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الخميس 02

يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية، ســواء 

التي حضــرت من القاهــرة أو التي تعيش في 

روسيا ودول أوروبا المحيطة، إمكانية بيع التذاكر 

الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية، التي تقام 

اإلثنيــن المقبل في 

دور  مباريــات  ختام 

مــن  المجموعــات 

العالم،  كأس  بطولة 

التي تقام في روسيا.

أن  المنتظــر  مــن 

مصر  منتخب  يواجه 

الســعودي  نظيــره 

فولغوغراد  بمدينــة 

بختــام  الروســية 

لقاءات المجموعة األولى عقب وداع المنتخبين 

بشــكل رســمي للبطولة. وبدأت الجماهير في 

البحث عن مشــترين لتذاكر المبــاراة األخيرة، 

خاصة أن اللقاء أصبح بال أهمية، ويرى الجمهور 

أنه من المستحيل الســفر لساعات طويلة نحو 

فولغوغــراد وحضور المواجهة غير المهمة على 

سان بطرسبورغ  - د ب أ اإلطالق.  

تقــدم أحد المحامين المصرييــن ببالغ للنائب 

العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس وأعضاء 

مجلس االتحــاد المصري لكــرة القدم، ورئيس 

البعثة المصرية للمنتخب القومي لكرة القدم.

وذكرت وســائل إعالم مصرية أن المحامي تقدم 

بالبالغ بسبب الفوضى بمعسكر الفراعنة في سان 

بطرسبورغ، وهزيمته 

أمام منتخب روســيا 

مبارياته  ثانــي  فــي 

بــكأس العالم. وقال 

المحامــي في بالغه 

إن بعــض القنــوات 

قامــت  الفضائيــة 

كواليــس  بتصويــر 

داخــل  المنتخــب 

غرفهــم في ســابقة جديــدة وخطيــرة، ما أدى 

إلى انزعــاج العبي الفريق وانشــغالهم وفقدان 

تركيزهــم. وتعرض منتخب الفراعنــة لهزيمتين 

متتاليتين أمام كل من األوروغواي )0-1(، وروسيا 

)1-3(.  القاهرة ـ د ب أ

نــال العبو األخضر سلســلة من االنتقــادات الالذعة من ِقبل الشــارع الرياضي 

الســعودي، ولم يقنع أكثر من 5000 متفرج حضروا إلى روسيا خصوصاً من كل 

أنحاء مدن ومناطق المملكة بالمستوى والنتائج التي حققها األخضر، إلى جانب 

ماليين الجماهير في السعودية . بعد أن ُمني بالخسارة الثانية على التوالي في 

منافســات الدور التمهيدي من دوري المجموعات من منتخب أوروغواي بهدف 

دون مقابــل، معتبريــن أن ما قّدمه األخضر ال يــوازي الدعم الذي قدمته هيئة 

الرياضة في السعودية على مدى الشهور السبعة الماضية. 

Ⅶ موسكو - أحمد علي

نفــى محمد صالح، نجــم ليفربول اإلنجليزي والمنتخب المصري، الشــائعات التي 

تــرددت عن دخوله في أزمة عنيفة مع مســؤولي اتحاد الكــرة المصري، والتهديد 

بترك معسكر الفريق في بطولة كأس العالم بروسيا. وكتب محمد صالح، عبر حسابه 

الرســمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، أمس: »الجميع في منتخب مصر 

متكاتــف، وال يوجد أي خالف على اإلطالق بيننــا.. نحترم بعضنا البعض، والعالقة 

على أفضل وجه«. كانت أخبار انتشــرت حول دخول صالح في شــجار مع مسؤولي 

غروزني - د ب أ المنتخب المصري، والتهديد بترك معسكر الفراعنة.  

المصريون يعرضون 
تذاكرهم للبيع

خسارة الفراعنة 
أمام النائب العام

األخضر.. دعم ال توازيه نتائج

صالح ينفي شائعة
»تهديدات الرحيل«

Ⅶ روستوف - د ب أ

حسم منتخب أوروغواي تأهله 

إلى الــدور الثاني )دور الســتة 

عشــر( ببطولة كأس العالم 2018 

لكرة القدم المقامة حالياً في روســيا، 

بعدما تغلب على نظيره الســعودي 1 - صفر، 

أمــس، في الجولــة الثانية مــن مباريــات المجموعة 

األولى.

وحســم منتخب أوروغواي بذلك أيضاً تأهله مع روســيا 

رســمياً إلــى الدور الثانــي كما تحولــت المبــاراة الختامية 

للمجموعــة بين المنتخبين الســعودي والمصــري إلى لقاء 

شبه ودي، بعدما تأكد وداع المنتخبين العربيين للمونديال.

وافتتح لويس ســواريز، نجم برشلونة اإلسباني، التسجيل 

لمنتخــب أوروغواي في الدقيقة 23 ليرفع رصيده بذلك إلى 

ستة أهداف في سجل مشاركاته 

ويعــزز صدارته  العالم،  بــكأس 

لقائمة أبــرز الهدافين في تاريخ 

المنتخب برصيد 52 هدفاً.

بالمباراة  بذلك  ســواريز  واحتفل 

رقم 100 له بقميص منتخب أوروغواي، 

كمــا بــدأ بكتابة صفحــة أكثر بريقاً في ســجل 

مشــاركاته الموندياليــة بعــد مشــواره المخيــب فــي 

النسختين الماضيتين من البطولة.

فقد ســبق لســواريز أن طرد في مونديال 2010 بجنوب 

أفريقيــا خالل مبــاراة دور الثمانية أمام غانا بســبب تصديه 

للكــرة بيــده وحرمان الفريــق الغاني من التقــدم، وبعدها 

بأربعــة أعوام، أثار حالة من الجــدل خالل مونديال البرازيل 

إثر عضته الشــهيرة لإليطالي جيورجيــو كيليني، وقد أوقف 

بسببها لمدة أربعة أشهر

وكان منتخب أوروغواي قد اســتهل مشــواره في البطولة 

بفــوز صعب على نظيره المصري 1 - صفر الجمعة الماضي، 

وحقــق اليــوم انتصاره الثاني ليرفع رصيده إلى ســت نقاط 

متساوياً بذلك مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 

5 - صفــر في المباراة االفتتاحيــة الخميس الماضي قبل أن 

يتغلب على المنتخب المصري 3 - 1 مساء أول من أمس.

ويدور الصراع في الجولــة الثالثة من مباريات المجموعة 

األولــى على صــدارة المجموعة بيــن المنتخبين الروســي 

واألوروغوياني حين يلتقيان على ملعب »كوســموس أرينا« 

يوم االثنين المقبل، تزامناً مع مباراة مصر والســعودية على 

ملعب »فولغوغراد أرينا«، والتي تعد نتيجتها بمثابة تحصيل 

حاصل، حيث لم يحّصل أي من الفريقين أي نقطة.

وتحسن أداء المنتخب السعودي كثيراً عن المباراة األولى، 

وظهر أكثر تماسكاً، بعكس المباراة األولى أمام روسيا، والتي 

جاء فيها مستواه مفاجئاً وخسر بخماسية افتتاحية.

سواريز يضع السماوي في الـ16
أوروغواي تحّول مباراة مصر والسعودية إلى »ودّية«

 أداء أفضل 
لـ »األخضر« في ليلة 
وداعه الرسمي حلم 

التأهل

Ⅶ روستوف - وكاالت

قــال األرجنتينــي خــوان أنطونيو بيتــزي، مــدرب المنتخب 

الســعودي لكرة القدم، إن فريقه فرض أســلوبه على منتخب 

أوروغواي، على الرغم من الخسارة أمام المنتخب الالتيني.

ووّدع منتخــب الســعودية بطولة كأس العالــم لكرة القدم 

المقامة حالياً في روســيا، عقب خسارته صفر -1 أمام منتخب 

أوروغواي، أول من أمس، في الجولة الثانية بالمجموعة األولى 

من مرحلة المجموعات للمونديال.

ظل منتخب السعودية بال رصيد من النقاط، ليتذيل ترتيب 

المجموعــة بفارق األهــداف خلف المنتخــب المصري، 

صاحــب المركز الثالث، الــذي ودع البطولة أيضاً، عقب 

خســارته صفر -1 أمام أوروغــواي في الجولة األولى، 

ثم 1 - 3 أمام روسيا أول من أمس.

وقال بيتزي، في تصريحات عقب الخســارة أمام 

أوروغــواي: »أعتقــد أن اللقاء كان االســتحواذ فيه 

متســاوياً بيــن الفريقين، وتمكنا من فرض أســلوبنا 

فــي اللعب، ولكن على الرغم من ذلك لم نتمكن 

من تســجيل هدف التعادل أو إيجاد 

فرصة لتسجيله«.

أضاف بيتــزي: »االختالف بين 

مباراة روسيا، التي خسرها الفريق 

صفر - 5، واليــوم كان هائاًل، 

يكن  لــم  اليوم  وأداؤنــا 

نتيجة  لتحقيق  كافيــاً 

الفــوز، وبالعودة إلى 

ال  االفتتــاح  مبــاراة 

أمتلك سبباً واحداً لهذا 

االختالف«.

وتابع »أعتقد أن الســرعة التي لعبنا بها اليوم كانت كافية، 

ولكن كان يجب علينا أن نكون أكثر دقة في التمرير«.

أوضــح بيتزي »صحيح أنني بدأت اإلشــراف على المنتخب 

منذ سبعة أشهر، لكن هذه الفترة كانت كافية لتجهيز الالعبين 

ومتابعتهم«.

اختتــم المدرب األرجنتيني تصريحاته قائاًل: »أشــرفت على 

تدريب 40 العباً كان بإمكانهم المشــاركة في كأس العالم، لكن 

كان االختيار على 23 العباً يتواجدون معنا هنا«.

وعلــى الجانــب اآلخر أبدى أوســكار تاباريــز، المدير الفني 

للمنتخــب األوروغوياني، ارتياحــه للنتيجة وحصد 

النقطة السادســة في المباراة، وضمان التأهل 

لدور الـ 16، معتبراً أن هدفه تحقق بنســبة 

80% مــن مباريات الــدور األول، ويتبقى له 

مباراتــه أمام روســيا، التــي اعتبرها أهم 

مباريات الجولة، لكونها على ملعب البلد 

المركز  التي تحدد صاحــب  المضيــف، 

األول في المجموعة.

ومن ناحيته قال أويس ســواريز، رجل 

المبــاراة، وصاحــب هــدف الفوز 

األوروغويانــي:  للمنتخــب 

»كل مــا كنــا نريده هو 

والتأهل  بالمباراة  الفوز 

للــدور التالــي، إذ مّثل 

على  جديداً  دلياًل  اليوم 

أنه من الصعب الفوز في 

مباراة بكأس العالم.

نــادي  نجــم  وأضــاف 

برشــلونة اإلســباني »أثبت 

كأس العالم أن الشــيء األكثر 

أهميــة هــو النتيجــة، ونحن 

لبلوغ  للغايــة  بالفخــر  نشــعر 

دور الســتة عشــر للمرة الثالثة 

علــى التوالي«. ونجــح مهاجم 

برشــلونة، الــذي أهــدر ثالث 

فــرص خطيــرة فــي المباراة 

األولــى أمــام مصــر، في أن 

وسجل هدفه  يكون حاسماً 

الدولــي 52 فــي مباراتــه 

أنه  الرغم من  المئة، على 

المخاوف  يســتبعد  لــم 

جاهزيته  عــدم  بشــأن 

بنسبة مئة بالمئة.

وســجل ســواريز في 

على  الثالثة  العالم  كأس 

التوالي.

بيتزي: فرضنا أسلوبنا
تاباريز سعيد بالـ %80

انتقال سباق األفضلية ومعركة الزعامة بين ميسي وكريستيانو رونالدو إلى 

موقع الحدث، إلى روســيا متوقع حتى في غياب المنافســة التقليدية بين 

منتخبــي األرجنتين والبرتغال، ذلك أن كرة القدم َبَنت جاذبيتها وســحرها 

على األفراد قبل المجموعة، على النجوم قبل الفرق.

منــذ الجولة األولى في معركة روســيا الكروية تمكــن رونالدو من التقدم 

بمســافة، متفوقاً على غريمه ونده األول ميســي، بعد ليلة تألق وســلطنة 

توجها بثالثة أهداف في مرمى إســبانيا. وعلى ضوء ذلك أتســاءل ترى هل 

الموهبة هي من تحســم األمور أم تلعب اإلرادة دوراً في هكذا منافســة 

حسب الحكمة »من يمتلك اإلرادة يمتلك القوة«؟!

النجم األرجنتيني ميسي من جهته ال يعترف بالمقارنات بل يكرهها، حيث 

يؤكد دوماً أنه يؤدي دوره حســب إمكاناته وعندما ينتهي مشــواره حسب 

تعبيره يحق للعالم تقويم مسيرته كاملة.

وفي المقابل، فإن رونالدو يرى المسألة من زاوية أخرى، مشيراً إلى أنه من 

األفضل أن تجعل الناس إما يحبوك بالكامل أو يكرهوك تماماً! 

ال يمكــن للمــرء أن يتجــاوز الموهبة مع اإليمان بأنها تصنــع االنتصارات، 

لكن العمل الجماعي يحقق البطوالت، كما قال أسطورة الرياضة األميركية 

مايكل جوردان.

أما ميســي فال يــزال يعاني من نقطة ضعف في مســيرته الحافلة، تتمثل 

في عجزه عن تحقيق بطولة عالمية مع منتخب بالده رغم ســجله الحافل 

باإلنجازات مع برشــلونة، ونقطة الضعف تلك ال يفوتها وال يمررها كل من 

بيليه ومارادونا كلما حاول الخبراء مقارنتهما مع ميسي.

ويأتي المدير الفني الحماسي سيميوني مؤيداً نفس المقولة »ال نؤمن بأن 

الموهبــة وحدهــا كافية لتحقيق الفوز، بل يجــب أن يواكبها العمل الجاد 

الذي يكون مشتركاً عندما يكون جماعياً«.

فيمــا يتعلق بالموهبة يرى الســير أليكس فيرغســون أن رونالدو يأتي في 

الطليعــة كأبــرز الالعبين موهبة ألن ثقته ال حــدود لها. ويذهب اإليطالي 

أنشــيلوتي في نفس االتجاه، وأذكر تصريحه عندما كان مديراً فنياً في ريال 

مدريد: »لدينا كريستيانو رونالدو فمن يحتاج ميسي؟!«.

أما البرازيلي ســكوالري فقد ســبق وأن أكد أن ميسي سيبقى األفضل، ألنه 

يتمتــع بمهــارات فردية غير معقولة. ويؤكد اإلســباني غوارديوال بأنه يوماً 

ســيذكر ألحفاده أنه درب ليونيل ميسي. ويعتقد أسطورة إيطاليا توتي أن 

ميسي يفعل أشياء ال يستطيع أي العب آخر في العالم أن يفعلها. وفرحت 

كثيراً عندما تطابق رأيي مع مدافع إسبانيا جيرارد بيكيه الذي واجه رونالدو 

قبل أيام ولم يفلح في إيقافه، حيث يرى »أن موهبة ميســي طبيعية جداً 

ألنها هبة من الله، لكنه ليس مهووســاً بالتمارين والعمل وتطوير مســتواه 

مثل كريستيانو رونالدو«.

أختصر معادلة بيكيه بالقول: 

رونالدو أقل موهبة وأفضل تدريباً وإصراراً على التحسن.

وميسي أفضل موهبة وأقل حرصاً وجدية في التدريب.

قد نختلف حول النجم الكبير بسبب اختالف اآلراء الشخصية، لكن األرقام 

في النهاية هي الفيصل.

دعونا نتابع..

ميسي
أم رونالدو؟

عادل عصام الدين

 سواريز 
يشعر بالفخر ويؤكد 
صعوبة كل المباريات 

في كأس العالم
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة
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بوطيب
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زياش
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رونالدو
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رونالدو
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باتريسيو
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ضربة جزاء ضائعةهدف في مرماههدفطردإنذار تصٍدتسديدة

َشنَّ المغاربة حملة غضب واستياء كبيرة على حكم الُمباراة األميركي مارك 

غيغــر، إذ احتج الطاقم التدريبي للمنتخب المغربــي والجماهير المغربية 

الحاضــرة بملعب لوجنيكي بُقــوة على مجموعة من القــرارات التحكيمية 

للحكــم األميركــي. واهتزت ُمدرجــات ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروســية 

موسكو على وقع االحتجاجات القوية للجماهير المغربية.

