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أكد املدير الفني ملنتخب تشيلي، 
األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 
أن فريقه أصبح جاهزا بكامل جنومه 
ملباراة نصف نهائي كأس القارات 
أمام البرتغال اليوم األربعاء مبدينة 
ك����ازان ال��روس��ي��ة. وق����ال امل���درب 
األرجنتيني ردا على س���ؤال أحد 
الصحافيني خ��ال مؤمتر صحافي 
ع��ق��ده أم��س ال��ث��اث��اء، ع��ن حظوظ 
الاعبني تشارليز أرانغيز وغاري 
م��ي��دل ف��ي اللحاق ب��امل��ب��اراة: »من 
حسن احلظ أن جميع الاعبني ال�23 

جاهزون من أجل خوض املباراة.
واض��ط��ر م��ي��دل، أب���رز مدافعي 
منتخب تشيلي للخروج من املباراة 
ال��ث��ان��ي��ة ملنتخب ب����اده ف��ي دور 
املجموعات بكأس القارات أمام أملانيا 
لإلصابة، كما فضل بيتزي عدم الدفع 

به في املباراة الثالثة أمام أستراليا 
األحد املاضي.

أما فيما يتعلق بأرانغيز، خرج 
الاعب األهم في وسط ملعب منتخب 
تشيلي مصابا من مباراة أستراليا 

بعد أن تلقى ضربة قوية.
وبدأت حالة من الشكوك والقلق 
تنتاب اجلهاز الفني ملنتخب تشيلي 
بعد اإلصابات التي حلقت ببعض 
العبي ال��ف��ري��ق، ال���ذي يعتمد على 
اللعب القوي واملجهود البدني، بيد 
أن بيتزي ب��دد جميع ه��ذه الشكوك 

بعد أن أكد جاهزية جميع الاعبني.
وأضاف بيتزي قائا: »أعرف أننا 
مطالبون بتقدمي الكثير في املباريات، 
ندرك أننا قد نواجه بعض املعوقات 
في إحدى املباريات بسبب اإلصابات 

أو البطاقات الصفراء.

ينطلق اليوم األربعاء الدور نصف النهائي 
من مسابقة ك��أس ال��ق��ارات 2017 املقامة في 
روسيا حتى األحد املقبل، مبواجهة من العيار 
الثقيل في ق��ازان بني البرتغال بطلة أوروب��ا 

وتشيلي بطلة أميركا اجلنوبية.
وسيتأهل املنتخب الفائز من تلك املباراة 
املرتقبة، ملواجهة املنتصر من لقاء منتخبي أملانيا 

واملكسيك الذي سيقام اخلميس في سوتشي.
ولم يخسر املنتخبان في دور املجموعات، 
لكن تأهل البرتغال بطلة أوروب��ا 2016 كان 
أسهل، إذ تعادل كريستيانو رونالدو ورفاقه 
م��ع املكسيك افتتاحا 2-2 ف��ي ق���ازان أيضا، 
قبل تخطي روسيا املضيفة -1صفر ثم سحق 

نيوزيلندا -4صفر.
أما تشيلي بطلة أميركا اجلنوبية في آخر 
نسختني ع��ام��ي 2015 و2016، فافتتحت 
مشوارها بفوز صعب في آخر 10 دقائق على 
الكاميرون بطلة أفريقيا -2صفر، ثم تعادلت 
مع التشكيلة الرديفة ألملانيا بطلة العالم 1-1، 

قبل ان تعادل استراليا بصعوبة في املباراة 
األخيرة 1-1.

وأكد مدرب تشيلي اإلسباني خوان انتونيو 
بيتزي أن بإمكان فريقه الوقوف في وجه أبطال 
أوروبا، مضيفا »إنهم خصم صعب للغاية. من 
الصعب الفوز بكأس أوروب��ا، ألنها )البطولة( 
جتمع ب��ني ال��ع��دي��د م��ن أف��ض��ل املنتخبات في 
العالم، وهم ميلكون أفضل العب في العالم«، في 

إشارة إلى رونالدو.
وواص��ل امل��درب اإلسباني »ميلكون مدربا 
)ف��رن��ان��دو س��ان��ت��وس( يتمتع بخبرة كبيرة 
وي��ع��رف فريقه ج��ي��دا ج���دا. لكن سيكون من 
ال��ص��ع��ب ال��ل��ع��ب ض��دن��ا أي��ض��ا، سنقارعهم 

وسنحاول الفوز«.
الع���ب ال��ب��رت��غ��ال ل��وي��س ميغيل أفونسو 
فرنانديس املكنى »بيتزي« قال »عندما كنت 
صغيرا، ك��ان )م��درب تشيلي احلالي بيتزي( 
يلعب م��ع برشلونة وف��ي ع��ز عطائه. عندما 
ب��دأت أسجل أه��داف��ا كثيرة، أطلقوا علي لقب 

»بيتزي«. أود معانقته، لكن أريد أن يصل بيتزي 
البرتغالي إلى النهائي«.

