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إيطاليا وبلجيكا وإيرلندا تتابع انطالقتها

أملانيا اكتسحت إستونيا بثمانية أهداف

ت��اب �ع��ت إي �ط��ال �ي��ا وب �ل �ج �ي �ك��ا وإي ��رل� �ن ��دا
الشمالية انطالقتها القوية في تصفيات
ك ��أس أوروب � ��ا  2020ب�ت�ح�ق�ي��ق ك��ل منها
ال �ف��وز ال ��راب ��ع ت��وال �ي��ا أول م��ن ام ��س في
ال �ج��ول��ة ال��راب �ع��ة ال �ت��ي ش �ه��دت ان�ت�ص��ارا
كاسحا أللمانيا على إستوينا .0-8
وف�ج��رت فرنسا ،وصيفة بطلة النسخة
األخ� �ي ��رة وب �ط �ل��ة ال �ع��ال��م ،ج ��ام غضبها
ع�ق��ب خ�س��ارت�ه��ا أم ��ام مضيفتها تركيا
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�م��اض�ي��ة ،ب �ف��وز ك�ب�ي��ر على
مضيفتها أندورا برباعية نظيفة.
ونجت ايطاليا م��ن ف��خ البوسنة عندما
قلبت ال�ط��اول��ة عليها بتحويل تخلفها
 1-0ف��ي ال �ش��وط األول إل��ى ف��وز  1-2في
ت��وري �ن��و ض �م��ن م �ن��اف �س��ات ال�م�ج�م��وع��ة
ال � �ع� ��اش� ��رة.وك� ��ان� ��ت ال� �ب ��وس� �ن ��ة ال� �ب ��ادئ ��ة
بالتسجيل عبر مهاجم روم��ا اإليطالي
إدين دزيكو ( ،)32وأدرك مهاجم نابولي
ل��ورن �ت �س��و إي�ن�س�ي�ن�ي��ي ال �ت �ع ��ادل مطلع
ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ( ،)49ق�ب��ل أن يمنحها
ماركو فيراتي الفوز في الدقيقة (.)86
وه��و الفوز ال��راب��ع تواليا إليطاليا التي
ع��ززت صدارتها المجموعة برصيد 12
نقطة ،فيما منيت البوسنة بخسارتها
الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند 4
ن�ق��اط وت��راج �ع��ت إل��ى ال�م��رك��ز ال�خ��ام��س.
وق��ال م��درب ايطاليا روب��رت��و مانشيني
«ج �م �ي��ع ال �م �ب��اري��ات ص �ع �ب��ة خ�ص��وص��ا
ع �ن��دم��ا ت �ض �ط��ر ل �خ��وض م �ب��ارات �ي��ن في
ف� �ت ��رة ق �ص �ي��رة وف � ��ي وق � ��ت ان �ت �ه��ت ف�ي��ه
منافسات ال� ��دوري» ،مضيفا «البوسنة
لديها العديد من الالعبين الفنيين وكنا
نعرف ان المهمة ستكون صعبة».
وت��اب��ع «تحسنا م��ع م��رور ال��وق��ت ونحن
نستحق ح�ق��ا ه ��ذا ال �ف��وز ألن ��ه ل�ي��س من
ال �س �ه��ل ان ت �ق �ل��ب ن�ت�ي�ج��ة م� �ب ��اراة ب�ه��ذه
ال�ط��ري�ق��ة .اي�ط��ال�ي��ا ك��ان��ت دائ �م��ا منتخبا
م ��ن ال� �ط ��راز األول ول �ك��ن ه �ن��اك أح �ي��ان��ا
ف�ت��رات صعبة».وكانت ايطاليا صاحبة
االف�ض�ل�ي��ة ف��ي ب��داي��ة ال �م �ب��اراة ل�ك��ن دون
ف �ع��ال �ي��ة ام� � ��ام م ��رم ��ى ال� �ض� �ي ��وف ال��ذي��ن
س��دوا المنافذ واعتمدوا على الهجمات
المرتدة التي كادوا يفتتحون التسجيل
من خاللها في أكثر من مناسبة وكانوا
قاب قوسين أو أدن��ى من حسم النتيجة
ف ��ي ال� �ش ��وط األول ال � ��ذي أن� �ه ��وه ب �ه��دف
دزيكو من هجمة منسقة تبادل خاللها
ال �ك��رة اك �ث��ر م��ن الع ��ب ق�ب��ل ان ت�ص��ل ال��ى
دزي�ك��و م��ن إدي��ن فيسكا فتابعها داخ��ل
المرمى الخالي (.)33
ودف�ع��ت البوسنة ثمن إه��داره��ا للفرص
ال �س �ه �ل��ة ف ��ي ال� �ش ��وط األول ف��اس�ت�ق�ب�ل��ت
شباكها هدفين في الشوط الثاني ،األول
بطريقة رائ�ع��ة عندما ان�ب��رى فيديريكو
ب ��رن ��اردي� �س� �ك ��ي ل ��رك� �ل ��ة رك� �ن� �ي ��ة ل �ع �ب �ه��ا
م �ب��اش��رة ال ��ى اي�ن�س�ي�ن�ي��ي ال ��ذي س��دده��ا
على الطاير بيمناه م��ن خ��ارج المنطقة
واس �ك �ن �ه��ا ال� ��زاوي� ��ة ال �ي �س��رى ل �ل �ح��ارس
ابراهيم سيهيتش ( ،)49والثاني عندما
ت��وغ��ل إينسينيي داخ ��ل المنطقة وهيأ
ك��رة إل��ى ف�ي��رات��ي غير ال�م��راق��ب فسددها
زاح � �ف� ��ة ب �ي �م �ن��اه ف� ��ي ال � ��زاوي � ��ة ال �ي �س��رى