وجاء احتجاج الجماهير بعد سقوط نور الدين أمرابط، بعد التحامه مع العب 

بروســيا دورتموند األلمانــي رافاييل غيريــرو في الدقيقة 26، وأيضاً ُســقوط 

ُمهاجم ماالتيا سبور التركي خالد بوطيب. وأيدت الجماهير عبر مواقع التواصل 

االجتماعي احتجاجات ُرونار على قرارات غيغر، والتي طالب فيها باالعتماد على 

موسكو - البيان الرياضي تقنية الفيديو »VAR« في لقطة ُسقوط أمرابط.   

البرتغالي  المهاجــم  حقــق 

أســرع  رونالدو  كريســتيانو 

انطالقــة فــي تاريــخ كــرة 

القدم، خالل مباراة منتخب 

اإلســباني  نظيره  بالده ضد 

)3-3(، في الجولة األولى من 

لمونديال  المجموعــات  دور 

روسيا 2018. وانطلق رونالدو 

بســرعة كبيــرة وصلــت إلى 

)38.6 كم/ســا( خــالل هجمة 

مرتــدة من منطقــة جزائه إلى 

منطقة جزاء الخصــم، ومرر كرة 

علــى طبــق مــن ذهــب لزميله 

األخير  ولكــن  غويديس،  غونزالــو 

فشل في ترجمتها إلى هدف لبالده. 

ووفقــا للتلفزيون األلماني، فإن انطالقة 

رونالدو في منتصف الشوط األول جعلته 

أســرع العب في تاريخ كــرة القدم. وأحرز 

النجــم البرتغالــي »صــاروخ ماديــرا« ثالثة 

أهداف »هاتريك« لبالده ضد إســبانيا )3-3(، 

كما سجل هدف الفوز للمنتخب البرتغالي أمام 

موسكو ـ وكاالت المغرب في مباراة أمس.  

قام االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( باختيار 

البرتغالي كريســتيانو رونالدو  قائد المنتخــب 

كأفضل العب في مباراة منتخبه أمام المغرب، 

فــي إطار الجولة الثانية مــن دور المجموعات 

لمنافسات كأس العالم. واختير رونالدو كأفضل 

العب فــي مباريات 

المونديــال للمرة 

علــى  الثانيــة 

بعــد  التوالــي 

منتخــب  قيادتــه 

إلقصــاء  بــالده 

المنتخب المغربي 

من المونديال.

وســجل رونالــدو الهــدف الوحيــد للمنتخب 

البرتغالي فــي مباراته أمام المنتخب المغربي. 

حــري بالذكــر أن المنتخــب البرتغالــي وصل 

للنقطــة الرابعــة بعــد مــرور جولتيــن مــن 

موسكو - البيان الرياضي المونديال.  

توجــه هيرفــي رونار، المــدرب الفرنســي للمنتخب 

المغربي، بالشــكر الجزيــل للجماهيــر المغربية التي 

تقاطرت بقوة على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية 

موســكو. وصــرح رونار عقــب المباراة: »شــعرنا وكأننا 

نلعــب فــي مدينة الــدار البيضاء«. ولم ينس الفرنســي 

توجيــه انتقاداتــه لحكم مبــاراة المغرب أمــام البرتغال، 

وقــال: »لعب الحكــم دوره، لم أطلب منه ســوى أن يعيد 

مشاهدة اللقطات.. كانت هناك أخطاء عديدة لصالحنا ولكنه 

لم يرها«. وشــكر المدرب الفرنســي العبيه كثيرا: »شكرا لكل 

الالعبين على ما قدموه في المباراة«.   موسكو - البيان الرياضي

أقصى سرعة في 
تاريخ كرة القدم

أفضل العب
في المباراة

رونار: شعرنا بأننا نلعب 
في الدار البيضاء

Ⅶ موسكو - د ب أ

أنعش منتخب إســبانيا آماله في التأهل لدور الســتة عشر، 

عقــب فــوزه الصعب 1 / صفــر على نظيــره اإليراني أمس 

فــي الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.بينما وّدع 

المنتخــب المغربــي بطولة كأس العالــم 2018 لكرة القدم 

المقامة حالياً بروســيا، بعد الهزيمة الثانية، حيث خسر أمام 

نظيــره البرتغالــي صفر - 1 أمس علــى ملعب »لوجنيكي« 

بالعاصمة موسكو، في الجولة الثانية للمجموعة ذاتها. 

وجاء هدف الفوز للمنتخــب البرتغالي بعد ثالث دقائق 

فقط من بداية المباراة وسجله »الدون« كريستيانو رونالدو، 

لينفــرد مجــدداً بصــدارة قائمة هدافــي البطولــة برصيد 

أربعــة أهداف وبفارق هــدف واحد أمام الروســي دينيس 

تشيريشيف.

وجــاءت الهزيمة التي حســمت الخروج من الدور األول، 

بمثابــة صدمة قوية للمنتخــب المغربي وجماهيره بعد أن 

قدم منتخب أســود األطلــس واحداً من أفضل العروض منذ 

بدايــة المونديال، حيــث تفوق على نظيــره البرتغالي في 

الناحية الهجومية.

ورفــع المنتخب البرتغالي رصيــده إلى أربع نقاط، حيث 

افتتح مشــواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3 - 3 بينما 

ظل المغرب من دون رصيد من النقاط ،حيث خسر مباراته 

األولى أمام إيران صفر - 1.

أداء هجومي
وقــدم المنتخب المغربي أداًء هجومياً قوياً خالل الشــوط 

األول مــن المباراة وهدد مرمــى البرتغال بعدد من الفرص 

لكنه أخفق فــي ترجمتها إلى أهداف، في حين ركز الفريق 

البرتغالي على الجانب الدفاعي .

85
وعلــى جانب آخر متصل بالمباراة أزاح 

النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 

أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش 

عن صدارة الئحة أفضل هداف 

أوروبي علــى الصعيد الدولي 

بتسجيله هدفه الـ85 أمس.

وبعدما اســتهل مشــواره 

في النســخة الـ21 من كأس 

العالــم بتســجيله ثالثية في 

مرمــى إســبانيا )3-3(، أضاف 

نجم ريال مدريد اإلســباني هدفا 

رابعــا أمس بعد 4 دقائــق فقط على 

بداية المباراة ضد المغرب.

وأصبــح رونالــدو، ثانــي أفضل 

الهدافين في التاريخ أمام بوشــكاش 

الــذي ســجل 84 هدفــا مــع المنتخــب 

المجــري، علما أن خــاض أيضا أربــع مباريات مع 

إســبانيا دون أن يســجل. واحتاج رونالدو إلــى 152 مباراة 

ليصل الى هدفه الـ85، فيما ســجل بوشــكاش أهدافه الـ84 

فــي 89 مبــاراة فقــط. ويحمــل اإليراني علي دائــي الرقم 

القياسي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة.

 صدمة 
قوية لجمهور 

المغرب
بعد الخروج المبكر

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

عرفت ُمباراة المنتخب المغربي ونظيره الُبرتغالي، في الجولة 

الثانية مــن دور المجموعات لمنافســات كأس العالم الُمقامة 

حاليــاً بروســيا، ُحضوراً ُمنقطع النظيــر للجماهير المغربية في 

ُمدرجات ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان صــدى الجماهيــر المغربيــة عاليــاً في ُمباراة أســود 

األطلــس ورفــاق الُبرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، إذ اهتزت 

ُمدرجات الملعب عند عزف النشيد الوطني المغربي.

وَعاينــت »البيان الرياضي«، خالل تواجدها بملعب الُمباراة 

بموســكو، تواجداً كبيراً للجماهير المغربيــة، ُمقارنة بالُمباراة 

األولــى التي جمعتهم بإيران في مدينة ســان بيترســبورغ في 

شمال روسيا.

وُيقــدر عدد الجماهيــر المغربية التي تابعــت الُمباراة من 

الُمدرجــات بأزيد من 45 ألــف ُمتفرج، إذ احتلــت الجماهير 

الحمــراء ُقرابة 80 فــي المئة من ُمدرجــات ملعب لوجنيكي 

بموسكو.

وقامــت الجماهيــر المغربيــة الحاضرة بُقــوة بحمل أعالم 

دولة فلســطين الشقيقة ورددوا اســمها عالياً في سماء ملعب 

لوجنيكي.

جدير بالذكر أن الجماهير المغربية قد مألت شــوارع مدينة 

ُموسكو في اليومين األخيرين، وزينت الساحة الحمراء الشهيرة 

بأعالم المغرب.

وفي ســياق جماهيري الحقــت صافرات االســتهجان قائد 

المنتخــب الُبرتغالــي وأفضــل العب فــي العالم، كريســتيانو 

ُرونالدو، من ُمدرجات ملعــب لوجنيكي، خالل المواجهة التي 

جمعت المنتخب الُبرتغالي بنظيره المغربي. وقامت الجماهير 

المغربية برفع صافرات االســتهجان بُقوة فــي وجه نجم رَيال 

مدريــد اإلســباني كريســتيانو ُرونالدو، إذ حــاول المغاربة 

إخراجــه ذهنياً مــن تركيزه في الُمبــاراة، وذلك بإطالق 

الصافرات ُكلما امتلك الكرة بين قدميه.

من جهة أخرى، لم َتَتردد الجماهير المغربية الحاضرة 

بقــوة في مدرجــات ملعب لوجنيكي، بترديد اســم 

»ميسي.. ميسي«، وذلك في ُمحاولة منهم الستفزاز 

أفضل العب في العالم كريستيانو رونالدو.

ُيذكــر أن الجماهيــر المغربيــة قد مألت 

بشــكل كبير ُمدرجات ملعــب لوجنيكي 

وقامت بكل أساليب ووسائل الضغط 

في محاولة منهم إلرباك الخصم 

البرتغالي.

الَصافرات وميسي تالحق ُرونالدو
45 ألف مغربي في مدرجات لوجنيكي

المغرب يخسر أمام »الدون«
إسبانيا تنجح في امتحان إيران

صحيــح أن المنتخــب المصري فريق ال يشــق له غبار على المســتوى 

األفريقــي.. لكــن الفرق بينه وبين الســنغال غير المتــوج أفريقيا كان 

شاسعاً وكبيراً أول من أمس في الورقة التكتيكية لكل فريق، واالختالف 

الواضح بين خبرة وذكاء المدربين سواء كان »أليو سيسيه« المدير الفني 

للسنغاليين، أو لألرجنتيني »هيكتور كوبر« القائد الفني للمصريين.

واعتقــد أن األول خــاض مباراته األولى في المجموعــة الثامنة بكأس 

العالــم أمام بولندا بعقلية المدرب المتمــرس، وتعلم جيداً من دروس 

الماضي القريب عندما كان يغالي في الدفاع مع الهجوم الخجول، وهو 

منفتــح الخطوط من دون حيطة أو حذر، ما كلفه نتائج ال تليق به في 

الوديــات.. وأدرك من البداية أن اللعب مع المنتخبات األوروبية يحتاج 

للشــراء أكثر من البيع، بمعنــى الهجوم ولكن بحســاب.. والطمع في 

المبــاراة حين تكون الفرصة متاحــة.. والتمهل كثيراً وإغالق كل الطرق 

لحين استكشــاف عمــق المنافس وثغراته.. ومن قبــل كل ذلك التأكد 

من قدراته ورد فعله.. وإن كان باســتطاعته، أي سيسيه، الرد المفاجئ 

فلَم ال؟!.. إلى أن تســنح الفرصة للكر والفر والتســجيل.. وبالفعل نجح 

المدرب الشاب في إيقاف خطورة بولندا وأسعد جماهير القارة السمراء 

بأول فوز أفريقي في المونديال.

واعتقد أن المنتخب المصري كان في حاجة لكي يسير على الدرب ذاته 

فــي مباراته الثانية بالمجموعة األولى، وأن يتعامل مع روســيا بمنطق 

السنغال مع بولندا نفسه .. لكن لألسف بالغ في ارتكاب األخطاء ونسي 

مدربــه العجوز أنه يواجــه أصحاب األرض، وبدالً من اســتغالل فترات 

تفوقــه وامتالكه الكرة، في إحراز هدف يريح األعصاب، وينعش اآلمال 

بتوظيف قــدرات العبيه الهجومية، صالح ومــروان وتريزيجيه وفتحي 

والنيني وعبد الشــافي، أصر على أســلوبه التقليــدي، فجاءت هجماته 

برداً وســالماً على الروس، إلى أن دفع الثمن ووقع تحت طائلة قانون 

كــرة القدم الذي ال يرحم.. )إن لم تســجل في مرمــى خصمك فانتظر 

أهدافه في مرماك(، ســواء كانت تلك األهداف ملعوبة أو على شــاكلة 

الهدف الذي نال من شــباك )الشــناوي( بقدم أحمد فتحي، وكان سبباً 

فــي تحول مجــرى المباراة وتكرار زيارة الــروس للمرمى المصري ثالث 

مرات.. وحتى هدف محمد صالح كان مجرد ركلة جزاء تقل في قيمتها 

عــن ركلة مجدي عبد الغني في مونديال )90( ألن األخير ســجل منها 

التعادل مع هولندا، بينما ركلة أول من أمس لم تغير من األمر شــيئاً.. 

فال فرق في شــكل الخســارة إن كانت بفارق هدف أو أكثر، ألنها تبقى 

في النهاية خسارة!

وأظــن )وليــس كل الظن ســوء( أن المنتخب المصري اكتفى بشــرف 

الوصــول للنهائيات، وليس أكثر، دون أن يكون لديه الطموح الحقيقي 

لترك بصمة في بالد الروس.. بدليل أنه ذهب إلى هناك بقدرات مدرب 

ال تخفــى على أحد، فكوبر على الرغم من خبرته الطويلة في المالعب 

األوروبيــة والالتينيــة فإنه ظهر وكأنه مدرب غير ناضج، وفلســفته في 

قيــادة المنتخب لم تكن على مــا يرام، وعليه اآلن أن يجاهد من أجل 

تحســين الصورة في مباراته األخيرة أمام الســعودية لعله يترك ذكرى 

طيبة.

بال طموح

بقلم: طاهر أبو زيد

 

 محاوالت 
الجمهور إلخراج 

 
ً
النجم البرتغالي ذهنيا

من المباراة باءت 
بالفشل

غيغر يتلقى انتقادات 
وتساؤالت عن غياب »الفيديو«
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت :  16.00 سامارا أرينا
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أسترالياالدنمارك
تشكيلة ال�عبين

Ⅶ سامارا - وكاالت

أكد بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب 

األسترالي، أنه يتعين على »الكانغارو« تقديم 

مســتوى أعلى في مباراة الدنمارك من أدائهم 

أمام فرنسا.

التنظيم الجيد  وشدد على ضرورة 

داخــل أرض الملعــب خاصــة في 

إلى طول  الكــرات الثابتة، نظــراً 

قامــة الدنماركييــن الذين يوجد 

من بينهم 6 العبين طولهم أكثر 

مــن 190 ســنتيمتراً، ما يعني 

األســترالي  المنتخــب  أن 

عمالقة،  العبيــن  يواجــه 

أكثر  نكــون  أن  ويجب 

انضباطــاً بالمقارنــة 

األولى.  بالمبــاراة 

فان  بيــرت  وقال 

المدير  مارفيــك، 

الفنــي للمنتخب 

األسترالي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي 

لالتحــاد األســترالي لكرة 

علينا  »أوالً  أمس:  القدم، 

نفسها  بالطريقة  األداء 

أمام  الحال  كان  مثلما 

فرنســا، لكن بانضباط 

أكثر نحتاج إلى معرفة 

الموجودة  المشــكالت 

الدنمــارك  بمنتخــب 

بالتفصيل«.

وأشــار مدرب أســتراليا 

الدنمــارك منتخب  أن  إلى 

قوي، وتصنيفه الـ12 عالمياً، 

وهو ما ينم عن الكثير، كما 

أن العبيــه يتميــزون بالطول 

للغايــة، وهــو أحد أســلحتهم 

المهمة.

تمســكه  مارفيــك  فــان  وأكــد    

باألمل من خــالل تحقيق الفوز اليوم 

لالستمرار في اليطولة.

Ⅶ سامارا - وكاالت

توقــع أدج هاردير، المدير الفنــي للمنتخب 

الدنماركي مباراة صعبة أمام اســتراليا، 

وقال: أســتراليا تطورت دفاعيا 

الجديــد،  مدربهــا  مــع 

التالي  للــدور  والتأهل 

لن يكون سهال، وفي 

الوقت نفســه فإننا 

بتنظيــم  نلعــب 

لدينا  وليس  جيد، 

ولــن  إصابــات، 

تشــكيلنا  يكــون 

كثيــرا،  مختلفــا 

بنفــس  وســنلعب 

التنظيــم الــذي لعبنــا به 

أمام بيرو، لست قلقا من المهاجم 

تيم  أمامنا،  للمشــاركة  الذي ســيختارونه 

كاهيل يعرف كيفية التسجيل وعلينا أن نكون 

على حذر منه.

