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لكمة أخرى على وجه روسيا بإمضاء سلوفاكيا
سقط المنتخب الروسي
أمام نظيره السلوفاكي
 2-1في الجولة
الثانية من منافسات
المجموعة الثانية.
صحيح أن الروس سيطروا
على أرض الملعب ،لكن
السلوفاكيين كانوا أكثر
فعاليةّ ،فاستغلوا كل
ُّ َ
الثغر لهز الشباك
ل ــم ُت ـن ـصــف ال ـك ــرة «الـ ـ ــدب» ال ــروس ــي،
وخـصــوصــا فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة من
امل ـبــاراة أم ــام سلوفاكيا الـتــي انتهت
بـ ـف ــوز ال ـض ـي ــف الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى ك ــأس
أوروب ـ ــا  1-2فــي م ـب ــاراة سـيـطــر فيها
الخاسر على أرض امللعب ووقــف في
وجـهــه الـحــظ ،ال ــذي ال يختلف اثـنــان
على أنه بات جزءًا أساسيًا من اللعبة.
بـحـثــا عــن نتيجة إيـجــابـيــة لــإبـقــاء
ع ـل ــى اآلم ـ ـ ــال ف ــي ال ـت ــأه ــل إل ـ ــى دور
ال ـ ـ  ،16نـجــح م ــدرب سـلــوفــاكـيــا يــان
كـ ـ ـ ــوزاك ،بـ ــإجـ ــراء  3ت ـغ ـي ـي ــرات عـلــى
تشكيلته األســاس ـيــة ،فــأعــاد وضــع
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي أنـ ـ ــدريـ ـ ــه دودا ،ت ــوم ــاش
هوبوتشان وفيكتور بيتشوفسكي
على حساب باتريك هروشوفسكي،
دوســان شفينتو وميخاو دوريــش،
ملحاولة تعويض الخسارة  2-1أمام

ويشتت تركيزهم
يزيد الثقل عليهم
ّ
فــي مواجهة لــم تكن سهلة أب ـدًا .ومع
ذلـ ـ ــك كـ ــانـ ــوا عـ ـل ــى قـ ـ ــدر املـ ـس ــؤولـ ـي ــة،
ضــاربــن ُع ــرض الحائط بكل مــا ورد
سابقًا وما حصل ،حيث زاد ضغطهم
على املرمى السلوفاكيُ ،لينتج هدفًا

ويلز في الجولة األولى.
أم ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــونـ ـي ــد
سـلــوتـسـكــي ،فـقــد اعـتـمــد لـسـبـ ٍـب غير
مفهوم على َ
العبي ارتكاز في الشوط
األول ،ما أبطأ تحضير الهجمات.
خ ـ ـيـ ــاره ال ـ ــذي أص ـ ــاب أم ـ ــام إن ـك ـل ـتــرا
السبت املــاضــي ،حــن انتهت املـبــاراة
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  ،1-1سـقــط هــذه
املــرة ،وخصوصًا أن خطة كهذه ضد
ّ
منتخب قــريــب مــن مـسـتــواه ،ك ــان من
الصعب نجاحها.
وفـ ــي ب ـض ــع ل ـح ـظ ــات ان ــدف ـع ــت فـيـهــا
روسيا ،استغل السلوفاكيون الوضع،
ونـجــح العـبــا وس ــط الـغــرافــة القطري
ونــابــولــي اإليـطــالــي فــاديـمـيــر فايس
وم ــاري ــك هــامـسـيــك تــوال ـيــا بتسجيل
الهدفني في الدقيقتني  32و.45
أساسًا ،كانت مفاجئة قــدرة الالعبني
الــروس على تخطي كل األزمــات التي
الزمتهم منذ انطالق البطولة .ضغط
نـفـســي وم ـع ـنــوي كـبـيــر الحـقـهــم بعد
تحذيرات االتحاد األوروبــي «يويفا»

لم يخفف أحد من رجال
السياسة أو الرياضة من
الضغط المعنوي على
الالعبين الروس

من إمكانية إطاحتهم من البطولة ،إذا
مــا ع ــاد مـشـجـعــوهــم الفـتـعــال أح ــداث
عنف كتلك التي وقعت في مرسيليا،
وبـعــد ه ــذه الـلـكـمــة الـتــي تـلــت لكمات
ال ـ ـ ـ ــروس ل ــإن ـك ـل ـي ــز ،جـ ـ ـ ــاءت ال ـل ـك ـمــة
األقـ ـ ـ ــوى ب ــإمـ ـض ــاء س ـل ــوف ــاك ـي ــا ال ـتــي
أنزلت الخسارة األولى بمنتخب بالد
القياصرة.
ت ــداخ ــل رجـ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــة م ــع رج ــال

هامسيك ّ
مفجرًا
فرحته بهدفه
أمام روسيا
(أ ف ب)