ماركو لوي�س م�سجالً �أحد �أهد�ف �أملانيا �لثمانية
ال �ب �ع �ي��دة ل �ل �ح��ارس ( .)86ق� ��اد م�ه��اج��م
م��ان يونايتد االن�ك�ل�ي��زي منتخب ب��الده
بلجيكا ال��ى ال�ف��وز ال��راب��ع تواليا عندما
سجل ثنائية ف��ي االنتصار على ضيفه
االس� �ك� �ت� �ل� �ن ��دي  0-3ض� �م ��ن م �ن��اف �س��ات
ال �م �ج �م��وع��ة ال �ت��اس �ع��ة.وس �ج��ل ل��وك��اك��و
هدفيه في الدقيقتين  1+45و ،57وأضاف
ك �ي �ف��ن دي ب ��روي ��ن ال �ث��ال��ث ف ��ي ال��دق�ي�ق��ة
الثانية م��ن ال��وق��ت ب��دل ال�ض��ائ��ع.وع��ززت
بلجيكا ،ث��ال�ث��ة م��ون��دي��ال روس �ي��ا ال�ع��ام
الماضي ،موقعها في صدارة المجموعة
ب��رص �ي��د  12ن�ق�ط��ة ب �ف��ارق  6ن �ق��اط ام��ام
اسكتلندا التي منيت بخسارتها الثانية
ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات وت��راج �ع��ت ال ��ى ال�م��رك��ز
الرابع.وانتظرت بلجيكا الدقيقة االولى
من الوقت بدل الضائع من الشوط االول

الفتتاح التسجيل عندما مرر إدين هازار
كرة عرضية ارتقى لها لوكاكو وتابعها
ب��رأس��ه داخ ��ل ال �م��رم��ى.وأض��اف ل��وك��اك��و
الهدف الثاني عندما استغل كرة مرتدة
من الحارس ديفيد مارشال اثر تسديدة
قوية لدي بروين فتابعها داخل المرمى
الخالي (.)57
وع ��زز دي ب��روي��ن ت �ق��دم بلجيكا ب�ه��دف
ث��ال��ث ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال��وق��ت
ب��دل ال�ض��ائ��ع بتسديدة ق��وي��ة م��ن خ��ارج
المنطقة.
وف��ي المجموعة الثالثة ،حققت ألمانيا
فوزا كاسحا على إستونيا قوامه ثمانية
أه � ��داف ن�ظ�ي�ف��ة ت �ن��اوب ع �ل��ى تسجيلها
ماركو رويس ( 10و )37وسيرج غنابري
( 17و )62ول � �ي� ��ون غ ��وري� �ت� �س� �ك ��ا ()20

