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باراة األولى { موسكو - وكـاالت  يعيش آنخيل دي ماريا جنم باريس سان جيرمان ومنتخب األرجنتـ حلظات عصيبة في روسيا بعد التعادل أمام أيسلندا  ?1-1في ا
بـكأس العـالم.  وأشارت صحيـفة "ليـكيب" الفـرنسية إلى أن دي مـاريا بات مـهددا باجلـلوس على مقـاعد البـدالء في مباراة اجلـولة الثانـية أمام كـرواتيا يـوم غدا اخلميس 

حلساب زميله الشاب كريستيان بافون.
باراة األولى أمام أيسلندا. دير الفني لألرجنت غير راض عن مستوى دي ماريا في ا وأضافت أن خورخي سامباولي ا

وبدا من خالل تدريبات راقصي التاجنو اول امس اإلثن أنه ينوي إجراء بعض التعديالت على اخلطة والتشكيلة األساسية.
ا يـخوض مـواجهـة كرواتـيـا بثالثـة مدافـع هم نـيكـوالس تالـيـافيـكو نـيكـوالس أوتامـينـدي وجـابريـيل ميـركادو الـذي سيـشارك مـكان وكـشفت الـصحـيفـة أن سـامبـاولي ر

ماركوس روخو وفي خط الوسط سيشارك ماركوس أكونا مكان لوكاس بيليا.
ولفتت إلى أن هذه التعديالت تفسر أسباب الرسالة الغامضة التي كتبها آنخيل دي ماريا عبر حسابه على (إنستجرام).

لعب حـتى آخر نفس بـداخلهـا وتتحدى أي وقـال دي ماريا في رسـالته: "البـعض يتوسل لـلسماء في انـتظار مـعجزة بـينمـا تتواجد نـوعية أخـرى تقاتل وتـركض في أرض ا
صعاب تواجهها في وقت يبدو للبعض أن كل شيء انتهى

7 UOð«Ëd  ÂU √ U¹—U  Íœ W —UA  ÊQAÐ „uJý

{ مـدن  –وكـاالت- جتــرَّعت تـونس
من نـفـس الـكــأس الــذي شــرب مـنه
غـرب ومصر عـندما سـقطت أمام ا
إجنــلـــتــرا بــالــدقــيــقــة 1+90 فــيــمــا
استعرضت بلجـيكا قواها وحققت
فـــــوزًا ســــهالً عـــــلى بـــــنــــمــــا ((3-0
ضــــــــمن الــيـوم اخلــامس من أيـام

ونديال. ا
وخـطـفت الـسويـد فـوزًا صـعـبًا من
كـوريــا اجلـنــوبـيـة بــفـضل تـقــنـيـة
الفيـديو لتتـعقد األمور بـاجملموعة
الــســادســة الـتي شــهــدت مــفــاجـأة
كسيك انيا أمام ا مدوية بسقوط أ

   بهدف نظيف
تونس وإجنلترا

فـي الـــــــوقـت الــــــذي كـــــــانـت فـــــــيه
اجلـماهـيـر العـربيـة تُـمني الـنفس
بــتــحــقــيق تــونس مــا فــشل كل من
ـغـرب ومــصـر في الـســعـوديــة وا
حتـــقــيـــقه أكـــمل نـــســـور قـــرطــاج
اخلـيـبـة الـعربـيـة وبـنفس الـطـريـقة
الـتي سـقـط بـهـا الـفـراعـنـة وأسود

األطلس.
وقـدمت تونـس مبـاراة مـتواضـعة
وسيطر اإلجنـليز على اللـقاء تمامًا

خاصة في الـشوط األول وأضاعوا
أكثر من هدف.

