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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 نيغني نوفغورود 

أكوستا

غونزالز

دورايت 

رويز

فينغاس

اورينا 

جامبوا

بورغيس

غوزمان

كالفو 

غرانوفيتش

ليشتايرن

شار

أكيناغ

رودريغيز

بيهرامي

شاكا

زوبر

دزمياييل

شاكريي

سوميز

كوستاريكاسويسرا  
تشكيلة الالعبين

نافاس
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فوز 
سويسرا

فوز 
كوستاريكا

تعادل



الــبــرازيــلــي،  المنتخب  يــعــد 
مــتــصــدر قــائــمــة أبــطــال 
المونديال برصيد خمسة 
بقوة  والمرشح  ألقاب، 
لقب  عــلــى  للمنافسة 
للحصول  الحالية  النسخة 
على اللقب السادس، وهو حلم 

كبير ألبناء السامبا.
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 22:00 سبارتاك موسكو

 فاغ

تياجو سيلفا

م�اندا

مارسيلو

كوتينيو

جيسوس

ني�ر 

كاسيم�و

باولينيو

أغوستو ميرتوفيتش

كوستيتش

روكافينا

إيفانوفيتش

توسيتش

كوالروف

 ماتيتش

ميليفويفيتش

ميلينكوفيتش

تاديتش

ستويكوفيتش

البرازيلصربيا 
تشكيلة ال�عبين

أليسون

Ⅶ موسكو - وكاالت 

أكد تيتي، مــدرب منتخب البرازيل، أن فريقه 

لن يبحث عن الثأر مــن ألمانيا إذا التقى 

الفريقــان في دور الســتة عشــر في 

مونديال روســيا، مشيراً إلى أنه يركز 

على التأهل بعبور صربيا اليوم، وقال: 

»ال يمكننا التفكير في ألمانيا اآلن«.

حــاول تيتــي تخفيــف الضغــط 

عن كاهــل نجمــه نيمــار، مطالباً 

فــي الوقــت ذاتــه العبيه 

رباطة  علــى  بالمحافظــة 

مباراة  جأشهم خالل 

صربيا اليوم.

فــي  وتطــرق 

مؤتمــره الصحفي من 

وضع  إلــى  موســكو 

نيمار الــذي بكى بعد 

صافــرة نهايــة المباراة 

ضد كوســتاريكا، مشيراً 

إلــى أنه »فــي مرحلة 

التعافــي«، ويحتــاج إلى المزيد مــن الوقت 

ليســتعيد مســتواه بعد ابتعاده عن المالعب 

3 أشــهر خضوعه لعملية جراحية إثر كسر في 

مشط قدمه.

وشــدد تيتــي علــى أن نيمار العب 

موهــوب، لكنــه بعيد عــن معاييره 

االعتياديــة، وإال لم نكن لنراه يلعب 

بهــذه الطريقــة. هــو فــي مرحلــة 

التحسن .

ورأى أنــه يمكــن أن يكون 

أدائــه خالل  قمــة  في 

مبــاراة اليوم، وقال: 

نضع  أن  يجــب  ال 

كامــل المســؤولية 

علــى كتفيه.  ودافع 

تيتي عن نجمه نيمار، 

رداً علــى هجوم نظيره 

اإليطالــي كابيلــو لقناة 

بشأن  إيطالية  تلفزيونية 

الســقوط  نيمار  تمثيــل 

على أرض الملعب .

Ⅶ موسكو - وكاالت

أّكد مالدين كرستايتش، مدرب منتخب صربيا، 

أنه ال يوجد مســتحيل في كرة القدم، مشــيراً 

إلى أن فريقــه لم يفقد األمل في 

التأهل إلى دور الســتة عشر 

الرغم  علــى  للمونديال، 

المواجهة  صعوبة  من 

الحاسمة مع منتخب 

البرازيل بطل العالم 

5 مــرات. وألمــح 

إلى أن ما يشــعره 

»روح  هــو  بالثقة 

فــي  الالعبيــن« 

والعزيمة  التدريبات، 

واإلصــرار لديهم لتقديم 

عــرض جيد أمــام »الســامبا«، 

وقال: أشعر بالحزن للخسارة في الدقائق 

األخيــرة مــن مواجهة سويســرا 1-2، وهذه 

النتيجة تحفــز العبينا على تحقيق الفوز على 

البرازيل. إنه أمل صعب، ولكن يمكن تحقيقه.