محام ثالث تخلى عن القضية ضد نيمار
ٍ

ت�خ�ل��ى م �ح��ام ث��ال��ث ل �ع��ارض��ة االزي � ��اء ال�ت��ي
ت�ت�ه��م ن �ج��م ك ��رة ال �ق��دم ال �ب��رازي �ل �ي��ة وف��ري��ق
ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان ال �ف��رن �س��ي ن �ي �م��ار دا
سيلفا باغتصابها عن الدعوى بحسب ما
أعلن دانيلو غارسيا دي أندرادي في حديث
للتلفزيون البرازيلي.
وق��ال المحامي أن��درادي «يجب أن انسحب
م��ن اإلج� � ��راءات» ،م��ؤك��دا أن��ه ل��م ي�ع��د ي��داف��ع
ع��ن ناجيال ت��ري�ن��دادي منديش دي س��وزا،
ال �ب��رازي �ل �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم��ت ب �ش �ك��وى ف��ي 31
مايو تتهم فيها نيمار باالغتصاب .وبرر
ٌ ِّ
الم َوكل
أندرادي قراره قائال «ال ينبغي على
التشكيك في محاميه ،ناهيك عن المحامي
الذي أخذها بين يديه عند مغادرتها مخفر
الشرطة».
واح� �ت ��ج أن � � ��درادي ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات أدل ��ت
بها موكلته تفترض فيها أن��ه (المحامي)
م � �ت� ��ورط ف� ��ي ال� �س ��رق ��ة ال� �م ��زع ��وم ��ة ل �ل��وح��ة
ال �ك �ت��رون �ي��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي
م��ن ت�س�ج�ي��ل ال�ف�ي��دي��و األس ��اس ��ي .ويتعلق
االم��ر بالفيديو ال��ذي نشر الجزء األول منه
على شبكات ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،خالل
ل�ق��اء بينها وب�ي��ن ن�ي�م��ار ف��ي ال �ي��وم التالي

لالغتصاب المزعوم في باريس.
وحسب المدعية ،تحتوي هذه المقتطفات
الموجودة في الجزء الثاني على أدلة دامغة
ع�ل��ى إدان ��ة ال� ً�الع��ب .وت��اب��ع ال�م�ح��ام��ي «لقد
ذك��رت أن��ه وف��ق��ا إلح��داث�ي��ات (ن�ظ��ام تحديد
ال �م��واق��ع) ال �ل��وح��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ،ف ��إن ه��ذه
اللوحة توجد ف��ي نفس ال�ش��ارع ال��ذي يقع
فيه مكتبي» .وك��ان��ت ش��رك��ة م�ح��ام��اة أول��ى
قد انسحبت سابقا من الملف وق��ت تقديم
تريندادي للشكوى بسبب التناقضات في
أقوال صاحبة الشكوى .ثم رافقتها محامية
أخ ��رى إلض �ف��اء ال�ط��اب��ع ال��رس�م��ي ع�ل��ى ه��ذا
االتهام ،قبل أن يتولى دانيلو غارسيا دي
أندرادي أخيرا الدفاع عنها.
وك ��ان أن � ��درادي ه ��دد االث �ن �ي��ن ب��االن�س�ح� ً�اب
إذا ل��م ت �ق��دم م��وك�ل�ت��ه أدل� ��ة إض��اف �ي��ة ،وف��ق��ا
للصحافة البرازيلية.وتتهم عارضة األزياء
ال�ش��اب��ة ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر  26ع��ام��ا نيمار
ب��إج �ب��اره��ا ب�ع�ن��ف ع �ل��ى م �م��ارس��ة ال�ج�ن��س
أثناء تواجدها في باريس في شهر مايو،
خ��الل رح �ل��ة ت�ك�ف��ل ال�ن�ج��م ال �ب��رازي �ل��ي بدفع
نفقات سفرها من البرازيل الى فرنسا حيث
أقامت في أحد فنادق العاصمة.

