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التألق في الوديات ميهد لظهور  مشرف لألخضر أمام أصحاب األرض

 الدب الروسي يحلم ببداية قوية أمام السعودية في املونديال

قال خوان أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية 
»التجربة اخلتامية أمام أملانيا، أعطت انطباعا 
جيدا عن فريقنا الذي أصبح أكثر شراسة وقوة 

وجاهزية ملواجهة املنتخبات القوية«.
وأض���اف امل���درب األرجنتيني »اللعب أم��ام 
أملانيا، أزال الرهبة لدى الالعبني قبل خوض لقاء 

االفتتاح«.
وي��س��ود ب��ني جماهير السعودية، حالة من 
التفاؤل واالقتناع، بإمكانية التفوق على روسيا، 
التي لم حتقق أي فوز منذ أكتوبر  املاضي، وحتتل 
املركز ال� 70 في تصنيف االحتاد الدولي )الفيفا( 

للمنتخبات بواقع 3 مراكز خلف السعودية.
وال تعتبر روس��ي��ا م��ن ال��ق��وى العظمى في 
اللعبة، ولم تبلغ أدوار خروج املغلوب في كأس 
العالم منذ انهيار االحتاد السوفيتي، واختتمت 
حتضيراتها لبطولة هذا العام، بالتعادل 1-1 مع 

تركيا التي لم تتأهل للنهائيات.
لكن أجواء كأس العالم والتشجيع احلماسي 

من اجلمهور، قد يدفعها للظهور بشكل مختلف.
وقال يحيى الشهري، العب وسط السعودية 
»تابعنا املنتخب ال��روس��ي من خ��الل املباريات 

الودية، لكنها ال تعتبر مقياسا بالنسبة لنا«.
وأض���اف »ال��ظ��ه��ور ف��ي امل��ب��اري��ات الرسمية 
يختلف متاما ع��ن ال��ودي��ة، واللعب أم��ام البلد 
املضيف صعب دوما، لكننا نتمسك بطموحنا في 

هذا احملفل العاملي«.
وتابع »وصلنا إلى درجة كبيرة من اجلاهزية 

واالستعداد، نسعى لتحقيق النقاط الثالث«.
وم��رت السعودية، بفترة ع��دم استقرار بعد 
حتقيق حلم التأهل لكأس العالم بعد غياب 12 
ع��ام��ا، حيث ت��رك امل���درب الهولندي بيرت فان 

مارفيك، منصبه عقب مشوار ناجح بالتصفيات.

وتولى األرجنتيني إدج���اردو ب���اوزا، قيادة 
السعودية، لكنه مكث ألسابيع قليلة في املنصب، 
قبل إقالته وتعيني مواطنه بيتزي في نوفمبر  
املاضي، والذي وضع 5 مراحل لالستعداد لكأس 

العالم.
وخ���الل ف��ت��رة اإلع����داد، خ��اض��ت السعودية، 
معسكرات خارجية في إسبانيا وبلجيكا، تضمنت 

العديد من املباريات الودية.
وف��از فريق بيتزي على مولدوفا واجلزائر 
واليونان وتعادل مع أوكرانيا وخسر من بلجيكا 

وبيرو وإيطاليا وأملانيا.
وقال بيتزي »خالل مراحل االستعداد اخلمس، 
أوجدنا توليفة مناسبة ومتجانسة، ووصلنا إلى 

روسيا في حالة جيدة من التركيز واالستعداد«.
وشهد اإلعالن عن التشكيلة النهائية مفاجأة 
واح��دة، باستبعاد العب الوسط ن��واف العابد، 
الذي كان له الفضل األكبر في بلوغ النهائيات، 
وذل��ك لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد إصابة 

طويلة.
وعلى األرجح سيعتمد بيتزي أمام روسيا، على 
نفس التشكيلة األساسية التي خاضت لقاء أملانيا، 
لكن رمبا ما يخيفه فقط، قبل االفتتاح هو التفوق 
البدني لروسيا من خالل القوة اجلسمانية، وطول 

قامة الالعبني الروس.
ويتوقع أن يعتمد بيتزي، على حارس املرمى 
عبد ال��ل��ه امل��ع��ي��وف، إض��اف��ة للمدافعني ياسر 
الشهراني وأس��ام��ة ه��وس��اوي وعمر هوساوي 

ومحمد البريك.
وسيتألف خط الوسط من عبد الله عطيف 
وتيسير اجلاسم وسلمان الفرج ويحيى الشهري، 
إضافة للثنائي الهجومي سالم الدوسري وفهد 

املولد، وهو ثنائي مييل للعب على االطراف.

