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أستراليا تخطف بطاقة 
ال��ع��ب��ور ل��ل��م��ون��دي��ال من 

بوابة هندوراس 
أح�����رز ال���ق���ائ���د م��اي��ل 
جيدنياك ثالثية )هاتريك( 
في مرمى هندوراس، لتفوز 
أس��ت��رال��ي��ا 3-1 وتتأهل 
إل����ى م���ون���دي���ال روس��ي��ا 
2018، للمرة اخلامسة 
في تاريخها والرابعة على 

التوالي.
وانتهت مباراة الذهاب 
ف��ي ه��ن��دوراس بالتعادل 
السلبي ب��ني املنتخبني، 
ليحسمها »ال��ك��ن��غ��ر« في 

لقاء اإلياب أمس األربعاء.
وجاءت أهداف جيدنياك 
في الدقائق 53 و72 و85، 
وج����اء ال��ه��دف��ان ال��ث��ان��ي 
والثالث من ضربتي جزاء، 
بعد أن ج��اء الهدف األول 

من ضربة حرة.
وفي اللحظات األخيرة 
م��ن امل���ب���اراة، رد منتخب 
الهندوراس بهدفه الوحيد 
حلفظ ماء الوجه وسجله 

ألبرت إليس.

منتخبا فرنسا وأملانيا قبل املباراة

فرحة العبي أستراليا

أملانيا تخطف التعادل في الوقت القاتل من فرنسا بقمة ودية مثيرة

قلب املنتخب النيجيري الثالثاء، الطاولة 
على نظيره النيجيري وحت��وي��ل تأخره 
بهدفني لفوز بأربعة أه���داف ف��ي امل��ب��اراة 
الودية التي احتضنها ملعب كوبان ستاديوم 

مبدينة كراسنودار الروسية.
وش��ه��دت امل��ب��اراة غ��ي��اب جن��م املنتخب 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعفاه املدرب 

خورخي سامباولي من خوض هذا اللقاء.
وكانت األرجنتني تقدمت بهدفني سجلهما 
إي��ف��ر بانيغا )ق28( وس��رج��ي��و أغ��وي��رو 

)ق36(.
وف��ي الدقيقة األخيرة من الشوط األول 
قلصت نيجيريا النتيجة )ق45( بواسطة 

كيليتشي إيهياناتشو.
وفي بداية الشوط الثاني سجل أليكس 
أيوبي )ق52( ه��دف التعادل، ثم تقدمت 
نيجيريا للمرة األولى في املباراة عبر بريان 

إيدو.

وفي الدقيقة )73( متكن أيوبي من إضافة 
الهدف الثاني له والرابع لفريق »النسور«.

وك��ان��ت األرج��ن��ت��ني ف���ازت ف��ي مباراتها 
الودية السابقة على روسيا بهدف نظيف 
سجله أغويرو، فيما أن نيجيريا كانت قد 
تعادلت م��ع اجل��زائ��ر ف��ي خ��ت��ام تصفيات 
أفريقيا املؤهلة للمونديال، بعد أن ضمنت 

تأهلها للبطولة، بهدف ملثله.
من جهة أخرى تعرض املهاجم األرجنتيني 
سيرجيو أجويرو لفقدان الوعي خالل فترة 
االستراحة بني شوطي مباراة منتخب بالده 
الودية أم��ام نيجيريا الثالثاء في روسيا، 
لينقل على إثر ذلك ألحد مستشفيات مدينة 

كراسنودار الروسية.
وأكد مسؤولو املنتخب األرجنتيني عبر 
ح��س��اب األخ��ي��ر ال��رس��م��ي على ت��وي��ت��ر، أن 
الالعب تعرض لإلغماء وأجريت له فحوصا 

طبية روتينية لالطمئنان عليه.

