تابعته )اجلورنال(، "خالل االجتماع 
مع احتاد الكرة واللجن��ة االوملبية، مت حتديد 
هدفني للمنتخ��ب االوملبي يف دورة االألعاب 

االآ�سيوية والتي �ستنطلق يف اآب املقبل".
واأو�س��ح اأن "احدهم��ا يبحث ع��ن بناء جيل 

جدي��د واالآخ��ر يبحث ع��ن التتوي��ج بالبطولة 
االآ�س��يوية، لكني اأبلغتهم باأن هذا االأمر �سعب 
للغاية لعدة ظروف، فاإذا اأردت حتقيق نتيجة 
ايجابي��ة وال��دوري املمت��از ينته��ي بتاري��خ 
20/7 فالالع��ب �س��يكون منه��كًا، وبالتايل 
ف��ان ف��رتة الراح��ة �س��تكون قليل��ة م��ن 20 
مت��وز ولغاي��ة 14 اآب موعد انط��الق البطولة 
االآ�س��يوية لذل��ك ل��ن ن�س��تطيع حتقي��ق نتيجة 

ايجابية".
واأ�س��اف: "اأما يف ح��ال اأردت اأن تبني جياًل 
جديداً ب�سم العبني من تولد 1997 و1998، 
فذل��ك يتوج��ب اأن تخو���س 8 اأو 9 مباري��ات 
جتريبي��ة يف ح��ال انته��ى ال��دوري يف �س��هر 

اآي��ار". وب��ني بالق��ول، اأن "���رضوط البطول��ة 
االآ�س��يوية هو اأن يكون الالعبني من تولد 95 
و96، باالإ�س��افة اإىل ثالثة العبني فوق ال�سن 
القان��وين، لهذا اخ��رتت الالعبني من تولد 97 

و98".
االألع��اب  بطول��ة  يف  "�سن�س��ارك  ووا�س��ل، 
االآ�سيوية باإعداد فقر جداً، حيث �سنلعب اأمام 
اإيران يف مواجهتني نهاية �س��هر متوز القادم، 
باالإ�س��افة اإىل مع�س��كر اأخ��ر يتمث��ل مبباراة 
م��ع املنتخ��ب الفل�س��طيني يف الراب��ع من اآب 
املقبل، دون اأن نن�س��ى غياب �ستة العبني من 
االوملبي ب�سبب ا�ستحقاق فريقي القوة اجلوية 

والنفط يف البطولة العربية لالأندية".

ودع املنتخ��ب االأمل��اين، حام��ل لق��ب ن�س��خة 2014، 
بطولة كاأ�س العامل رو�سيا 2018، يف مفاجاأة مدوية، 
بعد اخل�س��ارة اأم��ام كوريا اجلنوبي��ة بهدفني دون رد، 
"كازان"  ملع��ب  عل��ى  الت��ي جمعتهم��ا  املب��اراة  يف 
�س��من مناف�س��ات اجلولة اخلتامية ب��دور املجموعات 
مبونديال رو�س��يا. �س��جل هديف املنتخب الكوري كيم 
ي��وجن ج��ون )92(، و�س��ون هيوجن م��ني )96(، ليتاأكد 
تاأه��ل ال�س��ويد يف ال�س��دارة واملك�س��يك كو�س��يف عن 

املجموعة ال�ساد�سة.
ا�س��تحوذ املنتخب االأملاين على الكرة ب�سكل تام خالل 
الربع ال�ساعة االأول، ولكن دون تهديد يذكر على مرمى 
احلار���س الك��وري. وكاد املنتخب الك��وري اأن يخطف 
االأ�س��بقية يف الدقيق��ة 19 بعدما اأفل��ت مانويل نوير، 
حار���س اأملاني��ا، الك��رة م��ن بني يدي��ه عقب ت�س��ديدة 
ي��وجن ج��وجن، قبل اأن يت��دارك قائد املان�س��افت خطاأه 
ويبع��د الكرة قبل و�س��ول �س��ون هيوجن مني. واأ�س��اع 
�س��ون فر�سة للت�س��جيل يف الدقيقة 25، بعدما تهياأت 
الك��رة ل��ه داخ��ل منطقة اجل��زاء، عقب ارتب��اك دفاعي 
وا�س��ح، اإال اأنه �سددها بعيًدا عن املرمى. وكان مات�س 