وعن العب الوســط كريســتيان إريكسينقال: 

صنع هدف الفوز في اللقاء السابق، إنه العب 

مهم، ويســتطيع تغيير المباريات، ونتمنى أن 

يكــون بمســتوى جيــد ويقــدم األداء 

المرجو منه في كأس العالم.

واجبات 
دفاعية

تومــاس  وعــن 

ديالينــي قال: هو 

وســط،  العــب 

مهــم  نشــيط 

دفاعيــا،  جيــدا 

كيفيــة  يعــرف 

الهجوميــة  الزيــادة 

فــي  األهــداف  ويســجل 

التصفيات، وبعد إصابة كيفيســت 

أصبحت واجباته الدفاعية أكثر، إنه العب 

ذكــي وســيتطور كثيرا بعد انتقاله لبوروســيا 

دورتموند.

المحاربون والكانغارو..  موقعة ساخنة 
الدنمارك بال هزائم في 16 مباراة 

Ⅶ سامارا - د ب أ

يلتقي منتخبا الدنمارك وأستراليا في الرابعة 

عصر اليــوم »بتوقيت اإلمارات« على ملعب 

كوزمــوس أرينا بمدينة ســامارا، في موقعة 

ســاخنة بثاني مباريات الفريقين بالمجموعة 

المنتشون  الدنمارك  الثالثة، ويسعى محاربو 

بالفوز األول والثمين على بيرو، إلى مواصلة 

المعنويــات  واســتغالل  الجيــدة  البدايــة 

المهــزوزة لألســتراليين من أجــل التأهل 

لــدور الثمانية للمرة الثالثة في المشــاركة 

الخامســة بالعرس العالمي، فيما يتمســك 

منتخــب »الكانغــارو« باألمــل  مــن خالل 

تحقيــق الفوز األول ويــدرك أن الهزيمة قد 

تحســم خروجه من منافســات الدور األول 

ووداعه البطولة.

 وتديــن الدنمــارك بفوزها فــي المباراة 

االفتتاحية على بيرو إلى حارســها الذي أنقذ 

مرماها في أكثر من مناسبة، وسيكون أحد أبرز 

األســلحة في وقف المد الهجومي ألستراليا 

وتصــّب اإلحصائيــات في صالــح الدنمارك 

الفوز  على  قدرتهــا  لجهة 

بمباريــات متتاليــة للمرة 

مشاركاتها  تاريخ  في  الثانية 

العبء  العالم، ســيكون  بكأس 

ملقــى علــى كاهل منتخب أســتراليا 

الــذي يتوّجــب أن يحصد النقــاط بعد أن 

ســقط أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 1 -2 

فــي مباراته االفتتاحية، بينما ســيكون دافع 

الدنمــارك الملقب بـــ )المحاربون( إدراكهم 

بأن حصد ثالث نقاط يعني بطاقة التأهل.

ثقة 
ويتمتــع المنتخــب الدنماركي بثقــة عالية، 

ويعلــق آمالــه على تألــق صانــع األلعاب 

كريستيان إريكسن، العب توتنهام اإلنجليزي، 

ولكن غياب ويليام كفيست الذي كسر اثنين 

مــن األضالع فــي المبــاراة أمام بيــرو، أن 

ُيشّكل انتكاســة لخطط الفريق الذي يحاول 

أن ُيعيد التوازن لخط وســطه، وفي المقابل 

فإن المنتخب األسترالي سُيالقي صعوبة في 

اقتحام دفاعــات الدنماركيين الذين حافظوا 

على شــباكهم نظيفة 

فــي خمــس مباريات 

متتالية.

اآلراء بخصوص  وتتفــق 

هذه المباراة المهمة أن الدنمارك 

هي األوفر حّظاً، ولكنه في الوقت نفسه 

ســيكون لقاًء تنافســياً للغايــة بين دولتين 

يجمعهما تاريخ كروي مشهود له، وعازمتين 

على كتابة صفحات جديدة وناجحة.

بينما ُيشــير تاريخ المســتديرة الســاحرة 

إلى مناســبتين تدفعان جماهير »الكانغارو« 

للتفــاؤل فعندمــا كان بيــرت فــان مارفيك 

مدرب أســتراليا، يقود المنتخــب الهولندي 

عــام 2008، نجــح في التغلــب على مدرب 

الدنمارك أجــي هاريدي الذي كان يدير دفة 

منتخــب بالده النرويج آنــذاك في تصفيات 

كأس العالــم. كمــا فاز المنتخــب الهولندي 

بقيــادة فان مارفيك علــى الدنمارك بهدفين 

دون رد في الطريــق إلى نهائي كأس العالم 

 .2010

وكان المنتخب األســترالي في طريقه إلى 

التعادل 1 /    1 مع نظيره الفرنسي في مباراته 

األولــى بالمونديال لكن األخيــر انتزع الفوز 

بهــدف النيــران الصديقة فــي الدقيقة 81 

على ملعب كازان أرينا يوم الســبت الماضي 

فــي أولى مباريات المجموعــة الثالثة. وكان 

متوقعا أن يعيش المنتخب األسترالي صدمة 

قوية بعد أن حســمت المباراة أمام فرنســا 

بهدف ســجله األســترالي عيــزز بيهيش عن 

طريــق الخطأ في مرمى منتخب بالده، لكن 

الفريــق األســترالي فضل أن تشــكل الكبوة 

عاماًل محفزاً له.

إنجاز 
 الجدير بالذكر أن الدنماركيين حققوا إنجازاً 

كروياً يتمّثل بســجل خاٍل مــن الهزائم طيلة 

16 مبــاراة على التوالــي في كافة البطوالت 

)9 انتصــارات و7 تعــادالت( منــذ الهزيمة 

بهدف يتيم على يد منتخب الجبل األســود 

في 11 أكتوبــر 2016. وال يملك أي منتخب 

سجاًل أفضل في هذا السياق إال إسبانيا )21( 

وبلجيكا )20(.

الرقم القياسي

 »الصغير« والِشباك النظيفة

حسابات التأهل

حلم البقاء

كاهيل  تيم  أستراليا  نجم  مـــازال 
هــــدف في  تسجيل  عـــن  يــبــحــث 

مــونــديــال روســيــا مــن أجل 
الــوصــول إلــى التسجيل 
في أربع بطوالت عالم، 
تسجيله  حــالــة  وفـــي 
الدنمارك  مرمى  في 

فـــإنـــه ســيــعــادل الــرقــم 
القياسي لكل من بيليه وكلوزه 

وزيلر.

خــطــف كــاســبــر شــمــايــكــل، حــارس 
الدانمارك »شمايكل الصغير«، 

بيرو،  مباراة  األنظار في 
ونجح في الحفاظ على 
وأكــد  نظيفة،  شباكه 
أنه يأمل في استمرار 

الشباك  على  الــحــفــاظ 
العذراء طوال مباريات الدور 

األول ، ويلعب كاسبر شمايكل مع 
فريق ليستر سيتي .

المجموعة  حــســابــات  تــؤكــد 
الثالثة أنه في حالة فوز 

المنتخب الفرنسي في 
مــبــاراتــه الــيــوم أمــام 
الدنمارك  وفــوز  بيرو 
ــة عــلــى  ــجـ ــيـ ــتـ بــــــــأي نـ

ــا، تــحــســم هــاتــان  ــي ــرال أســت
النتيجتان تأهل فرنسا والدنمارك 
بــغــض الــنــظــر عـــن بــاقــي نتائج 

مباريات الجولة الثالثة.

أكد عزيز بيهيتش مدافع 
أستراليا، أن »الكانغارو« 
لــن يــفــرط فــي النقاط 
الدنمارك  أمــام  الثالث 
ــال: »نــدرك  الــيــوم، وقـ

القيام  علينا  يتعين  مــا 
في  بقائنا  بحلم  للتمسك  بــه 

البطولة، وتدربنا بشكل جيد «. 

مارفيك: 
نواجه عمالقة واالنضباط مطلوب

هاردير: 
احذروا من كاهيل
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فوز 
الدنمارك

فوز 
أستراليا

تعادل



المنتخـــب  العـــب  أبـــدى 
الفرنسي بنيامين بافارد، 
ثقـــة كبيـــرة فـــي األداء، 
وقـــال فـــي تصريحاتـــه 
»لـــم  للصحفييـــن: 
اســـتدعائي  أتوقـــع  أكـــن 
للمنتخـــب فـــي نوفمبـــر. وقـــد أثـــار 
ذلـــك ضجـــة بعدهـــا. ولكـــن مـــن تابـــع 
تطـــوري مـــع النـــادي الـــذي ألعـــب 
بـــه، ســـيدرك ســـبب اســـتدعائي. أود 
 قـــدر المســـتطاع«.

ً
أن أكـــون طبيعيـــا
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 17:00 إيكاترينبرغ أرينا 
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Ⅶ  موسكو - وكاالت

للمنتخــب  الفنــي  المديــر  أوضــح 

ديشــان عقب  ديديه  الفرنســي 

المبــاراة األولى »أدرك جيداً أنه 

بإمكاننــا ويتعين علينــا تقديم 

األفضــل، وأن مــا قدمنــاه أمام 

أســتراليا لم يكــن كافياً بالنظر 

إلى مــا كان ينبغــي علينا 

تقديمــه، ولكــن هذا ال 

المهاجمين  يعني فقــط 

إشــارة  فــي  الثالثــة« 

وعثمــان  لغريزمــان 

ديمبيلــي، إضافــة إلــى 

كيليان مبابــي، الذين لم 

يقدموا المتوقع منهم.

يتبع ديشــان  ما  وعــادة 

بإجراء  المــداورة،  أســلوب 

في  مستمر  بشكل  تغييرات 

تشــكيلته، حتى فــي حالة 

جيدة.  مســتويات  تقديــم 

وفي ظــل غياب الفريق عن المســتوى المعهود 

خــالل مباراة أســتراليا، يتوقع أن يجري ديشــان 

العديد مــن التغييرات في صفوف الفريق ليظهر 

المنتخب الفرنســي بوجه مختلــف خالل مباراة 

بيرو.  وقال الفرنســي رافايــل فاران مدافع ريال 

مدريــد اإلســباني: »قمنــا بتقييم مــا قدمناه 

فــي المباراة األولى واتفــق الجميع على أنه 

سيتعين علينا الرفع من قوتنا البدنية وتحسين 

مســتوانا بشــكل عام«. وأضاف »المنتخبات 

األخرى )المرشــحة للقب( لم تفز وحتى أن 

بعضها خســر. أما نحن ففزنا، 

لكننا نعلم أن هناك أشياء 

نحــن  تحســينها.  يمكــن 

نعرف االتجاه الذي نرغب 

فــي الذهاب إليــه«. ودافع 

فــاران )25 عامــاً( عن مبابي 

قائــاًل »هذا العب يبلغ من العمر 19 عاماً 

والــذي فعله حتى اآلن لم يفعله ســوى 

عــدد قليل من الالعبين أو لم يفعله أحد 

)دافع عن ألوان فرنســا في سن مبكرة(. 

لديه موهبة كبيرة«.

Ⅶ  موسكو - وكاالت

قال ريكاردو جاريــكا المدير الفني لمنتخب 

بيرو: كنــا نعرف أننا ســنحظى بدعم كبير، 

لكننا لم نتوقع حضــوراً جماهيرياً 

قبــل  مــن  الحجــم  بهــذا 

كل  قطعــوا  مشــجعين 

هذه المسافة.

حالــة  وســيطرت 

جماهير مــن الذهــول على 

سارانســك التــي بيــرو فــي مدينــة 

أمــام اســتضافت المباراة  األولــى 

حيــث  منتخــب الدنمــارك،  ســيطر 

فــي بيــرو على مجريات  اللعــب 

لكنه  الفترات،  ضل أغلب 

كما  الشباك،  إلى  طريقه 

أهــدر كريســتيان كويفا فرصة 

التســجيل من ضربة جزاء، حينما ســدد 

الكرة فوق العارضــة، لتنتهي المواجهة بفوز 

الدنمارك 1- صفر.

ومــع ذلــك، ال تــزال جماهير بيــرو تبدي 

ثقتها فــي منتخبها وينتظر توافد أعداد كبيرة 

من المشجعين إلى إيكاترنبرج لحضور مباراة 

الغد، ويعلق المشــجعون أمالهم على النجم 

باولو غيريرو المنتظر مشاركته أساسياً.

وكان غيريرو، الهداف التاريخي 

لبيــرو، قــد شــارك ضمــن 

المبــاراة  البــدالء فــي 

أمام الدنمارك، حيث 

أن أشــار المدرب  إلــى  جاريــكا 

بالشــكل الالعــب لم يكن  الئقــاً 

للمشــاركة  ضمن األساسيين، الكافي 

بسبب وذلــك إثر غيابه عن  المالعب 

المنشــطات  علقــت قضية  التــي 

فيهــا  بشكل مؤقت.عقوبتــه 

خاض من  أخرى،  جهة 

قائــد منتخــب بيــرو 

وأبرز نجومــه، باولو غيريرو، 

مــران اليوم بشــكل طبيعــي للغاية، 

وأصبح جاهــزاً لخوض مبــاراة اليوم التي 

ستشــهد أول مشــاركة له فــي بطوالت كأس 

العالم.

ديشان: 
يتوجب علينا تقديم األفضل

جاريكا: 
لم نتوقع كل هذا الدعم الجماهيري

فرنسا والبيرو.. تحسين الصورة
 »الديوك« يخشى السقوط في الجولة الثانية 

محمد عبدالله يدير المباراة

هوغو لوريس »المئوي«

كاريو يتعافى من اإلصابة

ثقة كبيرة في األداء

أســـند االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
إدارة مبـــاراة فرنســـا والبيـــرو، إلـــى 
محمـــد  الدولـــي  حكمنـــا 
عبداللـــه، وتقـــام المبـــاراة  
الثانيـــة  الجولـــة  ضمـــن 

للمجموعـــة الثالثـــة.

فرنســـا  مرمـــى  حـــارس  يخـــوض 
لوريـــس،  هوغـــو  وقائدهـــا 
مباراتـــه المئـــة مـــع منتخـــب 
حامـــي  أن  إال  بـــاده، 
الشـــباك الـــذي أمضـــى 
بيـــن  طويلـــة  فتـــرة 
الخشـــبات الثـــاث، ال يـــزال 
ــا  ــرد عليهـ ــادات يـ ــة النتقـ عرضـ

بهـــدوء.

غـــاب العـــب منتخـــب البيـــرو أنـــدري 
خـــال  المـــران  عـــن  كاريـــو 
اليوميـــن الماضييـــن، لكـــن 
مشـــاركته اليـــوم باتـــت 
بـــدأ  أن  بعـــد  مؤكـــدة 
مـــن  التعافـــي  فـــي 
إصابـــة عضليـــة تعـــرض لها 

.
ً
أخيـــرا
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Ⅶ  روسيا - أ ف ب 

يســعى المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى 

تحســين صورته، وحســم التأهل إلى الدور 

الثانــي لنهائيــات كأس العالم في روســيا، 

عندما يلتقــي بيرو، اليوم، في يكاترينبورغ، 

في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الثالثــة التــي تشــهد مواجهــة الدنمــارك 

مع أســتراليا في ســامارا. ورغــم فوزها في 

المبــاراة األولى على أســتراليا 2-1، إال أن 

فرنســا قدمــت عرضاً غير مقنع، وســجلت 

هدفيهــا عبــر ركلة جــزاء لنجمهــا أنطوان 

غريزمان بعد االســتعانة بتقنية المســاعدة 

بالفيديو، والنيران الصديقة لمدافع أستراليا 

عزيــز بهيش خطأ في مرمــى فريقه، مقابل 

هــدف ميلــي يدينــاك بركلة جــزاء. وكان 

مدرب المنتخب الفرنســي ديشان قد وجه 

انتقــادات في وقت ســابق لثالثي الهجوم 

أنطوان جريزمــان وعثمان ديمبلي وكيليان 

مبابــي، ملوحاً بأن التغييــرات واردة حيث 

مباراة  قائــاًل: »مــن  صرح 

ألخرى قد تتغير األمور«.

وتأمل فرنسا في تفادي ما حصل 

للمرشــحين اآلخرين للمنافسة على اللقب، 

الســيما ألمانيا بطلة 2014 التي ســقطت أمام 

المكســيك صفر-1، وتعثر إســبانيا واألرجنتين 

والبرازيــل أمام البرتغال وآيســلندا وسويســرا 

علــى التوالي، لذلــك فمواجهة البيــرو فرصة 

كبيرة للفرنســيين لحسم التأهل مبكراً، السيما 

فــي مواجهة منافس خســر مباراته األولى في 

المونديــال بعد انتظــار 36 عامــاً، وذلك أمام 

الدنمارك في الجولة األولى )صفر-1(.

