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{ مـوســكـو - وكــاالت - بـاخــتـتـام
ــبــاريــات في اجلــولــة األولى مـن ا
جــمـيـع مـجــمـوعــات بــطـولــة كـأس
كن القول العالم  2018بروسيـا 
ونديال احلالي سجلت إن نسخة ا
رقــمــا جــديــدا في عــدد الــضــربــات
الــثـابـتـة الـتي أسـفـرت عن أهـداف.
ـونـديـال من وجـاء نـصف أهـداف ا
ضـربـات ثابـتـة سـواء كانت ركالت
جـــــــزاء أو ركـالت حـــــــرة أو ركالت

ركنية.
ودائــمــا مــا حتـــمل كــرة الــقــدم في
طـيـاتهـا عـامل الـعشـوائـية رغم أن
هــنـــاك بـال شك أوجه فـــنـــيـــة لـــهــا
تـأثـيـرهـا في الـظـواهـر وأبـرز هذه
ـثـال األوجه الـفــنـيـة عــلى سـبــيل ا
ـسـاعدة ـصـورة ا قـاطع ا تـقـنـيـة ا
للحكام "فيديـو" وكرة تيليستار 18
ـونـديـال والـرذاذ الذي اخلـاصـة بـا
يـــســـتـــخــدمـه احلـــكــام لـــتـــحـــديــد

سافات. وسجل كل من البرتغالي ا
كـريـسـتـيـانــو رونـالـدو والـفـرنـسي
أنطـوان جريـزمان واألسـترالي ميل
جــــيــــديــــنـــاك والــــكــــرواتي لــــوكـــا
مـودريــتش والــســويـدي أنــدريـاس
جـرانـكـفـيـسـت والـتـونـسي فـرجـان
ساسي والـيابانـي شينـجي كاجاوا
ـصري مـحمـد صالح أهـدافا في وا
ونديال احلالي من ركالت جزاء. ا
فــيــمــا كــان األرجـنــتــيــني لــيــونـيل
ميسي والبيروفي كريستيان كويفا
الالعـبان الـوحـيدان الـلـذان أخفـاقا
في الـــتــســـجــيل من هـــذه الــركالت

حتى اآلن.
وتــمــثل األهــداف الــثــمــانــيـة الــتي
جـــــاءت من ركـالت جـــــزاء ثـــــلـــــثي
األهــداف الـ  12الـــتي ســـجــلت من
نـــــفـس الـــــركالت فـي مـــــونـــــديــــال
الـــــبــــرازيل  ?2014ومن الـــــركالت
ـــبــــاشـــرة ســـجـل كل من احلــــرة ا

كــريـســتــيــانـو رونــالــدو والـروسي
ألــكـــســنــدر جــولــوفــ والــصــربي
ألـكــسـنـدر كــوالروف والـكــولـومـبي

خــوان كـويـنــتـيـرو وهي  4أهداف
تفوق األهداف الثالثة التي سجلت
طـوال مونـديـال البـرازيل. ويـضاف

إلى كل مـا سبق  10أهـداف أخرى
جاءت من ركالت ركنية.

ـبـاريـات الـ  17األولى جاء وفي ا

 22هدفا من األهداف الـ  44التي
ســـجـــلت فـي تـــلك الــــلـــقـــاءات من
ـئة ا يـعني  50با ركالت ثـابتـة 
مـن احلــصــيــلــة الــكــامــلــة ألهــداف

ونديال. ا
أما قبل  4سنوات أسفرت الركالت
الثابتة عن  38من أصل  171هدفا
 إحـرازهـا في البـطـولة كـلـها أي

