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ضربة جزاء ضائعةهدف في مرماههدفطردإنذار تصٍدتسديدة

تابع 99.6 في المئة من مشاهدي التلفزيون في 

أيســلندا أول مباراة لمنتخب بالدهم في كأس 

العالــم لكرة القدم عندما فرض الفريق التعادل 

األرجنتين  على   1-1

ليونيل  قادهــا  التي 

الســبت  ميســي 

الماضي.

لبحــث  ووفقــاً 

شــركة  أجرتــه 

هذه  فــإن  جالوب، 

حطمــت  المبــاراة 

في  القياســي  الرقم 

المشــاهدة  نســبة 

التلفزيوني ة لحدث رياضي في تاريخ أيســلندا، 

الذي يعود لبطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

وقــال فالجيــر فيليالمســون، مســؤول البحث 

اإلعالمــي بمحطة آر.يو.في العامة لرويترز: »تم 

رصد إشــارات بث بنســبة 60 في المئة )تابعها 

مشــاهدون بلغت نســبتهم 99.6 في المئة من 

مشاهدي التلفزيون بالبالد(«. جيلندزك - رويترز 

أكد مراد العقبي المدرب المســاعد بالمنتخب 

التونســي لكرة القدم أن فريقه لم يفقد األمل 

فــي التأهل للــدور الثاني ببطولــة كأس العالم 

2018 المقامــة حاليا بروســيا رغم هزيمته في 

المبــاراة األولى للفريق أمــام نظيره اإلنجليزي 

1 - 2 أول من أمس. 

وقال العقبي: »طبعا، 

علينا أن ننسى مباراة 

األمــس تماما. ولكن 

نســتخلص  أن  علينا 

اإليجابيــات  منهــا 

الســلبيات  ونعالــج 

وأن نحلــل المبــاراة 

بشكل جيد ونستفيد 

منها. أكيــد األمل ال 

يزال قائما ولدينا ما نقوله في هذا المونديال«. 

وأضاف: »أرجو أن يســترد الالعبون إمكانياتهم 

البدنية والذهنية في أســرع وقت ممكن. علينا 

العمل واالجتهــاد للظفر بثالث نقاط في اللقاء 

المقبــل أمام المنتخب البلجيكي يوم الســبت 

المقبل«.          موسكو - د ب أ

حضــور كبير من أهالــي الحمرية يومياً لمتابعة مباريــات كأس العالم في إطار 

المنصــة الرياضية التي وفرها مجلس الحمرية المقام على ضفاف خور الحمرية 

والذي تشــارك فــي تنظيمه بلدية الحمرية بجانب عدد مــن الدوائر الحكومية 

العاملــة فــي منطقــة الحمريــة. ويتقاطر يوميــاً على منصة مجلــس الحمرية 

العشــرات من األهالي من مختلف األعمــار لمتابعة مباريات كأس العالم فضاًل 

عما تتيحه من أجواء عائلية أسرية بجانب خدمات الضيافة المتاحة والتي تقدم 

جميعها بشكل مجاني. وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى أن 

المجلس يهدف إلى مؤازرة المنتخبات العربية المشــاركة بجانب إتاحة الفرصة 

لجمهور المجلس لتشجيع منتخباتهم بروح رياضية.  الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم 2018 في روسيا، وسوق دبي الحرة، بالتعاون مع مطارات دبي، عن توفير 

تجربة ترفيه مميزة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، تتيح لهم مشاهدة جميع 

مباريات كأس العالم مباشرة بما في ذلك النهائي في 15 يوليو.

وستبث جميع المباريات في قاعة مشاهدة جرى تصميمها لهذا الغرض بالقرب 

من البوابة رقم 16 لمغادرة الركاب إلى الطائرة، في الصالة B )المبنى 3( بمطار 

دبي الدولي. وتتســع القاعة لنحو 100 شــخص، وهي متاحة للمسافرين طوال 

24 ساعة يومياً خالل فترة انعقاد كأس العالم.           دبي - البيان الرياضي

 % 99.6

العقبي: تونس 
لم تفقد األمل

منصة مجلس الحمرية تستقبل 
األهالي لمؤازرة العرب

فيزا والسوق الحرة تنقل 
المباريات في مطار دبي

Ⅶ موسكو - د ب أ

تأهل المنتخب الروســي إلى دور 

الـ16 بــكأس العالم لكــرة القدم 

منطقيــاً بتغلبــه علــى المنتخــب 

المصــري 3 - 1 محققــاً فــوزه الثاني 

أمس، بينما ودع منتخب مصر أيضا البطولة 

منطقيا بعد الخســارة الثانية على التوالي  . وسيضمن 

المنتخب الروســي  التأهل إلى دور الســتة عشــرة رسمياً، 

اليوم، في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي 

أو تعادلهما بأي نتيجة. 

من جهــة أخرى، اســتهل المنتخب الســنغالي »أســود 

فــي  مشــواره  التيرانغــا« 

المونديال بالفوز على نظيره 

البولنــدي 2 - 1 أمس على 

ملعب ســبارتاك موسكو في 

مباريات  مــن  األولى  الجولــة 

وتقــدم  الثامنــة.  المجموعــة 

الســنغالي بهدف عكســي  المنتخــب 

ســجله تياغو ســيونيك بطريق الخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 37.

وأضاف نيانغ الهدف الثاني للســنغال من خطأ دفاعي 

فادح في الدقيقة 60 ثم رد كريتشــوفياك بهدف لبولندا قبل 

أربع دقائق من نهاية المباراة.

واعتلــى المنتخــب الســنغالي بذلك صــدارة المجموعة 

الثامنــة برصيد ثالث نقــاط بفارق األهــداف أمام منتخب 

اليابان الذي تغلب في وقت سابق اليوم على كولومبيا 2 -1.

وبــات المنتخب الســنغالي أول فريق أفريقي يتمكن من 

الفوز على بولندا كما أنه أول فريق أفريقي يهز شباك بولندا 

في كأس العالم.

كمــا أصبح المنتخب الســنغالي أول فريق أفريقي يحقق 

الفوز في مونديال روسيا بعد خسارة مصر وتونس والمغرب 

ونيجيريا فــي الجولة األولى. وقبل المونديال خاض منتخب 

الســنغال مباراتين وديتين حيث خسر أمام كرواتيا 1 -2 وفاز 

على كوريا الجنوبية 2 -صفر فيما تعادلت بولندا مع تشــيلي 

2 -1 وفازت على ليتوانيا 4 -صفر.

مصر أول المغادرين من المونديال الروسي
بولندا تقود السنغال للفوز

 الفوز 
األفريقي األول 

يتحقق في المونديال 
بأقدام أسود التيرانغا

Ⅶ سوتشي - د ب أ

غــادر النجــم البرازيلي نيمار تدريب المنتخــب البرازيلي الذي 

أقيم، أمس، بسبب آالم في الكاحل.

وقال متحدث رســمي باســم المنتخــب، إن اإلصابة جاءت 

بسبب كدمة تلقاها المهاجم خالل المباراة االفتتاحية للمنتخب 

البرازيلي أمام نظيره السويسري األحد 

الماضي، وليس لها عالقة بإصابته 

بكســر في القــدم التي خضع 

بســببها لجراحــة فــي مارس 

الماضي.