فرصة أخيرة
وبينما تملك فرنسا على الورق كل مقومات 

الحســم، ســتكون البيرو أمام فرصة أخيرة 

لتفادي الخــروج من البطولــة التي عادت 

إليهــا للمرة األولــى منذ مونديــال 1982. 

وكان البيروفيــون المــؤازرون بــاآلالف من 

المشــجعين الذيــن رافقوهم إلى روســيا، 

أمــام  األفضــل  الطــرف 

ركلــة  وأهــدروا  الدنمــارك 

جزاء عبر صانع ألعابهم كريستيان 

كويفا.

ويتوقــع أن يدفــع مــدرب المنتخــب 

بالنجــم  غاريــكا،  ريــكاردو  األرجنتينــي 

والقائد المخضــرم باولو غيريرو )34 عاماً( 

كأساســي، بعدما جلس على مقاعد البدالء 

فــي المباراة األولــى، لكونــه حصل على 

الضوء األخضر للمشــاركة فــي المونديال 

قبــل انطالقه بأيام قليلــة، إثر قرار قضائي 

سويسري بتعليق عقوبة إيقافه على خلفية 

فحص منشــطات أظهر وجود آثار كوكايين 

في جســده. وقال غيريــرو الذي لعب 30 

دقيقــة أمام الدنمــارك: »نــدرك جيداً أن 

مباراتنــا غداً صعبة ولكــن يمكننا تحقيق 

الفوز.. الجميع شــاهد أننا لم نكن نستحق 

الخسارة«.

وشــهد المــران األخير لبيرو قبــل مباراة 

الغــد، غياب ثالثــة العبين من التشــكيلة 

األساســية وهم المدافع ألبرتــو رودريجيز، 

والعب الوسط ريناتو تابيا، والمهاجم أندري 

كاريــو، حيث خاض هذا الثالثــي تدريبات 

منفــردة بســبب معاناتهــم مــن إصابات 

مختلفة.

ويعتبــر موقف تابيا األكثر تعقيداً، حيث 

إنه غــاب عن المــران لليــوم الثالث على 

التوالي وعلى األرجح لن يشــارك في مباراة 

الغــد أمام فرنســا. ويعاني العب وســط 

فينــورد الهولنــدي مــن فقــدان مؤقت 

للذاكرة بعد أن تعرض لالرتطام في الرأس 

خــالل مباراة بيرو األولى فــي المونديال 

أمام الدنمارك يوم الســبت الماضي ليغادر 

الملعب في الدقيقة 87.

وقال تابيا عبر حسابه الرسمي على موقع 

التواصــل االجتماعــي »تويتــر« يوم األحد 

الماضي: »ال أتذكر شــيئاً مما جرى أمس«. 

وخاض تابيا فــي اليومين الماضيين واليوم 

تدريبــات منفــردة بالكرة خــارج الملعب 

ولكن بعيداً عن باقي العبي الفريق.
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Ⅶ  روشينو - أ ف ب

في بيــان مقتضــب قبــل الحصــة التدريبية 

للمنتخــب الكرواتي في معســكره بروشــينو 

شــمال شــرق ســان بطرســبورغ، قال المدير 

الفنــي للفريق زالتكــو داليتش: 

خالل اللقاء ضد نيجيريا، كان 

بعملية  يقــوم  كالينيتــش 

اإلحمــاء، حيــث كان من 

المفتــرض أن يدخــل في 

لكنــه  الثانــي.  الشــوط 

الحظ أنه لم يكن مستعداً 

بسبب مشكلة في ظهره. 

»األمر  وأضــاف: 

حــدث  ذاتــه 

خالل المباراة 

ضد  الوديــة 

في  البرازيل 

إنجلــــــترا، 

الحصة  وقبل 

التدريبيــة األحــد. قبلت ذلك بهــدوء، وبما 

أنني بحاجة إلــى أن يكون العبو فريقي في 

قمة اســتعدادهم وجاهزيتهم، اتخذت هذا 

القرار«.

تقارير
لكن التقارير تؤكد أن استبعاد مهاجــــــم 

فيورنتينـــا 

اإليطالـــي 

الذي خاض 

الموســــم 

المنصرم 

إلــى  معــاراً 

جــاء  ميــالن، 

خلفيــة  علــى 

الدخــول  رفضــه 

لماريــو  كبديــل 

مباراة  خالل  ماندزوكيتش 

نيجيريا، اعتراضاً منه على 

عدم المشاركة أساسياً.

Ⅶ نيغني نوفجورود - د ب أ

دافــع األرجنتيني خورخي ســامباولي، مدرب 

منتخــب األرجنتيــن لكــرة القدم، عن 

نجمه ليونيل ميســي قبل لقاء 

التانغو(  )راقصــو  منتخب 

أمام نظيــره الكرواتي، 

اليــوم بمدينة نيغني 

فــي  نوفغــورود 

الثانيــة  الجولــة 

بالمجموعة 

لبطولــة  الرابعــة 

العالــم  كأس 

في  حالياً  المقامــة 

روسيا.

وقبــل المباراة الثانية 

لألرجنتين، قال ســامباولي خالل 

المؤتمــر الصحفي، الذي عقد أول من 

أمس، للحديث عــن مواجهة كرواتيا »إن 

ميسي أفضل العب في العالم« مشيراً إلى 

أن انتقاده أمر غير مبرر.

أوضــح ســامباولي »حينما تســجل هدفاً 

بقميــص منتخب األرجنتين، فإنه ُينســب لنا 

جميعاً الفضل فيه، ولكن عندما تخســر 

األرجنتيــن فــإن الجميع يتهم 

بالتسبب في ذلك.  ليونيل 

االعتقاد  أن هذا  أعتقد 

غير عادل«.

أعلن ســامباولي 

إجــراء  عزمــه 

فــي  تعديــالت 

الفريــق  قائمــة 

التــي  األساســية 

ســتواجه منتخــب 

كرواتيــا، الذي وصفه 

بـ »الرائع«، وأضاف مدرب 

المبــاراة  أن  »نعتقــد  األرجنتيــن 

المقبلة سوف تتطلب أداًء فنياً جيداً على 

األرجح.. يتمتع المنافس بمجموعة كبيرة من 

الخيارات الهجومية«. 

»التانغو« يلعب بـ »النار«
ميسي.. للصبر حدود

Ⅶ نيغني نوفغورود - أ ف ب

بعد توقيعها علــى أفضل انطالقة لها في كأس 

العالم منذ 20 سنة بفضل فوزها على نيجيريا، 

ُتواجه كرواتيا )منتخب النار( بمعنويات مرتفعة 

مباراتهــا مع المرشــحة األكبر فــي المجموعة 

الرابعــة، منتخــب األرجنتين ونجمــه ليونيل 

ميســي، وال شــك أن أي نتيجــة غيــر الهزيمة 

ستشّكل خطوة عمالقة نحو الدور ثمن النهائي.

حسابات
تختلف الحســابات تماماً بالنســبة لكتيبة 

»األلبيسيليســتي« رفاق ميسي  بعد تعادله 

غيــر المتوقع ضــد منتخب أيســلندا عديم 

الخبــرة، فصار لعب »التانغو« بالـ»النار« أمر 

ال بديــل لــه، فتعــادل البداية وضــع فريق 

خورخي ســامباولي في موقــف معقد قبل 

مواجهــة الخصــم األصعــب، علــى الورق، 

في هــذه المجموعة، إذ يحتــاج المنتخب 

األرجنتيني للفوز حتــى ال تتعقد أكثر مهمة 

تأهله إلى الدور الثاني.

بداية
األرجنتيــن  تدخــل 

مباراتهــا المصيريــة مــع 

نيجني  في  اليــوم  كرواتيا 

منافســات  ضمن  نوفغورود 

المجموعــة الرابعة لكأس العالم 

في كــرة القــدم، وهي موحــدة خلف 

قائدها ونجمها ليونيل ميســي، بعد تعثرها 

فــي الجولة األولى. وبدأ ميســي المونديال 

الروســي بشــكل مخيــب، إذ فــوت نجــم 

برشــلونة اإلســباني وصاحب الكرة الذهبية 

5 مرات الفرصة على بالده للخروج بالنقاط 

الثالث من مباراتها مع أيسلندا، بإهداره ركلة 

جــزاء حين كانت النتيجة 1-1. وأتت إضاعة 

ميســي ركلة الجزاء غداة تحقيق غريمه في 

ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أفضل العب 

خمس مــرات أيضاً، بداية مثالية بتســجيله 

ثالثيــة لبــالده البرتغال في مرمى إســبانيا، 

منحت أبطال أوروبا التعادل 3-3.

وعلــى الرغم مــن صعوبة اختــراق الدفاع 

األيسلندي، تجاهل سامباولي مهاجم يوفنتوس 

باولــو ديباال، الذي لم 

يكــن ضمن التبديالت 

الثالثــة،  األرجنتينيــة 

إلى  التوصــل  بانتظــار 

»تفاهــم« حــول كيفيــة 

إشــراكه إلــى جانب ميســي، 

بحســب ما أشــار المــدرب الســابق 

إلشبيلية اإلسباني عشية النهائيات.

نضج
لكــن ديباال أظهر نضجاً بتأكيــده »أننا جميعنا 

معه، يعلم أن بإمكانه االعتماد على مســاندتنا 

لــه جميعنا، وأكثر من أي وقت مضى«، مضيفاً 

»نحن هنا لمســاعدته فــي كل لحظة وبالطبع 

سنكون إلى جانبه«.

 تعديالت 
ومــن المرجــح أن يجري ســامباولي تعديالت 

على التشكيلة لمباراة اليوم التي ستكون إعادة 

للقــاء المنتخبيــن في الــدور األول عام 1998 

حين فازت األرجنتين 1- صفر، وواصلت طريقها 

حتى ربع النهائي، فيما حققت كرواتيا المفاجأة 

بعــد تأهلها ثانيــة المجموعــة، ونالت المركز 

الثالث في أول مشــاركة لها بعد االنفصال عن 

يوغوسالفيا.

وقد يبقى الجناح أنخل دي ماريا على مقاعد 

البدالء لصالح كريستيان بافون، كما يحتمل أن 

يزج ســامباولي بجيوفاني لو سيلسو في وسط 

الملعب على حساب لوكاس بيليا.

سيطرة 
على جانب آخر، ُتشير اختيارات المدرب زالتكو 

داليتــش فــي التدريبــات األخيرة إلــى أنه قد 

تكــون هناك تغييــرات في هذه المبــاراة. أثار 

أداء منتخــب كرواتيا فــي ظهورها األول بعض 

التســاؤالت: مواصلة اللعب بالعديد من العبي 

الوســط ، أربعــة ضد نيجيريــا ،أم التركيز على 

الســيطرة على وسط في الميدان بالعبين أكثر 

إبداعاً ضد األرجنتين. أما األمر الُمســتبعد فهو 

أن تنهج كتيبة فاتريني الخطة الدفاعية نفســها 

التي لعبت بها أيسلندا. ولكن ال شيء محسوم، 

لننتظر وسنرى.

11 تسديدة لـ »البرغوث«

ديربي الليغا في موسكو

»سامباولي«: لن يعود

معنويات ليونيل مرتفعة

بـ  شــعــوره  ميسي  ليونيل  أكـــد 
ــرارة« بــعــد الــمــبــاراة التي  ــمــ ــ »ال

سدد خاللها »البرغوث« 11 
مرة على المرمى دون 
إلــى  يــجــد طــريــقــه  أن 
الــشــبــاك، هــو أمـــر لم 
مــونــديــال  مــنــذ  يحصل 

ــالـــي  ــطـ اإليـ مــــع   1970
لويجي ريفا. واعتبر النجم الباحث 

عن لقب أول كبير مع المنتخب.

وكرواتيا  األرجنتين  مباراة  تشكل 
اليوم  نسخة مصغرة من لقاء 

ديربي »الليغا« األسباني 
بين الغريمين الكبيرين، 
برشلونة وريال مدريد، 
يشهدمواجهة  حيث 

بين ميسي وزميله في 
برشلونة راكيتيتش وغريميه 

ــتــش  ــال مـــدريـــد مــودري ــ ــ فـــي ري
وكوفاشيتش.

حــــــذر أســـــطـــــورة األرجـــنـــتـــيـــن 
المدرب  مــارادونــا،  دييغو 

سامباولي من أنه »إذا 
واصـــــل الــلــعــب بــهــذه 
الطريقة، لن يتمكن من 
العودة إلى األرجنتين«. 

ورأى مارادونا، أن ما قدمه 
الجديدة  الوافدة  المنتخب أمام 
 عن 

ً
آيــســلــنــدا »عـــــــار«، مـــدافـــعـــا

ميسي«.

األرجنتيني  الــمــدافــع  أكــد 
كريستيان إنسالدي، أن 
قائد  زميله  معنويات 
ليونيل  التانغو  فريق 
ميسي مرتفعة، على 

الالعب أضاع  أن  رغم من 
أربــع ركــالت جــزاء من آخــر سبعة 

سددها.  

ًزالتكو: 
كالينيتش لم يكن جاهزا

سامباولي:
ميسي أفضل العب في العالم
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Ⅶ سوتشي - وكاالت

أعرب العب كرة القــدم األلماني، توماس 

مولــر، عن ثقته بــأن المنتخــب األلماني 

)مانشــافت( حامل اللقــب العالمي، درس 

بشــكل كاٍف، الهزيمــة التي منــي بها في 

بداية رحلــة الدفاع عن اللقب أمام نظيره 

المكســيكي. وقــال مولــر، فــي المؤتمر 

الصحافي لفريقه أمس بمدينة سوتشي، إن 

الفريق بحاجة إلعادة اكتشاف وحدة أدائه 

فــي المباراة التالية له بالبطولة أمام نظيره 

الســويدي. ويتطلع المنتخب األلماني إلى 

اســتعادة اتزانــه بعد الهزيمــة 0 - 1 أمام 

نظيــره المكســيكي يوم األحــد الماضي، 

ضمــن منافســات المجموعة السادســة . 

ويلتقي المنتخب األلماني )المانشــافت(، 

نظيره الســويدي يوم السبت المقبل على 

استاد »فيشت« في مدينة سوتشي بالجولة 

الثانية من مباريات المجموعة.

وأضــاف مولــر: »ننتقد أنفســنا ونحلل 

ونــدرس المبــاراة. واآلن، علينــا أن نتطلع 

لألمام، ونفكر بشــكل إيجابي. نأمل جميعاً 

فــي االســتمرار بالبطولــة ألطــول وقــت 

ممكن«. وتابع: »يجب أن نفوز بالمباراتين 

المتبقيتين لنا، وسيكون هذا صعباً للغاية. 

ولكننــا ال نســتطيع الفــوز بالمباريات إذا 

مزقنــا بعضنا البعــض«. ويواجه المنتخب 

األلمانــي خطر الخــروج من الــدور األول 

للبطولــة، ليصبح رابع حامل للقب يتعرض 

للخروج مــن دور المجموعات في البطولة 

التالية لفوزه باللقب. ويقتســم المنتخبان 

المجموعة  والمكســيكي صدارة  السويدي 

برصيد ثــاث نقاط لكل منهمــا، بعد فوز 

المنتخب الســويدي على نظيــره الكوري 

الجنوبي في المبــاراة األخرى بالمجموعة. 

ويســتطيع المنتخب األلماني الحفاظ على 

فرصته في التأهــل للدور الثاني، حتى في 

حالة الهزيمة أمام السويد، ولكن بشرط فوز 

كوريا الجنوبية على المكسيك في المباراة 

التي ســتقام يوم السبت المقبل أيضاً 

قبل مباراة ألمانيا والسويد. 

مــن ناحيتــه، أعــرب اندرياس 

غرانكفيســت، قائد المنتخب 

السويدي لكرة القدم، أمس، 

المنتخب  بــأن  توقعه  عن 

يخوض  ســوف  األلمانــي 

مباراة هجومية خال لقاء 

المنتخبيــن يوم الســبت 

الثانية  القادم، في الجولة 

مــن المجموعة السادســة 

مــن مرحلــة المجموعــات 

لكــرة  العالــم  كأس  ببطولــة 

القــدم المقامة حالياً في روســيا. 

