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مصر تنهار في «ربع ساعة»
حسن زين الدين
كــان محمد صــاح فــي امللعب هذه
املرة .لعب «أبو صالح» .لكن صالح
(غـيــر الـجــاهــز) ال يمكن أن يصنع
وحـ ــده ال ـع ـجــائــب .ه ــذا امل ــون ــدي ــال،
والـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .س ـجــل
ص ــاح مـ ــرة ،ل ـكــن ال ـ ــروس سـجـلــوا
أيضًا ثالثًا .خسرت مصر ،وكانت
ال ـخ ـس ــارة قــاس ـيــة .خ ـس ــارة َتعني
ال ـع ــودة إل ــى ال ـب ــاد ،بـيـنـمــا ضـ ِـمــن
ال ــروس بنسبة كبيرة الــوجــود في
دور الـ .16
ب ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ب ـض ـغ ــط
هجومي .كان واضحًا أن الروسيني
مــرتــاحــون اس ـت ـنــادًا إل ــى النتيجة
الكبيرة بهزيمتهم السعودية 0-5
افتتاحًا .لعبوا بهدوء .مجددًا كان
«اكتشاف» املـبــاراة األولــى دينيس
تـشـيــريـشـيــف األك ـث ــر ن ـشــاطــا ،بيد
أن ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى م ــرم ــى مـحـمــد
ً
ال ـش ـن ــاوي ل ــم ي ـكــن س ـه ــا ف ــي ظل
الـتـنـظـيــم ال ــدف ــاع ــي ل ـ ـ «ال ـف ــراع ـن ــة»
فأكثر الروس من الكرات العرضية
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة «ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق» حـيــث
أرتـيــم دزيــوبــا لكنها ذهـبــت أدراج
الرياح.
مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد
املصريون توازنهم وبدأوا بمجاراة
أص ـحــاب األرض .ال ـكــل يـبـحــث عن
صـ ـ ــاح لـ ـك ــن نـ ـج ــم لـ ـيـ ـف ــرب ــول ب ــدا
مختفيًا .معذور طبعًا «أبو صالح»
املبتعد عن املالعب منذ فترة والذي
بــدا أنــه يلعب بحذر خشية ّ
تجدد
االصـ ــابـ ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـش ـكــوك
كــانــت تحيط بمشاركته أساسيًا،
ً
فضال ،طبعًا ،عن الرقابة الدفاعية
الــروس ـيــة الـلـصـيـقــة عـلـيــه .ال ــروس
طبعًا يعلمون أن صــاح ق ــادر من
«نصف كرة» أن ُينهي األمــور .لكن
«ال ـفــراع ـنــة» ح ــاول ــوا ت ـحــدي ـدًا عبر
رأسيتني ملــروان محسن وتحركات
محمود حسن (تريزيغيه).

روسيا هي أول المتأهلين إلى الدور الثاني (كريستوف سيمون ــ أ ف ب)

الــدمـيــع ال ي ــزال يبحث عــن صــاح.
الـ ـبـ ـح ــث ط ـ ـ ــال حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة 41
عندما وصلت الكرة لنجم ليفربول
عـلــى ح ــدود منطقة ال ـجــزاء فالتف
وس ــدده ــا ل ـت ـمـ ّـر قــري ـبــة م ــن الـقــائــم
األيمن .هذا هو صالح الذي انتظره
الجميع .كانت تلك الفرصة األخطر
ف ــي الـ ـش ــوط األول ل ـك ــا ال ـط ــرف ــن،
ومـعـهــا انـتـهــى ال ـشــوط األول .لكن
ال ـشــوط الـثــانــي لــم يـكــد يـبــدأ حتى