لكن وبـخطـأ ساذج من كـايل والكر
مدافع اإلجنـليـز مع فخـر الدين بن
ــهـاجم الــتـونــسي أحـرز يـوسف ا
فــرجــاني ســاسي هــدف الــتـعــديل
لنـسور قـرطاج من ركـلة جـزاء بعد
تــقــدم األســود الــثالثــة عن طــريق

. هاري ك
وفي الـوقت الـذي كـانت تـسـيـر فـيه
ــبـاراة نــحـو الــتــعـادل جــاء كـ ا
واسـتــغل خـطــأ الـدفــاع الـتــونـسي
بــتـركه وحـيـدًا في مـنـطـقـة اجلـزاء
أثـنــاء ركـلــة ركـنـيــة لـيـنــقض عـلى
الكـرة برأسه ويضـعها في الـشباك

في (ق (90+1
جاريـث ساوثـجيت مـدرب منـتخب
إجنلترا أعرب عن سعادته بالفوز
مــشــيــرًا إلـى فــرحــته بـــالــطــريــقــة
التــــــي لعب بها فريقه على الرغم
من الـــركض الـــســـلـــبي ألكـــثــر من

ساعة.
 وأكــد أنَّ فـريــقه اســتــحق الــفـوز
بـعــدمـا صــنع الـكــثـيــر من الـفـرص
الـــواضــحـــة خـــاصــة في الـــشــوط

األول وســيـــطــر بـــشــكـل كــامل في
الشوط الثاني.

دير من جانـبه قال نبـيل معلـول ا
الــفــني لـلــمــنـتــخب الــتــونـسي إن

نـسور قـرطاج لعـبوا أمـام منـتخب
ـلك نسقًا عاليا وإذا قوي للغاية 
"حــقــقـنــا الـتــعــادل كـانـت سـتــكـون

تازة". نتيجة 

وأضــاف: "لـــكن آمل أن تــعـــطــيــنــا
اخلــســـارة الــتـــركــيـــز الــعـــالي في

تبقية". باريات ا ا
بلجيكا وبنما

بـدأت بــلـجــيـكـا مــواجـهـتــهـا أمـام
الضيف اجلـديد علـى بطوالت كأس
الـعـالم بـثـقـة كـبـيـرة وهـو مـا مـكن
بنمـا من االرتداد للـخلف ومنع أي
مـحـاوالت لـلـتـرسـانـة الـبـلـجـيـكـيـة
لـيــنـتــهي الـشــوط األول بـالــتـعـادل

السلبي.
لــكن بــلــجــيــكــا ســرعــان مــا بــدأت
الــشــوط الـــثــاني بــقــوة وســجــلت
ثالثـيـة مــتـتـالــيـة عن طـريق دريس
" ميرتـنز وروميـلو لوكـاكو "هدف

لتحقق  3نقاط سهلة.
واعـتلت بـلجـيكـا صدارة اجملـموعة
الــســـابــعــة بــفــارق األهــداف أمــام
ـرتبة إنكـلترا فـيمـا حتتل تونس ا

الثالثة وتتذيل بنما اجملموعة.
ــر كـــيـــفن دي بـــروين صـــانع وعـــبـَّ
ألعاب بلجيـكا عن سعادته بالفوز
خاصة بـعدما مـارس منتـخب بنما
الــكــثــيــر من الــضــغط عــلى العــبي

فريقه.
وقــال دي بــرويـن: "يـجـب أن يــكـون
لديك صبـر لو سجـلنا في أول ربع
ـزيد من سـاعـة كـنا حـصـلنـا عـلى ا

الفرص".