وقال جرانكفيســت: »أعتقد أن المنتخب 

األلماني سيكون لهم المزيد من االستحواذ 

علــى الكرة والســيطرة الهجومية، ويتعين 

علينا أن ندافع عن أنفسنا كثيراً«. ويتقاسم 

المنتخــب الســويدي صــدارة المجموعة، 

برفقة منتخب المكسيك، برصيد ثاث نقاط، 

وذلك عقب فوز المنتخب اإلســكندنافي 1 

- 0 على كوريا الجنوبية في الجولة األولى، 

فيما تحتــل ألمانيا المركز الثالث با نقاط. 

أوضح غرانكفيست »يتعين علينا أن نتسم 

باالنضبــاط البالــغ، وأن يدافع جميع أفراد 

الفريق عــن أنفســهم، مثلما قمنــا بذلك 

أمام إيطاليا وفرنسا في التصفيات األوروبية 

المؤهلــة للبطولة«. شــدد غرانكفيســت، 

33 عامــاً، على أنــه باإلضافة إلــى الدفاع 

الصــارم، فإنه ينبغي علــى فريقه أن يكون 

مستعداً لشــن الهجمات المرتدة السريعة، 

كلما كانت هناك فرصة للقيام بذلك. وأشار 

الاعب الســويدي »تابعنــا جميعاً منتخب 

المكســيك الــذي حقــق نجاحاً كبيــراً في 

القيام بذلك«

Ⅶ موسكو - وكاالت

تبعد العاصمة الروســية موســكو 10173 كيلومتراً 

عن نظيرتها المكســيكية مكســيكو سيتي و11906 

كيلومترات عــن العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس 

و12636 كيلومتــراً عــن ليما عاصمة بيــرو. ولكنه 

علــى الرغم من تلك المســافات تمتلــئ العاصمة 

الروســية وغيرها من المدن الروســية بالعديد من 

الجماهيــر القادمــة من الــدول الاتينيــة لمؤازرة 

منتخباتهــا، التي ال تقــدم داخل الملعــب مردوداً 

يناســب هذه الســطوة التــي بســطتها جماهيرها 

على روســيا وماعبها. وكانت الجماهير المكسيكية 

واألرجنتينيــة والبرازيليــة والكولومبيــة هي األكثر 

الماضيــة،  العالــم  كأس  بطــوالت  فــي  تواجــداً 

واستمرت هذه الظاهرة في المونديال الحالي رغم 

المســافات البعيــدة بين أميركا الجنوبية وروســيا. 

وقال الكولومبي بابلو فرانكو، الذي جاء إلى روســيا 

من مدينــة ميديين الكولومبية برفقــة والده وابن 

عمه لمشــاهدة مباريات المونديا: »هنا نبدو نحن 

الشــعب الاتينــي كما لو كنا فــي بادنا، حب كرة 

القــدم في أميركا الاتينيــة يحفز الرغبة لدى الناس 

بالمجيء إلى هنا«.

مساندة
وطبقــاً لإلحصائيات التي كشــف عنهــا االتحاد 

الدولــي لكرة القدم »فيفا« قبل أيام من انطاق 

المونديــال، فإن هناك خمــس دول من أميركا 

الاتينية ضمن قائمة الدول العشــر األكثر شراء 

لتذاكر مباريات المونديال الروسي.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الواليات 

المتحدة األميركيــة برصيد 72512 تذكرة، تليها 

كولومبيا )65234 تذكــرة(، وتضم القائمة أيضاً 

المكســيك )60302 تذكرة( واألرجنتين )54031 

تذكــرة( وبيــرو )44583( تذكــرة. ولكــن فــي 

الحقيقة تتجاوز األعــداد المذكورة هذه األرقام 

بفــارق كبير، حيــث إن العديد مــن الجماهير 

الاتينية التي اشترت التذاكر تحمل جوازات سفر 

أميركية وأوروبية. وأبــرز مثال على هذا التصور 

هــو ليليان كامبل، أحد المشــجعين البيروفيين 

الذيــن جاءوا إلى روســيا من أجــل رؤية عودة 

منتخــب بيرو إلى المونديال بعــد 36 عاماً من 

الغياب.

ويعيــش كامبل، الذي جاء إلى روســيا برفقة 

صديقته ومجموعة من األصدقاء مكونة من 10 

أشخاص، في الواليات المتحدة األميركية.

رغبة
وقــال كامبل، الذي زار ثماني مدن روســية لرؤية 

مباريات مختلفة: »نحن شــعب بيرو جئنا من كل 

مكان، من ليما، ومــن أوروبا والواليات المتحدة 

األميركية أيضــاً، كنا نرغب في المجيء إلى هذا 

المونديال بأي طريقة، حتى لو لم تتأهل بيرو«.

وفي مدينة سارانســك، التــي لعبت فيها بيرو 

مباراتها األولى في البطولة أمام الدنمارك، كانت 

أعــداد جماهير بيرو تفوق بشــكل كبير نظيرتها 

الدنماركية، بنسبة 100 مقابل واحد.

وانتقــل 15 ألــف شــخص من جماهيــر بيرو 

إلــى المدينة المذكورة التــي تبعد 600 كيلومتر 

عن شرقي موسكو لمشــاهدة المباراة، حتى إنه 

يمكن القول أن هــذه الجماهير كانت تمثل في 

بعض األحيان خمســة بالمئة من مجموع سكان 

المدينة.

وحدث شيء مماثل في سوتشي، التي توافدت 

عليها جماهير بنما لمشاهدة مباراة فريقها األولى 

في بطوالت كأس العالــم أمام بلجيكا، وتفوقت 

على جماهير األخيرة من الناحية العديدة بشكل 

كبيــر. وتفوقــت الجماهير األرجنتينيــة أيضاً في 

العدد على الجماهير االيســلندية، التي ســجلت 

حضورها بصيحاتها الشــهيرة، وكان المدير الفني 

إليســلندا، هيمير هالجريمســون، أول من أشــار 

إلى هذا الفارق عندما تساءل قائًا: من أين أتت 

جماهير األرجنتين بهذا الكم الكبير من التذاكر؟.

نتائج
ويبــدو أن انتصارات الدول الاتينية في المونديال 

تبقى محصورة في التواجــد المكثف لجماهيرها 

في الشــوارع وحســب وال تتعدى إلــى الماعب 

ونتائــج المباريات. وتبقى أوروجواي والمكســيك 

فقط المنتخبــان الاتينيان الوحيدان اللذان حققا 

الفوز في المونديال، فيما سقط منتخبا األرجنتين 

والبرازيــل في فــخ التعادل، وخســرت منتخبات 

كولومبيــا وبيرو وكوســتاريكا وبنما. وبجانب هذا 

التفوق في الحضور، تورطت الجماهير الاتينية في 

أحداث خطيرة خارج الملعب، فقد شــهدت األيام 

األخيــرة قيام بعض من هــذه الجماهير بمضايقة 

بعض الســيدات الروس والتهكم على جماهير من 

أصول عرقية أخرى، مما دفع القنصلية الكولومبية 

في روسيا إلى مطالبة جماهيرها باحترام اآلخرين 

وااللتزام بالســلوك الجيد وأن يمثلوا بادهم خير 

تمثيل.

يدرس الجهــاز الفني للمنتخــب المصري لكرة 

القدم، بقيــادة األرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع 

بحــارس المرمى المخضرم عصــام الحضري في 

األساسي  التشــكيل 

الفريــق  لمبــاراة 

أمام الســعودية يوم 

المقبــل،  االثنيــن 

فــي آخــر جــوالت 

المجموعــة األولــى 

بــدور المجموعــات 

في مونديال روســيا 

.2018

وجاءت دراسة المنتخب لمشاركة الحضري على 

حســاب الحارس األساســي محمد الشناوي من 

أجل مســاعدة الحارس العجــوز )45 عاماً( على 

تحطيم الرقم القياســي ألكبر العب سناً يشارك 

فــي تاريــخ البطولــة، والدخول ضمــن األرقام 

موسكو - وكاالت الكبيرة في المونديال.  

قــال جيمي كاراغــر مدافع إنجلترا الســابق إن 

ماركــوس راشــفورد يجب أن يدخل التشــكيلة 

األساســية لمنتخب إنجلترا أمــام بنما بدالً من 

ســترلينغ.  رحيــم 

في  كاراغــر  وكتــب 

بصحيفــة  عمــوده 

تليغــراف »أســلوب 

يناســب  إنجلتــرا ال 

ربمــا  أو  ســترلينغ، 

على  ذلــك  ينطبــق 

المركز الذي يشــغله 

حاليا«. وأضاف »في 

الوقــت الحالي تلعــب إنجلترا بثاثــة العبين 

فــي مركز صانــع اللعب. كلهــم يعتمدون على 

تحركاتهم وســرعتهم وبشــكل أكبر من قدرتهم 

على فتح ثغرات في دفاع المنافسين عن طريق 

التمريرات الدقيقة. هذا يجعل اختيار ســترلينغ 

غير منطقي«.   موسكو - وكاالت

عاد النجــم البرازيلي نيمار إلــى التدرب مع 

منتخب باده بشكل طبيعي استعداداً للمباراة 

الثانية لـ»سيليســاو« في مونديال روسيا 2018 

فــي كرة القدم غداً ضد كوســتاريكا. وأعلن 

االتحاد البرازيلي للعبة، أمس، في حســابه 

الرســمي علــى »تويتــر«: »أن تمرينــات 

المنتخب البرازيلي متواصلة، ونيمار جونيور 

يشــارك بشــكل طبيعي في ورشــة العمل!«، 

ناشــراً مقطع فيديــو حيث يبدو نيمــار واضعاً 

ضمــادة علــى كاحلــه األيمن ويتمرن بشــكل 

طبيعي في مقر المنتخب في سوتشي. واضطر 

نيمار إلى ترك الحصة التمرينية، أول من أمس، 

وهــو يعرج بســبب آالم في الكاحــل األيمن. 

وشــارك نيمار في بداية الحصة دون أي انزعاج. 

وفي القســم الثاني من الحصة التدريبية أمسك 

بكاحل قدمه اليمنى متأثراً بآالم قبل أن يلتحق 

مباشــرة بغرف المابــس وهو يعــرج، ما أثار 

موسكو - وكاالت القلق.  

مولر: الوحدة طريق المانشافت لعبور النفق المظلم

مصر
تكافئ الحضري

كاراغر
يهاجم سترلينغ

نيمار
يعود إلى 

التدريبات

■ مولر خال لقاء ألمانيا والمكسيك  |  رويترز

الجماهير الالتينية
فاكهة البطوالت العالمية

المدير  أكد ستانيســاف تشيرتشوف 

الفنــي للمنتخب الروســي تعجبه من 

تسجيل فريقه ثاثة أهداف في مرمى المنتخب 

المصري. وقال تشيرتشــوف : »أتعجب من أننا 

سجلنا ثاثة أهداف أمام المنتخب السيما وأنه 

لم يســمح من قبل بتلقــي مثل هذا العدد من 

األهداف. لكننا نســتحق الفوز«. وأضاف: »كنا 

نعلم أن المباراة ســتكون صعبــة، لكننا حاولنا 

أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بشكل جيد، 

لنحصل على نقاط المباراة كاملة وهو ما حدث 

بالفعل«. وأكد: »لقد قمنا بمراقبة محمد صاح 

بشــكل جيد خــال المباراة وضغطنــا هجومياً 

فــي كافة أرجاء الملعب واســتطعنا اســتغال 

األخطاء التي وقع فيها العبو المنتخب المصري 

في الدفاع وتمكنا من تســجيل ثاثة أهداف«. 

وأضــاف: »قلــت قبل المبــاراة  أنني واثق من 

قدرة العبي فريقي فــي تحقيق الفوز، وحققنا 

موسكو - وكاالت هدفنا من المباراة«.  

تشيرتشوف متعجب 
من ثالثية مصر
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Ⅶ  دبي - عز الدين جاد الله

احتل هاشتاق »مجدي عبد الغني« 

المركز الثاني فــي مصر واإلمارات 

التواصــل  شــبكة  »ترنــد«  فــي 

االجتماعــي »تويتــر«، بعــد أن أنهى 

النجــم المصــري محمد صالح أول من أمس أســطورة 

الهــدف الذي ســجله مجدي عبد الغنــي العب مصر 

الســابق فــي مرمــى هولندا مــن ضربة جــزاء في 

مونديــال 1990. ونجــح صــالح في إحــراز هدف 

لمصــر من ركلــة الجزاء في مواجهــة فريقه ضد 

روســيا، حيث انتهى اللقاء لصالح أصحاب األرض 

بنتيجة 1-3.

وعلى رغم خســارة المنتخــب وتوديعه الدور 

األول بعــد فــوز األوروغــواي على الســعودية 

بهدف أمس، عبر رواد مواقع التواصل بســخرية 

عــن فرحتهم باالنتهاء مــن »ظاهرة« هدف عبد 

الغني.وعبــر المصريــون عن ســعادتهم بهدف 

صــالح بالرغــم من النتيجــة الســلبية التي خرجت 

عليها المباراة للتخلص مــن ممازحات مجدي عبد الغني 

المســتمرة منذ عقود عن الهدف، الذي سجله في مرمى 

هولنــدا في نســخة 1990 للمونديال، ولــم تنجح مصر 

فــي اللحاق بكأس العالم إال بعد غياب 28 ســنة. وتأهل 

المنتخب المصري إلى المونديال العالمي في مناســبتين 

األولــى كانت عام 1934 والثانية عام 1990 واســتضافت 

إيطاليا البطولتين.

بعــض المغردين علــق قائاًل: »وأخيــراً انتهى 

الهدف الذي تغنــى به مجدي عبد الغني 

فلم يعد الوحيد الذي سجل في كأس 

العالــم لمصــر ومن ركلــة الجزاء 

أيضاً«.

وعلــق مغــرد آخر:»صــالح 

ينهي لعنة مجدي عبد الغني، 

المصري،  المنتخــب  هزيمــة 

وهدف صالح ينهي أســطورة 

ليصبح  الغنــي،  عبــد  مجدي 

المصــري الثالــث الــذي يحرز 

هدفا في تاريخ كأس العالم«.

التي نشــرت  التغريــدات  ومــن 

على »الهاشــتاق«:»باي بــاي« مجدي عبد 

الغنــي »مبروك للماليين هدف ) صالح ( التاريخي، 

خالص.. بعد 28 ســنة انتهى« ُذل مجــدي عبدالغني لـ 

المصريين بـ»الجون بتاعه« في كأس العالم«، شكراً محمد 

صالح.. انتهت أسطوانة مجدي عبدالغني«.

وأوردت قنــاة »دي ام ســي« الرياضيــة عبر»تويتــر«: 

»محمد صالح ينهي أســطورة مجدي عبــد الغني ويحرز 

هدفــا لمنتخبنا الوطني منذ 28 عامــاً في كأس العالم«، 

مع صورة لصالح وعلى رأســه تاج، فيما عنون موقع »في 

الجول«: »انكسرت اللعنة«.

وكتــب مســتخدم: »محمــد صــالح 

يســجل الهــدف األول ومجدي عبد 

الغنــي يغمى عليــه«، بينما رأت 

أخرى تقدم نفسها باسم إيناس 

ذل  مســح  صــالح  »محمــد 

مجدي عبد الغني. حتى هذا 

انتصار«.

»تويتر«  مستخدمو  وتبادل 

صورة لمشجع في ملعب سان 

الفراعنة  زي  يرتدي  بطرسبورغ 

ويحمل الفتة كتب فيها »ارحمنا 

بقى.. لقد انتهت أســطورتك«.وكان 

عبــد الغني كثيــر التنــدر بعبارته »أوعى 

تنســوا هدف مجدي عبد الغني«، في إشــارة إلى 

هدف ســجله من ركلة جزاء في مرمــى بولندا )1-1( 

فــي كأس العالــم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثالث 

مباريات خالل مشاركتهم األخيرة في المونديال.

يعّد ألكســندر جولوفين بروتين الدب الروســي وإحدى نقاط قوته 

في نهائيــات كأس العالم، حيث لعب دوراً مهماً في تأهل منتخب 

بالده إلى الدور الثاني وبرز كواحد من نجوم المونديال.

ولــد جولوفين في 30 مايــو 1996 وحقق ظهوره األول في الدوري 

الروســي في 14 مارس 2015 مع فريقه سيسكا موسكو بعد أن زّين 

مسيرته بالعديد من األلقاب من ضمنها بطولة أوروبا تحت 17 عاماً 

وفضية بطولة أوروبا تحت 19 عاماً.

وظهر جولوفين في تشــكيلة المنتخب الروسي ألول مرة في 7 

يونيو 2015 أمام منتخب روســيا البيضاء وتمكن من تسجيل 

أول أهدافــه الدوليــة قبــل أن يؤكــد جدارته مــرة أخرى 

بتسجيل الهدف الثاني في ظهوره الثاني أمام ليتوانيا. 

