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السلطات الصحية البرازيلية أوقفت املباراة بعد ٥ دقائق إلخراج ٣ العبني.. و«فيفا» يتوعد باحملاسبة

لــم يكتب للمبــاراة املرتقبة بــني عمالقي الكرة 
األميركية اجلنوبية البرازيل واألرجنتني ومن ضمنها 
املواجهة املثيرة بني الزميلني القدميني اجلديدين ليونيل 
ميسي ونيمار أن تستمر أكثر من دقائق معدودة في 
«ساو باولو» في تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة 
الى مونديال ٢٠٢٢، وذلك بسبب مخالفة بروتوكوالت 
ڤيروس كورونا. ولم ميض على بداية اللقاء سوى 
خمــس دقائق حتــى اقتحم ممثلون من الســلطات 
الصحية امللعب ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره 
العبو األرجنتني غرفة املالبس ولم يعودوا الى أرض 

امللعب ما أدى الى توقف املباراة نهائيا.
وأصدر احتاد أميركا اجلنوبية (كومنيبول) بيانا 
على تويتر جاء فيه: «بقرار من احلكم، توقفت املباراة 
بــني البرازيل واألرجنتني. تقدم احلكم بتقريره إلى 
اللجنة التأديبية في فيفا (االحتاد الدولي) الذي سيتخذ 
القرار بشأن اخلطوات التالية التي يجب اتخاذها».

قرار مصير املواجهة بيد االحتاد االدولي

تاله بيان آخر من االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
اكد فيه أن هذه املباراة التي تدخل ضمن إطار تصفيات 
مونديال ٢٠٢٢ «توقفــت بقرار من احلكم» من دون 
اإلشارة ما اذا كانت ستقام في موعد آخر من عدمه.

وأعرب (فيفا) عن أسفه لتوقف املباراة التي كانت 
مرتقبة بني اجلارين اللدودين البرازيل واألرجنتني 
في تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة ملونديال ٢٠٢٢، 
بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية في محاولة 

لترحيل ٤ العبني من الضيوف.
وتوعــد «فيفا» بـ«قــرار» تأديبي كونــه الهيئة 

املســؤولة عــن هــذه املبــاراة، معربا عن أســفه لـ 
«املشاهد التي ســبقت تعليق» اللقاء و«التي حالت 
دون االستمتاع مبباراة بني اثنني من أهم منتخبات 

كرة القدم في العالم».
والهدف من دخول السلطات الصحية كان املطالبة 
بســحب ٣ العبني من التشكيلة األساسية للمنتخب 
األرجنتيني نتيجة تواجدهم في إجنلترا خالل األيام 
الـ١٤ األخيرة التي ســبقت وصولهــم الى البرازيل، 

وبالتالي يتوجب إدخالهم احلجر الصحي.
وطغت حالة من عدم اليقني بشــأن وضع أربعة 
العبني أرجنتينيني محترفني في إجنلترا بعدما أوصت 
السلطات الصحية البرازيلية بإدخالهم احلجر الصحي 

قبل ساعات معدودة على بداية اللقاء.
وبعد مشاورات عدة بني مختلف األطراف وبقاء 
املنتخب األرجنتيني في غرف املالبس زهاء ٣ ساعات، 
غادر أعضــاء االخير امللعب بعد حوالي ســاعة من 
نظيره البرازيلي الذي استعاض عن املباراة بحصة 

تدريبية على أرضية امللعب.
ثم طارت البعثة األرجنتينية من مطار ساو باولو 
ووصلوا الى بوينس ايرس بعيد منتصف الليل قبل 

التوجه مباشرة الى مقر معسكر الفريق.
ونقلت شبكة «تي واي سي» األرجنتينية مشاهد 
من أرضية امللعب وتعليقا لقائد األرجنتيني ليونيل 
ميســي الذي شوهد بالقرب من نيمار، على احلادثة 
بقوله: «نحن هنا منذ ثالثة أيام، ملاذا لم يأت مسؤولو 

الصحة في وقت سابق؟».
أما مدرب األرجنتني ليونيل سكالوني فنقل عنه 
حساب االحتاد األرجنتيني على تويتر قوله: «لم 

نبلغ في اي وقت بأن الالعبني األربعة ال يحق لهم 
خوض املباراة. كنــا نريد خوض املباراة وكذلك 

