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مع بداية منافســات كأس العالم لكرة القدم، وكما تعودنا قبل وأثناء كل 

دورة، من البديهي أن تتمحور األســئلة حول هوية البطل القادم وأفضل 

نجم وهداف.

بيــد أن الخبــراء والمتخصصيــن يذهبون أبعد من تلك األســئلة العامة، 

ويتعمقون في التفاصيل الفنية على النحو الذي ال يهم إال أصحاب الشأن.

ومن بين األسئلة التي تطرح في هذا الصدد:

ما الجديد فنياً في هذه الدورة؟

وما الطرق المستحدثة؟ وما االبتكار الجديد؟

وتحت عنوان »تعددت األساليب والطريقة واحدة«، سبق أن تناولت هذا 

الجانب الفني فور انتهاء الدورة السابقة.

لــن أســتعيد تاريخ تطور طــرق اللعب، ولن أخوض فــي تفاصيل الطرق 

التقليدية القديمة التي ظهرت في القرن الماضي، وال حتى الطرق األكثر 

حداثــة التي فاجأتنا بها المدارس التدريبية منــذ نصف قرن، لكنني أريد 

أن أؤكــد أن من الواضح أنه لم يعد هناك أي جديد على مســتوى طرق 

اللعب، حيث لم تظهر خالل الدورات األخيرة طريقة لعب يمكن االدعاء 

أنها طريقة غير مسبوقة ومختلفة، ومال الخبراء إلى تأكيد هذه الحقيقة، 

وأذكر في هذا السياق ما ركز عليه المدير الفني المعروف مانشيني الذي 

يقود إيطاليا تدريبياً في الوقت الراهن، حين قال: »إن طرق اللعب انتهت 

ولــم يعــد هناك أي جديد«، لكن محاوالت االبتكار ذهبت إلى أســاليب 

اللعب، بحيث إننا ال يمكن أن نزعم أن كل الفرق تنهج أو تميل ألسلوب 

واحد، كما يمكن أن يحدث على مستوى طرق اللعب. وقد يصدف أحياناً 

أن تعتمد بعض المنتخبات أو الفرق على طريقة واحدة حتى لو كان ذلك 

نظرياً وعلى الورق.

وال أبالــغ إن قلــت إن طريقة 4-5-1 التي فرضت نفســها في الســنوات 

األخيرة ال تزال قائمة وإن تعددت مشتقاتها، كما أنها قد تنفذ على أرض 

الملعب حسب سير المباراة، وتبدو كأنها طريقة مختلفة.

أذكر في هذا الســياق رأي المدير الفني يورغن كلوب متحدثاً عن زميله 

آرســن فينغر: »حقاً إنه مذهل، أســلوبه أنيق. يحب أن يستحوذ العبوه 

علــى الكرة. يوقفونها ثم يمررونها وهكذا يعزفون ســيمفونية ناعمة. أنا 

أفّضل الموســيقى الصاخبة. ال شك أنني أحب أســلوب اآلرسنال، لكنني 

أفّضل كمدرب أسلوباً آخر، ألن شخصيتي مختلفة«!

وحســب كلوب، فهو ال يفّضل الفوز، وفريقه مســتحوذ على الكرة بنسبة 

80%، إنما يحب المعارك، وليس الهدوء.

الغريب أن برشــلونة في فترة توهجه وســيطرته بأسلوب »التيكي تاكا« 

كان مثيراً وجذاباً، ومع ذلك يؤكد األلماني كلوب: »لو شاهدته في صغري 

التجهت لممارسة التنس«!

وقد لمســنا بالفعــل أن ثمة اختالفاً وإبداعاً وتنافســاً قوياً في أســاليب 

اللعب.

وبــدا واضحــاً أن كل مدير فني يحاول أن يبدع في فرض أســلوب يتالءم 

ويناسب إمكانات فريقه والعبيه، فهناك من يفّضل التراجع للخلف انتظاراً 

للمنافس، وهناك من يباغت، ومن يدافع.

لم تعد تهمنا الطريقة، بل األسلوب!
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قال مدرب كوريا الجنوبية تاي يونغ شــين 

إن العبــي الســويد »أقوياء جــدا وطوال 

القامة، لكننا اعتقدنــا انه بإمكاننا التكيف 

مع حجمهم. هــم ربما الفريق الذي يتمتع 

بأطــول قامات بين الـ32 فــي كأس العالم 

وسيشكلون 

تهديــدا للجميع«.  

أضاف: »كنا نرغب 

بهذه  بالفــوز  حقا 

المباراة، نعرف أن 

ستكون  المكسيك 

خصمــا صعبا جدا 

ولكننــا سنســتعد 

جيدا. هم سريعون 

جــدا، نشــيطون جــدا. فريق جيــد جدا. 

ســنقوم بتحليل مبارياتهم ونحــاول إيجاد 

حلول لهــم«.  وكانت مبــاراة أمس الثانية 

فــي الجولة األولى لمنافســات المجموعة 

السادسة التي تضم المكسيك وألمانيا، علما 

أن األولــى حققــت مفاجأة كبيــرة األحد 

بتغلبها على أبطال العالم بنتيجة 1-صفر.

أكــد مدرب المنتخب الســويدي لكرة القدم 

يان أندرســون أنه لم تكن هناك حاجة للجوء 

إلى تقنية المســاعدة في الفيديو الحتساب 

ركلــة جــزاء لفريقه فــي المباراة ضــد كوريا 

)1-صفر(  الجنوبية 

فــي الجولة األولى 

منافســات  مــن 

المجموعة الخامسة 

روسيا  مونديال  في 

2018 أمس.  وقال: 

كانت  الجزاء  »ركلة 

جــداً.  واضحــة 

لــم تكــن بحاجــة 

للتقنيــة«. أضــاف: »اســتحوذ الكوريون في 

منتصف ملعبنا فــي البداية، لكننا قمنا بحل 

هذه المشــكلة«. وتابع »كانت مباراة بدنية، 

صعبة، بيــرغ أهدر العديد مــن الفرص لكن 

ذلــك ال يقلقنــي، سيســجل فــي المباريات 

نيجني نوفغورود - أ ف ب األخرى«. 

والطريقة 
واحدة

ًتاي شين: العبو 
السويد طوال جدا

أندرسون: لم نكن 
بحاجة للفيديو

Ⅶ سوتشي - أ ف ب

لكرة  البلجيكي  المنتخــب  أكــرم 

القدم وفادة نظيره البنمي، الضيف 

الجديــد علــى النهائيات، باكتســاحه 

3-صفر، االثنين، في سوتشي، ضمن الجولة 

األولى من منافســات المجموعة الســابعة لمونديال 

.2018

 وخالفــاً للمنتخبــات األخرى المرشــحة للفــوز باللقب، 

على رأســها ألمانيا بطلة 2014 التي خسرت أمام المكسيك 

)صفــر-1(، والبرازيــل التــي ســقطت في فــخ التعادل مع 

سويســرا )1-1( أو األرجنتين التي تعادلت مع آيســلندا )1-

1(، ارتقت بلجيكا إلى مستوى التوقعات في مباراتها األولى 

وخرجت بالنقاط الثالث.

ويدين »الشياطين الحمر« الذين لم يتعرضوا للهزيمة في 

مبارياتهم العشرين األخيرة على الصعيدين الرسمي والودي، 

بفوزهــم الكبير إلى روميلو لوكاكو صاحب ثنائية )69 و75( 

ودرايــس مرتنز )47( الذي فك شــيفرة الدفــاع البنمي بعد 

إلى  أن عانت بالده للوصول 

الشباك طوال الشوط األول.

رد االعتبار
وبعدمــا عجزوا عن تقديــم أداء يالقي 

التوقعــات في مشــاركتيهما األخيرتين )مونديال 

البرازيــل 2014 وكأس أوروبا 2016 في فرنســا، حيث 

انتهــى مشــوارهم عند ربــع النهائي(، يأمل »الشــياطين 

الحمر« في رد االعتبار في المونديال الروسي والذهاب بعيداً 

هذه المرة وربما تكرار ســيناريو 1986 حين حلوا في المركز 

الرابع في أفضل نتيجة لهم حتى اآلن.

وكما كان متوقعاً، بدأ أمارتينيز المباراة بإشــراك ديرديك 

بوياتا في الدفاع إلى جانب يان فيرتونغن وتوبي الدرفيريلد، 

فــي ظل غياب القائد فنســان كومباني وتومــاس فيرمايلن 

اللذين لم يتعافيا كاماًل من اإلصابة.

