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نيمار :االنتصارات أفضل وسيلة
للنهوض من سقطة المونديال
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البرازيل تلقن السلفادور درس ًا قاسي ًا
بخماسية دون رد
�سجل ريت�شارلي�سون هدفني يف
مباراته الدولية الأولى بالت�شكيلة
الأ�سا�سية ،لي�ساعد الربازيل على
الفوز بخما�سية دون رد ،على
ال�سلفادور ،يف ماريالند.
ول��ع��ب��ت ال�ب�رازي���ل بت�شكيلة
ج��دي��دة ،وم��ن��ح امل���درب تيتي
فر�صة امل�شاركة الدولية الأولى
للحار�س نيتو والظهري �إي��در
ميليتاو ،كما ب���د�أ لأول مرة
بريت�شارلي�سون يف قلب الهجوم.
وت�أقلم الالعبون اجل��دد �رسيعا
يف مواجهة مناف�س يحتل املركز
 72يف الت�صنيف العاملي،
واحتاجت الربازيل �إلى  3دقائق
فقط الفتتاح الت�سجيل ،حني هز
نيمار ال�شباك من ركلة جزاء،
بعد �إعاقة ريت�شارلي�سون داخل
املنطقة .وو�ضع ريت�شارلي�سون
ا�سمه يف قائمة امل�سجلني بعد 13
دقيقة �أخرى ،عندما �أطلق ت�سديدة
رائعة �سكنت ال�شباك من  15مرتا.
وبعد مرور ن�صف �ساعة ،جعلت
ال�برازي��ل النتيجة  ،0-3عن
طريق فيليب كوتينيو ،الذي �سدد
يف املرمى من عند حافة منطقة
اجلزاء ،بعد متريرة من نيمار.
و�أجرى الفريقان ،تغيريات خالل
اال�سرتاحة لكن ال�برازي��ل بطلة
العامل  5م��رات ،احتاجت �إلى
 5دقائق فقط لت�سجيل الهدف
الرابع عن طريق ريت�شارلي�سون،
ال��ذي ا�ستغل كرة �ضالة ليطلق

• كوتينيو ينطلق و�سط العبي ال�سلفادور

ت�سديدة منخف�ضة من داخل منطقة
اجلزاء.
و�أح�����رز م��ارك��ي��ن��ي��و���س ،هدف
ال�برازي��ل اخلام�س يف الدقيقة
الأخرية ب�رضبة ر�أ�س ،عقب ركلة

ركنية نفذها نيمار.
وقال ريت�شارلي�سون «�أنا �سعيد
بالهدفني وبالفر�صة التي منحها
يل امل��درب تيتي .الآن �سنحتفل
ثم �أع��ود �إل��ى النادي ملوا�صلة

ال��ع��م��ل» .وت��خ��و���ض ال�برازي��ل
مباراتيها الوديتني املقبلتني يف
ال�سعودية �أمام �أ�صحاب الأر�ض
يف � 12أكتوبر املقبل ،ثم �ضد
الأرجنتني بعدها بـ � 4أيام.

األرجنتين وكولومبيا يكتفيان بتعادل باهت ودي ًا
من دون ميسي
• نيمار

�أبرز جنم الربازيل نيمار دا �سيلفا �أهمية االنت�صارين
اللذين حققهما منتخب ب�ل�اده ،على الواليات
املتحدة وال�سلفادور عقب ال�سقوط املبكر يف
مونديال .2018
وخ���رج راق�����ص��و ال�سامبا م��ن دور الثمانية يف
وديا على امريكا ،اجلمعة
املونديال ،قبل الفوز
ً
املا�ضي ،0/2 ،ثم اكت�ساح ال�سلفادور .0/5
و�سجل نيمار الهدف الأول للمنتخب الربازيلي يف

مباراة ال�سلفادور ،كما �صنع � 3أهداف �أخرى.
و�أعرب الالعب عن �سعادته بهذا الأداء القوي الذي
قدمه يف اللقاء ،حيث قال :عانينا يف ك�أ�س العامل
وعانيت ب�شكل خا�ص ..ولهذا من الرائع �أن �أعود
بهذا ال�شكل للفريق.
و�أو�ضح :ا�ستعادة االنت�صارات وت�سجيل الأهداف
وم�ساعدة زمالئي هو �أف�ضل و�سيلة بالطبع للنهو�ض
من �سقطة املونديال.

