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البرازيل تروض أسود الكاميرون بهدف مقابل الشيء
فاز املنتخب الربازيلي ،على
ن��ظ�يره ال���ك���ام�ي�روين ،بهدف
نظيف ،يف املباراة التي �أقيمت
على ملعب ميلتون كيني�س دون�س
يف �إنكلرتا.
و�أحرز هدف الربازيل الوحيد،
البديل ريت�شارلي�سون يف الدقيقة
 45من ال�شوط الأول ،بعد ركنية
نفذها ويليان.
منتخب ال�برازي��ل �سيطر على
امل��ب��اراة ب�شكل متوقع ،ولكن
عابه البطء يف بع�ض الأحيان
يف بناء الهجمة ،خا�صة بعد
خ��روج نيمار يف ال�شوط الأول
للإ�صابة.
وكذلك لعدم وجود تفاهم كبري
ب�ين ال��ث�لاث��ي ريت�شارلي�سون
وويليان وفريمينو� ،إال �أن الأداء
اً
قليل يف ال�شوط الثاين،
حت�سن
بعد ال����سرع��ة ال��ت��ي متتع بها
منتخب ال�سامبا.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر اعتمد
ك�لارن�����س ���س��ي��دورف ،م��درب
الكامريون ،على التكتل الدفاعي
اً
م�ستغل تقدم
والهجمات املرتدة
ال�برازي��ل ،عن طريق حتركات
موتينغ ،والثنائي الهجومي
املختفي بوهاكني و�إيكامبي.
ب���د�أت امل��ب��اراة بت�سديدة من
موتينغ يف الدقيقة الثانية لكنها
خرجت بعيدة عن املرمى ،وجاء
رد الربازيل يف الدقيقة اخلام�سة
ع��ن ط��ري��ق �آالن بعد عر�ضية
�أليك�س �ساندرو ،ولكن حار�س
ال��ك��ام�يرون �أون��ان��ا �أخرجها
بنجاح.
وح����اول ن��ي��م��ار ب��ت�����س��دي��دة يف
الدقيقة ال�ساد�سة من املباراة
بعيدة عن امل��رم��ى ،ليتعر�ض
للإ�صابة بعدها ويخرج وينزل
اً
بدل منه ريت�شارلي�سون.
ومتكن منتخب الكامريون ب�سبب

• جانب من مباراة الربازيل والكامريون

ال�ضغط العايل من قطع الكرة
من دف��اع ال�برازي��ل ،لت�صل �إلى
كوندي الذي �سددها بقوة ولكنها
ا�صطدمت بدفاع الربازيل وخرجت
لركنية.
وجاء رد الربازيل بعد  10دقائق

عن طريق فريمينو بعد ا�ستالم
عر�ضية ويليان داخ���ل منطقة
اجل��زاء ،و�سددها ولكن �أونانا
ت�صدى لها بطريقة رائعة.
وح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة � 41سيطرت
الربازيل على املباراة ولكن بدون

مؤشرات إيجابية حول إصابة مبابي

• مبابي يت�أمل من الإ�صابة

انت�رشت �أنباء �إيجابية حول عدم خطورة �إ�صابة
كيليان مبابي ،جنم باري�س �سان جريمان ،والتي
تعر�ض لها خالل املباراة الودية ملنتخب بالده
فرن�سا� ،ضد �أوروغواي ،اول ام�س الثالثاء.
�رسيعا
و�أكدت �صحيفة ليكيب� ،أن مبابي ا�ستجاب
ً
لعالج الأطباء بعد �إ�صابته بخلع يف الكتف الأمين
بعد �سقوطه ب�شدة عليه ،بعد مرور ن�صف �ساعة
من لقاء �أوروغ��واي ،ما دفع مدربه دي�شامب �إلى
ا�ستبداله .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن �أطباء الديوك

جنحوا يف رد كتف مبابي �إلى مو�ضعه ،ما يثري
االطمئنان على املهاجم الفرن�سي ال�شاب.
ولفتت ال�صحيفة �إلى �أن مهاجم البي �إ�س جي �سيجري
فحو�صات طبية جديدة ،غد ًا ،لت�أكيد امل�ؤ�رشات
الإيجابية للفحو�صات الأولية.
وينتظر العمالق الباري�سي ،مواجهة حا�سمة بعد
� 8أي��ام �أم��ام نظريه ليفربول الإنكليزي ،يف �إطار
اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات بدوري �أبطال
�أوروبا.