ّ
تلقى المصريون
الضربة الموجعة في
بداية الشوط الثاني

ّ
ت ـلــقــى امل ـص ــري ــون ض ــرب ــة مــوجـعــة
وغـيــر مـتــوقـعــة عـنــدمــا تــابــع أحمد
فتحي الكرة خطأ في مرمى منتخب
ب ــاده فــي الــدقـيـقــة  .47كــان الـهــدف
صاعقًا وبعثر الحسابات املصرية.
آثار الهدف املفاجئ بدت جلية على
األداء املـ ـص ــري سـلـبـيــا وال ــروس ــي
إي ـجــاب ـيــا .إزداد الـ ـه ــدوء ال ــروس ــي.
وم ــع ال ـه ــدوء ي ـكــون ال ـتــركـيــز ،ومــع
الـتــركـيــز تــأتــي األه ـ ــداف ،وهـ ــذا ما
حصل سريعًا فــي الدقيقة  59بعد
ك ــرة عــرضـيــة مــن مــاريــو فــرنــانــديــز
على الجهة اليمنى تابعها النشيط
«ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــداف» تـ ـشـ ـي ــريـ ـشـ ـي ــف0-2ّ .
لروسيا .لــم تكن النتيجة متوقعة
ُأبدًا وبهذه السرعة.
أحبط «الفراعنة» .وفي الدقيقة 62
ازداد إح ـبــاط ـهــم أك ـث ــر .ك ــرة عـ ّـالـيــة
ت ـصــل إلـ ــى دزي ــوب ــا ال ـ ــذي تـخــلــص
بـبــراعــة مــن ثنائي الــدفــاع املصري
أحـمــد ح ـجــازي وعـلــي جـبــر وســدد
الـ ـك ــرة إل ـ ــى يـ ـس ــار الـ ـشـ ـن ــاوي0-3 .
لروسيا .القاهرة تطفئ أضــواء هــا
ف ـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء .بـ ـ ــدا أكـ ـ ـيـ ـ ـدًا ف ـ ــي تـلــك
اللحظة أن املــونــديــال انتهى .بقية
ال ــدق ــائ ــق أص ـب ـح ــت مـ ـج ـ ّـرد ت ــأدي ــة
واجـ ــب .لـكــن ص ــاح ح ــاول مـجــددًا،
ونجح في الحصول على ركلة جزاء
بعد االستعانة بتقنية الفيديو في
ال ــدق ـي ـق ــة  73تــرج ـم ـهــا إلـ ــى ه ــدف.
الهدف املصري األخير في املونديال
ّ
سجله للمفارقة مجدي عبد الغني
م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء أيـ ـض ــا ف ــي مــرمــى
ه ــول ـن ــدا ف ــي م ــون ــدي ــال  1990لكن
حينها تعادل «الفراعنة» مع بطلة
أوروب ــا هولندا مــاركــو فــان باسنت
ورود غوليت وفــرانــك رايـكــارد ،أما
هدف صالح فال نكهة له.
هكذا ،انتهى الحلم املصري قبل أن
ُ
يبدأ .سريعًا كتبت نهاية «الحدوتة»
املـصــريــة فــي املــونــديــال امل ـصــري .لم
يبتسم الـنـيــل .لــن يـفــرح املـصــريــون
اليوم ...مونديال مصري للنسيان.

السنغال يمنح أفريقيا فوزها األول
اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت الـ ـسـ ـنـ ـغ ــال عـ ــودت ـ ـهـ ــا إل ــى
ال ـن ـه ــائ ـي ــات ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ أن
فـ ــاجـ ــأت الـ ـع ــال ــم ب ــانـ ـتـ ـص ــاره ــا عـلــى
فرنسا في افتتاح كأس العالم كوريا
واليابان  ،2002بفوزها غير املتوقع
على بولندا ( )1-2في موسكو ،ضمن
الجولة األولى من منافسات املجموعة
الثامنة ملونديال روسيا .2018
حــاول املنتخب السنغالي فــي الربع
ساعة األولى من الشوط األول حرمان
خصمه البولندي من الكرة ،حيث بدا
املـنـتـخــب الـبــولـنــدي مشتتًا وبـعـيـدًا
عــن أج ــواء مـبــاراتــه األول ــى فــي كــأس
العالم .لم يستطع املنتخب البولندي
االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـكــرة تـحــت تأثير
الضغط العالي الذي مارسه منتخب
«األسـ ـ ـ ــود» ،ح ـيــث ك ــان ال ـبــول ـنــديــون
غ ـي ــر م ـن ـظ ـمــن ف ــي وس ـ ــط م ـيــدان ـهــم
لـ ـتـ ـك ــون الـ ـغـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي تـ ـم ــاس ــك خــط
الــوســط ملصلحة الـسـنـغــالـيــن .لعب
املـنـتـخــب األفــري ـقــي بـثـقــة عــالـيــة ولــم
تبدو على الالعبني أي معالم لنقص
الـخـبــرة فــي الـبـطــولــة الـعــاملـيــة ،إذ إن
الالعبني يشاركون للمرة األولــى في

سيواجه المنتخب السنغالي في المباراة الثانية اليابان (أ ف ب)