 وضغط »الشــياطين الحمر« منــذ البداية وهددوا مرمى 

الحــارس خايمــي بينيــدو في أكثر من مناســبة عبــر يانيك 

كاراسكو ومرتنز ثم إدين هازارد.

وتواصلــت المحاوالت البلجيكية دون جدوى بعدما نجح 

المنتخب األميركي الشمالي في إحباط جميع الهجمات عند 

مشارف منطقته.

االنطالقة
وبعدما عجزوا طوال 45 دقيقة عن الوصول إلى الشباك، لم 

ينتظر البلجيكيون ســوى دقيقتين فقط على بداية الشــوط 

الثاني الفتتاح التسجيل بهدف رائع لمرتنيز.

وأصبح العب وســط نابولي اإليطالي أول العب بلجيكي 

يســجل في نســختين من كأس العالم منــذ مارك فيلموتس 

عامي 1998 و2002.

وعــادت بعدها بلجيكا لفــرض هيمنتها مجدداً، ووجهت 

الضربــة القاضية لبنما إثر لعبــة جماعية وتمريرة متقنة من 

دي برويــن إلى القائم األيســر، حيث لــوكاكاو الذي طار لها 

وحولها برأسه في الشباك )69(.ولم ين تظر مهاجم مانشستر 

يونايتــد اإلنجليزي طويــاًل إلضافة هدفه الشــخصي الثاني 

والثالث لبالده )75(.

ق الغائب
ّ
الشياطين الحمر يستعيدون التأل

تحية ثالثية من بلجيكا لبنما

 47 دقيقة 
دون أهداف 

يقطعها مارتينيز 
ويفتتح البداية 

Ⅶ نيجني نوفغورود - وكاالت

كلل المنتخب الســويدي لكرة القدم عودته إلى 

نهائيــات كأس العالم في كــرة القدم بعد غياب 

12 عاماً، بفوز ثمين على نظيره الكوري الجنوبي 

1 ـ صفــر أمــس في نيجني نوفغــورود في ختام 

الجولة األولى من منافسات المجموعة السادسة 

لمونديال روسيا 2018.

وســجل مدافــع كراســنودار الروســي القائد 

أندرياس غرانكفيســت هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 65 من ركلة جزاء احتسبت بعد االحتكام 

إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم.

 وهي المشــاركة األولى للسويد منذ مونديال 

2006 في ألمانيا عندما خرجت من ثمن النهائي 

على يد البلد المضيف بثنائية نظيفة.

ولم تنطِل خدعة تغيير األرقام التي أشــار إليها 

مدرب كوريا الجنوبية أول من أمس على الفريق 

الســويدي ممثل القــارة األوروبيــة، والذي كان 

أفضــل في الملعــب وأكثر تســيداً للقاء، وأضاع 

مهاجموه العديد من الفرص السهلة أمام المرمى 

الكوري.

وكان شين تاي المدير الفني للمنتخب الكوري 

قد أكد أن فريقه ســيغير من أرقام العبيه لخداع 

المنتخب الســويدي معتبراً أن الكوريين في نظر 

األوروبيين يســبهون بعضهــم البعض، وذلك في 

رده على إرســال المنتخب الســويدي لكشــاف 

للتجسس على تدريبات المنتخب الكوري.

 ويأتــي فوز الســويد التي بلغــت المونديال 

الروســي بإقصائها إيطاليا، حاملة اللقب 4 مرات، 

في الملحق األوروبي، قبــل قمتها المرتقبة أمام 

ألمانيا حاملة اللقب السبت في سوتشي.

 وتقاســمت الســويد صــدارة المجموعة مع 

المكســيك التــي حققــت مفاجأة كبيــرة األحد 

بتغلبهــا على ألمانيا بالنتيجــة ذاتها على ملعب 

لوجنيكي في موسكو.

فك العقدة 
وضربت الســويد التي تخوض العــرس العالمي في 

غيــاب نجمها زالتــان ابراهيموفيتش الــذي اعتزل 

اللعــب دولياً عقــب كأس أوروبا 2016 في فرنســا 

عندمــا خرجت مــن الدور األول، أكثــر من عصفور 

بحجــر واحد، فهــي حققت األهم بكســب النقاط 

الثــالث وعززت حظوظها في حجــز إحدى بطاقتي 

المجموعة إلى الدور الثاني.

وفكت الســويد عقــدة المبــاراة االفتتاحية في 

النهائيــات، وخرجت منتصرة من مباراتها االفتتاحية 

ألول مــرة منــذ مونديال 1958 علــى أرضها عندما 

تغلبت على المكسيك 3 ـ صفر.

كمــا هو الهــدف األول للســويد فــي النهائيات 

منــذ 20 يونيو 2006 عندما أدرك هنريك الرســون 

التعــادل في مرمى انجلتــرا )90( في الجولة الثالثة 

األخيــرة من الــدور األول، قبل أن تخــرج على يد 

ألمانيــا صفــر ـ 2. والهدف األول لها 

فــي المونديال مــن ركلة جزاء 

ترجم  عندمــا  منــذ 2002 

هنريك الرســون بالذات 

ركلة جــزاء في مرمى 

نيجيريا.

واستحق 

السويدي  المنتخب 

الــذي غــاب عنــه 

مانشســتر  مدافــع 

االنجليــزي  يونايتــد 

ليندلــوف  فيكتــور 

الفوز ألنه  المرض،  بســبب 

كان األخطــر واألكثر فرصاً، فيما كان 

الكوريون أكثر نشــاطاً بقيادة نجم توتنهام 

االنجليزي هيونغ مين ســون لكنهم فشلوا في 

اللمســة األخيرة، وتعرضوا للخســارة السادسة في 

مبارياتهم العشــر األخيرة فــي المونديال )حققوا 

خالل هذه السلسلة فوزاً واحداً فقط(.

خدعة القمصان لم يبتلعها ممثل أوروبا
السويد تكلل عودتها بفوز ثمين على كوريا
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أربع نتائج أحدثت ردات فعل واضحة وكبيرة في مونديال روسيا 2018 

وبين متابعيه، هذه النتائج هي خســارة ألمانيا أمام المكسيك، وتعادل 

األرجنتين مع أيسلندا والبرازيل مع سويسرا والبرتغال وإسبانيا.

ردة الفعل على المباراة األولى ألن فريق الماكينات األلمانية هو حامل 

لقــب البطولة الســابقة 2014، وصاحب النتائــج المبهرة في مونديال 

الســامبا وأهمها على اإلطالق الفوز الســاحق والكاســح على البرازيل 

بســباعية، فكان من الضروري أن يتابعه جمهور المســتديرة في ظهور 

األول فــي المونديال الحالي، وعندما يتعرض للخســارة أمام المنتخب 

المكســيكي، وهو ليس من منتخبات الصف األول، فال شــك أن تكون 

ردة الفعل كبيرة من محبيه ومناصريه ومراقبيه، على حد ســواء، ومع 

هذا ومن خالل ما شــاهدته في المبــاراة والروح التي كان عليها العبو 

المانشــافت، خاصة في الدقائق األخيرة، ولقطة الحارس األلماني نوير 

وهو يترك منطقته ويذهب إلى منطقة جزاء المكســيك، وكأن المباراة 

نهائيــة بالنســبة لأللمان وليســت أول ظهــور في البطولــة، تؤكد أن 

الماكينات بخير وأن الخســارة مجرد عثرة طارئة سيقوم بعدها الفريق 

الستعادة تفوقه.

أما ردة الفعل على تعادل األرجنتين أمام أيسلندا فلها ما يبررها، خاصة 

في ظل وجود األســطورة ليونيل ميسي، فالمونديال كل ما يبحث عنه 

النجم األرجنتيني ولقب كأس العالم ما ينقص خزائن »البرغوث«، وهذا 

ما يشكل صداعاً في رأس ميسي ويزيد من الضغوط عليه وكذلك على 

جماهير »التانغو«، فالجميع يركز على ميسي ويتابع أدق ما يقدمه في 

الملعــب، فما بالــك وهو يضّيع ركلة جزاء حرمــت فريقه من االنتصار 

األول في المونديال، لذا من الطبيعي أن تكون ردة الفعل كبيرة، فليس 

من السهل أن يخرج عنوان رئيسي في الصحف األرجنتينية واصفاً النجم 

األبرز عالمياً بـ»سيد الخذالن«.

