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التس���جيل عن طري���ق الالعب 
هولتبي عندما تلقى كرة عرضية 
من ناحية اليسار سددها برأسه 
البرازيلي  داخل شباك احلارس 

رافائيل )73(. 
وفى الدقيقة 88 تعادل املنتخب 
البرازيل���ي عن طري���ق الالعب 
مايكون ماركيس عندما تس���لم 
متريرة طولية سددها بقوة داخل 

الشباك األملانية. 
وأنهى احلكم اإليطالى روبرتو 
روستي الوقت األصلي للمباراة 
بالتعادل بهدف لكل منهما ليحتكم 
الفريقان إلى لعب وقت اضافي. 
وفى الدقيقة األولى من الشوط 
املنتخب  اإلضاف���ى األول متكن 
الهدف  البرازيلي من تس���جيل 
الثاني عن طريق مهاجمه ما يكون 

مستغال خطأ الدفاع االملاني. 
حاول املنتخب االملاني احراز 
هدف التعادل ولكن دون جدوى، 
لينهى احلكم املباراة معلنا صعود 
الدور  إل���ى  البرازيل  منتخ���ب 
قب���ل النهائ���ي ليواجه منتخب 

كوستاريكا.

والذي وقف احلارس الكوستاريكي 
العمالق لتسديداتهما باملرصاد. 
الكرواتي  اللق���اء  وقام حكم 
ايڤ���ان بوبيك بإش���هار البطاقة 
احلمراء لالع���ب اإلمارات محمد 
فوزي في الدقيقة 119 قبل ان يعلن 

عن أربع دقائق وقتا بديال. 
وفي الوقت الذي استعد اجلميع 
خالله ملشاهدة ركالت الترجيح، 
اذا باملدافع حمدان الكمالي يخطئ 
في إرجاع الكرة للحارس واهدى 
الكرة خلوس���يه مارتينيز الذي 
تكفل احلارس يوسف عبدالرحمن 
بابع���اد الكرة م���ن امامه لترتد 
الذي س���ددها  ملاركوس اورينا 
في املرمي اخلالي لينهي املباراة 
وسط حسرة األبيض اإلماراتي.

وفى واحدة من أقوى مباريات 
البطول���ة وأكثرها اث���ارة تأهل 
منتخب البرازيل الى الدور قبل 
النهائ���ي وذلك بع���د فوزه على 
منتخب أملاني���ا 2-1 في املباراة 
التي جمعت بينهما بستاد القاهرة 

الدولي. 
ب���دأ املنتخ���ب األملان���ي في 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
بهدف قات���ل جاء مع صافرة 
حك���م املباراة، اغت���ال املنتخب 
الكوس���تاريكي أح���الم نظيره 
اإلماراتي وأطاح به من دور ربع 
النهائ���ي لبطول���ة كأس العالم 
للش���باب عقب الفوز عليه 1-2 
بعد الذهاب الى شوطني اضافيني 
اثر التعادل 1-1 في الوقت االصلي 

للمباراة. 
وتأهل بذلك منتخب كوستاريكا 
لنصف نهائي املونديال ليواجه 
البرازي���ل التي كان���ت قد فازت 
بدوره���ا على منتخب أملانيا في 
وقت سابق، وبهذا الفوز استطاع 
منتخب كوس���تاريكا ان يغتال 
»احلل���م العربي« ف���ي مونديال 
الشباب، حيث سبق له ان أخرج 
املنتخ���ب املصري، ثم االمارات، 
وكان حضور اجلمهور املصري 
مميزا جدا ف���ي املباراة األخيرة 
ملساندة شقيقه االماراتي، ولكنه 
امام  الثانية  خرج حزينا للمرة 

منتخب كوستاريكا.
وكانت اإلمارات قد تقدمت في 
الدقيقة 33 من الشوط األول بهدف 
ألحمد علي، اال ان كوس���تاريكا 
النتيجة بعد  استطاعت تعديل 
الهدف بأرب���ع دقائق عن طريق 

خوسيه مارتينيز. 
وفي الشوط الثاني الذي جاء 
حذرا من املنتخبني وانحصرت 
الكرة خالله في وس���ط امللعب 
اغلب فتراته، لم يستطع مهاجمو 
الفريقني الوصول إلي مرمي اآلخر 
الوقت  املباراة نح���و  لنتيج���ة 