وأضــاف "عــرفــنــا أنه بــعــد ســاعــة
ـنافس مـتعـبًـا وسيـكون سـيكـون ا
ـسـاحات لـعـبـنا زيـد من ا لـديـنـا ا
جيدًا في الشوط الثاني وسجلنا 3

أهداف جميلة واألهم هو الفوز".
من جــــانـــبه كــــال هـــرنــــان داريـــو
ديح لـفريقه جومـيز مدرب بنـما ا
بـعـد األداء الـشـجـاع لـكـنه عـبَّر عن
كن خيبته من النـتيجة قائالً: "ال 
أن تـكـون الـنـتـيـجـة إيـجـابـيـة ألنـنا
كن لـلفارق أن خسرنا ( (0-3وكان 

يكون أكبر".
وتــابع: "عــنـدمــا تــنـظــر أين يــلـعب
العبو بـلجيـكا وأين يلـعب العبونا
فالنـتيجة ليـست كبيرة أعـتقد أننا
قـمـنـا بـعـمل جـيـد. الـبـعض اعـتـقـد

أننا سنخسر بفارق  7أهداف".
السويد وكوريا اجلنوبية

ــعــدُّ مـــبـــاراة الـــســويـــد وكـــوريــا تـُّ
اجلــــنـــوبـــيـــة هي األفــــقـــر فـــنـــيًـــا
بــالـبـطـولــة حـتى اآلن لـكن األولى
ـــبــاراة عـــرفت كـــيـف تـــخــرج مـن ا
بنـقاطها كـاملة لـتتصـدر اجملموعة
ــــكــــســــيك قــــبل الــــســــادســــة مع ا
ـانـيـا مـواجـهــتـهـا الـنـاريــة أمـام أ

وأضـــاف "الــــعـــديـــد من الالعـــبـــ
خـــذلـــونــا وفـي مـــقــدمـــتـــهم عـــلي
مــــعــــلـــول لــــكـن االمــــتــــيــــاز كـــان
لـفـخـرالـدين بن يـوسف الـذي لـعب

"حـلم الـتـأهل لـلـدور الـثـاني تـبـخر;
ــة الــقــاســيـة الــتي بــســبب الــهــز
سيكون لـها تأثيـر سلبي على باقي

ونديال". مشوار تونس في ا

ـرور لـلـدور الــثـاني لـكن بـعض بــا
ـــســتــوى الالعـــبــ كـــانــوا دون ا

خاصة علي معلول".
من جــانـبه رأى عــادل الـشـايب أنَّ

{ تـــونس  –وكــــاالت -  أُصـــيـــبت
اجلـمـاهــيـر الـتـونــسـيـة مـسـاء اول
امس اإلثـنــ بـخـيــبـة أمل كــبـيـرة
ـة نــســور قــرطــاج أمـام بــعــد هــز
إجنـلــتـرا ( (2-1بـاجلــولـة األولى من
مــنــافـســات اجملــمـوعــة الــسـابــعـة

ونديال روسيا.
وغادر أكثر من  10آالف مشجع من
ــنـزه ـلــعب األولــيــمـبي بــا أمــام ا
حــــيث وضــــعت وزراة الـــريــــاضـــة
شاشة عمالقة لـتمك األنصار من
بـاراة وهم يجرون أذيال متابـعة ا

اخليبة.
ـر تــوفـيـق بن مـصــطــفى أحـد وعـبـَّ
أنـصــار نـسـور قــرطـاج عن خــيـبـة
: "لم أسـتـسغ ـة قـائالً أمـله بـالـهـز
ـة حـتى اآلن خـاصـة وأنـهـا الـهـز

جاءت في وقت قاتل".
ني النفس بتحقيق وأضاف "كنا 
نــتـيـجــة إيـجــابـيـة جتــعـلـنــا نـحـلم
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هــــذا في الـــشــــوط الــــثـــاني كــــنـــا

متفوق ولكننا نفتقر للحظ".
وواصل: "ســــتــــحــــاول كــــرواتــــيـــا
مـهـاجـمـتـنا نـعـلم أن لـديـهـا بعض
نتصف إنه النجوم اجلـيدين في ا
فريق صعب وخطير جدًا سنحاول
الـسيـطرة عـليه ونـحضـر أسلـحتـنا