املونديال .في الجهة املقابلة ،لم يرتق
املـنـتـخــب الـبــولـنــدي إل ــى شخصيته
ال ـ ـكـ ــرويـ ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــادة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخيرة .وامتلك املنتخب السنغالي
ال ـقــدرة على الـتـحــول مــن الــدفــاع إلى
الهجوم في شكل أسرع من املنتخب
البولندي الــذي عانى كثيرًا في نقل
الكرة من الخط الخلفي إلى األمامي،
كما كانت الغلبة من الناحية البدنية
مل ـص ـل ـحــة ال ـس ـن ـغ ــال .اس ـت ـم ــر ضـغــط
املنتخب السنغالي حتى جــاء هدف

امل ـبــاراة األول فــي الدقيقة الـ ــ 37بعد
تسديدة من ادريـســا غــاي ارتــدت من
املدافع تياغو كيونيك .وشهد الشوط
األول غيابًا ملحوظًا من حيث األداء
ألبـ ـ ـ ــرز أسـ ـ ـم ـ ــاء امل ـن ـت ـخ ـب ــن روب ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي وساديو ماني.
دخ ـ ــل امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــولـ ـن ــدي ال ـش ــوط
ً
الـثــانــي م ـحــاوال تعويض تــأخــره في
الـشــوط األول ( 0ـ ــ )1بحثًا عــن تعادل
مبكر ،لكن مستواه كان أقل من متوقع،
لـ ـيـ ـه ــدي غـ ــري ـ ـغـ ــورز ك ــري ـت ـش ــوف ـي ــاك

ً
املـنـتـخــب الـسـنـغــالــي ك ــرة ج ــاء منها
الهدف الثاني أثناء محاولته إعــادة
ال ـك ــرة إل ــى ال ـخ ـلــف ،لـيـسـبــق املـهــاجــم
السنغالي نيانغ الجميع ويسجل في
الدقيقة  60بعد م ــروره مــن الحارس
تشيزني .تراجع املنتخب السنغالي
إلى الخلف بعد ذلك وأخذ املدرب أليو
سيسي يجري التغيرات بغية تدعيم
العملية الدفاعية .وعاد كريتشوفياك
ليسجل هــدفــا ملنتخب ب ــاده بــرأســه
فــي الدقيقة  86بعد كــرة ثــابـتــة ،لكن
ذلــك لــم يكن كافيًا لتعود بولندا في
النتيجة ،ليحقق املنتخب السنغالي
االن ـت ـصــار (2ـ ـ ــ )1ويـتـقــاســم ال ـصــدارة
مع املنتخب الياباني الذي فاز بنفس
النتيجة على كولومبيا.
وس ـيــواجــه املـنـتـخــب الـسـنـغــالــي (24
حزيران/يونيو) في املـبــاراة الثانية
ال ـي ــاب ــان ح ـيــث سـيـبـحــث املـنـتـخـبــان
عــن االن ـفــراد بـصــدارة املجموعة ،أما
امل ـن ـت ـخــب ال ـب ــول ـن ــدي وال ـكــولــوم ـبــي
سيكونان في مباراة لتعويض خيبة
املباراة االفتتاحية.
(األخبار)

أوراق المونديال

خلف المرمى

«نسوية» إيرانية على المدرجات الروسية

¶ نيمار ليس جاهزًا
غ ــاب ال ـن ـجــم األول لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار
عــن الـتــدريـبــات الجماعية أمــس االث ـنــن فــي مقر
التدريبات في سوتشي ،وذلك بعد انتهاء املباراة
االفـتـتــاحـيــة األولـ ــى لـلــ«سـيـلـيـســاو» مــع املنتخب
ال ـس ــوي ـس ــري ب ــال ـت ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي  1-1ضمن
فعاليات املجموعة الخامسة من مونديال روسيا.
ّ
وتعرض العب باريس سان جيرمان العائد أخيرًا
مــن اإلصــابــة الـتــي أبعدته عــن ا ّملــاعــب ملــدة ثالثة
أشهر ّ
لعدة أخطاء ارتكبها بحقه العبو املنتخب
ّ
السويسري ،حيث تعرض نيما في تلك املباراة
إل ــى عـشــر مـخــالـفــات ليصبح ّأول الع ــب يرتكب
عليه عـشــرة أخ ـطــاء مـنــذ مــونــديــال  .1998وبــدا
نيمار جونيور منزعجًا من الناحية البدنية بعد
نهاية اللقاء ،إال أنه طمأن الجمهور البرازيلي في
املنطقة املختلطة أن ال شــيء خـطـيـرًا ،وال شيء
يدعو للقلق.
هذا وقد اكتفى نيمار الذي لم يكن بكامل لياقته
ولم يظهر كامل قدراته في املباراة األخيرة بالبقاء
أمس االثنني في الفندق حيث تلقى العالج الالزم
إلى جانب كل من باولينيو وتياغو سيلفا بحسب
ما نقله االتحاد البرازيلي لكرة القدم .كشف من
جهته مدرب املنتخب البرازيلي «تيتي» بعد نهاية
امل ـبــاراة أم ــام ســويـســرا بــأن نيمار «لـيــس جاهزًا
 %100ولكنه بإمكانه اللعب».

