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أنهى العب الوسط اإلسباني، خافي مارتينيز، 
املحترف السابق في صفوف بايرن ميونخ 

األملاني، حالة الجدال املتعلقة بوجهته املقبلة، 
ه سينضم إلى صفوف نادي قطر، 

ّ
بعدما أعلن أن

املنافس في دوري نجوم قطر، في منافسات 
املوسم املقبل. وظهر مارتينيز )32 عامًا( في مقطع 
فيديو على صفحات النادي القطري، أعلن خاللها 

: »أصدقائي في 
ً
انتقاله إلى صفوف الفريق قائال

ني سأراكم قريبًا جدًا«.
ّ
قطر، يسعدني أن ابلغكم أن

خطف املدريدي رايو فاليكانو ثالث بطاقات 
الصعود إلى »الليغا« بعدما كانت قريبة من 

الكتالوني جيرونا، بفوزه عليه في عقر داره في 
إياب النهائي الفاصل بهدفني من دون رد. وكان 
رايو خسر مباراة الذهاب على ملعبه األسبوع 

املاضي )1-2(، قبل أن يرد الدين ملنافسه بانتصار 
اليوم، ليحسم املواجهتني بنتيجة )3-2(. وبهذا 
الفوز، يعود رايو للوجود ضمن كبار »الليغا« 

بعد موسمني أمضاهما في الدرجة الثانية.

حصد العب التنس الفرنسي أوغو هامبرت، 
املصنف الـ31 عامليًا، في مدينة هاله األملانية، 
لقبه األول على األراضي العشبية بالفوز في 

النهائي على الروسي آندريه روبليف، املصنف 
السابع، بواقع )6 - 3( و)7 - 6( و)6 - 4(. وخاض 
الالعبان أول مباراة نهائية لهما على األراضي 
 الفرنسي استطاع التأقلم بشكل 

ّ
العشبية، لكن

أفضل واختتم اللقاء بالفوز في ساعة و27 دقيقة، 
لُيحقق ثالث لقب في مسيرته.

خافي مارتينيز 
ينتقل إلى فريق 

قطر رسميًا

رايو يُحبط أحالم 
جيرونا ويقتنص ثالث 

بطاقات »الليغا«

هامبرت يتوج بلقبه 
األول على العشب 

في هاله

انتزع فريق أتالنتا 
هوكس بطاقة 
التأهل إلى 
المباراة النهائية 
في المنطقة 
الشرقية للمرة 
األولى منذ 
2015، بفوزه 
في المباراة 
السابعة من 
سلسلة نصف 
النهائي على 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
)103-96( في 
»بالي أوف« 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين، 
الذي شهد أيضًا 
فوز فينيكس 
صانز بمباراته 
األولى في 
نهائي المنطقة 
أتالنتا هوكس يسعى للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم )Getty(الغربية.
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لندن ـ العربي الجديد

تــصــل مــواجــهــات املــجــمــوعــة الــرابــعــة 
»يورو 2020« إلى محطتها األخيرة  لـ
الــيــوم الــثــاثــاء، مــن خـــال مــبــاريــات 
إنكلترا  منتخب  يــواجــه  إذ  الــثــالــثــة،  الــجــولــة 
نــظــيــره الــتــشــيــكــي، فــيــمــا تــلــتــقــي كــرواتــيــا مع 
ــلـــى مــلــعــب  الـــلـــقـــاء األول، وعـ فــــي  اســـكـــتـــلـــنـــدا. 
ــدن، ســـيـــحـــاول املــنــتــخــب  ــنــ ــي لــ ــلـــي« فــ ــبـ ــمـ »ويـ
اإلنــكــلــيــزي مــحــو الـــصـــورة غــيــر املــقــنــعــة التي 
ــتــــن، بـــعـــد فـــوز  ــهــ ــــي أول مــــواجــ ظـــهـــر بـــهـــا فـ
صــعــب عــلــى كــرواتــيــا بــهــدف، وتــعــادل سلبي 
 مــهــمــة كــتــيــبــة »األســــود 

ّ
ضـــد اســكــتــلــنــدا. لــكــن

الثاثة« لن تكون سهلة، وهو يواجه متصدر 
عليه  يتفوق  الــذي  التشيك،  منتخب  الترتيب 

روما ـ العربي الجديد

أكد املنتخب اإليطالي لكرة القدم تأهله إلى 
الدور ثمن النهائي من بطولة أوروبا »يورو 
2020« بــتــحــقــيــق انــتــصــار ثــالــث تـــوالـــيـــا، إذ 
تغلب األحد على منتخب ويلز بنتيجة 1ـ0، 
بيسينا،  ماتيو  أتــانــتــا،  العــب  توقيع  حمل 
ليتصدر املجموعة األولى متقدما على ويلز 
التي ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي، وحلت 
سويسرا فــي املــركــز الثالث بــفــارق األهـــداف، 
ملعرفة  املــجــمــوعــات  بقية  نــتــائــج  وستنتظر 
أّي  دون  مــن  تركيا  غـــادرت  بينما  مصيرها، 

نقطة بعد ثاث هزائم.
وكان املنتخب اإليطالي قد ضمن التأهل منذ 
الجولة الثانية، بعد انتصاره على سويسرا 
3ـ0، وقبل ذلك كان قد انتصر على تركيا في 

الجولة األولى 3ـ0 أيضا.
الــعــالــم  كــــأس  فـــي  ــازه  إنــــجــ وعــــــادل األزوري 
1990 فــي إيــطــالــيــا، وبــطــولــة أوروبـــــا 2000، 
عندما نجح في تحقيق العامة الكاملة في 
الثانية،  دور املجموعات وتأهل إلى املرحلة 
 ثالثا في البطولة، 

ّ
وخال مونديال 1990 حل

 في مركز الوصيف.
ّ

وفي »يورو 2000« حل
ــتـــصـــار رقــم  ــالـــي االنـ وحـــقـــق املــنــتــخــب اإليـــطـ
11 تــوالــيــا، وهـــي سلسلة مــثــالــيــة لــــأزوري، 
ـــهـــا تــضــمــنــت مـــبـــاريـــات ضمن 