وفي مباراة البرازيل وسويســرا، كانت ردة الفعل مشــابهة لحالة الجارة 

األرجنتين، فالبرازيل المرشــح األبرز فــي كل مونديال يتعرض للتعادل 

أمام منتخب ليس من الدرجة األولى عالمياً، وما ضاعف من ردة الفعل 

أن »السيليســاو« لم يرقص الســامبا، ولم يقدم ذلــك العرض المنتظر 

والمتوقع الذي يشــفع له ليكون مرشــح قوي الستعادة اللقب الغائب 

منــذ مونديال 2002، بل إن األداء الفردي الطاغي من نجمه نيمار كان 

صاحبه الكثير من عالمات االستفهام والتعجب، وبعض التساؤالت حول 

مشــاركته في المبــاراة وهل جاءت بعد التأكد مــن كامل جاهزيته أم 

أنها كانت مجازفة من المدرب تيتي؟ وهذا التعادل من شــأنه أن يزيد 

من الضغوط على نجوم الســامبا، الســيما أن مباراتيــه القادمتين أمام 

كوستاريكا وصربيا لن تكونا سهلتين من وجهة نظري.

أمــا ردود األفعال على تعادل البرتغال وإســبانيا فلم تكن على النتيجة 

بحد ذاتها، بل بســبب الظهــور المتوهج للظاهــرة العالمية البرتغالي 

كريســتيانو رونالدو، الذي واصل تحطيم األرقام القياسية ومنها بال شك 

الهاتريك الذي ســجله في مرمى اإلســبان، مسكتاً أفواه منتقديه الذين 

وصفوه في مرات ســابقة بالالعب الذي أفل نجمه، لكنه على العكس 

تماماً يؤكد أن »الدهن في العتاقي«.
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وصل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والسياسة والشخصيات العامة في مصر 

إلى مطار ســان بطرسبورغ، اســتعداداً لدعم المنتخب المصري لكرة القدم في 

مباراته أمام نظيره الروســي اليوم، بملعب زينت أرينا، في إطار لقاءات الجولة 

الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وشهد مطار سان بطرسبورغ وصول عدد كبير من الطائرات الحكومية والخاصة 

ورحــالت عدة من مطار القاهرة الدولي تضم عدداً من الفنانين والشــخصيات 

العامة لدعم منتخب الفراعنة.

ومن بين الحضور عدد من نواب البرلمان المصري على رأسهم المهندس محمد 

فرج عامر رئيس نادي ســموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، 

بجانــب الفنانيــن أحمد عبد العزيــز وروجينا واإلعالمي خالــد صالح وزوجته 

اإلعالمية شــيريهان أبو الحسن والمطرب سمير االسكندراني، بجانب عدد كبير 

آخر من النجوم.

يذكر أن منتخب مصر خسر مباراته األولى في كأس العالم أمام أوروغواي بهدف 

سان بطرسبورغ - د ب أ دون مقابل ضمن المجموعة األولى للبطولة. 

الرئيس  السويسري جوزيف بالتر،  سيتوجه 

السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 

الموقــوف عــن مزاولة أي نشــاط يتعلق 

باللعبة، إلى روســيا لحضور مباراتين ضمن 

العالــم  كأس 

2018 بينهمــا لقاء 

والبرتغال  المغرب 

الرئيس  ولقاء  غداً، 

فالديمير  الروســي 

بحســب  بوتيــن، 

مــا أفــاد متحدث 

باسمه أمس.

المتحدث  وأشــار   

إلــى أن بالتــر )82 عاماً( يغــادر اليوم إلى 

روسيا، وســيحضر مباراة البرتغال والمغرب 

غــداً على ملعــب لوجنيكي في موســكو 

ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي 

بوتين في اليوم نفسه.

 كما ســيحضر مباراة كوســتاريكا والبرازيل 

المجموعة  لمنافسات  الثانية  الجولة  ضمن 

الخامســة في سان بطرســبرغ الجمعة قبل 

العودة إلى سويسرا،  ورفض الفيفا التعليق 

لوزان - أ ف ب على الزيارة. 

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أســماء 

حــكام مباريات غــد األربعــاء، ويديــر الحكم 

األوروغوائي اندريس كونها مباراة إيران وإسبانيا 

فــي الجولــة الثانية مــن مباريــات المجموعة 

الثانية، وهو الذي يشتهر بأنه أول حكم استعان 

بتقنية حكم الفيديو المســاعد في كأس العالم، 

كونهــا  واحتســب 

ضربة جزاء لمنتخب 

فرنسا أمام أستراليا. 

الحكــم  ويديــر 

الفرنســي كليمنت توربين مباراة أوروغواي مع 

الســعودية غداً ضمن المجموعة األولى لكأس 

العالم.

أما مباراة البرتغال والمغرب بالمجموعة الثانية 

فيديرهــا الحكــم األميركي مــارك غيغر الذي 

أدار ثــالث مباريــات في النســخة الماضية من 

موسكو - د ب أ المونديال. 

قالت الشــرطة إن السلطات الروســية وجهت أمس تهماً بالتخريب على نطاق 

محدود والسكر في مكان عام لمواطنين بريطانيين كانا على متن أحد القطارات.

وجــرى إنزال الرجلين في وقت ســابق من قطار متجه إلــى مدينة فولغوغراد 

الروسية لنقل الجماهير لحضور أول مباراة إلنجلترا في إطار مباريات كأس العالم 

موسكو - رويترز لكرة القدم مساء أمس.  

ال خوف على 
»المانشافت«

أحمد الحوري

الفنانون في بطرسبورغ
لدعم الفراعنة

بالتر يحضر لقاء 
المغرب والبرتغال

»فيفا« يعلن حكام 
مباريات الغد

اتهام مشجعين بريطانيين 
بالتخريب

Ⅶ فولغوغراد - وكاالت

انتزع المنتخب اإلنجليــزي لكرة القدم فوزاً قاتاًل من نظيره 

التونســي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس 

فــي الجولة األولى من منافســات المجموعة الســابعة في 

مونديال روسيا 2018.

وتقدم منتخب »األســود الثالثــة« بهدف في الدقيقة 11 

عبــر قائده هاري كاين بعــد ركلة ركنية. وعــادل الفرجاني 

ساســي النتيجــة )35( مــن ركلة جزاء، قبــل أن يقول كاين 

كلمتــه األخيرة في الدقيقــة األولى من الوقت بدل الضائع، 

بهدف رأسي بعد ركلة ركنية أيضاً.

وحصد منتخب إنجلترا أول ثالث نقاط له ليحل ثانيا في 

المجموعة السابعة بفارق األهداف خلف بلجيكا التي فازت 

في وقت سابق اليوم على بنما 3  - صفر.

ويشــارك منتخــب إنجلترا في كأس العالــم للمرة الـ15 

وكانت أبرز اإلنجازات السابقة للفريق هي الفوز باللقب في 

نسخة 1966. فيما يشــارك منتخب تونس في كأس العالم 

للمرة الخامسة حيث خرج الفريق من دور المجموعات في 

مشــاركاته األربع السابقة.  وقدم المنتخب التونسي مباراة 

جيدة على المستوى الدفاعي، بينما 

لــم يظهــر منتخب األســود الثالثة 

بالمســتوى المعــروف، وواصلــت 

الدقيقة 90 اغتيال فرصة العرب في 

حصــد أي نقطة في المونديال، بعدما 

خســر المنتخب المصــري بهدف مقابل ال 

شيء سجله منتخب أوروغواي في المرمى المصري 

بالدقيقة 90، وكذلك األمر عندما خســر المنتخب المغربي 

بهــدف مقابل ال شــيء أمــام إيران، بالهدف الذي ســجله 

المغربــي بوحدوز في مرمــى فريقه بالخطأ فــي الدقيقة 

.4+90

المنتخبات  التونســي، تتســاوى  المنتخــب  وبخســارة 

العربيــة في كونها جميعاً خســرت الجولــة األولى، بعدما 

افتتح المنتخب السعودي الخســائر العربية بهزيمة قاسية 

بخماسية نظيفة تلقاها على أيدي صاحب األرض المنتخب 

الروسي في لقاء االفتتاح.

ظروف قاسية
وعلــى جانب آخــر، وجد العبــو إنجلترا وتونس أنفســهم 

إضافــي،  خصــم  أمــام 

حيــث هاجمهــم الذباب 

فتــرة  أثنــاء  والبعــوض 

اإلحماء استعداداً لمباراتهما 

المجموعة  منافســات  ضمن 

السابعة في فولجوجراد. 