للفوز هذا ما نريده ونحتاجه".
وأخيرًا إهدار ميسي لركلة اجلزاء
قـال: "من أنا ألقـول شيـئًا بـعد ركـلة
اجلـــزاء? أرى مــيـــسي مـــثل بــقـــيــة
زمالئي لـــديه رغـــبـــة في الـــعــودة
والــقـيــام بـاألمــور بـشــكل جــيـد في
ــبـاراة الــقـادمــة ال يــجب الـنــظـر ا
ــكــنــنــا أن لــلــخــلف بــعــد اآلن ال 

ا حدث". نكون آسف 

يـحـتـاج لـشيء مـخـتـلف إذا اعـتـقد
أنه من األفـــضل الــلــعب بــخــمــســة
العــبــ في الــدفـاع فــســــــــيــحـدث

ذلك".
ــبــاراة مـهــمــة جـدًا وتــابع: "هـذه ا
وحـاسمـة بـالنـسبـة لـنا لم نـحصل
ــبــاراة عــلى الــنـــقــاط الــثالث في ا
ـاضـية ونـحن بـحـاجة لـلـفوز من ا
أجل الــعــبــور من ثم ســنــفــكــر في
باراة أمام نيجيريا نحن بحاجة ا

للفوز اآلن".
وعن الــتــعــادل مع أيــســلــنــدا قـال:
"رأيت مــا شــاهـده اجلــمــيع كــانت
مـبـاراة صعـبـة للـغـاية وكـمـا ترون
ــبــاريـات مــتــقــاربـة اآلن فــإن كل ا
واجـهـنا فـريـقًـا صعـبًـا وكنـا نـعرف

ونديال أخبار ا

{ الـــريــاض  – وكـــاالت - تـــوقع
نـــايف الـــقــاضي مـــدافع األهــلي
ـنتـخب الـسعـودي الـسابق أن وا
يظهر األخضر أمام أوروجواي
ستوى مختلف عما قدّمه أمام
روســيــا وقـــال الــقــاضي  "أي
العب يـــــخــــــفق فـي مـــــبـــــاراة
ـنــتــخب يـتــولـد خــاصــة مع ا
داخـله شـعـور بـأنه لم يـؤد ما
عـــلــــيه ويـــكــــون له رد فـــعل
ـبـاراة الـتـالـية يـظـهره في ا
وهــو مــا يــشــعــر بـه العــبـو

نتخب اآلن". ا
وأضـاف: "اخلطـأ في كرة
الـقـدم وارد وال نـريـد أن
نـقــســو عــلى الـالعــبـ
ـنـتخب وأنـا لـعـبت مع ا
مـن قــــبـل وأعــــرف مــــا
يــــتــــعـــــرضــــون له من

ضغوط".
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ـكان األنسب لتـأكيد ذلك". وأضاف: "هاردلك ا
تـونس مباراة كـبيرة خسـرناها بـسبب رهبة

البداية وغياب تركيز النهاية".
وقـــال اإلعالمي الـــشــهــيـــر مــصــطـــفى األغــا:
"تــونس لم تـقـصــر قـيـاسـاً لــفـارق اإلمـكـانـات

هارات وقوة الدوري اإلجنليزي". وا
كـما علق احلـارس الدولي البـلجيـكي سيمون
مـيـنـيـوليه عـلى فـوز فـريـقه وقـال:"في الوقت
ونـديال احلـاضـر ليس من الـسهـل أن تبـدأ ا

بالفوز إنها اخلطوة األولى وهي مهمة".
وعـلق ريـو فـرديـنـاند أسـطـورة إجنـلـتـرا على
ــة تــونس: "هــنـاك إيــجــابــيــات الــلـعب هــز
بـإيـقـاع عـال ضـغط بـدون كـرة السـتـعـادتـها

العبو الوسط يحررون أنفسهم".
سـحال: وقـال الـصحـفي الـفلـسـطيـني تـامـر ا
"عـلـم فـلـسـطـ يـحــلق في مـدرجـات جـمـهـور
تـونـس في أولى مـبـاريـات نـسـور قـرطـاج في