¶ مشجعون سويسريون
يخطئون الفندق بـ  1281كلم!
اخـتـلـطــت الـتـسـمـيــات عـلــى مـشـجـعــن للمنتخب
السويسري لكرة القدم قدموا الى روسيا ملؤازرة
بــادهــم فــي كــأس العالم  ،2018وحـجــزوا فندقًا
يبعد  1281كلم عــن مدينة روس ـت ــوف-اون-دون
التي استضافت األحد مباراة فريقهم مع البرازيل
(.)1-1
وذكـ ــرت وســائــل االعـ ــام الــروس ـيــة أن مجموعة
املشجعني اتصلت بالشرطة عندما عجزت عن
اي ـجــاد الـفـنــدق رغ ــم وصــولـهــا ال ــى ش ــارع يحمل
نفس اسم الشارع املفترض أن يوجد فيه الفندق.
وتبني للشرطة أن املشجعني حـجــزوا فندقًا في
روس ـتــوف فيليكي ولـيــس روس ـ ـتـ ــوف-اون-دون
(اسمها الــروســي روس ـتــوف-نــا-دونــو) ،واملدينة
التي يقع فيها الفندق تبعد  1281كلم عن املكان
الذي حلوا فيه لتشجيع املنتخب.
وك ـش ــف امل ـك ـت ــب االع ــام ــي ل ـش ــرط ــة روس ـت ــوف
لوسائل إعــام محلية انها استخدمت مترجمني
وم ـت ـط ــوع ــن م ـح ـت ــرف ــن ي ـت ـك ـل ـم ــون اإلس ـب ــان ـي ــة
واإلنكليزية والعربية والفرنسية خالل فترة كأس
ال ـعــالــم ،مـشـيـرًا ال ــى أن ال ـشــرطــة س ــاع ــدت ه ــؤالء
املشجعني للعثور على سكن.
وذكرت وسائل إعالم روسية وأوكرانية في وقت
سابق أن مجموعة مــن املشجعني السويسريني
ســافــروا الــى روسـ ـت ــوف-اون-دون بالسيارة عبر
شرق أوكرانيا ،حيث يوجد نزاع طويل ،من دون
أن يدركوا أنها منطقة حرب وكانوا يتبعون نظام
تحديد املواقع العاملي «جي بي اس».
وتقع روسـتــوف-اون-دون على بعد  60كيلومترًا
من خطوط التماس األمامية في شــرق أوكرانيا.
وتـتـخــذ روس ـيــا إج ـ ــراءات أمـنـيــة مكثفة لضمان
سالمة املشجعني.

¶ «بدوايزر» تتراجع
أكــدت الناطقة الرسمية بــاســم شــركــة «بــدوايــزر»
التي تنتج مشروبات كحولية ،أمس االثنني« ،أنها
تحترم املعتقدات الدينية لجميع الالعبني» ،وذلك
على خلفية رفض محمد الشناوي حارس مرمى
منتخب مصر جائزة «رجل املباراة» التي يرعاها
عمالق البيرة األميركي في كأس العالم.
كما أضافت َأن «الالعبني الذين يحرزون جائزة
أفضل العب في املباراة ويرفضون جائزة بدوايزر
سيحصلون على كل التقدير كما هو حال محمد
الشناوي .تهانينا له على أدائه».