وجــرى إبــالغ الالعبيــن بــرش مبيد 

حشري قوي على أنفســهم قبل النزول إلى أرض 

الملعــب، ولكنهم ظهــروا في المشــاهد التلفزيونية 

قبل المباراة، وهم يهشــون الذباب من على وجوههم أثناء 

محاولتهــم اإلحماء. لكن الجماهير في اســتاد »فولجوجراد 

أرينا« عانت أكثــر، ألن اإلجراءات األمنية منعتهم من جلب 

مبيدات حشرية إلى داخل االستاد.

كما تعرض أفراد طواقم التلفزيون لصعوبات حيث تخلوا 

عــن إجراء المقابالت، بل إن مقدمــة برامج تلفزيونية على 

جانــب من الملعب كانت ترتدي ناموســية لتغطية رأســها 

ووجهها.وتقع مدينة فولجوجراد جنوب شــرقي روســيا على 

نهر فولجا، وتعاني مشــكلة الحشــرات، وجرى رش مبيدات 

حشرية قبل بدء المونديال.

ً
الدقيقة 90 تحبط العرب مجددا

»األسود الثالثة« يصطاد نسور قرطاج

 أول حالة 
لتطبيق الفيديو 

للعرب يحصل عليها 
فرجاني ساسي

Ⅶ موسكو - أحمد علي 

 تعّرضت الطائرة التي تقّل العبي المنتخب السعودي، أمس، 

لعطــل تقنــي في محركها أثنــاء رحلتها إلى روســتوف، قبل 

أن تحّط بســالم في المدينة الروســية التي تستضيف مباراة 

األخضر واألوروغواي في الجولة الثانية من 

منافســات كأس العالم 2018، بحسب ما 

أفادت مصادر رسمية.

ونشر الحساب الرســمي للمنتخب عبر 

»تويتر« تغريدة جاء فيها: »يوّد االتحاد 

الســعودي لكرة القدم أن ُيطمئن الجميع 

علــى ســالمة كافة أفــراد بعثــة المنتخب 

الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات 

الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار روستوف 

أون دونــو، ويتجــه اآلن أفراد البعثة بســالم إلى 

مقر إقامتهم«.

وتــداول مســتخدمون لموقــع »تويتــر« وســم 

»احتــراق طايــرة )طائرة( المنتخــب«، مع صور 

وشــريط فيديو قصير يظهر اشتعال النيران لبعض 

الوقت أســفل الجناح األيمن للطائرة أثناء عملية 

الهبوط.

ويخــوض المنتخــب األخضر مباراتــه الثانية في 

المجموعة األولى التي تضم األوروغواي ومصر 

وروســيا، ضــد المنتخب األميركــي الجنوبي 

األربعــاء فــي روســتوف، علماً بأنــه تلقى 

خســارة قاســية في المباراة االفتتاحية ضد 

البلد المضيف بنتيجة صفر-5. 

ختام
الســعودي  المنتخــب  وكان 

األول، اختتم صباح أمس، 

مالعب  على  تدريباته 

نــادي زينــت فــي 

ســانت  مدينــة 

بطرسبورغ الروســية، وذلك قبل المغادرة إلى مدينة روستوف 

استعداداً لمواجهة األوروغواي غداً. 

وكان بيتزي قد فتح التدريبات على مصراعيها لكافة وســائل 

اإلعــالم والجمهور في الحصــة التدريبية التي بــدأت بتمارين 

إحمــاء متنوعة قبــل أن ينفذ خــوان أنطونيو بيتــزي تمارين 

تكتيكيــة فــي حالتي الهجــوم والدفاع، بعدها أجــرى مناورة 

تكتيكية على كامل مســاحة الملعب نفــذ فيها الطريقة الفنية 

التــي ســيعمد إلى تطبيقهــا في لقــاء منتخــب األوروغواي، 

واختتمت الحصة التدريبية بتمارين اإلطالة.  وســيجري األخضر 

مســاء اليوم الثالثاء، حصة تدريبية عند السابعة والنصف 

مساًء على استاد روستوف أرينا.

تغييرات 
وألمح بيتزي لحدوث تغييرات في تشكيل 

المنتخب الســعودي، حيث حضر الحارس 

محمــد العويس والمدافع علــي البليهي 

والمهاجــم فهد المولد في المناورة مع 

الفريق األساسي، إذ من المتوقع الزج 

بهم في لقاء األوروغواي يوم غٍد. 

المنتخــب  وغــادرت بعثــة 

مدينــة  إلــى  الســعودي 

روســتوف، أمــس االثنين، 

عند الســابعة مســاًء من 

مطــار بولكوفــو بمدينــة 

سانت بطرسبورغ إلى مطار 

اســتعداداً  الدولي  بالتوف 

المنتخــب  لمواجهــة 

ضمــن  األوروغوايانــي 

منافســات الجولة الثانية من 

بطولة العالم وسيعود بعدها 

انتهاء  األخضر مباشــرة بعــد 

المباراة لمقر البعثة في سانت 

بطرسبورغ. 

مؤتمر صحافي 
ويعقد المدير الفني للمنتخب 

خوان أنطونيــو بيتزي مؤتمراً 

صحفيــاً عنــد الســابعة من 

مســاء اليــوم الثالثــاء، في 

الصحفية  المؤتمرات  قاعة 

باســتاد روســتوف أرينــا، 

بيتزي  برفقــة  وســيكون 

تيســير  الوســط  العــب 

الجاســم للحديــث عــن 

اللقاء الثاني أمام منتخب 

األوروغواي.

تغييرات متوقعة في التشكيل 

 تيسير 
الجاسم يحضر 

المؤتمر الصحافي 
اليوم للحديث عن لقاء 

أوروغواي

عطل في طائرة »األخضر« والالعبون بخير 
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 16:00 موردافيا أرينا
ساكاي

يوشيدا

ماكينو

ناجاتومو

هاسيبي

شيباسا�

هاراجوتيش

هوندا

إينوي

أوساكو فالكاو

مورييل أرياس

ي�ي مينا

سانشيز

موخيكا

أجيالر

كارلوس

كوادرادو

رودريجيز

كاواشي�أوسبينا

اليابانكولومبيا
تشكيلة ال�عبين

Ⅶ سارانسك - أ ف ب

ضمن سياســته المعتمدة على الســرية، اتبع 

المدير الفني لمنتخب اليابان، اكيرا نيشــينو، 

سياسة المراوغة في اختياراته للمنتخب 

خالل المباريات الودية الثالث التي 

ســبقت البطولة، وذلــك بعد أن 

تولى المنصب في أبريل الماضي 

إقالــة وحيــد خليلودزيتش.  إثر 

وبدأ المنتخب الياباني مشــواره 

بهزيمتين  نيشينو  قيادة  تحت 

وديتين أمام غانا وسويسرا 

قبــل أن يتغلب الفريق 

علــى منتخب باراجواي 

4 /  2 في مباراته الودية 

األخيرة قبل المونديال.

وقال نيشــينو عقب 

مبــاراة باراجــواي: في 

الثــالث  المباريــات 

أركــز  كنــت  األخيــرة 

على تجربــة عناصر الفريق فقط، ســواء عبر 

التشــكيل أو تحديد قائمــة الفريق. وأضاف: 

خضــت المباراة بفريــق مختلــف تماماً عن 

مبــاراة سويســرا، حيث كنــت أود رصد أداء 

الالعبين. ومثلما تالحظــون بالتأكيد، هناك 

بعــض األمور التي نــود الحفاظ عليها 

ألنفسنا.

واعترف نيشــينو بأن الســرية التي 

فرضهــا على اســتعدادات الفريق قبل 

المونديــال تشــكل معانــاة خاصــة 

الــذي  الكولومبــي  للمنتخــب 

يواجهــه في المبــاراة األولى، 

وأضاف: لو كنت مكان مدرب 

كولومبيــا، لعانيت في قراءة 

أوراق المنتخب الياباني اآلن، 

هناك أشياء كشفنا عنها وأمور 

أخرى لم نكشــف عنها بعد، 

كل مــا نقــوم بــه اآلن هــو 

ضمن اســتعداداتنا لمواجهة 

كولومبيا.

Ⅶ سارانسك - أ ف ب

 ســيكون »النمر« الكولومبــي راداميل فالكاو 

علــى موعد اليوم مع مشــاركته األولى 

في كأس العالم في كرة القدم، 

عندما يالقي منتخب بالده 

األزرق«  »الســاموراي 

الياباني ونجومه وفي 

هيروكي  مقدمتهم: 

اليــوم  ســاكاي، 

سارانســك  فــي 

الجولــة  ضمــن 

لمنافسات  األولى 

المجموعة الثامنة.