اإلضافي. 
الش���وطني اإلضافيني،  وفي 
فرض األبيض اإلماراتي سيطرته 
التامة علي اللقاء، وضاعت أكثر 
م���ن فرصة مؤكدة للتهديف عن 
طريق احمد خليل وعلي مبخوت 

عطلة في كوستاريكا 
 أعلن أوسكار أرياس رئيس كوستاريكا إعالن عطلة 
رس���مية للوظائف احلكومية في البالد ملد ساعتني غدا 
الثالثاء، كي يتسنى ملواطني البالد متابعة مباراة منتخب 

الشباب أمام البرازيل في الدور قبل النهائي.
وقال أرياس خالل متابعته لفوز املنتخب األول للبالد 
على ترينداد وتوباغ���و 4-0 في تصفيات كأس العالم 
2010 في جنوب أفريقيا أن ساعتي املباراة أمام البرازيل 
أصبحتا عطلة رسمية جلميع العاملني باحلكومة حرصا 

على متابعة أكبر للمباراة املصيرية.

احلسرة بادية على العبي اإلمارات بعد اخلروج من املونديال أمام كوستاريكا             )رويترز(

تعادل الصفاء والنجمة في لبنان

شحاتة يطلب إيقاف الدوري

بيروت ـ ناجي شربل
استهل النجمة حملة الدفاع عن لقبه بطال للدوري اللبناني 
بتعادل مع مضيفه الصفاء 3 � 3 على ملعب بيروت البلدي أمام 

زهاء 500 متفرج، في مباراة متكافئة.
وبدأ النجمة مهاجما، فعطل حارس الصفاء نزيه طي تسديدة 
أولى للسنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة الثانية، وأخرى لعباس 
عطوي )3(، وافتتح ديوب التسجيل للنجمة عندما تلقى متريرة 
من مواطنه بابي سيسي من اجلهة اليسرى وتابعها برأسه في 

قلب املرمى )9(.
وأدرك خضر سالمة التعادل للصفاء إثر كرة عرضية تلقاها 
م���ن حمزة عبود وحاول بالل ش���يخ النجارين إبعادها، اال انها 

تخطت خط املرمى )40(.
وف���ي الدقيقة 47، تقدم الصفاء بعدما مرر محمد طحان كرة 
أمامية الى خضر س���المة الذي انف���رد باحلارس الياس فريجة 

وارسل الكرة الى يساره.
وفي الدقيقة 59 أعاق علي السعدي السنغالي ماكيتي داخل 
منطقة اجلزاء، فاحتسب احلكم ضربة جزاء انبرى لها علي ناصر 

الدين وسدد الكرة في سقف املرمى.
وفي الدقيقة 65 مرر بابي سيسي كرة عرضية داخل املنطقة 

تابعها ديوب بيمناه زاحفة في قلب املرمى.
وأس���فر ضغط الصفاء عن إصابة التعادل 3 � 3 عندما أرسل 
الع���ب النجمة الس���ابق هيثم عطوي، ك���رة عرضية الى داخل 
املنطقة حولها الفرنس���ي شارلي دافيدس���ون برأسه الى ميني 

احلارس )79(.
وعلى ملعب صيدا البلدي، قلب الراسينغ بيروت تخلفه أمام 
مضيفه الشباب الغازية 0 � 1 الى فوز 2 � 1، وتقدم الشباب الغازية 
في الدقيقة 15 عبر الكونغولي ملبوتو مابياال، بعدما تلقى متريرة 
رأسية من عباس خليفة، وس���دد كرة قوية من خارج املنطقة، 
ارتدت من قدم مدافع الراس���ينغ محمد مطر الى يسار احلارس 

سركيس اسكجيان.
وانتظر الراس���ينغ الش���وط الثاني الدراك التعادل وحتديدا 
في الدقيقة 56 عبر البرازيلي أغريبينيو جونيور، برأس���ه الى 
يس���ار حارس الغازية ناصر املصري اث���ر ضربة ركنية رفعها 