ولم يخرج أغويرو، صاحب الهدف الثاني 
لألرجنتني في املباراة التي انتهت بهزميتها 
2-4 أمام املنتخب النيجيري، للمشاركة في 
الشوط الثاني ومت استبداله مبهاجم بوكا 

جونيورز داريو بينديتو.
واعتقد اجلميع ف��ي ب��ادئ األم��ر أن��ه مت 
استبدال أغويرو ألسباب فنية ترجع إلى 
املدير الفني للمنتخب األرجنتيني، خورخي 
سامباولي، لكن بعد ذل��ك أعلن أن الالعب 
تعرض إلغماء داخل غرفة خلع املالبس بني 
شوطي املباراة.. وقال سامباولي في املؤمتر 
الصحفي ال��ذي أعقب امل��ب��اراة: »سيرجيو 
عاني من دوار بني شوطي املباراة وكان يجب 

أن يخرج«.
وأف��اق أغويرو من إغماءاته لكنه ذهب 
إلى أحد املستشفيات على سبيل االحتياط 
بصحبة طبيب املنتخب األرجنتيني دوناتو 

فياني.

وذك���ر ف��ي��ان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات لشبكة 
»TYC« التليفزيونية الرياضية: »رغم أنه 
لدينا رحلة إلى مدينة مانشستر اإلجنليزية 
إال أن��ن��ا فضلنا أن نتأخر للقيام بجميع 

الفحوصات لالطمئنان«.
وأشار الطبيب أيضا إلى أن أغويرو خضع 
لعملية جراحية وهو في ال�15 من العمر في 
الشريان التاجي للقلب، منع على إثرها من 

ممارسة الرياضة على مستويات كبرى.
وفي املباراة، سجل أغويرو هدفه رقم 36 
مع املنتخب األرجنتيني، ليصبح بذلك ثالث 
الهدافني في تاريخ هذا الفريق بعد ليونيل 
ميسي )61 هدفا( وغابرييل باتيستوتا )54 

هدفا(.
وي��ب��دو أن م��ه��اج��م مانشستر سيتي 
اإلجنليزي حجز مكانا له في تشكيلة منتخب 
األرجنتني قبل انطالق منافسات بطولة كأس 

العالم 2018.

مشكلة قدمية في القلب قد تنهي مسيرة أغويرو
نيجيريا تقلب الطاولة على األرجنتني برباعية وديا

البرتغال تفرض على أميركا التعادل وديا

أغويرو نقل إلى املستشفى بني شوطي املباراة

انتهى اللقاء الذي جمع منتخب البرتغال بضيفه 
الواليات املتحدة بالتعادل اإليجابي 1-1، على ملعب 
»د.ماجالهايس بيسوا« مبدينة ليريا البرتغالية، في 
إطار استعدادات بطل أوروب��ا لكأس العالم 2018 
بروسيا. جاء هدفا اللقاء في الشوط األول، حيث 
بادر املنتخب األمريكي بالتسجيل في الدقيقة 21 

بأقدام وستون مكيني، قبل أن يتعادل فيتورينو 
أنتونيس بعدها ب�10 دقائق إث��ر خطأ ف��ادح من 
احل��ارس األمريكي الذي مرت الكرة من حتته على 

الرغم من بعد تسديدة أنتونيس من جهة اليسار.
وفشل املنتخب األمريكي في بلوغ كأس العالم 

للمرة األولى منذ 1986 باملكسيك.

بعد املفاجآت التي شهدتها التصفيات املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، 
وكان آخرها خروج املنتخب اإليطالي على يد نظيره 
السويدي اإلثنني، تأكد غياب العديد من النجوم عن 
املونديال، رمبا يأتي على رأسهم جيانلويجي بوفون 

وآريني روبن وغاريث بيل.
ومن بني أبرز العبي العالم ميكن تكوين تشكيلة 
لفريق من النجوم تضم كال من جيانلويجي بوفون 
حل��راس��ة امل��رم��ى، وجيورجيو كيليني وأن��دري��ال 
بارزالي وسوكراتيس وديفيد أالبا للدفاع، وأرتورو 
ف��ي��دال وآري���ني روب��ن وأردا ت���وران خل��ط الوسط، 
وغ��اري��ث بيل وكريستيان بوليسيتش وبيير-
إميريك أوباميانغ للهجوم، كما ميكن اختيار أمثال 
أليكسيس سانشيز وأن��دري��ه يارمولينكو وإدي��ن 

دجيكو كاحتياطيني.
ولكن هؤالء الالعبني الذين تبلغ قيمتهم في سوق 
االنتقاالت مئات املاليني من ال��دوالرات، لن يكونوا 
ضمن املشاركني ف��ي بطولة ك��أس العالم بعد أن 

