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ثنائية ريتشارليسون تقود البرازيل لفوز ساحق على السلفادور
سجل ريتشارلسيون هدفني في
مباراته الدولية األولى بالتشكيلة
األساسية ليساعد البرازيل على
الفوز 5-صفر على السلفادور في
ماريالند ليلة األربعاء.
ول��ع��ب��ت ال��ب��رازي��ل بتشكيلة
جديدة ومنح امل��درب تيتي فرصة
املشاركة الدولية األولى للحارس
نيتو والظهير إيدر ميليتاو كما بدأ
ألول مرة بريتشارليسون في قلب
الهجوم وارتور في وسط امللعب.
وتأقلم الالعبون اجلدد سريعا
في مواجهة منافس يحتل املركز
 72في التصنيف العاملي واحتاجت
ال��ب��رازي��ل إل��ى ث�لاث دق��ائ��ق فقط
الفتتاح التسجيل حني هز نيمار

الشباك من ركلة جزاء بعد اعاقة
ريتشارليسون داخل املنطقة.
ووض��ع ريتشارليسون اسمه
في قائمة املسجلني بعد  13دقيقة
أخرى عندما أطلق تسديدة رائعة
سكنت الشباك من  15مترا وبعد
مرور نصف ساعة جعلت البرازيل
النتيجة 3-صفر عن طريق فيليبي
كوتينيو ال���ذي س��دد ف��ي املرمى
من عند حافة منطقة اجل��زاء بعد
متريرة من نيمار.
وأجرى الفريقان تغييرات خالل
االس��ت��راح��ة لكن ال��ب��رازي��ل بطلة
العالم خمس م��رات احتاجت إلى
خمس دقائق فقط لتسجيل الهدف
الرابع عن طريق ريتشارليسون

ال��ذي استغل ك��رة ضالة ليطلق
تسديدة منخفضة من داخل منطقة
اجلزاء.
وأح�����رز م��ارك��ي��ن��ي��وس ه��دف
ال��ب��رازي��ل اخل��ام��س ف��ي الدقيقة
األخيرة بضربة رأس عقب ركلة
ركنية نفذها نيمار.
وقال ريتشارليسون ”أنا سعيد
بالهدفني وبالفرصة التي منحها لي
املدرب تيتي .اآلن سنحتفل ثم أعود
إلى النادي ملواصلة العمل“.
وتخوض البرازيل مباراتيها
الوديتني املقبلتني في السعودية
أمام أصحاب األرض في  12أكتوبر
تشرين األول ثم ضد األرجنتني
بعد أربعة أيام أخرى.

نيمار :استعادة انتصارات «السامبا» أفضل
وسيلة للخروج من حالة «خيبة األمل»
أكد جنم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا
سيلفا أن االنتصارين اللذين حققهما الفريق على
منتخبي ال��والي��ات املتحدة والسلفادور ميثالن
أفضل وسيلة للخروج من حالة خيبة األمل التي
أصابت الفريق بعد السقوط املبكر في بطولة كأس
العالم  2018بروسيا.
وخرج املنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) من
دور الثمانية في املونديال الروسي وخاض الفريق
اجلمعة املاضي ،أول مباراة له بعد املونديال حيث
تغلب على نظيره األمريكي  0-2ودياً ،ثم اكتسح

منتخب السلفادور  0-5اليوم األربعاء ،وديا ً.
وسجل نيمار الهدف األول للمنتخب البرازيلي
في مباراة السلفادور وصنع ثالثة أه��داف أخرى
في نفس املباراة .وأعرب الالعب عن سعادته بهذا
األداء القوي الذي قدمه في املباراة ،وقال“ :عانينا
في كأس العالم ،وعانيت بشكل خاص ،ولهذا ،من
الرائع أن أعود بهذا الشكل للفريق”.
وأوض���ح“ :استعادة الن��ت��ص��ارات وتسجيل
األه���داف وم��س��اع��دة زم�لائ��ي ه��ي أف��ض��ل وسيلة
بالطبع”.