وميلك املنتخبان أفضل دف��اع في البطولة، 
اذ اهتزت شباكهما مرتني حتى اآلن، فيما متلك 
البرتغال أقوى هجوم )7( بالتساوي مع أملانيا، 
وتشيلي أضعف هجوم من بني املتأهلني األربعة 
إل��ى نصف النهائي )4(. وفضا عن اإلره��اق 
ال��ذي تعرض له العبو تشيلي أم��ام أستراليا 
بطلة آسيا، حصلت البرتغال على أفضلية يوم 

راحة اضافي.              

رونالدو ملزيد من النجاح

ويعول املنتخب البرتغالي على رونالدو 
أفضل العب في العالم أربع مرات واملرشح 
للقب خامس هذا العام، خصوصا في حال 
تتويجه مع باده. ويتصدر رونالدو ترتيب 
ه��داف��ي املسابقة بالتساوي م��ع األملانيني 

الرس شتيندل وتيمو فيرنر )2(.

وي��ع��د رون��ال��دو ال���ذي ق��اد ري���ال مدريد 
اإلسباني إل��ى لقبي دوري أب��ط��ال أوروب��ا 
والليغا ه��ذا امل��وس��م، م��ن رك��ائ��ز تشكيلة 
سانتوس، إلى جانب جواو موتينيو وأندريه 
غوميش وب���رن���اردو سيلفا ال���ذي تعرض 
إلصابة بكاحله في املباراة األخيرة أبعدته 
عن متارين االثنني. بيد أن قطب الدفاع بيبي 
سيغيب عن امل��ب��اراة بداعي اإلي��ق��اف لنيله 
إنذارا ثانيا، وال يزال اجلناح األيسر رافايل 
غيريرو يتعافى من إصابة بكاحله االيسر 

تعرض لها في مباراة روسيا.
م��ن جهة »ال روخ���ا« ال��راغ��ب��ة بتعويض 
أخ��ط��اء مواجهة استراليا، أم��ل بيتزي أن 
ي��ت��ع��اف��ى الع���ب ال��وس��ط امل���داف���ع ت��ش��ارل��ز 
أرانغويس في الوقت املناسب للمشاركة في 

املباراة.
وأص��ي��ب ال��اع��ب ال��ب��ال��غ 28 ع��ام��ا ضد 
استراليا بعد التحام بقائد ابطال آسيا تيم 
كايهل، ما اضطر بيتزي إلى استبداله خال 

استراحة الشوطني.
وأمل بيتزي تعافي أرانغويس للمشاركة 
إلى جانب أرت��ورو فيدال في اخلط الوسط 
الدفاعي، قائا »عانى من بعض األوج��اع 
ونأمل أن يتمكن من التعافي، لكنه قوي كما 

حال جميع زمائه، يريد اللعب«.
وف��ي ح��ال تعافى الع��ب باير ليفركوزن 
األملاني، فسيكون أمام حتد كبير، ألنه مضطر 
للوقوف بوجه رونالدو ال��ذي أح��رز جائزة 
أفضل العب في املباريات الثاث التي خاضها 

حتى اآلن في روسيا.
ووص��ف الع��ب البرتغال بيتزي املباراة 
في مؤمتر صحافي »نواجه أحد املنتخبات 
املرشحة، على غ��رار أملانيا، منذ البداية«. 
وتابع »ميلكون العبني ممتازين يلعبون في 
أندية رائعة. خضنا بطولة ممتازة ونريد 

متابعة مشوارنا«.
وت���ع���ول ت��ش��ي��ل��ي ع��ل��ى جن���م آرس���ن���ال 
اإلنكليزي ألكسيس سانشيز الذي يعاني من 