البرازيلــي  المــدرب  وكان 

تيتــي أكــد أخيــراً، أن نيمار 

جاهز بنسبة مئة بالمئة عقب 

إجراء الجراحة.

المنتخــب  ويلتقــي 

البرازيلــي فــي مباراتــه 

المنتخب  أمــام  المقبلة 

بعــد  الكوســتاريكي 

غــٍد فــي الجولــة الثانية 

مــن منافســات المجموعة 

الخامسة. 

تشبيهات
»تويتر«  شــبكة  وامتــأت 

االجتماعــي  للتواصــل 

بالمقارنة بين شــعر نيمار 

االســباغيتي،  والمكرونة 

البعض اآلخر  قــال  فيما 

إن شعره أشــبه بالقش، 

في الوقت الذي تســاءل 

فيــه البعــض عن الســبب 

أغلى  يدفع  الــذي 

في  العــب 

العالم بوضع ممســحة فوق رأســه. وكتب أحد المتابعين على 

تويتر »أتســاءل ما إذا كان شعر نيمار قد مر عبر الحجر الصحي 

قبل دخوله إلى روســيا«. وغرد آخر قائاًل »مارســيلو تحدث مع 

نيمار حول حب الذات وارتدى شعره الحقيقي«، في إشارة إلى 

نجم ريال مدريد والمعروف بقصة شعره الغريبة.

قصــات الشــعر الملفتة لالعبين ليســت بالشــيء الجديد، 

بالعــودة إلــى بوبي تشــارلتون في مونديــال 1966 وكارلوس 

فالديراما في مونديال 1998 ورونالدو في مونديال 2002.

وعلى جانب آخر طالب االتحاد البرازيلي لكرة القدم من 

االتحاد الدولي للعبة »فيفا« تقديم إيضاحات حول التحكيم 

فــي المباراة األولــى للمنتخب البرازيلي فــي بطولة كأس 

العالم 2018 بروســيا أمام سويسرا التي أقيمت األحد 

الماضي. وأعرب االتحــاد البرازيلي للكرة في خطاب 

أرسله للفيفا أول من أمس عن امتعاضه من القرارات 

التحكيمية في المباراة والتي أضرت بالبرازيل.

أمثلة
وذكــر البرازيليون أمثلــة على األضرار 

التــي لحقت بهــم جــراء التحكيم، 

التــي جاء منهــا هدف  كاللعبــة 

حيــث  لسويســرا،  التعــادل 

ادعــى البرازيليون أن الالعب 

السويسري ستيفن زوبير قام 

البرازيلي  المدافــع  بدفع 

ميراندا قبــل أن يلعب 

إلــى  برأســه  الكــرة 

داخل الشــباك، هذا 

باإلضافــة إلى ضربة 

تحتســب  لم  جــزاء 

المهاجــم  لصالــح 

جابرييل جيسوس.البرازيلي 

في  البرازيلــي  االتحــاد  وطالــب 

خطابــه إلى الفيفــا الموقع من قبل 

البعثة  رئيــس  كابوبلــو،  روجيريــو 

البرازيلية في روسيا، بضرورة تفعيل 

تقنيــة المقاطع المصورة »فيديو« 

المســاعدة للحــكام مــن أجــل 

الوقــوف على حقيقــة ما جرى 

خالل تلك المباراة.

شرح
مفصــاًل  وبعــد أن قــدم شــرحاً 

للواقعتيــن المذكورتيــن، أوضــح 

االتحــاد البرازيلــي لكــرة القدم في 

الخطــاب أن تلك األحــداث تعد خطأ 

واضحاً وقع فيــه الحكم وأنه كان يجب 

االستعانة بتقنية »الفيديو«.

نيمار.. بين اإلصابة واإلسباغيتي
االتحاد البرازيلي يشكو من أضرار التحكيم

 مواقع 
التواصل االجتماعي 

تنتقد قصة شعر نجم 
السيلساو

عرفــت لقاءات الجولــة األولى من مونديال الدّب الروســي العديد من 

المتناقضــات، تعددت المشــاهد في مســرحية روســية اإلخــراج لكن 

بمشــخصين أجانب.. المشــهد األبــرز كان التعثر المثير وغيــر المنتظر 

للماكينات األلمانية، حامل اللقب والمرشــح األول، ثم التعادل المخيب 

للســامبا البرازيلية أمام الطموح السويسري الجارف.. لكن يبقى المشهد 

األكثــر ســريالية واألكثر محاكاة للقصص الهيتشــكوكية مشــهد الدقائق 

األخيرة لعرب إفريقيا، بدءاً برأسية خيمينيز في مرمى المتألق الشناوي، 

مــروراً بالصفعة من يد ابن الدار بوحــدوز وانتهاًء بهدف هاري كين في 

مرمى نسور قرطاج.

مشهد الرأســية البديعة للمهاجم المغربي بوحدوز في المرمى المغربي 

جاء كالصعقة، ما انتظرناه مشــهداً عكســياً، هدف في المرمى اإليراني 

بعد أن حارت الســبل وقلت المحاوالت في شــوط ثاٍن بدا مماًل في جّل 

فتراتــه؛ إذ تمّكــن المحنك كيــروش من ضبط عقارب الســاعة اإليرانية 

فأغلق جميع المنافذ نحو مرماه، وحين اقتنع بأن التعادل الســلبي ليس 

بالنتيجة الســيئة جاء الخبر الســعيد، ثالث نقاط على بســاط فارســي.. 

والحصيلة فرحة غير منتظرة بعد مباراة كادت تلفظ أنفاســها دون كالم، 

وفي الجانب اآلخر، دموع بوحدوز لخصت كل شيء، صدمة عصفت بما 

تبقى من أحالم مغربية إلى شبه الجزيرة اإليبيرية، حيث ال ماء وال هواء 

وال نقاط إال من أمل.

مشهد األمل، جحافل من مشجعين مغاربة وعرب غّصت بهم شوارع سان 

بطرسبرغ وهم ينشدون الزال في العمر بقية، تبقت مباراتان، األولى أمام 

البرتغــال والدون المنتشــي بهاتريك تاريخي، والثانية واألخيرة ســتكون 

مواجهة اإلسبان.. ال عليك يا بوحدوز سنسير وراءكم حتى النهاية.

وقبل ذلك مشــهد عبثي ذلك الذي رصدتــه تحقيقات صحفيين مغاربة، 

مجموعــة مــن البرلمانييــن والفنانين حظيــت ببطاقات دعــوة »كبار 

الشــخصيات vip« لمتابعــة المباريات في حين تم تهميش نجوم لمعت 

في ســماء الكرة المغربية كصاحب الكرة الذهبية اإلفريقية أحمد فرس 

الذي يتابع المباريات في مقهى شعبي بمسقط رأسه بمدينة المحمدية.