سركيس عبجيان.
وقبل النهاية بثالث دقائق، س���جل جونيور اإلصابة الثانية 
له ولفريقه حني نفذ سيرج سعيد ضربة ركنية حضرها محمد 
مطر برأسه وتابعها البرازيلي املندفع زاحفة على ميني املصري 

.)87(

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حافظ منتخب مصر على حظوظه في الوصول 
لكأس العال���م 2010 بالفوز على مضيفه زامبيا 
بهدف عصر السبت في اجلولة قبل األخيرة من 

التصفيات املشتعلة.
وجاء هدف األمل من العب وس���ط املنتخب 
املصري حس���ني عبد ربه ف���ي الدقيقة 69 إثر 

تصويبة سكنت املقص األيسر ملرمى زامبيا.
ومن توابع هذا الفوز املهم، ان أعلن حس���ن 
ش���حاتة املدير الفني ملنتخ���ب مصر عفوه عن 
محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورمتوند، مؤكدا 
أن حالته الفنية س���تحدد اختي���اره في مباراة 

اجلزائر من عدمها.
وكان زيدان قد تخلف عن لقاء غينيا الودي، 
ولم يرد على اتصاالت اجلهاز الفني للمنتخب، 
ما دفع شحاتة الس���تبعاده من مباراتي رواندا 

وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2010.
وقال ش���حاتة بعد املباراة ف���ي تصريحات 
تلفزيونية إن اعتذار الالعب دفع اجلهاز الفني 

لالكتفاء بغيابه طوال الفترة املاضية.
وأوضح شحاتة »أبدى زيدان ندمه، وسندرس 
إمكانية ضمه لقائمة لقاء اجلزائر حسب حالته 

الفنية ومشاركته مع فريقه«.
إلى ذلك، يجتمع شحاتة مع مسؤولي احتاد 
الكرة لبحث إمكانية إيقاف الدوري وإقامة معسكر 
مغلق طويل اس���تعدادا ملواجهة اجلزائر. وقال 
ش���حاتة إن تركيزه ينصب عل���ى كيفية إعداد 

املنتخب ملواجهة اجلزائر في ضوء نتيجة لقاء 
»اخلضر« مع رواندا )أقيمت مساء أمس(.

ويس���تضيف منتخب مصر منافسه املباشر 
اجلزائر على ستاد القاهرة في 14 الشهر املقبل. 
وأضاف ش���حاتة »س���ندرس إمكاني���ة تأجيل 
الدوري وإقامة معسكر مغلق قبل املباراة بفترة 

كافية«.
وتوعد قائد منتخب مصر أحمد حسن فريق 
اجلزائر مبش���هد مرعب في ستاد القاهرة خالل 

اجلولة األخيرة لتصفيات كأس العالم.
وقال حسن في املؤمتر الصحافي الذي عقب 
فوز مصر على زامبي���ا إن منتخب اجلزائر لن 
يأتي إلى القاهرة للنزهة وزيارة األهرامات مثلما 
توقع العبوه. وتابع »رمبا يسع ستاد القاهرة 
ل�80 ألف متفرج، ولكن���ي أقول للجزائريني ان 
ال�80 مليون مصري سيتواجدون، وسيتحول 

مسرح اللقاء إلى ملعب الرعب«.
وارتقت مصر في جدول املجموعة الثالثة إلى 
القمة بجوار اجلزائ���ر، ولكل منتخب 10 نقاط، 
والتقى الفريق األخضر مع رواندا في ذات اجلولة 
امس. وتنتظر مصر نتيجة مباراة اخلضر ورواندا، 
كون اجلولة األخيرة جتمع الفراعنة مع اجلزائر 

في 14 الشهر املقبل.
وفي حال تساوى املنتخبني في النقاط، يلجأ 
االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( لفارق األهداف 
في اختياره للبلد التي ستمثل افريقيا في كأس 

العالم من هذه املجموعة.

