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انهار دفاع مصر في أول 17 دقيقة من الشوط 
الثاني إذ اهتزت شباكه ثالث مرات في الهزمية 
3-1 أمام روسيا في املباراة الثانية للمجموعة 

األولى في سان بطرسبرج يوم الثالثاء.
وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف 
عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة روم��ان 
زوب��ن��ن وأض���اف دينيس تشيرشيف الهدف 
الثاني في الدقيقة 59 وبعد ذلك بثالث دقائق 
أضاف ارتيم جيوبا هدفا آخر بعد مجهود فردي 

رائع.
وأحرز محمد صالح أول هدف ملصر في كأس 
العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة اجلزاء 
التي حصل عليها واحتسبها احلكم انريكي 
كاسيريس القادم من باراجواي، الذي منح مصر 
ركلة حرة في البداية، وذلك بعد مراجعة حكم 

الفيديو املساعد في الدقيقة 73.
ول��و انتصرت أوروج���واي أو تعادلت يوم 
األربعاء مع السعودية ستتأهل مع روسيا إلى 
دور الستة عشر رسميا على أن حتدد املواجهة 

بينهما يوم االثنن متصدر املجموعة األولى.
ورفعت روسيا رصيدها إلى ست نقاط بعد 
فوزها في االفتتاح -5صفر على السعودية 
متقدمة ب��ث��الث ن��ق��اط على اوروج����واي التي 

تغلبت -1صفر على مصر.
بينما ال متلك مصر والسعودية أي نقاط.

وأصبحت روسيا في موقف إيجابي غير 
متوقع مقارنة بحالة التشاؤم التي كانت لدى 
اجلماهير قبل انطالق البطولة وبعد انتصارين 
وتسجيل ثمانية أهداف يبدو أن املنتخب سرق 

قلوب املشجعن.
وب��دال من التأثر بالضغط الكبير بدا فريق 

املدرب ستانيسالف تشيرتشيسوف واثقا.
وت��أم��ل مصر ال��ت��ي ت��واج��ه السعودية في 
املباراة األخيرة يوم االثنن املقبل في حتقيق 
فوزها األول في املشاركة الثالثة لها في كأس 

العالم بعد نسختي 1934 و1990.
وشارك صالح في التشكيلة األساسية بعد 
تعافيه من إصابة في الكتف تعرض لها مع 

ليفربول في نهائي دوري أبطال اوروب��ا أمام 
ريال مدريد الشهر املاضي.

وأدخ��ل االرجنتيني هيكتور كوبر تغييرا 
واحدا على التشكيلة األساسية إذ أشرك صالح 

منذ البداية على حساب عمرو وردة.
ع���ل���ى اجل����ان����ب االخ������ر أدخ������ل امل�����درب 
تشيرتشيسوف تغييرين ع��ل��ى تشكيلته 
مبشاركة اجلناح دينيس تشيرشيف الذي أحرز 
هدفن في املباراة املاضية بدال من العب الوسط 

االن جاجويف املصاب.
وكان التغيير اآلخر مشاركة املهاجم ارتيم 
جيوبا، الذي هز الشباك بعد دقيقة من نزوله 
كبديل في الشوط الثاني، منذ البداية بدال من 

فيودور سمولوف.
وك��اد ص��الح أن يصنع الهدف األول عندما 
مرر كرة إلى محمود حسن ”تريزيجيه“ الذي 
س��دد بجوار القائم األيسر ملرمى روسيا في 

الدقيقة 16.
وأرس��ل محمد عبد الشافي متريرة عرضية 

إلى مروان محسن الذي ملسها برأسه لكن دفاع 
روسيا أبعد الكرة قبل أن تصل إلى صالح.

وح���ول محسن مت��ري��رة فتحي العرضية 
بضربة رأس خارج املرمى وسط أداء هجومي 
أفضل من مصر مقارنة باملواجهة األول��ى ضد 

اوروجواي.
وكاد صالح أن يهز الشباك قبل ثالث دقائق 
من نهاية الشوط األول لكن تسديدته من عند 

حدود منطقة اجلزاء مرت بجوار القائم األمين.
انهيار

وتلقت مصر ضربة قوية في الدقيقة الثانية 
م��ن ال��ش��وط الثاني عندما ه��ز فتحي شباكه 

باخلطأ.
وأرس��ل الكسندر جولوفن متريرة عرضية 
أبعدها احل��ارس محمد الشناوي بقبضة يده 
لتصل إل��ى زوبنن ال��ذي س��دد ك��رة منخفضة 

حولها فتحي في مرماه.
واعترض العب مصر على وج��ود دفعة من 

املهاجم جيوبا لكن احلكم لم يستمع العتراضه.