كأس العالم في روسيا".
ز أمـا هاري وينتر اإلعالمي في صـحيفة تا
الـبريـطانـية فقـال: "ك لإلنـقاذ ضـربة ثـابتة

مرة أخرى ركنية تريبير ك يتألق".
وعـلق هاري كـ عبـر حسـابه بـتويـتر وقال:
"مـا هـذا الشـعور عـنـدما تـسـجل إلجنلـترا في
ـــبـــاراة األولى في كـــأس الـــعــالـم أحــبـــبت ا
ذلـك".وأخــيــرًا عــلق أســطــورة إجنــلــتــرا آالن

." باراة: "أحبك هاري ك شيرار على ا

ــشـهـورين في ــغـردين ا بــخس". وقـال أحـد ا
تــويـتـر ويـطـلق عـلـى نـفـسه اسم مـجـرد رأي:
"الـسويد تلعب مع كـوريا.. ال يسعني في هذه

األثناء إال جتديد اللعنات على فينتورا".
ـصـري بالل عـالم: "أتـمـنى إن ـعـلـق ا وقــال ا
الـسـيـد (بـيـتـزي) مدرب الـسـعـوديـة يـكـون قد
شــاهـد مــنـتـخـب بـنـمــا األقل في كل شيء من
ــنــتــخـب الــســعــودي لــكن واقــعــيــة مــدربه ا
ومــعــرفــته بــإمــكــانــيـات العــبــيه قــبل العــبي
بـلـجـيـكا جـعـلـته يـتراجـع حفـاظـاً عـلى شـكله
ـة وحــفـاظــاً عـلـى نـفــسـيــة فـريــقه من الـهــز

بنتيجة مرعبة".
ــرتـبـكـة ـتــوسـطـة وا وتــابع: "رغم الـبــدايـة ا
تـبـقى أول فـرحـة عـربـيـة بـهـدف في مـونـديال
روسيا  2018تـونسية وال تسألونا أي سؤال

تبقى اإلجابة دائماً تونس". 
وقـال الـصـحـفي فـي شـبـكـة بـلـيـشـر ريـبورت
سـام تـاي: "بـدأت بلـجـيكـا بـطـيئـة في الـشوط
ـكن الـشعـور بـهجـوم قادم دي األول ولـكن 

بروين مبدع وهازارد نابض باحلياة".
ـعـلق اإلمــاراتي عـلى سـعــد الـكـعـبي: وقــال ا
"تــاريــخــيـا قــدمت بــلــجــيــكـا أجــيــاال رائــعـة
مـــونــديــال  82تــغــلــبت عــلى األرجــنــتــ في
االفـتتـاح وبـعدهـا بأربع سـنوات انـتقم مـنهم
مـارادونا بطريقته يعتقد الكثيرون أن اجليل
ونـديال احلـالي هـو جيل بـلـجيـكا الـذهـبي ا

لـــدفــاع نــســور قـــرطــاج كــمـــا هــو احلــال مع
الفراعنة.

وكـانت ثغرة اجلبهة الـيسرى واضحة بشدة
ـعهود حـيث غاب عـلى معـلول عن مسـتواه ا
ولم يـقم بـواجبـاته خـاصة الـدفاعـيـة بالـشكل

طلوب. ا
نتـخب التونـسي في بناء الـهجمات وفـشل ا
وهي نـقـطـة سـلـبـيـة تـهـدد نـسـور قـرطـاج في

قبلت أمام بلجيكا وبنما. واجهت ا ا
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ـفـاجــآت في الـيـوم اخلـامس من لـم حتـضـر ا
نـهائـيـات كأس الـعالم في روسـيا فـانتـصرت
الــسـويــد وبـلــجـيــكـا وإجنــلـتــرا عـلى كــوريـا