ـدال مــن
ال ــري ــاض ــة ف ــي املـ ــوضـ ــوع ،وب ـ ـ ـ ً
أن يخفف أحــد مــا عــن ثقل الالعبني،
مـ ـخ ــاف ــة الـ ـ ـخ ـ ــروج إذا مـ ــا «اسـ ـتـ ـف ــز»
أحــد جماهيرهم ،زاد وزي ــر الرياضة
ال ــروس ــي فـيـتــالــي مــوتـكــو ال ـطــن بـ َّـلــة
حـ ــن أق ـ ـ ـ َّـر ب ــأن ــه لـ ــن ي ـس ـت ـب ـعــد وقـ ــوع
حوادث عنف جديدة من قبل جماهير
بالده في خالل البطولة.
ً
بغنى عن أي تصريح
الالعبون كانوا

سـ ـجـ ـل ــه ديـ ـنـ ـي ــس غ ـ ـلـ ــوشـ ــاكـ ــوف فــي
الدقيقة  80من عمر املباراة.
ل ـ ــم يـ ـس ــان ــده ــم ال ـ ـحـ ــظ ف ـ ــي الـ ـف ــرص
الـ ـت ــي كـ ـث ــرت دون ن ـت ـي ـج ــة ،فـضـمــن
ـوز فــي تاريخهم
السلوفاكيون أول فـ ٍ
فــي ك ــأس أوروبـ ــا ،بينما ب ــدأ ال ــروس
يـنـتـظــرون حظهم بــال ــ»رول ـيــت» التي
اشتهروا به .أملهم بالعبور موجود،
إال أن ــه ب ــات أض ـع ــف ،وخ ـصــوصــا أن
املــواجـهــة األخـيــرة ستكون ضــد ويلز
ونجمها غاريث بايل.
 مثل روسيا :ايغور اكينفييف ،ايغورسمولنيكوف ،سيرغي اينياتيفيتش،
ف ــاس ـي ـل ــي ب ــري ــزوتـ ـسـ ـك ــي ،ج ــورج ــي
شـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــوف ،رومـ ـ ـ ـ ـ ــان ن ــوشـ ـت ــادت ــر
(دن ـيــس غـلــوشــاكــوف ،)46 ،الكسندر
غولوفني (بافل ماماييف ،)46 ،فيدور
سـمــولــوف ،اولـيــغ شــاتــوف ،الكسندر
ك ــوك ــوري ــن (رومـ ـ ــان ش ـيــري ـكــوف)76 ،
وارتيم دزيوبا.
 مثل سلوفاكيا :ماتوس كوزاتشيك،بـيـتــر بـيـكــاريــك ،مــارتــن س ـكــرتــل ،يــان
دوريتشا ،توماس هوبوكان ،فيكتور
بيكوفسكي ،ماريك هامسيك ،يــوراي
كــوتـشـكــا ،فــاديـمـيــر فــايــس (دوس ــان
س ـف ـن ـتــو ،)73 ،روب ـ ــرت مـ ــاك (م ـي ـكــال
دوريـ ـ ـ ـ ــس ،)80 ،أن ـ ــدري ـ ــه دودا (آدم
نيميتش.)67 ،
(األخبار)

طموح السويسريين يصطدم بصالبة الرومان

ّ
كانت سويسرا تمني النفس بتحقيق
انـ ـتـ ـص ــار عـ ـل ــى روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،حـ ـت ــى لــو
ل ــم ي ـك ــن بــال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي آلـ ــت إلـيـهــا
مباراة املنتخبني في دور املجموعات
ملونديال  1994التي انتهت  1-4من أجل
أن تضمن تأهلها إلــى دور ال ـ  ،16إال
أن طموحات السويسريني اصطدمت
ب ـصــابــة ال ــروم ــان وواق ـع ـي ـت ـهــم الـتــي
ص ـ ّـع ـب ــت امل ـه ـم ــة ع ـل ــى الع ـب ــي املـ ــدرب
فالديمير بتكوفيتش.
وأج ـ ـ ـ ــرى أنـ ـغ ــل ي ــوردانـ ـسـ ـك ــو مـ ــدرب
رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا أربـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات ع ـلــى
الـتـشـكـيـلــة ال ـتــي خ ـســرت أم ــام فرنسا
 ،2-1كلها في الوسط والهجوم ،فدفع
بغابريال تورجي وانــدري بريبيليتا
وال ـ ـك ـ ـس ـ ـنـ ــدرو ش ـي ـب ـس ـي ــو واملـ ـه ــاج ــم
ً
كــاوديــو كيشيرو ،ب ــدال مــن اوفيديو
ه ــوب ــان وف ـل ــوري ــن ان ــدون ــي وادريـ ـ ــان
بـ ــوبـ ــا ون ـ ـي ـ ـكـ ــوالي سـ ـت ــانـ ـسـ ـي ــو .أم ــا
ُ
جر أي تعديل على
بتكوفيتش ،فلم ي ِ
التشكيلة التي فازت على ألبانيا ،0-1
ِّ ً
معوال على الظهير ستيفان ليشتاينر