أن النسبة بلغت .22.22%
اني الـسابق لـوثر وقال الالعـب األ
ــونــديــال يــبـرز مــاتــيــوس: "هــذا ا
أهمية استراتيجية الكرات الثابتة
عـلى الـفـرق الـتـدرب عـلـيـهـا بـشـكل
كنها أن نـتخبات الكـبرى  أكبر ا
جتــــد هــــنــــاك حــــلــــوال من أجل أن
حتـافـظ عـلى أفـضـلـيـتـهـا أمـام فرق
أخرى تلجأ إلى الدفاع والتكتل في
ــنــحــون الــكــثـيــر من اخلــلف وال 

الفرص".
ويعـد أبرز مـثال عـلى هذا الـتصور

هو مباراة اليابان وكولومبيا التي
جـــرت اول أمـس الـــثالثــــاء حـــيث
ــــنـــتــــخب األســــيـــوي في تــــقـــدم ا
الــنــتـيــجـة مـن ركـلــة جــزاء نـفــذهـا
شــيـنـجي كـاجـاوا قـبل أن يـتـعـادل
ـنـتــخب الالتــيـني من ركــلـة حـرة ا
ثابتـة بأقدام كويـنتيرو فـيما أنهى
ـبـاراة بـهـدف الـفـوز الـيـابـانـيـون ا
برأسـيـة يـويـا أوسـاكـو بـعـد تـلـقيه

تمريرة من ركلة ركنية.
وقـال االحتــاد الـدولي لــكـرة الــقـدم
"فـــيـــفـــا" فـي تـــقـــريـــره الـــفـــني عن
مونديال الـبرازيل: "أهميـة اللعبات
االستراتيـجية تنـامت بشكل مذهل
الــفـرق حتــاول بـشـكل أكــبـر في كل
مـرة تفـادي ارتكـاب أخطـاء بالـقرب
مـن مـنـطــقـة اجلــزاء ألن اخلـطـورة

تزداد في كل مرة".
ويستـغل الالعبون الـذين يتصدون
واصفات لتنفـيذ الركالت الثابـتة ا
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لــيــتـجـه إلى مـبــاراة مــنــتـخب بــنــمـا
ــعــنــويـات كــبــيــرة حلــسم الــتـأهل
نتخب مبكراً قبل مواجهة بلجيكا . ا
اإلنـكلـيـزي قـدم مبـاراة جـيـدة للـغـاية
حـــيثُ ســـيـــطـــر عـــلـى وسط مـــلـــعب
منتخب تونس طوال اللقاء باإلضافة
إلى إهدار العـبيه الـكثـير من الـفرص
ـنـتـخب هـاري كـ حـتى جنح جنم ا

في إحـراز هـدف الفـوز بـالـدقـيـقة 90
ــديــر الـفــني ــبــاراة . وحــاول ا في ا
ســاوثــجــيت أن يــرفع الــضـغــوط عن
ـرح الالعــبـ فــسـمح لــهم بـبــعض ا
ـعـسـكـر فأجتـه الالعـبون إلى خالل ا
حمـام الـسـباحـة من أجل قـضاء وقت
درب  وظـهر الفـراغ الذي سـمح به ا
خالل الــصــور ضــحـك وإبــتــســامـات
ـا يـوضح مــدى الـتـرابط الالعـبــ 
بـيـنـهـم خـصـوصـاً أن مـعـدل األعـمـار

قريب للغاية بينهم .
الصحافة اإلنـكليزية تُزيـد الثقة أكثر
في الالعـبـ بـ كل إخـتـبـار واآلخر
حـيثُ تـتـمــنى أن يـذهـبـوا بـعـيـداً في
هـــذه الــبـــطـــولــة عـــلى األقل إلى دور
الـثـمـانيـة . اجلـديـر بـالـذكـر أن هاري
ـنـتـخب اإلنـكـلـيزي كـ قـائد وجنم ا
جنح في إحـراز هـدفـ بـأول بـطـولـة

كأس عالم يشارك بها في تاريخه .