وأشــار مدرب صربيا إلى أن الجميع يدرك 

أن األهــداف تأتــي فــي أي لحظــة حتى لو 

أوشكت المباراة على نهايتها، وهو األمر الذي 

استوعبه الالعبون جيداً، ولذلك سنلعب حتى 

الثواني األخيرة لتحقيق االنتصار،  

ألنــه ال يوجد بديــل آخر، 

وأضــاف: »ســنبذل كل 

لمحاولة  بوســعنا  ما 

الفوز، وال مستحيل 

الحيــاة«.  فــي 

الحــزن  ووضــح 

مــدرب  علــى 

لخســارته  صربيا 

أمام سويســرا في 

األخيــرة،  الدقيقــة 

مؤكداً أنه مازال يشــعر 

الخســارة، ألن  لهــذه  باأللــم 

المبــاراة كانت متكافئــة، وكان العبونا 

يبحثــون عــن الفوز أيضــاً، وعمومــاً هذه 

هي كــرة القدم، وألمح المــدرب إلى أهمية 

استغالل كل الفرص لتسجيل أهداف.

تيتي:
ال نفكر بألمانيا اآلن

كرستايتش:
لم نفقد األمل

البرازيل وصربيا.. اصطياد العصافير
نيمار يحمل آمال »السامبا« ودموعه تثير القلق 

عيون كوتينيو على الشباك 

 إقصاء البرازيل

فاغنر يتخوف من الوداع

حلم اللقب السادس

نجم  كــوتــيــنــيــو،  فيليبي  يــمــلــك 
إلى  القفز  فرصة  اليوم  البرازيل، 
المونديال  هدافي  صـــدارة 
في حال نجاحه في هز 
شباك المنتخب الصربي، 
في  كوتينيو  ويــمــلــك 
 هدفين، 

ً
حــالــيــا رصــيــده 

وتتركز عيون كوتينيو على 
الشباك الصربية من أجل إضافة 

هدفين أو أكثر.

قال ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم 
صربيا: أي فريق يمكنه الفوز، 
وال يوجد شيء مستحيل، 
ــادرون على  أثــق بأننا قـ
ــرازيــــل من  ــ ــب ــ ــاء ال ــصــ إقــ
أن  وعلينا  الــمــونــديــال، 
نــصــحــح األخــــطــــاء الــتــي 
سويسرا،  أمــام  فيها  وقعنا 
نحن معتادون على سلك الطرق 

الوعرة.

أبدى فاغنر نجم البرازيل تخوفه 
بــاده  ــروج منتخب  خــ مــن 
ووداع  األول  الـــدور  من 
المونديال، وقال: ندرك 
صربيا  مواجهة  أهمية 
وتقديم قصارى الجهد 
»السامبا«  خـــروج  لــتــفــادي 
من الدور األول للمونديال ، وقال: 
ندرك أهمية حسم التأهل اليوم 

لاستمرار في البطولة.

05

Ⅶ موسكو - وكاالت 

يبحــث منتخــب البرازيل عــن تأكيــد عبوره 

لدور 16 لكأس العالم، والحفاظ على ســمعته 

وجدارته بمواصلة المشــوار نحــو إحراز اللقب 

الســادس عندمــا يالقــي صربيا علــى ملعب 

»أتكريــت أرينا« في الجولــة الثالثة )األخيرة( 

من منافســات المجموعة الخامسة، ويمكن أن 

نطلق علــى هذه المواجهة مســمى »اصطياد 

العصافير«، فمنتخب »السامبا« صاحب النقاط 

األربعة يملك في يديه عصفورين للتأهل »الفوز 

أو التعــادل«، إال أن منتخب صربيا »3 نقاط«، 

يملــك فرصة ذهبية لضرب كل العصافير بحجر 

واحد من خالل الفوز الذي يمنحه بطاقة دور الـ 

16 بشكل صريح، وقد يمنحه صدارة المجموعة 

أيضــاً، إضافة إلى دخول تاريــخ المونديال من 

باب إقصاء أكبر منتخب مرشح للقب المونديال 

مــن الدور األول، وذلك في حال فوز سويســرا 

علــى كوســتاريكا أو حتــى التعــادل. ويــدرك 

أبنــاء »الســامبا« أنهــم في موقــف جيد أمام 

إلدراكهــم  صربيــا 

أن التعادل ســيكون 

كافياً للتأهل.

