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أظهرت روسيا مستضيفة كأس العالم لكرة 
القدم 2018 روحا قتالية عالية لتعدل تأخرها 
بهدف مرتني وتتعادل 3-3 مع اسبانيا وديا 
الثالثاء منهية سلسلة تشمل ستة انتصارات 

متتالية لفريق املدرب يولن لوبتيجي.
وسيطرت اسبانيا على ال��ش��وط األول 
بعد أن سجلت ه��دف التقدم بضربة رأس 
م��ن ج���وردي ألبا ورك��ل��ة ج���زاء، لعب فيها 
احلظ دورا كبيرا بعد ملسة يد، سجل منها 

املدافع سيرجيو رام��وس الهدف الثاني في 
الدقيقة 35. وعادت روسيا، التي تعادلت مع 
إيران وخسرت أمام األرجنتني في املباراتني 
الوديتني السابقتني لها ضمن استعداداتها 
لنهائيات 2018، ألجواء اللقاء بفضل حترك 
جماعي رائع أنهاه املهاجم فيدور سمولوف 
ف��ي الشباك قبل أرب���ع دق��ائ��ق على نهاية 

الشوط األول.
وشق العب الوسط اليكسي ميرانتشوك 

طريقه نحو القائم القريب ليتعادل ملنتخب 
ب��الده بعد م��رور خمس دقائق على بداية 
الشوط الثاني لكن اسبانيا استعادت تقدمها 
سريعا بعدها بثالث دقائق بفضل ركلة جزاء 

أخرى سددها القائد راموس.
لكن روسيا ردت ثانية بتحرك سريع 
حيث اس��ت��ع��ادت ال��ك��رة عقب رم��ي��ة متاس 
نفذتها اسبانيا. ووصلت الكرة إلى سمولوف 
مهاجم كراسنودار، وكبير هدافي ال��دوري 

ال��روس��ي املمتاز ف��ي اخ��ر موسمني، ال��ذي 
أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 70 مرت من 
احل��ارس ديفيد دي خيا ال��ذي بدا بال حول 

وال قوة.
وفي الدقيقة األخيرة من الزمن األصلي 
للقاء ح���اول رودري��ج��و م��وري��ن��و مهاجم 
اسبانيا ال��وص��ول لكرة ش���اردة ليصطدم 
باحلارس الروسي اندريه لونيف الذي مت 

نقله على محفة إلى خارج امللعب. 

أحبطت اجنلترا نظيرتها البرازيل 
لتتعادل ب��دون أه���داف م��ع بطلة العالم 
خمس م��رات باستاد وميبلي في مباراة 

ودية لكرة القدم مخيبة لآلمال الثالثاء.
وأش��رك تيتي م��درب البرازيل تشكيلة 
أساسية كاملة، ضمت نيمار العب باريس 
سان جيرمان صاحب أغلى صفقة انتقال 
ف��ي ال��ت��اري��خ، لكن رغ��م نغمات السامبا 
ال��ص��ادرة م��ن خمسة آالف م��ن جماهير 
املنتخب فشل الفريق في التألق في ليلة 

باردة.
ورمبا تعرف جاريث ساوثجيت مدرب 
اجنلترا بشكل أفضل على إمكانات العبيه 
بعد التعادل بدون أهداف مع املانيا بطلة 
العالم األسبوع املاضي وقدم الفريق أداء 
دفاعيا رائعا حتى مع عدم ظهور الفريق 

الضيف بشكل جيد.
وت��ص��درت ال��ب��رازي��ل تصفيات كأس 
العالم في أمريكا اجلنوبية بسهولة لتبلغ 
النهائيات التي ستقام العام املقبل وفازت 
ف��ي 13 م��ن 16 م��ب��اراة منذ ت��ول��ي تيتي 
املسؤولية لكنها لم تهدد مرمى جو هارت 
حارس اجنلترا والذي أصبح أول حارس 
للمنتخب يحافظ على شباكه نظيفة أمام 

بطلة العالم خمس مرات منذ 1990.
وج���اءت أف��ض��ل ف��رص��ة ل��ل��ب��رازي��ل من 

تسديدة فرناندينيو التي ملست القائم.
وقال فرناندينيو »اجنلترا كانت قوية 
في الدفاع. كان من الصعب صنع الفرص 
في الشوط األول. بعد استئناف اللعب 
صنعنا بعض ال��ف��رص لكن ل��أس��ف لم 

نستطع التسجيل«.
وبلغ مجموع املباريات الدولية لالعبني 
في تشكيلة اجنلترا األساسية 208 مقابل 
454 للبرازيل لكن رغ��م الضغط على 
الدفاع ق��دم جو جوميز، ال��ذي ش��ارك في 
مباراته الدولية األول��ى، وج��ون ستونز 
وه��اري مجواير أداء رائعا بينما وضح 

تأثير ماركوس راشفورد في الهجوم.