المشــهد األخير ربما يكون يوم األربعاء، ســتكون مواجهة بطعم التاريخ 

الــذي يحكي لنا قصص اآلباء ممن لــم يحظوا ببطاقات الدعوات، آباؤنا 

الذين هزموا البرتغال في مونديال مكســيكو 1986 بثالثة أهداف مقابل 

هدف يتيم، 32 ســنة مّرت منذ ذلك الفوز العظيم، فهل ســتكون بطعم 

االنتقــام هــذه المرة، خصوصاً وهي ســتجري في حضــرة أعظم العب 

في تاريخ البرتغال، أم أن األســود ســتنفض غبار اليأس عنها وترتقي لغد 

مونديالــي أفضل رغم تعقــد المهمة.. الكرة في ملعــب المدرب رونار، 

فبعــد أن أجمع الكل على وجود أخطاء في تســييره المباراة الســابقة، 

وجــب عليــه العودة من بعيد ودحــض كل الفرضيات التــي ترّوج بأنه 

مــدرب بتجربة إفريقيــة متميزة لكن بضعف بصيرة حيــن يتعلق األمر 

بالمستوى العالمي.

خواطر 
ُمونديالية

فؤاد الشافعي
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األربعاء

ال أعلــم مــا آلت إليه نتيجــة مباراة المنتخــب المصري الشــقيق ونظيره 

الروسي مستضيف المونديال، حيث كتبت هذه الزاوية قبل اللقاء الذي كان 

ينتظــره الماليين من المصريين والعــرب، لذا أرجو أن تكون النتيجة صبت 

فــي مصلحة محمد صــالح وزمالئه، لتحقيق أول انتصار عربي أو ربما نقطة 

التعادل على أقل تقدير.

فالجولة األولى للمنتخبات العربية لم تأت بإضافة حقيقية ســوى الحســرة 

والنــدم على ضيــاع نقطة من كل من مصر والمغــرب وتونس في الدقيقة 

التســعين، في المباريات الثالث التي خاضتها هذه المنتخبات في ظهورها 

األول فــي مونديــال 2018، وألن التعادل بات بمثابة بطولة بحد ذاته لدينا 

نحن العرب، كان رد الفعل قوياً حتى خّيل إلّي أن أحد منتخباتنا الثالثة كان 

يلعب على اللقب العالمي وليس مجرد مباراة أولى في هذا المحفل الكبير.

صفــر الجولة األولــى، محصلة ال تليق، بــكل المقاييــس، بمنتخبات أقلها 

مشــاركة يحضر للمونديال للمــرة الثالثة في تاريخه الكــروي، فما بالك لو 

كانت المشاركة هي األولى كحال المنتخب البنمي مثاًل، فأعتقد أننا سنقيم 

مهرجانات احتفاالت لو انتهت مبارياتنا بالخســارة بفارق هدف أو هدفين.. 

مــا تحصلت عليــه المنتخبات األربعة في الجولة األولــى، بغض النظر عما 

ستســفر عنه باقي الجوالت، بحاجة إلى مراجعة كاملة، فليس من الطبيعي 

أن تحضر وتشــارك نســخة بعد أخرى وال تحدث أي تطوراً على مســتواك 

ونتائجــك، ليــس من الطبيعي أن تبقى مكانك ســر، بــل إن البعض تراجع 

مستواه عما سبق، وباتت النقطة وكأنها اللقب الغائب عن خزائن اتحاداتنا 

العربية الموقرة.

مازلنــا نفتقد المنظومة االحترافية كاملة، فحتــى مع وجود بعض الالعبين 

المحترفيــن خارج ديارهم، إال أن التعامــل كمجموعة كاملة لم يتجاوز فكر 

الهواية حتى اآلن، فاإلدارة في مجملها مجموعة من الهواة وغير المتفرغين، 

وبعض المدربين هواة، فالبد أن تكون المحصلة صفراً في النقاط وأكثر من 

الصفر بقليل في األداء.

يجــب علــى منتخباتنــا وإدارات اتحاداتنا العربية أن تجــدد الفكرة في ما 

يتعلق بالمونديال، فاالكتفــاء بالصعود واعتباره إنجازاً قومياً تقام من أجله 

االحتفاالت واالســتقباالت الرسمية وغير الرســمية، وتعقر فرحاً به الجمال 

والعجــول، لــن يضيف أي جديد إلــى التطلع إلى المســتقبل، إذا كان في 

األصــل تطلعاً للمســتقبل، البد للمنتخبات التي لديهــا نجوم بقيمة محمد 

صالح أن تعرف كيف تســتثمره بشــكل صحيح، لكي يكون لديها أكثر من 

محمد صالح في كل خطوط الفريق.

وعلى من يريد أن يكون في صفوف منتخبه من هم على شاكلة »مو« صالح 

ونجوميته، أن يبحث أوالً عن أســباب عدم وجود من هم بقيمته أصاًل، مع 

أننا نمارس كرة القدم بشكلها الرسمي منذ عقود ليست بالقليلة، وسبق لنا 

الحضور المونديالي مرات عدة، فال في المرة األولى وال الثانية وال الخامسة 

استفدنا، وإذا بقينا على حالنا لن نستفيد حتى لو شاركنا للمرة العاشرة.

إنها يا ســادة منظومة كاملة يجب االعتناء بها كاملة، والدخول فيها بشكلها 

الصحيح، فالســؤال المطروح منذ سنوات طويلة، ماذا نريد من كرة القدم؟ 

لم نجد جوابه الفعلي حتى اآلن، لذلك ستبقى نقطة التعادل هدفنا األسمى 

في المونديال. 
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ضربة جزاء ضائعةهدفطردإنذار تصٍدتسديدة

 أبدى األرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني لمنتخب كولومبيا حزنه الشديد 

لخسارة فريقه على يد نظيره الياباني 1 /2 أمس، على استاد موردافيا أرينا في 

الجولة األولى من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتقــدم المنتخــب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة 

من ضربة جزاء نفذها شــينجي كاجاوا بنجاح، حيث تزامنت 

ضربة الجــزاء مع طرد كارلوس سانشــيز العب منتخب 

كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة العبين.

ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل 

قبل ســت دقائق من نهاية الشوط األول عن طريق 

خوان كينتيرو ولكن يويا أوساكو سجل هدف الفوز 

للساموراي الياباني في الدقيقة 73.

وقــال بيكرمــان »في الوقــت الحالي نشــعر باأللم، 

ألنــه بعد كل هــذا المجهــود الكبير خســرنا، ألننا كنا 

مستنزفين«.

وأضاف »المنتخب الياباني سنحت له فرص وقد استغلها«.

وختم بالقول »الناس التي جاءت من كولومبيا بآمال عريضة، إنه ألمر مؤســف 

أنهم لم يشاهدوا مباراة أفضل من كولومبيا«.                 سارانسك - د ب أ

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم، أول من أمس، 

أسماء حكام المباريات الذين سيديرون مباريات 

غــد الخميس بكأس 

ســيتولى  العالــم، 

اإلماراتــي  الحكــم 

عبداللــه  محمــد 

حســن محمد، إدارة 

مباراة فرنســا وبيرو، 

اإلســباني  يدير  فيما 

مباراة  أنطونيو ماتيو 

الدانمارك وأستراليا. 