البرازيليني».
ووفقــا لوكالــة املراقبــة الصحيــة الوطنية 
البرازيلية، قدم العبو الدوري اإلجنليزي املمتاز 
جيوفانــي لــو سيلســو وكريســتيان روميــرو 
(توتنهام) واحلارس إمييليانو مارتينيز (أرسنال) 
وإمييليانو بوينديا (أســتون ڤيــال) «معلومات 

مغلوطة» عند دخولهم البرازيل.
وقالــت وكالــة املراقبة الصحيــة البرازيلية إن 
دخــول الالعبني األربعة األراضي البرازيلية «ميثل 
خطرا صحيا ونوصي السلطات الصحية احمللية في 
(ســاو باولو) بأمر احلجر الصحي الفوري لالعبني 
الذين يحظر عليهم املشــاركة في أي نشاط والبقاء 
على األراضي البرازيلية» بحسب البيان مشيرة الى 
أنها أخطرت الشــرطة الفدرالية البرازيلية «التخاذ 

االجراءات الالزمة على الفور».
واتهم األربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض 
الوقت في اململكة املتحدة في األيام الـ ١٤ التي سبقت 
وصولهم الــى البرازيل ملالقــاة منتخبها في إعادة 
لنهائي كوبا أميركا التي تفوقت فيه األرجنتني هذا 

الصيف على غرميتها ١-٠ في «ماراكانا».
وبالنسبة ملدير وكالة املراقبة الصحية الوطنية 
البرازيلية أنتونيو بارا توريس فقد «وصلنا الى 
هذه النقطة (إيقاف املباراة) ألن كل شيء طالبت 
بــه وكالة املراقبة الصحيــة الوطنية البرازيلية 
منذ اللحظــة األولى لم يطبق»، بحســب ما أفاد 

التلفزيون البرازيلي.

البرازيل واألرجنتني.. «فوضى» أمام املاليني

لبنان في مواجهة كوريا اجلنوبية
والعراق وإيران.. قمة نارية

إقالة البدري من تدريب «الفراعنة»

بيروت ـ ناجي شربل

يشــهد ملعب كأس العالم في ســوان، على بعد ٣٤ كيلومترا من 
العاصمة الكورية اجلنوبية (ســيئول)، مواجهة بني منتخبي كوريا 
اجلنوبية ولبنان الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثالثاء، في املرحلة 
الثانية من تصفيات املجموعة األولى من الدور احلاسم لقارة آسيا، 

واملؤهلة لنهائيات كأس العام ٢٠٢٢ في قطر.
وكان كل من املنتخبني انتزع نقطة من تعادل سلبي في املرحلة األولى 
في ٢ سبتمبر: لبنان أمام مضيفته اإلمارات في ستاد زعبيل بنادي 

الوصل، وكوريا اجلنوبية في عقر دارها مع العراق في سيئول.
ويسعى املنتخب اللبناني إلى حتقيق نتيجة جيدة ثانية خارج أرضه 
تواليــا، علما انه قارع املنتخب الكوري اجلنوبي في يونيو املاضي 
فــي دور املجموعات من التصفيات املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 
وكأس آســيا في الصني ٢٠٢٣، اذ تقدم عليه ١-٠، قبل ان يخســر 
١-٢، وســبق للمنتخبني التعادل في بيروت ذهابا في املرحلة عينها 
من التصفيات من دون أهداف. وتشهد اجلولة الثانية مباراة مثيرة 
بني العراق وإيران في الدوحة، فيما تســعى سورية إلى التعويض 
أمام اإلمارات الساعية إلى فوزها األول بعد التعثر أمام لبنان الذي 
يالقي كوريا اجلنوبية. من جهته، يبحث املنتخب الســعودي عن 
فوزه الثاني على التوالــي عندما يواجه نظيره الُعماني على ملعب 
مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة (مسقط). وتعتبر املباراة 
الثالثــة بني املنتخبــني في تصفيات كأس العالــم، حيث التقيا في 
تصفيات مونديال ٢٠١٤ مرتني، وانتهت املباراتان بالتعادل السلبي. 
ويتصدر املنتخب األســترالي املجموعة برصيد ثالث نقاط، وهو 
نفس رصيد «األخضر» السعودي الثاني و«األحمر» الُعماني الثالث، 
بفارق األهداف، فيما تبقى منتخبات اليابان وڤيتنام والصني من دون 
نقاط. من جهته، يسعى املنتخب الُعماني لالعتماد على زخم فوزه 
التاريخي على نظيره الياباني في عقر داره ١-٠ في اجلولة األولى. 
وفي مباراتني أخريني، تلتقي الصني مع ضيفتها اليابان، فيما تلعب 