ياسمين عبيد
قبل بداية مشوار املونديال توجه مئات
املشجعني اإليرانيني من مختلف مناطق
العالم بما فيها إيران إلى مدينة سانت
بطرسبرغ ملتابعة املنتخب اإليراني عن
قـ ــرب .ان ـت ـظــر اإلع ـ ــام «ال ـغ ــرب ــي» ظـهــور
«كـلـيـشـيــه» يـنـتـظــرهــا ف ــي ك ــل مــونــديــال
أخـ ـيـ ـرًا :امل ـ ــرأة اإلي ــران ـي ــة غ ـيــر املـحـجـبــة.
لكن ،خارج العقل «االستشراقي» ،يبقى
ً
ً
املشهد عادال وجميال.
سحر الجمهور اإليراني «األنيق» سانت
ب ـطــرس ـبــرغ م ـنــذ وص ــول ــه إلـ ــى املــدي ـنــة.
غير املحجبات الـلــواتــي «يتغنى» بهن
اإلعــام الغربي ،للتصويب ضـ ّـد النظام
فــي إي ــران ،احتفلوا عشية مباراتهم مع
املغرب بخماسية روسيا غير املتوقعة
فــي ش ـبــاك املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة.
س ـعــادت ـهــم ب ـهــذا اإلنـ ـج ــاز ،غـلـبــت حتى
احتفاالت الــروس أنفسهم .في مسيرات
ً
تـشـجـيـعـيــة ص ـع ــودًا ونـ ـ ــزوال ف ــي ش ــارع
«ن ـي ـف ـس ـكــي ب ــروس ـب ـك ــت» األكـ ـث ــر شـهــرة
فــي العاصمة الشمالية ،رقــص الــرجــال
وال ـن ـس ــاء .مـحـجـبــات وغ ـيــر مـحـجـبــات،
رقصًا طبيعيًا.
ولـ ـك ــن ،م ـث ــل ه ـ ــذه األنـ ـشـ ـط ــة م ـح ـظــورة
فــي بــادهــم .وعـلــى رغ ــم ق ــرار السلطات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة حـ ـظ ــر مـ ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات
ك ــأس الـعــالــم  2018فــي األمــاكــن الـعــامــة،
إال أن ه ــذا األم ــر ال ي ــزال مــوضــع خــاف
داخ ــل الـسـلـطــات .وال يــوجــد «مـطــاوعــة»
فــي إيـ ــران ،وال يــوجــد ص ــورة «نمطية»
لـ ــإيـ ــران ـ ـيـ ــن ،ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي
ّ
«يفصل» على
(والليبراليني العرب) أن
ق ـي ــاس ـه ــا .ل ــإنـ ـص ــاف أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن غـيــر
املحتمل أن يكون ظهور املــرأة في لعبة
كرة القدم محظورًا ،إذا ما تم منعها من
دخول املالعب ،كما هي الحال في إيران.
ك ــان ــت امل ــدي ـن ــة ال ــروسـ ـي ــة بـمـشـجـعـيـهــا
ومـشـجـعــاتـهــا كــالـجــوقــة مــرحــة وأجـمــل
مما كان متوقعًا.

سحر الجمهور اإليراني «األنيق» سانت بطرسبرغ منذ وصوله إلى المدينة (أ ف ب)

وف ـ ــي اسـ ـت ــاد س ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ال ــذي
احـتـضــن م ـبــاراة امل ـغــرب وإيـ ــران ،ب ــدا أن
الكثير من املشجعات اإليرانيات اللواتي
يرتدين الحجاب ،يرفعن الفتات تحتج
ع ـل ــى م ـن ــع إي ـ ـ ــران ال ـن ـس ــاء م ــن مـتــابـعــة
امل ـبــاريــات فــي بــادهــن .وه ــن محجبات
في روسيا.
ال ـغــريــب ف ــي األمـ ــر ،أن ــه وف ــي ع ــام 2005
سمحت السلطات اإليرانية ملجموعة من
النساء وللمرة األول ــى بحضور مباراة
في كرة القدم تجري على ملعب «ناكيش

في  2005سمحت
السلطات للنساء بحضور
مباراة في كرة القدم

جاهان» في وسط إيران .وسمح لخمس
عشرة ام ــرأة يعملن فــي مجال التدريب
والـتـحـكـيــم وب ـعــض الــاع ـبــات بمتابعة
امل ـب ــاراة الـتــي جمعت فــريـقــي «سيبهان
أصـ ـفـ ـه ــان» وال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ـسـ ــوري ضـمــن
منافسات دوري أبطال آسيا .خصصت
لهن مقاعد منفصلة عن أماكن جلوس
الرجال .آنذاك طالبت دوائر «إصالحية»
في إيران بعدم تجريم املرأة لحضورها
املـ ـب ــاري ــات وأنـ ـ ــه ي ـج ــب أن ي ـس ـمــح لـهــا
بالحضور إلى املالعب مع عائالتها.