المهاجم  ويحــاول 

الذكرى  محــو  الكولومبي 

الســيئة، عندمــا أعلــن انســحابه 

فــي الثاني من يونيو 2014 من تشــكيلة 

المنتخــب الكولومبي المشــارك في نســخة 

البرازيل 2014، فقد كان »يوما حزينا« بحسب 

مدربــه األرجنتيني خوســيه بيكرمــان. وقتها 

خســر رهان التعافي في الوقت المناسب من 

إصابــة بتمزق فــي الرباط الصليبــي األمامي 

للركبة اليســرى تعرض لها قبل خمسة 

أشهر.

عزيمة
أربــع  غضــون  فــي 

عمــل  ســنوات، 

فالكاو على شــحذ 

واســتعاد  عزيمته 

بعدمــا  عافيتــه 

اغلــب  عانــى 

مســيرته  فتــرات 

ومعها  اإلصابات،  من 

بعــد  التهديفيــة  شــهيته 

موســم مخيــب فــي انجلتــرا مع 

مانشســتر يوناتيد اإلنجليزي، حيث ضرب 

بقوة مع فريقه موناكو الفرنســي في العامين 

األخيرين بتسجيله 54 هدفا.

»فيروس« كولومبيا جاهز لتعطيل »الكمبيوتر«
اليابان وليلة الثأر من 2014

Ⅶ سارانسك - د ب أ

بعد قرابة أربع سنوات بالتمام والكمال، يتكّرر 

مشــهد المواجهــة الذي يجمــع كولومبيا مع 

اليابان في الدور األول من نهائيات كأس العالم 

روســيا 2018. ففي 24 يونيو 2014 قّدم العبو 

لــوس كافيتيــروس أداًء هجوميــاً صاخباً أمام 

الســاموراي وأنهوا تلك المبــاراة بفوزهم 1-4 

ضمن نهائيات البرازيل 2014. واآلن سيلتقيان 

على ملعب استاد »موردافيا أرينا« في مدينة 

سارانســك بالجولة األولى ضمن منافســات 

المجموعــة الثامنــة؛ فإلى ما ســتؤول إليه 

النتيجة هذه المرة.

غياب
عــادت كولومبيــا، التي غابت عــن النهائيات 

منــذ 2002، في البرازيل 2014 بطريقة مميزة 

أبهــرت الجميــع، حيــث قّدمــت أداًء الفتــاً 

وخرجت بصعوبة من ربع النهائي أمام البرازيل 

)1-2( وكسبت نجمها األول جيمس رودريجيز 

ومعه آخرون. وستعود كتيبة خوسيه بيكرمان 

بنوايــا واضحة لتكرار 

األفضل  اإلنجــاز  هذا 

وقد  األقل،  علــى  لها 

أبعــد  إلــى  يذهبــون 

من ذلــك، فهم يمتلكون 

كل المقومــات الالزمة والتي 

يعززهــا تواجــد الهــداف التاريخــي 

راداميل فالكاو الذي سيســّجل ظهوره األول 

فــي العرس العالمي، بعــد أن حرمته اإلصابة 

من المشاركة في النسخة الماضية.

أما اليابان التي تعّودت منذ تأهلها األول في 

نســخة 1998 على تواجدها في كأس العالم، 

فترى أن المشــاركة السادســة تواليــاً، يجب 

أن تأتي بشــيء أكبر مــن التأهل للدور الثاني 

الــذي حّققته مرتين من قبل )2002 و2010(، 

ولعــل تغيير القيــادة الفنية وإســناد المهمة 

للمدرب المحلي أكيرا نيشــينو يمكن أن يأتي 

بثماره بإظهار وجه الساموراي القوي، خصوصاً 

بعد مشــوار صعب في التصفيات اآلســيوية، 

وطوال الفتــرة الماضية، فرض أكيرا نيشــينو 

المديــر الفنــي للمنتخب اليابانــي الكثير من 

آليته  على  السرية 

فــي  واختياراتــه 

قبل  الفريق  إعداد 

العالم  كأس  بطولة 

القــدم  لكــرة   2018

واآلن  بروســيا،  المقامــة 

حان وقت استعراض الفريق مدى 

اســتفادته من فترة االستعدادات، عندما 

يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره 

الكولومبي.

أفكار 
يتطّلــع المدرب الجديد أكيرا نيشــينو إلظهار 

أفكاره الهجومية بغض النظر عن قوة منافسه 

الكولومبــي، حيــث تحــّدث فــي التدريبات 

األخيــرة بأنه يريد المخاطــرة بانتهاج الهجوم 

من أجل إحــراز األهداف. وبغــض النظر عما 

ســينتهجه الســاموراي في خطتــه التكتيكية، 

فإن خط الوســط ســيكون محور هــذا األداء 

بتناغــم ماكوتو هاســيبي وجاكو شيباســاكي 

بربط الخطوط، فيما ســيكون كيسوكي هوندا 

وشــينجي كاجاو فــي مهمة ختــم الهجمات 

خصوصاً الكرات المرتدة.

ذكرى
ال شــك فــي أن المنتخــب اليابانــي يتطلــع 

إلى اســتغالل مبــاراة اليــوم لمحــو الهزيمة 

أمــام كولومبيــا في الجولــة الثالثــة األخيرة 

مــن مباريــات دور المجموعــات، بالمونديال 

البرازيلي. فقــد كان المنتخب الياباني بحاجة 

حينــذاك إلــى الفــوز للتأهل إلى دور الســتة 

عشــر برفقة المنتخب الكولومبــي الذي كان 

قد حســم تأهلــه بالفعل، لكــن األخير حقق 

الفــوز ليطيــح بنظيره الياباني من منافســات 

الدور األول.

لم يســبق لليابــان أن حققــت الفوز على 

كولومبيــا في ثالث مباريــات فقط جمعتهما 

من قبل. كانت األولى في كأس القارات 2003، 

وفازت بها كولومبيا )1-0(، وفي الثانية تعادال 

)0-0( وديــاً 2007، قبــل أن تجــّدد كولومبيا 

الفــوز بنتيجة كبيــرة )4-1( في نهائيات كأس 

العالم البرازيل 2014. 

بيكرمان قوة ال يستهان بها

ساتكاي.. ثقة كبيرة

رودريغيز.. غياب وعودة

يوشيدا.. وقت عصيب

األرجنتينـــي  المـــدرب  أبنـــاء  يأمـــل 
خوســـيه بيكرمـــان تقديـــم عـــرض 

ال  فريـــق  أمـــام  قـــوي 
 ،

ً
أبـــدا بقوتـــه  يســـتهان 
حيـــث يطلـــب مـــن العبيـــه 
الخـــروج وتقديـــم أفضـــل 
مـــا لديهـــم فـــي هـــذا 

 
ً
وحتمـــا األول،  اللقـــاء 

فـــإن الفـــوز ســـيعطيهم دفعـــة 
كبيـــرة. معنويـــة 

مدافـــع  ســـاتكاي  جوتوكـــو  أكـــد 
والعـــب  اليابـــان  منتخـــب 

أن  األلمانـــي،  هامبـــورغ 
ــي  ــم الكولومبـ المهاجـ
رودريغيـــز،  خاميـــس 
مســـتويات  يقـــدم 

متميـــزة فـــي الموســـم 
للبوندســـليغا،  المنقضـــي 

 أن المهاجـــم الكولومبـــي 
ً
موضحـــا

المتألـــق يخـــوض المنافســـات بثقة.

تحـــوم الشـــكوك حـــول النجـــم 
رودريغيـــز فـــي ظـــل غيابـــه 

أليـــام  التدريبـــات  عـــن 
خـــال األســـبوع الماضي، 
بســـبب إصابـــة عضليـــة،  
وفـــي حالـــة مشـــاركته 

ــيكون العـــب خـــط  اليـــوم، سـ
 
ً
وســـط بايـــرن ميونـــخ، بالتأكيد وجها
 لاعبـــي اليابـــان المحترفين 

ً
مألوفـــا

فـــي ألمانيـــا.