البرشا ُيزيح الستار عن قميصه الثالث

�أزاح نادي بر�شلونة ،عن
القمي�ص ال��ث��ال��ث ال��ذي
�سريتديه ،خالل املو�سم
احلايل .2019-2018
ون�رش النادي الكتالوين،
ع�بر ح�سابه على موقع
التوا�صل تويرت� ،صورا
للطقم الثالث للفريق،
ال�����ذي ي����أت���ي بقمي�ص
و�رسوال باللون الزهري،
مع وجود بع�ض الثقوب يف
ال�صدر.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا� ،أ����ش���ارت
�صحيفة «�سبورت»� ،إلى �أن
القمي�ص االحتياطي الذي
ك�شف عنه بر�شلونة يف
وقت �سابق ،حقق مبيعات
كبرية ،نظرا لل�شكل املميز
الذي يتمتع به.
وان��ت����شرت خ�لال الأي���ام
املا�ضية ،ت�رسيبات ل�شكل
ول��ون القمي�ص الثالث،
عن طريق �ألعاب الفيديو،
يظهر فيها جنوم البار�شا،
م��ث��ل ف��ي��ل��ي��ب كوتينيو
وعثمان دميبلي وجريارد
ب��ي��ك��ي��ه ،وه���م ي��رت��دون
القمي�ص اجلديد.

• قمي�ص الرب�شا الثالث

ميالن يتلقى صدمة بإصابة كوتروني
ك�شفت تقارير �صحافية ،عن تعر�ض جنم نادي
ميالن ،للإ�صابة ،خالل م�شاركته مع منتخب �إيطاليا
عاما ،يف مباراة ودية �أمام �ألبانيا.
حتت ً 21
وذك���ر م��وق��ع «ف��وت��ب��ول �إي��ط��ال��ي��ا»� ،أن باتريك
كوتروين ،مهاجم ميالن ،خرج من مباراة منتخب

�إيطاليا ،والتي �أقيمت �ضد �ألبانيا ،ب�سبب �إ�صابة
يف الكاحل.
و�أم��ر الطاقم الطبي ل�ل��أزوري ،بتبديل باتريك
ك��وت��روين ،بعد م��رور  37دقيقة فقط من بداية
املباراة ،والتي انتهت بفوز �إيطاليا بنتيجة .1-3

• جانب من لقاء الأرجنتني وكولومبيا

تعادلت الأرجنتني بدون �أهداف
مع كولومبيا ،يف مباراة ودية
بالواليات املتحدة ،مل يقدم
فيها الفريقان ما ميكن �أن ي�سعد
جماهريهما ،بعد �أداء حمبط يف
ك�أ�س العامل.
وت�صدى ديفيد �أو�سبينا حار�س
كولومبيا ب�شكل جيد ،لت�سديدة
م��ن �إك�سيكيل ب��اال���س��ي��و���س يف
الدقيقة ال�ساد�سة ،بينما كان

برشلونة يستعد لتجديد عقد ألبا
ك�شفت تقارير �صحافية� ،أن
ن���ادي بر�شلونة الإ�سباين،
ي�ستعد لتجديد عقد جنم �آخر،
يف �إط��ار �سيا�سة احلفاظ على
جنوم الفريق الكتالوين.
و�أو���ض��ح��ت �صحيفة موندو
دي��ب��ورت��ي��ف��و� ،أن �إرن�ستو
فالفريدي ،مدرب البلوغرانا،
�سيتحدث مع الالعب جوردي
�ألبا ،حول جتديد عقده ،خالل
منت�صف �أكتوبر املقبل.
و�أ����ض���اف���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة� ،أن
فالفريدي �سينتظر حتى هذا
املوعد ،حتى ال يت�شتت فكر
ال�لاع��ب ،حيث �أن بر�شلونة
�سيخو�ض  7مباريات خالل 23
يوما فقط.
ً
ون��وه��ت ال�صحيفة �أن �ألبا