مونديال روسيا 2018 سيشهد ثورة في 
التحكيم والبداية قد تكون مبواجهة املنتخب 
السعودي مع مستضيف البطولة املنتخب 

الروسي.
إذا ق��رر أح��د حكام ال��راي��ة التغاضي عن 
حالة مثيرة للشكوك في مونديال روسيا 
2018، فذلك ال يعني أن��ه لم يرفع رايته 
ألنه لم يتنبه لها، بل ألن التوجيهات تقضي 
بترك األمر حلكم الفيديو املساعد، بحسب ما 
أفاد مسؤول في االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( الثالثاء. وقدم اإليطالي بيار لويجي 
كولينا، احلكم السابق ورئيس جلنة التحكيم 
في الفيفا، عرضاً لكيفية استخدام تقنية 
املساعدة بالفيديو في التحكيم في املونديال 
الروسي الذي ينطلق اليوم اخلميس بلقاء 

البلد املضيف والسعودية.
وتعتمد تقنية املساعدة بالفيديو في كأس 
العالم للمرة األولى، تتويجاً ملشروع دعمه 
بشدة رئيس االحت��اد ال��دول��ي السويسري 

جاني إنفانتينو.
بات مبدأ تقنية املساعدة بالفيديو معروفاً 
إلى حد كبير بعد جتارب كثيرة في بطوالت 
عدة ينظمها الفيفا، وفي الدوريني اإليطالي 
واألمل��ان��ي امل��وس��م امل��ن��ص��رم. وأق��ر االحت��اد 
الدولي في  مارس املاضي اعتماد هذه التقنية 

املثيرة للجدل في كأس العالم، أكبر بطولة 
كرة قدم على االطالق.

وميكن استخدام تقنية التحكيم بالفيديو 
في أربع حاالت مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند 
احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء 
مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى 

هوية العب مت إنذاره أو طرده.
وبعدما أشار في أبريل خالل دورة حلكام 
املونديال في كوفيرتشانو، مركز تدريب 
منتخب إيطاليا، ب��أن »املقصود هو جتنب 
أخ��ط��اء جسيمة وواض��ح��ة، ول��ي��س إع��ادة 
التحكيم بواسطة التكنولوجيا«، كشف 
كولينا ال��ث��الث��اء م��ن روس��ي��ا أن��ه سيكون 
باستطاعة اجلمهور مشاهدة اللقطة املثيرة 
للجدل على الشاشة العمالقة في امللعب بعد 

صدور احلكم بشأنها ومعاودة اللعب.
وواصل »إذا رأيتم أحد احلكام املساعدين 
ال يرفع رايته، فذلك ال يعني بأنه أخطأ بل 
ألنه احترم التعليمات بعدم رفع رايته. طلب 
منهم عدم رفع راياتهم إذا كانت هناك حالة 
تسلل مشكوك بها في وضع هجومي واعد أو 
فرصة تسجيل هدف. إذا رفعت الراية تتوقف 

اللعبة وينتهي كل شيء«.
في روسيا، مت اعتماد 13 حكماً ليكون 
عملهم حصرياً خلف شاشات املراقبة. وقد 

يتحول أيضاً 35 حكماً من األساسيني إلى 
حكام فيديو ملباراة واحدة أو أكثر.

وكشف كولينا أن حكام الفيديو سيرتدون 
الزي الرسمي كأي حكم أساسي في امللعب 
»ألن��ه يتصببهم ال��ع��رق كما ل��و ك��ان��وا في 
امللعب. األم��ر ليس مشابها ملتابعة مباراة 
وأن��ت جالس على األريكة حتتسي القهوة. 
العملية مرهقة جداً وال ميكن أن يرتدوا ثياباً 

مثل املوظفني«.
ويرتبط تطبيق تقنية الفيديو ب� »غرفة 
عمليات« يستقر فيها املساعدون إضافة إلى 
أربعة عمال تشغيل فنيني. واعتمد فيفا مبدأ 
مركز عمليات واح��د على غ��رار ما هو متبع 
في الدوري األملاني »بوندسليغا«، وسيكون 
في موسكو ويتم وصله مع املالعب بواسطة 

شبكة ألياف بصرية.
وللمباراة االفتتاحية املقررة اخلميس في 
إطار املجموعة األولى، سيتولى األرجنتيني 
نستور بيتانا مهمة احلكم األس��اس��ي، ما 
مينحه فرصة أن يكون أول حكم يلجأ إلى 
تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم في 
ت��اري��خ النهائيات. وسيساعد بيتانا في 
مهامه مواطناه خوان بابلو بيالتي وهرنان 
ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو املساعد 

لإليطالي ماسيميليانو إراتي.