هوميلز، مدافع اأملانيا قريًبا من الت�س��جيل يف الدقيقة 
39، بع��د جمهود ف��ردي رائع، اإال اأن هي��ون اأوه جو، 
حار�س كوريا اجلنوبية، جنح يف الت�س��دي لت�س��ديدته 
القريب��ة. وتاألق احلاري الكوري بعدما اأنقذ مرماه من 
ه��دف حمقق يف الدقيقة 48، بعدما اأبعد راأ�س��ية ليون 
جوريت�س��كا من على خط املرمى. واأ�س��اع تيمو فرنر 
فر�س��ة خط��رة للت�س��جيل بعدما �س��دد ك��رة قوية من 
داخل منطق��ة اجلزاء اإال اأنها عل��ت املرمى يف الدقيقة 
50. و�س��دد فرنر كرة قوية م��ن داخل منطقة اجلزاء 
يف الدقيق��ة 64، اإال اأنه��ا م��رت بجوار القائ��م االأمين، 
اأوه، راأ�س��ية  اأن يوق��ف احلار���س هي��ون  وذل��ك قب��ل 
البدي��ل ماري��و جوميز يف الدقيقة 68. وكاد �س��ون اأن 
يخط��ف هدفا لكوريا اجلنوبي��ة يف الدقيقة 79، اإال اأن 
ت�س��ديدته مرت ب�س��الم بجوار القائم االأمي��ن للحار�س 
نوي��ر. واأطق روي�س ت�س��ديدة خادع��ة يف الدقيقة 83، 
اإال اأنه��ا انحرف��ت لتخرج بعي��دة عن املرم��ى الكوري 
قلياًل. ووا�سل هوميلز م�سل�س��ل اإ�ساعة الفر�س بعدما 
ف�س��ل و�س��ع الكرة يف املرمى براأ�س��ه يف الدقيقة 87، 
رغم اأنه كان غر مراقب. و�سجل كيم يوجن جون، هدفا 

قاتال لكوريا يف الدقيقة 92 بعدما ا�س��تغل كرة عائدة 
م��ن الدفاع االأمل��اين. واألغى احلكم اله��دف يف البداية 
بحج��ة الت�س��لل، اإال اأن تقني��ة الفيدي��و اأقرت ب�س��حته. 
واأ�ساف �س��ون الهدف الثاين يف الدقيقة 96 بعد قطع 
الك��رة م��ن مانوي��ل نوير املتق��دم يف اإح��دى هجمات 
املان�سافت، لي�سددها جنم توتنهام يف املرمى اخلايل. 
ويف املواجه��ة االأخ��رى، اكت�س��ح املنتخ��ب ال�س��ويدي 
نظره املك�س��يكي بثالثية نظيفة، الي��وم االأربعاء، يف 
اجلول��ة الثالث��ة م��ن مناف�س��ات املجموعة ال�ساد�س��ة، 
ملونديال 2018. و�س��جل اأهداف املنتخب ال�س��ويدي، 
لودفيج اأوجو�ستين�س��ون يف الدقيقة "50"، واأندريا�س 
جرانكفي�س��ت من ركل��ة جزاء يف الدقيق��ة 62"، وكان 
الثالث من توقيع املك�س��يكي اإد�س��ون األفاريز، باخلطاأ 
يف مرم��ى فريق��ه، بالدقيق��ة "74". واحت��ل املنتخب 
ال�سويدي �سدارة املجموعة ال�ساد�سة، بر�سيد 6 نقاط، 
متفوقا بفارق االأهداف على الو�س��يف املك�سيكي، بعد 
تودي��ع اأملانيا، حاملة اللقب، للبطول��ة بالهزمية اأمام 
كوري��ا اجلنوبي��ة )0-2(. وب��داأ املنتخ��ب املك�س��يكي 
املباراة ب�سغط عاٍل على نظره ال�سويدي، وجاءت اأول 

فر�س��ة يف اللقاء الإمييل فور�س��برج، الذي �س��دد ركلة 
ح��رة مبا���رضة بطريقة رائع��ة، يف الدقيق��ة "5"، لكن 
احلار�س املك�سيكي اأوت�سوا ت�سدى لها. واأهدر كارلو�س 
فيال، فر�س��ة التق��دم للمنتخب املك�س��يكي يف الدقيقة 
"17"، عندم��ا ا�س��تلم متري��رة رائع��ة م��ن هرفين��ج 
لوزانو، لكنه �س��دد بعيدا عن ال�سباك. واأر�سل ال�سويدي، 
 ،"18" الدقيق��ة  اأوال تويفون��ني، عر�س��ية رائع��ة يف 
قابلها زميله فور�س��برج براأ�س��ية قوية، لكنها مل تكن 
دقيقة لت�س��كن �سباك اأوت�س��وا. ورغم ا�ستحواذ املنتخب 
املك�س��يكي على الكرة، بن�سبة %62 يف ال�سوط االأول، 
لك��ن ال�س��ويد كان��ت االأخط��ر واالأك��ر فاعلي��ة. واأهدر 
خافير هرنانديز فر�س��ة تقلي�س الفارق للمك�س��يك، 
يف الدقيق��ة "71"، بعدما حول ركلة حرة مبا�رضة من 
تنفيذ ماركو فابيان، لكن راأ�سيته مل تكن دقيقة. وتكبد 
املنتخب املك�س��يكي الهدف الثالث، من العبه اإد�س��ون 
األفاري��ز، يف الدقيق��ة "74"، عندما �س��جل باخلطاأ يف 
مرماه. ورغم �س��يطرة املنتخب املك�س��يكي على الكرة، 
اإال اأن��ه بدا تائًها على اأر�س��ية امللعب، لتنتهي املباراة 

بهزميته )3-0(.
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