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أوستراليا

ألمانيا

انطالقة هجومية و«هاتريك» لتقنية الفيديو
خطفت تقنية اإلعادة عبر الفيديو
األنظار في المباريات الثالث األولى في
انطالق كأس القارات في روسيا ،بعد
أن شهدت  3حاالت ،بينها اثنتان في
مباراة واحدة ،نتج منها إلغاء هدفين
واحتساب هدف
ل ـ ــم يـ ـك ــن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رونالدو نجم انطالق كأس القارات في
روسيا .كل األنظار كانت على «الدون»
بعد أدائــه الرائع في ختام املوسم مع
ريــال مدريد اإلسباني الــذي قــاده إلى
ال ـت ـت ــوي ــج ب ـث ـنــائ ـيــة ال ـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي
ودوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،لـكــن «س ــي آر
 »7ل ــم يـسـجــل وس ـقــط مـنـتـخــب ب ــاده
في فخ التعادل أمام نظيره املكسيكي
 2-2في املجموعة األولى .ببساطة ،من
كان نجم اليومني األولني في البطولة
هي تقنية الفيديو التي قالت كلمتها
في اليوم الثاني في مباراتي البرتغال
أمام املكسيك وتشيلي أمام الكاميرون،
حيث تم إلغاء هدفني واحتساب هدف
بعد الرجوع إلى هذه التقنية.
ال ـح ــال ــة األولـ ـ ــى ك ــان ــت ل ـل ـبــرت ـغــال عن
ط ـ ــري ـ ــق رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ـ ـ ـ ّـدد مــن
مشارف املنطقة كرة بيسراه ارتطمت
بالعارضة لترتد إلــى بيبي فتابعها
داخل الشباك ( .)22لكن الحكم ،وبعد
مراجعة تقنية اإلعــادة بالفيديو ،قرر
ع ــدم احـتـســاب ال ـهــدف لــوجــود تسلل
على أحد العبي البرتغال ،وقد أثبتت
ذلك اإلعادة البطيئة.
أما الحالة الثانية فكانت لتشيلي في
الدقيقة  45عندما مــرر أرت ــورو فيدال

فازت تشيلي على
الكاميرون  0-2وروسيا على
نيوزيلندا  0-2وتعادلت البرتغال
أمام المكسيك 2-2
ك ــرة بـيـنـيــة إلدواردو ف ــارغ ــاس ال ــذي
تــابـعـهــا ف ــي امل ــرم ــى .وب ـعــد أن احتفل
التشيليون بالهدف ،قرر الحكم إلغاءه
بالعودة إلى تقنية الفيديو.
أم ــا ال ـحــالــة ال ـثــال ـثــة ف ـكــانــت لتشيلي
أي ـض ــا ف ــي الــدق ـي ـقــة  90ع ـنــدمــا تسلم
ألـيـكـسـيــس ســانـشـيــز ال ـك ــرة وانـطـلــق
بها وتالعب بالدفاع والحارس وسدد
ّ
ال ـ ـكـ ــرة ،ل ـك ــن أحـ ــد امل ــدافـ ـع ــن أب ـعــدهــا
ل ـت ـصــل ل ـف ــارغ ــاس ال ـ ــذي تــاب ـع ـهــا فــي
الشباك ،لكن الحكم لم يحتسب الهدف
ثم عاد وتراجع عن قراره.

تعادل ثمين للمكسيك
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فيه التوقعات
ت ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة ال ـبــرت ـغــال بطلة
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز أول ،قــدمــت
امل ـك ـس ـي ــك كـ ـ ــرة م ـمـ ـي ــزة واس ـت ـط ــاع ــت
الخروج بتعادل قاتل .2-2
وجـ ــاء ال ـه ــدف االف ـت ـتــاحــي لـلـبــرتـغــال
عندما انفرد رونالدو بالحارس ،لكنه
تعثر قبل أن يسدد باتجاه املرمى ،قبل
أن يلمح ريكاردو كواريسما متربصًا،
فـمــرر الـكــرة باتجاهه ليخدع األخير
الـحــارس ويسدد في الشباك الخالية
(.)34
لكن خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو»
أدرك التعادل إثر خطأ لرافايل غيريرو
الذي فشل في تشتيت الكرة ،فوصلت
إلـ ـ ـ ــى ك ـ ــارل ـ ــوس فـ ـي ــا ال ـ ـ ـ ــذي م ــرره ــا