ّ
خــصــوصــا أن

تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ومدد املنتخب اإليطالي سلسلة املباريات من 
دون هزيمة لتصل إلى 30 لقاء، إذ تعود آخر 
هزيمة إليطاليا ضد املنتخب البرتغالي إلى 
النتائج تؤكد  أيلول 2018، وهــذه  سبتمبر/ 
حسن استعداد األزوري منذ أصبح روبرتو 

مانشيني  املــــدرب  ونــجــح  مــدربــه.  مانشيني 
فــي مــعــادلــة رقــم قياسي عــمــره 82 عــامــا، في 
سلسلة املباريات من دون هزيمة، بعدما قاد 
اإليطالين  بـــوزو،  فيتوريو  الــســابــق  املـــدرب 
إلـــى هـــذا الــرقــم فــي الــنــصــف األول مــن الــقــرن 
الرقم في  املاضي. ويمكن ملانشيني تحطيم 

الـــدور ثمن النهائي فــي حــال قــيــادة إيطاليا 
إلى التأهل. كما نجح املنتخب اإليطالي في 
ــــداف مـــجـــددًا، وذلـــك لفترة  تــفــادي قــبــول األهـ
تـــجـــاوزت 1000 دقــيــقــة، إذ يــعــود آخـــر هــدف 
دخــــل مـــرمـــى اإليـــطـــالـــيـــن ضـــد هـــولـــنـــدا إلــى 
وأصــبــح   .2020 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   14

إلى  يتأهل  منتخب  أول  اإليــطــالــي  املنتحب 
الدور الثاني من اليورو، بعد الحصول على 

العامة الكاملة من دون أن يقبل أي هدف.
أهـــداف بعد 3 مــبــاريــات،  وســجــل األزوري 7 
اإليطالي خال  للمنتخب  مــعــّدل  أعلى  وهــو 
دور املــجــمــوعــات فــي مــشــاركــاتــه فــي بطولة 

أوروبــــا أو كـــأس الــعــالــم. واســتــفــاد املنتخب 
اإليطالي من طرد أمبادو الذي تدخل بتهور 
ليترك منتخب ويلز في نقص عددي، ويدخل 
تــاريــخ الــيــورو مــن الــبــاب الخلفي، إذ أصبح 
 20 بعمر  النهائيات،  في  ُيطرد  أصغر العــب 

عاما و279 يوما.

إيطاليا بالعالمة الكاملة 
إلى دور الـ16

بفارق األهداف، بعدما انتصر على اسكتلندا 
وتعادل مع كرواتيا بهدف ملثله. ورغم غياب 
حــســه الــتــهــديــفــي، اتــخــذ غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، 
 
ّ
مدرب إنكلترا، خطوة غير مألوفة، بتأكيد أن
مــبــاراة جمهورية  كــن سيبدأ  هــاري  املهاجم 
أدائه  التشيك. وتعّرض كن لانتقادات عقب 
املخيب الذي تسبب في استبداله في مباراتي 
إنــكــلــتــرا فــي الــبــطــولــة حــتــى اآلن، ســـواء خــال 
التعادل سلبا  أو  كرواتيا  على  1-صفر  الفوز 
مع اسكتلندا. وعــادة ال يشير ساوثغيت إلى 
تشكيلته األســاســيــة، إلـــى حــن إعــانــهــا قبل 
انطاق املباراة بوقت قصير. وقال ساوثغيت، 
التلفزيونية عن مشاركة  »أي.تــي.فــي«  ملحطة 
ذلـــك، نعم  أن تفترض  أســاســيــا: »يمكنك  كــن 
بالتأكيد، ال أمانع في أن أعطيك هذه املعلومة«. 
 الفوز على التشيك سيضمن 

ّ
وتدرك إنكلترا أن

لها صــدارة املجموعة والتأهل إلى دور الـ16. 
 قراراته باستبدال كن في 

ّ
وقال ساوثغيت، إن

املــبــاراتــن كانت ألســبــاب مــحــددة، ولــم يشكك 
ــــاف: »فـــي واحـــدة  فــي أداء قــائــد الــفــريــق. وأضـ
من املباراتن )كرواتيا( كنا متقدمن بالفعل 
وكــنــا بــحــاجــة لــلــمــزيــد مـــن الــطــاقــة والــضــغــط 
والحفاظ على التقدم ولسنا بحاجة لتسجيل 
املزيد من األهــداف، هاري بذل مجهودًا كبيرًا 
ــــه يــجــب تقنن 

ّ
فـــي كـــأس الــعــالــم، وشــعــرنــا أن

 هــــذه املــــــرة«. وتـــابـــع »لــديــنــا 
ً
مــشــاركــتــه قــلــيــا

خـــيـــارات جــيــدة عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء والــدفــع 
ه أهــم العــب لدينا، 

ّ
املــبــاراة، لكن ببعضها فــي 

ال يــوجــد شــك فــي ذلـــك، عليك فقط النظر إلى 
للفريق«.  أهميته  لــتــدرك  أهــدافــه معنا  مــعــدل 
ــه عنصر أساسي 

ّ
وأضــاف مــدرب إنكلترا: »إن

يسجلها،  التي  لأهداف  فقط  ليس  وحيوي، 
 شــيء آخــر يقوم 

ّ
لكن فــي صناعة اللعب وكــل

 كــــن يــتــعــرض 
ّ
بـــــــه«. ويــــــــدرك ســـاوثـــغـــيـــت أن

 
ّ
ــــه يــثــق فــي أن

ّ
ــه قـــال إن

ّ
النــتــقــادات حــالــيــا، لــكــن

املــهــاجــم قـــادر على الـــرد على ذلــك بــاألهــداف. 
ــه ستكون هناك الكثير من 

ّ
أن وأكــمــل: »أعـــرف 

ــه مـــّر بــذلــك 
ّ
ــارة عــنــه حــالــيــا، لــكــن ــثـ األســئــلــة املـ

100 مـــرة مـــن قـــبـــل«. مـــع ذلــــك، مـــا زال مصير 

EURO  2020  يورو

ستحدد مباريات الجولة األخيرة للمجموعة الرابعة، 
المتأهلين إلى الدور الثاني من »يورو 2020« من خالل 

مواجهة منتخب إنكلترا نظيره التشيكي

)Getty/إنكلترا تفوقت على التشيك في ملعب »ويمبلي« عام 2019 )أشلي ويسترن

)Getty/اسكتلندا تملك حظوظًا في التأهل إذا فازت على كرواتيا )كاريغ ويليامسون

كرواتيا تأمل في خطف بطاقة التأهل )دامير سنكار/فرانس برس(

)Getty/إيطاليا هزمت ويلز رغم غياب عّدة العبين عن التشكيلة األساسية )كالوديو فيا

11 فوزًا على التوالي إليطاليا من دون تلقي أّي هدف )مايك هويت/فرانس برس(

إنــكــلــتــرا بـــدور الــســتــة عــشــر فــي يــدهــا، بفضل 
فوزها في اللقاء االفتتاحي على كرواتيا، وال 
التعادل  الثاني سوى  املركز  يحتاج أصحاب 
لــتــأكــيــد مــكــانــهــم فــي األدوار اإلقــصــائــيــة، في 
 الفوز سيضعهم في صدارة الترتيب. 