بـــيـــرو كـــان بــــوســـعه الــــفـــوز عـــلى
ــارك في الــلــقــاء الــذي خــســره الــد
ــنــتــخب الالتــيــنـي (صــفـر- (1ألنه ا
"قـدم مـبـاراة جـيـدة ولم يـتـرك الـكـرة
ـــارك". مـن جـــانـب اخـــر جنح لــــلــــد
نـتـخب اإلنكـلـيزي في الـفـوز بأولى ا
مـبــاريـاته في كــأس الـعـالم بــروسـيـا
عـلى نـظيـره الـتـونسـي بنـتـيـجة 2/1

وكالـة األنـباء اإلسـبـانيـة - "األمور ال
ــنـتــخـبـات تــسـيـر بــشـكل جــيـد مع ا
رشحة للفوز بالبطولة وال يجب أن ا
نـــقــارن بــ تـــعــادل الـــبــرازيل أمــام
سـويـسـرا ( (1-1وتـعـادل األرجـنـت
أمـام أيـسـلـنـدا بـنـفس الـنـتـيـجـة وما
ـانـيـا". وأعـرب ـكـسـيك مع أ فـعـلـته ا
مــارادونــا عن اعــتـقــاده أن مــنــتـخب

{ موسـكو - وكـاالت - قال أسـطورة
كـرة الــقــدم األرجــنــتــيــنــيــة ديــيــجـو
أرمـاندو مـارادونـا إن نـتـائج اجلـولة
األولى في مــونــديــال روســيــا 2018
رشحة للقب "ال تشير إلى أن الفرق ا
تــسـيــر األمـور مــعــهـا بــشـكل جــيـد".
وأضـــاف مـــارادونــــا - في تـــصـــريح
لـقـناة "تـلـيـسور" الـفـنـزويـليـة نـقـلته
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الــــعـــالـم مـــعــــرض لــــلـــخــــروج من
البطولة.

الـى ذلك ذكـــر مــوقـع "ذا روت بــوم"
الـريـاضي الـبـريـطـاني إن جـمـاهـير
نـادي ليـفربـول اإلنـكلـيزي شـاهدوا
ــنــتـخب ــبــاراة الـتـي خـاضــهــا ا ا
ــصـري اول أمس الــثالثـاء أمـام ا
نـــظـــيــــره الـــروسي عـــلـى مـــلـــعب
ــديــنـة ســانت كــريــســتــوفــســكى 

{ مـدن - وكاالت - نـقـلت صحـيـفة
الـوطن اجلـزائـرية تـصـريـحـات بأن
ــصــري لــكـرة مــســؤولي االحتــاد ا
درب البرتغالي القدم قرروا إقالـة ا
ـديـر هـيـكــتـور كـوبـر من مــنـصب ا
ة التي الفني للمنـتخب بعد الهز
مني بها منتخب الفراعنة في ثاني
مــواجــهـــة له في كــأس الـــعــالم مع

روسيا.
 وقالت الـصحـيفـة اجلزائـرية نقال
عن مــــصـــدر داخل احتـــاد الـــكـــرة
امس األربـعـاء إن قرار إقـالـة كـوبر
مع كـامل اجلـهـاز الـفـنـي بـعـد آخر
ـــنــــتــــخب الــــفــــراعــــنـــة مــــبــــاراة 
نتخب ســـــــــــتكون بعد مواجهة ا
الــســعــودي في خــتــام مــنــافــســات
الـدور االول لـبــطـولـة كــأس الـعـالم

روسيا 
وكــانـت نــتــيــجــة الــلــقــاءين الــذين
خاضهـما منتخـب الفراعنة في أول
دور لـتـصـفـيــات مـونـديـال روسـيـا
ـــتـــ ــــنـــتـــخب لـــهـــز تـــعـــرض ا
متـتاليتـ من منتـخبي أوروجواي
 1-0وروسـيـا  3-1 لـيــواجه خـطـر
أن يـــــصــــبح أول فــــريـق في كــــأس
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{ مــوسـكـو  – وكـاالت - ســخـر الــفـرنـسـي إيـريك كـانــتـونــا أسـطـورة
نتخب البرازيلي مانشستر يونايتد من تصفيفة شعر نيمار جنم ا
والذي ظـهـر بهـا ألول مـرة أمـام سويـسـرا في مـونديـال روسـيا