تييم يريد اللعب مع سيرينا
دع � ��ا ال� �ن� �م� �س ��اوي دوم �ي �ن �ي ��ك ت �ي �ي��م وص �ي��ف
بطولة روالن غ��اروس الفرنسية ف��ي التنس،
األميركية المخضرمة سيرينا وليامس الى
خ��وض م�ن��اف�س��ات مشتركة ف��ي ف�ئ��ة ال��زوج��ي
ال�م�خ�ت�ل��ط ،ب�ع��د س ��وء ت�ف��اه��م ب�ي�ن�ه�م��ا ب�ش��أن
قاعة المؤتمرات الصحافية على هامش ثانية
البطوالت األربع الكبرى التي اختتمت األحد.
وك � � � ��ان م� �ن� �ظ� �م ��و ال � �ب � �ط ��ول ��ة ق � ��د ط � �ل � �ب ��وا م��ن
ت�ي�ي��م م �غ ��ادرة ال �ق��اع��ة ال �ت��ي ك ��ان ي�ع�ق��د فيها
م��ؤت �م��ره ال �ص �ح��اف��ي ب �ع��د ب �ل��وغ��ه دور ال � ��،16
إلف �س��اح ال�م�ج��ال أم ��ام س�ي��ري�ن��ا ل�ل�ح��دي��ث ال��ى
الصحافيين بعد خسارتها في ال��دور الثالث
ف ��ي ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه ت �ق��ري �ب��ا .وأث� � ��ارت ال�خ�ط��وة
غ�ض��ب ال�ن�م�س��اوي ال ��ذي اع�ت�ب��ر أن م��ا حصل

(�أ .ف .ب)

ي� �ظ� �ه ��ر «ش� �خ� �ص� �ي ��ة س� �ي� �ئ ��ة» ل � � ��دى ال ��الع� �ب ��ة
األميركية ،واصفا األمر بأنه أشبه ب� «نكتة»،
قبل أن يشدد في تصريحات الحقة على أنه
طوى صفحة ما جرى.
ول��م يتضح م��ن ات �خ��اذ ق ��رار ال�ط�ل��ب م��ن تييم
مغادرة القاعة ،بينما أشارت تقارير فرنسية
ال��ى أن سيرينا ل��م تطلب م��ن تلقاء ذات�ه��ا أن
تحل ب��دال م�ن��ه ،ب��ل أرادت أن تعقد مؤتمرها
ال�ص�ح��اف��ي وت �غ��ادر ف��ي أق ��رب ف��رص��ة ممكنة.
وف��ي مؤتمر صحافي عقده أول من ام��س في
فيينا ،ألمح تييم ( 25عاما) الى رغبته في أن
يخوض مع سيرينا ( 37عاما) منافسات في
الزوجي المختلط تكون عربونا لطي صفحة
سوء التفاهم.

وإيلكاي غوندوغان ( 26من ركلة جزاء)
وتيمو فيرنر ( )79ولوروا سانيه (.)88
وع �ل��ق روي ��س ع�ل��ى ال �ف��وز ق��ائ��ال «ك��ان��ت
ل ��دي � �ن ��ا ال � �ن � �ي ��ة ل �ت �س �ج �ي ��ل ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
األهداف» ،مضيفا «لكن ال يمكننا تقييم
مستوانا ض��د ه��ذا ال�ن��وع م��ن الخصوم.
سنبقى واق�ع�ي�ي��ن ون��رغ��ب أي�ض��ا ف��ي أن
ن �ك��ون ج �ي��دي��ن ف ��ي ال �ه �ج �م��ات ال �م��رت��دة
خ� ��الل م��واج �ه��ة ه��ول �ن��دا» ف ��ي سبتمبر
المقبل.
وك��ان��ت ال�م��ان�ي��ا استهلت م �ش��واره��ا في
التصفيات بفوز ثمينا على مضيفتها
ه��ول �ن��دا  2-3ف ��ي م� ��ارس ال �م��اض��ي ،هي
ح�ق�ق��ت ال �ي��وم��ك ف��وزه��ا ال �ث��ال��ث ت��وال �ي��ا،
فيما غابت هولندا عن الجولتين الثالثة
والرابعة بسبب خوضها نصف نهائي