أحد أهداف البرازيل في مرمى السلفادور

األرجنتني تتقاسم تعادال باهتا بدون أهداف مع كولومبيا
ت���ع���ادل���ت األرج���ن���ت�ي�ن ب�����دون أه����داف
م��ع كولومبيا ف��ي م��ب��اراة ودي��ة أقيمت في
ن��ي��وج��ي��رزي فجر األرب��ع��اء ل��م ي��ق��دم فيها
الفريقان ما ميكن أن يسعد جماهيرهما بعد
أداء محبط في كأس العالم لكرة القدم.
وتصدى ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا
بشكل جيد لتسديدة من إكسيكيل باالسيوس
ف��ي الدقيقة ال��س��ادس��ة بينما ك��ان نظيره
األرجنتيني فرانكو أرماني أكثر نشاطا في
الشوط الثاني لكن الفريقني لم يظهرا أنهما
قادرين على تسجيل أهداف.
واستخدم الفريقان مدربني مؤقتني من
أجل املباراة إذ استقال خوسيه بيكرمان من
تدريب كولومبيا األسبوع املاضي ولم تعني
األرجنتني بعد بديال خلورخي سامباولي
الذي ترك منصبه عقب كأس العالم.
وأش��رك��ت األرجنتني ،التي لعبت بدون
ليونيل ميسي ،تشكيلة شابة ولم تنجح في
صنع الكثير أمام املنتخب الكولومبي األكثر
خبرة.
وقال ليونيل سكالوني مدرب األرجنتني
املؤقت ”أعتقد أننا قمنا مبا يتعني علينا القيام
به .هؤالء الالعبون يعرفون اآلن ماذا يعني
ارتداء قميص األرجنتني .أظهر كثيرون اليوم
أنهم سيمنحون الفريق شيئا في املستقبل“.
وستكون مباراة األرجنتني القادمة يوم
 16أكتوبر تشرين األول ضد البرازيل في
السعودية بينما تلتقي كولومبيا مع الواليات
املتحدة في تامبا الشهر املقبل أيضا.

انتصار عسير لإلكوادور على غواتيماال
تغلب منتخب اإلك���وادور بصعوبة بالغة ،على
نظيره منتخب غواتيماال ،بهدفني نظيفني ،في املباراة
الودية التي جمعت بينهما ،فجر أمس األربعاء ،في
مدينة شيكاجو األمريكية.
وسجل اينر فالنسيا الهدف االفتتاحي لإلكوادور،
في الدقيقة  82برأسية ،بعد أن تلقى متريرة سحرية
من زميله ،خوامن كارلوس باريديس.
وقبل أن يتعافى منتخب جواتيماال م��ن صدمة
الهدف األول ،سجل الالعب روماريو إيبارا الهدف
الثاني لإلكوادور ،في الدقيقة  ،84عبر هجمة من ثالث
ملسات ،حيث بدأها احلارس ألكسندر دومينجيز بركل

الكرة بقوة ،لتصل إلى فالنسيا ،الذي هيأها بدوره إلى
إيبارا ،ليصوب األخير مباشرة في شباك جواتيماال.
ورغ��م أنه حسم اللقاء لصاحله ،في أقل من ثالث
دق��ائ��ق ،واج��ه منتخب اإلك���وادور صعوبات بالغة
الختراق دفاعات جواتيماال ،طوال املباراة.
وخاض منتخب اإلكوادور هذا اللقاء ،مفعما مبشاعر
حماسية كبيرة ،بعد أن فاز مؤخرا على جامايكا بهدفني
مقابل ال شيء ،في أولى جتارب مدربه اجلديد ،هيرنان
داري��و جوميز ،ولكنه واجه منافسا شرسا جنح في
إغالق كافة املساحات ،في أجناب ووسط امللعب ،أمام
مهاجميه.