وقال ساوثجيت الذي غاب عن تشكيلته 
العديد م��ن الالعبني ال��ذي��ن سينضمون 
إلى املنتخب في كأس العالم »فيما يتعلق 
بالروح واملقاومة والصمود كان الوضع 

كما أريد«.
وأض����اف »ل���م نستطع احل��ف��اظ على 
الكرة. أظهرنا مقاومة وجرأة وأداء دفاعيا 

مذهال«.
ومع وجود نيمار وجابرييل جيسوس 
وفيليب كوتينيو في التشكيلة األساسية 
للبرازيل كانت املباراة توحي بليلة صعبة 

لدفاع اجنلترا.
وقضت صاحبة األرض أغلب املباراة 
وهي تشاهد الكرة بني أقدام العبي البرازيل 

التي كانت محبطة في الثلث الهجومي.
واستمتع هارت، الذي شارك في مباراته 
الدولية 75، بليلة هادئة وهو أمر لم يكن 

يتخيله.
وق��ال احل��ارس اإلجنليزي »اعتقد أن 
خط الدفاع كان استثنائيا. جو )جوميز( 
لعب ضد أح��د أفضل الالعبني في العالم 
)نيمار( وكان ممتازا. لعبنا ضد اثنني من 
أفضل املنتخبات في العالم ولم نفز لكن 

لم نخسر«.
وك��ان األداء في الشوط الثاني أفضل 
إذ انطلق راشفورد نحو األم��ام لكنه وجد 
نفسه محاطا مبدافعي البرازيل التي ردت 
بهجمة مرتدة وم��رر نيمار كرة إلى داني 

الفيس لكن هارت أنقذ األمور.
ودخ��ل الفيس في نقاش حاد مع جيك 
ليفرمور العب وسط اجنلترا بعد تعبيره 

عن غضبه بسبب تدخل لم يكن مؤذيا.
وج���اءت أفضل ف��رص ال��ب��رازي��ل قرب 
النهاية حيث كاد كوتينيو أن يهز الشباك 
وسدد البديل فرناندينيو كرة ملست القائم 

وأنقذ هارت فرصة من باولينيو.
وكاد البديل دومينيك سوالنكي أن مينح 
اجنلترا الفوز في اللحظات األخيرة لكنه 

لقطة من مباراة إجنلترا والبرازيلأخفق أمام املرمى. 

6 أهداف مباراة روسيا وإسبانيا شهدت 

 سجل كريستيان إريكسن ثالثة أهداف في انتصار 
الدامنارك الساحق 5-1 على مضيفتها أيرلندا في إياب 
ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم الثالثاء لتحجز 
بطاقة التأهل األخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 

.2018
وتأخرت الدامنارك بهدف مبكر من ضربة رأس من 
شني دافي لكنها سيطرت سريعا على املباراة وهزت 
الشباك بهدفني متتاليني األول عندما سدد اندرياس 
كريستينسن كرة بعد نصف ساعة اصطدمت بالقائم 

وملست سيروس كريستي إلى داخل الشباك.
وتبع ذلك الهدف الثاني من اريكسن ال��ذي ضمن 
الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 64 قبل أن 

يكمل ثالثيته بعد خطأ دفاعي بعد ذلك بعشر دقائق.
وأضاف نيكالس بندتنر الهدف اخلامس من ركلة 
ج��زاء قرب النهاية لتصل الدامنارك للمرة اخلامسة 
إلى نهائيات كأس العالم بعدما تعادلت بدون أهداف 

في الذهاب.
وقال مارتن اونيل مدرب ايرلندا لشبكة ار.تي.ئي 
الوطنية »كلنا خسرنا في النهاية ال شك في ذل��ك... 

األهداف كانت بسهولة تامة«.
وبدت األمور غير ذلك متاما عندما استغل دافي خطأ 

في الدفاع ليمنح صاحبة األرض التقدم.
وحول نيكوالي يورجنسن كرة عالية باجتاه مرماه 
بعد ركلة حرة لكن مدافع برايتون اند هوف البيون 

وصل للكرة قبل كاسبر شمايكل ليهز الشباك ويسعد 
اجلماهير باستاد افيفا.