غريزمان متلهف إلعالن وجهته

ونهائي مسابقة دوري االمم االوروبية.
وضمن المجموعة ذاتها ،حققت إيرلندا
الشمالية األهم بفوز رابع تواليا وبقيت
ف ��ي ص � ��دارة ال �م �ج �م��وع��ة ع �ن��دم��ا ه��زم��ت
بصعوبة مضيفتها بيالروسيا بهدف
وحيد سلجه باتريك ماكناير (.)86
وفي المجموعة الثامنة ،عوض منتخب
فرنسا خيبته أمام تركيا برباعية نظيفة
في مرمى أن��دورا تناوب على تسجيلها
كيليان مبابي ( )11ووسام بن يدر ()30
وف�ل��وري��ان ت��وف��ان ( )1+45وك ��ورت زوم��ا
( )60األهداف.
وك � ��ان � ��ت ف ��رن� �س ��ا س �ق �ط ��ت ف � ��ي ال �ج ��ول ��ة
السابقة أم��ام تركيا .2-0وأج��رى المدرب
دي��دي �ي��ه دي �ش ��ان ت �ع��دي��الت ك �ث �ي��رة على
تشكيلته فاشرك المدافعين ليو دوب��وا،

كليمان النغليه وكورت زوما أساسيين
ألول م � � ��رة ،وك� ��ذل� ��ك م� �ه ��اج ��م أش �ب �ي �ل �ي��ة
اإلس�ب��ان��ي وس ��ام ب��ن ي��در ب�ع��د انسحاب
كينغسلي كومان في اللحظات االخيرة
قبل انطالق المباراة.
واس� �ت� �ب� �ع ��د دي � �ش � ��ان م� �ه ��اج ��م ت �ش �ل �س��ي
األنكليزي أوليفييه جيرو والعب وسط
ي��وف �ن �ت��وس اإلي �ط��ال��ي ب�ل�ي��ز م��ات��وي��دي ،
ول� ��م ي �ب��ق إال ع �ل��ى أرب� �ع ��ة الع �ب �ي��ن فقط
م��ن المجموعة ال�ت��ي سقطت ف��ي قونيا
ال� �ت ��رك� �ي ��ة.وأش ��اد دي � �ش ��ان ب � �ج ��ودة أداء
الع �ب �ي��ه ،وق � ��ال «ك � ��ان ه �ن��اك ال �ك �ث �ي��ر من
االل�ت��زام والجدية رغ��م ان��ه ك��ان بامكاننا
تسجيل ال�م��زي��د م��ن االه � ��داف» ،مضيفا
«تبقى اآلن  6مباريات 18 ،نقطة ،ويجب
ان نكسبها جميعها».

أوكرانيا وكوريا إلى نهائي
«مونديال الشباب»

اعترف الالعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان ،مهاجم نادي
أتلتيكو مللدريللد اإلس لبللانللي ،أنلله ال يطيق االن لت لظللار حلتللى إعللالن
وجهته المستقبلية في الموسم المقبل والتي أكد أنه اتخذ قرارا
نهائيا بشأنها ولكنه سينتظر قليال لإلعالن عن ذلك.
وقللال غريزمان عقب فللوزه أول من امس مع المنتخب الفرنسي
برباعية نظيفة على أنللدورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس
أمللم أوروبللا « :2020أطالبكم بالصبر قليال ،أعللرف المكان الذي
أريللد اللعب فيه ،أدرك التضحيات التي أود أن أبذلها وأطالبكم
بالصبر قليال ،أنا أيضا ال أطيق صبرا ،وأتمنى أن يكون اإلعالن
في أقرب وقت ممكن» .وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر
في اللعب في الللدوري اإلسباني «الليغا» ،أجللاب النجم الفرنسي
قائال« :سوف نرى هذا ،أطالب بالقليل من الصبر ،ال أعرف إذا ما
كان األول من يوليو سيكون هو يوم الحسم ،أتمنى أن يحدث هذا
في أسرع وقت ممكن ،يجب االنتظار قليال».

تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي كأس
العالم للشباب تحت  20عاما ،والمقامة
ح��ال� ً�ي��ا ف ��ي ب ��ول �ن ��دا ،وذل � ��ك ب� �ف ��وزه ع�ل��ى
نظيره اإلي�ط��ال��ي  ،0-1أول م��ن أم��س في
نصف نهائي البطولة ويلتقي المنتخب
األوك� � ��ران� � ��ي ب� �ع ��د غ� ��د ف� ��ي ال� �ن� �ه ��ائ ��ي م��ع
م�ن�ت�خ��ب ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ال ��ذي تغلب
على نظيره االكوادوري  0- 1في المباراة
األخرى بالمربع الذهبي.
وعلى ملعب أري�ن��ا لوبلين ،سجل جون
ت �ش��وي ه ��دف ال �ف��وز ل �ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  .39وع �ل��ى م�ل�ع��ب غ��وس�ي��ر،
سجل سيرجي بوليستا ه��دف المباراة

فليبي لويس :سأقرر مستقبلي
بعد «كوبا أميركا»

سيدات أميركا هزمن تايلند 0-13

كشف الالعب البرازيلي فليبي لويس ،نجم نللادي أتلتيكو مدريد
اإلسباني ،أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله مع فريقه الحالي عقب
انتهاء بطولة كوبا أمريكا  2019التي تنطلق في األسبوع المقبل
بالبرازيل .وأشللار لويس إلى إنه ال يستبعد استمراره مع أتلتيكو
مدريد في المستقبل رغم أن تعاقده مع الفريق ينتهي في  30يونيو
الحالي ،كما أكد في الوقت نفسه أنه قد ينتقل إلى نادي أوروبي آخر.
وقال النجم البرازيلي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا»
اإلسبانية« :اآلن ينتهي تعاقدي ولدي إمكانية االستمرار مع أتلتيكو
أو الرحيل عنه ،األب للواب مفتوحة ،لقد تحدثت مللع اللنللادي ولللن أرد
بللاإليلجللاب على أي شخص قبل أن تنتهي كللوبللا أمليللركللا ،سأقرر
بشأن مستقبلي عندما تنتهي البطولة».وتحدث لويس أيضا عن
غياب زميله في المنتخب البرازيلي ،نيمار عن بطولة كوبا أميركا
بداعي اإلصابة ،حيث أوضح قائال« :افتقاده أمر معقد للغاية ،الكثير
مللن اللنللاس يعتقدون فللي عكس ذلللك ،ال يوجد العللب آخللر مثله في
الكرة البرازيلية في هذه اآلونة ،إنه عبقري داخل الملعب».
كما أشار أيضا إلى إصابة زميله األخر أرثر ميلو ،وقال« :بدون شك
هو أحد أفضل الالعبين البرازيليين في أوروبا وال نرغب في فقدان
أي شخص ال أعرف ما به ،أتمنى أن يتعافى في أقرب وقت ممكن
حتى يتسنى له مساعدتنا».