أخفقت منتخبات بالدهم في تخطي التصفيات.
ويعد حارس املرمى اإليطالي بوفون، الذي يكمل 
ال�40 من عمره في يناير )كانون الثاني( املقبل، 
أشهر الغائبني عن املونديال الروسي، وفقد فرصة 
املشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، بعد أن 

أطاحت السويد بإيطاليا عبر امللحق الفاصل.
وك��ان ب��وف��ون، جنم حراسة مرمى يوفنتوس، 
توج مع املنتخب اإليطالي بلقب كاس العالم 2006 
بأملانيا، ووصل معه إلى نهائي كأس األمم األوروبية 
2012. وأنهى بوفون اإلثنني مسيرته الدولية التي 
استمرت ط��وال عقدين، وش��ارك خاللها في 175 

مباراة مع املنتخب. 
كذلك يغيب النجمان اإليطاليان بارزالي وكيليني 
عن املونديال الروسي، كما يغيب النجم اليوناني 

سوكراتيس، والنمساوي أالبا، والتركي توران.
كذلك أنهى آريني روبن مسيرته الدولية بعد أن 
أخفق املنتخب الهولندي في التأهل للمونديال، وذلك 

بعد أن غاب أيضا عن نهائيات كأس األمم األوروبية 
املاضية )يورو 2016(، علما بأنه وصل إلى النهائي 
ف��ي م��ون��دي��ال 2010، وأح���رز امل��رك��ز ال��ث��ال��ث في 

مونديال 2014 بالبرازيل.
ويغيب أي��ض��ا ف��ي��دال بعد أن أخ��ف��ق املنتخب 
التشيلي، الفائز بآخر نسختني من كأس أمم أمريكا 
اجلنوبية )كوبا أمريكا(، في جتاوز تصفيات القارة 
التي جاءت املنافسة فيها شرسة وك��ادت أن تشهد 
إخ��ف��اق املنتخب األرجنتيني ال��ذي ي��ق��وده النجم 
ليونيل ميسي، قبل أن ينتفض ويتأهل من خالل 

الفرصة األخيرة.
وسيفتقد املونديال عروض وأهداف بيير-إميريك 
أوباميانغ، جنم بوروسيا دورمتوند األملاني، حيث 
خرج املنتخب الغابوني من التصفيات األفريقية، 
كما خ��رج منتخب وي��ل��ز ال���ذي يضم النجم بيل، 
من التصفيات األوروب��ي��ة بعد أن أخفق في تكرار 
املستويات التي سبق وقادته للوصول إلى نصف 

النهائي في يورو 2016.
أم��ا األمريكي بوليسيتش، فرمبا تكون صدمة 
الغياب عن املونديال أقل تأثيرا عليه، حيث ال يزال 

يبلغ من العمر 19، وال تزال الفرصة كبيرة أمامه.

جنوم خارج سماء مونديال روسيا
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أفلت املنتخب األملاني من هزمية محققة أمام ضيفه الفرنسي، وتعادل 
معه في الوقت القاتل 2-2 الثالثاء، في مباراة كرة القدم الودية التي 

جمعت بينهما في كولونيا.
وسجل أليكسندر الكازيت، مهاجم آرسنال اإلجنليزي، هدفي املنتخب 

الفرنسي في الدقيقتني 33 و71، وسجل تيمو فيرنر مهاجم اليبزغ 
الهدف األول للمنتخب األملاني )امللقب باملاكينات( في الدقيقة 56، ثم 
خطف الرس ستيندل مهاجم بروسيا مونشنغالدباخ هدف التعادل 

القاتل ألصحاب األرض في الوقت بدل الضائع.

ومنذ خسارته أمام املنتخب الفرنسي 0-2 في ال��دور قبل النهائي 
لبطولة كأس األمم األوروبية املاضية )يورو 2016( بفرنسا، خاض 
منتخب املاكينات 20 مباراة ولم يخسر في أي منها، لكنه كان قريبا 
للغاية من خسارة هذه املسيرة الرائعة على يد الديوك الفرنسية لكن 

ستيندل أنقذ املوقف ببراعة.
وتأهل املنتخب األملاني بطل العالم إلى مونديال روسيا بتصدره 
املجموعة الثالثة من التصفيات األوروبية برصيد 30 نقطة من 10 

انتصارات كما تصدرت فرنسا املجموعة األولى برصيد 23 نقطة.