أستراليا على أرض ڤيتنام.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

فشــل غير متوقع ملنتخب مصر لكرة القدم فــي اجلولة الثانية 
لتصفيات أفريقيا املؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر ٢٠٢٢) بالتعادل 
احملبط أمام الغابون ١-١، حيث اعتلى صدارة املجموعة السادســة 
برصيد ٤ نقــاط مقابل ٣ نقاط ملنتخب ليبيا الــذي يلتقي اليوم 
أنغوال في ثاني مبارياته وفي حال فوره ســيرتفع رصيده إلى ٦ 
نقاط وهو ما يضع «الفراعنة» في موقف صعب، اذ سيلتقي الشهر 
املقبل املنتخب الليبي في مباراتني متتاليتني ما يشكل خطرا على 
مشــوار املنتخب املصري في املجموعة. ورغم النتيجة الصادمة، 
قال البدري عقب املباراة إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة 
الغابون على ملعبها، وأنه طالــب العبيه بضرورة حتقيق نتيجة 
إيجابية، وان املنتخب حضر مــن أجل حصد الثالث نقاط، ولكن 
نقطة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب، كما وجه الشكر 
لالعبي املنتخب على حتمل الظروف واإلجهاد وخوض مباراتني في 

ظرف ٤ أيام فقط تخللها سفر لفترة طويلة.
ومــع ردود األفعال الغاضبة من البــدري والالعبني، قرر االحتاد 
املصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ امس برئاسة أحمد مجاهد 
رئيس االحتاد توجيه الشــكر إلى اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
األول بقيادة حسام البدري وأيضا اجلهاز اإلداري للمنتخب على 
الفترة املاضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق جلميع 
أعضائه التوفيق، كما قرر االحتاد املصري لكرة القدم اســتمرار 
انعقاده لإلعالن عن اجلهــاز الفني واإلداري اجلديد خالل الـ ٤٨ 

ساعة املقبلة.

وضــم املانشــافت خصمــه 
األرمينــي الى قائمــة ضحاياه، 
لكــن األهم انه انتــزع الصدارة 
من ضيفه الذي كان يتبوأ املركز 
االول في املجموعة قبل انطالق 
املباراة. وفــي مباراتني أخريني 
ضمن املجموعة ذاتها، تعادلت 
الشــمالية  آيســلندا ومقدونيا 
٢-٢، فيما فــازت رومانيا على 
ليشتنشــتاين ٢-٠. واستعاد 
املنتخب االملاني صدارة املجموعة 
برصيد ١٢ نقطة من ٥ مباريات،. 
وتراجعــت أرمينيــا الى املركز 
الثاني بـ ١٠ نقاط. وتأتي رومانيا 
ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة 

(٨) وآيسلندا خامسة (٤).
واستعاد املنتخب االسباني 
توازنــه بعــد خســارته امــام 
الســويد، وخرج بفوز ســاحق 
على حســاب ضيفه اجلورجي 
٤-٠ على ملعب «نويفو فيفيرو» 
في مدينة باداخوز اإلســبانية 

ضمن املجموعة الثانية.
املنتخــب  اهــداف  ســجل 
اإلســباني كل من خوسيه غايا 
(١٤) وكارلــوس ســولر (٢٥) 
وفيــران توريــس (٤١) وبابلو 

سارابيا (٦٣).
وفي املجموعة ذاتها، تعادلت 

اليونان وكوسوڤو ١-١.
يتصدر املنتخب اإلســباني 
املجموعــة برصيد ١٠ نقاط من 
٥ مباريات، متقدما على السويد 
التي متلك ٩ نقاط من ٣ مباريات، 
فيما حتتل كوسوڤو املركز الثالث 
برصيــد ٤ نقــاط متقدمة على 
اليونان الرابعة برصيد ٣ نقاط، 
بينما تقبع جورجيا في املركز 
اخلامس واالخير بنقطة واحدة.
وحافظ املنتخب اإلجنليزي 
على سجله اخلالي من الهزائم في 
التصفيات، بعد فوزه على اندورا 
٤-٠ ضمن املجموعة التاســعة 

على ملعب وميبلي.
ســجل للمنتخــب للفائــز 
جيسي لينغارد (١٨ و٧٨) والقائد 
هاري كاين (٧٢ من ركلة جزاء) 

وبوكايو ساكا (٨٥).
وضمــن املجموعــة ذاتهــا، 
حققــت البانيا فــوزا مهما على 
ضيفتها املجر ١-صفر على ملعب 

«إيلباسان أرينا».
كما اكتسحت پولندا نظيرتها 

سان مارينو ٧-١.
وحلقــت بلجيكا في صدارة 
املجموعة اخلامسة عقب فوزها 
املهم علــى وصيفتها تشــيكيا 

بنتيجة ٣-٠ في بروكسل.