ب � ��دأت ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة ح �م �ل��ة ال��دف��اع
ع��ن ال�ل�ق��ب ب��رق��م ق�ي��اس��ي ب�ف��وزه��ا أول من
ام� ��س ع �ل��ى ت��اي �ل �ن��د  0-13ف ��ي ري �ن ��س ف��ي
اف �ت �ت��اح م�ن��اف�س��ات ال�م�ج�م��وع��ة ال�س��ادس��ة
ضمن ك��أس العالم  2019للسيدات .وك��ان
ن�ص�ي��ب ال�ن�ج�م��ة أل�ي�ك��س م��ورغ��ان خمسة
أه � ��داف اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا م��ن ض��رب��ة رأس ()12
قبل أن تسجل روز الفيل ( )20وليندسي
ه � ��وران ( )32ه��دف �ي��ن آخ��ري��ن ف��ي ال �ش��وط
األول.وش �ه��د ال�ش��وط الثاني ان�ه�ي��ارا تاما
للتايلنديات فاستقبلت شباكهن  7أهداف
أخ��رى ل�م��ورغ��ان ( 81 ،74 ،53و ،)87الفيل
( ،)56سامنتا ميفيس ( 50و ،)54ميغان
رابينو ( ،)79ماتلوري بوف ( )85وكارلي
لويد (.)2+90
واسقطت الواليات المتحدة الرقم القياسي
السابق وهو  ،0-7وقد حققه منتخبها في
م��رم��ى ت ��اي ��وان ف ��ي رب� ��ع ن �ه��ائ��ي ال�ن�س�خ��ة
األولى عام .1991واصبحت مورغان ثاني
العبة في تاريخ المسابقة تسجل خمسة

ال ��وح� �ي ��د ألوك� ��ران � �ي� ��ا ف� ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة .64
وع ��ان ��ت أوك ��ران �ي ��ا م ��ن ال �ن �ق��ص ال �ع��ددي
ب�ع��د أن ت�ع��رض دي�ن�ي��س ب��وب��وف للطرد
ع �ق��ب ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ة ال �ص �ف��راء
الثانية في الدقيقة  .79وسجل المنتخب
اإلي� �ط ��ال ��ي ه� ��دف ال� �ت� �ع ��ادل ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة
ً
األول � ��ى م��ن ال��وق��ت ال�م�ح�ت�س��ب ب� ��دال من
الضائع عن طريق جيانلوكا ساالمنكا،
لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو
ال� �م� �س ��اع ��د «ف � � � ��ار» ل �ي �ث �ب��ت ع� � ��دم ص �ح��ة
ال �ه ��دف ،ب �ع��د أن اظ �ه��ر ال �ف �ي��دي��و اع �ت��داء
مهاجم إيطاليا على مدافع أوكرانيا قبل
تسجيل الهدف.

أه ��داف بعد مواطنتها ميشيل أك�ي��رز في
ال� �ع ��ام  1991أي� �ض ��ا .وت� �ص ��در ال�م�ن�ت�خ��ب
األم �ي��رك��ي ال�ت��رت�ي��ب ب �ف��ارق األه � ��داف أم��ام
نظيره السويدي ال��ذي تغلب على تشيلي
بهدفين متأخرين سجلتهما كوسوفاري
أس ��الن ��ي ( )85وم ��ادل �ي ��ن ي��ان��وج��ي (.)90
وبعث المنتخب االميركي الفائز باللقب
ث� � � ��الث م � � � ��رات وال � � � � ��ذي أب� � �ك � ��ى ال � �ح� ��ارس� ��ة
التايلندية بعد انتهاء ال�م�ب��اراة ،برسالة
ق��وي��ة للمنتخبات األخ ��رى ،وه��و ال��ذي لم
ي �غ��ب ع ��ن م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج ف ��ي ال�ن�س��خ
السبعة السابقة.
وفي المجموعة الخامسة ،حقق المنتخب
الهولندي ،بطل أوروب��ا  ،2017ف��وزا قاتال
على نظيره النيوزيلندي  0-1سجلته جيل
رورد ف��ي الدقيقة الثانية م��ن ال��وق��ت بدل
ال�ض��ائ��ع ( ،)2+90مانحة منتخب بالدها
فوزا جعله يتساوى في صدارة المجموعة
م��ع ن �ظ �ي��ره ال �ك �ن��دي ال �ف��ائ��ز اإلث �ن �ي��ن على
الكاميرون بنتيجة مماثلة.