قـــال مدافـــع منتخـــب اليابـــان 
مايـــا يوشـــيدا: »واجهنـــا 
أمـــام   

ً
عصيبـــا  

ً
وقتـــا

كولومبيـــا  منتخـــب 
األخيـــرة  النســـخة  فـــي 

لقنونـــا   ،2014 بالبرازيـــل 
 فـــي الصعوبـــة التـــي قـــد 

ً
درســـا

المونديـــال«. مباريـــات  تحملهـــا 

نيشينو: 
ال أحد يستطيع قراءة أوراقي

فالكاو »النمر«..
الظهور األول بعد طول غياب
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»حميد الخيرية« تنفق 14 مليون درهم على مشاريع رمضان

أنفقــت مؤسســة حميــد الخيريــة مبلغ 14 

مليــون درهم من خالل حملة شــهر رمضان 

التي جاءت تحت شــعار »مــا نقص مال من 

صدقة«، حيــث تم تنفيذ 6 مشــاريع خيرية 

وإنســانية على مدار شــهر رمضــان المبارك، 

وشــهد العام الحالي زيادة عدد المستفيدين 

من المشــاريع التي نفذتها المؤسســة خالل 

الشهر الفضيل.

وقالت الشــيخة عزة بنــت عبدالله النعيمي 

مديــر عــام مؤسســة حميــد الخيريــة جاء 

تنفيذ هــذه المشــاريع الخيرية واإلنســانية 

في رحاب الشــهر الفضيل انطالقــاً من رؤية 

المؤسســة وحرصها على مالمســة الحاجات 

اإلنســانية والتزاماً بتوجيهــات ديننا الحنيف 

الذي حثنا علــى التكافل االجتماعي، مؤكدة 

أن المؤسســة دأبت منذ نشــأتها على تلبية 

احتياجــات مواطني اإلمارة والمقيمين وذلك 

بتوجيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 

النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان 

راعــي المؤسســة وبدعم من ســمو الشــيخ 

عمار بــن حميد النعيمي ولــي عهد عجمان 

رئيــس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء 

المؤسســة. وأكدت مدير عام المؤسســة أن 

عدد المستفيدين من إجمالي المشاريع التي 

نفذتهــا المؤسســة خالل شــهر رمضان هذا 

العــام ازداد عن العام الماضي، الفتة إلى أنه 

تم تنفيذ 6 مشــاريع خيرية أولها توزيع زكاة 

المال لصاحب الســمو حاكــم عجمان وعدد 

المستفيدين منها أكثر من 10 آالف مستفيد 

من المواطنين والمستحقين وبلغت قيمتها 9 

ماليين و500 ألف درهم، كما تم توزيع المير 

الرمضاني والذي شــمل المواد الغذائية لفئة 

ذوي الدخل المحدود من األســر المســتحقة 

والمحتاجــة والهدف من المشــروع تخفيف 

األعبــاء على كاهل األســر المســتحقة وبث 

روح التراحــم والتكافل خالل الشــهر الكريم 

وبلغ عدد المســتفيدين من المشروع 4000 

أسرة بتكلفة إجمالية مليوني درهم. وأشارت 

إلى أن المشــروع الثالث هو مشــروع إفطار 

صائــم وذلك بتوفيــر وجبة اإلفطــار اليومي 

لبعض المساجد والخيم الرمضانية وبلغ عدد 

الوجبات المقدمة 6 آالف وجبة يومياً موزعة 

على 13 مســجداً داخل إمارة عجمان بتكلفة 

1.6 مليــون درهم، أما المشــروع الرابع وهو 

زكاة الفطــر ويتم توزيعها علي المســتحقين 

فبلغ عدد الفئات المستهدفة 4000 حالة من 

محدودي الدخل والعاملين بالدوائر المحلية 

والحكومية. 

Ⅶ  عجمان - أسامة أحمد Ⅶ عزة النعيمي

مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء
بوفاة خادم بوعميم

Ⅶ دبي - وام

قدم ســمو الشــيخ مكتوم بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم خادم علي 

خلفان بوعميم، حيث قام ســموه مساء أمس بزيارة خيمة 

العــزاء في منطقة أم ســقيم في دبي وقــدم صادق عزائه 

ومواساته إلى أنجال الفقيد يحيى وخلفان ومحمد وذويهم، 

راجيــاً الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواســع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فســيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

Ⅶ مكتوم بن محمد خالل تقديمه واجب العزاء 

Ⅶ مكتوم بن محمد خالل تقديمه واجب العزاء ألسرة خادم بوعميم  |  تصوير ـ سيف محمد

سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء 

ألسرة الشهيد علي الحساني

Ⅶ العين - وام 

قــدم الشــيخ ســعيد بن طحنــون آل 

نهيــان واجب العزاء إلى أســرة شــهيد 

الوطن علي محمد راشد الحساني الذي 

استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في 

اليمــن في إطار عمليــة »إعادة األمل« 

للشــعب اليمني الشــقيق التي تشارك 

فيهــا قواتنا المســلحة الباســلة ضمن 

التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 

السعودية.

وأعرب خالل زيارته مساء أمس األول، 

خيمة العــزاء في »أم غافــة« بمنطقة 

العين للدكتور ســعيد حمد الحســاني 

وأبناء قبيلة الحساني عن خالص تعازيه 

وصادق مواساته ألســرة الشهيد، داعيا 

الله العلــي القدير أن يتغمده بواســع 

رحمتــه، وأن ينزلــه منــازل الصديقين 

والشــهداء واألبرار، وأن يســكنه فسيح 

جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

Ⅶ  سعيد بن طحنون خالل تقديمه واجب العزاء  |  وام 

أجرت 8000 فحص ومعاينة سريرية

مسيرة القافلة الوردية 2018 تكتشف 11 إصابة بالسرطان
Ⅶ الشارقة - البيان 

أعلنت مســيرة فرســان القافلة الوردية 2018، 

مرضــى  أصدقــاء  مبــادرات جمعيــة  إحــدى 

الســرطان، المعنيــة بتعزيــز الوعي بســرطان 

الثــدي وأهمية الكشــف المبكر عنه في جميع 

أنحاء اإلمــارات، عن نجاحها في الكشــف عن 

11 إصابــة بالســرطان بعــد إجــراء نحو 8000 

فحص ومعاينة ســريرية، قام على أثرها األطباء 

والمتخصصــون ضمــن القافلة بإحالة ســيدات 

تراوح أعمارهن بين 30 و62 عاماً، إلجراء المزيد 

من الفحوصات والتي أسهمت في الكشف عن 

إصابتهن بالسرطان. 

وتضمنت قائمة المريضات 11 ســيدة مقيمة 

فــي مختلف إمــارات الدولة، منهن 4 ســيدات 

في الشــارقة، و4 في عجمان، واثنتان في دبي، 

وواحــدة فــي رأس الخيمة، األمر الــذي أثبت 

فعالية الحملة التي غطت مختلف أنحاء الدولة.

وتمكنت القافلة في نســختها الـ 8 من إجراء 

فحص الماموغرام لـ47 حالة عبر عياداتها الطبية 

المتنقلــة، إلــى جانب 254 فحــص ماموغرام، 

و97 فحصــاً باألمواج فوق الصوتية تم إجراؤها 

بالتعاون مع شركائها من مزودي الرعاية الصحية 

من القطاع الخاص.

توعية 
وتشير نتائج القافلة الوردية الـ 8 إلى ضرورة 

إجراء فحوصات دورية للســرطان ورفع مستوى 

الوعــي به، إذ تم تشــخيص حالة ســيدتين في 

أوائل الستينات و4 في منتصف الخمسينات و4 

في األربعين، وواحــدة بعمر 30 عاماً فقط من 

جنسيات مختلفة. 

687
وتبرز أهمية مســيرة فرســان القافلــة الوردية 

هــذا العام في أنها األوســع نطاقاً منذ انطالقها 

قبــل 8 أعوام، فقــد تفوق عدد المســتفيدين 

من خدماتها على حصيلة الســنة الماضية بواقع 

687 شــخصاً، كما قامت لجنــة التوعية الطبية 

بمــّد فترة عمل عدد من العيــادات الثابتة لـ 9 

أيــام إضافية بعد انتهــاء الحملة، ليتجاوز بذلك 

عــدد الفحوصات الطبية اإلجمالية التي قدمتها 

المســيرة 2635 فحصــاً.  وإلى ذلــك قالت ريم 

بن كرم، رئيســة اللجنة العليا المنظمة لمسيرة 

فرسان القافلة الوردية: »إن نجاحنا في اكتشاف 

الـــ 11 حالة يعّد إنجــازاً كبيراً لحملــة القافلة 

الوردية، مما ســيلعب دوراً كبيــراً في تخفيف 

معاناة المريضات وإنقاذ حياتهّن. كما أن حصيلة 

الحملة كشفت عن إقبال متزايد ألفراد المجتمع 

على إجراء فحوصات للكشــف عن الســرطان، 

األمر الذي يعكس نجاحنا المســتمر في إيصال 

رسالتنا وأهدافنا المتمثلة في زيادة الوعي بهذا 

المرض بين مختلف الشرائح المجتمعية«.