ليتوانيا من دون أي نقطة.
واصل املنتخب االملاني بدايته 
القوية مع املدرب اجلديد هانزي 
فليــك وحقق فــوزا كبيرا على 
حساب ضيفه االرميني بنتيجة 
٦-٠ ضمن منافسات املجموعة 
العاشرة. وسجل أهداف أملانيا 
كل من سيرج غنابري (٦ و١٥)، 
وماركــو رويــس (٣٥) وتيمو 
فيرنــر (٤٥) ويوناس هوفمان 
(٥٢) وكرمي عضيمي (٩٠+١).

و٢٠٠٩) والبرازيلي (بني عامي 
١٩٩٣ و١٩٩٦).

وضمن املجموعة ذاتها، فازت 
بلغاريا على ليتوانيا ١-٠.

حتتل ايطاليا املركز االول في 
املجموعة برصيد ١١ نقطة من ٥ 
الثانية  مباريات أمام سويسرا 
بسبع نقاط من ٣ مباريات. وتأتي 
بلغاريا في املركز الثالث بخمس 
نقــاط وإيرلنــدا الشــمالية في 
املركز الرابع بأربع نقاط وأخيرا 

 فرنسا الستعادة االنتصارات

وفاة الفرنسي آدم 
بعد غيبوبة لـ ٤٠ عامًا

سيكون املنتخب الفرنسي بطل العالم أمام مواجهة مفصلية اليوم، 
وذلك حني يستضيف نظيره الفنلندي في ليون في منافسات 
املجموعة الرابعة. ويدخل فريق املدرب ديدييه ديشــان مباراة 
على خلفية تعادلني على التوالي في هذه النافذة الدولية وبنتيجة 

واحدة ١-١ أمام كل من الپوسنة وأوكرانيا.
ورغم ذلك حافظت فرنسا على صدارة املجموعة برصيد ٩ نقاط 
من فوزين و٣ تعادالت، لكن خصمتها املقبلة فنلندا تتخلف عنها 
بأربع نقاط مع مباراتــني أقل من أبطال العالم، ما مينحها دفعا 

إضافيا حملاولة حتقيق املفاجأة األربعاء في ليون.  
وتفتتح املباريات بلقاء البرتغال ومضيفتها أذربيجان في املجموعة 
األولى، حيث سيلعب أبطال أوروبا ٢٠١٦ من دون جنمهم وقائدهم 
كريستيانو رونالدو بسبب اإليقاف والذي أضاف اجنازا جديدا الى 
رصيده الشخصي بعدما بات أفضل هداف على الصعيد الدولي.

بعدما أمضى قرابة ٤٠ عاما في 
الغيبوبة، توفي املدافع الدولي 
الفرنسي السابق جان-بيار آدم 
عن ٧٣ عاما بحســب ما أعلن 

فريقه السابق نيم. 
ودخل آدم الذي مثل املنتخب 
الفرنسي في ٢٢ مباراة خالل 
السبعينيات، في غيبوبة منذ 
عام ١٩٨٢ بسبب خطأ من طبيب 
التخدير أثناء جراحة روتينية 

في الركبة.
وكان آدم، املولود في دكار عام 

١٩٤٨، من أوائل الالعبني القادمني من غرب القارة االفريقية الذين 
ميثلون املنتخب الفرنسي.

وأطلق على آدم وزميله في قلب دفاع منتخب فرنسا ماريوس 
تريزور لقب «احلارس األسود». 

ونعى نيم العبه السابق، قائال على تويتر «علمنا بوفاة جان-بيار 
آدم. نعرب عن خالص تعازينا ألسرته». ودافع آدم خالل مسيرته 

عن ألوان نيس وباريس سان جرمان أيضا.

وضمن املجموعة ذاتها، فازت 

حتتل ايطاليا املركز االول في 

بسبع نقاط من بسبع نقاط من  مباريات. وتأتي 
بلغاريا في املركز الثالث بخمس 

املركز الرابع بأربع نقاط وأخيرا 

سيكون املنتخب الفرنسي بطل العالم أمام مواجهة مفصلية اليوم، 

على خلفية تعادلني على التوالي في هذه النافذة الدولية وبنتيجة 

ورغم ذلك حافظت فرنسا على صدارة املجموعة برصيد 
من فوزين و تعادالت، لكن خصمتها املقبلة فنلندا تتخلف عنها 

وتفتتح املباريات بلقاء البرتغال ومضيفتها أذربيجان في املجموعة 
األولى، حيث سيلعب أبطال أوروبا 

كريستيانو رونالدو بسبب اإليقاف والذي أضاف اجنازا جديدا الى 
رصيده الشخصي بعدما بات أفضل هداف على الصعيد الدولي.