اجلنوبية وبنما وتونس على الترتيب.
وعــلق الــكـاتب الــسـعــودي مــحـمــد الـدويش:
"مـنتخب كـوريا اجلنـوبية لـلمرة الـعاشرة في
ـونديال هل هـذا يجعـله زعيم آسيا رغم أنه ا
لم يــفـز بــبـطـولــة الـقــارة إال مـرتـ ( ?1960

1956)".
وأضـاف :"ماذا حدث جلمـهور الكرة الـعربية?
مـزّقتـه الفـضائـيات? وقـفت قلـوبنـا مع تونس
ونديال  1978ومع اجلزائر مونديال 1982
ومـع الــعـــراق مـــونـــديــال  1986ومـع مـــصــر

مونديال  1990وكأن كل منها منتخبنا".
وفـي تـــغـــريــــدة أخـــرى عـن مـــبــــاراة تـــونس
وإجنـلتـرا قـال: "ويتـكرر الـقهـر العـربي بوقت

وتـونس. وفي التقرير التـالي نستعرض أبرز
نتـخبات الـعربية ـشاكل التي عـانت منهـا ا ا

ونديال. في اجلولة األولى من ا
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ـنــتـخب الـســعـودي بـشــكل مـتـواضع ظــهـر ا
لـلغاية أمام روسيـا وخسر بخماسـية نتيجة
رة في بـطولة أخـطاء ساذجـة غير مـقبولـة با

بحجم كأس العالم.
ويـحتمل أنـطونيـو بيتـزي مدرب السـعودية
مــسـؤولـيــة اخلـســارة لـعـدم الــسـيــطـرة عـلى
ـنتـخب الروسي وعـدم إيجاد مـفاتـيح لعب ا
حـلول هـجومـية منـاسبـة باإلضـافة إلى فشل
األخـــضـــر في صـــنـــاعـــة فـــرص عـــلى مـــرمى

نافس. ا
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ستوى الدفاعي اجليد للمنتخب بـالرغم من ا
ــصـــري أمــام زمالء لــويس ســواريــز يــوم ا
ــاضي إال أن الـفــراعــنـة خــسـروا اجلــمــعـة ا
بـــهـــدف قــاتـل في الــدقـــيـــقــة  89مـن تــوقـــيع
خـوسـيه مـاريـا خـيـمـيـنـيـز بـرأسـيـة مـن ركـلة

ثابتة.
وبـاتت الـكـرات الـعرضـيـة تـمثل أزمـة كـبـيرة
باريات الودية لـلمنتخب وظهرت بـقوة في ا
الــتي خـاضـهــا الـفـراعـنــة لـكن األرجـنــتـيـني
هـيكتور كوبر مـدرب مصر لم يضع حال لتلك

األزمة.
»dGLK  w³K « –«u×²Ýô«

الــظــهــور األفـضـل عـلى مــســتــوى األداء كـان
ـغـرب الـذي قـدم كـرة قـدم جـمـيـلـة ـنـتـخب ا
أمـــام نــــظـــيـــره اإليـــراني وكــــان يـــســـتـــحق
االنــتــصــار لــكن عــزيــز بـوهــدوز قــتل أحالم
أسود األطلس بهدف عكسي في نهاية اللقاء.
امـتـلك فريق الـفـرنسـي هيـرفي ريـنارد الـكرة
بـنـسـبـة  %64فـي مـواجهـة نـظـيـره اإليـراني

لكنه خلق  3فرص للتسجيل.
ـغـربي وتـلك الــنـقـطـة الـسـلـبـيـة لـلـمـنـتـخب ا
ـبــاريـات الـوديـة وتـواصل ظــهـرت أيـضـا بـا

األمر في كأس العالم.
ـغربي في مـوقف صعب ـنتـخب ا وسـيـكون ا
قـبلـة حيث سـيخـوض مواجـهت ـدة ا في ا