ّ
حن أن

فريقه  رؤيــة  بعد  بالرضا،  ساوثغيت  وشعر 
يحافظ على شباكه نظيفة للمرة الرابعة ضد 
اسكتلندا، فيما سيحاول تكرار الفوز الساحق 
في   0-5 التشيك  جمهورية  على  حققه  الـــذي 
لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  خال  ويمبلي، 
 خصمهم 

ّ
لــكــن األمــــم األوروبـــيـــة 2020،  كـــأس 

انتقم من خال الفوز 2-1، في أكتوبر/تشرين 
األول 2019.

ولــيــســت لــــدى جــمــهــوريــة الــتــشــيــك مــخــاوف 
ــعـــّرض لها  جـــديـــدة بـــشـــأن اإلصــــابــــة الـــتـــي تـ
ــا، وهـــــو الــــذي  ــيــ ــرواتــ ــريـــك شـــيـــك أمــــــام كــ ــاتـ بـ
يــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــن رفــقــة الــبــرتــغــالــي 
ــــداف.  كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، بــرصــيــد 3 أهـ

مــن جــهــتــه، يــأمــل وصــيــف مــونــديــال روســيــا 
انــتــصــار  تــحــقــيــق  كـــرواتـــيـــا  2018، مــنــتــخــب 
ربــمــا يلحقه بــركــب املــتــأهــلــن، بــعــد حصده 
ــل لــقــاء  ــبـ نــقــطــة يــتــيــمــة مــــن مـــواجـــهـــتـــن. وقـ
اســكــتــلــنــدا، طـــالـــب زالتـــكـــو دالـــيـــتـــش، املــديــر 
واضح  بتطوير  الكرواتي،  للمنتخب  الفني 
فـــي أداء الـــفـــريـــق خــــال آخــــر مـــبـــاريـــاتـــه في 
املؤتمر  دور املجموعات. وقــال داليتش، في 
التي  للقاء: »هذه ليست كرواتيا  الصحافي 
تخيلتها، لكن ما زالت أمامنا فرصة أخيرة«. 
التشيك 1-1،  الكرواتي مع  املنتخب  وتعادل 
ــهـــدف نــظــيــف أمــــام  وذلــــــك بـــعـــد الـــخـــســـارة بـ
املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي الـــجـــولـــة األولــــــى. 

ويجب على املنتخب الكرواتي أن يفوز على 
نــظــيــره االســكــتــلــنــدي، لــيــكــون لــديــه أمـــل في 
الــتــأهــل إلـــى دور الــســتــة عــشــر. وعـــن املــبــاراة 
أن  التشيكي، أوضــح داليتش  املنتخب  أمــام 
األول،  الــشــوط  فــي  سيئ  بشكل  ظهر  فريقه 
الثاني.  الشوط  بداية  مع  تحّسن  األداء   

ّ
وأن

بروزوفيتش،  مارسيلو   
ّ
أن املـــدرب  وأضـــاف 

ــيــــان، الــــــذي شــــــارك فــــي وقـــت  ــر مــ ــتـ ــــب إنـ العـ
أمــام التشيك، من املمكن  املــبــاراة  متأخر من 
املنتخب  أمــام  األســاســي  للتشكيل  يعود  أن 
ــة قــائــمــة  ــفـــرصـ ــنـــدي. ومـــــا زالــــــت الـ ــلـ ــتـ ــكـ االسـ
ـــ16، بفضل  ــ الســكــتــلــنــدا، لــلــتــأهــل إلـــى دور الـ

التعادل السلبي مع املنتخب اإلنكليزي.

يـورو بـازار

منتخب كرواتيا لم 
يقدم ما هو منتظر منه 

في »يورو 2020«

■ أبدى املهاجم الهولندي ممفيس ديباي سعادته وفخره باالنضمام 
العالم  في  فريق  بأعظم  الــذي وصفه  اإلسباني،  برشلونة  إلــى صفوف 
الذي يخوض حاليًا منافسات  الالعب،  ويحظى بأفضل جمهور. وقال 
»يورو 2020« مع منتخب هولندا، في تصريحات لوسائل إعالم: »إنني 
يعيشون  برشلونة  مشجعو  البلوغرانا.  جمهور  أمــام  للعب  متحمس 
أن أشكر  أود  القدم كثيرًا.  كــرة  اللعب بطريقة خاصة جــدًا، ويعشقون 
ــــدرب. إنـــه حــلــم أصــبــح حقيقة«.  إدارة بــرشــلــونــة بــأســرهــا، الــرئــيــس واملـ
وانضم املهاجم الهولندي إلى صفوف برشلونة بعقد ملدة موسمني، في 
صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ليون الفرنسي، الذي قدم 

معه مستوى رائعًا، جذب إليه أنظار الكبار املوسمني املاضيني.

■ استعرض خوان البورتا، رئيس فريق برشلونة اإلسباني، أول 100 
يوم له منذ توليه مسؤولية إدارة النادي »الكتالوني«، وذلك في مقابلة مع 
صحيفة )ال بانغوارديا( اإلسبانية، وقد أكد أنه وجد النادي في وضع 
أســوأ مما كــان يتوقع. وصــرح البــورتــا: »لقد وجــدت الــنــادي أســوأ مما 
كنت أتوقع، مع أنني كنت أتوقع بالفعل أن يكون في وضع معقد للغاية. 