لكن ال���دامن���ارك ل��م تشعر بالقلق وأن��ق��ذ داري��ن 
راندولف حارس ايرلندا الذي تألق في مباراة الذهاب 

فرصتني من وليامز كفيست وبيون سيستو.
وح��اول��ت ايرلندا ع��دم اللجوء للدفاع واستمرار 
بدايتها الرائعة بفرصتني من املهاجم داري��ل ميرفي 
ال��ذي سدد في الشباك اجلانبية بينما أط��اح جيمس 

مكلني بتسديدة أخرى.
وتوقع اونيل مدرب ايرلندا أن فريقه سيكون بحاجة 
إل��ى هدفني ليعود لكأس العالم بعد غياب منذ عام 
2002 وحتول ذلك إلى حقيقة بعدما وضع سيستو 
الكرة من بني ساقي هاري ارتر بعد ركلة ركنية أدت 

إلى هدف التعادل.
وفقد ستيفن وارد الكرة في منتصف امللعب لتصل 
إلى اريكسن الذي سدد من عند حدود منطقة اجلزاء 

لتصطدم الكرة بالعارضة إلى داخل املرمى.
وانهارت صاحبة األرض وأصبح من السهل اختراق 
دفاعها في الهجمات املرتدة حيث وصل اريكسن إلى 

هدفه 11 في التصفيات.
وقال اريكسن »هذا شعور مجنون. كنا نكافح سويا 

منذ وقت طويل«.
وتركت أغلب جماهير ايرلندا االستاد قبل أن يكمل 

بندتنر الهزمية املذلة. 

2018 الدامنارك تكتسح إيرلندا بخماسية وتتأهل بجدارة ملونديال روسيا 

فرحة العبي الدامنارك

قال بيتر تشك ح��ارس أرسنال إن التفوق على 
ال��غ��رمي توتنهام هوتسبير ف��ي ج���دول ال���دوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم ال يشكل أولوية لفريقه 
مشيرا إلى أن فريق ماوريسيو بوكيتينو يجب أن 
يفوز بلقب إلثبات إلى أي مدى تطور بالفعل حتت 

قيادة مدربه األرجنتيني.
وفي املوسم املاضي، أنهى توتنهام ال��دوري في 
مركز أفضل من أرسنال ألول مرة منذ 22 عاما إذ حل 

وصيفا للبطل تشيلسي.
أم��ا فريق امل���درب أرس��ني فينجر فاحتل املركز 
اخلامس وفقد فرصة املشاركة في دوري أبطال 
أوروب��ا لكنه أنهى املوسم بالفوز بكأس االحت��اد 

االجنليزي للمرة الثالثة في أربع سنوات.
وقال تشك حملطة سكاي سبورتس »يأتي دائما 
عام غريب تتغير فيه األمور لكن املهم بالنسبة لنا 
أن ننافس مع بقية الفرق على لقب الدوري املمتاز..

سننافس لتحقيق املجد«.

وأضاف «ال ننافس توتنهام فقط وعندما تفوقنا 
عليهم في الترتيب قبل عامني شعرنا باإلحباط ألننا 

لم نحرز اللقب.
»هدفنا ه��و التتويج باللقب وحتقيق جناح 
خالل املوسم وليس بالضرورة النظر ملا يفعله 

توتنهام«.
ون��اف��س توتنهام حت��ت ق��ي��ادة بوكيتينو في 
املوسمني املاضيني على لقب ال���دوري كما أصبح 
ضمن فرق الصفوة في دوري أبطال أوروبا بفوزه 

على ريال مدريد وبروسيا دورمتوند هذا املوسم.
لكنه عجز عن الفوز بأي لقب كبير منذ توج بكأس 
رابطة األندية االجنليزية في 2008 ويرى تشك أن 
الفوز بلقب أمر ضروري لتوتنهام من أجل تطوره. 
وتابع »هناك حلقة مفقودة دوما لديهم لكن ميكنني 
القول إن بوكيتينو صنع الفارق. نافس الفريق في 
السنوات األخيرة لكن يجب أن يتأكد من قدرته على 

الفوز بلقب إلظهار مدى تطوره«.

تشك: توتنهام يجب أن يفوز بلقب 
إلثبات تطوره
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التعادل يخيم على قمة إجنلترا والبرازيل الودية في وميبلي

يضع مدرب آرسنال اإلجنليزي، الفرنسي آرسني 
فينغر، تركيزه على ناديه، لكنه ال يستبعد قيادة 

منتخب وطني في املستقبل.
وق��اد فينغر آرس��ن��ال ل�3 أل��ق��اب ف��ي ال���دوري، 
وفاز معه بكأس االحت��اد اإلجنليزي 7 مرات خالل 
مشواره البالغ 21 عاما مع النادي اللندني، ووقع 

عقدا جديدا ملدة عامني في مايو املاضي.
وتكهنت وسائل إع��الم في ع��دة مناسبات بأن 
فينغر )68 عاما( قد يتولى تدريب عدة منتخبات 

بينها إجنلترا وفرنسا.
وقال فينغر في تصريح تلفزيوني: »رمبا أفعلها 

ف��ي مرحلة م��ا، لكن اآلن أح��ب العمل اليومي في 
األندية، ألن االختبار احلقيقي هناك«.