٤٠بعدما أمضى قرابة ٤٠بعدما أمضى قرابة ٤٠ عاما في 

الفرنسي السابق جان-بيار آدم الفرنسي السابق جان-بيار آدم 

١٩٨٢عام ١٩٨٢عام ١٩٨٢ بسبب خطأ من طبيب 

وكان آدم، املولود في دكار عام وكان آدم، املولود في دكار عام 
١٩٤٨، من أوائل الالعبني القادمني من غرب القارة االفريقية الذين 

ونعى نيم العبه السابق، قائال على تويتر «علمنا بوفاة جان-بيار 
آدم. نعرب عن خالص تعازينا ألسرته». ودافع آدم خالل مسيرته 

إيطاليا «قياسي» رغم التعثر.. وأملانيا تنفجر
إجنلترا ٥/٥.. وإسبانيا تستعيد هيبتها.. وبلجيكا تضرب التشيك بالثالثة

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم ـ املرحلة الـ ٦
٧beIN SPORTS Premium١أذربيجان ـ البرتغال

٩:٤٥أيرلندا ـ صربيا
٩:٤٥beIN SPORTS Xtra١البوسنة والهرسك ـ كازاخستان

٩:٤٥beIN SPORTS Premium١فرنسا ـ فنلندا
٩:٤٥beIN SPORTS HD٣مونتنيغرو ـ التفيا

٩:٤٥beIN SPORTS Premium٢هولندا ـ تركيا
٩:٤٥beIN SPORTS English٢النرويج ـ جبل طارق

٩:٤٥beIN SPORTS HD١النمسا ـ اسكتلندا
٩:٤٥beIN SPORTS HD٢جزر فاروه ـ مولدوڤا
٩:٤٥beIN SPORTS Premium٣كرواتيا ـ سلوڤينيا

٩:٤٥beIN SPORTS Xtra٢روسيا ـ مالطا
٩:٤٥beIN SPORTS HD٤سلوڤاكيا ـ قبرص

ســقط املنتخب 
االيطالي بطل أوروبا 
في فخ التعادل السلبي 
امام مضيفه السويسري 
في قمة املجموعة الثالثة من 
تصفيات أوروبا املؤهلة الى كأس 
العالم ٢٠٢٢، فيما اســتعرضت 
وبلجيــكا  وإجنلتــرا  أملانيــا 
وإسبانيا بانتصارات كاسحة. 
وخرجت سويسرا بنقطة ثمينة 
امام ايطاليا بعد تعادل املنتخبني 
سلبا في مباراة قمة في اإلثارة 
والندية، حيث تبادل الفريقان 
األفضلية، ففيما دانت السيطرة 
ملصلحة املنتخب اإليطالي بطل 
أوروبا لفترات طويلة من اللقاء، 
اال ان اجلانب السويسري كان 
ندا قويا وكان بإمكانه اخلروج 

بأكثر من تعادل.
وخرج املنتخب اإليطالي من 
هذه املواجهة مبباراته السادسة 
والثالثني تواليا من دون هزمية، 
لينفــرد رجال املــدرب روبرتو 
مانشيني بالرقم القياسي لعدد 
املباريات املتتالية من دون هزمية 
والذي كان يتشاركه منذ اخلميس 
بعد التعادل مع بلغاريا ١-١ في 
اجلولة السابقة، مع املنتخبني 
اإلســباني (بــني عامــي ٢٠٠٧ 

نبلغ في اي وقت بأن الالعبني األربعة ال يحق لهم 

(توتنهام) واحلارس إمييليانو مارتينيز (أرسنال) (توتنهام) واحلارس إمييليانو مارتينيز (أرسنال) (توتنهام) واحلارس إمييليانو مارتينيز (أرسنال) 

خطرا صحيا ونوصي السلطات الصحية احمللية في 

على األراضي البرازيلية» بحسب البيان مشيرة الى 

واتهم األربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض 
١٤ التي سبقت 

لســـان حـال وبالنسبة ملدير وكالة املراقبة الصحية الوطنية 
ميسـي ونيمـار
«ماذا يحـدث؟!»