آالم في كاحله والعب وسط بايرن ميونيخ 
األملاني فيدال باإلضافة إلى إدواردو فارغاس 

واحلارس العائد كاوديو برافو.
وتسعى تشيلي إلى احلفاظ على التواجد 
األميركي اجلنوبي في املسابقة، من خال 
البرازيل املتوجة في املرات الثاث األخيرة 
أع��وام 2005 و2009 و2013، فيما شهدت 
نسخة 2003 آخر غياب التيني عندما أحرزت 

فرنسا اللقب على حساب الكاميرون.
والتقى الفريقان ث��اث م��رات حتى اآلن، 
ف��ف��ازت البرتغال مرتني وت��ع��ادال 1-1 في 

مواجهتهما األخيرة وديا في 2011.
ول��م تفز تشيلي ف��ي مبارياتها الثاث 
األخ��ي��رة ض��د ف��رق أوروب��ي��ة، فيما خسرت 
البرتغال مرة وحيدة في مبارياتها العشر 
األخ��ي��رة. وخ��اض��ت ال��ب��رت��غ��ال مواجهتها 
األخ��ي��رة ض��د خ��ص��م أم��ي��رك��ي ج��ن��وب��ي في 
ن��وف��م��ب��ر 2014 ع��ن��دم��ا ف���ازت ودي���ا على 

األرجنتني 1 -صفر.

جانب من تدريبات املنتخب البرتغالي

مدرب تشيلي: جاهزون ملواجهة البرتغال

مواجهة نارية بني البرتغال وتشيلي في نصف نهائي كأس القارات 

توران يرفض العودة إلى تركيا
كشفت تقارير إخبارية أم��س الثاثاء أن الع��ب برشلونة، 
التركي أردا ت���وران، ال يفكر في االنضمام إل��ى ناديه احمللي 

بشكتاش.
ونقلت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية على موقعها 
اإللكتروني عن مصادر مقربة من املهاجم قولها إن توران »ال يفكر 
في إمكانية االنتقال إلى بشكتاش« كما أنه ال نية لديه للعودة إلى 

تركيا.
وأضافت الصحيفة أنه حتى إذا فكر الاعب في العودة إلى 
تركيا فحينها لن ينضم إلى بشكتاش، ألنه أحد منافسي ناديه 

غلطة سراي، مبينة أن توران يود االستمرار مع البرسا.
وكانت صحيفة »ملييت« التركية ذكرت أن بشكتاش مستعد 
لدفع مقابل مادي قدره 30 مليون يورو لضم توران، لكي يدعم 
صفوفه قبيل املوسم اجلديد ال��ذي يشارك فيه ب��دوري أبطال 

أوروبا.
وتشير »موندو ديبورتيفو« إلى أنه ال توجد أي عروض جادة 
لضم الاعب )30 عاما( سوى من إنتر ميان، الذي اجتمع وكيل 
الاعب التركي مع ممثلني عنه اإلثنني، لكن خيار االنضمام له بات 
مستبعدا. ويرى توران أن هناك إمكانية أمامه للتألق مع البرسا، 
رغم أنه ال يشارك كأساسي نظرا لكثرة جنوم خط الهجوم في 

الفريق الكتالوني.

اك��د رئيس جلنة احل��ك��ام ف��ي االحت��اد 
ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم )فيفا( االث��ن��ني انه 
يريد تقصير مدة توقف اللعب واحلد من 
اخللل جراء االستعانة بتقنية الفيديو في 

التحكيم.
ويستخدم الفيفا تقنية الفيديو )فار( 
ملساعدة احلكام للمرة األول��ى في بطولة 
كروية بارزة على مستوى املنتخبات في 

كأس القارات املقامة حاليا في روسيا.
ويستعرض حكام مؤهلون األه��داف 
وقرارات ركات اجلزاء والبطاقات احلمراء 
والقرارات اخلاطئة خال املباريات التي 
متنح احلكم على ارض امللعب الفرصة 

لتصحيح قراراته.
ول��م يقرر الفيفا حتى اآلن ما إذا كان 
سيعتمد ه��ذه التقنية ف��ي ك��أس العالم 

املقررة عام 2018 في روسيا ايضا.
واث���ارت تقنية االستعانة بالفيديو 
ملساعدة احلكام اجلدل في كأس القارات 

بسبب مدة توقف اللعب.
ففي م��ب��اراة املانيا والكاميرون، قام 
احلكم الكولومبي فلمار رول���دان بداية 
ب��رف��ع البطاقة احل��م��راء ب��وج��ه الاعب 
الكاميروني سيباستيان سياني، اال ان 
االعادة أظهرت ان االخير لم تكن له عاقة 
بالعرقلة، فأعاد احلكم تصحيح ق��راره 

وطرد ارنست مابوكا.