سيجرى شرح كل شيء، وإال سنصبح متورطني. دائمًا ما يظهر نفس 
األشخاص في العقود. هناك أشياء يجب شرحها، وسأطلب من مجلس 
اإلدارة السابق القيام بذلك. ال أستبعد أي إجــراء«. وعن الالعبني الجدد 
الــنــادي: »ستكون  قــال رئيس  الذين يجرى ضمهم لصفوف برشلونة، 
هناك ثالث أو أربع صفقات أخــرى. نعمل على تشكيل فريق تنافسي 

للغاية، وسنكافح من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا«.

بانديف )37  الشمالية املخضرم غــوران  أكد قائد منتخب مقدونيا   ■
»يــورو  نهاية مــشــواره في بطولة  الدولية في  املباريات  اعتزل  أنــه  ســن( 
2020«. وسجل بانديف 38 هدفًا في 120 مباراة دولية، علمًا أن األولى 
له كانت عام 2001، وسجل بانديف، الفائز مع إنتر االيطالي بلقب دوري 
إلى  الشمالية  مقدونيا  منتخب  تأهل  هــدف  عــام 2010،  ــا  أوروبـ أبــطــال 
أول بطولة كبرى له في مباراة امللحق ضد جورجيا في تشرين الثاني/

نوفمبر املاضي. كما نال شرف تسجيل أول أهداف مقدونيا الشمالية 
في بطولة »يورو 2020« عندما أدرك التعادل في مرمى النمسا، قبل أن 

يسقط منتخب بالده )3 - 1(.

■ قررت الجمعية العمومية لالتحاد النرويجي لكرة القدم عدم مقاطعة 
مونديال قطر 2022، وفي مؤتمر استثنائي دعا إليه االتحاد النرويجي 
لكرة القدم، صوت 368 مندوبًا لصالح اقتراح يرفض املقاطعة، في مقابل 
تأييد 121. وتحتل النرويج، التي لم تشارك في بطولة دولية كبرى منذ 
بطولة »يورو 2000«، املركز الرابع في املجموعة السابعة من التصفيات 
املؤهلة ملونديال قطر، برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، خلف تركيا 
لكل منهما(. وبالتالي، في حال نجحت  )7( وهولندا ومونتينيغرو )6 
في التأهل إلى النهائيات، ستشارك النرويج في املونديال القطري املقررة 
إقامته العام املقبل من 21  تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون األّول/

ديسمبر.

حسين غازي

خسر منتخب تركيا ثالث مواجهة له في بطولة »يورو 2020« وكانت 
أمام سويسرا 3-1، في املباراة التي احتضنها ملعب »باكو األوملبي« 

مساء األحد، ليودع البطولة من دون أّي نقطة.
ولم يقدم بوراك يلماز ورفاقه ما كان منتظرًا منهم في البطولة، بعدما 
النتائج  رغــم  القارية،  املسابقة  في  واحــدة  نقطة  تحقيق  عن  عجزوا 

املبهرة التي تحققت خالل التصفيات.
وخرجت الصحف التركية بعناوين عكست خيبة األمل التي عاشها 
العرس  فــي  بعيدًا  بالذهاب  النفس  ُيمني  كــان  الــذي  التركي،  الــشــارع 
الــذي قــاد تركيا  الفني، شينول غونيش،  املــديــر  الــقــاري تحت قــيــادة 
الــكــروي، من خــالل حصد برونزية  ألفضل إنجاز لها في تاريخها 

مونديال 2002، في كوريا الجنوبية واليابان.
وكتبت صحيفة »فاناتيك« في عنوانها: »ماذا توقعنا وماذا حصدنا؟ 
بنتيجة  »خرجنا  شــفــق«:  »يني  عنونت  جهتها  مــن  كبيرا«  إحباطا 
صفرية... أكمل فريقنا الوطني أمم أوروبا 2020 من دون أّي نقطة«.

وكتبت صحيفة »حــريــت«: »هزيمة بـــ3 أهــداف في املــبــاراة املصيرية 
بباكو... شعور سيئ في يورو 2020«. أما صحيفة »ميليت« فكتبت: 

»4 أهداف في باكو... املنتخب قال وداعًا ليورو 2020«.

ملعب 
ُحــر

خيبة أمل في تركيا

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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أيوب الحديثي

إنكلترا  القدم عامة ومنتخب  فيليبس عشاق كرة  أبهر كالفني 
على وجه الخصوص بعد املستوى املميز الذي قدمه حتى اآلن 
في بطولة »يورو 2020«، وهو الفتى املحبوب لفريق ليدز، والذي 
إلى  والدته، حيث اضطر  إلى  تألقه  الفضل في مشوار  يحسب 

عيش حياته من دون والده، الذي يقضي عقوبة حبس طويلة.
الالعب كان من املواهب املحظوظة التي وجدت مكانها في بطولة 
يــورو 2020، بعد تأجيلها ملدة عام كامل بسبب أزمــة فيروس 
كورونا، حيث قبل 12 شهرا لم يكن فيليبس قد لعب حتى في 
في  كبير  فيليبس بشكل  وســاهــم  املــمــتــاز.  اإلنكليزي  الـــدوري 
صعود ليدز إلــى الـــدوري املــمــتــاز، الــعــام املــاضــي، حيث حرص 
حينها على التقاط الصور رفقة عائلته في ملعب »إيالند رود«، 
بوجود جدته التي توفيت في شهر شباط/ فبراير املاضي بعد 
مرض لم يمهلها طويال، والتي كانت واحدة من أوائل األشخاص 
الذين اتصل بهم فيليبس عندما انضم إلى منتخب إنكلترا ألول 

مرة في شهر آب/ أغسطس املاضي.
لكن أحد األشخاص املفقودين في صور الالعب دائما هو والده 
مــارك، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن، ويبعد خمسة أميال 
لم  الــذي  لــيــدز. وكــان فيليبس،  فقط عــن ملعب تدريبات فريقه 

يترعرع في أفضل حال، ولم يعش مع والده قط، صريحًا بشأن 
سجن أبيه في املاضي، حيث أوضح أنه دخل في مجال خاطئ 