البرازيلي  المنتخب  ويتصدر 

المجموعــة برصيد أربع نقــاط وبفارق 

األهــداف أمام نظيــره السويســري ويليهما 

المنتخب الصربي برصيد ثالث نقاط والمنتخب 

الكوستاريكي في المركز الرابع األخير من دون 

رصيد. وكادت مباراة »السامبا« أمام كوستاريكا 

تنتهــي بالتعــادل الســلبي، لكــن المنتخــب 

البرازيلي حسمها بثنائية في الوقت المحتسب 

بــدل ضائع وســجل نيمــار الهــدف الثاني في 

اللحظات األخيرة.

 وال يملــك منتخب صربيا ســوى خيار الفوز 

لضمان بطاقة دور الـ 16، ألن التعادل لن يكفي 

على األرجح، وال بديل أمامه سوى التخلص من 

مشــاعر خيبة األمل إثر الهزيمة أمام سويسرا 1 

- 2 واالســتياء من حكم تلك المباراة، األلماني 

فيليكــس بريش، والتركيز على األداء من جديد 

وتحقيق الفوز. وقال ميالن راستافاتش المدرب 

المساعد للمنتخب 

»نعــرف  الصربــي: 

الفريــق البرازيلي جيداً 

للغايــة وحللنــا أداءه من كل 

الجوانــب. ســتكون مبــاراة مختلفــة 

وسنسعى إليجاد الحلول«.

ويغيب عــن صفوف المنتخب البرازيلي في 

مواجهــة صربيا، الظهير األيمن دانيلو، والجناح 

األيسر دوغالس كوستا، بسبب اإلصابات. 

سؤال مهم 
والســؤال الذي يطرح نفســه بإلحــاح هو هل 

البرازيلــي منتخــب هــش معنوياً  المنتخــب 

كمــا كان عام 2014؟.. وتصــدرت صورة أغلى 

العــب في العالــم البرازيلي نيمــار جاثياً على 

ركبتيه يذرف الدموع عقب الفوز الصعب على 

كوستاريكا في الجولة الثانية 2 - 0 .

ووجهــت االنتقادات إلى نيمار قبل مواجهة 

صربيا ، لعدم تمكنه من السيطرة على مشاعره 

عقب الفوز على كوســتاريكا، في مشــهد اعتبر 

»مقلقــاً« من قبــل أكثر الصحف شــعبية في 

البرزيــل »أو غلوبــو«، والتي قالــت: »من غير 

الطبيعــي البكاء في المبــاراة الثانية من كأس 

العالــم«، مضيفــة: »صادقة كانــت أم ال، فإن 

دمــوع نيمار مقلقة  وقد تكون دليال على عدم 

استقرار مقلق، أو إعادة ظهور لنرجسية نيمار«.

دموع مقصودة 
 واعتبــر البعض دموع نيمار بمثابة مسلســل 

أميركي التيني طويل ومعقد، واعتبر آخرون 

أن الدموع كانت مقصودة للتأثير في الناس، 

بينمــا رأى البعــض أن نيمار حاول »ســرقة« 

األضواء من زميله كوتينيو

حــاول نيمار العائد منذ أســابيع بعد غياب 

مطول بســبب اإلصابة، أن يخفف من وقع ما 

قام به فــي تغريدة عقب المبــاراة، قال فيها: 

»الجميــع يعلم مــا مررت به ألصــل إلى هنا. 

كانت هذه دموع فرح.. دموع قوة«، واســتعاد 

نيمار ابتســامته فــي الحصة التدريبيــة التالية 

بمعسكر البرازيل في سوتشي. 

١٣ شوال 143٩ هـ  |  ٢٧ يونيو 201٨م | العدد 13٨٨٨
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 إيكاترينبرغ أرينا 
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : 18:00 كازان أرينا
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