خطورة ،حتى عر�ضية �أر�سلها
ريت�شارلي�سون على ر�أ�س فريمينو
الذي �سددها ب�شكل �ضعيف بجانب
القائم الأمين.
ويف الدقيقة � 44سدد �آالن بقوة يف
ظهر دجوم مدافع الكامريون ثم

فرنسا تعبر أوروغواي ودي ًا بهدف جيرو
�أنهى منتخب فرن�سا ،م�سريته يف
وديا على
العام احلايل  ،2018بالفوز ً
�أوروغ��واي بهدف دون رد ،اول ام�س
الثالثاء ،على ملعب دو فران�س.
�سجل هدف اللقاء الوحيد ،املهاجم
الفرن�سي �أوليفييه جريو يف الدقيقة
 ،52من ركلة جزاء.
ل��ع��ب امل��ن��ت��خ��ب��ان بخطة خمتلفة
وت�شكيلة عامرة بالتغيريات ،حيث
اعتمد ديدييه دي�شامب ،املدير الفني
لفرن�سا على خطة  ،1-3-2-4بينما
جل�أ نظريه املخ�رضم �أو�سكار تاباريز
�إلى خطة .2-4-4
وك��ان املنتخب الفرن�سي الأخطر
والأكرث ا�ستحواذا على الكرة ،وكاد
�أن ينهي ال�شوط الأول ل�صاحله� ،إال
�أن �أوليفييه جريو وبليز ماتويدي
وكيليان مبابي �أ�ضاعوا  4فر�ص حمققة
�أمام مرمى احلار�س الأوروغواياين.
�أما املنتخب الالتيني فقد بدا ب�صورة
باهتة متاما على مدار �أكرث من 90
دقيقة ،و�سقط جم��ددا �أم��ام �أبطال
العامل مثلما خ�رس �أمامهم  2-0يف
دور الثمانية باملونديال الرو�سي.
ومل يتعر�ض رباعي الدفاع الفرن�سي
�ساخو وع��ادل رام��ي وف�يرالن مندي
وبافارد لأي خطورة ،بينما �أم�سك
احل��ار���س هوغو ل��وري�����س ،ر�أ�سية
�ضعيفة وت�سديدة يائ�سة ملاتيا�س
في�سينو العب و�سط �أوروغواي.
وك����ان ال�ت�راب���ط ب�ي�ن العنا�رص
الهجومية الفرن�سية مبابي وغريزمان
وجريو ،مع معاونة الو�سط ماتويدي
وندومبيلي وكانتي� ،أكرث فاعلية من

مناف�سه �أوروغواي ،الذي كان الثنائي
كافاين ولوي�س �سواريز بال �أي ت�أثري
على مدار  45دقيقة كاملة.
كما اختفت انطالقات ظهريي اجلنب
الك�سالت ي�سار ًا وم��ارت��ن �سواريز
ميي ًنا� ،أم��ا املنتخب الفرن�سي فقد
�سالحا بارزا ب�إ�صابة قوية ملبابي يف
الكتف الأمين لي�شارك مكانه فلوران
توفان ،بعد مرور  35دقيقة.
و�أجرى دي�شامب تبديال �آخر مع بداية
ال�شوط الثاين ب�إ�رشاك كيمبيمبي اً
بدل
من �ساخو ،ووا�صل فريقه االندفاع
الهجومي حول مرمى �أوروغواي حتى
احت�سب احلكم ركلة ج��زاء ،نتيجة
مل�سة ي��د �ضد م��ارت��ن كا�سري�س،
ترجمها ج�يرو بنجاح يف الزاوية
اليمنى.
ووا�صل مدرب الديوك ،منح الفر�صة
للبدالء ب�إ�رشاك �ستيفن نزونزي ونبيل
فقري واحل�سن بليا اً
بدل من ماتويدي
وندومبيلي وجريو.
بينما مل ي�ستفد �أو�سكار تاباريز من
ال��ب��دالء دي �أرا�سكايتا وجوناثان
رودري��غ��ي��ز ،ال��ل��ذي��ن ���ش��ارك��ا ب� اً
�دل
من توريرا وفالفريدي ،بل �أ�ضاع
رودريجيز فر�صة خطرية يف الدقيقة
.82
و���س��ي��ط��رت الع�صبية ع��ل��ى العبي
الفريقني يف ال��دق��ائ��ق الأخ�ي�رة،
حيث نال بنتانكور وبرونو مينديز
�إنذارين ،كما نال غريزمان بطاقة
�صفراء قبل خروجه مقابل �إ��شراك
مو�سى �سي�سوكو ،لتنتهي املباراة
بفوز الديوك.