 .2018وكتب كانتونا على حسابه على موقع التواصل
االجتـمـاعي "انسـتغـرام "قـصة شـعر نـيـمار مـأخوذة
ــعـكـرونـة اإلسـبـاغــتي" وقـد وضع كـانـتـونـا من ا
ــعــكــرونـة عــلى رأسـه وحـمـل صـورة جنم ا
الكـرة البرازيلية. ويذكر أن نيمار ورفاقه
قـد فشـلوا في الـفوز عـلى سويـسرا في
افــتــتــاحــيــة مــبــاريــات الــســلــيــســاو في

ونديال والتي انتهت بالتعادل .1-1 ا
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ـيل فـورسـبـيـرج جنم مـنـتـخب الـسـويـد أنه يـسـعى { مـدن - وكـاالت - أكـد إ
ـقبل فـي اجلولـة الثـانـية من دور انـيـا السـبت ا لـتـقد الـكثـيـر خالل مـواجهـة أ

قامة في روسيا.  اجملموعات ببطولة كأس العالم ا
كسـيك في لقاء اجلـولة األولى وأي نتـيجة غـير الفوز ـة أمام ا ان هز وتلـقى األ
أمـام الـسويـد سـتصـعب من فـرص استـمـرار حامل الـلـقب في الـبطـولـة احلالـية.
ـانية: "أنا وقال فورسـبيرج خالل تـصريحـات نقلـتها صـحيفـة "سبورت بـيلد" األ
انيا ولدي الكـثير كي أقدمه أمامهم". وتابع: سعـيد ستكون مباراة رائعـة ضد أ
." دافع باراة لقد بذلت مجهودًا كبيرًا وساعدت ا "فخـور بأدائي الدفاعي في ا
وأكـد فـورسـبـيـرج أنه لم يـتواصـل حتى اآلن مـع زميـله في اليـبـزيج تـيـمـو فـيـرنر
ـكـسيك ـة منـتـخب بالده أمـام ا ـاني والـذي شـارك في هـز ـنـتخب األ مـهـاجم ا

بهدف دون رد.
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مهاجم مصر
محمد صالح
ينجح في

احراز هدفا في
ونديال من ا
ركلة جزاء

نتخب بالدها بعد فوزه على مصر »UH²Š‰∫ جماهير روسيا حتتفي 

ماردونا يؤكد
نتخبات ان ا
رشحة ال ا
تسير بشكل

واضح

{ مـوسـكـو  - وكـاالت - أعـلن االحتـاد
ـران الذي كـان مقررا الـبلجـيكي إلـغاء ا
ــنـافس في امـس األربـعـاء لــلـمــنـتـخب ا
قـامة كـأس الـعالم  2018لـكرة الـقـدم ا
حالـيـا بـروسيـا بـسبـب اإلجهـاد الـبدني
الـــذي يــعـــاني مـــنه الالعـــبــون. وأوضح
دير الفني االحتاد أن روبرتو مارتينيز ا
للـمنتـخب منح الالعب راحـة كما ألغي
مـؤتمـرا صـحـفـيا كـان مـقـررا الثـن من
ــنـــتــخب ـــنــتـــخب. واســتـــهل ا العــبي ا
ونـديال بـالفوز البـلجـيكي مـشواره في ا
عــلـى مــنـــتــخب بـــنــمــا  0-3اإلثـنـ في
سـوتـشي وقد عـاد الالعـبـون في مـساء
الــيـوم نــفـسه إلى مــعـســكـر الــفـريق في
ديـــدوفـــسـك بـــالـــقـــرب من الـــعـــاصـــمـــة
مـوسكـو وقـد خـضـعـوا لـلـتـدريـبات اول