ماتشاال: انتهى الشوط األول
والفرصة التزال متساوية مع نيوزيلندا

التش���يكي ميالن  اعتب���ر 
ماتشاال مدرب منتخب البحرين 
لكرة القدم ان الشوط االول مع 
نيوزيلندا انتهى سلبيا ويبقى 
الشوط الثاني، لكن الفرصة ما 

تزال متساوية بني الطرفني.
وت���ع���ادل���ت ال��ب��ح��ري��ن 
ونيوزيلندا 0 - 0 في ذهاب 
من  آسيا-اوقيانيا  ملحق 
 ،2010 م��ون��دي��ال  تصفيات 
ايابا في نيوزيلندا  وتلتقيان 

في 15 نوفمبر املقبل.
وقال ماتش���اال في مؤمتر 
صحافي بع���د املباراة »انتهى 
الش���وط االول 0-0 ويبق���ى 
الثاني في نيوزيلندا، الفرصة 
ما تزال متساوية بني الطرفني 

للتأهل«.
واضاف »اعتقد انه كان ميكن 
ان تك���ون النتيجة افضل من 
التعادل السلبي لتسهيل املهمة 
في مباراة االياب، كنت حتدثت 
م���ع الالعبني ع���ن احتماالت 
النتيج���ة ومنه���ا 0-0، لكن 
الفرصة ما تزال في امللعب في 

مباراة االياب«، موضحا »لو بدأ 
املنتخب البحريني املباراة كما 
لعب في الثاني لكانت النتيجة 
اجتهت الى منحى آخر، وهذا ما 
يجب ان نركز عليه في مباراة 

االياب«.
وحتدث ماتشاال عن ان املباراة 
»كانت مهم���ة بني الطرفني في 
هذه املرحلة من تصفيات كأس 
العالم، وانهما كانا مكشوفني الن 
كل مدرب جمع معلومات كافية 

عن الطرف اآلخر«.
وحتدث عن تفاصيل املباراة 
بقوله »شهدنا شوطني مختلفني، 
االول كان مغايرا متاما للثاني، 
في االول لم يكن وضعنا الفني 
باملستوى املتوقع منا، خصوصا 
ان منتخب نيوزيلندا لعب بثالثة 
مهاجم���ني من���ذ البداية وهذه 
الطريقة ادت الى ضغط كبير 
علينا الن متريراتنا خصوصا 
من العبي الوسط كانت عرضية 

وليست في العمق«.
وتاب���ع »اعطيت تعليماتي 
لالعبني في االستراحة لتالفي 

الى  هذه االخط���اء والوصول 
النيوزيلندية باداء  املنطق���ة 
س���ريع، فكان هناك حتول في 
الثاني  الش���وط  مستوانا في 
فس���يطرنا عل���ى املجري���ات 
وضغطنا وخلقنا فرصا عدة من 
اربع فرص حقيقية، لعبنا كرة 
قدم ممتازة في الشوط الثاني 
وكان ميكن مثال لكرة سلمان 
عيسى ان تكون متريرة عرضية 
الى جيسي جون الذي كان ميكن 

ان ينهيها في املرمى«.
وش���رح ماتش���اال ان نحو 
او تس���عة العبني في  ثمانية 
املنتخب »انضموا الى املعسكر 
قبل ايام فقط من املباراة، وهم 
اآلن يغادرون مجددا لاللتحاق 

بفرقهم«.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدرب 
نيوزيلندا ريكي هربرت »انها 
نتيجة مرضية ل���ي نوعا ما، 
كنت اتوقع مباراة صعبة في 
البحرين ولكن علينا التركيز 
منذ اآلن على مباراة االياب في 

نوفمبر املقبل«.د

باليرمو »قديس التانغو« ومنقذ مارادونا
سجل هدف الفوز على بيرو منعشاً آمال األرجنتين في التأهل إلى المونديال

»القديس باليرم����و« موجود فبلد بالكامل 
أحبته عندما أح����رز هدفا قبل صافرة النهاية 
منح به األرجنتني فرصة مواصلة حلم التأهل 
إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعد 
فوزها على بيرو في بوينس آيرس 1 � 
2، قبل جولة واحدة فقط من انتهاء 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة 

إلى البطولة.
وحتى وقت قصير مضى كان 
املهاج����م املخضرم يحظى فقط 
بتقدير ما يعرف باسم »نصف 
البالد زائد واحد«، وهو اللقب 
الذي يطل����ق على جماهير 
ب����وكا جونيورز  فريقه 
العريق، لكنه في س����ن 
اخلامس����ة والثالث����ني 
فاز مبوقع خاص في 
املنتخب األرجنتيني 