ويدير األوزبكي رافشان إيرماتوف مباراة المنتخب 

األرجنتيني مع نظيره الكرواتي. وتولى إيرماتوف 

إدارة مباريــات عديدة فــي كأس العالم أكثر من 

أي حكــم آخــر، ولكنه ســيجلب ذكريات حزينة 

للمنتخــب األرجنتيني. وكانت آخــر مباراة تولى 

فيها إيرماتوف إدارة مباراة للمنتخب األرجنتيني 

عندما خسروا من المنتخب األلماني 4 / صفر في 

مونديال 2010.                  موسكو - د ب أ

استعدت الجماهير التونسية في كل مدن وقرى البالد 

بأعداد غفيرة لمتابعة مباريات منتخب بالدهم في 

كأس العالم 2018، بروســيا، وقد استغلت المطاعم 

والمقاهــي الفاخــرة فخصصــت أماكــن شاســعة 

لمتابعة المبــاراة عبر شاشــات التلفزيون. وقامت 

المطاعــم  بعــض 

موســعة  بدعايــة 

لجلب المولعين بكرة 

القدم، وتم تم تركيب 

عمالقــة  شاشــات 

الرياضــي  بالحــي 

بالمنزه لتمكين أحباء 

التونســي  المنتخــب 

المباراة  مشاهدة  من 

وقــد حضر قرابة الـ 12 متفرجاً في مقدمتهم وزيرة 

شــؤون الشــباب والرياضة ماجدولين الشارني إلى 

جانب العديد من الشــخصيات الرياضية والالعبين 

الســابقين، وذلك خالل مباراة نسور قرطاج األولى 

أمام المنتخب االنجليزي.

Ⅶ تونس - صالح قادري     

أعرب اكيرا نيشينو المدير الفني لمنتخب اليابان عن سعادته البالغة بفوز فريقه 

على نظيره الكولومبي 2 -1 أمس على اســتاد موردافيا أرينا في الجولة األولى 

من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

وتقــدم المنتخب الياباني بهــدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة 

من ضربة جزاء نفذها شــينجي كاغاوا بنجاح، حيــث تزامنت ضربة الجزاء مع 

طــرد كارلوس سانشــيز العب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشــرة 

العبين. ورغم النقص العددي أدرك منتخب كولومبيا التعادل قبل ســت دقائق 

من نهاية الشوط األول عن طريق خوان كينتيرو ولكن يويا أوساكو سجل هدف 

الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73. وقال نيشينو »بالتأكيد كان لنا أفضلية 

عبــر الزيادة العدديــة«. وأضاف »قلت لالعبين إن األمــر ال يتعلق فقط بعدد 

الالعبين وعلينا أن نلعب بشكل أفضل منهم«.                سارانسك - د ب أ

البحث 
عن النقطة

أحمد الحوري

مدرب كولومبيا محبط

محمد عبدالله 
ينطلق من بيرو

شاشات عمالقة 
لمباريات تونس

مدرب اليابان سعيد بالفوز 
على كولومبيا

Ⅶ سارانسك - أ ف ب

رد المنتخب الياباني لكرة القدم 

اعتبــاره مــن نظيــره الكولومبي 

عندمــا تغلب عليــه 2-1 أمس في 

سارانســك، وذلك فــي الجولة األولى 

من منافســات المجموعة الثامنة لمونديال 

روســيا، لتتحول الجولة إلى عنوان موحد هو »انتصار 

الصغار على الكبار«.

وســجل شــينجي كاغاوا )6 من ركلة جزاء( ويويا اوساكو 

)73( هدفــي اليابان، وخوان فرنانــدو كينتيرو )39( هدف 

كولومبيا التي لعبت بعشــرة العبين منذ الدقيقة الثالثة إثر 

طرد العب وسطها كارلوس سانشيس.

وكانــت اليابــان منيت بخســارة مذلة 1-4 فــي الجولة 

الثالثة األخيرة من الدور األول لمونديال البرازيل 2014 أمام 

المنتخب األميركي الجنوبي.

كمــا هي المرة األولى التي تنجح فيهــا اليابان في الفوز 

على منتخب أميركي جنوبي في النهائيات، محققة انتصارها 

الخامــس في 18 مبــاراة فــي النهائيات وممهــدة الطريق 

نحو بلوغ الدور ثمن النهائي 

للمرة الثالثة في مشــاركتها 

السادسة تواليا وفي تاريخها.

واستحق المنتخب الياباني 

الفوز ألنــه كان األفضل أغلب 

فترات المباراة خالفاً لعروضه في 

فتــرة اإلعــداد، حيث حقــق الفوز في 

مباراة واحدة من أصل ثالث، ما طرح تســاؤالت 

كثيرة بخصــوص حظوظه في النهائيات والتي أضيفت 

إلــى االنتقادات التي وجهت لالتحاد المحلي بالتخلي عن 

المدرب الفرنســي ـ البوســني وحيد خليلودزيتش قبل شهر 

من النهائيات وتعيين المحلي أكيرو نيشينو بدالً منه.

في المقابل، تعتبر الخسارة ضربة موجعة لكولومبيا التي 

تمني النفس بتكرار إنجازها على األقل في المونديال األخير.

وتأثرت كولومبيا كثيــراً بالنقص العددي في صفوفها إثر 

طرد سانشيس في الدقيقة الثالثة من المباراة وتحديداً 2,56 

ثانية عندما اعترض بيده كرة ســددها العب وسط بوروسيا 

دورتمونــد األلماني كاغاوا والمرمى خاٍل إثر كرة مرتدة من 

الحارس دافيد اوســبينا الذي تصدى للوهلة األولى لتسديدة 

مهاجم فيــردر بريمن األلماني اوســاكو، فاحتســب الحكم 

السلوفيني دامير سكومينا ركلة جزاء انبرى لها كاغاوا بنجاح 

على يمين اوسبينا.

وهي ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ المونديال. واألسرع 

كانــت عام 1986 في المكســيك عندما طــرد االوروغوياني 

خوســيه البرتــو باتيســتا بعــد 54 ثانيــة من المبــاراة ضد 

اسكتلندا.

كمــا أنها حالة الطرد األولــى لكولومبيا في مباراتها الـ19 

فــي النهائيات. ودفــع الطرد بيكرمان إلــى التضحية بجناح 

يوفنتوس اإليطالي خوان كوادرادو للدفع بالعب وسط بوكا 

جونيورز األرجنتيني ويلمار باريوس.

إضافــة إلى ذلــك حــرم الـ»كافيتيروس« مــن خدمات 

صانع ألعابهم نجم بايرن ميونيخ األلماني وهداف النسخة 

األخيــرة في البرازيــل خاميس رودريغيــز الذي جلس على 

مقاعــد البــدالء لعدم تعافيــه من إصابة في ربلة الســاق 

اليمنى التي يعاني منها األســابيع األخيرة، قبل أن يدفع به 

في الشــوط الثاني )59(، وأهدر فرصة ذهبية )78(. وانهار 

العبو كولومبيا بدنياً في الدقائق األخيرة، فاستغلته اليابان 

لتسجيل هدف الفوز.