مليء باملخدرات والقتال.
ــــد فيليبس مــن أصـــل جــامــايــكــي، وكــــان العـــب خــط الــوســط  وال
أن يتدخل  املاضي، قبل  الصيف  البلد في  بتمثيل هذا  مرتبطا 
فــي حمل  لديه حظوظا كبيرة  أن  لــه  غــاريــث ساوثغيت ويــؤكــد 
قميص منتخب »األسود الثالثة«. وأثناء نشأته، تلقى فيليبس 
وإخوته وجبات مدرسية مجانية، واآلن يحرص هو على التبرع 
لبنوك الطعام في منطقته، في الوقت الذي أشاد بالعمل »الضخم« 
الذي قام به زميله في منتخب إنكلترا ماركوس راشفورد بشأن 
هذه القضية أثناء وباء كورونا. وكان فيليبس في الـ11 من عمره 
حينما التقى بحبيبة طفولته بيهان، التي كانت تعمل حتى وقت 
قريب في مهمتني، كموظفة استقبال وأمينة صندوق في مطعم 
ألف  فيليبس يكسب حوالي 50  بــأن  االعتقاد  واآلن، مع  بيتزا، 
جنيه إسترليني في األسبوع، يمكنه رعاية أسرته بشكل مثالي.
وهناك شخصية رئيسية أخرى كان لها دور كبير في مسيرة 
هذا الالعب، هو مدرب ليدز  مارسيلو بيلسا، الذي عندما تولى 
منصبه في عام 2018، قال لفيليبس شيئني: إنه سيحوله من 
العــب خــط وســط مهاجم إلــى العــب دفــاعــي، وهــو املــركــز الــذي 

شغله مع منتخب إنكلترا، وإنه بحاجة إلنقاص وزنه.

كالفين فيليبس
نجم كرة قدم موهوب قدم نفسه بقوة في بطولة »يورو 2020« 

مع المنتخب اإلنكليزي

)Getty( بيرو ُتعزز فرص تأهلها إلى الدور الثاني

كوبا أميركا وجه رياضي
بيرو تصعق كولومبيا

ــران  ــيـ ــنـ ــالـ ــتـــخـــب الــــكــــولــــومــــبــــي بـ ــنـ ســــقــــط املـ
الــصــديــقــة وفــــــّرط بــالــتــالــي بــفــرصــة حسم 
ــع نــهــائــي من  ــــدور ربـ بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الـ
مــنــافــســات بــطــولــة »كـــوبـــا أمــيــركــا« املــقــامــة 
ـــك بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام  ــ ــل، وذلـ ــرازيــ ــبــ فــــي الــ
نتيجة مفاجئة  فــي   )1  –  2( بــيــرو  منتخب 
في غويانا ضمن منافسات الجولة الثالثة 
من املجموعة األولى. وكانت الفرصة قائمة 
املضيفة  بالبرازيل  للحاق  كولومبيا  أمــام 
ــــن إلـــــى ربـــع  ــيـ ــ ــفــــائــــزة بـــمـــبـــاراتـــيـــهـــا األولـ الــ
الــنــهــائــي، بــعــدمــا دخــلــت لــقــاء الــبــيــرو وفــي 
جعبتها أربع نقاط من فوزها افتتاحا على 
ثــم تعادلها سلبا  اإلكــــوادور بهدف نظيف 
مع فنزويا في مباراة هيمنت عليها تماما 
لكنها عجزت عن الوصول إلى الشباك. لكن 
قاسية  ُمني بخسارة  الــذي  بــيــرو،  منتخب 
فــي مباراته األولـــى أمــام الــبــرازيــل برباعية 
نظيفة، سجل مفاجأة كبيرة وعزز حظوظه 
بــبــلــوغ الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــنــيــلــه ثــاث 
نـــقـــاط مـــن مـــبـــاراتـــن بــفــضــل هــــدف عكسي 
سجله ييري مينا في مرمى منتخب باده 
ــانـــي. ووجــــــدت كــولــومــبــيــا  ــثـ فـــي الـــشـــوط الـ
الدقيقة 17 حن سدد  نفسها متخلفة منذ 

يوشيمار يــوتــون الــكــرة مــن خـــارج املنطقة 
القائم وسقطت أمــام سيرخيو  فارتدت من 
وانتظرت  الشباك.  فــي  تابعها  الــذي  بينيا 
كولومبيا حتى بداية الشوط الثاني إلدراك 
التعادل من ركلة جزاء تسبب بها الحارس 
بــــدرو غــايــيــســي بــإســقــاطــه مــيــغــيــل بــورخــا 
فــي املــنــطــقــة املــحــرمــة، فــانــبــرى لــهــا األخــيــر 

وحولها بنجاح في الشباك )د.53(.
تدم  لــم  بالتعادل  الكولومبية  الفرحة  لكن 
ــكـــرة فـــي الــشــبــاك  ــول مــيــنــا الـ ، إذ حــ

ً
طــــويــــا

كريستيان  نفذها  ركنية  ركلة  إثــر  بــصــدره 
هــزيــمــتــهــا  بـــبـــاده  مــلــحــقــا  )د.64(،  كــويــفــا 
ــى فـــي الــبــطــولــة واألولــــــى أيـــضـــا أمـــام  ــ األولــ
البيرو في املواجهات الـ11 األخيرة بينهما، 
»كوبا  بطولة  نهائي  نصف  منذ  وتحديدًا 

أميركا« عام 2011 )صفر-2 بعد التمديد(.
تكون  بــأن  النفس  ي 

ّ
تمن كولومبيا  وكانت 

البرازيل  حاسمة لتأهلها حن تتواجه مع 
فـــي ريـــو دي جــانــيــرو فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
األخيرة لها بواقع وجود خمسة منتخبات 
أن منتخبا  يــعــنــي  )مــــا  كـــل مــجــمــوعــة  فـــي 
سيغيب حكما عن جــولــة(، ورغــم الخسارة 
أصــل  مــن  منتخبات  أربــعــة  تــأهــل  ونتيجة 
الـــدور  إلـــى  خمسة فــي كــل مــن املجموعتن 
ربـــع الــنــهــائــي، ال تــــزال حــظــوظ كــولــومــبــيــا 
كــبــيــرة فــي الــعــبــور بــمــا أنــهــا تــحــتــل حاليا 
املـــركـــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق نــقــطــة أمـــــام الــبــيــرو 
)تــبــقــى لــأخــيــرة مـــبـــاراتـــان(، واثــنــتــن أمــام 
فــنــزويــا الـــتـــي خـــاضـــت مــبــاراتــهــا الــثــالــثــة 
الوقت  باقتناص تعادل في  فيها  ونجحت 
القاتل أمام اإلكوادور )2 – 2(، بفضل رونالد 