بنما تخسر ودي ًا أمام فنزويال
تغلب املنتخب الفنزويلي ،بهدفني دون رد ،على
مضيفه البنمي ،في املباراة الودية التي جمعت بينهما
فجر أم��س األرب��ع��اء .وسجل هدفي اللقاء ،الالعب
الفنزويلي ساملون روندون ،في الدقيقة  66واألخيرة
من اللقاء.
من جانبه ،أك��د م��درب بنما ،ج��اري ستيمبل ،أنه
يتقبل الهزمية ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نتيجة
 ،0-2خادعة ،وأن النتيجة العادلة هي التعادل بني
الفريقني .وأرج��ع امل��درب البنمي ،هذا السقوط ،إلى
غياب التركيز عن العبيه خالل اللقاء.
وجلأ املنتخب الفنزويلي ،بقيادة مدربه رافائيل
دوداميل ،إلى الضغط الهجومي منذ بداية املباراة،
واستمرت نزعته الهجومية حتى الدقيقة  ،25ولكنه لم

ديفيد أوسبينا حارس مرمى كولومبيا خالل مباراة كولومبيا واألرجنتني

مولر يتمنى تعامل بايرن مع دوري
األبطال بإصرار أكبر من املعتاد
أعرب جنم كرة القدم األملاني الدولي توماس مولر عن أمله في
أن يبدأ فريقه بايرن ميونخ األملاني املوسم اجلديد لدوري أبطال
أوروبا بإصرار أكبر من املعتاد بعد خروجه املؤسف من البطولة
في املوسم املاضي.
وصرح مولر  ،إلى مجلة “شبورت بيلد” األملانية الرياضية
اليوم األربعاء  ،قائال “ :كأس العالم هذا الصيف واخلسارة
املؤسفة أمام ريال مدريد في دوري األبطال املوسم املاضي متثل
قوة دافعة إضافية متنحنا الطاقة واإلص��رار ...بناء على هذا ،
لدينا احلماس الشديد وكذلك امل��درب اجلديد الشاب والطموح
نيكو كوفاتش”.
ويتواجد بايرن في كل موسم ضمن قائمة املرشحني للمنافسة
على لقب دوري األبطال منذ أن أح��رزه في  2013لكنه لم يفز
باللقب منذ تتويجه بهذا اللقب.
وفي املوسم املاضي  ،خسر بايرن أمام الريال في املربع الذهبي
للبطولة ليستكمل الريال طريقه حتى الفوز باللقب.
وق��ال مولر  /28عاما“ : /لم نكن أب��دا بعيدين عن اللقب
الغالي ...أمتنى هذا املوسم أن تكون صفوف الفريق مكتملة خالل
الفترة من مارس إلى أيار/مايو املقبلني .ومن ثم  ،يكون كل شيء
ممكنا بالنسبة لنا”.
ويستهل بايرن مسيرته في البطولة هذا املوسم في ضيافة
بنفيكا البرتغالي يوم األربعاء املقبل ضمن منافسات املجموعة
اخلامسة بالدور األول للبطولة والتي تضم معهما كال من أياكس
الهولندي وآيك أثينا اليوناني.

ينجح في هز شباك الفريق صاحب األرض.
ولكن في الشوط الثاني ،أج��رى دودام��ي��ل بعض
التغييرات التي أنعشت فريقه ،وق��ادت��ه لتسجيل
هدفني للفوز باملباراة .وكشف دوداميل أنه قرر منح
جميع الالعبني ،حرية كبيرة في اللعب ،حتى يتمكنوا
من إب��راز قدراتهم التكتيكية ،ولكي يتعلموا كيفية
التصرف ف��ي امل��واق��ف والتحديات املختلفة ،التي
سيكون أبرزها بطولة كوبا أمريكا القادمة .وأبدى
دوداميل ،شعوره بالرضا جتاه أداء العبيه ،مؤكدا أن
الفوز على بنما على ملعبها ،وسيلة لدعم ثقة العبي
فنزويال في أنفسهم ،عندما يلعبون خ��ارج الديار.
وعلى اجلانب اآلخر ،أبدى العبو منتخب بنما ،حزنهم
لعدم متكنهم من العودة في النتيجة وإدراك التعادل.