 أول حالة 
طرد في المونديال 
ًتحتل المركز الثاني 

تاريخيا

Ⅶ موسكو - أ ف ب

يعتقــد بعض العبي كرة القدم أن النجاح في كأس العالم يأتي 

من خالل التماريــن الرياضية والنظام الغذائي والتدريبات التي 

ال نهايــة لهــا.. إال أن آخرين يؤمنون 

بأن المســألة تتعلق بارتداء مالبس 

معينة أو وضع »تعويذات«.

غالبــاً مــا يكــون لالعبيــن أو 

الخاصــة،  طقوســهم  المدربيــن 

أو أنــواع معينــة مــن المالبــس 

التي يعتقــدون أنها تتمتــع بتأثير 

»سحري« وتسهم في تحقيق الفوز.

أمثلة
 الحارس الكولومبي 

رينيــه  الســابق 

كان  هيغويتــا 

ارتداء  على  يصر 

داخلية  مالبــس 

اللــون.  زرقــاء 

الحالــي  المهاجــم 

لمنتخب ألمانيا ماريو غوميز 

يصر على التبّول في الجهة 

قبل  الحمام  من  اليســرى 

اإلنجليــزي  المبــاراة. 

ديلــي آلــي يســتخدم 

)من  لألرجل  واقييــن 

يحتفظ  البالســتيك(، 

بهما منذ طفولته.

العــب  يأمــل 

توتنهــام  نــادي 

هوتســبر في أن 

الواقيان  يجلــب 

لمنتخب  الحــظ 

»األســود الثالثة«، 

الباحــث عــن لقــب 

ثان فــي المونديال بعــد التتويج 

اليتيــم له على أرضــه عام 1966. 

لالتحاد  اإللكتروني  للموقــع  قال 

)فيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــي 

»أســتخدم الواقييــن ذاتهما منذ 

أن كنت في الحادية عشــرة من 

العمر. لقد تمزقا وأصابهما الضرر، 

أنني أؤمن بالخرافات بشكل  إال 

كبير«.

إريك داير  المنتخب  زميله في 

يرفــض إزالة شــريط الصــق يلف بــه فخذه اليســرى، وضعه 

لمعالجة إصابة سابقة، رغم تعافيه منها بشكل كامل.

أقر داير بأن األمر يتعلق »بالخرافات أكثر من أي شيء آخر«.

هل ساهم ذلك بفوز اإلنجليز على تونس 2-1 مساء االثنين؟ 

ال أحد يعلم.

بحســب عالم النفــس الرياضــي دان أبرامــز، فالعديد من 

العوامــل في أيام المباراة تكون خارجة عن ســيطرة الالعبين، 

مــا يجعل من تبني طقوس أو األيمان بخرافات، أمراً مســاعداً 

بالنسبة إليهم.

ويقول: »منطقياً، هذا النوع من الطقوس ال يرتبط باألداء«.

يضيــف عالــم النفس الــذي يعمل مــع نــادي بورنموث 

اإلنجليــزي: »مع ذلك، إذا قام الالعب بخلق إدراك أنها 

مرتبطة فعاًل )باألداء(، تصبح هذه الخطوات عاماًل 

مفصلياً في ما يشعر به الالعب«.

شعور السعادة
 العب الوســط األلماني يوليان دراكسلر 

يقــوم برش نفســه بكميــة كبيرة من 

العطر قبل كل مباراة.

العب نادي باريس سان جرمان 

في  للصحافيين  قال  الفرنســي، 

تصريحــات ســابقة، إن زمالءه 

»إذا ما كنت  يســألونه أحيانــاً 

أفكر بطريقة ســليمة«، مضيفاً: 

»لــكل العــب طقوســه قبل 

أنا أحمل حقيبتي  كل مباراة. 

وأقوم بــرش العطر مرتين أو 

يمنحني  هــذا  مرات.  ثالث 

شعوراً بالسعادة«.

قميص
رونار  هيرفيه  الفرنســي 

المنتخــب  مــدرب 

يقــوم  المغربــي 

قميــص  بارتــداء 

خــالل  أبيــض 

وجــوده في دكة 

خــالل  البــدالء 

وذلك  المباريــات، 

زامبيا  قيادتــه  منــذ 

األمم  لقــب كأس  إلــى 

اإلفريقيــة عــام 2012. ال 

يزال رونار محافظاً على هذا 

التقليــد، علمــاً أنه لــم يجنبه 

الخســارة القاتلة أمام إيــران الجمعة 

)صفر-1(.

   دايلي 
 آلي يضع واقيين

من البالستيك لساقيه 
لجلب الحظ

ً
الفوز بالموهبة.. والخرافة أيضا

مالبس وطقوس وجنون في المونديال

اليابان ترد االعتبار أمام كولومبيا
الكمبيوتر يعطل »فيروس« النمور
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت :  19.00 روستوف 
فاريال

خيمينيز

غودين

كاس�يس

نانديز

فيسينو

بنتانكور

رودريغيز

سواريز

كافا  فهد 
املولد

 يحيى 
الشهري

 محمد الربيك

أسامة هوساوي

عيل آل بليهي

يارس الشهرا 

 سا� الدورسي

عبدالله عطيف

سل�ن الفرج

تيس� الجاسم

موسل�ا محمد العويس

أوروغوايالسعودية 
تشكيلة العبين

Ⅶ روستوف - د ب أ

اعترف تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي 

لكــرة القدم، أن الهزيمة الكبيرة التي مني بها 

السعودي في مباراته األولى  المنتخب 

ببطولــة كأس العالم قد تفجر لدى 

الفريــق بعض اإليجابيــات التي 

يمكن اســتغالها خــال مباراة 

الفريقيــن اليوم، وأوضح: فارق 

نوعاً  يولــد  الكبير  الفــوز 

الغضــب والحماس  من 

الخاســر،  الفريق  لدى 

شــيئاً  يولــد  وقــد 

أتوقع  وال  إيجابيــاً، 

تعامــًا هادئــاً من 

السعودية،وأنتظر 

أن يقدم منافسنا مباراة 

قوية.

سواريز  وعن خوض   

رقم  الدوليــة  مباراتــه 

100 قال تاباريز: هذا الرقم مهم جداً لسواريز، 

وهــو العب مهم للفريق ســواء في تســجيل 

األهداف أو التمريرات لزمائه وربما لم يقدم 

ذلــك أمام منتخــب مصر، ولكنــه يظل العباً 

مهماً.

بالاعبيــن  ســيدفع  كان  إذا  وعمــا 

المخضرميــن قــال: عندمــا أختــار القائمة 

النهائيــة يكون مــا يهمني هو مســتوى 

الاعــب وليــس الســن، بجانب 

قراءة المنافس، لسنا هنا للتدريب 

أو خوض مباريات ودية.

الصــراع  وعــن 

بيــن الهدافيــن فــي 

قــال  المونديــال، 

لدينــا  تاباريــز: 

هدافــون رائعون في 

وحصدوا  العالــم،  كأس 

جوائز عديدة، ولكن قضية الهدافين 

مســألة خاصة، وال نســتطيع التنبؤ 

بما سيحدث قبل المباراة.