هرنانديز )90+1(.
وتقدمت اإلكـــوادور مرتن في املــبــاراة عبر 
باتا  )د.39(، وغونزالو  بريسيادو  إيرتون 
األمــريــن  تعاني  الــتــي  فنزويا  لكن  )د.71(، 
ــابــــات الــكــثــيــرة فـــي صــفــوفــهــا  نــتــيــجــة اإلصــ
بــفــيــروس كـــورونـــا، أدركـــــت الــتــعــادل األول 
برأسية إدسون كاستيو )د.51(، ثم الثاني 
بكرة رأسية أخرى لهرنانديز بعد عرضية 
ــالــــذات، مــســتــفــيــدًا مـــن ســوء  مـــن كــاســتــيــو بــ

تمركز باتا )90+1(.
واحـــدة تخوضها  مــبــاراة  لفنزويا  وتبقى 
فــــي 27 الـــحـــالـــي ضــــد مــنــتــخــب بــــيــــرو فــي 
بــرازيــلــيــا، فـــي وقـــت تــلــعــب اإلكـــــــوادور ضد 
الــبــيــرو والـــبـــرازيـــل املــضــيــفــة فـــي مــبــاراتــن 
ــر مــــــشــــــوار املـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــــــحــــــددان مــــصــ

ُ
ســــــت

اإلكوادوري في البطولة القارية.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

شــــــــهــــــــدت مــــــنــــــافــــــســــــات ذهـــــــــاب 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة، نـــتـــائـــج طــيــبــة 
الجزائري  القبائل  شبيبة  العربي  للثاثي 
وبــيــرامــيــدز املــصــري والــرجــاء املــغــربــي، مع 
اإليــــاب، لتصبح  إلــى جــولــة  الحسم  تأجيل 
هــنــاك فــرصــة لــتــكــرار مــا حــدث فــي النسخة 
التقى نهضة بركان  املاضية 2020، حينما 
املغربي مع بيراميدز املصري، في النهائي، 
وفــاز األول باللقب، وقبلها عام 2019 حن 
جــمــع الــنــهــائــي الـــزمـــالـــك املـــصـــري بنهضة 

بركان املغربي، وفاز الزمالك بالبطولة.
فــــي الــــبــــدايــــة، تــمــثــلــت انــــتــــصــــارات األنـــديـــة 
العربية في فوز وحيد عبر شبيبة القبائل 
الـــجـــزائـــري، وذلــــك بــعــد تــفــوقــه عــلــى القطن 
الكاميروني )2-1( وهي نتيجة مريحة، في 
ــر  ظــل تحقيقها عــلــى مــلــعــب األخـــيـــر، واألمـ
ــو تــســجــيــل 3 أهــــــــداف فـــقـــط فــي  الـــثـــانـــي هــ
الهدف  أي بمعدل هــدف ونصف  مباراتن، 
في املباراة الواحدة، وجاء تسجيل الثاثية 
ــد، بــعــدمــا تـــعـــادل بــيــرامــيــدز  ــ فـــي لـــقـــاء واحــ
املصري مع الرجاء املغربي بنتيجة سلبية.
كـــمـــا شــــهــــدت هـــــذه الـــجـــولـــة عـــــدم تــعــاطــف 
األرض مـــع أصــحــابــهــا، حــيــث فــشــل القطن 
وخسر  ملعبه،  على  الفوز  في  الكاميروني 
أمـــــــــام شـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل، فـــــي وقـــــــت فــشــل 
بــيــرامــيــدز فـــي الـــفـــوز عــلــى مــلــعــبــه وتــعــادل 
ــربـــي بــــــدون أهــــــــداف. كــمــا  ــغـ ــع الــــرجــــاء املـ مــ
كـــان تــراجــع مــســتــوى الــنــجــوم الــكــبــار، مثل 
وسفيان  بــيــرامــيــدز،  نجم  السعيد  عبدالله 
رحيمي نجم الرجاء املغربي، واللذين غابت 
أهــدافــهــمــا فــي مـــبـــاراة الــفــريــقــن فــي ملعب 
ــانـــت جـــولـــة الــــذهــــاب لــلــدور  بـــيـــرامـــيـــدز. وكـ

فوز جزائري وتعادل 
مصريـ  مغربي

ما بين تفوق جزائري وتعادل مصري - مغربي، ارتفعت حظوظ النهائي 
القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  كأس  بطولة  في  الخالص  العربي 
لموسم 2020-2021، والمقرر في العاشر من يوليو/تموز المقبل في بنين، 

ما يرفع من حظوظ تحقيق العرب لقبًا جديدًا

تقرير

في  مثيرة  للكونفيدرالية،  النهائي  نصف 
أحداثها ومليئة باملفاجآت، تصدرها نهاية 
الرجاء  بن  جمعت  التي  العربية  املواجهة 
ــيـــدز املــــصــــري فــــي مــلــعــب  ــرامـ ــيـ املـــغـــربـــي وبـ
األخير بالتعادل. وأمسى الرجاء في حاجة 
التأهل  بــأّي نتيجة، لحصد تأشيرة  للفوز 
القارية،  الكأس  وانتزاع  النهائية،  للمباراة 
فيما يحتاج بيراميدز للفوز على الرجاء أو 
 )3-3( أو   )2-2( أو   )1-1( اإليجابي  التعادل 

للتأهل إلى النهائي.
وعانى بيراميدز من سوء إدارة األرجنتيني 
للمباراة،  الفني،  املدير  أروابارينا،  رودلفو 
ــة، مــثــل  ــاربــ ــبــــدء بـــكـــامـــل قـــوتـــه الــــضــ ــم الــ ــ رغـ
ورمضان  عــادل  وإبراهيم  السعيد  عبدالله 
 مــن 

ً
ــا ــاتــ ــكــــب خـــطـــأ قــ صـــبـــحـــي، ولـــكـــنـــه ارتــ

ــــال الـــلـــعـــب بــــــدون رأس حــــربــــة، خــاصــة  خـ
فــي ظــل فــقــدان الــبــوركــيــنــي إيــريــك تــــراوري 
الصريح،  املهاجم  رأس  لــدور  الحربة  رأس 
األيمن،  الجناح  أفضل في  وإجــادتــه بشكل 
ولم تنجح تغييرات أروابارينا في صناعة 
ــدم جـــاهـــزيـــة كـــل من  ــل عــ أي تــغــيــيــر، فـــي ظـ
محمد فاروق ومحمود وادي اللذين حاول 