وأض��اف: »لن يكون عندي دائما القوة البدنية 
لكي أفعل ذلك، لذا رمبا أنتقل لتدريب منتخب وطني. 
حياتي مرتبطة بكرة القدم وه��ذه حقيقة ثابتة.. 
الطريقة التي أفعل بها ذلك ستكون مرتبطة بحالتي 

البدنية«.
وردا على سؤال عما إذا كان من املمكن أن يكون 
موجودا في كأس العالم 2022، قال فينغر: »رمبا.. 
ال أحد يعلم«. ويلتقي آرسنال مع منافسه التقليدي 
توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن السبت املقبل.

2022 فينغر: قد أدرب أحد منتخبات مونديال 

أكد رئيس االحتاد اإلسباني لكرة القدم خافيير 
تيباس، الثالثاء، أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو 
في مباريات ال��دوري اإلسباني بداية من املوسم 

املقبل.
وقال تيباس في مدريد: »املوسم املقبل سيشهد 
اس��ت��خ��دام تقنية الفيديو ف��ي م��ب��اري��ات ال���دوري 
اإلسباني، ال شك في ذلك، نحن نحقق تقدما كبيرا 

في مناقشتنا مع األندية حاليا، وسنكون على اهبة 
االستعداد قريبا«.

وأعرب تيباس عن ثقته في زيادة عائدات البث 
التليفزيوني ملباريات ال��دوري اإلسباني »نعتقد 
أنها ستصل إلى 2300 مليون يورو، بواقع 1000 
مليون يورو من السوق الدولي و1300 مليون من 

السوق احمللي«.

تطبيق »تقنية الفيديو« في »الليغا« املوسم املقبل

رئيس رابطة »الليغا« يؤكد بقاء ميسي في برشلونة
أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة »الليغا« 
املنظمة للدوري اإلسباني، أن األرجنتيني 
ليونيل ميسي جدد عقده مع نادي برشلونة، 
على رغم أن املعنيني باألمر لم يعلنوا ذلك 

رسميا.
م��ن جهة أخ��رى توقع تيباس انتعاش 
خزينته مع صفقة جديدة للنقل التلفزيوني 
في موسم 2019-2020، ميكن أن تصل إلى 

2،3 مليار يورو )2،7 مليار دوالر( سنويا.
وقال تيباس الثالثاء في مؤمتر صحافي 

إنه يأمل في التوصل الى اتفاق جديد بشأن 
حقوق النقل التلفزيوني قبل آذار/م��ارس 
2018، وأن املبلغ يشمل رسوما حلقوق البث 

احمللية والدولية.
وقال »أعتقد أننا سنصل إلى 2،3 ملياري 
ي����ورو«، قبل التعبير ع��ن م��خ��اوف��ه حول 
تكاليف محتملة الستقالل كاتالونيا عن 

إسبانيا.
وعن احتمال ترك ثالثة أندية كاتالونية 
مشاركة في الدرجة األول��ى في حال حتقق 

لالقليم مطلب االستقالل عن إسبانيا، قال 
تيباس »نحن ف��ي خضم مشكلة ق��د تؤثر 

كثيرا على قيمة مسابقاتنا«.
وأش��ار إلى أن الليغا قد تفقد ما بني »20 
إلى 25 باملئة من قيمتها« في حال انسحاب 

برشلونة من الدوري اإلسباني.
وف��ي قضية تعني ال��ن��ادي الكاتالوني 
ومشجعيه اإلس��ب��ان وح���ول ال��ع��ال��م، أكد 
تيباس أن هّداف الفريق ليونيل ميسي وّقع 
على متديد عقده مع فريقه، وال��ذي ينتهي 

بنهاية هذا املوسم، حتى سنة 2021.
وق��ال »ميسي جدد عقده، على األق��ل هذا 
ما قاله برشلونة لي. العقود تصبح رسمية 
عند توقيعها، وليس عندما يعلن النادي عن 

توقيعها«.
وك��ان رئيس برشلونة جوسيب ماريا 
بارتوميو أشار في سبتمبر أن ميسي سيوقع 
جتديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2018، 
خ��الل شهر، بعدما ق��ام وال��ده ال��ذي يتولى 

أيضا إدارة أعماله، بذلك في يونيو املاضي.

روسيا تفرض التعادل على إسبانيا وديا في لقاء مثير