Ⅶ روستوف - البيان الرياضي 

أكد األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير 

الفنــي للمنتخب الوطني الســعودي، 

أن مواجهــة أوروغــواي اليوم 

تعد فرصة سانحة للظهور 

وتغيير  جيــدة  بصورة 

الســابقة  الصــورة 

عليها  ظهــر  التــي 

أمــام  المنتخــب 

وقــال:  روســيا، 

نريــد أن نبرهــن 

علــى قدرتنا على 

والمنافســة،  الفوز 

وواثقــون من قدراتنا 

، يجــب أن نبرهــن على 

مهاراتنــا الفرديــة، جــاء ذلك في 

المؤتمــر الخاص بالمباراة، أمس. وأضاف 

بيتــزي: الصورة التي ظهر عليها الاعبون في 

المباراة األولى أمام روســيا لم تكن متوقعة، 

ونسعى لتقديم المستوى الحقيقي لمنتخبنا.

وعن مواجهة قوة أوروغواي،  قال: الظروف 

تختلــف من مباراة ألخرى، وخطة » األخضر« 

تختلف أيضاً، ونعلم أننا ســنلعب أمام 

منتخب قــوي هجومياً، ويملك 

النجــوم  مــن  مجموعــة 

وســنعمل  العالمييــن، 

بنتيجة  الخروج  على 

إيجابية.

تيســير  وأكــد 

قائــد  الجاســم، 

المنتخب، صعوبة 

وقال:   ، المواجهة 

الكل يثق في قدرة 

وإصرارهم  الاعبيــن 

على الظهور بصورة مميزة، 

وهدفنــا جميعاً إســعاد الجماهير 

السعودية والعربية.

وعن اللعب في درجــة حرارة عالية قال : 

مثل هذا األمر لن يؤثر على المنتخب.   

السعودية وأوروغواي .. الفرصة األخيرة
التاريخ يرّجح كفة »األخضر«  في اللقاء المصيري 

Ⅶ روستوف - أحمد علي - وكاالت

يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه 

عندمــا يلتقــي منتخب أوروغــواي في الجولة 

الثانية من مباريــات المجموعة األولى ببطولة 

كأس العالــم لكرة القدم وتعــد المباراة بمثابة 

الفرصة األخيرة لـ »األخضر« من أجل االستمرار 

فــي مشــوار المونديــال، وخســر المنتخــب 

الســعودي صفــر- 5 أمام روســيا فــي مباراة 

االفتتــاح، بينما حقق منتخب أوروغواي فوزاً 

صعبــاً 1 - صفر على منتخب مصر في الوقت 

القاتــل بالجولــة األولى، وتســاند الجماهير 

العربية »األخضر« بقوة من أجل عبور المحطة 

الصعبة.

 ومازالــت صدمة »الخمســة« تهز الشــارع 

الكروي الســعودي، وأثارت حالة من االســتياء 

وموجــات انتقــادات حــادة وال بديــل أمــام 

المنتخب الســعودي ســوى محاولة الفوز من 

خال الظهور بأفضل مستوياته وإبطال مفعول 

القوة الهجوميــة لمنتخب أوروغواي، من أجل 

تفادي ليلة مؤلمة أخرى. 

األرجنتينــي  ويقــف 

بيتزي  انطونيــو  خــوان 

في  الســعودية  مــدرب 

موقف الدفاع، بعد حملة 

ضده،  العنيفــة  االنتقــادات 

وخاصة بعد الخســارة الكبيرة أمام 

روســيا بخمســة أهداف، وتذكر الكثيرون 

إقالة البرازيلي كارلوس البرتو باريرا في مونديال 

1998، بعد الخسارة أمام فرنسا المضيفة صفر 

- 4. وكان بيتــزي الــذي قاد تشــيلي إلى لقب 

كوبا أميركا 2016 ووصافة كأس القارات 2017، 

تولى مســؤوليته مدربــاً لألخضر فــي نوفمبر 

الماضي، بدالً من مواطنه ادغاردو باوتسا الذي 

أمضى شهرين فقط على رأس المنتخب.

 وكثــرت التوقعــات حول الاعبيــن الذين 

قد يدفع بهم بيتــزي ضد اوروغواي، على غرار 

المهاجم فهد المولــد، الحارس محمد العويس 

وعبد الملك الخيبري، لتعويم سفينة المنتخب.

المباراة االفتتاحية
وفــي المقابــل نجــح منتخــب أوروغواي 

الفــوز  تحقيــق  فــي 

االفتتاحيــة  بمباراتــه 

فــي المونديــال للمرة 

األولى منــذ عام 1970، 

وباتت لديه الفرصة لشــق 

طريقــه نحو دور الســتة عشــر 

عبر مبــاراة الســعودية، وينــوي ثنائي 

اوروغواي لويس سواريز »برشلونة«  هجوم 

وادينســون كافاني »باريس ســان جرمان« 

تعويــض ما فاتهما في مبــاراة مصر، عندما 

احتــاج منتخــب »سيلســتي« إلــى هدف 

متأخر من المدافع خوسيه خيمينيز لخطف 

نقاط الفوز.

وأهــدر ســواريز 3 مرات أمــام الحارس 

المصري محمد الشناوي منها فرصة ثمينة 

فــي الدقيقة 24 عندما ســدد كــرة علت 

العارضــة مباشــرة، كمــا تصــدى الحارس 

المصري لكرة خطيرة من سواريز إثر تمريرة 

ذكيــة من زميله النجم إدينســون كافاني، 

وفي الفرصة الخطيرة الثالثة لسواريز، تلقى 

تمريرة من كافاني، وانطلق باتجاه المرمى 

لكن لمسته األخيرة كانت ضعيفة ليمسك 

الشناوي بالكرة دون صعوبة.

ويتطلع نجــم أوروغواي إلــى كتابة صفحة 

جديــدة أكثــر إشــراقاً في ســجل مشــاركاته 

المونديالية عبــر البطولة الحالية بعد أن كتب 

صفحــة مخيبــة لآلمال في كل من مشــاركتيه 

السابقتين.

فقد طرد في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا 

خــال مبــاراة دور الثمانيــة أمام غانا بســبب 

تصديــه للكرة بيــده وحرمان الفريــق الغاني 

من التقــدم، وبعدها بأربعة أعــوام، أثار حالة 

مــن الجدل خال مونديــال البرازيل إثر عضته 

الشهيرة لإليطالي جيورجيو كيليني، وقد أوقف 

بسببها لمدة أربعة أشهر.

ودّيتان 
التقــى منتخبــا الســعودية وأوروغــواي  في 

مباراتيــن وديتين، حقق المنتخب الســعودي 

الفوز  3 - 2 في إطار استعداداته للمشاركة في 

مونديال كوريا الجنوبية واليابان  وتعادل 1 - 1 

في الثانية قبل 4 سنوات.