توقــع العديد من المتابعين أن يســطع نجم جولوفين في 

منافســات كأس العالم المقامــة حالياً في بالده، ولم يخّيب 

ابن الثانية والعشــرين أمل عشاقه منذ المباراة االفتتاحية أمام 

المنتخب السعودي عندما أظهر موهبته بأداء استثنائي، حيث كان 

وراء أربعة أهداف ســجلها الدب الروســي في شباك األخضر، ففي 

لقطة الهدف األول تّمكن جولوفين من اســتغالل مساحة مفتوحة 

بعــد ســقوط أحد المدافعين على األرض، حصــل على الكرة من 

العب الجناح وقام بتمريرة مثالية لزميله يوري جازينسكي الذي 

ســددها في الشــباك. وفي الهدف الثاني اندفع جولوفين بقّوة 

وأرسل الكرة إلى رومان زوبنين، الذي مررها بدورها إلى دينيس 

تشيرشيف ليسددها األخير في المرمى.

وفــي لقطة الهدف الثالث أرســل جولوفين كرة عرضية 

إلــى أرتيــم دزيوبا الــذي لم يجــد أي صعوبة في 

تحويلها إلى المرمى محققاً الهدف الثالث.

وتولــى جولوفيــن بنفســه تســجيل الهدف 

الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت 

بدل الضائــع عندما تحّصل على ضربة 

حرة أرســلها بشــكل رائــع إلى مرمى 

السعودية متجاوزاً الحائط الدفاعي.

وإلــى جانب تمريراته الحاســمة 

وتســجيل هدف، لعب النجم 

فــي كل عوامل  الواعد دوراً 

فــي القوة التي أظهرها المنتخب  الروســي 

المباراة المبــاراة االفتتاحيــة وأكــد  فــي  تألقــه 

الثانيــة أمام مصر، حيث شــكل جولوفيــن القلب النابض 

للدب الروسي الذي قسا على الفراعنة بنتيجة 1-3. 

ركــض جولوفيــن 12.7 كيلومتراً على أرضيــة الملعب في 

المبــاراة األولى وهو أكثر العــب ارتكب عدداً من األخطاء 

مقارنة بأي العب آخر ما يظهر أن هذا الالعب يتمتع بطاقة 

ال تنضــب في الضغط بقوة في منطقــة الخصم وأنه كان 

عنصراً جوهرياً في خطة لعب المنتخب الروسي.

 Ⅶ  دبي - عدنان الغربي

هاشتاق »مجدي عبد الغني« ُيسعد مصر  ألكسندر جولوفين.. 
بروتين الدب الروسي

Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي،                  
يوسف الشافعي، أحمد علي

مضى أســبوع على انطالق مونديال روســيا 2018، 

الذي شــهد استخدام تقنية الفيديو ألول مرة، لكن 

الجــدل ال يزال قائماً حــول جدواها، فاإلجماع لم 

يحصل بعد في العالم بشأن اعتمادها بصفة دائمة، 

حيــث تتباين المواقف واآلراء بيــن مؤيد للفيديو 

باعتبــاره يمنــح كل المنتخبــات حقوقهــا وينهي 

المظالم الكروية، ومعارض الســتخدام التكنولوجيا 

فــي كرة القدم من أجل اإلبقاء على ســحر ومتعة 

لعبة الســاحرة المســتديرة التي طالما اكتســبت 

روعتهــا من تلقائية الالعبيــن والمدربين والحكام، 

ولعل هــدف مارادونا التاريخي في مونديال 1986 

أفضــل دليل. »البيان الرياضي« اســتطلع آراء عدد 

مــن الفنييــن واإلعالميين المتواجدين في روســيا 

وغيرهــا من البلدان العربيــة لتقييم جدوى تقنية 

الفيديو.

من جانبــه، عبر ُزهيــر فضال، نجــم المنتخب 

المغربــي ونــادي رَيال بيتيس اإلســباني، عن عدم 

رضــاه على تقنية الفيديــو التي بدأت تقتحم عالم 

كــرة القــدم وُجل الدوريــات الكبــرى، إضافة إلى 

ُمنافسات كأس العالم الجارية حالياً بروسيا 2018.

وأكد نجــم خط دفاع ريال بيتيس اإلســباني لـ 

»البيــان الرياضي«، أن إدراج تقنية الفيديو في كرة 

القدم، ُيفقد هذه األخيرة جمالها ورونقها، مشــيراً 

فــي الوقت ذاته إلى أنه من الجيد أن تبقى اللعبة 

على طبيعتها.

تقنية
وأضاف المدافع الدولي المغربي الحامل للجنسية 

اإلســبانية لـ »البيان الرياضي«: »من وجهة نظري، 

أعتقــد أن العبي خط الدفاع الذيــن ُأعتبر واحداً 

منهــم نبقــى أكبــر الُمتضررين من هــذه التقنية، 

مقارنة برفاقنا في خط الوسط والهجوم«.

وألمح الالعب الســابق لنادي أالفيس اإلسباني 

إلى أن طريقة استعمالها َيطرح العديد من عالمات 

االستفهام، إذ أكد أنها ُتوقف اللعب كثيراً وهذا ما 

ُيفقد كرة القدم العديد من األمور.

واستشــهد بضربة الجــزاء التي احتســبها حكم 

ُمباراة فرنســا وأستراليا في الُمونديال الحالي قائاًل: 

»تقنيــة الفيديو ُتؤخر األمور كثيراً، فمثاًل في مباراة 

فرنســا وأستراليا، عاد الحكم الحتساب ضربة جزاء 

لصالح فرنســا بعــد نهاية الهجمــة وبداية أخرى.. 

فكيف ُيعقــل ذلك؟؟.. كان من الُممكن أن تحدث 

أمــور كثيرة فــي ذلك الوقت الــذي يفصل اللقطة 

والقرار«. وأنهى حديثه لـــ »البيان الرياضي« قائاًل: 

»مــن وجهــة نظري، أرى بــأن تقنيــة الفيديو غير 

صالحة بتاتاً«.

يذكــر أن الدولــي المغربي يغيــب عن صفوف 

أســود األطلس في المونديال الحالي، وذلك بعدما 

تعــرض في شــهر يناير الماضي على مســتوى وتر 

أخيل »العرقوب«، يحتم عليه الغياب عن الميادين 

لمدة ثمانية أشهر.

إيجابية
بــدوره، أكــد جمــال ســالمي، المدرب الســابق 
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Ⅶ  موسكو - د ب أ

بعــد أن انتهــت الجولة األولى مــن المباريــات في جميع 

مجموعــات بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، يمكن القول 

إن نســخة المونديال الحالي ســجلت رقماً جديداً في عدد 

الضربات الثابتة التي أسفرت عن أهداف. وجاء شطر أهداف 

المونديــال من ضربات ثابتة، ســواء كانــت ركالت جزاء أو 

ركالت حــرة أو ركالت ركنيــة. ولكــن ما الســبب وراء هذه 

الظاهرة؟ هل هي محض مصادفة أم هناك عناصر أخرى تؤثر 

في مجريات اللعب؟

دائمــاً ما تحمل كرة القدم في طياتها عامل العشــوائية، 

رغم أن هناك بال شــك أوجه فنية لهــا تأثيرها في الظواهر، 

وأبــرز هذه األوجه الفنية على ســبيل المثال تقنية المقاطع 

المصــورة المســاعدة للحــكام »فيديو« وكرة تيليســتار 18 

الخاصة بالمونديال والرذاذ الذي يســتخدمه الحكام لتحديد 

المسافات.

وســجل كل من البرتغالي كريســتيانو رونالدو والفرنسي 

أنطوان غريزمان واألســترالي ميــل جيديناك والكرواتي لوكا 

مودريتــش والســويدي أندرياس جرانكفيســت والتونســي 

فرجان ساســي والياباني شــينجي كاجــاوا والمصري محمد 

صــالح أهدافاً في المونديال الحالــي من ركالت جزاء. فيما 

كان األرجنتيني ليونيل ميســي والبيروفي كريســتيان كويفا 

الالعبيــن الوحيديــن اللذين أخفقا في التســجيل من هذه 

الــركالت حتــى اآلن. وتمثل األهــداف الثمانية التي جاءت 

من ركالت جزاء ثلثي األهداف الـ 12 التي سجلت من نفس 

الركالت في مونديال البرازيل 2014.

ومن الركالت الحرة المباشــرة، ســجل كل من كريستيانو 

رونالــدو والروســي ألكســندر جولوفين والصربي ألكســندر 

كوالروف والكولومبي خــوان كوينتيرو، وهي أربعة أهداف 

تفوق األهداف الثالثة التي ســجلت طوال مونديال البرازيل. 

ويضاف إلى كل ما سبق 10 أهداف أخرى جاءت من ركالت 

ركنية.

أهداف
في المباريــات الـ 17 األولى، جاء 22 هدفاً من األهداف الـ 

44 التي سجلت في تلك اللقاءات، من ركالت ثابتة، ما يعني 

50 بالمئة من الحصيلة الكاملة ألهداف المونديال.

أما قبل أربع سنوات، فأسفرت الركالت الثابتة عن 38 من 

أصل 171 هدفاً تم إحرازها في البطولة كلها، أي أن النســبة 

بلغت 22.22 بالمئة.

من جانبه، قال الالعب األلماني السابق لوثر ماتيوس هذا 

المونديال يبرز أهمية استراتيجية الكرات الثابتة، على الفرق 

التدرب عليها بشكل أكبر، المنتخبات الكبرى يمكنها أن تجد 

هنــاك حلوالً مــن أجل أن تحافظ علــى أفضليتها أمام فرق 

أخرى تلجأ إلى الدفاع والتكتل في الخلف وال يمنحون 

الكثير من الفرص.

ويعد أبــرز مثال على هــذا التصور هو 

البابــان وكولومبيا، حيث تقدم  مباراة 

المنتخــب اآلســيوي فــي النتيجــة 

مــن ركلــة جــزاء نفذها شــينجي 

كاجاوا، قبــل أن يتعادل المنتخب 

الالتينــي من ركلة حــرة ثابتة 

بأقــدام كوينتيرو، فيما أنهى 

اليابانيــون المباراة بهدف 

الفوز برأسية يويا أوساكو 

بعــد تلقيه تمريرة من 

ركلة ركنية.

االتحــاد  وقــال 

القدم  لكرة  الدولي 

تقريره  فــي  »فيفا« 

الفنــي عــن مونديال 

البرازيل: »أهمية اللعبات االســتراتيجية تنامت 

بشــكل مذهل، الفرق تحاول بشــكل أكبر في 

كل مــرة تفادي ارتكاب أخطــاء بالقرب من 

منطقــة الجزاء، ألن الخطــورة تزداد في كل 

مرة«.

انتهت مشــاركة المدافع الكوري بارك جوو-هو في كأس العالم 

لكرة القدم، بعد تعرضه إلصابة في عضالت الفخذ الخلفية في 

الهزيمة )1-صفر( أمام السويد، ستبعده لثالثة أسابيع.

وتعرض بارك البالغ عمره )31 عاماً( لإلصابة في الشوط األول 

عندمــا كان يحــاول اللحاق 

الخــروج من  قبــل  بالكــرة 

الملعــب، وخرج على محفة 

قبل أن يشارك الظهير األيسر 

كيم مين-وو.

بالمنتخب  مسؤول  وأبلغ 

الكوري وكالة كيودو لألنباء، 

أن بارك سيستمر مع الفريق، 

على الرغم مــن عدم قدرته 

المكســيك  اللعب ضد  على 

وألمانيا.

وتســبب كيــم فــي ركلة 

الجــزاء التي احتســبت بعد 

مراجعة حكم الفيديو، والتي ســجلت منها السويد هدف الفوز 

باســتاد نيجنــي نوفجورود، لتصبــح كوريا فــي موقف صعب 

بالمجموعة السادسة.         سان بطرسبرج - رويترز

عاد يوناس هيكتور الظهير األيســر بالمنتخب األلماني، أول من 

أمــس إلى معســكر الفريق إثــر تعافيه من نزلة بــرد كانت قد 

تســببت في غيابه عن المباراة التي خســرها المنتخب األلماني 

0 - 1 أمام نظيره المكســيكي 

فــي بداية مشــوار الدفاع عن 

اللقب فــي كأس العالم 2018 

لكــرة القــدم المقامــة حاليــا 

بروسيا. وكان مارفين بالتنهارت 

العــب هيرتــا برليــن قد حل 

مــكان هيكتور العــب كولون، 

األلماني  المنتخب  في صفوف 

المكســيك  أمام  المباراة  خالل 

األحد الماضي.

لكن من المتوقع أن يستعيد 

التشــكيل  في  مكانه  هيكتــور 

األساســي خالل المبــاراة أمام المنتخب الســويدي المقررة في 

سوتشــي بعد غد ضمن الجولة الثانية مــن مباريات المجموعة 

السادسة بالمونديال.

ويتواجد المنتخب األلماني بالفعل في سوتشي الواقعة على 

البحــر األســود، حيث غادر مقر معســكره القريب من العاصمة 

موســكو، إلى سوتشــي من أجــل تأقلم الالعبين مــع الطقس 

المختلــف ودرجات الحرارة األعلى. وخضــع جميع الالعبين الـ 

23 فــي قائمــة المنتخب األلماني، بالفعل لجلســة تدريبية في 

سوتشي.                موسكو - وكاالت

نــال قلب الدفاع البرازيلي، تياغو ســيلفا، فرصتــه الذهبية للظهور 

للمرة األخيرة في نهائيات كأس العالم، بالدفاع عن ألوان المنتخب 

البرازيلي في مشــاركته الحالية في روســيا، ويتوقــع بعدها إعالن 

الالعب اعتزاله اللعب دولياً، لتختفي عن الســاحة العالمية مجدداً، 

موهبة ال تخفى على أي من عشاق كرة القدم عبر العالم.

يملك قلب الدفاع، ســجاًل مثيراً للدهشــة على مستوى المشاركات 

الدولية، بعدما خــاض مع منتخب بالده مباريات ودية، أكثر من 

ظهوره في المباريات الرسمية، منذ أن حمل قميص المنتخب 

البرازيلي ألول مرة في عام 2008.

اكتفى ســيلفا فــي الطريق إلى روســيا 2018، بخوض 5 

مباريات فقط، علماً أنه يعد من الالعبين الذين يدفعون 

ثمن كارثة كأس العالم 2014، إلى جانب ذكرى شخصية 

ســيئة من نهائيات 2010، إذ بعدما اصطحب كبديل إلى 

جنوب أفريقيا، جرده دونغا مدرب البرازيل وقتها، من شارة 

القيادة التي كان يرتديها في عهد لويس فيليبي سكوالري.

يبــدو أن ذكريــات ســيلفا كلها مع دونغــا غير ســعيدة، إذ بعدما 

اســتدعاه أيضاً إلى بطولة إلى كوبا أميركا 2015، عاد ليسقطه من 

حســاباته في المنافسات التالية، إلى أن جاء تيتي لقيادة المنتخب 

البرازيلي، ليعمد على إعادة إدماج ســيلفا في الفريق شــيئاً فشيئاً، 

وظــل حبيــس دكــة االحتياط فــي البداية، ثم بــدأ ينازع 

ماركينيوس على مكان في التشكيلة. 

ضمــن ســيلفا مكانه أساســياً مع المنتخــب الوطني 

عدة مرات في األشــهر القليلــة الماضية، بفضل أدائه 

المنتظــم مع فريق باريس ســان جيرمان الفرنســي، 

مــا منحه فرصــة جيدة ليضطلع بــدور طليعي خالل 

مشــاركته الثالثة فــي نهائيات كأس العالــم الحالية، 

والتي يسدل بعدها الســتار على ذكرياته مع بطوالت 

كأس العالم.

ويحاول ســليفا الذي عاني من انتقادات خالل مونديال 

2014، خاصــة بعــد أن كان يجهش بالبكاء 

قبل بدايــة المباراة وبعــد نهاية أي 

مبــاراة للبرازيل، حيــث اعتبر كثير 

مــن النقاد فــي بــالده أن هذا 

األمــر ســيؤثر فــي المنتخب، 

خاصــة أنه يصدر مــن القائد، 

وهــذا مــا حــدث مســتقباًل 

عندمــا افتقــد المنتخــب 

تماماً،  شخصيته  البرازيلي 

بعد إصابة نيمار وتعرض 

أمام  كارثيــة  لخســارة 

المنتخب األلماني.