ناريت أمام البرتغال وإسبانيا.
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مــني مـنــتـخـب تـونس بــخـســارة قـاتــلـة أمـام
نـظيـره اإلجنليـزي بهـدف لهـدف حيث جاء
هـــدف الـــفــوز الـــذي ســـجـــله هـــاري كــ في

الدقيقة .91
وكـان لقلة الـتركيز في الـدقائق األخيرة دورا
ـة بجـانب سـوء التـعامل مع كـبـيرا في الـهز
الــكـرات الــعـرضـيــة الـتي تــتـســبب في أزمـة

نتـخبات { مدن  –وكـاالت  - حقـقت ا
الــعــربــيــة نـتــائج مــخــيــبــة لـآلمــال في
اجلـــولــــة األولى من دور اجملـــمـــوعـــات
ـقـامة حـالـيا في بـبـطولـة كـأس الـعالم ا

روسيا حيث فشلت في حصد أي نقاط.
وخــســـرت الــســعــوديــة أمــام روســيــا  5ـ ?0
ومــــصـــر أمــــام أوروجـــواي  1ـ ?0وبــــنـــفس
ـغــرب إمـام إيـران وتـونس أمـام الــنـتـيـجـة ا

إجنلترا  2ـ.1
ــشــتــرك في 3 وكــان الــعــامل ا
مــبـاريــات هـو اخلــسـارة
فـي الــــوقت الـــــقــــاتل
وهـو مـا حدث مع
غرب مصر وا

نتخب االنكليزي جانب من مباراة تونس وا

∫…—U š

نتخب تعرض ا
غربي الى ا
خسارة في
الوقت القاتل
امام نظيره
االيراني

{ مـــــوســـــكـــــو  –وكـــــاالت - قـــــال
األرجنتيني جـابرييل ميركادو إنه
جـاهـز لـلـعب في أي مـكـان يـخـتاره
ــدرب خـورخـي سـامــبـولي وذلك ا
ـــواجـــهــة احلـــاســمـــة أمــام قــبل ا
كــرواتــيــا يـوم غــدا اخلــمــيس في

ونديال. ا
وتابع ميركادو في تـصريحات بعد
التدريبـات ونقلتـها شبكة "تي واي
سي" األرجــنــتــيــنــيــة: "لــقــد قــمــنـا
بـبـعض التـدريـبات اخملـتـلفـة أريد
أن أعــطي أفـضل مـا لــدي سـألـعب

درب". في أي مكان يطلبه ا
وأضـــــاف: "نـــــحن هـــــنـــــا مـن أجل
ـدرب لـقد الـتـأقـلـم مع مـا يـطـلبـه ا
أخـبـرنـا بـالـفعـل أنه في كل مـباراة

قبل. السبت ا
ـبـاراة بـفضل وحـسـمت الـسويـد ا
ركلة جزاء في (ق ?(65احتسبت بعد
مــراجـعــة الـفــيـديــو ولم يـحــتـسب
احلكم ركـلة اجلـزاء في باد األمر
ثـم عــدل عن قـــراره بــعـــد الــلـــجــوء

لتقنية الفيديو.
وقال ش تاي يوجن مدرب كوريا
إنَّ العـبي فـريـقـه شـعـروا بـالـرهـبة
مـن طــول قـــامــة العـــبي الــســـويــد
مـــشـــيـــرًا إلـى أنَّ الـــفـــرق األخــرى
ستُـعاني مع الـسويـد التي سـتكون
خـطـيـرة فـي هـذه البـطـولـة بـسـبب

طول قامة العبيها".
فـاجأة  وأضـاف ش "أعـتقـد أن ا
ا شعر أجلمتـنا.. ولهذا السـبب ر

لل". حارس السويد با
من جـــانـــبه قـــال يـــان أنـــدرســون
مدرب السويد إنَّ "الـفوز كان مهمًا
انـيا وفـرصتـنا ـة أ جـدًا بعـد هز