 Ⅶ القافلة الوردية أجرت فحص الماموغرام لـ47 حالة عبر عياداتها الطبية المتنقلة  |  من المصدر

نجحت مســيرة فرســان القافلة الوردية 

منــذ انطالقهــا عام 2٠١١ فــي إجراء ما 

يزيد علــى ٥6 ألف فحص طبي، خصص 

2٠% منهــا للرجــال، وتضمنــت ١6 ألفاً 

و462 فحــص ماموغــرام، و2232 فحصاً 

باألمواج فوق الصوتية.

تميز

مركز تأهيلي ألطفال »الشلل الدماغي« في مستشفى القاسمي

Ⅶ  الشارقة - عصام الدين عوض

أكــدت الدكتــورة صفيــة الخاجــة المديــر 

العام لمستشــفى القاســمي للنساء والوالدة 

واألطفــال فــي الشــارقة، أن وزارة الصحــة 

ووقاية المجتمع ستفتتح العام المقبل مركزاً 

إلعادة التأهيل بالمستشــفى لألطفال الذين 

يعانــون شــلاًل فــي الدمــاغ أو يعانون من 

مشــاكل في عضالت البلع أو مشاكل صحية 

معقدة، كما أن إدارة المستشــفى ستستقبل 

الطفل الذي يعاني من الشــلل الدماغي بعد 

أن تواصلت مع والده الذي تواصل بدوره مع 

برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة شارحاً 

الحالة الصحية البنه، مبينة أن العالج متوافر 

بالمستشفى لمثل تلك الحاالت، ويتمثل في 

التدخــل الجراحي وعــالج األعصاب والعالج 

الطبيعــي، كمــا يمكن عرض الحــاالت على 

األطبــاء الزائرين حتى يطمئــن أولياء األمور 

الذين لديهــم حاالت مشــابهة، كما أنه في 

حال عدم توافر العالجات داخل الدولة، فإن 

وزارة الصحة تتكفل بمثل تلك الحاالت، الفتة 

إلــى أنه تتوافــر بالمستشــفى 9 غرف ذكية 

للــوالدة، وتم زيــادة غرف العنايــة المركزة 

لألطفــال الخــدج لتصبح 32 غرفــة، كما أنه 

خالل الشهر المقبل سوف يتم افتتاح طوارئ 

النساء وفصله عن األطفال تيسيراً لهن.

تهيئة
وقالــت إنه تــم تجهيــز 9 غــرف ذكية 

للــوالدة وتهيئتها لكافــة مراحل الوالدة 

وتزويدهــا بالتكنولوجيــا الذكية لتقديم 

أفضل الخدمات الطبية للحوامل واألجنة، 

إضافــة إلــى تزويد تلك الغــرف بغرفتي 

عمليات وممرضة لكل مريضة، الفتة إلى 

أن المستشفى يعد المرجع الوحيد الذي 

يخــدم مستشــفيات المناطق الشــمالية 

التي تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 

إضافة إلى توفيــر قابالت قانونيات ذات 

كفــاءة عاليــة وخبــرات يعملــن بنظام 

المناوبة.

وقالت صفية الخاجة إن المستشــفى 

الوحيــد الذي يتعامل مع حــاالت عالية 

الخطــورة عبر وحــدة »طــب الجنين«، 

إضافة إلى استقباله كافة الحاالت الخطرة 

المحولة من مستشفيات مختلفة.

صفية الخاجة: 

 تجهيز 9 غرف 
ذكية للوالدة و32 

للعناية المركزة 
للخّدج

»الوطني لألرصاد«: ارتفاع طفيف 

في درجات الحرارة اليوم

Ⅶ أبوظبي - وام

توقــع المركز الوطنــي لألرصاد أن 

يكــون الطقس اليوم صحــواً وحاراً 

نهاراً بوجه عــام مع ارتفاع طفيف 

وتدريجــي فــي درجــات الحــرارة 

الداخلية  المناطــق  علــى  خاصــة 

وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل 

الباكر على السواحل فيما  والصباح 

تكــون الرياح خفيفــة إلى معتدلة 

السرعة تنشط أحياناً نهاراً. 

سرعة
وأشــار المركز إلى أن حركة الرياح 

ســتكون جنوبية غربية - شــمالية 

غربيــة وبســرعة تتــراوح بيــن الـ 

15 والـــ 25 كيلومتراً في الســاعة 

بوجه عــام وتصل لـــ 35 كيلومتراً 

في الســاعة على البحــر والمناطق 

المكشوفة.

أوقات
ولفــت إلــى أن الخليــج العربــي 

ســيكون خفيفاً إلى متوسط الموج 

المــد األول عند  فيمــا ســيحدث 

الساعة 18:27 والثاني عند الساعة 

05:11 والجــزر األول عند الســاعة 

11:16 والثاني عند الساعة 23:10.

ونــوه بــأن بحر عمان ســيكون 

خفيفــاً إلى متوســط المــوج فيما 

ســيحدث المد األول عنــد 14:19 

والثاني عند الســاعة 02:20 والجزر 

األول عند الســاعة 07:39 والثاني 

عند الساعة 20:42.
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Ⅶ  بطرسبرغ - أ ف ب

فــي ظل هجــوم البعض علــى األرجنتيني 

هيكتــور كوبــر، المديــر الفني 

المصــري، أســهم  للمنتخــب 

األداء المتزن دفاعياً في وقوف 

البعض في صفه، وبدأ واضحاً 

أن كوبــر يلعب بطريقة مثالية، 

يملكون  المصريين  جعلت 

مدرباً كبيراً يعرف كيفية 

استغالل العبيه بأفضل 

طريقــة ممكنة، وهو 

مــا يحســب للمدرب 

الــذي أعاد مصــر إلى 

اإلفريقية،  األمــم  كأس 

وقادهــا إلــى وصافــة 

نسخة 2017.

خطة  على  كوبر  يعتمد 

مدافعين،  أربعــة  مع   1-3-2-4

هــم أحمد فتحــي، وعلي جبر، 

وأحمــد حجــازي، ومحمد عبد الشــافي، 

والعبي ارتكاز في الوسط، هما محمد النني 

وطــارق حامــد، فضاًل عن صانــع األلعاب 

والجناحين  السعيد،  الله  عبد 

محمــد صــالح أو بديلــه 

عمــرو وردة، ومحمــود 

»تريزيغيــه«،  حســن 

الهجــوم  وفــي 

محســن  مــروان 

الــذي تعرض إلى 

الرباط  فــي  قطع 

كأس  في  الصليبي 

إفريقيا 2017.

كمــا تعتمد خطــة كوبر على 

محاولة إخفــاء عيوبه، وتكمن 

فــي تأمين دفاعــي وهجمات 

مرتــدة، كما أنه يؤدي مباراة 

علــى  ويعتمــد  مغلقــة، 

صــالح  محمــد  مرتــدات 

ورمضان صبحي.

Ⅶ  سان بطرسبرغ - أ ف ب

أكد ستانيســالف تشيرتشيســوف، مدرب 

منتخب روسيا لكرة القدم، أن فريقه 

النجم  إيقاف  إمكانات  يملك 

المصري محمد صالح في 

مباراتهما اليوم، ضمن 

من  الثانية  الجولــة 

دور المجموعــات 

لمونديال روســيا 

ســان  في   2018

بطرسبورغ. وقال 

تشيرتشيسوف، 

المؤتمــر  فــي 

عشــية  الصحافــي 

»نحن جاهزون  المباراة: 

إليقافه، وسنقوم بذلك«.

ولم يشــارك صــالح فــي أي مباراة 

منذ إصابتــه في كييف، وعاد تدريجياً إلى 

التمرينات تحت إشــراف دقيق من الجهاز 

الطبــي لالتحاد المصــري ومعالج ليفربول 

اإلنجليــزي روبن بونس. ويؤكد مســؤولو 

المنتخــب المصري أن الالعــب، البالغ 26 

عامــاً، بــات جاهــزاً للمشــاركة في 

مباراة الغد. وغاب صالح عن 

المباراة األولى لمصر ضد 

األوروغواي.