وهذا هو الهدف العكسي اخلامس في النسخة 
احلالية البطولة فيما شهدت نسخة 1998 الرقم 

القياسي برصيد ستة أهداف.
واهتزت شباك مصر مرتن في ثالث دقائق.

وانطلق ماريو فرنانديز البرازيلي األصل 
الكرة من الناحية اليمنى ومررها إلى تشيرشيف 
ال���ذي وض���ع ال��ك��رة م��ن ب��ن س��اق��ي احل���ارس 

الشناوي.
وبعد ذلك بدقيقتن سيطر جيوبا على كرة 
بعد ركلة حرة وحافظ عليها بعد تدخل من أحمد 
حجازي وراوغ علي جبر ووض��ع الكرة على 

يسار الشناوي.
وق��ال جيوبا ”أهم ش��يء أننا ف��زن��ا. اعتقد 
أن روسيا كلها سعيدة وحتتفل. نحن سعداء 

بطريقة ال تصدق. أشكر كل من ساندنا“.
وأض��اف ”كل العب قاتل اليوم في كل مكان 
في امللعب. لم مننح مصر سنتيمترا واحدا على 

أرض امللعب. عزلنا صالح ونستحق الفوز“.
وأه���در تريزيجيه فرصة تقليص الفارق 

عندما م��رت تسديدته ب��ج��وار القائم قبل أن 
يشارك وردة بدال منه.

وقلص صالح الفارق من ركلة جزاء حصل 
عليها بعد تدخل من زوبنن.

الروسي تشيرشيف يحتفل باحراز هدف في 
شباك مصر بكأس العالم يوم الثالثاء. تصوير: 

مايكل دالدر - رويترز.
وطالبت مصر باحلصول على ركلة جزاء 
أخرى بعد تدخل من ايليا كوتيبوف ضد مروان 
محسن لكن احلكم رفض احتساب أي شيء أو 

مراجعة حكم الفيديو.
وقال كوبر الذي واجه على الفور أسئلة عن 
مستقبله ”الشوط األول كان جيدا ثم قدمنا أداء 
سيئا للغاية خالل 10 أو 15 دقيقة في الشوط 

الثاني ولهذا السبب خسرنا“.
وتابع ”رحيلي أو استمراري ال يعتمد علي 
وما زال أمامنا مباراة أخرى في كأس العالم. 
يجب أن تنتظر حتى اخر دقيقة رغم أن حظوظنا 

ضئيلة للغاية“. 

محمد صالح أحرز أول أهداف مصر في املونديال

أصبحت ال��ق��وة البدنية للمهاجم 
ال��ص��ري��ح، م��ث��ل احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة 
ب��االن��ق��راض ف��ي ك��رة ال��ق��دم احلديثة، 
لكن أرتيم جيوبا، مهاجم روسيا، قدم 
تذكرة، خالل الفوز 3-1 على مصر في 
كأس العالم، بضرورة تقدير أصحاب 

البنية القوية في اخلط األمامي.
وواج���ه دف��اع مصر، صعوبات في 
التعامل مع قوة وشراسة جيوبا )29 
عاما(، في املباراة التي انتصرت فيها 
روسيا، لتصبح قاب قوسن أو أدنى، 
من التأهل للدور الثاني من املجموعة 

األولى.
ولعب جيوبا، في التشكيلة األساسية 
على حساب فيودور سمولوف، بعد أن 
شارك كبديل، وهز الشباك أمام السعودية 
في املباراة االفتتاحية، ولعب دورا كبيرا 
في الهدف األول في الدقيقة 47، عندما 
التحم مع أحمد فتحي، قائد مصر، الذي 