2018 دروجبا سيعتزل في نهاية 
سيعتزل ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق 
كرة القدم بعد نهاية موسم دوري الدرجة الثانية 

األمريكي في نوفمبر 2018.
وفاز دروجبا بأربعة ألقاب في الدوري االجنليزي 
املمتاز ضمن 14 لقبا حققها خ��الل مسيرته مع 
تشيلسي التي شملت مشاركته في أكثر من 380 
مباراة. ويلعب مهاجم ساحل العاج السابق حاليا 
م��ع فينكس راي��زي��ن��ج ف��ي ث��ان��ي درج���ات ال���دوري 

بالواليات املتحدة.

وأب���ل���غ دروج���ب���ا م��ح��ط��ة آر.إم.س�������ي س��ب��ور 
التلفزيونية الفرنسية ”أعتقد أن العام املقبل سيكون 

األخير لي. في نقطة ما يجب أن أتوقف“.
وأضاف ”أنا بحاجة لوقت من أجل مشروعاتي 

األخرى“.
واستمتع دروجبا مبسيرة مذهلة على مستوى 
األندية فشارك في أكثر من 670 مباراة مع ثمانية 
فرق مختلفة بينها اوملبيك مرسيليا الفرنسي وغلطة 

سراي التركي. 

فضيحة جديدة تهز أركان الـ »فيفا«
أق���دم م��س��ؤول أرجنتيني ك���روي س��اب��ق على 
االنتحار الثالثاء، يوم اتهامه بتلقي رشى في افتتاح 
احملاكمات في نيويورك ضمن ملف الفضائح الذي 

هز االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( منذ عام 2015.
وبحسب م��ا ذك��رت وس��ائ��ل إع��الم أرجنتينية، 
ألقى خورخي ديلهون بنفسه حتت قطار في إحدى 
ضواحي العاصمة بوينس أي��رس، كما ذكر موقعا 

»كالرين« و»ال ناسيون«.
وك��ان املسؤول التسويقي أليخاندرو بورزاكو 
شهد الثالثاء أّن ديلهون ورجال ثانيا يدعى بابلو 
باالدينو، تلقيا ماليني الدوالرات مقابل منح حقوق 

بث مباريات كرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير.
وأشارت التقارير إلى أّن الرجلني عمال آنذاك في 
برنامج »كرة القدم للجميع« احلكومي، حتت إشراف 
الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، والذي كان له 

حقوق بث املباريات في األرجنتني.
وف��ّن��د ب��ورزاك��و، ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ف��ي شركة 
»تورنيوس اي كومبتنسياس« في محكمة فدرالية 
في نيويورك، كيف دفعت شركته ماليني الدوالرات 

مل��س��ؤول��ي احت���اد أم��ي��رك��ا اجلنوبية ل��ك��رة القدم 
)كومنيبول(، ألكثر من عقد من الزمن لضمان حقوق 

بث أبرز بطوالت كرة القدم.
وأق��ر ب��ورزاك��و بذنبه في نوفمبر 2015 بتهم 
االب��ت��زاز، االحتيال االلكتروني وم��ؤام��رات غسيل 
األم���وال، وه��و أح��د 42 مسؤوال وم��دي��را تسويقيا 

متهمني بفضائح فيفا.
ووج��ه��ت االت��ه��ام��ات إل��ى 42 م��س��ؤوال وث��الث 
ش��رك��ات، بعد ش��ك��وى قضائية م��ن 236 صفحة 
تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فساد، 
مبخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون 

دوالر أميركي.
ويحاكم في نيويورك ثالثة من هؤالء فقط دفعوا 
ببراءتهم، وهم الرئيس السابق لالحتاد البرازيلي 
لكرة القدم جوزيه ماريا مارين، والنائب السابق 
لرئيس االحت��اد الدولي الباراغوياني خوان أنخل 
نابوت، والبيروفي مانويل بورغا الذي قاد احتاد 
كرة القدم في بالده حتى عام 2014، وكان عضوا في 

جلنة التطوير في الفيفا.

2018 »هاتريك« جيدنياك يقود أستراليا ملونديال روسيا 

بوفون أبرز الغائبني عن املونديال