أمس الثالثاء.
ـنـتـخب الـبـلـجـيـكي مـبـاراته  ويخـوض ا
الثـانية بـاجملمـوعة السـابعة يـوم السبت
قـبل أمـام نظـيره الـتونـسي على مـلعب ا
"أتــكــريت أريــنــا" في مــوســكــو بــيــنــمـا
يخـوض مباراته الـثالثـة أمام إنكـلترا في

 28حزيران.
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استراليا  ارك  الد
بيرو فرنسا
كرواتيا االرجنت

الثالثة عصرا
السادسة مساء
التاسعة ليال

{ مـوسـكــو - وكـاالت - ألول مـرة مـنـذ
ـاني الـسـابق  2002 يـتـابع الــدولي األ
فــيــلــيـب الم مــنــافــســـات كــأس الــعــالم
كـــمــتـــفــرج ولـــيس كالعـب. حــامـل لــقب
ـانـشافت يـتـواجد مـونـديال  2014مع ا
ــــانـــيـــا ـــلف أ في روســــيـــا لـــلــــتـــرويـج 
الحـــتـــضـــان كـــأس أ أوروبــا .2024
ــبـاريـات وقــال الم أنه يـفــضل مـتــابـعـة ا
رفــقـة األصــدقــاء والــعــائــلــة ويــســتـمــتع
ـبـاريـات وهو ـشـاهـدة أكـبـر عـدد من ا
مــا لم يــكن مــتــاحــا أمــامه عــنــدمــا كـان
العــبـــا. حــامـل لــقب  2014اعــتـــبــر أن
منـتخبـات البرازيل واألرجـنت وإسـبانيا
انيـا هي الفرق وفـرنسا بـاإلضافة إلـى أ
األوفر حـظا للمنافـسة على لقب مونديال
روسـيا  .2018ويـتولى فيـليب الم الذي
اعـــتــزل الـــلــعب دولـــيــا بـــعــد مـــونــديــال
ـانــيـا ـلـف أ الــبـرازيل مــهــمـة الــتــرويج 
الحــــــتــــــضـــــان كــــــأس أوروبـــــا .2024
انـيا عـلى اسـتضـافة وتتـنـافس تركـيـا وأ

كأس أ أوروبا .2024

الــثالثــاء بــعــد فــوز مــنــتــخـب الــدولـة
ـستضيفة لكأس العالم لكرة القدم -3 ا

 1على مصر في مباراتها الثانية
بـاجملموعة األولى لتصبح قاب قوس

أو أدنـى من الـــتـــأهل لـــلـــدور الــثـــاني.
ــنـتــخب الــروسي هـو الــفـريق األقل وا
تــصـنــيـفــا في كــأس الـعــالم لـكن بــعـد
مــبـاراتــ يـتــصـدر تــرتـيب اجملــمـوعـة
بــرصـيـد  6نــقـاط وفي طــريـقه لــلـتـأهل
لــدور الـســتــة عـشــر. وبث الـتــلـفــزيـون
الـرسمي لقطـات للجمـاهير وهي تهتف
"روســيـــا" في ســعــادة غــامــرة وتــلــوح
بـاألعالم في مـواقع مـخـتـلـفـة من البالد
إضـافـة لالحـتـفـال بـاالنـتـصـار في سان

باراة. بطرسبرج حيث أقيمت ا
وقــال ألـكــسـنـدر ( 36عــامـا) الــذي كـان
ـشـجـعـ بــرفـقـة زوجـته في مـنــطـقـة ا
ـباراة ـزحـمـة في سـان بـطـرسـبـرج "ا ا
كـانت مـجـنونـة مـحمـد صالح (مـهاجم
مــصــر الــبـــارز) لم يــســتــطع أن يــفــعل

شيئا".
وقـال أنــدريه وهـو يـضع عـلـمـا روسـيـا
عـلى كـتـفـيـه "هـذه أول مـبـاراة كـرة قدم
أحـــضـــرهــــا وأحـــبـــبت األجـــواء لـــكن
العــبـيــنـا أظــهـروا حــقـا كــيف يـجب أن

تلعب هذه الرياضة". 