Ⅶ دبي - البيان 
الرياضي

الكرات الثابتة أبرز ظواهر مونديال 2018

بعد الكوري 
ُ
اإلصابة ت

بارك عن المونديال

هيكتور يعود 
لمعسكر ألمانيا

تياغو سيلفا.. ذكريات 
السبعة السيئة

للمنتخــب المغربي المحلــي والفائز بلقــب كأس األمم 

األفريقيــة للمحلييــن 2018، أن تقنية الفيديو المســماة 

»VAR«، أضحــت ُمهمــة في العديد مــن الُمباريات، إذ 

أنصفت مجموعة من المنتخبات حسب قوله. وصرح بطل 

أفريقيا للمحليين لـ »البيان الرياضي« قائاًل: »تقنية الفيديو 

كانت مهمة جداً فــي العديد من الُمباريات، لقد ارتكبت 

العديد مــن األخطاء فــي منطقة الجــزاء وبالرجوع إلى 

تقنية الفيديو اســتفادت منهــا مجموعة من المنتخبات«. 

وأضاف: »لقد كانت تلك الُمنتخبات سوف ُتحرم من نقاط 

مبارياتها، كما أن تقنية الفيديو لها دور فعال في احتساب 

ضربات الجزاء«.

وأنصفت تقنيـــة الفيديو العديــد من الفرق والالعبين 

بعــد اعتمادها في أكثر من دوري وبطولة بعدما أصبحت 

مرجعاً أساســياً للحكام والتي ساهمت في اتخاذ القرارات 

الصحيحة. وما بين مؤيد ومعارض كشــف البعض عن أن 

تقنيـــة الفيديــو قللت من إثارة مباريــات كرة القدم وأن 

حالوة اللعبـة بأخطائها.

قرار
فــي حين، قال عبدالله القحطانــي مقيم ومحاضر الحكام 

والمحلــل التحكيمي لبرنامــج روتانا كــورة: بما أن هذه 

التقنيــة ُأقرت بعد إجراء التجــارب واالختبارات في عدد 

من البطــوالت والدوريات المعتمدة ومن ثم تم تضمينها 

بقانون كرة القدم وفــق الضوابط واالعتبارات المنصوص 

عليهــا في ذلك الشــأن فما علينا إال التســليم بذلك األمر 

كونــي قانونياً وأومن بضرورة التقيد بالضوابط والقوانين، 

ولكــن مــا أتمناه هو اســتخدامها من قبــل الحكام وفق 

الحــاالت التحكيمية التي تم إيضاحهــا تحت بند ما هي 

الحاالت المهمــة التي تحتاج لمراجعة عن طريق الفيديو 

للتأكــد من صحة قرار ما أو إلعطــاء قرار ما كذلك اقتصار 

األمر على حكم الساحة وحكم الفيديو.

متعة 
في حيــن، يرى الصحافي التونســي طــارق الغديري، أن 

تقنيــة الفيديو خطوة أخرى نحــو تدمير كل ما تبقى من 

جمــال وعفوية لعبة كــرة القدم، الخطأ إنســاني ويجب 

التعايش معه وليس جميال البحث عن وضع كل شيء في 

حياة اإلنســان تحت ســيطرة التكنولوجيا، مضيفاً، أخطاء 

الحكام في مباريات كرة القدم يجب أن يتم التعامل معها 

كمــا نتعامل مع أخطاء الالعبيــن والمدربين وليس مفيدا 

أن تتحكم التكنولوجيا في لعبة تنطلق أساســاً من تلقائية 

الكائن البشري.

في المقابل، يرى الصحافي التونســي شــاكر الكنزاري، 

أن »فيفا« أصاب في اســتعمال تقنيــة الفيديو ألول مرة 

في مونديال روســيا وذلــك بهدف التقليــص من هامش 

األخطــاء التحكيمية التي كثيراً ما غيــرت وجهة مباريات 

وحتى ألقاب، وبالتالي يبدو االختيار صائباً وال ُينقص شيئاً 

من جمالية ومتعة كرة القدم بل يزيد في نســبة التشويق 

لهذه اللعبة.
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الخميس
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الخميس 10

Ⅶ موسكو ــ صالح الدين الشيحاوي

تزين ملعب سبارتاك موسكو بالفتة كبيرة تحمل 

صورة األسطورة دييغو مارادونا وضعتها جماهير 

المنتخــب األرجنتيني، أول من أمس، قبل مباراة 

السينغال وبولندا. وال تزال جماهير التانغو تعيش 

على ذكريــات إنجــازات مارادونا فــي مونديال 

1986 عندمــا أهداهم اللقب. ويحلم مشــجعو 

األرجنتيــن بالفــوز باللقب بعد جفــاء 32 عاماً. 

وكانت اآلمال معلقة على ليونيل ميســي لتكرار 

األمجاد الغابرة في مونديال البرازيل 2014 إال أنه 

وخالل المبــاراة النهائية أمام الماكينات األلمانية 

خســر بهدف لصفر. فشل ميسي يعزز أكثر مكانة 

مارادونا في قلوب األرجنتينيين من مونديال إلى 

آخــر. وكثيراً ما تغنى راقصو التانغو في موســكو 

باألســطورة مارادونا ويعتبرونه أفضل العب في 

تاريخ كرة القدم.

Ⅶ موسكو ــ صالح الدين الشيحاوي

تحرص جماهير منتخبات كأس العالم قبل المباريات 

علــى التزين بألوان بلدانها لتعيــش العرس الكروي 

العالمــي في أجمل مظهر وحلــة. وتتنوع تقليعات 

الزينــة بين رســم األعالم وقلوب وأســماء نجوم أو 

عبارات تمجد المنتخبات. وتلبية لمطالب الجماهير 

تنتصــب ورش عدة حول مالعــب البطولة تتخصص 

فــي تلويــن وجوه المشــجعين، كل حســب طلبه 

وذوقه الفني. ويكســب المتخصصــون في التلوين 

مبالغ ماليــة كبيرة، حيث تصطــف أمامهم طوابير 

من الجماهير تقدر بالمئات. وتختلف أســعار خدمة 

التلوين حسب الرســم الذي يطلبه المشجع، فرسم 

علــم صغير أو كتابة عبارة قصيرة يتطلب 300 روبل 

بينما يحتاج طالء الوجه كاماًل 500 روبل روسي.

شــهدت بطولــة كأس العالم 2018 في روســيا 

بعد مرور ســبعة أيام من منافســاتها تســجيل 

خمســة أهداف عكســية، وأصبحت قريبة من 

معادلة الرقم القياســي في تاريخ هذه البطولة 

فــي هذا الصدد. وكان هــدف الالعب المصري 

أحمد فتحي في مرماه في المباراة التي ســقط 

فيهــا منتخــب »الفراعنة« أول مــن أمس 1 -3 

أمام روســيا في سان بطرسبرغ هو الخامس في 

النسخة الحالية للمونديال. 

وكان الرقم القياســي التاريخــي ألكبر عدد من 

األهداف العكسية قد سجل في مونديال فرنسا 

1998 برصيد ستة أهداف. 

وفــي الوقت الــذي لم تتــم فيه إقامــة ثلثى 

مباريــات مونديال روســيا 2018 بعد، يبدو أن 

هــذا الرقم في طريقه للتحطم وبفارق كبير إذا 

استمر معدل التسجيل الحالي.

وأصحاب األهــداف العكســية األربعة األخرى 

هــم: اإليرانــي عزيــز بوهــدوز أمــام المغرب 

واألسترالي عزيز بيهيتش أمام فرنسا والبولندي 

تياغو سيونيك أمام السنغال. موسكو - وكاالت

أعلن االتحــاد البلجيكي إلغاء المران الذي كان 

مقرراً أمس للمنتخب، المنافس في كأس العالم 

2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بسبب 

اإلجهــاد البدنــي الــذي يعاني منــه الالعبون. 

وأوضح االتحاد أن روبرتو مارتينيز المدير الفني 

للمنتخــب منح الالعبين راحة طوال يوم أمس، 

كما ألغــى مؤتمراً صحفياً كان مقرراً الثنين من 

العبي المنتخب. واســتهل المنتخب البلجيكي 

مشواره في المونديال بالفوز على منتخب بنما 

3 - 0 االثنين في سوتشــي وقــد عاد الالعبون 

في مساء اليوم نفســه إلى معسكر الفريق في 

ديدوفســك بالقرب من العاصمة موسكو، وقد 

خضعوا للتدريبات أول من أمس.

ويخــوض المنتخــب البلجيكي مباراتــه الثانية 

بالمجموعة الســابعة، يوم السبت المقبل أمام 

نظيره التونســي على ملعــب »أتكريت أرينا« 

في موســكو، بينما يخــوض مباراته الثالثة أمام 

إنجلتــرا فــي 28 يونيــو، وهو يأمــل أن يؤكد 

صعــوده إلى دور الـــ 16 بالفوز علــى تونس، 

ويلعب على ضمان صدارة المجموعة في اليوم 

األخير من الدور األول.        موسكو - وكاالت

مارادونا على جدار »سبارتاك موسكو«

المونديال بكل األلوان

اإلرهاق يلغي 05
ِمران بلجيكا

Ⅶ موسكو - وكاالت

النجــاح الجماهيري واهتمام جمهور البلــد المنظم بالمونديال، 

يعتبر العالم األهم في نجاح البطولة، وربما كان الفارق كبيراً في 

براعة التنظيم ومســتواه، ولكن هذا الفــارق لم ينجح في إقناع 

الزائرين والمشــجعين بتفوق بطولــة كأس العالم 2018 المقامة 

حالياً بروســيا، على سابقتها التي اســتضافتها البرازيل قبل أربعة 

أعوام.

شــيء واحد فقــط كانت البطولــة بحاجة إليه لتقنع روســيا 

ضيوفها، من مســؤولين ومشــجعين وإعالميين، أنها تســتضيف 

نسخة ناجحة من بطوالت كأس العالم.

والحقيقة أنه مهما بلغ مســتوى كفاءة التنظيم، لن تســتطيع 

روسيا أو غيرها، تأكيد نجاحها في تنظيم المونديال، إال من خالل 

النجاح الجماهيري للبطولة.

وبمجــرد إطــالق حكــم المبــاراة بيــن المنتخبيــن المصري 

والروســي، أول من أمس، صافــرة النهاية، بدأ الكرنفال العالمي، 

ودخلت هذه النســخة أجواء المونديــال الحقيقية، حيث ضمن 

المنتخب الروســي منطقياً التأهل للدور الثاني )دور الستة عشر( 

في البطولة.

ومع إطالق صافرة نهاية المباراة، تحولت المدن الروســية إلى 

مشــهد كبير لمهرجــان جماهيري ضخم، احتفــاالً بالفوز، حيث 

سهرت الجماهير حتى الصباح في كل مكان.

شاشات عمالقة
وأمام شاشات العرض العمالقة المنتشرة في كل مدينة من خالل 

مناطق المشــجعين، بدت حالة الترقب من جميع المشــجعين 

خالل الربع ساعة األخير من المباراة، خشية أن تتغير النتيجة.

وكان المنتخب الروسي تقدم في الشوط الثاني بثالثة أهداف 

متتاليــة على المنتخــب المصري، قبل أن يــرد الالعب المصري 

الشــهير محمــد صالح نجــم ليفربول 

اإلنجليزي، بهدف من ضربة جزاء في 

الدقيقة 73.

وشعر المشجعون الروس بالقلق، 

وســادت حالة مــن الترقــب أمام 

خشية  العمالقة،  العرض  شاشــات 

اكتمال ردة الفعل المصرية، وتغيير 

النتيجة النهائية للقاء.

أطلــق صفارته،  الحكم  ولكــن 

معلناً نهاية المباراة بفوز المنتخب 

الروســي 3 - 1، لتنطلق مع صفارة 

النهاية شــرارة احتفاالت ضخمة في 

جميع المدن الروسية.

ورغــم انتهــاء المباراة في الحادية عشــرة 

مساء بتوقيت مدينة سان بطرسبرغ، استمرت 

االحتفــاالت حتى صبــاح أمــس، وتحولت حالة 

الصمت والجمود التي ارتســمت علــى وجوه الجميع 

قبــل بداية المباراة، إلى ســعادة وســرور، واحتفاالت ورقص 

وغناء.

واضطر مشــجعو المنتخب الروســي إلى الخروج من مناطق 

المشــجعين، بعد انتهاء المباراة بســاعة واحدة، طبقاً لتعليمات 

رجال األمن المشــرفين على هــذه المناطق، ولكن هذا لم يكن 

نهايــة االحتفاالت، وإنما بدأت موجــة جديدة من االحتفال في 

الشوارع والميادين العامة حتى الصباح.

احتفال جماعي
وانضم إلى المشــجعين الروس، اآلالف من مشجعي المنتخبات 

البرازيل  وخاصــة  األخــرى، 

االحتفاالت  لتكون  والمكســيك، 

بفوز الدب الروسي بكل اللغات.

ومع الســاعات األولى من صباح أمس، 

وبالتزامــن مــع االحتفــاالت، بــدأت عملية 

التكهنات بشــأن المباراة الثالثة للدب الروســي 

هــذه  فــي 

المجموعــة، وما إذا 

كان الفريــق قادراً على الفوز 

فيها لتصدر المجموعة، وتوجيه رسالة 

أقوى لمنافسه في الدور الثاني، والذي يرجح أن 

يكون أحد المنتخبين اإلسباني والبرتغالي.

آراء
ورغم اختــالف اآلراء، ظلت هناك حقيقة واحدة ثابتة، وهي أن 

المشجعين الروس سيتابعون مباريات المونديال باهتمام أكبر من 

اآلن فصاعداً، بعدما بدأت األجواء الحقيقية للمونديال.

ليفاندوفسكي.. الحذاء الذهبي يبدو بعيد المنال
Ⅶ موسكو - وكاالت

تعرضت مساعي روبرت ليفاندوفسكي في المنافسة على 

لقب هداف كأس العالم بعد موســم آخر حصد فيه 

لقب الهــداف في البوندســليغا، لضربة موجعة 

أول من أمس عبر هزيمة بولندا أمام السنغال 

1 -2 ضمن المجموعــة الثامنة لمونديال 

روســيا، وباتت أحالمه في حصد لقب 

الكرة الذهبية بعيد المنال.

وتصــدر ليفاندوفســكي نجــم 

بايــرن ميونخ األلمانــي، قائمة 

األوروبية  التصفيــات  هدافي 

برصيد  للمونديال  المؤهلة 

16 هدفاً بفارق هدف عن رونالدو.

وبعــد أن تصــدر منتخــب بولنــدا المجموعة الخامســة 

للتصفيــات المؤهلة للمونديال، كان الفريق مرشــحاً للتأهل 

عــن المجموعــة الثامنة للمونديــال في مواجهة الســنغال 

وكولومبيــا واليابان، كمــا كانت التوقعات تشــير إلى توهج 

ليفاندوفسكي في أول مشاركة له في كأس العالم.

ولكن منتخب بولندا اآلن يقاتل من أجل النجاة بعد أدائه 

الهزيل في اســتاد سبارتاك، حيث ظهر ليفاندوفسكي الهداف 

التاريخي لبالده برصيد 55 هدفاً في 95 مباراة دولية، بشــكل 

محبط. ونادراً ما ظهر ليفاندوفسكي في شوط المباراة األول.

رفض
 ورفض ليفاندوفســكي الحديث عن سعيه للفوز بالحذاء 

الذهبــي للمونديــال، ليســير علــى نفس نهــج مواطنه 

جرزيجــورز التو الذي ســاهم في وصول بولنــدا للمربع 

الذهبــي لــكأس العالــم 1974 فــي ألمانيــا. وتحــدث 

ليفاندوفســكي في وقت ســابق عن توقعاته بأن يتعرض 

لرقابــة لصيقة مــن المدافعين، لكن نجــم بايرن ميونخ 

لم يتعرض ســوى لمخالفة واحدة طوال المباراة. الحذاء 

الذهبــي يبــدو حلماً بعيد المنال إال لــو انتفضت بولندا 

أمام كولومبيا في كازان األحد المقبل ثم أمام اليابان في 

فولغوغراد 28 الجاري.

وأكــد ليفاندوفســكي أن مباراة كولومبيا ســتكون بمثابة 

نهائــي. وقال النجم البولندي: »في المبــاراة الثانية علينا أن 

نلعــب بطريقة مختلفة تماماً، علينا أن نلعب بشــكل أفضل، 

ليس لدينا خيار«.

حمى المونديال
تجتاح الشعب الروسي 
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أغلــق المنتخب األلمانــي مقر إقامته في روســيا 

بالكامــل ومنع دخول الجميع، حيث تحرص قوات 

األمن الروسي البوابة المؤدية إلى فندق 

فاتوتينكي الــذي يقيم به أبطال 

العالم. وجــاء قرار غلق مقر 

اإلقامــة بعــد الخســارة 

المفاجئــة في المباراة 

األولى أمام المنتخب 

بهدف  المكســيكي 

دون مقابــل ليخيم 

الخــروج  شــبح 

األول  الــدور  مــن 

ألمانيا  بعثــة  علــى 

ويقيــم  الموندياليــة. 