واعترف رئيس جلنة احلكام في الفيفا 
السويسري ماسيمو بوساكا ان فترة 
التوقف كانت طويلة، لكنه أع��رب عن 

سعادته لتصويب اخلطأ.
وقال بوساكا »اواف��ق على ان التوقف 
كان طويا، لكن مت اتخاذ القرار الصحيح 

وطرد الاعب الذي كان يستحق ذلك«.
وتابع »ان التأخير ملدة دقيقة او اثنتني 
او ث��اث دق��ائ��ق ليس مقبوال، يجب ان 
نحسن ذلك«، مضيفا »من الواضح ان ليس 
كل شيء يعمل في الوقت الراهن، لكن في 
12 مباراة لم مير اي خطأ وهي الرسالة 
االكثر اهمية«. واشار بوساكا الى ان تقنية 
»فار« تتحسن وحققت جناحا حتى اآلن، 
لكن »يجب ان نبقي فترة التوقف قصيرة 

قدر االمكان«.
وك��ان البلجيكي هوغن ب��روس مدرب 
الكاميرون انتقد تقنية الفيديو بعد خسارة 
فريقه امام املانيا 1-3 قائا »لم أفهمها وما 
زلت ال أفهمها أعتقد ان ما حصل يعود الى 
احلكم، وهو الوحيد القادر على توضيح 

ما جرى«.
لكن رئيس الفيفا السويسري جاني 
انفانتينو اكد قبل اسبوع انه »سعيد جدا« 
بتقنية االع���ادة بالفيديو بقوله »اشعر 
بسعادة كبيرة ازاء تقنية االستعانة 
بالفيديو حتى اآلن. لقد شهدنا كيف ميكن 

لإلعادة بالفيديو ان تساعد احلكام على 
اتخاذ القرارات الصائبة. هذا هو جوهر 

هذه التقنية«.
واض��اف »تساعدنا اختبارات االع��ادة 
بالفيديو في ك��أس ال��ق��ارات على حتسني 
االجراءات املتبعة وصقل آليات التواصل. 
ما انتظرته اجلماهير أصبح واقعا. هذه 

بطولة تاريخية وتقنية االعادة بالفيديو 
جتسد مستقبل كرة القدم احلديثة«.

وطبقت تكنولوجيا الفيديو للمرة 
االولى في كأس العالم لألندية في اليابان 
في ديسمبر امل��اض��ي، وايضا في مباراة 
ودي��ة بني منتخبي فرنسا وإسبانيا في 

28 مارس.

استبعد ص��ان��ع أل��ع��اب منتخب املكسيك، 
ج��ون��اث��ان دوس س��ان��ت��وس، أن يكون فريق 
باده مرشحا للفوز على منافسه األملاني في 
نصف نهائي بطولة ك��أس ال��ق��ارات اخلميس 

املقبل.
وسيلتقي منتخبا املكسيك وأملانيا في ثاني 
مباريات نصف النهائي، بعد ي��وم واح��د من 
مواجهة البرتغال وتشيلي في نفس ال��دور، 

ملعرفة طرفي املشهد اخلتامي للبطولة.
وقال دوس سانتوس: »نحن لسنا مرشحني. 
سنلعب أم��ام بطل العالم احلالي في نصف 

النهائي.. ستكون مباراة معقدة للغاية«.
وتابع: »ستكون نسبة الفوز 50-50 في 
مباراة حياة أو م��وت. ن��درك أن��ه يجب علينا 
القيام مبا جنيده مثلما نفعل اآلن، واألهم هو 

أن نكون متحدين وواثقني من أنفسنا«.
وأوض���ح الع��ب فياريال اإلس��ب��ان��ي: »على 
ال��رغ��م م��ن أن��ن��ا نلعب أم��ام أف��ض��ل ف��ري��ق في 
العالم، فنحن املكسيكيون لدينا أسلحتنا أيضا 

ونستطيع أن نلعب كرتنا«.
وأض���اف: »إظ��ه��ار أن��ن��ا منتخب ق��وي وأن 
لدينا رغبة كبيرة في الفوز وفي حتقيق نتائج 
كبيرة شيء مهم للغاية. نأمل في استغال هذه 

الفرصة الكبيرة«.
ويرى دوس سانتوس أن املنتخب األملاني 
»فريق شاب لديه العبون كبار وذوو موهبة 
كبيرة للغاية«، مضيفا: »لكن نحن أيضا لدينا 
أسلحتنا، ولدينا فريق على مستوى مرتفع، 
ويجب علينا أن نبدأ بأنفسنا وبدراسة املنافس 

كي نستطيع اختراقه«.