أميركا تفوز على املكسيك ودي ًا بهدف دون رد
ف��از املنتخب األم��ي��رك��ي ل��ك��رة ال��ق��دم على
نظيره املكسيكي ،أحد أكبر منافسيه في منطقة
الكونكاكاف ،بهدف وحيد في املباراة الدولية
الودية التي أقيمت أول من أمس الثالثاء في
ناشفيل في تينيسي األميركية.
وش��ه��دت امل��ب��اراة ط��رد امل��داف��ع املكسيكي
أنخل سالديفار ،أربعة ان���ذارات ثالثة منها
لألميركيني ،ومشادتني كآلميتني ،فلم تخرج
قمة م��واج��ه��ات دول الكونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي) عن املألوف.
وأشرك املدربان اللذان يقومان بورشة عمل
لترميم املنتخبني في أعقاب خروج املكسيك من
ثمن نهائي مونديال  2018في روسيا ،وعدم
تأهل الواليات املتحدة ،تشكيلتني شابتني ال
متلكان اخلبرة.
وضمت التشكيلة املكسيكية سبعة العبني
يشاركون ألول م��رة ،وبلغ املعدل الوسطي
ألعمار الالعبني  23عامًا مقابل  23,5سنة
للتشكيلة األميركية.
وطال االنتظار حتى الشوط الثاني لرؤية
بعض املساحات في امللعب وبعض الفرص
على املرميني ،وأعطى دخول الالعب السريع

أنطوني روبنسون ب��دالً من إري��ك ليتشاي،
األميركيني تفوقاً ميدانياً ،وأربكت انطالقاته
الدفاع املكسيكي ما أدى إلى طرد سالديفار بعد
ارتكابه خطأ ضد ويل تراب (.)66
وسهل النقص العددي في صفوف املكسيك
مهمة األميركيني الذين غابوا عن املونديال ألول
مرة منذ  ،1986وسجل تايلر آدامس ( 19عامًا)
هدف الفوز من متابعة ناجحة لعرضية خلفية
من روبنسون ( ،)71مانحً ا زم�لاءه جرعة
معنوية بعد اخلسارة املؤملة أم��ام البرازيل
(صفر )-4اجلمعة املاضي.
ومنيت املكسيك التي يشرف عليها بشكل
م��ؤق��ت امل���درب ري��ك��اردو فيريتي بهزميتها
الرابعة توالياً بعد خسارتيها في املونديال
أم��ام السويد (صفر -3في دور املجموعات)
والبرازيل (صفر -2في ثمن النهائي) ،وودياً
أمام األوروغواي  4-1اجلمعة املاضي.
وفي شيكاغو ،منيت غواتيماال التي خسرت
اجلمعة ام��ام األرجنتني صفر ،-3بهزميتها
الثانية ف��ي أق��ل م��ن أس��ب��وع بسقوطها ام��ام
اإلكوادور صفر -2سجلهما إيبر فالنسيا ()82
وروماريو إيبارا مينا (.)84

العبو املنتخب األميركي يحتفلون بالفوز

مرسيدس يخشى من صحوة فيراري في سنغافورة
مرسيدس وفيراري

رمبا يكون لويس هاميلتون قد اقترب
من إح��راز لقب بطولة العالم فورموال 1
للسيارات للمرة اخلامسة ،بعدما وسع
الفارق مع أق��رب منافسيه عقب انتصار
مفاجئ في مونزا منذ أسبوعني ،لكن فريق
مرسيدس يقلل من ف��رص ف��وز السائق
البريطاني في سنغافورة.
وخالل مسيرة الفوز بلقب فورموال 4 1
مرات سابقة ،ظهر هاميلتون بشكل رائع

بعد العودة من العطلة الصيفية في ثالث
مناسبات ،وحقق االنتصارات املتتالية مع
مرسيدس ليغلق باب املنافسة.
ل��ك��ن ورغ���م أن ال��س��ائ��ق البريطاني
احتل املركز الثاني في بلجيكا ،واألول
ف��ي إيطاليا ،منذ استئناف امل��وس��م في
أغسطس ،ف��إن سيارته تعد على نطاق
واس���ع أق��ل ك��ف��اءة م��ن س��ي��ارة منافسه
سيباستيان فيتل ،ومن احملتمل أن تكون

األفضلية للسائق األمل��ان��ي خ�لال سباق
جائزة سنغافورة الكبرى األحد املقبل.
وت��راج��ع فيتل ثاني الترتيب بفارق
 30نقطة خلف هاميلتون ،بعدما تعرض
حلادث اصطدام في اللفة األولى مع غرميه
البريطاني في مونزا ،ويدرك السائق أنه
لم يعد بوسعه ارتكاب املزيد من األخطاء
قبل  7جوالت فقط على الوصول إلى خط
النهاية.