سواريز ونادي المئة

التمسك باألمل 

 
ً
الهريفي: ال نملك مهاجما

5

يخوض سواريز مهاجم أوروغواي 
مــبــاراتــه الــدولــيــة رقـــم 100 عند 

ــاراة  ــ ــب ــه فــــي مــ ــتـ ــاركـ مـــشـ
السعودية ، ويثير سواريز 
في  واالنتقاد  اإلعجاب 
آن واحد، إال أن موهبته 
للتشكيك  قــابــلــة  غــيــر 

وهــو أفضل هــداف في 
 
ً
تاريخ أوروغواي برصيد 51 هدفا

منها خمسة بالمونديال.

شهدت األيــام الماضية سلسلة 
ــن االنــــتــــقــــادات لــاعــبــيــن  مــ

السعوديين في وسائل 
االجتماعي،  الــتــواصــل 
وظهر عادل عزت رئيس 
اتحاد الكرة في حديث 

بعض   
ً
متهما لــإعــام، 

العبي األخضر،  ولكن الجميع 
ــازال يــتــمــســك بـــاألمـــل األخــيــر  ــ مــ

بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

انــتــقــد فــهــد الــهــريــفــي نجم 
ــخــب الـــســـعـــودي  ــت ــمــن ال

الــــــــســــــــابــــــــق، خـــطـــة 
ــنـــي بــيــتــزي  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
مـــــــدرب الـــســـعـــوديـــة، 
أن  على  نتفق  ــال:  وقــ

الجيل الحالي هو األضعف 
في كأس العالم، وال نملك صانع 
 
ً
 مشيرا

ً
 خطيرا

ً
أو مهاجما ألعاب 

إلى أن التهور مرفوض.

ــارك الــمــنــتــخــب  ــ ــشـ ــ يـ
الــــــســــــعــــــودي فــي 

ــلــمــرة  ــال ل ــ ــدي ــ ــون ــمــ ــ ال
بعد  تاريخه،  في  الخامسة 

الثاني،  الـــدور  بلغ  عندما   1994
وفي 14  و2006.  و2002  و1998 

مباراة فاز مرتين وخسر 10 مرات.

تاباريز: 
جاهزون لمواجهة حماسة المنافس 

بيتزي: 
هدفنا تغيير الصورة

٠٦ شوال 143٩ هـ  |  ٢٠ يونيو 201٨م | العدد 13٨٨١

األربعاء 04
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فوز 
السعودية

فوز 
أوروغواي

تعادل
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22.00  كازان أرينا 
 رضائيان

اليجانجي

منتظري

شجاعي

سعيد عزت

إحسان صايف

إبراهيمي

أمريي

أزمون

بخش

 دييغو 
كوستا

ألبا

راموس

بيكيه

ناتشو

سيلفا

بوسكيتس

ألكانتارا

إنييستا

إيسكو

دي خيا

إيرانإسبانيا  
تشكيلة الالعبين

بريانوند
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ــاراة الــمــغــرب  ــ ــب ــ تــشــهــد ُم
 
ً
ــدا ــ ــواجـ ــ ــال تـ ــغــ ــ ــرت ــ ــب ــ وال

لمجموعة من الوجوه 
حضرت  التي  الرياضية 
ــدة أســــــود  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــُمـ ــ لـ
األطـــلـــس،  الــذيــن تلقوا 
دعوات من االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.

3-3-42-4
-4

 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 16:00 أوجيني - موسكو

غ�يرو 

بيبي

فونتي

سواريس

 ب�ناردو سيلفا

ويليام كارفاليو

جواو موتينيو

برونو ف�نانديودز 

رونالدو 

غويديس

نبيل درار

املهدي بنعطية

رومان سايس

حمزة منديل

 مبارك 
بوصوفة

 يونس 
بلهندة

 
 كريم 
األحمدي 

 حكيم 
زياش

 خالد 
بوطيب 

حكيم 
زياش

من� املحمدي 

البرتغال المغرب
تشكيلة ال�عبين

باتريسيو

Ⅶ موسكو - البيان الرياضي 

أكد هيرفــي رونار، مدرب المنتخب المغربي، 

علــى ضــرورة الثقــة فــي النفــس في 

مواجهة المنتخب البرتغالي، مستشهدا 

بالمفاجآت التي تحققت في المونديال 

إلى غاية اآلن.

وصــرح هيرفــي رونار فــي المؤتمر 

الصحفي الــذي عقده في ملعب 

لوجنيكي، يوم أمس الثالثاء، 

قائال: »شاهدنا العديد من 

المفاجآت في النســخة 

للمونديــال،  الحاليــة 

نثق  وهذا ما يجعلنا 

أنفسنا، علينا أن  في 

نظهر ما نحن قادرون 

علة تقديمه«.

مواجهــة  وحــول 

قــال  رونالــدو،  كريســتيانو 

هيرفــي رونار: »ما الــذي يمكننا 

قوله عــن كريســتيانو؟ .. العب 

اســتثنائي؟ .. أعتقد أنها كلمة قليلة في حقه، 

وعلينــا أن نعمــل على جعله أقــل تألقا مما 

هو عليه«.

وأنهــى حديثــه :« علينــا أن ننــام 

جيــدا هذه الليلــة، إن كانت فرصة 

مواجهة رونالــدو تأتيك مرة واحدة 

في العمــر، عليك أن تقــدم أفضل 

نسخة ممكنة«.

معجزةوعلى جانب آخر أكد 

حســن ناظر، النجم السابق 

المغربيــة  القــدم  لكــرة 

ونادي بنفيكا البرتغالي، 

المنتخب  صعوبة مهمة 

المغربي في تجاوز عقبة 

المنتخب البرتغالي.

وفي حوار مع »روناسينسا« 

البرتغالية، قال 

ليســت  »البرتغــال   :

كريستيانو رونالدو فقط، أرى 

بأننا في حاجة إلى معجزة 

للفوز على بطل أوروبا«.

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

أكــدت مصــادر خاصــة قريبة مــن المنتخب 

البرتغالي لـــ »البيان الرياضــي« أن فيرناندو 

المنتخــب  مــدرب  ســانتوس، 

البرتغالــي لكــرة القدم، قد 

كبيرة  بتغييــرات  يقــوم 

على ُمستوى التشكيلة 

ألبطــال  الرســمية 

ُمواجهة  في  أوروبا 

أسود األطلس، 

وأكدت المصادر 

غير  ســانتوس،  أن 

أداء  عــن  راٍض 

عناصــره فــي مباراة 

الفريــق أمــام إســبانيا، 

حيث  بالتعــادل،  انتهــت  التي 

سيســتبدل الُمدافــع فونتي وســيعتمد 

علــى الالعب الخبيــر برونو ألفيــش كبديل 

لــه في الُمبــاراة لُيعيد ثنائيــة بيبي وألفيش، 

بينمــا ســيعمل علــى االســتغناء على العب 

ســاوثهامبتون سيدريك ســواريس، وسُيعوضه 

بالعب بورتو البرتغالــي ريكاردو بيريرا، الذي 

ُيجيــد اللعــب علــى الجانــب الُهجومي في 

الجبهة الُيمنى.

ولن يسلم خط وسط الميدان 

البرتغالي من ثورة الُمدرب 

ســُيعيد  إذ  ســانتوس، 

العب ويستهام جواو 

ماريو إلى التشكيلة 

األساسية، على أن 

يتم إجالس العب 

سبورتينغ لشبونة 

برونو فيرنانديز.