«29عاما» ،يريد حت�سني عقده،
ً
الذي �سينتهي يف �صيف ،2020
كما �أن النادي الكتالوين �سينفذ
كافة مطالبه ،لأنه هو الظهري
الأي�رس الوحيد يف الفريق ،بعد
رحيل الفرن�سي لوكا�س دينيه.
و�أمتت ال�صحيفة� ،أن جوردي
�ألبا يريد من بر�شلونة ،رفع
راتبه ال�سنوي ،مبا يتالءم مع
رواتب بقية زمالئه يف الفريق.
وك���ان بر�شلونة ،ق��د اقرتب
ؤخرا من جتديد عقد �سريجيو
م� ً
بو�سكيت�س ،بعد تلبية رغبة
الالعب يف الو�صول للمرتبة
الثانية يف الرواتب برب�شلونة،
ليكون بجانب لوي�س �سواريز
وج�يرارد بيكيه خلف ليونيل
مي�سي.

نظريه الأرجنتيني فرانكو �أرماين
�أكرث ن�شاطا ،يف ال�شوط الثاين،
لكن الفريقني مل يظهرا �أنهما
قادران على ت�سجيل �أهداف.
وا���س��ت��خ��دم ال��ف��ري��ق��ان مدربني
م�ؤقتني من �أج��ل امل��ب��اراة� ،إذ
ا�ستقال خو�سيه بيكرمان من
ت��دري��ب ك��ول��وم��ب��ي��ا الأ���س��ب��وع
املا�ضي ،ومل تعني الأرجنتني
بعد بديال خلورخي �سامباويل،

ال��ذي ت��رك من�صبه عقب ك�أ�س
العامل.
و�أ�رشكت الأرجنتني ،التي لعبت
ب��دون ليونيل مي�سي ،ت�شكيلة
�شابة مل تنجح يف �صنع الكثري،
�أمام املنتخب الكولومبي الأكرث
خربة.
وق��ال ليونيل �سكالوين ،مدرب
الأرجنتني امل�ؤقت «�أعتقد �أننا
قمنا مب��ا يتعني علينا القيام

ب��ه ..ه ��ؤالء الالعبون يعرفون
الآن م��اذا يعني ارت���داء قمي�ص
الأرجنتني� ،أظهر كثريون اليوم
�أن��ه��م �سيمنحون الفريق �شيئا
يف امل�ستقبل» .و�ستكون مباراة
الأرجنتني املقبلة ،يوم � 16أكتوبر
�ضد الربازيل يف ال�سعودية ،بينما
تلتقي كولومبيا مع الواليات
املتحدة يف تامبا ،ال�شهر املقبل
�أي�ضا.

الكشف عن تفاصيل إصابة
فيرساليكو

ك�شفت تقارير �صحافية �إيطالية عن تفا�صيل الإ�صابة التي تعر�ض لها
الكرواتي �سيمي فري�ساليكو ،خالل مواجهة �إ�سبانيا ببطولة دوري
الأمم الأوروبية.
وخرج الظهري الأمين لإنرت ميالن بعد  20دقيقة فقط من املباراة،
التي خ�رسها منتخب بالده ب�سدا�سية نظيفة.
وبح�سب �شبكة «ميديا�سيت برمييوم» الإيطالية ،ف�إن الطاقم الطبي
للمنتخب الكرواتي يعتقد �أن فري�ساليكو يعاين من �إجهاد يف الرباط
الإن�سي اجلانبي يف ركبته الي�رسى.
و�أ�شارت ال�شبكة� ،إلى �أن فري�ساليكو �سيخ�ضع لعدة فحو�صات،
للت�أكد من مدى خطورة الإ�صابة.
ُيذكر �أن فري�ساليكو قد غاب لفرتة طويلة يف  ،2017خالل تواجده
يف �صفوف �أتلتيكو مدريد ،حيث عانى من متزق يف الرباط ال�صليبي
الأمامي للركبة الي�رسى.

• جوردي �ألبا