ـــنــتـــخب األرجــنـــتــيـــني في وعـــانى ا
مــــواجـــهــــة أســــلـــوب لــــعب نــــظــــيـــره
بـاشـر والـنـمـوذجي لكن األيـسـلـنـدي ا
يـتوقع أن يواجه أسـلوبا بفـنيات أكثر
مـن جانب الفريق الكرواتي الذي يضم
لـــوكـــا مــودريـــتش جنم ريـــال مـــدريــد
اإلسـباني والـذي سيـكون مـسئـولًا عن
ــــلـــعب. عـــلى االنـــطـالقـــات من وسط ا
ـــنـــتـــخب اجلـــانـب اآلخـــر يـــتـــطـــلـع ا
الـــكــرواتـي إلى مـــواصــلـــة انــطـالقــته
اجلــيـدة من أجل كـتـابــة صـفـحـة أكـثـر
ـونديال بـريقـا في سجل مشـاركاته با
حـيث لـم يـنجـح في جتـاوز الدور األول
ســوى مـرة وحـيـدة خالل  4مــشـاركـات
ســابـقــة. وبـعـد أن افــتـتح مــشـواره في
الـنـسـخـة احلالـيـة بـالفـوز عـلى نـظـيره
الــنـيـجــيـري بـنــتـيـجـة  ?0-2ســيـكـون
جنــاح الــفـــريق الــكــرواتي في انــتــزاع
نــقـطـة الـتـعـادل مع األرجــنـتـ كـافـيـة
لـتمهـيد طريـقه نحو الـتأهل من صدارة
ـــهــــاجم أنــــتي اجملــــمــــوعـــة. ويــــثـق ا
نـتخب الـكرواتي ريـبـيتش في قـدرة ا
عــلى الـتــأهل لـدور الـ  ?16مـن صـدارة

مجموعته.
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ـشــجـعــون الـروس اول امس احــتـفـل ا

باراة األولى قبل فـي الدقيقة  19مـن ا
أن يـدرك ألفريـد فينـبوجاسـون التعادل
أليــســلــنـدا فـي الـدقــيــقـة  . 23ويــبـدو
أجـويـرو متـوهـجا ومـتـحمـسـا للـمـزيد
بـعـد أن جنح فـي التـسـجـيل فـي جمـيع
ـاضـيــة لـلـمــنـتـخب ــبـاريـات األربـع ا ا
األرجــنــتــيـنـي لـتــتــعــلق عــلــيه أيــضـا
طـمـوحـات راقـصي الـتـاجنو فـي حسم
ــرمى الــنــقــاط الــثالث. وكــان حـارس ا
األرجـنـتيـني ويلي كـابايـيرو قـد أثبت
ــديـر الــفــني خـورخي جــدارته بــثـقــة ا
سـامـبـاولي من خـالل عـروضه اجلـيدة
بـاراة األولى ولـكن احلـال كان خـالل ا
مـخـتـلـفـا لـعـدد من العبـي الفـريق. ومن
ـتوقع أن يدفع العبون ثمن عروضهم ا
ـتواضعـة أمام أيسلـندا حيث يـنتظر ا
أن يــجــري سـامــبــاولي تـغــيــيـرات في
ـبـاراة الـيوم الـتي وصـفـها تـشـكـيلـته 
مــيـركـادو بــأنـهــا "حـاسـمــة" بـالـنــسـبـة

للفريق.
ـكن أن يحـصل ميـركادو نـفسه على و
ــشــاركـــة ضــمن الــتـــشــكــيل فـــرصــة ا
األسـاسي بدلًـا من ماركـو روخو بيـنما
قــد يــخـرج العــبـا خـط الـوسط لــوكـاس
بـيليا وأنـخيل دي ماريا من التـشكيلة