مونديال روسيا سيشهد ثورة في التحكيم

جانب من تدريبات العبي املنتخب الروسي
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انسحاب رييس من تشكيلة املكسيك بسبب اإلصابة

واجه املنتخب الكوستاريكي وجهازه الفني 
موجة ضخمة من االنتقادات، على خلفية أدائه 
املخيب لآلمال في مباراتيه الوديتني اللتني 
خاضهما مؤخرا في مواجهة إجنلترا وبلجيكا، 
استعدادا ألولى لقاءاته في بطولة كأس العالم 

2018 بروسيا أمام صربيا.
وترى وسائل اإلعالم في كوستاريكا وخبراء 
ومحللو كرة القدم أن املنتخب الكوستاريكي 

ليس مستعدا للمشاركة في املونديال.
وخسرت كوستاريكا 1 / 4 في مباراتها 
الودية أمام بلجيكا اإلثنني، وذلك بعد أن سقطت 
أم���ام إجن��ل��ت��را بهدفني نظيفني ي��وم اجلمعة 

املاضي.
ورغم أنها كانت أحد أبرز الدول التي شاركت 

ف��ي م��ون��دي��ال 2014، حيث وصلت إل��ى دور 
الثمانية، يبدو أن كوستاريكا تعاني في الوقت 
احلالي من تراجع املستوى الفني لالعبيها، 
مبا فيهم القائد بريان روي��ز، العب سبورتنج 
لشبونة ال��ب��رت��غ��ال��ي وامل��ه��اج��م كريستيان 
بوالنيوس، الذي تعافى لتوه من سلسلة طويلة 
من اإلص��اب��ات. وك��ان الالعبني من أب��رز أعمدة 

املنتخب الكوستاريكي في املونديال املاضي.
وتستهل كوستاريكا مشوارها في مونديال 
2018 أم��ام صربيا ي��وم األح��د املقبل، ضمن 
منافسات املجموعة اخلامسة، التي تضم أيضا 
كل من البرازيل وسويسرا. ورغم االنتقادات، 
قال املدير الفني لكوستاريكا، أوسكار راميريز، 
بعد مباراة الفريق األخيرة أم��ام بلجيكا، إن 

نتائج املباريات الودية كانت متوقعة بسبب 
املستوى الكبير للمنافسني.

وأض��اف راميريز قائال: »لقد توقعت هذا 
األمر، كنا نلعب أمام الفرق األفضل«.

ووجهت الصحف الكوستاريكية الصادرة 
الثالثاء انتقادات شرسة ملنتخب البالد وإلى 
امل��درب راميريز واتهمت األخير بأنه ال يعرف 
شيئا عن النجم البلجيكي الكبير إيدين هازارد، 
الذي دمر الدفاع الكوستاريكي، على حد قولها. 
وقالت صحيفة »ال ناسيون« الكوستاريكية: 
»بلجيكا كشفت عن كل األخطاء التي ال يجب 
أن يقع فيها املنتخب«. فيما قالت صحيفة 
»اك��س��ت��را«: »ال��ش��ك��وك وال��ت��ش��اؤم يحيطون 

باملنتخب«.

أعلن االحت��اد املكسيكي لكرة القدم أن 
مدافعه دييغو رييس انسحب من التشكيلة 
الرسمية بسبب اإلصابة، وذلك قبل 4 أيام 
من امل��ب��اراة األول��ى للمنتخب الوطني في 

مونديال روسيا أمام أملانيا حاملة اللقب.
وكتب االحت��اد املكسيكي في بيان نشره 
في وقت متأخر الثالثاء: »دييغو رييس لم 

يتمكن من التعافي بطريقة مرضية ويتعني 
عليه بالتالي االنسحاب من تشكيلة املنتخب 

الوطني في كأس العالم 2018«.
ول��م يوضح االحت��اد املكسيكي طبيعة 
اإلص��اب��ة التي يعاني منها الع��ب بورتو 
البرتغالي البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل 
اإلعالم املكسيكية أشارت إلى إصابة بتمزق 

في فخذه االمين.
وتابع االحت��اد أن العب وسط باتشوكا 
إري��ك غوتييريز )22 عاما( سيحل محل 

رييس.
وتستهل املكسيك مشوارها في املونديال 
األحد مبواجهة أملانيا في املجموعة السادسة 

التي تضم سويسرا وكوريا اجلنوبية.