دوس سانتوس: املكسيك ليست مرشحة 
للفوز على أملانيا

Wednesday 28th June 2017 - 11 th year - Issue No.2968األربعاء 4 من شوال 1438 ه�/ 28 من يونيو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2968

دوناروما: مستقبلي سيتحدد 
بعد بطولة أوروبا للشباب

أك��د ح��ارس املنتخب اإليطالي )حت��ت 21 عاما( 
جيانلويجي دوناروما، إن مستقبله مع ميان سيتحدد 
بعد بطولة أوروبا للشباب التي يخوضها مع منتخب 

باده.
وق��ال دون��اروم��ا في مؤمتر صحافي قبل مواجهة 
إسبانيا أمس الثاثاء، في نصف نهائي البطولة: »أنا 
أحت��دث معكم ألنني أرغ��ب في إظهار هدوئي. آسف 
لوجود كل هذا األم��ر حولي، لكن أفكر في املستقبل، 

وبعد البطولة سيتحدد كل شيء«.
ولم يجب الاعب في مؤمتر صحافي على أي سؤال 

يتعلق بسوق االنتقاالت.
وق��ال احل��ارس إن البطولة تعد »جتربة رائعة« 
ستساعده على »التطور بصورة أكبر«، مشيرا إلى أن 

كل ما يثار حوله إعاميا لم يؤثر على مستواه.
وعاش الاعب يوما صعبا األحد، بعد نشر رسالة 
على إنستغرام أك��د فيها نيته االجتماع مع امليان 
للتفاوض على متديد عقده، لكن أشار بعدها إلى أن 

حسابه تعرض للقرصنة.
وصرح دوناروما: »الشبكات االجتماعية مسلية في 
بعض احلاالت، لكن أحيانا ال تنطبق هذه الصفة عليها. 

أستخدمها عادة من أجل متضية الوقت«.
وعلق الاعب أيضا على ما حدث في املباراة األولى 
لفريقه بالبطولة حينما انتقدته بعض اجلماهير 

وألقت عليها دوالرت مزيفة ووصفه ب�«املرتزق«.

وصرح دوناروما: »لم أدرك أنها دوالرات. ظننت 
أنها مجرد أوراق. وبعدها مزحت أنا وباقي زماء 

الفريق بخصوص األمر«. 
من جهته أعرب املدير الرياضي مليان، ماسيميليانو 
ميرابيلي، عن أمله في أن يجدد حارس املرمى الشاب 
جيانلويجي دون��اروم��ا عقده مع ن��ادي ميان، لكي 

تكون لألزمة معه »نهاية سعيدة«.
وف��ي تصريحات لقناة »س��ك��اي س��ب��ورت« قال 
ميرابيلي إن مشكلة دوناروما »ليست أزمة دولة وال 
مسألة تفاوض، نحن نود أن تكون قصة ميكن سردها 

بنحو جيد. قصة ذات نهاية سعيدة«.
وأدلى ميرابيلي بهذه التصريحات الليلة املاضية 
لدى خروجه من مطعم برفقة مدرب ميان، فينشينزو 
مونتيا، الذي يرى أن دوناروما له احلق في التفكير 
مليا قبل ات��خ��اذ ق���راره ح��ول التجديد م��ع ال��ن��ادي 

اإليطالي.
وأشار املدرب: »أعتقد أن األمر ال يعتمد على ميان 
وال علي أنا. احلارس يفكر وهذا أمر صائب. من حقه 
أن يأخذ الوقت ال��ازم لكي يتخذ ق��راره، ونحن نأمل 
أن يختار ميان. احلارس له دور مهم ويستحق منحه 

املزيد من الوقت«.
وكان مونتيا زار األسبوع املاضي أسرة دوناروما 
في بلدة بنابولي، وقال حينها إنه تربطه عاقة جيدة 

معهم رغم أنه لم يكشف عن تفاصيل حواره معهم.

األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي

الفيفا يريد تقصير مدة التأخير جراء تقنية الفيديو

هل تستمر تقنية الفيديو في إثارة اجلدل؟