والعـ ـ ـب ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط غـ ــران ـ ـيـ ــت ت ـش ــاك ــا
وشيردان شاكيري واملهاجم هاريس
سيفيروفيتش.
ورغــم انـطــاق سويسرا إلــى الهجوم،
إال أنها اصطدمت بتنظيم الرومانيني،
م ــا حـ ــال دون وص ــول ـه ــم إلـ ــى مــرمــى
الـحــارس سيبريان تاتاروشانو .كان
واضـ ـح ــا أن ال ـس ــوي ـس ــري ــن يـضـعــون
ن ـصــب أع ـي ـن ـهــم خ ـطــف هـ ــدف إلربـ ــاك
مـنــافـسـيـهــم وفـكـفـكــة خـطــوطـهــم ،لكن
ّ
ـان
لـقـطــة ف ــي الــدقـيـقــة  18غ ــي ــرت م ــا كـ ً
مخططًا له ،إذ ارتكب ليشتاينر خطأ

داخ ـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة ع ـن ــدم ــا شـ ــد قـمـيــص
ألكسندرو شيبسيو ،فاحتسب الحكم
الروسي سيرغي كاراسيف ركلة جزاء
تــرج ـمـهــا ب ــوغ ــدان س ـتــانـكــو بـنـجــاح،
ع ـك ــس ات ـ ـجـ ــاه ال ـ ـحـ ــارس ي ـ ــان ســومــر
ً
أرض ـي ــة ف ــي ال ــزاوي ــة الـيـمـنــى مسجال
ه ــدف ــه الـ ـح ــادي ع ـشــر ف ــي  43م ـب ــاراة
دولية .وهذه ثاني ركلة جزاء يسجلها
ستانكو فــي الـنـهــائـيــات ،بـعــد األول ــى
فــي مــرمــى فــرنـســا ،كــذلــك أصـبــح ثالث
الع ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـن ـهــائ ـيــات يسجل
ركلتي جزاء أو أكثر ،بعد الدانماركي
فــرانــك أرنـيـســن فــي  1984واإلسـبــانــي
غايزكا مينديتا في .2000
ل ـكــن م ــا يـحـســب لـلـســويـســريــن أنـهــم
حافظوا على رباطة جأشهم وتحكمهم
بنسق امل ـب ــاراة ،فيما كــان طبيعيًا أن
يـ ـح ــاول ال ـ ــروم ـ ــان ت ــأم ــن خـطــوطـهــم
الـخـلـفـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـه ــدف ال ــذي
تـقــدمــوا بــه مــع بعض الهجمات التي
ُ
لم تخل من خـطــورة ،أبــرزهــا تسديدة

أصبح ادمير محمدي
أول سويسري يسجل
في كأس العالم
وكأس أوروبا

رازفان رات األرضية من داخل املنطقة
الـتــي ج ــاءت قريبة مــن الـقــائــم األيسر
( ،)46والـ ـك ــرة ال ـت ــي أب ـع ــده ــا يــوهــان
دج ــورو عــن املــرمــى فــي الــرمــق األخير
قـبــل أن تـصــل إل ــى ك ــاودي ــو كيشيرو
واملرمى تحت رحمته (.)52
وتمكنت سويسرا من معادلة النتيجة
عبر ادمير محمدي بتسديدة يسارية
صاروخية من داخل املنطقة بعد كرة
مرتدة إثر ضربة ركنية ( ،)57فسجل
هدفه الخامس فــي  44مـبــاراة دولية،
وأصـبــح أول العــب ســويـســري يسجل
في كأس العالم وكأس أوروبا.
هكذا ،انتهت املباراة بالتعادل .نتيجة
ل ــم ي ـك ــن ي ـت ـم ـنــاهــا امل ـن ـت ـخ ـبــان طـبـعــا
ليتأجل حسم تأهلهما إلى دور الـ 16
إلى ّ الجولة األخيرة.
 مثل سويسرا :يــان سومر -ستيفانل ـي ـش ـتــاي ـنــر وف ــابـ ـي ــان ش ـ ــار وي ــوه ــان
دجــورو وريـكــاردو رودريغيز ـ فالون
ب ـهــرامــي وغــران ـيــت تـشــاكــا وش ـيــردان
شاكيري (شاني تارشاي  )90وبليريم
دزيمايلي (ميكايل النــغ  )83وإدمير
م ـح ـم ــدي  -ه ــاري ــس سـيـفـيــروفـيـتــش
(بريل إمبولو .)64
ّ
 مثل رومانيا :سيبريان تاتاروشانوـ ـ ـ ـ ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان سـ ـ ــابـ ـ ــونـ ـ ــارو وفـ ـ ــاد
ك ـي ــري ـك ـي ــش ودراغ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش غ ــريـ ـغ ــوري
ورازفـ ـ ـ ـ ـ ــان رات (س ـت ـي ـل ـي ــان ــو فـيـلـيــب
 )62ـ ـ وم ـي ـهــاي بينتيليي (أوف ـيــديــو
ه ـ ــوب ـ ــان  )46وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــدري بــري ـب ـي ـل ـي ـتــا
وب ــوغ ــدان ستانكو (فـلــوريــن أنــدونــي
 )84وغ ــاب ــري ــال ت ــورج ــي والـكـسـنــدرو
شيبسيو ـ وكالوديو كيشيرو.

أصبح ستانكو
ثالث العب في
تاريخ النهائيات
يسجل ركلتي
جزاء أو أكثر
(أ ف ب)