املنتخب الكوستاريكي يتعرض لوابل من االنتقادات

بيتزي: ال نخشى رهبة االفتتاح أمام روسيا

يحتضن ملعب لوجنيكي، املباراة االفتتاحية لكأس العالم، بني 
صاحب األرض والضيافة، منتخب روسيا، أمام نظيره السعودي، 

اليوم اخلميس.
ويتسع امللعب، إلى حضور 80 ألف متفرج، ويدير اللقاء، احلكم 

األرجنتيني، نيستور بيتانا.
وتشارك روسيا، الدولة املضيفة في كأس العالم، باعتبارها األقل 
تصنيفا من بني 32 منتخبا يلعب في البطولة باحتاللها املركز ال� 70 

في تصنيف االحتاد الدولي، بينما تأتي السعودية في املركز ال� 67.
وكانت آخر مرة جت��اوزت فيها روسيا، دور املجموعات بكأس 
العالم في عام 1986، عندما كانت ضمن االحتاد السوفيتي، بينما 

كان الظهور الوحيد للسعودية في دور ال� 16 في عام 1994.
وميلك منتخب روسيا، فرصة واقعية في التأهل ل��دور ال� 16 
في كأس العالم، ألول مرة منذ أكثر من 30 عاما، بعد وقوعه، في 

مجموعة تضم مصر وأوروجواي والسعودية.
وسعى املدرب ستانيسالف تشيرتشيسوف، إلعادة بناء الفريق، 
وتقوية الدفاع حتديدا بعد سلسلة من اإلصابات اخلطيرة، لعدد من 

أكثر الالعبني أصحاب اخلبرة.
لكن منتخب روسيا، سيخوض البطولة، دون إبداء عالمات على 
التحسن، وسيواجه السعودية، في املباراة االفتتاحية للمونديال، 

اخلميس املقبل.
وذاق��ت روسيا، طعم الفوز آلخر مرة عندما تفوقت 4-2 على 
كوريا اجلنوبية، واستفادت من هدفني باخلطأ، أما في آخر مباراتني 
وديتني قبل املونديال، فإنها خسرت من النمسا وتعادلت مع تركيا 
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وفي 2008، وصلت روسيا للدور قبل النهائي ببطولة أوروبا، 
وكان هذا إجنازا لدولة فشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم قبل 

وبعد هذه املشاركة القارية مباشرة، كما لم تترك بصمة عن بلوغ 
النهائيات في 2014، وج��اءت خلف بلجيكا واجل��زائ��ر في نفس 

املجموعة.
ويعني ه��ذا التراجع الهائل في فترة قصيرة، أن القليل من 
املشجعني الروس يتمسكون باألمل في حتقيق املجد على أرضهم، 
لكن بالنسبة لالعبني، فإنهم يترقبون فرصة إلثبات الذات في مباراة 

رسمية.
كما ستكون الفرصة متاحة أم��ام املهاجم القناص فيودور 
سمولوف، الذي حتول ملاكينة أه��داف منذ خرج من التشكيلة في 

.2014
وسجل سمولوف، أكثر من 60 هدفا في آخر 3 مواسم مع فريقه 
كراسنودار، وإذا منحه رفاقه، ما يكفي من التمريرات، فإنه يدرك 

كيفية حتويل الكرة نحو الشباك.

ويبدو نظريا أن تسجيل األهداف سيكون ممكنا أمام السعودية، 
التي تعرضت مؤخرا لهزائم متتالية في مباريات ودية أمام إيطاليا 
وبيرو وأملانيا، رغم أنها أظهرت حملات من األداء القوي، من خالل 

الفوز على اجلزائر واليونان.
وتعتمد السعودية على قاعدة من الالعبني احملليني، وستكشف 
كأس العالم عن مدى جناح جتربة إرسال بعض الالعبني إلى أندية 

إسبانية على سبيل اإلعارة في النصف الثاني من املوسم.
وبعد التألق في نسخة 1994، كانت مشاركات السعودية باهتة 

في النهائيات، وآخرها في 2006.
وف��ازت السعودية، مبباراتني وديتني لها قبل اخلسارة في 3 
مباريات متتالية، وكانت األخيرة بنتيجة 1-2 أمام أملانيا، حاملة 
لقب كأس العالم. وتقابل الفريقان، مرة واحدة فقط، وكانت مباراة 

ودية عام 1993، انتهت بفوز السعودية 2-4. 

العبو املنتخب السعودي قبل التدريبات