الذي يديره فنيا 

األسطورة دييغو مارادونا.
وهو العب سجل أكثر من مائتي هدف بقميص 
بوكا جونيورز آخرها قبل أسبوع بضربة رأس 
من مس����افة 40 مترا، اختاره جمهور الكرة في 
اسبانيا، ناهيك عن األرجنتني، كأفضل »لعبة 
رأسية«، فضال عن أنه أيضا الذي سجل هدفي 
فوز فريق التانغو على ضيفه الغاني قبل أقل 

من أسبوعني في مباراة ودية.
وأصبح باليرمو هو البطل األول في الطريق 
املليء باألشواك الذي تقطعه األرجنتني نحو 
جنوب أفريقيا، وحت����ول لقبه من »املجنون« 

إلى »القديس باليرمو«.
وحتت أمطار غزيرة، فتح باليرمو ذراعيه 
للس����ماء ليش����كر صرخة احلياة التي أعيدت 
آلالف األرواح الت����ي ع����ادت حتلم بكأس عالم 

تش����ارك فيه األرجنتني. وبعد أن انتهت 
املباراة لم يتمكن الالعب إلى جوار 

والديه ورفيقته وأبنائه من 

كبح دموعه، فعق����ب املباراة التي أقيمت على 
ملعب الغرمي ريفر بليت، ستاد »مونومينتال« 
بالعاصمة، عانق باليرمو أهم األشخاص إلى 
قلبه وترك العنان ملشاعره، حيث حاولت رفيقته 
تهدئته، بينما س����عى والداه إلى إيقاف نزيف 
الدم الذي اليزال يسيل من أنفه إثر لعبة خشنة 
داخل منطقة جزاء بيرو. وعلى بعد أمتار، كان 
مارادونا يرقص، فرغم األداء السيئ واإليقاع 
املتواضع، كانت األرجنتني حتتفل بثالث نقاط 
غالية أهداها لها باليرمو. وقال باليرمو وهو 
اليزال متأثرا »كان من الصعب للغاية التفكير 
في ان الهدف سيأتي في تلك اللحظة، إنه القدر، 
الذي في السماء يظهر عندما أكون أشد احتياجا 
إليه فيمنحن����ي القوة، ذلك الهدف جاء بفضل 

من اهلل«.

مدرب األرجنتين 
»يغتسل« بالماء الغزير 
الذي هطل في مباراة 
بيرو واألرجنتين فرحا 

بالفوز الغالي )أ.پ(

كوستاريكا تغتال »الحلم اإلماراتي« 
البرازيل»عطّلت« الماكينات األلمانية في ربع نهائي مونديال الشباب استقالة »فاتح تركيا«

ذكرت تقارير إعالمية أن فاحت ترمي تقدم باستقالة من منصبه 
كمدير فني للمنتخب التركي لكرة القدم، بعد اخلسارة التي مني 
بها أمام نظيره البلجيكي ليفقد فرص املنافسة على التأهل إلى 

بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا.

إيڤانكوڤ يغيب عن بلغاريا 
يبتعد دمييتار ايڤانكوڤ حارس مرمى منتخب بلغاريا لكرة 
القدم عن املنافسات ألكثر من ستة أسابيع عقب إصابته بكسر في 
عظمة بالساق خالل مباراة خسرها منتخب بالده 1- 4 امام قبرص 
في تصفيات املونديال واصطدم ايڤانكوڤ باملهاجم القبرصي مايكل 

كونستانتينو خالل الشوط الثاني ومت نقله الى املستشفى.

مكافآت مالية لالعبي ألمانيا 
 يعتزم االحتاد األملاني لكرة القدم توزيع مكافآت مالية تزيد 
قيمته���ا على أربعة ماليني يورو على العبي املنتخب األول بعد 

تأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم.
وستزيد املكافأة املالية لعدد من الالعبني باستدعائهم للمباراة 

األخيرة ألملانيا بالتصفيات أمام فنلندا يوم األربعاء املقبل.

فوز مقدونيا على قطر
فاز املنتخب املقدوني لكرة القدم على ضيفه القطري 2-1 في املباراة 
الدولية الودية التي أقيمت امس في سكوبيي. وسجل غوران بانديف 

)26 و40( هدفي مقدونيا، وموسى هارون )24( هدف قطر.