لصالح

أتـكـريت أرينـا في الـعاصـمـة موسـكو
ـبـاريات اجملـمـوعة فـي اجلولـة األولى 
الـرابعـة وأضاع مـيسي عـلى منـتخب
بالده فـرصة الفـوز عندمـا أهدر ضربة
جــزاء لـلــفـريق فـي الـدقــيـقـة  .64ورغم
ذلك اسـتعاد جنـم برشلونـة اإلسباني
تــوازنه وبــات مــسـتــعــدًا ومــتـحــمــسًـا
لـتحقـيق طموح الفـريق في الفوز على
حـسـاب نـظـيـره الـكـرواتي عـلى مـلعب
نـيجني نوفجـورود في افتتاح اجلولة
الـثانـية من مبـاريات اجملمـوعة حسب

ما أكده زميله جابرييل ميركادو.
وقال ميركادو إن ميسي لم يبد متأثرا
بـشكل كـبير حـيث أدى بشـكل جيد في
نـتخب. الـتدريـبات مـثل باقي العـبي ا
ووجـــهت أنـــتـــونـــيال روكـــوزو زوجــة
ميسي رسالة حتفيزية له حيث كتبت
عـبـر حـسـابـها عـلى مـوقع إنـسـتـجرام
"مـعًـا دائمًـا واآلن بـجانـبك أكـثر من أي
وقـت". ولكن في حالـة غيـاب ميسي عن
ــنــتــخب ســحــره من جــديــد ال يــزال ا
ـتـلـك أداة أخـرى تـعزز األرجـنـتـيـني 
ـبـاراة الثـانـية وتـتـمثل فـرصه خالل ا
في تــألق الــنــجم سـيــرجــيـو أجــويـرو.
وجنـح أجــويـــرو فـي تـــســجـــيـل هــدف
الـتـقدم لألرجـنـت من تـسـديدة رائـعة

   { مــــدن - وكــــاالت - تــــتــــواصل
فــصـول االثـارة فـي نـهـائــيـات كـاس
الـعالم بكرة القدم اجلارية احداثها
ـشـاركة  24مـنـتـخـبا فـي روسيـا 
 توزيعها على ثمان مجموعات.
وســتــقــام الــيــوم اخلــمــيس ثالث
ـارك مع مــواجــهــات جتــمع الــد
اســتـرالـيــا في الـســاعـة الـثــالـثـة
عـــصــرا وفــرنــســـا مع بــيــرو في
الــسـادسـة عـصـرا في اجملـمـوعـة
الـثـالثـة واالرجنـتـ مع كرواتـيا
فـي الـتــاسـعــة لـيـال في اجملـمــوعـة
الـرابعة. وأعلن االحتـاد الدولي لكرة
الـقدم (الـفيـفا) تـولي اإلماراتي مـحمد
عـــبـــد الـــلـه إدارة مـــبـــاراة فـــرنـــســا
والبيرو في اجلولة الثانية من
مـــنـــافـــســـات اجملـــمـــوعــة
ـباراة الـثـالـثـة وسـتـقـام ا
عــــــــــــــلـى مــــــــــــــلــــــــــــــعـب

"يكاتيرينبورغ أرينا".
وأصــبح عــبـد الــله ثـاني
حـكم عـربي يـدير مـباراة
فـي الـنــســخــة احلــالــيـة
ي لـلعرس الكروي العا
بـعدما سـبقه البـحريني
نــواف شـكــر الـله الـذي
يـدير مبـاراة بولندا مع
الــســنــغــال الــتي تــقـام
حـــالــــيـــا. ومـــونـــديـــال
روسـيـا هـو أول بـطـولة
كــــأس عــــالم لــــلــــحــــكم
اإلمـــاراتي الــذي ســبق
وأدار عـدة مـبـاريات في
بـطـولة كـأس آسيـا التي