• �سباق على الكرة بني كافاين وبوفارد

إصابة نيمار تثير القلق

غريزمان يكشف
أسباب التخلي
عن ركلة الجزاء

ف����سر �أن���ط���وان غ��ري��زم��ان،
م��ه��اج��م م��ن��ت��خ��ب فرن�سا،
تنازله لزميله �أوليفييه جريو
عن ركلة اجل��زاء التي �سجل
منها ال��دي��وك ،ه��دف الفوز
على �أوروغ���واي ،م�ساء اول
ام�س الثالثاء.
وقال غريزمان ،يف ت�رصيحات
ن�رشتها �صحيفة ليكيب« :لقد
تنازلت ،لأنه كان يوما �سعيدا
بالن�سبة يل».
و�أ�ضاف جنم �أتلتيكو مدريد
«ل��ق��د ط��ل��ب ج�ي�رو ت�سديد
الركلة ،ا�ستجبت لرغبته،
ف��الأم��ر ال عالقة له برتاجع
م�ستواه �أو معدله التهديفي يف
الفرتة الأخرية».
وتابع «الفوز على �أوروغواي
كان مهم ًا لإنهاء العام بنتيجة
�إيجابية ،وال��رد بقوة بعد
خ�سارتنا �أمام هولندا».
ون���وه «اخل����روج م��ن بطولة
دوري �أمم �أوروبا �أمر حمزن،
ولكنها ر�سالة ب����ضرورة �أن
نتحلى ب��اجل��دي��ة والرتكيز
يف كل مباراة �سواء ودي��ة �أو
ر�سمية».
ولفت �أنطوان غريزمان �إلى �أنه
�سيفتقد �أجواء منتخب فرن�سا
حتى �شهر ف�براي��ر املقبل،
م�ضي ًفا �أن���ه يتمنى ال�شفاء
ال�رسيع لزميله كيليان مبابي،
الذي تعر�ض لإ�صابة بخلع يف
الكتف يف ودية �أوروغواي.

�أخرجها �أونانا بنجاح �إلى ركنية،
لينفذها وي��ل��ي��ان يف الدقيقة
 ،45على ر�أ���س ريت�شارلي�سون
ال��ذي حولها بنجاح �إل��ى �شباك
الكامريون ،معلنًا عن الهدف
الأول.

ويف �أول  5دق��ائ��ق م��ن ال�شوط
الثاين� ،سيطر املنتخب الربازيلي
على املباراة ،وكان له �أكرث من
حماولة على مرمى الكامريون،
ول��ك��ن ال��دف��اع الإف��ري��ق��ي كان
مت�ألقا.

حتى الدقيقة  53كانت الكرة
الأخطر يف امل��ب��اراة عن طريق
الكامريون ،بعد انطالق �إيكامبي
من اجلبهة اليمنى ،وعر�ضية
لباهوكني ،الذي ف�شل �أن يحولها
للمرمى ،ل�ترد ال�برازي��ل بقوة
يف الدقيقة  ،53بعد خط�أ يف
اخلروج من �أوندوا و�سدد البديل
جابريل جي�سو�س يف املرمى
اخل���ايل ،ولكنها ا�صطدمت يف
القائم الأي�رس للمرمى.
وعاد �إيكامبي للظهور يف الدقيقة
 ،55بت�سديدة من خارج منطقة
اجلزاء ،ولكن احلار�س �إيدر�سون
ت�صدى لها ب�سهولة ،حتى جاء
ال��رد من ديالو يف الدقيقة 60
من املباراة ،من خ��ارج منطقة
اجلزاء بعد متريرة من ويليان،
ولكنها مرت بجانب القائم الأي�رس
للكامريون.
وكانت الكرة الأخطر للربازيل يف
الدقيقة  ،67عن طريق ت�سديدة
قوية من خ��ارج منطقة اجلزاء
م��ن �آرث���ور ،ولكنها ا�صطدمت
بالعار�ضة.
وع�����اد �آالن ل��ت��ه��دي��د مرمى
الكامريون بعدها بع�رشة دقائق
بت�سديدة ،ولكن احلار�س �أوندوا
ت�صدى بنجاح للكرة.
و�أ�ضاع �آالن فر�صة الهدف الثاين
يف الدقيقة  ،86بعد عر�ضية
�أر�ضية م��ن �أليك�س �ساندرو،
وت�سديدة يف يد احلار�س �أوندوا،
ليعود نف�س احلار�س للت�ألق يف
فر�صتني حمققتني للربازيل عن
طريق خي�سو�س وريت�شارلي�سون
يف الدقيقة .88
وك���اد زوا �أن ي��ح��رز التعادل
للكامريون يف الدقيقة  ،92ولكن
ر�أ�سيته ا�صطدمت بقائم الربازيل،
لتنتهي املباراة بفوز الربازيل
بهدف نظيف.