 هيروشيما وناجازاكي تفكران في تقديم
عرض مشترك الستضافة أولمبياد 2020

أكدت مدينة هيروش���يما اليابانية انها 
وناجازاكي وهما املدينتان الوحيدتان اللتان 
تعرضتا لهجمات نووية، تفكران في تقدمي 

عرض مشترك الس���تضافة دورة االلعاب 
االوملبي���ة 2020 بهدف اعطاء دفعة جلهود 

التخلص من االسلحة النووية.

مارادونا ممتن لمعجزة »القديس باليرمو«
اعترف املدير الفني للمنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا أن الفوز العسير الذي حققه 
الفري����ق على ضيفه منتخب بيرو 1 - 2 كان عمال »للقديس )مارتني( باليرمو«. واعتبر 
أس����طورة كرة القدم العاملية أن أهدافه الشخصية كالعب كانت »عادية«، بينما »باليرمو 
يصنع املعجزات، إنه يدخل ويلدغ، يجعلك تبتس����م ف����ي أحلك املواقف«. وقال مارادونا 
للصحافيني بعد املباراة »عندما بدأت موجة الرياح واألمطار، فضال عن البرودة التي أصابنا 
بها هدف التعادل لبيرو، جاءت معجزة جديدة للقديس باليرمو الذي منحنا حياة أخرى 

واآلن علينا الذهاب إلى أوروغواي من أجل حسم التأهل، وهو ما سنفعله بكل فخر«.

مدرب بيرو: راض عن األداء
قال مدرب بيرو ديل سوالر: بقي لدي طعم املرارة، لكنني راض ألننا قدمنا مباراة 
جي���دة، حتملنا ضغط األرجنتني وخلقنا العديد من الفرص وكنا نس���تحق نتيجة 
أفضل. التعادل كان س���يصبح نتيجة جيدة للغاية بالنسبة لنا. وأبرز ديل سوالر 
»بعد هدف األرجنتني األول، انتزعنا منهم الكرة وخلقنا العديد من الفرص حتى هدف 

التعادل. بعد ذلك اعتمدوا هم على الكرات العرضية وأحرزوا الهدف الثاني«.

بييلسا: الفضل في التأهل لالعبين
أكد األرجنتيني مارسيلو بييلسا املدير الفني ملنتخب تشيلي أن الفضل في التأهل 
إلى كأس العالم يرجع لالعبي الفريق. وأش���ار بييلسا بعد املباراة إلى أن ما أعجبه 
في العبي فريقه كان »متردهم« على تخلفهم بهدف في مطلع اللقاء، وقال »تأقلموا 

مع جميع املواقف خالل اللقاء ووصلوا إلى كأس العالم اعتمادا على أنفسهم«.

رئيسة تشيلي تثني على بييلسا
أثنت الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه على الدور الذي قام به بييلسا والعبي 
الفريق الذين قدموا »هدية كبرى« للتشيليني بالتأهل إلى كاس العال��م بع��د 12 عاما 
من الغياب. وقالت الرئيسة »إننا جميعا على يقني أن بييلسا قام بدور رائع وكذلك 

كانت استجابة الفريق وأدائه بإخراج أفضل ما لديه«.

تاباريز: لم نسرق شيئًا من اإلكوادور
دافع املدير الفني ملنتخب أوروغواي أوسكار تاباريز عن أداء فريقه خالل املباراة التي 
فاز فيها على مضيفه منتخب اإلكوادور 1 - 2 وبعد أن فاز فريقه بضربة جزاء تس����بب 
احتسابها في جدل كبير خالل الدقيقة األخيرة من املباراة، قال تاباريز إن »هذه هي كرة 
الق����دم وعلينا أن نحياها كما هي«، مش����يرا إلى أن »اليوم قاد املباراة حكم دولي يتمتع 
بخب����رة كبيرة«. كما أبرز مدرب أوروغ����واي أن منتخب بالده تغلب »على منافس جيد 

للغاية«، رغم أن العبي اإلكوادور »لم تسنح لهم أي فرص حقيقية« خالل املباراة.