وضع الكرة، باخلطأ في مرماه.
وبعد ذلك سجل جيوبا الهدف الثالث 

بنفسه، بطريقة مباشرة وتقليدية.
وارتقى جيوبا عالًيا، ليسيطر على 

ك��رة طويلة ب��ص��دره، ث��م ش��ق طريقه 
متجاوزا علي جبر، قبل أن يضع الكرة 
بثقة في الشباك، قبل أن يحتفل ونظرة 

من السعادة مرتسمة على وجهه.
وقال ستانيسالف تشيرتشيسوف، 
مدرب روسيا، إن قوة جيوبا في ألعاب 
الهواء، هي التي جعلته يشرك املهاجم 

في التشكيلة األساسية.
وأضاف »نعرف نقطة ضعف مصر، 
من الناحية اخلططية كان جيوبا يالئم 

خطتنا، بالنسبة للمهاجم الصريح«.
لكن قبل 6 أشهر، كان ميكن جليوبا، 
أن يعتقد أن��ه ق��د ال ينضم للتشكيلة 

املكونة من 23 العبا في كأس العالم.
وق���رر روب��رت��و مانشيني، م��درب 
زينيت سان بطرسبرج السابق، والذي 
عن مؤخرا مدرًبا إليطاليا، أن جيوبا 
زائد عن حاجته، وأعاره آلرسنال توال، 

أحد أندية وسط الترتيب.
وبالنسبة لالعب في خبرة جيوبا 
ووض��ع��ه، ك��ان ال��ق��رار مبثابة ضربة 
موجعة، لكنه رد بقوة وأحرز هدفا في 
الدقيقة 88، ليتعادل فريقه 3-3 مع 

زينيت، ثم ركض باجتاه اخلط اجلانبي 
ليحتفل أمام مانشيني مباشرة.

وكانت ه��ذه الشراسة والرغبة في 
إثبات خطأ منتقديه واضحة مرة أخرى 

أمام مصر.
وقال جيوبا »أنا متحمس دائما، أنا 
سعيد بوجودي هنا. أنا فخور للغاية. 
نستحق ما حدث، ألننا لم نترك لهم أي 

مساحة«.
ويبدو جيوبا مثل القائد في املنتخب 
الوطني، وقامت اجلماهير املوجودة في 
استاد زينيت بسان بطرسبرج، أمس 

الثالثاء، بإظهار تقديرها للمهاجم.
وأوض��ح جيوبا »أه��م شيء هو أننا 
انتصرنا. البلد بأكمله سعيد على ما 
أعتقد.. روس��ي��ا حتتفل. نحن سعداء 

للغاية. أشكر كل شخص على دعمه«.
وتابع املهاجم »نحن سعداء بجنون. 
فعلنا كل ما في وسعنا، كنا مستعدين 

وبذلنا جهدا كبيرا«.
وال يفتقر املهاجم قوي البنية للطموح 
أي��ض��ا، حيث ق��ال »ن��ري��د ال��ف��وز بكأس 

العالم«.
أرتيم جيوبا مهاجم روسيا

 ق��ال األرجنتيني هيكتور كوبر مدرب 
مصر بعد اخل��س��ارة 3-1 أم���ام روسيا 
صاحبة األرض ف��ي ك��أس ال��ع��ال��م لكرة 
القدم إنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه 

املسؤولون ذلك.
وك���ان االحت����اد امل��ص��ري ق��د دخ���ل في 
مفاوضات مع كوبر خالل األشهر املاضية 
لتجديد عقده ملدة عامن لكن تأجل حسم 

األمر إلى ما بعد كأس العالم هذا الصيف.
وق��ال كوبر في مؤمتر صحفي الثالثاء 
بعدما أصبحت مصر على أعتاب اخلروج 
املبكر ”استمراري في العمل ال يعتمد علي 
فقط ولكن أيضا على املسئولن فإذا كانوا 

غير سعداء بأدائي فسوف أغادر فورا.
”ولكن ال يزال أمامنا مباراة أخرى وفى 

كأس العالم علينا أن ننتظر حتى النهاية“.