اكد رودريغو ال�سمار ،طبيب منتخب الربازيل� ،أن �إ�صابة قائد
الفريق نيمار جونيور ،جنم باري�س �سان جريمان ،التي تعر�ض
لها خالل ودية الكامريون ،م�ساء اول ام�س الثالثاء ،ال تبدو
خطرية.
ونقل مرا�سل جملة فران�س فوتبول� ،إيريك فورو�سيو ،ت�رصيحات
ال�سمار التي �أدلى بها ل�شبكة �سبورت تي يف ،حيث قال «نيمار
�شعر ب�آالم �أعلى ع�ضلة الفخذ اليمنى ،مبدئيا الإ�صابة ال تبدو
خطرية».
وب�ش�أن �إمكانية م�شاركة نيمار ،يف مباراة فريقه بداية الأ�سبوع
املقبل ،رد طبيب الربازيل« :نيمار بحاجة لراحة تامة ملدة 24
�ساعة ،مع �إجراء املزيد من الفحو�صات لتحديد املدة الالزمة
لعالجه وت�أهيله».
و�أملحت �شبكة فوت مريكاتو� ،إلى وجود بع�ض ال�شكوك حول
جاهزية نيمار للقاء املرتقب �أمام ليفربول الإنكليزي ،بعد
� 8أيام يف اجلولة اخلام�سة من دور املجموعات لدوري �أبطال
�أوروبا.
كما �أكد مرا�سل فران�س فوتبول� ،أن �آالم نيمار بد�أت ب�شكواه من
نف�س الع�ضلة �أثناء �إجراء عمليات الإحماء قبل ودية الكامريون.

لوريس يعادل رقم زيدان الدولي

• جريو ي�سدد ركلة اجلزاء

�سجل احلار�س هوغو لوري�س،
ق��ائ��د امل��ن��ت��خ��ب الفرن�سي،
رق��م��ا مم��ي��زً ا يف م�سريته مع
ً
الديوك ،بعد م�شاركته يف ودية
�أوروغواي ،م�ساء الثالثاء.
وتواجد لوري�س يف الت�شكيلة
الأ�سا�سية للديوك ،ليخو�ض
امل���ب���اراة رق���م  108بقمي�ص
منتخب ب�ل�اده ،ل��ي��ع��ادل عدد
م�شاركات الأ�سطورة زين الدين
زي����دان م��ع منتخب فرن�سا،
يف امل��رك��ز ال��راب��ع �ضمن �أكرث
ال�لاع��ب�ين م�شاركة يف تاريخ
حامل لقب مونديال رو�سيا،
وف ًقا ملا ذكره موقع «�سكواكا».
ويت�صدر ليليان ت��ورام ،قائمة

�أكرث الالعبني م�شاركة يف تاريخ
فرن�سا بر�صيد  142مباراة،
وخلفه تيريي هرني بر�صيد 123
مواجهة ،ثم مار�سيل دو�ساييه
يف املركز الثالث بر�صيد 116
مباراة ،ثم زي��دان ولوري�س يف
املركز الرابع .وميتلك لوري�س،
عاما ،الفر�صة
�صاحب الـ 31
ً
لتخطي دو�ساييه �صاحب املركز
الثالث ،حيث ال يزال �أمام حار�س
توتنهام الإنكليزي� ،سنوات
�أخرى للم�شاركة مع الديوك.
يذكر �أن هوغو لوري�س ،حار�س
مرمى توتنهام الإنكليزي ،يلعب
مع املنتخب الفرن�سي منذ عام
.2008