مـبــاراة إيــران مع املغرب فرضت نفسها
كــإحــدى أه ــم م ـبــاريــات ك ــأس الـعــالــم مع
الجو الكرنافالي الصادر عن املشجعني
واملـشـجـعــات .وفــي النهاية ،كــان الهدف
املـبــاغــت فــي الــوقــت ب ــدل الـضــائــع كافيًا
لضمان فوز إيران الثاني فقط في تاريخ
كأس العالم .في تصريح ألحد املشجعني
يـقــول« :هــذا الـفــوز أعطاني األمــل فــي أن
تحصل إيــران على كأس العالم في يوم
من األيــام .وسيكون الجميع قــادرًا على
مشاهدته ،حتى النساء».

«الساموراي» يضرب كولومبيا بيد من حديد
أخ ـط ــأ ك ــارل ــوس ســانـشـيــز ف ــي الــدق ـي ـقــة الـثــالـثــة
بعدما منع تسديدة شنجي كــاغــاوا التي كانت
متجهة نحو شباك الحارس الكولومبي أوسبينا
بيده .بطاقة حمراء مباشرة ،باإلضافة إلى ركلة
ج ــزاء ترجمها بنجاح فــي املــرمــى نجم بروسيا
دورتموند وصاحب الرقم  ،10شينجي كاغاوا.
ه ـك ــذا ،وم ـن ــذ ال ــدق ــائ ــق األول ـ ــى ،ت ـب ـع ـثــرت أوراق
املـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي بـيـكــرمــان ال ــذي وج ــد نفسه
يلعب بعشرة العبني منذ الدقيقة الثالثة .شهدت
املباراة عدم مشاركة نجم بايرن ميونيخ خاميس
رودريغيز كأساسي الــذي عانى من شد عضلي
منعه من أن يكون على امللعب من البداية.
اسـتـمـ ّـر ش ــوط امل ـب ــاراة األول بضغط كولومبي،
من دون أن يشعر الالعبون الكولومبيون بنقص
ع ــددي ،وقــاومــوا النقص ب ــأداء بـطــولــي ،مــا لبث
أن أث ـمــر عــن تسجيل الع ــب ري ـفــر بــايــت وبــديــل
جيمس رودريغيز خوان كوينتيرو هدف التعادل
للـ«كافيتيروس» عبر تنفيذه كرة ثابتة سددها
من تحت حائط الصد الياباني لتسكن الشباك،
معلنة عن هدف التعادل الكولومبي .وسرعان ما
انقلب األداء الياباني املتحفظ في الشوط الثاني

ّ
انقلب األداء الياباني المتحفظ في الشوط الثاني إلى أداء هجومي (جاك غويز ــ أ ف ب)

إلى أداء هجومي قوي سيطر من خالله «محاربو
الساموراي» على مجريات الشوط .كــرات كثيفة
ومـحــاوالت عـ ّـدة مــن قبل املنتخب الياباني ّأدت
إلى تسجيل هدف التعادل عبر املهاجم أوساكو
من رأسية متقنة ،دخلت شباك الحارس أوسبينا
بعدما نفذ البديل كيسوكي هوندا العــب ميالن
السابق الركلة الركنية.
اقتصرت كرات «منتخب القهوة» على الهجمات
ّ
املرتدة التي لم تسعفه أبدًا في ظل وجود راداميل
فــال ـكــاو امل ـف ـت ـقــر إل ــى ســرع ـتــه وال ـب ــدي ــل الـ ــذي لم
ي ـحــدث أي ف ــارق ك ــارل ــوس ب ــاك ــا .خ ــال امل ـب ــاراة،
دخل خاميس رودريغيز إلى امللعب مكان خوان
كــويـنـتـيــرو ،وأضـ ــاف ال ـقــوة والـعــزيـمــة بــدخــولــه،
حيث بدأ الضغط الكولومبي يظهر تدريجيًا مع
اق ـتــراب الـلـقــاء إلــى نهايته .وسيطر اليابانيون
ع ـلــى ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة ع ـبــر ت ـم ــري ــرات قـصـيــرة
أض ــاع ــوا م ــن خــال ـهــا ال ــوق ــت امل ـت ـب ـقــي ،لتنتهي
املباراة بفوز املنتخب األزرق بهدفني مقابل هدف
واحــد فــي افتتاحية مباريات املجموعة الثامنة
واألخيرة في مونديال روسيا.
(األخبار)