الرهان عليهما في تعديل النتيجة.
فــي املــقــابــل، نــجــح األســعــد الــشــابــي، املــديــر 
الــفــنــي لـــلـــرجـــاء، فـــي الــتــعــامــل بــشــكــل جيد 
 3 بـ  اللعب  اللقاء، خصوصا في جانب  مع 
العبي ارتكاز في الوسط، هم زكريا الوردي 

وفابريس نجوما وعمر العرجون، والرهان 
على املرتدات السريعة عبر سفيان رحيمي 
وبـــن مــاالنــغــو ومــحــمــود بــن حــلــيــب، ولكن 
افتقد الفريق اللمسة األخيرة وظهر التسرع 

واضحا في أداء الاعبن داخل امللعب.
ــبـــاراة عــــودة الـــحـــارس املــصــري  وشــهــدت املـ
الدولي أحمد الشناوي )30 سنة( للمشاركة 
ــاب، بــــدال من  ــيـ ــات بــعــد طــــول غـ ــاريـ ــبـ فـــي املـ
شــريــف إكــرامــي، وتــصــدى ألكــثــر مــن فرصة 
مــغــربــيــة، وأعــــاد الـــهـــدوء إلـــى دفــــاع الــفــريــق 
مـــن خـــال الــتــوجــيــهــات املــســتــمــرة لــزمــائــه 
املدافعن، وهو ما ساهم في خروج الفريق 
ولم  الدفاعي،  الصعيد  بنتيجة جيدة على 
تهتز شباكه بعد سقوطه املحلي قبلها أمام 
سموحة السكندري بثاثة أهداف مقابل ال 

شيء.
ــاراة أخــــــــرى، عـــــاد فــــريــــق شــبــيــبــة  ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري بــفــوز غـــال ومــســتــحــق، 
عــلــى حــســاب مضيفه الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف عــلــى مــلــعــب األخــيــر، 
تأشيرة  قريبا من حصد  الشبيبة  ليصبح 
الفوز  التأهل للنهائي، ويدين الشبيبة في 
الغالي إلى حارسه بن يوط، الذي يعد رجل 
املباراة والذي تصّدى لكل الفرص والكرات 
العرضية، ولعب دورًا بارزًا في منح فريقه 
ــاراة  ــبــ ــي املــ ــه قـــدمـــا فــ فــــــوزًا غـــالـــيـــا وضـــــع بــ

النهائية للبطولة القارية.
وجــــــــاءت املـــــبـــــاراة مـــثـــيـــرة، تـــفـــوق خــالــهــا 
الشبيبة  وكــــان  األول،  الـــشـــوط  فـــي  الــقــطــن 
أكــثــر اســتــحــواذا فــي املــقــابــل، ونــجــح القطن 
في خطف هدف عبر العبه المبيرت أريانا 
ــاد أن يــســجــل مــرتــن.  ــ فـــي الــدقــيــقــة 29، وكـ
عبر  للتسجيل  فرصة  الشبيبة  أهــدر  فيما 
بــن شــريــفــة، ثــم سجل أحــمــد كـــروم التعادل 
لينتهي   44 الــدقــيــقــة  فـــي  الــقــبــائــل  لشبيبة 

شبيبة القبائل 
الجزائري يُحقق انتصارًا 

مهمًا في الجولة

تاباريز غير راض حتى اآلن عن األداء الهجومي ألوروغواي
بأن فريقه  أوروغـــواي،  تاباريز، مــدرب منتخب  اعترف املخضرم، أوسكار واشنطن 
آخــر 4  لم يسجلوا أي هــدف خــالل  أنهم  الهجومي، ال سيما  األداء  مطالب بتحسني 
االســتــحــواذ ال  أن  أثــنــاء مؤتمر صحافي على  تاباريز  عــام. وشــدد  مباريات بشكل 
صنع فرص للتسجيل، وهنا تكمن املشكلة األساسية، حسب رأيه. 

ُ
يعني شيئا إذا لم ت

وأضــاف تاباريز »ربما ال نجازف بالشكل املطلوب، ولكننا نحاول من خالل بعض 
التغييرات أو استقدام الالعبني القادرين على تحقيق هذا الهدف، وعندما نتقن شيئا، 
فاألمور تصبح أكثر سهولة، وهذا هو شغلنا الشاغل حتى اآلن«. وأكد صاحب الـ74 
لن  الحالي  الالعبني، وأن موقهم  أداء  ليس مستاء من  بالقلق، ولكنه  أنــه يشعر  سنة 

يتسبب في اهتزاز وحدة أو طموحات املجموعة.

قطر تتفاوض على شراء مليون لقاح للجماهير 
في مونديال 2022

أكد رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، أن بالده تتفاوض على شراء مليون 
اللقاح ضد  على  تحصل  لم  والتي   2022 قطر  مونديال  التي ستحضر  للجماهير  لقاح 
فيروس كورونا املستجد بعد، وفقًا لوكالة األنباء القطرية الرسمية )قنا(. وقال آل ثاني، 
الذي تعد بالده أول بلد عربي يستضيف املونديال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من 
العام املقبل: »نتفاوض مع شركة لتوفير مليون مصل ضد فيروس كورونا بهدف تطعيم 
بعض الجماهير التي ستحضر للمونديال«. ولم يحدد رئيس الوزراء القطري اسم الشركة 
أو نوع املصل، لكنه شدد على أن بــالده »لن تسمح بحضور الجماهير في املالعب دون 
تقدمًا في  األكثر  الــدول  إحــدى  عد قطر 

ُ
وت املــصــل«.  الكاملة من  الجرعات  الحصول على 

تطعيم مواطنيها، ووفقا لرئيس الوزراء »سيحصل نحو 72% من سكان قطر األسبوع 
الحالي على جرعة على األقل« من اللقاح في بلد يسكنه نحو 3 ماليني شخص.