فرحة العبي تشيلي بهدف فيدال (أ ف ب)

عــرضـيــة ،فتابعها هــرنــانــديــز بــرأســه
داخل الشباك (.)42
ورفــع هرنانديز رصيده إلى  48هدفًا
على الصعيد الدولي ،ليصبح أفضل
ّ
هداف في تاريخ منتخب بالده.
وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق
األربــع األخيرة ،عندما نجح سيدريك
سـ ــواريـ ــز ف ــي ت ـس ـج ـيــل هـ ــدف ال ـت ـقــدم
لــ»بــرازيــل أوروبـ ــا» ،إثــر معمعة داخــل
املنطقة (.)86
وظ ــن الـجـمـيــع أن الـبــرتـغــال ستخرج
فـ ــائـ ــزة ،ل ـك ــن امل ـك ـس ـي ــك رم ـ ــت بـثـقـلـهــا
ونجحت في إدراك التعادل في الرمق
األخ ـ ـيـ ــر بـ ـك ــرة رأس ـ ـيـ ــة مـ ــن ه ـي ـك ـتــور
مورينو تابعها في الشباك البرتغالية
وسط فرحة مكسيكية هستيرية.
واعتبر امل ــدرب الكولومبي للمكسيك
خــوان ريـكــاردو أوزوري ــو بعد املباراة
«أننا سيطرنا بنسبة  ،%61والنتيجة
مرضية أن تحقق الـتـعــادل أم ــام بطل
أوروبا .لم تسدد البرتغال على مرمانا
إال بعد مرور  17دقيقة ،ولم تسجل إال
بعد  34دقيقة ،وهذا األمر يظهر العمل
ال ـج ـي ــد الـ ـ ــذي ق ـم ـنــا ب ــه ف ــي مــواج ـهــة
مهاجمني مثل كريستيانو رونــالــدو
وريكاردو كواريسما وناني».
أم ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـب ـ ــرت ـ ـغ ـ ــال فـ ــرنـ ــانـ ــدو
س ــان ـت ــوس ،فـ ــرأى أن الـنـتـيـجــة كــانــت
«ع ــادل ــة دون ش ـ ــك» ،م ـض ـي ـفــا« :ع ــرف
املـكـسـيـكـيــون كـيــف ي ـت ـبــادلــون ال ـكــرة،
وق ــام ــوا بــالـكـثـيــر م ــن ال ـت ـمــريــرات إلــى
درجة أنهم لم يسمحوا لنا بالحصول
على الكثير مــن الـفــرص .لــم تعجبني
بدايتنا للشوط الثاني ،ولهذا السبب
قمت بتغييرين بشكل مبكر ،وبعدها
حصلنا على الكرة بشكل أفضل».

روسيا تحقق المطلوب
بالنسبة إلى الروس ،فال شك في أنهم
خ ــرج ــوا ب ــارت ـي ــاح ك ـب ـيــر ف ــي ان ـطــاق
البطولة التي يولون أهمية كبيرة لها،
لـتـكــون اس ـت ـعــدادًا لـلـحــدث األه ــم وهــو

ت ـش ـيــرت ـش ـي ـســوف ه ـ ــدف االط ـم ـئ ـن ــان
عندما انطلق أفضل العب روسي عام
 2016ف ـي ــودور سـمــولــوف بــالـكــرة من
منتصف امللعب ولـعــب إلــى ألكسندر
صامدوف املندفع على الجهة اليمنى،
ل ـي ــرده ــا إل ـي ــه وي ـتــاب ـع ـهــا م ــن مـســافــة
ً
قــريـبــة ،مـسـ ّـجــا هــدفــه الــدولــي الثامن
في الدقيقة .69

فيدال وفارغاس ينهيان
المعاناة التشيلية

بات «تشيتشاريتو» الهداف التاريخي للمكسيك (أ ف ب)