وخسرت مصر في اجلولة االفتتاحية 
-1صفر أمام أوروج��واي بعدما استقبلت 
هدفا ف��ي اللحظات األخ��ي��رة بينما انهار 
الدفاع في بداية الشوط الثاني واستقبل 
ثالثة أه��داف لتأتي الهزمية الثانية على 
التوالي. وستختتم مصر مشوارها أمام 

السعودية يوم االثنن.
وقال كوبر الذي قاد مصر للتأهل لكأس 
العالم ألول مرة منذ 1990 ”املهم اآلن أن 

ننهي هذه البطولة بأفضل النتائج.
”صحيح أن فرصنا محدودة ولكن ال 

نعلم ماذا سيحدث في األيام القادمة“.
وذكرت تقارير محلية أن االحتاد املصري 
ال ينوي اإلبقاء على كوبر بعد كأس العالم 
لكن لم يخرج أي تعليق رسمي بعد عن 

مستقبل املدرب األرجنتيني الشهير. 

كوبر: سأرحل عن تدريب مصر لو طلب املسؤولون ذلك

شراسة جيوبا تفسر التفوق الروسي في املونديال
هيكتور كوبر

منتخب الفراعنة يسقط أمام الدب الروسي بثالثية

Thursday 21th June 2018 - 12 th year - Issue No.3214اخلميس 7 شوال 1439 ه�/ 21 يونيو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3214

الفيفا »راض متاما« عن »حكم 
الفيديو املساعد«

أبدى االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا«، رضاه 
التام عن أداء نظام »حكم الفيديو املساعد« الذي 
يطبق للمرة األول��ى مبونديال روسيا، وكذلك عن 
مستوى التحكيم بشكل عام في األيام الستة األولى 

من منافسات البطولة.
وقال بيان لالحتاد الدولي: »الفيفا راض متاًما عن 
مستوى التحكيم حتى اآلن، وكذلك التطبيق الناجح 
لنظام حكم الفيديو املساعد، ال��ذي ج��رى تقبله 

وتقديره بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم«.
وأض����اف ال��ب��ي��ان »ال ش��ك ف��ي أن مناقشات 
وانقسامات في الرأي ستدور بشأن بعض القرارات، 
ونحن نقدر تفهمكم حلقيقة أنه من غير املمكن أن 

يعلق الفيفا بشأن كل موقف«.
وحتى اآلن، شهدت كأس العالم احلالية، احتساب 

4 ضربات جزاء عبر نظام حكم الفيديو املساعد، 
خالل 17 مباراة، إلى جانب مراجعة قرار منح بطاقة 

حمراء.
وم��ن ب��ن اللقطات امل��ث��ي��رة ل��ل��ج��دل، ادع���اءات 
البرازيلين وقوع عرقلة قبل تسجيل سويسرا هدف 
التعادل )1-1( في مباراة الفريقن، وكذلك مطالبة 
العبي إجنلترا بضربة ج��زاء خ��الل امل��ب��اراة التي 

انتهت بالفوز على تونس )1-2(.
ويطبق نظام حكم الفيديو املساعد للمرة األولى 
باملونديال، لكنه اختبر بالفعل خالل كأس القارات 
2017 بروسيا، وكأس العالم لألندية، إلى جانب 
بعض مسابقات ال��دوري، ومنها ال��دوري األملاني 

)بوندسليجا(، والدوري اإليطالي.

قال الكرملن، أمس األربعاء، إن املوقوف سيب بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( سابقا يقضي زيارة خاصة إلى روسيا وأي اجتماعات يخطط لها خالل 
وج��وده ستكون خاصة ولن تكون في اإلط��ار الرسمي. ووص��ل بالتر إلى موسكو  
ملتابعة كأس العالم لكرة القدم والتقط بعض الصور مع املشجعن في الفندق، بينما 
قال متحدثه الرسمي إنه سيلتقي الرئيس الروسي فالدميير بوتن. وردا على سؤال 
حول موعد اجتماع بوتن مع بالتر قال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملن »أي 
اجتماعات ستعقد ستكون ضمن إطار زيارته اخلاصة وليست الرسمية«. وميضي 
بالتر، الذي قاد الفيفا على مدار 17 عاما، فترة إيقاف ل�6 سنوات عن ممارسة أي 
انشطة لها عالقة بكرة القدم، بسبب تصرفاته التي تخالف ميثاق أخالقيات املؤسسة 

التي تعرضت لهزة بسبب فضيحة فساد عاملية طالتها عام 2015.

سيب بالتر حلظة وصوله إلى روسيا

روسيا: زيارة بالتر  غير رسمية