فيرستابن يبتعد بصدارة منافسات فورموال 1 بعد التتويج 
بجائزة فرنسا الكبرى

نجح الهولندي، ماكس فيرستابن، قائد فريق ريد بول، في التتويج بلقب سباق الجائزة 
الكبرى في فرنسا في منافسات فورموال 1، بعد التفوق على البريطاني لويس هاميلتون 
)مرسيدس( واملكسيكي سيرخيو بيريز، زميله في الفريق، ليواصل صدارة الترتيب العام 
لفات  أول 10  تقدم في  الثنائي. وكــان هاميلتون  يقدمها  التي  املميزة  املستويات  بفضل 
بفارق 1.7 ثانية عن أقرب منافسيه، قبل أن ينجح فيرستابن في منتصف السباق بعد 
دخول البريطاني إلى مناطق الصيانة، ليسيطر بعدها على الصدارة، وينجح زميله بيريز 
الفنلندي،  جــاء  الــرابــع  املركز  وفــي  الثالث.  املركز  في  التتويج  منصات  على  الصعود  في 
فالتيري بوتاس )مرسيدس(، بينما كان املركز الخامس من نصيب سائق فريق مكالرين 
الندو نوريس، وتاله زميله في الفريق، األسترالي دانييل ريتشاردو، في املركز السادس. 
وبهذه النتيجة واصل فيرستابن تصدر املنافسات بوصوله إلى النقطة 131، ويليه لويس 
هاميلتون بـ119، بينما يأتي بيريز في املركز الثالث برصيد 84 نقطة، وهو ما يعطي فريق 

ريد بول الفرصة لالبتعاد صدارة بطولة العالم للفورموال 1 هذا املوسم.

تصفيات كأس العرب: ُعمان تتجاوز الصومال وتتأهل
بلغ املنتخب العماني نهائيات بطولة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره 
الــصــومــالــي )2 - 1( فــي الــلــقــاء الـــذي جـــرى عــلــى اســتــاد جــاســم بــن حــمــد فــي الـــدور 
التمهيدي. وسجل للمنتخب العماني محسن الغساني )د.12( وصالح اليحيائي من 
ركلة جزاء )د.36(، بينما سجل للصومال أبيل جيجلي )د.55(. وفرض فريق املدرب 
املقبالي  العزيز  عبد  وكاد  املجريات،  على  ايفانكوفيتش، سيطرته  برانكو  الكرواتي، 
أن يسجل في وقت مبكر عندما واجــه الحارس مصطفى محمد وســدد كرة ارتدت 
من العارضة )د.8(. ثم عــاود املقبالي إطــالق كرة قوية ارتــدت من الحارس ليتابعها 
الغساني في الشباك هدف السبق )د.12(، وعزز صالح اليحيائي التقدم بهدف ثان 
وأحــرج  )د.36(،  الــحــارس  لعرقلة من  تعرضه  بعد  الغساني  ركلة جــزاء كسبها  من 
املنتخب الصومالي منافسه في الشوط الثاني خصوصا بعدما قلص الفارق بهدف 

ابيل جيجي من رأسية )د.55( وبحث عن هدف التعادل دون نجاح.

على هامش الحدث

الرجاء المغربي 
خرج متعادًال من 
قمة بيراميدز 
)Getty( المصري

الــشــوط بــالــتــعــادل بــهــدف لــكــل فــريــق. وفــي 
الــشــبــيــبــة،  أداء  تــحــســن  ــثــــانــــي،  الــ الــــشــــوط 
وكانت له األفضلية األكبر، خاصة من حيث 
ــفــــرص، ونـــجـــح في  الـــخـــطـــورة ومــــعــــدالت الــ
الثنائي أحمد  الــثــانــي عبر  الــهــدف  إضــافــة 
كــروم وبــن سايح، وكــاد أن يسجل 3 مــرات، 
الشبيبة  الدقيقة 62 تسجيل  أن تكتب  قبل 
ــامـــي بــنــيــران  ــهـــدف الـــثـــانـــي عــبــر بــيــيــر إتـ الـ
أيت  العبه،  كــرة  اصطدمت  عندما  صديقة، 

أسلوبنا، الحت لنا عدة فرص في الشوطن 
األول والـــثـــانـــي، كــنــت أتــمــنــى عــــدم اهـــتـــزاز 
ــان فــي غير  شــبــاكــنــا، هـــدف الــقــطــن األول كـ
 ردة الفعل الخاصة 

ّ
سير أحداث اللقاء، لكن

ــاءت قـــويـــة وســجــلــنــا هــدفــن  ــ بــالــاعــبــن جـ
وحققنا الفوز«. وتابع: »بالتأكيد فرصتنا 
قوية في بلوغ املباراة النهائية، لكن علينا 
ملعبه،  فــي  القطن  على  الــفــوز  طــّي صفحة 
ــاب لـــن يـــكـــون ســـهـــا، الــقــطــن قـــد يــكــون  ــ اإليــ

ولم  الشباك.  وسكنت  بجسده  عبدالسام، 
الفريق الكاميروني في  تفلح كل محاوالت 
اللقاء بفوز شبيبة  إدراك التعادل، لينتهي 

القبائل على القطن بهدفن مقابل هدف.
وفــي هــذا اإلطـــار، أكــد دينس الفــانــي، املدير 
سعادته  الجزائري،  القبائل  لشبيبة  الفني 
الــكــبــيــرة بــالــفــوز عــلــى الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
في عقر داره، وقــال: »حققنا نتيجة مميزة 
ــاء، فــرضــنــا  ــقــ ــلــ ــلـــى الــ ــلـــغـــايـــة، ســـيـــطـــرنـــا عـ لـ

أشـــــد خــــطــــورة وشـــــراســـــة، فـــهـــو لــــن يــلــعــب 
تحت الضغط، وهذا قد يؤثر بالسلب على 
ــدة، سنركز  ــ العــبــيــنــا إذا تــعــامــلــوا بــثــقــة زائـ
عــلــى االســـتـــشـــفـــاء الـــبـــدنـــي والــتــخــلــص من 
الدفاعية  اإلجــهــاد سريعا وعــاج األخــطــاء 
مستوى  أفــضــل  لتقديم  الــاعــبــن  وتجهيز 
التأهل  االنتصار وبطاقة  اللقاء لحسم  في 
والعامة  بشكل جيد  النهائية  املباراة  إلى 

الكاملة من لقاءي الذهاب واإلياب«.
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