الخــط  وفــي 

ســيتم  األمامــي 

االســتغناء عــن العب 

اإلســباني غويديس،  فالنســيا 

إذ ســُيعوضه العــب ميــالن اإليطالي 

أندريه ســيلفا، والذي يتفاهم جيداً مع قائد 

المنتخــب البرتغالي وأفضل العب في العالم 

كريستيانو رونالدو.

رونار:
»استثنائي« قليلة على رونالدو

تغيير
 في تشكيلة البرتغال 

أسود األطلس جاهزون لمعركة »رونالدو«
أمرابط يتحصن بـ »واقي الرأس«

شفيق يساند األسود

بالتر في المدرجات

أمنية بوحدوز

تواجد كبير خلف األسود

 فــؤاد شفيق، ظهير نادي 
َ
فاجأ

والمستبعد  الفرنسي،  ديــجــون 
من تشكيلة أسود األطلس، 
ــوره  ــضــ ــحــ ــ الــــجــــمــــيــــع ب
المنتخب  لـــُمـــســـانـــدة 
ُمباراته  في  المغربي 
ــة أمــــــام  ــ ــري ــ ــي ــصــ ــمــ ــ ال
شفيق  وحضر  الُبرتغال. 
للوقوف بجانب رفاقه الُمقبلين 
على ُمباراة أسماها بقمة الُعمر.

المتحدث  رينغلي  تــومــاس  قــال 
باسم سيب بالتر رئيس فيفا 
 ،

ً
السابق والموقوف حاليا

إنه سافر إلى موسكو، 
مباراة  لحضور  أمـــس. 
البرتغال  مــع  الــمــغــرب 
ــي كــــــأس الـــعـــالـــم،  ــ فـ
ضمن منافسات المجموعة 
الثانية في استاد لوجنيكي في 

موسكو.            موسكو - رويترز

ــال مــنــيــر بـــوحـــدوز مــدافــع  قــ
حول  المغربي  المنتخب 
لقاء منتخب بالده »اآلن 
من  نتمكن  أن  أتمنى 
البرتغال.  على  التغلب 
نعرف أن لدينا الكفاءة. 
في  التحسن  علينا  ولــكــن 
فالمنتخب  الــمــقــبــلــة.  الـــمـــبـــاراة 
 
ً
 سهال

ً
البرتغالي لن يكون منافسا

بالنسبة  لنا«. 

05

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

بدا نور الدين أمرابط، نجم ليغانيس اإلســباني 

والمنتخــب المغربــي، قــد عزم العقــد على 

مجاورة رفاقه في مبــاراة العمر أمام المنتخب 

البرتغالي، برسم ثاني جوالت المجموعة الثانية 

لمنافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وألمح نور الدين أمرابط، في حديث لمراسل 

شــبكة »نوس NOS« الهولندية، إلى أن أموره 

تســير على نحــو جيــد، وينتظر يــوم المباراة 

للتأكد من جاهزيته بشــكل كامــل، إذ قال له 

في تصريح مقتضب: »األمور تسير حالياً بشكل 

جيد، صحيح أنني لســت جاهزاً بنسبة مئة في 

المئة، ولكنني ســأنتظر ذلك إلــى غاية موعد 

المباراة«.

وأضــاف نجــم نــادي واتفــورد اإلنجليزي 

السابق قائاًل: »واقي الرأس في طريقه للوصول 

من هولندا، وإذا كانت األمور جيدة.. أتمنى أن 

ألعب أمام البرتغال«.

ومــن المتوقــع أن يقــوم نجــم المنتخب 

الدين  نــور  المغربي 

أمرابــط بارتداء واقي 

الــرأس، حســب مــا 

وذلك  لسانه،  على  جاء 

لتفادي تعرضه لمضاعفات 

بخصوص اإلصابة التي لحقت به 

في مباراة إيران األولى.

وكان الطاقــم الطبي ألســود األطلس، قد 

حدد مدة أسبوع، كفترة راحة يحتاجها الدولي 

المغربي للتعافي بشــكل كلي من اإلصابة التي 

ألمت به على مستوى الدماغ.

ويفكــر نجــم ليغانيس اإلســباني جدياً في 

اللحاق بمباراة البرتغال، التي يعتبرها المغاربة 

مبــاراة العمــر، ويــودون الفوز بهــا، ومحاكاة 

ملحمــة المكســيك ســنة 1986، حينما انتصر 

أســود األطلس بنتيجة )3-1(، وحققوا التأهل 

للدور الثاني للمونديال.

وفي المقابل، أصبح الالعب نبيل درار جاهزاً 

بنســبة مئة في المئة. وقد تشــهد مباراة اليوم 

أمام المنتخب البرتغالي، مشــاركته األولى في 

بطولة كأس العالم.

انطالقة 
رونالدو

المنتخب  جانــب  وعلــى 

مباراة  قــدم  الــذي  البرتغالــي، 

مثيــرة في بداية مشــواره أمام المنتخب 

اإلســباني، وحقــق نجمــه األبرز كريســتيانو 

رونالــدو، انطالقــة رائعة بتســجيل أول ثالثية 

»هاتريــك« في شــباك الماتادور اإلســباني في 

تاريــخ كأس العالــم، ليتصــدر قائمــة هدافي 

البطولــة مبكــراً، يتوقــع أن تشــكل الثالثيــة 

عاماًل تحفيزياً هائــاًل لرونالدو، الذي انضم إلى 

األسطورة البرازيلي بيليه، واأللمانيين أوفه زيلر، 

وميروســالف كلوزه، في قائمة الالعبين الذين 

نجحوا في التسجيل خالل أربع نسخ من بطولة 

كأس العالم.

وربمــا يعتمــد المنتخــب البرتغالــي على 

اســتمرار تألق رونالدو في مباراة اليوم، لتفكيك 

الدفاع المغربي الصلب، الذي لم يسمح باهتزاز 

شباكه بأي هدف خالل مباريات مجموعته في 

الدور النهائي من التصفيات األفريقية المؤهلة 

للمونديال.

كذلــك يتصــارع رونالــدو من أجــل أفضل 

األفضل فــي كل العصور، الــذي يتنافس عليه 

مع غريمــه النجم األرجنتيني ليونيل ميســي، 

ويبدو رونالدو متقدماً على منافســه حتى اآلن 

نحو اللقب، الذي يتطلب اعتالء منصة التتويج 

بكأس العالم.

ومن جانبه، قال رونالدو إنه يتوقع »مباراة 

صعبة« أمــام المغرب، كما أكد زميله أندري 

ســيلفا، العب ميالن اإليطالي، أن المنتخب 

المغربي يضــم »العبين متميزيــن، ال يمكننا 

االستهانة بهم«.

وبشــكل عــام، يتوقع أن يســعى المنتخب 

المغربــي، وكذلــك العبه بوحــدوز، بقوة إلى 

اســتعادة التوازن، بعد ســوء الحظ الذي الزم 

الفريــق في المبــاراة األولى، علــى الرغم من 

ســيطرته علــى مجريــات اللعب فــي أغلب 

الفترات، وصناعة العديد من الفرص.
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