الوضــع  وعــن 

للمنتخب  النفسي 

بعــد  الروســي 

االفتتاحي،  فوزه 

مدربــه:  قــال 

باالرتياح.  »نشعر 

كنــا أكثــر عصبية 

قبــل المباراة األولى 

لكننا  الســعودية،  ضــد 

أثبتنا قدرة العبينــا، عملنا كثيراً 

على الكرات الثابتة. درسنا هذا الفريق، 

وســنقوم بكل شيء لالســتفادة من نقاط 

ضعفهم«.

الفراعنة والدب الروسي.. ليلة عودة صالح
ستكون أكثر هجومية وال بديل عن الفوز

Ⅶ  سان بطرسبرغ - مصطفى طنطاوي

اختتــم المنتخــب الوطني المصــري تدريباته 

في الســابعة مســاء أمس، على ملعب ســان 

لمواجهة روسيا مساء  اســتعداداً  بطرســبورغ، 

اليوم، على الملعب ذاته، ضمن مباريات الجولة 

الثانيــة من دور المجموعات للمجموعة األولى 

ببطولــة كأس العالــم المقامة علــى األراضي 

الروسية.

وخــاض الفريق مرانــاً خفيفــاً خوفاً على 

الالعبين من اإلجهاد قبــل المباراة المرتقبة، 

حيــث ركــز األرجنتينــي كوبر المديــر الفني 

لمنتخــب الفراعنة، على بعض الجمل الخفيفة 

التي ســيتم تطبيقها في مبــاراة اليوم، وكذلك 

الخطــة وطريقــة اللعب، والتي ســتكون أكثر 

هجوميــة في ظــل حاجة الفريــق إلى تحقيق 

الفوز واقتناص النقاط الثالث من أجل الحفاظ 

على بقاء التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

كما شدد كوبر على الالعبين في مران األمس 

بضرورة التركيز في هذه المباراة ألنها ســتكون 

فاصلة فــي تلك المرحلــة، وأي نتيجة بخالف 

تؤثــر في  الفــوز ســوف 

المنتخب بالبطولة، ووجه 

تحذيراً شــديد اللهجة إلى 

فرض  بضــرورة  المدافعيــن 

رقابــة لصيقــة علــى مهاجمــي 

التمركــز  وكذلــك  الروســي،  المنتخــب 

الصحيــح خاصة فــي الكــرات العرضية والتي 

تمثل خطــراً كبيراً وأزمة كبيــرة على مدافعي 

الفراعنــة، ال ســيما وأن الفريــق خســر مباراة 

الطريقة، واســتقبلت  أوروغواي األولــى بهذه 

شــباك الفراعنة هدفاً من ضربة رأس من خطأ 

فــي التمركــز الدفاعي وعدم مراقبــة خيمينيز 

صاحــب هــدف المبــاراة الوحيد. كمــا حذر 

العبيه من االعتراض على الباراغواياني إنريكي 

كاسيريس الذي سيتولى إدارة المباراة تحكيمياً، 

ال سيما وأنه سيخوض بطولة كأس العالم ألول 

مرة في مسيرته المهنية، لكن الحكم البالغ من 

العمر 44 عاماً يملك خبرات واســعة في إدارة 

المباريــات الدولية على مختلف المســتويات، 

وطالبهم بمساعدته عن طريق لعب كرة القدم 

وعــدم االعتــراض علــى قراراته خوفــاً عليهم 

الوقــوع تحت طائلة  من 

أو  الصفــراء  البطاقــات 

الحمراء.

بعض  نصائح  كوبر  ورفض 

أفراد الجهــاز المعــاون له بمنح 

فرصة قيــادة الهجوم لالعب آخر بخالف 

مروان ســواء محمــود كهربا أو عمــرو وردة، 

واســتقر على الدفع بمروان في هذه المباراة، 

مــع االعتماد على محمد صالح في التشــكيل 

األساسي الستغالل سرعته الكبيرة وقدرته على 

شغل دفاع فريق الدب الروسي، من أجل إتاحة 

الفرصة لباقي الالعبين في التسجيل.

اجتماع
على جانب آخر، أقيم االجتماع الفني للمباراة 

فــي الثانيــة ظهــر أمس، وأســفر عــن ارتداء 

المنتخب المصري للقميص األبيض مع الشورت 

األسود والجورب األبيض، أما المنتخب الروسي 

فســوف يرتــدي قميصه األحمر مع الشــورت 

األبيض والجورب األحمر، على أن يرتدي محمد 

الشــناوي زيه باللــون األزرق بالكامل، ويرتدي 

الحــارس الروســي مالبــس »أخضــر زيتوني« 

بالكامل.

وكان المنتخــب بــدأ يومــه باإلفطــار في 

الحاديــة عشــر صباحــاً، تبعه عقــد محاضرة 

بالفيديو فــي الواحدة والنصــف داخل فندق 

اإلقامة، تضمنت شــرحاً لنقاط القوة والضعف 

فــي الفريق الروســي، إلــى جانــب تعليمات 

خاصة لكل العب، وشــدد كوبــر على الالعبين 

بضرورة االلتزام بالتعليمات التي يلقيها عليهم، 

وتنفيذها وعدم الخروج عن النص.

مواجهة
مــن جهته، اهتــم اإلعالم الروســي بالمواجهة 

المرتقبة مــع الفراعنة، في ظــل وجود النجم 

العالمــي محمــد صالح، جناح فريــق ليفربول 

اإلنجليزي، وأفــردت الصحافة صفحات مطولة 

للحديث عن المنتخب المصري وكذلك صالح، 

وكان هناك اهتمــام كبير باإلصابة التي تعرض 

لها الفرعون المصري فــي مباراة فريقه بنهائي 

دوري أبطــال أوروبــا أمــام فريق ريــال مدريد 

اإلسباني.

ً
محمد النني: لن نغادر مبكرا

ً
عودة بعد 28 عاما

تألق الشناوي ُيحزن الحضري

أكينفيف: لن نواجه تماثيل الليلة

الننـــي،  محمـــد  المصـــري  أوضـــح 
العـــب وســـط آرســـنال اإلنجليـــزي، 

بثقـــة كبيـــرة تعكـــس الـــروح 
اإليجابيـــة التـــي يمـــر بهـــا 
الفريـــق قبـــل مواجهـــة 
روســـيا: »لـــم نتأهـــل بعد 
لنلعـــب  طويـــل  غيـــاب 

ثـــاث مباريـــات فقـــط ثـــم 
غادر روســـيا 

ُ
نـــوّدع النهائيـــات. لن ن

ــا «. ــق طموحاتنـ ــى نحقـ حتـ

العائـــد  الفراعنـــة  منتخـــب  قـــدم 
إلـــى المونديـــال بعـــد غيـــاب 28 

 مـــن 
ً
، أداء منضبطـــا

ً
عامـــا

الناحيـــة الدفاعيـــة أمـــام 
أوروغـــواي،  دفـــاع بحـــت 
 
ً
العبـــا  11 مـــن  وصـــارم 

يدركـــون كيفيـــة التعامـــل 
الدفاعـــي، مـــع اللعـــب بنمـــط 

 علـــى كـــرة مرتـــدة أو 
ً
واحـــد معتمـــدا

كرتيـــن.

الحـــزن علـــى   ظهـــرت مامـــح 
بســـبب  الحضـــري  عصـــام 

فـــي  مشـــاركته  عـــدم 
ــام  ــاراة األولـــى أمـ المبـ
وتألـــق  أوروغـــواي 
البديل محمد الشـــناوي، 

ووعـــده كوبـــر بمنحـــه فرصـــة 
المشـــاركة لتحقيـــق رقـــم قياســـي 
يدخـــل بـــه موســـوعة غينيس، كأكبر 

العـــب يشـــارك بالمونديـــال.

أكينفييـــف،  إيغـــور  قـــال 
حارس المنتخب الروسي: 
تماثيـــل  نواجـــه  »لـــن 
 
ً
بشـــرا بـــل  أمامنـــا، 

يملكـــون أكثـــر مـــن 20 
، ولـــن يكـــون محمد 

ً
العبـــا

صـــاح فقـــط هـــو الوحيـــد فـــي 
مواجهتنـــا«. 

كوبر.. 
تأمين دفاعي وهجمات مرتدة

تشيرتشيسوف:
جاهزون إليقاف صاح

06
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