في  األلمانــي  المنتخــب 

فنــدق فاتوتينكــي والواقع على 

نهر ديســنا وهي منطقة صغيرة يقدر عدد 

سكانها بحوالي 11 ألف نسمة.

وتبعــد مقــر إقامــة المانشــافت علــى ملعب 

لوجينكــي بموســكو 35 دقيقــة. واختــار االتحاد 

األلماني لكرة القدم اإلقامة في فندق جديد حيث 

تم افتتاحه في أبريل الماضي على غرار سيناريو 

مونديــال البرازيــل عندما بنى األلمــان منتجعاً 

أقاموا به طوال شهرين ثم أهدوه لبالد السامبا.

وكان متوقًعا أن يقيم المنتخب األلماني، حامل 

اللقب، في منتجع سوتشي، الذي عسكر فيه خالل 

كأس القارات 2017، لكن مشكالت تتعلق بملعب 

تدريب الفريق حالت دون اختياره.

وقــال يواخيــم لــوف، المديــر 

الفني لمنتخــب الماكينات في 

تصريحــات لموقــع االتحاد 

القــدم:  لكــرة  األلمانــي 

لم يكن ســهاًل  »القــرار 

بالنسبة لنا هذه المرة، 

جيداً  وقتــاً  لقد قضينا 

سوتشــي  في  للغايــة 

خالل كأس القارات«.

علينا  لكــن  وأضاف: 

أن نهيــئ أفضــل ظروف 

ممكنــة مــن أجــل النجاح.. 

في موســكو سنتمكن من العمل في 

أفضل إمكانيات تدريبية، كما ســتكون أمامنا 

فرص جيدة للتعافي في منطقة هادئة.

أهمية
وتولــي ألمانيــا دائماً أهميــة كبيرة لمقــر إقامة 

المنتخــب، إذ تحــرص على توفر جميــع المرافق 

والخدمات بجودة عالية لضمان تحضير جيد لكأ س 

العالــم. ويعد المقر الحالي للماكينات مركزاً رياضياً 

وطبياً وصحياً، فهو مدينة متكاملة تتوفر بها جميع 

الضروريات وال يحتاج الوفد األلماني إلى الخروج. 

وتجمــع عــدد كبير من اإلعالمييــن أغلبهم من 

ألمانيــا أمام مقر إقامة المانشــافت على أمل نيل 

فرصــة الدخول لنقــل أحداث معســكر المنتخب 

واألجواء بعد الخسارة األولى أمام المكسيك إال أن 

األمن وضع حواجز ومنع الدخول.

وال شــك أن قــرار العزلة يقــف وراءه المدرب 

خواكيــم لوف الــذي يفضل حمايــة الالعبين من 

الضغوط وأسئلة اإلعالم بعد البداية المخيبة.

صدمة
وجــاءت ألمانيا إلى موســكو وهي مرشــحة بقوة 

لالحتفــاظ بلقــب كأس العالم خاصــة أنها أبدعت 

العــام الماضــي في كأس القــارات وخطفت اللقب 

بالفريق الثاني في مشــاركة استعراضية، لكن الرياح 

جــرت بما ال يشــتهي خواكيم لوف حتــى اآلن، إذ 

جاءت البداية دون التوقعات. وما أثار الشكوك حول 

قــدرة الماكينات على االحتفــاظ بلقب كأس العالم 

ليس الخسارة أمام المكسيك فحسب وإنما المردود 

المتواضــع الذي قدمه الفريق. لقــد كان واضحاً أن 

المانشافت فقد الكثير من قوته خاصة على مستوى 

الهجــوم بعــد تراجع مســتوى مولر وتقدم الســن 

بالمخضرم غوميز واعتزال الهداف األسطوري كلوزه.

أعرب النجم األرجنتيني الســابق دييغو أرماندو 

مارادونا، عن أســفه لهزيمة كولومبيا 1 - 2 في 

أولى مبارياتهــا أمام اليابان، معتبــراً أن الخطأ 

الــذي وقع فيــه المنتخب الالتينــي في بداية 

اللقاء، وأســفر عن احتساب ركلة جزاء لليابان، 

ال يغتفر. وأشــار مارادونا خالل برنامج »من يد 

رقم 10«، الذي يقدمه عبر شــبكة »تيليســور« 

الفنزويلية، إلى أن ركلة الجزاء التي تسبب فيها 

العب الوســط كارلوس سانشيز، بعد أن تصدى 

إلحدى التسديدات باليد، كانت خطأ ال يتناسب 

مــع منتخب مثــل كولومبيا. وأحــرز المنتخب 

اليابانــي من هــذه الركلة هدفــه األول، فيما 

حصل كارلوس سانشــيز علــى البطاقة الحمراء 

في الدقيقة الخامســة. وقال مارادونا: »قضيت 

يومــاً ســيئاً، ألنه هناك من يعمــل طوال العام 

علــى المتابعات وخلق فــرص هجومية ووضع 

خطــط جيدة للدفاع، ثم تأتــي كولومبيا اليوم 

لتختطــف في الدقائق األولى من المباراة، هذا 

أمــر ال يصــدق، إنه أمــر مؤلم بالنســبة لي«. 

وأضــاف: »يبدو لي أن هناك خطأ جماعياً كبيراً 

للغايــة«، كما أعرب عن اســتيائه مــن تراخي 

العبــي كولومبيا في االرتــداد للدفاع في لعبة 

الهدف األول. وأشــاد مارادونا بإصرار المنتخب 

الكولومبي الذي نجح قبل نهاية الشــوط األول 

في إدراك التعادل مــن ركلة حرة ثابتة، نفذها 

الالعب خوان كوينتيرو.        كركاس - وكاالت

أعــرب اليــو سيســيه المدير الفنــي للمنتخب 

السنغالي، عن شــعوره بالتحليق فوق السماء، 

بعد فــوز فريقه على نظيره البولندي 2 -1 أول 

مــن أمس، على ملعب ســبارتاك موســكو، في 

الجولة األولى من مباريــات المجموعة الثامنة 

لمونديال روســيا. وتقدم المنتخب الســنغالي 

بهدف عكسي، ســجله البولندي تياغو سيونيك 

بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37. 

وأضــاف مبــاي نيانج الهدف الثاني للســنغال، 

مــن خطــأ دفاعي فــادح في الدقيقــة 60، ثم 

رد جرزيجورز كريتشــوفياك، بهدف لبولندا قبل 

أربــع دقائق مــن نهاية المباراة. وقال سيســيه 

»أعتقــد أن الســنغال فازت بفضــل االنضباط، 

لدينــا فريق غايــة في القــوة، ولعبنا بشــكل 

هجومــي، وتمكنا من تصعيــب األمور عليهم«. 

وأضاف »لقد عمدوا )بولندا(، إلى االســتحواذ 

على الكرة، لكن في كل مرة كانوا يخطئون، كنا 

نستغل ذلك في صالحنا«. من ناحيته، ظهر آدم 

نوالكا المدير الفني لمنتخب بولندا، حزيناً بعد 

الهزيمة، وقال نوالكا إن الهدف الثاني للسنغال 

»جاء بشــكل بذيء«، حيث تم لعب الكرة في 

الوقــت الــذي كان هناك تغيير مــن المقرر أن 

يجرى، ما أثار »ســوء فهم كبيــر«. وأضاف »كنا 

نستحوذ على الكرة، أعتقد أن يان بيدناريك لم 

يشاهد الالعب الذي كان قادماً من على مقاعد 

البدالء«.         موسكو - وكاالت

المانشافت يغلق مقر إقامته في فاتوتينكي مارادونا يأسف 
لهزيمة كولومبيا

سيسيه يحلق 
فوق السماء

المترو.. الروس يعيشون في األنفاق
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توقعوا نجاح تقنية »الفيديو« في المونديال
Ⅶ  دبي- عز الدين جاد الله

توقــع 85% من المشــاركين في اســتطالع 

»البيان« نجاح »تقنية الفيديو« في نهائيات 

كأس العالــم لكرة القدم المقامة حالياً في 

روســيا، في حيــن أكد 15% فشــل التقنية 

الجديــدة في الحد من األخطاء التحكيمية 

التي تشهدها المباريات.

وتشــهد النســخة الـ21 من بطولة كأس 

العالــم تطبيــق »تقنيــة الفيديــو« للمرة 

األولــى في تاريخ المســابقة، وقرر االتحاد 

الدولي لكرة القدم »الفيفا« تطبيق »تقنية 

الفيديو« لتحقيــق العدالة بين المنتخبات 

المشاركة.

وطرحت »البيان« في استطالعها اليومي 

ســؤاالً على جمهورها، مفــاده: هل تتوقع 

نجــاح »تجربــة الفيديو« فــي المونديال 

؟. فجاءت النســب الســابقة طبقــاً لنتائج 

االســتطالع المنشور على حساب الصحيفة 

الرســمي على شــبكة التواصل االجتماعي 

»الفيسبوك«.

وجــاءت النســب متقاربــة فــي نتائج 

االســتطالع على »تويتــر«، حيث أيد %73 

من المشاركين في االستطالع نجاح »تقنية 

الفيديو« فــي المونديال، مقابل 27% قالوا 

بعكس ذلك.

وفــي نتائج االســتطالع المنشــور على 

موقــع الصحيفــة اإللكترونــي، وافق %63 

علــى نجاح »تجربــة الفيديو« الحديثة في 

الحــد من األخطــاء التحكيميــة، في حين 

ذهــب 37% من المشــاركين إلــى أنها لن 

تتمكــن من عالج األخطاء التــي يقع فيها 

حاملو الصافرة.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
 تتوقع نجاح تجربة هل

الفيديو في المونديال؟

النعم
%6٣٣٧%

النعم
%85%15

النعم
%73%27

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني

% 85

Ⅶ  موسكو ـ صالح الدين الشيحاوي

يعتمد الشــعب الروســي في تنقالته اليوم 

على شــبكة ضخمة من النقل الحديدي في 

األنفاق، ويقضي الشــعب الروســي أغلب 

أوقات يومهم تحت األرض يتنقلون 

مــن مــكان إلى آخر فــي بلد 

كما  جداً،  شاســعة  مساحته 

يجلســون لالستراحة أحيانا 

في كافيتيريا صغيرة لتناول 

قهوة أو»سندويتش«.

الشــمس  يــرون  ال  هــم 

فقــط.  للحظــات  إال  ربمــا 

ووجــدت جماهير المونديال نفســها 

تعيش بنفس النســق الروســي، حيث تتنقل 

بين المالعــب ومقر إقامته فــي الغالب عبر 

القطــارات التي تدوي في األنفــاق العميقة. 

ففي محطــات القطــارات ترى حشــوداً من 

الجماهير الالتينيــة أو العربية تتزين باألعالم 

وتتغنى بمنتخباتها وســط إعجــاب كبير من 

الشباب الروسي الذي يســتقبلهم بابتسامات 

تعبر عن سعادته وترحابه بالضيوف.

ووضعت روسيا جيوشاً من المتطوعين في 

محطات القطارات والمترو لترشــد الجماهير 

المونديالية على اتجاهات المالعب أو األماكن 

السياحية األخرى التي يودون الذهاب إليها.

تمتلك الســكك الحديدية الروسية تاريخيا 

أهميــة اســتراتيجية خاصــة، حيــث تعتبــر 

حلقة الوصل بالنســبة للمنظومة االقتصادية 

الموحدة ووســيلة نقل ســهل المنال بالنسبة 

لماليين المواطنين الروس. باإلضافة الى ذلك 

فإن ســكك الحديد الروســية تقوم بربط آسيا 

بأوروبا وتشكل ممرا نادرا للمواصالت.

170
ظهرت الســكك الحديدية في روســيا قبل 

170 عاما. وتعتبر شركة »السكك الحديدية 

الروســية« اليوم من اكبر شــبكات السكك 

في العالم. وتقوم شــركة السكك الحديدية 

الروســية بنقل اكثر مــن مليار و300 مليون 

راكــب وحوالــي نصــف مليــار طــن من 

الحموالت في العام. كما يعمل في الشركة 

مليون و300 ألف موظف.

فــي الوقت الحاضر لم تشــغل الســكة 

بشــكل كامــل، إذ يمكــن نقل الشــحنات 

بســرعة تتراوح بين 1000 و1200 كيلومتر 

فــي اليوم. مــدة نقل الحاويات في ســكة 

حديــد ســيبيريا من بلــدان منطقة آســيا 

والمحيــط الهــادئ الــى أوروبا أســرع من 

الطريــق البحــري بـ 8 أيام، بــل وحتى 15 

يوما. والى ذلك تعتبر ســكة سيبيريا إحدى 

اكثر الطرق شعبية عند السياح في روسيا.

استراتيجية
في سبتمبر الماضي أقرت الحكومة الروسية 

»استراتيجية تطوير النقل بالسكك الحديدية 

في روســيا حتى العام 2030«. ووفقا لهذه 

الوثيقة ُينتظــر في الفتــرة المتبقية، حتى 

حلــول ذلــك التاريخ، مد اكثر مــن 20 ألفاً 

و500 خــط جديــد فــي المناطــق الوعرة 

من البــالد على وجــه الخصــوص. وبذلك 

يعني في الحقيقة يضاهي تدشــين سكتين 

ونصف السكة من طراز سكة الحديد العابرة 

لسيبيريا.

 السكك 
الحديدية ظهرت 
ًفي روسيا قبل 

170 عاما

 خطط لتطوير 
وسائل النقل 

إعداد - مجتبى فاروقحتى 2030

حكايات
منسية

شــهدت بطــوالت كأس العالم، عدداً مــن األحــداث التاريخية التي ال 

تنســى، ولكــن هناك قصــص أخرى لم تــرو حتى يومنا هــذا، »البيان 

الرياضي« يرصد عدداً من القصص والخفايا لبعض بطوالت كأس العالم 

على مر التاريخ.

اشــتعلت مدرجات اســتاد العاصمة الســويدية ســتكهولم بالصيحات، 

وضج مســاندو المنتخب الوطني الذي اســتضاف البطولة، منذ الدقيقة 

نيلز  الرابعــة، عندما تمكــن 

الهدف  تســجيل  من  ليذولم 

الســويدي  للمنتخــب  األول 

فــي المبــاراة النهائيــة أمام 

المنتخب البرازيلي.

فــي تلــك اللحظــة عاشــت 

الســويد كلهــا علــى أمل أن 

المــدرب  تصــدق توقعــات 

قــال  الــذي  رينــور  جــورج 

بثقة شــديدة قبــل يوم من 

المباراة النهائية، إن المنتخب 

البرازيلي ســينهار إذا استقبل 

الهدف األول، خاصة إذا كان 

هذا الهدف سريعاً جداً، وهو 

ما تحقق للمنتخب السويدي 

منذ الدقيقة الرابعة، ولكن الحســرة واأللم ســادا استاد ستكهولم بعد 

لحظــات من هذا الهــدف، عندما توالــت أهداف رفــاق اليافع حينها 

بيليه، على مرمى كالي سفينسون، إذ عادل فافا النتيجة وأضاف الهدف 

الثاني ، ومع بداية الشوط الثاني نجح بيليه في تسجيل الهدف الثالث، 

وأضاف زاغالو الهدفين الرابع والخامس، قبل أن تقلص السويد الفارق ، 

وتوجت البرازيل يومها بلقبها األول في المونديال.

احتفال 
قبل األوان

� المترو أهم وسائل النقل في روسيا  |  البيان

 المنتخب 
األلماني استفاد من 
درس كأس القارات 

� مقر منتخب ألمانيا .. ممنوع االقتراب  |  البيان

هنا
روسيا
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طارق عبد المطلب

تمريرات 
مونديالية

 في المونديال...
 عرفنا من أول لحظة.. أن الحظ 

ماهو تبعنا
 لما الدب الروسي افترس األخضر 

 ومن بعده الفراعنة
 يبقى الحظ ماهو تبعنا

 لما ننسى التحدي
 ونجيب هدفين في نفسنا 

 بأقدامنا ودماغنا 
 لما نعجز ان نغلب الخسارة

 يبقى أكيد الحظ.. باعنا
 لما تكون النقطة معانا.. وتودعنا

 وآخر دقيقة تبقى لعنة
 فيها يتبخر حلمنا اللي جمعنا

نتحسر.. والحسرة توجعنا
 ياحظ.. ياحظ.. اسمعنا

 لسه األمل عندنا موجود
 إياك تقول ان احنا ضعنا!
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