اآلن أفضل في العبور لدور ."16
ــانــيـا تــشـكل وأكــد أنَّ "مـواجــهـة أ
مـعــضـلـة دائــمًـا نـريــد االسـتـعـداد
ـكنـة مع الـتـحلي بـأفـضل طـريقـة 

باجلرأة".
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{ موسـكو - وكاالت - أبـدى فخر الدين بن يـوسف مهاجم مـنتخب تونس اول
ة أمام إجنلترا (1-2 في اجلـولة األولى من منافسات امس االثـن حسرته للهـز

ونديال .2018 اجملموعة السابعة 
وقـال بن يـوسف في تـصـريحـات صـحـفيـة: "أحتـسـر كثـيـرا ألنـها
ـة قـاسـيـة ومـوجـعـة اخلـسـارة في الـلـحـظـة األخـيرة كـانت هـز
جتعل احلـسرة تـتضـاعف خـصوصـا أننـا قمـنا بـكل شيء أمام

إجنلترا".
وتـابع: "لم ألـعب في الـدفـاع فـقط والـدلـيل أنـني حتـصـلت عـلى
ـنـافـذ أكـثر ـا في الـشـوط الثـاني أردنـا غـلق ا ركـلـة جـزاء.. ر
ساحات أمام إجنـلترا التي اسـتغلت في الشوط األول عـديد ا

وخلقت الكثير من الفرص للتهديف".

{ مــوسـكـو  – وكــاالت أشـاد إيــسـكـو صــانع ألــعـاب مـنــتـخب
إسـبـانــيـا بـزمــيـله دافـيـد دي خــيـا حـارس مــرمى الـفـريق رغم
ــبـاراة الــتي انـتـهت اخلـطــأ الـذي وقع فـيـه أمـام الـبــرتـغـال في ا
بـالـتـعـادل  3-3 في اجلـولـة األولى لـكـأس الـعـالم. وقـال إيـسكـو في

تصـريحـات أبرزتـها صـحـيفـة (ليـكيـب) الفـرنسـية: "دي خـيا
بـخيـر ال يـوجد العب يـحب أن يـرتكب األخـطـاء وقد

يـــتــوهج فـي مــدة ويـــخـــفق في مـــدة أخــرى".
وأضــاف: "دي خــيــا سـيــبــقى أحــد أفـضل
ـرمـى في الـعــالم ونـثق كــثـيـرا حـراس ا
في قـــدراتـه وكـــذلك هـــو يـــعـــلم كـــيف
ــــوقف ويــــرد في يـــتــــجــــاوز هــــذا ا

لعب". ا
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دفـــاعًــا وهـــجــومًـــا وقــدَّم مــردودًا
غــزيـرًا يُــشـكــر عـلــيه". وخـتم "لــقـد
ة واحلظوظ تقلَّصت حدثت الهز
لــكن مــا نـطــلــبه من الالعــبــ بـأن
يُــشــرفـوا الــكــرة الـتــونــسـيــة أمـام
بـلجـيـكا وأمـام بنـمـا". وقال شـاكر
نـتخب إنَّ ـينـاوي أحد أنـصـار ا ا
"نــسـور قـرطـاج لم يـقـدمـوا مـبـاراة
كـبـيرة ولم يـلـعبـوا مثـل ما قـدموا

قابالت الودية". في ا
ـــة لم أعــد وأضـــاف "بــعـــد الـــهــز
مـتـفـائالً بـخصـوص الـتـأهل لـلدور
ــقـبـل هـو ــنــافس ا الــثــاني; ألن ا
مـنـتخب بـلـيجـيـكا الـذي أراه أقوى

من إجنلترا".
أمـــا نــادر بن عـــلــيــة فـــشــدد عــلى
ضرورة أن يتعـلم الالعبون الدرس
من هـذا الـلـقاء ولـو أن الـثـمن كان
بـاهظًـا جـدًا وقلص من حـظـوظهم

في التاهل للدور الثاني".
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