املــونــديــال ال ــذي يستضيفونه صيف
 ،2018إذ إن اليومني ّ
األولني ّ
مرا بهدوء
من دون حصول شغب ،بعد أن نجحوا
في اتباع سلسلة إجراءات كانت كفيلة
بأن تمنع تكرار تلك األحداث الدموية
التي شهدتها كــأس أوروب ــا  2016في
فرنسا ،عندما اصطدموا باإلنكليز.
وبطبيعة الحال ،فإن نتيجة منتخبهم
ف ــي مـ ـب ــارات ــه األول ـ ـ ــى ال ـس ـب ــت ،ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى أمـ ـ ــام ن ـيــوزي ـل ـنــدا
مـمـثـلــة أوق ـيــان ـيــا ،ال ـتــي ح ـق ـقــوا فيها
الـ ـ ـف ـ ــوز  0-2تـ ـح ــت أنـ ـ ـظ ـ ــار رئ ـي ـس ـهــم
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ورئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الدولي لكرة القدم السويسري جياني

إنفانتينو أسهمت في أن يكون املشهد
ً
االفتتاحي جميال.
وفي مجريات املباراة ،بسطت روسيا
سـيـطــرتـهــا ف ــي ال ـش ــوط األول ،وج ــاء
الهدف األول من هجمة خاطفة ،حيث
مرر دميتري بولوز الكرة إلى دينيس
غلوشاكوف ،ليضعها بذكاء من فوق
الحارس املتقدم ،فتهادت في الشباك
بـمـســاعــدة مــن الـقــائــم األي ـســر ووســط
مـحــاوالت يائسة مــن مايكل بوكسال
إلبعادها (.)31
أمــا فــي الـشــوط الـثــانــي ،فقد استمرت
ه ـي ـم ـنــة أص ـ ـحـ ــاب األرض ،ل ـي ـسـ ّـجــل
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ـتـ ــان ـ ـي ـ ـسـ ــاف

لم ّ
تخيب ثنائية النجمني أليكسيس
س ــانـ ـشـ ـي ــز وأرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورو ف ـ ـ ـيـ ـ ــدال آمـ ـ ــال
التشيليني لتقود منتخب بالدهم إلى
ف ــوز صـعــب عـلــى الـكــامـيــرون  ،0-2في
املجموعة الثانية.
صـحـيــح أن بـطـلــة أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة
فـ ـ ـ ـ ــازت ،لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ي ـت ــرك
مخاوف إزاء عدم استثمار التشيليني
ال ـس ـي ـط ــرة والـ ـ ـف ـ ــرص ال ـك ـث ـي ــرة ال ـتــي
الح ـ ــت ل ـه ــم ف ــي الـ ـش ــوط األول ال ــذي
كــانــوا مـسـيـطــريــن عـلـيــه تـمــامــا وســط
تــراجــع أبـطــال أفريقيا إلــى منطقتهم.
ثــم كــانــت املـفــاجــأة فــي الـشــوط الثاني
ّ
بتسلم الكاميرون زمام األمور وتهديد
املنطقة التشيلية.
كــان واضحًا أن الهدف ينتظر بصمة
ث ـنــائــي أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي وب ــاي ــرن
م ـيــون ـيــخ األملـ ــانـ ــي ع ـل ـي ــه ،ك ـم ــا ج ــرت
ال ـ ـعـ ــادة مـ ــع ال ـت ـش ـي ـل ـي ــن ،ل ـ ــذا فــإن ـهــم
انـتـظــروا حـتــى مـشــاركــة سانشيز في
الشوط الثاني ليمرر كرة مميزة عالية
ارتقى لها فيدال وأسكنها برأسه في
الشباك (.)81
وفــي الدقيقة األخـيــرة سجل فارغاس
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ب ـعــد م ـتــاب ـعــة سـهـلــة
داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،ح ـي ــث أل ـغ ــاه
الحكم ثم عاد واحتسبه.
ُ
يبقى أن الجولة األولــى تختتم اليوم
ب ـم ـب ــاراة أملــان ـيــا وأوس ـت ــرال ـي ــا ،ف ـمــاذا
ّ
سيقدم بطل العالم بتشكيلته الثانية
أمام بطل آسيا؟