أقيمت عام .2015
وكــــــــــــان الـــــــــــــنــــــــــــجـم
األرجــنــتــيــني لــيــونــيل
مـــيــسي مـــحــور اجلــدل
الـــــرئـــــيـــــسـي ووقع في
مــرمى انــتــقــادات حـادة
بــــعــــد أن أهـــدر ضــــربـــة
جــزاء تــسـبــبت في تــعـادل
مـــنـــتـــخـب بالده في مـــبـــاراته
األولـى ببـطـولة كـأس الـعـالم لكن
احلــال يـبــدو مـخـتــلـفــا قـبل خـوض
ـقررة اليوم اخلميس ـباراة الثانية ا ا

أمام كرواتيا.
نتخب األرجنتيني مشواره واسـتهل ا
ــونــديــال بـالــتــعـادل مع نــظــيـره في ا
األيـسـلنـدي بنـتيـجة  ?1-1عـلى مـلعب

اخلاصة بكرة مونديال  ?2018كما
كـــان احلـــال مـع كـــرة "جـــابـــوالني"
ـونـديال  ?2010والتي اخلـاصـة 
نح أفضـلية  تصـميمـها بشـكل 

. لالعب الهداف
ــصـري اخملــضـرم وقــال احلـارس ا
عـصــام احلـضــري: "نـحن ضــحـايـا
الفيفا وهذا التطور في كرة القدم".
ــــكن أن نـــضــــيف إلـى كل هـــذه و
األوجه الـــــفــــنــــيــــة الــــرذاذ الــــذي
يـــســـتـــخــدمـه احلـــكــام لـــتـــحـــديــد

سافات  ا
خالل تنفـيذ الكرات الـثابتة والذي
ظهر ألول مرة في مونديال ?2014
ـسـاعدة وكـان لتـقـنـيـة "الـفـيـديـو" ا
لــلــحــكـــام أيــضــا دورا كـــبــيــرا في
احــــــتـــــســـــاب  4ركـالت جـــــزاء في
مــونــديــال روســيــا  ?2018وحـتى
الالعب أنـفسهم يـشعرون بـأهمية

اللعبات االستراتيجية.

بـــطــرســـبـــرج مـــشــيـــرًا إلى أنـــهم
شــعـروا بــالـفــرحـة لــرؤيـة جنــمـهم
ــــفـــضل مــــحــــمـــد صالح بــــعـــد ا
اإلصابة التي تعرض لها بالكتف.
ــوقع في تـقـريـر نـشـره وأضـاف ا
امس األربـعاء أن جـماهـير الـنادي
اإلنكـليـزي أدركوا أن صالح لم يكن
لـديه فـرصـة إلظـهـار مـهـاراته خالل
ـبــاراة  نـظــرًا ألنه كـان واضــحًـا ا
حـــــرصه عــــلـى عــــدم االحـــــتــــكــــاك
بالالعب بسبب إصابته الفتًا إلى
صري نـتخـب ا أنه بعـد خسـارة ا
اشتعل مـوقع التواصل االجـتماعي
دير بجـماهير لـيفربـول مطالـب ا
الـفـني لـلـمـنـتـخب هـيـكـتـور كـوبر
بعدم إدراج صالح ضـمن التشـكيلة
األساسيـة للمنتـخب خالل مواجهة
نــظــيــره الــســعــودي يــوم االثــنـ
وقع الـبريـطاني أن قـبل.  وأكـد ا ا
جماهير لـيفربول حريـصون للغاية
عــلى أن يـحـصـل صالح عـلى راحـة
كــامـلــة في ســبـيـل حتـســنه بــشـكل
ــوسم اجلــديـد كـامل قــبل بــدايـة ا
وأن يـــعـــود مـــســـتـــواه إلى ســـابق

عهده.
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